
 अताराांकित प्रश्नोत्तराांची चौथी यादी 
  
   

महाराष्ट्र विधानपररषद 
  

पहहले (अथथसांिल्प) अधधिेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  
 उस् मानादाद ल्ल् हा म यितती  दकिेला आधथथि सहाय्य िरणेदादत  
(१)  ६१५१ (१७-०४-२०१५).   श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उस् मानादाज ल्  ा म यवरतती  दकक डचचीीत ह  ,    खर  ह   काय, 
(२) डस यास, सजर दकक ला हर्थिक स ाय्य करी दादत शासनान  कोीती कायिवरा ी क ली वरा 
करण् यात य त ह  , 
(३) नस यास, ववरलींदाची कारी  काय ह  त ? 
  

 

श्री. सुभाष देशमखु (१०-०२-२०१७) : (१)  ोय,    खर  ह  . 
(२) उस्मानादाज ल् ा मयवरतती  स कारी दकक स हर्थिक मजत करण्यासींजर्ाित मा.मींत्री 
(स कार) याींच्या डयक्षत खाली दजनाींक ०१/१२/२०१४ वर दजनाींक १/१२/२०१५ रो्ी दैठका 
सींपन्न झाया. या दैठकीमय  दकक च्या हर्थिक डचचीीदादत चचाि झाली. 
     ज्या ल् ा मयवरतती  स कारी दककाचा माचि, २०१७ डख र CRAR ९% प क्षा कमी 
डस ल, क वरळ डशा दककाींना CRAR ची पूतिता करण्यासाठी सींर्ाव्य हर्थिक स ाय्य ज ण्याची 
दाद शासनाच्या ववरचाराधीन ह  . 
(३) प्रश् न उ्भ ावरत ना ी. 

___________ 
राज्यात आहदिासी वििास भागात झालेल्या गैरव्यिहारासांदभाथत श्ितेपत्रत्रिा िाढण्यादादत 

(२)  ६२४३ (१७-०४-२०१५).   श्री.चांद्रिाांत रघुिांशी : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात हदजवरासी ववरकास र्ागात झाल या गैरव्यवर ारासींजर्ाित श्वर तपत्रत्रका काढण्यासाठी 
मा.लोकप्रतततनधी याींनी सींदींर्धत ववरर्ागाकच  वरारींवरार मागीी करण्यात य वरनू ी ड्यापी 
श्वर तपत्रत्रका काढण् यात हली नसयाच  मा   ्ान वरारी, २०१५ रो्ी वरा त्याजरम्यान हढळून 
हल ,    खर  ह   काय, 
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(२) डसयास, श्वर तपत्रत्रका काढण्यादादत शासनान  कोीती कायिवरा ी क ली वरा करण्यात य त 
ह  , 
(३) नसयास, ववरलींदाची कारी  काय ह  त ? 
 
श्री. विष्ट् णु सिरा (२०-०१-२०१७) : (१)    खर  ना ी. 
     मा.लोकप्रतततनधी याींनी श्वर तपत्रत्रक दादत क ल ली मागीी या ववरर्ागाकच  प्राप्त झायाच  
हढळून हल ल  ना ी. 
(२) वर (३) प्रश्न उ्भ ावरत ना ी. 

___________ 
  

मौ् ेनागापूर (ता.परळी, ल्.दीड) येथील ऊसतोड म्ुर  
मुलाांच् या िसततगहृाची दरुिस् था झाल् यादादत 

  (३)  ६२७५ (२१-०४-२०१५).   श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.धनां्य मुांड े:   सन्माननीय शालेय 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौ्  नागापूर (ता.परळी, ल्.दीच) य थ  ऊसतोच कामगाराींच् या मुलाींसाठी दाींधण् यात 
हल  या वरसततग ृ इमारतीची पचझच  ोऊन जरुवरस् था झाल ली ह  ,    खर  ह   काय, 
(२) डस यास, ऊसतोच कामगाराींच् या मुलाींसाठी शासनान  दाींधल  या वरसततग ृ इमारतीचा वरापर 
ड्याप सुरु झाल ला ना ी,     ी खर  ह   काय, 
(३) डस यास, ऊसतोच कामगाराींच् या मुलाींसाठी दाींधण् यात हल  या वरसततग ृ इमारतीचा वरापर 
सुरू  ोण् यास झाल  या ववरलींदाची कारी  कोीती, 
(४) नस यास, सजर वरसततग ृात स या तकती ववर्याथती  शशकत ह  त, यावरर शासनान  तकती 
खचि क ल ला ह  , 
(५) वरसततग ृ इमारतीची जरुुस् ती करून त् याच् या वरापरासाठी कोीत् या उपाययो्ना शासन 
करीार ह   ? 
 
श्री. विनोद तािड े(०३-०२-२०१७) : (१) वर (२)    खर  ह   
(३), (४) वर (५) तनधी डर्ावरी वरसततग ृाच  दाींधकाम कीं त्रा्जारान  पूीि न क यान  वरसततग ृ 
शशक्षी ववरर्ागाकच   स्ताींतरीत झाल ल  ना ी. 

___________ 
 

धचिणी विविध िायथिारी (ता.दारव्हा, ल्.यितमाळ)  
सोसायटीच्या सधचिान ेगैरव्यिहार िेल्यादादत 

 (४)  ७८६८ (०३-०८-२०१५).  श्री.हेमांत टिले, श्री.सुतनल तटिरे, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.्यिांतराि ्ाधि, श्री.ख्िा्ा देग, श्री.अतनल भोसले :  सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्चकीी ववरववरध कायिकारी (ता.जारव् ा, ल्.यवरतमाळ) सोसाय्ीमय  श्रीमती ्यींवरतादाई 
गीपत राठोच या मद ल च्या नावरावरर सोसाय्ीच्या सर्चवराींन  २०११ मय  ५६  ्ार ८०० 
रुपयाींच  क्ि मीं्ूर करुन गैरव्यवर ार क ला ह  ,    खर  ह   काय, 
(२) डसयास, यासींजर्ाित चौकशी करण्याींत हली ह   काय, 
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(३) डसयास, चौकशीडींती काय हढळून हल  वर त्नुसार सींदींर्धताींववररुज कोीती कायिवरा ी 
क ली वरा करण्यात य त ह   ? 
 
श्री. सुभाष देशमखु (३१-०१-२०१७) : (१)    खर  ना ी. जारव् ा तालुक्यातील र्चकीी ववरववरध 
कायिकारी स कारी सोसाय्ीच्या सर्चवरान  श्रीमती ्यवरींतादाई गीपत राठोच याींना 
तनयमानुसार क्ि मीं्ूर क ल  डसयादादत स ाय्यक तनदींधक स कारी सींस्था, जारव् ा याींनी 
कळववरल  ह  . 
(२)  ोय. 
     यासींजर्ाित दजनाींक १३/०५/२०१५ रो्ीच्या वरतृ्तपत्रातील दातमीच्या डनुषींगान  ल् ा 
उपतनदींधक, स कारी सींस्था, यवरतमाळ याींनी दजनाींक १३/०५/२०१५ च्या पत्रान्वरय  स ाय्यक 
तनदींधक स कारी सींस्था, ता.जारव् ा तस च मुख्य कायिकारी डर्धकारी, यवरतमाळ ल् ा 
मयवरतती  स कारी दकक मयािदजत, यवरतमाळ याींना चौकशी करण्यास कळववरल   ोत . या 
डनुषींगान  उपसरव्यवरस्थापक, यवरतमाळ ल् ा मयवरतती  स कारी दकक ववरर्ागीय कायािलय, 
जारव् ा याींच मार्ि त सजर प्रकरीी चौकशी करण्यात हली ह  . 
(३) चौकशी ड वरालानुसार श्रीमती ्यवरींतादाई गीपत राठोच याींना तनयमानसुार रुपय  
५६८००/- इतक  क्ि मीं्ूर क याच  स ाय्यक तनदींधक स कारी सींस्था, ता.जारव् ा याींनी 
कळववरल  ह   तस च श्रीमती राठोच याींनी दजनाींक २५/०५/२०११ रो्ी क्ािची उचल क ली ह  . 
तस च यादादत त्याींनी दजनाींक १६/११/२०१५ रो्ी प्रततज्ञापत्र ी दजल  ह  . सजरची कायिवरा ी 
तनयमानुसार झाल ली डसयान  सींदींर्धताींववररुज कायिवरा ीचा प्रश्न उ्भ ावरत ना ी. 
  

___________ 
  

राज्यातील ल्ल्हा रुग्णालयामये मातामतृ्य ू/ दालमतृ्यू  
रोखण्यासाठी निीन १२ विभाग िायथरत िरण्यादादत 

  

(५)  १४१२० (२२-१२-२०१६).   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सां्य दत्त, श्री.अशोि ऊर्थ  भाई 
्गताप :   सन्माननीय सािथ् तनि आरोग् य आिण िुटुांद िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ल् ा रुग्ीालयामय  मातामतृ्यू वर दालमतृ्य ू रोखण्यासाठी उर्ारल या ३५ 
ववरर्ागाींमुळ  ८  ्ार दालकाींना ्ीवरजान शमळाल  डसून त्यात हीखी १२ ववरर्ाग नव्यान  
तयार करण्यात य ीार डसयाच  मा   ऑगस््, २०१५ मय  वरा त्याजरम्यान तनजशिनास हल  
ह  ,    खर  ह   काय, 
(२) डसयास,    १२ ववरर्ाग कायिरत करण्यादादत शासनान  कोीती कायिवरा ी क ली वरा 
करण्यात य त ह  , 
(३) नसयास, ववरलींदाची कारी  काय ह  त ? 
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डॉ. दीपि सािांत (०५-०१-२०१७) : (१)  ोय,    डींशत: खर  ह  . राज्यामय  गींर्ीर ह्ारी 
नवर्ात दालकाींवरर उपचार करण्यासाठी २३ ल् ा रुग्ीालयात, ९ स्त्री रुग्ीालयात वर ४ 
उपल् ा रुग्ीालयात एकूी ३६ ववरश ष नवर्ात काळ्ी कक्षाींची स्थापना करण्यात हल ली 
ह  . या कक्षामय  स लप्सस, न्युमोतनया, कमी वर्न वर डपुऱ्या दजवरसाच्या दालकाींवरर तस च 
श्वरासावररोधान  वर गींर्ीर ्ींतूसींसगािन  ग्रस्त वर इतर ह्ार डसल या नवर्ात शशशुींवरर उपचार 
करुन काळ्ी घ तली ्ात . १ एवप्रल त  ३१ ्ुल,ै २०१५ या कालावरधीत नवर्ात काळ्ी 
कक्षात एकूी १७,०४३ दालकाींना जाखल करण्यात य वरून त्याींच्यावरर उपचार करण्यात हल . 
सजर ३६ ववरश ष नवर्ात काळ्ी कक्षापैकी १२ कक्षाींच  ववरस्तारीकरी करण्यात य ीार ह  . 
(२) १२ सींस्थामधील कक्षाच  ववरस्तारीकरी करण्यासाठी तनकषाप्रमाी  इमारत दाींधकाम, 
हवरश्यक यींत्र सामुग्री, वरै्यकीय उपकरीाींची खर जी वर मनुषयदळ उपलब्ध करुन ज ण्याची 
कायिवरा ी सुरु ह  . 
(३) प्रश्न उ्भ ावरत ना ी. 

___________ 
 

विदभथ सधन ससांचन िायथक्रमाांतगथत तनविदा िाढण्यास विलांद झाल्यादादत 
(६)  १५१४३ (०२-०५-२०१६).   श्री.गोवपकिशन दा्ोरीया :   सन्माननीय ्लसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ववरजर्ि सधन शसींचन कायिक्रमाींतगित र्क्त रूपय  १.५० को्ीची तनववरजा काढण्यात हली 
ह  ,    खर  ह   काय, 
(२) डसयास, उवरिररत कामाींच्या डींजा्पत्रकास ताींत्रत्रक मान्यता प्रजान डसून ी कायिकारी 
डशर्यींता, डततररक्त मुख्य कायिकारी डर्धकारी याींच्याकचून तनववरजा काढण्यास ववरलींद करीत 
ह  ,     ी खर  ह   काय, 
(३) डसयास, ३२ कामाींची तनववरजा नस्ती तयार डसनू ी तनववरजा काढण्यास ववरलींद  ोण्याची 
कारी  काय ह  त, 
(४) डसयास, उक्त प्रकरीी शासनान  चौकशी क ली ह   काय, चौकशीत काय हढळून हल , 
(५) डसयास, तजनुसार तनववरजा तात्काळ काढून काम पूीित्वरास न ण्यादादत कोीती कायिवरा ी 
क ली वरा करण्यात य त ह   ? 
  

प्रा. राम सशांदे (२०-०१-२०१७) : (१) ना ी. 
     सन २०१२-२०१३ त  ्ून, २०१६ पावर तो ववरजर्ि सींघन शसींचन ववरकास कायिक्रमाींतगित 
ववरजर्ाितील सवरि लघु शसींचन ल् ा पररषज ववरर्ागामार्ि त रुपय  १५१.६१ को्ी तकीं मतीच्या 
१,९९१ यो्नाींच्या तनववरजा काढण्यात हल या ह  त. 
(२) वर (३) ना ी. 
     तनधी उपलब्ध नसयामळु  प्रलींत्रदत ह  . 
(४) वर (५) प्रश् न उ्भ ावरत ना ी. 
  

___________ 
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शासकिय रुग्णालयाांमये औषधाांचा निीन दर िरार लागू िरण्यादादत 
 

(७)  १८६६२ (०२-०५-२०१६).   प्रा.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार : सन्माननीय सािथ् तनि 
आरोग् य आिण िुटुांद िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासतकय रुग्ीालयाींमय  रुग्ीाींना औषध  शासनस्तरावरर ज ण्यात य तात,    खर  ह   काय, 
(२) डसयास, औषधी ज ण्याच्या जर कराराची मुजत क व् ा सींपली, जर कराराची मुजत 
सींपयान  रुग्ीस वर वरर त्याचा पररीाम  ोत ह  ,    खर  ह   काय, 
(४) डसयास, नवरीन जर करार करण्यात हल ला ना ी,     ी खर  ह   काय ? 
 
डॉ. दीपि सािांत (१७-०१-२०१७) : (१)    खर  ह  . 
(२) वर (३)    खर  ना ी. 
     हरोग्य स वरा सींचालनालयाच्या डर्धपत्याखालील हरोग्य सींस्थाींसाठी औषधाींची खर जी 
सींख्या करारावरर करण्यात य त . 

__________ 
 

 

रायगड ल्ल्हयातील घरिुल यो्नेचा तनधी अखधचथत राहहल्यादादत 
(८)  १९३२४ (१६-०८-२०१६).   श्री.्यांत पाटील :  सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगच ल् यातील जाररद्रयर ष खालील मागासवरगती य समा्ासाठी घर  दाींधण्यासाठी घरकुल 
यो्नेंतगित सन २०१५-२०१६ या हर्थिक वरषाित तनधी पुरववरण्यात हला ह  ,    खर  ह   
काय, 
(२) डसयास, सजर घरकुल यो्नेंतगित डनुसूर्चत ्माती (एस.्ी) च्या घरकुलाींना पूीित: 
मी्ं ूरी शमळून ी तनधी डखर्चित राद ला ह  ,     ी खर  ह   काय, 
(३) डसयास, डखर्चित राद ल ला तनधी डन्य जाररद्रयर ष खालील मागासवरगती य समा्ातील 
नागररकाींच्या घरकुल यो्न साठी खचि करण्यात यावरा डशी स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी 
शासनाकच  मागीी क ली ह  ,     ी खर  ह   काय, 
(४) डसयास, उक्त प्रकरीी शासनान  कोीती कायिवरा ी क ली वरा करण्यात य त ह  , 
नसयास, ववरलींदाची कारी  काय ह  त ? 
 
श्री. विष्ट् णु सिरा (१४-०२-२०१७) : (१) रायगच ल््यासाठी सन २०१५-१६ करीता शदरी 
हदजवरासी घरकुल, पारधी ववरकास कायिक्रमाींतगित घरकुल यो्ना वर हदजम ्माती करीता 
घरकुल यो्न करीता डनकु्रम  लक्षाींक २०६, २ वर १५६ प्राप्त ह  . 
     सन २०१५-१६ पासून सजर घरकुलाींचा तनधी राज्य व्यवरस्थापन कक्ष ग ृतनमािी, द लापूर, 
मुींदई याींच कच  वरगि क ला डसनू ल् ास्तरावरर लार्ाथती  मीं्ुरीची प्रतक्रया सुरु ह  . 
(२) डपर हयुक्त, हदजवरासी ववरकास ठाी  डींतगतं प्रकप डर्धकारी प ी याींनी त्याींच  पत्र 
क्र.्ा.क्र. घरकुल-२०१६/का-३/३४९९, दजनाींक २२/७/२०१६ डन्वरय  रायगच ल््यातील सवरि 
पींचायत सशमती कायािलयाींना सन २०१५-१६ करीता लार्ार्थयांच्या घरकुलाींच  सवरेक्षी करुन 
गावरतन ाय लार्ाथती  याजी साजर करी दादत कळववरल  ह  . 
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(३) हदजवरासी ववरर्ागामार्ि त रादववरण्यात य ीारी घरकुल यो्ना  ी डनुसूर्चत ्माती साठीच 
डसयान  सजर घरकुलाचा तनधी त्रदगर हदजवरासी समा्ासाठी खचि करता य ीार ना ी. तस च 
डशा प्रकारच  तनवर जन हदजवरासी ववरकास ववरर्ागाकच  प्राप्त झाल ल  ना ी. 
(४) प्रश् न उ्भ ावरत ना ी. 
  

___________ 
  

उमरखाडी, डोंगरी (मुांदई) येथील उद्यानासाठी राखीि  
असलेल्या ्ागेिर अनधधिृत दाांधिाम िेल्यादादत 

(९)  १९५५९ (१९-०८-२०१६).   प्रा.्ोगेन्द्द्र ििाड े:   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उमरखाची, चोंगरी (मुींदई) य थील ॲच.हनींजरावर सुवर े रस्त्यावरर उ्यानासाठी राखीवर 
डसल या ्ाग वरर डनर्धकृत दाींधकाम करुन  ॅन्झ  ाऊस नावराची एकम्ली इमारत 
उर्ारण्यात हली डसयाची दाद मा   ्ून, २०१६ मय  वरा त्याजरम्यान तनजशिनास हली 
ह  ,    खर  ह   काय, 
(२) डसयास, उक्त डनर्धकृत दाींधकामादादत स्थातनक नागररकाींनी ल खी तनवर जना्वरार  
म ानगरपाशलक ला कळवरून ी म ानगरपाशलक च्या डर्धकारी वर कमिचाऱ्याींनी कोीती ी कारवराई 
क ली ना ी,     ी खर  ह   काय, 
(३) डसयास, याप्रकरीी जोषी डसल या डर्धकारी वर कमिचाऱ्याींवरर कोीती कारवराई क ली वरा 
करण्यात य त ह  , 
(४) नस यास, ववरलींदाची कारी  काय ह  त ? 
 
श्री. देिेंद्र र्डणिीस (१०-०२-२०१७) : (१)  ोय. सजर दाद मा   ्ान वरारी, २०१६ मय  
द ृन्मुींदई म ानगरपाशलक च्या तनजशिनास हली. 
(२) यादादत डखखल चोंगरी ्न्ागतृी कृती सशमतीन  म ानगरपाशलक च्या ववरर्ाग कायािलयात 
तक्रार क ली ह  . सजर डनर्धकृत दाींधकामावरर म ानगरपाशलक मार्ि त तनषकासनाची कारवराई 
करण्यात हल ली ह  . तस च म ाराषर प्राज शशक वर नगररचना डर्धतनयम, १९६६ डन्वरय  
सींदींर्धताींवरर स्थातनक पोलीस ठाण्यात गुन् ा जाखल करण्यात हला ह  . 
(३) वर (४) प्रश् न उ्भ ावरत ना ी. 

___________ 
िें द्र शासनाने घोवषत िेलेल्या प्रधानमांत्री पीि यो्नेच्या  

मागथदशथि सुचनाांनुसार सदर यो्ना रादविण्यादादत 
(१०)  १९६७९ (१२-०८-२०१६).   डॉ.अपूिथ हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १९६०६ ला हदनाांि ११ 
एवप्रल, २०१६ रो्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात जषुकाळ, डवरकाळी पाऊस, डततवरषृ्ी, गारपी् इ. नसैर्गिक हपत्तीमुळ  
श तकऱ्याींना हधार शमळावरा यानषुींगान  सन २०१६-१७ पासुन कें द्र शासनान  घोवषत क ल या 
प्रधानमींत्री पीक यो्न च्या मागिजशिक सुचनाींनुसार सजर यो्ना रादववरण्याचा शासनाकचून 
तनीिय घ ण्यात हला ह   काय, 
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(२) डसयास, प्रस्तुत ववरमा यो्न च्या डींमलद्ावरीीच  डनुषींगान  शासनान  कोीती कायिवरा ी 
क ली वरा करण्यात य त ह  , 
(३) नसयास, ववरलींदाची कारी  काय ह  त ? 
 
श्री. पाांडुरांग रु्ां डिर (१७-०१-२०१७) : (१)  ोय. 
(२) प्रधानमींत्री पीक ववरमा यो्ना राज्यात खरीप  ींगाम २०१६ पासून क्ष त्र  ा घ्क धरुन 
रादववरण्यात य त ह  . खरीप  ींगाम २०१६ मय  यो्ना रादववरी स्तवर दजनाींक ५ ्लु,ै २०१६ वर 
दजनाींक १६ ्ुल,ै २०१६ रो्ी शासन तनीिय तनगिशमत करण्यात हला ह  . तस च, रब्दी  ींगाम 
२०१६-१७ मय  यो्ना रादववरी स्त दजनाींक २९ ऑक््ोदर, २०१६ रो्ी शासन तनीिय तनगिशमत 
करण्यात हला ह  . 
(३) प्रश्न उ्भ ावरत ना ी. 

___________ 
  

रायगड ल्ल््यातील डोंगराांना िणिे लागल्याने िनसांपत्ती  
ि प्राणी पशुपक्षी याांना धोिा तनमाथण झाल्यादादत 

(११)  १९७३४ (११-०८-२०१६).   श्री.्यांत पाटील : सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगच ल््यात चोंगराळ र्ागात डन क दठकाीी वरीवर  लागत डसयामुळ  वरनसींपत्ती, 
गवरत ्ळून नष्  ोत डसून ्नावरराींच्या चाऱ्याचा प्रश्न तनमािी झाल ला ह  ,    खर  ह   
काय, 
(२) डसयास, वरीव्याींमुळ  ्ींगलात हढळीार  प्राीी-पशुपक्षीच्या ्ाती नष्  ोण्याची 
सींर्ावरीा तनमािी झाली डसून या वरीव्यामुळ  वररकस र्ागात लागवरच क ल या हींदा, का्ू 
हजी र्ळदागाींची वर श तीच  मोठ्या प्रमाीावरर नकुसान झाल  ह  ,     ी खर  ह   काय, 
(३) डसयास, सजर प्रकरीी शासनान  चौकशी करुन त्यानुषींगान  वरीव्यामुळ  नकुसान 
झाल या नकुसानग्रस्ताींना नुकसान र्रपाई ज ण्यासाठी कोीती कायिवरा ी क ली वरा करण्यात य त 
ह  ,  
(४) तस च चोंगराींना वरीवर  लागू नय  म् ीून शासनान  कोीती कायिवरा ी क ली वरा करण्यात य त 
ह  ,  
(५) नसयास, ववरलींदाची कारी  काय ह  त ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार (१६-०१-२०१७) : (१) रायगच ल््यातील वरनक्ष त्रात का ी दठकाीी 
वरीवर  लागत डसयामुळ  का ी प्रमाीात गवरत ्ळून नष्  ोत ह  .    खर  ह  . परींत ू
त्यामुळ  ्नावरराींच्या चाऱ्याींचा प्रश्न तनमािी झाल ला ना ी. 
(२)    खर  ना ी. 
(३) प्रश् न उ्भ ावरत ना ी. 
(४) ्ींगलातील चोंगर र्ागात लागल या हगीला प्रततदींधक उपाययो्ना खालीलप्रमाी  
करण्यात य तात  :- 

१)  वरनक्ष त्रार्ोवरती ्ाळर षा घ ी . 
२)  वरनक्ष त्रातील रस्त्याच्या जतुर्ाि हग प्रततदींधक ्ाळर षा काढी . 
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३)  वरीवरा लागू नय  म् ीून लोकाींमय  ्न्ागतृी करी साठी शर्त्तीपत्रक  छापून 
ग्रामपींचायत कायािलय, तलाठी कायािलय इ. सावरि् तनक दठकाीी लावरून 
प्रशसजी करी . 

४)  गावरामय  लोकाींच्या सर्ा घ ऊन लोकाींना वरनामय  हगी लावर ूनय  म् ीून 
म त्वर प्वरून ज ी . 

५)  वरनववरकास सशमतीच्या मायमातनू स्थातनक लोकाींना वरनवरीव्यातनू  ोीाऱ्या 
नुकसानीदादत डवरगत करी . 

६)  वरॉच ्ॉवररच्या मायमातून लक्ष ठ वरी . 
७)  डलग्नप्रततदींधक पींधरवरचा ६ माचि त  २१ माचि या कालावरधीत सा्रा करुन 

वरनपररक्ष त्र पातळीवरर ्न्ागतृी करण्यात हली ह  . 
(५) प्रश् न उ्भ ावरत ना ी. 

___________ 
उल्हासनगर शासिीय रुग्णालयाची खा्गी िां पनीने तोडर्ोड िेल्यादादत 

(१२)  १९८१७ (११-०८-२०१६).   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनां्य मुांड,े श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.्यिांतराि ्ाधि, श्री.अतनल भोसले, श्री.अमरससांह पांडडत : सन्माननीय 
सािथ् तनि आरोग् य आिण िुटुांद िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उ ासनगर शासकीय रुग्ीालयातील र डचओलॉ्ी इम ल्ींग चायग्नोलस््क सें्र पलब्लक 
प्राईव्  ् पा ि्नरशशप (पी.पी.पी.) डींतगित खा्गी कीं पनीस चालववरण्यास शासनान  परवरानगी 
दजयान  वर सजर कीं पन्याींनी मुजतीत काम पूीि न क यान  कीं पनीशी क ल ला करार रद्द क याच  
मा   म , २०१६ च्या पद या हठवरचयात तनजशिनास हल ,    खर  ह   काय,  
(२) डसयास, सजर कीं त्रा् रद्द झायामुळ  सजर कीं पनीन  रुग्ीालयाची तोचर्ोच क ली डसून 
शासकीय रुग्ीालयाची जरुुस्ती करण्यादादत शासनान  कोीती कायिवरा ी क ली वरा करण्याींत य त 
ह  ,     ी खर  ह   काय, 
(३) डसयास, उक्त प्रकरीी शासनान  चौकशी क ली ह   काय, चौकशीच्या डनुषींगान  
सींदींर्धत जोषीींवरर कोीती कारवराई क ली वरा करण्यात य त ह  ,  
(४) नसयास, ववरलींदाची कारी  काय ह  त ? 
 
डॉ. दीपि सािांत (१७-०१-२०१७) : (१)    खर  ह  . 
     राज्यातील तनवरचक २२ रुग्ीालयाींमय  सावरि् तनक खा्गी र्ार्गजारी (पीपीपी) तत्वरावरर 
र डचओलॉ्ी इम ल्ींग चायग्नॉलस््क सें्र सुरु करण्याच्या दृष्ीन  म .ववरप्रो ्ी.ई.  थ क डर 
प्रा.शल. याींच्यासमवर त दजनाींक २०/१२/२०१२ रो्ी करार करण्यात हला  ोता. सजर ू २२ 
रुग्ीालयाींमय  मयवरतती  रुग्ीालय, उ ासनगर या रुग्ीालयाचा ज खील समावर श  ोता. 
तथावप, डचीच वरषािच्या कालावरधीत सजर प्रकपाच्या डींमलद्ावरीीदादत या कीं पनीकचून 
कायिवरा ी न झायामुळ  दजनाींक २०/१२/२०१२ रो्ी करण्यात हल ला सजरचा करार नोव् ेंदर, 
२०१५ मय  रद्द करण्यात हला ह  . 
(२) वर (३) र डचओलॉ्ी इम ल्ींग चायग्नॉलस््क सें्र सुरु करण्याच्या दृष्ीन  मयवरतती  
रुग्ीालय, उ ासनगर य थील तळ म्यावररील दाींधकामात म .ववरप्रो ्ी.ई.  थ क डर प्रा.शल. 
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याींनी डींतगित र् रर्ार क ला  ोता. तळ म्यावररील प्लॅस््र, फ्लोरीींग, इत्याजी काम  
करण्याकरीता उपववरर्ागीय डशर्यींता, सावरि् तनक दाींधकाम उपववरर्ाग, उ ासनगर याींच्याकचून 
खचािच  डींजा्पत्रक मागववरण्यात हल ल  ह  . 
(४) प्रश् न उ्भ ावरत ना ी. 

___________ 
 

परभणी-हहांगोली ल्ल्हयातील शेतिऱयाांना पीि विमा मां्ूर िरण्यादादत 
 
 

(१३)  १९८७२ (१२-०८-२०१६).   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाथणी, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.अमरससांह 
पांडडत :  सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परर्ीी-द ींगोली ल् यात जषुकाळामुळ  श तकऱ्याींच्या वपकाींच  नुकसान झाल  डसून या 
जषुकाळग्रस्त र्ागात शासनान  क ल या चुकीच्या प्रतक्रय मुळ  तस च, जषुकाळाची सत्यलस्थतीची 
नोंज न घ तयामुळ  श तकऱ्याींना पीक ववरमा उपलब्ध  ोऊ शकला नसयादादतची तक्रार 
स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी मा.कृषी मींत्री याींच्याकच  मा   म , २०१६ मय  वरा त्याजरम्यान ल खी 
तनवर जनाव्जार  क ली ह  ,    खर  ह   काय, 
(२) डसयास, उक्त प्रकरीी शासनान  चौकशी क ली ह   काय, चौकशीत काय हढळून हल  
वर त्नुसार पीक ववरम्यापासून वरींर्चत राद ल या श तकऱ्याींना पीक ववरमा मीं्ूर करण्यादादत 
कोीती कायिवरा ी क ली वरा करण्यात य त ह  , 
(३) नसयास, ववरलींदाची कारी  काय ह  त ? 
 
श्री. पाांडुरांग रु्ां डिर (१७-०१-२०१७) : (१)  ोय. 
(२) राषरीय कृवष ववरमा यो्नेंतगित तनलश्चत करण्यात य ीारी नुकसान र्रपाई  ी कें द्र 
शासनान  तनधािररत क ल या पजतीन  पीक कापीी प्रयोगाीं्वरार  प्राप्त सरासरी उत्पन्नाच  
हधार च तनलश्चत क ली ्ात . शासनान  ्ा ीर क ल या इतर कोीत्या ी तनकषाींच  पीक 
पैस वरारी, ी्ंचाईसदृषय पररलस्थती, पूर इत्याजीच्या हधार  नकुसान र्रपाई तनलश्चत क ली ्ात 
ना ी. 
     खरीप  ींगाम २०१५ ची नकुसान र्रपाई र्ारतीय कृवष ववरमा कीं पनीमार्ि त यो्न च्या 
मागिजशिक सुचनाींनुसार पीक कापीी प्रयोगाच्या हधार  तनलश्चत करण्यात हल ली ह  . 
     यो्न च्या तरतुजीप्रमाी  खरीप  ींगाम २०१५ मय  परर्ीी वर द ींगोली ल््यामय  
यो्नेंतगित नकुसान र्रपाई तनलश्चत करण्यासाठी पीक कापीी प्रयोग क्ष त्रत्रय यींत्री मार्ि त 
रादववरण्यात हल ल  ह  त. सजर पीक कापीी प्रयोगाच्या हधार  हल ल  सरासरी उत्पन्न वर 
उीं दरठा उत्पन्न याींच्या हधार  नकुसान र्रपाई तनलश्चत करण्यात हली ह  . यामय  परर्ीी 
ल््यातील ५.८९ लाख स र्ागी श तकऱ्याींपैकी ५.८७ लाख श तकऱ्याींना रुपय  ४८८.६५ को्ी वर 
द ींगोली ल््यातील २.५८ लाख स र्ागी श तकऱ्याींपकैी २.३४ लाख श तकऱ्याींना रुपय  ११४.६८ 
को्ी नुकसान र्रपाई र्ारतीय कृवष ववरमा कीं पनीमार्ि त डजा करण्यात हली ह  . 
(३) प्रश्न उ्भ ावरत ना ी. 

___________ 
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नव्या राष्ट्रीय पेन्द्शन यो्नेतील अततररक्त िपातीमुळे पडणारा आधथथि ताण 
 

(१४)  १९९३८ (११-०८-२०१६).   श्री.िवपल पाटील :   सन्माननीय वित् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नव्या राषरीय प न्शन यो्न तील डततररक्त कपातीमळु  शासकीय, तनमशासकीय 
कमिचाऱ्यावरर हर्थिक ताी पचत डसयाच्या तक्रारी य त ह  त,    खर  ह   काय, 
(२) डसयास, कमिचाऱ्याींना या प न्शन यो्न त  प्त  र्रण्यासाठी शासनान  कोीती सवरलत 
दजली वरा ज ण्यात य त ह   ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार (२८-१२-२०१६) : (१) ना ी. 
(२) प्रश् न उ्भ ावरत ना ी.  

___________  
सािथ् तनि आरोग्य विभागाला अनुशेष तनमुथलनासाठी  
समळालेल्या तनधीतील तनधी अखधचथत राहहल्यादादत 

 

(१५)  २०१२३ (२०-०८-२०१६).   डॉ.सुधीर ताांद,े श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सां्य दत्त :   
सन्माननीय सािथ् तनि आरोग् य आिण िुटुांद िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात ग या चार-पाच वरषाित सावरि् तनक हरोग्य ववरर्ागाला डनुश ष तनमुिलनासाठी 
शमळाल या तनधीपैंकी पुर सा तनधी खचि झाला नसयान  या क्ष त्राचा सुमार  रूपय  ३७८ को्ीींचा 
डनुश ष शशलक डसयाच  मा   माचि, २०१६ मय  वरा त्याजरम्यान तनजशिनास हल ,    खर  
ह   काय, 
(२) डसयास,  ा डनुश ष जरू करण्यासाठी जोन मद न्यात सववरस्तर कायिक्रम तयार करण्याच  
तनजेश मा.राज्यपाल याींनी दजल  ह  त,     ी खर  ह   काय, 
(३) डसयास, सजर कायिक्रम तयार करण्यादादत शासनान  कोीती कायिवरा ी क ली वरा 
करण्यात य त ह  , नसयास ववरलींदाची कारी  काय ह  त ? 

डॉ. दीपि सािांत (१७-०१-२०१७) : (१) डींशत: खर  ह  . मा   माचि, २०१६ डख र रुपय  १७४.२३ 
को्ी हर्थिक डनुश ष शशलक ह  . 
(२)    खर  ह  . 
(३) कृती हराखचा तयार करण्यात हला डसून पुढील ३ वरषाित डनुश ष र्रुन काढण्यात 
य ईल. सन २०१६-१७ मय  रुपय  १४१०० लाख तरतूज करण्यात हली ह  . 

___________ 
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दषु्ट्िाळी पररलस्थतीचा सामना िरण्यासाठी डडझले ि पेरोलिर दषु्ट्िाळ िर लािल्यादादत 
 

(१६)  २०१६८ (२०-०८-२०१६).   श्री.प्रिाश ग्सभये, श्री.सा्ं य दत्त, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नदान ू खसलरे् :  सन्माननीय वित् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनान  जषुकाळी पररलस्थतीचा सामना करण्यासाठी डचझ ल वर प रोलवरर २ रुपय  प्रततशल्र 
जषुकाळ करा्वरार  रुपय  १३३७ करोच ्मा क ल ,    खर  ह   काय, 
(२) डसयास, मा   ऑक््ोदर, २०१५ त  मा   माचि, २०१६ या कालावरधीत ्नत कचून करा्वरार  
वरसूल क ल या तनधीचा उपयोग शासनान  कोीकोीत्या प्रयो्नासाठी क ला ह  , त्यादादत 
शासनान  कोीती कायिवरा ी क ली वरा करण्यात य त ह  , 
(३) नसयास, ववरलींदाची कारी  काय ह  त ? 
  
श्री. सधुीर मुनगांटीिार (०९-०१-२०१७) : (१) मा   ऑक््ोदर, २०१५ त  माचि, २०१६ 
कालावरधीमय  डचझ ल वर प रोलवरर हकारल या रुपय  २ प्रततशल्र करा्वरार  रुपय  ११२८ को्ी 
्मा झाल  ह  त. 
(२) सन २०१५-१६ वरषािकररता   
 

१)  राज्यातील खरीप  ींगामात पचल या जषुकाळामुळ  नुकसान श तीपीकाींकररता 
श तकऱ्याींना मजत वरा्प करण्याकररता एकूी रुपय  ३,१११.१७ को्ी तनधी 
ववरतररत करण्यात हला. 

२)  राज्यात डन क दठकाीी झाल या डवरकाळी पाऊस वर गारपी् यामळु  
श तीपीकाींच्या नुकसानीकररता श तकऱ्याींना एकूी रुपय  ७४०.७५ को्ी इतका 
तनधी ववरतरीत करण्यात हला. 

३)  राज्यातील चारा ी्ंचाईवरर मात करण्यासाठी एकूी रुपय  ७३.०१ को्ी तनधी, 
चारा छावरण्या सुरु करण्याकररता ववरतरीत करण्यात हला. 

(३) लागू ना ी. 
___________ 

 

सोलापूर ल्ल्हयातील मािंडये सहिारी रुग्णालयात गोरगरीदाांसाठी  
असलेली रा्ीि गाांधी यो्ना पूिथित सुरु िरण्यादादत 

 

(१७)  २०२९९ (१९-०८-२०१६).   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सा्ं य दत्त : सन्माननीय सािथ् तनि 
आरोग् य आिण िुटुांद िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माकंच य स कारी रुग्ीालय (ल्.सोलापूर) य थ  रा्ीवर गाींधी यो्न तून हतापयतं १२०० 
शस्त्रतक्रया यशस्वरी क या डसून ्जयशस्त्रतक्रय साठी ४९ ्ीाींना दोलाववरल . परींतु डचानक 
रा्ीवर गाींधी यो्न तून माकंच य रुग्ीालयाला वरगळयामळु  सजर रुग्ीालयातील रुग्ीाींची 
गैरसोय झायाच  दजनाींक २२ म , २०१६ रो्ी वरा त्यासुमारास तनजशिनास हल ,    खर  ह   
काय, 
(२) डसयास, उक्त रुग्ीालयात गोरगरीदाींसाठी डसल ली रा्ीवर गाींधी यो्ना पूवरिवरत सुरु 
करण्यादादत शासनान  कोीती कायिवरा ी वरा उपाययो्ना करण्यात य त ह  , 
(३) नसयास, ववरलींदाची कारी  काय ह  त ? 
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डॉ. दीपि सािांत (०९-०१-२०१७) : (१)  ोय. 
     सजर रुग्ीालयाववररुज प्राप्त तक्रारीींच्या डनुषींगान  दजनाींक १७ म , २०१६ रो्ी झाल या 
६६ व्या रुग्ीालय डींगीकरी सशमतीच्या दैठकीतील तनीियानुसार दजनाींक २२ म , २०१६ रो्ी 
सजर रुग्ीालयाच  डींगीकरी रद्द करण्यात हल  ह  . 
(२) दजनाींक १७ ्ून, २०१६ रो्ीच्या ६७ व्या रुग्ीालय डींगीकरी सशमतीच्या दैठकीमय  
सजर रुग्ीालयास C२ श्र ीीमय  २३ ववरश षज्ञ स वराींसाठी यो्नेंतगित डींगीकृत करण्यास 
मान्यता दजली ह  . रुग्ीालयाकचून पुढील जस्तऐवर् साजर करी  डप क्षक्षत ह  . 
(३) प्रश्न उ्भ ावरत ना ी. 

___________ 
 

राज्यातील तज्ञ िैद्यिीय अधधिाऱयाांची ररक्त पदे भरण्यादादत 
 

(१८)  २०३१८ (२०-०८-२०१६).   श्री.अशोि ऊर्थ  भाई ्गताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमती हुस्नदानू खसलरे्, श्री.सां्य दत्त, श्री.हररससांग राठोड : सन्माननीय 
सािथ् तनि आरोग् य आिण िुटुांद िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात तज्ञ चॉक््राींची ५५१ पज  मीं्ूर ह  त, त्यापैकी तब्दल ३८३ पज  ररक्त ह  त. 
मनोववरकारतज्ञाींची एकूी ८९ पज  मी्ं ूर डसताना ी त्यापैकी सींपूीि राज्यासाठी र्क्त २० 
मनोववरकार तज्ञ डसयाच  मा   एवप्रल, २०१६ मय  वरा त्याजरम्यान तनजशिनास हल ,    खर  
ह   काय, 
(२) डसयास, शासनान  तनीिय घ ऊन चॉक््र, तींत्रज्ञ, कमिचारी याींच्या ररक्त पजाींचा हढावरा 
घ ऊन सजर पज  र्रण्यादादत कोीती कायिवरा ी क ली वरा करण्यात य त ह  , 
(३) नसयास, ववरलींदाची कारी  काय ह  त ? 
 
डॉ. दीपि सािांत (०५-०१-२०१७) : (१)    डींशत: खर  ह  . तज्ञ चॉक््राींची ५५१ पज  मी्ं ूर 
डसुन त्यापैकी ३८९ पज  ररक्त ह  त. 
(२) म ाराषर वरै्यकीय वर हरोग्य स वरा, ग्-ड मधील वरै्यकीय डर्धकारी, ल् ा शय 
र्चतकत्सक, ल् ा हरोग्य डर्धकारी वर ववरश षज्ञ सींवरगाितील पज  मनोववरकारतज्ञाींच्या पजाींस  
र्रण्यादादतची कायिवरा ी शासनस्तरावरर सुरु ह  . तस च, तींत्रज्ञ वर कमिचारी याींची ररक्त पज  
र्रण्यादादतची कायिवरा ी हरोग्य स वरा सींचालनालयाच्या स्तरावरर सरुु ह  . 
(३) प्रश्न उ्भ ावरत ना ी. 

___________ 
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राज्यातील ससांचन प्रिल्प पूणथ िरण्यासाठी तनधी उपलब्ध िरुन देण्यादादत 
  

(१९)  २०३२३ (२०-०८-२०१६).   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सां्य दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर :   
सन्माननीय ्लसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील डधिवर् लस्थतीत सुरु डसल ल  शसींचन प्रकप पूीि करण्यासाठी रुपय  ९०  ्ार 
को्ीींची हवरश्यकता ह   वर ्लसींधारी ववरर्ागास यासाठी क वरळ रुपय  सात त  हठ  ्ार 
को्ीचा तनधी उपलब्ध झाल ला ह  ,    खर  ह   काय, 
(२) डसयास, उक्त डधिवर् लस्थतीत डसल ल  प्रकप कोी-कोीत्या ववरर्ागातील ह  त वर त  
पूीि झायास तकती शसींचन क्षमता वराढीार ह  , 
(३) डसयास, उपरोक्त डधिवर् लस्थतीत डसल ल  शसींचन प्रकप लवरकर पूीि  ोऊन त्याचा 
राज्यातील ्नत ला लार् व् ावरा यासाठी हवरश्यक तो तनधी उपलब्ध करण्यासींजर्ाित कोीती 
कायिवरा ी करण्यात हली ह   वर त्याचा कालावरधी काय ह   ? 
 

श्री. धगरीष महा्न (२७-१२-२०१६) : (१) डींशत: खर  ह  . 
      राज्यातील ३७६ दाींधकामाधीन शसींचन प्रकपाची १ एवप्रल, २०१६ ची सींर्ाव्य उवरिररत 
तकीं मत सुमार  रुपय  ८४४०० को्ी ह  . सन २०१६-१७ च्या डींजा्पत्रकात ्लसींपजा 
खात्यासाठी रुपय  ७८०७ को्ी एवरढा तनयतव्यय उपलब्ध करुन दजला ह  . 
(२) उक्त दाींधकामाधीन शसींचन प्रकप राज्यातील सवरि ववरर्ागामधील ह  त. सजर प्रकप पूीि 
झायानींतर समुार  ३२.२१ लक्ष शसींचन क्षमता वराढीार ह  . 
(३) राज्यातील दाींधकामाधीन शसींचन प्रकप पूीि करी साठी ्ास्तीत ्ास्त तनधी उपलब्ध 
करी च  प्रयत्न करी त य त ह  त. या डींतगित कें द्र शासनाकचून तनधी शमळववरी साठी प्रयत्न 
करी त य त ह  त. 
      प्रधानमींत्री कृवष शसींचाई यो्ना-वर गवरधती त शसींचन लार् कायिक्रमाींतगित म ाराषरातील २६ 
मोठ्या वर मयम प्रकपाींच्या तकीं मतीएवरढा तनधी कें द्र शासनाच्या मायमातून शमळीार ह  . 
या २६ प्रकपाींना रुपय  ३८३० को्ी एवरढ  कें द्रीय डथिस ाय्य पुढील ३ वरषाित शमळीार ह  . 
या व्यततररक्त राज्य द श्याची रक्कम रुपय  १२७७३ को्ी नादाचि मार्ि त दजघि मुजतीच  (१५ 
वरषे) वर कमी व्या् जराच  (६ % जर) क्ि रुपान  प्राप्त  ोीार ह  . 
      या व्यततररक्त राज्यातील हत्म त्याग्रस्त र्ागातील १०७ प्रकप पूीि करण्यासाठी 
रुपय  ७१८७ को्ी वर जषुकाळी र्ागातील ७ प्रकप पूीि करण्यासाठी रुपय  ३५०० को्ी एवरढ्या 
रकम चा ववरश ष पॅक ् स्वररुपात तनधीची मागीी कें द्र शासनाकच  करण्यात हली ह  .  

___________ 
राज्यातील शासिीय रुग्णालयाांतील औषधाांचा द्ाथ सुधारण्यादादत  

(२०)  २०३६४ (२०-०८-२०१६).   श्री.सा्ं य दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्रीमती हुस्नदानू खसलरे्, 
श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय सािथ् तनि आरोग् य आिण िुटुांद िल्याण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शासकीय रुग्ीालयाींतील औषधाींचा रुग्ीाींना गुी य त नसयान  सजर 
औषधाींच्या गुीवरत्त दादत शींका तनमािी झायाच  मा   म , २०१६ मय  वरा त्याजरम्यान 
तनजशिनास हल ,    खर  ह   काय, 
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(२) डसयास, करार पजतीन  शासकीय औषधाींची मोठ्या प्रमाीात खर जी क ली ्ात डसनू 
पुरवरठा करीाऱ्या कीं पन्या खा्गी प्रयोगशाळातनू  ी औषध  तपासनू घ त डसयान  औषधाींच्या 
गुीवरत्त दादत प्रश्नर्चन्  तनमािी  ोत डसयाच  औषध क्ष त्रातील तज्ज्ञाींनी मत व्यक्त क ल ,    
 ी खर  ह   काय, 
(३) डसयास, उपरोक्त प्रकरीी शासनान  चौकशी क ली ह   काय, चौकशीत काय हढळून 
हल  वर त्यानुसार शासकीय रुग्ीालयातील औषधाींचा ज्ाि सुधारी दादत कोीती कायिवरा ी 
क ली वरा करण्यात य त ह  , 
(४) नसयास, ववरलींदाची कारी  काय ह  त ? 
 
डॉ. दीपि सािांत (१७-०१-२०१७) : (१) वर (२)    खर  ना ी. 
     हरोग्य स वरा सींचालनालयाच्या डखत्याररतील हरोग्य सींस्थाींसाठी पुरवरठा करण्यात 
य ीाऱ्या औषधाींची गुीवरत्ता तपासीी एनएदीएल (नॅशनल ॲक्र चीशन दोचि र्ॉर  ्स््ीींग ॲण्च 
कॅशलब्र ्ीींग लॅदरो्री्) कचून मान्यता प्राप्त प्रयोगशाळा मार्ि त करण्यात य त . सजर ू 
तपासीी ड वराल समाधानकारक हयानींतरच औषधाींच्या ववरतरीास परवरानगी ज ण्यात य त . 
(३) वर (४) प्रश्न उ्भ ावरत ना ी. 

___________ 
ग्रामवििास विभागाांतगतं गािातील नव्या रस्त्याची दाांधणी आिण  

्ुन्द्याांची डागडु्ी तनधी अभािी खोळांदल्यादादत  
(२१)  २०७०४ (१८-०८-२०१६).   श्री.हररससांग राठोड, श्री.सां्य दत्त, श्री.सुभाष झाांदड :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ग्रामववरकास ववरर्ागाींतगतं गावरातील नव्या रस्त्याची दाींधीी हखी ्ुन्याींची चागचु्ी तनधी 
डर्ावरी खोळींदयान  राज्यर्रातील गावर  डस्वरच्छ झाली डसून स्वरच्छ र्ारत डशर्यानाला खीळ 
दसयाच  र्चत्र मा   एवप्रल, २०१६ मय  वरा त्याजरम्यान तनजशिनास हल ,    खर  ह   काय, 
(२) डसयास, राज्यर्रातील गावरख चयातील रस्त्याची काम  २५/१५ या ल खा शशषिकाखाली 
करण्यात य तात राज्यर्रातील हमजाराींनी कामासाठी दजल या पत्राींची डींमलद्ावरीी करण्यात 
हली नसयाची माद ती तनजशिनास हली ह  ,    खर  ह   काय, 
(३) डसयास, गावरातील नव्या रस्त्याींची दाींधीी हखी ्ुन्याींची चागचु्ीसाठी ज ण्यात य ीारा 
तनधी ववरतरीत करण्यादादत शासनान  कोीती कायिवरा ी क ली वरा करण्यात य त ह  , 
(४)  नसयास, ववरलींदाची कारी  काय ह  त ? 
  
श्रीमती पांि्ा मुांड े(२७-१२-२०१६) : (१)    खर  ना ी. 
(२) वर (३) सन २०१६-१७ या हर्थिक वरषािसाठी उपलब् ध तनधी वर कामाची तनकच ववरचारात 
घ ऊन शासनाकच  लोकप्रतततनधीींच्या मागीीनुसार प्राप्त प्रस्तावराींतील कामाींना मा   ऑक््ोदर, 
२०१६ मय  रुपय  ६४७९५.१२ लक्ष तनधी मी्ं ूर करण्यात हल ला ह  . सजर मी्ं ूर तनधीपैकी 
२०% प्रमाी  सींदींर्धत यींत्रीाींना तनधी ववरतरीत करण्यात हला ह  . 
(४) प्रश्न उ्भ ावरत ना ी. 

___________ 
 



ववर.प. ४ (15) 

राज्यात र्ळे ि भा्ीपाला विक्री िें द्र सुरु िरण्यादादत 
  

(२२)  २१२२९ (१९-०८-२०१६).   श्री.्नादथन चाांदरूिर, श्री.सां्य दत्त :  सन्माननीय पणन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात दजलीच्या धतती वरर श तकऱ्याींना र्ायज शीर ठरल ली राषरीय च डरी ववरकास मींचळाची 
र्ळ  वर र्ा्ीपाला ववरक्री कें द्र  सरुु करण्यादादत सामी्ं स्य करार करण्याच   मा.स कार मींत्री 
याींनी ्ाद र क याच  मा   एवप्रल, २०१६ मय  वरा त्याजरम्यान तनजशिनास हल ,    खर  ह   
काय, 
(२) डसयास, श तकऱ्याींना थ ् लार् ज ीारी  ी यो्ना राज्यात कायािलन्वरत करण्यादादत 
शासनान  कोीती कायिवरा ी क ली वरा करण्यात य त ह  , 
(३) नसयास, ववरलींदाची कारी  काय ह  त ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (१७-०१-२०१७) : (१)  ोय. 
(२) मींत्री (पीन) याींनी दजनाींक १६ एवप्रल, २०१६ रो्ी दजली य थ  नॅशनल च डरी च व् लपमें् 
दोचािन  (एन.ची.ची.दी.) सुरु क ल या ‘सर्ल’ च्या ववरतरी कें द्राला र् ् ज वरून दजली श रात 
ता्ी र्ळ  वर र्ा्ीपाला ववरतरी व्यवरस्थ ची पा ीी क ली ह  . या पा ीीनींतर एन.ची.ची.दी.ला 
दजनाींक १८/०६/२०१६ रो्ीच्या पत्रा्वरार  राज्यातील पीन ववरर्ागाशी सींदींर्धत माद ती ज ऊन 
त्याींच्या मजतीन  राज्यात प्रकप सुरु करण्यासाठी मागिजशिन करण्याची ववरनींती करण्यात 
हल ली ह  . 
(३) प्रश्न उ्भ ावरत ना ी.  

___________ 
अततविशेषोपचार रुग्णालय, नागपरू येथील डॉक्टरच ेि िमथचाऱयाांची पदे भरण्यादादत 

 

(२३)  २१३७६ (२३-०८-२०१६).   प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.समतेश भाांगडडया :   
सन्माननीय िैद्यिीय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर य थील डततववरश षोपचार रुग्ीालयातील चॉक््र वर कमिचाऱ्याींच  ७५८ ररक्त पजाचा 
प्रस्तावर शासनाकच  ग या वरषिर्रापासून प्रलींत्रदत डसयाच  दजनाींक ३० माचि, २०१६ रो्ी वरा 
त्यासुमारास तनजशिनास हल ,    खर  ह   काय, 
(२) डसयास, सजर रुग्ीालयातील चॉक््रच  वर कमिचाऱ्याींच  ररक्त पज  र्रण्यासाठी सजर 
प्रस्तावराला मी्ं ूरी ज ण्यादादत शासनान  कोीती कायिवरा ी क ली वरा करण्यात य त ह  , 
(३) नसयास, ववरलींदाची कारी  काय ह  त ? 
 
श्री. धगरीष महा्न (१६-१२-२०१६) : (१), (२) वर (३)    खर  ना ी. तथावप शासकीय वरै्यकीय 
म ाववर्यालय वर डततववरश षोपचार रुग्ीालय, नागपूर य थ  ची.एम. वर एम.सी.एच. डभयासक्रम 
सुरु करण्याकरीता सींस्थ न  साजर क ल या प्रस्तावरासींजर्ाित शासन हज श दजनाींक ०२/०६/२०१६ 
डन्वरय  वरगि-१ त  वरगि-३ मधील तनयशमत १०० पज  वर वरगि-३ वर वरगि-४ ची ३५ पज  
(दा्ययींत्री मार्ि त काम  करुन घ ी ) तनमािी करण्यात हली ह  त. 

___________ 
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ग्रामपांचायतीांना स्िायत्ता देण्यािरीता विविध वििास िामाांिरीता  
िाटप िरण्यात येणारा तनधी अखधचथत राहहल्यादादत 

  

(२४)  २१४०५ (१८-०८-२०१६).   श्री.समतेश भाांगडडया, प्रा.अतनल सोले : सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनामारं्त ग्रामपींचायतीींना स्वरायत्ता ज ण्याकरीता ववरववरध ववरकास कामाींकरीता सरळमागे 
वरा्प करण्यात य ीारा तनधी डखर्चित राद यास या तनधीचा गैरप्रकार  ोऊ नय  याकरीता  ा 
डखर्चित तनधी शासनाकच  ्मा करण्याच  हज श तनगिशमत झायाच  वरतृ्त दजनाींक १६ म , 
२०१६ रो्ी वरा त्याजरम्यान तनजशिनास हल ,    खर  ह   काय, 
(२) डसयास, सजर तनधीतून रादववरण्यात य ीाऱ्या सवरि यो्नाींच्या मी्ं ूरी, ताींत्रत्रक मान्यता वर 
तनववरजा प्रतक्रया ल् ा परीषज यींत्री मारं्त  ोत डसयान  ववरलींद  ोत डसयाच  तनजशिनास 
य त ह  ,     ी खर  ह   काय, 
(३) डसयास, डन क ववरववरध ववरकासात्मक कामाींच्या तनधी मीं्ूरी प्रतक्रय तील ववरलींदामुळ  तस च 
मीं्ूरी प्रतक्रय त हर्थिक वरषि सींपयान  तनधी परत ्ातो,     ी खर  ह   काय, 
(४) डसयास, उपरोक्त प्रकरीी शासनान  चौकशी करुन सींदींर्धत जोषीींवरर कोीती कारवराई 
क ली वरा करण्यात य त ह   ? 
 
श्रीमती पांि्ा मुांड े(२७-१२-२०१६) : (१)    खर  ह  . 
     ववरववरध यो्नाींचा तनधी ज्या हर्थिक वरषती  प्राप्त झाला त्या हर्थिक वरषाित तकीं वरा पुढील 
वरषाित खचि करण्याची मान्यता डसून  ी जोन् ी हर्थिक वरष े सींपयावरर ी रक्कम डखर्चित 
राद यास त्यास खचि करण्याची परवरानगी नसयान  दजनाींक १३ म , २०१६ च्या शासन 
पररपत्रकान्वरय  डखर्चित रकमा र्रण्यादादत सूचना ज ण्यात हया ह  त. 
(२) वर (३)    खर  ना ी. 
     ववरत्त ववरर्ाग शासन तनीिय दजनाींक ६ ्ून, २००८ नुसार प्राप्त झाल ला तनधी पुढील 
हर्थिक वरषािमय  खचि करण्याची परवरानगी डसयान  तनधी खचि करण्यात य तो. 
(४) प्रश्न उ्भ ावरत ना ी. 

___________ 
 

आयुष सांचालनालयाांतगथत िैद्यिीय अधधिाऱयाांिर होत असलेल्या अन्द्यायादादत 
 

(२५)  २१५३१ (२३-०८-२०१६).   श्री.नागो गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :   
सन्माननीय िैद्यिीय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  हयुष वरै्यकीय डर्धकारी, वरै्यकीय पजवरीधारक वर पजव्युत्तर डसताना वरगि ३, 
डरा्पत्रीत ज्ाि डसी  डततशय डन्यायकारक डसून प्रशासनात तींत्रज्ञ वर पररचाररका वरगािच्या 
कामाची ज खर ख वर तनयींत्री ठ वरताींना डचची य त ,    खर  ह   काय, 
(२) डसयास, स ावरा वर तन हयोगाप्रमाी  सवरि वरै्यकीय डर्धकाऱ्याींना प्रथम प्रवर श वर तनश्र ीी 
१५,६००, ग्र च प  ५४०० डसताना, र्क्त् ा हयुष सींचालनालयाींतगित वरै्यकीय डर्धकाऱ्याींना 
वर तनश्र ीीत हतासुद्धा ९३०० वर ग्र च प  ४४०० ज ण्यात हल ला ह  ,     ी खर  ह   काय, 
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(३) तस च, राज्यातील सुमार  १०,००० वरै्यकीय डर्धकाऱ्याींना पजव्युत्तर पजवरीधारकाींना स ा 
वर तनवराढ वर पजवरीधारकाींना तीन वर तनवराढ शमळत ह  , परींतु सजर वरै्यकीय डर्धकारी 
यापासून वरींर्चत ह  त,    खर  ह   काय, 
(४) राज्यातील सवरि वरै्यकीय डर्धकारी वर डयापकाींना ३५ ्क्क  व्यवरसायरोध र्त्ता शमळत 
डसून र्क्त ४२ वरै्यकीय डर्धकाऱ्याींना व्यवरसायरोध र्त्ता डनजु्ञ य डसताना ी ६ वर  वर तन 
हयोग लागू  ोऊन ८ वरष ेझाली तरी ५ व्या वर तन हयोगानुसार ज ण्यात य त डसून ी १५ 
वरषांपासून डततररक्त कायिर्ारावरर डयापनाच  काम सुरू ह   तस च डर्धकाऱ्याींची डन क पज  
ररक्त डसयामळु  वरै्यकीय डर्धकारी पजोन्नतीपासून वरींर्चत ह  त,     ी खर  ह   काय, 
(५) डसयास, उपरोक्त प्रकरीी शासनान  कोीती कायिवरा ी क ली वरा करण्यात य त ह   ? 
 
श्री. धगरीष महा्न (०९-०१-२०१७) : (१)  ोय, शासन स्तरावरर हयुवरेज ववरस्तार डर्धकारी 
याींना रा्पत्रत्रत ज्ाि  ज ण्याचा प्रस्तावर शासनाच्या ववरचाराधीन ह  . 
(२) स ाव्या वर तन हयोगाप्रमाी  ववरत्त ववरर्ागान  सवरि वरै्यकीय डर्धकाऱ्याींच्या पजाचा ग्र च प  
रुपय  ४४०० वराढ करुन रुपय  ४६०० करण्यात हला ह  . 
(३)  ोय. डसा शासन तनीिय सावरि् तनक हरोग्य ववरर्ागान  दजनाींक १४/१२/२०११ रो्ी 
तनगिशमत क ला ह  . 
(४) स ाव्या वर तन हयोगामय  डततररक्त वर तनवराढी ज ण्यादादत कोीत  ी तनयम क ल ल  
ना ीत. यास्तवर, पजव्युत्तर पजवरीधारक वरै्यकीय डर्धकाऱ्याींना ६ डततररक्त वर तनवराढी मीं्ूर 
करण्याचा प्रश्न उ्भ ावरत ना ी. 
(५) प्रश्न उ्भ ावरत ना ी. 

___________ 
 

पारसशिनी (ल्.नागपूर) तालुक्यात िृषी विभागाच्या मायमातून माती पररक्षण िें द्र ि 
शेतिऱयाांना आधुतनि शेती प्रसशक्षण िें द्र स्थापन िरण्यादादत 

 
(२६)  २१७२७ (१२-०८-२०१६).   श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागो 
गाणार : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पारशशवरनी (ल्.नागपूर) तालकु्यात कृषी ववरर्ागाच्या मायमातून माती पररक्षी कें द्र वर 
श तकऱ्याींना हधुतनक श ती प्रशशक्षी कें द्र स्थापन करण्याची मागीी मा   म , २०१६ मय  वरा 
त्याजरम्यान क याच  तनजशिनास हल ,    खर  ह   काय, 
(२) डसयास, उक्त प्रकरीी शासनान  चौकशी क ली ह   काय, चौकशीत काय हढळून हल  
वर त्नुसार सजर तनवर जनावरर शासनान  कोीती कायिवरा ी क ली वरा करण्यात य त ह  , 
(३) नसयास, ववरलींदाची कारी  काय ह  त ? 
 
 

श्री. पाांडुरांग रु्ां डिर (१७-०१-२०१७) : (१) एवप्रल, २०१६ मय  डशा हशयाच  पत्र प्राप्त झाल  
ह  . 
(२) श तकऱ्याींना हधुतनक श ती प्रशशक्षी कें द्र स्थापन करण्यादादत शासन स्तरावरर कोीत  ी 
धोरी ना ी. 
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     नागपूर ल््यातील प्रत्य क उपववरर्ागात मजृ चाचीी प्रयोगशाळा स्थापन्याचा ल् ा 
तनयो्न सशमतीच्या तनधीमधून करण्यादादत कृषी सशमतीच्या सर् त प्रस्ताववरत क ल   ोत . 
त्यानुषींगान  प्रत्य क उपववरर्ागस्तरावरर मजृ चाचीी प्रयोगशाळा स्थापन करी दादतचा प्रस्तावर 
ल् ा तनयो्न सशमतीपुढ  साजर करण्यात हला ह  . त्यानुषींगान  कायिवरा ी करण्यात य त 
ह  . 
(३) प्रश्न उ्भ ावरत ना ी. 

___________ 
 

नांदरूदार नगरपररषदेने आयएचएसडीपी यो्नेंतगथत दाांधलेल्या घराांमये  
देिायदेशीरपणे घुसखोरी िरणाऱयाांिर िारिाई िरणेदादत 

(२७)  २१७२८ (२४-०८-२०१६).   श्री.चांद्रिाांत रघुिांशी :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नींजरूदार नगरपररषज न  हयएचएसचीपी यो्नेंतगित दाींधल या घरात का ीींनी 
द कायज शीरपी  घुसखोरी क ली ह  ,    खर  ह   काय, 
(२) डसयास, यादादत शासनान  चौकशी करून द कायज शीरपी  घसुखोरी करीाऱ्याींवरर कोीती 
कारवराई क ली वरा करण्यात य त ह  , 
(३) नसयास, ववरलींदाची कारी  काय ह  त ? 
 
श्री. देिेंद्र र्डणिीस (०९-०२-२०१६) : (१)  ोय. 
(२) ल् ार्धकारी वर ल् ा पोलीस डर्धक्षक याींच स  सींदींर्धताींची दजनाींक २१ नोव् ेंदर, २०१६ 
रो्ी ल् ास्तरावरर दैठक हयोल्त करण्यात हली  ोती. 
      सजर दैठकीत द कायज शीर तादा घ तल या डपात्र लार्ार्थयांकचून घरकुल  खाली 
करण्यादादत कायिवरा ीकरीता सूचना ज ण्यात हया ह  त. 
      डपात्र लार्ार्थयांकचून घरकुल  ररकामी करुन घ ण्याची कायिवरा ी दजनाींक ३१ डचसेंदर, 
२०१६ पयतं पूीि करण्याच  तनजेश ल् ार्धकारी, नींजरूदार याींना दजल ल  ह  त. 
(३) प्रश् न उ्भ ावरत ना ी. 

___________ 
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रा्ीि गाांधी ्ीिनदायी आरोग्य यो्नेंतगथत िॅशलेस  
विमा यो्नेच्या सेिेमये उणीिा असल्यादादत 

(२८)  २१८६१ (२०-०८-२०१६).   श्री.धनां्य मुांड,े श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अमरससांह पांडडत :   सन्माननीय सािथ् तनि आरोग् य आिण िुटुांद िल्याण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात रा्ीवर गाींधी ्ीवरनजायी हरोग्य यो्नेंतगित जदुिल घ्काींसाठी रादवरया ्ाीाऱ्या 
कॅशल स ववरमा यो्न च्या मायमातून दजया ्ाीाऱ्या स वर मय  डन क उीीवरा डसयाच  मा   
एवप्रल, २०१६ मय  वरा त्याजरम्यान तनजशिनास हल ,    खर  ह   काय, 
(२) डसयास, रुग्ीाच्या हरोग्यावरर पररीाम करीाऱ्या तनकृष् ज्ािच्या उपकरीाींचा वरापर 
करी  इत्याजी दादी तनजशिनास हया ह  त,     ी खर  ह   काय, 
(३) डसयास, उपरोक्त प्रकरीी शासनान  चौकशी करुन कोीती कायिवरा ी क ली वरा करण्यात 
य त ह  , 
(४) नसयास, ववरलींदाची कारी  काय ह  त ? 
 

डॉ. दीपि सािांत (०९-०१-२०१७) : (१) वर (२) ना ी. 
रा्ीवर गाींधी ्ीवरनजायी हरोग्य यो्नेंतगित मा   सप् े्ंदर, २०१६ डख र एकुी 

१०.१२ लाख शस्त्रतक्रया/उपचार झाल ल  ह  त. लार्ाथती  शशधापत्रत्रका वर वरैध ओळखपत्राच्या 
हधार  यो्न च्या डींगीकृत सरकारी तस च खा्गी रुग्ीालयामय  उपचार घ ऊ शकतात. 
यो्न च्या तनयमाप्रमाी  रुग्ी एखाजया उपचारास पात्र डसयास, त् यास या यो्नेंतगित 
डींगीकृत रुग्ीालयामय  मोर्त उपचार दजल  ्ातात. 
(३) वर (४) प्रश्न उ्भ ावरत ना ी. 

___________ 
  

राज्यामये ५० टक्िेपेक्षा िमी आणेिारी असलेली गािाांना दषु्ट्िाळी सिलती देण्यादादत 
(२९)  २१९५० (१९-०८-२०१६).   श्री.सा्ं य दत्त :   सन्माननीय मदत ि पुनिथसन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यामय  ५० ्क्क प क्षा कमी ही वरारी डसल ली गावर  शासनान  ्ाद र क ली,    खर  
ह   काय, 
(२) डसयास, जषुकाळी गावराींना वर ५० ्क्क  प क्षा कमी ही वरारी डसल या गावराींना 
कोीकोीत्या सवरलती शासनान  दजया ह  त, 
(३) डसयास, या सवरि जषुकाळग्रस्त गावराींना वरी् त्रदल मार् सवरलत ्ाद र क ल  डसून सजर 
गावराना त्या सवरलती ज ण्यादादत शासनान  कोीती कायिवरा ी क ली वरा करण्यात य त ह  , 
(४) नसयास, ववरलींदाची कारी  काय ह  त ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-०१-२०१७) : (१)  ोय,    खर  ह  . 
(२) म सूल वर वरन ववरर्ाग दजनाींक २० ऑक््ोदर, २०१५ च्या शासन तनीियान्वरय  वर दजनाींक ९ 
नोव् ेंदर, २०१५ च्या शासन तनीियान्वरय  सन २०१५-१६ च्या खरीप  ींगामातील  ींगामी पसै वरारी 
५० पैशाींप क्षा कमी डसल या गावराींमय  खालील उपाययो्ना ्ा ीर करण्यात हया ह  त. 

१)  ्मीन म सूलात सु्  
२)  कृषी पींपाच्या चालू वरी् ज यकात ३३.५% इतकी सु् 
३)  शाल य/म ाववर्यालयीन ववर्यार्थयाचं्या परीक्षा शुकात मार्ी 
४)  हवरश्यक त थ  वपण्याच  पाीी पुरववरण्यासाठी क्कसिचा वरापर 
५)  जषुकाळसदृश्य पररलस्थती ्ा ीर क ल या गावरात श तकऱ्याींच्या श तीच्या पींपाची 

वरी् ्ोचीी खींचीत न करी . 
(३) जषुकाळ ्ा ीर क यानींतर राज्य शासनाकचून जषुकाळग्रस्त गावराींसाठी/श तकऱ्याींसाठी 
्यावरयाच्या सोयी-सवरलती या दजनाींक ३ नोव् ेंदर, २०१५ च्या शासन तनीियान्वरय  मीं्ूर 
करण्यात हया ह  त. त्याप्रमाी  कृषी पींपाच्या चाल ू वरी् ज यकात ३३.५% इतकी सू् वर 
जषुकाळसदृश्य पररलस्थती ्ा ीर क ल या गावरात श तकऱ्याींच्या श तीच्या पींपाची वरी् ्ोचीी 
खींचीत न करी  ्या उपाययो्ना ्ाद र करण्यात हया ह  त. 
(४) प्रश्न उ्भ ावरत ना ी. 

___________ 
  

राज्यातील िामगार विमा रुग्णालये शासनान ेचालविण्याच्या प्रस्तािादादत 
 

(३०)  २२००८ (२०-०८-२०१६).   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.अतनल 
भोसले, श्री.धना्ं य मुांड,े श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि १४९३२ ला हदनाांि १८ माचथ, २०१६ रो्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय 
सािथ् तनि आरोग् य आिण िुटुांद िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सुरु डसल या राज्य कामगार ववरमा यो्न च्या त रा रुग्ीालयाींची जरूवरस्था 
झायान  कामगाराींच्या हरोग्याचा प्रश्न तनमािी झायाच  मा   ्ून, २०१६ मय  वरा 
त्याजरम्यान तनजशिनास हल ,    खर  ह   काय, 
(२) डसयास, २३८० खा्ा डसल ली १३ कामगार ववरमा रुग्ीालय  राज्य शासनान  चालवरावरीत 
डसा प्रस्तावर हरोग्य खात्यान  क याच  दजनाींक १ म , २०१६ रो्ी वरा त्यासुमारास तनजशिनास 
हल ,    खर  ह   काय, 
(३) डसयास, कोीत्या खात्याकच  सजर प्रस्तावर मीं्ुरीसाठी प्रलींत्रदत ह  , उक्त प्रकरीी 
शासनान  चौकशी क ली ह   काय, चौकशीच्या डनुषींगान  कोीती कायिवरा ी क ली वरा करण्यात 
य त ह  ,   
(४) नसयास, ववरलींदाची कारी  काय ह  त ? 
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डॉ. दीपि सािांत (२८-१२-२०१६) : (१)    डींशत: खर  ह  . 
     राज्य कामगार यो्ना  ी राज्य कामगार ववरमा म ामींचळ याींच्यामार्ि त रादववरली ्ात . 
सन २०१० मय  सींपुीि राकाववर यो्ना म ामींचळाकच   स्ताींतरीत करण्यादादत मा.राज्य 
मींत्रत्रमींचळान  तनीिय घ तला  ोता. मात्र राकाववर यो्न च्या  स्ताींतरीाची कायिवरा ी प्रलींत्रदत 
 ोती. त्यामुळ  नववरन धोरीात्मक तनीिय न झायान  तस च तनधी उपलब्ध  ोऊ शकल  ना ी वर 
त् यामुळ  खचि करता हला ना ी. त्यामळु  राकाववरयो रुग्ीालयाींच्या चागचु्ीवरर खचि करता 
हला ना ी. 
(२)    डशत: खर  ह  . 
     मा.कें द्रीय राज्यमींत्री (श्रम वर रो्गार) याींनी डचसेंदर, २०१४ मय  दजल या मुींदई र् ्ीच्या 
वर ळ स पत्रकार पररषज त राकाववर यो्ना राज्य शासनान  चालवरावरी डस  ्ाद र क ल  ह  . 
तथावप या सींजर्ाित कें द्र शासनाकचून ड्याप ल खी सुचना प्राप्त झाल ली ना ी. 
     मात्र “राज्य कामगार डर्धतनयम (सुधारीत) २०१०” मय  ववरद त तरतूजी ववरचारात घ ऊन 
मा.राज्य मींत्रत्रमींचळान  राज्यस्तरीय राकाववर म ामींचळ स्थावपत करण्यादादत तनीिय घ तला 
ह  . सजर म ामींचळ स्थावपत झायानींतर त्याींच्यामार्ि त राकाववरयो रुग्ीालय  चालववरण्यात 
य तील. 
(३) प्रश्न उ्भ ावरत ना ी. 
(४) प्रश्न उ्भ ावरत ना ी. 

___________ 
 

मुांदईतील चौिाांच ेनामिरणादादत 
  
(३१)  २२१४९ (२३-०८-२०१६).   अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींदईतील चौकाींच  नामकरी करण्याची ववरशशष् प्रतक्रया म ानगरपाशलक न  ठरवरून दजली 
डसून एकाच थोर व्यक्तीच  नावर वर गवर गळया चौकाींना दजल  ्ात डसयामुळ  नागररक 
सींभ्रमात पचत ह  त,    खर  ह   काय, 
(२) डसयास, चौकाींच  नामकरी करण्यापूवरती  नव्या नावराखाली ्ुन  नावर शलद ण्यादादत 
म ानगरपाशलक न  तनयम करुन त्याींच  पालन करण्यादादत कोीती कायिवरा ी क ली वरा करण्यात 
य त ह  , 
(३) नसयास, ववरलींदाची कारी  काय ह  त ? 
  
श्री. देिेंद्र र्डणिीस (१०-०२-२०१७) : (१) द ृन्मुींदई म ानगरपाशलक च्या दजनाींक १३ एवप्रल, 
२०१० च्या ठरावर क्रमाींक ४४ नुसार, हख्यातयक त प्रशसज डसल या ऐतत ाशसक हखी 
ख्यातनाम व्यक्तीींचा डपवराज वरगळता एकाप क्षा डर्धक रस्त  तकीं वरा चौक याींना एकाच 
व्यक्तीींच  नावर ज ता य त ना ी. मुींदई श र, पूवरि उपनगर  हखी पलश्चम उपनगरातील रस्त  
तकीं वरा चौकाींपकैी एका चौकास स्वरतींत्रपी  त्याींची नावर  ज ता य तात. 
(२) सजर ठरावर क्रमाींक ४४ मधील तनकषाींनुसार ववर्यमान रस्त्याींना / चौकाींना ज ण्यात हल ली 
र्ारतीय व्यक्तीींची नावर  डपवराजात्मक पररलस्थती ख री् दजलण्यात य त ना ीत. नगररचना 
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यो्ना, सुधार यो्ना या डींतगित क्रमाींक ज ण्यात हल या रस्त्याींना नावर  ज ण्यात य ऊ 
शकतात. परींत ु उक्त यो्नेंतगित डगोजरच ज ण्यात हल ल  क्रमाींक सींदींर्धत रस्त्याींच्या 
नामर्लकावरर जशिववरी  डप क्षक्षत ह  . तथावप कोीत्या ी ववरर्ागात पूवरती  नावर डसल या 
चौकाींच  नव्यान  नामकरी करण्यात हल ल  ना ी. 
(३) प्रश् न उ्भ ावरत ना ी.  

___________ 
 

िोल्हापूर ल्ल््यातील अांगणिाडयाांना ्ागा देण्यादादत 
  

(३२)  २३२१४ (२०-०८-२०१६).   श्री.सते्  ऊर्थ  दांटी पाटील :   सन्माननीय महहला ि दाल 
िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) को ापुरात एकूी ३३९४ डींगीवराचयाींपैकी २४४२ डींगीवराचयाींसाठी इमारत नसयान  
शाळ तील ररकाम्या खोयाींमय , ग्रामपींचायत इमारती, समा् मींजीर, र्ाचयाच्या खोया घ ऊन 
डींगीवराचया सुरू ह  त,    खर  ह   काय, 
(२) डसयास, को ापूर ल् यातील इमारती नसल या २४४२ डींगीवराचयाींना ्ागा 
ज ण्यासाठी शासनान  कोीती कायिवरा ी क ली वरा करण्यात य त ह  , 
(३) नसयास, ववरलींदाची कारी  काय ह  त ? 
  
श्रीमती पांि्ा मुांड े (१७-१२-२०१६) : (१) वर (२) को ापूर ल््यातील एकूी ३३९४ 
डींगीवराडयाींपैकी २१९८ कें द्राींना स्वरत:ची इमारत ना ी. 
     डींगीवराची इमारत दाींधकामासाठी ल् ा तनयो्न ववरकास सशमतीकचून तरतूज उपलब्ध 
 ोत डसून सजर तरतूजीतनू डींगीवराची इमारत दाींधकाम  पूीि क ली ्ातात. सन २०१५-१६ 
मय  ल् ा तनयो्न ववरकास सशमतीकचून १८७ डींगीवराची इमारत दाींधकामाींना तनधी मीं्ूर 
झाला डसून सजरची काम  माचि, २०१७ पयतं पूीि  ोीार ह  त. 
(३) प्रश् न उ्भ ावरत ना ी. 

___________ 
राज्यातील आहदिासी यो्नाांतील गैरव्यिहाराच्या चौिशी अहिालास विलांद झाल्यादादत 

(३३)  २३५८८ (१६-१२-२०१६).   श्री.वि्य ऊर्थ  भाई धगरिर, आकिथ .अनांत गाडगीळ :   
सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील हदजवरासी समा्ाच्या ववरकासासाठी रादववरण्यात य त डसल या ववरववरध 
यो्नाींमधील गैरव्यवर ाराची चौकशी करीाऱ्या तनवरतृ्त न्यायमूतींच्या डयक्षत खालील 
सशमतीवरर मागील जोन वरषांत रुपय  ३ को्ीीं ून डर्धक खचि झायाच  तनजशिनास हल  ह  ,    
खर  ह   काय, 
(२) डसयास, सजर सशमतीला ६ मद न्याींच्या हत ड वराल साजर करी  दींधनकारक 
डसताना ी मागील जोन वरषांत ५ वर ळा मुजतवराढ दजली डसून हता पुन् ा ६ मद न्याींची 
मुजतवराढ ज ण्यात हली ह  ,     ी खर  ह   काय, 
(३) डसयास, यादादत शासनान  कोीती कायिवरा ी क ली वरा करण्यात य त ह  , 
(४) नसयास, ववरलींदाची कारी  काय ह  त ? 
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श्री. विष्ट् णु सिरा (०१-०२-२०१७) : (१) ना ी.    खर  ना ी. सजर सशमतीवरर मा   ऑक््ोदर, 
२०१६ डख र रुपय  १,९३,५७,३३३/- इतका खचि झाल ला ह  . 
(२)  ोय,    खर  ह  . चौकशी सशमतीला या प्रकरीातील सवरि व्यक्ती/जावर जार याींना समन्स 
काढून त्याींच्या साक्षी नोंजववरी , उल् तपासीी घ ी , इत्याजी कामाकररता तस च ्नद त 
यार्चका क्र.१५३/२०१२ मय  यार्चकाकत्यािन  क ल या प्रत्य क हरोपाींची श ातनशा करण्याकररता 
प्रत्यक्ष स्थळ/ कायािलय  याींची पा ीी करुन वरस्तुलस्थती ्ाीून घ्यावरी लागत डसयामुळ  या 
सवरि कामका्ासाठी ववर ीत कालावरधी पयािप्त नसयान  वरारींवरार मुजतवराढ ज ण्यात हल ली ह  . 
(३) शासन तनीिय दजनाींक २६/९/२०१६ च्या शासन तनीिया्वरार  दजनाींक १७/७/२०१६ च्या पुढील 
स ा मद न्याच्या कालावरधीकररता सजर कालावरधीनींतर यापुढ  मुजतवराढ ज ण्यात य ीार ना ी या 
ड्ीवरर डींततम मुजतवराढ ज ण्यात हल ली ह  . सया चौकशी सशमतीच  कामका् डींततम 
्प्प्यात डसून, सशमतीन  सजर ड वराल शासनास साजर क यानींतर ड वरालानुसार सुचववरल या 
शशर्ारशी ववरचारात घ वरून न्यायालयाच्या तनीियानुसार शासन स्तरावररुन पुढील योग्य ती 
कायिवरा ी करण्यात य ईल. 
(४) प्रश्न उ्भ ावरत ना ी. 

___________ 
नासशि तालुिा ि ल्ल् हा हदीतीतील िाही गािाांतील शेत ्समनीांिर  

असलेल् या देिस् थान सांस् थानाच् या नोंदी िमी िरणेदादत 
 

(३४)  २३७८९ (३०-१२-२०१६).   डॉ.अपूिथ हहरे :  हदनाांि ३ ऑगस्ट, २०१६ रो्ी सभागहृाच्या 
पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराच्या यादी क्रमाांि १ मधील अताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि ५२७९ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ज वरस्थान ्शमनीच्या सींजर्ाित तत्काशलन राज्यमींत्री (म सुल) याींच्या 
डयक्षत खाली स्थापन सशमतीचा ड वराल शासनास मान्यत साठी साजर करण्यात हला ह  , 
   खर  ह   काय, 
(२) डसयास, नाशशक तालकुा वर ल् ा  द्दीतील तस च, राज्यात ववरववरध गावराींमधील श त 
्शमनीवरर त्रब्र्ीश कालावरधीपासून ज वरस्थानाच्या नोंजी डसयामुळ  श तकऱ्याींना त्याींच्या गर्ा 
र्ागववरी  कठीी  ोत डसयान  ज वरस्थान सींस्थानाच्या नोंजी कमी करण्यादादतच्या ड वरालास 
शासनान  मान्यता प्रजान क ली ह  ,     ी खर  ह   काय, 
(३) डसयास, उपरोक्त प्रकरीी शासनान  चौकशी करून श त ्शमनीवरर डसल या ज वरस्थान 
सींस्थानाच्या नोंजी कमी करण्यादादत कोीती कायिवरा ी क ली वरा करण्यात य त ह  , 
(४) नसयास, ववरलींदाची कारी  काय ह  त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०२-२०१७) : (१), (२), (३) वर (४) राज्यातील ज वरस्थान ्शमनीच्या 
सींजर्ाित तत्काशलन राज्यमींत्री (म सूल) याींच्या डयक्षत खाली गठीत सशमतीचा ड वराल 
शासनास साजर करण्यात हला डसून, सजर ड वराल शासन स्तरावरर ववरचाराधीन ह  . 
जरम्यानच्या कालावरधीत, राज्यातील ज वरस्थान ्शमनी याींच्या सींजर्ाित शासनाची र्ूशमका 
ठरववरण्याकरीता यादादत सवरकंष डभयास करुन शासनास योग्य शशर्ारशी करण्याकरीता 
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शासन तनीिय क्र. ्मीन-२०१६/प्र.क्र.१००/्-१, दजनाींक २३/३/२०१६ डन्वरय  प्रधान सर्चवर 
(म सूल) याींच्या डयक्षत खाली सशमती गठीत करण्यात हली ह  . सजर सशमतीचा ड वराल 
शासनास प्राप्त झायावरर त्यानुषींगान  पुढील कायिवरा ी करण्याच  सींकलपत ह  . 

___________ 
 

राज्यात शासिीय नोिरीसाठी ियोमयाथदेत िाढ िरण्याचा तनणथयादादत 
 

(३५)  २४४६७ (०४-०१-२०१७).   श्री.प्रिाश ग्सभये : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १४९८९ ला 
हदनाांि ३० माचथ, २०१६ रो्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात शासकीय नोकरीसाठी वरयोमयािज त वराढ करण्याचा तनीिय शासनान  मा   एवप्रल, 
२०१६ मय  वरा त्याजरम्यान घ तला ह  ,    खर  ह   काय, 
(२) डसयास, नोकरीसाठी स वरायो्न कायािलयात नावर नोंजीी क ल याींना नोकऱ्या शमळाव्यात 
म् ीून शासनान  कोीती कायिवरा ी क ली वरा करण्यात य त ह  , 
(३) नसयास, ववरलींदाची कारी  काय ह  त ?   
  
श्री. देिेंद्र र्डणिीस (०८-०२-२०१७) : (१)  ोय, शासन स वर तील प्रवर शासाठी, खुया प्रवरगाितील 
उम जवराराींसाठी डसल ली ३३ वरष े  ी कमाल वरयोमयािजा ५ वरषानंी वराढवरून त्याींची कमाल 
वरयोमयािजा ३८ वरष ेवर मागासवरगती य उम जवराराींसाठी डसल ली ३८ वरषे  ी कमाल वरयोमयािजा ५ 
वरषािनी वराढवरून त्याींची कमाल वरयोमयािजा ४३ वरष े करण्यादादत दजनाींक २५/०४/२०१६ च्या 
शासन तनीियान्वरय  हज श दजल ल  ह  त. 
(२) वर (३) नोकरीसाठी स वरायो्न कायािलयात नावर नोंजीी क ल याींसाठी कौशय ववरकास वर 
उ्यो्कता ववरर्ागाींतगित डसल ली कौशय ववरकास, रो्गार वर उ्यो्कता कें द्र  याींच्यामार्ि त 
द रो्गार उम जवराराींसाठी ग्रींथालय सदृश डभयाशसका तनमािी करी , रो्गार म ळावर  हयोल्त 
करी , द रो्गाराींची स वरा स कारी सींस्था स्थापन करी , हदजवरासी उम जवराराींसाठी रो्गार वर 
स्वरयींरो्गार प्रशशक्षी वर मागिजशिन कें द्र, सुशशक्षक्षत द रो्गाराींसाठी रो्गार प्रोत्सा न कायिक्रम, 
कौशय ववरकास, रो्गार वर उ्यो्कता कें द्रामय  व्यवरसाय मागिजशिन वर समुपज शन कें द्राची 
स्थापना, प्रमोज म ा्न कौशय वर उ्यो्कता ववरकास डशर्यान या सारख  कायिक्रम 
रादववरण्यात य त ह  त. 

___________ 
रत्नाधगरी ल्ल््यात पलुाांचा ताांत्रत्रि सिेक्षण िरणारे पूल तपासणी युतनट मागील तीन 

महहन्द्याांपासून सािथ् तनि दाांधिाम विभागािड ेदांद अिस्थेत असल्यादादत 
(३६)  २४९०३ (३०-१२-२०१६).   श्रीमती हुस्नदानू खसलरे्, श्री.सां्य दत्त, आकिथ .अनांत 
गाडगीळ :   सन्माननीय सािथ् तनि दाांधिाम (सािथ् तनि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सवरि त्रब्र्ीशकालीन पुलाींच  स्रक्चरल ऑडच् करण्याची घोषीा मा.मुख्यमींत्री 
याींनी क ली परींत ु रत्नार्गरी ल््यात पुलाींचा ताींत्रत्रक सवरेक्षी करीार  पूल तपासीी युतन् 
मागील तीन मद न्याींपासून सावरि् तनक दाींधकाम ववरर्ागाकच  दींज डवरस्थ त डसयाच  दजनाींक 
११ ऑगस््, २०१६ रो्ी तनजशिनास हल ,    खर  ह   काय, 
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(२) डसयास, उपरोक्त प्रकरीी सवरेक्षी करीार  पूल तपासीी युतन् व् ॅन नाजरुुस्त वर दींज 
डवरस्थ त डसण्याची कारी  काय  ोती, 
(३) डसयास, उक्त प्रकरीी शासनान  चौकशी क ली ह   काय, चौकशीत काय हढळून हल  
वर त्नुसार सजरील नाजरुुस्त यतुन् व् ॅन सुरु करुन रत्नार्गरी ल््यातील ्ुन्या पूलाींच  
ऑडच् करण्यादादत शासनान  कोीती कायिवरा ी क ली वरा करण्यात य त ह  , 
(४) नसयास, ववरलींदाची कारी  काय ह  त ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०२-२०१७) : (१)    डींशत: खर  ह  . 
    २४ म  त  २३ ्ून, २०१६ या कालावरधीमय  पलू पा ीी सींयींत्राच्या स ाय्यान  रत्नार्गरी वर 
शसींधुजगूि ल््यातील एकूी २३ मोठ्या पलुाींची सवरिकष पा ीी पीूि करण्यात हली. त्यानींतर 
पावरसामळु  पुलाींच्या पा ीीच  काम स्थर्गत करुन सींयींत्र रत्नार्गरी य थील ववरश्रामग ृाच  
हवरारात ठ वरण्यात हल   ोत . त्यानींतर ्ुल,ै २०१६ डख र सजरील यींत्र नाजरुुस्त झायाच  
तनजशिनास हल . 
(२) सजर तर्रत  पूल पा ीी सयींत्र सन १९८६ मय  खर जी क ल ल  डसून ब्राीं्ो स्कायशलप्् या 
ववरज शी दनावर्ीच  डसनू ३० वरषािपूवरती च  ्ुन  ह  . सजर सयींत्राच्या इींल्न वर क्लच या मखु्य 
घ्क यींत्री त त्रदघाच झायान  नाजरुुस्त  ोवरून सयींत्र दींज पचल   ोत . 
(३) सजर सींयींत्राच  इल्न तातचीन  मुींदई य थ  हीून वर सवरि जरुुस्ती काम  दजनाींक १८/०९/२०१६ 
रो्ी पूीि करण्यात हयानींतर दजनाींक ४/१/२०१७ डखर पयतं रत्नार्गरी ल््यातील २५ 
्ुन्या पलुाींच  ऑडच् करण्यात हल . 
     मात्र, त  सजर यींत्राच्या स ाय्यान  करण्यात हल  ना ी. कारी सजर यींत्राच्या स ाय्यान  
दजनाींक २१/९/२०१६ त  दजनाींक १७/१०/२०१६ या कालावरधीत राषरीय म ामागि ८ वररील वरसोवरा 
खाची पूल वर श ापूर तालुक्यातील राज्यमागािवररील काळू नजीवररील पुलाींची तपासीी क ल ली 
ह  . 

___________ 
 

आिणथ (ल्.यितमाळ) तहसील िायाथलयामधील ररक्त पदे भरण्यादादत 
 

(३७)  २५०८५ (१६-१२-२०१६).   श्री.ख्िा्ा देग, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय सामाल्ि 
न्द् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) हीती  त सील कायािलयामय  (ल्.यवरतमाळ) सी्ं य गाींधी, श्रावरीदाळ तनराधार इ.यो्ना 
रादववरण्यात य ीाऱ्या ववरर्ागातील पज  ररक्त ह  त,    खर  ह   काय, 
(२) डसयास, उपरोक्त ररक्त पजाींमुळ  म सुल कमिचाऱ्याींवरर डततररक्त कामाचा र्ार पचत 
ह  ,     ी खर  ह   काय, 
(३) डसयास, सजरील पज  र्री दादत शासनान  कोीती कायिवरा ी क ली वरा करण्यात य त 
ह  , 
(४) नसयास, ववरलींदाची कारी  काय ह  त ? 
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श्री. रा्िुमार दडोले (१५-०२-२०१७) : (१)  ोय. 
(२) वर (३) सीं्य गाींधी तनराधार डनुजान यो्ना, श्रावरीदाळ स वरा राज्य तनवरतृ्तीवर तन यो्ना 
तस च कें द्र पुरस्कृत यो्नाींचा वराढता व्याप ववरचारात घ ऊन ववरश ष स ाय्य कायिक्रमाींतगितच्या 
पजाींचा सुधारीत हकृतीदींध तनलश्चत करण्याची कायिवरा ी सुरु ह  . 
(४) प्रश् न उ्भ ावरत ना ी. 

___________ 
 

अमरािती विभागातील अल्पसांख्याि विभागाची िाम े्लदगतीने िरण्यादादत 
 

(३८)  २५०९१ (१६-१२-२०१६).   श्री.ख्िा्ा देग, श्री.आनांद ठािूर :  सन्माननीय अल्पसांख्याांि 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दाराव्या पींचवरावषिक यो्न तील कें द्रपुरस्कृत द ुक्ष त्रत्रय पींचवरावषिक यो्न तील कायिक्रमाींतगित 
डमरावरती ववरर्ागातील डपसींख्याक ववरर्ागाची काम  करण्याच  हज श शासनान  मा   ्नू, 
२०१६ मय  वरा त्याजरम्यान दजल  ह  त,    खर  ह   काय, 
(२) डसयास, उपरोक्त प्रकरीी शासनान  कोीती कायिवरा ी क ली वरा करण्यात य त ह  , 
(३) नसयास, ववरलींदाची कारी  काय ह  त ? 
  
श्री. विनोद तािड े (१७-०२-२०१७) : (१) वर (२)  ोय. १२ व्या पींचवरावषिक यो्न त कें द्र 
शासनाच्या डपसींख्याक कायि मींत्रालयान  द ुक्ष त्र ववरकास कायिक्रमाींतगित (MSDP) राज्यातील 
डमरावरती ववरर्ागातील दुलढाीा, वराशशम हखी यवरतमाळ ल््यातील शैक्षखीक वर 
हरोग्यववरषयक ववरकासकामाींना मान्यता दजली ह  . शासन ज्ञापन, दजनाींक २३/०५/२०१६ वर 
दजनाींक ६/०६/२०१६ डन्वरय  MsDP डींतगित मान्यताप्राप्त डमरावरती ववरर्ागातील दुलढाीा, 
वराशशम हखी यवरतमाळ ल््यातील शैक्षखीक वर हरोग्यववरषयक ववरकास कामाींना प्रशासकीय 
मान्यता प्रजान करण्यात हली डसून, शासन तनीिय, दजनाींक ३१/०३/२०१६ हखी दजनाींक 
३०/०४/२०१६ डन्वरय  MSDP डींतगित मान्यताप्राप्त ववरकास कामाींच्या डींमलद्ावरीीसाठी कें द्र 
+ राज्य द श्यातील पद या ्प्प्यातील तनधी सींदींर्धत ल् ार्धकारी याींना मीं्ूर करुन 
ववरतरीत करण्यात हला ह  . 
(३) प्रश्न उ्भ ावरत ना ी. 

___________ 
 

येरमागड (ता.धानोरा, ल्.गडधचरोली) येथील आहदिासी  
आश्रमशाळेतील विद्यार्थयांचा झालेला मतृ्य ू

 

(३९)  २५२५६ (१०-०१-२०१७).   प्रा.अतनल सोले, श्री.समतेश भाांगडडया : सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) य रमागच (ता.धानोरा, ल्.गचर्चरोली) य थील हदजवरासी ववरर्ागाच्या शासकीय 
हश्रमशाळ तील शशक्षक/डर्धकारी वर कमिचाऱ्याींच्या  लग्ती पीामुळ  एका ववर्यार्थयांचा 
ह्ारान  मतृ्य ू ोी  वर एकाची प्रकृती गींर्ीर डसयान  त्याला उपचारासाठी गचर्चरोली य थ  
न ण्यात हल  ह  ,    खर  ह   काय, 
(२) डसयास, राज्यातील डशा तकती हश्रमशाळ त ववर्यार्थयाचं  मतृ्य ू झाल  ह  त, यास 
्दादजार डसीाऱ्या शशक्षक/डर्धकारी, कमिचाऱ्याींवरर र्ौ्जारी गुन् ा जाखल करुन शासनान  
कोीती कायिवरा ी क ली वरा करण्यात य त ह  , 
(३) नसयास, ववरलींदाची कारी  काय ह  त ? 
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श्री. विष्ट् णु सिरा (२५-०१-२०१७) : (१) खर  ह  . 
(२) वर (३) शैक्षखीक वरष ेसन २०१३-१४ त  सन २०१५-१६ या कालावरधीत राज्यातील शासकीय 
हश्रमशाळाींमय  २७२ ववर्यार्थयाचंा मतृ्य ू झायाची दाद तनजशिनास हली ह  . ववर्याथती  
मतृ्यूच्या घ्नाींदादत प्रकरी परत्वर  ्दादजार दजसून हल या डर्धकारी/कमिचाऱ्याींववररुज 
कारवराई करण्यात हल ली ह   वर य त ह  . शासतकय हश्रमशाळा य रमागच य थील प्रकरीी 
मुख्यायापक श्री.पी.एम.वरानख च  याींची एकस्तर वर तनश्र ीी दींज करण्यात हली ह  . 
         शासकीय वर डनुजातनत हश्रमशाळाींमधील ववर्यार्थयांच्या मतृ्यूच्या कारीाींचा 
डभयास करुन उपाययो्ना सुचववरण्यासाठी दजनाींक ३०/५/२०१६ रो्ीच्या शासन तनीियान्वरय  
श्री.सरु्ाष साळुींख , स वरातनवरतृ्त हरोग्य सींचालक याींच्या डयक्षत खाली सशमती गदठत करण्यात 
हली ह  . सजर सशमतीन  हपला ड वराल शासनास दजनाींक १९/१०/२०१६ रो्ी सजर क ला 
ह  . सजर ड वरालातील शशर्ारशीींनुसार डींमलद्ावरीी सुरु ह  . 

___________ 
 

राज्यात प्रसशक्षाणाथती  िालािधी पणूथ िेलेल्या सशक्षण सेििाांना  
तनयसमत िरुन िेतन देण्यादादत 

 

(४०)  २५५६४ (१६-१२-२०१६).   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सां्य दत्त, 
श्री.अशोि ऊर्थ  भाई ्गताप :   सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात प्रशशक्षी कालावरधी पूीि क ल या शशक्षी स वरकाींना काय्यानुसार तनयशमत करुन 
त्याींच  वर तन सुरु क ल  ्ातील डस  हश्वरासन शशक्षी हयुक्त याींनी एका सींघ्न ला दजल  
डसयाच  मा   सप् े्ंदर, २०१६ मय  वरा त्याजरम्यान तनजशिनास हल ,    खर  ह   काय, 
(२) डसयास, या हश्वरासनाची पूतिता करण्यादादत शासनान  कोीती कायिवरा ी क ली वरा 
करण्यात य त ह  , 
(३) नसयास, ववरलींदाची कारी  काय ह  त ? 
 

श्री. विनोद तािड े(०३-०२-२०१७) : (१)    खर  ना ी. 
(२) वर (३) प्रश्न उ्भ ावरत ना ी. 

___________ 
 

राज्यातील सशक्षण सांचालि, सहसांचालि, उपसांचालि, सशक्षणाधधिारी  
ि उपसशक्षणाधधिारी याांची पदे ररक्त असल्यादादत 

(४१)  २५७७६ (१६-१२-२०१६).   डॉ.अपूिथ हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १९५४६ ला हदनाांि २१ 
्ुलै, २०१६ रो्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात शशक्षी ववरर्ागातील शशक्षी सींचालक, स सींचालक, उपसींचालक, शशक्षीार्धकारी वर 
उपशशक्षीार्धकारी या सींवरगाितील २६४ पज  ररक्त ह  त,    खर  ह   काय, 
(२) डसयास, राज्याच्या शशक्षी ववरर्ागामय  डसल ली व्याप्ती प ाता, शाळा, कतनषठ 
म ाववर्यालयाींची डसल ली मोठी सींख्या हखी कोट्यवरधी ववर्यार्थयांच  र्ववरतव्य यादादीींचा 
ववरचार करता सजरील ररक्त पज  र्री सींदींधीची कायिवरा ी शासनाकचून करण्याींत हली ह   
काय, 
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(३) नसयास, ररक्त पजाींमुळ  डन क दठकाीी डततररक्त कायिर्ार सोपववरण्यात हयान  त्याचा 
कामका्ाच्या गतीवरर  ोीारा पररीाम पा ता सजरील ररक्त पज  क व् ापयतं र्रण्यात य ीार 
ह   वर त्यासाठी  ोीाऱ्या ववरलींदाची सवरिसाधारी कारी  काय ह  त ? 
 
श्री. विनोद तािड े(२०-०१-२०१७) : (१)    खर  ह  . 
स्यलस्थतीत खालीलप्रमाी  पज  ररक्त ह  त.  

शशक्षी सींचालक वर तत्सम-०१ 
शशक्षी स सींचालक वर तत्सम-०९ 
शशक्षी उपसींचालक वर तत्सम-१८ 
शशक्षीार्धकारी वर तत्सम-३३ 
उपशशक्षीार्धकारी वर तत्सम-२०८ 

(२) वरर नमूज सवरि सींवरगाितील पजर्रतीची प्रतक्रया सुरू ह  . 
(३) ववरचारक्ष त्रातील डर्धकाऱ्याींच  ५ वरषािच  गोपनीय ड वराल प्राप्त करून घ ी , ्ात वरैधता 
प्रमाीपत्र तपासी , हरक्षी तनलश्चती वर त्रदींजनुामावरलीस मान्यता घ ी , ववरर्ागीय पजोन्नती 
सशमतीची दैठक घ ऊन पात्रता ठरववरी , तनवरचसूचीस मान्यता घ ी , ववरर्ागीय सींवरगि मागववरी , 
नागरी स वरा मींचळाच्या दैठकीत ववरर्ागतन ाय पजस्थापना ज ऊन त्यास सक्षम प्रार्धकाऱ्याची 
मान्यता घ ी  इत्याजी प्रतक्रया पार पाची  हवरश्यक डसयान  त्यामय  थोचा ववरलींद  ोत ह  . 

___________ 
राज्यातील पात्र ठरलेल्या विनाअनदुातनत उच्च मायसमि शाळा, ितनष्ट्ठ महाविद्यालय 

आिण अनुदातनत, विनाअनुदातनत तुिड्या याांची यादी ्ाहहर िरण्यादादत 
 

(४२)  २५८४२ (१६-१२-२०१६).   श्री.्नादथन चाांदरूिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सा्ं य दत्त :   
सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पात्र ठरल या ववरनाडनुजातनत उच्च मायशमक शाळा, कतनषठ म ाववर्यालय 
हखी डनुजातनत, ववरनाडनुजातनत तुकडया याींची याजी शासनान  ्ाद र करावरी म् ीून  कायम 
ववरनाडनुजातनत उच्च मायशमक वर कतनषठ म ाववर्यालय शाळा कृती सशमतीन  हझाज 
मैजानात द मुजत धरी  हींजोलन सुरु क ल  डसयाच  दजनाींक १७ ऑगस््, २०१६ रो्ी वरा 
त्यासुमारास तनजशिनास हल ,    खर  ह   काय, 
(२) डसयास, पात्र शाळा-म ाववर्यालयाींतील शशक्षकाींना १०० ्क्क  डनुजान शमळत ना ी 
तोपयतं हींजोलन माग  घ ीार नसयाची र्ूशमका कृती सशमतीन  घ तली ह  ,     ी खर  ह   
काय, 
(३) डसयास, उपरोक्त प्रकरीी शासनान  कोीती कायिवरा ी क ली वरा करण्यात य त ह  , 
(४) नसयास, त्याची सवरिसाधारी कारी  काय ह  त ? 
 

श्री. विनोद तािड े(११-०१-२०१७) : (१) वर (२)  ोय. 
(३) कतनषठ म ाववर्यालयाींच्या मुयाींकनादादत क्ष त्रत्रयस्तरावरर कायिवरा ी सुरु ह  . 
(४) प्रश्न उ्भ ावरत ना ी. 

___________ 
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िुही (ल्.नागपूर) तालुक्यात गोसांिधथनासाठी ्मा िेलेल्या गाईच्या गोरक्षण  

रस्टच्या गो शाळेत अनेि गाई मरणासन्द्न अिस्थते असल्यादादत 
  

(४३)  २५९९६ (३०-१२-२०१६).   श्री.हररससांग राठोड, श्री.सा्ं य दत्त :  सन्माननीय पशुसांिधथन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कु ी (ल्.नागपूर) तालुक्यात गोसींवरधिनासाठी ्मा क ल या गाईच्या गोरक्षी रस््च्या गो 
शाळ त डन क गाई मरीासन्न डवरस्थ त ह  त तस च यात मतृ्यू झाल या गाईंना थ ् तलावरात 
र् कल  ्ात डसयाच  मा   ऑगस््, २०१६ मय  वरा त्याजरम्यान तनजशिनास हल ,    खर  
ह   काय, 
(२) डसयास, या गो शाळ तील गाई कसाईला ववरकण्यात हयाच  तनजशिनास हल  ह  ,    
 ी खर  ह   काय, 
(३) डसयास, उपरोक्त प्रकरीी शासनान  चौकशी क ली ह   काय, चौकशीत काय हढळून 
हल  वर त्नुसार गोरक्षी रस्् चालववरण्याींवरर कोीती कारवराई क ली वरा करण्यात य त ह  , 
(४) नसयास, ववरलींदाची कारी  काय ह  त ? 
 
श्री. महादेि ्ानिर (१६-०२-२०१७) : (१)    खर  ना ी. 
(२) वर (३) नागपूर ल््यातील कु ी तालुक्यात कायिरत डसल या गोरक्षी रस््च्या गोशाळ त 
डन क गाई मरीासन्न डवरस्थ त डसल दादतच  वरतृ्त खा्गी वरतृ्तवराद नीवररुन प्रशसज करण्यात 
हल   ोत . त्या डनुषींगान  प्राज शशक स हयुक्त, नागपूर ववरर्ाग, नागपूर याींनी प्रत्यक्ष र् ् 
ज ऊन चौकशी क ली डसता सजर दातमीमय  कोीत  ी तर्थय नसयाच  स्पष् झाल  ह  . 
(४) प्रश्न उ्भ ावरत ना ी. 

___________ 
अनुदानासाठी पात्र शाळा ि तुिड्याांचे मुल्याांिन िरण्यादादत 

 

(४४)  २६०४३ (१६-१२-२०१६).   श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े:  सन्माननीय शालेय 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील डनुजानासाठी मुयाींकनास पात्र डसल या शाळा वर तुकडयाींच  दजनाींक १५ 
नोव् ेंदर, २०११ रो्ीच्या शासन हज शानुसार प्रत्य क वरषती  मुयाींकन करून घ ी  क्रमप्राप्त 
ह  ,    खर  ह   काय, 
(२) डसयास, वररील शासन तनीियानुसार मुयाींकनाचा कालावरधी झाल या शाळा वर तुकचयाींच  
मुयाींकनासाठी शासनस्तरावररून हज श पारीत क ल  ह  त काय, 
(३) नसयास, शासनाच  यादादत पुढील धोरी काय ह   ? 
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श्री. विनोद तािड े(२७-०१-२०१७) : (१)    खर  ना ी. 
(२) शासन तनीिय दजनाींक १ ्ुल,ै २०१६ वर २ ्ुलै, २०१६ डन्वरय  शाळा वर तुकडया डनुजानास 
पात्र घोवषत करण्यात हल या ह  त. 
(३) प्रश्न उ्भ ावरत ना ी. 

___________ 
पालघर ि डहाणू (ल्.पालघर) तालुक्यातील िसई-उत्तन समुद्रात हदीतीिनन  

मासेमारी िरण्याचा िायदा िरण्यादादत 
 

(४५)  २६०६८ (३०-१२-२०१६).   श्री.आनांद ठािूर :   सन्माननीय मत्स्यवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर वर च ाीू (ल्.पालघर) तालुक्यातील वरसई-उत्तन मलच्छमाराींमय  समुद्रात  द्दीवररुन 
डसल ल  वराज सन २००४ पासून सरुु डसून त्याजरम्यान मा.सवरोच्च न्यायालयाच्या तनज शानुसार 
कें द्र शासनान  सन २००७ मय  राज्य शासनाला कायजा करण्याच  तनज श तनगिशमत क ल   ोत , 
   खर  ह   काय, 
(२) डसयास, सजर ू वराज शम्ववरण्यासाठी ल् ार्धकारी, मत्स्यव्यवरसाय हयुक्त वर सवरि 
सींदींर्धताींची मा   सप् े्ंदर, २०१६ मय  दैठक सींपन्न झाली ह  ,     ी खर  ह   काय, 
(३) डसयास, उपरोक्त प्रकरीी शासनान  चौकशी क ली ह   काय, चौकशीत काय हढळून 
हल  वर त्नुसार कोीती कायिवरा ी क ली वरा करण्यात य त ह  , 
(४) नसयास, ववरलींदाची कारी  काय ह  त ? 
 
श्री. महादेि ्ानिर (१५-०२-२०१७) : (१) ना ी. 
(२) डींशत: खर  ह  . हयुक्त मत्स्यव्यवरसाय वर सींदींर्धताींची दजनाींक ७/९/२०१६ रो्ी दैठक 
सींपन्न झाली. 
(३)  ोय, समुद्रातील वराजातील क्ष त्र    कें द्र शासनाच्या डखत्यारीत य त डसून, राज्याच्या 
्लधीक्ष त्रा (१२ सागरी मैल) पशलकचील डसयामुळ  ववरर्ागामार्ि त कारवराई करण्याचा तकीं वरा 
रोखण्याचा प्रश्न उ्भ ावरत ना ी. 
(४) प्रश्न उ्भ ावरत ना ी. 

___________ 
राज्यातील मत्स्य सांिधथनाच्या िे् िल्चर प्रणाली मायमातून  

रो्गाराच्या सांधी उपलब्ध िनन देण्यादादत 
(४६)  २६३२१ (३०-१२-२०१६).   श्रीमती लस्मता िाघ :   सन्माननीय मत्स्यवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मत्स्य सींवरधिनाच्या क ् कचर प्रीाली मायमातून समुार  एक लाख 
रो्गाराच्या सींधी उपलब्ध करण्यात य ीार डसयाच  मा.मत्स्य ववरकास मींत्र्यानी घोषीा 
क याची दाद मा   सप् े्ंदर, २०१६ मय  वरा त्याजरम्यान तनजशिनास हल ,    खर  ह   काय, 
(२) डसयास, क ् कचरच्या मायमातून श तकऱ्याींच  उत्पन्न वराढववरण्याचा प्रमखु उद्द श 
डसून यासाठी मत्स्य व्यवरसाय धोरी वर कायि प्रीाली हखण्यात हली ह  ,     ी खर  ह   
काय, 
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(३) डसयास, सजर धोरीाची डींमलद्ावरीी कधीपयतं करण्यात य ीार ह  , 
(४) डसयास, उक्त धोरीाच  थोचक्यात स्वररुप काय ? 
  
श्री. महादेि ्ानिर (१५-०२-२०१७) : (१)  ोय. 
(२)  ोय. 
     राज्यातील मत्स्य उत्पाजन वराढ करण्यासाठी वपी्ं रा पजतीन  मत्स्यसींवरधिन 
करण्यादादतच  धोरी वर कायिप्रीाली शासन तनीिय क्र. मत्स्यववर-२०१६/प्र.क्र.९८/पजमु-१३, 
दजनाींक १७/१०/२०१६ डन्वरय  हखण्यात हली ह  . 
(३) सजर धोरीाची डींमलद्ावरीी सुरु ह  . 
(४) दजनाींक १७/१०/२०१६ च्या शासन तनीियान्वरय  वपी्ं रा पजतीन  मत्स्यसींवरधिन करण्यासाठी 
२००   क््र वररील ्लाशयातील १ ्क्क  ्लक्ष त्र वपी्ं रा पजतीन  ठ क्यान  ज ण्यासाठी, 
वरतिमानपत्रात ्ाद रात ज ऊन सींदींर्धत सींवरधिकाच्या ताब्यात ज ण्यात य ीार ह  . डशा 
्लक्ष त्रात ्ास्तीत ्ास्त ६X४X४ रू्् या हकाराच  ४८ क ् दाींधकामास परवरानगी ज ण्यात 
हली ह  . 
     वपी्ं रा पजतीन  ज ण्यात हल या ठ क्याचा कालावरधी ७ वरषािचा रा ील. 
     वपी्ं ऱ्याच  दाींधकाम १५०० चौ.मी इतक  मयािदजत ठ वरून त्यासाठी हकारण्यात य ीारी 
न्युनतम ठ का रक्कम  ी प्रथम वरषती  रुपय  ५०,०००/- इतकी रा ील. 
  

___________ 
 

राज्यातील मलच्िमार दाांधिाांना राज्य शासनाच्या मत्स्यव्यिसाय  
अधधिाऱयाांिडून होत असलेल्या त्रासादादत 

 

(४७)  २६४८० (३०-१२-२०१६).   अॅड.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.किरण पािसिर :  सन्माननीय मत्स्यवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
  

(१) राज्यातील मलच्छमार दाींधवराींना सागरी तकनाऱ्यापासून समुद्रात १२ नो्ीकल माईल पयतं 
मलच्छमार करण्यास कें द्र वर राज्य शासनाकचून ड्ी वर शतती नुसार मलच्छमार करण्यास 
परवरानगी ज ण्यात हली ह  ,    खर  ह   काय, 
(२) डसयास, कें द्र वर राज्य शासनाची परवरानगी डसताना ी सागरी  द्दीत (१२ नो्ीकल 
माईल पयतं) मास मारी करीाऱ्या मलच्छमाराींवरर मत्स्यव्यवरसाय ववरर्ागाच्या डर्धकाऱ्याींकचून 
जींचात्मक कारवराई करण्यात य त डसून मलच्छमार दाींधवराींना ना क त्रास ज ण्यात य त डसयाची 
दाद मा   ऑक््ोदर, २०१६ मय  वरा त्याजरम्यान तनजशिनास हली,    खर  ह   काय, 
(३) डसयास, उपरोक्त प्रकरीी शासनान  चौकशी क ली ह   काय, चौकशीत काय हढळून 
हल  वर त्नुसार मलच्छमार दाींधवराींवरर  ोीारी जींचात्मक कारवराई रोखण्यादादत कोीती कारवराई 
क ली वरा करण्यात य त ह  ,  
(४) नसयास, ववरलींदाची कारी  काय ह  त ? 
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श्री. महादेि ्ानिर (१५-०२-२०१७) : (१)  ोय,    खर  ह  . 
(२) ना ी. म ाराषर सागरी मास मारी तनयमन डर्धतनयम, १९८१ डींतगित डवरैध मास मारी, 
पजती वर ववरशशष् दींजी कालावरधीत ्लधी क्ष त्रात मास मारी करीाऱ्या मास मारी नौकाींवरर 
जींचात्मक कायिवरा ी करण्यात य त . 
(३) वर (४) प्रश् न उ्भ ावरत ना ी. 

___________ 
 

पलश्चम महाराष्ट्रातील सुमारे ४६९ देिस्थानामधील गैरव्यिहारादादत 
(४८)  २६५२२ (०४-०१-२०१७).   श्री.सते्  ऊर्थ  दांटी पाटील, श्री.सा्ं य दत्त :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पलश्चम म ाराषरातील समुार  ४६९ मींदजरामय  र्क्ताींनी डपिी क ल या सोन्या-चाींजीच  
जार्गन  वर इतर मौयवरान वरस्तूींचा गैरव्यवर ार झाला डसयाच  तनरीक्षी ल खा पररक्षकाींनी 
ड वरालात नोंजववरल  डसून ज वरस्थानमधील इतर गैरकारर्ारावरर ी हक्ष प घ तल  डसयाच  मा   
सप् े्ंदर, २०१६ मय  वरा त्याजरम्यान तनजशिनास हल  ह  ,    खर  ह   काय, 
(२) डसयास, या प्रकरीी शासनान  चौकशी करुन ज वरस्थानाींच्या सींपत्तीचा डप ार 
करीाऱ्याींवरर कोीती कायिवरा ी क ली वरा करण्यात य त ह  , 
(३) नसयास, ववरलींदाची कारी  काय ह  त ? 
 
श्री. देिेंद्र र्डणिीस (१०-०२-२०१७) : (१)    खर  ना ी. पलश्चम म ाराषरातील ३०६७ मींदजर  
ज वरस्थान व्यवरस्थापन सशमती, पलश्चम म ाराषर, को ापूर याींच्या तनयींत्रीाखाली डसून सवरिच 
ज वरस्थानाकच  सोन्या-चाींजीच  जार्गन  ना ीत. ४३० गावराींमधील ज वरस्थानास जार्गन  उपलब्ध झाल  
डसून या जार्गन्याींच  मुयाींकन क ल ल  ह  . ज्याींच्या ताब्यात जार्गन  ह  त त्याींचा तपशशल वर 
त्याींच्या पो ोच जप्तरी ह  त. द ुताींश जार्गन     पोलीस पा्ील तकीं वरा गावरातील मानकरी 
याींच्याकच  डसून ज वरस्थान उत्सवराच्या वर ळी    जार्गन  वरापरयानींतर त  ज्याींच्या ताब्यात 
ह  त, त्याींच्याकच  परत क ल  ्ातात. ड्यापी कोीत्या ी गावरात जार्गन्याींमय  डप ार झाला 
ह   तकीं वरा जार्गन्याींची चोरी झाल ली ह  , डशी दाद उत्पन्न झाल ली ना ी. 
(२) प्रश् न उ्भ ावरत ना ी. 
(३) प्रश् न उ्भ ावरत ना ी. 

___________ 
रायगड ल्ल््यातील हदघी ि औरांगादाद ल्ल्हयातील शेंद्रा या पांचताराांकित  

औद्योधगि िसाहती दरम्यान आठ पदरी महामागथ िरण्यादादत 
 

(४९)  २८२३० (२५-०४-२०१२).   श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय सािथ् तनि दाांधिाम 
(सािथ् तनि उपक्रम िगळुन) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मराठवराचा ववरर्ागाच्या ववरकासाच्या दृष्ीन  वर औ्योर्गकरीाला चालना ज ण्यासाठी रायगच 
ल््यातील दजघी वर औरींगादाज ल््यातील शेंद्रा या पींचताराींतकत औ्योर्गक वरसा ती 
जरम्यान हठ पजरी म ामागि करण्याची यो्ना शासनाच्या ववरचाराधीन ह   काय, 
(२) डसयास, यादादत शासनस्तरावररुन काय कायिवरा ी करण्यात हली ह  , 
(३) नसयास, ववरलींदाची कारी  काय ह  त ? 
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श्री. विष्ट्णु सिरा (०८-१२-२०१६) : (१) सजर यो्ना उ्योग ववरर्ागाच्या दजली-मुींदई 
इींचस्रीयल कॉरीचॉर प्रकपाींतगित ववरचाराधीन ह  .  
(२) दजली-मुींदई इींचस्रीयल कॉरीचॉर प्रकपाींतगित दजघी, म् सळा, माीगाींवर, ववरळ , ताम् ीीघा् 
त  रायगच ल् ा द्द (रा.मा.६०) रस्ता हखी खालापूर, पाली, रो ा, हींगरजाींचा रस्ता 
(रा.मा.९२) या रस्त्याच  हठ पजरी करण्याच  काम शासन स्तरावरर ववरचाराधीन ह  . तथापी 
औरींगादाज ल््यातील शेंद्रा या पींचताराींतकत औ्योर्गक वरसा तीस ्ोचीाऱ्या रस्ता हठ 
पजरी करण्याचा कोीता ी प्रस्तावर सा.दाीं. ववरर्ागाकच  सया ना ी. 
(३) प्रश् न उ्भ ावरत ना ी. 

___________ 
राज्यातील शासिीय ि अनुदातनत आश्रमशाळेतील िमथचाऱयाांना हदला  
्ाणारा प्रोत्साहन भत्ता सहाव्या िेतन आयोगानुसार देण्यादादत 

(५०)  ४१८८० (२८-०८-२०१३).   डॉ.अपूिथ हहरे : हदनाांि २२ माचथ, २०१३ रो्ी सभागहृाच्या 
पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि अिरािी मधील प्रश्न 
क्रमाांि ३४१२२ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शासकीय वर डनजुातनत हश्रमशाळ तील कमिचाऱ्याींना दजला ्ाीारा प्रोत्सा न 
र्त्ता सुधाररत स ाव्या वर तन हयोगाप्रमाी  वर १५% जरान  ज ण्यात यावरा वर त्याची कमाल 
मयािजा ६०००/- रुपय  इतकी करावरी, यादादत स्थातनक लोकप्रतततनधी (नाशशक) याींनी दजनाींक 
१९ डचसेंदर, २०१२ च  तनवर जना्वरार  मा.हदजवरासी ववरकास मींत्री याींच कच  क ली ह  ,    खर  ह   
काय, 
(२) डसयास, उक्त मागीीच्या डनुषींगान  कोीता तनीिय घ ण्यात हला वरा य त ह  , 
(३) नसयास, सजर ू तनीिय क व् ापयतं घ ण्यात य ईल ? 
 
श्री. विष्ट्णु सिरा (१०-०१-२०१७) : (१) सजर तनवर जन शासनास प्राप्त झाल ल  ना ी. 
     सामान्य प्रशासन ववरर्ाग, शासन तनीिय दजनाींक ०६ ऑगस््, २००२ डन्वरय  
नक्षलग्रस्त/डततसींवर जनशील हदजवरासी र्ागात मुख्यालय डसल या डर्धकारी/कमिचाऱ्याींच्या 
मुळ वर तनाच्या १५ ्क्क  इतका तकमान रुपय  २०० वर कमाल रुपय  १५००/- जरम ा या मयािज त 
प्रोत्सा न र्त्ता ज ण्यात य तो. 
(२) वर (३) प्रश् न उ्भ ावरत ना ी. 

___________ 
  
 

विधान भिन :   उत्तमससांग चव्हाण 
मुांदई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद. 
 

 

 

मुद्रीपूवरि सवरि प्रतक्रया म ाराषर ववरधानमींचळ सर्चवरालयाच्या सींगीक यींत्री वरर करण्यात हली ह  .  
मुद्री : शासकीय मयवरतती  मुद्रीालय, मुींदई. 


