
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १०२ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

पहहले अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

ठाणे येथील िळवा त ेमुांब्रा रेल्वे मार्ाावर एिही ओव्हरब्रीज (आरओबी) नसल्यामुळे  
खारेर्ाव येथे रेल्वे फाटिाजवळ उड्डाणपुल उभारण्याबाबत 

  

(१)  ५९९ (२३-१२-२०१४).   श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे येथील कळवा ते मुींब्रा रेल्वे मागााला समाींतर मोठ्या प्रमाणात लोकवस्ती असनू 
रेल्वेमागा ओलाींडण्यासाठी या मागाावर एकही ओव्हरब्रीज (आरओबी) नसल्यामुळे खारेगाव येथ े
रेल्वे फा्काजवळ उड्डाणपुल उभारुन जोडरस्त े बाींधण्यास मींजूरी ममळालेली असताींनाही 
महानगरपामलकेन ेअद्यापपयतं कोणतीही कायावाही केली नसल्याच ेमाहे नोव्हेंबर, २०१४ च्या 
दसुऱ्या आठवड्यात दनदशनानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रश्नी चौकशनी केली आहे, चौकशनीत काय आढळून आले व त्यानुसार 
आतापयतं कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रश्न भाग (१) व (२) मधील प्रकरणी सुरु असलेली कायावाही अद्याप 
पुणा झालेली नसल्यास, त्याची सवासाधारण कारणे काय आहेत तसेच सदर ठठकाणी मोठ्या 
प्रमाणात अपघात होत असून येथील नागरीकाींच्या सोयीसाठी त्वरेन ेआरओबी उभारण्यासींदभाात 
आतापयतं कोणता पाठपुरावा केला वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-०८-२०१५) : (१) नाही. 
    ठाणे येथील कळवा ते मुींब्रा रेल्वे स्थानकादरम्यान रेल्वे लेव्हल क्रॉमसींग क्र. २८/सी येथ े
रेल्वेमागाावरील उड्डाणपुल (आरओबी) बाींधणे प्रस्ताववत आहे. सदरचा आरओबी ठाण े
महानगरपामलका व मध्य रेल्वे याींच्या सींयुक्त भागीदारामधून बाींधण्यात येणार असून असा 
करारनामा २००८ साली आला आहे. या करारनाम्यानसुार रेल्वेमागाावरील मुख्य पूलाींचे बाींधकाम 
मध्य रेल्वेमाफा त करण्यात येत असून पलूाच्या जोडरस्त्याींच ेकाम ठाण ेमहानगरपामलकेमाफा त 
करण्यात येणार आहे. 
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    रेल्वेमागाावरील मुख्य पूलाचे बाींधकाम मध्य रेल्वेमाफा त हाती घेण्यात आले असून 
पुलाच्या जोडरस्त्याींसाठीच्या आवश्यक जागेच े भुसींपादन पुणा झाले नसले तरी 
महानगरपामलकेमाफा त पूलाींच्या जोडरस्त्यासाठीच्या कामासाठी ठदनाींक २०.१०.२०१४ नुसार 
दनववदा मागववण्यात आल्या. तसेच त्याींचा ताींत्रिक मलफाफा ठदनाींक १०.०२.२०१५ रोजी 
उघडण्यात आला असून पुलाच्या जोडरस्त्यासाठी भूसींपादनाची कायावाही समातरररत्या चाल ू
आहे. 
(२) व (३) ठाणे येथील कळवा त ेमुींब्रा रेल्वे स्थानकादरम्यान रेल्व ेलेव्हल क्रॉमसींग क्र. २८/सी 
येथे बाींधण्यात येत असलेल्या मौजे कळवा येथील रेल्वेमागाावरील उड्डाणपूल (आरओबी) व 
त्याींच ेजोडरस्त ेबाींधण्यासाठी ठाणे शनहराच ेमींजूर ववकास योजनेनुसार दनयोजीत ६०.०० मी रुीं द 
रस्त्यापैकीच्या जागेमध्ये आहे. यासाठी ५०,३३७.१७ चौ.मी. च े के्षि आवश्यक आहे. रेल्वे 
मालकी के्षिावरील पलूाचे बाींधकाम मध्य रेल्वेमाफा त प्रगतीपथावर आहे. जोडरस्ता जागेसाठी 
शनासन मालकीचे के्षि हस्ताींतरणासाठी जजल्हाधधकारी, ठाणे याींचेकड े मागणी करण्यात आली 
असून त्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येत आहे. उवाररत के्षि म.े मफतलाल इींजजदनअरीींग 
इींडस्रीज कीं पनीचे मालकीचे आहे. मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशनानुसार सदरच्या जममनीचा 
ताबा को ा् ररमसव्हर याींचकेड ेआहे.  ठाण ेमहानगरपामलकेमाफा त मा. उच्च न्यायालयामध्ये  
नो्ीस ऑफ मोशननद्वारे ववनींती करण्यात आली होती. तथावप, सदर दाव्यामध्ये कीं पनीच्या 
जागेवरील आरक्षक्षत भूखींड करारनामान्वये अथवा भूसींपादन कायद्यातधील तरतूदीींनसुार 
सींपादीत करण्याचे आदेशन मा. उच्च न्यायालयाने ठदले आहेत. तसेच सहमती करारनामा 
अन्वये भूसींपादन ठाणे महापामलकेच्या प्रयत्नास यशन न आल्याने सदर जागेच े भूसींपादन 
करणेबाबत प्रस्ताव जजल्हाधधकारी, ठाणे याींचकेड ेसादर करण्यात आला आहे. 
  

___________ 
  

वसई ववरार शहर महानर्रपाललिेच् या पवरवहन ववभर्ातफम  मार्णी  
िेलेल् या ६० मार्ाांना परवानर्ी लमळणेबाबत 

  

(२)  १८५८ (२३-१२-२०१५).   श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षितीज ठािूर (नालासोपारा) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वसई-ववरार शनहर महानगरपामलकेच् या पररवहन ववभागातफ  ६० नवीन मागा सुरु 
करण् यासाठी ररजनल रान् सपो ा् ऑथॉरर्ी, ठाणे याींचेकडून परवानगी ममळणेसाठी माहे 
जानेवारी, २०१४ मध् ये व तद्पूवम मागील १ वर्ाापासून प्रस् ताव सादर करण् यात आला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदरहू प्रसतावाबाबत शनासनान ेकोणता दनणाय घेतला आहे, 
(३) अद्यापी दनणाय घेतला नसल् यास, त् याची सवासाधारण कारणे काय आहेत, 
(४) वसई-ववरार महानगरपामलका हदीतील वाढती लोकसींख् या ववचारात घे न वसई-ववरार शनहर 
महानगरपामलकेच् या पररवहन ववभागातफ  पाठववण् यात आलेल् या सदरहू प्रस् तावास ववनाववलींब 
मींजूरी ममळण् याच् यादष ्ीने शनासनाने कोणती ठोस कायावाही केली आहे ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-०८-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
      महानगरपामलकेच् या पररहवहन ववभागातफ  मागणी केलेल् या प्रस् ताववत मागाापकैी मुींबई 
महानगर पररवहन प्राधधकरण-ररजनल रान् सपो ा् ऑथरर्ी, याींनी त् याींचे कायाके्षिात येणा-या ५९ 
नवीन मागांवर महानगरपामलकेस पररवहन सेवा सुरु करण् याकरीता ठदनाींक २४.४.२०१५ अन् वये 
मींजूरी ठदलेली आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

वालशम जजल् ्यातील ४ नर्रपवरषदाांच्या अांतर्ात दललत वस् ती  
सुधारण्याची िाम ेप्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(३)  २५६९ (२३-१२-२०१४).   श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वामशनम जजल् ्यातील ४ नगरपररर्दाींच्या अींतगात दमलत वस् ती सुधारणा करण्यासाठी ११ 
को्ी २२ लक्ष रुपयाींच े काम मागील सहा मठहन् यापाींसून जजल् हाधधकारी याींनी परवानगी न 
ठदल् यामुळे शनासन स् तरावर मान् यतेसाठी प्रलींत्रबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, शनासन या कामाींना कधीपयतं मींजूरी देणार आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-१०-२०१५) : (१) व (२) नाही. वामशनम, ररसोड, मींगरूळपीर व कारींजा 
या चार नगरपररर्दाींकड े नागरी दमलत वस्ती सुधारणा योजनअेींतगात अखधचात असलेल्या    
रू. ११,२२,२९,९१६/- इतक्या अनुदानाच्या प्रस्तावाींना मान्यता देण्याबाबत जजल्हाधधकारी वामशनम 
याींनी शनासनाचे मागादशनान माधगतले होते. सदर नगरपररर्दाींना त्याींच्या कामाींना प्रशनासकीय 
मान्यता देण्याचे आधी त्याींना ववतररत केलेल्या दनधीची ववदनयोग प्रमाणपि ेउपलब्ध करून न 
घेता वर्ाानुवर्  दनधी ववतरीत करणे ही गींभीर अदनयममतता असल्यामुळे त्याबाबत  जबाबदारी 
दनजश्चत करून सींबींधधत अधधकारी/कमाचाऱ्याींववरूध्द मशनस्तभींगाची कारवाई करण्याववर्यी 
जजल्हाधधकारी, वामशनम याींना ठद.२१/७/२०१४ च्या पिान्वये कळववण्यात आले आहे, नागरी 
दमलत वस्ती सधुारणा ही जजल्हास्तरीय योजना आहे. या योजनखेालील कामाींना प्रशनासकीय 
मान्यता देण्याच े अधधकार सींबींधधत जजल््याच े पालकमींिी याींच्या अध्यक्षतखेाली दनयुक्त 
केलेल्या सममतीला आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 
  

___________ 
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वाशीनािा आर.सी.मार्ा,चेंबूर,मुांबई या पवरसरात प्रिल्प राबववताना बाधीत  
झालेल्या िुटुांबाच ेिायमस्वरुपी पनुवासन िरण्याबाबत 

  

(४)  २८७२ (२३-१२-२०१४).   श्री.तुिाराम िात े(अणुशक्ती नर्र) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाशनीनाका, आर.सी.मागा चेंबुर, मुींबई या पररसरात एम.एम.आर.डी.ए.ने मुींबईतील 
एम.यु.्ी.पी. व एम.एम.आर.डी.ए., एम.यु.आय.पी.मीठी नदी व एस.आर.ए. या प्रकल्पाअींतगात 
मुींबई उपनगरात प्रकल्प राबववताना बाधीत झालेल्या १०,०७८ कु्ुींबाचे कायमस्वरुपी पनुवासन 
केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर वसाहतीमध्ये पुनवासन केलेल्यासाठी आवश्यक नसलेल्या दैनींठदन नागरी 
सुववधा, सावाजदनक आरोग्य कें द्र, माक ्, शनाळा इत्यादी सुववधा उभारल्या नाहीत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी स्थादनक लोकप्रदतदनधीींनी आयुक्त एम.एम.आर.डी.ए. व आयुक्त 
महानगरपामलका याींच्याकड े वारींवार दनवेदन े देवून मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
तसेच ठदनाींक २० नोव्हेंबर, २०१४ रोजी दनवेदन देवून एम.एम.आर.डी.ए.आयुक्त व मुींबई 
महापामलका आयुक्त याींनी सींयुक्त बैठक घ्यावी अशनी मागणीही करण्यात आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, दनवेदनाच्या अनुर्ींगाने आतापयतं काय दनणायात्मक कायावाही करण्यात आली 
आहे वा अद्याप कायावाही करण्यात आली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-०८-२०१५) :(१) व (२) पुनवासन वसाहतीींच् या ववकासामध् ये सावाजदनक 
आरोग् य कें द्र, माक ्, शनाळा सवुवधा ववकासकान े पुरववण् याची तरतूद नाही. प्राधधकरणान े
वाशनीनाका पररसरात शनैक्षणणक सुववधा पुरववण् याच् या उद्दशेनान ेरॉकलाईन, ठदवाण व कुकरेजा या 
वसाहतीमध् ये ३ शनाळा चालववण् यासाठी ७० सददनका/गाळे उपलब् ध करुन ठदल्या आहेत. गरज ू
प्रकल् पग्रसस् ताींना उपजजववकेचे साधन म् हणून १५ दनवारे दकुानासाठी बाींधनू ठदले असून 
वसाहतीमधील अदनवासी गाळयाींमध् ये जीवनावश् यक वस् त ू ववकण् याच े व् यवसाय करण् यात येत 
आहेत. 
(३) व (४) सदर दनवेदनाच् या अनुर्ींगाने मा.लोकप्रदतदनधी व प्राधधकरणाचे आधधकारी याींनी 
सींयुक् त स् थळपाहणी केली असनू पुनवासन वसाहतीमधील अींतगात रस् त े व मलदनासारण 
व् यवस् थेची रु. २१.६३ को्ीची काम े मुींबई महानगर प्रदेशन ववकास प्राधधकरणामाफा त हाती 
घेण् याचे व महानगरपामलकेसमवते सींयुक् त बैठक आयोजजत करण् याचे मुींबई महानगर प्रदेशन 
ववकास प्राधधकरणा माफा त दनयोजजत आहे. 
  

___________ 
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मुांबई म्हाडान ेराझीट िॅम्पमध्ये राहणा-या लोिाांिवरता नव्याने घरे  
लमळण्यासाठी तयार िेलेल्या मास्टर यादीबाबत 

(५)  ३७१४ (२३-१२-२०१४).   श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदवली पूवा) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई म् हाडाने राझी् क्म् प मध् ये राहणा-या लोकाींकरीता नव् याने घरे ममळण् यासाठी मास् ्र 
यादी तयार केलेली आहे व सदर यादी मध् ये मोठ्या प्रमाणात घो्ाळे असल् याचे माहे नोव् हेंबर, 
२०१४ मध्ये दनदशनानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, त् या मास् ्र यादीमध् ये तकती लोकाींचा समावशेन आहे व त् यातून तकती लोकाींना 
घरे ममळणार आहेत, 
(३) असल् यास, मास् ्र यादी मध् ये पाि ठरववण् यासाठी कोण-कोणती कागदपि े वैद्य ठरवले 
जातात, 
(४) असल् यास, मुींबई मध् ये तकती ठठकाणी इमारत बाींधकाम प्रकल् प चाल ूआहेत व प्रत् येक 
ठठकाणी तकती सददनका उपलब् ध होणार आहेत, 
(५) असल् यास, गरजू लोकाींची यादी तसचे प्रदतके्षत असणा-याींची यादी तकती आहे व त् याींच े
स् वरुप काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-०८-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
    तथावप सुनावणी दरम्यान ५१ अजादाराींनी प्रथमदशनानी बनाव् कागदपि े ठदल्याचे 
दनदशनानास आल्यामुळे सखोल चौकशनीसाठी सदरची प्रकरणे मुख्य दक्षता व सुरक्षा 
अधधकारी/प्राधधकारी याींच्याकड े पाठववण्यात आली आहे. त्याींचा अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर 
सींबींधधताींवर कायदेशनीर कारवाई करण्यात येईल. 
(२) प्राधधकरणाच्या धारेणानुसार ठदनाींक २७ फेब्रुवारी, २०१३ व ठदनाींक २२ ऑक््ोबर, २०१३ 
रोजी परत गाळयाींच्या ववतरणासाठी प्रमसध्द केलेल्या जाठहरातीतील अनसुरुन एकूण १४९७ 
अजा प्राप्त झालेले आहेत.  प्राप्त अजादाराींच्या अजांवर दनणाय घे न ठदनाींक ६ सप् े्ंबर, २०१४ 
रोजी प्रारुप यादी म्हाडाच्या सींकेत स्थळावर प्रमसध्द करण्यात आली आहे.  सदर प्रारुप  
यादीनुसार ३२३ अजादाराींना पाि, ११२५ अजादाराींना अपाि करण्यात आले असनू ववववध 
कारणास्तव ४९ प्रकरणे प्रलींत्रबत ठेवण्यात आलेली आहेत. सदर प्रारुप यादीवर ८३५ अजादाराींच े
दावे हरकती प्राप्त झाले आहे. सदर आजांवर आवश्यकतेनसुार सुनावणी घे न त्याींच्या दावे 
हरकती वर अींतीम दनणाय घेण्याची प्रतक्रया सुरु असून पाि भाडकेरु/रठहवाशनी याींना 
दनयमानुसार अनुजे्ञय असलेले के्षिफळ ववचारात घे न गाळयाींच ेववतरण करण्यात येईल. 
(३) बहृतसूचीवरुन गाळे ववतरणासाठी पािता दनजश्चत करताना उपकर प्राप्त इमारतीींच्या 
भाडकेरु/रठहवाशनाींनी सादर केलेले मूळ कागदपि े जसे दनषकासन सूचना, भाडपेावती, ववद्युत 
देयक, सींक्रमण गाळा ववतरण आदेशन व आवश्यकतेनुसार इतर शनासकीय दस्तऐवज तसेच 
सींबींधधत कायाकारी अमभयींता याींच्या मळू अमभलेखातील दनषकासन सूचना स्थळप्रत, दनषकासन 
सूचना ठदल्याची नोंदवही, मूळ भाडकेरु/रठहवाशनीची यादी, भूसींपादन झाले असल्यास ववशनेर् 
भूसींपादन अधधकारी याींनी राजपिात प्रमसध्द केलेली भोडकरु/रठहवाशनीची यादी, मतदार यादी 
इत्यादी कागदपि ेववचारात घेतली जातात. 
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(४) उपकरप्राप्त इमारतीच्या पाि भोडकरु/रठहवाशनी याींना बहृतसूचीवरुन गाळे ववतरण 
करण्यासाठी ५९५ गाळे उपलब्ध असून त्याींचा जाठहरातीत समावेशन करण्यात आला आहे. 
(५) एकूण १४९७ अजादाराींची प्राथममक पािता दनजश्चत करण्यात आलेली असून ३२३ पाि, 
११२५ अपाि व ववववध कारणासाठी ४९ प्रकरणे अदनणणात ठेवण्यात आलेले अजादाराींची प्रारुप 
यादी प्रमसध्द करण्यात आलेली आहे. त्यावर ८३५ अजादाराींनी त्याींचे दाव ेहरकती सादर केल्या 
आहेत.  त्याींचे दावे हरकती ववचारात घेता तसेच आवश्यकतेनुसार सुनावणी दे न 
बहृतसूचीवरुन गाळे ववतरणासाठी पाि असलेल्या भोडकरु/रठहवाशनाींची अींदतम यादी प्रमसध्द 
करुन त्याींना गाळयाींचे ववतरण करण्यात येईल. त्यामुळे तूताास प्रदतक्षा यादीचा प्रश्न उद्् ावत 
नाही. 

___________ 
  

हहांर्ोली शहरातील जलेश्वर तलावाच्या सशुोभीिरणाच े 
िाम अांदाजपत्रिानुसार न िेल्याबाबत 

  

(६)  ३७४७ (२३-१२-२०१४).   श्री.तानाजी मुटिुले (हहांर्ोली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठहींगोली शनहरातील जलेश्वर तलावाच्या सशुनोभीकरणाच ेकाम अींदाजपिकानुसार न करता 
तकरकोळ स्वरुपाची कामे प्रत्यक्षात करण्यात आली व देयके माि पूणापणे उचलण्यात आली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कामावर आतापयतं तकती दनधी खचा करण्यात आला आहे व त्याअींतगात 
कोणती कामे करण्यात आली आहेत, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणाची शनासनान ेचौकशनी केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२६-०८-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िल्याण-डोंबबवली पवरसरातील औद्योधर्ि िारखान्यात  
अननयलमतता आढळत असल्याबाबत 

  

(७)  ५३३२ (१०-०४-२०१५).   श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), प्रा.वषाा र्ायिवाड (धारावी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अब् दलु सत्तार (लसल्लोड), 
श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पजश्चम), श्री.सुभाष भोईर (िल्याण 
ग्रामीण) :   सन्माननीय िामर्ार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औद्योधगक सुरक्षा व आरोग्य सींचालनाच्या कल्याण ववभागीय कायाालयाींतगात कल्याण, 
डोंत्रबवली, अींबरनाथ, बदलापूर, मुरबाड, शनहापूर, वाडा, मभवींडी, मोखाडा, उल्हासनगर या 
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पररसरातील कारखान्याींमध्ये औद्योधगक सुरक्षा व आरोग् य सींचालनालय ववभागाच् या 
कायाालयातील कमाचा-याींची कमतरतामुळे कीं पन् याींच् या सुरके्षकड े दलुाक्ष होत असल्यामुळे 
आगीच्या घ्ना घडत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास गेल्या वर्ाभरात कल्याण, डोंत्रबवली पररसरातील औद्योधगक कारखान्यात 
अदनयममतता आढळल्यान े औद्योधगक सुरक्षा व आरोग्य सींचालनाने ८४ कारखानदाराींच्या 
ववरोधात ख्ले दाखल केल्याचे दनदशनानास आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कारखान् यामधील रासायदनक और्ध,े खत, पेरोल केममकल कागद, मसमें् अशना 
उद्योगाचा समावशेन आहे. तथेील प्रतक्रया गुींतागुींतीची असून उत् पादनासाठी काही 
कारखान् याींमध् ये  वालाग्रसही रासायनी वापरली जात आहेत, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सह सींचालक तसचे दोन सहाय्यक सींचालक पदे ररक् त असल् यान ेइतका मोठा 
डोलारा अवघ् या १० कमाचा-याींच् या खाींद्यवर असून त् याींना मेहनत करावी लागत आहे, हे खरे 
आहे काय, तसेच कीं पन् याींमधील अपघाताची सींख् या वाढली असून आतापतं १३ कामगाराींना 
जीव गमवावा लागला आहे, हे खरे आहे काय ? 
(५) असल्यास, उक्त बाबतीत शनासनान े काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे तसचे 
औद्योधगक सुरक्षा अधधकारी सींचालनाची पदे तातडीन े भरण्याची मागणी स्थादनक 
लोकप्रदतदनधीींनी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत 
  
श्री. प्रिाश मेहता (१७-०६-२०१५) : (१) औद्योधगक सुरक्षा व आरोग्य सींचालनालयाच्या सह 
सींचालक, औद्योधगक सुरक्षा व आरोग्य सींचालनालय, कल्याण या ववभागीय कायाालयात 
अधधकाऱ्याींची सींख्या अपुरी आहे, ही वस्तुजस्थती असली तरी उपलब्ध अधधकाऱ्याींकडून 
अदतधोकादायक व रासायदनक कारखान्याींच े दनरीक्षण प्राधान्यान े करण्यात येते व उवारीत 
उलब्ध वेळेनसुार अन्य कारखान्याींचे दनरीक्षण करण्यात येत असल्यामुळे कमाचाऱ्याींच्या 
कमतरतेमुळे कारखान्याच्या सुरके्षकड ेदलुाक्ष होत,े ही बाब वस्तुजस्थतीस धरुन नाही, 
(२) मे, २०१४ ते एवप्रल, २०१५ या वर्ाभराच्या कालावधीत कायद्यातील तरतुदीींचे उल्लींघन 
करणाऱ्या कारखान्याींच्या भोगव्ादाराववरुध्द ववववध ६९ प्रकरणाींमध्ये ख्ले दाखल करण्यात 
आले आहेत, 
(३) काही कारखान्याींमध्ये वालाग्रसाही रसायनाींचा वापर करण्यात येतो, हे खरे आहे, 
(४) सह सींचालक १ पद व सहाय्यक सींचालकाींची २ पदे ररक्त आहेत, हे खरे आहे, 
     म,े २०१४ ते एवप्रल, २०१५ या कालावधीत १७ घ्नाींमध्ये २० कामगार मतृ्युमखुी पडले 
आहेत, हे खरे आहे, 
(५) व (६) 
   ररक्त पदे सरळ सेवेन े तसेच पदोन्नतीच्या माध्यमातून भरण्याची प्रतक्रया शनासन 
स्तरावरुन सुरु आहे, 
  

___________ 
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िें द्र शासनाच् या योजनेच् या धतरवर मुांबईत बेघर नार्वरिाांसाठी मुांबई  
महानर्रपाललिेचे एिूण २५ नाईट शेल् टर प्रस् ताववत िेल्याबाबत 

(८)  ५५८५ (०८-०४-२०१४).   श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), अॅड.भीमराव धोंड े(आष्ट्टी) :   सन्माननीय  मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शनासनाच् या योजनेच् या धतमवर मुींबईत बेघर नागररकाींसाठी मुींबई महानगरपामलकेच े
एकूण २५ नाई् शनेल् ्र प्रस् ताववत असून त् यापैकी सुमारे १४ नाई् शनेल् ्र जागा आणण 
दनधीच् या अभावामुळे महानगरपामलकेस सुरु करणे शनक् य झाले नाही, असे माहे जानेवारी, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान दनदशनानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, मुींबई महानगरपामलकेस सदरहू आश्रयगहृाच् या दनममातीसाठी कें द्र शनासनामाफा त 
७५ ्क् के दनधी उपलब् ध करुन ठदला जातो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, मुींबई महानगरपामलकेस सदरहू आश्रयगहृाींच् या उभारणीसाठी कें द्र शनासनाकडून 
प्राप् त होणारा दनधी व जागा ममळवून देण् याबाबत शनासनाकडून आजतागायत कोणती कायावाही 
करण् यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२८-०८-२०१५) :(१) मा.उच् च न् यायालय, मुींबई येथे दाखल जनठहत 
याधचका क्र. ५४/२००९ मध् ये बहृन् मुींबई महानगरपामलकेन ेठदनाींक ८ डडसेंबर, २०१४ रोजी दाखल 
केलेल् या प्रदतज्ञापिात मा.सव्च् च न् यायालयाच् या दनणायानुसार बहृन् मुींबई महानगरपामलकेस राि 
दनवारे सुरु करण् यास जागेची व दनधीची अडचण असल् याच ेनमूद केले आहे. 
(२) कें द्र शनासनाच् या राष रीय नागरी उपजजववका अमभयानाींतगात ववववध उपाींगापैकी ‘’शनहरी 
बेघराींसाठी दनवारा’’ उपलब् ध करुन देण् याच् या उपाींगाचा समावेशन आहे. त् यासाठी कें द्र 
शनासनाकडून ७५ ्क् के दनधी उपलब् ध होणार आहे.  
(३) बहृन् मुींबई महानगरपामलकेस शनहरी बेघराींसाठी दनवारा बाींधण् यासाठी जागा उपलब् ध करुन 
देण् याच् या दष ्ीने मुींबईतील म् हाडा, एम.एम.आर.डी.ए., एस.आर.ए. जजल् हाधधकारी, मुींबई 
उपनगर व जजल् हाधधकारी, मुींबई शनहर, मुींबई पो ा् रस् ्, मध् य व पजश्चम रेल् वे या सींस् थाींच् या 
अधधका-याींसोबत मुख् य सधचवाींनी बैठक घेतली आहे. तसेच सधचव (नवव-२) याींच् या स् तरावरही 
बैठक घेण् यात आली असून जागा उपलब् ध करुन देण् याबाबत प्रयत् न करण् यात येत आहेत. 
तसेच त् यासाठी आवश् यक असणारा दनधी कें द्र शनासनाच् या राष रीय नागरी उपजजववका 
अमभयानाच् या मागदशनाक सूचनाींनुसार बहृन् मुींबई महानगरपामलकेस उपलब् ध करुन देण् यात 
येईल. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
  

 
___________ 
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पुणे शहरातील महात् मा फुले व राांतीज् योती साववत्रीबाई फुले  
या स् मारिाांच् या ववस् ताराबाबत 

(९)  ५९५६ (०७-०४-२०१५).   श्री.छर्न भजुबळ (येवला), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन 
मुश्रीफ (िार्ल), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेर्ाव), 
श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधान) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
 (१) पुणे शनहरातील महात् मा फुले व क्राींती योती सावविीबाई फुले या स् मारकाींच् या 
ववस् ताराबाबत लोकप्रदतदनधीनी माहे जानेवारी, २०१५ मध् ये वा त् यासुमारास शनासनाकड ेमागणी 
केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच दनववदा प्रतक्रयेतील गोंधळामुळे सावविीबाई फुले याींच् या पुणे येथील स् मारकातील 
मशनल् पे व मभत् तीधचि ेवर्ाभरापासून अडकून पडल् याने सदर स् मारक मशनल् पाींअभावी अपुणाावस् थेत 
असल् याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ मध् ये दनदशनानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत शनासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-१०-२०१५) : (१) होय. 
(२) व (३) पुणे शनहरातील महात्मा फुले याींच्या राय सींरक्षक्षत स्मारकाशनेजारीच महात्मा फुले 
पेठ प्लॉ् नीं.२३१ या ममळकतीत क्राींतीयोती सावविीबाई फुले स्मारकाचे बाींधकाम 
पुणे महानगरपामलकेतफ  पूणा करण्यात आलेले आहे. सदर स्मारकाचे उद्घा्न ठदनाींक २ 
ऑगस््, २०१४ रोजी उद्घा्न करण्यात आलेले आहे. 
     सदर स्मारकामध्ये महात्मा फुले व क्राींतीयोती सावविीबाई फुले याींच ेजीवन चररिावर 
आधाररत मशनल्पे व म्युरल्स ्करणेसाठी मुलभतू सोयी-सुववधा ववशनेर् अनुदानाींतगात दनधी प्राप्त 
झालेला आहे. सदरची मशनल्पे व म्युरल्सची दनववदा प्रतक्रया पणेु महानगरपामलकेकडून पूणा 
करून मशनल्पकाराींस वका  ऑडार देण्यात आलेली आहे. त्याप्रमाणे सींबींधधत मशनल्पकाराकडून मशनल्पे 
व मुरल्रची कामे चाल ूआहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ठाणे महानर्रपाललिेच् या िळवा येथील छत्रपती लशवाजी महाराज रु णालयाच् या 
 इमारतीांचे आराखड ेमांजूर नसताांना अनधधिृत बाांधिाम िेलेबाबत  

  

(१०)  ७०१७ (०७-०४-२०१५).   श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.राहुल जर्ताप (श्रीर्ोंदा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.हसन मुश्रीफ (िार्ल) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे महापामलकेच् या कळवा येथील ्िपती मशनवाजी महाराज रुग् णालयाच् या इमारतीींच े
आराखड ेमींजूर नसताींनाही बेकायदेशनीर मजले उभारण् यात आल् याप्रकरणी नगरववकास ववभागान े
कारवाई करण् याच ेआदेशन ठदलेले आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-०८-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
     कळवा रुग्णालयाच े बाींधकाम महासभचेी प्रशनासकीय व ववत्तीय मान्यता घे न सन 
१९९१ या वर्म पूणा करण्यात आलेले आहे. तसेच महासभेच्या मान्यतेने कळवा रुग्णालयाच्या 
इमारतीवरील वाढीव मजल्याच ेबाींधकाम सन १९९६ या वर्म पूणा करण्यात आलेले आहे. सदर 
कळवा रुग्णालयाच्या बाींधकामाच्या आराखड्याकरीता तत्कालीनवेळी बाींधकाम परवानगी, प्रारींभ 
प्रमाणपि यासाठी स्वतींि मींजूरी घेतलेली आढळून येत नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

ठाणे जजल् ्यातील लशवाई नर्र पवरसरातील प्रभार्ात  
मलःननसारणाची व् यवस् था िरण्याबाबत 

  

(११)  ७२४६ (०६-०४-२०१५).   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) ठाणे जजल् ्यातील मशनवाई नगर पररसरातील प्रभागात मलादनसारणाची व् यवस् था नसून 
फु्पाथवर अदतक्रमण झाल् याचे व याच प्रभागात म् हाडाचे भखुींड ववकासकाने धगळींकृत केल् याच े
माहे जानेवारी, २०१५ वा त् या दरम् यानच् या कालावधीमध् ये दनदशनानास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, याबाबत शनासनान ेचौकशनी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशनीअींती मलादनसारण व् यवस् था फु्पाथवरील अदतक्रमण ह्ववण् याबाबत 
तसेच म् हाडाच ेभुखींड धगळींकृत करणाऱ् या ववकासकाींवर व भमुातफयाींवर कोणती कडक कायावाही 
करण् यात आली, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-०८-२०१५) : (१), (२) व (३) ठाण े महानगरपामलका के्षिातील 
मशनवाईनगर पररसरात म्हाडाची मल:दनस्सारण व्यवस्था कायााजन्वत असून त्याद्वारे सेप््ीक 
्ँकमध्ये साींडपाण्याचा दनचरा होत आहे. 
     तसेच मशनवाईनगर प्रभाग सममतीमधील परीसरामध्ये जानेवारी, २०१५ मध्ये फु्पाथवरील 
५२ फेरीवाले, ५४ हातगाड्या याींच ेअदतक्रमण ह्ववण्याची कारवाई ठाणे महानगरपामलकेमाफा त 
करण्यात आली आहे. 
     सदर प्रभागात म्हाडाच े भखुींड ववकासकाने धगळींकृत केल्याची बाब दनदशनानास आलेली 
नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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जालना शहराला पाणी पुरवठा िरणाऱ् या घाणेवाडी जलाशयाच् या पवरसरात  

सुधारणा िरून उद्यान ननलमाती िरण् याच्या प्रस् तावाबाबत 
  

(१२)  ७७८९ (०६-०४-२०१५).   श्री.अजुान खोतिर (जालना) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जालना शनहराला पाणी पुरवठा करणाऱ् या घाणेवाडी जलाशनयाच् या पररसरात सुधारणा करून 
उद्यान दनममाती करण् याचा प्रस् ताव शनासनाकड ेसादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या पररसरातील अस् वच् ् ता, गाळ काढण,े पया् न स् थळ बनवण े इ.कामे 
उद्यानाबरोबरच सदर प्रस् तावात समाववष ् करण्यात आली आहे काय, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, शनासनाने या प्रस् तावाबाबत कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२६-०२-२०१५) : (१) नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

 
नवी मुांबई लसडिो हद्दीतील िळांबोली (ता.पनवले, जज.रायर्ड) येथे मोिळ्या जारे्त  
िचऱ्याचे हढर् साचले असून दरु्ांधीमुळे नार्वरिाांच ेआरोय धोक्यात आल्याबाबत 

  

(१३)  ८१६७ (०६-०७-२०१५).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.राज पुरोहहत (िुलाबा), श्री.समीर 
िुणावार (हहांर्णघाट), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.बाबुराव पाचणम (लशरुर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबई, मसडको हद्दीतील कळींबोली (ता.पनवेल, जज.रायगड) येथील बसस्थानक, फायर 
त्रबगे्रसड, कळींबोली सेक््र ४, ५, ६ येथील मोकळया जागेत कचऱ्याचे ठढग साचले असून 
दगुधंीमुळे नागररकाींच ेआरोग्य धोक्यात आल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्या समुारास 
दनदशनानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ठठकाणी ठेकेदाराींच्या दलुाक्षामुळे घीं्ागाड्यामधून रोजच्या रोज कचरा 
उचलला जात नसल्यामुळे कचऱ्याचे ठढग मोठ्या प्रमाणात साचल्यामुळे दगुधंी पसरली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींधधत ठेकेदाराववरुध्द व कचरा रोजच्या रोज उचलण्याबाबत शनासन कोणती 
कायावाही करणार वा करीत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२६-०८-२०१५) : (१) व (२) मसडकोन े कचरा व्यवस्थापनाच े काम हे 
त्रब.व्ही.जी.मल. या कीं पनीस ५ वर्ााच्या मुदतीकरीता कीं िा्ी तत्वावर ठदले आहे. सदर कीं पनी 
आपले काम दनयममत करत असनू कचरा रोच्या रोज उचलला जातो आणण दगुधंी पसरली 
जाणार नाही याची काळजी घेतली जात.े गोळा केलेला कचरा तळोजा येथील चाळ 
के्षपनभूमीवर ्ाकला जा न त्यावर प्रतक्रया केली जाते. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िळांबोली (ता.पनवले, जज.रायर्ड) येथील वसाहतीमध् ये डेंयु व  
िाववळीच्या साथीन ेथैमान घातल्याबाबत 

  

(१४)  ८१८४ (०७-०४-२०१५).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.राज पुरोहहत (िुलाबा), श्री.समीर 
िुणावार (हहांर्णघाट), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.बाबुराव पाचणम (लशरुर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कळींबोली (ता.पनवेल, जज.रायगड) येथील वसाहतीतील नागररकाींना या जलवाठहन्याींतून 
पाणी पुरवठा होत आहे, त्या काही ठठकाणी नाल्यातून गेल्या आहेत. वसाहतीमध्ये एकीकड े
डेंग्यु व काववळीच्या साथीने थैमान घातले असताींना मलममश्रीत पाणी वाहून नेणाऱ्या 
नाल्यातील जलवाठहन्याींच्या चाव्यामधून मलममश्रीत पाणी मशनरून त ेथे् नागररकाींच्या शनरररात 
जात असल्यान े तेथील नागररकाींचे आरोग्य धोक्यात आले असल्याचे माहे जानेवारी २०१५ 
मध्ये वा त्या सुमारास दनदशनानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शनासन चौकशनी करून आवश्यक ती कायावाही करणार वा करीत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२६-०८-२०१५) : (१) व (२) नाही. मसडकोचे पाणी पुरवठा करणाऱ्या 
जलवाठहन्या कुठल्याही ठठकाणी नाल्यातुन जात नाही. तथावप, गहृदनमााण सींस्था पररसरातील 
काही जलवाठहन्या, पावसाळी नाले व मलममश्रीत पाणी वाहून नणेाऱ्या नमलकाींच्या सींपकाात 
येतात. सदर जलवाठहन्याींची दरुुस्ती व देखभाल करण्याची जबाबदारी गहृदनमााण सींस्थेची आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
जळर्ाांव त ेआसोदा (जज.जळर्ाांव) या मार्ाावर पडलेल्या खड्डयाांमळेु होत असलेले अपघात 

  

(१५)  ८९१३ (१०-०४-२०१५).   श्री.रु्लाबराव पाटील (जळर्ाव ग्रामीण) :   सन्माननीय 
सावाजननि बाांधिाम (सावाजननि उपरम वर्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) जळगाींव त े आसोदा (जज.जळगाींव) या मागाावर पडलेल्या मोठमोठया खड्डयामळेु     
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ठदनाींक २६ डडसेंबर, २०१४ रोजी वा त्या सुमारास कृष णा गणपत नेहाले (७५) या वधृ् दाचा 
भीर्ण अपघाती मतृ् यू झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या घ्नेनींतर स् थादनक लोकप्रदतदनधी आणण नागररकाींनी तब् बल दोन त ेअडीच 
तास ’रास् ता रोको’ आींदोलन करून सदर रस् ता नव् याने करण् याची मागणी सींबींधधत     
अधधका-याींकड ेकेली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत शनासनान ेचौकशनी केली आहे काय, चौकशनीत काय आढळून आले व 
तदनुसार सदर रस्त्याच्या दरुुस्तीबाबत शनासनान े कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३०-०६-२०१५) : (१) ठदनाींक २६ डडसेंबर, २०१४ रोजी कृष णा गणपत नेहत े
वय ७५ या वधृ् दाचा अपघाती मतृ् यू झाला, हे खरे आहे, 
(२) होय. 
(३) व (४) सदर रस् ता ववकास योजनेनुसार १८ मी. रुीं दीचा असनू सदरील रस् त् याची दरुुस् ती 
महानगरपामलकेमाफा त वेळोवेळी करण् यात येत.े महानगरपामलकेने सदर रस् ता नवीन 
करण् याबाबत दनववदा प्रतक्रया राबववली असनू, मक् तेदारास ठदनाींक ०२.०२.२०१५ रोजी कायाादेशन 
ठदले आहेत. 
       तथावप, महानगरपामलका फीं डातील इतर कामाच े मेक् तेदाराचे देयक अदा कले गेले 
नसल् याने सदर मक् तेदार काम करण् यास उत् सकु नाही. तथावप सदर काम करणे आवश् यक 
असल् यान े वरील कायाादेशन रद्द करुन इतर शनासकीय दनधीअींतगात काम घेण् याच े
महानगरपामलकामाफा त प्रस् ताववत आहे. 
  

___________ 
  

लातूर जजल् ्यातील अहमदपूर येथील ललांर्ायत स् मशान भूमीच् या जार्ा सांपादनाबाबत 
  

(१६)  १००७५ (०६-०४-२०१५).   श्री.सभुाष साबणे (देर्लूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर जजल् ्यातील अहमदपूर येथे मलींगायत स् मशनान भुमीची जागा सींपादन करण् यासाठी 
लागणारा आवश् यक दनधी उपलब् ध करुन देण्याची मागणी नगर पररर्द अहमदपूर याींनी 
ठदनाींक ११ ऑगस् ्, २०१४ रोजी वा त् या सुमारास मा.प्रधान सधचव, नगर ववकास ववभाग 
याींच् याकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर स् मशनानभूमी जागा सींपादनासाठीच् या दनधी उपलब् धतेवर शनासनान ेकाय 
कायावाही केली आहे वा करण् यात येणार आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-१०-२०१५) : (१) होय. 
(२) आरक्षणाखालील जममनीच् या भूसींपादनापो्ी नकुसानभरपाई नगरपररर्ेमाफा त केली जात.े 
त् याकरीता शनासनाची कोणतीही योजना नाही. १३ व् या ववत् त आयोगाच् या अनुदानाची मागादशनाक 
तत् व े ववहीत करणा-या ठद. २५.१०.२०१० च् या शनासन दनणायान् वये ववकास आराखड्यातील 
आरक्षणे ववकमसत करणे व त् यासाठी भूसींपादन करणे यासाठी सदर अनुदान खचा करण् याची 
तरतूद असून त् यानुसार अहमदपरू नगरपररर्द त् याींना १३ व् या ववत् त आयोगाअींतगात प्राप् त 
दनधीतून आवश् यक ती रक् कम खचा करु शनकते. याबाबत अहमदपूर नगरपररर्देस          
ठद. ३.७.२०१५ च् या पिान् वये कळववण् यात आले आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

___________ 
सोलापूर मधील सुमारे ७० हजार ववडी िामर्ाराांच् या वेतनवाढीबाबत 

  

(१७)  १०१६८ (१०-०४-२०१५).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (लशडर) :   सन्माननीय िामर्ार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जजल्हयात सुमारे ७० हजार ववडी कामगार असून त् याींच् या उप जीववकेचा प्रश् न 
तकमान वेतनवाढीवरुन दनमााण झाल् याच े माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या सुमारास 
दनदशनानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, तकमान वेतनवाढ अवाजवी असल् याचे साींगत कारखानदाराींनी रोजगारात मोठी 
कपात केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सोलापूर जजल् ्यातील ७० हजार ववडी कामगाराींच् या रोजगार प्रश् नाकड ेशनासनान े
गाींभीयााने घे न ववडी कामगाराींचा रोजगाराचा प्रश् न सोडववण् याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(४) अद्याप, उक् त प्रश् नाबाबत कोणतीच कायावाही होत नसल् यास ववलींबाची कारणे काय  
आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता (०६-१०-२०१५) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     सध्या ववडी कामगाराींना १००० ववड्या वळण्याचे माप देण्यात येत असून त्याींच्या 
रोजगारात कोणत्याही प्रकारची कपात झालेली नाही. 
(३) शनासनाने ठदनाींक १० नोव्हेंबर, २०१४ च्या शनासन अधधसूचनने्वये जारी केलेले सुधाररत 
तकमान वेतन देण्यासींदभाात मालक सींघ्ना व कामगार सींघ्ना याींच्यामध्ये वाद आहे, ही 
वस्तुजस्थती आहे. 
     वरील अधधसूचनेन्वये लागू करण्यात आलेल्या तकमान वेतन दराची अींमलबजावणी 
करण्याच्या अनुर्ींगान े मालक सींघ्ना व कामगार सींघ्ना याींच्यामध्ये समन्वय साधण्याच े
शनासन स्तरावरुन प्रयत्न सुरु आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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परभणी जजल््यातील सात नर्रपाललिा आणण परभणी महानर्रपाललिेतील  

िायम आस्थापनेवर असलेल्या ९८६ िमाचाऱ्याांचे भववष्ट्य ननवााह  
ननधीचे खातेच उघडले रे्ले नसल्याबाबत 

  

(१८)  ११०१३ (०७-०४-२०१५).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी जजल््यातील सात नगरपामलका आणण परभणी महानगरपामलकेतील कायम 
आस्थापनेवर असलेल्या ९८६ कमाचाऱ्याींच ेभववषय दनवााह दनधीच ेखातेच उघडले गेले नसल्याचे 
धक्कादायक बाब नकुतीच माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा त्या दरम्यान दनदशनानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर खाते उघडण्यात न आल्यामळेु कमाचाऱ्याींच े भववषय अींधकारमय झाले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शनासनान ेचौकशनी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(४) तदनुसार यास जबाबदार असणाऱ्या व्यक्तीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली आहे वा 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-१०-२०१५) : (१) अींशनता खरे आहे. 
(२) काही प्रकरणी भववष य दनवााह दनधीचे खाते न उघडल् यामुळे कमाचा-याींची गैरसोय झाली हे 
खरे आहे. 
(३), (४) व (५) प्रस् तुत प्रकरणी जजल् हाधधकारी परभणी याींना चौकशनी करुन अहवाल सादर 
करण् यास कळववण् यात आले आहे. सदर अहवाल प्राप् त होताच दनयमानुसार योग् य ती कायावाही 
करण् यात येईल. 
  

___________ 
  

सशक्त िर प्रणाली लारू् िरण्याबाबत 
  

(१९)  ११४५० (०७-०४-२०१५).   डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उल्हासनगर महापामलकेची आधथाक जस्थती त्रबक् असल्याने रखडलेल्या योजना पुणा 
करण्यासाठी महापामलका प्रशनासनाला राय शनासनाकडून अनुदान ममळावे अथवा करप्रणाली 
बळक् करुन महापामलकेला स्वावलींबी करण्याबाबत सशनक्त कर प्रणाली लागू करण्यासाठी 
राय शनासनाकड ेमशनफारस करावी अशनी मागणी राय ववत्त आयोगाच्या अध्यक्षाींची ठदनाींक ८ 
जानेवारी, २०१५ रेाजी आयुक्त, महानगरपामलका, उल्हासनगर याींनी भे् घे न मागणी केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मागणीच्या अनुर्ींगाने राय ववत्त आयोगाच्या अध्यक्षाने सदर मागणी राय 
शनासनाकड ेमींजूरीसाठी पाठववली आहे काय, 
(३) असल्यास, राय शनासनान ेउल्हासनगर महापामलकेची मागणी मींजूर केली आहे काय वा 
त्याबाबतच्या कायावाहीची सद्य:जस्थती काय आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-१०-२०१५) : (१) हे खरे आहे, 
(२) हे खरे नाही, 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मानिोली ते लभवांडी बायपास आणण तेथून थेट ठाण्यापयांत  
रस्ता तयार िरण्याच्या प्रस्तावाबाबत 

  

(२०)  ११४७७ (१०-०४-२०१५).   डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सुननल प्रभ ू (हदांडोशी), 
श्री.सदा सरवणिर (माहहम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
  

(१) मानकोली त ेमभवींडी बायपास आणण तथेून थे् ठाण्यापयतं रस्ता तयार करण्याचा प्रस्ताव 
शनासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यापूवम शनासनाने मानकोली-मो्ागाव मलींकरोड तयार करण्याचा दनणाय घेतला 
होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रस्तावानुसार मलींकरोड अद्याप तयार न होण्याची कारणे काय आहेत व 
मानकोली त े मभवींडी बायपास आणण तेथून थे् ठाण्यापयतंचा रस्ता तयार करण्याचा 
शनासनाच्या ववचाराधीन असलेल्या प्रस्तावावर शनासनाने दनणाय घेतला आहे काय व त्यानुर्ींगाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप ववचाराधीन प्रस्तावावर शनासनाकडून दनणाय घेण्यात आला आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व सदरहू प्रकरणाची सद्यजस्थती काय आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०८-२०१५) : (१), (२), (३), (४) व (५) माणकोली-मो्ागाींव रस्त्यावर 
मो्ागाींव येथे उल्हासखाडीवर ६ पदरी पुल व रस्त्याचे बाींधकाम करणे या कामाच्या प्रस्तावास 
मुींबई महानगर प्रदेशन ववकास प्राधधकरणान े मान्यता ठदली असून प्राधधकरणामाफा त प्रथम 
्प्प्यात मुख्य पलुाच ेकाम हाती घेण्यात येणार असून त्यासींदभाातील ई-दनववदा प्राप्त झाल्या 
आहेत तर दसुऱ्या ्प्प्यात राषरीय महामागा क्र.३ (माणकोली जींक्शनन)  पासून पुलापयतंचे 
काम हाती घेण्यात येणार आहे. माणकोली जक्शनन पासून ठाण्यापयतं राषरीय महामागा क्र. ३ 
वाहतुकीसाठी अजस्तत्वात आहे. 
  

___________ 
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महाराष्ट् र औद्योधर्ि वविास महामांडळ र्ाण े- खडपोली (ता.धचपळूण, जज.रत् नाधर्री) 
वसाहतीमध् ये ठेिेदारीवर िाम िरणाऱ् या िामर्ाराांना किमान वेतन देण्याबाबत 

  

(२१)  १२४५१ (०७-०४-२०१५).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय िामर्ार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  महाराष र औद्योधगक ववकास महामींडळ गाणे - खडपोली (ता.धचपळूण, जज.रत् नाधगरी) 
वसाहतीमध् ये ठेकेदारीवर काम करणाऱ् या कामगाराींना तकमान वेतन, अत् यावश् यक सुववधा 
यापासून वींधचत ठेवले जात असून तु्पुीं या पगारावर राबवून घेण् यात येत असल् याच् या तक्रारी 
होत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत चौकशनी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल् यास, तद्नुर्ींगाने शनासनाने कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता (०६-१०-२०१५) :(१) हे अींशनत: खरे आहे. 
     तकमान वेतन कायद्यासींबींधीची एक तक्रार म.ेशनारदा इींजजदनअररींग, प्लॉ् नीं.सी, 
एमआयडीसी, गाणे-खडपोली, ता.धचपळूण या आस्थापनेववरुध्द प्राप्त झाली होती. 
(२) होय, सदर आस्थापनेमध्ये तपासणी भे् दे न तकमान वेतन अधधदनयम, १९४८ अींतगात 
दनरीक्षण शनेरे पारीत करण्यात आले आहेत. 
(३) उक्त नमूद दनरीक्षण शनेऱ्याच ेपालन न केल्यामळेु सींबींधधत आस्थापनेच्या मालकाववरुध्द 
तकमान वेतन अधधदनयम, १९४८ अींतगात मा.मुख्य न्यायदींडाधधकारी, धचपळून येथे ख्ला क्र. 
२२८/२०१५ दाखल करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
येरवडा (ता.जज.पुणे) येथील स.न. २७ येथे मनोरु णालयाच् या जारे्वर  

उभारण् यात येत असलेल् या बीएसयपूी घराांचे िाम लाभाथ याांनी  
मार्ील अनिे हदवसाांपासून बांद पाडले असल् याबाबत 

  

(२२)  १३००० (०७-०४-२०१५).   श्री.अब् दलु सत्तार (लसल्लोड) :   सन्माननीय र्हृननमााण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) येरवडा (ता.जज.पुणे) येथील स.न. २७ येथे मनोरुग् णालयाच् या जागेवर उभारण् यात येत 
असलेल् या बीएसयूपी घराींचे काम लाभाथ यांनी मागील अनके ठदवसाींपासून बींद पाडले असल् याच े
माहे जानेवारी, २०१५ रोजी वा त् या सुमारास दनदशनानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, चींद्रमानगी येथील बीएसयुपी योजनअेींतगात १७८ लाभाथ यांच ेघराच ेकाम सुरु 
असून प्रकल् पाच् या पठहल् या ्प् प् यात ९२ घराींची काम े सुरु असनू उवाररत ८६ लाभाथ यांना 
एकसमान २७० चौरस फु् जागा ममळत नसल् याने मागील वर्ाभरापासून या लाभाथ यांनी या 
योजनेला ववरोध केला असून शनासन कोणती कायावाही करणार वा करीत आहे काय, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश मेहता (०६-१०-२०१५) : (१) सदर ठठकाणी एकूण १७८ घराींपैकी १६० घराींना काम 
सुरु करण्याचे दाखले (सीसी) तेथील रठहवाशनाींच ेसींमतीपि घेवून देण्यात आलेले आहे.  त्यापैकी 
एकूण ९० घराींची काम े चालु केलेली असून पैकी ११ घरे पणूा झालेली आहेत.  १० घरे 
पूणात्वाच्या मागाावर आहेत व उवारीत घराींची काम ेप्रगदतथावर आहेत. 
(२) व (३) सदर योजना इनमस्ु म्हणजेच आहे त्याच जागी व लाभाथयांच्या मूळ झोपडीचे 
के्षिफळ कमीत कमी १०० चौ.फू् असल्यास त्या झोपडपट्टी धारकास सदर योजनचेा लाभ 
देण्यात येतो. त्यानुसार १०० चौ.फू् व त्यापेक्षा जास्त वेगवेगळया घराींच्या के्षिाींकररता ्ाईप 
१ त े५ म्हणजेच १२५, १५०, १७५, २००, २५० चौ.फू् अशना के्षिाींच्या घराींचा ले-आ ् मान्य 
करुन घेवून कायावाही  करण्यास सुरवात केली होती. त्यानुसार पठहल्या ्प्प्यात ९० घराींची 
काम े सुरु करण्यात आली. परींत ु ले-आ ् करताना १२ फु्ाींच्या रस्त्याकरीता जागा सोडणे 
आवश्यक असल्याने ले-आ ् मधील प्रत्येक घराचे के्षिफळ त्याींचे मूळ फू् वप्री्ं च्या 
के्षिफळाच्या सुमारे १० ते २० ्क्क्याींनी कमी झाले. 
     या प्रकल्पामध्ये घराींची काम े सुरु करण्यापूवम काही लाभाथयांनी जरी पूवम सींमती 
दाखववली होती तरी के्षि कमी झाल्यामुळे त्याींनी त्यानींतर आके्षप घेण्यास सुरुवात केली व 
जमीनीवरच २४० चौ. फू्+३० चौ.फू् जीना अशना के्षिाींच्या घराींची मागणी करण्यास सुरुवात 
केली. त्याींनी त्याकरीता साखळी उपोर्ण केले. त्यानींतर महापामलका आयुक्त, अदतररक्त 
महापामलका आयुक्त व उप महापौर याींचे समवेत चींद्रमाननगर येथील झोपडपट्टीधारकाींच्या 
बैठका होवून अजस्तत्वातील जमीनीवर २४० चौ.फू् ची घरे बसत नसल्यामुळे वाढीव ७०० 
चौ.मी. जागेची मागणी महापामलकेने सावाजदनक आरोग्य ववभागाकड े ठदनाींक ३० डडसेंबर, 
२०१४ रोजीच्या पिाने केलेली आहे. 

___________ 
  

मुलुांड पजश्चम (मुांबई) शहरात मलुुांड िॉलनी येथे मलबार हहलच्या सुरुवातीला  
तीन नवीन इमारतीचे बाांधिाम सरुु असल्याबाबत. 

  

(२३)  १४४१३ (०७-०४-२०१५).   श्री.सरदार तारालसांह (मलुुांड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुलुींड पजश्चम (मुींबई) शनहरात मुलुींड कॉलनी येथे मलबार ठहलच्या सुरुवातीला तीन नवीन 
इमारतीचे बाींधकाम सुरु असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ च्या शनवे्च्या आठवड्यात वा त्या 
दरम्यान दनदशनानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्थादनक लोकप्रदतदनधीींनी वारींवार सींबींधधत अधधकारी व कमाचारी याींना 
अनधधकृत बाींधकामावर कारवाई करण्यासाठी लेखी व तोंडी तक्रार करुनही अद्याप कारवाई 
झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अनधधकृत बाींधकामाला सींरक्षण देणाऱ्या सींबींधधत दोर्ी अधधकारी व कमाचारी 
आणण बाींधकाम ववकासकाींवर कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-१०-२०१५) : (१) बहृन्मुींबई महानगरामलकेच्या मुलुींड येथील “्ी” 
ववभागातील नोंदवहीतील अमभलेखाच्या नोंदणीनुसार १ डडसेंबर, २०१४ ते ३० फेब्रुवारी, २०१५ 
च्या दरम्यान मलबार ठहल येथे एक अनधधकृत बाींधकाम झाल्याची नोंद आढळत,े 
(२) हे खरे नाही. सदर ठठकाणच ेस्थळ दनरीक्षण करुन सदर अनधधकृत बाींधकामावर बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेतफ  मुींबई महापामलका अधधदनयमाच्या कलम ३५४ (अ) अन्वये कारवाई करुन 
त्याची एक प्रत मुलुींड (प.) येथील पोलीस ठाण्यात दे न सींबींधधताींवर कलम ३५४ (अ) (ब) (२) 
अन्वये कारवाई करण्याच ेदनद शन देण्यात आलेले आहेत.  तसेच सदर अदनधधकृत बाींधकामाचे 
दनषकासन ठदनाींक  २० जानेवारी, २०१५ रोजी करण्यात आलेले आहे.  सदर बाींधकाम सुरु 
असलेली जागा ही उपजजल्हाधधकारी याींच्या मालकीची असल्यामळेु सदर कारवाईची माठहती 
उपजजल्हाधधकारी (अदत. दनषकासन ) याींना कळववण्यात आलेली आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िें द्र शासनाच् या दी स् टीट व् हेंडसा अधधननयम २०१४ नुसार जजेुरी (पुणे) येथे  
हातर्ाडीवाले, फेरीवाले, टपरीवाले याांच् या ननयोजजत व् यवस् थापनाबाबत 

  

(२४)  १४९८६ (०९-०४-२०१५).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शनासनाच् या दी स् ्ी् व् हेंडसा अधधदनयम २०१४ नुसार जेजरुी (पुणे) येथे हातगाडीवाले, 
फेरीवाले, ्परीवाले याींच् या दनयोजजत व् यवस् थापनाची व त् यामध् ये नोंदणी असलेल् या 
फेरीवाल् याींना कायद्यानुसार व् यवसाय करुन ठदला जाणार असल् याने त् याींना प्रमाणपि व 
ओळखपि बींधनकारक राहणार असल् याच े ठदनाींक १४ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त् या सुमारास 
दनदशनानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर अधधदनयमाची अींमलबजावणी रा यातील इतर ठठकाणीही करण् यासींदभाात 
शनासनाने कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-०८-२०१५) :(१) व (२) कें द्र शनासनाच्या पथववके्रता (उपजीववका, 
सींरक्षण व पथ ववक्री ववदनयमन) अधधदनयम, २०१४ मधील तरतुदीनुसार रायातील सवा 
शनहराींमधील फेरीवाल्याींचे सव क्षण करुन त्याींना ओळखपि देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार 
पथववके्रता (उपजीववका, सींरक्षण व पथ ववक्री ववदनयमन) अधधदनयम, २०१४ च्या दनयम ३६ 
व ३८ नुसार फेरीवाल्याींसाठी दनयम व योजना तयार करण्याची कायावाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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राज्यात महहला िमाचाऱ्याांना रात्रपाळीत िाम िरण्यासाठी अनुमती देण्याबाबत 
  

(२५)  १६५४५ (११-०८-२०१५).   िुमारी प्रणणती लशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.महेश (दादा) 
लाांडरे् (भोसरी), डॉ.पतांर्राव िदम (पलूस िडरे्ाव), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय िामर्ार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायात मठहला कमाचाऱ्याींना रािपाळीत म्हणजेच सायींकाळी ७ ते सकाळी ६ या वेळेत 
काम करण्यासाठी तसेच ओव्हर ्ाईमची मयाादा ७५ तासाींवरून ११५ तास करण्यासाठी 
अनुमती देण्याचा दनणाय शनासनाने माहे म,े २०१५ च्या पठहल्या आठवडयात घेतला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानुसार रािपाळीत काम करणाऱ्या मठहलाींच्या सुरक्षक्षततेसाठी शनासनान े
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता (०८-१०-२०१५) : (१) होय. 
     ठदनाींक २० म,े २०१५ रोजी  झालेल्या मींत्रिमींडळाच्या बठैकीत कारखाने अधधदनयम, 
१९४८ मध्ये सुधारणा करण्याचा दनणाय घेण्यात आला असून त्यामध्ये मठहला कामगाराींना 
सायींकाळी ७.०० ते सकाळी ६.०० या कालावधीत स्वेच््ेने काम करण्यास असलेला प्रदतबींध 
मशनधथल  करणे, तसेच दतमाही कालावधीत ओव्हर ्ाईम (अदतकामलक) ची मयाादा ७५ 
तासाींवरुन ११५ तास अशनी वाढवणे या तरतुदीींचा समावेशन आहे. 
(२) मठहला कामगाराींच्या सुरक्षक्षततेबाबत मा. मद्रास उच्च न्यायालयान ेन्यायदनणायात ववहीत 
केलेल्या मागादशनाक तत्वाींमधील अ्ी आणण शनतम तसचे त्याव्यदतररक्त  अन्य 
सुरक्षक्षततेबाबतच्या उपाययोजनाींच्या वववक्षक्षत अ्ीींच्या मधीन राहून रािपाळीत काम करण्याची 
मुभा देण्यात येणार आहे, 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िामर्ाराांना िारखाना िायद्याचे सांरिण लमळण्याबाबत 
  

(२६)  १६५४८ (१०-०८-२०१५).   िुमारी प्रणणती लशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
िामर्ार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  कामगार कायद्यात बदल केल्यामुळे यापुढे ववजेच्या वापर करणाऱ्या उद्योगातील २० 
कामगार असलेल्या आणण ववजेचा वापर न करणाऱ्या ४० कामगाराना शनासनान ेमाहे म,े २०१५ 
च्या पठहल्या आठवड्यात वा त्या सुमारास असलेल्या कारखान्याींना कायद्याचे सींरक्षण 
ममळणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामुळे रायातील १ लाख ९० हजार कामगाराींना कारखाना कायद्याच ेसींरक्षण 
ममळणार नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर १ लाख ९० हजार कामगाराींना सुरक्षा पुरववण्यासाठी कोणती पयाायी 
उपाययोजना करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(४) अद्यापपयतं उपाययोजना करण्यात आली नसल्यास, त्याची सवासाधारण कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता (०८-१०-२०१५) : (१) व (२) होय, 
    ठदनाींक  २० म,े २०१५ रोजी झालेल्या मींत्रिमींडळाच्या बैठकीत कारखान ेअधधदनयम, १९४८ 
मध्ये सुधारण करण्याचा दनणाय घेण्यात आला असून त्यामध्ये कलम २ (एम) या  'कारखाना' 
या सींजे्ञच्या व्याखेत सधुारणा कारणे या तरतुदीचा समावशेन आहे.  त्यामळेु ववजेच्या वापरावर 
चालणाऱ्या व ववजेववना चालणाऱ्या कारखान्याींमधील कामगाराींची सींख्या अनुक्रम े २० व ४० 
असेल, अशना कारखान्याींना सुधारीत कायद्याच ेसींरक्षण ममळणार आहे. 
     त्यामुळे लहान कारखान े मूळ कायद्याच्या कायाकके्षबाहेर जाणार असून अशना 
कारखान्यात काम करणाऱ्या कामगाराींची सींख्या सुमारे १,९३,२०२ इतकी आहे. 
(३) व (४) 
     सुरक्षक्षततेचे दनयम न पाळणाऱ्या कारखान्याींववरुध्द कलम ८५ अन्वये कारवाई करण्याच े
अधधकार शनासनास आहेत. 
  

___________ 
  

महाराष्ट् र राज् य िशशल् य वविास सोसायटीन ेिुशल मनुष्ट् यबळ ननमााण िरण्याबाबत 
  

(२७)  १६८२० (११-०८-२०१५).   अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
  

(१) महाराष र रा य कौशनल् य ववकास सोसाय्ीने कुशनल मनुष यबळ दनमााण करण् यासाठी 
प्रमशनक्षण देणा-या सींस् था व व् यक् तीींना ठदनाींक २१ एवप्रल, २०१५ रोजी वतृपिात जाठहरात दे न 
सोसाय्ीच् या सींकेतस् थळावर अजा करण् याचे आवाहन करण् यात आले होत,े माि मागील ४ 
ठदवसापासून सींकेतस् थळ बींद असल् याने अजा करणा-या सींस् था व व् यक् तीींची गैरसोय झाल् याच े
माहे म,े २०१५ मध्ये वा त् या सुमारास दनदशनानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, कौशनल् य ववकास सोसाय्ी यापूवम उच् च व तींि मशनक्षण ववभागाअींतगात स् थापना 
करण् यात करण् यात आली असनू याींचे नाींव आताच ववकास व उद्योजकता ववभागात 
ववमलनीकरण करण् यात आले आहे, सींकेतस् थळही नव् यान े सुरु केले आहे, ताींत्रिक अडचण 
दनमााण झाल् या आहेत हे पाहता शनासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत काय, 
(३) नसल् यास, यामागील ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०९-२०१५) : (१) अींशनता खरे आहे. 
(२) पूवम उच् च व तींि मशनक्षण ववभागअींतगात कायााजन्वत असलेली महाराष र रा य कौशनल् य 
ववकास सोसाय्ी आता नवदनममत कौशनल् य ववकास व उद्योजकता ववभागाींतगात कायारत आहे. 
सदर सींकेत स् थळ ठदनाींक १ मे ते ४ म,े २०१५ या कालावधीमध्ये माठहती अद्ययावत 
करण्यासाठी पुणापणे बींद ठेवण् यात आले होत.े या सींकतेस् थळाचे व् यवस् थापन सदर सोसाय्ी 
माफा त करण् यात येत असून ववलीनीकरणामुळे कोणत् याही ताींत्रिक अडचणी दनमााण झालेल् या 
नाहीत. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

अमरावती येथील सांत र्ाडरे्बाब ववद्यापीठातील िें द्रीय मुल्याांिन ववभार्ाच्या  
रु्णवाढ प्रिरणात १६ आरोपीांना अटि िेल्याबाबत 

  

(२८)  १६८२६ (१२-०८-२०१५).   अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अतलु साव े (औरांर्ाबाद 
पूवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती येथील सींत गाडगेबाबा ववद्यापीठातील कें द्रीय मुल्याींकन ववभागाच्या गुणवाढ 
प्रकरणात अद्यापपयतं १६ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असल्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये वा 
त्या दरम्यान दनदशनानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आरोपीची पोलीस कोठडीत चौकशनी करण्यात आल्यावर त्याींनीही आणखी काही 
ववद्याथयांची नाींवे पोलीसाींना साींधगतली होती त् या सवा दोर्ीींची चौकशनी करुन कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०९-२०१५) : (१) अींशनत:  खरे आहे. 
(२) पररक्षा दनयींिक, सत गाडगेबाबा ववद्यापीठ, अमरावती याींनी ठदेलेल्या तक्रारीवरुन पोलीस 
स््ेशनन, फे्रजरपूरा येथ े गु.र.क्र. १००/२०१५, भा.दीं.वव. कलम ४६८,४७१,१०९,३४ अन्वये गुन्हा 
नोंदववण्यात आला आहे. सदर प्रकरणी आतापयतं १७ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून 
सदर आरोपीींची जामीनावर मुक्तता करण्यात आली आहे. 
      या गुन््यातील खाडाखोड केलेल्या गुणपत्रिका न्यायसहाय्यक वैज्ञादनक प्रयोगशनाळा 
कमलना, मुींबई येथे ठदनाींक १३ एवप्रल, २०१५ रोजी पाठववण्यात आल्या आहेत. 
      सदर गुन्हा पोलीस तपासावर प्रलींत्रबत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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सातारा जजल् ्यातील घरेलू व बाांधिाम िामर्ार वर्ळता अन् य असांघटीत िामर्ाराांना 

लशिणासाठी िोणतीही सुववधा सध्या उपलब् ध नसल् याबाबत 
  

(२९)  १७२३७ (११.०८.२०१५).   श्री.पथृ वीराज चव्हाण (िराड दक्षिण), श्री.अलमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), प्रा.ववरेंद्र जर्ताप (धामणर्ाव 
रेल्वे), श्री.जयिुमार र्ोरे (माण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर) :   
सन्माननीय िामर्ार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा जजल् ्यातील घरेलू व बाींधकाम कामगार वगळता अन् य असींघ्ीत कामगाराींना 
मशनक्षणासाठी कोणतीही सुववधा सद्या उपलब् ध नसल् याचे माहे मे, २०१५ मध् ये वा त् या 
दरम् यान दनदशनानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर ठठकाणच्या प्रत् येक असींघ्ीत कामगाराींची नोंदणी करुन या कामगाराींच् या 
शनैक्षणणक मदतीसाठी योजना कायााजन्वत करण् याबाबत शनासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता (१८-०९-२०१५) : (१) व (२) हे खरे नाही. शनासन दनणाय क्रमाींक प्राधधकरण-
३२००४/प्र.क्र.३४२/काम-७अ, ठदनाींक २४/१०/२००५ अन् वये सध् या आम आदमी ववमा योजना 
(पूवमची जनश्री ववमा योजना) १२२ व् यवसायाींमध् ये काम करणा-या असींघठ्त कामगाराींना लागू 
असून त्याअन्वये सदस्याींच्या मलुाींच्या मशनक्षणाकररता मशनक्षा सहयोग योजनअेींतगात इयत्ता ८ 
वी त े१२ वी तसेच आय्ीआय कोसा कररत असल्यास, व दरवर्म उत्तीणा होत असल्यास, दर 
दतमाहीकररता प्रत्येकी रू.३००/- रक्कम (जास्तीत जास्त दोन मुलाींकररता) देण्यात येत.े 
     असींघठ्त कामगार सामाजजक सुरक्षा अधधदनयम, २००८ अन्वये रायातील असींघठ्त 
कामगाराींसाठी रायस्तरावर सामाजजक सुरक्षा मींडळ स्थापन करण्याच ेप्रस्ताववत आहे, सदर 
मींडळामाफा त असींघठ्त कामगाराींच्या मुलाींकररता मशनक्षण सुववधा देणे या योजनेसह भववषय 
दनवााह दनधी, रोजगार करताना अपघात घडल्यास सहाय्य, आवास योजना, अींत्य सींस्कार 
सहाय्य, वधृ्दापकालीन दनवास यासारख्या योजना तयार करून राबवावयाच्या आहेत. कें द्र 
शनासनाच्या मागादशनाक सचुनाींनुसार श्रम शनक्ती पहचान अमभयानाींतगात रायातील सवाच 
असींघ्ीत कामगाराींची नोंदणी करून त्याींना महात्मा फुले राषरीय सामाजजक सुरक्षा (MPNSS) 
काडा ववतरीत करण्याची बाब शनासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  
 

___________ 
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राज् यातील युवा बेरोजर्ाराांसाठी रोजर्ाराांच् या नव् या सांधी उपलब् ध िरुन देण् याबाबत 

(३०)  १७३११ (११-०८-२०१५).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायर्ाांव), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.हषावधान सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) रा यातील युवा बेरोजगाराींसाठी रोजगाराींच् या नव् या सींधी उपलब् ध करुन देण् याच् या उद्दशेनान े
शनासनाच् या श्रम व रोजगार ववभागाकडून रोजगार आणण बेरोजगाराींची पाहणी करण् यात आली 
असनू सध् या बलुढाणा जजल् ्यात ७५ हजार युवक युवती रोजगाराींच् या शनोधात असल् याचे    
माहे म,े २०१५ मध् ये वा त् या सुमारास दनदशनानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी शनासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, यामागील ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-१०-२०१५) : (१) रायातील युवा बेरोजगाराींसाठी रोजगाराींच्या नव्या 
सींधी उपलब्ध करुन देण्याच्या उदे्दशनाने कें द्र शनासनाच्या श्रम व रोजगार ववभागाकडून म,े २०१५ 
वा त्यासुमारास पाहणी केल्याबाबतचा असा कोणताही तपमशनल, अहवाल ववभागाकड ेउपलब्ध 
नाही. तथावप, म,े २०१५ अखेरीस बुलढाणा जजल्हा कौशनल्य ववकास, रोजगार व उद्योजकता 
मागादशनान कें द्राींच्या नोंदणीप्ावर ९१७६६ उमेदवाराींची नोंद होती. 
(२) रायातील बेरोजगार उमेदवाराींना रोजगार उपलब्ध व्हावा म्हणून राय शनासनाच्या 
कौशनल्य ववकास व उद्योजकता ववभागामाफा त खालील योजना राबववण्यात येत आहे. 

१. रोजगार मेळाव,े 
    २. बेरोजगाराींच्या सेवा सहकारी सींस्था. 
    ३. रोजगार प्रोत्साहन कायाक्रम योजना, 
    ४. आठदवासी उमेदवाराींसाठी प्रमशनक्षण व मागादशनान कें द्र. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

पुणे जजल् ्यात यावषर पीएमपीएलने स् िूलबसच् या प्रवास भाड्यात वाढ िेल्याबाबत 
  

(३१)  १७३३२ (११-०८-२०१५).   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.अलमन पटेल 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जजल् ्यात यावर्म पीएमपीएलन े स् कूलबसच् या प्रवास भाड्यात अचानक तब् बल (१४ 
हजार ५०० रुपये) दतप्ीने वाढ केल् यामुळे पालकाींमध् ये अनावर सींताप दनमााण हो न त् याींनी 
लक्ष् मी रस् त् यावरील हुजुरपागा येथे एकत्रित ये न दरवाढ मागे घेण् याची मागणी केली 
असल् याच ेठदनाींक १ जनू, २०१५ रोजी वा त् या सुमारास दनदशनानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उपरोक् त प्रकरणी स् कूलबसचे प्रवास भाड े कमी करण् याबाबत शनासनाने काय 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
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(३) अद्याप, कोणतीच कायावाही करण् यात आली नसल् यास त् याची कारणे काय आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-१०-२०१५) :(१) पुणे महानगर पररवहन महामींडळ मल.माफा  देण्यात 
येणाऱ्या सवलतीची रक्कम महानगरपामलकाींकडून प्राप्त झाली नसल्यान,े सन २०१५-१६ साठी 
ववशनेर् ववद्याथम बस योजनेसाठी प्रवास भाड्यात  देण्यात येत असलेली ५० ्क्के सवलत रद्द 
करुन १०० ्क्के भाड ेआकारणी करणेबाबत दनणाय पररवहन महामींडळान ेघेतला आहे.  सदर 
दरवाढ मागे घेण्याची मागणी प्राप्त झाली आहे. 
(२) ठदनाींक २३ जुल,ै २०१५ रोजीच्या पुणे महानगर पररवहन महामींडळाच्या सींचालक 
मींडळाच्या बैठकीमध्ये ववशनेर् ववद्याथम बस सेवेच्या भाड्यात २५ ्क्क्याची सवलत देण्याचा 
दनणाय घेण्यात आला.  त्यानुसार शनाळाींना पुरववण्यात येणाऱ्या सवा ववशनेर् ववद्याथम बसेसच्या 
एकूण भाड ेरक्कमेत माहे ऑगस््, २०१५ पासून २५ ्क्के सवलत देण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज् यात दर्ड खाणीमध् ये िाम िरणा-या िामर्ाराांना  
मुलभूत सोईसुववधा लमळण्याबाबत 

  

(३२)  १८०४० (११-०८-२०१५).   श्री.अतुल सावे (औरांर्ाबाद पूवा), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(लशडर), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय िामर्ार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) रा यात सुमारे २७ त े२८ हजार दगड खाणी असून त् या दगड खाणीमध् ये काम करणा-या 
८५ लाख कामगाराींची शनासनाकड ेनोंद असून दगड खाणीच् या माध् यमातून शनासनाला वर्ााकाठी 
करोडो रुपयाींचा महसूल ममळकत देणारा खाण कामगार, देशनाला स् वातींर्य य ममळवून ६८ वर्  
होवूनही अन् न, वस् ि, दनवारा या सारख् या मुलभतू गरजापासून दरु आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या प्रकरणी शनासनाने काही चौकशनी केली आहे काय, चौकशनीत काय आढळून 
आले व त् यानसुार दगडखाण कामगाराींच् या कल् याणाच् या दष ्ीन े शनासनान े कोणती कायावाही 
केली वा करण् यात येत आहे 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 
श्री. प्रिाश मेहता (१८-०९-२०१५) : (१) व (२) नाही तथावप, 
     कें द्र शनासनान े असींघठ्त कामगार सामाजजक सुरक्षा अधधदनयम, २००८ पाररत केलेला 
असून दगडखाण कामगाराींचा असींघठ्त कामगार या सींजे्ञत समावशेन होतो. असींघठ्त कामगार 
सामाजजक सुरक्षा अधधदनयम, २००८ च्या कलम-१४ अन्वये महाराषर शनासनाने ठद.३०.५.२०१३ 
रोजीच्या अधधसुचनेद्वारे महाराषर असींघठ्त कामगार सामाजजक सुरक्षा दनयम, २०१३ पाररत 
केलेले आहेत. उक्त अधधदनयमाच्या कलम ६(१) अन्वये असींघठ्त कामगाराींसाठी रायस्तरीय 
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कल्याणकारी मींडळ स्थापन करण्याबाबत कायावाही शनासनस्तरावर चालू आहे. सदर मींडळ 
स्थापन झाल्यावर त्यामाफा त असींघठ्त कामगाराींसाठीच्या (यामध्ये दगडखाण कामगाराींचाही 
समावेशन असले) ववववध कल्याणकारी योजना राबववणे शनक्य होईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावतनाही. 
  

___________ 
मोहोन े(ता.िल्याण जज.ठाणे) येथील एन.आर.सी.लल. या िां पनीमध्ये टाळेबांदी  

दाखवून येथील िामर्ाराांची िोट्यावधीांची देणी प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(३३)  १८२५२ (११-०८-२०१५).   श्री.छर्न भुजबळ (येवला), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधान), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेर्ाव) :   सन्माननीय िामर्ार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मोहोन े (ता.कल्याण जज.ठाणे) येथील एन.आर.सी.मल. या कीं पनीमध्ये ्ाळेबींदी दाखवून 
येथील कामगाराींची कोट्यावधीींची देणी प्रलींत्रबत असूनही शनकेडो एकर जमीन ववकासकाला 
ववकून कममशनाअल व दनवासी सददनकाींचे ्ॉवर उभारण्याचा कीं पनी व्यवस्थापनाचा डाव 
असल्याची बाब माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्या सुमारास दनदशनानास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शनासनामाफा त चौकशनी करण्यात आली आहे काय, चौकशनीत 
काय आढळून आले व तद् नुसार शनासनामाफा त कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता (०५-१०-२०१५) : (१) म.े एन.आर.सी.मल. मोहनेच्या कीं पनी व्यवस्थापनान े
त्रबक् आधथाक पररजस्थतीमुळे कीं पनीच्या ताब्यातील  ३३९ एकर इतकी जमीन म.ेरहेजा 
युदनव्हसाल प्रा.मल. याींना ववकण्याचा करार (MOU) ठदनाींक १ माचा, २००७ रोजी केला आहे. 
तर ठदनाींक १५ नोव्हेंबर, २००९ पासून कारखान्यात ्ाळेबींदी लागू केली  आहे  व कामगाराींची  
रु. ८२.४७ को्ी इतकी देणी प्रलींत्रबत आहेत हे खरे आहे. 
(२)  व (३) होय, 
     ठदनाींक १६ जुल,ै २००९ रोजी बीआयएफआरने सदर उद्योग आजारी म्हणून घोवर्त केला 
आहे. ववववध ववर्यावर प्रकरणे मा.उच्च न्यायालय, मुींबई तथा मा.सव्च्च न्यायालय, नवी 
ठदल्ली येथे प्रलींत्रबत आहेत.  तसेच एन.आर.सी. मजदरू सींघ या सींघ्नेने मा.उच्च न्यायालय, 
मुींबई येथे सध्या बकेँत जमा असलेले रु. २४.५० को्ी कामगाराींना वा्प करण्यासाठी याधचका 
दाखल केली असून सदर याधचका प्रलींत्रबत आहे. कामगाराींची थकीत देणी अदा करण्याच्या 
दष्ीने शनासनाच्या ववववध स्तरावर बैठका आयोजजत करुन कामगाराींच्या देय रकमा 
देण्याबाबत प्रयत्न केलेले आहेत.  के्षत्रिय कामगार कायाालयान े व्यवस्थापनाववरुध्द तकमान 
वेतन अधधदनयम, १९४८ अींतगात फौजदारी ख्ले दाखल केले होते.  त्यामध्ये व्यवस्थापनास 
रु. ६०० दींड झाला. ५२८ कामगाराींच े अजा Early Retirement Scheme अींतगात 
व्यवस्थापनाकडून मींजूरीसाठी प्रलींत्रबत आहेत. 
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___________ 
  

लशवशाही झोपडपट्टी पुनवासन प्रिल्पाचे िाम ननधीअभावी प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(३४)  १८९३० (११-०८-२०१५).   श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भास्िर जाधव (रु्हार्र), श्री.हनमुांत डोळस (माळलशरस) :   
सन्माननीय र्हृननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायात १६ वर्ाापासून युतीच्या सत्ता काळात स्थापना झालेल्या मशनवशनाही झोपडपट्टी 
पुनवासन प्रकल्पाचे काम दनधीअभावी प्रलींत्रबत असून कीं पनीच्या दतजोरीत खडखडाड असल्यान े
ठेवीवरील व्याजातून कमाचाऱ्याींचे पगार भागववले जात आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शनासनाने चौकशनी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले आहे, 
(३) प्रश्न भाग (१) मधील उल्लेणखत प्रकल्पाला अथासहाय्य करण्याच्या दष्ीने शनासनाने काय 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता (०६-१०-२०१५) : (१) मशनवशनाही पनुवासन प्रकल्प मयााठदतने सुरुवातीला हाती 
घेतलेले काही झोपडपट्टी पनुवासन प्रकल्प दनधी अभावी धीम्या गतीने प्रगती करत होत ेपण 
मध्यींतरीच्या काळात हाती घेतलेले सवा झोपडपट्टी पनुवासन प्रकल्प यशनस्वीररत्या पूणा झाले 
आहेत. बहुताींशन पनुवासन सददनकाींचे वा्प सुध्दा झाले आहे. उवाररत पुनवासन सददनका व 
अदनवासी गाळयाींची ववक्री येत्या काही मठहन्यात करण्याच ेदनयोजजत आहे. 
     सावाजदनक के्षिात असलेल्या बहुताींशनी कीं पन्याप्रमाणे मशनवशनाही पुनवासन प्रकल्प 
मयााठदतसुध्दा ठेवीींवरील व्याजातनू दैनींठदन खचा भागवीत आहे, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावतनाही. 
  

___________ 
  

रायर्ड जजल् ्यातील खोपोली खालापूर पवरसरात औद्योधर्ि सुरिा  
ननयमाचे उल् लांघन िेले जात असल् याबाबत 

  

(३५)  १८९४९ (३१-०७-२०१५).   श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधान), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.राहुल जर्ताप (श्रीर्ोंदा), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय िामर्ार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जजल् ्यातील खोपोली खालापूर पररसरात लहान व मध् यम स् वरुपाच े२०० उद्योग 
कायाान् वीत असून  उद्योजकाींकडून औद्योधगक दनयम १९८५ नुसार औद्योधगक सुरक्षा दनयमाच े
उल् लींघन केले जात असल् याची बाब दनदशनानास आली , हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या प्रकरणी शनासनाने चौकशनी केली आहे काय, त् यात काय आढळून आले व 
त् यानुसार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
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(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. प्रिाश मेहता (०८-१०-२०१५) : (१) रायगड जजल््यातील खोपोली, खालापूर, पररसरात 
कारखाने अधधदनयमाींतगात एकूण ३०९ नोदणीकृत कारखान े आहेत.  त्यातील २७३ 
कारखान्याींना मागील २ वर्ाात भे्ी दे न सुरक्षक्षततेबाबतच्या लेखी सूचना देण्यात आल्या, 
त्यापैकी २४ कारखान्याींमध्ये कारखाने अधधदनयम, १९४८ व  महाराषर कारखान ेदनयम, १९६३ 
चे उल्लींघन झाल्याच ेआढळून आले , हे खरे आहे. 
(२) होय, या कारखान्याींनी सुरक्षक्षतता दनयमाींचे उल्लघींन केलेले आहे, त्या कारखान्याींची 
चौकशनी करुन कारखान ेअधधदनयम, १९४८ व महाराषर कारखान े दनयम, १९६३ च्या अींतगात 
त्या कारखान्याींच्या व्यवस्थापनावर एकूण ३४ फौजदारी ख्ले, मा.मुख्यन्यायदींडाधधकारी, 
अमलबाग याींच्या न्यायालयात दाखल केलेले आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

रोजर्ार व स्वयांरोजर्ार मार्ादशान िें द्राांची (एम्लॉमेन्ट एक्सचेंज)  
जुनी वेबसाईट बांद िरण्यात आल्याबाबत 

 

(३६)  १९२०० (११-०८-२०१५).   श्री.अननल िदम (ननफाड), श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रोजगार व स्वयींरोजगार मागादशनान कें द्राची (एम्लॉमेन्् एक्सचेंज) ५ वर्ाापूवम 
maharojgar.gov.in ही चालू करण्यात आलेली जुनी वेबसाई् बींद करण्यात आल्यामळेु 
रायातील सुमशनक्षीत बेरोजगाराींना गेल्या वर्ाभरापासून ऑनलाईन नोकऱ्या देणे बींद झाल्यामळेु 
सुमशनक्षक्षत बेरोजगारावर बेकारीची पाळी आली असल्याचे तसचे आता केवळ नाव नोंदणीचे काम 
सुरु असून इतर सवा कामकाज बींद ठेवण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शनासनाने चौकशनी केली आहे काय, चौकशनीत काय आढळून आले व 
त्यानुसार सुमशनक्षक्षत बेरोजगाराींना नोकऱ्या देण्याच्या दष्ीन ेकोणती उपाययोजना केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०९-२०१५) : (१) कौशनल्य ववकास, रोजगार व उद्योजकता 
सींचालनालयाची (पूवमच े रोजगार, स्वयींरोजगार व कौशनल्य ववकास सींचालनालय) पूवमची 
वेबसाई् http: ese.mah.nic.in अशनी होती. तथावप, सवाकर् ई-प्रशनासन प्रणाली प्रकल्पाींतगात 
लाभाथम घ्काींना अधधक पारदशनाक व तत्परतेने सेवा देण्यासाठी www.maharojgar.gov.in 
अशनी नवीन वेबसाई् सुरू करण्यात आलेली आहे. या सींचालनालयामाफा त सुमशनक्षक्षत 
बेरोजगाराींना प्रत्यक्ष नोकरी देण्यात येत नसून, दनयोक्त्याींच्या मागणीप्रमाणे नोंदणीकृत 
उमेदवाराींची यादी दनयोक्त्याींना उपलब्ध करून ठदली जाते. सध्या ऑनलाईन पध्दतीन े
वेबपो ा्लमाफा त दनयोक्त्याींना यझुरआयडी व पासवडाद्वारे हे कामकाज परस्पर करण्याची 
सुववधा देण्यात आली आहे. 
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(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
___________ 

  
राज्यातील िामर्ार व औद्योर्ीि न्यायालयातील  

न्यायाधधशाांची वरक्त पदे भरण्याताबत 
  

(३७)  १९२०३ (१०-०८-२०१५).   श्री.अननल िदम (ननफाड) :   सन्माननीय िामर्ार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायातील कामगार व औद्योधगक न्यायालयातील न्यायाधीशनाींची ररक्त पदे अनके वर्ा न 
भरल्यामुळे इतर न्यायाधीशनाींवर अदतरीक्त कामाींचा ताण पडत असल्याने कामगार न्यायालयात 
सुमारे ३८ हजार तर औद्योधगक न्यायालयात १९ हजार ख्ले प्रलींत्रबत आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, कामगार व औद्योधगक न्यायालयातील न्यायाधीशनाींची तकती पदे ररक्त आहेत, 
केव्हापासून ररक्त आहेत व ती ररक्त राहण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) सदरह पदे भरण्यास ववलींब लागण्याची कारणे काय आहेत व सदरहू पदे तातडीन े
भरण्याच्या दष्ीने शनासनाने कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता (०५-१०-२०१५) : (१) होय. 
(२) कामगार न्यायालयात ९ व औद्योधगक न्यायालयात १४ न्यायाधधशनाींची पदे ववववध 
कालावधी पासून प्रशनासकीय कारणास्तव ररक्त आहेत. 
(३) न्यायाधीशनाींची पदे मा. उच्च न्यायालय, मुींबई याींचेकडून भरली जातात.  सबब मा. उच्च 
न्यायालयास पद भरणेबाबत ववनींती केली आहे. 
  

___________ 
  

अांबरनाथ (जज.ठाणे) येथील औद्योधर्ि वविास महामांडळ िेत्रातील  
र्ाललाि िां पनीतील िामर्ाराांची देणी न हदल्याबाबत 

  

(३८)  १९३९८ (०६-०८-२०१५).   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.र्णपत र्ायिवाड (िल्याण पूवा), डॉ.बालाजी किणीिर 
(अांबरनाथ) :   सन्माननीय िामर्ार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींबरनाथ (जज.ठाणे) येथील औद्योधगक ववकास महामींडळ के्षिातील गामलाक कीं पनी   
ठदनाींक २७ ऑगस््, १९९१ रोजी कीं पनी मालकान ेजबरदस्तीन ेबींद केली परींतु सदर कीं पनीतील 
कामगाराींची देणी आजतागायत ठदली नाही, हे खरे आहे काय, तसेच सदरच े प्रकरण 
न्यायप्रववषठ असताना कीं पनीन े२५ एकर जममनीवर मॉल इींडस्रीज, रेमसडें्, कममशनायल गाळे  
माहे जानेवारी २०१५ पासून बाींधण्यास सुरुवात केली आहे, खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शनासनाने चौकशनी केली आहे काय,व चौकशनीअींती सदर कीं पनीतील 
कामगाराींची देणी देण्याबाबत शनासनाकडून व कीं पनीमालकाकडून कोणती कायावाही करण्यात 
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आली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता (०५-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही, 
     तथावप, व्यवस्थापनाने ठदनाींक १४ ऑक््ोबर, १९९१ रोजी  ्ाळेबींदी घोवर्त केली होती, 
त्यावर शनासनान े ठदनाींक २३ सप् े्ंबर,  १९९२ रोजी प्रदतबींधात्मक आदेशन दनगाममत केले.  
सदरील आदेशनास व्यवस्थापनेन े मा.उच्च न्यायालयात आव्हान ठदले होत.े सदरील याधचका 
मा.उच्च न्यायालयात प्रलींत्रबत असताींनाच व्यवस्थापनेन े ठदनाींक २६ एवप्रल, १९९८ रोजी 
आस्थापना बींद केली आहे, 
     आस्थापना बींद करतेवेळी कायारत असलेल्या ९२ (६७+२५) कामगाराींना व्यवस्थापनान े
कायदेशनीर देण्यापो्ी रु. ३,२८,५५,१८१/- अदा केले असून शनासनान ेठदनाींक १४ सप् े्ंबर, २०११ 
रोजी व्यवस्थापनास कामगाराींची देणी प्रलींत्रबत नसल्याबाबतच ेना हरकत प्रमाणपि दनगाममत 
केल्यानींतर व्यवस्थापनेन ेसदर जममनीवर बाींधकाम सुरु केले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) सदर बाबतीत शनासनामाफा त चौकशनी करण्यात आली आहे. चौकशनीअींती सदर कीं पनीतील 
कामगाराींची कायदेमशनर देणी ठदल्याचे दनदशनानास आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही, 
  

___________ 
  
पाचोरा (जज.जळर्ाांव) येथील औद्योधर्ि प्रलशिण सांस् थेत िोपा (िॉम् युटर रपरेटर प्रोग्रालमांर् 

अलसस् टांट) व मोटार मॅिॅननि रेड सुरु िरण् यािवरता परवानर्ी देण्याबाबत 
  

(३९)  १९७५१ (३०-०७-२०१५).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.रु्लाबराव पाटील (जळर्ाव 
ग्रामीण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाचोरा (जज.जळगाींव) येथील औद्योधगक प्रमशनक्षण सींस् थेत कोपा (कॉम् यु्र ऑपरे्र 
प्रोग्रसाममींग अमसस् ्ीं्) व मो्ार मक््दनक रेड सुरु करण् याकररता वररष ठ पातळीवरुन परवानगी 
न ममळाल् याने ववद्याथम मशनक्षणापासून वींधचत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच रा यात सवा औद्योधगक प्रमशनक्षण सींस् थामध् ये गेल् या तीन वर्ाापासून परवानगी 
अभावी उक्त रेडचे आलेले साठहत् य वापराववना तसेच पडून आहेत हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त रेडला अद्यापपयतं परवानगी न देण् याची कारणे काय आहेत, 
(४) उक्त रेडला परवानगी देण्याबाबत शनासनान ेपुढे कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, असल् यास, उक्त रेडला कोणत् या शनैक्षणणक वर्ाापासून सुरुवात करणे अपेक्षक्षत आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०९-२०१५) : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) उक्त रेडच्या मान्यतसेाठी कें द्र शनासनाच्या डी.जी.ई.्ी. नवी ठदल्ली याींची सींलग्नता 
आवश्यक असून त्याबाबत पाठपुरावा चालू आहे 
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___________ 
  

ठाणे शहर झोपडपट्टीमुक्त िरण्यासाठी एसआरए योजना राबववण्याबाबत 
  

(४०)  १९९१० (११-०८-२०१५).   श्री.सभुाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजजवडा), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.जजतेंद्र आव् हाड 
(मुांब्रा िळवा), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.भास्िर जाधव (रु्हार्र), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.पाांडुरांर् बरोरा (शहापूर), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.हनुमांत डोळस (माळलशरस), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली) :   सन्माननीय र्हृननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) ठाणे शनहर झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी एसआरए योजना राबववण्यात येणार असल्याची 
बाब ठदनाींक २९ एवप्रल, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास दनदशनानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याबाबतच ेसव्ह क्षण सुरू करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ठाणे शनहरामध्ये एसआरए योजना कोणकोणत्या प्रभागात व कधीपयतं सुरू 
करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबनाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता (०९-१०-२०१५) :(१) ठाण े महानगपामलका के्षिासाठी ठाण े
महानगरपमलकेमाफा त झोपडपट्टी पुनवासन योजना (एसआरडी) राबववण्यात येत होती. तथावप, 
शनासन अधधसूचना गहृदनमााण ववभाग क्र.झोपुधो. ११०१/प्र.क्र.२०७/१४/झोपस-ु१, ठदनाींक ११ 
सप् े्ंबर, २०१४ अन्वये झोपडपट्टी पुनवासन प्राधधकरण, मुींबई के्षिामध्ये ठाणे महानगरपामलका 
के्षिाचा समावशेन करण्यात आला आहे. तसेच ठाण े महानगरपामलका के्षिामधील झोपडपट्टी 
पुनवासन योजनाींसाठी शनासन अधधसूचना नगर ववकास ववभाग क्र.्ीपीएस-
१२१२/१२१/प्र.क्र.६२/१३/नवव-१२, ठदनाींक ११ सप् े्ंबर, २०१४ अन्वये “ववशनेर् दनयमावली” प्रमसध्द 
करण्यात आली आहे. 
(२) व (३) ठाणे महानगरपामलका के्षिातील स्वतींिररत्या कोणतेही सव क्षण सुरु करण्याबाबत 
शनासन स्तरावरुन सचुना देण्यात आलेल्या नाहीत.  महाराषर झोपडपट्टी के्षि (सुधारणा, 
दनमुालन व पुनववाकास) अधधदनयम, १९७१ मधील सींरक्षणपाि झोपड्याींसाठी  असलेला पािता 
ठदनाींक १ जानेवारी, १९९५ बदलनू तो ठदनाींक १ जोनवारी, २००० असा सुधारीत करण्यात 
आला आहे.  त्या अनुर्ींगाने झोपडीधारकाींची पािता दनजश्चत करुन त्याींना ओळखपि देण्याच्या 
अनुर्ींगाने सक्षम प्राधधकारी याींनी करावयाच्या कायावाहीसाठी गहृदनमााण ववभाग पररपिक 
ठदनाींक १२ ऑगस््, २०१४ व शनासन दनणाय, ठदनाींक १६ म,े २०१५ अन्वये मागादशनाक सुचना 
देण्यात आल्या आहेत.  झोपडपट्टी पुनवासन योजना, ठाणे महानगरपामलका के्षिातील सवा 
झोपडपट्टी के्षिासाठी लागू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 , 
 

___________ 
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सावरोली (ता.खालापूर, जज.रायर्ड) येथील िोप्रॉन िां पनी बांद िरण्यात आल् याबाबत 
  

(४१)  २१००४ (३१-०७-२०१५).   श्री.सुरेश लाड (िजात), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भास्िर जाधव (रु्हार्र), श्री.पाांडुरांर् बरोरा (शहापूर), श्री.अवधूत 
तटिरे (श्रीवधान), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय िामर्ार मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) सावरोली (ता.खालापूर, जज.रायगड) येथील कोप्रॉन कीं पनी कोणतेही कारण न देता बींद 
करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शनासनामाफा त चौकशनी केली आहे काय,चौकशनीत काय आढळून 
आले व तद्नुसार पुढे कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. प्रिाश मेहता (०५-१०-२०१५) : (१) ठदनाींक २९ एवप्रल, २०१३ पासून कामगाराींनी त्याींच्या 
मागण्यासींदभाात कारखान्यातील काम बींद केलेले आहे, त्यामळेु उत्पादन प्रतक्रया बींद आहे. तद् 
नींतर आस्थापना आजारी उद्योग म्हणून ठदनाींक १८ माचा, २०१४ रोजी बीआयएफआरद्वारा 
घोवर्त झालेली आहे, 
(२) होय, शनासनामाफा त चौकशनी केली आहे, आस्थापनेने औद्योधगक कलह कायदा १९४७ 
कलम २५ (ओ) अींतगात कारखाना बींद करण्यासाठी शनासनाकड ेसादर केलेला अजा फे्ाळण्यात 
आला आहे. सदर प्रकरणी शनासनाच्या ववववध स्तरावर ठदनाींक ९ म,े २०१३, १६ म,े २०१३, २७ 
म,े २०१३,  १५ जून, २०१३,  १९ जून, २०१३ व  २८ जून, २०१३ रोजी बैठका आयोजजत 
करण्यात आल्या आहेत. कामगाराींच्या थकीत वेतनाबाबतची प्रकरणे न्यायालयात प्रलींत्रबत 
आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मुांबई शहरातील िुलाबा-वाांदे्र-सीप्झ मेरो-३ च्या ७ टप्प्याांच्या बाांधिामाबाबत 
  

(४२)  २२४६४ (११-०८-२०१५).   श्री.सदा सरवणिर (माहहम), श्री.अजुान खोतिर (जालना), 
श्री.रु्लाबराव पाटील (जळर्ाव ग्रामीण), श्री.सांजय पोतनीस (िललना), श्री.बसवराज पाटील 
(औसा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शनहरातील कुलाबा-वाींदे्र-सीप्झ या ३३.५२ तकलोमम्र लाींबीच्या मेरो-३ च्या ७ 
्प्प्याींच्या बाींधकामासाठी ९ कीं पन्यानी एकूण ३१ दनववदा दाखल केल्या आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त काम कोणकोणत्या कीं पन्याना देण्यात आले आहे, 
(३) सदरहू मेरोच्या आरे कॉलनीतील प्रस्तावीत कार डपेोला मुींबईकराींचा ववरोध आहे, 
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(४) असल्यास, यावर शनासनाने तोडगा काढला आहे काय, असल्यास त्याच ेस्वरुप काय, 
(५) मेरो-३ च्या कामाची सद्य:जस्थती काय आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-१०-२०१५) :(१) हे खरे आहे. 
(२) सदर कामासाठी कीं िा्दार नमेणूकीची प्रक्रीया प्रगतीपथावर आहे, 
(३) आरे कॉलनीतील प्रस्ताववत कार डपेाला काही पयाावरणवादी, त्रबगर शनासकीय सींस्था तसचे 
राजकीय पक्षाींचा ववरोध होत आहे, 
(४) व (५) शनासनान ेआरे कॉलनीतील प्रस्ताववत कार डपेो प्रकरणी एक तज्ञ सममती स्थापन 
केली असून सदर सममतीने त्याींचा मशनफारस अहवाल शनासनास सादर केला असून 
शनासनस्तरावर कायावाही सुरु आहे. 
  

___________ 
  

िारखाना अधधननयमात सुधारणा िरुन महहलाांना िारखान् याांमध् ये रात्रपाळीत  
िाम िरण् याची परवानर्ी देण् याच्या महत् वपूणा ननणायाबाबत 

  

(४३)  २२५५० (१४-०८-२०१५).   श्री.योरे्श सार्र (चारिोप) :   सन्माननीय िामर्ार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कारखाना अधधदनयमात सधुारणा करुन मठहलाींना कारखान् याींमध् ये रािपाळीत काम 
करण् याची परवानगी देण् याचा महत् वपूणा दनणाय रा यसरकारतफ  ठदनाींक २० म,े २०१५ रोजी 
घेण् यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, मठहलाींच् या सुरके्षची जबाबदारी कारखान् यावर सोपववण् यात आली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, रािपाळीत मठहला कामवर जात नसताना सुध् दा रा यातील ववववध भागात 
मठहलाींवर अत् याचार, ववनयभींग असे प्रकार घडत आहेत व रािीच् या वेळी कामावर जाणा-या 
येणा-या मठहलाींसाठी हे असूरक्षक्षत असल् याची जनतचेी प्रदततक्रया आहे, 
(४) असल् यास, रािपाळीवर कामासाठी जाणा-या मठहलाींसाठी शनासनाने कोणती उपाययोजना 
केली अथवा करण् यात येणार आहे ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता (०८-१०-२०१५) : (१) होय. 
     ठदनाींक २० म,े २०१५ रोजी झालेल्या मींत्रिमींडळाच्या बैठकीत कारखान ेअधधदनयम, १९४८ 
मध्ये सधुारणा करण्याचा दनणाय घेण्यात आला असून त्यामध्ये मठहला कामगाराींना सायींकाळी 
७.०० त े सकाळी ६.०० या कालावधीत काम करण्यास असलेला प्रदतबींध मशनधथल करणे, या 
तरतुदीचा समावशेन आहे, 
(२) व (३) 
     सुधारीत कायदा रायात लागू करताना रािपाळीत काम करण्यासाठी इच््ुक मठहला  
कामगाराींच्या पयााप्त सुरक्षक्षततेसींदभाात शनासन काही मागादशनाक तत्वे प्रमसध्द करणार असून 
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त्याची ठोस अींमलबजावणी सींबींधधत उद्योजकाींनी करणे त्याींच्यावर बींधनकारक करण्यात येणार 
आहे. 
     सुधारीत कायद्याच्या अींमलबजावणीच्या वेळी सींबींधधत उद्योजकाींकडून कायारत मठहला 
कामगाराींच्या सुरक्षक्षततेसींदभाात काळजी घेण्यात येत असल्याच ेहमी घेण्यात येत असल्यामुळे 
अशना मठहलाींच्या असुरक्षक्षततेबाबतचा प्रश्न उद्भवणार नाही. 
(४) मठहला कामगाींराच्या सुरक्षक्षततेबाबत मा.मद्रास उच्च न्यायालयान े न्यायदनणायात ववहीत 
केलेल्या मागादशनाक तत्वाींमधील अ्ी आणण शनतम तसेच त्याव्यदतररक्त अन्य 
सुरक्षक्षततेबाबतच्या उपाययोजनाींच्या वववक्षक्षत अ्ीींच्या अधीन राहून रािपाळीत काम करण्याची 
मुभा देण्यात येणार असून त्यामध्ये घरापासून कारखान्यापयतं वाहतूक व्यवस्था यासारख्या 
सुववधाींचा समावशेन आहे. 
  

___________ 
  

रामटेि (जज.नार्पूर) तालिुा लर्तच्या मनसर माइन्स व िाांद्री माइन्स  
या उत्खन्नालर्तच्या िेत्रातील तीव्र पाणी टांचाईबाबत 

  

(४४)  २२८२४ (११-०८-२०१५).   श्री.डड मल्लीिाजूान रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय खननिमा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राम्ेक (जज.नागपूर) तालुका लगतच्या मनसर माइन्स व काींद्री माइन्स या 
उत्खननालगतच्या के्षिात तीव्र पाणी ी्ंचाई माहे माचा, २०१५ मध्ये वा त्या सुमारास दनमााण 
झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच या माईन्स कीं पन्याींच्या मालकाींनी लगतच्या गावाींतील लोकाींना कोणत्याच मुलभूत 
नागरी सुववधा उपलब्ध करुन ठदल्या नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सींदभाात लेखी दनवेदन कीं पनीच ेप्रबींधक व सींबींधधत अधधकाऱ्याींना वाींरवार 
ठदले, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या दनवेदनानुसार या भागातील पाणी ी्ंचाई दरू करण्याकररता तसेच अन्य 
नागरी सुववधा उपलब्ध करण्याच्यादष्ीने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता (०६-१०-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
(२)  हे खरे नाही. 
(३) व (४) खाणपट्टा धारक म.े मॉईल मल. याींनी सदर खाणीलगतच्या मौजा. मनसर, बनपुरी, 
नगरधन, काचुरवाही, कोथुणाा इ. गावाींतील स्थादनक लोकाींना कम्युदन्ी डवे्हलपमें् प्रोग्रसाम 
अींतगात सोयी-सुववधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी सन २०१४-१५ ते २०१८-१९ या कालावधी 
करीता सुमारे रु . ८५५.६६ लक्ष ची तरतुद केली आहे. तसेच सदर खाणीलगतच्या के्षिामध्ये 
सन २०१४-१५ मध्ये १५ बोअरवले्स व सन २०१५-१६ मध्ये १८ बोअरवेल्स अशना एकूण ३३ 
बोअरवले्स उभारलेल्या असून त्याकररता रु. २४.७५ लक्ष खचा आला आहे.  तसेच 
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खाणीलगतच्या के्षिातील मसमें् रस्ता, डाींबरी रस्ता, शनाळेसाठी वगाखोली, शनाळेत डसे्क बेंचेस, 
मुलीींसाठी शनौचालय तसेच राम्ेक येथील गडमींठदरासाठी वा्र कुलरची उभारणी केली आहे. 
लाई् ्ु लाईव्हज या कायाक्रमा अींतगात म.ेसुरज आय इजन्स््ट्यु् व लता मींगेशनकर 
हॉजस्प्ल, नागपूर याींच्या सहकायाान े ववववध मोतीत्रबींद ूशनस्ितक्रया व स्थादनक गरज ूलोकाींना 
मोफत चषमा ववतरण केले जाते. याकररता मे. मॉईल मल. कीं पनीने रु. ३५ लक्ष ची तरतुद 
केली आहे. मे. मॉईल मल. या कीं पनीने उपरोक्त नमूद के्षिातील गावाींना पाणी उपलब्ध करुन 
देण्याकररता व नागरी सुववधा पुरववण्याकररता समुारे १२०४.५४ लक्ष रुपयाींची तरतूद केली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

परभणी जजल् ्यात अण् णासाहेब पाटील महामांडळाच् या बेरोजर्ाराांना बबज  
भाांडवली िजा देण् यास ब ि टाळाटाळ िरीत असल् याबाबत 

  

(४५)  २२८४१ (३०-०७-२०१५).   श्री.मोहन फड (पाथरी), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.सांजय 
िेळिर (ठाणे), श्री.सुधािर भालेराव (उदर्ीर), श्री.र्णपत र्ायिवाड (िल्याण पूवा), श्री.किसन 
िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) परभणी जजल् ्यातील अण् णासाहेब पा्ील आधथाक ववकास महामींडळाच् या वतीने 
बेरोजगाराींना देण्यात येणारी बीज भाींडवल योजनेची ४४ प्रकरण े मींजूर करुन ती बँकाकड े
पाठववल् यानींतर सींबींधधत बँकाकडून कजा देण् यास ्ाळा्ाळ केली जात असल् याची तक्रार अणखल 
भारतीय मराठा महासींघाच् या वतीने जजल् हाधधका-याींकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, जजल्हयातील १७१ कजा प्रकरणाींसाठी शनासनाींकडून बँकाींना अनुदान ठदले 
असताींना अनेक सुमशनक्षक्षत बेरोजगाराींना बँकाींनी कजा नाकारले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या सींदभाात शनासनान ेचौकशनी केली आहे काय, त् यात काय आढळून आले, व 
तदनुसार सींबींधधत दोर्ी व् यक् तीींवर कोणती कारवाई करण् यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०९-२०१५) : (१) हे खरे आहे. 
(२) काही सुमशनक्षक्षत बेरोजगाराींना बँकेने कजा नाकारले आहे. परींत,ु सुमशनक्षक्षत बेरोजगाराींना कजा 
देण् यासाठी महाराष र शनासनाकडून तकीं वा अण् णासाहेब पा्ील आधथाक मागास ववकास 
महामींडळामाफा त कोणतेही अनुदान बँकाना ठदले जात नाही. लाभाथ यांच् या पाितेप्रमाण े कजा 
मींजूर करणे हा बकेँच् या अखात् यारीतील ववर्य आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
 
  

___________ 
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शासिीय औद्योधर्ि प्रलशिण सांस्थाांतील रेड आणण  
अभ्यासरमामध्ये बदल िरण्याबाबत 

  

(४६)  २३६१० (३०-०७-२०१५).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांर्णघाट) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शनासकीय औद्योधगक प्रमशनक्षण सींस्थाींतील रेड आणण अ्यासक्रमामध्ये फारसा बदल न 
झाल्याने या ठठकाणाहून प्रमशनक्षण घेणाऱ्याींना रोजगाराच्या सींधी कमी ममळत असल्यान े
आय्ीआयमध्ये प्रवेशन घेणाऱ्याींची सींख्याही कमी होत असल्याच े माहे मे, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान दनदशनानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आय्ीआयच े अ्यासक्रम नवीन रोजगाराच्या सींधीप्रमाणे नसल्यान े सदरहू 
शनैक्षणणक कोसामध्ये बदलाची आवश्यकता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नवीन रोजगाराच्या सींधीप्रमाण े आय्ीआयच्या शनैक्षणणक कोसामध्ये बदल 
करण्यासाठी शनासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०९-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
(२) अशनींता खरे आहे. 
(३) रोजगार आणण प्रमशनक्षण महादनदेशनालय, नवी ठदल् लीच् या दनद शनाप्रमाणे औ.प्र.सींस् थेतील 
व् यवसाय अ् यासक्रमाींत बदल करण् यात येवून त् याचे अवलींब करणे बींधनकारक असते. 
त् याींच् याकडून तयार करण् यात येणा-या नवीन व् यवसायाींचा अ् यासक्रम रा यातील औ.प्र. 
सींस् थाींमध् ये लागू करण् यात येवून त् यानुसार प्रमशनक्षणाथ यांना प्रमशनक्षण ठदले जात आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

जळर्ाांव शहरात आयटीआयच्या ॲप्रेटीसलशप पवरिेतील इलेक्रीलशयन व कफटर या रेडचे 
प्रश्नपबत्रिेतील प्रश्न ववद्याथयाांना आठवडाभरापूवरच लमळाल्याबाबत 

  

(४७)  २३७७१ (१०-०८-२०१५).   श्री.चांद्रिाांत सोनावण े (चोपडा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाींव शनहरात रायात एकाच वेळी होणाऱ्या आय्ीआयच्या ॲप्रे्ीसमशनप पररके्षतील 
इलेक्रीमशनयन व तफ्र या रेडच ेप्रश्नपत्रिकेतील प्रश्न ववद्याथयांना आठवडाभरापूवमच ममळाले 
होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत चौकशनी केली आहे काय, त्यानुसार सींबींधधत दोर्ीींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कारवाई केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-११-२०१५) : (१) हे अींशनत: खरे आहे. 
(२) होय. 
     ठद. २४.०४.२०१५ रोजी पेपर सुरू झाल्यानींतर एका प्रमशनक्षणाथयााकड े झरेॉक्स प्रत 
आढळून आली. त्या अनुर्ींगान े सींस्था स्तरावरून जजल्हा पेठ पोलीस स््ेशनन, जळगाींव येथ े
घेलेल्या घ्नेच्या चौकशनीसाठी एफ.आय.आर. क्र. ४४/१५ ठद.२४.०४.२०१५ अन्वये गुन्हा दाखल 
केलेला असून पुढील तपास जजल्हा पेठ पोलीस स््ेशनन, जळगाव याींच्याकडून करण्यात येत 
आहे. 
(३) जजल्हा पेठ पोलीस स््ेशनन, जळगाव याींचेकडून पुढील तपास सरुू आहे. 
  

___________ 
  

ज्ञानेश् वर नर्र, महाराष्ट् र नर्र वाांदे्र (पूवा) मुांबई येथील रस् त् यावरील िाही 
 झोपड्याांसहहत शशचालये लमठीनदी ववस् तारासाठी मुांबई महानर्र 

 प्रदेश वविास प्राधधिरणान ेननष्ट् िालसत िेल्याबाबत 
  

(४८)  २६११९ (१०-०८-२०१५).   श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ज्ञानेश् वर नगर, महाराष र नगर वाींदे्र (पूवा) मुींबई येथील रस् त् यावरील काही झोपड्याींसठहत 
शनौचालये ममठीनदी ववस् तारासाठी मुींबई महानगर प्रदेशन ववकास प्राधधकरणान ेदनष कामसत केली 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर नगरात अजूनही ४ ते ५ हजार झोपड्या असून ४० हजार लोकवस् ती 
असल् यान ेपाडलेली शनौचालये मुींबई महानगर प्रदेशन ववकास प्राधधकरणाच् या दनधीतून बाींधण् याची 
ववनींती लोकप्रदतदनधीींनी जजल् हाधधकारी मुींबई उपनगर व मुींबई महानगर प्रदेशन ववकास 
प्र ाधधकरण अधधकारी याींच् याकड ेकरुनही अद्याप कायावाही न होण् याची कारणे काय आहेत, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व त्याची सद्याजस्थती काय आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-०९-२०१५) :(१) होय हे खरे आहे, 
(२) व (३) मुींबई महानगर प्रदेशन ववकास प्राधधकरणामाफा त ज्ञानेश्वर नगर येथे एफआरपीची ५ 
युदन्ची ४ शनौचालये बसववण्यात आली असून सद्य:जस्थतीत या ४ शनौचालयाींचा वापर सुरु 
आहे. 

___________ 
  

वसई-ववरार उपप्रदेशतील ववरार त ेनायर्ाव व वैतरणा त ेजूचांद्र ्या  
रेल्वेला समाांतर असणारे रस्ते वविलसत िरणेबाबत 

  

(४९)  २७३४१ (१०-०८-२०१५).   श्री.क्षितीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), 



वव.स. १०२ (38) 

श्री.ववलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वसई-ववरार शनहर महानगरपामलकेन ेवसई-ववरार उपप्रदेशनातील ववरार त ेनायगाींव व वैतरणा 
ते जूचींद्र ्या रेल्वेला समाींतर असणारे रस्ते ववकमसत करण्याबाबत सववस्तर प्रकल्प व 
अहवाल नकाशना मा.मुख्य अमभयींता, मुींबई महानगर प्रदेशन ववकास प्राधधकरणाकड े ठदनाींक २ 
माचा, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास पिान्वये पाठववला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्तावाबाबत शनासनाने आतापयतं कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, तसेच सदर कामाला तकती कालावधीत काम ेसुरु होण्याची अपेक्षा आहे, 
(३) या दोन्ही रस्त्यामळेु जनतेचा अमुल्य वळे व राषरीय सींपत्ती असणाऱ्या इींधनाची प्रचींड 
मोठ्या प्रमाणावर बचत होणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-१०-२०१५) : (१) होय. 
(२) व (३) वसई ववरार महानगरपामलकेने सदर कामाच ेअींदाजपिक व नकाशन ेमेससा ्न् डन 
अबान सोल् युशनन प्रा.मल या सल् लागारामाफा त तयार करुन मुींबई महानगर प्रदेशन ववकास 
प्राधधकरणास सादर केले असून सदर प्रकल् पाचा प्राधधकरणाच् या स् तरावर अ् यास सुरु आहे 
(४) प्रश् न उद्् ावतनाही. 
  

___________ 
  

मुांबई शहरातील िारखान्या।ना बी.आय.आर. िायद्याच्या ििेत आणण्याबाबत 
  

(५०)  २७७३५ (३१-०७-२०१५).   श्री.सुननल लशांदे (वरळी) :   सन्माननीय िामर्ार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शनासनास मुींबई शनहरातील कारखान्याींना बी.आय.आर. कायद्याच्या कके्षत आणण्याचा 
अधधकार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई औद्योधगक कलम कायदा, १९३८ च्या कके्षमध्ये महाराषर राय मागा 
पररवहन महामींडळाचा समावशेन करण्यात आलेला नाही, माि बेस्् उपक्रम हा कारखाना नसून 
बहृन्मुींबई महानगरपामलकेचा अींगीकृत उपक्रम असतानाही त्यात मुींबई औद्योधगक सींबींध 
कायदा व अधधदनयम लागू करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बेस्् उपक्रमास मुींबई औद्योधगक सींबींध कायदा व अधधदनयम याींच्या 
व्याप्तीतून सवलत ममळण्यासाठी उपक्रमाने सधचव (कामगार, उद्योग व उजाा) याींच्याशनी 
पिव्यवहार केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या बाबत शनासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता (०५-१०-२०१५) :(१) महाराषर औद्योधगक सींबींध अधधदनयम, १९४६ अींतगात 
प्राप्त अधधकाराींचा वापर करून महाराषर शनासन एखाद्या स्थादनक के्षिासाठी त्यामध्ये 
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एखाद्या उद्योगासाठी सदरहू अधधदनयम लागू करण्याकररता अधधसूचना दनगाममत करून 
शनकत,े हे खरे आहे. 
(२) उल्लेख केल्याप्रमाणे कायदा अजस्तत्वात नसून महाराषर औद्योधगक सींबींध अधधदनयम, 
१९४६ अींतगात प्राप्त अधधकाराींचा वापर करून महाराषर शनासन एखाद्या स्थादनक के्षिासाठी 
त्यामध्ये एखाद्या उद्योगासाठी सदरहू अधधदनयम लागू करण्याकररता अधधसचूना दनगाममत 
करू शनकत.े महाराषर राय मागा पररवहन महामींडळ हे सींपूणा रायात कायााजन्वत आहे. बेस्् 
उपक्रम हा मुींबई व मुींबई उपनगरे येथे कायााजन्वत आहे. महाराषर राय मागा पररवहन 
महामींडळाला महाराषर औद्योधगक सींबींध अधधदनयम, १९४६ लागू नाही. बेस्् उपक्रमाला   
सन १९८४ मध्ये महाराषर औद्योधगक सींबींध अधधदनयम १९४६ लागू करण्यात आला आहे. 
(३) होय हे खरे आहे. 
(४) याबाबत शनासतस्तरावर ठद.३/७/२०१५ रोजी बैठक आयोजजत करण्यात आली होती. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचव 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शनासकीय मध्यवतम मुद्रणालय, मुींबई. 


