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        अताराांकित प्रश्नोत्तराांची पहिली यादी 
 
 

मिाराष्ट्र विधानपररषद 
  

ततसरे (पािसाळी) अधधिेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  

म ांबईसि राज्यातील विविध प्रलांबबत प्रिल्प पूणण िरण्याबाबत 
  

(१)  ४६८० (०९-०४-२०१५)   श्री.स तनल तटिरे, श्री.िेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.ख्िाजा बेग :  सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईसह राज्यातील विविध प्रलींबबत प्रकल्प मागी लािण्यासाठी महाराषर राज्याच े
मा.मुख्यमींत्री तसेच मा.कें द्रीय पयाािरण राज्यमींत्री याींच्यात दिनाींक ६ जानेिारी, २०१५ रोजी िा 
त्यासुमारास सहयाद्री अततथीगहृ येथे विविध विषयाींिर तसेच प्रकल्पतनहाय विस्ततृ 
आराखड्याबाबत चचाा करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोणकोणत्या विषयािर चचाा करण्यात आली, 
(३) असल्यास, महत्त्िाच े अपूणा प्रकल्प लिकरात लिकर पूणा करण्याबाबत शासनाकडून 
कोणती कायािाही करण्यात आली िा येत आहे ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस (२९-०३-२०१७) : (१) त े (३) दिनाींक ६ जानिेारी, २०१५ ि त्यासुमारास 
मा.मुख्यमींत्री तसचे कें द्रीय पयाािरण राज्यमींत्री याींच्यात सहयाद्री अततथीगहृ येथे चचाा 
झाल्याचे आढळून येत नाही. 

___________ 
  

डॉ.बाबासािेब आांबेडिर याांच ेसातारा येथील “आमण”े बांगल्याचे  
“राष्ट्रीय स्मारि” िरण्याबाबत 

 (२)  ६५९६ (१०-०४-२०१५)   प्रा.जोगेन्द्द्र ििाड े: सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींच े बालपण ज्यादठकाणी व्यततत झाले त्या सातारा येथील 
“आमण”े बींगल्याचे “राषरीय स्मारक” व्हािे अशी मागणी सिास्तरातून होत असल्याचे माहे 
जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यािरम्यान तनिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणता तनणाय घेतला, त्यािर पुढे कोणती कायािाही 
करण्यात आली, 
(३) नसल्यास, याबाबत शासनाची भुममका काय आहे ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस (०३-०४-२०१७) : (१) ि (२) मुख्याधधकारी, नगरपररषि सातारा, 
जज.सातारा याींच्या अहिालानसुार अशी मागणी केल्याचे दिसून येत नाही. 
     प्रश्नाधीन जागा ही सातारा मस.क.क्र.१ पेठ सिरबाजार येथील श्री.आमण े याींच्या 
मालकीची असून सिर जागेबाबत त्याींनी सन २००७ मध्ये मा.उच्च न्यायालयात याधचका 
क्र.१७६६९/२००७ िाखल केली असनू प्रकरण न्यायप्रविषठ आहे. 
     सिर जागा नगरपररषिेकडून हेरर्ेज यािीमध्ये समाविष् झाल्याने जागा मालक 
श्री.आमणे याींनी सींचालक, नगररचना, महाराषर राज्य, पुणे याींच्याकड े अपील केले असून 
तनणाय अद्यावप प्रलींबबत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

मौजा आणी (ता.आणी, जज.यितमाळ) येथील गाांधीनगर शाळेजिळ  
बाांधलेले द िानाच ेगाळे ताब्यात देण्याबाबत 

 (३)  ९३०४ (३१-०७-२०१५)   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.िेमांत टिले : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजा आणी (ता.आणी, जज.यितमाळ) येथील गाींधीनगर शाळेजिळ ग्रामीण विकास 
यींत्रणेद्िारे िकुानाच े गाळे बाींधले आहेत ि करारनामा करुन ताब्यात िेणेबाबतची मागणी 
मुख्य कायाकारी अधधकारी, जज.प.यितमाळ, कायाकारी अधधकारी, यितमाळ, तहमसलिार आणी, 
ग्विकास अधधकारी पींचायत सममती आणी, मुख्याधधकारी, नगर पररषि, आणी याींच्याकड े
नागररकाींनी दिनाींक ७ डडसेंबर, २००६ रोजी िा त्यासुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगान ेशासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस (१२-०४-२०१७) : (१) ि (२) मुख्य कायाकारी अधधकारी, जजल्हा पररषि 
यितमाळ याींच्या अहिालानुसार मुख्य कायाकारी अधधकारी याींनी प्रश्नाधीन गाळे िा्प 
करण्याबाबत ग् विकास अधधकारी आणी याींना दिनाींक २१/०६/२००७ च्या पत्रान्िये कळविले 
होते. 
     दिनाींक १६/०८/२०११ रोजी आणी नगरपररषि अजस्तत्िात आली. त्यामुळे सिरच ेगाळे 
सन २०१२ मध्ये नगरपररषि आणी याींच्याकड े हस्ताींतरीत करण्यात आले. उक्त मालमत्ता 
नगरपररषिेला हस्ताींतरीत झाल्यानींतर अपुणा अिस्थेत असलेले गाळे नगरपररषिेमार्ा त 
नगरोत्थान योजनेतून पूणा करण्यात आले असून, गाळे िा्पासाठी जजल्हाधधकारी यितमाळ 
याींच्या अध्यक्षतेखाली सममती गठीत करण्याची कायािाही सुरु असनु, सममती गठीत झाल्यािर 
िकुान गाळे मललािाद्िारे िा्प करण्यात येतील. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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नक्षलग्रस्त जजल््यातील अशासिीय अन दातनत शाळेतील शशक्षि/िमणचाऱयाांना  
एिस्तर िेतनशे्रणी नािारण्यात आल्याबाबत 

 (४)  १५२२५ (२९-०४-२०१६)   श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.शमतेश भाांगडडया, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरशसांि पांडडत, श्री.अब्द ल्लाखान द राणणी, श्री.दत्तात्रय सािांत, डॉ.स धीर 
ताांब,े श्री.सततश चव्िाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर : ताराांकित प्रश्न क्रमााांि २८८३ ला 
दिनाांि १२ माार्च, २०१५ रोजी दिलेल्या उत्तराच्या सांिर्ाचत सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर विभागातील गडधचरोली जजल्हा ि चींद्रपूर, भींडारा, गोंदिया जजल्हयाींतील काही 
तालुके नक्षलग्रस्त प्रभावित असल्याचे घोवषत केले, असून त्या नक्षलग्रस्त प्रभावित भागात 
बिली पात्र नसणाऱ्या जजल्हा पररषिेच्या मशक्षक/कमाचाऱ्याींना एकस्तर िेतनशे्रणी िेय आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नक्षलग्रस्त प्रभावित भागातील अशासकीय अनुिानप्राप्त शाळेतील 
मशक्षक/कमाचाऱ्याींना बिलीपात्र नाही हे कारण साींगून त्याींना एकस्तर िेतनशे्रणी नाकारण्यात 
आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जजल्हा पररषिेचे मशक्षक/कमाचारी आणण अशासकीय अनुिानप्राप्त शाळेतील 
मशक्षक/कमाचारी याींनी एकस्तर ितेनशे्रणी िेय ठरविताींना भेिभाि केला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अशासकीय अनुिानप्राप्त शाळेतील मशक्षक/कमाचाऱ्याींना एकस्तर िेतनशे्रणी लागू करुन 
भेिभाि सींपुष्ात आणण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, सिरहू मशक्षक/कमाचाऱ्याींना एकस्तर िेतनशे्रणी केव्हापासून लागू करण्याच े
अपेक्षक्षत आहे ? 
  
श्री. विनोद तािड े(२५-०४-२०१७) : (१), (२) ि (३) हे खरे नाही. 
(४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
 

बदलापूर नगरपाशलिेच्या ऑटो डीसीआर प्रणाली राबविण्याबाबत  
 

(५)  १६४७९ (०६-०५-२०१६)   श्री.जगन्द्नाथ शशांदे : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) बिलापूर नगरपामलकेच्या नगररचना विभागामार्ा त बाींधकाम परिानगी िेताना कराव्या 
लागणा-या पडताळणीला पूिी ३ दििस लागत असल्याने हा विलींब ्ाळण्यासाठी ही पडताळणी 
ऑ्ो डीसीआर प्रणालीनसुार करण्याचा तनणाय नगरपामलकेच्या दिनाींक १२ ऑक््ोबर, २०११ 
रोजीच्या सिासाधारण सभते घेण्यात आला असनू तिनींतर नगरपामलका ि सींबींधधत ठेकेिार 
कीं पनीबरोबर दिनाींक ४ जानेिारी, २०१२ रोजी िा त्यासुमारास करारनामा झाला, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सिरहू करारनाम्यानींतर पडताळणीच ेकाम ४८ तासात होणे अपेक्षक्षत असताना 
काही त्रु्ीमुळे विलींब कायमच असल्याने याबाबत नगरपामलकेने सींबींधधत ठेकेिार कीं पनीला २ 
िेळा केिळ नो्ीसा बजािल्या मात्र अन्य कोणतीही कारिार्ा केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करून सींबींधधताींिर गुन्हा िाखल करण्याची काही 
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नगरसेिकाींनी नगराध्यक्ष, बिलापूर नगरपामलका, मुख्याधधकारी तसेच मा.मुख्यमींत्री याींचकेड े
माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये िा त्यािरम्यान मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस (२०-०४-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सिर कीं पनी समिते झालेल्या करारनाम्यानुसार नकाश े पडताळणीसाठी १० दििसाचा 
कालािधी िेण्यात आला आहे. ऑ्ो डडसीआर प्रणालीमध्ये ताींबत्र क सुधारणा करण्याबाबत 
सींबींधीत कीं पनीला लेखी कळविण्यात आलेले होते. त्यािळेी कीं पनीने त्रु्ीची पुताता केल्यान े
कारिाई केलेली नाही. सद्य:जस्थतीत ऑ्ो डडसीआर प्रणाली सुरळीत चाल ूआहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) सिर ऑ्ो डडसीआर प्रणालीमधील ताींबत्रक अडचणी िरु झाली असल्यान ेि सद्य:जस्थतीत 
सिर प्रणाली सुरळीत चाल ूअसल्याने चौकशीची आिश्यकता नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

अप्पर पोलीस मिासांचालि याांच्या अध्यक्षतेखाली शशष्ट्यितृ्ती  
घोटाळ्याची चौिशी िरण्याबाबत 

 (६)  १८१५९ (२७-०४-२०१६)   श्री.नागोराि गाणार, श्री.शमतशे भाांगडडया : सन्माननीय 
सामाजजि न्द् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अप्पर पोलीस महासींचालक के.व्यींक्ेशम याींच्या अध्यक्षतेखाली मशषयितृ्ती घो्ाळ्याच्या 
चौकशीसाठी ्ास्क र्ोसा गठीत करण्यात आला असून त्याींच्यामार्ा त चौकशी करण्यात येत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जजल्हा व्यिसाय प्रमाणपत्र अ्यासक्रम, एम.एस.बी.्ी. च े अ्यासक्रम दहींिी 
राषरभाषा ज्ञानमींडळ याींच्या अल्प मुितीच्या अ्यासक्रमाींना कें द्र शासनाची मशषयितृ्ती िेय 
नसतानाही राज्य शासनाच्याितीने िेळोिेळी पत्रके काढून कोट्यिधी रुपयाींची मशषयितृ्ती 
िेण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अनेक नामिींत सींस्था चालक ि मशक्षण सम्रा्ाींनी शासनाकडून १०० ्क्के 
िमलत विद्याथी असलेली आकडिेारी कागिोपत्री िेऊन लाखो रुपयाींच्या मशषयितृ्तीचा अपहार 
केल्याप्रकरणी शासनान े कोणती चौकशी केली िा करण्यात येत आहे काय, नसल्यास 
विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. राजि मार बडोले (२९-०३-२०१७) : (१) होय. 
(२) ि (३) एम.एस.बी.्ी.ई तसेच र्तर अल्प मुितीच्या अ्यासक्रमाबाबत आलेल्या तक्रारीच्या 
अनुषींगाने विशेष चौकशी पथकामार्ा त चौकशी सुरु आहे. 
  

___________ 
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प णे विद्यापीठ आणण मिाराष्ट्र ज्ञान मांडळ (एमिेसीएल) याांच्यातफे  
स धाररत िेळापत्रिाप्रमाणे पररक्षा घेण्याबाबत 

  

(७)  १९३१४ (२३-०८-२०१६)   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱिे : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे विद्यापीठ आणण महाराषर ज्ञान मींडळ (एमकेसीएल) याींच्यातरे् दिनाींक १६ त े१९ म,े 
२०१६ िरम्यान एमकेसीएल कडून विद्यार्थयाांच्या सुधाररत िेळापत्रकाप्रमाणे पुणे विद्यापीठाने 
पररक्षा घेतल्या नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी पणेु विद्यापीठ पररक्षा तनयींत्रकाकड े तक्रारी करण्यात आल्या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय ि तद्नुषींगान े कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ? 
  

श्री. विनोद तािड े(१३-०४-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) हे खरे आहे. 

याबाबत केिळ एका विद्याथींनीकडून विद्यापीठास तक्रार प्राप्त झाली होती. 
तक्रारीच्या अनुषींगान े विद्यापीठाने या विद्याथीनीची विशेष परीक्षा घेतली त्यामुळे या 
विद्याथीनीच ेशैक्षणणक नकुसान झालेले नाही. 

___________ 
  

राज्य मागासिगण आयोगाच ेअध्यक्षपद ररक्त असल्याबाबत 
  

(८)  १९५८८ (१६-०८-२०१६)   अडॅ.अतनल परब, श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीय सामाजजि 
न्द् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील राज्य मागासिगा आयोगाच ेअध्यक्षपि िोन मदहन्याींपासून ररक्त असून मागील 
िीड िषाापासनू सिस्याींची तनयुक्तीिेखील करण्यात आली नसल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये 
िा त्यािरम्यान तनिशानास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सिरहू पिे तात्काळ भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राजि मार बडोले (३१-०३-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) या विभागाच्या दिनाींक ४ जानेिारी, २०१७ ि दिनाींक १० जानेिारी, २०१७ च्या 
अधधसूचनेद्िारे राज्य मागासिगा आयोगािर निीन अध्यक्ष ि सिस्याींची तनयुक्ती करण्यात 
आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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आजेगाि (जज. हिांगोली) येथील दोषी आरोपीांना अटि िरणेबाबत 
  

(९)  १९६४५ (१९-०८-२०१६)   श्री.अब्द ल्लाखान द राणणी, श्री.स तनल तटिरे, श्री.अमरशसांि 
पांडडत : सन्माननीय म ख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आजेगाि (जज.दहींगोली) येथील खुनी हल्ल्यात मयत झालेला पाथरी येथील अतनकेत 
क्षक्षरसागर तसेच जखमी झालेले नींिकुमार काळे ि माधि काळे याींच्या हल्लेखोरास अ्क 
करण्यात यािी अशी मागणी स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी विशेष पोलीस महातनरीक्षक, नाींिेड, 
पोलीस अधधक्षक, दहींगोली याींचेकड ेमाहे जून, २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान केली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, गुींड प्रितृ्तीच्या ज्ञानेश्िर कऱ्हाळे ि र्तर आरोपीींना अ्क करण्याबाबत 
आजेगाि गािकऱ्याींनी गािबींि ठेिनू तनषेध नोंिविला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रिरणी शासनाने िोषी आरोपीींना अ्क करण्याबाबत पोलीस 
प्रशासनाकडून कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२१-०३-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
     आजेगाि (जज.दहींगोली) येथील खनुी हल्ल्यातमयत झालेला पाथरी येथील अतनकेत 
क्षक्षरसागर तसेच जखमी झालेले नींिकुमार काळे ि माधि काळे याींच्यािर झालेल्या 
हल्ल्यासींबींधी फर्याािी नींिफकशोर रामभाऊ काळे याींनी दिनाींक २९/०५/२०१६ रोजी दिलेल्या 
फर्याािीिरुन पो.स््े,गोरेगाींि येथ ेगुरनीं ६५/२०१६ भा.िीं.वि. कलम ३०७, ३०२, ३२६, १४३, १४७, 
१४८, १४९, ३२३, ५०४, ५०६ प्रमाणे गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे. 
(२) ि (३) गुन्हयातील आरोपी ित्तराि गणपतराि कऱ्हाळे, दिलीप गोविींि काळे, गजानींि 
केशि हजारे, तनणखल िािाराि कऱ्हाळे याींना दिनाींक ३०/०५/२०१६ रोजी अ्क करण्यात आली. 
गुन्हयातील र्तर ३ आरोपी घ्ना घडताच र्रार झाल्यान े गािातील स्थातनक नागररकाींनी 
र्रार आरोपीींना अ्क करण्याबाबत काही काळ गािबींि ठेिून िररषठाींना तनिेिन दिले होत.े 
गुन्हयातील र्रार आरोपी ज्ञानशे्िर प्रकाश कऱ्हाळे, सतीश प्रकाश कऱ्हाळे याींना दिनाींक 
०२/०६/०२०१६ रोजी ि योगेश रमेश कऱ्हाळे यास दिनाींक ०४/०७/२०१६ रोजी अ्क करण्यात 
आली आहे. 
     गुन्हयातील सिा सात आरोपीींविरुध्ि मा.न्यायालयात िोषारोपपत्र िाखल करण्यात आले 
आहे. 
(४) विलींब झालेला नाही. 

___________ 
 

मालेगाांि (जज.नाशशि) येथे उड्डाणप ल उभारणेबाबत 
 

 (१०)  १९७८१ (२३-०८-२०१६)   डॉ.अपूिण हिरे : ताराांकित प्रश्न क्रमााांि १४५९६ ला दिनाांि १६ 
माार्च, २०१६ रोजी दिलेल्या उत्तराच्या सांिर्ाचत सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) महाराषर सुिणा जयींती नगरोत्थान अमभयानाींतगात मालेगाींि (जज.नामशक) येथ ेउड्डाणपुल 
उभारण्यासींबींधीचा महानगरपामलकेकडून ताींबत्रक मान्यतसेाठी सािाजतनक बाींधकाम विभाग, 
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मालेगाींि याींचकेड ेसािर करण्यात आलेल्या प्रस्तािास ताींबत्रक मान्यता प्राप्त झाली आहे काय, 
तसेच उड्डाणपलु ि अन्य प्रयोजनाींसाठी शासनाने महापामलकेस रुपये ५ को्ीचा तनधी 
वितरीत केलेला असूनही अद्याप उड्डाणपुल उभारणेबाबत कोणतीही कायािाही झालेली नाही, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मालेगाींि महानगरपामलकेमार्ा त महाराषर सुिणा जयींती नगरोत्थान 
महामभयानाींतगात प्रस्तावित उड्डाणपुल उभारणेबाबतच्या प्रस्तािास ताींबत्रक मान्यता घेऊन हा 
प्रस्ताि नगरपररषि सींचालनालयामार्ा त शासनाकड ेसािर करण्याच्या सूचना महानगरपामलकेस 
िेण्यात आल्यात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या तनधीतून कराियाच्या कामाबाबत महानगरपामलकेन े िोन िेगिेगळे ठराि 
केल्यान े नेमक्या कोणत्या ठरािाची अींमलबजािणी करािी याबाबत महानगरपामलकेन े तनणाय 
घ्यािा अस े विभागीय आयुक्त याींनी महापामलकेस सुधचत केले असून उड्डाणपलुाच्या 
प्रस्तािास महासभेची मींजुरी ममळिून प्रस्ताि प्रशासकीय मान्यतेसाठी विभागीय आयकु्ताींच े
सममतीकडसे सािर करािा अशाही सूचना महापामलकेस करण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस (०६-०४-२०१७) : (१), (२), (३) ि (४) महाराषर सुिणा जयींती नगरोत्थान 
अमभयानाींतगात मालेगाींि महानगरपामलकेचा उड्डाण पुल उभारण्याच्या प्रकल्पास दिनाींक २३ 
रे्ब्रुिारी, २०१७ च्या शासन तनणायान्िये मान्यता दिली असून सिर प्रकल्पासाठी प्रथम 
हप्त्याचा रुपये ५.०१ को्ी र्तका तनधी मालेगाींि महानगरपामलकेस वितरीत करण्यात आला 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

 
मालेगाांि मिानगरपाशलिा िद्दीतील नागररिाांना स्िच्छ पाणीप रिठा िरण्याबाबत 

 

 (११)  १९८४५ (२३-०८-२०१६)   डॉ.अपूिण हिरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १४५९७ ला दिनाांि १६ 
मार्च, २०१६ रोजी दिलेल्या उत्तराच्या सांिर्ाचत सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मालेगाींि शहरातील निी प्रिषुण रोखण्यासाठी कें द्र शासन पुरस्कृत राषरीय निी ि सरोिर 
सींिधान कायाक्रमाींतगात पयाािरण विभागामार्ा त कें द्र शासनाकड ेसािर करण्यात आलेल्या निी 
कृती आराखड्यास मींजुरी प्राप्त झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िवुषत पाण्यामुळे अततसाराची अनकेाींना लागण झाल्याचे दिनाींक ३१ म,े २०१६ 
रोजी िा त्यासमुारास तनिशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रस्तुत निी कृती आराखड्यास केव्हापयांत मींजुरी ममळणे अपेक्षक्षत 
आहे तसेच मालेगाींि शहरातील निीच े प्रिषुण रोखून नागररकाींना स्िच्छ पाणीपुरिठा 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात िा येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस (२७-०३-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) निी कृती आराखड्यास कें द्र शासनाची मींजुरी ममळाली नसनू, कें द्र शासन पुरस्कृत अमतृ 
अमभयानाींतगात मालेगाि शहराची भुयारी ग्ार योजना राबविण्याच ेप्रस्तावित आहे. 
     तसेच, कें द्र शासन पुरस्कृत अमतृ अमभयानाींतगात मालेगाींि शहराची पाणीपुरिठा योजना 
प्रगती पथािर आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
िें द्र शासन प रस्िृत आयसीटी योजनेंतगणत शशक्षिाांच्या मागण्याांबाबत 

  

(१२)  १९९१६ (२३-०८-२०१६)   श्री.िवपल पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमााांि १५३२३ ला दिनाांि 
१५ माार्च, २०१६ रोजी दिलेल्या उत्तराच्या सांिर्ाचत सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शासन पुरस्कृत आयसी्ी योजनेंतगात मशक्षकाींच्या मागण्याींबाबत पुणे कायाालयािर 
दिनाींक ९ म,े २०१६ रोजी सींघ्नचे्या कायाकत्याांनी उपोषण केले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आयसी्ी मशक्षकाींच्या मागण्याींच ेस्िरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे ? 
 

श्री. विनोद तािड े(२४-०४-२०१७) : (१) अशा स्िरुपाच ेतनिेिन प्राप्त झालेले नाही. 
(२) ि (३) तनयममत िेतन िेण,े भतनतन पाित्या िेण,े सेिा पुस्तके िेणे, कायमस्िरुपी सेिेत 
सामािून घेणे, रजा विषयक लाभ िेण,े िरीषठ/तनिड शे्रणी लागू करणे र्. मागण्याींसाठी 
आयसी्ी तनिेशकाींकडून पाठपुरािा करण्यात येत आहे. 
     आयसी्ी ही कें द्र पुरस्कृत योजना राज्यात Built, Own Operate and Transfer 
(BOOT MODEL) तत्िािर ५ िषे कालािधीसाठी तनवििेद्िारे तनयुक्त करण्यात आलेल्या 
ऑपरे्साद्िारे राबविण्यात येत.े तनवििेनुसार तनिडण्यात आलेल्या ऑपरे्सा याींच्यासमिेत 
झालेल्या करारानुसार सींगणक तनिेशक कीं त्रा्ी तत्िािर सींबींधधत ऑपरे्रकडून तनयुक्त 
करण्यात येतात. आयसी्ी योजनचे्या ्प्पा २ ि ३ अींतगात एजन्सीबरोबर करण्यात आलेल्या 
करारनाम्यातील मुद्दा ८.१ नुसार सींगणक तनिेशकाींना अिा कराियाचे मानधन, प्रॉजव्हडी्ं  र्ीं ड, 
व्यिसायकर र्.ची जबाबिारी सींबींधधत ऑपरे्रची आहे. 
  

___________ 
 

दिािी ि बारािीच्या विद्यार्थयाांना शमळणाऱया क्रीडाग ण सिलतीच े
प्रस्ताि प्रलांबबत असल्याबाबत 

(१३)  १९९४८ (२३-०८-२०१६)   श्री.अब्द ल्लाखान द राणणी, श्री.स तनल तटिरे, श्री.अमरशसांि 
पांडडत :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िहािी ि बारािीच्या विद्यार्थयाांना ममळणाऱ्या क्रीडा गुणाींबाबतचे प्रस्ताि मशक्षण मींडळाकड े
सािर करण्यासाठी क्रीडा युिा सींचालनालय ि जजल्हा क्रीडा अधधकाऱ्याींनी माहे माचा, २०१६ 
अखेर प्रस्ताि पाठविले नसल्यान ेविद्यार्थयाांना ममळणारे क्रीडा सिलतीच ेगुण ममळाले नाहीत, 
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हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, विद्यार्थयाांच्या गुणाींचे नुकसान होऊ नये यासाठी क्रीडा विभागातरे् कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, त्याचे थोडक्यात स्िरुप काय आहे ? 
  
श्री. विनोद तािड े(१९-०४-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
     सिा पात्र विद्यार्थयाांना क्रीडा सिलतीचे गुण िेण्यात आले आहेत. 
(२) ि (३) ज्या खेळाींडूचे प्रस्ताि विभागीय मशक्षण मींडळास विहीत कालािधीत सािर करता 
आले नाहीत, त्या खेळाडूींच ेप्रस्ताि दिनाींक २० जून पयांत सािर करण्याबाबत सींबींधधत जजल्हा 
फक्रडा अधधकारी याींना सूचना िेण्यात आल्या होत्या. 
  

___________ 
  

परभणी जजल्ियातील शशक्षण विभागाांतील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
 

(१४)  १९९५५ (२३-०८-२०१६)   श्री.अब्द ल्लाखान द राणणी, श्री.स तनल तटिरे, श्री.अमरशसांि 
पांडडत :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी जजल्हयातील मशक्षण विभागात ग् मशक्षणाधधकारी, कें द्र प्रमुख, उच्च शे्रणी 
मुख्याध्यापक, मशक्षण विस्तार अधधकारी, माध्यममक मशक्षक, प्राथममक, पििी ि धचत्रकला 
मशक्षक याींची पिे ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ररक्त पिाींमळेु विद्यार्थयाांच्या शैक्षणणक गुणित्तिेर पररणाम होत असल्याने 
सिरील पिे भरण्याबाबत शासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, त्याची थोडक्यात स्िरुप काय आहे ? 
  

श्री. विनोद तािड े(१८-०४-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) ि (३) ग्मशक्षणाधधकाऱ्याींच्या ९ पिाींपकैी ७ पिे भरलेली असून िोन पिे ररक्त आहेत. 
सिर पिे भरण्याबाबत कायािाही सुरु आहे. कें द्र प्रमुखाींची ररक्त पिे भरण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन आहे. तसेच सींच मान्यतेनुसार उच्चशे्रणी मुख्याध्यापक, प्राथममक पििीधर ि 
प्राथममक मशक्षक या सींिगाातील एकूण ५८३७ पिे मान्य होत असून ५००३ पिे भरलेली आहेत. 
जजल्हा पररषि परभणी अींतगात पायाभूत पिे ५३३३ असून ५००३ पिे भरलेली आहेत. पायाभूत 
पिानुसार ररक्त पिे ३३० र्तकी आहेत. परींत ुतनम्न सींिगाामध्ये विज्ञान ि गणणताच ेउमेििार 
उपलब्ध नसल्यामुळे प्राथममक पििीधर मशक्षकाींची पिे भरता आली नाहीत. 

___________ 
 

औरांगाबाि जजल््यात शाळाांमध्ये विद्यार्थयाांना शालेय पोषण आिार देण्याबाबत 
(१५)  २०६५८ (२३-०८-२०१६)   श्री.स भाष झाांबड, श्री.रामिरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दिनाींक २ मे ते १५ जून या ३९ दििसाींच्या कालािधीत सिा शाळाींमध्ये विद्यार्थयाांना 
शालेय पोषण आहार द्यािा अस ेशासनाने आिेश दिले असून औरींगाबाि जजल्हयात मध्यान्ह 
भोजन योजनेनींतर ताींिळू, पुरविण्याऱ्या पुरिठािाराला तीन मदहन्यापासून मुितिाढ दिली 
नसल्यामळेु जजल्हयात कोणत्याच शाळेत विद्यार्थयाांना णखचडी िेण्यात आली नसल्याच ेमाहे 
म,े २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान तनिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीच्या अनुषींगाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े (२१-०४-२०१७) : (१) ि (२) कें द्र शासनाच्या मागािशाक सुचनाींनुसार 
िषुकाळग्रस्त भागात उन्हाळयाच्या सु्ीमध्ये शालेय पोषण आहार िेण्याची तरतूि आहे. 
तथावप, सु्ीच्या कालािधीत विद्याथी उपजस्थत नसल्यान े अनके शाळाींमध्ये आहार 
मशजविण्यात आला नव्हता. 
      शालेय पोषण आहार योजनेंतगात पुरिठािाराची मुित सींपल्यान ेयोजनेमध्ये खींड पडू 
नये यासाठी सिा पात्र शाळाींना उसनिारीन े फकीं िा खुल्या बाजारातनू ताींिळू ि धान्य र्त्यािी 
माल खरेिी करुन योजना सुरु ठेिण्याबाबत तनिेश िेण्यात आले होते. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

नांदरूबार जजल्ियात स्िाशभमान सबलीिरण योजनेत गैरव्यििार झाल्याबाबत 
  

(१६)  २१६६४ (१९-०८-२०१६)   श्री.चांद्रिाांत रघ िांशी : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नींिरूबार जजल्हयातील ७१ लाभाथींना विशेष कें द्रीय सहा य योजनेंतगात स्िामभमान 
सबलीकरण योजनसेाठी आदििासी विकास विभागाकडून प्राप्त झालेला रूपये १ को्ी ८७ लाख 
र्तका तनधी जजल्हा पररषिेकड ेिगा न करता तत्कालीन कृषी विकास अधधकाऱ्याींन ेबोगस बँक 
खात्यात जमा करुन परस्पर काढला असल्याच ेतनिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी मुख्य कायाकारी अधधकारी, जजल्हा पररषि, नींिरूबार याींनी 
चौकशीच ेआिेश दिले असनू चौकशीच्या अनुषींगान ेसींबींधधत िोषीींिर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण  सिरा (२९-०३-२०१७) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     विशेष कें द्रीय सहा य योजनेंतगात िनहक्क सींरक्षण कायद्याींतगात तथा स्िामभमान 
सबळीकरण योजनेंतगात लाभ दिलेल्या लाभार्थयाांच्या जममनीिर नविन विदहर खोिनू 
विद्युत/तेलपींप, एच.डी.पी.ई./पी.व्ही.सी. पाईप बसिून िेणे करीता एकुण रुपये १ को्ी ७५ 
लक्ष र्तका तनधी दिनाींक २३/०९/२०१३ रोजीच्या चके क्र.००१०७२ अन्िये रुपये ११५.०० लक्ष ि 
दिनाींक २६/०६/२०१३ रोजीच्या चके क्र.५०३४३४ अन्िये रुपये ६२.५० लक्ष याप्रकारे एकाजत्मक 
आदििासी विकास प्रकल्प, तळोिा याींचकेडून हस्ताींतरीत केला आहे. 
(२) एकाजत्मक आदििासी विकास प्रकल्प, तळोिा मार्ा त श्री.एस.आर.पाडिी, तींत्र अधधकारी, 
जजल्हा अधधक्षक, कृवष अधधकारी, नींिरूबार याींचे विरुध्ि पिाच्या मशक्क्याचा िरुुपयोग करुन 
दिशाभूल ि र्सिणूक केल्याबाबात तळोिा पोलीस स््ेशन मध्ये गु.र.नीं.६८/२०१६ भा.िीं.वि. 
कलम ४२०, ४०९, ४६६, ४६७, ४६८, ४७१ प्रमाणे स््े.डा.ई. नींबर ३४, दिनाींक १३/०६/२०१६ रोजी 
दिशाभूल ि र्सिणूकीचा गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे. या गुन्हयाच्या अनुषींगान े
श्री.एस.आर.पाडिी याींना अ्क करण्यात आलेली आहे. या अनुषींगाने कृषी विभागाने त्याींच्या 
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दिनाींक २२/०६/२०१६ रोजीच्या पत्रान्िये श्री.पाडिी याींना तनलींबबत केले असून त्याींचे विरुध्ि 
विभागीय चौकशी चाल ू केली आहे. तसेच सिर अपहार प्रकरणाशी सींबींधधत सिा यींत्रणाींची 
सखोल चौकशी करुन अहिाल शासनास सािर करण्याबाबत जजल्हाधधकारी, नींिरूबार याींना 
कळविण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

म ांबईतील िाढते प्रद षण रोखण्याबाबत 
 

 (१७)  २२०६२ (२३-०८-२०१६)   आकिण .अनांत गाडगीळ : ताराांकित प्रश्न क्रमााांि १६९६१ ला 
दिनाांि २२ माार्च, २०१६ रोजी दिलेल्या उत्तराच्या सांिर्ाचत सन्माननीय पयाणिरण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील िाढती लोकसींख्या, दठकदठकाणी सुरु असलेली बाींधकाम ेआणण औद्योधगकीकरण 
यामुळे जानेिारीतील २५ दििस, रे्ब्रुिारीतील २४ दििस हिेची प्रिषुण पातळी श्िसनाचे विकार 
होण्यार्तपत खालािलेली असल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान तनिशानास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईत पयाािरण विषयक जनजागतृी करुन मुींबईतील िाढत े प्रिषुण 
रोखण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. रामदास िदम (०७-०४-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) के.ई.एम. रुग्णालयात आठिड्यातून िोनिळेा अस्थमाविषयक जनजागतृीिर मादहती दिली 
जाते. त्याचप्रमाणे िरूिशान ि आकाशिाणीिर पयाािरण श्िसनरोग याींिरील मादहतीप् 
कायाक्रमात िैद्यफकय प्राध्यापक सहभाग घेतात. ितृ्तपत्राींतही काही लेख प्रमसध्ि करण्यात 
येतात. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 
 

राज्यात अांपगाांशी वििाि िरणाऱयाांना आधथणि मदत देण्याबाबत 
 

 (१८)  २२५३१ (१९-०८-२०१६) श्री.अरुणिािा जगताप, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱिे : सन्माननीय 
सामाजजि न्द् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात आींतरजातीय वििाहाला प्रोत्साहन िेण्यासाठी शासनाकडून रुपये ५० हजार आणण 
भाींडी ि अन्य मित िेण्यात येते त्याप्रमाणेच अपींगाशी वििाह करणाऱ्याींना मित िेण्याची 
मागणी राज्यातील अनेक स्तरातनू होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रिरणी शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजि मार बडोले (०३-०४-२०१७) : (१) होय 
(२) अपींग-अव्यींग वििाहास प्रोत्साहन िेण्यासाठी रुपये ५०,०००/- र्तके आधथाक सहा य 
िेण्याची योजना दिनाींक १७/०६/२०१४ च्या शासन तनणायान्िये कायााजन्ित करण्यात आलेली 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

प्राथशमि ि माध्यशमि शाळाांना स्ितांत्र म ख्याधापिाांची पदे मांजूर 
िरण्याची िैधातनि तरतूद िायम ठेिण्याबाबत 

 (१९)  २२७२० (२३-०८-२०१६)   श्री.श्रीिाांत देशपाांड े:  सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बालकाींचा मोर्त ि सजक्तच्या मशक्षणािरील हक्क अधधतनयम, २००९ अींतगात कलम १९ 
ि २५ मधील पररमशष्ातील १ (a) नुसार १५० पेक्षा जास्त विद्याथी सींख्येला मुख्याध्यापकाचे 
पि अनुजे्ञय ठरते, हे खरे आहे काय, 
(२) सिर अधधतनयमाच्या पररमशष्ातील १ (b) (३) नुसार र्यत्ता ६ ते ८ चे िगाात १०० पेक्षा 
अधधकची प्सींख्या असल्यास, स्ितींत्र मुख्याध्यापकाच े पि अनजेु्ञय ठरत,े हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) महाराषर खाजगी शाळाींतील कमाचारी (सेिेच्या शती) तनयमािली १९८१ तनयम ३ नुसार 
प्राथममक ि माध्यममक शाळाींना स्ितींत्र मुख्याधापक पिाींची पिे िेय ठरतात, हे खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासन तनणाय दिनाींक २८/८/२०१५ मधील पषृठ ६ िरील २.६ 
अींतगात प्राथममक उच्च प्राथममक ि माध्यममक या सींयुक्त शाळेला मुख्याध्यापकाींच ेएकच पि 
मान्य होईल काय, 
(५) असल्यास, कें द्र ि राज्य शासनाच्या अधधतनयमास विसींगत शासन तनणाय राज्य शासनाला 
तनगाममत करता येतो काय ? 
 
 

श्री. विनोद तािड े(२९-०३-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) नाही. 
(४) होय. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
 

यितमाळ जजल्ियातील नगरपररषद िद्दीतील ि ट ांबाांना घरि ले देण्याबाबत 
  

(२०)  २३०१० (२३-०८-२०१६)   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरण पािसिर, अॅड.राि ल नाििेर, 
श्री.िेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यितमाळ जजल्हयातील नगरपररषि हद्दीतील कु्ुींबाींना द्याियाची घरे अपूणा अिस्थेत 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले ि 
तद् नुसार नगरपररषि हद्दीतील कु्ुींबाींना घरकुले िेणेबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस (१२-०४-२०१७) : (१), (२) ि (३) यितमाळ नगरपररषि अींतगात रमाई 
आिास योजना ि एकाजत्मक गहृतनमााण ि झोपडप्ी विकास कायाक्रमाींतगात घरकुल योजना 
राबविण्यात येत आहे. सिर घरकुलाचे बाींधकाम नगरपररषिेमार्ा त होत नसुन लाभाथी स्ित: 
बाींधकाम करतात. शासन मागािशाक सुचनेनुसार ्प्या ्प्याने घरकुल बाींधकामाच े हप्त्याच े
वितरण लाभाथीस करण्यात येत.े 
     रमाई आिास योजनेंतगात एकुण ५७ लाभाथीच ेघरकुल पुणा झाले असनु ४० लाभाथीच े
बाींधकाम प्रगतीपथािर आहे. एकाजत्मक गहृतनमााण ि झोपडप्ी विकास कायाक्रम अींतगात ५२३ 
घरकुल पुणा झाले असुन ६४ घराींचे बाींधकाम प्रगतीपथािर आहे. 
  

___________ 
 

यितमाळ जजल्ियातील दिा नगरपररषदेतील अल्पसांख्याांि म जस्लम  
िसाितीमधील प्रलांबबत िाम ेपूणण िरणेबाबत 

  

(२१)  २३०१६ (२३-०८-२०१६)   श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमती विद्या चव्िाण, श्री.िेमांत टिले, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय अल्पसांख्याांि वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यितमाळ जजल्हयातील िहा नगरपररषिेतील अल्पसींख्याींक मुजस्लम िसाहतीला िेण्यात 
येणारा तनधी िोन िषाांपासनू न दिल्याने या िसाहतीतील काम ेप्रलींबबत असल्याचे माहे म,े 
२०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान तनिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले ि 
तद् नुसार सिर तनधी न िेण्यास जबाबिार असणाऱ्याींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) तसेच, सिर िहा नगरपररषिाींना तनधी िेऊन अल्पसींख्याींक मजुस्लम िसाहतीमधील काम े
करणेबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 

श्री. विनोद तािड े(०३-०४-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     राज्यातील अल्पसांख्याींक बहुल नागरी के्षत्र विकास या योजनेंतगात सन २००८-०९ ते सन 
२०१३-१४ पयांत यितमाळ जजल्हयातील १० नगरपररषिाींना शासनाकडून अनुिान िेण्यात 
आलेले आहे. 

मात्र सन २०१४-१५ मध्ये कोणत्याही नगरपररषिेला अनुिान िेण्यात आलेले नाही. 
तसेच सन २०१५-१६ मध्ये यितमाळ जजल्हयातील १० नगरपररषिाींपैकी  यितमाळ, 

िणी आणण राळेगाींि या तीन नगरपररषिाींना एकूण रुपये ८० लक्ष र्तके अनुिान वितररत 
करण्यात आलेले आहे. 
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     सन २०१५-१६ मधील दिनाींक ३१ माचा, २०१६ रोजी BDS िरील ताींबत्रक अडचणीमळेु 
राळेगाींि नगरपररषिेस अवितरीत रादहलेला तनधी, दिनाींक २८/१२/२०१७ च् या शासन तनणायान्िये 
रुपये १० लक्ष अनुिान वितररत करण्यात आले आहे. 
     तसेच तनधी अभािी कोणतीही कामे प्रलींबबत असल्याच ेतनिशानास आले नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) राज्यातील अल्पसींख्याींक बहुल नागरी के्षत्र विकास या योजनेंतगात यितमाळ जजल्हयातील 
िहा नगरपररषिेतील अल्पसींख्याींक िसाहतीकररता प्राप्त पररपूणा प्रस्तािाींना िर नमूि 
केल्याप्रमाणे िेळोिेळी अनुिान िेण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यात शेतीसाठी निीन पाणी िाटप धोरणाची अांमलबजािणी िरण्याबाबत 
  

(२२)  २३०१८ (२०-०८-२०१६)   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱिे, श्री.शरद रणवपसे :  सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  शासनान ेशेतीसाठी पाणी िा्पाचे नि ेधोरण दिनाींक १७ म,े २०१६ रोजी िा त्यासुमारास 
जादहर केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पाणी िा्पाच्या नव्या धोरणाचे स्िरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, सिर धोरणाची अींमलबजािणी केव्हापासून करण्यात येणार आहे ? 
  

श्री. धगरीष मिाजन (३०-०३-२०१७) : (१) नाही. 
     दिनाींक १७ म,े २०१६  रोजीच्या मा.मींबत्रमींडळ बैठकीत उघड्या कालव्याऐिजी 
ताींबत्रकदृषट्या शक्य असेल तथेे बींि पाईपचा िापर करण्याबाबत धोरणात्मक तनणाय घेण्यात 
आला आहे. सिरच ेधोरण हे पाणी िा्पाच ेधोरण नसनू प्रकल्पाच्या वितरण व्यिस्थेच ेधोरण 
आहे. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

अिोला, िाशशम ि ब लढाणा जजल्ियातील नगरपाशलिेमधील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(२३)  २३२४८ (२४-०८-२०१६)   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला, िामशम ि बुलढाणा जजल्हयातील नगरपामलकेत ररक्त पिे असल्याच ेमाहे जून, 
२०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान तनिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िगा-१ ि िगा-२ च्या अधधका-याींची तसेच मलवपक कमाचा-याींची फकती पिे ररक्त 
आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त ररक्त पिाींमळेु एकाच अधधका-याकड ेफकीं िा कमाचा-याकड ेअततररक्त भार 
येत असल्यामुळे कामाचा ताण िाढून अनेक विकास कामे प्रलींबबत राहत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय तनिशानास आले, 
तद्नुसार उक्त पिे भरण्यासाठी कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस (१८-०४-२०१७) : (१) होय. 
(२) िामशम जजल्हयातील नगरपामलकामध्ये िगा-३ मधील ३० पिे, बुलढाणा जजल्हयातील 
नगरपामलकामध्ये िगा-३ ि िगा-४ मधील १२३ पिे ि राज्यस्तरीय सींिगाातील १४० पिे तसेच 
अकोला जजल्हयातील नगरपामलकामध्ये िगा-३ मधील ३१ ि राज्य सींिगाातील ११ पिे ररक्त 
आहेत. 
(३) होय. 
(४) सिर पिे भरण्याची कायािाही प्रािेमशक सींचालक, नगरपामलका प्रशासन, अमरािती याींच्या 
स्तरािरुन सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील पोलीसाांिरील िाढत ेिल्ले रोखण्याबाबत 
  

(२४)  २३५३६ (०४-०१-२०१७)   श्री.सांजय दत्त, श्री.रामिरी रुपनिर, श्री.स भाष झाांबड, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अशोि ऊफण  भाई जगताप, श्री.अमरशसांि पांडडत, श्री.नरेंद्र पाटील, 
अॅड.अतनल परब, श्री.शरद रणवपसे, श्री.स जजतशसांि ठािूर : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात दिनाींक १ जानेिारी, २०१४ ते ३१ जुल,ै २०१६ या कालािधीत ९९८ पोलीसाींिर 
हल्ले झाल्याची नोंि गहृ विभागाकड े असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान 
तनिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यापैकी ११९ हल्ले हे पुणे जजल्हयात झाल्याच ेतनिशानास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील पोलीसाींिरील िाढते हल्ले ही धचींतेची बाब झाली असून याप्रकरणी 
शासनाने िखल घेिून पोमलसाींिरील िाढते हल्ले रोखण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस (३१-०३-२०१७) : (१) राज्यात दिनाींक १ जानेिारी, २०१४ ते ३१ जलु,ै 
२०१६ या कालािधीत पोलीसाींिर हल्ल्याबाबतचे एकुण २८७४ गुन्हे नोंिविण्यात आले असून 
त्यापैकी २७७६ गुन्हे उघड झाले आहेत. 
(२) दिनाींक १ जानेिारी, २०१४ त े३१ जुल,ै २०१६ या कालािधीत पुणे शहरात २०६ तर पुणे 
ग्रामीण विभागात ७० अस ेएकुण २७६ गुन्हे िाखल आहेत. 
(३) राज्यातील सिा पोलीस ठाण्याींतून त्या-त्या पोलीस ठाणेच्या कायाके्षत्रातील मोहल्ला कमम्ी, 
मदहला िक्षता कमम्ी, सामाजजक कायाकत्याांच्या सभा, तसेच, व्यापाऱ्याींच्या सभा आयोजजत 
करुन नागररकाींनी मशस्त पाळुन कायद्याचा आिर करािा, कताव्य बजािीत असलेल्या 
पोलीसाींशी िाि घालुन शासकीय कामात अडथळे आणु नये. तसेच, पोलीसाींिर हल्ले करु नये 
याबाबत िेळोिेळी प्रबोधन केले जाते. पोलीस अधधकारी ि कमाचाऱ्याींना नागररकाींशी सलोख्यान े
िागण्याबाबत सचुना िेण्यात आलेल्या आहेत. यानींतरही जर पोलीसाींिर हल्ला झाल्यास 
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त्याबाबत कायिेमशर तक्रार नोंििुन सींबींधधताींिर कारिाई केली जाते. तसचे, हल्लेखोराींिर 
प्रततबींधक कारिाई केली जाते. जेणे करुन मशस्त न पाळता कायद्याचा अनािर करणाऱ्या 
व्यक्ती पोलीसाींिर हल्ले करण्यास धजािणार नाहीत. राज् यातील पोलीसाींिरील हल्ल्यासींिभाात 
कराियाच्या कारिाईबाबत पोलीस महासींचालक कायाालयाने दिनाींक ०६/१०/२०१६ अन्िये 
राज् यातील पोलीस घ्क कायाालयाींना प्रततबींधात्मक ि उपायात्मक सुचना तनगाममत करण्यात 
आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यात नैसधगणि आपत्तीम ळे न िसानग्रस्त शेतिऱयाांना पांतप्रधान पीिविमा  
योजनेच्या तरत दीन सार न िसान भरपाई शमळण्याबाबत 

  

(२५)  २३६४३ (३०-१२-२०१६)   श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात माहे जून, २०१६ त ेसप् े्ंबर, २०१६ या कालािधी मध्ये िा त्यासुमारास पडलेल्या 
मुसळधार पािसामुळे ि धरणातून पाणी सोडल्यामुळे शतेकऱ्याींच्या वपकाींचे नुकसान झाले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नुकसान झालेल्या दठकाणी पींतप्रधान पीकविमा योजनेतील तरतुिीनसुार 
पींचनाम ेकरून पुढील कायािाही करण्याच्या सूचना कृषी विभागाकड ेप्राप्त झाल्या आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर योजनेच्या अींमलबजािणीसाठी तनयुक्त करण्यात आलेल्या विमा 
कीं पनीकडून झालेल्या नुकसानीची पाहणी करून त्याचा अहिाल शासनाकड ेप्राप्त झाला आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून नैसधगाक आपत्तीमुळे नकुसान 
झालेल्या नुकसानग्रस्ताींना नुकसान भरपार्ा िेण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. पाांड रांग फ ां डिर (०३-०४-२०१७) : (१), (२), (३) ि (४) माहे जून ते सप् े्ंबर, २०१६ या 
कालािधीमध्ये अततिजृष्मुळे शतेकऱ्याींच्या वपकाींच्या झालेल्या नकुसानीच ेपींचनाम ेयोजनेच्या 
मागािशाक सुचनाींनूसार विमा कीं पनी, कृषी विभाग तसेच महसलु विभाग याींनी सींयुक्तपणे 
करणेबाबतच्या सुचना शासनामार्ा त िेण्यात आलेल्या होत्या. त्याप्रमाणे सींबींधधत विमा 
कीं पनीमार्ा त नुकसानीचा अहिाल तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्यातील 
नुकसानग्रस्त भागातील १२९०२ शेतकऱ्याींना रुपये १६.२६ को्ी नकुसान भरपाई विमा 
कीं पन्याींमार्ा त तनजश्चत करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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राज्यातील आहदिासीांना घरे देण्याबाबत 
  

(२६)  २३६५३ (१६-१२-२०१६)   श्री.किरण पािसिर, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्रीमती विद्या चव्िाण, श्री.िेमांत टिले : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यातील सिा आदििासीींना सन २०१९ पयांत शासनाच्याितीने स्ित:च्या मालकीची घरे 
िेण्यात येतील, अशी घोषणा दिनाींक १० ऑगस््, २०१६ रोजी िा त्यासमुारास आदििासी 
दिनाच्या कायाक्रमात मा.मुख्यमींत्री याींनी केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासाठी एकूण फकती खचा येणार आहे ि त्याच ेस्िरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, सिर घराींच्या बाींधकामास केव्हा सुरुिात करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, विलांबार्ी िारणे िाय आहेत ?  
 

श्री. विष्ट् ण  सिरा (३०-०३-२०१७) : (१) अनुसूधचत जमातीच्या लाभार्थयाांना घरे बाींधनू 
िेण्याबाबत मा.मुख्यमींत्री महोियाींचे अध्यक्षतखेाली रे्ब्रुिारी, २०१५ ि रे्ब्रुिारी, २०१६ मध्ये 
बैठक सींपन्न झाली. तसेच दिनाींक २५/०२/२०१६ रोजी (बुगी, ता.ए्ापल्ली पोलीस ठाणचे े
उद्घा्न) कायाक्रमाच्या िेळी सन २०१९ पयांत जजल्हयातील सिा अ.जा./अ.ज. अशा ज्या 
पररिाराींच्या नाींिे घर नाही, अशा सिाांना पक्की घरे िेण्यात येतील अशी घोषणा केली. 
(२) ि (३) राज्यातील ग्रामीण गहृतनमााण कायाक्रमाची प्रभािी अमींलबजािणी ि सतनयींत्रण 
करण्यासाठी ग्रामविकास विभागाच्या दिनाींक १०/०२/२०१६ च्या शासन तनणायान्िये राज्य 
व्यिस्थापन कक्ष-ग्रामीण गहृतनमााण स्थापन करण्यात आला आहे. सिर कक्षाच्या 
तनयींत्रणाखाली अनुसूधचत जमाती लाभार्थयाांची तनिड प्रफक्रया करुन घरकुल मींजुर करण्याची 
कायािाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

िािोला (म ांबई) येथील महिती अधधिार िायणित्याणची ित्या झाल्याबाबत 
  

(२७)  २३६६२ (०४-०१-२०१७)   श्री.विजय ऊफण  भाई धगरिर :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील िाकोला येथील मादहती अधधकार कायाकत ेभूपेंद्र िीरा याींची घरात घुसून गोळी 
झाडून तनघुाण हत्या करण्यात आल्याची बाब तनिशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भूपेंद्र िीरा याींनी िाखल केलेल्या अिखल पात्र गुन्हयाींकड े पोमलसाींनी िलुाक्ष 
केल्यामुळे त्याींची हत्या झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याींच्या हत्येमागे एका माजी नगरसेिकाचा हात असल्याचे तनिशानास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले ि 
तिनुसार काय कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, अशा प्रकारे मादहती अधधकारातून मादहती ममळिून गैरप्रकार तनिशानास 
आणणाऱ्या कायाकत्याांिर होणारे हल्ले थाींबविण्याकररता शासन काही ठोस कायािाही करणार 
आहे ? 
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 श्री. देिेंद्र फडणिीस (१३-०४-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) सिर प्रकरणी िाकोला पोलीस ठाणे येथ े गु.र.क्र.४७३/१६ भा.िीं.वि. कलम ३०२, ३४ सह 
कलम ३, २७ भा.ह. कायद्यान्िये २ आरोपीविरुध्ि गुन्हा िाखल करुन अ्क करण्यात आलेली 
आहे. तद्नींतर सिरचा गुन्हा गुन्हे प्रक्ीकरण शाखा, कक्ष-८, मुींबई याींच्याकड ेिगा करण्यात 
आलेला आहे. 
     नमूि गुन्हयातील अ्क आरोपीविरुध्ि सखोल तपासाअींती मा.न्यायालयात दिनाींक 
१२/०१/२०१७ रोजी िोषारोपपत्र िाखल करण्यात आले असून सिर गुन्हा न्यायप्रविषठ आहे. 
(५) सामाजजक कायाकत ेयाींना पोलीस सींरक्षण िेणेबाबत शासनान ेदिनाींक २७ रे्ब्रुिारी, २०१३ 
च्या शासन तनणायान्िये सींबींधधत पोलीस घ्काींना तनिेश दिलेले आहेत. 

___________ 
  

म ांबईसि सांय क्त मिाराष्ट्राचा इततिास िें द्र शासनाच्या अखत्याररतील  
शालेय अभ्यासक्रमात समाविष्ट्ट िरण्याबाबत 

  

(२८)  २३७९३ (१६-१२-२०१६)   डॉ.अपूिण हिरे : दिनाींक १५ डडसेंबर, २०१५ रोजी सभागहृाच्या 
प्लािर ठेिण्यात आलेल्या अताराींफकत प्रश्नोत्तराींच्या यािी क्रमाींक ५ मधील प्रश्न क्रमाींक 
९८६४ ला दिलेल्या उत्तराच्या सींिभाात सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईसह सींयुक्त महाराषर तनममातीचा िैदिप्यमान र्ततहास िेश पातळीिरील सिाच 
माध्यमातून मशक्षण घेणाऱ्या निीन वपढीस ज्ञात व्हािा, यासाठी राज्यातील शालेय 
अ्यासक्रमाच्या धतीिर सी.बी.एस.सी. ि आय.बी. अशा कें द्र शासनाच्या अखत्याररतील 
बोडाातही हा र्ततहास समाविष् झाला पादहजे, ही बाब शासनाच ेतनिशानास आली आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्र शासनाच्या अखत्याररतील सी.बी.एस.सी. ि अन्य बोडाातून मशक्षण घेणाऱ्या 
महाराषर राज्यातील मुलाींची मोठी सींख्या पाहता, राज्यातील ही वपढी प्रस्तुत र्ततहासाचे 
ज्ञानापासून िींधचत राहत असल्याच्या पाश्िाभुमीिर राज्य शासनान ेकें द्र शासनस्तरािर याबाबत 
कोणता पाठपुरािा केला िा करण्यात येत आहे, 
(३) कें द्र शासन स्तरािरील सिाच अ्यासक्रमात सींयुक्त महाराषराचा र्ततहास समाविष् 
व्हािा, याबाबत शासनाचे धोरण काय आहे ि त्यानुषींगाने कोणते प्रयत्न करीत आहे िा 
करण्यात येणार आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े(२०-०४-२०१७) : (१), (२) ि (३) कें द्र शासनाच्या अखत्याररतील मींडळाच्या 
अ्यासक्रमात सुधारणा / समािेश करण्याची बाब राज्य शासनाच्या कके्षत येत नाही. 
 

___________ 
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राज्यात पहिली त ेआठिीपयांत ‘‘सिणच पास’’ या धोरणात बदल िरण्याबाबत 
  

(२९)  २३७९७ (१६-१२-२०१६)   डॉ.अपूिण हिरे : ताराांकित प्रश्न क्रमााांि १४६०४ ला दिनाांि २२ 
माार्च, २०१६ रोजी दिलेल्या उत्तराच्या सांिर्ाचत सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात आठिीपयांत सिाच पास या धोरणात बिल करून पाचिी त ेआठिीपयांत पररक्षा 
घेण्याबाबत कें द्र शासनान े मशक्षणमींत्री राजस्थान याींच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या 
सममतीचा अहिाल कें द्र शासनास प्राप्त झाला आहे काय, 
(२) असल्यास, विद्यार्थयाांना नापास न करण्याच्या धोरणात बिल करताींना आठिीऐिजी 
पाचिीपयांतच हे धोरण कायम करािे ि सहािीपासून पररक्षा घेण्यात यािी, अशी मशर्ारस 
निीन शैक्षणणक धोरण ठरविण्यासाठी कें द्र शासनाने स्थापन केलेल्या कॅबबने् सधचि 
सुब्रम्हण्यम सममतीनेही आपल्या अहिालातून केल्याच े दिनाींक २९ म,े २०१६ रोजी िा 
त्यासुमारास तनिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्राथममक ते उच्च मशक्षणाची गुणित्ता सुधारणे ि शैक्षणणक के्षत्रातील 
प्रशासकीय िजाा सुधारण्यासाठी मशक्षणासींिभाातील सेिाींसाठी ग् स्थापन करण्याची मशर्ारसही 
या अहिालातुन करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रिरणी कें द्र शासनाने कोणता तनणाय घेतला आहे आणण नविन धोरणाच े
अींमलबजािणीबाबत राज्य शासनास कें द्र शासनाकडून कोणते तनिेश प्राप्त झाले आहेत, 
(५) अद्याप कें द्र शासन स्तरािरून निीन धोरणाबाबत तनणाय झाला नसल्यास राज्य 
शासनाकडून कोणता पाठपुरािा करण्यात आला िा येत आहे, तसेच सिर प्रस्तािाची 
सद्यजस्थती काय आहे ? 
  

श्री. विनोद तािड े(२०-०४-२०१७) : (१) कें द्र शासनाशी सींबींधधत बाब आहे. 
(२) सुब्रम्हण्यम सममतीच्या अहिालामध्ये विद्यार्थयाांना नापास न करण्याच्या धोरणात बिल 
करुन आठिी ऐिजी पाचिीपयांत हे धोरण कायम कराि ेि सहािीपासून पुढे शाळेमध्ये घेतल्या 
जाणाऱ्या सातत्यपूणा सिांकष मूल्यमापनाद्िारे बौजध्िकदृषट्या िबुाल विद्याथी तनिडून त्याींना 
सुधारणात्मक मशक्षण दिले जाईल, अशी मशर्ारस केली आहे. 
(३) नाही. 
(४) कें द्र शासनाच्या कायाकके्षतील बाब आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

राज्यात ताशसिा तत्िािरील प्राध्यापिाांना दरमिा मानधन देण्याबाबत 
  
(३०)  २३८११ (१६-१२-२०१६)   डॉ.अपूिण हिरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमााांि १४९२८ ला दिनाांि १५ 
माार्च, २०१६ रोजी दिलेल्या उत्तराच्या सांिर्ाचत सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात खाजगी सींस्थेच्या िररषठ महाविद्यालयाींत तामसका तत्िािर कायारत प्राध्यापकाींना 
आठिड्याला १४ तास ि प्रतत तास रुपये ५०० प्रमाणे मानधन िरमहा िेणेबाबत शासनाकडून 
धोरणात्मक तनणाय घेण्याच्या विचाराधीन बाबीींिर शासनाचा विचार पुणा झाला आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत पुढे काय कायािाही करण्यात आली ि शासन तनणाय तनगाममत 
करण्यात आला आहे काय, 
(३) नसल्यास, आठिड्याला र्क्त ७ तास ि प्रतत तास रुपये २५० मानधन आणण सिरच े
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मानधन िरमहा न िेता िषााला एकिाच िेण्यात येत असल्यामुळे प्रस्तुत प्राध्यापकाींची होणारी 
आधथाक अडचण विचारात घेता याबाबतचा धोरणात्मक तनणाय केव्हापयांत होणे अपेक्षक्षत   
आहे ? 
  

श्री. विनोद तािड े (१७-०४-२०१७) : (१), (२) ि (३) तामसका तत्िािरील प्राध्यापकाींना लागु 
असलेले मानधनाच ेिर सधुारीत करण्याची कायािाही चालू आहे. 

___________ 
 

त ळजाभिानी मातेस अपणण िरण्यात आलेल्या मौल्यिान िस्तू आणण रोिड यामध्ये  
मांहदर सांस्थानाने बनािट िागदपत्राांच्या आधारे अपिार िेल्याबाबत 

  

(३१)  २४२७५ (०४-०१-२०१७)   अॅड.अतनल परब, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱिे, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास :  ताराांकित प्रश्न क्रमााांि १६२९५ ला दिनाांि ३० माार्च, २०१६ रोजी 
दिलेल्या उत्तराच्या सांिर्ाचत सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषराची कुलस्िाममनी तळुजाभिानी मातेच्या चरणी श्रध्िेने अपाण करण्यात आलेल्या 
मौल्यिान िस्तू आणण रोकड यामध्ये मींदिर सींस्थानान ेबनाि् कागिपत्राींच्या आधारे अपहार 
केल्याच ेसीआयडी चौकशीत तनिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सीआयडीने आपल्या अहिालात मींदिर सींस्थानाने बनाि् कागिपत्राींच्या आधारे 
अपहार केल्याप्रकरणी ३९ फकलो सोने आणण ६०८ फकलो चाींिीची लु् करणाऱ् या ४२ जणाींविरुद्ध 
र्ौजिारी गुन्हा िाखल करण्याची मशर्ारस केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर मशर्ारशीनसुार यात कोणकोण िोषी आढळून आले आहेत त्याींची नाि े
काय आहेत, तसेच सिर िोषीिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२१-०३-२०१७) : (१), (२) ि (३) सिर प्रकरणी सन १९९१ त े२००९ या 
कालािधीतील घ्नाबाबत गुन्हे अन्िेषण विभागामार्ा त चौकशी करण्यात येत असून गुन्हे 
अन्िषेण विभागान ेअद्याप कोणताही अींततम तनषकषा काढलेला नाही. 
(४) अद्याप चौकशी चाल ूआहे. 
  

___________ 
  

जलदगती न्द्यायालयाच्या उभारणीस शासनािडून विलांब िोत असल्याबाबत  
 
 

(३२)  २४४१३ (०४-०१-२०१७)   श्री.जगन्द्नाथ शशांदे :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबर्ासह राज्यात मदहला, िमलत आणण मागासिगीयाींिरील अत्याचाराींच्या घ्नासींिभाातील 
ख्ले तनकाली काढण्यासाठी मा.मुींबर्ा उच्च न्यायालयान े सन २०१५ मध्ये १७९ जलिगती 
न्यायालय सुरू करण्याच ेआिेश िेऊनही दिनाींक १ एवप्रल, २०१६ ते ३१ माचा, २०२१ या ५ 
िषाांच्या कालािधीसाठी शासनान े केिळ १०० जलिगती न्यायालय सुरू करण्यासाठी मींजूरी 
दिली असून शासनाच्या या भूममकेमुळे मा. उच्च न्यायालयाच्या आिेशाच ेअिमान झाला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शासनाने १०० जलिगती न्यायालयाींना मींजूरी दिली असली तरीही त्यातील 
र्क्त ९६ जलिगती न्यायालये कायााजन्ित आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिरहू ९६ जलिगती न्यायालयात दििाणी तसचे र्ौजिारी गुन्हयाबाबतच े
दिनाींक ३१ ऑगस््, २०१६ अखेरपयांत फकती िाि ेिाखल झाले असून सिरहू िाव्यापकैी फकती 
िािे तनकालात काढण्यात आलेले आहेत, 
(४) असल्यास, एिढया मोठया प्रमाणात िािे प्रलींबबत असण्याची सिासाधारण कारणे काय 
आहेत, 
(५) असल्यास, सिरहू िाि ेतनकालात काढण्याच्या दृष्ीन ेशासनाने कोणती उपाययोजना केली 
िा करण्यात येत आहे ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस (०७-०४-२०१७) : (१) सिर प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाने दिनाींक 
३१/१०/२०१५ च्या पत्रान्िये एवप्रल, २०१६ ते माचा, २०२१ या ५ िषााच्या कालािधीकररता १०० 
जलिगती न्यायालये पुढे सुरु ठेिण्याची विनींती केली आहे. 
(२) या प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाच्या दिनाींक २३/१२/२०१६ च्या अहिालानसुार माहे नोव्हेंबर, 
२०१६ अखेरपयांत राज्यात ९८ जलिगती न्यायालये कायााजन्ित आहेत. 
(३) जलिगती न्यायालयात दिनाींक ३१ ऑगस््, २०१६ अखेर िाखल ि तनकाली तनघालेली 
प्रकरणे खालीलप्रमाणे – 
 

Civil 
Institution Disposal 

Actual Traf. By Jud/O.W. Traf. 
९८४९ २१८० २०१८ २३२२ 

 
Criminal 

Institution Disposal 
Actual Traf. By Jud/O.W. Traf. 
११९७ २७५ ७६७ ३७४ 

  
(४) जलिगती न्यायालयात िािे प्रलींबबत असण्याची सिासाधारण कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत. 

१. समन्स ि िॉरीं् न बजािणे. 
२. िकीलाींच ेअसहकाया. 
३. पक्षकाराींकडून िाव्याच ेिारींिार काम तहकूब करणे. 
४. विविध सींकीणा अजा/प्रकरणे कायािाहीसाठी िाखल असल्याने 
५. आकारान ेमोठे असलेले प्रकरणे ि िाव्याींमध्ये लाींबलचक युक्तीिाि 
६. सुनािणीिरम्यान पक्षकार, िकील, साक्षीिार याींची अनुपजस्थती. 

(५) जलिगती न्यायालयाचे न्यायाधीशाींचे प्रलींबबत प्रकरणे तनकाली काढण्यासाठी प्रामाणणक 
प्रयत्न आहेत. 
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     विधध ि न्याय विभागाच्या दिनाींक ३१/०३/२०१६ च्या शासन तनणायानुसार ज्या 
जजल्हयाींच्या दठकाणी मागासिगीयाींिरील अत्याचाराची प्रकरणे, मदहला 
अत्याचाराची/बलात्काराची प्रकरणे, भ्रष्ाचाराची प्रकरणे, मो्ार अपघात िाव्याच्या भरपाईची 
प्रकरणे, न्यायालयीन बींिीची प्रकरणे ि भ-ुसींपािनाची प्रकरणे, जास्त प्रमाणात प्रलींबबत आहेत 
अशी प्रकरणे प्राथम्याने ि जलिगतीने चालविण्यासाठी जलिगती न्यायालयाकड ेिगा करण्यात 
यािीत. 
     तसेच १४ व्या वित्त आयोगाींतगात राज्यात ५ िषााच्या कालािधीकरीता आणखी २४ 
जलिगती न्यायालये स्थापन करण्याची बाब विचाराधधन आहे. 

___________ 
  

नागपूर विद्यापीठाांतगणत बोगस मिाविद्यालय बांद िरण्याबाबत 
  

(३३)  २५२६२ (१६-१२-२०१६)   प्रा.अतनल सोले, श्री.शमतेश भाांगडडया :   सन्माननीय उच् च ि 
तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर विद्यापीठाींतगात ७२ बोगस महाविद्यालय बींि करण्याचा विद्ित पररषिेत मान्यता 
िेण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर बोगस महाविद्यालयािर शासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े (१३-०४-२०१६) : (१) ि (२) हे खरे नाही. सिर ७१ महाविद्यालये सुरु 
करण्यास उच्च ि तींत्र मशक्षण विभागाने ररतसर मींजुरी दिली होती. तथावप ही महाविद्यालये 
िीघा काळापासून बींि जस्थतीत असल्याने महाराषर विद्यापीठ अधधतनयम, १९९४ च्या कलम 
९१ नुसार कायािाही करुन सिर महाविद्यालयाचे सींलजग्नकरण २०१६-१७ पासून रद्द करण्याचा 
तनणाय विद्ित पररषिेने घेतला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

गडधचरोली येथील शालेय स्तरािर पोषण आिार शशजविणाऱया िमणचाऱयाांना 
इांधन बबल ि मानधन देण्याबाबत 

 (३४)  २५२६९ (१६-१२-२०१६)   प्रा.अतनल सोले, श्री.शमतशे भाांगडडया :  सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडधचरोली येथील शालेय स्तरािर पोषण आहार मशजविणा-या कमाचा-याींना माहे एवप्रल, 
२०१६ पासून र्ींधन बबल ि मानधन िेण्यात आले नसल्याचे दिनाींक १८ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी 
िा त् यासुमारास तनिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर पोषण आहार कमाचा-याींचे मानधन ि र्ींधन बबल िेण्याबाबत शासनान े
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
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(३) असल्यास, सिर कमाचाऱ्याींचे मानधन ि र्ींधन बबल कधीपयांत ममळण्याचे अपेक्षक्षत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े(२१-०४-२०१७) : (१) हे खरे नाही.  
(२) ि (३) अन्न मशजविण्यासाठीचा माहे सप् े्ंबर, २०१६ पयांतचा तनधी ि स्ियींपाकी तथा 
मितनीस याींच े माहे ऑक््ोबर, २०१६ पयांतचे मानधन जजल्हास्तरािरुन थे् शाळास्तरािर 
वितरीत करण्यात आले आहे. 
(४)  प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

आजजिली (ता.पनिेल, जज.रायगड) येथील अदानी िां पनीच्या गोडाऊनमध्ये  
अन्द्न ि औषध प्रशासनान ेछापा टािल्याबाबत 

  

(३५)  २५६५१ (१६-१२-२०१६)   श्री.अतनल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.ख्िाजा बेग :   
सन्माननीय अन्द्न आणण औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आजजिली (ता.पनिेल, जज.रायगड) येथील अिानी कीं पनीच्या मालकीच्या गोडाऊनमध्ये 
अिानी विल्मर या खाद्यतेलाच्या केलेल्या अिधै साठ्यािर अन्न ि औषध प्रशासनाच्या 
अधधकाऱ्याींनी छापा ्ाकून सुमारे ९४ लाख फकीं मतीचा खाद्यतेलाचा साठा जप्त केला, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या साठ्यातील काही तेल शासकीय िैद्यकीय प्रयोग शाळेत तपासणीकरीता 
पाठविण्यात आले होत,े त्याचा अहिाल शासनाला प्राप्त झाला आहे काय, त्या अहिालात 
नमूि करण्यात आलेल्या प्रमखु बाबी कोणत्या, सिर तेल भेसळयुक्त तसेच तेलाच्या पॅकीींगिर 
मलदहण्यात आलेल्या मजकुरानुसार त्या तेलामध्ये सिा गुणधमा आढळून आले आहेत काय, 
(३) असल्यास, या बेकायिेशीर केलेल्या साठ्याबद्दल सींबींधीत कीं पनी विरोधात कोणती 
कायिेशीर कारिाई करण्यात आली, तसेच या तेलाचे उत्पािन कधी करण्यात आले होत े ि 
त्याचा िापर फकती दििसाींत करणे आिश्यक होत े याबाबतचा तपास करण्यात आले आहे  
काय ? 
 
श्री. धगरीश बापट (३१-०३-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. अन्न ि औषध प्रशासनातरे् दिनाींक 
२९/०९/२०१६ रोजी मे.अिानी विल्मर मल., आजजिली, ता.पनिले, जज.रायगड या पेढीची 
तपासणी करण्यात आली. तपासणीच्या िळेी Blended edible vegetable oil (Fortune 
Vivo) या खाद्यतेलाच्या पाकी्ािर नमूि करण्यात आलेला तेलातील घ्क ि त्याींचा शरीरािर 
होणाऱ्या पररणामाबाबतचा मजकुर दिशाभुल करणारा असल्याच े तनिशानास आले. त्यामुळे 
Blended edible vegetable oil (Fortune Vivo) या तेलाच े ५ नमुन े ि Physically 
Refined Rice Brand Oil (Fortune) या तेलाचे ४ नमुन े विश्लेषणासाठी घेण्यात येऊन 
सिर तेलाचा रुपये ९४,६६,१४५/- फकीं मतीचा साठा जप्त करण्यात आला. 
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(२) विश्लेषणासाठी ताब्यात घेण्यात आलेले नमुन े पुढील तपासणीसाठी राज्य सािाजतनक 
आरोग्य प्रयोगशाळा, पुणे येथे पाठविण्यात आले होत.े त्याचा विश्लेषण अहिाल दिनाींक 
०९/११/२०१६ रोजी प्राप्त झाला असून Physically Refined Rice Brand Oil (Fortune) या 
तेलाच्या नमुन्यात ॲसीड व्हॅल्यू मानिापेक्षा जास्त असल्याचे तर Blended edible 
vegetable oil (Fortune Vivo) या तेलाच्या पाकी्ािर नमूि करण्यात आलेला मजकूर 
ग्राहकाींची दिशाभलू करणारा असल्याचे अहिालात नमूि करण्यात आले आहे. 
(३) Blended edible vegetable oil (Fortune Vivo) या तेलाच्या पाकी्ािर नमूि 
करण्यात आलेला मजकूर ग्राहकाींची दिशाभूल करणारा असल्यान ेयाप्रकरणी उत्पािकाला अन्न 
सुरक्षा ि मानके कायिा २००६ च्या कलम २४ अींतगात नो्ीस पाठविण्यात आली असून, 
त्यािर ि मानिाप्रमाण े नसणाऱ्या खाद्यतेलािर तपासाअींती न्यायतनणाय ख्ले िाखल 
करण्यात येतील. सिर तेलाच ेउत्पािन जुल,ै २०१६ ते सप् े्ंबर, २०१६ या कालािधीत करण्यात 
आल्याच े तसेच खाद्यतलेाच्या पॅकीींगिर त्याचा िापरण्यायोग्य कालािधी ९ मदहने नमूि 
करण्यात आल्याच ेतपासणी िरम्यान तनिशानास आले. 

___________ 
  

प णे जजल््यातील प्रिल्पग्रस्ताांच्या फाईल्स गिाळ झाल्याबाबत 
  

(३६)  २५७०० (३०-१२-२०१६)   श्री.अतनल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.जयदेि 
गायििाड, श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय मदत ि प निणसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) पुणे जजल्हयातील प्रकल्पग्रस्ताींच्या जममन िा्पाच ेआिेश अततररक्त जजल्हाधधकारी याींनी 
काढले मात्र पुनिासन खात्यातनू प्रकल्पग्रस्ताींच्या र्ाईल्स गहाळ झाल्याची बाब माहे 
ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान तनिशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आजपयांत फकती प्रकल्पग्रस्ताींच्या र्ाईल्स गहाळ झाल्या ि फकती 
प्रकल्पग्रस्ताींना जममनीच ेिा्प आले आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करून पुनिासन खात्यातील प्रकल्पग्रस्ताींच्या गहाळ 
झालेल्या र्ाईल्सबाबत जबाबिार अधधकाऱ्याींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-०४-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रकल्पग्रस्ताींच्या र्ाईल्स गहाळ झालेल्या नाहीत तसेच १२,२०२ प्रकल्प्रग्रस्ताींना पयाायी 
जममनी िा्प करण्यात आल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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निीन राष्ट्रीय शैक्षणणि धोरण लागू िरण्याबाबत 
  

(३७)  २५७२२ (१६-१२-२०१६)   श्रीमती विद्या चव्िाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.िेमांत 
टिले :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सन १९८६ च्या राषरीय शैक्षणणक धोरणानींतर तब्बल ३० िषाानींतर सिाांना मशक्षण या मूळ 
हेतूने निीन राषरीय शैक्षणणक धोरणाचा आराखडा तयार करण्यासाठी विविध स्तरािर तज्ञ 
व्यजक्तींकडून मागविलेल्या सूचना ि सुब्रम्हण्यम सममतीने सािर केलेल्या मशर्ारशीिरुन माहे 
ऑगस््, २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान प्रस्ताि सािर केला असल्याचे तनिशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाकडून प्रस्तावित धोरणाचा आराखडा तयार करण्यात 
येऊन सिरचा प्रस्ताि कें द्र शासनाच्या मींबत्रमींडळाकड ेपाठविण्यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कें द्र शासनान े प्रस्तािाला मान्यता िेण े आणण शैक्षणणक धोरण लागू 
करण्याबाबत कोणता तनणाय घेतला िा घेण्यात येत आहे ? 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े(२०-०४-२०१७) : (१) होय. 
(२) ि (३) कें द्र शासनाच्या कायाकके्षतील बाब आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

 
सामाजजि न्द्याय विभागाच्या ितनष्ट्ठ मिाविद्यालयातील  

शशक्षि/िमणचाऱयाांचे िेतन थिीत असल्याबाबत 
  

(३८)  २५७५५ (१६-१२-२०१६)   डॉ.अपूिण हिरे : सन्माननीय सामाजजि न्द् याय मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सामाजजक न्याय विभागाच्या विजाभज उच्च माध्यममक आश्रमशाळाींमधील 
मशक्षक/मशक्षकेतर कमाचाऱ्याींच्या पितनममाती ि िेतनाबाबत उच्चाधधकार सममतीने उपजस्थत 
केलेल्या मुद्याींच्या मादहतीसह ि मा.उच्च न्यायालयाच्या तनिेशानसुार प्रस्ताि मींत्रीमींडळासमोर 
रे्रसािर करण्याची कायािाही पूणा झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रस्तुत प्रस्तािास मींत्रीमींडळाकडून मान्यता प्रिान करण्याींत आली आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजि मार बडोले (२९-०३-२०१७) : (१), (२) ि (३) मा.उच्च न्यायालयातील प्रकरणात मा. 
उच्च न्यायालयाचे आिेश विचारात घेिून शासनाने उच्च माध् यममक आश्रमशाळेमधील मशक्षक 
ि मशक्षकेत्तर कमाचाऱ्याींना तनयममत िेतन िेण्याबाबत आिेश तनगाममत केले आहेत. तसेच 
मशक्षक ि मशक्षकेतर कमाचाऱ्याींच्या पितनममातीबाबत आिश्यक ती कायािाही करण्यात येत 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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म ांबईतील िाळाचौिी येथील अभ्य दयनगर िसाितीच्या प नविणिासाबाबत 
 

(३९)  २५९१२ (०४-०१-२०१७)   श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय गिृतनमाणण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील काळाचौकी येथील अ्युियनगर या िसाहतीच्या पुनविाकाींसाच ेकाम रुस्तमजी 
समुहाच्या म.ेफकस््ोन ररअल््साला िेण्याच ेआल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान 
तनिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासाठी कोणकोणत्या अ्ी ि शती ठरविण्यात आल्या आहेत ि सिर 
पुनविाकासाच ेकाम फकती कालािधीत करण्यात येणार आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  

श्री. प्रिाश मिेता (२०-०३-२०१७) : (१), (२) ि (३) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कायाकारी अधधकारी 
याींच्या अहिालानुसार काळाचौकी येथील अ्युियनगर या िसाहतीबाबतच्या विकास तनयींत्रण 
तनयमािली ३३(५) अींतगात पुनविाकासाचा पररपुणा प्रस्ताि अद्याप म्हाडास प्राप्त झालेला नाही. 

___________ 
  

म ल्याांिन िेलेल्या पात्र शाळाांना अन दान देण्याबाबत 
 

(४०)  २६०२० (१६-१२-२०१६)   श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) सन २०१४-१५ या शैक्षणणक िर्ाचत राज्यातील उच्च माध्यममक शाळेतील िगा ि 
तुकड्याींच ेअनुिानासाठी मुल्याींकन केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या उच्च माध्यममक शाळेतील िगा ि तुकड्या अनुिानास पात्र घोवषत केल्या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े(२१-०४-२०१७) : (१), (२) ि (३) उच्च माध्यममक शाळाींच्या मुल्याींकनाबाबत 
के्षबत्रय स्तरािर कायािाही सुरू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
म ांबईच्या स रके्षच्या दृष्ट्टीन ेभाडिेरुां ची माहिती न देणाऱया  

भाडिेरुां िर िारिाई िरण्याबाबत 
 (४१)  २६११३ (०४-०१-२०१७)   श्री.स जजतशसांि ठािूर : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) काश्मीर मधील उरी हल्ल्यानींतर मुींबईिर िहशतिािी हल्ल्याची भीती िाढल्याने सुरके्षच्या 
दृष्ीने मुींबईत पोलीस आयुक्ताींनी भाडकेरु ठेिणा-याींनी भाडकेरुींची सींपूणा मादहती जिळच्या 
पोलीस चौकीला लेखी स्िरुपात कळविण्याचे आिेश दिले आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मुींबई शहरातील जुन्या उपकर प्राप्त र्मारती, खासगी र्मारती, लॉज, हॉ्ेल, 
गेस्् हाऊस यामधील भाडकेरूीं ची मादहती सींबींधधताींनी लेखी स्िरुपात दिली आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबईच्या सुरके्षसाठी कलम १८८ अन्िये भाडकेरुीं ची मादहती न िेणाऱ्या फकती 
र्मारतीींच्या मालकािर ि सींस्थाविरुध्ि पोमलसाींनी कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०३-०४-२०१७) : (१) भाडकेरु ठेिणाऱ्याींनी भाडकेरुीं ची सींपूणा मादहती 
जिळच्या पोलीस ठाण्याला लेखी स्िरुपात कळविण्याबाबतच े आिेश बहृन्मुींबई पोलीस 
आयुक्तालयामार्ा त र्ौजिारी िींड प्रफक्रया सींदहता १९७३, कलम १४४ अन्िये त्याींचे 
कायाके्षत्रासाठी तनगाममत केले जातात. 
     सिरचे आिेश हे काजश्मर मधील उरी हल्ला होण्यापूिीपासूनच तनगाममत केले जात 
आहेत. 
(२) होय. 
     तसेच, जे भाडकेरुीं बाबतची लेखी स्िरुपाची मादहती िेत नाहीत अशा सींबींधधताींिर योग्य 
ती कायिेमशर कारिाई करण्यात येते. 
(३) ि (४) बहृन्मुींबईत भाडकेरुीं ची मादहती न िेणाऱ्या र्मारतीींच्या मालकािर ि सींस्थाविरुध्ि 
बहृन्मुींबई पोलीस आयुक्तालयाच्या कायाके्षत्रािरील विविध पोलीस ठाण्याींमार्ा त र्ौजिारी िींड 
प्रफक्रया सींदहता १९७३, कलम १४४ अन्िये कारिाई करण्यात येत.े सन २०१४-१६ या 
कालािधीत िाखल केलेल्या गुन्हयाींची मादहती खालीलप्रमाणे आहे. 
 

सन 
 

एकुण िाखल गुन्हे 
 

एकुण अ्क आरोपी 
 

२०१४ 
 

६२४ 
 

८६५ 
 

२०१५ 
 

५३० 
 

६१५ 
 

२०१६ 
 

२५९ 
 

२८६ 
 

___________ 
 

िाशशम जजल््यातील विद्यार्थयाांना एनएमएमएसएस शशष्ट्यितृ्ती शमळणेबाबत 
  

(४२)  २६४५३ (१६-१२-२०१६)   श्री.िररशसांग राठोड, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामिरी रुपनिर :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िामशम जजल्हयात सन २०१० आणण २०११ या िोन िषाात घेण्यात आलेल्या 
एनएमएमएसएस या मशषयितृ्ती पररके्षचा अहिाल िळेेत न पाठविल्याने २६८ विद्यार्थयाांना िेय 
असलेली रुपये ६४ लाख ३२ हजार रक्कमेची मशषयितृ्ती मागील काही िषाापासून थकीत 
असल्याच ेमाहे जुल,ै २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान तनिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या कामी बेपािाई करणारे तत्कालीन मशक्षणाधधकारी, नाशशि याींच्यािर कारिाई 
करण्यासोबतच येथील विद्यार्थयाांची थकीत मशषयितृ्ती िेण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े (२१-०४-२०१७) : (१) होय. राषरीय आधथाक िबुाल घ्क मशषयितृ्ती 
(NMMSS) ही कें द्र शासन पुरस्कृत योजना सन २००७-०८ या िषाापासून सुरु करण्यात आली 
आहे. मशषयितृ्तीची रक्कम जमा करण्याची कायािाही ही कें द्र शासनामार्ा त एस.बी.आय., निी 
दिल्ली याींचकेडून सींबींधधत मशषयितृ्तीधारक विद्यार्थयाांच्या बँक खात्यािर ECS पध्ितीने 
परस्पर जमा करण्यात येते. सन २०१० ि २०११ ची मशषयितृ्ती परीक्षा अनुक्रमे दिनाींक 
२१/११/२०१० ि दिनाींक २०/११/२०११ रोजी घेण्यात आली. तेव्हा िामशम जजल्हयामधून २६८ 
विद्याथी हे मशषयितृ्तीसाठी पात्र झाले आहेत. परींतु तत्कालीन मशक्षणाधधकारी (माध्यममक) 
जज.प.िामशम याींनी या िोन्ही पररके्षचा र्.९ ची मळू प्रस्तािच सािर न केल्यामुळे सिरच े
विद्याथी हे मशषयितृ्तीपासून िींधचत रादहलेले आहेत. 
(२) ि (३) मशक्षणाधधकारी (माध्यममक) जज.प.िामशम याींचेविरुध्ि मशस्तभींगाची कारिाई सुरु 
आहे. तसेच सींबींधधत २६८ विद्यार्थयाांची मादहती प्राप्त झाली असनू विद्यार्थयाांना मशषयितृ्ती 
ममळणेबाबत कें द्र शासनास पत्रव्यिहार करण्यात आला आहे. मशषयितृ्ती मींजूर करण्याची 
कायािाही कें द्र शासन स्तरािर सुरु आहे. 

___________ 
 

मालेगाि (जज.िाशशम) या नगरपांचायतीत रुपाांतरीत झालेल्या  
ग्रामपांचायत िमणचाऱयाांच ेसमायोजन िरणेबाबत 

(४३)  २६५२६ (०४-०१-२०१७)   श्री.रामिरी रुपनिर :  सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाि (जज.िामशम) येथे ग्रामपींचायतीचे रुपाींतर नगरपींचायतीमध्ये झाले मात्र 
कमाचाऱ्याींचे त्यात समायोजन झाले नसल्याच े माहे जून, २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान 
तनिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर कमाचाऱ्याींचे समायोजन करुन नगरपींचायत कमाचारी म्हणून िेतन 
ममळण्याची मागणी कमाचाऱ्याींनी पालकमींत्री (जज.िामशम) याींचेकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सिर कमाचाऱ्याींच े समायोजन ि पींचायत कमाचारी म्हणून िेतन िेण्याबाबत 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस (०३-०४-२०१७) : (१) ि (२) होय. 
(३) िामशम जजल्हयातील मालेगाि ग्रामपींचायतीचे रुपाींतर झाले असून कमाचारी समािेशनाची 
कायािाही विभागीय आयुक्त तथा प्रािेमशक सींचालक, नगरपररषि प्रशासन याींच ेस्तरािर सुरु 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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राजाप र (जज.रत्नाधगरी) ताल क्यातील जशमनी पेरोिेशमिल प्रिल्पाांसाठी 
अधधगहृित िरण्याच्या तनणणयाबाबत 

 (४४)  २६६१६ (२४-०१-२०१७)   श्रीमती विद्या चव्िाण :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राजापुर (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील पेरोकेममकल प्रकल्पासाठी जममनी अधधगहृीत 
करण्यासाठी जजल्हाधधकाऱ्याींना पहाणी करण्याचा आिेश शासनान े दिल्याचे माहे ऑक््ोबर, 
२०१६ च्या पदहल्या आठिड्यात तनिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकल्पासाठी कें द्रीय पयाािरण विभाग आणण ग्रामपींचायतीींच्या ग्राम सभाींची 
परिानगी घेण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े काय कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. स भाष देसाई (१३-०४-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) राजापूर तालुक्यातील परेोकेममकल प्रकल्पासाठी स्थळपाहणी करण्यात आली असून 
हा प्रकल्प कें द्र शासनाच्या ऑईल कीं पन्याींकडून पूणा करण्यात येणार आहे. त्यानुसार राजापूर 
तालुक्यातील एकूण १५ गािामधील ५३७०.०३४ हे.आर. खाजगी ि ४१.३१२ हे.आर. सरकारी 
अशी एकूण ५४११.३४ हे.आर. के्षत्राची तनिड करण्यात आली असून त्यास उच्चाधधकार 
सममतीच्या दिनाींक २२/०२/२०१७ रोजीच्या बैठकीमध्ये भूसींपािनास मान्यता िेण्यात आली 
आहे. 

___________ 
 

नाशशि येथे नगरवििास प्राधधिरण तनमाणण िरण्याच्या प्रस्तािाबाबत 
 (४५)  २७८१८ (२०-०४-२०१२)   श्री. जयिांतराि जाधि, श्री. अतनल भोसले, श्री. िेमांत टिले, 
श्री. किरण पािसिर :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक येथे नगरविकास प्राधधकरण तनमााण करण्याच्या प्रस्तािास दिनाींक २७ ऑगस््, 
२००९ रोजी तत्ित: मान्यता िेण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हे प्राधधकरण कायााजन्ित करण्यास शासनामार्ा त कोणती कायािाही करण्यात 
आली िा येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस (२७-०३-२०१७) : (१), (२) ि (३) महाराषर महानगर प्रिेश विकास 
प्राधधकरण अधधतनयम, २०१६ (सन २०१७ चा महा.३) च े कलम ३ च े उपकलम (१) नुसार 
नामशक महानगर प्रिेश के्षत्रासाठी नामशक महानगर प्रिेश विकास प्राधधकरण स्थापन 
करण्यासाठी अधधसूचना महाराषर शासनाच्या राजपत्र असाधारण भाग-१ मध्ये उप विभाग 
असाधारण क्रमाींक १८ अन्िये दिनाींक ०१ माचा, २०१७ रोजी तनगाममत करण्यात आली आहे. 

___________ 
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प सद (जज.यितमाळ) ताल क्यात िन खात्याची परिानगी न घेता  
प लाचे बाांधिाम िेल्याबाबत 

 (४६)  ३०६५४ (१५-०४-२०१७)   श्री.रामिरी रुपनिर :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  पुसि (जज.यितमाळ) तालकु्यात पुलाचे बाींधकाम करण्यासाठी कीं त्रा्िारान े िनजमीनी 
खोिल्या असल्याने उपिनसींरक्षक याींच्या आिेशाने कीं त्रा्िाराचे सादहत्य जप्त केलेले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, सिर कीं त्रा्िाराने िन खात्याची पूिा परिानगी घेतली नव्हती, हे ही खरे 
काय, 
(३)  असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन त्यानषुींगाने सींबींधधत कीं त्रा्िारािर 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. स धीर म नगांटीिार (२७-०४-२०१७) : (१)  हे अींशत: खरे आहे. 
     पसुि तालुक्यात पुलाच ेबाींधकाम करण्यासाठी कीं त्रा्िारान ेिनजममनी खोिल्या नाहीत, 
तथावप काळी िौ. िनपररके्षत्रातील पुसि-माहूर रस्त्यािरील पुलाचे बाींधकाम करत असताना 
रहिारीला अडचण येऊ नये म्हणून िळण रस्त्याकरीता कीं त्रा्िाराने िन विभागाच्या राखीि 
कक्ष क्र.८१० मध्ये खोिकाम केल्याचे तनिशानास येताच िनरक्षक, कासोळा याींनी िनगुन्हा 
नोंििून कीं त्रा्िाराची िाहने ि खोिकामातील माती मुरुम जप्त करण्यात आले. सिरच्या 
गुन्हयाबाबत आरोपीकडून िींड म्हणून रु.२९,६००/- र्तकी रक्कम िसूल करण्यात आली ि 
आरोपीकडून बींधपत्र घेऊन िाहन ेसुपूिा करण्यात आली आहेत. 
(२) पुसि-माहूर रस्ता सन-१९७५ पासून अजस्तत्िात आहे. सिर रस्त्यािर पूिीपासून असलेल्या 
पुलाच्या नूतनीकरणाच े बाींधकाम िनजमीनीिर नसल्याने त्याकरीता िन विभागाची पूिा 
परिानगी घेण्याचा प्रश्नच उद्भित नाही. तथावप, कीं त्रा्िाराकडून पुलालगतच्या िनजमीनीिर 
करण्यात आलेल्या खोिकाम प्रकरणी िन विभागाची पूिा परिानगी घेण्यात आली नव्हती. 
(३) ि (४) पुलाचे िळण रस्त्याकरीता केलेल्या खोिकाम प्रकरणी प्रश्न क्र.१ मध्ये नमूि 
केल्याप्रमाणे कारिाई करण्यात आली आहे.   

___________ 
झरी-जामडी (जज.यितमाळ) ताल क्यात गॅस िनेक्शन देण्याच्या 

नािान ेनागररिाांची फसिणूि होत असल्याबाबत 
 (४७)  ३०६६७ (१२-०४-२०१७)   श्री.रामिरी रुपनिर : सन्माननीय अन्द् न, नागरी प रिठा ि 
ग्रािि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) झरी-जामडी (जज.यितमाळ) तालुक्यात काही व्यक्तीींनी गॅस कनेक्शन ममळिून िेण्याच्या 
नािाखाली नागररकाींची र्सिणूक केल्याच ेतनिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू तालुका आदििासीबहुल असून नागररकाींना हया व्यक्ती शींभर रुपये 
घेऊन र्ॉमा भरुन िेत असल्याने नागररक शींभर रुपयाींसाठी कुठे तक्रार करणार म्हणून 
पोलीसात तक्रार करीत नाहीत, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नागररकाींची र्सिणूक 
करणाऱ्याींविरुध्ि कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीश बापट (२५-०४-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
     याबाबतची तक्रार जजल्हा परुिठा अधधकारी, यितमाळ तसेच भारत पेरोमलयम कॉपोरेशन 
मल., दहन्िसु्थान पेरोमलयम कॉपोरेशन तसेच र्ींडडयन ऑईल कीं पनी या तले कीं पनीकड ेप्राप्त 
झालेली नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्भित नाही. 

___________ 
राज्यात घरपट्टी ि अन्द्य िराांचे माध्यमातून जमा िोणारा िर 

शशक्षिाांशी सांबांधधत बाबीिर खचण िोणेबाबत 
 (४८)  ३५६३५ (०८-०१-२०१३)  डॉ.अपूिण हिरे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) राज्यात माहानगरपाशलिा/नगरपाशलिा/ग्रामपींचायतीींकडून िसुल केल्या जाणाऱ्या घरप्ी ि 
अन्य विविध कराींच ेमाध्यमातून नागररकाींकडून मशक्षण कराची िसलुी केली जाते, हे खरे आहे 
काय,  
(२) असल्यास, उक्त स्िरुपाच्या मशक्षण कराच ेमाध्यमातून गत १० िषाात शासनाकड े फकती 
महसुल जमा झालेला आहे, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (२) नुसार जमा झालेल्या मशक्षण करापैकी फकती तनधी मशक्षण 
के्षत्रािर िा शैक्षणणक कामकाजासाठी खचा करण्यात आला आहे, 
(४) असल्यास, मशक्षण करापो्ी जमा झालेला महसुल/कर मशक्षणाशी सींबींधधत बाबीींिरच खचा 
व्हािा, याबाबत शासनाचे धोरण काय आहे ? 

श्री. विनोद तािड े(२१-०४-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मशक्षण कराच्या माध्यमातनू गत १० िषाात रुपये ३५०२.०६ को्ी र्तका महसलू 
शासनाकड ेजमा झालेला आहे. 
(३) मशक्षण कराद्िारे जमा होणारा सिा तनधी राज्याच्या एकबत्रत तनधीत जमा होतो. खचााच े
अींिाज तयार करताना आिश्यकता ि साधनसींपत्तीच े अींिाज घेिून तनरतनराळ्या विभागाींना 
वित्त विभागाद्िारे तनधी उपलब्ध करुन दिला जातो. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
िाशशम जजल््यातील बबगर आहदिासी के्षत्रातील माध्यशमि  

शाळाांच्या त िड्याांना अन दान शमळणेबाबत 
 (४९)  ४१४०४ (१८-०४-२०१३) श्री.विक्रम िाळे, डॉ.स धीर ताांब े : सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) िामशम जजल्हयातील बबगर आदििासी के्षत्रातील ११० िगा तुकड्याींपैकी ६ िगा तुकड्या सन 
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२००९ च्या शासन तनणायानुसार १०० ्क्के अनुिानास पात्र असल्याचे घोवषत करण्यात 
आलेल्या तनकषपात्र तकुड्याींना अनुिान ममळण्याबाबत शासनान े तनणाय घेतला आहे, हे खरे 
आहे काय,  

(२) असल्यास, याबाबत शासन तनणाय तनगाममत केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) नसल्यास, होणाऱ्या विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. विनोद तािड े(२१-०४-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) शासन तनणाय दिनाींक १८ जानेिारी, २०१४ अन्िये अनुिान उपलब्ध करुन िेण्यात आलेले 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

सांसदेत सांमत झालेल्या तनितृ्तीितेन िायद्याची अांमलबजािणी न झाल्याबाबत 
 

(५०)  ४२५५१ (१९-०८-२०१३)  डॉ.स धीर ताांबे, श्री. सांजय दत्त : सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) सन २००६-२००७ मध्ये सींसिेत सींमत झालेल्या तनितृ्ती ितेन कायद्याची अींमलबजािणी 
न झाल्याने राज्यातील लाखो कष्करी िींधचत असल्याचे दिनाींक १८ माचा, २०१३ रोजी िा 
त्यासुमारास तनिशानास आले, हे खरे आहे काय,  

(२) असल्यास, राज्यातील लाभार्थयाांची सींख्या फकती आहे, 
(३) असल्यास, तनितृ्तीिेतन कायद्याची अींमलबजािणी शासन केव्हा करणार आहे ? 

श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (२०-०३-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
        कमाचारी भविषय तनिााह तनधी सींगठन कायाालयान ेत्याींच्या दिनाींक २८/१०/२०१६ च्या 
पत्रान्िये कळविल्यानसुार सन २००६-२००७ मध्ये कमाचारी भविषय तनिााह तनधी ि सींकीणा 
उपबींध अधधतनयम, १९५२ आणण कमाचारी पेन्शन योजना, १९९५ मध्ये कोणतीही सधुारणा 
करण्यात आलेली नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
 

विधान भिन :   उत्तमशसांग चव्िाण 
म ांबई.   सधचि, 

मिाराष्ट्र विधानपररषद. 
 

 

 

मुद्रणपूिा सिा प्रफक्रया महाराषर विधानमींडळ सधचिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर करण्यात आली आहे.  
मुद्रण : शासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुींबई. 


