
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची एिोणचाळीसावी यादी 

 
महाराष्ट्र विधानसभा 

  

चौथे अधधिेशन, २०२० 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

स्िारगेट चौिातील (पुणे शहर) मरेो स्थानिाचे खोदिामातील रसायन ममधित  
साांडपाणी मुठा उजव्या िालव्यात सोडल्याबाबत 

  

(१)  १४८८३ (२५-११-२०२०).   िी.मभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) स्वारगे् चौकातील (पुणे शहर) मेट्रो स्थानकाच ेखोदकामातील रसायन ममश्रित साींडपाणी 
मुठा उजव्या कालव्यात सोडल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्वारगे्च्या जधेे चौकात एस.्ी स्थानकाच्या भागात मेट्रो स्थानकाच े
खोदकाम सुरु असनू कीं त्रा्दार ्ा्ा-गुलेरमागश आणण ज.ेकुमार इन्रा याींच्याकडून खोदाई 
दरम्यान ननलालेले रसायन ममश्रित साींडपाणी मुठा कालव्यात बेकायदा सोडयायात येत 
असल्याच ेननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या कालव्याच ेपाणी दौंड, इींदापूर भागातील र्ेतकरी र्ेती व पपयायासाठी वापरत 
असल्यान े या ल्नेमुळे त्या भागातील नागररकाींचे आरोग्य धोक्यात आले असल्याचेही 
ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीचे ननषकर्श काय आहेत 
व त्या अनुर्ींगान ेसींबींश्रधत कीं त्रा्दारावर तसेच दोर्ी आढळणाऱयाींवर र्ासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करयायात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत   
  
िी. एिनाथ मशांदे (०२-१२-२०२०) : (१), (२), (३), (४) व (५) पुणे र्हरातील स्वारगे् 
चौकातील मेट्रो स्थानकाच्या खोदकामादरम्यान ननलणा-या साींडपायायावर योग्य ती प्ररियाया 
करून ते मुठा उजव्या कालव्यामध्ये सोडयायात येत होत.े सदर ल्नेमुळे नागररकाींच ेआरोग्य 
धोक्यात आल्याची बाब ननदर्शनास आलेली नाही. तथापी, उक्त साींडपाणी पवनापरवानगी 
सोडल्याबद्दल पुणे पा्बींधारे पवभागाकडून सींबींश्रधत कीं त्रा्दारावर माहे सप् े्ंबर, २०२० मध्ये 
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दींडात्मक कारवाई करयायात आली होती. तदनींतर सींबींश्रधत कीं त्रा्दारान े ररतसर परवानगी 
देणेबाबत केलेल्या पवनींती अनुसरून पा्बींधारे पवभागान ेकळपवल्यानुसार महामेट्रोन ेमहाराषट्र 
प्रदरु्ण ननयींत्रण मींडळाकडून पाणी गुणवत्ता तपासणी करून लेतली व त्याधारे प्ररियायायुक्त 
साींडपाणी मुठा उजव्या कालव्यामध्ये सोडयायास परवानगी देणेबाबत पा्बींधारे पवभागास 
पुनश्चः पवनींती केली. तथापी, पा्बींधारे पवभागान ेउक्त पवनींती अमान्य केल्यान ेप्ररियायायुक्त 
साींडपाणी मुठा उजव्या कालव्याच्या दक्षिणेकडील नाल्यामध्ये सोडयायाचे प्रस्तापवत करून त्यास 
परवानगी देणेबाबत पा्बींधारे पवभागास महामेट्रोमार्श त पवनींती करयायात आली होती. 
त्यानुर्ींगाने स्वारगे् पररसरात भयुारी मेट्रो काम करताना ननलालेले पाणी १५० मी.मी. च े६ 
पाईपलाईन्सद्वारे नपवन मुठा उजवा ओलाींडून नाल्यात सोडयायासाठी मुख्य अमभयींता, 
जलसींपदा पवभाग, पुणे याींनी दद. १९.१०.२०२० रोजी परवानगी ददली आहे.   

___________ 
  

मुांबई सेंरल (मुांबई) येथील मसटी सेंटर मॉलला लागलेली आग 
  

(२)  १४९०४ (१३-११-२०२०).   िी.अतुल भातखळिर (िाांददिली पूिव), िी.सुननल राऊत 
(विक्रोळी), िी.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), िी.अबू आजमी (मानखूदव मशिाजीनगर), िी.रईस शेख 
(मभिांडी पूिव) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई सेन्ट्रल (मुींबई) येथील मस्ी सें्र मॉलला अचानक आग लागल्याची ल्ना  ददनाींक 
२३ ऑक््ोबर, २०२० रोजी वा त्या सुमारास ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या मॉलमध्ये अद्ययावत आगप्रनतरोधक व्यवस्था नसल्याच ेतसेच मॉलमध्ये 
मोठ्या प्रमाणात अनश्रधकृत बाींधकाम करयायात आले असल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर दलुश् नतेील आग पवझपवयायासाठी ३६ तासाहून अश्रधक काळ अग्ग्नर्मन 
दलाला लागलेले असताींना अग्ग्नर्मन दलातील पाच जवान जखमी झाल्याचेही ननदर्शनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मॉलला लागलेल्या आगीनींतर मॉलला लागून असलेले ऑरियकश ड एन्क्लेव या 
इमारतीमधील अींदाजे ३५०० रदहवार्ाींना स्थलाींतररत करयायात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व 
त्यानुसार र्ासनान े काय कायशवाही केली वा करयायात येत आहे तसेच सदर आगीमध्ये 
व्यापाऱयाींच े मोठ्या प्रमाणात नकुसान झालेले असून व्यापाऱयाींना र्ासनातरे् आश्रथशक मदत 
करयायाची मागणी करयायात आली असल्याच े ननदर्शनास आले आहे, त्यानसूार र्ासनातरे् 
कोणती कायशवाही करयायात आली वा येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत   
  
िी. एिनाथ मशांदे (०३-१२-२०२०) : (१) मुींबई सेंट्रल येथील मस्ी सें्र मॉलला ददनाींक २२ 
ऑक््ोबर, २०२० रोजी आग लागली होती. 
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(२) सदर मॉलमध्ये पवकास ननयींत्रण ननयमावली १९९१ मधील तरतुदीनुसार अग्ग्नर्मन यींत्रणा 
बसपवयायात आली होती. तथापप सदर प्रणालीद्वारे अग्ग्नर्मनाच ेकाम झाले नाही.  
     सदर मॉलमधील तळमजला, पदहला आणण दसुऱया मजल्यावर अनश्रधकृत बाींधकाम व 
नतसऱया मजल्यावर मींजूर केलेल्या आराखड्याव्यनतररक्त वाढीव गाळयाींची बाींधकाम ेकरयायात 
आली आहेत ही वस्तुग्स्थती आहे.  
(३) सदर आग पवझपवताींना अग्ग्नर्मन दलाचे १६ अश्रधकारी/कमशचारी याींना दखुापत झाली 
होती. तथापप त्याींच्यावर नायर व जे.ज.े रुग्णालयामध्ये उपचार करुन त्याींना लरी सोडयायात 
आले.  
(४) सदर मॉलमधील पवपवध जळाऊ पदाथाांमळेु मोठ्या प्रमाणावर ननलत असलेला धूर लगत 
असलेल्या ऑरियकश ड एन्क्लेव्ह या उत्तुींग रदहवार्ी इमारतीत पसरत होता.  
     या धुरामुळे कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये म्हणून सदर इमारतीतील सवश 
रदहवार्ाींना आग पवझपेयांत तात्परुत्या कालावधीकररता सुरक्षित स्थळी स्थलाींतरीत करयायात 
आले होते. 
(५) सदर दलुश् नेप्रकरणी बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमार्श त चौकर्ी करयायात आली असून, सदर 
आग “सदोर् पवद्युत प्रणाली” मुळे लागल्याचे आढळून आले. 
     सदर प्रकरणी इमारतीचे मालक/भोगव्ादार याींच्यावर महाराषट्र आग प्रनतबींधक व 
जीवसींरिक उपाययोजना अश्रधननयम २००६ अींतगशत कारवाई करयायात आली आहे. 
   तसेच, सदर मॉलमध्ये बसपवयायात आलेली अग्ग्नर्मन यींत्रणा कायाशग्न्वत न झाल्यान,े 
लायसन्स अमभकरण याींच्यावर महाराषट्र आग प्रनतबींधक व जीवसींरिक उपाययोजना 
अश्रधननयम २००६ अींतगशत कारवाई करयायात येत आहे. 
     सदर मॉलमधील तळमजला, पदहला आणण दसुऱया मजल्यावर अनश्रधकृत 
बाींधकामाींपवरोधात बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमार्श त महाराषट्र प्रादेमर्क व नगररचना अश्रधननयम 
१९६६ च्या कलम ५३(१) अन्वये कारवाई करयायात आली आहे. 
     तसेच, सदर मॉलमधील नतसऱया मजल्यावरील मींजूर आराखड्याव्यनतररक्त केलेल्या 
वाढीव गाळयाींच्या बाींधकामाींपवरोधात बहृन्मुींबई महानगरपामलकमार्श त मुींबई महानगरपामलका 
अश्रधननयम १८८८ च्या कलम ३५४-अ अन्वये नो्ीस व सदर गाळे ननषकामसत करयायाबाबत 
ददनाींक १७.०१.२०१७ रोजी अींनतम आदेर् पाररत करयायात आले होत.े 
     सदर नो्ीस व अींनतम आदेर्ापवरोधात पिकारान े र्हर ददवाणी न्यायालयात 
बी.सी.सी.सी. सु् ामाींक ३७३/२०१७ अन्वये दाखल केलेल्या दाव्यामध्ये स्थश्रगती आदेर् 
देयायात आले होते.  
     तथापप, सदर मॉलला लागलेल्या आगीमध्ये सदर अनश्रधकृत बाींधकामे पूणशपणे भस्मसात 
झाल्याबाबत व दाव्यातील बाींधकामे सद्य:ग्स्थतीत अग्स्तत्वात नसल्याची बाब 
मा.न्यायालयाच्या ननदर्शनास आणून ददल्यानींतर ददनाींक ०६.११.२०२० रोजी मा. न्यायालयान े
सदर स्थश्रगती आदेर् रद्द केला आहे.  
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    तसेच, सदर आगीची ल्ना ही नैसश्रगशक आपत्तीमध्ये येत नसल्यान ेमदत अनुजे्ञय होत 
नाही असे मदत व पुनवशसन पवभागामार्श त कळपवयायात आले आहे. 
(६) प्रश्न उद् ्ावत नाही.  

___________ 
  

मुांबईतील मेरो ३ या मागीिेसाठी उभारण्यात येणारे िारशेड आरे  
येथून िाांजुरमागव येथ ेस्थलाांतररत िेल्याबाबत 

  

(३)  १४९२२ (१३-११-२०२०).   िी.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आमशष शेलार (िाांदे्र 
पश्श्चम), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िी.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), िी.सांजय िेळिर (ठाणे), 
िी.देिेंद्र फडणिीस (नागपूर दक्षिण पश्श्चम), िीमती मननषा चौधरी (ददहसर), िी.किसन 
िथोरे (मुरबाड), िी.अममत साटम (अांधेरी पश्श्चम), िी.अतुल भातखळिर (िाांददिली पूिव), 
िी.योगेश सागर (चारिोप), डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा), िी.पराग शाह (घाटिोपर पूिव), 
िी.अममन पटेल (मुांबादेिी), िीमती सलुभा खोडिे (अमरािती), िी.दहरामण खोसिर 
(इगतपूरी), िीमती प्रनतभा धानोरिर (िरोरा), िी.सुभाष धोटे (राजूरा), िी.लहू िानड े
(िीरामपूर), िी.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), िी.सुभाष देशमखु (सोलापूर दक्षिण), िी.राम 
िदम (घाटिोपर पश्श्चम), िी.अमभमन्यु पिार (औसा), िी.सुधीर मुनगांटीिार (बल्लारपूर), 
िी.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशडी), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), िी.मांगेश चव्हाण 
(चाळीसगाि) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील मेट्रो–३ या मागीकेसाठी उभारयायात येणारे कारशेड हे आरे येथून काींजुरमागश येथे 
स्थलाींतररत करयायात आल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, काींजुरमागश येथील कारडपेो हा ‘नो-कॉस््’ पयाशय नाही, तर ‘नो-मेट्रो’ प्रस्ताव 
असून मेट्रो–३ या मागीकेच्या ्नेलची ७६ ्क्के काम े पूणश झाली असून या कारडपेोच्या 
स्थानाींतरामुळे सदर प्रकल्प साकारयायासाठी आणखी ४ ते ५ वर्श लागणार असल्याच े
ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, काींजुरमागशच्या जागेवर उच्च न्यायालयाची स्थश्रगती असून कारर्ेड आरे जवजी 
काींजुरमागशला नेयायात र्ासनाला अनतररक्त सुमारे चार हजार को्ी रुपये खचश करावा लागणार 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, र्ासनान े अनतररक्त मुख्य सश्रचव िी. मनोज सनैनक याींच्या अध्यितखेाली 
गदठत केलेल्या सममतीने आपला अहवाल ददनाींक २९ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासुमारास 
सादर केला असून या सममतीच्या अहवालानसुार या नव्या कारर्ेडच्या जागेमुळे अश्रधक गुींता 
वाढणार असून आश्रथशक भार वाढून पयाशवरणाचे नकुसान होणार असल्याच ेअहवालात स्पष् 
करयायात आल्याच ेननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, काींजूरमागश येथील नव्याने ननवड करयायात आलेली जागा ही ममठागर, 
काींदळवन तसेच वन सींरक्षित असल्याचे देखील ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(६) असल्यास, अर्ाप्रकारे या नवीन ननवडलेल्या जागेमुळे प्रकल्प रखडणार असतानाही 
र्ासनाने सदर मेट्रो कारडपेो स्थलाींतरीत करयायाची कारणे काय आहे, 
(७) असल्यास, मुींबईकराींच्या सवेेमध्ये सदर प्रकल्प लवकरात लवकर दाखल करयायासाठी 
काींजूरमागश येथील कारडपेोचे स्थलाींतरण रद्द करयायासाठी र्ासन रे्रपवचार करणार आहे काय, 
नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत    
  
िी. एिनाथ मशांदे (०९-१२-२०२०) : (१) होय हे खरे आहे. 
(२), (३), (४), (५), (६) व (७) आरे दगु्ध वसाहत येथील कारर्ेडसाठी ननग्श्चत करयायात 
आलेल्या जागेवर पयाशवरणीय समतोल साधणे, कारर्ेड बाींधकाम करणे व त्या पररसरातील 
विृसींपदा जतन करणे याबाबतचा अहवाल सादर करयायाकरीता माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये चार 
सदस्यीय सममती गठीत करयायात आली होती. सदर सममतीन े दद.२८ जानेवारी २०२० रोजी 
आपला अहवाल र्ासनास सादर केला आहे. मुींबई मेट्रो -३ (कुलाबा-वाींदे्र-मसप्झ) प्रकल्पाचे 
कारर्ेड काींजूरमागश येथ े उभारयायाबाबत माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये जाहीर केल्यानुसार,   
मुींबई मेट्रो -३ व मुींबई मेट्रो -६ (स्वामी समथश नगर-जोगेश्वरी-पवाोळी) या प्रकल्प माश्रगशकें च े
एकत्रत्रकरण करयायाच्या अनुर्ींगाने त्याबाबतचा सपवस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार 
करयायाची बाब मुींबई मेट्रो रेल कॉ.मल. व मुींबई महानगर प्रदेर् पवकास प्राश्रधकरण याींच्या 
स्तरावर पवचाराधीन आहे. आजपयांत मुींबई मेट्रो मागश-३ प्रकल्पाींतगशत ्नेलची सुमारे ९० ्क्के 
कामे पूणश झालेली आहेत.  उपरोक्त डीपीआर तयार झाल्यानींतर प्रकल्प पुणशत्व कालावधी, 
आश्रथशक भार, पयाशवरणीय पररणाम, पयाशवरणीय व अन्य परवानग्या, इ. बाबीींची स्पष्ता 
हाईल. 

___________ 
  

िल्याण (श्ज.ठाणे) अांजली-खोणी येथील म्हाडाच्या सोडतीतील अत्यल्प, अल्प गटातील 
विजेत्याांच्या सदननिा वििासिान ेपरस्पर वििल्याबाबत 

  

(४)  १४९२३ (१३-११-२०२०).   िी.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आमशष शेलार (िाांदे्र 
पश्श्चम), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िी.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), िी.सांजय िेळिर (ठाणे), 
िी.देिेंद्र फडणिीस (नागपूर दक्षिण पश्श्चम), िीमती मननषा चौधरी (ददहसर), िी.किसन 
िथोरे (मुरबाड), िी.अममत साटम (अांधेरी पश्श्चम), िी.अममन पटेल (मुांबादेिी), िीमती सलुभा 
खोडिे (अमरािती), िी.दहरामण खोसिर (इगतपूरी), िीमती प्रनतभा धानोरिर (िरोरा), 
िी.सांग्राम थोपटे (भोर), िी.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), िी.बळिांत िानखड े (दयावपूर) :   
सन्माननीय गहृननमावण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण (ग्ज.ठाणे) येथील अींजली-खोणी येथे असलेल्या म्हाडाच्या सोडतीतील अत्यल्प व 
अल्प ग्ातील पवजेत्याींच्या म्हाडाच्या सदननका पवकासकान ेपरस्पर पवकल्याचे माहे ऑक््ोबर, 
२०२० वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी सहा मदहन्याींपूवी दोन पवजेत्याींनी पवकासकापवरोधात 
डोंत्रबवलीतील मानपाडा पोलीस ठायायात ताार दाखल केल्याच ेननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर सोडतीतील एकूण ६१० पवजेत्याींना सदननका देयायाबाबत म्हाडान े
र्ासनाकड े पवचारणा केली असता र्ासनान े ददनाींक २७ सप् े्ंबर, २०२० रोजी वा त्यासमुारास 
म्हाडा व पवकासकाने सींबींश्रधत पवजेत्याींना लवकरात लवकर लरे द्यावीत असा ननणशय ददल्याच े
ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर पवजेत्याींची लरे ही पवकासक व म्हाडाचे अश्रधकारी याींच्या सींगनमतान े
परस्पर पवकली गेली असल्याच ेननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व 
त्यानुसार पुढे कोणती कायशवाही केली आहे, तसेच अर्ा प्रकारे म्हाडाच्या सोडतीतील 
पवजेत्याींची लरे परस्पर पवाी करणाऱया पवकासक व म्हाडाच्या अश्रधकाऱयाींवर र्ासनान ेकोणती 
कारवाई केली वा करयायात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत   
  
िी. श्जतेंद्र आव्हाड (०३-१२-२०२०) : (१) व (२) अर्ी बाब म्हाडाच्या ननदर्शनास आलेली नाही, 
असे मुख्य अश्रधकारी, कोकण मींडळ, म्हाडा याींनी कळपवले आहे. 
(३) र्ासनाच्या ददनाींक २१.०७.२०२० रोजीच्या पत्रान्वये, सन २०१८ च्या पवर्ेर् नगर/ 
एकाग्त्मक नगर वसाहत प्रकल्पातील म्हाडान ेपवदहत केलेल्या पवकासकास यादी उपलब्ध करुन 
ददलेल्या ६१० लाभार्थयाांना सदननकाींचा ताबा देयायाबाबत कळपवले आहे. 
    सदर सोडतीतील १०% प्रर्ासकीय रक्कम भरणा केलेल्या पात्र लाभार्थयाशची यादी म्हाडाने 
पवकासकाकड ेसींबश्रधत लाभार्थयाशना लराींचा ताबा देयायासाठी पाठपवली आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
     सदर ६१० पवजेत्यापकैी ज्या पवजेत्याींनी पवदहत मुदतीमध्ये पवाी रियकमींतीचा भरणा 
पवकासकाकड े केला आहे.  अर्ा ५०८ पवजेत्याींना सदननकेचा ताबा देयायात आलेला आहे.  
उवशररत पवजेत्याींच्या ताब्या बाबतची कायशवाही पवकासक स्तरावर चालू आहे. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे येथील १६९ एसआरए योजना प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(५)  १५००५ (२५-११-२०२०).   िी.मभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय 
गहृननमावण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हस्ताींतर पवकास हक्क (ट्रान्सर्रेबल डवे्हलपमें् राई्स-् ्ीडीआर), गैरव्यवहार आणण 
प्रर्ासनाच्या दलुशिामळेु पुणे र्हरातील १६९ एसआरए योजना माहे जून, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान प्रलींत्रबत असल्याच ेननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुणे झोपडपट्टी पनुवशसन प्राश्रधकरणाकड ेसध्या २५० योजना दाखल आहेत व 
त्यापैकी १६९ योजना पवपवध कारणाींनी प्रलींत्रबत असून प्रर्ासनाच्या सींथ कारभारामुळे योजना 
प्रलींत्रबत असल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी प्रलींत्रबत असलेल्या योजना दफ्तरी दाखल करून पवकसकाला 
काळया यादीत ्ाकणे, योजनाींच्या मान्यता प्ररियायेत बदल करणे, पुनवशसनाला प्राधान्य देऊन 
्ीडीआरवर ननयींत्रण ठेवण,े योजनाींचे लेखापरीिण करणे आणण हलगजीपणा करणाऱया 
पवकासकाची नोंदणी रद्द करयायाबाबत र्ासनाकडून चौकर्ी करयायात आली आहे काय, 
चौकर्ीअींती कोणती कायशवाही करयायात आली वा येत आहे, 
(४)  नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत   
  
िी. श्जतेंद्र आव्हाड (०३-१२-२०२०) : (१) व (२) नाही, हे खरे नाही. 
     झोपडप्ृी पुनवशसन प्राश्रधकरण, पुणे याींच्याकड े एकूण २८५ योजनाींच े प्रस्ताव सादर 
असून त्यापैकी २६२ प्रस्ताव दाखल करयायात आलेले आहेत. उवशररत २३ प्रस्ताव दाखल करून 
लेयायाचे काम प्रगतीपथावर आहे. २६२ योजनाींपैकी ६७ योजनाींना भोगव्ा प्रमाणपत्र ददलेले 
असून, या योजनेमध्ये १११३२ झोपडीधारकाींना सदननकाींचे हस्ताींतरण करयायात आलेले आहे. 
(३) झोपडप्ृी पुनवशसन प्राश्रधकरण, पुणे याींच्याकड े२६२ योजना दाखल आहेत, त्यापैकी ४२ 
योजना या काही कागदपत्राींची पतुशता होत नसल्याने, मालकीहक्क नसल्याने प्रलींत्रबत आहेत. 
पवकासकाकड ेवारींवार पाठपुरावा करून देखील योजनसे प्राधान्य न देणे इ. कारणाींमुळे अर्ा 
योजना दफ्तरी दाखल करयायात आलेल्या आहेत.        
     तसेच, सद्यग्स्थतीत प्रस्ताव दाखल करयायाच्या प्ररियायेमध्ये रे्रबदल करून, प्रस्तावाची 
पूणशपणे र्हाननर्ा झाल्यानींतरच प्रस्ताव दाखल करून लेयायाची कायशवाही प्राश्रधरणामार्श त 
प्रगतीपथावर आहे. 
     सवशत्र पसरलेल्या करोना पवर्ाणूमुळे अनेक दठकाणी काम े बींद असून, कामगाराच्या 
अनुपलब्धतेमुळे सदर योजनाींचे काम बींद होत.े सद्यग्स्थतीत एकूण दाखल योजनाींपैकी ६० 
योजनाींची कामे प्रगतीपथावर आहेत. 
     पवकासकाींना वारींवार पत्रव्यवहार करून तसेच सींबींश्रधत पवकासकाींच्या बैठका लेऊन सदर 
योजनाींच ेकामकाज लवकरात लवकर पूणश करयायाच्या दृष्ीन ेपाठपुरावा सुरू आहे. मागील ४ 
ते ५ वर्ाशमध्ये ्ीडीआरच्या दरामध्ये लसरण झाल्यामुळे व पवकासक याींना सदरची योजना 
राबपवयायाकररता पुरेर् ेभागभाींडवल नसल्याने योजनेच ेकाम सींथगतीने सुरू आहे. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

धचांचपोिळी (मुांबई) येथील उपिरप्राप्त इमारतीांच्या पुनविविासात म्हाडाच्या  
चिुीच्या ननणवयामळेु वििासिाला झालेला फायदा 

  

(६)  १५२०७ (१३-११-२०२०).   िीमती याममनी यशिांत जाधि (भायखळा), अॅड.पराग अळिणी 
(विलेपाले), अॅड.आमशष शलेार (िाांदे्र पश्श्चम), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), 
िी.पराग शाह (घाटिोपर पूिव), िी.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), िी.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
िी.सांजय िेळिर (ठाणे), िी.देिेंद्र फडणिीस (नागपूर दक्षिण पश्श्चम), िीमती मननषा चौधरी 
(ददहसर), िी.किसन िथोरे (मुरबाड), िी.अममत साटम (अांधेरी पश्श्चम), िी.राधािृष्ट् ण विख-े
पाटील (मशडी) :  सन्माननीय गहृननमावण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबईतील श्रचींचपोकळी येथील उपकरप्राप्त इमारतीचा पुनपवशकास करणाऱया पवकासकाने सवश 
वदहवा्दाराींचे योग्य पुनवशसन केले नाही, तसेच मुींबई इमारत दरुुस्ती आणण पुनबाांधणी 
मींडळाकड े २३७६ चौ.मी. बाींधकामही हस्ताींतररत करणे मर्ल्लक असतानाही मुींबई 
महानगरपामलकेकडून इमारतीींचा वापर परवाना ममळयायासाठी आवश्यक असलेले ना-हरकत 
प्रमाणपत्र दरुुस्ती व पुनरशचना मींडळान े ददले असल्याच े माहे सप् े्ंबर, २०२० मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामळेु २३७६ चौ.मी. बाींधकाम मींडळाला न ममळता पवकासकाला ममळाले 
असून त्यातनू पवकासकाला ३२ को्ी १२ लाख रुपयाींचा अवाजवी र्ायदा झाल्याच ेभारताच े
ननयींत्रक व लेखापाल (कॅग) च्या अहवालात ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकर्ी करयायात आली आहे काय, चौकर्ीनुसार पवकासकाला 
र्ायदा करून देणाऱया तसेच राज्याच्या महसुलात ल् करणाऱया दोर्ी अश्रधकाऱयाींवर र्ासनान े
कोणती कारवाई केली वा करयायात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत   
  
िी. श्जतेंद्र आव्हाड (०३-१२-२०२०) : (१) होय, हे अींर्त: खरे आहे. मुींबई इमारत दरुुस्ती व 
पुनरशचना मींडळाकडून प्राप्त अहवालानुसार, भुकर पाहणी ामाींक १ए/७८२, २/७८३, ७८३, ७८४, 
७८५ आणण ७८६ माझगाींव पवभाग या ममळकतीच्या पुनपवशकासासाठी दद.२४.११.२००६ आणण 
दद.३०.४.२०१४ रोजी सुधाररत ना-हरकत प्रमाणपत्र मेमसश ज.े गाला इीं्रप्रायजेस याींना प्रदान 
करयायात आले आहे. ना-हरकत प्रमाणपत्र धारकाींन े सदरहू ममळकतीवर एकूण ०५ इमारती 
प्रस्तापवत केल्या असून, यापैकी ०३ इमारती (इमारत ा.१, २ व ३) या मुळ भाडकेरु/रदहवार्ी 
याींच्या पुनवशसनासाठी राखीव आहेत. दोन इमारती (इमारत ा.४ व ५) या पवाीसाठी आहेत. 
     ना-हरकत प्रमाणपत्रधारकाींन ेपुनवशसनाच्या इमारत ा.१, २ व ३ याींचे बाींधकाम पुणश केले 
असून त्यामध्ये योजनमेधील सवश १९९ भाडकेरु/रदहवार्ी याींच ेपुनवशसन केलेले आहे. भुखींडावर 
असलेल्या असहकायश करणाऱया गोडाऊन धारकाींने गोडाऊन ररक्त करुन, स्थलाींतरीत होयायास 
पवरोध केल्यामुळे इमारत ा.४ (पवाीकररता असलेल्या) च े बाींधकाम ना-हरकत 
प्रमाणपत्रधारकाींस अद्यापही सुरु करता आलेले नाही. 
     सुधाररत अनतररक्त बाींधकाम िेत्रर्ळ पररगणनेनुसार, सदर योजनेत ६९.६५% अनतररक्त 
बाींधकाम िेत्रर्ळ (पवाीसाठी उपलब्ध) पवकासकास उपलब्ध होत आहे. म्हाड कायदा १९७६ 
च्या पररमर्ष् III नसुार या पवाीसाठी उपलब्ध िेत्रर्ळाच्या १५ ्क्के िेत्रर्ळ पवकासकाींन े
मुींबई इमारत दरुुस्ती व पुनरशचना मींडळास सुपूदश करणे बींधनकारक आहे. या योजनेमध्ये 
एकूण २३९७१.२९ चौ.मम. िेत्रर्ळ पवाीसाठी उपलब्ध होणार आहे, त्यापकैी ३५९५.६५ चौ.मम. 
िेत्रर्ळ पवकासकान ेमुींबई इमारत दरुुस्ती व पुनरशचना मींडळास सुपदूश करणे बींधनकारक आहे. 
     सदरहू योजनेतील १९९ मुळ भाडकेरु/ रदहवार्ी याींना पुनपवशकसीत इमारतीत 
कायमस्वरुपी पयाशयी ननवासस्थान पवतरण करयायासाठी पवकासकाने इमारत ा.१, २ व ३ 
तसेच इमारत ा.५ याींच्या भोगव्ा प्रमाणपत्र प्राप्तीसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्राची मागणी 
केली. त्यावेळेस पुनवशसनासाठी राखीव इमारत ा.१, २, ३ व पवाीसाठी राखीव असलेली 
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इमारत ा.५ याींच े काम भौनतकदृष्या पुणश झाले असल्याने व पवकासकाने मुळ 
भाडकेरु/रदहवाश्याींचे नोंदणीकृत करारनामे सादर केल्याने, पनुवशसनासाठी राखीव असलेले 
इमारत ा.१, २ व ३ याींना मुींबई महानगरपामलकेकडून भोगव्ा प्रमाणपत्र प्राप्त करयायासाठी 
मुींबई इमारत दरुुस्ती व पुनरशचना मींडळाने ना-हरकत प्रमाणपत्र ददले आहे. 
     योजनेमध्ये इमारत ा.४ व ५ या पवाीसाठी ननयोग्जत असून, या दोन्ही इमारतीींच े
२३९७१.२९ चौ.मम. पवाीसाठी उपलब्ध होणाऱया िेत्रर्ळापैकी १०७८२.६१ चौ.मम. िेत्रर्ळ 
पवकासकाने बाींधले होते. त्यापैकी समप्रमाणात १२२०.६९ चौ.मम. िेत्रर्ळ अींर्त: अनतररक्त 
बाींधकाम िेत्रर्ळ म्हणून मुींबई इमारत दरुुस्ती व पुनरशचना मींडळास सुपूदश करयायात आलेले 
आहे. उवशररत २३७४.९६ चौ.मम. िेत्रर्ळ हे पवकासकान े पवाीसाठी राखीव इमारत ा.४ मध्ये 
उपलब्ध होणार आहे. सदर २३७४.९६ चौ.मम. िेत्रर्ळ मुींबई इमारत दरुुस्ती व पनुरशचना 
मींडळास सुपूदश केल्यामर्वाय इमारत ा.४ च्या भोगव्ा प्रमाणपत्र प्राप्त करयायासाठी ना-हरकत 
प्रमाणपत्र ददले जाणार नाही. 
(२) हे खरे नाही,   सदर योजनेमध्ये ३५९५.६५ चौ.मम. अनतररक्त बाींधकाम िेत्रर्ळ मुींबई 
इमारत दरुुस्ती व पुनरशचना मींडळास सुपूदश करणे पवकासकाला बींधनकारक असून ३५९५.६५ 
चौ.मम. यापैकी पवकासकान ेआजपयांत १२२०.६९ चौ.मम. अनतररक्त बाींधकाम िेत्रर्ळ मींडळास 
सुपूदश केले आहे. उवशररत २३७४.९६ चौ.मम. अनतररक्त बाींधकाम िेत्रर्ळ हे पवाीसाठी राखीव 
असलेल्या इमारत ा.४ मध्ये उपलब्ध होणार आहे. त्याप्रमाणे भारताचे ननयींत्रक व लेखापाल 
(कॅग) याींना मुींबई इमारत दरुुस्ती व पुनरशचना मींडळान ेकळपवले आहे.  
(३) व (४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

रत्नाधगरी श्जल््यातील बदहरिली (ता.खेड) त ेिरांबिणे (ता.धचपळूण) यादरम्यान दाभोळ 
खाडीतील मांजूर पलुाच्या िामाबाबत  

  

(७)  १५३२० (१३-११-२०२०).   िी.भास्िर जाधि (गुहागर) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खेड (ग्ज.रत्नाश्रगरी) तालुक्यातील श्रचींचलर-कोरेगाव-मुींबके-बदहरवली-भडवळे मागाशवर दाभोळ 
खाडीवर बदहरवली (ता.खेड) त े करींबवणे (ता.श्रचपळूण) या दरम्यान मोठ्या पुलाच्या 
बाींधकामास र्ासनान ेसन २०१७-२०१८ च्या अथशसींकल्पीय काम ेअींतगशत मींजुरी ददली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अद्यापही सदर काम सुरू न होयायाची कारणे काय आहेत, तसेच  सदर पुलाचे 
काम कधीपासून  सुरू होणार आहे, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकर्ीच्या अनुर्ींगाने पवलींबास   जबाबदार असणा-या सींबींश्रधत 
दोर्ीींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करयायात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत   
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िी. अशोिराि चव्हाण (०२-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) प्रश्नाींरियकत पुलाच्या जोड रस्त्यासाठी भूसींपादन आवश्यक आहे. तसेच बदहरवली (ता.खेड) 
बाजूकडील िेत्र हे राखीव वन म्हणून लोपर्त झालेले असल्यामुळे कें द्र र्ासनाची तसेच सदर 
िेत्र काींदळवन असल्यान े मा.सवोच्च न्यायालयाची परवानगी लेणे आवश्यक आहे. या 
परवानग्या प्राप्त करणेसाठी खाजगी तज्ञ सल्लागाराची नेमणूक करयायाची कायशवाही सुरू आहे. 
या सवश परवानग्या प्राप्त होताच काम लवकरात लवकर सुरु करयायाचा प्रयत्न रादहल. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईच्या इांद ुममल येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आांबेडिर याांच्या  
आांतरराष्ट्रीय स्मारिाच्या िामाबाबत 

  

(८)  १५३४७ (२५-११-२०२०).    िी.ददपि चव्हाण (फलटण), िी.अननल पाटील (अमळनेर), 
िी.अशोि पिार (मशरुर), िी.यशिांत माने (मोहोळ), िी.शखेर ननिम (धचपळूण), िीमती समुन 
पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), िी.मनोहर चांदद्रिापूरे (अजुवनी-मोरगाांि), िी.ननतीन अजुवन 
(ए.टी.) पिार (िळिण), िी.ददलीप मोदहते-पाटील (खेड आळांदी), िी.सुननल दटांगरे (िडगाि 
शेरी), िी.सांददप क्षिरसागर (बीड) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबईच्या इींद ु ममल येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर याींच्या आींतरराषट्रीय 
ख्यातीच्या स्मारकाचे बाींधकाम करयायासाठी ददनाींक ९ रे्ब्रुवारी, २०१८ रोजी वा त्या सुमारास 
मे. र्ापुरजी पालनजी या कीं पनीस कायाशरींभ आदेर् देयायात आले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर स्मारकाच्या कामाच्या स्वरुपात वळेोवेळी बदल करयायात आल्यामुळे या 
कामाींच्या खचाशचे अींदाजपत्रकीय रक्कमेत रुपये १०८९ को्ी इतकी वाढ झाली असून या 
सुधारीत खचाशस व सींकल्पश्रचत्रास ददनाींक १५ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासुमारास र्ासनाने 
मींजुरी ददली असल्याच ेननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्ासनाने सदर कामाच्या सुधारीत खचाशस व सींकल्पश्रचत्रास मींजुरी देऊनही 
त्याबाबतचा र्ासन ननणशय एमएमआरडीएच्या बैठकीपयांत म्हणज ेददनाींक ७ जुलै, २०२० पयांत 
र्ासनान ेननगशममत केला नसल्याचे ददनाींक ३० ऑगस््, २०२० रोजी वा त्यासुमारास ननदर्शनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान े चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीनूसार कोणती 
कायशवाही केली वा करयायात येत आहे, तसेच सदर स्मारकाच्या कामाबाबतची सद्य:ग्स्थती 
काय आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत   
  
िी. एिनाथ मशांदे (०२-१२-२०२०) : (१) (२) व (३) होय हे खरे आहे. 
(४) व (५) भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर याींचे इींद ुममल येथील आींतरराषट्रीय दजाशचे भव्य 
स्मारकाच्या सधुाररत सींरचनेनसुार पुतळयाची उींची वाढवून पादपीठ ३० मी्र (१०० रू््) उींच 
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व पुतळा १०६.६८ मी्र (३५० रू््) उींच अर्ी एकूण १३६.६८ मी्र (४५० रू््) उींची ठेवयायास 
मा. मींत्रीमींडळाने दद.१५/०१/२०२० रोजी मान्यता ददली. त्यानुसार सामाग्जक न्याय व पवर्ेर् 
सहाय्य पवभाग व पवत्त पवभाग याींच्या सहमतीने नगर पवकास पवभागामार्श त दद.१०/०९/२०२० 
रोजी र्ासन ननणशय ननगशममत करयायात आला आहे. सदर स्मारकाचे बाींधकाम पूणश होयायास 
पवलींब होत नसुन पुतळा व पादपीठाच्या कामाच्या डडझाईन, पवींड ्नेल चाचणी व सुधारीत 
सींरचनेची आयआय्ीमार्श त मान्यता तसचे इतर पवपवध पवभागाींच्या नव्याने लागणाऱया 
परवानग्या प्राप्त करयायासाठी काही कालावधी लागला. सद्यग्स्थतीत वरील सवश बाबीींची  व 
परवानगीींची पूतशता झाली असून काम प्रगतीपथावर आहे. आजतागयत स्मारकाच ेपादपीठ व 
पुतळा वगळून अींदाज े ३८ ्क्के इतके बाींधकाम पूणश झाले आहे. तसचे कोपवड -१९ या 
जागनतक महामारीच्या सींक्ामुळे देखील कामाच्या प्रगतीवर पररणाम झाला. सदर प्रकल्पाचे 
काम माहे एपप्रल, २०२३ पयांत पूणश करयायाचे मुींबई महानगर प्रदेर् पवकास प्राश्रधकरणाच्या 
स्तरावर ननयोग्जत आहे.   

___________ 
  

मुांबईतील जुन्या ि मोडिळीस आलेल्या जुन्या उपिरप्राप्त इमारतीांचे  
पुनविविासाच ेिाम सुरु न झाल्याबात 

  

(९)  १५५३० (१३-११-२०२०).   िी.सांजय साििारे (भुसािळ), िी.सुननल प्रभ ू (ददांडोशी) :   
सन्माननीय गहृननमावण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुुंबई शहर्ातील जुन् या व मोडकळीस आलेल् या जुन् या उपकरप्राप् त इमारतीच् या 
पुनपवशकासासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र जारी करुन ५ वर्े झाली असली तरी पुनपवशकासाचे काम 
सुरु होव ू न र्कलेल् या ४६४ प्रकल् पाींना नो्ीस पाठपवया यात आल् याचे माहे ऑक् ्ोबर, २०२० 
मध्ये वा त्यादरम् यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ासनाने यासींदभाशत माहे ऑगस््, २०२० मध्ये वा त्या दरम्यान मींजुर केलेल्या 
कायद्यानुसार तीन वर्ाशहून प्रलींत्रबत असलेले व सुरु न झालेले प्रकल्प ताब्यात लेऊन त्याींचा 
म्हाडाने स्वत: पुनपवशकास करयायाबाबत कोणती कायशवाही केली तसेच सदर प्रकल्पाींच्या 
पुनपवशकासासाठी र्ासनान े एकूण रियकती ननधी उपलब्ध करुन ददला आहे व याबाबतची 
सद्य:ग्स्थती काय आहे, 
(३) असल् यास, ४६४ पवकासकाींपकैी रियकती पवकासकाींनी नो्ीसीला उत्तर ददले व त्यानसूार 
र्ासनाने सदर पवकासकाींवर कोणती कारवाई केली वा करयायात येत आहे, 
(४) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत   
  
िी. श्जतेंद्र आव्हाड (०३-१२-२०२०) : (१) होय, हे अींर्त: खरे आहे, मुींबई इमारत दरुुस्ती व 
पुनरशचना मींडळाच्या अहवालानसुार, मुींबई इमारत दरुुस्ती व पुनरशचना मींडळान े ज्या 
उपकरप्राप्त इमारतीींना पवकास ननयींत्रण ननयमावली ३३(७) अींतगशत पुनपवशकासाकररता ना-हरकत 
प्रमाणपत्र प्रदान केले होत,े त्या सवश प्रकरणाींच्या आढावा सप् े्ंबर, २०२० मध्ये लेतला आहे. 
त्यानुसार, अींदाज े४६४ प्रकरणाींमध्ये ना-हरकत प्रमाणपत्रधारकाींनी काम ेसुरु केली नाहीत, अस े
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ननदेर्नास आले असता, मुींबई इमारत दरुुस्ती व पुनरशचना मींडळामार्श त प्रकरणननहाय 
तपासणी करुन ना-हरकत प्रमाणपत्रधारकाींना नो्ीस बजावयायाचे काम सुरु असून, माहे 
नोंव्हेबर, २०२० अखेरपयांत अींदाज े एकूण ३४९ ना-हरकत प्रमाणपत्रधारकाींना नो्ीसा 
बजावयायात आल्या आहेत. 
(२) मुींबई र्हरातील अनतधोकादायक उपकरप्राप्त इमारतीींचा पुनशपवकासास पवकास ननयींत्रण 
ननयमावली ३३ (७) अींतगशत मालक/पवकासकाींनी अधशव् अवस्थेत सोडलेले पुनपवशकास प्रकल्प 
पुणश करयायाच्या दृष्ीने म्हाड अश्रधननयमातील कलम ७७, ७९ व ९१ मध्ये प्रस्तापवत 
सुधारणाींना पवधानमींडळ सभागहृाची पावसाळी अश्रधवेर्न २०२० मध्ये मान्यता प्राप्त झाली 
असून सद्य:ग्स्थतीत पवधेयक मा.राज्यपाल महोदयाींमार्श त महामदहम राषट्रपती महोदयाींच्या 
मान्यतेकररता सादर करयायात आले आहे. सदर सुधारणा अींनतम झाल्यानींतर मालक व 
पवकासकाींनी अधशव् सोडलेले प्रकल्प म्हाडाच्या ताब्यात लेऊन पूणश करयायाच ेअश्रधकार म्हाडास 
प्राप्त होणार आहेत.    
(३) नो्ीस बजावलेल्या सुमारे ८० ते ८५ ना-हरकत प्रमाणपत्रधारकाींनी मुींबई इमारत दरुुस्ती व 
पुनरशचना मींडळास उत्तर पाठपवले आहे. ना-हरकत प्रमाणपत्रधारकाींनी पाठपवलेल्या उत्तराची 
प्रकरणननहाय तपासणी करुन गुणवत्तेनुसार पुढील कायशवाही मुींबई इमारत दरुुस्ती व पुनरशचना 
मींडळामार्श त करयायात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

िरणगाि नगरपामलिा (ता.भुसािळ) िेत्रासाठी मांजुर झालेली पाणी  
पुरिठा योजना प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(१०)  १५५७३ (१३-११-२०२०).   िी.सांजय साििारे (भुसािळ) :   सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वरणगाव नगरपामलका (ता.भुसावळ) िेत्रासाठी मींजुर झालेली २५ को्ी रुपयाींची पाणी 
पुरवठा योजना वकश  ऑडशर ननलया यास होणा-या पवलींबामुळे प्रलींत्रबत असल्याचे ननदर्शनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, वरणगाव र्हरात ८ ददवसाींनी पाणी पुरवठा होत असल् याचे माहे ऑक्टोबर, 
२०२० मध्ये वा त्या दरम् यान ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त प्रकरणी चौकर्ी करया यात आली आहे काय, चौकर्ीनसूार पाणी पुरवठा 
योजनेची वकश  ऑडशर काढून काम लवकरात लवकर पूणश होया याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करयायात येत आहे, 
(४) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत   
  
िी. एिनाथ मशांदे (०१-१२-२०२०) : (१) • महाराषट्र सुवणश जयींती नगरोत्थान महाअमभयान 
अींतगशत रुपये २४.७९ को्ी  रियकीं मतीच्या वरणगाींव र्हर पाणीपुरवठा प्रकल्पास र्ासनाद्वारे 
प्रर्ासकीय मान्यता देयायात आलेली आहे. 
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• सदर प्रकल्पाची ई-ननपवदा प्ररियाया पदहल्या रे्रीत एकही कीं त्रा्दार पात्र न ठरल्यामुळे, 
दसुऱया व नतसऱया वेळेस ई-ननपवदा अींदाजपत्रकीय दरापेिा जास्त असल्याकारणाने नामींजूर 
करयायात आली. 
• तद्नींतर चतुथशवेळेस रे्र ननपवदेत दोन कीं त्रा्दार पात्र ठरल्यानींतर यातील एक कीं त्रा्दारान े
मा. उच्च न्यायालयात रर् पप्ीर्न दाखल केल्यामळेु आणण पवत्त पवभागाच्या ददनाींक ४ म,े 
२०२० रोजीच्या र्ासन ननणशयान्वये कोपवड-१९ या सींसगशजन्य रोगामळेु उद्भवलेल्या 
अथशव्यवस्थेवरील पररणामामळेु पुढील आदेर्ापयांत कायाशदेर् देऊ नयेत अर्ा सचूना सवश 
पवभागाींना देयायात आलेल्या असल्यामुळे सदर प्रकल्पाच ेकायाशदेर् देयायास पवलींब होत आहे. 
(२) (३) व (४) • वरणगाींव र्हरात माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये चार ददवसाआड म्हणजेच ५ 
व्या ददवर्ी पाणीपुरवठा करयायात आला. 
• परींतु उन्हाळयातील पायायाची जास्त मागणी तसेच जलर्ुद्धीकरण प्रकल्पाींची आणण पायायाच्या 
्ाक्याींची िमता कमी असल्याकारणाने आठ ददवसाआड पाणीपुरवठा करयायात येतो. 
• महाराषट्र सुवणश जयींती नगरोत्थान महाअमभयान अींतगशत मींजूर वरणगाींव र्हर पाणीपुरवठा 
प्रकल्पाच े काम पूणश झाल्यानींतर दररोज पाणी पुरवठा करयायाचे वरणगाव नगरपररर्देचे 
ननयोजन आहे.  
• वरणगाींव पाणीपुरवठा योजनेच ेकायाशदेर् देयायास ददनाींक ४ म,े २०२० च्या र्ासन ननणशयातनू 
सू् देयायाची पवनींती पवत्त पवभागास करयायात आली आहे. 

___________ 
  
डोंबबिली (श्ज.ठाणे) येथील एम.आय.डी.सी. ि लगतच्या ९ गािाांमध्ये सुधाररत मालमत्ता िर 

आिारण्याच्या मागणीबाबत 
  

(११)  १५६२५ (२६-११-२०२०).   िी.प्रमोद (राजू) रतन पाटील (िल्याण ग्रामीण) :   
सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे ग्जल््यातील डोंत्रबवली एम.आय.डी.सी. व लगतच्या ९ गावाींमध्ये सधुाररत मालमत्ता 
कर आकारयायासींदभाशतील एक पत्र स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी आयुक्त कल्याण डोंत्रबवली 
महानगरपामलका याींना ददनाींक १३/१०/२०२० रोजी वा त्या समुारास सादर केले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, डोंत्रबवलीतील एम.आय.डी.सी. व लगतची ९ गाव ेपूवी महानगरपामलकेत होती 
परींतु सन २००७ मध्ये ही गाव ेमहानगरपामलकेकडून वगळयायात आली व नतथ ेग्रामपींचायत 
अग्स्तत्वात आली व पुन्हा ददनाींक ०१/०६/२०१५ रोजी वा त्या सुमारास कल्याण-डोंत्रबवली 
महानगरपामलकेत समापवष् करयायाच्या र्ासनाच्या धोरणामुळे सदरहू ग्रामस्थाींना नाहक 
मालमत्ता कर आकारणीच्या सींदभाशत अश्रधकचा भ्रूदांड सोसावा लागत असल्याने त्याींच्यावर 
मालमत्ता कर आकारणीबाबत झालेला व होत असलेला अन्याय सत्वर दरू करयायाच्यादृष्ीन े
एम.आय.डी.सी. आणण लगतच्या गावाींना पदहल्याींदा झालेल्या कर आकारणीप्रमाण े त्या त्या 
वर्ाशच्या रे्ेबल व्हॅल्यू प्रमाणे कर आकारणी करयायात यावी अर्ी मागणी पत्राद्वारे केली आहे, 
हे ही खरे आहे काय; 
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(३) असल्यास, सदर मागणीच्या अनरु्ींगान े र्ासनान े चौकर्ी केली आहे काय, त्यानसुार 
कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत    
  
िी. एिनाथ मशांदे (०१-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) • सदर प्रस्ताव धोरणात्मक ननणशयाथश कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपामलका सवशसाधारण 
सभेच्या प्लाव र दद.२६.१०.२०२० अन्वये सादर करयायात आला असता, त्यास दद. 
०६.११.२०२० रोजी मान्यता प्राप्त झालेली आहे. 
• सवशसाधारण सभेच्या प्राप्त मींजूरीनुसार प्रकरणपरत्वे ममळकत दस्तजवजाची छाननी 
महानगरपामलका स्तरावर सुरू असल्याचे कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपामलकेने कळपवले आहे.  
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

िल्याण-शीळ (श्ज.ठाणे) रस्त्याची झालेली दरुिस्था 
  

(१२)  १५६२८ (२५-११-२०२०).   िी.प्रमोद (राजू) रतन पाटील (िल्याण ग्रामीण) :   
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१)  महाराषट्र रस्ते पवकास महामींडळामार्श त सुरू असलेल्या ठाणे ग्जल््यातील कल्याण-र्ीळ 
रस्त्याचे काम अत्यींत सींथ गतीन ेतसेच ननकृष् दजाशच ेहोत असनू, या रस्त्याच्या कामाकड े
सींबींश्रधत अश्रधकारीही दलुशि करीत असल्याच्या अनेक ताारी तसचे श्रचत्ररियर्त महाराषट्र राज्य 
रस्ते पवकास महामींडळ कायाशलयाकड ेसादर करयायात आलेले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषट्र रस्ते पवकास मींडळाच ेसींबींश्रधत अश्रधकारी त्याकड ेजाणीवपूवशक दलुशि 
करीत असल्याने कामाच्या पद्धतीत एकसूत्रता व ननयोजन ददसून येत नाही तसचे कामाची 
गुणवत्ता चाींगली नसल्यामळेु या सींपूणश कामाची पवनापवलींब तपासणी करुन कीं त्रा्दारावर 
तसेच सींबींश्रधत दोर्ी अश्रधकाऱयाींच्या पवरोधात कारवाई करयायात यावी अर्ा आर्याच्या 
मागणीचे पत्र व्यवस्थापकीय सींचालक, महाराषट्र राज्य रस्ते पवकास महामींडळ याींच्याकड े
ददनाींक १२ म,े २०२० रोजी वा त्यासुमारास सादर केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच रस्त्याच्या पुनबाांधणीच ेकाम अत्यींत सींथगतीन ेसुरू असल्याने या रस्त्यावर ठाणे, 
नवी मुींबई, कल्याण, डोंत्रबवली, मभवींडी, उल्हासनगर, अींबरनाथ, बदलापूर सह अन्य दठकाणी 
जाणा-या वाहनाींची वाढलेली वदशळ, पररणामतः वाहतकु कोंडी होत असून रस्त्यावर 
पडलेले खड्ड ेयामुळे अपलात होत असल्यान ेरस्त्यावरील खड्ड ेपवनापवलींब बुजपवयायात यावेत 
अर्ी मागणी कायशकारी अमभयींता, महाराषट्र रस्ते पवकास महामींडळ याींचेकड े मा.स्थाननक 
लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक १७ जुलै, २०२० रोजी वा त्या समुारास एका पत्राव्दारे केली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, याप्रकरणी चौकर्ी करयायात आली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व 
त्यानुसार सींबींश्रधत कीं त्रा्दार व दोर्ी अश्रधका-याींपवरोधात र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करयायात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत    
  

िी. अशोिराि चव्हाण (०३-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे.  
   मा.स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी दद.१२.०५.२०२० व दद.१८.०५.२०२० रोजीच्या पत्रान्वये 
ताार केली आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक १२.०५.२०२० रोजीच्या पत्रान्वये मभवींडी कल्याण 
मर्ळर्ा्ा रस्त्याच्या कामाच्या पद्धतीत एकसूत्रता व ननयोजन तसेच कामाची गुणवत्ता 
चाींगली नसल्याबाबतची ताार केली होती. सदर ताारीबाबत स्वतींत्र सल्लागार व महामींडळाच े
अश्रधकारी याींनी पाहणी करुन कीं त्रा्दारान े आतापयांत पूणश करयायात आलेल्या कामाची 
गूणवत्ता/दजाशची तपासणी करयायात आली असनू कामाची गुणवत्ता/दजाश उत्कृष् ठेवयायात 
आलेला आहे. याकामाकरीता अत्याधुननक यींत्रसामुग्रीचा वापर करयायात आलेला आहे. तसचे 
सदर कामाच्या दजाशमध्ये कोणतीही तडजोड करयायात आलेली नसल्याचे महामींडळाचे पत्र ाीं . 
मरारपवम / ०२ / सव्यींस-१ / मभकामर् / सहापदरीकरण /न.ा.३०९ ददनाींक ०२.०६.२०२० 
रोजीच्या पत्रान्वये स्थाननक लोकप्रनतननधी याींना कळपवयायात आले आहे. 
 मभवींडी कल्याण मर्ळर्ा्ा रस्त्यावरील मर्ळर्ा्ा - कल्याण - राजनोली जींक्र्न या 
लाींबीतील पावसाळयात पडलेले खड्ड े भरयायाच े काम खडी तसचे पेव्हर ब्लॉक व कोल्ड 
ममक्सचा वापर करुन म.रा.र.पव. महामींडळामार्श त सींपूणश पावसाळयाच्या कालावधीत सुरु होत.े 
पावसाळा सींपल्यावर आवश्यक त्या दठकाणी डाींबरीकरण करुन रस्त्यावरील सवश खड्ड े
बुजपवयायात आले असून सद्यग्स्थतीत रस्ता सुग्स्थतीत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

माढा-शेटफळ (श्ज.सोलापूर) या रस्त्याची झालेली दरुिस्था 
  

(१३)  १५६३१ (१३-११-२०२०).   िी.बबनराि मशांदे (माढा), िी.सांजयमामा मशांदे (िरमाळा), 
िी.यशिांत माने (मोहोळ) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर ग्जल््यातील माढा-र्े्र्ळ (ता.माढा) हा रस्ता माढा र्हराला जोडणारा प्रमखु 
रस्ता आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्ता ननषकृ् दजाशचा असनू गत ३ वर्ाशपासून सतत दरुवस्थ्ा होत 
असल्यामळेु रस्त्याच्या देखभाल-दरुुस्तीसाठी दरवर्ी लाखो रुपये खचश करून पुन्हा त्याच 
कीं त्रा्दाराला सदर रस्ता दरुुस्तीच ेकाम र्ासनाकडून ददले जात असल्याचे ददनाींक २० सप् े्ंबर, 
२०२० रोजी वा त्यासुमारास ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर रस्त्याच े नतुनीकरण करयायात यावे, अर्ी मागणी तेथील ग्रामस्थ व 
मा.लोकप्रनतननधी र्ासनाकड े करीत असनु अनेकदा आींदोलनेही करयायात येऊन त्याबाबतच े
ननवेदन तहमसलदार, माढा तहमसल याींचेकड ेसादर केल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०२० मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, “माढा-र्े्र्ळ रस्त्याच्या नतुनीकरणाबाबत वारींवार पाठपुरावा सुरु असून 
लवकरच रस्ता मींजुर होईल व नतुणीकरणाचे काम हाती लेयायात येईल,” असे र्ाखा अमभयींता, 
सावशजननक बाींधकाम पवभाग, कुदुशवाडी याींचेकडून साींगयायात येऊन देखील अद्याप रस्ता 
नुतनीकरणाचे काम सुरु करयायात आले नसल्याच े ददनाींक २३ ऑक््ोबर, २०२० रोजी वा 
त्यासुमारास ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५)  असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीचे ननषकर्श काय आहेत 
व तद्नुसार सदर रस्ता नुतनीकरणाबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करयायात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत    
  
िी. अशोिराि चव्हाण (०३-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) नाही, सदरच्या रस्त्याच्या द्पववापर्शक देखभाल दरुूस्तीच्या कामासाठी सन २०१७-२०१९ व 
सन २०१९-२०२१ मध्ये वेगवेगळे कीं त्रा्दार आहेत. द्पववापर्शक देखभाल दरुुस्ती कायशामाींतगशत 
सदरच्या रस्त्यावरील खड्ड ेभरयायात आलेले आहेत.  
(३) होय, सदरच्या रस्त्याच ेनुतनीकरण करयायाबाबत लोकप्रनतननधीींनी तहमसल कायाशलय माढा 
याींना रस्ता नुतनीकरणाबाबत ननवेदन ददले असल्याबाबत सींबींश्रधत िेत्रीय कायाशलयाकडून 
र्ासनास कळपवयायात आले आहे.  
(४) होय, र्े्र्ळ माढा रस्त्याच्या पवर्ेर् दरुुस्तीच्या प्रस्ताव अधीिक अमभयींता, सा.बाीं. 
मींडळ, सोलापूर याींचे कायाशलयाकडून र्ासनास प्राप्त झाला आहे. त्यानुर्ींगाने सदर रस्त े
दरुुस्तीचे काम ननकर् व ननधीच्या उपलब्धतेनुसार पूणश करयायाच ेननयोजन आहे. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
     सद्यग्स्थतीत रस्त्यावरील खड्ड े भरुन रस्ता वाहतुकीस सगु्स्थतीत ठेवयायात आलेला 
आहे. 
(६) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

पांढरपुर (श्ज. सोलापूर) तालुक्यातील पांढरपूर-टेंभुणी रस्त्याच्या िामाबाबत 
  

(१४)  १५६३९ (१३-११-२०२०).   िी.बबनराि मशांदे (माढा), िी.सांजयमामा मशांदे (िरमाळा), 
िी.यशिांत माने (मोहोळ), िी.अननल पाटील (अमळनेर), िी.ददपि चव्हाण (फलटण) :   
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) पींढरपुर (ग्ज. सोलापूर) तालुक्यातील े्ंभुणी ते पींढरपूर या रस्त्याचे काम गत २ वर्ाशपासनु 
अत्यींत सींथ गतीन ेसुरू आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, सदर रस्त्यावर पुल उभारणीसाठी मोठमोठे खड्ड ेखोदनु ठेवले असल्यामुळे 
ददनाींक ६ ऑक््ोबर, २०२० रोजी वा त्यासुमारास वाहन चालकाींना पुलावरील कामाचा अींदाज न 
आल्यामुळे ट्रक कोसळुन अपलात झाल्याची दलुश् ना लडली असून त्यात लाखो रुपयाींच े
नुकसान झाल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पुलावर कीं त्रा्दारान ेवाहतकू सावधानता बाळगयायाबाबत सूचना र्लक व 
सुरक्षित कठडहेी उभारलेले नसून कीं त्रा्दाच्या बेजबाबदारपणामुळे येथे वारींवार वाहन 
अपलाताच्या ल्ना लडत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत सींबींश्रधत कायशकारी अमभयींता, पींढरपूर व अश्रधिक अमभयींता, 
सावशजननक बाींधकाम पवभाग, सोलापूर याींचे ननदर्शनास आणूनही कीं त्रा्दारावर कोणतीही 
कारवाई करयायात आली नसल्याच ेननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५)  असल्यास, या प्रकरणी चौकर्ी करयायात आली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळुन आले 
आहे व तद्नसुार सदर पुलाचे काम लवकर पुणश करयायाबाबत तसचे दलुशि करणा-या सींबींधीत 
कीं त्रा्दार व अश्रधकारी याींचेवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करयायात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत    
 
िी. अशोिराि चव्हाण (०२-१२-२०२०) : (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     सद्यग्स्थतीत पवर्याींकीत काम सुमारे ९० ्क्के पेिाही जास्त पूणश झाले असून 
प्रश्नाींकीत पूलाचे कामही पूणश झाले आहे व जोडरस्ता प्रगतीत आहे. 
     सदर पूलाचे दठकाणी दद.०६.१०.२०२० रोजी ्ेम्पोचा झालेला अपलात सदर वाहनाच्या 
ताींत्रत्रक त्रबलाडामुळे झाला असल्याची र्क्यता आहे. तथापी या अपलातात ग्जपवतहानी तथा 
पवत्तहानी झाल्याबाबत अवगत झालेले नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
     वाहतूक सुरक्षिततेसाठी कीं त्रा्दारामार्श त योग्य ती व्यवस्था/उपाययोजना करुन काम 
करयायात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

िारांजा (श्ज.िामशम) तालुक्यातून समधृ्दी महामागावचे िाम िरीत  
असताांना अनेि रस्त्याांची झालेली दरुिस्था 

  

(१५)  १५७२० (२५-११-२०२०).   िी.राजेंद्र पाटणी (िारांजा) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कारींजा (ग्ज.वामर्म) तालुक्यातून समधृ्दी महामागाशचे काम करीत असताींना ग्जल्हा मागश, 
ग्रामीण मागश, मुख्यमींत्री ग्राम सडक योजनेंतगशत येणा-या सुमारे ३० रस्त्याींची दरूवस्था झाली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रस्त्याींची दरुुस्ती करयायाबाबत पवभागाकडून र्ासनाकड ेप्रस्ताव पाठपवयायात 
आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकर्ी करून सदर प्रस्तावाच्या अनुर्ींगाने र्ासनाकडून कोणती 
कायशवाही करयायात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत    
  
िी. एिनाथ मशांदे (०३-१२-२०२०) : (१) होय, हे अींर्त: खरे आहे. 
     समधृ्दी महामागाशच ेकाम करीत असताींना कारींजा तालुक्यातील पवपवध पवभागाचे एकुण 
१५ रस्ते ितीग्रस्त झाले आहेत. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
     नागपूर - मुींबई मर्घ्रसींचार द्रतुगती महामागाशच्या बाींधकाम पॅकेज ा. ४ ची एकुण लाींबी 
५४.३५६ रियकमी आहे. ्या रस्त्याची सींरेखा वामर्म ग्जल््यातील कारींजा व मींगरूळपीर या दोन 
तालुक्यातील ३१ गावामधून जात असनू प्रकल्पाची सुरुवात दोनद बु. ता.कारींजा आणण र्ेव् 
जनुना ख.ु ता.मींगरुळपीर या गावात आहे. सदर समधृ्दी महामागाशच े बाींधकामाकरीता 
सादहत्याची वाहतकु करयायाकररता ई.पी.सी. कीं त्रा्दारा मार्श त सावशजननक बाींधकाम पवभागाच े६ 
रस्ते, ग्ज.प. बाींधकाम पवभागाचे ६ व प्रधान मींत्री ग्राम सडक योजना पवभागा अींतगशत मखु्य 
मींत्री ग्राम सडक योजनेच े३ रस्त ेअस ेएकुण १५ रस्ते वापरयायात येत आहेत. करारनाम्यातील 
आद श्कल (९.१) तरतुदी नुसार सींबींश्रधत रस्त े कीं त्रा्दारानी दरुूस्त करून सुग्स्थतीत ठेवणे 
अपेक्षित आहे. त्यानसुार या रस्त्याींच्या दरुूस्तीबाबत ई.पी.सी. कीं त्रा्दाराला वेळोवेळी 
खात्यामार्श त सुचना देयायात आलेल्या आहेत व कीं त्रा्दाराींने योग्य ती तात्पुरती दरुूस्ती 
वेळोवेळी केलेली असुन वाहतकू सुरळीत राहयायाच्या दृष्ीन े योग्य ती उपाययोजना केलेली 
आहे. या रस्त्याींच्या वापर बींद झाल्यावर सदर रस्ते ई.पी.सी. कीं त्रा्दारा मार्श त पुवशवत 
करयायात येतील.  
     सबब सदर रस्त्याींची दरुुस्ती चा प्रस्ताव र्ासनास पाठपवयायाची आवश्यकता नाही. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

पाथडी शहरातून (श्ज.अहमदनगर) जाणाऱ्या िल्याण-नाांदेड ननमवळ  
रस्त्याची दरुिस्था झाल्याबाबत 

  

(१६)  १५७५३ (२५-११-२०२०).   िी.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशडी) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पाथडी र्हरातून (ग्ज.अहमदनगर) कल्याण-नाींदेड-ननमशळ राषट्रीय महामागश ा.६१ च्या 
नूतनीकरणासाठी १३० को्ी रुपये मींजूर झाले आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर रस्त्याचे काम माहे जानेवारी, २०२० मध्ये करयायाचे आदेर् ममळाले 
असताींनाही प्रत्यिात कामास माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान सुरुवात करयायात 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहु कामाच्या ठेकेदाराने ५२ रियक.मी. अींतराच ेमहामागश दठकदठकाणी खोदनू 
ठेवल्याने प्रवार्ाींसह स्थाननकाींना रस्त्यावरील खड्ड,े धूळ याचा प्रचींड त्रास सहन करावा लागत 
असून त्यामुळे अपलाताींच े प्रमाण वाढले आहे तसेच महामागाशवरील खड्ड े बजुपवयायासाठी 
वी्भट्टीवरील माती, पव्ाींच े तुकड े वापरयायात आल्यान े रस्त्यावर सगळीकड े श्रचखल पसरला 
असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय,    
(४) असल्यास, महामागाशचे काम तातडीने सुरळीत होयायासाठी तेथील नागरीकाींनी अनेक वळेा 
आींदोलनेही केली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत चौकर्ी करून दजेदार रस्ता तयार करयायाबाबत र्ासनान े कोणती 
कायशवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत    
  
िी. अशोिराि चव्हाण (०१-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) अींर्त: खरे आहे. 
     सदर कामाच ेदठकाणी सुरिा पवर्यक व धूळ प्रनतबींधक उपाययोजना करयायात आल्या 
आहेत. तसेच पावसाळयामध्ये खडी व मुरुमाने खड्ड े भरयायात आले असून सद्यग्स्थतीत 
रुीं दीकरण/पुनबाांधणीच ेकाम हाती लेयायात आले आहे. 
(४) हे खरे आहे. 
(५) सदर कामाचे जनुे कीं त्रा् रद्द करुन हे काम नवीन कीं त्रा्दाराच्या माध्यमातून व प्राश्रधकृत 
अमभयींता याींच ेपयशवेिणाखाली गुणवत्तापूवशक पूणश करुन लेयायात येत आहे. 
(६) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई द्रतूगती महामागाविरील सुमननगर, चेंबूर येथील जलिादहनी दरुुस्त  
िरताना िीजेचा धक्िा लागून िमवचाऱ्याांचा झालेला मतृ्य ू

  

(१७)  १५८८२ (२५-११-२०२०).   िी.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशडी) :   सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई पूवश द्रतुगती महामागाशवरील सुमननगर, चेंबूर येथील वाहतूक चौकीजवळ 
नालेरुीं दीकरणाचे काम सुरु असताना २० रू्् खोल असलेली जलवादहनी रु््ली असता, नतच्या 
दरुुस्तीकररता मुींबई महानगरपामलकेच्या पाणी खात्यातील सात कमशचारी ददनाींक १९ ऑक््ोबर, 
२०२० रोजी वा त्यासुमारास या दठकाणच े साचलेले पाणी जनरे्र व मो्ारच्या सहाय्याने 
उपसत असताना सातही कमशचाऱयाींना र्ॉक लागून सदर कमशचारी जखमी झाले असता त्याींना 
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तातडीने महानगरपामलकेच्या ला्कोपर येथील राजावाडी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल 
करयायात आले तथापप दाखल करयायापूवीच दोन कमशचाऱयाींचा मतृ्यू झाला तसेच इतर पाच 
जखमी कमशचाऱयाींवर उपचार सुरु आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच ेननषकर्श काय आहेत 
तसेच या ल्नेतील मतृ कमशचाऱयाींच्या वारसाींना र्ैिणणक अहशतनेसुार मुींबई महानगरपामलकेत 
नोकरी तसचे आश्रथशक मदत व जखमी कमशचाऱयाींना आश्रथशक मदत देयायाच्या दृष्ीन ेकोणती 
कायशवाही केली तसचे या प्रकरणी जबाबदार असणाऱया सींबींश्रधत अश्रधकाऱयाींवर कोणती कारवाई 
केली वा करयायात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत    
  
िी. एिनाथ मशांदे (०३-१२-२०२०) : (१), (२) व (३) ददनाींक १९ ऑक््ोबर, २०२० रोजी चेंबूर 
सुमननगर येथील चौकीजवळ जलवादहनी दरुुस्तीच े काम सुरु असताींना बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेच्या सात कामगाराींना सबममसशबल पींपाचा पवजेचा धक्का बसल्याचा प्राथममक 
अींदाज असनू, सदर दलुश् नेत दोन कामगाराींचा मतृ्य ू झाला व पाच कामगाराींना राजावाडी 
रुग्णालयात मोर्त उपचार देऊन त्याच ददवर्ी लरी सोडयायात आले. 
     सदर दलुश् नेतील अमोल मनुसाहेब काळे व गणेर् दत्त ुउगले या दोन मतृ कामगाराींच्या 
वारसाींना महानगरपामलकेत ननयमानुसार नोकरी व आश्रथशक मदत देयायाच्या दृष्ीन ेबहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेमार्श त खालीलप्रमाणे कायशवाही करयायात आली/येत आहे:-  
कै. अमोल मनसुाहेब काळे याींच्या वारसास करयायात आलेली मदत 
• रु. १६.०६ लि इतक्या रकमेचा कामगार नुकसान भरपाईचा मींजरू धनादेर् आयुक्त, िममक 
भरपाई, वाींदे्र येथे ददनाींक १२.११.२०२० रोजी जमा करयायात आला आहे. 
• सदर मतृाच्या वारसास अनुज्ञय धोरणाींतगशत नोकरी देयायाबाबतची कायशवाही सुरु आहे. 
• सदर मतृाच्या वारसास अनुजे्ञय पररभापर्त अींर्दान योजना स्तर-१ दावा व अनुजे्ञय असलेले 
रु. १० लि इतके सानुग्रह अनुदान एकत्रत्रत दावाबाबतची कायशवाही सुरु आहे. 
कै. गणेर् दत्तू उगले याींच्या वारसास करयायात आलेली मदत 
• रु. १५.१७ लि इतक्या रकमेचा कामगार नुकसान भरपाईचा मींजरू धनादेर् आयुक्त, िममक 
भरपाई, वाींदे्र येथे ददनाींक १२.११.२०२० रोजी जमा करयायात आला आहे. 
• सदर मतृाच्या वारसास अनुज्ञय धोरणाींतगशत नोकरी देयायाबाबतची कायशवाही सुरु आहे. 
• सदर मतृाच्या वारसास अनुजे्ञय असलेले समूह वैयग्क्तक अपलात पवमा योजनाींतगशत रु. १० 
लि मींजूर करणेबाबतचे प्रकरण ददनाींक ०६.११.२०२० रोजी कननषठ ताींत्रत्रक अश्रधकारी, वाींदे्र येथ े
पाठपवयायात आले आहे. 
• सदर मतृाच्या वारसास अनुजे्ञय पररभापर्त अींर्दान योजना स्तर-१ दावाबाबतची कायशवाही 
सुरु आहे. 
    उपरोक्त दोन्ही मतृाींच्या वारसास कळपवयायात आले असनू, वारस हजर झाल्यानींतर 
रकमेचे अश्रधदान करयायात येणार असल्याच ेबहृन्मुींबई महानगरपामलकेने कळपवले आहे. 
  

___________ 
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गोरेगाांि (प) मसद्धाथवनगर येथील पत्रा चाळ पनुविविास प्रिल्पाच्या अहिालाबाबत 
  

(१८)  १५९६४ (१३-११-२०२०).   िी.सुननल प्रभू (ददांडोशी) :   सन्माननीय गहृननमावण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील गोरेगाींव (पग्श्चम) म्हाडाच्या मालकीच्या असलेल्या मसद्धाथशनगर येथील अनके 
वर्ाांपासून प्रलींत्रबत असलेल्या पत्रा चाळ पुनपवशकास प्रकल्पाचे काम पवनापवलींब पूणश व्हाव े
यासाठी र्ासनान े नेमलेल्या माजी मुख्य सश्रचव जॉनी जोसरे् सममतीन े आपला अहवाल 
र्ासनास सादर केला आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अहवालाद्वारे करयायात आलेल्या मर्र्ारर्ीींच ेथोडक्यात स्वरुप काय आहे 
व त्यानुसार प्रलींत्रबत प्रकल्पाच े काम त्वरीत सुरु करयायाच्या दृष्ीन े र्ासनातरे् कोणती 
कायशवाही करयायात आली वा येत आहे, 
(३) असल्यास, उक्त भखूींडाची म्हाडान े नव्यान े रे्रमोजणी करुन नव्यान े केलेल्या 
करारनाम्यानुसार सदर प्रकल्पातून एकूण रियकती परवडणारी लरे म्हाडास उपलब्ध होणार आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त भखूींडावरील रदहवार्ी कु्ुींबाच े नवीन इमारतीत लरे देऊन पुनवशसन 
करयायाबाबत कोणती क्ार्यव्ाह  केल  व्ा कर्र््ात रे्त आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत   
  
िी. श्जतेंद्र आव्हाड (०१-१२-२०२०) : (१) सदरहू पुनपवशकास प्रकल्पाबाबत उपाय योजना 
सुचपवयायासाठी िी.जॉनी जोसरे्, सेवाननवतृ्त मखु्य सश्रचव याींच्या अध्यितखेाली 
दद.१६/०१/२०२० रोजीच्या र्ासन ननणशयान्वये एक सदस्यीय सममती नेमली आहे. सदरहू 
सममतीने त्याींचा अहवाल अद्याप र्ासनास सादर केलेला नाही. उक्त सममतीन ेअहवाल सादर 
करयायासाठी डडसेंबर, २०२० अखेर मुदत वाढ देयायाची पवनींती केलेली आहे. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

िायशेतपाडा, मशिशक्ती िॉलनी मालाड (पू), मुांबई येथील मशिरांजन सहिारी गहृननमावण 
सांस्थेच्या एसआरए गहृननमावण पनुविविास प्रिल्पात वििासिान ेिेलेला गैरव्यिहार 

  

(१९)  १५९६९ (१४-११-२०२०).   िी.सुननल प्रभू (ददांडोशी) :  सन्माननीय गहृननमावण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  वायर्ेतपाडा, मर्वर्क्ती कॉलनी मालाड (पूवश),मुींबई, येथील मर्वरींजन सहकारी गहृननमाशण 
सींस्थेच्या एसआरए गहृननमाशण पनुपवशकास प्रकल्पात पवकासकाने नवीन इमारतीींच ेकाम पूणश 
केले नसताना, पाणी पुरवठा, ड्रनेेज लाईन, मह्ानगरपामलकेचा ्ॅक्स थरियकत असताना आणण 
बाींधकाम पूणश केल्याचे भोगाव्ा प्रमाणपत्र (ओ.सी.) उपलब्ध नसताना व कोणतीही सोडत न 
काढता सदननकाींच े बेकायदा पवतरण करुन सदननकाींचा ताबा ददल्याचे ददनाींक १७.०९.२०२० 
रोजी वा त्या सुमारास ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाशत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मखु्य कायशकारी अश्रधकारी, झोपडपट्टी 
पुनवशसन प्राश्रधकरण याींना ददनाींक १७.०९.२०२० रोजी व यापूवी अनकेवेळा लेखी ननवेदन 
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देऊनही अद्याप यावर प्राश्रधकरण तथा र्ासनातरे् कोणतीच कायशवाही करयायात आली नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अद्याप मुख्य कायशकारी अश्रधकारी याींनी सदरहु मर्वरींजन सहकारी गहृननमाशण 
सींस्थेच्या समस्या सोडपवणेबाबत कायशवाही न करयायाची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणातील त्रु्ी दरू करुन प्रलींत्रबत समस्या सोडपवणेबाबत र्ासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत   
  
िी. श्जतेंद्र आव्हाड (०३-१२-२०२०) : (१) हे अींर्त: खरे आहे.    
     सदर योजनतेील पुनवशसन इमारत ा.२ ला ५० ननवासी, ३ सेवासुपवधा गाळे व २७ 
प्रकल्प बाश्रधताींसाठी PAP गाळयाींकररता दद.०४.१२.२०१५ रोजी पूणश भोगव्ा प्रमाणपत्र 
ननगशममत करयायात आले आहे. 
     सदर सींस्थेच्या पनुवशसन इमारत ा.२ मध्ये ५० ननवासी सदननकाींचे वा्प सींस्था व 
पवकासक याींच े स्तरावर झालेले असून सदर सदननका वा्पास दद.२७.११.२०१५ रोजीच्या 
पत्रान्वये मान्यता देयायात आलेली आहे. 
     पुनवशसन इमारत ा.१ च्या भोगव्ा प्रमाणपत्राकररता झोपडपट्टी पुनवशसन प्राश्रधकरणात 
एसओपी अजश प्राप्त झाला आहे.  तथापप, सींपूणश कागदपत्राींच्या पतूशतेच्या अभावी अद्यापपयांत 
मींजुरी देयायात आलेली नाही.    
     इमारतीचे काम पूणश होणे, पाणीपुरवठा, ड्रनेजे लाईन इत्यादीींची खातरजमा 
आर्यपत्रातील अ्ीींच्या अनुर्ींगान ेकरयायात येईल व त्यानींतरच भोगव्ा प्रमाणपत्र ननगशममत 
करयायात येईल.   
     सदर सींस्थेच्या पुनवशसन इमारत ा.१ मध्ये ३५ ननवासी सदननकाींचे झोपडपट्टी पनुवशसन 
प्राश्रधकरणातील प्राश्रधकृत अश्रधकारी याींच्या उपग्स्थतीत दद.२६.०६.२०१९ रोजी वा्प झालेले 
आहे. 
(२), (३) व (४) हे खरे नाही.  
     दद.१७.०९.२०२० रोजीच्या ननवेदनाच्या अनुर्ींगाने यापूवी दद.०१.१०.२०२० च्या पत्रान्वये 
पवकासक व वास्तुपवर्ारद याींच्याकडून खुलासा मागपवयायात आलेला आहे. सदर प्रकरणी 
सींयुक्त सुनावणी लेऊन पुढील कायशवाही करयायाच ेप्रस्तापवत आहे.           
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही.   

___________ 
  

गोरेगाांि पूिव, जनरल अरुणिुमार िैद्य मागव येथील िीिृष्ट्णनगर  
एसआरए सह गहृननमावण प्रिल्पाबाबत 

  

(२०)  १५९७० (१३-११-२०२०).   िी.सुननल प्रभू (ददांडोशी) :   सन्माननीय गहृननमावण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई, गोरेगाींव (पूवश), जनरल अरुणकुमार वैद्य मागश, िीकृषण नगर येथील िीकृषणनगर 
एसआरए सहकारी गहृननमाशण सींस्थेच्या एसआरए पुनपवशकास प्रकल्पात पवकासकान े पात्र 
झोपडीधारकाींना न्याय न देणे, नवीन इमारतीत पाणी पुरवठा न होणे, ५० ्क्केहून अश्रधक 
रदहवार्ी कु्ुींबाींची थकीत भाडी अद्याप न देणे, ओ.सी. प्राप्त नसतानाही रदहवासी कु्ुींबाींना 
नवीन इमारतीत बेकायदा लाराचा ताबा ददल्याप्रकरणी लोकप्रनतननधीींनी मा.मुख्यमींत्री व मुख्य 
कायशकारी अश्रधकारी, झोपडपट्टी पनुवशसन प्राश्रधकरण याींना ददनाींक ०५.१०.२०२० रोजी वा त्या 
सुमारास लेखी ननवेदन ददले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीनूसार उक्त सींस्थेच्या 
रदहवार्ी कु्ुींबाींचे पनुवशसन करयायाच्या दृष्ीने र्ासनान ेएसआरए, मुख्य कायशकारी अश्रधकारी 
याींचेमार्श त कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत   
  
िी. श्जतेंद्र आव्हाड (०२-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) थरियकत लरभाड्याबाबत सींस्थनेे दाखल केलेल्या ताारीच्या अनुर्ींगाने दद.२३.१०.२०२० व 
दद.१०.११.२०२० रोजी सुनावणी आयोग्जत करयायात आलेली होती. सदर सुनावणीत पवकासकास 
थकीत भाड्याचा तपर्ील सादर करयायाबाबत कळपवयायात आलेले आहे. तसेच पुढील सुनावणी 
दद.०७.१२.२०२० रोजी आयोग्जत करयायात आलेली आहे. 
     भोगव्ा प्रमाणपत्रार्ी ननगडीत बाबीींच्या अनुर्ींगान ेनमूद करयायात येत ेकी, याजनेतील 
इमारत क्र.१ च्या पवींग बी मधील ९७ ननवासी व ३ सुपवधा गाळे याकरीता दद.२९.०३.२०१७ 
रोजी अींर्त: भोगव्ा प्रमाणपत्र जारी करयायात आले आहे.  सदर इमारतीच्या पवींग ए कररता 
भोगव्ा प्रमाणपत्रासाठी एसओपी अजश प्राप् त झालेला असनू आवश्यक कागदपत्र ेअद्याप सादर 
केलेली नसल्यामुळे भोगव्ा प्रमाणपत्र जारी करयायात आलेले नाही.  
    इतर बाबीींच्या अनुर्ींगाने नमदू करयायात येते की, मा.लोकप्रनतननधी याींनी दद.१५.०९.२०२० 
रोजीच्या पत्रान्वये मुदे्द उपग्स्थत करुन सींयुक्त सभा लेयायाबाबत कळपवले आहे. तद्नुर्ींगान े
दद.१२.१०.२०२० रोजी मुख्य कायशकारी अश्रधकारी, झोपडपट्टी पनुवशसन प्राश्रधकरण याींच्या 
दालनात सींयुक्त सभा आयोग्जत करयायात आली. सदर सभेतील ननदेर्ाच्या अनुर्ींगान ेयोजनेच े
वास्तुपवर्ारद, सोसाय्ीच े पदाश्रधकारी/सदस्य, स्थाननक नगरसेवक याींच्यासमवेत झोपडपट्टी 
पुनवशसन प्राश्रधकरणाच्या सींबींश्रधत अश्रधकाऱयाींद्वारे दद.१५.१०.२०२० रोजी सींयुक्त स्थळपाहणी 
करयायात आली. तद्नुर्ींगान े दद.२७.१०.२०२० रोजीच्या पत्रान्वये पवकासक/वास्तुपवर्ारद याींस 
यथोश्रचत ननदेर् देयायात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

सुलतानपूर (ता.लोणार, जि.बुलढाणा) मधनू िाणाऱ्या मुांबई-नागपूर समधृ्दी महामागावच्या 
ननमावण िायावमळेु येथील रस्त्याांची दरुिस्था झाल्याबाबत 

(२१)  १६०६५ (१३-११-२०२०).   िी.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) सुलतानपूर (ता.लोणार, ग्ज.बुलढाणा) येथे मुींबई- नागपूर समधृ्दी महामागाशच्या ननमाशण 
कायाशसाठी जड वाहतूक सुरू असल्याने अनेक दठकाणी खड्ड ेपडून येथील रस्त्याींची दरुवस्था 
झाली आहे, यामुळे अपलातात वाढ झाल्यान े सदर रस्त्याींची तातडीने दरुूस्ती करयायाची 
मागणी स्थाननकाींनी सींबींश्रधत पवभागाकड े माहे सप् े्ंबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान पासुन 
वारींवार केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वारींवार ताार करूनही कोणतीच कायशवाही होत नसल्यान ेतेथील ग्रामस्थाींनी 
तीव्र आींदोलन करयायाचा इर्ाराही ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळुन आले व तद्नुसार 
सदरहू रस्त्याींची दरुूस्ती करयायाबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत   
   
िी. अशोिराि चव्हाण (०३-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही.  
    याबाबत कोणत्याही स्वरुपाची मागणी प्राप्त झालेली नाही.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) सदर महामागाशच्या कामासाठी ननयुक्ती करयायात आलेल्या ठेकेदाराींसमवेत करयायात 
आलेला करारनाम्यातील आद श्कल (९.१) नुसार महामागाशच्या कामासाठी  महामागाशच्या  
पररसरातील ज्या रस्त्याींचा वापर वाहतुकीसाठी करयायात येत असेल व असे रस्ते नादरुुस्त 
झाले असल्यास, त्या रस्त्याींची दरुुस्ती करुन नादरुुस्त रस्ते सींबींधीत ठेकेदारान ेसुग्स्थतीत  
ठेवावयाच े आहेत. त्यानुसार ठेकेदार कायशवाही करीत असून, नादरुुस्त झालेले रस्त े दरुुस्त 
करयायात येत आहेत. तसेच यापढेु नादरुुस्त होणाऱया रस्त्याींची दरुुस्ती तातडीन ेकरयायाबाबत 
ठेकेदाराींना ननदेर् देयायात आले आहेत.  
सबब सदर रस्त्याींची दरुुस्ती ठेकेदारामार्श त वाींरवार करयायात येत असल्यामळेु चौकर्ी 
करयायाचा प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही.  

___________ 
  

शेगाांि (श्ज.बलुढाणा) त ेपांढरपूर राष्ट्रीय महामागव क्र. ५४८ सीचे लोणार शहरातील  
िाम अत्यांत ननिृष्ट्ट दजावचे होत असल्याबाबत 

  

(२२)  १६०७० (२५-११-२०२०).   िी.सांजय रायमुलिर (मेहिर), िी.गोिधवन माांगीलाल शमाव 
(ऊफव ) लालाजी (अिोला पश्श्चम) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्ेगाींव (ग्ज.बलुढाणा) त ेपींढरपूर राषट्रीय महामागश ा. ५४८ सीचे लोणार र्हरातील क्ाम 
अत्यींत ननकृष् दजाशचे होत असनू सींबींश्रधत दोर्ी ठेकेदार व अश्रधका-याींवर कारवाई करयायाची 
मागणी नागररकाींनी लेखी ननवेदनाद्वारे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान सींबींश्रधत 
पवभागाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व 
त्यानुसार सींबींश्रधत ठेकेदार व अश्रधका-याींवर कोणती कारवाई केली वा करयायात येत आहे, 
(३) नसल्यास पवलींबाची कारण ेकाय आहेत    
  
िी. अशोिराि चव्हाण (०४-१२-२०२०) : (१) होय, खरे आहे. 
     सबींश्रधत कामाबाबत ददनाींक १५.१०.२०२०, २०.१०.२०२०, २४.१०.२०२० व ०१.११.२०२० 
रोजीची ननवेदने या कायाशलयास ददनाींक ०३.११.२०२० रोजी व ददनाींक १७.१०.२०२० रोजीच े
ननवेदन ददनाींक १८.११.२०२० रोजी प्राप्त झाले आहे. 
     नुकत्याच प्राप्त सदर ननवेदनाींना उत्तर देयायाची कायशवाही प्रगनतत आहे.            
(२) लोणार र्हरातील कााँाी् रस्त्याच्या ओव्हरलेच ेकाम माहे ऑक््ोंबर मध्ये नुकतेच चालू 
झालेले आहे. या कामावर देखरेख करयायासाठी महाराषट्र राज्य रस्ते पवकास महामींडळ मयाश. 
व्दारे प्राश्रधकरण अमभयींता म्हणून ध्रुव कन्सल ी्ं् मुींबई याींची नमेणूक करयायात आली आहे. 
सदर कामाची व सादहत्याची तपासणी करयायाकरीता करारनाम्यातील तरतुदी प्रमाणे ससुज्ज 
प्रयोगर्ाळा स्थापपत करयायात आली आहे. तथेे प्राश्रधकरण अमभयींता याींची चमु दररोज 
मानकाप्रमाणे आवश्यक त्या कामाच्या चाचयाया लेत ेव सादहत्याचे नमुने लेऊन प्रयोगर्ाळेत 
तपासते. त्यामध्ये काम मानकाप्रमाणे आढळले. त्यामुळे काम ननकृष् नाही. 
(३) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

मशिडी-न्हािा-शेिा सागरी सेतू प्रिल्पामुळे बाधधत होणाऱ्या प्रभादेिी ि मशिडीतील (मुांबई) 
रदहिाश्याांचे पुनिवसन त्याच पररसरात िरण्याबाबत 

  

(२३)  १६३१३ (१३-११-२०२०).   िी.अजय चौधरी (मशिडी) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मर्वडी-न्हावा-र्ेवा सेत ूया प्रकल्पामुळे जगन्नाथ भातवनकर मागश, प्रभादेवी (एलरियर्स््न) 
येथील रस्त्याच्या दोन्ही बाजूने असलेल्या २५ त े३० इमारती बाधीत होत आहेत, हे खरे आहे 
काय,  
(२) असल्यास, या प्रकल्पात बाश्रधत होणाऱया उक्त इमारतीींसह आचायश दोंदे मागाशवरील मर्वडी 
पररसरातील बाश्रधत होणाऱया इमारतीतील रदहवाश्याींच्या पुनवशसनाबाबत र्ासनाने ननणशय लेतला 
आहे क्ार्,  
(३) असल्यास, मर्वडी-न्हावा-र्ेवा सागरी सेत ू प्रकल्पामुळे बाश्रधत होणाऱया प्रभादेवी व 
मर्वडीतील रदहवाश्याींच ेपुनवशसन त्याच पररसरात करयायात यावे अर्ी मागणी करणारे ननवेदन 
स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक २  म्ाचय, २०२० रोजी वा त्यासुमारास मा.मखु्यमींत्री याींना 
देऊन याबाबत आयुक्त, एमएमआरडीए, अनतररक्त महानगरपामलका आयुक्त, मुींबई 
महानगरपामलका, पलू व रस्त े पवभागाच े मुख्य अमभयींता, महानगरपामलकेचे इमारत प्रस्ताव 
पवभागाचे अश्रधकारी व स्थाननक रदहवार्ी याींची सींयुक्त बैठक आयोग्जत करुन ननणशय लेयायात 
यावा अर्ीही पवनींती केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, ननवेदनातील मागणीच्या अनुर्ींगान ेर्ासनान ेआतापयांत कोणती ननणशयात्मक 
कायशवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत    
  
िी. एिनाथ मशांदे (०२-१२-२०२०) : (१) होय.   
(२) सदर प्रकल्पात बाश्रधत होणाऱया रदहवाश्याींच्या पुनवशसनाबाबत धोरणात्मक ननणशय लेयायाची 
बाब मुींबई महानगर प्रदेर् पवकास प्राश्रधकरणाच्या स्तरावर पवचाराधीन आहे.  
(३) होय. 
(४) उक्त ननवेदनातील मागणीनसुार मर्वडी-वरळी प्रकल्पामध्ये बाश्रधत होणाऱया रदहवाश्याींच्या 
पुनवशसनाबाबत मुींबई महानगर प्रदेर् पवकास प्राश्रधकरणान ेमुींबई महानगरपामलका व झोपडपट्टी 
पुनवशसन प्राश्रधकरण याींचसेमवेत बैठका लेतल्या असून बाश्रधत रदहवार्ाींच ेआहे त्याच पररसरात 
पुनवशसन होयायाच्या दृष्ीने प्रत्यि जागेवर रोडलाईननुसार मसमाींकनाच े व प्रकल्प बाश्रधताींच े
सवेिणाचे काम बहृन्मुींबई महानगरपामलका व मुींबई महानगर प्रदेर् पवकास प्राश्रधकरणामार्श त 
सींयुक्तररत्या प्रगतीपथावर आहे. सदरचे काम तातडीन ेपूणश करयायाचे ननयोग्जत असून तद्नींतर 
सदर प्रकल्पबाश्रधताींच े आहे त्याच पररसरात पुनवशसनाबाबत सुयोग्य पयाशयाच े ननयोजन 
करयायाचे मुींबई महानगर प्रदेर् पवकास प्राश्रधकरणाच्या स्तरावर ननयोग्जत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

सोलापुर शहरात िम्युननटी श्क्लननिच्या िामामध्ये अननयममतता झाल्याबाबत 
  

(२४)  १६३३३ (२५-११-२०२०).   िी.राम सातपुते (माळमशरस), िी.राजेश पाडिी (शहादा), 
िी.सधचन िल्याणशेट्टी (अक्िलिोट) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापुर र्हरात कम्युनन्ी ग्क्लननकच्या कामासाठी महानगरपामलकेच्या पवभागान े
अननयममतता करुन रुपये ६ लाख ४९ हजार खचश केले असल्याच ेननदर्शनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, बाजारात ८ ते ९ रुपयात ममळणारा मास्क १२ आणण १८ रुपयात खरेदी करुन 
तसेच सोडीयम हायपोक्लोराईड सोल्युर्न व और्ध -गोळया खरेदीत मोठ्या प्रमाणात 
गैरव्यवहार केल्याच ेननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, एकाच वस्तुच्या वेगवेगळया रियकीं मती दाखवनु ठरापवक मक्तेदाराकडुन 
बेकायदेर्ीरपणे खरेदी करयायात आली असल्याने र्ासन उक्त् ा प्रकरणी चौकर्ी करणार आहे 
काय, चौकर्ीनूसार सदर प्रकरणी बेकायदेर्ीर मक्तेदाराींनी बाजार भावापेिा अश्रधक दर 
लेतल्याने त्याींना काळयायादीत ्ाकयायात येणार आहे काय व ज्या अश्रधकाऱयाींनी ही सवश देयके 
त्याींच्या अश्रधकारात ददली असतील तर त्याींच्याकडुन वसलुी करयायाबाबात कोणती कायशवाही 
करणार आहे वा कररत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत   
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िी. एिनाथ मशांदे (०२-१२-२०२०) : (१), (२) व (३) • सोलापूर र्हरात कम्युनन्ी 
ग्क्लननकसाठी खरेदी करयायात आलेली और्ध े व सादहत्याची खरेदी ही तातडीची असल्याने, 
खरेदी केलेली और्ध ेव सादहत्याींची रियकीं मत स्थाननक बाजारभावापिेा जास्त नाही, याची खात्री 
करुनच खरेदी करयायात आलेली आहे, असे महानगरपामलकेन ेकळपवले आहे. 
• र्हरातील खाजगी वाणणज्य आस्थापना / दकुान ेबींद असल्यान ेव खरेदी तातडीची असल्याने 
ननपवदा प्ररियायेचा अवलींब न करता माचश व एपप्रल, २०२० मध्ये सदरची खरेदी केली आहे. 
• त्यानींतरच्या काळात कोरोना प्रनतबींधात्मक उपाययोजना करयायासाठी आवश्यक असणारी 
और्धे व सादहत्याची खरेदी ई-ननपवदा तसेच जी.ई.एम. पो श्लवरुन आवश्यतेनुसार वेळोवळेी 
खरेदी करयायात आली आहे, असे सोलापूर महानगरपामलकने कळपवले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  
वपसेिडधा ते राांगी (ता.आरमोरी, श्ज.गडधचरोली) या रस्त्याच्या दरुुस्तीचे िाम िरण्याबाबत 

  

(२५)  १६४३७ (२५-११-२०२०).   िी.िृष्ट्णा गजबे (आरमोरी) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आरमोरी (ग्ज.गडश्रचरोली) तालुका येथील पपसेवडधा ते राींगी या रस्त्याची पुणशपणे दरुवस्था 
झाली असुन नागरीकाींना रहदारीस अडचणी ननमाशण होत असुन नाहक त्रास सहन करावा 
लागत असल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०२० च्या दसुऱया आठवड्यात वा त्या दरम्यान ननदर्शनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पररसरातील नागरीकाींनी सदरहू रस्त्याच ेडाींबरीकरण करून रस्ता दरुूस्त 
करयायाची मागणी केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकर्ी करून सदर रस्त्याची दरुूस्ती करयायाबाबत र्ासनान ेकोणती 
कायशवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
िी. अशोिराि चव्हाण (०१-१२-२०२०) : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
     सन २०२० च्या पावसाळयात झालेल्या अनतवषृ्ीमुळे सदर रस्त्यावर दठकदठकाणी खड्ड े
पडल्याने वाहतुकीस अडथळा ननमाशण झाला होता. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३)आरमोरी तालुक्यातील उक्त रस्त्याच्या  रियक.मी. १८/०० ते २३/७०० या ५.७० रियक.मी. 
लाींबीमध्ये खड्ड ेबुजपवयायाच ेकाम वापर्शक देखभाल दरुुस्ती अींतगशत करयायात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
 

___________ 
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शेगाि नगरपामलिा (श्ज.बुलडाणा) येथील भूमीगत गटार योजनेचे  
िाम ननिृष्ट्ट दजावचे झाल्याबाबत 

  

(२६)  १६४३८ (२५-११-२०२०).   िीमती श्िेता महाले (धचखली) :   सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्ेगाव नगरपामलका (ग्ज.बुलढाणा) अींतगशत येथील भूममगत ग्ार योजनेच े काम सन 
२०१०-११ मध्ये वा त्यादरम्यान एसएमएस या ददल्ली येथील कीं पनीने अनतर्य ननकृष् दजाशच े
केल्यान े ददल्लीच्या राषट्रीय हररत लवाद याींनी पयाशवरणाचे झालेल्या नकुसानीपो्ी १४ को्ी 
रुपये भरयायाचे आदेर् देयायात आल्याचे ददनाींक २५ ऑक््ोबर, २०२० रोजी वा त्यासुमारास 
ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी कीं पनीने वेळेच्या आत काम न करता तसेच काम अत्यींत ननकृष् 
दजाशचे होऊनही व त्याच्या अनेक ताारी आल्या असूनही र्ासनामार्श त अद्यापपयांत कीं पनीवर 
कोणतीही कारवाई करयायात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकर्ी करयायात आली आहे काय, चौकर्ीनूसार सदर कीं पनीवर 
व सींबींश्रधत दोर्ी अश्रधकारी याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करयायात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत   
  
िी. एिनाथ मशांदे (०२-१२-२०२०) : (१) • मा. राषट्रीय हरीत लवाद, मुख्य बेंच, नवी ददल्ली 
याींचा ददनाींक १५.०६.२०२० रोजीच्या आदेर्ान्वये र्ेगाव भूममगत ग्ार प्रकल्पाच्या कामामुळे 
पयाशवरणाच्या नुकसानीपो्ी रु. १३.८८ को्ी इतका दींड भरयायाचे आदेर् ददले होते. 
त्याअनुर्ींगान ेमहाराषट्र प्रदरू्ण ननयींत्रण मींडळान ेमुख्य अमभयींता, महाराषट्र जीवन प्राश्रधकरण, 
अमरावती याींना रु. १३.८८ को्ी इतका दींड भरयायाच ेआदेर् ददले आहेत. 
(२) (३) व (४) • सदर प्रकल्पाचे काम महाराषट्र जीवन प्राश्रधकरण याींच्यामार्श त करयायात 
आले असून याबाबत महाराषट्र जीवन प्राश्रधकरणामार्श त तत्कालीन अश्रधकारी याींची पवभागीय 
चौकर्ी सुरु आहे. 
• र्ेगाव भूममगत प्रकल्पाच े काम कीं त्रा्दारान े वाढीव मुदतीत पूणश केले असून, प्रकल्पाची 
गुणवत्ता व पररिण ननयींत्रण पथक महाराषट्र जीवन प्राश्रधकरण, अश्रधिक अमभयींता, 
सावशजननक बाींधकाम पवभाग, अकोला मींडळ याींच्यामार्श त सींपूणश कामाची चौकर्ी करयायात 
आली असून त्याींच्या अहवालात सदर प्रकल्पाच ेकाम ननकृष् दजाशच ेझाल्याच ेननषपन्न झाले 
नाही, अस ेमहाराषट्र जीवन प्राश्रधकरण याींनी कळपवले आहे. 
  

___________ 
  

भाांडूप (पश्श्चम) मुांबई येथील राखीि भखूांडािर सुपर स्पेशाललटी हॉस्पीटल उभारण्याबाबत 
  

(२७)  १६४६१ (२५-११-२०२०).   िी.रमेश िोरगाांििर (भाांडूप पश्श्चम) :   सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) भाींडूप (प) मुींबई येथील सी्ीएस ा.६८१/अ/८ (पा श्) सी.्ी.एस.ा. ६८१/अ८बी आणण 
६८१/अ/बी (पा श्) येथील सुमारे १६३३९.७५ चौ.मी. इतका भूखींड हॉस्पी्लकररता आरक्षित 
असून पवकासकामार्श त हॉस्पी्लकररता १३३०० चौ.मी. भूखींड महानगरपामलकेच्या नावे 
हस्ताींतरीत झालेला आहे तसचे ३८०० चौ.मी.च्या भूखींडाचे अग्रीत अश्रधग्रहण करयायात आलेले 
असून महानगरपामलकेच्या नाव े काही ताींत्रत्रक कारणास्तव प्रलींत्रबत असल्याची बाब माहे 
ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर भूखींडावर सपुर स्पेर्मल्ी हॉस्पी्लची तातडीने उभारणी करयायात यावी 
अर्ी मागणी तेथील लोकप्रनतननधीींनी मा.मुख्यमींत्री याींचकड ेददनाींक १० ऑक््ोबर, २०२० रोजी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मागणीच्या अनुर्ींगाने र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीनुसार 
कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत   
  
िी. एिनाथ मशांदे (०३-१२-२०२०) : (१) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या “एस” पवभागाच्या मींजूर 
पवकास आराखडा २०३४ नुसार न.भू.ा. ६८१/ए/८बी, भाग मौज,े नाहूर हा भूखींड रुग्णालय या 
सावशजननक प्रयोजनासाठी आरक्षित आहे. 
    सदर भूखींड ननवासी िेत्रामध्ये ग्स्थत असनू, सदर भखूींड अग्स्तत्वात असलेल्या ४५.७० 
मी. मुलुींड-गोरेगाींव जोडरस्त्याने व १८.३० मी. रुीं द पवकास ननयोजन रस्त्यान ेबाश्रधत आहे.  
    सदर भखूींडाच ेिेत्रर्ळ १८,७६५.३० चो.मी. इतके असून, त्यापैकी १०,५५६ चौ.मी. इतका 
सुपवधा भखूींड बहृन्मुींबई महानगरपामलकेस “हस्ताींतरणीय पवकास हक्काच्या” मोबदल्यात 
उपलब्ध झाला आहे. उवशररत ८२०९ चौ.मी. पैकी ३२८३.७२ चौ.मी. भखूींडाचा अग्रीम ताबा 
समायोग्जत आरिणाींतगशत लेयायात आला आहे. तथापप सदर आरिणाच्या परवानगीमधील 
काही अ्ीींच्या पूतशतनेींतर सदर भूखींडाचा अींनतम ताबा लेतल्यानींतर सदर भूखींड बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेस हस्ताींतरीत होणार असल्याच ेमहानगरपामलकेने कळपवले आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) सदर भूखींडावर ३६० खा्ाींच्या सपुर स्पेर्ामल्ी रुग्णालयाच्या उभारणीकररता 
महापामलका वास्तुपवर्ारद याींचकेडून प्राप्त झालेला सुधारीत आराखड्याचा प्रस्ताव पडताळणीच े
काम प्राधान्यान ेसुरु असून, आवश्यक असलेली ननपवदा प्ररियाया प्रगतीपथावर आहे. 

___________ 
  

चाांददिली (मुांबई) येथील म्हाडा िसाहतीची दरुिस्था झाल्याबाबत 
  

(२८)  १६५२१ (१३-११-२०२०).   िी.ददलीप लाांड े(चाांददिली) :   सन्माननीय गहृननमावण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चाींददवली (मुींबई) येथील म्हाडा वसाहतीची दरुवस्था झाली असून रदहवार्ी जीव मुठीत 
लेऊन वास्तव्य कररत असल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरहू म्हाडा वसाहतीच्या दरुुस्तीबाबत स्थाननक लोकप्रनतननश्रधींनी सातत्यान े
पत्रव्यवहार करुन पाठपुरावा कररत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
तदनुसार उक्त म्हाडा वसाहतीची तात्काळ दरुुस्ती करयायाबाबत र्ासन स्तरावर कोणती 
कायशवाही करयायात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत   
  
िी. श्जतेंद्र आव्हाड (०१-१२-२०२०) : (१), (२) व (३) हे खरे आहे. 
     चाींददवली येथे म्हाडामार्श त इमारत ा.१ त े ३२ बाींधयायात आल्या आहेत. सदर 
सदननकाींची सोडत सन २००६ ते २००९ या कालावधीत म्हाडामार्श त काढून यर्स्वी रदहवाश्याींना 
सदननका हस्ताींतरीत करयायात आलेल्या आहेत. सदननका वा्पानींतर सदर रदहवाश्याींनी एकत्र 
येऊन सहकारी गहृननमाशण सींस्था नोंदणीकरण केल्यानींतर सदर इमारती गहृननमाशण सींस्थेस 
हस्ताींतरण करयायात आलेल्या आहेत. तद्नींतर सदर इमारतीची दरुुस्ती व देखभाल करयायाची 
जबाबदारी सदर सहकारी गहृननमाशण सींस्थेची आहे. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
  

___________ 
  

“सिाांसाठी घरे” या अमभयाांनाांतगवत प्रधानमांत्री आिास योजना सुरु िेल्याबाबत 
  

(२९)  १६६२६ (१३-११-२०२०).   िीमती सुलभा खोडिे (अमरािती), िी.अममन पटेल 
(मुांबादेिी), िी.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), िी.वििास ठािरे (नागपूर पश्श्चम), िी.लहू 
िानड े (िीरामपूर), िी.सांग्राम थोपटे (भोर), िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य), 
िी.दहरामण खोसिर (इगतपूरी), िीमती प्रनतभा धानोरिर (िरोरा), िी.अममत झनि (ररसोड), 
िी.सुभाष धोटे (राजूरा), डॉ.देिराि होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय गहृननमावण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र र्ासनाने नागरी भागाकरीता सन २०२२ पयांत “सवाांसाठी लरे” या अमभयाींनाींतगशत 
प्रधानमींत्री आवास योजना सुरु केली असून राज्य र्ासनाच्या ददनाींक ९ डडसेंबर, २०१५ च्या 
र्ासन ननणशयानसुार कें द्र र्ासनाच्या सदर योजनेचा अींश्रगकार राज्य र्ासनान ेकेलेला असून या 
योजनेत सन २०२२ पयांत राज्यात १९ लाख ४० हजार लर ननममशतीचे उदद्दष् ननग्श्चत करया यात 
आलेले आहे व त्यानुसार कें द्र र्ासनान ेराज्यातील ३९१ र्हरामध्ये योजना राबपवयायास मींजूरी 
ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माहे जानेवारी, २०२० पयांत योजनेंतगशत प्रत्यिात केवळ १,९१,९९८ लरकुलाींच े
बाींधकाम पूणश झालेले असून केवळ २,०१,६११ लरकुलाींचे काम प्रगतीपथावर असल्यामुळे उवशररत 
काम ेसन २०२२ पयांत पुणश होणे अपेक्षित असतानाही त्यानुसार प्रयत्न होत नसल्याच ेददसून 
येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर योजनेंतगशत गडश्रचरोली ग्जल््यात आतापयांत १६ हजार ९०८ लरकुल 
बाींधयायाच ेउद्दीष् ठेवयायात आले मात्र १६ हजार ५२४ लरकुल मींजरू करयायात आलेली आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सींपूणश गडश्रचरोली ग्जल््यात आतापयांत केवळ १० हजार ५४२ लरकुलाींची 
बाींधकामे पूणश करयायात आली असून मींजूरीच्या प्रमाणात बाींधकाम होत नसल्याच ेददसून येत 
आहे, त् यामुळे हजारो लाभाथी या लाभापासनू वींश्रचत आहेत पररणामी लोकाींमध्ये असींतोर्ाची 
भावना ननमाशण होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, ही योजना प्रभावीपणे राबपवयायाकड ेअश्रधकारी व कमशचारी जाणीवपूवशक दलुशि 
करीत असनू या योजनेची अींमलबजावणी करीत नसल्याचे ननदर्शनास आले असून या 
योजनेंतगशत बाींधावयाींच्या लराींच े उदद्दष् पवदहत मुदतीत पूणश करणे र्क्य व्हावे याबाबत 
र्ासनाची भूममका काय आहे, 
(६) असल्यास, तद्नुसार याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत आहे, 
नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत   
  

िी. श्जतेंद्र आव्हाड (०२-१२-२०२०) : (१) होय. 
(२) कें दद्रय मान्यता व सींननयींत्रण सममतीन े राज्यातील १००८ प्रकल्पातील ११,७४,५९१ 
लरकुलाींना व ल्क ा.२ मधील CLSS अींतगशत २,४९,०६६ लरकुलाींना अर्ा एकूण १४,२३,६५७ 
लरकुलाींना मींजूरी ददली आहे.  त्यापैकी नोव्हेंबर, २०२० पयांत २,७१,२३७ लरकुलाींच े बाींधकाम 
पूणश झाले आहे व २,०१,६११ लरकुलाींचे बाींधकाम प्रगतीपथावर आहे. 
(३) प्रधानमींत्री आवास योजनेअींतगशत गडश्रचरोली ग्जल््यात सन २०२२ पयांत ४५०१ लरकुलाींच े
उद्दीष् ननग्श्चत करयायात आले होत.े  मात्र, नोव्हेंबर, २०२० पयांत कें दद्रय मान्यता व 
सींननयींत्रण सममतीन ेगडश्रचरोली ग्जल््यात २४४६ लरकुलाींना मींजूरी ददली आहे. 
(४) गडश्रचरोली ग्जल््यात मींजूर २४४६ लरकुलाींपकैी ५८४ लरकुलाींचे बाींधकाम पूणश झाले आहे. 
(५) व (६) प्रधानमींत्री आवास योजना (नागरी) अींतगशत मींजूर लरकुल बाींधकाम प्रकल्प वेळेत 
पूणश करयायाबाबत सींबींश्रधत अींमलबजावणी यींत्रणाींकड े महाराषट्र गहृननमाशण व िेत्रपवकास 
प्राश्रधकरण या सुकाणू अमभकरणामार्श त पाठपुरावा करयायात येत आहे.  तसचे प्रधानमींत्री 
आवास योजनेची प्रभावी अींमलबजावणी करयायासाठी र्ासनान े पवपवध उपाय योजना केल्या 
असून, मोजणी र्ुल्कात ५०% सवलत देयायात आली आहे. त्याचप्रमाण ेर्ासकीय जममन रु.१/- 
प्रती चौ.मी. या नाममात्र दरान े पवतरीत करयायाचा ननणशय लेयायात आला आहे.  तसेच 
आश्रथशकदृष्या दबुशल ल्क व अल्प उत्पन्न ल्क ग्ातील लाभार्थयाांना वा्प करयायात 
येणाऱया सदननकेच्या पदहल्या दस्ताला रु.१०००/- इतका मुद्राींक र्ुल्काचा सवलतीचा दर 
ननग्श्चत करयायात आला आहे.  या व्यनतररक्त राज्यात प्रधानमींत्री आवास योजनेस गती 
देयायाच्या अनरु्ींगाने सावशजननक-खाजगी धोरणाची (PPP) राज्यात अींमलबजावणी करयायाचा 
ननणशय लेयायात आला आहे.  त्याचबरोबर, प्रधानमींत्री आवास योजनेअींतगशत कें द्र दहश्याचा ननधी 
उपलब्ध करुन देयायाबाबत कें द्र र्ासनास दद.०२.११.२०२० च्या अधशर्ासकीय पत्रान्वये पवनींती 
करयायात आली आहे. 

___________ 
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खामगाांि (श्ज.बुलढाणा) मतदार सांघातील टेंभुणाव त ेदेऊळगाांि सािशाव  
रस्त्याचे िाम सदोष ि ननिृष्ट्ट दजावचे झाले असल्याबाबत 

  

(३०)  १६८३३ (२५-११-२०२०).   अॅड.आिाश फुां डिर (खामगाांि) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खामगाींव (ग्ज.बलुढाणा) मतदार सींलातील े्ंभुणाश ते देऊळगाींव साकर्ाश ्या खामगाींव 
मेहकर पालखी मागाशच ेकााँाी् रस्त्याच ेकाम अत्यींत ननकृष् दजाशचे व सदोर् झाले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कामाच्या दजाशबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीनी सींबींधीत वरीषठ अश्रधकारी 
व मींत्री महोदयाींकड ेपुराव्यासह लेखी ताार दाखल केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कोट्यवधी रुपयाींचा खचश करयायात येऊनही रस्त्याच्या ननकृष् दजाशमूळे 
अपलाताींचे प्रमाण वाढले आहे, तसेच सदोर् पुलाच्या बाींधकामामुळे र्ेतक-याींच्या र्ेतीचेही 
नुकसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकर्ी करून रस्ता व पुलाच े ननषकृ् दजाशच े काम करयायास 
जबाबदार असणा-याींवर र्ासनान ेकोणती कारवाई केली वा करयायात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत    
  
िी. अशोिराि चव्हाण (०३-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे,  
      दद.१३.०७.२०२० रोजी सह व्यवस्थापकीय सींचालक, मुींबई व दद. ०७.०९.२०२० रोजी 
मा.मींत्री सावशजननक बाींधकाम (सावशजननक उपाम) याींचेकड े लोकप्रतीननधीींनी ताार केलेली 
आहे. 
(३) रस्त्याच ेकाम ननकृषठ नाही. तसेच पुलाचे काम सदोर् नाही. अपलाताचे प्रमाण वाढल्याचे 
ननदर्शनास आले नाही. तसेच र्तेीच्या नकुसानीस सुध्दा रस्ता कारणीभूत नाही. 
(४) या कामावर ननयुक्त केलेले प्राश्रधकरण अमभयींता, कायशकारी अमभयींता व अश्रधिक 
अमभयींता याींनी दद. ३०.०७.२०२० रोजी स्थळ पाहणी केलेली आहे. त्यात काम मानकाप्रामण े
झालेले आढळले, त्यामुळे काम ननकृष् नाही. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

नागपूर महानगरपामलिेतील िोरोनाच्या सांसगावन ेमतृ्य ुपािलेल्या 
 िमवचा-याांच्या िारसाांना भरपाई ि नोिरी ममळण्याबाबत 

  

(३१)  १६८९३ (१३-११-२०२०).   िी.टेिचांद सािरिर (िामठी), िी.विजय रहाांगडाले (नतरोडा), 
िी.मोहन मते (नागपूर दक्षिण), िी.अममत साटम (अांधेरी पश्श्चम), िी.विनोद अग्रिाल 
(गोंददया) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नागपूर महानगरपामलकेच्या १८ कमशचा-याींचा कोरोना ववष्ाणुच्र््ा सींसगाशमुळे मतृ्य ु
झाल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, र्हरातील कोरोना पवर्ाणुचा प्रादभुाशव रोखयायासाठी महानगरपामलकेतील 
कमशचारी, मर्िक व सर्ाई कमशचारी कायशरत असताींना वारींवार मागणी करूनही त्याींना 
प्रनतबींधात्मक साधन ेउपलब्ध केली जात नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मतृ्यमुुखी पडलेल्या कमशचा-याींच्या वारसाींनी महानगरपामलका प्रर्ासनाला 
वारींवार पत्रव्यवहार करूनही अजनुही त्याींना आश्रथशक मदत ममळालेली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, मतृ्युमखुी पडलेल्या कमशचा-याींच्या वारसाींना अनकुीं पातत्वावर नोकरी ममळवुन 
देयायाचे आश्वासन ददले असताींनासुध्दा याबाबत कुठल्याही प्रकारची कायशवाही करयायात आली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले, 
चौकर्ीनुसार कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत   
  

िी. एिनाथ मशांदे (०२-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) कोरोना पवर्ाणुचा प्रादभुाशव रोखयायासाठी, महानगरपामलकेतील कमशचारी, मर्िक व सर्ाई 
कमशचारी, कतशव्यावर कायशरत असताना, त्याींना पीपीई रियक्, सॅनन्ायझर, मास्क व ग्लोव्हज 
उपलब्ध करुन देयायात आलेले आहेत, ही वस्तुग्स्थती आहे. 
(३) आतापयांत मतृ कमशचाऱयाींच्या १२ वारसदाराींनी सादर केलेल्या दस्तजवजानुसार, सींचालक, 
आरोग्य सेवा, पुणे याींचकेड ेआश्रथशक मदतीसाठी सादर करयायात प्रस्तावातील  ०५ प्रस्ताव  
सींचालनालयान े अपात्र ठरपवले असून, ०७ प्रस्ताव ननणशयासाठी प्रस्तापवत आहेत. तर, ०६ 
मतृक कमशचाऱयाींच्या वारसदाराींकडून आवश्यकत्या कागदपत्राींची पूतशता करुन लेयायाची कायशवाही 
महापामलका स्तरावर सुरु आहे. 
(४), (५) व (६) र्ासन ननणशय ददनाींक २१/०९/२०१७ अन्वये, “केवळ सेवेत असताना ददवींगत 
झालेल्या ग् “क” व “ड” च्या कमशचाऱयाींच्या पात्र कु्ुींत्रबयाींनाच अनुकीं पा ननयुक्ती देयायाची 
तरतूद करयायात आलेली आहे.   
     यामध्ये “कोग्व्हड” मुळे मतृ पावलेल्या कमशचाऱयाींच्या वारसाींसाठी वेगळी तरतूद ददलेली 
नाही. 
     तद्नुसार, यापूवी महापामलकेच्या आस्थापनेवरील कायशरत असलेल्या व सेवेत असताना 
मतृ पावलेल्या कमशचाऱयाींची एकूण ४२ वारसदाराींची प्रनतिा यादी असून, त्यापैकी २३ पात्र 
वारसदाराींची ननयुक्ती प्ररियाया सुरु करयायात आलेली आहे.     
     कोव्हीडमुळे मतृ कमशचाऱयाींच्या वारसदाराींच्या अनकुीं पाचे प्रस्ताव महापामलकेस प्राप्त 
झालेले असून, या प्रकरणी ननयमानुसार, प्रनतिा यादीतील ामानुसार व ररक्त पदाच्या 
उपलब्धतेनुसार अनुकीं पा ननयुक्तीची कायशवाही करयायाची तजवीज ठेवयायात आल्याच,े 
महापामलकेच्या अहवालात नमूद करयायात आले आहे.  

___________ 
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दयावपूर आणण अांजनगाि सूजी नगरपररषद (श्ज.अमरािती) िेत्रात पांतप्रधान आिास योजना 
(शहरी) अांतगवत घरिुल लाभार्थयाांना ननधी ममळणेबाबात 

  

(३२)  १६९३३ (२५-११-२०२०).   िी.बळिांत िानखड े(दयावपूर) :   सन्माननीय गहृननमावण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दयाशपूर आणण अींजनगाव सूजी नगरपररर्द (ग्ज.अमरावती) िेत्रात मोठ्या प्रमाणात 
प्रधानमींत्री आवास योजनेंतगशत लरकुलाींचे काम सरुू असून सदर कामाींकररता ननधी उपलब्ध 
नसल्यान ेमोठ्या प्रमाणात लरकुलाींची काम ेप्रलींत्रबत असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्य आणण कें द्र र्ासन पुरस्कृत पींतप्रधान आवास योजनेत राज्य र्ासन 
आणण कें द्र र्ासनाचा दहस्सा असून कें द्र र्ासनाकडून येणाऱ या दहश्याचे पैसे न ममळाल्यान े
लरकुलाींची काम ेप्रलींत्रबत असल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्ासनाने उक्त प्रकरणी चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीनूसार पींतप्रधान 
आवास योजना (र्हरी) अींतगशत लाभार्थयाांना ननधी ममळणेबाबत र्ासनाकडून कोणती कायशवाही 
करयायात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत   
  
िी. श्जतेंद्र आव्हाड (०३-१२-२०२०) : (१) व (२) प्रधानमींत्री आवास योजनअेींतगशत कें द्र स्तरीय 
मान्यता व सींननयींत्रण सममतीने दयाशपूर नगर पररर्देस २१९ लरकुलाींना व अींजनगाव सुजी 
नगर पररर्देस १०९० लरकुलाींना मींजूरी ददली आहे.  सदर मींजूर लरकुलाींच्या प्रमाणात राज्य 
दहश्याचा १००% ननधी दोन्ही नगर पररर्दाींना पवतरीत करयायात आला आहे.   
कें द्र दहश्याचा रु.३२१.६० लि इतका ननधी अींजनगाव सुजी नगर पररर्देस प्राप्त झाला असून, 
सदर ननधी पवतरीत करयायात आला आहे.  मात्र, दयाशपूर नगर पररर्देस अद्याप कें द्र दहश्याचा 
ननधी प्राप्त झालेला नाही. 
(३) प्रधानमींत्री आवास योजने अींतगशत कें द्र दहश्याचा ननधी उपलब्ध करुन देयायाबाबत कें द्र 
र्ासनास दद.०२.११.२०२० च्या अधशर्ासकीय पत्रान्वये पवनींती करयायात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

अिोला महानगरपामलिेच्या (श्ज.अिोला) मदहला ि बालिल्याण तसेच मशिण  
विभागाांतगवत सायिल खरेदीत झालेली अननयमीतता 

  

(३३)  १६९५० (१३-११-२०२०).   िी.रणधीर सािरिर (अिोला पूिव) :   सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला महानगरपामलकेच् या (ग्ज.अकोला) मदहला व बालकल् याण व मर्िण पवभागाींतगशत 
असलेल् या मुख् याध् यापक तथा मर्िकाींनी सायकल खरेदी योजनते एकूण ५३ लाख रूपयाींचा 
गैरव्यवहार केल् याची बाब माहे ऑगस््, २०२० च् या दसु-या आठवड्यात वा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, अकोला महानगरपामलकेच् या मदहला व बालकल् याण पवभागामार्श त ९४८ 
पवद्यार्थ याांकरीता सायकल खरेदीचा प्रस् ताव स् थायी सममतीच् या सभते स् थश्रगत ठेवया यात आला 
होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महानगरपामलकेकडून कोणतेही आदेर् ननगशममत झाले नसताींनासुध् दा 
मुख् याध् यापक/मर्िकाींनी सायकली खरेदी केल् या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, र्ासनाने सदर प्रकरणी चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुसार दोर्ी अश्रधका-याींवर कोणती कारवाई केली वा करयायात येत आहे, 
(५) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत   
  
िी. एिनाथ मशांदे (०२-१२-२०२०) :(१) हे खरे नाही.   
(२), (३) व (४) अकोला महानगरपामलकेच्या मदहला व बालकल्याण सममतीने ददनाींक 
०३/१२/२०१९ आणण सवशसाधारण सभेने ददनाींक ०९/१२/२०१९ अन्वये पाररत ठरावानुसार, 
महापामलकेच्या र्ाळातील इयत्ता ०५ ते ०७ मधील मर्कणाऱया १९४८ पवद्यार्थयाांना सायकल 
वा्प करयायाच्या अनुर्ींगान,े प्रनत पवद्याथी रु.४५००/- प्रमाणे मींजुरी ददलेली होती. 
     त्यानसुार, मदहला व बालकल्याण पवभागाने सदरचा प्रस्ताव स्थायी सममती, अकोला 
मनपाकड ेसादर केला होता. तथापप, महापामलकेची आश्रथशक पररग्स्थती पहाता, सदर योजनेची 
अींमलबजावणी करणे सींयुक्तीक नसल्याच े स्थायी सममती सभागहृात मत व्यक्त झाल्यान,े 
सदरचा पवर्य ददनाींक २८/०७/२०२० च्या स्थायी सममतीच्या सभेत स्थगीत ठेवयायात आलेला 
आहे. त्यामुळे या योजनेची अींमलबजावणी अकोला महानगरपामलका प्रर्ासनाकडून करयायात 
आलेली नाही. 
      तथापप, या प्रकरणात महापामलकेकड े प्राप्त ताारीच्या अनुर्ींगाने, उपायुक्त, अकोला 
मनपा याींनी चौकर्ी करुन, त्याींचा अहवाल पुढील कायशवाहीसाठी प्रस्तापवत केलेला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  
वपांपरी-धचांचिड (जि.ठाणे) महानगरपामलिेच्या भाांडार विभागामाफव त िोरोना िाळात िरण्यात 

आलेल्या खरेदीमध्ये गैरव्यवहार झाल्याबाबत  
  

(३४)  १६९५८ (१४-११-२०२०).   िी.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड) :   सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) पपींपरी-श्रचींचवड (जि.ठ्ाणे) र्हरात कोरोनाचा वाढत्या प्रादभुाशवामुळे सुरु करयायात आलेल्या 
कोपवड केअर सें्र व सींस्थात्मक पवलगीकरण किासाठी महानगरपामलकेच्या भाींडार पवभागाने 
सोलापुरी चादर, बेडर्ी्ची थे् पद्धतीन ेसुमारे ८० लाख ६१ हजाराींची खरेदी केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रनत बेडर्ी् ४२९ रुपये २० पैस ेआणण प्रनत चादर ३७६ रुपये ९५ पैस ेअसा दर 
देयायात आला असून सोलापुरी चादर ९० रुपयाींपासून १३२ रुपयाींपयांत, तर बेडर्ी् ७५ 
रुपयाींपासून ११० रुपयाींना बाजारात उपलब्ध असतानाही नतप्प्हून अश्रधकचा दर देऊन सदर 
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सादहत्य खरेदी करयायात आल्याने महानगरपामलकेकडून सींबींश्रधत ठेकेदाराला रुपये ६० लि 
जास्तीच ेअदा करयायात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर सादहत्याची दर ननग्श्चती ही केवळ हातमाग महासींलाच्या स्वउत्पाददत 
सादहत्यासाठी लागू असताना सदरचे सादहत्य दसुऱयाकडून लेऊन महानगरपामलकेस देयायात 
आले असल्याचे ननदर्शनास आले असून भाींडार पवभागातील अश्रधकाऱयाींनी आश्रथशक सींगनमताने 
खरेदीची थे् ऑडशर महाराषट्र राज्य यींत्रमाग महामींडळास (महा्ेक्स) याींना न देता ला्कोपर 
येथील एका एजीं्मार्श त ऑडशर ददली तसचे चादर, बेडर्ी्, उर्ी याींच्याकररता ननपवदेमध्ये 
अत्यींत कमी रकममेध्ये सादहत्य उपलब्ध असतानाही थे् खरेदी करयायात आली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, नतप्प् दरान े कोपवड केअर सें्र व सींस्थात्मक पवलगीकरण किासाठी 
महानगरपामलकेच्या भाींडार पवभागाने सोलापुरी चादर, बेडर्ी्ची थे् पद्धतीने खरेदी केल्यान े
महानगरपामलकेचे रियकमान ६० लाख रुपयाींचे नुकसान झाले असनू श्रचींचवड पव.स.स. याींनी 
भाींडार पवभागातील थे् खरेदी व अनागोंदी कारभाराची दिता सममतीमार्श त चौकर्ी 
करयायाबाबत मा.आयुक्त पपींपरी श्रचींचवड महानगरपामलका याींच्याकड ेददनाींक १३/१०/२०२० रोजी 
वा त्या समुारास लेखी पत्राद्वारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले, 
चौकर्ीनुसार कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत    
  
िी. एिनाथ मशांदे (०१-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३), (४) व (५) • पपींपरी श्रचींचवड महापामलका िेत्रात कोपवड या सींसगशजन्य रोगाचा 
प्रादभुाशव मोठ्या प्रमाणात वाढला होता. 
• सदर रोगाींवरील प्रनतबींधात्मक उपाययोजनाींसाठी पपींपरी श्रचींचवड महानगरपामलकेन े कें द्र व 
राज्य र्ासनाची मागशदर्शक तत्व े /सूचनाींनुसार कोपवड केअर सें्र, हॉग्स्प्ल व पवलश्रगकरण 
कि स्थापन केलेली आहेत.  
• त्याकरीता चादर व बेडर्ी् याींची तातडीन ेआवश्यकता होती.  
• दद.२४.०३.२०२० पासून सींपूणश देर्ात लॉकडाऊन जाहीर केल्याने व्यापारी /वाणणग्ज्यक 
आस्थापना सवशत्र बींद होत्या. 
• उद्योग, उजाश व कामगार पवभागाचा ददनाींक १.१२.२०१६ चा र्ासन ननणशय व खरेदीसाठीच्या 
कायशपध्दीतीच्या ननयम पुग्स्तकेमध्ये अनथशकारक ल्ना, नैसश्रगशक आपत्ती रियकीं वा साथीच्या 
रोगामुळे खरेदीपवर्याची तातडीन े गरज असत ेआणण खरेदीच्या अन्य कोणत्याही पध्दतीचा 
अवलींब करणे व्यवहायश नसत,े अर्ा वळेी एकलस्त्रोत पध्दतीन े खरेदी करावी अर्ी तरतूद 
आहे.   
• तसेच र्ासनाच े खरेदीदार पवभागाींनी महाराषट्र राज्य हातमाग महासींल (महा्ेक्स) 
याींचेकरीता आरक्षित असलेल्या वस्तुींची खरेदी महा्ेक्समार्श त करणेबाबत तरतूद खरेदीच्या 
कायशपद्धती ननयम पुग्स्तकेमध्ये आहे.   
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• सदर तरतूदीींचा आधार लेऊन महानगरपामलकेने प्रस्ततु अपत्कालीन पररग्स्थतीत महा्ेक्स 
याींचेकडून खरेदी करावयाच्या वस्तुींसाठी ठरपवलेल्या दरपत्रकानसुार प्रनत नग रूपये ४२९.२० या 
प्रमाणे बेडमर्ट्स १०००० नग व प्रनत नग रूपये ३७६.७५ या प्रमाणे सोलापूरी चादरी १०००० 
नग यानुसार रूपये ८०,६१,५००/- रकमेची खरेदी करयायात आलेली आहे.  
• सदर खरेदी करताना पपींपरी श्रचींचवड महानगरपामलकेन े लॉकडाऊन असूनही व्यापारी 
आस्थापनाींर्ी सींपकश  साधला होता.  तथापप, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात चादर व बेडर्ीट्स ची 
उपलब्धता नव्हती.  तरीही बाजारातील दराींबाबत खातरजमा केली असून बाजारभावापेिा 
महा्ेक्स याींच े दर जास्त नसल्याच े आढळून आले अस,े पपींपरी श्रचींचवड महानगरपामलकेने 
कळपवले आहे.    
• याबाबत स्थाननक पवधानसभा सदस्याींनी त्याींच्या दद.१३/१०/२०२० च्या पत्रान्वये खरेदीच्या 
मादहतीचा तपर्ील मागपवला आहे.   तथापप, त्यात दिता सममतीमार्श त चौकर्ी करयायाबाबत 
उल्लेख नाही. 
(६) प्रश्न उद् ्ावत नाही 

___________ 
  

अिोला श्जल््यातील दहीहाांडा फाटा ते किनखेड रस्त्याच्या ननिृष्ट्ट  
दिााच्या बाांधिामाची चौिशी िरणेबाबत 

  

(३५)  १७१०२ (२५-११-२०२०).   िी.रणधीर सािरिर (अिोला पूिव) : सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला ग्जल््यातील दहीहाींडा र्ा्ा त ेरियकनखेड रस्त्याच्या ननकृष्  बाींधकामाची चौकर्ी  
अधीिक अमभयींता दिता व गुण ननयींत्रण मींडळ अमरावती  याींचकेडून करयायात आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी कामातील उणीव व त्रु्ी िेत्रीय अश्रधकाऱयाींकडून पूणश करून 
लेयायास अधीिक अमभयींता दिता व गुण ननयींत्रण मींडळ अमरावती याींनी ददनाींक १८ 
जानेवारी, २०२० रोजी वा त्या समुारास च्या पत्रानुसार अधीिक अमभयींता सावशजननक बाींधकाम 
मींडळ अकोला याींना ननदेर् ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, सदर रस्त्याचे बाींधकाम करणाऱया कीं त्रा्दाराचे नाव काळया यादीत ्ाकयायासाठीचा 
प्रस्ताव मुख्य अमभयींता सावशजननक बाींधकाम पवभाग अमरावती याींनी अधीिक अमभयींता 
सावशजननक बाींधकाम मींडळ, अकोला याींना सादर केला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर चौकर्ी अहवालात कोणत्या स्वरूपाच्या त्रु्ी व उणीवा आढळून आल्या 
आहेत, सदरच्या त्रु्ी/उणीवा  दरू करयायाबाबत तसचे सींबींधीत दोर्ीींवर कारवाई करयायाबाबत 
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
िी. अशोिराि चव्हाण (०१-१२-२०२०) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
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     सदर प्रस्ताव अधीिक अमभयींता सावशजननक बाींधकाम मींडळ, अकोला याींचे 
दद.२७.०७.२०१८ अन्वये मुख्य अमभयींता, सावशजननक बाींधकाम पवभाग, अमरावती याींना सादर 
करयायात आला आहे.  
(४) सदर चौकर्ी अहवालात खालील बाबी आढळून आल्या आहेत. 
   अ) रियक.मी. ७०/०० ते ७०/६०० मध्ये खड्ड ेपडले असल्याचे ददसनू आले. 
   ब) उवशरीत लाींबीमध्ये रस्त्याचा डाींबरी पषृठभाग सवशसाधारणपणे सुग्स्थतीत असल्याचे 
आढळून आले. 
   क) साईड र्ोल्डर उींच असल्यामुळे डाींबरीपषृठ भागावर पाणी साचत असल्याच े ददसून 
आले. 
   ड) काही लाींबीमध्ये रस्त्याचा पषृठभाग दबलेला असल्याच ेआढळून आले. 
     सदर प्रकरणी अधीिक अमभयींता, सावशजननक बाींधकाम मींडळ, अकोला याींचेकडून 
सींबींश्रधत अश्रधका-याींना कारणे दाखवा नो्ीस बजावयायात आली आहे. तसेच उपपवभागीय 
अमभयींता, सा.बाीं.उपपवभाग ा.१ अकोला याींनी सींबींश्रधत कीं त्रा्दाराकडून सदरहू रस्त्याच्या 
डाींबरीपषृठभागाची दोर्दानयत्व कालावधीमध्ये दरुुस्ती करून लेयायात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

सािवजननि बाांधिाम विभाग अिोला अांतगवत गत पाच िषावत बाांधिाम  
िरण्यात आलेल्या रस्ते दरुूस्तीबाबत 

  

(३६)  १७१२४ (१३-११-२०२०).   िी.रणधीर सािरिर (अिोला पिूव) :  सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सावशजननक बाींधकाम पवभाग अकोला अींतगशत गत पाच वर्ाशत बाींधकाम करया यात आलेले 
रस् ते  अत् यींत ननकृष ् दजाशचे असल् याप्रकरणी अश्रधिक अमभयींता सा.बाीं. मींडळ अकोला याींनी 
त् याींच ेपत्र ा. ११८८/प्र.मल/२०२० दद. २५/२/२०२० नुसार सींबींधीताींपवरूध् द कारणे दाखवा नो्ीस 
बजावली, हे खरे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक् त, ननकृष ् रस् ते बाींधकामाची ददनाींक ३ व ४, जुन २०२० रोजी वा 
त्यासुमारास अश्रधिक अमभयींता सा.बाीं. मींडळ अकोला याींनी पाहणी करून रस् त् याींच् या  
दरुूस् तीची कामे पुणश नसल् याचा ननवाशळा ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी अश्रधिक अमभयींता दिता व गुणननयींत्रण मींडळ अमरावती याींनी 
ननकृष ् रस् त े बाींधकामाची चौकर्ी करून ददनाींक ३० डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्या सुमारास 
मुख् य अमभयींता सा बाीं. पवभाग अमरावती याींना अहवाल सादर केला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल् यास, या प्रकरणी चौकर्ी करून र्ासनाने दोर्ी अश्रधका-याीं पवरूध् द कोणती  कारवाई 
केली वा करयायात येत आहे, 
(५) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत   
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िी. अशोिराि चव्हाण (०२-१२-२०२०) : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
     अधीिक अमभयींता, दिता व गुण ननयींत्रण मींडळ, अमरावती याींनी २१ कामाींची 
तपासणी केली असता १६ कामाींत दोर् आढळून आले आहेत. तसचे दोर् दरुुस्त करून लेयायास 
जबाबदार असलेल्या सींबींश्रधत अश्रधका-याींपवरुध्द अधीिक अमभयींता, सा.बाीं. मींडळ, अकोला 
याींनी कारणे दाखवा नोद्स बजावली आहे. 
(२) व (३) हे खरे आहे. 
(४) याबाबत अधीिक अमभयींता, दिता व गुण ननयींत्रण मींडळ, अमरावती याींच े मार्श त 
कायशवाही प्रगतीत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

सोलापूर विभागातील राष्ट्रीय महामागावची िामे ममळिण्यासाठी एव्हरेस्ट  
इांफ्रास्रक्चर िां पनीन ेबनािट िागदपत्र ेसादर िेल्याबाबत 

 

(३७)  १७२४५ (२५-११-२०२०).   िी.सधचन िल्याणशेट्टी (अक्िलिोट) : सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
  

(१) सोलापूर पवभागातील राषट्रीय महामागाशची काम े ममळवयायासाठी एव्हरेस्् इींरास्ट्रक्चर 
कीं पनीने बनाव् कागदपत्र े सादर करून रस्त्याची कामे ममळवल्याची बाब माहे 
ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळुन आले 
आहे व तद्नसुार सींबींधीत दोर्ीींवर कोणती कारवाई करयायात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत    
  
िी. अशोिराि चव्हाण (०१-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
 

___________ 
  
मनमाड (श्ज.नामशि) शहरातून जाणारा इांदरू - पुणे महामागावच ेननिृष्ट्ट दिााच्या िामाबाबत  

  

(३८)  १७२६७ (२५-११-२०२०).   िी.सुहास (आण्णा) व्दारिानाथ िाांदे (नाांदगाि) :   
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मनमाड (ग्ज.नामर्क) र्हरातनू जाणारा इींदरू-पुणे महामागाशवर पावसाळयापूवीच डाींबरीकरण 
करयायात आलेले असताींनादेखील पदहल्याच पावसात १५ ते २० ददवसात या महामागाशवर अनके 
खड्ड ेपडुन रस्त्याची दरुवस्था झाल्यामुळे प्रवाश्याींना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकर्ी करून सदर रस्त्याच े ननकृष् दजाशचे काम करणाऱया 
ठेकेदारावर र्ासनान ेकोणती कारवाई केली वा करयायात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत    
  
िी. अशोिराि चव्हाण (०२-१२-२०२०) : (१) अींर्त: खरे आहे. 
     सा.बाीं.मींडळ, नामर्क कायशिेत्रातील मालेगाींव-मनमाड कोपरगाव प्र.रा.मा.०८ हा रस्ता 
BOT अींतगशत असून सदर रस्त्याच्या देखभाल दरुूस्तीचा कालावधी दद.११/१०/२०२५ पयांतचा 
आहे. 
     मनमाड र्हरातील सा.ा. १२७/०० ते १३१/०० या लाींबीचे नुतनीकरणाचे काम 
उद्योजकामार्श त पावसाळयापुवी करयायात आलेले आहे. चाल ू वर्ी झालेल्या अनतवषृ्ीमुळे 
तसेच सदर रस्त्यावरील अवजड वाहतूकीच ेप्रमाण जास्त असल्याने वरील लाींबीमध्ये रस्त्याचा 
काही प्रमाणात पषृठभाग खराब झाला आहे. सदर दरुूस्तीचे काम उद्योजकाींमार्श त सरुू आहे.  
(२) सदर रस्त्यावरील खराब झालेला पषृठभाग दरुूस्त करयायाच ेकाम गुणवत्तापुवशक करणे व 
रस्ता वाहतूकीस सुग्स्थतीत ठेवणे बाबत उद्योजकास दद. १७.०६.२०२० व दद. १५.०७.२०२० 
च्या पत्रान्वये कायशकारी अमभयींता, सा.बा.पवभाग (पूवश),नामर्क याींचेमार्श त सुश्रचत करयायात 
आले आहे. तसेच दद. ०४.०८.२०२० व दद. २३.१०.२०२० च्या पत्रान्वये सदरहु काम तात्काळ 
सुरु न केल्यास उवशरीत काम Risk and Cost तत्वानुसार करयायाबाबत नो्ीस देयायात आली 
आहे. त्यानुसार उद्योजकाने खराब पषृठभाग नुतनीकरणाचे काम सुरु केले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई महानगरपाललिेने राष्ट्रीय शहरी आरोग्य मोदहमेअांतगवत िायवक्रमाांचे आयोजन न 
िेल्यामुळे सुमारे १३ िोटी रुपयाांचा ननधी परत गेल्याबाबत 

  

(३९)  १७२९७ (२५-११-२०२०).   िी.विनोद ननिोले (डहाणू), िी.देिेंद्र फडणिीस (नागपूर 
दक्षिण पश्श्चम), िी.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आमशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), 
िी.सुभाष देशमुख (सोलापूर दक्षिण), िी.राम िदम (घाटिोपर पश्श्चम), िी.अमभमन्यु पिार 
(औसा), िी.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशडी), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्िन 
(सायन-िोळीिाडा), िी.पराग शाह (घाटिोपर पूिव), िी.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), िी.गणपत 
गायििाड (िल्याण पूिव), िी.किसन िथोरे (मुरबाड), िी.मांगेश चव्हाण (चाळीसगाि), 
िी.उदयमसांग राजपुत (िन्नड) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) “राषट्रीय र्हरी आरोग्य मोहीम” (एन.य.ुएच.एम) अींतगशत मुींबईतील सावशजननक आरोग्य 
व्यवस्थेसाठी प्राप्त झालेल्या ननधीपैकी केवळ ५४ ्क्के ननधी वापरयायात आला असून उवशररत 
ननधी पवनावापर पडून रादहल्यान े सुमारे १३ को्ी रुपयाींचा ननधी मुींबई महानगरपामलकेला 
राज्य र्ासनाला परत करावा लागल्याची बाब महानगरपामलकेच्या लेखापरीिण अहवालातनू 
ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, दगुशम भागात आरोग्य सेवा पुरवयायासाठीच्या ननयोग्जत पाच मोबाईल मेडीकल 
युनन्पैकी एकही युनन् सुरू झाले नाही, झोपडपट्टी भागात आयोग्जत करावयाच्या ननयोग्जत 
१०० मर्त्रबराींपैकी केवळ ७१ मर्त्रबरे आयोग्जत करयायात आली, असींसगशजन्य आजाराींच्या 
ननयींत्रणासाठी ननयोग्जत १२० मर्त्रबराींपैकी केवळ ६ मर्त्रबरे लेयायात आली, तसेच मदहला 
आरोग्य सममत्याींच्या प्रमर्िणाकररता एकही जनजागतृी कायशाम आयोग्जत करयायात आलेला 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मर्त्रबरे व कायशामाींच ेआयोजन न करयायामागची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीनूसार कायशामाींच े
आयोजन न केल्यामळेु ननधी परत जायायास कारणीभूत असलेल्या अश्रधकाऱयाींवर कोणती 
कारवाई करयायात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत    
  

िी. एिनाथ मशांदे (०९-१२-२०२०) : (१) राषट्रीय र्हरी आरोग्य मोदहमेंतगशत सन २०१८-१९ या 
आश्रथशक वर्ाशत उपलब्ध एकूण रु. ५७.९० को्ी इतक्या ननधीपैकी अखश्रचशक रु. १३.५८ को्ी 
इतका ननधी राज्य आरोग्य सोसाय्ीस परत करयायात आला आहे.  
(२) व (३) ददनाींक ०१.०८.२०१८ पासून बहृन्मुींबई महानगरपामलका िेत्रातील र्हर पवभागात १, 
पग्श्चम उपनगरे पवभागात ३ व पूवश उपनगरे पवभागात १ अर्ी एकूण ५ मोबाईल मेडडकल 
युनन् कायशरत आहेत. 
     बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमार्श त सदर मोबाईल मेडडकल युनन्ला स्थाननक नागररकाींना 
सेवा पुरपवयायाच ेदठकाण नेमून देयायात येत.े 
     सन २०१८-१९ अखेरपयांत राषट्रीय नागरी आरोग्य अमभयानामार्श त ७१ मर्त्रबरे आयोग्जत 
करयायात आली असनू, असींसगशजन्य आजाराच्या ननयींत्रणासाठी ननयोग्जत १२० मर्त्रबराींपैकी 
केवळ ६ मर्त्रबरे लेयायात आली आहेत. 
    तसेच, आर्ा स्वयींसेपवकाींची ननयुक्ती प्ररियाया व मदहला आरोग्य सममती ननममशती प्ररियाया 
सुरु असल्याने त्या कालावधीत मदहला आरोग्य सममतीच्या प्रमर्िणाकररता खचश करयायात 
आलेला नाही. 
(४) राषट्रीय र्हरी आरोग्य मोदहमेंतगशत उपलब्ध ननधीपैकी सन २०१८-१९ या आश्रथशक वर्ाशत रु. 
३१.६२ को्ी इतका ननधी खचश करयायात आला आहे. 
    सदर खश्रचशक ननधीतून बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या आरोग्य कें द्राींचे सिमीकरण 
करयायात आले असून, त्याद्वारे नागररकाींना प्राथममक आरोग्य सेवा देयायात आली आहे. 
    राज्य आरोग्य सोसाय्ीस परत करयायात आलेला ननधी प्रामुख्यान े मनुषयबळ, रुग्ण 
कल्याण सममती, मदहला आरोग्य सममती, मोबाईल मेडडकल युनन्, प्रमर्िण, एस.एन.सी.यु. 
या बाबीींकररता देयायात आला होता.  
    तथापप मनुषयबळ उपलब्ध न झाल्यामळेु, पावसाळी कालावधीमध्ये प्रमर्िण आयोग्जत न 
करता आल्यामुळे, तसेच आर्ा स्वयींसेपवका ननयुक्ती, मदहला आरोग्य सममतीच्या सदस्याींची 
ननममशती व रुग्ण कल्याण सममती ननममशती प्ररियाया सुरु असल्यान ेसदर ननधी अखश्रचशक रादहला 
होता. 
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     उवशररत रु. १२.६८ को्ी इतक्या ननधीचे सन २०१९-२० या आश्रथशक वर्ाशत राषट्रीय 
आरोग्य अमभयान कायशामाींतगशत समायोजन करयायात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही 

___________ 
  

औरांगाबाद (श्ज.औरांगाबाद) महानगरपामलिेतील अमभयांत्याांनी िेलेली अननयममतता 
  

(४०)  १७३४९ (१३-११-२०२०).   िी.प्रदीप जैस् िाल (औरांगाबाद मध्य) :   सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद (ग्ज.औरींगाबाद) महानगरपामलकेत नागररकाींना प्राथममक सोयी सुपवधा उपलब्ध 
करुन देयायाच्या कामासाठी र्ासनाने सन २०१५ मध्ये ददलेल्या रुपये २४.३३ को्ीींच्या ननधीतून 
रस्त्याींच्या ननपवदा प्ररियायेत महानगरपामलकेतील अमभयींत्याींनी अननयममतता केल्याचे ननदर्शनास 
आलेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननपवदा प्ररियायेत एकच ननपवदा प्राप्त झाली असतानाही अींदाजपत्रकीय 
दरापेिा ८% जास्त दराने ननपवदा मींजूर झाल्यान े महानगरपामलकेचे रुपये १.६७ को्ीींच े
नुकसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी आयुक्ताींनी ३ ते ४ वर्श सींबींश्रधत अमभयींत्याींना आश्रथशक 
अश्रधकारापासून दरू ठेवलेले असतानाही सद्यग्स्थतीत कोरोना प्रादभुाशव रोखयायासाठी र्ासनान े
ददलेल्या ननधीतून सवश सादहत्याींची खरेदी र्हर अमभयींता याींच्यामार्श त सुरु आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास,  सदर प्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीनूसार सन २०१५ व 
२०२० मध्ये ददलेल्या ननधीचा गैरवापर करणाऱया अश्रधकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली  वा 
करयायात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत   
  
िी. एिनाथ मशांदे (०१-१२-२०२०) : (१) व (२) • औरींगाबाद महानगरपामलका िेत्रात प्राथममक 
सोयी सुपवधाींच्या पवकास कामासाठी र्ासन ननणशय ददनाींक १९.३.२०१५ अन्वये र्ासनान े
रु.२४.३३ को्ी ननधी उपलब्ध करुन ददलेला आहे. 
• सदर कामाच्या ननपवदा प्ररियायेमध्ये अननयममतता झाल्याच्या कारणास्तव महानगरपामलकेच े
सींबींश्रधत र्हर अमभयींता, कायशकारी अमभयींता (ननवतृ्त) तसचे उप अमभयींता (ननवतृ्त) 
याींच्यापवरुध्द पवभागीय चौकर्ी सरुु करयायात आली आहे, ही वस्तुग्स्थती आहे. 
(३) • महानगरपामलका िेत्रात कोपवड-१९ चा प्रादभुाशव रोखयायाच्या दृष्ीने या कामाकरीता 
र्हर अमभयींता याींची नोडल अश्रधकारी म्हणून तसेच आरोग्य वैद्यकीय अश्रधकारी याींची 
सहायक नोडल अश्रधकारी म्हणून महानगरपामलकेन ेननयुक्ती केली आहे. 
• तसेच कोपवड-१९ चा प्रादभुाशव रोखयायासाठी करावयाच्या उपाययोजने कररता सादहत्य 
खरेदीची प्ररियाया आयुक्त/ प्रर्ासक औरींगाबाद महानगरपामलका याींच्या अध्यितेखालील गठीत 
केलेल्या सममतीच्या मान्यतेन ेकेलेली असल्याचे औरींगाबाद महानगरपामलकेने कळपवले आहे. 
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(४) प्राथममक सोयी सुपवधाींच्या पवकास कामामधील ननपवदा प्ररियायेमध्ये झालेल्या 
अननयममततेबाबत सींबींश्रधत अश्रधकाऱयाींच्या पवभागीय चौकर्ी सींदभाशत चौकर्ी अश्रधकाऱयाींचा 
अहवाल महानगरपामलकेस प्राप्त झालेला असून त्याप्रमाणे ननयमानुसार पुढील कायशवाही 
करयायात येत असल्याच ेमहानगरपामलकेने कळपवले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

ससून रुग्णालय (पुणे) इमारतीच्या दरुुस्तीबाबत 
  

(४१)  १७६६० (२५-११-२०२०).   िी.चेतन तुपे (हडपसर), िी.सुननल दटांगरे (िडगाि शेरी), 
िी.अशोि पिार (मशरुर) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ससून हॉग्स्प्ल, पुणे येथ ेआींतररुग्ण पवभाग, पाणी पुरवठा, मलननःसारण व स्वच्छता 
यासह ११ मजली इमारतीची लाखो रुपयाींची कामे सावशजननक बाींधकाम पवभागाकडून सुरु आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरच्या कामाकड ेसावशजननक बाींधकाम पवभागाचे दलुशि झाल्याने काही काम े
अपूणाशवस्थेत असल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळुन आले आहे 
व तद्नुसार सदरची काम े पूणश करयायाबाबत तसेच प्रकरणी दलुशि करणाऱया सुंबुंधित 
अश्रधकाऱयाींवर कारवाई करयायाबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
िी. अशोिराि चव्हाण (०१-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही, ससून रुग्णालय, पुणे येथील बहुमजली (तळमजला +११ मजले) इमारतीची 
काम ेचालू असून या कामाकड ेदलुशि झाले नाही. राषट्रीय आपत्ती अींतगशत कोरोना पवर्ाणूच्या 
ननवारणासाठी दद.१२.०३.२०२० ते दद.१२.०४.२०२० या दरम्यान अलगीकरण कि व अनतदिता 
कि ४, ५ व ७ व्या मजल्यावर चालू करुन रुग्णसेवा चालू करयायात आली. त्यानींतर माहे 
जुलै, २०२० मध्ये ८, ९ व १० हे मजले कोरोना पवर्ाणूच्या ननवारणासाठी वापरात आणयायात 
आले. या दठकाणी आज आयसीयु व ऑक्सीजनच े साधारण ५०० बेडची व्यवस्था झालेली 
असून त्यात आजममतीस रुग्ण सवेा लेत आहेत. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

अिोला-अिोट महामागावचे िाम अत्यांत सांथ गतीन ेसुरू असल्याबाबत 
  

(४२)  १७७७२ (२५-११-२०२०).   िी.गोिधवन माांगीलाल शमाव (ऊफव ) लालाजी (अिोला 
पश्श्चम) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अकोला-अको् महामागाशचे काम ३ वर्ाांपासनू सुरु असुन रस्ते खोदनू ठेवले असल्यान े
अपूणश बाींधकामाींमुळे तसेच अत्यींत सींथ गतीन ेकाम सुरू असल्याने नागररकाींना व प्रवार्ाींना 
न्ाहक त्रास सहन करावा लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, १८ मदहन्याींत केवळ २८ रियक.मी पयांतचे काम तेही अपूणाशवस्थेत झालेले 
असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी करून सदर काम पूणश करयायाबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत    
  
िी. अशोिराि चव्हाण (०१-१२-२०२०) : (१) अींर्त: खरे आहे. 
     अग्स्तत्वातील रस्त्याच्या दरुुस्तीकड े कीं त्रा्दाराने दलुशि केल्यामुळे वाहतकू सुरळीत 
राहयायाच्या दृग्ष्ने कीं त्रा्दाराच्या जबाबादारीवर व खचाशने (Risk & Cost) पवभागाव्दारे 
रस्त्याची दरुुस्ती पूणश करयायात आली आहे. 
(२) अींर्त: खरे आहे. 
एकूण ३९.२९ रियक.मी.लाींबीपैकी ८.६४ रियक.मी.लाींबीच ेकााँाी्ीकरणाच ेकाम झाले आहे. 
(३) सद्यग्स्थतीत सदर कामासाठीच े जुने कीं त्रा् रद्द करयायात आले असून नवीन 
कीं त्रा्ाबाबतचा करारनामा दद.२५.११.२०२० रोजी करयायात आला आहे. त्यानुसार सदर काम 
पूणश करयायात येणार आहे. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

हायबिड ॲन्युईटी योजनेंतगवत मौजे नांडोर (श्ज.पालघर) येथील रस्त्याांच्या दरुूस्तीबाबत 
  

(४३)  १७७७३ (२५-११-२०२०).   िी.िीननिास िनगा (पालघर) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हायत्रब्रड अ ॅन्युई्ीच्या योजनेंतगशत पाललर ग्जल््यातील रस्त्याींची सुधारणा करयायासाठी 
तत्कालीन र्ासनान ेसुमारे १४५ को्ी रुपर््ाुंचा ननधी मींजूर केला होता, परींतु सदर मींजूर ननधी 
अींतगशत मौज े नींडोर येथील रस्त्याची काम े ननषकृष् दजाशची झाली असनु रस्त्यावर मोठ्या 
प्रमाणात खड्ड े पडल्यान े सदरहू रस्ता दरुूस्त करयायाबाबत पाललर ग्जल््यातील 
लोकप्रनतननधीनी ददनाींक २९ जुन, २०२० रोजी अधीिक अमभयींता सावशजननक बाींधकाम पवभाग 
ठाणे व पाललर याींच्याकड ेलेखी ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पाललर ग्जल््यातील मौज ेनींडोर येथील राज्य र्ासनाच्या हायत्रब्रड अ ॅन्युई्ी 
योजनेंतगशत ननधी मींजूर असलेल्या रस्त्याींची अत्यींत दरुवस्था झाली असल्यामळेु रस्ते दरुस्ती 
व सुरक्षिततेबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत   
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िी. अशोिराि चव्हाण (०१-१२-२०२०) : (१) होय. 
     सदर कामाच्या दजाशबाबत मा.आमदार िी.िीननवास वनगा, पवधानसभा मतदार सींल याींचे 
ननवेदन ददनाींक २९ जून, २०२० रोजी िेत्रत्रय कायाशलयास प्राप्त झाले आहे. 
(२) सद्य:ग्स्थतीत मौजे नींडोरे येथील रस्त्याचे डाींबरीकरण व कााँरिया्ीकरण काम प्रगतीत आहे. 
उद्योजकाने केलेले काम हे चाींगल्या दजाशचे असून सद्य:ग्स्थतीत रस्ता हा खड्ड ेपवरहीत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  
दहांगणघाट (श्ज.िधाव) नगरपररषदेंतगवत िना नदीिरील बांधाऱ्यास तातडीने मांजुरी देण्याबाबत 

  

(४४)  १८१९४ (२६-११-२०२०).   िी.समीर िुणािार (दहांगणघाट), िी.वििास िुां भारे (नागपूर 
मध्य), िी.बांटी भाांगडडया (धचमूर) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) दहींगणला् (ग्ज.वधाश) नगरपररर्देंतगशत वना नदीवरील पाणीपरुवठा बींधाऱयाच्या जलसींपदा 
पवभागाने ठेव तत्वाच्या आधारावर सादर केलेल्या बींधाऱयास तातडीने मींजुरी देयायाची मागणी 
अनेक वर्ाांपासनू प्रलींत्रबत असल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अमतृ योजनेंतगशत पाणीपुरवठा आणण गडर लाईनच ेकाम पूणश झालेले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर योजनेंतगशत र्ासनाकडून जवळपास १८० को्ी रुपयाींचा ननधी प्राप्त 
झाला असून ९० ्क्के पेिा जास्त काम झाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अमतृ योजनेसाठी लागणाऱया बींधाऱयाच े अींदाजपत्रक जलसींपदा पवभागाने 
डडएमए ऑरियर्सला ददलेले असून अजूनपयांत हा बींधारा पूणश झालेला नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, अमतृ योजनचेा र्ायदा जनतलेा व्हावा या दृष्ीने बींधाऱयाचे काम पूणश 
करयायाबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत   
  
िी. एिनाथ मशांदे (०२-१२-२०२०) : (१) • दहींगणला् र्हराला पाणी पुरवठा करयायासाठी वना 
नदीवरील बींधाऱयास मींजूरी देयायाची पवनींती नगरपररर्देने ददनाींक २६.०६.२०१९ रोजीच्या 
पत्रान्वये केली होती. 
• त्याअनुर्ींगाने, नगरपररर्द प्रर्ासन सींचालनालयान े ददनाींक ११.०९.२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये 
त्रु्ी मखु्याश्रधकारी, दहींगणला् नगरपररर्द याींना कळपवल्या असून त्याबाबतचा पुतशता अहवाल 
अद्याप प्राप्त झालेला नाही. 
(२) • कें द्र र्ासन पुरस्कृत अमतृ अमभयानाींतगशत मींजूर दहींगणला् र्हर पाणी पुरवठा व 
मलननस्सारण प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर आहे.  
(३) • कें द्र र्ासन पुरस्कृत अमतृ अमभयानाींतगशत मींजूर दहींगणला् नगरपररर्देस पाणीपुरवठा 
व मलननस्सारण प्रकल्पाींसाठी कें द्र व राज्य र्ासनाकडून आतापयांत रुपये ७४.८०७ को्ी इतका 
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ननधी नगरपररर्देकड े प्राप्त झाला आहे. त्यामर्वाय रुपये २४.९३ को्ी एवढा ननधी सदर 
प्रकल्पासाठी नगरपररर्देने उभारलेला आहे. असा एकूण रुपये ९९.७३७ को्ी एवढा ननधी सदर 
प्रकल्पासाठी नगरपररर्देकड ेउपलब्ध झालेला आहे.  
• सद्यग्स्थतीत दोन्ही प्रकल्पाींच ेकाम ८५ ्क्के पूणश झाले आहे. 
(४) (५) व (६) • वना नदीवर नवीन बींधारा बाींधयायाचा प्रस्ताव मुख्याश्रधकारी, दहींगणला् 
नगरपररर्द याींच्याकडून २६.०६.२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये नगर पवकास पवभागाकड ेसादर केला 
होता. तो तपासणीसाठी नगरपररर्द प्रर्ासन सींचालनालयाकड ेपाठपवला होता. 
• सदर बींधाऱयासींदभाशत मुख्य अमभयींता, जलसींपदा पवभाग, नागपूर याींनी ददनाींक १२.०७.२०१९ 
रोजीच्या पत्रान्वये दहींगणला् पाणी पुरवठ्यासाठी बाींधयायात आलेल्या बींधाऱयाचे ननरीिण व 
उपाययोजनेबाबत खालील ननरीिण नोंदपवले आहे. 
• वना नदीवर सन २०१० मध्ये बींधाऱयाचे बाींधकाम केले होत.े तद्नींतर जुलै, २०१२ मधील 
पूरामध्ये नदीपात्रावरील उजव्या तीरावर बदहगशमन (Out Flanking) झालेले असनू नदीपात्राची 
ददर्ा बदलली आहे. सदर बींधाऱयावरील उवशरीत खाबाींचे काम पूणश केल्यास त्याचा वापर 
अल्पावधीत सुरु करता येईल. 
• नवीन बींधारा बाींधल्यास पूवीच्या बींधाऱयाचा खचश व्यथश ठरुन लेखापररिेत आिेप उपग्स्थत 
होतील. 
• या पररग्स्थतीत सद्याचा बींधारा दरुुस्ती करावा की नवीन बींधारा बाींधावा याबाबत ननणशय 
लेऊन कारणीमासाींसह प्रस्ताव ताींत्रत्रक मान्यतसेह प्रस्ताव सादर करावा असे नगरपररर्द 
प्रर्ासन सींचालनालयामार्श त ११.०९.२०१९ व २७.११.२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये दहींगणला् 
नगरपररर्देस कळपवले असून दहींगणला् नगरपररर्देकडून पुढील प्रस्ताव अद्याप प्राप्त झाला 
नसल्यामुळे पुढील ननणशय होऊ र्कलेला नाही. 

___________ 
  
पारसी पांचायत (पांप हाऊस) अांधेरी ि सांजय गाांधी नगर जनता िॉलनी जोगेश्िरी (पूिव) येथील 

भुयारी मागाांच्या रूां दीिरणाच्या िामाबाबत 
  

(४५)  १८२१३ (२५-११-२०२०).   िी.रविांद्र िायिर (जोगेश्िरी पिूव), िी.रमेश लटिे (अांधेरी 
पूिव), िी.मांगेश िुडाळिर (िुलाव) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबई र्हर तसेच मुींबई उपनगरातील वाढती वाहनसींख्या, उपलब् ध असलेले रस्ते लिात 
लेता पग्श्चम द्रतुगती महामागाशवर दररोज मोठ्या प्रमाणात वाहतकु कोंडी होत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई उपनगरातील वाहतुकीची कोंडी कमी करयायासाठी जोगेश्वरी पवधानसभा 
िेत्रातील पारसी पींचायत (पींप हाउस) अींधेरी व सींजयगाींधीनगर जनता कॉलनी जोगेश्वरी (पूवश) 
येथे र्ासनाच्या सावशजननक बाींधकाम पवभागाकडून भुयारी मागाशच्या रुीं ददकरणाचे सुरू असलेले 
काम अत्यींत सींथ गतीने सुरु आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदरहू भयुारी मागाशच्या रुीं दीकरणाच्या कामासींदभाशत स्थाननक लोकप्रनतननधी 
याींनी ददनाींक २ जुन, २०११ रोजी वा त्यासुमारास सावशजननक बाींधकाम मींत्री याींना तसेच 
ददनाींक १३ डडसेंबर, २०१६ रोजी वा त्यासमुारास पोलीस सींचालक, महाराषट्र राज्य याींना 
ननवेदन सादर केले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सद्य:ग्स्थतीत या दठकाणी मुींबई मेट्रो ७ चे काम सुरू असल्याने वाहतकुीचा 
खोळींबा होव ूनये याकररता वाहतकुीच्या दोन माश्रगशका बींद करयायास वाहतुक र्ाखेन ेपरवानगी 
नाकारल्याने सदरहू भुयारी मागाांच्या रुीं दीकरणाच ेकाम प्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, पग्श्चम द्रतुगती महामागाशवरील वाहतुकीच्या दोन माश्रगशका ्प्या-्प्याने बींद 
करून, अथवा अन्य काही तोडगा काढून सदरहू दोन्ही भयुारी मागाशच्या रुीं दीकरणाच ेकाम पूणश 
करयायाबाबत र्ासनाची भूममका काय आहे व तद्नुसार सदर दोन्ही भुयारी मागाांच्या 
रूीं दीकरणाच े काम पुणश करयायाबाबत कोणती कायशवाही करयायात आली वा येत आहे, तसेच 
सदरहू भुयारी मागाांचे काम रियकती कालावधीत पूणश करयायात येणार आहे, 
(६) तसेच सदरहू भुयारी मागाांच्या रूीं दीकरणाच्या कामास पवलींब होयायाची कारणे काय आहेत 
व या पवलींबास जबाबदार असणाऱया सींबींश्रधत दोर्ी अश्रधकारी, कमशचारी आणण कीं त्रा्दार 
याींच्यावर कोणती कारवाई करयायात आली वा येत आहे, 
(७) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत    
  
िी. एिनाथ मशांदे (०८-१२-२०२०) : (१) अींर्तः खरे आहे. 
(२) व (३) होय, हे खरे आहे. पग्श्चम द्रतुगती महामागश हा माहे एपप्रल, २०१७ मध्ये मुींबई 
महानगर प्रदेर् पवकास प्राश्रधकरणाकड े हस्ताींतररत करयायात आला आहे. प्राश्रधकरणामार्श त 
पारसी पींचायत, अींधेरी येथील भयुारी मागाशच्या कामाच ेकायाशरींभ आदेर् दद.०६/१२/२०१८ रोजी 
सींबींश्रधत कीं त्रा्दारास देयायात आले. सदरच दठकाणी मेट्रो माश्रगशका-७ प्रकल्पाचे काम सूरू आहे. 
उक्त दोन्ही प्रकल्पाचे काम समाींतरररत्या सुरू ठेवणे वाहतूकीच्या दृष्ीने अडचणीचे असल्यान े
मेट्रो माश्रगशका-७ प्रकल्पाचे काम सुरक्षित ्प्प्यात आल्यानींतर भुयारी मागाशचे काम हाती लेणे 
र्क्य झाले. तसचे, प्राश्रधकरणामार्श त जनता कॉलनी, जोगेश्वरी येथील भुयारी मागाशच्या 
कामाचा कायाशरींभ आदेर् दद.०७/०३/२०१९ रोजी देयायात आला. उक्त कामास वाहतूक 
पवभागाकडून माहे एपप्रल, २०१९ मध्ये काही अ्ी व र्तींवर ना-हरकत देयायात आली. तद्नींतर 
अग्स्तत्वातील भुयारी वाहन मागश कायशरत ठेवून काम करयायासाठी सींरचना पूणश करयायासाठी 
कालापव्य झाला आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) व (६) सदरची कामे महामागाशवरील वाहतकु सुरु ठेऊन वाहतुक पवभागान े ददलेल्या 
परवानगीनुसार ्प्या ्प्प्याने पाच ्प्प्यात करावयाची आहेत. एक ्प्पा पुणश झाल्यानींतर 
पुढील ्प्प्याचे काम हाती लेणे र्क्य होते. सबब कामाची अपेक्षित गती साध्य करता येत 
नाही. तसेच पावसाळयामध्ये पारसी पींचायत (पींप हाऊस) अींधेरी येथील भुयारी मागाशच्या 
कामामुळे वाहतुकीला मोठ्या प्रमाणात अडथळा होत असल्याने सदरचे काम थाींबवून सींपूणश 
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रस्ता वाहतुकीस मोकळा करून देयायात आला होता. तथापप, सदरचे काम पुनश्च: सुरू 
करयायाबाबत वाहतुक पवभागास प्राश्रधकरणाकडून कळपवयायात आले आहे. सद्यग्स्थतीत पारसी 
पींचायत भुयारी मागाशचा ्प्पा-१ वाहतुकीस खुला करयायात आला आहे. सदर काम माहे 
नोव्हेंबर, २०२१ पयांत पूणश करयायाचे प्रस्तापवत आहे. जनता कॉलनी जोगेश्वरी (पूवश) भुयारी 
मागाशच्या ्प्पा-१ मधील गडशर लॉश्रचींगचे काम सुरू असून सदर काम माहे जून, २०२१ पयांत 
पूणश करयायाच ेननयोग्जत आहे. 
     सद्यग्स्थतीत कोपवड-१९ च्या जागनतक महामारीच्या सींक्ानींतरच्या लॉकडाऊन 
मर्थीलीकरणानींतर महामागाशवर वाहनाींच्या वदशळीवर उपनगरीय रेल्वेतील प्रवासी पग्श्चम 
द्रतुगती महामागाशचा वापर मोठ्या प्रमाणात करत आहेत. त्यामुळे महामागाशवरील वाहन 
सींख्येत लिणीय वाढ झाली आहे. भुयारी मागाशच्या बाींधकामाींच्या जवळच्या भागामध्ये मेट्रो -
७ वरील स्थानकाचे काम प्रगतीत असल्याने या जागी वाहतुक कोंडीची समस्या उद् ्ावत आहे. 
कोपवड-१९ च्या जागनतक महामारीच्या सींक्ामळेु कामगाराींचे स्थलाींतरण तसेच कामासाठीच्या 
आवश्यक बाींधकाम सादहत्याचा पुरवठा यावर देखील पररणाम झाल्यान े देखील कामाच्या 
प्रगतीवर पररणाम झाला आहे. 
(७) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

हररनगर, मशिाजी नगर, जोगेश्िरी पूिव (मुांबई) येथ ेसुरु असलेल्या पुनिवसन योजनेत 
वििासिाने परस्पर सदननिा वििून िेलेला गैरव्यिहार 

  

(४६)  १८२३३ (१३-११-२०२०).   िी.रविांद्र िायिर (जोगेश्िरी पिूव), िी.रमेश लटिे (अांधेरी 
पूिव), िी.मांगेश िुडाळिर (िुलाव) :   सन्माननीय गहृननमावण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१)  जोगेश्वरी (मुींबई) येथील हररनगर, मर्वाजी नगर येथील झोपडपट्टीचा पवकास मेससश हब 
्ाऊन मलमम्ेड (आकृती कन्स्ट्रक्र्न) याींचेमार्श त एसआरए प्रकल्पाींतगशत करयायात येत आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योजनेअींतगशत तयार झालेल्या इमारतीींमध्ये प्राधान्यामानुसार 
झोपडीधारकाींचे पुनवशसन होणे अपेक्षित असताना सींबींश्रधत पवकासकाकडून मोठया प्रमाणात 
गैरकारभार करयायात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकल्पाींतगशत तयार झालेल्या १२२ सदननकाींच े पवकासकान े अपात्र 
झोपडीधारकाींना वा्प केल्यान े सदरहू सदननका प्राश्रधकरणान े ताब्यात लेवून त्या पात्र 
झोपडीधारकाींना वा्प करयायाच ेननदेर् तत्कामलन राज्यमींत्री, गहृननमाशण याींनी ददले होते, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू पवकासकाने माहे सप् े्ंबर, २०२० मध्ये वा त्या दरम्यान सदननका 
वा्पाींमध्ये पुन्हा गैरव्र्वह्ार केल्याची बाब ननदर्शनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदननका वा्पात वारींवार गैरव्र्वह्ार करून स्वत:चा आश्रथशक र्ायदा करणाऱया 
सींबींश्रधत पवकासकाला काळया यादीत ्ाकून त्याचेवर र्ौजदारी गुन्हे दाखल करून आवश्यक 
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ती कारवाई करून या योजनेतील पात्र झोपडीधारकाींना प्राधान्यामानुसार सदननकाींच े वा्प 
करयायाबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत   
  
िी. श्जतेंद्र आव्हाड (०२-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) वा्प न झालेल्या १२२ सदननकाींमध्ये राहत असलेल्या अनश्रधकृत रदहवाश्याींपवरुध्द 
महाराषट्र झोपडपट्टी िेत्र (स.ुनन. व पु.) अश्रधननयम, १९७१ च्या कलम ३३ अन्वये 
ननषकासनाची कारवाई तसेच वा्प न झालेल्या ५९ सदननकाींमध्ये अनश्रधकृतपणे वास्तव्य 
करीत असलेल्या नागररकाींपवरुध्द महाराषट्र झोपडपट्टी िेत्र (स.ुनन. व पु.) अश्रधननयम, १९७१ 
च्या कलम ३ (ई) अनुसार ननषकासनाची कारवाई उपग्जल्हाश्रधकारी, झोपडपट्टी पुनवशसन 
प्राश्रधकरण याींचेमार्श त सुरु आहे.     
(४) पवकासकाकडून सप् े्ंबर, २०२० मध्ये एकूण १२२ सदननका वा्पाचा प्रस्ताव प्राप्त झाला 
होता. तथापप, १२२ सदननकाींच ेवा्प करयायात आलेले नाही. 
(५) उपरोक्तप्रमाणे ननषकासनाची कारवाई झाल्यानींतर पात्र झोपडीधारकाींना प्राधान्यामानुसार 
सदननकाींचे वा्प करयायाबाबत झोपडपट्टी पुनवशसन प्राश्रधकरणामार्श त कायशवाही करयायात 
येईल.  
(६) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई उपनगरातील ददहसर (पश्श्चम), िाांदरपाडा, मायिलिाडी येथील एसआरए योजनेबाबत 
  

(४७)  १८२३५ (१४-११-२०२०).   िी.िैभि नाईि (िुडाळ), िी.सांतोष बाांगर (िळमनुरी), 
िी.सुननल राऊत (विक्रोळी), िी.मोहन मते (नागपूर दक्षिण) :   सन्माननीय गहृननमावण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई उपनगरातील ददहसर (पग्श्चम), काींदरपाडा, मायकलवाडी येथील एसआरए 
योजनेंतगशत २० वर्ाशपूवी पुनपवशकास करयायाचे काम मे.डलेवाडीया या पवकासकान ेलेतले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, उक्त झोपडपट्टीवासीयाींनी ग्व्हक््र को.ऑप.हौ.सोसाय्ी ननयोग्जत स्थापन 
केली असून ७८ झोपडपट्टीवासीयाींना अद्याप पुनपवशकासाच े काम करुन पुनपवशकसीत 
इमारतीमध्ये जागा ददली नसल्याची ताार स्थाननक झोपडपट्टीवासीय व लोकप्रनतननधी याींनी 
ददनाींक २ म्ाचय, २०२० रोजी व्ा त्र््ासुम्ार्ास मा.गहृननमाशण मींत्री याींच्याकड ेकेली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पवकासकाने सींामण मर्त्रबरात ४० रदहवार्ी वगळता ३८ रदहवाश्याींना पयाशयी 
जागा न देता सींामण मर्त्रबरातील जागा परस्पर इतर रदहवाश्याींना पवकल्या आहेत, तसेच 
झोपडपट्टी पुनपवशकास प्राश्रधकरणाने नेमलेल्या पवकासक डलेवाडीया याने झोपडपट्टीची जागा 
डॉ.मस्कारन्स याींच्या नावावर ७/१२ असताींना बोगस कागदपत्र े तयार करुन ७/१२ स्वतःच्या 
नावावर करुन पररमर्ष्-१ मध्ये एसआरए प्राश्रधकरणाची र्सवणूक केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(४) असल्यास, सदर ताारीच्या अनुर्ींगाने र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले व त्यानसूार एसआरए (म्हाडा) ने पवकासकावर कोणती कारवाई केली वा 
करयायात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत    
  
िी. श्जतेंद्र आव्हाड (०३-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे.  
(२) हे ही खरे आहे.  
(३) व (४) सदर योजनेत सींामण मर्बीर बाींधलेले नसनू सींयुक्त इमारत (Composite 
building)-सी (G+७) बाींधलेली आहे. सदर इमारतीस दद.०४.१०.२००० रोजी भोगव्ा प्रमाणपत्र 
ननगशममत करयायात आलेले आहे. सदर इमारतीत ७८ पुनवशमसत व २६ पवाी ल्कातील 
खरेदीधारक ननवास करीत आहेत.  
      बोगस ७/१२ कागदपत्राींपवर्यीच्या ताारीबाबत ग्जल्हा अधीिक, भूमम अमभलेख 
(झोपुप्रा) याींचकेडून चौकर्ी सुरु आहे. तसेच पवकासकापवरुध्द महाराषट्र झोपडपट्टी िेत्र (सु.नन. 
व पु.) अश्रधननयम, १९७१ चे कलम १३(२) अन्वये उपग्जल्हाश्रधकारी (प.उ.) /झोपुप्रा याींच्या 
पवभागातरे् कारवाई सुरु आहे. सुनावणीअींती पुढील कायशवाही करयायात येईल.  
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही.  

___________ 
  

मुांबई येथील िाांदे्र (पूिव) येथील बीिेसी जिळ असलेल्या भारतनगर  
मधील म्हाडा सांक्रमण मशबीराची दरुिस्था झाल्याबाबत 

  

(४८)  १८२७७ (२५-११-२०२०).   िी.झीशान मसदििी (िाांदे्र पूिव) :   सन्माननीय गहृननमावण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई येथील वाींदे्र (पूवश) येथील बी के सी जवळ असलेल्या भारतनगर मधील म्हाडा 
सींामण मर्बीर धोकादायक झाले असून सुमारे ३३ वर्े उल्लेल्या या मर्बीरातील लराींची 
देखभाल दरुुस्ती अभावी दरूवस्था झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाशत र्ासनान े या सींामण मर्बीराच े स्ट्रकचरल ऑडी् करुन त्याची 
तातडीन ेदरुुस्ती व पुनशवसन करयायाबाबत कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत    
  
िी. श्जतेंद्र आव्हाड (०३-१२-२०२०) : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) भारत नगर सींामण मर्बीराचे इमारत ा.१ त े ३८ चे स्ट्रक्चरल ऑडी् (Structural 
audit) मुींबई इमारत दरुुस्ती व पुनरशचना मींडळाद्वारे करयायात आले होते. सदर इमारतीतील 
स्ट्रक्चरल बाबी, जसे की, इमारतीतील आरसीसी बीम, कॉलम, छत, ग्जने मोडकळीस व 
धोकादायक ग्स्थतीत असल्यान े ग्जपवत हानी/धोका ्ाळयायासाठी प्राधान्याने तात्पुरती छताची 
दरुूस्ती वळेोवळेी करयायात आली  असून अद्यापपयांत समुारे ७० गाळयाींच्या छताची दरुूस्ती 
मुींबई इमारत दरुुस्ती व पुनरशचना मींडळाद्वारे करयायात आली आहे. 
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     तसेच प्रश्नाींरियकत सींामण मर्बीराच्या पुनपवशकासासाठी मे.बी.जी.मर्के कीं स्ट्रक्र्न कीं पनी 
याींना दद.०१.१०.२०१० रोजी इरादापत्र (LOA) मुींबई इमारत दरुुस्ती व पुनरशचना मींडळाद्वारे 
देयायात आलेले होते. सदर कामाची सुरवात कीं पनी करू न र्कल्यान े दद.१०.०९.२०२० च्या 
पत्रान्वये कीं पनीस देयायात आलेले इरादापत्र मींडळान े रद्द केले असून तद्नींतर म.ेएत्रबल 
त्रबल्डकॉन एलएलपी याींना मुींबई इमारत दरुुस्ती व पुनरशचना मींडळाकडून दद.२४.०९.२०२० 
अन्वये पुनपवशकासासाठी देकार पत्र देयायात आले आहे.  
(३) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

झोपडपट्टी पुनिवसन प्राधधिरणामाफव त िे/ पूिव विभागातील प्रिल्पबाधधत 
(पीएपी) ि (पीटीसी) सदननिा ताब्यात घेण्याबाबत 

  

(४९)  १८५७७ (१३-११-२०२०).   िी.रमेश लटिे (अांधेरी पूिव) :   सन्माननीय गहृननमावण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) झोपडपट्टी पुनवशसन प्राश्रधकरणास के/ पूवश पवभागातील ८० झोपडपट्टी पुनवशसन योजनेतून 
सन २०१७ पयांत एकूण ४९८८ प्रकल्पबाश्रधत (पीएपी) सदननका प्राप्त होणे आवश्यक होते, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अदर््ापपयांत र्क्त ५२ प्रकल्पबाश्रधत सदननका प्राश्रधकरणाच्या ताब्यात आल्या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मुख्य कायशकारी अश्रधकारी, झोपडपट्टी पनुवशसन 
प्राश्रधकरण याींस पत्र पाठवून योजनेतील इमारतीींचे काम पूणश होऊन त्यामध्ये लोकाींच े
वास्तव्यही आहे परींतू पवकासकाने प्रकल्पबाश्रधत सदननका प्राश्रधकरणाच्या ताब्यात न देता 
परस्पर पवाी केल्या आहेत याची योजनाननहाय चौकर्ी करून अहवाल तयार करयायात यावा 
असे कळपवले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अींधेरी (पवूश) येथील प्रथमेर् को. ऑप हॉऊसीींग सोसाय्ी मल.  मधील ९ 
(पीएपी) सदननका व प्रनतमा सह. गहृ. सींस्था येथील ३१ (पीट सी) सदननक्ा पवकासकान े
परस्पर पवाी केल्याच े मसध्द झाल्यामुळे मा.राज्यमींत्री, गहृननमाशण याींनी ददनाींक १४ डडसेंबर, 
२०१८ रोजी वा त्या सुमारास प्राश्रधकरणाने पवकासकावर र्ौजदारी गुन्हा दाखल करावा तसेच 
(पीएपी) व (पीट सी) ताब्यात घ्याव्यात असे आदेर् ददले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, मा.राज्यमींत्री, गहृननमाशण याींच्या आदेर्ानसुार अदर््ापपयांत (पीएपी) व 
(पीट सी) ताब्यात न लेणाऱया अश्रधकाऱयाींवर र्ासन कोणती क्ारव्ाई करणार वा कररत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत    
 
िी. श्जतेंद्र आव्हाड (०३-१२-२०२०) : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
     सन २०१७ मध्ये एकूण ८० झोपडपट्टी पनुवशसन योजनाींमधून ननयममत प्रकल्पबाश्रधत 
सदननका आणण सदर योजनाींतील अपात्र झोपडीधारकाींची पात्रता ननग्श्चती झाल्यानींतर तसेच 
सदरहू योजना पूणश झाल्यानींतर एकूण ४९८८ सदननका उपलब्ध होणे अपेक्षित होत.े  
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(२) हे खरे नाही. 
     के/पूवश पवभागात आजममतीस १५५३ प्रकल्पबाश्रधत सदननका पवकासकाकडून हस्ताींतररत 
करुन लेयायात आलेल्या आहेत.  
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) हे खरे आहे.  
     प्रथमेर् सह.गहृ.सींस्थेमध्ये अनश्रधकृतररत्या वास्तव्य करणारे भोगव्ादार व पवकासक 
याींच्या पवरुध्द महाराषट्र प्रादेमर्क व नगर रचना अश्रधननयम ५३(१) अन्वये कारवाई सुरु 
करयायात आलेली असून वररषठ पोमलस ननरीिक, अींधेरी पोमलस ठाणे याींना गुन् हा नोंद 
करयायासाठी पत्र पाठपवयायात आलेले आहे. तसेच ममळकत व्यवस्थापक (झोपुप्रा) याींच्याकडून 
प्रकल्प बाश्रधत सदननका ररक्त करुन लेयायाची कायशवाही सुरु करयायात आलेली आहे. तर 
प्रनतमा सह.गहृ.सींस्थेमध्ये महाराषट्र प्रादेमर्क व नगर रचना अश्रधननयम ५३(१) अन्वये कारवाई 
करयायात आलेली असून गुन्हा नोंद करयायाची प्ररियाया सुरु आहे.  
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद् ्ावत नाही.  

___________ 
  

जत (श्ज.साांगली) ग्रामीण मागव, इतर श्जल्हा मागव याांची प्रमुख  
श्जल्हा मागव म्हणुन दजोन्नती िेल्याबाबत 

  

(५०)  १८७०१ (२५-११-२०२०).   िी.विक्रममसांह सािांत (जत) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली ग्जल््यातील जत पवधानसभा मतदार सींलातील ग्रामीण मागश, इतर ग्जल्हा मागश 
याींची प्रमखु ग्जल्हा मागश म्हणुन दजोन्नती र्ासन ननणशय ामाींक र.पव. यो २०१८/प्र ा 
०६/ननयोजन-२, मींत्रालय मुींबई-३२ दद.१३ माचश २०१८ रोजीनुसार झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यानुसार इतर ग्जल्हा मागश हे आता प्रमखु ग्जल्हा मागश म्हणुन दजोन्नत झाले 
असताींना र्ासनान ेसदरहू रस्त्याचा दजाश सुधारयायाबाबत कोणतीही कायशवाही केली नसल्यामुळे 
सदर रस्त्याींची दरूवस्था पुवीप्रमाणेच असुन यामळेु नागररकाींची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकर्ी करून र्ासनान ेसदरहू रस्त्याींचा दजाश सुधारयायाबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत   
  
िी. अशोिराि चव्हाण (०४-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
 (२) व (३) होय, अींर्त खरे आहे. 
     दजोन्नत झालेल्या (१०१ रियक.मी.) लाींबीपैकी १८.७९ रियक.मी. ची लाींबी अथशसींकल्पातून 
सुधारणा केलेली असून १५.३० रियक.मी. लाींबी सुधारणा करणे कामास माचश २०२० च्या 
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अथशसींकल्पात मींजूरी देयायात आलेली आहे. उवशरीत लाींबी देखभाल व दरुूस्ती (AMC) अींतगशत 
ननधी, ननकर् व प्राथम्यामान ेमींजूर करयायात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
  

___________ 
  
  
विधान भिन :   रािेन्द्र भागित 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा. 
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूवश सवश प्ररियाया महाराषट्र पवधानमींडळ सश्रचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण: र्ासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुुंबई. 


