महाराष्ट्र विधानपररषद
पहहले अधधिेशन, २०१८
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
मांगळिार, हदनाांि १३ माचच, २०१८ / फाल्गन
ु २२, १९३९ (शिे)
(१) वित्त ि ननयोजन, िने मांत्री

(२) ग्रामवििास, महहला ि बालवििास मांत्री

(३) िैद्यिीय शशक्षण, जलसांपदा ि लाभक्षेत्र
वििास मांत्री

(४) सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री

(५) जलसांधारण, राजशशष्ट्टाचार, विमक्
ु त जाती,

याांचे प्रभारी विभाग

भटक्या जमाती, इतर मागासिगच ि विशेष
मागास प्रिगच िल्याण मांत्री

(६) रोजगार हमी, पयचटन मांत्री

-------------------------------------

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ७६
-------------------------------------

शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रुग्णालय (घाटी), औरां गाबाद
येथील ररक्त पदे भरुन ननधी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(१)

*

३८७३१ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विरम म िाळे , श्री.अमरशसांह पांडित,

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय (घा्ी) औरीं गाबाद येथील
वगग-१ ते वगग-४ ची ६३० पदे ररक्त आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, ववद्यार्थयाांना गण
ु वत्तापण
ू ग शशक्षण दे ण्यासाठी ववववध ववभागाींची

पन
ु रग चना व नव्या सोईसवु वधाकरीता रुपये १ को्ी ६० लक्षाचे प्रस्ताव घा्ी
प्रशासनाने सींचालनालयाकडे पाठववले आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, औषध व वैद्यकीय साहहत्य परु वठादार याींचे रुपये ६ को्ीचे

दे यक थकीत असल्याने परु वठादार औषध व साहहत्य याींचा वेळेवर परु वठा
करीत नाही, तसेच, घा्ीतील शवगह
ू
ृ ाची अवस्था अत्यींत जुना् असन
त्यासाठी रुपये ५ को्ीींची आवश्यकता आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने मनषु यबळ व ननधी उपलब्ध करुन
ु ग
दे ण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) हे अींशत: खरे आहे .
(२) होय.

(३) अींशत: खरे आहे .

(४) व (५) शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय तसेच रुग्णालय, औरीं गाबाद
येथील वगग-१ ते वगग-४ सींवगागतील ररक्त पदे भरण्याची कायगवाही सरू
ु आहे .

औषधे व साहहत्य याींची थकीत दे यके सींस्थेच्या स्वीय प्रपींची

खात्यातन
अदा करण्यास सींस्थेस परवानगी दे ण्यात आली आहे . तसेच
ू

सींस्थेच्या शवचचककत्सा इमारतीच्या बाींधकामास प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात
आली असन
ू त्यासाठी ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याची कायगवाही सरु
ु आहे .
-----------------

मरु बाि तालक्
ु यात (जज.ठाणे) पांचायत सशमतीच्या लघप
ु ाटबांधारे

विभागामाफचत िरण्यात आलेल्या िामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत
(२)

*

३८९३१ श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मरु बाड

तालक्
ु यात

(जज.ठाणे)

पींचायत

सशमतीच्या

लघप
ु ा्बींधारे

ववभागामार्गत दरवषी त्याच-त्याच के.्ी.बींधारे तलावाची सींरक्षण शभींतीची

कामे दाखवन
उपअशभयींता व शाखा अशभयींता, मरु बाड याींनी कोट्यवधी
ू
रुपयाींचा गैरव्यवहार केल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय.
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, त्यानष
ीं ाने दोषी अचधकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) हे खरे नाही. मरु बाड तालक्
ु यात (जज.ठाणे) पींचायत

सशमतीच्या लघप
ु ा्बींधारे ववभागामार्गत सन २०१४-१५ ते सन २०१७-१८ या
आचथगक वषागत के.्ी.बींधारे तलावाची सींरक्षण शभींतीची कामे मींजरू करण्यात
आलेली नाहीत.

सन २०१४-१५ पव
ू ीची तीन कामे अपण
ू ग होती. ती कामे सद्य:जस्थतीत

पण
ू ग करण्यात आलेली असन
ू बाींधण्यात आलेल्या सींरक्षक शभींती सजु स्थतीत व

उपयोगात आहे त. या झालेल्या कामाींवर पन्
ु हा पन्
ु हा त्याच बाबीींसाठी खचग
झालेला

नाही.

त्यामळ
ु े

त्याच

गैरव्यवहार केल्याची बाब नाही.

(२) व (३) प्रश्न उद्भवत नाही.

त्याच

कामाींवर

खचग

झाल्याची

अथवा

-----------------

शासिीय रुग्णालयाांतील िैद्यिीय सेिाांचे
दर शासनाने िाढविल्याबाबत
(३)

*

मि
ुां ,े

३८०७१ श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.सनु नल तटिरे , श्री.धनांजय
श्री.किरण

पािसिर,

श्री.जयिांतराि

जाधि,

अॅि.ननरां जन

िािखरे ,

श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.आनांद
ठािूर,

अॅि.राहुल

नािेिर,

श्री.ख्िाजा

बेग,

श्री.गोवपकिशन

बाजोरीया :

सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील शासकीय रुग्णालयाींतील वैद्यकीय सेवा उदा. मधुमेह,

ककगरोग, पो्ाचे ववकार, हृदयरोग, में द-ू मत्र
ु वपींड ववकार, मज्जातींत,ू नेत्रववकार
तसेच उपचार शस्त्रकियेसाठी लागणारी औषधे इत्यादी सेवाींचे दर वैद्यकीय

शशक्षण आणण औषधीद्रव्ये ववभागाने वाढववले असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) तसेच राज्यातील २३ महाववद्यालयातील उपचार व औषधोपचारात

खासगी रुग्णालयाींच्या धतीवर हजारो रुपयाींचे शल्
ु क दरवाढ करण्यात आली
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त सेवाींच्या दरवाढीमळ
ु े सवगसामान्य आणण गरीब व
गरजू रुग्णाींना वैद्यकीय सेवेपासन
ू वींचचत रहावे लागणार असल्याने सदर
सेवाींचा लाभ अत्यींत दब
ग घ्काींपयांत पोहोचण्यासाठी शासनाने दरवाढीमध्ये
ु ल
र्ेरववचार करणेबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) होय.
(२) नाही.

(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

िोंढर ते धचिेली बांदर (ता.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी)
रस्तत्याच्या िामाबाबत

(४)

*

३८७६३ अॅि.ननरां जन िािखरे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.धनांजय मि
ां
ुां ,े श्री.हे मत

टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.सनतश चव्हाण : सन्माननीय ग्रामवििास
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोंढर ते चचवेली बींदर (ता.चचपळूण, जज.रत्नाचगरी) या ११ कक.मी.
लाींबीच्या रस्त्याींपक
ै ी केवळ ३.०० ते ४.५० कक.मी. लाींबीच्या रस्त्याचे काम
जजल्हा वावषगक योजनेतन
ू करण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मख्
ु यमींत्री ग्रामसडक योजनेंतगगत सन २०१७-१८ मध्ये सदर

रस्त्याींच्या ०.०० ते ११.०० कक.मी. लाींबीमध्ये काम करण्याचे शासनाने

प्रस्ताववत केले असल्याचे मा.राज्यमींत्री, ग्रामववकास याींनी लोकप्रनतननधीींना
लेखी स्वरुपात कळववले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर रस्त्याचे कामास सरु
ु वात करण्यात आली नसल्याचे
हदनाींक १ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशगनास आले, हे ही खरे
आहे काय,
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, त्यानष
ीं ाने मख्
ु ग
ु यमींत्री ग्रामसडक योजनेंतगगत सदर

रस्त्याचे काम सरु
ु करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) हे खरे आहे .

३.०० ते ४.५० कक.मी. या लाींबीमध्ये जजल्हा वावषगक योजनेतन
ू र्क्त

डाींबरीकरणाने नत
ु नीकरण केले आहे .
(२)

मा.राज्यमींत्री

(ग्रामववकास)

कळववल्याचे आढळून येत नाही.

याींनी

लोकप्रनतननधीींना

लेखी

स्वरुपात

(३), (४) व (५) माजरे कोंढर चचवेली या १०.२० कक.मी. लाींबीच्या रस्त्याला

रुपये ६६४.१६ लक्ष इतक्या रक्कमेची शासन ननणगय हदनाींक ०८/०२/२०१८
अन्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली असन
ू पढ
ु ील कायगवाही सरू
ु
आहे .

-----------------

राज्य िामगार विमा रुग्णालय, िोल्हापरू येथे
िामगाराांसाठी असणारी आरोग्य सेिा तसेच
मेडिक्लेम योजना सुरु िरण्याबाबत
(५)

*

३७६६० श्री.सतेज ऊफच बांटी पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील,
श्रीमती हुस्तनबानू खशलफे, आकिच.अनांत गािगीळ : सन्माननीय सािचजननि
आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्य शासनाने गेली ३ वषे बाींधकाम कामगाराींसाठी महत्वाची असणारी

मेडडक्लेम योजना तसेच कोल्हापरू ईएसआय रुग्णालयाची कामगाराींसाठी

असणारी आरोग्य सेवा बींद केल्यामळ
ु े त्याींच्या व कु्ुींबाच्या आजारपणाचा
खचग करणे या कामगाराींना खप
ू अडचणीचे झाले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उपरोक्त योजना पन्
ु हा सरु
ु करण्याची मागणी सवग श्रशमक

सींघ, मेकॅननकल अॅण्ड इींजजननअर कामगार यनु नयन व मेनन अॅण्ड मेनन
कामगार कमगचारी सींघ्ना याींच्यावतीने जजल्हाचधकारी कायागलयावर मोचाग
काढून करण्यात आल्याचे माहे

डडसेंबर, २०१७ मध्ये

ननदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

कामगाराींसाठी

कोल्हापरू ,

ईएसआय

साींगली

रुग्णालय

तसेच

सरु
ु

इतर

केले

वा त्यादरम्यान

जजल््यात

परीं तु

अद्यावप

शासनाने

तेथील

कामगाराींना सवु वधा शमळत नसल्याने हजारो कामगाराींच्या वेतनातन
ू पैसे

कपात केल्याचे तसेच कामगार व त्याींच्या कु्ुींबबयाींना लाखो रुपये खचग करुन
महागडया

रुग्णालयामध्ये

उपचार

घ्यावे

कजगबाजारी झाले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

लागत

असल्याने

कामगार

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
ु ग
आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही.
(२) हे अींशत: खरे आहे .

महाराषर राज्य सवग श्रशमक महासींघाने हदनाींक २६/१२/२०१७ रोजी

शाखा कायागलय राज्य कामगार ववमा महामींडळ कोल्हापरू कायागलयावर मोचाग
काढून सामहू हक ननवेदन सादर केले आहे .
(३) हे खरे नाही.

कोल्हापरू

Secondary

व

साींगली

medical

care

या

दोन

करीता

जजल््यातील

्ाय-अप

जन्
ु या

केलेल्या

क्षेत्राकरीता

०४

खाजगी

रुग्णालयाींव्यनतररक्त उवगररत सींपण
ू ग क्षेत्रातील ववमाधारकाींना Secondary

medical care चे उपचार परु ववता यावे याकरीता एकूण ३९ खाजगी
रुग्णालयाींशी राज्य कामगार ववमा महामींडळामार्गत ्ाय-अप करण्यात आले
आहे .

7

या व्यनतररक्त आपत्कालीन पररजस्थतीत ववमा रुग्णाने स्वखचागने

इतर

खाजगी

रुग्णालयात

उपचार

घेतल्यास

राज्य

महामींडळामार्गत झालेल्या खचाांची प्रनतपत
ू ी करण्यात येत.े
(४) होय.

राज्य

मा.राज्यमींत्री,

कामगार

सावगजननक

ववमा

रुग्णालय

आरोग्य

ववभाग

कोल्हापरू
याींच्या

कामगार

येथील

ववमा

सवु वधाींबाबत

अध्यक्षतेखाली राज्य

कामगार ववमा महामींडळाच्या वररषठ अचधकाऱयाींसमवेत हदनाींक ०७/१२/२०१७
रोजी बैठक घेण्यात आली होती. सदर बैठकीमध्ये राज्य कामगार ववमा

महामींडळाने माचग, २०१८ पयांत सदर रुग्णालयातील बाहयरुग्ण ववभाग सरु
ु

करावा तसेच आींतररुग्ण सेवा त्वरीत सरु
ु करता यावी याकरीता ववशेष
दरु
ु स्तीींच्या कामासाठी व पदाींच्या मान्यतेकरीता मख्
ु यालयाशी पाठपरु ावा
करावा असे राज्य कामगार ववमा महामींडळास ननदे श हदले आहे त.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

िसांतराि नाईि ताांिा िस्तती सुधार योजना सशमतीिरील

अशासिीय अध्यक्ष ि सदस्तयाांच्या ननयुक्त्या रद्द िेल्याबाबत
(६)

*

३८९२८ श्री.हररशसांग राठोि : सन्माननीय विमक्
ु त जाती, भटक्या

जमाती, इतर मागासिगच ि विशेष मागास प्रिगच िल्याण मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वसींतराव नाईक ताींडा वस्ती सध
ु ार योजना सशमतीवरील अशासकीय

अध्यक्ष व सदस्याींच्या ननयक्
ु त्या शासनाने हदनाींक २१ र्ेब्रव
ु ारी, २०१५
रोजीच्या शासन ननणगयान्वये रद्द केल्या, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यात अनस
ु चू चत जातीसाठी राबववण्यात येत असलेल्या

दशलत वस्ती सध
ु ार योजनेच्या धतीवर उक्त योजना राबववण्यात येत
असताना या सशमतीवर अध्यक्ष व सदस्याींच्या ननयक्
ु त्या रद्द करण्याचे कारण
काय आहे,

(३) असल्यास, सदर नेमणक
ु ा रद्द केल्यामळ
ु े जजल्हास्तरावर या योजनेत
गैरव्यवहार होत आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने अध्यक्ष व सदस्याींच्या ननयक्
ु ग
ु त्या करण्याबाबत कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) होय.

(२) सदर योजनेच्या अमींलबजावणीसाठी शासन ननणगय हदनाींक ३०/०१/२०१८
अन्वये जजल्हाचधकारी याींचे अध्यक्षतेखाली जजल्हास्तरावर सशमती स्थापन
करण्याचा ननणगय घेण्यात आला आहे .
(३) ननदशगनास आलेले नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

किल्ले रायगिािर पयचटिाांची गैरसोय होत असल्याबाबत
(७)

*

३८६९२ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय पयचटन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१)

रायगड

जजल््यातील

छत्रपती

शशवरायाींच्या

स्वराज्याची

राजधानी

असलेल्या ककल्ले रायगडावर ववद्यार्थयाांच्या सहली तसेच दे शभरातन
ू पयग्क
मोठ्या सींख्येने येत असतात, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ककल्ले रायगडावर व चचत्तदरवाजा पररसरात पाणी्ीं चाई,

स्वच्छतागह
ु कोंडी या
ृ ाींचा अभाव, वाहनतळ नसल्याने सतत होणारी वाहतक
सवु वधाींचा अभाव असल्याने पयग्काींची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे
काय,
(३)

तसेच,

रायगड

ककल्ल्याच्या

पायर्थयाशी

असलेल्या

पाचाड

गावात

सावगजननक बाींधकाम ववभागाने बाींधलेल्या धमगशाळे ची दरु वस्था झाली आहे, हे
खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, त्यानष
ीं ाने पयग्काींसाठी मल
सवु वधा उपलब्ध
ु ग
ु भत
ू
करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.जयिुमार रािल : (१) होय.

(२) रायगड ककल्ला हा राषरीय सींरक्षक्षत स्मारक असन
ू तो केंद्र शासनाच्या

अखत्यारीत आहे . भारतीय परु ातत्व सवेक्षणाने पयग्काींकररता मल
ु भत
ू सवु वधा
उपलब्ध करुन दे ण्यात आल्याचे कळववले आहे .

(३) व (४) अींशत: खरे असन
ू , मल
ु भत
ू सवु वधा उपलब्ध करुन दे ण्याचे काम
रायगड ककल्ला व पररसर ववकास पयग्न आराखडा प्राचधकरण व भारतीय
परु ातत्व सवेक्षण ववभाग याींच्या समन्वयाने करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

राज्यात उदच ू माध्यमाच्या अांगणिाड्या सरु
ु िरण्याबाबत
(८)

*

३८०६३ श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.धनांजय मि
ुां ,े श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.विरम म िाळे , श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरें द्र

पाटील : सन्माननीय महहला ि बालवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) राज्यातील अल्पसींख्याींक ववशेषतः मजु स्लम समाजात उदग ू भाषा मातभ
ृ ाषा

म्हणून बोलली जाते, यामळ
ु े मातभ
ृ ाषेत शशक्षण घेता यावे यादृष्ीने राज्यात
उदग ू माध्यमाच्या प्राथशमक, माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शाळा चालववल्या
जातात, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

अल्पसींख्याींक

समाजातील

बालकाींना

मातभ
ृ ाषेत

आणण

घरातील बोली भाषेत लहान वयापासन
ू शशक्षण शमळावे तसेच त्याींच्यामध्ये
शशक्षणाची

आवड

बालववकास

ववभाग

ननमागण

व्हावी

यासाठी

राज्यात

उदग ू

जानेवारी,

२०१८

माध्यमाच्या

अींगणवाड्या सरु
ु करण्याची मागणी लोकप्रनतननधीींनी प्रधान सचचव, महहला व
याींच्याकडे

हदनाींक

१०

त्यासम
ु ारास केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

रोजी

वा
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, त्यानष
ीं ाने राज्यात उदग ू माध्यमाच्या अींगणवाड्या सरु
ु ग
ु
करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) प्राथशमक, माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शाळा या
ववभागाकडून चालववण्यात येत नाही.
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) एकाजत्मक बाल ववकास सेवायोजना ही केंद्र परु स्कृत योजना आहे .
महहला

व

बालववकास

ववभागाच्या

शासन

ननणगय

िमाींक

एबावव-

२०१२/प्र.क.४२९/का-६ हदनाींक १३ ऑगस््, २०१४ नस
ु ार ज्या अींगणवाडी/शमनी
अींगणवाडी

केंद्राकररता

सेववकेची/मदतनीसची/शमनी

अींगणवाडी

सेववकेची

ननयक्
ु ती करावयाची आहे अशा अींगणवाडीमध्ये ५० % पेक्षा जास्त मल
ु े
मराठी भाषेव्यनतररक्त इतर भाषा (उदा. उदग,ू हहींदी, माडडया, गोंड, कोकणी,

पावरी, कन्नड, तेलग,ू शभल्लोरी, बींजारा वगैरे यापैकी एक भाषा) बोलणारी

असतील तर अशा अींगणवाडीमध्ये सेववका/मदतनीस/शमनी अींगणवाडी सेववका
याींच्या पदावर येथून पढ
ु े सदर भाषेचे ज्ञान असलेल्याींची (शलहीता व वाचता
येणे) सेववका/ मदतनीस/शमनी अींगणवाडी सेववका म्हणून नेमणक
त्या
ू
अींगणवाडी/शमनी अींगणवाडी केंद्रावर करण्यात यावी. त्याींना मराठीचे ज्ञान

असणे दे खील जरुरी असेल अशी नेमणूक करताना अशा उमेदवाराींचे अजग
भरतीसाठी

जस्वकारण्यात

यावेत

अशी

तरतद
ू

करण्यात

आलेली

आहे .

त्यानस
ु ार अींगणवाडी सेववका/ मदतनीस/शमनी अींगणवाडी सेववकाची ननयक्
ु ती
करण्यात येत आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

राज्यातील विशेष घटि योजनेंतगचत जिाहर विहहरीबाबत
(९)

*

३८२८६ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल

नािेिर, श्री.नरें द्र पाटील : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-
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(१) राज्यातील अनस
ु चू चत जाती, जमातीच्या लाभार्थयाांना ववशेष घ्क
योजनेंतगगत

घेतलेल्या

रोजगार

हमी

धडक

ववहहरी/जवाहर

ववहहरीच्या

बाींधकामासाठी शासनाकडून रुपये २ ते ३ लाख रुपयाींपयांत अनद
ु ान दे ण्यात
येत,े हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सद्य:जस्थतीत बाींधकाम साहहत्याींचे वाढलेले दर (वाळू, वव्ा,

रे ती व मजुरी इत्यादी) यामळ
ु े कींत्रा्दार जुन्या D.S.R. नस
ु ार काम
करण्यास तयार होत नसल्याने ववहहरीींची कामे ववहहत कालमयागदेत पण
ू ग न
होता अपण
ू ग राहतात, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने ववहहरीच्या बाींधकामासाठी ववशेष घ्क
ु ग

योजनेंतगगत हदल्या जाणाऱया अनद
ु ानाच्या रक्कमेत वाढ करण्याबाबत कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.जयिुमार रािल : (१) होय हे खरे आहे .

जवाहर/धडक शसींचन ववहहर या अनद
ु ान तत्वावरील योजनेंतगगत

नववन ववहीर बाींधण्यासाठी रुपये २,५०,०००/- इतके अनद
ु ान दे ण्यात येत.े

(२) हे खरे नाही. या योजनेंतगगत सध
ु ारीत नववन दर वापरुन ववहहरीचे

अींदाजपत्रके तयार करण्यात येतात. त्यामळ
ु े ववहीत केलेल्या अनद
ु ानाच्या
मयागदेत काम करण्यास क्षेबत्रयस्तरावर अडचणी येत नाहीत.
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

इगतपरु ी ि त्र्यांबिेश्िर येथील पयचटन स्तथळाांचा
वििास िरणेबाबत

(१०)

*

३७८६४ िॉ.अपि
ू च हहरे : सन्माननीय पयचटन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) श्रीक्षेत्र त्र्यींबकेश्वर हे

सींपण
ू ग भारतवषागसाठी धमग आणण सींस्कृतीचे

आद्यपीठ असन
ू कींु भमेळ्याच्या माध्यमातन
ू जगात स्वतींत्र ओळख ननमागण
करणाऱया

त्र्यींबकेश्वर

येथील

धाशमगक

स्थळाींच्या

ववकासाबरोबरच

12

त्र्यींबकेश्वरच्या

सवाांचगण

ववकासासाठी

स्वतींत्र

बैठक

घेण्याचे

सत
ु ोवाच

मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींनी हदनाींक २६ डडसेंबर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास
त्र्यींबकेश्वर येथे केले, हे खरे आहे काय,

(२) श्रीक्षेत्र त्र्यींबकेश्वर या पववत्रनगरीचे पयग्न स्थळात रुपाींतर करण्याचेही
शासनस्तरावर प्रस्ताववत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) त्र्यींबकेश्वर तीथगक्षेत्राचा ववकास व्हावा, भाववक व पयग्काींची सींख्या
वाढावी यासाठी सवु वधा ननमागण करणे, इगतपरु ी व त्र्यींबकेश्वर शहराींचे
धाशमगक व पयग्नाचेदृष्ीने असलेले महत्व ववचारात घेता इगतपरु ी व
त्र्यींबकेश्वर येथील पयग्न स्थळाींचा ववकास करणेबाबत स्थाननकाींनी व
लोकप्रनतननधीींनी शासनाकडे मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, त्र्यींबकेश्वर तीथगक्षेत्र ववकासासींदभागत, इगतपरु ी व त्र्यींबकेश्वर

शहराचे पयग्न ववकासासाठी अनतररक्त ननधी मींजूर करणेबाबत शासनाने
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.जयिुमार रािल : (१) होय.

(२) केंद्रीय पयग्न मींत्रालयाने प्रसाद योजनेंतगगत त्र्यींबकेश्वरच्या रुपये ३७.८०
को्ीच्या ववकास कामाींना मींजुरी हदलेली आहे .
(३) होय.

(४) व (५) प्रश्न भाग (२) येथील उत्तरात नमद
ू केल्याप्रमाणे केंद्रीय पयग्न
मींत्रालयाने प्रसाद योजनेंतगगत त्र्यींबकेश्वरच्या रुपये ३७.८० को्ीच्या कामाींना
मींजुरी हदलेली आहे . तसेच इगतपरु ी तालक्
ु यातील ववववध कामाींसाठी प्रादे शशक

पयग्न ववकास योजना व जजल्हा वावषगक योजनेतन
ू वेळोवेळी ननधी मींजूर
केला आहे .

-----------------
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नागपूर शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रुग्णालयातील
पररचराांची ररक्त पदे भरण्याबाबत

(११)

*

३७९७८ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास,

श्री.शमतेश भाांगडिया, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.पररणय फुिे : ताराांकित प्रश्न
रम माांि ३१०१२ ला हदनाांि २८ जुल,ै २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत
सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपरू शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालयाने मेडडकल रुग्ण
सेवेसाठी कमगचाऱयाींचे आऊ्सोशसांग करुन लाखो रुपये खचग करीत असतानाही

रुग्णाींच्या नातेवाईकाींना स्रे चर, व्हीलचेअर ओढणे, ऑजक्सजन शसलेंडरसाठी

धावाधाव करण्याची वेळ येत आहे तसेच अनेक वषागपासन
ू पररचराींची ररक्त
पदे भरण्यात आलेली नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या रुग्णालयाकररता अशभजजत इीं्ेशलजेंस ॲण्ड लेबर सप्लायर

या कींपनीकडून घेतलेल्या कमगचाऱयाींना कोणत्याही प्रकारचा अनभ
ु व नसन
ू
त्याींच्यावर लक्ष ठे वण्यासाठी कोणतीही सक्षम यींत्रणा मेडडकलमध्ये नाही, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मेडडकलमधील अल्प मनषु यबळ तसेच कींपनीच्या अनभ
ु वी

कमगचाऱयाींमळ
ु े रुग्ण, रुग्णाींचे नातेवाईक तसेच रुग्णालयातील कमगचाऱयाींना
त्रास सहन करावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या कींपनीला हदलेले कींत्रा् तात्काळ रद्द करुन रुग्णालयातील
ररक्त असलेली सवग पदे भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) व (३) नाही.

(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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सारम ी तालुक्यामधील (जज.धळ
ु े ) तापी बुराई उपसा शसांचन योजना
िायाचजन्ित िरण्याबाबत

(१२)

*

३८५१४

श्री.चांद्रिाांत

रघि
ां ी,
ु श

श्री.अमरनाथ

राजूरिर,

श्री.शरद

रणवपसे : ताराांकित प्रश्न रम माांि ३२९५३ ला हदनाांि २८ जुल,ै २०१७ रोजी

हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) सािी तालक्
ु यामधील (जज.धुळे) तापी बरु ाई उपसा शसींचन योजनेचे काम
अनेक वषाांपासन
ू प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नींदरु बार तालक्
ु यातील कायमस्वरुपी दषु काळी गावातन
ू ही
योजना जाणार असन
ू अवषगणग्रस्त भागातील वपण्याच्या पाण्याचा व शेतीच्या

पाण्याचा प्रश्न स्
ु णार असल्याने उक्त योजना त्वरीत कायागजन्वत करण्यात
यावी, अशी मागणी स्थाननकाींकडून करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर योजना त्वरीत
कायागजन्वत करण्यासाठी कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) नाही.
(२) होय.

(३) सदर उपसा योजनेत ४ ्प्प्याींचा समावेश असन
ू उध्वगगामी नशलका व

पींपगह
ु यातील ननववदा सन २००० मध्ये
ृ याींचा अींतभागव असलेली “क” नमन्
ननजश्चत करण्यात आली आहे . योजनेच्या घ्क भागाींची सींकल्पने अींनतम

झाली आहे त. ्प्पा १ मधील उध्वगगामी नशलकेचे काम ०२/२०१२ मध्ये

प्रत्यक्ष सरु
ु करण्यात आले असन
ू अींनतम ्प्प्यात आहे . आवश्यक ४.३३ हे .
वन जमीन सींपादनाची कायगवाही पण
ू ग झाली आहे . तसेच योजनेच्या ्प्पा
ि.१

मधील

ननींभेल

साठवण

तलावासाठी

खाजगी

वा्ाघा्ीने

जमीन

सींपादनाची कायगवाही प्रगतीत आहे . सदर योजना ननधी उपलब्धतेनस
ु ार पण
ू ग
करण्याचे ननयोजन आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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सांजय गाांधी नॅशनल पािच येथील िन विभागाच्या जागेिर
अनधधिृत बाांधिाम िेल्याबाबत
(१३)

*

३८८४३ श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सींजय गाींधी नॅशनल पाकग येथील वन ववभागात मागील २२ वषागपासन
ू
श्री.ववजय पद्माकर पा्ील जमीन कक्ष ववभागात शलपीक लेखापाल या पदावर
कायगरत असल्याचे ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, सींबचीं धत शलपीक आणण स्थाननक गड
ींु ववजय मारवाडी याींनी
सींगनमताने वन ववभागाच्या जागेवर कब्जा करुन त्यावर अनचधकृत बाींधकाम
करुन वविी करीत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, त्यानष
ीं ाने सींबचीं धताींवर कोणती कारवाई केली वा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) श्री.ववजय पदमाकर पा्ील हे सींजय गाींधी

राषरीय उद्यान, बोरीवली येथे हदनाींक ०४/१०/१९९५ ते हदनाींक २६/१०/२०१०

या कालावधीत शलपीक म्हणून तर हदनाींक २७/१०/२०१० पासन
ू लेखापाल
म्हणून जमीन कक्षामध्ये कायगरत आहे त.
(२) हे खरे नाही.

(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.
-----------------
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िेसलिािा (ता.पिनी, जज.भांिारा) अांगणिािीतील आर.ओ.शुध्द पाणी
यांत्रप्रणाली ननिृष्ट्ट दजाचची असल्याबाबत

(१४)

*

३९०८८ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

केसलवाडा

(ता.पवनी,

जज.भींडारा)

ग्

ग्रामपींचायतीने

अींगणवाडीत

लावण्याकरीता रुपये ८१ हजार ककीं मतीचे आर.ओ.शध्
ु द पाणी यींत्र खरे दी केले
असल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त आर.ओ.शध्
ु द पाणी यींत्र ननकृष् दजागचे असन
ू त्या
हठकाणी ववदयत
ु परु वठाही दे ण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने शासकीय ननधीचा अपव्यय करणाऱया
ु ग
सींबचीं धताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

अींगणवाडीमध्ये ववद्यत
ु परु वठा हा शाळे मधून दे ण्यात आलेला असन
ू

आर.ओ.शध्
ु द पाणी यींत्रप्रणाली सरु
ु आहे .

(३) केसलवाडा ग् ग्रामपींचायतीमध्ये आर.ओ. शध्
ु द पाणी यींत्रणा प्रणाली

खरे दी ननयमाप्रमाणे नाही. १४ व्या ववत्त आयोगाच्या ननधीींचा दरु
ु पयोग
करुन जास्त रक्कम दे वन
ू साहहत्य खरे दीमध्ये अपहार झाला असल्याबाबत
ग्ववकास अचधकारी, पींचायत सशमती, पवनी याींनी चौकशी अहवाल सादर

केला असन
ीं ाने सींबचीं धत श्री.डी. एच. भज
ू तद्नष
ु ग
ु बळ, तत्काशलन सचचव,

ग्रामपींचायत केसलवाडा, पींचायत सशमती, पवनी याींनी कतगव्यात कसरू

केल्याने त्याींना म.ु का.अ.,जज.प., भींडारा याींच्या हदनाींक २२/०२/२०१८ अन्वये
ननलींबबत करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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परभणी जजल््यातील िक्ष
ृ लागििीबाबत
(१५)

*

३८४७७ श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.धनांजय मि
ुां ,े श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.अमरशसांह पांडित : ताराांकित प्रश्न रम माांि ३५४३४ ला हदनाांि १८ डिसेंबर,

२०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) परभणी जजल््यात माहे जुल,ै २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान लागवड
करण्यात आलेल्या वक्ष
लागवडीपैकी बहुताींशी लागवड केवळ कागदोपत्रीच
ृ
झालेली असल्याने त्याची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी परभणी
येथील

सामाजजक

कायगकत्याांनी

जजल्हाचधकारी,

परभणी

याींच्याकडे माहे

ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वक्ष
लागवडीची सत्यता तपासण्यासाठी औरीं गाबाद येथील
ृ
कायागलय याींच्यास्तरावरून कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) होय.

(२) मख्
ु य वन सरीं क्षक प्रादे शशक औरीं गाबाद कायागलयाकडून ववभागीय वन
अचधकारी

(ननयोजन),

औरीं गाबाद

याींना

वक्ष
ृ

लागवडीची

सत्यता

तपासण्यासाठी चौकशी करणेबाबत आदे श दे ण्यात आले होते. त्यानस
ु ार

ववभागीय वन अचधकारी (ननयोजन) औरीं गाबाद याींनी सदर काम मोठ्या
प्रमाणावर असल्याने ६ तपासणी पथकाींची ननयक्
ु ती केली होती. सदर
पथकाींनी सन २०१७ च्या पावसाळयात परभणी प्रादे शशक वन ववभागाच्या

१७ रोपवन स्थळे तसेच सामाजजक वनीकरण ववभागाच्या २३ हठकाणी रस्ता

दत
ु र्ाग व २ हठकाणी ग् लागवड असे एकूण २५ कामाींची माहे डडसेंबर, २०१७
मध्ये तपासणी केली आहे . सदर तपासणीच्या अनष
ीं ाने दोषी आढळलेल्या
ु ग
६ कमगचारी/ अचधकारी याींचव
े र शशस्तभींगाची कारवाई करण्यासाठी दोषारोपपत्रे
बजावण्यात आली आहे त.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

18

खोरनननिो (ता.लाांजा, जज.रत्नाधगरी) गािातील धरणाच्या िालव्याचे
िाम शेतिऱयाांना विश्िासात न घेता सुरु िेल्याबाबत
(१६)

*

३८३३४ श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.नरें द्र पाटील,

श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय
जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

खोरनननको

(ता.लाींजा,

जज.रत्नाचगरी)

गावातील

मच
ु कींु दी

नदीवर

बाींधण्यात आलेल्या धरणाच्या कालव्याचे काम शेतकऱयाींना ववश्वासात न घेता
व भस
ीं ादनाचा मोबदला न दे ता सरु
ू प
ु करण्यात आल्याचे ननदशगनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, हदनाींक १३ नोव्हें बर, २०१७ रोजी ग्रामपींचायत खोरनननको व
हदनाींक ५ डडसेंबर, २०१७ रोजी ग्रामपींचायत प्रभानवली याींच्या सभा जलसींपदा
ववभागाच्या अचधकाऱयाींच्या उपजस्थतीत होवन
ू ग्रामस्थाींसमोर मोजणी करुन
भस
ीं ादन
ू प

करुन

मालकाींना

मोबदला

दे ण्यात

यावा

तोपयांत

कालव्याचे

कोणत्याही प्रकारचे बाींधकाम कींत्रा्दाराने सरु
ु करु नये असा ननणगय घेण्यात
आला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या ननणगयाचे उल्लींघन करुन अचधकारी व ठे केदार याींनी

सींगनमत करुन कामाच्या ननववदा काढून काम सरु
ु केले असल्याचे ननदशगनास
आले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने अचधकारी व ठे केदार याींच्यावर कोणती
ु ग
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) नाही.
मच
ु कींु दी

नदीवर

बाींधण्यात

आलेल्या

धरणाच्या

कालव्याींची

कामे

अद्याप सरू
करण्यात आलेली नाहीत. मात्र कालव्याच्या सरू
ु
ु वातीच्या

भागातील जलसेतच
ू े सरू
ु करण्यात आलेल्या कामापैकी काही काम खाजगी
जशमनीत असन
ू ५०% पेक्षा जास्त शेतकऱयाींची लेखी सींमती घेवन
ू सदर
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जशमनीत काम सरु
ु करण्यात आले आहे . तसेच खाजगी वा्ाघा्ीने जमीन

थे् खरे दी करुन घेण्यासाठी भस
ीं ादनचा प्रस्ताव जजल्हाचधकारी कायागलयाकडे
ू प
पाठववण्यात आला आहे .
(२) होय.

शेतकऱयाींना

मोबदला

अदा

होईपयांत

डाव्या

कालव्याचे

१

ते

५ ककलोमी्रचे कोणत्याही प्रकारचे बाींधकाम कींत्रा्दाराने सरु
ु करु नये, असा
ननणगय ग्रामपींचायतीने घेतला आहे . त्यानस
ु ार १ ते ५ ककलोमी्रमध्ये
कालव्याचे कोणतेही काम सरु
ु केले नाही.
(३) नाही.

कालव्याच्या १ ते ५ ककलोमी्रचा भस
ीं ादन प्रस्ताव जजल्हाचधकारी
ू प

कायागलयास सादर केल्यामळ
ु े सदर कामाच्या ननववदा काढण्यात आल्या
आहे त. मात्र कालव्याचे काम अद्याप सरू
ु करण्यात आले नाही. सदर काम
शेतकऱयाींना मोबदला अदा केल्यावरच सरू
ु करण्यात येणार आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

प्लॅ न, नॉन प्लॅ नचा खचच अननिायच खचाचत समािेश िरण्याबाबत
(१७)

*

३८९६५ श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय वित्त मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) प्लॅ न, नॉन प्लॅ न अशी ववगतवारी न करता प्लॅ नमधील खचग अननवायग
खचागत समोवश करण्याबाबत ववत्त ववभागाने ननणगय घेतला आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, त्यानष
ीं ाने प्लॅ नमधील शशक्षकाींच्या वेतनाचा खचग
ु ग
अननवायग खचागत समावेश करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) केंद्र शासनाच्या हदनाींक २३ ऑगस््, २०१६
रोजीच्या

मागगदशगक

सच
ू नाींनस
ु ार

सन

२०१७-१८

च्या

अथगसक
ीं ल्पापासन
ू

योजनाींतगगत व योजनेतर खचागचे एकबत्रकरण करण्याच्या ननणगय हदनाींक
२७ जानेवारी, २०१७ रोजीच्या शासन ननणगयान्वये घेण्यात आला आहे .

(२) सन २०१७-१८ पव
ू ी योजनाींतगगत असलेल्या शशक्षकाींच्या वेतनावरील
खचागच्या योजना आता अननवायग खचागत समाववष् करण्यात आल्या आहे त.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

िॉ.माधिराि धचतळे याांच्या सशमतीने सादर िेलेल्या शशफारशीांबाबत
(१८)

*

३७७३० श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफच भाई

जगताप, श्रीमती हुस्तनबानू खशलफे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर,
श्री.हररशसांग राठोि, िॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.सभ
ु ाष झाांबि, श्री.अमरनाथ राजूरिर,
श्री.सतेज

ऊफच

बांटी

पाटील,

प्रा.जोगेन्द्र

ििािे,

श्री.मोहनराि

िदम,

आकिच.अनांत गािगीळ : ताराांकित प्रश्न रम माांि २०३२१ ला हदनाांि २५ जुल,ै

२०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जेषठ जलतज्ञ डॉ.माधवराव चचतळे

याींच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन

केलेल्या सशमतीने जलसींपदा ववभागासाठी स्वतींत्र ननयमावली असावी व इतर

बाबीींमध्ये सध
ु ारणा करावी अशा शशर्ारशी असणारा अहवाल माहे माचग,
२०१४ मध्ये शासनास सदर केलेला असन
सदर अहवालानस
ू
ु ार ववचार
करण्यासाठी

ननवत्ृ त

कायगकारी

सींचालक

श्री.एस.एन.सहस्त्रबध्
ु दे

याींच्या

अध्यक्षतेखाली शासनाने सशमती नेमली व काही हदवसात त्याींच्याववजी

ननवत्ृ त कायगकारी सचचव ए.पी.भावे याींच्या अध्यक्षतेखाली सशमती नेमण्यात

आली व सदर सशमतीने नोव्हें बर, २०१६ मध्ये जलसींपदा ववभागाच्या
सचचवाींना अहवाल सादर केलेला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, डॉ. माधवराव चचतळे सशमतीने सादर केलेल्या अहवालाचे
थोडक्यात स्वरुप काय आहे व त्यावर ए.पी.भावे याींच्या अध्यक्षतेखालील
सशमतीने सादर केलेल्या अहवालाचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे ,
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(३) उक्त अहवालावर कायगवाही प्रलींबबत असण्याची कारणे काय आहे त, तसेच
कायगवाहीची सद्य:जस्थती काय आहे ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) होय.

(२) डॉ.माधवराव चचतळे सशमतीने सादर केलेल्या अहवालाचे स्वरुप :-

शसींचनववषयक ववशेष चौकशी अहवालाच्या खींड-१ मधील पषृ ठ ५२३

वर सशमतीने खालील प्रमाणे नमद
ू केले आहे .

जलसींपदा ववभागाींतगगत असलेल्या कामाचे स्वरुप, कामाची व्याप्ती,

प्रकल्पाच्या

कामामध्ये

तसेच

उहद्दष्ामध्ये

असलेल्या

ववववधाींगी

बाज,ू

सावगजननक बाींधकाम ववभागातील कामापेक्षा जलसींपदा ववभागातील कामातील

वेगळे पणा, कायगपध्दतीमधील बदल, इत्यादी बाबीींचा ववचार करता जलसींपदा
ववभागातील कामासाठी स्वतींत्र ननयम पजु स्तका तयार करणे अत्यावश्यक
आहे . एकूणच जलसींपदा ववभागाचा स्वतींत्र ववभाग म्हणन
ू कायगरत राहण्याचा
बराच

मोठा कालावधी झाल्यामळ
ु े जलसींपदा ववभागाची स्वतींत्र ननयम

पजु स्तका तयार करण्याची गरज आहे .

श्री.ए.पी. भावे याींच्या अध्यक्षतेखालील सशमतीने सादर केलेल्या

अहवालाचे थोडक्यात स्वरुप :-

प्रस्तत
ु ननयमावली तयार करताींना ववद्यमान महाराषर सावगजननक

बाींधकाम ननयमावलीचा व उपलब्ध शासन आदे शाचा सशमतीने अभ्यास केला

असन
ू त्यामधील काही तरतद
ू ीींशी सशमती सहमत नसल्याने तर काही तरतद
ू
सद्य:जस्थतीमध्ये लागू नसल्याने सशमतीने आवश्यक वा्लेले बदल केले
आहे त.

जलसींपदा ववभागाकडील कामाच्या स्वरुपात झालेले बदल, नवनववन

कायगपध्दती, महामींडळ स्थापनेनत
ीं र शासनस्तरावरुन ननगगशमत झालेले शासन

ननणगय व पररपत्रके, बदलेले ताींबत्रक व माहहती तींत्रज्ञान, सींगणक वापरामळ
ु े
झालेले कायगपध्दतीतील बदल, प्रकल्प सींकल्पन, प्रकल्पाींचे कायागन्वयन,

ताींबत्रक पररक्षण, शसींचन व्यवस्थापन, महामींडळाची कायगपध्दती, जलसींपदा
ववभागाींतगगत कायगरत अचधकाऱयाींची कतगव्ये, जबाबदारी व अचधकार तसेच

शसींचन प्रकल्प शसींचन व्यवस्थापनास हस्तातींरण करण्याची कायगपध्दती
इत्यादी बाबीींचा सवगकष आढावा घेऊन ननयमावलीत समावेश करण्यात आला आहे .
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(३) प्रस्ताववत ननयमावलीवर ननयोजन व ववत्त ववभाग तसेच ववधी व न्याय
ववभागाचे अशभप्राय घेण्यात आले असन
त्यानष
ीं ाने ननयमावली अींनतम
ू
ु ग
करावयाची कायगवाही अींनतम ्प्प्यात आहे .

-----------------

राज्यातील बहुसांख्य नशसिंग महाविद्यालयाांनी
स्तित:चे रुग्णालय उभारलेले नसल्याबाबत
(१९)

*

३९०८६ प्रा.जोगेन्द्र ििािे, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.किरण

पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांडित, अॅि.राहुल नािेिर,

अॅि.ननरां जन िािखरे , श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अननल भोसले, श्री.जगन्नाथ

शशांदे : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) राज्यातील बहुसींख्य नशसांग महाववद्यालयाींनी केवळ कागदावरच रुग्णालये
उभारली असल्यामळ
ु े नशसांगचे ववद्याथी / ववद्याथींनी प्रात्यक्षक्षकापासन
ू वींचचत
रहात असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, हदनाींक १८ सप््ें बर, २०१२ रोजी शासनाच्या सावगजननक
आरोग्य

ववभागाने

काढलेल्या

शासन

ननणगयानस
ु ार

प्रत्येक

नशसांग

महाववद्यालयाने तीन वषागनत
ीं र स्वतःचे १०० ते १५० खा्ाींचे रुग्णालय
उभारणे अननवायग असल्याने त्या अ्ीच्या अचधन राहून ककती शशक्षण
सींस्थाींनी महाववद्यालये उभारली आहे त, नसल्यास त्याची कारणे काय आहे त,
(३) राज्यात आजशमतीस आर.ए.एन.एम. आणण आय.जी.एन.एम. या नशसांग
अभ्यासिमाची अनि
ु मे ४३७ आणण २४४ महाववद्यालये आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(४) राज्यातील प्रत्येक नशसांग महाववद्यालयाच्या स्थापनेपासन
ीं र
ू तीन वषागनत

ववद्यार्थयाांच्या प्रात्यक्षक्षकाींसाठी १०० ते १५० खा्ाींचे स्वतःचे रुग्णालय असणे

बींधनकारक आहे, मात्र राज्यात ५०० नशसांग महाववद्यालयानी स्वतःचे
रुग्णालय

उभारलेच

नसल्याची

बाब

माहे

त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

जानेवारी,

२०१८

मध्ये

वा
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(५) असल्यास नशसांग महाववद्यालयाींना स्वतःचे रुग्णालय उभारण्याची सक्ती
करणारा शासन ननणगय तातडीने रद्द करावा अशी मागणी सींस्था चालकाींनी
मा.मख्
ु यमींत्र्याींकडे केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने शासनाच्या अ्ीींचे उल्लींघन करुन
ु ग
उभारण्यात आलेल्या नशसांग महाववद्यालयाींची परवानगी रद्द करण्याबाबत
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ?

श्री.धगरीष महाजन : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे .

(२) सदर शासन ननणगयानस
ीं र स्वत:चे रुग्णालय उभारणे
ु ार तीन वषागनत

आवश्यक आहे . नशसांग महाववद्यालयाींची ननकषानस
ु ार पररणात्मक मल्
ु याींकन
केले असता काही सींस्थाींच्याबाबतीत असे आढळून आले आहे . तथावप,

अद्यापही नशसांग सींस्थाींची पररणामात्मक मल्
ु याींकन करणेबाबत कायगवाही सरु
ु
आहे .

(३) होय, हे अींशत: खरे आहे . आर.ए.एन.एम. व आर.जी.एन.एम. नशसांग
अभ्यासिमाची अनि
ु मे ४७७ आणण २४४ महाववद्यालये आहे त.
(४) होय, हे अींशत: खरे आहे .
(५) होय, हे अींशत: खरे आहे .

सदर बाब सींसद सदस्य (लोकसभा) मा.नाना प्ोले याींनी त्याींचे हदनाींक

२०/११/२०१७ च्या सावगजननक आरोग्य ववभागास प्राप्त पत्रानस
ु ार मा.मख्
ु यमींत्री
याींच्या ननदशगनास आणून हदली आहे .

(६) सद्य:जस्थतीत १०० पररचयाग सींस्थाींचे पररणामात्मक मल्
ु याींकन करण्यात
आले असन
ग ब
े ाबत सींचालक
ू त्यापैकी त्र्
ू ी आढलेल्या ५८ सींस्थाींना त्र्
ु ीपत
ू त
(वै.शश.) याींचेमार्गत नो्ीस बजावण्यात आली आहे . त्यापैकी समाधानकारक
खल
ु ासा

प्राप्त

न

झालेल्या

१३

सींस्थाींना

३

महहन्यामध्ये

त्र्
ग ा
ु ीपत
ू त

करण्याबाबत शासनामार्गत नो्ीस दे ण्यात आली आहे . अद्याप कोणत्याही
सींस्थेची मान्यता रद्द करण्यात आलेली नाही.

-----------------
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नागपूर जजल््यात दोन िषाचपासून िुष्ट्ठरुग्णाांना औषधाांसह
व्यायामाचे साहहत्य उपलब्ध झाले नसल्याबाबत

(२०)

*

३७८९० श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.विरम म िाळे , श्री.नरें द्र

पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर, श्रीमती
विद्या चव्हाण, अॅि.अननल परब, श्री.सनु नल तटिरे , अॅि.ननरां जन िािखरे ,
अॅि.जयदे ि

गायििाि,

श्री.ख्िाजा

बेग,

श्री.जगन्नाथ

शशांदे,

श्री.जनादच न

चाांदरू िर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप,

श्रीमती हुस्तनबानू खशलफे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सभ
ु ाष
झाांबि, श्री.अमरनाथ राजरू िर, प्रा.जोगेन्द्र ििािे, आकिच.अनांत गािगीळ,
श्री.मोहनराि िदम, श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि
िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

केंद्र

व

राज्य

शासनाकडून

कुषठरोग

ननयींत्रणासाठी

प्रत्येक

वषी

कोट्यवधीचा खचग केला जात असतानाही नागपरू जजल््यात सवागचधक
कुषठरुग्ण आढळून आले असन
ू तेथील कुषठरुग्णाींना मागील दोन वषागपासन
ू
आवश्यक

औषधाींसह

व्यायामाचे

साहहत्यही

उपलब्ध

झाले

नसन
ू

अचधकाऱयाींच्या ननषकाळजीपणामळ
ु े ननधी परत गेल्याचे हदनाींक ३ जानेवारी,
२०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आरोग्य ववभागाला मागील एक वषागपासन
यासींदभागतील
ू
जनजागत
ृ ी साहहत्यही शमळालेले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने कुषठरुग्णाींना आवश्यक औषधे, व्यायाम
ु ग

साहहत्य उपलब्ध करणे व जनजागत
ृ ीसाठी आवश्यक ननधी दे ण्यासोबतच
येथील जजल्हा कुषठरोग ननमल
ुग न सशमतीतील ननधी अखचचगत ठे वणाऱया
अचधकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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िॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही.
नागपरू

जजल्हयाींच्या

जजल्हा

तल
ु नेत

८

कुषठरुग्णाींच्या
व्या

िमाींकावर

सींख्येमध्ये
आहे .

राज्यातील

कुषठरुग्णाींना

इतर

बहुववध
औषधोपचार केंद्र शासनाकडून मोर्त हदला जात असन
ू जानेवारी, २०१८
अखेर शोधलेल्या ६५६ रुग्णाींवर मोर्त औषधोपचार सरु
ु करण्यात आलेला
आहे . कुषठप्रनतकिया (लेप्रा ररॲक्शन) आलेल्या रुग्णाींना आवश्यक औषधे
प्राथशमक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय या हठकाणी मोर्त उपलब्ध आहे त.
या औषधाींचा मागील दोन वषागपासन
ू कोणताही त्
ु वडा झालेला नाही.
(२) हे खरे नाही.

नागपरू जजल््यास आरोग्य शशक्षण साहहत्याकररता रुपये ९८,०००/-

ननधी दे ण्यात आला असन
ू , त्यामध्ये हस्तपबत्रका, डायग्नोजस््क काडगस,

होडडांग्ज, फ्लेक्स बॅनसग, इ. जनजागत
ृ ी साहहत्य ववतरीत करण्यात आलेले
आहे .

(३) ननववदे तील ताींबत्रक अ्ीींची पत
ग ा न झाल्याने सन २०१६-१७ मध्ये
ू त
रुग्णोपयोगी साहहत्याचा केंद्र शासनाचा ननधी अखचचगत राहहला होता. सदर

अखचचगत ननधी परत न जाता सन २०१७-१८ या वषागसाठी उपलब्ध झालेला

आहे व त्यानस
ु ार खचग करण्यात आलेला आहे . त्यामळ
ु े अचधकाऱयाींवर
कारवाईचा प्रश्न उद्भवत नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

बीि जजल््यामध्ये मद
ृ आणण जलसांधारणाच्या
िामाांमध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबत

(२१)

*

३९२१६ श्री.रामराि िििुते, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मत
ां
टिले,

श्री.सनु नल

तटिरे ,

श्री.धनांजय

मि
ुां ,े

श्री.किरण

पािसिर,

श्री.जयिांतराि

जाधि, अॅि.ननरां जन िािखरे , श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्रीमती
विद्या

चव्हाण,

श्री.आनांद

ठािूर,

अॅि.राहुल

नािेिर,

श्री.ख्िाजा

बेग,

श्री.विरम म िाळे : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-
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(१) बीड जजल््यामध्ये मद
ृ आणण जलसींधारणाची कामे (सन २०१६-१७)
न करता अचधकारी आणण ठे केदाराींनी एकबत्रतपणे

रुपये चार को्ीचा

गैरव्यवहार केल्याची माहहती कृषी आयक्
ु त याींनी हदनाींक २ जानेवारी, २०१८
रोजी वा त्यासम
ु ारास शासनाच्या ननदशगनास आणली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
ु ग
आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) व (२) अींशत: खरे आहे .

प्रस्तत
प्रकरणी चौकशी करण्यात आली असन
जबाबदार दोषी
ु
ू

अचधकारी/कमगचारी याींना ननलींबबत करण्यात आले आहे व त्याींच्याववरुध्द
शशस्तभींगाची कारवाई करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्नच उद्भवत नाही.

-----------------

विजाभज आश्रमशाळे तील शशक्षि ि शशक्षिेतर िमचचारी याांची
निीन पेन्शन योजनेतील रक्िम अदा िरणेबाबत

(२२)

*

३७६९४ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत दे शपाांि,े श्री.बाळाराम पाटील :

सन्माननीय विमक्
ु त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासिगच ि विशेष
मागास प्रिगच िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात हदनाींक १ नोव्हें बर, २००५ रोजी नवीन अींशदान पेन्शन योजना
लागू करण्यात आली असन
ू सदर योजनेमध्ये कमगचाऱयाींची एक हप्ता कपात
करून तेवढीच रक्कम शासनाकडून ्ाकण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास माचग, २०१७ च्या अचधवेशनामध्ये खाजगी व्यवस्थापनाच्या

शाळे तील कमगचाऱयाींच्या नवीन पेन्शन योजनेवरील व्याजाची तरतद
ू राज्य
शासनाकडून करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

ववजाभज

ववभागात

कायगरत

असणाऱया

कमगचाऱयाींच्या

व्याजाची रक्कम जमा करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, त्यानष
ीं ाने ववजाभज शाळे तील कमगचाऱयाींचे नवीन
ु ग
पेन्शन योजनेचे व्याज सींबचीं धत कमगचाऱयाच्या खात्यामध्ये वगग करण्याबाबत
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ?

प्रा. राम शशांदे : (१) राज्यात सदरहू योजना हदनाींक ०१ नोव्हें बर, २००५
पासन
ू लागू करण्यात आली आहे . तथावप, कमगचाऱयाींच्या हप्त्याच्या हहश्श्या
एवढी रक्कम शासनाकडून जमा केली गेली नाही.

(२) व (३) नाही. प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे .

(४) काही हठकाणी कमगचाऱयाींचे अींशदान जमा केले जाते व काही हठकाणी

जमा केले जात नसल्याचे आढळून आले आहे . तथावप, राज्य शासनाच्या

हहश्श्याची व त्यावरील व्याजाचे प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन
आहे . सदर प्रकरणाच्या अनष
ीं ाने मा.मब
ींु ई उच्च न्यायालय तसेच औरीं गाबाद
ु ग
व नागपरू खींडपीठामध्ये ववववध न्यायालयीन प्रकरणे दाखल झालेली आहे त.

मा.मब
ुीं ई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल रर् याचचका ि. ३६९२/२०१७ मध्ये

हदनाींक १० जल
ु ,ै २०१७ रोजी अींतररम आदे श हदले आहे त. यानस
ु ार ववजाभज
आश्रमशाळे तील कमगचाऱयाींकडून या योजनेंतगगत कमगचाऱयाींच्या हप्त्याच्या
हहश्श्या

एवढी

रक्कमेची

कपात

न

करण्याचे

सद्य:जस्थतीत सदर प्रकरण न्यायप्रववष् आहे .

ननदे श

हदले

आहे त.

-----------------

िोिणातील आरोग्य यांत्रणेच्या दरु ािस्तथेबाबत
(२३)

*

३८६२६ श्री.विजय ऊफच भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरे िर, श्रीमती जस्तमता

िाघ : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोकणातील शसींधुदग
ु ,ग रत्नाचगरी व रायगड या जजल््यातील प्राथशमक

आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, उपजजल्हा रुग्णालय, जजल्हा रुग्णालय व कु्ीर
रुग्णालय या आरोग्य केंद्राींमध्ये डॉक््र उपलब्ध नसल्याचे ननदशगनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, महामागागवरील आरोग्य केंद्राींमध्ये अपघातग्रस्त रुग्ण दाखल

होण्यासाठी आले तर साधी मलमपट्टी करण्याइतपत व्यवस्था या केंद्राींमध्ये

नाही, तसेच कोकणातील रुग्णाींना त्या त्या पररसरातील रुग्णालयात सवु वधा
नसल्याने कोल्हापरू सीपीआर रुग्णालय ककीं वा गोव्यातील बाींबळ
ु ी येथील
गोमेकॉ रुग्णालयावर अवलींबन
ू रहावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने कोकणातील आरोग्य यींत्रणा अचधक सक्षम
ु ग
करून तेथील आरोग्य केंद्राींमध्ये अद्यावत सोयीसवु वधा उपलब्ध करण्यासाठी
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही.
शसींधुदग
ु ,ग

रत्नाचगरी

व

रायगड

जजल््यात

शमळून

वैद्यकीय

अचधकाऱयाींची ६४२ पदे मींजरू असन
ू त्यापैकी ४३१ पदे भरलेली आहे त. ररक्त
पदावर कींत्रा्ी वैद्यकीय अचधकारी कायगरत आहे त.
(२) हे खरे नाही.

महामागागवरील आरोग्य केंद्रात अपघातग्रस्त रूग्ण दाखल झाल्यास

त्याींच्यावर उपचार केले जातात. गाींशभयग व आवश्यकतेनस
ु ार रूग्णास पढ
ु ील
उपचारासाठी

ग्रामीण/उपजजल्हा/सामान्य

रूग्णालयात

वैद्यकीय महाववद्यालयामध्ये सींदशभगत केले जाते.

अथवा

जवळच्या

(३) व (४) ननयशमत वैद्यकीय अचधकाऱयाींची ररक्त पदे राज्यस्तरावरून तसेच

जजल्हाचधकाऱयाींमार्गत भरण्यात येत आहे त. या व्यनतररक्त तात्परु ती व्यवस्था
म्हणून कींत्रा्ी तत्वावर वैद्यकीय अचधकारी ननयक्
ु त करण्यात आले आहे त.
----------------(२४)

*

मोखािा (जज.पालघर) तालक्
ु यात मनरे गाच्या िामाांबाबत

३७७८३ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.अमरशसांह पांडित : सन्माननीय रोजगार

हमी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मोखाडा (जज.पालघर) तालक्
ु यात १६५०२ जॉबकाडगची नोंदणी झाली असन
ू
१४४५ कामे ८,१०,१४४ मनषु य हदनासाठी ननमागण करता येतील असे महसल
ू
ववभागाकडील रोजगार हमी योजना यींत्रणेकडून स्पष् करण्यात आले, हे खरे
आहे काय,
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(२) त्यातील ५० ्क्के कामे करावयाची असताींना तालक्
ु यातील २७ गावातील
ग्रामपींचायतीींनी केवळ ८४ कामे काढून र्क्त १०९८ मजुराींनाच कामे हदली
आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

कामातील

अनश
े
ु ष

भरून

काढण्याची

मख्
ु य

जबाबदारी

ग्रामपींचायतीची असताना त्यात दल
ग केले जात आहे, हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(४) तसेच कृषी, वनववभाग, सामाजजक वनीकरण व सावगजननक बाींधकाम

ववभागाींतगगत केवळ २७ कामे काढून र्क्त ५१० मजुराींनाच रोजगार उपलब्ध
करून हदला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने मोखाडा तालक्
ु ग
ु यात मनरे गा कामाबाबत रोहयो यींत्रणेकडून होणाऱया
ववलींबाबाबत जबाबदारी ननजश्चत करून सींबचीं धताींववरुध्द कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.जयिुमार रािल : (१) हे अींशत: खरे आहे .

मोखाडा तालक्
ु यात महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी

योजनाींतगगत एकूण १६९५१ जॉबकाडग धारक असन
ू ४७१५३ नोंदणीकृत मजुर
आहे त. तसेच मोखाडा तालक्
ु यात एकूण २११५ कामे शेल्र्वर असन
ू सदर
कामाींवर ७,६६,५१९ इतकी मनषु यहदन ननशमगती होऊ शकते.
(२) हे खरे नाही.

तालक्
ु यात सन २०१७-१८ या वषागत एकूण १९२४ कामे हाती घेण्यात

आली असन
ू ७०३३ कु्ुींबातील १४६२९ मजुराींना यींत्रणा व ग्रामपींचायतीकडून
कामे परु ववण्यात आली आहे त. मजुराींना त्याींच्या कामाच्या मागणीप्रमाणे
कामे उपलब्ध करुन दे ण्यात येतात.
(३) हे खरे नाही.
(४) हे खरे नाही.

सन २०१७-१८ या वषागत कृषी, वन, सामाजजक वनीकरण व

सावगजननक बाींधकाम या ववभागाींतगगत ८५१ कामे काढून ९५३३१ इतके
मनषु यहदन ननमागण झालेले आहे त.
(५) व (६) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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नाशशि जजल््यामध्ये जोि बह
ृ त आराखड्यात निीन प्राथशमि
आरोग्य िेंद्रे ि उपिेंद्राांचा समािेश िरणेबाबत

(२५)

*

३७६८२ श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.धनांजय मि
ुां ,े

श्री.नरें द्र पाटील : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सन २०११ च्या जनगणनेवर आधाररत जोड बह
ृ त आराखड्यात नाशशक
जजल््यात नवीन प्राथशमक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्राींचा समावेश करणेसाठी

स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक २२ डडसेंबर, २०१६ व हदनाींक २५ एवप्रल,

२०१७ रोजी तसेच माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान शासनाकडे
मागणी केलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त मागण्याींच्या अनष
ीं ाने नाशशक जजल््यात नवीन
ु ग
प्राथशमक आरोग्य केंद्रे आणण उपकेंद्रे स्थापन करण्याकररता शासनाने चौकशी
करुन कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे .

(२) सन २०११ च्या जनगणनेवर आधारीत जोड बह
ृ त आराखडा तयार
करण्याची कायगवाही सरू
ु असन
ू नाशशक जजल््यात नवीन प्राथशमक आरोग्य

केंद्र आणण उपकेंद्रे स्थापनेच्या मागण्या बह
ु ार
ृ त आराखड्यामध्ये ननकषानस
समाववष् करण्याची कायगवाही सरू
ु आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

महात्मा ज्योनतबा फुले जन आरोग्य योजनें तगचत नेमलेल्या
आरोग्य शमत्राांनी रुग्णाांििून जादा रक्िम माधगतल्याबाबत

(२६)

*

३८९१२ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.शमतेश भाांगडिया, प्रा.अननल सोले :

सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-
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(१) राज्यात राबववल्या जाणाऱया महात्मा ज्योनतबा र्ुले जन आरोग्य
(जीवनदायी) योजनेवर ननःशल्
ु क उपचार असताना दे खील गरीबाींकडून मोठ्या
प्रमाणात अचधकचे पैसे वसल
ू केले जात असन
ू बबल मींजूर करण्याकरीता
२० हजार रूपयाची लाच घेतली असल्याचे तसेच सदर योजनेत दलालाचे मोठे

जाळे तयार झाले असन
ू त्यामळ
ु े शासनाची रुपये १०० ते १५० को्ीींची
र्सवणूक झाल्याचे हदनाींक

२८

डडसेंबर,

ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

२०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास

(२) महात्मा ज्योनतबा र्ुले जन आरोग्य योजनेंतगगत नेमलेल्या दोन आरोग्य
शमत्राींनी रुग्णाींना शासकीय आरोग्य योजनाींचा लाभ खाजगी रुग्णालयामार्गत

शमळण्याकररता रुग्णाींकडून जादा रक्कम माचगतल्या प्रकरणी लाचलच
ु पत

खात्याने अ्क केल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास
आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, तिारकत्यागच्या

आईला तिारकत्यागने नागपरु ातील एका

खाजगी रुग्णालयात भरती केले होते, जजथे हृदयरोगाच्या शस्त्रकियेचा खचग
जास्त असल्यामळ
ु े शासकीय योजनेचा लाभ केवळ नागपरू येथील शअ
ु र्े क

रुग्णालयातच उपलब्ध असल्याचे भासवन
ू या दोन आरोग्यशमत्राींनी रुग्णाला
शअ
ु र्े क खाजगी रुग्णालयात भरती करायला लावले, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, शासकीय योजनेचा लाभ शमळण्याकररता सदर दोनही आरोग्य
शमत्राींनी

तिारकत्यागकडून

अचग्रम

रक्कम

घेतली

व

उवगररत

रक्कम

शस्त्रकियेनत
ीं र घेत असताना लाचलच
ु पत खात्याने या दोघाींना अ्क केली, हे
खरे आहे काय,
(५)

असल्यास,

जाणूनबज
ु ून

आरोग्य

साींचगतल्या

शमत्राींनी

प्रकरणी

केवळ

हृदय

शअ
ु र्े क

शस्त्रकिया

रुग्णालयाचे

झालेल्या

नाव

खाजगी

रुग्णालयावर प्रनतबींधात्मक योग्य ती कायगवाही करण्यात आली आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा
ु ग
करण्यात येत आहे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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िॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) राज्यात राबववल्या जाणाऱया महात्मा ज्योनतबा

र्ुले जन आरोग्य योजनेंतगगत अींगीकृत असलेल्या मेडीरीना रूग्णालय,
नागपरू येथील आरोग्य शमत्र व इींहदरा गाींधी वैद्यकीय महाववद्यालय येथील

डा्ा एन्री ऑपरे ्र याींना नन:शल्
ु क उपचार असताना दे खील १० हजार
रूपयाची लाच जस्वकारताना लाचलच
ु पत खात्याने हदनाींक २६/१२/२०१७ रोजी

गन्
ु हा दाखल करून अ्क केली. सदर आरोग्य शमत्र व डा्ा एींन्री ऑपरे ्र
याींच्या ननयक्
ु त्या TPA -Third Party Administrator कडून करण्यात
येतात. सदर योजनेत शासनाचे १०० ते १५० को्ी रूपयाींची र्सवणक
ू
झाल्याची बाब वस्तजु स्थतीदशगक नाही.

(३) तिारदार याींच्या आई याींचेवर Angiography करण्यासाठी मेडीरीना
रूग्णालय,

नागपरू

येथे

दाखल

करण्यात

आले.

तेथे

हृदय

रोगाच्या

शस्त्रकियेचा खचग जास्त असल्याने तेथील आरोग्यशमत्राने रूग्णास योजनेंतगगत
अींगीकृत

असलेल्या

शग
ु र्े क

या

खासगी

रूग्णालयामध्ये

शस्त्रकिया

करण्याकररता सींदभीत केले व सदर रूग्णालयात रूग्णाींवर योजनेंतगगत मोर्त
शस्त्रकिया करण्यात आली आहे .

(४) मेडीरीना रूग्णालय, नागपरू येथील आरोग्य शमत्र व इींहदरा गाींधी

वैद्यकीय महाववद्यालय येथील डा्ा एन्री ऑपरे ्र याींनी तिारकत्यागकडून

रुपये ५,०००/- अचग्रम रक्कम घेतली व उवगररत रक्कम रुपये १०,०००/- मागत
असताना हदनाींक २६/१२/२०१७ रोजी लाचलच
ु पत खात्याने अ्क केली.

(५) सदर प्रकरणी ववमा कींपनीच्या ववभागीय व्यवस्थापक याींनी चौकशी

केलेली असन
ू सदर लाचखोरीच्या प्रकरणाशी सींबचधत शग
ु र्े क रूग्णालयाचा
प्रत्यक्ष सहभाग नसल्याचे ववमा कींपनीस आढळून आले आहे . तसेच हदनाींक

०१/०२/२०१८ पासन
ू पॅरामाऊन्् ह्पीए ववजी एम डी इींडीया ह्पीएकडे सदर
जजल््यातील काम सप
ु द
ु ग करण्यात आले आहे .

(६) सदर प्रकरणी ववमा कींपनीने चौकशी केली आहे . तथावप, राज्य आरोग्य
हमी

सोसाय्ीकडून

उपसींचालक

नागपरू

पररमींडळ,

नागपरू

याींच्या

अध्यक्षतेखाली सशमती नेमण्यात आली असन
ू सदर सशमतीमार्गत प्रस्तत
ु
प्रकरणी स्वतींत्रपणे चौकशी करण्यात येत आहे

-----------------
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राज्यातील शहरी भागातील गशलच्छ िस्ततीतील
िुपोषणाची जस्तथती सुधारण्याबाबत
(२७)

*

३८७४१ श्री.प्रविण दरे िर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.विजय ऊफच भाई

धगरिर,

श्री.धगरीशचांद्र

व्यास,

िॉ.सध
ु ीर

ताांबे :

सन्माननीय

बालवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

महहला

ि

(१) नागपरू व मब
ुीं ई येथील झोपडपट्टीमधील दर दहा हजार मल
ु ाींमागे तीव्र

कुपोषणाचे प्रमाण ४ ते ५ ्क्के व मध्यम कुपोषणाचे प्रमाण ८ ते १० ्क्के

असल्याचे एका सींघ्नेच्या पाहणीत हदनाींक ४ जानेवारी, २०१८ रोजी वा
त्यासम
ु ारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

राज्यातील

ग्रामीण

भागापेक्षा

शहरी

भागातील

झोपडपट्टयाींमध्ये राहणाऱया बालकाींची कुपोषणाची जस्थती अचधक गींभीर
झाल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शहरी भागातील गशलच्छ वस्तीतील कुपोषणाची गींभीर दखल
घेऊन शासनाने जस्थती सध
ु ारण्याकररता व कुपोषण ननमल
ुग नाबाबत कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) कुपोषणाची जस्थती सध
ु ारण्यासाठी खालील उपाययोजना करण्यात येत
आहे त :-

एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योजनेंतगगत अींगणवाडीतील ६ महहने ते

३ वषग वयोग्ातील बालके, गभगवती जस्त्रया व स्तनदा माता, तीव्र कमी
वजनाची बालके तसेच ककशोरवयीन मल
ु ी याींना घरपोच आहार (THR) व

३ वषग ते ६ वषे वयोग्ातील लाभाथी याींना गरम ताजा आहाराचा परु वठा
स्थाननक स्वयींसहाय्यता महहला बचतग्/महहला मींडळ तसेच महहला सींस्था
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याींचेमार्गत करण्यात येत आहे . तसेच आरोग्य ववभागाच्या मदतीने बालकाींचे
लसीकरण करणे, आरोग्य तपासणी करणे, गरोदर व स्तनदा माताींना आरोग्य
व पोषण शशक्षण दे णे इत्यादी सेवा लाभार्थयाांना परु ववण्यात येतात.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

पालघरमधील शसििो येथील एिा १० िषाचच्या मुलाचा
उपचाराअभािी मत्ृ यू झाल्याबाबत

(२८)

*

३८६०२ श्री.जनादच न चाांदरू िर : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि

िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पालघरमधील शसडको येथील एका १० वषागच्या मल
ु ाचा उपचाराअभावी
हदनाींक २ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास मत्ृ यू झाल्याची घ्ना
घडली, हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार सदर घ्नेतील दोषीींवर कारवाई करण्याबाबत व

मत्ृ यू पावलेल्या मल
ु ाच्या कु्ुींबास आचथगक मदत दे ण्याबाबत कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
िॉ.दीपि सािांत : (१) व (२) मयत कु.हदलखुश मींडळ (वय वषे ९) या मल
ु ास

हदनाींक २७/१२/२०१७ रोजी कुत्रा चावल्याने उपचाराथग ग्रामीण रूग्णालय,
पालघर येथे दाखल करण्यात आले होते. सदर मल
ु ास त्याच हदवशी

अँ्ीरे बीज व्हॅक्सीनचा डोस दे ण्यात आला होता व दस
ु रा डोस हदनाींक

३०/१२/२०१७ रोजी दे ण्यात आला होता. नतसरा डोस हदनाींक ०४/०१/२०१८ रोजी
दे णे अपेक्षक्षत होते तथावप, मल
ु ाच्या नातेवाईकाींनी सदर मल
ु ास हदनाींक

०२/०१/२०१८ रोजी खाजगी डॉक््राींकडे नेले होते. त्यावेळी सदर मल
ु ामध्ये
रे बीजची लक्षणे हदसन
ींु ईला
ू आल्यामळ
ु े त्याींनी सदर मल
ु ास उपचाराथग मब
नेण्याचा सल्ला हदला. तथावप, हदनाींक ०२/०१/२०१८ रोजी मब
ुीं ईमध्ये कायदा

व सव्ु यवस्थेचा प्रश्न ननमागण झाल्यामळ
ु े १०८ रूग्णवाहहकेवरील BVG मार्गत
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ननयक्
ींु ईला नेले नाही व त्यास बलसाड/
ु त डॉ.रॉय याींनी सदर रूग्णास मब
गज
ु रात

येथे

नेण्याबाबत

सल्ला

हदला.

त्याप्रमाणे

रूग्णास

हदनाींक

०३/०१/२०१८ रोजी सामान्य रूग्णालय, बलसाड येथे सींदशभगत करण्यात आले.
तथावप, उपचारादरम्यान रूग्णाचा मत्ृ यू झाला.

यासींदभागत सदर १०८ रूग्णवाहहकेवरील ननयक्
ु त डॉ.रॉय याींना BVG

सींस्थेने ननलींबबत केले आहे .
खबरदारीचा

उपाय

म्हणून

सींबचीं धत

मयत

नातेवाईकाींवर अँ्ीरे बीजचे उपचार करण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

मल
ु ाच्या

तीन

-----------------

अिोला जजल्हा पररषदे च्या प्राथशमि ि माध्यशमि शशक्षि सांिगचननहाय
बबांदन
ू ामािलीतील त्रट
ु ी दरू िरण्याबाबत
(२९)

*

३८१३३ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अकोला जजल्हा पररषदे च्या प्राथशमक व माध्यशमक शशक्षक आस्थापनेच्या

सींवगगननहाय बबींदन
ू ामावलीत गोंधळ झाल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अमरावती आयक्
ु त कायागलयात सादर केलेल्या बबींदन
ू ामावलीचे

सवगसाधारण स्वरुप काय आहे, तसेच बबींदन
ू ामावलीतील त्र्
ु ी दरू करुन ननदोष
यादी तयार करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) हे खरे नाही.

(२) अकोला जजल्हा पररषद अींतगगत प्राथशमक सहायक शशक्षक सींवगागची

बबींदन
ू ामावली आरक्षण अचधननयमातील तरतद
ु ीनस
ु ार तयार करण्यात येऊन

सदर बबींदन
ू ामावलीस सहाय्यक आयक्
ु त (मा. व क.), ववभागीय आयक्
ु त
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कायागलय, अमरावती याींची मान्यता प्राप्त झालेली आहे . माध्यशमक शशक्षक
सींवगागची बबींदन
ू ामावली प्रस्ताव तयार करुन सहाय्यक आयक्
ु त (मा. व क.),
अमरावती याींना सादर करण्याची कायगवाही करण्यात येत आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

लाांजा (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यात आदशच शशक्षि पुरस्तिारासाठी
शशक्षिाांची ननयमबा्य ननिि िेल्याबाबत

(३०)

*

३९२२३ श्री.धनांजय मि
ुां ,े श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.सनु नल तटिरे ,

श्री.हे मत
ां टिले, अॅि.ननरां जन िािखरे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लाींजा (जज.रत्नाचगरी) तालक्
ु यात जजल्हा पररषदे तर्े सन २०१७ मध्ये
शशक्षकाींची आदशग शशक्षक परु स्कारासाठी ननवड करताींना ननयमबा्य ननवड
झाल्याचे ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, लाींजा पींचायत सशमती शशक्षण ववभागाने शाळे त गैरहजर

असलेल्या शशक्षकाींची तसेच उसनवारी तत्वावर पींचायत सशमतीमध्ये कायगरत
असलेल्या शशक्षकाींची ननवड केली आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ग्शशक्षणाचधकारी याींनी सदर प्रस्ताव पाठववताींना प्रनतकूल

शेरा हदलेला असताींना व स्थायी सशमतीने सध्
ु दा याववषयी आक्षेप घेतलेला
असताींना परु स्कार ववतरीत करण्यात आला, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन आदशग काम

करणाऱया शशक्षकाींवर होत असलेल्या अन्यायाबाबत कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.
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(४) स्थायी सशमतीमध्ये घेणेत आलेल्या आक्षेपानस
ु ार लाींजा ग्ाकडील
तत्कालीन ग्शशक्षणाचधकारी व ववद्यमान ग्शशक्षणाचधकारी याींना स्थायी
सशमती सदस्य याींचेसमोर बोलावन
ू सदर शशक्षकाचे आदशग शशक्षक परु स्कार
ननवडीबाबत समक्ष चचाग करुन स्थायी सशमतीमध्ये घेणेत आलेल्या आक्षेपाचे
ननराकरण करणेत आले.

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

रजपूतिािी (ता.िरिीर, जज.िोल्हापूर) आश्रमशाळा
िसनतगह
ृ ातील विद्यार्थयाचचा मत्ृ यू झाल्याबाबत

(३१)

*

३९५८२ श्री.सनु नल तटिरे , अॅि.जयदे ि गायििाि, श्रीमती विद्या

चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि िििुते, अॅि.ननरां जन िािखरे , श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.विरम म िाळे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद
ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर : सन्माननीय विमक्
ु त जाती, भटक्या जमाती, इतर

मागासिगच ि विशेष मागास प्रिगच िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :(१)

रजपत
ू वाडी

(ता.करवीर,

जज.कोल्हापरू )

आश्रमशाळे तील

वसनतगह
ृ ात

झोपण्याच्या जागेच्या वादावरुन दोन ववद्यार्थयाांमध्ये झालेल्या हाणामारीत

एकाचा मत्ृ यू झाल्याचे हदनाींक १० जानेवारी, २०१८ रोजी व त्यासम
ु ारास
ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त घ्नेची शासनामार्गत चौकशी केली आहे काय,

चौकशीत काय आढळून आले व तद्नस
ु ार कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलबाींची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) होय.

(२) माध्यशमक आश्रमशाळा महात्मा ज्योतीराव र्ुले कननषठ महाववद्यालय,

रजपत
ू वाडी, ता.करवीर, जज.कोल्हापरू या आश्रमशाळे त हदनाींक १०/०१/२०१८
रोजी रात्री ०९.०० च्या सम
ु ारास उच्च माध्यशमक आश्रमशाळे तील ववद्याथी

38

कु.शींकर सावळाराम झोरे (इ.११वी ववज्ञान) व कु.मनोज ववनायक थोरात
(इ.११वी कला) या ववद्यार्थयाांमध्ये झोपण्याच्या जागेवरुन हाणामारी होऊन
त्यामध्ये कु. शींकर सावळाराम झोरे या ववद्यार्थयागचा मत्ृ यू झाला आहे .

कु. मनोज ववनायक थोरात या ववद्यार्थयागववरुध्द करवीर पोलीस

स््े शन, कोल्हापरू येथे एर्.आय.आर. दाखल करण्यात आला असन
ू त्यास

अ्क करुन पोलीस कस््डी दे ण्यात आली आहे व पढ
ु ील तपास पोलीस
ववभागाकडून सरु
ु आहे . तसेच, सदरहू सींस्थेचे अध्यक्ष/सचचव व सींबचीं धत उच्च
माध्यशमक आश्रमशाळे चे मख्
ु याध्यापक याींना सींचालक, ववजाभज, इमाव व

ववमाप्र कल्याण सींचालनालय, पण
ु े याींनी कारणे दाखवा नो्ीस बजावली
असन
ू सींस्थेने वसनतगह
ृ अचधक्षकास ननलींबबत केले आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

ओबीसीसाठी असलेली करम शमलेअरची मयाचदा िाढविण्याबाबत
(३२)

*

३९७५१ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर,

श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप : सन्माननीय विमक्
ु त जाती, भटक्या जमाती,

इतर मागासिगच ि विशेष मागास प्रिगच िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) ओबीसीसाठी असलेली किशमलेअरची मयागदा रुपये ६ लाखावरुन रुपये

८ लाख करण्याचा ननणगय शासनाने घेतल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ननणगयाची अींमलबजावणी करुन त्यानस
ु ार पढ
ु े कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) होय.
याबाबतचा

शासन

करण्यात आलेला आहे .

ननणगय

हदनाींक

१६/१२/२०१७

रोजी

ननगगशमत
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(२) व (३) सदरहू उत्पन्न मयागदा ही राज्यातील ववमक्
ु त जाती, भ्क्या
जमाती, ववशेष मागास प्रवगग व इतर मागासवगग यामधील प्रगत व्यक्ती/ग्
वगळून आरक्षणाचे र्ायदे दे ण्यासाठी लागू करण्यात आली आहे .
-----------------

राज्यातील जजल्हा पररषदाांमध्ये िमचचारी िपात िरत असल्याबाबत
(३३)

*

३९७९१ श्रीमती हुस्तनबानू खशलफे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

जजल्हा

पररषदाींमध्ये

४०

्क्के

पदे

ररक्त

असल्याने

कमगचाऱयाींवर कामाचा ताण पडत असन
ु ही शासन कमगचारी कपात करत
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने कमगचारी कपात न करण्याबाबत कोणती
ु ग
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मि
ांु े : (१), (२) व (३) हे अींशत: खरे आहे ,

सवग जजल्हा पररषदे च्या सरळसेवेच्या कोट्यातील ररक्त पदे ऑनलाईन

पध्दतीने भरण्याचा ननणगय शासनाने हदनाींक २४/०८/२०१७ रोजी घेतला आहे .

परीं तु शासनाच्या ववत्त ववभागामार्गत जजल्हा पररषदे चा आकृनतबींध ननजश्चत
करण्याची कायगवाही प्रगतीपथावर आहे .

ववत्त ववभागाच्या शासन ननणगय हदनाींक २५ मे, २०१७ नस
ु ार ३० %

पदाींमध्ये कपातीबाबत सच
ीं ाने जजल्हा
ू ना हदलेल्या आहे त. परीं तु त्यानष
ु ग

पररषदे मधील पदाींची आवश्यकता ववचारात घेऊन आकृनतबींध अींनतम करण्यात
येईल.

-----------------
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सांगमेश्िर (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील रस्तत्याांची
(३४)

*

िामे पूणच िरण्याबाबत

४००१७ श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप : ताराांकित प्रश्न रम माांि

२९६९३ ला हदनाांि १६ माचच, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सींगमेश्वर (जज.रत्नाचगरी) तालक्
ु यातील गोताडवाडी तसेच जजल्हा पररषद
मराठी शाळा ते ग्रामदे वता मींदीर या अडीच कक.मी. अींतराच्या रस्त्याचे
खडीकरण व डाींबरीकरण करण्याकरीता ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत

लोकप्रनतननधी तसेच ग्रामस्थाींनी सींबचीं धताींकडे मागणी करुनही ननधी उपलब्ध

करण्यात आला नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रस्त्याच्या कामासाठी ननधी उपलब्ध करुन खडीकरण व
डाींबरीकरण करण्याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) हे खरे आहे .

(२) प्रश्नामध्ये एकूण तीन रस्त्याींचा समावेश होतो -

गोताडवाडी हे गाव ग्रा.मा.ि. २११ वर सा.ि. २/५०० मध्ये जस्थत आहे .

तर जजल्हा पररषद मराठी शाळा व ग्रामदे वता मींहदर ग्रा.मा.ि. २१२

वर सा.ि. २/०० मध्ये जस्थत आहे . ग्रामदे वता मींहदर जजल्हा पररषद मराठी
शाळे पासन
ू २०० मी. अींतरावरील योजनाबा्य रस्त्यावर जस्थत आहे .

ग्रा.मा.२११ आणण ग्रा.मा.२१२ हे दोन्ही रस्ते इ.जज.मा.ि.९२ च्या

अनि
ु मे सा.ि. १२/५०० व १३/०० वरुन सरु
ु होत असन
ू गोताडवाडी ते जजल्हा
पररषद शाळापयांतचे एकूण अींतर ५.०० कक.मी. आहे .

या तीनही रस्त्याींच्या प्रश्नाधीन साखळी िमाींकातील लाींबी डाींबरी

पषृ ठभागाची असन
ू सदर रस्त्याींची कामे रस्ते ववशेष दरु
ु स्ती कायगिमातन
ू
उपलब्ध ननधी व ननकषानस
ु ार ्प्प्या-्प्प्याने प्रस्ताववत करण्याचे जजल्हा
पररषदे चे ननयोजन आहे .

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

41

राज्यातील सांगणि पररचालि याांना िेतन अदा िरण्याबाबत
(३५)

*

४०१९३ श्रीमती जस्तमता िाघ, श्री.हररशसांग राठोि, श्री.ख्िाजा बेग,

श्री.हे मत
ां टिले, श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर : ताराांकित प्रश्न रम माांि
२३८९५ ला हदनाांि ६ डिसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील २७ हजार ग्रामपींचायतीींमध्ये काम करणाऱया हजारो सींगणक

पररचालकाींना मागील ८ महहन्यापासन
ू वेतन अदा करण्यात आले नसल्याने
हदनाींक १२ ऑक््ोबर, २०१७ पासन
सवग जजल्हा पररषदे समोर सींगणक
ू

पररचालकाींनी उपोषण केले असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, यवतमाळ जजल््यातील सींगणक पररचालक सींघ्नेमार्गत मोचाग

काढून आपल्या मागण्याींचे ननवेदन मख्
ु य कायगकारी अचधकारी, जजल्हा पररषद,
यवतमाळ याींना माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान हदले, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, आपले सरकार सेवा केंद्रामधील केंद्र चालकाींच्या ववववध
मागण्याींसद
ीं भागत शासन दल
ग करीत आहे, हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व सींग्राम प्रकल्पात काम केलेल्या सींगणक पररचालकास

आपले सरकार सेवा केंद्रामध्ये सामावन
घेणे, माहे जानेवारी, २०१६ ते
ू
नोव्हें बर, २०१६ पयांतचे मानधन दे णे, माहे डडसेंबर, २०१६ पासन
ू काम करीत
असलेल्या

सींगणक

पररचालकास

पदावरून

कमी

न

मागण्याींबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) नाही.
(२) होय.

(३) नाही.

करणे

व

इतर
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(४) हदनाींक १४/१०/२०१७ रोजी ववववध मागण्याींबाबत शासनास प्राप्त झालेल्या

ननवेदनानस
ु ार केंद्र चालकाींच्या मागण्याींबाबत केंद्र चालकाींचे प्रनतननधी व
सीएससी-एसपीव्ही चे प्रनतननधी याींच्यासमवेत सचचवस्तरावर बैठक घेऊन केंद्र

चालकाींच्या अडीअडचणी त्वरीत सोडववण्याच्या सच
ू ना सीएससी-एसपीव्ही
याींना दे ण्यात आल्या आहे त. तसेच सींगणक पररचालकाींना जून, २०१७ पयांतचे

वेतन दे ण्यात आले आहे . तसेच सरु
ु असलेले कामबींद आींदोलन स्थचगत करुन
हदनाींक ०६/११/२०१७ पासन
ू काम सरु
ु करत असल्याबाबत केंद्र चालकाींच्या
प्रनतननधीने शासनास लेखी कळववले आहे .

तसेच, प्रश्न भाग-२ सींदभागत मख्
ु य कायगकारी अचधकारी, जजल्हा

पररषद, यवतमाळ तसेच सीएससी-एसपीव्ही याींचेकडून अहवाल मागववण्यात
आला आहे .

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

राज्यात पॅथॉलॉजी लॅ बमध्ये रुग्णाांििून जास्तत शुल्ि
आिारण्यात येत असल्याबाबत

(३६)

*

४०३७२ श्री.रामहरी रुपनिर : ताराांकित प्रश्न रम माांि ३४६८३ ला

हदनाांि ११ डिसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय
िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात पॅथॉलॉजी लॅ बमध्ये रुग्णाींकडून जास्त शल्
ु क आकारण्यात येत
असल्यामळ
ु े रुग्णाींमध्ये असींतोष व सींतापाची भावना पसरली असल्याचे माहे
जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

प्रकरणी

शासनाने चौकशी केली

आहे

काय

व

चौकशीच्या अनष
ीं ाने रुग्णाींची ल्
ु ग
ू करणाऱया पॅथॉलॉजी लॅ बवर कारवाई
करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.धगरीष महाजन : (१) नाही, शासन ननणगय, वैद्यकीय शशक्षण ववभाग,
हदनाींक

सींलजग्नत

०४/०७/२०१७

नस
ु ार

रुग्णालयातील

शासकीय

मोर्त

वैद्यकीय/दीं त

वैद्यकीय

सेवाींसाठी

महाववद्यालयाींशी
(पॅथॉलॉजी

लॅ ब

चाचण्याींसह) लाभाथी ननजश्चत करण्यात आले आहे त. तथावप, शासन ननणगय,

वैद्यकीय शशक्षण ववभाग, हदनाींक २०/११/२०१७ नस
ु ार शासकीय वैद्यकीय/दीं त
महाववद्यालयाींशी सींलजग्नत रुग्णालयातील औषधोपचारासाठी व तपासणी
सवु वधाींसाठी सध
ु ाररत रुग्णशल्
ु क आकारण्यात येत आहे .
(२) व (३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

राज्यातील पेरोल ि डिझेल दर िाढीबाबत
(३७)

*

४०५९८ अॅि.जयदे ि गायििाि, श्री.सतेज ऊफच बांटी पाटील, श्री.शरद

रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर,
श्रीमती हुस्तनबानू खशलफे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अमरनाथ राजरू िर :
ताराांकित प्रश्न रम माांि ३५६९० ला हदनाांि १८ डिसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या

उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय वित्त मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) राज्य शासन इींधनावर अचधभार लावत असल्यामळ
ु े शेजारील कनाग्क व
गोवा या राज्याींच्या तल
ु नेत आपल्या राज्यात सवागचधक पेरोल व डडझेलचे दर
असल्याचे ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आींतरराषरीय बाजारात कच्च्या तेलाचा दर प्रनतबॅरेल ७० डॉलर
झाल्याचे कारण पढ
ु े करत शासकीय तेल कींपन्याींनी पेरोल-डडझेलच्या दरात

पेरोल रुपये ८० तर डडझेल रुपये ६६ प्रनतशल्र तर मब
ुीं ईत पेरोलचा दर रुपये
७९.१५ व डडझेलचा रुपये ६५.९० प्रनतशल्र झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, गेल्या २ महहन्यात पेरोल डडझेलचे दर शल्रमागे रुपये ३.५०
प्रमाणे वाढले असल्याने इींधन दरवाढीमळ
ु े महागाईही अप्रत्यक्षपणे वाढून
शासनाने

इींधनावरील

अचधभार

रद्द

करण्यासोबतच

पेरोशलयम

पदाथागचा

जीएस्ीमध्ये समावेश करावा, ही मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय

आढळून

आले

व

त्यानष
ीं ाने
ु ग

पेरोल

व

डडझेलचे

करण्याचेदृष्ीने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

दर

ननयींबत्रत

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) तेल कींपन्याींद्वारे वविी होणाऱया पेरोल व
डडझेलच्या ककीं मतीमध्ये प्रनतहदनी बदल होत असतो. महाराषराच्या शेजारील

गज
ीं णा राज्यापेक्षा राज्यातील डडझेलची ककीं मत कमी
ु रात, मध्यप्रदे श, तेलग

आहे . कनाग्क व गोवा या राज्यापेक्षा राज्यातील डडझेल व पेरोलची ककीं मत
काही प्रमाणात अचधक आहे .

(२) शासकीय तेल कींपन्याींमार्गत वविी होणाऱया पेरोल व डडझेलच्या ककीं मती

आयात होणाऱया कच्च्या तेलाच्या ककीं मती त्याचप्रमाणे त्यावरील प्रकिया खचग

व इतर बाबीींवर अवलींबन
ू असन
ू , वविी ककीं मत ठरववण्याचे पण
ू ग अचधकार तेल
कींपन्याींना आहे त.

(३) पेरोशलयम पदाथाांचा समावेश जीएस्ी अींतगगत करण्याबाबतची मागणी
कायागलयास प्राप्त झाली आहे .

(४) पेरोल व डडझेलचा समावेश जीएस्ी अींतगगत करण्याबाबतचा ननणगय
वस्तू व सेवा कर पररषदे च्या कायगक्षत्रात येत आहे . राज्य शासन वस्तू व
सेवा कर प्रणालीींतगगत महसल
ू ाची जस्थती ववचारात घेवन
ू पेरोल व डडझेलचा

समावेश वस्तू व सेवा कर प्रणालीतील अींतभागवाबाबत वस्तू व सेवा कर
पररषदे स शशर्ारशीसींदभागत ननणगय घेईल.
(५) लागू नाही.

-----------------

माहूर शहरातील (जज.नाांदेि) रामगि किल्ला पररसरातील
जांगलात आग लागल्याबाबत
(३८)

*

४०६७५ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई

जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्तनबानू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर,
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सभ
ु ाष झाांबि, िॉ.सध
ु ीर ताांबे : सन्माननीय िने मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) माहुर शहरातील (जज.नाींदेड) वनपररक्षेत्र कायागलयालगत असलेल्या रामगड
ककल्ला पररसरातील जींगलाला लागलेल्या भीषण आगीत सागवान वक्ष
ृ ासह
अनेक औषधी वनस्पती जळून खाक झाले असन
ू अनेक प्राणी होरपळले

असल्याने वन ववभागाचे याकडे दल
ग होत असल्याचे हदनाींक २९ जानेवारी,
ु क्ष
२०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या जींगलात प्रचींड प्रमाणात वक्ष
ू
ृ तोड करण्यात आली असन
कारवाईच्या शभतीने ही चोरी लपववण्यासाठी अशाप्रकारे आग लावण्याच्या
घ्ना येथे घडत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू हठकाणी भववषयात कधी आग लागन
ू साग व औषधी
वनस्पती नष् होणार नाही याची दक्षता घेण्याबाबत शासनाने कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने दोषी अचधकारी व कमगचाऱयाींवर कोणती
ु ग
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) हदनाींक २८/०१/२०१८ रोजी नाींदेड जजल््यातील
माहूर वनपररक्षेत्राींतगगत माहूर ननयतक्षेत्रातील वन सव्हे नीं.८४ चे कक्ष
ि.१ A/२ मधील ककल्ला क्षेत्रात आग लागल्याचे ननदशगनास आले आहे . सदर
आगीत १ ते १.५ हे . क्षेत्रातील पालापाचोळा व गवत जळाले असन
ू
वन्यजीवाची हानी झाल्याचे ननदशगनास आलेले नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) वनक्षेत्रात आग लागू नये यासाठी खालील उपाययोजना करण्यात येतात :१) ननयतक्षेत्रात आग रक्षक (Fire Watchers) ठे वण्यात आले आहे त.
२) वन अचधकारी/कमगचारी याींचेकडून ननयशमत गस्त केली जाते.
३) जाळ रे षा ननयशमतपणे घेण्यात येतात.
४) ननररक्षण मनोरे उभारण्यात येतात.

५) वनसींरक्षणासाठी सींयक्
ु त वन व्यवस्थापन सशमतीची मदत घेण्यात येत.े
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(४) व (५) माहूर ननयतक्षेत्रातील आगी प्रकरणी भा.दीं .वव. १९२७ अन्वये अज्ञात
आरोपीववरुध्द हदनाींक २९/०१/२०१८ रोजी वनगन्
ु हा नोंद करण्यात आलेला
आहे . प्रकरणातील आरोपीींचा शोध घेणे चालू आहे .
-----------------

सीना नदीत (जज.सोलापरू ) उजनी धरणाचे पाणी
िालव्याव्दारे सोिणेबाबत

(३९)

*

४०६९२ प्रा.िॉ.तानाजी सािांत : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापरू जजल््यातील सीना नदीत उजनी धरणाचे पाणी सोडलेले असले
तरीही

उत्तर

तालक्
ु याींपयांत

पाणी

येण्यास

वेळ

लागत

असल्यामळ
ु े

कालव्याव्दारे सीना नदीत पाणी सोडण्याकरीता नागररकाींनी जजल्हाचधकारी,

सोलापरू याींना हदनाींक ११ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननवेदन हदले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
ु ग
आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) होय.
मौजे

नतऱहे

येथील

शेतकऱयाींनी

हदनाींक

१०/०१/२०१८

रोजी

जजल्हाचधकारी, सोलापरू याींना ननवेदन सादर केले आहे. सदरहू ननवेदनाची प्रत
जजल्हाचधकारी, सोलापरू याींच्याकडून हदनाींक १६/०१/२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये
अचधक्षक अशभयींता, लाभक्षेत्र ववकास प्राचधकरण याींना प्राप्त झाली आहे .

(२) उजनी धरणातील सन २०१७-१८ मधील रब्बी हीं गामाची कालवा सल्लागार
सशमतीची बैठक मा.मींत्री (वैद्यकीय शशक्षण, जलसींपदा व लाभक्षेत्र ववकास)

याींचे अध्यक्षतेखाली हदनाींक १०/०१/२०१८ रोजी मब
ींु ई येथे सींपन्न झाली.

सदरहू बैठकीमध्ये रब्बी हीं गाम सन २०१७-१८ मधील पाणी ननयोजनास
मान्यता दे ण्यात येऊन भीमा सीना जोड कालवा प्रकल्पाींतगगत झालेल्या
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ननणगयाच्या अनष
ीं ाने कालव्याींच्या या आवतगनाच्या वेळी हदनाींक १९/०१/२०१८
ु ग
पासन
ू हदनाींक ०२/०२/२०१८ पयांत सीना नदीमधील मोहोळ, उत्तर सोलापरू ,

दक्षक्षण सोलापरू व अक्कलको् तालक्
ु यातील ९ को.प.बींधाऱयाकरीता एकूण

१०.६९ द.ल.घ.मी. पाणी कुरुल व मोहोळ शाखा कालव्याच्या अनतवाहकातन
ू
सोडण्यात आले आहे .

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

खिी (ता.शहापूर, जज.ठाणे) येथील

ग्रामीण रूग्णालयाच्या दरु िस्तथेबाबत
(४०)

*

४०८६३ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.हे मत
ां टिले,

श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) खडी (ता.शहापरू , जज.ठाणे) येथील ग्रामीण रूग्णालय हे प्राथशमक आरोग्य

केंद्राच्या जुन्या इमारतीतच सरू
असन
तेथे २५ कमगचाऱयाींपक
ै ी केवळ
ु
ू

१२ कमगचारीच उपलब्ध आहे त, मोठी इमारत नसल्याने ३ अचधपररचारीका

(नसग), एक डॉक््र, एक शलपीक, वगग ४ ची ४ पदे व ‘क्ष’ ककरण तज्ञ या
पदाचे कमगचारी उपलब्ध नसल्याने उपचारासाठी येणाऱया रूग्णाींना ठाणे,
शहापरू व खाजगी हठकाणी उपचार करण्यासाठी जावे लागत आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रूग्णालयात ३० खा्ा, बालरोग तज्ञ, एक्सरे मशीन,

्ॉयर्ाइगड रक्त तपासणी व उवगररत कमगचारी उपलब्ध करून दे ण्यात यावेत

तसेच शवववच्छे दन गह
ृ ात वीज, इतर सवु वधा व पाणी ्ीं चाइग दरू करण्यात
यावी अशी मागणी तेथील ग्रामस्थाींनी मागील दोन वषाांपासन
ू मा.सावगजननक
आरोग्य मींत्री, मा.मख्
ु यमींत्री, उपसींचालक, सावगजननक आरोग्य सेवा, ठाणे
आदीींकडे ननवेदनाव्दारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

या

रूग्णालयाच्या

दरू
ु स्तीचा

तथा

पन
ु बाांधणीचा

रुपये

१२ को्ीींचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असन
ू मागील ३ वषाांपासन
ू केवळ
मख्
ु य वास्तवु वशारदची स्वाक्षरी नसल्यामळ
ु े प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे
काय,
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने रूग्णालयाच्या दरू
ु ग
ु स्ती तथा पन
ु बाांधणीचे
काम ववनाववलींब हाती घेण्याच्यादृष्ीने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे .
ग्रामीण

रुग्णालय

प्राथशमक

आरोग्य

केंद्राच्या

जन्
ु या

इमारतीत

कायगरत आहे . हे खरे आहे . सध्याच्या इमारतीचे आकारमान ववचारात घेऊन
१५ पदाच्या आकृतीबींधास मान्यता दे ण्यात आली असन
ू त्यापैकी १४ पदे
भरण्यात आली आहे त.

(२), (३) व (४) सदर हठकाणी ग्रामीण रुग्णालयाच्या सवु वधा दे ण्यासाठी सदर
ग्रामीण रुग्णालयासाठी परु े शी जागा उपलब्ध झाली असन
इमारतीच्या
ू
अींदाजपत्रक

व

आराखडयाना

मान्यता

दे ण्याची

कायगवाही

सरु
ु

आहे .

इमारतीच्या वास्तु माींडणी व आराखडे (lay out plan) मख्
ु य वास्तश
ु ास्त्रज्ञ

याींचेकडून अद्याप अप्राप्त आहे त. याबाबत सावगजननक बाींधकाम ववभागाकडे
पाठपरु ावा सरु
ु आहे .

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

रामनगर (ता.जज.जालना) येथे ग्रामीण
रुग्णालय सरु
ु िरण्याबाबत
(४१)

*

३८७३० श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विरम म िाळे , श्री.अमरशसांह पांडित,

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जालना तालक्
ु यातील रामनगर हे मोठी बाजारपेठ असलेले गाव असन
ू या
गावाच्या पररसराला २० ते २५ गावे जोडली गेली असन
रामनगर येथे
ू
३० खा्ाींच्या ग्रामीण रुग्णालयास मान्यता शमळाली आहे , हे ही खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, रामनगर येथे ग्रामीण रुग्णालय नसल्याने सामान्य जनतेला
प्रवास भाडयाचा भद
ु ां ड सोसन
ू जालना शहरात जावे लागते, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने ग्रामीण जनतेला वैद्यकीय सेवा

शमळण्याच्यादृष्ीने रामनगर येथे ग्रामीण रुग्णालय सरु
ु करण्याबाबत कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे .
(२) हे अींशत: खरे आहे .

(३) रामनगर येथे ३० खा्ाींचे ग्रामीण रूग्णालय सरू
ु करण्यास हदनाींक
१७ जानेवारी, २०१३ च्या शासन ननणगयान्वये मान्यता दे ण्यात आली असन
ू ,
याहठकाणी

हदनाींक

बाींधकामासाठी

रूपये

२४

जन
ू ,

४५०.००

२०१३
लक्ष

च्या

इतक्या

शासन

ननणगयान्वये

रक्कमेच्या

इमारत

अींदाजपत्रकास

प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आलेली आहे . सदर रूग्णालयाकरीता ४ एकर
जशमनीचा

ताबा

हदनाींक

०६/०६/२०१७

रोजी

शमळाला

असन
ू ,

इमारत

बाींधकामासाठी, सावगजननक बाींधकाम ववभागाकडून सध
ु ाररत अींदाजपत्रक तयार
करून घेण्याची कायगवाही सरू
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

विरम मगि (जज.पालघर) नगरपांचायतीमधील यशिांतनगर ि

िािुिपािा गािाांची स्तितांत्र ग्रामपांचायत स्तथापन िरण्याबाबत
(४२)

*

३८८४५ श्री.आनांद ठािूर : ताराांकित प्रश्न रम माांि ३५३३५ ला हदनाांि

१८ डिसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय ग्रामवििास
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वविमगड (जज.पालघर) नगरपींचायतीमधील यशवींतनगर व वाकुडपाडा या

गावाींची स्वतींत्र ग्रामपींचायत स्थापन करणेबाबतचे ननवेदन अध्यक्ष, श्रमजीवी
कामगार रयत सींघ्ना याींनी हदनाींक ११ ऑगस््, २०१७ रोजीच्या पत्रान्वये
मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींकडे सादर केले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, वविमगड नगरपींचायतीमधील यशवींतनगर व वाकुडपाडा या
गावाींमध्ये

ग्रामपींचायत

स्थापन

करण्याकरीता

सदर

गावाींना

नगरपींचायतीमधून वगळण्याबाबतची सरु
ु असलेली कायगवाही पण
ू ग झाली आहे
काय,
(३)

असल्यास,

चौकशीच्या

उपरोक्त प्रकरणी

अनष
ीं ाने
ु ग

यशवींतनगर

शासनाने चौकशी
व

वाकुडपाडा

या

केली आहे
गावाींची

काय,

स्वतींत्र

ग्रामपींचायत स्थापन करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) होय, हे खरे आहे .
सींघ्ना

मा.श्री.वववेक पींडडत, सींस्थापक अध्यक्ष, श्रमजीवी कामगार रयत
याींनी

हदनाींक

११/०८/२०१७

रोजीच्या

पत्रान्वये

मा.मख्
ु यमींत्री

महोदयाींकडे पालघर जजल््यातील वविमगड नगरपींचायती मधील यशवींतनगर

व वाकुडपाडा या गावाींची स्वतींत्र ग्रामपींचायत स्थापन करणेबाबतचे ननवेदन
सादर केले आहे .

(२) व (३) सद्य:जस्थतीत वविमगड ग्रामपींचायतीचे यशवींतनगर व वाकुडपाडा
या गावासह सींपण
ू ग क्षेत्राचे नगरपींचायतीमध्ये रुपाींतर करण्यात आले आहे .
याबाबत शासन राजपत्र हदनाींक ७ मे, २०१६ अन्वये प्रशसध्द करण्यात आले
आहे .

वविमगड

नगरपींचायतीमधील

यशवींतनगर

वगळणे

आहे .

व

वाकुडपाडा

या

गावाींमध्ये ग्रामपींचायत स्थापन करावयाची झाल्यास या गावाींना वविमगड
नगरपींचायतीमधून

आवश्यक

नगरपींचायती

मधून

गावे

वगळणेबाबतची कायगवाही नगरववकास ववभागाकडून होणे आवश्यक असल्याने
सदरचा सींदभग आवश्यक त्या कायगवाहीसाठी हदनाींक ११ ऑक््ोबर, २०१७

रोजीच्या शासनपत्रान्वये नगरववकास ववभागाकडे पाठववण्यात आला आहे .
त्याची प्रत सींबचीं धताींना दे ण्यात आली आहे .
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तसेच यासींदभागत प्राप्त अन्य ननवेदनाींच्या अनष
ीं ानेही शासनपत्र
ु ग

हदनाींक ८ जल
ु ,ै २०१६, हदनाींक १९ सप््ें बर, २०१६, हदनाींक २५ ऑक््ोबर,

२०१६, हदनाींक २२ डडसेंबर, २०१६ व हदनाींक २२ जानेवारी, २०१८ अन्वये
नगरववकास ववभागाकडे आवश्यक त्या कायगवाहीसाठी पाठववण्यात आले
आहे त.

प्रस्तत
प्रकरणी नगर ववकास ववभागाने जजल्हाचधकारी, पालघर
ु

याींचेकडून यशवींतनगर व वाकुडपाडा ही गावे वविमगड नगरपींचायतीमधून
वगळण्याबाबत आवश्यक ती कायगवाही करण्याच्या अनष
ीं ाने स्वयींस्पष्
ु ग

अशभप्रायासह अहवाल मागववण्यात आल्याचे हदनाींक ०२ डडसेंबर, २०१७
रोजीच्या पत्रान्वये कळववले आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

सिते (ता.शाहूिािी, जज.िोल्हापूर) येथील शमळितीच्या
िागदपत्राांमध्ये खािाखोि िेल्याबाबत
(४३)

*

३९९१९ अॅि.ननरां जन िािखरे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.धनांजय मि
ुां ,े

श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां टिले : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सवते

(ता.शाहूवाडी, जज.कोल्हापरू ) येथील शमळकत ि. १८ च्या
कागदपत्राींमध्ये सचचव, ग्रामपींचायत व पदाचधकाऱयाींनी खाडाखोड करुन मळ
ू
मालकाींनी अनतिमण केल्याचे कारण दे ऊन त्याींचे राहते घर पाडण्याच्या

नो्ीसा हदल्या असल्याचे हदनाींक ८ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास
ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मळ
दस्तववजात खाडाखोड करुन राहती घरे पाडण्याच्या
ु

नो्ीस प्रकरणी मळ
घर मालकाींनी मख्
ु
ु य कायगकारी अचधकारी, जजल्हा
पररषद, कोल्हापरू याींचेकडे सादर केलेल्या ववनींती अजागवर तसेच हदनाींक
११ मे, २०१५ रोजी आयोजजत लोकशाही हदनाचे हदवशी मा.मख्
ु यमींत्र्याींना

सादर केलेल्या अजागनस
ग त सध
ु ार मळ
ु दस्तववजात पव
ू व
ु ारणा करुन सींबचीं धत

ग्राम सचचवाींववरुध्द कारवाई करण्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये आदे श दे वन
ू ही
अद्याप कारवाई करण्यात आली नसल्याचे ननदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, मा.मख्
ु यमींत्री तसेच मख्
ु य कायगकारी अचधकारी याींनी हदलेल्या

आदे शानस
दस्तववजात खाडाखोडीच्या जागी पव
ग त
ु ार ग्रामपींचायतीने मळ
ु
ू व
सध
ु ारणा करुन सचचव, ग्रामपींचायत व पदाचधकारी याींचेववरुध्द कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) हे खरे नाही.
ग्रामपींचायत

सवते,

ता.शाहूवाडी, जज.कोल्हापरू
येथील घरठाण
पत्रकातील (शमळकत ि. १८ नसन
ू ) शमळकत ि. १८४ श्री.मधुकर तक
ु ाराम
शशींदे याींची आहे . ग्रामपींचायत सवते याींचेकडून हदनाींक २४/१०/२०११ व हदनाींक
२२/११/२०११ च्या नो्ीशीन्वये श्री.मधुकर तक
ु ाराम शशींदे याींना घर पाडण्याची

नो्ीस हदलेली नसन
घराशेजारील अनतिशमत असलेली वपठाची चगरण
ू
(३ x १५ र्ू्) व जजना (५ x ८ र्ू्) काढून ्ाकणेबाबत नो्ीस हदली आहे .
(२) हे खरे नाही.

हदनाींक ११ मे, २०१५ रोजी मींत्रालयस्तरावरील लोकशाही हदनाच्या

अनष
ीं ाने प्रधान सचचव याींनी सदर प्रकरणी सवग अशभलेख मागवन
ु ग
ू घ्यावेत व

ते तपासन
ू ववधी व न्याय ववभागाच्या सल्ल्याने पढ
ु ील योग्य ती आवश्यक
कायगवाही करावी असे मा.मख्
ु यमींत्री महोदय याींनी ननदे श हदले आहे त. तरी

मा.मख्
ु यमींत्री महोदय याींनी हदलेल्या ननदे शानस
ु ार हदनाींक २३/०६/२०१५ रोजी
प्रधान सचचव, ग्रामववकास ववभाग, मींत्रालय, मब
ुीं ई याींचे दालनामध्ये सन
ु ावणी
घेतली असन
ू सदर सन
ु ावणीमध्ये श्री.मधक
ु र तक
ु ाराम शशींदे अजगदार याींच्या

कागदपत्राींची पाहणी केली व त्याींचे म्हणणे वकूण घेतले तसेच या व्यनतररक्त
अचधक कागदपत्रे सादर करावीत, असे सचू चत करण्यात आले आहे . सदरची

कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानींतर ववधी व न्याय ववभागाचे अशभप्राय घेऊन शासन

पत्र हदनाींक २१/४/२०१६ अन्वये श्री.शशींदे याींनी न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या
प्रकरणी मख्
ु य कायगकारी अचधकारी, जजल्हा पररषद, कोल्हापरू याींनी अजग
करून

प्रकरणी

मा.न्यायालयाच्या

जजल्हा

पररषदमार्गत

ननदशगनास

आणून

करण्यात

लवकर

ननणगय

मा.न्यायालयास करण्याबाबत कळववण्यात आले आहे .

आलेली

दे ण्याची

कायगवाही

ववनींती
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त्यानष
ीं ाने मख्
ु ग
ु य कायगकारी अचधकारी, जज.प.कोल्हापरू याींचे मार्गत

ग्ववकास अचधकारी, पीं.स.शाहूवाडी याींना प्राचधकृत करण्यात आले आहे .
ग्ववकास अचधकारी, शाहूवाडी याींनी मे.हदवाणी न्यायालय कननषठस्तर
शाहूवाडी येथील रे .क.नीं. ७५/२०११ मध्ये थडग पा्ी म्हणून अजग सादर केला व
तो मे.न्यायालयाने मींजूर केला. त्यानस
ु ार जजल्हा पररषद, कोल्हापरू कडील
ववचधज्ञ याींचेकडून लेखी कैकर्यत म्हणणे तयार करुन सदरचे कैकर्यत

म्हणणे मे.न्यायालयामध्ये सादर केले आहे . मे.न्यायालयामध्ये सदर प्रकरणी
सन
ु ावण्या सरु
ु असन
ू अींनतम ननणगय प्रलींबबत आहे . सदर बाब न्यायप्रववषठ
असन
ू

सदरचे

प्रकरण

न्यायालयाच्या

ननणगयाअींती

प्रलींबबत

असल्याचे

श्री.मधुकर तक
ु ाराम शशींदे याींना वारीं वार लेखी व सन
ु ावणी घेऊन कळववण्यात
आले आहे .
भोसले

तसेच चौकशीच्या अनष
ीं ाने सींबचीं धत ग्रामसेवक श्री.योगेश राजाराम
ु ग
व

श्री.ए.एम.मल्
ु ला

तत्कालीन

ग्रामसेवक

याींचेवर

खाते

ननहाय

चौकशीचा प्रस्ताव सहाय्यक आयक्
ु त (चौकशी), ववभागीय आयक्
ु त कायागलय,

पण
े डे पाठववणेत आला असन
ु े ववभाग, पण
ु े याींचक
ू त्याींचे कायागलयाकडून खाते
ननहाय चौकशीची कायगवाही सरु
ु आहे .

(३) मख्
ु य कायगकारी अचधकारी, जज.प.कोल्हापरू याींनी श्री.शशींदे याींचेकडे मालकी
हक्काचा परु ावा माचगतला असता त्याींनी तो सादर केलेला नाही. तसेच

श्री.शशींदे याींचे वडीलोपाजीत घर हे त्याींचे दोन्ही भावाच्या नावे घरठाण पत्रकी
नोंद आहे . ग्रामपींचायत कडील नमन
ु ा नींबर ८ घरठाण पत्रक (कर आकारणी
रजजस््र)

हा

मालकी

हक्काचा

करणेसाठीचा अशभलेख आहे.
तसेच

ग्रामपींचायत

अशभलेख

नसन
ू

तो

कर

आकारणी

सवते,

ता.शाहुवाडी, जज.कोल्हापरू
कडील
पदाचधकारी याींचवे वरुध्द कायगवाही करणे सींदभागच्या अनष
ीं ाने जजल्हा पररषद
ु ग

ववचधज्ञ याींचेकडून मागगदशगन घेतले असता सदर प्रकरणी ग्रामपींचायतीने
केलेला र्ेरर्ार योग्य की अयोग्य याबाबत मे.न्यायालयामध्ये न्यायननणगय

झालेखेरीज ग्रामपींचायत पदाचधकारी याींचेवर महाराषर ग्रामपींचायत अचधननयम
१९५८ मधील कलम ३९ प्रमाणे कारवाई करणे उचचत होणार नाही असा

कायदे शीर अशभप्राय हदलेला आहे, म्हणून ग्रामपींचायत सवतेकडील पदाचधकारी
याींचेवर अचधननयमातील सदर कलमाींतगगत कायगवाही करता आलेली नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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राज्यातील िांु भार समाजाच्या समस्तयाांबाबत
(४४)

*

३९२३४ श्री.हररशसांग राठोि : सन्माननीय विमक्
ु त जाती, भटक्या

जमाती, इतर मागासिगच ि विशेष मागास प्रिगच िल्याण मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

कींु भार

समाजाच्या

समस्याींच्या

मागण्याींचे

ननवेदन

महासींघाच्यावतीने दे ण्यात आल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मध्यप्रदे श, गज
ु रात, राजस्थान, गोवा आहद राज्याप्रमाणे

महाराषरातही स्वतींत्र मातीकला बोडग स्थापन करणे, या समाजाचा भ्क्या
ववमक्
ु त (एन.्ी.) प्रवगागत समावेश करणे, वी् व्यवसायासाठी शासकीय

जमीन उपलब्ध करून दे णे आहद मागण्याींचे ननवेदन यवतमाळ प्रशासनाला
दे ण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
ु ग
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) “कींु भार समाजाच्या प्रलींबबत न्याय मागण्या त्वरीत मींजूर
करणेबाबत” या ववषयावरील महाराषर कींु भार समाज महासींघाचे ननवेदन
शासनास प्राप्त झाले आहे .
(२)

याबाबतचे

ननवेदन

सहायक

कायागलयास प्राप्त झालेले नाही.

आयक्
ु त,

समाजकल्याण,

यवतमाळ

(३) शासनास प्राप्त झालेल्या पत्राच्या अनष
ीं ाने, या ववभागाशी सींबचीं धत
ु ग
ववषयावर अहवाल सादर करण्याच्या सच
ू ना सींचालक ववजाभज, इमाव व

ववमाप्र कल्याण सींचालनालय, महाराषर राज्य, पण
ु े याींना हदनाींक १६/०२/२०१८
ला दे ण्यात आल्या आहे त. तसेच इतर मागण्या इतर ववभागाशी सींबचीं धत

आहे त. त्याबाबत योग्य कायगवाहीसाठी ननवेदनाची प्रत सींबचीं धत ववभागाला
दे ण्यात आली आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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मोले (ता.दोिामागच, जज.शसांधद
ु ग
ु )च गािातून पारगि किल्लामागे
िोल्हापूरला जोिणाऱया रस्तत्याचे िामाबाबत

(४५)

*

४००६३ श्री.जयांत पाटील, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय िने मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मोले

(ता.दोडामागग,

जज.शसींधुदग
ु )ग

गावातन
ू

पारगड

ककल्लामागे

कोल्हापरू ला जोडणाऱया मागागस मींजूरी शमळाली असन
ू रस्त्याचे काम अत्यींत
चधम्यागतीने सरू
ु आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू रस्ता एकूण ९.५० कक.मी.अींतराचा असन
ू त्यापैकी
सम
ु ारे ६ कक.मी. वन ववभागाच्या अखत्याररत येत असन
ू काम सरू
ु केले जात
नसल्याने मोले, पारगड ग्रामस्थाींनी दोडामागग वनक्षेत्रपालाींना घेराव घालन
ू
आींदोलन केले असता, सम
ु ारे ६ कक.मी. वन खात्याच्या हद्दीतील रस्त्याचे

काम हदनाींक २१ जानेवारी, २०१८ अखेरपयांत पण
ू ग करून दे ण्याचे आश्वासन
वन ववभागाच्यावतीने दे ण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वन ववभागाकडून ग्रामस्थाींना हदलेल्या आश्वासनाची पत
ग ा न
ू त
झाल्याने हदनाींक २२ जानेवारी, २०१८ रोजी मोले, पारगड ग्रामस्थाींनी पन्
ु हा

दोडामागग वनक्षेत्रपालाींना घेराव घालन
ू काम त्वरीत करण्यासाठी दोडामागग वन
ववभागाच्या कायागलयासमोर बेमद
ु त उपोषण करण्याचा लेखी ननवेदनाद्वारे
इशारा दे ण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने वन खात्याच्या अखत्यारीतील रस्त्याचे
ु ग
काम सरु
ु करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) केंद्रीय पयागवरण, वने व जलवायु पररवतगन

मींत्रालयाने सदर रस्त्याकरीता शसींधद
ु ग
ु ग व कोल्हापरू जजल््यातील एकूण

२०.४२९ हेक््र वनक्षेत्र वळतीकरणास काही अ्ीींच्या अधीन राहून हदनाींक
१२/०१/२०१५ रोजी तत्वत: मान्यता प्रदान केली आहे . केंद्र शासनाच्या तत्वत:
मान्यता आदे शातील आवश्यक अ्ीींची जसे की, नक्त वतगमान मल्
ू य (NPV),
पयागयी वनीकरणासाठीची रक्कम व वनेत्तर क्षेत्र वन ववभागास हस्ताींतर
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इ.बाबत पत
ग ा अहवाल प्रकल्प यींत्रणेने सादर केल्यानींतर मख्
ू त
ु य वनसींरक्षक
(प्रा.), कोल्हापरू याींनी हदनाींक २६/०२/२०१८ रोजीच्या आदे शान्वये वनक्षेत्रावर
काम सरु
ु करण्यास परवानगी हदली आहे .

(२) व (३) मौजे-मोले, पारगड (जज.शसींधद
ु ग
ु )ग येथील ग्रामस्थाींनी वनक्षेत्रपाल,
दोडामागग याींना घेराव घालन
ू प्रस्तत
ु रस्त्याचे काम त्वररत सरु
ु करण्याची
मागणी केली आहे . तथावप, बेमद
ु त उपोषणासाठी लेखी ननवेदन प्राप्त झालेले
नाही.

(४) व (५) केंद्र शासनाच्या हदनाींक १२/०१/२०१५ रोजीच्या तत्वत: मान्यता

आदे शातील आवश्यक अ्ीींचा पत
ग ा अहवाल प्राप्त होताच मख्
ू त
ु य वनसींरक्षक
(प्रा.), कोल्हापरू याींनी हदनाींक २६/०२/२०१८ रोजीच्या आदे शान्वये वनक्षेत्रावर
काम सरु
ु करण्यास परवानगी हदली आहे .

-----------------

जायििािी धरणाच्या िालव्याची िहन क्षमता िाढविण्याबाबत
(४६)

*

३७७६३ श्री.अमरशसांह पांडित : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

जायकवाडी

धरणाच्या

पैठण

उजव्या

कालव्याची

वहन

क्षमता

वाढववण्यासाठी कालवा दरु
ु स्ती आणण पन
ु बाांधणी करण्याची मागणी हदनाींक
२६

सप््ें बर,

२०१७

रोजी

वा

त्यासम
ु ारास,

तसेच

गोदावरी

नदीवरील

जायकवाडी धरण १०० ्क्के भरलेले असल्याने धरणातील पाण्याच्या वापराचे
योग्य ननयोजन करुन लाभ क्षेत्रातील शेतकऱयाींना पढ
ु ील दोन वषाांच्या
शसींचनाची
२१

हमी

ऑक््ोबर,

दे ण्यासाठी

२०१७

रोजी

उपाययोजना

वा

करण्याची

त्यासम
ु ारास

मागणी

लोकप्रनतननधीींनी

हदनाींक

गोदावरी

मराठवाडा पा्बींधारे महामींडळ याींच्याकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जायकवाडी धरणाच्या कालव्याची वहन क्षमता वाढवन
ू
धरणाच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱयाींना शसींचनासाठी ककमान दोन वषग पाणी

शमळे ल यासाठी तसेच जायकवाडीच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱयाींना शाश्वत
शसींचनाची हमी दे ण्यासाठी धरणाच्या उपलब्ध पाण्याचे पढ
ु ील दोन वषाांचे
ननयोजन करण्यासाठी शासनाने कोणती कायगवाही वा ननयोजन केले आहे ,
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(३)

जायकवाडी

धरणाच्या

डाव्या

आणण

उजव्या

कालव्यातन
ू

त्याींच्या

प्रकल्पीय वहन क्षमतेप्रमाणे पाणी वाहून नेण्याची क्षमता सध्या नसल्याने
पाण्याचा अपव्यय मोठ्या प्रमाणावर होत आहे , तसेच जायकवाडी धरणाच्या

कालवे व त्याींच्या ववतरीका आणण चाऱयाींची मोठ्या प्रमाणावर दरु वस्था
झाल्यामळ
ु े शसींचनासाठी शेतकऱयाींना पाणी उपलब्ध होत नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी ननवेदनाच्या अनष
ीं ाने चौकशी केली आहे
ु ग

काय, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने व कालव्याींची मळ
ु ग
ू

प्रकल्पीय वहन क्षमता कायम ठे वण्यासाठी, तसेच धरणातील उपलब्ध पाणी

नदी पत्रातील बॅरेज व बींधाऱयात सोडण्याबाबत आणण कालवा दरु
ु स्तीसाठी
ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) जायकवाडी धरणाच्या पैठण उजव्या कालव्याची
वहन क्षमता वाढववण्यासाठी व पाण्याची गळती थाींबववण्यासाठी उपाययोजना

करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी त्याींच्या हदनाींक २६/०९/२०१७

च्या पत्रान्वये केलेली आहे . तसेच त्याींनी त्याींच्या हदनाींक २१/१०/२०१७ च्या
पत्रान्वये जायकवाडी प्रकल्प १००% भरला असल्याने धरणातील पाणी
वापराचे धोरण ठरववणेबाबत मागणी केलेली आहे .
(२)

शासन

प्रचशलत

ननयमाप्रमाणे

जायकवाडी

प्रकल्पामध्ये

दरवषी

१५ ऑक््ोबर रोजी उपलब्ध होणाऱया पाणी साठ्यावर आधाररत शसींचनाचे व
बबगर

शसींचनाचे

ननयोजन

मा.जलसींपदा

मींत्री,

महाराषर

राज्य

याींच्या

अध्यक्षतेखाली कालवा सल्लागार सशमतीच्या बैठकीमध्ये मींजुर करण्यात येत.े

सदर पाणीवापर ननयोजन एक वषागचे कालावधी परु तेच मयागहदत असते.
जायकवाडी प्रकल्पात हदनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी १००% पाणी साठा

उपलब्ध झाल्याने पाणी साठ्यावर ननयोजन हदनाींक १३/११/२०१७ रोजी
सींपन्न झालेल्या कालवा सल्लागार सशमतीच्या बैठकीमध्ये ननजश्चत करण्यात
आले आहे .
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(३) पैठण डाव्या कालव्याची सींकल्पीत वहन क्षमता ३६०० क्यस
ु ेक्स तल
ु नेत
प्रत्यक्ष वहन क्षमता २००० क्यस
ु ेक्स इतकी आहे . पैठण उजवा कालव्याची

सींकल्पीत वहन क्षमता २२५० क्यस
ु ेक्स असताींना प्रत्यक्ष वहन क्षमता ९००
क्यस
ु ेक्स आहे . कालव्याची वहन क्षमता कमी असल्याने पाणी पाळी
कालावधीत वाढ होते.

पैठण उजवा कालवा काळ्या मातीतन
जातो. तसेच
ू , भरावातन
ू

कालवा अस्तरीकरण (Lining) खराब झाल्यामळ
ु े कालव्यात पण
ू ग क्षमतेने
ववसगग

सोडण्यात

येत

नाही.

ववतरीका,

चाऱया,

उपचाऱया

बाींधकामे,

(Structure) अींशतः इत्यादी नादरु
ु स्त असल्यामळ
ु े पण
ू ग क्षमतेने पाणी सोडता
येत नाही.

तथावप, जायकवाडी प्रकल्पावर यध्
ु द पातळीवर शासकीय यींत्रसामग्र
ु ी

वापरुन सातत्याने कालव्याींची दरु
ु स्ती करुन घेण्यात येत आहे . त्यामळ
ु े
शेतकऱयाींना शसींचनासाठी पाणी उपलब्ध होत आहे . तसेच उपलब्ध ननधीच्या

अनष
ीं ाने दरु
ु ग
ु स्तीची ननयमीत कामे हाती घेऊन प्राप्त मागणीवर आधाररत
प्रत्येक शसींचन आवगतनाचे ननयोजन करण्यात येत.े त्याप्रमाणे सन २०१७-१८
मध्ये रब्बी हीं गामात ३ पाणी पाळया राबववण्यात आलेल्या असन
ू चौथी पाणी
पाळी सध्या चालू आहे . वरील पाणी पाळीच्या कालावधीत मागणीप्रमाणे
शसींचन झालेले आहे .

(४) कालवा दरु
ु स्तीसाठी ववशेष दरु
ु स्ती अींतगगत व सन २००५ च्या शसींचन

(MMISF) अचधननयमानस
ु ार पैठण उजव्या कालव्याच्या सींपण
ू ग लाभक्षेत्रात
४५७२५ हे . (बॅरेजसवर शभजणारे क्षेत्र वगळून) लागवडी योग्य क्षेत्रावर पाणी
सींस्था स्थापन करुन, कालव्याचे सींपण
ू ग क्षेत्र माचग-२०२२ पयांत ्प्या ्प्याने
हस्ताींतररत करण्याचे ननयोजजत आहे .
(MMISF)

Act-२००५

लागू

करणेसाठी

व

पाणीवापर

सींस्थेला

Entitlement दे ण्यासाठी पैठण उजवा कालवा लाभक्षेत्रातील ववशेष दरु
ु स्तीची
अींदाजपत्रके सादर करणेसाठी कायगवाही प्रगती पथावर आहे .
(५) प्रश्नच उद्भवत नाही.

-----------------
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राज्य शासनाने यितमाळ जजल्हा पररषदे चे
मुद्राांि शुल्ि थिविल्याबाबत
(४७)

*

३८२७२ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल

नािेिर, श्री.नरें द्र पाटील : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :(१)

यवतमाळ

जजल्हा पररषदे ला शासनाकडून

मद्र
ु ाींक

शल्
ु कापो्ी रुपये

१४ को्ी १३ लाख ९६ हजार ५०२ इतकी रक्कम दे णे असल्याने सदर मद्र
ु ाींक
शल्
ु कापो्ीची रक्कम शमळण्यासाठी जजल्हा पररषदे ने नोंदणी महाननरीक्षक व
मद्र
ु ाींक ननयींत्रक ववभागाच्या उपसींचालकाींकडे प्रस्ताव सादर केला आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने सदर मद्र
ु ग
ु ाींक शल्
ु कापो्ीची रक्कम जजल्हा पररषद, यवतमाळ याींना
दे ण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) होय.

(२) नोंदणी महाननरीक्षक व मद्र
ु ाींक ननयींत्रक, महाराषर राज्य, पण
ु े याींच्या
अहवालानस
ु ार यवतमाळ जजल्हा पररषदे ला सन २०१६-१७ पयांत मद्र
ु ाींक
शल्
ु कापो्ी रुपये ५.७३ को्ी इतके अनद
ु ान दे य आहे .

सन २०१७-१८ वषागसाठी उपलब्ध तरतद
यवतमाळ जजल्हा
ू ीमधन
ू

पररषदे स यापव
ु ी रुपये ३.५८ को्ी तरतद
ू ववतरीत करण्यात आली असन
ू
उवगरीत

रुपये

१.०२

को्ी

इतकी

तरतद
ू

वा्प

करण्यासाठी

नोंदणी

महाननरीक्षक व मद्र
ु ाींक ननयींत्रक, महाराषर राज्य, पण
ु े याींच्याकडे हदनाींक
२८/०२/२०१८ रोजी सप
ु द
ू ग करण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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नाशशि येथील जजल्हा शासिीय रुग्णालयात पदे ररक्त असल्याबाबत
(४८)

*

३७८६० िॉ.अपि
ू च हहरे : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब

िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाशशकच्या जजल्हा शासकीय रुग्णालयात वैद्यकीय अचधकाऱयाींची ६० पदे

ररक्त असल्याचे हदनाींक २७ डडसेंबर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशगनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रशासकीय अचधकाऱयाींसह शलपीकवगीय, अनभ
ु वी पररसेववका
तसेच अन्य ववववध सींवगागतील पदे दे खील ररक्त आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, वैद्यकीय अचधकारी व कमगचाऱयाींची पदे ररक्त असल्याने
त्याचा ताण सेवेतील डॉक््र व कमगचाऱयाींवर येत असन
ू त्याचा ववपरीत
पररणाम रुग्ण सेवेवर होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सवगसामान्य जनतेच्या आरोग्यववषयक सवु वधाींचा ववचार करता
नाशशक जजल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अचधकारी, वैद्यकीय अचधक्षक, मख्
ु य

प्रशासकीय अचधकारी, अचधसेववका, प्रशासकीय अचधकारी आणण चतथ
ग ेणी
ु श्र
कमगचाऱयाींची ररक्त पदे भरणेबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही.

जजल्हा रूग्णालय, नाशशक येथे ववशेषज्ञ ग् अ (ग्रेड पे ६६००) ची

एकूण २१ पदे मींजूर असन
ू त्यापैकी १२ पदे भरण्यात आली आहे त व ०९ पदे

ररक्त आहे त. वैद्यकीय अचधकारी ग् अ वगग-२ (ग्रेड पे ५४००) ची एकूण
४२ पदे मींजरू असन
ू ४२ पदे भरण्यात आली आहे त.
(२) अींशत: खरे आहे .

जजल्हा रूग्णालय, नाशशक येथे मख्
ु य प्रशासकीय अचधकारी चे १ पद

मींजरू असन
ू सध्या ररक्त आहे . तसेच प्रशासकीय अचधकारी चे १ पद मींजरू
असन
ू ते ररक्त आहे . वगग-३ ची एकुण ३०३ पदे मींजूर असन
ू त्यापैकी
२७१ पदे भरलेली आहे त व ३२ पदे ररक्त आहे त. वगग-४ ची एकूण २८९ पदे
मींजूर असन
ू २१५ पदे भरलेली आहे त व ७४ पदे ररक्त आहे त.
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(३) हे खरे नाही.

(४) व (५) वैद्यकीय अचधकारी ग्-अ ची सवग पदे भरली असन
ू ववशेषज्ञ ग्
अ, मख्
ु य प्रशासकीय अचधकारी, प्रशासकीय अचधकारी, अचधसेववका ही पदे

भरण्याची कायगवाही शासनस्तरावर सरू
ु आहे . तसेच वगग-३ वगग-४ कमगचाऱयाींची
पदे भरण्याची कायगवाही क्षेबत्रयस्तरावर करण्यात येत आहे .
-----------------

भांिारा जजल्हा पररषदें तगचत आांतरजजल्हा बदलीबाबत
(४९)

*

३८०८६ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास,

श्री.शमतेश भाांगडिया : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) भींडारा जजल्हा पररषदें तगगत आींतरजजल्हा बदलीबाबत हदनाींक २३ नोव्हें बर,
२०१६ रोजी शशक्षकाींना ना-हरकत प्रमाणपत्र दे ण्यात आले असन
त्यात
ू
गैरव्यवहार झाला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच आचार सींहहता काळात रोस््र मींजूरी पव
ू ी बदलीचे आदे श ननघाले
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) सदर प्रकरणी ववभागीय आयक्
ु त, नागपरू ववभाग, नागपरू याींचेस्तरावरुन

चौकशी करण्यात आली असन
ू , याप्रकरणी दोषी असलेले ०२ शलपीक याींना
ननलींबबत करणे, कननषठ प्रशासन अचधकारी याींची १ वेतनवाढ रोखणे,
सहाय्यक प्रशासन अचधकारी याींची सेवाननवत्ृ तीवेतनातन
ू ५ ्क्के रक्कम
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रोखणे

अशा

प्रकारची

कारवाई

करण्यात

आली

असन
ू ,

तत्कालीन

शशक्षणाचधकारी (प्राथशमक) याींना ननलींबबत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या
ववचाराधीन आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

पालघर जजल््यातील आहदिासीबहूल भागात होणारे
बालमत्ृ यू रोखण्याबाबत
(५०)

*

३९१३४ श्री.चांद्रिाांत रघि
ां ी, श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्री.सांजय
ु श

दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.प्रविण दरे िर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.विजय ऊफच
भाई धगरिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब
िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पालघर जजल््यात बालमत्ृ यच्
ू या सींख्येत वाढ होत असल्याने या

बालकाींना तातडीने उपचार शमळण्याकररता जव्हार, मोखाडयात नवजात शशशु
अनतदक्षता

कक्षाींची

मा.सावगजननक

आरोग्य

सींख्या

मींत्री

वाढववण्यात

याींनी

त्यादरम्यान हदली, हे खरे आहे काय,

माहे

येणार

जानेवारी,

असल्याची
२०१८

माहहती

मध्ये

वा

(२) असल्यास, यानस
ु ार आतापयांत ककती शशशु अनतदक्षता कक्षाींची स्थापना
करण्यात आली व ही कक्षे सद्यःजस्थतीत कायागजन्वत करण्यात आली आहे त
काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने अनतदक्षता कक्षाींच्या सींख्येत वाढ
करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

िॉ. दीपि सािांत : (१) पालघर जजल््यामध्ये सन २०१४-१५ ते २०१७-१८

डडसेंबरपयांत दरवषी अनि
ु मे ६२६, ५६५, ५५७ व ३६१ इतके बालमत्ृ यू झालेले
असन
ींू या आकडेवारीींमध्ये घ् हदसन
ू या बालमत्ृ यच्
ू येत आहे .
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पालघर

जजल््यामध्ये

ववशेष

नवजात

काळजी

कक्ष

उपजजल्हा

रुग्णालय, जव्हार येथे सन २०१३ पासन
ू कायगरत असन
ू जव्हार, मोखाडा व
जवळपासच्या तालक्
ु यातील गींभीर आजारी बालकाींना जव्हार येथे सींदभीत
करुन उपचार केले जातात.

(२) व (३) राज्यात सद्य:जस्थतीत ३६ ववशेष नवजात काळजी कक्ष
कायागजन्वत असन
ू सन २०१८-१९ मध्ये नववन ५ ववशेष नवजात काळजी
कक्षाींची स्थापना करण्यात येणार आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

गोंहदया जजल््यात राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अशभयानाांतगचत िायचरत
िांत्राटी आरोग्य सेवििाांना अनतररक्त दाखिून िायचमुक्त िेल्याबाबत
(५१)

*

३९०९७ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब

िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गोंहदया जजल््यात राषरीय ग्रामीण आरोग्य अशभयानाींतगगत माहे एवप्रल,
२००८ ते २०१२ पयांत कायगरत ९६ कींत्रा्ी आरोग्य सेववकाींना (एएनएम) माहे

सप््ें बर, २०१३ मध्ये अनतररक्त दाखवन
ू कायगमक्
ु त करण्यात आले परीं त,ु ५२
आरोग्य

सेववकाींना

पन
ु ननगयक्
ु तीपासन
ू

वींचचत

ठे वण्यात

आल्याचे

माहे

ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाकडे ननवेदने दे ऊनही कोणतीच कायगवाही
करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
ु ग
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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िॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे .

जजल्हा पररषद, गोंहदया याींनी मींजूर पदाींपेक्षा जास्त पदे भरल्याचे

ननदशगनास आल्याने ९७ कींत्रा्ी आरोग्य सेववकाींना कायगमक्
ु त करण्यात आले
होते.

तथावप,

त्यापैकी

५४

पन
ु ननगयक्
ु ती दे ण्यात आली आहे .

कींत्रा्ी

आरोग्य

सेववकाींना

समायोजनाने

(२) हे खरे नाही.

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

राज्यातील पयचटनाला प्रोत्साहन दे िून
राज्याचा महसूल िाढविण्याबाबत

(५२)

*

३९३८९ श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.नरें द्र पाटील,

अॅि.राहुल नािेिर, श्री.जयिांतराि जाधि, अॅि.ननरां जन िािखरे : सन्माननीय
पयचटन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील पयग्नाला प्रोत्साहन दे वन
त्याबरोबर राज्याचा महसल
ू
ू
वाढववण्याच्या उद्देशाने एम.्ी.डी.सी. च्या माध्यमातन
ू उभारलेली कोट्यवधीींची
हॉ्े ल्स,

ररसॉ्ग स

पयग्न

ववकास

महामींडळाच्या

ननयोजन

हदवाळखोरीत गेल्याचे ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

शन्
ू यतेमळ
ु े

(२) असल्यास, पयग्न महामींडळाकडून मालमत्ता भाड्याने दे ताना करार
योग्य प्रकारे न झाल्याने भाडे करार सींपल्यानींतरही आधीचेच ठे केदार त्या
मालमत्ता वापरत असल्याचे ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले तद्नस
ू ार पयग्न ववकास महामींडळाच्या अखत्याररतील

हॉ्े ल्स, ररसॉट्गसवर पयग्काींचा ओघ वाढून महसल
ीं ाने
ू वाढववण्याच्या अनष
ु ग
काय उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे त,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.जयिुमार रािल : (१) नाही.

(२) महामींडळाच्या मालमत्ता ज्या भाडेपट्टाधारकाींच्या ताब्यात आहे त त्या

मालमत्ता भाडेकरार सींपषु ्ात आल्यानींतर ररतसर परत घेतल्या जातात.

मात्र, ज्या मालमत्ताींचा भाडेकरार सींपषु ्ात आलेला आहे . परीं त,ु अशा

मालमत्ताींच्या ननववदा प्रकिया ववहीत वेळेत पण
ू ग होऊ शकल्या नाहीत अशाच
मालमत्ताींकररता ननववदा प्रकिया अींनतम होण्याच्या अधीन राहून तात्परु ती
मद
ु तवाढ दे ण्यात आली आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

िैद्यिीय व्यिसायातील िट प्रॅजक्टसमुळे रुग्णाांची
आधथचि लूट होत असल्याबाबत

(५३)

*

३९६८८ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.आनांदराि पाटील,

श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्तनबानू खशलफे, िॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.जनादच न
चाांदरू िर, श्री.हररशसांग राठोि, श्री.सभ
ु ाष झाांबि, श्री.अमरनाथ राजरू िर,
श्री.सतेज ऊफच बांटी पाटील, आकिच.अनांत गािगीळ, श्री.मोहनराि िदम :
सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) इींडडयन मेडडकल कौजन्सलची क् प्रॅजक््सबाबतच्या तिारीची दखल
घेण्यासाठी

सशमती

नेमण्यात

आली

असन
ू ही

तत्सींदभागत

कारवाई

होत

नसल्याने वैद्यकीय व्यावसायातील क् प्रॅजक््समळ
ु े रुग्णाींची होणारी ल्
ू

तसेच रुग्णाींवरील अन्यायकारक बाबी रोखण्यासाठी पररणामकारक कायदा
करण्याची बाब दीघगकाळापासन
ू शासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, याबाबत ननणगय घेण्यात आला आहे काय, ननणगयाचे स्वरुप
काय आहे व त्यानस
ु ार कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.धगरीष महाजन : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) व (३) या सींदभागत अद्यापी ननणगय घेण्यात आलेला नाही.

क् प्रॅक््ीसचा कायदा तयार करण्यासाठी शासनाने हदनाींक २८ जुल,ै

२०१७ रोजी सशमतीची स्थापना केली. सदर सशमतीने त्याींचा अहवाल हदनाींक

२७/१०/२०१७ रोजी सादर केला होता. या सींदभागत मा.मींत्री (वै.शश.) याींच्याकडे
बैठक घेऊन ववचारववननमय करण्यात आला. सदर मसद
ु ा अींनतम करण्यापव
ू ी,
प्रस्ताववत

कायद्यामध्ये

अचधक

सस
ु त्र
ू ता आणण्यासाठी

उक्त

सशमतीने

महाराषर वैद्यकीय पररषदे कडून सच
ू ना मागववण्याबाबत ननणगय घेण्यात आला
असन
ू त्यानस
ु ार सशमतीने पररषदे कडून सच
ू ना मागववलेल्या आहे त.
-----------------

राज्यात सॅननटरी पॅििरील जी.एस.टी. रद्द िरण्याबाबत
(५४)

*

३९६२८ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.हे मत
ां
टिले, अॅि.राहुल नािेिर,

श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.सतेज ऊफच बांटी पाटील, श्री.नरें द्र पाटील :
सन्माननीय वित्त मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दे शात माहे जुल,ै २०१७ मध्ये जी.एस.्ी. ची अींमलबजावणी करण्यात
आल्यानींतर महहलाींच्या आरोग्याच्यादृष्ीने महत्वाच्या असलेल्या सॅनन्री

पॅडवर जी.एस.्ी. पररषदे ने १२ ्क्के दर आकारला असन
ू तो रद्द करण्याची
मागणी हदनाींक १७ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास करण्यात आली व

जी.एस.्ी. पररषदे मध्ये महहला सदस्याींचा समावेश असावा, अशीही मागणी
करण्यात आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जी.एस.्ी. कराची आकारणी करताना महहलाींच्या बाींगड्या,
कींु कू इत्यादी वस्तव
ूीं र शन्
ू य ्क्के जी.एस.्ी. आकारण्यात आला, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, हदनाींक १८ जानेवारी, २०१८ रोजी जी.एस.्ी. पररषदे ने
२९

वस्तव
ूीं रील

जी.एस.्ी.

कर

मार्

करताना

महहलाींसाठी

आवश्यक

असणाऱया सॅनन्री पॅडवरील जी.एस.्ी. रद्द करण्यात यावा यासाठी ठाणे
येथील जी.एस.्ी. अनतररक्त आयक्
ु ताींना मोचागद्वारे ननवेदन हदले, हे ही खरे
आहे काय,
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय

आढळून आले

व त्यानष
ीं ाने
ु ग

सॅनन्री

पॅडवरील

करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

जी.एस.्ी.

रद्द

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे . सॅनन्री नॅपकीन्सवरील
कर रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे . जीएस्ी पररषदे मध्ये महहला

सदस्याचा समावेश असावा अशी मागणी या कायागलयास प्राप्त झाल्याचे
ननदशगनास आलेले नाही.
(२) हे खरे आहे .
(३) हे खरे आहे .

(४) वस्तू व सेवा कर अचधननयमाींतगगत वस्तू व सेवावरील कराचे दर
शशर्ारस करण्याचे अचधकार वस्तू व सेवा कर पररषदे स आहे त व पररषदे ने
शशर्ारस केलेल्या दराप्रमाणेच कराची आकारणी करण्याची शासनाची भशू मका
आहे .

(५) लागू नाही.

-----------------

पालखेि (जज.नाशशि) धरण समूहातील लाभधारि शेतिरी
ि पाणीिापर सांस्तथाांच्या मागणीबाबत

(५५)

*

३९२४९ श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मि
ुां ,े श्री.नरें द्र पाटील :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पालखेड (जज.नाशशक) धरण समह
ू ातील लाभधारक शेतकरी व पाणीवापर
सींस्थाींच्या मागणीप्रमाणे आवतगनाचा ननणगय न झाल्यामळ
ु े लाभक्षेत्रातील

पाणीवापर सींस्थाींनी पाणीवा्पावर बहहषकार ्ाकल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उपरोक्त लाभक्षेत्रातील पीक ननयोजन धोक्यात आल्याने

पालखेड डावा कालव्यातील वहन व्ययाबाबत ववभागाने र्ेरतपासणी करण्याची

स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
शासनाकडे मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, नाींदरू मध्यमेश्वर जलद कालव्यामळ
ु े पालखेड लाभक्षेत्रातील

कपात झालेल्या क्षेत्रामळ
ु े शशल्लक राहणाऱया ३१०.५७ दलघर्ु पाण्यातन
ू
ववतरीका ि. ४६ ते ५२ हा खरीप कालवा आठमाही करण्याची स्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक १२ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास प्रधान
सचचव, जलसींपदा व लाभक्षेत्र ववकास याींचेकडे मागणी केली आहे ,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
ु ग
आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) होय, अींशत: खरे आहे .

श्री.सींतु पा. झाींबरे , अध्यक्ष, बळीराज्य पाणी वापर सहकारी सींस्थाींचा

सींघ शल. येवला याींनी हदनाींक ४/१२/२०१७ रोजी ननवेदन हदलेले आहे .
(२) व (३) होय.

(४) जलसींपदा ववभागाींतगगत चारी ि. ३३, ३४, ३५ वरील ज्या पाणी वापर
सींस्थाच्या

पदाचधकाऱयाींनी

राजीनामे

हदले,

त्या

लाभधारकाींना शासनामार्गत पाणी दे ण्यात आलेले आहे .
३१०.५७

पाणीवापर

सींस्थेच्या

नाींदरु मधमेश्वर कालव्यामळ
ु े कपात झालेल्या २९३० हे . क्षेत्रामळ
ु े
द.ल.घ.र्ु.

सद्य:जस्थतीत
शसींचनासाठी

बबगर

कमी

पाणी

बचत

पाणी

उपलब्ध

शसींचनाचे

झाल्याचे

आरक्षणामध्ये
होते.

नमद
ू

त्या

केलेले

लक्षणीय

असले

वाढ

पाण्यामधून

तरी

झाल्याने

प्रकल्पीय

ननयोजनानस
ु ार ननधागरीत क्षेत्रास पाणी दे णे शक्य होत नाही. त्यामळ
ु े

पाण्याची उपलब्धता व पालखेड डावा कालवा कक.मी. ११० ते १३० व चारी
ि. ४६ ते ५२ करीता रब्बी हीं गामासाठी तरतद
ु नसल्याने व उध्वग गॊदावरी

खोरे हे त्
ु ीचे खोरे असल्याने हा खरीप कालवा आठमाही करणे सींयजु क्तक
होणार नाही.

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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राज्यात िॅन्सरचे प्रमाण िाढत असल्याबाबत
(५६)

*

३८९१७ श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि

िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू येथे इींडडयन मेडीकल असोशसएशन व सावगजननक स्वास्र्थय
ववभाग रा.त.ु म. ककगरोग रुग्णालयाच्या माध्यमातन
ू भरववण्यात आलेल्या
चचागसत्रात डोक्याचा, मानेचा ककगरोग मोठया प्रमाणात राज्यात वाढत

असल्याचे तज्ञ डॉक््राींकडून साींगण्यात आल्याचे हदनाींक २ जानेवारी, २०१८
रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ककगरोगास आळा घालण्यासाठी शासनाने कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे . राषरसींत तक
ु डोजी महाराज
कॅन्सर हॉस्पी्ल व ररसचग सें्र, नागपरू या रुग्णालयाच्या माध्यमातन
ू

याबाबत चचागसत्र झाले आहे . मब
ुीं ई आणण बाशी येथील कॅन्सर रजजस्रीनस
ु ार
मख
ु ककगरोग वगळता इतर ककगरोगामध्ये वाढ झाल्याचे हदसन
ू येत नाही.

(२) कोणत्याही ककगरोगासाठी ववशशष् असे कारण आढळून येत नाही.
ककगरोगास आळा घालण्यासाठी आरोग्याची काळजी घेणे व उत्तम आरोग्य
ठे वणे

आवश्यक

आहे .

ककगरोगास

बऱयाच

वेळा

चक
ु ीची

जीवनपध्दती

कारणीभत
ू असल्याचे स्पष् होते. आहार, प्रदष
ु ण, तींबाखुचे सेवन, घातक
रसायनाींचे खाद्यपदाथाांमधील अींश इ. अनेक बाबी ककगरोगासाठी कारणीभत
ू
ठरतात. ही बाब ववचारात घेता ककगरोगास आळा घालण्यासाठी जनजागत
ृ ी
करणे अनतशय महत्वाचे आहे .
शासकीय

रुग्णालयातील

असींसगगजन्य

रोग

ननयींत्रण

कक्षामार्गत

यनु नवसगल स्िीनीींग वधाग, भींडारा, सातारा व शसींधुदग
ु ग ्या ४ जजल््याींमध्ये
कॅन्सरची तपासणी करुन रुग्णाींना पढ
ु ील उपचाराकररता सींदशभगत करण्यात
येत.े हदनाींक १ डडसेंबर ते ३१ डडसेंबर, २०१७ या कालावधीत राज्यभरात मख
ु

स्वास्थ मोहहम राबववण्यात आली. या मोहहमें तगगत मख
ककगरोगाबाबत
ु
जनजागत
ृ ी करण्यात आली. ्ा्ा मेमोररयल रुग्णालयाच्या मदतीने जजल्हा
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रुग्णालयाींत कॅन्सर वॉररयसगच्या मार्गत बा्य व अींतगगत रुग्ण ववभागात
कॅन्सरच्या सेवा हदल्या जातात. महात्मा ज्योनतबा र्ुले आरोग्य जीवनदायी
योजनेंतगगत ककगरोगग्रस्त रुग्णाींना खाजगी रुग्णालयात उपचार उपलब्ध करुन
हदले जातात.

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

अशलबाग (जज.रायगि) तालुक्यातील शौचालय
गैरव्यिहाराची चौिशी िरण्याबाबत

(५७)

*

४०४१७ श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अशलबाग तालक्
ु यातील (जज.रायगड) शौचालय गैरव्यवहाराची चौकशी
करण्याचे आदे श मख्
ु य कायगकारी अचधकारी, जजल्हा पररषद, रायगड याींनी
बीडीओ (ग्ववकास अचधकारी) याींना हदले असता त्याींनी या गैरव्यवहारातील

आरोपी ग्रामसेवकास अहवाल तयार करण्यास साींचगतल्याचे माहे जानेवारी,
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
ु ग
आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) नाही.

(२) होय, ग्रामपींचायत, ताडवागळे मध्ये स्वच्छ भारत शमशन (ग्रामीण)

अींतगगत वैयजक्तक शौचालय बाींधकामासाठी प्राप्त झालेले शासकीय अनद
ु ान
शौचालयाचे बाींधकाम पण
ग ा
ु ग झाल्यावर व योग्य त्या कागदपत्राींची पत
ू त
झाल्यानींतर लाभार्थयाांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आलेली आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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अिोला जजल््यातील पूणच िेलेल्या िामाांची दे यिे
ननधीअभािी प्रलांबबत असल्याबाबत

(५८)

*

३८१६० श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकराव्या ववत्त आयोगातन
ू अकोला जजल््यातील सन २००४-०५ मध्ये

जजल्हा पररषद बाींधकाम ववभागाींतगगत रस्ते, लहान पल
ू , इमारत बाींधकाम
इत्यादी कामे पण
ू ग केलेली असताींनाही अदयापी ननधी अभावी कामाींची दे यके

प्रलींबबत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, त्यानुषग
ीं ाने प्रलींबबत दे यके अदा करण्याकररता ववत्तीय
तरतद
ू करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मि
ांु े : (१) होय.

(२) केंद्रीय ववत्त आयोगाचा कालखींड हा ५ वषागसाठी असतो. त्यानस
ु ार
११ व्या ववत्त आयोगाचा कालखींड २०००-२००५ असा होता. केंद्रीय ववत्त

आयोगाच्या प्राप्त होणाऱया ननधीतन
ू कामाींचे ननयोजन करताना उपलब्ध

ननधीच्या मयागदेतच कामाचे ननयोजन करणे आवश्यक असते. त्यामळ
ु े

११ व्या ववत्त आयोगाच्या ननधीतन
ू जी अचधकची कामे जजल्हा पररषदे कडून
करण्यात आली आहे त, ती अनज्ञ
ु ेय बाबीींवर केली असल्याने त्यावर झालेला
जादा खचग जजल्हा पररषदे च्या स्वउत्पन्नातन
ू भागववण्यास शासनाने मींजुरी
हदली आहे .

कींत्रा्दाराींची दे यके तीन वषागपेक्षा जास्त कालावधीपासन
प्रलींबबत
ू

असल्याने जजल्हा पररषद स्थायी सशमतीची मींजरू ी आवश्यक आहे . त्यानस
ु ार
जजल्हा

पररषदे ने

अींदाजपत्रकात

तरतद
ू

करुन

जजल्हा

पररषद

स्थायी

सशमतीच्या मींजुरीकरीता प्रस्ताव सादर केला असता, ववषयसच
ू ीवर घेण्यात
आला नसल्याने दे यके अद्यावप प्रलींबबत आहे त. प्रलींबबत दे यके जजल्हा

पररषदे ने स्वउत्पन्नातन
ू अदा करण्याबाबत शासनाने मान्यता हदलेली आहे .
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त्यानस
ीं ीची कायगवाही तातडीने
ु ार कामाची प्रलींबबत दे यके अदा करण्यासींबध

करण्याच्या सच
ू ना मख्
ु य कायगकारी अचधकारी, जजल्हा पररषद, अकोला याींना
दे ण्यात आल्या आहे त. सन २०१८-१९ मध्ये जजल्हा पररषदे च्या स्वउत्पन्नाचे
अींदाजपत्रकामध्ये तरतद
ू करण्याची कायगवाही सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

राज्यात “जीिन अमत
ृ सेिा” योजनेची अांमलबजािणी िरण्याबाबत
(५९)

*

४०४५२ श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब

िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील गरजू रुग्णाींना शासकीय शल्
ु कामध्ये इजच्छत स्थळी रक्त

उपलब्ध व्हावे या उद्देशाने हदनाींक ६ जानेवारी, २०१४ पासन
“जीवन
ू
अमत
ु करुन तासाभराच्या आत थे्
ृ सेवा” (Blood on Call) योजना सरु

रुग्णालयात रक्त परु ववण्याची सवु वधा शमळावी म्हणन
ू १०४ या िमाींकाची
्ोल फ्री हे ल्पलाईन सरु
ु केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, चार वषागचा कालावधी होऊनही मब
ुीं ईत उभ्या राहणाऱया आठ
रक्त साठवण केंद्रापैकी अद्यापी एकही केंद्र उभारण्यात आलेले नाही, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, गरीब रुग्णाींना दप्ु प् ककीं मतीने म्हणजे रुपये १४५० या दराने
खाजगी रक्त पेढ्यातन
ू रक्त खरे दी करावे लागत आहे, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय

आढळून

आले

व

त्यानष
ीं ाने
ु ग

“जीवन

अमत
ृ सेवा”

करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

योजना

सरु
ु

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

िॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे, हदनाींक ०७ जानेवारी, २०१४ पासन
ू
राज्यात जीवन अमत
ु करण्यात आली
ृ सेवा ब्लड ऑन कॉल योजना सरु
आहे .
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(२) हे खरे नाही, मब
ींु ईत ८ रक्त साठवणक
ू केंद्रापैकी ४ रक्त साठवणक
ू केंद्र
कायागन्वीत झालेली आहे .

(३) हे खरे नाही, राषरीय रक्त सींिमण पररषदे ने व शासनाने ननजश्चत

केलेल्या दराप्रमाणे शासककय रक्तपेढी मार्गत रुपये ८५०/- व खाजगी
रक्तपेढी मार्गत रुपये १४५०/-एवढे प्रकिया शल्
ु क आकारण्यात येत.े
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

इसिली सत
ु ारिािी व्हाया रे िटे िािी ते निलाईदे िी मांहदर (ता.लाांजा,
जज.रत्नाधगरी) या रस्तत्याची दरु िस्तथा झाल्याबाबत

(६०)

*

४००१९ श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप : ताराांकित प्रश्न रम माांि ३३४०७

ला हदनाांि ४ ऑगस्तट, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय
ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) इसवली सत
ु ारवाडी व्हाया रे व्े वाडी ते नवलाईदे वी मींहदर (ता.लाींजा,
जज.रत्नाचगरी) या रस्त्याची दरु वस्था झाल्याने त्याहठकाणी एस.्ी. बस सेवा
सरु
ु

नाही

सवु वधाींसाठी,

तसेच

वाहतक
ु ीच्या

शालेय

सोई-सवु वधा

ववद्यार्थयाांना

शाळे मध्ये

नसल्यामळ
ु े

जाण्यासाठी

वैद्यकीय
आणण

सोई

मख्
ु य

बाजारपेठेमध्ये जाण्यासाठी अनेक अडचणीींना सामोरे जावे लागत आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त रस्त्याींचे खडीकरण व डाींबरीकरण त्वरीत व्हावे
याकरीता
२९

श्री.नवलाईदे वी

एवप्रल,

२०१७

रोजी

ग्रामववकास
वा

मींडळ

त्यासम
ु ारास

(इसवली)

रत्नाचगरी

याींनी

जजल्हा

हदनाींक

पररषदे स

इसवली-पनोरे याींना पत्राव्दारे ववनींती केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
ु ग
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्रीमती पांिजा मि
ांु े : (१) होय, हे खरे आहे . सदर रस्त्यावर एस.्ी.बस सेवा
सरु
ु नाही. तथावप, बारमाही खाजगी वाहतक
ु सरु
ु आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) प्रश्नाींककत इसवली सत
ु ारवाडी प्राथशमक शाळा ते रे व्े वाडी प्रजजमा ६३ ला
जोडणारा रस्ता ग्रामीण मागग ि.११२ आहे . या रस्त्याची एकूण लाींबी ३.५००

कक.मी. असन
त्यापैकी २.६५० कक.मी. लाींबी खडीपषृ ठभागाची व ०.८५०
ू
कक.मी. लाींबी डाींबरी पषृ ठभागाची आहे .
उपलब्ध

सदर रस्त्याच्या दरु
ु स्तीचे काम रस्ते ववशेष दरु
ु स्ती कायगिमाींतगगत
ननधी

व

ननकषाच्या

अचधन

करण्याचा जजल्हा पररषदे चा प्रयत्न आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

राहून

्प्प्या-्प्प्याने

प्रस्ताववत

-----------------

राज्यात विधिा किांिा विभक्त महहलाांच्या मल
ु ीांच्या लग्नाला आधथचि
हातभार लािण्याच्या प्रस्ततािाबाबत

(६१)

*

४०१९४ श्रीमती जस्तमता िाघ : सन्माननीय महहला ि बालवििास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात ववधवा ककीं वा ववभक्त महहलाींच्या मल
ु ीींच्या लग्नाला आचथगक
हातभार लावण्यासाठी शासनाने सरु
ु केलेली अनद
ु ान योजना बींद करण्याचा
प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गेल्या सात वषागत अवघ्या १२ महहलाींनी या योजनेचा लाभ
घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या योजनेची प्रशसद्धी होत नसल्याने नतला शमळणारा प्रनतसाद
अत्यल्प आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
ु ग
आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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ननराधार, ववधवा महहलाींच्या मल
ु ीींच्या वववाहाकरीता अनद
ु ान योजनेचा

समावेश हदनाींक ३०/०९/२०११ च्या शासन ननणगयान्वये कायागजन्वत असलेल्या
शभ
ु मींगल सामहु हक/नोंदणीकृत वववाह योजनेत करण्यात आला असन
ू , सदर

योजना सध
ु ाररत स्वरुपात जजल्हा ननयोजन सशमतीमार्गत सींपण
ू ग राज्यात
राबववण्यात येत आहे .
(२) व (३) नाही.

सदर योजनेचा लाभ आतापयांत ६०८ ननराधार/ पररत्यक्ता/ ववधवा

महहलाींनी घेतला आहे . सदर योजनेंसद
ीं भागतील माहहती पत्रके, रे डडओ णझींगल्स,

माहहती पजु स्तका याव्दारे तसेच वेळोवेळी आयोजजत करण्यात आलेले महहला
मेळावे,

महहलाींचे

कायगिम,

जागनतक

महहला

हदनाचे

कायगिम

व

जजल्हास्तरावर घेण्यात येणारे प्रचार प्रशसध्दीचे मेळाव्याींच्या माध्यमातन
ू सदर
योजनेची प्रचार प्रशसध्दी करण्यात येत आहे .
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

बाशी (जज.सोलापरू ) तालुक्यातील अांगणिाियाांमध्ये
बालिाांना पोषण आहार शमळाला नसल्याबाबत

(६२)

*

४०४१३ श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय महहला ि बालवििास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) बाशी (जज.सोलापरू ) तालक्
ु यातील येथील अींगणवाडयाींमध्ये दररोज पोषण

आहार हदला जात असन
ू मागील काही हदवसापासन
ू सम
ु ारे बाराहून अचधक
गावातील ३० अींगणवाडयाींमधील बालकाींना शासनामार्गत हदला जाणारा पोषण
आहार शमळाला नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने बालकाींची उपासमार होऊ नये म्हणून
ु ग
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये ३ ते ६ वषग वयोग्ातील लाभार्थयाांना

(बाशी प्रकल्प-४०८३ लाभाथी व वैराग प्रकल्प-४००१ लाभाथी) या लाभार्थयाांना
माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये गरमताजा आहार वा्प केलेला आहे .

माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये ६ महहने ते ३ वषग वयोग्ातील बालके,

गरोदर माता, स्तनदा माता या लाभार्थयाांना (बाशी प्रकल्प-५५८५ लाभाथी व
वैराग प्रकल्प-५८६० लाभाथी) या लाभार्थयाांना २५ हदवस घरपोच आहाराचे
वा्प करण्यात आले आहे .
(२) प्रश्न उद्भवत नाही.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

निीन नाांदेि येथील विष्ट्णुपूरी प्रिल्पातील पाण्याबाबत
(६३)

*

४०६७७ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई

जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती

हुस्तनबानू खशलफे, श्री.सभ
ु ाष झाांबि : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नवीन नाींदेड येथील ववषणुपरू ी प्रकल्पातन
ू पाण्याचा परु वठा करणारी
पाईपलाईन अनेक हठकाणी र्ु्ली असन
ू यातन
ू लाखो शल्र पाणी वाया

जात असन
ग
ू ही पा्बींधारे ववभागातील सींबचीं धत अचधकारी/कमगचारी याींचे दल
ु क्ष
होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने र्ु्लेल्या पाईपलाईनची दरु
ु ग
ु स्ती करुन
पा्बींधारे ववभागातील सींबचीं धत दोषी अचधकारी/कमगचारी याींचेवर कारवाई
करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

77

श्री.धगरीष महाजन : (१) जानेवारी, २०१८ च्या दरम्यान ववषणप
ु रू ी प्रकल्पातन
ू

पाणी वाहून नेणाऱया सदर पाईपलाईनला काही हठकाणी नछद्रे पडल्याचे व
ल्याप प्ले् व मॅनहोल मधून काही प्रमाणात तसेच उध्दरण नशलकेच्या

प्रसरण साींध्याींमधन
ू काही प्रमाणात पाणीगळती होत असल्याचे ननदशगनास
आले आहे .
(२)

याींबत्रकी

ववभागातर्े

अचधक्षक

अशभयींता,

कायगकारी

अशभयींता

व

उपअशभयींता याींनी पाणी गळती सींदभागत उध्दरण नशलकेची सींयक्
ु त पाहणी

करुन त्यापैकी पाईपलाईनला पडलेली नछद्रे , ल्याप प्ले् व मॅनहोल यामधून
होणारी पाणी गळती दरु
ु स्ती कामे करुन तातडीने बींद करण्यात आली आहे त.

गळती होत असणाऱया प्रसरण साींध्याची पण
ु ग दरु
ु स्ती पाणी पाळी दरम्यान
करणे शक्य नसल्यामळ
ु े सदरील दरु
ु स्ती ही यावषीच्या पाणी पाळया
सींपल्यानींतर करण्याचे ननयोजजत आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

मौजे उळे (जज.सोलापूर) ग्रामपांचायतीमध्ये ग्रामसेििाच्या
बनािट सहया िरुन गैरव्यिहार िेल्याबाबत

(६४)

*

४०७०३ प्रा.िॉ.तानाजी सािांत : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे उळे (जज.सोलापरू ) ग्रामपींचायतीमध्ये ग्रामसेवकाच्या बनाव् स्या
करुन १० लाख ६२ हजार रुपयाींचा गैरव्यवहार झाल्याची बाब माहे जानेवारी,
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उळे ग्रामपींचायतीमध्ये ग्रामसेवकाच्या बनाव् सहया करुन

गैरव्यवहार करणाऱया दोषीींना तातडीने अ्क करावी अन्यथा प्रखर आींदोलन
करण्याचा इशारा सोलापरू ग्रामसेवक सींघ्नेने केला आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने दोषीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

78

श्रीमती पांिजा मि
ांु े : (१) हे खरे आहे .
१४

व्या

ववत्त

ननदशगनास आले आहे .

आयोगाच्या

ननधीमध्ये

गैरव्यवहार

झाल्याचे

(२) हे खरे आहे .

(३) ग्रामसेवक श्री.बाळू चन्नप्पा चौगल
ु े याींनी हदनाींक ०८/०१/२०१८ रोजी

ग्रामपींचायत उळे याींचे बँक ऑर् इींडडया, वाळी वेस शाखा येथे १४ व्या ववत्त
आयोगाच्या

बचत

खात्याची

चौकशी

केली

असता

सदर

खात्यातन
ू

रुपये १०,६२,०००/- एवढया रकमेची धनादे शाने वजाती झाली असल्याचे

ननदशगनास आले आहे . त्यानींतर श्री.चौगल
ु े याींनी ग्ववकास अचधकारी पींचायत

सशमती दक्षक्षण सोलापरू याींना सादर केलेल्या लेखी अहवालान्वये ग्ववकास

अचधकारी, पींचायत सशमती, दक्षक्षण सोलापरू याींनी त्याींचेकडील हदनाींक
१०/०१/२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये श्री.चौगल
ु े याींना श्री.ज्ञानेश्वर रामचींद्र खींडागळे

व सरपींच सौ.पद्मीनी रामचींद्र खींडागळे याींचेववरुध्द गन्
ु हा दाखल करण्यास

परवानगी हदली आहे . त्यानस
ु ार श्री.चौगल
ु ,े ग्रामसेवक याींनी भारतीय दीं ड

सींहहता ४०९, ४२०, ४६७, ४६८, ३४ अन्वये गन्
ु हा दाखल केला असन
ू याबाबत
सोलापरू तालक
ु ा पोलीस स््े शन याींचेकडून कायगवाही सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

रत्नाधगरी जजल्हा ननयोजनाचा ननधी अखधचचत राहहल्याबाबत
(६५)

*

४०८६४ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय ननयोजन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रत्नाचगरी जजल्हा ननयोजन सशमतीस माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये सन
२०१७-१८ साठी ३० ्क्के कपात होऊन रुपये १४० को्ीींचा ननधी प्राप्त झाला
असन
ू , सदर ननधी खचग झाला नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ननधी अखचचगत राहण्याची सवगसाधारण कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने सींबचीं धताींवर जबाबदारी ननजश्चत करून
ु ग
त्याींचे ववरोधात कोणती कारवाइग केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) अींशत: खरे आहे .

जजल्हा वावषगक योजना (सवगसाधारण) सन २०१७-१८ करीता रुपये

१७०.९९ को्ी ननधी मींजरू करण्यात आला आहे . ववत्त ववभाग, शासन
पररपत्रक हदनाींक ३०/०६/२०१७ मधील सच
ू नाींनस
ु ार महसल
ू ी व भाींडवली

खचागच्या मयागदेनत
ीं र रत्नाचगरी जजल््याला रुपये १३९.७६ को्ी ननधी उपलब्ध

करण्यात आला आहे . त्यापैकी माहे र्ेब्रव
ु ारी, २०१८ अखेर रुपये २९.८६ को्ी
खचग झालेला आहे .

(२) जजल्हाचधकारी तथा सदस्य सचचव, जजल्हा ननयोजन सशमती, रत्नाचगरी

याींचेकडून प्राप्त माहहतीनस
ु ार जजल्हा वावषगक योजना (सवगसाधारण) सन

२०१७-१८ मध्ये राबववण्यात येणाऱया केंद्र परु स्कृत योजनाींचा केंद्र हहस्सा

प्राप्त न झाल्यामळ
ु े या योजनेचा राज्य हहस्सा रुपये ४५.५८ को्ी ववतरीत
करण्यात

आला

नाही.

ववत्त

ववभागाच्या

हदनाींक

०१/०२/२०१८

च्या

पररपत्रकानस
ु ार जजल्हा वावषगक योजना (सवगसाधारण) सन २०१७-१८ मधील
१००% तरतद
ू उपलब्ध झाली असन
ू , आतापयांत रुपये ८६.९५ को्ी ननधी

ववतरीत झाला असन
ू , रत्नाचगरी जजल््याला उपलब्ध करण्यात आलेला सवग
ननधी माहे माचग, २०१८ अखेरपयांत खचग करण्याचे ननयोजन करण्यात आले
आहे .

(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

राईपािा ते भालतपािा (ता.जज.पालघर) रस्तत्याच्या दरु
ु स्ततीबाबत
(६६)

*

४०७९१ श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मत
ां
टिले, अॅि.राहुल नािेिर,

श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आहदवासी पाडयाींतील (ता.जज.पालघर) राईपाडा ते भालतपाडा या कच्च्या
रस्त्याचे

खडीकरण,

डाींबरीकरण

व

दरु
ु स्ती

करण्याची

मागणी

तेथील

नागररकाींनी हदनाींक २७ डडसेंबर, २०१७ व हदनाींक २० जानेवारी, २०१८ रोजी
वा त्यासम
ु ारास मा.मख्
ु यमींत्री, मा.राज्यमींत्री, सचचव, ग्रामववकास, सावगजननक
बाींधकाम ववभाग, आहदवासी ववकास ववभाग तसेच मख्
ु य कायगकारी अचधकारी,
जजल्हा पररषद, पालघर याींच्याकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने रस्त्याचे काम पावसाळयापव
ु ग
ू ी करण्याबाबत
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) होय, हे खरे आहे . हदनाींक २७ डडसेंबर, २०१७ च्या
पत्रान्वये

नागररकाींनी

सचचव,

दरु
ु स्तीबाबत मागणी केली आहे .

ग्रामववकास

याींच्याकडे

सदर

रस्त्याच्या

(२) प्रश्नाींककत रा.मा.ि. ७५ ते भालतपाडा ते इजजमा २५ ला जोडणारा रस्ता
हा ग्रामीण मागग ि. २७४ असन
ू या रस्त्याची एकूण लाींबी ३.०० कक.मी. आहे .

सदर लाींबीपैकी ००/ते १/०० कक.मी. व २/५०० ते ३/०० कक.मी. लाींबी डाींबरी

पषृ ठभागाची, १/०० ते १/५०० कक.मी. लाींबी माती पषृ ठभागाची व १/५०० ते
२/५०० कक.मी. लाींबी खडी पषृ ठभागाची आहे .

सदर रस्त्याच्या दरु
ु स्तीचे काम रस्ते ववशेष दरु
ु स्ती कायगिमाींतगगत

प्राप्त होणाऱया ननधी व ननकषाच्या अचधन राहून ्प्प्या-्प्प्याने प्रस्ताववत
करण्याचा जजल्हा पररषदे चा प्रयत्न आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

िळां बसुरे (ता.उरण, जज.रायगि) इांद्रायणी िोंगराला
लागलेल्या आगीबाबत

(६७)

*

३९९६१ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) उरण तालक्
ु यातील (जज.रायगड) चचरनेरच्या इींद्रायणी डोंगराला माहे
जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान आग लागली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, इींद्रायणी डोंगर पररसराला लागलेल्या आगीत अनेक पशु
पक्षयाींचे

जनजीवन

उद्ध्वस्त

झाले

असन
ू

डोंगरात

असलेल्या

वनस्पतीही जळून खाक झाल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

औषधी

81

(३) असल्यास, जींगलाची जाळरे षा काढण्यासाठी शासनाकडून कमी ननधी
शमळत असल्यामळ
ु े सवगच हठकाणी जाळरे षा काढता येत नाहीत, हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) उरण तालक्
ु यातील (जज.रायगड) चचरनेरच्या
इींद्रायणी डोंगर पररसरातील मौजे कळीं बसरु े वन स.नीं. १६६ व १६७ मध्ये माहे

जानेवारी, २०१८ मध्ये आग (वणवे) लागल्याचे ननदशगनास आलेले असन
ू
त्यामध्ये एकूण ११.०० हे . क्षेत्र जळाले आहे .

(२) सदर आगीमध्ये अनेक पशु पक्षयाींचे जनजीवन उदध्वस्त झाल्याचे तसेच
डोंगरात असलेल्या औषधी वनस्पतीही जळून खाक झाल्याचे ननदशगनास
आलेले नाही. सदरची आग ही मख्
ु यत्वे ग्राऊींड र्ायर या प्रकारातील
असल्याने सदर आगीमध्ये केवळ पालापाचोळा जळाला आहे .

(३) जींगलाची जाळरे षा काढण्यासाठी शासनाकडून ननधी उपलब्ध करुन हदला

जातो. त्यानस
ु ार अनतसींवेदनशील क्षेत्रात जास्तीत जास्त जाळरे षा घेण्यात
येतात.

(४) व (५) सदरच्या आगीबाबत हदनाींक ३१/०१/२०१८ अन्वये वन गन्
ु हा
नोंदववण्यात आलेला असन
ू आरोपीचा तपास सरु
ु आहे .
-----------------

औरां गाबाद येथील शासिीय ििचरोग रुग्णालयातील समस्तयाांबाबत
(६८)

*

३८०३० श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.धनांजय मि
ुां ,े श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.विरम म िाळे , श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरें द्र

पाटील : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-
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(१) औरीं गाबाद येथील शासकीय ककगरोग रुग्णालय हे औरीं गाबाद ववभागातील

सवागत मोठे ककगरोग रुग्णालय असन
ू रुग्णालयाच्या ववववध समस्याींबाबत
उपाययोजना करण्याची मागणी लोकप्रनतननधीींनी मा.वैद्यकीय शशक्षण मींत्री
याींच्याकडे हदनाींक १० जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यासम
ु ारास केली आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) मराठवाडा ववभागातील सवागत मोठ्या शासकीय ककगरोग रुग्णालयात

हदनाींक १२ सप््ें बर, २०११ च्या शासन ननणगयानस
ु ार कननषठ ननवासी १, २ व
३ डॉक््राींची ७२ पदे मींजूर करण्यात आली असन
ू केवळ त्याींचे ननजश्चत वेतन
अत्यींत अल्प असल्याने सदरची पदे अद्याप ररक्त आहे त तसेच कननषठ

ननवासी डॉक््राींच्या ररक्त पदामळ
ु े उक्त रुग्णालयातील प्रोर्ेसर व तत्सम
वररषठ तज्ञ डॉक््राींवर कामाचा अचधक ताण ननमागण होत आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) तसेच रुग्णालयातील कननषठ ननवासी, ररसचग र्ेलो याींची मींजूर ररक्त पदे

भरणे, रे डडएशनसारख्या उपचाराींसाठी लागणारा प्रनतक्षा कालावधी कमी करणे,
जुना् व कालबा्य औषधी ववजी नवीन सींशोचधत औषधाींचा परु वठा करणे,

कननषठ ननवासी डॉक््राींच्या रुपये १४०००/- ननजश्चत केलेल्या ववद्या वेतनात
योग्य ती वाढ करून सदरची ररक्त पदे भरणेबाबत तसेच लोकप्रनतननधीींनी
हदलेल्या

ननवेदनाच्या

करण्यात येत आहे ,

अनष
ीं ाने
ु ग

शासनाने

कोणती

कायगवाही

केली

वा

(४) असल्यास, रुग्णालयास राज्य ककगरोग सींस्थेचा दजाग शमळाल्यामळ
ु े
यासाठी आवश्यक असलेली यींत्र, साधन सामग्री याींसह अत्यावश्यक बाबीींची
पत
ग ा करणे, मराठवाडा ववभागात ककगरोग ननदान शशबबराींचे आयोजन करणे,
ू त
प्राथशमक आरोग्य सींस्थाींच्या पातळीवर उक्त रुग्णालयाच्या माध्यमातन
ू

करून ककगरोगाचा प्रसार थाींबववणे, ककगरोग ननदानासाठी आवश्यक असलेल्या
ववववध चाचण्या एकबत्रत एका छताखाली उक्त रुग्णालयात रुग्णाींना सहज
आणण मोर्त उपलब्ध होण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.धगरीष महाजन : (१) होय.

(२) अींशत: खरे आहे . शासन ननणगय हदनाींक १५/२/२०१८ नस
ु ार शासकीय
वैद्यकीय महाववद्यालय व ककगरोग रूग्णालय, औरीं गाबाद येथील कननषठ
ननवासी १, २ व ३ या सींवगागच्या ७२ पदाींसाठी ववद्यावेतनाप्रमाणे वेतन अदा
करण्यास

मींजूरी

दे ण्यात

आल्यामळ
ु े

प्रोर्ेसर

डॉक््राींवरील कामाचा ताण कमी होणार आहे .

व

तत्सम

वररषठ

तज्ञ

(३) शासन ननणगय हदनाींक १५/२/२०१८ नस
ु ार कननषठ ननवासी डॉक््राींचे वेतन
ववद्यावेतनाप्रमाणे

अदा

करण्यास

मान्यता

दे ण्यात

आल्याने

कननषठ

ननवासीींची पदे सींस्थास्तरावरून भरणे शक्य होणार आहे . ररसचग र्ेलो या

पदाचे सेवाप्रवेश ननयम, कतगव्य व जबाबदाऱया ननजश्चत करण्याची कायगवाही
सरू
ु आहे . ककगरोग रूग्णालयामध्ये भाभा रान-२ हे यींत्र स्थापन करण्याची
कायगवाही सरू
असन
सदर यींत्र कायागजन्वत झाल्यास रे डीएशन सारख्या
ु
ू
उपचारासाठी लागणारा प्रतीक्षा कालावधी कमी होण्यास मदत होणार आहे .
ककगरोग

रूग्णालय

रूग्णालयात

उपचाराथग

येणाऱया

प्रशासनामार्गत परु ववण्यात

रूग्णाींना

येतात

अत्याधनु नक

व सदर औषधे

औषधे

गोरगरीब

रूग्णाींना मोर्त उपलब्ध करून हदली जातात. केंद्र व राज्य शासनाच्या
ननधीतन
ू दस
ु रे नवीन शलननयर एक्सले्र या यींत्राची खरे दी प्रकिया सरू
ु आहे .

(४) ककगरोग सींस्थेचा दजाग प्राप्त झालेल्या रूग्णालयास केंद्र व राज्य
शासनाकडून प्राप्त होणाऱया ननधीतन
ू यींत्र व साधन सामग्र
ु ी खरे दी आणण
नवीन

इमारत

बाींधकाम

करण्यात

येणार

आहे.

शासकीय

ककगरोग

रूग्णालयामार्गत मराठवाडा व महाराषराच्या ववववध गावाींमध्ये महा आरोग्य

शशबबरात सहभाग नोंदवन
ककगरोग ननदान उपिम राबववले जातात. या
ू
उपिमादरम्यान प्राथशमक अवस्थेतील ककगरोग वपडीत रूग्णाींना शासकीय

ककगरोग रूग्णालयामार्गत आवश्यक असलेल्या शस्त्रकिया, ककरणोपचार व

केमोथेरेपीसारखे उपचार महात्मा जोतीबा र्ुले जन आरोग्य योजनेमार्गत केले
जातात.

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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नाशशि शहर आणण जजल््यात स्तिाईन
फ्लल्यू ि िेंग्यूच्या िाढत्या प्रभािाबाबत
(६९)

*

३९३७६ िॉ.अपि
ू च हहरे : ताराांकित प्रश्न रम माांि ३५०९५ ला हदनाांि

१८ डिसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय सािचजननि
आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाशशक शहर आणण जजल््यात सन २०१६ पेक्षा सन २०१७ मध्ये स्वाईन

फ्ल्यू व डेंग्यच
ू ा प्रादभ
ु ागव वाढला असन
ू सन २०१७ मध्ये राज्याच्या तल
ु नेत
नाशशक जजल््यात स्वाईन फ्ल्यम
ू ळ
ु े सवागचधक ७७ जणाींचा मत्ृ यू होवन
ू डेंग्यू
बाचधताींची सींख्या ही ९३० इतकी असल्याचे नाशशक महानगरपाशलकेच्या

वैद्यकीय ववभागाकडील अहवालावरून हदनाींक २ जानेवारी, २०१८ रोजी वा
त्यासम
ु ारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स्वाईन फ्ल्यू व डेंग्यच
ू ा वाढता प्रादभ
ु ागव रोखणेस स्थाननक
आरोग्य यींत्रणा अपयशी ठरल्याने स्वाईन फ्ल्यू व डेंग्यग्र
ू स्त रुग्णाींची सींख्या
वाढली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, स्वाईन फ्ल्यच्
ू या ननदानासाठी राज्यभरात केवळ सातच केंद्रे

अजस्तत्वात असल्याने आणण खाजगी डॉक््राींकडून वेळीच स्वाईन फ्ल्यच
ू ी
लक्षणे

ओळखणे

ननयींत्रणासाठी

व

त्यावरील

प्रनतबींधात्मक

तातडीच्या

उपाययोजनेस

उपचारास

ववलींब

होत

तसेच

आजाराच्या

असल्याने

रुग्ण

दगावण्याचे प्रमाण नाशशक जजल््यात वाढल्याचे ननदशगनास आले, हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, नाशशक शहरात व जजल््यात स्वाईन फ्ल्यम
ू ळ
ु े झालेले
सवागचधक मत्ृ य,ू स्वाईन फ्ल्यू व डेंग्यू बाचधत रुग्णाींची वाढती सींख्या, स्वाईन

फ्ल्यू ननदानासाठी परु े शी चाचणी केंद्रे नसणे याबाबीींचा ववचार करता सदरील
आजाराच्या ननयींत्रणासाठी प्रभावी उपाययोजनेचे ननदे श दे णेबाबत शासनाकडून
कोणती कायगवाही व उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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िॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे,

सन २०१६ च्या तल
ु नेत सन २०१७ मध्ये नाशशक (शहर व ग्राशमण)

जजल््यात स्वाईन फ्ल्यू रुग्ण व मत्ृ यच्
ू या सींख्येत वाढ झाली हे खरे आहे .
तथावप, डेंग्यू रुग्ण आणण मत्ृ यू सींख्येत मात्र घ् झालेली आहे .

सन २०१७ मध्ये नाशशक (शहर व ग्राशमण) जजल््यात स्वाईन फ्ल्यू

या आजारामळ
ु े ७७ जणाींचा मत्ृ यू झाला. याच काळात डेंग्यम
ू ळ
ु े नाशशक

मनपा क्षेत्रात ९४९ तर उवगररत जजल््यात ९४ डेंग्यच
ू े रुग्ण आढळून आले
आहे त.

(२) हे खरे नाही.

स्वाईन फ्ल्यू आणण डेंग्यू प्रनतबींध आणण ननयींत्रणासाठी स्थाननक

आरोग्य यींत्रणा सवग आवश्यक उपाययोजना राबववत असन
ू राज्यस्तरावरुनही

त्याींना योग्य ते मागगदशगन शमळत आहे . तथावप, वातावरणातील बदल अवेळी

पडणारा पाऊस, ववषाणूमध्ये होणारे बदल या व अशा अनेक कारणाींमळ
ु े
ववशशष् साथरोगाचे प्रमाण वाढताना हदसते.
(३) हे खरे नाही.

राज्यात सध्या स्वाईन फ्ल्यू ननदानासाठी २४ प्रयोगशाळा कायगरत

आहे त. सींशनयत स्वाईन फ्ल्यू रुग्णाींना त्याींच्या लक्षणाच्या वगीकरणानस
ु ार
औषधोपचार

सरु
ु

करण्यात

येतो.

त्यामळ
ु े

प्रयोगशाळा

ननदानाअभावी

रुग्णावरील उपचारास ववलींब होत नाही. तथावप, राज्यात स्वाईन फ्ल्यू
ननदानासाठी अचधकाचधक स्वाईन फ्ल्यू प्रनतबींध आणण ननयींत्रण यासींदभागत
शासकीय तसेच खाजगी डॉक््राींच्या कायगशाळा घेण्यात आल्या असन
ू या
सींदभागतील सवग मागगदशगक सच
ू ना सवग सींबचीं धताींना दे ण्यात आल्या आहे त.
(४) हे खरे नाही.

स्वाईन फ्ल्यम
ू ळ
ु े झालेल्या प्रत्येक मत्ृ यच
ू े जजल्हा मनपा व ववभागीय

स्तरावर ववश्लेषण करण्यात येत असन
ू त्यानस
ु ार कृती योजना ठरववण्यात

येत आहे . स्वाईन फ्ल्यम
ू ळ
ु े होणारे मत्ृ यू हे गरोदर माता, मधुमेह आणण उच्च
रक्तदाब

असणाऱया

व्यक्ती

अशा

अनतजोखमीच्या

व्यक्तीींमध्ये

अचधक

प्रमाणात होतात हे लक्षात घेऊन आरोग्य कमगचाऱयासह या अनतजोखमीच्या
व्यक्तीींना मोर्त व वजच्छक इन्र्ूल्यींएझा लसीकरण करण्यात येत आहे .
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तसेच साथरोगाच्या प्रभावव ननयींत्रणासाठी राज्यस्तरावर महाराषर

साथरोग व प्रनतबींध व ननयींत्रण ताींबत्रक सशमतीची स्थापना करण्यात आली
असन
या सशमतीत एनआयव्ही पण
ू
ु े, एनसीडीसी नवी हदल्ली, हार्ककन

सींशोधन सींस्था मब
ींु ई आणण इतर तज्ञ व्यजक्तींचा समावेश आहे . ही सशमती
वेळोवेळी साथरोग पररजस्थतीचा आढावा घेऊन करावयाच्या उपायोजनाींबाबत

आरोग्य ववभागास मागगदशगन करीत असते. याशशवाय स्वाईन फ्ल्यू आणण
डेंग्यू

प्रनतबींध

करण्यात येतात.

व

उचारासाठी

खालीलप्रमाणे

उपाययोजना

ननयशमतपणे

• साथरोग रुग्णाींचे ननयशमत सवेक्षण.

• इन्र्ूल्यींएझाकरीता परु े शी जस्िननींग सें्सग आणण ववलगीकरण कक्ष
कायगरत.

• ननदानासाठी प्रयोगशालेय सवु वधा

• डेंग्यस
ू ाठी ननयशमत कक्कशास्त्रीय सवेक्षण आणण कायगवाही.
• साथरोगासाठी परु े सा औषधसाठा

• साथरोग सींदभागत शासकीय व खाजगी डॉक््राींच्या कायगशाळा
• एकाजत्मक कक्क व्यवस्थापन

• लोकसहभाग आणण आरोग्य शशक्षण.

(५) नाशशक जजल््यातील साथरोग पररजस्थतीचा जजल्हा तसेच ववभागीय
आणण

राज्यस्तरावर

वेळोवेळी

आढावा

घेण्यात

आला

असन
ू

साथरोग

पररजस्थतीनस
ु ार सय
ु ोग्य सच
ू ना सींबचीं धताींना दे ण्यात आल्या. या सींदभागत
कोणाताही ववलींब झालेला नाही.

-----------------

येिला (जज.नाशशि) तालुक्यातील जजल्हा पररषद शाळाांमधील
िगच खोल्याांचा निीन बाांधिामाबाबत

(७०)

*

३९२५१ श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मि
ुां ,े श्री.नरें द्र पाटील :

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) येवला (जज.नाशशक) तालक्
ु यातील ३० जजल्हा पररषद शाळाींमधील वगग
खोल्या जीणग झाल्यामळ
ु े ववद्यार्थयाांच्या जजवाला धोका ननमागण झाल्याने सदर
शाळा

खोल्या

ननलेणखत

करून

नवीन

खोल्या

बाींधण्याची

स्थाननक
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लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक २२ सप््ें बर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास मख्
ु य
कायगकारी अचधकारी व शशक्षणाचधकारी (प्राथशमक), जजल्हा पररषद, नाशशक
याींचेकडे मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने नवीन वगग खोल्या बाींधण्यासाठी कोणती
ु ग
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) होय, हे खरे आहे .
(२)

येवला

तालक्
ु यातील

जजल्हा

पररषद

प्राथशमक

शाळा

इमारतीच्या

बाींधकामाची पाहणी करुन ननलेखनाबाबतचे प्रस्ताव सादर करण्याचे ननदे श
दे ण्यात आले आहे .

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

चांद्रपरू तािोबा अांधारी व्याघ्र प्रिल्पातील िायचरत महहला गाईिना
िन सांरक्षिाििून मानशसि त्रास हदल्याबाबत

(७१)

*

३८९१८ श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चींद्रपरू ताडोबा अींधारी व्याघ्र प्रकल्पातील कायगरत महहला गाईडना मख्
ु य

वन सींरक्षकाकडून मानशसक त्रास हदला जात असल्याची तिार ६ महहला
गाईडनी रामनगर पोलीस स््े शन येथे हदनाींक २ जानेवारी, २०१८ रोजी वा
त्यासम
ु ारास हदली असल्याचे ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने सींबचीं धत दोषी अचधकाऱयाींवर कोणती
ु ग
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) व (२) हे खरे नाही, तथावप, परु
ु ष व महहला
गाईड याींचे काम वा्पाचे अनष
ीं ाने तिार केली आहे .
ु ग

गाईडला काम दे ण्याची कायगवाही आहदवासी ग्रामववकास पयग्क

मागगदशगक व वन्यजीव वनसींरक्षक सशमती मार्गत करण्यात येत.े
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

राज्यातील बोगस पॅथॉलॉजी लॅ बबाबत
(७२)

*

४०४८७ श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात आरोग्य तपासण्या आणण चाचण्या करणाऱया पॅथॉलॉजी लॅ बच्या
नेमक्या

सींख्येची

माहहती

शासनाकडे नसल्याचे

तसेच

राज्यात

बोगस

पॅथॉलॉजी लॅ ब कायगरत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

तसेच

केल्यानींतर

घेण्याबाबत

उक्त

शासनाने

प्रकरणी

हदनाींक

महानगरपाशलका

पॅथॉलॉजजस््
१६

व

सप््ें बर,

सींघ्नाकडून
२०१७

जजल्हाक्षेत्रात

पत्र

रोजी

वारीं वार

सदर

पाठवन
ू ही

मागणी

माहहती

अद्याप

राज्यातील लॅ बच्या सींख्येबाबत माहहती उपलब्ध झाली नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व अवैध लॅ बमधून रुग्णाींच्या आरोग्याशी खेळणाऱया पॅथॉलॉजी
लॅ बववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) हे अींशत: खरे आहे .

एका प्रकरणाच्या अनष
ीं ाने राज्यातील पॅथॉलॉजी लॅ बची माहहती सवग
ु ग

जजल्हाचधकारी व सवग महानगरपाशलका आयक्
ु त याींच्याकडून मागववण्यात
आली आहे .
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तथावप, राज्यात बोगस पॅथॉलॉजी लॅ ब कायगरत असल्याची बाब

जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशगनास आलेली नाही.
(२) हे अींशत: खरे आहे .

शासनाने हदनाींक १६/०९/२०१७ रोजी माहहती मागववल्यानींतर काही

कायागलयाींकडून

याबाबतची

आकडेवारी

प्राप्त

झाली

कायागलयाींकडून अद्यापी माहहती प्राप्त व्हावयाची आहे .

आहे

व

काही

(३) अवैध लॅ बववषयी शासनाकडे माहहती अथवा तिार प्राप्त झालेली
नसल्यामळ
ु े याबाबत चौकशी करुन कायगवाही करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

शासकिय िैद्यिीय महाविद्यालय, अिोला या सांस्तथेिररता
एमआरआय यांत्र खरे दी िरण्याबाबत
(७३)

*

३८१६४ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) शासककय वैद्यकीय महाववद्यालय, अकोला या सींस्थेकररता १.५ ्े स्ला
एमआरआय हे यींत्र खरे दी करण्याकररता मींजूरी दे ण्यात आली, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त यींत्र खरे दी करण्याकररता शासनस्तरावर ककती ननधीची
तरतद
ू करण्यात आली वा येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) होय.

(२) यासाठी श्री.शसध्दीववनायक गणपती मींहदर न्यासाकडून ५ को्ी रुपयाींचे
अथगसहाय्य मींजूर करण्यात आलेले आहे .

(३) सदर यींत्रसामग्र
ु ी कायागजन्वत करण्यासाठी आवश्यक पदननशमगतीबाबत
कायगवाही सरु
ु आहे .

-----------------
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िाांझोळे स्तटॉप (ता.सांगमेश्िर, जज.रत्नाधगरी) ते गाििरिािी ग्रामदे िता
मांदीरपयिंतच्या रस्तत्याचे खिीिरण ि िाांबरीिरण िरणेबाबत
(७४)

*

४०८०७ श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप : सन्माननीय रोजगार हमी

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वाींझोळे स््ॉप (ता.सींगमेश्वर, जज.रत्नाचगरी) ते गावकरवाडी ग्रामदे वता
मींदीरपयांतच्या

रस्त्याचे

खडीकरण

व

डाींबरीकरण

करणेबाबतची

ववनींती

लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक १७ डडसेंबर, २०१६ रोजी मा.रोजगार हमी योजना
मींत्री याींचेकडे करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रस्त्याचे काम महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार
हमी योजनेंतगगत आराखडयात समाववष् करण्यात आले नसन
जजल्हा
ू
पररषद, रत्नाचगरी याींचेकडूनही मींजूर झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने रस्त्याचे काम महात्मा गाींधी राषरीय
ु ग
ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत आराखडयात समाववष् करणे तसेच

खडीकरण व डाींबरीकरण करणेबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.जयिुमार रािल : (१) हे खरे आहे .

(२) सदरचे काम ग्रामपींचायतीच्या/पींचायत सशमतीच्या आराखडयात नसल्याने
त्याला मींजुरी दे ण्यात आलेली नाही.

(३) सदरहू काम महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत
सन २०१७-१८ च्या परु क आराखडयात समाववष् करण्यात आले असन
ू
रस्त्याचा प्रस्ताव करणेची कायगवाही सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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राज्यातील बलात्िारवपिीत ि ॲशसि हल्ल्यात जखमी महहलाांसाठी
असलेल्या मनोधैयच योजनेचे ननिष बदलण्याबाबत
(७५)

*

४०१९५ श्रीमती जस्तमता िाघ, अॅि.ननरां जन िािखरे , श्री.नरें द्र पाटील,

श्री.जगन्नाथ शशांदे : ताराांकित प्रश्न रम माांि ३४८८९ ला हदनाांि १८ डिसेंबर,
२०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय महहला ि बालवििास
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शासनाने सन २०१३ मध्ये राज्यातील बलात्कार वपडीत व ॲशसड
हल्ल्यात जखमी महहलाींसाठी मनोधैयग योजना सरु
ु केली आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर योजनेच्या आचथगक ननकषात बदल करण्याबाबतचा

शासन ननणगय हदनाींक १ ऑगस््, २०१७ रोजी शासनाने ननगगशमत केला आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या मनोधैयग योजनेच्या सध
ु ारणाींमध्ये तकगसींगती व ववचाराचा
अभाव

असल्याचे

स्पष्

मत

व्यक्त

करत

आदशगवत

योजना

तयार

करण्यासाठी मा.उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमत
ू ींचा समावेश असलेली

बत्रसदस्यीय सशमती न्यायालयाने स्थापन केली असल्याचे माहे ऑक््ोबर,
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर सशमतीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे काय,

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे , नसल्यास ववलींबाची
ु ग
कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) व (२) हे खरे आहे .

(३) मा.मख्
ु य न्यायमत
ू ी, उच्च न्यायालय, मब
ुीं ई याींनी त्याींच्या हदनाींक
१२/१०/२०१७ च्या आदे शानस
ु ार मा.उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमत
ू ी,

राज्याचे महाचधवक्ता व सचचव (महहला व बालववकास) याींचा समावेश
असलेली सशमती स्थापन केली आहे .
(४) व (५) होय.
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सदर सशमतीने सादर केलेल्या Modal Scheme नस
ु ार राज्यात

नवीन मनोधैयग योजना हदनाींक ३०/१२/२०१७ च्या शासन ननणगयान्वये सरु
ु
करण्यात आली आहे .
सदर

नवीन

मनोधैयग

योजनेंतगगत

पीडडताींच्या

अथगसहाय्याच्या

मागणीचे अजग जस्वकारण्यापासन
ू ते अथगसहाय्य मींजूरीपयांतचे पण
ू ग अचधकार हे

सींबचीं धत जजल्हा ववधी सेवा प्राचधकरण व राज्य ववधी सेवा प्राचधकरण याींना
दे ण्यात आले आहे त.

-----------------

मांगळिेढा (ता.जज.सोलापूर) येथील महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण

रोजगार हमी योजनें तगचत मजुराांना िाम ि हजेरीपत्रि शमळण्याबाबत
(७६)

*

४०४३९ श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींगळवेढा (ता.जज.सोलापरू ) येथील महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार

हमी योजनेच्या कामासाठी पींचायत सशमतीकडे परु े से मनषु यबळ नसल्याने
मागणी केलेल्या मजुराला काम व हजेरीपत्रक शमळत नसल्याचे माहे
जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त तालक्
ु यात प्रधानमींत्री आवास घरकुल योजनेची कामे
मोठया प्रमाणात सरु
ु असन
ू ती कामे माहे माचग अखेरपयांत पण
ू ग करण्याचे
ननयोजन असले तरी प्रत्यक्षात या कामावरील ननयोजनासाठी असलेल्या

सहाय्यक कायगिम अचधकारी याींची बदली केल्याने साींगोला येथे या योजनेचे
काम सरु
ु झाले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, तेथील सहाय्यक कायगिम अचधकारी याींना साींगोला व

मींगळवेढयाींचा पदभार हदला असल्याने दोन्ही तालक्
ु यात तीन-तीन हदवस
काम केले जात आहे तसेच ऑपरे ्र नसल्यामळ
ु े हजेरीपत्रक ननघत नसल्याने

नवीन जॉब काडगदेखील शमळत नाही त्यामळ
ु े रोजगार सेवकाींचे मानधनही
प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
ु ग
आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.जयिुमार रािल : (१) हे खरे नाही.

मींगळवेढा पींचायत सशमतीकडे माहे डडसेंबर, २०१७ व जानेवारी, २०१८

मध्ये ५६५ मजरु ाींनी कामाची मागणी नोंदववलेली होती. त्यानस
ु ार त्या

मजुराींना काम उपलब्ध करुन दे ण्यात आले असन
ू , पींचायत सशमतीकडून
१३७ हजेरीपत्रके ननगगशमत करण्यात आलेली आहे त.

(२) प्रधानमींत्री आवास घरकुल योजनेंतगगत महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण
रोजगार हमी योजनेतन
ू केवळ अकुशल मजुरी हदली जाते.

प्रधानमींत्री घरकुल योजनेंतगगत अकुशल मजरु ाींची कामाची मागणी

आल्यास त्याप्रमाणे हजेरीपत्रक ननगगशमत करण्यात येतात. हजेरीपत्रक काढणे,

भरणे इत्यादी कामे शलपीक कम डे्ा एन्री ऑपरे ्रचे आहे . त्यानस
ु ार

साींगोला तालक्
ु यामध्ये दोन डा्ा एन्री ऑपरे ्रची ननयक्
ु ती करण्यात आलेली
आहे .

(३), (४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

विधान भिन :
मांब
ु ई.

िॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचि,

महाराष्ट्र विधानपररषद

______________________________________________________
मुद्रणपूवग सवग प्रकिया महाराषर ववधानमींडळ सचचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे .
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

