
      अताराााांकित प्रश्नोत्तरााांची पन्नासावी यादी 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

पहहले अधधवेशन, २०२१ 
___________ 

       

अतारााांकित प्रश्नोत्तरााांची यादी 
  

प्रश्नााांची एिूण साांख्या - ५० 
___________ 

  

चरणीपाडा (ता.भभवाांडी, जि.ठाणे) येथे ननयमबाह्य इमारत बााांधिाम िेल्याबाबत 
 (१)  ४२८ (१६-०४-२०२०).   श्री.महेश चौघुले (भभवाांडी पजश्चम) :   सन्माननीय नगर वविास 
माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मौज ेराहनाळ चरणीपाडा (ता.भिवींडी,जज.ठाणे) येथील सवे क्र. ११०/१६, १११/१ मध्ये श्री. 
सोमचींद जाखारीया याींना जजल्हाधिकारी याींनी बींगले बाींिकामासाठी परवानगी ददलेली असताना 
तयाींनी इमारतीच े बाींिकाम केले असल्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी जजल्हाधिकारी, 
ठाणे व ग्ववकास अधिकारी, भिवींडी याींच्याकड ेननवेदन देऊन कारवाईची मागणी केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या दठकाणी रस्तयासाठी ग्रामपींचायत मालकीच्या जभमनीमध्ये अनतक्रमण करून 
रस्ता बनवव ण्ययात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ननवेदनाच्या अनुषींगाने कोणती कारवाई करण्ययात आली व अनधिकृत बाींिकाम 
व शासकीय जभमनीवर अनतक्रमण केल्याप्रकरणी सदर बाींिकाम व्यावसानयक याींच्यावर 
एमआर्ीपी अ ॅक्् अींतगगत गुन्हा दाखल करण्ययात आला आहे काय, तसचे याबाबतची 
सद्यजस्थती काय आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथ भशाांदे (२९-०१-२०२१) : (१) यासींदिागत स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी तहभसलदार, 
भिवींडी याींचकेड ेददनाींक १०/१२/२०१९ रोजी ननवेदन ददलेले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
   मौज ेराहनाळ चरणीपाडा स.नीं.११०/९ या जागेच्या ७/१२ उताऱ्या सदरी सावगजननक रस्ता, 
महाराषर शासन व इतर हक्कात ग्रामपींचायत राहनाळ अशी नोंद पुवीपासूनच असून रस्तयाचा 
वापर होत आहे. 
(३) सव्हे नीं.११०/९ या जागेची मोजणी करण्ययाची कायगवाही उप अधिक्षक, िूभम अभिलेख, 
भिवींडी याींच े कडून सुरु असून मोजणीअींती हद्द कायम झाल्यानींतर अनधिकृत बाींिकाम 
आढळून आल्यास त े कायदेभशर मागागने दरू करण्ययात येईल, अशी िूभमका ग्राम ववकास 
अधिकारी, ग्राम पींचायत. राहनाळ याींनी घेतल्याच ेतयाींनी ग्ववकास अधिकारी, भिवींडी याींना 
सादर केलेल्या अहवालावरुन ददसनू येते.  
(४) प्रश्न उदिवत नाही. 

___________ 
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बेस्ट उपक्रमाच्या नतिोरीत १२ िोटी रुपयााांची नाणी असल्याबाबत 
 (२)  ६६८ (२०-०३-२०२०).   श्री.अभमत साटम (अाांधेरी पजश्चम), श्री.प्रशााांत ठािूर (पनवेल), 
िॅप्टन आर. सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), अॅड.आभशष शेलार (वााांदे्र पजश्चम), श्रीमती मननषा 
चौधरी (दहहसर), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.प्रमोद (रािू) रतन पाटील (िल्याण 
ग्रामीण), श्री.साांिय िेळिर (ठाणे), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अतुल भातखळिर (िााांहदवली 
पूवव), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.देवेंद्र फडणवीस (नागपूर दक्षिण पजश्चम), श्री.चाांद्रिााांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर) :   सन्माननीय नगर वविास 
माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बेस्् उपक्रमाच्या (मुींबई) नतजोरीत १२ को्ी रुपयाींची नाणी ववनावापर पडून असल्याची 
बाब माहे जानेवारी, २०२० च्या पदहल्या आठवड्यात वा तया दरम्यान ननदशगनास आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त नाणी नेण्ययासाठी कीं त्रा् ददलेल्या कीं पनीन ेती नेण्ययास बेस्् उपक्रमासमोर 
असमथगता दशगववली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याचप्रमाणे ग्रामीण िागात ही सु्ी नाणी बँक जस्वकारत नसल्याने सवगसािारण 
जनतेत सींभ्रम ननमागण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यातील सवग कें द्रीय व सहकारी बकँामध्ये सदर नाणी जस्वकारण्ययाबाबत 
शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुषींगाने शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा 
करण्ययात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथ भशाांदे (१९-०१-२०२१) : (१) सदर नाण्ययाींचा बँकेमार्ग त उठाव न झाल्यामुळे माहे 
जानेवारी २०२० च्या पदहल्या आठवड्यापयतं बेस्् उपक्रमाच्या नतजोरीत १२ को्ी रुपयाींची 
नाणी जमा झाली होती. 
(२) हे खरे आहे. 
   तथावप बेस्् उपक्रमाकडून दैनींददन उतपन्न बँकेत जमा करण्ययासींबींिीची ननववदा प्रककया 
सुरु करण्ययात आली आहे.  
(३), (४) व (५) दैनींददन जमा होणारी नाणी जस्वकारण्ययासाठी बेस्् उपक्रमाकडून राषरीयकृत, 
सहकारी व खाजगी बँकाींशी पत्रव्यवहार करण्ययात आला. 
  तथावप, तयाींच्याकडून प्रनतसाद न आल्यामुळे ररझव्हग बँकेन ेददनाींक ०८.०१.२०२० रोजी काही 
बँकाींच्या अधिकाऱ्याींबरोबर आयोजजत केलेल्या बैठकीत बँकाींना सु् ी नाणी जस्वकारण्ययाबाबत 
ननदेभशत केल्यानुसार काही बँकाींनी रु. २.३५ को्ीची नाणी जस्वकारली आहेत.  
  तसेच, नागररक, ववववि व्यवसाय सींस्था, दकुान े इ. बरोबर सींपकग  सािून तयाींना बेस्् 
उपक्रमाच्या प्रतयेक आगारातून सु्ी नाणी उपलब्ि करुन देण्ययाची व्यवस्था केली असून, 
वतगमानपत्रामिून देखील जाहीर आवाहन करण्ययात आले आहे. 
      मुींबई-पुणे द्रतुगती मागावगरील ्ोल कीं त्रा्दार, मुींबई एन्री पॉईं् भल. याींनी रु. २.१० 
को्ीची नाणी जस्वकारली आहेत.  
      तसेच, बेस्् उपक्रमाच्या अधिकारी व सेवकवगागला तयाींच्या माभसक वेतनातून ठराववक 
रोख रक्कम नाण्ययाींच्या स्वरुपात देण्ययात येत आहेत. याद्वारे एकूण रु. ४१ को्ी इतकी 
रक्कम देण्ययात आली असून, सदर व्यवस्था पुढेही सुरु ठेवण्ययात येणार आहे. 

__________ 
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लातूर त ेनााांदेड रस््याची दरुवस्था झाल्याबाबत 
 (३)  ७५० (१८-०३-२०२०).   श्री.बाबासाहेब पाटील (अहमदपूर) : सन्माननीय सावविननि 
बााांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर ते नाींदेड या रस्तयावर अनेक खड्ड ेपडले असनू या रस्तयाचे काम तातडीने करुन 
सदरील खड्ड े बुजवावेत अन्यथा या खड्डयाींमुळे कोणतीही ददैुवी घ्ना घडली तर सींबींधित 
अधिकारी याींना दोषी िरण्ययात येईल अशा आशयाचे पत्र माहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये वा तया 
दरम्यान मा. स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी सावगजननक बाींिकाम खातयाच ेप्रकल्प सींचालक याींना 
ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लातूर जजल््यातील कोणतयाही रस्तयाींवर खड्ड्याींमुळे अपघात झाल्यास 
सींबींधित वविागाच्या अधिकाऱ्याींवर गुन्हे दाखल करावते असे ननदेश मा.जजल्हाधिकारी याींनी 
ददनाींक १४ जानवेारी, २०२० रोजी वा तया सुमारास सींसद सदस्य सुरक्षा सभमतीच्या त्रैमाभसक 
बैठकीत ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच लातूर जजल््यातून जाणारे राषरीय महामागग, राज्य महामागग व जजल्हा प्रमुख रस्त े
ज्या दठकाणी खराब आहेत त े दरुुस्त करावेत व सदर रस्तयावरील अपघात प्रवण के्षत्रात 
सींबींधित यींत्रणाींनी ददशादशगक व अपघातप्रवण के्षत्राची मादहती देणारे र्लक लावावेत असेही 
आदेश ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, लातूर जजल््यातील चाकुर त ेअहमदपूर व लातूर ते येडशी त े े्ंिुणी पयतंचा 
रस्ता अतयींत खराब झाला असनू तुळजापूर-नाींदेड या राषरीय महामागागवर दररोज हजारो 
वाहनाींची वाहतूक होत आहे, या राषरीय महामागागचा जवळपास ६० कक.मी.अींतरचा रस्ता 
अहमदपूर-चाकूर मतदार सींघातून जातो, याही रस्तयावर मोठ्या प्रमाणात खड्ड े पडल्यामळेु 
तेधथल वाहनिारकाींना व नागररकाींना मोठ्या प्रमाणात त्रास होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत चौकशी केली आहे काय, तयात काय आढळून आले व तयानुसार 
रस्तयाींची दरुुस्ती करण्ययासाठी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्ययात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. अशोिराव चव्हाण (०१-०२-२०२१) : (१) ‘लातूर त े नाींदेड’ राषरीय महामागग क्र.३६१ 
रस्तयाचे काम कें द्र शासनाच्या िारतीय राषरीय राजमागग प्राधिकरणाच्या अखतयारीतील आहे. 
सदर रस्तयावर खड्ड े पडले आहेत, हे खरे असून सद्यजस्थतीत खड्ड े दरुुस्तीच े काम 
प्रगतीपथावर आहे.तथापी खड्डयाींमुळे कोणतीही ददैुवी घ्ना घडली तर सींबींधित अधिकारी 
याींना दोषी िरण्ययात येईल अशा आशयाच ेपत्र मा. स्थाननक लोकप्रनतननिीींकडून माहे नोव्हेंबर, 
२०१९ मध्ये प्राप्त झाले नसल्याचे प्रकल्प सींचालक, िारतीय राषरीय राजमागग प्राधिकरण, 
नाींदेड याींनी कळववले आहे. 
(२) हे खरे आहे, अस े प्रकल्प सींचालक, िारतीय राषरीय राजमागग प्राधिकरण, नाींदेड याींनी 
कळववले आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) व (५) अींशत: खरे आहे. 
(अ) लातूर जजल््यातील चाकूर त े अहमदपूर या राषरीय महामागग क्र.३६१ वरील खड्ड े
दरुुस्तीचे काम प्रगतीपथावर असनू जानेवारी २०२१ अखेर पूणग करण्ययात येईल, असे प्रकल्प 
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सींचालक, िारतीय राषरीय राजमागग प्राधिकरण, नाींदेड याींनी कळववले आहे. 
(ब) लातूर त े येडशी या राषरीय महामागग क्र.६३ वरील येडशी ते करकट््ा या िागातील 
मजबुतीकरणाच े काम व करकट््ा त े लातूर िागातील दरुुस्तीच े काम प्रगतीपथावर असून 
डडसेंबर २०२० अखेर पूणग करण्ययात येणार आहे. 
(क) लातूर- े्ंिुणी या १६५.२५ कक.मी. रस्तयाच्या कामाचा सववस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) 
कें द्र शासनाकड ेदद. १९.०६.२०१९ अन्वये सादर करण्ययात आला आहे. 
(६) प्रश्न उद्िवत नाही. 

___________ 
 

चााांहदवलीमधील (मुाांबई) साांघषव नगर येथे पुनववसन िेलेल्या नागररिााांना 
 मुलभूत सोयी-सुववधा भमळण्याबाबत 

 

 (४)  ८७५ (२०-०३-२०२०).   श्री.हदलीप लााांड े (चााांहदवली) :   सन्माननीय गहृननमावण माांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

  

(१) बोररवलीतील सींजय गाींिी राषरीय उद्यानातील सींवेदन के्षत्रात राहणा-या १८ हजार कु्ुींबाचे 
पुनवगसन सन २००७ मध्ये झोपडप््ी पुनवगसन प्रकल्पातींगगत चाींददवलीमिील (मुींबई) सींघषग 
नगर) येथे करण्ययात आले असून सदर नागररकाींना मागील १२ वषापंासून सींबींधित ववकासकान े
मुलिूत सोयी-सुवविाींपासून वींधचत ठेवल्याच ेननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त दठकाणाची शासनाने पाहणी केली आहे काय, तयानूसार पुनवगसन 
केलेल्या कु्ुींबाना मलुिूत सोयी-सुवविा पासून वींधचत ठेवणा-या सींबींधित ववकासकावर कोणती 
कारवाई केली वा करण्ययात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

डॉ. जितेंद्र आव्हाड (२५-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 
  झोपडपट््ी पुनवगसन प्राधिकरण याींनी सादर केलेल्या मादहतीनुसार सदर योजनेतील पाणी 
पुरवठा उदींचन कें द्र व पाणीपुरवठा करणारी सींपूणग यींत्रणा दद.२७.०६.२०१४ रोजी बहृन्मुींबई 
महानगरपाभलकेला हस्ताींतररत करण्ययात आली आहे.   तसेच योजनेतील रस्त,े पजगन्य 
जलवादहन्या, मल:ननसारण वादहन्या, पदपथावरील ददवे इ. काम े महानगरपाभलकेच्या 
ननकषानुसार करण्ययात आली आहेत व काम े पूणग केल्यानींतर (सींबींधित वविागाची) काम े
पूणगतवाची प्रमाणपत्र े(Part Completion Certificate) सादर केली आहेत. 
(२) प्रश्न उद्िवत नाही 
(३) प्रश्न उद्िवत नाही 
     ___________ 
 

एस.टी.महामाांडळाच्या धतीवर बेस्ट उपक्रमालाही अनुदान देऊन  
ववववध िरातून सवलत देण्याबाबत 

 

 (५)  १७१४ (०३-०४-२०२०).   श्री.चाांद्रिााांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.ननतेश राणे 
(िणिवली) :   सन्माननीय नगर वविास माांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) एस.्ी. महामींडळाच्या ितीवर बेस्् उपक्रमालाही शासनान े अनुदान देण्ययासह ववववि 
करातून सवलत देण्ययाची मागणी मुींबई महानगरपाभलकेच्या स्थायी सभमतीन े माहे जानेवारी, 
२०२० मध्ये वा तया दरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 



वव.स. ५० (5) 

(२) असल्यास, सदर मागणीसींदिागत शासनान ेननणगय घेतला आहे काय व तयाचे स्वरुप काय 
आहे व तद्नसुार शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्ययात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. एिनाथ भशाांदे (१९-०१-२०२१) : (१) व (२) बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेच्या स्थायी सभमती 
अध्यक्षाींनी ददनाींक ४ डडसेंबर, २०१९ रोजीच्या स्थायी सभमतीच्या ववशेष सिते तसेच, ददनाींक 
७ जानेवारी, २०२० रोजीच्या महानगरपाभलकेच्या सिेत बहृन्मुींबई ववद्युत पुरवठा आणण 
पररवहन उपक्रमाच्या सन २०२०-२१ च्या अथगसींकल्पीय अींदाज ‘क’ ्यावरील केलेल्या 
प्रास्ताववक िाषणात सदर मुद्दा अींतिुगत केलेला आहे, असे बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेन े
कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद्िवत नाही. 
     ___________ 

  
सोलापूर जिल्ह्यातील खेडयााांना िोडणाऱ्या ग्रामीण मागाांच्या दरुुस्तीबाबत 

  

(६)  २०२५ (१२-०४-२०२०).   श्री.बबनराव भशाांदे (माढा) : सन्माननीय ग्रामवविास माांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जजल््यातील माढा, पींढरपूर, माळभशरस, करमाळा तालुक्यात पडलेल्या परतीच्या 
पावसामळेु खेड्याींना जोडणा-या ग्रामीण मागाचंी दरुवस्था झाली असल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१९ 
मध्ये वा तया दरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामीण मागागसाठीच्या दरुुस्तीसाठी शासनाने २५१५ डी.पी.डी.सी, मुख्यमींत्री 
ग्रामसडक योजना, सींशोिन वववकास व ववशेष पॅकेज देऊन ग्रामीण िागातील रस्त े
दरुुस्तीसाठी ननिी देण्ययाची मागणी होत आहे, हे खरे आहे काय , 
(३) असल्यास, ग्रामीण मागागच्या दरुुस्तीसाठी  शासनान े कोणती कायगवाही केली वा करण्ययात 
येत आहे,. 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. हसन मुश्रीफ (२९-०१-२०२१) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) ग्रामीण िागातील इतर जजल्हा मागग आणण ग्रामीण मागग याींच्या दरुुस्तीसाठी  सोलापूर 
जजल्हयाकररता - 
अ) रस्त ेव पूल दरुुस्ती कायगक्रम सन २०१९-२० अींतगगत  रु.१५०६.३४ लक्ष एवढया ननिीची 
कामे मींजूर करण्ययात आली आहेत. 
ब) मुख्यमींत्री ग्राम सडक योजनेअींतगगत सन २०१९-२० मध्ये रु.१८८४४.११ लक्ष एवढया 
ननिीची काम ेमींजूर करण्ययात आली आहेत. 
(४) प्रश्न उद्िवत नाही. 
  

___________ 
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बेस्टचे मुाांबई महानगरपाभलिेत ववलीनीिरण िरण्याबाबत 
 

 (७)  २१२७ (०३-०४-२०२०).   श्री.ननतेश राण े(िणिवली) :   सन्माननीय नगर वविास माांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बेस्् उपक्रमाचे मुींबई महानगरपाभलकेत ववलीनीकरण करण्ययाचे एका राजकीय पक्षाकडून 
जादहरनाम्यात नमुद करण्ययात आलेले असून तसेच अनेक घोषणाही केल्या आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सद्या बेस््ची अतयींत दयनीय अवस्था झाली असून बेस््च्या बसेस 
वाहकाववनाच मागागवर चालववल्या जात असणे, ठेकेदाराींना बेस््च्या आगारात कायागलयीन 
जागा देऊन तयाींच ेऑकर्सेस चालववली जात आहेत अशा अनके समस्या ददसून येत आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनुसार ववलीनीकरण 
करण्ययाबाबत ननणगय घेऊन पुढे कोणती कायगवाही केली वा करण्ययात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. एिनाथ भशाांदे (२०-०१-२०२१) : (१), (२) व (३) बेस्् उपक्रमाचा बस प्रवतगन खचग कमी 
करण्ययाकरीता प्रशासनान े योजलेल्या ववववि उपाययोजनाींपकैी “WET LEASE िाडतेतवावर” 
बसगाडयाींच ेप्रवतगन ही एक प्रमखु उपाययोजना आहे.  
  बेस्् उपक्रमाच्या मालकीच्या बसेसच्या तुलनेत मुींबईतील प्रवाशाींना सुरक्षक्षत, साततयपूणग, 
आरामदायी व स्वस्त सेवा देण्ययाच्या उद्देशान े पदहल्या ्प्प्यामध्ये १००० बसगाडया 
िाडतेतवावर घेण्ययाचे योजजले असनू, तयापैकी माहे ऑगस्् २०२० अखेर ७५० बसेस बेस््च्या 
प्रवतगनात कायगरत आहेत.  
  बेस्् उपक्रमास स्वावलींबी करण्ययामध्ये मनुषयबळावर होणारा खचग सवागत जास्त असल्यान े
सदर िाडतेतवावरील बसेसच े सींचलन हे नाववन्यपूणग व मोजक्या मनुषयबळामध्ये करण्ययाच े
योजजलेले आहे. तयान्वये सदर बसेसचे सींचलन “पॉइीं् ्ू पॉइीं्” या ततवान्वये रेल्वे स््ेशन त े
प्रमुख रदहवाशी सींकुल/व्यापारी कायागलये अस े करण्ययात येत आहे. यामध्ये सुरुवातीच्या, 
मोक्याच्या व अींनतम दठकाणी वाहकाची नेमणूक करुन लोकाभिमखु सेवा देण्ययात येत आहे.  
 िाडतेतवावरील बसेसच्या देखिाल दरुुस्तीकरीता कमगशाळेतील सुवविा व कायागलयीन 
कामकाजाकरीता पो्ाग केबबन सदृशकरीता जागा देणे अननवायग असल्याने ती तयाींना ननववदेतील 
तरतुदीनुसार देण्ययात आलेली आहे.  
(४) प्रश्न उद्िवत नाही. 
     ___________ 

  
उल्हासनगर शहरातील (जि.ठाणे) अनधधिृत बााांधिामे ननयमानुिुल िरण्याबाबत 

 (८)  २४१० (०३-०४-२०२०).   श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर) : सन्माननीय नगर वविास 
माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर प्रादेभशक व नगररचना अधिननयम, १९६६ अन्वये िोकादायक व मोडकळीस 
आलेल्या ककीं वा ३ वषागपेक्षा जास्त आयमुागनाच्या बाींिकामाींच ेपुनववगकास करण्ययासाठी शासनान े
ववशेष ननयमावली तयार केली असून यात मढी शहरातील नागररकाींनी काही हरकती व सूचना 
कोकण वविाग याींच्याकड े पाठववल्या असनू याबाबत अजून कोणतीच कायगवाही करण्ययात 
आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शासनान े महाराषर प्रादेभशक व नगररचना अधिननयमातील कलम १५९ 
पो्कलम ३ मिील तरतुदी नुसार प्रारूप ननयमावलीची सचूना सामान्य जनतकेडून 
मागववण्ययात आल्या होतया, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाकड े प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचना याबाबत कोणतीच कायगवाही 
करण्ययात आलेली नसल्यामळेु नागररकाींमध्ये नाराजीचे वातावरण पसरले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आहे काय, चौकशीनुसार कोणती 
कायगवाही करण्ययात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत  ? 
 

श्री. एिनाथ भशाांदे (०३-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 
   शासनान े “उल्हासनगर शहरातील अनधिकृत बाींिकाम े ननयमानुकूल करण्ययाच्या अनुषींगान े
उल्हासनगर शहरातील अनधिकृत ववकासकामे ननयमािीन करणे अधिननयम, २००६” पाररत 
केला आहे. तथावप, सदर अधिननयमात, ननयभमत झालेल्या आणण / ककीं वा अनधिकृत 
बाींिकामाच्या पुनबांिणी/ पुनववगकासासींदिागत स्पष् तरतूद नसल्यामुळे अशा बाींिकामासाठी 
प्रारुप ननयमावली तयार करुन तयाबाबतची सचूना महाराषर प्रादेभशक व नगररचना 
अधिननयम, १९६६ चे कलम १५९(३) अन्वये ददनाींक १३/०९/२०१९ रोजी जनतेच्या सूचना/ 
हरकती मागववण्ययासाठी प्रभसध्द केली आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४), सदर सूचना/ हरकतीींवर सुनावणी देण्ययासाठी व तयावरील अहवाल सादर 
करण्ययासाठी सह सींचालक, नगर रचना, कोंकण वविाग याींना प्राधिकृत करण्ययात आले होते. 
तयानुसार सह सींचालक, नगर रचना, कोंकण वविाग याींनी प्राप्त हरकती/ सूचनाींवर सुनावणी 
घेऊन तयाबाबतचा अहवाल ववदहत मागागने शासनास सादर केला आहे. याबाबत पुढील कायगवाही 
शासनस्तरावर सुरु आहे. 
(५)  प्रश्न उदिवत नाही. 
     ___________ 

  
उल्हासनगर (जि.ठाणे) महानगरपाभलिेमधील घरााांची उाांची १८ फूट वाढववण्याबाबत 

  

(९)  २४१४ (०३-०४-२०२०).   श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर) :   सन्माननीय नगर 
वविास माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उल्हासनगर (जज. ठाणे) मिील घराींची उींची १८ रू्् वाढववण्ययाबाबत उल्हासनगर 
महानगरपाभलका महासिा ठराव क्र.२२ ददनाींक १२ जलुै, २०१० रोजी वा तया सुमारास 
शासनाकड े पाठववला असून या प्रस्तावास मान्यता भमळावी यासाठी मा.लोकप्रनतननिी याींनी 
मा.मुख्यमींत्री  याींच्याकड ेददनाींक १६ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा तया सुमारास मागणी केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ठराव अनके ददवसाींपासून प्रलींबबत असल्यामुळे नागरीकाींमध्ये नाराजीच े
वातावरण ननमागण झाले आहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासन स्तरावर कोणती कायगवाही करण्ययात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ भशाांदे (०३-०२-२०२१) :(१)  हे खरे आहे. 
      यासींदिागत मा.वविानसिा सदस्य (उल्हासनगर) याींनी मा.मुख्यमींत्री याींना 
दद.१६/१२/२०१९ रोजी ननवेदन ददले आहे. 
(२) व (३), उल्हासनगर महानगरपाभलकेने सींमत केलेल्या ठरावास शासनस्तरावर मान्यता 
देण्ययाची तरतूद नाही. तथावप, राज्यातील बहृन्मुींबई महानगरपाभलका व काही ननयोजन 
प्राधिकरणे/ ववशेष ननयोजन प्राधिकरणे/ ववकास प्राधिकरणे वगळता उवगररत सवग ननयोजन 
प्राधिकरणाींच्या के्षत्राींसाठी आणण प्रादेभशक योजना के्षत्राींसाठी एकबत्रकृत ववकास ननयींत्रण व 
प्रोतसाहन ननयमावली (Unified Development Control And Promotion Regulations) 
ददनाींक ०२/१२/२०२० रोजी मींजूर झाली असनू ददनाींक ०३/१२/२०२० पासून अींमलात आलेली 
आहे. सदर ननयमावली ही उल्हासनगर महानगरपाभलका के्षत्राकरीता देखील लागू आहे. 
(४) प्रश्न उदिवत नाही. 
     ___________ 

  
मुाांबई शहरातील महालक्ष्मी रेसिोसवच्या िागेचा वापर शहराच्या वविासासाठी िरण्याबाबत 

 (१०)  २४४४ (०५-०४-२०२०).   श्री.अिय चौधरी (भशवडी) : सन्माननीय नगर वविास माांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शहरातील महालक्ष्मी रेसकोसगच्या जागेच्या भलजचा करारनामा सींपुष्ात आलेला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, करारनामा सींपुष्ात आल्यानींतरही उक्त जागेवर अद्यापही रेसकोसग सुरु आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रेसकोसगची जागा मुींबई शहराच्या ववकासासाठी वापरावी व या जागेमिील 
काही जागेवर मुींबई शहरातील नव्हे तर मुींबई बाहेरुन येणाऱ् या पयग् काींना आकषगण वा्ेल असे 
सवग सुवविायुक्त उद्यान व उवगररत जागा मुींबई शहरासाठी आवश्यक असलेले ववववि 
सामाजजक, आरोग्य ववषयक उपक्रम राबववण्ययासाठी वापरावी अशी मागणी मुींबईतील 
लोकप्रनतनीिीनी व ववववि सामाजजक सींस्थाींनी शासनाकड ेअनेक वेळा केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, मागणीच्या अनुषींगाने शासनस्तरावर कोणती कायगवाही केली वा करण्ययात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथ भशाांदे (२९-०१-२०२१) : (१) व (२) हे खरे आहे.  
(३) सदर मक्तयाचे पुन:श्च नुतनीकरण न करता सदर ििूागावर आींतरराषरीय दजागचे उद्यान 
ववकभसत करावे अशी सूचना मा. महापौर याींनी ददनाींक १५ एवप्रल, २०१५ रोजीच्या पत्रान्वये 
केली आहे. 
(४) व (५) राज्य शासनाच्या ददनाींक १५.०३.२०१७ रोजीच्या शासन ननणगयानुसार अनसुूची 
“डब्ल्यू” मिील िूिागाच्या मक्तयाचे नुतनीकरण करण्ययासाठी िोरण पाररत करण्ययात आले 
असून, महालक्ष्मी रेसकोसग, ववववि जजमखाने व ततसम ििूागाचे नुतनीकरण शासनाच्या 
मान्यतेने करण्ययात येईल तसचे नुतनीकरण करण्ययासाठी िाडपेट््याच्या रकमेचे दर, तयाची 
आकारणी व पररगणना याबाबतचे आदेश स्वतींत्रपणे काढयात येतील असे सदर िोरणामध्ये 
नमूद करण्ययात आले आहे. 

___________ 
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बुलढाणा नगरपाभलिा (जि. बुलढाणा) येथील रोिाांदारी िमवचा-यााांच्या मागण्यााांबाबत 
 (११)  २९४१ (०५-०४-२०२०).   श्री.साांिय गायिवाड (बुलढाणा) : सन्माननीय नगर वविास 
माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा नगरपाभलका (जज. बुलढाणा) येथील रोजींदारी कमगचा-याींच्या मागण्ययाींसींदिागत 
स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक १८ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा तया सुमारास मा. मुख्यमींत्री 
याींना लेखी ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर लेखी ननवेदनानुसार शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्ययात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथ भशाांदे (२९-०१-२०२१) : (१) व (२) बुलडाणा नगरपररषदेने ननयुक्त केलेल्या 
रोजींदारी कमगचाऱ्याींना अनकुीं पाचा लाि भमळावा यासाठी नगर ववकास वविाग,  शासन ननणगय, 
ददनाींक ११ जुलै, २०१९ च्या पररच्छेद २ मिील अनुक्रमाींक-अ / ३ मध्ये सुिारणा करण्ययाची 
मागणी करणारे मा.स्थाननक लोकप्रनतननिी याींच े ददनाींक १७/१२/२०१९ रोजीचे ननवेदन प्राप्त 
झाले आहे. सदर ननवेदनात नमूद केलेल्या बाबी ववचारात घेण्ययात आल्या असनू यासींदिागतील 
खुलासा करुन सींबींिीत मा.लोकप्रनतननिी याींना ददनाींक २९ जानेवारी, २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये 
योग्य त ेउत्तर देण्ययात आले आहे.  
(३) प्रश्न उद्िवत नाही. 

___________ 
  

उल्हासनगर (जि.ठाणे) महानगरपाभलिेला घनिचरा व्यवस्थापनासाठी  
िागा उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

 (१२)  ३०९० (०५-०४-२०२०).   श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर) : सन्माननीय नगर वविास 
माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उल्हासनगर (जज.ठाणे) महानगरपाभलकेला घनकचरा व्यवस्थापनासाठी जागा उपलब्ि 
करून देण्ययाकरीता लोकप्रनतननिीींनी मा.मखु्यमींत्री याींच्याकड े ददनाींक १६ डडसेंबर, २०१९ रोजी 
वा तया समुारास मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपाभलकेन े शासनाकड े सन २०१२ व २०१३ तसेच सन २०१७ मध्ये 
अनेकवेळा पत्रवव्यवहार करूनही योग्य प्रनतसाद न भमळाल्यामुळे लोकप्रनतननिी आणण नागररक 
याींच्यामध्ये नाराजीचे वातावरण ननमागण झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उल्हासनगर महानगरपाभलकेने अींबरनाथ येथील सवे नींबर ५० आणण सव ेनींबर 
६२ येथील ३० एकर जागा उपलब्ि करून द्यावी अशीही मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, महाराषर शासनाच्या महसलू व वन वविागाच्या ददनाींक ३ सप् े्ंबर, २००३ 
रोजीच्या ननणगयानसुार नगरपाभलका व महानगरपाभलका याींना घनकचरा प्रकक्रया व ववल्हेवा् 
करण्ययाकररता शासकीय जभमनीचा आगाऊ ताबा देण्ययाचा ननदेश असतानाींही सदर जागा 
महानगरपाभलकेस देण्ययात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, यासींदिागत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्ययात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ भशाांदे (२९-०१-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) व (५) 
   मौज ेउसा्ण ेता. अींबरनाथ, जज. ठाणे येथील स.नीं.५०/१ मिील २-२४-८५ हे-आर, स.नीं.-६२ 
मिील ८-२८-५६ हे-आर व रस्तयाखालील ०-९७-५७ हे-आर अस े एकूण ११-५०-९८ हे-आर 
शासकीय जमीन िोगाधिकार मूल्यरदहत व महसून मुक्त कब्जेहक्काने सदर जागा 
उल्हासनगर महानगरपाभलकेस घनकचरा व्यवस्थापनाकरीत देणेबाबत शासन ननणगय-क्र.जभमन-
२७१८/९६०/प्र.क्र.१५८/ज-४,दद. १८/०९/२०२० अन्वये मान्यता देण्ययात आली आहे. 
  तयानुसार, तहभसलदार, अींबरनाथ व उल्हासनगर महानगरपाभलका याींनी ददींनाक २४/९/२०२० 
रोजी मौजे उसा्णे ता. अींबरनाथ, जज. ठाणे येथील एकूण ११-५०-९८ हे-आर जागेचा पींचनामा 
करून प्रतयक्ष ताबा घेऊन करारनामा करून घेण्ययात आला असनू घनकचरा व्यवस्थापनाचा 
प्रकल्प उिारण्ययाची कायगवाही पाभलकास्तरावर सरुू असल्याच े महानगरपाभलकेने कळववले 
आहे.    
(६) प्रश्न उद्िवत नाही. 
     ___________ 

  
उल्हासनगर (जि.ठाणे) महानगरपाभलिेतील पदे ररक्त असल्याबाबत 

  

(१३)  ३१०४ (२१-०३-२०२०).   श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर) :   सन्माननीय नगर 
वविास माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उल्हासनगर (जज.ठाणे) महानगरपाभलकेत काही महतवाची पदे काही वषांपासून ररक्त 
असल् यामळेु महानगरपाभलकेच्या कामावर पररणाम होत असून सदर ररक्त पदे तातडीन े
िरावीत अशी मागणी लोकप्रनतननिी याींनी मा मखु्यमींत्री याींच्याकड ेददनाींक १६ डडसेंबर, २०१९ 
रोजी वा तया सुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपाभलकेमध्ये काही ठराववक अधिकारी असल्यामुळे तयाींच्यावर अनेक 
वविागाचा कारिार सोपववल्यामुळे काही ठराववक कामे सुरु आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महानगरपाभलकेतील कारिार का भलवपकाींसारख्या अधिकाऱ्याींवर सोपववल्यामुळे 
शहरातील अनके काम ेठप्प झाली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, महानगरपाभलकेमध्ये ररक्त पदे असल्यामुळे पाणी पुरवठ्यावरसुध्दा पररणाम 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास,  उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आहे काय, चौकशीनुसार कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्ययात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथ भशाांदे (१९-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे.  
(२) उल्हासनगर महानगरपाभलकेमध्ये काही ठराववक अधिकारी असल्यामुळे तयाींच्यावर अनेक 
वविागाचा कारिार सोपववला आहे हे खरे आहे. 
   परींतु तयामुळे काही ठराववक कामे चाल ूआहेत हे खरे नाही. 
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(३) व (४) हे खरे नाही. 
(५) व (६) उल्हासनगर महानगरपाभलकेतील अतयावश्यक पदाींची तपासणी करुन सदर 
पदाींबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करणेबाबत उल्हासनगर महानगरपाभलकेस कळववण्ययात 
आले आहे. 

___________ 
  

मुाांबईत रस््यावरील खडडयााांमळेु दखुापतग्रस्त व्यक्तीाांच्या साांख्येत वाढ झाल्याबाबत 
  

(१४)  ३३८८ (२१-०३-२०२०).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (भशडी) : सन्माननीय नगर वविास 
माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत खडड्याींमुळे दखुापतग्रस्त रुग्णाींच्या सींख्येत सुमारे २० ्क्क्याींनी वाढ झाल्याची 
मादहती माहे सप् े्ंबर, २०१९ मध्ये वा तया दरम्यान तज्ाींनी ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रस्तयावरील खड्यातून वारींवार प्रवास केल्याने मान, पाठ, कीं बर आणण पायाच्या 
साींध्यामध्ये दखुापत झालेल्या रुग्णाींची सींख्या वाढली असल्याची बाब जे.ज.े रुग्णालयाच े
अजस्थरोग तज् याींनी ननदशगनास आणून ददली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, खड्यामळेु पायी चालणाऱ्याींचेही अपघात होत असून, तयामध्ये जखमी 
होणाऱ्यामध्ये वयोवधृ्दाींचे प्रमाण अधिक आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मुींबईतील खड्डयाींची समस्या वारींवार ननदशगनास आणूनही तयावर कायगवाही 
करण्ययास ववलींब होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, मुींबईतील खड्ड े तातडीन े बुजववण्ययाच्या दृष्ीन े शासनाने कोणती कायगवाही 
केली वा करण्ययात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ भशाांदे (१९-०१-२०२१) : (१) बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेच्या रुग्णालयाींमध्ये 
खड्डयाींमुळे दखुापत झालेल्या रुग्णाींच्या सींख्येत वाढ आढळून आलेली नाही अस े बहृन्मुींबई 
महानगरपाभलकेन ेकळववले आहे.  
(२) हे खरे नाही असे बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेने कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद्िवत नाही. 
(४) हे खरे नाही.  
(५) व (६) भसमें् कॉकक्र्न े बनववलेले रस्ते अधिक द्काऊ असल्यामुळे बहृन्मुींबई 
महानगरपाभलका के्षत्रातील रस्तयाींवर ठराववक कालाविीत जास्त पडणारा पाऊस ववचारात घेता, 
बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेमार्ग त जास्तीत जास्त भसमें् काँकक्र्चे रस्ते बनववण्ययात येत 
आहेत.  
  तसेच, अनुिवी ताींबत्रक सल्लागाराींच्या सल्ल्याने व स् ्ॅक कभम्ीकडून वेळोवळेी व 
ननणगयातमक सल्ला घेऊन सदर रस्तयाींची डागडुजी करुन सदर रस्ते सुजस्थतीत करण्ययाचे काम 
बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेमार्ग त करण्ययात येत आहे. 
  तथावप बहृन्मुींबई महानगरपाभलका के्षत्रातील रस्तयाींखाली ववववि उपयोधगता सेवाींच े जाळे 
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पसरलेले असल्यामुळे सदर रस्ते वारींवार खोदावे लागत असल्यामुळे काही रस्ते भसमें् 
काँकक्र्ऐवजी डाींबरभमधश्रत तींत्रज्ान ककीं वा पयागयी पूरक व्यवस्था वापरुन बनववण्ययात आले 
आहेत. 
  सदर रस्तयाींवर पावसाळ्यात पडणारे खड्ड े बुजववण्ययासाठी वविाग स्तरावर बहृन्मुींबई 
महानगरपाभलकेच्या वरळी ध्रुमजतू सयींत्रात शीत डाींबर भमधश्रत तींत्रज्ानाद्वारे तयार केलेले 
भमश्रण वापरुन रस्त ेवाहतकुीस योग्य बनववण्ययात येतात. 
  सदर भमश्रण हे िर पावसात द्कावू असल्यामळेु सद्य:जस्थतीत तयाचा वापर करुन रस्त े
बनववण्ययात येत आहेत. 
     ___________ 

  
मुाांबई शहरातील मलनन:स्सारण वाहहन्यााांची सफाई िरताना होणाऱ्या िामगारााांच्या मृ् युबाबत 
  

(१५)  ३४२९ (०७-०४-२०२०).श्री.भमहीर िोटेचा (मुलुाांड), श्री.योगेश सागर (चारिोप), अॅड.पराग 
अळवणी (ववलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), अॅड.आभशष शलेार (वााांदे्र 
पजश्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िााांहदवली पूवव), श्री.अबू आिमी (मानखूदव भशवािीनगर), 
श्री.रईस शखे (भभवाांडी पूवव) : सन्माननीय नगर वविास माांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींबई शहरात व इतर महानगरातील मलनन:स्सारण वादहन्याींची सार्सर्ाई करताना अनके 
कामगाराींचा मतृयु झाल्याच ेननदगशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईतील गोरेगाव पूवेतील पजश्चम द्रतुगती महामागागजवळील नाल्यात 
सार्सर्ाई सुरु असताना २ सर्ाई कमगचा-याींचा मतृय ूझाल्याच ेमाहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा 
तयादरम्यान ननदशगनास आले तसेच मुींबईतील गोवींडी येथे सेफ््ी ्ँक मध्ये सर्ाईसाठी 
गेलेल्या ३ कमगचाऱ्याींचा मतृयू झाल्याची बाब ददनाींक २३ डडसेंबर, २०१९ रोजी व कुलाग येथ े
सीवर लाईन मध्ये गेलेल्या दोन कमगचाऱ्याींचा मतृयू झाल्याची बाब ददनाींक १६ डडसेंबर, २०१९ 
रोजी वा तयासमुारास ननदशगनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शहरातील मलनन:स्सारण वादहनी सर्ाईसाठी महानगरपाभलकेकड े पुरेसे 
मनुषयबळ व यींत्र सामुग्री नसल्याकारणाने खाजगी कामगाराींकडून ती करून घ्यावी लागत,े हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, खाजगी कामगाराींकड े कोणतयाही प्रकारची सुरके्षची सािने नसल्यान ेया 
कामगाराींचा नाहक बळी जातो, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सर्ाई कमगचाऱ्याींच्या जजवीताच्या रक्षणासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना 
करण्ययाबाबत शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्ययात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथ भशाांदे (१९-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ददनाींक ३१.०१.२०१९ रोजी गोरेगाींव येथे एम.्ी.एन.एल. चेंबरमध्ये पडून २ कामगाराींचा 
मतृयू झाला होता. 
    तसेच, ददनाींक २३.१२.२०१९ रोजी मोरया सोसाय्ी, गणेशवाडी, गोवींडी येथील खाजगी 
सोसाय्ीच्या सेफ््ीक ्ँकच्या सार्सर्ाईच े काम करत असताींना सोसाय्ीच्या आवारात 
दघुग् ना घडली होती. 
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 तथावप ददनाींक १६ डडसेंबर, २०१९ रोजी कुलाग येथ े सीवर लाईनमध्ये गेलेल्या दोन 
कमगचाऱ्याींचा मतृय ू झाल्याची कोणतीही नोंद नसल्याच े बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेने कळववले 
आहे. 
(३), (४) व (५) मलनन:सारण वादहन्याींची पध्दतशीरररतया सार्सर्ाई करण्ययासाठी बहृन्मुींबई 
महानगरपाभलकेकड े पुरेशी यींत्रसामग्री उपलब्ि असून, मलनन:सारण वादहन्याींची सार्सर्ाई 
आिुननकररतया वाहनववराजजत सींयींत्राद्वारे करण्ययात येत असल्यामुळे मनुषयबळाद्वारे 
मलनन:सारण वादहन्याींची सार्सर्ाई करण्ययाची आवश्यकता नाही.  
(६) प्रश्न उद्िवत नाही. 
     ___________ 

  
उल्हासनगर महानगरपाभलिेमध्ये बोगस िागदपत्र सादर िरून महानगरपाभलिेचे 

िोट्यवधीाांच्या उ्पन्न बुडववल्याबाबत 
  

(१६)  ३९०४ (०५-०४-२०२०).   श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर) : सन्माननीय नगर वविास 
माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उल्हासनगर (जज.ठाणे) महानगरपाभलकेमध्ये बोगस कागदपत्र ेसादर करून मालमत्तेवरील 
नावात बदल करून महानगरपाभलकेचे उतपन्न बुडववले असल्याचे ददनाींक ४ डडसेंबर, २०१९ 
रोजी वा तया सुमारास ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, कर वविागात कागदपत्राींची कोणतीही शहाननशा न करता कोट्यविीींची 
मालमत्ता दसुऱ्याच्या नाव ेकरणारी ्ोळी सकक्रय असल्याचे ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, बकँ आणण मॉल याींचे शुन्य बबल करून महानगरपाभलकेचे एकूण १ को्ी 
नुकसान केल्याने आयुक्ताींनी एक मदहन्याींत चौकशी करून अहवाल देण्ययाचे आदेश ददले 
आहेत,  हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर अहवाल एक मदहन्याचेवर होऊनही प्राप्त झाला नाही, हे ही खरे आहे 
काय,  
(५) असल्यास, सदर अहवाल केव्हापयतं प्राप्त होईल तसचे अहवालास ववलींब होण्ययाचे कारण 
काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथ भशाांदे (२०-०१-२०२१) : (१) (२) व (३) हे खरे नाही असे उल्हासनगर 
महानगरपाभलकेमार्ग त कळववण्ययात आले आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्िवत नाही. 

___________ 

  
माढा तालुक्यातील (जि. सोलापूर) शेतिऱ्यााांना िॅनॉलसाठी साांपाहदत व  

अधधग्रहण िेलेल्या िभमनीचा मोबदला देण्याबाबत 
 (१७)  ४९७५ (१६-०४-२०२०).   श्री.बाबासाहेब पाटील (अहमदपूर), श्री.बबनराव भशाांदे (माढा) :   
सन्माननीय िलसाांपदा माांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  माढा तालुक्यात (जज. सोलापूर) भसना माढा उपसा उपभसींचन योजना राबववली जात 
असून सन २००१-२००२ पासून या कॅ नॉलसाठी सींपाददत केलेल्या व अधिग्रहण केलेल्या 
शेतकऱ्याींच्या जभमनीची रक्कम अद्याप शेतकऱ्याींना भमळालेली नाही, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, माढा येथील स्थाननक लोकप्रनतननिी तसेच िारत हररिाऊ भशींदे जज.प.सोलापूर 
याींना गत दोन वषागपासून जजल्हाधिकारी सोलापूर याींच्याकड ेपाठपरुावा करुन तथेील शतेकरी 
याींच्या जभमनीचा मोबादला देण्ययाबाबत ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय आढळून आले व 
तयानुसार शासनाने सींबींधित शेतक-याींना जभमनीचा मोबादला देण्ययाबाबत कोणती कायगवाही 
केली वा करण्ययात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. ियाांत पाटील (०४-०२-२०२१) : (१) अींशत: खरे आहे. 
सुिारीत प्रशासकीय मान्यतेनुसार सीना माढा प्रकल्पासाठी एकूण ९३२ हे. के्षत्र आवश्यक असून 
तयापैकी ३८१ हे. के्षत्र १८९४ च्या कायद्यानुसार अधिग्रदहत करून सींबींधिताींस मोबदला ददला 
आहे. 
तसेच २५८ हे. के्षत्र नवीन िूसींपादन कायद्यान्वये थे् खरेदीने सींपाददत करणेस मान्यता प्राप्त 
असून खरेदी प्रकक्रया प्रगतीत आहे. उवगररत २९३ हे. प्रकरणी खाजगी के्षत्र सींपाददत करण्ययाची 
प्रकक्रया प्रगतीत आहे. 
(२) होय. 
(३) मौज-े अरण, वरवड,े िेंड, व्होळे (खु), उजनी(मा) ता.माढा िागातील सीना माढा उपसा 
भसींचन योजनेच्या कालव्यासाठी लागणारे खाजगी के्षत्र थे् वा्ाघा्ीने खरेदी करणे प्रगतीत 
आहे. तयानुषींगाने सींबींिीत प्रकरणी रु.३,८७४.८० लक्ष इतका ननिी प्राप्त झाला असून, तयापैकी 
रु.२,८२५.५७ लक्ष ननिी लािाथी खातेदाराींना ववतरीत केला आहे. सद्य:जस्थतीत उपलब्ि 
ननिीप्रमाणे थे् खरेदीची प्रकक्रया प्रगतीत आहे. 
(४) प्रश्न उद्िवत नाही. 
     ___________ 

  
नाभशि येथे एटीएममध्ये भरणा न िरता सहा लाख रुपयााांचा अपहार झाल्याबाबत 

  

(१८)  ७४१७ (१६-०४-२०२०).   श्रीमती सीमा महेश हहरे (सीमाताई) (नाभशि पजश्चम) :   
सन्माननीय उप मुख्यमाांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाभशक येथ ेबँकेच्या ए्ीएममध्ये िरण्ययासाठी ददलेल्या लाखो रुपयाींचा कीं पनीच्या कमगचा-
याींनी अपहार केल्याची घ्ना माहे रे्ब्रुवारी, २०२० मध्ये वा तयादरम्यान ननदशगनास आली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लॉजजकॅ श सोल्यशुन प्रा. भल. या कीं पनीन ेस््े् बँक ऑर् इींडडया, बकँ ऑर् 
महाराषर, सेंरल बँक ऑर् इींडडयासह ्ा्ा इींडडकॅ श या बँकेच्या ए्ीएममध्ये पैस े िरण्ययाच े
कीं त्रा् घेतले असुन कीं पनीच्या कमगचा-याींकडूनच हा िरणा ए्ीएममध्ये केला नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या सींपूणग प्रकरणाची चौकशी करण्ययात आली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, चौकशीच्या अनुषींगाने दोषीींवर कारवाई करण्ययाबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्ययात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
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श्री. अजित पवार (०८-०२-२०२१) : (१) हे खरे आहे. “राज्यस्तरीय बँकसग सभमती” व 
“जजल्हाधिकारी, नाभशक” याींचेकडून शासनास प्राप्त अहवालानुसार “स््े् बँक ऑर् इींडडया” या 
बँकेच्या ए्ीएम बाबत ही घ्ना ननदशगनास आली आहे. 
(२) “स््े् बॅंक ऑर् इींडडया”, “बकँ ऑर् महाराषर” व “सेंरल बॅंक ऑर् इींडडया” याींचेकडून 
राज्यस्तरीय बकँसग सभमतीने प्राप्त केलेल्या मादहती नसुार व “जजल्हाधिकारी, नाभशक” 
याींचेकडून शासनास प्राप्त अहवालानुसार “स््े् बँक ऑर् इींडडया”च्या काही “ए्ीएम” मध्ये 
कॅ श कमी आहे, ही बाब स््े् बकँ ऑर् इींडडयाच्या ननदशगनास आली होती.  “स््े् बँक ऑर् 
इींडडया” या बँकेचा सवेा प्रदाता करार “इपीएस” या कीं पनीशी आहे व “इपीएस” कीं पनीची सेवा 
प्रदाता ”लॉजजकॅ श सोल्यशून प्रा.भल.” ही आहे. “स््े् बकँ ऑर् इींडडया” या बँकेन े“इपीएस” या 
कीं पनीकडून पूणग रक्कम वसूल केले आहे. तयामळेु “स््े् बँक ऑर् इींडडया” या बकेँच े रोख 
नुकसान झालेले नाही. “बँक ऑर् महाराषर” या बँकेचा “लॉजजकॅ श सोल्यूशन प्रा.भल.” या 
कीं पनीशी कोणताही करार / उपकरार नाही.  “सेंरल बकँ ऑर् इींडडया”च्या कोणतेही “ए्ीएम” 
बाबत अशा प्रकारची कोणतीही घ्ना बँकेच्या ननदशगनास आलेली नाही. तयाचप्रमाणे “्ा्ा 
इींडीकॅ श” या खाजगी सींस्थेबाबत कोणतीही मादहती “राज्यस्तरीय बँकसग सभमती”कड े उपलब्ि 
नाही. 
(३) “स््े् बँक ऑर् इींडडया” या बँकेने “इपीएस” या कीं पनीकडून पणूग रक्कम वसलू केले आहे. 
तयामुळे “स््े् बँक ऑर् इींडडया” या बँकेचे रोख नुकसान झालेले नाही, असे “राज्यस्तरीय 
बँकसग सभमती”कडून कळववण्ययात आले आहे. राषरीयकृत व खाजगी बँकाचे दैनींददन कामकाज 
िारतीय ररझवग बँकेचे ववननयमन व कें द्र शासन, ववत्त मींत्रालय याींचे ननदेशाप्रमाणे काम 
करतात. तयाींचे दैनींददन कामकाजाशी सींबींधित राज्य शासनाची कोणतीही पयगवेक्षकीय 
जबाबदारी नाही. 
(४) प्रश्न उदिवत नाही. 

___________   

मुाांबईतील िे.ई.एम. रुग्णालयातील अनतदिता ववभागात पररचाररिा आणण आरोग्य 
िमवचाऱ्यााांची िमतरता असल्याबाबत 

 (१९)  ११३२१ (१७-०९-२०२०).   श्री.मोहन मत े(नागपूर दक्षिण) : सन्माननीय नगर वविास 
माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील के.ई.एम. रुग्णालयातील वाडग क्र. ४ मिील अनतदक्षता वविागात पररचाररका व 
वाडगबॉय इतयादी आरोग्य कमगचाऱ्याींची सींख्या अतयींत कमी असून करोना सींसगागने प्रकृती गींिीर 
झालेल्या ३५ रुग्णाींना केवळ ३ ननवासी डॉक््र सेवा देत असल्याचा गींिीर प्रकार ददनाींक २ 
जून, २०२० रोजी वा तया समुारास ननदशगनास आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाकडून चौकशी करण्ययात आली आहे काय,चौकशीत काय 
ननषपन्न झाले आहे, चौकशीनूसार के. ई. एम. मिील सदरहू अनतदक्षता वविागात रुग्णसेवेत 
हलगजीपणा करणाऱ्या अधिकारी / कमगचाऱ्याींवर शासनाकडून कोणती कारवाई करण्ययात आली 
वा येत आहे, 
(३) असल्यास, के. ई.एम. सह इतर शासकीय रुग्णालयातील अनतदक्षता वविागात वैद्यकीय 
कमगचाऱ्याींच्या अिावी रुग्णाींची हेळसाींड होवू नये याकररता शासनाकडून कोणतया उपाययोजना 
करण्ययात आल्या वा येत आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ भशाांदे (२९-०१-२०२१) : (१) के.ई.एम. रुग्णालयातील वॉडग क्र. ४ मिील अनतदक्षता 
वविागात ददनाींक २ जून, २०२० रोजी वा तयासुमारास एकूण २१ डॉक््सग सेवा देत होते, 
तयापैकी १५ डॉक््सग हे ननवासी वदै्यकीय अधिकारी आहेत. 
   सदर रुग्णालयात सहा तासाींची एक पाळी अशा ४ पाळ्याींमध्ये प्रतयेकी ३ ननवासी 
वैद्यकीय अधिकारी, ४ ज्येषठ अध्यापक/सहाय्यक प्राध्यापक/वररषठ वैद्यकीय अधिकारी 
याींच्या मागगदशगनाखाली साततयान ेसेवा देत आहेत. 
    तसेच, सदर रुग्णालयातील वॉडग क्र. ४ मिील अनतदक्षता वविागात नतन्ही पाळ्याींत एकूण 
११ पररचाररका कायगरत असून तया पुरेशा प्रमाणात आहेत. तसेच समयलेखक कायागलयाकडूनही 
वॉडगमिील अनतदक्षता वविागात परेुशा प्रमाणात वॉडगबॉय पाठववण्ययात येतात. 
(२) केईएम रुग्णालयातील अनतदक्षता वविागात रुग्णसेवेत कोणतयाही प्रकारचा हलगजीपणा 
करण्ययात आलेला नाही असे बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेने कळववले आहे. 
(३) सींचालक, वैद्यकीय भशक्षण व सींशोिन, मुींबई याींच्या अधिनस्त सींस्थाींमिील अनतदक्षता 
वविाग २४ तास कायगरत रहावा याकररता अधिपररचाररका, पररचाररका याींची २४ तास सेवा 
उपलब्ि करुन देण्ययात येते. 
    तयामुळे अनतदक्षता वविागातील दैनींददन रुग्णसेवा व अतयावश्यक सेवा व्यवजस्थतररतया 
पार पडत असल्यामळेु रुग्णाींची हेळसाींड होत नाही. तसेच रुग्णाींना योग्य ते उपचार देण्ययात 
येत असल्यामुळे कामकाजावर अद्यापपयतं कोणताही ववपरीत पररणाम झालेला नाही. 
(४) प्रश्न उद्िवत नाही. 
     ___________ 

  
बेस्ट िामगार व ्यााांच्या िुटुाांबबयााांच्या सुरक्षि ततेबाबत 

  

(२०)  ११३८६ (१७-०९-२०२०).   श्री.ननतेश राण े (िणिवली) :   सन्माननीय नगर वविास 
माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  बेस्् कमगचारी सद्याच्या कदठण काळात आपली सेवा स्व:तच्या व कु्ुींबबयाींच्या जजवाची 
पवाग न करता बजाववत असताना तयाींना मोठ्या प्रमाणात कोरोनाची लागण झाल्याच ेननषपन्न 
झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बेस्् प्रशासनाकडून  कामगाराींची कोणतीही काळजी घेतली जात नसल्याचे 
ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, बेस्् कामगार व तयाींच्या कु्ुींबबयाींच्या सुरक्षक्षततेबाबत मा.पररवहन मींत्री याींना 
लोकप्रनतननधिींनी ददनाींक ६ एवप्रल, २०२० रोजी वा तया समुारास ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास,  याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,  चौकशीत काय आढळून आले व 
तयानुसार ननवेदनाच्या अनषुींगाने शासनान े बेस्् कामगार व तयाींच्या कु्ुींबबयाींच्या 
सुरक्षक्षततेबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्ययात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलबाींची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ भशाांदे (२०-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) बेस्् कामगार व तयाींच्या कु्ुींबबयाींच्या सुरक्षक्षततेबाबत बेस्् प्रशासनामार्ग त खालीलप्रमाणे 
कायगवाही करण्ययात आली/येत आहे :- 
• प्रतयेक कमगचाऱ्याच्या आरोग्याबाबत दररोज आढावा घेण्ययात येत असनू, कोणतयाही 
कमगचाऱ्यास वैद्यकीय सहाय्यता िासल्यास तयाची तवररत तजवीज करण्ययात येत आहे. 
• लॉकडाऊनच्या कालाविीत अतयावश्यक/आणीबाणीच्या वेळी कतगव्यावर हजर असणाऱ्या 
कामगाराींना प्रनतददन रु. ३००/- इतका प्रोतसाहन ित्ता देण्ययात येत आहे.  
• प्रतयेक आगारामध्ये सवग सेवक वगग सदस्याींना हॅण्यडवॉश, सॅनन्ायझर, मास्क इतयादी 
पुरववण्ययात येत आहे. 
• दैनींददन वापरात येणारी बसच ेदररोज ननजतंुकीकरण करण्ययात येत आहे.  
• प्रतयेक बस आगारामध्ये प्रवशे करणाऱ्या व्यक्तीची प्राथभमक तपासणी (तापमानाची नोंद) 
केल्यानींतरच प्रवेश ददला जातो.  
• कोववड-१९ मुळे बािीत झालेला कमगचारी ककीं वा तयाच्या कु्ुींबातील सदस्याला रुग्णालयात 
दाखल करण्ययासाठी वडाळा, घा्कोपर आणण ओभशवरा आगारात सेमी रुग्णवादहका कायागजन्वत 
करण्ययात आल्या आहेत. 
• कोववड-१९ मळेु बािीत झालेल्या कमगचाऱ्यावर बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेच्या रुग्णालयात 
मोर्त उपचार केले जातात. 
• कतगव्य बजावत असताींना कोववड-१९ मुळे कमगचाऱ्याचा मतृय ूझाल्यास रु. ५० लाख इतके 
सानुग्रह अनुदानाची तरतूद बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेच्या ितीवर करण्ययात आली आहे. 
• कतगव्य बजावत असताींना कोववड-१९ मुळे कमगचाऱ्याचा मतृय ूझाल्यास तयाच्या कायदेशीर 
वारसास तयाच्या शैक्षणणक पात्रतेनसुार बेस्् उपक्रमाच्या सेवेत सामावून घेण्ययात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्िवत नाही. 
     __________ 
  

भामा-आसखेड (जि.पुणे) धरणात अनतक्रमण झाल्याबाबत 
  

(२१)  ११५७९ (११-०९-२०२०).   श्री.हदलीप मोहहत-ेपाटील (खेड आळाांदी), श्री.अशोि पवार 
(भशरुर), श्री.चेतन तुपे (हडपसर), श्री.सुननल हटाांगरे (वडगाव शेरी) : सन्माननीय िलसाांपदा माांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िामा-आसखेड (जज.पुणे) िरणात िराव ्ाकून अनतक्रमण केल् याबाबत कायगकारी अभियींता, 
िामा आसखेड िरण वविाग, पुणे याींनी सदरच ेअनतक्रमण तातकाळ काढण्ययासाठी तहभसलदार, 
पुणे व सींबींधित व्यक्तीींना ददनाींक ५ डडसेंबर, २०१९ रोजीच्या पत्रान्वये नो्ीस ददली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िामा- आसखेड िरणाच्या बुडीत के्षत्रात होणाऱ्या अनतक्रमणाच्या सींदिागत 
आवश्यक सवेक्षणाव्दारे पुणग सींचय पातळी ननजश्चत करुन, तहभसलदार खेड याींना पुढील 
कायगवाहीसाठी कळववण्ययात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तयानुसार सदर िरणाच्या बुडीत के्षत्रात होणाऱ्या अनतक्रमणाच् या सींदिागत 
कोणती कायगवाही केली वा करण्ययात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ियाांत पाटील (०४-०२-२०२१) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) कायगकारी अभियींता, चासकमान पा्बींिारे वविाग, पुणे याींना िामा-आसखेड िरणाच्या 
बुडीत के्षत्रामध्ये प्रथमदशी अींशत: अनतक्रमण झाल्याच े ननदशगनास आले. उप अिीक्षक, िूमी 
अभिलेख, खेड याींच्या अहवालानसूार ग् क्र. ६१ व ६२ ग्ामध्ये अनतक्रमण झालेले असनू त े
काढण्ययाबाबत सींबींधितास नो्ीस ददलेली असून शासनाच्या सवग सींबींधित वविागाींस अवगत 
करण्ययात आले आहे. ननयमाप्रमाणे अनतक्रमण काढणेबाबतची कायगवाही के्षबत्रय स्तरावर 
करण्ययात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्िवत नाही. 
     ___________ 

  
मुाांबईतील २४ ववभागातून २ हिार रुग्ण बेपत्ता झाल्याबाबत 

 (२२)  ११७१५ (१८-०९-२०२०).   श्रीमती याभमनी यशवाांत िाधव (भायखळा) :   सन्माननीय 
नगर वविास माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील कोरोना सींसगग झालेले दोन हजार रुग्ण २४ वविागातून बेपत्ता झाल्याचे ददनाींक 
२४.६.२०२० रोजी वा तया सुमारास ननदशगनास आल्याची मादहती सहाय्यक आयुक्त, पी-उत्तर 
वविाग याींनी ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
आहे व तद्नसुार कोणती कायगवाही करण्ययात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथ भशाांदे (१९-०१-२०२१) : (१) िारतीय आयुववगज्ान सींशोिन सींस्था (ICMR) 
याींचेकडून कोववड रुग्णाींची दैनींददन सूची उपलब्ि होत.े तद्नींतर प्रतयेक रुग्णाशी सींपकग  केला 
जातो, 
   तथावप चुकीचा दरूध्वनी क्रमाींक, अपूणग अथवा चुकीचा पत्ता व ददलेल्या पत्त्यावर रुग्ण 
राहत नसणे या कारणाींमळेु बहृन्मुींबई महानगरपाभलका के्षत्रातील कोरोना सींसगग झालेल्या ७९१ 
रुग्णाींचा ददनाींक २४.०६.२०२० पयतं शोि लागला नव्हता. 
(२) ज्या रुग्णाींचा सींपकग  होऊ शकला नाही अशा रुग्णाींच्या घरी आरोग्य कमगचाऱ्याींमार्ग त 
व्यक्तीश: सींपकग  केला जातो. 
   तसेच सदर रुग्णाचा शोि घेण्ययासाठी पोलीस वविागास कळववण्ययात येते. 
(३) प्रश्न उद्िवत नाही. 
     ___________ 

  
हडपसर ससाणेनगर (पुणे) येथील भुयारी मागव व रेल्व ेउडडाणपुलाचे िाम साांथगतीने सुरु 

असल्यान ेहोणा-या वाहतिू िोंडीच्या समस्येबाबत 
       

(२३)  १२०३५ (१९-०९-२०२०).   श्री.चेतन तुप े (हडपसर) :   सन्माननीय नगर वविास माांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हडपसर ससाणेनगर (पुणे) येथील रेल्वे क्रॉभसींगच्या दठकाणी साततयान े होत असलेल्या 
वाहतूक कोंडीवर उपाययोजना म्हणून सुमारे ३७ को्ी रुपये खचागच्या िुयारी मागागच्या 
(अींडरपास) कामाच ेददनाींक ४ एवप्रल, २०१५ रोजी वा तया सुमारास िूभमपूजन करण्ययात आले 
होते, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, येथील िुयारी मागग व रेल्वे उड्डाणपुलाचे काम अतयींत सींथ गतीने सुरु 
असल्यान े या दठकाणी होणाऱ्या वाहतूक कोंडीमुळे स्थाननक नागररकाींना अनके समस्याींना 
सामोरे जाव ेलागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ही कामे सींथ गतीने सुरू असण्ययाची कारणे काय आहेत, सदरहु कामाींची 
ददनाींक १ एवप्रल, २०२० रोजीपयतंची सध्यजस्थती काय आहे, उड्डाणपुल व ियुारी मागागचे 
काम पूणग होण्ययास ककती कालाविी लागेल, 
(४) असल्यास, तयानुषींगाने शासनान ेअद्यापपयतं कोणती कायगवाही केली वा करण्ययात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथ भशाांदे (२८-०१-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) 
• सदर कामाकररता ७०% जमीन ताब्यात आहे.  तथावप, उवगररत जमीन उपलब्ि करुन 
घेण्ययासाठी पाठपुरावा सुरु आहे.   जागा ताब्यात आलेली नसल्याने तसेच अन्य ताींबत्रक 
अडचणीींमुळे सदर कामाची ननववदा रद्द करण्ययात आली आहे. 
• नजजकच्या कालाविीत पूणग रुीं दीने जागा उपलब्ि झाल्यानींतर ववषयाींकीत दठकाणी िुयारी 
मागग अथवा उड्डाणपूल बाींिण्ययाबाबत योग्य तो ननणगय घेण्ययात येणार असल्याचे पुणे 
महानगरपाभलकेन ेकळववले आहे. 
• सदरहू दठकाणी वाहतूक कोंडीची समस्या आहे, ही वस्तुजस्थती आहे, तथावप, या समस्येवर 
उपाययोजना करण्ययाच्या दृष्ीकोनातून रेल्वे वविागामार्ग त राम्ेकडी व काळेपडळ लगत दोन 
िुयारी मागग ववकभसत करण्ययाची कायगवाही सुरु आहे. 
• या िुयारी मागांच्या बाींिकामासाठी पुणे महानगरपाभलकेने ननिी उपलब्ि करुन ददलेला 
आहे.  
• यापैकी एक िुयारी मागग कायागजन्वत करण्ययात आलेला असनू दसुरा िुयारी मागग रेल्व े
वविागाकडून कायागजन्वत केल्यानींतर या िागातील वाहतकूीची समस्या सु्ण्ययास मदत होणार 
आहे, असे पुणे महानगरपाभलकेने कळववले आहे. 
(५) प्रश्न उद्िवत नाही. 
     ___________ 

        

उल्हासनगर (जि.ठाणे) शहीद दनुीचाांद िलानी मेमोररयल रस्टला भाडते्वावर  
हदलेल्या िागेचे भाड ेप्रलाांबबत असल्याबाबत 

  

(२४)  १२१६३ (१८-०९-२०२०). श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर) : सन्माननीय नगर वविास 
माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उल्हासनगर (जज.ठाणे) महानगरपाभलकेकडून सन १९९० मध्ये शहीद दनुीचींद कलानी 
मेमोररयल रस््ला िाड ेततवावर ३० वषागच्या कालाविीकररता जागा देण्ययात आली होती परींतु 
सदर जागा देताींना कोणतीही िाड े ननजश्चती करण्ययात आलेली नसल्यामुळे सदर सींस्थकेड े
सुमारे १५ को्ी रुपयाींची थकीत िाड ेप्रलींबबत असल्याचे ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, ददनाींक २१/१२/१९९० अन्वये आरक्षण क्र. १०६ उल्हासनगर ५ ही जागा 
प्राथभमक भशक्षण शाळा वापराकररता काही अ्ी व शतीवर देण्ययात आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, ददनाींक १८/१०/२००८ च्या पत्रानसुार कायगकारी अभियींता सावगजननक बाींिकाम 
वविाग व उल्हसनगर महानगरपाभलका याींच्यामार्ग त प्रनत माह ६१,३४६.३९/- िाड े ननजश्चत 
केलेली असतानासुद्िा महानगरपाभलकेच्या काही अधिकाऱ्याींमुळे सदर सींस्थकेडून 
आजपयतं रक्कम ५०००/- प्रनत मह िाड े आकरण्ययात येत असून महानगरपाभलकेच ेमोठे 
आधथगक नुकसान होत असल्याचेही ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, महासिा ठराव क्र १८ ददनाींक २०/६/२००९ अन्व्ये नमूद केलेल्या कारणामुळे 
बेजवाबदार अधिकारी व पदाचा गैरवापर करणाऱ्या पदाधिकाऱ्याींवर कायगवाही करण्ययाच्या तसेच 
साई् क्र ५७ आणण १०६ वर असलेल्या सींस्था कमगचारी याींचसेह महानगरपाभलकेच्या ताब्यात 
घेण्ययाचे प्रास्तववत केले असून केलेल्या कायगवाहीचा अहवाल महासिेत सादर करण्ययास 
साींधगतले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर ठरावावर अद्यापही कोणतीच कायगवाही करण्ययात आलेली नसनू सदर 
सींस्थेकड े अनेक को्ी रुपयाींची थकबाकी प्रलींबबत असून महानगरपाभलकेची आधथगक जस्थती 
बबक् असतानाही महानगरपाभलका थकीत रक्कम वसूल करीत नसल्याचे ननदशगनास येत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
तयानुसार महानगरपाभलकेच ेिाड ेथकीत ठेवणाऱ्याींवर महानगरपाभलकेच्यावतीने कोणती कारवाई 
करण्ययात आली तसेच सदर थकीत िाड ेवसलू करण्ययासाठी शासनान ेकोणती कायगवाही केली 
वा करण्ययात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथ भशाांदे (२९-०१-२०२१) : 
(१) उल्हासनगर (जज.ठाणे) महानगरपाभलकेकडून सन १९९० मध्ये शहीद दनुीचींद कलानी 
मेमोररयल रस््ला िाड ेततवावर ३० वषागच्या कालाविीकररता जागा देण्ययात आली होती. 
   सदर करारनाम्यातील अ्ीनसुार सींस्थेस ददलेल्या जागेचे शासनाच्या सावगजननक बाींिकाम 
वविागाकडून िाडनेनजश्चती होईपयतं सींस्थेन े रु. ५०००/- इतके आगाऊ िाड े उल्हासनगर 
महानगरपाभलकेस िरणा करणे आवश्यक आहे. 
   तयानुसार साई् क्र. ५७ या जागेकररता सन १९९० पासून डडसेंबर, २०२० पयतं रु. ४३.३६ 
लाख इतकी िाडरेक्कम ननजश्चत होत असून, तयापैकी सींस्थेन े रु. १७ लाख इतक्या थकीत 
रकमेचा िरणा उल्हासनगर महानगरपाभलकेस केला असून, रु. २६.३६ लाख इतकी िाडरेक्कम 
थकीत आहे. 
   तसेच साई् क्र. १०६ या जागेकररता सन १९९१ पासनू माहे डडसेंबर २०२० पयतं रु. १.१३ 
को्ी इतकी िाड े रक्कम ननजश्चत होत असनू, तयापैकी सींस्थनेे रु. १६.४० लाख इतक्या 
रकमेचा िरणा केला असनू, रु. ९६.९८ लाख इतकी िाड ेरक्कम थकीत आहे. 
(२) हे खरे आहे.  
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(३) उल्हासनगर महानगरपाभलकेच्या सावगजननक बाींिकाम वविागाकडून उल्हासनगर 
महानगरपाभलकेच्या ताब्यातील आरक्षणाच्या जागाींपैकी साई् क्रमाींक ५७ या जागेकररता माहे 
जून २०१३ मध्ये रु. ३२,६०४/- प्रनतमाह व साई् क्रमाींक १०६ या जागेकररता माहे ऑक््ोबर, 
२००६ मध्ये रु. ६१,३४६/- प्रनतमाह इतकी िाडनेनजश्चती करण्ययात आली आहे. 
(४), (५), (६) व (७) प्रस्तुत प्रकरणी मा. पालकमींत्री याींनी तयाींच्याकडील सुनावणीत ददनाींक 
०३.०६.२०१३ रोजी स्थधगती ददल्यामुळे साई् क्र. ५७ व १०६ या जागेवर असलेल्या सींस्था 
कमगचाऱ्याींसह महानगरपाभलकेच्या ताब्यात घेण्ययाचा ददनाींक २०.०९.२००६ रोजीचा प्रस्ताव 
वगळण्ययास महासिेन ेददनाींक ०४.०६.२०१३ रोजी मान्यता ददली आहे. 
  सदर िाडनेनजश्चतीनुसार शहीद दनुीचींद कलानी मेमोररयल रस्् या सींस्थेस ददनाींक 
११.०३.२०१९ रोजी नो्ीस बजावण्ययात आली आहे.  
  तयानुसार उल्हासनगर महानगरपाभलकेमार्ग त सदर सींस्थेकडून दोन्ही जागाींकररता माहे 
डडसेंबर, २०२० पयतं एकूण रु. ३३.४० लाख इतके थकीत िाड ेवसलुी करण्ययात आली आहे. 
  मा. पालकमींत्री याींनी ददलेली स्थधगती उठववण्ययात आली असून, उवगररत िाडवेसलुी 
करण्ययाकररता शहीद दनुीचींद कलानी मेमोररयल रस्् या सींस्थेस उल्हासनगर 
महानगरपाभलकेमार्ग त ददनाींक १९.०१.२०२१ रोजी बजावण्ययात आली आहे. 
     ___________ 

        

पालघर जिल्ह्यािररता िोरोनाचा प्रादुवभाव रोखण्यासाठी प्राप्त झालेला 
ननधी अन्य िारणााांसाठी खचव िेल्याबाबत 

  

(२५)  १२३५९ (०२-०२-२०२१).   श्री.दौलत दरोडा (शहापूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास माांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जजल््यात कोरोनाचा प्रादुगिाव रोखण्ययासाठी शासनान ेआजवर एकूण ककती ननिी 
मींजूर केला असून तयापकैी ककती ननिी कोणकोणतया कामासाठी खचग केला आहे, 
(२) असल्यास, पालघर जजल््याकररता प्राप्त झालेल्या एकूण ननिीचे जजल्हाधिकारी, पालघर व 
मुख्य कायगकारी अधिकारी पालघर, जजल्हा पररषद याींनी तालकुा ननहाय वा्प न करता 
ननिीचा वापर जजल््यात आवश्यकता नसलेल्या दठकाणी रस्तयाींच्या बाींिकामासाठी केला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जजल््याकररता कोरोना आजाराचा प्रादुगिाव रोखण्ययासाठी प्राप्त झालेला ननिी 
अन्य कारणासाठी खचग करताना कोणाची मान्यता घेण्ययात आली होती, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व तयानुसार ननिीचा गैरवापर 
करणाऱ्या सींबींधित अधिकारी व कमगचारी याींच्यावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्ययात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. हसन मुश्रीफ (०४-०२-२०२१) : (१) पालघर जजल््यात कोरोनाचा  प्रादुगिाव रोखण्ययासाठी 
शासनाने आजपयतं औषि ेव सादहतय खरेदीसाठी एकूण प्राप्त ननिी रू. ३.९४८४०००/- को्ी 
एवढा असून तयापैकी रू.२.५७०११३५/- को्ी एवढा ननिी खचग झालेला असून रू.१.३७८२६८५ /- 
को्ी एवढी रक्कम भशल्लक आहे. जज.प.पालघर बाींिकाम वविागास कोववड केअर सें्र करीता 
देण्ययात आलेल्या ररव्हेरा हॉस्पी्लच्या सोई सुवविाींच्या कामाींना रू.९९.२०६९९/- लाख इतक्या 
ननिीची काम ेमींजूर केली आहेत. 
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(२) राषरीय आरोग्य अभियान, मुींबई याींचकेडून प्राप्त ननिी रक्कम रू.२.६४५२०००/- को्ी पैकी 
रक्कम रू. १.६५०८०००/- को्ी रक्कम तालुका स्तरावर ववतरीत करण्ययात आली आहे. कोो्ववड-
१९ ववषाणू सींसगागमळेु होणा-या साथ रोगाबाबत करावयाच्या जनजागतृीसाठी (IEC) राषरीय 
ग्राम स्वराज्य अभियान योजन ेअींतगगत सन २०१९-२० या आधथगक वषागतील भशल्लक असलेल्या 
ननिीतून प्रतयेक पींचायत सभमती साठी जास्तीत जास्त रू.२५,०००/- प्रमाण ेखचग करण्ययासाठी 
मान्यता देण्ययात आलेली आहे. यासाठी एकूण रू. २.००००० /- लाख ववतरीत केले आहेत. 
वा्प करण्ययाचा ननिी तालुकाननहाय वा्प केलेला आहे. सदर ननिी रस्तयाच्या बाींिकामासाठी 
वापरण्ययात आलेला नाही. 
(३)  (४) व (५) प्रश्न उदिवत नाही. 
     ___________ 

  
उल्हासनगर (जि. ठाणे) महानगरपाभलिा भशिण माांडळााांतगवत भशििााांना गत दोन 

महहन्यााांपासून वेतन भमळाले नसल्याबाबत 
  

(२६)  १२३८३ (२०-०९-२०२०).   श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर) :   सन्माननीय नगर 
वविास माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उल्हासनगर (जज.ठाणे) महानगरपाभलका भशक्षण मींडळाींतगगत सुमारे २०० पेक्षा जास्त 
भशक्षक असून या भशक्षकाींना मागील दोन मदहन्याींपासनू वेतन भमळाले नसल्याचे ददनाींक १४ 
माचग, २०२० रोजी वा तया सुमारास ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भशक्षकाींचे वेतन वारींवार प्रलींबबत राहत असून शासन भशक्षकाींच्या पगाराचा 
ननिी अिागच देत असल्याच ेननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महानगरपाभलका भशक्षण मींडळात पूणगवेळ प्रशासन अधिकारी नसल्याचेही 
ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती महानगरपाभलका 
भशक्षण मींडळात पूणगवेळ प्रशासन अधिकारी नेमण्ययाबाबत तसचे भशक्षकाींचे वेतन प्रलींबबत 
ठेवणाऱ्याींवर कारवाई करण्ययाबाबत महानगरपाभलका आणण शासन कोणती कायगवाही करणार वा 
कररत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ?  
 

श्री. एिनाथ भशाांदे (२०-०१-२०२१) : (१) व (२) उल्हासनगर महानगरपाभलकेच्या भशक्षण 
वविागातील भशक्षक व भशक्षकेतर कमगचाऱ्याींच्या वेतनाकररता राज्य शासनाकडून ५०% व 
महानगरपाभलकेकडून ५०% अनुदान भमळते. 
     तथावप कोरोना प्रादिुागवामळेु माहे माचग, २०२० पासून राज्य शासनाकडून येणारे ५०% 
अनुदान ववलींबाने आल्यामुळे सदर भशक्षकाींना वेतन अदा करण्ययास ववलींब झाला ही 
वस्तुजस्थती आहे.    
(३), (४) व (५) उल्हासनगर महानगरपाभलकेच्या भशक्षण वविागामध्ये पूणगवेळ प्रशासन 
अधिकारी कायगरत आहे.      
     सद्य:जस्थतीत उल्हासनगर महानगरपाभलकेच्या भशक्षण वविागास राज्य शासनाकडून 
माहे नोव्हेंबर, २०२० पयतंच ेअनुदान प्राप्त झाले असून, उल्हासनगर महानगरपाभलकेमार्ग त 
सदर भशक्षकाींना नोव्हेंबर, २०२० पयतंचे वेतन अदा करण्ययात आले आहे.       

___________ 
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िोंडोली (ता.मानोरा जि.वाभशम) येथील अरुणावती नदीवरील  
पुलाची दरुवस्था झाल्याबाबत 

 

 (२७)  १२४११ (१८-०८-२०२०).   श्री.रािेंद्र पाटणी (िाराांिा) :   सन्माननीय ग्रामवविास माांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोंडोली (ता.मानोरा, जज. वाभशम) येथील अरुणावती नदीवर ददनाींक १९ जून, २०२० रोजी 
वा तया सुमारास झालेल्या पावसाच्या पाण्ययामळेु नदीच्या पुलावर मोठे खड्ड े ननमागण झाले 
असून तयामुळे मोठे अपघात होण्ययाची शक्यता असुन सदर खड्ड े तातडीन े िरण्ययाबाबतच े
ननवेदन सावगजननक बाींिकाम वविाग, वाभशम याींच्याकड े ददनाींक ३० जून २०२० रोजी वा तया 
सुमारास ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननवेदनानुसार सावगजननक बाींिकाम वविाग, वाभशम याींच्याकडून 
पुलावरील खड्डयाींच्या दरुुस्तीबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्ययात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. हसन मुश्रीफ (२९-०१-२०२१) : (१)  हे खरे आहे. 
(२) आमगव्हाण कोंडोली पारवा िोयणी र्ा्ा ते राज्यमागग हा इतर जजल्हा मागग क्र.७० असून 
तयाची लाींबी १२.५० कक.मी.आहे. प्रश्नाींककत पलू हा सदर रस्तयास कक.मी.३/०० मध्ये छेदनू 
जाणारा अरुणावती नदीवर बाींिण्ययात आलेला ब्रीज कम बींिारा आहे. 
      दद.१४ जून, २०२० रोजी झालेल्या अनतवषृ्ीमुळे पुराच ेपाणी पुलावरुन वाहून गेल्यामुळे 
कोंडोली गावाकडील िराव क्षतीग्रस्त होऊन खड्डा पडला होता. जजल्हा पररषदेकडून तातपुरतया 
स्वरुपात क्षतीग्रस्त िागात मातीिराव ्ाकून दरुुस्ती करुन खड्डा तातकाळ बुजववण्ययात आला 
व रस्तयावरील वाहतकू सुरळीत करण्ययात आली आहे. 
      सदर पुलाच्या कायमस्वरुपी दरुुस्तीकररता २५.०० मी.लाींबीच्या सींरक्षण भिींतीचे 
बाींिकाम करण्ययाची आवश्यकता असनू सदर दरुुस्तीच े काम रस्ते व पूल दरुुस्ती अींतगगत 
योजनाींतून प्राप्त होणा-या ननिीतनू सन २०२०-२१ मध्ये प्रस्ताववत करण्ययाचे जजल्हा पररषदेचे 
ननयोजन आहे. 
(३) प्रश्न उद्िवत नाही. 
     ___________ 

  
 सोलापूर व उस्मानाबाद जिल्ह्यातील गावााांचा उपसा भसाांचन प्रिल्पााांतगवत समावेश िरणेबाबत 

 

 (२८)  १२८३२ (०९-०९-२०२०).   श्री.सुभाष देशमखु (सोलापूर दक्षिण) : सन्माननीय िलसाांपदा 
माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर व उस्मानाबाद जजल््यातील दषुकाळी गावाींचा उपसा भसींचन प्रकल्पाींतगगत समावेश 
करण्ययाची मागणी करुन अद्यापही सदरहू गाव योजनेच्या लािके्षत्रापासून वींधचत असल्याच े
माहे म,े २०२० मध्ये वा तयादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकल्पात वींधचत गावाींचा समावेश नसल्याने या गावाींना वपण्ययाच्या व 
शेतीच्या पाण्ययाची ी्ंचाई ननमागण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व तयानसुार उपरोक्त गावाींना उपसा 
भसींचन योजनेच्या लािके्षत्राचा लाि देण्ययाबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्ययात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ियाांत पाटील (०४-०२-२०२१) : (१) अींशत: खरे आहे. 
सोलापूर जजल्हयातील भसना माढा उपसा भसींचन योजनेमध्ये दषुकाळी गावाींचा लािके्षत्रामध्ये 
समावेश करण्ययाची मागणी आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
स्थाननक लोकप्रनतननिी व सींस्था याींचेकडून याबाबत ननवेदन ेप्राप्त झाली आहेत. 
(३) महाराषर कृषणा खोरे ववकास महामींडळाकडून दद.१३/१०/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये अहवाल 
प्राप्त झाला आहे. तयानुसार मागणी केलेल्या वाढीव के्षत्रासाठी पाणी उपलब्ि होऊ शकत नाही 
व भसना माढा योजनेमध्ये वाढीव गावाींचा समावेश करणे ही बाब ताींबत्रकदृषट्या सींयुजक्तक 
आढळत नाही. 
(४) प्रश्न उद्िवत नाही. 
     ___________ 

  
गोरेगाव (मुाांबई उपनगर) येथ ेरस्ता रुाां दीिरण आणण रस््याच्या बािूच्या गटाराचे बााांधिाम 

ननिृष्ट्ट दिावच ेिेले असल् याबाबत 
  

(२९)  १२८४५ (०६-०८-२०२०).   श्री.सुभाष देशमखु (सोलापूर दक्षिण) :   सन्माननीय नगर 
वविास माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोरेगाव (मुींबई उपनगर) पी दक्षक्षण वविाग येथ ेरस्ता रुीं दीकरण आणण रस्त याचा बाजूच्या 
ग्ाराचे बाींिकाम करण्ययासाठी ३३ को्ी रुपयाींचा करार झाला असनु ग्ाराच ेबाींिकाम ननकृषठ 
दजागचे केले जात आहे तसेच जनु्या ग्ाराचे बाींिकाम तोडून तयाच जुन्या गींजलेल्या भशगा 
वापरल्या जात असल्याचे माहे एवप्रल, २०२० मध्ये वा तया दरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय ननषपन्न झाले आहे, 
चौकशीनुसार दोषी अधिकारी, कमगचारी व ठेकेदार याींच्यावर कोणती कारवाई करण्ययाबाबत 
कोणती कायगवाही केली वा करण्ययात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ भशाांदे (२१-०१-२०२१) : (१) गोरेगाव पजश्चम येथ ेअजस्ततवात असलेल्या एस.व्ही. 
रोड रस्तयालगतच्या पेव्हर ब्लॉकमध्ये असलेल्या पट्ट्या (side strip) सुिारणा करण्ययाच्या 
डाींबरी (mastic) कामाकररता मींजुरी प्राप्त झाली होती. तयानींतर महानगरपाभलकेच्या नवीन 
िोरणानुसार सदर रस्तयाच्या लगतच्या पट्ट्याचे काम डाींबरी (mastic) करण्ययाऐवजी भसमें् 
काँक्री् पॅसजेमध्ये करण्ययाकररता प्रशासकीय मींजुरी घेण्ययात आली आहे.  
       सदर काम करताींना पजगन्य जलवादहनीचे काम करण्ययात आले व तयामध्ये वापरण्ययात 
आलेल्या लोखींडी भशगा महानगरपाभलकेच्या प्रयोगशाळेमध्ये वेळोवेळी पाठवून चाचण्यया 
करण्ययात आल्या आहेत व तयाींचा दजाग तपासण्ययात आलेला आहे. बहृन्मुींबई 
महानगरपाभलकेमार्ग त पजगन्य जलवादहनीच े काम करताना जुन्या लोखींडी भशगा वापरण्ययात 
आलेल्या नाहीत. 
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स्वामी वववेकानींद रोड या प्रमखु रस्तयाच्या पदपथ सशुोभित करण्ययाचे काम बहृन्मुींबई 
महानगरपाभलकेमार्ग त करण्ययात येत आहे. 
मुींबई वविागामध्ये उद्िवलेल्या COVID-१९ या सींसगगजन्य रोगामुळे माहे माचग-२०२० पासून 
्ाळेबींदीच्या काळात चाल ूअसलेल्या साईडजस्रपचे सुरक्षक्षत अवस्थपेयतं (safe Stage) काम 
करण्ययात आले आहे. सद्य:जस्ससतीत ४५% काम पूणग करण्ययात आले आहे. 
तसेच सदर रस्तयाच्या कामाची व सुिाररत अींदाजपत्रकाची छाननी बहृन्मुींबई 
महानगरपाभलकेच्या दक्षता वविागाकडून करण्ययात आली आहे. 
(२) व (३) प्रश्न उद्िवत नाही. 
     ___________ 

  
अणुशक्ती नगर येथील आणणि पााांिरापोळ (मुाांबई) िोडरस्ता प्रिल्पातील बाधधत  

झोपडीधारिााांचे तातडीने पुनववसन िरणेबाबत 
  

(३०)  १२९७८ (०६-०८-२०२०).   श्री.साांिय गायिवाड (बुलढाणा) : सन्माननीय नगर वविास 
माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अणुशक्ती नगर येथील आणणक पाींजरापोळ (मुींबई) जोडरस्ता प्रकल्पाकररता 
शासनाच्यावतीने सव्हे केला असता तयात जवळपास ७ हजार ७४७ इतके झोपडीिारक 
प्रकल्पबाधित होवून तयातील केवळ ४ हजार ५०० झोपडीिारकाच ेआजवर पनुवगसन करण्ययात 
आले असून उवगरीत झोपडीिारकाींचे अद्याप पुनवगसन करण्ययात आलेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकल्पाींतगगत वववादग्रस्त झोपडयाींच्या पुनवगसानासाठी मा.उच्च न्यायालयात 
दाखल केलेल्या रर् याधचका क्रमाींक ९६७/२०१४ प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयान ेकोणता ननणगय 
ददला व तयानुषींगान ेशासनाने कोणती कायगवाही केली, व तयाचा तपशील काय आहे, 
(३)  असल्यास, या प्रकरणी मा. राज्यमींत्री, नगरववकास वविाग याींच्या अध्यक्षतेखाली ददनाींक 
१७ जानेवारी, २०१८ रोजी वा तया सुमारास आयोजजत करण्ययात आलेल्या बैठकीत कोणते 
ननणगय घेण्ययात आले व तयानुषींगाने करण्ययात आलेल्या कायगवाहीचा तपशील काय आहे, 
(४)  असल्यास, सदरहू प्रकरणी मा.न्यायालयाने ननणगय देवून तसचे मा.मींत्री, राज्यमींत्री याींच े
स्तरावर बैठका घेवून तयाींनी आदेश देवूनही प्रकल्पबाधित तयाींच्या हक्काच्या घरापासनू 
आजवर वींधचत राहण्ययाची कारणे काय आहेत, 
(५)  असल्यास, या प्रकरणी होत असलेल्या ववलींबास जबाबदार असणाऱ्या सींबींधित अधिकारी 
व कमगचारी याींचेवर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्ययात येत आहे, सदरहू कारवाई 
ककती कालाविीत करण्ययात येणार आहे, 
(६)  असल्यास, वाशीनाका येथे शासनाच्या एमएमआरडीए, एसआरए, महानगरपाभलका, म्हाडा 
अशा ववववि प्राधिकरणाच्या मालकीच्या इमारती या वापराववना पडून असल्यान े सदरहू 
इमारतीींमिील सदननका या प्रकल्पात बाधित झालेल्या झोपडीिारकाींना तातडीन े ववतरीत 
करण्ययाबाबत ककीं वा नवी मुींबई पररसरात अन्य दठकाणी या प्रकल्पबाधिताींच े पुनवगसन 
करण्ययाबाबत शासन कोणती कायगवाही व ककती कालाविीत करणार आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ भशाांदे (३०-१२-२०२०) :(१) सावगजननक बाींिकाम वविाग व उपजजल्हाधिकारी 
(अनत/ननषका) चेंबूर याींचकेडून २००४-०५ मध्ये प्रकल्पाच्या आखणीनुसार सींयुक्तररतया सवेक्षण 
करण्ययात आले. तयानसुार ५,०७९ बाींिकामे बाधित होती. तयापकैी ४,३१३ झोपडीिारक पात्र 
ठरले व ७६६ झोपडीिारक अपात्र ठरले. पात्र ठरलेल्याींच े ननयमानसुार कायमस्वरूपी पुनवगसन 
करण्ययात आले आहे. 
(२) पुनवगसनाचा दावा असणा-या वववादग्रस्त झोपडयाींच्या पुनवगसनासाठी मा. उच्च 
न्यायालयात दाखल केलेल्या रर् याधचका क्रमाींक ९६७/२०१४ प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने 
ददनाींक ०२/०९/२०१५ रोजी सदर याधचका रे््ाळली आहे. 
(३) प्रस्तुत प्रकरणी ततकालीन ननषकासनाची यादी सींबींधित अधिका-याकडून मागववण्ययात यावी. 
पुनवगसनाचा दावा करणा-या व्यक्तीींना तयाींच े दाव ेसादर करण्ययास पुरेशी सींिी देण्ययात आली 
आहे का, याबाबत खातरजमा करावी व याबाबत ननणगय घेण्ययात यावा अस े मा. राज्यमींत्री, 
नगर ववकास वविाग याींच्या अध्यक्षतेखाली ददनाींक १७ जानेवारी २०१८ रोजी झालेल्या बैठकीत 
ननदेश देण्ययात आले. बैठकीतील ननदेशाींच्या अनुषींगाने प्रकल्पाने बाधित झोपड्याींच्या 
ननषकासनाची यादी पाहता तयात ओळख क्रमाींक नसलेल्या व वववादग्रस्त झोपड्याींपैकी 
कोणाचेही ननषकासन केल्याचे ददसून येत नाही. तसेच पुनवगसनाचा दावा करणा-या व्यक्तीींना 
तयाींचे दावे सादर करण्ययास या पूवीच पुरेशी सींिी देण्ययात आली आहे. 
(४), (५) व (६) पुनवगसनाचा दावा असणा-या वववादग्रस्त झोपडयाींच्या पुनवगसनाबाबत मा. 
उच्च न्यायालयाने ददनाींक ०२/०९/२०१५ रोजी सदर याधचका रे््ाळली आहे. असा ननणगय 
होऊनही प्रकरणािीन झोपडीिारकाींच े प्रनतननिी व स्थाननक लोकप्रनतननिी याींच्या मागणीच्या 
अनुषींगान े महानगर आयुक्त याींच्या आदेशान े सभमती गठीत करण्ययात आली. सभमतीन े
प्रकरणाच े स्वरुप ववचारात घेऊन प्रश्नावलीद्वारे मादहती घेतली व तपासणीअींती सभमतीन े
अहवाल तयार केला असून वववादग्रस्त झोपडीिारकाींच्या पुनवगसनाचा दावा रे््ाळला आहे. 
पुनवगसनाचा दावा करीत असलेल्या वववादग्रस्त झोपडीिारकाींच्या पनुवगसनासींबींिी 
कोणतेही ननदेश देण्ययात आलेले ददसून येत नाहीत. 
(७) प्रश्न उदिवत नाही 
     ___________ 

  
उल्हासनगर (जि.ठाणे) महानगरपाभलिा भशिण माांडळातील गैरव्यवहाराबाबत 

 (३१)  १३०१४ (२०-०९-२०२०). श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), 
अॅड.आभशष शेलार (वााांदे्र पजश्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िााांहदवली पूवव), श्री.साांिय िेळिर 
(ठाणे), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवव) :   सन्माननीय नगर वविास माांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उल्हासनगर (जज.ठाणे) महानगरपाभलका भशक्षण मींडळातील सन २०१८-१९ आणण २०१९-२० 
या आधथगक वषागत झालेला सींपूणग लेखाजोखा लेखाशीषगननहाय मादहती भमळावी अशी मागणी 
ददनाींक १८ माचग, २०२० रोजी मा.आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपाभलका याींच्याकड ेकेली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननवेदनात सन २०१८-१९ व सन २०१९-२० मिील तरतूदीनुसार केलेल्या 
कामाची मादहती व ५.२.२. ववनाननववदा दरपत्रकावर इमारत पुनबािंणी /शाळा दरुुस्तीची काम े
अवैिपणे मींजूर करून प्रतयक्ष जागेवर कोणतेही काम न करता िनादेश काढले असल्याचा 
आरोपही करण्ययात आल्याचे ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उल्हासनगर महानगरपाभलका के्षत्रात भशक्षण मींडळातील गैरव्यवहाराची चौकशी 
करण्ययाचे आदेश प्रिान सधचव, नगरववकास याींनी मा.आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपाभलका 
याींना सन २०१८-१९ मध्ये ददले असल्याचेही ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मा.आयुक्त, उल्हासनगर महानरपाभलका याींनी शासनास अहवाल सादर केला 
आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर अहवालानुसार भशक्षण मींडळात ककती रुपयाींचा गैरव्यवहार झाला आहे, 
तसेच उक्त प्रकरणी महानगरपाभलकेने व शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तयानुसार सींबींधित ठेकेदार व सींबींधित प्रशासकीय अधिकाऱ्याींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्ययात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथ भशाांदे (२१-०१-२०२१) : (१) उल्हासनगर महानगरपाभलका भशक्षण वविागातील सन 
२०१८-१९ व सन २०१९-२० मिील लेखाशीषागनसुार लेखाजोगा मागणारे कोणतेही पत्र प्राप्त 
झाले नसल्याचे उल्हासनगर महानगरपाभलकेने कळववले आहे. 
(२) ५.२.२ ववनाननववदा दरपत्रकावर इमारत पुनबांिणी/शाळा दरुुस्तीची काम ेमींजूर करण्ययात 
आलेली नसल्याने िनादेश काढण्ययाचा प्रश्न उद्िवत नाही असे उल्हासनगर महानगरपाभलकेन े
कळववले आहे. 
(३) सदर प्रकरणी कोणताही गैरव्यवहार झालेला नसून, प्रिान सधचव (नगर ववकास) याींच ेसन 
२०१८-१९ मध्ये उल्हासनगर महानगरपाभलकेच्या भशक्षण वविागातील गैरव्यवहाराची चौकशी 
करण्ययाचे कोणतेही आदेश प्राप्त झालेली नाहीत असे उल्हासनगर महानगरपाभलकेने कळववले 
आहे. 
(४) सदर प्रकरणी कोणतेही पत्र प्राप्त झाले नसल्यामुळे अहवाल सादर करण्ययात आलेला नाही. 
(५) सन २०१८-१९ मध्ये उल्हासनगर महानगरपाभलकेच्या शाळाींमिील ववद्यासयानंा गणवेश, 
शैक्षणणक सादहतय व बु्-मौजेचा पुरवठा तसेच सन २०१९-२० मध्ये गणवेश व शैक्षणणक 
सादहतय पुरवठा इतयादी सवग कामे स्थायी सभमतीच्या मींजुरीनेच करण्ययात आली असल्याच े
उल्हासनगर महानगरपाभलकेने कळववले आहे. 
(६) प्रश्न उद्िवत नाही. 
     ___________ 

  
श्रीगोंदा-नगर (जि.अहमदनगर) तालुक्यातील सािळाई योिनचेा िुिडी  

पाटबाांधारे प्रिल्पात समावेश िरण्यात आल्याबाबत 
 (३२)  १३०९६ (११-०९-२०२०).   श्री.बबनराव पाचपुते (श्रीगोंदा) : सन्माननीय िलसाांपदा माांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुकडी पा्बींिारे प्रकल्पाला नुकतीच सुिाररत प्रशासकीय मान्यता देण्ययात आलेली असून 
श्रीगोंदा-नगर (जज.अहमदनगर) तालुक्यातील साकळाई योजनेचाही समावेश करण्ययात आल्याचे 
माहे एवप्रल, २०२० मध्ये वा तयादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकल्पासाठी शाासनाने ककती ननिीची तरतूद केली आहे व या 
प्रकल्पाचे काम केव्हा सुरु करणार आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ियाांत पाटील (०४-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 
कुकडी पा्बींिारे प्रकल्पास जलसींपदा वविाग, शासन ननणगय दद.०२/११/२०१८ अन्वये ततृीय 
सुिारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. परींतू तयामध्ये साकळाई उपसा भसींचन 
योजनेचा समावेश नाही. 
(२) प्रश्न उद्िवत नाही. 
(३) प्रश्न उद्िवत नाही. 

___________ 
 

लोहारे त ेनतधारे (ता.शहादा, जि.नाांदरुबार) दरम्यान असलेल्या नाल्यावरील 
पुलाचे बााांधिाम ननिृष्ट्ट दिावचे झाल्याबाबत 

 (३३)  १३५७२ (१९-०९-२०२०).   श्री.सभुाष देशमुख (सोलापूर दक्षिण) :सन्माननीय सावविननि 
बााांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लोहारे ते नतिारे (ता.शहादा, जज.नींदरुबार) दरम्यान असलेल्या नाल्यावर लाखो रुपये खचग 
करुन बाींिण्ययात आलेल्या पुलाच े काम ननकृष् दजागचे झाल्याच ेमाहे जुलै, २०२० मध्ये वा 
तयादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय ननषपन्न झाले व 
तद्नुसार सींबींिीत दोषीींवर तसेच दोषी अधिकारी, अभियींता व कमगचाऱ्याींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्ययात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. अशोिराव चव्हाण (०१-०२-२०२१) :(१) हे खरे नाही. 
(२)  प्रश्न उद्िवत नाही. 
(३)  प्रश्न उद्िवत नाही. 
     ___________ 
 

टेंभू उपसा भसाांचन योिनेच्या िालव्यावर साांरिि भभाांत क िठड ेबााांधण्याबाबत 
 (३४)  १३५९५ (१०-०९-२०२०).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) : सन्माननीय िलसाांपदा माांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) े्ंिू उपसा भसींचन योजनेचा कालवा खानापूर व आ्पाडी तालकु्यातील (जज. साींगली) शहर 
व गावातून गेला असून या योजनेच्या कालव् याची खोली असल्याने यादठकाणी लहान मुले व 
गुरे आदी कालव् यामध्ये पडून अपघात होत असल्याच ेननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त अपघात ्ाळण्ययासाठी कालव् यावर सींरक्षक भिींत / कठड े बाींिण्ययाबाबत 
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्ययात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
 

श्री. ियाांत पाटील (०१-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 
तथावप खानापूर व आ्पाडी तालुक्यातील गावाींजवळून कालवा जात असल्यामुळे कालव्यास 
सींरक्षक भिींत / कठड ेबाींिण्ययाची आवश्यकता आहे. 
(२) खानापूर तालुक्यातील १०,७०० मी. व आ्पाडी तालुक्यातील १,९०० मी. लाींबीच्या 
कालव्यास सींरक्षक भिींत / कठड े बाींिण्ययाबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्ययाची कायगवाही के्षबत्रय 
स्तरावर प्रगती पथावर आहे. 
(३) प्रश्न उद्िवत नाही. 
     ___________ 
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िुलाव (मुाांबई) येथील अनिे गाळे, दिुाने, हॉटेल्स व गोदामे ववनापरवाना असल्याबाबत 
  

(३५)  १३६६५ (१६-०७-२०२०).   अॅड.आिाश फुाां डिर (खामगााांव)  सन्माननीय नगर वविास 
माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  साकीनाका, कुलाग खैरानी रोड (मुींबई) येथील लागलेल्या आगीनींतर महानगरपाभलकेन ेकुलाग 
येथील गाळे, दकुाने, हॉ्ेल्सची तपासणी केली असता या तपासणीत २८ पैकी २१ गाळे, 
गोदामे ववनापरवाना असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा तया दरम्यान ननदशगनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास तयानुसार या गाळ्याींना/गोदामाींना शासनाने नो्ीस पाठववली आहे काय, 
(३)  असल्यास, गत वषगिरात मुींबईच्या ववववि िागात अशा आगीच्या घ्ना घडल्या आहेत 
तया सवग घ्नाींची शासनान े तपासणी केली आहे काय, तयात काय आढळून आले आहे व 
तयानुषींगान ेशासनान ेकेलेल्या कायगवाहीचा तपशील काय आहे, 
(४)  असल्यास, कुलाग येथे आढळून आलेल्या ववनापरवाना गाळे/गोदामे ननषकाभसत करण्ययात 
आली आहेत काय, 
(५) असल्यास, ववनापरवाना गाळे/गोदाम ेकेव्हापयतं ननषकाभसत करण्ययात येणार आहेत तसचे 
या ववनापरवाना उिारण्ययात आलेल्या गाळयाींकड े / गोदामाींकड ेजाणीवपूवगक दलुगक्ष करणाऱ्या 
सींबींधित महानगरपाभलकेच ेअधिकारी व कमगचारी याींचेवर कोणती कारवाई करण्ययात आली वा 
येत आहे, 
(६)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथ भशाांदे (१९-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे. 
(२) बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेच्या “एल” वविाग के्षत्रातील एकूण १० गाळ्याींना 
महानगरपाभलकेमार्ग त मुींबई महानगरपाभलका अधिननयम १८८८ च्या कलम ३५१ अन्वये कारणे 
दाखवा नो्ीसा बजावण्ययात आल्या असनू पुढील कायगवाही सुरु आहे.  
(३) बहृन्मुींबई महानगरपाभलका के्षत्राच्या ववववि वविागाींत ददनाींक ०१.०४.२०१९ ते ददनाींक 
३१.०३.२०२० या कालाविीत एकूण २४६ आगीच्या घ्ना घडल्या असून, तयापैकी २२५ या 
ककरकोळ आगीच्या व २१ घ्ना तीव्र स्वरुपाच्या होतया.  
    सदर २१ आगीच्या घ्नाींच्या सींिाव्य कारणाींची तपासणी बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेमार्ग त 
करण्ययात आली असनू, सदर प्रकरणी आढळून आलेल्या त्रु्ी व अननयभमततेबाबतच्या 
अहवालाच्या अनुषींगाने उधचत कायगवाही सुरु असून, आवश्यक तेथे बहृन्मुींबई 
महानगरपाभलकेच्या अजग्नशमन वविागामार्ग त नो्ीसची बजावणी करण्ययात आली आहे. 
(४), (५) व (६) सदर आगीच्या घ्नेनींतर बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेच्या सींयुजक्तक 
पथकामार्ग त कुलाग येथील २५० गाळ्याींची तपासणी करुन तयाींच्यावर मुींबई महानगरपाभलका 
अधिननयम १८८८ नुसार नो्ीसा देऊन दोषी व्यक्तीींवर गुन्हे दाखल करण्ययात आले आहेत. 
   तसेच, सदरचा पररसर सींबींधित पथकामार्ग त ननरीक्षणाखाली ठेवण्ययात आला आहे. 
   कामामध्ये जाणीवपूवगक दलुगक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्याींना बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेमार्ग त 
ज्ापन देऊन तयाींची चौकशी करण्ययात येते. 

___________ 
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भामा आसखेड प्रिल्पाच ेिाम पणूव िरण्याचा िालबद्ध िायवक्रम िाहीर  
िरण्यासाांदभावत मा. न्यायालयाने हदलेल्या आदेशाबाबत 

  

(३६)  १३७९९ (११-०९-२०२०). श्री.राहूल िुल (दौंड) : सन्माननीय िलसाांपदा माांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मा. न्यायालयाने जनदहत याधचका क्र. १३२/२०१९ अन्वये िामा आसखेड प्रकल्पाच ेकाम 
पूणग करण्ययाचा कालबद्ि कायगक्रम जाहीर करण्ययाचे आदेश ददनाींक १३ माचग २०२० रोजी वा 
तयासुमारास शासन व पुणे महानगरपाभलका याींना ददले आहेत, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, उक्त प्रकल्पाच े काम पूणग करण्ययाचा कालबद्ि कायगक्रम शासन व पुणे 
महानगर पाभलका याींनी जाहीर केला आहे काय,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ियाांत पाटील (०४-०२-२०२१) : (१)होय, हे खरे आहे. 
न्यायालयात याधचका दाखल आहे. 
(२) िामा आसखेड प्रकल्पाचे काम सन २०१० मध्ये पुणग झाले आहे. या प्रकल्पाच ेकालव ेरद्द 
करण्ययाचा प्रस्ताव महाराषर कृषणा खोरे ववकास महामींडळ, पुणे याींचेकडून दद.१६/०६/२०२० 
अन्वये शासनास प्राप्त झाला असून या प्रस्तावावर शासनान े दद.११/०८/२०२० रोजीच्या 
पत्रान्वये उपजस्थत केलेल्या शेऱ्याींची पूतगता महामींडळ स्तरावर प्रगतीत आहे. तयामुळे याबाबत 
िोरणातमक ननणगय झाल्याभशवाय कालबध्द कायगक्रम जाहीर करणे उधचत ठरणार नाही. 
(३) प्रश्न उद्िवत नाही. 
     ___________ 

  
भामा आसखेड प्रिल्पाच ेप्रिल्पग्रस्तााांच्या िभमनीच ेझालेले बेिायदेशीर वाटप 

  

(३७)  १३८०० (११-०९-२०२०). श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.साांग्राम थोपटे 
(भोर) : सन्माननीय िलसाांपदा माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िामा आसखेड प्रकल्पाींतगगत जलसींपदा वविागाने दौंड तालुक्यातील वडगाव बाींड ेपा्ेठाण, 
्ाकळीभिमा, पानवली, कोरेगाींवभिवर, ्ेळेवाडी, राहू, वपलाणवाडी, देवकरवाडी, वाळकी व इतर 
काही गावाींच्या जभमनी सींपाददत केलेल्या असनू या गावातील शेतकऱ्याींच्या जभमनीच े
िूभमसींपादन करून तया जभमनी गुींजवणी व इतर प्रकल्पाींना बेकायदेशीरररतया वाप् केल्या 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषर जलसींपत्ती ननयामक प्राधिकरण याींनी (MWRRA) पुणे 
महानगरपाभलकेस सदर गावाींना बकेायदेशीरररतया वगळून सदर पाणी पुणे महानगरपाभलकेसाठी 
आरक्षक्षत करण्ययाचे प्रकक्रया देखील शासन स्तरावर सुरु केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त जभमनीच े वाप् करू नये व उक्त महानगरपाभलकाींनी वापरलेले पाणी 
शुध्दीकरण करून देण्ययाचे बींिन घालणेबाबत लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक २९ ऑगस्् २०१७ व 
तयापूवी देखील अनेक वेळा ननवेदन ददली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त बेकायदेशीरररतया वा्प केलेल्या जभमनीची चौकशी करण्ययाचे आदेश 
ततकालीन राज्यमींत्री याींनी ददले होते, हे ही खरे आहे काय,  
(५) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व तयानुसार दोषीीं अधिकाऱ्याींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्ययात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ियाांत पाटील (०४-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 
गुींजवणीच्या प्रकल्पग्रस्ताींना जमीन वा्प करण्ययात आले आहे. परींतु ते बकेायदेशीर नाही. 
(२) िामा आसखेड प्रकल्पातून पुणे महानगरपाभलकेच्या ७५.६७ द.ल.घ.मी. पाणी आरक्षणास 
जलसींपदा वविाग, शासन ननणगय दद.२७/०८/२०२० अन्वये काही अ्ीींच्या अिीन राहून मान्यता 
ददली आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
सदर ननवेदन प्राप्त झालेले नाही. 
(४) प्रश्न उद्िवत नाही. 
(५) प्रश्न उद्िवत नाही. 
 
     ___________ 
 

  
मौिे शाहूवाडी (जि.िोल्हापूर) येथील चााांदोली धरणातून वाहणाऱ्या वारणा उिवा तीर व वारणा 

डावा तीर िालव्याचे िाम ननिृष्ट्ट दिावच ेझाल्याबाबत 
  

(३८)  १४३१० (१०-०९-२०२०).   डॉ.ववनय ववलासराव िोरे (साविर) (शाहूवाडी) :   
सन्माननीय िलसाांपदा माांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे शाहूवाडी (जज.कोल्हापूर) येथील चाींदोली िरणातून वाहत असलेल्या वारणा उजवा 
तीर व वारणा डावा तीर कालव्याच्या ननेकृष् दजागच्या कामामुळे व गळतीमळेु तेथील 
शेतजभमन नापीक होत असल्यान ेसदर कालवा बींद करुन प्रकल्पबाधित शेतकऱ्याींना तयाींच्या 
जभमनी परत कराव्यात अशी मागणी तेथील शेतकऱ्याींनी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, तयानुसार शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्ययात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ियाांत पाटील (०४-०२-२०२१) : (१)हे खरे नाही. 
वारणा डावा तीन कालवा लाींबी १ त े७० कक.मी. व उजवा तीर कालवा लाींबी १ त े६० कक.मी.  
इतकी मींजूर आहे. तयापकैी उजवा कालवा १ ते ३० कक.मी. व डावा कालवा १ ते ३८ कक.मी. 
पूणग झाला असनू ननयभमतपणे भसींचन आवतगने सुरु आहेत. तसचे कालव्याची उवगररत काम े
उपलब्ि ननिीनुसार प्रगतीपथावर आहे. 
सदर कालवा बींद करण्ययाबाबत व शेतकऱ्याींच्या जभमनी परत कराव्यात अशी मागणी प्राप्त 
झालेली नाही. 
(२) प्रश्न उद्िवत नाही. 
(३) प्रश्न उद्िवत नाही. 
(४) प्रश्न उद्िवत नाही. 

 
___________ 
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मुाांबईत िोरोना िाळात फेरीवाले व् यवसायासाठी शासनाने धोरण आखण्याबाबत 
 (३९)  १४३८० (२०-०९-२०२०).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवव) : सन्माननीय नगर 
वविास माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोरोना प्रादिुागवाच्या काळात मुींबई महानगरपाभलकेकड े स् वतचचे अस े िोरण नाही परींत ु
शासनाने अस ेिोरण आणल् यास रे्रीवाल् याींना व् यवसायासाठी परवानगी ददली जाईल अस ेमुींबई 
महानगरपाभलकेच् या वतीन ेददनाींक ८ ऑगस् ्, २०२० रोजी वा तया सुमारास उच् च न् यायालयात 
स् पष ् करण्य यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई महानगरपाभलका के्षत्रात कोरोना प्रादिुागवाच् या काळात तसचे 
्ाळेबींदीनींतरही रे्रीवाल् याींवर ननयींत्रण ठेवणे शक् य नसल् यान ेरे्रीवाल् याींना व् यवसाय करू देता 
येणार नाही असे शासनान ेउच् च न् यायालयात ददनाींक ३ ऑगस््, २०२० रोजी वा तया सुमारास 
प्रनतज्ापत्राद्वारे स् पष ो््  केले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज् यात चौसया ्ाळेबींदी पासून हॉ्ेल व तत सम आस् थापनाींना मुिा देण्य यात 
आल् यान ेरे्रीवाल् याींना मुींबई नगरीत व् यवसाय करू द्यावा अशी मागणी रे्री व्यावसानयकाींनी 
मुींबई महानगरपाभलकेकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, रे्रीवाल्याींना व्यवसायाकररता ननजश्चत िोरण आखण्ययाबाबत शासन कोणती 
कायगवाही करणार वा कररत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथ भशाांदे (२९-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे. 
(२) मुींबई महानगरपाभलका के्षत्रात कोरोना प्रादिुागवाच् या काळात तसचे ्ाळेबींदीनींतरही 
रे्रीवाल् याींवर ननयींत्रण ठेवणे शक् य नसल् याने रे्रीवाल् याींना व् यवसाय करू देण्ययाच्या अनुषींगान े
नगर ववकास वविागामार्ग त प्रनतज्ापत्र दाखल करण्ययात आलेले नाही. 
(३) व (४) बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेमार्ग त महानगरपाभलका के्षत्रात बहृन्मुींबई महानगरपाभलका 
अधिननयम १८८८ च्या कलम ३१३(अ) व ३१३(ब) अन्वये देण्ययात आलेल्या अनुज्ापबत्रत 
पथववके्रतयाींना ददनाींक १८.०९.२०२० रोजीच्या पररपत्रकान्वये सवग सामाजजक अींतराच्या (Social 
Distancing) अ्ी व शतींचे पालन करुन व्यवसाय करण्ययास परवानगी देण्ययात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्िवत नाही. 
  

___________ 
  

मुाांबईतील बिमस्टोवडॅ प्रिल्पाबाबत 
  

(४०)  १५८६१ (२१-११-२०२०).   श्री.ननतीन अिुवन (ए.टी.) पवार (िळवण) :   सन्माननीय 
नगर वविास माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत ददनाींक २६ जुलै, २००५ रोजी वा तया सुमारास झालेल्या जलप्रलयानींतर शासनान े
जलतज् डॉ.मािवराव धचतळे याींच्या अध्यक्षतखेाली नमेलेल्या सभमतीने बब्रमस््ोवॅड प्रकल्पाची 
भशर्ारस आपल्या अहवालाद्वारे सन २००६ मध्ये वा तया दरम्यान शासनास केली होती, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ददनाींक २६ जलुै, २००५ मध्ये झालेल्या जलप्रलयात मुींबई पाण्ययाखाली 
गेल्यामुळे शहरातील पजगन्य वादहन्याींची क्षमता वाढववण्ययाचा आणण तुींबणारे पाणी समुद्रात 
रे्कण्ययासाठी पजम्पींग स््ेशनचा एकबत्रत बब्रमस््ोवॅड प्रकल्प मुींबई महानगरपाभलकेमार्ग त सन 
२००६ मध्ये हाती घेण्ययात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकल्पासाठी कें द्र शासनाने प्रथम १८०० को्ी व तद्नींतर १००० को्ी रुपये 
अनुदान देण्ययात येऊन तसेच महानगरपाभलकेन े देखील दोन हजार को्ी रुपयाींची तरतूद 
करुनही सदर प्रकल्प अद्याप पणूग झाला नसल्याच े ददनाींक २४ जुल,ै २०२० रोजी वा तया 
सुमारास ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकल्पावर आतापयतं ककती खचग झाला आहे, तयामध्ये प्रकल्पािीन ककती 
कामे पूणग झाली आहेत व ककती कामे अपूणग आहेत, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे 
काय, चौकशीत काय आढळून आले, तयानूसार सदर प्रकल्प लवकरात लवकर पूणग 
करण्ययाबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्ययात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथ भशाांदे (२०-०१-२०२१) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) सन २००७ मध्ये बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेमार्ग त कें द्र शासनास सादर केलेल्या सववस्तर 
प्रकल्प अहवालानसुार बब्रमस््ोवॅड प्रकल्प राबववण्ययाकरीता रु. १२०० को्ी इतके ववशेष 
अनुदान मींजुर केले असून, तयापकैी एकूण रु. १००० को्ी ्प्या्प्याने प्राप्त झाले आहेत. 
(४) व (५) बब्रमस््ोवॅड प्रकल्पावरील अींदाजजत खचग रु. २४३९.८६ को्ी इतका झाला असून, 
सदर कामाींवर कें द्र शासनान े ददलेल्या रु. १००० को्ी अथगसहाय्य व्यनतररक्त खचग झालली 
रक्कम बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेच्या अथगसींकल्पीय तरतुदीमिून िागववण्ययात आली आहे.  
     बब्रमस््ोवॅड प्रकल्पाींतगगत प्रस्ताववत केलेल्या एकुण ५८ कामाींपैकी ४० कामे पूणग झाली 
असून, १५ कामे प्रगतीपथावर आहेत व उवगरीत ३ कामाींच्या ननववदा प्रस्ताववत आहेत.  
     बब्रमस््ोवॅड प्रकल्पाींतगगत प्रस्ताववत एकूण ८ पजगन्य जल-उदींचन कें द्राींपैकी ६ पजगन्य 
जल-उदींचन कें दे्र कायागजन्वत झालेली आहेत. उवगरीत २ पैकी माहूल येथील पजगन्य जल-उदींचन 
कें द्रासाठी िूसींपादनाची प्रकक्रया मीठ आयुक्त, िारत सरकार याींच्या स्तरावर प्रगतीपथवर आहे 
व मोगरा येथील पजगन्य जल-उदींचन कें द्रासाठी ननववदा प्रक्रीया प्रगतीपथावर आहे. 

___________ 

  
एक्सर जव्हलेि बोररवली (मुाांबई) येथील सी.टी.एस क्र. ८६७  

एिूण ७ एिर िमीनीच्या गैरव्यवहारबाबत 
  

(४१)  १६७७२ (२०-११-२०२०). श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.अभमत साटम (अाांधेरी 
पजश्चम), अॅड.राहुल नावेिर (िुलाबा) : सन्माननीय नगर वविास माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) एक्सर जव्हलेज बोररवली (मुींबई) येथील सी.्ी.एस क्र. ८६७ एकूण ७ एकर जमीन 
ववकासकास ददली असल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा तया दरम्यान ननदशगनास 
आली, हे खरे आहे काय. 
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(२) असल्यास, माहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये वा तया दरम्यान महानगरपाभलकेच्या सिुार 
सभमतीने सदर िुखींड खरेदी ताब्याचा प्रस्ताव माींडला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िखुींडाच े मूल्य ननिागरण ३५४ को्ी रुपये करण्ययात आले तयावळेीही मा. 
आयुक्त, महानगरपाभलका याींनी उक्त प्रकरणी आके्षप घेतला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेचे तयावळेचे आयुक्त याींनी महानगरपाभलकेच्या सिुार 
सभमतीला पत्र पाठवून या जभमनीचा ताबा घेण्ययास स्पष् ववरोि दशगववला होता, हे ही खरे 
आहे काय. 
(५) असल्यास, शासनाकडून महानगरपाभलकेच्या ववत्त वविागाला िूखींडाच्या खरेदीपो्ी ३४९ 
को्ी, १४ लाख १९ हजार १३ रु. इतकी रक्कम तातडीने देण्ययात यावी अशी सुचना देण्ययात 
आली, हे ही खरे आहे काय. 
(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुषींगान ेएक्सर जव्हलेज 
(बोररवली) येथील सी.्ी.एस क्र. ८६७ एकूण ७ एकरच्या िुखींडाच्या गैरव्यवहारा प्रकरणी दोषी 
आढळणा-या व्यक्तीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्ययात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथ भशाांदे (१९-०१-२०२१) :(१) बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेच्या “आर” वविागातील 
ददहसर (पजश्चम) येथील एक्सर गावातील न.ि.ूक्र.८२८, ८५७ व ८६७ हा ३२,३९४.९० चौ.मी. 
के्षत्रर्ळाचा िूखींड बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेने महाराषर प्रादेभशक व नगररचना अधिननयम 
१९६६ च्या कलम १२७ अन्वये ददनाींक २७.१२.२०१० रोजी बजावलेल्या खरेदी सूचनेच्या 
अनुषींगाने सींपादन केला आहे.    
(२) ववववि आरक्षणाींकररता आरक्षक्षत असलेल्या सदर िूखींडाच्या िूसींपादनाचा प्रस्ताव मागे 
घेण्ययास सुिार सभमतीच्या ददनाींक २१ नोव्हेंबर, २०१९ रोजीच्या ठरावान्वये नामींजुरी देण्ययात 
आली आहे.   
(३) सदर िूसींपादन प्रस्तावाच्या पररगणणत केलेल्या रु. ३३६ को्ी इतक्या मुल्याींकनाच े
पुनरावलोकन करुन िूसींपादन पनुवसगन व पनुस्थागपना करताींना वाजवी िरपाई भमळण्ययाचा व 
पारदशगकतेचा हक्क कायदा २०१३ शी सुसींगत करुन पररगणणत केलेल्या मुल्याींकनामध्ये 
ननवाडा घोवषत करणे आवश्यक असल्याचे ततकालीन आयुक्त, बहृन्मुींबई महानगरपाभलका 
याींनी जजल्हाधिकारी (मुींबई उपनगर) याींना ददनाींक ०४.०५.२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये कळववले 
होते. 
  तथावप पररगणणत केलेले मूल्याींकन योग्य असून तयामध्ये बदल करता येणार नाही अस े
जजल्हाधिकारी (मुींबई उपनगर) याींनी कळववले आहे. 
(४) सदर िसूींपादन करणे अव्यवहायग वा्ल्यान ेिूसींपादन प्रस्ताव मागे घेण्ययाबाबत बहृन्मुींबई 
महानगरपाभलका प्रशासनान े ददनाींक २३.०८.२०१९ रोजी सुिार सभमतीला मसुदा पत्र दाखल 
केले. 
(५) सदर िूसींपादनाची पररगणणत होत असलेल्या रु. ३४९.१४ को्ी इतक्या ननवाडा रकमेपैकी 
रु. ५४.५२ को्ी इतकी रक्कम शासनाकड ेजमा असून, उवगररत रकमेच्या िनादेशाचे अधिदान 
उपजजल्हाधिकारी (िूसींपादन) क्र. ७ याींना ददनाींक १५.०२.२०२० रोजी करण्ययात आल्याच े
बहृन्मुींबई महानगरपाभलकन ेकळववले आहे. 
(६) सदर प्रकरणी िसूींपादन करण्ययात कसूर झाली नसल्यामळेु कारवाई करण्ययाचा प्रश्न 
उद्िवत नाही असे बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेने कळववले आहे. 
(७) प्रश्न उद्िवत नाही.  

___________ 
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नवरगााांव मध्यम (लघ ुपाटबाांधारे ववभाग) (ता.वणी, जि. यवतमाळ) प्रिल्पासाठी 
 साांपादीत िेलेल्या िभमनीचा मोबदला देण्याबाबत 

  

(४२)  १९१६८ (२३-११-२०२०).   श्री.साांजिवरेडडी बोदिुरवार (वणी) :   सन्माननीय िलसाांपदा 
माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नवरगाींव मध्यम (लघ ुपा्बींिारे वविाग) प्रकल्पासाठी सोमनाळा (ता. वणी,जज. यवतमाळ) 
येथील शतेक-याींच्या जभमनी अधिग्रहीत करुन १५ वषागचा कालाविी होऊनही  अद्याप येथील 
शेतक-याींना  सींपादीत केलेल्या जभमनीचा मोबदला देण्ययात आला नसल्याचे ददनाींक १२ 
ऑक््ोबर,  २०२० रोजी वा तया  सुमारास ननदशगनास आले,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या शेतक-याींना िसूींपादनाचा मोबदला देण्ययास झालेल्या ववलींबामळेु १५ वषागच्या 
व्याजाच्या रकमेसह मोबदला शासनाकडून   देण्ययात येणार आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून या शेतक-याींना तातडीन ेजभमनीचा मोबदला देण्ययाबाबत 
तसेच याकड े दलुगक्ष करणाऱ्या सींबिीत वविागाच्या अधिका-यावर कारवाई करण्ययाबाबत 
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्ययात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ियाांत पाटील (२२-०१-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही, िूसींपादन प्रस्तावासाठीची २/३ रकमेचा ननिी उपलब्ि न झाल्यास प्रस्ताव रद्द 
करण्ययात आला. सध्या ननिी प्राप्त झाला असून बाजार िावानुसार थे् खरेदी प्रक्रीया प्रगतीत 
आहे. 
(३) िुसींपादन बाजार िावानुसार थे् खरेदी करून जमीनीचा मोबदला देण्ययाची कायगवाही 
करण्ययात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्िवत नाही. 
     ___________ 

  
नााांदेड जिल्ह्यातील डााांबर गैरव्यवहारप्रिरणी दोंषीवर िारवाई िरणेबाबत 

 (४३)  १९५१६ (२१-११-२०२०).   श्री.रािेश पवार (नायगााांव) :   सन्माननीय सावविननि 
बााांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जजल््यातील सावगजननक बाींिकाम वविागात सहा कीं त्रा्दाराींनी शासनाची र्सवणूक 
करत सुमारे १२ को्ी रुपयाींचा डाींबर गैरव्यवहार केला असुन अद्याप सदरहु गैरव्यवहाराची 
चौकशी पुणग झाली नसल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा तयादरम्यान ननदशगनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या गैरव्यवहाराप्रकरणी ज्या अधि कारी व कीं त्रा्दाराींवर गुन्हे दाखल झाले 
आहेत ते जामीनावर सु्ले असुन तयाींची चौकशी अद्याप पुणग झालेली नाही हे ही खरे आहे 
काय 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,चौकशीत काय आढळून आले व 
तयानुसार सींबींिीत दोषी कीं त्रा्दार व अधि काऱ्याींवर शासनान े कोणती कारवाई केली  वा 
करण्ययात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
 

 
 



वव.स. ५० (36) 

श्री. अशोिराव चव्हाण (२८-०१-२०२१) :(१) होय, हे खरे आहे.प्रस्तुत कीं त्रा्दाराींची प्रकरणे 
न्यायप्रववषठ आहेत. 
(२) होय, हे खरे आहे. प्रस्तुत कीं त्रा्दाराींची प्रकरणे न्यायप्रववषठ आहे. तसेच सींबींिीत 
अधिकाऱ्याींवर शासन ननणगय क्र.सीए्ी/२०१८/प्र क्र १२७/इमा-२, दद.२८/११/२०१८ नसुार 
चौकशीची आवश्यकता नाही. 
(३)  प्रश्न उद्िवत नाही. 
(४)  प्रश्न उद्िवत नाही.  

___________ 
 

उमरी (जि.नााांदेड) तालुक्यातील रस्ता दरुुस्तीचे िाम ननिृष्ट्ट दिावच ेझाल्याबाबत 
  

(४४)  १९५१९ (२१-११-२०२०).   श्री.रािेश पवार (नायगााांव) : सन्माननीय सावविननि बााांधिाम 
(सावविननि उपक्रम वगळून) माांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उमरी तालुका (जज.नाींदेड) येथील एम.डी.आर.-३८ बळेगाव-कौडगाव-हातणी-बोरजुनी-
करकाळा-वाघलवाडा-वपींपळगाव रस्ता दरुुस्तीच े काम अतयींत ननकृष् दजागच े झाल्याच े माहे 
सप् े्ंबर, २०२० मध्ये वा तयादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास उमरी तालुक्यातील रस्ता दरुुस्तीचे काम अतयींत ननकृष् दजागचे झाले असनु 
पूवीपेक्षाही रस्तयावर जास्त खड्ड ेपडले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील कामाची शासनान े चौकशी केली आहे काय,चौकशीत काय आढळुन 
आले व तद्नुसार कीं त्रा्दारावर कोणती कारवाई करण्ययात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. अशोिराव चव्हाण (०१-०२-२०२१) : (१)  हे खरे नाही.  
      तथावप, उमरी तालुक्यातील रस्ता दरुूस्तीचे काम ननकृष् दजागचे झाल्याबाबत मा. 
लोकप्रनतननिीींच ेननवेदन प्राप्त झाले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     उमरी तालुक्यातील जड वाळू वाहतूक व अनतवषृ्ी यामळेु रस्ता क्षनतग्रस्त झाला असून 
तयाची दरुूस्ती करण्ययात येत आहे.  
(३) जड वाळू वाहतुक व अनतवषृ्ी यामळेु रस्ता क्षनतग्रस्त झालेला असल्यामुळे चौकशी 
करण्ययाचा प्रश्न उद्िवत नाही. 
(४) प्रश्न उद्िवत नाही. 
     ___________ 

  
बहृन्मुाांबई महानगरपाभलिेच्या िेकपूवव ववभागातील सेवा ननवासस्थान ेवविासिाने बााांधून 

महानगरपाभलिेला हस्तााांतररत न िेल्याबाबत 
 (४५)  १९५९६ (२१-११-२०२०).   श्री.रमेश लटिे (अाांधेरी पूवव) :   सन्माननीय नगर वविास 
माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेच्या के/पूवग वविागातील जोगेश्वरी (पूवग) येथ े३८ ्ेनामें् 
नावाची महानगरपाभलकेची सेवा ननवासस्थाने होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई महानगरपाभलकेची अशा प्रकारची सेवा ननवासस्थान े यापुढे खाजगी 
ववकासकामार्ग त ववकभसत करण्ययाचे िोरण अवलींबबण्ययात आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर सेवा ननवासस्थाने हरी नगर, भशवाजी नगर एस.आर.ए.गहृननमागण सींस्था 
या झोपडपट््ी पनुवगसन योजनेत ३८ + ३८ सदननका बाींिून महानगरपाभलकेला हस्ताींतररत 
करण्ययाच्या अ्ीवर समाववष् करण्ययात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ववकासकान े३८ ्ेनामें्च्या जागेवर ननवासी इमारतीींचे बाींिकाम 
करून सदर इमारती योजनेतील इतर रदहवाशाींना ववतररत केल्या असून महानगरपाभलकेला 
सेवा ननवासस्थान म्हणून ३८ सदननका व पूवी राहत असणाऱ्या कमगचाऱ्याींना ३८ ननवासस्थाने 
ववकासकाने आजभमतीपयतं बाींिनू ददली नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आहे काय, चौकशीनूसार कोणती 
कायगवाही केली वा करण्ययात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथ भशाांदे (२०-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे. 
(२) बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेची सेवा ननवासस्थाने खाजगी ववकासकाींमार्ग त ववकभसत 
करण्ययाचे िोरण महानगरपाभलकेतरे् अद्यावप अवलींबबण्ययात आलेले नाही.  
    तथावप, बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेचा एखादा िूखींड महापाभलका सेवा ननवासस्थाने या 
उद्ददष्ासाठी आरक्षक्षत असल्यास अशा जभमनीचा ववकास करताींना, ववकास ननयींत्रण व 
प्रोतसाहन ननयमावली-२०३४ च्या ववननयम ३३ (७) तसेच ३३(१०) अींतगगत सदर ववननयमातील 
तरतुदीींप्रमाणे खाजगी ववकासकाने बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेस बाींिीव सुवविा हस्ताींतररत 
करणे अननवायग असत.े 
(३) हे खरे आहे. 
(४) सदर ववकासकान ेबहृन्मुींबई महानगरपाभलकेस ३८ सेवाननवास्थाने हस्ताींतररत केली नाहीत, 
असे महापाभलकेन ेकळववले आहे. 
(५) सदर योजनेतील १० अ ही इमारत महापाभलकेच्या ३८ सेवा ननवासस्थानाींसाठी 
नामननदेभशत करावी व १ वषागच्या आत सदर ३८ सेवा ननवासस्थाने बहृन्मुींबई 
महानगरपाभलकेस हस्ताींतररत करणे ववकासकास बींिनकारक कराव,े तयानुसार ववकासकाकडून 
सुिाररत आराखड ेसादर करून घेवून तयावर इमारत क्र. १० अ ही महापाभलकेच्या ३८ सेवा 
ननवासस्थानी राखीव असल्याच े दशगववण्ययाच े बींिन घालावे, तोपयतं ववकासकास ववक्री 
घ्कातील इमारतीींसाठी परवानगी देण्ययात येऊ नये अस े बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेमार्ग त 
झोपडपट््ी पुनवगसन प्राधिकरणास  कळववण्ययात आले आहे. 
(६) प्रश्न उद्िवत नाही. 
     ___________ 

   

सावविननि बााांधिाम उपववभाग मारेगााांव (जि. यवतमाळ) अाांतगवत येत असलेल्या नगरपाांचायत 
मारेगााांव व नगरपाांचायत झरीिामणी येथील रस््यााांची िामे ननिृष्ट्ट दिावची झाल्याबाबत 

 (४६)  १९७६५ (२१-११-२०२०).   श्री.साांजिवरेडडी बोदिुरवार (वणी) :   सन्माननीय सावविननि 
बााांधिाम (सावविननि उपक्रम) माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सावगजननक बाींिकाम उपवविाग मारेगाींव (जज. यवतमाळ) तालुका येथे सन २०१८-१९ व 
२०१९-२० मध्ये भसमें् रस्तयाींची कामे, िमूीगत ग्ार, मजबुतीकरण व डाींबरीकरणाची कामे, 
तसेच झरी गावातील ववववि प्रिागातील कॉ ींक्री् रस्तयाींची कामे, ननकृष् दजागची करुन लाखो 
रुपयाींचा गैरव्यवहार केला असल्याचे माहे मे, २०२० मध्ये वा तयादरम्यान ननदशगनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची शासनाने तातडीन ेचौकशी करुन दोषी अधिकारी व ठेकेदार 
याींच्यावर कारवाई करावी अशी तक्रारवजा मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी मा.सावगजननक 
बाींिकाम मींत्री, याींचेकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तयानुषींगान े या प्रकरणाची शासनान े चौकशी केली आहे काय, तयात काय 
आढळून आले व तयानुसार सदर प्रकरणातील दोषी असणा-या अधिकारी व ठेकेदार याींच्यावर 
कोणती कारवाई केली वा करण्ययात येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. एिनाथ भशाांदे (१४-०१-२०२१) : (१) अशा स्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाली असून, यातील 
भसमें् रस्तयाची पाहणी केली असता काही दठकाणी रस्तयाच्या पषृठिागावरील भसमें् स्लरी 
ननघून रस्तयाचा पषृठिाग खरबड झाल्याचे ननदशगनास आले होते. सद्य:जस्थतीत दरुुस्तीची 
कामे हाती घेण्ययात आली असून, कामे प्रगतीत आहेत. मात्र बाींिकामात वापरलेल्या सादहतयाची 
वेळोवेळी चाचणी घेऊन ववननदेशानुसार कामे करण्ययात आली आहेत. तयामुळे कामे ननकृष् 
दजागची होऊन लाखो रुपयाींचा गैरव्यवहार केला, ही बाब खरी नाही.     
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) याअनुषींगान े सदर कामाची अिीक्षक अभियींता, दक्षता व गुण ननयींत्रण मींडळ, 
अमरावती याींचे मार्ग त चौकशी प्रगतीत आहे. 
     ___________ 

िोरोना साांिटात िाम िरताना मृ् यू झालेल्या मुाांबई महानगरपाभलिेतील 

िमवचाऱ्यााांच्या वारसााांना तातडीने आधथवि मदत देण्याबाबत 
 (४७)  १९९४१ (२१-११-२०२०).   श्री.देवेंद्र फडणवीस (नागपूर दक्षिण पजश्चम), श्री.चाांद्रिााांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आभशष शेलार (वााांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (भशडी), 
श्री.सुभाष देशमुख (सोलापूर दक्षिण), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.अभभमन्यु पवार 
(औसा) :   सन्माननीय नगर वविास माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोरोनाच्या सींक्ात काम करताना मतृयू झालेल्या मुींबई महानगरपाभलकेच्या कमगचाऱ्याींच्या 
वारसाींना ५० लाख रुपये आधथगक मदत देण्ययाच ेशासनाने जाहीर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोरोनाचा सामना करताना महानगरपाभलकेच्या समुारे १६९ कमगचाऱ्याींचा मतृयू 
झाला असून तयापकैी केवळ २४ कमगचा-याींच्या वारसाींना ५० लाख रुपयाींची मदत देण्ययात आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उवगररत कमगचाऱ्याींच्या वारसाींना मदत देण्ययामध्ये महानगरपाभलका 
प्रशासनाकडून ववलींब होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आहे काय, चौकशीनुसार उवगररत 
कमगचाऱ्याींच्या वारसाींना तातडीने आधथगक मदत देण्ययाबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्ययात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. एिनाथ भशाांदे (०९-०२-२०२१) : (१) हे खरे आहे. 
(२) कोरोनामुळे बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेच्या एकूण १७१ कमगचाऱ्याींचा मतृय ू झाला असून, 
तयापैकी आरोग्य सेवेत असलेल्या व कोरोना रुग्णाींशी प्रतयक्ष सींपकागत येऊन कोरोनामुळे मतृयू 
झालेल्या १२ कमगचाऱ्याींच्या वारसाींना कें द्र शासनाच्या प्रिानमींत्री गरीब कल्याण पॅकेज अींतगगत 
प्रतयेकी रु. ५० लाख इतकी रक्कम देण्ययात आलेली आहे. 
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  तसेच, बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेमार्ग त देण्ययात येणाऱ्या सेवा सुवविाींवर प्रनतकूल पररणाम 
होऊ नये म्हणून आरोग्य सेवेशी प्रतयक्ष ननगडीत नसलेल्या ववववि प्रवगागतील कोरोनाशी 
सींलजग्नत कतगव्य बजावलेल्या इतर कमगचाऱ्याींचा कोरोनामळैु मतृयू झाल्यास तयाींच्या कायदेशीर 
वारसास बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेमार्ग त रु. ५० लाख इतके सानुग्रह सहाय्य देण्ययाबाबतची 
योजना जाहीर करण्ययात आलेली आहे. 
  कें द्र शासनाकडून नामींजुर झालेल्या ७९ दाव्याींपैकी २५ कमगचाऱ्याींच्या कायदेशीर वारसास 
प्रतयेकी रु. ५० लाख इतक्या रकमेच्या सानुग्रह सहाय्याचे अधिदान महानगरपाभलकेकडून 
करण्ययात आलेले आहे. 
(३), (४) व (५) कोरोनामळेु मतृय ूपावलल्या १३७ कमगचाऱ्याींच ेदाव ेकें द्र शासनाच्या प्रिानमींत्री 
गरीब कल्याण पॅकेज अींतगगत सींचालक, आरोग्य सेवा, पुणे याींच्याकड ेमींजुरीसाठी पाठववण्ययात 
आलेले असून, तयापैकी ४६ दावे तयाींच्याकड ेअद्यावप प्रलींबबत आहेत.  
  सदर प्रलींबबत दाव्याींमिील त्रु्ीींची पूतगता करण्ययाकररता सींबधित खात ेव सींचालक, आरोग्य 
सेवा, पुणे याींच्याशी योग्य तो समन्वय सािून त्रु्ीींची पूतगता करण्ययाकररता साततयान े
पाठपुरावा करण्ययात येत आहे. 
  तसेच बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेच्या सानुग्रह सहाय्य योजनेअींतगगत रु.५० लाख इतके 
आधथगक सहाय्य देण्ययाकररता प्राप्त झालेल्या दाव्याींमध्ये काही त्रु्ी असल्यामुळे आवश्यक 
असलेल्या कागदपत्राींची पूतगता करण्ययाकररता सदर दावे सींबींधित खातयाकड ेपाठववण्ययात आले 
असून दावे लवकरात लवकर ननकाली काढण्ययाच्या दृष्ीन ेसाततयाने पाठपुरावा करण्ययात येत 
आहे. 
     ___________ 
 

मुाांबई महानगरपाभलिेने सागरी किनारा मागव प्रिल्पााांतगवत िााांदळवन प्रनतष्ट्ठानचे थिीत २२७ 
िोटी रुपये ्वररत देण्याबाबत 

 

 (४८)  १९९४४ (२१-११-२०२०). श्री.देवेंद्र फडणवीस (नागपूर दक्षिण पजश्चम), श्री.चाांद्रिााांत (दादा) 
पाटील (िोथरुड), अॅड.आभशष शेलार (वााांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (भशडी), 
श्री.सुभाष देशमुख (सोलापूर दक्षिण), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.अभभमन्यु पवार 
(औसा) : सन्माननीय नगर वविास माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वप्रन्सेस स्री् उड्डाणपलू ते वरळी वाींदे्र सागरी सेतूपयतं मुींबई महानगरपाभलकेमार्ग त 
बाींिण्ययात येणाऱ्या सागरी ककनारा मागग प्रकल्पास ककनारा ननयमन के्षत्राची (सीआरझडे) 
परवानगी देतानाच प्रकल्प खचागच्या दोन ्क्के म्हणजेच रुपये ३५४ को्ी इतकी रक्कम मुींबई, 
ठाणे पररसरातील ककनारी जैवववववितेच्या सींविगनासाठी देण्ययाची अ् घालण्ययात आली होती, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रक्कम प्रकल्प सुरू होण्ययाआिीच काींदळवन प्रनतषठान (मॅन्गू्रव्ह 
र्ाऊीं डशेन) कड े जमा होणे अपेक्षक्षत होत े व सदर रक्कम ठेव स्वरूपात ठेवून तयाच्या 
व्याजाच्या सहाय्यान े जैववववविता सींविगनाच े प्रकल्प हाती घ्यावयाचे होते, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त रकमेपकैी महानगरपाभलकेकडून केवळ २५ को्ी रुपये काींदळवन 
प्रनतषठानला अद्यापपयतं देण्ययात आले असून प्रकल्पाच ेकाम सुरू होऊन दीड वषग झाले असनू 
महानगरपाभलकेकडून प्रनतषठानला अद्याप रुपये २२७ को्ी  देण्ययात आलेले नाहीत, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(४) असल्यास, महानगरपाभलकेकडून सदर रक्कम न भमळाल्यामळेु मुींबई, ठाणे पररसरातील 
जैवववववितेच्या सींविगनाची कामे प्रलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आहे काय, चौकशीनुसार 
महानगरपाभलकेकडून सदर रक्कम तवररत प्रनतषठानला अदा करण्ययाबाबत कोणती कायगवाही 
करण्ययात आली वा येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथ भशाांदे (२०-०१-२०२१) : (१) ददनाींक ११.०५.२०१७ रोजीच्या ककनारा ननयमन 
के्षत्राच्या परवानगीमध्ये रु. ५३०३ को्ी इतकी अींदाजजत रक्कम नमूद करण्ययात आली असून, 
प्रकल्प खचागच्या २% रक्कम काींदळवन प्रनतषठानकड ेजमा करावी ज्याव्दारे प्राप्त व्याजाची 
रक्कम मुींबई व ठाणे येथील ककनारी व समुद्री जैवववववितेच्या सुिारणेसाठी वापरली जावी 
असे नमूद आहे.  
      सदर ककनारी रस्ता प्रकल्पाची सींपूणग ननववदा प्रकक्रया पूणग झाल्यानींतर एकूण रु. 
८४२९.४४ को्ी इतका प्रकल्प खचग अींनतम झाला असून, सदर प्रकल्प खचागवर ४% िौनतक 
सादीलवार िरुन रु. ८७६६.६१७ को्ी इतकी रक्कम प्रकल्प खचग म्हणून येते. तयावर २% 
म्हणजे रुपये १७५.३३ को्ी काींदळवन प्रनतषठानकड ेजमा करणे लागू होत.े  
(२)  सदर रक्कम प्रकल्प बाींिकाम सुरू होण्ययाआिी ककीं वा सुरू झाल्यावर जमा करणे अपेक्षक्षत 
होते. सदर ननिीमिील व्याजाची रक्कम काींदळवन प्रनतषठानने ककनारी व समुद्री 
जैवववववितेच्या सुिारणेसाठी वापरावी अशी अ् सीआरझडे परवानगीमध्ये नमूद आहे. 
(३), (४) व (५) सदर प्रकल्पाकररता अनुजे्य रु. १७५.३३ को्ी रकमेपैकी प्रथम हप्ता म्हणून 
रु. २५ को्ी माहे जून २०१९ मध्ये तसचे उवगररत रक्कम रु. १५०.३३ को्ी इतकी रक्कम माहे 
नोव्हेंबर २०२० मध्ये काींदळवन प्रनतषठानला अदा करण्ययात आली आहे. 
(६) प्रश्न उद्िवत नाही. 
     ___________ 

  
भभवाांडी ननिामपूर (जि.ठाणे) शहर महानगरपाभलिा अख्यारीतील स्व.मीनाताई ठािरे 

राांगयातनच्या दरुुस्तीसाठी ननधी उपलब्ध िरण्याबाबत 
  

(४९)  २०२९३ (२५-१२-२०२०).   श्री.रईस शखे (भभवाांडी पूवव) : सन्माननीय नगर वविास माांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भिवींडी-ननजामपूर (जज.ठाणे) शहर महानगरपाभलका अखतयारीतील स्व.मीनाताई ठाकरे 
रींगयातनच्या दरुुस्तीसाठी रु.१० को्ी ननिी लवकरात लवकर उपलब्ि करणेबाबत स्थाननक 
वव.स.स याींनी ददनाींक २८ ऑक््ोबर, २०२० रोजी वा तया सुमारास शासनास ननवेदन  ददले 
होते,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भिवींडी शहरातील उपलब्ि मूलिूत आणण पायाितू सुवविा सिुारणे आणण 
उपलब्ि नसणाऱ्या सुवविा नव्याने ननमागण करण्ययासाठी तसेच ववकासाच्या दृष्ीन ेआवश्यक 
असणारी महतवाची काही काम ेबरेच ददवसाींपासून प्रलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, स्व.मीनाताई ठाकरे सिागहृ नूतनीकरणाकरणासाठी रुपये १० को्ी ननिी मींजूर 
केल्याबाबतची घोषणा मा.नगरववकास मींत्री याींच्याद्वारे करण्ययात आली होती आणण तयाचाच 
एक िाग म्हणून सह सधचव, नगर ववकास वविाग याींनी ददनाींक १८ जानेवारी, २०२० रोजी वा 
तया सुमारास आयुक्त, भिवींडी ननजामपूर शहर महानगरपाभलका याींना सदर ववषयान्वये 
कामाबाबाताचे सववस्तर अींदाजपत्रक, ताींबत्रक मान्यतेसह शासनाकड े सादर करण्ययात येवनूही 
ननिी उपलब्ि झालेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, भिवींडी ननजामपरू शहर महानगरपाभलका अखतयारीतील स्व.मीनाताई ठाकरे 
रींगयातनच्या दरुुस्तीसाठी रु.१० को्ी ननिी लवकरात लवकर उपलब्ि 
करणेबाबत शासन कोणती कायागवही करणार वा करीत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथ भशाांदे (१८-०१-२०२१) : (१) अशा प्रकारचे ननवेदन प्राप्त झाले आहे. 
(२), (३) व (४) सदर सिागहृाचे नूतनीकरण करण्ययाबाबत शासनाने व महानगरपाभलकेन े
खालीलप्रमाण ेकायगवाही केली आहे:-  
* स्व.मीनाताई ठाकरे नाट्यगहृाच्या दरुूस्तीसाठी रुपये १३.३५ को्ीच ेअींदाजपत्रक तयार करुन 
सावगजननक बाींिकाम वविाग, ठाणे याींचेकड े ताींबत्रक मान्यतेसाठी भिवींडी-ननजामपूर शहर 
महानगरपाभलकेन ेसादर केले होते. 
* तथावप, रुपये १० को्ी मयागदेत ननिी उपलब्ि करण्ययाचा शासनाने ततवत: ननणगय घेतल्याने 
सदर अींदाजीत रक्कम रुपये ९.९७ को्ी मयागददत करुन रे्र अींदाजपत्रक पुनश्च: सावगजननक 
बाींिकाम वविाग, ठाण ेयाींचेकड ेताींबत्रक मान्यतेसाठी सादर केले आहे. 
(५) प्रश्न उद्िवत नाही.  
     ___________ 

  
भभवाांडी ननिामपूर (जि.ठाणे) शहर महानगरपाभलिेला बहृन्मुाांबई महानगरपाभलिा 

िलवाहहनीमधनू पाणी पुरवठा िरण्यास माांिुरी भमळणेबाबत 
  

(५०)  २०२९५ (२५-१२-२०२०).   श्री.रईस शखे (भभवाांडी पूवव) : सन्माननीय नगर वविास माांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भिवींडी ननजामपूर (जज.ठाणे) शहर महानगरपाभलका हद्दीतील पररसरामध्ये प्रनतददन २ 
दशलक्ष ली्र पाणी पुरवठा करण्ययाकररता बहृन्मुींबई महानगरपाभलका जलवादहनीमिून पाणी 
पुरववण्ययास मींजुरी भमळणेबाबत स्थाननक वव.स.स याींनी ददनाींक ३० सप् े्ंबर, २०२० रोजी वा 
तया समुारास शासनास  ननवेदन  ददले  होते, हे खरे  आहे काय, 
(२) असल्यास, भिवींडी ननजामपूर शहर महानगरपाभलकेस स््ेम प्राधिकरण याींचेकडून प्रनतददन 
७३ दशलक्ष ली्र व बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेकडून प्रनतददन ३५ दशलक्ष ली्र पाणी पुरवठा 
होत असूनही सद्यजस्थतीत शहरामध्ये होत असलेला पाणी पुरवठा कमी पडत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रनतददन २ दशलक्ष ली्र पाणी पुरवठा जलजोडणीमुळे गायत्रीनागर, नुरी 
नगर, आझाद नगर, डोंगरपाडा, र्ातमा नगर, मन्सूरा बाग, चावीींद्रा रोड इतयादी पररसरात 
राहणाऱ्या नागररकाींना तयाचा मोठ्या प्रमाणावर लाि भमळू शकतो, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, भिवींडी ननजामपूर शहर महानगरपाभलका हद्दीतील पररसरामध्ये प्रनतददन २ 
दशलक्ष ली्र पाणी पुरवठा करण्ययाकररता बहृन्मुींबई महानगरपाभलका जलवादहनीमिून पाणी 
पुरववण्ययास मींजुरी भमळणेबाबत शासन कोणती कायगवाही करणार वा करीत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ भशाांदे (२२-०१-२०२१) : (१)  व (२) होय, हे खरे आहे.  
(३) व (४) सद्यजस्थतीत बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेद्वारे भिवींडी ननजामपुर शहर 
महानगरपाभलकेस ७ ववववि जलजोडण्ययाींद्वारे ४४ द.ल.भल.प्रनतददन इतका पाणी पुरवठा केला 
जातो. 
   तथावप, भिवींडी महानगरपाभलकेने २ द.ल.भल. प्रनतददन वाढीव पाणी पुरवठा भमळण्ययाबाबत 
बहृन्मुींबई महानगरपाभलका सोबत पत्र व्यवहार केला आहे. सदरची बाब बहृन्मुींबई 
महानगरपाभलकेच्या ववचारािीन असल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेने कळववले आहे.  
(५) प्रश्न उद्िवत नाही.  
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   रािेन्द्र भागवत 
मुाांबई.   सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूवग सवग प्रकक्रया महाराषर वविानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


