महाराष्ट्र विधानपररषद
दस
ु रे अधधिेशन, २०१८
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
गरु
ु िार, ददनाांि ०५ जुल,ै २०१८ / आषाढ १४, १९४० (शिे)
(१)

वित्त ि ननयोजन, िने मांत्री

(३)

िैद्यिीय शशक्षण, जलसांपदा ि लाभक्षेत्र

(२)

ग्रामवििास, मदहला ि बालवििास मांत्री
वििास मांत्री

(४)

सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री

(५)

याांचे प्रभारी विभाग

जलसांधारण, राजशशष्ट्टाचार, विमक्
ु त जाती,
भटक्या जमाती, इतर मागासिगव ि विशेष
मागास प्रिगव िल्याण मांत्री

(६)

रोजगार हमी, पयवटन मांत्री

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ८६
-------------------------------------

राज्यातील अनाथ विद्यार्थयाांना नोिरीमध्ये आरक्षण दे ण्याबाबत
(१)

*

४१८३८ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे , श्री.अमरशसांह पांडित,

श्री.आनांद

ठािूर,

श्री.ख्िाजा

श्री.किरण

पािसिर,

बेग,

श्री.हे मत
ां

टिले,

अॅि.राहुल

नािेिर,

विद्या

चव्हाण,

श्री.रामराि िििुते, श्री.सनु नल तटिरे , श्री.धनांजय मि
ुां ,े श्री.नरें द्र पाटील,
अॅि.जयदे ि

गायििाि,

श्रीमती

श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.अननल भोसले, श्री.पररणय फुिे : सन्माननीननी
ि बालवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का

:-

मदहला
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(१) अननीाथ मल
ु ाींननीा कोणताही जात चा दाखला ननीसल् ाननीे त ाींननीा अननीेक
अडचण च
ीं ा

सामननीा

करावा

लागत

असननी
ू

शासकी

व

नननीमशासकी

ननीोकरीपासननी
ु वींचचत रहावे लागत असननी
ू शासननीाननीे त ाींच् ासाठी ननीोकरी व
शशक्षणामध् े १ ्क्का आरक्षण दे ण् ाचा नननीणण
वा त ादरम् ाननी घेतला आहे , हे खरे आहे,

माहे जाननीेवारी, २०१८ मध् े

(२) असल् ास, ननीोकरी व शशक्षणाचा लाभ घेण् ासाठी सींबचीं ित ववभागाननीे

अननीाथ प्रमाणपत्राच अ् घातली असननी
ू मराठवाड ात ल अननीाथ ववद् ार्थ ाांकडे
प्रमाणपत्र ननीसल् ाननीे त ाींननीा लाभ घेता

ेत ननीाही, हे ही खरे आहे का ,

(३) असल् ास, उपरोक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश त
का

आढळूननी आले व त ाननीष
ीं ाननीे अननीाथ ववद् ार्थ ाांननीा जात चा दाखला
ु ग

दे ण् ाबाबत कोणत का व
ण ाही केली वा करण् ात
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

आहे त ?

ेत आहे ,

श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) हो .

(२) अननीाथ मल
ु ाींननीा ददननीाींक ०६/०६/२०१८ व ददननीाींक ०९ मे, २०१८ च् ा शासननी
नननीणण ान्व े ववभाग

उपा क्
ु त, मदहला व बाल ववकास

प्रमाणपत्र ववतरीत करण् ाच का व
ण ाही करण् ात
(३) व (४) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

ेत आहे .

ाींच् ाव्दारे अननीाथ

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

शासिीय, ननमशासिीय िमवचारी तसेच शशक्षि याांना सातिा िेतन
आयोग लागू िरण्याबाबत
(२)

*

४१२७४ श्री.विक्रम िाळे , श्री.सनतश चव्हाण, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मत
ां

टिले, श्री.किरण पािसिर, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िाजा
बेग, श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.सनु नल तटिरे , श्री.धनांजय
मि
ुां ,े अॅि.जयदे ि गायििाि, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.रामराि िििुते,

श्री.पररणय फुिे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३८९४८ ला ददनाांि ६ माचव, २०१८
रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीननी
खुलासा करत ल का

:-

वित्त मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
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(१) शासकी , नननीमशासकी
उच्च माध् शमक शशक्षक

कमणचारी तसेच प्राथशमक, माध् शमक आणण

ाींननीा सातवा वेतननी आ ोग लागू करावा, पाच

ददवसाींचा आठवडा करुननी त ाींचे सेवानननीवतृ त चे व
इतर प्रलींबबत मागण् ाींसाठी लवकर

नननीणण

६० करण् ाबाबत तसेच

घ् ावा,

ाबाबतचे नननीवेदननी

राजपबत्रत अचिकारी महासींघाननीे तसेच कमणचारी सींघ्ननीेननीे मा.मख्
ु मींत्र
मा.ववतत मींत्र

व

ाींच् ाकडे माहे एवप्रल, २०१८ मध् े वा त ादरम् ाननी ददले आहे,

हे खरे आहे का ,

(२) असल् ास, अचिकारी व कमणचारी सींघ्ननीेननीे ददलेल् ा नननीवेदननीाचे तसेच
ाबाबत शासननीाननीे नननी क्
ु त केलेल् ा सशमत ननीे घेतलेल् ा नननीणण ाचे स्वरुप का

आहे,

(३) असल् ास,
करण् ात

ाबाबत शासननीाननीे चौकश करुननी कोणत का व
ण ाही केली वा

ेत आहे ,

(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

आहे त ?

श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) हो . राजपबत्रत अचिकारी महासींघाननीे सातवा
वेतननी आ ोग, पाच ददवसाचा आठवडा, सेवानननीवतृ त चे व
इतर प्रलींबबत मागण् ाींबाबत मा.मख्
ु मींत्र
१० एवप्रल, २०१८ रोज नननीवेदननी ददले आहे .
(२) महाराषर राज्

६० करणे आणण

व मा.ववतत मींत्र

ाींननीा ददननीाींक

राजपबत्रत अचिकारी महासींघाननीे ददलेल् ा नननीवेदननीाचे

स्वरूप पढ
ु ीलप्रमाणे आहे :-

सातव् ा वेतननी आ ोगासींदभाणत ल बक्ष सशमत चा अहवाल ऑगस््,

२०१८ अखेरप त
ां सादर करावा व त ावर मदहन् ाभरात नननीणण
२७ मदहन् ाींच् ा थकबाकीसींदभाणत नननीणण

घ् ावा, गेल् ा

घ् ावा, अींतररम वाढ सरु
ु कराव ,

केंद्राप्रमाणे महागाई भतता वाढी व थकबाकी वेळचेवेळ

दे णे, ५ ददवसाींचा

आठवडा, बालसींगोपननी रजा, राज् ात ल अचिकारी-कमणचाऱ ाींचे सेवानननीवतृ त चे
व

केंद्राप्रमाणे ६० वषे करणे, चक्राकार ववभागवार नननी क्
ु त ा, ररक्त पदे

भरणे, अचिकाऱ ाींच् ा पाल् ाींननीा अननीक
दे णे, ववववि
ु ीं पा ततवावर ननीेमणक
ू
ववभागात ल प्रलींबबत प्रश्ननी, मारहाण-दमबाज बाबत पररणामकारक का दा इ.

सींदभाणत नननीवेदननीात मागण् ा केल् ा आहे त. वरील मागण् ाींपक
ै ी सातवा वेतननी
आ ोग, सेवानननीवतृ त चे व

केंद्राप्रमाणे ६० वषे करणे आणण अचिकाऱ ाींच् ा
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पाल् ाींननीा अननीक
ु ीं पा ततवावर ननीेमणूक दे णे

ा मागण् ाींसद
ीं भाणत सशमत ा

नननी क्
ु त केल् ा आहे त. सातव् ा वेतननी आ ोगासींदभाणत ल बक्ष सशमत , (राज्
वेतननी सि
ु ारणा सशमत , २०१७) सेवानननीवतृ त चे व

केंद्राप्रमाणे ६० वषे

करण् ासींदभाणत ल श्र .ब .स .ख्ुआ सशमत आणण अननीक
ु ीं पा नननी क्
ु त िोरणाचा
आढावा घेण् ासाठी गठीत केलेल् ा मींबत्रमींडळ उपसशमत

ा सशमत ाींचे

अहवाल प्रनतक्षाि ननी आहे त तसेच ५ ददवसाचा आठवडा करणेबाबत प्रस्ताव
शासननीाच् ा ववचाराि ननी असननी
ू त ावर
(३) व (४) महाराषर राज्

ोग् वेळ नननीणण

घेण् ात

राजपबत्रत अचिकारी महासींघाच् ा नननीवेदननीात ल

मागण् ाींच् ा अननीष
ीं ाननीे ददननीाींक ३० मे, २०१८ रोज
ु ग
अध् क्षतेखाली सीं क्
ु त ववचारववनननीम
आली होत .

ेईल.

मख्
ु

सचचवाींच् ा

सशमत च बैठक आ ोजजत करण् ात

ा बैठकीत महासींघाच् ा सवण मागण् ाींवर मद्
ु ेनननीहा

चचाण

होऊननी मागण् ाींसद
ीं भाणत उचचत का व
ण ाही करण् ाचे नननीदे श सींबचीं ित ववभागाींननीा
दे ण् ात आले आहे त.

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

जलयुक्त शशिार योजनेंतगवत िोिणाििे शासनाचे दल
व ााल्याबाबत
ु क्ष
(३)

*

४१६२८ श्री.प्रसाद लाि : सन्माननीननी

खुलासा करत ल का
(१)

शासननीाच् ा

:-

जल क्
ु त

शशवार

जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
ोजननीेंतगणत

पजश्चम

महाराषर

व

मराठवाड ात जलक्राींत आली असताननीा कोकणाकडे पण
ण णे दल
ण ााल् ाचे
ू प
ु क्ष
माहे माचण, २०१८ मध् े वा त ादरम् ाननी नननीदशणननीास आले आहे , हे खरे आहे
का ,

(२) असल् ास, रतननीाचगरी जजल्् ासाठी उदिष् असलेल् ा १६४७ कामाींपक
ै ी
केवळ २२५ कामे पण
ू ण ााली आहे त, हे ही खरे आहे का ,

(३) असल् ास, उक्त कामे अपण
ू ण राहण् ामागच सवणसािारण कारणे का
आहे त,

(४) असल् ास, उक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश त
का

आढळूननी आले व त ाननीष
ीं ाननीे कामे पण
ण ाही
ु ग
ू ण करण् ाबाबत कोणत का व

केली वा करण् ात

ेत आहे,

(५) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

आहे त ?
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प्रा. राम शशांदे : (१) हे खरे ननीाही.

(२) हे खरे ननीाही. रतननीाचगरी जजल्् ात जल क्
ु त शशवार अशभ ाननीाींतगणत सननी

२०१५-१६ मध् े नननीवडलेल् ा ४७ गावाींमि ल सवण १६१२ कामे पण
ू ण ाालेली
आहे त.

(३), (४) व (५) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.
-----------------

जायििािी धरणाच्या िालव्याांची िहनक्षमता िाढविण्याबाबत
(४)

*

४१६१९ श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.धनांजय मि
ुां ,े श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.विक्रम िाळे , श्री.सनु नल तटिरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३७७६३ ला
ददनाांि १३ माचव, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीननी
जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का

:-

(१) जा कवाड िरणाच् ा पैठण डाव् ा कालव् ाच सींकजल्पत वहननी क्षमता
३६०० क् स
े स तर उजव् ा कालव् ाच
ु क्

सींकजल्पत वहननी क्षमता २२५०

क् स
ु ेक्स असताननीाही अननीक्र
ु मे हे कालवे २००० व ९०० क् स
ु ेक्स वहननी क्षमतेननीे
प्रत क्ष का व
ण ाहीत आहे त, हे खरे आहे का ,

(२) असल् ास, कालव् ाच् ा ववतरीका आणण चाऱ ाीं, उपचाऱ ा ननीादरु
ु स्त
असल् ामळ
ु े मोठ् ा प्रमाणावर पाण् ाचा अपव्

होत असननी
ू लाभक्षेत्रात ल

शेव्च् ा शेतकऱ ाप त
ां पाण पोहोचत ननीाही, हे ही खरे आहे का ,

(३) असल् ास, जा कवाड िरणाच् ा उजव् ा कालव् ाचे ववशेष दरु
ु स्त बाबत
अींदाजपत्रके

सादर

करण् ाच

सरु
ु

असलेली

का व
ण ाही

शासननीस्तरावरूननी होत असलेल् ा नननी ोजननीाचा तपश ल का
(४) तसेच, जा कवाड िरणात ल पाण् ाच् ा वापराचे

ोग्

आहे ,

व

ाबाबत

नननी ोजननी करूननी

लाभक्षेत्रात ल शेतकऱ ाींननीा पाण् ाच हम शमळण् ासाठी ननीदी पात्रात ल बींिारे /
बॅरेज वषाणतननी
ू दोननी वेळा पाण् ाननीे भरूननी घेवननी
ू शेतकऱ ाींननीा शाश्वत शसींचननीाच
हम दे ण् ासाठी शासननी कोणते नननी ोजननी करणार आहे ,
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(५) असल् ास, उक्त प्रकरण लोकप्रनतनननीि ींननी ददननीाींक २६ सप््ें बर, २०१७ व

ददननीाींक २१ ऑक््ोबर, २०१७ रोज गोदावरी मराठवाडा पा्बींिारे महामींडळ,
औरीं गाबाद

ाींच् ाकडे लेख पत्राद्वारे केलेल् ा मागण बाबत शासननीाननीे कोणत

का व
ण ाही केली वा करण् ात
आहे त ?

ेत आहे , ननीसल् ास, ववलींबाच

कारणे का

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

पैठण डाव् ा कालव् ाच सींकजल्पत वहननीक्षमता ३६०० क् स
ु ेक्स असननी
ू

प्रत क्ष वहननीक्षमता २२०० क् स
ु ेक्स आहे व पैठण उजव् ा कालव् ाच
सींकजल्पत वहननीक्षमता २२५० क् स
प्रत क्ष
ु ेक्स असननी
ू
क् स
ु ेक्स आहे .

वहननीक्षमता ९००

(२) अींशत: खरे आहे . तथावप, सननी २०१७-१८ चे रब्ब व उन्हाळ हीं गामात

पैठण डावा कालवा व उजव् ा कालव् ावर मागण प्रमाणे शसींचननी ाालेले असननी
ू
कोण ही शसींचननीापासननी
ू वींचचत राहल् ाच तक्रार ननीाही.

(३) पैठण डावा कालव् ाचे व उजव् ा कालव् ाचे ववशेष दरु
ु स्त चे काम केंद्र
शासननीाच् ा ISBIG
(४)

जा कवाड

अध् क्षतेखाली

ोजननीेमध् े समाववष् करण् ासाठी प्रस्ताववत केले आहे .

प्रकल्पाचे

कालवा

शसींचननीाचे

सल्लागार

नननी ोजननी मा.जलसींपदा

सशमत चे

बैठकीमध् े

मींत्र

करण् ात

ाींचे

ेत.े

जा कवाड प्रकल्पाचे प्रकल्प अहवालाननीस
ु ार ननीदीपात्रात ल बींिाऱ ाींमध् े पाण
सोडणेबाबत नननी ोजननी ननीाही.
(५)

सदरील

प्रकरण

मा.श्र .अमरशसींह

२६/०९/२०१७ च् ा पत्रान्व े जा कवाड

पींड त,

वव.प.स.

िरणात ल पाण

ाींचे

ददननीाींक

वापराचे िोरण

ठरववणेबाबत व ददननीाींक २१/१०/२०१७ रोज च् ा पत्रान्व े पैठण उजव् ा

कालव् ाच वहननीक्षमता वाढववणेबाबत पत्राव्दारे मागण करण् ात आली आहे .
मागण च् ा अननीष
ीं ाननीे कराव ाच् ा का व
ण ाहीबाबत क्षेबत्र स्तरावर अभ् ास
ु ग
चालू आहे .

-----------------
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राष्ट्रवपता महात्मा गाांधी याांच्या जयांतीददनी
राज्यात होणाऱ्या ग्रामसभा रद्द िेल्याबाबत
(५)

*

४१३३६ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव भाई

जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे,
श्री.सभ
ु ाष ााांबि, िॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.जनादव न चाांदरू िर, श्री.हररशसांग राठोि,
श्री.अमरनाथ राजरू िर, आकिव.अनांत गािगीळ : सन्माननीननी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का

:-

(१) राज् ात ववशशष् ददननी आ ोजजत करण् ात
तारखाींत बदल करण् ाचा नननीणण

ग्रामवििास मांत्री

ेत असलेल् ा ग्रामसभाींच् ा

माहे एवप्रल, २०१८ मध् े वा त ादरम् ाननी

घेण् ात आलेला असननी
ू ग्रामववकासाचे महतव अिोरे णखत करणारे राषरवपता
महातमा गाींि

ाींच् ा

आ ोजजत करण् ात

२

ऑक््ोबर

ा ज त
ीं ददननी

राज् ात वषाणननीव
ु षे

ेत असलेल् ा ग्रामसभा सदर नननीणण ाननीस
ु ार रि करण् ात

आलेल् ा असननी
ू आता २ ऑक््ोबर रोज ग्रामसभा राज् ात होणार ननीाहीत, हे
खरे आहे का ,

(२) असल् ास, त ाच कारणे का

आहे त,

(३) असल् ास, दे शाच् ा स्वातींत्र् ासाठी अखींडपणे लढा दे णाऱ ा व खेड

स्व प
ीं ण
ू ण समध्
ृ द करण् ाचा सींदेश दे त खेड ाींचा दे श असलेल् ा भारतात ल
ग्रामववकासाचे महतव अिोरे णखत करणारे राषरवपता महातमा गाींि
२ ऑक््ोबर

ा ज त
ीं ददननी त ाींच स्मत
का म ठे वत त ाींननीा अशभवादननी
ृ

करणे चालू राहवे

ासाठी

ा ददवश राज् ात ग्रामसभाींचे आ ोजननी पव
ण त
ू व

करण् ाबाबत फेरववचार करण् ासाठी शासननीाननीे कोणत
करण् ात

ाींच् ा

ेत आहे ,

(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

आहे त ?

श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) व (२) राषरी
फ्लॅ गशशप

ोजननीाींच् ा

ग्रामस्थाींचा

मोठ् ा

का व
ण ाही केली वा

पररणामकारक

व राज् ाच् ा महतवाच् ा तसेच

अींमलबजावण

करण् ाकररता

व

ग्रामसभेच् ा ववष सच
ू त ल ववष ाींवर सवणकष चचाण घडवननी
ू आणण् ाकररता
शमळण् ासाठी

प्रमाणावर

प्रत ेक

ववतत

सहभाग

व

वषाणमध् े

त ाींचा

चाींगला

महाराषर

प्रनतसाद

ग्रामपींचा त
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अचिनननी मात ल

कलम

मे, ऑगस््, ननीोव्हें बर

७

ननीस
ु ार

नननी शमतपणे

ववदहत

ा मदहन् ामध् े व ददननीाींक २६ जाननीेवारी

ग्रामसभाींचे आ ोजननी करण् ात

ेईल असा नननीणण

कालावि मध् े

ाननीस
ु ार चार

शासननी क्रमाींक व्हीप एम

२०१७/प्र.क्र.५१२/पींरा-३, ददननीाींक २७ एवप्रल, २०१८ अन्व े घेण् ात आला आहे .
(३)

ा शासननी नननीणण ान्व े ददननीाींक २६ जाननीेवारी वगळता इतर राषरी

राज् ाच् ादृष्ीननीे

महतवाच् ा

ददननीाींकास

ध्वजवींदननी,

साींस्कृनतक

वा

का क्र
ण म,

दे शभक्त पर का क्र
ण म/उपक्रम ककीं वा महतवाच् ा ददननीाींकाचे औचचत

सािननी
ू

शासननीास काही सींदेश/प्रबोिननी द ाव ाचे असल् ास अशा सींदेशाींचे वाचननी व
प्रबोिननीपर का क्र
ण म आ ोजजत करण् ात
(४) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

ेत ल.

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

राज्यातील पेरोल ि डिाेल दर िाढीबाबत
(६)

*

४१२८१

श्री.हे मत
ां

टिले,

श्री.सनु नल

तटिरे ,

श्री.धनांजय

मि
ुां ,े

श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर,
अॅि.राहुल
चव्हाण,

नािेिर,

श्रीमती

अॅि.जयदे ि

विद्या

गायििाि,

चव्हाण,

श्री.विक्रम

श्री.रामराि

िििुते,

िाळे ,

श्री.सनतश

श्री.ख्िाजा

बेग,

श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्री.रामहरी

रुपनिर, श्री.जनादव न चाांदरू िर, िॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्रीमती हुस्नबानू खशलफे,
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.सतेज ऊफव बांटी पाटील,

श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जगन्नाथ शशांदे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४०५९८ ला
ददनाांि १३ माचव, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीननी
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का

:-

(१) राज् ात मब
ुीं ईसह ठाणे, ननीागपरू , पण
ु े, औरीं गाबाद, कोल्हापरू

वित्त

ा मोठ् ा

शहराींमध् े तसेच इतर शहराींमध् े पेरोल व डडाेलच् ा दरात माग ल चार
मदहन् ात वाढ ााली आहे, हे खरे आहे का ,
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(२) असल् ास, केंद्र शासननीाननीे पेरोल व डडाेलचे दर नननी त्र
ीं ण मक्
ु त केल् ाननीे
तसेच पेरोल व डडाेलवरील उतपादननी शल्
ु क कम
आतींरराषरी

होत ननीसल् ाननीे व

बाजारपेठेत कच्च् ा तेलाच् ा ककीं मत ननीस
ु ार दे शात ल इींिननीाचे दर

ठरत असल् ाननीे ददननीाींक १ एवप्रल, २०१८ पासननी
ू पेरोलचे दर रुप े ८१.५९ तर
डडाेलचे दर रुप े ६८.७० प्रनतशल्र ााल् ाचे व मब
ुीं ईत गेल् ा वषणभरात
पेरोलच वाढ रुप े ९ ननीे तर डडाेल प्रनतशल्र रुप े ६८.७७ इतके ााले आहे,
हे ही खरे आहे का ,

(३) असल् ास, सततच् ा वाढणाऱ ा इींिननी दरवाढीमळ
ु े ज वननीावश् क वस्तच्
ूीं ा
ककीं मत त ाालेल् ा वाढीमळ
ु े राज् ात ल जननीतेला महागाईला सामोरे जावे
लागत असल् ाननीे सदरील इींिननी दर वाढीला राज् ात ल ववववि दठकाण ववरोि
दशणववला जात आहे , हे ही खरे आहे का ,

(४) असल् ास, राज् ात वाढत ा महागाई रोखण् ासाठी तसेच पेरोल व
डडाेलच् ा ककीं मत कम करण् ाबाबत शासननीाननीे कोणत का व
ण ाही केली वा
करण् ात

ेत आहे ,

(५) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

आहे त ?

श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) पेरोल व डडाेलचा दर आींतरराषरी

कच्च् ा

तेलाच् ा ककीं मत वर होणाऱ ा बदलावर अवलींबननी
ू असल् ाननीे त ाच् ा दरामध् े
गेल् ा चार मदहन् ामध् े वाढ ाालेली ददसते, राज्

शासननीाननीे पेरोल व

डडाेलच् ा कर दरामध् े गेल् ा चार मदहन् ात कोणताही बदल केलेला ननीाही.

(२) पेरोल व डडाेलचे दर हे क्रुड तेलाच् ा ककीं मत वर अवलींबननी
ू असल् ामळ
ु े
आींतरराषरी स्तरावर क्रुड तेलाच् ा ककीं मत खूप वाढल् ामळ
ु े त ाचा पररणाम
पेरोल व डडाेलच् ा ककीं मत वर ााला आहे .

पेरोल व डडाेलच् ा ककीं मत वर मल्
ु वचिणत कराव् नतररक्त क्रूड

ऑईलच ककीं मत व त ावर लागणारा केंद्री

अबकारी कराचाही पररणाम होतो.

ा सवण घ्काींपक
ै ी क्रुड तेलाच् ा ककीं मत ींचा पररणाम सवाणचिक होतो.

(३) इींिननी दरवाढीमळ
ु े राज् ात काही दठकाण
नननीदशणननीास आले आहे .

ववरोि दशणववला गेल् ाचे
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(४) राज्

शासननीाननीे

ा आि च ददननीाींक ११ ऑक््ोबर, २०१७ पासननी
ू

पेरोलवरील करदरामध् े रुप े २ प्रनतशल्र व डडाेलवरील करदरामध् े
रुप े १ प्रनतशल्र घ् केली आहे .
(५) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

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

नागपूर येथील शासिीय आयुिेद महाविद्यालय ि
रुग्णालयाचा प्रस्ताि प्रलांबबत असल्याबाबत

(७)

*

४१२५३ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५५४८ ला ददनाांि १८ डिसेंबर, २०१७ रोजी ददलेल्या
उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीननी
खुलासा करत ल का

:-

(१) सक्करदरा, ननीागपरू

िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

ेथ ल शासकी

आ व
े महाववद् ाल
ु द

प्रशासननीाननीे २६० खा्ाींचा प्रस्ताव वैद् की
सादर करुननी त ननी वषे उल्ूननीही

व रुग्णाल

शशक्षण व सींशोिननी ववभागाकडे

ाप्रकरण शासननीाननीे कोणत ही का व
ण ाही केली

ननीसल् ाच बाब माहे जाननीेवारी, २०१८ मध् े वा त ादरम् ाननी नननीदशणननीास आली,
हे खरे आहे का ,

(२) असल् ास, गतवषी “ ज
ु ” व “प ज ” अभ् ासक्रमासाठी १८४ जागाींननीा
मींजूरी दे ण् ात आली असननी
ू अध् ापकाींच् ा पद भरत च मान् ता ननी ददल् ाननीे
ववद् ार्थ ाांच् ा प्रवेश प्रकक्र ेत अडचण नननीमाणण ााल् ा आहे त, हे ही खरे आहे
का ,

(३) असल् ास, उक्त प्रस्तावास व अध् ापकाींच् ा पद भरत स मान् ता ननी
शमळण् ाच कारणे का

आहे त,

(४) असल् ास, उक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश त
का

आढळूननी आले व त ाननीष
ीं ाननीे सदरहू महाववद् ाल व रुग्णाल ास तसेच
ु ग
अध् ापकाींच् ा पद भरत स मान् ता दे ण् ाबाबत कोणत का व
ण ाही केली वा
करण् ात

ेत आहे ,

(५) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

आहे त ?
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श्री.धगरीष

महाजन

:

(१)

शासकी

आ व
ु दे दक

रुग्णाल ाच् ा

१८०

रुग्णशय् ामध् े ७० रुग्णशय् ाींच वाढ करुननी एकूण २५० रुग्णशय् ा मींजूर
करण् ाबाबतचा प्रस्ताव शासननीास प्राप्त ााला मात्र उपलब्ि रुग्णशय् ाींच व
रुग्णाींच सींख् ा ववचारात घेता रुग्णशय् ा वाढववण् ाचे तत
ू ण प्र ोजननी ननीाही.
(२)

व

(३)

हे

अींशत: खरे

अन्

पद भरत थाींबववण् ात आलेली ननीाही.

को् ात ल मागासवगी

आहे . सींस्थेत ल अध् ापकाींच् ा

प्रवगाणच

३ पदे वगळता अध् ापकी

पदोन्ननीत

सींवगाणत ल

(४) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.
(५) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

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

राज्यात वपडित मदहलाांच्या पन
ु िवसन ि आधथवि सहाय्य यासाठी
“मनोधैयव” योजनेची अांमलबजािणी िरण्याबाबत

(८)

*

४१२२७ िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीननी

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करत ल का

मदहला ि बालवििास

:-

(१) राज् ात बलातकार, बालकाींवरील लैचगींक अत ाचार, अॅशसडहल्ला आणण

अननीैनतक तस्करीत ल वपडडत मदहलाींच् ा पननी
ु वणसननीासाठी व त ाींननीा आचथणक
सहाय्

दे ण् ासाठी “मननीोिै ”ण

ोजननीेच अींमलबजावण करण् ाच जबाबदारी

ववि सेवा प्राचिकरणाकडे दे ण् ात आली आहे , हे खरे आहे का ,

(२) असल् ास, पण
ु े जजल्हा ववि सेवा प्राचिकरण सशमत च स्थापननीा माहे

एवप्रल, २०१८ मध् े वा त ादरम् ाननी करण् ात आली आहे , हे ही खरे आहे
का ,

(३) असल् ास,
आहे त, तसेच
आहे ?

ा सशमत चे सदस्

ा सशमत ननीे ककत

कोण आहे त व त ाींच् ा का क
ण क्षा का

जणाींननीा मदत केली वा करण् ात

ेत
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श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) हो .
(२) व (३) ननीाही.

पण
ु े जजल्हा ववि सेवा प्राचिकरण सशमत च स्थापननीा महाराषर राज्

ववि

सेवा प्राचिकरण नननी म १९९८ अन्व े करण् ात आलेली असननी
ू ,

सशमत वर ववि क्षेत्रात ल पात्र व तज्ञ व् क्त च
ीं
ननीेमणूक करण् ात

ेत.े

ा
ा

सशमत च का क
ण क्षा ववि सेवा प्राचिकरण का दा, १९८७ च् ा तरतद
ु ीननीस
ु ार
ववदहत करण् ात आलेली आहे .
ननीव ननी

मननीोिै ण

ोजननीेच् ा

नननीणण ाननीस
ु ार वपडडत ींननीा अथणसहाय्
सेवा प्राचिकरण

ददननीाींक

३०/१२/२०१७

शासननी

मींजूर करण् ाचे अचिकार महाराषर राज्

थाजस्थत जजल्हा ववि सेवा प्राचिकरण

आहे त. ही एक Single Window System आहे .
बाल ववकास अचिकारी, पण
ु े

च् ा

ाींननीा दे ण् ात आलेले

ाननीस
ु ार जजल्हा मदहला व

ाींच् ाकडूननी ९३ प्रकरणे जजल्हा ववि

प्राचिकरण सशमत कडे वगण करण् ात आलेली आहे त.

सेवा

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

हाफकिन इन्सन्स्टट्युटमाफवत औषध खरे दीस होणाऱ्या विलांबाबाबत
(९)

*

४१४८८ श्री.धनांजय मि
ुां ,े श्री.सनु नल तटिरे , श्री.अमरशसांह पांडित,

श्री.सनतश चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.जनादव न चाांदरू िर, श्री.सांजय दत्त,
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरिर,

श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.विक्रम िाळे , श्री.सतेज ऊफव बांटी पाटील, श्रीमती

हुस्नबानू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.हररशसांग
राठोि, श्री.सभ
ां ी, प्रा.जोगेन्द्र ििािे : ताराांकित
ु ाष ााांबि, श्री.चांद्रिाांत रघि
ु श
प्रश्न क्रमाांि ३९१९८ ला ददनाांि २० माचव, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या
सांदभावत सन्माननीननी

सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करत ल का

:-

(१) राज् ात वेगवेगळ ा पातळ ाींवर औषि ववतरणाच प्रकक्र ा राबवली जात

असताननीा त ात अननीेक त्र्
ु ी आढळूननी आल् ाननीे सदरील प्रकक्र ा मोड त काढूननी
हाफकीननी इजन्स््ट् ्
ू ला राज् ात ल औषि खरे दीच् ा नननीववदा काढण् ाचे
आदे श दे त खरे दीसाठी नननीि

ददला मात्र अद् ाप ही प्रकक्र ा पण
ू ण ननी
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ााल् ामळ
ु े माग ल चार मदहन् ाींपासननी
ू राज् ात औषिाींचा त्
ु वडा का म
असल् ाचे माहे एवप्रल, २०१८ मध् े वा त ादरम् ाननी नननीदशणननीास आले आहे , हे
खरे आहे का ,

(२) असल् ास, सम
ु ारे ददड लाख कामगार व त ाींच् ा कु्ुींबब ाींननीा आरोग्

सेवा दे णाऱ ा तसेच हाफकीननी कींपननी कडूननी औषि खरे दीच प्रकक्र ा पण
ू ण ननी
ााल् ाननीे रुग्णाल ाींननीा औषिे उपलब्ि ााली ननीसणे, हे ही खरे आहे का ,
(३) असल् ास, औरीं गाबाद

ेथ ल घा्ी रुग्णाल ासह इतर अन्

आरोग्

केंद्रास औषिाचा त्
ु वडा नननीमाणण ााला असननी
ू घा्ी प्रशासननीास स्थानननीक
खरे दीला फक्त रुप े ५०००/- चे बींिननी असल् ाननीे दररोज १५०० रुग्णाींननीा
बाहे रुननी औषि

खरे दी कराव

लागत असल् ाननीे अडचण च् ावेळ

ककमाननी

रुप े ५०,०००/- च औषि खरे दीला अचिकार दे ण् ासाठी शासननी का व
ण ाही
करणार आहे का , असल् ास कि ,
(४)

असल् ास,

ननीागपरू च् ा

प्रादे शशक

मननीोरूग्णाल ात

मननीोरूग्णाींवरील

उपचारासाठी एकूण १० प्रकारच औषिे उपलब्ि असतात मात्र, सध् ा केवळ

एकाच प्रकारचे औषि उपलब्ि असननी
ू ाोपेच् ा गोळ ाींसदहत ननीैराश् ावरील
औषिे उपलब्ि ननीसल् ाचे नननीदशणननीास आले आहे , हे खरे आहे का ,

(५) असल् ास, हाफककननी इजन्स््ट् ्
ू माफणत औषि खरे दीस ववलींब लागणार
असल् ामळ
ु े

अन्

उपा

ोजननीा

करुननी

अनतश घ्रतेननीे

औषि

परु वठा

करण् ाबाबत लोकप्रनतनननीि ननी
ीं
शासननीाकडे ववननीींत केली होत , हे ही खरे आहे
का ,

(६) असल् ास, उपरोक्त प्रकरण

शासननीाननीे चौकश करुननी औषि उपलब्ि

करुननी दे ण् ाबाबत कोणत का व
ण ाही केली वा करण् ात
ववलींबाच कारणे का

आहे त ?

िॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) हे खरे ननीाही.
राज् ात ल आरोग्

ेत आहे , ननीसल् ास,

सींस्थाकरीता औषिे व वैद् की

उपकरणे

ाींच

खरे दी करण् ासाठी हाफककननी ज व-औषि नननीमाणण महामींडळ अींतगणत खरे दी

कक्ष स्थापननी करण् ात आला असननी
ू सदर कक्ष ददननीाींक १५/०८/२०१७ पासननी
ू
का ाणजन्वत ााला आहे .
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सदर कक्षामाफणत रुप े १४८.२५ को्ी इतक् ा रकमेचे १३१ परु वठा

आदे श नननीगणशमत करण् ात आलेले आहे त. तसेच ववववि बाब ींच् ा खरे दीसाठी

८६१ नननीववदा प्रशसध्द करण् ात आलेल् ा आहे त व १८० नननीववदा प्रशसध्द
करण् ाच का व
ण ाही सरु
ु आहे .

(३) उद् ोग, ऊजाण व कामगार ववभागाच् ा शा.नननी. ददननीाींक ०१/१२/२०१६ ननीस
ु ार
रुप े ५०००/- इतकी खरे दी, नननीववदा ननी मागववता करण् ात

ेत.े सदर खरे दी

त ा त ा आचथणक वषाणत रुप े ५०,०००/- पेक्षा जास्त ननीसाव अश तरतद
ू
आहे . औषिाींच खरे दी ववतत

नननी मावलीत ल तरतद
ु ीननीस
ु ार करण् ात

ेत

असननी
ू रुप े ५०,०००/- ककीं मत च् ा खरे दीचे अचिकार स्थानननीकस्तरावर प्रदाननी
करण् ाबाबतचा प्रस्ताव शासननीस्तरावर सद् :जस्थत त ववचाराि ननी ननीाही.
(४) हे खरे ननीाही.

प्रादे शशक रुग्णाल

ननीागपरू

ेथे मननीोववकारावरील औषिाींचा मब
ु लक

साठा उपलब्ि आहे . तसेच ाोपेच् ा गोळ् ासदहत ननीैराश् ावरील औषिही
उपलब्ि आहे त.
(५)

व

सींचालननीाल
आरोग्

(६)

स्थानननीकस्तरावर

आवश् क

औषिे

खरे दी

करण् ाकरीता

स्तरावरुननी रुप े ८.२५ को्ी स्थानननीक खरे दीसाठी व राषरी

अशभ ाननीाींतगणत रुप े ४१.५९ को्ी असे एकूण रुप े ४९.८४ को्ी

अननीद
ु ाननी ववतरीत करण् ात आले आहे . तसेच शासननी पत्र ददननीाींक १९/०५/२०१८
अन्व े एकूण प्राप्त नननीचिच् ा १० ्क्के नननीि स्थानननीक पातळ वर आवश् क
औषिे तद्ननीष
ीं क उपभोग्
ु ग
आहे .

वस्तु खरे दी करण् ासाठी मान् ता दे ण् ात आली
-----------------

राज्यात बालमत्ृ यूचे प्रमाण रोखण्याबाबत
(१०)

*

४२१६७ श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.नरें द्र पाटील,

अॅि.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त,

श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, िॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.रामहरी

रुपनिर, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.हररशसांग राठोि, श्री.जनादव न चाांदरू िर,
आकिव.अनांत गािगीळ, श्री.सभ
ु ाष ााांबि, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सतेज
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ऊफव बांटी पाटील, श्री.प्रसाद लाि, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, श्री.प्रविण
दरे िर,

श्री.धगरीशचांद्र

व्यास,

प्रा.अननल

सोले,

श्री.नागोराि

गाणार,

श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.जयांत पाटील, श्री.धनांजय मि
ुां ,े
श्री.सनु नल तटिरे , अॅि.जयदे ि गायििाि, श्री.विक्रम िाळे , श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.रामराि िििुते, श्री.अरुणिािा जगताप, श्री.रविांद्र फाटि, श्री.प्रिाश
गजशभये, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीननी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करत ल का

:-

मदहला ि बालवििास मांत्री

(१) राज् ात कुपोषण आणण बालमतृ च
ू े प्रमाण कम व्हावे

ासाठी भरीव

प्र तननी केला जात असताननीाही राज् ात गेल् ा १७ मदहन् ात २४ हजार ७१८
बालमतृ च
ूीं ननीोंद ााल् ाचे तसेच

ामध् े ० ते १ व ोग्ात ल १८ हजार ६९२

मल
ु ाींचा तर १ ते ५ वषे व ोग्ात ल ५ हजार ९२६ मल
ु ाींचा समावेश
असल् ाचे ददननीाींक २४ माचण, २०१८ रोज वा त ासम
ु ारास नननीदशणननीास आले
आहे, हे खरे आहे का ,

(२) राज् ात ववशेषत: अमरावत जजल्् ात ल ननीींदरु बार व मेळघा् तालक्
ु ात
माहे सप््ें बर, २०१७ ते जाननीेवारी, २०१८ मध् े ३१८ बालकाींचा कुपोषणाननीे
मतृ ू ााल् ाचे ददननीाींक ७ मे, २०१८ रोज

नननीदशणननीास आले असननी
ू तसेच

मब
ुीं ईमध् े

तासात

रा गड जजल्् ात ल १५ तालक्
ु ात १९६ बालके कुपोवषत असल् ाचे तसेच
जन्माननीींतरच् ा

पदहल् ा

काही

४२४

बालकाींचा

तर

राज् भरात ३५०० बालकाींचा मतृ ू ााल् ाचे माहे एवप्रल, २०१८ मध् े वा
त ादरम् ाननी नननीदशणननीास आले आहे, हे ही खरे आहे का ,
(३) असल् ास, आददवास पाड ात ल

ोजननीाींच

अींमलबजावण

ोग् ररत ा

होत ननीसणे, तर आददवास पाड ात औषिेही उपलब्ि होत ननीसणे
राज् ात ल

आददवास

पाड ाींसह

अन्

भागात

असलेल् ा

ामळ
ु े

कुपोषण

समस् ेबाबत मा.न् ा ाल ाननीे ददलेल् ा आदे शाींच अींमलबजावण कश केली,
ाबाबत सववस्तर तपशशल द् ा, असे नननीदे श मा.उच्च न् ा ाल , मब
ींु ई

राज्

शासननीाला दे णे, हे ही खरे आहे का ,

(४) राज् ात ल बालकाींचे आरोग्
बालववकास प्रकल्प अचिकारी
एमब ब एस डॉक््राींच
दे ऊननी एक

ाींननी

व कुपोषणाश सींबचीं ित बाब हाताळण् ासाठी

ा पदावर नननी क्
ु त करताननीा ब एएमएस व

नननीवड कराव

असा आदे श मा.मख्
ु मींत्र

महोद ाींननी

वषे उल्ले तरी मदहला व बालववकास ववभागाननीे

त ाींच
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अींमलबजावण केली ननीसल् ाच बाब माहे एवप्रल, २०१८ मध् े वा त ादरम् ाननी
नननीदशणननीास आली असननी
ू बालववकास प्रकल्प अचिकारी नननी क्
ु त करण् ाबाबत
ददरीं गाई करणाऱ ा सींबचीं ित अचिकाऱ ाींवर कोणत

कारवाई केली तसेच

बालववकास प्रकल्प अचिकारी मध् े डॉक््राींच नननी क्
ु त तातड ननीे करण् ाबाबत
कोणत का व
ण ाही केली वा करण् ात

ेत आहे ,

(५) आददवास जजल्् ात ल लहाननी बालके व गरोदर, स्तननीदा माताींचे होणारे

कुपोषण रोखण् ासाठी पोषण आहार व आरोग् ाींच् ा सोई उपलब्ि करुननी
दे ण् ासाठी एमब ब एस अथवा ब एएमएस अहणता असलेले वैद् की

अचिकारी

प्रकल्प सींचालक म्हणूननी नननीु क्त करण् ाच् ा सींदभाणत मा.मख्
ु मींत्र
ददलेल् ा नननीदे शाननीस
ां आददवास
ु ार आताप त

ाींननी

भागात कोणकोणत ा दठकाण

उक्त अचिकारी नननी क्
ु त केले आहे त,

(६) असल् ास, उक्त प्रकरण बालकाींचे कुपोषण आणण बालमतृ ू रोखण् ासाठी
शासननीाननीे चौकश

करुननी कोणत ा उपा

आहे त, ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

ोजननीा केल् ा वा करण् ात

आहे त ?

ेत

श्रीमती पांिजा मि
ांु े : (१) हो .

राज् ाच् ा एचएमआ एस अहवालाननीस
ु ार माहे ऑक््ोबर, २०१६ ते

फेब्रव
ु ारी, २०१८

ा १७ मदहन् ाच् ा कालावि त एकूण २६ हजार ६१९

बालकाींच् ा मतृ च
ननीोंद आहे .
ू

ामध् े ० ते १ वषण व ोग्ात ल २३ हजार

८६५ व १ ते ५ वषण व ोग्ात ल एकूण २७५४ बालकाींचा समावेश आहे .
(२) हे खरे ननीाही.

अमरावत

जजल्् ात ल मेळघा्

भागात

तालक्
ु ात) माहे सप््ें बर, २०१७ ते जाननीेवारी, २०१८

(िारण

व

चचखलदरा

ा कालावि त ० ते १

वषण व ोग्ात ल १०६ व १ ते ५ वषण व ोग्ात ल २७ बालक असे एकूण १३३
बालमतृ ू ााले आहे त. तसेच, ननीींदरु बार जजल्् ात
बालमतृ ू ााल् ाच ननीोंद आहे .
आहे .

हे सवण बालमतृ ू कुपोषणाननीे ााले ननीसननी
ू ववववि कारणाींमळ
ु े ाालेले

ात कम जन्म वजननी, कम ददवसाचे बाळ जन्माला

श्वसननीदाह, जन्मत: श्वसननीास अडचण, कम
इत ादद

ाच कालावि मध् े ४६

ेणे, जींतस
ीं गण,
ु स

तापमाननी व जन्मजात व् ग
ीं
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राज् ाच् ा एचएमआ एस अहवालाननीस
ु ार सननी २०१७-१८ मध् े २४

तासाच् ा आत एकूण ३७७८ अभणकाींचा मतृ ू ााला तसेच मब
ुीं ई मध् े ४८३
बालकाींचा मतृ ू ााल् ाच ननीोंद आहे .
(३) राज् ात ल १६ आददवास
आरोग्

जजल्् ात ल पाडे व इतर क्षेत्रात का रण त

उपकेंद्रे व प्राथशमक आरोग्

केंद्रामाफणत औषि

परु ववण् ात

ेत.े

सद् :जस्थत त आददवास जजल्ह ाींमध् े अत ावश् क ज वननीरक्षक व तातड च् ा

औषिाींचा साठा उपलब्ि आहे . तसेच आशाींसाठी औषिसाठा परु ववण् ात आला
असननी
आददवास
ू

जजल्् ात का रण त २८१ भरारी पथकाींमाफणत गाव /

पाड ाींमध् े तपासण व उपचार दे ण् ात

ेतात.

(४) व (५) बाल ववकास प्रकल्प अचिकारी
एमब ब एस

ही

अहणता

ददलेल् ा नननीदे शाननीस
ु ार

नननीजश्चत

ा पदाकरीता ब एएमएस अथवा

करण् ाबाबत

मा.मख्
ु मींत्र

महोद ाींननी

ा पदाकरीता सेवाप्रवेश नननी मामध् े पात्रता / अहणता

ठरववण् ासाठी घेण् ात आलेल् ा बैठकीत ननीामनननीदे शननीाननीे भराव ाच् ा बाल
ववकास प्रकल्प अचिकारी (ग्राम ण) ग् ब

शैक्षणणक अहणतम
े ध् े एमब ब एस मि ल वैद् की

ा सींवगाणत ल पदाींसाठीच् ा

पदव िारक अथवा BA

(Nutrition), BA (Home Science), BSC (Biotechnology), BSC
(Food

Technology),

BA

(Child

Psychology)

Psychology) केवळ पदव िारक ककीं वा पदव् तु तर पदव

BA

अश

(Clinical

शैक्षणणक

अहणता सि
ीं ाननीे
ु ाररत सेवा प्रवेश नननी मात कराव अशा सच
ू ननीा ददल् ा. त ाननीष
ु ग
सामान्

प्रशासननी ववभागाश ववचारववनननीम

सि
ण ाही सरु
ु ारणा करण् ाच का व
ु आहे .

करुननी सेवा प्रवेश नननी मामध् े

(६) राज् ात ल बालमतृ च
ू े प्रमाण कम करण् ासाठी आरोग्
पढ
ु ील उपा

ोजननीा करण् ात

ेतात :-

अ) ववशेष ननीवजात काळज कक्ष.
ब) ननीवजात जस्थरीकरण कक्ष.
क) पोषण पननी
ु वणसननी केंद्र.
ड) बाल उपचार केंद्र

ई) ज वननीसतव ‘अ’ मोदहम

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

ववभागामाफणत
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मालिणी एव्हरशाईन नगर, मालाि (मुांबई) येथील
िाांदळिन तोिल्याबाबत

(११)

*

४२०९६ श्री.विजय ऊफव भाई धगरिर, श्री.रामननिास शसांह, श्रीमती

न्सस्मता िाघ, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, अॅि.राहुल नािेिर,
श्री.धनांजय मि
ुां े : सन्माननीननी
का

िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करत ल

:-

(१) मालवण , एव्हरशाईननी ननीगर, मालाड, मब
ुीं ई

ेथे भम
ु ाकफ ाकडूननी खाड व

ननीाल् ालगत असलेले काींदळवननी तोडूननी मोठ् ा प्रमाणात ाोपड ा उभारुननी सहा
ते सात लाख रुप ाींननीा ववकण् ात

ेत असल् ाचे ददननीाींक ३० एवप्रल, २०१८

रोज वा त ासम
ु ारास नननीदशणननीास आले आहे, हे खरे आहे का ,
(२)

तसेच

शमलतननीगर

अींिेरी,

वसोवा

ेथ ल

चार

बींगला,

ेथे सींमाजकींठकाकडूननी काींदळवननीाच

म्हाडा,

कवठ् ाखाड ,

कततल करुननी अननीचिकृत

ाोपड ा उभारण् ात आल् ाचे ददननीाींक २५ माचण, २०१८ रोज वा त ासम
ु ारास
नननीदशणननीास आले आहे , हे ही खरे आहे का ,
(३)

असल् ास,

महाननीगरपाशलका

भम
ु ाकफ ा, ाोपडपट्ट
उभारण् ात

ाोपड ाींमध् े

गड
ुीं

व

सींबचीं ित

का ाणल ात ल

अचिकारी,

ाींच् ा सींगननीमताननीे सदर बेका दे श र ाोपड ा

ेत असननी
ू पावसाळ् ात ननीाल् ालगत बाींिण् ात आलेल् ा उक्त
राहणाऱ ा

ननीागररकाींच् ा

नननीदण शननीास आले आहे , हे ही खरे आहे का ,

ज ववताला

िोका

असल् ाचेही

(४) असल् ास, उपरोक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश चे
नननीषकषण का
आहे,

आहे व त ाननीस
ु ार कोणत कारवाई करण् ात आली वा

(५) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

आहे त ?

श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) व (२) मालाड
ननीगरमध् े भम
ु ाकफ ाकडूननी खाड

ेत

ेथ ल मालवण मि ल एव्हरशाईननी

व ननीाल् ालगत असलेले काींदळवननी तोडूननी

मोठ् ा प्रमाणात ाोपड् ा उभारल् ा जात असल् ाबाबतचे वतृ त स्थानननीक
साप्तादहक ननीागररक वाताणमध् े ददननीाींक ३०/४/२०१८ रोज
नननीदशणननीास आले आहे .

प्रशसद्ध ााल् ाचे
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(३), (४) व (५) मौजे मालवण , तालक
ु ा बोरीवली सव्हे क्र. २६३ ननी.भ.ू क्र.
२८४१ मि ल १४७.९१४१ हे.आर क्षेत्र वननी ववभागाच् ा ताब् ात आहे . सदर
क्षेत्रावरील

९९

ाोपड् ा ददननीाींक

१८

व १९

एवप्रल,

२०१८

रोज

वननी

ववभागामाफणत केलेल् ा का व
ण ाहीत नननीषकाशसत करण् ात आलेल् ा आहे त.
सद् :जस्थत त मौजे मालवण मि ल वननी ववभागाच् ा ताब् ात ल काींदळवननी
क्षेत्र अनतक्रमण ववरदहत करण् ात आलेले आहे .
मौजे वसोवा, ता.अींिेरी

ेथ ल सव्हे क्र. १२० चे एकूण क्षेत्र ९५.७५६८

हे .आर असननी
त ापैकी ६०.९७३८ हे .आर काींदळवननी क्षेत्र वननी ववभागाच् ा
ू
ताब् ात आहे . सदर क्षेत्रावर अनतक्रमण ााल् ाचे आढळूननी आलेले ननीाही.

मौजे वसोवा, ता.अींिेरी मि ल चार बींगला, म्हाडा, शमलतननीगर आणण

कवठ् ाखाड

ेथ ल काींदळवननी क्षेत्र हे अननीक्र
ु मे सव्हे क्र. १२० व सव्हे क्र. ८३

मध् े अनतक्रमण ााल् ाबाबत तक्रार प्राप्त ााली होत . सदर तक्रारीच् ा
अननीष
ीं ाननीे वननी ववभागामाफणत जागेच सववस्तर स्थळ पाहण केली असता,
ु ग

सदरचे क्षेत्र वननी ववभागाच् ा ताब् ात ननीसल् ाचे ददसननी
ू आले. त ाबाबत वननी
ववभागामाफणत
पजश्चम

तहशसलदार,

अींिेरी

ाींननीा कळववण् ात आले आहे .

तसेच

उपववभाग

अचिकारी,

मब
ींु ई

मौजे वळणई एव्हरशाईननी ननीगर सव्हे क्र. ३०७/१४६ मि ल काींदळवननी

क्षेत्र हे खाजग क्षेत्र असननी
ू ते वननी ववभागाच् ा ताब् ात ननीाही. सदर क्षेत्रावर
काींदळवननीाचा

ऱहास

ााल् ास

प ाणवरण

सींरक्षण

का द ाींतगणत

प्राचिकरण म्हणननी
ू महसल
ू ववभागाकडूननी कारवाई होणे अपेक्षक्षत आहे .

सक्षम

महसल
ववभागाच् ा ताब् ात असलेल् ा प्रश्ननीात ननीमद
ू
ू काींदळवननी

क्षेत्रावरील अनतक्रमण नननीषकाशसत करण् ाबाबत सींबचीं ित जजल्हाचिकारी व
महाननीगरपाशलकेस शासननीामाफणत कळववण् ात आले आहे .
-----------------

नागपूर न्सजल््यातील अांगणिाियाांना पोषण आहारािरीता
ननधी उपलब्ध िरून दे ण्याबाबत

(१२)

*

४२५३७ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार,

श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीननी
खुलासा करत ल का

:-

मदहला ि बालवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
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(१) ननीागपरू जजल्् ात ल अींगणवाड ात ल मल
ु ाींननीा ददला जाणारा पोषण
आहार दोननी वषाणपासननी
ू शासननीाननीे बींद केला असननी
ू जजल्हा पररषदे च् ा सेस
फींडातननी
ू पोषण आहारासाठी तरतद
ू शमळत असताननीा त ावरही शासननीाननीे नननीबांि
लादल् ाननीे पोषण आहाराअभाव

जजल्् ात ल कुपोवषत बालकाींच् ा सींख् ेत

वाढ होत असल् ाचे ददननीाींक ५ मे, २०१८ रोज वा त ासम
ु ारास नननीदशणननीास
आले, हे खरे आहे का ,

(२) असल् ास, सदर अींगणवाड त ल मल
ु ाींचे कुपोषण होऊ ननी े म्हणननी
ू जजल्हा
पररषदे च् ा मदहला व बालकल् ाण ववभागाननीे सेस फींडातननी
ू पोषण आहारासाठी
नननीि च

तरतद
ू

केली

होत .

ा

नननीि तननी
ू

जजल्् ात ल

२१००

अींगणवाड ामि ल मल
ु ाींननीा पोषण आहार ददला जात होता परीं तु शासननीाननीे
हाफककननीकडे पोषण आहाराच जबाबदारी सोपववण् ाचा नननीणण
आहे का ,

(३) असल् ास, सदर पोषण आहाराकरीता नननीि
मा.सभापत ,

घेणे, हे ही खरे

उपलब्ि होत ननीसल् ाननीे

मदहला व बालकल् ाण सशमत , जजल्हा पररषदे च् ा बैठकीत

ाींननी ननीाराज व् क्त केली आहे, हे ही खरे आहे का ,

(४) असल् ास, उक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश च् ा
अननीष
ीं ाननीे पोषण आहाराकरीता नननीि
ु ग
का व
ण ाही केली वा करण् ात

ेत आहे ,

(५) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

उपलब्ि करूननी दे ण् ाबाबत कोणत

आहे त ?

श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) हे खरे ननीाही.

पोषण आहार ही केंद्र परु स्कृत

ोजननीेसाठी नननीि उपलब्ि करुननी दे ण् ात

ोजननीा असननी
ू शासननीस्तरावर

ा

ेतो. जजल्हा पररषद सेस फींडाच् ा

ोजननीा राबववण् ाचे िोरण हे ग्रामववकास ववभागाच् ा ददननीाींक २४/०१/२०१४

च् ा शासननी नननीणण ाननीस
ु ार असननी
ू त ाबाबत मदहला व बालववकास सशमत व
जजल्हा पररषद स्तरावर नननीणण

घेण् ात

ेवननी
ू

ोजननीा राबववण् ात

ेत.े

ननीागपरू जजल्् ात माग ल दोननी वषाणत कुपोषणाचे प्रमाणात घ् ााली

असल् ाचे ददसननी
ू

ेत.े
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वषण

एकूण वजननी

घेतलेली बालके

२०१६

१३७४९३

२०१७

१३३७१६

२०१८

१३३६२८

सािारण बालके

मध् म कम

नतव्र कम

्क्केवारी

व ्क्केवारी

१२१०६

२१८३

वजननीाच बालके व वजननीाच बालके

१२३२०४

८९.६१%

८.८०%

१.५९ %

१२३५८५

८८११

१३२०

९२.४२%

६.५९%

०.९९%

१२२९९९

९१११

१५१८

९२.०५%

६.८२%

१.१४ %

माहे माचण, २०१६ च् ा तल
ु ननीेत माहे माचण, २०१८ मध् े MUW

बालकाींच

सींख् ा १.९८% घ्लेली असननी
ू SUW बालकाींच

इतकी कम

ाालेली ननीाही.

ाालेली आहे . त ामळ
ु े ननीागपरू जजल्् ात कुपोषणामध् े वाढ

(२) हे खरे ननीाही.

सावणजनननीक आरोग्

ववभागाच् ा ददननीाींक १७ फेब्रव
ु ारी, २०१८ च् ा

शध्
ीं क उपभोग्
ु दीपत्रकाननीस
ु ार औषिे, तद्ननीष
ु ग

वस्तू व वैद् की

बाब ींसाठीच हाफककननी बा ोफामाणस् ्
ु ीकल्स कॉपो. शल.
ेत.े मात्र

सींख् ा ०.४५%

ात पोषण आहाराचा समावेश ननीाही.

उपकरणे

ा

ाींननीा मागण करण् ात

(३) हे खरे ननीाही.

(४) सदर प्रकरण चौकश करण् ाचा प्रश्ननी उद्भवत ननीाही. तथावप, एकाजतमक
बालववकास

ोजननीेंतगणत पोषण आहार

ा

ोजननीेसाठी सननी २०१८-१९

ा

वषाणकरीता रुप े १६५४/- को्ीचा वावषणक का क्र
ण म अींमलबजावण आराखडा
केंद्र शासननीास सादर करण् ात आला असननी
ू
११०१.१० को्ी मींजूर केले आहे त.
(५) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

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

ापैकी केंद्र शासननीाननीे रुप े
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राज्यातील बालिाांमध्ये आढळणारी िुपोषणाची
समस्या सोिविण्याबाबत

(१३)

*

४२१९२ आकिव.अनांत गािगीळ, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सभ
ु ाष
ााांबि : सन्माननीननी
मदहला ि बालवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करत ल का

:-

(१) राज् ात ल बालकाींमध् े आढळणारी कुपोषणाच समस् ा सोडववण् ासाठी
जजजाऊ मदत चाईल्ड हे ल्थ न् दु रशननी शमशननी (राजमाता जजजाऊ माता-बालक
आरोग्

आणण पोषण अशभ ाननी) मदहला व बालववकास ववभाग आणण

ररला न्स फाऊींडेशननीननीे एक सामींजस्

करार केल् ाचे माहे माचण, २०१८ मध् े

वा त ादरम् ाननी नननीदशणननीास आले आहे , हे खरे आहे का ,

(२) असल् ास, उक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश त
का

आढळूननी आले व त ाननीष
ीं ाननीे कराराननीस
ण ाही व त ाचे फा दे
ु ग
ु ार का व

कुपोवषत बालकाींप त
ां पोहचववण् ाबाबत कोणत का व
ण ाही केली वा करण् ात
ेत आहे,

(३) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का
श्रीमती पांिजा मि
ांु े : (१) हो .
(२)

ररला न्स

फाऊींडेशननी

आहे त ?

ाींचेसोबत

सामींजस्

करार

प्रथम

ददननीाींक

फाऊींडेशननीच् ा

मदत ननीे

२४/११/२०१५ रोज ााला व सि
ु ाररत करार ददननीाींक ६/२/२०१८ रोज करण् ात
आला.

सदर

सामींजस्

कराराननीस
ु ार

ररला न्स

राज् ात ल ववववि जजल्् ामध् े अींगणवाड स्तरावर अींगणवाड च् ा आवारात
परसबाग सरु
ु करुननी
बालकाींननीा

आल् ामळ
ु े

ा परसबागाींमध् े त ार होणाऱ ा भाज पाल् ाचा समावेश

अींगणवाड तननी
ू
कुपोषणाचे

ररला न्स फाऊींडेशननी

ववतरीत

प्रमाण

कम

कराव ाच् ा
करण् ास

आहारामध् े

मदत

होईल.

ाींच् ा मदत ननीे ठाणे, पालघर, जळगाींव,

करण् ात

त ाननीस
ु ार

वतमाळ,

परभण , पण
ु ,े उस्माननीाबाद, विाण ह ा जजल्् ात एकूण ७३७९ इतक् ा
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परसबागा सरु
ु करण् ात आल् ा असननी
ू

ा परसबागाींमिूननी त ार ाालेल् ा

भाज पाल् ाचा लाभ अींगणवाड त ल १,०७,३५४ इतक् ा लाभार्थ ाांननीा ााला
असननी
ू त ाचे पररणामही चाींगले ददसननी
ू
(३) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

ेत आहे त.

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

िैद्यकिय रुग्णालय, नागपूर येथे क्षयरोगग्रस्त
मदहलाांसाठी असलेल्या िक्षाच्या दरु
ु स्तीबाबत

(१४)

*

४२४६३ श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीननी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करत ल का
(१) वैद् कक

रुग्णाल , ननीागपरू

िैद्यिीय शशक्षण मांत्री

:-

ेथ ल क्ष रोगाच् ा मदहलाींसाठी असलेला

कक्ष गेल् ा चार वषाणपासननी
ू दरू
ु स्त च् ा ननीावाखाली बींद असननी
ू

ा कक्षाच् ा

दरू
ु स्त साठी शासननीाननीे रुप े ५२ लाखाचा नननीि मींजुर केला असननी
ू अद् ापही
बाींिकामाला सरू
ु वात ाालेली ननीाही, हे खरे आहे का ,

(२) असल् ास, उक्त नननीि मींजरू होऊननीही हा नननीि बाींिकाम ववभागाकडे
वळता ननी ााल् ाननीे नननीववदा काढण् ात आल् ा ननीाहीत, हे ही खरे आहे का ,
(३) असल् ास, उक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश च् ा
अननीष
ीं ाननीे वॉडणच् ा दरु
ु ग
ु स्त साठी कोणत
आहे,

(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

का व
ण ाही केली वा करण् ात

आहे त ?

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

सदर वॉडणच् ा दरु
ु स्त चे जवळपास ७० ्क्के काम पण
ू ण ाालेले आहे .

(२) हे खरे ननीाही.

(३) वॉडण दरु
ु स्त चे काम सरु
ु आहे .
(४) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

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

ेत
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पालघर न्सजल्हा पररषदें तगवत येणाऱ्या आरोग्य िमवचाऱ्याांना
िेतन अदा िरण्याबाबत
(१५)

*

४१८८० श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीननी

सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब

िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का
(१) पालघर जजल्हा पररषदें तगणत

:-

ेणाऱ ा आठ तालक्
ु ात ल आरोग्

कमणचारी

माग ल चार मदहन् ापासननी
ू वेतननीापासननी
ू वींचचत असल् ाच बाब ददननीाींक १३ मे,
२०१८ रोज वा त ासम
ु ारास नननीदशणननीास आली, हे खरे आहे का .

(२) असल् ास, उक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश त
का

आढळूननी आले व त ाननीष
ीं ाननीे सदर कमणचाऱ ाींचे वेतननी अदा करण् ास
ु ग

ककत कालावि लागणार आहे,

(३) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

आहे त ?

िॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे .

पालघर जजल्हा पररषदें तगणत

ेणाऱ ा आठ तालक्
ु ात ल आरोग्

कमणचाऱ ाींचे वेतननी माग ल त ननी मदहन् ाींपासननी
ू थकीत होते.

(२) व (३) सदर कमणचाऱ ाींच् ा फेब्रव
ु ारी व मे मदहन् ाचे वेतननीाचे दे क

ताींबत्रक कारणास्तव कोषागार का ाणल ाकडूननी मींजूर ााले ननीाही. माचण व
एवप्रलचे दे क ववदहत कालावि त अदा करण् ात आले. ताींबत्रक बाब ींच् ा
पत
ण ा केल् ाननीींतर कोषागार का ाणल ाकडूननी माहे फेब्रव
ु त
ु ारी व मे, २०१८ च
वेतननी दे क ददननीाींक २१/०६/२०१८ रोज
त ाननीस
ु ार वेतननी अदा करण् ात

ेत आहे .

आहारीत करण् ात आले असननी
ू

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

िाटोल, उमरे ि ि शभिापरू (न्सज.नागपरू ) येथील ग्रामीण
रूग्णालयामधील रामा िेअर युननट सुरू िरण्याबाबत

(१६)

*

४२३७६ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :

सन्माननीननी

सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करत ल का

:-
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(१) शासननीाननीे ननीागपरू मींडळाींतगणत ६ जजल्ह ाींमध् े १४ रामा केअर
मींजुर केले असननी
ू ननीागपरू जजल्् ात ल का्ोल, उमरे ड व शभवापरू
एकही रामा केअर
का ,

नु ननी्

ेथ ल

नु ननी् अद् ापप त
ां का ाणजन्वत ााले ननीाही, हे ही खरे आहे

(२) असल् ास, गेल् ा १० वषाण पासननी
ू ननीागपरू जजल्् ात ल रामा केअर
का ाणजन्वत ननी होण् ाच कारणे कोणत ,

नु ननी्

(३) असल् ास, उक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश च् ा
अननीष
ीं ाननीे रामा केअर
ु ग
करण् ात

नु ननी् सरू
ण ाही केली वा
ु करण् ाबाबत कोणत का व

ेत आहे ,

(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

आहे त ?

िॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे .
आहे त.

ननीागपरू मींडळाींतगणत मींजूर १४ रामा केअर

(२) व (३) रामा केअर

नु ननी् पैकी ८ का रण त

नु ननी् ग्राम ण रूग्णाल , का्ोलच् ा इमारत चे

बाींिकाम पण
ै ी १ अजस्थव् ग
ीं तज्ञ आणण दोननी
ू ण ााले असननी
ू एकूण ९ पदाींपक
बींिपबत्रत एमब ब एस डॉक््र नननी क्
ु त करण् ात आले आहे त. उवणरीत ररक्त
पदे भरण् ाच का व
ण ाही सरू
ु आहे . सदर रामा केअर
वैद् की

उपकरणाींच

नु ननी्साठी ३५ प्रकारच् ा

आवश् कता असननी
ू त ापैकी Power Bone Drilll,

Pneumatic Tourniget, Semiautoanalyser, Patient Cots, Patient
Stools ही उपकरणे व सादहत

प्राप्त ााले असननी
ू उवणरीत उपकरणे व

सािननीसामग्र
ण ाही सरू
ु चा परु वठा करण् ाच का व
ु आहे .
रामा केअर

आराखड् ास

ददननीाींक

नु ननी्, उमरे डच् ा बाींिकामासाठी रुप े ३२४.३९ लक्ष च् ा
०४/१०/२०१७

च् ा

शासननी

नननीणण ान्व े

प्रशासकी

मान् ता दे ण् ात आली असननी
ू इमारत बाींिकामासाठी नननीि उपलब्ि करूननी
दे ण् ाच का व
ण ाही सरू
ु आहे .
रामा केअर

नु ननी्, शभवापरू च् ा इमारत चे बाींिकाम अींनतम ्प्प् ात

आले असननी
ू सदर रामा केअर

नु ननी्करीता पदनननीशमणत च आणण उपकरणे व

सािननी सामग्र
ण ाही सरू
ु उपलब्ि करूननी दे ण् ाच का व
ु आहे .
(४) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

-----------------
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राज्यातील जलयुक्त शशिार योजनेची िामे पूणव िरण्याबाबत
(१७)
ऊफव

*

४२२७९ िॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि

भाई

जगताप,

श्री.रामहरी

श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीननी

हुस्नबानू खशलफे,
जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील

(१) राज् ात ल अहमदननीगर जजल्् ात तसेच अन्

दठकाण शासननीाच् ावत ननीे

गोष्ीींचा खल
ु ासा करत ल का

रुपनिर,

श्रीमती

:-

सरु
ु करण् ात आलेल् ा जल क्
ु त शशवार

ोजननीेच

कामे नननीि

अभाव

प्रलींबबत असल् ाचे माहे माचण, २०१८ मध् े वा त ादरम् ाननी नननीदशणननीास आले,
हे खरे आहे का ,

(२) असल् ास, राज् ात ककत दठकाण जलशशवाराच कामे पण
ू ण ााली आहे त
व ककत दठकाण कामे प्रलींबबत आहे त, तसेच प्रलींबबत असलेली जलशशवाराच
कामे ककत कालावि त पण
ू ण करण् ात

ेणार आहे त,

(३) असल् ास, उक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश त
का

आढळूननी आले व त ाननीष
ीं ाननीे प्रलींबबत कामास नननीि परु ववण् ाबाबत व
ु ग

त पण
ण ाही केली वा करण् ात
ू ण करण् ाबाबत कोणत का व
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

आहे त ?

ेत आहे,

प्रा. राम शशांदे : (१) हे खरे ननीाही.

(२), (३) व (४) राज् ात सननी २०१५-१६ ते २०१७-१८ प त
ां जल क्
ु त शशवार

अशभ ाननीाींतगणत नननीवडलेल् ा १६५२१ गावात ल ५,५५,१५७ कामाींपक
ै ी ५,१६,३५१
कामे पण
ू ण ाालेली असननी
ू ३८८०६ कामे प्रगत पथावर आहे त. नननीि अभाव
कोणत ही कामे प्रलींबबत ननीाहीत.

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

महाराष्ट्र जीिन प्राधधिरणाला स्थाननि स्िराज्य सांस्थाांििून
थिबािी शमळण्याबाबत

(१८)

*

४२४६२ प्रा.जोगेन्द्र ििािे : सन्माननीननी

गोष्ीींचा खुलासा करत ल का

:-

ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील
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(१) वाशशम जजल्हा पररषदे कडे महाराषर ज वननी प्राचिकरणाचे २ को्ी ६३

लाख ४२ हजार ४८० रुप े पाण पट्ट थकीत असननी
ू कारीं जा ननीगरपररषदे कडे १
को्ी ४१ लाख ६३ हजार २६३ रुप े आणण वाशशम ननीगरपररषदे कडे २ को्ी

७६ लाख ४३ हजार ८४० रुप ाींच रक्कम थककत असल् ाच बाब माहे एवप्रल
मदहन् ाच् ा दस
ु ऱ ा आठवड् ात नननीदशणननीास आली आहे, हे खरे आहे का ,
(२) असल् ास, महाराषर ज वननी प्राचिकरणाच

एवढ् ा मोठ् ा प्रमाणात

पाण पट्ट च थकबाकी असल् ाननीे प्राचिकरण िोक् ात आले आहे , हे ही खरे
आहे का ,

(३) असल् ास, उक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश त
का

आढळूननी आले व त ाननीष
ीं ाननीे स्थानननीक स्वराज्
ु ग

ज वननी प्राचिकरणाला थकबाकी शमळण् ाकररता कोणत
करण् ात

ेत आहे ,

(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

सींस्थाींकडूननी महाराषर

का व
ण ाही केली वा

आहे त ?

श्रीमती पांिजा मि
ांु े : (१) अींशत: खरे आहे .

(२) व (३) महाराषर ज वननी प्राचिकरण ववभागाचे मागण ननीस
ु ार जजल्हा पररषद,

वाशशमकडूननी थककत रकमेचे अींत म करुननी त ाचे प्रमाणपत्र महाराषर ज वननी
प्राचिकरण ववभागाकडे दे ण् ात आलेले आहे .

ा सींदभाणत महाराषर ज वननी प्राचिकरणाचे पाण पट्ट

व दे खभाल

दरु
ु स्त चे थकीत दे के मद्र
ु ाींक शल्
ु क अननीद
ु ाननीातननी
ू प्राथम् ाननीे अदा करणेबाबत
शासननीाननीे सवण जजल्हा पररषदाींननीा पत्राद्वारे नननीदे शशत केलेले आहे .
(४) प्रश्ननी उद्भ्ावत ननीाही.

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

खाजगी विनाअनद
ु ाननत िैद्यकिय आणण नशसांग महाविद्यालयाांना
एिसमान शल्
ु ि आिारण्याबाबत

(१९)

*

४१७७६ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफव भाई

जगताप, श्री.जनादव न चाांदरू िर, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीननी
शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का

:-

िैद्यिीय
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(१) वैद् की

महाववद् ाल

प्रशासननीाकडूननी शल्
ु काद्वारे होणारी फसवणक
ू

थाींबववण् ासाठी शासननीाच् ा शल्
ीं ण शल्
ु क नननी त्र
ु क सशमत ननीे
अभ् ासक्रमासाठी खाजग

महाववद् ाल ाींननी

ापढ
ु े पदव् तु तर

तसेच एननीआरआ

को् ासाठी

एकसमाननी शल्
ु क घ् ावे अश सच
ू ननीा केली असल् ाचे माहे एवप्रल, २०१८ मध् े
वा त ादरम् ाननी नननीदशणननीास आले हे खरे आहे का ,
(२)

असल् ास,

राज् ात ल

खाजग

महाववद् ाल ाींननीा

एकसमाननी

शल्
ु क

आकारण् ाबाबत केलेल् ा सच
ू ननीेला खाजग ववननीाअननीद
ु ानननीत वैद् कक

आणण

ननीशसांग महाववद् ाल ाींननी त व्र ववरोि दशणववला आहे, हे ही खरे आहे का ,

(३) असल् ास, खाजग महाववद् ाल ाींननीा एकसमाननी शल्
ु क आकारण् ाबाबत
घेतलेल् ा नननीणण ाच अींमलबजावण करण् ाअगोदर त ा कॉलेजच् ा खचाणचा

आढावा घेऊननी ननीींतरच शल्
ु क ठरवावे अश मागण खाजग कॉलेज सींघ्ननीेननीे
शासननीाकडे केली आहे, हे ही खरे आहे का ,

(४) असल् ास, खाजग कॉलेज व ननीशसांग कॉलेज
ववरोि दशणववल् ामळ
ु े

ा नननीणण ाच

कोणत का व
ण ाही केली वा करण् ात
(५) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

ाींननी एकसमाननी शल्
ु काबाबत

अींमलबजावण

करण् ासाठी शासननीाननीे

ेत आहे ,

आहे त ?

श्री.धगरीष महाजन : (१) महाराषर ववननीाअननीद
ु ानननीत खाजग
शैक्षणणक सींस्था(प्रवेश व शल्
ु क

व् ावसान क

ाींचे ववनननी मननी) अचिनननी म २०१५ मि ल

तरतद
ू ीननीस
ु ार शासननी को्ा, सींस्था स्तरावरील को्ा आणण अनननीवास भारत
को्ा

ाींच् ाकररता स्वतींत्र शल्
ु क नननीजश्चत बाबत तरतद
ू ननीसल् ामळ
ु े वेगवेगळ

शल्
ु क नननीजश्चत करण् ात
वैद् की

ेत ननीसल् ाच बाब शल्
ु क नननी ामक प्राचिकरणाननीे

शशक्षण व सींशोिननी सींचालननीाल ाच् ा नननीदशणननीास आणली होत .

त ाननीस
ु ार सींचालननीाल ाद्वारे ददननीाींक १२/०३/२०१८ च् ा पत्रान्व े सदर बाब
सवण

खाजग

ववननीाअननीद
ु ानननीत

वैद् की

अचिषठाताींननीा अवगत करण् ात आली आहे .
(२)

हो ,

हे

खरे

महाववद् ाल ाींच् ा

आहे.

खाजग

व् वस्थापननीाींच् ा

दीं त

ववननीाअननीद
ु ानननीत
सींघ्ननीेद्वारे

आकारण ला ववरोि दशणववण् ात आला होता.
(३) हो , हे खरे आहे .

व

महाववद् ाल ाींच् ा

वैद् की

एकसमाननी

व

दीं त

शल्
ु क
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(४) शासननी को् ात ल जागाींवरील (५०%) प्रवेशासाठी नननीजश्चत केलेल् ा

शल्
ु काच् ा ४ प् व ५ प् शल्
ु क हे अननीक्र
ु मे सींस्थास्तरावरील को्ा (३५%)
आणण अनननीवास भारत

को्ा (१५%)

ाींच् ाकररता लागू करण् ास शल्
ु क

नननी ामक प्राचिकरणाननीे सहमत दशणववलेली आहे .
(५) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

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

घारपी-उिेली (ता.सािांतिािी, न्सज.शसांधद
ु ग
ु )व येथे ग्रामपांचायतीच्या
जशमनीिर बेिायदा रबराची लागिि िेल्याबाबत

(२०)

*

श्री.आनांद

४१२३३ श्री.रविांद्र फाटि, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.हे मत
ां
टिले,
ठािूर,

श्री.नरें द्र

पाटील,

श्री.किरण

पािसिर :

ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का
(१) घारप -उडेली (ता.सावींतवाड , जज.शसींिुदग
ु )ण
एकर जशमननी वर केरळवास ाींननी

:-

सन्माननीननी

थ
े े ग्रामपींचा त च् ा ११०

बेका दा कब्जा करुननी रबराच

लागवड

(२) असल् ास, ६५० एकर जम ननी ताब् ात असताींननीाही घारप

उडेलीत

केल् ाचे माहे एवप्रल, २०१८ मध् े वा त ादरम् ाननी नननीदशणननीास आले, हे खरे
आहे का ,

केरळवास ाींननी

१५०० एकर जशमननी वर रबराच

लागवड केली असननी
ू ८५०

एकर जशमननी वर अनतक्रमण केल् ाचे नननीदशणननीास आले आहे , हे ही खरे आहे
का ,
(३)

असल् ास,

सावींतवाड चे

प्राींताचिकारी

तसेच

तहशसलदार

ाींननी

केरळवास ाींच् ा प्लाीं्ेशननीच पाहण केली असता बेका दे श र अनतक्रमणाच
वस्तजु स्थत उघडकीस आली, हे ही खरे आहे का ,
(४) असल् ास,

ाबाबत शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश त का

आढळूननी आले व त ाननीष
ीं ाननीे दोष ींववरुध्द कोणत कारवाई केली वा करण् ात
ु ग
ेत आहे,

(५) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

आहे त ?
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श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) हे खरे ननीाही.
(२) हे खरे ननीाही.
(३) हे खरे ननीाही.

(४) ग्रामपींचा त, फुकेरी अींतगणत घारप
समाववष् असननी
ू
घाराप

व उडेली ही दोननी महसल
ू ी गावे

ा दोन्ही महसल
ु ी गावात ७/१२ उताऱ ाींननीस
ु ार ग्रामपींचा त

ा ननीावे ७/१२ वर एकूण ४०-४१-७५ हेक््र एवढे क्षेत्र ग्रामपींचा त कडे

गरु चराणासाठी ववदहत करण् ात आले असल् ाचे ददसननी
ू
सवे क्रमाींकाींच

अींदाजजत ननीजर पहाण

प्रमाणात ााडे, ाुडपे व जींगल ददसननी
ू
ददसननी
ू

ा क्षेत्राच् ा

केली असता त ा दठकाण

ेत ननीाही.

(५) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

ेत.े

मोठ् ा

ेत असननी
ू रबर लागवड केल् ाचे

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

राज्यात स्ियांसेिी सांस्थाांना िायमस्िरुपी बालगह
ृ नोंदणी
प्रमाणपत्र दे ण्याबाबत

(२१)

*

४२०२२

अॅि.जयदे ि

गायििाि,

श्री.आनांदराि

पाटील,

श्री.शरद

रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर,

श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.धनांजय मि
ांु ,े श्री.सनु नल तटिरे , श्री.अमरशसांह
पांडित, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे :
सन्माननीननी
का

:-

मदहला ि बालवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करत ल

(१) राज् ात ल ९०० स्वीं सेव
न् ा

(मल
ु ाींच

अननीद
ु ाननीात

काळज

जाचक

बालगह
ृ ाींच् ा सींदभाणत महाराषर राज्

बाल

व सींरक्षण) नननी म २०१८ लागू करीत त्
ु पज्
ुीं ा

नननी माींचे

पालननी

करणे

बींिननीकारक

केल् ाननीे

बालगह
ृ चालकाींत अस्वस्थता नननीमाणण ााल् ाचे ददननीाींक ५ एवप्रल, २०१८ रोज
वा त ासम
ु ारास नननीदशणननीास आले, हे खरे आहे का ,

(२) असल् ास, उक्त नननी मावलीत ल कलमाननीस
ु ार बालगह
ृ ाींसाठी कमणचारी

आकृत बींि नननीजश्चत करण् ात आला असननी
ू ५० मल
ु ाींसाठी ३० कमणचारी व
कलम ३१ (२) ननीस
ु ार बालकाींच् ा नननीवासासाठी कमणचाऱ ाींच् ा वेतननीाच व
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सम
ु ारे ८ हजार चौरस फू् जागेच

इमारत बींिननीकारक केली असननी
ू

इमारत ला लागणाऱ ा भाड ाचा कुठे च उल्लेख ननीाही तसेच भोजननी अननीद
ु ाननीाच
तरतद
ू ही शासननीाननीे केली ननीसल् ामळ
ु े अननीद
ु ाननीाअभाव
सामननीा करणाऱ ा ९०० स्वीं सेव
ााली आहे, हे ही खरे आहे का ,

ा

आचथणक पररजस्थत चा

बालगह
ृ चालकाींमध् े अस्वस्थता नननीमाणण

(३) असल् ास, राज् ात स्व स
ीं ेव सींस्थाींच बालगह
ृ बाल न् ा

अचिनननी म,

२००६ च् ा कलम २३ अन्व े का मस्वरुप (तहह ात) कालावि साठी ननीोंदण

प्रमाणपत्र घेऊननी सरु
उक्त अचिनननी मान्व े १००
ु करण् ात आली असननी
ू
मल
ु ाींच् ा

बालगह
ृ ासाठी

५५००

चौरस

फु्

इमारत व

११

आकृनतबींि शासननीाननीे नननीजश्चत केला आहे , हे ही खरे आहे का ,
(४) असल् ास, ननीव ननी बाल न् ा

कमणचाऱ ाींचा

(मल
ु ाींच काळज व सींरक्षण) अचिनननी म

२०१५ ननीस
ु ार ६० कमणचारी, दपणण पो्ण लवर सींस्थेच अद्
ददननीाींक २० मे, २०१८ प त
ां
ऑननीलाईननी ननीोंदण

ावत मादहत सह

प्रमाणपत्र अजण सादर

करण् ाबाबत मदहला व बालववकास ववभागाननीे कळववले असननी
शासकी
ू

बालगह
ृ ाींननीा ऑफलाईननी अजण भरण् ाच सवलत दे ण् ात आली आहे . बालगह
ृ
ननीोंदण प्रमाणपत्रासाठी अशाप्रकारे जाचक अ्ी आताच लादण् ाच कारणे
का

आहे त,

(५) असल् ास, सननी २०१५ च् ा अचिनननी मात ल नननीकषाींच पत
ण ा करण् ासाठी
ू त
दे ण् ात आलेला कालावि अनतश

कम असल् ामळ
ु े तसेच

पत
ण ा करणे जुन् ा बालगहृ ाींननीा कठीण असल् ामळ
ू त
ु े कालावि

ा नननीकषाींच

वाढवावा व

नननीकषाींचा फेरववचार करावा, अश मागण शासननीाकडे प्राप्त ााली आहे का ,

(६) असल् ास, उपरोक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश करुननी कोणत का व
ण ाही
केली वा करण् ात

ेत आहे, ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) व (२) ननीाही.
(३) बालगह
ृ ाींसाठी महाराषर राज्

बाल न् ा

आहे त ?

(मल
ु ाींच काळज व सींरक्षण)

नननी म २००२ अननीस
ु ार ५५०० चौ फु् जागा नननीजश्चत करण् ात आली होत .
तसेच शासननी नननीणण ाद्वारे ११ कमणचाऱ ाींचा आकृनतबींि नननीजश्चत करण् ात
आलेला होता.
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(४) केंद्र शासननीाननीे बाल न् ा

(मल
ु ाींच काळज व सींरक्षण) अचिनननी म, २०१५

माहे जाननीेवारी, २०१६ मध् े का ाणजन्वत केलेला असननी
ू
अननीष
ीं ाननीे केंद्र शासननीाननीे बाल न् ा
ु ग
नननी मावली
केलेल् ा

२०१६

का ाणजन्वत केलेली आहे .

नननीकषाननीस
ु ार

प्रमाणपत्रासाठी

(मल
ु ाींच

५०

कराव ाच् ा

बालकाींसाठी
अजाणचा

३१

ननीमननी
ू ा

काळज

ा अचिनननी माच् ा

व सींरक्षण) आदशण

ा नननी मावलीमध् े
कमणचारी

क्र.

२७

प्रमाणपत्रासाठी सादर कराव ाच् ा अजाणमध् े सदर बाब
आहे त. त ाननीस
ु ार शासननीाननीे

नननी मावली त ार केली आहे .
(५) हो .

(६) बाल न् ा

तसेच
मध् े

ननीमद
ू

ननीोंदण

ननीोंदण

ननीमद
ू केलेल् ा

ा आदशण नननी मावलीच् ा आिारे राज् ाकरीता

(मल
ु ाींच काळज व सींरक्षण) अचिनननी म, २०१५ व त ाननीस
ु ार

केंद्र शासननीाच् ा आदशण नननी मावलीच् ा आिारे शासननीाननीे सदर नननीकष नननीजश्चत
केल् ाननीे प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

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

उपळाई बुद्रि
ु (ता.माळा, न्सज.सोलापूर) येथील िदम िस्तीची
अांगणिािी माळरानािर भरत असल्याबाबत

(२२)

*

४१९६३ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.आनांदराि
पाटील : सन्माननीननी
मदहला ि बालवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करत ल का

:-

(१) उपळाई बद्र
ु क
ु (ता.माढा, जज.सोलापरू )

ेथ ल कदम वस्त च अींगणवाड

माग ल काही वषाणपासननी
ू माळराननीावर उघड् ावर भरत असल् ाच बाब ददननीाींक
२७ माचण, २०१८ रोज वा त ासम
ु ारास नननीदशणननीास आली, हे खरे आहे का ,

(२) असल् ास, सदर शाळा स्
ु ीींम दे व च् ा माळावर दोननी पत्र् ाींच् ा मींददरात

भरत असननी
हा माळ जशमननी पासननी
उीं च वर असल् ाननीे लहाननी चचमक
ू
ू
ु ल् ा
ववद् ार्थ ाांननीा ऊननी, वारा, पाऊस अशा ननीैसचगणक आपतत चा सामननीा करत

शशक्षण घ् ावे लागत असननी
ू उघड ावरच पोषण आहार शमळत असल् ाननीे
पालकाींमध् े ननीाराज व् क्त होत आहे, हे ही खरे आहे का ,
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(३) असल् ास, उक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश च् ा

अननीष
ीं ाननीे उक्त अींगणवाड साठी खोली उपलब्ि करुननी दे ण् ाबाबत कोणत
ु ग
का व
ण ाही केली वा करण् ात

ेत आहे ,

(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

आहे त ?

श्रीमती पांिजा मि
ांु े : (१) हो , हे खरे आहे .
(२) हे खरे ननीाही.

(३) उपळाई ब्रद्रक
ु कदमवस्त ही शमननी अींगणवाड असननी
ू शमननी अींगणवाड स

शासननीाच् ा िोरणाननीस
ु ार स्वतींत्र इमारत बाींिकामासाठी नननीि उपलब्ि करुननी
ददला जात ननीाही. शमननी

अींगणवाड

असलेल् ा जागेत भरववण् ात

ही ग्रामपींचा त स्तरावर उपलब्ि

ेत.े उपळाई ब.ु गावचे ग्रामववकास अचिकारी

ाींननीा प्रकल्पस्तरावरुननी ग्रामपींचा त कडे शमननी अींगणवाड साठी जागा उपलब्ि

करुननी दे णेबाबत कळववण् ात आले आहे .
(४) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

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

राज्यातील अांगणिािी सेवििाांचे ननित्ृ ती िय ६५
िरण्याच्या आदे शाबाबत

(२३)

*

४२६४६ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादव न चाांदरू िर, श्री.सांजय दत्त,

श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरिर :
सन्माननीननी

मदहला ि बालवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करत ल का

(१) अींगणवाड सेववकाींचे नननीवतृ त चे व
बालववकास मींत्र

महोद ाींननी

ाबाबत आदे श काढण् ासाठी

६५ करण् ाचा नननीणण

ददननीाींक १९ माचण, २०१८ रोज
शासननीाकडूननी दल
ण
होत
ु क्ष

मा.मदहला व

घेतला मात्र

असल् ाचे

मे, २०१८ मध् े वा त ादरम् ाननी नननीदशणननीास आले हे खरे आहे का ,
(२) असल् ास, अींगणवाड सेववकाींचे व

:-

माहे

६५ करण् ाचा शासननी आदे श काढत

ननीसल् ामळ
ु े ६० वषे पण
ु ण ाालेल् ा शेकडो अींगणवाड सेववका नननीवतृ त होणार

असल् ाननीे राज् ात ल शेकडो बालकाींच् ा पोषण आहाराचा प्रश्ननी ऐरण वर
ेणार आहे, हे ही खरे आहे का ,
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(३) असल् ास, अींगणवाड

सेववकाींच् ा उक्त प्रश्ननीाींबाबत तातड ननीे आदे श

काढूननी अींगणवाड सेववकाींननीा ददलासा दे ण् ाबाबत कोणत का व
ण ाही केली वा
करण् ात

ेत आहे ,

(४) अद ाप, उक्त प्रश्ननीाींबाबत कोणत च का व
ण ाही होत ननीसल् ास त ामाग ल
कारणे का

आहे त ?

श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१), (२), (३) व (४) अींगणवाड सेववका, मदतननी स व
शमननी अींगणवाड सेववका

६० वषे करण् ाचा नननीणण
घेण् ात आला होता.

ाींच माननीिननी पदावरील सेवानननीवतृ त चे व , व ाच

ददननीाींक २३/०२/२०१८ च् ा शासननी नननीणण ान्व े

ाबाबत वविाननीमींडळात ाालेल् ा चचेला उततर दे ताननीा

काही अ्ीींच् ा अि ननी राहूननी सेववकेचे सेवानननीवतृ त चे व , व ाच ६५ वषे
करण् ाबाबत सभागह
ृ ास आश्वासननी माचण, २०१८ च् ा अचिवेशननीात ददलेले
होते. त ाननीष
ीं ाननीे िोरणातमक नननीणण
ु ग
लवकरच
नननीणण

ाबाबतचा शासननी नननीणण

घेण् ाच

बाब ववचाराि ननी असननी
ू

नननीगणशमत करण् ात

ेणार आहे . सदर

होईप त
ां व ाच ६० वषे पण
ु ण केलेल् ा सेववकाींननीा माननीिननी सेवेतननी
ू तत
ू ण

सेवानननीवतृ त करण् ात

ेऊ ननी े अशा सच
ू ननीा दे ण् ात आलेल् ा आहे त.
-----------------

िजवत (न्सज.रायगि) मधील िणे आददिासी िािीतील गभवितीला
(२४)

*

रुग्णिादहिा न शमळाल्याने बाळाचा मत्ृ यू ााल्याबाबत
४१४५९

श्री.सनु नल

तटिरे ,

श्री.हे मत
ां

टिले,

श्री.धनांजय

मि
ांु ,े

श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर,
अॅि.राहुल नािेिर, अॅि.जयदे ि गायििाि, श्री.विक्रम िाळे , श्री.सनतश
चव्हाण, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.रामराि िििुते, श्री.ख्िाजा बेग :
सन्माननीननी
सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करत ल का
(१)

कजणत

:-

(जज.रा गड)

मि ल

वणे

आददवास

वाड त ल

गभणवत ला

दवाखान् ात ननीेण् ासाठी रुग्णवादहका शमळाली ननीसल् ाननीे नतचे बाळ वा्े तच
ददननीाींक १८ एवप्रल, २०१८ रोज वा त ासम
ु ारास दगावले, हे खरे आहे का ,
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(२) असल् ास, उक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश त
का

आढळूननी आले व त ाननीष
ीं ाननीे दोष वर कोणत
ु ग

भववष ात अश
करण् ात

घ्ननीा घडू ननी े म्हणूननी कोणत

ेत आहे ,

(३) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

ोजननीा केली वा

आहे त ?

िॉ. दीपि सािांत : (१) हो . हे खरे आहे .
(२) ददननीाींक १८/०४/२०१८ रोज

उपा

कारवाई केली व

वणे आददवास

पो्ात दख
ु त असल् ाननीे उपचारासाठी अींगणवाड

वाड त ल गभणवत

मदहला

सेववकेसह दवाखान् ात

जाण् ासाठी अींगणवाड सेववकेननीे रूग्णवादहकेसाठी १०८ ्ोल फ़्री क्रमाींकावर
सींपकण करण् ाचा प्र तननी केला. परीं तु त ा पाड् ाच् ा पररसरात नतच् ा

मोबाईलला रें ज ननीसल् ामळ
ु े सींपकण होऊ शकला ननीाही. सदर गभणवत मदहलेचा
रस्त ातच गभणपात ााला. सदर प्रकरण
तालक
ु ा आरोग्

अचिकारी

आढळूननी आले ननीाही.

बालववकास प्रकल्प अचिकारी व

ाींच् ा सशमत ननीे केलेल् ा चौकश त कोण ही दोष

वणे ठाकूरवाड मि ल ग्रामस्थाींननीा प्राथशमक आरोग्

केंद्र, रूग्णसेवा

्ोल फ़्री क्र. १०२ व अत ावश् क रूग्णसेवा ्ोल फ़्री क्र. १०८ ववष
मागणदशणननी करण् ात आले आहे .
(३) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

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

जीिन अमत
ृ (ब्लि ऑन िॉल) ही योजना मुांबईत बांद असल्याबाबत
(२५)

*

सन्माननीननी

४२३३६ श्री.प्रविण दरे िर, अॅि.अननल परब, श्री.पररणय फुिे :
सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करत ल का

:-

(१) राज् ात ल गरजू रुग्णाींननीा शासकी
उपलब्ि व्हावे

शल्
ु कामध् े इजच् त स्थळ

रक्त

ा उिेशाननीे ददननीाींक ६ जाननीेवारी, २०१४ पासननी
ू ज वननी अमत
ृ सेवा

(बल्ड ऑननी कॉल)

ोजननीा शासननीाननीे सरु
ु करुननी तासाभराच् ा आत थे्

रुग्णाल ात रक्त परु ववण् ाच

सवु विा शमळाव म्हणननी
ू १०४

्ोल फ्री हे ल्पलाईननी सरु
ु करण् ात आली, हे खरे आहे का ,

ा क्रमाींकाच
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(२) असल् ास, उपरोक्त ज वननी अमत
ृ (ब्लड ऑननी कॉल) ही
बींद करण् ात आली असननी
ू त

बारगळण् ाच

कारणे का

मब
ुीं ईत मब
ु लक प्रमाणात रक्तपेढ ा असताींननीाही ही
कारणे का

आहे त,

ोजननीा मब
ुीं ईत

आहे त, तसेच

ोजननीा सरु
ु ननी करण् ाच

(३) असल् ास, ४ वषाणचा कालावि होऊननीही मब
ुीं ईत ल आठ रक्त साठवण
केंद्रापैकी एकही केंद्र उभारण् ात आले ननीाही, हे ही खरे आहे का ,

(४) असल् ास, त ामळ
ु े दप्ु प् ककीं मत ननीे म्हणजे १४५० रुप े

ा दराननीे

खाजग रक्त पेढ् ातननी
ू गरीब रुग्णाींननीा रक्त खरे दी करावे लागत आहे, हे ही
खरे आहे का ,

(५) असल् ास, उक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश च् ा
अननीष
ीं ाननीे सदर
ु ग

केली वा करण् ात

ोजननीा तातड ननीे सरु
ु करण् ाच् ादृष्ीननीे कोणत
ेत आहे, ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

का व
ण ाही

आहे त ?

िॉ. दीपि सािांत : (१) हो , हे खरे आहे .
(२) हे खरे ननीाही.

(३) अींशत: खरे आहे .

मब
ै ी ४ रक्त साठवणक
केंद्र
ुीं ईत ल ८ रक्त साठवणूक केंद्राींपक
ू

का ाणजन्वत ाालेली आहे त व उवणरीत दठकाण बह
ुीं ई महाननीगरपाशलकेच् ा
ृ न्मब

रुग्णाल ाचे बाींिकाम /ननीत
ु ण करण चालू होते. त ामळ
ु े रक्त साठवणक
ू केंद्र
का ाणजन्वत होऊ शकले ननीाहीत.
(४) हे खरे ननीाही.

ज वननी अमत
ृ सेवा ही

ोजननीा जननीननी

रक्तपेढी (Mother blood

bank) म्हणजे सर जे.जे.महाननीगर रक्तपेढी, भा खळा
आहे व

ा

ेथूननी राबववण् ात

ेत

ोजननीेंतगणत गरजू रुग्णाननीा आवश् क रक्त परु वठा शासननीाननीे

नननीजश्चत केलेल् ा दराननीे म्हणजे रुप े ८५०/- प्रमाणे करण् ात
(५) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

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

ेत आहे .
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मधम
ु ेह, हृदयरोग ि ििवरोगाच्या औषधाांिरील
जीएसटी िर रद्द िरण्याबाबत

(२६)

*

४१९८५ श्री.जनादवन चाांदरू िर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सतेज ऊफव बांटी
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीननी
करत ल का
(१)

:-

मिुमेह

व

उच्च

औषिाींवरील खचाणत

रक्तदाब

वित्त मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

असणाऱ ा

रुग्णाींननीा

ननीेहम

लागणाऱ ा

ा मदहन् ापासननी
ू ३.४ ्क्क् ाींननी वाढ होणार असननी
ु

ा

वाढलेल् ा (एमआरप ) वर वस्तू व सेवाकर (ज एस्ी) लावननी
ां
ू ५ ्क्क् ाप त

वाढण् ाच शक् ता असल् ाचे ददननीाींक ४ एवप्रल, २०१८ रोज वा त ासम
ु ारास
नननीदशणननीास आले, हे खरे आहे का ,
(२)

असल् ास,

केंद्र

शासननीाननीे

पेरोल

ककणरोगावरील रामबाण औषिाींसह प्रभाव
्क्क् ाींननी वाढ करण् ाचा नननीणण
फामाणस् ्
ु ीकल

प्राइजजींग

पाठोपाठ

मिुमेह,

हृद रोग

व

प्रनतजैववकाींच् ा ककीं मत त ३.४

घेतला असननी
ु त ाबाबतचे पररपत्रक (ननीॅशननील

ॲथोरे ्ीचे

(एननीप प ए)

सहसींचालकाींननी

प्रशसध्द

केल् ाननीे रुग्णाींननीा ककीं मत बरोबरच ज एस्ी भरावा लागणार असल् ाननीे त ाींननीा
जादा पैसे भरावे लागणार आहे, हे ही खरे आहे का ,

(३) असल् ास, उक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश त
का

आढळूननी

आले

व

त ाननीष
ीं ाननीे
ु ग

औषिाींवरील

करण् ाबाबत कोणत का व
ण ाही केली वा करण् ात
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

आहे त ?

श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) व (२) सदर ववष

ज एस्ी

ेत आहे ,

कर

रि

केंद्र शासननीाच् ा अखत ाररत

ेतो. केंद्र शासननीाच् ा औषि ववभागाींतगणत ननीॅशननील फॉमाणस् ्
ू ीकल प्राइजजींग

ॲथोरे ्ी (एननीप प ए)

ाींननी ददननीाींक २ एवप्रल २०१८ मध् े नननीगणशमत केलेल् ा

आदे शाननीस
ु ार काही औषिावरील ककीं मत च

उच्चतम म ाणदा नननीजश्चत केली

आहे . सदर उच्चतम म ाणदा नननीजश्चत करताननीा घाऊक ककीं मत नननीदे शाींकात
(डब्ल् ू प

आ ) होणाऱ ा वाढीननीस
ु ार ३.४३८१२ ्क्के वाढीचा समावेश

करण् ात आला आहे . सदर वाढीवर नननी माननीस
ु ार ज एस्ी लागणार आहे .
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(३)

सदर

ववष

केंद्र

शासननीाच् ा अखत ाररत

शासननीामाफणत का व
ण ाही करता

ेत

असल् ाननीे

ेत ननीाही. केंद्र शासननी व सवण राज्

राज्

शासननी

सवणसम
ीं त ननीे ज एस्ी अींतगणत वस्तव
ुीं रील कराींचे दर ज एस्ी पररषदे माफणत

नननीजश्चत केले जातात व ज एस्ी पररषदे ननीे ठरववलेल् ा कराच् ा दराचा अवलींब
सींपण
ू ण दे शामध् े केला जातो.
(४) लागू ननीाही.

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

राज्यातील सांगणि पररचालिाांच्या मागण्याांबाबत ि
थिीत मानधन शमळण्याबाबत

(२७)

*

४२०७४ श्री.जयांत पाटील, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.धनांजय मि
ांु ,े

श्री.सनु नल तटिरे , श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग,

श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्री.जनादव न
चाांदरू िर, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीननी

ग्रामवििास

(१)

ननीागररकाींननीा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करत ल का
राज् ात

ग्रामववकास

ववभागामाफणत

:-

ग्राम ण

भागात ल

गावातच सवण सो सवु विा व ववववि प्रकारचे दाखले ऑननीलाईननी शमळावेत

ासाठी प्रत ेक ग्रामपींचा त मध् े आपले सरकार सेवा केंद्र सरू
ु करण् ात

आले

असननी
ु

आपले

सरकार

सेवा

केंद्रात

का रण त

पररचालकाींचे माननीिननी थकीत आहे, हे खरे आहे का ,

असलेल् ा

सींगणक

(२) असल् ास, सदरच केंद्र चालववण् ासाठी ग्रामपींचा त क्लस््रननीस
ु ार केंद्र
चालकाींच नननी क्
ु त करण् ात आली आहे, हे ही खरे आहे का ,
(३) असल् ास,

ा प्रकल्पाच माहे डडसेंबर, २०१५ मध् े महा ऑननीलाईननी

कींपननी सोबत असलेले करार सींपले असननी
ू त ाननीींतर एएसएसके

ा

ा कींपननी कडे

कींत्रा् दे ण् ात आले. ननीव् ाननीे सरू
ु करण् ात आलेले आपले सरकार सेवा केंद्र
ा प्रकल्पात काम करण् ासाठी पव
ू ीच् ाच सींगणक पररचालकाींच

करण् ात आली, हे ही खरे आहे का ,

नननी क्
ु त
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(४) असल् ास, राज् ात ल ववशेषत: मरु बाड (जज.ठाणे) तालक्
ु ात ल सींगणक
पररचालक हे अल्प माननीिननीावर काम करीत असननी
ू काही पररचालकाींचे माहे
फेब्रव
ु ारी,

२०१७

स एसस एसप व्ही

पासननी
ू

माननीिननी

शमळालेले

ननीसननी
ू

ते

राज्

शासननीाचे

ा कींपननी कडे थकीत असननी
२८ हजार ग्रामपींचा त ींननी
ू

हस्तशलणखत कामकाज बींद करुननी सवण ग्रामपींचा त

पेपरलेस करण् ासाठी

ग्रामववकास ववभागाननी ददननीाींक १ एवप्रल, २०१८ ही तारीख नननीजश्चत केली

असताननीा ददननीाींक २५ मे, २०१८ अखेर राज् ात ल एकही ग्रामपींचा त पेपरलेस
होऊ शकली ननीाही, हे ही खरे आहे का ,

(५) असल् ास, थकीत माननीिननी शमळण् ासाठी व प्रलींबबत मागण् ा मान्
होण् ासाठी अननीेक वेळा राज् ात ल सींगणक पररचालकाींननी
काढूननीही त ाींननीा न् ा
त ाींननी नननीणण

आींदोलननी, मोचे

शमळत ननीसल् ामळ
ु े काम बींद आींदोलननी सरू
ु करण् ाचा

घेतला आहे , हे ही खरे आहे का ,

(६) असल् ास, उक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश त
का

आढळूननी आले व त ाननीष
ीं ाननीे राज् ात ल सींगणक पररचालकाींच् ा
ु ग

प्रलींबबत मागण् ाींबाबत व थकीत माननीिननी शमळण् ाबाबत तसेच पेपरलेस
ग्रामपींचा त करण् ाच् ादृष्ीननीे कोणत का व
ण ाही केली वा करण् ात
ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

आहे त ?

ेत आहे ,

श्रीमती पांिजा मि
ांु े : (१) ज् ा केंद्र चालकाींननी त ाींच् ा मोबदल् ाचे दे क,
सींगणक प्रणालीवर पषु ्ी केले आहे, त ाींननीा रक्कम अदा करण् ात आली आहे .
(२) हो .
(३) हो .

(४) ज् ा केंद्र चालकाींननी त ाींच् ा मोबदल् ाचे दे क, सींगणक प्रणालीवर पषु ्ी
केले आहे, त ाींननीा रक्कम अदा करण् ात आली आहे .

तसेच ग्रामपींचा त पेपरलेस करण् ाच् ा अननीष
ीं ाननीे
ु ग

ताींबत्रक अडचण

सोडववण् ासाठी ददननीाींक २०/४/२०१८ रोज

ेत असलेल् ा

सशमत

गठीत

करण् ात आली असननी
ण ाही सरू
ू ग्रामपींचा त पेपरलेस करण् ाच का व
ु आहे .
(५) ननीाही.
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(६) ज् ा ग्रामपींचा त ींननी जजल्हा पररषदे माफणत स एसस -एसप व्हीकडे रक्कम
जमा केली आहे आणण ज् ा केंद्र चालकाींननी त ाींच् ा मोबदल् ाच् ा रकमेचे
दे क सींगणक प्रणालीवर पषु ्ी केले आहे अशा केंद्र चालकाींच् ा माननीिननीाच
रक्कम अदा करण् ात आली आहे .
राज् ात ल ग्रामपींचा त

पेपरलेस करण् ाकरीता

ण
े ाऱ ा अडचण

सोडववण् ासाठी बोईसर ग्रामपींचा त अींतगणत एक सशमत गठीत करण् ात
आली

असननी
ू ,

सदर

सशमत ननीे

केलेल् ा

अहवालाननीस
ु ार

ई-ग्राम

प्रणालीमध् े आवश् क त ा सि
ु ारणा करण् ात ेत आहेत.
-----------------

सींगणक

पन्सश्चम िादहनी नद्याांचे पाणी धगरणा खोऱ्यात िळविण्याबाबत
(२८)

*

४१६८९ िॉ.अपि
ू व दहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३७८६३ ला ददनाांि ६

माचव, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीननी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करत ल का

:-

(१) ननीार-पार, औरीं गा, अींबबका, दमणगींगा
चगरणा

खोऱ ात

वळववण् ाबाबतच् ा

जलसांपदा मांत्री

ा पजश्चमवादहननी ननीद् ाींचे पाण

ोजननीेचे

सवेक्षण

प्रगत पथावर असलेले काम पण
ु ण ााले आहे , हे खरे आहे का ,

व

अन्वेषणाचे

(२) असल् ास, पजश्चमवादहननी ननीद् ाींचे पाण चगरणा खोऱ ात वळववण् ाबाबत
कोणत का व
ण ाही करण् ात आली व सदर
का

आहे,

ोजननीेच् ा कामाच सद् :जस्थत

(३) असल् ास, सदरील का व
ण ाही वननी ववभागाच् ा परवाननीग सह माहे माचण,
२०१८ प त
ां पण
ु ण करण् ाचे नननी ोजननी होते, हे ही खरे आहे का ,

(४) असल् ास, उक्त का व
ण ाही अद् ापपावेतो ननी होण् ाचे कारण का
त केव्हाप त
ां होणे अपेक्षक्षत आहे ,
का

आहे त ?

आहे व

ासाठी होत असलेल् ा ववलींबाच कारणे

श्री.धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे . ननीार पार, औरीं गा, अींबबका,
दमणगींगा
असलेल् ा

ा खोऱ ात ल पाण

िरणाींच् ा

चगरणा खोऱ ात वळववण् ासाठी प्रस्ताववत

सवेक्षणाचे

काम

जवळजवळ

पण
ू ण

ााले

आहे .

अन्वेषणाच् ा कामासाठी वननीववभागाच् ा परवाननीग साठी पाठपरु ावा सरु
ु आहे .
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(२), (३) व (४) सदर

ोजननीेचा सववस्तर प्रकल्प अहवाल त ार करण् ाच् ा

कामास रुप े १३.५१ को्ी ककीं मत च् ा अींदाजपत्रकास ददननीाींक ०६/०४/२०१८
च् ा शासननी नननीणण ान्व े प्रशासकी

अन्वेषणाच् ा कामास वननी ववभागाच

मान् ता दे ण् ात आली आहे . तसेच
परवाननीग

प्राप्त करुननी घेण् ाकरीता

पाठपरु ावा सरु
ु असननी
ू अन्वेषणाचे काम माहे ननीोव्हें बर, २०१८ अखेर पण
ू ण
करण् ाचे नननी ोजननी आहे .

सववस्तर प्रकल्प अहवाल त ार करण् ाचे काम केंद्र शासननी अींग कृत

वॉ्र ॲण्ड पॉवर कन्सल््न्स सजव्हणसेस (WAPCOS) शल., ननीव ददल्ली,
ाींचेमाफणत

कन्सल््न्स
पा्बींिारे

करूननी

घेणे

प्रस्ताववत

असननी
ू

सजव्हणसेस शल., ननीव

ववकास

महामींडळ,

त ाबाबत

वॉ्र

ॲण्ड

पॉवर

ददल्ली व का क
ण ारी सींचालक, ताप

जळगाींव

करण् ाबाबतच का व
ण ाही प्रगत त आहे .
-----------------

ाच् ाींत

सामींजस्

करारननीामा

मुरबाि (न्सज.ठाणे) या दठिाणी जांगलतोि ि मानिननशमवत आग
लािण्याच्या घटनेत िाढ होत असल्याबाबत

*

(२९)

४१८५९ श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद

रणवपसे, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील,
प्रा.जोगेन्द्र ििािे : सन्माननीननी
िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करत ल
का

:-

(१) मरु बाड (जज.ठाणे)
लाख वक्ष
ृ ाींच

थ
े े शासननीाननीे शतको्ी वक्ष
ृ लागवड

ोजननीेंतगणत चार

लागवड करण् ात आली परीं तु माननीवनननीशमणत आग लागणे,

बेसम
ु ार जींगलतोड तसेच अचाननीक वणवा लागत असल् ाननीे राज् ात ल
वननीसींपदा ननीष् होत असल् ाचे माहे मे, २०१८ मध् े वा त ादरम् ाननी
नननीदशणननीास आले, हे खरे आहे का ,

(२) असल् ास, जींगलतोड व आग लावण् ाच् ा घ्ननीा रोखण् ासाठी प्रत ेक
गावात

नननीजषक्र

वननीव् वस्थापननी

सशमत ा

स्थापननी

करण् ात

आल् ा

ठरत असल् ाचे नननीदशणननीास आले, हे ही खरे आहे का ,

असननी
ू

त ा

(३) असल् ास, वननी व् वस्थापननी सशमत ाींचा आढावा घेऊननी त ाींच् ावर कठोर
कारवाई

करण् ाच

मागण

माज

पींचा त

मा.वननीमींत्र् ाींकडे केली आहे, हे ही खरे आहे का ,

सशमत

सदस्

ाींननी
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(४) असल् ास, उक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश त
का

आढळूननी

आले

व

त ाननीष
ीं ाननीे
ु ग

जींगलाचा

ऱहास,

आग च् ा

घ्ननीा

ननी े

ासाठी ननीेमलेल् ा वननीव् वस्थापननी सशमत ाींकडूननी अचिक जननीजागत
ृ

रोखण् ासाठी व राननीमेव् ावर पो् भरणारी आददवास जमात स्थलाींतरीत होऊ
करण् ाबाबत कोणत का व
ण ाही केली वा करण् ात
(५) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

आहे त ?

ेत आहे ,

श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) मरु बाड तालक्
ु ात ४ पररक्षेत्र अींतभत
ुण आहे त. सननी
२०१६-१७ ते २०१७-२०१८ मध् े एकूण ८२६८०० वक्ष
ृ ाींच

लागवड करण् ात

आली आहे . परीं तू मोठ् ा प्रमाणात माननीवनननीशमणत आग व बेसम
ु ार जींगलतोड

ाालेली ननीसननी
ू वननीसींपदा ननीष् ााल् ाच घ्ननीा माहे मे, २०१८ वा त ादरम् ाननी
नननीदशणननीास आली ननीाही.
(२) हे खरे ननीाही.
(३) हे खरे ननीाही.

(४) जींगलाचा ऱहास रोखण् ासाठी खालील उपा
आहे त :-

ोजननीा करण् ात आलेल् ा

१) वननी कमणचाऱ ाींमाफणत का म गस्त ठे ऊननी वननीसींरक्षण करण् ात
२)

आग

प्रनतबींिक

जाळरे षा

प्रनतवषी

अजग्ननीप्रनतबींिक पथक पररक्षेत्रनननीहा

घेण् ात

ेतात.

ेत.े

तसेच

रात्रींददवस का म गस्त करत

असतात. तसेच पररक्षेत्रात ल Fire Blowers चा वापर करुननी आग
३)

ववाववण् ाचे कामे केली जातात.
आददवास

जमात

स्थलाींतरीत

होऊ

ननी े

ासाठी

वननीव् स्थापननी सशमत ाींकडूननी अचिक जननीजागत
करण् ात
ृ
आददवास ींननीा
जींगलात ल

उपजजव केसाठी

कामे

त ाींननीा

वननीववभागातफे

दे ण् ात

ेतात.

उपलब्ि

मरु बाड

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

ेत.े तसेच

होणारी

तालक्
ु ामध् े

आजतागा त एकूण ६७५ गॅस वा्प करण् ात आले आहे त.

(५) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

ननीेमलेल् ा
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ारी तालुक्यातील (न्सज.यितमाळ) प्राथशमि आरोग्य िेंद्र ि
उपिेंद्रातील ररक्त पदाांबाबत

(३०)

*

४२२२१ श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीननी

सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब

िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का

:-

(१) ारी तालक्
ु ात ल (जज. वतमाळ) प्राथशमक आरोग्
वैद् कक

अचिकारी वगण-२ व वगण-३, आरोग्

व परु
ु ष पररचर, सफाई कामगार, आरोग्

सेवक, आरोग्

केंद्र, उपकेंद्रात ल

सेववका, मदहला

सहाय् क, वाहननी चालक आदी

कमणचाऱ ाींच् ा एकूण ११९ पदाींपक
ै ी ३८ पदे ररक्त आहे त, हे खरे आहे का ,

(२) असल् ास, उक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश त
का

आढळूननी आले व त ाननीष
ीं ाननीे ररक्त असलेली ववववि सींवगाणत ल ३८ पदे
ु ग

भरण् ाबाबत कोणत का व
ण ाही केली वा करण् ात
(३) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

आहे त ?

िॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे .

ारी तालक्
ु ात ल ३ प्राथशमक आरोग्

ेत आहे,

केंद्रे व त ा अींतगणत २०

उपकेंद्रामध् े आकृनतबींिाननीस
ु ार एकूण ८५ पदे मींजूर असननी
ू त ापैकी ४६ पदे
भरली आहे त.

(२) व (३) वैद् की

अचिकाऱ ाींच पदे ररक्त ननीाहीत. वगण-३ व वगण-४ च

ररक्त पदे भरण् ाबाबतच का व
ण ाही जजल्हा पररषदे माफणत सरु
ु आहे .
-----------------

राज्यातील रुग्णालयाांमध्ये औषधाांचा तुटििा ननमावण ााल्याबाबत
(३१)

*

४१५१८ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.धनांजय मि
ुां ,े श्री.सभ
ु ाष ााांबि :

सन्माननीननी

सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करत ल का

:-

(१) राज् ात ल जजल्हा रुग्णाल , ग्राम ण रुग्णाल

आणण प्राथशमक आरोग्

केंद्रात गेल् ा चार मदहन् ापासननी
ू औषिाींचा त्
ु वडा जाणवू लागला असल् ाचे
माहे माचण, २०१८ मध् े वा त ादरम् ाननी नननीदशणननीास आले, हे खरे आहे का ,
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(२) असल् ास, राज् ात ल ववशेषत: औरीं गाबाद व जालननीा जजल्् ात ल
रुग्णाल ामध् े औषिाींचा त्
ु वडा नननीमाणण ााला आहे, हे ही खरे आहे का ,
(३)

असल् ास,

राज् ात ल

रुग्णाल ामि ल

औषिाींच् ा

त्
ु वड ाबाबत

शासननीाननीे आढावा घेतला आहे का , असल् ास, कोणत ा जजल्् ात औषिाच
त व्र ्ीं चाई आहे,

(४) असल् ास, उक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश च् ा
अननीष
ीं ाननीे रुग्णाल ाींननीा आवश् क त ा औषिाींचा परु वठा करण् ाबाबत कोणत
ु ग
का व
ण ाही केली वा करण् ात

ेत आहे ,

(५) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

िॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे ननीाही.
शासकी

रुग्णाल ाींमध् े

आहे त ?

७

को्ी

पॅराशस्ॅ मोल

गोळ ा

व

पॅराशस्ॅ मोल शसरपच् ा बॉ्ल १४ लाख ७२ हजार इतका साठा उपलब्ि
आहे त.

(२) हे खरे ननीाही.

(३) प्रत ेक मदहन् ाच् ा दर सोमवारी राज् ात ल सवण आरोग्
व्हीड ओकॉन्फरन्सव्दारे आढावा घेण् ात
(४) राज् ात ल आरोग्

ेतो.

सींस्थाींकरीता औषिे व वैद् की

सींस्थाचा

उपकरणे

ाींच

खरे दी करण् ासाठी हाफककननी ज व-औषि नननीमाणण महामींडळ अींतगणत खरे दी

कक्ष स्थापननी करण् ात आला असननी
ू सदर कक्ष ददननीाींक १५/८/२०१७ पासननी
ू
का ाणजन्वत ााला आहे .

सदर कक्षामाफणत रु १४८.२५ को्ी इतक् ा रकमेचे १३१ परु वठा

आदे श नननीगणशमत करण् ात आलेले आहे त. तसेच ववववि बाब ींच् ा खरे दीसाठी

८६१ नननीववदा प्रशसध्द करण् ात आलेल् ा आहे त व १८० नननीववदा प्रशसध्द
करण् ाच का व
ण ाही सरु
ु आहे . तसेच ददननीाींक १९/०५/२०१८ रोज च् ा शासननी
पत्रान्व े प्राप्त नननीि च् ा १० ्क्के नननीि खचण करण् ास मान् ता दे ण् ात
आली आहे .

(५) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

-----------------
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सन २००५ नांतरच्या िमवचाऱ्याांना अांशदायी पेन्शन
योजना लागू िरण्याबाबत
(३२)

*

४२५७३ श्री.श्रीिाांत दे शपाांि,े श्री.दत्तात्रय सािांत : ताराांकित प्रश्न

क्रमाांि ३८८०८ ला ददनाांि २७ फेब्रि
ु ारी, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या
सांदभावत सन्माननीननी

वित्त मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का

:-

(१) राज् ात ददननीाींक १ ननीोव्हें बर, २००५ ननीींतर सेवेत लागलेल् ा कमणचाऱ ाींननीा
ननीव ननी अींशदा

पेन्शननी

ोजननीा लागू करण् ात आली आहे . तथावप पेन्शननी

िारकाचा मतृ ू ााल् ास त ाींच् ा कु्ुींबब ास सदर पेन्शननीचा लाभ दे ण् ात
ेत ननीाही, हे खरे आहे का ,

(२) असल् ास, सदर पेन्शननीिारकाचा मतृ ू ााल् ास त ाींच् ा कु्ुींबाचे हाल
होतात, हे ही खरे आहे का ,
(३) असल् ास, सदर अींशदा

पेन्शननीचा त ाींच् ा कु्ुींबब ाींननीा लाभ दे णेबाबत

शासननीाननीे कोणत कारवाई केली वा करण् ात

ेत आहे ?

श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) व (२) हे खरे ननीाही.

(३) तथावप, ववतत ववभागाच् ा ददननीाींक ३१/१०/२००५ च् ा शासननी नननीणण ामि ल
तरतद
ू ीननीस
ु ार शासकी

कमणचाऱ ास सवणसािारणपणे नननी त व ोमाननी (५८ वषे

/ ६० वषे) पण
ू ण ााल् ावर त ाच् ा खात जमा ाालेल् ा एकूण रकमेच् ा
४०% रक्कम (नननीवतृ त वेतननी नननीि

ववनननी ामक व ववकास प्राचिकरण –

PFRDA कडूननी नननी बीं त्रत केल् ा जाणाऱ ा ज वननी ववमा कींपननी कडूननी) वावषणकी
(Annuity) खरे दी करण् ासाठी गत
ींु ववणे अनननीवा ण आहे . सींबचीं ित शासकी
कमणचाऱ ास व कु्ुींबब ास
व् वस्था केलेली आहे .
सेवानननीवतृ त

ा वावषणकीमिूननी ह ातभर नननीवतृ त वेतननी दे ण् ाच

ाालेला

शासकी

कमणचारी

मत
ृ

पावल् ास

त ाला

ाींननीा ह ातभर दे ण् ाच

तरतद
ू

शमळणाऱ ा वावषणकीवरील लाभ त ाच् ावर अवलींबननी
ू असलेले त ाचे आई-वडडल
आणण त ाच

/ नतच

पतननी

/ पत

नननीवतृ त वेतननी नननीि ववनननी ामक व ववकास प्राचिकरणाच् ा शासननी अचिसच
ू ननीा
ददननीाींक ११/०५/२०१५ मि ल प्रकरण क्रमाींक २ मि ल अ.क्र.३ (ए)(i) मध् े
ननीमद
ू आहे .

-----------------
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ग्लोबल िाशमांगच्या िाढत्या धोक्यामुळे हिामान सांतुलनासाठी
िन विभागामाफवत दरिषी िक्ष
ृ लागिि िरण्याबाबत

(३३)

*

४२१७५ श्री.विनायिराि मेटे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३१२८५ ला

ददनाांि ४ ऑगस्ट, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीननी
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का

:-

(१) ग्लोबल वाशमांगचा वाढता िोका पाहता हवामाननी सींतल
ु ननी व्हावे

िने
ाकररता

वननी ववभागामाफणत मोठ् ा प्रमाणात दरवषी वक्ष
ण म राबववला
ृ लागवड चा का क्र
जातो, सवण प्रशासकी

त्र
ीं णेचे अचिकारी व कमणचारी मोठ् ा प्रमाणात वक्ष
ृ

लागवड करूननी घेतात, हे खरे आहे का ,

(२) असल् ास, दरवषी वक्ष
ृ लागवड व सींगोपननी करण् ाकरीता मोठी आचथणक

तरतद
ू केली जाते परीं तु लागवड ननीींतर ाालेल् ा सवेक्षणात लागवड पैकी १०
्क्के ााडे जगत ननीाही व दरवषी लागवड ला तेच ते खड्डे दाखवननी
ू करोडो
रुप ाींचा गैरव् वहार केला जातो, हे ही खरे आहे का ,

(३) असल् ास, वक्ष
लागवड व सींगोपननी का क्र
ण म हा वननी ववभागामाफणत
ृ
राबववला जातो परीं तु हे च अचिकारी व कमणचारी ठे केदाराींच् ा सींगननीमताननीे
शासननीाच् ा करोडो रुप ाींच आचथणक फसवणक
ू करीत असल् ाचे नननीदशणननीास
आले आहे, हे ही खरे आहे का ,

(४) असल् ास, शासननी वक्ष
ण म खाजग कींपननी कडे
ृ लागवड व सींगोपननीाचा का क्र
दे णार आहे, हे ही खरे आहे का ,

(५) असल् ास, उक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश त
का

आढळूननी आले व त ाननीष
ीं ाननीे कोणत का व
ण ाही केली वा करण् ात
ु ग

आहे, ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का
श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) हो .
(२) व (३) हे खरे ननीाही.

आहे त ?

ेत
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(४) वननी ववभागात ल वक्ष
ृ लागवड व सींगोपननीाचे काम ववभाग ररत ा तसेच
सीं क्
ु त वननी व् वस्थापननी सशमत माफणत वननी ववभागाकडूननी राबववले जाते. मात्र
ामि ल काही कामे काही दठकाण आवश् कतेननीस
ु ार लोकसहभागातननी
ू केली

जातात. खाजग कींपन् ाींकडे वक्ष
ृ लागवड व सींगोपननीाच कामे दे ण् ाबाबतचे
सध् ा िोरण ननीाही.

(५) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

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

गिदहांग्लज (न्सज.िोल्हापरू ) तालक्
ु यातील उां चगी प्रिल्पात पाणी
साठविण्याबाबत तसेच प्रिल्पग्रस्ताांच्या पन
ु िवसनाबाबत

(३४)

*

४२४०२ श्री.सतेज ऊफव बांटी पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी

रुपनिर : सन्माननीननी
का

(१)

:-

गडदहींग्लज

साठववण् ाच

जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करत ल

(जज.कोल्हापरू )

घोषणा मा.पालकमींत्र

तालक्
ु ात ल
ाींननी

उीं चग

प्रकल्पात

पाण

करुननीही साींडव् ाच् ा कामाला

सरु
ु वात करण् ात आली ननीसननी
ू प्रकल्पग्रस्ताींच् ा पननी
ु वणसननीाचा प्रश्ननीही मागी
लागला ननीसल् ाचे ददननीाींक १२ मे, २०१८ रोज
आले, हे खरे आहे का ,

वा त ासम
ु ारास नननीदशणननीास

(२) असल् ास, सननी १९९६ मध् े तारओहोळवरील उचींग

ननीज कच् ा उक्त

प्रकल्पास मींजरु ी शमळाली असता आजरा तालक्
ु ात ल १० आणण गडदहींग्लज
तालक्
ु ात ल ४ गावाींननीा फा द् ाचा ठरणाऱ ा प्रकल्पाच् ा कामास ददननीाींक
३१ डडसेंबर, १९९९ रोज

सरु
ु वात ााली तद्ननीींतर हे काम माग ल अननीेक

वषाणपासननी
ू रखडल् ाननीे रुप े १५ को्ीचा प्रकल्प रुप े १०० को्ीवर गेला
आहे, हे ही खरे आहे का ,
(३)

असल् ास,

उपरोक्त प्रकरण

चौकश च् ा अननीष
ीं ाननीे
ु ग

शासननीाननीे चौकश

केली आहे

का ,

सदर प्रकल्पाचे काम पण
ू ण करुननी प्रकल्पग्रस्ताचे

पननी
ण ाही केली वा करण् ात
ु वणसननी करण् ाबाबत कोणत का व
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

आहे त ?

ेत आहे,
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श्री.धगरीष महाजन : (१) हो .

(२) हो , हे अींशत: खरे आहे . प्रकल्पाच मींजूर प्रमा ककीं मत रुप े १५.११

को्ी असननी
ू प्रकल्पाच अद् ावत मींजूर सप्र
ु मा ककीं मत रुप े ५८.७३ को्ी
आहे .

(३) पननी
ु वणसननीाअभावव प्रकल्पग्रस्त प्रकल्पाचे कामास त व्र ववरोि कररत

असलेमळ
ु े प्रकल्पाचे काम रखडले आहे . त ामळ
ु े प्रकल्प पण
ू ण होणेमि ल
ववलींबामळ
ु े

०५/०२/२०१५

प्रकल्पाचे
रोज

ककीं मत त

प्रकल्पाच् ा

वाढ

रुप े

ााली

५८.७३

असननी
ू ,
को्ी

शासननीाननीे

ककीं मत च् ा

ददननीाींक
सप्र
ु मा

प्रस्तावास मान् ता ददली आहे . त ामळ
ु े चौकश करणेचा प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.
प्रकल्पग्रस्ताींच् ा पननी
ु वणसननीासाठी आवश् क १००.३० हे . प ाण

जम ननी क्षेत्रापैकी

९७.३२ हे . क्षेत्र सींपाददत करणेत आले असननी
ू ६४.९७ हे . क्षेत्राचे वा्प करणेत

आले आहे . उवणररत क्षेत्र सींपादननी व वा्पाच का व
ण ाही महसल
ू ववभागाकडूननी
प्रगत पथावर आहे .

(४) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

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

नांदरु बार न्सजल्हा रुग्णालयाच्या नशसांग स्िुलची क्षमता तपासणीबाबत
(३५)

*

४२५९४ श्री.चांद्रिाांत रघि
ां ी : सन्माननीननी
ु श

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का

:-

िैद्यिीय शशक्षण मांत्री

(१) ननीींदरु बार जजल्हा रुग्णाल ाच् ा ननीशसांग स्कुलच
अहवाल वैद् की

क्षमता तपासण चा

शशक्षण व सींशोिननी सींचालननीाल ाकडूननी आवश् क त

प्रमाणपत्र प्राप्त होऊननी महाराषर ननीशसांग कौन्स लच सस
ु ाध्

तपासण होऊननी

शासननीाकडूननी अींनतम मान् ता दे ण् ात आली ननीाही, हे खरे आहे का ,

(२) असल् ास, उक्त मान् ता शमळूननी ददननीाींक १० ऑगस््, २०१८ पासननी
ू
शाळा सरु
ु करण् ाबाबत तसेच ननीशसांग स्कुलकरीता आवश् क सादहत

खरे दी

प्रस्तावास मान् ता दे ण् ाबाबत शासननीाननीे कोणत का व
ण ाही केली वा करण् ात
ेत आहे,

(३) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

आहे त ?
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श्री.धगरीष महाजन : (१) हो , हे खरे आहे .
(२) व (३) मा.सवोच्च न् ा ाल
पाश्वणभम
ू वर

राज् ात ल

व उच्च न् ा ाल ाच् ा आदे शाच् ा

पदववकास्तरावरील

आर.ए.एननी.एम.

व

आर.ज .एननी.एम. अभ् ासक्रमाच् ा ननीव ननी सींस्थाींननीा मान् ता दे णे/ ववद् ाथी
प्रवेश क्षमतेत वाढ करणे

ाबाबत िोरण नननीजश्चत करण् ाच का व
ण ाही सरु
ु

आहे . सदर िोरण नननीजश्चत ााल् ाननीींतर प्रस्तत
ववष
ु
करण् ात

ेईल.

पढ
ण ाही
ु ील का व

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

राज्यातील विद्यार्थयाांना शशष्ट्यित्ृ ती शमळण्याबाबत
(३६)

*

४१२५८ श्री.हररशसांग राठोि : सन्माननीननी

विमक्
ु त जाती, भटक्या

जमाती, इतर मागासिगव ि विशेष मागास प्रिगव िल्याण मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करत ल का

:-

(१) राज् ात शैक्षणणक वषण सींपले असताींननीाही ववद् ार्थ ाांननीा अजूननी शशष वतृ त

शमळाली ननीसल् ाच बाब माहे मे, २०१८ मध् े वा त ादरम् ाननी नननीदशणननीास
आले, हे खरे आहे का ,

(२) असल् ास, गरीब, गरजू ववद् ार्थ ाांननीा शशक्षण घेता

ावे,

ासाठी ही

ोजननीा सरू
ु असताींननीाही शैक्षणणक वषण सींपननी
ू दे ख ल ववद् ार्थ ाांच् ा खात ात

पैसे जमा ननी होण् ाच प्रमख
ु कारणे का
(३)असल् ास, उक्त प्रकरण
का

आहे त,

शासननीाननीे चौकश

केली आहे का , चौकश त

आढळूननी आले व त ाननीष
ीं ाननीे वेळेवर शशष वतृ त प्रदाननी करण् ाबाबत
ु ग

कोणत का व
ण ाही केली वा करण् ात
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

ेत आहे ,

आहे त ?

प्रा. राम शशांदे : (१) ननीाही.

(२), (३) व (४) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.
-----------------
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नाांदेि न्सजल््यातील िन विभागात िाम िरणारे अधधिारी ि िमवचारी
हे जबाबदाऱ्या पार पाित नसल्याबाबत

(३७)

*

४२०४७ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव भाई

जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे,
श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीननी िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करत ल
का

:-

(१) ननीाींदेड जजल्् ात ल वननी ववभागात काम करणारे अचिकारी व कमणचारी हे
वननीसींरक्षणासह
व् वस्था,

त ाींच

वन्

प्राण् ाींचे

तस्करी

सींरक्षण,

रोखणे,

प्राण् ाींच् ा

त ाींच् ा

हत ा

वपण् ाच् ा

रोखणे,

ा

पाण् ाच

मल
ु भत
ू

जबाबदाऱ ा पार पाडत ननीसल् ाचे ददननीाींक ४ मे, २०१८ रोज वा त ासम
ु ारास
उघडकीस आले, हे खरे आहे का ,

(२) असल् ास, वननी ववभागात ल अचिकाऱ ाींच् ा मननीमाननी कारभारामळ
ु े वननी
ववभागाच मादहत ही उपलब्ि होत ननीसल् ाचे
हे ही खरे आहे का ,

ेथ ल ननीागरीकाींच तक्रार आहे ,

(३) असल् ास, उक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश त
का

आढळूननी आले व त ाननीष
ीं ाननीे दोष ींववरुध्द कोणत
ु ग

करण् ात

ेत आहे ,

(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

कारवाई केली वा

आहे त ?

श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) व (२) हे खरे ननीाही.
(३) व (४) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

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

तािोबा-अांधारी व्याघ्र प्रिल्पात ननयुक्त मदहला गाईि याांना
िायमस्िरूपी रोजगार शमळण्याबाबत

(३८)

*

४२३५० श्री.पररणय फुिे : सन्माननीननी

खुलासा करत ल का

:-

िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
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(१) ताडोबा-अींिारी व् ाघ्र प्रकल्पात नननी क्
ु त मदहला गाईड
शमळण् ामध् े भेदभाव करण् ात

ेत असल् ाच

ाींननीा रोजगार

तक्रार पोलीस स््े शननी,

रामननीगर (जज.चींद्रपरू )

ेथे दाखल करण् ाचे वतृ त ददननीाींक २ जाननीेवारी, २०१८

(२) असल् ास, भारत

सींवविाननी अननीच्
ु े द १४ ननीस
ु ार शलींगभेद करण् ास बींदी

रोज वा त ासम
ु ारास प्रकाशशत ााले, हे खरे आहे का ,

असताींननीा ताडोबा-अींिारी व् ाघ्र प्रकल्प प्रशासननीाद्वारे शलींगभेद करण् ात
असल् ाननीे स्थानननीक श्रशमक

ल्गार

ा सींस्थेद्वारा एक ददवस

आींदोलननी करण् ात आले, हे ही खरे आहे का ,

(३) असल् ास, ताडोबा-अींिारी व् ाघ्र प्रकल्पात नननी क्
ु त मदहला गाईड
पगमाकण
का ,

ेत

िरणे
ाींननी

ा सींस्थेच् ा माध् मातननी
ू प्रशशक्षण पण
ू ण केले आहे, हे ही खरे आहे

(४) असल् ास, उक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश त
का

आढळूननी आले व त ाननीष
ीं ाननीे नननी क्
ु ग
ु त मदहला गाईड

रोजगार शमळण् ाबाबत कोणत का व
ण ाही केली वा करण् ात
(५) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) श्र मत
मदहला गाईड

जजल्हा चींद्रपरू

ाींननीा का मस्वरूप

आहे त ?

ेत आहे,

शहननीाज सल
ु ेमाननी बेग

ाींननी परु
ु ष व

ाींचे काम वा्पाच् ा अननीष
ीं ाननीे तक्रार पोलीस स््े शननी, दग
ु ग
ु ाणपरू ,
ेथे ददननीाींक ०१/०१/२०१८ रोज केली आहे .

(२) स्थानननीक श्रशमक एल्गार
करण् ात आले आहे .

ा सींस्थेद्वारा एक ददवस

िरणे आींदोलननी

(३) हे खरे आहे .

(४) ताडोबा-अींिारी व् ाघ्र प्रकल्पात ल परु
ु ष व मदहला गाईड
दे ण् ाच

का व
ण ाही आददवास

ाींननीा काम

ग्रामववकास प ्
ण क मागणदशणक व वन् ज व

वननीसींरक्षक सशमत माफणत करण् ात

ेत.े

सदरचे गाईड मध् े “अ”, “ब” व “क” अश वगणवारी करण् ात आली

आहे . “अ” ग्ामध् े सींस्थेचे आज वननी सभासद असननी
ू “ब” व “क” ग्ामध् े
त ाींचे जेषठतेप्रमाणे गाईड
सदर गाईड

ाींननीा समाववषठ करण् ात आले आहे .

ाींननीा “अ”, “ब” व “क” वगणवारी प्रमाणे काम दे ण् ात

(५) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

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

ेत.े
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सोलापूर न्सजल््यात प्रधानमांत्री आिास योजनेतील लाभार्थयाांना
घरिुलासाठी जागा उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(३९)

*

४२६७९ प्रा.िॉ.तानाजी सािांत : सन्माननीननी

गोष्ीींचा खुलासा करत ल का

ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

:-

(१) सोलापरू जजल्् ात ल सामाजजक, आचथणक व जात सवेक्षण २०११ ननीस
ु ार
५० हजार ३२ लाभाथी ननीव् ाननीे पात्र आहे त, ज् ाींच् ाकडे घरे बाींिण् ाींसाठी
जागा उपलब्ि ननीाही त ाींननीा शासननीाकडूननी अननीद
ु ाननी दे ण् ात

ेते परीं तु सोलापरू

जजल्् ात ल जागा ननीसलेल् ा १२ हजार लाभार्थ ाांपक
ै ी केवळ ८ जणाींननीा जागा
खरे दी करण् ासाठी अननीद
ु ाननी दे ण् ात आल् ाच बाब ददननीाींक ८ मे, २०१८ रोज
वा त ासम
ु ारास नननीदशणननीास आले, हे खरे आहे का ,

(२) असल् ास, उक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश त
का

आहे,

आढळूननी आले व त ाननीष
ीं ाननीे कोणत का व
ण ाही केली वा करण् ात
ु ग

(३) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

ेत

आहे त ?

श्रीमती पांिजा मि
ांु े : (१) व (२) सोलापरू जजल्् ात आचथणक व जात नननीहा
सवेक्षण २०११ ननीस
ु ार प्रिाननीमींत्र
५०,०४६ लाभाथी पात्र असननी
ू

आवास

ोजननीा ग्राम ण अींतगणत एकूण

ापैकी ११९२८ एवढ ा लाभार्थ ाांननीा घरकुलासाठी

जागा उपलब्ि ननीाही. सननी २०१६-१७ मध् े सोलापरू जजल्् ास पींडडत
दीननीद ाल उपाध् ा

जागा खरे दी अथणसहाय्

उि ष् दे ण् ात आले होते.

ोजननीेंतगणत ६०६ लाभार्थ ाांचे

ापैकी ९५ लाभार्थ ाांचे प्रस्ताव प्राप्त ााले असननी
ू

ाप्रस्ताींवापैकी १५ पररपण
ू ण प्रस्तावाींननीा मान् ता दे ण् ात आलेली असननी
ू उवणररत

प्रस्तावाींननीा मान् ता दे ण् ाच का व
ण ाही करण् ात
(३) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

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

ेत आहे .
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िैजापूर (न्सज.औांरगाबाद) या तालुक्यातील बांद अिस्थेत असलेल्या

रामिृष्ट्ण गोदािरी उपसा जलशसांचन योजनेचे िाम पूणव िरण्याबाबत
(४०)

*

४२५६० श्री.सभ
ु ाष ााांबि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफव भाई

जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५३८१ ला ददनाांि
११ डिसेंबर, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीननी
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करत ल का
(१) वैजापरू (जज.औींरगाबाद)

:-

जलसांपदा

ा तालक्
ु ात ल शेत समध्
ृ द करण् ासाठी व

वपण् ाच् ा पाण् ाचा प्रश्ननी स्
ु ण् ासाठी माग ल २२ वषाणपासननी
ू बींद अवस्थेत
असलेल् ा रामकृषण गोदावरी उपसाजलशसींचननी

ोजननीेला माहे एवप्रल, २०१८

रोज वा त ादरम् ाननी मींबत्रमींडळाच् ा बैठकीत मींजुरी दे ण् ात आली आहे, हे
खरे आहे का ,

(२) असल् ास, सदर

ोजननीा जलदगत ननीे पण
ु ण करण् ाबाबत शासननीाननीे कोणत

का व
ण ाही केली वा करण् ात

ेत आहे ,

(३) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

आहे त ?

श्री.धगरीष महाजन : (१) हो .

ददननीाींक १० एवप्रल, २०१८ रोज च् ा मींबत्रमींडळ बैठकीमध् े रामकृषण

गोदावरी उपसा जलशसींचननी
दे ण् ात आली.
(२)

श्र रामकृषण

का ाणजन्वत

गोदावरी

करणेसाठी

ोजननीा पन्
ु हा का ाणजन्वत करण् ासाठी मींजरु ी

सहकारी

शासननी

उपसा

नननीणण

जलशसींचननी

ोजननीा

पननी
ु श्च

क्र.बैठक-२०१७/(प्र.क्र.१९३/२०१७)

शसीं.व् .(म), ददननीाींक २ मे, २०१८ अन्व े रुप े ५.७९ को्ी नननीि औरीं गाबाद
जजल्हा मध् वती बॅंक, औरीं गाबाद

ाींननीा अननीद
ु ाननी म्हणननी
ू गोदावरी मराठवाडा

पा्बींिारे ववकास महामींडळाच् ा उपलब्ि नननीि तननी
ू दे ण् ास मान् ता दे ण् ात
आली आहे .

(३) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

-----------------
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श्री क्षेत्र धारगि (ता.धचखलदरा, न्सज.अमरािती) धाशमवि स्थळास
मुलभूत सुविधा उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(४१)

*

४१५३५ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीननी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का

ग्रामवििास मांत्री

:-

(१) सननी २००८ पासननी
ू श्र क्षेत्र िारगड (ता.चचखलदरा, जज.अमरावत ) ला ‘‘क’’

वगण त थणक्षेत्राचा दजाण दे ण् ात आला असननी
ू मल
ु भत
ू सवु विा उपलब्ि करुननी
दे ण् ात आलेल् ा ननीाहीत, हे खरे आहे का ,

(२) असल् ास, श्र क्षेत्र िारगडचा प ्
ण ननी स्थळात समावेश करुननी मल
ु भत
ू
सवु विा उपलब्ि करुननी दे ण् ाबाबत श्र क्षेत्र िारगड
व िारगड

ाींननी

मा.मख्
ु मींत्र

ात्रा सेवा सशमत , आको्

ाींच् ाकडे ददननीाींक ११ जुल,ै २०१७ रोज

नननीवेदननी ददले होते, हे ही खरे आहे का ,

(३) असल् ास, सवण शशवभक्त ददननीाींक ६ व ७ ऑगस््, २०१८ रोज व सींपण
ू ण
श्रावण मदहन् ात व महाशशवरात्र च् ा ददवश श्र क्षेत्र िारगड
ेत आहे त, हे ही खरे आहे का ,

ेथे दशणननीासाठी

(४) असल् ास, उक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश त
का

आढळूननी आले व त ाननीष
ीं ाननीे श्र क्षेत्र िारगडचा प ्
ण ननी स्थळ म्हणूननी
ु ग

समावेश करुननी मल
ण ाही केली
ु भत
ू सवु विा उपलब्ि करण् ाबाबत कोणत का व
वा करण् ात

ेत आहे,

(५) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

आहे त ?

श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) हो , खरे आहे .

श्र क्षेत्र िारगड (ता.चचखलदरा, जज.अमरावत )

२४/१०/२००८ रोज

ा त थणक्षेत्रास ददननीाींक

सींपन्ननी ाालेल् ा जजल्हा नननी ोजननी सशमत च् ा सभेत

क-वगण त थणक्षत्र
े ाचा दजाण दे ण् ात आलेला आहे . सदर िाशमणक स्थळाला मल
ु भत
ू
सवु विा उपलब्ि करूननी दे ण् ात आलेल् ा ननीाहीत.
(२) हो , हे खरे आहे .

(३) सींपण
ू ण श्रावण मदहन् ात शशवभक्त दशणननीासाठी
श्र क्षेत्र िारगड

नननीवेदननीात आहे .

ेत असल् ाचा उल्लेख

ात्रा सेवा सशमत , आको् व िारगड

ाींननी

ददलेल् ा
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दे तात.

तसेच सदर दठकाण वषणभरात अींदाजे १५ ते २० हजार भाववक भे्

(४) श्र क्षेत्र िारगड

ा स्थळास “क” वगण प ्
ण ननी स्थळाचा दजाण ददननीाींक

०८/०१/२०१६ रोज प्राप्त असला तरी प ्
ण ननी व साींस्कृनतक का ण ववभाग
शासननी नननीणण

ाींचे

ददननीाींक ३० जूननी, २०१६ मध् े क-वगण त थणक्षेत्राींसाठी (मींददर,

मश द, गरु
ु द्वारा इ, िाशमणक स्थळाींसाठी) ननीगरववकास ववभाग व ग्रामववकास
ववभागामाफणत स्वतींत्र त थणक्षेत्र ववकास

ोजननीा का ाणजन्वत असल् ामळ
ण ननी
ु े प ्

ववभागामाफणत प्रादे शशक प ्
ण ननी ववकास
ववकास

ोजननीा व क-वगण प ्
ण ननी स्थळ

ोजननीाीं तगणत त थणक्षेत्राींसाठी / कोणत ाही िाशमणक स्थळाींसाठी नननीि

मींजूर करण् ात

क-वगण नतथणक्षेत्र

ेणार ननीाही, अश तरतद
ू आहे . परीं तु सननी २०१७-१८ मध् े

ोजननीेंतगणत प्राप्त ाालेल् ा नननीि मिननी
ू सननी २०१५-१६ मध् े

मींजरू कामाींच् ा दा तवावरच खचण करण् ात आल् ामळ
े ाला
ु े सदर त थणक्षत्र
मल
ु भत
ू सवु विा उपलब्ि करूननी दे ण् ात आलेल् ा ननीाहीत. सननी २०१७-१८ मध् े

कोणत ाही ननीव ननी कामाला जजल्हा पररषद सवणसािारण सभेकडूननी मींजुरी प्रदाननी
करण् ात आलेली ननीाही.

(५) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

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

सांजय गाांधी राष्ट्रीय उद्यान आणण आरे िॉलनीतील बफर ाोनमधील
आददिासी पाडयाांचे पुनिवसन िरण्याबाबत
(४२)

*

४१४८९ अॅि.अननल परब, श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीननी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का

:-

(१) मब
ींु ई शहरास लागननी
ू असलेल् ा सींज

गाींि राषरी

िने मांत्री

उद् ाननी आणण आरे

कॉलननी त ल बफर ाोननीमि ल सवण आददवास पाड् ाींचे आरे कॉलननी त ल इतर
जागेत पननी
ु वणसननी करण् ाचा नननीणण

शासननीाननीे माहे एवप्रल, २०१८ मध् े वा

त ादरम् ाननी घेतला आहे, हे खरे आहे का ,
(२) तसेच सींज

गाींि राषरी

उद् ाननीात राहणाऱ ा आददवास ननीाही एसआरए

ननीस
ु ार होणाऱ ा पननी
ु ववणकासाला ववरोि दशणववला आहे, हे ही खरे आहे का ,
असल् ास, त ाच कारणे का

आहे त,
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(३) असल् ास, उक्त प्रकरणात ल नननीणण ाचे स्वरुप का
अींमलबजावण करण् ात आली आहे का ,
(४) तसेच,
ाबाबतच

ाप्रस्तावावर अद् ाप नननीणण ाच अींमलबजावण केली ननीसल् ास,

सद् ःजस्थत

का

होणार आहे ?

आहे व ककत

कालावि त अींमलबजावण

गाींि राषरी

उद् ाननीात ल पात्र अनतक्रमक

श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) सींज
व

आहे व त ाच

आददवास

पाडे

ाींच् ा

पननी
ु वणसननीाच् ा

अननीष
ीं ाननीे
ु ग

गठीत

उच्चस्तरी

सशक्तता सशमत च् ा ददननीाींक १६/०३/२०१८ रोज च् ा बैठकीत सींज

गाींि

दग्ु ि वसाहतकडूननी सींपादीत करण् ात आलेल् ा मौजे मरोळ मरोश

ेथ ल

राषरी

उद् ाननीात ल पात्र अनतक्रमक व आददवास पाड् ाींचे पननी
ु वणसननी आरे

जशमननी वर करण् ाचा नननीणण
(२) हे खरे ननीाही.

(३) व (४) सींज

घेण् ात आला आहे .

गाींि राषरी

उद् ाननीात ल आददवास पाड् ाींचे पननी
ु वणसननी

महाराषर क्षेत्रववकास व गह
ृ नननीमाणण प्राचिकरणामाफणत करण् ात
तसेच सींज

मौजे मरोळ मरोश

गाींि राषरी

ेणार आहे .

उद् ाननीात ल पात्र अनतक्रमकाींचे पननी
ु वणसननी

ेथ ल जशमननी वर करण् ाकरीता ाोपडपट्ट

प्राचिकरण नननीववदा सींबचीं ित कागदपत्रे त ार करण् ात

ेणार असननी
ू , सदरच

नननीववदा प्रकक्र ा महाराषर क्षेत्रववकास व गह
ृ नननीमाणण प्राचिकरण
राबववण् ात

पननी
ु वणसननी

ाींचेमाफणत

ेणार आहे . त ाननीस
ु ार उक्त क्षेत्रात पननी
ु वणसननीाकरीता ाोपडपट्ट

पननी
ु वणसननी प्राचिकरणाद्वारे प्रारुप आराखडा त ार करण् ात आला आहे .
-----------------

तळोजा (ता.पनिेल, न्सज.रायगि) येथे राज्य िामगार विमा योजना
रुग्णालय उभारण्याबाबत
(४३)

*

४२५४८

श्री.बाळाराम

पाटील,

श्री.जयांत

पाटील :

सन्माननीननी

सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करत ल
का

:-
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(१) तळोजा (ता.पननीवेल, जज.रा गड)

ेथ ल महाराषर औद् ोचगक ववकास

महामींडळामध् े हजारो कींपन् ा सरु
ु असननी
ू सािारणतः ३ लाख कामगार काम
करीत असननी
ू सदर कामगाराींननीा आरोग्
ववमा

ोजननीेंतगणत पगारातननी
ू रक्कम जमा करण् ात

(२) असल् ास, राज्
ा

सेवेसाठी कींपन् ाींमाफणतराज्

कामगार ववमा

ोजननीेचा लाभ घेता

सवण सो

ोजननीा रुग्णाल

कामगार

ेत,े हे खरे आहे का ,

ननीसल् ाननीे कामगाराींननीा

ेत ननीाही तसेच, खाजग रुग्णाल ात एकाच दठकाण

सवु विा उपलब्ि ननीसल् ाननीे वेगवेगळ् ा रुग्णाल ामध् े उपचार

घ् ावे लागत असल् ाननीे कामगाराींननीा आचथणक भार सहननी करावा लागत आहे ,
हे ही खरे आहे का ,

(३) असल् ास, कामगाराींसाठी
कि प त
ां
उभारण् ात

राज्

कामगार ववमा

ेईल त ाबाबत शासननीाननीे चौकश

का व
ण ाही केली वा करण् ात

ेत आहे,

(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

ेथे राज्

१,२८,९१६ ननीोंदण कृत ववमािारक आहे त.
सदर ववमािारकाींकडूननी वगणण

ननीव ददल्ली

ाींच् ाकडे थे् जमा होते.

कामगार ववमा

ही राज्

(२) हे खरे ननीाही.

सद् :जस्थत त पननीवेल तालक्
ु ात राज्

रुग्णाल

ननीाही. तथावप, राज्

ाींच् ामाफणत

करुननी कोणत

आहे त ?

िॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे .
सद् :जस्थत त तळोजा

ोजननीा रुग्णाल

ोजननीेंतगणत एकूण

कामगार ववमा महामींडळ,

कामगार ववमा

कामगार ववमा महामींडळ, ननीव

ोजननीा

ददल्ली

ा क्षेत्रात ल ववमारुग्णाींननीा Secondary Medical care व

Super specialty treatment करीता अननीक्र
ु मे ५ व ६ खाजग रुग्णाल ाश
्ा -अप
वैद् की

केले

असननी
ू

सेवा परु ववण् ात

(३) सदर क्षेत्रात राज्
राज्

सदर

रुग्णाल ामाफणत

ेतात.

कामगार ववमा रुग्णाल

कामगार ववमा महामींडळ, ननीव

ववचाराि ननी आहे .

(४) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

ववमा

रुग्णाींननीा

सरु
ु करण् ाबाबतचा प्रस्ताव

ददल्ली व राज्

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

ववननीाशल्
ु क

शासननी

ाींच् ा
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राज्यातील शासिीय रुग्णालयात औषधाचा
तुटििा ननमावण ााल्याबाबत
(४४)

*

४३२३२ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत दे शपाांि,े श्री.बाळाराम पाटील :

सन्माननीननी

सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करत ल का

:-

(१) राज् ात ल सवण जजल्हा रुग्णाल , ग्राम ण रुग्णाल , आरोग्
दठकाण

केंद्र

सदी, ताप, पडसे आदी आजाराींसाठी सम
ु ारे ४५ को्ी गोळ् ाींच

ा

आवश् कता असननी
ू सध् ा ३ को्ी गोळ् ा शशल्लक असल् ाननीे त ा १ मदहननीा
परु त ल, हे खरे आहे का ,

(२) असल् ास, सदर गोळ् ाींच् ा कमतरतेमळ
ु े रुग्णाींननीा बाहे रूननी गोळ् ा खरे दी
कराव् ा लागत आहे त, हे ही खरे आहे का ,

(३) असल् ास, उक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश च् ा
अननीष
ीं ाननीे गोळ् ा खरे दी करणेबाबत कोणत उपा
ु ग
ेत आहे,

(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे ननीाही.
शासकी

रुग्णाल ाींमध् े

ोजननीा केली वा करण् ात

आहे त ?

७

को्ी

पॅराशस्ॅ मोल

गोळ ा

व

पॅराशस्ॅ मोल शसरपच् ा बॉ्ल १४ लाख ७२ हजार इतका साठा उपलब्ि
आहे त.

(२) हे खरे ननीाही.

(३) पॅराशस्ॅ मोलच् ा गोळ ा (३९.८० को्ी) करण् ाचा प्रस्ताव हाफकीननी

महामींडळास पाठववण् ात आला असननी
ू त ाननीस
ु ार सदर खरे दीसाठी हाफकीननी
महामींडळामाफणत नननीववदा प्रकक्र ा राबववण् ात

ेत आहे त. तसेच ददननीाींक

१९/०५/२०१८ रोज च् ा शासननी पत्रान्व े एकूण नननीि च् ा १० ्क्के नननीि
स्थानननीकस्तरावर खचण करण् ास मान् ता दे ण् ात आली आहे .
(४) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

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

59

रत्नाधगरी न्सजल््यात घरबाांधणी ि घरदरु
ु स्तीचे अधधिार
ग्रामपांचायतीांना दे ण्याबाबत

(४५)

*

४३४३५ श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर,
प्रा.जोगेन्द्र ििािे : सन्माननीननी
करत ल का

ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

:-

(१) रतननीाचगरी जजल्् ात घरबाींिण व घरदरु
ु स्त चे ग्रामपींचा त कडे असलेले
अचिकार शासननीाननीे काढूननी ते तहशसल पातळ वर ददल् ामळ
ु े ननीागररकाींननीा
आपल् ा कामासाठी तहशसल का ाणल ात वारीं वार जावे लागत असल् ाचे माहे
माचण, २०१८ मध् े वा त ादरम् ाननी नननीदशणननीास आले, हे खरे आहे का ,
(२)

असल् ास,

घरबाींिण

व

घरदरु
ु स्त चे

अचिकार

पव
ु ीप्रमाणे

पन्ु हा

ग्रामपींचा त ींननीा दे ण् ाबाबत शासननीाननीे चौकश करुननी कोणत का व
ण ाही केली वा
करण् ात

ेत आहे ,

(३) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

आहे त ?

श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) व (२) महाराषर प्रादे शशक नननी ोजननी व ननीगररचननीा

(सि
ु ारणा) अचिनननी म, २०१४ (सननी २०१४ चा महाराषर अचिनननी म क्र. ४३)
ददननीाींक

२९

डडसेंबर,

क्षेत्रात

बाींिकाम

राज् ात ल प्रादे शशक

२०१४

अन्व े

करण् ात

सि
ु ारणेननीस
ु ार

ोजननीा असलेल् ा प्रदे शात ल गावाच् ा गावठाणाबाहे रील

परवाननीग

दे ण् ाचे

अचिकार

जजल्हाचिकारी प्राचिकृत करत ल अशा तहशसलदार
ननीसलेल् ा अचिकाऱ ाींननीा असननी
ु
तपासण करण् ात

आलेल् ा

ेत आहे .

(३) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

जजल्हाचिकारी

ककीं वा

ा दजाणपेक्षा कम दजाणच् ा

ात सि
ु ारणा करण् ाच आवश् कता बिल

-----------------
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इांटनवशशपच्या विद्यार्थयाांचे विद्यािेतन िाढविण्याबाबत
(४६)

*

४३५०९ श्री.अमररशभाई पटे ल, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीननी

शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का
(१) शासकी

महाववद् ाल ाींमिूननी वैद् की

िैद्यिीय

:-

अभ् ासक्रम पण
ू ण केल् ाननीींतर

इीं्ननीणशशपच् ा ववद् ार्थ ाांननीा आठवड ाला ६० तास काम करुननीही केवळ सहा
हजार रुप े प्रनत मदहननीा ववद् ावेतननी ददले जाते, हे खरे आहे का ,
(२) असल् ास,

ा त्
ु पज
ुीं ा ववद् ावेतननीावर नननीवाणह करणे अशक्

असल् ाननीे

इीं्ननीणशशपच् ा ववद् ार्थ ाांननी ववद् ावेतननी वाढववण् ासाठी माहे मे, २०१८ मध् े
वा त ादरम् ाननी राज् भरात आींदोलननी करण् ाचा इशारा ददला आहे , हे ही खरे
आहे का ,
(३)

असल् ास,

इीं्ननीणशशपच् ा

ववद् ार्थ ाांचे

ववद् ावेतननी

शासननीाननीे चौकश करुननी कोणत का व
ण ाही केली वा करण् ात
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

आहे त ?

वाढववण् ाबाबत

ेत आहे ,

श्री.धगरीष महाजन : (१) हो , हे अींशत: खरे आहे .
(२) हो , हे खरे आहे .
(३)

इीं्ननीणशशप

ववद् ार्थ ाांचे

शासननीाच् ा ववचाराि ननी आहे.
(४) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

ववद् ावेतननी

वाढ

करण् ासाठीचा

प्रस्ताव

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

राज्यात आरोग्य विभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत
(४७)

*

४१५०९ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे , श्री.अमरशसांह पांडित,

श्री.पररणय फुिे : सन्माननीननी

सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का
(१) राज् ात आरोग्

:-

ववभागाींतगणत १२९०५ आरोग्

सींस्था असननी
ू अ ते ड

ग्ात एकूण १६१८१ पदे ररक्त असल् ाचे माहे मे, २०१८ मध् े वा
त ादरम् ाननी नननीदशणननीास आले असननी
ू मे, २०१८ अखेरीस आरोग्
४०० तज्ञ वैद् कक

ववभागात ल

अचिकारी नननीवतृ त होत आहे त, हे खरे आहे का ,
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(२) असल् ास, माहे डडसेंबर, २०१७ अखेरीस ६२७ ववशेष तज्ञ डॉक््राींपक
ै ी
४६६ ववशेष तज्ञ डॉक््र सेवानननीवतृ त होऊननी सदर ररक्त पदे तवररत भरली
जात ल असे आश्वासननी मा.सावणजनननीक आरोग्
खरे आहे का ,

मींत्र

ाींननी ददले होते, हे ही

(३) तसेच, राज् ात ल सवण जजल्् ाींमध् े माननीशसक आरोग्
राबववण् ाचे ठरवले असननी
ू सदर आरोग्
ही खरे आहे का ,

सींकल्पननीा

ववभागात मननीोववकार तज्ञ ननीाहीत, हे

(४) असल् ास, उक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश त
का

आढळूननी आले व त ाननीष
ीं ाननीे रुग्णाींननीा पण
ु ग
ु ण क्षमतेननीे आरोग्

सेवा

शमळण् ाकररता ववभागात ल ररक्त पदे भरण् ाबाबत कोणत का व
ण ाही केली
वा करण् ात

ेत आहे,

(५) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

आहे त ?

िॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे,
राज् ाच् ा आरोग्

ववभागात ग्-अ ते ग्-ड मध् े एकूण ५४४४७

पदे मींजरू आहे त. त ापैकी ३७८४९ इतकी पदे भरलेली असननी
ू १६५९८ पदे
ररक्त आहे त. महाराषर वैद् की

व आरोग्

सेवा, ग्-अ (वेतननीश्रेण रुप े

१५६००-३९१०० ग्रेड पे रुप े ६६०० व त ावरील एकूण १३५ अचिकारी,
महाराषर वैद् की
वैद् की

व आरोग्

अचिकारी व राज्

सेवा, ग्-अ (ग्रेड पे रुप े ५४००) मि ल ८२

कामगार ववमा

ोजननीेंतगणत एकूण ९ अचिकारी

असे एकूण २२६ अचिकारी मे, २०१८ अखेरीस ५८ वषे व
सेवानननीवतृ त होत असल् ाचे आरोग्
ववमा

ोजननीा

का ाणल ाकडूननी

सेवानननीवतृ त ननी करण् ाचा नननीणण
(२) महाराषर वैद् की

सेवा सींचालननीाल ाकडूननी व राज्

कळववण् ात

आले

घेण् ात आला आहे .

व आरोग्

पण
ू ण ााल् ाननीे

होते.

तथावप,

कामगार
त ाींननीा

सेवा, ग्-अ (ग्रेड पे रुप े ६६००) मि ल

(१) बालरोगतज्ञ, (२) बचिररकरणशास्त्रज्ञ, (३) ननीेत्रशल् चचककतसक, (४) काननी,
ननीाक, घसा, (५) मननीोववकृत चचककतसक

ा ववशेषज्ञ सींवगाणत ल ननीामनननीदे शननी

को् ात ल ररक्त पदे भरण् ासाठी मागण पत्र महाराषर लोकसेवा आ ोगास

पाठववण् ात आले आहे . तसेच (१) स्त्र रोगतज्ञ, (२) अजस्थव् ग
ीं ोपचारतज्ञ, (३)
क्ष-ककरणतज्ञ, (४) क्ष रोगचचककतसक व (५) चमणरोग, गप्ु तरोग तज्ञ

ा
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पदाींसाठी महाराषर लोकसेवा आ ोगास मागण पत्र पाठववण् ाच का व
ण ाही
सरु
ु

आहे .

तसेच,

महाराषर

लोकसेवा

आ ोगाकडूननी

प्राप्त

ाालेल् ा

शशफारश ननीस
ु ार शरररववकृत शास्त्रज्ञ पदावर ४ उमेदवाराींननीा नननी क्
ु त ा दे ण् ात
आल् ा आहे त. तसेच महाराषर लोकसेवा आ ोगाकडूननी काननी, ननीाक, घसा व
बचिररकरणतज्ञ

पदावर

नननी क्
ु त साठी

शशफारश

त ाननीस
ण ध्दत
ु ार सदर पदावर प्रचशलत का प
का व
ण ाही सरु
ु आहे .

महाराषर वैद् की

सींवगाणत ल

वैद् की

जजल्हाचिकाऱ ाींननीा आरोग्
आहे त.

(३) हे अींशत: खरे आहे .

महाराषर वैद् की

व आरोग्

प्राप्त

ााल् ा

आहे त.

अननीस
ु रुननी नननी क्
ु त ा दे ण् ाच

सेवा, ग्-अ (ग्रेड पे रुप े ५४००)

अचिकाऱ ाींच

ररक्त

पदे

भरण् ाबाबत

ा

सवण

सेवा सींचालननीाल ाकडूननी सच
ू ननीा दे ण् ात आल् ा

व आरोग्

सेवा, ग्-अ (वेतननीश्रेण रुप े १५६००-

३९१०० ग्रेड पे रुप े ६६००) मध् े ११ मननीोववकारतज्ञ व (वेतननीश्रेण रुप े
१५६००-३९१०० ग्रेड पे रुप े ५४००) मध् े एकूण ३४ मननीोववकारतज्ञ का रण त
आहे त.

(४) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.
आरोग्

महाराषर वैद् की
सेवा

पदावर

व आरोग्

पदोन्ननीत

सेवा, ग्-अ मि ल सहसींचालक,

दे ण् ाबाबतच् ा

प्रस्तावाच् ा

अननीष
ीं ाननीे
ु ग

सामान्

प्रशासननी ववभागाननीे काढलेल् ा त्र्
ण ा करुननी प्रस्ताव फेर सादर
ु ीींच पत
ु त

सामान्

प्रशासननी ववभागास सादर करण् ात आला आहे . महाराषर वैद् की

करण् ात
व आरोग्

ेत आहे . तसेच उपसींचालक पदावर पदोन्ननीत सींबि
ीं चा प्रस्ताव

सेवा, ग्-अ (वेतननीश्रेण रुप े १५६००-३९१०० ग्रेड पे रुप े ६६००)

मि ल ननीामनननीदे शननी कोट् ात ल ररक्त पदे भरण् ासाठी महाराषर लोकसेवा
आ ोगास

मागण

पत्र

पाठववण् ात

आले

आहे .

महाराषर

लोकसेवा

आ ोगाकडूननी शरररववकृत शास्त्रज्ञ पदासाठी प्राप्त ाालेल् ा शशफारश ननीस
ु ार ४
उमेदवाराींननीा नननी क्
ु त ा दे ण् ात आल् ा आहे त. तसेच जजल्हा शल्

चचककतसक

सींवगाणत ५७ अचिकाऱ ाींननीा पदोन्ननीत ननीे नननी क्
ु त ा दे ण् ात आल् ा आहे त.
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जजल्हा

सशमत च

आरोग्

अचिकारी

पदावर

पदोन्ननीत साठी

ववभाग

पदोन्ननीत

बैठक घेण् ात आली आहे . तथावप न् ा ाल ननी स्थचगत

आहे .

उवणररत सींवगाणत ल पदोन्ननीत चे प्रस्ताव सींचालननीाल ाकडूननी मागववण् ात आले
आहे त.

महाराषर वैद् की

सींवगाणत ल

वैद् की

जजल्हाचिकाऱ ाींननीा आरोग्
आहे त.

व आरोग्

अचिकाऱ ाींच

सेवा, ग्-अ (ग्रेड पे रुप े ५४००)
ररक्त

पदे

भरण् ाबाबत

ा

सवण

सेवा सींचालननीाल ाकडूननी सच
ू ननीा दे ण् ात आल् ा

तसेच ग्-क व ग्-ड सींवगाणत ल ररक्त पदे भरण् ाच का व
ण ाही

उपसींचालक स्तरावर सरु
ु आहे .
(४) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

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

राज्यात उदव ू शाळाांसाठी स्ितांत्र शशक्षण विस्तार अधधिारी नेमण्याबाबत
(४८)

*

४१५९८ श्री.विक्रम िाळे , श्री.सनतश चव्हाण : सन्माननीननी

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का

ग्रामवििास

:-

(१) राज् ात ल सवण जजल्् ात ल जजल्हापररषद प्राथशमक व माध् शमक
शशक्षण ववभागामध् े उदण ू शाळाींसाठी स्वतींत्र शशक्षण ववस्तार अचिकारी
ननीेमण् ाबाबत शासननीाननीे का व
ण ाही केली आहे , हे खरे आहे का ,
(२) असल् ास, शासननीाननीे केलेल् ा का व
ण ाहीचे स्वरुप का
(३) असल् ास, उपरोक्त प्रकरण
होणाऱ ा ववलींबाच कारणे का

कोणत च

आहे त ?

श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) ननीाही.

(२) व (३) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

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

आहे,

का व
ण ाही केली ननीसल् ास,
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राज्यात बोगस पॅथॉलॉजी लॅ ब बांद िरण्याबाबत
(४९)

*

४१४१० श्री.प्रसाद लाि, श्री.पररणय फुिे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय

दत्त, श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील,
श्रीमती

हुस्नबानू खशलफे, आकिव.अनांत गािगीळ, श्री.जनादव न चाांदरू िर,
श्री.हररशसांग राठोि, श्री.अमरनाथ राजरू िर, श्री.सभ
ु ाष ााांबि, प्रा.जोगेन्द्र

ििािे, श्री.चांद्रिाांत रघि
ां ी : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४०४८७ ला ददनाांि
ु श
१३ माचव, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीननी
शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का
(१) वैद् कक

पररषदे ननीे मान् ता प्राप्त पॅथॉलॉज स््च नननी क्
ु त ननी करता लॅ ब

चालवननी
आरोग्
ू
वैद् कक

व् वसा

तपासण् ा अहवाल स्वत: प्रमाणणत करणे हा बोगस
असननी
मा.सवोच्च न् ा ाल ाच् ा नननीकालाचे उल्लींघननी
ू

करणारे आहे, हे खरे आहे का ,
(२)

:-

िैद्यिीय

असल् ास,

राज् ात

आरोग्

तपासण् ा

आणण

चाचण् ा

करणाऱ ा

पॅथॉलॉज लॅ बच् ा सींख् ेच मादहत शासननीाकडे ननीसल् ाननीे बोगस लॅ बिारकाींचे

प्रमाण वाढले असननी
ू पॅथॉलॉज स्् सींघ्ननीाींकडूननी वारीं वार मागण केल् ाननीींतरही
शासननीाननीे

ददननीाींक

१६

सप््ें बर,

२०१७

रोज

महाननीगरपाशलका

आणण

जजल्हाचिकारी पररक्षेत्रात ल लॅ ब मोजण करूननी शासननीाला मादहत द् ाव असे
पत्रक काढले आहे, हे ही खरे आहे का ,
(३) असल् ास, राज् ात ल पॅथॉलॉज
शासननीाचे

आदे श

असताननीाही

लॅ बच

मादहत

महाननीगरपाशलका

सींकलननी व्हावे असे

आणण

जजल्हाचिकारी

का ाणल ाननीे दखल घेतली ननीसल् ाननीे अवैि लॅ बमध् े वाढ ााली असल् ाननीे
ातननी
ू रूग्णाींननीा त्रास होत आहे, हे ही खरे आहे का ,

(४) असल् ास, मादहत अचिकारान्व े प्राप्त ाालेल् ा मादहत वरुननी राज् ात ल
महाननीगरपाशलका क्षेत्राींननी लॅ बच सींख् ा १० हजाराच् ा घरात असननी
ू
्क्के वैि तर ७० ्क्के अवैि लॅ ब आहे त, हे ही खरे आहे का ,

ातही ३०

(५) असल् ास, उक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश त
का

आढळूननी आले व त ाननीष
ीं ाननीे बोगस पॅथॉलॉज लॅ ब बींद करण् ाबाबत
ु ग

का

आहे त ?

कोणत का व
ण ाही केली वा करण् ात

ेत आहे , ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे
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श्री.धगरीष महाजन : (१) हे खरे ननीाही.

मा.सवोच्च न् ा ाल ाननीे त ाींच् ा ददननीाींक १२/१२/२०१७ च् ा नननीगणशमत

केलेल् ा आदे शात, पॅथॉलॉज

लॅ ब चालववण् ासींदभाणत आदे श ददलेले ननीसननी
ू ,

फक्त पॅथॉलॉज मिली पदव् तु तर पदव िारण करणारा ननीोंदण कृत वैद् की
व् वसा

केले आहे .

ाच प्रनतस्वाक्षरी अहवालावर असणे आवश् क आहे , असे ननीमद
ू

(२) अींशत: खरे आहे .
पॅथॉलॉज

जजल्हाचिकारी

सींघ्ननीेच् ा मागण ननीस
ु ार शासननीाननीे सवण महाननीगरपाशलका,

ाींच् ाकडूननी लॅ बबाबत मादहत मागववली आहे . तथावप, बोगस

लॅ बच सींख् ा वाढली आहे, हे खरे ननीाही.
(३) हे खरे ननीाही.
(४) हे खरे ननीाही.

अश मादहत उपलब्ि ननीाही.

(५) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

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

बीि न्सजल्हा पररषदे च्या शाळा दरु
ु स्ती आणण निीन इमारत
बाांधिामासाठी ननधी उपलब्ध िरुन दे णेबाबत

(५०)

*

४१४२२ श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.धनांजय मि
ांु ,े श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.विक्रम िाळे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.सनु नल तटिरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि
३८०२७ ला ददनाांि २० माचव, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत
सन्माननीननी

ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का

:-

(१) गेवराई (जज.ब ड) तालक्
ु ात सननी २०१६-१७ मध् े ५० प्राथशमक शाळाींच् ा

६७ वगण खोल् ा व ४५ उच्च प्राथशमक शाळाींच् ा ९९ वगण खोल् ाींच दरु
ु स्त ,
८३

शाळाींसाठी

आर.्ी.ई.

का द् ान्व े

१६०

वगण

खोल् ाींचे

बाींिकाम

करण् ाच गरज असननी
ू तालक्
ु ात ल ३३१ पैकी ८० वगण खोल् ा िोकादा क
ााल् ा असल् ामळ
ु े त ाींचे बाींिकाम करण् ासाठी रुप े २००/- को्ीींचा नननीि
उपलब्ि करुननी दे ण् ाबाबतच

मागण

२४ जुल,ै २०१७ रोज जजल्हाचिकारी, ब ड
का ,

स्थानननीक लोकप्रनतनननीि ींननी

ददननीाींक

ाींच् ाकडे केली आहे , हे खरे आहे
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(२) असल् ास, ब ड जजल्् ात ल इतर तालक्
ु ात सद्ध
ु ा अश च पररजस्थत

असननी
शेकडो शाळाींचे वगण िोकादा क ााले असल् ाननीे ववद् ाथी आणण
ू
शशक्षकाींच् ा जजववतास िोका नननीमाणण ााला आहे, हे ही खरे आहे का ,
(३) असल् ास, ब ड जजल्् ात ल शाळाींननीा बाींिकाम नननीि शमळावा
खासदार, ब ड

ासाठी

ाींच् ा अध् क्षतेखाली सशमत गठीत करूननी शाळाींचे सवेक्षण

करणे आणण स .एस.आर. अींतगणत नननीि उपलब्ि करुननी दे ण् ाबाबतचा नननीणण
जजल्हा नननी ोजननी सशमत च् ा बैठकीत करण् ात आला, हे ही खरे आहे का ,

(४) असल् ास, ब ड जजल्् ात ल शाळाींच् ा इमारत दरु
ु स्त , ननीव ननी बाींिकामे
आदीसाठी सननी २०१८-१९

ा शैक्षणणक वषाणच् ा शाळा बाींिकाम आराखड् ातननी
ू

शासननीाननीे ककत नननीि मींजरू केला आहे ,

ा नननीि तननी
ू ककत शाळा इमारत

पण
ू ण ााल् ा आहे त, तसेच स .एस.आर. मिूननी ककत
खासदार, ब ड

नननीि

शमळाला व

ाींच् ा अध् क्षतेखाली गठीत केलेल् ा सशमत ननीे कोणत ा

शशफारश केल् ा आहे त,

(५) असल् ास, उक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश त
का

आढळूननी आले व त ाननीष
ीं ाननीे कोणत का व
ण ाही केली वा करण् ात
ु ग

आहे, ननीसल् ास ववलींबाच कारणे का

आहे त ?

ेत

श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) हो , हे खरे आहे .
(२) हो , हे अींशत: खरे आहे .
तथावप,

बसववण् ात

आली आहे .

िोकादा क

शाळाींच् ा

वगण

ेत ननीसननी
ू शाळा वगाणसाठी प ाण

(३) हो , हे खरे आहे .
(४) जजल्हा वावषणक

खोल् ामध् े

ववद् ार्थ ाांननीा

जागेच व् वस्था करण् ात

ोजननीा सननी २०१८-१९ अींतगणत प्राथशमक शाळाींच ववशेष

दरु
ु स्त कररता रुप े ३००.०० लक्ष व माध् शमक शाळा बाींिकाम / दरु
ु स्त
कररता रुप े २४८.०० लक्ष नननीि मींजूर आहे .

शाळा दरु
ु स्त करण् ाबाबत जजल्हा पररषद शशक्षण सशमत माफणत

नननी ोजननी / नननीवड च प्रकक्र ा सरु
ु आहे .
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स .एस.आर.

(Corporate

Social

Responsibility)

अींतगणत

शाळाींच् ा दरु
ु स्त साठी रुप े २७४००/- एवढा नननीि प्राप्त ाालेला आहे . तसेच,

खासदार नननीि तननी
ू रुप े ११०.०० लक्ष नननीि प्रस्ताववत करण् ात करण् ात
आला असननी
ू सदर कामाच

शशफारस मा.खासदार

ाींच् ा अध् क्षतेखालील

सशमत ननीे केली आहे . त ाननीस
ु ार शाळा दरु
ु स्त च अींदाजपत्रके त ार करण् ाच
प्रकक्र ा सरु
ु आहे .

(५) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

(५१)

*

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

राज्यात प्रलांबबत शसांचन प्रिल्प पुणव िरण्याबाबत
४१३३५ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव भाई

जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.आनांदराि पाटील,
श्री.हररशसांग राठोि, श्री.जनादव न चाांदरू िर, आकिव.अनांत गािगीळ, श्री.सतेज

ऊफव बांटी पाटील, श्री.सभ
ु ाष ााांबि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३११७२ ला
ददनाांि ११ ऑगस्ट, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीननी
जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करत ल का

:-

(१) राज् ात प्रलींबबत असलेले शसींचननी प्रकल्प पण
ू ण करण् ासाठी सम
ु ारे ८४
हजार को्ी रुप ाींच आवश् कता असननी
ू
सरु
करु ननी ेत व नननीि
ु

अन्

ा पाश्वणभम
ू वर शसींचननीाच ननीव कामे

ववभागाींमध् े वळवू ननी े असे नननीदे श

मा.राज् पाल महोद ाींननी माहे माचण, २०१८ मध् े वा त ादरम् ाननी ददले आहे ,
हे खरे आहे का ,

(२) असल् ास, राज् ात रखडलेले ववभागनननीहा
त ासाठी ककत नननीि लागणार आहे ,

ककत

प्रकल्प आहे त व

(३) असल् ास, उक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश त
का

आहे,

आढळूननी आले व त ाननीष
ीं ाननीे कोणत का व
ण ाही केली वा करण् ात
ु ग

(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

आहे त ?

ेत
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श्री.धगरीष महाजन : (१) हो .

(२) सद् :जस्थत त राज् ात ६४ मोठे , ७९ मध् म व १९१ लघु असे एकूण
३३४ प्रकल्प बाींिकामाि ननी असननी
ू त ाींच १ एवप्रल, २०१८ रोज कामासाठीच
सींभाव्

उवणरीत ककीं मत सम
ु ारे रुप े ८४,००० को्ी इतकी आहे . प्रकल्प व

उवणरीत ककीं मत

ाच ववभागनननीहा

वैिानननीक ववकास मींडळ

ववगतवारी खालीलप्रमाणे आहे .
प्रकल्पाींच सींख् ा

उवणरीत ककीं मत

ववदभण

१३४

३३,१२७

मराठवाडा

५७

१३,८६३

उवणरीत महाराषर

१४३

३६,६८०

३३४

८३,६७०

नननीहा

ववभाग

एकूण
(३)

मा.मख्
ु मींत्र

स्तरावर,

मा.मींत्र स्तरावर

व

बाींिकामाि ननी प्रकल्पाींचा नननी शमत आढावा घेण् ात
त का व
ण ाही करण् ात

(४) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

ेत आहे .

प्रिाननी

(रुप े को्ी)

सचचव

स्तरावर

ेवननी
ू त ाननीस
ु ार आवश् क

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

नागपूर मेडििलमध्ये िॅन्सर इन्सन्स्टट्यूट
उभारणीसाठी ननधी दे ण्याबाबत

(५२)

*

४१२४९ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :

सन्माननीननी

िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करत ल का

(१) सननी २०१२ च् ा दहवाळ
इजन्स््ट् ्
ू

उभारण च

घोषणा

:-

अचिवेशननीात ननीागपरू मेडडकलमध् े कॅन्सर
केली

असननी
ू

बाींिकामाला

मींजूरी

ददली

असताींननीाही नननीि ननी शमळाल् ाननीे इजन्स््ट् ्
ू उभारण ााली ननीसल् ाचे माहे
जाननीेवारी, २०१८ मध् े वा त ादरम् ाननी नननीदशणननीास आली, हे खरे आहे का ,
(२) असल् ास, उक्त इजन्स््ट् ्
ू च् ा बाींिकामाकररता नननीि
कारणे का

आहे त तसेच नननीि कि प त
ां शमळणे अपेक्षक्षत आहे ,

ननी दे ण् ाच
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(३) असल् ास, उक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश त
का

आढळूननी आले व त ाननीष
ीं ाननीे गेल् ा ५-६ वषाणपासननी
ु ग
ू उक्त इजस््ट् ्
ू ला

नननीि उपलब्ि ननी करुननी दे णाऱ ा अचिकारी व कमणचाऱ ाींवर कोणत कारवाई
केली वा करण् ात

ेत आहे,

(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

आहे त ?

श्री.धगरीष महाजन : (१) हे खरे ननीाही.
ाववष

बाींिकाम

करण् ात आलेली ननीाही.

अींदाजपत्रकास

प्रशासकी

मान् ता

प्रदाननी

(२), (३) व (४) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

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

िहाणू (न्सज.पालघर) येथील िेदाांत इन्सन्स्टट्युट ऑफ मेडििल
सायन्सेस या सांस्थेने विद्यार्थयाांििून अधधिच्या शैक्षणणि
शुल्िाची िसुली िेल्याबाबत

(५३)

*

४२४५६ श्री.धनांजय मि
ुां ,े श्री.सनु नल तटिरे : सन्माननीननी

शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का

:-

वेदाींत

म.ु पो.सासवींद

िैद्यिीय

(१) वेदाींता इजन्स््ट् ्
ींु ई सींचाशलत
ु ऑफ ॲकेडशमक एक्सलन्स प्रा.शल., मब
इजन्स््ट् ्
ु

जज.पालघर)

ववद् ार्थ ाांकडूननी

ऑफ

मेडडकल

सा न्सेस,

ा सींस्थेननीे एम.ब .ब .एस. सननी २०१७-१८
शशक्षण

शल्
ु क

सशमत ननीे

अचिकचे शल्
ु क वसल
ू केले, हे खरे आहे का ,

नननीजश्चत

(२) असल् ास, वेदाींता मेडडकल महाववद् ाल /कींपननी
सींस्थेला महाराषर खाजग

(ता.डहाणू,

ा प्रथम बॅचच् ा

केलेल् ा

शल्
ु कापेक्षा

ा एका ववशशष्

ववननीाअननीद
ु ानननीत व् ावसान क शैक्षणणक सींस्था

(प्रवेश व शल्
ु क

ाींचे ववनननीन मननी) अचिनननी म, २०१५

ा अचिनननी मात ल

वगळण् ाचा नननीणण

शासननीाननीे घेतला आहे, हे ही खरे आहे का ,

कलम २ (थ) मि ल खाजग व् ावसान क शैक्षणणक सींस्था

ा व् ाख् त
े ननी
ू

(३) असल् ास, बेका दे श रपणे अचिकच् ा शल्
ु क वसल
ु ीबाबत व वेदाींता

ा

ववशशष् सींस्थेला का द् ाच् ा व् ाख् ेतननी
ू वगळण् ाच् ा नननीणण ाबाबत वररषठ
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पातळ वरुननी चौकश

कराव , अशा प्रकारच

मागण

लोकप्रनतनननीि ींननी

माहे

एवप्रल, २०१८ मध् े वा त ादरम् ाननी केली आहे, हे ही खरे आहे का ,

(४) असल् ास, उक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश त
का

आहे,

आढळूननी आले व त ाननीष
ीं ाननीे कोणत का व
ण ाही केली वा करण् ात
ु ग

(५) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का
श्री.धगरीष

महाजन

:

(१)

आहे त ?

सदर

वैद् की

का द् ाखाली ननीोंदण ाालेल् ा व भारत
१७/०१/२०१७

रोज च् ा

ेत

अचिसच
ू ननीेननीस
ु ार

महाववद् ाल

हे

कींपननी

आ वु वणज्ञाननी पररषदे च् ा ददननीाींक

पात्र

असलेल् ा

कींपननी द्वारे

सरु
ु

करण् ात आले असननी
ू ते ननीफा कमववण् ाच् ा उिेशाननीे स्थापननी ाालेले आहे .
ा महाववद् ाल ास अशभमत ववद् ाप ठासाठी लागू असलेल् ा शल्
ु काच् ा

अ्ी लागू राहत ल असे शासननी नननीणण

ददननीाींक २०/०७/२०१७ मध् े ननीमद
ू केले

आहे . त ामळ
ु े सदर महाववद् ाल

शल्
ण क्षेत
ु क नननी ामक प्राचिकरणाच् ा का क

(२) हो , हे खरे आहे . भारत

आ वु वणज्ञाननी पररषदे च् ा ववनननी मननीाननीस
ु ार

ेत ननीाही.

कींपननी द्वारे सरु
ीं
ु करण् ात आलेल् ा महाववद् ाल ाींननीा ननीफा कमववण् ासींबि

घातलेले नननीबांि काढण् ात आले असल् ाननीे शासननीाननीे सदर कींपननी द्वारे स्थापननी
वैद् की

महाववद् ाल

हे महाराषर खाजग

शैक्षणणक सींस्था (प्रवेश व शल्
ु क

ववननीाअननीद
ु ानननीत व् ावसान क

ाींचे ववनननी मननी) अचिनननी म २०१५

ा

का द् ात ल कलम २(थ) मि ल ‘खाजग ववननीाअननीद
ु ानननीत शैक्षणणक सींस्था’
ा व् ाख् त
े ननी
ू वगळले आहे .

(३) वरील नननीणण ाच् ा अननीष
ीं ाननीे पन्
ु ग
ु हा

ाननीननी

लोकप्रनतनननीि ींननी शासननीाच् ा नननीदशणननीास आणली आहे .
(४)

कींपननी

वैद् की

का द ाींतगणत स्थापननी

महाववद् ाल ाननीे

ननीफा

कींपननी द्वारे

कमववण् ासींबि
ीं

करण् ाच

सरु
ु

आवश् कता

करण् ात

असलेले

आलेल् ा

नननीबांि

केंद्र

शासननीाननीे काढूननी ्ाकल् ामळ
ीं
वरीलप्रमाणे नननीणण
ु े सदर महाववद् ाल ासींबि

हा शासननीातफे घेण् ात आला आहे . तसेच, सदर प्रकरण सध् ा न् ा प्रववष्
आहे .

(५) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

-----------------
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राज्यात शासिीय रुग्णालयात खाटाांची सांख्या िमी असल्याबाबत
*

(५४)

४२१००

श्री.विजय

ऊफव

भाई

धगरिर,

श्रीमती

न्सस्मता

िाघ,

श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामननिास शसांह, श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीननी

सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करत ल
का

:-

(१) राज् ात ग्राम ण भागात ल रुग्णाल ात ४ हजार २६४ रुग्णाींसाठी केवळ
एकच खा् तर राज् ात एक लाख लोकाींसाठी केवळ १०८ खा्ा असल् ाच

बाब माहे एवप्रल, २०१८ मध् े त ादरम् ाननी नननीदशणननीास आली असननी
ू जागनतक
आरोग्

सींघ्ननीेच् ा नननी माननीस
ु ार सािारणतः एक हजार रुग्णाींमागे एक खा्

असाव , हे खरे आहे का ,
(२)

असल् ास,

राज् ाच् ा

अथणसक
ीं ल्पात

असताननीाही ग्राम ण रुग्णाल ात खा्ाींच
आहे तसेच गरीब व मध् मवगी

आरोग् ासाठी

भरीव

तरतद
ू

कमतरता असल् ाचे कारण का

रुग्ण उपचार घेत असलेल् ा शासकी

रुग्णाल ात खा्ाींच सींख् ा वाढववण् ासाठी शासननीाननीे चौकश करुननी कोणत
का व
ण ाही केली वा करण् ात

ेत आहे ,

(३) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

आहे त ?

िॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे .

राज् ात प्रनत २३०६ लोकसींख् ेसाठी १ खा् शासकी

सींस्थाींमध् े उपलब्ि आहे .

आरोग्

(२) राज् ात ३० खा्ाींचे ३६५ ग्राम ण रूग्णाल े का रण त असननी
ू एकूण १०५०
खा्ा उपलब्ि आहे त. सननी २०१७-१८ च् ा आकडेवारीननीस
ु ार सवण ग्राम ण
रूग्णाींल ाींमध् े

बेड

ऑक् प
ु न्स

श्रेण विणननी करण् ाबाबत नननीणण
(३) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

रे ्

घेण् ात

ववचारात

ेतो.

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

घेऊननी

ा

रूग्णाल ाींचे
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बीि न्सजल््यात मदहला ि बालवििास विभागातील अनुदान
िाटपात गैरव्यिहार ााल्याबाबत

(५५)

*

४२५१७ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार,

श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीननी
खुलासा करत ल का

:-

मदहला ि बालवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) ब ड जजल्् ात मदहला व बालववकास ववभागाकडूननी चालववण् ात

ण
े ाऱ ा

९९ बालगह
ृ ाींकरीता माहे ऑक््ोबर व ननीोव्हें बर, २०१७ साठी रुप े १ को्ी ७२

लाख रुप ाींचे अननीद
ु ाननी प्राप्त ााले असननी
ू सदरील अननीद
ु ाननी हे सींस्थाचालकाींचे
मागण चे परीपण
ु ण प्रस्ताव ननीसताननीाही एकाच ददवश त ननी ववववि आदे शाननीे हा
नननीि ठराववक सींस्थाननीा ववतरीत करण् ात

ेऊननी अशाप्रकारे अननीद
ु ाननी वा्पात

सव्वा सहा को्ीींचा गैरव् वहार ााल् ाचे ददननीाींक ९ मे, २०१८ रोज
त ादरम् ाननी नननीदशणननीास आले, हे खरे आहे का ,

वा

(२) असल् ास, जजल्् ात ९९ बालगह
ृ े असताननीाही मोजक् ाच सींस्थाींननीा
लाखाींवर आणण काहीींननीा हजारोंवर रक्कम दे ण् ात आली होत

व काही

बालगह
ृ ाींच मागण ननीसताननीाही तसेच काही बींद बालगह
ृ ाींननीा ही नननीि ववतरीत
करण् ात आला, हे ही खरे आहे का ,
(३) असल् ास,

ामध् े मदहला व बालववकास अचिकारी व कमणचाऱ ाींच् ा

ननीातलगाींचा समावेश असननी
ू सदर अननीद
ु ाननीाचा अपहार त ाींच् ा ननीातलगाींननी च

केला असल् ाचे प्रकरण नननीदशणननीास आल् ाननीे काही सींस्थाकडूननी रुप े ३३ लाख
परत ववभागाच् ा खात ावर भरुननी घेतले, हे ही खरे आहे का ,
(४) असल् ास,

ामध् े पण्
जजल्हा मदहला व
ु ाच् ा आ क्
ु ताल ापासननी
ु

बालववकास ववभागात ल अचिकारी व कमणचारी आणण काही सींस्था चालकाींच् ा

सींगननीमताननीे सदरहू गैरव् वहार सरु
ु असल् ाबाबतच तक्रार सामान् बालगह
ृ
चालकाींननी पण
ु े आ क्
ु ताल ात दाखल केली असता त ावर औरीं गाबाद
उपा क्
ु ताींननी ननीेमलेल् ा पाच सदस्

सशमत ननीे चौकश केली असननी
ू अननीद
ु ाननी

ववतरणाचे कुठलेही कागदपत्रे सशमत ला ददले ननीाही, हे ही खरे आहे का ,

(५) असल् ास, उपरोक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश करुननी बोगस बालगह
ृ े व
सींस्थाचालक, मदहला व बालववकास अचिकारी/कमणचारी
कारवाई केली वा करण् ात

ाींच् ावर कोणत

ेत आहे, ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

आहे त ?

73

श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) हो ,
कमणचारी सींघ्ननीा, लातरू

ा सींदभाणत बालववकास सींस्थाचालक व

ाींननी आ क्
ु ताल ास ददलेल् ा ददननीाींक २३ एवप्रल,

२०१८ च् ा नननीवेदननीामध् े सदर बाब ननीमद
ू करण् ात आलेली आहे .

(२) व (३) तपासण पथकाननीे सादर केलेल् ा अहवालाननीस
ु ार २ बींद सींस्थाींननीा

अननीद
ु ाननी ववतरीत करण् ात आल् ाचे नननीदशणननीास आलेले आहे . तसेच काही

सींस्थाींननीा अननीद
ु ाननीाच रक्कम अनतप्रदाननी केल् ाचे आढळूननी आल् ाननीे अनतप्रदाननी
अननीद
ु ाननीाच रक्कम वसल
ु करण् ात आलेली आहे .
(४) अींशत: खरे आहे . ववभाग
ववभाग, औरीं गाबाद

उपआ क्
ु त, मदहला व बालववकास औरीं गाबाद

ाींचेकडूननी प्राप्त ाालेल् ा अहवालाननीस
ु ार जजल्हा मदहला व

बालववकास अचिकारी, ब ड

ाींननी त ाींननीा आवश् क असलेल् ा कागदपत्राींपक
ै ी

काही कागदपत्रे उपलब्ि करुननी ददली ननीसल् ाचे ननीमद
ू करण् ात आलेले आहे .
(५) सदर प्रकरण आ क्
ु ताल

पण
ु े

ाींच् ास्तरावरुननी पथक त ार करण् ात

ेवननी
ू त ाींचेमाफणत तपासण करण् ात आलेली आहे . सदर तपासण चे अींतररम

अहवालाननीस
ु ार आढळूननी आलेल् ा गींभ र त्र्
ु ीींबाबत सींबचीं ित जजल्हा मदहला व
बालववकास अचिकारी

ाींननीा कारणे दाखवा ननीो्ीस बजावण् ात आलेली आहे .
-----------------

राज्य िामगार विमा योजना रुग्णालयात (ईएसआय)
औषधाांचा तुटििा ननमावण ााल्याबाबत
(५६)

*

४२१९३ आकिव.अनांत गािगीळ, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव भाई

जगताप,

श्री.शरद

रणवपसे,

(१) राज्

कामगार ववमा

श्री.सभ
ु ाष

ााांबि,

श्री.अमरनाथ

राजूरिर,

श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे : सन्माननीननी
सािवजननि
आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करत ल का :ोजननीा रुग्णाल ात (ईएसआ ) औषिाींचा त्
ु वडा

नननीमाणण ााल् ामळ
ु े गरीब रुग्णाींननीा आचथणक भद
ु ां ड सहननी करावा लागत
असल् ाचे ददननीाींक ८ एवप्रल, २०१८ रोज वा त ासम
ु ारास नननीदशणननीास आले
आहे, हे खरे आहे का ,
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(२)

असल् ास,

ववभागात

दररोज

राज्

३५०

कामगार

ववमा

रुग्ण

ोजननीा

उपचारासाठी

ेत

रुग्णाल ात
असननी
ु

बाह रुग्ण

गेल् ा

काही

ददवसाींपासननी
ू अननीेक रुग्णाींननीा औषिे ननीसल् ाचे शलहूननी दे ऊननी बाहे रुननी औषिे
खरे दी करण् ास साींचगतले जात आहे, हे ही खरे आहे का ,

(३) असल् ास, उपरोक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश त
का

आहे,

आढळूननी आले व त ाननीष
ीं ाननीे कोणत का व
ण ाही केली वा करण् ात
ु ग

(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

ेत

आहे त ?

िॉ. दीपि सािांत : (१), (२) व (३) अींशत: खरे आहे .
राज्

कामगार ववमा

ोजननीेच् ा सवण रुग्णाल ात शमळूननी सरासरी

१७०५ व् क्त दरददवश बाह रुग्ण उपचार घेतात.

औषि खरे दीच् ा प्रकक्र ेमध् े सद् ा िोरणातमक बदल करण् ात

आला असननी
सवण शासकी
ू

रुग्णाल ाींननी

हाफकीननी बा ोफामाणस् ्
ु ीकल्स

कॉपोरे शननी माफणत औषिे खरे दी करण् ाचे आदे श शासननीाननीे दद. २६.०७.२०१७
रोज ददले आहे त. त ाननीस
ु ार हाफकीननी सींस्थेकडे दद.०५.०४.२०१८ च् ा पत्राननीे

आवश् क औषिाींचा परु वठा करण् ासाठी मागण ननीोंदववण् ात आली असननी
ू
सदर सींस्थेकडूननी त ाबाबतच का व
ण ाही सरू
ु आहे . दरम् ाननीच् ा काळात औषि

खरे दीसाठी प्राप्त ाालेल् ा १० ्क्के राख व नननीि मिननी
ू स्थानननीक खरे दी करूननी
औषिे उपलब्ि करूननी घेण् ात आली आहे त.
(४) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

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

चें ददिली (ता.िािा, न्सज.पालघर) गािात गॅस्टोच्या साथीने
मदहलेचा ाालेला मत्ृ यू
(५७)

*

४१८८५ श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीननी

सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब

िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करत ल का

:-

(१) वाडा (जज.पालघर) तालक्
ु ात ल चें ददवली गावात ३५ जणाींननीा गॅस्रोच

लागण होवननी
ू एका मदहलेचा मतृ ू ााल् ाच घ्ननीा माहे मे, २०१८ मध् े वा
त ादरम् ाननी घडली, हे खरे आहे का .
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(२) असल् ास, उक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश त
का

आढळूननी आले व त ाननीष
ीं ाननीे साथ आ्ोक् ात आणण् ासाठी कोणत
ु ग

उपा

ोजननीा केली वा करण् ात

ेत आहे,

(३) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

आहे त ?

िॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे,
ददननीाींक ३ ते ५ मे, २०१८

गॅस्रोच लागण ााली.

हृद रोगामळ
ु े ााला आहे .
(२) जजल्हास्तरी

ा कालावि त चें ददवली गावात १९ जणाींननीा

ा दरम् ाननी गावात ाालेला एका मदहलेचा मतृ ू हा

अचिकाऱ ाींच

उद्रे क ग्रस्त गावास भे् दे ऊननी साथ च

पहाण केली, गावात ल पे जलाचा स्त्रोत असलेली ववदहर सभोवत ाालेल् ा

दलदलीमळ
ु े तसेच गरु ाींच् ा शेण व मत्र
ु ामळ
ु े दवू षत ााल् ाननीे सदर उद्रे क
उद्भ्ावला

ा उद्रे काच् ा नननी त्र
ीं णासाठी खालील उपा

आहे त.

ोजननीा करण् ात आल् ा

• घरोघरी जाऊननी रुग्ण सवेक्षण व मेडडक्लोर वा्प.
• पाण शध्
ीं ण.
ु दीकरण व गण
ु वतता नननी त्र
•

ोग्

क्षमतेच् ा ्ीस एल पावडराचा साठा.

• उद्रे कग्रस्त गावात ववववक्ष त कक्षाच स्थापननीा व रुग्णोपचार.
• रुग्णाींच् ा सहवाशसताींननीा प्रनतबींिातमक उपचार.
• जजल्हास्तरी

• जननीतेचे आरोग्

अचिकाऱ ाींच् ा भे्ी, उद्रे क पाहण व मागणदशणननी.
शशक्षण व पररसर स्वच् ता

(३) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

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

नागपरू न्सजल्हा पररषदे मधील िमवचारी विना परिानगी
विदे श दौऱ्यािर गेल्याबाबत

(५८)

*

४२३८० श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :

सन्माननीननी

ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का

:-

(१) ननीागपरू जजल्हा पररषदे मि ल २२ कमणचारी ववननीा परवाननीग कोलकता व
बँकॉक

ेथे ववदे श दौऱ ावर गेले होते, हे खरे आहे का ,
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(२) असल् ास,

ा प्रकरण स्थापननी केलेल् ा सशमत ननीे चौकश पण
ू ण करूननी

माहे मे, २०१८ मध् े वा त ादरम् ाननी आपला अहवाल मख्
ु

का क
ण ारी

(३) असल् ास, चौकश अहवालामध् े थोडक् ात का

ा चौकश

अचिकारी, जज.प. ननीागपरू

ाींचेकडे सादर केला, हे ही खरे आहे का ,
आहे व

अहवालाननीस
ु ार शासननीाननीे दोष ींववरूद्ध कोणत कारवाई केली वा करण् ात
आहे,

(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

ेत

आहे त ?

श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) व (३) हो , चौकश

अहवालाननीस
ु ार ववदे श दौऱ ावर गेलेल् ा २०

कमणचाऱ ाींपक
ै ी १० कमणचाऱ ाींननी मख्
ु ाल

सोडण् ाच् ा परवाननीग सह अजजणत

रजा मींजूर करूननी घेतली होत व इतर १० कमणचाऱ ाींननी ववदे शात जाण् ाच

पव
ू ण परवाननीग घेतलेली ननीसल् ामळ
ु े त ाींननीा ददननीाींक १८/५/२०१८ ला सेवेतननी
ू
नननीलींबबत करण् ात आलेले आहे .

त ा १० नननीलींबबत कमणचाऱ ाींननी मा.उच्च न् ा ाल

खींडप ठात

रर्

ाचचका

दाखल

केलेली

असननी
ू

मब
ुीं ई चे ननीागपरू

मा.न् ा ाल ाननीे

जजल्हा

पररषदे च् ा ददननीाींक १८/०५/२०१८ च् ा आदे शास अींतरीम स्थचगत ददलेली आहे .
(४) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

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

महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे िाम िरणाऱ्या
अिुशल िामगाराांच्या मजरु ीत िाढ िरण्याबाबत
(५९)

*

४२२९० िॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि

ऊफव भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, प्रा.जोगेन्द्र
ििािे : सन्माननीननी
रोजगार हमी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करत ल
का

:-

(१) महातमा गाींि राषरी

ग्राम ण रोजगार हम

ोजननीेचे काम करणाऱ ा

अकुशल कामगाराींच् ा मजुरीत शासननीाननीे केवळ रुप े २ च

वाढ केली

असल् ाच बाब माहे एवप्रल, २०१८ मध् े वा त ादरम् ाननी नननीदशणननीास आले, हे
खरे आहे का ,
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(२) असल् ास, रोजगार हम

ोजननीा सशमत ननीे सननी २०१४-१५ मध् े मजुराींननीा

ककमाननी रुप े ३०० मजुरी शमळाव अश शशफारस केल् ाननीींतरही शासननीाननीे
शशफारश कडे दल
ण केले आहे , हे ही खरे आहे का ,
ु क्ष

ा

(३) असल् ास, त्
ींु ा मजरु ीमळ
ु पज्
ु े रोह ोच् ा कामाींकडे मजुराींननी

काम

(४)

का ,

करण् ास ववरोि दशणववला आहे, हे ही खरे आहे का ,
असल् ास,

उपरोक्त प्रकरण

शासननीाननीे चौकश

केली आहे

चौकश च् ा अननीष
ीं ाननीे रोह ोत ल अकुशल कामगाराींननीा कम मजुरी दे णाऱ ा
ु ग
अचिकारी व कमणचारी

ाींच् ावर कारवाई करुननी कामगाराींननीा रुप े ३००/- एवढी

मजुरी दे ण् ाबाबत कोणत का व
ण ाही केली वा करण् ात
(५) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

आहे त ?

ेत आहे ,

श्री.जयिुमार रािल : (१) हो , हे खरे आहे .

(२) मग्रारोह ो अींतगणत मजूराींच् ा मजूरीचा दर हा दरवषी केंद्र शासननीाकडूननी

नननीजश्चत केला जातो. केंद्र शासननीाननीे महाराषर राज् ासाठी सननी २०१८-१९
कररता रुप े २०३/- इतका मजरू ी दर नननीजश्चत केलेला आहे .
(३) हे खरे ननीाही.

(४) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.
(५) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

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

राज्यात स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासांदभावतील िायद्याची
(६०)

*

अांमलबजािणी िरण्याबाबत

४१७८१ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफव भाई

जगताप, श्री.जनादव न चाांदरू िर, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती विद्या चव्हाण :
सन्माननीननी

सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करत ल का

:-

(१) राज् ात दर हजारी ९०४ इतकी मल
ु ीींच

सींख् ा असल् ाचा ननी त

आ ोगाच् ा अहवालाननीस
ु ार माहे माचण, २०१८ मध् े वा त ादरम् ाननी नननीदशणननीास
आले, हे खरे आहे का ,
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(२) असल् ास, राज् ात ल कम होणारी मल
ु ीींच सींख् ा ही चचींताजननीक असननी
ू

स्त्र -भ्रण
ु हत ा रोखण् ासाठी प्रभाव पणे अींमलबजावण करण् ासाठी राज् ात ल
४१६ सींशन त सोननीोग्राफी केंद्रावर ननीजर ठे वली जात असल् ाच
मा.सावणजनननीक आरोग्

मींत्र

मादहत

ाींननी माहे माचण, २०१८ मध् े वा त ादरम् ाननी

ददली आहे, हे ही खरे आहे का ,

(३) असल् ास, ननी त आ ोगाननीे जाहीर केलेल् ा अहवालाननीस
ु ार दे शात ल प्रमख
ु
२१ राज् ाींपक
ै ी १७ राज् ाींमध् े मल
ु ीींच् ा जन्म प्रमाणात घ् ााली असननी
ू
ामध् े महाराषर पाचव् ा स्थाननीावर आहे, हे ही खरे आहे का ,

(४) असल् ास, उक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश च् ा
अननीष
ीं ाननीे राज् ात स्त्र भ्रण
ु ग
ू हत ा रोखण् ासाठी व
प्रभाव

अींमलबजावण

करण् ासाठी कोणत

ासींदभाणत ल का द् ाच

का व
ण ाही केली तसेच दोष

सोननीोग्राफी केंद्रावर कोणत कारवाई केली वा करण् ात
(५) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

आहे त ?

िॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे .
ननी त

आ ोगाकडूननी

माहे

फेब्रव
ु ारी,

ेत आहे ,

२०१८

मध् े

प्रकाशशत

अहवालाननीस
ु ार १००० मल
ु ाींच् ा जन्माच् ा मागे मल
ु ीींच् ा जन्माचे प्रमाण सननी
२०१२-१४

ा कालावि मध् े ८९६ आणण सननी २०१३-१५

एवढे आहे . ननीागरी ननीोंदण
प्रमाण ९०४ ााले आहे .

ा कालाि मध् े ८७८

अहवालाननीस
ु ार सननी २०१६ मध् े मल
ु ीींचे जन्म

(२) प स प एननीड ्ी का द् ाचे अचिक प्रभाव अींमलबजावण करण् ासाठी व
सवणसामान्
२०११

रोज

व् क्त च् ा तक्रारीच तातकाळ दखल घेण् ासाठी ददननीाींक ११ जुल,ै
्ोल

फ्री

हे ल्पलाईननी

१८००-२३३-४४७५

हे ल्पलाईननी

व

www.amchimulgi.gov.in वेबसाई् सरु
ु करण् ात आली. सींपण
ु ण राज् ात
हे ल्पलाईननीवर व सींकेतस्थळावर प्राप्त तक्रारीच् ा आिारावर ४१६ केंद्रे सींश त
(Suspicious) आढळूननी आले आहे त.
(३) हे खरे आहे .
ननी त

आ ोगाननीे जादहर केलेल् ा अहवालात सननी २०१२-१४

कालखींडाच् ा तल
ु ननीेत सननी २०१३-१५ मि ल जन्मदराच

आली आहे . मल
ु ीच् ा जन्मदरात घ् होणारी इतर राज्

ा

तल
ु ननीा करण् ात
गज
ु रात (५३),
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हर ाणा (३५), राजस्थाननी (३२), उततराखींड (२७), महाराषर (१८) अींक अश
दशणववली आहे त. महाराषर राज्
(४) राज् ात स्त्र

पाचव् ा स्थाननीावर आहे .

भ्रण
हत ा रोखण् ासाठी समचु चत प्राचिकारी
ु

सोननीोग्राफी केंद्राच नननी शमत त्रैमाशसक तपासण करण् ात

ेते

ाींचेमाफणत

ा का द् ाचे

उल्लघींननी करणाऱ ा दोष सोननीोग्राफी केंद्राींवर का ेदश र कारवाई करण् ात
राज् ात

जननीजागत
ृ साठी

मल
ु ीींच् ा

्ी.व्ही.

जन्माचे

स्पॉ्व्दारे

महतव

प्रसारण,

प्वननी
ू

दे ण् ासाठी

प्रसवपव
ू ण

गभणशलींग

ेते.

व् ापक

नननीदाननी

का द् ामि ल तरतद
ू ी इत ादी ववष च मादहत दे णाऱ ा रे डडओ जजींगलचे
आकाशवाण

मब
ुीं ई व पण
ु े केंद्रावरुननी प्रसारण, आरोग्

अींकात आींतरराषरी
ेत.े

बालक ददननी

पबत्रकेच् ा माशसक

ा ववष ावर लेख इ. का व
ण ाही करण् ात

राज् ात ल समचु चत प्राचिकाऱ ाकडूननी प स प एननीड ्ी का द् ाींच् ा

तरतद
ु ीचा भींग करणाऱ ाववरुध्द मे, २०१८ अखेर ५८५ को्ण केसेस दाखल
करण् ात आल् ा आहे त.

ापैकी अींनतम केलेल् ा ३५० प्रकरणाींपक
ै ी एकूण ९९

प्रकरणाींमध् े ११३ जणाींननीा शशक्षा ाालेली आहे . त ापैकी ८२ जणाींननीा सश्रम
कारावासाच शशक्षा व १७ प्रकरणाींमध् े दीं ड ठोठावला आहे व २०७ वैद् की
व् वसा काींच ननीावे महाराषर वैद् कक

पररषदे ला कळववली आहे त, त ाननीस
ु ार

७२ डॉक््राींच सननीद नननीलींबबत करण् ात आली आहे . तर ५८ डॉक््राींननीा ताकीद
दे ण् ात आली आहे .

(५) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

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

वपांपळिािी न्सजल्हा पररषद प्राथशमि शाळे तील (ता.िजवत,
न्सज.अहमदनगर) शशक्षिाने विद्यार्थयावच्या तोंिात
लाििी छिी घातल्याबाबत
(६१)

*

सन्माननीननी

४१२४६ श्री.रविांद्र फाटि, अॅि.अननल परब, श्री.जयांत पाटील :
ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का

:-

(१) वपींपळवाड जजल्हा पररषद प्राथशमक शाळे त ल (ता.कजणत, जज.अहमदननीगर)
चींद्रकाींत सोपाननी शशींदे

ववद् ाथी रोहननी दततात्र

ा शशक्षकाननीे गणणत चक
ु ले
जींजजरे

ा कारणावरुननी ८ वषाणचा

ाच् ा तोंडात लाकड

ड घातल् ाचे माहे

एवप्रल, २०१८ मध् े वा त ादरम् ाननी नननीदशणननीास आले, हे खरे आहे का ,
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(२) असल् ास,

ड तोंडात घातल् ामळ
ु े रोहननीच् ा अन्ननीननीशलका व श्वसननी

ननीशलकेस गींभ र इजा ााल् ाननीे पण
ु े

ेथ ल खाजग (रुब ) रूग्णाल ात दाखल

करूननी तेथे त ाच् ावर ४ शस्त्रकक्र ा करण् ात आल् ा असननी
ू तो प्राणाश ाुींज
दे त आहे, हे ही खरे आहे का ,
(३) असल् ास,
शशींदे

ाींननीे

ड

ा शाळे त अन्

खुपसल् ाननीे

शशक्षणाचिकारी अनननील शशींदे
का ,

५ ववद् ार्थ ाांच् ा तोंडातही शशक्षक चींद्रकाींत
त ाींच् ा

पालकाींननी

कजणत

ेथ ल

ग्

ाींच् ाकडे तक्रार केली होत , हे ही खरे आहे

(४) असल् ास, उक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश त
का

आढळूननी आले व त ाननीष
ीं ाननीे दोष शशक्षकाववरुध्द कोणत कारवाई केली
ु ग

वा करण् ात

ेत आहे, तसेच रोहननीच् ा उपचाराथण शासननीस्तरावरुननी आचथणक

मदत दे ण् ात आली आहे का ,

(५) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

आहे त ?

श्रीमती पांिजा मि
ांु े : (१) हो , हे खरे आहे .

(२) सदर ववद् ार्थ ाणवर शस्त्रकक्र ा ााली असननी
ू , त ाच् ा प्रकृत त सि
ु ारणा
ााली असल् ाननीे हॉजस्प्लमिूननी घरी सोडण् ात आले आहे .
(३) हे खरे ननीाही.

(४) सींबचीं ित शशक्षकास ददननीाींक ११/०४/२०१८ रोज तातकाळ नननीलींबबत करण् ात
आले आहे . सदर ववद ाथी रोहननी

ाच् ा उपचारास शासननीस्तरावरुननी मदत

दे ण् ात आलेली ननीाही. मात्र सदर ववद ार्थ ाणच् ा वड लाींननीा कजणत तालक्
ु ात ल
शशक्षकाींननी रुप े १,४६,०००/- च मदत केली आहे .
(५) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

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

राज्यात सुविधाांनी सज्ज स्माटव अांगणिािया तयार िरण्याबाबत
(६२)

*

सन्माननीननी
का

:-

४२२६२ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे :
मदहला ि बालवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करत ल
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(१) राज् ात सौर ऊजेवर चालणारी ववद् त
ु
एलईड ्ीव्ही,

त्र
ीं णा, ई लनननीणगच

सवु विा,

ए
ु सब पो्ण ल, मल
ु ाींसाठी खुची आणण ्े बल, जलशध्
ु दीकरण

त्र
ीं , इलेक्रॉनननीक वजननीका्ा अश

अद्

ावत उपकरणे आणण सवु विाींननी

सज्ज असलेल् ा स्मा्ण अींगणवाड ा त ार करण् ाच घोषणा शासननीाननीे केली
असननी
ू

ाकररता नननीि च शमळालेला ननीसल् ाचे ददननीाींक ३० माचण, २०१८ रोज

वा त ासम
ु ारास नननीदशणननीास आले, हे खरे आहे का ,
(२) असल् ास, एकाजतमक बालववकास
ववभागाच् ा माध् मातननी
ू राबववली जाते
सहा

वषे

व ोग्ात ल

बालकाींचा

ा

ोजननीा ही मदहला व बालकल् ाण

भौनतक,

ववकासासाठी नननीि च शमळाला ननीसल् ाननीे
असलेल् ा बालकाींच गैरसो

ोजननीेतननी
ू अींगणवाड त ल शन्
ू
शारररीक

आणण

ते

सवाांचगण

ा अींगणवाड ामध् े शशक्षण घेत

होत आहे, हे ही खरे आहे का ,

(३) असल् ास, उक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश त
का

आहे,

आढळूननी आले व त ाननीष
ीं ाननीे कोणत का व
ण ाही केली वा करण् ात
ु ग

(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

ेत

आहे त ?

श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) हो , हे खरे आहे .
(२) हे खरे ननीाही.
सादहत

अींगणवाड त ल ३ ते ६ वषण व ोग्ात ल बालकाींननीा खेळ शैक्षणणक
परु वठा करण् ाकररता सननी २०१७-१८

ाालेला होता.

ा ववतत

वषाणत नननीि प्राप्त

ा तरतद
ू ीमिूननी अींगणवाड त ल ३ ते ६ वषण व ोग्ात ल

बालकाींननीा खेळ शैक्षणणक सादहत

परु वठा करण् ात

ेत आहे . तसेच जजल्हा

पररषद स्तरावर जजल्हा पररषदे च् ा नननीि तननी
ू अींगणवाड त ल बालकाींननीा खेळ
शैक्षणणक सादहत

ाचा परु वठा करण् ात आलेला आहे .

(३) व (४) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

-----------------
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िजवत (न्सज.रायगि) तालुक्यातील उपन्सजल्हा रूग्णालयात
रूग्णाांना आिश्यि ती सेिा दे ण्याबाबत

(६३)

*

४१८३४ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीननी

सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब

िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का

:-

(१) कजणत तालक्
ु ामध् े (जज.रा गड) गरीब गरजू रूग्णाींननीा आरोग्
शमळाव म्हणननी
ू शासननीाननीे उपजजल्हा रूग्णाल

सेवा

बाींिले असननी
ू तेथे रूग्णाींननीा

आवश् क त सेवा शमळत ननीसल् ाननीे रूग्णाच गैरसो
का ,

होत आहे , हे खरे आहे

(२) असल् ास, सदर रूग्णाल ात ल ररक्त पदे व औषिाींच् ा कमतरतेमळ
ु े
अचिकारी/कमणचारी रुग्णाींननीा वाई् वागणूक दे त आहे त, हे ही खरे आहे का ,
(३) असल् ास, सदर रूग्णाल
आणण ककरकोळ आजार
करण् ात

५० खा्ाींचे असननी
ू रूग्णाल ात थींड -ताप

ा आजाराींवरील उपचाराींव् नतररक्त कोणताच उपचार

ेत ननीाही, हे ही खरे आहे का ,

(४) असल् ास, सदर उपजजल्हा रूग्णाल

सस
ु ज्ज व रूग्णाींननीा वेळेवर उपचार

शमळण् ासाठी शासननीाननीे कोणत का व
ण ाही केली वा करण् ात
(५) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

आहे त ?

ेत आहे ,

िॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे ननीाही.
(२), (३) व (४) हे खरे ननीाही.

रुग्णाल ात एकूण मींजुर पदे ४७ आहे त. त ामि ल एकूण ४२ पदे

भरलेली आहे त. वैद् की
७ पदे भरलेली आहे त.
उप

जजल्हा

अचिक्षक व वैद् की

रुग्णाल

औषिाचा साठा उपलब्ि आहे .
रुग्णाल ामि ल

उपचारासाठी
करण् ात

ेतो.

ेणाऱ ा

कजणत,

वैद् कक

रुग्णाींच

जज.रा गड

अचिकारी

तपासण

अचिकारी

करुननी

व

ेथे

ाींच् ा ९ पदापैकी
परु े शा

कमणचारी

ोग्

तो

प्रमाणात
ाींचेमाफणत

औषिोपचार
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सननी २०१७-१८ मध् े बा् रुग्ण-७६९०९, आींतररुग्ण ४३९६, प्रसत
ु -

३९६, लहाननी शस्त्रकक ा-४८९, मोठ् ा शस्त्रकक ा-७६, न् ा

वैद् क रुग्ण-

११०६, शवववच् े दननी-८७, श्वाननीदीं श-१०५०, सपणदींश-१६३, ववींचूदींश-३४५, क्ष-ककरण
चाचण् ा-८६०

व

प्र ोगशाळा

चाचण् ा-३५७९८

ास्वरुपाच् ा

सवु विा परु ववण् ात आल् ा आहे त.
(५) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

उपचारातमक

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

नाशशि येथील न्सजल्हा शासिीय रुग्णालयातील
ररक्त पदे भरण्याबाबत
(६४)

*

४१६८८ िॉ.अपि
ू व दहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३७८६० ला ददनाांि १३

माचव, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीननी

सािवजननि

आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का
(१)

ननीाशशकच् ा

प्रशासकी

जजल्हा

शासकी

अचिकारी-१ पद, प्रशासकी

रुग्णाल ात

ववशेषज्ञ

ग्-अ,

:-

मख्
ु

अचिकारी-१ पद, अचिसेववका तसेच

वगण-३ च ३२ पदे तर वगण-४ च ७४ ररक्त पदे भरण् ाच शासननीस्तरावरूननी
सरु
ण ाही पण
ु असलेली का व
ु ण ााली आहे का ,
(२)

असल् ास,

उपरोक्त प्रकरण

चौकश च् ा अननीष
ीं ाननीे वैद् की
ु ग

शासननीाननीे चौकश

केली आहे

सेवेत ल डॉक््र व कमणचाऱ ाींवर

का ,
ण
े ारा

कामाचा अचिकचा ताण तसेच रुग्णाींच् ा सेवेवर होत असलेला प्रनतकुल
पररणाम

ाबाब

ववचारात घेता उक्त ररक्त पदे भरण् ाबाबत कोणत

का व
ण ाही केली वा करण् ात

ेत आहे ,

(३) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

आहे त ?

िॉ. दीपि सािांत : (१) का व
ण ाही सरु
ु आहे .
जजल्हा

रुग्णाल

खालीलप्रमाणे आहे . :-

ननीाशशक

ेथ ल

भरलेल् ा

पदाींचा

तपशशल
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अ.क्र

सींवगण

मींजूर पदे भरलेली पदे

१. म.वै.आ.से. ग्-अ (ग्रेड पे रुप े ६६००)

२४

११

४२

४२

३. अचिसेववका, वगण-२

०१

००

४. प्रशासकी

०१

०१

५. ग्-क

३०३

२७२

६. ग्-ड

२९०

२७६

६६१

६०२

२.

म.वै.आ.से. ग्-अ (ग्रेड पे रुप े ५४००)
अचिकारी

एकूण

महाराषर वैद् की

मि ल ववशेषज्ञ तसेच मख्
ु

व आरोग्

प्रशासकी

सेवा, ग्-अ (ग्रेड पे रुप े ६६००)
अचिकारी सींवगाणत ल सरळसेवेच

ररक्त पदे ननीामनननीदे शननीाननीे भरण् ासाठी महाराषर लोकसेवा आ ोगाकडे मागण

पत्र पाठववण् ात आली आहेत. काननी, ननीाक, घसा व बचिररकरणतज्ञ पदाकररता
महाराषर लोकसेवा आ ोगाकडूननी शशफारश प्राप्त ााल् ा आहे त. त ाननीस
ु ार
त ाींननीा नननी क्
ण ाही सरु
ु त दे ण् ाच का व
ु आहे .
ग्-क व ग्-ड च

स्तरावर सरु
ु आहे .

जजल्हा शासकी

आ प एचएस अींतगांत
भरण् ात आली आहे त.

ररक्त पदे भरण् ाच

रुग्णाल

ववशेषज्ञ

ननीाशशक

वैद् की

का व
ण ाही उपसींचालक

थ
े े कींत्रा्ी (ऑननी कॉल) ततवावर
अचिकाऱ ामिूननी

अ.क्र

ववशेषज्ञ

भरलेली पदे

१.

स्त्र रोग

६

२.

बालरोग

१

३.

बचिररकरणतज्ञ

५

४.

सजणननी

३

५.

दीं तशल् चचककतसक

५

६.

शभषक

३

७.

अजस्थव् ग
ीं ोपचारतज्ञ

१

८.

बालरोगततज्ञ सजणननी

१

एकूण

२५

खालील

पदे
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मि ल

महाराषर वैद् की
ननीामनननीदे शननीाच

व आरोग्

पदे

सेवा, ग्-अ (ग्रेड पे रुप े ६६००)

भरण् ासाठी

महाराषर

लोकसेवा

मागण पत्र पाठववण् ात आली आहे त. तसेच पदोन्ननीत

आ ोगास

कोट् ात ल पदे

भरण् ाच का व
ण ाही सरु
ु आहे . तसेच ग्-क व ग्-ड सींवगाणत ल ररक्त पदे
भरण् ाच का व
ण ाही उपसींचालक स्तरावर सरु
ु आहे .
(४) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

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

मौजे ििरदरी, पो.किन्हीराजा (ता.मालेगाि, न्सज.िाशशम) येथील समाज
मांददरासाठी ददलेल्या ननधीचा अपहार ााल्याबाबत
(६५)

*

४२११९ श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीननी

गोष्ीींचा खल
ु ासा करत ल का
(१) सननी २०१५-१६

ननयोजन मांत्री पढ
ु ील

:-

ा आचथणक वषाणत लोकप्रनतनननीि ींननी

पो.ककन्हीराजा (ता.मालेगाव, जज.वाशशम)

मौजे कवरदरी,

ेथ ल समाज मींददरासाठी रुप े १०

लक्ष नननीि ददला होता, हे खरे आहे का ,

(२) असल् ास, सदर नननीि पैकी रुप े ७.२५ लक्ष नननीि खचीत दाखववण् ात
आला

असननी
ू

रुप े

दाखववण् ात
नननीि चा

२.७५

लक्ष

ेवननी
ू ही सदर नननीि

जजल्हाचिकारी,

नननी ोजननी

नननीि

परत

पाठववण् ात

असल् ास,

चौकश च् ा

अचिकारी,

उपरोक्त प्रकरण

अननीष
ीं ाननीे
ु ग

अचिकारी/कमणचारी

नननीि चा

ाींच् ावर

कोणत

का क
ण ारी

शासननीाननीे चौकश
अपहार

करणाऱ ा

अशभ त
ीं ा

ाींननी

केली आहे

का ,

सींबचीं ित

कारवाई केली तसेच

आहे त ?

श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) जजल्हाचिकारी, वाशशम
लोकप्रनतनननीि

दोष

सदर नननीि

शासननीाकडे जमा करण् ाबाबत कोणत का व
ण ाही केली वा करण् ात
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

असे

शासननीाकडे जमा ाालेला ननीसननी
उक्त
ू

सींगननीमताननीे अपहार केला आहे, हे ही खरे आहे का ,
(३)

आला

ेत आहे ,

ाींच् ाकडूननी सन्माननीननी

ाींच् ा आमदार स्थानननीक ववकास का क्र
ण माींतगणत सननी २०१४-१५

ा आचथणक वषाणत मौजे कवरदरी, पो.ककन्हीराजा, तालक
ु ा मालेगाव, जजल्हा
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वाशशम

ेथ ल सभामींडप बाींिण् ासाठी रुप े ९.८४ लक्ष एवढा नननीि का क
ण ारी

अशभ त
ीं ा, सावणजनननीक बाींिकाम ववभाग, वाशशम
होता.
(२),

(३)

व

(४)

का क
ण ारी

अशभ त
ीं ा,

ाींननीा मींजूर करण् ात आला

सावणजनननीक

बाींिकाम

ववभाग,

प्रत क्षात

ददननीाींक

वाशशमकडूननी मौजे कवरदरी, पो.ककन्हीराजा, तालक
ु ा मालेगाव, जजल्हा वाशशम
ेथ ल

सभामींडपाच् ा

बाींिकाम

पण
ू तण वाचा

दाखला

२१/३/२०१७ रोज नननीगणशमत करुननी पण
ू ण करण् ात आले आहे . सदर कामावर
मींजूर नननीि पैकी रुप े ६.७० लक्ष खचण करूननी उवणररत रुप े ३.१४ लक्ष एवढा
नननीि

सावणजनननीक बाींिकाम ववभाग, वाशशम

ाींचेकडूननी ददननीाींक १५/६/२०१८

रोज शासननी खात जमा केला आहे . सदर प्रकरण सींबचीं िताकडूननी खुलासा
प्राप्त करूननी घेऊननी आवश् क का व
ण ाही करण् ाच् ा सच
ू ननीा जजल्हाचिकारी,
वाशशम

ाींननीा दे ण् ात आल् ा आहे त.

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

िििणी तालुक्यातील अांगणिाडयाांना स्ित:ची इमारत नसल्याबाबत
(६६)

*

४२२७३ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीननी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करत ल का

मदहला ि बालवििास मांत्री

:-

(१) वडवण तालक्
ै ी ८३ अींगणवाड् ाींननीा स्वत:च
ु ात ल १३० अींगणवाड् ाींपक

इमारत ननीसल् ामळ
ु े त ा शमळे ल त ा जाग भाडेतततवावर सरु
ु आहे त, हे खरे
आहे का ,

(२) असल् ास, ४७ अींगणवाड् ाींननीा स्वत:च

इमारत असननी
त ा वाई्
ू

अवस्थेत असल् ामळ
ु े वापराववननीा पडूननी आहे त, हे ही खरे आहे का ,

(३) असल् ास, त ाचा वापर गावात ल अननीेक लोक खाजग मालमततेसारखा
करीत आहे त, हे ही खरे आहे का ,

(४) असल् ास, उक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश च् ा
अननीष
ीं ाननीे अींगणवाड् ाचा दजाण सि
ु ग
ु ारण् ाकररता कोणत ा उपा
वा करण् ात

ेत आहे त,

(५) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

आहे त ?

ोजननीा केल् ा
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श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) हे खरे आहे .
वडवण

तालक्
ु ात ल १३० अींगणवाड

केंद्रापैकी स्वत:च

इमारत

असणारे ४७ अींगणवाड केंद्र, शाळे च् ा इमारत त भरणारी २६ अींगणवाड केंद्रे ,
ग्रामपींचा त का ाणल ात भरणारी १७ अींगणवाड

केंद्र, समाज मींददरात

भरणारी १२ अींगणवाड केंद्र आणण भाडे तततवावर २८ अींगणवाड केंद्रे आहे त.
(२) हे खरे ननीाही.

सवण ४७ अींगणवाड केंद्र सजु स्थत त, स्वच्

असननी
ू पररसर स्वच्

आहे, तसेच नननी शमतपणे अींगणवाड केंद्रासाठी वापर चालु आहे .
(३) हे खरे ननीाही.

४७ अींगणवाड केंद्रे सजु स्थत त असननी
ू त ाचा पररसर स्वच्

असननी
ू

त ाचा अींगणवाड केंद्रासाठी दै ननीदीं दननी नननी शमतपणे वापर चालु आहे . अींगणवाड
केंद्राचा कोण ही खाजग मालमततेसाठी वापर करत ननीाही.

(४) ४७ अींगणवाड केंद्रे सजु स्थत त असननी
ू डडज ्ल करण् ासींदभाणत मदहला व
बालववकास अचिकारी, जजल्हा पररषद, ब ड
आहे त.

(५) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

ाींननीा सच
ू ननीा दे ण् ात आल् ा

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

नांदरु बार शहरात एम.एस.आर.िी.सी. प्रिल्पातांगत
व
डिाेल ि पेरोलिर सेा लािल्याबाबत

(६७)

*

४२६१३ श्री.चांद्रिाांत रघि
ां ी : सन्माननीननी
ु श

खुलासा करत ल का

वित्त मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

:-

(१) ननीींदरु बार शहरात एम.एस.आर.ड .स प्रकल्पातींगत
ण डडाेल व पेरोलवर सेा
लावण् ात आला आहे , हे खरे आहे का ,

(२) असल् ास, ननीींदरु बार आददवास जजल्हा असल् ाननीे डडाेल व पेरोलवरील
सेा रि करण् ाबाबत माग ल अचिवेशननीात आश्वासननी दे ऊननीही अींमलबजावण
करण् ात आलेली ननीाही, हे ही खरे आहे का ,
(३) असल् ास, आददवास
मक्
ु त शमळे ल,

ननीींदरु बार जजल्् ाला सेापासननी
ू ककत

(४) ननीसल् ास ववलींबाच कारणे का

आहे त ?

ददवसात
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श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) ननीींदरू बार ननीगरपररषद क्षेत्रात मल्
ु वचिणत कर
का द् ाच् ा कलम ९(१) च् ा अचिकारान्व े ददननीाींक १६ मे, २०१६ च् ा

अचिसच
ू ननीेन्व े पेरोल वरील १% व डडाेल वर ३% असा लावण् ात आलेला

कर हा सेस ननीसननी
ू अनतररक्त कर आहे . सदर अनतररक्त कर ददननीाींक ३१
डडसेंबर, २०१६ प त
ां लागू होता. ददननीाींक ३१/१२/२०१६ च् ा अचिसच
ू ननीेन्व े
सदर मद
ां वाढववण् ात आली.
ु त ददननीाींक ३१/१२/२०१९ प त
(२)

ा सींदभाणतले कोणतेही आश्वासननी ददल् ाचे नननीदशणननीास आलेले ननीाही.

(३) लागू ननीाही.
(४) लागू ननीाही.

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

िसांतराि नाईि विमुक्त जाती ि भटक्या जमाती महामांिळामाफवत
ननधी वितररत िरण्याबाबत

(६८)

*

४१२६१ श्री.हररशसांग राठोि : सन्माननीननी

विमक्
ु त जाती, भटक्या

जमाती, इतर मागासिगव ि विशेष मागास प्रिगव िल्याण मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करत ल का

:-

(१) वसींतराव ननीाईक ववमक्
ु त जात व भ्क् ा जमात महामींडळाकडे सननी
२०१७-१८

ा आचथणक वषाणत नननीि शशल्लक असताींननीाही ववतररत करण् ात

आला ननीसल् ाच बाब माहे मे, २०१८ मध् े वा त ादरम् ाननी नननीदशणननीास आली,
हे खरे आहे का ,

(२) असल् ास, ववमक्
ु त जात व भ्क् ा जमात

ा समाजात ल बेरोजगार

महामींडळात नननीि चे वा्प ननी करण् ाचे कारण का

आहे , तसेच ददल्ली

व
ु काींननीा काम शमळावे

राषरी

ासाठी हे महामींडळ सरु
ु केले असताींननीाही,

ा

ेथे

महामींडळातननी
ू प्राप्त होणारा नननीि दे ख ल राज् ाींननीा शमळाला ननीाही, हे

ही खरे आहे का ,

(३) असल् ास, उक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश त
का

आहे,

आढळूननी आले व त ाननीष
ीं ाननीे कोणत का व
ण ाही केली वा करण् ात
ु ग

(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

आहे त ?

ेत
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प्रा. राम शशांदे : (१) हे खरे ननीाही.
(२) राषरी

ााला ननीाही.

मागासवगी

ववतत आणण ववकास महामींडळाकडूननी नननीि प्राप्त

(३) व (४) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

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

मुांबईतील जे.जे. रुग्णालयाचे सुपरस्पेशाशलटी रुग्णालयात
रुपाांतर िरण्याबाबत

(६९)

*

४२३५३ श्री.पररणय फुिे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३८०७८ ला ददनाांि

२० माचव, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीननी
शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का

:-

(१) मब
ुीं ईत ल जे.जे.रुग्णाल ाचे सप
ु रस्पेशाशल्ी रुग्णाल

िैद्यिीय

बाींिण् ासाठी ८८१

को्ी रुप ाींचा आराखडा त ार करण् ात आला असननी
महाननीगरपाशलका
ू
प्रशासननीाकडूननी

त ासाठी

आवश् क

त ा

परवाननीग

दे ण् ास

ववलींब

होत

असल् ाच बाब माहे जाननीेवारी, २०१८ मध् े वा त ादरम् ाननी नननीदशणननीास आली,
हे खरे आहे का ,
(२) तसेच
वैद् की

ा सप
ु रस्पेशाशल्ी रुग्णाल ामळ
ु े हजारो गोरगरीब रुग्णाींननीा

सेवा

शमळणार

असल् ाननीे

ा

कामात

ववलींब

महाननीगरपाशलका अचिकाऱ ाींवर कोणत कारवाई केली वा करण् ात

करणाऱ ा
ेत आहे ,

(३) असल् ास, उक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश त
का

आढळूननी आले व त ाननीष
ीं ाननीे जे.जे. रुग्णाल ाचे सप
ु ग
ु रस्पेशाशल्ी

रुग्णाल

बाींिण् ाच् ा आराखड ाला मान् ता दे ऊननी सदरील कामे सरु
ु

करण् ाबाबत कोणत का व
ण ाही केली वा करण् ात
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

आहे त ?

ेत आहे ,

श्री.धगरीष महाजन : (१) ननीाही.
(२) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

(३) चौकश करण् ाचा प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

सर जे.जे. रुग्णाल ाचे अनतववशेषोपचार रुग्णाल

प्राप्त सि
ण ाही सरु
ु ारीत प्रस्तावावर का व
ु आहे .
(४) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

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

बाींिकामाींबाबत
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मौजे उदरगाांि ते िािाि (ता.माढा, न्सज.सोलापूर) रस्ता दरु
ु स्त
िरण्यास मांजूरी दे ण्याबाबत

(७०)

*

४२६८४ प्रा.िॉ.तानाजी सािांत : सन्माननीननी

गोष्ीींचा खुलासा करत ल का

ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

:-

(१) मौजे उदरगाींव ते वाकाव (ता.माढा, जज.सोलापरू ) हा ६ कक.म .चा रस्ता
दरु
ु स्त करण् ास मख्
ु मींत्र ग्रामसडक
करण् ाकरीता

लोकप्रनतनननीि ींननी

ोजननीेंतगणत मींजरू ी दे ऊननी नननीि ववतरीत

ददननीाींक

२३

ऑक््ोबर,

२०१७

रोज

वा

त ासम
ु ारास मा.ग्रामववकास मींत्र महोद ाींननीा नननीवेदननी ददले आहे , हे खरे आहे
का ,
(२)

तसेच,

उक्त

रस्ता

दरु
ु स्त

करण् ाबाबत

स्थानननीक

सींबचीं िताींकडे अजण ववननीींत केलेल् ा आहे त, हे ही खरे आहे का ,

ननीागररकाींननी ही

(३) असल् ास, उक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश त
का

आहे,

आढळूननी आले व त ाननीष
ीं ाननीे कोणत का व
ण ाही केली वा करण् ात
ु ग

(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

ेत

आहे त ?

श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) लोकप्रनतनननीि ींननी ददननीाींक २३ ऑक््ोबर, २०१७ रोज
वा त ासम
ु ारास नननीवेदननी ददल् ाचे आढळूननी

ेत ननीाही.

(२) स्थानननीक ननीागररकाींननी तोंड मागण केली आहे .

(३) सदर रस्ता सननी २०१३ मध् े प्रिाननीमींत्र ग्रामसडक

केला असल् ाननीे त ा रस्त ाच नननीवड मख्
ु मींत्र ग्रामसडक

ोजननीेतननी
ू दजोन्ननीत
ोजननीेतननी
ू करता

ेत ननीाही. नननीववदाशतीननीस
ु ार ददननीाींक २८/३/२०१३ ते ददननीाींक २८/३/२०१८

कालावि त कींत्रा्दाराननीे दे खभाल दरु
ु स्त

ा

अींतगणत रस्त ाच् ा दरु
ु स्त बाबत

का व
ण ाही केली आहे . नननी तकालीननी दरु
ु स्त अींतगणत रस्त ाच् ा दरु
ु स्त चे काम
प्रस्ताववत करण् ाचे नननी ोजननी आहे .
(४) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

-----------------
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रायगि न्सजल्हा पररषदे मध्ये फसिणूि िेल्याबाबत
(७१)

*

४२६७७ श्री.सभ
ु ाष ााांबि : सन्माननीननी

गोष्ीींचा खुलासा करत ल का

ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

:-

(१) श्र .अननीींतराव गो्ीराम दे शमख
ु हे रा गड जजल्हा पररषदे मध् े तत
ृ

श्रेण

कमणचारी का रण त असताींननीा त ाींननी स्वेच् ानननीवतृ त घेतली असननी
ू त ाींननीा जजल्हा

पररषदे माफणत दरमहा नननीवतृ त वेतननी अदा केले जाते असे असताननीादे ख ल
श्र .दे शमख
ु हे सहाय् क नननीबींिक, खालापरू
शासकी

ाींचे का ाणल ात “मजूर” म्हणूननी

ननीोंदण केली आहे, हे खरे आहे का ,

(२) असल् ास, जजल्हा पररषदे चे का मस्वरुप नननीवतृ त वेतननीिारक असताननीा
सहाय् क नननीबींिक

ाींननी

खो्े

दाखले दाखल करुननी श्र .दे शमख
ु

शासननीाच फसवणूक केली आहे, हे ही खरे आहे का ,

ाींननी

(३) असल् ास, उपरोक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश त
का

आढळूननी आले व त ाननीष
ीं ाननीे श्र .दे शमख
ु ग
ु

केली वा करण् ात

ेत आहे,

(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

ाींच् ावर कोणत

कारवाई

आहे त ?

श्रीमती पांिजा मि
ांु े : (१) श्र .अननीींतराव गो्ीराम दे शमख
ु सहाय् क नननीबींिक,
खालापरू

ाींचे का ाणल ाननीे मजूर म्हणूननी ननीोंदण केलेली ननीाही. तथावप, त ाींच

प्रबळगड मजूर सहकारी सींस्था म ाण. हातननीोली ता.खालापरू
म्हणूननी ननीोंदण केली आहे .

ा सींस्थेननीे मजूर

(२), (३) व (४) प्रस्तत
ू प्रकरण सहकारी अचिकारी (श्रे-२) सहाय् क नननीबींिक
का ाणल , सहकारी सींस्था, खालापरू

चौकश अींत पढ
ण ाही करण् ात
ु ील का व

ाींचेमाफणत चौकश करण् ात
ेईल.

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

ेत आहे .
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एि िर एि राष्ट्र या सांिल्पनेतून जी.एस.टी. लागू ााल्याबाबत
(७२)

*

४१५५० श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीननी

गोष्ीींचा खल
ु ासा करत ल का
(१) एक राषर एक कर

वित्त मांत्री पढ
ु ील

:-

ा सींकल्पननीेतननी
ज .एस.्ी. लागू ााल् ापासननी
ू
ू

महाराषरात ल उद् ोगाींवर त ाचा ववपररत पररणाम होत आहे , ज .एस.्ी. कर

प्रणालीमि ल तफावत मळ
ु े व अींमलबजावण त ल कमतरतेमळ
ु े एक राषर एक
कर

ा सींकल्पननीेचे पालननी ााले ननीाही, हे खरे आहे का ,

(२) तसेच ज .एस.्ी. कर प्रणाली लागू ााल् ापासननी
ू महाराषरात ल

ो्े व

मध् म उद् ोग बींद होण् ाच् ा जस्थत त आहे त, हे ही खरे आहे का ,
(३) असल् ास, महाराषरात अननीेक दठकाण

ज .एस.्ी. लागू ााल् ाननीींतर

सध्
ु दा सेल्स ्ॅ क्स व इतर कराींच आकारण होत आहे, हे ही खरे आहे का ,
(४) असल् ास,

शासननीस्तरावर का
कारणे का

ावर शासननीाच
नननीणण

आहे त ?

भशू मका का

घेण् ात आला वा

आहे

तसेच

ासींदभाणत

ेत आहे , ननीसल् ास, ववलींबाच

श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) हे खरे ननीाही. कारण ज एस्ी अींमलबजावण ननीींतर
ननीोंदीत व् ापाऱ ाींच् ा सींख् ेमध् े ६०% वद्ध
ााल् ाचे नननीदशणननीास आले आहे .
ृ

ज एस्ी पव
ू ण काळात राज् ामध् े ८,५६,४७३ व् ापारी ननीोंदीत होते, ज एस्ी
ननीींतर ननीोंदीत व् ापाऱ ाींच सींख् ा १३,७८,८१४ ााली आहे.

(२) हे खरे ननीाही. ज एस्ीच् ा अींमलबजावण ननीींतर कर सींकलननीामध् े वद्ध
ृ
नननीदशणननीास आली आहे . सननी २०१७-१८ कालावि मध् े महसल
ू ात १२.५% वद्ध
ृ
नननीदशणननीास आली आहे .

(३) घ्ननीा दरु
ु स्त ननीस
ु ार फक्त ६ वस्तव
ूीं र कर आकारण करण् ाचा अचिकार
राज् ाला उपलब्ि आहे . त ाननीस
ु ार महाराषरात पेरोल,

पेरोशल म क्रुड,

हा स्प ड डडाेल, ननीॅचरल गॅस, अेववएशननी ्बाणईननी फ् ए
ु ल व शलकर
मल्
ू वचिणत कर व केंदद्र
ज एस्ी आकारण् ात

ववक्रीकराच आकारण करण् ात

ेत ननीाही.

ेत आहे .

ावर

ावर

(४) घ्ननीा दरु
ु स्त प्रमाणे तसेच ज एस्ी कौजन्सलच् ा नननीणण ाननीस
ु ार व
ज एस्ी का द् ाननीस
ु ार ज एस्ी व मल्
ू वचिणत कर आकारण चा नननीणण
घेण् ात आला आहे .

-----------------
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शुल्ि ननयांत्रण सशमतीच्या शशफारशी िािलल्याबाबत
(७३)

*

४१४९८ अॅि.अननल परब : सन्माननीननी

गोष्ीींचा खुलासा करत ल का

िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील

:-

(१) शासननीाननीे स्थापननी केलेल् ा शल्
ीं ण सशमत च् ा शशफारश ींननीा
ु क नननी त्र
डावलननी
ू

राज् ात ल

खाजग

वैद् की

महाववद् ाल ाींननी

एम.ड .

अभ् ासक्रमाच् ा प्रवेशासाठी ३५ ते ९० लाख रुप ाींप त
ां शल्
ु क आकारण् ाच
मागण शासननीाकडे केली आहे , हे खरे आहे का ,
(२) असल् ास,

ा मागण सींदभाणत वैद् की

शशक्षण सचचवाींननी माहे एवप्रल,

२०१८ मध् े वा त ादरम् ाननी सींस्था चालकाींश चचाण केली, हे ही खरे आहे
का ,

(३) असल् ास, सींस्था चालकाींच् ा मागण बाबत शासननीाच
आहे ?

भशू मका का

श्री.धगरीष महाजन : (१) हो , हे अींशत: खरे आहे . खाजग ववननीाअननीद
ु ानननीत
वैद् की

महाववद् ाल ाींननी वैद् की

पदव् तु तर अभ् ासक्रमाकररता ३५ ्क्के

सींस्थातमक को् ाकररता शल्
ु क नननी ामक प्राचिकरणाननीे नननीिाणरीत केलेले ३
प् शल्
ु काऐवज
केली होत .

५ प् शल्
ु क आकारण् ास परवाननीग

(२) हो , हे खरे आहे .
(३)

पदव् तु तर

वैद् की

अभ् ासक्रमासाठी

दे ण् ाबाबत मागण

खाजग

ववननीाअननीद
ु ानननीत

महाववद् ाल ात ल एकूण मींजूर प्रवेशक्षमतेपक
ै ी ५०% जागाींचे प्रवेश हे शल्
ु क
नननी ामक प्राचिकरणाननीे नननीिाणररत केलेल् ा शल्
ु काननीस
ु ार केले जातात. उवणररत
५०% सींस्थातमक को् ापैकी ३५% को् ासाठी (१५% एननी.आर.आ

को्ा

वगळता) शल्
ु क नननी ामक प्राचिकरणाननीे नननीिाणररत केलेल् ा शल्
ु काच् ा ४ प्
शल्
ु क आकारणे उचचत होईल असे ददननीाींक २४/०४/२०१८ च् ा शासननी पत्रान्व े
शल्
ु क नननी ामक प्राचिकरणास कळववण् ात आले आहे .
-----------------
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राज्यात “मागेल त्याला शेततळे ” या योजनेंतगवत
(७४)

*

शसांचन विदहरीांची िामे अपूणव असल्याबाबत

४३५१० श्री.अमररशभाई पटे ल, श्री.सांजय दत्त, श्री.विक्रम िाळे ,

श्री.सनतश चव्हाण : सन्माननीननी
करत ल का

:-

रोजगार हमी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

(१) दषु काळावर मात करण् ासाठी व शेतकऱ ाींननीा शसींचननीाच सो
ासाठी “मागेल त ाला शेततळे ” ही

ाव

ोजननीा सरु
ु केली असननी
ू रुप े दीड

लाखाऐवज ५० हजाराचे अननीद
ु ाननी दे ण् ाबाबत शासननीाननीे नननीणण
ा

करता

ोजननीेंतगणत सननी २०१६-१७ ते २०१८-१९

घेतला आहे व

ा त ननी वषाणत २ हजार ववदहरीींचे

काम पण
ां फक्त ८७२ ववहीरीींच (४३.६ ्क्के)
ु ण करा चे होते मात्र आताप त

कामे पण
ु ण करण् ात आली असननी
ू ११२८ ववहीरीींच (५६.४ ्क्के) कामे अपण
ू ण
असल् ाचे माहे एवप्रल, २०१८ मध् े वा त ादरम् ाननी नननीदशणननीास आले, हे खरे
आहे का ,

(२) असल् ास, उपरोक्त नननीणण ाचे स्वरुप का
२०१८ अखेर राज् ात ल जजल्हानननीहा

आहे व त ाननीस
ु ार माहे माचण,

ककत शेतकऱ ाींननीा

ा

ोजननीेचा लाभ

दे ण् ात आलेला आहे तसेच चुकीच् ा नननी ोजननीामळ
ु े ववदहरीला पाण
लागल् ामळ
ु े शासननीाचे को् ावि रुप े वा ा गेल,े हे ही खरे आहे का ,
(३) असल् ास, शसींचननीासाठी शसींचननी ववदहरी दे ण् ाच् ा

ननी

ोजननीेचा शासननीाननीे

आढावा घेऊननी अपण
ण ाही
ू ण असलेल् ा ववदहरीींच् ा बाींिकामासाठी कोणत का व
केली वा करण् ात

ेत आहे,

(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

आहे त ?

श्री.जयिुमार रािल : (१) दषु काळावर मात करण् ासाठी व शेतकऱ ाींननीा
शसींचननीाच सो

उपलब्ि होण् ासाठी राज् ात “मागेल त ाला शेततळे ”

ोजननीा

व ननीागपरू ववभागासाठी ११,००० शसींचननी ववहीरीचा का क्र
ण म शासननीाननीे सरू
ु केले
आहे त. “मागेल त ाला शेततळे ” ा

ोजननीेंतगणत ददननीाींक १५/६/२०१८ च् ा दै नननीक

अहवालाननीस
ु ार ८७,८२३ इतकी शेततळ

पण
६,३४५ इतकी
ू ण ााली असननी
ू

शेततळ प्रगत पथावर आहेत. तसेच ११,००० ववहीरीच् ा का क्र
ण माींतगणत ७,१७२

इतक् ा ववहीरी पण
ू ण ााल् ा असननी
ू ४,१७७ ववहीरीच कामे प्रगत पथावर आहे त.
त ापैकी गोंदद ा जजल्् ाला २००० ववहीरीचे उददष् दे ण् ात आले असननी
ू
त ापैकी १,२५३ ववहीरी पण
ू ण ााल् ा असननी
ू ७४७ ववहीरी प्रगत पथावर आहे त.
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(२) व (३) हे खरे ननीाही.“मागेल त ाला शेततळे ”

ोजननीेंतगणत ववववि ७

प्रकारच् ा शेततळ ाींसाठी कमाल रुप े ५०,०००/- इतके अननीद
ु ाननी अननीज्ञ
ु े

असननी
ण माींतगणत रुप े २.५० लक्ष
ू ननीागपरू ववभागातल् ा ११,००० ववहीर का क्र
प्रनत ववहीर इतके अननीद
ु ाननी अननीज्ञ
ु े
वेळोवेळ

आढावा घेण् ात

आहे .

ा

ोजननीाींचा शासननीस्तरावरुननी

ेतो. अद् ापप त
ां “मागेल त ाला शेततळे ”

ोजननीेचा लाभ ८७,८२३ इतक् ा शेतकऱ ाींननी

शेतकऱ ाींननी घेतला आहे .

(४) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

ा

तर ववहीरीींचा लाभ ७,१७२

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

रसाळगिच्या (ता.खेि, न्सज.रत्नाधगरी) येथील सांरक्षक्षत िनक्षेत्र
(७५)

पररसरात िक्ष
ृ तोि होत असल्याबाबत

*

४१७०४ श्री.प्रसाद लाि, श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीननी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करत ल का
(१)

रसाळगडच् ा

हे क््रपेक्षा
िामणींद,

अचिक

(ता.खेड,

पींिरागाव,

:-

जज.रतननीाचगरी)

सींरक्षक्षत

वननीक्षेत्र

बाींदरीपट्ट ,

पा र्थ ाश

(सह ाद्रीच् ा

खाड पट्ट )

िने मांत्री

असलेल् ा

राींगामध् े

पररसरात

१००

सातगाव,

गेल् ा

त ननी

मदहन् ाींपासननी
ू वक्ष
ू ददवसा वाहतक
ू सरू
ु असल् ाच बाब
ृ तोड करूननी वाहननीाींतननी
ददननीाींक ११ एवप्रल, २०१८ रोज वा त ासम
ु ारास नननीदशणननीास आली, हे खरे आहे
का ,

(२) असल् ास, शासननी वक्ष
ृ लागवड च् ा ननीवननीव् ा

ोजननीा राबवत असताननीा

दस
ण ामळ
ु रीकडे वननीववभाग अचिकारी व कमणचाऱ ाींच् ा दल
ु क्ष
ु े बेसम
ु ार जींगलतोड
सरू
ु आहे, हे ही खरे आहे का ,

(३) असल् ास, उक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश त
का

आढळूननी

आले

व

त ाननीष
ीं ाननीे
ु ग

अवैि

घालण् ाच् ादृष्ीननीे कोणत का व
ण ाही केली वा करण् ात
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

आहे त ?

वक्ष
ृ तोड वर

ेत आहे ,

श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) व (२) रसाळगड (जज.रतननीाचगरी)
अथवा राख व वननीक्षेत्रात वक्ष
ृ तोड ााली हे खरे ननीाही.
(३) व (४) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

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

आळा

ेथ ल सींरक्षक्षत

96

राज्यातील पयविेक्षक्षिा / मुख्यसेवििा याांच्या प्रलांबबत मागण्याांबाबत
(७६)

*

४१४१६ श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.धनांजय मि
ुां ,े श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.विक्रम िाळे , श्री.सनु नल तटिरे : सन्माननीननी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का

:-

(१) राज् ात ल प व
ण ेक्षक्षका / मख्
ु सेववका
महाराषर राज्

मदहला ि बालवििास मांत्री
ाींच् ा ववववि मागण् ाींबाबत

कास्राईब कमणचारी महासींघाननीे प्रिाननी सचचव, मदहला व

बालववकास ववभाग

ाींननीा ददननीाींक २३ जाननीेवारी, २०१८ रोज वा त ासम
ु ारास

लेख नननीवेदननी ददले आहे, हे खरे आहे का ,
(२) असल् ास, प व
ण ेक्षक्षका

ाींचा चक
ु ीचा ग्रेडपे दरु
ु स्त करावा, भारत

शासननीाच् ा मदहला व बालववकास मींत्राल ाननीे ददलेल् ा नननीदे शाननीस
ु ार पदोन्ननीत

द् ाव , ररक्त असलेल् ा बालववकास प्रकल्प अचिकारी पदाचा पदभार केवळ
प व
ण क्षे क्षका / मख्
ु सेववका

ाींननीा द् ावा

ाींसह ववववि मागण् ाींचा समावेश

उक्त नननीवेदननीात करण् ात आला आहे , हे ही खरे आहे का ,
(३) असल् ास, महाराषर राज्
ददलेल् ा

नननीवेदननीाबाबत

व

कास्राईब कमणचारी कल् ाण महासींघ

प व
ण ेक्षक्षका

/

मख्
ु सेववका

मागण् ाींबाबत शासननीाननीे कोणत का व
ण ाही केली वा करण् ात
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

आहे त ?

ाींननी

ाींच् ा

प्रलींबबत

ाींननी

ददलेल् ा

ेत आहे ,

श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) हो , हे खरे आहे .
(२) हो , हे खरे आहे .
(३) महाराषर राज्

कास्राईब कमणचारी कल् ाण महासींघ

नननीवेदननीात ल बाल ववकास प्रकल्प अचिकारी (ग्राम ण)
का भ
ण ार प व
ण ेक्षक्षका
अन्व े नननीणण

ाींननीा दे णे

ाबाबत शासननी नननीणण

ाींच् ा ररक्त पदाींचा
ददननीाींक २८/५/२०१५

घेण् ात आला आहे . तसेच प व
ण ेक्षक्षका / मख्
ु सेववका

सेवाप्रवेश नननी मात सि
ण ाही सरू
ु ारणा व उवणररत मागण् ाबाबत का व
ु आहे .
(४) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

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

ाींचे
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राज्यात िुष्ट्ठरोग ननमल
ुव न ि िैद्यिीय उपचार योजना
प्रभािीपणे राबविण्याबाबत

(७७)

*

४२७२८ श्री.धनांजय मि
ुां ,े श्री.सनु नल तटिरे , श्री.अमरशसांह पांडित,

श्री.प्रविण दरे िर, श्री.प्रसाद लाि, श्री.जगन्नाथ शशांदे : सन्माननीननी

सािवजननि

आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का

:-

(१) राज् ात कुषठरोग शोिण् ासाठी केंद्र शासननीाच् ा मागणदशणक तततवाननीस
ु ार

माहे फेब्रव
ु ारी, २०१७ मध् े वा त ादरम् ाननी राबववण् ात आलेल् ा शोि
मोदहमेत ११,०२९ रूग्ण सापडले असननी
ू सननी २०१८ मध् े १६,०६५ रूग्ण
ननीोंदववण् ात आले आहे, हे खरे आहे का ,

(२) असल् ास, राज् ात मोठ् ा प्रमाणावर कुषठरोग् ाींच सींख् ा असताननीाही
आरोग्

ववभागाच् ा कुषठरोग नननीमल
ुण ननी ववभागात ल अपऱु ा पदाींमळ
ु े शोि

मोदहमेत व वैद् की
नननीि

पननी
ु वणसननीाच् ा

ोजननीेत अडचण नननीमाणण होऊननी असलेला

ा काम खचण होत ननीसल् ाचे नननीदशणननीास आले आहे तसेच वैद् की

पननी
ु वणसननीाच् ा

ोजननीेंतगणत कुषठरुग्णाींचे पननी
ु रणचननीातमक शस्त्रकक्र ाींचे प्रमाण सननी

२०१४-१५ पासननी
ू कम होत आहे, हे ही खरे आहे का ,

(३) असल् ास, राज् ात माहे फेब्रव
ु ारी, २०१७ मध् े हात घेतलेली कुषठरोग
शोि मोहीम पण
ु ण ााली आहे का , तसेच

तल
ु ननीेत ककत कुषठरोग् ाींच भर पडली आहे,

ा शोि मोदहमेत सननी २०१६ च् ा

(४) असल् ास, कुषठरोग नननीमल
ुण ननी ववभागात सहाय् क सींचालकाच , वैद् की
अचिकारी, अवैद् की

प व
ण ेक्षकाींच , अवैद् कक

सहाय् काच एकूण ककत

पदे ररक्त आहे त व त ननी भरण् ाच कारणे का

आहेत,

अननीष
ीं ाननीे
ु ग

कुषठरोग

उपचार

करण् ात

ेत आहे , ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

(५) असल् ास, उक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश च् ा
नननीमल
ुण ननी

व

वैद् की

राबववण् ाबाबत व उक्त पदे भरण् ाबाबत कोणत

उपा

ोजननीा

प्रभाव पणे

ोजननीा केली वा

आहे त ?
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िॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे .

सननी २०१८ मध् े एकूण १६०६५ ननीव ननी रुग्ण आढळले हे खरे आहे .
परीं तु ददननीाींक ०५ ते २२ फेब्रव
ु ारी, २०१७ ा कालावि त फोकस्ड लेप्रस
कॅम्पेननी

ा मोदहमेत २७९ रुग्ण शोिण् ात आले.

(२) हे खरे ननीाही.
आरोग्

सननी २००५ मध् े राषरी

कुषठरोग नननीमल
ण म सवणसािारण
ुण ननी का क्र
सेवामध् े समावेश करण् ात आला आहे . त ामळ
ु े ननीव ननी कुषठरुग्ण

शोिण् ासाठी सवणसािारण आरोग्

सेवात ल कमणचारी सवेक्षण करुननी ननीववननी

कुषठरुग्ण शोिण् ाचे काम करतात. कुषठरोग नननीमल
ुण ननी ववभागात ल अपऱु ा
पदाींमळ
ु े कुषठरुग्ण शोिण् ात अडचण नननीमाणण ााली ननीाही, तसेच वैद् की
पननी
ण सननीाींतगणत प्राप्त ाालेल् ा नननीि पैकी १०० ्क्के नननीि खचण ाालेला आहे .
ु व

सननी २०१४-१५ पासननी
दरवषी पननी
ू
ु रण चननीातमक शस्त्रकक्र ेसाठी पात्र

रुग्णाच् ा

सींख् ेमध् े

घ्

ााली

शस्त्रकक्र ेचे प्रमाण कम होत आहे .

असल् ामळ
ु े

प ाण ाननीे

पननी
ु रण चननीातमक

(३) माहे फेब्रव
ु ारी, २०१७ मध् े हात घतलेली कुषठरोग शोि मोहीम ददननीाींक
५ ते २२ फेब्रव
ु ारी, २०१७ ा कालावि पण
ु ण ााली आहे .
सननी २०१६-२०१७ मध् े घेण् ात आलेल् ा फोकस लेप्रशस कॅम्पेननीमध् े

२७९ ननीव ननी कुषठरुग्ण शोिण् ात आले.
(४) राज् ात सहाय् क ा सींवगाणच २० पदे वैद कक
अवैद कक

ररक्त आहे त.

प व
ण क्ष
े काच ५१ पदे व अवैद कक

सहाय् क सींचालक व वैद् कक

सहाय् क

अचिकारी

का व
ण ाही शासननीस्तरावर चालू असननी
ू , अवैद् कक

सहाय् काच पदे भरत बाबतही का व
ण ाही चालू आहे .
(५) प्रश्ननीच उद्भवत ननीाही.
अवैद कक

सहाय् क व अवैद कक

पदे भरण् ाच का व
ण ाही चालू आहे .

राज् ात कुषठरोग नननीमल
ुण ननी व वैद कक

राबववणेसाठी
सहाय् क,

अवैद् की

आरोग्

प व
ण ेक्षक,

कमणचारी

व

कुषठरोगववष क प्रशशक्षण ददले जाते.
-----------------

ाींच ५ पदे ,

ाींच १४४ पदे

ाींच् ा पद भरत बाबत

प व
ण ेक्षक, अवैद् कक

प व
ण ेक्षक

ा सींवगाणच ररक्त

उपचार

अवैद कक

आशा

अचिकारी

ोजननीा प्रभाव पणे

सहाय् क,

स्व स
ीं वे वका

ाींननीा

आरोग्

दरवषी
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जव्हार (न्सज.पालघर) तालुक्यातील साखरशेत प्राथशमि आरोग्य
िेंद्रातील पदे भरण्याबाबत

(७८)

*

४१८९५ श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीननी

सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब

िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का

:-

(१) जव्हार (जज.पालघर) तालक्
ु ात ल साखरशेत प्राथशमक आरोग्

केंद्रात

एकूण ४० पदापैकी फक्त १४ पदे भरलेली असननी
ू २६ पदे ररक्त असल् ाच

बाब माहे मे, २०१८ मध् े वा त ादरम् ाननी नननीदशणननीास आली, हे खरे आहे
का ,

(२) असल् ास, उक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश त
का

आढळूननी

आले

व त ाननीष
ीं ाननीे
ु ग

स्थानननीक

रुग्णाींननीा

शमळण् ासाठी सदर पदे तातकाळ भरण् ाबाबत कोणत
करण् ात

ेत आहे ,

(३) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

आहे त व ५ ररक्त आहे त.
(२) प्राथशमक आरोग्

उपचार

का व
ण ाही केली वा

आहे त ?

िॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे .
प्राथशमक आरोग्

वेळ च

केंद्र साखरशेत

केंद्र साखरशेत

ेथे १५ मींजूर पदाींपक
ै ी १० भरली
थ
े ल ररक्त पदे भरण् ाबाबतच

का व
ण ाही ग्रामववकास ववभाग व सींबचीं ित जजल्हा पररषदे कडूननी करण् ात
आहे .

(३) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

ेत

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

राज्यातील अांगणिाियाांची तपासणी िरण्याबाबत
(७९)

*

४२४९८ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास,

श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीननी

सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का

:-
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(१) राज् ात ल ९७ हजार अींगणवाड ाींपक
ै ी नननीम् ा अींगणवाड् ाींच तपासण
सावणजनननीक आरोग्

ववभागाकडूननी ााली ननीसननी
ू एकूण ७२ लाख बालकाींच् ा

आरोग् ाच् ा तपासण चे उदिष् नननीजश्चत केलेले असताननीाही त ात ल ३६ ्क्के

बालकाींच् ा आरोग् ाच तपासण केल् ाच बाब माहे एवप्रल, २०१८ मध् े वा
त ादरम् ाननी नननीदशणननीास आली, हे खरे आहे का ,
(२) असल् ास,

सावणजनननीक आरोग्

ा बालकाींच् ा आरोग् ाच
ववभागाचे असननी
ू राषरी

तपासण

करण् ाचे काम हे

बाल स्वास्थ का क्र
ण माींतगणत

ा

बालकाींननीा होणारे आजार, जन्मतः असलेले व् ग
ीं , ज वननीसतवाच् ा अभावामळ
ु े
होणारे आजार व अपींगतव आदीचे वेळेवर नननीदाननी करुननी उपचार करणे
अपेक्षक्षत आहे, हे ही खरे आहे का ,
(३) असल् ास, सावणजनननीक आरोग्

ववभागाननीे वेळेवर तपासण ननी केल् ाननीे

ठाणे व पालघर जजल्् ात मोठ् ा प्रमाणात बालमतृ ू ााल् ामळ
ु े राज् ात
त व्र पडसाद उम्ले असताननीाही बालकाींच् ा आरोग् ाच तपासण केली गेली
ननीाही, हे ही खरे आहे का ,

(४) असल् ास, उक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश त
का

आहे,

आढळूननी आले व त ाननीष
ीं ाननीे कोणत का व
ण ाही केली वा करण् ात
ु ग

(५) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

ेत

आहे त ?

िॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे ननीाही.
अींगणवाड

तपासण

२ ्प्प् ाींमध् े केली जाते. पदहला ्प्पा हा

एवप्रल ते सप््ें बर व दस
ु रा ्प्पा ऑक््ोबर ते माचण असा असतो. म्हणजेच

प्र ेक ६ मदहन् ाच् ा ्प्प् ात दरमहा १६.६ ्क्के अींगणवाड ा व १६.६ ्क्के
अींगणवाड ाींत ल बालकाींच वैद् की

तपासण होणे आवश् क आहे .

त ाननीस
ु ार माहे एवप्रल, २०१८ मि ल पदहल् ा ्प्प् ात ल अींगणवाड

तपासण ९३.७५१ पैकी १७,१३७ म्हणजेच १८.२ ्क्के अींगणवाड ाींच तपासण

ााली आहे व त ात ल ६५,६४,८६८ बालकाींपक
ै ी १०,७७,८९३ म्हणजेच १६.४२
्क्के बालकाींच तपासण ाालेली आहे .
(२) हो , हे खरे आहे .
(३) हे खरे ननीाही.
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ठाणे

जजल्् ामध् े

३,५८६

अींगणवाड ा

असननी
ू

त ापैकी

३९८

अींगणवाड ा तपासण् ात आल् ा आहे त. म्हणजेच ११ ्क्के काम पण
ू ण ाालेले

आहे . तसेच, ठाणे जजल्् ात २,४७,९६४ बालके असननी
त ापैंकी ३५,९४१
ू
म्हणजेच १४.४ ्क्के बालकाींच तपासण करण् ात आली आहे .
पालघर जजल्् ामध् े

३,१७५

अींगणवाड ा असननी
त ापैकी
ू

५३०

अींगणवाड ा तपासण् ात आल् ा आहे . म्हणजेच १७ ्क्के काम पण
ू ण ााले
आहे . तसेच, पालघर जजल्् ात २,२२,४०६ बालके असननी
ू त ापैकी ३०,९२८
म्हणजेच १४ ्क्के बालकाींच तपासण करण् ात आली आहे .
(४) व (५) प्रश्ननी उध्दभवत ननीाही.

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

ठाणे िनित्ृ त विभागाांतगवत येणाऱ्या टोिाििे (दक्षक्षण)
िनपररक्षेत्रात गैरव्यिहार ााल्याबाबत

(८०)

*

४१२८८ श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीननी

खल
ु ासा करत ल का

:-

(१) ठाणे वननीवतृ तत ववभागाींतगणत
चथतब

िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

ेणाऱ ा ्ोकावडे (दक्षक्षण) वननीपररक्षेत्रात

आणण ननीाणेघा् प ्
ण ननी क्षेत्र ववकास

ोजननीेत सश
ु ोशभकरणाच् ा

ननीावाखाली लाखो रुप ाींचा गैरव् वहार ााल् ाचे माहे एवप्रल, २०१८ मध् े वा
त ादरम् ाननी नननीदशणननीास आले, हे खरे आहे का ,

(२) असल् ास, उक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश त
का

आढळूननी आले व त ाननीष
ीं ाननीे सींबचीं िताींवर कोणत
ु ग

करण् ात

ेत आहे ,

(३) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

कारवाई केली वा

आहे त ?

श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) व (२) श्र .सभ
ु ाष ववठ्ठल घरत, सदस्
पररषद ठाणे, म.ु पो. वैशाखरे , ता.मरु बाड, जज.ठाणे
ननीाननीेघा्

प ्
ण ननी

स्थळ

ववकशसत

करणे

ााल् ाबाबतचा तक्रार अजाणच् ा अननीष
ीं ाननीे मख्
ु ग
ु

ा

जजल्हा

ाींचा सननी २०१६-१७ मि ल

कामात

मोठा

भ्रष्ाचार

वननीसींरक्षक (प्रा.) ठाणे

ाींननी
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ददननीाींक ०४/०४/२०१८ अन्व े चौकश सशमत गठीत केली. चौकश सशमत च् ा
अहवालाननीस
ु ार

सींबचीं ित

अचिकारी/कमणचारी

नननी माननीस
ु ार कारवाई करण् ात
(३) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

ेत आहे .

व

ठे केदार

ाींच् ाववरुध्द

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

रायगि न्सजल्हा पररषदे मधील सफाई िामगाराांना नोिरीत
िायमस्िरूपी सामािन
ू घेण्याबाबत
(८१)

*

४१८३६ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीननी

गोष्ीींचा खल
ु ासा करत ल का

ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

:-

(१) रा गड जजल्हा पररषदे मि ल सावणजनननीक बाींिकाम ववभागात १८ सफाई
कमणचारी गेली १० ते १२ वषण रोजींदारीवर काम करीत आहे त, हे खरे आहे
का ,

(२) असल् ास, सदर सफाई कमणचारी हे स्थानननीक असननी
ू त ाींननी १० व ते १२
व प त
ां शशक्षण घेतलेले आहे त, हे ही खरे आहे का ,

(३) असल् ास, सदर सफाई कमणचाऱ ाींननीा ननीोकरीत का मस्वरूप सामावननी
ू ननी
घेतल् ामळ
ु े

ननीोकरीकरीता

आवश् क

असणारी

व ोम ाणदा

समाप्त

होत

असल् ामळ
े े व शभत चे वातावरण नननीमाणण ााले आहे, हे
ु े त ाींच् ामध् े चचींतच
ही खरे आहे का ,

(४) असल् ास, उक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश त
का

आढळूननी आले व त ाननीष
ीं ाननीे रोजींदारीवर काम करणाऱ ा सफाई
ु ग

कामगाराींननीा ननीोकरीत का मस्वरूप

सामावननी
ू घेण् ाबाबत कोणत

(५) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

आहे त ?

केली वा करण् ात

ेत आहे,

का व
ण ाही

श्रीमती पांिजा मि
ांु े : (१) हो .

(२) ४ सफाई कामगार १० व ते १२ व प त
ां शशक्षण घेतलेले आहे त.

(३), (४) व (५) सदर मजूर रोजींदारी ततवावर (हातपावत ) काम करीत
असल् ाननीे त ाींननीा का म करण् ात आले ननीाही.
-----------------

103

िमलापूर (ता.अहे री, न्सज.गिधचरोली) येथील प्राथशमि आरोग्यिेंद्राांतगवत
बाळां तीण मदहलेचा मत्ृ यू ााल्याबाबत

(८२)

*

४३५१४ श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीननी

सािवजननि आरोग्य ि

िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का

(१) कमलापरू (ता.अहे री, जज.गडचचरोली) प्राथशमक आरोग्

:-

केंद्रातगणत माींडरा

ेथे पींिरा ददवसाींपव
ू ी बाळीं त ण ाालेल् ा सश
ु ला ननीामक मदहलेचा वेळेवर

उपचार ननी शमळाल् ाननीे मतृ ू ााला, तसेच वेळेवर रुग्णवादहका उपलब्ि ननी
ााल् ाननीे ता्ीगड
ु म्ोला (ता.अहरी)

ेथ ल रदहवाश

ववननीोदा कृषणा पें दाम

ाींच घरीच प्रसत
होऊननी दस
ु
ु ऱ ा ददवश ननीवजात बालकाच प्रकृत बबघडूननी

त ाचा उपचारादरम् ाननी अहेरी रुग्णाल ात रवववारी मतृ ू ााला, हे खरे आहे
का ,

(२) असल् ास, उक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश त
का

आढळूननी आले व त ाननीष
ीं ाननीे उक्त दोन्ही प्रकरण
ु ग

सींबचीं िताींवर कोणत कारवाई केली वा करण् ात
(३) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

ेत आहे ,

आहे त ?

दोष

असणाऱ ा

िॉ. दीपि सािांत : (१) हो , हे अींशत: खरे आहे .

(२) हो , जजल्हास्तरावर चौकश करण् ात आली असननी
ू सवण सींबचीं िताींववरुध्द
कठोर कारवाई करण् ात

(३) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

त
े आहे .

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

पुसद िनपररक्षेत्र (न्सज.यितमाळ) येथे पॉलीहाऊस, ग्रीनहाऊस
(८३)

*

बाांधिामामध्ये गैरव्यिहार ााल्याबाबत

४१२६३ श्री.हररशसांग राठोि : सन्माननीननी

खुलासा करत ल का
(१)

िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

:-

वतमाळ जजल्् ात पस
ु द वननीपररक्षेत्राींतगणत ददग्रस रें ज मि ल मध् वती

रोप वाद्का शसींगद

ेथे पॉलीहाऊस, ग्र ननीहाऊस बाींिकामामध् े मोठ् ा

प्रमाणावर गैरव् वहार ााल् ाच

बाब माहे

त ादरम् ाननी नननीदशणननीास आली, हे खरे आहे का ,

जाननीेवारी, २०१८ मध् े वा
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(२) असल् ास, पॉलीहाऊस, ग्र ननीहाऊसच मळ
ककमींत रुप े ४० लाख ७०
ु

हजार असताननीा त ाच ई-नननीववदा प्रकक्र ा ननी राबववता, कामाचे तक
ु डे पाडूननी
कामे मॅननीेज करण् ात आली, हे ही खरे आहे का ,

(३) असल् ास, उक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश त
का

आढळूननी आले व त ाननीष
ीं ाननीे दोष आढळणाऱ ा अचिकारी कमणचाऱ ाींवर
ु ग

कोणत कारवाई केली वा करण् ात

(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

ेत आहे,

आहे त ?

श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) हे खरे ननीाही.
(२)

उपसींचालक,

सामाजजक

वननी करण

ववभाग,

ननीागपरू

ाींननी

त ाींचे

का क्ष
ण ेत्रात ल रोपवा्ीकेमध् े पॉली हाऊस व ग्र ननी हाऊस उभारण् ाच् ा

कामाकररता ०९ जाननीेवारी, २०१६ रोज ई-नननीववदा प्रशसध्द करुननी त ात प्राप्त
ाालेल् ा सवाणत कम दराचे नननीववदे स मींजूरी प्राप्त करुननी घेतली आहे . त ा
आिारे त ाच कींत्रा्दारास उपवननीसरीं क्षक, पस
ु द वननी ववभाग

ाींननी

रोपवा्ीकेत ल कामाचा का ाणरींभ आदे श ददलेला आहे .

शसींगद

(३) पस
ु द वननी ववभागात ल शसींगद रोपवा्ीकेत ल पॉलीहाऊस व ग्र ननीहाऊस
उभारण चे

कामासींदभाणत

मख्
ु

वननीसरीं क्षक

का ाणल ास ददननीाींक ४ जाननीेवारी, २०१८ रोज
ववभाग

(प्रादे शशक)

वतमाळ

ाींचे

प्राप्त तक्रारीचे अननीष
ीं ाननीे
ु ग

वननी अचिकारी (नननी ोजननी) नननीदे शननी ववभाग,

वतमाळ

ाींननी चौकश

केलेली असननी
त ात गैरप्रकार ााल् ाचे नननीदशणननीास आले ननीाही. त ामळ
ू
ु े
अचिकारी, कमणचारी

ाींचेववरुध्द कारवाई करण् ात आलेली ननीाही.

(४) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

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

तुमसर (न्सज.भांिारा) येथील बीएलएस रुग्णिाहीिेस
एएलएस बनविण्याबाबत

(८४)

*

४२४२३ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीननी

सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब

िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का
(१) तम
ु सर (जज.भींडारा)
आरोग्

केंद्र

:-

ेथ ल अड ाळ ग्राम ण रुग्णाल

व करड प्राथशमक

थ
े ल १०८ च् ा ब एलएस प्रकारच् ा रुग्णवादहकेस एएलएस
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बननीववण् ाबाबतच

प्रस्ताववत मागण

मींजूर करण् ाबाबत लोकप्रनतनननीि ींननी

ददननीाींक ५ माचण, २०१८ रोज मा.मख्
ु मींत्र

ाींननीा ववींननीत अजण दे ण् ात आला

होता, हे खरे आहे का ,

(२) असल् ास, उक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश च् ा
अननीष
ीं ाननीे कोणत का व
ण ाही केली वा करण् ात
ु ग
(३) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

आहे त ?

ेत आहे ,

िॉ. दीपि सािांत : (१) हो . हे खरे आहे .

(२) ग्राम ण रूग्णाल , अड ाळ व प्राथशमक आरोग्

केंद्र, करड

ेथे १८ ते

३० कक.म ननीजजकच् ा जजल्हा रूग्णाल , भींडारा व ग्राम ण रूग्णाल , लाखणे
ेथ ल ALS रूग्णवादहका आवश् कतेननीस
ु ार उपलब्ि करूननी ददली जाते.

(३) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.

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

उत्पाददत साखरे िर उपिर लािून इथेनॉलिरील
जीएसटी िमी िरण्याबाबत

(८५)

*

४२६९५ प्रा.िॉ.तानाजी सािांत : सन्माननीननी

गोष्ीींचा खुलासा करत ल का

:-

दे ण् ासाठी

(उपकर)

वित्त मांत्री पढ
ु ील

(१) वाढीव उतपादननीामळ
ु े सींक्ात सापडलेल् ा साखर उद् ोगाला उभारी
साखरे वर

सेस

लावणे

व

इथेननीॉलचे

वाढववण् ासाठी त ावरील ज एस्ी कम करण् ाबाबत केंद्री
ददननीाींक २३ एवप्रल, २०१८ रोज

उतपादननी

मींबत्रमींडळाच् ा

वा त ासम
ु ारास ाालेल् ा बैठकीत नननीणण

घेण् ात आला आहे, हे खरे आहे का ,

(२) असल् ास, साखरे वरील सेसमिुननी जमा होणाऱ ा रकमेचा ऊस उतपादक

शेतकऱ ाींननीा लाभ होणार असननी
ू त ाचा सवाणत मोठा फा दा महाराषरात ल ऊस
उतपादकाींननीा होणार आहे , हे ही खरे आहे का ,
(३) असल् ास, सदर नननीणण

अींमलात

ेण् ाच् ादृष्ीननीे राज्

शासननीाकडे पाठपरु ावा करण् ात आला आहे का ,
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

आहे त ?

शासननीाकडूननी केंद्र
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श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) ददननीाींक ०४ मे, २०१८ रोज ाालेल् ा ज एस्ी
कौजन्सलच् ा बैठकीमध् े साखरे वर सेसच

आकारण

करण् ाबाबतचा मि
ु ा

उपजस्थत करण् ात आला व त ावर अभ् ास करण् ाकररता पाच राज् ाच् ा
अथणमत्र्ीं ाींच

उपसशमत

०३/०६/२०१८ रोज
नननीणण
(२)

स्थावपत ााली. सदर उपसशमत च

ााली. मात्र सदर उपसशमत ननीे

घेतलेला ननीाही.

ावर सद् :पररजस्थत त भाष

करता

ा सींदभाणत कोणताही

ण
े ार ननीाही.

(३) साखरे वर सेसच आकारण बाबत ज एस्ी कौजन्सलननीे नननीणण
केंद्र शासननीाकडे त ाबाबतचा पाठपरु ावा करण् ात
(४) लागू ननीाही.

बैठक ददननीाींक

ेईल.

घेतल् ाननीींतर

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

शासिीय िैद्यकिय महाविद्यालये ि सांलग्न रुग्णालयाांमध्ये
औषधे ि उपिरणाांच्या खरे दीबाबत
(८६)

*

४३०७५ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीननी

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का
(१)

राज् ात ल

१६

शासकी

:-

वैद् कक

िैद्यिीय शशक्षण

महाववद् ाल े

व

सींलग्ननी

रुग्णाल ाींमध् े औषिे व उपकरणाींच् ा खरे दीसाठी तसेच आवश् क सेवेत

का्कसर सरु
ु केल् ाचे माहे मे, २०१८ मध् े वा त ादरम् ाननी नननीदशणननीास
आले, हे खरे आहे का ,

(२) असल् ास, वैद् कक

महाववद् ाल ाींच् ा औषि परु वठादाराींच

दोननी

वषाणपासननी
ू दे के प्रलींबबत असननी
ू शासननीाननीे का्कसर केल् ामळ
ु े राज् ात ल
वैद् कक

आहे का ,

महाववद् ाल ाींमध् े औषिाींचा त्
ु वडा जाणवत आहे , हे ही खरे

(३) असल् ास, उक्त प्रकरण शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश त
का

आहे,

आढळूननी आले व त ाननीष
ीं ाननीे कोणत का व
ण ाही केली वा करण् ात
ु ग

(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारणे का

आहे त ?

ेत
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श्री.धगरीष महाजन : (१) व (२) ननीाही.
(३) प्रश्ननी उद्भवत ननीाही.
(४) लागू ननीाही.

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

विधान भिन :

िॉ. अनांत िळसे

नागपूर.

प्रधान सधचि,

महाराष्ट्र विधानपररषद

______________________________________________________
मद्र
ु णपव
ू ण सवण प्रकक्र ा महाराषर वविाननीमींडळ सचचवाल ाच् ा सींगणक
मुद्रण: शासकी

मुद्रणाल , ननीागपूर.

त्र
ीं णेवर करण् ात आली आहे .

