
   
 अताराांकित प्रश्नोत्तराांची सदततसावी यादी 

 
महाराष्ट्र विधानसभा 

  

चौथे अधधिेशन, २०२० 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

बहृनममांबई महानगरपालििेच्या अलभयत्याांनी लशिडी ते डॉियाडड रोड  
पररसरात पाणी िाटपात िेिेिी अननयलमतता 

  

(१)  ७९२ (०२-०४-२०२०).   श्री.िािीदास िोळांबिर (िडाळा), श्रीमती यालमनी यशिांत जाधि 
(भायखळा), श्री.समनीि राणे (बोरीििी), श्री.अब ूआजमी (मानखूदड लशिाजीनगर), श्री.रईस शखे 
(लभिांडी पूिड), श्री.समननि प्रभू (ददांडोशी), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटीि (िोथरुड), श्री.पराग शाह 
(घाटिोपर पूिड), श्रीमती मांदा म्हात्र े (बेिापूर), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय 
नगर वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील, बीपी्ीच्या अखत्याररतील, शिवडी त ेडॉकयाडड रोड पररसरातील, लकडा बींदरसह 
सहा बींदरामध्ये येणाऱ्या बो्ीींना, मुींबई महानगरपाशलकेचे दोन उप प्रमुख अशियींता (स्थापत्य 
व अशियाींत्रिकी ग्) याींनी मागील १७ वर्ाांपासून दररोज साडतेीन लाख ली्रहून अधिक पाणी 
बेकायदा पुरवठा करुन अद्यापपयतं िासन तथा मुींबई महानगरपाशलकेच्या ६८० को्ी 
रुपयाांच्या महसूलाचे आधथडक नुकसान केल्याचा गींिीर प्रकार ददनाींक ८ जानेवारी, २०२० रोजी 
वा त्यासुमारास ननदिडनास आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपाशलकेच्या सदर दोन अशियींत्याींनी गैरप्रकार केल्याच े महासिते 
ननदर्शनास आले असून पाणी ववक्री करून गैरव्यवहार करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्याींना ननलींत्रबत 
करण्याची मागणी सत्तिारी व ववरोिी पक्षाने केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू प्रकरणाची सखोल चौकिी करण्यात आली आहे काय, चौकिीचे ननषकषड 
काय आहेत, त्यानुसार महानगरपाशलकेचे लाखो ली्र पाणी चोरी करुन व ववक्री करुन आधथडक 
गैरव्यवहार करणाऱ्या सींबींिीत दोषी उप प्रमुख अशियींता याींच्याववरुध्द अद्याप िासनातरे्फ 
कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ लशांदे (०९-१२-२०२०) : (१) व (२) ददनाींक ०७.०१.२०२० रोजी झालेल्या बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलकेच्या महापाशलका सिागहृात, एका अशियींत्यान े शिवडी त े डॉकयाडड पररसरात 
पाणी वा्पात केलेली अननयशमतता तसेच एका अशियींत्याने रुग्णालयाच्या कामाींमध्ये केलेली 
अननयशमतता याबाबत चचाड झाली होती ही वस्तुस्स्थती आहे.  
(३) सदर प्रकरणी बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमार्फड त चौकिी करण्यात आलेली नाही. 
    तथावप, शिवडी त ेडॉकयाडड पररसरात पाणी वा्पातील अननयशमततेबाबत चचाड झालेल्या 
उप जल अशियींता (स्थापत्य) याींचा सदर प्रकरणािी कोणत्याही स्तरावर प्रत्यक्ष सींबींि येत 
नाही. यास्तव अनधिकृत पाणी पुरवठा केल्याची कोणतीही बाब त्याींच्याबाबतीत ददसून येत 
नसल्याच ेबहृन्मुींबई महानगरपाशलकेने कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  
  

___________ 
  

दहांगोिी शहरात महाराष्ट्र सुवर्ण जयांती योजनेंतर्णत नर्रपररषदेच्या हद्दीतील रस्त्याांची व 
भुममर्त गटार योजनेची िाम तनिृष्ट्ट दजाणची होत असल्याबाबत 

  

(२)  ९२६ (०३-०४-२०२०).   श्री.सांतोष बाांगर (िळमनमरी) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली िहरात महाराषर सुवणड-जयींती नगरोत्थान योजनअेींतगडत नगरपररषदेच्या हद्दीतील 
५७ रस्त्याींची कामे तसेच िूशमगत ग्ार योजनेची काम ेअत्यींत ननकृष् दजाडची  होत असून 
तसेच ववकास कामाच्या ननववदा प्रक्रक्रयेत गैरकारिार करुन कीं िा्दारास र्फायदा होण्याकरीता 
अनेक िु्ी ठेवून मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकिी स्थापन 
करुन तातडीन ेउक्त कामाींना स्थधगती देण्याबाबतची मागणी स्जल््यातील ववववि सामास्जक 
सींघ्नाींनी स्जल्हाधिकारी ,दहींगोली याींना ननवेदनाद्वारे तसचे लोकप्रनतननधिींनी मा.मुख्यमींिी, 
मा.नगरववकास मींिी याींच्याकड े ददनाींक २० डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासुमारास पिव्यवहार 
करुन केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िूशमगत ग्ार योजनेच्या अींदाजपिकात प्रत्येक तीन घरामध्ये एक चेंबर 
असणे आवश्यक असताींना तसेच प्रत्येक प्रिागात एक आऊ्ले् करणे अपेक्षक्षत असताींना 
घरातील आऊ्ले्चे पाणी चेंबरमध्ये जाण्याची व्यवस्था केलीच नसल्याने कोट्यविी रुपयाींचा 
ननिी वाया गेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दहींगोली िहरातील इींददरा चौक, गाींिी चौक, अींत्रबका ्ॉक्रकज या िागात 
रस्त्याचे सीसी रोड या कामाच्या अींदाजपिकामध्ये ६५० मी्र लाींबी, ४.५ मी्र रुीं दी खोली 
खोदकाम करणे आवश्यक आहे ज्याकररता रु्फ्पाथ र्फोडण्यासाठी ६५ हजार ५५४ रुपये व जुन े
रोडवरील तपिीलाप्रमाणे खोदकामाचा खचड १ लाख ९६ हजार १७० रुपये आणण सदर 
खोदकामात ननघालेल्या म्ेररअलची ववल्हेवा् लावण्यासाठी रुपये ५ लाख ३४ हजार ९६० असा 
एकूण रुपये ७ लाख ९६ हजार ५८४ एवढा खचड केला जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त अशियानातींगडत कोणतेही खोदकाम केलेले नसल्याचे ननदिडनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदरहू प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,चौकिीत काय आढळून 
आले  व तद्नुसार यास जबाबदार असणा-याींववरुध्द कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (०३-१२-२०२०) : (१) • महाराषर सुवणड जयींती नगरोत्थान महाशियान 
अींतगडत दहींगोली िहरात रस्ते ववकास प्रकल्पाींतगडत ५७ काम ेघेण्यात आलेली असून त्यापैकी 
प्रत्यक्षात २७ रस्त्याींच्या कामास सुरुवात झालेली आहे. 
• सदरील काम े अींदाजपिकीय तरतुदीनुसार करण्यात येत असनू त्याींच े ियस्थ सींस्थकेडून 
लेखापरीक्षण करण्यात आलेले आहे. 
• महाराषर सुवणड जयींती नगरोत्थान महाशियान अींतगडत दहींगोली िहरात िूशमगत ग्ार 
प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर असनू ९६ ्क्के प्रकल्पाचे काम पूणड झालेले आहे. 
• सदरील कामाींच्या ननववदा प्रक्रक्रया ही िासनाच्या ई- ननववदा पो ड्लद्वारे ऑनलाईन पद्धतीन े
करण्यात आलेली असून या सींबींधित ननववदा ववववि वतडमान पिात जादहरात देण्यात येऊन 
पारदिडक पद्धतीन ेकरण्यात आलेली आहे. 
• सदरील प्रकल्पातील कामे अींदाजपिकीय तरतुदीनुसार करण्यात येत असून सदरील कामाच े
िासकीय अशियाींत्रिकी महाववद्यालय, औरींगाबाद याींच्याकडून वळेोवेळी लेखापरीक्षण करण्यात 
आलेले आहे. 
• सदर ववकास कामाबाबत ववरा् लोकमींच या सामास्जक सींघ्नेच्या तक्रारीच्या अनुषींगाने 
दहींगोली िहर िुयारी ग्ार प्रकल्पाचे प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार, कायडकारी अशियींता, 
महाराषर जीवन प्राधिकरण, परिणी याींच्याकडील ताींत्रिक अहवालानुसार प्राप्त तक्रारीमध्ये 
तथ्य आढळून आलेले नाही. 
(२) • िूशमगत ग्ार प्रकल्पाच्या अींदाजपिकानुसार प्रत्येक ४ घराला एक चेंबर घेण्यात आलेले 
आहे. 
• अींदाजपिकात १५ हजार घरे गहृीत िरून हाऊस चेंबरच े ३७५० उदद्दष्  होत े त्यानसुार 
आवश्यक त्या दठकाणी ४४१० चेंबर पूणड करण्यात आलेले असून त्यामुळे घरातील 
मलननस्सारण व आऊ्ले्च ेपाणी जाण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. 
(३) • हे खरे नाही. 
• सदरील ददलेली आकडवेारी ही अींदाजपिकातील तरतूद असनू प्रत्यक्ष जागेवरील पररस्स्थतीचे 
आकलन करून बाब ननहाय खचड हा केला जातो. 
• सींबींधित काम ेप्रगतीपथावर असनू पीक्यसूी एम-३० कााँके्र्च ेकाम पूणड झालेले असनू उवडररत 
रस्ता दिुाजक, दतुर्फाड पाईप ्ाकण्याचे, पेव्हरब्लॉक ्ाकण्याची कामे प्रगतीपथावर आहेत. 
(४) • सदर योजनेंतगडत कामाच्या अींदाजपिकीय तरतुदीनुसार खोदकाम पूणड करूनच पुढील 
कामे पूणड करण्यात आलेली आहेत. 
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(५) व (६) • सदर प्रकल्पाचे काम माहे डडसेंबर, २०२० पयतं पूणड करण्याचे व सींपूणड प्रकल्प 
कायाडस्न्वत करण्याच ेदहींगोली नगरपररषदेचे ननयोजन आहे. 

___________ 
  

ममांबईतीि एस.आर.ए. प्रिल्पातीि घराांची खरेदी-विक्री िरण्याचे धोरण वरविण्याबाबत 
  

(३)  ११९१ (०५-०४-२०२०).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय गहृननमाडण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील एस.आर.ए. लािाथींना एस.आर.ए. इमारतीमध्ये िासनान े मोर्फत घरे ददली 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या घराींची १० वषे पयतं खरेदी ववक्री करता येत नाही अिी अ् असनूसुद्धा 
काही जणाींनी या घराींची खरेदी ववक्री केली असल्याचे ननदिडनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाच ेिोरण काय आहे वा िोरण ठरववण्याबाबत िासनाने कोणती 
कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जजतेंद्र आव्हाड (०६-११-२०२०) : 
(१) होय, हे खरे आहे.  
(२) होय, हे खरे आहे 
(३) महाराषर झोपडपट्टी के्षि (सु.नन.व पु.) अधिननयम, १९७१ मिील कलम ३(ई) नुसार पाि 
झोपडीिारकाींना मोर्फत पुनवडसन सदननका प्राप्त झाल्यापासून १० वषाडपयतं अन्य कोणालाही 
हस्ताींतरीत, गहाण, ववक्री तसेच िाडपेट्टा इत्यादी मागाडनी देता येत नाही.   तसेच १० वषाडचा 
कालाविी पूणड झाल्यानींतरही सदननका झोपडपट्टी पुनवडसन प्राधिकरणाच्या पूवड परवानगी 
शिवाय हस्ताींतरीत करता येत नाही.   
     सदर प्रकरणी िासनाने िासन ननणडय, गहृननमाडण वविाग, दद.०९.०१.२०१७ अन्वये 
मींत्रिमींडळाची सशमती गठीत करण्यात आली असून सदर सशमतीच्या शिर्फारिीनुसार पुढील 
ननयमोधचत कायडवाही करण्यासाठी महाधिवक्ता, महाराषर िासन याींच ेअशिप्राय घेण्यात येत 
आहे.     
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

मीरा-भाईंदर महानगरपालििा (जज.ठार्े) के्षत्रातीि समभाषचांद्र बोस मदैानाचा प्रस्ताि 
शासनामार्ड त लमवागर (सॉल्ट) विभागािड ेपावविण्याबाबत 

  

(४)  १२६८ (०३-०४-२०२०).   श्रीमती गीता जैन (लमरा भाईंदर) :   सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-(१)  मीरा-िाईंदर महानगरपाशलका (जि.ठाणे) 
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के्षिातील िाईंदर (पस्श्चम) येथे सुिाषचींद्र बोस हे एकमेव मैदान असून सदर जागा ही क्रक्रडा 
सींकुलाकररता राखीव आहे, परींत ु सुिाषचींद्र बोस मैदान ते मोवाड पयतं ववकास योजनेतील 
रस्त्यात शमठागराींची जागा बाधित होत असून सदर जागा हस्ताींतरणासाठी महानगरपाशलकेन े
नगरववकास वविाग याींचेकड ेप्रस्ताव पाठववल्याच ेमाहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदिडनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनान े चौकिी करुन सदर प्रस्ताव िासनामार्फड त शमठागर 
(सॉल््) वविागाकड ेपाठववण्याबाबत कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ?  
  
श्री. एिनाथ लशांदे (११-११-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर जागे सींदिाडत िासनामार्फड त सॉल्् वविागास प्रस्ताव पाठववण्याची कायडवाही िासन 
स्तरावर सुरू आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ममांबईिा पाणी पमरिवा िरणाऱ्या शहापूर तािमक्यातीि तानसा धरणाच्या  
जििादहनीिरून जाणारे रस्त ेनादमरुस्त झाल्याबाबत 

  

(५)  १४२७ (२१-०३-२०२०).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या िहापूर तालुक्यातील तानसा िरणाच्या जलवादहनीवरून 
जाणारे रस्ते नादरुुस्त झाल्याचे ददनाींक ०३ जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिडनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नादरुुस्त झाल्यान ेअपघात क्रकीं वा घातपात होण्याची िक्यता व्यक्त होत असून 
याबाबत मुींबई महानगरपाशलकेच्या अधिकाऱ्याींकड ेतक्रार करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर नादरुुस्त रस्त्याींबाबत िासनान ेकोणती उपाययोजना केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (२६-११-२०२०) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) तानसा िरणाच्या जलवादहन्याींलगत असणाऱ्या रस्त्यावरील दोन मोऱ्या दरुावस्थेत 
आढळून आल्याने त्या दठकाणी बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमार्फड त तातडीने उपाययोजना करुन 
मोऱ्या रहदारीस तात्पुरत्या स्वरुपात सुरक्षक्षत करण्यात आल् या आहेत. 
     कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपाशलकेमार्फड त स्रक्चरल ऑडी् आणण 
पुनबांिकामाच ेप्रस्ताव तयार करण्यात आले आहेत. 
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     सन २०१९ मिील अनतवषृ्ीमुळे दोन दठकाणी खचलेल्या रस्त्याच्या दरुुस्तीचे काम सुरु 
करण्यात आले आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

___________ 
  

ममांबईमधीि भाांडमप (पमिड) येथे वििास ननयांत्रण ननयमाििीतीि ननयमाांचे  
उल्िांघन िरून अनधधिृत बाांधिाम िेल्याबाबत 

  

(६)  १४८६ (०३-०४-२०२०).   श्री.समननि राऊत (विक्रोळी) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईमिील िाींडुप (पुवश) एलबीएस मागड येथील मॅग्नेट मॉल, मेरो कॅर् ॲण्ड कॅरी इींडडया 
प्रा. शल., येथ े ववकास ननयींिण ननयमावलीतील ननयमाींच ेउल्लींघन करून अनधिकृत बाींिकाम 
केले असल्याची तक्रार लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक १४ नोव्हेंबर, २०१८, ददनाींक २ एवप्रल, २०१९ व 
ददनाींक १५ एवप्रल, २०१९ रोजी वा त्या सुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकिी करुन अनधिकृत बाींिकाम करणा-याींवर आणण यास 
पाठीिी घालणा-या सांबांधित अधिका-याींववरूध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (०२-१२-२०२०) : (१) िाींडुप (पूवड) एल.बी.एस. मागड येथील मॅग्ने् मॉल, 
मेरो कॅि ऍण्ड कॅरी इींडडया प्रा.शल. येथे ववकास ननयींिण ननयमावलीतील ननयमाींचे उल्लींघन 
करुन अनधिकृत बाींिकाम केले असल्याबाबतची स्थाननक लोकप्रनतननिीींची ववववि तक्रारपि े
बहृन्मुींबई महानगरपशलकेस प्राप्त झाली आहेत. 
(२) मॅग्ने्ा मॉल येथील अनधिकृत बाींिकामाींवर व बाींिकामिारकाींवर बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलकेमार्फड त कारवाई करण्यात आली आहे. 
    तसेच, मेरो मेरो कॅि ऍण्ड कॅरी इींडडया प्रा.शल. याींनी ननयशमतीकरणासाठीचा सादर केलेला 
प्रस्ताव ताींत्रिक बाबी व आवश्यक त्या कागदपिाींच्या पूतडतेसाठी अस्वीकाहायड असल्याचे ददनाींक 
११.१२.२०१९ रोजी बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेकडून सींबींधिताींना सींगणकीय प्रणालीद्वारे 
कळववण्यात आले आहे. 
    सदर प्रकरणी महानगरपाशलकेच्या इमारत प्रस्ताव वविागािी सींबींधित परवानगीच्या 
अनुषींगान े सींबींधिताींकडून सवड कागदपिाींची योग्य ती पतूडता झाल्यानींतर सदर प्रस्तावावर 
ननयमाच्या अिीन राहून कायडवाही करण्यात येणार आहे. त्यामळेु अधिकाऱ्याींववरुध्द कारवाई 
करण्यात आली नसल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेन ेकळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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वििेपािे (ममांबई) येथीि िोहीया नगर येथीि एस.आर.ए योजनेबाबत  
  

(७)  १९५८ (०६-०४-२०२०).   अॅड.पराग अळिणी (वििेपािे), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-
िोळीिाडा), अॅड.आलशष शेिार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अतमि भातखळिर (िाांददििी पूिड) :   
सन्माननीय गहृननमाडण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील ववलेपाले लोहीया नगर येथील एस.आर.ए प्रकल्पात गैरप्रकार झाल्याचे माहे 
जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिडनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ८ इमारतीींचे बाींिकाम पूणड होऊन अनके वषड होऊनही अद्यापपयतं सोसाय्ीची 
नोंदणी झाली नसल्याचे ननदिडनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकल्पात बाींिण्यात आलेल्या ८ इमारतीींमध्ये पुरववण्यात आलेल्या सुवविा 
येथे राहणा-या लोकसींख्येच्या तुलनेत अप-ुया असल्याच ेननदिडनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकिी करण्यात आली आहे काय, चौकिीनुसार प्रकल्पाच्या 
ववकासकावर कोणती कारवाई करण्यात येत आहे व सदर प्रकल्पातील रदहवाश्याींना पुरेिा सोयी 
सुवविा पुरववण्यासाठी िासन कोणत्या उपाययोजना करणार वा करीत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जजतेंद्र आव्हाड (०७-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     न.ि.ूक्र.१५८२ (पै) लोदहयानगर, ववलेपाले (पस्श्चम) या पुनवडसन योजनेमध्ये बाींिण्यात 
आलेल्या एकूण ८ इमारतीींपकैी इमारत क्र.ए-१, बी-१, बी-३, ए-२ व ए-३ अिा एकूण ६ 
इमारतीींसाठी गहृननमाडण सहकारी सींस्था नोंदणीकृत करण्यात आलेल्या आहेत. उवडररत इमारत 
क्र.बी-४ या इमारतीसाठी सहकारी गहृननमाडण सींस्था नोंदणीकृत करणेकामी झोपडपट्टी पुनवडसन 
प्राधिकरणाकडून दद.१२.०२.२०२० रोजी नाव राखून ठेवणे व बाँकेत खात ेउघडण्यास परवानगी 
देण्यात आलेली आहे. तर इमारत क्र.ए-४ साठी झोपडपट्टी पुनवसडन प्राधिकरणाकड ेनोंदणीचा 
प्रस्ताव प्राप्त झालेला नाही.  
(३) हे खरे नाही. 
     सदर पुनववडकशसत ८ इमारतीींकरीता ववकासकातरे्फ मींजूर आराखड्यानुसार जलवादहनी, 
मल:ननस्सारण वादहनी, इलेक्रीक सबस््ेिन अिा सामाईक सुवविा पुरववलेल्या आहेत. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

लसडिोमार्ड त निीन जािना प्रिल्प उभारण्याबाबत 
  

(८)  ३०१६ (०५-०४-२०२०).   श्री.मोहनराि हांबड े (नाांदेड दक्षक्षण), श्री.अलमन पटेि 
(ममांबादेिी) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) शसडको प्रिासनाने औरींगाबादच्या पाश्वडिमुीवर नवीन जालना प्रकल्प उिारण्याचा ननणडय 
घेतला व त्याकररता प्रिासनान ेिहरालगतच्या खरपुडीची ननवड करुन रुपये १८८८ कोट ांच्या 
अींदाजपिकास मान्यता ददली माि सध्या प्रिासनान ेसदरहू प्रकल्प रद्द करण्याचा ववचार केला 
असल्याच ेददनाींक २ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी वा त्या सुमारास ननदिडनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सध्या औरींगाबादमध्ये ववस्तारासाठी पयाडय नसल्याने जालना स्जल््याचा 
ववचार करण्यात आला व पुढील पाच वषाडचा ववचार केल्यास डीएमआयसी आणण जालन्यातील 
उद्योगाच्या ववकासाचा ववचार केल्यास उक्त प्रकल्प सोयीचा झाला होता परींतू प्रिासन 
याबाबत आवश्यक कायडवाही करीत नसल्यान े नागररकाींमध्ये प्रामुख्याने उद्योजकाींमध्ये 
त्यामुळे सींभ्रमावस्था ननमाडण झाली आहे, हे लक्षात घेता याबाबत िासन आवश्यक कोणती 
कायडवाही करणार वा करीत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (०८-१२-२०२०) : (१) व (२) जालना पररघस्त के्षिातील मौ खारपुडी येथील 
३०१.२३ हे के्षि महाराषर प्रादेशिक व नगर रचना अधिननयम १९६६ च ेकलम ४० (१ब)  सह 
कलम १६० अन्वये या अधिसूधचत के्षिातून िासन अधिसूचना, दद.९.७.२०२० अन्वये सदर 
प्रकल्पासाठी शसडकोची “वविेष ननयोजन प्राधिकरण” म्हणून करण्यात आलेली नेमूणक रद्द 
करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ममांबई शहरातीि गहृननमाडण सांस्थाांना प्रोत्सादहत िरून घनिचरा िगरिरण िरण्याबाबत 
  

(९)  ३४५७ (२१-०३-२०२०).   श्री.लमहीर िोटेचा (ममिमांड) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई िहरातील के्षपणिूमीची क्षमता सींपुष्ात आल्यामळेु मुींबई महानगरपाशलकेन े
घनकचरा व्यवस्थापनाच े िोरण ननस्श्चत केले असून कचरा वगीकरण करून ओल्या 
कचऱ्यापासनू खतननशमडतीसाठी प्रकल्प उिारणाऱ्या गहृननमाडण सींस्थाना मालमत्ता करात १५ 
्क्के पयतं सवलत देण्याची योजना महानगरपाशलकेने सुरु केली परींतु त्यास ही चाींगला 
प्रनतसाद शमळत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई िहराची ददवसें ददवस वाढत चाललेली लोकसींख्या व वाढत े
िहरीकरणामळेु घनकचरा व्यवस्थापन अत्यावश्यक बाब असल्यामुळे या गहृननमाडण सींस्थाींना 
प्रोत्सादहत करून घनकचरा वगीकरण करण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ लशांदे (२६-११-२०२०) : (१) मुींबई महानगरपाशलका अधिननयम, १८८८ च्या कलम 
१४४अ अन्वये सामास्जक दृषट्या क्रकीं वा पररस्स्थतीकीय लािासाठी (Socially or ecologically 
beneficial schemes) अींमलात येणाऱ्या योजनाींच्या सींदिाडतील जशमनी आणण इमारतीींवरील 
आकारावयाच्या मालमत्ता करात जास्तीत जास्त १५ ्क्क्याींपयतं सवलत देण्याची योजना 
महानगरपाशलकेन ेसुरु केली आहे. त्यानसुार, 
  अ) इमारतीच्या आवारातील ओल्या कचऱ्याच े वगीकरण करुन कपोस््ीकरण केल्यास 
सवडसािारण करात ५% सवलत. 
  ब) इमारतीच्या आवारातील सकुा कचरा वगीकरण करुन हा कचरा पुनवाडपरकत्याड सींस्थाींस 
सोपवून त्याची ववल्हेवा् लावल्यास सवडसािारण करात ५% सवलत.  
  क) इमारतीच्या आवारातील ्ाकाऊ पाण्याचा पुनवाडपर, पजडन्य जलसींिारण योजना राबवून 
अिा पाण्याचा वापर स्वच्छतागहृाच्या ननिःसारणाकररता केल्यास सवडसािारण करात ५% 
सवलत. 
     एच-पूवड वविागातील ६ गहृननमाडण सींस्थाींनी ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रीया करुन मालमत्ता 
करात सवलत प्राप्त करण्याकररता अजड प्राप्त झाले आहेत. तसेच, ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रीया 
व सुका कचरा पुनवाडपरकत्याड सींस्थाींस सोपवून त्याची ववल्हेवा् लावण्याच ेकाम प्रगतीपथावर 
आहे. 
(२) व (३) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या स्थायी सशमतीन े ददनाींक २१/०८/२०१९ रोजी ठराव 
मींजूर केला असून ही योजना मागील ५ मदहन्याींपासनू वविागस्तरावर कायडस्न्वत केली आहे. 
सदर योजनेबाबत गहृननमाडण सींस्थाींमध्ये जागतृी करण्याच ेकाम बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या 
घन कचरा व्यवस्थापन खात्यामार्फड त करण्यात येत आहे. त्याला प्रनतसाद म्हणून ओल्या 
कचऱ्यावर प्रक्रीया व सुका कचरा पुनवाडपरकत्याड सींस्थाींस सोपवून त्याची ववल्हेवा् लावण्याच े
काम प्रगतीपथावर आहे. सदर योजनेचा गहृननमाडण सींस्थाींना लाि देण्याकररता, बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलकेच्या घन कचरा व्यवस्थापन वविागान े गहृननमाडण सींस्थाींना नोंदणी 
करण्याकररता सींगणक प्रणाली ववकशसत केली असून नतची कर ननिाडरण व सींकलन 
वविागाच्या मालमत्ता कर प्रणालीिी साींगड घालण्याची प्रक्रीया सुरु आहे. 
  

___________ 
  

नालशि महानर्रपालििेसावी वििास ननयांत्रण ननयमाििी मांजमर िरताना  
पाकििं गच्या बाबतीत जक्िष्ट्ट ननयम िािण्यात आल्याबाबत 

  

(१०)  ३५५५ (२०-०३-२०२०).   श्रीमती सरोज आदहरे (देिळािी), श्रीमती देियानी र्राांदे 
(नालशि मध्य) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सन २०१७ मध्ये नाशिक महानगरपाशलकेसाठी ववकास ननयींिण ननयमावली मींजुर करताना 
पाक्रकंगच्या बाबतीत स्क्लष् ननयम लावण्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,यामळेु नाशिक मिील बाींिकाम व्यवसाय पुणडपणे ठप्प झाला आहे,हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, नाशिक िहरासह राज्यात एकच ववकास ननयींिण ननयमावली लागू  
करण्यासाठी िुवद्धपिक देखील ८  माचड रोजी प्रशसद्ध केलेले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्या स,नागपूर व पुणे िहराींना एक न्याय व नाशिकला वगेळा न्याय देण्यात आलेला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, राज्यातील ववववि महानगरातील ववकासात सुसिूता यावी यासाठी मुींबई 
वगळता राज्यात एकीकृत ववकास ननयींिण ननयमावली मींजुर करणेबाबत िासनान े कोणती 
कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (०१-१२-२०२०) : (१) व (२) नाही. नाशिक महानगरपाशलका के्षिासाठी 
नाशिक महानगरपाशलकेने महाराषर प्रादेशिक ननयोजन व नगररचना अधिननयम १९६६ नुसार 
वैिाननक कायडवाही पुणड करुन िासनास मींजूरीस्तव सादर केलेल्या ववकास योजना व   
ववकास ननयींिण व प्रोत्साहन ननयमावलीस िासनाने दद. ०९.०१.२०१७ रोजी मींजुरी प्रदान केली 
आहे. उक्त ववकास ननयींिण व प्रोत्साहन ननयमावलीतील तरतूदीनुसार नाशिक 
महानगरपाशलकेस प्राप्त होणा-या ववकास प्रस्तावास बाींिकाम  परवानग्या देण्यात येत आहेत. 
ववकास ननयींिण व प्रोत्साहण ननयमावली लागू झाल्यानींतर पाकींगच्या प्राविानामुळे बाींिकाम 
परवानग्या देताींना कोणत्याही समस्या उभवलवलेल्या असल्याचे, बाींिकाम परवानग्याींवर कोणताही 
पररणाम झालेला असल्याचे, पाकींगच्या बाबतीत स्क्लष् ननयम असल्याचे आणण नाशिक 
िहरातील बाींिकाम व्यवसाय ठप्प झाल्याच े ददसून येत नाही. तथावप राज्यातील ननयोजन 
प्राधिकरणाींच्या ननयमावलीमिील तरतूदी एकसमान नसून वेगवेगळ्या असल्यान े ननयोजन 
प्राधिकरणाींच्या ननयमावलीमिील तरतूदीींिी तुलना होत असल्याच ेददसून येत आहे. 
(३) होय. 
(४) व (५) नाही. 
    महाराषर िासन नगरववकास वविागाने राज्यातील महानगरपाशलका, नगरपाशलका, नगर 
पररषदा, नगर पींचायती, वविषे ननयोजन प्राधिकरणे, नवनगर ववकास प्राधिकरणे, 
महानगरप्रदेि ववकास प्राधिकरणे याींच्या ववकास ननयींिण व प्रोत्साहन ननयमावली वेगवेगळ्या 
असल्याने कें द्र िासनाचे औद्योधगक िोरण व प्रोत्साहन वविागाच्या िोरणानुसार एकत्रिकृत 
सवडसमावेिक ववकास ननयींिण व प्रोत्साहन ननयमावली तयार करणेसाठी महाराषर प्रादेशिक व 
नगर रचना अधिननयम, १९६६ च ेकलम-३७ अन्वये कायडवाही सुरु केली आहे. त्याअींतगडत मा. 
िासनाने जा.क्र./द्पीएस/१८१८ /सीआर /२३६/१८/युडी-१३,दद.०८.०३.२०१९ अन्वये नागररकाींच्या 
सूचना/हरकती मागववलेल्या होत्या. यासींदिाडत सदर प्रशसद्ध एकत्रित सवडसमावेिक ववकास 
ननयींिण व प्रोत्साहन ननयमावलीबाबत वैिाननक कायडवाही पूणड झालेली असून त्यास मींजूरी 
देण्याच्या दृष्ीने िासन स्तरावर अींनतम ननणडय सींकस्ल्पत आहे. त्यानुसार राज्यातील सवड 
ननयोजन प्राधिकरणाींसाठी एकिीकृत सवडसमावेिक ननयमावली अींमलात येणार आहे.    
(६) लागु नाही. 

___________ 
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गोरेगाि (पूिड) ि (पजश्चम) जोडणाऱ्या मणृािताई गोरे उड्डाणपमिाच्या  
विस्तारीिरणाच्या िामाबाबत 

  

(११)  ३८११ (०५-०४-२०२०).   श्रीमती विद्या वािूर (गोरेगाि) :   सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोरेगाव (पूवड) व (पस्श्चम) जोडणाऱ्या मणृालताई गोरे उड्डाणपुलाच्या ववस्तारीकरणाच े
काम मुींबई महानगरपाशलकेमार्फड त करण्यात येत असल्याच ेव सदर प्रकल्पाच्या कामास ववलींब 
होत असल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिडनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकल्प पणुड होण्याचा कालाविी, एकूण खचड व येणाऱ्या अडचणी 
याबाबतचा अहवाल िासनास सादर केला आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर अहवालात काय आढळून आले आहे व त्याअनुषींगाने िासनान ेकोणती 
कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथ लशांदे (२६-११-२०२०) : (१) गोरेगाव पूवड व पस्श्चम जोडणाऱ्या मणृालताई गोरे 
उड्डाणपुलाच्या ववस्तारीकरणाचे काम बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमार्फड त करण्यात येत आहे. 
    सदर कामाचा कीं िा् कालाविी पावसाळा वगळून २४ मदहने इतका आहे. सदर 
उड्डाणपूलाच ेकाम माहे माचड, २०२० मध्ये सुरु करण्यात आले असून माहे रे्फब्रुवारी, २०२२ 
पयतं पूणड होणे अपेक्षक्षत आहे. 
     सद्य:स्स्थतीत पुलाचे १० ्क्के काम पूणड झाले आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
िल्याण–डोंबबििी (जज.ठार्े) महानगरपालििेत समाविष्ट्ट िेिेल्या २७ गािाांमध्ये विविध सोयी-

समविधा पमरविण्यासावी हद्दिाढ अनमदान देण्याबाबत 
  

(१२)  ४१८५ (०५-०४-२०२०).   श्री.विश्िनाथ भोईर (िल्याण पजश्चम), श्री.प्रमोद (राजू) रतन 
पाटीि (िल्याण ग्रामीण) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) कल्याण–डोंत्रबवली (जि.ठाणे) महानगरपाशलका के्षिालगत असलेली २७ गाींव ेददनाींक १ जनू, 
२०१५ रोजी वा त्यासुमारास महानगरपाशलकेत समाववष् केल्यानींतर अद्यापही िासनाकडून या 
गावाींच्या ववकासासाठी हद्दवाढ ननिी महानगरपाशलकेस प्राप्त झाला नाही आहे, हे खरे आहे, 
(२) असल्यास, सदर २७ गावाींचा महानगरपाशलकेमध्ये समावेि होऊन पाच वषे उल्ूनही 
हद्दवाढ ननिी महानगरपाशलकेस न देण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त २७ गावाींमध्ये ववववि सोयी-सुवविा पुरववण्यासाठी हद्दवाढ अनुदान 
देण्याची मागणी ददनाींक १३ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासमुारास मा.नगरववकास मींिी 
याींचेकड ेपिाद्वारे लोकप्रनतननधिींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, सदर अनुदान देण्यासाठी िासनाने कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (०१-१२-२०२०) : (१) हद्दवाढ ननिी देण्यात आला नाही, ही वस्तुस्स्थती 
आहे.  
(२), (३) व (४) • कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपाशलकेत दद.०१.०६.२०१५ पासून २७ गाव े
समाववष् करण्यात आली होती. 
• २७ गावातील दैनींददन सुवविा (रस्ते, ददवा-बत्ती, पाणी, घनकचरा व्यवस्थापन) इत्यादी 
बाबीींवर लक्ष कें द्रीत करून दैनींददन देखिाल व दरुूस्ती हाती घेऊन नागररकाींना सुवविा 
उपलब्ि करून ददलेल्या आहेत. 
• स्वच्छ िारत अशियान अींतगडत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी रू. ११४.२३ को्ीचा प्रकल्प 
अहवाल मींजूर करण्यात आलेला आहे. 
• सदर २७ गावाींसाठी प्रस्ताववत अमतृ योजनेच्या अनुषींगाने सन २०४९ ची २७ गावाींची 
लोकसींख्या व आवश्यक पाणी पुरवठा गहृीत िरून रू. १८०.८१ को्ीचा प्रस्ताव मींजूर करण्यात 
आलेला आहे. 
•कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपाशलकेमिील २७ गावाींची स्वतींि नगरपररषद स्थापन करण्याबाबत 
सवडपक्षीय हक्क सींघषड सशमती, सवडपक्षीय युवा मोचाड तसेच सवडपक्षीय लोकप्रनतननिी याींची 
मागणी ववचारात घेऊन दद. ०७.०९.२०१५ रोजी २७ गावे कल्याण-डोंत्रबवली 
महानगरपाशलकेमिून वगळण्याची प्राथशमक उद्घोषणा प्रशसध्द केली आहे. 
• वविागीय आयुक्ताींचा अहवाल ववचारात घेऊन उपरोक्त २७ गावाींपैकी १८ गावे दद. 
२४.०६.२०२० पासून वगळण्यात आलेली आहेत.सदर १८ गावाींची नगरपररषद स्थापन 
करण्यासाठी दद. २४.०६.२०२० रोजी प्राथशमक अधिसूचना ननगडशमत केलेली आहे. 
• सदर अधिसूचनेस अनुसरून प्राप्त हरकती व सचूनाींवर स्जल्हाधिकारी, ठाणे याींचेकड े
कायडवाही सरुू आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई महानगरपालििेच्या रस्त,े उद्यान, शाळा,रुग्णािय आदद दविाणी  
तसेच शाळाांच्या समरके्षसावी सी.सी.दट.व्ही.िॅमेरे बसविण्याबाबत 

  

(१३)  ४२४६ (०५-०४-२०२०).   श्री.प्रिाश समि े(मागावाणे) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महानगरपाशलकेच्या मालमत्तेच्या रक्षणासाठी रस्ते, उद्यान, िाळा, रुग्णालय आदद 
दठकाणी तसचे महानगरपाशलकेच्या िाळाींच्या सुरके्षसाठी सी.सी.द्.व्ही. कॅमेरे बसववण्याकररता 
स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक १३ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास पासनू वारींवार 
आयुक्त, मुींबई महानगरपशलका, मुख्य कायाडलय, मुींबई याींच्याकड े लेखी तक्रार केली, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, या ननवेदनानसुार कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (२६-११-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेन ेददलेल्या मादहतीनुसार, एकुण १० उद्याने व मनोरींजन मैदान े
यादठकाणी सुरके्षच्या दृष्ीने सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे यापूवीच बसववण्यात आलेले आहेत. 
वीरमाता स्जजाबाई िोसले उद्यान व प्राणीसींग्रहालय, िायखळा येथे माहे जून २०१८ पासनू 
एकूण ३०० सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे लावण्यात आले आहेत. सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी याींच े
कायाडलयामध्ये कीं रोलरुम देखील कायाडस्न्वत करण्यात आले आहे.  
     बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या ११०९ िाळाींमध्ये सन २०१९-२० ते २०२३-२४ या 
कालाविीत १९४४७ सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे बसववण्याची ननववदा प्रक्रीया सुरु आहे.  
    बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेची एकूण ४ प्रमुख रुग्णालये व २१ प्रसुनतगहृाींमध्ये 
सी.सी.्ी.व्ही. यींिणा कायाडस्न्वत करण्यात आलेली असून प्रसतुीगहृाींमध्ये सुरु असलेले 
नुतनीकरणाचे काम पूणड झाल्यानींतर सी.सी.्ी.व्ही. यींिणा कायाडस्न्वत करण्यात येईल. 
     पेरररे्फरल रुग्णालयाींमध्ये सी.सी.्ी.व्ही. यींिणा कायाडस्न्वत करणेकररता पुनडिःसवेक्षण चाल ू
आहे.  
वविाग कायाडलयात सी.सी.्ी.व्ही. यींिणा कायाडस्न्वत करण्याची प्रक्रीया अींनतम ्प्यात आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

लमरा-भाईंदर (जज.ठार्े) महानगरपालििा के्षत्रातीि नाट्यगहृ इमारतीचे अांतगडत सजािटीच े 
िाम वििास हक्ि प्रमाणपत्राच्या मोबदल्यात िरुन घेण्याबाबत 

  

(१४)  ५४२३ (०६-०४-२०२०).   श्रीमती गीता जैन (लमरा भाईंदर) :   सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शमरा-िाईंदर (जि.ठाणे) महानगरपाशलका के्षिातील राषरीय महामागड क्र. ०८ वर मौज े
महाजनवाडी स.क्र.४५०९ त े४५१३, ४५१७, ४५४७, ४५४८, ४५७२ त े४५७५, ४६०४, ४६०९, ४६१०, 
४६११, ४६५२, ४६९२, ४७०२, ४७१० त े४७२१ व इतर जागेमध्ये नागरी सुवविा के्षिाच्या जागेवर 
ववकास हक्क प्रमाणपिाच्या मोबदल्यात ववकासकाकडून नाट्यगहृ इमारत बाींिनू घेण्यात येत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर इमारतीमिील अींतगडत सजाव् व सोयीसुवविा ववकास हक्क 
प्रमाणपिाच्या मोबदल्यात करुन घेण्यासाठी परवानगी देणेस मा.आयुक्त, मीरा-िाईंदर 
महानगरपाशलका याींनी िासनाकड ेप्रस्ताव पाठववलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नाट्यगहृ इमारतीचे अींतगडत सजाव्ीचे काम थाींबलेले असून सदर काम ववकास 
हक्क प्रमाणपिाच्या मोबदल्यात करुन घेण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी िासनाकड े
मागणी केली आहे, हेही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनान ेचौकिी करुन कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. एिनाथ लशांदे (०९-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) सदर प्रस्तावावर सींचालक, नगर रचना, महाराषर राज्य, पुणे याींच ेअशिप्राय प्राप्त झाले 
असून, सदरचा प्रस्ताव िासनाच्या ववचारािीन आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

निी ममांबई महानगरपालििा ददव्याांग प्रलशक्षण िें द्रास शाळा म्हणून मानयता  
असताना त ेिें द्र म्हणून चािवििे जात असल्याबाबत 

  

(१५)  ६०९३ (०६-०४-२०२०).   श्रीमती मांदा म्हात्र े (बेिापूर) :   सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबई महानगरपाशलका ददव्याींग प्रशिक्षण कें द्रास िाळा म्हणून मान्यता असताना ते 
कें द्र म्हणून चालववले जात,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी सदर कें द्र हे िाळा असल्याच े पुरावे मा.राज्यमींिी, 
नगरववकास वविाग याींच्याकड े वारींवार सादर केले असूनही त े िाळा म्हणून चालववले जात 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नगरववकास राज्यमींत्रयाींनी सनुावणीवळेी ददव्याींग प्रशिक्षण कें द्र िाळेच्या 
सींदहतानुसार चालववण्याचे महानगरपाशलकेला आदेि ददले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (०१-१२-२०२०) : (१), (२), (३) व (४) • नवी मुींबई महानगरपाशलका 
सवडसािारण सिेन ेठराव क्र. ३०, दद. १४.१२.२००७ अन्वये अपींग शिक्षण व प्रशिक्षण कें द्र सुरू 
करण्यास मान्यता ददलेली आहे. 
• अपींग कल्याण आयुक्तालय, पुणे याींच े दद. १६.०९.२०१५ त े दद. ३१.०३.२०१८ या 
कालाविीकरीता नवी मुींबई महानगरपाशलका ई्ीसी अपींग शिक्षण, प्रशिक्षण व सुवविाकें द्र या 
नावाने नोंदणी प्रमाणपि प्राप्त झालेले आहे. तसेच पुढील कालाविीच्या नुतनीकरणासाठी 
प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे. 
• नवी मुींबई महानगरपाशलकेच ेई्ीसी कें द्र हे केवळ िालेय वयोग्ातील ददव्याींग मुलाींकरीता 
कायडरत नसून सवड वयोग्ातील ददव्याींग मुले व व्यक्तीींकरीता कायडरत आहे. 
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• तत्कालीन मा.राज्यमींिी (नगर ववकास) याींच्या अध्यक्षतखेाली दद.३१.१०.२०१७ रोजी 
झालेल्या बैठकीत नवी मुींबई महानगरपाशलका के्षिातील ददव्याींग प्रशिक्षण कें द्र िाळेच्या 
सींदहतेनुसार चालवाव ेअस ेआदेि ददले, हे वस्तुस्स्थतीस िरून नाही. 
•ददव्याींग ववद्याींथ्यांच्या सवांगीण ववकास व सोयीसुवविा पुरववण्याच्या दृष्ीन े ई्ीसी अपींग 
शिक्षण, प्रशिक्षण कें द्र स्थापन करण्यात आले असल्याच ेनवी मुींबई महानगरपाशलकेन ेकळववले 
आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पमणे, िडगाि बमद्रमि येथीि सव्हे नां.४३, ४७, ४८, ४९ पमनिडलसत गािवाणातीि  
घराांिर बीडीपी आरक्षण टािण्यात आल्याबाबत 

  

(१६)  ८८४७ (२८-०५-२०२०).   श्री.लभमराि तापिीर (खडििासिा) :   सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे, वडगाव बुद्रकु येथील सव्हे नीं.४३, ४७, ४८, ४९ पुनवडशसत गावठाणातील घराींवर 
नजरचुकीन ेबीडीपी आरक्षण ्ाकण्यात आले असल्याच ेमाहे म,े २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदिडनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरचे अननयशमत आरक्षण रद्द करण्याबाबत रदहवाश्याींचा मागणीनुसार पुणे 
महानगरपाशलकेच्या मुख्य सिेन े जा.क्र.मआ/िअजा/१८७९३ नसुार ददनाींक ०६ माचड, २०१९ 
रोजी वा त्यासुमारास ठराव सींमत करून िासनाकड ेपाठववला असल्याचे ननदिडनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सव्हे नीं.४३, ४७, ४८, ४९ पुनवडशसत गावठाणातील रदहवाश्याींवर अन्याय होत 
असताींना िासनाने चौकिी करून कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (०१-१२-२०२०) : (१) पुणे महानगरपाशलका के्षिात नव्यान े समाववष् 
गावाींकररता तयार केलेल्या ववकास योजनेस मींजूरी देताना सदर जागाींवरील बीडीपी 
आरक्षणाबाबतचा ननणडय प्रलींत्रबत ठेवला होता. सदर आरक्षणास िासनाने दद. ०५.०८.२०१५ 
रोजीच्या ननणडयाद्वारे अींनतम मींजूरी ददली आहे. यानसुार दद.२१.०३.२००५ पुवीच्या सवड विै 
बाींिकाम परवानगी खालील के्षि वगळुन तसेच दद.२१.०३.२००५ पवुी ज्या जागा गावठाणाच्या 
पुनवडसनासाठी / प्रकल्प बाधिताींसाठी/ इींददरा आवास योजनकेररता िासनाकडुन वा्प करण्यात 
आलेल्या आहेत, अिा जशमनी वगळुन उवडररत के्षिातील बी.डी.पी. आरक्षण कायम करण्यात 
आलेले आहे. 
(२) पुणे महानगरपाशलकेन,े वडगाव बुद्रकु येथील सव्हे नीं.४३(पै.),४७,४८,४९(पै.) या जागा 
बीडीपी आरक्षणातून वगळून त्या रदहवास वविागात समाववष् करणेचा, महाराषर प्रादेशिक 
ननयोजन व नगररचना अधिननयम, १९६६ मिील तरतूदीनूसार रे्फरबदलाचा प्रस्ताव िासनास 
सादर केला आहे.    
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(३) व (४) उपरोक्त प्रस्तावाबाबत सींचालक नगररचना याींच ेअशिप्राय मागववण्यात आले असून 
सदर अशिप्राय प्राप्त झाल्यावर या प्रकरणी िासनस्तरावर गुणवत्तेनुसार ननणडय घेण्यात 
येईल. 

___________ 
  

ममांबई शहरातील उपिरप्राप्त इमारती/बबगर उपिरप्राप्त इमारतीांशी  
ननगडीत समस्याांसांदभाडत ननणडय घेण्याबाबत 

  

(१७)  ९०३८ (२८-०५-२०२०).   श्री.मोहन मते (नागपूर दक्षक्षण), श्री.मांगेश चव्हाण 
(चाळीसगाि), श्री.लमहीर िोटेचा (ममिमांड) :   सन्माननीय गहृननमाडण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई र्हरातील उपकरप्राप्त इमारती/त्रबगर उपकरप्राप्त इमारती आणण महाराषर गहृननमाडण 
व के्षिववकास प्राधिकरणािी सींबींधित इमारतीींिी ननगडीत समस्याींसींदिाडत िोरणात्मक ननणडय 
घेण्यासाठी िासनास सुचना करण्याकररता िासन ननणडय ददनाांक २९ ऑक्टोबर, २०१६ अन्वये 
८ वविानमींडळ सदस्याींची सशमती गदठत करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू सशमतीने सादर केलेल्या शिर्फारसीींच्या अहवालानसुार ददनाींक 
२८.०८.२०१९ रोजी झालेल्या मींत्रिमींडळ बैठकीत ‘उपकरप्राप्त व त्यालगत असणाऱ्या त्रबगर 
उपकरप्राप्त इमारतीींचा समुह पनुववडकास करण्यासाठी DCPR-२०३४  मध्ये सिुारणा करणे, 
मुींबई िहरातील उपकरप्राप्त इमारतीींचा ववकास ननयींिण ननयमावली ३३(७) अन्वये पनुववडकास 
करण्यासाठी महाराषर गहृननमाडण व के्षिववकास प्राधिकरण याींना ननयोजन प्राधिकारी म्हणून 
घोवषत करणे, ज्या उपकरप्राप्त इमारती म्हाडामार्फड त पुनववडकशसत करण्यात आल्या आहेत 
अिा ३० वषड जुन्या व मोडकळीस आलेल्या पुनरडधचत इमारतीींच्या पुनववडकास ववकास ननयींिण 
ननयमातील ३३(७) नुसार करण्याच्या अनुषींगाने आवश्यक त्या सिुारणा करण्याबाबत’ ननणडय 
घेण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मींत्रिमींडळान ेघेतलेल्या उपरोक्त ननणडयाच्या अनुषींगाने कोणती कायडवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जजतेंद्र आव्हाड (०४-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे.  
(३) मुींबई िहरातील जीणड व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त व त्रबगर उपकरप्राप्त इमारतीींचा 
समुह पध्दतीने पुनववडकास करण्यासाठी ववकास ननयींिण आणण प्रवतडन ववननयमावली (DCPR 
२०३४) मध्ये सुिारणा करणे, मुींबई िहरातील उपकरप्राप्त इमारतीचा ववकास ननयींिण 
ननयमावली ३३ (७) अन्वये पनुववडकास करण्यासाठी महाराषर गहृननमाडण व के्षिववकास 
प्राधिकरण याींना ननयोजन प्राधिकारी म्हणून घोवषत करणे, तसचे ज्या उपकरप्राप्त इमारती 
म्हाडामार्फड त पुनववडकशसत करण्यात आल्या आहेत अिा ३० वषड जनु्या व मोडकळीस आलेल्या 
पुनरडधचत इमारतीींचा पुनववडकास ववकास ननयींिण ननयमातील ३३ (७) नुसार करणे ्या बाबी 
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ववकास ननयींिण ननयमावली म्हणजेच नगर ववकास वविागािी सींबींधित असल्यान े नगर 
ववकास वविागास पुढील कायडवाहीकरीता पाठववण्यात आल्या आहेत. म्हाड अधिननयम, १९७६ 
मध्ये सुिारणा करण्याबाबतच ेवविेयक पावसाळी अधिवेिन-२०२० मध्ये वविानमींडळात सादर 
करण्यात आले होत.े त्यास वविानमींडळाची मान्यता प्राप्त झाली आहे. सदर वविेयकास 
मा.राज्यपाल महोदयाींची मान्यता प्राप्त झाली असून, महामदहम राषरपती महोदयाींकड ेपुढील 
मान्यतेसाठी पाठववण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मानखमदड-गोिांडी (मुांबई) पररसरातीि िोरोना बाधिताांना अलर्ी िरर्ािरीता  
ठेवलेल्या ठठिार्ी सुवविा पुरववण्याबाबत 

  

(१८)  ९२३९ (२८-०५-२०२०).   श्री.िािीदास िोळांबिर (िडाळा) :   सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील मानखुदड-गोवींडी पररसरातील झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकाींना कोरोनाचा प्रादुडिाव 
मोठ्या प्रमाणात झाला असून महानगरपाशलकेन े हा वविाग रेड झोन म्हणून घोवषत केला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रुग्णाींना माहूल येथ ेअलगी करणासाठी ठेवण्यात आले आहे परींत ुत्याींना 
सुवविा पुरववल्या जात नसल्याचा आरोप नागररकाींकडून करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, प्रिासनान े ददलेल्या आदेिाींवर महानगरपाशलका व तत्सम अधिकाऱ्याींकडून 
अींमलबजावणी होत नसल्याने नागररकाींनी सींताप व्यक्त केला असून त्याींनी मा. मुख्यमींिी व 
आयुक्त, महानगरपाशलका याींच्याकड ेतक्रार केली असल्याची बाब ददनाींक ८ म,े २०२० रोजी वा 
त्या समुारास ननदिडनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर तक्रारीची दखल घेऊन िासनाने कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (२५-११-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) मानखुदड-गोवींडी पररसरातील कोरोनाबाधित रुग्णाींना माहुल येथ ेअलगीकरणासाठी ठेवण्यात 
आलेले नाही. त्यामुळे त्याींना सुवविा पुरववल्या जात नसल्याची बाब खरी नाही. 
     सदर पररसरातील कोरोना सींक्रशमत लोकाींना रॉम्बे व स्व्हडीओकॉन अनतथी, ववषणूनगर 
एल यु गडकरी मागड येथील कोववड केअर सें्र-१ या अलगीकरण कक्षात ठेवण्यात आले आहे. 
     सदर दठकाणी ठेवण्यात आलेल्या सींक्रशमत लोकाींना बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमार्फड त 
चहा, गरजनेुसार दिू व त्रबस्की्े, नाश्ता व जेवणाची सुवविा पुरववण्यात येत.े 
     तसेच, यासींदिाडत कोणत्याही तक्रारी प्राप्त झाल्या नसल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेन े
कळववले आहे. 
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(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िोविड सांशनयत म्हणून मतृ्यमममखी पडिेल्या रुग्णाांच्या मतृ्यूची अनय िारणे देऊन मतृदेह 
परस्पर नातेिाईिाांिड ेसोपविण्यात येत असल्याबाबत 

  

(१९)  ९८९८ (२८-०५-२०२०).   श्री.मांगेश चव्हाण (चाळीसगाि), श्री.देिेंद्र र्डणिीस (नागपूर 
दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटीि (िोथरुड), अॅड.आलशष शेिार (िाांदे्र पजश्चम), 
श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटीि (लशडर), श्री.समधीर ममनगांटीिार (बल्िारपूर), श्री.राम िदम (घाटिोपर 
पजश्चम), श्री.अलभमनयम पिार (औसा) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कोववड सींिनयत म्हणून रुग्णालयात दाखल केलेल्या माि स्वबॅ न घेताच अथवा कोववडची 
चाचणी करण्यापूवीच मतृ्युमुखी पडलेल्या रुग्णाींच्या बाबतीत मतृ्युची अन्य कारणे देऊन 
मतृदेह नातेवाईकाींकड ेसोपववण्यात येत असल्याच्या घ्ना मुींबईतील नायर रुग्णालय व अन्य 
रुग्णालयाींमध्ये घडत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अिा घ्नाींमळेु कोरोना रुग्णाींच्या मतृ्यूच्या नोंदी तर कमी होतच आहेत माि 
अिा रुग्णाींना नॉन कोववड समजल्याने त्याींच्या घरच्या जवळच्या व्यक्ती तसेच सींपकाडतील 
अनत जोखमीच्या लक्षणे नसलेल्या (High Risk Asymptomatic) व्यक्तीींचे अलगीकरण 
क्रकीं वा चाचण्याही होत नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नायर रुग्णालयातील अिा ४४ केसेसच्या उपलब्ि कागदपिाींपैकी दोन रुग्णाींची 
कागदपि े एका राजकीय पक्षाच्या प्रनतननिीांनी मा.मुख्यमींिी महोदयाींना ददनाींक २१ एवप्रल, 
२०२० रोजी वा त्या सुमारास पिासोबत पाठववण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर पिाच्या अनुषींगाने रुग्ण दाखल झाल्याबरोबर कोववड तपासणीचा नमनुा 
घेण्याववषयीचा जो ननयम आहे त्याींचे तींतोतींत पालन होण्याच्या दृष्ीने िासनाकडून कोणती 
कायडवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (२६-११-२०२०) : (१) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या रुग्णालयाींत कोववड 
सींिनयत म्हणून दाखल केल्यानींतर स्वबॅ घेण्यापूवी क्रकीं वा घेतलेल्या स्वबॅचा अहवाल प्राप्त 
होण्यापूवीच सदर रुग्णाचा मतृ्यू झाल्यास कोववड पॉणझ्ीव्ह मतृदेहाकररता असलेल्या 
प्रो्ोकॉलनुसार पुढील कायडवाही केली जाते.  
     तसेच, कोववडचा अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर तो पॉणझ्ीव्ह असल्यास अशिलेखामध्ये 
त्यानुसार नोंद घेतली जात असल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेने कळववले आहे. 
(२) कोरोनामळेु झालेल्या सवड मतृ्यूच्या नोंदी कें द्र िासनाच्या कोववड पो ड्लवर केल्या जातात 
व रुग्णाच्या सींपकाडतील सवड अनतजोखमीच्या व्यक्तीींच ेअलगीकरण व चाचण्या केल्या जात 
असल्याच ेबहृन्मुींबई महानगरपाशलकेने कळववले आहे. 
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(३) हे खरे आहे. 
(४) सदर प्रकरणी आयसीएमआरकडून प्राप्त झालेल्या मागडदिडक तत्वाींचे तींतोतींत पालन 
करण्यात येत असल्याच ेबहृन्मुींबई महानगरपाशलकेने कळववले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

सन २०२०-२१ या वित्तीय िषाडत अधधिारी ि िमडचारी याांचे  
बदिी झाल्याचे आदेश रद्द िरणेबाबत 

  

(२०)  ११३९८ (०८-०९-२०२०).   श्री.देिेंद्र र्डणिीस (नागपूर दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटीि (िोथरुड), अॅड.आलशष शेिार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटीि (लशडर), 
श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.अलभमनयम पिार (औसा), श्री.गणपत गायििाड 
(िल्याण पूिड), श्री.किसन िथोरे (ममरबाड) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कोववड १९ या सींसगडजन्य रोगामुळे सन २०२०-२१ या ववत्तीय वषाडत होणाऱ्या 
अथडव्यवस्थेवरील पररणामाींवर उपाययोजना करण्याबाबत ववत्त वविागाने ददनाींक  ४ मे, २०२० 
रोजी िासन ननणडय ननगडशमत केला असून सदर िासन ननणडयानुसार चालू ववत्तीय वषाडत 
कोणत्याही सींवगाडतील अधिकारी/कमडचारी याींची बदली करण्यात येऊ नये असे स्पष् आदेि 
ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आदेि असताना देखील पुणे महानगरपाशलकेतील मुख्य अशियींता याींची बदली 
महानगर ननयोजनकार (ववकास परवानगी) या पदावर करण्यात आली असून त्याच आदेिात 
खाली श्री.खरवडकर याींच्याकड े पणेु महानगर प्रदेि ववकास प्राधिकरणामध्ये मुख्य अशियींता 
पदाचा अनतररक्त कायडिार सोपववण्यात आला आहे,  हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय व त्यानसुार  सदर बदलीच ेआदेि  
रद्द करून आदेिाचे उल्लींघन करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. एिनाथ लशांदे (०७-१२-२०२०) : (१) व (२) होय. 
     तथावप, या अनुषींगानेच ेसववस्तर आदेि सामान्य प्रिासन वविागामार्फड त देण्यात येत 
आहेत असेही सदर िासन ननणडयात नमूद करण्यात आले आहे. तद्नींतर सामान्य प्रिासन 
वविागाच्या दद.०७.०७.२०२० च्या िासन ननणडयान्वये दद.३१.०७.२०२० पयतं त्या त्या सींवगाडतील 
कायडरत पदाींच्या १५ ्क्के एवढ्या मयाडदेत बदली अधिननयमातील तरतूदी ववचारात घेऊन 
करावयाच्या सचूना देण्यात आल्या आहेत. 
     श्री.वववेक खरवडकर, मुख्य अशियींता, पुणे महानगरपाशलका याींची ननयुक्ती महानगर 
ननयोजनकार (ववकास परवानगी), पुणे या पदावर प्रनतननयुक्तीन े ननयुक्ती तसेच, त्याींचेकड े
मुख्य अशियींता, पुणे महानगर प्रदेि ववकास प्राधिकरण, पुणे या पदाचा अनतररक्त कायडिार 
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सोपववणेबाबतचा प्रस्ताव िासन मान्यतेस्तव माचड, २०२० मध्ये सादर करण्यात आला होता.  
िासन मान्यतनेींतर याबाबतच ेआदेि दद.०८.०५.२०२० रोजी ननगडशमत करण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िलिना (ममांबई) येथीि प्रस्तावित डड.पी रोड वििास ननयोजन आराखडयामध्ये  
वर्ळलेला भार् म्हणून दशडविण्यात आल्याबाबत 

  

(२१)  ११५२६ (१८-०९-२०२०).   श्री.सांजय पोतनीस (िलिना) :   सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कशलना (मुींबई) एच पूवड वविागाींतगडत कोलेकल्याण पोलीस कम्पाउीं ड पासून हींस िुग्रा 
रोडला जोडणारा प्रस्ताववत डड.पी रोड ववकास ननयोजन आराखडयामध्ये वगळलेला िाग 
(Excluded Part) म्हणून दिडववण्यात आलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववकास ननयोजन आराखडयातील वगळलेला िाग म्हणून दिडववण्यात आलेल्या 
रस्त्याींसाठी ्ाऊन प्लाननींग वविागाची मींजूरीची आवश्यकता असते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रस्त्यास ्ाऊन प्लाननींग वविागाची मींजूरी शमळण्यास क्रकती कालाविी 
लागणे अपेक्षक्षत आहे, 
(४) असल्यास, सदर रस्त्यास लवकरात लवकर मींजूरी शमळण्याकररता िासनाने कोणती 
कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (०८-१२-२०२०) : (१) होय. बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या पुनप्रडशसध्द ववकास 
योजनेमध्ये कशलना (मुींबई) येथील एच पूवड वविागातील कोलेकल्याण पोलीस कीं पाऊीं ड लगत 
९.१५ मी. रुीं द ववकास योजना रस्ता ईपी.-एचई-१० व १२.२० मी. रुीं द ववकास योजना रस्ता 
ईपी-एचई-३४ ववकास योजना मींजरूीमिून वगळलेला िाग म्हणून दिडववण्यात आला आहे. 
(२),  ववकास योजना मींजूर करताना वगळलेल्या िागाची (Excluded Part) ववकास योजना 
पुनप्रडशसध्द केल्यानींतर त्यावर प्राप्त होणाऱ्या हरकती व सुचनाींवर ननयुक्त अधिकारी याींनी 
सुनावणी देण्याची वैिाननक कायडवाही पूणड करून सींचालक, नगररचना, महाराषर राज्य, पुणे 
याींचे मार्फड त दद.३०/०७/२०१९ रोजी अहवाल िासनास  सादर केला आहे. सींचालक, नगररचना, 
महाराषर राज्य, पुणे याींच े स्तरावर सदर अहवालाची छाननी सुरू असून त्याींचा अहवाल 
िासनास प्राप्त झाल्यावर महाराषर प्रादेिीक व नगर रचना अधिननयम, १९६६ चे कलम 
३१(१) अन्वये िासनाची मींजूरी आवश्यक असते. 
(३), (४) व (५) महाराषर प्रादेिीक व नगर रचना अधिननयम, १९६६ च ेकलम ३१(१) च्या 
तरतूदीनुसार सदरची ववकास योजना मींजूरीची कायडवाही ननयुक्त्  अधिकारी याींनी िासनास 
सादर केलेल्या अहवालापासुन  एक वषाडचे आींत करणे अपेक्षक्षत आहे. तथापी, महाराषर 
प्रादेिीक व नगर रचना अधिननयम, १९६६ मिील कलम १४८-अ मिील सुिारीत तरतुदीकरीता 
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दद.१४/०९/२०२० रोजी प्रख्यापीत केलेल्या अध्यादेिानुसार या मुदतीस राज्यामध्ये उभवलवलेल्या 
कोववड-१९ या साथीच्या रोगाच्या ्ाळेबींदीमुळे मुदतवाढ शमळाली असल्यान े वगळलेल्या 
िागाची ववकास योजना मींजूरीबाबत ववहीत मुदतीत कायडवाही िासनस्तरावर करणे सींकल्पीत 
आहे.    

___________ 
  

निी ममांबईतीि प्रिल्पग्रस्ताांची घरे ननयलमत िरण्याबाबत 
  

(२२)  ११६०३ (१६-०७-२०२०).   श्री.गणेश नाईि (ऐरोिी) :  सन्माननीय नगर वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबईतील प्रकल्पग्रस्ताींची घरे ननयशमत करण्याकररता अधिसूचनेच्या रे्फरबदलाची 
वैिाननक कायडवाही पूणड करण्यात आली असून अींनतम ननणडय िासन स्तरावर ववचारािीन आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रकल्पग्रस्ताींची गरजेपो्ीची बाींिलेली घरे ननयशमत करण्यासाठी प्रकल्पग्रस्ताींनी 
िारण केलेल्या जशमनीच े महसलुी सवेक्षण करून त्याींना मालकी हक्क शमळण्याकररता 
िासनस्तरावरून आदेि ददले होत ेत्या अनुषींगान ेसवेक्षण पूणड झाले आहे काय, 
(३) असल्यास, अींनतम ननणडयामध्ये लोकप्रनतननिी, प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थ, प्रकल्पग्रस्त सींघ्ना 
याींनी िासनाकड ेकेलेल्या सवड सचूना व मागण्याचा अींतिाडव केला आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रकल्पग्रस्ताींच्या सवड दहताींचा अींतिाडव असलेल्या योजनेबाबत अींनतम ननणडय 
किीपयतं होण ेअपेक्षक्षत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (०८-१२-२०२०) : (१) होय, नवी मुींबई नवनगर के्षिातील गावठाण/ 
ववस्तारीत गावठाण के्षिाचा पूनववडकास नागरी पुनरूथ्थान योजनेच्या माध्यमातून करण्यासाठी  
नवी मुींबई महानगरपाशलकेच्या व शसडकोच्या ववकास ननयींिण ननयमावलीमध्ये दद.४/०३/२०१४ 
च्या सूचनेद्वारे रे्फरबदल प्रस्तावीत केला आहे. सदर रे्फरबदल प्रस्तावास अींनतम मान्यता 
देण्याची बाब िासनाच्या ववचारािीन आहे.   
(२) त े (५) शसडको महामींडळास दद.१६/०२/२०१८ च्या पिान्वये ददलेल्या ननदेिानुसार नवी 
मुींबईतील प्रकल्पग्रस्ताींनी गरजेपो्ी केलेल्या बाींिकामाच े अनुषींगाने िारण केलेल्या के्षिाच े
स्जल्हाधिकारी, ठाणे व रायगड याींचेमार्फड त सव्हेक्षणाची कायडवाही सुरू आहे. मा.लोकप्रनतननिी, 
प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थ, प्रकल्पग्रस्त सींघ्ना याींनी सादर केलेली ननवेदने शसडको महामींडळाकड े
पाठववण्यात आली आहेत. स्जल्हाधिकारी, ठाणे व रायगड याींचेमार्फड त सव्हेक्षणाची कायडवाही 
पुणड झाल्यानींतर उक्त ननवेदनाींमिील सूचना व मागण्याींचा ववचार करून िासनस्तरावर अींनतम 
ननणडय होणे सींकल्पीत आहे. 
  

___________ 
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मुांबईतील एम पूिड विभागातीि िां त्राटी सर्ाई िामगार  
किमान िेतनापासून िांधचत असल्याबाबत 

(२३)  ११६३३ (१७-०९-२०२०).   श्री.अब ू आजमी (मानखूदड लशिाजीनगर), श्री.मोहन मत े
(नागपूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) एम-पूवड वविाग, मुींबई येथील कीं िा्ी सर्फाई कामगार वेतनापासून वींधचत असल्याची बाब 
ददनाींक २४ जून, २०२० रोजी वा त्यासुमारास ननदिडनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कचऱ्याच्या गाडीवर कीं िा्ी पद्धतीने कायडरत असलेल्या एम–पूवड वविागातील 
सुमारे ३५ कामगाराींना अद्यापही क्रकमान वतेनाचा लाि शमळालेला नसून पररणामी २५० रुपये 
इतक्या तु्पुींज्या वेतनावर कामगाराींचे िोषण सुरु असल्याचेही ननदिडनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, माहे एवप्रल आणण मे, २०२० या दोन मदहन्यातील वेतनही या कामगाराींना 
अद्याप शमळालेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनातरे्फ चौकिी करण्यात आली आहे काय, चौकिीनूसार या 
कीं िा्ी कामगाराींच ेिोषण करणाऱ्या कीं िा्दार/अधिकाऱ्याींवर िासनाकडून कारवाई करण्याबाबत 
कोणती कायडवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (२५-११-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या एम/पूवड वविागात एकूण २३९ कीं िा्ी (एनजीओ) 
कामगार कायडरत असून, त्याींना सध्याच्या क्रकमान वतेन दरपररपिकानुसार रुपये ६४४.२३ इतके 
वेतन ददले जात आहे. 
     सदर दठकाणी कचरा गाडयाींवर कचरा उचलण्याकररता कीं िा्ी पध्दतीने मो्र लोडर 
म्हणून एनजीओ सींस्थेद्वारे नेमण्यात आलेल्या स्वयींसेवकाींना महानगरपाशलकेमार्फड त वेळोवेळी 
ननगडशमत करण्यात आलेल्या क्रकमान वतेनाच्या पररपिकानुसार क्रकमान वेतन देणे सवड 
एनजीओ सींस्थाींना बींिनकारक करण्यात आले आहे. तसेच सदर क्रकमान वेतनाची रक्कम 
सींबींधित स्वयींसेवकाच्या खात्यामध्ये त्या सींस्थाींनी आर्ीजीएस/एनईएर्फ्ीद्वारे जमा करणे 
बींिनकारक असत.े 
     त्यानुसार सवड सींस्थाींकडून पुरववण्यात आलेल्या कीं िा्ी कामगाराींच्या क्रकमान वेतनाच े
अधिदान केल्याचे पुराव े दर मदहन्याच्या िेव्ी देयकासोबत जोडले जातात आणण सदर 
देयकाची तपासणी करुन त्याींच े अनघदान सींबींधित सींस्थाींना महानगरपाशलकेमार्फड त करण्यात 
येते. 
      सद्य:स्स्थतीत एम/पूवड वविागातील सींबींधित सींस्थाींना माहे ऑगस्् पयतंच्या देयकाच्या 
अधिदानाची प्रक्रक्रया बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या एम/पूवड वविागामार्फड त पूणड करण्यात आली 
असून, याबाबत कोणतीही लेखी तक्रार प्राप्त झाली नसल्याच े बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेने 
कळववले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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जजांतूर नगरपररषदेतीि (जज.परभणी) पाणीपमरिवा योजनेच्या िामात  
रै्रव्यवहार झाला असल्याबाबत 

  

(२४)  ११६४७ (१६-०७-२०२०).   श्रीमती मेघना सािोरे बोडरिर (जजांतूर) :   सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) स्जींतूर नगरपररषदेतील (स्ज.परिणी) पाणीपुरवठा योजनेच े काम केल्याच्या नावाखाली 
बनाव् मोजमाप पुस्स्तका जोडून ८० लाखाींचा अपहार झाला असल्याचे माहे जून, २०२० मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदिडनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी नगर पररषद मुख्याधिकारी, लेखापाल व रोक लाईन कीं स्रक्िन 
कीं पनीच ेमालक याींनी सींगनमत करून हा अपहार केला असल्याच ेननदिडनास आले आहे, हे ही 
खरे काय, 
(३) असल्यास, या सवड प्रकरणाची सखोल चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून 
आले व त्यानुसार पुढे िासनान े दोषीींवर कारवाई करण्याबाबत कोणती कायडवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (२७-११-२०२०) : (१) अिा आियाची तक्रार प्राप्त झाली आहे, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदर प्रकरणी उपवविागीय अधिकारी, सलेू याींच्याकड े चौकिी सुरू असून, 
चौकिीतील अशिप्रायाप्रमाणे कायडवाही करण्याच े प्रस्ताववत असल्याबाबत स्जल्हाधिकारी, 
परिणी याींनी अहवाल सादर केला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

उल्हासनगर महानगरपामलिा (जज.ठार्े) हद्दीतीि पररिहन सलमती बरखास्त िरण्याबाबत 
  

(२५)  ११६५४ (१७-०९-२०२०).   श्री.िम मार आयिानी (उल्हासनगर) :   सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उल्हासनगर महानगरपाशलका (जि.ठाणे) हद्दीत एकही बस सरुु नसताना १३ सदस्याींच्या 
पररवहन सशमतीवर महानगरपाशलका लाखो रुपये खचड करीत असून ही सशमती बरखास्त 
करावी अिी मागणी मा.महापौर याींनी आयुक्त याींच्याकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपाशलका नगरसेवक याींना त्याींच्या प्रिागात अत्यावश्यक काम े
करण्यासाठी ननिी नसल्याचे कारण साींगत असताना या पररवहन सशमतीच्या कायाडलय आणण 
कमडचारी याींच्यावर लाखो रुपये खचड करीत असल्याच े ननदिडनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, महागरपाशलका अींतगडत २५ िाळा सुरु असतानाही महानगरपाशलका शिक्षण 
सशमती बरखास्त करू िकत े तर िहरात एक दह बस सुरु नसताना दह पररवहन सशमती 
का बरखास्त करण्यात येत नाही असा प्रश्न मा.लोकप्रनतननिी व नागररक करीत आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले व 
त्यानुसार ही पररवहन सशमती बरखास्त करण्यासाठी िासन आणण महानगरपाशलका याींनी 
कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथ लशांदे (२५-११-२०२०) : (१) उल्हासनगर महानगरपाशलकेतील पररवहन सशमती 
बरखास्त करण्याबाबत मा. महापौर याींनी पि ददले ही बाब खरी आहे. 
(२) उल्हासनगर महानगरपाशलकेच्या पररवहन सशमतीमध्ये २ कायाडलयीन कमडचारी कायडरत 
असून, पररवहन सिापती याींना वाहन ित्ता व सदस्याींना सदस्य मानिन देण्यात येते. 
(३) व (४) महाराषर प्राथशमक शिक्षण अधिननयम १९४७ ननरशसत होऊन शिक्षण हक्क 
अधिननयम लागू झाल्यामळेु ददनाींक १ जुलै, २०१३ रोजीच्या िासन ननणडयानुसार उल्हासनगर 
महानगरपाशलकेची शिक्षण सशमती बरखास्त करण्यात आली आहे. 
      उल्हासनगर महानगरपाशलका के्षिात पररवहन सेवा सुरु करण्यासाठी सन २०१६ पासून 
ई-ननववदा प्रक्रक्रया राबववण्यात येत होती. तथावप, सदर ननववदेस वारींवार मुदतवाढ देऊनही 
योग्य प्रनतसाद न शमळाल्यामुळे पररवहन सशमतीच्या मान्यतेन े ई-ननववदेतील अ्ी व िती 
शिधथल करुन सन २०१८ मध्ये ई-ननववदा नव्यान े प्रशसध्द करण्यात आली. परींतु सदर 
ननववदेसही तीन वेळा मुदतवाढ देऊन देखील योग्य प्रनतसाद शमळाला नाही. तद्नींतर ददनाींक 
१५.११.२०१९ रोजी नव्याने ई-ननववदा प्रशसध्द करण्यात आली. तथावप सदर ननववदेस अद्यावप 
योग्य प्रनतसाद शमळाला नाही.  
     सद्य:स्स्थतीत उल्हासनगर महानगरपाशलका के्षिातील जनतेसाठी बस सेवा सुरु 
करण्याकररता नव्यान ेई-ननववदा प्रक्रक्रया सुरु आहे. 
     सदर ननववदा प्रक्रक्रया सुरु असल्यामुळे पररवहन सशमती बरखास्त करण्याचा प्रश्नच 
उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अहमदनगर ते िोपरगाांि रस्ता दमरुस्तीबाबत 
  

(२६)  ११७७७ (११-०७-२०२०).   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटीि (लशडर) :   सन्माननीय सािडजननि 
बाांधिाम (सािडजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अहमदनगर ते मनमाड या राज्यमागाडचे राषरीय महामागाडत (एम.एच.१६०) (नगर ते 
कोपरगाींव व कोपरगाींव ते मनमाड) रुपाींतर करण्याची अधिसचूना कें द्र िासनाने काढली असून 
या महामागाडच े अद्यापही हस्ताींतर झाले नसल्याची बाब माहे रे्फब्रुवारी, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदिडनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नगर-मनमाड हा राज्यमागड दक्षक्षण व उत्तर िारताला जोडणारा महत्त्वाचा 
मागड असून यामागाडवर शिडी व शिींगणापूर ही दोन महत्वाची िामीक स्थळे, महात्मारु्फले कृषी 
ववद्यापीठ, साखर कारखाने तसचे लषकराचे नगर येथील ठाणे असून हा रस्ता चौपदरी आहे 
तथापी नगर ते कोपरगाींव हा १०० क्रक.मी. लाींबीच्या रस्त्याची दरूवस्था झाली असल्यामुळे 
वाहतूकीस मोठ्या प्रमाणावर अडथळे ननमाडण होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर रस्त्याची तात्पुरती दरुुस्ती उपाययोजना म्हणून रुपये १३० को्ी रुपयाांचा 
प्रस्ताव िासनास सादर करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४)  असल्यास, या प्रकरणी िासनान ेचौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले 
आहे व त्यानुसार सदर रस्त्याच ेहस्ताींतरण तसचे तात्पुरत्या दरुुस्तीसाठी कोणती उपाययोजना 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण (२७-०७-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय.  
     नगर-मनमाड या रस्त्याची अहमदनगर स्जल्हायातील एकूण लाींबी ९७.३३ क्रक.मी. इतकी 
असून सदर रस्त्यावरील ्ोल वसुली डडसेंबर-२०१९ मध्ये बींद केल्यानींतर रस्त्याींची देखिाल 
दरुुस्ती जागनतक बॅंक प्रकल्प वविाग, अहमदनगर मार्फड त करण्यात येते. 
या रस्त्याची दरुुस्ती आवश्यक असून, माचड २०२० च्या अथडसींकल्पामध्ये याकररता एकूण ६ 
कामें (रु.२४३ को्ी) समाववष् करण्यात आली आहेत. 
(३) सदर रस्त्यावरील काही लाींबीत दरुुस्तीची कामे हाती घेण्यात आलेली असुन पावसाळयात 
रस्ता सुस्स्थतीत ठेवण्याकरीता उवडररत लाींबीतही तात्पुरत्या दरुुस्तीची काम ेहाती घेण्यात येत 
आहे. माचड २०२० मिील अथडसींकल्पामध्ये कोपरगाव त े अहमदनगर या रस्त्याच्या एकुण 
९७.३३ क्रकमी च्या लाींबीपैकी २६.५३ क्रकमी लाींबीचे काम प्रगतीत असल्याने उवडररत ७०.८०० 
क्रक.मी. लाींबीच े मजबुतीकरण व डाींबरीकरणाच े एकुण रु.१३५.०० को्ी क्रकमतीची कामे 
समाववष् करण्यात आलेली आहेत. 
(४) कोपरगाव शिडी कोल्हार अहमदनगर हा रस्ता २००१-२१ रस्ते ववकास आराखड्यानुसार 
प्ररामा ०८ दजाडचा असुन सदर रस्ता दजोन्नत होऊन राषरीय महामागड झाला असुन सदर 
रस्त्यास सडक पररवहन और राज्यमागड मींिालयाच े राजपि दद.०३/०१/२०१७ अन्वये एन.एच. 
१६० (सावळीववहीर र्फा्ा ते अहमदनगर) व एन.एच.७५२-जी (सावळीववहीर र्फा्ा ते कोपरगाव) 
हे क्रमाींक देण्यात आले आहेत. तथावप सद्यस्स्थतीत सदर रस्त्यावरील दरुुस्तीसाठी NHAI 
कड े ननिी उपलब्िे नसल्याने हा रस्ता NHAI हस्ताींतरीत करुन घेत नसल्याचे अिीक्षक 
अशियींता, सा.बाीं, मींडळ, अहमदनगर याींनी कळववले आहे. त्यामुळे सद्यस्स्थतीत सदर 
रस्त्याची देखिाल दरुुस्ती सा.बाीं. मींडळ, अहमदनगर याींच े अींतगडत जागनतक बॅंक प्रकल्प 
वविाग, अहमदनगर याींचकेड ेआहे. सदर रस्ता हा दक्षक्षण व उत्तर िारतास जोडणारा असून 
सदर रस्त्यावर श्री के्षि शिडी व श्री के्षि िननशिींगणापुर ही िाशमडक स्थळे असल्यान े सदर 
रस्त्यावरुन अवजड वाहतकु व िाववकाींची वाहतुक मोठ्या प्रमाणात वाढलेली असल्यान ेतसेच 
मागील वषी झालेल्या अनतवषृ्ीमळेु सदर रस्ता मोठ्या प्रमाणात क्षतीग्रस्त झाला आहे. सबब, 
माचड २०२० मिील अथडसींकल्पामध्ये कोपरगाव ते अहमदनगर एकुण ७०.८०० क्रक.मी. लाींबीच े
मजबुतीकरण व डाींबरीकरणाचे एकुण रुपये. १३५.०० को्ी क्रकमतीची कामे समाववष् करण्यात 
आलेली आहेत. 
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     तथावप महाराषरात कोववड-१९ च्या प्रादिुाडवामुळे ववत्तीय तू्  ननमाडण झाल्या कारणान े
महाराषर िासन, ववत्त वविाग याींचा िासन ननणडय क्रमाींक-अथडसीं-२०२०/ प्र.क्र.६५/ अथड-३ 
मींिालय, मुींबई-४०००३२ दद.४ मे.२०२० या िासन ननणडयातील मुद्दा क्र.१३ अन्वये सवड 
वविागाींनी पुढील आदेिापयतं कोणतेही बाींिकाम हाती घ्यावयाची नसल्याने सदर काम हाती 
घेता आले नाही. 
     तथावप, दद.२२.०५.२०२० रोजी अिीक्षक अशियींता, सा.बाीं. मींडळ, अहमदनगर याींच्याकडून 
सदर रस्त्याींची पररस्स्थती पाहता सदर रस्ता क्रकमान वाहतुकीयोग्य ठेवण्यासाठी ननयोजन 
प्राप्त झाले असून त्यास मान्यता देऊन दरुुस्तीचे काम हाती घेण्यात येईल. 
(५) याबाबत कोणताही ववलींब करण्यात आलेला नाही. 

___________ 
  

िे.धमाड हाईट्स, स्िामी समथड मवाजिळ डोंबबििी (पूिड), जज.वाणे  
येथीि अनधधिृत बाांधिामाबाबत 

  

(२७)  ११७८६ (१७-०९-२०२०).   श्री.सांजय गायििाड (बमिढाणा) :   सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) के.िमाड हाईट्स (सद्यस्स्थतीत साई समथड पॅराडाईज को.ऑ.हौ.सोसाय्ी 
TNC/DOM/HSB(TC)/३२०४६ सन २०१९) स्वामी समथड मठाजवळ डोंत्रबवल (पूवड), (स्ज.ठाणे) 
येथील अनधिकृत बाींिकाम केल्याबाबत सींबींधित ववकासकाववरूध्द मानपाडा पोलीस ठाणे येथे 
गुन्हा दाखल करण्यात आला असून कल्याण डोंत्रबवली महानगरपाशलकेने ददनाींक १९ सप् े्ंबर, 
२०१९ रोजी वा त्या समुारास सदर इमारतीचे सुरू असलेले / पणूड झालेले बाींिकाम त्वरीत 
ननषकाशसत करण्यात यावे अन्यथा सदर अनधिकृत बाींिकाम महानगरपाशलकेकडून ननषकाशसत 
करण्यात येवून ननषकासनासाठी येणारा खचड सवड सींबींधिताींकडून वसूल करण्यात येईल अस े
कळवूनही सदरहू अनधिकृत बाींिकाम ननषकाशसत न केल्याने लाईर्फ इन लाई् या सींस्थेन े
ददनाींक ५ माचड, २०२० रोजी वा त्यासुमारास आयुक्त, कल्याण डोंत्रबवली महानगरपाशलका 
याींना सदर अनधिकृत बाींिकाम तातडीन ेननषकाशसत करण्याबाबतचे लेखी ननवेदन ददले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींपूणड प्रकरणाची िासनान े चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
ननषपन्न झाले व त्यानुसार अनधिकृत बाींिकाम ननषकाशसत करून सींबींधित ववकासक तसेच 
तत्काशलन दोषी अधिकारी याींचेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
   
श्री. एिनाथ लशांदे (०१-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) • यापुवी सदरच्या अनधिकृत बाींिकामाींवर दद. २०.०९.२०१६ रोजी ननषकासनाची कायडवाही 
महानगरपाशलकेमार्फड त करण्यात आलेली आहे. 
• तथावप तद्नींतरही पुन्हा बाींिकाम सुरूच ठेवल्याने सदर इमारतीच्या बाींिकामिारकाींववरूध्द 
मानपाडा पोलीस स््ेिन, डोंत्रबवली येथे दद.१३.०७.२०१८ रोजी गु.र.क्र. ६६/२०१८ दाखल 
करण्यात आलेला आहे. 
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• सदर प्रकरणी श्री. मनोज सुींदरलाल ननरबान याींनी मा. उच्च न्यायालयात जनदहत याधचका 
स््ॅम्प क्र. ३१३८१/२०१९ अन्वये दाखल केली असून सदर प्रकरण सद्यस्स्थतीत मा. उच्च 
न्यायालयात न्यायप्रववष् आहे. 
• मा.उच्च न्यायालयाच्या ननकालाअींती पुढील आवश्यक ती कायडवाही करण्यात येणार 
असल्याच ेकल्याण-डोंत्रबवली महानगरपाशलकेने कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
ममिमांड (पजश्चम) येथीि आर पी रोड येथीि स्मशानभूमीतीि गॅस दादहनी बांद असल्याबाबत 

  

(२८)  ११७९९ (१७-०९-२०२०).   श्री.िािीदास िोळांबिर (िडाळा) :   सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुलुींड (पस्श्चम) आर पी रोड येथील स्मिानिमूीतील गॅस दादहनी बींद असल्यान ेमुलुींड 
मिील मतृदेहाींना िाींडुप येथील स्मिानिूमीत नऊेन अींत्यसींस्कार करावे लागत असल्यामुळे 
पररणामी मतृाींच्या नातेवाईकाींना नाहक िास सहन करावा लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी महानगरपाशलकेच्या सींबींधित अधिकाऱ्याींचे दलुडक्ष होत असल्याने 
ही पररस्स्थती ननमाडण झाली असून बींद असलेली गॅस दादहनी लवकरात लवकर सुरु 
करण्याबाबत िासनान ेकोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (२५-११-२०२०) : (१) व (२) मुलुींड नागरीक सिा खाजगी स्मिानिूमीतील 
गॅस दादहनीमध्ये ददनाींक २१.०५.२०२० रोजी त्रबघाड होऊन सदर गॅस दादहनी बींद पडली होती. 
     सदर गॅस दादहनी १८ वषे जुनी असल्यामळेु त्यामध्ये मोठया स्वरुपाची दरुुस्ती करणे 
आवश्यक होते. सदर दरुुस्तीसाठी ननववदा प्रक्रक्रया पूणड करुन बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमार्फड त 
ददनाींक २९.०६.२०२० रोजी कीं िा्दारास कायाडदेि देण्यात आला व ददनाींक २४.०७.२०२० रोजी 
सदर गॅस दादहनीचे काम पूणड झाले. 
     तद्नींतर सदर गॅस दादहनीचे ्ेस््ीींग करुन ददनाींक २७.०७.२०२० पासून ती वापरात येत 
असल्याच ेबहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमार्फड त कळववण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पमणे शहरातीि स्माटड लसटीच्या िामाांमध्ये झािेिा गैरव्यिहार 
  

(२९)  ११९९० (१७-०९-२०२०).   श्री.चेतन तमपे (हडपसर), श्री.समननि दटांगरे (िडगाि शेरी), 
श्री.ददिीप मोदहते-पाटीि (खेड आळांदी), श्री.अशोि पिार (लशरुर) :   सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र िासनाच्या स्मा ड् शस्ी योजनेअींतगडत पुणे िहराची ननवड करण्यात आली, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, मा.पींतप्रिान याींच्या हस्त े१४ कामाींच ेिूशमपूजन होऊन तीन वषाडमध्ये २ त े३ 
प्रकल्पच सुरु झाले असल्याचे माहे मे, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिडनास आले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, समान पाणीपुरवठा, स्वच्छता अशियान याींसारख्या अनेक प्रकल्पाींमध्ये मोठ्या 
प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार ववरोिी पक्षातील सदस्याींनी केली असल्याचेही ननदिडनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनाकडून चौकिी करण्यात आली आहे काय, चौकिीअींती काय 
आढळून आले, त्यानुसार सींबधित दोषी अधिकाऱ्याींवर िासनाकडून कोणत्या स्वरुपाची कारवाई 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथ लशांदे (११-१२-२०२०) : (१) • होय, हे खरे आहे. 
(२) • मा.पींतप्रिान याींच्या हस्ते २ प्रकल्पाींचे िूशमपजून करण्यात आले होते आणण १२ 
प्रकल्पाींच े लोकापडण करण्यात आले होत.े लोकापडण केलेले सवड १२ प्रकल्प पूणड झाले असनू 
िूशमपूजन केलेले २ प्रकल्प अींमलबजावणीच्या अींनतम ्प्प्यात आहेत. 
(३) (४) व (५) • कें द्र िासन पुरस्कृत अमतृ अशियानाींतगडत कामाच्या ननववदा मागववण्याच्या 
प्रक्रक्रयेमध्ये गैरव्यवहाराबाबत २०१६ च्या दहवाळी अधिवेिनात महाराषर वविान पररषदेत मुद्दा 
उपस्स्थत झाला होता, त्यानुषींगान ेिासनान ेसदर ननववदा प्रक्रक्रयेची चौकिी वविागीय आयुक्त, 
पुणे याींच्यामार्फड त केलेली असनू त्याबाबतच्या अहवालानुसार सदर कामात कोणताही 
गैरव्यवहार आढळून आलेला नाही. 
• पुणे िहरास समान पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या काही उपाींगाची तरतदू पुणे स्मा ड् शस्ी अींतगडत 
मींजूर झालेली आहे. तसेच, पुणे िहरामध्ये स्वच्छ िारत अशियानाींतगडत आजतागायत एकूण 
४७४७८ वैयस्क्तक िौचालये, ३६३ सावडजननक िौचालये, ८६१ वस्ती पातळीवरील िौचालये 
बाींिण्यात आली असून पुणे महानगरपाशलकेमार्फड त िहरातील नागररकाींना तसेच अधिकारी व 
कमडचारी याींना स्वच्छतेववषयी केलेल्या कामाचा गौरव करण्याच्या उद्देिान ेसन २०१६ पासून 
‘स्वच्छ पुरस्कार’ स्पिेच ेसुद्धा आयोजन केलेले असनू सदर प्रकल्पाींमध्ये गैरव्यवहार झाल्याची 
बाब ननदिडनास आलेली नाही. 

___________ 
  

दहांगोिी जजल््यातीि िनेरगाांि नािा त ेयेिदरीपयिंतच्या राज्य  
रस्त्याचे िाम ननिृष्ट्ट दजाडचे झािे असल्याबाबत 

  

(३०)  १२२४० (१९-०९-२०२०).   श्री.सांतोष बाांगर (िळमनमरी) :   सन्माननीय सािडजननि 
बाांधिाम (सािडजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली स्जल््यातील कनेरगाींव नाका त े येलदरीपयतंच्या राज्य रस्त्याच े काही काम 
लॉकडाऊनच्या अगोदर झाले असनू ते ननषकृष् दजाडचे झाले असल्याने रस्त्याला जागोजागी 
िेगा व धचरा पडल्याच ेमाहे जून, २०२० मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिडनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर राज्य मागाडच्या ननकृष् कामाची चौकिी करून सींबधित ठेकेदारावर 
िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण (२६-११-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ममांबईतीि झोपडपट्टी पमनविडिास प्रिांबबत असल्याबाबत 
  

(३१)  १२३२२ (१९-०९-२०२०).   श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटीि (िोथरुड), िॅप्टन आर. सेल्िन 
(सायन-िोळीिाडा), अॅड.आलशष शिेार (िाांदे्र पजश्चम), अॅड.पराग अळिणी (वििेपािे), श्री.सांजय 
िेळिर (वाणे), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.देिेंद्र र्डणिीस (नागपूर दक्षक्षण पजश्चम), 
श्री.पराग शाह (घाटिोपर पूिड) :   सन्माननीय गहृननमाडण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) झोपडपट्टी पनुवडसन प्राधिकरणाने (एस.आर.ए) मागील २४ वषाडत वषाडकाठी सरासरी आठ 
हजार पाचिेच्या दरान ेर्फक्त तीन लाख सहा हजार झोपडपट्टीवाशसयाींना घरे हस्ताींतररत केली 
असल्याची बाब ननदिडनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईतील कोरोना सींक् दा्ीवा्ीच्या झोपडपट्टी यामुळे तीव्र होत असल्याची 
्ीका नागररकाींकडून होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कोरोना सींक्ात झोपडपट्टटयाींचा प्रश् न ररणीवर आला असून मुींबईतील झोपडपट्टी 
पुनववडकासाचा प्रश्न प्रलींत्रबत असल्याची बाब ननदिडनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मुींबई झोपडपट्टी पुनवडसन योजना (एस.आर.ए.) प्रिावीपण े राबववण्यासाठी 
िासन कोणत्या उपाययोजना करणार वा कररत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जजतेंद्र आव्हाड (०७-१२-२०२०) : (१) झोपडपट्टी पुनवडसन प्राधिकरणातरे्फ आजशमतीस 
५०७४४४ पुनवडसन सदननकाींना मींजुरी देण्यात आलेली आहे. त्यापैकी २१०५३६ सदननका 
झोपडपट्टीिारकाींना हस्ताींतररत करण्यात आलेल्या आहेत. उवडररत सदननकाींचे काम प्रगतीपथावर 
आहे. 
(२), (३) व (४) मुींबईतील कोरोना या साथीच े सींक् असताना सुध्दा झोपडपट्टी पुनवडसन 
प्राधिकरण पूणड गतीने कायडरत असून झोपडपट्टी पुनवडसन योजना गतीने पूणड करण्याकरीता 
झोपडपट्टी पुनवडसन प्राधिकरणातरे्फ व िासनातरे्फ ववववि प्रकारच्या उपाययोजना केल्या जात 
आहेत.   
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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ममांबई महानगरपालििेच्या अजग्नशमन दि ि समरक्षा रक्षि  
याांना ५० िाखाचे विमा सांरक्षण देण्याबाबत 

  

(३२)  १२३३२ (१६-०७-२०२०).   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटीि (लशडर), श्री.राजशे पाटीि (बोईसर), 
श्री.दहतेंद्र वािूर (िसई), श्री.क्षक्षतीज वािूर (नािासोपारा) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपाशलकेच्या अस्ग्निमन दल व सुरक्षा वविागातील प्रत्येकी सात अिा १४ 
कमडचाऱ्याींचे मतृ्य ूझाल्याची बाब माहे जून, २०२० च्या नतसऱ्या आठवड्यात ननदिडनास आली, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्जवाची पवाड न करता या दोन्ही वविागातील कमडचारी आपले कतडव्य बजाववत 
असून, त्याींना अद्याप ५० लाखाींच ेववमा सींरक्षण देण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबई अस्ग्निमन दलातील ९१ अधिकारी व कमडचारी याींना कोरोनाची लागण 
झाली असून, त्यापैकी ३३ जण कोरोनामुक्त झाले तर, २२ जण ववववि रुग्णालयात उपचार 
घेत असनू, २८ जणाींचे कोरोना बािीताींच्या सींपकाडत आल्याने ववलगीकरण करण्यात आले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, महानगरपाशलका मुख्यालयासह ववववि कायाडलयाचे सुरक्षा रक्षकही कोरोना 
बािीत होत असून, ११४ सुरक्षा रक्षकाींना कोरोनाची बािा झाली असून, त्यापैकी ७-८ जण 
दगावले आहेत, तर ३६ सुरक्षा रक्षक ववववि रुग्णालयात उपचार घेत आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, सुरक्षा रक्षकाींनाही ५० लाखाींच े ववमा सींरक्षण देण्यात आले नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(६) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने अधिक चौकिी केली आहे काय, चौकिीच ेननषकषड काय 
आहेत, त्यानसुार अस्ग्निमन दल व सुरक्षा रक्षक याींना ५० लाखाींचे ववमा सींरक्षण देण्याच्या 
दृष्ीने कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. एिनाथ लशांदे (२६-११-२०२०) : (१) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या अस्ग्निमन दल व 
सुरक्षा वविागातील प्रत्येकी ८ अिा एकूण १६ कमडचाऱ्याींचा कोववड-१९ मुळे मतृ्य ुझाल्याची 
नोंद आहे. 
(२) कें द्र िासनाच्या प्रिानमींिी गरीब कल्याण पॅकेज या योजन ेअींतगडत र्फक्त रुग्णाींिी प्रत्यक्ष 
सींपकड  येत असलेल्या आरोग्य वविागातील कमडचाऱ्याींच्या कु्ुींत्रबयाींना रु. ५० लाखाचे ववमा 
सींरक्षण लागू आहे. 
     बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेतील ववववि प्रवगाडतील कमडचाऱ्याींचा कतडव्य बजाववताना 
कोववड-१९ मुळे मतृ्यु झाल्यास रु.५० लाख इतक्या रकमेच े सानुग्रह सहाय्य अनुजे्ञय 
असल्याबाबतचे पररपिक ददनाींक २१.०७.२०२० रोजी महानगरपाशलकेमार्फड त प्रसाररत करण्यात 
आले आहे. 
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     सदर पररपिकानसुार सानुग्रह सहाय्य देण्याची कायडवाही सुरु करण्यात आली आहे. 
(३) आजशमतीस बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या अस्ग्निमन दलातील १६८ अधिकारी/ 
कमडचाऱ्याींना कोरोनाची लागण झाली असनू त्यामिील १३५ अधिकारी/कमडचारी कोरोनामुक्त 
झाले आहेत 
     सद्य:स्स्थतीत २४ अधिकारी/कमडचारी ववववि रुग्णालय/कोववड केअर सें्र मध्ये 
उपचाराकरीता दाखल झाले असनू १ अधिकारी होम आयसोलेिनमध्ये उपचार घेत आहे. 
(४) आजशमतीस बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या सुरक्षा वविागातील ८ अधिकारी व १३८ सुरक्षा 
रक्षक कोरोना बाधित झाले आहेत. त्यापैकी ८ सुरक्षा रक्षकाींचा कोरोनामुळे मतृ्य ूझाला आहे. 
     तसेच ६० सुरक्षा रक्षक ववववि रुग्णालयाींत उपचार घेत आहेत. 
(५) कें द्र िासनाच्या प्रिानमींिी गरीब कल्याण पॅकेज या योजन ेअींतगडत र्फक्त रुग्णाींिी प्रत्यक्ष 
सींपकड  येत असलेल्या आरोग्य वविागातील कमडचाऱ्याींच्या कु्ुींत्रबयाींना रु. ५० लाखाचे ववमा 
सींरक्षण लागू आहे. 
     बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेतील ववववि प्रवगाडतील कमडचाऱ्याींचा कतडव्य बजाववताना 
कोववड-१९ मळेु मतृ्यु झाल्यास रु. ५० लाख इतक्या रकमेच े सानुग्रह सहाय्य अनुजे्ञय 
असल्याबाबतचे पररपिक ददनाींक २१.०७.२०२० रोजी महानगरपाशलकेमार्फड त प्रसाररत करण्यात 
आले आहे. 
     सदर पररपिकानसुार सानुग्रह सहाय्य देण्याची कायडवाही सुरु करण्यात आली आहे. 
(६) व (७) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ममांबई महानगरपालििेच्या विविध प्रभागाांमध्ये िायडरत असिेल्या सर्ाई  
िामगाराांचे िोरोना सांसगाडममळे मतृ्यू होत असल्याबाबत 

  

(३३)  १२४०८ (२०-०९-२०२०).   श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटीि (िोथरुड), अॅड.पराग अळिणी 
(वििेपािे), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), अॅड.आलशष शेिार (िाांदे्र पजश्चम), 
श्री.पराग शाह (घाटिोपर पूिड) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपाशलकेच्या ववववि प्रिागाींमध्ये कायडरत असलेल्या सर्फाई कामगाराींना 
कोरोनाचे सींसगड होत असून त्याींच्या कु्ुींबाींतील व्यक्तीींना देखील कोरोना सींसगड होण्यास 
सुरुवात झाली असून मुींबईतील अनेक कामगाराींचा यामुळे मतृ्य ू झाल्याची बाब ननदिडनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सर्फाई कामगाराींच्या वसाहतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात सावडजननक िौचालयाचा 
वापर होत असल्यामळेु सर्फाई कामगाराींच्या वस्त्याींमध्ये प्रादिुाडव वाढत असल्याचे ननदिडनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींक्रशमत कामगाराींना त्याींच्या चुकीच्या दठकाणी क्वारीं्ाईन करण्यात येत 
असून यामुळे चौकीवर हजेरीसाठी येणाऱ्या कामगाराींना सींसगड होण्याचा िोका ननमाडण झाल्याच े
ननदिडनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, बहृन्मुींबई महानगरपाशलका व राज्य िासन याींच्यात समन्वयाचा अिाव 
असल्यामळेु सर्फाई कामगाराींच्या वस्त्याींमध्ये प्रादिुाडव वाढत असल्याचे ननदिडनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, िासनाने याबाबत चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले व 
त्यानुसार मुींबईतील सर्फाई कामगाराींचे कोरोना सींसगाडमळेु मतृ्यू होण्याचे प्रमाण रोखण्यासाठी 
तसेच त्याींच्या वसाहतीतील प्रादिुाडव रोखण्यासाठी िासन कोणत्या उपाययोजना करणार वा 
करीत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (०७-१२-२०२०) : (१) ददनाींक ०२.११.२०२० पासनू बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलकेच्या एकूण २३३ सर्फाई कामगाराींना कोरोना सींसगड झाला असून, त्यापकैी ४२ 
सर्फाई कामगाराींचा मतृ्य ू झाला आहे व १९१ सर्फाई कामगार उपचाराअींती पूणड बरे झाले 
आहेत. 
(२) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या घन कचरा वविागाच्या वसाहती व त्याव्यनतररक्त 
वसाहतीींमध्ये महानगरपाशलकेमार्फड त ननजतंकुीकरणाचे कायडक्रम आयोस्जत करण्यात आले 
असून, महानगरपाशलकेच्या सवड वविागाींत अिाप्रकारच े ननजतंकुीकरण कायडक्रम ननयशमतपणे 
राबववण्यात येत आहेत.  
(३) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमार्फड त कोरोनाबाधित व्यक्तीस त्याच्या राहत्या दठकाणच्या 
रुग्णालयात गरजेनुसार दाखल करण्यात केले गेले असून, रुग्णाच्या सींपकाडत आलेल्या इतर 
कामगाराींची वैद्यकीय चाचणी करुन आवश्यक असल्यास त्याींना होम क्वारीं्ाईन करण्यात 
येते. 
(४) बहृन्मुींबई महानगरपाशलका व राज्य िासन याींच्यात उत्कृष् समन्वय असनू, कें द्र/राज्य 
िासनाकडून प्राप्त सूचना, मागडदिडक तत्वे व बैठकीमिील झालेल्या ननणडयाींनुसार बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलकेमार्फड त का्ेकोरपणे अींमलबजावणी करण्यात येत े व वेळोवेळी पररस्स्थतीचा 
सींयुक्त आढावा घेतला जातो. 
(५) मुींबईतील सर्फाई कामगाराींच ेकोरोनामुळे होणारे मतृ्य ूरोखण्यासाठी व त्याींच्या वसाहतीतील 
कोरोनाचा प्रादिुाडव रोखण्यासाठी बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमार्फड त खालीलप्रमाणे उपाययोजना 
करण्यात आल्या/येत आहेत:- 
• सर्फाई कामगाराींच्या वैद्यकीय तपासणीसाठी महानगरपाशलकेच्या वविागाींत वविागीय 
आरोग्य अधिकारी याींचेमार्फड त एकूण ७५ वैद्यकीय शित्रबरे आयोस्जत करण्यात आली आहेत.  
• जुलै, २०२० ते ददनाींक ११.०८.२०२० पयतं एकूण २८,०७७ सर्फाई कामगाराींची (मनपा व 
अिासकीय) अाँ्ीजन चाचणी करण्यात आली असून, सदर चाचणीमध्ये १९ कामगार 
शसप््ोमॅद्क (Symptomatic) व २२८ कामगार अशसप््ोमॅद्क (Asymptomatic) पॉणझ्ीव्ह 
आढळले होते.  
• तद्नींतर एकूण १५,५४७ सर्फाई कामगार (मनपा व अिासकीय) याींची ररपी् ॲन््ीजन 
करण्यात आली असून, सदर चाचणीमध्ये २९ कामगार शसप््ोमॅद्क (Symptomatic) व १७७ 
कामगार अशसप््ोमॅद्क (Asymptomatic) पॉणझ्ीव्ह आढळले होत.े 
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• सदर चाचण्याींमिील बाधित रुग्णाींवर उपचार सुरु करुन पुढील कायडवाही करण्यात आली 
आहे. 
• बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या सवड कामगार वसाहतीींमध्ये वविेषत: सर्फाई कामगाराींच्या 
वसाहतीमध्ये ननयशमतपणे सॅनन्ायझिेन/ननजतंुकीकरण करण्यात येते. 
• कतडव्यावर असताींना मतृ्य ू पावलेल्या सर्फाई कामगाराींच्या वारसाींना रु. १ लाख इतक्या 
रकमेचा तातडीचा ववमा व वारसाहक्काने नोकरी अनुजे्ञय आहे. तसचे, कोस्व्हड-१९ िी ननगडीत 
कतडव्य बजावताींना मतृ्यू पावलेल्या महानगरपाशलकेच्या कामगार/कमडचाऱ्याींना रु. ५० लाख 
इतक्या रकमेच े सानुग्रह सहाय्य लागू करण्यात आले असून, त्याबाबत वविागीय पातळीवर 
कायडवाही सुरु आहे.   
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िाळाचैिी (ममांबई) येथीि जजजाऊप्रेरणा िो.ऑप.हौ.सोसायटी अांतगडत 
एसआरए योजनेच्या िामाबाबत 

  

(३४)  १२५३४ (१९-०९-२०२०).   श्री.अजय चौधरी (लशिडी) :   सन्माननीय गहृननमाडण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) काळाचैकी, मुींबई-३३ येथील स्जजाऊ प्रेरणा को.ऑप.हौ.सोसाय्ी अींतगडत स्जजामातानगर 
मिील झोपडपट्टटयाींचा एसआरए योजनेअींतगडत पुनववडकास करण्याचे काम ववकासक म.ेशिरोया 
त्रबल्डसड अॅण्ड डवे्हलपसडकडून अद्याप पूणड करण्यात आलेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनके झोपडपट्टीिारकाींची पयाडयी ननवासाची व्यवस्था ववकासकान े सींक्रमण 
शित्रबरात पूणडपणे केलेली नाही तसेच ज्या झोपट्टीिारकाींची सींक्रमण शित्रबरात पयाडयी ननवासाची 
सोय झालेली नाही अिा झोपडपट्टीिारकाींना ववकासकाकडून िाड ेदेण्यात येत नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ववकासकाच्या ववरोिात स्जजाऊ प्रेरणा सहकारी गहृननमाडण सींस्थेच्या 
सदस्याींनी व स्थाननक आमदाराींनी मुख्याधिकारी, झोपडपट्टी पनुववडकास प्रधिकरण याींच्याकड े
वारींवार तक्रारी करुन झोपडपट्टीिारकाींवर ववकासकाकडून होणाऱ् या अन्यायाववरुध्द तात्काळ 
कारवाई करुन त्याींना न्याय, ददलासा देण्यात यावा अिी मागणी करुनही कोणतीच 
ननणडयात्मक कायडवाही झोपडपट्टी पुनववडकास प्राधिकरणाकडून करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, या सवड प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीनूसार उक्त 
ववकासकावर कोणती कारवाई केली वा याबाबतची सद्यस्स्थनत काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जजतेंद्र आव्हाड (०७-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे.   
     सध्या १६० गाळ्याींच ेसींक्रमण शिबीराच ेबाींिकाम केलेले आहे. 
(२) हे खरे आहे.   
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     एकूण ३७३ झोपडीिारक आहेत त्यापैकी २३९ झोपडीिारक पाि आहेत. ववकासकाने २२० 
झोपडीिारकाींना ननषकाशसत केले आहे. झोपडीिारकाींपैकी १४३ पाि झोपडीिारकाींना बाींिलेल्या 
सींक्रमण शिबीराचा ताबा देण्यात आला व १७ सदननकाींचा ताबा झोपडपट्टीिारकाींनी स्वीकारलेला 
नाही. 
     ववकासकान े ८० गाळयाींच े द्ववतीय सींक्रमण शिबीर बाींिण्याच े प्रस्ताववत केले असून 
सींबींिीत झोपडीिारक सहकायड करत नसल्यामुळे त्याींना महाराषर झोपडपट्टी के्षि (सु.नन. व प.ु) 
अधिननयम, १९७१ मिील कलम ३३ व ३८ अन्वये कायदेिीर नो्ीस बजावण्यात आलेल्या 
आहेत. 
    झोपडीिारकाींच्या व ववकासकाच्या अींतगडत िाींडणामुळे िाडकेरुीं नी सदननका स्वीकारलेल्या 
नाहीत. पररणामी, ववकासकाने उवडररत झोपडीिारकाींना िाड ेददलेले नाही. 
(३) व (४) सदर सहकारी गहृननमाडण सींस्थेकडून तक्रार प्राप्त झाली आहे, त्यानुषींगाने महाराषर 
झोपडपट्टी के्षि (स.ुनन. व पु.) अधिननयम, १९७१ मिील कलम १३(२) अन्वये ववकासकावर 
कायडवाही प्रस्ताववत करण्यात आली आहे. प्रकरण सध्या सनुावणी प्रक्रक्रयेत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ममांबई महानगरपालििेने समरु िेिेिी लमशन यमननव्हसडि टेस्टीांग मोहीम 
  

(३५)  १२५९३ (१९-०९-२०२०).   श्री.समननि प्रभ ू(ददांडोशी) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपाशलकेने गिडवती, वयोवदृ्ध तसचे करोनाची लक्षणे असलेल्या लोकाींची अध्याड 
तासात चाचणी करण्याकररता “शमिन युननव्हसडल ्ेस््ीींग” ही वविषे मोदहम ददनाींक २३ िून, 
२०२० रोजी वा त्या सुमारास सुरु केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू मोदहमेंतगडत अद्यापपयतं क्रकती चाचण्या करण्यात आल्या आहेत, 
(३) असल्यास, मुींबईतील वाढती करोना रुग्णाींची सींख्या रोखण्याकररता व कमी करण्यासाठी 
सदर मोदहमेचा क्रकती प्रमाणात लाि झाला आहे, 
(४) असल्यास, िासनान े शमिन युननव्हसडल ्ेस््ीींग मोदहम राबववली नसल्यास, ववलींबाची 
कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. एिनाथ लशांदे (२५-११-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर मोदहमेंतगडत अद्यापपयतं ४,३७,६३० इतक्या चाचण्या करण्यात आल्या आहेत. 
(३) बहृन्मुींबई महानगरपाशलका के्षिात सदर मोदहम राबववल् यामळेु कोववड-१९ रुग्णाींची सींख्या 
हळूहळू कमी होत असून, रुग्णसींख्या ९०० त े१००० प्रनतददन दरम्यान स्स्थरावली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  
  

___________ 
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औसा (जज.िातमर) येथीि राज्य मागड रस्ते ि प्रममख जजल्हा मागड रस्त्याांच्या दमरुस्तीबाबत 
  

(३६)  १२७०६ (१९-०९-२०२०).   श्री.अलभमनयम पिार (औसा) :   सन्माननीय सािडजननि 
बाांधिाम (सािडजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औसा (स्ज.लातुर) येथील राषरीय महामागड औसा व लामजना क्रकल्लारी उमरगा तसेच 
लातूर त े जदहराबाद रस्त्याच े सरुु असलेल्या रस्त्याींच्या कामात पयाडयी रस्ता वाहतकुीसाठी 
केला नसून या रस्त्यावरील वाहतूक बींद झाल्यान ेसदरची  वाहतकू जवळच्या प्रमुख  स्जल्हा 
मागड व राज्य मागड रस्त्यावरून वळती करावी लागल्यामुळे औसा तालुक्यातील औसा-
याकतपूर-लामजना ,बलेकुीं ड-माकणी, आशिव-क्रकल्लारी, औसा-नागरसोगा-क्रकल्लारी, ननलींगा-
कासार शसरिी, नारींगवाडी त े कासार शसरिी आदी अनेक रस्ते अवजड वाहतकुीमळेु खराब 
झाल्याच ेमाहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिडनास आलेले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रमुख स्जल्हा मागड व राज्य मागड रस्त्याींची सुिारणा करण्याबाबत  
स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी मा.सावडजननक बाींिकाम मींिी, महाराषर राज्य याींच्याकड े माहे 
रे्फब्रुवारी-माचड, २०२० मध्ये वा त्या दरम्यान ननवेदनाद्वारे मागणी केली आहे तसेच कायडकारी 
अशियींता सा.बाीं.ननलींगा याींनी सदरील रस्त्याींच्या  दरुुस्तीच्या कामासाठीचा प्रस्ताव 
वविागामार्फड त िासनास सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळुन आले व 
तद्नुसार वाहतुकीकरीता अत्यींत खराब झालेल्या सदरहु प्रमुख स्जल्हा मागड व राज्य मागड 
रस्त्याींची दरुुस्ती करण्याबाबत िासनाने कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण (२६-११-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे.   
(२) होय, हे खरे आहे.   
(३) औसा-याकतपूर-लामजना, बलेकुीं ड-माकणी, आशिव-क्रकल्लारी, औसा-नागरसोगा-क्रकल्लारी, 
ननलींगा – कासार शसरिी, नारींगवाडी ते कासार शसरिी रस्त्याींवर द्वववावषडक देखिाल व दरुुस्ती 
अींतगडत खड्ड े बुजवुन रस्ता वाहतुकीस सुस्स्थतीत ठेवण्यात आला आहे. माचड २०२० च्या 
अथडसींकल्पामध्ये ३ कामाींना रु २.४३ को्ी इतक्या क्रकीं मतीच्या कामाींना मींजुरी देण्यात आली 
आहे. तसचे सद्यस्स्थतीत औसा मतदारसींघाींतगडत राज्यमागाडवरील ८१.७५ क्रकमी व प्रस्जमा 
वरील १४६.६५ क्रकमी लाींबीतील डाींबरी रस्त ेपषृठिागावरील खड्ड ेबुजववणे बाबत मींजूरी प्राप्त 
आहे. राज्यमागड व प्रमखु स्जल्हा मागड रस्त्यावरील डाींबरी रस्ते पषृठिागावरील खड्ड ेबजुववणे 
व इतर अनुषींधगक काम े प्रगतीत असून दद.२२/११/२०२० पयतं राज्यमागड रस्त्यावरील व 
दद.१५/१२/२०२० पयतं प्रमुख स्जल्हा मागड रस्त्यावरील खड्ड े िरून पुणड करण्याचे ननयोजन 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही, 

___________ 
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बाांधिाम व्यिसायातीि स्थािर सांपदा िायदा (रेरा) मधीि नागरीि दहताची  
ििमे स्थधगत िरण्यात येणार असल्याबाबत 

  

(३७)  १२८१७ (१९-०९-२०२०).   श्री.रमेश िोरगाांििर (भाांडूप पजश्चम) :   सन्माननीय 
गहृननमाडण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बाींिकाम व्यवसायातील स्थावर सींपदा कायदा (रेरा) मिील कलम नीं.१२, १४, १८, १९, ७१ 
ही नागरीकाींच्या दहताची कलमे स्थधगत करण्याचे षडयींि काही ववकासकाींनी आखले असनू 
ववकासकाींच्या दबावामुळे कें द्र िासनसुद्धा सकारात्मक प्रनतसाद देत असून त्यामुळे ग्राहक तथा 
प्रकल्पग्रस्ताींच्या अधिकारावर गदा येणार असल्यान ेमहाराषर वगळता इतर राज्यातील “रेरा” 
प्राधिकरणान ेत्यास ववरोि केल्याची बाब ददनाींक १६.५.२०२० रोजी वा त्या समुारास ननदिडनास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषरातील रेरा प्राधिकरण अधिकाऱ्याींनी ग्राहक दहताच्या कलमाींना स्थधगती 
मागणीस ववरोि न करण्याचे सवडसािारण कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, सदर कलमाींना स्थधगती ददल्यास ग्राहकाींवर िववषयात अन्याय झाल्यास 
ग्राहकाींनी न्याय शमळण्यासाठी कोणाकड ेदाद मागणे अपेक्षक्षत आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त १२, १४, १८, १९, ७१ दह कलमे रेरा मिुन वगळल्यास ग्राहक 
दहताच्या दृष्ीने नववन अथवा तत्सम कलमाींची आखणी करणेसाठी क्रकीं वा सदर कलमाींना 
स्थधगती न शमळण्यासाठी राज्य िासन कें द्र िासनाकड े पाठपुरावा करणार आहे काय क्रकीं वा 
केला आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जजतेंद्र आव्हाड (०३-१२-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही 

___________ 
  

सोिापूर महानगरपालििा हद्दीतीि रस्त्याांच्या दमरुस्तीसावी ननधी उपिब्ध िरुन देणेबाबत 
  

(३८)  १२८४३ (१९-०९-२०२०).   श्री.समभाष देशममख (सोिापूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर महानगरपाशलका हद्दीतील रस्त्याींच्या दरुुस्तीसाठी ननिी उपलब्ि करुन देणेसाठी 
आयुक्त, सोलापूर महानगरपाशलका याींनी नगरववकास वविागाकड ेमाहे एवप्रल, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान मागणी केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रस्त्याींच्या कामासाठी ननिी उपलब्ि करुन देणेसाठी िासनान ेकोणती 
कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 



वव.स. ३७ (37) 

श्री. एिनाथ लशांदे (०४-१२-२०२०) : (१) नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

वििेपािे पजश्चमेिा (ममांबई) असिेल्या प्रेमनगर येथीि एसआरए  
प्रिल्प अनिे िषािंपासून प्रिांबबत असल्याबाबत 

  

(३९)  १३०१६ (२०-०९-२०२०).   श्री.समनीि राणे (बोरीििी) :   सन्माननीय गहृननमाडण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) झोपडप््ी पुनवडसनाच्या अनेक योजना प्रलींत्रबत असून काही प्रकल्पाींचे बाींिकाम बींद 
असल्याच ेनुकतचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिडनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ववलेपाले पस्श्चमलेा (मुींबई) असलेल्या प्रेमनगर येथील एसआरए प्रकल्प अनेक 
वषांपासून प्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त योजनतेींगडत कामाींना गती देण्याबाबत िासन स्तरावर कोणती कायडवाही 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जजतेंद्र आव्हाड (०७-१२-२०२०) : (१) हे अींित: खरे आहे. 
     माहे जानेवारी, २०२० दरम्यान घेण्यात आलेल्या झोपु. योजनेच्या आढावामध्ये अस े
ननदिडनास आले आहे की, काही झोपडपट्टी पुनवडसन योजना ्या ववववि कारणास्तव रखडल्या 
आहेत.   जसे की, ववत्त पुरवठ्याअिावी, न्यायालयीन तीं्े/वाद, ववववि िासकीय यींिणा 
याींच्या मार्फड त वेळीच ना-हरकत प्राप्त न होणे (CRZ-II, Civil Aviation, MOEF, Defence 
etc) इत्यादी. त्याकरीता झोपडपट्टी पुनवडसन प्राधिकरणामार्फड त सातत्याने पाठपुरावा करण्यात 
येत आहे. 
(२) प्रस्तुत प्रेमनगर ववलेपाले सह.गहृ.सींस्थेची योजना ववकास ननयींिण ननयमावली, १९९१ च्या 
ननयम ३३(१०) अींतगडत असनू सदर स्स्थत जशमनीची मालकी ही बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेची 
आहे. 
     सदर योजनेचा प्रस्ताव सन २००२ मध्ये स्वीकृत केल्यानींतर योजनेबाबत उच्च 
न्यायालयात सन २००४ मध्ये दावा दाखल करण्यात आला होता. त्यानसुार प्रकरण 
न्यायप्रववष् होते. तद्नींतर सन २००९ मध्ये न्यायालयीन दावा ननकाली ननघाल्यानींतर सदर 
योजनेस दद.२५.०१.२०११ रोजी आियपि जारी केले आहे.  
     पुनवडसन इमारतीच्या जोत्यापयतंच्या बाींिकामास (Plinth C.C.) दद.२४.४.२०१७ रोजी 
देण्यात आली आहे. त्यानुसार ववकासकाने जोत्यापयतंच ेबाींिकाम पूणड केले आहे. 
     ववकासकाने झोपडीिारकाींना २६९ चौ.रू्फ्ा रवजी ३०० चौ.रू्फ्ाची सदननका देण्यासाठी 
योजनेच ेरुपाींतरण ववकास ननयींिण व प्रोत्साहन ननयमावली, २०३४ नुसार प्रस्ताववत केले आहे. 
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(३) प्रवतडन ननदेिालय (E.D.) याींनी दद.०५.०३.२०२० रोजीच्या पिान्वये मे.डी.एच.एर्फ.एल. व 
मे. वािवा गु्रप ऑर्फ कीं पनीज याींची PMLA ॲक््, २००२ अींतगडत चौकिी सुरु केली असून 
सदर कीं पन्याींनी ववलेपाले प्रेम नगर एस.आर.ए. योजनेच े ववकासक मे.शसगनतया कीं स्रक्िन 
प्रा.शल. याींना योजनेकरीता कजड (Loan) ददले आहे. त्यामुळे चौकिी होईपयतं योजना “जैसे थे” 
स्स्थतीत ठेवण्यात यावी, असे ननदेि ददले आहेत. त्याअनुषींगान े ववकासकास दद.१७.०३.२०२० 
रोजीच्या पिान्वये योजना “जैसे थे” स्स्थतीत ठेवण्याकरीता आदेशित केले आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ममांबई शहरात दोन दविाणी झोपडयाांसावी समूह पमनविडिासाची  
योजना राबविण्याच्या धोरणाबाबत 

  

(४०)  १३०१८ (२०-०९-२०२०).   श्री.समनीि राणे (बोरीििी) :   सन्माननीय गहृननमाडण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील झोपडपट्टी पुनववडकासाच्या मींदावलेला वेग वाढववण्याकररता एसआरएकडून 
प्रथमच िहरात दोन दठकाणी झोपडयाींसाठी समूह पुनववडकासाची योजना राबववण्याच े िोरण 
िासनाने माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्या दरम्यान अवींलत्रबलेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या िोरणाच े थोडक्यात स्वरुप काय आहे, तसचे या िोरणामुळे झोपडपट्टी 
पुनववडकासाच े वेग किाप्रकारे वाढणार आहे व झोपडपट्टीिारकाींना याचा र्फायदा किा प्रकारे 
होणार आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनान ेकोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे तसेच 
सदरील िोरणाची अींमलबजावणी केव्हापासून करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जजतेंद्र आव्हाड (०७-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही.    

___________ 
  

श्रीगोंदा ि िजडत (जज.अहमदनगर)या दोनही तािमक्याच्या हद्दीत असिेल्या  
िोहिरा पमिाच्या वििासािड ेदमिडक्ष होत असल्याबाबत 

  

(४१)  १३०८१ (१९-०९-२०२०).   श्री.बबनराि पाचपमते (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय सािडजननि 
बाांधिाम (सािडजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सावडजननक बाींिकाम वविागाच्या अखत्यारीत येत असलेला लोहकरा पूल हा श्रीगोंदा व 
कजडत (स्ज.अहमदनगर) या दोन्ही तालुक्याच्या सरहद्दीवर येत असल्याने या पुलाच्या 
ववकासाकड ेदलुडक्ष होत असल्याच ेमाहे म,े २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिडनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरहू पुलाची दघुड् ना झाल्यास मोठ्या प्रमाणात स्जवीत व ववत्त हानी होणार 
असल्याने पलूाचे सवेक्षण करुन लोहकरा पलूाच्या बाींिकामासाठी िासनाने कोणती कायडवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. अशोिराि चव्हाण (११-१२-२०२०) : (१) हे अींित: खरे आहे. 
     पुल श्रीगोंदा व कजडत (स्ज.अहमदनगर) या दोन तालुक्याच्या हद्दीत आहे तथावप त्यावर 
दलुडक्ष होत नाही. 
(२) व (३) ववषयाींक्रकत पुलाच्या कााँक्री् वेअरीींग को् दरुुस्ती करण्यासाठी, पुल व मोऱ्या 
दरुुस्ती कायडक्रम सन २०२०-२१ अींतगडत मींजुरी ददली असून सदरील पलुाच्या दरुुस्तीचे काम 
हाती घेण्यात आले आहे. 

___________ 
  

ममांबई महानगर वििास प्राधधिरणातरे् घेण्यात आिेल्या  
नॉन एजक्झक्यमदटि पदाच्या भरतीबाबत 

  

(४२)  १३१४१ (२०-०९-२०२०).   श्री.लमहीर िोटेचा (ममिमांड) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगर ववकास प्राधिकरणातरे्फ नॉन एस्क्झक्युद्व्ह पदाच्या १०५३ जागेकररता माहे 
सप् े्ंबर, २०१९ मध्ये वा त्या दरम्यान ऑनलाईन परीक्षा घेतली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनेक उमेदवाराींच्या प्रमाणपिाींची पडताळणी बाकी असताींना ४२ उमेदवाराींना 
हैद्राबाद येथे प्रशिक्षणाला पाठववण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ननवड झालेल्या उमेदवाराींची अधिकृत यादी वेबसाई् वर प्रकाशित झालेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळुन आले व 
तद्नुसार िासनाने कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (०८-१२-२०२०) : (१), (२) व (३) महा मुींबई मरेो सींचलन महामींडळामार्फड त 
ददनाींक ९ सप् े्ंबर, २०१९ रोजी ३४ सींवगाडतील एकूण १०५३ अकायडकारी पदे िरणेकररता 
जादहरात प्रशसद्ध करण्यात येऊन ऑनलाईन अजड मागववण्यात आले. त्यापकैी १५ सींवगाडतील 
२९२ पदे मुलाखत आिाररत होती. उवडरीत १९ सींवगाडतील ७६१ पदाींसाठी सींगणक आिाररत 
चाचणी घेण्यात आली. त्यामिील उमेदवाराींना गुणवत्तेनुसार प्रमाणपि े व कागदपिाींच्या 
पडताळणीसाठी बोलववण्यात आले. त्यानींतर सुरक्षीततेसाठी आवश्यक असलेल्या पदाींकररता 
सायको मेदरक ्ेस्् (पी.ए.्ी) घेण्यात आली व त्यामध्ये उत्तीणड झालेल्या उमेदवाराींचा ववचार 
करण्यात आला. आवश्यक त्या पडताळणीनींतर तात्पुती ननवड यादी सींकेतस्थळावर प्रशसध्द 
करण्यात आली. त्यापकैी ११ रेन पायल् िींद्ींग व ३१ स््ेिन कीं रोलच ेअिा ४२ उमेदवाराींना 
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पाच मदहन्याींच्या प्रशिक्षणासाठी हैद्राबाद येथ े पाठववण्यात आले असून िववषयात 
आवश्यकतेनुसार उवडररत गुणवत्तािारक उमेदवाराींना ्प्या्प्प्यान ेप्रशिक्षणासाठी पाठववण्याच े
महा मुींबई मेरो सींचलन महामींडळामार्फड त ननयोस्जत आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पारोळा (जज.जळर्ाांव) नगरपररषद वििास आराखड्यात दाखविण्यात आिेल्या  
आरक्षणापैिी आरक्षण क्र १९ ि ५० िगळण्याबाबत 

  

(४३)  १३२७२ (०७-०९-२०२०).   श्री.धचमणराि पाटीि (एरांडोि) :   सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पारोळा (स्ज.जळगाींव) नगरपररषद ववकास आराखड्यात ददनाींक १२ ऑक्टोबर, १९९० रोजी 
वा त्या सुमारास दाखववण्यात आलेल्या आरक्षणापकैी आरक्षण क्र. १९ व ५० आरक्षणातून 
वगळण्यात आले असताींना प्रत्यक्षात अदयापही सदरचे आरक्षण वगळण्यात आलेले नाही, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आरक्षण वगळण्यासींदिाडत मा.मखु्याधिकारी, पारोळा नगरपररषद याींना ददनाींक 
७ नोव्हेंबर, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास लेखी पिाद्वारे ववनींती केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले व 
त्यानुसार सदर आरक्षण वगळणे सींदिाडत िासनाने काणेती कायडवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (०१-१२-२०२०) : (१) नाही. 
     पारोळा नगरपररषदेच्या सुिारीत मींजुर ववकास योजनमेध्ये आ.क्र. १९ व ५० ही अनकु्रम े
Slum Improvement Scheme व बगीचासाठी ननदेशित करण्यात आलेली होती. आ.क्र. ५०, 
बगीचा खालील ग् नीं.३२ व ३३ पैकी ग् नीं.३३ वरील जशमन मालकाींनी सन २००३ साली 
बजाववलेल्या महाराषर प्रादेशिक ननयोजन व नगर रचना अधिननयम १९६६ चे कलम १२७ 
खालील सुचनेच्या अनुषींगान े सदर जागेवरील आरक्षण व्यपगत झाल्यान े नगरपररषदेने या 
जागेतील दकुान कें द्राच्या बाींिकाम नकािास दद. ०९.०६.२००५ रोजी परवानगी ददल्याच ेददसते. 
आ.क्र. १९ Slum Improvement Scheme या आरक्षणाकरीता कलम १२७ खालील सूचना 
बजावण्यात आलेली नाही. यास्तव आ.क्र.१९ मींजूर ववकास योजनेतनू व्यपगत करण्यात आलेले 
नाही. 
     िासन ननयुक्त अधिकारी तथा सहायक सींचालक, नगर रचना, जळगाव, ववकास 
योजना, पारोळा याींनी पारोळा िहरासाठी दसुरी सुिाररत प्रारुप ववकास सदर ववकास योजना 
सींबींिीची सवड विैाननक कायडवाही पुणड करुन सदर प्रारुप ववकास योजना कलम ३० अन्वये 
दद.२७.०५.२०१९ रोजीच्या पिान्वये िासनास मींजुरीसाठी सादर केली आहे. सुिारीत मींजूर  
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ववकास योजनेतील आ.क्र. १९ च ेके्षि आता उक्त दसु-या सुिारीत प्रारुप ववकास योजनेमध्ये 
आ.क्र.१० मध्ये समाववष् करुन Slum Development Scheme यासाठी प्रस्ताववत करण्यात 
आले आहे. 
     तसेच सुिारीत मींजूर ववकास योजनेतील आ.क्र. ५० हे उक्त दसु-या सुिारीत प्रारुप 
ववकास योजनेमध्ये आ.क्र.२१ “पाक्रकंग” यासाठी प्रस्ताववत करण्यात आले होत.े या 
आरक्षणाखालील ग् नीं.३२ व ३३ पैकी ग् नीं. ३३ च े मालक श्री. ननतीन दत्तािय सोनार रा. 
पारोळा याींनी ग् नीं. ३३ या जागेवर स्जल्हाधिकारी जळगाींव याींनी वाणणज्य प्रयोजनाथड 
त्रबनिेती आदेि ददलेले असल्यान ेउक्त शमळकतीवर प्रारुप ववकास योजनेत चकुीन ेदिडववण्यात 
आलेले आ.क्र.२१ पाक्रकंगचे आरक्षण रद्द करुन वाणणज्य वापर दिडववण्याची ववनींती केली होती 
त्यास अनुसरुन नगरपररषदेने सुिारीत प्रारुप ववकास योजना िासनास मींजुरीसाठी सादर 
करताींना रे्फरबदल क्र. एम-२ अन्वये ग् नीं. ३३ वरील आ.क्र.२१ पाक्रकंगचे आरक्षण वगळून 
सदर जागा ववद्यमान वाणणज्य वापराखाली प्रस्ताववत करण्यात आली आहे  व  ग् नीं. ३२ 
्या जागेवर आ.क्र. २१- अे हे पाक्रकंगसाठी प्रस्ताववत करण्यात आले आहे.  
(२) होय. 
(३) नगरपररषदेने वरीलनुसार िासनास सादर केलेल्या दसु-या सुिारीत प्रारुप ववकास योजनेस 
मींजूरी देताींना िासनाकडून गुणवत्तेनुसार ननणडय घेण्यात येणार आहे. 
(४) लागू नाही. 

___________ 
  

नागपूर महामागड क्र ६ िरीि नाांदगािपेव येथीि टोिमधून शहरातीि  
नागरीिाांना टोिममक्त िरण्याबाबत 

  

(४४)  १३२९६ (१९-०९-२०२०).   श्री.देिेंद्र भमयार (मोशर), श्री.राजिम मार पटेि (मेळघाट), 
श्री.रईस शेख (लभिांडी पूिड), श्री.अबू आजमी (मानखूदड लशिाजीनगर), श्री.बळिांत िानखड े
(दयाडपरू) :   सन्माननीय सािडजननि बाांधिाम (सािडजननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  
(१) नागपूर महामागड क्रमाींक ६ वरील नाींदगावपेठ येथील ्ोलमिून िहरातील नागरीकाींना 
्ोलमुक्त करण्याच ेआश्वासन देण्यात आले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, केवळ ५ ते ६ क्रकमी वापराच्या रस्त्यासाठी पूणड ्ोल आकारणी होत असल्याने 
स्थाननक नागरीकाींना आधथडक िुदंड पडत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मोिी, वरुड, िेदरूजनाघा् या तीन नगर पररषदाींनी व दोन्ही तालुक्यातील सवड 
ग्रामस्थाींनी ्ोलमुक्तीबाबत ठराव सींमत केला असनु मागील वषाडपासून याबाबत नागरीक, 
लोकप्रनतननिी याींनी ननवेदने देऊन आींदोलनेही केली आहेत परींतु याबाबत प्रिासनाकडून 
वारींवार आश्वासन े देवूनही अद्याप स्थाननक नागररकाींना ्ोलमुक्ती शमळाली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर ्ोलमुक्तीबाबत िासनान े कोणता ननणडय घेतला आहे व त्यानुसार 
िासनाने कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ लशांदे (२५-११-२०२०) : (१) नागपूर महामागड क्रमाींक ६ वरील नाींदगावपेठ येथील 
्ोलनाका कें द्र िासनाच्या िारतीय राषरीय राजमागड प्राधिकरण याींच्या अखत्यारीत आहे. 
     हे खरे नसून अिी माहीती या कायाडलयास उपलब्ि नसल्याच ेप्रकल्प सींचालक. िारतीय 
राषरीय राजमागड प्राधिकरण, अमरावती याींनी कळववले आहे. 
(२) हे खरे नाही, अस ेप्रकल्प सींचालक. िारतीय राषरीय राजमागड प्राधिकरण, अमरावती याींनी 
कळववले आहे. 
     राषरीय महामागड क्र.६ च्या क्रक.मी.१००/०० ते क्रक.मी.१६६/७२५ या सेक्िनचे सुमारे ६६.०० 
क्रकमीचे चौपदरीकरणाचे काम BOT तत्वावर पूणड करण्यात आले असून मींजूर प्रकल्पीय 
आराखडयानुसार ६६.७२५ क्रक.मी. लाींबीचा महामागाडच्या ्ोल वसुलीसाठी NHAI च्या 
ननकषानुसार नाींदगाींव पेठ नस्जक क्रक.मी.१४२/८०० येथे ्ोल र्फी प्लाझा उिारण्यात आला 
आहे. 
     तसेच कें द्र सरकारच्या ्ोल र्फीच्या पॉलीसीनुसार ्ोल प्लाझापासून २० क्रक.मी.अींतराच्या 
पररसरातील रदहवािाींसाठी त्याींच्या अव्यावसानयक वाहनाींना सवलतीच्या दरात माशसक पास 
उपलब्ि करण्याची तरतूद आहे. या माशसक पासच ेदर हे ्ोल र्फी पॉलीसी २००८ नुसार असून 
वेळोवेळी करण्यात आलेल्या Amendments नुसार आहेत. त्यामुळे स्थाननक नागररकाींना 
आधथडक िुदंड पडत आहे, हे खरे नाही. 
(३) होय, हे अींित:खरे आहे. 
     मोिी, वरुड च्या नागररकाींनी ननवेदने ददली असून आींदोलन केले आहे,हे खरे आहे. परींतु 
मोिी, वरुड ही गाव े्ोल प्लाझापासून २० क्रक.मी.च्या मयाडदेपेक्षा जास्त अींतरावरील असल्यान े
त्याींना ्ोल र्फी पॉलीसी २००८ नुसारची माशसक र्फी सवलत उपलब्ि नाही. तसेच ्ोल र्फी 
पूणडपणे मार्फीचे प्रवािान ्ोल र्फी पॉलीसी मध्ये नाही, असे प्रकल्प सींचालक. िारतीय राषरीय 
राजमागड प्राधिकरण, अमरावती याींनी कळववले आहे. 
(४) सदर ्ोलमुक्तीबाबतचा ननणडय िारतीय राषरीय राजमागड प्राधिकरण, नवी ददल्ली याींचे 
अखत्यारीत येत असल्यान े या सींदिाडतील प्राप्त ननवेदने त्याींचकेड े सादर करण्यात आली 
आहेत, असे प्रकल्प सींचालक. िारतीय राषरीय राजमागड प्राधिकरण, अमरावती याींनी कळववले 
आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

डोंबबििी (जज.वाणे) येथीि शास्त्रीनगर रुग्णाियात प्रिेशद्िारािरीि िवड्यािर आणण 
पॅसेजमध्येच बसिून रुग्णाांना ऑजक्सजन िाििे जात असल्याबाबत 

(४५)  १३४४३ (२०-०९-२०२०).   श्री.अबू आजमी (मानखूदड लशिाजीनगर) :   सन्माननीय 
नगर वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) डोंत्रबवली (स्ज.ठाणे) येथील कोरोनाबाधित रुग्णाींना रुग्णालयातील खा्ा सींपल्याचे साींगत 
रुग्णालयाच्या प्रवेिद्वारावरील कठड्यावर आणण पॅसेजमध्येच बसवून रुग्णाींना ऑस्क्सजन 
लावले जात असल्याचे वास्तव कल्याण–डोंत्रबवली महानगरपाशलकेच्या िास्िीनगर रुग्णालयात 
ननदिडनास आल्याची बाब ददनाींक ६ जुलै, २०२० रोजी वा त्या सुमारास ननदिडनास आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर बाब िोकादायक असनू िासनान े उक्त प्रकरणी कारवाई करावी अिी 
मागणी सामान्य नागररक, लोकप्रनतननिी व सेवािावी सींस्था याींच्यातरे्फ करण्यात येत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनान ेचौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले 
व त्यानसुार पुढे कोणती उपाययोजना करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (२५-११-२०२०) : (१), (२) व (३) • राज्य िासनाने कोववड-१९ उपाययोजना 
ननयम २०२० मिील ननयम क्र. ३ नुसार आयुक्त, कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपाशलका याींना 
सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोवषत केले आहे. 
• दद. ३०.०३.२०२० रोजीपासून िास्िीनगर, डोंत्रबवली हे हॉस्स्प्ल डडेडके्े् कोववड हॉस्पी्ल 
म्हणून घोवषत केलेले असून सदर रूग्णालयाची बेड क्षमता ४२ इतकी आहे. 
• कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपाशलका के्षिातील िहरी व ग्रामीण िागातील आधथडकदृषट्या गरीब 
व गरजू व्यक्ती कोरोना बािीत झाल्यास पुढील योग्य त्या उपचाराकरीता िास्िीनगर 
रूग्णालयात दाखल होतात. 
• सदर रूग्णालयात दररोज सुमारे ६५ ते ७० रूग्ण उपचारासाठी दाखल होत असत. 
• अपघात कक्ष वविाग व इतर वॉडाडतील सवड खा्ा पुणड िरल्यानींतर ज्या कोरोना बािीत 
रूग्णाींना प्राणवायचूी (O२) आवश्यकता होती अिा रूग्णाींस वेळप्रसींगी अपघात कक्षात खुचीवर 
बसूवन प्राणवायू (O२) देण्यात येत होता, ही वस्तुस्स्थती आहे. 
• यामध्ये प्रामुख्याने रूग्णाींचे प्राण वाचावे हा एकमेव उदे्दि असून उपलब्ि खा्ा सींपल्यानींतर 
दसुऱ्या रूग्णालयात खा्ा उपलब्ि होईपयतं ही सोय करण्यात आलेली होती.  
• सदर प्रकरणी कारवाई करावी अिा आियाचे ननवेदन प्राप्त झाले नसल्याचे कल्याण-
डोंत्रबवली महानगरपाशलकेन ेकळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

लभिांडी महानगरपालििा (जज.वाणे) के्षत्रात ९७८ इमारती धोिादायि असल्याबाबत 
  

(४६)  १४२८४ (१७-०८-२०२०).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शिवींडी महानगरपाशलका (स्ज.ठाणे) के्षिात एकूण ५ प्रिाग सशमत्या असून या सवड 
प्रिागात एकूण ९७८ इमारती िोकादायक असल्याचे एका अहवालात आढळून आले असल्याच े
ननदिडनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ९७८ इमारतीमध्ये २ हजार ४६० कु्ुींब ेवास्तव्यास असल्याचेही ननदिडनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महानगरपाशलका के्षिात िोकादायक इमारतीींची सींख्या वाढली असून प्रिासनाच े
याकड े दलुडक्ष झाले असून मागील २ वषांत ववववि दठकाणी इमारती कोसळण्याच्या घ्ना 
घडल्या असून यात २२ जणाींचा मतृ्यू झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 



वव.स. ३७ (44) 

(४) असल्यास, महानगरपाशलका प्रिासनान े या कु्ुींबाींना घरे ररकामी करण्याच्या नो्ीसा 
बजावल्या असनू त्यामुळे रदहवाश्याींमध्ये शितीचे वातावरण पसरले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले 
व त्यानसुार कोणती उपाययोजना वा कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथ लशांदे (०२-१२-२०२०) : (१), (२) व (३) शिवींडी ननजामपुर िहर 
महानगरपाशलकेतील प्रिाग सशमती १ ते ५ मध्ये  सद्यस्स्थतीत १०३ इमारती अनतिोकादायक 
आहेत. तसेच ३०७ इमारती िोकादायक शे्रणीत असल्याची वस्तुस्स्थती शिवींडी ननजामपुर िहर 
महानगरपाशलकेनी कळववली  आहे.  
     सदर इमारतीींमध्ये १३२३ कु्ुींब वास्तव्यास आहेत. तसेच महानगरपाशलका के्षिामध्ये 
मागील दोन वषाडत दोन इमारती कोसळण्याच्या दघुड् नेत एकूण ४० व्यक्ती मतृ्यूमुखी पडले 
असल्याची बाब शिवींडी ननजामपुर िहर महानगरपाशलकेन ेकळववले आहे.   
(४) शिवींडी ननजामपुर िहर महानगरपाशलका घरे ररकामी करताना खालीलप्रमाणे उपाययोजना 
करते:- 
• महानगरपाशलकेची इमारत िोकादायक/अनतिोकादायक झाल्यास महानगरपाशलकेमार्फड त 
त्याींच्या कमडचाऱ्याींची सोय केली जाते.  
• तसेच िहरातील इतर िोकादायक/ अनतिोकादायक इमारतीमिील नागरीकाींची सोय 
साींस्कृतीक कें द्र, रािननवारा कें द्र व महानगरपाशलकेच्या िाळाींमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात 
करण्याचे महानगरपाशलकेच ेननयोजन आहे.  
• िोकादायक/अनतिोकादायक इमारतीमिील रहीवािाींना तात्परुत्या स्वरुपात राहण्याची 
व्यवस्था करण्याकरीता ्ा्ा आमींिा व रें्ल हौशसींग सींकुलातील काही सदननका शमळण्याकरीता 
शिवींडी िहर महानगरपाशलकेमार्फड त मुींबई महानगर प्रदेि ववकास प्राधिकरण याींच्याकड े पि 
व्यवहार करण्यात आला आहे.  
(५) महानगरपाशलका के्षिातील मोडकळीस आलेल्या इमारतीींवर कायडवाही करण्यासाठी िासनान े
ददनाींक ०५.११.२०१५ च्या पररपिकान्वये कायडपध्दती ननस्श्चत केली आहे. 
     तथावप, शिवींडी ननजामपुर िहर महानगरपाशलकेने त्याींच्या के्षिातील अनतिोकादायक व 
िोकादायक इमारतीींचे सी-१, सी-२ए, सी-२बी, सी-३ वगीकरण केले असून त्यानसुार २२२ 
िोकादायक इमारतीींना नो्ीसा बजाववण्यात आल्या आहेत.  तर इतर इमारतीबाबत 
सद्यस्स्थती खालील प्रमाणे आहे:- 
• ननषकाशसत इमारती-२७ 
• वीज पुरवठा खींडीत इमारती-३ 
• इमारतीींचे दरुूस्तीच ेकाम सुरू-६७ 
• इमारती ननमडनुषय - ८३ 
• न्यायप्रववषठ प्रकरणे- ८  
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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विटा (जज.साांगिी) शहरातीि अांतगडत रस्त्याांची दमरिस्था झाल्याबाबत 
  

(४७)  १८७३९ (२५-११-२०२०).   श्री.अननि बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वव्ा (स्ज.साींगली) येथील ग्रामीण रुग्णालय पररसर व िहरातील अींतगडत रस्त्याींची   
पावसामळेु दरुवस्था झाल्याच ेनकुतेच माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिडनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू रस्ते अत्यींत खराब झाल्यामळेु येथील नागररकाींना व वाहन चालकाींना   
िास सहन करावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त रस्त्याींची िासनाने पाहणी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
त्यानूसार उक्त रस्त्याींची तातडीने दरुुस्त्ती करण्याबाबत िासनस्तरावरुन कोणती कायडवाही 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (०२-१२-२०२०) : (१) व (२) सदर पररसरात झालेल्या पावसाने रस्त्याला 
अनेक दठकाणी खड्ड ेपडल्याचे ददसून आले आहे.  
(३) व (४) सदर रस्त्यावर पडलेले खड्ड े मुरुमाचे िराव ्ाकून पॅचवकड  करण्याच े कायाडदेि 
नगरपररषदेने ददनाींक ३ नोव्हेंबर, २०२० रोजी सींबींधित कीं िा्दारास ददले आहेत. सदर काम 
प्रगतीपथावर आहे.  

___________ 
  
बहृनममांबई महानगरपालििेच्या िे/पूिड विभागाच्या हद्दीतीि विमानतळाच्या टलमडनि-२ इमारतीस 

ननयमबा्य पद्धतीन ेमािमत्ता िरात सूट ददिी जात असल्याबाबत 
  

(४८)  १८८२० (२५-११-२०२०).   श्री.रमेश िटिे (अांधेरी पूिड) :   सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या के/पूवड वविागाच्या हद्दीत येणाऱ्या छिपती शिवाजी महाराज 
ववमानतळाच्या नववन ्शमडनल-२ सींकुलाला सन २०१४ पासून मालमत्ता कर लावण्यात आला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेने मींजूर केलेल्या िाींडवली मूल्य मालमत्ता कर 
ननयमावली सन २०१० व सन २०१५ नुसार सींकुलातील ववववि इमारती जस ेकी, ्शमडनल, 
ववमानतळ इमारत, वाहनतळ इत्यादी सींपूणड इमारतीला मींजूर पररगणक (Factor) नुसार 
मालमत्ता कर लावणे आवश्यक होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ववमानतळ इमारतीला सद्यस्स्थतीत आकारण्यात आलेला मालमत्ता कर रु. ३ 
को्ी रवजी ननयमावलीनसुार रु.५० को्ी वावषडक कर लागू व्हावा असा प्रस्ताव के/पूवड 
वविागातरे्फ मुख्यालयास पाठववण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, सदर सींकुलातील ववववि इमारतीींना सन २०१४ पासून ननयमबा्य पध्दतीने 
करमार्फी ददली जात असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ वा त्यादरम्यान ननदिडनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकिी केली आहे काय, चौकिीनसूार ननयमावलीनुसार कर न 
आकारता अननयशमतता करून महसूल बुडववणाऱ्या सींबींधित अधिकाऱ्याींवर िासन कोणती 
कारवाई करणार वा कररत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. एिनाथ लशांदे (०३-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमार्फड त सदर सींपूणड इमारतीला मींजूर पररगणक नुसार मालमत्ता 
कर लावण्यात आला आहे. 
(३) ववमानतळ ्शमडनल-२ ही इमारत लेखा क्रमाींक KE०५०६०६५०५०००० (रे्फज I व II) व लेखा 
क्रमाींक KE०५०६०६४९१०००० (रे्फज III व IV) या क्रमाींकाींन्वये करननिाडररत करण्यात आली 
आहे. 
     सदर दोन्ही लेखा क्रमाींकाींचा वावषडक मालमत्ता कर रु. ९.७३ को्ी इतका असून, सदर 
लेखाक्रमाींकाींच ेकरननिाडरण नवीन करप्रणाली अींतगडत असलेल्या मींजूर ननयमावलीनसुार ववववि 
वापरकत्याड प्रवगाडनुसार करण्यात आलेले आहे.  
     परींतु सदर मालमत्तेच्या मींजूर आराखडयात दिडववलेल्या वापरकताड प्रवगाडस स्थायी 
सशमतीने मींजूर केलेल्या िाींडवली मूल्य ननस्श्चत करण्याकररताच्या सन २०१० व सन २०१५ 
च्या ननयमावलीनसुार बहुववि िाराींक वापरुन िाींडवली मूल्याचे पररगणन करण्यात आले 
असून त ेयोग्य आहे.  
    तथावप सदर करननिाडरणाववरुध्द पक्षकाराने मुींबई महानगरपाशलका अधिननयम १८८८ च्या 
कलम १६३ नुसार आके्षप नोंदवला असून, त्यानुसार कलम १६५ अन्वये अद्याप सुनावणी 
प्रलींत्रबत आहे. 
  तसेच, बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या के/पूवड वविागामार्फड त सदर मालमत्तेच्या 
करवाढीसींबींिीची कायडवाही सुरु असून, करननिाडरण व सींकलन वविागाच्या दक्षता पथकाकडून 
प्रत्यक्ष स्थळ ननरीक्षण प्रस्ताववण्यात आले आहे.  
(४) सदर सींपूणड इमारतीला बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमार्फड त मींजूर पररगणकानुसार मालमत्ता 
कर लावण्यात आला असल्यामळेु करमार्फी देण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) व (६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
अांधेरी (पूिड) येथीि कक्रडा सांिम िाच्या जागेिरीि झोपडपट्टीधारिाांनी वििासिाची ि सहिारी 

गहृननमाडण सांस्थेची नेमणूि िेिेिी नसताांना योजनसे देण्यात  
आिेल्या ननयमबा्य मांजमरीबाबत 

(४९)  १८८२५ (२५-११-२०२०).   श्री.रमेश िटिे (अांधेरी पूिड) :   सन्माननीय गहृननमाडण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अींिेरी (पूवड) येथील मौज-ेमरोळ, न.िू.मा.क्र. ४३२ हा िूखींड क्रक्रडा सींकुल बाींिण्याकरीता 
आरक्षक्षत असून त्यावर झोपडपट्टी पुनवडसन योजना राबववण्याकरीता SRA /Eng /२१०८/KE 
/ML /LOI अन्वये झोपडपट्टी पनुवडसन प्राधिकरणाने मींजुरी ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर जागा महसूल वविागाची असून िासनान े ददनाींक १३ िानेवार , २०१० 
रोजी वा त्यासमुारास क्रक्रडा सींकुल बाींिण्यासाठी स्जल्हा क्रक्रडा सींकुल कायडकारी सशमती याींच्या 
नावे शमळकत पत्रिकेद्वारे त्याींना हस्ताींतरीत केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, स्जल्हा क्रक्रडा सींकुल बाींिण्याकरीता ददनाींक ११ मे, २०११ रोजी वा त्यासुमारास 
करण्यात आलेल्या सवेक्षणामध्ये प्रत्यक्ष जागेवर २५२ झोपड्या अस्स्तत्वात होत्या त्यापैकी 
१६१ झोपड्या अपाि आढळून आल्या होत्या, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर जागेवरील ५१% झोपडपट्टीिारकाींनी ववकासकाची व सहकारी गहृननमाडण 
सींस्थेची नेमणूक केलेली नसून कोणत्याही प्रकारच ेकरारनामे केलेले नसताींना, शमळकतिारक 
क्रक्रडा खात्याकडून मोकळ्या जागेवर क्रक्रडा सींकुल बाींिणे व उवडररत जागा झोपडपट्टी पुनवडसन 
योजनेस देण्याकरीता कोणतीही परवानगी ददलेली नसताींना झोपडपट्टी पुनवडसन प्राधिकरणान े
सदर योजनसे ददलेली मींजुरी ननयमबा्य असल्याचे ननदिडनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, सन २००९ पासनू त े सन २०२० पयतं मोकळ्या असलेल्या िखूींडावर क्रक्रडा 
सींकुल बाींिण्याकरीता स्थाननक लोकप्रनतननिी व क्रक्रडा वविागामार्फड त आराखड ेव अींदाजपिके 
तयार करण्यात आले असून त्याकड ेझोपडपट्टी पुनवडसन प्राधिकरणाने दलुडक्ष करून मींजुरी ददली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकिी करण्यात आली आहे काय, चौकिीनसुार ननयमबा्य 
देण्यात आलेली मींजूरी रद्द करण्याबाबत िासन कोणती कायडवाही करणार वा कररत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जजतेंद्र आव्हाड (०३-१२-२०२०) : (१) अींित: खरे आहे.  
     न.ि.ूक्र.४३२ मौज े मरोळ या िूिागाच े एकूण के्षिर्फळ १४७७०.१० चौ.मी. असून सदर 
िूखींडापैकी ९०००.४४ चौ.मी. झोपडपट्टी ग्रस्त के्षि आहे. मे.अगे् ररॲल््सड ॲण् ड डवे्हलपसड 
याींना गाींवदेवी एस.आर.ए. सहकारी गहृननमाडण सींस्थेच्या ववकासाकरीता दद.१६.११.२०१९ रोजी 
९०००.४४ चौ.मी. के्षिर्फळा कररता SRA/ENG/२८०१/KE/ML/LOI अन्वये आियपि ननगडशमत 
करण्यात आलेले आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) या प्रकरणी सक्षम प्राधिकारी तथा उप स्जल्हाधिकारी (अनत/ननषका) अींिेरी-२ याींनी 
दद.०४.०६.२०१८ रोजी प्रमाणणत केलेल्या पररशिष्-२ प्रमाणे न.िू.क्र.४३२(िाग) मौजे मरोळ या 
िासकीय जशमनीवर एकूण ४०० झोपड्या असून त्यापैकी १६७ झोपड्या पाि आहेत. 
(४) सदर जागेवरील झोपडपट्टीिारकाींनी स्थापन केलेल्या गाींवदेवी एस.आर.ए. सहकारी 
गहृननमाडण सींस्थेने दद.२०.०१.२०१४ रोजीच्या सवडसािारण सिेमध्ये पाररत केलेल्या ठरावान्वये 
ववकासकाची ननयुक्ती केली आहे व दद.२१.०२.२०१४ रोजी ववकासकासोबत ववकास करारनामा 
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केला आहे. तसेच ववकास ननयींिण व प्रोत्साहन ननयमावली २०३४ च्या ववननयम ३३(१०) 
(१.१५) नुसार ववकासकाींनी दद.०६.११.२०१९ रोजीच्या पिान्वये पाि झोपडीिारकाींपैकी ९३ 
म्हणजेच ५१% पेक्षा जास्त पाि झोपडीिारकाींचे करारनामे सादर केले आहेत. 
(५) गाींवदेवी एस.आर.ए. सहकारी सींस्थेच्या ववकासाकरीता ववकासक मे.अगे् ररअल््सड ॲण्ड 
डवे्हलपसड याींनी ववकास ननयींिण व प्रोत्साहन ननयमावली २०३४ नुसार आियपि ननगडशमत 
करण्याकरीता प्रस्ताव सादर केलेला होता. ववकास ननयींिण व प्रोत्साहन ननयमावली २०३४ च्या 
ववननयम ३३(१०) नुसार झोपडपट्टीग्रस्त िासकीय जशमनीचा ववकास करणे अनुजे्ञय आहे.  
 त्यानसुार म.ेअगे् ररअल््सड ॲण्ड डवे्हलपसड याींना सींदशिडत झोपडपट्टी पुनवडसन योजनेकरीता 
आियपि ननमडशमत करण्यात आलेले आहे.  
     तसेच १४७७०.१० चौ.मी. के्षिर्फळापैकी ९०००.४४ चौ.मी के्षिर्फळावर झोपडपट्टी पुनवडसन 
योजना राबववण्याचे प्रस्ताववत असून ५७६९.६६ चौ.मी. के्षिर्फळ असलेला ननयशमत आकाराचा 
िूखींड क्रक्रडा सींकुल उिारण्यासाठी स्जल्हा क्रक्रडा अधिकारी, मुींबई याींच्याकड े हस्ताींतररत 
करण्यात येणार आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(७) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  
बहृनममांबई महानगरपालििेच्या सी, डी, ई, िे (पजश्चम), एच (पजश्चम), पी (उत्तर) ि इतर सिड 

िॉडडमध्ये झािेिी अनधधिृत बाांधिामे ननष्ट्िालसत िरणेबाबत 
  

(५०)  १८८६३ (२५-११-२०२०).   अॅड.आिाश र्मां डिर (खामगाांि) :  सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपाशलकेच्या सी, डी, ई, के (पस्श्चम), एच (पस्श्चम), पी (उत्तर) व इतर 
सवड वॉडडमध्ये झालेल्या अनधिकृत बाींिकामाबाबत लाईर्फ इन लाई् या सामास्जक सींस्थेने सन 
२०१६ पासून वारींवार बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच ेआयुक्त, उपायकु्त व वॉडड अधिकारी याींना 
पुराव्यासह मादहती ददली असून लोकप्रनतननिीींनी माहे जानेवारी व रे्फब्रुवारी, २०१९ मध्ये वा 
त्या समुारास आयकु्त व मा.मुख्यमींिी महोयाींकड ेसदरहू अनधिकृत बाींिकामे ननषकाशसत करून 
दोषीींवर कारवाई करण्याबाबत ननवदेने सादर केली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववकासक व अधिकाऱ्याींच्या सींगनमताने मोठया प्रमाणात ही अनधिकृत 
बाींिकामे होत असून त्यास वररषठ अधिकारी याींचे पाठबळ असल्याने या अनधिकृत 
बाींिकामाींववरोिात तक्रारी करून व ही अनधिकृत बाींिकाम े ननदिडनास येवूनही कायद्यातील 
पळवा्ाींचा सींबींधिताींना र्फायदा देवून या अनधिकृत बाींिकामाींवर ननषकासनाची कारवाई 
करण्यात येत नसल्यान े सद्य:स्स्थतीत या सवड वॉडांमध्ये शमळून क्रकमान ५००० अनधिकृत 
बाींिकामे सुरू असल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या वेबसाई्वरहून ननषपन्न होत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत तत्काशलन मा.मुख्यमींिी महोदयाींकड े केलेल्या तक्रारीवरून बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलकेच्या काही अधिकाऱ्याींना ननलींत्रबत करण्यात आले होते, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, या सींपूणड प्रकरणी होत असलेल्या गैरप्रकाराची िासनाने चौकिी केली आहे 
काय, चौकिीत काय आढळून आले आहे व त्यानुषींगान े अनधिकृत बाींिकाम ननषकाशसत 
करण्याबाबत व ज्या वॉडांमध्ये अनधिकृत बाींिकामे करण्यात आली आहेत त्या वॉडाडच्या 
पदननदेशित अधिकाऱ्याींवर ५३ (अ) नुसार जबाबदारी ननस्श्चत करून तातडीन े कारवाई 
करण्याबाबत िासन कोणती कायडवाही केली वा करणार आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  

श्री. एिनाथ लशांदे (०३-१२-२०२०) : (१) सन २०१६ पासून “लाईर्फ इन लाई्” या सींस्थेकडून 
बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या २४ वविागाींमिील अनधिकृत बाींिकामाींबाबत एकूण २७१६ तक्रारी 
प्राप्त झाल्या आहेत. 
     सदर तक्रारीींपैकी २१०७ अनधिकृत बाींिकामाींना नो्ीसा बजावण्यात आल्या असून, 
त्यापैकी ११८० अनधिकृत बाींिकामे ननषकाशसत करण्यात आली आहेत व ३१ प्रकरणे 
न्यायप्रववषठ असून, सदर प्रकरणी मा.न्यायालयाच्या आदेिानुसार कारवाई करण्यात येणार 
आहे. 
     तसेच, उवडररत प्रकरणाींमध्ये कायदेिीर कायडवाही पूणड झाल्यानींतर ननषकासनाची कारवाई 
करण्यात येणार असल्याच ेबहृन्मुींबई महानगरपाशलकेन ेकळववले आहे. 
(२) बहृन्मुींबई महानगरपाशलका के्षिातील अनधिकृत बाींिकामाींवर कारवाई होण्याच्या दृष्ीन े
महानगरपाशलकेमार्फड त “आरई्ीएमएस” (Removal of Encroachment and Tracking 
Management System) ही सींगणक प्रणाली ववकशसत करण्यात आली आहे.  
      तसेच, अनधिकृत बाींिकामाींबाबत प्रिावीपणे कायडवाही करण्याच्या अनुषींगाने बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलकेतील “कायडकारी अधिकारी” याींची पदननदेशित अधिकारी म्हणून ननयुक्ती 
करण्यात आली आहे. 
     ”आरई्ीएमएस” या सींगणक प्रणालीतील मादहतीनुसार, बहृन्मुींबई महानगरपाशलका 
के्षिात जानेवारी २०१६ पासनू आढळून आलेल्या २७,८३१ अनधिकृत बाींिकामाींना 
महानगरपाशलकेमार्फड त नो्ीसा देऊन, कायदेिीर प्रक्रक्रया पूणड करुन ७८३७ अनधिकृत बाींिकाम े
ननषकाशसत करण्यात आली आहेत.   
     उवडररत अनधिकृत बाींिकाम प्रकरणी कायदेिीर कायडवाही सुरु असून, ती पूणड 
झाल्यानींतर सदर बाींिकामे ननषकाशसत करण्यात येणार असल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेन े
कळववले आहे. 
(३) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या “सी” वविागात आढळून आलेल्या अनधिकृत बाींिकाम 
प्रकरणी तीन अधिकारी/कमडचाऱ्याींना ननलींत्रबत करण्यात आले आहे. 
(४) व (५) अनधिकृत बाींिकाम ननषकाशसत प्रकरणी हलगजीपणा केल्याच ेआढळून आल्यास 
पदननदेशित अधिकाऱ्याींवर महाराषर प्रादेशिक व नगररचना अधिननयम १९६६ मिील ५६ (अ) 
अनुसार कारवाई करण्याची तरतूद आहे.  
     सदर प्रकरणी बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमार्फड त पदननदेशित अधिकाऱ्याींवर ५६(अ) नसुार 
कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. 
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     तथावप, बहृन्मुींबई महानगरपाशलका के्षिातील अनधिकृत बाींिकामाींवर कारवाई करण्याच्या 
कामात हलगजीपणा केल्याच ेआढळून आल्यास, सींबींधित अधिकाऱ्याींवर मनपा सेवा व वतडणूक 
ननयमावली १९८९ नुसार कारवाई करण्यात येते. 
     मागील तीन वषांमध्ये पदननदेशिडत अधिकाऱ्यान े त्याच्या कामामध्ये ननषकाळजीपणा, 
काम वळेेत न करणे, ननषकासन कारवाईत ददरींगाई करणे, ननषकासन कारवाईच्या सींदिाडत 
इतर कामात चालढकल करणे इत्यादी कारणाींसाठी खालीलप्रमाणे कारवाई करण्यात आली 
आहे:-  
• ६ पदननदेशित अधिकारी/प्रिारी पदननदेशित अधिकारी याींच्यावर ठपका ठेवण्यात आला 
आहे.  
• २२ पदननदेशित अधिकारी/प्रिारी पदननदेशित अधिकारी याींची पुढील देय वेतनवाढ एक 
वषाडकररता हींगामी स्वरुपात रोखण्यात आली आहे. 
• ३ पदननदेशित अधिकाऱ्याींना प्रत्येकी रु. १०००/- व १ पदननदेशित अधिकाऱ्यास रु. ५०००/- 
इतका दींड ठोठावण्यात आला आहे. 
• १३ पदननदेशित अधिकारी याींची सींक्षक्षप्त चौकिी सुरु आहे. 

___________ 
  
  
विधान भिन :   राजेन्द्र भागित 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा. 
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूवड सवड प्रक्रक्रया महाराषर वविानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींिणेवर 
मुद्रण: िासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर. मुांबई. 


