
 
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची एिोणिसावी यादी 

 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

चौथे अधधवेशन, २०२० 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूि सांख्या - ५० 
___________ 

  

अांधेरी (प) (म ांबई) येथ ेफेरीवाले अनधधिृतपिे ससलेंडरचा वापर िरीत असल्याबाबत 
  

(१)  ३८ (१६-०३-२०२०).   श्री.असमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), 
िॅप्टन आर. सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), अॅड.आसशष शलेार (वाांदे्र पश्श्चम), श्रीमती मननषा 
चौधरी (दहहसर), अॅड.पराग अळविी (ववलेपाले) :   सन्माननीय नगर वविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगरातील अींधेरी (प) येथील व्हीएम रोड, ममठीबाई कॉलेज समोर, कुपर 
रुग्णालय, अींधेरी स््ेशन, जेव्हीपीडी माके् रोड नीं. ५, एन दत्ता ॲप्रोच रोड, सीझर रोड, चार 
बींगला, सात बींगला या ठठकाणी फेरीवाले मा. मुींबई उच्च न्यायालयाच े आदेश डावलनू 
रस्त्यावर   खाद्यपदाथथ तयार करण्याकररता मोठ्या प्रमाणात अनधधकृतपणे मसलेंडरचा वापर 
करीत असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशथनास आले आहे,  हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अनधधकृतपणे व्यवसाय करणाऱ्या खाद्यपदाथथ ववके्रत्याींववरोधात स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींकडून मुींबई महानगरपामलकेला अनेक तक्रारीीं प्राप्त झाल्या आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर तक्रारीींवर महानगरपामलकेकडून कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(४) असल्यास, महानगरपामलकेकडून कारवाई केल्यानींतरही सदर ठठकाणी ववके्रत े पुन्हा 
अनधधकृतपणे मसलेंडरचा वापर करून खाद्यपदाथथ बनवून ववक्री करीत असतात, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर ठठकाणी फेरीवाल े व खाद्यपदाथथ ववके्रत े याींना कायमस्वरुपी बींदी 
घालण्याबाबत तसेच याबाबत कारवाई करण्यास ववलींब करणा-या महानगरपामलकेतील 
अधधकारी व कमथचा-याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ सशांदे (१५-१०-२०२०) : (१) अींधेरी (पश्चचम) येथील व्ही.एस. रोड, ममठीबाई 
महाववद्यालयासमोर, कुपर रुग्णालय, जे.व्ही.पी.डी. माके् रोड नीं.५ येथे महानगरपामलकेमाफथ त 
चक्राींककत पध्दतीने प्रनतबींधात्मक गस्त घालण्यात येते. 
     तसेच, अींधेरी रेल्वे स्थानक (पश्चचम) येथे २ अनतक्रमण ननमूथलन वाहन उभे करुन १५० 
मी्रचा पररसर फेरीवाला मकु्त ठेवण्यात येतो. 
     एन. दत्ता एप्रोच रोड, मसझर रोड, चार बींगला, सात बींगला या रोडवर 
महानगरपामलकेमाफथ त ननयममतपणे ननषकासन कारवाई करण्यात येते. 
(२) स्थाननक लोकप्रनतननधीींकडून तक्रारी प्राप्त झालले्या असल्याबाबत बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
(३) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने कळववल्यानसुार, प्राप्त तक्रारीींच्या अनषुींगाने, सदर अनधधकृत 
फेरीवाल्याींवर तात्काळ ननषकासनाची कारवाई करण्यात येते. 
     माहे जानेवारी २०१९ ते २९ जानेवारी, २०२० पयतं एकुण ७६६ मसलेंडसथ व ४८० 
अनधधकृत चारचाकी हातगाड्या, खाद्यपदाथथ बनवुन ववक्री करणारे ६५०२ फेरीवाले, इतर 
१०४०० व एकुण १७८२६ फेरीवाल्याींवर कारवाई करुन रु. १७,१६,७१७/- इतका दींड वसलु केललेा 
आहे. 
     ममठीबाई महाववद्यालयासमोरील स््ॉलवर सावथजननक आरोग्य खात्यातफे ठदनाींक 
२२/०५/२०१९ व ठदनाींक २२/०७/२०१९ रोजी सुचना  व ताकीदपत्र देऊन न्यायालयीन ख्ला 
दाखल करण्यात आलेला आहे. तसेच, ठदनाींक २४/१२/२०१९ रोजी सदर स््ॉलवर जप्तीची 
कारवाई करण्यात आलेली होती व सदर स््ॉलबाबत मा. उच्च न्यायालय येथे प्रथम अपील 
St.No. १५२०४, १५१६२, १५२०७ dt. ०९/०७/२०१९ पासनु न्यायालयीन ख्ला दाखल आहे.  
(४) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने कळववल्यानसुार, सदर ठठकाणी पुनचचः फेरीवाले व 
खाद्यपदाथथ ववक्री करणारे आढळल्यास महापामलकेतफे पुन्हः कारवाई करण्यात येते. 
(५) व (६) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने कळववल्यानसुार, अनधधकृत फेरीवाल्याींवर कायमस्वरुपी 
उपाययोजना करण्यासाठी तसेच त्याींचे पुनवथसन करण्यासाठी महाराषर शासनाच्या आदेशानुसार 
नगर पथववके्रता सममती (Town Vending Committee) पररमींडळीय स्थरावर स्थापन 
करण्यात आललेी आहे. सन २०१४ मध्ये करण्यात आलेल्या सव्हेक्षणामधील फेरीवाल्याींना 
महापामलकेच्या सवथ ननकष व अ्ीींची पुतथता करुन अनजु्ञापन पत्र देण्याचे काम प्रगतीपथावर 
आहे. सदर सव्हेक्षणामध्ये एकुण ६२१५ अजथ प्राप्त झाले असनू छाननी मध्ये एकुण १८०६ 
फेरीवाले पात्र झालेले आहेत. सदर १८०६ अजांची स्कॅननींग, डे्ा एींरीचे काम पुणथ झाले असून 
पठहल्या ्प्यामध्ये नोंदणी प्रमाणपत्र व दसुऱ्या ्प्यामध्ये फेरीवाला अनजु्ञापत्र देण्यात येतील. 
अींधेरी (प) मध्ये एकुण २१ रस्त्याींवर फेरीवाला क्षते्र तयार करण्यात आले असून एकुण १८३० 
बैठ्या जागा (Pitches) ननमाथण करण्यात आलेले आहेत. सदर काम पुणथ झाल्यानींतर 
अनधधकृत फेरीवाल्याींचा प्रचन कायमस्वरुपी ननकाली ननघेल. 
        ___________ 
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म ांबई महानगरपासलिा आधथिि तोट्यात असल्याबाबत 
  

(२)  ९३ (०२-०४-२०२०).   श्री.वविास ठािरे (नागपूर पश्श्चम), श्री.असमन पटेल (म ांबादेवी), 
श्री.हहरामि खोसिर (इगतपूरी), श्री.पथृ् वीराच चहाहाि (िराड दषिि), श्रीमती स लभा खोडिे 
(अमरावती) :   सन्माननीय नगर वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपामलका आधथथक तोट्यात असताना पररवहन ववभागाला 
महानगरपामलकेमध्ये समाववष् केल्यामळेु आणखीनच आधथथक ताण महानगरपामलकेवर पडणार 
असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशथनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, यामळेु अधधकारी/कमथचारी याींना आधथथक सींक्ाचा सामना करावा लागणार 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महानगरपामलकेवरचा ताण कमी करुन पररवहन ववभागाला आधथथक फायदा 
होण्याकरीता महानगरपामलका व पररवहन ववभाग याींच्या व्यवस्थापनाने कोणत्या स्वरुपाची 
कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथ सशांदे (१५-१०-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही असे बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने 
कळववल ेआहे.  
(३) बेस्् उपक्रमाचा आधथथक ताळेबींद सुधारण्याकरीता बेस्् प्रशासनाने खालीलप्रमाणे 
उपाययोजना केल्या आहेत :-    
• प्रवासभाड्यामध्ये व भाडे् प्प्याींमध्ये ससुतू्रीकरण करण्यात आले असून, सवथसाधारण 
बससेवाींवर प्रवासभाडे रु. ५/-, रु. १०/-, रु. १५/- व रु. २०/- तसेच वातानकूुमलत बससेवाींवर रु. 
६/-, रु. १३/-, रु. १९/- व रु. २५/-इतके अल्प ठेवण्यात आलेले आहे. पररणामी बेस््चे दैनींठदन 
प्रवासी २१ त े२२ लक्ष पासनू ३२ ते ३३ लक्ष एवढे झालेले आहेत.  
• वाढणाऱ्या प्रवाशाींना सुलभ व सखुकर प्रवास देण्याकरीता भाडेतत्वावरील बसेसचे ननयोजन 
आखण्यात आले आहे. भाडतेत्वावरील बसगाड्याींचा प्रवतथन खचथ हा बेस््च्या स्वमालकीच्या 
बसगाड्याींच्या प्रवतथन खचाथपेक्षा तुलनेने कमी आहे. त्यामळेु बेस््च्या खचाथत बचत होणार 
आहे. सदर भाडेतत्वावरच्या बसगाड्या या वातानकूुमलत ममनी सींवगाथतील असल्यामळेु त्या 
उपनगरातील रेल्वे स्थानक ते ननवासस्थान दरम्यान पॉइीं्-्ू-पॉइीं् तत्वावर प्रवनतथत करण्यात 
येत आहेत. या बसगाड्या ववनावाहक पॉइीं्-्ू-पॉइीं् प्रवनतथत करण्यात येत असल्यामळेु, सदर 
बसेसमध्ये वाहकावर होणारा खचथ मोठ्या प्रमाणावर कमी करण्यात आलेला आहे. तसेच, 
उपनगरातील रठहवाशाींना रेल्वे स्थानक ते घर व रेल्वे स्थानक ते कायाथलय दरम्यानचे अींतर 
पार करण्याकरीता कमीत कमी वेळ लागत आहे. सदर बसेस वातानुकूमलत असल्याने प्रवाशाींचा 
ओढा या बसेसकड ेमोठ्या प्रमाणावर आहे. 
• बेस््च्या स्वमालकीच्या बसगाड्याींच्या प्रवतथनाचा खचथ कमी करण्याकरीता बेस्् उपक्रमाने 
मुींबई मुख्य शहर व उपनगरामध्ये मोक्याच्या व गदीच्या ठठकाणी बसवाहकाींची नेमणूक करुन 
केवळ चालकाच्या सहाय्याने बसगाड्याींचे प्रवतथन योश्जलेले आहे. यामळेु बेस्् उपक्रमाकडे 
बसवाहकावर अपेक्षक्षत असणाऱ्या खचाथमध्ये घ् होणार आहे. 
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• बेस्् उपक्रमाने तींत्रज्ञानाची मदत घेऊन आय.्ी.एम.एस. द्वारे सवथसामान्य प्रवाशाींना 
त्याींच्या इश्च्छतस्थळी जाण्याकरीता आवचयक असलले्या बसगाड्याींबाबतची अचकू माठहती 
“बेस्् प्रवास”  या मोबाईल ॲपद्वारे उपलब्ध केलेली आहे. सदर ॲपमळेु बसगाडीत तसेच 
बसथाींब्याींवर बसगाडीच्या बसगाडीच्या आगमनाची माठहती उपलब्ध होत आहे. 
• आय.्ी.एम.एस. प्रणालीमळेु बसगाडीचे चालक व वाहक याींच्या नोंदी व हजेरीपत्रक 
ठेवण्याकरीता लागणाऱ्या कमथचारी वगाथमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बचत होणार आहे. तसेच, 
बसवाहक व बसचालक याींच्या दैनींठदन नोंदी करण्याच्या आस्थापनेवर होणाऱ्या खचाथमध्ये 
मोठी बचत होणार आहे. 
• बेस्् उपक्रमाने नतकी्ाव्यनतररक्त उत्पन्नाची इतर साधने म्हणजे बेस्् उपक्रमाकड ेअसणारे 
ननवासी अथवा व्यापारी गाळे याींची ननववदा ननगथममत करुन युध्दपातळीवर सदर ननवासी 
अथवा व्यापारी गाळे बाजार मलु्यानुसार भाड्याने देण्याकरीता कायथवाही करण्यास सरुुवात 
केली आहे.  
• याव्यनतररक्त बसथाींब्याींवर असणाऱ्या जाठहराती, बसगाड्याींवरील जाठहरातीच्या माध्यमातून 
जास्तीत जास्त महसलु उपलब्ध करण्याकरीता प्रशासन प्रयत्नशील आहे.  
• प्रशासकीय खचथ मयाथठदत स्वरुपात ठेवण्याकरीता मागील ३ वषाथपासून बेस्् प्रशासनाने 
कोणत्याही सींवगाथतील कमथचारी /अधधका-याींची नवीन भरती केलेली नाही. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही.  
  

___________ 
  

प िे येथील साांडपािी प्रकयया प्रिल्प रखडला असल्याबाबत 
  

(३)  १६५ (०२-०४-२०२०).   श्री.सभमराव तापिीर (खडिवासला), श्री.राहूल ि ल (दौंड), श्री. 
असभमन्य  पवार, श्री. चयि मार गोरे :   सन्माननीय नगर वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे येथील जायकाच्या मदतीने हाती घेण्यात आलेला साींडपाणी प्रकल्प रखडला असल्याचे 
माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशथनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योजनेंतगथत अकरा ठठकाणी उभारण्यात येणाऱ्या साींडपाणी प्रकक्रया 
प्रकल्पापैकी सहा ठठकाणच्या जागा अद्याप ताब्यात आल्या नसल्याची बाब ननदशथनास आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जायकाकडून आलेल्या अनदुानातून वडगाव व वारजे येथील भूसींपादनापो्ी सन 
२०१६-१७ मध्ये महानगरपामलकेकडून २२ को्ी रुपये खचथ करूनही अद्यापयतं जागा ताब्यात 
आल्या नसल्याची बाब ननदशथनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रचनी ठदनाींक २८ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासुमारास झालेल्या कालवा 
सल्लागार सममतीच्या बैठकीत ठदनाींक १५ जानेवारी, २०२० रोजीपयतं सदर जागा ताब्यात 
घेण्याबाबतच ेआदेश मा. अध्यक्ष याींनी ठदले होते, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, सदर प्रकरणी महानगरपामलका प्रशासनाकडून होत असलेला ववलींब लक्षात घेता 
शासनाकडून कोणती कायथवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (१६-१०-२०२०) : (१) याबाबत वेळोवेळी स्थाननक वतृ्त पत्राींमध्ये बातम्या 
येत असून स्थाननक लोकप्रनतननधी तसेच नागररकाींकडून सातत्याने पाठपुरावा होत आहे ही 
वस्तुश्स्थती आहे. 
(२), (३), (४) व (५) या प्रकल्पातील प्रस्ताववत ११ मलैापाणी शुध्दीकरण प्रकल्पाींपैकी अद्याप 
५ ठठकाणच्या जागा पुणे महानगरपामलकेच्या ताब्यात आलेल्या नाहीत. जममनीचा ताबा 
ममळण्याच्या ष्ष्ीकोणातून सींबींधीत जागा मालकाींशी याबाबत वा्ाघा्ी सरुु असल्याच े पुणे 
महानगरपमलकेने कळववलेले आहे. 
• तसेच पुणे महानगरपामलकेमाफथ त वडगाव व वारजे येथील जागेच्या भूसींपादनापो्ी रु.२२.२२ 
को्ी एवढी रक्कम श्जल्हाधधकारी कायाथलय पुणे येथे जमा करण्यात आलेली आहे. 
• कालवा सल्लागार सममतीच्या बैठकीत प्रकल्पाच्या जागेबाबत ठदनाींक १५ जानेवारी २०२० 
पयतं श्जल्हाधधकारी व पोमलस यींत्रणा याींचे सहकायाथने आवचयक कायथवाही करणेबाबत कालवा 
सल्लागार सममतीच्या अध्यक्षाींनी ननदेश ठदले होत ेहे खरे आहे. 
• सदर प्रकल्पास कें द्र शासनाकडून एकूण प्रकल्प ककीं मतीच्या ८५ % एवढी रक्कम 
अनदुानाच्या स्वरूपात उपलब्ध होणार असल्याचे कें द्र शासनाच्या ननदेशानुसार याप्रकरणी 
कायथवाही केली जाते. 
• अद्यापयतं या योजनेचे ११ पॅकेजेस मध्ये ववभाजन करून स्वतींत्र ननववदा मागववण्याचे 
ननयोजन होते.  मात्र कें द्र शासनाने त्याववजी उवथररत सवथ पॅकेज एकत्र करून एकच ननववदा 
मागववण्याचे ननदेश ठदले आहेत. त्यानसुार सधुाररत प्रस्ताव कें द्रास पाठववण्यात आले 
असल्याचे पुणे महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
(६) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

म ांबईतील अनधधिृत फेरीवाल्याांबाबत 
  

(४)  ३०१ (१८-०३-२०२०).   श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.देवेंद्र फडिवीस (नागपूर 
दषिि पश्श्चम), अॅड.आसशष शलेार (वाांदे्र पश्श्चम), श्री.अत ल भातखळिर (िाांहदवली पूवि), 
श्री.असमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवले), िॅप्टन आर. सेल्वन (सायन-
िोळीवाडा), अॅड.पराग अळविी (ववलेपाले), श्री.फारूि शाह (ध ळे शहर), श्री.समहीर िोटेचा 
(म ल ांड) :   सन्माननीय नगर वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शहरामध्ये मा.सवोच्च न्यायालयाने सन २००९ मध्ये ठदलेल्या ननणथयानुसार, रेल्वे 
दीडश े मी्र, धाममथक स्थळे, रुग्णालये, शैक्षणणक सींकुल, मींड्याींच्या शींभर मी्र 
पररसरात फेरीवाल्याींना मज्जाव करण्यात आला होता, तोच आदेश मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने 
ठदनाींक १ नोव्हेंबर २०१७ रोजी वा त्यासमुारास कायम ठेवला आहे, हे खरे आहे काय,    
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(२) असल्यास, मा.मुींबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अींमलबजावणी महानगरपामलकेमाफथ त 
करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रेल्वेस्थानींकाशजेारील फेरीवाल्याींचे सव्हेक्षण करुन अनतक्रमण ह्ववण्याबाबत 
तसेच सदरहू फेरीवाल्याींना पयाथयी जागा देण्याबाबत शासनाने कोणती कायथवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (१६-१०-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींच्या आदेशाची अींमलबजावणी बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेमाफथ त करण्यात येत आहे. 
(३) मा.न्यायालयाने जनठहत याधचका क्रमाींक ९८/२०१६, रर् याधचका क्रमाींक ६५२/२०१७ व 
इतर फेरीवाल्याींच्या याधचकाींमध्ये ठदनाींक ०१.११.२०१७ रोजी ठदलेल्या आदेशानुसार सवथ वररषठ 
ननरीक्षक (अनतक्रमण ननमूथलन) याींना रेल्वे स्थानकापासून १५० मी्र अींतरापयतंचे क्षते्र 
फेरीवाला मुक्त ठेवण्याचे ननदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार सदर पररसर ना-फेरीवाला क्षते्र 
म्हणून घोवषत करण्यात आला असनू रेल्वे स्थानकापासून १५० मी्र अींतरावर तसे सीमाींकन 
करण्यात आले आहे. सदर पररसरात ननयममतपणे प्रनतबींधक ग्रस्त ठेवण्यात येत असनू रेल्वे 
पोलीस दलाच्या सहाय्याने पररसर फेरीवाला मुक्त ठेवण्यात येत आहे. 
     महानगरपामलकेच्या पदपथ/रस्त्याींवर अनधधकृतररत्या व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्याींवर 
महानगरपामलकेमाफथ त ननषकासनाची कायथवाही करण्यात येत आहे. 
     मा.न्यायालयाच्या उपरोक्त आदेशानुसार, बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमाफथ त माहे जुल,ै 
२०१४ मध्ये करण्यात आलेले पदपथववके्रत्याींचे सवेक्षण ग्राह्य असल्याने सदर सवेक्षणादरम्यान 
प्राप्त झालेल्या ९९,४३५ अजांचे माठहती सींकलन व छाननी करण्यात आली असनू १५,३६१ 
पथववके्रत े पात्र झालेले आहेत. पात्र पथववके्रत्याींची सींगणकीय नोंदणी करण्यात आली आहे. 
तसेच महानगरपामलकेमाफथ त ४०४ रस्त्याींवर ३०,८३२ पथववक्री जागाींना मींजूरी देण्यात आली 
असून पात्र पथववके्रत्याींना प्रमाणपत्रे ववतरीत करण्यात येणार असल्याचे महानगरपामलकेने 
कळववल ेआहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

बहृन्म ांबई महानगरपासलिेच् या ग्णािालयाांच् या बाहेर खाचगी प्रयोगशाळा वाढत असल्याबाबत 
  

(५)  ८०३ (०२-०४-२०२०).   श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा) :   सन्माननीय नगर वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमध्ये गोरगरीब रुग्णाींसाठी अनेक सुववधा मोफत तर प्रगत 
तींत्रज्ञान असलेल्या सवुवधा अनतशय माफक दरामध्ये सरुु करण्यात आल्या तरीही या 
रुग्णालयाींच्या बाहेर असलेले खाजगी प्रयोगशाळा वाढत असतानाही त्याींच्यावर कोणाचेही 
ननयींत्रण नसनू अनेक दलाल हे महानगरपामलका रुग्णालयाींमध्ये जाऊन ववववध तपासण्याींसाठी 
रक्त, मलमतु्र तसेच इतर नमनेु घेऊन येतात, हे ही खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकार सराथसपणे होत असल्याने रुग्णालयातील काही वैद्यकीय तज्ञाींच्या 
मदतीने होत असल्याचे ननदशथनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महानगरपामलकेच्या लोकमान्य ठ्ळक, केईएम या रुग्णालयाच्या पररसरामध्ये 
खाजगी प्रयोगशाळा मोठ्या प्रमाणावर आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी सखोल चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्यानसूार शासनाने या गींभीर प्रकारास व रुणाींच्या जीवाशी खेळणा-या सदरहू 
प्रयोगशाळाींवर  प्रनतबींध करण्याच्या ष्ष्ीने शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ सशांदे (१५-१०-२०२०) : (१) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या सवथ रुग्णालयाींमध्ये 
आवचयक ती सवथ उपकरणे व तींत्रज्ञयुक्त अद्ययावत अशा प्रयोगशाळा उपलब्ध असनू, 
त्यामाफथ त सवथ प्रकारच्या रक्त तपासण्या केल्या जातात. 
     तसेच, महानगरपामलकेच्या रुग्णालयाींमध्ये गींभीर आजाराच्या रुग्णाींसाठी २४ तास 
चाचण्याींची सेवा उपलब्ध असल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने कळववल ेआहे. 
(२), (३) व (४) Accused worked in a lab and had learnt how to draw blood 
अशा आशयाची बातमी “ममड ड”े या स्थाननक वतृ्तपत्रात ठदनाींक ०२ जानेवारी, २०२० रोजी 
प्रमसध्द झाली होती. 
     तथावप, आवचयक त्या सवथ चाचण्या रुग्णालयाींतील प्रयोगशाळेतच करण्याचे ननदेश 
बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या रुग्णालयाींतील सवथ ववभागप्रमखुाींना देण्यात आले आहेत. 
     तसेच, महानगरपामलकेच्या उपनगरीय रुग्णालयाींमध्ये “आपली धचककत्सा” ही सुववधा 
देखील सुरु करण्यात आली असनू त्यास रुग्णाींचा उत्तम प्रनतसाद ममळत असल्याचे बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेमाफथ त कळववण्यात आले आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वपांपरी-धचांचवड शहरातील टँिर माकफयाांिडून होत असलेली आधथिि लूट 
  

(६)  ९४८ (२१-०३-२०२०).   श्री.लक्ष्मि चगताप (धचांचवड) :   सन्माननीय नगर वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वपींपरी-धच ींचवड येथे ननमाथण झालेल्या पाणी ी्ंचाईमळेु गहृननमाथण सोसायट्याींमध्ये 
राहणाऱ्या नागररकाींची ्ँकर माकफयाींकडून आधथथक लु्  होत असल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१९ 
च्या पठहल्या आठवड्यात वा त्या दरम्यान ननदशथनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वपींपरी-धच ींचवड शहराच्या वेगवेगळ्या भागात असलेल्या ववठहरी व कुपनमलका 
माध्यमातून ममळणारे पाणी नागररकाींना अवास्तव दराने ववकून ्ँकर माकफया नागररकाींची 
आधथथक लु् करीत असल्याच ेननदशथनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, शहरातील सवथ ववहीरी व कुपनमलका श्जल्हाधधकारी याींच्यामाफथ त अधधग्रहण 
करून वपींपरी धचींचवड शहर वामसयाींना ननयोजन करून पाणी उपलब्ध करून देणेबाबत 
मा.धचींचवड वव.स.स.याींनी ठदनाींक ७ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी वा त्या समुारास आयुक्त, वपींपरी-
धच ींचवड महानगरपामलका याींच्याकड े लेखी ननवेदनाद्वारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, शहरातील सवथ ववहीरी व कुपनमलका श्जल्हाधधकारी याींच्यामाफथ त अधधग्रहण 
करून ्ँकर माकफयाींकडून नागररकाींची होत असणारी लु्  थाींबववण्याबाबत शासन स्तरावर 
कोणती कायथवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (१६-१०-२०२०) : (१) याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीचे आयुक्त, वपींपरी 
धच ींचवड महानगरपामलका याींच्याकडे पत्र प्राप्त झालेले आहे.   
(२) शहरातील नागरीकाींना ववठहरी व कुपनमलका माध्यमातून ममळणाऱ्या पाणीवा्पामध्ये 
कोणतीही अननयममतता होवू नये त्याकरीता वपींपरी धच ींचवड महानगरपामलकेकडून वेळोवेळी 
दक्षता घेण्यात येते. त्यामळेु नागरीकाींची लू् होत नाही, असे वपींपरी धचींचवड महानगरपामलकेने 
कळववल ेआहे.  
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) ववहीरी, कुपनमलका अधधग्रहण करण्यासाठी ी्ंचाईसष्षय पररश्स्थती जाठहर करावी लागते. 
वपींपरी धचींचवड महानगरपामलका क्षते्रात कोठेही ी्ंचाईसष्षय पररश्स्थती नसल्याने अथवा 
ी्ंचाईश्स्थती जाठहर केली नसल्याने ववठहरी, कुपनमलका अधधग्रहण करण्याचा कोणताही प्रस्ताव 

श्जल्हाधधकारी याींचेकड ेसादर करण्यात आला नाही, असे वपींपरी धचींचचवड महानगरपामलकेने 
कमळ वले आहे.  
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वपांपर –धचांचवड महानगरपासलिा िेत्रातील समळित िर व शास्तीिर माफ िरिेबाबत 
  

(७)  ९५८ (०३-०४-२०२०).   श्री.लक्ष्मि चगताप (धचांचवड) :   सन्माननीय नगर वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वपींपरी-धच ींचवड शहरातील ५०० चौ.फु् आकाराच्या घराींना शींभर ्क्के ममळकत कर माफ 
करावा व ननवासी बाींधकामाींचा सींपूणथ शास्ती कर माफ करणेबाबतचा प्रस्ताव सवथसाधारण 
सभेत मींजूर करून माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्या दरम्यान शासनाकडे मींजुरीकररता 
पाठववण्यात आला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वपींपरी –धच ींचवड शहरातील ममळकत कर व शास्ती कर माफ करणेबाबात 
शासन स्तरावर कोणती कायथवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ सशांदे (१६-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) या प्रकरणी वपींपरी शहरातील ५०० चौ.फु् आकाराच्या घराींना ममळकतर माफी केल्यास 
ममळकत करापासून होणाऱ्या उत्पन्नाचे कायमस्वरूपी नकुसान होणार आहे, असे अमभप्राय 
देवून प्रकरण आयुक्त वपींपरी धचींचवड महानगरपामलका याींनी शासनाकड ेसादर केले आहे. 
• तसेच ननवासी बाींधकामाींचा सींपूणथ शास्ती कर माफ केल्यास अवैध बाींधकामे वाढण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही, तसेच ननयमाप्रमाणे बाींधकाम करणाऱ्या व कर भरणाऱ्या 
नागरीकाींवर अन्याय होवू शकतो, असे अमभप्राय देवून आयुक्त, वपींपरी धचींचवड 
महानगरपामलका याींनी शासनाकड ेप्रकरण सादर केले आहे.  
• त्या अनषुींगाने शासन स्तरावर प्रकरण तपासण्यात येत आहे.     
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

हडपसर (प िे) येथ ेससनू हॉश्स्पटलच्या धतीवर ग्णािालय उभारण्याबाबत 
  

(८)  १०७० (२१-०३-२०२०).   श्री.चेतन त प े (हडपसर) :   सन्माननीय नगर वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हडपसर (पुणे) येथील सन १९५७ मध्ये स्थापन झालेले पुणे महानगरपामलकेचे कै. खासदार 
अण्णासाहेब मगर रुग्णालय, हडपसर गाव, माळवाडी, महात्मा फुले वस्ती, लोठहया नगर 
वसाहत, वेताळ बाबा वस्ती,  सातववाडी,  गोंधळेनगर, ससाणे नगर, सय्यद नगर, काळेपडळ, 
तरवड े वस्ती, कृषणा नगर, वैदवुाडी, गोसावी वस्ती पररसरात मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या 
लोकसींख्येच्या आरोग्य ववषयक गरजा भागववण्यास अपुरे पडत असल्यामळेु या भागातील 
नागररकाींना वेळेवर वैद्यकीय उपचार उपलब्ध न झाल्याने नागररकाींची मोठ्या प्रमाणात 
गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, डेंग्यू, धचकुनगुननया, स्वाईन फ्लल्य ूया नव्याने उद्भवलेल्या आजाराींबाबत रक्त 
तपसणी, सोनोग्राफी, एक्स रे इ. महागड्या तपासण्याींसाठी गरीब नागररकाींना 
महानगरपामलकेकडून आरोग्याची सेवा पुरेशी ममळत नसल्याने त्याींची खाजगी श्क्लननक माफथ त 
मोठ्या प्रमाणात आधथथक वपळवणकू होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाच्या ससनू रुग्णालयाच्या धतीवर प्राथममक आरोग्य तपासणी, 
लसीकरण, गरोदर माता तपासणी, लहान मलुाींची तपासणी व श्क्लननक, ब्लड लॅब, एक्स रे, 
सोनोग्राफी, एम.आर.आय.(MRI), मस्ी स्कॅन इ.अत्याधुननक सवुवधाींसह हडपसर मध्ये 
रुग्णालय  उभारावे अशी नागररकाींची मागणी होत असून त्याबाबतचे ननवेदन स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी शासनास ठदले असल्याचेही ननदशथनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू मागणीबाबत शासनाची भूममका काय आहे व याबाबत शासनाने 
कोणत्या स्वरुपाची कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ सशांदे (१३-१०-२०२०) : (१) कै.अण्णासाहेब मगर दवाखाना हडपसर येथे कायथरत 
असून सदर रुग्णालयात प्राथममक उपचार, प्रसुतीपूवथ व प्रसूती प्रचचात तपासणी, ए.आर.बी. 
इन्जेक्शन, लहान बालकाींचे लसीकरण, २४ तास मयत पास कें द्र, क्षयरोग तपासणी, कुषठरोग 
तपासणी, रक्त सींकलन कें द्र या सेवा देण्यात येतात.  
• तथावप, सदर दवाखान्यातील इमारतीींचे बाींधकाम सरुु असल्याने प्रसूतीगहृ तात्पुरत्या 
स्वरुपात बींद आहे. 
• नजीकच्या काळात सदर रुग्णालयातील प्रसतूीगहृ ववभाग कायाथश्न्वत करण्यात येणार आहे. 
• तसेच हडपसर जवळ पुणे महानगरपामलकेचे कै.सखाराम कुीं डलीक कोदे प्रसूतीगहृ मुींढवा व 
कै.नामदेवराव मशवरकर प्रसतूीगहृ, वानवडी ही रुग्णालये कायथरत आहेत. त्यामळेु नागररकाींची 
गैरसोय होऊ नये याबाबत वेळोवेळी दक्षता घेण्यात येत असल्याचे पुणे महानगरपामलकेने 
कळववल ेआहे. 
(२) सन २०१९ मध्ये पजथन्यवषृ्ी प्रदीघथ काळ सरुु होती. त्यामळेु रुग्ण सींख्येत वाढ झाली 
होती. 
• तथावप अण्णासाहेब मगर दवाखान्यामध्ये रक्त तपासणी व इतर तपासण्याींबाबत सुववधा 
नागररकाींना शासकीय दरापेक्षा कमी दरात उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. 
• ज्येषठ नागररक व गरोदर मठहला याींना सवथसुववधा पुरववण्यात येत असून सोनोग्राफी, एक्स-
रे इ. तपासण्या कमला नेहरु रुग्णालय येथे सदु्धा उपलब्ध आहेत अस ेपुणे महानगरपामलकेने 
कळववल ेआहे. 
• नागररकाींना सवथ आरोग्य सेवा ननयममत ममळण्याच्या ष्ष्ीकोनातून वेळोवेळी दक्षता 
घेण्याबाबत आयुक्त पुणे महानगरपामलका याींना सचुना देण्यात आल्या आहेत. 
(३) व (४) 
• पुणे महानगरपामलकेचे कै.अण्णासाहेब मगर रुग्णालय येथील प्रसतूी कक्ष बींद असल्याबाबत 
तसेच नागररकाींना सवांगीन सुववधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी पत्र 
व्यवहार केला असल्याचे पुणे महानगरपामलकेने कळववललेे आहे. 
• त्यानषुींगाने प्रसूती कक्षाच्या दरुुस्तीचे काम सरुु करण्यात आले असनू लवकरच सदर कक्ष 
कायाथश्न्वत करण्यात येणार आहे. 
• तसेच कै.अण्णासाहेब मगर रुग्णालय येथे उवथरीत जागेवर मल््ी स्पेशलॅी्ी हॉश्स्प्लची 
सुववधा उपलब्ध करण्याबाबतची धोरणात्मक बाब ववचाराधीन असल्याचे पुणे महानगरपामलकेने 
कळववललेे आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िात्रच (श्च.प िे) बायोगॅस प्रिल्पातील गैरहायवहाराची चौिशी िरण्याबाबत 
  

(९)  ११०५ (०३-०४-२०२०).   श्री.चेतन त प े (हडपसर) :   सन्माननीय नगर वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कात्रज येथ ेसन २०११ मध्ये स्वच्छ कात्रज, ननमथळ कात्रज अींतगथत नागररकाींचा ववरोध 
असतानाही सरुु करण्यात आलेल्या पठहल्या बायोगॅस प्रकल्पामध्ये अननयममतता झाल्याने 
त्याची चौकशी करून सींबींधधत ठेकेदार आणण अधधकाऱ्याींवर पुणे महानगरपामलकेकडून  कारवाई 
करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणातील अननयममततेचा तपशील काय आहे, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी दोषी व्यक्तीींवर कोणत्या स्वरुपाची कारवाई करण्यात आली वा 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथ सशांदे (१६-१०-२०२०) : (१), (२) व  (३) पुणे शहरातील दैनींठदन ननमाथण होणारा 
कचरा ववभाश्जत करून शास्त्रोक्त व्यवस्थापन करण्याच्या ष्ष्ीने पुणे महानगरपामलकेमाफथ त 
ववववध ठठकाणी बायोगॅस प्रकल्प उभारण्याकरीता ठद.१५.०१.२००९ रोजी दरपत्रक मागववण्यात 
आली होती.  
• त्यापैकी सींगमवाडी क्षते्रीय कायाथलयामधील स.नीं.१२३/१ येथील प्रकल्पास जागा उपलब्ध होवू 
न शकल्याने सींबींधीत कीं त्रा्दारास कात्रज स.नीं. ३ येथील ५०० चौ.मी. जागा उपलब्ध करून 
देण्यात आली होती.  
• तेथे सन २०११ मध्ये कात्रज रेल्वे म्युणझअम येथे बायोगॅस प्रकल्प कायाथश्न्वत करण्यात 
आला होता. 
• सदर प्रकल्पाच्या देखभाल दरुूस्तीचे काम मे.अभय पेरोलपींप याींना देण्यात आले असून 
ठद.०४.१२.२०१९ रोजी प्रकल्पावरील देण्यात आलेल्या कचऱ्यापैकी ४ छो्े बके् एवढा कचरा 
खाजगी व्यक्ती/सींस्थेला डुक्कराींच्या खाद्यासाठी परस्पर देण्यात आल्याचे ननदशथनास आले. 
• सदर बाब गींभीर असल्याने सींबींधीत ठेकेदाराला रू.१०,०००/- एवढा दींड आकारण्याची 
कायथवाही सरुू असल्याबाबत पुणे महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

प िे महानगर पररवहन महामांडळाचे सवि िमिचारी सांपावर चािार असल्याबाबत 
  

(१०)  ११२३ (२१-०३-२०२०).   श्री.चेतन त प े (हडपसर) :   सन्माननीय नगर वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कात्रज (पुणे) बस डपेोमधील कामगाराींच्या समस्या न सोडववल्यामळेु पुणे महानगर 
पररवहन महामींडळाचे सवथ कमथचारी सींपावर जाणार असल्याबाबतचे ननवेदन कामगार 
सींघ्नाींच्या वतीने पीएमपीएमएलच्या सींचामलकाींना माहे डडसेंबर, २०१९ च्या दसुऱ्या 
आठवड्यात वा त्यादरम्यान ठदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कामगाराींच्या मागण्याींचा तपशील काय, या मागण्याींच्या पूतथतबेाबत 
शासनाची भूममका काय, त्यानूसार शासनाकडून कोणत्या स्वरुपाची कायथवाही करण्यात आली 
वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ सशांदे (१६-१०-२०२०) : (१) हे खरे आहे.  
(२) आस्थापना आराखड्यानुसार कमथचाऱ्याींची बढती व सेवेत कायम करावे, वाहतकू 
ववभागातील सवथ पदे सेवाज्येषठतेनुसार त्वरीत भरावी, कात्रज आगारातील ववववध समस्या, 
भाडतेत्वावरील बससे, या बसेस सुश्स्थतीत नसणे व इतर समस्या, वैद्यकीय सेवा व 
त्यासींबींधी इतर सेवा योग्यररत्या ममळाव्या, अनकुीं पा तत्वावरील सेवकाींना त्वरीत ननयुक्त्या 
द्याव्या, ई-ममशन उच्च दजाथच्या असाव्यात, सेवाननवतृ्त सेवकाींना देय रक्कमा तातडीने 
ममळाव्यात अशा स्वरूपाच्या कामगाराींच्या मागण्या आहेत.  
• कामगाराींच्या मागण्याींबाबत शासनाने वेळोवेळी ननगथममत केलेल े ननयम, ववननयम, शासन 
ननणथय, पररपत्रके याींच्या आधारे लवकरात लवकर उधचत कायथवाही करावी असे पुणे पररवहन 
महामींडळास कळववण्यात आले आहे. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

प िे आणि वपांपरी-धचांचवड या दोन्ही महानगरपासलिाांसाठी सन २०२०–२१ या  
वषािसाठी िरण्याांत आलेल्या ननधीच्या तरत दीबाबत  

  

(११)  ११४१ (२१-०३-२०२०).   श्री.चेतन त प े (हडपसर) :   सन्माननीय नगर वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे आणण वपींपरी-धच ींचवड महानगरपामलकेच्या चालू वषाथतील सींचालनातील तू्  ही 
जवळपास ३३३ को्ी ९६ लाख रुपये असल्याने सन २०२०-२१ या आधथथक वषाथच्या 
अींदाजपत्रकात पीएमपीसाठी ४४४ को्ी रुपयाींची तरतदू करण्यात आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, शासनाने ठदलले्या आदेशानुसार पुणे आणण वपींपरी-धच ींचवड या दोन्ही 
महानगरपामलकाींनी पीएमपीच्या सींचालनातील तू्  भरून देणे बींधनकारक आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर मागणीच्या पूतथतबेाबत शासनाची भमूमका काय, तसेच या मागण्याींच्या 
पूतथतेबाबत शासनाकडून कोणत्या स्वरुपाची कायथवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (१६-१०-२०२०) : (१) रूपये ३३३.९६ को्ी एवढी अींदाजे सींचलन तू्  
(Operation Losses) असल्याचे पुणे महानगर पररवहन महामींडळाने सन २०१९-२० च्या 
मध्यावर पुणे व वपींपरी धचींचवड महानगरपामलकाींना कळववले होते.  
• त्यानुसार दोन्ही महानगरपामलकाींनी त्याींच्या सन २०२०-२१ च्या अथथसींकल्पात या रकमेची 
तरतूद केली आहे. 
(२) हे खरे आहे.  
(३) प्रत्यक्षात माचथ २०२० अखरे ही तू्  रू.३१५.१० को्ी असल्याचे आढळून आले असून 
त्यापैकी रू.१२९ को्ी दोन्ही महानगरपामलकाींनी ममळून पुणे महानगर पररवहन महामींडळाला 
प्रदान केले आहे. 
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• उवथररत रक्कम प्रदान करण्याची कायथवाही पुणे व वपींपरी धच ींचवड महानगरपामलकाींकडून सुरू 
आहे. ही सततची चालणारी प्रक्रीया आहे.  
(४) प्रचनच उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

प िे येथील येरवडा मनोग्णािालयाच्या मोिळ्या भखूांडावर  
बेिायदा पत्र्याची शेड उभारली असल्याबाबत 

  

(१२)  १३३१ (०३-०४-२०२०).   श्रीमती माध री समसाळ (पविती), श्री.स ननल िाांबळे (प िे 
िॅन्टोन् मेंट), श्री.सभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय नगर वविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथील येरवडा प्रादेमशक मनोरुग्णालय हे ८४ एकर जागेवर ववस्तारले आहे, 
आजूबाजूला मोठ्या प्रमाणावर मनोरुग्णालयाच्या मालकी हक्काचे मोकळया भूखींडाचा 
गैरफायदा घेऊन पुणे-आळींदी रस्त्यावरील सव्हे नीं. ९५/१२० ब, सव्हे नीं.२७ राजीव गाींधीनगर 
झोपडपट्टी समोरील कमथचारी वसाहतीत आणण मोकळ्या भखूींडावर अनेकाींनी बेकायदा पत्र्याची 
शेड उभारली असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशथनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बेकायदा पत्र्याची शेड भाड्याने देण्यात आली असून शासकीय जागा 
धगळींकृत होण्यापूवीच महानगरपामलकेने येथील अनतक्रमणे काढून ्ाकावीत अशी मागणी 
मनोरुग्णालय प्रशासनाने केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीअींती काय 
आढळून आले व त्यानूसार सदर अनधधकृत पत्र्याचे शेड काढून ्ाकण्याबाबत तसेच सींबींधधत 
दोषी व्यक्तीींवर कारवाई करणेबाबत कोणती कायथवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (१६-१०-२०२०) : (१) प्रादेमशक मनोरूग्णालय, येरवडा, पुणे याींच्या 
ताब्यातील स.नीं.२७, ९५ व ९६ येथील जागेवर अनतक्रमण झाले आहे, हे खरे आहे. 
(२) सदरची अनतक्रमणे ह्ववण्याबाबत उप सींचालक, आरोग्य सेवा याींनी पुणे महानगरपामलका, 
श्जल्हाधधकारी कायाथलय, सींबींधीत पोमलस स््ेशन व सावथजननक बाींधकाम ववभागास कळववले 
होते, हे खरे आहे. 
(३) सदर ममळकत प्रादेमशक मनोरूग्णालय, येरवडा याींच्या मालकी हक्काची असल्याने या 
जागेवरील अनतक्रमण ह्ववण्याची कायथवाही त्याींच्याकडून होणे आवचयक आहे. सदर बाब पुणे 
महानगरपामलकेने उप सींचालक, आरोग्य सेवा याींना कळववली आहे.  
     सदरची अनधधकृत पत्र्याची शडे काढण्याची कायथवाही सुरू असल्याचे उप सींचालक, 
आरोग्य सेवा याींनी कळववले आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
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प िे महानगरपासलिेच्या हद्दीतील बेिायदा फलिाांवर िारवाई िरण्याबाबत 
  

(१३)  १३३५ (०३-०४-२०२०).   श्रीमती माध री समसाळ (पविती), श्री.चेतन त प े (हडपसर), 
श्री.स ननल िाांबळे (प िे िॅन्टोन् मेंट), श्री.सभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय नगर 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुण्यातील मींगळवार पेठेत ठदनाींक २७ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासुमारास फलक कोसळून 
चौघाींचा मतृ्य ु झाल्यानींतर परवाना नसलेल्या आणण मोडकळीस आलेल्या फलकाींची पाहणी 
करून ते उतरववण्यात येतील अस ेपुणे महानगरपामलकेच्या आकाशधचन्ह व परवाना ववभागाने 
जाहीर केल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शहरात सध्या एकूण १ हजार ८८० फलक असनू पुणे महानगरपामलकेच्या 
पाहणीत फक्त ३२ बेकायदा फलक असल्याचे ननदशथनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती काय आढळून आले व 
तद्नुसार सदर बेकायदा फलकाींवर तसेच सींबींधधत व्यक्तीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली 
वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (१६-१०-२०२०) : (१) ठद. ५ ऑक््ोबर २०१८ रोजी पुणे शहरातील शाहीर 
अमर शखे चौक, जुना बाजार येथील रेल्वे हद्दीमध्ये रेल्वे प्रशासनामाफथ त नेमण्यात आलले्या 
ठेकेदाराकडून ननषकासन कारवाई करत असताींना एक जाठहरात फलक पडून अपघात झालेला 
होता. 
• या अपघातात १० व्यक्ती जखमी झाल्या असून ४ व्यक्तीींचा मतृ्यू झालेला आहे.  
• सदर घ्नेनींतर पुणे महानगरपामलकेकडून पुणे शहराच्या हद्दीतील बेकायदा व अनधधकृत 
जाठहरात फलकावर ननषकासन कारवाईची ववशषे मोठहम राबववण्यात आलेली होती.  
(२) पुणे शहरात जानेवारी, २०२० अखेर एकूण २१२९ अधधकृत जाठहरात फलक आहेत.  
• तसेच डडसेंबर २०१९ अखेर एकूण ११६ अनधधकृत जाठहरात फलक आढळून आलेले आहेत.  
(३) पुणे महानगरपामलकेकडून रेल्वे हद्दीमधील एकूण ४३ जाठहरात फलकाींना जाठहरात व 
फलक ननयींत्रण ननयम २००३ नसुार देण्यात आलेल्या सवथ परवानग्या रद्द करण्यात आलेल्या 
आहेत. 
• तसेच पुणे महानगरपामलकेकडून ववशषे मोठहमेअींतगथत जानेवारी २०२० अखेर एकूण २४२ 
अनधधकृत जाठहरात फलकाींचे ननषकासन करण्यात आले असून २०२ व्यक्तीींवर मालमत्ता 
ववद्रपुीकरण कायद्याींतगथत गुन्हे दाखल करण्यात आल ेआहेत.  
• तसेच याव्यनतररक्त अनधधकृत जाठहरात फलक, बोडथ, बॅनर, इत्यादीवर दैनींठदनी स्वरूपात 
ननषकासनाची कारवाई करण्यात येत असल्याचे पुणे महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
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म ांबईतील अांधेरी-घाटिोपर चोडमागािचे िाम अपूिािवस्थेत असल्याबाबत 
  

(१४)  १८७४ (०३-०४-२०२०).   श्री.पराग शाह (घाटिोपर पूवि) :   सन्माननीय नगर वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील अींधेरी-घा्कोपर जोड मागथ हा पूवथ-पश्चचम उपनगराला जोडणारा जोडमागथ असनू 
या जोडमागाथचे काम जवळपास १५ वषापंासून अत्यींत धधम्यागतीने सरुु असनू त े अद्याप 
अपूणाथवस्थेत असल्याची बाब नकुतीच ननदशथनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर उड्डाणपुल हे अत्यींत अरुीं द असल्याने प्रचींड प्रमाणात वाहतकु कोंडी 
ननमाथण झाल्यामळेु या उड्डाणपुलाचे रुीं दीकरण करताना त े१५० फू् बनववण्याची आवचयकता 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याचबरोबर या पुलाच े रुीं दीकरण करताना काही जलवाठहन्याींचेही स्थलाींतर 
करण्याची गरज आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त बाबीींनुसार १५ वषाथपासून धधम्यागतीने सरुु असलेले पुलाचे काम तातडीने 
पूणथ करण्याबाबत व उड्डाणपुलाचे रुीं दीकरण करण्याबाबत शासनाकडून कोणती कायथवाही 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथ सशांदे (१५-१०-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) अींधेरी-घा्कोपर जोडमागाथमध्ये रेल्वेवर असलेला पूल हा अरुीं द असून, सदर पुलाची 
पुनबांधणी प्रस्ताववत १५० फु् आर.एल. प्रमाणे प्राधान्याने करण्यात येणार असल्याचे 
महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
(३) अींधेरी-घा्कोपर जोडमागाथवरील सदर पुलाच्या पूवेकडील भाग तसेच पश्चचमेकडील भागाचा 
पाणी पुरवठा स्वतींत्र जलववतरण व्यवस्थेमाफथ त करण्यात येत असल्याने, पुलावरुन जात 
असलेल्या १५० मम.मी. व २५० मम.मी. व्यासाच्या जलवाठहन्या जुल,ै २०१८ मध्ये पुलावरील 
भारमान कमी करण्याच्या उद्देशाने खींडीत करण्यात आल्या असून, सद्य:श्स्थतीत सदर पुलावर 
कोणतीही जलवाठहनी अश्स्तत्वात नाही. 
(४) व (५) मुींबईतील अींधेरी-घा्कोपर जोड मागथ हा रस्ता सन २०१५ मध्ये “जैसे थे” श्स्थतीत 
मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधधकरणामाफथ त बहृन्मुींबई महानगरपामलकेस हस्ताींतरीत 
करण्यात आला. 
     सदर जोडमागथ बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या के/पूवथ, एल ववभाग आणण एन ववभागातून 
जात असून, सदर जोडमागाथच्या अींधेरी ववभागातील (के/पूवथ) ३.४ कक.मी. लाींबीचे काम पूणथ 
झाले असून, उवथररत रस्त्याचे व सदर रस्त्यावर मलनन:सारण वाठहनी ्ाकण्याची कामे सरुु 
असून, सदर कामे प्रगतीपथावर आहेत.  
     उवथररत उपलब्ध असलेल्या रस्त्यावरुन वाहतकु सुरळीत सुरु आहे. 
     तसेच सदर रस्त्याचे “एल” ववभागातील काम ठदनाींक १०.०६.२०१९ रोजी पूणथ झाले 
असून, “एन” ववभागातील रस्ता रुीं दीकरण कामाचा कालावधी एवप्रल, २०२० पयतं होता. परींत ु
कोववड-१९ च्या लॉकडाऊनमळेु सदर कामाचा कालावधी ठदनाींक ३१.१२.२०२० पयतं वाढववण्यात 
आला असल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने कळववल ेआहे. 

___________ 
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म ांबई महानगरपासलिा शाळाांमधील स्वच्छतागहेृ व वपण्याच्या पाण्यासांदभाितील तयारीांबाबत 
  

(१५)  २३१७ (२१-०३-२०२०).   श्री.असमन पटेल (म ांबादेवी), श्रीमती स लभा खोडिे (अमरावती), 
श्री.वविास ठािरे (नागपूर पश्श्चम), श्री.हहरामि खोसिर (इगतपूरी), श्री.सांचय चगताप 
(प रांदर), ि मारी प्रणिती सशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय नगर वविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपामलका शाळाींमध्ये स्वच्छता गहेृ व वपण्याच्या पाण्यासींदभाथत अनेक तक्रारी 
समोर येत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शाळाींमधील स्वच्छतागहेृ चाींगल्या श्स्थतीत नसल्यामळेु ववद्याथी / 
ववद्याधथथनी शाळेच्या कालावधीत स्वच्छतागहृात जाणे ्ाळतात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शाळा प्रशासनाच्या होत असलले्या दलुथक्षामळेु शाळेतील ववद्यार्थयांच्या 
आरोग्याचा प्रचन ननमाथण झालेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अचया शाळाींमधील समस्या वजा तक्रारी महानगरपामलकेने जाणून घेण्यासाठी 
शाळाींमध्ये तक्रारपे्ी बसववण्याची सूचना मुींबई उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, शासनाने उक्त प्रकरणी कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (१५-१०-२०२०) : (१), (२) व (३) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या अखत्यारीत 
येणाऱ्या कोणत्याही शाळाींमधील स्वच्छतागहेृ व वपण्याच्या पाण्यासींदभाथतील तक्रारी प्राप्त 
झाल्या नसल्याच ेमहानगरपामलकेने कळववले आहे.  
(४), (५) व (६) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सवथ शालेय इमारतीत 
तक्रार पे्ी बसववण्यात आली असनू, स्वच्छतागहेृ व वपण्याच्या पाण्याची व्यवस्था पूणथपणे 
उपलब्ध असल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने कळववले आहे.  

___________ 
  

दषिि म ांबईतील माझगाांव पररसरातील ब्रिटीशिालीन हॉिॉि प लाबाबत 
  

(१६)  २४४७ (०५-०४-२०२०).   श्री.अचय चौधरी (सशवडी), श्री.असमन पटेल (म ांबादेवी), श्रीमती 
स लभा खोडिे (अमरावती), श्री.वविास ठािरे (नागपूर पश्श्चम), श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा 
माश्चवडा), श्री.हदलीप लाांड े (चाांहदवली), श्री.सांचय पोतनीस (िसलना), श्री.स ननल राऊत 
(ववयोळी) :   सन्माननीय नगर वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दक्षक्षण मुींबईतील माझगाींव पररसरातील वालपाखाडी पररसरातील ब्रि्ीशकालीन हॉकॉक पूल 
हा जीणथ झाल्यामळेु तो पाडून अनेक वषथ झाली तरी अद्याप नव्याने पूल बाींधण्यात आलेला 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पूल हा रेल्वे प्रशासन व महानगरपामलका याींनी बाींधावयाचा आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या पुलासाठी आवचयक असलेला ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत रेल्वे 
प्रशासन व महानगरपामलका याींच्यात समन्वय नसल्याने या पुलाचे काम प्रलींब्रबत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, त्या पररसरातील रुग्ण व पादचारी याींची गैरसोय दरु व्हावी याकरीता उक्त पुल 
लवकरात लवकर पूणथ करण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (१५-१०-२०२०) : (१) व (२) हॅकॉक पूल हा रेल्वे प्रशासनामाफथ त माहे 
जानेवारी २०१६ मध्ये पाडण्यात आला असून, रेल्वे व बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या सींयुक्त 
बैठकीमध्ये सदर पूल महानगरपामलकेमाफथ त बाींधावा असे ठरववण्यात आले. 
(३), (४) व (५) सदर पूल बाींधण्याकररता बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमाफथ त ननववदा काढून 
कीं त्रा्दारास ठदनाींक १२.०२.२०१८ रोजी कायाथदेश देण्यात आला आहे.  
     त्यानुसार माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये महानगरपामलकेमाफथ त रेल्वे प्रशासनाच्या जागेवरील 
झोपडयाींचे ननषकासन करण्यात आले आहे. 
     सद्य:श्स्थतीत रेल्वेच्या भागाच्या दोन्ही बाजूचे पायाभरणीचे सींपूणथ काम पूणथ झाल े
असून, पुलासाठी लागणाऱ्या एका स्पॅनचे गडथरस जागेवर आणण्यात आले आहे. 
    सदर गडथरच्या पठहल्या स्पॅनच्या गडथर लॉश्न्चींगचे काम पूणथ झाल ेअसून दसुऱ्या स्पॅनच्या 
गडथरचे फेिीकेशन प्रगतीपथावर आहे. 
    तसेच, सदर पुलाचे काम ठदनाींक ३१ माचथ, २०२१ पयतं पूणथ होणे अपेक्षक्षत असल्याचे 
बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने कळववले आहे. 

___________ 
  
वडगाव शेरी (श्च.प िे) येधथल गिेशनगर भागामध्ये द वषत पािी प रवठा होत असल्याबाबत 

  

(१७)  २६६३ (०५-०४-२०२०).   श्री.स ननल हटांगरे (वडगाव शेरी) :   सन्माननीय नगर वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वडगाव शेरी (श्ज.पुणे) येधथल गणेशनगर भागामध्ये दवुषत पाणी पुरवठा होत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, दवुषत पाणी पुरवठ्यामळेु गणेशनगर मधील काही भागामध्ये आजार 
पसरण्याचा धोका ननमाथण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींधधत अधधकाऱ्याींनी याबाबत चौकशी करून पुढे कोणती कायथवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (१६-१०-२०२०) : (१) व (२) वडगाींव शेरी मधील गणेशनगर भागामध्ये 
दषुीत पाणी पुरवठा होत असल्याबाबत पुणे महानगरपामलकेस ठद.१०/०१/२०२० रोजी 
दरुध्वनीव्दारे तक्रार प्राप्त झालेली होती. 
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• त्या अनषुींगाने जागेवर प्रत्यक्ष पाहणी केली असता सदर ठठकाणचे ड्रनेेज चेंबर पूणथपणे 
भरून वाहत असल्याचे आढळून आले.  
• या ठठकाणी काही अनधधकृत नळजोडणी सदोष पध्दतीने जोड देवून घेतल्याच ेव त्यामळेु 
त्यात मलकेज होवून ड्रनेेजचे पाणी पाण्याच्या लाईनमध्ये जात असल्याचे आढळून आले होते. 
• सदर ठठकाणी ड्रनेेज चेंबर स्वच्छ करण्यात आले असनू अनधधकृत घेतलेली नळजोड बींद 
करण्यात आली आहे.  
• तसेच वेळोवेळी जलवाठहन्या वॉशआऊ् करून घेण्यात आलेल्या आहेत.  त्यानींतर सदर 
ठठकाणी पाण्याच्या लाईनची चाचणी करण्यात आलेली आहे.  
• सदर तक्रारीचे ननराकरण त्वरीत करण्यात आले असून गणेशनगर भागामध्ये आजार 
पसरण्याचा धोका ननमाथण झालेला नाही, असे पुणे महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वडगाव शेरी (श्च.प िे) मतदार सांघातील येरवडा येथील पििि टी  
टेिडीवरील टािीची झालेली द रवस्था  

  

(१८)  २९१७ (०६-०४-२०२०).   श्री.स ननल हटांगरे (वडगाव शेरी) :   सन्माननीय नगर वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वडगाव शेरी (श्ज.पुणे) मतदार सींघातील येरवडा येथील पणथकु्ी ्ेकडीवर सन १९८५ 
मधील ५७ लाख मल्र पाण्याच्या क्षमतेची ्ाकी आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ्ाकीवर झाड,ेझुडपे वाढली असल्याने ्ाकीला गळती लागली असून तीची 
दरुवस्था झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करून दलुथक्ष करणा-या सींबींधधत दोषी अधधकाऱ्याींवर 
कारवाई तसेच सदर ्ाकीची दरुूस्ती करण्याबाबत शासनातफे कोणती कायथवाही करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ब्रबलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (१६-१०-२०२०) : (१) होय खरे आहे. 
(२) व (३) होय, हे खरे आहे.  ३५ वषथ जुनी ्ाकी झाल्याने वारींवार देखभाल व दरुूस्ती करून 
झाडे झुडुपे काढावी लागतात.  
• यावर कायमचा उपाय म्हणनू एक २५ लक्ष मल्रची ्ाकी नव्याने बाींधण्यात आली आहे.  
तर दसुऱ्या ३० लक्ष मल्रच्या ्ाकीचे बाींधकाम प्रगतीपथावर असनू ते डडसेंबर २०२० अखेर 
पूणथ करण्याचे ननयोजन आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  



वव.स. १९ (19) 

नाांदेड-नागपूर राष्ट्रीय महामागािची झालेली दरूवस्था 
  

(१९)  ३०१७ (२१-०३-२०२०).   श्री.मोहनराव हांबड े (नाांदेड दषिि), श्री.असमन पटेल 
(म ांबादेवी) :   सन्माननीय साविचननि बाांधिाम (साविचननि उपयम वगळून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींदेड-नागपूर राषरीय महामागाथवर खड्ड े पडले असल्याने या महामागाथवरुन प्रवास 
करणाऱ्या वाहनचालकाींना व प्रवाशाींकरीता सदर मागथ धोकादायक झाला असल्याचे ठदनाींक २ 
नोव्हेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासुमारास ननदशथनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नाींदेड-वारींगा हा महामागथ दहेुरी असुन एका बाजूला मोठे खड्डे पडल्याने वाहन 
चालक खड्डे चकुववण्यासाठी दसु-या बाजूचा वापर करीत आहेत त्यामळेु वारींवार छो्े मोठे 
अपघात या महामागाथवर घडत असुन प्रसींगी श्जववत व ववत्तहानीही होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर महामागाथची पाहणी करुन दरुुस्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. अशोिराव चहाहाि (१५-१०-२०२०) : (१) व (२) हे खरे आहे, असे प्रकल्प सींचालक,भारतीय 
राषरीय राजमागथ प्राधधकरण,नाींदेड याींनी कळववले आहे. 
      नाींदेड ते नागपूर (NH-३६१) राषरीय महामागाथचे चौपदरीकरण कें द्र शासनाच्या भारतीय 
राषरीय राजमागथ प्राधधकरणामाफथ त करण्यात येत आहे. 
(३) सदरील रस्ता तळुजापुर पासून सुरु होऊन बु्ीबोरी येथे (NH ४४) ला जोडला जातो. 
ज्यामध्ये पुढीलप्रमाणे ०५ ववभाग आहेत. 
१) तुळजापूर त ेऔसा, २) औसा त ेचाकूर, ३) चाकूर त ेलोहा, ४) लोहा त ेवारींगा, ५) वारींगा 
ते महागाींव 
     यापैकी ‘नाींदेड ते वारींगा’ हा भाग लोहा ते वारींगा या ववभागा अींतगथत येतो. सदरील रोड 
चा ठेका कीं त्रा्दार मे.एमईपी लाँग श्जयान मुींबई याींना ठद.२५.०३.२०१९ रोजी देण्यात आला 
आहे. परींतु कीं त्रा्दाराकडून अद्याप पयतं काम सरुु केललेे नाही. तसेच रस्त्यावरील खड्ड े 
दरुुस्ती बाबतीत देणखल कीं त्रा्दारास वारींवार सूचना देण्यात आल्या आहेत.  तथापी 
कीं त्रा्दाराकडून होत असलले्या ठदरींगाईमळेु सदर रस्त्याच्या तात्काळ  दरुुस्तीसाठी भारतीय 
राषरीय राजमागथ प्राधधकरणाकडून कीं त्रा्दाराच्या ररस्क ॲन्ड कॉस्् वर ननववदा मागववण्यात 
आल्या होत्या. त्यानसुार सद्यश्स्थतीत रस्ता दरुुस्तीचे काम मे.आर ॲन्ड बी इींन्रा मुींबई 
याींना ठद.२९.०६.२०२० ठदल े गेले असनू सदर काम प्रगतीपथावर आहे. तसेच चाल ू
पावसाळ्यामध्ये रस्त्यावरील खड्डयाींचे वाढलेले प्रमाण ववचारात घेवून रस्ता दरुुस्तीच्या 
अधधकच्या कामाकररता देणखल ननववदा मागववण्यात आल्या आहेत. तरी सदर ननववदा 
प्रकक्रयेनुसार पुढील कामाकररता कीं त्रा्दाराच्या ननयुक्तीची प्रक्रीया पूणथ करण्यात येवून 
त्यानुसार काम हाती घेण्यात येईल,असे प्रकल्प सींचालक,भारतीय राषरीय राजमागथ प्राधधकरण, 
नाींदेड याींनी कळववले आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
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म ांबई महानगरपासलिेची उद्यान,े मैदानाांच्या मोिळया चागा  

इत्यादीांच्या देखभालीसाठीच्या धोरिाबाबत 
  

(२०)  ३०३९ (२१-०३-२०२०).   श्री.स नील राि े (बोरीवली), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार 
हहल), श्री.मोहन मत े (नागपूर दषिि) :   सन्माननीय नगर वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपामलकेने उद्याने, मैदानाींच्या मोकळया जागा देखभाली दसाठीचे धोरण 
तयार केले आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई महानगरपामलकेचे मोकळ्या जागाींववषयीचे धोरण प्रस्ताववत असतानाच 
शहर आणण पूवथ, पश्चचम उपनगरातील एकूण १०८, उद्याने, मैदाने, मनोरींजन मदैाने, मोकळ्या 
जागाींसाठी ववभागननहाय कीं त्रा्दार ननयुक्त करण्याचा ननणथय प्रशासनाने घेतला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कीं त्रा्दाराींकडे स्वच्छता, सुरक्षारक्षक, पाण्याची सोय या देखभालीसाठी 
मुींबईतील २१ ववभागाींतील उद्याने, मैदाने सोपववली जाणार असनू त्यासाठी महानगरपामलका 
४४ को्ी रुपये देणार असनू सदर कीं त्रा्े ममळववण्यासाठी कीं त्रा्दाराींनी ३५ त े४० ्क्के कमी 
दराने काम करण्याची तयारी दशथवली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मुींबई महानगरपामलकेच्या मोकळ्या जागाींववषयीच्या धोरणासींदभाथत शासनाची 
भूममका काय आहे, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (१५-१०-२०२०) :(१), (२), (३), (४), (५) व (६) बहृन्मुींबई महानगरपामलका 
क्षते्रातील उद्याने, मनोरींजन मदैाने, मोकळ्या जागा इत्यादी आरक्षक्षत भखूींड खाजगी सींस्थाींना 
देखभालीकररता देण्याबाबतचे धोरण तयार करण्याचे काम अींनतम ्प्प्यात आहे. 
      बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमाफथ त २१ ववभागाींतील उद्याने, मैदाने, मोकळ्या जागा असे 
एकूण ३६८ भखूींडाींकररता ववभागननहाय कीं त्रा्दाराची ननयुक्ती करण्यात आली असनू, दत्तक 
तत्वावर भूभाग ठदल्यास त्या भभूागाचे कीं त्रा् तात्काळ रद्द करण्यात येईल अशी अ् ननववदेत 
्ाकण्यात आली आहे. 
       तसेच, बहृन्मुींबई महानगरपामलका क्षते्राच्या २१ ववभागाींतील उद्याने, मैदाने याठठकाणी 
स्वच्छता, सुरक्षारक्षक, पाण्याची सोय या देखभालीकररता महानगरपामलकेमाफथ त कीं त्रा्दार 
ननयुक्त करण्यात आले असून, सदर कीं त्रा्ाकररता कीं त्रा्दाराने अींदाश्जत रकमेपेक्षा सरासरी 
३४% कमी दराने काम करण्याची तयारी दशथववली आहे असे बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने 
कळववल ेआहे. 
  

___________ 
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म ांबईतील देवनार, म ल ांड व िाांचूरमागि िेपिभूमीच्या चागेची िमता सांप ष्ट्टात आल्याबाबत 
  

(२१)  ३४२५ (०५-०४-२०२०).   श्री.समहीर िोटेचा (म ल ांड) :   सन्माननीय नगर वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील दैनींठदन कचऱ्याची ववल्हेवा् लावण्याकररता असलेल्या देवनार, मुलुींड व 
काींजूरमागथ क्षपेणभमूीचा वापर केला जातो परींतु या जागाींची क्षमता सींपुष्ात आलेली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, देवनार व मुलुींड येथील क्षपेणभमूीची क्षमता सींपल्यामळेु पयाथयी जागेची 
व्यवस्था करण्याबाबत शासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (१५-१०-२०२०) : (१) मुींबईतील दैनींठदन कचऱ्याची ववल्हेवा् लावण्याकररता 
असलेल्या मलुुींड क्षपेणभूमी वगळता इतर क्षपेणभूमीींची क्षमता सींपुष्ात आली नसल्याचे 
बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
(२) व (३) सध्याच्या वाढत्या घनकचऱ्यामळेु व जागेच्या कमतरतेमळेु कचऱ्यावर प्रकक्रया 
करण्याकररता राज्य शासनाने बहृन्मुींबई महानगरपामलकेस करवले, ता.अींबरनाथ, श्ज.ठाणे येथे 
५२.१० हेक््र जमीन देऊ केली आहे.  
     त्यापैकी समुारे १२ हेक््र जममनीचा प्रत्यक्ष ताबा बहृन्मुींबई महानगरपामलकेस ममळाला 
असून, उवथररत जमीन हस्ताींतरणाची व खाजगी मालकीच्या भसूींपादनाची  कायथवाही सरुु आहे. 
     सदर जममनीचा प्रत्यक्ष ताबा ममळाल्यानींतर बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमाफथ त सदर 
जममन घन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी वापरण्यात येणार असल्याचे महानगरपामलकेने 
कळववल ेआहे. 

___________ 
  

म ांबई महानगरपासलिेचे उत्पन्न घटल्याबाबत 
  

(२२)  ३४६२ (२१-०३-२०२०).   श्री.समहीर िोटेचा (म ल ांड) :   सन्माननीय नगर वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सन २०१९-२० मुींबई महानगरपामलकेचे अथथसींकल्प ३०६९२ को्ी रुपयाींचे असून २५५१३ 
को्ी रुपयाींचे उत्पन्न ममळणे अपेक्षक्षत होते मात्र माहे नोव्हेंबर, २०१९ पयतं फक्त १२,९३० 
को्ी रुपये उत्पन्न जमा झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई शहरात भववषयात अनेक मोठे प्रकल्पाींचे भूममपूजन तथा प्रशासकीय 
मान्यता ममळालेली आहे त्यात ववशषेतः कोस््ल रोड, गोरेगाींव-मुलुींड मलींक रोड, मलनन:सारण 
प्रकल्प, असे प्रकल्पावर सदर उत्पन्न घ्ीमळेु होणारे पररणाम लक्षात घेता कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ सशांदे (१५-१०-२०२०) : (१) सन २०१९-२० या आधथथक वषाथत बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेस रु. २२,२०४.३४ को्ी इतके उत्पन्न प्राप्त झाले असल्याचे (ताळेबींद 
होण्यासापेक्ष) महानगरपामलकेने कळववले आहे.  
(२) कोस््ल रोड, गोरेगाींव-मुलुींड मलींक रोड, मलनन:सारण प्रकल्प या कामाींकररता पुरेसा राखीव 
ननधी ठेवण्यात आला असल्यामळेु अशा प्रकल्पाींवर पररणाम होणार नसल्याच े बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेने कळववले आहे.  
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वडगाव शेरी मतदार सांघात प िे महानगरपासलिेचे डी.पी अांतगित  
रस्त्याांचे िाम प्रलांब्रबत असल्याबाबत 

  

(२३)  ३४८३ (०५-०४-२०२०).   श्री.स ननल हटांगरे (वडगाव शेरी) :   सन्माननीय नगर वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वडगाव शेरी मतदार सींघात काही कारणास्तव पुणे महानगरपामलकेचे डी.पी अींतगथत 
रस्त्याींचे काम प्रलींब्रबत असुन वडगाव शेरी गावामध्ये जाणारे चारही रस्ते महानगरपामलकेनी 
खोदनू ठेवले आहेत, हे खरे आहे काय,                                           
(२) असल्यास, त्यामळेु नागररकाींना वाहतकू कोंडीचा खपु त्रास सहन करावा लागत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रलींब्रबत कामामध्ये अधधकारीवगथ सातत्याने दलुथक्ष करत असल्यामळेु सींबींधधत 
अधधकाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. एिनाथ सशांदे (१६-१०-२०२०) : (१) वडगावशरेी मतदारसींघात वडगावशरेी गावामध्ये जाणारे 
चारही रस्त ेअींदाजपत्रकीय तरतुदीनुसार जागेवर काकँ्री्ीकरणासाठी खोदाई करण्यात आलेली 
होती हे खरे आहे. 
(२) सदरची कामे चाल ूअसताना नागरीकाींना वाहतकू कोंडीचा त्रास सहन करावा लागला होता. 
तथावप, सद्यश्स्थतीत कामे पूणथ झालेली असनू रस्ते वाहतूक खुले आहेत.    
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

प िे महानगरपासलिेच्या चलवाहहन्याांतून पािी गळती होत असल्याबाबत 
  

(२४)  ३७०५ (०५-०४-२०२०).   श्री.राहूल ि ल (दौंड), श्री.सभमराव तापिीर (खडिवासला), 
श्रीमती म क्ता हटळि (िसबापेठ) :   सन्माननीय नगर वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) पुणे महानगरपामलकेच्या सदोष जलवाठहन्याींमळेु मोठ्या प्रमाणात पाणी गळती होत 
असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशथनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, खडकवासला धरण साखळीत २५ अब्ज घनफू् साठा असताींनाही होणाऱ्या 
अननयममत पाणीपुरवठ्यामळेु नागररक त्रस्त झाले असल्याचेही ननदशथनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी पाणी गळती रोखण्यासाठी आणण सवथ प्रभागाींमध्ये सरुळीत 
पाणीपुरवठा करण्याच्या ष्ष्ीने महानगरपामलका प्रशासन कोणतीही उपाययोजना करीत 
नसल्याने शासनाकडून याबाबत कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (१६-१०-२०२०) : (१) पाणी ववतरण यींत्रणेमध्ये पाण्याच्या लाईनची गळती 
होणे व सदर गळतीची दरुुस्ती करणे याबाबत पुणे महानगरपामलकेकडे जानेवारी, २०२० मध्ये 
एकूण १५३ तक्रारी आल्या असून त्यापैकी १२ तक्रारी गळतीच्या प्राप्त झाल्या होत्या.  
(२) खडकवासला धरण साखळीमध्ये २५ अब्ज घनफु् पाणीसाठा पावसाळ्यानींतर उपलब्ध 
होता ही वस्तुश्स्थती आहे.   
• सदर धरणातून दररोज ८९० दशलक्ष ली्र पाणी उचलणे बाबत पुणे महानगरपामलकेचे 
पा्बींधारे खात्याशी झालेल्या करारानुसार बींधनकारक आहे.  
• तथावप, पा्बींधारे खात्याकडील ननयींत्रणानुसार १३५० दशलक्ष ली्र पाणी शहरास उपलब्ध 
करुन देण्यात येत आहे. 
• पुणे शहरामध्ये जुनी पाणीपुरवठा यींत्रणा व अपुरी साठवण क्षमता म्हणजेच पाणी ववतरण 
व्यवस्थेमध्ये ३३% साठवण क्षमता आवचयक असनू सध्या २५% साठवण क्षमता उपलब्ध 
असल्याने शहराच्या काही भागाींमध्ये अननयममत पाणीपुरवठ्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहे, ही 
वस्तुश्स्थती आहे. 
(३) प्राप्त झालेल्या तक्रारीींच्या अनषुींगाने सींबींधीत ठठकाणी गळतीबाबत तात्काळ दरुुस्त्या 
करण्यात आल्या. 
• पाणी गळती कमी करणेसाठी पुणे महानगरपामलकेमाफथ त समान पाणीपुरवठा प्रकल्प 
राबववण्यात येत असून सदर प्रकल्पाव्दारे नागररकाींना पाण्याचा पुरवठा आवचयक दाबाने होणार 
असून गळती शोधणे व कमी करण्यासाठीच े प्रकल्पाींतगथत आवचयक कामे करण्यात येणार 
असल्याचे पुणे महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

प िे महानगरपासलिेच्या ववद्य त ववभागाने खरेदी िेलेले सौर उचेवरील पांपाांबाबत 
  

(२५)  ३९५६ (०५-०४-२०२०). श्री.स ननल िाांबळे (प िे िॅन्टोन् मेंट) : सन्माननीय नगर वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पुणे महानगरपामलकेच्या ववद्युत ववभागाने सहा वषांपूवी खरेदी केलेले सौर उजेवर 
कफरणारे पींप अद्याप बसवलेच नसल्याची माठहती माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशथनास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, पुणे महानगरपामलकेने लाखो रुपये खचथ करूनसुद्धा ववद्युत ववभागाच्या 
कारभारामळेु महानगरपामलकेचे नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 

(३) असल्यास, शासनाने उक्त प्रकरणी चौकशी करून कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

 

श्री. एिनाथ सशांदे (१६-१०-२०२०) : (१) व (२)  अशी बातमी स्थाननक वतृ्तपत्रामध्ये आलेली 
होती, हे खरे आहे. 

• पुणे महानगरपामलकेच्या ववद्यतु ववभागाव्दारे सौर उजेवर कफरणारे पींप बसववण्यात आले 
असून ठद.१७.०४.२०१४ रोजी सोलर पींप कायाथश्न्वत करण्यात आले आहे. 
• तथावप, पुणे महानगरपामलकेच्या नववन ववस्तारीत इमारतीच्या बाींधकामादरम्यान सदर 
पींपाची कीं रोल रूम व ्ाकी बाधधत होत असल्याने पींप काढण्यात आले हेाते. 
• सदरचे पॅनेल आणण कीं रोल युनन् नववन ठठकाणी बसववण्यात आले असनू सद्य:श्स्थतीत 
ववषयाधीन सौरउजाथ पींप कायाथश्न्वत आहेत.  
(३) व (४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

प िे महानगरपासलिेमध्ये आरोणाय ववभागातील अनेि पदे ररक्त असल्याबाबत 
  

(२६)  ३९६४ (०५-०४-२०२०).   श्री.स ननल िाांबळे (प िे िॅन्टोन् मेंट) : सन्माननीय नगर वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) स्वच्छ भारत अमभयानात पठहल्या दहामध्ये नामाींकन ममळवण्यासाठी प्रयत्नशील 
असलेल्या पुणे महानगरपामलकेमध्ये आरोग्य ववभागातील अनेक पदे ररक्त असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशथनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ररक्त पदाींमध्ये चतथुथशे्रणी कामगार, सॅनन्री इन्स्पेक््र याींच्या मींजूर 
पदाींपैकी शींभर जागा ररक्त आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ही ररक्त पदे भरण्यासाठी शासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ सशांदे (१६-१०-२०२०) : (१)  पुणे महानगरपामलकेतील आरोग्य ववभागातील अनेक 
पदे ररक्त आहेत ही वस्तुश्स्थती आहे.    
(२) हे खरे आहे. 
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(३) पुणे महानगरपामलकेच्या आस्थापनेवरील अत्यावचयक सेवेशी ननगडीत असललेी एकूण 
१०८६ एवढी सरळसेवेची पदे भरण्यास शासनाच्या ठद.२०.०३.२०२० रोजीच्या पत्रान्वये अनमुती 
देण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

प िे श्चल्हयातील म ळा-म ठा नदी स धारिा प्रिल्पाबाबत 
  

(२७)  ४३६१ (०५-०४-२०२०).   श्री.अशोि पवार (सशग्र) :   सन्माननीय नगर वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे श्जल्ह्यातील मळुा-मुठा नदी प्रदषुणमुक्त करणेसाठी पुणे महानगरपामलकेने नदी 
सुधारणा प्रकल्प हाती घेतला असून त्यासाठी कें द्र शासनाने जपानच्या 'जायका' कीं पनीच्या 
माध्यमातून ९५१ को्ी रुपयाींच्या प्रकल्पास मींजूरी ठदली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यासाठी आलेल्या ननववदा अधधक दराने आल्याने ननववदा रद्द कराव्यात अशी 
मागणी महानगरपामलकेने एनआरसीडीकड ेकेली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मळुा-मुठा नदी सींवधथन कामाबाबत शहरवासीयाींमध्ये उत्सकुता असल्याने 
ननववदा मींजूरीबाबत ननणथय झाला नसल्याने याबाबत शासनाने कोणती कायथवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (१६-१०-२०२०) : (१) पुणे महानगरपामलकेने राज्य शासनाच्या पयाथवरण 
ववभागाच्या मान्यतेने कें द्र शासनास पाठववलले्या रू.९९०.२६ को्ी एवढ्या रकमेच्या 
आराखड्यास कें द्र शासनाने मींजूरी ठदली, हे खरे आहे. 
(२) होय हे खरे आहे. 
(३) सदर प्रकल्पास कें द्र शासनाकडून एकूण प्रकल्प ककीं मतीच्या ८५ % एवढी रक्कम 
अनदुानाच्या स्वरूपात उपलब्ध होणार असल्याचे कें द्र शासनाच्या ननदेशानुसार याप्रकरणी 
कायथवाही केली जाते. 
• आतापयतं या योजनेचे ११ पॅकेजेस मध्ये ववभाजन करून स्वतींत्र ननववदा मागववण्याचे 
ननयोजन होते.  मात्र कें द्र शासनाने त्याववजी उवथररत सवथ पॅकेज एकत्र करून एकच ननववदा 
मागववण्याचे ननदेश ठदले आहेत. त्यानसुार सधुाररत प्रस्ताव कें द्रास पाठववण्यात आले 
असल्याचे पुणे महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

म ांबईमधील भाांड प (प वि) येथील न.भू.य. ४८९ या भूखांडावरील बाांधिामाबाबत 
  

(२८)  ४५७९ (०५-०४-२०२०).   श्री.स ननल राऊत (ववयोळी) :   सन्माननीय नगर वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबईमधील भाींडुप (पुवथ) येथील न.भू.क्र. ४८९ या भखूींडाच्या मालकीचा वाद मा. 
न्यायालयात असताींना आणण मा. न्यायालयाने या दाव्यात “जैसे थे“ (स््ेट्स को) ठेवण्याचे 
ननदेश ठदल्यानींतरही मा. न्यायालयाचा अवमान करून बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या इमारत 
प्रस्ताव पुवथ उपनगरे ववभागातील सींबींधधत अधधकारी याींनी सदर भूखींडावरील बाींधकाम प्रस्ताव 
मींजुर केला असनू सदर भखूींडावर बाींधकाम केले असल्याने सींबींधधत अधधकारी व ववकासक 
याींच्याववरूध्द कारवाई करण्याची  मागणी लोकप्रनतननधीींनी ठदनाींक ६ जानेवारी, २०२० रोजी वा 
त्या समुारास  केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा. न्यायालयाने ठदलेल्या ननदेशाचे उल्लींघन करून इमारत बाींधकाम प्रस्ताव 
मींजुर करणा-या आणण इमारत बाींधणा-या ववकासकाववरूध्द शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (१६-१०-२०२०) : (१) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने कळववल्यानसुार, होय, हे 
खरे आहे. 
     न.भ.ुक्र. ४८९ व ४९० मौजे भाींडूप (पु.) एम.डी. केणी मागथ, नाहूर स््ेशन जवळ श्स्थत 
असलेल्या भखुींडावर परवानाधारक सव्हेक्षक श्री. राजेंद्र प्ेल याींनी मेससथ मननषा इीं्रप्राईजेस 
व मे. के.पी. इी्ं प्राईजेस याींच्या वतीने सींरक्षक मभींतीच्या (Compound Wall) बाींधकामाच्या 
परवाणगीकररता बहृन्मुींबई महानगरपामलका अधधननयम १९८८ तसेच  धोरण क्र. 
ChE/DP/१७३७७/Gen. dt. ०४/१०/२०१७ अन्वये अजथ केला होता. अजाथसोबत, ॲड. यु.एम. 
झवेरी याींनी जममनीबाबत “शीषथक दाखल” (Title Certificate) सादर केला होता. सदर 
दाखल्यात ॲड. यु.एम. झवेरी याींनी सदर जममन Clear, Marketable and free from all 
encumbrances असा शरेा ठदललेा आहे. 
     सदर शीषथक दाखल्याला अनसुरुन मनपा ने सींरक्षण मभींत (Compound Wall) 
बाींधण्याबाबत ठद. २०/०९/२०१९ रोजी अ्ी व शती सापेक्ष परवानगी ठदली. सदर प्रकरणी तक्रार 
प्राप्त झाल्यानींतर सदर प्रस्तावाचे परवानाधारक सव्हेक्षक तसेच अजथदार मननषा इीं्रप्राईजेस 
व के.पी. इी्ं रप्राईजेस याींना तक्रारीच्या अनुषींगाने ०७ ठदवसाींच्या आत खुलासा देण्याबाबत 
ठद.०९/०१/२०२० रोजी ननदेश देण्यात आले होते. 
     परींत,ु परवानाधारक सव्हेक्षण अथवा मे.मननषा इी्ं रप्राईअजेस व मे.के.पी. इीं्रप्राईजेस 
याींचेमाफथ त ठद.२८/०१/२०२० रोजी पयतं कोणतेही समाधानकारक अमभप्राय तसेच नववन शीषथक 
दाखला Fresh Title Clearance Certificate प्राप्त झाले नाहीत. सदर बाबतीत सींबींधीत 
परवानाधारक सव्हेक्षकाने सादर केलेल्या वकीलाच्या शीषथक दाखल्यामध्ये न.भु.क्र. ४८९ (भाग) 
बाबत मा. न्यायालयाच्या आदेशाववषयीच्या माठहतीचा समावेश नसल्यामळेु व ठद. २०/०९/२०१९ 
रोजी ठदलले्या अ्ीींची पुतथताही केलेली नसल्याने महापामलकेने सींरक्षण मभींत बाींधकामाची 
देण्यात आलेली परवानगी ठद.३१/०१/२०२० रोजी बाींधलेली सींरक्षण मभींत तोडण्याबाबत 
कळववण्यात आले. तद्नुषींगाने, ठद.१८/०२/२०२० रोजी महापामलकेमाफथ त सदर सींरक्षण मभींत 
तोडण्यात आली आहे. बाींधकाम करण्याकररता ठदनाींक २०/०९/२०१९ रोजी अ्ी व शथी सापेक्ष 
परवानगी देण्यात आली होती. 



वव.स. १९ (27) 

(२) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने कळववल्यानसुार, सींरक्षण मभींत बाींधकामाची देण्यात आलेली 
परवानगी ठद. ३१/०१/२०२० रोजी रद्द करण्यात आली व कायथकारी अमभयींता / पदननदेमशत 
अधधकारी एस ववभाग याींना ठद. ३१/०१/२०२० रोजी बाींधलेल्या अनधधकृत सींरक्षण मभींत 
तोडण्याबाबत कळववण्यात आले होते. तद्नषुींगाने ठद.१८/०२/२०२० रोजी महानगरपामलकेतफे 
सदर सींरक्षण मभींत तोडण्यात आली आहे. 
    उपरोक्त बाबीींचा परामशथ घेता प्रस्ताव मींजूर करणाऱ्या अधधकाऱ्याींवर कारवाईचा प्रचन 
उद्् ावत नाही. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

प िे महानगरपासलिेत नहायान ेसमाववष्ट्ट िेलेल्या गावाांिडून चादा  
िर वस ल िरण्यात येत असल्याबाबत 

(२९)  ४७१६ (०५-०४-२०२०).   श्री.स ननल हटांगरे (वडगाव शेरी) : सन्माननीय नगर वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे शहरातील ११ गावाींचा २ वषापंूवी महानगरपामलकेत समावेश केला गेला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, त्या गावाींच्या ववकासाकड ेमहानगरपामलकाच ेदलुथक्ष होत आहे काय, 
(३) असल्यास, गावकऱ्याींकडून जादा कर वसलुी करण्यात येत असल्याच्या अनेक तक्रारी 
लोकप्रनतननधीींकड ेयेत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त तक्रारीींबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती कायथवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ सशांदे (१६-१०-२०२०) : (१) व (२) ठद.०४.१०.२०१७ रोजीच्या अधधसूचनेन्वये पुणे 
शहरात ११ गावाींचा समावेश करण्यात आलेला आहे, हे खरे आहे. 
• नव्याने समाववष् झालले्या ११ गावाींमधील ड्रेनेज लाईन, पाणीपुरवठा, रस्त े ववकसन व 
दरुुस्ती ववषयक सवथ काम ेकरण्यात येत असल्याचे पुणे महानगरपामलकेने कळववलेल ेआहे. 
(३) व (४) • पुणे महानगरपामलकेमध्ये नव्याने समाववष् ११ गावाींमध्ये महाराषर 
महानगरपामलका अधधननयम कलम १२९ अ मधील तरतदूी नुसार ग्रामपींचायत नमुना नीं.८ 
रश्जस््रला नोंद असलले्या ममळकतीींची “ज्या सालचा दर, त्या सालचा कर” या सतू्राप्रमाणे कर 
आकारणी करुन वावषथक करपात्र रक्कम ननश्चचत करण्यात आली आहे. 
• याबाबत पुणे महानगरपामलकेकड ेलोकप्रनतननधीींकडुन तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत हे खरे 
आहे. 
• सदरहु ममळकत कराची वसलुी महानगरपामलका अधधननयमानुसार करण्यात येत असल्याचे 
पुणे महानगरपामलकेने कळववलेले आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
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वपांपरी-धचांचवड महानगरपासलिेतील लेखा परीििातील आिेपाांबाबत 
  

(३०)  ४७६९ (०५-०४-२०२०).   श्री.लक्ष्मि चगताप (धचांचवड) :   सन्माननीय नगर वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वपींपरी-धच ींचवड महानगरपामलका प्रशासनाने सन १९८२-८३ ते सन २००९-१० या आधथथक 
वषाथपयतंचे सवथ ववभागाींचे लेखापरीक्षण पूणथ केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वपींपरी-धच ींचवड महानगरपामलकेच्या सन १९८२-८३ ते सन २०१४-१५ या ३२ 
वषाथतील लेखा परीक्षणात कागदपत्र े तपासणीसाठी न ममळाल्याने ३ हजार ८६३ को्ी रुपये 
खचाथची रक्कम अजूनही आक्षपेाधीन असल्याची माठहती ननदशथनास आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, वपींपरी-धच ींचवड महानगरपामलका लखेापरीक्षणात एकूण ३९ हजार आक्षपे 
प्रलींब्रबत असल्याचे ननदशथनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कोट्यवधी रुपयाींची आक्षपेाधीन रक्कम कमी करण्याबाबत शासन स्तरावर 
कोणती कायथवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ सशांदे (१६-१०-२०२०) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सद्य:श्स्थतीत एकूण ४१५१७ एवढे लेखा आक्षपे प्रलींब्रबत आहेत. 
(४) व (५) वपींपरी धचींचवड महानगरपामलकेच्या लखेापररक्षणातील आक्षपेाधीन असलेली 
कोट्यावधी रुपयाींची रक्कम कमी करण्याबाबत महानगरपामलकेच्या सवथ सींबींधीत ववभागाींना 
लेखापररक्षण ववभाग, वपींपरी धचींचवड महानगरपामलका याींचेमाफथ त सूचना देण्यात आल्या 
असल्याचे आयुक्त वपींपरी धचींचवड महानगरपामलका याींनी कळववले आहे.  
• तसेच महानगरपामलकेचे लेखापररक्षण ववठहत कालावधीत पूणथ करण्याबाबत व प्रलींब्रबत लखेा 
आक्षपेाींचा ६ मठहन्याींच्या आत ननप्ारा करून त्याचा अहवाल शासनास सादर करणेबाबत 
आयुक्त, वपींपरी धचींचवड महानगरपामलका याींना कळववण्यात आले आहे. 

___________ 
  

म ांबईतील लोिमान्य हटळि ग्णािालयाच्या प नववििासाच्या िामासाठी फेरननववदा िाढण्याबाबत 
  

(३१)  ५०५९ (०५-०४-२०२०).   श्री.पराग शाह (घाटिोपर पूवि) :   सन्माननीय नगर वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील लोकमान्य  ठ्ळक रुग्णालयाच्या पुनववथकासात तीन इमारती बाींधण्याची योजना 
महानगरपामलकेने आखली असून पररचाररका महाववद्यालय, अधधकारी आणण कमथचा-याींच्या 
ननवासस्थानासाठी इमारत आणण ननवासी डॉक््ाराींच्या ननवासासाठी इमारत बाींधण्याच्या 
कामासाठी महानगरपामलकेने ननववदा प्रकक्रया राबववली होती, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, या ननववदा प्रकक्रया पूणथ झाल्यानींतर कीं त्रा्दाराला काम देण्याचा प्रस्तावाला 
स्थायी सममतीने मींजुरीही ठदली होती व या प्रकल्पाचा खचथ एकूण ६७२ को्ी रुपयाींचा होता, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, त्यामळेु या प्रकल्पाचा कीं त्रा् खचथ प्रचींड होत असल्यामळेु तो कमी करण्याच्या 
ष्ष्ीने प्रशासनाने कीं त्रा्दाराबरोबर वा्ाघा्ी सरुु केल्या मात्र कीं त्रा्दाराची मींजूरी नसल्यामळेु 
स्थायी सममतीने मींजुर केलेला प्रस्ताव रद्द करुन या कामासाठी फेरननववदा काढण्याचा ननणथय 
घेतल्याची बाब ठदनाींक ८ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासुमारास ननदशथनास आली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर ननणथयानुसार शासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे व 
त्याचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (१६-१०-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर कामाचे मसदुापत्र स्थायी सममती/स्थापत्य सममती (शहर) याींना मळू ककीं मतीवर (At 
par) आधथथक तपशील तयार करुन वा्ाघा्ी सममतीने ननणथय घेण्यासापेक्ष सादर केल ेहोते. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) व (५) सदर कामासाठी ठदनाींक १७.०१.२०२० रोजी मागववण्यात आलेली ननववदा ठदनाींक 
०७.०४.२०२० रोजी उघडण्यात आली. त्यानुसार ननववदाकाराने उधतृ केलेला दर सरासरी दर 
+११.९९% हा जास्त असल्यामळेु वा्ाघा्ीअींती ननववदाकाराने +११.२४९% इतका खाली करुन 
काम करण्याची तयारी दशथववली आहे. 
     त्यानसुार पुढील कायथवाही सुरु असल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने कळववले आहे. 

___________ 
  

म ांबईतील मरीन लाईन (एफ रोड) ववद्याभवनला चोडून  
असलेल्या रेल्वे िीचच्या बाांधिामाबाबत 

  

(३२)  ५२०४ (०५-०४-२०२०).   अॅड.राह ल नावेिर (ि लाबा) :   सन्माननीय नगर वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील मरीन लाईन (एफ रोड) येथील ठहींदी ववद्याभवनला जोडून असलेला रेल्वे िीजचे 
बाींधकाम अद्यापी पुणथ करण्यात आलेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पुलाचे बाींधकाम रखडल्यामळेु नागररकाींना मोठ्या प्रमाणात अडचणीींना 
सामोरे जावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीच्या अनषुींगाने सदर 
पुलाचे बाींधकाम करण्याबाबत शासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, तसेच 
ककती कालावधीत बाींधकाम पुणथ करणे अपेक्षीत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (१५-१०-२०२०) : (१) मरीन लाईन, मुींबई येथील ठहींदी ववद्याभवन येथील 
पादचारी पूल धोकादायक असल्याने तो रेल्वे प्राधधकरणामाफथ त ननषकामसत करण्यात आला 
आहे. सदर पूलाच्या  पुनबाधंणीचे काम रेल्वेमाफथ त सरुु आहे. 
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     सदर रेल्वे पादचारी पूलास जोडून बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या रस्त्यावरील पादचारी 
पूलाचा भाग महानगरपामलकेच्या अखत्याररत असनू सदर भागाच्या दरुुस्तीचे काम 
महानगरपामलकेमाफथ त सरुु आहे. सदर काम कोरोना महामारीमळेु ववलींबीत झाले असून माहे 
डडसेंबर, २०२० पूणथ होणे अपेक्षक्षत असल्याचे महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     सवथसामान्य जनतेला पूवथ व पश्चचम ठदशेस रेल्वे लाईन पार करण्यासाठी ठहींदी 
ववद्याभवन येथील पादचारी पुलापासनू साधारणत: २०० मी्र अींतरावर मरीन लाईन्स रेल्वे 
स्थानकाला लागून एक पादचारी पूल उपलब्ध असून त्यालगतच वाहनाींसाठी दसुरा पूल 
उपलब्ध आहे. 
(३) व (४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

म ांबई महानगरपासलिेच्या 'बी' वॉडि पररसरात अनधधिृत फेरीवाले वाढत असल्याबाबत 
  

(३३)  ५२४६ (०५-०४-२०२०).   अॅड.राह ल नावेिर (ि लाबा) :   सन्माननीय नगर वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपामलकेच्या 'बी' वॉडथ पररसरात अनेक ववववध अनधधकृत व्यवसाय तसेच 
फेरीवाले ठदवसेंठदवस वाढत असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्या दरम्यान शासनाच्या 
ननदशथनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनषुींगाने शासनाने 
अद्यापपयतं ककती अनधधकृत व्यवसाय करणा-याींवर कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
तसेच कारवाई चे स्वरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ सशांदे (१६-१०-२०२०) : (१), (२) व (३) माहे डडसेंबर २०१९ व जानेवारी २०२० 
अखेरपयतं, १२१२ अनधधकृत फेरीवाल्याींवर कारवाई करुन रु.२,०७,२००/- इतका दींड वसलू 
करण्यात आला आहे. रस्त्यावर खाद्यपदाथथ बनववणारे, उपहारगहृ खाद्यपदाथथ बनववणारे 
व्यावसानयक, चहा बनववणारे व्यावसानयक, इत्यादी ठठकाणी २९५ ठठकाणी स्थळपाहणी करुन, 
अग्नी सरुक्षक्षततेच्या ष्ष्ीकोनातनू ९८ ठठकाणी छोट्या मोठ्या प्रमाणात जप्तीची कारवाई 
केलेली आहे. अनतक्रमण ननमुथलनाची ननयममत कारवाई केली जात आहे. 

___________ 
  

सभवांडी (ता.िल्याि.श्च.ठािे) येथील 'वपसा डॅम' प्रिल्पबाधधताांना देण्यात  
येिाऱ्या नोिरी भरती प्रकययेत गैरहायवहार झाल्याबाबत 

  

(३४)  ५४३५ (०९-०४-२०२०).   श्री.किसन िथोरे (म रबाड), श्री.गिपत गायिवाड (िल्याि 
पूवि) :   सन्माननीय नगर वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मभवींडी, कल्याण तालुक्यातील (श्ज.ठाणे) सीमा हद्दीवर असलले्या 'वपसा डॅम' मधील २४६ 
प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्याींच्या कु्ुींबातील व्यक्तीींना नोकऱ्या देताना प्रकल्पग्रस्त असल्याबाबतचे 
दाखले न घेताच भरती प्रकक्रया करुन गैरव्यवहार झाल्याची बाब माहे जानेवारी, २०२० मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशथनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३)असल्यास, चौकशीअींती काय ननदशथनास आले व तद्नुसार प्रकल्पग्रस्त शतेकऱ्याींचे दाखले 
न घेताच व प्रकल्पग्रस्त कु्ुींबातील व्यक्ती आहेत की नाही याची शहाननशा न करताच 
नोकऱ्या देणाऱ्या सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. एिनाथ सशांदे (१५-१०-२०२०) : (१) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने वपस-ेपाींजरापूर 
प्रकल्पाींतगथत प्रकल्पग्रस्ताींना नोकऱ्या ठदल्या असनू, त्यामध्ये गैरव्यवहार झाला नसल्याचे 
महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
(२), (३) व (४) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या ठदनाींक १६.०२.२००९ रोजीच्या पररपत्रकानसुार, 
महानगरपामलकेच्या उप जल अमभयींता (प्रचालने)/जल अमभयींता याींचकेडून जमीन सींपादन 
अहवाल, मूळ प्रकल्पग्रस्त सव्हे नींबर, ॲवाडथ कॉपी, ना-हरकत प्रमाणपत्र, समान सव्हे नींबर, 
नाते सींबींध इत्यादी माठहतीची प्राथममक पडताळणी करुन प्रकल्पग्रस्त/प्रकल्पबाधीत उमदेवाराला 
दाखला ठदला जातो.  
     तसेच, उप जल अमभयींता (प्रचालने) याींनी प्रकल्पग्रस्त उमेदवारास भसूींपादन दाखला 
ठदल्यानींतर शकै्षणणक अहथता, शाळा सोडल्याचा दाखला, प्रमाणपत्र तपासणे, चाररत्र्य पडताळणी 
दाखला/अहवाल, वैद्यकीय तपासणी, नातेसींबींध इत्यादी बाबी तपासून पात्र उमेदवारास 
महानगरपामलकेच्या ववभागाींत ननयुक्तीसाठी पाठवले जाते.  
     सदर भरती प्रकक्रया महानगरपामलकेच्या पररपत्रकानसुार केली असल्याने सींबींधधत 
अधधकाऱ्याींवर कारवाई करण्यात आली नसल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने कळववले आहे.  

___________ 
  

फ रस ांगी ( श्च.प िे) येथील ओढ्यावर अनतयमि झाल्याबाबत 
  

(३५)  ५६०४ (०६-०४-२०२०).   श्री.सांचय चगताप (प रांदर) :   सन्माननीय नगर वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) फुरसुींगी (श्ज.पुणे) येथील ओढ्यावर प्रशासनाच्या दलुथक्षपणामळेु अनतक्रमणे झाली असून 
येथे रात्री-अपरात्री डेब्रिज आणण कचरा ्ाकल्यामळेु पररसरात दगुंधी पसरून स्थाननकाींच्या 
आरोग्याचा गींभीर प्रचन ननमाथण झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येथे शासनाने पाहणी करुन येथील अनतक्रमणे काढून ्ाकण्याबाबत कोणती 
कायथवाही केली वा करण्यात येत  आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ सशांदे (१६-१०-२०२०) : (१) व (२) फुरसुींगी गावाचा समावेश ठद.०४.१०.२०१७ रोजी 
पुणे महानगरपामलकेत झालेला असून सदर गावातील ओढ्यावर झालेली बरीचशी अनतक्रमणे 
फुरसुींगी  गावाचा पुणे महानगरपामलकेत समावेश होण्यापूवी झालेली आहेत.  तसेच काही 
प्रमाणात कचरा/राडारोडा ्ाकण्यात आलेला आहे, ही वस्तुश्स्थती आहे.  
• या करीता पुणे महानगरपामलकेने प्रायमुव्ह सींस्थेमाफथ त सवे केलेला असून सदर अनतक्रमणे 
ननषकामसत करण्याच्या अनषुींगाने सींबींधीताींना नो्ीसा देण्याची कायथवाही सरुू आहे. तसेच सदर 
ठठकाणी पडत असलेला कचरा उचलण्याची कायथवाही करण्यात येत असल्याचे पुणे 
महानगरपामलकेने कळववलेले आहे.    
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

प िे, बाह्यवळि मागािलगत वारच ेयेथील म ठा नदी त ेड क्िर णखांड दरम्यान  
महानगरपासलिा सश्हाहिस रस्त्याच्या िामामध्ये गैरहायवहार झाल्याबाबत 

  

(३६)  ८८२९ (२८-०५-२०२०).   श्री.सभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय नगर 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे बाह्यवळण मागाथलगत वारजे येथील मुठा नदी ते डुक्कर णखींड दरम्यान 
महानगरपामलका सश्व्हथस रस्त्याच्या कामामध्ये गैरव्यवहार झाला असल्याचे माहे मे, २०२० 
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशथनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बींगळूर-मुींबई बाह्यवळण मागाथलगत वारजे येथील मुठा नदी त े डुक्कर णखींड 
पयतं सन २०१६-२०१७ व सन २०१७-२०१८ च्या अींदाजपत्रकातील उपलब्ध तरतदुीतून झालले्या 
१२ मी्र डीपी रस्त्याचे काम ननकृष् दजाथचे झाले असनू सदर रस्त्याची दरुवस्था होऊन 
अपघाताींमध्ये वाढ झाली असल्याचे ननदशथनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अधधकारी आणण ठेकेदाराच्या सींगनमताने गैरव्यवहार सरुु असताींना 
महानगरपामलका प्रशासन दलुथक्ष कररत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करुन शासनाने दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्याींत येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (१६-१०-२०२०) : (१) वारजेतील मठुा नदी त े डुक्कर णखींड दरम्यान पुणे 
महानगरपामलकेच्या सश्व्हथस रस्त्याचे काम सींथ गतीने चाल ू असल्याबाबत स्थाननक 
ववधानसभा सदस्याींनी मे २०१८ मध्ये पुणे महानगरपामलकेकड े तक्रार ठदली होती तथावप, 
गैरव्यवहार झाला असल्याबाबतची कोणतीही तक्रार प्राप्त झाल्याचे ठदसनू येत नाही.   
(२) वारजे चौक त े डुक्कर णखींडीदरम्यान राषरीय महामागाथच्या दोन्ही बाजूला ३.५ कक.मी. 
लाींबीच्या १२ मी. डड.पी. रस्त्याचे काम सुरू आहे. 
• या कामाकरीता सन २०१६-१७ च्या अींदाजपत्रकात रू.६० लक्ष व सन २०१७-१८ च्या 
अींदाजपत्रकात रू.८० लक्ष एवढी तरतूद करण्यात आली होती.  
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• सद्य:श्स्थतीत राषरीय महामागाथलगतच्या एका बाजूच्या डड.पी. रस्त्याचे ३०० मी. (०.३ 
कक.मी.) एवढे काम व अन्य बाजचू्या रस्त्याचे २०० मी. म्हणजेच (०.२ कक.मी.) लाींबीचे काम 
पूणथ झालेले आहे. 
• या रस्त्याबाबतचे जागेवर प्रत्यक्षपणे काम झाल्यानींतर केलेल्या कामाची गुणवत्ततेची 
तपासणी कॉलेज ऑफ इींश्जननअरीींग, पुणे या सींस्थेकडून करण्यात येते. सदर सींस्थेने 
ववषयाधीन रस्त्याचे काम ननषकृष् नसल्याचे प्रमाणणत केल्यानींतरच कामाची देयके सींबींधीत 
कीं त्रा्दारास अदा करण्यात आलेली असल्याचे पुणे महानगरपामलकेने कळववलेल ेआहे. 
(३) व (४) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ठािे व िल्याि-डोंब्रबवली महानगरपासलिाांनी िोववड-१९ ग्रस्ताांसाठी ताब्यात  
घेतलेल्या खाचगी ग्णािालयाांची दर प्रिाली अवास्तव असल्याबाबत 

  

(३७)  ८९६७ (२८-०५-२०२०).   श्री.देवेंद्र फडिवीस (नागपूर दषिि पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथग्ड), अॅड.आसशष शेलार (वाांदे्र पश्श्चम), श्री.राधािृष्ट् ि ववख-ेपाटील (सशडी), 
श्री.राम िदम (घाटिोपर पश्श्चम), श्री.असभमन्य  पवार (औसा), श्रीमती मननषा चौधरी 
(दहहसर), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवले), श्री.असमत साटम (अांधेरी पश्श्चम) :   सन्माननीय नगर 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोरोनावर मात करण्यासाठी ठाणे महानगरपामलकेने होरायझन, प्राईम, कौशल्या आणण 
वेदाींत रूग्णालय तर कल्याण-डोंब्रबवली महानगरपामलकेने होली क्रॉस, बाज आर. आर. 
रुग्णालय व ननऑन ही रुग्णालये ताब्यात घेतली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येथे दाखल होणाऱ्या रुग्णाींसाठी मागथदशथक सचूनाींनुसार दर प्रणाली तयार 
करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या दरप्रणालीनुसार एका ठदवसासाठी अकरा ते साड ेअकरा हजार रुपये या 
ठहशोबाने ८ ठदवसाींचे देयक एक लाख रुपयाींच्या आसपास जात असल्याने  सदर दर प्रणाली 
ही सवथच स्तरावरील रुग्णाींसाठी महागडी असल्याचे ननदशथनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, भववषयातील रुग्णाींची वाढती सींख्या ववचारात घेता या खाजगी रुग्णालयाींचे दर 
सामान्याींच्या आवाक्यात ठेवण्यासाठी महानगरपामलका कडून कोणती कायथवाही करण्याींत आली 
वा येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (१५-१०-२०२०) : (१) ठाणे महानगरपामलकेने होरायझन, प्राईम, कौशल्या 
आणण वेदाींत ही रुग्णालये ताब्यात घेतली नसून कोववड-१९ ग्रस्त रुग्णाींवर उपचार करण्यासाठी 
ननदेशीत केलेली आहेत.  
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     तसेच कल्याण-डोंब्रबवली महानगरपामलकेने होली क्रॉस, बाज आर. आर.रूग्णालय व 
ननऑन या रूग्णालयासोबत सामींजस्य करार करून सदर रूग्णालये कोववड -१९ रूग्णाींच्या 
उपचाराकररता उपलब्ध करून ठदली आहेत. 
(२) ठाणे महानगरपामलकेने राज्य शासनाच्या ठदनाींक २१.०५.२०२० च्या पररपत्रकानुसार 
ननश्चचत केलेल्या दरानेच शलु्क आकरणीबाबत सींबधीत रुग्णालयाींना ननदेशीत करण्यात आले 
असल्याचे कळववले आहे.     
    तसेच कल्याण-डोंब्रबवली महानगरपामलकेने तयार केलेले दर हे शासन मागथदशथक 
सुचनेतील नमदु दरापेक्षा कमी असल्याचे कल्याण-डोंब्रबवली महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
(३) व (४) ठाणे महानगरपामलकेमाफथ त ठदनाींक ३०.०४.२०२० रोजी घेतलेल्या बैठकीतील 
ननणथयानसुार दर आकारणी करण्यात येते.  
• कल्याण-डोंब्रबवली महानगरपामलकेमाफथ त शासन ननणथय ठदनाींक २३.५.२०२० नुसार जे रूग्ण 
“महात्मा फुले जन आरोग्य” योजनेनुसार पात्र ठरतात अशा रूग्णाींकडून कोणताही दर 
आकारणी करण्यात येत नाही.  
• सदर योजनेमध्ये जे रूग्ण पात्र ठरत नाहीत त्या रूग्णाींकडून कल्याण-डोंब्रबवली 
महानगरपामलकेने ठदनाींक १५.०५.२०२० रोजी ननगथममत केलेल्या मागथदशथक सुचनेनसुार दर 
आकारणी करण्यात येते.  
• सदरचे दर शासनाने ठदनाींक २१.०५.२०२० रोजी जाहीर केलेल्या अधधसचूनेनसुार नमदु 
दरापेक्षा कमी आहेत.  
• ठाणे महानगरपामलकेने शासनाने वेळोवेळी ननश्चचत केलेल्या दराप्रमाणे खाजगी 
रुग्णालयाींमाफथ त वाजवी दर आकरले जातील याची खातरजमा करण्यासाठी  मुख्य लेखा 
पररक्षक याींची ननयुक्ती करुन खाजगी रुग्णालयातील देयकाींचे लेखापररक्षण केले जात 
असल्याचे ठाणे महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
• तसेच कल्याण-डोंब्रबवली मनपा हद्दीतील नोंदणीकृत सवथ खाजगी रूग्णालयाना त्याींच्या 
खाजगी रूग्णालयात एकूण बेड सींख्येच्या ८० ्क्के बेड हे शासनाने ननधाथरीत केलेल्या कमाल 
दराची मयाथदा पाळून उवथरीत २० ्क्के बेडसाठी हॉश्स्प्ल त्याींचे दर आकारणी करु शकतात 
याबाबत लेखी आदेश देण्यात आले आहेत. 
• तसेच भववषयातील रुग्णाींची वाढती सींख्या ववचारात घेता या खाजगी रुग्णालयाींचे दर 
सामान्याींच्या आवाक्यात ठेवण्यासाठी उपरोक्त कोववड रुग्णालयाींची महात्मा ज्योनतबा फुले 
योजनेअींतगथत नोंदणी करण्यात आली असून पात्र लाभार्थयांना मोफत उपचार देण्यात येत 
असल्याचे कल्याण-डोंब्रबवली महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

प िे शहरातील अनधधिृत मोबाईल टॉवरबाबत 
  

(३८)  १०१६२ (२८-०५-२०२०).   श्री.स ननल हटांगरे (वडगाव शेरी), श्री.स ननल शळेिे (मावळ), 
श्री.अशोि पवार (सशग्र), श्री.अण् िा बनसोड े(वपांपरी) :   सन्माननीय नगर वविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पुणे येथे ठदनाींक १ मे, २०२० रोजी वा त्या समुारास पडलेल्या मुसळधार पावसामळेु नाना 
पेठ पररसरातील मोबाईल ्ॉवर कोसळल्याची घ्ना घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुणे शहरात एकूण अधधकृत व अनधधकृत ककती मोबाईल ्ॉवर आहेत व त्याींचे 
सींरचनात्मक पररक्षण झाले आहे काय, 
(३) असल्यास, मोबाईल ्ॉवर कोसळण्याच्या पुणे शहरात एकूण ककती घ्ना घडल्या आहेत, 
(४) असल्यास, अनधधकृत मोबाईल ्ॉवर काढून ्ाकण्यासाठी महानगरपामलकेने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  

श्री. एिनाथ सशांदे (१६-१०-२०२०) : (१) पुणे शहरामध्ये ठद.०१.०५.२०२० रोजी सायींकाळी 
झालेल्या मसुळधार पावसामळेु रघुकुीं ज ८५/३, मींगळवारपेठ, घा्गे चौक येथील इमारतीवर 
मोबाईल ्ॉवर कोसळल्याची घ्ना घडली आहे, हे खरे आहे. 
(२) व (३) पुणे महानगरपामलकेने केलेल्या सवेक्षणानुसार एकूण २६३८ मोबाईल ्ॉवर असनू 
त्यापैकी २५७ ्ॉवर ववनापरवाना आहेत.  
• या मोबाईल ्ॉवरचे स्रक्चरल ऑडी् झालेले नसल्याचे पुणे महानगरपामलकेने कळववलेल े
आहे. 
• तसेच मोबाईल ्ॉवर कोसळल्याची सदरहू घ्ना पठहली घ्ना असल्याचे पुणे 
महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
(४) एम.आर.्ी.पी. अधधननयम १९६६ मधील तरतदूीनसुार अनधधकृत मोबाईल ्ॉवसथना पुणे 
महानगरपामलकेमाफथ त नो्ीस बजाववण्यात येत.े 
• तद्नींतर मोबाईल ्ॉवर ननषकासनाची कायथवाही करण्यात येते. याकरीता 
महानगरपामलकेमाफथ त कीं त्रा्दार नेमण्यात येतात. 
• त्यानुसार मागील चार ते पाच वषांमध्ये सुमारे ५० अनधधकृत मोबाईल ्ॉवर ननषकासनाची 
कायथवाही करण्यात आली असल्याचे पुणे महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
• तसेच पुणे महानगरपामलकेकडून अनधधकृत मोबाईल ्ॉवसथचा रू.२८.२९ को्ी एवढा महसलू 
जमा झालेला आहे. 
• तथावप, सींबींधीत अनधधकृत मोबाईल ्ॉवर कीं पन्याींनी मा.उच्च न्यायालयामध्ये दाखल 
केलेल्या रर् याधचका क्र.२०४३/२०१४ मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने ठद.१२.०९.२०१४ रोजी आदेश 
पाररत करून शासन व इतर स्थाननक प्राधधकरणाींनी अनधधकृत मोबाईल ्ॉवसथ ववरूध्द 
कोणतीही दींडात्मक कायथवाही (Coercive steps) करू नये, असे ननदेश ठदले आहेत. त्यामळेु 
अशाप्रकरणी पुणे महानगरपामलकेला अशा ्ॉवर ववरोधात कायथवाही करणे शक्य झालेले नाही. 
• शासनाच्या माठहती व तींत्रज्ञान ववभागाने ठद.१७.०२.२०१८ रोजी दरूसींचार पायाभूत सवुवधा 
धोरण जाठहर केले असनू त्यामधील तरतदूीनुसार महानगरपामलकेकडून अींमलबजावणी करून 
उधचत कायथवाही करणे अपेक्षक्षत आहे. त्याअनषुींगाने कायथवाही करण्यास पुणे महानगरपामलकेस 
कळववण्यात आले आहे.  
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
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खडिवासला (ता.हवेली, श्च.प िे) अांतगित स्वारगेट त ेिात्रच  

रस्त्याच्या िामामध्ये झालेला गैरहायवहार 
  

(३९)  ११३१३ (०६-०८-२०२०).   श्री.सभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय नगर 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खडकवासला (ता.हवेली, श्ज.पुणे) अींतगथत स्वारगे् ते कात्रज रस्त्याच्या कामामध्ये 
गैरव्यवहार झाला असल्याचे माहे जून-२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशथनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन-२००५ पासून ते अद्यापपयतं या रस्त्याच्या कामासाठी कोट्यवधी रुपयाींचा 
खचथ फक्त सुशोमभकरण आणण दरुुस्तीसाठी करून शासनाची फसवणकू करण्यात आली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी मा.आयुक्त, पुणे महानगरपामलका याींच्याकड ेवारींवार पत्रव्यवहार, 
पाठपुरावा, बैठका घेतल्या असता कोणतीही कायथवाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सन-२००५ पासून ते अद्यापपयतं या रस्त्याच्या कामाींकरीता झालले्या खचाथची 
चौकशी केली आहे काय, चौकशीनसुार सदर गैरव्यवहारातील दोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (१६-१०-२०२०) : (१) स्वारगे् त े कात्रज रस्त्याच्या कामाबाबत 
वतृ्तपत्रामध्ये बातमी आली होती तसेच स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी वेळोवेळी पत्रे ठदलेली होती, 
हे खरे आहे.  
(२) व (३) कात्रज-स्वारगे्-हडपसर हा समुारे १७ कक.मी. लाींबीचा बीआर्ी पायल् प्रकल्प सन 
२००६-०७ ते सन २००९-१० दरम्यान ्प्पेननहाय पूणथ करण्यात आला आहे. 
• त्यापैकी स्वारगे् त ेकात्रज या सुमारे ६.२ कक.मी. च्या मागाथकरीता ६९.०० को्ी एवढा खचथ 
झालेला होता.  
• सदर रस्त्यावर बाींधण्यात आलेले उड्डाणपूल व बीआर्ी मागाथतील बस थाींब्याच्या रचनेत 
झालेल्या बदलामळेु ब्रबआर्ी पुनबाधंणीच ेकाम सन २०१७-१८ मध्ये हाती घेण्यात आले.  
• या रस्त्याच्या पुनबाधंणीच्या कामातील ्प्पा १ करीता रूपये ७४.१२ को्ी व ्प्पा २ 
करीता १३.०० को्ी असा खचथ झालेला आहे.  
• या खचाथमध्ये कात्रज त ेस्वारगे् तसेच ब्रबआर्ी ्ममथनल व तद्नुषींधगक खचांचा समावेश 
आहे. 
• सद्य:श्स्थतीत बीआर्ी माधगथकेचे स्वतींत्र बस लेनचे काम जागेवर पूणथ झालेले आहे.  
• त्याचप्रमाणे बीआर्ी लेन वरील १० बस थाींब्याींचे काम पूणथ झालेले आहे.  
• या व्यनतररक्त काही ठठकाणी चौक सुधारणा, एम.व्ही.लेन, काकँ्री्ीकरण अशी तत्सम कामे 
पूणथ होत आलेली आहेत.  
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• त्यानुसार प्रत्यक्ष जागेवर ववकसन झालेले असून बीआर्ी माधगथकेमधनू बस वाहतकू सरुू 
झाल्यानींतर वाहतकूीचा ताण कमी होऊन वाहतकू सरुळीत होणार आहे.  तसेच डडसेंबर, २०२० 
अखेर बीआर्ी मागथ सुरू करण्याचे ननयोजन असल्याचे आयुक्त, पुणे महानगरपामलका याींनी 
कळववल ेआहे. 
• रस्त्याच्या कामामध्ये डाींबरीकरण भागाचे नव्याने कॉक्रीी्ं ीकरण, रस्तारूीं दीकरण व फू्पाथ 
सायकल रक इत्यादी सवथ बाबीींचा समावेश असल्याने कामावरील खचथ फक्त सुशोमभकरण 
आणण दरुूस्तीकरणासाठी केलेला नाही, असे पुणे महानगरपामलकेने कळववले आहे.  
(४) या प्रकरणी स्थाननक ववधानसभा सदस्याींनी शासनास ठदलेल्या पत्राच्या अनषुींगाने 
तपासणी करून ठद.०८.०१.२०१८ च्या शासन पत्रान्वये ववववध ववकास कामाींच्या तसेच पुणे-
सातारा रस्त्याच्या पुनबांधणी प्रकरणी पुणे महानगरपामलकेस मागथदशथक सचूना ठदलले्या असनू 
त्यास अनुसरून योग्य ती दक्षता घेण्याबाबत कळववले आहे.  
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

म ांबईतील िे.ई.एम. ग्णािालय व रामािेअर ग्णािालय येथे 
प्रािवायू अभावी ग्णािाांचा झालेला मतृ्य  

  

(४०)  ११३२० (१०-०७-२०२०).   श्री.मोहन मते (नागपूर दषिि), श्री.देवेंद्र फडिवीस (नागपूर 
दषिि पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथग्ड), अॅड.आसशष शेलार (वाांदे्र पश्श्चम), 
श्री.राधािृष्ट् ि ववख-ेपाटील (सशडी), श्री.राम िदम (घाटिोपर पश्श्चम), श्री.असभमन्य  पवार 
(औसा), श्रीमती यासमनी यशवांत चाधव (भायखळा) :   सन्माननीय नगर वविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील के.ई.एम. रुग्णालयातील अनतदक्षता ववभागाच्या ऑश्क्सजन पुरवठा यींत्रणेत 
ब्रबघाड झाल्यामळेु ऑश्क्सजनची पातळी कमी होऊन एका नवजात बालकासह तीन गींभीर 
कोरोना रुग्णाींचा मतृ्यू झाल्याची गींभीर घ्ना ठदनाींक १६ जून, २०२० रोजी वा त्या समुारास 
घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अशाच प्रकारे ऑश्क्सजन पुरवठा यींत्रणेतील ब्रबघाडामळेु जोगेचवरी येथील रॉमा 
केअर रुग्णालयात १२ कोववड रुग्णाींचा मतृ्य ू झाल्याची घ्ना माहे मे, २०२० मध्ये घडली 
असल्याचेही ननदशथनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशीच ेआदेश मा.आरोग्य मींत्री याींनी ठदनाींक २२. जुन २०२० 
रोजी वा त्या सुमारास ठदले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले आहे व तद्नुसार सदर प्रकरणातील दोषीींवर शासनाकडून कोणती कारवाई 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) असल्यास, भववषयात अशा प्रकारच्या घ्नाींची पुनरावतृ्ती होवू नये, याकररता शासनाकडून 
कोणत्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ सशांदे (१५-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही असे बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने कळववले 
आहे. 
(२) जोगेचवरी येथील ठहींदहु्रदयसम्रा् बाळासाहेब ठाकरे रॉमा केअर महानगरपामलका रुग्णालय 
हे पश्चचम उपनगरातील सवथसाधारण रुग्णालय असनू त े ववलपेाले येथील ठहींदहु्रदयसम्रा् 
बाळासाहेब ठाकरे वैद्यककय महाववद्यालय व कुपर रुग्णालयाशी सींबींधधत आहे. 
     ठदनाींक १९.०३.२०२० पासनू सदर रुग्णालय “समवपथत कोववड रुग्णालय” म्हणून घोवषत 
करण्यात आले. 
     सदर रुग्णालयातील कोरोना रुग्णाींपैकी बहुताींशी रुग्ण रुग्णालयात दाखल होतानाच 
अत्यवस्थ अवस्थेत होत े व त्याींना कोववड सींसगाथव्यनतररक्त उच्च रक्तदाब, मधुमेह, 
ह्दयववकार इत्यादी व्याधीींनी ग्रासले होते. 
     सदर रुग्णालयात माहे मे, २०२० मध्ये १२ कोववड रुग्णाींचा मतृ्य ूझाल्याची घ्ना घडली 
हे खरे आहे. तथावप सदर मतृ्य ू हे सदोष ऑश्क्सजन पुरवठ्यामळेु झाले हे खरे नाही असे 
बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
(३) सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात येईल असे ववधान मा. आरोग्य मींत्री याींनी 
प्रसारमाध्यमाींशी बोलताींना केले आहे.  
(४) सदर प्रकरणी बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमाफथ त चौकशी करण्यात आलेली नाही. 
      
(५) व (६) कोववड सींसगाथदरम्यान रुग्णाींना ऑश्क्सजन पुरवठा सुरळीत व्हावा याकररता 
बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमाफथ त खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात आल्या/येत आहेत:- 
• “समवपथत कोववड रुग्णालयात” पूवीपासूनच जींबो मसलेंडसथ व सेंरल पाईपलाईनद्वारे 
ऑश्क्सजन पुरवठा करण्यात येतो. 
• अनतररक्त मसलेंडर मागणीचा पुरवठा वेळेत व्हावा याकररता अनतररक्त जींबो मसलेंडसथ खरेदी 
करण्यात आले असनू, आजममतीस रुग्णालयात एकूण २८४ जींबो मसलेंडसथ उपलब्ध आहेत. 
सदर मसलेंडसथ आवचयकतपे्रमाणे भरुन घेतले जातात. 
• अनतररक्त ऑश्क्सजन पुरवठा पुरेसा व योग्य प्रमाणात व्हावा याकररता १६/१२ नोझल 
असलेले अनतररक्त मॅनीफोल्ड बसववण्यात आले आहेत. 
• भववषयात अपेक्षक्षत वाढते रुग्ण व अनतररक्त ऑश्क्सजनची मागणी लक्षात घेता सदर 
रुग्णालयात ऑश्क्सजन जनरेशन प्लाीं्देखील प्रस्थावपत करण्यात आला आहे. 
• प्रनत १७७.५ घनमी्र क्षमता असलेले मलक्वीड ऑश्क्सजन मसलेंडसथ खरेदी करुन त्याद्वारे 
ऑश्क्सजनचा पुरवठा अखींडीतपणे केला जात आहे. 

___________ 
  

ग्बी हॉल श्क्लननि नगररस्ता (श्च.प िे) ग्णािालयान ेिेलेले अनधधिृत बाांधिाम 
  

(४१)  ११३४२ (१७-०९-२०२०).   श्री.सभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय नगर 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) रुबी हॉल श्क्लननक रुग्णालयाने (श्ज.पुणे) अनधधकृत बाींधकाम केले असल्याबाबत माहे 
जून-२०२० मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशथनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मींजूर लेआउ् मधील ओपन स्पेस (ए.बी.सी.डी. आणण ई) जागेवर ननदेमशत 
करून ववकमसत केली नसून मान्य ओपन स्पेसच्या जागेत अनधधकृत वाहनतळ, ३०X१५ 
पत्र्याचे शडे उभारले असल्याचेही ननदशथनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनसुार शासनाने 
कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (१६-१०-२०२०) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) या ममळकतीवरील अनाधधकृत बाींधकामाचा तपमशल खालीलप्रमाणे आहे :- 
• मींजूर लेआऊ् मधील ओपन स्पेस जागेवर ननदेमशत करुन ववकसीत केलेली नाही. 
• मान्य ओपन स्पेसच्या जागेवर अनाधधकृतररत्या पाककंग वापर सरुु आहे. 
• ओपन स्पेसवर पत्र्याचे छत ्ाकून अनधधकृत वापर सरुु आहे. 
• मींजूर अमभन्यासातील (लेआऊ्) “ननषकासीत” दशथववलेली अश्स्तत्वातील बाींधकामे पाडण्यात 
आलेली नाहीत. 
     उपरोक्त अनाधधकृत बाींधकामाववरुद्ध ठदनाींक ०९.०५.२०२० रोजी कायद्यातील 
तरतूदीनुसार नो्ीस बजावलेल्या असून त्या अनषुींगाने पुढील कायथवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

प िे येथील वडगाव ख दि येथे श्रीननवास सेरेन िौंटी फेच-२ सहिारी गहृरचना सांस्थेच्या 
सभासदाांची बाांधिाम हायावसानयिाने िेलेली फसविूि  

  

(४२)  ११३४५ (१८-०९-२०२०).   श्री.सभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय नगर 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे येथील वडगाव खदुथ येथे श्रीननवास सेरेन कौं्ी फेज-२ सहकारी गहृरचना सींस्थेच्या 
सभासदाींची त्याींच्या सदननकाींच्या नोंदणीच्या वेळी बाींधकाम व्यावसानयकाने फसवणकू केल्याचे 
माहे मे, २०२० मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशथनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू सींस्थेच्या सभासदाींनी त्याींना हक्काचा वाहतकुीचा रस्ता ममळण्याबाबत 
व ववकासकाकडून फसवणकू झाली असल्याबाबतची तक्रार पुणे महानगरपामलका प्रशासनाकडे 
ठदनाींक ८ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी वा त्या समुारास केली असल्याचे ननदशथनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर तक्रारीच्या अनषुींगाने पुणे महानगरपामलकेच्या कायथकारी अमभयींता 
कायाथलय, बाींधकाम ववकास ववभाग, झोन क्र. २ याींचेकडून अद्यापपयतं हा रस्ता ववकसीत 
करण्याबाबत कोणतीही कायथवाही झाली नसल्याचेही ननदशथनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(४) असल्यास, महानगरपामलका प्रशासनाकड े वारींवार पत्रव्यवहार तसेच बैठका घेऊनसदु्धा 
अद्यापही कोणतीही कारवाई होत नसल्याने शासनाकडून उक्त प्रकरणी कारवाई करण्याबाबत 
कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (१६-१०-२०२०) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) इमारती लगतचे ३०.०० मी. डी.पी. रस्त्याने बाधीत क्षते्र जमीन मालकाकडून पुणे 
महानगरपामलकेच्या ताब्यात घेण्याबाबत कायथवाही सुरू असून सींबींधीत जागा मालकाींशी 
जमीनीचा ताबा घेण्याबाबत सकारात्मक चचाथ सरुू आहे, तसेच चालू आधथथक वषाथत रस्त्याचे 
काम पूणथ करण्याचे प्रायोजन आहे असे पुणे महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
• श्रीननवास सेरेन कौं्ी फेझ-२ या सोसाय्ीस जोड रस्ता ववकसीत करुन उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत ननषकाळजीपणा केल्याबाबत सींबींधीत ववकासकाववरुद्ध आवचयक ती कायदेशीर 
कारवाई करण्याबाबत, तसेच सदर सहकारी गहृननमाथण सींस्थेस लवकरात लवकर रस्ता 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत आयुक्त, पुणे महानगरपामलका याींना कळववण्यात आले आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

म ांबईत महानगरपासलिेमाफि त िरण्यात आलेल्या नालेसफाईत झालेला गैरप्रिार 
  

(४३)  ११५१८ (०६-०८-२०२०).   अॅड.आसशष शलेार (वाांदे्र पश्श्चम), अॅड.पराग अळविी 
(ववलेपाले), श्री.सांचय िेळिर (ठािे), िॅप्टन आर. सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), श्रीमती मननषा 
चौधरी (दहहसर), श्री.देवेंद्र फडिवीस (नागपूर दषिि पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील 
(िोथग्ड), श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पूवि), श्री.अब ूआचमी 
(मानखूदि सशवाचीनगर), श्रीमती सीमा महेश हहरे (सीमाताई) (नासशि पश्श्चम) :   
सन्माननीय नगर वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपामलकेने पावसाळ्याला प्रत्यक्ष सरुुवात होण्यापूवी ११३ ्क्के नालेसफाई 
केल्याचा दावा केला असल्याचे माहे जून, २०२० मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशथनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एका खाजगी समाजसेवी सींस्थामाफथ त करण्यात आलेल्या पाहणीमध्ये सदर 
नालेसफाई फक्त ३० ्क्केच करण्यात आल्याचे आढळून आल ेआहे आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, मुींबई महानगरपामलकेची सगळी यींत्रणा कोरोनाच्या सींक्ाशी झुींजत असताना 
मान्सूनपूवथ कामाींचा वेग अत्यींत मींदावला असनू नालसेफाईचीं आणण दठहसर, पोईसर, ममठी 
नदीच्या स्वच्छतेचीं ल्य अपूणथ राठहले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यामळेुच मुींबईत मान्सनू पूवथ आलले्या पावसाळ्यात मुींबईतील अनेक नाले 
भरून आजूबाजूच्या पररसरात पाणी तुींबण्याचे प्रकार घडले असल्याचे ननदशथनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनसूार मुींबईत 
पावसाळ्यात पूर सष्श पररश्स्थती ननमाथण होऊ नये याबाबत कोणती उपाययोजना केली तसेच 
नाल्याींची अपूणथ सफाई करून फसवणूक करणाऱ्या कीं त्रा्दाराींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (१६-१०-२०२०) : (१) “इनतहासात प्रथमच १०० ्क्के नालेसफाई” अशा 
आशयाची बातमी ठदनाींक १३ जून, २०२० रोजीच्या सकाळ वतृ्तपत्रात प्रमसध्द झाली होती ही 
वस्तुश्स्थती आहे. 
(२) कोणत्याही खाजगी समाजसवेी सींस्थेमाफथ त नालेसफाईबाबतचा पाहणी अहवाल बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेस प्राप्त झालेला नाही. 
     तथावप, बहृन्मुींबई महानगरपामलकेतील ववरोधी पक्षनेत े याींनी ठदनाींक ०२.०७.२०२० 
रोजीच्या पत्रान्वये मुींबईतील काही नाल्याींची पाहणी केली असता, नालेसफाई योग्यप्रकारे 
करण्यात आली नसल्याबाबतची तक्रार केली होती. 
     त्याअनषुींगाने ववरोधी पक्षनेता, बहृन्मुींबई महानगरपामलका याींना नालेसफाईबाबतची 
माठहती देण्यात आल्याचे महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
(३), (४) व (५) बहृन्मुींबई महानगरपामलका क्षते्रातील नद्या, नाल ेव रस्त्यालगतच्या पजथन्य 
जलवाठहन्याींच्या सफाईचे काम पावसाळ्यापूवी हाती घेण्यात येते. 
     सदर कामे प्रस्ताववत करताींना, पजथन्य जलवाठहनीचा नैसधगथक प्रवाह सुरळीत 
ठेवण्याकररता नाल्यामधील गाळाची वस्तुश्स्थती ननहाय पाहणी करुन गाळाचे प्रमाण अींदाश्जत 
ठरववण्यात येते. अींदाश्जत केलेल्या गाळाच्या कामाचे स्वरुपानसुार ७०% गाळ काढण्याचे काम 
पावसाळ्यापूवी करण्यात येत े व उवथररत ३०% गाळ पावसाळ्यामध्ये व तद्नींतर काढण्यात 
येतो. 
     त्यानसुार पावसाळ्यात पाण्याचा प्रवाह सुरळीत ठेवण्याकररता बहृन्मुींबई महानगरपामलका 
क्षते्रातील नद्या, मध्यम आकाराचे नाले, रस्त्यालगतच्या पजथन्य जलवाठहन्या याींमधील 
ननश्चचत केलेल्या गाळापैकी ७०% ककीं वा आवचयकतेनुसार त्याहून अधधक गाळ काढण्याचे काम 
पावसाळ्यापूवी ववठहत कालावधीत पूणथ करण्यात आले आहे. 
     तथावप, काही वेळेस अनतवषृ्ी व समदु्राची भरती यामळेु काही सखल भागात काही 
कालावधीकररता पाणी साचण्याची पररश्स्थती ननमाथण होते. अशा पररश्स्थतीत खबरदारीची 
उपाययोजना म्हणून महानगरपामलकेमाफथ त आवचयकतेनुसार पावसाच्या पाण्याचे उपसा करणारे 
पींप कायाथश्न्वत करण्यात आले आहेत. पावसाचे प्रमाण कमी होताच सखल ठठकाणी पाण्याचा 
ननचरा जलदगतीने होतो.      
     तसेच, सदर प्रकरणी चौकशी करण्याची आवचयकता नाही असे बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
(६) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
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श्चांतूर (श्च.परभिी) ताल क्यातील चारठािा, वाई, वाल र, वपांप्री, नरळद, इरळद या गावाांमधून 
चािा-या ननयोश्चत म ख्य रस्त्याचे िाम प्रलांब्रबत असल्याबाबत 

  

(४४)  ११६४० (१७-०९-२०२०).   श्रीमती मघेना सािोरे बोडीिर (श्चांतूर) : सन्माननीय 
साविचननि बाांधिाम (साविचननि उपयम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
  

(१) श्जींतूर (श्ज.परभणी) तालकु्यातील चारठाणा, वाई, वालुर, वपींप्री, नरळद, इरळद या 
गावाींमधून जाणा-या सुमारे १० को्ी रुपये ककीं मतीच्या ननयोश्जत मखु्य रस्त्याचे काम प्रलींब्रबत 
असल्याचे माहे जून, २०२० मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशथनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्याच्या कामाकड े सावथजननक बाींधकाम ववभागाचे झालेल े दलुथक्ष व 
कीं त्रा्दाराच्या उदासीन भूममकेमळेु सदरहु रस्त्याचे काम रखडल ेअसल्याचे ननदशथनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींबींधी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळुन आले व 
तद्नुसार दोषीींवर कारवाई करून सदर रस्त्याचे काम पूणथ करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे,     
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराव चहाहाि (१४-१०-२०२०) : (१) अशा आशयाचे वतृ्त “दैंननक लोकमत” या 
वतृ्तपत्रात ठदनाींक ०२ जून, २०२० रोजी प्रमसद्ध झाले होते. 
 (२) हे खरे नाही. लोकसभा सावथब्रत्रक ननवडणकू, २०१९ ची आचारसींठहता, पावसाळा, मयाथठदत 
ननधी व कोश्व्हड-१९ साथरोगामळेु रस्त्याचे काम पूणथ करण्यास ववलींब झाला आहे. 
(३) चौकशी करण्याचा प्रचन उद्् ावत नाही. तथावप, सदर कामास मुदतवाढ देऊन ननधी व 
ननकषाचे अधधन राहून काम पूणथ करण्याचे ननयोजन आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

प िे महानगर पररवहन मांडळान ेखरेदी िेलेल्या २०० समडीबस शेवाळवाडी (प िे)  
येथील स्थानिात पडून असल्याबाबत 

  

(४५)  १२०३० (२०-०९-२०२०).   श्री.चेतन त पे (हडपसर), श्री.स ननल हटांगरे (वडगाव शेरी), 
श्री.हदलीप मोहहते-पाटील (खेड आळांदी), श्री.अशोि पवार (सशग्र) :   सन्माननीय नगर 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे महानगर पररवहन मडंळाने तत्कालीन मुख्यमींत्री याींच्या काळात नव्याने खरेदी 
केलेल्या २०० ममनीबस मधील अनेक गाड्या नादरुुस्तीचे कारण दाखवून हडपसर शवेाळवाडी 
(पुणे) येथील स्थानकात ठेवल्याचे माहे एवप्रल, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशथनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
तद्नुसार सींबींधधत दोषी अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ सशांदे (१६-१०-२०२०) : (१) याप्ररणी स्थाननक ववधानसभा सदस्याींनी डपेोमध्ये 
अचानक भे् देवून तपासणी केली होती हे खरे आहे.  
(२) पुणे महानगर पररवहन महामींडळाच्या एकूण १६१० बसेस पैकी २०० मीडी बसेस पुणे 
महानगरपामलका व वपींपरी धचींचवड महानगरपामलकेच्या माध्यमातनू खरेदी करण्यात आलेले 
आहेत.  
• या बसेसचे सींचालनातील प्रमाण सरासरी ८० त े८५ ्क्के असे राहीले आहे.  
• त्यानुसार १५ त े२० ्क्के बससे देखभाल दरुूस्तीकरीता वकथ शॉपमध्ये राहतात.  
• महामींडळाकडील पुणे व वपींपरी धचींचवड ववभागामध्ये एकूण १३ डपेो असून प्रत्येक डेपोच्या 
क्षते्रफळानुसार बससेचे प्रमाण जास्त आहे.  
• त्यामळेु काही बसेस डेपो बाहेर पाकथ  कराव्या लागतात. 
• या कारणाींमळेु एकूण २४ चाल ू श्स्थतीतील बसेस ठद.२.११.२०१९ रोजी हडपसर, शेवाळेवाडी 
(पुणे) येथे पाककंगकरीता जागा उपलब्ध असल्याने पाकथ  करण्यासाठी पाठववल्या होत्या ही 
वस्तुश्स्थती आहे.  
• या बसेस ठद.७.११.२०१९ रोजी सींबींधीत आगाराींकड े पाठववण्यात आल्या असल्याचे पुणे 
महानगर पररवहन महामींडळाने कळववले आहे.  
(३) प्रचन उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

प िे (श्च.प िे) शहरामध्ये खाचगी हॉश्स्पटल िोरोनाच्या ग्णािाांिडून  
अवाचवी श ल्ि आिाररत असल्याबाबत 

  

(४६)  १२९६४ (२०-०९-२०२०).   श्री.स ननल िाांबळे (प िे िॅन्टोन् मेंट) :   सन्माननीय नगर 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे (श्ज.पुणे) शहरामध्ये कोरोनाच्या रुग्णाचा आकडा वाढत असल्याने व उपचारासाठी 
शासकीय यींत्रणा अपुरी पडत असल्याने रुग्णाींना खाजगी रुग्णालयात दाखल व्हावे लागत 
असून खाजगी रुग्णालये रुग्णाींकडून अवाजवी शलु्क आकारत असल्याची बाब माहे जून, २०२० 
मध्ये वा दरम्यान ननदशथनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शहरातील खाजगी रुग्णालयातील ८०% खा्ा ताब्यात घेण्यात आल्याचे 
प्रशासनाकडून साींगण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळुन आले आहे व 
तद्नुसार अवाजवी शलु्क आकारणाऱ्या रुग्णालयाींवर ननबंध घालण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (१६-१०-२०२०) : (१) या सींदभाथत पुणे महानगरपामलकेकड े तक्रारी प्राप्त 
झालेल्या आहेत हे खरे आहे. 
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• अशा रूग्णालयाींच्या बाबतीत तक्रारी प्राप्त होताच त्यावर कायथवाही करण्यासाठी सदर 
हॉश्स्प्लमध्ये बील तपासण्यासाठी पुणे महानगरपामलकेमाफथ त अधधकाऱ्याींची नेमणकू करून 
पथक तयार करण्यात आले आहे.   
• तसेच प्राप्त तक्रारीींच्या बाबतीत ववषेश पथकाकडून तपासणी करण्यात येत असल्याचे पुणे 
महानगरपामलकेने कळववले आहे.  
(२) पुणे महानगरपामलकेच्या ठद.२८.०५.२०२० च्या पत्रान्वये पुणे शहरातील ७०१ छोट्या –
मोठ्या खाजगी रूग्णालयाींना ८० ्क्के खा्ा ननयींब्रत्रत ठेवण्याबाबत ननदेश देण्यात आले 
आहेत, हे खरे आहे.  
(३) तक्रारी प्राप्त होताच अशा खाजगी रूग्णालयाींवर कारवाई करण्यासाठी पुणे 
महानगरपामलकेतफे नेमण्यात आलेल्या पथकामाफथ त तपासणी करण्यात येते.  
• त्यानुसार रूग्णालयात दाखल असलेल्या रूग्णाींना डडस्चाजथ देतवेेळी रूग्णालयाने तयार केलेले 
बील सदर रूग्णालयात नेमणकू केलेल्या लेखापररक्षकाकडून तपासणी करून घेणे बींधनकारक 
केले आहे. 
• त्यानुसार बील अींनतम करण्यात येते.  
• तसेच ज्यादा बील आकारणाऱ्या रूग्णालयातील तक्रार प्राप्त बीलाची ताींब्रत्रक तपासणी 
करण्यासाठी वैद्यकीय अधधकारी याींच्यामाफथ त तपासणी करण्यात येत े व कमी झालले्या 
रक्कमेचा सींबींधीत रूग्णास अथवा त्याींच्या नातवेाईकास परतावा करण्याबाबत त्या रूग्णालयास 
आदेमशत करण्यात येते.  
• ठद.१४.०८.२०२० त े ठद.२४.०९.२०२० पयतं रूपये १.५० लक्ष पेक्षा जास्त रक्कम असलेल्या 
एकूण ५०१ बीलाींची तपासणी करण्यात आलेली आहे व एकूण ३२५ बीलाींमध्ये दरुूस्ती करून 
सुधारीत बीले आकारलेली आहे.      
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वसई- ववरार (श्च.पालघर) या भागात गावी चािाऱ्या मच राांची िोितीही  
तपासिी न िरता वैद्यिीय दाखले देण्यात आल्याबाबत 

  

(४७)  १३१९३ (२०-०९-२०२०).   श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय नगर 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वसई- ववरार (श्ज.पालघर) या भागात कोरोना ताळेबींदीच्या काळात गावी जाणाऱ्या 
मजुराींची कोणतीही तपासणी न करता डॉक््र वैद्यकीय दाखले देत असल्याची बाब माहे मे, 
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशथनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्थाननकाींकडून महानगरपामलका प्रशासनाकड ेतक्रार करूनही तपासणी न करता 
दाखले देणाऱ्या डॉक््राींवर कोणतीही कारवाई केली नसल्याची बाब ननदशथनास आली, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, शासनाने उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनषुींगाने 
मजुराींची कोणतीही तपासणी न करता वैद्यकीय दाखले देणाऱ्या डॉक््राींवर शासन कोणती 
कारवाई करणार वा कररत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (१५-१०-२०२०) : (१) वसई-ववरार महानगरपामलकेस अशा प्रकारच्या तक्रारी 
प्राप्त झाल्या आहेत.    
(२) वसई-ववरार महानगरपामलकेने प्राप्त तक्रारीच्या अनषुींगाने खालीलप्रमाणे कायथवाही केली 
असल्याचे कळववले आहे:- 
• वसई-ववरार महानगरपामलकेच्या वैद्यकीय अधधकाऱ्याींने डॉ. राहुल गोसावी याींच्या 
दवाखान्याचे प्रत्यक्ष तपासणी केली.  
     सदर दवाखान्यात रुग्णाच्या तपासणी करता आवचयक वैद्यकीय साठहत्य उपलब्ध 
असल्याचे ननदशथनास आले. 
     सदर दवाखान्यात बाहेरगावी जाणाऱ्या प्रवाशाच्या तपासण्याची नोंद केल्याची बाब देखील 
ननदशथनास आली.  
• वसई-ववरार महानगरपामलकेच्या वैद्यकीय अधधकाऱ्याींने डॉ. अममत शमाथ याींच्या 
दवाखान्याची प्रत्यक्ष तपासणी केली.  
     सदर दवाखान्यात बाहेरगावी जाणाऱ्या प्रवाशाच्या तपासण्याची नोंद केल्याची तसेच 
वैद्यकीय प्रमाणपत्रावर Pulse Temp. व SpO२ ची नोंद केल्याची बाब डॉ. अममत शमाथ 
याींनी महानगरपामलकेस ठदलेल्या खलुाशात नमदू केली आहे.  
• तथावप, तक्रारदाराने अजाथसोबत जोडलेल्या प्रतीमध्ये रुग्णाचे नाव खोडल्याने डॉ.अममत शमाथ 
याींच्याकडील रुग् णाची यादीची पडताळणी महानगरपामलकेस करता आली नाही.  
(३) व (४) हे खरे नाही. 

___________ 
  

चोगेश्वरी (म ांबई) येथील रेल्व ेपादचारी प लाच्या िामाबाबत 
  

(४८)  १३३३९ (१६-०७-२०२०).   श्री.रववांद्र वायिर (चोगेश्वरी पूवि) : सन्माननीय नगर वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) जोगेचवरी (मुींबई) येथील रेल्वे फा्कातील अपघात ्ाळून सुरक्षक्षत रहदारीसाठी रेल्वे 
पादचारी पुल उभारण्याकररता रेल्वे प्रशासन व महानगरपामलका प्रशासन याींच्या सींयकु्त 
ववद्यमाने माहे माचथ, २०११ मध्ये वा त्या दरम्यान महानगरपामलकेने रेल्वे प्रशासनाच्या हद्दीत 
काम करण्यासाठी रेल्वेला जवळपास २ को्ी ५७ लाख ५३ हजार रुपये इतकी रक्कम अदा 
केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रेल्वे पादचारी पुलाच्या कामाबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
महानगरपामलका आयुक्त, कायथकारी अमभयींता याींच्यासमवेत अनेकदा कामाची पाहणी करून 
आवचयक त्या सूचना देवूनही त्याची अींमलबजावणी होत नसल्याची बाब ननदशथनास आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, ठदनाींक ३० मे, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास आयुक्त, बहृन्मुींबई 
महानगरपामलका याींचेसमवेत झालेल्या सींयुक्त बैठकीत सदरहू काम माहे डडसेंबर, २०१८ पयतं 
पूणथ करण्याचे आचवासन आयुक्त, बहृन्मुींबई महानगरपामलका याींनी ठदले होत,े हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सदरहू रेल्वे पादचारी पुलाच्या कामास जवळपास ९ वषाथचा कालावधी पूणथ 
होऊनही अद्याप सदर रेल्वे पादचारी पुलाचे काम अपूणथ असल्याचे ननदशथनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदरहू रेल्वे पादचारी पुलाचे काम पूणथ होण्यास ककती कालावधी लागणार आहे 
तसेच या प्रकरणी होणाऱ्या ववलींबास जबाबदार असणाऱ्याींवर शासन कोणती कारवाई करणार 
वा कररत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (१६-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२)  व (३) पादचारी पुलाींची कामे रेल्वेतफे सन २०१६ मध्ये पूणथ करण्यात आले असून सदर 
पुल पादचाऱ्याींच्या वाहतकुीकररता सुरु करण्यात आले आहेत, असे बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने 
कळववल ेआहे. 
(४), (५) व (६) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

सभवांडी (श्च.ठािे) शहरातील स्व.मीनाताई ठािरे सभागहृाच्या नूतनीिरिाबाबत 
  

(४९)  १३३९६ (२०-०९-२०२०).   श्री.रईस शखे (सभवांडी पूवि), श्री.अब ू आचमी (मानखूदि 
सशवाचीनगर), श्री.राचि मार पटेल (मेळघाट), श्री.देवेंद्र भ यार (मोशी) :   सन्माननीय नगर 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मभवींडी (श्ज.ठाणे) शहरातील सावथजननक उपक्रमाींसाठी स्व.मीनाताई ठाकरे सभागहृ बनववले 
गेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सभागहृ योग्य डागडुजी न झाल्याने मोडकळीस येऊन त्याची दरुवस्था 
झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर सभागहृाचे नूतनीकरण करण्याबाबत शासनाने कोणती कायथवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

 श्री. एिनाथ सशांदे (१५-१०-२०२०) : (१) स्व. मीनाताई ठाकरे हे सभागहृ नसून स्व. मीनाताई 
ठाकरे नाट्यगहृ आहे. सदरचे नाट्यगहृ मभवींडी नगरपररषद कालावधीत सन १९९६ मध्ये 
बाींधण्यात आले आहे. 
(२)  हे खरे आहे. 
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(३) सदर सभागहृाचे नूतनीकरण करण्याबाबत शासनाने व महानगरपामलकेने खालीलप्रमाणे 
कायथवाही केली आहे:-  
• स्व. मीनाताई ठाकरे नाट्यगहृाच्या दरुुस्तीच्या प्रयोजनासाठी रुपये १०.०० को्ीच्या मयाथदेत 
ननधी उपलब्ध करण्याचा शासनाने तत्वत: ननणथय घेतललेा आहे. 
• सदरचा ननणथय ठदनाींक १८.०१.२०२० च्या पत्रान्वये मभवींडी महानगरपामलकेस कळववण्यात 
आला आहे.    
• त्यानुसार उक्त नाट्यगहृाच्या दरुूस्तीच्या कामाचे अींदाजपत्रक तयार करणेत आल ेअसनू 
सदर अींदाजपत्रक ताींब्रत्रक मान्यतेसह शासनाकड े सादर करण्यात येणार असल्याचे  मभवींडी 
महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही.  

___________ 

  
मोबाईलवर खेळल् या चािा-या पब् ची या खेळावर बांदी आिण् याबाबत 

  

(५०)  १४३४६ (१७-०९-२०२०).   श्री.स धीर म नगांटीवार (बल्लारपूर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मोबाईलवर खेळल् या जाणा-या पब् जी या खेळावर बींदी आणण् याबाबत लोकप्रनतनीधी, 
बल् लारपूर याींनी मा.मुख्यमींत्री याींच्याकड े ठदनाींक १५ जुलै २०२० रोजी वा त् यासमुारास लेखी 
ननवेदन सादर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत शासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. उद्धव ठािरे (१२-१०-२०२०) : (१) मोबाईलवर खेळल्या जाणाऱ्या पब्जी या खेळावर बींदी 
आणण्याबाबत मा.लोकप्रनतननधी बल्लारपूर याींनी ठदनाींक १५ जुलै २०२० वा त्या समुारास 
केलेले लेखी ननवेदन माठहती तींत्रज्ञान सींचालनालयाकड ेनाही. 
(२) कें द्र शासनाने पब्जी या खेळावर ठद.०२ सप् े्ंबर, २०२० रोजी बींदी आणली आहे. 
(३) पब्जी या खेळावरील सवथ ननयींत्रण हे कें द्र शासनाकड ेआहे व कायथवाही झाली असल्याने 
पुढे कायथवाही करण्याची आवचयकता वा्त नाही. 

___________ 
   
ववधान भवन :   राचेन्द्र भागवत 
म ांबई.   सधचव  

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
__________________________________________________________________ 
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