
 अताराांकित प्रश्नोत्तराांची दहावी यादी 
  
  
  

महाराष्ट्र ववधानपररषद 
  

पहहले (अर्थसांिल्प) अधधवेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  
शशक्षि व शशक्षिेतर िमथचारी अततररक् त असताना न् या तनय्क् ताांना 

ना-हरित प्रमाणपत्र व मान् यता हदल्याााात 

(१) १०९७ (२३-१२-२०१४). श्री.नागोराव गाणार, प्रा.अतनल सोले : सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील ेन क जिल्ह्यात शिक्षक आणि शिक्षक तर कममचारी ेततररक् त 
ेसताना जिल्ह हा शिक्षिािककाऱ याींनी नव् या तनयकु् ताींना ना-हरकत प्रमािपत्र व 
मान् यता िलल्ह या, ह  खर  आह  काय, 
(२) ेसल्हयास, त् याम ु  िासनाला लाखो पयपयाींच  आिकमक नकुसान लाल  आह , 
ह  ही खर  आह  काय, 
(३) ेसल्हयास, या िासनाची नकुसानाची भरपाई सींबींिकत जिल्ह हा 
शिक्षिािककाऱ याींकडून क ली िाईल ेसा आल ि शिक्षि सींचालक (प्राक.) याींनी 
िलनाींक १ माचम, २०१४ रोिी वा त्यासमुारास प्रसाररत क ला परींत ु त् या 
आल िाची ेींमलबिाविी लाली नाही, ह  खर  आह  काय, 
(४) ेसल्हयास, या प्रकरिी जिल्ह हा शिक्षिािककाऱ याींना तनलींबबत कपयन 
खात तनहाय चौकिी का क ली नाही, 
(५) नसल्ह यास, ववलींबाची कारि  काय आह त ? 
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श्री.ववनोद तावड े (२०-०२-२०१९) : (१), (२), (३), (४) व (५) वयैजक्तक 
मान्यता ल ताना लाल ल्हया ेतनयशमतत च्या प्रकरिाींची चौकिी आयकु्त 
(शिक्षि) याींच स्तरावर सपुय ेसनू सलर चौकिीेींती लोषी आढ िाऱया 
ेिककारी/कममचारी याींच ववपयध्ल शिस्तभींग ववषयक कारवाईचा प्रस्ताव सालर 
करण्यात य त आह . 

___________ 
  

नाशशि जिल््यात एड्सग्रस्त रुगणाांना आवश्यि असलेल्या  
औषधाांचा त्टवडा तनमाथण झाल्याााात 

  
(२) १९९३६ (११-०८-२०१६). श्री.प्रिाश गिशिये, श्री.अशोि ऊर्थ  िाई िगताप, 
श्री.शरद रणवपसे, ॲड.रामहरी रुपनवर, अॅड.ह्स्नाान ू खशलरे्, श्री.चांद्रिाांत 
रघव्ांशी, डॉ.सध्ीर ताांाे, श्री.अमररशिाई पटेल, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण 
पावसिर, श्री.ख्वािा ाेग, श्री.आनांद ठािूर, श्री.रामराव वडि्त,े श्री.अतनल 
िोसल,े श्री.अरुणिािा िगताप, अॅड.राह्ल नावेिर : सन्माननीय सावथितनि 
आरोग य व ि्ट्ांा िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील एचआयव्हीबािकत पयगिाींसाठी आवश्यक एआर्ी शल ींग एआर्ी 
से्ं रमध्य  औषकाींचा तडुवडा तनमामि लाल्हयाच  माह  म , २०१६ मध्य  वा 
त्यालरम्यान तनलिमनास आल , ह  खर  आह  काय, 
(२) ेसल्हयास, नाशिक जिल्ह्यात ५१४७ मिहला-पपुयष व ३४७ लहान मलुाींना 
एड्सचा सींसगम लाला ेसनू त्याींच्यासाठी ए.आर.डी. औषक  सींिीवनी ठरली 
आह त. मात्र या औषकाींपकैी (ल डपलु) या गो याचा तु् वडा तनमामि लाल्हयाच  
माह  म , २०१६ मध्य  वा त्यालरम्यान तनलिमनास आल , ह  खर  आह  काय, 
(३) ेसल्हयास, “ल डएल” ही औषक  पयगिाींना त्वररत उपलब्क कपयन द्यावी 
ेिी मागिी नाशिक बाय पीपल शलजव्हींग ववक एचआयव्ही या सींस्क न  
जिल्हहािककारी नाशिक तस च राज्य िासनाच्या आरोगय ववभागाकड  त्याच 
लरम्यान क ली होती, ह  ही खर  आह  काय, 
(४) ेसल्हयास, औषकाींचा परुवठा उपलब्क कपयन ल ण्याबाबत िासनान  कोिती 
कायमवाही क ली वा करण्यात य त आह , नसल्हयास, ववलींबाची कारि  काय   
आह त ? 
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डॉ. दीपि सावांत (२८-०८-२०१८) : (१) ह  खर  आह .  
(२) ह  खर  आह . कें द्र िासनाकडून ल डएल या औषकाचा परुवठा लाला नाही.  
(३) ह  खर  आह . 
(४) महाराषर राज्य एड्स तनयींत्रि सोसाय्ी स्तरावपयन नकको, नवी िलल्हली 
याींच्याकड  पाठपरुावा कपयन माह  म , २०१६ च्या पींकरवड्यानींतर औषक परुवठा 
नककोकडून प्राप्त लाल्हयावर औषकपरुवठा सरु ीत व तनयशमत करण्यात आला. 

___________ 
  

राज्यात वैद्यिीय सेवाांच ेप्रमाणणिरण व गैर्यवहाराांना आळा 
घालण्यासाठी नवीन िायदा िरण्याााात 

  
(३) २०३२८ (२०-०८-२०१६). श्री.शरद रणवपस,े ॲड.रामहरी रुपनवर : 
सन्माननीय सावथितनि आरोग य व ि्ट्ांा िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात वदै्यकीय स वाींच्या प्रमाणिकरिासाठी आणि त्याद्वार  या 
क्ष त्रातील गरैव्यवहाराींना आ ा लालण्यासाठी नववन कायला तयार करण्याच्या 
ववचाराकीन ेसल ल्हया बाबीींवर तनिमय ल ण्यात आला आह  काय, 
(२) ेसल्हयास, तनिमयाच  स्वपयप काय आह त व त्यानसुार कोिती कायमवाही 
क ली वा करण्यात य त आह , 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारि  काय आह त ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२७-०८-२०१८) : (१) व (२) नाही.  

महाराषर जक्लतनकल एस् क्जब्लिमें् ववक यकातील तरतलूीींवर सींबींिकत 
क्ष त्रातील व्यक्ती वा सींस्काींच  स्पष् ेशभप्राय िािून ल ण्यासाठी उप 
सींचालक, आरोगय स वा, (पयगिालय ) मुींबई याींच्या ेध्यक्षत खाली सशमती 
गठीत करण्यात आली आह . या सशमतीचा ेहवाल प्राप्त लाल्हयानींतर पढुील 
कायमवाही क ली िािार आह .  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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राज्यातील सरपांचाांच्या मानधनात वाढ िरण्याााात 
  
(४) २२०४७ (१९-०८-२०१६). आकिथ .अनांत गाडगीळ, श्रीमती ववद्या च्हाण, 
श्री.किरण पावसिर, श्री.अतनल िोसल,े श्री.आनांदराव पाटील, ॲड.रामहरी 
रुपनवर, श्री.शरद रणवपस े: सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात लोकसींख्य च्या आकारावर सन २००० पासनू सरपींचाना मानकन 
पयपय  २०० होत  त  वाढवनू सन २००९ साली पयपय  ४०० करण्यात आल , 
वाढती महागाई व सरपींचावरच्या िबाबलाऱया या तलुन त ही रक्कम ेत्यींत 
तु् पुींिी ेसल्हयाच  माह  एवप्रल, २०१६ मध्य  वा त्यालरम्यान तनलिमनास आल , 
ह  खर  आह  काय, 
(२) ेसल्हयास, सरपींचाना वाढीव मानकन व िासकीय ओ खपत्र ल ण्यात 
आल ल  नाही, ह  ही खर  आह  काय, 
(३) ेसल्हयास, सध्याच्या महागाईचा आल ख पाहता सरपींचाींना मानकनात 
वाढ ल ण्याबाबत तस च िासकीय ओ खपत्र ल ण्याबाबत िासनान  कोिती 
कायमवाही क ली वा करण्यात य त आह त, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारि  काय आह त ? 
  
श्रीमती पांििा म्ांड े(१२-०२-२०१९) : (१) होय, ह  खर  आह . 
(२), (३) व (४) ग्रामववकास ववभागाच्या िलनाींक ६ सप् े्ंबर, २०१४ च्या 
िासन तनिमयान्वय  सरपींच मानकनात वाढ करण्यात आली आह . सलर 
तनिमयाच्या ेनषुींगान  ववत्त ववभागान  िलल ल्हया तनल िानसुार वाढीव लरान  
सरपींच मानकन व सलस्य बठैक भत्ता ेला करण्याकरीता परुविी 
मागिीद्वार  तनकी उपलब्क करून ल ि बाबत कायमवाही करण्यात आली. आता 
वरील वाढीव लरानसुार सन २०१८-१९ च्या ेकमसींकल्हपीय ेींलािामध्य  रक्कम 
उपलब्क करून ल ण्याची ववनींती ववत्त ववभागास करण्यात आली आह . 

त्याचप्रमाि  या ववभागाच्या िलनाींक ११ फ ब्रवुारी, २०१४ च्या िासन 
तनिमयान्वय  ग्रामपींचायतीींच्या सरपींचाींना ओ खपत्र ल ि बाबत सवम जिल्हहा 
पररषलाींना तनलेि ल ण्यात आल  आह त. तस च यासींलभामत कालबध्ल कायमक्रम 
आखून िलनाींक ११/०२/२०१४ च्या िासन तनिमयान्वय  िलल ल्हया सचूनाींनसुार 
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ओ खपत्र वा्प पिूम करि बाबतही सचूना ल ण्यात आल ल्हया आह त. तस च 
नवीन तनवडून य िार  सरपींचाींना त्याींनी पलभार जस्वकारल्हयानींतर एक 
मिहन्यामध्य  ओ खपत्र ल ण्यात य त आह  याची खातरिमा करि बाबतही सवम 
ववभागीय आयकु्त, सवम मखु्य कायमकारी ेिककारी याींना सचूना ल ण्यात 
आल्हया आह त. यानसुार आतापयतं १९६२४ सरपींचाींना ओ खपत्र वा्प 
करण्यात आल  ेसनू उवमरीत सरपींचाींना ओ खपत्र वा्पाची कायमवाही सरुू 
आह . 

___________ 
  

मौिे ववरसई (ता.दापोली, जि.रत्नाधगरी) येरे् नवीन पश्वैद्यिीय 
दवाखाना स्र्ापन िरण्याााात 

 
(५) २३२०१ (१२-०८-२०१६). अॅड.तनरांिन डावखरे : सन्माननीय पशस्ांवधथन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौि  ववरसई (ता.लापोली, जि.रत्नािगरी) य क  नवीन पिवुदै्यकीय 
लवाखाना स्कापन करण्याबाबत जिल्हहा पिवुदै्यकीय ेिककारी, जि.प. 
रत्नािगरी याींनी तस च, ववरसई िनस वा मींड  या स्कातनक सामाजिक 
सींस्क माफम त ल खील िासनाकड  मागिी करण्यात आली आह , ह  खर  आह  
काय, 
(२) ेसल्हयास, ववरसई ह  डोंगरा  भागातील गाव ेसनू िासनाच्या आलिम 
ग्राम योिन त समाववष् ेसल्हयान  प्रचशलत तनकष शििकल कपयन त क  खास 
बाब म्हिून पिवुलैयकीय लवाखाना स्कापन करण्यात यावा, ेिी मागिी 
स्कातनक लोकप्रतततनकीींनी तत्काशलन मा.पिसुींवकमन व लगुकववकास मींत्री 
याींच्याकड  िलनाींक २३ फ ब्रवुारी, २०१५ व िलनाींक ६ एवप्रल, २०१६ रोिी क ली 
आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(३) ेसल्हयास, उक्त मागिीनसुार प्रचशलत तनयम व तनकष शििकल कपयन 
मौि  ववरसई य क  पिवुदै्यकीय लवाखाना श्र िी-१ स्कापन करण्याबाबत 
िासनान  कोिती कायमवाही क ली वा करण्यात य त आह . 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारि  काय आह त ? 
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श्री.महादेव िानिर (२१-०२-२०१९) : (१) होय, ह  खर  आह . 
(२) ह  खर  आह . 
(३) मौि  ववरसई (ता.लापोली, जि.रत्नािगरी) य क  नवीन पिवुदै्यकीय 
लवाखाना स्कापन करण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हहा पिसुींवकमन ेिककारी, 
जि.प. रत्नािगरी याींच कडून आयकु्त पिसुींवकमन, महाराषर राज्य, पिु  याींच्या 
कायामलयाकड  प्राप्त लाल ला होता. प्राप्त प्रस्तावाच  ेवलोकन करता, मौि  
ववरसई (ता.लापोली, जि.रत्नािगरी) या गावाच्या प्रस्ताववत कायमक्ष त्रातील 
एकूि पिकुन ल्क सींख्या क व  १४९८ एवढी ेसनू, िासन तनिमय, क्रमाींक 
जिवायो-२०१०/प्र.क्र.२९१/पलमु ४, िलनाींक ०१/०७/२०११ ेन्वय  डोंगरी भागात 
नवीन पिवुदै्यकीय लवाखाना स्कापन साठी ककमान ३००० पिकुन ल्क 
सींख्या ेसावी ेसा तनकष आह . तस च, रत्नािगरी जिल्ह्यातील एकूि 
पिकुन ल्क सींख्य चा ववचार करता, त क  सद्य:जस्कतीत ेजस्तत्वात 
ेसल ल्हया पिवुदै्यकीय लवाखान्याींची सींख्या आवश्यक पिवुदै्यकीय 
लवाखान्याींप क्षा ेिकक आह . 

त्याम ु , मौि  ववरसई (ता.लापोली, जि.रत्नािगरी) य क  नवीन 
पिवुदै्यकीय लवाखाना स्कापन करि  तनकषात बसत नाही. या गावामध्य  
सन २०१२ च्या पिगुिन नसुार फक्त १२० पिकुन ल्क आह त. 
सद्य:जस्कतीत आलिम गाव ववरसई ह  पिवुदै्यकीय लवाखाना श्र िी-२, क  िी 
या सींस्क च्या कायमक्ष त्रात ेसनू, सलर सींस्क माफम त या गावास तनयशमतपि  
पिवुदै्यकीय व पिआुरोगय स वा परुववण्यात य त आह त. तस च, पिवुदै्यकीय 
लवाखाना श्र िी-२, क  िी या लवाखान्याच्या मलूभतू सवुवकाींमध्य  वाढ कपयन 
ववरसई या गावास आठवडी भ ् कें द्र (Fix Visit Center) ल ण्याबाबतची 
कायमवाही आयकु्त पिसुवींकमन कायामलयाच्या स्तरावर सपुय आह . 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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वसई (पूवथ), नालासोपारा (पूवथ) व ववरार (पूवथ) (ता.वसई, जि.पालघर) 
येर्ील ाोगस डॉक्टराांवर िारवाई िरण्याााात 

  
(६) २३६९१ (१६-१२-२०१६). श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पावसिर, श्रीमती 
ववद्या च्हाण, अॅड.तनरांिन डावखरे, श्री.आनांद ठािूर, श्री.धनांिय म्ांड,े 
श्री.ख्वािा ाेग, अॅड.राह्ल नावेिर : सन्माननीय वदै्यिीय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वसई (पवूम), नालासोपारा (पवूम) व ववरार (पवूम) (ता.वसई, जि.पाललर) 
य कील वसई-ववरार महानगरपाशलका क्ष त्रात बोगस डॉक््राींवर कारवाई 
करण्यासाठी आयकु्त, वसई-ववरार महानगरपाशलका याींनी वदै्यकीय ेिककारी 
याींना सक्त आल ि िलल  होत , ह  खर  आह  काय,  
(२) ेसल्हयास, वदै्यकीय ेिककारी याींनी महानगरपाशलका हद्दीत ५१ बोगस 
डॉक््राींची याली १० मिहन्यापवूी तयार कपयनही त्याींच्यावर कोितीही कारवाई 
करण्यात आल ली नाही, ह  ही खर  आह  काय, 
(३) ेसल्हयास, वदै्यकीय ेिककारी याींच्याकडून बोगस डॉक््राींना सींरक्षि 
ल ण्यात य त ेसल्हयाची बाब माह  सप् े्ंबर, २०१६ मध्य  वा त्यालरम्यान 
तनलिमनास आली, ह  खर  आह  काय, 
(४) ेसल्हयास, सलर प्रकरिी िासनान  चौकिी कपयन चौकिीच्या ेनषुींगान  
कोिती कारवाई क ली वा करण्यात य त आह , नसल्हयास, ववलींबाची कारि  
काय आह त ? 
  
श्री.धगरीष महािन (१६-०२-२०१९) : (१) होय, ह  खर  आह . 

महानगरपाशलका स्तरावर स्कापन करण्यात आल ल्हया बोगस 
वदै्यकीय व्यवसातयक सींबींकी सशमती समोर िलनाींक ०४/०२/२०१६ रोिी 
महानगरपाशलक च्या नागरी प्राकशमक आरोगय कें द्राच्या वदै्यकीय 
ेिककाऱयाींना ५१ सींितयत बोगस वदै्यकीय व्यवसातयकाींची सववस्तर 
तपासिी करण्याची सचूना ल ण्यात आली. 
(२) ह  खर  नाही. 

सलर तपासिीमध्य  ५१ सींितयत बोगस वदै्यकीय व्यवसातयकाींपकैी 
तनजश्चतपि  बोगस ेसल्हयाच  आढ ल ल्हया ५ ेवकै वदै्यकीय व्यवसातयकाींवर 
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त ुीींि पोलीस स्  ्िन, नालासोपारा (पवूम) य क  प्रकम खबरी ेहवाल (F.I.R.) 
लाखल करण्यात आल  आह त. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  
सावथितनि आरोगय वविागाने वववाह मांडळाची नोंदणी िरण्याााात 

  
(७) २६७२९ (१५-०४-२०१७). डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय 
सावथितनि आरोग य व ि्ट्ांा िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) सावमितनक आरोगय ववभागान  वववाह मींड ाची नोंलिी करण्याबाबत 
पाशलक च्या आरोगय ववभागाला आल ि िलल  आह त, ह  खर  आह  काय, 
(२) ेसल्हयास, आतापयतं पाशलक च्या आरोगय ववभागान  ककती वववाह 
मींड ाींची नोंलिी क ली आह , 
(३) ेसल्हयास, उक्त प्रकरिी िासनान  चौकिी कपयन वववाह मींड ानी नोंलिी 
न क ल्हयास त्याींच्यावर तस च आतापयतं ककती वववाह मींड ाींवर कारवाई 
करण्यात आली वा य त आह , 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारि  काय आह त ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०६-०१-२०१९) : (१) होय, ह  खर  आह . 
(२) एकूि ३४० वववाह मींड ाची नोंलिी क ली आह . 
(३) साींगली-शमरि-कुपवाड महानगरपाशलका य कील तनबींकक, वववाह मींड  व 
वववाह नोंलिी याींनी त्याींच्या कायमक्ष त्रातील लोन वववाह मींड ावर लींडात्मक 
कारवाई क ली आह . 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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उदगाांव व अांिली (जि.साांगली) येरे् दोन पोशलसाांनी  
मारामारी िेल्याााात 

  
(८) २७५०६ (१४-०४-२०१७). श्रीमती ववद्या च्हाण, श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.धनांिय म्ांड,े अॅड.तनरांिन डावखरे : सन्माननीय मख््यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) उलगाींव व ेींकली (जि.साींगली) य क  गनु्ह  लाखल ेसल ल्हया गुींडाच्या 
मलतीन  मारामारी क ल ल्हया पोलीस शिपायाींसिहत गुींडावर मोकाींतगमत कारवाई 
करण्याच  आल ि कोल्हहापरु पररक्ष त्राच  उपमहातनरीक्षक याींनी िलल्हयाच  िलनाींक 
२० िान वारी, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास तनलिमनास आल  आह , ह  खर  आह  
काय, 
(२) ेसल्हयास, उपमहातनरीक्षकाींच्या आल िाप्रमाि  कारवाई करण्यात आली 
आह  काय, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारि  काय आह त ? 
  
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (०४-०२-२०१९) : (१) व (२) ह  खर  नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

राज्यातील गांिीर ग्न्हयाांतील ग्न्हेगाराच्या तपासात त्रट्ी राहहल्यास 
सांाांधधत तपास अधधिाऱ् यावर िारवाई िरण्याााात 

 

(९) २८६१२ (१४-०४-२०१७). श्री.अमररशिाई पटेल : सन्माननीय मख््यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील गींभीर गनु््याींतील गनु्ह गाराींना शिक्षा होि  गरि च  ेसताना 
प्रत्यक्षात गनु्हयाींतील आरोपीींच्या ववरोकात परु स  परुाव  सालर होत नसल्हयान  
आरोपी सु् त ेसल्हयाची बाब माह  िान वारी, २०१७ मध्य  वा त्यालरम्यान 
तनलिमनास आल  आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) ेसल्हयास, गींभीर गनु््याींतील गनु्ह गाराच्या तपासात त्रु् ी रािहल्हयास 
सींबींिकत तपास ेिककाऱ यावर कारवाई करण्याचा तनिमय गहृ ववभागान  ल तला 
आह , ह  ही खर  आह  काय, 
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(३) ेसल्हयास, िासनान  ल तल ल्हया तनिमयाची ेींमलबिाविी प्रभावीपि  क ली 
िावी याकरीता कोिती कायमवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारि  काय आह त ? 
  
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (२१-०२-२०१९) : (१) होय, ेींित: खर  आह . 
(२) व (३) होय. 

यासींबींकी िासन तनिमय, गहृ ववभाग, क्रमाींक डीपीपी-
२०१५/प्र.क्र.५१/पोल-१०, िलनाींक १७/१०/२०१५ तनगमशमत क ला आह . त्यानसुार 
ज्या गनु््याींमध्य  आरोपीींची तनलोष मकु्तता लाली आह , त्याबाबतच्या 
न्यायालयाच्या आल िाची तपासिी कपयन सलर ख्ल्हयाचा तनकाल 
िासनाच्याववपयध्ल िाण्यामागील कारि  काय आह त, याची तपासिी करि  व 
सलर न्यायालयीन प्रकरिाचा तनकाल तपासी यींत्रिा ेकवा ेशभयोक्त्याींच्या 
हलगिीपिाम ु  िासनाच्याववपयध्ल ग ला ेसल्हयास, सींबींिकताींवर िबाबलारी 
तनजश्चत करण्यासाठी व त्याबाबतच्या शिफारिी करण्यासाठी जिल्हहास्तरावर 
ेततररक्त पोलीस ेकीक्षक याींच्या ेध्यक्षत खाली तर पोलीस आयकु्तालय 
स्तरावर पोलीस उपायकु्त (गनु्ह ) याींच्या ेध्यक्षत खाली सशमती गिठत 
करण्यात आली आह . िर सींबींिकत तपासी पोलीस यींत्रिा/सरकारी ेशभयोक्त  
ह  त्यामध्य  लोषी आढ ल्हयास त्यासींबींकीचा प्रस्ताव शिस्तभींग ववषयक 
कारवाई करण्यासाठी सींबींिकत जिल्हहा पोलीस ेकीक्षक/पोलीस आयकु्त/ 
सींचालक, ेशभयोग सींचालनालय याींच्याकड  पाठववण्याबाबत सिूचत करण्यात 
आल  आह .  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

नाशशि रोड येर्ील मध्यवती िारागहृातील िैद्याने  
त्रुां ग अधधिाऱ्याांवर हल्ला िेल्याााात 

  
(१०) २९०१४ (१४-०४-२०१७). श्रीमती जस्मता वाघ : सन्माननीय मख््यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नाशिक रोड य कील मध्यवती कारागहृात मोबाईल सापडल्हयाची ल्ना 
लडल्हयान  त कील कैद्याींची ेींगलडती ल त ेसताना तपुयीं ग ेिककाऱ याींवर 
कैद्यान  हल्हला क ल्हयाची ल्ना िलनाींक २५ डडसेंबर, २०१६ रोिी वा 
त्यासमुारास तनलिमनास आली आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) ेसल्हयास, याप्रकरिी नाशिक रोड पोलीस ठाण्यात कैद्याींवर गनु्हा 
लाखल करण्यात आला आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(३) ेसल्हयास, कारागहृातील कैद्याींकड  मोबाईल सापडि  ही बाब ेत्यींत 
गींभीर ेसनू त्याींच्यापयतं मोबाईल कसा पोहचत आह , याबाबत चौकिी 
करण्यात आली आह  काय, 
(४) ेसल्हयास, चौकिीत काय आढ ून आल , तद्नसुार िासनान  कोिती 
कारवाई क ली वा करण्यात य त आह , 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारि  काय आह त ? 
 
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (०१-०२-२०१९) : (१) होय. 

िलनाींक २४/१२/२०१६ रोिी ल.ु २.५० वा. मींडल ८ (स प्र ्) ववभाग   
क्र. १ मकील मोठी लाईन(े) खोली क्र. ७२ मध्य  ेसल ला बींली क्र. सी/९९८६ 
व न्सील रॉय शमरीींडा ऊफम  मॉन््ी याचा सींिय आल्हयान  त्याच  खोली िव  
ग ल  ेसता त्यान  त्याच  िव  ेसल ला सकमसींग कीं पनीचा मोबाईल फोडला व 
सींडासच्या भाींड्यात ्ाकला. 

सलर ल्न च्या चौकिीसाठी सलर बींद्यास श्री.फड, तपुयींगािककारी याींच  
समक्ष ल ऊन ग ल्हयानींतर मोबाईलबाबत चौकिी करत ेसताना सलर बींली 
तपुयीं गािककारी श्री.बाबर याींच्या ेींगावर कावनू ग ला व कॉलर पकडून 
ओढाताना कक्काबकु्की करण्याचा प्रयत्न क ला. 
(२) होय. 

नाशिक रोड पोलीस ठाि  य क  सलर ल्न बाबत बींली क्र. सी/९९८६ 
व न्सील रॉय शमरीींडा (मॉन््ी) याच  ववरोकात गनु्हा रजिस््र क्रमाींक 
६५२/२०१६ ेन्वय  िलनाींक २५/१२/२०१६ रोिी गनु्हा लाखल क ला आह . 
(३) व (४) कारागहृात मोबाईल सापडि  या ल्न स िबाबलार ेसिार  
ेिककारी याींची प्राकशमक चौकिी करून श्री.कैलास भवर, तपुयीं ग ेिककारी 
श्र िी-१, श्री.िी.ए.मानकर, तपुयीं ग ेिककारी श्र िी-१ व श्री.एस.एस.कुवर, तपुयीं ग 
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ेिककारी श्र िी-१ याींच्यावर तनलींबनाची कायमवाही करून ववषयाकीन प्रकरिी 
त्याींची ववभागीय चौकिी करण्यात य त आह . 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

मराठवाड्यातील ग्रामपांचायतीच्या प्रारूप आराखड्याची  
छाननी पूणथ िरणेााात 

 

(११) २९३७९ (१७-०४-२०१७). श्री.अब्दल््लाखान दर्ाथणी, श्री.धनांिय म्ांड,े 
श्री.सततश च्हाण : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कें द्र िासनाच्या आमचा गाव आमचा ववकास या उपक्रमाींतगमत 
ग्रामपींचायतीींना ववकास आराखडा तयार करण्याबाबतच  आल ि 
िासनस्तरावरून ल ण्यात आल  होत , ह  खर  आह  काय, 
(२) ेसल्हयास, मराठवाड्यातील ६६४१ ग्रामपींचायतीच्या प्रारूप आराखड्याींची 
मींिुरी व ताींबत्रक सशमतीकडून छाननी प्रकक्रया पिूम करण्यात आली आह , ह  
ही खर  आह  काय, 
(३) ेसल्हयास, सलर ग्रामपींचायतीींना तनकी ल ण्यासाठी िासनान  कोिती 
कायमवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारि  काय आह त ? 
 
श्रीमती पांििा म्ांड े(११-०२-२०१९) : (१) होय. 
(२) मराठवाड्यातील ६६४९ ग्रामपींचायतीींपकैी ६४७९ ग्रामपींचायतीींच्या प्रापयप 
आराखड्याींची मींिुरी व ताींबत्रक सशमतीकडून छाननी प्रकक्रया पिूम करण्यात 
आली आह . 
(३) १४ व्या ववत्त आयोगाींतगमत कें द्र िासनाकडून स्कातनक स्वराज्य 
सींस्काींकरीता राज्याला प्राप्त होिारा तनकी हा ेबाींिकल स्वपयपाचा ेसनू कें द्र 
िासनाच्या मागमलिमक सचूनाींनसुार प्राप्त होिार  सींपिूम ेनलुान ग्रामववकास 
ववभागाकडून ग्रामपींचायतीींना ववतरीत करण्यात य त . िासनस्तरावर चौलाव्या 
ववत्त आयोगाचा कोिताही तनकी राखून ठ वता य त नाही. कें द्र िासनाच्या 
मागमलिमक सचूनाींनसुार प्रस्ततु ववतरीत तनकीचा ववतनयोग ग्रामपींचायतीींनी 
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पायाभतू स वाींवर करावयाचा ेसनू त्यातनू करावयाच्या खचामच  व तनयोिनाच  
ेिककार सींबींिकत ग्रामपींचायतीला व ग्रामसभ ला आह त. ग्रामपींचायतीींनी 
प्रस्ततु तनकी खचम करताना ग्रामपींचायत स्तरावर “आमच गाव, आमचा 
ववकास” या कायमक्रमाींतगमत ववकास आराखडा तयार कपयन गरिाींचा 
प्राकान्यक्रम तनजश्चत कपयन खचम करि  आवश्यक आह . 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्र राज्य एड्स तनयांत्रण िायथक्रमाांतगथत िायथरत असलेल्या 
अस्र्ायी (िां त्राटी) िमथचाऱ् याांच्या सेवा तनयशमत िरण्यासांदिाथत 

  
(१२) २९४४० (१५-०४-२०१७). श्री.सज्ितशसांह ठािूर : सन्माननीय सावथितनि 
आरोग य व ि्ट्ांा िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सावमितनक आरोगय ववभागातील महाराषर राज्य एडस तनयींत्रि 
कायमक्रमाींतगमत कायमरत ेसल ल्हया ेस्कायी (कीं त्रा्ी) कममचाऱ याींच्या स वा 
तनयशमत करण्यासींलभामत िासनान  कोिती कायमवाही क ली वा करण्यात य त 
आह , 
(२) ेसल्हयास, यासींलभामत सद्य:जस्कती काय आह , 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारि  काय आह त ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०६-०१-२०१९) : (१) व (२) राषरीय एड्स तनयींत्रि कायमक्रम 
१०० ्क्क  कें द्र परुस्कृत कायमक्रम ेसनू कें द्र िासनाच्या मागमलिमक 
सचूनाींनसुार कायमक्रमाच्या ेींमलबिाविीसाठी कीं त्रा्ी पध्लतीन  तनयकु्त 
क ल ल्हया कममचाऱयाींच्या व तनावरील खचामसाठी कें द्र िासनाकडून ेनलुान 
उपलब्क होत . यासाठी राज्य िासनाकडून ेनलुान िलल  िात नाही. 

िासनाच  का्कसरीच  कोरि आणि ववववक प्रकरिाींमध्य  कीं त्रा्ी स वा 
तनयशमत कपय नय  म्हिनू मा.न्यायालयाच  तनवाड  पाहता सलर प्रकरिी 
कायमवाही करण्याचा प्रश्न उद् भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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िां त्राटी ग्रामसेविाांची ३ वषे सेवािाळ ग्रा्य धरण्याााात 
  
(१३) ३०५३५ (१७-०४-२०१७). श्री.दत्तात्रय सावांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १८९५५ ला हदनाांि १ एवप्रल, २०१६ रोिी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदिाथत सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील कीं त्रा्ी ग्रामस वकाींना ३ वष े ग्रामस वक म्हिून तनयकु्त्या 
ल ण्यात आल्हया ेसनू कृषी स वक, शिक्षि स वक याचा हा कालावकी त्याींच्या 
शम िाऱ या सवम लाभासाठी ग्रा्य करण्यात आला आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) ेसल्हयास, उक्त प्रकरिी िासनान  चौकिी कपयन कोिती कायमवाही क ली 
वा करण्यात य त आह , 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारि  काय आह त ? 
  
श्रीमती पांििा म्ांड े(१६-०१-२०१९) : (१) शिक्षक स वकाींनी व्यततत क ल ला ३ 
वषामचा कीं त्रा्ी कालावकी सवम लाभाींसाठी ग्राहय करण्याचा तनिमय ल ण्यात 
आला आह . 

कृषी स वकाींनी व्यततत क ल ला ३ वषामचा कीं त्रा्ी कालावकी ेद्याप 
आश्वाशसत प्रगती योिन साठी ग्रा्य करण्यात आल ला नाही. 
(२) व (३) कीं त्रा्ी ग्रामस वकाींनी ३ वषामचा व्यततत क ल ला कीं त्रा्ी कालावकी 
हा कालबध्ल पलोन्नतीसाठी ग्राहय करण्यास मान्यता शम ण्याबाबतचा िासन 
तनिमय, क्रमाींक कीं त्रा्ी २०१६/प्र.क्र. १३२/आस्का-७, िलनाींक २८ माचम, २०१८ ला 
तनगमशमत करण्यात आला आह . 

___________ 
 
राज्यात पररचयाथ महाववद्यालयीन शशक्षिाांची ररक्त पदे िरण्याााात 

 
(१४) ३५१९४ (०२-०१-२०१८). प्रा.अतनल सोल,े श्री.नागोराव गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र ्यास, डॉ.पररणय र््िे : सन्माननीय वदै्यिीय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात नव्यान  सरुू क ल ल्हया बी.एस्सी (नशसगं) व एम.एस्सी (नशसगं) 
ेभ्यासक्रमासाठी ५ पररचयाम प्रशिक्षि सींस्काींमध्य  आवश्यक ेध्यापकीय व 
ेिकै्षणिक पल तनशममतीबाबत िलनाींक २१ एवप्रल, २०१४ रोिी िासन तनिमय 
तनगमशमत करून ४ वषामचा पलवी व २ वषामचा पलव्यतु्तर ेभ्यासक्रम सरुू 
करण्यास मान्यता िलली ेसनू ववद्यार्थयांना शिकववण्यासाठी भारतीय 
पररचयाम पररषल च्या मानकानसुार आणि आरोगय ववज्ञान ववद्यापीठाची 
मान्यता/सींलजगनकरिाच  नतुनीकरि/ववस्तारीकरि प्राप्त होण्यासाठी आवश्यक 
ेसिारी ेध्यापकीय ४१ पल  व ेिकै्षणिक ३ पल  तनमामि करण्यासाठी 
िासनान  मींिुरी िलली आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) ेसल्हयास, उक्त पल  भरण्यासाठी िासनान  िलनाींक ९ फ ब्रवुारी, २०१७ 
रोिी िासन तनिमयानसुार सशमती गठीत करण्यास मींिुरी िलली आह , ह  ही 
खर  आह  काय, 
(३) तस च या ररक्त पलाींपकैी काही पल  ेनभुवी व स वाज्य षठ 
प्राध्यापकाींमकून भरण्यात यावी या सींबींकी ग्रकज्यएु् नसेस ि्चसम ेसो. ऑफ 
महाराषर, नागपरू या सींल्न द्वारा तस च नागपरू ववभागाच्या 
लोकप्रतततनकीींनी िासनास तनव लन  िलली आह त, ह  ही खर  आह  काय, 
(४) ेसल्हयास, उक्त प्रकरिी िासनान  कोिती कायमवाही क ली वा करण्यात 
य त आह , 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारि  काय आह त ? 
  
श्री.धगरीष महािन (१०-०१-२०१९) : (१), (२) व (३) होय, ह  खर  आह . 
(४) पररचयाम प्रशिक्षि सींस्काींमध्य  आवश्यक ेध्यापकीय पल  भरण्यासाठी 
मा.कुलगरुू, महाराषर आरोगय ववज्ञान ववद्यापीठ, नाशिक याींच  
ेध्यक्षत खाली िलनाींक ०९/०२/२०१७ च्या िासन तनिमयान्वय  गिठत करण्यात 
आल ली सशमती िासन िधु्लीपत्रक िलनाींक २०/०३/२०१८ ेन्वय  सकुाररत 
करण्यात आली ेसनू, सलर पल  सिचव, वदै्यकीय शिक्षि व औषकी द्रव्य  
ववभाग याींच  ेध्यक्षत खाली िासन तनिमय, िलनाींक १५/०७/२०१४ नसुार गिठत 
करण्यात आल ल्हया स्वतींत्र तनवडमींड ामाफम त भरण्यास मान्यता िलली आह . 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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सवथ शासिीय िमथचाऱ् याांना सांगणि अहथता परीक्षा  
उत्तीणथ होणे ाांधनिारि िेल्याााात 

 

(१५) ३५८९० (०४-०१-२०१८). डॉ.सध्ीर ताांाे, श्री.ववक्रम िाळे, श्री.सततश 
च्हाण, श्री.दत्तात्रय सावांत, श्री.ााळाराम पाटील, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.आनांदराव पाटील, श्री.अशोि ऊर्थ  िाई िगताप, आकिथ .अनांत गाडगीळ : 
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सवम िासकीय कममचाऱ याींना सींगिक ेहमता परीक्षा 
(एमएससीआय्ी) उत्तीिम होि  बींकनकारक क ल  ेसनू त्याींना िलनाींक १८ 
िुल,ै २००३ च्या सामान्य प्रिासन ववभागाच्या िासन तनिमयाप्रमाि  मलुतवाढ 
िलल्हयानींतर प्रशिक्षि पिूम न लाल ल्हया तनवतृ्त कममचाऱ याींच्या भववषय तनवामह 
तनकीमकून लींड स्वपयपात रक्कम कापली िात आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) ेसल्हयास, स व त कायमरत ेसल ल्हया परींत ु सींगिक प्रशिक्षि पिूम न 
लाल ल्हया कममचाऱ याींना मलुतवाढ ल ण्याबाबत कममचाऱ याींकडून मागिी होत आह , 
ह  ही खर  आह  काय, 
(३) ेसल्हयास, तनवतृ्त लाल ल्हया कममचाऱ याींच्या भववषय तनवामह तनकीतनू 
कपात करण्यात आल ली रक्कम परत शम ावी व स व त ेसल ल्हया 
कममचाऱ याींना मलुतवाढ ल ण्याबाबत िासनान  कोिती कायमवाही क ली वा 
करण्यात य त आह , 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारि  काय आह त ? 
 
श्रीमती पांििा म्ांड े(१६-०१-२०१९) : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

औषधतनमाथण अधधिारी सांवगाथच ेसेवाप्रवेश  
तनयम अद्ययावत िरण्याााात 

 

(१६) ३६१०७ (०२-०१-२०१८). श्री.धनांिय म्ांड,े डॉ.पररणय र््िे :    
सन्माननीय सावथितनि आरोग य व ि्ट्ांा िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) औषकतनमामि ेिककारी सींवगामच  स वाप्रव ि तनयम ेद्ययावत 
करण्यासाठी िलनाींक १८ एवप्रल, २०१७ रोिी मा.राज्यमींत्री, सावमितनक आरोगय 
ववभाग याींच  ेध्यक्षत खाली बठैक ल ण्यात आली, ह  खर  आह  काय, 
(२) ेसल्हयास, बठैकीत लाल ल्हया तनिमयानसुार औषकतनमामि ेिककारी 
सींवगामच  स वाप्रव ि तनयम ेद्ययावत करण्यासाठी िासनान  कोिती कायमवाही 
क ली वा करण्यात य त आह , 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारि  काय आह त ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१९-१२-२०१८) : (१) ह  खर  आह . 
(२) आरोगय स वा सींचालनालयाकडून प्राप्त प्रस्तावात तपासिीेींती त्रु् ी 
आढ ल्हयान  त्रु् ीींच्या पतुमत स्तव सींचालक कायामलयाला क ववण्यात आल  आह . 
स वा प्रव ि तनयम ेींततम करण्याबाबतची कायमवाही िासनस्तरावर सपुय आह .  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

गणेशनगर (जि.औरांगाााद) येर्ील पांढरपूर ग्रामपांचायतीच्यावतीने पे्हर 
ब्लॉि ासववण्याच ेिाम पूणथ िरण्याााात 

  
(१७) ३८७५६ (०४-०४-२०१८). श्री.सि्ाष झाांाड : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गि िनगर (जि.औरींगाबाल) य कील पींढरपरू ग्रामपींचायतीच्यावतीन  प व्हर 
ब्लॉक बसववण्याच  सपुय ेसल ल  काम ेकमव् पडून ेसल्हयान  नागररकाींची 
िाण्या-य ण्यासाठी गरैसोय होत ेसल्हयाच  माह  िान वारी, २०१८ मध्य  वा 
त्यालरम्यान तनलिमनास आल , ह  खर  आह  काय, 
(२) ेसल्हयास, उक्त प्रकरिी िासनान  चौकिी क ली आह  काय, चौकिीत 
काय आढ ून आल  व त्यानषुींगान  प व्हर ब्लॉकच  ेकमव् रािहल ल  काम पिूम 
करण्याबाबत कोिती कायमवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारि  काय आह त ? 
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श्रीमती पांििा म्ांड े(१२-०२-२०१९) : (१) नाही. ेिी तक्रार प्राप्त नाही. 
(२) गि िनगर (औरींगाबाल) य कील पींढरपरू ग्रामपींचायतीच्यावतीन  प व्हर 
ब्लॉक बसववण्याच  काम पिूम लाल  ेसनू, त्याम ु  नागररकाींची       
िाण्या-य ण्यासाठी कोितीही गरैसोय लाल ली नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

म्ांाई महानगरपाशलिेने उपहारगहृाांच्या िेलेल्या तपासणीााात 
  
(१८) ३९६१० (०६-०४-२०१८). श्री.ववक्रम िाळे, श्री.ख्वािा ाेग, अॅड.तनरांिन 
डावखरे, श्री.रामराव वडि्त,े श्रीमती ववद्या च्हाण : सन्माननीय मख््यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई िहरात िलनाींक १० व ११ िान वारी, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास 
महापाशलक न  हॉ  ्ल व उपहारगहृाींची तपासिी क ली आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) ेसल्हयास, उक्त तपासिीत काय आढ ून आल  व तद्नसुार सींबींिकत 
हॉ  ्ल व उपहारगहृाींवर महानगरपाशलका ेिकतनयमाींतगमत कोिती कारवाई 
क ली वा करण्यात य त आह , 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारि  काय आह त ? 
  
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (१०-१२-२०१८) : (१) ह  खर  आह . 
(२) बहृन्मुींबई महानगरपाशलक माफम त िलनाींक १० व ११ िान वारी, २०१८ रोिी 
७६५ िागाींची पाहिी करण्यात आली ेसनू, सलर िठकािी 
महानगरपाशलक माफम त खालीलप्रमाि  कारवाई करण्यात आली/य त आह  :-  

• ५०९ िठकािी तनरीक्षि ेहवाल ल ण्यात आल . 
• ११ िठकाि  मोहोरबींल करण्यात आली. 
• ८३ िठकािी वाढीव/ेनिककृत बाींककाम  तनषकाशसत करण्यात 

आली. 
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• १९७ ेनिककृत/ेततररक्त ेसल ल  गकस शसलेंडसम िप्त करण्यात 
आल . 

• १६२ िठकािी कोितीही ेतनयशमतता आढ ून आली नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

शासिीय रुगणालयातील डॉक्टराांच्या वेतनवाढीसाठी व अन्य  
प्रश्नाांसाठी नेमलेल्या सशमतीााात 

  
(१९) ३९६९० (०४-०४-२०१८). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्थ  िाई िगताप, 
डॉ.सध्ीर ताांाे, श्री.आनांदराव पाटील, ॲड.रामहरी रुपनवर, अॅड.ह्स्नाान ू
खशलरे्, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.िनादथन चाांदरूिर, श्री.सि्ाष झाांाड, 
श्री.अमरनार् रािूरिर, प्रा.िोगेन्द्र िवाड,े आकिथ .अनांत गाडगीळ, श्री.सतिे 
ऊर्थ  ाांटी पाटील, श्री.मोहनराव िदम : सन्माननीय सावथितनि आरोग य व 
ि्ट्ांा िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील िासकीय, प्राकशमक आरोगय कें द्र , ग्रामीि पयगिालय  आणि 
जिल्हहा पयगिालयातील वदै्यकीय ेिककाऱ याींच्या व तनात वाढ करि , पलभरती, 
गरैहिर राहिाऱ या डॉक््राींवर कारवाई करि  इत्यालीींबाबत उपाययोिना 
सचुववण्यासाठी माह  डडसेंबर, २०१७ मध्य  वा त्यालरम्यान मा.सावमितनक 
आरोगय मींत्री याींच्या ेध्यक्षत खाली लोकप्रतततनकीींचा समाव ि ेसल ली 
सशमती न मण्यात आली आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) ेसल्हयास, उक्त सशमतीन  आपला ेहवाल सालर क ला आह  काय, 
ेहवालाच  स्वपयप काय आह  व त्यावर कोिती कायमवाही क ली वा करण्यात 
य त आह , 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारि  काय आह त ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२७-११-२०१८) : (१) ह  खर  आह . 
(२) व (३) सशमतीन  ेद्याप ेहवाल सालर क ल ला नाही. 

___________ 
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िरमाड (जि.औरांगाााद) येर्ील ग्रामपांचायतीने ाेरोिगार तरुणाांना 
उद्योग व ्यवसायािरीता ााांधलेल्या  

गाळयाांचा गैरवापर झाल्याााात 
  
(२०) ३९७०६ (०४-०४-२०१८). प्रा.िोगेन्द्र िवाड े: सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) करमाड (जि.औरींगाबाल) य कील ग्रामपींचायतीन  ब रोिगार तपयिाींना 
उद्योग, व्यवसाय करता यावा याकरीता गा   बाींकल  होत  परींत ु गा याींचा 
गरैवापर करीत गाळयाींच्या म ू रचन ची मोडतोड कपयन पो्भाड कपय ठ वनू 
गरैव्यवहार क ल्हयाची बाब माह  िान वारी, २०१८ मध्य  वा त्यालरम्यान 
तनलिमनास आली, ह  खर  आह  काय, 
(२) ेसल्हयास, याप्रकरिी ग्ववकास ेिककाऱयाींनी सींपिूम मािहती मागवनू 
ेहवाल ल ण्याच  आल ि िलल  आह त, ह  ही खर  आह  काय, 
(३) ेसल्हयास, उक्त प्रकरिी िासनान  चौकिी क ली आह  काय, चौकिीत 
काय आढ ून आल  व त्यानषुींगान  सलर गा   ह  म ू मालकाींना परत 
शम ण्याबाबत कोिती कायमवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारि  काय आह त ?  
 
श्रीमती पांििा म्ांड े(१२-०२-२०१९) : (१) ेींित: खर  आह  

करमाड, ता.जि.औरींगाबाल ग्रामपींचायतीन  ब रोिगार तपयिाींना उद्योग 
व्यवसायाकरीता लकुान गा   बाींकून िलल  आह त. सलरील गा यामध्य  
पो्भाड कपय ठ वल्हयाच  तनलिमनास आल ल  नाही. गा   भाड कपयच्या ताब्यात 
ेसनू त्याींनी शभ ींत तोडून म ू रचन मध्य  बलल क ल्हयाच  माह  िान वारी, २०१८ 
मध्य  ग्रामपींचायतीच्या तनलिमनास आल . 
(२) होय, ह  खर  आह . 

ग्ववकास ेिककारी, पींचायत सशमती, औरींगाबाल याींनी 
ग्रामपींचायतीला सींपिूम मािहती ल वनू ेहवाल ल ण्याच  आल ि िलल  आह त. 
(३) ग्ववकास ेिककारी, पींचायत सशमती, औरींगाबाल याींनी ग्रामपींचायत 
करमाड, ता.जि.औरींगाबाल य क  भ ् िलली ेसता त्याींना गा  कारकानी 
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गा याची शभ ींत तोडून म ू रचन मध्य  बलल क ल्हयाच  माह  िान वारी, २०१८ 
मध्य  ग्रामपींचायतीच्या तनलिमनास आल  होत . त्या ेनषुींगान  गा  कारकास 
गा   पवूमजस्कतीत ठ वण्याबाबत ग्रामपींचायतीमाफम त सींबींिकताींना नो्ीसा ल ण्यात 
आल्हया होत्या. त्यानींतर गा  भाड कपयींनी स्वत:च्या खचामन  सलर गा याची 
लपुयस्ती कपयन गा   पवूमजस्कतीत क ल  व आिरोिी ग्रामपींचायतीच्या 
ेशभल ख्यानसुार सींबींिकत गा  कारकाच्या ताब्यात गा   आह त. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील अल्पवयीन मल्ीांच्या ाेपत्ता प्रिरणाााात 
  
(२१) ३९७४१ (०६-०४-२०१८). श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्थ  िाई िगताप, 
श्री.आनांदराव पाटील, ॲड.रामहरी रुपनवर, डॉ.सध्ीर ताांाे, अॅड.ह्स्नाानू 
खशलरे्, श्री.अमरनार् रािूरिर, श्री.सि्ाष झाांाड, श्री.हररशस ांग राठोड, 
श्री.मोहनराव िदम, आकिथ .अनांत गाडगीळ : सन्माननीय मख््यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सन २०१६ मध्य  समुार  २८८१ व सन २०१७ मध्य  २९६५ 
ेल्हपवयीन मलुी ब पत्ता लाल्हयाच  िासनाच्या तनलिमनास आल ल  आह , ह  खर  
आह  काय, 
(२) ेसल्हयास, उक्त प्रकरिी िासनान  चौकिी क ली आह  काय, त्यात काय 
आढ ून आल  व तलनसुार ेल्हपवयीन ब पत्ता मलुीींचा िोक ल ण्याबाबत 
कोिती कायमवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(३) ेसल्हयास, ककती ेल्हपवयीन मलुीींचा िोक ल ण्यात आला आह  व उवमररत 
मलुीींचा िोक ल ण्यासींलभामतील सद्य:जस्कती काय आह , 
(४) ेसल्हयास, उक्त प्रकरिी ककती गनु्ह गाराींना े्क करण्यात आली आह  
व त्याींच ववपयध्ल कोिती कारवाई क ली वा करण्यात य त आह , 
(५) ेसल्हयास, ेिा प्रकारच्या ल्नाींना आ ा बसावा यासाठी िासनान  
कोिती कायमवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारि  काय आह त ? 
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श्री.देवेंद्र र्डणवीस (१४-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) राज्यात सन २०१६ व 
२०१७ मध्य  ेल्हपवयीन मलुी ब पत्ता लाल्हया प्रकरिाची साींजख्यकी मािहती 
खालीलप्रमाि  आह  :- 

सन ेल्हपवयीन मलुी 
ेपहरि/ हरवल ल्हया सापडल ल्हया 

२०१६ ५९७७ ५६१० 
२०१७ ६७०१ ५९३० 
एकूि १२६७८ ११५४० 

• मा.सवोच्च न्यायालयान  रर् यािचका क्र. ७५/२०१२ “बचपन बचाव 
आींलोलन” सींलभामत िलनाींक १० म , २०१३ रोिी िलल ल्हया 
आल िानसुार १८ वषामखालील हरववल ल्हया मलु/मलुी सींलभामत 
ेपहरिाींचा गनु्हा लाखल करण्यात य तो. त्याम ु  यामध्य  वाढ 
िलसनू य त आह .  

• हरववल ल्हया व्यक्तीींचा तपास करण्यासींलभामत प्रमाणित कायमपध्लती 
(SOP) तयार करण्यात आली आह . 

• हरववल ल्हया मलुाींच्या सींलभामत खालील व बसाईट्स कायामजन्वत 
आह त. 

१) www.trackthemissingchild.gov.in 
२) www.mumbaipolice.gov.in 
३) www.shodh.gov.in 
• ेपहरि/हरवल ल्हया मलुीींचा िोक ल ण्यासाठी पोशलसाींकडून 
सवमतोपरी प्रयत्न करण्यात य तात. याम ु  बहुताींि 
ेपहरि/हरवल ल्हया मलुी सापडुन आल ल्हया आह त. 

(४) क्राईम इन महाराषर - २०१६ च्या ेहवालानसुार सन २०१६ मध्य  
ेपनयनाच्या गनु््याींमध्य  एकूि २०४४ आरोपीींना े्क करण्यात आली. 
त्यामध्य  परुूष १९१७ व मिहला १२७ आह त. सलर प्रकरिात गनु््याचा प्रकार 
तनषपन्न लाल्हयास आरोपीस े्क करून त्याींच ववरूध्ल लोषारोपपत्र लाखल 
करण्यात य त . 
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(५) ेल्हपवयीन मलु /मलुी ब पत्ता होि  ेिा ल्नाींना प्रततबींक करण्यासाठी 
खालील उपाययोिना करण्यात आल्हया आह त :- 

• १८ वषाम खालील हरववल ल्हया मलुाींच्या बाबतीत क ् ेपहरिाचा 
गनु्हा लाखल करण्यात य तो. 

• हरववल ल्हया बालकाींसींलभामत आलिम कायमप्रिाली SOP सवम पोलीस 
ल्काींना ववतरीत करण्यात आली आह . 

• हरववल ल्हया मलु -मलुीींची मािहती २४ तासाच्या आत मखु्य तनयींत्रि 
कक्षामाफम त सवम पोलीस ठाण्याींना बबनतारी सींल िाद्वार  प्रसारीत 
क ली िात . 

• १०९८ ही ्ोल फ्री ह ल्हपलाईन कायामजन्वत करण्यात आली आह . 
• ेनतैतक मानवी वाहतकुीस प्रततबींक करण्याकरीता १२ ेनतैतक 
मानवी वाहतकू कक्षाची (AHTU) स्कापना करण्यात आली आह .  

• ेनतैतक मानवी वाहतकू प्रततबींक या ववषयावरील One Life NO 
Price या सीडी द्वार  िागतृी करण्यात य त . 

• मुींबईच्या कतीवर बाल शभक्ष करी मकु्त करण्याकरीता २४ 
महानगरपाशलका क्ष त्रामध्य  ्ास्कफोसम गठीत करण्याच  प्रस्ताववत 
आह . पोलीस स्  ्िनमध्य  ०१ पोलीस ेिककारी हा बाल कल्हयाि 
ेिककारी म्हिुन न मण्यात आला आह . ४६ पोलीस ल्काींच  
मखु्यालयात ववि ष बाल पोलीस स्कापन करण्यात आल ली आह त. 

• सन िुल,ै २०१५ त  िुल,ै २०१७ या कालावकीत राबववण्यात 
आल ल्हया ५ आपर िन मसु्कान ेींतगमत २०११२ हरववल ल्हया 
बालकाींचा िोक ल ण्यात आला आह . 

(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 
___________ 
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आश्रमशाळेतील शशक्षिाांचे इतर शाळेत समायोिन िरून  
त्याांच ेवेतन स्रू िरणेााात 

  
(२२) ४००६८ (०४-०४-२०१८). श्री.दत्तात्रय सावांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े 
श्री.ााळाराम पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५६२५ ला हदनाांि ११ डडसेंार, 
२०१७ रोिी हदलले्या उत्तराच्या सांदिाथत सन्माननीय ववमक््त िाती, िटक्या 
िमाती, इतर मागासवगथ व ववशषे मागास प्रवगथ िल्याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात वविाभि, इमाव व ववमाप्र ववभागामाफम त चालववण्यात य त 
ेसल ल्हया आश्रमिा ाींपकैी काही िा ा या ववद्याकी सींख्या व भौततक 
सवुवका ेभावी बींल करण्यात आल्हया आह त, ह  खर  आह  काय, 
(२) ेसल्हयास, या िा  तील शिक्षकाींच  समायोिन न लाल्हयान  त्याींच  व तन 
ग ली ४ त  ५ वष े बींल करण्यात आल  आह , तस च या आश्रमिा  तील 
शिक्षकाींनी मा.उच्च न्यायालय, मुींबई य क  यािचका लाखल क ली ेसनू या 
शिक्षकाींच  इतर िा  त समायोिन करून व तन सरुू करण्याच  आल ि मा.उच्च 
न्यायालयान  िलल  आह त, ह  ही खर  आह  काय, 
(३) ेसल्हयास, मा.उच्च न्यायालयाच्या आल िानसुार राज्यातील ेिा १०० 
शिक्षकाींनी त्याींना इतर िा  त समायोिन करून व तन सरुू करि बाबत 
िासनाकड  मागिी क ली आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(४) ेसल्हयास, या शिक्षकाींच  इतर िा  त समायोिन करून त्याींच  व तन सरुू 
करि बाबत िासनान  कोिती कायमवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारि  काय आह त ? 
  
प्रा. राम शश ांदे (१६-०१-२०१९) : (१) होय. 
(२) मा.उच्च न्यायालयान  प्रकरि परत्व  व गव ग   तनकाल िलल ल  आह त. 
तस च मान्यता रद्द क ल ल्हया आश्रमिा  तील कममचाऱयाींच  ेन्य आश्रमिा  त 
समायोिन होईपयतं व तन ेला न करण्याच  तनलेिही काही न्यायालयीन 
प्रकरिी िलल  आह त.  
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(३) ेींित: खर  आह . 
(४) प्रचशलत तनयमानसुार कायमवाही करण्यात य त आह . 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

मौिे लाखखीांड (ता.दार्हा, जि.यवतमाळ) येर्ील  
अांदािपत्रिात त्रट्ी आढळून आल्याााात 

  
(२३) ४०३७९ (०४-०४-२०१८).  श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊर्थ  िाई िगताप, ॲड.रामहरी रुपनवर, अॅड.ह्स्नाान ू खशलरे्, 
श्री.आनांदराव पाटील : सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मौि  लाखखीींड (ता.लारव्हा, जि.यवतमा ) य कील ग् क्र. १/९ च  गा  
काढि  व नाला खोलीकरि कामाच  सववस्तर ेींलािपत्रकात त्रु् ी आढ ून 
आल्हया, ह  खर  आह  काय, 
(२) ेसल्हयास, सलर योिन मध्य  ेींलािपत्रक वाढवनू त्यास मींिुरी िलली 
ेसल्हयान  िव पास ६०% ेततररक्त रक्कम ववनाकारि खची पडल्हयान  
िासनाच  करोडो पयपयाींच  नकुसान लाल , ह  ही खर  आह  काय, 
(३) ेसल्हयास, उक्त प्रकरिी िासनान  चौकिी क ली आह  काय, चौकिीत 
काय आढ ून आल  व त्यानषुींगान  लोषी ेिककाऱयाींवर कोिती कारवाई क ली 
वा करण्यात य त आह , 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारि  काय आह त ? 
  
प्रा. राम शश ांदे (२०-०२-२०१९) : (१) व (२) ह  ेींित: खर  आह . 
(३) व (४) ेकीक्षक कृषी ेिककारी, लक्षता पकक पिु  याींच  तपासिी 
ेहवालानसुार यवतमा  जिल्ह्यातील मौि  लाखणखींड, ता.लारव्हा य कील ग् 
क्र.१/९ च  शसमें् नाला बाींकातील गा  काढि  व नाला खोलीकरि करि  या 
कामाच्या सववस्तर ेींलािपत्रकामध्य  त्रु् ी आढ ून आल ल्हया आह त. 
त्यानषुींगान  यवतमा  जिल्ह्यात लाल ल्हया शसमें् नाला बाींकातील गा  
काढि  व नाला खोलीकरिाच्या सवम कामाींची तपासिी करण्यासाठी जिल्हहा 
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ेकीक्षक कृषी ेिककारी, वाशिम याींची चौकिी ेिककारी म्हिून न मिूक 
करण्यात आली ेसनू चौकिीची कायमवाही प्रगतीत आह . चौकिी ेहवाल 
प्राप्त होताच चौकिी ेहवालानसुार सींबींिकताींवर तनयमानसुार पढुील योगय ती 
कारवाई करण्यात य ईल. 

___________ 
  

राज्यात सामाजिि ाहहष्ट्िार िायद्याांतगथत  
दाखल िेलेल्या ग्न्हयाााात 

  
(२४) ४०५४३ (०६-०४-२०१८). अॅड.राह्ल नावेिर, श्री.िगन्नार् शशांदे, 
श्री.ख्वािा ाेग, श्रीमती ववद्या च्हाण, श्री.रामराव वडि्त,े अॅड.तनरांिन 
डावखरे, श्री.हेमांत टिल,े श्री.ववक्रम िाळे, श्री.किरण पावसिर, श्री.आनांद 
ठािूर : सन्माननीय मख््यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात िलनाींक ३ िुल,ै २०१७ रोिीपासनू ेींमलबिाविी सपुय ेसल ल्हया 
सामाजिक बिहषकार कायद्याींतगमत ववववक पोलीस स्  ्िनमध्य  १५ गनु्ह  
लाखल लाल  आह त, ह  खर  आह  काय, 
(२) ेसल्हयास, उक्त गनु्ह  कोिकोित्या कारिासाठी लाखल करण्यात आल  
आह त, 
(३) ेसल्हयास, उक्त प्रकरिी िासनान  चौकिी क ली आह  काय, त्यात काय 
आढ ून आल  व तद्नसुार कोिती कायमवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारि  काय आह त ? 
  
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (१४-०२-२०१९) : (१) होय, ह  खर  आह . 
 राज्यात िलनाींक ३ िुल,ै २०१७ पासनू त  माचम, २०१८ पयतं 
सामाजिक बिहषकार कायद्याींतगमत ववववक पोलीस स्  ्िनमध्य  २३ गनु्ह  
लाखल आह त. 
(२) िात पींचायतीस ववरोक क ला म्हिून कु्ुींबास िातीतनू बिहषकृत करि , 
कु्ुींबावर सामाजिक, आिकमक व काशममक बिहषकार लालनू समािातनू वा ीत 
्ाकि , समािातील िाती बाह रील मलुीिी वववाह क ला म्हिून समािात 
सभासलत्व िलल  नाही, काशममक कायमक्रमामध्य  सहभागी होि स ववरोक करि , 
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समािातील होिार  ववववक कायमक्रमाच  व ववकीच  तनमींत्रि नाकारून 
समािाकडून कोित ही सहकायम न होि  व इतर इत्याली कारिास्तव कफयामलीन  
िलल ल्हया तक्रारीवरून सींबींिकत पोलीस ठाण्यामध्य  महाराषर सामाजिक 
बिहषकाकारापासनू व्यक्तीींच  सींरक्षि ेिकतनयम २०१६ ेींतगमत गनु्ह  लाखल 
करण्यात आल  आह . 
(३) सामाजिक बिहषकारापासनू व्यक्तीींच  सींरक्षि ेिकतनयम, २०१६ ेन्वय  
खालीलप्रमाि  गनु्ह  लाखल करण्यात आल  आह . 
 

अ.क्र. गन््हा नोंद 
असलेले पो.स्टे. 

गन््हा क्र. गन्््यात नोंदववलेले िलमे. 

१. नगर तालकुा 
पोलीस ठाि , 
ेहमलनगर. 
 

२४०/२०१७ भालींवव कलम ३८४, सामाजिक बिहषकार 
प्रततबींकक ेिकतनयम कलम 
३(१)(२)(३). 

२. वभैववाडी 
पोलीस ठाि , 
शस ींकुलगुम. 

८१/२०१७ भालींवव कलम ३८४, सामाजिक बिहषकार 
प्रततबींकक ेिकतनयम कलम 
३(१)(३)(४)(८)(१०)(१२)(१५)(१६), ४, ५, 
६, ७. 

३. 
 

कुडा  पोलीस 
ठाि , शस ींकुलगुम. 

१८९/२०१७ सामाजिक बिहषकार प्रततबींकक 
ेिकतनयम कलम ३(१)(३)(४)(६), ४, ५. 

४. 
 

उस्मानाबाल 
िहर पोलीस 
ठाि , 
उस्मानाबाल. 

२२७/२०१७ भालींवव कलम ३८४, ३४ सह सामाजिक 
बिहषकार प्रततबींकक ेिकतनयम कलम 
५ व ६. 

५. 
 

ढोकी पोलीस 
ठाि , 
उस्मानाबाल. 

२०६/२०१७ भालींवव कलम ३८४, ५०६, ३४ सह 
सामाजिक बिहषकार प्रततबींकक 
ेिकतनयम कलम ४, ५. 
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६. खडक पोलीस 
ठाि , पिु  
िहर. 

३८५/२०१७ भालींवव कलम ३८५, ५००, ५०६, ३४ सह 
सामाजिक बिहषकार प्रततबींकक 
ेिकतनयम कलम ३ (८)(१५),५. 

७. खडकी पोलीस 
ठाि , पिु  
िहर. 

३१८५/ 
२०१७ 

भालींवव कलम ३८४, सामाजिक बिहषकार 
प्रततबींकक ेिकतनयम कलम 
३(१)(३)(४)(८)(१०)(१२)(१५)(१६), ४, ५, 
६, ७. 

८. साींगली पोलीस 
ठाि , साींगली.  
 

४६/२०१७ सामाजिक बिहषकार प्रततबींकक 
ेिकतनयम कलम ३(१)(३)(६) ५. 

९. 
 

िुन्नर पोलीस 
ठाि , पिु  
ग्रामीि 

१९८/२०१७ भालींवव कलम ५०६, सामाजिक बिहषकार 
प्रततबींकक ेिकतनयम कलम ३(१)(४). 

१०. लषकर पोलीस 
ठाि , पिु  
िहर. 

२३०/२०१७ भालींवव कलम ३८४, ३२३, ५०४, ५०६, 
३४ सह सामाजिक बिहषकार प्रततबींकक 
ेिकतनयम कलम ३(१)(२)(४)(५)(१५). 

११. सींगम श्वर 
पोलीस ठाि , 
रत्नािगरी. 

८८/२०१७ भालींवव कलम १२०(ब), सामाजिक 
बिहषकार प्रततबींकक ेिकतनयम कलम 
३(३)(४)(८)(१०)(१५). 

१२.  
 

न लगूम पोलीस 
ठाि , 
उस्मानाबाल.  

२६८/२०१७ भालींवव कलम ३८४,३२३, ५०४,५०६,३४ 
सह सामाजिक बिहषकार प्रततबींकक 
ेिकतनयम कलम ४, ५. 

१३. 
 

उपनगर पोलीस 
ठाि , नींलरुबार. 

२२६/२०१७ भालींवव कलम ३२३, ५०४, ५०६, ३४ सह 
सामाजिक बिहषकार प्रततबींकक 
ेिकतनयम कलम ३(१)(३)(६),५. 

१४. 
 

ियगड पोलीस 
ठाि , 
रत्नािगरी. 

४०/२०१७ भालींवव कलम ३२३, ५०४, ५०६, ३४ सह 
सामाजिक बिहषकार प्रततबींकक 
ेिकतनयम कलम 
३(१)(२)(४)(५)(६)(८)(९)(१२)(१५). 
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१५. महाब  श्वर 
पोलीस ठाि , 
सातारा. 

८८/२०१७ भालींवव कलम ५०४, ५०६, ३४ सह 
सामाजिक बिहषकार प्रततबींकक 
ेिकतनयम कलम ३, ५. 

१६. लापोली पोलीस 
ठाि , 
रत्नािगरी. 

२१५/२०१७ सामाजिक बिहषकार प्रततबींकक 
ेिकतनयम कलम ३, ४, ५, ६. 

१७. पोयनाड पोलीस 
ठाि , रायगड. 

१४४/२०१७ भालींवव कलम १५३ े, ५०६, ३८४, 
३८५, ३७९, १२० ब, ३४. 

१८. लोिाव ा 
ग्राशमि पोलीस 
ठाि , पिु  
ग्राशमि. 

१९१/२०१७ भालींवव कलम ३०७, ३४२, ३६५, १४१, 
१४३, १४९, ५०४, ५०६ सह भारतीय 
हत्यार कायला कलम ३, २५ सामाजिक 
बिहषकार प्रततबींकक ेिकतनयम कलम 
३ (८), ४, ५, ७. 

१९. िचप ून पोलीस 
ठाि , 
रत्नािगरी. 

०६/२०१८ भालींवव कलम १५३ े, ५०६, ३४ सह 
सामाजिक बिहषकार प्रततबींकक 
ेिकतनयम कलम ४, ५, ६ व ७. 

२०. इतवारा पोलीस 
ठाि , नाींल ड. 

३३/२०१८ भालींवव कलम ३४ सह सामाजिक 
बिहषकार प्रततबींकक ेिकतनयम कलम 
३(१)(२)(४)(८), ४, ५, ७. 

२१. कानोरा पोलीस 
ठाि , 
गडिचरोली. 

१२/२०१८ भालींवव कलम ३७६, ५०६, २०२, ३४ सह 
पोक्सो कायला कलम ४,६, २१(े), 
सामाजिक बिहषकार प्रततबींकक 
ेिकतनयम कलम ३(४)(१२)(१३). 

२२. 
 

त्र्यींबक श्वर 
पोलीस ठाि , 
नाशिक 
ग्राशमि. 

०२/२०१८ भालींवव कलम १७६, ३४ सह सामाजिक 
बिहषकार प्रततबींकक ेिकतनयम कलम 
३, ५, ७. 
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२३. महाड 
एमआयडीसी 
पोलीस ठाि , 
रायगड. 

२१/२०१८ सामाजिक बिहषकार प्रततबींकक 
ेिकतनयम कलम ५, ६, ७. 

(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
___________ 

 
महहला िामगाराांना ववशषे रिा देण्याााात 

 
(२५) ४०९२१ (०६-०४-२०१८). श्री.ववक्रम िाळे : सन्माननीय िामगार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मिहला कामगाराींना रात्रपा ीत माशसक पा ी आल्हयास ववि ष रिा 
ल ण्याची तरतलू महाराषर लकुान  व आस्कापना (नोकरीच  स वाितीच  
ववतनयमन) ेिकतनयम, २०१७ मध्य  करण्यात आली आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) ेसल्हयास, ह  लाभ िलवसा काम करिाऱया मिहला कममचारी तस च 
शिक्षक्षकाींना लाग ूेसिार आह त, ह  ही खर  आह  काय, 
(३) ेसल्हयास, याबाबत िासन आल ि तनगमशमत क ला आह  काय, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारि  काय आह त ? 
 
श्री.सांिािी पाटील-तनलांगेिर (२९-११-२०१८) : (१) ह  खर  नाही. 

महाराषर लकुान  व आस्कापना (नोकरीच  व स वाितीच  ववतनयमन) 
ेिकतनयम, २०१७ या ेिकतनयमाींतगमत तयार करण्यात आल ल्हया महाराषर 
लकुान  व आस्कापना (नोकरीच  स वाितीच  ववतनयमन) तनयम, २०१८ च्या 
पो्तनयम १३(२)(iv) मध्य  उक्त ेिकतनयमाच्या कलम १८ ेन्वय  ेनजु्ञ य 
ेसल ल्हया रि  व्यततररक्त, आस्कापन तील पाळयाींच्या तनयोिनाप्रमाि  मिहला 
कामगाराींनी रात्रपा ीत काम क ल्हयास, ेिा प्रत्य क मिहला कामगाराींस एका 
वषामत, प्रत्य क लोन मिहन्याींकरीता एक िलवस याप्रमाि  ेततररक्त भरपगारी 
रिा तरतलू आह . 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  



वि.प. १० (31) 

अांधेरी “िे” वाडथ मध्ये एम.ए रोड िांक्शन ते  
नाडिो शॉवपांग सेंटर रस्ता रुां दीिरणाााात 

  
(२६) ४१२२० (०६-०४-२०१८). श्री.धनांिय म्ांड े: सन्माननीय मख््यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ेींक री “क ” वॉडम मध्य  एम.ए.रोड िींक्िन त  नाडको िॉवप ींग से्ं र पयतं 
१११ फु् रस्ता पयीं लीकरि करण्याच  प्रस्ताववत आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) ेसल्हयास, नाडको िॉवप ींग से्ं र त  ेींक री स्  ्िन चौक व त्यापढु  ेींबोली 
पयतं वाहतकू मोठ्या प्रमािात ेसनू ल खील ९० फु्ी रस्ता मुींबई 
महानगरपाशलक तफे प्रस्ताववत क ला आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(३) ेसल्हयास, ेींक री य क  पजश्चम र ल्हव  व म रो र ल्हव च  िींक्िन ेसनू ल खील 
िािीवपवूमक काही ववकासकाींना फायला ल ण्याकरीता रस्त्याची पयीं ली १११ फु् 
ऐविी फक्त ९० फु् ठ वली आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(४) ेसल्हयास, सलर प्रकरिात िािीवपवूमक ेींक री स्  ्िन (पजश्चम) चौक 
रस्त्याींची पयीं ली ९० फु् क ल्हयाबद्दल सींबींिकत लोषी महानगरपाशलक च्या 
ेिककाऱयाींवर कोिती कारवाई क ली वा करण्यात य त आह , 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारि  काय आह त ? 
  
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (१०-१२-२०१८) : (१) ह  खर  आह . 
(२) नाडको िॉवप ींग से्ं र त  ेींक री स्  ्िन चौकपयतं रस्तार षा २७.४५ मी. 
ेसनू, सलर बाबतच  पयीं लीकरि करण्यात आल  आह . 

तस च, ि .पी. रोडपासनू त  ेींबोली शसलर रोडपयतंच  पयीं लीकरि 
प्रगतीपकावर ेसल्हयाच  बहृन्मुींबई महानगरपाशलक माफम त क ववण्यात आल  
आह . 
(३) ही बाब खरी नसल्हयाच  बहृन्मुींबई महानगरपाशलक माफम त क ववण्यात 
आल  आह . 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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राज्यातील िामगार रुगणालयाांची दरूवस्र्ा झाल्याााात 
  
(२७) ४१३८२ (०२-०८-२०१८). श्री.किरण पावसिर, श्री.हेमांत टिल,े अॅड.राह्ल 
नावेिर, श्रीमती ववद्या च्हाण : सन्माननीय सावथितनि आरोग य व ि्ट्ांा 
िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील कामगाराींना आरोगय सवुवका परुवविारी व िीवनलायी ठरिारी 
कामगार पयगिालय  कें द्र िासन आणि राज्य िासनाच्या उलाशसन कोरिाम ु  
लरूवस्क त आह त, ह  खर  आह  काय, 
(२) ेसल्हयास, कामगार पयगिालयाींच्या पररजस्कतीमध्य  सकुारिा 
करण्याकरीता िासनान  कोित्या उपाययोिना क ल्हया वा करण्यात य त आह त, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारि  काय आह त ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२६-१२-२०१८) : (१) ह  ेींित: खर  आह . 

राज्य कामगार ववमा योिन वर राज्य व कें द्र िासन ेस  लहु री 
तनयींत्रि आह . त्याम ु  राज्य िासनास सलर योिन वर प्रकम सींपिूम खचम 
करावा लागतो व ७:१ प्रमािात त्याची प्रततपतुी शम त . ेपऱुया तनकी ेभावी 
पयगिालय इमारतीींची ववि ष लपुयस्ती, ररक्त पल  भरि , नववन वदै्यकीय 
उपकरि  व यींत्रसामगु्री खर ली इत्याली महत्वाच्या कोरिात्मक बाबी प्रलींबबत 
राहतात.  
(२) राज्य कामगार ववमा योिन माफम त परुववण्यात य िाऱया वदै्यकीय स वा व 
सवुवका ेिकक पररिामकारररत्या परुववता याव्यात. याकरीता मा.राज्य 
मींबत्रमींड ान  िलनाींक २४/०४/२०१८ रोिी राज्य कामगार ववमा योिन करीता 
सोसाय्ी स्कापन करण्याबाबत तनिमय ल तला आह . सलर सोसाय्ी स्कापीत 
लाल्हयास राज्य कामगार ववमा महामींड ाकडून क ् तनकी िमा होिार आह . 
त्यानषुींगान  सोसाय्ी स्कापन करण्याबाबत िलनाींक ०५ म , २०१८ रोिी िासन 
तनिमय तनगमशमत क ला आह . 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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अांगणवाडी ााांधिामासाठी तनधी उपलब्ध िरुन देणेााात 
 

(२८) ४१५१४ (०१-०८-२०१८). श्री.सततश च्हाण, श्री.ववक्रम िाळे : ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि ३८७२९ ला हदनाांि ६ माचथ, २०१८ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या 
सांदिाथत सन्माननीय महहला व ाालवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) औरींगाबाल जिल्ह्यामध्य  १२०४ गाव  ेसनू सद्य:जस्कतीत ३३५६ 
ेींगिवाड्या कायमरत आह त, ह  खर  आह  काय, 
(२) ेसल्हयास, ० त  ३ वषम वयोग्ातील बालकाींना परुक पोषि आहार ल ऊन 
कुपोषि रोखण्याचा प्रयत्न क ला िातो तस च गभमवतीच  आरोगय चाींगल  राहाव  
त्याींना आरोगय ववषयक समस्या सोडववण्यासाठी मागमलिमन शम ाव  व 
ककिोरवयीन मलुीींना आरोगय ववषयक मागमलिमन शम ण्याच्यादृष्ीन  
ेींगिवाड्या कायमरत आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(३) ेसल्हयास, औरींगाबाल जिल्ह्यातील ३३५६ ेींगिवाड्यापकैी २४२५ 
ेींगिवाड्याींना स्वत:च्या इमारती ेसनू ८०० ेींगिवाड्या ्या भाड्याच्या 
िाग वर चालववल्हया िात ेसल्हयान  त क  त्याींना िौचालय, स्वतींत्र स्वयींपाक 
लर व आरोगय सवुवकाींचा ेभाव ेसल्हयाच  तनलिमनास आल  आह , ह  ही खर  
आह  काय, 
(४) ेसल्हयास, ८०० ेींगिवाड्याच्या बाींककामासाठी पयपय  ४८ को्ी तनकी 
शम ावा म्हिून आयकु्त, एकाजत्मक बालववकास याींच कड  प्रस्ताव पाठवला 
परींत ुत्यावर कायमवाही लाली नाही, ह  ही खर  आह  काय, 
(५) ेसल्हयास, उक्त प्रकरिी चौकिी क ली आह  काय, चौकिीत काय 
आढ ून आल  व चौकिीच्या ेनषुींगान  कोिती कायमवाही क ली वा करण्यात 
य त आह , नसल्हयास ववलींबाची कारि  काय आह त ? 
 

श्रीमती पांििा म्ांड े (२१-०२-२०१९) : (१) औरींगाबाल जिल्ह्यात एकूि ३५०६ 
ेींगिवाडी कें द्र मींिूर आह त व ३४६१ ेींगिवाडी कें द्र कायमरत आह त. 
(२) ह  खर  आह . 

ेींगिवाड्यात ० त  ३ वषम वयोग्ातील बालकाींना परूक पोषि आहार 
ल ऊन कुपोषि रोखण्याचा तस च गभमवती माता व ककिोरवयीन मलुीींना 
आरोगय ववषयक मागमलिमन शम ण्याच्यादृष्ीन  ेींगिवाड्या कायमरत आह त. 
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(३) औरींगाबाल जिल्ह्यातील ३५०६ ेींगिवाड्याींपकैी २४६१ ेींगिवाड्याींना 
स्वत:च्या इमारती ेसनू २५० ेींगिवाड्या या भाड्याच्या िाग वर चालवल्हया 
िात ेसनू उवमररत ेींगिवाडी कें द्र ि िारची ेींगिवाडी, िा ा खोली, 
समािमींिलर, ग्रामपींचायत इ. िठकािी भरववण्यात य तात त्या िठकािी 
िौचालय व आरोगय सवुवका इ. सवुवका परुववल्हया िातात. 
(४) व (५) आयकु्त, एकाजत्मक बालववकास स वायोिना मुींबई याींच कडुन सींपिूम 
राज्यात ककती िठकािी ेींगिवाडी बाींककामासाठी िागा उपलब्क आह त याची 
आढावा ल ण्यात य त आह . सवम मािहती सींकशलत लाल्हयानींतर सवम जिल्हहयाींना 
त्याप्रमाि  उपलब्क ेसल ल्हया तनकीतनू ेींगिवाडी बाींककामासाठी तनकी 
ववतरीत करण्यात य ईल. याबाबत आवश्यक ती कायमवाही करण्यात य त आह . 

___________ 
  
िोसरी (जि.प्णे) येर्ील महाराष्ट्र औद्योधगि वविास मांडळाच्या िूखांड 

खरेदीप्रिरणी झालेल्या गैर्यवहाराची चौिशी िरण्याााात 
  
(२९) ४१६८४ (०२-०८-२०१८). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्थ  िाई िगताप, 
ॲड.रामहरी रुपनवर, श्री.आनांदराव पाटील, अॅड.ह्स्नाान ूखशलरे्, श्री.हररशस ांग 
राठोड, श्री.िनादथन चाांदरूिर, डॉ.सध्ीर ताांाे, श्री.सि्ाष झाांाड, श्री.अमरनार् 
रािूरिर, आकिथ .अनांत गाडगीळ, श्री.सतिे ऊर्थ  ाांटी पाटील, प्रा.िोगेन्द्र 
िवाड े: सन्माननीय मख््यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भोसरी (जि.पिु ) य कील महाराषर औद्योिगक ववकास महामींड ाच्या 
(एमआयडीसी) भखूींड खर ली प्रकरिी समुार  लोन वषामपवूी मािी महसलू मींत्री 
याींच वर लाल ल्हया आरोपाींच्या तक्रारीच्या ेनषुींगान  त्याींची लाचलचुपत प्रततबींक 
ववभागान  (एसीबी) सपुय क ल ली चौकिी पिूम कपयन त्याबाबत सववस्तर 
ेहवाल िलनाींक १ म , २०१८ रोिी वा त्यासमुारास सालर क ल ला आह , ह  खर  
आह  काय, 
(२) ेसल्हयास, ेहवालाच  स्वपयप काय आह , उक्त प्रकरिी िासनान  चौकिी 
कपयन कोिती कायमवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारि  काय आह त ? 
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श्री.देवेंद्र र्डणवीस (१९-११-२०१८) : (१) होय, ह  खर  आह . 
(२) व (३) तक्रारलार श्री.ह मींत गावींड  याींच  कफयामलीनसुार श्री.एकनाक गिपराव 
खडस , सौ. मींलाककनी एकनाक खडस , श्री.िगरीष लयाराम चौकरी व श्री.ेब्बास 
रसलुभाई उकानी याींच ववरूध्ल िलनाींक १०/०४/२०१७ रोिी बींडगाडमन पोलीस 
स्  ्िन, पिु  िहर य क  ग.ुरीं.नीं. १२१/२०१७, ला.प्र.का. कलम १३(१)(ड) सह १३ 
(२), १५ व भालींवव क १०९ प्रमाि  लाखल करण्यात आल ला होता. 

सलर गनु्हयात तपासाेींती श्री.एकनाक खडस  व इतर ३ याींच ववरूध्ल 
सब  परु सा व ववश्र्वासाहम परुावा उपलब्क लाला नाही. त्याम ु  सलर 
गनु्हयात िलनाींक २७/०४/२०१८ रोिी ‘क’ वगम समरी मींिूर होि कामी मा.ववि ष 
न्यायािकि, ववि ष न्यायालय, शिवािीनगर, पिु  याींच  न्यायालयात ेहवाल 
सालर करण्यात आल ला आह . सलरच  प्रकरि न्यायप्रववष् आह . 

___________ 
  

शासिीय म्द्रणालयातील छपाई िेलेल्या राष्ट्रप्रुषाांच्या  
प्रततमाांना िीएसटी आिारणीााात  

  
(३०) ४२४२७ (०५-०६-२०१८). श्री.सतिे ऊर्थ  ाांटी पाटील, श्री.अशोि ऊर्थ  िाई 
िगताप, श्री.शरद रणवपस े: सन्माननीय ववत् त मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) िासनान  िासकीय मदु्रिालयातील छपाई क ल ल्हया राषरपपुयषाींच्या 
प्रततमाींना िीएस्ी आकारिी क ली आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) ेसल्हयास, राज्यातील िासकीय मदु्रिालयातील ग्रींकालयामध्य  ववद्यमान 
राषरपती, पींतप्रकान, प.लीनलया  उपाध्याय याींच्या प्रततमा लावण्यात आल्हया 
ेसनू मािी पींतप्रकान लाल बहालरू िास्त्री, इींिलरा गाींकी याींच्या प्रततमा या 
िठकािी लावण्यात आल्हया नाहीत, ह  ही खर  आह  काय, 
(३) ेसल्हयास, िासनान  िासकीय मदु्रिालयातील महापपुयषाींच्या प्रततमाींना 
िीएस्ी मकु्त करण्यासोबतच कोल्हहापरू य कील िासकीय मदु्रिालयात सलर 
मािी पींतप्रकानाच्या प्रततमा लावण्याबाबत कोिती कायमवाही क ली वा 
करण्यात य त आह , 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारि  काय आह त ? 
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श्री.सध्ीर मन्गांटीवार (०९-०७-२०१८) : (१) वस्त ू व स वाकर कायद्यानसुार 
राषरपपुयषाींच्या प्रततमाींना वस्त ू व स वाकराची आकारिी करण्यात आल ली 
आह . 
(२) व (३) िासकीय ग्रींकागार कोल्हहापरू य क  ववद्यमान राषरपती, पींतप्रकान, 
पीं.लीनलया  उपाध्याय तस च मािी पींतप्रकान लाल बहालरू िास्त्री व इींिलरा 
गाींकी याींच्या प्रततमा लावण्यात आल ल्हया आह त. 
(४) लाग ूनाही. 

___________ 
  
पाटोदा (ता.पाटोदा, जि.ाीड) येर्ील ग्रामीण रुगणालयातील वैद्यिीय 

अधधिाऱ्याांवर ग्न्हा दाखल िरण्याााात 
  
(३१) ४२४७६ (०२-०८-२०१८). श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय सावथितनि 
आरोग य व ि्ट्ांा िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पा्ोला (ता.पा्ोला, जि.बीड) य कील नानाभाऊ श्रीिगन्नाक लऊ  याींना 
छातीमध्य  व लना होत ेसल्हयाम ु  ग्रामीि पयगिालयात लाखल करण्यात 
आल , ह  खर  आह  काय, 
(२) ेसल्हयास, सलर ग्रामीि पयगिालयात वदै्यकीय ेिककारी उपजस्कत 
नसल्हयाम ु  श्री.लऊ  याींचा मतृ्य ूलाला, ह  ही खर  आह  काय, 
(३) ेसल्हयास, पयगि लगावल्हयाम ु  नात वाईकाींनी सींबींिकत वदै्यकीय 
ेिककाऱयाींवर गनु्हा नोंलवा त्यानींतरच मतृल ह ताब्यात ल व ु ेसा पववत्रा 
ल तला, ह  ही खर  आह  काय, 
(४) ेसल्हयास, उक्त प्रकरिी िासनान  चौकिी क ली आह  काय, चौकिीच् या 
ेनषुींगान  सींबींिकत वदै्यकीय ेिककाऱयाींवर कोिती कारवाई क ली वा 
करण्यात य त आह , 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारि  काय आह त ? 
  
श्री.एिनार् शशांदे (२२-०२-२०१९) : (१) होय. तकावप, रूगि नानाभाऊ 
श्रीिगन्नाक लऊ  याींना ग्रामीि रूगिालयात लाखल करत व  ी त  मतृावस्क त 
होत . 
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(२) नाही, सलर रूगिालयात आयषु वदै्यकीय ेिककारी उपजस्कत होत . 
(३) नाही, मयताच  िवववच्छ लन ग्रामीि रूगिालयात करण्यात आल  व 
मतृल ह नात वाईकाींच्या ताब्यात ल ण्यात आला. 
(४) व (५) होय, तत्कालीन वदै्यकीय ेकीक्षकाच  कामकािात तनयींत्रि 
नसल्हयाच  तनलिमनास आल्हयान  त्याचा कायमभार काढून ल ण्यात आला ेसनू 
तो ेन्य ेिककाऱ याकड  सोपववण्यात आला आह . तस च कायामलयातील 
ेनपुजस्कत वदै्यकीय ेिककाऱयाींची िलनाींक १८/०३/२०१८ ची ेनपुजस्कती 
ववनाव तन करण्यात आली आह . 

___________ 
  

मौिे रणाईच े(ता.अमळनेर, जि.िळगाांव) ग्रामपांचायतीच ेवविािन 
िरून रणाईच ेताांडा नववन ग्रामपांचायत स्र्ापन िरण्याााात 

  
(३२) ४३८७३ (०२-०८-२०१८). श्रीमती जस्मता वाघ : सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौि  रिाईच  (ता.ेम न र, जि.ि गाींव) य कील ग्रामपींचायतीच  ववभािन 
करून रिाईच  ताींडा नववन ग्रामपींचायत कायामलय स्कापन करण्याचा प्रस्ताव 
ग्रामववकास ववभागाकड  प्रलींबबत ेसल्हयाच  तनलिमनास आल , ह  खर  आह  
काय, 
(२) ेसल्हयास, प्रस्ताव प्रलींबबत ेसल्हयाची कारि  व प्रस्तावाची सद्य:जस्कती 
काय आह , 
(३) ेसल्हयास, उपरोक्त प्रकरिी िासनान  चौकिी क ली आह  काय, 
चौकिीच्या ेनषुींगान  मौि  रिाईच  ग्रामपींचायतीच  ववभािन करून रिाईच  
ताींडा नववन ग्रामपींचायत कायामलय स्कापन करण्याबाबत कोिती कायमवाही 
क ली वा करण्यात य त आह , 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारि  काय आह त ? 
  
श्रीमती पांििा म्ांड े(१३-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) ग्रपु ग्रामपींचायत रिाईच  
ब.ु,ता.ेमीं न र, जि.ि गाींव च  ववभािन कपयन रिाईच  खलुम या महसलूी 
गावी स्वतींत्र ग्रामपींचायत स्कापन करि बाबतचा प्रस्ताव ववभागीय आयकु्त, 
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नाशिक ववभाग याींच माफम त िलनाींक ३१/०१/२०१८ रोिीच्या पत्रान्वय  िासनास 
प्राप्त लाला होता. 

िासन तनिमय, क्र. व्हीपीएम २६०३/प्र.क्र. १५४४/पीं.रा.४ (२२),   
िलनाींक १२ फ ब्रवुारी, २००४ तस च, िासन तनिमय, क्र. व्हीपीएम २०११/प्र.क्र. 
१९१/पींरा-४, िलनाींक ०४ माचम, २०१४ मकील सचूना ववचारात ल ऊन 
ग्रामपींचायत स्कापन करीता भारताच्या सींववकानाच्या ेनचु्छ ल २४३ च्या खींड 
(छ) व महाराषर ग्रामपींचायत ेिकतनयम (सन १९५९ चा ेिकतनयम ३) 
कलम ४ ेन्वय  गाव िाहीर करण्यात य त . 

ववत्त ववभागाच्या िासन पररपत्रक िलनाींक १५ एवप्रल, २०१७ नसुार 
राज्याच्या ववत्तव्यवस्क वर पररिाम होईल ककीं वा िासनावर ववत्तीय भार 
य िार ेस ल ेिा प्रकरिात प्रिासकीय ववभागाींनी ववत्त ववभागािी 
ववचारववतनमय कपयन तस च ववत्त ववभागाची पवुमसींमती ल ऊन कायमवाही 
करण्याबाबतच्या सचूना ल ण्यात आल्हया आह त. 

सलर प्रस्तावास िासन पररपत्रक क्र. सींकीिम २०१७/प्र.क्र.०३/ववतनयम, 
िलनाींक १५ एवप्रल, २०१७ ेन्वय  ववत्त ववभागाची मान्यता प्राप्त लाल ली 
नाही. त्याम ु  सलर प्रस्ताव िलनाींक १३ ऑगस््, २०१८ ेन्वय  ववभागीय 
आयकु्त, नाशिक ववभाग याींना परत पाठववण्यात आला आह . 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

राज्यातील लॉड्रीचा ्यवसाय िरणाऱ् याांना औद्योधगि क्षेत्रात आणून 
सवलतीत वीि प्रवठा िरण्याचा तनणथय घेतल्याााात 

  
(३३) ४४१९१ (०५-१२-२०१८). डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय ऊिाथ 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील लॉड्रीचा व्यवसाय करिाऱ याींना औद्योिगक क्ष त्रात आिून 
सवलतीत वीि परुवठा करिार ेसल्हयाचा तनिमय माह  सप् े्ंबर, २०१८ मध्य  
वा त्यालरम्यान िासनान  ल तला आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) ेसल्हयास, या तनिमयाच  स्वपयप काय आह  व या तनिमयाची 
ेींमलबिाविी क व्हापासनू करण्यात य िार आह , 
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(३) ेसल्हयास, उपरोक्त प्रकरिी िासनान  चौकिी क ली आह  काय, चौकिीत 
काय आढ ून आल , 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारि  काय आह त ? 
 
श्री.चांद्रशखेर ाावनि्ळे (१४-०२-२०१९) : (१) ह  खर  आह .  
(२) या तनिमयाची ेींमलबिाविी िलनाींक १ सप् े्ंबर, २०१८ पासनू करण्यात 
आली ेसनू लााँड्री व्यवसाय करिाऱया ग्राहकाींना औद्योिगक वगमवारीच्या वीि 
लरान  आकारिी करण्यात य त आह .  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

राज्यातील स्र्ातनि स्वराज्य सांस्र्ाांना उपलब्ध िरुन देण्यात आलेल्या 
िोट्यवधी रुपयाांचा तनधी अखधचथत असल्याााात 

  
(३४) ४४३०६ (०५-१२-२०१८). श्री.आनांदराव पाटील, श्री.शरद रणवपस,े 
ॲड.रामहरी रुपनवर, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.िनादथन चाांदरूिर, आकिथ .अनांत 
गाडगीळ, श्री.अशोि ऊर्थ  िाई िगताप, श्री.सि्ाष झाांाड : सन्माननीय 
मख््यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील स्कातनक स्वराज्य सींस्काींना सन २०१४-१५ व सन २०१५-१६ 
मध्य  उपलब्क कपयन ल ण्यात आल ल्हया को्यवकी पयपयाींचा तनकी ेखिचमत 
ेसनू नगरववकास ववभागान  माह  िून, २०१८ पयतं तनकी खचामच  आल ि 
िलल्हयानींतरही सलर तनकी खचम करण्यात प्रिासनास ेपयि आल  ेसल्हयाच  
माह  सप् े्ंबर, २०१८ मध्य  वा त्यालरम्यान तनलिमनास आल  आह , ह  खर  आह  
काय, 
(२) ेसल्हयास, राज्यातील नगरपाशलकाींना िलनाींक ३१ डडसेंबर, २०१८ ची 
ेींततम मलुतवाढ नगरववकास ववभागान  िलल  आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(३) ेसल्हयास, उपरोक्त प्रकरिी िासनान  कोिती कायमवाही क ली व 
त्याबाबतचा तपिील काय आह , 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारि  काय आह त ? 
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श्री.देवेंद्र र्डणवीस (१८-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) िलनाींक १२ माचम, २०१८ 
च्या िासन तनिमया ेन्वय  २०१४-१५ व २०१५-१६ या ववत्तीय वषामत 
राज्यातील महानगरपाशलका/ नगरपररषला/ नगरपींचायती याींना नगरववकास 
ववभागामाफम त ववतरीत करण्यात आल ला व ेखिचमत ेसल ला तनकी खचम 
करण्यास िलनाींक ३० िून,२०१८ पयतं मलुत ल ण्यात आल ली होती.  

िलनाींक ९ ऑगस््, २०१८ च्या िासन तनिमया ेन्वय  सन २०१४-१५ 
व २०१५-१६ या ववत्तीय वषामत राज्यातील महानगरपाशलका/ नगरपररषला/ 
नगरपींचायती याींना नगरववकास ववभागामाफम त ववतरीत करण्यात आल ला 
तकापी ेद्याप ेखिचमत ेसल ल्हया तनकीमकील ज्यािठकािी िलनाींक ३० िून, 
२०१८ पवुी कायामरींभ आल ि ल ण्यात आल ला आह , ेसा तनकी खचम करण्यास 
िलनाींक ३१ डडसेंबर, २०१८ पयतं ेींततम मलुतवाढ ल ण्यात आल ली होती. 

तकावप, िलनाींक १५ डडसेंबर, २०१८ च्या िासन तनिमया ेन्वय  सन 
२०१४-१५, सन २०१५-१६ व सन २०१६-१७ या ववत्तीय वषामत राज्यातील 
महानगरपाशलका/ नगरपररषला/ नगरपींचायती याींना नगरववकास ववभागामाफम त 
ववतरीत करण्यात आल ला व ेद्याप ेखिचमत ेसल ला तनकी खचम करण्यास 
िलनाींक ३१ माचम, २०१९ पयतं ेींततम मलुतवाढ ल ण्यात आल ली आह . 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  
नागपूर येर्ील मेयो, मेडीिल, स्परस्पेशाशलटी रूगणालयात धगनीि ा्ि 

ऑर् वल्डथ रेिॉडथसाठी रुगणाांचा रक्तदाा तपासण्यात आल्याााात 
  
(३५) ४४७८७ (०५-१२-२०१८). श्री.धगरीशचांद्र ्यास, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराव गाणार, श्री.रामदास आांाटिर : सन्माननीय वदै्यिीय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िलनाींक २४ सप् े्ंबर, २०१८ रोिी नागपरूातील म यो, म डीकल, 
सपुरस्प िाशल्ी रूगिालयात िगनीि बकु ऑफ वल्हडम र कॉडमसाठी एका तासात 
७२० रूगिाींचा रक्तलाब तपासण्यात आला, ह  खर  आह  काय, 
(२) ेसल्हयास, एका तासात ६० शमतन  ् या प्रमाि  १ शमतन्ात ४ रूगिाींच  
रक्तलाब तपासण्यात आल , ह  ही खर  आह  काय, 
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(३) ेसल्हयास, उक्त प्रकरिी िासनान  चौकिी क ली आह  काय, चौकिीत 
काय आढ ून आल  व त्यानषुींगान  लोषीींवर कोिती कारवाई क ली वा 
करण्यात य त आह , 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारि  काय आह त ? 
  
श्री.धगरीष महािन (१८-०२-२०१९) : (१) नागपरू य कील म यो, म डडकल व 
सपुरस्प िाशल्ी या तीन पयगिालयाींकडून एकूि ५८४ पयगिाींच  रक्तलाब 
तपासिी करण्यात आली आह . 
(२) ह  खर  नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) लाग ूनाही. 

___________ 
  

प्सद (जि.यवतमाळ) वनपररक्षेत्राांतगथत जिओ िेालिरीता, राखीव 
वनात शासनाची पूवथ परवानगी न घेता खोदिाम िेल्याााात 

  
(३६) ४४८४० (०५-१२-२०१८). श्री.हररशस ांग राठोड : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
४१२६४ ला हदनाांि १२ ि्ल,ै २०१८ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदिाथत 
सन्माननीय वने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) यवतमा  जिल्ह्यात पसुल वनपररक्ष त्राींतगमत जिओ क बलकरीता, राखीव 
वनात िासनाची पवूम परवानगी न ल ता खोलकाम क ल्हयाची बाब माह  सप् े्ंबर, 
२०१७ मध्य  वा त्यालरम्यान तनलिमनास आल , ह  खर  आह  काय, 
(२) ेसल्हयास, सलर खोलकाम िलनाींक २४ िलु,ै २०१७ रोिी करून 
खोलकामाची परवानगीकरीता िलनाींक २७ िुल,ै २०१७ रोिी प्रस्ताव सालर 
क ला व त्या प्रस्तावास िलनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी िासनाची परवानगी 
शम ाली, ह  ही खर  आह  काय, 
(३) ेसल्हयास, िासनाची परवानगी माह  सप् े्ंबर, २०१७ मध्य  शम ाल्हयाच  
स्पष् आल ि ेसतानाही माह  िुल,ै २०१७ मध्य  पवूमपरवानगी न ल ता, वन 
िमीन सींवकमन कायला १९८० चा भींग करून सलर खोलकाम क ल , ह  ही खर  
आह  काय, 
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(४) ेसल्हयास, उक्त प्रकरिी िासनान  चौकिी क ली आह  काय, चौकिीच्या 
ेनषुींगान  िासनाची पवूम परवानगी न ल ता खोलकाम करू ल िाऱया 
उपवनसींरक्षक व सींबींिकत ेिककारी व कममचारी याींच्यावर कोिती कारवाई 
क ली वा करण्यात य त आह , 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारि  काय आह त ? 
 
श्री.सध्ीर मन्गांटीवार (१८-०२-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) मखु्य वनसींरक्षक 
(प्रा.) यवतमा  याींनी िलनाींक १२/०५/२०१७ रोिीच्या पत्रान्वय  म .ररलायन्स 
जिओ इन्फोकॉम शलशम  ्ड, नागपरू याींना ऑप््ीकल फायबर क बल 
्ाकण्यासाठी पसुल वनववभागातील राखीव वनिमीन व तीकरिाचा प्रस्ताव 
प्रकान मखु्य वनसींरक्षक (वनबल प्रमखु), महाराषर राज्य, नागपरू याींच्या 
कायामलयास सालर क ला होता. प्रकान मखु्य वनसींरक्षक (वनबल प्रमखु), 
महाराषर राज्य, नागपरू याींनी सलर प्रस्तावातील त्रु् ीींच्या पतूमत नींतर िलनाींक 
२७/०७/२०१८ पत्रान्वय  प्रस्ताव राज्य िासनास सालर क ला होता. राज्य 
िासनान  िलनाींक ११/०९/२०१७ रोिीच्या आल िान्वय  प्रस्ततु प्रकरिी 
वनिमीन व तीकरिास तत्वत: मान्यता प्रलान क ली. 

प्रकल्हप यींत्रि न  िासनाची मींिूरी शम ण्यापवूी िलनाींक २५/०७/२०१७ 
रोिी खोलकाम क ल्हयाच  तनलिमनास आल  आह . त्यानषुींगान  चौकिी करून 
भारतीय वन ेिकतनयम, १९२७ च  कलम २६(१) ेींतगमत कीं त्रा्लाराववरूध्ल 
वनगनु्हा नोंलववण्यात आला आह . सलर प्रकरि सद्य:जस्कतीत मा.सत्र 
न्यायालय, पसुल य क  न्यायप्रववष् आह . कें द्र िासनान  वनभींगाच्या ेनषुींगान  
तनगमशमत क ल ल्हया िलनाींक २९/०१/२०१८ रोिीच्या मागमलिमक सचूनाींस 
ेनसुरून प्रकल्हप यींत्रि कडून वनभींगाकरीता लींडात्मक रक्कम, नक्त वतममान 
मलू्हय (Net Present Value) व त्यावर १२% व्याि ेिी एकूि पयपय  
१,११,५२१/- इतकी रक्कम वसलू करण्यात आली आह . 

तस च वन (सींवकमन) ेिकतनयम, १९८० चा भींग लाल्हयाम ु  सींबींिकत 
क्ष त्राच  वनरक्षक व क्ष त्रसहाय्यक याींच वर शिस्तभींगववषयक कारवाई करण्यात 
आली आह . 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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डहाणू (जि.पालघर) येर्ील सम्द्र किनाऱ्यावरील पयथटन  
स्टॉलची दर्वस्र्ा झाल्याााात 

 

(३७) ४४८८३ (०५-१२-२०१८). श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिल,े अॅड.राह्ल 
नावेिर, श्री.ख्वािा ाेग : सन्माननीय मख््यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) पाललर जिल्ह्यात डहािू नगरपररषल न  पयम् नाला चालना शम ण्यासाठी 
व स्कातनकाींना रोिगार शम ण्यासाठी समदु्र ककनाऱयाींवर पयम् न स््ॉल 
उपलब्क कपयन िलल  होत , ह  खर  आह  काय, 
(२) ेसल्हयास, डहािू नगरपररषल न  याकड  ललुमक्ष क ल्हयाम ु  ेन क स््ॉल 
मोडक ीस आल  आह त, ह  ही खर  आह  काय, 
(३) ेसल्हयास, उक्त प्रकरिी िासनान  चौकिी क ली आह  काय, चौकिीत 
काय आढ ून आल  व चौकिीच्या ेनषुींगान  कोिती कायमवाही क ली वा 
करण्यात य त आह , 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारि  काय आह त ? 
 
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (१८-०२-२०१९) : (१) होय, ह  खर  आह . 
(२) सवुिम ियींती िहरी रोिगार योिना मलूभतू सोयीसवुवका या ल्काींतगमत 
सलरची स््ॉल्हस बाींकण्यात आली ेसनू ती फक्त मिहला बचतग्ाींना 
भाड तत्वावर उपलब्क करून द्यावयाची आह त. 

त्यानषुींगान  डहािू नगरपररषल माफम त ेन कव  ा िािहरात ल ऊनही 
त्यास मिहला बचतग्ाींकडून ेप क्षक्षत प्रततसाल शम ाला नाही. 

सबब, सलर स््ॉल्हस ह  उपयोगात नसल्हयान  त  काही प्रमािात 
नालरुूस्त लाल , ही वस्तजुस्कती आह . 
(३) सलर स््ॉल्हस भाड तत्वावर ल ण्याच्या ेनषुींगान  नगरपररषल माफम त मिहला 
बचत ग्ाींिी पनुश्च: पत्र व्यवहार करण्यात आला ेसनू इच्छुक मिहला 
बचतग्ाींकडून ेिम मागववण्यात आल  आह त. 

ेिम प्राप्त लाल्हयानींतर सलर स््ॉल्हस ची आवश्यक ती लरुूस्ती करून 
भाड  तत्वावर ल ण्याबाबत कायमवाही करण्याच  नगरपररषल च  तनयोिन 
ेसल्हयाच  नगरपररषल च्या ेहवालात नमलू आह . 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 



वि.प. १० (44) 

ववद्य्त रोहहत्र देण्यास टाळाटाळ िरीत असल्याााात 
 

(३८) ४४९७८ (०५-१२-२०१८). श्री.अमरनार् रािूरिर : सन्माननीय ऊिाथ मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींल ड जिल्ह्यातील ेन क तालकु्यातील रोिहत्र ि ाली ेसल्हयान  ती 
िमा करूनही नववन रोिहत्र बसवनू ल ण्यास महाववतरि ्ा ा्ा  करीत 
ेसल्हयान  ि तकऱयाींच्या वपकाींच  बऱयाच प्रमािात नकुसान लाल्हयाची बाब माह  
िुल,ै २०१८ च्या लसुऱया सप्ताहात तनलिमनास आली आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) ेसल्हयास, उपरोक्त प्रकरिी िासनान  चौकिी क ली आह  काय, चौकिीत 
काय आढ ून आल  तस च सींबींिकताींवर कोिती कायमवाही क ली वा करण्यात 
य त आह , 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारि  काय आह त ? 
 
श्री.चांद्रशखेर ाावनि्ळे (१३-०२-२०१९) : (१) नाींल ड जिल्ह्यात ेन क 
तालकु्यात रोिहत्र नालपुयस्त लाल ली होती. रोिहत्राींच्या उपलब्कत प्रमाि  रोिहत्र  
बललनू ल ण्यात आली आह त. 
(२) नाींल ड जिल्ह्यात माह  एवप्रल, २०१८ त  िुल,ै २०१८ या कालावकीमध्य  
कृषीपींपाच  ४३३ रोिहत्र नालपुयस्त लाल  होत . यापकैी ३९५ रोिहत्र 
उपलब्कत नसुार व ववभागस्तरीय ज्य षठता यालीनसुार बललण्यात आल . 
उवमरीत ३८ रोिहत्र    िुल,ै २०१८ नींतर त्वरीत बललण्यात आली. तस च माह  
ऑगस््, २०१८ त  नोव्हेंबर, २०१८ या कालावकीमध्य  १२०२ रोिहत्र नालपुयस्त 
लाल . त्यापकैी १०८८ रोिहत्र उपलब्कत नसुार व ववभागस्तरीय ज्य षठता 
यालीनसुार बललण्यात आल  व उवमरीत ११४ रोिहत्र बललण्याच  काम 
प्रगतीपकावर आह .  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

सम्द्रापासून सांरक्षण िरण्यासाठी योिना िायाथजन्वत िरण्याााात 

(३९) ४५१२५ (३०-११-२०१८). श्री.रवव ांद्र र्ाटि : सन्माननीय सावथितनि 
ााांधिाम (सावथितनि उपक्रम वगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) सन २०१८ च्या पावसाळयात समदु्राच्या ेततक्रमिापासनू सींरक्षि 
करण्यासाठी िासनामाफम त कोिकोित्या योिना आखण्यात आल ल्हया आह त, 
त्यापकैी ककती योिना कायामजन्वत करण्यात आल्हया आह त, 
(२) ेसल्हयास, या कामासाठी आिखी काही योिना िासनाच्या ववचाराकीन 
आह त काय, 
(३) ेसल्हयास, उक्त प्रकरिी िासनान  चौकिी कपयन कोिती कायमवाही क ली 
वा करण्यात य त आह , 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारि  काय आह त ? 
 
श्री.चांद्रिाांत पाटील (१२-०२-२०१९) : (१) समदु्राच्या ेततक्रमिापासनू सींरक्षि 
करण्यासाठी सावमितनक बाींककाम ववभागामाफम त “४७११, परु तनयींत्रि प्रकल्हप 
यावरील भाींडवली खचम, समदु्र कुपप्रततबींकक बाींककाम” या योिनेंतगमत नवीन 
कुपप्रततबींकक बींकार  बाींकल  िातात. तस च ३०५१ बींलर  व िलपगहृ , म ू लहान 
बाींककाम , १०१ बाींककाम व लपुयस्ती, (००)(०१) स्कापत्य ववषयक बाींककाम  व 
३०५१ बींलर  िलपगहृ  (००) परररक्षि व लपुयस्ती (००)(०२) स्कापत्य ववषयक 
बाींककामाची लपुयस्ती या योिनेंतगमत ेजस्तत्वातील बींकाऱयाींची लपुयस्ती क ली 
िात . तस च १३ वा ववत्त आयोग या योिनेंतगमत कुपप्रततबींकक बींकाऱयाची 
काम  क ली िातात.  
(२) उपरोक्त नमलू सवम योिना कायामजन्वत आह त.  
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

वसई-ववरार मनपा क्षेत्रात वीि प्रवठा िरण्याााात 
 

(४०) ४५१२६ (०५-१२-२०१८). श्री.रवव ांद्र र्ाटि, अॅड.अतनल परा, श्री.ााळाराम 
पाटील : सन्माननीय ऊिाथ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वसई-ववरार महानगरपाशलका क्ष त्रास प्रत्यक्षात ककती ववद्यतु परुवठा होत 
आह  व ककती वीि परुवठ्याची आवश्यकता आह , 
(२) ेसल्हयास, ेपरुा वीि परुवठा होत ेसनू परु सा व तनयशमत वीि 
परुवठा व्हावा याकरीता िासनान  चौकिी कपयन कोिती कायमवाही क ली वा 
करण्यात य त आह , 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारि  काय आह त ? 
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श्री.चांद्रशखेर ाावनि्ळे (१३-०२-२०१९) : (१) वसई-ववरार महानगरपाशलका 
क्ष त्रास प्रत्यक्षात माशसक सरासरी ३९० म गा वक्  एवढी मागिी व ३९० म गा 
वक्  इतका परुवठा आह . िहराची सद्य:जस्कतीत ववि ची ेसल ली मागिी पिूम 
होत आह . 
(२) प्रश्न उद् भवत नाही.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

प्रधानमांत्री िृषी शसांचाई योिनेााात 
  
(४१) ४५१८१ (०५-१२-२०१८). श्री.ख्वािा ाेग, श्री.हेमांत टिल,े श्री.आनांद 
ठािूर, अॅड.राह्ल नावेिर : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील २६ प्रकल्हपाींचा समाव ि प्रकान मींत्री कृषी शस ींचाई योिनेंतगमत 
करण्यात आला ेसनू या प्रकल्हपाद्वार  समुार  ककती ह क््र शस ींचन क्षमता 
तनमामि होिार होती व त्याकरीता ककती तनकीची तरतलू करण्यात आली 
होती, 
(२) ेसल्हयास, सलर तनकीमकून आतापयतं ककती प्रकल्हपाींची काम  पिूम 
करण्यात आली व त्याम ु  ककती शस ींचनाची क्षमता तनमामि लाली आह , 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारि  काय आह त ? 
  
श्री.धगरीष महािन (२०-०२-२०१९) : (१) प्रकानमींत्री कृषी शस ींचाई योिन त 
समाववष् क ल ल्हया २६ प्रकल्हपाींम ु  समुार  ५.५७ लाख ह क््र शस ींचन क्षमता 
तनमामि होिार आह . िलनाींक ०१/०४/२०१६ रोिी प्रकल्हपाींची एकूि उवमररत 
ककींमत पयपय  १६६०३ को्ी (कें द्रीय िहस्सा पयपय  ३८३० को्ी व राज्य िहस्सा 
पयपय  १२७७३ को्ी) इतकी ेसनू त्यासाठी प्रकल्हपाींच्या आवश्यकत नसुार 
तनकी उपलब्क कपयन ल ण्याची कायमवाही करण्यात य त . सन २०१६-१७,   
२०१७-१८ व २०१८-१९ मध्य  ेनकु्रम  पयपय  ३६२४.८३ को्ी, पयपय  ३४५४.०७ 
को्ी व पयपय  ३९४५.३५ को्ी तनकीची तरतलू करण्यात आली होती. 
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(२) िून, २०१८ ेख र चार प्रकल्हप पिूम करण्यात आल  ेसनू या PMKSY 
योिनेंतगमत १.२४ लाख ह क््र शस ींचन क्षमता तनमामि करण्यात आली आह . 
(३) उवमररत प्रकल्हप प्रगती पकावर ेसनू त  ्प्या्प्यान  पिूम करण्याची 
कायमवाही चाल ूेसनू डडसेंबर, २०२१ ेख र सवम प्रकल्हप पिूम होि  ेप क्षक्षत 
आह . 

___________ 
 

राज्यामध्ये एम.एस.सी.आय.टी. प्रशशक्षण घेण्याची  
अट शशधर्ल िरण्याााात 

 
(४२) ४५३०९ (०५-१२-२०१८). श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय सावांत, 
श्री.ााळाराम पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यामध्य  एम.एस.सी.आय.्ी. प्रशिक्षि ल ि  बींकनकारक ेसताना 
एम.एस.सी.आय.्ी. प्रशिक्षि पिूम न क ल्हयाम ु  ेन क शिक्षकाींच्या 
तनवतृ्तीव तन व व तनातनू कपात करण्यात य त आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) ेसल्हयास, ेन क शिक्षक कममचारी ह  वयोमानान  ५५ वषामच्यावर ेसनू 
ेश्या कममचाऱयाींना माह  माचम, २०१९ पयतं प्रशिक्षि ल ण्याची मलुत िासन 
ल िार आह  काय, तस च ि  शिक्षक स वातनवतृ्त लाल  ेिा शिक्षकाींना 
प्रशिक्षि ल ण्याची े् िासन शििकल करिार आह  काय, 
(३) ेसल्हयास, उपरोक्त प्रकरिी िासनान  चौकिी कपयन कोिती कायमवाही 
क ली वा करण्यात य त आह , 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारि  काय आह त ? 
  
श्री.ववनोद तावड े(२२-०२-२०१९) : (१) ेींित: खर  आह . 
(२) व (३) ज्या ेिककारी / कममचाऱयाींनी ेद्याप एम.एस.सी.आय.्ी. 
प्रशिक्षि पिूम क ल  नाही ेिा ेिककारी / कममचाऱयाींच्या प्रशिक्षिास मलुतवाढ 
ल ण्याचा तनिमय ेद्याप लाल ला नाही. परींत ु सामान्य प्रिासन ववभागाच्या 
िलनाींक २०/११/२०१८ च्या पत्रान्वय  ेिा ेिककारी / कममचाऱयाींच्या व तनाची 
वसलुी करण्यास स्किगती ल ण्यात आली आह . त्याम ु  या ववभागाच्या   
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िलनाींक १६/०२/२०१९ रोिीच्या पत्रान्वय  शिक्षि सींचालक          
(प्राकशमक, माध्यशमक व उच्च माध्यशमक) याींना सलर वसलुीस स्किगती 
ल ण्याच्या सचूना ल ण्यात आल ल्हया आह त. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

शशक्षि श्ल्ि प्रततपूती शमळणेााात 
  
(४३) ४५३२४ (०५-१२-२०१८). श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय सावांत, 
श्री.ााळाराम पाटील : सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) िासन तनिमय, सामाजिक न्याय ववभाग, प्रकरि क्र. ७३, िलनाींक १५ 
डडस बर, २०१७, प्रकरि ५५९, िलनाींक १५ एवप्रल २०१७, प्रकरि ५२४ िलनाींक 
१७ म , २०१८ या ततन्ही िासन तनिमयाची ेींमलबिाविी लाली नाही, ह  खर  
आह  काय, 
(२) ेसल्हयास, िासन तनिमय ५६१, िलनाींक १५ एवप्रल, २०१७ ेन्वय  ५० 
्क्क  ववद्याकी उपजस्कती ेतनवायम क ली आह . A.I.C.T.E. द्वार  
Internship induction आणि Industrial Training यासाठी ववद्यार्थयांना 
६० प क्षा िास्त िलवस महाववद्यालयात प्रात्य क्षक्षक करावी लागत  त्याम ु  ही 
े् िासन शििकल करिार आह  काय, 
(३) ेसल्हयास, शिक्षवतृ्तीची D.B.T. योगय आह  परींत ु शिक्षि िलु्हकाच्या 
D.B.T. म ु  महाराषरात ेन क गनु्ह गारी प्रकरि  होतात त्याम ु  िासन 
शिक्षि िलु्हकाची प्रततपतूी सर  महाववद्यालयाला िासन कर ल काय, 
(४) ेसल्हयास, उपरोक्त प्रकरिी िासनान  चौकिी क ली आह  काय, चौकिीत 
काय आढ ून आल , 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारि  काय आह त ? 
  
श्री.रािि्मार ाडोले (१६-०२-२०१९) : (१) ेींित: खर  आह . 
(२) खर  आह . 
(३) नाही. 
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(४) प्रश्न उद् भवत नाही.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

नवी म्ांाईतील ववववध िागाांमध्ये ‘स्वतांत्र ववद्य्त प्रवठा’  
सास्टेशन उिारण्याााात 

  
(४४) ४५६७४ (०५-१२-२०१८). श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय ऊिाथ मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबईतील त वली गाव, गोठीवली, रबा  , नौशसल नाका व 
लिसोली नोड य कील ववववक भागाींमध्य  ‘स्वतींत्र ववद्यतु परुवठा’ सबस्  ्िन 
उभारण्याबाबतच  तनव लन लोकप्रतततनकीींनी मा.ऊिाम मींत्री महोलयाींना िलनाींक ९ 
सप् े्ंबर, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास िलल  आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) ेसल्हयास, सलर तनव लनावर िासनान  कोिती कायमवाही क ली वा 
करण्यात य त आह  व त्याच  कोडक्यात स्वपयप काय आह , 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारि  काय आह त ? 
  
श्री.चांद्रशखेर ाावनि्ळे (१३-०२-२०१९) : (१) ह  खर  आह . 
(२) नवी मुींबईतील त वली गाव, गोठीवली, रबा  , नौशसल नाका व 
लिसोली नोड य कील ववववक भागाींमध्य  सरु ीत ववद्यतु परुवठा करण्यासाठी 
लिसोली भागात स्वतींत्र सबस्  ्िन उभारण्याबाबतच्या प्रस्तावास िलनाींक 
१२/१०/२०१८ रोिी महाववतरि कीं पनीव्लार  मींिुरी ल ण्यात आली आह . ह  
उपकें द्र उभारण्यासाठी लागिाऱया िाग बाबत शसडको कायामलयाकड  मागिी 
करण्यात आल ली आह . सलर िागा प्राप्त लाल्हयानींतर नवीन उपकें द्र 
उभारण्यात य ईल.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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औरांगाााद वविागात िें द्र शासनाच्या “सौिागय योिनेच”े  
ानावट लािार्ी आढळून आल्याााात 

  
(४५) ४५९८२ (०५-१२-२०१८). श्री.ववलास पोतनीस : सन्माननीय ऊिाथ मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाल ववभागात कें द्र िासनाच्या ेिककाऱयाींच्या पककान  क ल ल्हया 
पाहिीत कें द्र िासनाच्या “सौभागय योिन ” च  समुार  ३२ हिार बनाव् 
लाभाकी आढ ून आल  ेसल्हयाच  िलनाींक १७ ऑक््ोबर, २०१८ रोिी वा 
त्यासमुारास तनलिमनास आल  आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) ेसल्हयास, उक्त प्रकरिी चौकिी क ली आह  काय, त्यात काय आढ ून 
आल  आणि सलर प्रकरिातील बनाव् लाभाकी आणि महाववतरिच्या लोषी 
ेिककारी/कममचारी याींच्यावर िासनाकडून कोिती कारवाई क ली वा करण्यात 
य त आह , 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारि  काय आह त ? 
  
श्री.चांद्रशखेर ाावनि्ळे (१३-०२-२०१९) : (१) ह  खर  नाही. कें द्र िासनाच्या 
ेिककाऱयाींच्या पककान  औरींगाबाल पररमींड ाींतगमत कायामजन्वत कें द्र िासनाच्या 
सौभागय योिन ची पाहिी क ल ली नाही. सौभागय पो म्लनसुार िलनाींक 
१९/१२/२०१८ रोिी औरींगाबाल पररमींड ाींतगमत औरींगाबाल जिल्ह्यात एकूि 
४०६२१ इतक्या लराींच  व िालना जिल्ह्यात एकूि २००१२ इतक्या लराींच  
ववद्यतुीकरि लाल ल  आह . िलनाींक ३१/१०/२०१८ च्या प्रगती ेहवालानसुार 
सलर लोन्ही जिल्ह्यातील उिद्दष् १०० ्क्क  पिूम लाल  आह .  
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

ि्हार (जि.पालघर) क्राांतीनगर येर्ील साांस्िृतति िवनाच े 
िाम अपूणाथवस्रे्त असल्याााात 

  
(४६) ४६०५० (०५-१२-२०१८). श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय मख््यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) िव्हार (जि.पाललर) नगरपररषलेंतगमत यिवींतनगर मोच्यामिव ील 
क्राींतीनगर प्रभाग क्र. १ मध्य  साींस्कृततक भवनाच  बाींककाम करण्यासाठी 
लशलत सकुार योिना तनकीतनू िलनाींक ११ डडसेंबर, २०१४ रोिी वा 
त्यासमुारास ३७ लाख ८६ हिार ७८१ पयपयाींची मींिूरी िलली होती, ह  खर  आह  
काय, 
(२) ेसल्हयास, उक्त प्रकरिी िासनान  चौकिी क ली आह  काय, चौकिीच  
तनषकषम काय आह त व त्यानषुींगान  लोषी ेसल ल्हया ठ क लाराववपयध्ल कोिती 
कारवाई क ली वा करण्यात य त आह , 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारि  काय आह त ? 
  
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (१८-०२-२०१९) : (१) िव्हार नगरपररषल च्या सवम साकारि 
सभ न  पाररत क ल ल्हया ठरावानसुार नगरपररषल हद्दीत लशलत वस्ती सकुार 
योिन तनू साींस्कृततक भवन बाींकण्याच्या कामाकरीता ेनषुींिगक मान्यता 
प्राप्त लाल्हयानींतर पयपय  ४०,०३,१५८/- एवढ्या रकम स िलनाींक ०३/०३/२०१४ 
रोिी प्रिासकीय मान्यता प्रलान क ली ेसल्हयाची वस्तजुस्कती जिल्हहािककारी, 
पाललर याींच्या ेहवालात नमलू आह . 
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

नागपूर येरे् िूशमगत वीि वाहहन्या त्टल्याम्ळे  
वीि प्रवठा खांडीत झाल्याााात 

  
(४७) ४६१४८ (०५-१२-२०१८). डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय ऊिाथ 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू य क  ेन क ववकास प्रकल्हपाींसाठी खोलकाम  सपुय ेसल्हयान  ह  
खोलकाम करताींना वीि कीं पन्यासोबत समन्वय न साकल्हयान  त्याचा फ्का 
महाववतरि आणि एसएनडीएल या खािगी वीि कीं पन्याींना बसला ेसनू 
लोन वषामत िहरात २४८ िठकािी भशूमगत वीि वािहन्या तु् ल्हयाम ु  वीि 
परुवठा खींडीत लाला आह , ह  खर  आह  काय, 
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(२) ेसल्हयास, लोन वषामपवूी मा.पालकमींत्री याींनी या सींलभामत बठैक ल ऊन 
ववववक ववकास काम  करताींना सींबींिकत कीं पन्याींिी समन्वय करण्याच्या सचूना 
ल ण्यात आल्हया ेसताना ववकास काम  करिाऱ या ठ क लाराींनी या सचूनाींच  
पालन क ल ल  नाही, ह  ही खर  आह  काय, 
(३) ेसल्हयास, या सींलभामत िासनान  चौकिी क ली आह  काय, चौकिीत काय 
आढ ून आल  व चौकिी ेनषुींगान  कोिती कायमवाही क ली वा करण्यात य त 
आह , 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारि  काय आह त ? 
  
श्री.चांद्रशखेर ाावनि्ळे (१३-०२-२०१९) : (१) ह  खर  आह . िहरात २६४ 
िठकािी भशुमगत वािहन्या तु् ू न वीि परुवठा खींडीत लाला.  
(२) ह  खर  आह . 
(३) नागपरू िहर मींड ाींतगमत, महाववतरिच्या क्ष त्रात, एकूि ६९ िठकािी 
भशुमगत वीि वािहन्या तु् ल्हयाम ु  महाववतरिच  एकूि पयपय  ३०,०८,२५३/- 
इतक्या रकम च  नकुसान लाल  ेसनू, त्यापकैी एकूि १५ िठकािी म रोिी 
सींबींिकत ठ क लाराींनी तु् ल ल्हया वीि वािहन्या िोडण्याच  काम क ल  आह  
उवमररत २७ िठकािी ववकास काम  करिाऱया सींस्काींनी महाववतरिला नकुसान 
भरपाई ेला क ली ेसल्हयान  त क  महाववतरितफे काम  करण्यात आली ेसनू 
सींबींिकत ठ क लाराींववपयध्ल पोलीस ठाण्यात तक्रारी लाखल करण्यात आल ल्हया 
आह त. याशिवाय नागपरू िहर मींड ाींतगमत, ववतरि फ्रें चाइसी 
म .एस.एन.डी.एल. क्ष त्रात एकूि १९५ िठकािी भशुमगत वीि वािहन्या 
तु् ल्हयाम ु  एकूि पयपय  ७,६२,३७,१६०/- इतक्या रकम च  नकुसान लाल  ेसनू, 
ववकास काम  करिाऱया सींस्काींनी १७७ िठकािी तु् ल ल्हया वीि वािहन्या 
िोडण्याची काम  क ली ककीं वा नकुसान भरपाई ेला करण्यात आली ेसल्हयान , 
१८ िठकािी म . एस.एन.डी.एल. तफे काम  करण्यात आली ेसनू त क  
सींबींिकत ठ क लाराींववपयध्ल पोलीस ठाण्यात तक्रारी लाखल करण्यात आल ल्हया 
आह त. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  



वि.प. १० (53) 

राज्यातील ्यायामशाळाांना अन्दान शमळणेााात 
 

 

(४८) ४६२५७ (३०-११-२०१८). श्रीमती जस्मता वाघ : सन्माननीय क्रीडा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात व्यायामिा ा ववकास योिनेंतगमत व्यायामिा ा सािहत्य 
ेनलुानासाठी ५०० चौरस फु् बाींककामात कायामलय, भाींडारगहृ, प्रसाकन गहृ 
इत्याली बाबीींचा समाव ि ेसि  बींकनकारक ेसल्हयाच  तनलिमनास आल , ह  
खर  आह  काय, 
(२) ेसल्हयास, राज्यात याआकी आमलार/खासलार तनकी ेींतगमत बाींककाम 
करण्यात आल ल्हया व्यायामिा ा बाींककामात उपरोक्त बाबीींचा समाव ि 
नसल्हयाम ु  त्या व्यायामिा ा सािहत्य ेनलुानापासनू वींिचत राहत ेसल्हयाच  
तनलिमनास आल , ह  ही खर  आह  काय, 
(३) ेसल्हयास, महाराषर राज्याच  क्रीडा कोरि, २०१२ नसुार व्यायामिा ा 
ववकास ेनलुान योिन सींलभामत िासन तनिमयातील ५०० चौरस फु् 
बाींककामाची े् शििकल करण्यात आली आह  काय, 
(४) ेसल्हयास, उपरोक्त प्रकरिी िासनान  चौकिी कपयन कोिती कायमवाही 
क ली वा करण्यात य त आह , 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारि  काय आह त ? 
  
श्री.ववनोद तावड े(०४-०२-२०१९) : (१) होय, ह  खर  आह . 
(२) ह  खर  नाही. 
(३) नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

राज्यातील असांख्य आहदवासी ववद्यार्थयाांना वसततगहृाच्या  
प्रवेशापासून वांधचत ठेवल्याााात 

 

(४९) ४६४१० (०५-१२-२०१८). श्रीमती ववद्या च्हाण : सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील एकूि २८ एकाजत्मक आिलवासी प्रकल्हपाच्या कायमकक्ष तील 
िकै्षणिक सत्र सरुू होऊन साड तीन मिहन्याींच्या कालावकी लो्ल्हयानींतर 
उिीरान  ववद्यार्थयांना वसततगहृाींमध्य  प्रव ि ल ण्यात य ऊन वसततगहृाच्या 
प्रव िापासनू वींिचत ठ वण्याची गींभीर समस्या तनमामि लाल्हया ेसल्हयाच्या 
तक्रारीच  ल खी तनव लन ‘समकमन’ सींस्क न  िलनाींक १६ ऑक््ोबर, २०१८ रोिी 
वा त्यासमुारास मा.मींत्री आिलवासी ववकास, सिचव, आिलवासी ववकास व 
ेप्पर आयकु्त, आिलवासी ववकास, ठाि  याींच्याकड  िलल ल  आह , ह  खर  आह  
काय, 
(२) ेसल्हयास, सलरहू तनव लनावर िासनान  चौकिी कपयन कोिती कायमवाही 
क ली वा करण्यात य त आह , 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारि  काय आह त ? 
 
श्री.ववष्ट् ण ्सवरा (१८-०२-२०१९) : (१) ह  खर  आह .  
(२) सन २०१८-१९ या िकै्षणिक वषाममध्य  ेनसुिूचत िमातीच्या ववद्यार्थयांना 
https://swayam.mahaonline.gov.in या सींक तस्क ावर प्राप्त लाल ल्हया व 
पररपिूम कागलपत्र ेसल ल्हया सवम ववद्यार्थयांना तात्का  ऑनलाईन 
प्रिालीद्वार  प्रव ि ल ण्यात आल ला आह . तस च पररपिूम िकै्षणिक कागलपत्र  
ेसल ल्हया एकाही ववद्यार्थयामस प्रव ि नाकारण्यात आल ला नसनू 
वसततगहृाच्या प्रव िापासनू कोिताही ववद्याकी वींिचत रािहल ला नाही. त्याम ु  
चौकिी करण्याचा प्रश्न उद् भवत नाही. 

ववभागाींतगमत कायमरत ेसल ल्हया एकूि ४९१ वसततगहृाींमध्य  एकूि 
५४०२१ ववद्यार्थयांना वसततगहृात प्रव ि ल ण्यात आल ला आह .   

वसततगहृात प्रव ि न शम ाल ल्हया ववद्यार्थयांना ववभागीय, 
जिल्हहास्तरावरील तस च तालकुास्तरावरील ववद्यार्थयांना पींडीत िलनलयाल 
उपाध्याय स्वयींम योिनेंतगमत लाभ ल ण्यात य तो. त्या ेींतगमत ववद्यार्थयांना 
भोिन, तनवास व िकै्षणिक सािहत्यासाठी त्याींच्या आकार सींलगन बाँक 
खात्यामध्य  पसै  िमा करण्यात य तात. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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राज्यात ववशषेत: वधाथ येर्ील ् यवसाय शशक्षण देणाऱ् या  
सांस् र्ाांनी िेलेला गैरप्रिार 

 

(५०) ५०८२२ (१५-०७-२०१४). श्री.अतनल िोसल े: सन्माननीय सामाजिि 
न्याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यात ववि षतव वकाम य कील राज् यभरात व् यवसाय शिक्षि ल िाऱ या 
सींस् काींनी बनाव् ववद्याकी लाखवनू बनाव् ्ी.सी. वर प्रव ि ल वनू शिक्षि 
िलु्ह क परीक्षा िलु्ह क तस च मागासवगीय ववद्यार्थ यांच् या ववद्याकी िलु्ह क 
वा्पातील गरैव् यवहार प्रकरिाबाबत िलनाींक ९ ऑगस् ्, २०१२ रोिी 
न मल ल्ह या सशमतीचा व क्रॉस इन् स् प क् िनचा ेहवाल एक मिहन् यात िासनास 
सालर करि  ेप क्षक्षत होत , ह  खर  आह  काय, 
(२) ेसल्ह यास, सलर ेहवाल िासनास ककी सालर करण् यात आला व इतर 
ेहवालातील तनष कषामच् या आकार  िासनान  कोिती कायमवाही क ली वा 
करण् यात य त आह , 
(३) नसल्ह यास, ववलींबाची कारि  काय आह त ? 
 

श्री.रािि्मार ाडोले (१६-०२-२०१९) : (१) व (२) होय. 
सहायक आयकु्त, समािकल्हयाि, वकाम या कायामलयातील 

शिषयवतृ्तीच्या वा्पामकील तकाककीत गरैव्यवहाराची चौकिी करण्यासाठी 
िासन तनिमय, िलनाींक ०९/०८/२०१२ ेन्वय  आयकु्त, समािकल्हयाि 
आयकु्तालय, पिु  याींच्या ेध्यक्षत खाली गठीत करण्यात आल ल्हया सशमतीचा 
ेहवाल िासनास नकुताच प्राप्त लाल ला आह . सलर ेहवालाची छाननी सपुय 
ेसनू त्यानसुार पढुील कायमवाही करण्यात य त आह . 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 
ववधान िवन :   जितेंद्र िोळे 
म्ांाई.   सधचव (िायथिार), 

महाराष्ट्र ववधानपररषद. 

 
__________________________________________________________________ 
मुद्रिपूवम सवम प्रकक्रया महाराषर ववकानमींड  सिचवालयाच्या सींगिक यींत्रि वर करण्यात आली आह . 

मुद्रि: िासकीय मध्यवती मुद्रिालय, मुींबई. 


