
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ऐिोणततसावी यादी 

 
महाराष्ट्र विधानसभा 

  

चौथे अधधिेशन, २०२० 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

मुांबई महानगर प्रादेशशि वििास प्राधधिरणामार्फ त सुरु असलेल्या मेरोमागफ-५  
ठाणे-शभिांडी-िल्याण) मागाफलगतच्या जागेिरील बाांधिामाबाबत 

  

(१)  १२३ (०६-०४-२०२०).   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाफ), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), 
श्री.शाांताराम मोरे (शभिांडी ग्रामीण), श्री.विश्िनाथ भोईर (िल्याण पश्श्चम), श्री.दौलत दरोडा 
(शहापूर), श्री.किशोर जोरगेिार (चांद्रपूर) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणामार्फ त सुरु असलेल्या मेट्रोमागफ-५ (ठाण-े
शििींडी-कल्याण) मागाफलगतच्या जागेिरील बाींिकामासाठी एमएमआरडीएचे नाहरकत प्रमाणपत्र 
न घेता कल्याण-डोंबबिली महानगरपाशलकेकडून बाींिकाम परिानग्या देण्यात आल्या आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, या प्रकरणी नगरविकास वििागाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळुन आले ि तद्नुसार या बाींिकामाच्या परिानग्या रद्द 
करुन जबाबदार असणाऱ् या दोंीींविरुध्द िासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
तसेच केलेल्या कारवाईची सद्यःस्थिती काय आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (२४-११-२०२०) : (१), (२) ि (३) • कल्याण-डोंबबिली महानगरपाशलका 
हद्दीतील मुींबई मेट्रो लाईन-५ (ठाण-ेशििींडी-कल्याण) या आखणीच्या लगत बाींिकाम परिानगी 
प्रदान करताींना मुींबई महानगर प्रदेि विकास प्राधिकरण याींचेकडून ना-हरकत दाखला प्राप्त 
करून घेणेबाबत एमएमआरडीएने दद.२०.१२.२०१६ रोजीच्या पत्रान्िये महानगरपाशलकेस 
कळविले आहे. 
• सदर मेट्रो लाईनच्या आखणीची अधिसूचना कें द्र िासनाच्या राजपत्रामध्ये दद. २६.०६.२०१९ 
रोजी प्रशसध्द झालेली असून त्यानींतर मेट्रो लाईनच्या आखणी लगत कोणतीही बाींिकाम 
परिानगी देण्यात आलेली नाही. 
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• दद.२०.१२.२०१६ रोजीच्या पत्रानींतर मेट्रो लाईनच्या आखणी लगत ०३ निीन ि ०५ सुिारीत 
बाींिकाम परिानग्या िासन मींजूर ननयींत्रण ननयमािलीनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत. 
• सदर मेट्रो लाईनच्या आखणीलगत िारकाींना बाींिकाम परिानगीचे अनुंींगान ेमुींबई महानगर 
प्रदेि विकास प्राधिकरण याींचेकडून ना-हरकत दाखला प्राप्त करणेकरीता दद. ०५.०९.२०१९ 
रोजीच्या पत्रान्िये कळविण्यात आले असून सदर दाखला प्राप्त होईपयतं बाींिकाम परिानगीस 
थिधगती देण्यात आलेली आहे. 
• मुींबई महानगर प्रदेि विकास प्राधिकरण याींच े७ बाींिकामाींना ना-हरकत दाखले प्राप्त झालेले 
आहेत. 
• मुींबई महानगर प्रदेि विकास प्राधिकरण याींचे दद. २०.१२.२०१६ रोजीच े पत्र िररषठाींच्या 
ननदिफनास न आणणाऱ्या अधिकारी/कमफचारी याींचेविरूध्द कायदेिीर कारिाई सुरू असल्याचे 
कल्याण-डोंबबिली महानगरपाशलकेने कळविले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

पालीदेिद (ता.पनिेल, श्ज.रायगड) ग्रामपांचायत हद्दीतून जाणा-या  
पाईपलाईनिर झालेले अततक्रमण 

  

(२)  २७३ (२०-०३-२०२०).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.महेश बालदी (णरण), अ.ड.िशश  
शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्रीमती मतन ा चौधरी (दहहसर) :   
सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालीदेिद (ता.पनिेल, स्ज.रायगड) ग्रामपींचायत हद्दीतनू जाणा-या निी मुींबई 
महानगरपाशलकेच्या वपण्याच्या पाण्याच्या पाईपलाईनिर मोठ्या प्रमाणात अनतक्रमण करुन 
बाींिकामे केली असून काही दठकाणी मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत ्प-या ि दकुाने उिारली 
असल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त वििागात पाईपलाईनिर अनधिकॄतपणे व्यिसाय करणारे दकुानदार तसचे 
रदहिािी आपल्या दैनींददन पाण्याच्या िापरासाठी अनेक दठकाणी पाईपलाईनला निद्र कररत 
असल्यामळेु दररोज लाखो शल्र पाणी िाया जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर अनधिकॄत बाींिकामाींमळेु निी मुींबई महानगरपाशलका हद्दीतील नागररकाींना 
पाणी पुरिठा करणारी पाईपलाईन पुणफपणे झाकली गेल्यामळेु िविषयात कोणी पाईपलाईनमध्ये 
विं प्रयोग केल्यास त्याचा विपरीत पररणाम नागररकाींिर होण्याची िक्यता नाकारता येत 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनान ेचौकिी करून िविषयात होणारा िोका ्ाळण्यासाठी 
सदर अनधिकृत बाींिकाम ेदरू करून पाणी गळती िाींबववण्यासाठी कोणती कायफिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ शशांदे (०६-११-२०२०) : (१) • पालीदेिद (ता.पनिेल, स्ज.रायगड) या दठकाणी 
श्री.आलुराम केणी नामक इसमाने निी मुींबई महानगरपाशलकेच्या वपण्याच्या पाईपलाईनिर 
लोखींडी पत्र्याच्या ्पऱ्या ि त्यासमोर ओ्ल्यासह उिारले आहे. सदर अनतक्रमण ननषकावंत 
करण्यास सींबींधित ग्रामपींचायतीस निी मुींबई महानगरपाशलकेकडून कळविण्यात आले आहे.  
(२), (३) ि (४) • पालीदेिद ग्रामपींचायतीस अधिकृत नळजोडणी ददलेली आहे. या 
पाईपलाईनला निद्र करीत असल्याने लाखो शल्र पाणी िाया जाते अिी िथतुस्थिती नाही. 
• सदर पाईपलाईन िूशमगत असनू त्याच्यािोिती एन्केशसींग करण्यात आले आहे. तसेच या 
पाईपलाईनअींतगफत पाण्याचा दाब ५.५ kg/Cm२ त े ६ kg/Cm२ इतका प्रचींड असल्यान े
त्यामध्ये विं प्रयोग होण्याची िक्यता नाही.  
• सदर पाईपलाईनच े काम महानगरपाशलकेमार्फ त कीं त्रा्दारास देण्यात आले असून 
कीं त्रा्दारातरे् येिे गथत घालण्यात येते. त्यामध्ये पाणी-गळती आढळल्यास ती िाींबिण्यात 
येते तसेच पाईपलाईनिर कोणत्याही प्रकारच े अनधिकृत बाींिकाम होणार नाही याची दक्षता 
घेतली जात असल्याच ेमहानगरपाशलकेने कळविले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

निी मुांबई महानगरपाशलिेतील डॉक्टर भरतीला मान्यता शमळण्याबाबत 
  

(३)  ४०८ (०२-०४-२०२०).   श्री.गणेश नाईि (ऐरोली) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य िासनाच्या िैक्षणणक ि सामास्जक मागासिगीय आरक्षण (एसईबीसी) आणण कें द्र 
िासनाचे आधिफकदृष्या दबुफल घ्काींसाठी (ईडब्ल्युएस) जाहीर झालेल्या दहा ्क्के 
आरक्षणामुळे निी मुींबई महानगरपाशलकेतील डॉक््र िरतीला मान्यता शमळाली नसल्यामुळे 
अपुऱ्या डॉक््राींअिािी निी मुींबई महानगरपाशलकेच्या रुग्णालयातील आरोग्य सेिेिर पररणाम 
होत असून नागररकाींची गैरसोय होत असल्याची बाब माहे मे, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदिफनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, निी मुींबई महानगरपाशलकेने डॉक््राींची कमतरता असल्याने डॉक््राींची िरती 
करण्याबाबत नगरविकास वििागाकड े सरळसेिेच्या बबींदनूामािलीचा प्रथताि ि नोंदिह्या 
तपासणीसाठी माहे म,े २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान पाठविल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, निी मुींबई महानगरपाशलकेची सिफ रूग्णालये पूणफ क्षमतेन े सुरु व्हािीत 
याकररता नगरविकास वििागाकड ेमहानगरपाशलकेन ेपाठविलेल्या सरळसेिेच्या बबींदनूामािलीचा 
प्रथतािास ि नोंदिह्या तपासणी करून लिकरात लिकर मींजुरी शमळािी म्हणून 
मा.लोकप्रनतननिीींनी िासनास माहे मे, २०१९ ि माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्या दरम्यान 
ननिेदने ददली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनान ेकोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 



वि.स. २९ (4) 

श्री. एिनाथ शशांदे (०९-११-२०२०) : (१) • राज्य िासनान े सामास्जक आणण िैक्षणणक 
मागासिगफ (एसईबीसी) िगाफसाठी १३% आरक्षण तसेच कें द्र िासनाने आधिफकदृष्या दबुफल 
घ्काींसाठी (ईडब्लल्युएस) १०% आरक्षण जादहर केलेले आहे. 
• तिावप निी मुींबई महानगरपाशलकेच्या रूग्णालयात अपुऱ्या डॉक््राींमुळे नागररकाींची गैरसोय 
झाली अिी िथतुस्थिती नाही. 
(२), (३) ि (४) • निी मुींबई महानगरपाशलका आरोग्य वििागाच्या ग्-अ मिील १६ 
सींिगाफच्या बबींदनूामािल्या तपासणी ि प्रमाणणत करून शमळण्यासाठी दद. १६.०५.२०१९ अन्िये 
िासनास प्राप्त झाल्या होत्या. 
• सदर बबींदनुामािलीचा प्रथताि लिकर मींजूर करण्याबाबत दद.२७.०५.२०१९ रोजी मा. 
लोकप्रनतननिीींच ेननिेदन िासनास प्राप्त झालेले आहे. 
• सदर बबींदनूामािली नोंदिह्या सामान्य प्रिासन वििागाकडून तपासून दद. ३०.०८.२०१९ च्या 
पत्रान्िये निी मुींबई महानगरपाशलकेला पाठविण्यात आलेल्या आहेत. 
• तद्नींतर दद. १७.०२.२०२० च्या पत्रान्िये निी मुींबई महानगरपाशलकेच्या आरोग्य वििागातील 
१९ सींिगाफच्या बबींदनुामािल्या तपासणी ि प्रमाणणत करून देण्यासाठी िासनास प्राप्त झाल्या. 
• सामान्य प्रिासन वििागान े१३ एकाकी पदाींच्या बबींदनुामािली नोंदिह्या तपासून ददलेल्या 
असून दद. १५.१०.२०२० रोजीच्या िासन पत्रान्िये निी मुींबई महानगरपाशलकेस पाठविण्यात 
आलेल्या आहेत.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िाांददवलीतील (म ांबई) पोयसर िणण गोरेगाि येथील शाळा, मैदान ि रस् त् यासाठी 
िरक्षित असलेल्या भखूांडाबाबत 

  

(४)  ८०१ (०६-०४-२०२०).   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.देिेंद्र र्डणिीस (नागपूर दक्षिण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), 
श्री.सुधीर मुनगांटीिार (बल्लारपूर), अ.ड.िशश  शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), ि. प्टन िर. सेल्िन 
(सायन-िोळीिाडा), श्रीमती मतन ा चौधरी (दहहसर), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली पूिफ), 
अ.ड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.राम िदम (घाटिोपर पश्श्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी 
पश्श्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिले), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.महेश बालदी (णरण) :   
सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या कायफके्षत्रातील काींददिलीतील पोयसर आणण गोरेगाि येिील 
िाळा, मैदान ि रथ त् यासाठी आरषितक्षत असलेले ४३ हजार ३६० चौ.मी. चे सहा िखूींड ताब्लयात 
घेण्यास महानगरपाशलकेकडून विलींब होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िखूींड ताब्लयात घेण्यासाठी ददनाींक ३१ डडसेंबर, २०१८ रोजी िा 
त्यासुमारास सुिार सशमतीत प्रथताि माींडण्यात आला असता सत्तािारी पक्षान ेसदर प्रथताि 
दप्तर दाखल करण्याची िूशमका घेतली, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त घ्नेनींतर पुन्हा पुन्हा सदरहू िखूींड ताब्लयात घेण्यासाठी सातत्यान े
प्रथताि महानगरपाशलका सिागहृासमोर माींडले असताना त े सातत्यान े पुढील मदहन्याींच्या 
कामाकाजासाठी पुढे ढकलले जात असल्यान े बबल्डराींच्या र्ायद्यासाठीच िूखींड सींपादन होत 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, नगरविकास वििागाच्या ननयमािलीनुसार ९० ददिसाींत प्रथताि ननकाली ननघत 
नसेल तर सदर िुखींड ताींबत्रकदृष्या हे पाशलकेने गमािल्याची िक्यता असून सुमारे ४० हजार 
चौ.मी्र के्षत्रर्ळ असलेले हे िखूींड केिळ अनतक्रमणाचे कारण दाखिून मींजुरीविना प्रलींबबत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकिी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व तदनुसार सदरील िखूींड ताब्लयात घेण्यास विलींब करणा-या महानगरपाशलका 
अधिकाऱ याींिर िासनान ेकोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (१२-११-२०२०) : (१) ि (२) विकास आराखडा २०३४ नुसार मौज ेपोईसर, 
काींददिली (पूिफ) येिील न.िू.क्र. ८०९/अ/१/१९अ/१/१/१अ/३/अ/१/१/अ(िाग), ८५१/अ ि ८४१ हे 
िूखींड प्रािशमक/माध्यशमक िाळा, प्रािशमक िाळा, क्रक्रडाींगण, ३६.६० मी. रुीं दी विकास 
ननयोस्जत रथता ि १३.४० मी. रुीं दी विकास ननयोस्जत रथता या सािफजननक उदद्दष्ाींकरीता 
आरषितक्षत आहेत.  
     सदर िखूींडाींच्या जमीन मालकान ेबहृन्मुींबई महानगरपाशलकेस ददनाींक २०.०६.२०१८ रोजी 
बजािलेल्या पाच खरेदी सूचना महाराषट्र प्रादेशिक ननयोजन ि नगररचना अधिननयम, १९६६ 
च्या कलम १२७ मिील तरतुदीिी विसींगत असल्यान े त्या महानगरपाशलकेमार्फ त अथिीकृत 
करण्यात आल्या.  
     तिावप, अथिीकृत करण्यात आलेल्या खरेदी सूचनाींच्या अनुं ींगाने न्यायालयीन प्रकरण 
उद्भिण्याची िक्यता विचारात घेता, थिाधिकारे िूसींपादन करण्याचा प्रथताि 
महानगरपाशलकेमार्फ त सुिार सशमतीच्या मींजूरीकरीता सादर करण्यात आला आहे. 
     तसेच, विकास आराखडा १९९३ नुसार मौजे मालाड येिील न.ि.ूक्र. १२०८(िाग) हा 
िूखींड प्रािशमक िाळा, उद्यान ि खळेाच ेमैदान या सािफजननक उद्दिष्ाींकरीता आरषितक्षत केला 
आहे.  
     सदर िखूींडाच्या जमीन मालकान ेबहृन्मुींबई महानगरपाशलकेस ददनाींक २५.०४.२०१८ रोजी 
खरेदी सचूना बजाविली होती. त्यानुसार सदर िखूींड सींपादन करण्याचा प्रथताि 
महानगरपाशलकेमार्फ त सुिार सशमतीच्या मींजूरीकरीता सादर करण्यात आला. 
     सदर ६ िूखींडाींची सुिार सशमतीने ददनाींक २९.१२.२०१८ रोजी पाहणी केली असता, मौजे 
पोईसर येिील ५ िखूींड पूणफत: िारग्रथत ि मौज े मालाड येिील िखूींड अींित: िारग्रथत 
आढळला आहे.  
     त्यामळेु सुिार सशमतीने ददनाींक ३१.१२.२०१८ रोजीच्या सिेमध्ये सदर ६ िखूींडाींच े
प्रथताि दफ्तरी दाखल करण्याची शिर्ारस महानगरपाशलका सिागहृाला केली आहे.      
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(३) मौज ेपोयसर, काींददिली ३६.६० मी. विकास ननयोस्जत रथताच्या िूखींडाचा आगाऊ ताबा 
ददनाींक २३.०१.२०२० रोजी “जसा आहे त्या स्थितीत” विकास ननयींत्रण ि प्रोत्साहन ननयमािली 
२०३४ मिील तरतुदीनुसार हथताींतरणीय विकास हक्काच्या मोबदल्यात महानगरपाशलकेमार्फ त 
घेण्यात आला आहे. 
     मौज ेपोयसर, काींददिली येिील िूखींडाबाबत बजविण्यात आलेल्या खरेदी सूचना रे््ाळून 
थिाधिकारे िसूींपादन प्रथताविले असल्याने आरक्षण व्यपगत होण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
     तसेच, मौज े मालाड येिील िूखींड विकशसत करण्यासाठी जमीन मालकाने समायोजन 
आरक्षणाखाली परिानगी माधगतली असून, त्याबदल्यात जमीन मालकाने खरेदी सूचना मागे 
घेण्याची तयारी दिफविली आहे. सदर प्रथताि विचारािीन आहे.       
(४) सदर दोन्ही िूखींडाींच्या आरक्षणाबाबत ददनाींक ३१ डडसबेर, २०१८ रोजी बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलकेच्या सुिार सशमतीमध्ये दफ्तरी दाखल केलेले िूसींपादन प्रथताि महापाशलका 
सिागहृाच्या जून, २०१९ च्या कायफक्रमपबत्रकेमध्ये समाविष् करण्यात आले होत े ि 
त्यानींतरच्या कायफक्रम पबत्रकेपासनू समाविष् आहेत.  
     तिावप, सदर प्रकरणी महापाशलका सिागहृान ेअद्यावप अींनतम ननणफय घेतलेला नसून, 
महापाशलका सिागहृाच्या ननणफयानींतर पुढील कायफिाही करण्यात येणार असल्याचे बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलकेन ेकळविले आहे. 
(५) ि (६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िल्याण ि अांबरनाथ (श्ज.ठाणे) तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात  
अनाधधिृत बाांधिाम होत असल्याबाबत 

  

(५)  १०३५ (०३-०४-२०२०).   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), अ.ड.िशश  शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), 
श्री.िुमार ियलानी (णल्हासनगर) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कल्याण ि अींबरनाि (स्ज.ठाणे) तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बाींिकाम होत 
असून  या अनधिकृत ि बकेायदेिीर बाींिकामाींिर कारिाई करण्याकरीता सींबींधित प्रिासन 
दलुफक्ष करत असल्याचे माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्या दरम्यान  ननदिफनास आले,  हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यानुसार अींबरनाि ि कल्याण 
तालुक्यातील अनधिकृत बाींिकामाींिर तसेच सींबींधित दोंी अधिकाऱ्याींिर कारिाई करण्याबाबत 
िासनाने कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (१७-११-२०२०) : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
• महानगरपाशलकेकडून अनधिकृत बाींिकामािर विदहत केलेल्या प्रक्रक्रयेनुसार ननरींतर कारिाई 
चालू आहे. 
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• कल्याण-डोंबबिली महानगरपाशलकेकडून महानगरपाशलका के्षत्रातील अनधिकृत बाींिकाम े
घोवंत करुन त्याची यादी महानगरपाशलकेच्या सींकेतथिळािर प्रशसद्ध केली. 
• महानगरपाशलका के्षत्रातील बाींिकामाींच्या खरेदी-विक्री व्यिहाराची नोंद ही त्याच्या 
अधिकृततेसींबींिी ननयोजन प्राधिकरणाकडून खात्री केल्यानींतरच करािी अिी विनींती सह दयु्यक 
ननबींिक िगफ-२ याींना कल्याण-डोंबबिली महानगरपाशलकेकडून करण्यात आली आहे. 
• कल्याण-डोंबबिली महानगरपाशलका के्षत्रातील अनधिकृत बाींिकामाबाबत महानगरपाशलकेतरे् 
मा.न्यायालयात २४७६ प्रकरणी कॅव्हे् तसेच सींबींधित अनधिकृत बाींिकाम िारकाींविरुद्ध ३६९ 
गुन्हे दाखल केल्याचे महानगरपाशलकेने कळविले आहे. 
• अींबरनाि नगरपररंद हद्दीतील अनधिकृत बाींिकामाींिर नगरपररंदेमार्फ त िेळोिेळी कारिाई 
करण्यात येत आहे. 
• कल्याण-डोंबबिली महानगरपाशलकेतरे् सिफ नागररकाींना खोट्या ि र्सव्या जादहराती याींना 
बळी न पडता ननयोजन प्राधिकरणाकडून खात्री करुनच बाींिकाम खरेदी-विक्री करण्याचे जाहीर 
आिाहन केल्याच ेमहानगरपाशलकेने कळविले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईतील मांत्रालय ि पररसरातील शासिीय िायाफलयाांमध्ये नुतनीिरण व दरुुस्ती 
िरणाऱ्या िां त्राटदाराांची बबले थकित असल्याबाबत 

(६)  १०६२ (१६-०३-२०२०).   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्रीमती सुलभा खोडिे (अमरािती), 
श्री.वििास ठािरे (नागपूर पश्श्चम), श्री.हहरामण खोसिर (इगतपूरी) : सन्माननीय सािफजतनि 
बाांधिाम (सािफजतनि णपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील मींत्रालय ि पररसरातील िासकीय कायाफलयाींमध्ये नुतनीकरण व दरुुथती 
करणाऱ्या कीं त्रा्दाराची गत १० िंाफत सुमारे २०० को्ी रुपयाींची बबले िकल्याने काम े
करणाऱ्या कीं त्रा्दाराींनी कामाींकड ेपाठ क्रर्रिली असल्याचे ददनाींक १४ जानेिारी, २०२० रोजी िा 
त्यासुमारास ननदिफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदिाफत िासनाने चौकिी करुन येिील कीं त्रा्दाराींची बबले अदा करण्याबाबत 
कोणती कायफिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण (१०-११-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
     मींत्रालय ि पररसरातील िासकीय कायाफलयाींच्या देखिाल ि दरुुथतीचे काम इलाखा िहर 
(सा.बाीं.) वििागाकड ेअसून सदर वििागाींतगफत कामाींच े रु.१२९.८४ को्ीचे देयके माचफ, २०१९ 
अखेर प्रलींबबत होत.े तिावप, ननिीच्या उपलब्लितेनुसार िक्रकत देयके िेळो-िेळी अदा करण्यात 
येत असल्यामळेु सद्य:स्थितीत या वििागातील कायाफरींि आदेि ददलेली सिफ काम े
प्रगनतपिािर आहेत. 
(२) ि (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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मीरा-भाईंदर महानगरपाशलिेने (जि.ठाणे) सुभा चांद्र बोस मैदानािर 
क्रीडा सांिुल णभारण्याबाबत िेलेला िराखडा 

  

(७)  १२६२ (०३-०४-२०२०).   श्रीमती गीता जैन (शमरा भाईंदर) :   सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मीरा-िाईंदर महानगरपाशलकेने िाईंदर (पस्श्चम) येिील ९ एकर जागेत असलेल्या नेताजी 
सुिांचींद्र बोस मैदानािर क्रीडा सींकुल विकशसत करण्याचा आराखडा तयार केल्याच े माहे 
जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िुखींडािर आींतरराषट्रीय दजाफचे थ्ेडीयम बनविण्याकरीता 
महानगरपाशलकेला अींदाजे १५० को्ी रुपयाींच्या ननिीची आिश्यकता आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनान ेचौकिी करुन महानगरपाशलकेला ननिी उपलब्लि करुन 
देण्याबाबत कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. एिनाथ शशांदे (२४-११-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सदरची जागा ही सॉल्् वििागाची असल्यान ेया सींदिाफत िासनामार्फ त सॉल्् वििागास 
प्रथताि पाठिून मान्यता प्राप्त झालेनींतरच सदर जागा विकशसत करता येणार आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
मीरा-भाईंदर महानगरपाशलिा (जि.ठाणे) िेत्रात हहांद ूह्रदयसम्राट स्िगीय बाळासाहेब ठािरे 

तसेच स्िगीय प्रमोद महाजन याांचे िला दालन बाांधण्याबाबत 
  

(८)  १२७२ (०३-०४-२०२०).   श्रीमती गीता जैन (शमरा भाईंदर) :   सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मीरा-िाईंदर महानगरपाशलका के्षत्रात िाईंदर (पूिफ) आरक्षण क्र.१२२ या जागेत दहींद ू
ह्रदयसम्रा् थिगीय बाळासाहेब ठाकरे याींच ेदालन तसचे मीरा रोड (पूिफ) आरक्षण क्र.३०० या 
जागेत थिगीय प्रमोद महाजन याींचे कला दालन बाींिण्याचे प्रथतावित असून उक्त दोन्ही कला 
दालनासाठी ननिी उपलब्लि करुन देण्याबाबत थिाननक लोकप्रनतननिी याींनी माहे जानेिारी, 
२०२० मध्ये िा त्यादरम्यान प्रिान सधचि, नगरविकास याींचकेड े ननिेदनाद् िारे मागणी केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी करुन उक्त दोन्ही कला दालनाींसाठी ननिी उपलब्लि 
करुन देण्याबाबत कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. एिनाथ शशांदे (०९-११-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) दद. २१.०९.२०२० रोजी आ.क्र.१२२ येि े “दहींद ु हृदयसम्रा् शििसेना प्रमुख श्री.बाळासाहेब 
ठाकरे कला दालन” या कामाच्या एकूण रू.३८.०० को्ी इतक्या रक्कमेस िासन थतरािरून 
तत्ित: मान्यता देण्यात आली आहे.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मीरा-भाईंदर महानगरपाशलिा (जि.ठाणे) िेत्रातील होडींग्जच्या ठेक्याची  
रक्िम ठेिेदारािडून िसूल िरण्याबाबत 

  

(९)  १२९३ (२१-०३-२०२०).   श्रीमती गीता जैन (शमरा भाईंदर), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   
सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मीरा-िाईंदर महानगरपाशलका के्षत्रात सन २०१४ पासून िासनाच्या ननयमाींचे उल्लींघन 
करुन जाथत आकाराच्या होडीग्ज अनधिकृत ठरिून त्यापाडून ्ाकणे तसेच 
महानगरपाशलकेच्या मालकीची ि खाजगी होडडगं्जचा ठेका रक्कम ि जादहरातीची रक्कम 
ठेकेदाराींनी िरली नसल्याच ेमाहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिफनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सािफजननक जागी होडडगं आणण त्यािर जादहराती करण्यासाठी आददत्य 
अॅडव्हर्ाायणझींगला १२० होडडगं ठेक्याने ददले असता सदरहू ठेकेदाराने महानगरपाशलकेचे एकूण 
२४ को्ी ४० लाख रुपये िकविल्याच ेमाहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिफनास 
आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सन २०१४ पासून उक्त रक्कम प्रलींबबत 
ठेिणा-या ठेकेदाराींिर कारिाई करण्याबाबत तसेच ठेक्याची प्रलींबबत रक्कम िसूल करुन सदर 
िसूलीकड ेत्याकड ेदलुफक्ष करणा-या अधिका-याींिर कारिाई करण्याबाबत कोणती कायफिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (०६-११-२०२०) : (१) • शमरा-िाईंदर महानगरपाशलका के्षत्रात जाथत 
आकारमानाच्या होडींग्जिर िक्रकत जादहरात कराचा िरणा न केल्यामुळे माहे २०१९ त े
जानेिारी २०२० या काळात तोडक कारिाई करण्यात आली आहे. 
• सन २०१९-२०२० या कालाििीत महानगरपाशलकेच्या जागेिरील होडींग्जिरील एकूण मागणी 
रू.३,००,८५,७७४/- इतकी असून त्यापैकी रू.२,३७,२२,५४७/- इतकी रक्कम िसूल करण्यात 
आलेली आहे. 
• खाजगी होडींग्जची िकबाकीसह मागणी रू.२४,७६,१३,०७७/- इतकी असून त्यापकैी 
रू.१,४४,५१,१३५/- इतकी रक्कम िसूल केलेली आहे. 
(२) ि (३) • मे.आददत्य ॲडव्ह्ाफयणझींग याींना शमरा-िाईंदर महानगरपाशलकेने १३० होडींग्ज 
ठेक्याने ददलेले असून प्रत्यक्षात त्याींनी ९० होडींग्ज उिारले आहेत. 
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• मे.आददत्य ॲडव्ह्ाफयणझींग याींच्याकड े सन २०१९-२०२० पयतं रू.१,६२,००,९०१/- इतकी 
जादहरात र्ी बाकी होती. त्यापकैी त्याींनी रू.१,३९,२०,४०१/- इतकी र्ी िरणा केली असून 
रू.२२,८०,५००/- इतकी िकबाकी आहे. 
• मे.आददत्य ॲडव्ह्ाफयणझींग याींच्या ठेक्यातील जादहरात र्ी िकबाकी िसुली करीता 
महानगरपाशलकेकडून नो्ीस बजािण्यात आली आहे. सदर नो्ीिीस प्रनतसाद न ददल्यान े
त्याींच्या एकूण ८ होडींग्जिर तोडक कारिाई करण्यात आली असल्याच े शमरा-िाईंदर 
महानगरपाशलकेन ेकळविले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मांत्रालय (म ांबई) येथील िां त्राटी िमफचाऱ्याांना किमान िेतन शमळण्याबाबत 
  

(१०)  १३७७ (१६-०३-२०२०).   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्रीमती सुलभा खोडिे (अमरािती), 
श्री.वििास ठािरे (नागपूर पश्श्चम), श्री.हहरामण खोसिर (इगतपूरी) : सन्माननीय सािफजतनि 
बाांधिाम (सािफजतनि णपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मींत्रालय, मुींबई येिील कीं त्रा्ी शलफ््मन, हाऊसक्रकपीींगचे काम करणाऱ्या कमफचाऱ्याींना 
क्रकमानिेतन शमळत नसल्याचे ददनाींक १४ जानेिारी, २०२० रोजी िा त्यासुमारास ननदिफनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदिाफत िासनाने चौकिी करुन सदरहू कमफचाऱ्याींना कीं त्रा्दार कीं पन्याींकडून 
क्रकमान िेतन ि कामगार म्हणून आिश्यक त ेलाि शमळिून देण्याबाबत कोणती कायफिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण (१२-११-२०२०) : (१) मींत्रालय ि निीन प्रिासन ििन हाऊस क्रकपीींगच े
कामासाठी ननयुक्त कमफचाऱ्याींनी ठेकेदार त्याींना दरमहा रु.८,३००/- इतके िेतन देण्यात येत.े 
अिा आियाचे ननिेदन केले आहे. कीं त्रा्ी शलफ््मन याींच्याकडून ननिेदन प्राप्त झालेले नाही. 
(२) या सींदिाफत हाऊस क्रकपीींगच ेकाम करणाऱ्या कीं त्रा्दारास ननविदेतील ितीनसुार सींबींधित 
कीं त्रा्दारास क्रकमान िेतन कायद्यानुसार िेतन अदा करणे बींिनकारक आहे. त्यानुसार सदर 
प्रकरणी लेखा परीक्षण करुन ननविदानुसार आिश्यक ती कायफिाही करण्यात येत आहे. 
     मींत्रालयातील उदवाहन चालकाींना प्रनतमाह क्रकमान ितेन कायद्यानुसार िेतन देण्यात 
आल्याच ेननदिफनास आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

जळगाि त ेनशशराबाद चौपदरीिरणाच्या रखडलेल्या िामाबाबत 
  

(११)  १८५२ (२१-०३-२०२०).   श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर) : सन्माननीय 
सािफजतनि बाांधिाम (सािफजतनि णपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
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(१) जळगाि त े नशिराबाद चौपदरीकरणाचे काम रखडलेले आहे, जळगाि िहरातून गेलेल्या 
सदर १० क्रकलोमी्र महामागाफस समाींतर रथत ेनसल्यान ेगत दोन मदहन्यात अनेक अपघात 
झालेले आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, चौपदरीकरणाच े काम अनतिय सींिगतीन े होत असून तातडीन े कायफिाही 
करण्याची मागणी नागररकाींच्या ितीने जळगाि वििागात आयोस्जत केलेल्या सिफपक्षीय 
बैठकीनींतर थिाननक लोकप्रनतननिी याींनी ददनाींक ५ रे्ब्रुिारी २०१७ रोजी िा त्यासुमारास 
मा.कें द्रीय िूपषृठ िाहतकू मींत्री याींचेकड ेकेलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या महामागाफिरुन दररोज प्रिास करणा-या िकेडो िाहनचालक ि प्रिािाींना 
अनेक अडचणीींना सामोरे जािे लागत असून अपघात होणे हे ननत्याचे झालेले आहे, तसेच 
राषट्रीय महामागफ प्राधिकरण, थिाननक आयुक्त, महापौर हे आपआपल्या जबाबदा-याींकड ेदलुफक्ष 
करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या अनुंींगान ेजळगाि त ेनशिराबाद चौपदरीकरणाच्या रखडलेल्या कामाबाबत 
ि त्यामळेु ननमाफण झालेल्या समथयाींबाबत िासनान ेकोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत 
आहे,  
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. अशोिराि चव्हाण (२४-११-२०२०) : (१) जळगाि त ेनशिराबाद चौपदरीकरणाच ेकाम कें द्र 
िासनाच्या िारतीय राषट्रीय राजमागफ प्राधिकरणामार्फ त प्रगतीपिािर आहे. 
     सदर चौपदरीकरणाींतगफत जळगाींि िहरामध्ये काशलकामाता मींदीर ते खो्ेनगर या ७.७५३ 
क्रकमी चौपदरीकरणाच ेकाम हाती घेण्यात आले असून सद्य:स्थितीत ३९.६४ ्क्के काम पूणफ 
झाले आहे. याव्यनतररक्त खो्ेनगर त े पाळिी बायपास मिील जळगाींि िहरातील 
नुतनीकरणाकररता िारतीय राषट्रीय राजमागफ प्राधिकरणामार्फ त राज्य िासनास ना हरकत 
प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. तसेच जळगाि ते नशिराबाद चौपदरीकरणाचे काम 
सदय:स्थितीत जलद गतीन े सुरु असुन विदहत मुदतीत पूणफ करण्याचे ननयोजन आहे, अस े
प्रकल्प सींचालक, िारतीय राषट्रीय राजमागफ प्राधिकरण, जळगाींि याींनी कळविले आहे. 
     जळगाि िहरातील १० क्रक.मी. पैकी उिफररत लाींबी कररता िारतीय राषट्रीय राजमागफ 
प्राधिकरणामार्फ त ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आलेल्या लाींबीतील चौपदरीकरणाकररता राज्य 
िासनामार्फ त पुढील कायफिाही सुरु आहे. 
     पोशलस वििागाकडील प्राप्त अहिालानुसार रथत्यािर झालेले बहुताींिी अपघात हे अती 
िेगाने िाहने चालविल्याने झाल्याचे ददसून येते, असे प्रकल्प सींचालक, िारतीय राषट्रीय 
राजमागफ प्राधिकरण, जळगाींि याींनी कळविले आहे.    
(२) सदर चौपदरीकरणाचे काम तातडीने पूणफ करण्याची मागणी नागरीकाींच्या बैठकीनींतर 
थिाननक लोकप्रनतननिीींनी मा.कें द्रीय िूपषृठ िाहतूक मींत्री याींचेकड ेकेली होती ि सद्य:स्थितीत 
विंयाींक्रकत काम जलद गतीन े सुरु आहे, असे प्रकल्प सींचालक, िारतीय राषट्रीय राजमागफ 
प्राधिकरण, जळगाींि याींनी कळविले आहे. 
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(३) सदरील प्रकल्पाच े काम करत असताींना िाहतकू सुरषितक्षततेच्या दृस्ष्ने आिश्यक उपाय 
योजना करण्यात आल्या आहेत. तसेच पोशलस वििागाकडील प्राप्त अहिालानुसार रथत्यािर 
झालेले बहुताींिी अपघात हे अती िेगाने िाहने चालविल्याने झाल्याचे ददसून येते, असे प्रकल्प 
सींचालक, िारतीय राषट्रीय राजमागफ प्राधिकरण, जळगाींि याींनी कळविले आहे. 
(४) ि (५) जळगाि त ेनशिराबाद चौपदरीकरणाच ेकाम दोन िागाींमध्ये करण्यात येत असून 
धचखली त ेतरसोड (क्रक.मी.३६०.०० त ेक्रक.मी.४२२.७००) ि तरसोड त ेर्ागणे (क्रक.मी.४२२/७० ते 
क्रक.मी. ५१०/००) ह्या दोन प्रकल्पाींतगफत समाविष् आहे. 
     सद्य:स्थितीत त्यापकैी धचखली ते तरसोड प्रकल्पाचे काम ६६.३४ ्क्के काम पूणफ झाले 
आहे ि तरसोड ते र्ागणे प्रकल्पाचे काम १६.८५ ्क्के पूणफ झाले आहे. उिफरीत काम जलद 
गतीने प्रगतीपिािर असून जुल ै २०२१ पयतं पूणफ करण्याच े ननयोजन आहे. तसेच सदर 
चौपदरीकरणाींतगफत जळगाींि िहरातील काशलकामाता मींदीर त े खो्ेनगर या ७.७५३ क्रकमी 
चौपदरीकरणाचे हाती घेतलेले काम सद्य:स्थितीत ३९.६४ ्क्के पणूफ झाले असनू उिफरीत काम 
माचफ २०२१ पयतं पूणफ करण्याचे ननयोजन आहे, अस े प्रकल्प सींचालक, िारतीय राषट्रीय 
राजमागफ प्राधिकरण, जळगाींि याींनी कळविले आहे. 
     जळगाि िहरातील १० क्रक.मी. पैकी उिफररत लाींबी कररता िारतीय राषट्रीय राजमागफ 
प्राधिकरणामार्फ त ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले असून सदर लाींबीतील चौपदरीकरणाकररता 
राज्य िासनामार्फ त पुढील कायफिाही सुरु आहे. 

___________ 
 

अिोला (जि.अिोला) महानगरपाशलिेमध्ये िें द्र शासनाच्या स्िच्छ भारत योजनेंतगफत  
शौचालय बाांधिामात झालेला गैरव्यिहार 

(१२)  २०९८ (०३-०४-२०२०).   श्री.शशरी  चौधरी (रािेर) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला (जि.अकोला) महानगरपाशलकेमध्ये कें द्र िासनाच्या थिच्ि िारत अभियानाांतर्ात 
िौचालय बाींिकामात गैरव्यिहार झाला असल्याची बाब ददनाींक १ डडसेंबर, २०१९ रोजी िा 
त्यासुमारास अकोला महानगरपाशलकेच्या सिफसािारण सिेमध्ये ननदफिनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर व्यस्क्तगत िौचालय बाींित असताना स्जओ रॅ्गर्ांग करण्यात आले 
नसल्याचा आरोप नगरसेिकाींनी सिफसािारण सिेमध्ये केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी अहिाल तयार करण्याच ेआदेि ददले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर अहिालामध्ये कोणकोण दोंी आढळले ि त्याींच्यािर कोणती कारिाई 
करण्यात आली तसेच सदर अहिालािर िहर अशियींता याींची थिाक्षरी नसल्याचाही आरोप 
नगरसेिकाींनी केला, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर अहिालानुसार ि नगरसेिकाींनी ददलेल्या तक्रारीनुसार अकोला 
महानगरपाशलकामार्फ त कोणती कारवाई करण्यात आली िा येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ शशांदे (२३-११-२०२०) : (१) कें द्र िासनाच्या थिच्ि िारत अशियानाच्या ितीिर 
राज्यात थिच्ि महाराषट्र अशियानाची अींमलबजािणी ददनाींक १५ म े २०१५ रोजीच्या िासन 
ननणफयान्िये सुरू आहे. सदर िासन ननणफयातील नमूद बाबीींनुसार अींमलबजािणी झाली 
नसल्यान ेमहासिेन े दद. ५/११/२०१८ रोजी ठराि क्र. ४ नुसार याबाबत सोिल ऑडड् करून 
त्याबाबतचा अहिाल १५ ददिसात सादर करण्याचे ननदेि ददले. त्यानसुार, चौकिी पूणफ 
करण्यात आली आहे, ही िथतुस्थिती आहे. 
(२) ि (३) होय, हे खरे आहे. 
(४) सदर अहिालात “सींबधित वििागाने अनुििी अशियींत्याींकडून िैयक्तीक ि सामुदानयक 
िौचालयाींची तात्काळ तपासणी करून सींबींधित दोंी असलेल्या कीं त्रा्दार ि मदहला बचत ग् 
याींच्या कडून सदर ननकृष् ि दजाफहीन काम े सुस्थितीत दरुूथत करून घ्याियाची ि 
आिश्यकता िासल्यास ज े कीं त्रा्दार ि मदहला बचत ग् हे दरुूथतीत महानगरपाशलकेला 
सहकायफ करणार नाहीत त्याींचेिर काळ्यायादीत ्ाकण्याची कायफिाही तसेच आधिफक दींडाची 
कायफिाही प्रिासनान ेकरािी अस ेनमूद आहे. तसेच ज्या िौचालयाींच े स्जओ ्ॅधगींग करण्यात 
आलेले नाही ते तातडीने करण्यात यािे” अस ेनमूद करण्यात आले आहे. 
    या अहिालािर िहर अशियींता याींची थिाक्षरी नसल्याचा आरोप नगरसेिकाींनी केला आहे, 
ही बाब खरी असल्याच ेअकोला महानगरपाशलका याींनी त्याींच्या अहिालात नमूद केले आहे. 
(५) ज्या िौचालयाींची स्जओ ्ॅधगींग करण्यात आलेली नाही त े तातडीन े करण्याच े ननदेि 
सींबींधिताींना देण्यात आल्याचे महानगरपाशलकेने कळविले आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

खामगाांि (श्ज.बुलढाणा) मतदार सांघात सािफजतनि बाांधिाम  
विभागाची िाम ेसांथगतीने सुरु असल्याबाबत 

(१३)  २५७२ (२१-०३-२०२०).   अ.ड.ििाश रु्ां डिर (खामगाांि) :   सन्माननीय सािफजतनि 
बाांधिाम (सािफजतनि णपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खामगाींि (स्ज.बुलढाणा) मतदार सींघात सािफजननक बाींिकाम वििागाद्िारे ५०५४ मागफ ि 
पुल ०४ स्जल्हा ि इतर मागफ शिंफकातींगफत मोठ्या प्रमाणात कामे सुरु आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) तसेच, खामगाींि मतदार सींघात सािफजननक बाींिकाम वििागाींतगफत ५०५४ मागफ ि पलु ०३ 
राज्यमागफ (हायब्रीड अन्युई्ी HAM) या शिंफकाींतगफत दोन कामे सुरु आहेत, हे ही खरे आहे 
काय 
(३) असल्यास, सदरची काम ेअप-ुया ननिीमुळे सींिगतीन ेसुरु आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर कामाींना ननिी उपलब्लि करुन देण्याचा प्रथताि सािफजननक बाींिकाम 
वििाग खामगाींि याींनी िासनाकड ेसादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर मागणीनुसार ननिी उपलब्लि करुन देण्याबाबत िासनाने कोणती कायफिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अशोिराि चव्हाण (१०-११-२०२०) : (१) ि (२) होय. 
(३) अींित: खरे आहे. 
     खामगाींि मतदार सींघातील एकूण ४१ कामाींपैकी २४ काम े पूणफ ि ५ काम े प्रगतीत 
आहेत. तर ११ काम ेकायाफरींि आदेि थतरािर ि १ काम े माचफ, २०२० मध्ये मींजूर असून, 
अींदाजपत्रक थतरािर आहे. अस ेएकूण ४१ कामासाठी सन २०२०-२१ करीता रुपये २७२११.५३ 
लक्ष मागणी केलेली आहे. या सिफ कामाींिर सन २०२०-२१ च्या अिफसींकल्पात िापील तरतूद 
रुपये ३२२१.४६ लक्ष असून वितरीत ननिी रुपये ०.०० लक्ष एिढा आहे. 
     हायब्रीड ॲन्युई्ीच्या २ कामाींसह अिफसकीं ल्पातील कामाींची प्रलींबबत देयकाची रक्कम 
रुपये ३८३४.४५ लक्ष आहे. तसेच अिफसींकल्पातील तरतुदीनसुार काम ेप्रगतीपििर आहेत. 
(४) ि (५) सदर कामाबाबत के्षबत्रय थतरािरुन केलेल्या ननिीच्या मागणीच्या अनुंींगान े
उपलब्लि ननिीतून प्रािान्याने सदर कामास ननिी वितरीत करण्याचे ननयोजन आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

बुलढाणा श्जल््यातील राजूर घाटामध्ये एिेरी िाहतिू िरणेबाबत 
  

(१४)  २९३६ (२१-०३-२०२०).   श्री.सांजय गायििाड (बुलढाणा) :   सन्माननीय सािफजतनि 
बाांधिाम (सािफजतनि णपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बुलढाणा स्जल्ह्यातील राजूर घा्ामध्ये एकेरी िाहतकू करणेबाबत थिाननक 
लोकप्रनतननिीनी ददनाींक १७ डडसेंबर, २०१९ रोजी िा त्यासुमारास मा.मखु्यमींत्री याींना लेखी 
ननिेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या लेखी ननिेदनानुसार िासनाने कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. अशोिराि चव्हाण (२५-११-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे.    
(२) सदरची लाींबी मलकापूर बुलडाणा धचखली राषट्रीय महामागफ क्र.७५३ अ चा िाग असून 
सद्यस्थितीमध्ये हा रथता खाजगीकरणाच्या कायाफन्ियन कालाििीमध्ये आहे. या प्रकल्पाच्या 
िािामध्ये हे काम समाविष् नव्हते. त्यामळेु राजूर घा्ामध्ये निीन पयाफयी रथता 
बाींिण्यासाठी राखीि िनजशमनीसह खाजगी मालकीची जमीन सींपाददत करणे, निीन रथता 
आिश्यक पुलाींसह बाींिकाम करण्यासाठी अींदाजे रू.४८.१७ को्ी खचफ अपेषितक्षत आहे. ननिी ि 
ननकंानुसार प्रािान्यान ेसदर काम हाती घेतले जाईल. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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मुांबई महानगरपाशलिेच्या शाळेतील विद्यार्थयाांिरीता िलेली पुस्तिे 

शहर साधन िें द्रामध्ये पडून असल्याबाबत 
  

(१५)  ३०३० (०५-०४-२०२०).   श्री.सुनील राणे (बोरीिली), श्री.सांजय साििारे (भुसािळ), 
श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), अ.ड.राहुल हढिले (नाशशि पूिफ) :   सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपाशलकेतील अनेक िाळाींमिील विद्यार्थयांना िैक्षणणक िंफ सींपले तरी 
अद्याप पुथतके शमळाली नसल्याची मादहती माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान 
उघडकीस आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, समग्र शिक्षा मोर्त पाठ्यपुथतक योजनेअींतगफत आलेली पुथतके पाशलकेच्या 
िाींडुप येिील िहर सािन कें द्रामध्ये पडून आहेत, त्यामुळे िासनाचे लाखो रुपये िाया गेले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच शिक्षणाकररता समुारे ३००० को्ी रुपयाींची तरतूद असताींना मुींबईतील 
महानगरपाशलकेच्या िाळाींची दरुिथिा होण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, सदरील तरतूदीचा विननयोग किा प्रकारे करण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, यासींदिाफत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले ि 
तद्नुसार सींबधित दोंी अधिका-याींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. एिनाथ शशांदे (१७-११-२०२०) : (१) िैक्षणणक िंफ २०१९-२० मध्ये कोणताही विद्यािी सदर 
सुवििेपासून िींधचत रादहला नसल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेने कळविले आहे. 
(२) प्रत्येक िहर सािन कें द्राकड ेमागील िंाफची शिल्लक पुथतके ि थिाध्यायाींचे समायोजन 
करुन पुढील िंाफच्या ननव्िळ मागणीबाबत ननयोजन करणे अपेषितक्षत होत.े 
     तिावप िाींडुप येिील िहर सािन कें द्रान े थिलाींतरीत क्रकीं िा गैरहजर मुलाींची शिल्लके 
पाठ्यपुथतके ि थिाध्याय याींचे प्रत्येक िंी समायोजन न केल्यामळेु ११,४२६ पाठ्यपुथतके ि 
११,४७३ थिाध्याय पुस्थतका शिल्लक रादहल्या ही िथतुस्थिती आहे. 
     सदर बाब माहे जानेिारी, २०२० मध्ये लक्षात आल्यानींतर िकै्षणणक िंफ २०२०-२१ मध्ये 
समायोजन करुन शिल्लक पुथतके विद्यार्थयांना वितरीत करण्यात आली असल्यामुळे आधिफक 
नुकसान झालेले नाही असे बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेन ेकळविले आहे. 
(३) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या शिक्षण वििागाच्या महसलुी खचाफकररता तरतूद करण्यात 
आलेल्या रु.१७१४.८९ को्ी इतक्या रकमेपकैी शिक्षण वििागातील अधिकारी ि कमफचारी 
याींच्या आथिापनाकररता रु.९९४.१८ को्ी आणण मनपा िालेय इमारतीींबाबतचे विविि कर, 
विविि सुवििा तसेच हाऊसक्रकपीींग, िालेय विद्यािी इ. कररता रु.७२०.७० को्ी इतक्या 
रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे. 
     िाींडिली खचांतगफत राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पाींकररता रु.२२५.३९ को्ी इतक्या रकमेची 
तरतूद करण्यात आली असून, त्यापैकी ्ॅब, व्ही्ीसी लॅब, डडजी्ल क्लासरुम, साऊीं ड 
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शसथ्ीम, सींगणक प्रयोगिाळा, विज्ञान प्रयोगिाळा, िांा विकास प्रयोगिाळा, िालेय 
थतरािरील आिश्यक उपथकर (डथेक आणण बेंचेस) इत्यादीकररता रु.२३.६६ को्ी इतक्या 
रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे.  
    तसेच, ४६७ िालेय इमारतीींची देखिाल दरुथती, इमारत जमीनदोथत करुन पुनबांिणी 
करणे, निीन िालेय इमारतीींची बाींिणी इ. कररता रु.२०१.७२ को्ी इतक्या रकमचेी तरतूद 
करण्यात आली आहे.  
    बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमार्फ त थिापन करण्यात आलेल्या “िाळा पायािूत सुवििा कक्ष” 
थिापन करण्यात आला असून, या वििागामार्फ त प्रत्येक िालेय इमारतीचे सींरचनात्मक 
पररक्षण करुन गरजेनुसार देखिाल दरुुथती करण्यात येत.े   
(४) मींजूर झालेल्या विविि प्रकल्प ि उपक्रमाींची अींमलबजािणी यिथिीररत्या झाल्यानींतर 
उपलब्लि ननिीचा विननयोग सॅप प्रणालीद्िारे केला जातो अस े बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेने 
कळविले आहे. 
(५) ि (६) िाींडुप येिील िहर सािन कें द्रातील सींबींधित अधिकारी/कमफचारी याींनी प्रत्येक िंी 
शिल्लक पाठ्यपुथतक ि थिाध्याय पुस्थतकाींचे समायोजन न केल्यामुळे त्याींची सींषितक्षप्त चौकिी 
सुरु असनू, प्राप्त होणाऱ्या ननिेदनाींच्या आिारे दोंी ठरणाऱ्या अधिकारी/कमफच्याऱ्याींिर मनपा 
सेिाननयमािलीनुसार उधचत कारिाई करण्यात येणार असल्याच े महानगरपाशलकेन े कळविले 
आहे. 

___________ 
  

पुणे शहरातील नालेसर्ाई ि रस्त ेिचरा िाहतिुीत गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
  

(१६)  ३२१५ (१६-०३-२०२०).   श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे िहरातील नालेसर्ाई ि रथते कचरा िाहतुकीच्या कामात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यिहार 
झाला असल्याच ेमाहे जानेिारी, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिफनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.मुख्यमींत्री याींनी िहरातील नालेसर्ाई ि रथत ेकचरा िाहतुकीच्या कामाींच े
थिरूप ि तपशिल, अिलींबबलेली कायफपध्दती, देयक अदायगीची पध्दत, नोंदी याचा थिींयथपष् 
अहिाल सादर करण्याबाबतचा आदेि महानगरपाशलका प्रिासनास ददला होता, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत मा.मखु्यमींत्री याींच्या आदेिाची अींमलबजािणीच्या दृष्ीन े पुणे 
महानगरपाशलकेकडून अहिाल प्राप्त झाला आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले व 
त्यानुसार कोणती कारवाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?   
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श्री. एिनाथ शशांदे (१७-११-२०२०) : (१) पुणे िहरातील नालेसर्ाई ि कचरा िाहतुकीच्या 
अनुंींगाने िळेोिेळी थिाननक ितृ्त पत्रामध्ये बातम्या प्रशसद्ध झाल्या आहेत हे खरे आहे. 
(२), (३), (४) ि (५) • ददनाींक ०६.०७.२०१८ च्या िासन पत्रान्िये पुणे महानगरपशलकेच्या 
हद्दीतील घनकचरा व्यिथिापन विंयक कामाींच े थिरुप ि तपशिल, अिलींबलेली कायफपद्धती, 
देयक अदायगी पद्धत, नोंदी याबाबत थियींथपष् अहिाल मागविण्यात आला होता. 
• सदर अहिाल ददनाींक २१.१०.२०२० च्या पत्रान्िये पुणे महानगरपाशलकेकडून िासनास प्राप्त 
झाला होता. 
• तिावप, सदर अहिालाची तपासणी केल्यानींतर काही मुद्याींच्या अनुंींगान े पुणे 
महानगरपाशलकेकडून रे्र अहिाल मागविण्यात आलेला आहे. 
• सदर अहिाल प्राप्त झाल्यानींतर तपासणी करुन योग्य ती कायफिाही करण्याच े प्रायोजन 
आहे. 

___________ 
  

पुणे शहरातील मळुा–मुठा नदीच्या पुनरूज्जीिन प्रिल्पाबाबत 
  

(१७)  ३४७३ (०५-०४-२०२०).   श्री.शसध्दाथफ शशरोळे (शशिाजीनगर) :   सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे िहरातून िाहणाऱ्या मुळा ि मुठा या नद्या ि मळुा–मुठा नदी पुनुरूज्जीिन प्रकल्प 
राबविणेसाठी थपिेल पपफज व्हेईकल (एसपीव्ही) थिापन करणेस ि नदीची जागा एसपीव्ही ला 
हथताींतररत करणेस, जलसींपदा वििागाची मान्यता शमळणेबाबत चा प्रथताि पुणे 
महानगरपाशलकेने ददनाींक २८ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी िा त्यासमुारास मा.प्रिान सधचि (न.वि.२) 
नगर विकास वििाग, मींत्रालय मुींबई ि ददनाींक १५ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी िा त्यासुमारास 
मा.सधचि (लाके्षवि), जलसींपदा वििाग, मींत्रालय मुींबई याींचकेड ेपाठविला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रथतािास अद्याप िासनाची मान्यता शमळालेली नसनू प्रथतािास 
मान्यता शमळणेबाबत िासनाची िूशमका काय आहे, 
(३) असल्यास, मळुा–मुठा नदी पुनुरूज्जीिन प्रकल्प राबविणेसाठी थपेिल पपफज व्हेईकल 
(एसपीव्ही) थिापन करणेस ि नदीची जागा एसपीव्ही ला हथताींतररत करणेस नगरविकास / 
जलसींपदा वििागाची मान्यता शमळणेबाबत िासनान ेकोणत्या थिरुपाची उपाययोजना/कायफिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (१७-११-२०२०) : (१) या प्रकरणी आयुक्त, पुणे महानगरपाशलका याींच्याकडून 
िासनास प्रथताि प्राप्त झालेले आहेत, हे खरे आहे. 
(२), (३)  ि (४) सदर प्रथतािाची िासन थतरािर तपासणी करण्यात येत आहे. 

___________ 
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मुांबई मधील एम-पूिफ विभागात असणाऱ्या मानखुदफ शशिाजीनगर भागात  
घाणीच ेसाम्राज्य पसरलेले असल्याबाबत 

  

(१८)  ४१२३ (०५-०४-२०२०).   श्री.अब ूिजमी (मानखूदफ शशिाजीनगर) :   सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई मिील एम-पूिफ वििागात असणाऱ्या मानखुदफ शििाजीनगर िागात मोठ्या प्रमाणात 
घाणीच ेसाम्राज्य पसरलेले असून सदर कचऱ्यामुळे नागररकाींना विविि आजाराींना सामोरे जाि े
लागत असल्याची बाब ददनाींक ४ जानेिारी, २०२० रोजी िा त्या सुमारास ननदिफनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींधित वििाग ि प्रिासनाकड ेकचऱ्याची समथया सोडविण्यात यािी यासाठी 
िारींिार मागणी करूनही अद्याप कोणतीही कायफिाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकिी करण्यात आली आहे काय, चौकिीत काय आढळुन आले 
ि तद्नुसार िासनातरे् कोणती कारिाई करण्यात आली िा येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (१२-११-२०२०) : (१) ि (२) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या एम/पूिफ 
वििागातील मानखुदफ शििाजीनगर िागामध्ये ददनाींक ०४.०१.२०२० च्या समुारास घाणीच े
साम्राज्य पसरले असल्याची कोणतीही तक्रार ितृ्तपत्राद्िारे तसेच इतर कोणत्याही माध्यमातून 
प्राप्त झाली नसल्याच ेमहानगरपाशलकेने कळविले आहे. 
(३) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या एम/पूिफ वििागातील मानखदुफ शििाजीनगर हा पररसर 
पूणफपणे झोपडपट्टीमय िाग आहे.  
     सदर िागातील सार्सर्ाईच्या कामासाठी बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेचे कामगार ननयुक्त 
करण्यात आले आहेत.     
     तसेच, ज्या िथत्याींमध्ये महानगरपाशलका कामगाराींमार्फ त सुवििा पुरविली जात नाही 
तेिे थिच्ि मुींबई प्रबोिन अशियान अींतगफत तसचे रथते थिच्िता योजनेंतगफत सार्सर्ाई 
करण्यात येते. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे येथील झोपडपट्टी पुनिफसनाच्या अनेि योजना प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(१९)  ४४५६ (२०-०३-२०२०).   श्रीमती माधुरी शमसाळ (पिफती) :   सन्माननीय गहृतनमाफण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे येिील झोपडपट्टी पुनिफसनाच्या अनके योजना प्रलींबबत असून काही प्रकल्पाींच े
बाींिकाम बींद असल्याच ेमाहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिफनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरहू प्रकल्पातील रदहिािाींना िळेेिर िाड े शमळत नसून सींक्रमण शिबबरे 
व्यिस्थित नसल्यान ेनागररकाींच ेहाल होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रलींबबत असलेल्या झोपडपट्टी पुनिफसन प्रकल्पाींना गती देण्याचे ननदेि 
मा.मुख्यमींत्री याींनी ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकल्पाींना गती देण्याच्या दृष्ीन ेिासनाने कोणती कायफिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. श्जतेंद्र िव्हाड (१९-११-२०२०) : (१) होय, हे अींित: खरे आहे. 
     झोपडपट्टी पुनिफसन प्राधिकरणाकड े एकूण २६३ योजनेच्या िेगिगळया ्प्प् यािर काम 
सुरू आहेत. २६३ योजनेपैकी ६६ योजनेच ेबाींिकाम सुरु असून, ६७ योजनाींना अींनतम/ अिींत: 
पुणफ िोगि्ा प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. सदय:स्थितीमध्ये बींद असलेले काही योजनाींच े
काम िेळेत पुणफ करण्याच्या दृष्ीने प्रयत्न सुरू आहेत. 
(२) होय, अींित: खरे आहे. 
     कोरोना रोगराईच्या पाश्िफिमुीिर विकासकामार्फ त राबविण्यात येणारे काही प्रकल्प ठप्प 
असल्याने काही झोपडीिारकाांचे प्रकल्प प्रलींबबत असल्याचे ददसून येते. सदर झोपडीिारकाींना 
िाड्याची रक्कम शमळविण्याकरीता प्रधिकरणामार्फ त सतत पाठपुरािा करण्यात येत आहे. 
     झोपडपट्टी पुनिफसन प्राधिकरणामार्फ त सींक्रमण शिबबरामध्ये तात्पुरत्या थिरूपात ननिास 
करत असणाऱ्या झोपडीिारकाींच े जीिनमान उींचािण्यासाठी विविि उपक्रम राबविले जातात. 
सींक्रमण शिबबरामध्ये थिच्िता राखण्यासाठी दैनींददन कचरा घेऊन त्याची विल्हेिा् लािण्याच े
काम थिच्ि पुणे या सींथिेस देण्यात आले आहे. 
(३) ि (४) नाही, तिापी, झोपडप्ृी पुनिफसन योजनाींना गती देण्यासाठी सन २०१४ च्या 
विकास ननयींत्रण ननयमािली मध्ये काही प्रमाणात रे्र बदल करण्याबाबत िासन थतरािर 
कायफिाही सुरु आहे. 
     महाराषट्र झोपडप्ृी (सुिारणा, ननमुफलन ि पुनविफकास) अधिननयम १९७१ मध्ये करण्यात 
आलेली सुिारणेस अनुसरून ३ (ब) खालील झोपडप्ृी पुनिफसन प्राधिकरण पुणे ि वपींपरी 
धचींचिड के्षत्र पुणे साठीचे सिफ सािारण झोपडप्ृी योजना सुिारणेचे प्रारूप िासन थतरािर 
विचारािीन असुन त्यास िासनाचा ननणफय झाल्यानींतर प्राधिकरणामार्फ त जनतेच्या हरकती ि 
सुचना मागविण्याकरीता प्रशसध्द केली जाईल. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अांबरनाथ शहरात (श्ज.ठाणे) िचरा रॉली विनािापर पडून असल्याबाबत 
  

(२०)  ५०७३ (०५-०४-२०२०).   डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ) :   सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अींबरनाि िहरात (स्ज.ठाणे) थिच्िता मोहीम आणण ओला, सकुा कच-याच्या सींकलनासाठी 
दोन कप्प्याच्या २० कचरा ट्रॉली ननविदा प्रक्रक्रयेतून अहमदनगर स्जल्ह्यातील महाविर टे्रडसफ या 
कीं पनीकडून अींबरनाि नगरपररंदेला १२ िंाफपूिी पाठविण्यात आल्या होत्या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कचरा ट्रॉली या जादा क्रकीं मतीत मागविण्यात आल्याबाबात नगरपररंद 
सिागहृात चचाफ झाल्यानींतर सदर ट्रॉली न िापरण्याच्या सचूना सींबींधित वििागाला तत्कालीन 
मुख्याधिकारी याींनी ददल्यामळेु सदर कचरा ट्रॉली मागील १२ िंापंासून िापराविना अींबरनाि 
नगरपररंदेच्या मागील मैदानात पडून आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी करुन िहरातील ओला ि सुका कचऱ् याच ेसींकलन 
करण्यासाठी तसेच थिच्िता मोहीम राबविण्यासाठी सदर कचरा ट्रॉली िापरात याव्यात यासाठी 
कोणती कायफिाही करण्यात आली आहे तसचे कचरा ट्रॉलीच्या दराबाबतही चौकिी करुन 
सींबींधित दोंीींिर कोणती कारिाई करण्यात आली िा येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. एिनाथ शशांदे (२०-११-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) अिा आियाची बातमी ितफमानपत्रात प्रशसध्द झाल्यानींतर यासींदिाफत नगरपररंद 
सिागहृात चचाफ झाली. तिावप, सदर कचरा ट्रॉली िापरात न आणण्याच्या सूचना 
मुख्याधिकारी याींनी ददलेल्या नाहीत. तसचे, सदरहू ट्रॉली विना िापर पडून असल्याची 
िथतुस्थिती अींबरनाि नगरपररंदेने कळविली आहे. 
(३) अींबरनाि नगरपररंदेच्या प्राप्त अहिालािरुन ननदिफनास आलेल्या िथतुस्थितीच्या 
अनुंींगाने सदर प्रकरणी ननयमोधचत कायफिाही करण्याच्या सूचना स्जल्हाधिकारी, ठाणे याींना 
देण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

िल्याण-डोंबबिली (जि.ठाणे) नगररचना विभागातील जल अशभयांता  
याांची विभागीय चौिशी िरण्याबाबत 

  

(२१)  ५४६४ (०६-०४-२०२०).   श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पूिफ), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाड) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण-डोंबबिली (जि.ठाणे) नगररचना वििागातील एका सुनािणीला विकासक श्री.धगरीिर 
कोलते याींच्याऐिजी महानगरपाशलका सेिेत जल अशियींता म्हणून कायफरत असलेले त्याांच े
धचरींजीि श्री.चींद्रकाींत कोलत ेहे विकासकाच ेप्रनतननिी म्हणून उपस्थित रादहल्याबद्दल त्याींचेिर 
महाराषट्र नागरी सेिा ितफिणूक शिथत ननयमाींचा िींग केल्याचा ठपका ठेित वििागीय 
चौकिीचा प्रथताि माहे नाव्हेंबर, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान सादर करण्यात आला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकिी करण्यात आली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
तदनुसार िासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ शशांदे (०९-११-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) •श्री.चींद्रकाींत कोलत,े प्रिारी जल अशियींता याींनी केलेल्या अननयशमततेबाबतची चौकिी 
करणेकरीता सिफसािारण सिेची मान्यता शमळणेकरीता प्रथताि सादर केले असता, सिफसािारण 
सिेने ठराि क्र. ६१, दद. २०.१२.२०१९ अन्िये सदर प्रथताि रे््ाळलेला आहे. 
• सदर प्रकरणाची वििागीय चौकिी करण्याची रे््ाळलेली मागणी तसेच तक्रारदार याींनी 
दद.१४.०१.२०२० रोजीच्या तक्रार अजाफन्िये केलेली मागणी याबाबत महापाशलका थतरािर पुढील 
कायफिाही प्रथतावित असल्याच ेकल्याण-डोंबबिली महानगरपाशलकेन ेकळविले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई शहर िणण णपनगराांमध्ये बाांधण्यात िलेल्या स्िायिॉिची झालेली दरुिस्था 
  

(२२)  ६२२१ (०६-०४-२०२०).   श्रीमती मतन ा चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई िहर आणण उपनगराींमध्ये बाींिण्यात आलेल्या थकायिॉकची दरुिथिा झालेली आहे, 
हे खरे आहे काय. 
(२) असल्यास, अनेक थकायिॉक मोडकळीस आलेले असून शिकारी ि गदुफल्ले याींच े या 
थकायिॉकिर मोठ्या प्रमाणािर िाथतव्य िाढत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकिी करण्यात आली आहे काय, चौकिीचे ननषकंफ काय 
आहेत ि त्यानुंींगाने थकायिॉकची देखिाल ि दरुुथतीसाठी िासन कोणती कायफिाही/ 
उपाययोजना केली िा करीत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. एिनाथ शशांदे (१८-११-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) मुींबई िहर ि उपनगरातील थकायिॉकिर मोठ्या प्रमाणािर दरुुथतीची आिश्यकता असून 
काही थकायिॉक पादचाऱ्याींसाठी बींद करण्यात आले आहेत. 
     तसेच, थकायिॉकिरील शिकारी आणण गदुाल्ले याींच्यािर बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमार्फ त 
थिाननक पोलीसाींच्या मदतीने ननयशमतपणे कारिाई करण्यात येते. 
(३) मुींबई िहर ि उपनगरातील थकायिॉकच्या दरुुथती करण्याबाबत व्ही.ज.े्ी.आय. (VJTI) या 
िैक्षणणक सींथिेची नेमणूक करण्यात आली होती. सद्य:स्थितीत सींरचनात्मक तपासणीच ेकाम 
पूणफ करुन अहिाल प्राप्त झाले असून दरुुथतीचे काम अहिालातील ननषकंाफनुसार प्रािान्यान े
हाती घेण्यात येत आहे. 
(४) लागू नाही. 

___________ 
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िल्याण-डोंबबिली (जि.ठाणे) महानगरपाशलिेमधील २७ गावाांची स्वतांत्र  
नगरपररषद स्थापन िरण्याच्या मागणीबाबत 

(२३)  ८८७० (२८-०५-२०२०).   श्री.देिेंद्र र्डणिीस (नागपूर दक्षिण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), अ.ड.िशश  शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (तळुजापूर), श्री.राम िदम (घाटिोपर पश्श्चम), श्री.अशभमन्यु 
पिार (औसा) :  सन्माननीय नगर वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कल्याण-डोंबबिलीतील (जि.ठाणे) २७ गािाींपैकी १८ गाि े िगळून त्याींची नगर पररंद 
करण्याचा ि ९ गािे कल्याण-डोंबबिली महानगरपाशलकेमध्येच ठेिण्याच्या मा.मुख्यमींत्र्याींनी 
मागील अधििेिनाच्या अखेरच्या ददििी जाहीर केलेल्या ननणफयाला विरोि दिफिणारी ननिेदन े
थिाननक लोकप्रनतननिी ि सिफपक्षीय हक्क सींरक्षण सशमतीन े माहे एवप्रल, २०२० मध्ये िा 
त्यादरम्यान िासनाकड ेसादर केली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नऊ गािे जी महानगरपाशलकेत ठेिण्यात आली आहेत त्या गािाींचा विकास 
झालेला नसून महानगरपाशलकेत ठेिण्याची या गािाींचीही किीही मागणी नव्हती त्यामुळे २७ 
गािाींची नगरपररंद थिापन करािी अिी मागणी िासनाकड ेकरण्यात आली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, थिाननकाींची सदर मागणी विचारात घेता िासन आपल्या ननणफयाचा पुनविफचार 
करणार आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यासाठी क्रकती कालाििी अपेषितक्षत आहे ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (२४-११-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) • कल्याण-डोंबबिली महानगरपाशलकेमिील २७ गािाींची थितींत्र नगरपररंद 
थिापन करण्याबाबत सिफपक्षीय हक्क सींघंफ सशमती, सिफपक्षीय युिा मोचाफ तसेच सिफपक्षीय 
लोकप्रनतननिीींनी िासनाकड ेिळेोिळी मागणी केली होती. 
• याबाबत वििागीय आयुक्त, कोकण वििाग याींच्या दद.१३.०३.२०२० च्या अहिालातील 
शिर्ारस विचारात घेऊन उपरोक्त नमूद २७ गािाींपैकी ९ गािे महानगरपाशलकेत ठेऊन उिफररत 
१८ गािे महानगरपाशलकेमिून िगळुन त्याींची नगरपररंद थिापन करण्याचा िासनान ेननणफय 
घेतलेला आहे. 
• त्यास अनसुरून कल्याण-डोंबबिली महानगरपाशलकेतून १८ गािे िगळून या गािाींची 
नगरपररंद घ्ीत करण्याच्या दृष्ीने राज्य िासनान े दद.२४.०६.२०२० रोजी प्रािशमक 
उद्घोंणा प्रशसध्द केली आहे. 
• त्याअनुंींगान े स्जल्हाधिकारी, ठाणे याींच्याकड े ३० ददिसाच्या कालाििीत प्राप्त होणाऱ्या 
सूचना ि हरकतीींचे अनुंींगाने अहिाल िासनास सादर करण्याबाबत त्याींना कळविण्यात आले 
आहे. 
• उिफररत ९ गािाींचे झालेले िहरीकरण, एमआयडीसी के्षत्र, ्ाऊनिीप, थमा फ्शस्ी अींतगफत के्षत्र 
ि कल्याण-डोंबबिली महानगरपाशलकेची िौगोशलक सलगता विचारात घेता ही गािे कल्याण-
डोंबबिली महानगरपाशलकेतच ठेिण्याचा ननणफय घेण्यात आलेला आहे. 

___________ 
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मुांबईतील सायन रुग्णालयात मतृदेह िॉडफमध्येच प्लाश्स्टिच्या 
ििरणात ठेिण्यात िल्याबाबत 

  

(२४)  ८८७३ (२८-०५-२०२०).   अ.ड.िशश  शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), अ.ड.पराग अळिणी 
(विलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), ि. प्टन िर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.देिेंद्र 
र्डणिीस (नागपूर दक्षिण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.अशमत साटम 
(अांधेरी पश्श्चम), श्रीमती मतन ा चौधरी (दहहसर), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पूिफ), 
श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.सधुीर मुनगांटीिार (बल्लारपूर), श्री.सुभा  देशमखु 
(सोलापूर दक्षिण), श्री.राम िदम (घाटिोपर पश्श्चम) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील सायन, कुपर, के ई एम, राजािाडी या रुग्णालयात रुग्णाींच्या खा्ाींिरच 
प्लास्थ्क आिरणामध्ये मतृदेह गुींडाळून ठेिण्यात येऊन या खा्ाींच्या बाजूलाच असणाऱ्या 
खा्ाींिर करोनाचे रुग्ण उपचार घेत असल्याचा स्व्हडडओ ददनाींक ८ मे, २०२० मध्ये िा 
त्यादरम्यान सिफत्र प्रसारमध्यमाींमध्ये प्रसाररत झाला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्लास्थ्कच्या आिरणात रु्ांडाळून ठेिलेल्या मतृदेहाींजिळच कोरोना रुग्ण, 
नातेिाईक, डॉक््र, नसफ क्रर्रत असल्याचे ननदिफनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कोरोना रुग्णाींच ेनातेिाईक मतृदेह ताब्लयात घेण्यास ्ाळा्ाळ करीत असल्यान े
तसेच ििागाराींची असलेली कमतरता यामुळेच हे घडत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनामार्फ त चौकिी करण्यात येऊन ििागाराींची सींख्या 
िाढविण्याबाबत तसचे मतृदेहाींची हेळसाींड िाींबिनू त्याींच े पुढील योग्य त े अींनतम सींथकार 
कोरोनाचा प्रादिुाफि होऊ न देता पार पाडण्याच्या दृष्ीन ेकोणती कायफिाही करण्यात आली िा 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ शशांदे (१७-११-२०२०) : (१), (२) ि (३) सायन रुग्णालयात कोविड-१९ च्या 
उपचारादरम्यान मतृ्यू होणाऱ्या कोविड बािीत रुग्णाींच े मतृदेह सींसगफ ्ाळण्यासाठी शलकप्रुर् 
प्लास्थ्क बॅगमध्ये ननजतंकुीकरण करुन ठेिण्यात येतात. 
     मात्र मतृाचे नातेिाईकाींचे आगमन, पोलीस वििागाकडील ना-हरकत प्रमाणपत्र इत्यादी 
प्रिासकीय बाबी पूणफ होण्यास विलींब लागला. त्यामुळे सदर मतृदेह रुग्ण कक्षामध्ये काही 
काळ ठेिािा लागला याची धचत्रक्रर्त ददनाींक ६ मे, २०२० रोजी समाजमाध्यमाींिर प्रसाररत 
झाली 
(४) सदर  धचत्रक्रर्तीची सत्यता आणण िाथतविकता पडताळण्यासाठी बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलकेमार्फ त गठीत करण्यात आलेल्या चौकिी सशमतीस सदर धचत्रक्रर्त ददनाींक १८ 
एवप्रल, २०२० पूिीची असल्याचे आढळून आले. 
     कोविड रुग्णाींच्या मतृदेहाींच्या बाबतीत ननस्श्चत करण्यात आलेल्या मानक 
कायफपध्दतीनुसारच कायफिाही केली जात असल्याच ेआढळून आल्याने कारिाईचा प्रश्न उद् ावत 
नाही. 



वि.स. २९ (24) 

     तसेच, सदर सशमतीच्या शिर्ारिीनुसार कोविड रुग्णाींच ेमतृदेह हाताळण्यासाठी सविथतर 
मानक कायफपध्दती ननगफशमत करण्यात आली असून, त्यानुसार कायफिाही केली जात असल्याचे 
बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेन ेकळविले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई महानगरपाशलिेने खरेदी िेलेल्या िैद्यिीय िस्तू तसेच प्रततबांधात्मि 
णपाययोजनाांसाठीच्या साहहत्य खरेदीमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

  

(२५)  ११३१९ (१०-०७-२०२०).   श्री.मोहन मते (नागपूर दक्षिण), अ.ड.िशश  शेलार (िाांदे्र 
पश्श्चम), अ.ड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), ि. प्टन िर. सेल्िन 
(सायन-िोळीिाडा), श्रीमती मतन ा चौधरी (दहहसर), श्री.देिेंद्र र्डणिीस (नागपूर दक्षिण 
पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), डॉ.सांजय िुटे (जळगाि जामोद), श्री.िालीदास 
िोळांबिर (िडाळा), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पूिफ), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्रीमती 
सीमा महेश हहरे (सीमाताई) (नाशशि पश्श्चम) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोरोनाच्या पाश्िफिूमीिर मुींबई महानगरपाशलकेन े खरेदी केलेल्या िैद्यकीय िथतू तसेच 
प्रनतबींिात्मक उपाययोजनाींसाठीच्या सादहत्य खरेदी व्यिहारामध्ये गैरव्यिहार झाल्याच े माहे 
जून, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोरोना रुग्णाींचे मतृदेह ठेिण्यासाठी लागणाऱ्या प्लास्थ्कच्या िि वपिव्याींसाठी 
मुींबईतील के.ई.एम. रुग्णालयाने प्रनत वपििी अिघे १३५० रुपये खचफ केले असताना, मुींबई 
महानगरपाशलकेन ेमात्र प्रनत वपििी ६७१० रुपये खचफ केले असल्याच े ददनाींक १७ जून, २०२० 
रोजी िा त्यासमुारास ननदिफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कोरोनाग्रथत रुग्णाींचा मतृ्य ूझाल्यानींतर मतृदेह गुींडाळण्यासाठीद येणारी वपििी 
क्रकरकोळ बाजारात ५०० त े१४०० रुपयाींना शमळत असतानाही सदर वपििी ६७०० रुपये म्हणजे 
बाजारिािापेक्षा पाच प् जाथत दराने खरेदी केल्याची र्ांिीर बाब ननदिफनास आली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याचप्रमाणे कोरोना काळात प्रनतबींिात्मक उपाययोजना म्हणून खरेदी करण्यात 
आलेले माथक, सॅनन्ायझर, ननजतंुकीकरण यींत्र, खा्ा, विलगीकरण कें द्राींची बाींिणी, िमाफमी्र 
पल्स- ऑक्सीशम्र, जेिण, िान्य िा्प या सिफच बाबी 
चढ्या दराने खरेदी करण्यात आल्याचे ननदिफनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त गैरव्यिहाराची िासनाकडून चौकिी करण्यात आली आहे काय, चौकिीत 
काय ननषपन्न झाले आहे आणण सदरहू गैरव्यिहार प्रकरणातील दोंी अधिकाऱ्याींिर 
िासनाकडून कोणती कारिाई करण्यात आली िा येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ शशांदे (१२-११-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
     बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या सिफ वििागाींमध्ये कोरोनाच्या पाश्िफिूमीिर खरेदी केलेल्या 
िैद्यकीय िथत ूतसचे प्रनतबींिात्मक उपाययोजनाींसाठीच ेसादहत्य महानगरपाशलकेच्या मध्यिती 
खरेदी खात्याच्या ननगफशमत दर पररपत्रकामध्ये नमूद करण्यात आलेल्या दरानसुार करण्यात 
आल्याच ेबहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमार्फ त कळविण्यात आले आहे. 
(२) के.ई.एम. रुग्णालयाने कोरोना रुग्णाींचे मतृदेह ठेिण्यासाठी लागणाऱ्या प्लास्थ्कच्या िि 
वपिव्या रु. १३५०/- प्रनत वपििी इतक्या दराने खरेदी केलेल्या नाहीत. 
     तिावप, बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेने प्रनत वपििी रु.६७१९/- खचफ केले ही बाब खरी आहे. 
(३) कोरोनाग्रथत रुग्णाींचे िि गुींडाळण्यासाठी वपिव्या खरेदी करण्याबाबच े पररपत्रक 
महानगरपाशलकेच्या मध्यिती खरेदी खात्यामार्फ त जारी करण्यात करण्यात आले आहेत. 
     सदर वपिव्या रु.६७१९/- प्रनत वपििी इतक्या दरान ेखरेदी करण्यात आल्या असनू, सदर 
वपिव्याींचा जीईएम (GEM) पो फ्लिरील दर महानगरपाशलकेच्या खरेदी दरापेक्षा रुपये एक त े
दीड हजाराींनी जाथत असल्याच ेबहृन्मुींबई महानगरपाशलकेन ेकळविले आहे. 
(४) सदर िथतू चढ्या दराने खरेदी करण्यात आल्या नसल्याच े बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेने 
कळविले आहे. 
(५) ि (६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 
  

तनर्ाड (श्ज.नाशशि) या ग्रामपांचायती िमफचाऱ्याांना नगरपांचायतीमध्ये सेिेत सामािुन घेणेबाबत 
  

(२६)  ११४२८ (१७-०९-२०२०).   श्री.हदलीपराि बनिर (तनर्ाड) :   सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ननर्ाड (स्ज.नाशिक) या ग्रामपींचायतीच े िासनाच्या िोरणाप्रमाणे नगर पींचायतीमध्ये 
रूपाींतर झाले असून नगरपींचायतमध्ये रूपाींतररत होण्यापूिी या ग्रामपींचायतीमध्ये एकुण ७४ 
कमफचारी सेिा करीत होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ७४ कमफचारी याींचे पकैी केिळ १४ कमफचाऱ्याींना नगरपींचायतीमध्ये सेिेत 
सामािून घेतले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उिफररत ६० कमफचाऱ्याींना नगरपींचायतीने सिेेत सामािून घ्यािे अिा प्रकारची 
मागणी थिाननक लोकप्रनतननिी याींनी माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये िा त्या दरम्यान िासनाकड़ े
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले ि 
त्यानुसार उिफररत ६० कमफचाऱ्याींना नगरपींचायतीमध्ये सामािून घेण्याबाबत िासनाने कोणती 
कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ शशांदे (१२-११-२०२०) : (१), (२), (३) ि (४) हे खरे आहे.  
• ननर्ाड नगरपींचायतीची लोकसींख्या ि आिश्यकता याप्रमाणे िासनाने मींजूर केलेल्या 
आकृतीबींिापैकी पदािर वििाग ि स्जल्हा थतरािर एकूण ७७ पदाींपकैी १५ कमफचाऱ्याींच ेयापिूीच 
समािेिन झाले असून, त्यापैकी १ कमफचारी सेिाननितृ्त झाला आहे. 
• तसेच उिफररत ६२ कमफचाऱ्याींपैकी ४ कमफचारी सेिाननितृ्त ि १ कमफचारी मयत झाले आहेत. 
• ५७ कमफचाऱ्याींपैकी १८ कमफचाऱ्याींच्या समािेिनाची बाब नगरपररंद प्रिासन 
सींचालनालयाच्या थतरािर तपासण्यात येत आहे.  
• उिफररत ३९ कमफचारी सर्ाई कामगार पदािर कायफरत आहेत. निननशमफत नगरपींचायतीींमध्ये 
ग्रामपींचायत काशलन सर्ाई कमफचाऱ्याींच े समािेिन करण्याबाबतची बाब िासन थतरािर 
तपासण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

हायबिड ॲन्यूईटी तत्िािर िरण्यात येत असलेल्या वपांपळगाांि  
बसिांत–तनर्ाड–शसन्नर रस्त्याच्या िामाबाबत 

(२७)  ११४८३ (१७-०९-२०२०).   श्री.हदलीपराि बनिर (तनर्ाड) :   सन्माननीय सािफजतनि 
बाांधिाम (सािफजतनि णपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात हायबब्रड ॲन्यूई्ी तत्िािर रथत्याचा डीपीआर तयार करून अनके कामे करण्यात 
येत असून डीपीआर तयार करताना त्यामध्ये रथत्याच े विथतारीकरण करणे, नागमोडी िळणे 
सरळ करणे, पलु ि मोऱ याचे रुीं दीकरणासह बाींिकामे करणे आदद बाबीींचा समािेि करण्यात 
आलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वपींपळगाींि बसिींत–ननर्ाड–शसन्नर या रथत्याच े काम हायबब्रड ॲन्यूई्ी याच 
तत्िािर करण्यात येत असताना मात्र या रथत्यािरील रौळस, लोणिाड़ी येिील नागमोडी िळणे 
सरळ न करणे, वपींपळगाि बसिींत येिील पारािरी नदीिरील पूल, लोणिाडी येिील काजळी 
नदीिरील पूल, दािचिाडी येिील मनकणणफका नदीिरील पुल, कुीं देिाडी येिील बागमार इथ्े् 
जिळील पूल ि ननर्ाड येिील विनता नदीिरील पूल या पुलाींच्या बाींिकामासह ननर्ाड ि 
रौळस या गािातून जाणाऱ्या रथत्याींचे कााँक्रक्र्ीकरण न करता कामे केली जात आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वपींपळगाींि बसिींत–ननर्ाड–शसन्नर या रथत्याचे काम हायबब्रड ॲन्यूई्ी तत्िािर 
करण्यात येत असताींना रथत्याचा डीपीआर मि ेउक्त कामाींचा समािेि करण्यात आलेला नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळुन आले ि 
तद्नुसार वपींपळगाींि बसिींत–ननर्ाड–शसन्नर या रथत्याच्या डीपीआर मध्ये सदरहु कामाींचा 
समािेि करणे आिश्यक असताना देखील यामध्ये हलगजीपणा करणाऱ्या सींबींधिताींिर िासनान े
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अशोिराि चव्हाण (१०-११-२०२०) : (१), (२) ि (३) होय. 
     िासनाच्या हायब्रीड ॲन्युई्ी योजन ेअींतगफत पॅकेज क्र.NSK-५५A मध्ये “नामपूर स्ाणा 
कळिण-िणी-वपींपळगाींि-ननर्ाड-शसन्नर रथता रामा २७ क्रक.मी. ९८/३०० ते १५४/०० (प्रत्यक्ष 
क्रक.मी. ९५/ ५०० ते १५१/१८४) ची सुिारणा करणे ता.ननर्ाड आणण शसन्नर (वपींपळगाींि 
ता.शसन्नर)” या नाशिक स्जल्हयातील रथत्याचे काम मींजूर असून, सदर काम सद्यस्थितीत 
प्रगतीत आहे. 
     प्रश्नामध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे वपींपळगाींि –ननर्ाड-शसन्नर या लाींबीमध्ये हायब्रीड 
ॲन्युई्ी तत्िािर रथत्याचा डीपीआर तयार करताींना त्यामध्ये रथत्याच े विथतारीकरण करणे, 
काही पुल मोऱ्याच ेरुीं दीकरणासह बाींिकाम करणे आदद बाबीींचा समािेि करण्यात आलेला आहे. 
परींतु हायब्रीड ॲन्युई्ी योजनतेील कामाींचे डीपीआर तयार करते िेळी रथता सुिारण्याचे काम 
IRC-७३-२०१५ मानका प्रमाणे केल्यास उपलब्लि ननयोजना पेक्षा लागणारा जाथत खचफ, िळण े
ि चढ उतार सुिारणा करण्यासाठी लागणारी अनतररक्त जमीन ि नतच्या िसूींपादनाचा खचफ 
तसेच िूसींपादना बाबतचा जनतचेा रों ्ाळण्यासाठी िासनान े सदर काम अस्थतत्िातील 
जशमनीच्या रुीं दीत िाहन िेगमयाफदा ननयींबत्रत करुन काम करािे अिी मागफदिफक सूचना िासन 
पररपत्रक क्र.योजना-२०१६/प्र.क्र.१६५/ननयोजन-१अ, दद.३/५/२०१७ नुसार ददलेल्या होत्या. 
त्यानुसार सविथतर प्रकल्प अहिाल तयार करण्यात आला. तसेच ननिी अिािी काही मोठ्या 
ि िोट्या पलुाच ेरुीं दीकरण करण्याच्या कामाचा समाििे करता आला नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

सािफजतनि बाांधिाम विभाग, नाशशि याांच्यािडून मागील तीन ि ाफत मांजूर  
िरण्यात िलेल्या इमारत द रुस्तीच्या िामाांबाबत 

  

(२८)  ११४८९ (१९-०९-२०२०).   श्री.सुहास (िण्णा) व्दारिानाथ िाांदे (नाांदगाि) :  
सन्माननीय सािफजतनि बाांधिाम (सािफजतनि णपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) सािफजननक बाींिकाम वििाग, नाशिक याींच्याकडून लेखािींफ २०५९ अींतगफत इमारत 
दरुुथतीकररता मागील तीन िंाफत क्रकती कामे मींजूर करण्यात आली आहेत याबाबतची मादहती 
मा.थिाननक लोकप्रनतननिीींनी लेखी पत्राद्िारे माधगतली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मींजूर करण्यात आलेल्या कामाींची त्या दठकाणी आिश्यकता होती काय 
तसेच याबाबत सींबींधित कायाफलयाकड ेतिी कोणी लेखी मागणी केलेली होती काय, 
(३) असल्यास, सदर कामाची ननविदा ( े्ंडर) कोणत्या पद्धतीन े करण्यात आले ि क्रकती 
कामाींची ननविदा थिीकारण्यात आली ि क्रकती नाकारण्यात आली ि ती नाकारण्याची कारणे 
काय आहेत, 
(४)  असल्यास, सदर कामाची सद्य:स्थिती काय ि कामािर क्रकती ननिी खचफ करण्यात आला 
आहे, 
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(५) असल्यास, सदर कामाींमध्ये गैरप्रकार झालेला असल्यास त्याच्या चौकिीकररता थिाननक 
लोकप्रनतननिीच्या अध्यक्षतेखाली िा अन्य तज्ञाींसह चौकिी सशमती नेमण्यात येणार आहे 
काय, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण (१०-११-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. यासींदिाफत थिाननक 
लोकप्रनतननिी याींनी लेखी पत्राद्िारे मागणी केली आहे. 
(२) उपिोक्ता खात्याकडील मागणी ि के्षत्रीय अधिकाऱ्याींने िेळोिेळी केलेल्या पाहणीनसुार, 
कामाींची ननकड लक्षात घेऊन काम ेमींजूर करण्यात आली आहे. 
(३) िासनाने िळेोिेळी विहीत केलेल्या ननकंाींनुसार ननविदा प्रक्रक्रया राबविण्यात येऊन 
लेखािींफ २०५९ अींतगफत सन २०१७-१८ त ेसन २०१९-२० या ३ िंाफत १५३ ननविदाींच ेकायाफरींि 
आदेि ननगफमीत करण्यात आले आहेत.  
(४) सद्यस्थितीत सिफ मींजूर कामे पुणफ असून सदर कामाींिर मागील ३ िंाफत रु.२९३२ लक्ष 
इतका खचफ झालेला आहे. 
(५) सदर कामामध्ये कोणताही गैरप्रकार झाला नाही तसेच याबाबत कोणत्याही तक्रारी क्रकीं िा 
आके्षप प्राप्त झाले नसल्यान ेचौकिीचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईत महानगरपाशलिेिडून िरण्यात येणाऱ्या ििृ छाटणीबाबत 
  

(२९)  ११५५५ (१८-०९-२०२०).   अ.ड.िशश  शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), अ.ड.पराग अळिणी 
(विलेपाले), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), ि. प्टन िर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्रीमती मतन ा 
चौधरी (दहहसर), श्री.देिेंद्र र्डणिीस (नागपूर दक्षिण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील 
(िोथरुड), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पूिफ) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील दादर येिील जी/उत्तर वििागातील र्ाींद्यािा्णी बद्दल आयुक्त, मुींबई 
महानगरपाशलका याींच्याकड े नागररकाींकडून तक्रार दाखल झाली असून ही िकृ्ष िा्णी नसून 
झाडाींची कत्तल असल्याचे माहे जून, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिफनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईत महानगरपाशलकेकडून िकृ्ष िा्णी ही इलेस्क्ट्रक करितीच्या सहाय्यान े
होत असल्याच ेआढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िकृ्ष िा्णीच्या िेळी ताींबत्रक ज्ञान नसलेल्या कमफचाऱ्याींिर िा्णीची सींपूणफ 
जबाबदारी सोपविण्यात येत असल्याचे ननदिफनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकिी करण्यात आली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले 
ि त्यानूसार अिा प्रकारच्या अमानुं िकृ्ष िा्णी करणाऱ्याींिर कोणती कारिाई करण्यात 
आली िा येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ शशांदे (१२-११-२०२०) : (१) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या जी/उतर वििागातील 
पािसाळापूिफ ि पािसाळादरम्यान ननयशमत थिरुपात झाडाींच्या र्ाींद्याींची िा्णी करताींना 
बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेस काही तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या हे खरे आहे. 
(२) ि (३) बहृन्मुींबई महानगरपाशलका के्षत्रात मतृ िा िोकादायक िकृ्ष/र्ाींद्याींच्या िा्णीची 
काम े ही झाड/र्ाींद्या पडून होणारी अवप्रय घ्ना/दघुफ् ना तसचे जीवित तिा वित्तहानी 
्ाळण्याकररता महानगरपाशलकेमार्फ त ननयुक्त करण्यात आलेल्या ठेकेदारामार्फ त, त्याच्याकडील 
ताींबत्रकदृष्या सक्षम अधिकाऱ्याच्या पयफिेक्षण/मागफदिफन ि सचूनेनसुार करण्यात येतात. 
     सदर िा्णीची काम े करताींना इलेस्क्ट्रक करितीच्या सहाय्याने अििा इतर तत्सम 
अिजारे इत्यादीींचा िापर झाडाच्या आिश्यकतनेुसार ि सींिाव्य जीवित हानी ि िोका 
्ाळण्याकररता केला जातो. 
     त्यानुसार जी/उत्तर वििागातील केिळ असींतुशलत, रोगग्रथत, झकुलेल्या र्ाींद्या तसचे 
मतृ ि िोकादायक िकृ्ष याींचीच िा्णी करण्यात आली असल्याच ेबहृन्मुींबई महानगरपाशलकेन े
कळविले आहे. 
(४) ि (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईतील घाटिोपर-मानखुदफ शलांि रोडिरील मांडाळा पररसरात  
लागलेल्या आगीत गोदाम ेजळल्याबाबत 

  

(३०)  ११६०१ (१०-०७-२०२०).   श्री.अबू िजमी (मानखूदफ शशिाजीनगर) :   सन्माननीय 
नगर वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील  घा्कोपर–मानखुदफ शलींक रोडिरील मींडाळा पररसरात लार्ले्या िींण आगीत 
१५ ते २० गोदामे पूणफपणे जळून राख झाल्याची दघुफ् ना घडल्याचे ददनाींक २४ जून, २०२० 
रोजी िा त्यासमुारास ननदिफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, २० ते २५ िंापंासून मानखुदफ मींडाळा येिील स्जल्हाधिकाऱ्याींच्या िखूींडािर 
रसायने, लाकूड आणण धचींध्या अिा िथतूींची दीडिेपेक्षा अधिक गोदामे असून अनेक गोदाम े
बेकायदा असल्याच ेही ननदिफनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीनुसार सदर प्रकरणी  सींबींधिताींिर िासनान ेकोणती कारिाई केली िा 
करण्यात  येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत  ?  
  
श्री. एिनाथ शशांदे (१७-११-२०२०) : (१) घा्कोपर-मानखुदफ शलींक रोड येिील मींडाला पररसरात 
असलेल्या १३ विविि बैठ्या गाळ्याींमध्ये ि काही गाळ्याींतील पो् माळ्याींमध्ये ददनाींक २३ 
जून, २०२० रोजी आग लागली होती ही िथतुस्थिती आहे. 
(२) हे खरे आहे.  
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(३) ि (४) सदर आगीची बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमार्फ त चौकिी करण्यात आली असता, 
सदर आगीच ेसींिाव्य कारण “सदों विद्युत प्रणाली” अस ेआढळून आले. 
     सदर पररसरातील अनधिकृत गोदामाींिर उपस्जल्हाधिकारी (चेंबूर) याींचेमार्फ त िळेोिळेी 
ननषकासनाची कारिाई केली जाते. 
     तसेच, अनधिकृत गोदामाींच्या सींबींधित व्यिसानयकाींिर बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमार्फ त 
मुींबई महानगरपाशलका अधिननयम १८८८ च्या कलम ३९४/४७१ अन्िये कारिाई करुन 
मा.दींडाधिकारी न्यायालयात ख्ले दाखल करण्यात आल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपाशलकन े
कळविले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

झोपडपट्टी पुनिफसन प्राधधिरणाच्या पीसीएमसी ि पीएमसी अांतगफत झोपडपट्टी पुनिफसन  
होत असून तनमाफण होणाऱ्या टीडीिर सांबांधधत महानगरपाशलिा िेत्रातच  

िापरण्यास परिानगी देण्याबाबत 
(३१)  ११६१७ (१७-०९-२०२०).   श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड) :   सन्माननीय गहृतनमाफण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) झोपडपट्टी विकास प्राधिकरण पुणे वपींपरी-धचींचिड एस आर ए याींच्याितीने झोपडपट्टी 
विकास ननयमािली मींजूर होणेबाबतच्या सचूना गहृननमाफण वििागाकड ेप्रथतावित केले आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पीसीएमसी पीएमसी डीसीआर अींतगफत विकशसत झालेल्या कोणत्याही प्राप्त 
िूखींडािर झोपडपट्टीचा ्ीडीआर अननिायफ आणण प्रािान्य िापर २० ्क्के ऐिजी ३० ्क्के 
करण्याचे सूधचत करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, झोपडपट्टी पनुिफसन होऊन ननमाफण होणारा ्ीडीआरचे प्रमाणपत्राचा िापर 
पीसीएमसी पीएमसी पीएमआरडीए येि े सिफ प्रकारच े चलन िरून िापरण्यास परिानगी 
देण्याबाबत सुचविली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, झोपडपट्टी पुनिफसन प्राधिकरण याचा ्ीडीआर इतर महानगरपाशलका के्षत्रात ि 
पीएमआरडीए के्षत्रात िापरण्यास परिानगी ददल्यास पीसीएमसी िहरातील ३७ घोवंत ि ३४ 
घोवंत अिा एकूण ७१ झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लाखो नागररकाींच े जीिनमान उींचविण्यासाठी 
अडिळा ननमाफण होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उद्योग नगरी वपींपरी धचींचिड िहरात इतर के्षत्रातील ्ीडीआर िापरण्यास 
परिानगी ददल्यास िहरातील अस्थतत्िात असलेल्या झोपडपट्टटयाींचा विकास प्रलींबबत राहून 
िहराचे मोठ्या प्रमाणािर नुकसान होऊन िहरातील झोपडपट्टी ननमूफलन करण्यास अपयि 
येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, मा.लोकप्रतततनधी धचींचिड याींनी वपींपरी धचींचिड महानगरपाशलका के्षत्रात 
झोपडपट्टी पुनिफसन योजनेतील ्ीडीआर िहरातच िापरण्यासाठी प्रयत्न कराि े ि इतर 
िागातील ्ीडीआर पीसीएमसी िहरात िापरण्यास प्रनतबींि करािा अिी मागणी लेखी पत्राद्िारे 
मा.मुख्यमींत्री ि मा.गहृननमाफण मींत्री याींच्याकड ेमाहे माचफ च्या पदहल्या आठिड्यात केली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(७) असल्यास, इतर िहरातील झोपडपट्टी पुनिफसन प्राधिकरणातील उत्पन्न होणारा ्ीडीआर 
वपींपरी-धचींचिड महानगरपाशलका के्षत्रात िापरण्यास प्रनतबींि करण्याबाबत िासन थतरािर 
कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(८) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. श्जतेंद्र िव्हाड (१९-११-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) झोपडपट्टी पुनिफसन प्राधिकरण, पुणे ि वपींपरी धचींचिड के्षत्र, पुणे साठीच े सिफसािारण 
झोपडपट्टी योजना सुिारणेच्या ननयमािलीमध्ये (कलम-३ब) पीसीएमसी पीएमसी डीसीआर 
अींतगफत विकशसत झालेल्या कोणत्याही प्राप्त िूखींडािर झोपडपट्टीचा ्ीडीआर अननिायफ असून 
सदर पीसीएमसी पीएमसी डीसीआर िूखींडािर २०% िापर ऐिजी ३३% िापर प्रथतावित 
करण्यात आलेला आहे. 
(३) (४) ि (५) सद्य:स्थितीत झोपडपट्टी पुनिफसन योजनेतून ननमाफण होणा-या ्ी.डी.आर. च्या 
िापरािर २० ्क्के कमाल मयाफदा लागू आहे. तसेच पीसीएमसी, पीएमसी ि पीएमआरडीए या 
के्षत्रात ननमाफण होणारा ्ीडीआर हा ज्या त्या महानगरपाशलकेच्या हद्दीपयतंच िापराबाबत 
मयाफदीत आहे.तसेच िासनाकड े सदर (कलम ३ब) मध्ये एका थिाननक प्राधिकरणाकडील 
्ी.डी.आर अन्य थिाननक प्राधिकरणाच्या कायफके्षत्रात िापरण्याबाबत तरतूद नमूद नाही. 
(६) नाही, हे खरे नाही. 
(७) ि (८) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
गोंहदया, गोरेगाांि राज्य महामागाफिरील रस्त्याच्या बाांधिामात अतनयशमतता होत असल्याबाबत 
  

(३२)  ११६२१ (१७-०९-२०२०).   श्री.मनोहर चांहद्रिापूरे (अजुफनी-मोरगाांि) :   सन्माननीय 
सािफजतनि बाांधिाम (सािफजतनि णपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
  

(१) गोंददया, गोरेगाींि राज्य महामागाफिरील रथत्याच्या बाींिकामात कीं त्रा्दाराने ननयम डािलून 
रथत्याच े विकासकाम प्रलींबबत ठेिले असल्यान े या पररसरामिील नागरीकाींमध्ये आरोग्य 
समथयाींची शितीही ननमाफण झाल्याचे माहे एवप्रल, २०२० मध्ये िा त्या दरम्यान ननदिफनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सुरके्षच्या दृष्ीकोणातुन कोणत्याही उपाययोजना न करता दोन िंाफपासनु १० 
क्रकलोमी्र रथत्याचे बाींिकाम सरुु आहे तसचे रथत्यािरच्या पुलाचे बाींिकामही अिफि् असनु 
याकड ेसींबींधित सािफजनीक बाींिकाम वििागाच्या अधिकाऱ्याींचे अक्षम्य दलुफक्ष होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी दखल घेऊन िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीचे 
ननषकंफ काय आहेत ि तद्नुसार सींबींधित रथताविकास कीं त्रा्दारािर कारिाई तसेच सदरहु 
प्रलींबबत बाींिकाम पुणफ करण्याबाबत िासनान ेकोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अशोिराि चव्हाण (२५-११-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     सदर रथत्याच्या बाींिकामाच्या ि पूलाच्या दठकाणी आिश्यक दठकाणी सूचना र्लक, 
चेतािणी र्लक ि सुरक्षा ररबबन िेळोिळेी लािण्यात येऊन आिश्यक उपाययोजना करण्यात 
येत आहेत. 
     तसेच सदर रथत्यािरील पलू पािसाळयापूिी पूणफ करणे ननयोस्जत होत.े परींत ुकोविड-१९ 
च्या प्रादिुाफिामुळे कामाच्या गतीिर पररणाम झालेला आहे. सद्यस्थितीत दोन्ही पूलाींची काम े
पूणफ झाली असून त्यािरुन िाहतकू सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्याींचे अक्षम्य 
दलुफक्ष होत आहे, ही बाब खरी नाही. 
(३) सदर काम मानकाप्रमाणे होत असल्याची खात्री प्राधिकृत अशियींता याींच ेमार्फ त होत आहे 
ि वििागाच े सुद्धा त्यािर ननयींत्रण आहे. या प्रकरणी कामाचा दजाफ योग्य होत असल्यान े
चौकिीची आिश्यकता िासली नाही. त्याचप्रमाणे कीं त्रा्दाराच्या सींि गतीमुळे कामाच्या मूळ 
कालाििीतील िाििाढ ननदेिाींक गोठविण्यात आलेले आहेत. 
     रथत्याच्या एकूण १४.४० क्रक.मी. लाींबीपैकी ११.२० क्रक.मी.लाींबीचे दपुदरीकरणाचे काम 
जिळपास पूणफ झाले आहे ि ३.२० क्रक.मी.लाींबीचे िहरी िागातील चौपदरीकरणाच ेकाम सुरु 
करण्यात आले असून सदर सींपूणफ काम माचफ २०२१ पयतं पूणफ करण्याचे ननयोजन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे महानगरपाशलिेन ेचत थथ शे्रणी िमथचारी म्हणून िायथरत असणाऱ्या  
परराज्यातील नागररिाांची पदोन्नती िेल्याबाबत 

  

(३३)  ११९४७ (१७-०९-२०२०).   श्री.सुतनल हटांगरे (िडगाि शेरी) :   सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-ृृ 
(१) पुणे महानगरपाशलकेत चतुिफ शे्रणी कमफचारी म्हणून कायफरत असलेल्या परराज्यातील 
व्यक्तीींना पदोन्नती ददल्याच ेननदिफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपाशलकेने या चतुिफशे्रणी कमफचाऱ्याींना परराज्यातील थिायत्त 
विद्यापीठाच्या प्रमाणपत्राच्या आिारािर पदोन्नती ददली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, परराज्यातील विद्यापीठाींना महाराषट्रात पदिी देण्याचा अधिकार आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकिी करण्यात आली आहे काय, चौकिीनसूार पुणे 
महानगरपाशलकेतील चतुिफशे्रणी कमफचाऱ्याींची पदोन्नती ननयमबाह्य असल्यास सींबींधित 
कमफचाऱ्याींिर कारिाई करण्याबाबत कोणती कायफिाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (१३-११-२०२०) : (१) ि (२) • पुणे महानगरपाशलकेच्या सेिा प्रििे 
ननयमातील तरतूदीनुसार िगफ ३ ि ४ मिील कायफरत कमफचाऱ्याींमिून पदोन्नतीने नेमणूक 
देण्यात येत.े  
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• त्यानुसार परराज्यातील विद्यापीठाींचे प्रमाणपत्र सादर केलेल्या पुणे महानगरपाशलकेच्या 
आथिापनेिरील कमफचाऱ्याींना ते पात्र आढळून आल्याने पदोन्नती ददलेली आहे, हे खरे आहे. 
(३) ि (४) • याबाबत िासनाने िेळोिेळी ननगफशमत केलेले िासन ननणफय, आदेि तसेच पुणे 
महानगरपाशलकेच्या सेिा प्रिेि ननयमास अनुसरुन परराज्यातील विद्यावपठाींची प्रमाणपत्र े
ग्राह्य िरुन पदोन्नत्या देण्यात आले असल्याच ेपुणे महानगरपाशलकेने कळविले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई महानगरपाशलिेतील अधधिारी/िमथचारी िोरोना बाधधत होत असल्याबाबत  
  

(३४)  १२०५५ (१८-०९-२०२०).   श्री.अबू िजमी (मानखूदफ शशिाजीनगर) :   सन्माननीय 
नगर वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपाशलकेत कोरोनाची लागण होणाऱ्या कमफचारी ि अधिकाऱ्याींची सींख्या 
िाढतच असून १७८७ कमफचारी ि अधिकाऱ्याींना कोरोनाची लागण झाली आहे तर ७५ कमफचारी 
ि अधिकाऱ्याींचा कोरोनामुळे मतृ्य ूझाला असल्याची र्ांिीर बाब ददनाींक २३ जून, २०२० रोजी 
िा त्या समुारास ननदिफनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोरोना रुग्ण आढळलेल्या इमारती सील करणे, रुग्ण िोिण,े प्रनतबींधित के्षत्र 
तयार करणे, अन्निा्प, रुग्णाींचे अहिाल तयार करणे आदी काम ेमहानगरपाशलकेचे कामगार 
आणण अधिकारी करीत असल्यान ेकोरोना होण्याचा िोका उद् ावत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनातरे् चौकिी करण्यात आली आहे काय, चौकिीनूसार 
कोणती उपययोजना करण्यात आली िा येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. एिनाथ शशांदे (१९-११-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) कोविड आजार विंाणु थिरुपात श्िसनाद्िारे पसरणारा असल्यामुळे तसचे, मुींबईची दा् 
लोकसींख्या, झोपडपट्टी ि तत्सम िथतीची घनता यामुळे मुींबईतील सिफ नागररक या 
आजाराकररता अनतजोखमीच्या ग्ात येतात. 
     परींतु बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेचे कामगार आणण अधिकारी प्रत्यक्षात रुग्णाींच्या सींसगाफत 
येत असल्यामुळे त्याींना कोरोना होण्याचा िोका उद्भिणे िक्य असल्याच े बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलकेन ेकळविले आहे.  
(३) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या बािीत कमफचाऱ्याींना महानगरपाशलकेमार्फ त अलगीकरण, 
विलगीकरण सेिा ि उपचार ददले जातात. 
     तसेच, कोविड-१९ च्या बािीत रुग्णाींसाठी कतफव्य बजािताींना मतृ पािलेल्या बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलका कमफचाऱ्यास प्रिानमींत्री योजनेंतगफत अ्ी ि ितीनुसार कामाच्या अनुंींगान े
रु.५० लाख इतके सानुग्रह सहाय्य घोवंत करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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हदघा इलठणपाडा (निी मुांबई) येथील मोगली धरण निी मुांबई महानगरपाशलिेस  
भाडतेत्त्िािर हस्ताांतररत िरणेबाबत 

  

(३५)  १२१४३ (२०-०९-२०२०).   श्री.गणेश नाईि (ऐरोली) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) निी मुींबईतील ददघा पररसरातील िनुा इलठणपाडा येिील १५० िंाफपूिीच्या बब्र्ीिकालीन 
िरणाची देखिाल ि दरुुथतीअिािी अत्यींत दरुिथिा झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िरणाची दरुुथती न केल्यास िरण रु््ून पररसरातील िसाहतीला केव्हाही 
िोका ननमाफण होऊ िकतो याची िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर िरणाच्या डागडुजी ि दरुुथतीसाठी िरण निी मुींबई महानगरपाशलकेकड े
नाममात्र दराने ददघफकालीन िाडपेट्टटयाने हथताींतररत करून शमळािे म्हणून लोकप्रनतननिीनी रेल्ि े
प्रिासनाकड ेतसेच िासनास माहे ऑगथ्, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननिेदन ददले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त ननिेदनाच्या अनुंींगाने िासनाने कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (१७-११-२०२०) : (१) ि (२) • निी मुींबई महानगरपाशलका के्षत्रातील ददघा 
पररसरात जुना इलठणपाडा के्षत्रात रेल्िे प्रिासनाच्या मालकीच ेबब्र्ीिकालीन िरण आहे. 
• सदर िरणाची दरुूथती रेल्िे प्रिासनामार्फ त करण्यात येत.े 
• सदर िरणाच्या शिींतीला तड े गेले असल्यान ेत्याची दरुूथती करण्यासाठी महानगरपाशलकेन े
रेल्िे प्रिासनाला कळविले आहे. 
(३) ि (४) • सदर िरण निी मुींबई महानगरपाशलकेकड े हथताींतरीत करणेबाबत मा. 
लोकप्रनतननिीींनी िासनाकड ेमागणी केली आहे. 
• सदर िरण निी मुींबई महानगरपाशलकेकड े हथताींतरण करण्यासाठी रेल्िेकड े
महानगरपाशलकेच्या ितीने पाठपुरािा सुरू आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

णस्मानाबाद (श्ज.णस्मानाबाद) शहरातील नागरी िस्तीमध्ये जनािराांची  
अिैध ित्तल िेली जात असल्याबाबत 

  

(३६)  १२२२२ (१८-०९-२०२०).   श्री.िैलास घाडगे पाटील (णस्मानाबाद) :   सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उथमानाबाद (स्ज.उथमानाबाद) िहरातील नागरी िथतीमध्ये जनािराींची अिैि कत्तल केली 
जाते, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उथमानाबाद िहरातील नागरी िथती मिील जनािराींच्या अिैि 
कत्तलखान्याच्या दगुिंीमुळे नागरीकाींना अत्यांत त्रास होत असून उघड्यािर असलेल्या 
माींसामुळे अनेक रोगाींचाही सामना करािा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उथमानाबाद िहरातील नागरी िथतीमध्ये जनािराींची उघड्यािर अिैि कत्तल 
होत असताांना ती बींद करणेसाठी स्जल्हाधिकारी उथमानाबाद, स्जल्हा पोलीस अधिक्षक 
उथमानाबाद ि नगर पररंद प्रिासन उथमानाबाद याींनी अदयापपयतं कोणती कायफिाही िा 
उपाययोजना केल्या आहेत, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी दलुफक्ष करणा-या सांबांगधत अधिका-याींिर िासनातरे् कोणती 
कारिाई करण्यात आली िा येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (१२-११-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
     परींतु जनािराींच्या अििै कत्तलीसींदिाफत तक्रार प्राप्त होताच कायदेिीर कायफिाही 
करण्यात येते. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) उथमानाबाद िहरातील नागरी िथतीमध्ये जनािराींची उघड्यािर होत असलेल्या अिैि 
कत्तलीसींदिाफत प्राप्त तक्रारीींच्या अनुंींगाने, पोशलस थ्ेिन उथमानाबाद िहर अींतगफत 
सींबींधिताींविरुद्ध महाराषट्र पोशलस अधिननयमाप्रमाण े ख्ले दाखल करुन प्रनतबींिक कारिाई 
करण्यात आलेली आहे. 
• सदर प्रकरणी पोशलस ठाणे प्रिारी अधिकारी उथमानाबाद िहर, आनींदनगर ि उपवििागीय 
पोशलस अधिकारी उथमानाबाद याींना िेळीच कायदेिीर कारिाई करण्याबाबत सूचना देण्यात 
आल्या आहेत.  
• अिैि कत्तल होत असलेल्या िागात वििें थिच्िता मोदहम राबविण्यात येत असल्याबाबत 
स्जल्हाधिकारी, उथमानाबाद याींनी अहिाल सादर केला आहे. 
(४) ि (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

शशडी (श्ज.अहमदनगर) येथील बायपास रस्त्याचे िाम तनिृष्ट्ट दजाफचे झाले असल्याबाबत 
  

(३७)  १२३३० (१९-०९-२०२०).   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी) :   सन्माननीय सािफजतनि 
बाांधिाम (सािफजतनि णपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शिडीत (स्ज.अहमदनगर) होणारी अिजड िाहतूकीची कोंडी, होणारे अपघात ्ाळण्यासाठी 
ननमफळ-वपींपरीने-ननमगाि अिा २३ क्रक.मी. च्या शिडी बायपासच े काम पदहल्या ठेकेदारान े
अिफि् सोडून ददल्यानींतर आलेल्या दसु-या ठेकेदाराने रथत्याच े काम ननकृष् दजाफच े केले 
असून गाि रथत्याींचे रुीं दीकरण करुन त्यािर डाींबर ्ाकण्याचे काम केल्यामुळे रथत्याची मोठ्या 
प्रमाणािर दरुिथिा झाल्याची बाब माहे एवप्रल, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिफनास आली, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याच रथत्यालगत शिडी आींतरराषट्रीय विमानतळाची उिारणी झाली असल्यान े
रथत्याचे महत्ि िाढले असनु बायपास रथत्यािरील गािकऱ्याींनी दकुाने, हॉ्ेल सुरु केली असनु 
ट्रकचालक, विमानतळाकड ेजाणारे साईिक्त यामुळे या रथत्यािरील रहदारीत िाढ झाली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बायपासचे काम ननकृष् दजाफचे झाल्याने रथत्याच्या ननशमफतीनींतर काही 
मदहन्यातच रथत्याची दरुिथिा झाली असून मोठमोठे खड्ड ेपडल्याने िाहनिारक या रथत्यान े
िाहतूक करण्यास ्ाळा्ाळ करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने सखोल चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून 
आले ि त्यानुसार सींबींधित ठेकेदारािर कारिाई तसेच रथत्याची पनुबांिणी करण्याच्या दृष्ीन े
िासनाने कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. अशोिराि चव्हाण (२५-११-२०२०) : (१) हे अींित: खरे आहे. 
    शिडी राहता बाह्यिळण रथता या २३ क्रक.मी. (प्रत्यक्षात २२ क्रक.मी.) लाींबीच्या दपुदरी 
रथत्याचे काम कोपरगाि ते कोल्हार ७८/२०० त े१२०/०० या रथत्याच ेचौपदरीकरण करणे या 
खाजगीकरणाींतगफत हाती घेण्यात आलेल्या प्रकल्पाचा िाग आहे. सदर काम सन २००७ मध्ये 
मे.राम इन्राथट्रक्चर शल. याींचेमार्फ त करण्यात येत होत.े  परींतु उद्योजकाने सािारणत: ३९% 
इतके काम करुन मे, २०१० मध्ये पुढील काम िाींबविले होते. तसेच अग्रणी बाँक युको बाँक 
ऑर् इींडडया याींचेतरे् उद्योजक मे.राम इन्राथट्रक्चर याींना Defaulter घोंीत करुन उिफरीत 
काम द्वितीय उद्योजक म.ेसुवप्रम इन्राथट्रक्चर इींडडया शल.मुींबई याींना िासन ननणफय 
क्र.खाके्षस-२००५/प्र.क्र.१९५/रथत-े९, ददनाींक २७.०७.२०११ अन्िये हथताींतरीत करण्यात आले होत.े 
मे.सुवप्रम याींना जा.क्र./एबी/३४३/२०१४, दद.३.३.२०१४ अन्िये कायाफरींि आदेि देण्यात आला. 
     परींतु मे.सुवप्रम इन्राथट्रक्चर या उद्योजकानेही शिडी बाह्यिळण रथत्याच ेकेिळ ०/००० 
ते ६/२०० ि २१/०० त े२२/०० या लाींबीत डाींबरीकरणाच े (SDBC पयतं) ि ६/२०० त े८/४०० 
DBM पयतंचे काम पूणफ करुन इतर लाींबीतील काम करणे बींद केले. याबाबत िेळोिेळी 
पाठपुरािा करुनही उद्योजकान ेकाम पूणफ न केल्याने िासनाचे आदेिान्िये उिफररत लाींबीतील 
(१४.८ क्रक.मी.) काम उद्योजकाच्या जबाबदारी ि खचाफन े (Risk and Cost) पूणफ करण्यात 
आलेले असून सदर लाींबी सुस्थितीत आहे.  
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे अींित: खरे आहे.  
     उद्योजकामार्फ त करण्यात आलेली क्रक.मी.०/०० त े६/२०० ि २१/०० त े२२/०० हा रथता 
क्षतीग्रथत झाल्याने या खराब लाींबीच्या मजबुतीकरण ि डाींबरीकरणाचे रु. १५.०० को्ीचे काम 
सन २०२० च्या अिफसींकल्पात मींजरू करण्यात आले.  
(४) क्रक.मी.०/०० ते ६/२०० ि २१/०० ते २२/०० या लाींबीची ि कोपरगाि कोल्हार क्रक.मी.७८/२०० 
ते १२/०० या लाींबीची देखिाल दरुुथती ि नुतणीकरण उद्योजक करीत नसल्याने िासन पत्र 
क्र.खाके्षस-२००५/प्र.क्र.१९३ (एल.बी.६)/रथते-९, ददनाींक १२.१२.२०१९ अन्िये उद्योजकाची पिकर 
िसुली बींद करण्यात आली आहे. 
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     सद्य:स्थितीत क्रक.मी.०/०० ते ६/२०० ि २१/०० ते २२/०० या खराब लाींबीच्या 
मजबुतीकरण ि डाींबरीकरणाचे रु. १५.०० को्ीचे काम सन २०२० च्या अिफसींकल्पात मींजूर 
करण्यात आले आहे. 
     तिावप वित्त वििागाच्या ददनाींक ०४.०५.२०२० च्या िासन ननणफयानुसार कोविड-१९ च्या 
सींसगफजन्य रोगामळेु सन २०२०-२१ या विस्त्तय िंाफत होणा-या अिफव्यिथिेिरील 
पररणामाबाबत वित्तीय उपाययोजना करण्याच्या िासन ननणफयाच्या अधिन राहून योग्य िेळी 
सदरचे काम हाती घेण्यात येईल. 
(५) लागू नाही. 

___________ 
  

िल्याण (श्ज.ठाणे) येथ ेनिीन शासिीय विश्रामगहृ बाांधण्याबाबत 
  

(३८)  १२५४८ (१९-०९-२०२०).   श्री.विश्िनाथ भोईर (िल्याण पश्श्चम) :   सन्माननीय 
सािफजतनि बाांधिाम (सािफजतनि णपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
  

(१) कल्याण (स्ज.ठाणे) येिे असलेल्या िासकीय विश्रामगहृात केिळ ४ कक्षबींि आहेत, सदर 
कक्ष हे िासकीय अधिकारी, खासदार ि आमदार याींच्याकरीता अपुरे पडत असून सदर 
विश्रामगहृाच्या बाींिकामास तड ेजाऊन त ेजीणफ झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कल्याण येिे निीन िासकीय विश्रामगहृ बाींिण्याची मागणी थिाननक 
लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक २२ जानेिारी, २०२० रोजी िा त्यासुमारास मा.सािफजननक बाींिकाम 
मींत्री याींच्याकड ेलेखी ननिेदनाव्दारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मागणीच्या अनुं ींगाने िासनाने काय ननणफय घेतला आहे ि त्यानुंींगान े
अद्यापपयतं कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. अशोिराि चव्हाण (१०-११-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) अनतररक्त दोन कक्ष तयार करण्याचा प्रथताि के्षत्रीय थतरािर तयार करण्यात येत असून 
त्याबाबत ननिी, ननकं ि प्रािान्यक्रमानसुार आिश्यक कायफिाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईत नागररिाांना विना तपासणी िोरोना चाचणीसाठी  
प्रयोगशाळेत पाठववण्यात येत असल्याबाबत 

  

(३९)  १२८२० (२०-०९-२०२०).   श्री.रमेश िोरगाांििर (भाांडूप पश्श्चम) :   सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोरोना ्ाळेबींदीचा गैरर्ायदा घेऊन नागरीकाींची र्सिणूक करुन त्याींची िारररीक तपासणी 
न करता त्याींना प्रयोगिाळेत कोरोना चाचणीसाठी धचठ्ठी (वप्रजरिप्शन) ददल्याच्या घ्ना मुींबई 
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मध्ये घडत असल्याची बाब ददनाींक २० मे, २०२० रोजी िा त्या समुारास ननदिफनास आली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळुन आले आहे ि 
तद्नुसार या डॉक््राींविरुद्ध मुींबई महानगरपाशलकेन े कोणती िा क्रकती डॉक््राींिर कारिाई 
करण्यात आली िा येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (१७-११-२०२०) : (१) याबाबतची कोणतीही तक्रार प्राप्त झाली नसल्याच े
बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेन ेकळविले आहे.  
(२) ि (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िरोनाग्रस्ताांची सांख्या तनयांत्रणात िणण्यासाठी सात पररमांडळािर  
सात अततररक्त ियुक्ताांची नेमणूि िेल्याबाबत 

  

(४०)  १३३७८ (२०-०९-२०२०).   श्री.सुतनल प्रभ ू(हदांडोशी) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईत ्ाळेबींदी कालाििीत करोनाग्रथताींची सींख्या झपा्यान ेिाढत असून १७ हजाराहून 
अधिक झाल्यान,े करोनाग्रथताींची सींख्या ननयींत्रणात आणण्यासाठी मुींबई महानगरपाशलका 
आयुक्त याींनी सात पररमींडळािर सात अनतररक्त आयुक्ताींची ददनाींक १० मे, २०२० रोजी िा 
त्यासुमारास नेमणूक केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक १० जून, २०२० रोिीपयतं मुींबईत केलेल्या उपाययोजनेनुसार 
करोनाग्रथताींच्या सींख्येत क्रकती प्रमाणात घ् झालेली आहे, 
(३) असल्यास, मुींबई सुरळीत सुरु करण्याच्या दृष्ीन े िासनातरे् ननणफय घेऊन कोणती 
कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ शशांदे (१२-११-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) मुींबईत करण्यात आलेल्या उपाययोजनाींमळेु कोविड-१९ च्या रुग्णाींचा िाढ दपु्प् होण्याचा 
दर ८७ ददिसाींपयतं िाढला असून, रुग्णाींच्या सींख्येची िाढ होण्याची स्थिती मींदािली आहे. 
     माहे म े २०२० मध्ये कोरोनाच े ३३,१४५ तर माहे ऑगथ् २०२० मध्ये ३०,३३९ इतके 
रुग्ण आढळून आले आहेत. 
(३) “चेस द व्हायरस” या पॉशलसी अींतगफत कोरोना-१९ या आजारािर ननयींत्रण आणण्यासाठी 
बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमार्फ त खालीलप्रमाणे विविि कायफपध्दती अिलींबववण्यात आल्या 
आहेत: 
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• फ्ल ूसश श लिणे असलेले रुग्ण घरोघरी भेट दे न त्िरेन ेशोधणे 
     बहृन्मुींबई महानगरपाशलका के्षत्रातील २४ वििागाींमध्ये आरोग्य कमफचारी ि आरोग्य 
थियींसेविका याींची सुमारे १ हजार पिके झोपडपट्टी सदृि िथतीत रोज घरोघरी िे् देऊन 
दररोज ६ त े७ लाख लोकाींचे सिके्षण करीत आहेत. 
• िोविड रुग्णाच्या नजीि सांपिाफतील व्यक्तीांची तपासणी 
     झोपडपट्टी सदृि िथतीमध्ये कोविड रुग्णाींच्या नजीकच्या सींपकाफतील व्यक्तीींना कोविड 
आजार होण्याची सींिािना असल्यामुळे त्याींच े अनतजोखमीच्या व्यक्ती म्हणून सिेक्षण केले 
जाते ि त्याींना कोरोना काळजी कें द्र (CCC१) येि ेअलगीकरणात ठेिले जाते.  
सद्य:स्थितीत २४ वििागाींत एकूण ५०,०७७ खा्ाींच्या विविि CCC१ सींथिा कायफरत आहेत. 
• णपचार 
     सौम्य लक्षणे असलेले तसचे लक्षणे नसलेल्या कोरोना पॉणझ्ीव्ह रुग्णाींना CCC२ मध्ये 
दाखल करुन उपचार केले जातात. 
     सद्य:स्थितीत २४ वििागाींत एकूण २३,९५५ खा्ाींच्या विविि CCC२ सींथिा कायफरत 
आहेत.  
     कोविड-१९ आजाराचे मध्यम क्रकीं िा तीव्र थिरुप तसेच इतर आजारबािीत कोविड 
रुग्णाींसाठी अधिकाधिक खा्ा उपलब्लि करुन देण्याच्या दृष्ीन ेसातत्याने प्रयत्न सुरु आहे. 
• SPO२ सिेिण 
     कोविड-१९ चा िोका लक्षात घेता मिुमेह, उच्च रक्तदाब, ह्दयरोग, क्रकडनीच ेआजार ि 
दमा असे आजार असलेले ि ज्येषठ नागररक याींच ेघरोघरी जाऊन सिेक्षण केले जाते. सदर 
रुग्णाींना त्याींची औंि े ननयशमतपणे घेत असल्याची खातरजमा करुन ि ती ननयशमतपणे 
घेण्यासाठी सल्ला ददला जातो. 
     या सिेक्षणादरम्यान त्याींची ऑस्क्सजन पातळी तपासण्यात येत.े ऑस्क्सजन पातळी 
कमी आढळून आल्यास त्याींना जिळच्या महानगरपाशलकेच्या नॉन कोविड रुग्णालयात पुढील 
उपचारासाठी पाठविण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

मुांबई महानगरपाशलिेच्या िरोग्य सेवििाांच्या मानधनात िाढ होणेबाबत 
  

(४१)  १३३८७ (२०-०९-२०२०).   श्री.सुतनल प्रभ ू(हदांडोशी) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईत करोनाच्या सींक्काळात घरोघरी जाऊन आरोग्य तपासणी करणाऱ्या मुींबई 
महानगरपाशलकेच्या आरोग्य सेविकाींना महानगरपाशलका प्रिासनाने त्याींच्या मानिनात माहे 
सप् े्ंबर, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान पूिफलक्षी प्रिािाने चार हजार रुपयाींची िाढ करुन माहे 
मे, २०२० च्या पदहल्या आठिड्यात देण्याच ेजाहीर केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ३७०९ आरोग्य सेविकाींना िासनाने महानगरपाशलकेमार्फ त मागील ७ 
मदहन्याच्या िकबाकीसह िाढीि मानिन देणेबाबत कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ शशांदे (०५-११-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या आरोग्य कें द्रातील थियींसवेिकाींचे मानिन िाढीबाबत 
होत असलेल्या मागणीस अनसुरुन त्याींच े मानिन थिायी सशमती/महानगरपाशलकेच्या 
मींजुरीसापेक्ष दरमाह रु. ५०००/- िरुन दरमाह रु. ९०००/- करण्यात आले आहे.  
     सदर िाढ माहे सप् े्ंबर २०१९ पासून लागू करण्यात आली आहे तसेच िकबाकीसह 
िाढीि मानिन अधिदान माहे म,े २०२० मध्ये अदा करण्यात आले आहे.  
     सद्य:स्थितीत मदहला आरोग्य थियींसेविकाींना दरमाह रु.९०००/- प्रमाण े ननयशमत 
मानिन देण्यात येते. 

___________ 
  

श्जांतुर (श्ज.परभणी) नगरपरर द िायाफलयात रोजांदारीिर िाम िरणाऱ्या  
२० जणाांची तनयुक्ती बिेायदेशीरपणे िेल्याबाबत 

  

(४२)  १३४५७ (२०-०९-२०२०).   श्रीमती मेघना सािोरे बोडीिर (श्जांतूर) :   सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) स्जींतुर (स्ज.परिणी) नगरपररंद कायाफलयात ६ मदहन्याींपासनू रोजींदारीिर काम करीत 
असलेल्या २० जणाींची ननयुक्ती बकेायदेिीरपणे करण्यात आली असून त्याींच्या पगारािर लाखो 
रुपये खचा होत असल्याचे माहे जुलै, २०२० मध्ये िा त्या दरम्यान ननदिफनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नगरपररंद कायाफलयात रोजींदारी कामािर कमफचारी ननयुक्त करण्यासाठी 
नगरपररंदेच्या सिफसािारण सिेत ठराि पाररत करून नींतर स्जल्हाधिकाऱ् याींची परिानगी 
घेऊन रोजींदारी कमफचारी ननयुक्त करता येतात परींत ु अिी कोणतीही प्रक्रक्रया राबिली गेली 
नसल्याच ेननदिफनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सिफ प्रकरणाची िासनान ेचौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून 
आले ि त्यानसुार पुढे कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथ शशांदे (१२-११-२०२०) : (१) अींितः खरे आहे. 
     स्जींतूर नगरपररंदेच्या विविि वििागात कीं त्रा्ी पद्धतीन े१२ कमफचारी मानिन तत्वािर 
कायफरत आहेत.  
(२) ि (३) सदर ननयुक्तीस स्जींतूर नगरपररंदेच्या सिफसािारण सिेत मींजूरी घेण्यात आली 
असून, स्जल्हाधिकारी कायाफलयाची मींजूरी घेण्यात आलेली नाही, ही बाब खरी आहे. 
     सदर प्रकरणी चौकिी करण्यासाठी उपवििागीय अधिकारी, सेलू याींची चौकिी अधिकारी 
म्हणून ननयुक्ती करण्यात आली असनू, सदर चौकिी अहिाल प्राप्त होताच सींबींधिताींविरुद्ध 
ननयमानुसार योग्य ती कायफिाही करण्यात येणार असल्याबाबत स्जल्हाधिकारी, परिणी याींनी 
अहिाल सादर केला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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िसोिा (मुांबई) िे िॉडफ येथील युनानी ि िाळसिेर रुग्णालय ताब्यात घेण्याबाबत 
  

(४३)  १३५३७ (२०-०९-२०२०).   डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा) :   सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िसोिा (मुींबई) के िॉडफ येिील कोळीिाड्यात कोरोना सींक्रमीत रुग्णाींची सींख्या ददिसेंददिस 
िाढत असून मुींबई महानगरपाशलकेने सदर िागातील युनानी ि काळसकेर रुग्णालय ताब्लयात 
घेतले नसल्याची बाब ननदिफनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िागातील अींजुमन-ए -इथलाम ट्रथ्च े युनानी मेडडकल कॉलेज ि 
काळसकेर रुग्णालय ही १०० ्क्के िासनाच्या अनुदानािर चालत असून उक्त दोन्ही रुग्णालये 
ताब्लयात घेण्याच ेमहानगरपाशलकेने ददनाींक ९ मे, २०२० रोजी िा त्यासमुारास आदेि काढले 
असताांना देखील काही िररषठाींच्या दबािामळेु अदयापपयतं सदरची रुग्णालये ताब्लयात घेतली 
गेली नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकिी करण्याबाबत तिेील थिाननक लोकप्रनतननिीींनी 
मा.मुख्यमींत्री याींना ननिेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करुन सदरची रुग्णालये ताब्लयात घेण्याबाबत िासनान े
कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (१८-११-२०२०) : (१) ि (२) मुींबई येिील िसोिा िागातील अींजमुन-ए-
इथलाम ट्रथ्चे युनानी मेडडकल कॉलेज ि काळसकेर रुग्णालय कोविड-१९ कररता ताब्लयात 
घेण्याच ेआदेि बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमार्फ त ददनाींक ०९.०५.२०२० ि ददनाींक २८.०५.२०२० 
रोजी काढण्यात आले होते. 
      तिावप सदर दठकाणी मेडडकल परीके्षच े सें्र प्रथतावित असल्यान े सदर दोन्ही 
रुग्णालये ताब्लयात घेण्यात आली नसल्याच ेबहृन्मुींबई महानगरपाशलकेने कळविले आहे. 
(३) अिा प्रकारच ेननिेदन आढळून आलेले नाही. 
(४) ि (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 

  
दादर पूिफ ि दादर पश्श्चमेला (मुांबई) जोडणारा हटळि पुलाची दरुुस्ती िरणेबाबत 

  

(४४)  १३५७० (२०-०९-२०२०).   श्री.सुभा  देशमखु (सोलापूर दक्षिण) :   सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई िहर येिील दादर पूिफ ि दादर पस्श्चमेला जोडणारा द्ळक पुलाची दरूिथिा 
झाल्याचे माहे मे, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिफनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त पुलाच्या सींरचनात्मक दरुुथती करणे, िेगा िरणे ि पुनबांधणी करणे 
इत्यादी कामाींबाबत िासनाने कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ शशांदे (१७-११-२०२०) : (१) आय.आय.्ी. मुींबई याींच्या अहिालानसुार सदर 
पुलाच्या तात्काळ दरुुथतीचे काम करणे ि ददघफकालीन उपाययोजना करण्याचे सुचविण्यात आले 
आहे. 
(२) ि (३) आय.आय.्ी. मुींबई याींनी सुचविल्यानुसार, बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमार्फ त 
नेमण्यात आलेल्या कीं त्रा्दारामार्फ त सदर पुलाच्या दरुुथतीचे काम प्रगतीपिािर असून त ेमाहे 
डडसेंबर, २०२० पयतं ि महानगरपाशलकेच्या हद्दीतील पुलाच्या दरुुथतीच ेकाम माहे ऑक््ोबर, 
२०२० पूणफ होणे अपेषितक्षत आहे. 
     रेल्िेच्या हद्दीतील पुलाची दरुुथती करण्याच ेकाम मध्य ि पस्श्चम रेल्िेमार्फ त करण्यात 
येत आहे.     
     तसेच, सदर पुलाच्या ददघफकालीन उपायाींकररता सदर पुलाची पुनबांिणी महाराषट्र रेल 
इन्राथट्रक्चर डवे्हलपमें् कॉपोरेिन शल. (राज्य िासन ि रेल्ि ेमींत्रालय याींचा सींयुक्त उपक्रम) 
या सींथिकेडून करण्याच ेननयोस्जत असल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेने कळविले आहे. 

___________ 
  

िमळापूर-रामापूर (श्ज.साांगली) पलुाची दरुुस्ती िरणेबाबत 
  

(४५)  १३६२३ (१९-०९-२०२०).   श्री.अतनल बाबर (खानापूर) :  सन्माननीय सािफजतनि 
बाांधिाम (सािफजतनि णपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली स्जल्ह्यातील कमळापूर-रामापूर पलुाची मागणी सातत्याने पत्राद्िारे मा.थिाननक 
लोकप्रनतननिी हे िासनाकड ेकरीत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पुलासींदिाफत सातत्यान ेमागणी करुनही अद्याप कमळापूर-रामापूर पूल 
होण्याबाबत कोणतीच कायफिाही झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळुन आले ि 
तद्नुसार िासनान ेसदर पुलाकररता ननिीची तरतूद करुन पुलाची दरुुथती करण्याबाबत कोणती 
कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण (११-११-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे.        
(२) ि (३) हे खरे नाही. सदर पुलाचे दरुुथती कायाफक्रमाींतगफत दद.१.०१.२०२० च्या पत्रान्िये 
रु.३० लक्ष इतक्या क्रकीं मतीच े मींजूर काम पुणफ करण्यात आले आहे. सद्यस्थितीत पुल 
िाहतुकीसाठी सुस्थितीत ठेिण्यात आला आहे. 
     मोठ्या पलुाच ेबाींिकाम करण्याचे काम हे ननकं, मींजूरी ि ननिी उपलब्लिततेच्या अिीन 
राहून हाती घेण्याच ेननयोजन राहील. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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अांबड (ता.अांबड, श्ज.जालना) नगरपरर दचे मुख्याधधिारी याांनी बनािट  
स्िािरी िरून लाखो रुपयाांचे धनादेश अदा िेल्याबाबत 

  

(४६)  १४४६८ (२०-०९-२०२०).   श्री.नारायण िुच े (बदनापूर) :   सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अींबड (ता.अींबड, स्ज.जालना) नगरपररंदचे मुख्याधिकारी याींनी नमुना नीं.६४ िर 
नगराध्यक्षा याींची बनाि् थिाक्षरी करून लाखो रुपयाींचे िनादेि अदा केल्याबाबतच े ननिेदन 
थिाननक लोकप्रनतननिी (बदनापूर-अींबड) याींनी मा.नगरविकास मींत्री याींना ददनाींक २८ जानेिारी, 
२०२० रोजी िा त्यासमुारास ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळुन आले आहे ि 
तद्नुसार िासनाने सदर मुख्याधिकारी याींच्यािर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (१२-११-२०२०) : (१) अिा आियाचे ननिेदन माहे सप् े्ंबर, २०२० मध्ये 
प्राप्त झाले आहे, हे खरे आहे.  
(२) उक्त ननिेदनाच्या अनुंींगाने स्जल्हाधिकारी, जालना याींना थियींथपष् अहिाल सादर 
करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

नवीम ांबई मधील १६३१ इमारतीांना फायर एनओसी नसल्याबाबत 
  

(४७)  १४५५४ (१७-०९-२०२०).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय नगर वविास 
मांत्री पुढील र्ोषर्ीांचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुांबई व नवी मुांबई शहरात आर्ीच्या घर्नाांमध्ये द्ददवसेंद्ददवस वाढ होत असताना नवी 
मुांबई मधील १६३१ इमारतीांना फायर एनओसीच नस्याची धक्कादायक माद्दहती मे, २०१९ 
मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, उक्त इमारतीांमध्ये आर् ववझववण्यासाठी लार्णारी साधनेही नादरुुरत आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, सदरहू इमारतीांवर तातडीने कारवाई करून फायर एनओसी व आर् 
ववझववण्याची साधने बांधनकारक करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नस्यास, ववलांबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (२७-११-२०२०) : (१) • नवी मुांबई महानर्रपाभलकेमाफा त आतापयतं १८७० 
ववववध प्रकारच्या इमारती/आरथापनाांना फायर एनओसी देण्यात आलेली आहे. 
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• तथावप, कोववड-१९ सारख्या महारोर्ाच्या प्रादिुाावामुळे इमारतीांना देण्यात आलेले ना-हरकत 
दाखले नुतनीकरण करण्याची कायावाही पुणात: बांद जरथतीत होती. 
• सदयजरथतीत इमारतीांना फायर एनओसी देण्याबाबतची कायावाही पुवावत सुरू करण्यात 
आलेली आहे. 
(२) व (३) • इमारती/आरथापनाांमध्ये बसववण्यात आलेली कायमरवरूपी आर् ववझववण्याची 
यांत्रणा सुजरथतीत व कायााजन्वत ठेवण्याची िबाबदारी, महाराषर आर् प्रततबांधक आणण िीव 
सांरक्षक उपाययोिना अगधतनयम २००६ व तनयम २००९ मधील कलम ३(३) नुसार इमारत 
िोर्वर्ाधारक/मालक याांची आहे. 
• सांरथा / आरथापना / इमारतधारक/ को.ऑ. हौ. सोसायर्ी याांनी माहे िानेवारी व िुल ैमध्ये 
महाराषर अजननशमन सेवा सांचालक याांच े मान्यताप्राप्त लायसन्स अभिकरणाकडील “ब” 
प्रमाणपत्र महानर्रपाभलकेच्या अजननशमन वविार्ाकड ेसादर करणे बांधनकारक आहे.  
• “ब” प्रमाणपत्र सादर न के्यास सांबांगधत इमारतीांचा वीि पुरवठा व पाणी नळ िोडणी 
खांडीत के्यानांतरही अजननशमन यांत्रणा सांबांगधत बाबीांची पुताता न के्यास सांबांगधताांवर रु्न्हा 
दाखल करण्याची कारवाई करण्यात येते. 
• सीवूडस ् येथील सी होम्स या सोसायर्ीच्या कायाकारणीवर द्दद.२८.०२.२०२० रोिी FIR No. 
००७८ अन्वये रु्न्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. 
• नवी मुांबई महानर्रपाभलकेच्या अजननशमन वविार्ामाफा त िनिार्तृी होण्याच्या उिेशान े
ववववध वतामानपत्राांमध्ये वेळोवेळी िाद्दहर आवाहन के्याचे नवी मुांबई महानर्रपाभलकेने 
कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

औसा (श्ज.लातूर) शहरातील स्मशानभूमीतील शेडच ेबाांधिाम ि सांरिण  
शभांतीचे बाांधिाम िरण्याबाबत 

  

(४८)  १४६५० (२०-०९-२०२०).   श्री.अशभमन्यु पिार (औसा) :   सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औसा (स्ज.लातूर) िहरातील गोपाळपूर रथता त ेिादा रथत्याच्या लगत विविि समाजाच्या 
थमिानिूमी असून रथत्याच्या कडनेे सींरक्षण शिींत बाींिकाम करण्याबाबत तसेच त्यादठकाणी 
असलेल्या ब्राम्हण समाज थमिानिूमी िेडची दरुिथिा झाल्यान े निीन िेडच े बाींिकाम 
करण्याबाबत स्जल्हा िावंफक योजना ननिी क्रकीं िा इतर योजनेच्या ननिीतून मींजुरी देण्याबाबत 
औसा तालुका लोकप्रनतननिी याींनी मा.स्जल्हाधिकारी लातूर याींच्याकड ेददनाींक ३० िुन, २०२० 
रोजी िा त्यासमुारास ननिेदनाद्िारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर मागणीच्या अनुंींगान ेननिी मींजुरीबाबत िासनाने कोणती कायफिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ शशांदे (१२-११-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी जागेची पाहणी करुन कामाचे सविथतर अींदाजपत्रके तयार करण्याची 
कायफिाही औसा नगरपररंद थतरािर सुरु असल्याबाबत स्जल्हाधिकारी, लातूर याींनी अहिाल 
सादर केला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

पालघर (श्ज.ठाणे) श्जल्हा मुख्यालय इमारतीचे बाांधिाम अपूणाथिस्थते असल्याबाबत 
  

(४९)  १४६५१ (२०-०९-२०२०).   श्री.श्रीतनिास िनगा (पालघर) :   सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) निननशमफत पालघर स्जल्याच े वििाजन ददनाींक १ ऑगथ्, २०१४ रोजी िा त्यासमुारास 
करण्यात आले त्यानुंींगान े पालघर स्जल्हा मुख्यालयाच्या सुननयोस्जत विकास करून विविि 
वििागाींतगफत येणाऱ्या सिफ स्जल्हाथतरीय िासकीय कायाफलयाींच्या इमारती आणण पायािूत 
सुवििा ननमाफण करणे यासाठी शसडको शल. याींना सदरचे बाींिकाम पूणफ करण्याच ेकीं त्रा् देण्यात 
आले होत े परींतु निीन स्जल्हा मखु्यालय इमारतीच े बाींिकाम प्रािान्यान ेमुदतीत पूणफ करणे 
अपेषितक्षत असताींना आजतागायत ६ िंफ होऊनसुद्धा पालघर स्जल्हा मुख्यालय इमारतीचे 
बाींिकाम अपूणाफिथिेत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िासनान े १४० को्ी रुपये खचफ करून ४४०-५७.९० हे आर इतकी िासकीय 
जमीन ताब्लयात घेऊन त्यापैकी १०३.५७.९० हे आर हेक््र जशमनीिर स्जल्हाधिकारी, पोलीस 
अिीक्षक आणण स्जल्हा पररंद मुख्य कायफकारी अधिकाऱ्याच्या इमारतीसह अन्य तीन 
प्रिासकीय इमारती अिा एकूण पाच इमारती उिारण्याच े काम अदयापही ्ाईल्स, माबफल, 
प्लाथ्र विविि प्रकारच्या कामामुळे अपूणफ असल्याच े ननदफिनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय,  
(३) असल्यास, सदर स्जल्हा मुख्यालय इमारतीच ेबाींिकाम पूणफ करण्याबाबत शासनान ेकोणती 
कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (११-११-२०२०) : (१), (२) ि (३) हे खरे नाही. 
     निीन पालघर स्जल्ह्याकररता शसडकोमार्फ त िासकीय जमीन विकशसत करुन पालघर 
स्जल्हा मुख्यालय तसचे निनगर विकशसत करण्याबाबत शसडकोची निनगर विकास प्राधिकरण 
म्हणून १.१०.२०१६ च्या अधिसचूनेन्िये नेमणुक करण्यात आली आहे. सुमारे ४४४.५७ हे.आर. 
िासकीय जशमनीपकैी सुमारे १०३.५७ हे.आर. जमीन विकशसत करुन त्यािर स्जल्हाधिकारी 
कायाफलय, स्जल्हा पोशलस अिीक्षक, स्जल्हा पररंद, स्जल्हा सत्र न्यायालय ि इतर इमारतीींच े
बाींिकाम शसडकोमार्फ त करण्यात येत आहे. 
     प्रिम ्प्प्यात स्जल्हाधिकारी कायाफलय, स्जल्हा पोशलस अिीक्षक, प्रिासकीय इमारत १ 
ि २ ची कामे ३१.०१.२०२० पयतं पुणफ करण्यात आली असून स्जल्हा पररंदच ेकाम सप् े्ंबर, 
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२०२० पयतं पूणफ करण्यात आले आहे. स्जल्हा सत्र न्यायालयाच्या बाींिकामाबाबत न्यायालयीन 
प्रकरण उद् ािल्यामुळे सदर कामाच्या सुिाररत दठकाणास मा.न्यायालयाकडून मान्यता 
शमळाली आहे. 
     िरील कायाफलयीन इमारतीींच्या बाींिकामाींमध्ये अींतगफत सजाि् ि र्ननफचर ही काम े
प्रगतीपिािर असून रे्ब्रुिारी-२०२१ पयतं पुणफ होणे अपेषितक्षत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

औसा (श्ज.लातूर) शहरातील बागिान समाजाच्या दर्नभमूीसाठी जागा देणेबाबत 
  

(५०)  १४६५२ (२०-०९-२०२०).   श्री.अशभमन्यु पिार (औसा) :   सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औसा (स्ज.लातूर) िहरात बागिान समाज मोठ्या सींख्येन े असनू सदर समाजाच्या 
अींत्यवििी साठी दर्निमूी नसल्यान े अींत्यवििीची गैरसोय होत असल्यान े सदर समाजाच्या 
दर्निूमीसाठी जागा सींपाददत करण्याबाबत मा.लोकप्रनतननिी, औसा वििानसिा याींनी 
स्जल्हाधिकारी, लातूर याींच्याकड े ददनाींक ३० िनु, २०२० रोजी िा त्यासुमारास ननिेदनाद्िारे 
मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर दर्निमूीकररता िूमी सींपादनाबाबत ि जागा उपलब्लि करून देण्याबाबत 
कोणती कायफिाही करण्यात आली िा येत आहे,  
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ शशांदे (१२-११-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) औसा िहरातील (स्ज.लातूर) बागिान समाज थमिानिमूीसाठी अद्याप जशमन ननस्श्चती 
झालेली नाही. सदर प्रयोजनाकरीता जशमन ननस्श्चत करुन ननयमानुसार आिश्यक कायफिाही 
प्रथतावित असल्याबाबत स्जल्हाधिकारी, लातूर याींनी अहिाल सादर केला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
  
विधान भिन :   रािेन्द्र भागित 
म ांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा. 
__________________________________________________________________ 
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