अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ७७ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

एमएमआरडीएने ठाणे घोडबांदर-गायमुख बायपास मागग
प्रिल्प राबववण्याबाबतचा घेतलेला ननणगय

(१)

२२८ (२३-१२-२०१४).

श्रीमती ननमगला गाववत (इगतपरू ी), श्री.अस्लम शेख (मालाड

पश्श्चम), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी) :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) ठाणे-घोडबींदर रोडवरील वाहतुकीची कोंडी सोडववण्यासाठी एमएमआरडीएकडून घोडबींदरगायमुख बायपास मागग महत्वकाींक्षी प्रकल्प राबववण्याचा ननणगय घेतला असल्याचे माहे जुल,ै
२०१४ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकल्पास केंद्र र्ासनाकडून परवानगी ममळालेली नसल्याचे ननदर्गनास
आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरचा महत्वाकाींक्षी प्रकल्पास केंद्र र्ासनाकडून पाठपुरावा करुन लवकरात
लवकर पूणग करण्याच्या दृष्ीने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-१०-२०१५) :(१) ठाणे महानगरपामलकेच्या ववकास आराखड्यातील
गायमुख ते बाळकुम घोडबींदर बायपास रस्तत्याच्या कामास मुींबई महानगर प्रदे र् ववकास
प्राधिकरणाचे माहे डडसेंबर, २००७ मध्ये प्रर्ासकीय मान्यता ददली आहे .

(२), (३) व (४) सदर रस्तत्याींच्या आखणीतील काही लाींबी नौदलाच्या आवार म त
ीं ीस समाींतर
जात असल्याने नौदालाच्या अधिकाऱयाींसमवेत सदर रस्तत्यासाठी परवानगी ममळववण्यासाठी
बैठका तसेच प्रत्यक्ष पाहणी करुन वेगवेगळे पयागय सुचववण्यात आले. तथावप, नौदलाने या

रस्तत्याच्या आखणीस परवानगी नाकारली आहे. तसेच महाराषर सागरी ककनारा व्यवस्तथापन
प्राधिकरण MCZMA याींनी दे खील या आखणीस आक्षेप घेऊन पयागयी आखणी करणेबाबत
मींब
ु ई महानगर प्रदे र् ववकास प्राधिकरणास सधू चत केले आहे . सदर बाब मींब
ु ई महानगर प्रदे र्

वव.स. ७७ (2)
ववकास प्राधिकरणाकडून ठाणे महानगरपामलका याींना अवगत करण्यात आले आहे. सदर
रस्तत्याची पयागयी आखणी ननश्चचत करण्याबाबतची कायगवाही
स्ततरावरुन सरु
ु आहे .

ठाणे महानगरपामलकेच्या

___________
राज्यातील व्यवसाय मशक्षण घेणाऱ्या ववद्यार्थयाांना बस
प्रवास सवलत ममळण्याबाबत

(२)

१६७४ (२२-१२-२०१४).

श्री.सध
ु ािर भालेराव (उदगीर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) राज्यातील सवग र्ैक्षणणक सींस्तथामध्ये मर्कणाऱया ववद्यार्थयाांना बसप्रवास सवलत ममळत
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, राज्यातील व्यवसाय मर्क्षण घेणाऱया ववद्यार्थयाांना सदर सवलत बींद असल्याचे
ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर सवलत पुवव
ग त सुरु करावी या मागणीचे पत्र मा.उच्च व तींत्रमर्क्षण मींत्री
याींनी मा. मख्
ु यमींत्री याींच्याकडे पाठववले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर पत्रावर कोणता ननणगय घेण्यात आला वा घेण्यात येणार आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-११-२०१५) :(१) अदहल्याबाई होळकर मल
ु ीींना मोफत प्रवास योजना
अींतगगत इयत्ता ५ ती ते १० वी पयगन्तच्या ववद्याधथगनीींना, एस.्ी.ने मोफत प्रवास करण्याची

सवलत दे ण्यात आली आहे . तसेच, र्ालेय ववद्यार्थयाांककररता राबववण्यात येणा-या सवलतीच्या
योजनाींवरील बसप्रवास सवलतीकररता महालेखापाल कायागलयाच्या मान्यतेने नवीन लेखमर्र्ग
उघडण्यात आला असून ननिी उपलबितेकररता र्ासवन-स्ततरावर कायगवाही चालू आहे .

(२) ते (४) राज्यातील व्यवसाय मर्क्षण घेणा-या ववद्यार्थयाांना महाराषर राज्य मागग पररवहन
मींडळाच्या बस सेवेच्या सवलतीसाठी तरतूद करण्याचे प्रस्तताववत असून, ववद्यार्थयाांना त्याचा
ला

दे ण्यासाठी महालेखापाल कायागलयाच्या मान्यतेने नवीन लेखामर्र्ग उघडण्यात येत आहे .

नवीन लेखमर्र्ागस महालेखापाल कायागलयाने मान्यता ददल्यासवर व्यवसाय मर्क्षण घेणा-या
ववद्यार्थयाांना दे ण्यात येणा-या बस सवलतीच्या मल्
ु याची प्रनतपत
ू ी करण्यात येईल.
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

___________
मांब
ु इगतील झोपडपट्टी पन
ु वग विास (झोप)ु योजनेअांतगगत बाांधण्यात आलेल्या इमारतीमधील घरे

किमान दहा वर्षे ववित येत नसूनही प्रत्याक्षात घरे पुया मागागने वविली जात असल्याबाबत
(३)

५८९६ (०७-०४-२०१५).

प्रा.वर्षाग गायिवाड (धारावी), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय गह
ृ ननमागण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वव.स. ७७ (3)
(१) मुींबइगतील झोपडपट्टी पुनवग वकास (झोप)ु योजनेअींतगगत बाींिण्यात आलेल्या इमारतीमिील

घरे ककमान दहा वर्े ववकता येत नसली तरी सुध्दा प्रत्यक्षात इमारतीमिील घरे ुु्या मागागने
ववकली जात असल्यामळ
ु े गरीब व सवगसािारण कु्ुींबाना त्रास सहन करावा लागत असन
ू घरे

हस्तताींतरणामुळे र्ासनाचा लाखो रुपयाींचा महसूलही बुडत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५
मध्ये वा त्या सुमारास उघडकीस आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पुनवग वकास (झोपू) योजनेअींतगगत बाींिण्यात आलेली घरे दहा वर्ागत न
ववकण्याची अ् मर्धथल करण्याबाबत र्ासन कोणती कायगवाही करणार आहे वा करीत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. प्रिाश मेहता (०९-०९-२०१५) :(१) झोपडीवामसयाींचे श्जवनमान सि
ु ारावे या हे तन
ू े सवग
सोयी-सुवविाींयुक्त मोफत घर झोपडपट्टी पूनवगसन योजनेच्या माध्यमातून दे ण्यात येते.

झोपडीवामसयाींना ददे लेल्या सदननकाींची लगेच ववक्री/हस्तताींतर झाल्यास झोपडपट्टी पुनवगसन
योजनेचा उद्देर् सफल होणार नाही. त्यामुळे महाराषर झोपडपट्टी क्षेत्र (स.ु नन.व.प.ु ) अधिननयम,

१९७१ च्या कलम ३ E आणण बह
ु ई ववकास ननयमावली १९९१ कलम ३३(१०) मिील
ृ न्मींब
पररच्ुे द १.१८ मिील तरतुदीनुसार झोपडपट्टी पुनवगसन योजनेअींतगगत पुनवगसन इमारतीमिील
सदननका गाळा

योग्यच आहे त.

ोगव् प्रमाणपत्र प्रा्त झाल्यापासून १० वर्ागपयांत हस्तताींतरण करण्यास ननबांि

मा. मुींबई उच्च न्यायालयाने रर् याधचका क्र. ५८१/२०१२ मध्से दद. १९.११.२०१२ रोजी

पाररत केलेल्या आदे र्ामध्ये पन
ु वगसन सदननकाींचे १० वर्ाांनींतर हस्तताींतरण करण्यासाठी
झोपडपट्टी

पुनवगसन

प्राधिकरणाने

आवचयक

असल्यास

राज्यर्ासनार्ी

परामर्ग

करुन

कायगपध्दती ननश्चचती करावी, असे आदे र् ददले होते. त्या अनर्
ु ींगाने झोपडपट्टी पुनवगसन
प्राधिकरणाकडून प्रा्त प्रस्ततावास र्ासन स्ततरावरुन दद. १७.०९.२०१३ रोजीच्या पत्रान्वये
मान्यता

दे ण्यात

आली

आहे .

त्यास

अनस
ु रुन

झापेडपट्टी

पन
ु वगसन

प्राणणकरणाने

दद.

२४.१०.२०१३ रोजी त्याबाबतचे पररपत्रक क्र. १४५ ननगगममत केले आहे .

जनदहत याधचका क्रमाीं ११९/२००९ व १४३/२००९ मिील मा. मुींबई उच्च न्यायानयाचे

ननदे र् ववचारात घेवून अवैि हस्तताींतरण रोखण्याकररता व अवैि हस्तताींतरणाच्या प्रकरणी
ननषकसनावी कायगवाही करुन गाळा ताब्यात घेण्यात येण्याची कायगवाही करण्यासाठी दद. १९ मे,

२०११ रोजीच्या पररपत्रक क्र. १२५ झोपडपट्टी पन
ु वगसन प्राधिकरणामाफगत उपश्जल्हाधिकारी,
झोपडपट्टी पुनवगसन प्राधिकरण याींच्याअधिपत्याखाली दक्षता पथक स्तथापन करण्यात आले

आहे .. सदर दक्षता पथकामाफगत दहा वर्ागच्या आतील हस्तताींतरण प्रकरणी ननषकासनाची
कारवाई करण्याच्या अनुर्ींगाने आवचयक तो अहवाल सक्षम प्रधिकारी याींचेकडे पाठववण्यात

येते. सक्षम प्राधिकारी याींचेकडून ननषकासनाची कारवाई करुन सदननका ताब्यात घेण्यात
येतात.

(२) याबाबतचा कोणताही प्रस्तताव र्ासनाच्या ववचाराधिन नाही.
(३) प्रचन उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ७७ (4)
पुणे श्जल््यातील पुणे शहराजवळीत गावठान हद्दीमध्ये वाक िरण्याबाबत
(४)

६२७७ (०७-०५-२०१५).

श्री.बाबुराव पाचणे (मशरुर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे श्जल््यातील पुणे र्हराजवळीत गावठान हद्दीमध्ये वाढ करण्याच्या ननणगयावर ददनाींक
२ जानेवारी, २०१५ पासन
ू नगररचना वव ागाकडे हरकती सन
ु ावणी झाल्या, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पुणे र्हरालगतच्या गावाींनी गावठानाच्या ननवासी क्षेत्रवाढीसाठी लोकसींख्येचा
ननकर् लावू नये अर्ी हरकत नोंदववली आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, पुणे र्हरालगतच्या व रामामीण

ागातील गावठानाींच्या २ कक.मी. ने हद्द वाढ

करण्याबाबत रामामस्तथाींनी मागणी नोंदववली, हे खरे आहे काय,
(४) असल्यास, राज्यातील अनेक नव्याने स्तथापन झालेल्या रामामपींचायतीींना गावठान हद्द
ननश्चचत करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय,
(५) असल्यास, राज्यातील नवीन रामामपींचायतीींची गावठान हद्द ठरववणेबाबत व २ कक.मी ने
गावठान हद्द वाढ करण्याबाबत र्ासनस्ततरावरुन कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ?
श्री.

दे वेंद्र

फडणवीस

ननयमावलीमध्ये

(०३-१०-२०१५)

गावाींच्या

नैसधगगक

:(१)

ते

(६)

ववस्ततारासाठी

मींजूर

त्या

प्रादे मर्क
गावाींच्या

योजना-पुणे

सन

१९९१

च्या
च्या

जनगणनेनुसारच्या लोकसींख्या सापेक्ष र्ेती तथा ना ववकास वव ागामध्ये सींबींधित गावाींच्या
गावठाण्याच्या

हद्दीपासन
ू

त्या

स ोवताली

उक्त

ननयमावलीतील

तरतद
ू ीनस
ु ार

ठरावीक

अींतरापयांत रदहवास वापर अनुज्ञय
े करण्याची तदतूद आहे . र्ासनाने सूचना क्र. द्पीएस-

१८१२/१००६/प्र.क्र.१२६/१३/नवव-१३, दद.९/७/२०१४ अन्वये फेरबदलाव्दारे र्ेती तथा ना-ववकास
वव ागात

गावठणापासून

२००/५००/१५००

अींतरात

सन

१९९१

च्या

जवजी

अमलकडील

जनगणनेनुसारची लोकसींख्या ववचारात घेऊन रदहवास वापर अनुज्ञय
े करण्याचे प्रस्तताववत केले
आहे .

प्रमसध्द सूचनेच्या अनुर्ींगाने ननयुक्त अधिकारी तथा सहायक सींचालक नगर रचना,

पुणे र्ाखा, पुणे याींच्याकडे एकूण ९३ सूचना प्रा्त आहे त. त्यामध्ये २३ रामामपींचायतीींनी
सूचना/हरकती

दाखल

केलेल्या

आहे त.

सवगसािारणपणे

दाखल

करण्यात

आलेल्या

हरकती/सच
ू नाींमध्ये लोकसींख्यासापेक्ष अींतर न ठे वता सरळ सरळ दीड ते दोन कक.मी. पयांत
अींतर गावठाणापासन
ू ठे वण्याची मागणी केली आहे .

ननयुक्त अधिकारी याींनी ददनाींक ०२/०१/२०१५ रोजी सन
ु ावणी ददली असून त्याींनी

र्ासनास अहवाल सादर केलेला आहे . उक्त प्रमसध्द झालेल्या सूचनेच्या सदर अहवाल ववचारात
घेऊन र्ासनाने प्रमसध्द केलेला प्रस्तताव मींजूरीच्या अींनतम ्््यात आहे .
___________

वव.स. ७७ (5)
अांधेरी (पूव)े , मुांबई येथील गुांदवली पररसरात पश्श्चम द्रत
ु गती महामागागला लागून असलेल्या
(५)

मोक्याच्या जागेवरील महािाली दशगन या झोपडपट्टी पुनववगिासाबाबत

६५६९ (०६-०४-२०१५).

श्री.सदा सरवणिर (माहहम), श्री. सनु नल मशांदे (वरळी),

श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.अजय चौधरी (मशवडी),
श्री.सांजय साविारे (भुसावळ), श्री.तुिाराम िाते (अणुशक्ती नगर), श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :
सन्माननीय गह
ृ ननमागण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अींिेरी (पूवे), मुींबई येथील गुींदवली पररसरात पश्चचम द्रत
ु गती महामागागला लागून

असलेल्या मोक्याच्या जागेवरील महाकाली दर्गन या झोपडपट्टी पुनववगकास प्राधिकरणातींगत
ग
असलेल्या प्रकल्पाचे काम पूणग झाले आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकल्पामध्ये ककती इमारती बाींिल्या जाणार आहे त व ककती कालाविीत
प्रकल्पाचे काम पूणग होऊन सदर झोपडपट्टीतील ककती रदहवाचयाींना सदननकाींचे वा्प करण्यात
येणार आहे ,

(३) असल्यास, सन २००६ पासून या प्रकल्पाचे कामे सु अ असताींनाही पूणग झालेली नाही हे ही
खरे आहे काय

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता (०१-०९-२०१५) :(१) मौजे गुींदवली, अींिेरी पूवग येथील न. .ू क्र.७८ व ७९ या
खाजगी मालकीच्या

ुखींडावर महाकाली दर्गन महाकाली दर्गन-अ या सहकारी गह
ृ ननमागण

सींस्तथाींचे झोपडपट्टी पुनवगसन योजनेचे काम पूणग झालेले नाही.

(२), (३) व (४) सदरहू झोपडपट्टी पन
ु वगसन योजनेमध्ये ८ पुनवगसन इमारती व १ ववक्री
घ्कातील इमारत अर्ा एकूण ९ इमारती प्रस्तताववत आहे . सदरहू झोपडपट्टी पन
ु वगसन
योजनेमध्ये एकूण १७८१ पात्र झोपडीिारकाींचे पुनवगसन करण्यात येणार आहे. या झोपडपट्टी
पुनवगसन योजनेच्या कामामध्ये प्रगती ददसून न आल्यामळ
ु े मुख्य कायगकारी अधिकारी,

झोपडपट्टी पुनवगसन प्राधिकरण याींनी या बाबतीत महाराषर झोपडपट्टी क्षेत्र (स.ु नन.व.प.ु )

अधिननयम, १९७१ च्या कलम १३(२) नुसार ददनाींक ११.६.२०१५ रोजी सन
ु ावणी घेवन
ू ददनाींक
२९.६.२०१५ रोजीच्या आदे र्ान्वये या झोपडपट्टी पुनवगसन योजनेचे ववकासक मे.सनर्ाईन
बबल्डसग ॲण्ड डेव्हलपसग याींची ननयुक्ती रद्द करण्यात आली असून योजनेमध्ये समाववष्

असणाऱया सहकारी गह
ृ ननमागण सस्तथाींना दोन मदहन्याच्या आत ननवडणूक घेवून पुढील एक
मदहन्यात

नवीन

ववकासकाची

ननयक्
ु ती

करण्याबाबत

कळववण्यात

आले

आहे .

नवीन

ववकासकाची ननयुक्ती झाल्यानींतर योजना पूणत्ग वाचा कालाविी ननश्चचत करणे र्क्य होईल.
___________

राज्यातील १४ महानगरपामलिा तसेच २२ नगरपामलिाांनी झोपडपट्टी पुनवगसन योजनेत
(६)

गररबाांना घरे दे ताांना जवाहरलाल नेहरु नागरी पन
ु रुत्थान ममशनबाबत

६६२६ (०६-०४-२०१५).

श्री.राजाभाऊ (पराग) वाजे (मसन्नर), श्रीमती माधुरी ममसाळ

(पवगती), श्री.योगेश हटळे िर (हडपसर), श्री.जगदीश मुळीि (वडगाव शेरी), श्री.मभमराव तापिीर

(खडिवासला), श्री.सांजय पोतनीस (िमलना), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी), श्री.प्रशाांत बांब

वव.स. ७७ (6)
(गांगापूर), श्रीमती मननर्षा चौधरी (दहहसर), श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाव), श्री.रमेश िदम
(मोहोळ), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मरा 
ुां ा िळवा), श्री.राज पुरोहहत (िुलाबा), श्री.मांगेश िुडाळिर
(िुलाग), िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापरू शहर मध्य) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ु ील
ृ ननमागण मांत्री पढ

(१) राज्यातील १४ महानगरपामलका तसेच २२ नगरपामलकाींनी झोपडपट्टी पन
ु वगसन योजनेत
गररबाींना घरे दे ताींना जवाहरलाल नेहरु नागरी पुनरुत्थान ममर्नच्या अ्ीींचे उल्लींघन केल्याचे
नुकतेच ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकारामळ
ु े राज्यातील बहुताींर् र्हरात पैसे खचग होऊनही झोपडपट्टीिारकाींना
घरे च ममळाली नाहीत, यातील ४० हजार घरे पैसे खचग झाल्यावरही सात वर्ागत पूणग होऊ
र्कलेली नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकर्ी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानुर्ींगाने पढ
ु े कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबनाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता (०१-०९-२०१५) :(१) या योजनेसींबींिी प्रा्त होणाऱया तक्रारीबाबत

सींबींधित

महानगरपामलका / नगरपामलका / सुकाणू अम करण व राज्य र्ासनातील गह
ृ ननमागण वव ाग /
नगर ववकास वव ागामाफगत वेळोवेळी ननराकरण करण्यात येत.े

(२) माहे जन
ू , २०१५ च्या अखरे जवाहरलाल नेह अ नागरी पन
ु रुस्तथान योजने अींतगगत एकूण
२१७६९० घरकुले मींजूरअसून ५६८२७ घरकुले प्रगतीपथावर असून १०६७४८ घरकुले पूणग झालेली

आहे त. त्यापैकी ६५९०७ घरकुलाींचा ताबा ददलेला आहे. सध्या या योजनेतील घरे पूणग
करण्यासाठी केंद्र र्ासनाने माचग २०१७ पयांत मुदतवाढ ददलेली आहे.
(३), (४) व (५) प्रचन उद््ावत नाही.

___________
महानगरपामलिा क्षेत्रातील िांडोममननयम अांतगगतची िामे
िरण्यास मांजुरी ममळण्याबाबत
(७)

६८८९ (०६-०४-२०१५).

आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.श्जतेंद्र

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मसडकोने नवी मुींबई क्षेत्रात २०-२५ वर्ाांपूवी बाींिलेल्या सदननका व बैठया चाळी याींची

ुो्या -ुो्या कींडोममननयममध्ये वव ागणी केली असल्याने व र्ासनाच्या पररपत्रकानुसार
कींडोममननयम अींतगगतची कामे नवी मुींबई महानगरपामलका क अ र्कत नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कींडोममननयम अींतगगत असलेल्या जल व मलनन्स्तसारण वादहन्या ननकामी
झाल्या असल्यामुळे सींपूणग पररसरात दग
ां ी पसरलेली असून सदर जल व मलनन्स्तसारण
ु ि

वादहन्याींची कामे करण्यात यावी म्हणून स्तथाननक नागरीकाींनी नवी मुींबई महानगरपामलकेकडे
मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ७७ (7)
(३) असल्यास, सदरची कामे करण्यास मींजुरी ममळावी म्हणून महानगरपामलकेने जुन २०१४
मध्ये

प्रस्ततावाद्वारे

व

स्तथाननक

लोकप्रनतननिीींनी

जानेवारी,

२०१५

मध्ये

ननवेदनाद्वारे

र्ासनाकडे मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उक्त प्रस्तताव व ननवेदनाच्या अनुर्ींगाने मींजुरी दे ण्याबाबत र्ासन स्ततराव अन
काय कायगवाही करण्यात आली आहे ,

(५) नसल्यास त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०९-२०१५) :(१), (२), व (३) होय,
(४) व (५) र्ासन पररपत्रक, नगर ववकास वव ाग क्र. एएमसी-१४२००/२२६४/प्र.क्र.१४४/नवव,२४,
ददनाींक २६ फेब्रुवारी, २००१ अन्वये महानगरपामलका नगरसेवक स्तवेच्ुा ननिीतून घ्यावयाच्या
कामासींद ागत

मागदर्गक

तत्वे

ववदहत

करण्यात

आली

आहे त,

त्यानुसार

खाजगी

सींस्तथाींची/सहकारी सींस्तथाींची/वैयश्क्तक ला िारकाींची कामे नगरसेवकाींच्या स्तथाननक ववकास
कायगक्रमाच्या मागगदर्गक तत्वात बसत नसल्याने नवी मुींबई महानगरपामलका क्षेत्रातील
कींडोममननयम अींतगगत कामाींबाबतचा महानगरपामलकेचा प्रस्तताव र्ासनाने अमान्य केला आहे .
___________

बल
ु काणा नगरपामलिामाफगत घरिुलाचे िाम पण
ू ग िरण्यासांदभागत एिा
(८)

७८९४ (०६-०४-२०१५).

महहलेने आत्मदहनाचा प्रयत्न िेल्याबाबत
डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

बुलढाणा

नगरपामलकामाफगत

घरकुलाचे

काम

पूणग

सन्माननीय गह
ृ ननमागण मांत्री

करण्यासींद ागत

एका

मदहलेने

आत्मदहनाचा प्रयत्न केल्याचा ददनाींक १७ नोव्हें बर, २०१४ रोजी वा त्या सम
ु ारास ननदर्गनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने कोणती चौकर्ी केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता (०९-०९-२०१५) :(१) होय.
श्रीमती

ारती मर्वदास सोमवेर्ी याींनी जुनी वाडग क्र.१० डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर नगर बुलढाणा

येथील घरकुल योजना अींमलात न आल्यास दद.१७ नोव्हे बर, २०१४ रोजी नगरपामलका
कायागलयासमोर आत्मदहन करण्याबाब दद. ११.११.२०१४ च्या ननवेदनाद्वारे इर्ारा ददलेला होता
व तसा सींबींधित पदहलेकडून आत्मदहनाबाबतचा प्रयत्नही झाला आहे .

(२) सदर प्रकरणी आत्मदहन कायाांना आत्मदहन करण्यापासून प्रनतबींधित करण्यात आले आहे .
त्याींचेववरुध्द बुलढाणा र्हर पोलीस ठाणे येथे उप.क्र. २१४/२०१४
गुन्हा

दाखल

न्यायदीं डाधिकारी,

करण्यात

आला

असन
ू

दद.१३.१.२०१५

रोजी

ादीं दद कलम ३०९ अन्वये

आरोपीववरुध्द

बुलढाणा याींचे न्यायालयात दोर्ारोपपत्र दाखल

या

ववर्ेर्

करण्यात आले आहे .

आरोपीववरुध्द फौजारी प्रकक्रया सींदहता कलम १०७,११६(३) प्रमाणे प्रनतबींिात्मक कायगवाही
करण्यात आली आहे . प्रकरण न्यायप्रववष् आहे .
(३) प्रचन उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ७७ (8)
मुांबईचे िेईएम रुग्णालयात दे शभरातून रुग्ण उपचारासाठ येत असन
ू वाकत्या रुग्णाांमुळे
रुग्णालयात खाटाांची िमतरता होत असल्याबाबत

(९)

८८६७ (०७-०४-२०१५).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मुींबईचे केईएम रुग्णालय प्रमसध्द असून येथे दे र् रातून रुग्ण उपचारासाठी येत

असल्यामळ
ु े रुग्णाींच्या सींख्येत ददवसेंददवस वाढ होत आहे व वाढत्या रुग्णाींमळ
ु े रुग्णालयात
खा्ाींची कमतरता जाणवत असल्याचे ननदर्गनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रुग्णालयाच्या अनतदक्षता वव ागातील रुग्णाींच्या गदुमळ
ु े खा्ा कमी पडतात व
बऱयाच

वेळी

रुग्णाींना

खाली

बसवून

अथवा

स्तरे चरवर

अथवा

रुग्णाींच्या

नातेवाईकाींना

बसण्यासाठी असलेल्या बाकावर उपचार होत असतात, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, अर्ा असुवविामुळे रुग्ण व त्याींच्या नातेवाईकाींमध्ये म ती व धचींतेचे वातावरण
ननमागण झाले आहे , याबाबत र्ासनाने कोणती उपाययोजना केली अथवा करण्यात येणार आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०९-२०१५) :(१) के.ई.एम. रुग्णालयात येणाऱया रुग्णसींख्येत कमी
जास्तत वाढ होत असल्यामळ
ु े बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेने आपत्कालीन अनतदक्षता वव ागाचे
नत
ु नीकरण करुन सदर वव ाग अद्ययावत केलेला आहे. तसेच सदर रुग्णालयातील खा्ाींची
सींख्या १८०० वरुन २२५० पयांत वाढववण्यात आली आहे .

(२) व (३) नुतनीकरण केलेला आपत्कालीन अनतदक्षता वव ाग ६० खा्ाींचा असल्यामुळे
रुग्णाींवर खाली बसवून अथवा रुग्णाींच्या नातेवाईकाींना बसण्यासाठी असलेल्या बाकावर बसवून
उपचार होत असतात हे खरे नाही. त्यामळ
ु े रुग्णाींत ककीं वा त्याींच्या नातेवाईकाींमध्ये म तीचे व
धचींतेचे वातावरण बसते.

(४) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
पण
ु े श्जल््यातील िोरे गाांव पािग ववभागामध्ये बेिायदा
(१०)

मल्टीलेक्स धथएटर सुरु असल्याबाबत

९२१५ (०४-०४-२०१५).

श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचवड) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पुणे श्जल्हयातील कोरे गाव पाकग

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

ागातील कोरे गाव ्लाझा मॉलमध्ये असेम्बली हॉल

आणण फुड को्ग ची परवानगी असताना तेथे बेकायदा मल््ी्लेक्स धथए्र स अ
ु करण्यात आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सींबींधित मॉलच्या व्यवस्तथापनावर कोणती कारवाई करण्यात आली,
(३) ज्या कालाविीपासून मल््ी्लेक्स धथए्र वापरात आहे तेव्हापासूनचा र्ासनाचा महसल
ु ाची
आकडेवारी उपलब्ि आहे काय,

वव.स. ७७ (9)
(४) असल्यास, बेकायदे मर्रररत्या मॉलमध्ये मल््ी्लेक्स धथए्र चालू असून त्या दोर्ी
मल््ी्लेक्स धथए्र चालकाला पाठीर्ी घालणा-या अधिका-याींवर अद्यापपयांत कोणतीही
कारवाई करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय,
(५) असल्यास, पुणे र्हरात ककती मल््ी्लेक्स धथए्रच्या नोंदी र्ासनाकडे उपलब्ि आहे

आणण कोणत्या, तसेच बेकायदे मर्रररत्या ककती मल््ी्लेक्स धथए्र चालकाींच्या नोंदी र्ासनास
प्रा्त आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०९-२०१५) :(१) होय, या दठकाणी असेम्बली हॉलसाठी बाींिकाम
परवानगी पुणे महानगरपामलकेने ददनाींक ८.७.२०११ रोजी ददली असून,
ददनाींक २६.१२.२०११ व

ोगव्ापत्र पा्ग -१,

ोगव्ापत्र पा्-२ ददनाींक २१.६.२०१२ अन्वये ददले आहे .

(२) सदर मॉल मध्ये परवागनगी न घेता केलेल्या बाींिकामावर पण
ु े महानगरपामलकेने
खालीलप्रमाणे सुचनापत्र बजावून त्या अन्वये कारवाई केली आहे.

i) महाराषर महानगरपामलका अधिननयमातील २६० (१) कलम नुसार तसेच ददनाींक ५.१२.२०१४

अन्वसे ii) महाराषर प्रादे मर्क व नगर रचना अधिननयम १९६६ चे कलम ५३(१) ददनाींक
२३.१२.२०१४ iii) सदर प्रकरणी सींबींधित ववकासक याींनी महानगरपामलकेच्या कारवाई ववरोिात
स्तपेमस स.ु क्र. १५८/१५, दावा दाखल केला असन
ू , मा. उच्च न्यायालयाने मनाई हुकुम ददलेला
आहे .
(३) होय. ददनाींक ३१ माचग, २०१५ पयांत धथए्रचे र्ो ्ॅ क्सची रक्कम १८,६९,६००/- इतकी
रलेली आहे . तसेच सदर ममळकतीची ममळकतकरापो्ी २०,०४,४७२/- रुपये जमा असुन रुपये

५,१६,०२५ इतकी ममळकतकर थकबाकी आहे .
(४)

उक्त

प्रचन

ाग

२

च्या

उत्तरात

महानगरपामलकेतफे कायगवाही करण्यात

स्तपष्

आली आहे .

केल्याप्रमाणे

सदर

प्रकरणी

पुणे

तथावप, सदर प्रकरणी मा. उच्च

न्यायालयाने मनाई हुकूम ददलेला आहे . सदर प्रकरणी महानगरपामलकेतफे कायागवाही केलेली
असल्याने कारवाई करण्याचा प्रचन उद््ावत नाही.
(५) पण
ु े महानगरपामलकेच्या हद्दीत करआकारणी झालेल्या मल््ी्लेक्स धथए्रची सींख्या १६
असून एकूण स्तक्रीनची सींख्या ७७ इतकी आहे .

___________

शासनाने नववन िायद्याप्रमाणे २००० सालापयांतच्या झोपडयाांना खळखपत्र दे ण्याबाबत
(११)

९७३२ (०६-०४-२०१५).

श्री.ववजय वडेट्टीवार (रा म्हपूरी) :
करतील काय :-

श्री.अब्दल
ु सत्तार (मसल्लोड), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

सन्माननीय गह
ृ ननमागण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) र्ासनाने नववन कायद्याप्रमाणे २००० सालापयांतच्या झोपडयाींना खळखपत्र दे ण्यात
यावे,यासाठी मुींबइगतील घा्कोपर (प.) येथे मेळावा घेतला असल्याचे ददनाींक १८ जानेवारी,
२०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, झोपडीिारकाींच्या या मागणीवर र्ासनाने काय ननणगय घेतला आहे वा घेण्यात
येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ७७ (10)
श्री. प्रिाश मेहता (०१-०९-२०१५) :(१) अर्ी वस्ततुश्स्तथती नाही.

(२) महाराषर र्ासन, गह
ृ ननमागण वव ाग, र्ासन ननणगय क्र. झोपघो-१००१/प्र.क्र.१२५/१४/ झोपसु-

१, दद.१६ मे, २०१५ नस
ु ार दद.१.१.२००० अथवा त्यापव
ू ीची झोपडी सींरक्षणपात्र ठरववण्याबाबत
तसेच त्यात प्रत्यक्ष राहणाऱया झोपडीवामसयाींचा ननवारा ननश्चचत करण्याबाबत र्ासन ननणगय

झालेला आहे . त्यानुसार सींबींधित उपश्जल्हाधिकारी (अनत./ननषका.) तथा सक्षम प्राधिकारी,
याींच्या कायागलयाकडून कायागवाही चालू आहे .
(३) प्रचन उद््ावत नाही.

___________
मुांबईतील साांताक्रुझ ववमानतळालगतच्या झोपडपयायाचे एसआरए योजनेच्या
नावाखाली घराांचा पुपा सव्हे िरण्यात येत असल्याबाबत

(१२)

९८०० (०७-०४-२०१५).

श्री.सांजय पोतनीस (िमलना), प्रा.वर्षाग गायिवाड (धारावी),

श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), डॉ.सांतोर्ष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम),
श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पूव)ग :

सन्माननीय गह
ृ ननमागण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

काय :-

(१) मुींबईतील साींताक्रुझ ववमानतळालगतच्या झोपडपयायाचे एसआरए योजनेच्या नावाखाली

घराींचा ुुपा सव्हे करण्यात येत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये ननदर्गनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

अधिकृत

व

अनधिकृत

झोपडपट्टया

र्ोिन
ू

काढण्यासाठी

ववमानतळ

प्राधिकरणाने झोपडपट्टयाींचा सव्हे करण्याची जबाबदारी एमएमआरडीएकडे सोपवली आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले आहे ,

(४) तद् नस
ु ार याप्रकरणी दोर्ी आढळून आलेल्या व्यक्तीींवर कोणती कारवाई केली आहे वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता (०५-०९-२०१५) :(१) व (२) अर्ी बाब ननदर्गनास आली नाही.
मींब
ु ई येथील ुत्रपती मर्वाजी आींतरराषरीय ववमानतळाचे ववस्ततारीकरण करण्याच्या

दृष्ीकोनातून

ववमानपतन

प्राधिकरणाच्या

जममनीवरील

झोपड्याींचे

पुनवगसन

करण्याच्या

अनुर्ींगाने तेथील झोपडपट्टीिारकाींची सवेक्षणाअींती पात्रता ननश्चचत करण्याच्या अनुर्ींगाने
र्ासनाच्या दद.१३.०७.२००७ च्या अधिसूचनेन्वये उपश्जल्हाधिकारी (अनत/ननषका) तथा सक्षम

प्राधिकारी याींची ननयुक्ती करण्यात आली आहे. त्यानुसार उपश्जल्हाधिकारी (अनत/ननषका),

मल
ु ींड
ु / ाींडुप/घा्कोपर व कुलाग याींच्याकडे ववमानपतन प्राधिकरणाच्या क्षेत्रावरील झोपड्याींची
पात्रता ननश्चचम करणे, ही जबाबादारी सोपववण्यात आली आहे . र्ासन ननणगय दद. २२.०७.२०१४

व दद. १६.०५.२०१५ अन्वये दद. १.१.२००० पयांतच्या झोपड्या सींरक्षणपात्र ठरववण्याबाबत
ननश्चचत केलेल्या कायगपध्दतीनुसार सींबींधित उपश्जल्हाधिकाऱयाींकडून या प्रकरणी सवेक्षणाची
कायगवाही चालू करण्यात आली आहे .

वव.स. ७७ (11)
तथावप, ववमानपतन प्राधिकरणाच्या बाधित जागेपैकी ता.अींिेरी, बामणपाडा येथील
जागेवर दद. २५.०६.२०१५ रोजी सींबींधित अधिकारी सवेक्षणास गेले असता स्तथाननक रदहवाचयाींनी
ववरोि केल्याने तेथील झोपड्याींचे सवेक्षण करता आले नाही.
या प्रकरणीमुींबई महानगर प्रदे र् ववकास प्राधिकरणाची प्रकल्प समन्वयक म्हणून

ननयुक्ती करण्यात आली आहे .

(३), (४) व (५) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
वानवडी येथील अपांग िल्याणिारी सांस्थेमधील स्वच्पता गह
ृ ात
अस्वच्पता ननमागण झाल्याबाबत

(१३)

१०८६० (०७-०४-२०१५).

श्री.योगेश हटळे िर (हडपसर), श्री.जगदीश मुळीि (वडगाव

शेरी), श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला) :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) वानवडी येथील अपींग कल्याणकारी सींस्तथेमिील स्तवच्ुता गह
ृ ात अस्तवच्ुता ननमागण झाली
आहे त, त्यामळ
ु े ववद्यार्थयाांचे आरोग्य िोक्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महानगरपामलकेने या बाबीींकडे अक्षम्य दल
ग केल्यामुळे हा प्रचन ददवसेददवस
ु क्ष

गीं ीर होत आहे म्हणून सींस्तथेने न्याय ममळावा यासाठी मागणीचे प्रचन मा.मुख्यमींत्री आणण
मा.आरोग्यमींत्रयाींना जानेवारी २०१५ च्या दरम्यान पाठववले, हे खरे ही आहे काय,

(३) असल्यास, पण
ु े महानगरपामलका एकीकडे स्तवच्ुता अम यान राबववताना दस
ु रीकडे
कायागलयाच्या गमलच्ु वस्तती ननवारण वव ागाकडून उडवाउडवीची उत्तरे ददली जात आहे त, हे
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबीींकडे गाीं ीयागने लक्ष दे ऊन र्ासन कोणती कायगवाही करणार आहे वा
करीत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-१०-२०१५) :(१) वानवडी येथील अपींग कल्याणकारी सींस्तथा ही खाजगी
सींस्तथा असून,

पुणे महानगरपामलकेच्या अधिपत्याखाली नाही.

(२) प्रचन उद््ावत नाही.
(३) प्रचन उद््ावत नाही.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ७७ (12)
िल्याण-डोंबबवली महानगरपामलिेच्या अधधपत्याखालील येणारा सांपण
ू ग
भाग लोिसांख्येची घनता, वाहतुिीची भेडसावणारी समस्या

(१४)

पूव)ग :

१२०२९ (०७-०४-२०१५).

श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पश्श्चम), श्री.रुपेश म्हात्रे (मभवांडी

सन्माननीय मुख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कल्याण-डोंबबवली महानगरपामलकेच्या अधिपत्याखालील येणारा सींपण
ू ग
घनता, वाहतुकीची

ाग लोकसींख्येची

ेडसावणारी समस्तया ननमागण झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या पररसरात एमएमआरडीए तफे मेरो रे ल सुरु करण्याबाबत ननणगय घेणार
आला आहे काय,असल्यास, त्याचे स्तवरुप काय आहे ,

(३) असल्यास, याबाबतचा सव्हे ररपो्ग र्ासनास प्रा्त झाला आहे काय, यावर र्ासनाने
कोणती उपाययोजना केली आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०९-२०१५) :(१) होय.
(२) नाही.
तथावप, ठाणे-म वींडी-कल्याण मागागसाठी योग्य सावगजननक जलद वाहतक
ू व्यवस्तथेची

ताींबत्रक -

आधथगक सस
ु ाध्यता तपासन
ू सववस्ततर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी मुींबई महानगर प्रदे र्

ववकास प्रधिकरणाकडून मे.डी. अपोलोननया, इ्ली आणण ्ी.सी.ई. मुींबई याींची सल्लागार
म्हणून ननयुक्ती करण्यात आली आहे . सदर प्रकल्पाच्या अींनतम मसूदा अहवाल माहे जानेवारी,
२०१६ पयांत अपेक्षक्षत आहे त.
(३) नाही.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
मुांबई उपनगरातील अांधेरी (पश्श्चम) येथील नक्षत्र गाडगनच्या बाजूला शासनाच्या आरषक्षत
जागेवर समाजिांटिानी अनतक्रमण िेल्याबाबत

(१५)

१२१८० (०८-०४-२०१५).

श्री.अममत साटम (अांधेरी पश्श्चम) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मुींबई उपनगरातील अींिेरी (पश्चचम) येथील नक्षत्र गाडगनच्या बाजूला र्ासनाच्या आरक्षक्षत
जागेवर परदे र्ी नावाच्या समाजकीं्कानी अनतक्रमण केले असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५
मध्ये वा त्या सम
ु ारास ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर अनतक्रमण ननषकासीत करण्याकररता कुठल्या प्रकारची कारवाई केली
आहे ,

(३) असल्यास, सदर अनतक्रमण ननषकसीत न करणाऱया अधिकाऱयाींवर र्ासनाने कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ७७ (13)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०९-२०१५) :(१) हे खरे आहे .
(२)

बह
ृ न्मुींबई

महानगरपामलकेमाफगत

सदर

अनतक्रमणावर

ददनाींक

२०.०२.२०१५

रोजी

ननषकासनाची कारवाई करण्यात आली आहे .
(३) व (४) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
महहला शौचालयाचा पुणे पॅटनग राज्यातील महापामलिाांनी राबववण्याबाबत
(१६)

१३६२० (०७-०४-२०१५).

श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :
काय :-

श्री.पांिज भज
ु बळ (नाांदगाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) मदहला र्ौचालयाचा पुणे पॅ्नग राज्यातील महापामलकाींनी राबवावा असे ननदे र् मा.उच्च
न्यायालयाने दद.१७ नोव्हें बर, २०१४ रोजी वा त्यादरम्यान र्ासनाला ददले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, प्रचन

ाग (१) बाबत र्ासनामाफगत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत

आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-१०-२०१५) :(१) होय,
”ममळून साऱया जणी” या स्तवयींसव
े ी सींस्तथेने मा. उच्च न्यायालय, मुींबई येथे पुणे र्हरातील
मदहलाींच्या स्तवच्ुता गह
ृ ाबाबत जनदहत याधचका क्र. ९८/२०११ दाखल केली आहे, सदर
प्रकरणी ददनाींक १८ नोव्हें बर, २०१४ रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान नवी मुींबई, कल्याण-

डोंबबवली, नागपूर इ. महापामलका ज्याप्रमाणे स्तवयींसेवी सींस्तथेच्या मदतीने मदहला स्तवच्ुता
गह
ृ ाबाबत कायगवाही करण्याबाबत तोंडी आदे र् ददले आहे त,
(२)

मा.

उच्च

न्यायालयाच्या

आदे र्ानुसार आवचयक

कायगवाही

करण्याबाबत

आयुक्त,

महानगरपामलका (सवग) व आयुक्त तथा सींचालक, नगरपररर्द प्रर्ासन सींचालनालय याींना
कळववण्यातत आले आहे ,
(३) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
मुांबई-नामशि महामागागवर ठाणे ते शहापूर दरम्यान ववना परवानगी १२ हजार
वेअर हाऊस गोदामे बाधली असल्याबाबत

(१७)

१४२५८ (०४-०४-२०१५).

श्री.सरदार तारामसांह (मल
ु ांड
ु ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) मींब
ु ई-नामर्क महामागागवर ठाणे ते र्हापरू दरम्यान ववना परवानगी १२ हजार वेअर हाऊस
गोदामे बािली असल्याचे जानेवारी २०१५ च्या र्ेव्च्या आठवड्यात र्ासनाच्या ननदर्गनास
आले आहे हे खरे आहे काय,

वव.स. ७७ (14)
(२) असल्यास, सदरहु गोदामाींना रस्तता दे ण्यासाठी र्ासनाने मुींबईला पाणी पुरवठा करणारी
तानसा-वैतरना िरणाची पाईप लाईन आहे , त्या पाईपलाईन व अन रस्तता बािण्याची परवानगी
ददली आहे हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदरहू रस्तता द अ
ु स्तती दरम्यान तानसा-वैतरणा िरणाची पाईपालाईन फु्ल्यास,
र्ासन जबाबदार राहाणार आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत सखोल चौकर्ी क अन र्ासनाने कोणती उपाययोजना केली

आहे वा

करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-१०-२०१५) :(१) हे अींर्त: खरे आहे .
(२), (३), (४) व (५) तानसा वैतरणा िरणाचे पाईप लाईप वरुन रस्तता बाींिलेला नसून गाव
जोडरस्तता तसेच पव
ू ीचा राषरीय महामागग ते गाव असे बाींिलेले रस्तते पव
ु ीचे आहे त.
___________
लोणार (श्ज.बुलकाणा) नगरपामलिेचे मालमत्ता धारिाांिडे थिबािी असल्याबाबत
(१८)

१५०३६ (०७-०४-२०१५).

राजा) :

डॉ.सांजय रायमल
े र (मसांदखेड
ु िर (मेहिर), डॉ.शमशिाांत खेडि

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) लोणार (श्ज.बुलढाणा) नगरपामलकेचे मालमत्ता िारकाींकडे रुपये १ को्ी ४३ लाख
थकबाकी

असन
ू

९० ्क्के

करवसल
ु ी

न झाल्यास र्ासनाच्या

सहायक अनद
ु ानापासन
ू

नगरपररर्द वींधचत राहण्याची र्क्यता ननमागण झाल्याचे ददनाींक ४ फेब्रुवारी, २०१५ रोजी वा
त्या सम
ु ारास ननदर्गनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मालमत्ता थकबाकीमुळे लोणार नगरपररर्दे ला र्ासनाकडून ममळणाऱया सहायक
अनद
ु ानापासन
ू मक
ु ावे लागणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, थकबाकीची कारणे काय आहे त या प्रकरणी चौकर्ी करुन तातडीने करवसल
ु ी
करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या आहे त व याबाबतची सद्यश्स्तथती काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०९-२०१५) :(१) होय.
(२) होय.

(३) नगरपररर्द लोणर ही क वगग नगरपररर्द आहे . वसूलीसाठी कमगचारी कमी असल्याने या
नगरपररर्दे च्या कराची थकबाकीमध्ये ददवसेंददवस वाढ होत होती. र्ासनाचे आदे र्ानुसार
एकूण मागणीमिून र्ासकीय मागणी वगळून खाजगी वसूली ९० ्क्के बींिनकारक केल्यामुळे

नगरपररर्ेदेने सन २०१४-१५ च्या वसल
ु ीसाठी सवग कमगचाऱयाींची ४ पथके तयार करुन प्रत्येक
करिारकाींचे घरोघरी

े्ी दे वन
ू एकूण मागणी रुपये १,४३,७४,०६७/- मिील र्ासकीय मागणी

रु. १,०८,५८,९६५/- पैकी रु.१,०१,२५,२६५/- म्हणजेच ९३.२४ ्क्के एवढी वसुली केलेली आहे.
___________

वव.स. ७७ (15)

िुलाग (प.) मुांबई येथील गाांधी मैदान हे खेळाच्या मैदानािरीता राखीव
असन
ू या मैदानावर अनधधिृत बाांधिाम होत असल्याबाबत

(१९)

१५०७६ (०८-०४-२०१५).

श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाग) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमागण मांत्री

(१) कुलाग (प.) मुींबई येथील गाींिी मैदान हे खेळाच्या मैदानाकरीता राखीव असून या मैदानावर
अनधिकृत बाींिकाम झाले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अनधिकृत बाींिकाम तोडण्याकरीता स्तथाननक रदहवार्ी याींनी श्जल्हाधिकारी व
महानगरपामलका याींच्यार्ी वेळोवेळी पत्रव्यवहार केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अनधिकृत बाींिकाम तोडण्याकरीता र्ासनाकडून कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता (०५-०९-२०१५) :(१) हे खरे आहे .
मौजे कुलाग, ता.कुलाग येथे न. .ू क्र.५८९ या ममळकतीच्या एकूण २५०५ चौ.मी. क्षेत्रापैकी

काही क्षेत्रावर खेळाचे मैदान असन
ू सदर मैदानावर तात्पुरत्या स्तवरुपाचे अनतक्रमणे सतत होत
असतात.

(२) हे खरे आहे .
(३) उक्त न. .ू क्रमाींकामिील ६५८ स्तके.याडग या जागेमध्ये २९ झोपड्या, १ र्ौचालय, १ मींददर
व १ मदरसा हे अनतक्रमणे आळढून आली आहे त. २९ झोपड्याींपैकी ५ झोपड्याींमध्ये

झोपडीिारकाींचे वास्ततव्य आढळून आले आहे त. उवगरीत २४ झोपड्या बींद श्स्तथतीत आढळून

आल्या आहे त. प्रस्ततुत झोपड्याींच्या ननषकासनाच्या अनुर्ींगाने सक्षम प्राधिकारी याींच्याकडे
मा.उच्च न्यायालयाच्या आदे र्ान्वये सुनावणीअींती पुढील योग्य ती कायगवाही करण्यात येईल.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

___________
मुांबईतील मररनड्राईव्ह सी रोड येथील मशवसदन या जुन्या उपिरप्रात
इमारतीचे अनधधिृत बाांधिाम िेल्याबाबत.

(२०)

१५७३० (०७-०४-२०१५).

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मुींबईतील मररनड्राईव्ह सी रोड येथील मर्वसदन या जुन्या उपकरप्रा्त इमारतीच्या ६ व्या
मजल्यावरील ्े रेसवर, इमारत मालकाने १९८० ते २००० या कालाविी ६ सदननकासहीत दोन

्लॅ ्चे अनधिकृत बाींिकाम केल्याचे महानगरपामलकेच्या असेसमें् एक्सयाक्् अहवालानुसार
मसध्द होवूनही अद्याप यावर र्ासन तथा महानगरपामलकेकडून अनधिकृत बाींिकामावर
कोणतीच कारवाई करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय,

वव.स. ७७ (16)
(२) असल्यास, सदरहू प्रकरणी गेले २ वर्ागत अनेक लोकप्रनतननिीींनी कागदोपत्री पुराव्यानस
ु ार
लेखी तक्रार ननवेदन ददले होते, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदरहू प्रकरणात बॉम्बे ्ाऊन ्लॉननींग अॅक्् १९६६ हा कायदा रद्द झालेला
असताींनाही, या कायद्याींतगगत बोगस मींजूर ्लॅ नची मादहती दे वून इमारत मालकाने अनधिकृत
बाींिकाम ननयममत करण्याची केलेली कायगवाही ननदर्गनास येऊनही अद्याप यावर र्ासनाने
कोणती कारवाई केली नाही, हे खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकर्ी करुन अनधिकृत बाींिकामावर कोणती कारवाई करण्यात
आली वा येत आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०९-२०१५) :(१) हे खरे नाही. सदर प्रकरणी इमारत मालकास
बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेतफे मनपा कायदा कलम ४८८ नुसार ददनाींक १०.०५.२०१२ अन्वये
स्तथळ

ननरीक्षणाकरीता

नो्ी

बजावण्यात

आली

होती.

प्रस्ततत
ु

प्रकरणी

बह
ु ग
ृ न्मींब

महानगरपामलकेकडे उपलब्ि असलेल्या अम लेखानुसार तसेच महापामलकेच्या इमारत प्रस्तताव
खात्याकडे उपलब्ि असलेल्या इमारत नकार्ा नोंदवहीनुसार, सदर इमारतीवर अनतररक्त

सहावा मजला बाींिण्याकररता इमारत मालकाद्वारे ददनाींक १४.०३.१९६६ रोजी बह
ृ न्मुींबई

महानगरपामलकेस प्रस्तताव सादर केल्याचे व त्यास ददनाींक ०८.०३.१९६७ रोजी मींजूरी ददली
असल्याचे ददसन
ू येते. यास्ततव इमारत मालकाने सादर केलेल्या मींजरू नकार्ाच्या आिारे

स्तथळ पाहणी केली असता, सदर इमारतीच्या सहाव्या मजल्यावर मींजूर नकार्ाप्रमाणे बाींिकाम
असल्याचे आढळून आले.

बह
ु ार सदर इमारतीच्या मालमत्ता करासाठी
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेकडील अम लेखानस

प्रथम करननिागरण सन १९६१-६२ पव
ू ीपासन
ू असल्याचे व सन १९७६-७७ पासन
ू उपलब्ि
अम लेखानस
ु ार सदर इमारत तळमजला + ६ मजले अर्ी करननिागरीत आहे . तथावप सदर

इमारतीच्या सहाव्या मजल्यावरील पररवास्ततूचे करननिागरण १९७६-७७ ते सन २०००-१० या
कालाविीच्या ननरीक्षण उताऱयामध्ये केलेले आहे.
(२) हे खरे आहे .
(३)

व

(४)

सदर

इमारतीच्या

्े रेसवरील

सहाव्या

मजल्याच्या

बाींिकामास

बह
ु ई
ृ न्मींब

महानगरपामलकेने मींजूरी ददलेली असल्यामळ
ु े सद्य:श्स्तथतीत कोणत्याही कारवाईची आवचयकता
ासत नाही.

___________
सोलापूर येथील यांत्रमाग िामगाराांनी िाम बांद आांदोलन िेल्याबाबत
(२१)

१६५४६ (१२-०८-२०१५).

िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.सुननल राऊत

(ववक्रोळी), श्री.गुलाबराव पाटील (जळगाव ग्रामीण), श्री.अजन
ुग खोतिर (जालना), श्री.सांजय
पोतनीस (िमलना), श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील

वव.स. ७७ (17)
(१) सोलापूर येथील यींत्रमाग कामगाराींचे काम बींद आींदोलन माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्या

सुमारास बरे च ददवस चालू असताींना त्याची दखल र्ासनाने न घेतल्यामुळे तेथील कामगाराींवर
खढवलेली उपासमारीची वेळ यामळ
ु े एका कामगाराचा मत्ृ यु झाला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे , चौकर्ीत काय आढळून आले आहे व
मत
ृ कामगाराींच्या कु्ुींबीयाींना ददलेला मदतीचा तपर्ील काय आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची सवगसािारण कारणे काय आहे त?
श्री. प्रिाश मेहता (१५-१०-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) प्रचन उद््ावत नाही.
(३) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
औरां गाबाद येथील पावणी पररर्षदे च्या टोलनाक्यावर दां डात्मि िारवाई
(२२)

िेल्यानांतर पुन्हा अधधि पैसे घेतले जात असल्याची तक्रार

१६५७३ (१३-०८-२०१५).

(मुांबादे वी) :

श्री.अममत ववलासराव दे शमख
ु (लातूर शहर), श्री.अममन पटे ल

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद येथील ुावणी पररर्दे च्या ्ोलनाक्यावर दीं डात्मक कारवाई केल्यानींतर पुन्हा

अधिक पैसे घेतले जात असल्याची तक्रार रष्ष्ाचार ननमुलन
ग
अम यानाने मुख्याधिकारी
याींच्याकडे केली आहे , हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, उपरोक्त ्ोलनाक्यावर सीसी्ीव्ही बसवावेत व त्याींचे ननयींत्रण ुावणी
पररर्दे मध्ये ठे वावे त्याप्रमाणे ्ोल नाक्यावर तक्रार पेयाया ठे वण्यास व सींबींधित ठे केदारावर
कारवाई करावी अर्ी मागणी स्तथाननकाींनी केली हे खरे आहे काय

(३) असल्यास, उपरोक्त मागणीवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत
आहे
(४) अद्याप कायगवाही केली नसल्यास होणा-या ववलींबाची कारणे काय आहे त
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-१०-२०१५) :(१) होय,
(२) होय,
(३) सध्याच्या कींत्रा्दाराचे कींत्रा् ददनाींक ०७ स््ें बर, २०१५ रोजी सींपत असून नवीन
करारनामा मा. उच्च न्यायलय, खींडपीठ औरीं गाबाद याींच्याकडून पडताळणी करुन घेण्यात येत
असून

त्यात

्ोलनाक्यावर

सीसी्ीव्ही

बसवून

त्याचे

ननयींत्रण

ुावणी

पररर्दे मध्ये

ठे वण्याबाबतच्या अ्ीचा समावेर् करण्यात आला आहे ,नववन सि
ु ाररत करारनाम्याच्यावेळी

ुावणी पररर्दे माफगत ्ोल नाक्यावर तक्रार पे्या बसववण्याचे येणार आहे त, असे मुख्य
अधिर्ासी अधिकारी, ुावणी पररर्द, औींरगाबाद याींनी कळववले आहे ,
(४) प्रचन उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ७७ (18)
सायन िुलाग दरम्यान ममठ नदीच्या िाठावर ३० एिर जागेवर
महाराष्ट्र ननसगग उद्यान पर्
ु वन ििास िरण्याबाबत

(२३)

१६५८३ (१२-०८-२०१५).

श्री.अममत ववलासराव दे शमख
ु (लातूर शहर), श्री.अममन पटे ल

(मांब
ु ादे वी), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), अॅड.आमशर्ष शेलार (वाांद्रे पश्श्चम), श्री.मांगेश
िुडाळिर (िुलाग), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.पर्थ
ृ वीराज चव्हाण (िराड दषक्षण) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सायन कुलाग दरम्यान ममठी नदीच्या काठावर ३७ एकर जागेवर महाराषर ननसगग उद्यान
पुर्वन िकासाच्या नावाखाली एमएमआरडीएने एका खाजगी कींपनीला दे ण्याचा करार केल्याचे माहे
मे-२०१५ मध्ये वा त्या सुमारास ननदर्गनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या उद्यानाच्या व्यवस्तथापनाचे आणण त्याबाबतचे ननणगय घेण्याचे अधिकार
असणारे राज्याचे मुख्य सधचवाींना अींिारात ठे वून एमएमआरडीएने ननणगय घेतल्याची

बाब

ननदर्गनास आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या महाराषर ननसगग उद्यान पुर्वन िकासच्या प्रकरणाची चौकर्ी करण्यात आली
काय,

(४) असल्यास, चौकर्ीत काय आढाळून आले व त्यानस
ु ार सदर प्रकरणी कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-१०-२०१५) :(१) महाराषर ननसगग उद्यानाची जागा ही कोणत्याही
खाजगी अथवा बा्य कींपनीला हस्तताींतरत केलेली नसून सदर जममन महाराषर ननसगग उद्यान
सोसाय्ी याींच्याकडेच आहे ,

(२) आबझवगर ररसचग फाऊडेर्न याींना महाराषर ननसगग उद्यानाच्या व्यापक रुपातरासींद ागत
ज्ञान ाधगदार (Knowledge Partner) म्हणून घेण्याकररता प्राधिकरणाने
सामींजस्तय करार केलेला आहे , या

करारानस
ु ार, आबझवगर ररसचग

त्याींचे सोबत

फाऊडेर्न या व्यापक

रुपाींतराकरीता जागनतक स्तपिाग घेतील व ववजेत्याची ननवड करुन त्यासोबत अींनतम बह
ृ त
योजना आराखडा तयार करण्यास प्राधिकरणास मदत करतील,
(३), (४) व (५) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
सोलापूर श्जल्हयातील मांगळवेका तालुक्याच्या मातीमध्ये ववववध धातु आकळल्याबाबत
(२४)

१६६७४ (१८-०८-२०१५).

श्री.भारत भालिे (पांकरपूर), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय खननिमग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापूर श्जल्हयातील मींगळवेढा तालुक्याच्या मातीमध्ये सोने, चाींदी, ्लॅ द्नम इत्यादी
अमल्
ु य िातू असल्याचे मींगळवेढा तालक्
ू यातील कदम गरु
ु जी महाववद्यालयात केलेल्या
प्रयोगात आढळून आले आहे, हे खरे आहे काय,

वव.स. ७७ (19)
(२) असल्यास, सदर प्रयोगाची उधचत दखल अद्याप र्ासकीय अधिका-याींनी घेतलेली नाही, हे
ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर प्रयोगाबाबत उदामसनता दाखववण्याची सवगसािारण कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता (१५-०९-२०१५) :(१) डॉ. एस डी कदम याींनी मींगळवेढा पररसरात सोने, चाींदी,
इ खननजाींचा आढळ असल्याबाबत सींर्ोिनाची कागदपत्रे र्ासनास सादर केली होती.
राज्यामध्ये चाींदी, सोने इ मौल्यवान खननजाींचे सींर्ोिन

ारतीय

ूवैज्ञाननय सवेक्षण वव ाग,

नागपरू याींनी केलेले असल्याने डॉ कदम याींचे सींर्ोिनाचे कागदपत्र त्याींचेकडे ताींबत्रक
अम प्रायासाठी सींचालक,

ूववज्ञान व खननकमग सींचालनालय, नागपूर याींचेद्वारे पाठववण्यात

आले होते. डॉ. कदम याींनी सादर केलेल्या सींर्ोिन कागदपत्रात नमूद केलेले ननषकर्ग प्रचमलत
ताींबत्रक ननकर्ाच्या आिारे मान्य करता येण्यासारखे नसल्याचे मत

ारतीय

सवेक्षण वव ाग याींनी व्यक्त केले आहे .
सन २००९-१० दरम्यान मींगळवेढा येथे

ारतीय

ूवैज्ञाननय सवेक्षण आणण

ूवैज्ञाननय
ूववज्ञान

व खननकमग सींचालनालय, नागपूर याींचे माफगत सींयुक्त सवेक्षण करणेत आले होते. त्यात
कोणतेही मौल्यवान िातू आढळलेले नाहीत.
(२) हे खरे नाही.

(३) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
भोिर (ता.श्ज.नाांदेड) येथील प्रोत्साहन ववशेर्ष बालिामगार प्रमशक्षण िेंद्राच्या िमगचाऱ्याांना
(२५)

तब्बल दोन वर्षग तीन महहन्यापासन
ू वेतन ममळाले नसल्याबाबत

१७१२७ (१४-०८-२०१५).

श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे वी),

श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.मधि
ु रराव चव्हाण (तळ
ु जापूर) :
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय िामगार

ोकर (ता.श्ज.नाींदेड) येथील प्रोत्साहन ववर्ेर् बालकामगार प्रमर्क्षण केंद्राच्या कमगचाऱयाींना

तब्बल दोन वर्ग तीन मदहन्यापासूनचे वेतन ममळाले नसल्याचे माहे , मे, २०१५ रोजी वा त्या
सुमारास ननदर्गनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, श्रममींत्रालय

ारत सरकारच्या वतीने श्जल््यात एकूण १० प्रोत्साहन ववर्ेर्

बालकामगार प्रमर्क्षण केंद्र चालत असन
ू मर्क्षणापासन
ू कोसो दरू असणारे धगट्टी फोडणे,
वेठबबगारी करणे, बाींिकाम बबगारी,

ींगार गोळा करणे, गॅरेज काम, हॉ्े ल काम, रे ल्वेत

खाद्यपदाथग ववकणे, बु् पॉमलस करणे अर्ा लहान लहान असलेल्या ५०० बालकामगाराींना

मर्क्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम केंद्रामाफगत १२० कमगचारी सातत्याने करीत असून
या कमगचाऱयाींना मागील दोन वर्ागपासन
ू वेतन ममळाले नसल्याने त्याची गैरसोय होत आहे हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कमगचाऱयाींना थककत वेतन ममळण्याबाबत
र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, यामागील ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ७७ (20)
श्री. प्रिाश मेहता (१६-११-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे ,
(२), (३) व (४)

ोकर (ता.श्ज.नाींदेड) येथील ववर्ेर् बाल कामगार प्रमर्क्षण केंद्रात कायगरत

असलेल्या कमगचाऱयाींच्या मानिनाची दे यके ववदहत मद
ग ा
ु तीत सादर न होणे, त्र्
ु ीींची पत
ु त
करण्यासींद ागतील

कागदपत्राींची

पुतत
ग ा

न

होणे,

श्जल्हाधिकारी

कायागलयातील

सींबींधित

अधिकारी/कमगचाऱयाींच्या दे यकावर स्तवाक्षऱया न होणे आदी ताींबत्रक व प्रर्ासकीय कारणाींमुळे

दे यके मींजूरीस झालेल्या ववलींबामळ
ु े सींबींधिताींचे मानिन वेळेवर झालेले नाही, ही वस्ततुश्स्तथती
आहे .

तथावप, आता प्रस्ततत
ु ची दे यके मींजरू झाली असन
ू स््ें बर, २०१३ ते एवप्रल, २०१४ या

कालाविीतील मानिनाची रक्कम सींबींधिताींना अदा करण्यात आली आहे . माहे मे, २०१४
पासूनच्या मानिनाची रक्कम केंद्र र्ासनाकडून अनुदान प्रा्त होताच वा्प करण्यात येणार
आहे .

___________
मुांबई म्हाडा, मुांबई महानगरपामलिा, श्जल्हाधधिारी आणण
खाजगी जागेवरील एसआरए योजना

(२६)

१७४७६ (११-०८-२०१५).

अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिुवा), श्री.अस्लम शेख (मालाड

पश्श्चम), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी) :
करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमागण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) मुींबई म्हाडा, मुींबई महानगरपामलका, श्जल्हाधिकारी आणण खाजगी जागेवरील एसआरए
योजना या

रदहवाचयाींना पात्र अपात्र

प्रकक्रयेत अडकल्या असल्यामुळे या योजना सुरु

करण्यासाठी पात्र अपात्र प्रकक्रया अधिक सल
ु

करण्याची गरज असल्याचे माहे एवप्रल, २०१५

मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्गनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, एसआरए मध्ये पात्र अपात्र प्रकक्रयेतील योजनाींमिील त्रु्ी दरु करण्याबाबत
र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. प्रिाश मेहता (२८-०९-२०१५) :(१) व (२) महाराषर झोपडपट्टी (सु.नन.व.पु) अधिननयम
१९७१ मध्ये सुिारणा करुन सींरक्षणपात्र झोपडीसाठी अहगता ददनाींक १ जानेवारी, १९९५ याजवजी

१ जानेवारी, २००० असा सि
ु ारीत करण्यात आला आहे . त्यास अनुसरुन दद. १.१.२००० या
त्यापूवींच्या झोपडीत प्रत्यक्ष वास्ततव्य असणाऱया झोपडीवामसयाींचा ननवारा ननश्चचत करण्यासाठी

र्ासन ननणगय, गह
ु े, २०१४ अन्वसे मागगदर्गक तत्वे ववदहत केलेली
ृ ननमागण वव ाग दद. २२ जल
होती.

झापडपट्टी

पुनवगसन

योजनेतील

पात्रता

तपासण्याच्या

कायगपध्दतीत

अधिक

सुसुत्रता/सुल ता यावी म्हणून उक्त मागगदर्गक तत्वे अधिक्रममत करुन सुिारीत मागगदर्गक
तत्वे र्ासन ननणगय दद. १६ मे,२०१५ अन्वये ननगगममत केलेली आहेत.
(३) प्रचन उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ७७ (21)
एमएमआरडीएने सुरु िेलेली मोनो रे ल्वे ठाणे, मभवांडी व
िल्याण येथे प्रस्ताववत िेल्याबाबत

(२७)

१७५२२ (११-०८-२०१५).

श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) एमएमआरडीएने सरु
ु केलेली मोनो रे ल्वे सध्या तोयायात असल्याने प्रस्तताववत असलेल्या

ठाणे, म वींडी व कल्याण येथे सरु
ु होणारा तीन हजार को्ीचा मोनोचा प्रकल्प रद्द करण्याची

नामुषकी एमएमआरडीए प्रर्ासनावर आली असल्याचे माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदर्गनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त मोनो रे ल्वेमागग व्यवहायग नसल्याचा ननवागळा सल्लागाराने ददला असून
सदरहू मोनोरे ल्वे मागग व्यवहायग बनववण्याकररता र्ासन आवचयक कायगवाही करणार वा करीत
आहे काय,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-१०-२०१५) :(१) व (२) मुींबई मोनोरे ल प्रकल्पाचा दस
ु रा ््पा सुरु
झाल्यानींतर मोनोरे लचे उत्पन्न वाढणे अपेक्षक्षत आहे . ठाणे-म वींडी-कल्याण या मागागकररता

मोनोरे ल प्रकल्पाचा ताींबत्रक-आधथगक सुसाध्यता अ्यास करण्यासाठी मुींबई महानगर प्रदे र्
ववकास

प्राधिकरणाने

ननयुक्त

केलेल्या

मेससग

राई्स

या

सल्लागाराने

सदर

ननयुक्त

आधथगकदृषयाया व्यवहायग नाही, अर्ी मर्फारास केली आहे , ठाणे-म व
ीं डी-कल्याण मागागकररता

सावगजननक जलद वाहतक
व्यवस्तथेचा या पररसरातील होणारा सीं ाव्य जलद ववकास व
ु

प्रवार्ाींची सींख्या ववचारात घेवून ताींबत्रक-आधथगक सुसाध्यता आणण सववस्ततर प्रकल्प अहवाल
पुन्हा तयार करण्यासाठी मेससग डी अपोलोननया,इ्ली व ्ीसीई, मुींबई याींची माहे एवप्रल, २०१५

मध्ये मुींबई महानगर प्रदे र् ववकास प्राधिकरणामाफगत ननयुक्ती करण्यात आली असून सदर
प्रकल्पाचा अींनतम मसुदा माहे जानेवारी, २०१६ पयगत अपेक्षक्षत आहे ,
(३) प्रचन उद््ावत नाही.

___________
पुणे महानगरपामलिा प्रशासनाने शहरात फेरीवाला धोरण राबववण्याबाबत
(२८)

१७६२२ (११-०८-२०१५).

श्री.योगेश हटळे िर (हडपसर) :
काय :-

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.ववजय वडेट्टीवार (रा म्हपूरी),

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) केंद्र सरकारच्या फेरीवाला िोरणानुसार पुणे महानगरपामलका प्रर्ासनाने र्हरात केलेल्या
सवेक्षणात

२६

हजाराहून अधिक पथारी व्यवसानयकाींची नोंदणी झाली आहे . या
व्यावसानयकाींकडून र्ुल्क आकारणी आणण दीं ड वसल
ू करण्यात येणार आहे मात्र गेल्या दहा

मदहन्यापासून या सींबींधिताचा प्रस्तताव मख्
ु य स ेत मींजूर होवू र्कलेला नाही. त्यामुळे
पामलकेला ९० को्ी  अपयाींच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागले असल्याचे माहे एवप्रल, २०१५
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्गनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ७७ (22)
(२) असल्यास, उत्पन्न वाढीच्या या पयागयावर र्ासनाने ननणगय घेवून काय कायगवाही केली
आहे , वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-१०-२०१५) :(१) सदर बाब अींर्त् खरी आहे .
नववन फेरीवाला िोरणाअींतगगत आकारावयाच्या परवाना र्ल्
ु क वाढीचे प्रस्ततावास महास ेची

मींजूरी माचग, २०१५ पूवी ममळे ल, या आिारे सन २०१५-१६ चा अथगसींकल्प मींजूर करण्यात
आला आहे. सदर अथगसक
ीं ल्पात फेरीवाला अनुज्ञापत्रापो्ी रुपये १२ को्ी तसेच पथारी व
व्यावसानयक फी पो्ी रुपये २७ को्ी अर्ी एकूण रुपये ३९ को्ी सीं ाव्य उत्पन्न महास ेने
मान्य केलेली आहे.

तथावप, सदर प्रस्ततावास महास ेची मींजरू ी ममळणे प्रलींबबत आहे . सदर प्रस्ततावास

मान्यता ममळाल्यास सन २०१५-१६ या चालू वर्ागकररता उक्त रकमेची वसुली होणे र्क्य आहे .
पररणामी महानगरपामलकेचे उत्पन्न बुडाले, असे म्हणता येणार नाही.
(२)

वाढीव

दराच्या

मान्यतेकररता

प्रलींबबत

असलेल्या

प्रस्ततावास

महास ेची

मान्यता

ममळणेकामी महापामलका प्रर्ासनाकडून पाठपुरावा करण्यात येत आहे .
(३) प्रचन उद््ावत नाही.

___________

राज्यातील यांत्रमाग उद्योगाांमध्ये िाम िरत असलेल्या िामगाराांच्या मागण्याांबाबत
(२९)

१७९४० (१४-०८-२०१५).

श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर),

श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.किसन

िथोरे (मरु बाड), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.अबू आजमी (मानखद
ू ग मशवाजीनगर), श्री.
हर्ुमंत डोळस (माळमशरस), श्री. शशशक ंत शशंदे (िोरे गाव) :

सन्माननीय िामगार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील सोलापूर,कोल्हापूर,माळे गाव, आणण म वींडी पररसरातील यींत्रमाग उद्योगाींमध्ये

काम करत असलेल्या लाखो कामगाराींच्या मागण्याींवर ननणगय घेण्यासाठी र्ेकडो यींत्रमाग
कामगाराींनी मुींबईतील आझाद मैदानामध्ये दद २० मे २०१५ रोजी मोचाग काढून आींदोलन केलेले
होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी केलेल्या मागण्याींचे थोडक्यात स्तवरुप काय आहे तसेच राज्यातील
यींत्रमाग कामगाराींच्या समस्तया सोडववण्यासींद ागत कोणता पाठपुरावा केला वा करण्यात येत
आहे ,

(३) असल्यास, उक्त प्रचन

ाग (१) व (२) मिील प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायगवाही केली

वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता (०५-११-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे , ददनाींक २० मे, २०१५ रोजीचे यींत्रमाग
कामगार सींघ्ना सींयुक्त कृती सममती, सोलापूर याींचे मा.मुख्यमींत्री महोदय याींना अरामेर्ीत
केलेले ननवेदन अ.म.ु स (वस्तत्रोद्योग) याींचेमाफगत या वव ागाकडे उपलब्ि करुन दे ण्यात आलेले
आहे .

वव.स. ७७ (23)
(२) सदरच्या ननवेदनामध्ये यींत्रमाग कामगराींना ककमान वेतन ममळवून दे ण्यात यावे, यींत्रमाग

उद्योगात ककमान वेतन कायद्याची अींमलबजावणी करणे, यींत्रमाग कामगाराींना ८ तासाचे काम
ननश्चचत करणे, घर बाींिणीसाठी

र्ासनाच्या वतीने प्रत्येकी ५ लाख रुपये दे ण्यात यावे व

यींत्रमाग कामगार कल्याण मींडळ
आहे .

स्तथापन करावे या मागण्याींचा समोवर् आहे ,

यींत्रमाग कामगार कल्याण मींडळाची स्तथापना करण्याबाबत कायगवाही र्ासनस्ततरावर सुरु

(३) यींत्रमाग कामगाराींसाठी स्तवतींत्र मींडळ गठीत करण्याबाबतची बाब र्ासनाच्या ववचारािीन
असन
ू त्यावर र्ासनस्ततरावर कायगवाही चालू आहे .
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

___________
िोल्हापूर श्जल््यात सेवाननवत्ृ तीधारिाांना एम्पालॉईज प्रॉश्व्हडांट फांड
(३०)

(ईपीएफ ननवत्ृ ती वेतन) ममळण्याबाबत

१८४८१ (१४-०८-२०१५).

श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मांरा 
ु ा िळवा),

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर) :

सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील

(१)

अयद्ययावतीकरण

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :कोल्हापूर

श्जल््यात

्यातीच्या

दाखल्याचे

रें गाळल्यामुळे

सेवाननवत्ृ तीिारकाींना एम्पालॉईज प्रॉश्व्हडीं् फींड (ईपीएफ ननवत्ृ ती वेतन) माहे जानेवारी, २०१५
वा त्या दरम्यान ममळाले नाही हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे कायव त्यात काय आढळून आले,

(३) असल्यास, तदनुसार सेवाननवत्ृ तीिारकाींना प्रलींबबत असलेली पेन्र्न व इतर ला ाचे पैसे
दे ण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता (१३-१०-२०१५) :(१), (२) (३) व (४)
कोल्हापूर श्जल्हातील

सेवाननवत्ृ तीिारकाींपैकी

ज्या सेवाननवत्ृ तीिारकाींचे माहे नोव्हें बर,

व डडसेंबर, २०१४ पयांतचे जीवन प्रमाणपत्र (हयातीचे दाखले) बँकाींकडून पाठववण्यात आलेले
आहे त, अर्ा सेवाननवत्ृ तीिारकाींचे ननवत्ृ तीवेतन माहे जानेवारी, २०१५ पासून सुरु करण्यात
आलेले आहे .

ज्याींचे

हयातीचे

दाखले

आलेले

नाहीत

ककीं वा

मादहती

अपूणग

आहे

अर्ा

सेवाननवत्ृ तीिारकाींचे हयातीचे दाखले सींपूणग मादहतीसह बँकाींमाफगत मागववण्यात आले आहे त.

ज्या सेवाननवत्ृ तीिारकाींना आजपयांतचे हयातीचे दाखले दे ण्यात आलेले आहे त, अर्ा सवग

सेवाननवत्ृ तीिारकाींना माहे जानेवारी, २०१५ पासून आजतगायताचा सेवाननवत्ृ ती वेतनातील
फरक दे ण्यात आलेला आहे .

हयातीच्या दाखल्याींचे अद्ययावतीकरण करण्याची बाबकेंद्र र्ासनाच्या अधिपत्या
खालील कमगचारी

ववषय ननिी सींगठन कायागलयाच्या अखत्याररतील असून त्याबाबतची

कायगवाही पुढील वर्ागपासन
ू सुरु होणार आहे .

___________

वव.स. ७७ (24)
इचलिरां जी (श्ज.िोल्हापूर) येथील िामगाराांनी त्याांच्या मागण्यासाठ
(३१)

सहाय्यि िामगार आयुक्त िायागलयावर मोचाग नेल्याबाबत

१८४९१ (११-०८-२०१५).

श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल) :

सन्माननीय िामगार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) इचलकरीं जी (श्ज.कोल्हापरू ) येथील ४ हजार बाींिकाम कामगाराींनी ददनाींक १५ मे २०१५

रोजी वा त्यासुमारास त्याींच्या मागण्यासाठी सहाय्यक कामगार आयुक्त कायागलयावर मोचागचे
आयोजन करण्यात आले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मोचेकऱयाींच्या मागण्या काय आहे त व त्यापैकी कोणकोणत्या मागण्या मान्य
करण्यात आल्या आहे त,
(३) असल्यास, सदर मागण्याींच्या अनुर्ींगाने र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता (१४-१०-२०१५) :(१) हे खरे आहे .
(२) व (३) कोल्हापूर वव ागातील इचलकरीं जी कायागलयातील सम
ु ारे ४००० कामगाराींना १५
ददवसात ३००० रुपये योजनेचा ला

द्यावा, ७००-८०० अजाांची पडताळणी करुन आठ ददवसात

कामगाराींना वेगवेगळ्या योजनेचा ला

द्यावा, आर्ीजीएस न झालेल्या कामगाराींना िनादे र्

द्यावेत, मयत कामगाराींच्या वारसाला योजनेचा ला

द्यावा, अींत्यावविीचे िनादे र् नतस-या

ददवर्ी द्यावेत, मर्षयवत्ृ ती व इतर योजनेच्या रक्कमेत दप
ु ्ीने वाढ करावी, नैसधगगक मत्ृ यू

प्रकरणी कामगाराींना रु. १ लाख ममळावेत, मेडीकेअर ्ी.पी.ए.प्रस्तताव ददरीं गाई ववरोिी कारवाई
करणे, घरासाठी रु. ५ लाख अनद
ु ान व रु.१० लाख कजग द्यावे, मींडळावर मस्ू चा प्रनतननिी
घेणे, कामगाराींच्या मुलीच्या डडलीव्हरीकरीता ननिी ममळणे, कामगार कायागलयातील व
कल्याणकारी मींडळातील ररक्त जागा

रणे इ. मागण्या मोचेक-याींच्या होत्या.

रु.३०००/- आधथगक सहाय्य ममळण्याबाबतच्या मागणीस अनस
ु रुन पात्र कामगाराींना उक्त

योजनेतगगत

ननिी

वा्प

करण्याची

कायगवाही

इचलकरीं जी

कायागलयामाफगत

सुरु

आहे.

इचलकरीं जी येथील पात्र बाींिकाम कामगाराींच्या पाल्याींना रु. ९,९५,०००/- इतके मर्षयवत्ृ तीचे
वा्प करण्यात आले आहे . आर्ीजीएस न झालेल्या कामगाराींचा बँकेकडून चौकर्ी अहवाल
घेऊन, ४९ कामगाराींना ला

प्रदान करण्यात आले आहे . मयत झालेल्या २१ कामगाराींच्या

वारसास रु. २,५२,०००/- इतका ला
अींत्यवविी योजनेंतगगत ला

प्रदान करण्यात आला आहे ,
दे ण्याबाबतचा एकही प्रस्तताव इचलकरीं जी कायागलयाकडे

प्रलींबबत नाही. तसेच आरोग्य ववमा योजनेची मुदत सींपलेली आहे .

दद. २८ मे, २०१५ रोजी महाराषर इमारत व इतर बाींिकाम कामगार कल्याणकारी

मींडळाचे गठण करण्यात आले असून मींडळाचे कामकाज गनतमान होण्याच्या दृष्ीने बा्य

यींत्रणेमाफगत कींत्रा्ी पध्दतीने कमगचाऱयाींच्या सेवा घेण्यात आल्या आहे त, काही योजनाींचा
आढावा घेऊन मूल्यमापनाअींती योजना पुढे चालू ठे वावी अथवा काही नवीन योजना सुरु
करण्याबाबत कायगवाही ववचारािीन आहे ,

वव.स. ७७ (25)
(४) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
मशवडी न्हावा-शेवा हाबगर मलांिसाठ (एमटीएचएल) द्यावा लागणा-या जममनीचे बीपीटी आणण
जेएनपीटी नव्याने मल्
ु याांिन िरणार असल्याबाबत
(३२)

१८९४३ (११-०८-२०१५).

श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधगन), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),

श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) मर्वडी न्हावा-र्ेवा हाबगर मलींकसाठी (एम्ीएचएल) द्यावा लागणा-या जममनीचे बीपी्ी
आणण जेएनपी्ी नव्याने मुल्याींकन करणार आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनामाफगत चौकर्ी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व तदनुसार पुढे कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-१०-२०१५) :(१) होय,
(२), (३) व (४) मुींबई पारबींदर प्रकल्पाकररता लागणाऱया जममनीचे मुल्याींकन माफक दराने
करण्याबाबत केंद्रीय बींदर वव ाग याींना ददनाींक १८ स््ें बर, २०१४ च्या पत्राद्वारे ववनींती केली

होती, त्यानस
ु ार मुींबई पो्ग रस्त् याींनी ददनाींक ११ मे, २०१५ रोजीच्या पत्रान्वये मुींबई पारबींदर

प्रकल्पाकररता लागणाऱया जममनीचे मल्
ु याींकन प्राधिकरणाला कळववले आहे , तद्नींतर २५ जन
ू
२०१५ रोजी सधचव (बींदरे ), केंद्र र्ासन याींचेबरोबर झालेल्या बैठकीमध्ये मुींबई पो्ग रस्त् याींना

बदर ननयमावली २०१४ च्या अिीन राहून प्रकल्पासाठी लागणाऱया जमीनीच्या मुल्याींकनामध्ये
महाराषर र्ासनास अधिक सवलत दे ता येईल ककीं वा कसे याची पडताळणी करण्याबाबत सूचना

ददल्या आहे त, या अनुर्ींगाने मुींबई पो्ग रस्त् व मुींबई महानगर प्रदे र् ववकास प्राधिकरणाच्या
अधिकाऱयाींमध्ये ददनाींक १० जल
ु ,ै २०१५ रोजीच्या बैठकीमध्ये चचाग झाली यामध्ये मींब
ु ई पो्ग

रस्त्तफे मुल्याींकनातील काही बाबीींचा फेरववचार करावा असे ठरले याबाबतची कायगवाही मुींबई
पो्ग रस्त्कडून प्रगतीपथावर आहे .

___________

मसांधुदग
ु ग श्जल्हयामध्ये सोने आणण लॅ हटनमच्या खाणी असल्याबाबत
(३३)

१८९६१ (१२-०८-२०१५).

श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधगन), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),

श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.अश्जत पवार (बारामती), श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील

(उस्मानाबाद), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरां ग बरोरा
(शहापरू ), श्री.भास्िर जाधव (गह
ु ागर), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव), श्री.सरु े श लाड (िजगत),
श्री.मिरां द जाधव-पाटील (वाई), श्री.शामराव ऊफग बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.अतल
ु
भातखळिर (िाांहदवली पूव)ग , श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय खननिमग मांत्री पुढील

वव.स. ७७ (26)
(१) मसींिुदग
ु ग श्जल्हयामध्ये रे डी, सातेली, नतरोडा आणण कळणे या गावात सोने आणण
्लॅ द्नमच्या खाणी असल्याचे माहे एवप्रल, २०१५ च्या र्ेव्च्या स्ताहात उघडकीस आले, हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनामाफगत चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून
आले व तदृनुसार सोने आणण ्लॅ द्नमचे बेकायदा उत्खनन होवू नये म्हणून र्ासनाने कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता (२८-०८-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
ठाणे व नवननममगत पालघर श्जल््याचे वाकते नागरीिरणामुळे
अश्ग्नशमन यांत्रणा स्थापन िरण्याबाबत

(३४)

१९०४० (११-०८-२०१५).

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा),
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा),
श्री.रुपेश म्हात्रे (मभवांडी पव
ू )ग : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ठाणे व नवननममगत पालघर श्जल््याचे वाढते नागरीकरण व त्यामुळे ननमागण झालेली मोठी
र्हरे कायगरत असलेल्या महानगरपामलका तसेच एमएमआरडीचे कायगक्षेत्र ववचारात घेता या

दोन्ही श्जल््यासाठी स्तवतींत्र प्र ावी, सक्षम व अद्यावत अर्ी अश्ग्नर्मन यींत्रण अद्याप
अश्स्ततत्वात नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, अद्ययावत अर्ी ननयींत्रणासाठी उ ारण्याबाबत र्ासनाने काय उपाययोजना
करणार आहे वा करीत आहे ,
(३) असल्यास, सदर यींत्रणा केव्हापासन
ू अश्स्ततत्वात येईल,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-१०-२०१५) :(१), (२) व (३) हे खरे

नाही, ठाणे व पालघर

श्जल््यातील महानगरपामलका व नगरपामलकेत अश्ग्नर्मन यींत्रणा कायगरत असन
ू महाराषर

अश्ग्नसुरक्षा अम यानाच्या ननकर्ानुसार त्याींना अश्ग्नर्मन यींत्रणा सक्षमीकरणासाठी अनुदान
दे ण्यात आले आहे.

(४) प्रचन उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ७७ (27)
मुांबई दि
ु ाने व आस्थापना िायदा १९४८ च्या िलम ३३ अन्वये महहला
िमगचा-याांना रात्री ९.३० नांतर िाम िरण्यास मनाई असल्याबाबत

(३५)

१९१९७ (११-०८-२०१५).

श्री.अननल िदम (ननफाड) :

सन्माननीय िामगार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मींब
ु ई दक
ु ाने व आस्तथापना कायदा १९४८च्या कलम ३३ अन्वये मदहला कमगचा-याींना

रात्री

९.३० नींतर काम करण्यास मनाई केली असताना वपींपळगाव बसवींत (ता.ननफाड, श्ज.नामर्क)
येथील ्ोल नाक्यावर मदहला कमगचा-याींना रात्र र रस्तत्यावरील ्ोल नाक्यावर िोकादायक
पररश्स्तथतीत काम करावे लागत आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी स्तथाननक लोकप्रनतननिीींनी कामगार उपायुक्त, नामर्क याींच्याकडे
ददनाींक १४ ऑक््ोबर, २०१३ रोजी वा त्या सम
ु ारास तक्रार केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनुर्ींगाने र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय
आढळून आले व त्यानुसार सींबधिताींवर कोणती कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. प्रिाश मेहता (०५-११-२०१५) :(१) अींर्त: खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
मा.आमदार श्री.अननल कदम, वविानस ा सदस्तय याींनी दद.१५/१०/२०१३ रोजी कामगार
उप आयुक्त, नामर्क याींचेकडे तक्रार केली होती.
(३) व (४) होय.

महाराषर दक
ु ाने व आस्तथापना अधिननयम, १९४८ अींतगगत करण्यात आलेल्या ददनाींक

१८/१०/२०१३ रोजी तपासणी
केल्यामुळे

आस्तथापनेववरुध्द

े्ीत उक्त अधिननयमाच्या कलम ८, ६२, ३९, ३३(३) याचा
प्रथम

वगग

न्याय

दीं डाधिकारी,

वपींपळगाव,

बसवींत

ींग

याींचे

न्यायालयात ख्ला क्रमाींक - ७९४/२०१३, ददनाींक ०३.१२.२०१३ रोजी दोर्ी आस्तथापनेस
मा.न्यायालयाने रुपये ४०००/- दीं ड केला आहे.

___________
मांब
ग सनाबाबत
ु ईतील डॉ.मभमराव आांबेडिर ववद्यालय िुिरे जा वसाहतीमध्ये शाळे च्या पन
ु व
(३६)

१९६४३ (११-०८-२०१५).

श्री.तुिाराम िाते (अणुशक्ती नगर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मुींबईतील ‘’डॉ.म मराव आींबड
े कर ववद्यालय कुकरे जा वसाहत बब.नीं.३४, ३६ वार्ीनाका,

चें बूर र्ाळे च्या पुनवगसनाबाबत’’ या ववर्यावरील ददनाींक १९ मे, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास
ननवेदन अणुर्क्तीनगर, मुींबई येथील लोकप्रनतननिीींनी मा.मुख्यमींत्री याींना ददले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ननवेदनाच्या सींद ागत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ७७ (28)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-१०-२०१५) :(१) होय.
(२) प्रचनाधिन र्ाळे चे बाींिकाम अनतक्रमणाच्या स्तवरुपात होते व ते आणणक पाींजळपोळ
जोडरस्तत्याने बाधित झाले होते. सदर र्ाळे ला कुकरे जा वसाहत येथे इमारत क्र. ३४, ३६ मध्ये

३,३६५ चौ.फु्ाचे १५ गाळे ववतररत करुन सन २००७ मध्ये पन
ु वगसन करण्यात आले आहे .
र्ाळे च्या चालकाींच्या मागणीनुसार स्तवतींत्र
करण्याची तरतूद िोरणात नाही.

ूखींडावर इमारत बाींिून तेथे र्ाळे चे पुनवगसन

(३) प्रचन उद््ावत नाही.

___________
राज्यात स्थाननि सांस्था िर (एलबीटी) न भरणाऱ्या थिबािीदार
(३७)

व्यापाऱ्याांसाठ अभय योजना लागू िरण्याबाबत

२०३७३ (१२-०८-२०१५).

डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.अजय चौधरी (मशवडी),

श्री.मनोहर भोईर (उरण), िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात स्तथाननक सींस्तथा कर (एलबी्ी) न

रणाऱया थकबाकीदार व्यापाऱयाींसाठी अ य

योजना लागू करण्याचा ननणगय र्ासनाने ददनाींक १२ मे, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास घेतला
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या योजनेचे स्तवरुप काय आहे व त्याची अींमलबजावणी करण्यात आली आहे
काय,
(३) असल्यास, सदर कर न

रणाऱया व्यापाऱयाींकडून थकबाकीसह ननयमानस
ु ार व्याज आणण

दीं डाची रक्कम ममळाली असली तरी एलबी्ीमुळे उत्पन्नात घ् झालेल्या महापामलकाींना फायदा
झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर योजना राबववण्याची कारणे काय आहे त व राज्यातील महानगरपामलकाींना
या सींद ागत वाढीव अनुदान दे ण्यात येणार आहे काय ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०९-२०१५) :(१) होय, र्ासनाने ददनाींक ३ जन
ू २०१५ रोजीच्या
अधिसुचनेनुसार

व्यापाऱयाींकडील थकीत रक्कमा वसुल करण्यासाठी स्तथाननक सींस्तथा कर

अ य योजना २०१५, ही २५ महानगरपामलका क्षेत्रामध्ये लागू केली आहे,
(२) अ य योजना कालाविीमध्ये थकीत मळ
ू कराची रक्कम

रल्यास त्यावरती आकारण्यात

आलेले व्याज व दीं ड माफ करण्याची या येाजनेमध्ये तरतुद करण्यात आली आहे ,
(३)

व (४) i) व्यापाऱयाकडील थकीत रकमा

वसल
झाल्यामळ
ु
ु े या ननिीचा उपयोग

महानगरपामलकाींना ववकास कामाींवरती करणे र्क्य होणार आहे , त्यामुळे या योजनेचा फायदा
सवगच महानगरपामलकाींना होणार आहे ,

ii) व्यापाऱयाींकडील थकीत रकमा वसुल झाल्याने महानगरपामलकेच्या कमगचारी/अधिकारी याींना

थकबाकी वसल
ु ीच्या कामाींमिून मुक्तता ममळणार असून इतर ववकासात्क कामाींवरती या
कमगचाऱयाींचा वापर करणे र्क्य होणार आहे .

___________

वव.स. ७७ (29)
न्हावा-शेवा ते मशवाडी या सागरी सेतू बाांधण्याबाबत
(३८)

२०५७१

(३१-०७-२०१५).

श्री.सुननल

प्रभू

(हदांडोशी),

श्री.मनोहर

भोईर

(उरण),

श्री.मांगलप्रभात लोका (मलबार हहल), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.रणश्जत िाांबळे
(दे वळी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) न्हावा-र्ेवा ते मर्वाडी या २२ ककलोमम्रच्या सागरी सेतू बाींिण्याचा र्ासनाने ननणगय
घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या मुींबई रान्सहबगर मलींग प्रकल्पातील कुठलीच कींपनी पुढे न आल्याने ननववदा

प्रकक्रया माहे स््ें बर, २०१३ मध्ये रद्द करुन एमएमआरडीए ने इींश्जननअररींग प्रॉक्युरमें् अॅण्ड
कन्स्तरक्र्नसोबत (ईपीसी) हा प्रकल्प पण
ू ग करण्याचा ननणगय घेतला

आहे हे हीखरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकल्पाच्या बाींिकामासींद ागत माहे जुल,ै २०१४ मध्ये जायका बँकेच्या
प्रनतननिीींनी प्रस्तताववत रान्सहाबगर मलींक मागागचे सवेक्षण केले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकल्पाच्या कामाची सद्य्श्स्तथती काय आहे वा या प्रकल्पाचे काम
तातडीने हाती घेण्याबाबत कोणकोणत्या उपाययोजना केल्या आहे त,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-१०-२०१५) :(१) व (२) होय,
(३) व (४) मुींबई महानगर प्रदे र् ववकास प्राधिकरणातफे मुींबई पारबींदर प्रकल्पाची (MTHL)

अींमलबजावणी जपान इीं्रनॅर्नल को-ऑपरे र्न एजेन्सी (JICA) या जपानी र्ासन परु स्तकृत
सींस्तथेकडून कजग प्रा्त करुन इींश्जननअररींग प्रोक्युरमें् अँड कन्स्तरक्र्न

(ईपीसी) या तत्वावर

करण्याचे प्रस्तताववत आहे . सदर प्रकल्पाची अींमलबजावणी (JICA) या जपानी र्ासन पुरस्तकृत
सींस्तथेकडून कजग प्रा्त करुन इींश्जननअररींग प्रोक्सुरमें् अँड कन्स्तरक्र्न (ईपीसी) तत्वावर

करण्याबाबतचा प्रस्तताव केंद्र र्ासनास पाठववण्यात आला आहे . (JICA) या सींस्तथेकडून
प्रकल्पाचा

अ्यास

(appraosal)

प्रगतीपथावर

असन
ू

त्याींचक
े डून

कजग

ममळववण्याच्या

प्रस्ततावास मान्यता ममळाल्यावर प्रकल्प राबववण्यास्ततव पुढील कायगवाही करण्याचे प्रस्तताववत
आहे .

(५) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील पदववधर अांशिालीन िमगचाऱ्याांबाबत
(३९)

२१२८७ (२९-०८-२०१५).

श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दषक्षण), श्री.सुधािर दे शमख
ु

(नागपूर पश्श्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपडे (नागपूर पूव)ग , श्री.वविास िांु भारे (नागपूर मध्य), श्री.ववजय
रहाांगडाले (नतरोडा) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील पदवीिर अींर्कालीन कमगचारी ्याींचे बाबत सन २०१४ मध्ये

तत्कालीन

मख्
ु यमींत्री ्याींचेकडे केलेल्या मागणीच्या अनर्
ु ींगाने ददनाींक ३ माचग, २०१५ रोजी सहसधचव,

वव.स. ७७ (30)
रोजगार व स्तवयींरोजगार वव ागाद्वारे काही प्रस्तताव तयार करण्याचे ननदे र् ददले होते, हे खरे
आहे काय,
(२)

पदवीिर अींर्कालीन कमगचारी ्याींचे प्रचन सोडववण्याकरीता र्ासनस्ततरावर काय कायगवाही

सुरु आहे, याबाबत काही र्ासन िोरणात्मक ननणगय घेण्यात येणार आहे काय,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-१०-२०१५) :(१) होय.
(२) याबाबत प्रस्तताव र्ासनाच्या ववचारािीन आहे.
(३) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
श्जल््यातील ववववध शासिीय रुग्णालयामध्ये
सुरक्षा रक्षिाांच्या नेमणि
ू ा िेल्याबाबत
(४०)

२१७४९ (११-०८-२०१५).

श्री.सुभार्ष उफग पांडडतशेठ पाटील (अमलबाग), श्री.धैयश
ग ील

पाटील (पेण), श्री.जीवा गाववत (िळवण) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) रायगड श्जल्हा सुरक्षा रक्षक मींडळ तफे श्जल््यातील ववववि र्ासकीय रुग्णालयामध्ये ४७
सुरक्षा रक्षकाींच्या नेमणक
ू ा केल्या, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ४७ सरु क्षा रक्षकाींना गेल्या वर्ग रापासन
ू आरोग्य वव ागामाफगत वेतन अदा न
केल्याने सुरक्षा रक्षकाींच्या कु्ूींबाींवर उपासमारीचे सींक् आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वर्ग र वेतन प्रलींबबत ठे वण्याची कारणे काय आहेत, वेतन थकीत ठे वणा-या
अधिका-याींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता (१४-१०-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे अींर्त: खरे आहे . कारण मींडळाने केलेल्या सततच्या पाठपरु ाव्यामुळे १४ रुग्णालयाींकडून

सुरक्षा रक्षकाींचे ५ ते ६ मदहन्याींचे वेतन वसूल करुन सुरक्षारकक्षकाींना अदा करण्यात आलेले
आहे .

(३) नोंददत आस्तथापनेत तैनात केलेल्या सुरक्षा रक्षकाींचे वेतन व लेव्ही नोंदीत आस्तथापनेने
प्रत्येक मदहन्याचे ५ तारखेपयांत मींडळामध्ये जमा करणे अननवायग असताींनाही सींबींधित

रुग्णालयाींकडून ववदहत कालाविीत वेतन प्रा्त न झाल्याने सुरक्षा रक्षकाींचे वेतन प्रलींबबत

रादहले होते. सदरहू थकीत वेतन वसूल करण्याचेदृष्ीने मींडळाने रुग्णालय प्रमख
ु याींचेसोबत
दद.१७/४/२०१५ रोजी बैठक घेतली असन
थकीत
वे
त
न
व
ले
व्
ही
वस
ल
ीकरीता
सीं
च
ाक, आरोग्य
ू
ू
सेवा महाराषर राज्य व उप सींचालक, आरोग्य सेवा, मुींबई तसेच सवग रुग्णालय प्रमख
ु याींना
दद.२६/५/२०१४, १९/११/२०१४, ५/१२/२०१४, १५/५/२०१५ व दद.२/९/२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये
सूधचत केले आहे . तसेच महाराषर खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे ननयम व कल्याण)

वव.स. ७७ (31)
अधिननयम १९८१ च्या कलम १४ (२) अन्वये महसूल वसूल कारवाई करण्याकरीता नो्ीसा
बजावून वसूलीची कायगवाही सुरु केलेली आहे .
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

___________
नागपूर गह
ृ ननमागण व क्षेत्र वविास याांनी नागपूर गोधनी रे ल्वे येथे
शेत जममनी अधधगह
ृ ीत िेलेल्याबाबत

(४१)

२२१०३ (११-०८-२०१५).

श्री.सध
(नागपरू पश्श्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपडे
ु ािर दे शमख
ु

(नागपूर पूव)ग , श्री.वविास िांु भारे (नागपूर मध्य), श्री.सध
ु ािर िोहळे (नागपूर दषक्षण) :
सन्माननीय गह
ृ ननमागण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपूर गह
ृ ननमागण व क्षेत्र ववकास याींनी सन १९८९ मध्ये नागपूर गोिनी रे ल्वे येथील
अनेक र्ेत जममनी अधिगह
ृ ीत केलेल्या होत्या, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नागपूर गह
ृ ननमागण व क्षेत्र ववकास याींनी अधिगह
ृ ीत केलेल्या र्ेत जममनीवर
कुठलीही योजना राबबवली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, त्यातील वनही र्ेत मालक

म
ु ीहीन झाले, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, नागपूर गोिणी रे ल्वे येथील र्ेत जममनी परत ममळण्यासाठी स्तथाननक

लोकप्रनतननिी याींनी गह
ृ ननमागण मींत्री याींना ननवेदन ददले आहे , सदर ननवेदनावर र्ासनाने
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता (१३-१०-२०१५) :(१) व (२) नगरी जममनी कमाल िारणा कायद्याींतगगत
नागपूर नागरी समूहात सक्षम प्राधिकार तथा अ्पर श्जल्हाधिकारी, नागपूर नागरी समूह
(नागरी जममन कमाल िारणा) याींनी मौजा गोिनी रे ल्वे येथील अनतररक्त घोवर्त केलेल्या व
र्ासनास वगग झालेल्या जममनीपैकी १८.३९ हे क््र जममनीचा ताबा सन १९९०-९१ या

कालाविीत नागपूर मींडळाला प्रा्त झाला. त्यापैकी मींडळाने १७.७६ हे क््र जममनीवर योजनाींचे

ननयोजन केलेले आहे व प्रत्यक्षात १२.०५५२ हे क््र जममनीवर योजना राबवून ला ार्थयागना
गाळे / ख
ू ींडाचे वा्प केले आहे . उवगररत योजना राबववण्याचे दृष्ीने कायगवाही सुरु आहे .

(३) जममन, सक्षम प्राधिकारी तथा अ्पर श्जल्हाधिकारी, नागरी जमीन कमाल िारणा
कायागलयाने अनतररक्त घोवर्त केली आहे त्यामुळे मालक
नाही.

ूममहीन होण्याचा प्रचन उद््ावत

(४) व (५) नागपूर गोिनी रे ल्वे येथील र्ेतजमीन परत ममळण्यासाठी स्तथाननक लोकप्रनतननिी

याींचेकडून ननवेदन प्रा्त झाले आहे . अत्यल्प, अल्प व मध्यम उत्पन्न ग्ातील गरजूींकरीता
मोठ्या प्रमाणावर गह
ृ ननमागण योजना राबववण्यासाठी म्हाडा, नगापरू मींडळास सदर जमीनीची

आवचयकता आहे . त्यामुळे सदर जमीन जमीनमालकास परत करण्याची ववनींती मान्य करता
येणार नाही.

___________

वव.स. ७७ (32)
मानखुदग, गोवांडी (मुांबई पूवग उपनगर) येथील सुमशषक्षत
(४२)

तरुणाांसाठ रोजगार ननमागण िरण्याबाबत

२२८५१ (११-१०-२०१५).

श्री.अबू आजमी (मानखद
ू ग मशवाजीनगर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मानखुदग, गोवींडी (मुींबई पूवग उपनगर) स्तथाननक वव ागातील तसेच वविानस ा क्षेत्रातील

सुमर्क्षक्षत तरुणाींसाठी त्याींच्या पयाग्त रोजगाराववर्यी स्तथाननक जागरुक नागररक, सामाश्जक
कायेकते, लोकप्रनतननिी तसेच ववववि राजकीय पक्षाींचे पदाधिकारी याींनी मा.मुख्यमींत्री,
मा.राज्यमींत्री (कौर्ल्य ववकास व उद्योजकता), श्जल्हाधिकारी (मब
ींु ई पव
ू ग उपनगरे ), श्जल्हा

कौर्ल्य ववकास व उद्योजकता अधिकारी (रोजगार ववननमय) याींच्याकडे ताींबत्रक / अताींबत्रक /
अहतागकारी सेवा पदाींसाठी माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यासम
ु ारास लेखी ननवेदनाद्वारे
मर्फारस केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी माहे मे, २०१५ अखेर पयांत कोणती कायगवाही पण
ू ग करण्यात
आली वा येत आहे ,

(३) असल्यास, सदरचे काम ककती कालाविीत हाती घेण्यात येईल वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची सवगसािारण कारणे कोणती ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-१०-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) प्रचन उद््ावत नाही.
(३) प्रचन उद््ावत नाही.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
(४३)

सुरक्षा रक्षि मांडळाच्या नोंदीत असलेल्या सुरक्षा रक्षिाांच्या वेतनाबाबत

२३१२० (१०-०८-२०१५).

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट) :

सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य र्ासनाच्या अखत्याररत असलेल्या ‘सुरक्षा रक्षक मींडळा’च्या नोंदीत असलेल्या सुमारे

२० हजारावर सुरक्षा रक्षकाींच्या वेतनावर आकारण्यात येत असलेल्या लेव्हीमध्ये गेल्या २०
वर्ागत सुिारणा न झाल्यामुळे या कामगाराींना कल्याणकारी योजनाींतन
दे ण्यात येणाऱया
ू

फायद्यात मोठी ववसींगती ननमागण झाली असल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदर्गनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या कामगाराींच्या अडचणी सोडववण्यासाठी लेव्हीची पुनरग चना होणे गरजेचे
असल्याने र्ासनाने ननणगय घेवन
ू कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, होणाऱया ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. प्रिाश मेहता (१४-१०-२०१५) :(१) व (२) हे खरे नाही. कारण सुरक्षा रक्षक मींडळ बह
ृ न्मुींबई
व ठाणे अींतगगत नोंदीत सुरक्षा रक्षकाींच्या वेतनावर आकरण्यात येणा-या लेव्हीच्या दरात
आतापावेतो सन १९८८, १९८९, १९९२ व सन १९९८ अर्ी चार वेळा सि
ु ारणा करण्यात आली
आहे . सध्याच्या लेव्हीचा प्रचमलत दर ४६.७५ % असून त्याची ववगतवारी पुढीलप्रमाणे आहे .

वव.स. ७७ (33)
ववषयननवागह ननिी

१२.०० %

उपदान

४.०० %

सानुरामह अनुदान

८.०० %

रजेचा पगार

६.०० %

रपगारी रजा

१.०० %

गणवेर् ननिी

४.०० %

का.रा.वव.यो.

४.७५ %

प्रर्ासकीय ननिी

५.०० %

सींकीणग ननिी

१.६७ %
एकूण

४६.७५ %

या व्यनतररक्त सुरक्षा रक्षकाींना वैद्यकीय फायदे , अपघात ववमा योजना, इ.ला

मींडळामाफगत ददले जातात. त्यामुळे सद्य्श्स्तथतीत लेव्हीच्या दरात सुिारणा करण्याची
आवचयकत नाही.

(३) प्रचन उद््ावत नाही.
___________

भारत सरिारच्या बाल िामगार िायद्या दरु
ु स्तीमध्ये िौटुांबबि उद्योग यामध्ये िाम िरणाया बाल िामगाराांना किां वा त्याांच्या पालिाांना दां ड किां वा मशक्षेची तरतुद िरण्याबाबत.

(४४)

२३३३६ (१४-०८-२०१५).

डॉ.अननल बोंडे (मोशी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील

ारत सरकारच्या बालकामगार कायदा दरु
ु स्ततीमध्ये कौ्ुींबबक उद्योग यामध्ये काम

करणा-या बाल कामगाराींना ककीं वा त्याींच्या पालकाींना दीं ड ककीं वा मर्क्षेची तरतद
ु नाही, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत राज्य र्ासनाने राज्याचे कौ्ूींबबक उद्योगाबाबत बाल कामगार िोरण
ठरववले आहे काय,

(३) असल्यास, केंद्र र्ासनाच्या बालकामगार कायद्यामध्ये राज्य र्ासन बदल करु इश्च्ुते
काय,
(४) नसल्यास, याबाबत ची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता (१५-१०-२०१५) :(१) हे खरे आहे .
(२) याबाबत राज्याचे कौ्ुींबबक उद्योग बाल कामगार िोरण अद्याप राज्य र्ासनाने ठरववलेले
ककीं वा प्रस्तताववत केलेली नाही.

(३) व (४) केंद्र र्ासनाच्या सुिाररत बाल कामगार कायद्याच्या मसूद्यामध्ये बदल करण्याचे
अधिकार

राज्य

र्ासनास

नाहीत.

तसेच

अर्ा

प्रकारचा

सद्य:श्स्तथतीत राज्य र्ासनाच्या ववचारािीन नाही.
___________

बदल

सुचववण्याचा

प्रस्तताव

वव.स. ७७ (34)
पाताळगांगा (ता.खालापुर, श्ज.रायगड) येथील पररसरामध्ये ररलाईन्स िपांनीिडून
िामगाराची वपळवणूि होत असल्याबाबत

(४५)

२३६४१ (१२-०८-२०१५).

श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर

िुणावार (हहांगणघाट), श्री.सध
ु ािर भालेराव (उदगीर), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पव
ू )ग ,
श्री.किसन िथोरे

(मुरबाड), श्री.सुरेश लाड (िजगत), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा),

श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.अवधूत
तटिरे (श्रीवधगन) :

सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पाताळगींगा (ता.खालापुर, श्ज.रायगड) येथील पररसरामध्ये ररलायन्स इींडस्तरीज मल.
कींपनीमध्ये पॉलीस्त्र िागा-नाफ्ता, पेरोकेममकल इ. उत्पादन करताींना येथे

२२०० हजार

कामगार कामे करतात ते केवळ आठ हजार मानिनावर परीं तू जादा मोबदला माधगतल्यास
ववववि कारणे दाखवून ननलींबबत केले जाते, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता (१४-१०-२०१५) :(१) हे अींर्त: खरे आहे.
मे.ररलायन्स इींडश्स्तरज मलमम्े ड, पाताळगींगा या आस्तथापनेच्या पेरो डडव्हीजन व
पॉमलएस्त्र डडव्हीजन येथे एकूण ११०० कायम कामगार, अधिकारी व कमगचारी कायगरत असून
सुमारे २४०० कींत्रा्ी कामगार आहेत. (त्यापैकी १८०० कींत्रा्ी कामगार सींपावर आहे त.)

ननयममत कामगाराींना रु. २५ ते ४० हजार वेतन ममळते तर कींत्रा्ी कामगाराींना रु. ९ ते

११ हजार वेतन दे ण्यात येत.े
५ कींत्रा्ीदाराींनी त्याींच्याकडील ७ कींत्रा्ी

कामगाराींना ववनाचौकर्ी, ववनानो्ीस काढून

्ाकले आहे . प्रकरणी औद्योधगक वववाद अधिननयम, १९४८ च्या कलम २(अ) मध्ये कामगार

आयुक्त कायागलयाकडून समे् कायगवाही करण्यात येत आहे. तर २ कींत्रा्दारीं नी त्याींच्याकडील
७ कींत्रा्ी कामगाराींना आरोप पत्र दे ऊन ननलींबबत केले आहे . सदर प्रकरणी चौकर्ी
अधिकाऱयाींमाफगत खातेननहाय चौकर्ी सुरु आहे.
(२) वरील प्रमाणे चौकर्ी सुरु आहे .
(३) प्रचन उद््ावत नाही.

___________
बेरोजगार सेवा सांस्थाांच्या मागण्याबाबत
(४६)

२४८६७ (११-०८-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सांजय पुराम (आमगाव) :

(१) राज्यात जवळपास ८ हजार ५००

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

बेरोजगार सेवा सींस्तथा कायगरत असून बेरोजगार सेवा

सींस्तथाींच्या मागण्या गेल्या १५ वर्ागपासून प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय,

वव.स. ७७ (35)
(२) असल्यास, बेरोजगार सेवा सींस्तथाींच्या प्रलींबबत मागण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-१०-२०१५) :(१) राज्यात जुल,ै २०१५ अखेर ८२८७ बेरोजगार सेवा

सहकारी सींस्तथा स्तथापन असन
ू त्यापैकी ३३४३ सींस्तथा कायगरत आहे त. तथवप, सदर सींस्तथाींच्या
मागण्या १५ वर्ागपासून प्रलींबबत असल्याचे बाब खरी नाही.

(२) बेरोजगाराींच्या सेवा सहकारी सींस्तथाींच्या मागण्याींपक
ै ी सावगजननक बाींिकाम वव ागाच्या
कामामध्ये मजूर सहाकरी सींस्तथींना दे ण्यात येत असलेल्या ३३ ्क्के कामामध्ये १६.५० ्क्के

वा्ा ममळणे व ववना ननववदा कामाची मयागदा रु.५.०० लाखावरुन रु.३०.०० लाख करणे ्या
मागण्या अमान्य करण्यात आल्या असून सदर सस्तथाींच्या वगीकरणाची कायगवाही करण्यासाठी
सींबींधिताींना योग्य त्या सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त.
(३) प्रचन उद््ावत नाही.

___________
पांकरपरू व मांगळवेका तालक्
ु यातील गौण खननज ननधीस पात्र नसलेल्या ग्रामपांचायतीांबाबत
(४७)

२५९६४ (१०-०८-२०१५).

श्री.भारत भालिे (पांकरपूर), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय खननिमग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पींढरपूर व मींगळवेढा (श्ज.सोलापूर) तालुक्यातील गौण खननज ननिीस पात्र नसणा-या
रामामपींचायतीींनाही ननिी वा्प करण्यात आला असल्याची गीं ीर बाब ददनाींक ९ जानेवारी,
२०१५ रोजी वा त्या सुमारास ननदर्गनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पींढरपरू व मींगळवेढा तालक्
ु यातील गौण खननज ननिीतन
ू जी कामे करणे

अपेक्षक्षत होती ती न करता इतर कामे करण्यास रामामपींचायतीींना परवानगी दे ण्यात आली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी करुन सींबींधिताींवर कोणती कायगवाही केली आहे वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता (२८-०८-२०१५) :(१) नाही.

(२), (३) व (४) खननज ववकास ननिीच्या वापर वा्पा सींद ागत सुिाररत मागगदर्गक तत्वे
ददनाींक ०१.०८.२०१२ च्या र्ासन ननणगयान्वये ववहीत करण्यात आली आहे त. हा र्ासन ननणगय

ननगगममत झाल्यापासन
ू अद्याप पयांत सोलापरू श्जल््यातील पींढरपरु व मींगळवेढा तालक्
ु यातील
रामामपींचायती क्षेत्रातील कामाींचे प्रस्तताव महाराषर राज्य खननकमग महामींडळाकडून र्ासनास
प्रा्त झालेले नाहीत.

खननज ववकास ननिीतून रामामपींचायतीींना कोणतेही अनुदान ददले जात नाही.
___________

वव.स. ७७ (36)
िामगार िल्याण िेंद्र धचखली (श्ज.बुलडाणा) येथील िायागलयाच्या
जागेचे भाडे थिीत असल्याबाबत

(४८)

२७३२१ (१०-०८-२०१५).

अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :
काय :-

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),
सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) कामगार कल्याण केंद्र धचखली (श्ज.बुलडाणा) येथील कायागलयाच्या जागेचे

ाडे जागा

मालकाला माहे जानेवारी, २०१२ ते ददनाींक ३१ डडसेंबर, २०१२ एकूण रु. ४६४२०/- थककत
असल्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्गनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सहा. कल्याण आयुक्त, मुींबई याींना स्तथाननक लोकप्रनतननिी याींनी लेखी पत्र
व्यवहार करुनही त्यावर कोणतीच कायगवाही करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, र्ासनाने जागा मालकाचे

ाडे अदा करण्यासींद ागत ्ाळा्ाळ करणारे अधिकारी

/ कमगचारी याींच्यावर कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची सवगसािारण कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता (१५-१०-२०१५) :(१) हे खरे नाही माहे जाने २०१२ ते ३१ डडसेंबर, २०१२ या
कालाविीचे

ाडे थकीत नाही मात्र जाने २०१३ ते माचग २०१३ पयांतचे

ाडे घरमालकाने

श्स्तवकारलेले नाही.
(२) घरमालकाची स्तथाननक कायगलयार्ी पत्रव्यवहार केलेला आहे . परीं तु

ाडेवाढीबाबतचा

लोकप्रनतननिीींचा पत्रव्यवहार प्रा्त झाला नाही. जानेवारी, २०१३ ते जल
ु ,ै २०१३ पयांतचे, जागा
ररक्त करे पयांतचे,

ाडे िनादे र् घरमालकास पींश्जकृत डाकेने पाठववण्यात आले आहे.

(३) प्रचन उद््ावत नाही.
(४) मालकाने

ाडे श्स्तवकारलेले नाही. कायागलयाने ववलींब केलेला नाही.
___________

राज्यातील ववववध श्जल्हयामध्ये बाांधिाम िामगाराांची ननवारा बाांधिाम
(४९)

सांघटनेमाफगत आधथगि फसवणूि झाल्याबाबत

२७४४४ (१०-०८-२०१५).

श्री.राजन साळवी (राजापूर) :

सन्माननीय िामगार मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मसींिुदग
ु ,ग रत्नाधगरी, साींगली, सातारा, कोल्हापूर, इचलकरीं जी व सोलापूर, साींगली येथे काम
करणाऱया बाींिकाम कामगाराींची ननवारा बाींिकाम सींघ्नेमाफगत आधथगक फसवणक
ू झाल्याची
बाब माहे जून, २०१५ मध्ये वा त्या सम
ु ारास ननदर्गनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त सींघ्नेने र्ासकीय कायागलय/अधिकाऱयाींचे दबाब ्ाकून खो्ी नोंदणी
करण्यास

ाग पाडत आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,
तद्नुसार उक्त दोर्ी सींघ्नेववरुध्द कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ७७ (37)
श्री. प्रिाश मेहता (१४-१०-२०१५) :(१) मसींिुदग
ु ग व साींगली श्जल््यात ननवारा बाींिकाम
सींघ्नेमाफगत आधथगक फसवणूक झाल्याच्या घ्ना ननदर्गनास आल्या आहे त.

तथावप, रत्नाधगरी, सातारा, कोल्हापरू इचलकरीं जी व सोलापरू व दठकाणी ननवारा

बाींिकाम सींघ्नेमाफगत आधथगक फसवणूक झाल्याचे ननदर्गनास आलेले नाही.

(२) व (३) मसींिुदग
ु ग श्जल््यामध्ये सदर सींघ्ना कामगाराींकडून ३०० रु. घेवनू स ासद करणे,
घरबाींिणी प्रस्तताव तयार करणे, कजग वा्पाचे फॉमग ववतरीत करणे, अश्स्ततत्वात नसलेल्या
योजना अश्स्ततत्वात असल्याचे कामगाराींना

ासवने, अर्ा प्रकारे कामगाराींची फसवणूक

केल्याप्रकरणी पोमलस ठाणे, खरोस मसींिद
ु ग
ु ग येथे आवक क्र. १९/२०१५ अन्वये तक्रार दाखल
करण्यात आली होती. त्यानुसार सींघ्नेचे सरधच्णीस श्री.बचा्े आणण स्तथाननक पदाधिकारी

श्री.नाररींरामेकर याींना अ्क करुन, न्यायालयासमोर हजर करुन ददनाींक ५.६.२०१५ पयांत कोठडी
दे ण्यात आली होती.
त्याचप्रमाणे, सदर सींघ्नेने त्याींच्या मागण्याींसींद ागत वारीं वार श्जल्हाधिकारी कायागलय,
साींगली तसेच सहाय्यक कामगार आयुक्त कायागलय, साींगली कायागलयाींवर मोचे काढलेले

आहे त. सदर सींघ्ना बाींिकाम कामगाराींची नोंदणी, नुतनीकरण व ववववि योजनाींच्या ला ाचे
अजग गठ्ठय
य ाद्वारे कायागलयात सादर करत असे व सींघ्नेकडील नोंददत कामगाराींना ला

ममळावा या कररता सरकारी कामगार अधिकारी व कायागलयावर वारीं वार दबाव ्ाकत असे.
तसेच सींघ्नेचे सधचव श्री.बचा्े याींनी तत्कालीन सरकारी कामगार अधिकारी याींना अरे रावीची
ार्ा वाप अन कायागलयामध्ये गोंिळ घातला होता. त्यामुळे साींगली कायागलयामाफगत ददनाींक

१८.३.२०१५ रोजी सींघ्नेववरुध्द गुन्हा (FIR No.८२/२०१५) नोंदववण्यात आलेला आहे.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

___________
शासिीय सेवेमध्ये ववदभग, मराठवाडा, खानदे श, या भागातील लोिसांख्येच्या प्रमाणात
प्रनतननधीतत्व दे ण्याच्या ननणगयाबाबत
(५०)

३४८६३ (२१-०१-२०१६).

िडू (अचलपरू ) :
(१)

राज्य

श्री.मशरीर्षदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.खमप्रिाश ऊफग बच्चू

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

र्ासनाने

र्ासकीय

सेवेमध्ये

ववद ,ग

मराठवाडा,

खानदे र्

या

ागातील

लोकसींख्येच्या प्रमाणात प्रनतननिीतत्व दे ण्याचा ननणगय घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यासींद ागतील वस्ततुश्स्तथती दर्गक अहवाल तयार करण्यासाठी मींबत्रमींडळाची
उपमसमती नेमण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, लोकसींख्येच्या प्रमाणात ज्या

ागाींना अधिक प्रनतननिीतत्व यापूवी दे ण्यात

आले आहे त्या नेमणक
ू झालेल्या कमगचाऱयाींना अनतररक्त ठरववण्यात येणार आहे काय,

(४) असल्यास, अर्ा अनतररक्त ठरणाऱया कमगचाऱयाींची सेवा र्ासन खींडीत करणार आहे काय,
(५) असल्यास, यापूवीच्या काळात नागपूर करारानस
ु ार लोकसींख्येच्या प्रमाणात र्ासकीय सेवेत
पुरेसे प्रनतननिीतत्व न ममळण्याने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ?

वव.स. ७७ (38)

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०२-२०१६) :(१) सन १९५३ मध्ये झालेल्या नागपूर करारात
र्ासनाकडील व र्ासन ननयींबत्रत उपक्रमाींमिील सवे श्रेणीतील नोकर

रतीच्यावेळी सींबींधित

घ्काींना लोकसींख्येच्या प्रमाणात प्रनतननिीत्व दे ण्यात यावे. अर्ी एक तरतूद आहे .
(२) होय.

(३), (४) व (५) या प्रकरणी गठीत करण्यात आलेल्या मींत्रीमींडळ उपसममतीचा अहवाल प्रा्त
झाल्यानींतर तो तपासून पुढील कायगवाही करण्यात येईल.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मांब
ु ई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
र्ासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

