
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची चोवीसावी यादी 

 
महाराष्ट्र विधानसभा 

  

चौथे अधधिेशन, २०२० 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राज्यातील सरिारी अधधिा-याांचे मूल्यमापन िरताांना नागररिाांनी त्याांच्यािर ददलेल्या श-ेयाांचा 
गाांभीयााने विचार िरण्याच्या निीन योजनेच्या अांमलबजािणीबाबत 

  

(१)  २२१ (१६-०३-२०२०).   श्री.वििास ठािरे (नागपूर पश्श्चम), श्री.अममन पटेल (म ांबादेिी), 
श्री.स भाष धोटे (राजूरा), श्री.दहरामण खोसिर (इगतपूरी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.पथृ् िीराज 
चव्हाण (िराड दक्षिण), श्रीमती स लभा खोडिे (अमरािती), श्री.फारूि शाह (ध ळे शहर) :   
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सरकारी अधिका-याींचे मूल्यमापन करताींना नागररकाींनी तयाींच्यावर दिलेल्या 
शऱे्याींचा गाींभीयाान ेववचार करण्याचे शासन पररपत्रक यापूवी ननघाले होत,े मादहती आयोगाच्या 
ननिेशानुसार शासनान ेमाहे नोव्हेंबर, २०१६ मध्ये वा तया िरम्यान एक ववशेष पररपत्रक काढून 
ही नवी योजना सुरु केली असल्याच े माहे डिसेंबर, २०१९ मध्ये वा तयािरम्यान ननिशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या पररपत्रकाींच्या अनुषींगान े काही मोजक्याच कायाालयामध्येच तयाची 
अींमलबजावणी झाली पण नींतर काही कायाालयातुन शेरेपुस्तकेही गायब झाली, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, अधिकारी,कमाचा-याींच्या “सीआर” म्हणजे शेरापुस्स्तकेत गोपनीय शेरा िेताींना 
नागररकाींचे काय म्हणणे आहे याचा गाींभीयााने ववचार करण्याचा ननणाय शासनान ेघेतला होता, 
तयानुसार शासकीय कायाालयात शेरापुस्तक ठेवण्यात येणार होते या शेरापुस्तकाचे िर 
आठवड्यात सींबींधित शासकीय कायाालयात जाहीर वाचन होऊन तयापुढे योग्य कायावाही 
सींबींधित अधिकारी व कमाचा-याींवर करण्यात येणार होती परींतू बहुताींशी कायाालयीन 
शेरापुस्तक, तक्रार स्वीकृती यींत्रणाच कायाास्न्वत केली नसल्यान े जनतेच्या मागण्या, तक्रारी 
याकड्ेदरु्लक्ष्करण्यात्येत्असल्याची भावना सवासामान्य नागररकाींमध्ये ननमााण झाली आहे, 
हे लक्षात घेता शासन याबाबत कोणती कायावाही करणार वा करीत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. उद्धि ठािरे (०२-११-२०२०) : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) व (३) ततकालीन राज्य मादहती आयुक्त, कोकण याींनी दिलेल्या आिेशानुसार, शासन 
पररपत्रक, दिनाींक २३.११.२०१६ अन्वये, “प्रतयेक सावाजननक प्राधिकरणाकि े अभ्यागताींना 
अभभप्रायासाठी फ ामा ठेवण्यात यावेत, सिर फ ामा ई-मेल द्वारे सेवा पुरववणा-या नोिल 
प्राधिकरण/पयावेक्षकाकिहेी पाठववण्यात यावेत. सिर अभभप्रायाच े फ ामा प्रतयेक नतमाहीला 
सींबींधित अधिका-यासमोर उघि करण्यात यावेत आणण सिर अधिका-याच्या जनतेबरोबरच्या्
वागणुकीनुषींगाने तयाच्या गोपनीय अहवालात मुल्य मापन करण्यासाठी वापरण्यात यावेत.” 
अशा सूचना सवा सावाजननक प्राधिकरणाींना दिल्या आहेत. 
्््््शासन ननणाय ०७.०२.२०१८ अन्वये राज्य शासकीय सेवतेील अधिकारी/कमाचारी याींच े
कायामुल्यमापन अहवाल भलदहण्यासाठी सुिारीत नमुना ननस्चचत करण्यात आलेला आहे. तसेच 
शासन ननणाय सामान्य प्रशासन ववभाग दिनाींक ०५.०३.२०१८अन्वये ताींत्रत्रक सेवाींमिील 
अधिका-याींसाठी कायामुल्यमापन्अहवालाचे स्वतींत्र नमुन ेननस्चचत करण्यात आले आहेत. सिर 
सुिारीत कायामुल्यमापन अहवालाींमध्ये गुणाींकनाची पध्ित अवलींत्रबण्यात आली आहे. सुिारीत 
नमुन्यातील अधिकारी/कमाचारी याींच्या वैयस्क्तक गुणवैभशषटयाींमध्ये सवासािारण वताणूक व 
व्यस्क्तमतव या मुद्याचा समावशे करण्यात आलेला आहे. 
(४) ननरींक. 

___________ 
  
म ांबई महानगरपामलिेिडून विद्याथ्याांना देण्यात आलेले ४० हजार टॅब नाद रुस्त असल्याबाबत 
  

(२)  ५९९ (०२-०४-२०२०).   श्री.अत ल भातखळिर (िाांददिली पूिा), श्री.ममहीर िोटेचा (म ल ांड), 
अॅड.आमशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्रीमती मननषा चौधरी 
(ददहसर), श्री.अममत साटम (अांधेरी पश्श्चम), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), 
श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिले), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.देिेंद्र 
फडणिीस (नागपूर दक्षिण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड) :   सन्माननीय 
नगर वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)् मुींबई महानगरपाभलकेच्या शालेय ववद्यार्थयाांच े िप्तराच े ओझ े कमी करण्याचा हेतून े
महानगरपाभलकेकिून ववद्यार्थयाांना िेण्यात आलेले पदहल्या ्प्यातील ४० हजार  ्ब नािरुुस्त 
असल्याच ेमाहे डिसेंबर, २०१९ मध्ये वा तया िरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपाभलकेने ववद्यार्थयाांना दिलेले  ्ब वारींवार ना-िरुुस्त होत असतीर् तर 
ववद्यार्थयाांचे शैक्षणणक वषा िोक्यात येण्याची शक्यता असल्याने सिर  ्बची िरुुस्ती 
करण्याबाबत शासनाकिून कोणती उपाययोजना करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) असल्यास, ककती दिवसात नािरुुस्त असलेले सवा  ्ब वापरायोग्य करण्यात येणार आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (०३-११-२०२०) : (१) बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेच्या शाळेतील इयतता ८ वी 
व १० वी च्या ववद्यार्थयाांना सन २०१५-१६ व सन २०१६-१७ मध्ये अनुक्रम े२२,७९९ व २१,०४४ 
असे एकूण ४३,८४३  ्ब पुरववण्यात आले होत.े  
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्््््तथावप,  ्ब पुरववण्यात आलेल्या कीं त्रा्िाराचा कीं त्रा् कालाविी सींपुष्ात आला 
असल्यान ेसद्य:स्स्थतीत १६,०८६ इतके  ्ब नािरुस्त आहेत ही वस्तुस्स्थती आहे. 
(२), (३) व (४) उपस्स्थत ववद्यार्थयाांइतके  ्ब शाळेत उपलब्ि असल्यान े ववद्यार्थयाांच े
 ्बभशवाय शैक्षणणक वषा िोक्यात आलेले नाही.   
्््््सन २०१५-१६ मध्ये खरेिी केलेल्या  ्बला ५ वषे पूणा झाल्याने तयाींचे आयुमाान सींपलेले 
आहे. तसचे, सन २०१६-१७ मध्ये खरेिी केलेल्या  ्बला िेखील ४ वषे पूणा झाली आहेत.  
्््््सिर  ्बच्या िरुुस्तीसाठी बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेमाफा त प्रभसध्ि करण्यात आलेल्या 
ननवविेस रु. २४८७/- प्रनत  ्ब प्रनतवषा हा िर प्राप्त झाला. 
्््््तथावप, गव्हनामें् ई माके् (GEM) प्रणालीनुसार नवीन  ्ब ५ वषे वापरणार हा ववचार 
करुन तयाचा खरेिी िर प्रनतवषा रु. २४८४/- इतका दिसून येतो. यावरुन नवीन  ्ब खरेिी करणे 
व जुन े  ्ब िरुुस्त करणे या िरात खूप फरक दिसून येत नाही. 
्््््शासन व महानगरपाभलकेच्या मादहती व तींत्रज्ञान कक्षानुसार,  ्बच ेआयमुाान ५ वषाांच े
आहे.  
्््््नािरुुस्त असलेले  ्ब आयुषयमान सींपलेले असल्याने ननलेणखत करण्यात येणार आहेत. 
्््््शाळा सुरु झाल्यानींतर सन २०१५-१६ व सन २०१६-१७ मिील सुस्स्थतीत असलेले  ्ब 
इयतता ८ वी व १० वी च्या ववद्यार्थयाांना वापरण्यासाठी िेण्याचे ननयोस्जत असल्याच ेबहृन्मुींबई 
महानगरपाभलकेन ेकळववले आहे.  

___________ 
  

िाांददिली (पूिा) मधील पोयसर नदी रुां दीिरण प्रिल्प बाधधताांचे ि हन मान नगर येथील 
झोपडपट्टी धारिाांच्या प निासनाबाबत 

  

(३)  ६०१ (०२-०४-२०२०).   श्री.अत ल भातखळिर (िाांददिली पिूा) :   सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) काींदिवली (पूवा) मिील पोयसर निी रुीं िीकरण प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या जवळपा ४०० 
कु्ुींबाींचा तसेच हनुमान नगर येथील जवळपास ४५० झोपिपट्टीिारकाींच्या पुनवासनाचा प्रचन्
मागील अनेक वषाांपासून प्रलींत्रबत असल्याच ेननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींिभाात शासन सभमती नमेून ककीं वा अधिकाऱयाींमाफा त व्यवहायाता तपासून 
ककती कालाविीमध्ये सदर बाधिताींचे तयाच पररसरात पुनवासन करण्यात येणार आहे, 
(३) असल्यास, सिर बाधिताींच ेपनुवासन करण्याबाबत अद्यापपयांत शासनान ेकोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (२९-१०-२०२०) : (१)् पोयसर निी रुीं िीकरण प्रकल्पामळेु बहृन्मुींबई 
महानगरपाभलकेच्या आर/िक्षक्षण ववभागातील काींदिवली (पूवा) येथील १०४७ व काींदिवली 
(पस्चचम) येथील ६३२ अशा एकूण १६७९ झोपड्या बािीत झाल्या आहेत. 
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हन मान नगर पररसर 
्््््काींदिवली (पूवा) येथील हनमुान नगर पररसरात एकूण ५११ झोपिया बािीत होत आहेत. 
्््््हनुमान नगर पररसरातील एकूण ५११ झोपिीिारकाींपैकी २१६ झोपिीिारकाींची पात्रता 
ननस्चचत करण्यात आली असून, उवाररत २९५ झोपिीिारकाींच्या पात्रतेबाबतची कायावाही सुरु 
आहे. 
्््््पात्र २१६ झोपिीिारकाींपकैी, 
•्९८ झोपिीिारक ननवासी वापराकररता पात्र झाले आहेत. 
•्कुरार प ्ना अींतगात १९ झोपड्या तयाच दठकाणी पुनवासनास पात्र आहेत. 
•्१३ झोपिीिारक अननवासी वापराकररता पुनवासनास पात्र झाले आहेत. 
•्८६ झोपिीिारक अपात्र घोवषत करण्यात आले आहेत. 
िाांददिली (पूिा) येथील हन मान नगर िगळता 
्््््काींदिवली (पूवा) येथील पोयसर पररसरात हनुमान नगर्वगळून ५३६ झोपड्या बािीत 
होत आहेत. तयापैकी २०० झोपड्याींची पात्रता ननस्चचत झाली आहे. 
     तयापैकी सद्य:स्स्थतीत ३७ झोपिीिारक ननवासी वापराकररता पात्र झाले आहेत. तसेच 
कुरार प ्ना अींतगात १६ झोपिीिारक पात्र आहेत. 
    उवाररत ३३६ झोपिीिारकाींच्या पात्रतेबाबतची कायावाही सुरु आहे. 
(२) बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेन े सद्य:स्स्थतीत उपलब्ि असलेल्या सिननकेमध्ये पुनवासन 
करण्यात येणार असल्यामुळे सभमती नेमनू व्यवहायाता तपासण्याची आवचयकता नसल्याच े
बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेन ेकळववले आहे. 
(३) व (४) पात्र झोपिीिारकाींसाठी तयाच दठकाणी पुनवासनाकररता बहृन्मुींबई 
महानगरपाभलकेकि ेसिननका उपलब्ि नाहीत. 
्््््तयामळेु महानगरपाभलकेकि े इतरत्र दठकाणी उपलब्ि असलेल्या सिननकाींमध्ये 
पुनवासनाबाबत पुढील कायावाही लॉकिाऊन सींपल्यानींतर करण्यात येणार असल्याचे बहृन्मुींबई 
महानगरपाभलकेन ेकळववले आहे. 

___________ 
  

म ांबई महानगरपालििने िेिेिी वकृ्ष िागवड 
  

(४)  १४४१ (२१-०३-२०२०).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईत गत िशकात ११ लाख वकृ्षाींची लागवि झाल्याची आकिवेारी मुींबई 
महानगरपाभलकेन ेजाहीर केली असल्याच े दिनाींक ३१ जानेवारी, २०२० रोजी् वा् त्यासमुारास 
ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मादहतीच्या अधिकारात महानगरपाभलका प्रशासनाने पुरववलेल्या मादहतीनुसार 
महानगरपाभलकेन े के पूवा वािामध्ये गत ५ वषाात २४४३ वकृ्षाींची लागवि केली आहे म्हणजेच 
गत १० वषाात महानगरपाभलकेन े या वािात ५ हजार वकृ्षाींची लागवि केली, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, मुींबईमध्ये महानगरपाभलकेचे २४ वािा असून गत १० वषाात वकृ्षाींची एकूण 
लागवि १ लाख २० हजार इतकी होते मात्र याच काळात पायाभूत सुवविा व इमारतीींचा 
ववकास या नावाखाली महानगरपाभलकेने लाखो वकृ्षाींची कततल केली आहे. हे ही खरे आहे 
काय, 
(४)् असल्यास, यामुळे पयाावरणाची हानी होत असल्याने पयाावरण प्रेमीमध्ये 
महानगरपाभलकेच्या या कारभाराबाबत असींतोष पसरला असून नवीन वकृ्ष लागवि करून 
पयाावरणाच ेरक्षण व प्रिषूणमकु्त मुींबई करण्यासाठी शासनान ेकोणती उपाययोजना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (२९-१०-२०२०) : (१) सन २००८ मध्ये बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेमाफा त 
करण्यात आलेल्या वकृ्ष गणनेनुसार महानगरपाभलका के्षत्रात एकूण १९,१७,८४४ तर सन २०१६ 
मध्ये एकूण २९,७५,२८३ इतके वकृ्ष आढळून आल्याच े बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेन े कळववले 
आहे. 
(२) बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेच्या के/पूवा ववभागात महानगरपाभलकेमाफा त गत पाच वषाांत 
२४४३ वकृ्षाींची लागवि करण्यात आली असून, गत १० वषाांत सिर ववभागातील ववववि 
उद्याने, मनोरींजन मैिानाींमिील उपलब्ि जागेत एकूण ३९२० वकृ्षाींची लागवि करण्यात आली 
आहे. 
(३) बहृन्मुींबई महानगरपाभलका के्षत्रात महाराषर वकृ्ष सींरक्षण व जतन अधिननयम १९७५ मिील 
तरतुिीनुसार वकृ्ष प्राधिकरणाच्या मान्यतेन े पायाभूत सुवविा व ववववि प्रकल्पाींच्या 
बाींिकामाकररता बाधित वकृ्ष काढण्याकररता परवानगी िेण्यात आली आहे. 
(४) व (५) पयाावरक्षणाच े रक्षण व प्रिषुणमुक्त मुींबई करण्यासाठी बहृन्मुींबई 
महानगरपाभलकेमाफा त खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात आली/येत आहे:- 
•्सन २०१९-२० मध्ये महानगरपाभलकेच्या ताब्यातील िरण के्षत्रात १५,००० वकृ्ष लावण्यात 
आले आहेत. 
•्जागेची कमतरता लक्षात घेऊन महानगरपाभलकेकि े नव्यान े हस्ताींतरीत होणाऱया भूखींिात 
कमीत कमी जागेत जास्तीत जास्त वकृ्षाींची लागवि करणाऱया भमयावाकी पध्ितीच्या अ्ीचा 
समावेश करण्यात आला आहे. 
•् तयानुसार सन २०२०-२१ मध्ये ६१ भखूींिाींमध्ये भमयावाकी पध्ितीने स्थाननक/िेशी जातीच े
३.७१ लाख वकृ्ष लावून हररत पटे्ट ननमााण करण्याचे ननयोस्जत आहे. 
  

___________ 
  

म ांबई महानगरपामलिेच्या नायर रुग्णालयात डॉक्टराांना झालेली मारहाण 
  

(५)  १६०६ (२१-०३-२०२०).   श्रीमती याममनी यशिांत जाधि (भायखळा), श्री.रमेश िोरगाांििर 
(भाांडूप पश्श्चम) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 



वव.स. २४ (6) 

(१) मुींबई महानगरपाभलकेच्या नायर रुग्णालयात दिनाींक ९ जानेवारी, २०२० रोजी वा 
तयासुमारास मध्यरात्री एक वाजताच्या सुमारास मद्यिुींि अवस्थेत पाच जणाींच्या समुहान े
सुरक्षारक्षकाींना िक्काबुक्की करुन तोिफोि करुन ड्यु्ीवरील िॉक््राींना मारण्याचा प्रयतन 
केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दिनाींक ११ जानेवारी, २०२० रोजी वा तया समुारास १३ वषीय मलुावर 
वैद्यकीय उपचार सुरु असतानाींना तयाची प्रकृती अधिक खालावल्यामुळे तयाचा मतृयू झाल्यान े
मुलाच्या वडिलाींकिून िॉ. प्रज्वल चींद्रा व िॉ.कानत ाक असु्कर या ननवासी िॉक््राींना िोष िेत 
तयाींना मारहाण करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने उक्त प्रकरणी केलेल्या चौकशीत काय आढळून आले, तयाअनुषींगान े
कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (२९-१०-२०२०) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) सिर प्रकरणाींच्या अनुषींगाने बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेमाफा त आग्रीपािा पोलीस ठाणे येथ े
प्रथम सूचना अहवाल नोंिववण्यात आला असून तयाींचेमाफा त पुढील कायावाही सुरु आहे. 
(४) प्रचन उद््ावत नाही. 

___________ 
  

म ांबई शहरातील िोस्टल रोडसह प्रिांबबत असिेल्या अन्य वििासिामाांना गती देण्याबाबत 
  

(६)  १६०७ (०३-०४-२०२०).   श्री.महेंद्र दळिी (अमलबाग), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा 
माश्जिडा), श्री.दहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.क्षितीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.सांजय पोतनीस 
(िमलना), श्री.ददलीप लाांड े(चाांददिली), श्री.स ननल राऊत (विक्रोळी), श्री.प्रिाश फातपिेर (चेंबूर), 
अॅड.आमशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्रीमती मननषा चौधरी 
(ददहसर), श्री.अममत साटम (अांधेरी पश्श्चम), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), 
श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिले), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.देिेंद्र 
फडणिीस (नागपूर दक्षिण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.स धीर म नगांटीिार 
(बल्लारपूर), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशडी), श्री.अत ल भातखळिर (िाांददिली पूिा), श्री.राम 
िदम (घाटिोपर पश्श्चम), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.ममहीर िोटेचा (म ल ांड), 
श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबई शहरातील कोस््ल रोिसह प्रर्ंबित्असरे्ल्या अन्य ववकास कामाींना गती िेण्यात 
यावी असे आिेश मा.मुख्यमींत्री महोियाींनी दिनाींक ६ डिसेंबर, २०१९ रोजी वा तयासमुारास 
मुींबई महानगरपाभलका आयुक्ताींना दिले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई महानगरपाभलकेच्या कोस््ल रोिवरील स्थधगती मा.सवोच्च न्यायालयान े
उठववल्यानींतरही प्रकल्पाच ेकाम अद्यापही संथ गतीन ेसुरु आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या प्रकल्पाच्या कामासाठीच्या मभशनरीची वाहतूक करण्यासाठी उपलब्ि 
असलेला मयाादित वेळ हे प्रकल्पाचे काम संथ गतीने होण्याचे प्रमखु कारण आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४)  असल्यास, सिर वेळ वाढवनू भमळण्यासाठी व प्रकल्पाच्या कामाींचा वेग वाढववण्यासाठी 
कोणती उपाययोजना करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) असल्यास, मुींबई शहरातील कोस््ल रोिच्या बाींिकामाची सद्यःस्स्थती काय आहे, तसेच 
सिरहू काम ककती कालाविीत पणूा होणे्अपेक्षक्षत्आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (०४-११-२०२०) : (१) अस ेलेखी आिेश िेण्यात आले नाहीत. तथापी, मुींबई 
शहरातील कोस््ल रोिचे कामातील अिथळे िरू करण्याच े अनुषींगाने आवचयक कायावाही 
करण्यात येत आहे.   
(२), (३), (४) व् (५)  मा.सवोच्च न्यायालयाच्या दि.१७/१२/२०१९ च्या अींतरीम आिेशानसुार 
दि.१८/१२/२०१९ पासून प्रकल्पाच ेबाींिकाम पुन्हा सुरू झाले असून आजपयांत १६ ्क्के काम 
झाले आहे. प्रकल्पाचे काम जुल ै२०२३ पयांत पूणा होणे अपेक्षक्षत आहे. 
(६) कोववि – १९ च्या साथरोगाच्या ्ाळेबींिीमळेु यींत्रसामुग्री व बाींिकाम सादहतय व मनुषयबळ 
याींच्या िळणवळणाींना मयाािा आल्यामुळे कामाच्या प्रगतीवर पररणाम झालेला आहे. 

___________ 
  

म ांबई महानगरपामलिेच्या आरोग्य िें द्रातील आरोग्य सेवििाांच ेमानधन िाढीच्या प्रस्तािाबाबत 
  

(७)  १७०३ (०३-०४-२०२०).   श्री.अशोि पिार (मशरुर), श्री.ननलेश लांिे (पारनेर), श्री.स ननल 
शेळिे (मािळ), श्री.स ननल दटांगरे (िडगाि शेरी), श्री.बाळासाहेब आजब े (आष्ट्टी), श्री.सांददप 
क्षिरसागर (बीड), श्री.यशिांत मान े(मोहोळ), अॅड.माणणिराि िोिाटे (मसन्नर), श्री.अत ल बेनिे 
(ज न्नर), श्री.शेखर ननिम (धचपळूण), श्री.धमारािबाबा आत्राम (अहेरी), श्रीमती स मन पाटील 
(तासगाि - ििठेमहाांिाळ) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपाभलका आरोग्य कें द्रातील आरोग्य सेववकाींच्या मानिन वाढीबाबत 
महानगरपाभलका आरोग्य सेवा कमाचारी सींघ्नेमाफा त माहे ऑगस््, २०१९ मध्ये वा 
तयािरम्यान मुींबईच्या आझाि मिैानावर आींिोलन करुन तशी मागणी मुींबई महानगरपाभलका 
व शासनाकि ेपुन्हा करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रस्तावास दिनाींक २३ ऑक््ोबर,्२०१९ रोजी महानगरपाभलकेच्या स्थायी 
सभमतीमध्ये व दिनाींक ३० ऑक््ो, २०१९ रोजी महानगरपाभलका सभागहृान ेठराव करुन सिर 
मींजुरी दिल्यानींतर माहे नोव्हेंबर,्२०१९ मध्ये वा्त्यादरम्यान्प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी 
दिनाींक ७ डिसेंबर,्२०१९ रोजी वा तयासमुारास पाठववण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, सिर प्रलींत्रबत प्रस्तावा प्रकरणी शासनान ेननणाय घेतला आहे काय,्ननणायाच े
स्वरुप काय आहे व तद्नसुार शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ मशांदे (२९-१०-२०२०) : (१), (२) व (३) बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेच्या आरोग्य 
कें द्रातील स्वयींसेववकाींचे मानिन वाढीबाबत होत असलेल्या मागणीस अनुसरुन तयाींच ेमानिन 
स्थायी सभमती / महानगरपाभलकेच्या मींजुरीसापेक्ष िरमाह रु. ५०००/- वरुन िरमाह रु.९०००/- 
करण्यात आले आहे. सिर वाढ माहे सप् े्ंबर २०१९ पासून लागू करण्यात आली आहे तसेच 
थकबाकीसह वाढीव मानिन अधििान माहे म,े २०२० मध्ये अिा करण्यात आले आहे.  
्््््सद्य:स्स्थतीत मदहला आरोग्य स्वयींसेववकाींना िरमाह रु.९०००/- प्रमाण े ननयभमत 
मानिन िेण्यात येते. 
(४) प्रचन उद््ावत नाही. 

___________ 
  

म ांबई महानगरपामलिेने भाडपेट्टयाने ददलेल्या जागाांच्या  
वििासास चालना देणारे धोरण आखल्याबाबत 

(८)  १७१७ (०३-०४-२०२०).   श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.स नील राणे (बोरीिली), 
श्री.पराग शाह (घाटिोपर पूिा), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल) :   सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई शहर सुिार ववचवस्त मींिळ आणण मुींबई महानगरपाभलकेने यापूवीच सींस्था, कीं पन्या, 
खाजगी व्यक्तीींना ररक्त भूखींि भािपेट्टाने दिलेल्या ४१७७ पकैी ६१० जागाींच्या ववकासास 
चालना िेणारे िोरण आखले असल्याची बाब दिनाींक २ जानेवारी, २०२० रोजी वा तयासमुारास 
ननिशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)् असल्यास, या नव्या िोरणाच्या माध्यमातून भखूींिाचा ववकास सािताच 
महानगरपाभलकेच्या महसूलात भर पिणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या िोरणाचे थोिक्यात स्वरुप काय आहे व तद्नुसार शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (२९-१०-२०२०) : (१) ररक् त भूभाग भािपेटे्ट खालील एकूण ३४७२ भूखींिाींपकैी 
१२५ चौ.मी. व त यापेक्षा अधिक के्षत्रफळाचे ६१० भूखींिाींबाबत करावयाच् या कायावाहीबाबत 
सवासमावेशक िोरण प्रशासनान े आखले असून यास सुिार सभमतीने ठराव क्र. ४३ दि. 
२०.०७.२०१९ आणण महानगरपाभलकेने महापाभलका ठराव क्र. १६०० दि. ११.०३.२०२० अन् वये 
मींजूरी दिलेली आहे.  
(२) हे खरे आहे. 
(३) पूवी महानगरपाभलकेच े मोकळे भखूींि अनतक्रभमत होऊ नये या उदे्दशाींन े काही मोकळे 
भूभाग ररक् त भूभाग भािपेट्टयान े (Vacant Land Tenancy) नाममात्र भाि ेआकारुन िेण् यात 
आले आहेत. 
    काही ररक् त भूभाग भािपेट्टा भखूींि ववकास ननयोजन आराखियात आरक्षक्षत आहेत तर 
काही अनतक्रभमत आहेत.  ववकास ननयींत्रण व प्रोत साहन ननयमावली २०३४ नसुार अींिाज े१२५ 
चौ.मी. के्षत्रफळाच् या भूखींिावर नव् याने इमारत बाींिकाम करणे शक् य आहे. 
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्््््त या अनुषींगाने ररक् त भूभाग भािपेट्टयाींचे खालील ६ प्रवगाांमध् ये वगीकरण करण् यात 
आलेले आहे :- 
प्रिगा-१ – झोपिपट्टयाींमिील ररक् त भूभाग भािपेट्टयाींचा ववकास ननयींत्रण व प्रोत साहन 
ननयमावली २०३४ च् या तरतूि क्र. ३३(१०) अींतगात ववकास करणे. 
प्रिगा-२ ववकास ननयींत्रण व प्रोत साहन ननयमावली २०३४ च् या तरतिू क्र. ३३ (७) व ३३ (९) 
अींतगात ररक् त भूभाग भािपेट्टयाींचा ववकास. 
प्रिगा-३ आरक्षक्षत भभूागावरील ररक् त भूभाग भािपेट्टा रद्दबातल करुन आरक्षण 
महानगरपाभलकेतफे ववकसीत करणे. 
प्रिगा-४ ववद्यमान उद्याने, कक्रिाींगणावरील ररक् त भभूाग भािपेटे्ट सध् या जैसे थ े ठेवून 
त याबाबत राज् य शासनाच् या प्रस् ताववत िोरणानुसार ववकासाबाबत आवच यक त ेपुढील ननयोजन 
करणे. 
प्रिगा-५ वरील प्रवगा १ त े४ मध्ये न मोिणारे १२५ चौ.मी. व त यापके्षा जास् त के्षत्रफळाच ेररक् त 
भूभाग.  सिर प्रवगाात ररक् त भभूाग भािपेट्टा भूखींि मक् त याने िेणे शक् य होऊ शकेल. अशा 
भूभागाींचा मक् ता कालाविी ३० वषे असणार व त यास प्रचभलत भसध् िगणक िरानुसार येणा-या 
भूखींिाच् या मुल् याचय्ा ६२.५० ्क् के एकरकमी अधिमुल् य मनपास प्राप् त होईल त याव् िारे महसूल 
वधृ् िी होईल. मक् ता भूभाि ेरु. १/- प्रनत चौ.मी. प्रनतवषा असेल.  
प्रिगा-६ ज ेररक् त भूभाग भािपेट्टिार मक् त यात रुपाींतरण करण् यास स् वेच् छेने पुढे येत नाहीत वा 
तयार होत नाहीत ककीं वा मुळ ववतरण केलेला भािपेटे्टिार आजभमतीस जागेवर उपलब् ि नाही व 
भूभागाचा अनधिकृतररत या ताबा परस् पर त्रयस् त व् यक् तीन ेघेतला आहे अस ेभूभाग या प्रवगा-६ 
मध् ये समाववष ् होतील. अशा ५०० चौ.मी. पेक्षा कमी के्षत्र असलेले ररक् त भूभागाींच े
भललावाव् िारे सन २०१२ रोजीच् या िोरणानुसार नव् याने मक् त यान े ववतरण करण् यात येईल व 
५०० चौ.मी. पेक्षा जास् त के्षत्र असलेले ररक् त भूभाग भािपेटे्ट रद्द करुन ववकास ननयींत्रण व 
प्रोत साहन ननयमावली २०३४ मिील ववननयम ३३(२१)(ब) नुसार महापाभलका स् वतः ववकभसत 
करेल.  
(४) प्रचन उद््ावत नाही. 

___________ 
  

म ांबई महानगरपामलिा शाळाांमध्ये व्हच्य ाअल क्लासरुम तयार  
िरण्याचे िाम विनाननविदा ददल्याबाबत 

  

(९)  १७२० (०३-०४-२०२०).   श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.स नील राणे (बोरीिली), 
श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपाभलका शाळाींमध्ये व्हच्युाअल क्लासरुम तयार करण्याच ेकाम कोणतयाही 
प्रकारची ननवविा न मागववता व्ह ल्यूएबल एज्यू े्ंमे् प्रायव्हे् भलभम्ेि या कीं पनीला आतापयांत 
आठ वेळा मुितवाढ िेऊन िेत असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा तयािरम्यान 
ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याने यासींिभाात शासनान े
चौकशी केली आहे काय, तयात काय आढळून आले, तद्नुसार सींबींधित अधिकारी व ठेकेिाराींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची सद्यःस्स्थती काय आहे ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (२९-१०-२०२०) : (१) बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेमाफा त सन २०११ मध्ये 
प्रथम ्प्प्यात, ८० माध्यभमक शाळाींकरीता २ स््ुडिओच्या सहाय्याने व्हच्युाअल रेननींग सें्र 
प्रकल्प सुरु करण्यासाठी ननवविा पध्ितीने कीं त्रा्िाराची ननयुक्ती करण्यात आली होती. सिर 
कीं त्रा्ाचा कालाविी माहे जुल,ै २०१६ मध्ये सींपुष्ात आला. 
्््््प्रकल्पाचा प्रथम ्प्पा यशस्वी होत असल्यामुळे सन २०१३ मध्ये द्ववतीय ्प्प्यात, 
३६० प्राथभमक व ४० माध्यभमक शाळाींकरीता नव्यान े ननवविा मागवून २ अनतररक्त स््ुडिओ 
उभारण्यात आले. सिर कीं त्रा्ाचा कालाविी माहे नोव्हेंबर, २०१६ मध्ये सींपुष्ात आला. 
्््््प्रकल्प सुरळीत ठेवण्याकरीता प्रकल्पाचे परररक्षण, प्रचालन व अद्यावतीकरण 
करण्यासाठी सन २०१७ व २०१८ मध्ये िोन वेळा ननवविा प्रकक्रया राबववण्यात आल्या होतया. 
तसेच ननवविाकाराींना ननवविा सािर करण्यासाठी प्रतयेक वळेी चार वेळा मुितवाढ िेण्यात आली 
होती. परींतु प्रथम वेळेस एकही िेकारिार प्रनतसािातमक ठरला नसल्याने तसचे द्ववतीय वळेेस 
पुरेसा प्रनतसाि न भमळाल्यामुळे ननवविा रद्द करण्यात आल्या होतया. 
्््््तयामळेु नवीन कीं त्रा्िाराची ननयुक्ती होऊ न शकल्याने माहे ऑक््ोबर, २०१९ पयांत 
ववद्यमान कीं त्रा्िारास महानगरपाभलकेमाफा त स्थायी सभमतीच्या मान्यतेने प्रथम ्प्प्याच्या 
कीं त्रा्ासाठी ६ वळेा व द्ववतीय ्प्प्याच्या कीं त्रा्ासाठी ५ वळेा मुितवाढ िेण्यात आली आहे. 
(२) बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेतील व्हच्युाअल रेननींग सें्र प्रकल्पाच्या प्रथम व द्ववतीय 
्प्प्यातील कीं त्रा्िाराची ननयुक्ती ननवविा प्रकक्रया राबवनू करण्यात आली असनू, तयास स्थायी 
सभमतीच्या मान्यतनेे मुितवाढ िेण्यात आली आहे. 
(३) दिनाींक ०१.११.२०१९ ते दिनाींक ३०.०४.२०२० पयांत ववद्यमान कीं त्रा्ास मुितवाढ िेण्याचा 
प्रस्ताव स्थायी सभमतीन ेिफ्तरी िाखल केला आहे. 
्््््तद्नींतर प्रकल्पाच्या पदहल्या ्प्प्यातील ८० माध्यभमक शाळाींतील व्ही्ीसी प्रकल्पाच्या 
मुितवाढीचा पुन:चच सािर केलेला प्रस्तावही स्थायी सभमतीन ेिफ्तरी िाखल केला आहे. 
्््््नतसऱयाींिा व्हीस ् प्रके्षपण तींत्रज्ञानावर आिाररत ननवविा प्रकक्रया राबववण्यासाठी 
प्रशासकीय मींजुरी प्राप्त झाली असून, तयाअनुषींगान े ननवविा मसुिा तयार करुन प्रशासकीय 
मींजुरीसाठी सािर करण्यात आला आहे. 
्््््सिर ननवविा प्रभसध्ि केल्यानींतर व्ही्ीसी प्रकल्पाच्या प्रथम व द्ववतीय ्प्प्याच्या 
दिनाींक ०१.११.२०१९ ते दिनाींक ३०.०४.२०२० पयांतच्या मुितवाढीचे िोन्ही प्रस्ताव पुन:चच 
प्रशासकीय मींजुरीसाठी सािर करण्यात येणार आहेत.      
  

___________ 
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म ांबई महानगरपामलिेच्या प्रभाग सममत्याांमध्ये बबनसरिारी  
सांघटनाांचा लोिसहभाग िाढविण्याबाबत 

  

(१०)  १७२२ (२१-०३-२०२०).   श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.मांगलप्रभात लोढा 
(मलबार दहल) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपाभलकेच्या प्रभाग सभमतयाींमध्ये लोकसहभाग वाढववण्यासाठी बहृन्मुींबई 
महानगरपाभलका अधिननयम-१८८८ नुसार कलम ५० ्ी्ी (२) अन्वये स्चयींसेवी सींस्था, 
सींघ्नाच ेप्रनतननिी ननयुक्ती करण्याची कायिेशीर तरतूि आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अस े असताींना महानगरपाभलका ननविणूका होऊन जवळपास ३ वषााचा 
कालाविी उल्ून गेला तरीही ननयुक्तीचा ननयम कागिोपत्रीच रादहला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाची भूभमका काय आहे ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (२९-१०-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेमिील १७ प्रभाग सभमतयाींवर त्रबनसरकारी सींघ्ना आणण 
समाजलक्षी सींघ्ना याींच्या प्रनतननिीींच े नामननिेशन करण्यासाठी दिनाींक ८ जानेवारी, २०२० 
रोजी ६ वतृतपत्राींमध्ये जादहरात प्रभसध्ि करण्यात आली आहे.  
(३) प्रचन उद््ावत नाही. 

___________ 
  

उल्हासनगर (जि.ठाणे) महानगरपामलिेच्या आरक्षित भखूांडािर  
अनधधिृत िाहनतळ उभारण्यात आल्याबाबत 

(११)  २५८३ (०५-०४-२०२०).   श्री.ि मार आयलानी (उल्हासनगर) :   सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उल्हासनगर्(जज.ठाणे) शहरातील ववववि भागात रस्तयाींच्या ितुफाा होणारे बकेायिा पाककां ग 
आणण तयामुळे शहरात उद्भवणारी वाहतकू कोंिी थाींबावी म्हणून महानगरपाभलकेन े ननवविा 
प्रकक्रया राबवत महतवाच्या दठकाणी अधिकृत पाककां ग सुरु केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपाभलकेकिून उल्हासनगर रेल्वे स््ेशन येथ ेपाककां ग सुरु करण्यात आले 
परींतु जवळच असलेल्या महानगरपाभलकेच्या आरक्षक्षत भूखींिावर काही भूमाकफया बेकायिा 
वाहनतळ उभारून वसुली करीत असल्याच े दिनाींक २२ डिसेंबर, २०१९ रोजी वा तया समुारास 
ननिशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महानगरपाभलकेचा वाहन ववभाग आणण वाहतूक पोलीस रस्ते अिववण्याऱया 
सिर बेकायिा वाहनतळावर कोणतीच कारवाई करीत नसल्याचेही ननिशानास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने्चौकशी केर्ी्आहे्काय,्चौकशीनुसार्सींबींिीत िोषीींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ मशांदे (०३-११-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३), (४) व (५) सिर दठकाणी अनधिकृतपणे पाककां गचा व्यवसाय करणारे श्री. वपल्ले याींना 
अनधिकृत पाककां ग बींि करणेबाबत सूचना दिली असता, तयाींनी मा. दिवाणी न्यायालयात िावा 
क्रमाींक २०३/२०१९ िाखल केला आहे. 
्््््सिर प्रकरणी मा.न्यायालयाने दिनाींक १९.११.२०१९ रोजीच्या आिेशान्वये “जैसे थे” अस े
आिेश दिले असून, सिर प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे. 

___________ 
  

म ांबई महानगरपामलिेच्या बाळासाहेब ठािरे िैद्यिीय महाविद्यालयात  
एिा विद्याथीनीची रॅधगांग झाल्याबाबत 

  

(१२)  २८५८ (०५-०४-२०२०).   डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   
सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपाभलकेच्या कूपर रुग्णालयाशी सींलग्न असलेल्या बाळासाहेब ठाकरे 
वैद्यकीय महाववद्यालयातील पदहल्या वषाात भशकणाऱया ववद्यार्थयींनीच े िसुऱया वगााच्या 
ववद्यार्थयाांकिून र धगींग झाल्याची घ्ना माहे डिसेंबर, २०१९ मध्ये वा तया िरम्यान ननिशानास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िॉ.पायल तिवी प्रकरणानींतर सिर गींभीर घ्नचेी रुग्णालयाच ेअधिषठाता याींनी 
र धगींग ववरोिी सभमतीकि ेतक्रार पाठववली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र धगींग ववरोिी सभमतीन ेउक्त घ्नचेा तपास करुन सिरचा अहवाल रुग्णालय 
प्रशासनाकि ेसािर केला आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीनूसार सिर घ्नेत 
िोषी आढळून आलेल्यावींर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (०२-११-२०२०) : (१) दहींिहुृियसम्रा् बाळासाहेब ठाकरे वैद्यकीय 
महाववद्यालयातील वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वषाातील ववद्यार्थयाांना द्ववतीय वषाातील 
ववद्यार्थयाांनी दिनाींक २०.१२.२०१९ रोजी वसतीगहृामध्ये प्रवेश करुन िमकावल्याची बाब 
ननिशानास आली असल्याच ेबहृन्मुींबई महानगरपाभलकेन ेकळववले आहे.     
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) सिर प्रकरणी र धगींग ववरोिी सभमतीमाफा त रुग्णालय प्रशासनाने चौकशी केली 
असून, सिर चौकशीमध्ये तर्थय आढळून आले. 
     र धगींग ववरोिी सभमतीने केलेल्या भशफारशीनुसार द्ववतीय वषाातील िोषी ववद्याथीनीींना 
तीन मदहन्याींकररता वसतीगहृातनू ननषकाभसत करण्यात आले आहे. तसेच, एका िोषी 
ववद्यार्थयााला कक्रिा धच्णीस पिावरुन काढून ्ाकण्यात आले आहे.  
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्््््भववषयात अशा घ्नाींची पुनरावतृती होऊ नये रुग्णालय प्रशासनामाफा त खालीलप्रमाण े
उपाययोजना करण्यात आल्या/येत आहेत:-  
• मुलाींच्या वसतीगहृामध्ये सुरक्षा रक्षकाींची नेमणूक करण्यात आली आहे.  
• सरिार वल्लभभाई प्ेल येथील मुलाींच्या वसतीगहृामध्ये प्रतयेक मजल्यावर सीसी्ीव्ही 
क मेरे बसववण्याची कायावाही सुरु आहे. 
• ॲण््ी र धगींग ॲक््बाबत ववद्यार्थयाांमध्ये जागरुकता ननमााण करण्यासाठी उपक्रम राबववण्यात 
येत आहेत. 
(५) प्रचन उद््ावत नाही. 

___________ 
  

दहांगोली शहरातील भूममगत गटार योजनेच ेिाम अत्यांत सांथ गतीन ेस रु असल्याबाबत 
  

(१३)  २८७४ (२१-०३-२०२०).   श्री.सांतोष बाांगर (िळमन री) :   सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली शहरातील स्जल्हा रुग्णालय पररसरात भूभमगत ग्ार योजनेच ेकाम अतयींत सींथ 
गतीने सुरु असल्याचे नकुतेच माहे डिसेंबर,्२०१९ मध्ये वा तयािरम्यान ननिशानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर योजनेच ेकाम सींथ गतीन े सुरु असल्यान े गींभीर रुग्ण घेऊन येणा-या 
रुग्णवादहकाींना कफरुन जावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय,्तयात काय आढळून आले, 
तिनुसार शासन स्तरावर कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (०२-११-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही.्दहींगोली शहरातील भूभमगत ग्ार 
योजनेचे ९५% काम पूणा झाले असून, उवाररत काम अींनतम ्प्प्यामध्ये आहे. तसेच शहरातील 
स्जल्हा रुग्णालय येथ े जाण्याकरीता जी.एस.्ी. भवन समोरील १२ मी्रचा पयाायी रस्ता 
उपलब्ि असल्याबाबत स्जल्हाधिकारी, दहींगोली याींनी अहवाल सािर केला आहे. 
(३) व (४) प्रचन उद््ावत नाही. 

___________ 
  

उल्हासनगर महानगरपामलिेची (श्ज.ठाणे) पररिहन सममती बरखास्त िरण्याबाबत 
  

(१४)  ३१०५ (२१-०३-२०२०).   श्री.ि मार आयलानी (उल्हासनगर) :   सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उल्हासनगर (जज.ठाणे)्शहरात महानगरपाभलका हद्दीत एक ही बस सुरु नसताना पररवहन 
सभमतीचे १३ सिस्य कायारत असून या सभमतीवर महानगरपाभलका लाखो रुपये खचा कररत 
असून ही सभमती बरखास्त करावी अशी मागणी मा.महापौर याींनी आयुक्त,् उल्हासनगर 
महानगरपाभलका याींच्याकि ेदिनाींक २४ डिसेंबर, २०१९ रोजी वा तया समुारास केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, महानगरपाभलकेकि े नगरसेवकाींना ननिी िेण्यासाठी पैस े नसून मात्र सिर 
पररवहन सभमतीच्या कायालयीन कमाचारी व सभमती सभापती व सिस्य याींच्यावर लाखो रुपये 
खचा करण्यात येत असून नगरसेवकाींमध्ये नाराजीच ेवातावरण पसरले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, महानगरपाभलकेची आधथाक स्स्थती त्रबक् असताना आवचयक खचा ्ाळून 
अधिकचा खचा केला जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, महानगरपाभलका अींतगात २५ शाळा सुरु असताींना महानगरपाभलका भशक्षण 
सभमती बरखास्त करण्यात आली तर एक ही बस सुरु नसताींना पररवहन सभमती बरखास्त 
करण्यात आली नसल्याचा आरोप केला जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, पररवहन सभमती बरखास्त करण्यासाठी शासनाच्या वतीने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (०५-११-२०२०) : (१) उल्हासनगर महानगरपाभलकेतील पररवहन सभमती 
बरखास्त करण्याबाबत मा. महापौर याींनी पत्र दिले ही बाब खरी आहे. 
(२) उल्हासनगर महानगरपाभलकेच्या पररवहन सभमतीमध्ये २ कायाालयीन कमाचारी कायारत 
असून, पररवहन सभापती याींना वाहन भतता व सिस्याींना सिस्य मानिन िेण्यात येते. 
(३) उल्हासनगर महानगरपाभलकेमाफा त अधिकचा खचा केला जात असल्याची बाब खरी नाही. 
(४) व (५) महाराषर प्राथभमक भशक्षण अधिननयम १९४७ ननरभसत होऊन भशक्षण हक्क 
अधिननयम लागू झाल्यामळेु दिनाींक १ जुलै, २०१३ रोजीच्या शासन ननणायानुसार उल्हासनगर 
महानगरपाभलकेची भशक्षण सभमती बरखास्त करण्यात आली आहे. 
्््््उल्हासनगर महानगरपाभलका के्षत्रात पररवहन सेवा सुरु करण्यासाठी सन २०१६ पासून 
ई-ननवविा प्रकक्रया राबववण्यात येत होती. तथावप, सिर ननवविेस वारींवार मुितवाढ िेऊनही 
योग्य प्रनतसाि न भमळाल्यामुळे पररवाहन सभमतीच्या मान्यतेन े ई-ननवविेतील अ्ी व शती 
भशधथल करुन सन २०१८ मध्ये ई-ननवविा नव्यान े प्रभसध्ि करण्यात आली. परींतु सिर 
ननवविेसही तीन वेळा मुितवाढ िेऊन िेखील योग्य प्रनतसाि भमळाला नाही. तद्नींतर दिनाींक 
१५.११.२०१९ रोजी नव्याने ई-ननवविा प्रभसध्ि करण्यात आली. तथावप सिर ननवविेस अद्यावप 
योग्य प्रनतसाि भमळाला नाही.  
्््््सद्य:स्स्थतीत उल्हासनगर महानगरपाभलका के्षत्रातील जनतेसाठी बस सेवा सुरु 
करण्याकररता नव्यान ेई-ननवविा प्रकक्रया सुरु आहे. 
्््््सिर ननवविा प्रकक्रया सुरु असल्यामुळे पररवहन सभमती बरखास्त करण्याचा प्रचनच 
उद््ावत नाही. 
(६) प्रचन उद््ावत नाही. 
  

___________ 
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मौजे िेळि ेरोड (ता.श्ज.पालघर) येथे पूिा-पश्श्चम भागास जोडणाऱ्या  
रेल्िे स्थानिािरील उड्डाणप लाच्या मांज रीबाबत 

  

(१५)  ३२०९ (१८-०३-२०२०).   श्री.दहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.क्षितीज ठािूर (नालासोपारा) :   
सन्माननीय सािाजननि बाांधिाम (सािाजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मौजे केळव े रोि (ता.स्ज.पालघर) या पस्चचम् रेल्वेच्या स्थानकाजवळ पूवा-पस्चचम भाग 
जोिणारा उड्िाणपलू होणे अतयींत गरजेच े असून या सींबींिीची मागणी साततयान े स्थाननक 
जनता, लोकप्रनतननिी आिीींनी वेळोवेळी करुनही अद्याप याबाबत कोणताही ननणाय न 
झाल्याने स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी दिनाींक १७ डिसेंबर, २०१९ रोजी वा तयासुमारास 
मा.सावाजननक बाींिकाम मींत्री याींचकेि ेलेखी ननवेिन दिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू ननवेिनाच्या अनुषींगान ेशासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण (१४-०७-२०२०) : (१) होय हे खरे आहे.  
(२) केळवे रोि स्थानकाच्या पस्चचम बाजून े इ.स्ज.मा-४९ व पूवा बाजून े इ.स्ज.मा-६१ हे िोन 
रस्ते एकमेकाींस समाींतर असून ते स्जल्हा पररषिेच्या अखतयाररत येतात. िोन्ही रस्तयामिील 
अींतर ४० त े ५० मी्र एवढे आहे. सिर िोन रस्तयाींमिून मुींबई-अहमिाबाि ही रेल्वे लाईन 
असून, सिर उड्िाण पुलासींिभाात रस्ते ववकास आराखड्यानुसार सावाजननक बाींिकाम ववभागाच े
रस्ता / पुल बाींिण्याच ेकोणतेही ननयोजन नाही. मात्र स्जल्हा ननयोजन सभमतीच्या बैठकीत 
मा.लोकप्रनतननिी व स्जल्हाधिकारी याींनी उड्िाण पुलाच्या बाींिकामासाठी अींिाजपत्रक तयार 
करण्याच्या सचूना दिल्या होतया. तयानुसार ढोबळ अींिाजपत्रक तयार करुन दि.१७/१२/२०१९ 
रोजी स्जल्हाधिकारी, पालघर याींना िेण्यात आले आहे. 
(३) प्रचन उद््ावत नाही. 

___________ 
  
िामशम श्जल््यातील तहमसल ि ग्रामपांचायतीमध्ये महानेट प्रिल्प िायााश्न्ित िरण्याबाबत 

  

(१६)  ३४३३ (२१-०३-२०२०).   श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.अममन पटेल (म ांबादेिी), श्रीमती 
स लभा खोडिे (अमरािती) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाभशम स्जल््यातील तहभसल कायाालये आणण ग्रामपींचायत पररसरात शासनाने माहे 
फेब्रुवारी, २०१८ मध्ये वा तयािरम्यान एका अध्यािेशानुसार महाने्  प्रकल्प उभारण्याचे ननिेश 
दिले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तयासाठी ताींत्रत्रक स्वरुपाची कामे सुरु होवून वषाभरापेक्षा जास्त कालाविी 
उल्ला तरी अद्याप एकाही ग्रामपींचायतीमध्ये महाने् प्रकल्प कायाास्न्वत होवू शकला नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, यासींिभाात शासनाने मादहती घेवून वाभशम स्जल््यातील तहभसल कायाालये व 
ग्रामपींचायत पररसरात महाने् प्रकल्प उभारण्याबाबत कोणती कायावाही केली्वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. उद्धि ठािरे (०२-०७-२०२०) : (१) होय, दि.१८ फेब्रुवारी, २०१८ रोजीच्या शासन 
ननणायानुसार महाने् प्रकल्पामाफा त राज्यातील २६ स्जल्हयातील १७२ तालुक्यातील जवळपास 
१२७४० ग्रामपींचायतीना इीं्रने् ने जोिण्यात येत आहेत. ज्यामध्ये वाभशम स्जल्हयातील 
ग्रामपींचायतीचा समावेश आहे. 
(२) नाही, कें द्र शासनाच्या िरूसींचार ववभागाने ननवविा प्रकक्रयेला मान्यता दिल्यानींतर 
दि.१५/२/२०१९ रोजी प्रकल्पाच ेकाया सुरु करण्यात आले. प्रकल्प यशस्वीपणे राबववण्याकररता 
तसेच स्थाननक प्रचन सोिववण्याकररता स्जल्हाधिकारी याींच्या अध्यक्षतेखाली सभमती स्थावपत 
करण्यात आली. वाभशम स्जल्हयातील वाभशम, रीसोि, कारींजा, मालेगाव व मनोरा या 
तालुक्यात प्रकल्प राबववण्याच े काम प्रगतीपथावर असून उपलब्ि ३४६ पैकी २२० 
ग्रामपींचायतीमध्ये फायबर पोहचली असनू १५५ ग्रामपचायींतीमध्ये ने्वका  उभारण्यात आले 
आहे तसेच ४९ ग्रामपींचायतीमध्ये इीं्रने्ची तपासणी पूणा झाली आहे. 
(३) सींबींधित नाही. 
(४) सींबींधित नाही. 

___________ 
  

मसांग इस्टेट, िाांददिली (पूिा) म ांबई १२० फूट डी.पी.रोड येथील  
ननष्िासनाची िारिाई थाांबविण्याबाबत 

  

(१७)  ४२४२ (०५-०४-२०२०).   श्री.प्रिाश स ि े(मागाठाणे) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भसींग इस््े्, काींदिवली (पूवा) मुींबई १२० फू् िी.पी.रोि येथील कारवाई थाींबववण्याबाबत 
स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी दिनाींक १९ जुलै, २०१७ रोजी वा तयासुमारास पासून वारींवार 
मा.सहा.आयुक्त, मुींबई महानगरपाभलका, आर-मध्य, बोररवली (प.) मुींबई याींच्याकि े लेखी 
तक्रार केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननवेिनानसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (०२-११-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ववकास ननयोजन आराखिा, २०३४ मध्ये उपरोक्त रस्ता हा ववकास ननयोस्जत रस्ता मींजूर 
झाला असनू दिनाींक २३/०१/२०२० पासून महानगरपाभलकेला हस्ताींतरीत केला आहे. या 
ववभागात होणारी वाहतकू कोंिी सोिववण्यासाठी सिर रस्ता ववकभसत करणे आवचयक आहे. 
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तयामुळे सिर ववकास ननयोस्जत रस्तयात बाधित झालेल्या झोपिीिारकाींना प्रचभलत 
िोरणानुसार पुनवासन करुन रस्तयाचे काम करणे आवचयक असल्याने सिर कारवाई थाींबववणे 
सींयुक्तीक होणार नाही, अस ेबहृन्मुींबई महानगरपाभलकेने कळववले आहे. 
(३) प्रचन उद््ावत नाही. 

___________ 
  

बोररिली (म ांबई) प्रभाग क्र.२५ येथील रस्त्याच्या द तफाा उभ्या राहणा-या िाहनाांबाबत 
  

(१८)  ४२४८ (०६-०४-२०२०).   श्री.प्रिाश स ि े(मागाठाणे) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बोररवली्(मुींबई) प्रभाग क्र.२५ येथील १२० फू् रस्ता स्व. ववलासराव िेशमुख चौक, ६० 
फू् रस्ता ठाकूर सका ल ते दत्तानी पाका  गणपती ्ॉवर, १३.४० भम्र रस्ता लक्ष्मी नगर, 
इसीस हॉस्स्प्ल व ऑक्सफोिा शाळेजवळ, जानूपािा ररक्षा स्  ्ि ते सनभस्ी वसाहतीजवळ 
रस्तयाच्या ितुफाा उभ्या राहणा-या वाहनाींबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी दिनाींक १३ जून, 
२०१७ रोजी वा तयासुमारास पासुन वारींवार मा.वररषठ पोभलस ननररक्षक, वाहतूक ववभाग, 
काींदिवली, मा.महानगरपाभलका उपायुक्त–परर.७, काींदिवली, मुींबई याींच्याकि ेलेखी तक्रार केली, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननवेिनानसुार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथ मशांदे (०२-११-२०२०) : (१) बोररवली, मुींबई प्रभाग क्र.२५ मिील रस्तयाींवर ितुफाा 
उभ्या राहणाऱया वाहनाींबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेकि े तक्रारी 
केल्या असल्याचे महानगरपाभलकेने कळववले आहे.     
(२) व (३) सिर ननवेिनाींनुसार बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेमाफा त खालीलप्रमाण े कारवाई 
करण्यात आली/येत आहे:- 
•्सिर ववभागातील ठाकूर स्व्हलेज सनभस्ी रस्ता, ओबेरॉय ्ॉवर, ६० फु्ी रोि, महािेव 
अपा ा्में् इतयािी दठकाणी बेवारस अवस्थेत उभ्या असलेल्या व रस्तयावरील अनधिकृत 
ग रेजवर दिनाींक ११.१२.२०१८, १७.१२.२०१९, २९.०१.२०२० व दिनाींक ०४.०२.२०२० रोजी कारवाई 
करुन बेवारस वाहने जप्त केली आहेत. 
•् १२० फु् रोि, ठाकूर स्व्हलेज रस्तयावरील बस थाींब्यापासून ५० मी्रच्या अींतरापयांत 
वाहनाींना पाककां ग करण्यास मनाई आहे अस ेसूचना फलक प्रिभशात केले आहेत. 
•्सिर दठकाणी अनधिकृत पाककां ग आढळल्यास वाहन ेजप्त करण्यात येऊन िींिातमक कारवाई 
करण्यात येते. 
•् इतर दठकाणी उभ्या असलेल्या वाहनाींवर कारवाई करण्यासाठी वररषठ पोलीस ननरीक्षक 
(वाहतुक) तसेच सहाय्यक पोलीस आयुक्त (वाहतकु ननयोजन) याींना कळववण्यात आले आहे. 
•्जानुपािा ररक्षा स्  ्ण्ि त ेपाींि ेनगर या दठकाणी व इतर ववववि रस्तयाींवर सम-ववषम पाककां ग 
आणण “पे ॲण्ि पाका ” ची सुवविा उपलब्ि करण्याकररता वररषठ पोलीस ननरीक्षक (वाहतकु) 
याींना कळववण्यात आले आहे. 

___________ 
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िासार मसरशी (ता.ननलांगा, श्ज.लातूर) या गािास नगरपांचायतीचा दजाा देणेबाबत 
  

(१९)  ४५८१ (०५-०४-२०२०).   श्री.अमभमन्य  पिार (औसा) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कासार भसरशी (ता.ननलींगा, स्ज.लातूर) हे गाव २५००० पेक्षा जास्त लोकसींख्येच ेगाव असनू 
१७ सिस्याींची ग्रामपींचायत व मोठी बाजारपेठ असल्यान ेतसचे सिर गाव कनाा्क सीमेजवळ 
असल्यान ेगावाचा मुलभूत सुवविाींचा आराखड्यानुसार ववकास होण्यासाठी व गावातील व्यापारी 
आणण  जनतेला मुलभतू सोयीसुवविा उपलब्ि होण्यासाठी सिर गावास नगरपींचायतीचा िजाा 
िेण्याबाबत ग्रामपींचायतीने ठरावाद्वारे  मागणी केली असून स्थाननक लोकप्रनतननिी (औसा) 
याींनी मा.मुख्यमींत्री, उप मुख्यमींत्री नगरववकास मींत्री  याींच्याकि ेननवेिनाद्वारे माहे जानेवारी-
फेब्रुवारी मध्ये वा तयािरम्यान ननवेिनाद्वारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर गावास नगरपींचायतीचा िजाा िेण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (०२-११-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) मौजे कासार भसरशी, ता.ननलींगा, स्ज.लातूर या गावास नगरपींचायतीचा िजाा 
भमळणेबाबतच्या प्रस्तावासींिभाात स्जल्हाधिकारी, लातूर याींनी तयाींच्या स्तरावर कायावाही सुरु 
असल्याबाबत अहवाल सािर केला आहे. 
(३) प्रचन उद््ावत नाही. 

___________ 
  

म ांबई महानगरपामलिा रुग्णालयाांसाठी रुग्णिादहिा आणण शििादहनी खरेदी िरण्याबाबत 
  

(२०)  ५०६५ (०५-०४-२०२०).   श्री.पराग शाह (घाटिोपर पूिा) :   सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपाभलका रुग्णालयाींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गरीब रुग्ण उपचारासाठी येत 
असून अनेक रुग्णाींना वेळीच रुग्णवादहका तसेच ननिन झालेल्या रुग्णासाठी शववादहनी 
उपलब्ि होत नाही तयामुळे रुग्णवादहका आणण शववादहनी खरेिी करण्याचे स्थायी सभमतीन े
प्रशासनास ननिेश दिल्याची बाब दिनाींक ८ जानेवारी, २०२० रोजी वा तयासमुारास ननिशानास 
आली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, तयानींतर शववादहन्याींची कोणतया भागात गरज आहे याचा अभ्यास करावा 
आणण तयाींच्या खरेिीसाठी तातिीने प्रस्ताव तयार करावा असेही ननिेश िेण्यात आले आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर ननिेशाची अींमलबजावणी महानगरपाभलका प्रशासनाकिून करण्यात आली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी केर्ी् आहे् काय,् चौकशीनुसार् शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (३०-०९-२०२०) : (१) व (२) हे खरे आहे.  
(३) सिर ननिेशानसुार अनतररक्त आयुक्त (पूवा उपनगरे) याींनी महानगरपाभलकेच्या पररवहन 
ववभागाकररता ४ शववादहन्याींच्या खरेिीचा प्रस्ताव पाठववल्याच ेस्थायी सभमतीच्या ननिशानास 
आणून दिले.  
्््््तसेच सिर सेवा अतयावचयक असल्याने अनतररक्त आयुक्त (पूवा उपनगरे) याींनी 
पररवहन ववभागाला सद्य:स्स्थतीचा अभ्यास करुन शववादहनी खरेिीचा प्रस्ताव पाठववण्याच्या 
सूचना दिल्या असल्याच ेबहृन्मुींबई महानगरपाभलकेने कळववले आहे.  
(४) व (५) सिर प्रकरणी अधिक शववादहन्या खरेिी करण्याच े ननिेश महानगरपाभलकेच्या 
पररवहन ववभागाला िेण्यात आले असून, याव्यनतररक्त ४ शववादहन्या खरेिीबाबतची ननवविा 
प्रकक्रया सुरु आहे.  
्््््तसेच, सद्य:स्स्थतीत बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेकि े ३ शववादहन्या आणण १० 
रुग्णवादहन्या असून तया गरजू नागररकाींना रुग्णालयाींमाफा त उपलब्ि करुन िेण्यात येतात. 
्््््कोववि-१९ या महामारीचा सामना करण्यासाठी बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेमाफा त ३९ 
शववादहन्या आणण ३६ रुग्णवादहनी सेवा भाितेतवावर महानगरपाभलकेच्या ववववि रुग्णालयाींना 
उपलब्ि करुन िेण्यात आल्या आहेत. 
्््््याव्यनतररक्त माहे जुल,ै २०२० मध्ये महानगरपाभलकेने २० ्ा्ा ववींगर रुग्णवादहका 
खरेिी केल्या असून, मे. झी एीं्र्ेनमें् याींचेकिून १२ मदहींद्रा सुप्रो व म.े्ा्ा सन्स याींचकेिून 
२० ्ा्ा ववींगर रुग्णवादहका बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेस िेणगी स्वरुपात प्राप्त झाल्या 
असल्याच ेबहृन्मुींबई महानगरपाभलकेने कळववले आहे.       

___________ 
  

शासनाने स रु िेलेल्या अन शेष नामि सांगणि प्रणालीबाबत 
  

(२१)  ५३०८ (२०-०३-२०२०).   श्री.अममत झनि (ररसोड), श्रीमती श्िेता महाले (धचखली) :   
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील प्रर्ंबित् असरे्ल्या पिोन्नतया, त्रबींिनुामावली व आकृतीबींिाच्या प्रकरणाींचा 
तातिीन ेननप्ारा होत नसल्यामळेु स्वायतत सींस्था, शासकीय कायाालयाींचा कारभार ववस्कळीत 
झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने माहे डिसेंबर, २०१८ मध्ये वा तयािरम्यान ननणाय घेवून येथील पिाींची 
ऑनलाईन नोंिणी करण्यासाठी अनुशेष नामक सींगणक प्रणाली ववकसीत केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सवा स्थाननक स्वराज्य सींस्था शासकीय, ननमशासकीय कायाालये / महामींिळे 
तसेच ववद्यापीठ, खाजगी अनुिाननत शैक्षणणक सींस्थाींमिील महा्आय्ी महामींिळाने ववकभसत 
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केलेल्या अनुशेष नामक सींगणक प्रणालीवर पिाींची ऑनलाईन पद्धतीने नोंिणी करण्याची बाब 
शासन स्तरावर सुरु आहे, हे ही खरे्आहे काय, 
(४) असल्यास, यामुळे या प्रणालीत पिाींची ऑनलाईन नोंिणी करण्याच्या कामाला गती 
िेण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
   
श्री. उद्धि ठािरे (०९-११-२०२०) : (१) हे खरे नाही.्मा.उच्च न्यायालयान ेदिनाींक ०४.०८.२०१७ 
च्या ननकालान्वये दिनाींक २५.०५.२००४ चा शासन ननणाय रद्द करुन पिोन्नतीमिील आरक्षण 
अवैि ठरववले आहे. सिर ननकालाववरुध्ि शासनान ेमा.सवोच्च न्यायालयात एस.एल.पी. िाखल 
केली आहे.  मा.सवोच्च न्यायालयाने मा.उच्च न्यायालयाच्या आिेशास स्थधगती दिलेली नाही. 
तयामुळे तुताास पिोन्नतीच्या कोटयातील खुल्या प्रवगाातील ररक्त पिे ननव्वळ तातपुरतया 
स्वरुपात सेवाज्येषठतेनुसार भरण्यात येत आहेत. पिोन्नतीची त्रबींिनुामावली तपासणी 
थाींबववण्यात आलेली नाही. सद्य:स्स्थतीत पिोन्नतीच्या कोटयातील मागासवगीयाींची ररक्त पिे 
भरण्यात येत नाहीत.  
(२) शासनान ेत्रबींिनुामावली ऑनलाईन नोंिणी करण्यासाठी अनुशेष नामक नसून त्रबींिनुामावली 
नामक सींगणक प्रणाली ववकभसत केली आहे. 
(३) होय.्ऑनलाईन पध्ितीन ेत्रबींिनुामावली नामक सींगणक प्रणालीवर पिाींच्या नोंिणीचे काम 
सवा शासकीय, ननमशासकीय कायाालये / महामींिळे तसेच ववद्यापीठ, खाजगी अनुिाननत 
शैक्षणणक सींस्थाींमध्ये सुरु आहे. 
(४)्ऑनलाईन त्रबींिनुामावलीत नोंिणी करण्याच्या कामास गती िेण्यासाठी शासनाने वळेोवळेी 
ववद्यापीठ, शासकीय कायाालये इतयािी दठकाणी कायाशाळा /प्रभशक्षण सत्राींचे आयोजन केले 
आहे. 
(५) प्रचन उद््ावत नाही. 

___________ 
  

पालघर श्जल्हा म ख्यालय ते िसई-विरार उपविभाग याांना  
जोडणाऱ्या म ख्य रस्त्याच्या बाांधिामाबाबत 

  

(२२)  ६०९८ (२१-०३-२०२०).   श्री.क्षितीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.दहतेंद्र ठािूर (िसई) :   
सन्माननीय सािाजननि बाांधिाम (सािाजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) पालघर स्जल््याची स्थापना दिनाींक १ ऑगस््, २०१४ रोजी होऊन पालघर हे स्जल्हा 
मुख्यालय घोवषत होऊनही स्जल्हा मखु्यालय पालघर त े वसई-ववरार उपववभाग याींना 
जोिणाऱया मुख्य रस्तयाच्या बाींिकामासींबींिी तातिीने लक्ष िेण्याबाबतचे ननवेिन स्थाननक 
लोकप्रनतननिीींनी माहे डिसेंबर, २०१७ मध्ये वा तयािरम्यान मा.सावाजननक बाींिकाम मींत्री याींना 
ददरे् आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिरहु ननवेिनातील मागण्या काय आहेत व तया अनुषींगाने तयािाित कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण (१४-०७-२०२०) : (१) होय हे खरे आहे.  
(२) सिर ननवेिनात पालघर तालकु्यातील े्ंभीखोिावे ते वसई तालुक्यातील मारींबळपािा या 
िरम्यान वैतरणा खािीवर पूल बाींिून पालघर ते वसई-ववरार जवळचा मागा ननमााण करणेबाबत 
मागणी करण्यात आली आहे. 
्््््सिर खािीवर पुल बाींिावयाचा झाल्यास १.८० कक.मी. लाींबीचा पूल, २.५० कक.मी. लाींबीच े
जोिरस्ते व जोिरस्तयासाठी अींिाजे ७.५ हेक््र जमीनीच े भूसींपािन आवचयक असून, सिर 
पुलाचे काम ननिी, ननकष व प्रािान्य क्रमाच्या अिीन राहून हाती घेण्याचे ननयोजन राहील. 
(३) प्रचन उद््ावत नाही. 

___________ 
  

साांताकू्रझ पूिा (म ांबई) येथील निरत्न प निासन प्रिल्पातील  
ननयोश्जत रस्ता प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(२३)  ८९३८ (२८-०५-२०२०).   अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-
िोळीिाडा), अॅड.आमशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पूिा) :   सन्माननीय 
गहृननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींताकू्रझ पूवा (मुंिई)्येथील नवरतन पुनवासन प्रकल्प सन २०१२ मध्ये पूणा झाला असून 
तेथील सींक्रमण भशबीराच्या जागी ननयोस्जत असलेला रस्ता अद्यापही प्रलींत्रबत असल्याच ेमाहे 
मे, २०२० मध्ये वा तयािरम्यान ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर पुनवासन प्रकल्पातील काही रदहवाचयाींचे स्थलाींतर बाकी असल्यामुळे हा 
ननयोस्जत रस्ता प्रलींत्रबत असल्याचे ननिशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर सींक्रमण भशबीराच्या जागी ननयोस्जत रस्ता करण्याच्या दृष्ीन ेशासनान े
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. श्जतेंद्र आव्हाड (०२-११-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
्््््सिर झोपिपट्टी पुनवासन योजनेत एकूण ०४ पुनवासन इमारतीींचे बाींिकाम पूणा झाले 
असून तयापैकी ०३ इमारतीींना भोगव्ा प्रमाणपत्र (भाग) जारी केलेले आहे. तसेच ०१ ववक्री 
घ्क इमारत असून जोतयापयांतची बाींिकाम परवानगी िेण्यात आलेली आहे. ननयोस्जत रस्ता 
अद्यापपयांत प्रलींत्रबत आहे.  
(२) सिर झोपिपट्टी पुनवासन योजनेत एकूण २९० झोपिीिारक असून तयापैकी २७२ पात्र 
झोपिीिारकाींचे पुनवासन झालेले आहे.  १८ अपात्र झोपिीिारकाींची पात्रता बहृन्मुींबई 
महानगरपाभलकेमाफा त ननस्चचत झाल्यास झोपिपट्टी पुनवासन प्राधिकरणाच्या ननयमाींनुसार 
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पुढील कायावाही करण्यात येईल.  इतर अनधिकृत झोपिीिारकाींनी ववकास ननयींत्रण रस्तयावर 
अनतक्रमण केलेले आहे.  तयाींच्या ननषकासनाची कारवाई बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेमाफा त सुरु 
आहे.  
(३)् सिर झोपिपट्टी पुनवासन योजनेत १८.३० मी. ववकास ननयोजन रस्तयाच्या जागेवर 
तातपुरते सींक्रमण भशबीर बाींिण्यात आलेले होत.े सिरच े तातपुरते सींक्रमण भशबीर हे 
ववकासकामाफा त एक सिननका (तळमजला+पदहला माळा) सोिून ननषकाभसत करण्यात आलेले 
आहे. सिर सिननकेत अनधिकृत व्यक्तीमाफा त घुसखोरी झाल्यामुळे ननषकाभसत करण्यात आले 
नाही. याव्यनतररक्त इतर अनधिकृत झोपिीिारकाींनी ववकास ननयींत्रण रस्तयावर अनतक्रमण 
केलेले आहे. सिर रस्ता हस्ताींतरण करण्याकरीता रस्तयावरील झोपड्या महानगरपाभलकेतफे 
ननषकासन करणे आवचयक आहे. तयानुषींगाने सिरची कायावाही सहा.आयुक्त, एच/पूवा ववभाग 
कायाालय बहृन्मुींबई महानगरपाभलका याींच्यामाफा त सुरु असून सिर प्रकरणी सक्षम प्राधिकारी 
तथा सहा.आयुक्त एच पूवा याींनी ०९ झोपिीिारकाींना महाराषर झोपिपट्टी के्षत्र (सु.नन. व पु.) 
अधिननयम, १९७१ च े कलम ३ झिे-१ (४) अन्वये नो्ीस बजावण्यात आलेली आहे.  
झोपिीिारकाींचे ननषकासन झाल्यानींतर रस्ता हस्ताींतरणाची कायावाही करण्याचे ननयोजन आहे.  
(४)्प्रचन उद््ावत नाही.  

___________ 
  

िसई ताल क्यामधील (श्ज.पालघर) पाणज ूग्रामस्थाांच्या स्ितांत्र प लाच्या मागणीबाबत 
  

(२४)  १०७२७ (०३-०६-२०२०).   श्री.दहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.क्षितीज ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.राजेश पाटील (बोईसर), श्री.विनोद ननिोले (डहाणू) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वसई तालुक्यामिील (स्ज.पालघर) पाणज ूग्रामस्थ स्वतींत्र पुलाची मागणी साततयाने अजा, 
ववनींती, आींिोलन े व िरणे इ. लोकशाही मागाान े मागील अनके वषे करीत असून अद्यापही 
पाणजू बे् ते नायगाव अशा सागरी पुलासाठी मा.सावाजननक बाींिकाम मींत्री महोियाींनी आिेश 
िेऊनही कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भाईंिर आणण नायगाव या रेल्वे स्थानक आणण खािीवरील पुलाींच्या मध्यभागी 
चारही बाजूींनी पाण्यानी वेढलेल्या ३००० लोकवस्तीच्या पाणज ूगावाची पुलाअभावी खुप गैरसोय 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिरहु पाणजू बे् ातील ग्रामस्थाींना सद्या नायगावच्या ककनाऱयावरुन बो्ीने 
प्रवास करावा लागत असून रात्री ८ नींतर बो्ीींचा प्रवासबींि असल्याने ग्रामस्थाींना अींिारात रेल्व े
पुलावरुन जीवघेणा प्रवास करावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी पाणजू बे् ते नायगाव हा सागरी पुलाचा पयााय शासन ककती 
कालाविीत तेथील ग्रामस्थाींसाठी उपलब्ि करुन िेणार आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ मशांदे (२८-१०-२०२०) :(१), (२), (३) व (४) मुींबई महानगर प्रिेश ववकास 
प्राधिकरणामाफा त वसई-भाईंिर खािीपूलाचे काम प्रस्ताववत असनू, सिर प्रस्तावात पाणजू 
बे्ाला जोिणा-या पोचमागााच े कामाचा समावेश आहे व ही सुवविा पाणज ू रदहवाचयाींना 
रहिारीसाठी उपयोगी होईल. सिरचे काम ननवविा स्तरावर आहे. प्रस्ताववत खािी पूलाच्या 
कामाचे कायाारींभ आिेश दिल्यानींतर अींिास्जत ३ वषााचा कालाविी अपेक्षक्षत आहे.   
(५) प्रचन उद््ावत नाही. 

___________ 
  

प णे येथे स्िच्छ सिेिणासाठी नमेलेल्या िेपीएमजी आणण अनेस्ट अॅन्ड यांग ्या  
सल्लागार िां पनीच्या िामामध्ये गैरव्यिहार आढळून आल्याबाबत 

  

(२५)  ११३१२ (१७-०९-२०२०).   श्री.मभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे येथे स्वच्छ सवेक्षणासाठी नमेलेल्या केपीएमजी आणण अनेस्् अ न्ि यींग ्या 
सल्लागार कीं पनीच्या कामामध्ये गैरव्यवहार आढळून आल्याचे माहे एवप्रल, २०२० मध्ये वा 
तयािरम्यान ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या िोन्ही सल्लागार कीं पनीींना महानगरपाभलकेकिून जवळपास ४ को्ी रुपये 
रक्कम अिा करण्यात आली असताींना िेखील सन २०१९-२० च्या स्वच्छ सवेक्षण स्पिेसाठी 
आवचयक ननकषामध्ये महानगरपाभलका येत नसल्याचे ननिशानास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या सल्लागार कीं पनीने आपल्या कामामध्ये अननयभमतता केल्यान े स्पिेसाठी 
पात्र न झाल्याने महानगरपाभलकेचे तसेच शासनाचे महसुली नुकसान झाले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी महानगरपाभलकेच्या अधिकाऱयाींच्या आणण सल्लागार कीं पनीच्या 
सींगनमताने झालेल्या अननयभमततेची चौकशी केली आहे काय, चौकशीनूसार सींबींधिताींवर 
कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (०४-११-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३)् स्वच्छ सवेक्षण २०१९-२० साठीच्या कालाविीमध्ये “मे. अनेस्् ॲन्ि यींग” या 
सल्लागार कीं पनीन ेमाहे एवप्रल २०१९ पासनू माहे जनू २०१९ पयांत काम केले व तयाींना या 
कालाविीसाठी रू. १६,२०,०४१/- रक्कम महानगरपाभलकेमाफा त अिा करण्यात आली आहे. 
्््््“मे. केपीएमजी ॲिव्हायझरी सस्व्हासेस प्रायवे् भलभम्ेि” या सल्लागार कीं पनीन े माहे 
सप् े्ंबर २०१९ पासून जानेवारी २०२० पयांत काम केले असनू या कालाविीकरीता रूपये 
२०,७२,८७०/- रक्कम महानगरपाभलकेमाफा त अिा करण्यात आली आहे. 
्््््सिर िोन्ही सींस्थसे भमळूण एकूण रूपये ३६,९२,९११/- अिा करण्यात आल्याचे आयुक्त, 
पुणे महानगरपाभलका याींनी कळववले आहे. 
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्््््स्वच्छ सवेक्षण २०२० स्पिते पुणे महानगरपाभलकेला भारतात १५ वा क्रमाींक (१० लाख 
पेक्षा जास्त लोकसींख्या असलेले शहर) प्राप्त झालेला आहे. तसेच पुणे महानगरपाभलकेला 
गाबेज भस्ी रे्ीींग मध्ये “३ स््ार रेद्ींग” प्राप्त झाले असून ओिीएफ++ स्ीकफकेशन िेखील 
प्राप्त आहे. 
(४) व (५) प्रचन उद््ावत नाही. 

___________ 
  

म ांबईमधील सायन, ि पर, िे ई एम, राजािाडी या रुग्णालयात िोरोना िॉडामध्ये  
प्लॅश्स्टिच्या आिरणात ग ांडाळलेले मतृदेह पडून असल्याबाबत 

  

(२६)  ११३६३ (१०-०७-२०२०).   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपूर दक्षिण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आमशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशडी), 
श्री.राम िदम (घाटिोपर पश्श्चम), श्री.अमभमन्य  पिार (औसा), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), 
िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पूिा), श्री.गणपत गायििाड 
(िल्याण पूिा), श्री.किसन िथोरे (म रबाड), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.मांगेश चव्हाण 
(चाळीसगाि), श्री.अममत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर) :  
सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईमिील सायन, कुपर, के ई एम, राजावािी या रुग्णालयात कोरोना वॉिामध्ये 
प्ल स्स््कच्या आवरणात गुींिाळलेले मतृिेह पिून असल्याच ेतसचे मतृिेहाींच्या आसपास इतर 
रुग्ण उपचार घेत असल्याचे व् िॉक््सा, नसा व नातेवाईक याींची ये- जा सुरू असल्याच े
स्व्हडिओ समाजमाध्यमाींव्िारे समोर आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोरोना रुग्णाींच ेनातेवाईक मतृिेह ताब्यात घेण्यास ्ाळा्ाळ करीत असल्यान े
तसेच शवागाराींची असलेली कमतरता यामुळेच हे घित आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कोरोना रुग्णाींची वाढती सींख्या ववचारात घेता शवागाराींची सींख्या 
वाढववण्याबाबत तसचे मतृिेहाींची हेळसाींि थाींबवनू तयाींच े पुढील योग्य त े अींनतम सींस्कार 
कोरोनाचा प्रािभुााव होऊ न िेता पार पािण्याच्या दृष्ीने कोणतया उपाययोजना करण्यात येत 
आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (२९-१०-२०२०) : (१) बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेच्या रुग्णालयाींमिील कोरोना 
वॉिामध्ये मतृयू झालेला शव सींबींधित वॉिामिून ३० भमनन्ाींच्या आत शवागहृात हलववण्यात 
येतो. तसेच, उपचारािरम्यान मतृयू होणाऱया कोववि बािीत रुग्णाींच ेमतृिेह सींसगा ्ाळण्यासाठी 
भलकप्रुफ प्लास्स््क ब गमध्ये ननजांतुकीकरण करुन ठेवण्यात येतात. 
्््््मात्र मतृाच्या नातेवाईकाींच ेआगमन, पोलीस ववभागाकिील ना-हरकत प्रमाणपत्र इतयािी 
प्रशासकीय बाबी पूणा होण्यास ववलींब लागला. तयामुळे सिर मतृिेह रुग्ण कक्षामध्ये काही 
काळ ठेवावा लागला याची धचत्रकफत दिनाींक ६ मे, २०२० रोजी समाजमाध्यमाींवर प्रसाररत 
झाली.  
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्््््सिर् धचत्रकफतीची सतयता आणण वास्तववकता पिताळण्यासाठी बहृन्मुींबई 
महानगरपाभलकेमाफा त गठीत करण्यात आलेल्या चौकशी सभमतीस सिर धचत्रकफत दिनाींक १८ 
एवप्रल, २०२० पूवीची असल्याचे आढळून आले. 
(२)्व्(३) बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेच्या रुग्णालयात शव ठेवण्याकररता शीतगहृामध्ये मतृिेह 
ठेवण्यासाठी जागेची कमतरता झालेली नाही. कोरोना रुग्णाींची वाढती सींख्या ववचारात घेता, 
के.ई.एम. रुग्णालयात महानगरपाभलकेमाफा त िोन अधिक शीतगहृ मागववण्यात आले आहेत. 
तसेच, बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेच्या इतर रुग्णालयाींमध्ये मतृिेह ठेवण्याची पुरेशी व्यवस्था 
असून, शासनान े वेळोवेळी पाररत केलेल्या मागािशाक ततवानसुार मतृिेहाींची हेळसाींि न होता 
अींनतम सींस्कार पार पािण्याच्या दृष्ीने सवा काळजी घेतली जात.े  
्््््कोववि रुग्णाींच्या मतृिेहाींच्या बाबतीत ननस्चचत करण्यात आलेल्या मानक 
कायापध्ितीनुसारच कायावाही केली जात.े 
्््््तसेच, बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेमाफा त गठीत करण्यात आलेल्या सभमतीच्या 
भशफारशीनसुार कोववि रुग्णाींच ेमतृिेह हाताळण्यासाठी सववस्तर मानक कायापध्िती ननगाभमत 
करण्यात आली असून, तयानसुार कायावाही केली जात असल्याच ेबहृन्मुींबई महानगरपाभलकेन े
कळववले आहे. 
(४) प्रचन उद््ावत नाही. 

___________ 
  

म ांबईतील अनेि विभागाांमध्ये िरोना महामारीच्या िािावधीत अनधधिृत  
बाांधिामे मोठ्या प्रमाणात िाढली असल्याबाबत 

  

(२७)  ११४७३ (१७-०९-२०२०).   श्री.सांजय पोतनीस (िमलना) :   सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  मुींबईतील अनके ववभागाींमध्ये करोना महामारीच्या् कार्ावधीत अनधिकृत बाींिकाम े
मोठ्या प्रमाणात वाढलेली असल्याचे नकुतेच माहे जून, २०२० मध्ये वा तयािरम्यान 
ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील वषी अनधिकृत बाींिकामावर महानगरपाभलकेने केलेल्या कारवाईनींतर 
परत तयाच जागी पुन्हा अनधिकृत बाींिकाम ेहोत असल्याच ेननिशानास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, २–३ मजल्याच्या या अनधिकृत बाींिकामामुळे पावसाळ्यात िोका ननमााण 
होण्याची भीती ननमााण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय आढळून आले, 
तद्नुसार अनधिकृत बाींिकामे तातकाळ ननषकाभसत करण्याबाबत शासन स्तरावर कोणती 
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ मशांदे (०९-११-२०२०) : (१) दिनाींक १ माचा, २०२० त ेजुल,ै २०२० या कालाविीत 
बहृन्मुींबई महानगरपाभलका के्षत्रातील अनधिकृत बाींिकामाच्या एकूण २०४१ तक्रारी बहृन्मुींबई 
महानगरपाभलकेस प्राप्त झाल्या आहेत.  
्््््तयापैकी ५५७ अनधिकृत बाींिकामाींना नो्ीसा िेऊन, तयापैकी कायिेशीर प्रकक्रया पूणा 
करुन १५९ अनधिकृत बाींिकाम ेननषकाभसत करण्यात आली आहेत. 
्््््उवाररत प्रकरणाींमध्ये कायिेशीर कायावाही सुरु असनू, कायावाही पूणा झाल्यानींतर सिर 
अनधिकृत बाींिकाम े ननषकाभसत करण्यात येणार असल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेन े
कळववले आहे. 
(२) बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेमाफा त ननषकासन कारवाई केल्यानींतर पुन्हा १०१ दठकाणी 
अनधिकृत बाींिकामे करण्यात आली असून, तयापैकी ९५ दठकाणी महानगरपाभलकेमाफा त पुन्हा 
ननषकासनाची कारवाई करण्यात आली आहे. 
्््््उवाररत प्रकरणाींमध्ये कायिेशीर कायावाही सुरु असनू, कायावाही पूणा झाल्यानींतर सिर 
अनधिकृत बाींिकामे ननषकाभसत करण्यात येणार आहेत. 
(३) बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेमाफा त पावसाळ्यापूवी करण्यात आलेल्या सवेक्षणािरम्यान सी-१ 
प्रवगाातील (अतयींत िोकािायक व मोिकळीस आलेल्या इमारती) एकूण ४४३ इमारती आढळून 
आल्या आहेत. 
्््््सिर िोकािायक इमारतीींची यािी महानगरपाभलकेच्या सींकेतस्थळावर प्रभसध्ि करण्यात 
आली असून, तयाबाबत वतृतपत्रात प्रभसध्िीपत्रक प्रभसध्ि करण्यात आले आहे. 
(४) व (५) बहृन्मुींबई महानगरपाभलका के्षत्रातील अनधिकृत बाींिकामाींवर बहृन्मुींबई 
महानगरपाभलकेमाफा त मुींबई महानगरपाभलका अधिननयम १८८८ व महाराषर प्रािेभशक 
नगररचना अधिननयम १९६६ अन्वये कारवाई करण्यात येते. 
्््््दिनाींक ०१.०४.२०१९ ते माहे जुलै २०२० पयांत बहृन्मुींबई महानगरपाभलका के्षत्रातील 
एकूण ६१०६ अनधिकृत बाींिकामाींना नो्ीसा िेऊन तयापैकी कायिेशीर प्रकक्रया पूणा करुन 
२६४२ अनधिकृत बाींिकाम ेमहानगरपाभलकेमाफा त ननषकाभसत करण्यात आली आहेत. 
्््््उवाररत प्रकरणाींमध्ये पुढील कायिेशीर कायावाही सुरु असून, कायावाही पूणा झाल्यानींतर 
सिर अनधिकृत बाींिकाम े ननषकाभसत करण्यात येणार आहे असे बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेन े
कळववले आहे. 

___________ 
  
म ांबईतील िािोला, साांताक्र झ (पूिा) येथील हॅप्पी हाऊस इमारत तसचे ि लाा (पश्श्चम) येथील 

मननषा प्लाझा ि न्य  हॉल रोड येथील चक्िीिाला इमारतीांची द रिस्था झाल्याबाबत 
  

(२८)  ११५२७ (१६-०७-२०२०).   श्री.सांजय पोतनीस (िमलना) :   सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील वाकोला, साींताकु्रझ (पूवा) येथील ह प्पी हाऊस इमारत क्र.१,्२,्३,्४ व ५ या 
इमारती िोकािायक अवस्थेत असल्याचे नकुतेच ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त इमारती कोणतयाही क्षणी कोसळून मोठी िघुा् ना होण्याची िा् शक्यता 
असल्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधिींनी पत्रव्यवहार करुन व अधिका-यासमवेत प्रतयक्ष पाहणी 
करुन प्रशासनाच्या लक्षात आणून िेखील अियाप कोणतीच कायावाही झालेली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) तसेच, कुलाा (पस्चचम) सोनापूर लेन,्एल.बी एस रोि येथील मननषा प्लाझा व न्यु हॉल 
रोि येथील चक्कीवाला इमारतीची अवस्था् देखीर् िोकािायक झालेली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त इमारतीच े ववकासक,्जमीन मालक व रदहवाशी याींच्यामिील वािामुळे 
इमारतीची िेखभाल करणे अशक्य होत असून पुनववाकासही प्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, उक्त इमारतीींची दिवसेंदिवस अवस्था अतयींत िोकािायक होत असल्यामुळे 
कोणतयाही क्षणी िघुा् ना होण्याची शक्यता असून रदहवाशी अतयींत गरीब पररस्स्थतीतील 
असल्यामळेु इमारतीमिनू स्थलाींतरीत न होता तयाींना जीव मुठीत घेऊन्तेथेच रहावे लागत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास,्इमारतीचे ववकासक व जमीन मालक याींच्यामिील वािामळेु प्रलींत्रबत इमारतीचा 
पुनववाकास मागी लावण्यासाठी लोकप्रनतननधिींमाफा त सतत पत्रव्यवहार व बैठकाींचे आयोजन 
करुन कोणताही अींनतम ननणाय झालेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(७) असल्यास,् उक्त इमारतीच्या पुनिाांिणीबाबत शासनान े कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(८) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (०२-११-२०२०) : (१) व (२) वाकोला साींताकु्रझ (पूवा) येथील ह प्पी हाऊस 
इमारत क्र. १, २, ३, ४ व ५ या इमारतीींच ेआयुमाान ३० वषाापेक्षा जास्त असल्यामुळे तयाींच े
सींरक्षणातमक पररक्षण करुन घेण्यासाठी इमारत क्र, १,् २,् ४ व ५ या इमारतीींना दिनाींक 
२३/०७/२०१९ व इमारत क्र.३ ला दिनाींक १८/११/२०१३ रोजी बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेमाफा त 
मुींबई महानगरपाभलका अधिननयम १८८८ च्या कलम ३५३ (ब) अन्वये नोद्सा बजाववण्यात 
आल्या आहेत.  
्््््इमारत क्रमाींक १, २ व ५ ्या इमारती “सी - २ बी” (िरुुस्त करण्यायोग्य) या 
प्रवगाातील असल्यामूळे. सिर इमारतीच्या िरुुस्तीचे काम सुरु आहे. 
्््््इमारत क्रमाींक ३ या इमारतीच्या सींरचनातमक पररक्षणामध्ये सिर इमारत 
अनतिोकािायक (सी १) आढळून आल्यामूळे सिर इमारतीस मुींबई महानगरपाभलका अधिननयम 
१८८८ च्या कलम ३५४ अन्वये सन २०१४ मध्ये नो्ीस बजावून इमारतीचा वीज व पाणी 
पुरवठा खींिीत करण्यात आला. तथापी, सिर नो्ीसीला मा. उच्च न्यायालयात आव्हान 
िेण्यात आले असून सध्या प्रकरण न्याय प्रववषठ आहे. 
्््््तसेच, इमारत क्रमाींक ४ ही सुध्िा “सी - २ बी” (िरुुस्त करण्यायोग्य) या वगाात असनू 
लॉकिाऊनमुळे िरुुस्तीचे काम सरुु करण्यात आलेले नाही.्अस,े बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेन े
कळववले आहे. 
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(३) होय, हे खरे आहे. 
मननषा प्लाझा 
्््््इमारतीला सींरचणातमक सवेक्षण झाले असनू, सिर इमारत सींरचनातमक सवेक्षणामध्ये 
C-१ (अनतिोकािायक इमारत) म्हणून घोवषत झाली असल्याकारणाने महानगरपाभलकेने सिर 
इमारतीला कलम ३५४ अींतगात तवरीत ररक्त करुन ननषकाभसत करण्याकररता नो्ीस बजावली 
आहे. इमारतीच्या रदहवाचयाींनी उक्त ३५४ नो्ीस ववरोिात मा. दिवाणी सत्र न्यायालयात िावा 
िाखल केला असून दिवाणी सत्र न्यायालयाने सिर प्रकरणात स्थधगती आिेश दिला आहे. 
तरीही सिर स्थधगती आिेश उठववण्याकररता मा. उच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी 
पाठपुरावा करण्यात आलेला आहे. 
चक्िीिाला इमारत 
्््््या इमारातीबाबत सल्लागार सभमतीचा अहवाल C-१ (अनतिोकािायक इमारत) असा 
आला असून, सिर इमारतीमध्ये राहत असलेल्या मालक व रदहवाचयाींना तया सींिभाात सुधचत 
करण्यात आले असून, सिर इमारत तातकाळ ररकामी करण्याचे आिेश मालक व रदहवाचयाींना 
एल ववभाग कायाालयामाफा त िेण्यात आले आहेत व तया सींिभाात स्थाननक पोलीस स््ेशनला 
सुद्धा इमारत ररकामी करण्याकररता पत्रव्यवहार करण्यात आलेला आहे.् अस े बहृन्मुींबई 
महानगरपाभलकेन ेकळववले आहे. 
(४)् इमारतीची िेखभालीच्या अनुषींगाने जमीन मालक व रदहवाशी याींच्यामध्ये वाि 
असल्याबाबत कोणतीही मादहती उपलब्ि नसल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेने कळववले आहे. 
(५)्होय, हे खरे आहे.्असे, बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेने कळववले आहे. 
(६)् इमारत पुनववाकासाबाबत कोणताही प्रस्ताव महानगरपाभलकेकि े सािर करण्यात आलेला 
नाही असे बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेमाफा त कळववण्यात आले आहे. 
(७)्मुींबई महानगरपाभलकेच्या मालमतता करासाठी करननिााररत झालेल्या इमारतीींचा पुनववाकास 
मुींबई महानगरपाभलकेमाफा त करण्यात येतो. तयानुसार, बहृन्मुींबई महानगरपाभलका स्तरावरुन 
कायावाही सुरु आहे. 
(८)्प्रचन उद््ावत नाही. 

___________ 
  

िोरोनाच्या पाश्िाभूमीिर बहृन्म ांबई महानगरपालीिेमाफा त गरजूांना  
प रववण्यात येत असलेले अन्न ननिृष्ट्ट दजााच ेअसल्याबाबत 

  

(२९)  ११५३५ (१७-०९-२०२०).   अॅड.आमशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), अॅड.पराग अळिणी 
(विलेपाले), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्रीमती मननषा 
चौधरी (ददहसर), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपूर दक्षिण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील 
(िोथरुड), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पूिा) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कोरोनाच्या पाचवाभूमीवर महानगरपाभलकेने भशजलेले अन्न स्थाननक नगरसेवकाच्या 
माध्यमातनू िपुारी व सींध्याकाळी गरजूींसाठी जेवण वा्ण्याच ेघोवषत केले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, सिर जेवण बनववण्याकररता महानगरपाभलकेने कीं त्रा्िाराला कीं त्रा् दिले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, हे जेवण मात्र अतयींत ननकृष् िजााचे असल्यान े या प्रकरणी कीं त्रा्िारावर 
कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी मालािमध्ये महानगरपाभलकेच्या पी उततर ववभागातील 
स्थाननकाींकिून करण्यात आली असल्याची बाब ननिशानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कीं त्रा्िार महानगरपाभलकेकिून पूणा रक्कम घेऊनसुद्धा नागररकाींना ननकृष् 
िजााचे जेवण पुरवीत असून तयात गैरव्यवहार करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले आहे व तयानुसार िोषी कीं त्रा्िारावर कारवाई करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (०५-११-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेच्या पी/उततर ववभागात स्थाननकाींकिून ननकृष् िजााचे भोजन 
भमळत असल्याची लेखी तक्रार प्राप्त झालेली नाही. तथावप, अशा आशयाची बातमी 
वतामानपत्रात प्रभसध्ि झाली होती.  
(४), (५) व (६) दिनाींक १९.०४.२०२० रोजी स्थाननक नगरसेववका व दिनाींक २०.०४.२०२० रोजी 
पी/उततर ववभाग प्रभाग सभमती अध्यक्ष याींनी कीं त्रा्िार फोसा वन ककचन याींच्याकिून येणारे 
जेवण उन्हामळेु खराब झाले असनू, जेवणातून वास येत आहे व असे जेवण ववभागात पाठव ू
नये अस ेसमाज ववकास अधिकारी (पी/उततर) याींना साींधगतले. 
्््््तयानसुार कीं त्रा्िार फोसा वन ककचन याींच्याकिून पी/उततर ववभागात येणारे जेवण 
दिनाींक २१.०४.२०२० पासून बींि करण्यात आले आहे. तसेच सिर कीं त्रा्िाराची २५% 
अधििानाची रक्कम रोखून ठेवण्यात आली आहे.  
्््््सिर कीं त्रा्िाराऐवजी साई प लेस हॉ्ेल याींचेमाफा त तातपुरतया स्वरुपात पी/उततर 
ववभागात जेवण्याची व्यवस्था करण्यात आली. 
्््््तद्नींतर मालाि (पूवा) ववभागातील स्थाननक नगरसेवकाींच्या सूचनेनुसार दिनाींक 
२२.०४.२०२० पासून कीं त्रा्िार हॉ्ेल भलींक व््यू व दिनाींक २४.०४.२०२० पासून क्वीक िायल 
कीं त्रा्िारामाफा त पी/उततर ववभागात जेवणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच चाींगल्या 
प्रतीच े जेवण िेण्याची सूचना बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेमाफा त सींबींधित कीं त्रा्िाराींना िेण्यात 
आली आहे. 
्््््तयानींतर याबाबत आजपयांत कोणतीही तक्रार प्राप्त झाली नसल्याचे बहृन्मुींबई 
महानगरपाभलकेन ेकळववले आहे.  
  

___________ 
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म ांबई महानगरपामलिेच्या सफाई िामगाराांना आरोग्य स विधा प रविण्याबाबत 
  

(३०)  ११७६४ (०६-०८-२०२०).   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशडी), डॉ.सांजय ि टे (जळगाि 
जामोद), श्री.ममहीर िोटेचा (म ल ांड) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कोरोनाच्या सींक्ाचा मकुाबला करताना िॉक््र, वैद्यकीय कमाचारी व अन्य अवचयक सेवा 
कमाचाऱयाींप्रमाण ेसफाई कामगारही योध्या सारख ेकाम करीत असताना मुींबई महानगरपाभलका 
सफाई कामगाराींना भेिभावपूवाक वागणूक िेत असल्याची बाब मे, २०२० मध्ये वा तया 
िरम्यान ननिशानास आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, इतर कामाप्रमाणचे सफाई कमाचाऱयाींच्याही स्जववतास िोका सींभवत असतानाही 
तयाींना मादहनाभरासाठी केवळ एक कॉ्न मास्क व हात मोजे याच्याच सहाय्याने काम कराव े
लागत असून तयाींना ववमा सींरक्षणाचे कवचही नाही, हे ही खेर आहे काय, 
(३) असल्यास, सफाई कमाचाऱयाींना मास्क, सॉनी्ायसार, हात िणु्याकराता साबण, कोरोना 
ववषाणुपासून रक्षण होण्यासाठी अवचयक कक् ननयमीत पुरववण्यात आले नाहीत,् हे् ही्खरे्
आहे्काय, 
(४) असल्यास, मुींबईतील िारावी ववभागात सफाई काम करताना कोरोनाची लागण झाल्यान े
एका कामगाराच्या पतनीलाही लागण झाली व तयातच नतचा मतृयू झाला तसेच कल्याण-
िोंत्रबवली्(जज.ठाणे) ववभागात कोवविच्या प्रभावाखाली अनेक नागररक येत असून तयात सफाई 
कामगाराींच्या मतृयूचा आकिा अधिक आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने अधिक चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आहे व तयानुसार सफाई कमाचाऱयाींना आरोग्य सुवविा पुरववण्याच्या दृष्ीन ेकोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथ मशांदे (०३-११-२०२०) : (१) बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेच्या सफाई कामगाराींना 
भेिभावपूवाक वागणूक िेत असल्याची बाब खरी नाही अस े बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेने 
कळववले आहे.    
(२) हे खरे नाही. 
(३) बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेच्या प्रतयेक चौकीवरील कामगाराींना ह ण्ि स नन्ायझर िैनींदिन 
उपलब्ि करुन दिले जाते.  
्््््तसेच कामावर आल्यावर कताव्यावर जाण्यापूवी व कताव्यानींतर परत चौकीवर आल्यावर 
ह ण्ि स नन्ायझरचा वापर करण्याच्या सूचना सिर कामगाराींना िेण्यात आल्या आहेत. 
््््््सिर कामगाराींना तयाींच्या स्वच्छतेसाठी साबण, ्ॉवले, हातमोज,े मास्क, ह ण्िवॉश 
ननयभमत िेण्यात येत असून, कीं ्ेनमें् झोनमध्ये काम करणाऱया कामगाराींना ननयभमतपण े
पीपीई कक् िेण्यात येतात. 
(४) बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेच्या जी/उततर ववभागातील एक कोरोना बािीत कामगार 
उपचाराकररता सेव्हन दहल्स रुग्णालयात उपचाराकररता िाखल झाले असता, िरम्यानच्या 
काळात सिर कामगाराच्या पतनीला कोरोनाची लागण झाल्यामुळे नतचा मतृयू झाला आहे. 
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     तसेच कोरोना ववषाणुमळेु कल्याण-िोंत्रबवली महानगरपाभलकेतील ५ सफाई कामगाराींचा 
मतृयू झाला आहे. 
(५) व (६) सिर प्रकरणी बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेमाफा त करण्यात आलेली कायावाही 
खालीलप्रमाण ेआहे : 
• सफाई कामगाराींच्या वैद्यकीय तपासणीसाठी एकूण ७५ वदै्यकीय भशत्रबरे आयोस्जत 
करण्यात आली आहेत. 
• सवा ववभागाींत ॲन््ीजन चाचणी माहे जलुै २०२० करण्यात आली असून, दिनाींक 
११.०८.२०२० पयांत २८,०७७ कामगाराींची चाचणी करण्यात आली आहे. 
• सिर चाचणीनुसार बािीत रुग्णाींवर उपचार सुरु करण्यात आले आहेत. 
• महानगरपाभलकेच्या सवा कामगार वसाहतीींमध्ये ववशेषत: सफाई कामगाराींच्या वसाहतीमध्ये 
ननयभमतपणे ननजांतुकीकरण करण्यात येते. 
• कताव्यावर असताींना मतृयू पावलेल्या सफाई कामगाराींच्या वारसाींना रु. १ लाख इतका 
तातिीचा ववमा व वारसाहक्कान ेनोकरी अनुजे्ञय आहे. 
• तसेच कोस्व्हि-१९ शी ननगिीत कताव्य बजावताींना मतृय ूपावलेल्या कामगार/कमाचाऱयाींना रु. 
५० लाख इतक्या रकमेचे सानुग्रह सहाय्य लागू करण्यात आले असून, तयाबाबत ववभागीय 
पातळीवर कायावाही सुरु आहे. 
     तसेच कल्याण-िोंत्रबवली महानगरपाभलकेमाफा त सफाई कामगाराींना िैनींदिन लागणारे 
सादहतय, मास्क, ह ण्िग्लोज, स नन्ायझर आवचयकतेनसुार उपलब्ि करुन िेण्यात आले आहे. 

___________ 
  
बहृन्म ांबई महानगरपामलिेच्या सी, डी, ई, िे (पश्श्चम), एच (पश्श्चम), पी (उत्तर) ि इतर सिा 

िॉडामध्ये झालेली अनधधिृत बाांधिामे ननष्ट्िामसत िरणेबाबत 
(३१)  ११८४३ (१०-०७-२०२०).   अॅड.आिाश फ ां डिर (खामगाांि) :   सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपाभलकेच्या सी, िी, ई, के (पस्चचम), एच (पस्चचम), पी (उततर) व इतर 
सवा वॉिामध्ये झालेल्या अनधिकृत बाींिकामाबाबत लाईफ इन लाई् या सामास्जक सींस्थेने सन 
२०१६ पासून वारींवार बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेच ेआयुक्त, उपायकु्त व वॉिा अधिकारी याींना 
पुराव्यासह मादहती दिली असून लोकप्रनतननिीींनी माहे जानेवारी व फेब्रुवारी, २०१९ मध्ये वा 
तयादरम्यान् आयुक्त व मा.मुख्यमींत्री महोदयाींकि े सिरहू अनधिकृत बाींिकाम े ननषकाभसत 
करून िोषीींवर कारवाई करण्याबाबत ननवेिने सािर केली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववकासक व अधिकाऱयाींच्या सींगनमतान े मोठया प्रमाणात सिर अनधिकृत 
बाींिकामे होत असून तयास वररषठ अधिकारी याींचे पाठबळ असल्याने या अनधिकृत 
बाींिकामाींववरोिात तक्रारी करूनही अनधिकृत बाींिकाम े ननिशानास येवनूही कायद्यातील 
पळवा्ाींचा सींबींधिताींना फायिा िेवून या अनधिकृत बाींिकामाींवर ननषकासनाची कारवाई 
करण्यात येत नसल्याने सद्य:स्स्थतीत या सवा वॉिाांमध्ये एकूण ककमान ५००० अनधिकृत 
बाींिकामे सुरू असल्याच ेबहृन्मुींबई महानगरपाभलकेच्या वेबसाई्वरुन ननषपन्न होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत ततकाभलन मा.मुख्यमींत्री महोियाींकि े केलेल्या तक्रारीवरून बहृन्मुींबई 
महानगरपाभलकेच्या काही अधिकाऱयाींना ननलींत्रबत करण्यात आले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या सींपूणा प्रकरणी होत असलेल्या गैरप्रकाराची शासनाने चौकशी केली आहे 
काय, चौकशीत काय आढळून आले आहे व तयानुषींगान े अनधिकृत बाींिकाम ननषकाभसत 
करण्याबाबत व ज्या वॉिाांमध्ये अनधिकृत बाींिकामे करण्यात आली आहेत तया वॉिााच्या 
पिननिेभशत अधिकाऱयाींवर ५३ (अ) नुसार जबाबिारी ननस्चचत करून तातिीन े कारवाई 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (२९-१०-२०२०) : (१) सन २०१६ पासून “लाईफ इन लाई्” या सींस्थेकिून 
बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेच्या २४ ववभागाींमिील अनधिकृत बाींिकामाींबाबत एकूण २७१६ तक्रारी 
प्राप्त झाल्या आहेत. 
्््््सिर तक्रारीींपैकी २१०७ अनधिकृत बाींिकामाींना नो्ीसा बजावण्यात आल्या असून, 
तयापैकी ११८० अनधिकृत बाींिकामे ननषकाभसत करण्यात आली आहेत व ३१ प्रकरणे 
न्यायप्रववषठ असून, सिर प्रकरणी मा. न्यायालयाच्या आिेशानसुार कारवाई करण्यात येणार 
आहे. 
्््््तसेच, उवाररत प्रकरणाींमध्ये कायिेशीर कायावाही पूणा झाल्यानींतर ननषकासनाची कारवाई 
करण्यात येणार असल्याच ेबहृन्मुींबई महानगरपाभलकेन ेकळववले आहे. 
(२) बहृन्मुींबई महानगरपाभलका के्षत्रातील अनधिकृत बाींिकामाींवर कारवाई होण्याच्या दृष्ीन े
महानगरपाभलकेमाफा त “आरई्ीएमएस” (Removal of Encroachment and Tracking 
Management System) ही सींगणक प्रणाली ववकभसत करण्यात आली आहे. 
्््््तसेच, अनधिकृत बाींिकामाींबाबत प्रभावीपणे कायावाही करण्याच्या अनुषींगान े बहृन्मुींबई 
महानगरपाभलकेतील “कायाकारी अधिकारी” याींची पिननिेभशत अधिकारी म्हणून ननयुक्ती 
करण्यात आली आहे. 
्््््“आरई्ीएमएस” या सींगणक प्रणालीतील मादहतीनुसार, बहृन्मुींबई महानगरपाभलका 
के्षत्रात जानेवारी २०१६ पासनू आढळून आलेल्या २६,५२७ अनधिकृत बाींिकामाींना 
महानगरपाभलकेमाफा त नो्ीसा िेऊन, कायिेशीर प्रकक्रया पूणा करुन ६५५३ अनधिकृत बाींिकाम े
ननषकाभसत करण्यात आली आहेत.  
्््््उवाररत अनधिकृत बाींिकाम प्रकरणी कायिेशीर कायावाही सुरु असून, ती पूणा 
झाल्यानींतर सिर बाींिकामे ननषकाभसत करण्यात येणार असल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेन े
कळववले आहे.    
(३) बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेच्या “सी” ववभागात आढळून आलेल्या अनधिकृत बाींिकाम 
प्रकरणी तीन अधिकारी/कमाचाऱयाींना ननलींत्रबत करण्यात आले आहे. 
(४) व (५) बहृन्मुींबई महानगरपाभलका के्षत्रातील अनधिकृत बाींिकामाींवर कारवाई करण्याच्या 
कामात हलगजीपणा केल्याच ेआढळून आल्यास, सींबींधित अधिकाऱयाींवर मनपा सेवा व वताणूक 
ननयमावली १९८९ नुसार कारवाई करण्यात येते. 
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्््््मागील तीन वषाांमध्ये पिननिेभशात अधिकाऱयान े तयाच्या कामामध्ये ननषकाळजीपणा, 
काम वळेेत न करणे, ननषकासन कारवाईत दिरींगाई करणे, ननषकासन कारवाईच्या सींिभाात 
इतर कामात चालढकल करणे इतयािी कारणाींसाठी खालीलप्रमाणे कारवाई करण्यात आली 
आहे:- 
•्६ पिननिेभशत अधिकारी/प्रभारी पिननिेभशत अधिकारी याींच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. 
•् २२ पिननिेभशत अधिकारी/प्रभारी पिननिेभशत अधिकारी याींची पुढील िेय वेतनवाढ एक 
वषााकररता हींगामी स्वरुपात रोखण्यात आली आहे. 
•्३ पिननिेभशत अधिकाऱयाींना प्रतयेकी रु. १०००/- व १ पिननिेभशत अधिकाऱयास रु. ५०००/- 
इतका िींि ठोठावण्यात आला आहे. 
•्१३ पिननिेभशत अधिकारी याींची सींक्षक्षप्त चौकशी सुरु आहे. 
  

___________ 
  
िाडा (श्ज.पालघर) नगरपांचायतीमधील प्रशासिीय अधधिारी आपल्या पदाचा द रूपयोग िरून 

शासिीय ननधीचा अपहार िरीत असल्याबाबत 
  

(३२)  ११८८९ (१९-०९-२०२०).   श्री.दौलत दरोडा (शहापूर) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वािा (स्ज.पालघर) नगरपींचायतीच े प्रशासकीय अधिकारी / कमाचारी तयाींच्या कायाके्षत्रात 
करण्यात येणाऱया ववववि ववकासकामाींबाबत नगरपींचयातीमिील ववववि सभमतीींच्या सभापतीींना 
ववचवासात न घेता कामे मींजूर करून सुरू करीत असल्याची बाब माहे जुन, २०२० मध्ये वा 
तयािरम्यान ननिशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वािा शहरातील पाणी पुरवठा योजनकेररता नववन मो्ार पींप खरेिी करताना 
तसेच ववववि नगराींमध्ये ववस्ताररत होत असलेल्या पाईपलाईनच्या कामाकररता काढण्यात 
आलेल्या ननवविा प्रकक्रयाींबाबत आपणाींस कोणतीच कल्पना न िेता आपल्या मान्यतेभशवाय 
सिरहू कामे तसेच ननवविा प्रकक्रया राबववण्यात आल्याची तक्रार वािा नगरपींचायतीमिील 
पाणीपुरवठा सभमतीच्या सभापती श्रीमती उभमाला पा्ील याींनी नगरववकास ववभाग, मींत्रालय 
तसेच स्जल्हाधिकारी, पालघर याींचकेि ेतक्रार ननवेिन सािर केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिरहू प्रकरणी सींबींधित ठेकेिाराींशी आधथाक सींगनमत करून प्रशासकीय 
अधिकारी ववववि कामाींच्या ननवविा प्रकक्रया स्वत:च्या स्तरावर राबवून आपल्या मजीतील 
ठेकेिाराींना कामाचे ठेके िेत आहेत व यामुळे मोठया प्रमाणात शासकीय ननिीचा अपहार होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या सींपणा प्रकरणाची शासनान ेचौकशी केली आहे काय, तयात काय आढळून 
आले आहे व चौकशीनूसार िोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ मशांदे (०९-११-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) वािा नगरपींचायतीमाफा त सुरु असलेल्या पींप हाऊस कामाबाबत कल्पना न िेता काम सुरु 
असल्याची तक्रार नगरपींचायतीच्या जल ननस्स:रण सभमतीच्या सभापतीींनी नगराध्यक्ष व 
मुख्याधिकारी, वािा नगरपींचायत याींच्याकि ेकेली आहे. 
(३) व (४) हे खरे नाही. तथवप, अशा स्वरुपाची तक्रार स्जल्हाध्यक्ष, भारतीय जनता पा्ी 
याींनी स्जल्हाधिकारी, पालघर याींच्याकि ेकेली असून सिर तक्रारीच्या अनुषींगाने उप ववभागीय 
अधिकारी, वािा याींना सिर प्रकरणाची चौकशी करुन अहवाल सािर करण्याचे ननिेश दिले 
असल्याच ेस्जल्हाधिकारी, पालघर याींनी कळववले आहे. 
(५) प्रचन उद््ावत नाही. 

___________ 
  

खेड (श्ज.रत्नाधगरी) नगरपामलिेमधील ममनाताई ठािरे सभागहृाची द रुस्ती िरण्याबाबत 
  

(३३)  १२१५६ (१८-०९-२०२०).   श्री.योगेशदादा िदम (दापोली) :   सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खेि (स्ज.रतनाधगरी) नगरपाभलकेमिील भमनाताई ठाकरे सभागहृाची िरुुस्ती करणेसाठी 
माजी पालकमींत्री याींनी िोन वषाापुवी ननिी दिलेला असुन िोन वषाांपासुन सिर ननिी 
नगरपाभलकेमध्ये ववनावापर पिून आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनूसार सभागहृाची 
िरुुस्ती करणेबाबत कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (०९-११-२०२०) : (१) व (२)् • वैभशषटयपूणा योजनेंतगात भमनाताई ठाकरे 
नाटयगहृ िरुुस्ती व स्जजामाता उद्यानातील िॉ.बाबासाहेब आींबेिकर याींचा पुतळा असलेल्या 
पररसरातील सशुोभभकरण करण्यासाठी सन २०१८-१९ या आधथाक वषाामध्ये रु.२ को्ी ननिी 
खेि नगरपररषिेला प्राप्त झाला आहे. 
• सिर कामासाठी ननयुक्त वास्तवुवशारिाने नाटयगहृ िरुुस्तीचे अींिाजपत्रक व आराखि ेतयार 
करण्यास दिरींगाई केल्यामळेु नाटयगहृाच्या िरुुस्तीस ववलींब झाला आहे. 
• तथावप, सिर कामासाठी नववन वास्तुववशारि ननयुक्त करुन अींिाजपत्रक व आराखिा तयार 
करण्याची कायावाही सुरु असल्याच ेस्जल्हाधिकारी कायाालय, रतनाधगरी याींनी कळववले आहे. 
(३) प्रचन उद््ावत नाही. 

___________ 
  

परळ (म ांबई) पररसरातील भारतीय ििा रोग सांस्था आणण टाटा स्मारि रुग्णालयाच्या 
मालिीच्या शापूरजी-पालनजी िसाहत प नविािासाबाबत 

(३४)  १२५३८ (१९-०९-२०२०).   श्री.अजय चौधरी (मशिडी) :   सन्माननीय गहृननमााण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) परळ (मुींबई) पररसरातील भारतीय कका रोग सींस्था आणण ्ा्ा स्मारक रुग्णालयाच्या 
मालकीच्या शापूरजी-पालनजी वसाहत, िॉ.एस.एस.राव रोि या दठकाणच्या ९ हजार चौ.्मी्र 
जागेवर वसलेल्या ५० वषा जुन्या झोपिपट्टीचा झोपिपट्टी पनूवासन योजनेंतगात पुनववाकास 
करण्याची स्थाननक आमिार, खासिार, नगरसेवक याींनी मा.पींतप्रिान कायाालय व 
मा.मुख्यमींत्री तसेच मा.गहृननमााण मींत्री याींच्याशी वारींवार पत्रव्यवहार करून मागणी केलेली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागणीच्या अनषुींगाने अद्याप कोणतीच ननणायातमक पुनववाकासाची योजना 
मींजूर करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
व तयानसुार पुढे केलेल्या ननणायातमक कायावाहीची सद्यस्स्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. श्जतेंद्र आव्हाड (०२-११-२०२०) : (१) हे खरे आहे.  
      परळ (मुींबई) येथील कें द्र शासनाच्या मालकीच्या जागेवर झोपिपट्टी पुनवासन योजना 
राबवावी, अशा आशयाची दि.१७.०५.२०१९ व दि.१७.०६.२०१९ रोजीची स्थाननक आमिार 
मा.श्री.अजय चौिरी याींनी मा.गहृननमााण मींत्री याींच्या कायाालयात सािर केलेली ननवेिन े
झोपिपट्टी पुनवासन प्राधिकरणात प्राप्त झालेली आहेत.  
(२)्महाराषर झोपिपट्टी के्षत्र (सु.नन. व पु.) अधिननयम, १९७१ कें द्र शासनाच्या मालकीच्या 
जभमनीवरील झोपड्याींना लागू होत नाही.्तयामुळे पुनवासन योजना मींजूर करण्यासाठी कुठलाही 
कायिेशीर ननणाय कें द्र शासनाची मान्यता प्राप्त झाल्यानींतरच घेता येईल.    
(३)् कें द्र शासनाच्या मालकीच्या जागेवर झोपिपट्टी पुनवासन योजना राबववण्यासाठी कें द्र 
शासनाचे ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे आवचयक आहे. तयासाठी प्रारींभभक व्यवहायाता 
अहवाल तयार करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (PMC) ननयुक्त करणे आवचयक 
आहे. सिर ननयुक्तीसाठी प्रशासकीय व ववततीय मान्यता िेण्याबाबतचा प्रस्ताव झोपिपट्टी 
पुनवासन प्राधिकरणाने गहृननमााण ववभागास सािर केला आहे. तयानुषींगाने याबाबत मुख्य 
कायाकारी अधिकारी, झोपिपट्टी पुनवासन प्राधिकरण याींनी तयाींच्या स्तरावरुन गुणवततेनुसार 
योग्य ती ननयमोधचत कायावाही करण्याबाबत शासनपत्र दि.३०.०९.२०२० अन्वये झोपिपट्टी 
पुनवासन प्राधिकरणास कळववण्यात आले आहे.  
(४)्प्रचन उद््ावत नाही.  

___________ 
  

िल्याण-डोंबबिली (श्ज.ठाणे) महानगरपामलिेच्या आिृतीबांधास ि प्रिेश  
ननयमास मांजूरी देण्याबाबत 

  

(३५)  १२५४५ (१९-०९-२०२०).   श्री.विश्िनाथ भोईर (िल्याण पश्श्चम) :   सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कल्याण-िोंत्रबवली (स्ज.ठाण)े शहरात वाढतया लोकसींख्येच्या प्रमाणात महानगरपाभलकेत 
कायारत कमाचा-याींची सींख्या कमी असल्यान े नागररकाींना सोयीसुवविा िेताींना कमाचा-याींवर 
कामाचा ताण वाढत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कल्याण-िोंत्रबवली महानगरपाभलकेच्या दिनाींक ३० नोव्हेंबर,् २०१९ रोजी वा 
तयासुमारास् झारे्ल्या महासभते आकृतीबींिास मींजूरी िेऊन सिरहू ठराव शासनाच्या 
नगरववकास ववभागाकि ेपाठववण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महानगरपाभलकेच े सुिाररत प्रारुप सेवा प्रवेश ननयमही शासनाकि े प्रलींत्रबत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिरहू आकृतीबींिास सुिाररत प्रारुप सेवा ननयमास शासनाने अियापही मींजूरी 
दिली नाही, हे ही खरे आहे काय,  
(५) असल्यास, तयाची कारणे काय आहेत व सिरहू आकृतीबींिास व प्रवेश ननयमास मींजूरी 
िेण्यािाित्शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (२८-१०-२०२०) : (१) • महानगरपाभलकेतील अपुऱया कमाचाऱयाींमुळे तयाींचेवर 
कामाचा ताण वाढत आहे, ही वस्तुस्स्थती आहे. 
(२), (३), (४) व (५) • कल्याण-िोंत्रबवली महानगरपाभलका सवासािारण सभेने मींजूर केलेला 
आकृतीबींि दि.३०.११.२०१९ च्या पत्रान्वये शासन मींजूरीस्तव प्राप्त झालेला आहे. 
• तथावप, दि.२४.०६.२०२० रोजीच्या अधिसूचनेन्वये कल्याण-िोंत्रबवली महानगरपाभलका के्षत्रात 
समाववष् करण्यात आलेल्या २७ गावाींपैकी १८ गाव ेवगळण्यात आली.  
• ही बाब ववचारात घेता दि.३१.०७.२०२० च्या पत्रान्वये सिुाररत आकृतीबींि सािर 
करण्याबाबत आयुक्त, कल्याण-िोंत्रबवली महानगरपाभलका याींना कळववले आहे. तयाींचा अहवाल 
अद्याप अप्राप्त आहे. 
• कल्याण-िोंत्रबवली महानगरपाभलकेसाठी सन-२०१० मध्ये सेवा प्रवेश ननयम मींजूर केलेले 
आहेत. महानगरपाभलकेच े सिुाररत सेवा प्रवेश ननयम शासनास प्राप्त झाले असून शासन 
स्तरावर छाननी करण्यात येत आहे. 
(६) प्रचन उद््ावत नाही. 

___________ 
  

म ांबईत िरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी शासनाने म ांबईतील स मारे ६ हजाराहून  
अधधि इमारतीत टाळेबांदी लागू िेल्याबाबत 

  

(३६)  १२५८१ (१९-०९-२०२०).   श्री.स ननल प्रभ ू(ददांडोशी) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मूींबईत करोना रुग्णाींमध्ये साततयाने वाढ होत असल्याने दिनाींक २६.६.२०२० रोजी वा तया 
सुमारास सींसगााचा प्रसार ्ाळण्यासाठी मुींबईतील समुारे ६ हजाराहून अधिक इमारतीत ्ाळेबींिी 
लागू केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त इमारतीमध्ये एकूण ककती पॉणझ्ीव्ह रुग्ण आढळून आले व तयानुसार 
सिर इमारतीमध्ये एकूण ककती कु्ुींबाींना ववलगीकरण कक्षात िाखल केले होत,े 
(३) असल्यास, सिरहू इमारतीतील करोना सींसगा रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या दृष्ीने 
अद्यापपयांत शासनातफे कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (०५-११-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सिर इमारतीींमध्ये एकूण ३९,१७५ पॉणझद्व्ह रुग्ण आढळून आले असनू, एकूण ६६,०८६ 
व्यक्तीींना अलगीकरण कक्षात िाखल करण्यात आले होते.  
(३) सिर इमारतीींतील कोरोना सींसगा रोखण्यासाठी बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेमाफा त 
खालीलप्रमाण ेउपाययोजना करण्यात आल्या आहेत : - 
• इमारतीत ्ाळेबींिी लागू करण्यात आली. 
• जनजागतृी करण्यात आली. 
• पोस््सा लावण्यात आले. 
• हाय ररस्क सींपकाात आलेल्या लोकाींना अलगीकरण कक्षात ठेवण्यात आले. 
• कोरोना पॉणझद्व्ह रुग्णाींना CCC२ सें्रमध्ये िाखल करण्यात आले. 
• इमारती/झोपिपट्टीमध्ये स नन्ायझशेन (ननजांतुकीकरण) करण्यात आले. 
• ववशेष स्स्क्रननींग क म्प करण्यात आले. 
• घरोघरी जाऊन तापाची तपासणी व SPO२ सवेक्षण करण्यात आले. 
• गहृननमााण सींस्थेच्या सधचवाींच्या बैठका घेऊन योग्य तया सचूना वेळोवेळी िेण्यात आल्या. 
(४) प्रचन उद््ावत नाही. 

___________ 
  

मलिापूर (श्ज.ब लढाणा) नगरपररषद हद्दीमध्ये सिा स विधाय क्त  
अद्ययाित अभ्यामसिा िायााश्न्ित िरणेबाबत 

  

(३७)  १२७२७ (२०-०९-२०२०).   श्री.राजेश एिड े (मलिापूर) :   सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)्सन २०११ च्या जनगणनेनसुार ६७,७४० एवढी लोकसींख्या असणाऱया मलकापूर शहरामध्ये 
एकही अभ्याभसका नसल्याने गरीब होतकरू गुणवींत ववद्यार्थयाांचे प्रचींि नकुसान होत 
असल्याची बाब दिनाींक २५ जून, २०२० रोजी वा तयासुमारास ननिशानास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, वैभशषटयपूणा योजनेमिून मलकापूर (स्ज.बुलढाणा) नगरपररषि हद्दीमध्ये सवा 
सुवविायुक्त अभ्याभसका मींजूर करून तयासाठी ननिी उपलब्ि करुन िेणेबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननिी याींनी दिनाींक १ जलुै, २०२० रोजी वा तया सुमारास मा.नगरववकास मींत्री याींना 
सािर केलेले ननवेिन शासनास प्राप्त झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय ननषपन्न 
झाले, तयानसूार मलकापूर (स्ज.बुलढाणा) नगरपररषि हद्दीमध्ये सवा सुवविायुक्त अद्यावत 
अभ्याभसका मींजूर करून तयासाठी आवचयक ननिी उपलब्ि करून िेऊन सिर अभ्याभसका 
कायाास्न्वत करणेबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (०६-११-२०२०) :(१) मलकापूर नगरपाभलका के्षत्रात नगरपाभलकेच े२० आसन 
क्षमता असलेले सावाजननक वाचनालय असून तेथ े ववद्यार्थयाांसाठी अपुऱया सुवविा असल्याचा 
अहवाल मुख्याधिकारी, मलकापूर नगरपररषि याींनी सािर केला आहे. 
(२) होय.                  
(३) व (४)् नगरपररषि वैभशषटयपूणा योजनअेींतगात “अभ्याभसका बाींिकाम” या कामासाठी 
मलकापूर नगरपररषि स्ज.बुलिाणा याींस नगर ववकास ववभाग शासन ननणाय नपावै-
२०२०/प्र.क्र.६० (४६)/नवव-१६ दिनाींक २४ जुल,ै २०२० अन्वये २.०० को्ी ननिी मींजूर करण्यात 
आला आहे. 

___________ 
  

बोररिली (म ांबई) येथील हररलाल भगिती रुग्णालयात  
अनतदिता विभाग स रु िरण्याचा प्रस्ताि 

  

(३८)  १२८५१ (१९-०९-२०२०).   श्री.स नील राणे (बोरीिली) :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ५३६ ला 
ददनाांि ३ माचा, २०२० रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात:    सन्माननीय नगर वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बोररवली (मुंिई)् येथील हररलाल भगवती रग्णालयात अनतिक्षता ववभाग सुरु करण्याचा 
प्रस्ताव शासनाच्या ववचारािीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेकाही ननणाय घेतला आहे काय, तयाचे स्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, सिरील अनतिक्षता ववभाग केव्हापासून कायाास्न्वत होणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. एिनाथ मशांदे (०५-११-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) बोरीवली येथील हररलाल भगवती (एन.्ी.सी.) मनपा सवासािारण रुग्णालय येथ े
१० रुग्णशय्याींचा वैद्यकीय अनतिक्षता ववभाग दिनाींक ३० माचा, २०२० पासून सुरु करण्यात 
आला आहे. 
(४) प्रचन उद््ावत नाही. 
  

___________ 
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म ल ांड (म ांबई) येथील महानगरपामलिेच्या एम.टी.अग्रिाल रुग्णालयात  
उपचाराअभािी रुग्णाचा मतृ्यू झाल्याबाबत 

  

(३९)  १२९०५ (२०-०९-२०२०).   अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-
िोळीिाडा), अॅड.आमशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पूिा) :   सन्माननीय 
नगर वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुलुींि (मुींबई) येथील महानगरपाभलकेच्या एम.्ी.अग्रवाल रुग्णालयात उपचाराअभावी िोन 
तास खोळींबल्यावर एका रुग्णाचा व्हीलचेअरवर मतृय ूझाल्याची िक्कािायक बाब ननिशानास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रुग्णालयाच्या अनतिक्षता ववभागातील िॉक््र िोन तास रुग्णालयात उपस्स्थत 
नसल्यामुळे हा ििैुवी प्रकार घिला असल्याचे ननिशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रूग्णालयात घिलेल्या सिर प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले आहे व तयानुसार िोषीींवर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (०५-११-२०२०) : (१), (२) व (३) श्री. राजाराम भोईर या रुग्णास मुलुींि 
येथील अग्रवाल रुग्णालयात दिनाींक १ मे, २०२० रोजी सकाळी ७.०० वाजता आणण्यात आले. 
तयावेळी सिर रुग्णास चवासोच््वास घेण्यास त्रास जाणवत होता.  
्््््सिर रुग्णास उच् च रक्तिाब, मिुमेह, िमा अशा व्यािी होतया. तसेच, सिर रुग्णाच्या 
फुप्फुसामध्ये पाणी साचल्याची मादहती तयाच्या नातेवाईकाींनी दिली होती. 
्््््तथावप, सिर रुग्णाचा उपचारािरम्यान प्रनतसाि न भमळाल्यामुळे तयाच दिवशी सकाळी 
१०.२५ वाजता मतृयू झाला. 
्््््तसेच, सिर रुग्णालयाच्या अनतिक्षता ववभागातील िॉक््र िोन तास रुग्णालयात 
उपस्स्थत नसल्यामळेु हा ििेुवी प्रकार घिला हे खरे नसल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेन े
कळववले आहे. 
(४) प्रचन उद््ावत नाही. 

___________ 
  

मसडिो प्रशासनािडून सदननिा हस्ताांतरणाबाबत नागररिाांची  
अडिणूि िरण्यात येत असल्याबाबत 

  

(४०)  १२९७७ (१९-०९-२०२०).   श्री.सांजय गायििाड (ब लढाणा) :   सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सन १९९७ मध्ये सी-२/३:३, भशवनेरी सहकारी गहृननमााण सींस्था, सेक््र क्रमाींक १०, 
ऐरोली, नवी मुींबई ही सिननका मूळ मालक श्री.िीसा मॉरीस याींचेकिून श्रीमती मणृाभलनी 
पाींिुरींग मायिेव, वय वष े ८०, सेवाननवतृत सह मुख्याध्यावपका, बहृन्मुींबई महानगरपाभलका 
शाळा, कुलाा, मुींबई याींनी कायिेशीरररतया खरेिी केली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, श्रीमती मायिेव याींनी सिरहू सिननकेची कायिेशीरररतया खरेिी केलेली 
असताना तसेच सिननकेचे मालकीपो्ी नवी मुींबई महानगरपाभलकेचे आजपयांतचे ववववि कर 
तसेच सोसाय्ी िेखरेख कर (में्ेनन्स) तयाींच्या बँकखातयाकिून नवी मुींबई महानगरपाभलका 
तसेच सोसाय्ीकि े भरणा केलेले असताना सिरहू सिननकेच्या हस्ताींतरणाची कायावाही 
करण्याबाबत श्रीमती मायिेव याींनी भसिकोकि ेअजा सािर केला असता तयाींना सिननकेच ेमूळ 
मालक याींचसेोबत पुरवणी करारनामा करण्यास साींगण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, श्री.मॉरीस याींच्याशी श्रीमती मायिेव याींचा सद्य:स्स्थतीत कोणताच सींपका  होत 
नसल्याने सिरहू सिननकेच्या हस्ताींतरणाच े काम प्रलींत्रबत असून सिरहू सिननकेच्या 
हस्ताींतरणाची कायिेशीर प्रकक्रया पार पािून तयाकररता आवचयक तो िींि भरण्याची तयारी 
श्रीमती मायिेव याींनी िशावूनही केवळ तयाींना त्रास िेण्याच्या हेतनूे सिरहू प्रकरण अद्यापही 
प्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, श्रीमती.मायिेव व सिननकेचे मूळ मालक याींच्यात सिननकेची खरेिी-ववक्री 
करताना झालेला मळू करारनामा, श्रीमती मायिेव याींनी सिननकेच्या खरेिीपासून सिननकेच्या 
मालकीपो्ी नवी मुींबई महानगरपाभलकेकि े ववववि कराींचा तसचे सोसाय्ीकि े सोसाय्ी 
िेखरेख कराचा केलेला भरणा तसेच तयाींच े वयोमान पाहता सिरहू सिननकेच े हस्ताींतरण 
तातिीन ेकरण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, सिरहू सिननकेच्या हस्ताींतरणाचे काम ककती कार्ाविीत पूणा करण्यात येणार 
आहे तसेच या प्रकरणी ववलींबास जबाबिार असणाऱया अधिकारी व कमाचारी याींचेवर शासनान े
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. एिनाथ मशांदे (०३-११-२०२०) : (१), (२), (३) व (४) सिननकेचे मूळ मालक श्री.िीसा 
मॉररस याींना ऐरोली येथ े सिननका क्र.सी-२/३:३, सेक््र-१०, दि.३०.१२.१९८८ रोजी वा्प 
केल्यानींतर सिननकेचा करारनामा दि.०४.०७.१९९६ रोजी श्री.िीसा मॉररस याींच्या नावे करण्यात 
आला आहे. तथावप, सिरचा करारनामा श्री.िीसा मॉररस याींनी नोंिणीकृत न केल्यान े
कायिेशीरररतया खरेिी केले अस ेम्हणता येत नाही. सबब, भसिको महामींिळाच्या ननयमाप्रमाणे 
पुरवणी करारनामा करणे आवचयक आहे. 
्््््तसेच, सहकारी गहृननमााण सींस्था (म) याींचा ना-हरकत िाखला सािर केलेला नाही. 
सिर बाबीींची पुताता करण्याबाबत सिर सींस्था, श्री.िीसा मॉररस व श्रीमती मायिेव याींना 
भसिकोकिुन कळववण्यात आलेले आहे. सिर पुताता झाल्यानींतर भसिकोकिून सिननका 
हस्ताींतरणाची कायावाही करण्यात येणार आहे. 
्््््प्रस्तुत प्रकरण वाशी ननबींिक दिवाणी ख्ला क्र.१०५/२०१९ अन्वये न्यायप्रववष् आहे. 
(५) व (६) प्रचन उद््ावत नाही. 

___________ 
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श्रीगोंदा नगरपररषद (ता.श्रीगोंदा, श्ज.अहमदनगर) हद्दीमधील रस्त्याांच्या िामाबाबत 
  

(४१)  १३११४ (१६-०७-२०२०).   श्री.बबनराि पाचप त े(श्रीगोंदा) :   सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) श्रीगोंिा नगरपररषि (ता.श्रीगोंिा, स्ज.अहमिनगर) हद्दीमिील नगरपररषिेकिून सुरु 
असलेली रस्तयाींची काम े अतयींत ननकृष् िजााची झाली असून तयात कोटयविी रुपयाींचा 
गैरव्यवहार झाला असल्याचे माहे एवप्रल, २०२० मध्ये वा तयािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच, श्रीगोंिा ते बाबुिी (बाबिुी रेल्वे गे् रस्ता) रस्ता खराब झाला असून या रस्तयासाठी 
स्थाननक ग्रामस्थ व नगरसेवक याींनी आींिोलन केल्याचे माहे मे, २०२० मध्ये वा तया िरम्यान 
ननिशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय ननषपन्न 
झाले आहे, चौकशीनूसार श्रीगोंिा ते बाबुिी (बाबुिी रेल्वे गे् रस्ता) रस्ता तातिीन े िरुुस्त 
करण्याबाबत तसेच नगरपररषिेकिून सुरु असलेल्या रस्तयाींच्या कामात गैरव्यवहार करणाऱया 
कीं त्रा्िार तसेच अधिकारी व कमाचारी याींच्याववरुद्ध्कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (०२-११-२०२०) : (१) अशा आशयाची तक्रार प्राप्त झाली आहे, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सिर रस्तयाचे काम १२ त े१५ वषाापूवी झालेले असल्यान ेरस्ता खराब झाला आहे. सिर 
कामासाठी शासनाने चौकशीच ेआिेश दिलेले नाहीत. 
्््््श्रीगोंिा त ेबाबुिी रेल्वे गे् या कामास महाराषर सुवणा जयींती नगरोतथान महाअभभयान 
(स्जल्हास्तर) योजनेंतगात प्राप्त अनुिानातून प्रशासकीय मान्यता िेण्यात आली आहे. तयानुसार 
सिर कामाची जादहरात ई-ननवविा प्रभसद्ध करुन पुढील आवचयक कायावाही करण्याच ेप्रस्ताववत 
असल्याबाबत स्जल्हाधिकारी, अहमिनगर याींनी अहवाल सािर केला आहे. 
(४) प्रचन उद््ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील धमाादाय आय क्ताांची पदे भरण्याबाबत 
  

(४२)  १३४६८ (१९-०९-२०२०).   श्री.धनजांय (स धीर) गाडगीळ (साांगली) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील िमाािाय सींघ्नेमध्ये िमाािाय सहआयुक्त्२ पिे, िमाािाय उप आयुक्त १ पि 
व सहायक िमाािाय आयुक्त याींची्२३ पिे अशी एकुण वगा-१ ची २६ पिे अनेक वषाापासून्
ररक्त असल्याची बाब माहे म,े २०२० मध्ये वा तयािरम्यान ननिशानास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, यामुळे राज्यात हजारो प्रकरणे प्रलींत्रबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३)् असल्यास, या प्रलींत्रबत प्रकरणाींचा ननप्ारा करण्यासाठी िमाािाय आयुक्ताींची पिे 
भरण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 ् 
श्री. उद्धि ठािरे (०२-११-२०२०) : ्(१) िमाािाय सींघ्नेतील िमाािाय सह आयुक्त सींवगाातील 
१ पि, िमाािाय उप आयुक्त सींवगाातील १ पि व सहायक िमाािाय आयुक्त सींवगाातील २२ 
पिे ररक्त आहेत. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) िमाािाय आयुक्त कायाालयातील पिाींचा आकृतीबींि ननस्चचत करण्यासाठी प्रस्ताव यापूवीच 
ववतत ववभागाकि े पाठववण्यात आला होता. परींत ु उच्च स्तरीय सभमतीन े या प्रस्तावाच्या 
अनुषींगान े काही मुदे्द उपस्स्थत केले होते. तया मुद्याींच े ननराकरण करून नस्ती ववतत 
ववभागाला आकृतीबींि ननस्चचत करण्यासाठी पाठववण्यात आली आहे. तसेच आकृतीबींि अींनतम 
होईपयात न्यानयक अधिका-याींमिनू सहायक िमाािाय आयुक्त या सींवगाातील पिे तातिीन े
प्रनतननयुक्तीने भरण्यासाठी मागणी मा.उच्च न्यायालयाकि ेकरण्यात आली आहे. 
(४) प्रचन उद््ावत नाही. 

___________ 
  

साांगली, ममरज ि ि पिाड (श्ज.साांगली) शहर महानगरपामलिेचे  
सन १९९८ पासून ताळेबांद िरण्यात आला नसल्याबाबत 

  

(४३)  १३४७७ (२०-०९-२०२०).   श्री.धनजांय (स धीर) गाडगीळ (साांगली) :   सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली, भमरज व कुपवाि (स्ज.साींगली) शहर महानगरपाभलकेचे सन १९९८ पासून ताळेबींि 
करण्यात आला नसल्याची बाब माहे म,े २०२० मध्ये वा तयािरम्यान ननिशानास आली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, यामध्ये ३ को्ी रुपये रक्कमचेा दहशोब लागत नसून यासींिभाात मा.उच्च 
न्यायालयात िावा िाखल करण्यात आला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या िाव्याच्या ननकालावर कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) असल्यास, िररोज ताळेबींि नसल्यान ेप्रभाग सभमती एक मध्ये रुपये ३,२९,२५८ रक्कमेचा 
अपहार करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
तयानुसार या वषााअखेर पयांतचा ताळेबींि करणेबाबत शासन कोणती कायावाही करणार वा 
कररत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ मशांदे (०९-११-२०२०) : (१) साींगली भमरज कुपवाि शहर महानगरपाभलकेन ेसन 
२०१८-१९ अखेरपयांत ताळेबींि पूणा करुन घेतले असून सन २०१९-२० या आधथाक वषााचे ताळेबींि 
करण्याचे काम सुरु असल्याचे महानगरपाभलकेने कळववले आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) व (५)्• सींबींधित कमाचाऱयान ेतयाच्याकि ेअनामत रक्कमेपो्ी प्राप्त रु.३,२९,२५८/- इतकी 
रक्कम महानगरपाभलकेकि ेभरणा केली नसल्याची बाब ननिशानास आली आहे. 
• सिर कमाचाऱयाववरुद्ध गुन्हा िाखल करण्यात आला असून तयास ननलींत्रबत करण्यात आले 
आहे. तसेच, सिर कमाचाऱयाकिून उक्त रक्कम वसूल केली जाईल, अशी वस्तुस्स्थती साींगली 
भमरज कुपवाि शहर महानगरपाभलकेने कळववली आहे. 
(६) प्रचन उद््ावत नाही. 

___________ 
  

खानापूर (श्ज.साांगली) नगरपांचायतीच्या निीन प्रशासिीय  
इमारतीिररता तात्िाळ ननधी उपलब्ध िरणेबाबत 

  

(४४)  १३५९८ (२०-०९-२०२०).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खानापूर (स्ज.साींगली) खानापूर नागरपींचायतीला स्वतःची इमारत नसल्याने गळक्या व 
कौलारू घरात नगरपींचायत कायारत असल्याचे ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)् असल्यास, खानापूर नगरपींचायतीसाठी इमारत अनुिान भमळववण्याकररता स्थाननक 
लोकप्रनतननिीींनी शासनाकि ेपाठपरुावा केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, खानापूर नगरपींचायतीकररता इमारत अनुिान भमळण्यास ववलींब लागण्याची 
कारणे काय आहेत,   
(४) असल्यास, खानापूर नगरपींचायतीच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीकररता तातकाळ ननिी 
उपलब्ि करणेबाबत शासनस्तरावर कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ मशांदे (०६-११-२०२०) : (१) • खानापूर नगरपींचायतीच ेकायाालय हे कौलारु छप्पर 
असलेल्या स्वत:च्या इमारतीत आहे.  
• सिर इमारतीच्या छपरातुन गळती असल्याने तेथे लोखींिी पन्हाळे ्ाकल्याचा अहवाल 
स्जल्हाधिकारी, साींगली याींनी सािर केला आहे. 
(२) स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी दिनाींक २६.०६.२०१९ अन्वये प्रशासकीय इमारतीसाठी ननिी 
उपलब्ि करण्याची मागणी केली आहे, हे खरे आहे. 
(३), (४) व (५)् • शासनाच्या नवीन नगरपींचायत योजनेंतगात नववन प्रशासकीय इमारत 
बाींिकामासाठी ननिी अनुजे्ञय आहे. 
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• नवीन नगरपींचायत योजनेअींतगात सन २०१९-२० मध्ये रुपये १ को्ी अनुिान खानापूर 
नगरपींचायतीस ववतरीत करण्यात आले असुन प्रस्तूत ननिीसाठी नगरपींचायत कायाान्वयन 
यींत्रणा आहे. 
• तयानुसार सिर ननिीचे ननयोजन नगरपींचायतीने करणे क्रमप्राप्त आहे. 

___________ 
  

रािेर (श्ज. जळगाि) येथील नगरपामलिेची हद्दिाढ झाली असून  
वििास िामाांसाठी ननधीांची तरतूद िरणेबाबत 

  

(४५)  १३८३९ (२०-०९-२०२०).   श्री.मशरीष चौधरी (रािेर) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रावेर (स्ज.जळगाव) येथील ‘क’ िजााची नगरपाभलका असून नकुतीच नगरपाभलकेची हद्दवाढ 
झाली आहे व हद्दवाढ झालेल्या दठकाणी अनेक समस्या उद््ावत असल्याची तक्रार माहे 
फेब्रुवारी, २०२० मध्ये वा तया िरम्यान ननिशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर हद्दवाढ दठकाणी ववववि योजनाींच्या माध्यमातून ननिीची तरतूि केली 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासन स्तरावर कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (०६-११-२०२०) : (१) हद्दवाढ झालेल्या के्षत्राींमध्ये मुलभुत सोयी-सुवविा 
उपलब्ि करुन िेण्याबाबत नागरीकाींकिून मागणी होत असल्याच े तसेच याबाबत कोणतीही 
तक्रार प्राप्त नसल्याचा अहवाल मुख्याधिकारी, नगरपररषि, रावेर याींनी सािर केला आहे. 
(२), (३) व (४)्सन २०२०-२१ या आधथाक वषाात अथासींकस्ल्पत ननिी, प्रतयक्ष ववतरणासाठी 
उपलब्ि होणारा ननिी व मागण्या याींचा ववचार करुन ननिी ववतरण करण्यात येते. 

___________ 
  

ठाणे श्जल््यातील सािाजननि बाांधिाम विभाग-१ मध्ये  
िोट्यिधी रुपयाांचा अपहार झाल्याबाबत 

  

(४६)  १४२८२ (१८-०८-२०२०).   श्री.महेश चौघ ले (मभिांडी पश्श्चम) :   सन्माननीय सािाजननि 
बाांधिाम (सािाजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाण े स्जल््यातील मनोरुग्णालय, स्जल्हा सामान्य रुग्णालय व भभवींिी उपववभागीय 
कायाालय येथे प्रतयेकी १ को्ी रुपयाींचे काम कोणतीही पूवापरवानगी न घेता ३/३ लाखाींच्या 
तुकड्याींमध्ये ववभागण्यात येऊन सिर एकाच दठकाणी तकुड्याींमध्ये ववभागलेली सवा काम े
सावाजननक बाींिकाम ववभागामाफा त करण्यात आली आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सावाजननक बाींिकाम ववभागाच्या शासन ननणायानुसार रुपये ३ लाखापेक्षा 
अधिक खचााच्या कामाींना ई-ननवविा कायाप्रणाली लागू करण्यात आली असताींना सिर कामे 
सींबींधित अधिकारी व ठेकेिार याींनी सींगनमत करून ई-ननवविा प्रकक्रया न राबववता, जादहरात न 
िेता, ननयमबा्यररतया वा्प करून सावाजननक बाींिकाम ववभागाच्या सींबींधित अधिका-याींनी 
ववभागाच्या शासन ननणायातील अ्ी व शतीच ेउल्लींघन केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणातील िोषी अधिका-याींवर कारवाई करण्याबाबतची मागणी ठाण े
स्जल्हा ठेकेिार सींघ्ना व मराठा सेवा सींघ याींनी दिनाींक २९ जून, २०२० रोजी वा तयासुमारास 
राज्याचे मा.मखु्यमींत्री, सावाजननक बाींिकाम मींत्री व मुख्य सधचव याींना ननवेिन िेऊन 
करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय,्चौकशीत काय ननषपन्न झाले व 
तयानुसार सींबींधित िोषीींवर कारवाई करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे,   
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण (२७-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही.  
(२) हे खरे नाही.  
(३) प्रस्तुत ननवेिन प्राप्त असल्याचे अभभलेखावरुन आढळत नाही. 
(४) व (५) प्रचन उद््ावत नाही. 

___________ 
  

िाांदे्र शासिीय िसाहतीमधील अनिे शासिीय ननिासस्थान ेिाणणश्ज्यि  
प्रयोजनािररता िरार पद्धतीन ेभाडतेत्त्िािर ददल्याबाबत 

  

(४७)  १४३८४ (१९-०९-२०२०).   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाींदे्र (मुींबई) शासकीय वसाहतीमिील अनके शासकीय ननवासस्थाने वाणणस्ज्यक 
वापराकरीता नाममात्र िराने (८ रू. स्क्वे. फू.) भाि ेकरारावर दिलेली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तया सवा कराराींची मुित सींपुष्ात येऊन अनके वषे होऊन िेखील तया 
ननवासस्थानाींचे नतूनीकरण करून घेण्यात आले नाही अथवा सिर शासकीय ननवासस्थान े
ररक्त करून घेण्यात आलेली नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, भािकेराराची मुित सींपुष्ात आल्याची बाब शासनाच्या ननिशानास आणून 
दिल्यानींतर शासनाने सिरची ननवासस्थाने ररक्त करून घेण्याची कारवाई करू नये, असे आिेश 
दिलेले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासकीय कमाचारी सेवाननवतृत झाल्यानींतर तयाने शासकीय ननवासस्थान ररक्त 
न केल्यास तयाींचेववरुद्ध ननषकासनाची कारवाई केली जाते, तथावप, सिर प्रकरणी्ननषकासनाची 
कारवाई करण्यास सू् िेऊन भेिाभेि करण्यामागे शासनाची भूभमका काय आहे, 
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(५) असल्यास, वाणणस्ज्यक वापराकरता असलेल्या अतयल्प िरामध्ये शासन सुिारणा करणार 
काय, तसेच पूवालक्षी प्रभावान ेसिर िराच्या थकबाकीची वसुली करणार्की आता वाणणस्ज्यक 
वापरकते तयाींच्या पततयावर आढळून येत नाहीत असे म्हणून शासन सिरची रक्कम सोिून 
िेणार,्याबाबत शासनाची भुमीका काय आहे व तद्नुसार शासनान ेकोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. उद्धि ठािरे (२९-१०-२०२०) : (१) हे  खरे नाही.्शासकीय वसाहत वाींदे्र्(पूवा) मुींबई येथ े
राहणा-या शासकीय अधिकारी/् कमाचारी् याींच्या िैनदिन गरजा पूणा करण्याच्या उदे्दशाने 
सावाजननक बाींिकाम ववभागाच्या् अखतयारीतील मोकळी जागा व बींदिस्त जागा काही 
व्यवसायिारकाींना् करारनाम्यानसुार वा्प करण्यात आल्या आहेत. सिर जागाना 
सावाजननक बाींिकाम ववभागाच्या दिनाींक २०.०७.१९८२ च्या ज्ञापनानुसार भाि ेवसूली्करण्यात 
येत आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
्््््बहृन्मुींबई, मुींबई उपनगर व शासकीय कमाचारी वसाहत, बाींद्रा (पूवा) मुींबई् येथील 
व्यावसायीक गाळेिारकाींच्या गाळयाींच्या नुतनीकरणाबाबतचे िोरण शासन स्तरावर ववचारािीन 
असल्याने याबाबतचा अींनतम ननणाय होईपयान्त अधिकृत गाळेिारकाींचा केवळ जागेचा 
करारनामा सींपुष्ात आल्यामळेु तयाींच्याववरुध्ि ननषकासनाची कायावाही करण्यात येऊ नये असे 
कळववण्यात आले आहे. 
(४) प्रचन उद््ावत नाही. 
(५) प्रचन उद््ावत नाही. 
(६) प्रचन उद््ावत नाही. 

___________ 
  

परभणी ि जळगाांि महानगरपामलिेच्या शाळाांमधील िायारत असलेल्या मशििाांची थिीत 
िेतनाची रक्िम देण्याबाबत 

  

(४८)  १४४२९ (२०-०९-२०२०).   श्री.स धीर म नगांटीिार (बल्लारपरू) :   सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील परभणी व जळगाींव या "ि" वगा महानगरपाभलकेच्या शाळाींमिील कायारत 
असलेल्या मुख्याध्यापक व भशक्षकाींची १६ मदहनयांची् थकीत वेतनाची रक्कम भमळाली 
नसल्याने महानगरपाभलकेच्या शाळाींतील भशक्षकाींनी आींिोलने व उपोषण करून राज्याचे भशक्षण 
सींचालक तसेच आयुक्त याींच्याकि े माहे जलुै, २०२० मध्ये थकीत वेतनाची रक्कम 
भमळण्याबाबत मागणी केली असल्याचे ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणाची सद्यस्स्थती काय आहे तसचे अन्यायग्रस्त भशक्षकाींना थकीत 
वेतनाची रक्कम तवररत िेण्याबाबात शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ मशांदे (०२-११-२०२०) : (१) परभणी महानगरपाभलकेच्या प्राथभमक भशक्षकाींनी तयाींच े
१७ मदहन्याींचे थककत वेतन अिा करण्याबाबत आयकुत, परभणी महानगरपाभलका याींना दिनाींक 
६.७.२०२० च्या ननवेिनाद्वारे ववनींती केली होती, ही वस्तुस्स्थती आहे. 
(२)् •  महानगरपाभलकेच्या आधथाक स्स्थतीनुसार भशक्षकाींच े प्रलींत्रबत वेतनाची रक्कम अिा 
करण्यात येईल, अस ेपरभणी महानगरपाभलकेने कळववले आहे. 
• जळगाींव महानगरपाभलकेच्या शाळेतील कायारत भशक्षकाींच ेप्रलींत्रबत वेतनाची रक्कम भशक्षण 
सींचालक (प्राथभमक),् महाराषर राज्य, पुणे याींच्याकिून अनुिान प्राप्त झाल्यानींतर ्प्प्या 
्प्प्याने िेण्याच ेननयोजन असल्याचे जळगाव महानगरपाभलकेन ेकळववले आहे. 
(३) प्रचन उद््ावत नाही. 

___________ 
  

चांद्रप र (जि.चांद्रप र) महानगरपामलिेत िरोना सांसगााच्या िाळात नागरीिाांना  
वाटप िरण्यात येणाऱ्या जेवणात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(४९)  १४५७८ (२०-०९-२०२०).   श्री.मनोहर चांदद्रिापूरे (अज ानी-मोरगाांि), श्री.राज ू िारेमोरे 
(त मसर) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपूर स्जल्हयातील महानगरपाभलकेत िररोज ७ लक्ष २० हजार रुपये खचा करुन २४ 
हजार जेवणाचे िब्ब ेशहरातील गरीब नागरीकाींना ववतरीत केले जात असून तयामध्ये महापौर, 
उपमहापौर व स्थाननक प्रशासनाने गैरव्यवहार केल्याची बाब माहे एवप्रल, २०२० मध्ये वा 
तयािरम्यान ननिशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपाभलकेतील महापौर, उपमहापौर याींना २ हजार तर नगरसेवकाींना १०० 
या पध्ितीने िब्याचे वा्प केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर ननिी हा महानगरपाभलकेन े खचा केला असून यावर राजककय पक्षाच े
स््ीकर लावून वा्प करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर प्रकरणाची स्थाननक नागरीकाींनी चींद्रपूर स्जल्हाधिकारी याींच्याकि ेतक्रार 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, 
तयानूसार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (०५-११-२०२०) : (१) लॉकिाऊनच्या कालाविीत दिनाींक ०३/०४/२०२० ते 
दिनाींक ०३/०५/२०२० या ३१ दिवसाच्या काळात चींद्रपूर स्जल्हा कोरोना ननयींत्रण कक्षातून तसेच 
चींद्रपूर महानगरपाभलकेच्या ननयींत्रण कक्षाकि ेनोंिीत झालेल्या मागणीनुसार, एकूण ५,६८,००० 
म्हणजेच सरासरी प्रनतदिवस १८,००० िब्ब े गरीब व गरज ू नागररकाींना ववतरीत करण्यात 
आलेले आहेत. याचा प्रनतदिन खचा रु.५,४४,०००/- इतका आला आहे. 
(२) व (३) जेवणाचे िब्ब ेवा्ण्याच्या कामामध्ये महापाभलकेची प्रशासकीय यींत्रणा अपुरी पित्
असल्याने आणण जेवण वेळेवर पोहचवणे आवचयक असल्याने, महानगरपाभलकेच्या 
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नगरसेवकाींच्या माध्यमातनू या जेवणाच्या िब्ब्याींच े ववतरण करण्यात आलेले आहे. तथावप,्
महापौर, उपमहापौर याींना जेवणाच्या िब्याचा को्ा ठरवून दिलेला नव्हता, तर नगरसेवकाींना 
प्रनत नगरसेवक ५० त े १०० िब्बे ककीं वा नगरसेवकाींच्या मागणीनुसार तयापेक्षा जास्त िब्बे 
ववतरणासाठी िेण्यात येत होते, ही वस्तुस्स्थती असनू, या िब्ब्यावर कोणतयाही राजकीय 
पक्षाचे स्स््कर लावल्याची बाब खरी नाही. 
(४), (५) व (६) ववषयािीन प्रकरणासींिभाात, स्जल्हाधिकारी कायाालय, चींद्रपूर येथील आवक-
जावक शाखेत चौकशी केली असता, अशी कोणतीही तक्रार स्जल्हाधिकारी, चींद्रपर याींच्या 
कायाालयास प्राप्त झालेली नसल्याचे, स्जल्हाधिकारी चींद्रपूर कायाालयाच्या अहवालात नमूि 
करण्यात आलेले आहे. 

___________ 
  

ठाणे श्जल््यातील िेदाांत हॉश्स्पटलमध्ये मतृदेहाची ववटांबना िरण्यात आल्याबाबत 
  

(५०)  १४७०५ (१७-०९-२०२०).   श्री.महेश चौघ ले (मभिांडी पश्श्चम) :   सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे स्जल््यातील वेिाींत हॉस्स्प्लमध्ये श्री. ओमप्रकाश गुप्ता याींचा कोरोना आजारान े
मतृयू झाल्यानींतर सुमारे ४८ तास तयाींच्या् मतृदेहाची् ववटंिना् केल्याबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननिी याींनी आयुक्त, ठाणे महानगरपाभलका याींना दिनाींक ३० जलुै, २०२० रोजी वा 
तयासुमारास लेखी ननवेिन िेऊन कारवाई करण्याची मागणी केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास श्री. ओमप्रकाश गुप्ता याींच ेदिनाक २९ जुल,ै २०२० रोजी वा तयासुमारास रात्रो. 
८.०० वाजता ननिन झाले असताना रुग्णालयाचे त्रबल न भरल्याच ेकारण िेत तयाींचा मतृिेह 
िोन दिवस हॉस्स्प्लमध्ये ठेवण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
व तयानसुार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (०३-११-२०२०) : (१) होय अशा प्रकारचे ननविेन ठाणे महानगरपाभलकेस 
प्राप्त झाले आहे.   
(२) व (३) ठाणे महानगरपाभलकेने कळववल्यानुसार वेिाींत हॉस्स्प्ल येथ ेभरती झालेले रुग्ण 
श्री. ओमप्रकाश गुप्ता याींचा मतृयू दिनाींक २९.०७.२०२० रोजी रात्री ०८.५५ भमनी्ाींनी झाला 
आहे.  
्््््ठाणे महानगरपाभलकेच्या ननयमानुसार रुग्णालयाकिून एखािा रुग्णाचा मतृिेह तयाींच्या 
नातेवाईकाींकि े हस्ताींतरीत करताना सींबींधित महानगरपाभलकेस कळववणे आवचयक आहे. 
तथावप, रुग्ण श्री. ओमप्रकाश गुप्ता हे भभवींिी महानगरपाभलका के्षत्रातील असल्यामळेु 
कागिपत्र बनववताना व ठाणे महानगरपाभलकेच्या हद्दीमध्ये रुग्णाचा अींतयवविी करण्यासाठी 
रुग्णाच्या नातेवाईकाींना राजी करताना ववलींब लागल्याची बाब ठाण ेमहानगरपाभलकेने कळववली 
आहे.   



वव.स. २४ (49) 

 
    सिर रुग्णाचा अींतयवविी २४ तासाींच्या आत जवाहरबाग स्मशानभूमी येथ े ठाणे 
महानगरपाभलकेमाफा त करण्यात आला आहे.  
(४) प्रचन उद््ावत नाही.  
  

___________ 
  
  
विधान भिन :   रािेन्द्द्र भागित 
म ांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा. 
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूवा सवा प्रकक्रया महाराषर वविानमींिळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुंिई. 


