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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
मांगळिार, हदनाांि २७ फेब्रि
ु ारी, २०१८ / फाल्गन
ु ८, १९३९ (शिे)
(१) वित्त ि ननयोजन, िने मांत्री

(२) ग्रामवििास, महहला ि बालवििास मांत्री

(३) िैद्यिीय शशक्षण, जलसांपदा ि लाभक्षेत्र
वििास मांत्री

(४) सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री

(५) जलसांधारण, राजशशष्ट्टाचार, विमक्
ु त जाती,

याांचे प्रभारी विभाग

भटक्या जमाती, इतर मागासिगव ि विशेष
मागास प्रिगव िल्याण मांत्री

(६) रोजगार हमी, पयवटन मांत्री

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ७३
-------------------------------------

२००५ नांतर शासन सेिेत ननयुक्त झालेल्या िमवचाऱयाांना
महाराष्ट्र नागरी सेिा ननयम १९८२ ि ८४ ची मुळ
पेन्शन योजना लागू िरणेबाबत

(१)

*

३८८०८ श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.िवपल पाटील,

प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय वित्त
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात दिनाींक १ नोव्हें बर, २००५ नींतर सेवेत लागलेल्या कममचाऱयाींना
नवीन अींशिायी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे . तथापप पेन्शन
धारकाचा मत्ृ यू झाल्यास त्याींच्या कु्ुींबबयास सिर पेन्शनचा लाभ िे ण्यात
येत नाही, हे खरे आहे काय,
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(२) राज्य शासनाच्या सेवेत दिनाींक १ नोव्हें बर, २००५ रोजी ककीं वा त्यानींतर
ननयक्
ु त सवम कममचाऱयाींना महाराषर नागरी सेवा ननयम १९८२ व ८४ ची मळ
ु
पेन्शन योजना लागू करणे तसेच मत
ृ कममचाऱयाींच्या कु्ुींबाला म.ना.से.नन.

१९८२ अींतगमत कु्ुींब ननवत्ृ ती वेतनाचे लाभ तात्काळ िे ण्याबाबतचे ननवेिन

मा.पवत्त मीं्ी महोियाींना माहे िससेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यािरयायान दिले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच जुनी पेन्शन योजना रद्द झाल्याने अन्य राज्याींच्या धतीवर
महाराषरात माहे नोव्हें बर, २००५ नींतरच्या सवम शासकीय, ननमशासकीय
कममचारी आणण अनि
ु ाननत शशक्षक-शशक्षकेतर याींना जन्
ु या पेन्शन प्रमाणे
राज्याींतगमत

समान

पेन्शन

योजना

पवचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे काय,

लागू

करण्याचा

प्रश्न

शासनाच्या

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने ननवेिनावर कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे,
ु ग
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) होय, हे खरे आहे . सिर कममचाऱयाींच्या वारसाींना
मत्ृ यन
ीं र काही ठोक रक्कम िे ण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या पवचाराधीन आहे .
ू त
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) नाही.

(४) व (५) राज्य शासनाच्या सेवेत दिनाींक ०१/११/२००५ रोजी ककीं वा त्यानींतर
ननयक्
ु त होणाऱया कममचाऱयाींना “नवीन पररभापषत अींशिान ननवत्ृ तीवेतन
योजना”

लागू

करण्याचा

धोरणात्मक

ननणमय

शासनाने

मींब्मींसळाच्या

मान्यतेने घेतला आहे . हा ननणमय केंद्र शासनाच्या धतीवर घेण्यात आला

असन
भारताच्या सींपवधानाच्या अनच्
ू
ु छे ि ३०९ च्या परतक
ुीं ान्वये प्रिान
करण्यात आलेल्या अधधकाराींचा वापर करुन या सींिभामतील अधधसच
ू ना

मा.राज्यपालाींच्या मान्यतेने दिनाींक ३१/१०/२००५ अन्वये ननगमशमत करण्यात
आली आहे .
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सिर योजनेकररता केंद्र शासनाच्या राषरीय ननवत्ृ तीवेतन योजनेत

समापवष् होण्याचा ननणमयही मीं्ीमींसळाच्या मान्यतेने घेण्यात आला असन
ू

दिनाींक ०१/११/२००५ रोजी ककीं वा त्यानींतर शासन सेवेत ननयक्
ु त झालेल्या सवम
सींवगामतील कममचाऱयाींना ही योजना सक्तीची असन
त्यातन
कोणत्याही
ू
ू
सींवगामस वगळून जुनी ननवत्ृ तीवेतन योजना लागू करता येणार नाही.
-----------------

राज्यातील अांगणिाडी सेवििाांना मानधन शमळण्याबाबत
(२)

*

३७८८२ श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.विक्रम िाळे , श्री.नरें द्र

पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमती
विद्या

चव्हाण,

श्री.सनु नल

तटिरे ,

अॅड.ननरां जन

डािखरे ,

अॅड.जयदे ि

गायििाड, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि िडिुते, डॉ.अपि
ू व हहरे , श्री.जगन्नाथ

शशांदे, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.बाळाराम
पाटील : सन्माननीय महहला ि बालवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) राज्यातील एकूण १ लाख ८० हजार अींगणवासी सेपवका, मितनीस व
शमनी अींगणवासी सेपवका याींच्या पवपवध प्रलींबबत मागण्याींबाबत शासनाने

ननयक्
ु त केलेल्या सशमतीच्या अहवालावर सरु
ु असलेली कायमवाही पण
ु म झाली

आहे काय, अींगणवासी सेपवका, मितनीस याींच्या प्रलींबबत मागण्याींबाबत
कोणता

ननणमय

घेण्यात

आला,

त्याचे

अींमलबजावणी करण्यात आली आहे काय,
(२)
६

असल्यास, राज्यातील

मदहन्यापासन
ू

मानधन

स्वरुप

काय

पींचवीस ्क्के अींगणवासी
शमळाले

नाही,

तसेच

आहे

व

त्याची

सेपवकाींना गेल्या

जजींतरू

(जज.दहींगोली)

तालक्
ु यातील अींगणवासी सेपवकेने गेल्या ६ मदहन्यापासन
ू मानधन शमळत
नसल्याने माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केली, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, नाशशक जजल््यातील ननफास तालक्
ु यातील सम
ु ारे २५ ्क्के
मदहला कममचाऱयाींचे माहे जून, २०१७ पासन
ू चे मानधन थकल्याने अींगणवासी

सेपवकाींनी ननफास पींचायत सशमती आवारात दिनाींक १७ जानेवारी, २०१८ रोजी
वा त्यासम
ु ारास धरणे आींिोलन केले, हे ही खरे आहे काय,

4

(४)
१

तसेच

ऑक््ोबर,

राज्यात
२०१७

अींगणवासी

रोजी

पासन
ू

सेपवका

व

मितनीस

मानधन वाढ

शासनाच्या पवचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे काय,

याींना

करणेबाबतचा

दिनाींक

प्रस्ताव

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने राज्यातील अींगणवासी सेपवकाींना मानधन
ु ग
िे ण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे , नसल्यास,
पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१) अींगणवासी सेपवका, मितनीस व शमनी अींगणवासी
सेपवका याींच्या

मानधनामध्ये िरवषी वेतनवाढीप्रमाणे

वाढ करणेकररता

शासनास शशफारस करण्यासाठी प्रधान सधचव (मदहला व बाल पवकास)

याींच्या अध्यक्षतेखाली सेपवकाींच्या सींघ्नेच्या पिाधधकारी याींचा समावेश
असलेली सशमती दिनाींक २० जल
ु ,ै २०१६ च्या शासन ननणमयान्वये गठीत

करण्यात आली होती. सिर सशमतीने आपला अहवाल मा.मीं्ी (म. व बा. पव.)

याींना दिनाींक ९ माचम, २०१७ रोजी सािर केलेला आहे . राज्यात ९७४७५
अींगणवासी सेपवका, ९७४७५ मितनीस व १३०११ शमनी अींगणवासी सेपवका

मानधनी पिे मींजूर आहेत. अींगणवासी कृती सशमतीच्या पिाधधकारी व
मा.मख्
ु यमीं्ी

याींच्या

िरयायान

सींप

कालावधीत

झालेल्या

चचेनस
ु ार

सेवाजेषठतेनस
ु ार मानधन वाढ, भाऊबीज भे् रक्कमेत वाढ करणे, एकवेळ
वेतनवाढ मींजूर करणे इ. मागण्या मान्य करण्यात आलेल्या असन
ू त्याप्रमाणे
शासन ननणमय ननगमशमत करण्याची कायमवाही करण्यात येत आहे .

(२) परभणी जजल्हयातील एकूण ३१९८ अींगणवासी सेपवका/ मितनीस पैकी

३१२५ अींगणवासी सेपवका व मितनीस याींची PFMS नोंिणी झाली असन
ू
त्याींचे माहे िससेंबर, २०१७ पयंतचे मानधन आयक्
ु तालय स्तरावरुन अिा
करण्यात आलेले आहे . तसेच ज्या अींगणवासी सेपवका व मितनीस याींची

PFMS प्रणालीमध्ये नोंिणी काही ताींब्क असचणीमळ
ु े होऊ शकली नाही त्या

७३ अींगणवासी सेपवका व मितनीस त्याींचे मानधन जुन्या पध्ितीने अिा

करण्यास शासन ननणमय दिनाींक १७ नोव्हें बर, २०१७ नस
ु ार मान्यता िे ण्यात
आलेली असल्याने राज्यातील सवम अींगणवासी सेपवका / मितनीस याींचे माहे

िससेंबर, २०१७ पयंतचे मानधन त्याींच्या बक खात्यावर अिा करण्यात आलेले
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आहे . मौजे नागींनगाव, ता.जजींतरू येथील अींगणवासी सेपवका मयत सशु म्ा

राखुींसे हयाींनी त्याींच्या राहत्या घरी दिनाींक ०७ नोव्हें बर, २०१७ रोजी गळफास
घेऊन आत्महत्या केलेली आहे . पोलीस उप ननरीक्षक पोलीस स््े शन बोरी,

ता.जजींतरू याींचे प् ्.१४१७ दिनाींक १८/११/२०१७ नस
ु ार मयत सशु म्ा राखींस
ु े
याींच्या राहत्या घरी सींबधीं धताने मत्ृ यप
ू व
ू ी शलदहलेली धचठ्ठी पोशलसाींनी ताब्यात

घेतली आहे . सिर धचठ्ठीमध्ये सींबधीं धताने सन २००८ पासन
ू चे रजजस््र कोठून
द्यायचे, माहे जून, २०१७ पासन
ू मानधन शमळाले नाही, लेक काही पैसे िे त
नाही तसेच सन
ु ा जावा बरोबर नी् रहात नाहीत याहणून मी ि:ु खी आहे .
माझे आई वसीलाींना फार ि:ु ख होईल असे नमि
ू आहे .
(३) होय, हे खरे आहे .

(४) व (५) अींगणवासी सेपवका याींना रुपये १५००/-, शमनी अींगणवासी सेपवका
रुपये १२५०/- व मितनीस रुपये १०००/- प्रमाणे वाढ करणेबाबत ननणमय

घेण्यात आला असन
ू शासन ननणमय ननगमशमत करण्याची कायमवाही सरु
ु आहे .

अींगणवासी सेपवका याींना मानधनवाढ, भाऊबीज भे् रक्कमेत वाढ, एकवेळ
वेतनवाढ िे ण्याचा ननणमय घेण्यात आला असन
शासन ननणमय ननगमशमत
ू
करण्याची कायमवाही सरु
ु आहे .

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

शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालयाांतील विद्यार्थयाांसाठी
ग्रामीण भागात सेिा बांधनाबाबत

(३)

*

३९०५४ श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शासकीय वैद्यकीय महापवद्यालयाींतील पवद्यार्थयांसाठी ग्रामीण भागात
सेवा

करण्याचे

असलेले

बींधन

खाजगी

वैद्यकीय

महापवद्यालयातील

शशषयवत्ृ ती ककीं वा शल्
ु क सवलत घेणाऱया पवद्यार्थयांसाठीही लागू करण्याचा
ननणमय शासनाने घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर ननणमयाची अींमलबजावणी कोणत्या कालावधीपासन
ू सरु
ु
करण्यात येणार आहे,

(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.धगरीष महाजन : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) दिनाींक ०५ जानेवारी, २०१८ च्या शासन ननणमयान्वये सिर ननणमयाची

अींमलबजावणी सन २०१८-१९ या शैक्षणणक वषामपासन
वैद्यकीय पिवी
ू

(एम.बी.बी.एस) अभ्यास्मास प्रवेशशत होणाऱया पवद्यार्थयांना लागू करण्यात
आली आहे .

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

गोंहदया येथील िेटीएस जजल्हा सामान्य रुग्णालयात रुग्णाांची
गैरसोय होत असल्याबाबत
(४)

*

३९०९० श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गोंदिया येथील शासकीय वैद्यकीय महापवद्यालयाच्या अधधनस्त येणाऱया

के्ीएस जजल्हा सामान्य रुग्णालयात रुग्णाींची मोठी गैरसोय होत असन
ू
गींभीर

रुग्णाींनासध्
ु िा

तास-तासभर

उपचारासाठी

प्रनतक्षा

करावी

लागत

असल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये वा त्यािरयायान ननिशमनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सॉक््राींनी रुग्णाींना पाच दिवसाींचे औषध शलहून दिले असता
फामामशसस्् मा् तीनच दिवसाचे औषध िे त असल्याचे ननिशमनास आले, हे
ही खरे आहे काय,

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

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे आहे त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) नाही.

(२) होय. सॉक््राींकसून ५ दिवसाींचे औषध शलहून िे ण्यात येत असले तरी
रूग्णालयाींमधील उपलब्ध औषधसाठ्याचा सवम गरजूींना सम प्रमाणात परु वठा

व्हावा आणण रूग्णाींकसून औषधाचा गैरवापर ककीं वा अनतसेवनही होऊ नये
याहणन
ू ३ दिवसाींची औषधे रूग्णालय फामामशसस््कसून िे ण्यात येतात.
(३) व (४) प्रश्न उद्धभवत नाही.
-----------------
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म्हसळा (जज.रायगड) तालुक्यात िणिे लागत असल्याबाबत
(५)

*

३८६८८ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) याहसळा (जज.रायगस) तालक्
ु यात अनेक वषे मोठ्या प्रमाणात वणवे लागत
असल्याने आतापयंत ३८ ्क्के गावात वणव्याची झळ पोहोचली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, याहसळा तालक्
ु यातील (जज.रायगस) नेवरूळ, घम
ु , रूद्रव्,

कोकबन, केले्, पानवे, गाणी आिी भागात वणवे लागल्याने या भागातील
शेकसो

शेतकऱयाींचे

व

बागायतिाराींचे

माहे

िससेंबर,

२०१७

मध्ये

वा

त्यािरयायान आधथमक नक
ु सान झाले असन
ू गरु ाींच्या चाऱयाचा प्रश्न ननमामण
झाला आहे, हे खरे आहे काय,

(३) तसेच जींगलाची जाळरे षा काढण्यासाठी शासनाकसून कमी ननधी शमळत
असल्यामळ
ु े सवमच दठकाणी जाळरे षा काढता येत नाही, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायमवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) ठाणे वनवत्ृ तातील रोहा वनवत्ृ तामधील याहसळा
तालक्
ु यात सन २०१४ ते माहे जानेवारी, २०१८ अखेर या चार वषांच्या
कालावधीत

वनक्षे्ामध्ये

वणव्याच्या

एकूण

१६

त्यामध्ये एकूण १९२.०० हे . क्षे् जळीत झाले आहे .

घ्ना

घसल्या

असन
ू

(२) याहसळा तालक्
ु यातील (जज.रायगस) नेवरूळ, घम
ु , रूद्रव्, कोकबन, केले्,
पानवे, गाणी या गावाींच्या वनक्षे्ामध्ये सन २०१७-१८ (माहे जानेवारी अखेर)
मध्ये वणवे लागल्याचे ननिशमनास आलेले नाही.

(३) रोहा वनपवभागाच्या अधधनस्त असलेल्या वनक्षे्ाभोवती िरवषी उपलब्ध
होणाऱया अनि
ु ानातन
ू जाळरे षा घेण्याचे काम पण
ु त्म वाने करण्यात येत.े
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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िाडा (जज.पालघर) तालुक्यात लघुपाटबांधारे विभागामध्ये
गैरव्यिहार झाल्याबाबत

(६)

*

३८७६५ श्री.आनांद ठािूर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५३४७ ला हदनाांि

१८ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय जलसांधारण
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वासा (जज.पालघर) तालक्
ु यात लघप
ु ा्बींधारे पवभागामाफमत बाींधण्यात
आलेल्या

सरस

ओहोळ

बींधाऱयाच्या

बाींधकामामध्ये

मोठया

प्रमाणात

गैरव्यवहार झाल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्यािरयायान
ननिशमनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बींधाऱयाचे काम घेताना ठे केिाराने बेरोजगाराींच्या नावावर
त्याींच्या नकळत ननपविा प्रक्या व अन्य कागिप्ाींवर खो्या सहया करुन
रुपये ७,७२,१२४/- चा धनािे श व्पवण्यात आला, हे ही खरे आहे काय,

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

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) त्ार प्राप्त झालेली आहे . हे खरे आहे .

(२) ठे केिाराचे मागणीनस
ु ार जजल्हा पररषि ठाणे याींचेकसील काम वा्प
सशमती सभेने श्री.चेतन जगन्नाथ पा्ील सशु शक्षीत बेरोजगार अशभयींता याींना

कामाची शशफारस केली आहे . त्यानस
ु ार सिर कामाचे बी. १ ननपविा सक्षम

स्तरावर मींजुर करण्यात आलेली आहे व त्यानस
ु ार काम जून २०१२ मध्ये
पण
ू म झालेले असन
ू कामाचे िे यक सींबधीं धताींना रे खाींकीत धनािे शाद्वारे अिा
करण्यात आलेले आहे .

(३) होय, कायमकारी अशभयींता, लघु पा्बींधारे पवभाग, जजल्हा पररषि पालघर

याींचे माफमत चौकशी करण्यात आलेली आहे . चौकशीमध्ये या कामात
भ्रष्ाचार झाल्याचे आढळून आलेले नाही. त्यामळ
ु े कायमवाही करण्याचा प्रश्न
उद्भवत नाही.

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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शेतिऱयाांना पाईपलाईनद्िारे शसांचनासाठी पाणी उपलब्ध िरुन दे ण्याचा
(७)

*

ननणवय शासनाने घेतल्याबाबत

३७९८५ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शासनाने शेतकऱयाींना पाईपलाईनद्वारे शसींचनासाठी पाणी उपलब्ध करुन

िे ण्याबाबत माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यािरयायान ननणमय घेतला आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर शसींचन प्रकल्प हा केंद्र सरकारच्या पीआयएन (पाईप्स

इररगेशन ने्वकम) धोरणानस
ु ार आकारण्यात आला असन
ू याचा नवीन प्रयोग
गज
ुीं वणी (ता.वेल्हे ) प्रकल्पात साकारण्यात येणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रकल्पाचे सवमसाधारण स्वरुप काय आहे व त्याची
अींमलबजावणी केव्हापासन
ू होणार आहे ?

श्री.धगरीष महाजन : (१) महाराषर राज्यासाठी नशलकाव्िारे शसींचन पवतरण
प्रणाली

धोरणाच्या

प्रस्तावास

दिनाींक

१७/०५/२०१६

रोजी

झालेल्या

मींब्मींसळाच्या बैठकीत मान्यता िे ण्यात आली आहे . त्यानस
ु ार नशलकेव्िारे
शसींचन

पवतरण

धोरणाबाबत

शासन

ननणमय

दिनाींक

०९/०६/२०१६

व

१३/०१/२०१७ रोजी ननगमशमत करण्यात आले आहे त. दिनाींक १८/०१/२०१७ रोजी
दिनाींक १३/०१/२०१७ च्या शासन ननणमयाबाबत शध्
ु िीप्क ननगमशमत केले
आहे .

(२) व (३) गज
ुीं वणी प्रकल्पाची पवतरण व्यवस्था नापवन्यपण
ू म आहे . गज
ुीं वणी
प्रकल्पाच्या

लाभक्षे्ातील

इतर

अजस्तत्वातील

प्रकल्पाव्िारे

अदिच्छादित

(overlap) होणारे क्षे् वगळून उवमररत क्षे्ासाठी कालवा/ पवतरण प्रणाली बींि

पाईपमध्ये रुपाींतरीत करणे व अशा प्रस्तापवत ननयोजनामळ
ु े बचत होणाऱया

पाण्यातन
ू वाढीव क्षे् शसींचनाखाली आणण्यासाठी नवीन नारायणपरू उपसा

शसींचन योजनेसह गज
ुीं वणी प्रकल्पास तत्वत: मान्यता शमळणेबाबत सािर
केलेल्या प्रस्तावास त्यातील ताींब्क बाबी व फायिे लक्षात घेऊन प्रायोधगक

तत्वावर खास बाब याहणून तत्वत: मान्यता दिनाींक २१/०४/२०१६ रोजीच्या
शासन प्ान्वये िे ण्यात आली आहे . सिर प्रकल्प अहवालास द्पवतीय
सध
ु ाररत प्रशासकीय मान्यतेची कायमवाही प्रगतीपथावर आहे .
-----------------
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औरां गाबाद जजल््यातील जजल्हा पररषदे च्या शाळाांच्या इमारतीांची
दरु िस्था झाल्याबाबत
(८)

*

३८७१४ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे , श्री.अमरशसांह पांडडत,

श्री.अब्दल्
ु लाखान

दरु ावणी :

ताराांकित

प्रश्न

क्रमाांि

३५४१९

ला

हदनाांि

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

(१) औरीं गाबाि जजल्हयात जजल्हा पररषिे च्या २१०९ शाळा असन
ू त्यापैकी
१५०० शाळाींच्या इमारती मोसकळीस आल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त शाळाींमध्ये ग्रामीण भागातील ४ लाख पवद्याथी शशक्षण

घेत असन
ू या इमारती स्वातींत्र्यपव
ु म काळातील असल्याने त्याींची िरु वस्था
झाल्यामळ
ु े पवद्यार्थयांची सरु क्षा धोक्यात असन
ू ही जज.प. प्रशासन इमारती
िरु
म करत आहे, हे ही खरे आहे काय,
ु स्त करण्यास िल
ु क्ष

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

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती
६५

पांिजा

शाळाींच्या

मड
ुां े

१८४

:

वगम

(१)

हे

खोल्या

अींशत:

खरे

मोसकळीस

आहे.

जजल्हा

आलेल्या

पररषिे च्या

असन
ू

िरु
ु स्तीसाठी जजल्हा पररषि सवमसाधारण सभेने मान्यता दिली आहे .

त्याच्या

(२) हे खरे नाही.

(३) सन २०१७-१८ करीता जजल्हा पररषिे च्या ४२ शाळाींच्या ५५ नपवन
वगमखोल्या बाींधकामासाठी जजल्हा ननयोजन सशमतीने रुपये २.०० को्ी
इतक्या ननधीस मान्यता दिलेली आहे .
तसेच,

सवम

शशक्षा

अशभयानाींतगमत

६५

शाळाींच्या

वगमखोल्या मान्यता शमळालेली असन
ू पढ
ु ील कायमवाही सरु
ु आहे .

१०५

नवीन
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जजल्हा पररषि शाळा िरु
म झालेले नसन
ु स्ती करणेबाबत िल
ु क्ष
ू शाळा

िरु
ु स्तीसाठी पवभागाकसे स्वतीं् ननधी नसल्याने सन २०१८-१९ यासाठी जजल्हा
ननयोजन

सशमतीकसून

रुपये

६१९.००

लक्ष

आणण

नपवन

वगमखोल्या

बाींधकामासाठी रुपये १६२०.६० लक्ष असे एकूण रुपये २२३९.६० लक्ष रुपये
ननधी शमळपवण्यासाठी प्रस्ताव सािर केला आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

हहांगोली जजल्हयाचा वििास ननधी खचव न झाल्याबाबत
(९)

*

३९१७२ श्री.रामराि िडिुते : सन्माननीय ननयोजन मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) दहींगोली जजल्हयात पवकासाकरीता ननयोजन पवभागास सन २०१७-१८
साठी िे ण्यात आलेल्या प्राप्त ननधीपैकी जवळपास अधाम ननधी खचम झाला
नाही, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच सिर ननधी खचम न होण्याची कारणे काय आहे त,

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

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) हे खरे नाही.

जजल्हाधधकारी, दहींगोली याींचेकसून प्राप्त मादहतीनस
ु ार सन २०१७-१८

कररता दहींगोली जजल््यासाठी रुपये ९५७६.०० लक्ष इतका ननधी प्राप्त झाला

होता त्यापैकी रुपये ६०५७.०० लक्ष इतका ननधी आता पयंत खचम झालेला
आहे . उवमररत ननधी माचम, २०१८ पयमत खचम करण्याबाबत ननयोजन करण्यात
आले आहे .

(२), (३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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गडधचरोली जजल्हयातील जजल्हा रुग्णालय तसेच अन्य रुग्णालयाांना
सी.टी.स्िॅन मशीन उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(१०)

*

३८४५९ प्रा.जोगेन्द्र ििाडे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३२७३५ ला हदनाांि

२८ जल
ु ,ै २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय सािवजननि
आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) गसधचरोली जजल्हयातील जजल्हा रुग्णालय तसेच अन्य ३१ रुग्णालयाींना
सी.्ी.स्कॅन मशीन उपलब्ध करुन िे ण्याचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला
असन
ू ही या प्रस्तावास आजपावेतो मान्यता िे ण्यात आली नसल्याची बाब
माहे िससेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यािरयायान ननिशमनास आली, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रस्ताव सािर होऊन जवळपास एक वषामचा कालावधी
उल्ूनही अद्यापपावेतो मान्यता िे ण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मान्यता न िे ण्याची कारणे काय आहे त तसेच उक्त
रुग्णालयाींना सी.्ी.स्कॅन मशीन कधीपयंत शमळणे अपेक्षक्षत आहे ,

(४) असल्यास, सी.्ी.स्कॅन मशीनअभावी रुग्णाींचे हाल होत असल्याने
याप्रकरणी जबाबिार असणाऱया अधधकारी व कममचाऱयाींपवरुध्ि शासनाने
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) हे खरे नाही.

राज्यातील पवपवध आरोग्य सींस्थाींकरीता ३१ नग सी.्ी.स्कॅन मशीन

खरे िी करण्यास दिनाींक १५/०९/२०१७ च्या शासन ननणमयान्वये प्रशासकीय
मान्यता प्रिान करण्यात आलेली आहे .

(३) सिर खरे िी प्रक्या हाफककन जीव-औषध ननमामण महामींसळामाफमत

राबपवण्यात येत असन
त्याकररता दिनाींक २६/१२/२०१७ रोजी ई-ननपविा
ू
प्रशसध्ि करण्यात आलेली आहे .
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(४) जजल्हा रुग्णालय, गसधचरोली येथे उपचारासाठी येणाऱया बी.पी.एल धारक
रुग्णाींचे तसेच तातसीचे सी.्ी. स्कॅन खाजगी व्यावसानयकामाफमत काढण्यात
येत आहे त. त्या पप्रत्यथमची िे यके रुग्ण कल्याण सशमती अथवा स्वीय प्रपींजी
खात्यामधन
ू भाग़पवण्यात येत आहे त.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्य िामगार विमा योजना याांच्या मांब
ु ई िायावलयातील
समिैद्यिीय पदाांच्या भरतीबाबत

(११)

*

३७९७६ अॅड.अननल परब : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब

िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य कामगार पवमा योजना याींच्या मब
ुीं ई कायामलयातील समवैद्यकीय

पिे भरण्याकरीता दिनाींक १७ ऑगस््, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास जादहरात
िे ण्यात आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त जादहरात प्रशसध्ि केल्यानींतर एक आठवसयाने

सध
ु ाररत जादहरात िे ऊन हृियस्पींिन आलेख तीं्ज्ञ या पिाच्या शैक्षणणक

अहमतम
े ध्ये बिल करण्यात आला व अनभ
ु वाची अ् काढून ्ाकण्यात आली,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त बिल करण्याची कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, सिर भरती प्रककया रद्द करुन पन्
ु हा नव्याने भरती प्रककया
राबपवण्याबाबतचे

ननवेिन

महाराषर

राज्य

चतथ
म े णी
ु श्र

सरकारी

कममचारी

सींघ्नेने दिनाींक ३० िससेंबर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास मा.सावमजननक
आरोग्य मीं्ी, मा.सावमजननक आरोग्य राज्यमीं्ी, सधचव, सावमजननक आरोग्य,
आयक्
ु त, राज्य कामगार योजना याींचेकसे सािर केले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(५) असल्यास, सिर भरती प्रककया रद्द करुन नव्याने भरती प्रककया

राबपवण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

14

डॉ. दीपि सािांत : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३)

दिनाींक

जादहरातीमध्ये

१७/०८/२०१७

हृियस्पींिन

रोजी

आलेख

वत्ृ तप्ात
तीं्ज्ञ

प्रशसद्ध

पिाकरीता

करण्यात

शैक्षणणक

आलेल्या
अहमता

एस.एस.सी. ककीं वा तत्सम अशी िशमपवण्यात आलेली होती. सिर पिाकररता

जादहरातीमध्ये िशमपवण्यात आलेली एस.एस.सी. ही शैक्षणणक अहमता चक
ु ीची
असन
ू , त्याऐवजी शासन ननणमय, सावमजननक आरोग्य पवभाग ्. आर्ीआर

१८८३/प्र.्. ६०/सेवा-१, दिनाींक ०४/०४/२००१ व त्यासोबतच्या अधधसच
ू नेमध्ये
हृियस्पींिन आलेख तीं्ज्ञ पिाची शैक्षणणक अहमता बी.एस.सी. (भौनतकशास््/
रसायनशास््/ जीवशास्् यापैकी एका पवषयासह पवज्ञान शाखेतील पिवी)

अशी पवदहत करण्यात आल्याचे ननिशमनास आले. सबब हृियस्पींिन आलेख
तीं्ज्ञ पिाच्या शैक्षणणक अहमतम
े ध्ये सिर शासन ननणमयाप्रमाणे (भौनतकशास््/

रसायनशास््/जीवशास्् यापैकी एका पवषयासह पवज्ञान शाखेतील पिवी) अशी
सध
ु ारणा करण्यात आली. तसे उमेिवाराींना कळपवण्यात आले.
(४) होय.

(५) सिर भरती प्रक्या शासनाच्या मान्यतेने महाऑनलाईनतफे राबपवण्यात
आलेली असल्याने ती रद्द करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
-----------------

राज्यात मनोधैयव योजनेंतगवत ॲशसड हल्ल्यातील वपडीताांना
शासनािडून आधथवि मदत दे ण्यास विलांब होत असल्याबाबत
(१२)

*

३७६५७ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफव भाई

जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.नरें द्र पाटील,
श्री.हे मत
ां टिले, श्री.सनु नल तटिरे , श्री.धनांजय मड
ांु ,े श्री.किरण पािसिर,
श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.अननल भोसले, श्री.अमरशसांह
पांडडत, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल

नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४८८९ ला हदनाांि

१८ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय महहला ि
बालवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) राज्य शासनाने “मनोधैय”म योजनेंतगमत ॲशसस हल्ल्यातील पपिसताींना िहा
लाख

रुपयाींपयंत

आधथमक

मित,

व्यावसानयक

प्रशशक्षण

उपचाराींचा खचम िे ण्यात येत असतो, हे खरे आहे काय,

व

वैद्यकीय

(२) असल्यास, राज्यात “मनोधैय”म योजनेंतगमत ॲशसस हल्ल्यातील पपसीताींना
शासनाकसून मित िे ण्यास पवलींब होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, एका ॲशसस हल्ल्यातील पपसीताला सन २०१२ पासन
ू
भरपाईची रक्कम व वैद्यकीय उपचाराींसाठी झालेला खचम शमळाला नसल्याने

मब
ुीं ई उच्च न्यायालयाने शासनाकसून “मनोधैय”म योजनेंतगमत त्वरीत मित
िे ण्याचे

आिे श दिल्याचे

माहे

जानेवारी,

ननिशमनास आले, हे खरे आहे काय,

२०१८

मध्ये

वा

त्यािरयायान

(४) असल्यास, सिर तरुण पीसीतेसह राज्यात अशाप्रकारचे ककती पीसीत
शासनाच्या ‘मनोधैय’म योजनेच्या मितीपासन
ू वींधचत आहे त,
(५)

असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने “मनोधैय”म योजनेंतगमत ॲशसस

हल्ल्यातील पपसीताींना त्वरीत मित िे ण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा
करण्यात येत आहे , नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१) मा.उच्च न्यायालयाच्या आिे शानस
ु ार गठीत

करण्यात आलेल्या सशमतीने शशफारस केल्यानस
ु ार दिनाींक ३०/१२/२०१७ च्या

शासन ननणमयानस
ु ार राज्यात नवीन सध
ु ाररत मनोधैयम योजना कायामजन्वत
करण्यात आली आहे . त्यानस
ु ार रुपये १०.०० लाखापयंत आधथमक मित ॲशसस
हल्ल्यातील पीसीतास अनज्ञ
े आहे .
ु य
(२) नाही.

(३) व (४) मा.मब
ीं ाने,
ुीं ई उच्च न्यायालयात िाखल रर् याधचकेच्या अनष
ु ग

मा.न्यायालयाच्या आिे शानस
ु ार, सन २०१२ मधील सिर पीसीतेस, पवभागाच्या

दिनाींक २७/०२/२०१५ च्या आिे शान्वये वैद्यकीय उपचारासाठी एक पवशेष
याहणन
ू अथमसहाय्य मींजरू करण्यात आलेले होते.
त्याचप्रमाणे

सिर

पीसीतेस

वैद्यकीय

उपचाराव्यनतररक्त

या

पवभागाच्या दिनाींक १८/०१/२०१८ च्या आिे शान्वये अनतररक्त अथमसहाय्य
पन
म सनासाठी अिा करण्यात आलेले आहे .
ु व
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(५) सद्य:जस्थतीत माहे नोव्हें बर, २०१७ अखेरपयंत मनोधैयम योजनेंतगमत
ॲशसस हल्ल्यातील पीसीताींची एकुण २९ प्रकरणे प्राप्त झाली होती. त्यापैकी

२२ प्रकरणाींत अथमसहाय्य मींजूर करण्यात आले आहे . उवमररत ६ प्रकरणे
मींजरू ीसाठी प्रलींबबत आहे त. त्याबाबत कायमवाही करण्यात येत आहे .
-----------------

मुांबईतील मानखद
ु व येथील धचल्रन सोसायटीत
िमवचाऱयाांिडून होणाऱया मारहाणीबाबत

(१३)

*

३७८२५

श्री.नरें द्र

पाटील,

श्री.हे मत
ां

टिले,

श्री.सनु नल

तटिरे ,

श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.ननरां जन
डािखरे , श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्रीमती विद्या चव्हाण,
श्री.आनांद

अॅड.जयदे ि

ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विक्रम िाळे ,
गायििाड,

श्री.रामराि

िडिुते :

सन्माननीय

बालवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

महहला

ि

(१) मब
ुीं ईतील मानखि
ु म येथील धचल्रन सोसाय्ीतील कममचाऱयाींकसून होणाऱया
मारहाणीला कीं्ाळून ५ लहान मल
ु ाींनी पलायन केल्याची बाब माहे नोव्हें बर,
२०१७ मध्ये वा त्यारियायान शासनाच्या ननिशमनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, त्यानष
ीं ाने या धचल्रन सोसाय्ीत मारहाण करणाऱया
ु ग
कममचाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१) व (२) मब
ुीं ईतील मानखुिम येथील धचल्रन ७ लहान

मल
ु ाींनी दिनाींक २१ नोव्हें बर, २०१७ रोजी पलायन केले आहे . त्यापैकी
५ मल
ु ाींनी पररसरातन
ू ताब्यात घेण्यात आले आहे . सींस्थास्तरावर चौकशी

सशमती स्थापन करुन चौकशी केली असता, चौकशीमध्ये कममचाऱयाींकसून
मारहाण झाली नसल्याचे आढळून आले आहे . त्यामळ
ु े कारवाई करण्याचा
प्रश्नच येत नाही.

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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मागासिगीय विदयार्थयाांसाठी असलेला पररपोषण आहार भत्ता
सहा महहन्यापासून शमळाला नसल्याबाबत
(१४)

*

३८४१८ आकिव.अनांत गाडगीळ : सन्माननीय विमक्
ु त जाती, भटक्या

जमाती, इतर मागासिगव ि विशेष मागास प्रिगव िल्याण मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शासनाने नव्याने स्थापन केलेल्या ओबीसी आणण समाजकल्याण या िोन

पवभागाच्या वािामळ
ु े मागासवगीय पवियार्थयांसाठी असलेला ९०० रुपयाींचा
पररपोषण आहार भत्ता सहा मदहन्यापासन
शमळाला नसल्याचे दिनाींक
ू
१ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननिशमनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने िोन पवभागाींवर जबाबिारी ननजश्चत करुन
ु ग

सिरील पररपोषण आहारभत्ता मागासवगीय पवियार्थयांना सरु
ु करण्याबाबत
कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) नाही.
(२) प्रश्न उद्भवत नाही.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

पांतप्रधान आिास योजनेंतगवत िेिळ ६ घरे बाांधली असल्याबाबत
(१५)

*

३८३९० श्री.रामहरी रुपनिर, आकिव.अनांत गाडगीळ, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े

श्री.सतेज ऊफव बांटी पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अशोि

ऊफव भाई जगताप, श्री.जनादव न चाांदरू िर, श्री.चांद्रिाांत रघि
ां ी, श्री.सभ
ु श
ु ाष
झाांबड, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे,
श्री.मोहनराि िदम, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय
ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पींतप्रधान आवास योजनेंतगमत राज्यात सरु
ु असलेल्या आधथमक वषामत
दिनाींक २७ नोव्हें बर, २०१७ रोजीपयंत केवळ ६ घरे बाींधली असल्याचे माहे
जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यािरयायान ननिशमनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, ग्रामपवकास मीं्ालयाने पींतप्रधान आवास योजनेसाठी रुपये

१२७.०४ को्ी दिले असन
ू ही शासनाने या घराींसाठी एक पैसाही दिला नाही

परीं तु केंद्र शासनाने केवळ ११.२४ रक्कमेची व्यवस्था केली यामळ
ु े लाभाथी या
योजनेपासन
ू वींधचत रादहल्याने त्याींची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे
काय,

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

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१) सन २०१७-१८ या आधथमक वषाममध्ये सन २०१६-१७

या आधथमक वषामत मींजूर केलेली ४२४५४ घरकुले, इींदिरा आवास योजनेंतगमत

अपण
ै ी ८४७६७ व सन २०१७-१८ या आधथमक वषामतील ६ या
ू म घरकुलाींपक
प्रमाणे १ एपप्रल, २०१७ ते दिनाींक २९ नोव्हें बर, २०१७ पयमन्त एकुण
१,२७,५२७ घरकुले पण
ू म करण्यात आलेली आहे त.
(२) नाही.

(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मौजे आबे (ता.पांढरपूर, जज.सोलापूर) येथे प्राथशमि आरोग्य उपिेंद्र
स्थापन िरणेबाबत

(१६)

*

३७६९१ श्री.दत्तात्रय सािांत : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि

िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे आबे (ता.पींढरपरू , जज.सोलापरू ) येथे लोकसींख्या सम
ु ारे ५००० इतकी
असन
ू ऊसाचे बागायत क्षे् असल्याने प्रत्येक वषी सम
ु ारे ५०० ऊस तोसणी
कामगार येत असतात, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आबे येथे प्राथशमक आरोग्य उपकेंद्र नसल्याने या गावातील
नागररक व ऊस तोसणी कामगार याींना पींढरपरू येथील सामान्य रुग्णालयात
जावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, आबे येथे प्राथशमक आरोग्य उपकेंद्र स्थापन करणेबाबत
नागररक व लोकप्रनतननधीींनी शासनाकसे मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, आबे येथे प्राथशमक आरोग्य उपकेंद्र स्थापन करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) अींशत: खरे आहे .

आबे गावापासन
ू चळे हे उपकेंद्र ३ ककमी अींतरावर असन
ू सरकोली

उपकेंद्र हे ५ ककमी अींतराींवर आहे . पळूज हे प्राथशमक केंद्र १० ककमी तसेच

कासेगाव हे प्राथशमक उपकेंद्र १६ ककमी इतक्या अींतरावर आहे . पींढरपरू

सामान्य रूग्णालय आबे या गावापासन
ू २२ ककमी इतक्या अींतरावर आहे .
त्यामळ
ु े आबे येथील नागररकाींना चळे , सरकोली ही उपकेंद्र व पळूज हे
प्राथशमक आरोग्य केंद्र पींढरपरू पेक्षा जवळ आहे त.
(३) मागणी प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही.

(४) सन २०११ च्या लोकसींख्येच्या आधारे जोस बह
ृ त आराखसा तयार

करण्याची कायमवाही सरू
ु असन
ू सिर दठकाणी प्राथशमक आरोग्य केंद्र सरू
ु
करण्याबाबत ननकषानस
ु ार कायमवाही करण्यात येईल.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

िाडा (जज.पालघर) येथील एिाजत्मि बाल वििास प्रिल्प
िायावलयातील ि अांगणिाडयाांमध्ये ररक्त पदे भरण्याबाबत
(१७)

*

३८८८८ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.धनांजय मड
ुां ,े

श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर,
श्री.सनु नल तटिरे , श्री.विक्रम िाळे , अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.ख्िाजा बेग,

श्री.रामराि िडिुते : सन्माननीय महहला ि बालवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-
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(१) वासा (जज.पालघर) येथील अनतिग
म आदिवासी भागात २४ महसल
ु म
ू ी गावे
या प्रकल्पात येत असन
या कायमक्षे्ात २६ शमनी अींगणवाड्या आणण
ू
११३ मळ
ु अींगणवाड्या आहेत, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, त्या दठकाणी एकाजत्मक बालपवकास प्रकल्प सरू
ु करण्यात आले
असन
ू

तेथे

ररक्त

असलेल्या

पिाींमळ
ु े

िोन

मख्
ु य

सेपवकाींना

१३९

अींगणवाड्याींच्या कामाची मादहती घ्यावी लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी एकाजत्मक बालपवकास वासा प्रकल्प कायामलयात
व

तेथील

१३९

अींगणवासी

कायामलयात

ररक्त

असलेली

पिे

तात्काळ

भरण्याबाबत समथमन या सींस्थेने मा.मीं्ी मदहला व बालपवकास, सधचव,

मादहला व बालपवकास याींच्याकसे दिनाींक १ जानेवारी, २०१८ रोजी वा
त्यासम
ु ारास प्ाद्वारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सिरची ररक्त पिे भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ांु े : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) हे खरे आहे .

(४) मख्
ु य सेपवकेची पिे जजल्हा पररषि स्तरावरुन भरण्यात येतात. राज्यात
कायमरत

असलेल्या

अींगणवासया

गावातील

जवळच्या

अींगणवासयाींमध्ये

समापवष् करता येतील काय, याबाबत आढावा घेण्याचे कामकाज पवत्त
पवभागाच्या सच
ू नेनस
ु ार आयक्
ु त, एकाजत्मक बाल पवकास सेवा योजना, नवी

मब
ुीं ई कायामलयामाफमत सरु
ु आहे . आढाव्या अींती ररक्त पिे भरण्याबाबत
ननणमय घेण्यात येणार आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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िोल्हापूर जजल्हयात छत्रपती प्रशमलाराजे रुग्णालयाच्या (सीपीआर)
रामा िेअर विभागासाठी िायमस्िरुपी पदे भरण्याबाबत

(१८)

*

३७६६८ श्री.सतेज ऊफव बांटी पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील,
श्रीमती हुस्नबानू खशलफे : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

मांत्री

पढ
ु ील

(१) कोल्हापरू जजल्हयात छ्पती प्रशमलाराजे रुग्णालयाच्या (सीपीआर) रामा

केअर पवभागासाठी कायमस्वरुपी ३९ आणण बाहयस््ोत (आऊ्सोशसंग) ची

९ अशा एकूण ४८ पिाींचा प्रस्ताव मागील सव्वा वषामपासन
ू राजषी छ्पती

शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महापवद्यालयाच्या प्रशासनाने वैद्यकीय
शशक्षण व सींशोधन पवभागाकसे पाठपवला असन
ू अद्यापपावेतो तो मींजूर झाला
नसल्याचे माहे िससेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यािरयायान ननिशमनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सद्य:जस्थतीत अपघाींताची सींख्या वाढत असल्याने रामा
केअर

पवभागाच्या

४८

पिाींना

मींजूरी

कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

शमळण्याबाबत

शासनाने

कोणती

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

(२) व (३) पिननशममतीचा प्रस्ताव शासनाच्या पवचाराधीन आहे .
-----------------

नागपरू प्रादे शशि मनोरुग्णालयातील नोंदणी
शल्
ु िात गैरव्यिहार झाल्याबाबत

(१९)

*

३७८२६ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास,

श्री.शमतेश भाांगडडया : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपरू येथील प्रािे शशक मनोरुग्णालयातील नोंिणी शल्
ु कात गैरव्यवहार

झाल्याने शासनाने पण्
ु याच्या चार सिस्यीय सशमतीकसून लेखापररक्षण करुन
चौकशी केली होती, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त सशमतीने चौकशी करुन आपला अहवाल शासनास सािर
केलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उक्त सशमतीकसून

अहवाल शासनास

कधीपयंत सािर

करण्यात येणार आहे, तसेच उक्त प्रकरणी िोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे,

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

व

(३)

सशमतीकसून

अहवाल

दिनाींक

१६/०२/२०१८

रोजी

आरोग्य

सींचालनालयास प्राप्त झाला असन
ू उक्त प्रकरणी िोषी कननषठ शलपपक याींना
ननलींबबत करण्यात आलेले आहे .

तसेच त्याींचेकसून रुपये १,७६,७६५/- इतकी रक्कम वसल
ू केली असन
ू

स्थाननक पोलीस स््े शनमध्ये त्याींचेपवरुध्ि गन्
ु हा नोंिपवण्यात आलेला आहे व

त्याींचेपवरुध्ि उपसींचालक स्तरावर शशस्तभींगाची कायमवाही सरु
ु करण्यात येत
आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

यितमाळ जजल्हा पररषद बाांधिाम विभागाने ई-ननविदे मध्ये
गैरव्यिहार िेल्याबाबत
(२०)

*

३७७१९ श्री.हररशसांग राठोड : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) यवतमाळ जजल्हा पररषि बाींधकाम पवभागाने दिनाींक १८ िससेंबर, २०१७
रोजी मजरू कामगार सहकारी सींस्थेकररता ई-ननपविा प्रकाशशत केली, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, ई-ननपविे मध्ये अ् ्. ८ पतिारी प्रमाणप् मागन
या
ू
ननपविे मध्ये गैरव्यवहार करण्यात आला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासन ननणमय दिनाींक १९ ऑक््ोबर, २०११ रोजीच्या आिे शात
्. १० वर स्पष् ननिे श असताींना त्याचे पालन न करता केवळ ननपविे त
गैरव्यवहार करण्याकररता उक्त अ् ्ाकण्यात आली, 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 िोषीींवर कोणती कारवाई केली वा
ु ग

करण्यात येत आहे, तसेच सिर ननपविा रद्द करून पन्
ु हा नव्याने प्रकाशशत
करण्यात येणार आहे काय

(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१) होय.

(२) व (३) गैरव्यवहार करण्यात आला हे खरे नाही.

(४) जजल्हा पररषि, यवतमाळ याींनी दिनाींक १८.१२.२०१७ ला प्रशसध्ि केलेल्या
ई-ननपविे मध्ये जजल्हा सहकारी सींस्थाींकसून पतिारी िाखला सािर करणे
बींधनकारक राहील ही अ् ्ाकण्यात आलेली होती. सिर अ् अनावधानाने

्ाकण्यात आली असल्याचे ननिशमनास येताच, सिर अ् रद्द करुन “पतिारी
िाखला” या ऐवजी “आधथमक पा्ता िाखला” सािर करण्याची अ् पढ
ु ील
ननपविे करीता समापवष् करण्यात आली आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

िोल्हापूर जलसांधारणाांच्या िामाांमध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबत
(२१)

*

३७७५३ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव भाई

जगताप, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर,
डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.जनादव न चाांदरू िर, श्री.हररशसांग राठोड, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे,

श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.मोहनराि िदम, आकिव.अनांत गाडगीळ, अॅड.जयदे ि

गायििाड : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) कोल्हापरू जलसींधारण पवभागात सन २०१४ ते २०१७ या कालावधीत
सम
ु ारे

१००

को्ी

रुपये खचामच्या मि
ृ

व जलसींधारणाच्या कामाींमध्ये

९४ अधधकारी/ कममचारी याींनी गैरव्यवहार केला असन
ू ६० ्क्के रक्कमेचा
अपहार झाल्याचे माहे नोव्हें बर,२०१७ मध्ये वा त्यािरयायान ननिशमनास आले,
हे खरे आहे काय,
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(२) तसेच कोल्हापरू जजल्हयातील तीन मातीच्या धरणाींची सम
ु ारे एक हजार
को्ीची कामे मजजमतल्या कीं्ा्िाराींना िे वन
ू गैरव्यवहार झाला आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सद्य:जस्थतीत धरणाींची बाींधकामे अद्यापी अपण
ू म आहे त, हे
ही खरे आहे काय,

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

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

कोल्हापरू पवभागाींतगमत सन २०१४-१७ या कालावधीत मातीच्या

धरणाच्या एक हजार को्ी रकमेच्या ननपविा काढण्यात आलेल्या नाही.

(४) वरील प्रश्न भाग -१ च्या अनष
ीं ाने नमि
ु ग
ू करण्यात येते की, प्रस्तत
ु
प्रकरणी प्राप्त त्ारीींच्या अनष
ीं ाने कृषी पवभागाच्या िक्षता पथक, कृषी
ु ग

आयक्
ु तालय पण
ु े याींचेमाफमत प्राथशमक चौकशी करण्यात आली आहे . सिर
अहवालानस
ु ार

ननिशमनास

आलेल्या

अननयशमततेच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

सींबधधत

अधधकारी व कममचारी याींच्यापवरुध्ि शशस्तभींगपवषयक कायमवाही करण्याचे

प्रस्तापवत आहे . तसेच प्रकरणातील सींबधीं धत जजल्हा अधधक्षक कृषी अधधकारी,
सातारा याींना दिनाींक २०/१२/२०१७ अन्वये कृषी पवभागामाफमत ननलींबबत
करण्यात आले आहे .

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

पण
ु े जजल्हयात सॅननटरी नॅपकिनची दे खभाल दरु
ु स्तीच्या नािाखाली
िोटयिधी रुपये खचव िेल्याबाबत

(२२)

*

३८२०९ अॅड.जयदे ि गायििाड : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि

िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) पण
ु े जजल्हयात सॅनन्री नॅपककनच्या खरे िीच्या नावाखाली को्यवधी

रुपयाींचा िरु
ु पयोग केल्याचे माहे िससेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यािरयायान
ननिशमनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने सिर खरे िीत आवश्यकतेपेक्षा जास्तीच्या
ु ग

सॅनन्री नॅपककनची खरे िी करणाऱया अधधकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.हदपि सािांत : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

बीड जजल््यात अनतिष्ट्ृ टीमळ
ु े क्षनतग्रस्त ि फुटलेल्या
पाझर तलािाांच्या दरु
ु स्तीबाबत

(२३)

*

३७८५४ श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.विक्रम िाळे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.जयिांतराि जाधि : ताराांकित प्रश्न

क्रमाांि ३५०७४ ला हदनाांि १८ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या
सांदभावत सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बीस जजल््यात माहे सप््े बर, ऑक््ोबर व नोव्हें बर, २०१६ या मदहन्यात
झालेल्या अनतवषृ ्ीमळ
ु े २६४ पवपवध शसींचन प्रकल्प क्षनतग्रस्त झाले आहे त, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यापैकी २५३ लघशु सींचन प्रकल्प बीस जजल्हा पररषिे च्या

कायमक्षे्ात असन
ू त्याींच्या िरु
ु स्ती कररता १७.११ को्ी रुपये व इतर नऊ
पाझर तलाव याींच्या िरु
ु स्तीसाठी आवश्यक रुपये ६८.५० लक्ष ननधी मागणीचा

प्रस्ताव दिनाींक १० नोव्हें बर, २०१६ रोजी अधधक्षक, अशभयींता लघशु सींचन
(जलसींधारण) याींनी जजल्हाधधकारी, बीस याींना सािर केला आहे , हे ही खरे
आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त नमि
ू २६४ क्षनतग्रस्त लघशु सींचन प्रकल्पामध्ये गेवराई
पवधानसभा मतिार सींघातील कोणकोणत्या प्रकल्पाींचा समावेश आहे ,

(४) असल्यास, ननधी उपलब्धतेबाबत तसेच क्षनतग्रस्त झालेल्या लघशु सींचन
प्रकल्पाींच्या िरु
ु स्तीसाठी शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय.

(३) उक्त २६४ क्षनतग्रस्त लघशु सींचन प्रकल्पाींमध्ये गेवराई पवधानसभा मतिार

सींघातील १९ प्रकल्पाींचा समावेश आहे . त्यापैकी बीस तालक्
ु यातील लोळिगाव
कोल्हापरु ी बींधारा व अींकु् कोल्हापरु ी बींधारा हे ०२ प्रकल्प व गेवराई

तालक्
ु यातील समापवष् इतर १७ प्रकल्प पढ
ु ील प्रमाणे आहे त :- आहे रवाहे गाव
पाझर तलाव, मारफळा-१, शेक्ा-१, मारफळा-२, शमरकळा, रानमळा, सेल(ु ब)ु ,
शशींिेवासी,

भें स(ब)ु ,

भा्े परु ी,

सल
ु तानपरू ,

जातेगाव(बोकुसिरा),

गाढे वस्ती,

बींगालीपपींपळा(लमानवासी), कुकसेगाव गावतलाव, बींगालीपपींपळा (हसुकिरा),
औ. कुकसा (िगसगाव) पाझर तलाव इ.
(४)

व

(५)

पवभागीय

आयक्
ु त,

औरीं गाबाि

याींचे

अधमशासककय

प्

्.२०१७/रोहयो/ताींब्क/८५१, दिनाींक ०१/०२/२०१८ अन्वये जजल्हाधधकारी, बीस

याींना जजल्हयातील कोल्हापरू ी बींधाऱयाींच्या गे् िरू
ु स्ती, स्थापत्य बाींधकाम

िरू
ु स्ती व नवीन गे् खरे िीसाठी सन २०१८-१९ जजल्हा वापषमक योजनेतन
ू
ननधी

उपलब्ध

करून

िे णे

बाबत

कळपवले

आहे .

त्यानस
ु ार

कायमकारी

अशभयींता, लघशु सींचन (जलसींधारण) पवभाग, बीस व कायमकारी अशभयींता, लघु
पा्बींधारे पवभाग, जजल्हा पररषि, बीस याींनी अन्
ु मे रुपये ६८.५० लक्ष व
रुपये

१७११.०९

लक्ष

अशी

एकुण

१७७९.५९

जजल्हाधधकारी, बीस याींचेकसे सािर केली आहे .

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

लक्ष

ननधीची

मागणी
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जागनति आरोग्य सांघटनेच्या ननिषाबाबत
(२४)
ऊफव

*

३८८५८ डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि

भाई

जगताप,

श्री.आनांदराि

पाटील,

श्री.रामहरी

रुपनिर,

श्रीमती

हुस्नबानू खशलफे, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्री.विक्रम िाळे ,
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्तात्रय सािांत : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि
िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जागनतक आरोग्य सींघ्नेच्या ननकषानस
ु ार शासनाने ककमान चार ्क्के
खचम

करणे

आवश्यक

असताना

शासन

सावमजननक

आरोग्यावर

तसेच

वैद्यकीय शशक्षणावर अींिाजे फक्त सव्वा ्क्के रक्कम खचम करीत आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यात रुग्णाींची वाढती अपेक्षा, त्
ु पज
ुीं ी औषधे व उपकरणे
असल्याने शासकीय सॉक््राींना काम करण्यास ्ास होत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, त्यानष
ीं ाने राज्यात सावमजननक आरोग्यावर जािा
ु ग
ननधीची तरति
ू करण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) हे खरे नाही.

आरोग्य सेवेवरील खचामबाबत जागनतक आरोग्य सींघ्नेचे ननकष हे

एकूण राषरीय उत्पािनाशी (GNP) सींबधीं धत आहे त.

राज्य शासनाच्या अथमसक
ीं ल्पात सावमजननक आरोग्य पवभाग आणण

वैद्यकीय शशक्षण व औषधी द्रव्ये पवभागाचा वा्ा अन्
ु मे २.९१% व ०.७६%
इतका आहे .

(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.
-----------------
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नागपूर शासिीय िैद्यिीय रुग्णालयामध्ये सामान्य रुग्णाांना
अत्याधनु नि एमआरआय, सीटी स्िॅन चाचणीिररता
प्रनतक्षा िरािी लागत असल्याबाबत

(२५)

*

३७९३३ श्री.शमतेश भाांगडडया, प्रा.अननल सोले : सन्माननीय िैद्यिीय

शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

नागपरू

शासकीय

वैद्यकीय

रुग्णालयामध्ये

सामान्य

रुग्णाींना

अत्याधुननक एमआरआय, सी्ी स्कॅन चाचणीकररता आठ ते िहा दिवस
प्रनतक्षा करावी लागत असल्याचे माहे िससेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यािरयायान
ननिशमनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सवम अत्याधुननक चाचण्या िसजज्ल यीं्णेमाफमत सॉक््राींच्या
सींगणकावर प्रत्यक्ष पाहण्याची यीं्णा (ऑनलाईन) नािरु
ु स्त झाली आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सॉक््र सींगणकावर िसजज्ल यीं्णेमाफमत चाचण्या पाहू न
शकल्यामळ
ु े रुग्णाींचा अहवाल उशशरा शमळत असल्याने वैद्यकीय उपचारास
पवलींब होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, त्यानष
ीं ाने रुग्णाींच्या चाचण्याींचे अहवाल त्वररत
ु ग
शमळण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, पवलींबाची 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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गणपतीपुळे (जज.रत्नाधगरी) येथे समुद्र किनाऱयािर
सुरक्षक्षत झोन ननमावण िरण्याबाबत

(२६)

*

३८२४६ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय पयवटन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) गणपतीपळ
ु े (जज.रत्नाधगरी) येथे समद्र
ु ककनाऱयावर दिनाींक २३ िससेंबर,
२०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास िोन व्यक्तीींचा समद्र
ु ात बस
ु ू न मत्ृ यू झाला, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, आींतरराषरीय पयम्न स्थळ असलेल्या गणपतीपळ
ु े ककनाऱयावर
ताींब्कदृष्या सरु क्षक्षत झोन ननमामण करण्याचे काम मेरी ्ाईम बोसामकसे आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, गणपतीपळ
ु े येथे समद्र
ु ककनाऱयावर ताींब्कदृष्या सरु क्षक्षत
झोन ननमामण करण्याकररता सवेक्षण करण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.जयिुमार रािल : (१) नाही. तथापप, गणपतीपळ
ु े पासन
ू सम
ु ारे ३ कक.मी.

अींतरावर मालगस
ींु ननममल नगरी ता.जज.रत्नाधगरी येथे दिनाींक २३/१२/२०१७
रोजी िोन व्यक्ती समद्र
ु ात पोहण्यासाठी गेले असता त्याींना पाण्याचा अींिाज
न आल्याने त्याींचा बस
ु ू न मत्ृ यू झालेला आहे .
(२) नाही.

(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.
-----------------
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नाांदगाि (ता.मूल, जज.चांद्रपूर) ग्रामपांचायतीमधील
ग्रामसेििाांच्या मनमानी िारभाराबाबत

(२७)

*

३८९२१ श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींिगाव (ता.मल
ू , जज.चींद्रपरू ) ग्रामपींचायतीमधील कायमरत ग्रामसेवक

याींच्या मनमानी कारभारावर आक्षेप घेवन
ू गावातील नागररक व ग्रामपींचायत
सिस्य याींनी मख्
े से लेखी
ु य कायमकारी अधधकारी, जजल्हा पररषि, चींद्रपरू याींचक
त्ार करूनही सींबधीं धत ग्रामसेवकावर कोणतीही कारवाई झाली नसल्याचे
दिनाींक ९ िससेंबर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननिशमनास आले, हे खरे आहे
काय,

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

(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१) होय.
(२)

या

प्रकरणात

प्राथशमक

चौकशीअींती

झालेल्या

गैरकारभाराकरीता

ग्रामपींचायत नाींिगाींव येथील तत्कालीन श्री.िस. एस. कोठाळकर ग्रामसेवक हे

जबाबिार असल्याने त्याींना दिनाींक ०३/०१/२०१८ च्या आिे शा अन्वये जजल्हा
पररषिे च्या सेवेतन
ननलींबबत करण्यात आलेले आहे . तसेच, श्री.सी.एस.
ू

कोठाळकर, ग्रामसेवक याींच्यापवरूध्ि पवभागीय चौकशीची कारवाई प्रस्तापवत
करण्याकरीता ग्रामपींचायत नाींिगाींव येथे झालेल्या गैरकारभाराची सखोल

चौकशी करून जोसप् सािर करण्यास ग् पवकास अधधकारी, पींचायत

सशमती, मल
ू याींना कळपवण्यात आलेले आहे . सिर जोसप् प्राप्त होताच

श्री.सी. एस. कोठाळकर, ग्रामसेवक याींच्यावर ननयमानस
ू ार कारवाई करण्यात
येईल.

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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साांगली जजल््यातील सागरे श्िर अभयारण्यातील तािारी येथे
आग लागून िनक्षेत्राचे नुिसान झाल्याबाबत
(२८)

*

३८५७६ श्री.मोहनराि िदम, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त,

श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे,
श्री.रामहरी रुपनिर, आकिव.अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजरू िर :
सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) साींगली जजल््यातील सागरे श्वर अभयारण्यातील मौजे ताकारी येथे आग

लागन
ू शेकसो एकर वनक्षे्ाचे नक
ु सान झाले असल्याचे माहे िससेंबर, २०१७
मध्ये वा त्यािरयायान ननिशमनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िघ
म ना झाल्यानींतरही वन पवभागाच्या अधधकाऱयाींनी याकसे
ु ्
िल
म केले आहे , हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी वनक्षे्पालाींनी चौकशी अहवाल सािर केला
आहे काय, त्यात काय आढळून आले, त्यात िोषी आढळून येणाऱया
सींबधीं धतावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१), (२) व (३) सागरे श्वर अभयारण्यातील मौजे
ताकारी येथे दिनाींक २८/१२/२०१७ रोजी गस्त करण्याऱया वन कममचाऱयाींना
आग लागल्याचे ननिशमनास आले. वनकममचारी व स्थाननक नागरीकाींच्या

मितीने तात्काळ आग पवझपवण्यात आली. सिर आगीत ५.०० हे क््र वनक्षे्
जळाले असन
ू प्रस्तत
ु प्रकरणी प्रथम गन्
ु हा ररपो्म नोंिपवण्यात आला आहे .

पढ
ु ील चौकशी िरयायान सिर आग इलेक्रीक पोल वरील शॉ्म सकी्

मळ
ु े लागल्याचे ननषपन्न झाले आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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सांगमेश्िर (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील गडनदी ि गडगडी प्रिल्पाचे
िाम सुरु िरण्याबाबत

(२९)

*

३९०१७ श्रीमती हुस्नबानू खशलफे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ५८५२ ला

हदनाांि १६ माचव, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय
जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

१२ लघप
ु ा्बींधारे

कधथत

शसींचन

घो्ाळा

प्रकरणी

शासनाने

कोकणातील

प्रकल्पाींची लाचलच
ु पत प्रनतबींधक पवभागाकसून दिनाींक

५ फेब्रव
ु ारी, २०१५ रोजी वा त्यासम
ु ारास चौकशी सरु
ु केली होती, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, यामळ
ु े सींगमेश्वर (जज.रत्नाधगरी) तालक्
ु यातील गसनिी आणण
गसगसी प्रकल्पाचे काम िोन वषामपासन
ू काम बींि पसले आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने तेथील जनतेला उपयक्
ु ग
ु त ठरणाऱया सिरील
प्रकल्पाचे काम पन्
ु हा सरु
ु करण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) होय.

(२) गसनिी व गसगसी या प्रकल्पाींच्या धरण व अनष
ु धीं गक कामाच्या ननपविा

शासनाने दिनाींक २३/०९/२०१६ च्या ननणमयाने पवखींिसत केल्या आहे त. या

ननणमयाचे अनष
ीं ाने सींबधीं धत ठे केिार याींनी मा.उच्च न्यायालय, मब
ु ग
ुीं ई येथे
रर् याधचका िाखल केली असन
ू सद्य:जस्थतीत हे प्रकरण न्यायप्रपवष् आहे .

तसेच या प्रकल्पाींच्या धरणाींची कामे बहुताींशी पण
कालवा व
ू म असन
ू
पन
ु वमसनाची कामे ननधी उपलब्धतेनस
ु ार प्रगतीपथावर आहे त.
(३) या प्रकल्पाींच्या धरण कामाींची चौकशी लाचलच
ु पत खात्यामाफमत सरु
ु
असन
ू अद्याप चौकशी पण
ू म झालेली नाही.
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गसनिी प्रकल्पावरील कालवा व पन
ु वमसनाची कामे प्रधानमीं्ी कृषी

शसींचन योजना (PMKSY) अींतगमत चालू असन
ू सन २०१९ अखेर प्रकल्प पण
ू म
करण्याचे ननयोजन आहे .
गसगसी

प्रकल्पाच्या

कालवा

उपलब्धतेनस
ु ार प्रगतीपथावर आहे त.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

व

पन
ु वमसनाची

कामे

ननधी

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

मौजे नािाळी (जज.ठाणे) येथे िापराविना पडून असलेल्या इमारतीत
प्राथशमि आरोग्य िेंद्र सुरु िरण्याबाबत

(३०)

*

३९१३३ श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब

िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौजे नावाळी (जज.ठाणे) येथील प्राथशमक आरोग्य केंद्राची नवीन इमारत
पवनावापर पसून असल्याचे ननिशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नवी मब
ींु ई महानगरपाशलका क्षे्ातील वगळण्यात आलेल्या

१४ गावाींमध्ये आरोग्य सेवा परु पवण्याकरीता सिर इमारत सावमजननक आरोग्य
पवभागास उपलब्ध व्हावी याहणून स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक १३ मे,
२०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास मा.सावमजननक आरोग्य मीं्ी याींना ननवेिन दिले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने वापरापवना पसून असलेल्या इमारतीमध्ये प्राथशमक आरोग्य केंद्र
ु ग
सरु
ु करण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे .

सिरची इमारत नवी मब
ुीं ई महानगरपाशलकेची असन
ू सद्य:जस्थतीत

मनपाच्या ताब्यात आहे .
(२) हे खरे आहे .
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(३) हे खरे आहे .

प्राथशमक आरोग्य केंद्र ननळजे हे गाव कल्याण सोंबबवली महानगर

पाशलकेच्या हद्दीत गेल्यामळ
ु े मौजे नावाळी येथे प्राथशमक आरोग्य केंद्र
स्थलाींतरीत करण्याची कायमवाही सरू
ु आहे .
सद्य:जस्थतीत

नवी

मब
ुीं ई

महानगरपाशलका

क्षे्ातन
ू

वगळलेल्या

१४ गावाींसदहत पररसरात प्राथशमक आरोग्य केंद्र, ननळजे येथे ननयशमत
आरोग्य सेवा परु पवण्यात येत आहे त.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

अक्िलिुिा (जज.नांदरु बार) ग्रामपांचायतीची जिातीची रक्िम
सांगनमताने िाढल्याबाबत

(३१)

*

३८४२९ श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरिर :

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अक्कलकुवा (जज.नींिरु बार) ग्रामपींचायतीची जकातीची रक्कम कोणत्याही
प्रकारचा आराखसा तयार न करता व अींिाजप्क मींजरू न करता ग्रामसेवक

व प्रशासक याींनी सींगनमताने काढल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा
त्यािरयायान ननिशमनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी पींचायत सशमतीच्या सिस्याींनी त्ार करुनही

अद्याप कोणतीच कारवाई न केल्याने त्याींनी आींिोलनाचा इशारा दिला आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

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

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्रीमती पांिजा मड
ांु े : (१) होय.
(२) होय.
(३)

सिर

प्रकरणी

सहाय्यक

ग् पवकास अधधकारी,

पींचायत

सशमती

अक्कलकुवा याींच्यामाफमत चौकशी करण्यात आली असन
ू श्री.पवजय भोमा

जाधव, ग्राम पवकास अधधकारी, ग्रामपींचायत, अक्कलकुवा याींना ननलींबबत
करण्यात आले आहे . तसेच सिर प्रकरणी सखोल चौकशीसाठी अनत मख्
ु य

कायमकारी अधधकारी याींचे अध्यक्षतेखाली ब्स्तरीय सशमती नेमन
ू चौकशीची
कायमवाही सरू
ु आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मौजे दे िडे-िाडी अधधष्ट्ठी (ता.सांगमेश्िर, जज.रत्नाधगरी) येथे बसविण्यात
आलेले पथहदिे ननिृष्ट्ट दजावचे असल्याबाबत
(३२)

*

३८७०४ श्री.प्रविण दरे िर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.विजय ऊफव भाई

धगरिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे िे वसे-वासी अधधषठी (ता.सींगमेश्वर, जज.रत्नाधगरी) येथे सोंगरी
पवकास कायम्माींतगमत बालाजी इीं्रप्रायझेस या कींपनीकसून बसपवण्यात

आलेले पथदिवे हे अत्यींत ननकृष् िजामचे असल्यामळ
ु े पथदिवे लावल्यावर बींि
पसल्याचे ननिशमनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरचे पथदिवे लावल्यानींतर सहा मदहन्याची िे खभाल
िरु
ु स्तीची जबाबिारी सींबधधत कींपनीवर असन
ू ही कींपनीने पथदिव्याींची िरु
ु स्ती
केली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत ग्रप
ु ग्रामपींचायत, िे वसे याींनी कृषी पवकास अधधकारी,

जजल्हा पररषि, रत्नाधगरी याींना माहे सप््ें बर, २०१६ पासन
ू ते मे, २०१७
पयंत ननवेिने दिलेली आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ननवेिनाच्या अनष
ीं ाने
ु ग
कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्रीमती पांिजा मड
ांु े : (१), (२) व (३) होय.
(४)

व

(५)

सोंगरी

पवकास

कायम्माींतगमत

मौजे

िे वसे-वासी

अधधषठी,

ता.सींगमेश्वर, जज.रत्नाधगरी येथे बालाजी इीं्रप्रायेझेस, जी-६, कुबेर ॲव्हे न्य,ू

सेवादहल, जालना रोस, औरीं गाबाि याींनी ७७ सौरपथ दिवे अस्थापपत केले
होते. यासींिभामत कृषी अधधकारी, पींचायत सशमती, सींगमेश्वर याींचेमाफमत
चौकशी करण्यात आलेली आहे . सींबधीं धत परु वठािार याींना नािरू
ु स्त पथदिवे

िरू
ु स्त करणेबाबत कळपवण्यात आलेले होते. त्यानस
ु ार परु वठािार कींपनीने
काही पथदिवे िरू
ु स्त करून दिले आहे त. उवमररत नािरू
ु स्त पथदिवे िरू
ु स्त
करून िे त असल्याबाबत लेखी कळपवले आहे . तथापप सिरच्या पथदिव्याींच्या

ननकृष् िजामबाबत कींपनीवर कारवाई करण्याकरीता प्रस्तापवत करण्यात येत
आहे .

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

महाराष्ट्र िस्तू ि सेिा िर (जीएसटी) विभागातील
िमवचाऱयाांच्या मागण्याांबाबत

(३३)

*

३८३८१ अॅड.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मत
ां

टिले : सन्माननीय वित्त मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महाराषर वस्तू व सेवा कर (जीएस्ी) पवभागातील कममचारी व अधधकारी

याींनी आपल्या पवपवध मागण्याींसाठी दिनाींक ४ जानेवारी, २०१८ रोजीपासन
ू
िोन दिवसाचे सामदु हक रजा आींिोलन पक
ु ारले होते, हे खरे आहे काय.

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

(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) होय.

(२) महाराषर वस्तू व सेवा कर पवभागातील कममचारी सींघ्ना व अधधकारी
सींघ्ना याींनी केलेल्या पवपवध मागण्याींसि
ीं भामत शासन स्तरावरुन कायमवाही
सरु
ु आहे .

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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माहुर (जज.नाांदेड) तालुक्यात शौचालय ि शसांचन विहीरीच्या
िामात गैरव्यिहार िेल्याबाबत
(३४)

*

३८५१८ श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) माहुर (जज.नाींिेस) तालक्
ु यात सन २०१६-१७ मध्ये शौचालय व शसींचन
पवहीरीच्या कामात ग्रामसेवक व ग्रामरोजगार सेवकाने गैरव्यवहार केल्याची
त्ार आजी माजी सरपींचासह ग्रामपींचायत सिस्याींनी दिनाींक ५ जानेवारी,
२०१८ रोजी ग्पवकास अधधकाऱयाींकसे केली, हे खरे आहे काय,

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

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

(२) त्ारीच्या अनष
ीं ाने पवस्तार अधधकारी, (पीं.), शाखा अशभयींता, ताींब्क
ु ग

अधधकारी माफमत प्रत्यक्ष त्ारिार याींच्या समक्ष सन २०१६-१७ मधील
शौचालयाच्या

बाींधकामाबाबत

चौकशी

करण्यात

आली.

चौकशीनस
ु ार

३१ लाभार्थयांनी स्वतः केलेल्या शौचालय बाींधकामाच्या अनि
ु ानाची रक्कम
लाभार्थयांच्या खात्यामध्ये जमा केलेली आहे . तसेच शसींचन पवदहरीबाबत

मजरु ाींनी केलेल्या कामानस
ु ार मजरु ी त्याींच्या खात्यात जमा केलेली आहे .

त्यामध्ये ग्रामसेवक व ग्रामरोजगार सेवक िोषी आढळून आलेले नाहीत.
त्यामळ
ु े त्याींच्यावर कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. चौकशी पण
ु म केली
असन
ू चौकशीत कोणीही िोषी आढळून आलेले नाही.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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सातारा जजल््यातील उपजजल्हा रुग्णालयात तसेच
ग्रामीण रुग्णालयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत
(३५)

*

३८९०९ श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि

िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सातारा

जजल््यातील

५०

खा्ाींच्या

उपजजल्हा

रुग्णालयात

तसेच

३० खा्ाींच्या ग्रामीण रुग्णालयाींमध्ये िीं तशल्य धचककत्सक, स््ाफ नसम, ग्
“स” कममचारी पिे ननमामण करण्यात येवन
ू ही अद्यापी सिर पिे भरण्यात
आली नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यािरयायान ननिशमनास आले,
हे खरे आहे काय,

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

(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) होय.

अींशत: खरे आहे . सातारा जजल््यातील ५० खा्ाींच्या उपजजल्हा

रुग्णालय, फल्ण येथे व ३० खा्ाींच्या ग्रामीण रुग्णालय, पा्ण व खींसाळा
येथील िीं तशल्य धचककत्सक, वगम-२, ग्-ब या पिावर शासन ननणमय दिनाींक

०२/१२/२०१७ अन्वये ननयक्
ु ती करण्यात आलेली आहे . तसेच उवमरीत ग्रामीण

रुग्णालयातील िीं तशल्य धचककत्सक व अधधपररचारीका याींची पिे तसेच चतथ
ु म
श्रेणीच्या ग्-स कममचाऱयाींची ६७ पिे भरण्याची कायमवाही सरु
ु आहे .
(२) व (३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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मराठिाडयातील दष्ट्ु िाळग्रस्त भागाला प्राधान्याने शसांचन सुविधा
उपलब्ध िरुन दे णेबाबत

(३६)
ऊफव

*

३८५६४ श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि

भाई

जगताप,

श्री.रामहरी

रुपनिर,

श्री.आनांदराि

पाटील,

श्रीमती

हुस्नबानू खशलफे, श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मराठवाड्यातील िषु काळग्रस्त भागाला प्राधान्याने शसींचन सपु वधा उपलब्ध
करुन िे णे तसेच राज्यातील आींतरखोरे -निीजोस प्रकल्पाच्या माध्यमातन
ू
पवभागा-पवभागातील पाणी सींघषामवर मागम काढण्यासाठी एकाजत्मक राज्य जल
आराखसा “मेरी” या शासनाच्या सींस्थेच्या माध्यमातन
ू तयार करण्यात येत
असल्याचे माहे िससेंबर,२०१७ मध्ये वा त्यािरयायान ननिशमनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, यासाठी कृती ग्ाची स्थापना करण्यात आली आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त आराखसा ककती कालावधीत तयार करण्यात येणार आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) व (२) नाही.
एकाजत्मक

अशभकरणाद्वारे

जल आराखसा-गोिावरी खोरे

प्रगतीत

असलेल्या

इतर

व

खोऱयाींचे

सींबधीं धत

निी

एकाजत्मक

खोरे

जल

आराखड्याचे समाींतरररत्या एक्ीकरण करून सवम खोऱयाींचा “एकाजत्मक राज्य
जल आराखसा” पवदहत मि
ु तीत पण
ू म करण्यासाठी महासींचालक, महाराषर

अशभयाींब्की सींशोधन सींस्था (मेरी), नाशशक याींच्या अध्यक्षतेखाली दिनाींक
२७ िससेंबर, २०१७ रोजीच्या शासन ननणमयान्वये कृतीग्ाची स्थापना करण्यात
आली आहे .

(३) सवम खोऱयाींचा एकाजत्मक राज्य जल आराखसा ३१ माचम, २०१८ पयंत
अींनतम करण्याचे ननयोजन आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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अिोला जजल््यातील शेतिऱयाांच्या जशमनी अल्पदराने
सांपाहदत िेल्याबाबत
(३७)

*

३८०७० श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

अकोला

जजल््यातील

प्रकल्पाकररता

शेतकऱयाींच्या

कवठा

बॅरेज

जशमनी

आणण

सींपादित

नया

केल्या

अींिरु ा

लघशु सींचन

असन
ू

त्याींना

भस
ीं ािनाचा मोबिला िे ताींना अन्याय करण्यात आल्याचे माहे जानेवारी,
ु प
२०१८ मध्ये वा त्यािरयायान ननिशमनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नया अींिरु ा प्रकल्पासाठी सन २०१२-१३ मध्ये सरळ खरे िी
पध्ितीने अीं्ी मलकापरू , उरळ, कारीं जा (रम) येथील शेतकऱयाींच्या जशमनी
एकरी रुपये िोन लाख इतक्या अल्पिराने भस
ीं ािन करण्यात आल्या आहे त,
ू प
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकल्पाची ककीं मत रुपये ४६ को्ीवरुन रुपये २००

को्ीपयंत गेली असल्याने सध्या एकरी रुपये १० लाख िराने भस
ीं ािन
ू प
करण्यात

येत

असल्याने

तोच

िर

सरळ

खरे िीत

भस
ीं ािन
ू प

झालेल्या

कास्तकराींना िे ण्याबाबतची मागणी शेतकऱयाींकसून करण्यात येत आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले. त्यानष
ीं ाने नया अींिरु ा प्रकल्पासाठी सरळ खरे िी करुन
ु ग
दिलेल्या शेतकऱयाींच्या भस
ीं ािनाचा मोबिला िे ण्याबाबत कोणती कायमवाही
ू प
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) नाही.

अकोला जजल्हयातील कवठा बॅरेज आणण नया अींिरु ा लघु शसींचन

प्रकल्पासाठी

लागणाऱया

जशमनी

शेतकऱयाींनी

दिलेल्या

सींमतीनस
ु ार

तत्कालीन ननयमानस
ु ार वाजवी िराने सींपादित करण्यात आलेल्या आहे त.

व
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(२) नाही.

नया अींिरु ा प्रकल्पासाठी सन २०१२ व १३ मध्ये सरळ खरे िी

पध्ितीने अीं्ी मलकापरू , उरळ ब.ु , उरळ खु. व कारीं जा (रम.) येथील

शेतकऱयाींच्या सींमतीने १३५.२३ हे . आर जशमनीचे सींपािन तत्कालीन भाव

आणण कायमपध्ितीनस
ु ार सरासरी रुपये २.९३ लक्ष / एकरी प्रमाणे वाजवी
िराने करण्यात आलेले आहे.

(३) नया अींिरु ा योजनेची प्र.मा. ककीं मत रुपये ४६.२१ को्ी असन
ु अद्यावत

ककीं मत रुपये २१२.०९ को्ी इतकी आहे . झालेली वाढ अन्
ु मे, िरसच
ू ीतील
बिल, जािा िराची ननपविा स्वकृती, भस
ीं ािन व पन
ू प
ु वमसन घ्कातील वाढ,

सींकल्प-धच्ातील बिल, अपरु े सवेक्षण, इ. तसेच अनष
ीं ीक खचामतील
ु ग

वाढीमळ
ु े झालेली आहे . सन २०१२-१३ मध्ये तत्कालीन कायिा-१८९४ नस
ु ार
सींपािनासाठी सािर केलेल्या भस
ीं ािन प्रकरणाींत शेतजशमनीचा मोबिला
ु प
भस
ीं ािन कायिा-२०१३ प्रमाणे सन २०१७ मधे सरासरी रुपये ७.७५ लक्ष/
ु प

एकरी िराने िे ण्यात आलेला/ येत असल्यामळ
ु े सरळ खरे िीने पव
ू ी सींपादित

केलेल्या जशमनीकररता वाढीव िराने मोबिला िे ण्याची शेतकऱयाींकसून तोंसी
मागणी क्षेब्यस्तरावर करण्यात येत आहे . तथापप, अशा मागण्याींचे लेखी
ननवेिन प्राप्त झालेले नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

बेरोजगार तरुणाांिडून नोिरी विषयि परीक्षाांचे अजव भरताांना १२ टक्िे
िस्तु ि सेिा िर लािण्यात येत असल्याबाबत

(३८)

*

३९३२७ श्री.धनांजय मड
ांु ,े श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.सनु नल तटिरे ,

श्री.हे मत
ां टिले, श्री.अमरशसांह पांडडत, अॅड.ननरां जन डािखरे : सन्माननीय वित्त
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शससको, केंद्र शासन, बकाींच्या परीक्षाींचे अजम भरताना १२ ्क्के वस्तु व
सेवा कर लावण्यात येत आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, वस्तु व सेवा करामळ
ु े स्पधाम परीक्षा िे णाऱया बेरोजगार
तरुणाींमध्ये नाराजीची भावना ननमामण झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व तद्नस
ु ार स्पधाम परीक्षाींच्या अजामवरील वस्तु व सेवा
कर रद्द करण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) हे खरे आहे . शससको, केंद्र शासन तसेच बकाींच्या

परीक्षेचे अजम भरताना त्याींनी परु वठा केलेल्या मादहतीप्ावर परीक्षा शल्
ु कावर
१२% जीएस्ी (६% एसजीएस्ी + ६% सीजीएस्ी) कराचा िर आहे .

(२) वस्तू व सेवा कर प्रणालीींतगमत शससको, बक इत्यािी सींघ्ना करपा्
व्यक्तीच्या

व्याख्येमध्ये

येतात.

त्यामळ
ु े

त्याींनी

परु वठा

केलेल्या

मादहतीप्काचा समावेश व्यवसायामध्ये होतो व त्यावर वस्तू व सेवा कराची
आकारणी केली जाते.

(३) सींपण
ू म िे शामध्ये वस्तू व सेवाकर प्रणालीची अींमलबजावणी दिनाींक
१

जुल,ै

२०१७

पासन
ू

सरू
ू

करण्यात

आली

आहे .

वस्तू

व

सेवा

अधधननयमाींतगमत वस्तच्
ू या पव्ीवर व सेवाच्या परु वठ्यावर कराची आकारणी
होत आहे . वस्तू व सेवा कर पररषिे च्या शशफारशीनस
ु ार राज्य शासनास
कराचे िर अधधसच
ू ीत केले आहे त.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

(३९)

*

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

राज्यातील शसांचन प्रिल्प पुणव िरण्याबाबत
३९३६९ डॉ.अपि
ू व हहरे , प्रा.अननल सोले, श्री.विक्रम िाळे , श्री.शरद

रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर,
श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.हररशसांग राठोड, डॉ.सध
ु ीर
ताांब,े श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.जनादव न चाांदरू िर,
आकिव.अनांत गाडगीळ, श्री.सतेज ऊफव बांटी पाटील, श्री.मोहनराि िदम :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३६०५५ ला हदनाांि १८ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या

उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-
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(१) महाराषरातील प्रधानमीं्ी कृषी शसींचाई योजनेतील प्रकल्पाींचा आढावा
घेण्यासाठी मा.मख्
ु यमीं्ी याींचे अध्यक्षतेखाली मा.केंद्रीय जलसींसाधन मीं्ी,
नवी दिल्ली व मा.जलसींपिा मीं्ी याींच्या उपजस्थतीत दिनाींक ८ सप््ें बर,

२०१७ रोजी बैठक होवन
ू सिर बैठकीत आींतरराज्य निीजोस प्रकल्पासींिभामत
चचाम करण्यात आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त बैठकीत राज्यातील अपण
ू ामवस्थेतील शसींचन प्रकल्प,
बाींधकामाधधन प्रकल्प व आींतरराज्य निीजोस प्रकल्पाबाबत कोणते ननणमय

घेण्यात आले, तसेच राज्यातील ३५९ बाींधकामाधधन प्रकल्पाकररता दिनाींक
१ एपप्रल, २०१७ रोजीच्या उवमररत ककीं मतीनस
ु ार आवश्यक रुपये ९४.४६३/को्ी ननधीच्या उपलब्धतेसि
ीं भामत कोणता ननणमय घेण्यात आला,

(३) असल्यास, पार-तापी-नममिा, नार-पार, धगरणा, पार-गोिावरी, िमणगींगापपींजाळ इत्यािी निीजोस प्रकल्पाींचे सवेक्षणाचे चालू असलेले काम पण
ु म झाले

आहे काय व या सवेक्षणाच्या कामाची सद्य:जस्थती काय आहे, तसेच या
प्रकल्पामळ
ु े राज्यातील कोणकोणत्या भागाींना शसींचनाचा फायिा होणार आहे

व ककती शसींचन क्षमता वाढणार आहे तसेच या प्रकल्पाचे सवमसाधारण स्वरुप
काय आहे,

(४) असल्यास, राषरीय जलपवकास अशभकरणाद्वारे करण्यात येत असलेला
महाराषर राज्यातील राज्यस्तरीय निीजोस योजनाींचा पव
ु म सींभाव्यता अभ्यास,

व्यवहायमता तपासणी अभ्यास पण
ु म झाला आहे काय, तसेच निीजोस प्रकल्पाींचे

सपवस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची सरु
ु असलेली कायमवाही पण
ु म झाली
आहे काय,

(५) तसेच राज्यात एकूण ३७६ जलशसींचन प्रकल्प अपण
ू ामवस्थेत असन
ू
त्याींच्या मळ
ू ककीं मतीत फार मोठया प्रमाणात वाढ झालेली आहे व प्रकल्पाींची

मळ
ककीं मत ककती होती व आता ते पण
ू
ू म करण्यासाठी ककती ननधीची
आवश्यकता आहे,

(६) असल्यास, राज्यातील अपण
ू म शसींचन प्रकल्प पण
ु म करणे व आींतरराज्य
निीजोस प्रकल्पाींचे कायामस गती प्रिान करण्याचे व ननधीचे उपलब्धतेचे

अनष
ीं ाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास,
ु ग
पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.धगरीष महाजन : (१) होय.

(२) सिर बैठकीत, राज्यातील प्रधानमीं्ी कृषी शसींचाई योजनेंतगमत प्रकल्पाींचे
आढावा घेण्यात आला व त्याबाबत सच
ू ना करण्यात आल्या.

आत्महत्याग्रस्त जजल््यातील व अवषमणप्रवण जजल््यातील प्रकल्प

पण
ु म करण्यासाठी केंद्रीय अथमसहाय्य उपलब्ध करण्याबाबत केंद्रीय पवत्त मीं्ी
याींचेकसे पाठपरु ावा करावा असे ठरले.

तसेच पार-तापी-नममिा व िमणगींगा-पपींजाळ या िोन आींतरराज्य

प्रकल्पाींचे सामींजस्य करार अींनतम करण्यासाठी बैठक आयोजजत करण्यात
यावी असे ठरले.

(३) पार-तापी-नममिा, िमणगींगा-पपींजाळ, पार-गोिावरी या योजनाींचे सवेक्षण
पण
ु म झाले आहे . नार-पार-धगरणा या योजनाींचे सवेक्षण प्रगतीपथावर आहे .
राज्यातील प्रस्तापवत निीजोस प्रकल्पाींमळ
ु े नार, पार, िमणगींगा, तापी,

गोिावरी, धगरणा इ. खोऱयातील सम
ु ारे १ लाख हे क््र क्षे्ास शसींचनाचा लाभ
होणार आहे .

(४) राषरीय जलपवकास अशभकरणाद्वारे

महाराषर राज्यातील िमणगींगा

(एकिरे ) - गोिावरी व िमणगींगा (वैतरणा) - गोिावरी या राज्यस्तरीय निी

जोस योजनाींचा पव
ू म सींभाव्यता अभ्यास पण
ु म झाला असन
ू सपवस्तर प्रकल्प
अहवाल तयार करण्याची कायमवाही सरु
ु आहे .

(५) जलशसींचन प्रकल्पाींच्या मळ
ीं ािन, पन
ू ककीं मतीत भस
ू प
ु वमसन, वनजशमनीची
आवश्यकता, पयामवरण मान्यता, प्रकल्पग्रस्ताींचा पवरोध, प्रकल्प घ्काींच्या

ककीं मतीतील वाढ इत्यािी कारणामळ
ु े वाढ झालेली आहे . ३५९ प्रकल्प पण
ू म
करण्यासाठी अींिाजे रुपये ९४,४८० को्ीची आवश्यकता आहे .

(६) राज्यातील अपण
ु म शसींचन प्रकल्प पण
ु म करण्यासाठी प्रधानमीं्ी कृषी शसींचन
योजनेत

समापवष्

२६

प्रकल्पाींना

सन

२०१६-१७

ते

२०१९-२०

या

कालावधीसाठी रुपये ३८३० को्ीचे केंद्रीय अथमसहाय्य व रुपये १२७७३ को्ीचे

दिघमकालीन नाबासमच्या कजामस मींजरू ी शमळाली आहे . आतापयंत सम
ु ारे रुपये
५१३ को्ीचे केंद्रीय अथमसहाय्य व सम
ु ारे रुपये ३२९१ को्ी कजामची रक्कम

प्राप्त झाली आहे . याव्यनतररक्त निी जोस प्रकल्पाबाबत महाराषर, गज
ु रात व
केंद्र शासन याींचे िरयायान सामींजस्य करार झाल्यानींतर प्रकल्पास केंद्र
शासनाकसून ननधी शमळणे अपेक्षक्षत आहे .
-----------------
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शासिीय नोिऱयाांमध्ये ३० टक्िे पदे िमी िरण्याबाबत
(४०)

*

३९४२२ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.किरण पािसिर,

श्री.हे मत
ां टिले, श्री.नरें द्र पाटील, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.जयिांतराि जाधि,

अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.सनु नल तटिरे , अॅड.जयदे ि गायििाड, श्रीमती
विद्या

चव्हाण,

श्री.ख्िाजा

बेग,

श्री.रामराि

िडिुते,

श्री.विक्रम

िाळे ,

श्री.आनांद ठािूर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफव भाई

जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय वित्त मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) शासनाच्या पवत्त पवभागाने सातव्या वेतन आयोगाचा शासनावर पसणारा

आधथमक बोजा तसेच सींगणकीकरण व आऊ्सोशसंगमळ
ु े अधधक मनषु य
बळाची गरज नसल्याचे कारण पढ
ु े करुन प्रशासनातील ३० ्क्के पिे कमी
करुन नवीन आकृनतबींध सािर करण्याबाबत सवम मीं्ालयीन पवभागाींना
पररप्काद्वारे सच
ू ना दिल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, दिनाींक ३१ िससेंबर, २०१७ अखेर ककती व कोणकोणत्या
पवभागाींकसून असे अहवाल प्राप्त झाले आहे त,

(३) असल्यास, सध्या सवम सींवगामत शमळून १९ लाख शासकीय अधधकारी व
कममचाऱयाींची पिे असन
ू त्यातील िोन लाख पिे ररक्त आहे त, तसेच १९ लाख
कममचाऱयाींची सींख्या १४ लाखापयंत आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याने
५ लाख कममचाऱयाींना नोकऱया गमवाव्या लागणार आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, प्रत्येक मीं्ालयीन पवभागातील ३० ्क्के याप्रमाणे एकूण
ककती व कोणत्या सींवगामतील पिे कमी होणार आहे त,

(५) असल्यास, शासकीय कममचाऱयाींच्या नोकऱयाींवर गिा येऊ नये याहणून
शासकीय कममचारी सींघ्ना व राजपब्क अधधकारी सींघ्नाचे पिाधधकाऱयाींनी

मा.मख्
ीं ाने
ु यमीं्ी व मा.पवत्त मीं्ी याींना सािर केलेल्या ननवेिनाचे अनष
ु ग

शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे , नसल्यास, पवलींबाची
कारणे काय आहे त ?
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श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) िीघमकालीन पवत्तीय स्थैयामसाठी वेतनवाढीचा
सरासरी िर हा महसल
ू वाढीच्या सरासरी िरापेक्षा अधधक असता कामा नये,
हे

सवमसाधारण

तत्त्व

पाळणे

आवश्यक

आहे .

तद्नष
ीं ाने
ु ग

राज्याच्या

पवकासाच्या योजना राबपवण्यासाठी व पररणामकारक काम होण्याच्या दृष्ीने

सवम प्रशासकीय पवभाग व त्याींच्या ननयीं्णाखालील पवभागप्रमख
याींनी
ु
त्याींच्या आस्थापनेवरील सवम मींजूर पिाींचा आढावा घेऊन तद्सींबध
ीं ीच्या

सध
ु ाररत आकृतीबींधास उच्चस्तरीय सधचव सशमतीची मान्यता घेणे आवश्यक
ठरपवण्यात आले आहे . तथापप, बहुताींश प्रशासकीय पवभाग व त्याींच्या
अधधपत्याखालील कायामलयाच्या आस्थापनेवरील मींजरू पिाींचा आढावा घेऊन

सध
ु ाररत आकृतीबींध ननजश्चत केलेला नसल्याचे ननिशमनास आल्याने शासन
ननणमय,

पवत्त

पवभाग,

दिनाींक

११

फेब्रव
ु ारी,

२०१६

अन्वये

आकृतीबींध ननजश्चत करण्याच्या सच
ू ना िे ण्यात आलेल्या आहे त.

सध
ु ाररत

तसेच, शासन पररप्क दिनाींक १६/०९/१६ अन्वये “प्रत्येक पवभागाला

आय.्ी. सोल्यश
ू न्सच्या माध्यमातन
ू गनतमानता आणण्यासाठी प्रयत्न करणे

गरजेचे असन
ू आय.्ी. सोल्यश
ू न्सच्या माध्यमातन
ू एकूण मानव सींसाधनाची

मागणी ३०% पयंत खाली आणणे गरजेचे आहे . याकररता पवभागप्रमख
ु ाींनी
स्वतः लक्ष घालणे आवश्यक आहे . सेसीके्े स आय.्ी. सल्लागार तसेच, ्ीम

हे करु शकेल. याकररता पवभागाला इन्सें्ीव्ह पण िे ता येईल.” अशा सच
ू ना
िे ण्यात आलेल्या आहे त.

(२) दिनाींक ३१ िससेंबर, २०१७ अखेर २९ पवभाग व त्याींच्या अधधपत्याखालील

क्षेब्य कायामलये याींचे आकृतीबींध सध
ु ाररत करण्याचे एकूण ९४ प्रस्ताव या
पवभागास प्राप्त झालेले आहे त.

(३) नाही. अशी सरसक् पिे कमी करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. तथापप

सवम पवभागाींना सींगणकीकृत मादहती - तीं्ज्ञानाच्या उपयोगाच्या माध्यमातन
ू
कामे गनतमान करण्यात व पयामयाने मानव सींसाधनाची आवश्यकता कमी
होणार आहे .

(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.
-----------------
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औरां गाबाद येथील क्षय रुग्णालयाची दरु िस्था झाल्याबाबत
(४१)

*

३९५०६ श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब

िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाि येथील क्षय रुग्णालयाची िरु वस्था होऊन इमारतीच्या आवारात

घाण, कचरा, वाहती ग्ारे व वाढलेले गवत याबाबत रुग्णालय प्रशासनाने

सावमजननक बाींधकाम पवभाग, औरीं गाबाि याींच्याकसे माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये
वा त्यािरयायान प् िे ऊन कोणतीच कायमवाही केली नसल्याने त्या दठकाणी
सासाींचा प्रािभ
ु ामव होऊन रुग्णाच्या जजवीताला धोका ननमामण झाला आहे, हे
खरे आहे काय,

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

(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) अींशत: खरे आहे .
औरीं गाबाि

येथील

जजल्हा क्षयरोग

केंद्रातन
ू

सींपण
ू म जजल््यातील

सध
ु ाररत राषरीय क्षयरोग व ननयीं्ण कायम्माची अींमलबजावणी व सननयीं्ण

करण्यात येत.े जजल्हा क्षयरोग केंद्राच्या इमारती सींिभामत िरु
ु स्तीसाठी
सावमजननक बाींधकाम पवभागास कळपवण्यात आलेले आहे . जजल्हा क्षयरोग केंद्र
इमारतीतील तसेच आवारातील स्वच्छता ननयशमतपणे राखण्यात येत.े
(२) प्रश्न उद्भवत नाही.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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मौजे दारफळ (सीना) (ता.माढा, जज.सोलापूर) येथील पुलािर
अपघात होत असल्याबाबत

(४२)

*

३९८९४ प्रा.डॉ.तानाजी सािांत : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे िारफळ (सीना) (ता.माढा, जज.सोलापरू ) येथील सीना निीवरील

कोल्हापरू पध्ितीच्या बींधाऱयावरील सींरक्षक रे शलींग नाहीत, तसेच पल
ु ाला तसे
गेलेले असल्यामळ
ु े दिलीप थोरात नावाच्या व्यक्तीचा पाय घसरून मत्ृ यू

झाल्याची बाब दिनाींक २८ ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यासम
ु ारास ननिशमनास
आली, हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, आतापयंत िोन गायी, िोन बैल, एक याहै स व एक व्यक्ती या

पल
ु ावरुन घसरुन मत्ृ यम
ू ख
ु ी पसल्यामळ
ु े उक्त निीवरील पल
ु ाची तातसीने

िरु
ु स्ती करण्यात यावी याहणून शासनाकसे त्ारी केल्या, सनिशीर मागामने

आींिोलनेही केली असन
ू अद्यापपयमत पा्बींधारे पवभागाचे अधधकारी काहीच
कायमवाही करीत नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

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

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) हे अींशत: खरे आहे .
माहे ऑक््ोबर, २०१७

मध्ये सीना कोळे गाींव धरणातन
ू सीना निीत

परू ननयीं्णासाठी सोसण्यात आलेला पवसगम व स्थाननक ओढे , नाल्यातन
ू
आलेल्या पावसाच्या पाण्यामळ
ु े सीना निीवरील िारफळ को.प.बींधाऱयाचे
काही प्रमाणात नक
ु सान झाले आहे .

श्री.दिलीप थोरात या व्यक्तीचा मत्ृ यू हा बींधाऱयावरुन पाय घसरुन

झालेला नसन
ू सिर व्यक्तीचा मत्ृ यू हा बींधाऱयाच्या बाजूस निीमध्ये अींघोळ
करण्यास गेला असता पाय घसरुन पसून निीच्या प्रवाहात वाहून गेल्यामळ
ु े
झाला आहे, अशी मादहती पोलीस खात्याकसून शमळालेली आहे .
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(२) परु ाच्या पाण्यात काही जनावरे वाहून गेलेली आहे त. को.प.बींधाऱयावरील
स्लॅ बवरून सावमजननक वाहतक
ू करणे अपेक्षक्षत नाही.

(३) को.प.बींधाऱयाचे नक
ु सान झालेल्या कामाींचे िरु
ु स्तीचे अींिाजप्क तयार
करण्यात आले असन
ू पाणीपट्टी वसल
ू ीमधन
ू प्राप्त होणाऱया ननधी अींतगमत
िरु
ु स्ती

कामाींच्या

प्रापणसच
ू ीमध्ये

िारफळ

बींधाऱयाचा

िरु
ु स्ती

कामाींचा

समावेश करण्यात आलेला आहे . प्रापणसच
ू ीस सक्षमस्तरावर मान्यता घेवन
ू
िरू
ु स्तीचे काम करण्याचे ननयोजजत आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

श्री छत्रपती शशिाजी महाराज सिोपचार रुग्णालय, सोलापूर याची
दरु िस्था झाल्याबाबत

(४३)

*

३९८९५ श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सोलापरू

पररसरातील
रुग्णालयात

जजल््यासह

जजल््याींमधून

हजारो

रुग्णाींना

उस्मानाबाि,
श्री

छ्पती

आधार

लातरू ,

िे णारे

गल
ु बगाम,

शशवाजी

पवजापरू

महाराज

रुग्णालय

अथामत

या

सवोपचार
शसव्हील

हॉजस्प्ल, सोलापरू याची िरु वस्था झाल्याचे माहे िससेंबर, २०१७ मध्ये वा
त्यािरयायान ननिशमनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रुग्णालयाला सवम सेवा सपु वधाींचा (उिा. मोसकळीस
आलेल्या इमारती, अींतगमत खराब रस्ते, उजास बाग, स्वच्छतेचा अभाव,

पाककंग सपु वधा, परु े शा प्रमाणात सॉक््र आणण इतर सवम कममचाऱयाींचा त्
ु वसा
आदिींचा) अभाव आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त रुग्णालयाला सवम सोयी सपु वधा उपलब्ध करून
िे ण्यासाठी शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

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

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

डॉ. पांजाबराि दे शमुख िैद्यिीय महाविद्यालय, अमरिती येथील
प्रिेशामध्ये झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत

(४४)

*

३८८१७

श्री.श्रीिाांत

दे शपाांड,े

श्री.दत्तात्रय

सािांत :

सन्माननीय

िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सॉ. पींजाबराव िे शमख
ु वैद्यकीय महापवद्यालय, अमरावती येथे शैक्षणणक
स्

२००८-२००९

पाल्यासाठी

व

असलेल्या

२००९-२०१०
आरक्षक्षत

्या

वषामत

प्रवेशामध्ये

अननवासी

ररक्त

भारतीयाींच्या

जागाींवर

प्रवेशशत

पवद्यार्थयांकसून ननधामररत शशक्षण शल्
ु कापेक्षा अवास्तव जास्तीचे शशक्षण शल्
ु क
घेतले गेल्याचे ननिशमनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अननवासी भारतीय पवद्यार्थयांकररता आरक्षक्षत असलेल्या
ररक्त जागेवर गण
ु ान्
ु मे यािीतील पवद्यार्थयांना सावलन
ू इतर् प्रवेश िे ण्यात

आले असन
ू सॉ. पींजाबराव िे शमख
ु वैद्यकीय महापवद्यालय, अमरावती येथे
शैक्षणणक

स्

२०११-१२

मध्ये

गण
ु वींताींना

सावलन
ू

व्यवस्थापनाच्या

नातेवाईकाींना प्रवेश िे ण्यात आले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त वैद्यकीय महापवद्यालय, अमरावती येथे स्नातकोत्तर

अभ्यास्मासाठी अवैधररत्या ११ पवद्यार्थयांना प्रवेश दिल्याबद्दल महाराषर

आरोग्य पवज्ञान पवद्यापीठ, नाशशकद्वारे रुपये ११ लक्ष इतका िीं स या
महापवद्यालयावर ठोठावला होता, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन त्यानष
ीं ाने सींबधीं धताींवर
ु ग
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

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

सन २००९-१० मध्ये प्रवेशशत पवद्यार्थयांकसून वसल
ू केलेले अनतररक्त

शल्
पावत्या सािर केल्या. त्याींना परत केले
ु क ज्या पवद्यार्थयांनी मळ
ू
असल्याचे ननिशमनास आले आहे .

(२) शैक्षणणक वषम २०११-१२ मध्ये १५ ्क्के अननवासी भारतीय को्यासाठी

राखीव असलेल्या जागाींवर अननवासी भारतीय पवद्यार्थयांना प्रवेश दिलेले
आहे त. त्यामळ
ु े आरक्षक्षत असलेल्या ररक्त जागाींवर गण
ु ान्
ु मे यािीतील
गण
ु वींत पवद्यार्थयांना सावलन
ू प्रवेश झाल्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.

(३) होय, हे खरे आहे . तथापप, यासींिभामतील पवद्यापीठाचे आिे श मा.उच्च

न्यायालयाने रर् याधचका ्माींक ६७४८/२०१५ या प्रकरणातील दिनाींक
३०/०८/२०१६ रोजीच्या आिे शाद्वारे रद्द ठरपवले आहे त.

(४) सॉ.पींजाबराव िे शमख
स्मत
ु
ृ ी वैद्यकीय महापवद्यालय, अमरावती या
सींस्थेच्या पवरोधातील त्ारीच्या अनष
ीं ाने शशक्षण शल्
ु ग
ु क सशमतीच्या दिनाींक
०५/०५/२०१५

रोजीच्या

बैठकीतील

ननणमयानस
ु ार

वैद्यकीय

शशक्षण

व

औषधीद्रव्ये पवभागामाफमत चौकशी करण्याबाबत कळपवण्यात आले होते.

तसेच, इतर प्राप्त त्ारीच्या अनष
ीं ाने वैद्यकीय शशक्षण पवभागाच्या लेखा
ु ग

व िक्षता पथकामाफमत सन २०१५ व २०१६ या वषामत चौकशी करण्यात आली

होती. सिर चौकशीच्या अनष
ीं ाने शल्
ु ग
ु क ननयामक प्राधधकरणास शासनाचे
अशभप्राय सािर करण्यात आले आहे त.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मोखाडा (जज.पालघर) तालुक्यात बालरोग तज्ञ पद भरण्याबाबत
(४५)

*

३८८९३ श्री.आनांद ठािूर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५६०० ला हदनाांि

११ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय सािवजननि
आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मोखासा (जज.पालघर) तालक्
ु यात बालरोग तज्ञ पि ररक्त असल्यामळ
ु े
बालमत्ृ यच्
बालके कुपोपषत होणे, कमी
ू या प्रमाणात वाढ झाली असन
ू
वजनाची बालके जन्माला येणे, पण
ू म वाढ न झालेली बालके जन्माला येणे

इत्यािी वेगवेगळ्या कारणाींनी तालक्
ु यात बालमत्ृ यच
ू े प्रमाण वाढत असल्याचे
माहे िससेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यािरयायान ननिशमनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

शासनाने चौकशी

केली आहे

काय,

चौकशीच्या अनष
ीं ाने बालरोग तज्ञ पि भरण्याबाबत कोणती कायमवाही केली
ु ग
वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ.दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही.

सन २०१७ मध्ये आर बी एस के अींतगमत घेण्यात आलेल्या आरोग्य

शशबीरामध्ये बालरोग तज्ञाींच्या सेवा उपलब्ध करुन िे ण्यात आल्या आहे त.
तसेच शासन आिे श दिनाींक ७ िससेंबर, २०१७ अन्वये बालरोग तज्ञाची

ग्रामीण रुग्णालय, मोखासा येथे ननयक्
ु ती करण्यात आलेली असन
ू सिर
वैद्यकीय अधधकारी दिनाींक २ जानेवारी, २०१८ रोजी रुजू झाले आहे त. तसेच
मोखासा तालक्
ु यातील बालमत्ृ यच
ू े प्रमाण कमी झाले आहे .
(२) प्रश्न उद्भवत नाही.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

बारामती (जज.पुणे) तालुक्यात ’’ग्रामपांचायत बारामती ग्रामीण’’ या
बनािट नािाने ग्रामपांचायत िायवरत असल्याबाबत

(४६)

*

३७६४६ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बारामती (जज.पण
ु े) तालक्
ु यात सन १९८५ ते २०१२ सालापयंत सम
ु ारे

२८ वषामपासन
ू “ग्रामपींचायत बारामती ग्रामीण” या बनाव् नावाने ग्रामपींचायत

कायमरत असल्याची मादहती माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यािरयायान
ननिशमनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ग्रामपींचायतीची ननवसणक
ू तसेच ननधीबाबत महसल
ू आणण
ग्रामपवकास पवभागाला तसेच ग्रामपींचायतीची नोंिणी ्माींक नसलेले ले्रहे स
असलेली कागिप्े याबाबत शासनास मादहती नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी िोषी अधधकाऱयाींवर कारवाई करण्याचे आिे श

पवभागीय आयक्
ु ताींनी दिनाींक ३ जुल,ै २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास दिले होते,
हे ही खरे आहे काय,

53

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने बनाव् ग्रामपींचायतीमध्ये नेमणूक
ु ग
झालेल्या ग्रामसेवक, पवस्तार अधधकारी आणण ग्पवकास अधधकारी याींचेवर
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त तसेच या सींपण
ू म प्रकरणाची
सद्यःजस्थती काय आहे ?

श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१), (२), (३), (४) व (५) हे खरे नाही.

तथापप, बारामती ग्रामीण हा ब्शींकू भाग बारामती नगरपररषिे मध्ये

नगर पवकास पवभागाच्या शासन अधधसच
ू ना दिनाींक २१ नोव्हें बर, २०१२
अन्वये समापवष् करण्यात आला आहे . तत्पव
ू ी सिरील भाग हा बारामती
ग्रामीण या नावाने पींचायत सशमती मळि गणात समापवष् होता.

याप्रकरणी मा.सशमती प्रमख
ु , पींचायती राज सशमती याींचेकसे दिनाींक

२३ नोव्हें बर, २०१५ रोजी प्राप्त झालेल्या ननवेिनाच्या अनष
ीं ाने मा.सशमती
ु ग

प्रमख
ु ाींनी सखोल चौकशी करण्याबाबत दिलेल्या ननिे शास अनस
ु रून शासन

स्तरावरून दिनाींक ०२ िससेंबर, २०१५ रोजीच्या शासन प्ान्वये द्पवसिस्यीय
चौकशी सशमती ननयक्
ु त करण्यात आली. सिर सशमतीने दिनाींक ०७ एपप्रल,

२०१६ रोजी सािर केलेल्या अहवालाच्या अनष
ीं ाने शासनस्तरावरून बारामती
ु ग
ग्रामीण

या

ब्शींकू

भागाकरीता

नजजकच्या

ग्रामपींचायत

अथवा

नगरपररषिे मध्ये समापवष् करण्याची अथवा स्वतीं् ग्रामपींचायत याहणन
ू

घोपषत करण्याची कायमवाही वेळीच का करण्यात आली नाही, त्याकरीता
जबाबिार असणाऱया सवम अधधकारी/कममचारी याींचेवर तसेच सिर भागास

ग्रामपींचायत बारामती ग्रामीण असे नाव िे ण्यास जबाबिार असलेल्या सवम
अधधकारी/कममचारी

याींचेवर

िोषारोपप्

बजावण्यात

येऊन

त्यास

सक्षम

प्राधधकाऱयाची मान्यता घेऊन ककीं वा सक्षम प्राधधकाऱयाच्या मान्यतेसाठी

तात्काळ प्रस्ताव सािर करण्याबाबत पवभागीय आयक्
ु त, पण
ु े याींना शासन
प् दिनाींक २६ ऑक््ोबर, २०१६ अन्वये कळपवले होते. त्याअनष
ीं ाने
ु ग

पवभागीय आयक्
ु त, पण
ु े याींचेकसून दिनाींक १० सप््ें बर, २०१७ रोजीच्या
प्ान्वये तत्कालीन ४ अधधकाऱयाींपवरूद्ध महाराषर नागरी सेवा (शशस्त व
अपील) ननयम, १९७९ अन्वये शशस्तभींग पवषयक कारवाईचा प्रस्ताव प्राप्त
झाला आहे . सिर प्रस्तावावर कायमवाही सरू
ु आहे .
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त्याचप्रमाणे

जजल्हा

पररषि,

पण
ु े

कसून

जजल्हा

पररषिे च्या

अखत्यारीतील तत्कालीन ०३ ग्रामसेवक, ०१ ग्राम पवकास अधधकारी व ०२
पवस्तार अधधकारी असे एकूण
कायमवाही सरू
ु आहे .

६

कममचाऱयाींपवरूद्ध पवभागीय चौकशीची

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

राज्यात आरोग्य विभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत
(४७)

*

३८७१६ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे , श्री.अमरशसांह पांडडत,

श्री.अब्दल्
ु लाखान

दरु ावणी :

ताराांकित

प्रश्न

क्रमाांि

३५६०१

ला

हदनाांि

११ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय सािवजननि
आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात आरोग्य पवभागाींतगमत १२९०५ आरोग्य सींस्था असन
ू ग् “अ” ते

ग् “स” ग्ात एकूण १५१९५ पिे ररक्त असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये
वा त्यािरयायान ननिशमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

तसेच,

राज्यात

शासकीय

रुग्णालयाच्या

नवजात

बालक

बालकाींच्या प्रकृतीची काळजी घेण्यासाठी आवश्यक असणारे

कक्षात

व्हे न््ीले्र

उपलब्ध नसन
व्हे न््ीले्रची यीं्णा वापरण्यासाठी राज्यात तज्ञ सॉक््सम
ू
नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने रुग्णाींना पण
ु ग
ु म क्षमतेने आरोग्य सेवा
शमळणे, ररक्त पिे भरण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

सावमजननक आरोग्य पवभागाींतगमत SNCU (Level- ३) कायमरत

आहे त. वैद्यकीय शशक्षण खात्याच्या हॉस्पी्लमध्ये व्हे न््ीले्र उपलब्ध
असतात.
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(३) महाराषर वैद्यकीय आरोग्य सेवा, ग्-अ (ग्रेस पे रुपये ६६००/- व
त्यावरील) मधील ररक्त पिे भरण्याची कायमवाही सरु
ु आहे .

वैद्यकीय अधधकारी ग्-अ (ग्रेस पे रुपये ५४००) या सींवगामतील ररक्त

पिावर दिनाींक ४

व ५ िससेंबर, २०१७

रोजी समप
ु िे शनाद्वारे

एकूण

३३८ उमेिवाराींना ननयक्
ु ती आिे श ननगमशमत करण्यात आले आहे त. तसेच
दिनाींक

१५/१२/२०१७

रोजीच्या

शासन

ननणमयान्वये

दिघमकाळ

गैरहजर

असणाऱया ८१ वैद्यकीय अधधकाऱयाींना रुजू करुन घेण्याचे आिे श ननगमशमत
करण्यात आले आहे त.

तसेच ग्-क व ग्-स सींवगामतील आरोग्य सेवेतील रुग्ण सेवेशी

सींबधीं धत ७५ ्क्के पिे भरण्याची कायमवाही (कोल्हापरू पररमींसळ वगळून) पण
ू म
झाली आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

हहांगोली जजल्हयातील सामान्य रुग्णालयातील िननष्ट्ठ शलपीिाने
गैरव्यिहार िेल्याबाबत

(४८)

*

३९१६६ श्री.रामराि िडिुते, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय सािवजननि

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

(१) दहींगोली येथील जजल्हा रुग्णालयात रुग्ण शल्
ु क रक्कम स्वीयप्रपींजी
(रुग्णसेवेसाठी अत्यावश्यक खचम) खात्यात जमा न करता कननषठ शलपीकाने

३० लाख ५३ हजार ७९६ रुपयाींचा गैरव्यवहार केल्याची बाब माहे सप््ें बर,
२०१७ मध्ये वा त्यािरयायान ननिशमनास आली, हे खरे आहे काय,

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

(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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डॉ. दीपि सािांत : (१) होय.

दिनाींक १४/०६/२०१७ ते १५/०६/२०१७ च्या पसताळणीअींती ननिशमनास

आले.

(२) होय.

सींबध
ीं ीताला ननलींबबत करण्यात येऊन त्याींचेपवरुध्ि पोलीस स््े शन

दहींगोली येथे दिनाींक ०२/०९/२०१७ रोजी गन्
ु हा िाखल केला आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

ओबीसी मांत्रालयाच्या िामिाजासाठी अधधिारी आणण
िमवचारी िगावची भरती िरण्याबाबत
(४९)

*

३९९४९ अॅड.अननल परब : सन्माननीय विमक्
ु त जाती, भटक्या

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

(१) पवमक्
ु त जाती, भ्क्या जमाती, इतर मागासवगम व पवशेष मागास प्रवगम
कल्याणासाठी

राज्य

शासनाने

सरु
ु

केलेल्या

ओबीसी

मीं्ालयाच्या

कामकाजासाठी आवश्यक असलेल्या अधधकारी आणण कममचारी वगामची भरती
केली नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यािरयायान ननिशनामस आले,
हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

कोणत्याही

नवीन

मीं्ालयाकसे
योजना

ननधीची

अद्यापप

तरति
ु

सरु
ु

होऊ

नसल्यामळ
ु े
शकल्या

पवकासाच्या

नाहीत,

तसेच

मीं्ालयाने नवीन २१ पिाींची मागणी केली असता पवत्त पवभागाने भरतीला
मान्यता दिली नसल्याने नवीन भरतीही झाली नाही, हे ही खरे आहे काय,

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

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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प्रा. राम शशांदे : (१) अींशत: खरे आहे .

(२) नवननशममत पवमक्
ु त जाती, भ्क्या जमाती, इतर मागासवगम व पवशेष
मागास प्रवगम कल्याण पवभागाकररता सन २०१७-१८ या पवत्तीय वषाममध्ये

पवभागाच्या अखत्याररतील योजनाींवरील खचम सामाजजक न्याय व पवशेष

सहाय्य पवभागाींतगमत अथमसक
ीं जल्पय तरति
ु ीतन
ू भागपवण्यात येत आहे . तसेच
उच्चस्तरीय

सशमतीने

मान्यता

दिल्यानस
ु ार

या

पवभागाच्या

दिनाींक

०६/१२/२०१७ रोजीच्या शासन ननणमयान्वये पवभागाकररता २१ पिे मींजूर
करण्यात आली आहे त. सिर पिे भरण्याबाबतची कायमवाही सरु
ु आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यातील अभयारण्यातील मानिी िस्त्याांचे पुनिवसन अभयारण्य
उद्यानाबाहे र िरण्याबाबत

(५०)

*

३७६६५ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफव भाई

जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अभयारण्यातील प्राण्याींच्या सींरक्षणासाठी सींरक्षक्षत अभयारण्य ककीं वा
राषरीय

उद्यानातील

मानवी

वस्त्याींना

सींरक्षक्षत

क्षे्ाबाहे र

पन
ु वमसन

करण्याबाबतचा ननणमय राज्य मींब्मींसळाच्या बैठकीत माहे जानेवारी, २०१८
मध्ये वा त्यािरयायान घेण्यात आला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर ननणमयाच्या अनष
ीं ाने आतापयंत प्रनतक्षेत असलेल्या
ु ग

राज्यातील गावाींतील नागररकाींचे स्थलाींतर करुन ककती सींरक्षक्षत वनक्षे्ातन
ू

स्वतःहून स्थलाींतररत होणाऱया कु्ुींबाींना जशमनीच्या बाजारभावाच्या चारप्
मोबिला िे ण्यात आला आहे वा येत आहे तसेच ककती कु्ुींबबयाींना शासनाच्या
ननयमानस
ु ार जशमनीचा मोबिला अिा करण्यात आला आहे,

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

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) अभयारण्य, राषरीय उद्याने व व्याघ्र प्रकल्पातील

प्राण्याींच्या सींरक्षणासाठी सींरक्षक्षत अभयारण्य ककीं वा राषरीय उद्यानातील

मानवी वस्त्याींना सींरक्षक्षत क्षे्ाबाहे र पन
ु वमसन करण्याबाबतचे धोरण राज्य
शासनाने दिनाींक ०३/११/२०१२ रोजी जाहीर केले. तद्नींतर केंद्र शासनाचा
“भम
ु ी

सींपािन,

पन
ु वमसन

आणण

पन
म थापना
ु स्

करताना

वाजवी

भरपाई

शमळण्याचा पारिशमकतेचा हक्क अधधननयम, २०१३” चा फायिा वन्यजीव
सींरक्षक्षत क्षे्ातील पन
ु वमसन होणाऱया गावाला शमळावा याहणून शेतजशमनीचे
बाजार मल्
ू याच्या चार प् मोबिला राज्य कॅयापा ननधीमधून िे ण्याचा ननणमय
दिनाींक १२/१०/२०१५ रोजी घेण्यात आला.
शासनाच्या

दिनाींक

१०/०१/२०१८

रोजीच्या

सध
ु ाररत

शासन

ननिे शानस
ु ार दिनाींक ०३/११/२०१२ च्या शासन ननणमयानींतर ज्या गावाचे/

कु्ुींबाचे पन
ु वमसन पयामय-१ नस
ु ार झालेले आहे व ज्याींना केवळ रुपये १०.००
लक्ष प्रती कु्ुींब दिलेले आहे त, परीं तु त्याींना कोणतीही शेतजमीन दिली नाही.
जे कु्ुींब शेतजमीन गेल्यामळ
ु े भम
ू ीहीन झालेले आहे, अशा कु्ुींबाींना त्याच्या
जजल््यात

शेती

योग्य

शासकीय

जशमन

उपलब्ध

असल्यास

सींबधीं धत

जजल्हाधधकारी जास्तीत जास्त १ एकर जमीन उपलब्ध करुन िे तील. तसेच
पयामय-२ प्रमाणे पन
ु वमशसत होणाऱया कु्ुींबाींना मळ
ु जशमनीचा मोबिला शशघ्र
शसध्ि गणक पध्ितीप्रमाणे ककीं मत व त्यावर अनतररक्त दिलासा रक्कम ३०%
प्रमाणे पररगणीत करण्यात येईल.

(२) व (३) शासन ननणमय दिनाींक १२/१०/२०१५ नस
ु ार मेळघा् व्याघ्र
प्रकल्पातील पन
ु वमसन पण
ू म झालेल्या २ गावाींमधील १४७ शेतकरी तर पें च

व्याघ्र प्रकल्पातील पन
ु वमसन पण
ू म झालेल्या २ व सरु
ु असलेल्या २ गावातील
३२४ शेतकरी, अशा एकूण ४७१ शेतकऱयाींना जशमनीच्या चार प् मोबिला
िे ण्यात आला आहे .

दिनाींक ०३/११/२०१२ नींतर पन
ु वमशसत झालेल्या गावातील जे शेतकरी

पन
ु वमसनानींतर भशू महीन झाले आहे त त्याींना १ एकर जमीन उपलब्ध करुन
िे ण्याची कायमवाही सींबधीं धत जजल्हाधधकाऱयाींमाफमत सरु
ु करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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जन्मत:च हृदयदोष असलेल्या बालिाांना िैद्यकिय सेिा
उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(५१)

*

३८४३४ आकिव.अनांत गाडगीळ : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि

िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात जन्मत:च हृियिोष असलेल्या बालकाींचे प्रमाण अधधक असन
ू
वैद्यककय सेवा उपलब्ध न झाल्याने ककीं वा उपचाराींसाठी पैसे नसल्याने अनेक

लहान मल
ु ाींना वेळेवर उपचार शमळत नसल्याने मब
ुीं ईत ५०० पेक्षा अधधक
रुग्ण

उपचाराच्या

प्रनतक्षेत

असल्याचे

माहे

िससेंबर,

त्यािरयायान ननिशमनास आले, हे खरे आहे काय,

२०१७

मध्ये

वा

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने रुग्णाींना तात्काळ उपचार उपलब्ध करुन
ु ग
िे ण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही.
माहे

जून,

महानगरपाशलकेंतगमत

२०१७

शालेय

ते

िससेंबर,

आरोग्य

२०१७

कायम्माींतगमत

िरयायान

मनपा

बह
ुीं ई
ृ न्मब
शाळे तील

पवद्यार्थयांची तपासणी करण्यात आलेली आहे . तपासणी िरयायान एकुण

४५ पवद्यार्थयांमध्ये जन्मत: हृियिोष असल्याचे आढळून आले. त्यापैकी
९ पवद्यार्थयांची शस्््ीया पण
ू म करण्यात आली, उवमरीत २५ पवद्यार्थयांवर
उपचार सरू
ु आहे त, ११ पवद्यार्थयांना उपचाराींकरीता पवशेष तज्ञाींकसे सींिभीत
करण्यात आले आहे .

मब
ुीं ईत राषरीय बाल स्वास्थ कायम्माींतगमत पवद्यार्थयांची तपासणी

माहे िससेंबर, २०१७ पासन
ू सरू
ु करण्यात आलेली आहे . तपासणीिरयायान
९ पवद्याथी शस्््ीयेसाठी पा् असल्याचे आढळून आले असन
ू त्यापैकी
२

पवद्यार्थयांची

शस्््ीया

पण
ू म

७ पवद्यार्थयांवर उपचार सरू
ु आहे त.
(२) व (३) प्रश्न उद्भवत नाही.

करण्यात

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

आलेली

आहे .

उवमरीत
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बाशी (जज.सोलापूर) येथे असलेल्या िन विभागाभोिती
तारे चे िांपाऊांड घालण्याबाबत

(५२)

*

३८४२३ श्री.रामहरी रुपनिर, आकिव.अनांत गाडगीळ, श्री.जनादव न

चाांदरू िर, श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती

हुस्नबानू खशलफे, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :(१) बाशी (जज.सोलापरू ) पव
ू म व उत्तर बाजूस असलेल्या बालाघा्च्या

पायर्थयाशी असलेल्या गावाच्या पररसरात रानसुकरे , सायाळ हे प्राणी शेतात
घस
ु न
ू पपकाींचे मोठे नक
ु सान करत असल्याने शेतकऱयाींचे आधथमक नक
ु सान
होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यािरयायान ननिशमनास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वन पवभागाभोवती तारे चे कींपाऊींस नसल्याने रानसुकराींचा
कळप शेतात घस
ु न
ू पपकाींचे नक
ु सान करत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने वन पवभागाभोवती तारे चे कींपाऊींस
ु ग

घालण्याबाबत तसेच नक
ु सानग्रस्त शेतकऱयाींना आधथमक नक
ु सान भरपाई
शमळण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) हे खरे आहे .

(२) व (३) बाशी वनपररक्षे्ात सन २०१७-१८ मध्ये (दिनाींक १०/०२/२०१८
अखेर) वन्यप्राण्याींनी शेतपपकाींचे नक
ु सान केल्याचे १७ प्रकरणे ननिशमनास
आली

आहे त.

प्रचशलत

शासन

ननणमयातील

तरति
ु ीनस
ु ार

उक्त

१७ प्रकरणामध्ये सींबधीं धत नक
ु सानग्रस्त शेतकऱयास रुपये १,३४,७२९/- इतकी
नक
ु सान भरपाई अिा करण्यात आली आहे .

बाशी वनपररक्षे्ातील वनक्षे् हे पवखूरलेल्या स्वरुपातील असल्यामळ
ु े

वनक्षे्ासभोवती तारे चे कींु पण करणे शक्य नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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मौजे तळिडे (ता.राजापूर, जज.रत्नाधगरी) येथील शेतिऱयाांना जशमनी
आणण झाडाांचा मोबदला शमळण्याबाबत

(५३)

*

३८८९६ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.धनांजय मड
ुां ,े

श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर :
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे तळवसे (ता.राजापरू , जज.रत्नाधगरी) येथील ब्रायाहणिे व लघप
ु ा्बींधारे

प्रकल्पासाठीच्या कालव्याींसाठी घेतलेल्या जशमनी आणण झासाींचा मोबिला

शेतकऱयाींना दिला नसल्याचे दिनाींक २९ िससेंबर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास
ननिशमनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, अजन
ुम ा धरणाच्या कालव्यातन
ु तळवसे गावातील शेत जशमनीला

पाणीपरु वठा करण्याचे ननयोजजत असल्यामळ
ु े ब्रायाहणिे व लघप
ु ा्बींधारे धरणाचे
कालवे रद्द करण्यात येणार आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले, त्यानष
ीं ाने शेतकऱयाींना जशमनीचा आणण झासाींचा
ु ग
मोबिला िे ण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे .

तळवसे प्रकल्पाींतगमत उजवा कालवा २.२५ ककलो मी्र लाींबीचा असन
ू

भस
ीं ािन प्र्ीया पण
ू प
ू म झाली आहे व सवम जमीन धारकाींना मोबिला अिा
करण्यात आलेला आहे .

प्रकल्पाच्या साव्या कालव्यावरील क्षे् अजन
ुम ा मध्यम प्रकल्पाव्िारे

शसींधचत करावयाचे ननयोजजत असन
शेतकऱयाींना भभ
ू
ू ासे व फळझासाींचा
मोबिला अिा करणेची कायमवाही प्रगतीपथावर आहे .
(२) अींशत: खरे आहे .
तळवसे

उजवा

कालव्याच्या

२.२५

ककलो

मी्र

लाींबी

पैकी

१.५० ककलो मी्र काम पण
ू म झाले असन
ू उवमररत ०.७५ ककलो मी्र व
१०.११ ककलो मी्र लाींबीचा सावा कालवा पण
म णे रद्द करण्यात येणार आहे .
ू प
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अजुन
म ा प्रकल्पाच्या पवतररकाींची लाींबी वाढवन
ू तळवसे उजव्या कालव्यावरील
२२ हे क््र व साव्या कालव्यावरील २०७ हेक््र असे एकूण २२९ हेक््र क्षे्
शसींधचत करण्याचे प्रस्तापवत आहे .

(३) चौकशी करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.

शेतकऱयाींना भभ
ू ासे व फळझासे इत्यािीींचे मल्
ू याींकन करुन त्याचा

मोबिला अिा करणेची कायमवाही प्रगतीपथावर आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

यितमाळ जजल््यात सौर पथहदिे खरे दीमध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबत
(५४)

*

३८३४४ श्री.हररशसांग राठोड : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) यवतमाळ जजल््यात अनेक ग्रामपींचायतीींनी सौर पथदिव्याींसाठी गज
ु रात
मधील केंद्रीय भींसारच्या िर प्ाचा आधार घेवन
ू लाखो रुपयाींचे सौर पथदिवे
खरे िी केल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये वा त्यािरयायान ननिशमनास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त खरे िीमध्ये सींबधीं धत ग्पवकास अधधकारी आणण
ग्रामसेवकाींनी गैरव्यवहार केल्याचे आढळून आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने सींबधीं धताींवर कोणती कारवाई केली वा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१) यवतमाळ जजल्हयातील १६ तालक्
ु या पैकी केवळ
पींचायत सशमती, पस
ु ि अींतगमत १७ ग्रामपींचायतीमध्ये अहमिनगर येथील

शशवचैतन्य सोलार कींपनीकसून सौर पथदिवे िरप्काद्वारे खरे िी करण्यात
आलेले आहे त. सिर िरप्कास केंद्रीय भाींसार याींचेकसून मान्यता प्राप्त आहे .
(२) नाही.

(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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आमदार स्थाननि वििास ननधी िायवक्रमातील
प्रस्तावित िामास विलांब झाल्याबाबत
(५५)

*

३७७६० श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.विक्रम िाळे , श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अब्दल्
ु लाखान
दरु ावणी : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आमिार स्थाननक पवकास ननधी कायम्म सन २०१६-१७ मधून प्रस्तापवत

केलेली ११ कामे जजल्हाधधकारी, बीस याींनी प्रशासकीय मान्यता दिल्यानींतरही
बीस

जजल्हा

पररषिे ने

या

कामास

कायामरींभ

आिे श

िे ण्यास

दिरीं गाई

केल्याबाबतची त्ार लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक ५ िससेंबर, २०१७ रोजी वा

त्यासम
ु ारास जजल्हाधधकारी,बीस आणण पवभागीय आयक्
ु त, औरीं गाबाि याींचेकसे
केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त कामास कायामरींभ आिे श िे ण्यासाठी झालेल्या पवलींबाची
कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने िोषीींपवरुध्ि कोणती कारवाई केली वा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) व (३) आमिार स्थाननक पवकास ननधी कायम्म सन २०१६-१७ मधन
ू
प्रस्तापवत

केलेल्या

११

कामाींपक
ै ी

७

कामाींचे

कायामरींभ

आिे श

दिनाींक

१४/१२/२०१७ रोजी िे ण्यात आले आहे त. उवमररत ४ कामाींचे कायामरींभ आिे श
ग्रामपींचायत ननवसणूकीची आचारसींदहता लागू झाल्याने िे ता आले नव्हते.

तथापप, आचारसींदहता सींपषु ्ात आल्यानींतर दिनाींक २८/१२/२०१७ रोजी सिर
४ कामाींचे कायामरींभ आिे श ननगमशमत करण्यात आलेले आहे त.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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जजल्हा सामान्य रुग्णालय, चांद्रपूर येथील िांत्राटी िामगाराांचे
समायोजन िरण्याबाबत

(५६)

*

३९२७६ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार,

प्रा.जोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) जजल्हा सामान्य रुग्णालय, चींद्रपरू येथे मागील ८ ते १० वषामपासन
ू काम
करणाऱया १३७ कीं्ा्ी कामगाराींना रुग्णालय प्रशासनाने कामावरुन कमी

केल्याने त्याींनी साखळी उपोषण सरु
ु केल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा
त्यािरयायान ननिशमनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर कीं्ा्ी कामगाराींना कामावरुन कमी करण्याची कारणे
काय आहे त,
(३)

असल्यास, शासकीय वैद्यकीय महापवद्यालयाचे

सीन व सामान्य

रुग्णालयाचे जजल्हा शल्यधचककत्सक याींच्या चक
ु ीच्या ननणमयामळ
ु े या कीं्ा्ी
कामगाराींवर उपासमारीची वेळ आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या कीं्ा्ी कामगाराींचे समायोजन करणे शक्य असताींनाही
त्याींचे समायोजन न करणाऱया अधधकारी व कममचाऱयाींवर शासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(५) असल्यास, या कीं्ा्ी कममचाऱयाींचे समायोजन कधीपयंत करण्यात येणार
आहे, नसल्यास पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) होय.
(२)

जजल्हा

सामान्य

रुग्णालय,

चींद्रपरू

हे

शासकीय

वैद्यकीय

महापवद्यालयाकसे हस्ताींतरीत करण्यात आल्यामळ
ु े कीं्ा्ी कामगाराींना कमी
करण्यात आले होते.
(३) नाही.

(४) अधधषठाता, शासकीय वैद्यकीय महापवद्यालय, चींद्रपरू याींनी कीं्ा्ी

कामगाराींना पव
म त कामावर घेतल्याने सींबधीं धताींवर कारवाईचा प्रश्न उद्भवत
ू व
नाही.

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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साांगली जजल््यातील तािारी उपसाशसांचन योजनेमुळे
वपिे िाळून गेल्याबाबत

(५७)

*

३८५८२ श्री.मोहनराि िदम, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त,

श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर,
श्री.आनांद ठािूर, आकिव.अनांत गाडगीळ, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.हररशसांग राठोड,

प्रा.जोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) साींगली जजल्हयातील ताकारी उपसाशसींचन योजनेचे रब्बी हीं गामातील

पदहले आवतमन मागील िोन मदहन्याींपासन
ू लाींबल्याने पपके वाळून गेल्यामळ
ु े

लाभक्षे्ातील शेतकऱयाींनी आींिोलन केल्याचे माहे िससेंबर, २०१७ मध्ये वा
त्यािरयायान ननिशमनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच ताकारी उपसाशसींचन योजनेच्या अधधकाऱयाींवर फसवणक
ु ीचा गन्
ु हा
िाखल करण्याची मागणी शेतकऱयाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने िोषी अधधकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली
ु ग
वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) ताकारी योजनेचे आवतमन सत्वर चालू करणेबाबत
लाभधारकाींनी क्षेब्य कायामलयास ननवेिने दिलेली आहे त.

ताकारी योजनेचे आवतमन दिनाींक ०७/०१/१८ रोजी सरु
ु करण्यात आले

आहे . रब्बी आवतमन लाींबल्याने
पररजस्थती नाही.

लाभक्षे्ातील पपके

(२) हे खरे नाही.

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

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

वाळून गेली अशी
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पजश्चम विदभावतील धरणातील जलसाठयात घट झाल्याबाबत
(५८)

*

३८१६१ श्रीमती हुस्नबानू खशलफे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पजश्चम पविभामतील पाच जजल््यातील ४८४ धरणाींमधील जलसाठयात घ्

झाली असन
ू ३५ ्क्केच जलसाठा शशल्लक असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८
मध्ये वा त्यािरयायान ननिशमनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने पाणी सींक् ्ाळण्यासाठी या जजल्हयात
ु ग
पाण्याचे ननयोजन करण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीष

महाजन

:

(१)

पजश्चम

पविभामतील

अमरावती

प्रिे शाींतगमत

४८४ प्रकल्पाींमध्ये ३२०४.७० िलघमी सींकल्पीत उपयक्
ु त पाणी साठा असन
ू
दिनाींक

१५/११/२०१७

रोजी

४६.८४

्क्के

(१५०१.१९

िलघमी)

उपयक्
ु त

पाणीसाठा होता. सिर साठयात जानेवारी अखेर १५.३६ ्क्के घ् होऊन
(४९२.०३ िलघमी) ३१.४८ ्क्के (१००८.७६ िलघमी) पाणीसाठा शशल्लक आहे .

(२) सन २०१७-१८ मधील अत्यल्प पजमन्यमानामळ
ु े सींभाव्य पेयजल सींक्
्ाळण्यासाठी सींबधीत जजल्हा पाणी आरक्षण सशमत्याींनी आवश्यक तेथे
प्रकल्प ननहाय पाणीसाठा पेयजलासाठी आरक्षक्षत केला आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मौजे नायरी (ता.सांगमेश्िर, जज.रत्नाधगरी) येथील नायरी
बौध्दिाडी-मराठिाडी या रस्त्याच्या दरु
ु स्तीबाबत
(५९)

*

३८४४५ श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय

दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे,
श्री.अमरनाथ राजरू िर, श्री.सभ
ु ाष झाांबड : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) मौजे नायरी (ता.सींगमेश्वर, जज.रत्नाधगरी) येथील नायरी बौध्िवासी-

मराठवासी या रस्त्याच्या िरु
ु स्तीचे काम जजल्हा पररषिे ने ्प्प्या-्प्प्याने
करण्याचा ननणमय घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरहू रस्त्याचे काम तातसीने सरु
ु करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ांु े : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) प्रश्नाींककत प्र.जज.मा.४७ ते नायरी बौध्िवासी-मराठवासी या ग्रामीण मागम
्. १३८ रस्त्याची िरु वस्था झाली असल्याने जजल्हा पररषिे स रस्ते व पल
ू

िरु
ु स्ती अींतगमत पवपवध योजनाींमधून प्राप्त होणाऱया ननधीमधून अथवा जजल्हा
वापषमक योजनेमधून सिर रस्त्याचे काम प्राथयायाने प्रस्तापवत करण्याबाबत
जजल्हा पररषिे ला सच
ू ना िे ण्यात आल्या आहे त.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

विदभावतील गोसीखद
ु व राष्ट्रीय शसांचन प्रिल्पातील िालव्याच्या
बाांधिाम ननविदे त गैरव्यिहार झाल्याबाबत

(६०)

*

४०११६ श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पविभामतील गोसीखुिम राषरीय शसींचन प्रकल्पातील कालव्याच्या बाींधकाम
ननपविे त गैरव्यवहार झाल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यािरयायान
ननिशमनास आले, हे खरे आहे काय,

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

(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.धगरीष महाजन : (१) नाही.
(२) प्रश्न उद्भवत नाही.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

नाांदेड जजल््यात मजरू ाांना रोजगार ि शसांचन विहीरीांचा
िुशल ननधी शमळत नसल्याबाबत

(६१)

*

३८५३२ श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींिेस जजल्हयात मनरे गा अींतगमत मागील ५ मदहन्याींपासन
हजारो
ू
मजूराींना रोजगार व शसींचन पवहीरीींचा कुशल ननधी शमळत नसल्यामळ
ु े सिर
लाभाथी कजमबाजारी झाले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने लाभाथींना थकीत अनि
ु ग
ु ान िे ण्याबाबत
कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.जयिुमार

रािल

:

(१)

हे

खरे

नाही.

नाींिेस

जजल््यातील

शसींचन

पवदहरीींकररता रुपये १३६.६० लक्ष कुशल ननधी मींजरू करण्यात आलेला आहे .
तसेच, महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनें तगमत मजूराींना
मजूरीचे प्रिान केंद्र शासनाकसून थे् NeFMS या प्रणालीद्वारे त्याींच्या
खात्यात जमा करण्यात येत.े

(२) व (३) नाींिेस जजल््यातील शसींचन पवदहरीींकररता दिनाींक १५ िससेंबर,

२०१७ अन्वये रुपये ९२.६० लक्ष व दिनाींक ३ फेब्रव
ु ारी, २०१८ अन्वये रुपये
४४.०० लक्ष असे एकूण रुपये १३६.६० लक्ष इतका ननधी उपलब्ध करुन
िे ण्यात आलेला आहे .

-----------------
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औरां गाबाद जजल्हा पररषदे तील ननधी अखधचांत असल्याबाबत
(६२)

*

३८५७२ श्री.सभ
ु ाष झाांबड : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाि जजल्हा पररषिे तील अधधकारी - पिाधधकारी याींच्यात समन्वय

नसल्यामळ
ु े को्यवधी रुपयाींचे ननयोजन प्रलींबबत असन
ू को्यवधी रुपयाींचा
ननधी अखधचंत रादहला असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यािरयायान
ननिशमनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने को्यवधी रुपयाींचा ननधी पवकास कामावर
ु ग
खचम न करता अखधचमत ठे वणाऱया िोषी अधधकारी/ कममचारी याींचेवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ांु े : (१) हे खरे नाही.

शासनाकसून प्राप्त होणारे अखधचमत रकमाींचे सींपण
ू म ननयोजन झालेले

आहे व अखधचमत ननधी ३१ माचम, २०१८ पयमत खचम होणार आहे . जजल्हा

वापषमक योजनाींमधील एकूण मींजूर ननयतव्ययाच्या सवमसाधारणपणे ९५%
योजनाींचे ननयोजन करण्यात आलेले आहे . त्याबाबतच्या प्रशासकीय मान्यता,

ताींब्क मान्यतेची कायमवाही करण्यात आली असन
ू ननपविा प्रक्या, कायामरींभ
आिे श/परु वठा आिे श प्रक्या अींनतम ्प्प्यात आहे .
(२) प्रश्न उद्भवत नाही.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

अिोला िन विभागात पदे ररक्त असल्याबाबत
(६३)

*

३८०९७ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला वन पवभागात सम
ु ारे ९७० पिे ररक्त असल्याचे माहे जानेवारी,
२०१८ मध्ये वा त्यािरयायान ननिशमनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सवामधधक वनपाल, वनरक्षक आणण वनपररक्षे् अधधकाऱयाींची
पिे ररक्त आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वनपालाींची ३ हजार २५ पिे मींजूर असताना ३६३ पिे अजूनही
भरलेली नसन
वनरक्षकाींच्या ९ हजार ४६१ पिे मींजरू असन
ू
ू , त्यापैकी
४८२ पिे ररक्त आहे त तर मख्
ु य वनसींरक्षकाींची ३५ पिे मींजूर असन
ू िोन पिे
ररक्त आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, वनसींरक्षक, उप वनसींरक्षक, सहायक वनसींरक्षक ही वररषठ
अधधकाऱयाींची पिे मोठया प्रमाणावर ररक्त असन
ू वन पवभागाच्या कारभारात
अननयशमतता दिसन
ू येत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने उक्त पिे भरण्याबाबत कोणती कायमवाही
ु ग
केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) हे खरे नाही.

अकोला वनपवभागात ग्-अ ते स या सींवगामत एकूण २५५ पिे मींजूर

असन
ू त्यापैकी एकूण १७ पिे ररक्त आहे त.
(२) हे खरे नाही.

वनपररक्षे् अधधकारी याींची ०, वनपालाींची ८ व वनरक्षकाींची ४ अशी

एकूण १२ पिे ररक्त आहे . त्यामळ
ु े वनपाल, वनरक्षक व वनपररक्षे् अधधकारी
याींची सवामधधक पिे ररक्त आहे .
(३) हे अींशतः खरे आहे .
वनपवभागात

वनपाल,

वनरक्षक

व

खालीलप्रमाणे मींजूर, भरलेली व ररक्त पिे आहे .
सींवगम

मख्
ु य

वनसींरक्षक

मींजूर पिे

भरलेली पिे

वनपाल

३०२५

२५९४

४३१

वनरक्षक

९४६१

९०४३

४१८

२९

२४

५

मख्
ु य वनसींरक्षक

ररक्त पिे दिनाींक

३१/०१/२०१८ रोजी

याींची
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(४) हे खरे नाही.

वनपवभागात वनसींरक्षक, उपवनसींरक्षक, सहाय्यक वनसींरक्षक याींची

खालीलप्रमाणे मींजूर व ररक्त पिे आहे .
सींवगम

मींजरू पिे

भरलेली पिे

ररक्त पिे दिनाींक

वनसींरक्षक

१८

१६

२

उप वनसींरक्षक

६०

६०

०

सहाय्यक वनसींरक्षक

३१६

२५१

६५

३१/०१/२०१८ रोजी

वनसींरक्षक व मख्
ु य वनसींरक्षक पिावर पिोन्नती िे ण्यासाठी भा.व.से.

अधधकाऱयाींची अन्
ु मे १४ वषम व १८ वषम सेवा पण
ू म होणे आवश्यक आहे .
त्याप्रमाणे अधधकारी उपलब्ध नसल्याने सिर ररक्त पिे भरता येवू शकत
नाहीत. सहाय्यक वनसींरक्षक सींवगामची ६५ ररक्त पिाींपक
ै ी ४९ पिे पिोन्नती
कोट्यातील

व

१६

पिे

सरळसेवेची

आहे त.

सरळसेवेचे

११

सहाय्यक

वनसींरक्षक हे माचम-२०१८ मध्ये प्रशशक्षण पण
ू म होवन
ू वनपवभागात रुजू होणार
आहे त. तसेच पिोन्नती कोट्यातील ४९ पिे ही वनक्षे्पाल सींवगामतन
ू

पिोन्नतीने सहाय्यक वनसींरक्षकाींची पिे भरण्याची कायमवाही सरु
ु आहे .
त्यामळ
ु े पिे भरणेबाबत वनपवभागाचे कारभारात कोणतीही अननयशमतता
नाही.

(५) ररक्त पिे भरण्याबाबत वरीलप्रमाणे कायमवाही सरु
ु असल्याने व पिे

भरण्याबाबत अननयशमतता झाली नसल्याने चौकशी करण्याची बाब उपजस्थत
होत नाही. त्यामळ
ु े प्रकरणी पवलींब झालेला नाही.
-----------------
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ठाणे जजल्हा शासिीय रुग्णालयाची पुनबाांधणी िरण्याबाबत
(६४)

*

३९६२३ श्री.जगन्नाथ शशांदे, अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.किरण पािसिर,

श्री.नरें द्र पाटील, अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि
िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

ठाणे

शहरातील

ठाणे

जजल्हा

शासकीय

रुग्णालयाची

पन
ु बांधणी

करण्याच्या प्रस्तावास शासनाने मींजुरी िे ऊन त्यासाठी आवश्यक त्या ननधीची
तरति
ू केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर रुग्णालयाच्या िरु
ु स्तीच्यावेळी जजल््यातील रुग्णाींची
गैरसोय होऊ नये याहणून या रुग्णाींची तात्परु ती सोय ठाण्याच्या वागळे इस््े ्

पररसरातील कामगार रुग्णालयात करण्याबाबत शासनाने ननणमय घेऊन,
त्यासाठी

केंद्र

सरकारच्या

सींबधीं धत

पवभागाकसून

नाहरकत

शमळपवण्याची प्रक्या सरु
ु केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

प्रमाणप्

(३) असल्यास, ठाण्याच्या कामगार रुग्णालयातील शस््क्या कक्ष बींि असन
ू
तेथे मलेररया, ताप आणण अनतसाराच्या रुग्णाींवरच उपचार केले जातात, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, २०० खा्ाींची क्षमता असलेल्या या रुग्णालयात केवळ

५० रुग्णाींवर उपचार होत असताना ते पण
ू म क्षमतेने चालवण्यासाठी शासनाने
कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) हे खरे आहे .

राज्य कामगार पवमा योजना रूग्णालय ठाणे हे ३७ वषम जन
ु े

असल्याने त्याींचे माचम, २०१७ मध्ये करण्यात आलेल्या स्रक्चरल ऑसी्च्या

अहवालानस
ु ार सिर इमारतीची मोठ्या प्रमाणात पवशेष िरू
ु स्ती करणे

आवश्यक आहे . यामध्ये शस््क्या गह
ु स्तीचा समावेश असन
ू सिर
ृ ाच्या िरू

पवशेष िरू
ु स्तीची कामे पण
ू म झाल्यानींतर सिर रूग्णालयातील शस््क्या गह
ृ
सरू
ु करण्यात येईल.
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(४) सद्य:जस्थतीत सिर रूग्णालयाकरीता रूग्णसींख्येच्या आधारे १०० खा्ा
कायामजन्वत

करण्याकरीता

असन
ू

राज्य

करण्यात येत आहे .

स्रक्चरल

कामगार

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

ऑसी्च्या
पवमा

अहवालानस
ु ार

महामींसळामार्फमत

पवशेष

पढ
ु ील

िरू
ु स्ती

कायमवाही

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

अिोट (जज.अिोला) तालुक्यातील एिा होशमओपॅधथि महाविद्यालयाने
शल्
ु ि ननजश्चतीचा प्रस्ताि सादर िेला नसल्याबाबत

(६५)

*

३७८४३ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अको् (जज.अकोला) तालक्
ु यातील एका होशमओपॅधथक महापवद्यालयाने
सहा वषे शल्
ु क ननजश्चतीचा प्रस्ताव दिला नसल्याचे तसेच अमरावतीतील

एका नशसंग महापवद्यालयाने िे खील शल्
ु क ननजश्चतीसाठी बनाव् कागिप्े
आणण खो्ी मादहती दिल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यािरयायान
ननिशमनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त िोन्ही महापवद्यालयाने पवकास ननधीचा पैसा पप्रद्ींग

आणण स््े शनरी खचामसाठी तर राखीव ननधी याहणन
ू वगम केलेली रक्कम
पवजेच्या बबलासाठी खचम केल्याचे िाखपवण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने िोन्ही महापवद्यालयाींवर कोणती िीं सात्मक
ु ग
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) होशमओपॅधथक मेिसकल कॉलेज, अको् रोस, अकोला
या महापवद्यालयाने शल्
ु क ननयामक प्राधधकरणास शल्
ु क ननजश्चतीचा प्रस्ताव
गत सहा वषामपासन
सािर केलेला नाही हे खरे आहे . तसेच, फ्लोरे न्स
ू

नाई्ीींगेल नशसंग स्कूल, अमरावती या नशसंग पवद्यालयाने प्राधधकरणास
शल्
ु क ननजश्चतीसाठी चुकीची मादहती सािर केल्याचे ननिशमनास आलेले आहे .
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(२) अकोला येथील होशमओपॅधथक मेिसकल कॉलेज याींनी शल्
ु क ननजश्चतीचा

प्रस्ताव प्राधधकरणास सािर केलेला नसल्यामळ
ु े पवकास ननधीचा पैसा पप्रद्ींग

आणण स््े शनरी खचामसाठी तर राखीव ननधी याहणून वगम करण्यात आलेली
रक्कम पवजेच्या बबलासाठी खचम केल्याचे ननिशमनास आले नाही. तथापप,
अमरावती येथील सींस्थेबाबतची बाब खरी आहे .

(३) अकोला येथील होशमओपॅधथक महापवद्यालयाने शल्
ु क ननजश्चतीचा प्रस्ताव
सािर न केल्याने शल्
ु क ननयामक प्राधधकरणाकसून नो्ीस िे ण्यात आल्या

आहे त. तसेच, प्रस्ताव सािर न केल्याने त्याींना रुपये १,००,०००/- ची
िीं सात्मक कारवाई करण्यात आली होती. सींस्थेने सिर िीं स सी.सी. द्वारे

प्राधधकरणास भरला असन
ू शैक्षणणक वषम २०१८-१९ चा प्रस्ताव अींनतम शल्
ु क
ननजश्चतीसाठी सािर केला आहे . त्यावर कायमवाही होऊन शल्
ु क ननजश्चत
करण्यात आले आहे . परीं त,ू अमरावती येथील नशसंग महापवद्यालयाच्या

प्रस्तावाची छाननी केली असता ््
ु ी आढळून आल्याने त्याींना नो्ीस
पाठपवण्यात

आली

असन
ू

सींस्थेने

खल
ु ासा

पाठपवला

आहे .

सिर

महापवद्यालयाचे शल्
ु क ननजश्चतीचा प्रस्ताव अद्यापपयंत शल्
ु क ननयामक
प्राधधकरणाकसे कायमवाहीसाठी प्रलींबबत आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

ब्रम्हगव्हाण उपसा जलशसांचन योजनेबाबत
(६६)

*

३८७२० श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे , श्री.अमरशसांह पांडडत,

श्री.अब्दल्
ु लाखान

दरु ावणी :

ताराांकित

प्रश्न

क्रमाांि

३५३७९

ला

हदनाांि

११ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय जलसांपदा
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पैठण (जज.औरीं गाबाि) तालक्
ु यातील ५५ गावातील पाणी ्ीं चाईवर मात
करण्यासाठी सन २००९ मध्ये २२२ को्ी रुपयाींची ब्रयाहगव्हाण उपसा

जलशसींचन योजना मींजरू केली असन
ू ही योजना पण
ु म झाल्यास ककमान ५५
गावाींना शसींचन व पपण्यासाठी पाणी शमळणार आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या योजनेवर आतापयंत केवळ रुपये ९७ को्ी खचम झाला

असन
ू रुपये २५० को्ी रुपयाींची आवश्यकता असताींना सन २०१७-१८ मध्ये
केवळ ५ को्ी रुपयाींची तरति
ु केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, हा प्रकल्प पण
ु म करण्यासाठी आवश्यक असणारा ननधी
उपलब्ध करुन िे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे .
ब्रयाहगव्हाण

उपसा

शसींचन

योजनेद्वारे

पैठण

तालक्
ु यातील

५५ गावाींच्या एकूण १८७८७ हे क््र क्षे्ास शसींचनाचा लाभ शमळणे सींकजल्पत
आहे . या उपसा शसींचन योजनेत ५५ गावाींच्या पपण्याच्या पाण्याचा समावेश
नाही.

(२) होय.

या योजनेची अद्ययावत ककीं मत रुपये ५२१.१३ को्ी असन
या
ू

योजनेवर आतापयंत (िससेंबर, २०१७ अखेर) रुपये १४२.६५ को्ी खचम झाला
आहे . योजनेची ०१/०१/२०१८ रोजीची उवमररत ककीं मत रुपये ३७८.४८ को्ी

इतकी आहे . सन २०१७-१८ कररता रुपये ५.०० को्ीची तरति
ू मींजूर आहे . या

व्यनतररक्त भस
ीं ािनाकरीता अनतररक्त रुपये २०.०० को्ीींची तरति
ू प
ू करण्यात
आली आहे .

(३) व (४) राज्याच्या अथोपायाची जस्थती व मा.राज्यपाल महोियाींच्या
ननिे शानस
ु ार मराठवासा पवभागास उपलब्ध होणारा ननधी तसेच प्रकल्पाचे

सद्य:जस्थतीनस
ु ार प्राधान्य्म पवचारात घेऊन ननधी उपलब्ध करुन िे ण्याचे
ननयोजन आहे .

-----------------
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वित्त विभागाने खचावत िपात िेल्याबाबत
(६७)

*

३९९५१ अॅड.अननल परब : सन्माननीय वित्त मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) शेतकरी कजममाफी, वस्तु व सेवा कर (जीएस्ी) वीज सवलत आणण

शसींचन प्रकल्पासाठीची तरति
ू , आदिमळ
ु े पवत्त पवभागाने इतर खचामत कपात
केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तशा आशयाचे पवत्त पवभागाने सवम पवभागाींना पररप्क
पाठपवले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कोणकोणत्या पवभागाच्या खचामच्या परु क मागण्यामध्ये कपात
करण्यात येणार आहे ?

श्री.सध
ीं ल्पात समापवष्
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१), (२) व (३) राज्याच्या अथमसक

करण्यात आलेला ननधी वषामच्या सरु
ु वातीस पवतरीत करताना मागील वषामच्या
खचामचा कल व वषमभरामध्ये ्प्प्या-्प्प्याने प्राप्त होणारा महसल
ू तसेच
वषमभरात अचानक उद्भवणारा अनपेक्षक्षत / तातसीचा खचम याबाबी पवचारात

घेऊन, ननधी पवतरणाची मयामिा ननजश्चत करण्यात येत.े त्यानस
ु ार सन २०१७-

१८ या आधथमक वषामच्या प्रथम नऊमाही करीता दिनाींक १८/०४/२०१७ च्या
पररप्कान्वये ननधी उपलब्ध करुन दिला होता. तथापप, राज्य शासनाने
शेतकऱयाींसाठी पवपवध कजम माफी व प्रोत्साहन पर लाभ िे ण्याचा जाणीवपव
म
ू क

ननणमय घेतल्याने तसेच वस्तु व सेवा कर पवषयक (GST) कायद्यामळ
ु े
महानगरपाशलकाींना द्यावयाची भरपाई व सिरील खचम प्राथयायाने करावयाचा

असल्याने दिनाींक ३० जून, २०१७ च्या पररप्कान्वये महसल
ू ी खचामचा ७०%
व भाींसवली खचामचा ८०% इतका ननधी उपलब्ध करुन िे ण्यात आला आहे .

राज्यास ्प्प्या-्प्प्याने प्राप्त होणारा महसल
ू व पवतरीत ननधीच्या

झालेल्या खचामचा पवननयोग याअनष
ीं ाने वरील ननधी पवतरणाच्या मयामिेत
ु ग
दिनाींक १ फेब्रव
ु ारी व ६ फेब्रव
ु ारी, २०१८ च्या पररप्कान्वये वाढ करण्यात

आली आहे . त्यानस
ु ार आता आमिार स्थाननक पवकास कायम्म, जजल्हा
वापषमक योजना, शेतकऱयाींसि
ीं भामतील मनरे गा, पपक पवमा इत्यािी योजना,

मित व पन
ु वमसन, केंद्र परु स्कृत कायम्म व त्यानरु
ु प राज्य दहस्सा
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तसेच बाींधील खचामचा उिा. वेतन, मजरू ी, ननवत्ृ तीवेतन, िरू ध्वनी, वीज पाणी,
भासेपट्टी व कर, आहार खचम, शस््े व िारुगोळा, पेरोल, तेल व वींगण,

शशषयवत्ृ ती / पवद्यावेतन, सहायक अनि
ु ाने (वेतन), व्याज, कजम / परतफेस
इत्यािी बाबीींवरील ननधी सींपण
म णे (१००%) पवतरीत करण्यास मान्यता
ू प
दिलेली आहे . याव्यनतररक्त पवकासात्मक बाबीींवरील खचामसाठी पवभागाींचे

ननयोजन असल्यास त्याबाबतचा पण
ु म ननधी पवतरीत केला जाईल. यामध्ये
परु वणी मागण्याींद्वारे अथमसक
ीं ल्पीत केलेल्या ननधीचाही समावेश असल्याने
परु क मागण्याींमध्ये कपात करण्यात येणार आहे, असे याहणणे योग्य होणार
नाही.

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

यितमाळ येथील िसांतराि नाईि शासिीय महाविद्यालयाने
शल्
ु ि िाढ िेल्याबाबत
(६८)

*

३७७१६ श्री.हररशसांग राठोड : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) यवतमाळ येथील वसींतराव नाईक शासकीय महापवद्यालयाने गरीब
रुग्णाींच्या उपचारासाठी करण्यात येणाऱया शल्
ु कात वाढ केल्याचे माहे िससेंबर,
२०१७ मध्ये वा त्यािरयायान ननिशमनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ही िर वाढ शासन ननयमानस
ु ार करण्यात आली असन
ू , शस्ी
स्कॅन, सोनोग्राफी, लहान-मोठ्या शस््क्या, एक्स रे आणण रक्त तपासणी
याींच्या शल्
ु कातही वाढ केली जाणार आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने िर वाढ रद्द करण्याबाबत कोणती
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) नाही. शासन ननणमय दिनाींक ४/७/२०१७ अन्वये
िाररद्र्य रे षख
े ालील (BPL) गोर-गरीब रूग्णाींना मोफत वैद्यकीय सेवा
िे ण्याबाबत ननणमय घेण्यात आला आहे .
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(२) शासन ननणमय दिनाींक २०/११/२०१७ अन्वये केलेली रूग्ण शल्
ु कवाढ ही
आठ वषांनत
ीं र प्रथम राज्य शासनाने लागू केलेली आहे . वास्तपवक पाहता

रूग्ण शल्
ु कामध्ये महागाईच्या प्रमाणात प्रनतवषी वाढ होणे अपेक्षक्षत आहे .
परीं तू याचा सारासार बोजा सामान्य नागरीकाींवर पसू नये याहणन
ू शासन
प्रनतवषी िरवाढ करीत नाही.

(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

िैद्यिीय खचावच्या प्रनतपूती दे यिास मांजरु ी दे ण्याबाबत
(६९)

*

३७७६१ श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.धनांजय मड
ांु ,े श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.विक्रम िाळे , श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ावणी, श्री.नरें द्र
पाटील : सन्माननीय वित्त मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सायशलसीस उपचाराींसाठी वैद्यकीय खचामच्या प्रनतपत
ू ी िे यकास मींजुरी

िे ण्यासाठी पवलींब लावला जात असल्याची त्ार लोकप्रनतननधीींनी सींचालक,

लेखा व कोषागारे याींचेसह इतर कायामलयाकसे दिनाींक १८ नोव्हें बर, २०१७
रोजी वा त्यासम
ु ारास केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, लोकप्रनतननधीींची वैद्यकीय िे यके मींजूर करण्यासाठी पैसे
मागणाऱया अधधकारी आणण कममचारी याींच्यापवरुध्ि कारवाई करण्यात आली
आहे काय,

(३) तसेच बीस कोषागार कायामलयातन
ू िे यकाींच्या प्रती इतर कायामलयास न
पाठपवता बनाव् िस्तऐवज तयार करुन पाठपवण्यात आले, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन िोषीींपवरुध्ि कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) होय.
(२) ते (४) चौकशी सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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िडेगाि (जज.साांगली) तालुक्यातील तािारी, म्है साळ ि टें भू
या शसांचन योजनेच्या िीज दे यिाबाबत

(७०)

*

३८५८५ श्री.मोहनराि िदम, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त,

श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.आनांदराि पाटील,
श्री.रामहरी रुपनिर, आकिव.अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरिर :
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कसेगाव (जज.साींगली) तालक्
ु यातील ्ीं चाईच्या काळातील ताकारी, याहै साळ

व ्ें भू या शसींचन योजनेच्या वीज िे यकाची रक्कम रुपये १६ को्ी असन
ू ती
भरण्यासाठी

जजल्हाधधकारी कायामलयामाफमत पाठपवण्यात आलेला प्रस्ताव

राज्याच्या मित व पन
ु वमसन पवभागाकसे मींजूरीसाठी प्रलींबबत असल्याचे माहे
िससेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यािरयायान ननिशमनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पररणामी तीन शसींचन योजनाींचे आवतमन लाींबले असल्याचे
आढळून आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ्ीं चाईच्या काळातील वीज िे यक भरण्यासाठी सिर प्रस्ताव

शासनाच्या मित व पन
ु वमसन पवभागाने तातसीने मींजूर करावा अशी मागणी
तीन योजनाींच्या लाभक्षे्ातील शेतकरी वगामतन
ू होत आहे, हे ही खरे आहे
काय,

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

(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही.

महसल
ू व वन पवभाग, शासन ननणमय दिनाींक ०६ जानेवारी, २०१८

अन्वये पवद्यत
ु िे यकापो्ी (पवलींब िे यक शल्
ु क, थकबाकी, थकीत व्याज
वगळून) ्ीं चाई ननधीतन
ू एकूण रुपये १४.१३ को्ी ननधी मींजूर करण्यात

आला असन
ू सिर ननधी जजल्हाधधकारी, साींगली याींचे कायामलयीन आिे श
दिनाींक १०/०१/२०१८ अन्वये उपलब्ध करुन िे ण्यात आला आहे .
(२) प्रश्न उद्भवत नाही.
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(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

विष्ट्णूपुरी (जज.नाांदेड) प्रिल्पातून िालव्यात पाणी िाहून नेणाऱया
पाइपलाईनला गळती लागल्याबाबत
(७१)

*

३८५३८ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.सभ
ु ाष झाांबड,

प्रा.जोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) नाींिेस जजल््यातील पवषणूपरु ी प्रकल्पातन
ू कालव्यात सोसण्यासाठी पाणी
वाहून नेणाऱया पाइपलाईनला मोठया प्रमाणात गळती लागली असल्याचे माहे
जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यािरयायान ननिशमनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ही गळती रोखण्यासाठी सींबधीं धताींनी कायमस्वरुपी उपाययोजना

न करता त्यावर पोते ्ाकून पाण्याची गळती थाींबपवण्याचा प्रयत्न केला परीं तू
ही गळती न थाींबता पाईपलाईनच्या आजुबाजूला पाणी साचत आहे, हे ही खरे
आहे काय,

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

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) खरे आहे,

(२) व (३) सिर पाईपलाईन ही २८ वषम जुनी असन
ू , पाईपलाईनला काही
दठकाणी नछद्रे पसलेली होती, जोसपट्टी मधून काही दठकाणी पाणीगळती
ननिशमनास आली होती, सिरची िरु
ु स्ती कामे तातसीने पण
ू म करुन पाणीगळती

बींि करण्यात आली आहे . तथापप, पाणीपाळी सरु
ू असताींना पाण्याच्या
िाबामळ
ु े रबर सील बिलने शक्य होत नाही त्यामळ
ु े पाणी पाळीतील िोन्ही
पाळ्यातील

अींतरातील

अत्यल्प

कालावधीत

काम

होत

नाही,

त्यामळ
ु े

तात्परु त्या स्वरुपात बारिाण्याींचा वापर करुन पाणीगळती थाींबपवण्याचा प्रयत्न
करण्यात आला आहे .
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पाणी गळती कायमस्वरुपी बींि करण्याच्या अनष
ीं ाने उपाययोजना
ु ग

सच
ू पवण्याबाबत

मध्यवती

सींकल्पधच्

सींघ्ना,

नाशशक

याींना

पवनींती

करण्यात आली आहे . याींब्की पवभागातफे पाणीगळती सींिभामत उध्िरण

नशलकेची पाहणी करून, प्रसरण साींध्याचे रबर सील बिलपवण्याची कामे व
प्रकल्पावरील इतर अनष
ु धीं गक कामे याींची पवशेष िरु
ु स्ती करणे शासनाच्या
पवचाराधीन आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
-----------------

भाांबेरी (जज.अिोला) येथील आयुिेहदि रुग्णालय बांद असल्याबाबत
(७२)

*

३८११५ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य

ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) भाींबेरी (जज.अकोला) येथील पींचगव्हाण प्राथशमक केंद्राींतगमत येत असलेले
आयव
ु ेदिक रुग्णालय अनेक मदहन्याींपासन
ू बींि असल्याचे माहे जानेवारी,
२०१८ मध्ये वा त्यािरयायान ननिशमनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रुग्णालय बींि असल्याने रुग्णाींना परत जावे लागत आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त रुग्णालयातील पररचारीकाींचे पिही ररक्त आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने आयव
ु ग
ु ेदिक रुग्णालय सरु
ु करण्याबाबत व
पररचारीकाींची पिे भरण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

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

(३) पररचारीका प्रसपवका हे पि आरोग्य उपकेंद्राींकरीता मींजूर असन
ते
ू
भरलेले आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

आजारी रुग्णाांना द्यािी लागणारी औषधे ई-िे बबल
प्रणालीतन
ू िगळण्याबाबत
(७३)

*

४००७४ श्री.जगन्नाथ शशांदे : सन्माननीय वित्त मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) केंद्र शासनाने एका दठकाणाहून िस
ु ऱया दठकाणी घेऊन जाणाऱया मालाच्या
हालचालीवर लक्ष ठे वण्यासाठी ई-वे बबल प्रणाली लागू केली असन
ू , त्याची

अींमलबजावणी महाराषर राज्यात दिनाींक १ फेब्रव
ु ारी, २०१८ पासन
ू करण्यात
आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आजारी रुग्णाींना द्यावी लागणारी औषधे या ई-वे बबल
प्रणालीतन
ू वगळावीत असे ननवेिन महाराषर राज्य औषध पव्ेता सींघ्नेने
मा.मख्
ु यमीं्ी, मा.पवत्त मीं्ी, आयक्
ु त, राज्य कर आयक्
ु त, वस्तू व सेवा कर
पवभाग याींना दिनाींक १० जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास दिले आहे, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने राज्यात औषध पव्ीबाबत राजस्थान सरकार प्रमाणे ई-वे बबल
ु ग
प्रणाली वगळण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) हे खरे नाही. एका दठकाणपासन
ू िस
ु ऱया दठकाणी
घेऊन जाणाऱया मालाच्या वाहतक
ु ीकररता आवश्यक ई-वे बबल प्रणाली स्थधगत
ठे वण्यात आली आहे .
(२)

आजारी

रुग्णाींना

द्यावी

लागणारी

औषधे

ई-वे

बबल

प्रणालीतन
ू

वगळण्याबाबतचे ननवेिन शासनास प्राप्त झाल्याचे ननिशमनास आलेले नाही.
(३) लागू नाही.

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
----------------डॉ. अनांत िळसे

विधान भिन :
मुांबई.

प्रधान सधचि,

महाराष्ट्र विधानपररषद

______________________________________________________
मुद्रणपूवम सवम प्रक्या महाराषर पवधानमींसळ सधचवालयाच्या सींगणक यीं्णेवर करण्यात आली आहे .
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

