महाराष्ट्र विधानपररषद
दस
ु रे अधधिेशन, २०२०
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
मांगळिार, ददनाांि ०३ माचच, २०२० / फाल्गन
ु १३, १९४१ (शिे)
(१)

उप मख्
ु यमां्ी

(३)

सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मां्ी

(२)
(४)
(५)
(६)
(७)

जलसांपदा ि लाभक्षे् वििास मां्ी
ग्रामवििास मां्ी

याांचे प्रभारी विभाग

िैद्यिीय शशक्षण, साांस्िृनति िाये मां्ी
मदहला ि बालवििास मां्ी
मद
ृ ि जलसांधारण मां्ी

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ७९
-------------------------------------

नदीजोड प्रिल्पाांतगचत मराठिाड्याला पाणी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(१)

*

११२९ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय जलसांपदा मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१)

दमणगींगा-पपींजाळ

हा

आींतरराज्यीय

ससींचन

प्रकल्प

तसेच

नार-पार-गोदावरी हे राज्याींतगगत नदीजोड प्रकल्प हाती घेताना २५.६० अब्ज
घनफु् पाणी मराठवाड्याला दे ण्याचा ननणगय तत्कालीन मींत्रिमींडळाने घेतला
होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, करार करताना नासिक जजल््यातील ससन्नर तालक्
ु यात पाणी
दे ण्याची रचना करण्यात आल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदिगनास आले, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या
अनष
ीं ाने मराठवाड्याला २५.६० अब्ज घनफु् पाणी समळण्याबाबत कोणती
ु ग
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.जयांत पाटील : (१) अींित: खरे आहे .
िासन

ननणगय

क्र.

सींकीणग

२०१९/(७५/२०१९)/जसींअ,

ददनाींक

१९/०९/२०१९ अन्वये गोदावरी खोऱ्यातील दषु काळरस्त त मराठवाड्यासाठव व
गगरणा उपखोऱ्यासाठव कोकणामधून पाणी वळपवणेसाठवच्या योजनाींना तत्वत:
मान्यता ददलेली आहे .
(२) होय.

दमणगींगा-वैतरणा

गोदावरी

(कडवा

दे वनदी)

नदीजोड

प्रकल्पाचा

सवेक्षण अन्वेषण व सपवत तर प्रकल्प अहवाल तयार करणेसाठव सामींजत य
करार ददनाींक १९/०६/२०१९ रोजी राषरीय जलपवकास असिकरण व जलसींपदा
पविाग

याींच्यामध्ये

करण्यात

आला.

सदर

करारामध्ये

पव
ु ग

सींिाव्यता

अहवालानस
ु ार (PFR) ससन्नर तालक्
ु यातील दषु काळरस्त त िागातील क्षेि
ससींचनाखाली आणणे प्रत तापवत आहे .

(३) पजचचमवादहनी नदी खोऱ्यातील (कोकण) अनतररक्त पाणी मराठवाड्यात
वळपवणेसाठव एकाजत्मक राज्य जल आराखड्यात अींतित
ूग असलेल्या योजनाींचा

प्राथसमक अभ्यास करणेसाठव िासन ननणगय, ददनाींक १७/०९/२०१९ अन्वये
कायगकारी

सींचालक,

गोदावरी

मराठवाडा

पा्बींधारे

पवकास

महामींडळ,

औरीं गाबाद याींच्या अध्यक्षतेखाली ससमती गदठत करणेत आली आहे . सदर

ससमतीने त्याींचा अहवाल ददनाींक ३१/१०/२०१९ रोजी िासनास सादर केला

आहे . त्यानस
ु ार गोदावरी खोऱ्यातील मराठवाडा प्रदे िात कोकणातील नार-पार,

दमणगींगा, वैतरणा, उल्हास नदी खोऱ्यातन
एकूण ८९.८५ अघफू पाणी
ू
वळपवणेबाबत आखणी करून त्याबाबत सिफारस केली आहे . उपरोक्त पैकी

२.४३ अघफू पाणी वळणाच्या पण
ू /ग बाींधकामाधीन योजना आहे त. २५.५५ पाणी
अघफू

वळणाबाबत

पार-गोदावरी,

दमणगींगा-वैतरणा-गोदावरी,

दमणगींगा-एकदरे -गोदावरी नदीजोड व दमणगींगा-पपींजाळ पण
ू ग झाल्यावर उध्वग
वैतरणा ते गोदावरी नदीजोड योजनाींचे प्रकल्प/पव
ू ग व्यवहायगता अहवाल तयार
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करण्यात आले आहे त. उवगरीत ६१.८८ अघफू पाणी वळणाबाबतच्या योजनाींचे
सवेक्षण

करून

सपवत तर

प्रकल्प

अहवाल

तयार

करणेच्या

अींदाजपिकास प्रिासकीय मान्यता दे णेबाबत कायगवाही प्रगतीत आहे .

कामाच्या

उपरोक्त प्रकल्प / पव
ू ग व्यवहायगता अहवाल तयार असलेल्या २५.५५

अघफू पाणी वळण योजनाींपक
ै ी, पार-गोदावरी, दमणगींगा-वैतरणा-गोदावरी व

दमणगींगा-एकदरे -गोदावरी योजनाींच्या पव
ू ग व्यवहायगता अहवालानस
ु ार गोदावरी
खोऱ्यातील नासिक, अहमदनगरसह मराठवाड्यातील क्षेि ससींचनाखाली आणणे
प्रत तापवत आहे .

(४) प्रचन उद्िवत नाही.

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

राज्यातील अांगणिाडी सेवििा, शमनी अांगणिाडी सेवििा
ि मदतनीस याांच्या मानधनात िाढ िरण्याबाबत
(२)

*

९ श्री.हे मत
ां टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.आनांद

ठािूर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.विक्रम िाळे ,

श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अरुणिािा जगताप, अॅड.हुस्नबानू खशलफे, श्री.रामहरी
रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अमरनाथ राजरू िर, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.अशोि

ऊफच भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, डॉ.िजाहत शमर्ाच,

श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.अांबादास
दानिे,

श्री.प्रिाश

गजशभये,

श्री.जनादच न

चाांदरू िर,

श्री.मोहनराि

िदम,

श्री.अननल भोसले, श्री.विलास पोतनीस, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्ता्य
सािांत, श्री.धगरीशचांर व्यास : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४७३६८ ला ददनाांि १

जुल,ै २०१९ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय मदहला ि
बालवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) केंद्र िासनाने माहे सप््ें बर, २०१८ मध्ये राज्यातील अींगणवाडी सेपवका,
समनी

अींगणवाडी

सेपवका

व

मदतनीस

याींच्या

मानधनात

अनक्र
ु मे

रुपये १५००/-, रुपये १२००/- व रुपये ७५०/- एवढया रकमेची वाढ जाहीर केली
असन
ू या मानधन वाढीबाबत रुपये २५३ को्ी िासनाकडे थककत असल्याचे
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तसेच माहे नोव्हें बर-डडसेंबर, २०१९ या दोन मदहन्याींचे वेतन अदा करण्यात

आले नसल्याची बाब ददनाींक २ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास
ननदिगनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, पालघर जजल््यातील ५,५८६ अींगणवाडी सेपवका, समनी अींगणवाडी
सेपवका आणण मदतनीस याींचे दोन मदहन्याींचे मानधन आणण मागील दहा

मदहन्याींचे वाढीव मानधन थकीत असल्याची बाब वसई तालक्
ु यातील एका

राजकीय पक्षाच्या त थाननक पदागधकाऱ्याने ददनाींक ०६ जानेवारी, २०२० रोजी
वा त्यासम
ु ारास मा.मख्
ु यमींिी याींना व मब
ुीं ई, ठाणे जजल््यातील अींगणवाडी

सेपवकाींबाबत मा.मदहला व बालपवकास मींिी, मा.मदहला व बालपवकास
राज्यमींिी, प्रधान सगचव, मदहला व बालपवकास पविाग, अध्यक्षा, राज्य

मदहला आयोग याींच्याकडे ददनाींक १९ ऑगत ्, २०१९ वा त्यासम
ु ारास
‘समथगन’ सींत थेने लेखी ननवेदनाद्वारे ननदिगनास आणून ददली, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सदर मानधन वाढ समळण्याबाबत तसेच पें िन व इतर
प्रलींत्रबत मागण्याबाबत िासनाचे लक्ष वेधण्यासाठव परिणी जजल््यासह

मराठवाडा िागातील व राज्यातील इतर जजल्हयाींमध्ये अींगणवाडी कमगचाऱ्याींनी

माहे ऑगत ्, २०१९ मध्ये जेलिरो आींदोलन केले होते तसेच ददनाींक

८ जानेवारी, २०२० रोजी दे िव्यापी बींद करण्याचा इिारा ददला असल्याचे
आढळून आले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, राज्यातील अींगणवाडी सेपवका व इतर सींबगीं धत कमगचारी

याींच्या असींतोषाची दखल घेऊन सदर कमगचाऱ्याींना थककत वेतन, वाढीव

मानधन अदा करण्यासींदिागत व त्याींच्या अन्य प्रलींत्रबत मागण्या मान्य
करण्याबाबत िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१), (२), (३), (४) व (५) हे अींित: खरे
आहे .

एकाजत्मक बालपवकास सेवा योजना आयक्
े डून उपलब्ध
ु तालय याींचक

अनद
ु ानातन
ू

अमरावती,

नागपरू

व

कोकण

पविागातील

अींगणवाडी

कायगकत्याांचे माहे नोव्हें बर, २०१९ चे मानधन केंद्र िासनाच्या PFMS
प्रणालीद्वारे ददनाींक ०१/०१/२०२० रोजी अदा करण्यात आले आहे .
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मानधन बाबीवरील परु े िा अनद
ु ानाअिावी उवगररत पण
ु े, नासिक व

औरीं गाबाद पविागातील अींगणवाडी कमगचाऱ्याींचे माहे नोव्हें बर, २०१९ या

मदहन्याचे मानधन तसेच सवग पविागातील माहे डडसेंबर, २०१९ या मदहन्याचे
मानधन प्रलींत्रबत होते. परीं त,ु सद्य:जत थतीत सवग पविागातील अींगणवाडी

कमगचाऱ्याींचे माहे नोव्हें बर-डडसेंबर, २०१९ व माहे जानेवारी, २०२० चे ननयसमत
मानधन अदा करण्यात आलेले आहे .

केंद्र िासनाने मींजूर केलेल्या मानधन वाढीनस
ु ार राज्यात अींगणवाडी

सेपवका, मदतनीस व समनी अींगणवाडी सेपवका याींच्या मानधनात ददनाींक
१ ऑक््ोबर, २०१८ पासन
ू वाढ करण्यास िासन ननणगय, ददनाींक १६ ऑगत ्,

२०१९ अन्वये मींजूरी दे ण्यात आली आहे . त्यानस
ु ार माहे ऑगत ्, २०१९
पासन
ू वाढीव मानधन अदा करण्यात आले आहे . तत्पव
ु ीचा वाढीव मानधनाचा
फरक माहे

माचग, २०२० च्या पदहल्या आठवड्यापयांत अदा करण्याची

कायगवाही एकाजत्मक बालपवकास सेवा योजना आयक्
े तरावरुन
ु तालय याींचत 
करण्यात येत आहे .

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

राज्यात पॅशलएदटव्ह िेअर सेंटर सुरु िरण्याबाबत
(३)

*

१९८ श्री.जगन्द्नाथ शशांदे, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.किरण पािसिर :

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

(१) केंद्र िासनाने ककगरोग, एच.आय.व्ही. बागधत तसेच इतर दध
ु रग आजार
झालेल्या रुगणाींच्या वेदना कमी करण्यासाठव मोठ्या प्रमाणात पविेष उपचार

(पॅसलएद्व्ह सें्र) केंद्राची उिारणी करण्याची सन २०१२ मध्ये योजना
आखली असताना राज्यात सावगजननक आरोगय पविागाकडून या योजनेद्वारे

पॅसलएद्व्ह केअर सें्र उिारण्याचे काम सींथगतीने सरु
ु आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, मागील ७ वषागच्या काळात केवळ ८ जजल््यात पॅसलएद्व्ह
केअर सें्र सरु
ु करण्याची प्रकक्रया सींथगतीने सरु
ु असल्याचे ददसन
ू येत आहे,
हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, राज्यात १९ जजल््यात ही योजना सरु
ु करण्याचे ननयोजन
असताना सन २०१४-२०१५ पयांत अमरावती, गडगचरोली, चींद्रपरू , िींडारा,

सातारा व नींदरु बार या सहा जजल््यात तसेच सन २०१८-२०१९ मध्ये केवळ

वधाग आणण वासिम या दोन जजल््यात ही केंद्र सरु
ु करण्यास फक्त मींजरु ी
दे ण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, राज्याच्या उवगररत जजल््यात पॅसलएद्व्ह केअर सें्र सरु
ु
करण्याबाबत झालेल्या पवलींबाबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,

चौकिीत काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने पॅसलएद्व्ह केअर सें्र सरु
ु ग
ु
करण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.राजेश टोपे : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.

केंद्र िासनाच्या राषरीय पॅसलएद्व्ह केअर कायगक्रम अींतगगत ददनाींक

१५ जून, २०१३ च्या िासन ननणगयान्वये राज्यामध्ये पॅसलएद्व्ह केअर

कायगक्रम ्प्या्प्याने राबपवण्यात येत असन
ू सद्य:जत थतीत राज्यातील १७
जजल््याींमध्ये हा कायगक्रम कायागजन्वत आहे .

(४) केंद्र िासनाच्या मींजूरीच्या अधीन राहून पढ
ु ील पाच वषागत ्प्या्प्याने
राज्याचे उवगररत सवग जजल्हे समापवष् करण्याचे ननयोजन केले आहे .
(५) प्रचन उद्िवत नाही.

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

नागपूर जजल््यातील जजल्हा पररषद शाळाांच्या
िगचखोल्याांची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत

(४)

*

३६३ श्री.धगरीशचांर व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार,

श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय ग्रामवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) नागपरू जजल््यातील जजल्हा पररषद िाळे च्या १७० वगगखोल्या धोकादायक
असल्याची बाब माहे नोव्हें बर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगनास आली,
हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सींरचनात्मक लेखापरीक्षणानस
ु ार १७० वगगखोल्या धोकादायक

तर ६२५ वगगखोल्या पडक्या त वरुपात असन
ू सिवापरू व कुही तालक्
ु यात अिा
धोकादायक िाळाींची सींख्या अगधक आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, रुपये २७ को्ी खननज प्रनतषठान तर रुपये १७ को्ीींची
तरतद
ू जजल्हा ननयोजन ससमतीमधून करण्याचे ठरले आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या
अनष
ीं ाने वगगखोल्याींच्या दरु
ु ग
ु त ती व पन
ु बाांधणीबाबत कोणती कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.हसन मश्र
ु ीफ : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) होय, हे अींित: खरे आहे . ६२५ वगगखोल्या दरु
ु त तीयोगय आहे त. तसेच,

सिवापरू व कुही तालक्
ु यात अनक्र
ु मे २४ व २१ अिा एकूण ४५ वगगखोल्या
धोकादायक आहे त.

(३) होय, हे अींित: खरे आहे . खननज प्रनतषठान मधन
ु रुपये ५.२७ को्ीच्या
मींजूर कामाचे ननयोजन आहे .

(४) िाळातील धोकादायक वगगखोल्याींची दरु
ु त ती व बाींधकामाचे ननयोजन
करण्यात आले आहे त.

(५) प्रचन उद्िवत नाही.

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

ठाणे जजल्हा सामान्द्य रुग्णालयात ररक्त पदे भरण्याबाबत
(५)

*

८९१ श्री.रविांर फाटि, श्री.सजु जतशसांह ठािूर : सन्माननीय सािचजननि

आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ठाणे जजल्हा सामान्य रुगणालयात वगग-१ मधील डॉक््राींची १९ पैकी १३
पदे ररक्त असन
ू रुगणालयात डॉक््राींची सींख्या सहाच असल्याने रुगणाींची
गैरसोय

होत

असल्याचे

माहे

जानेवारी,

ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

२०२०

मध्ये

वा

त्यादरम्यान
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(२) असल्यास, सदर रुगणालयात पररसेपवकाींची १४ पदे , सलपपक आणण
ताींत्रिक वगागची २१ पदे ररक्त असल्याचेही ननदिगनास आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, सदर रुगणालयात पदे ररक्त राहण्यामागची कारणे काय
आहे त,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने जजल्हा सामान्य रुगणालयात ररक्त पदे
ु ग
िरण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.राजेश टोपे : (१) हे अींित: खरे आहे .

जजल्हा रुगणालय ठाणे येथे महाराषर वैद्यकीय व आरोगय सेवा,

ग्-अ (वेतन मॅरीक्स मधील वेतन त तर २० : ५६१००-१७७५००) मधील

१९ पदे व (वेतन मॅरीक्स मधील वेतन त तर २३ : ६७७००-२०८७००) मधील
वैद्यकीय अगधकाऱ्याींची ३३ पदे अिी एकूण ५२ पदे मींजूर आहे त. त्यापैकी
३९ पदे िरलेली आहे त.

तसेच आयपीएचएस अींतगांत १३ पविेषज्ञाच्या सेवा उपलब्ध करुन

दे ण्यात आल्या आहे त.

कायगरत वैद्यकीय अगधकारी व पविेषज्ञाींमाफगत रुगण सेवा परु पवण्यात

येत आहे .

(२) हे अींित: खरे आहे .

जजल्हा रुगणालय, ठाणे येथील पररसेपवकाींची एकूण २५ पदे मींजूर

असन
ू त्यापैकी २२ पदे िरलेली आहे त व ३ पदे ररक्त आहे त. तसेच सलपपक

व ताींत्रिक सींवगागतील एकूण ८९ पदे मींजूर असन
ू त्यापैकी ६८ पदे िरलेली
आहे त व २१ पदे ररक्त आहे त. जजल्हा रुगणालय ठाणे येथील ग्-क
सींवगागतील एकूण ३१५ मींजरू पदापैकी २६४ पदे िरलेली आहे त.

(३) राज्यात पविेषज्ञ सींवगागत वैद्यकीय अगधकारी उपलब्ध होत नाहीत.

तसेच सलपपक वगीय पदिरतीवर िासन ननबांध असल्याने ही पदे ररक्त
आहे त.

(४) चौकिी करण्याचा प्रचन उद्िवत नाही.
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महाराषर वैद्यकीय व आरोगय सेवा, ग्-अ (वेतन मॅरीक्स मधील

वेतन त तर २३ : ६७७००-२०८७००) मधील पविेषज्ञ सींवगागतील ररक्त पदे
पदोन्नतीने व नामननदे िनाने िरण्याची कायगवाही सरु
ु आहे.

तसेच ग्-क सींवगागतील पदे पदोन्नतीने व नामननदे िनाने िरण्याची

कायगवाही उपसींचालक, आरोगय सेवा, मब
ुीं ई मींडळ ठाणे याींचेत तरावर सरु
ु आहे .
(५) प्रचन उद्िवत नाही.

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

मुांबईतील िस्तू ि सेिािर विभागात िायचरत असलेल्या िां्ाटी
िमचचाऱयाांना िायमस्िरुपी सेिेत सामािून घेण्याबाबत

(६)

*

१७५ श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िाजा

बेग, श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय उप मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई येथील वत तू व सेवाकर पविागात कायगरत असलेल्या ७०० कींिा्ी
कमगचाऱ्याींना कायम सेवेत सामावन
ू घेण्याबाबत ददनाींक २१ व २४ जून, २०१९
रोजी आझाद मैदान येथे मक
ू धरणे आींदोलन केले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त कींिा्ी कमगचाऱ्याींना सेवेत कायम करण्याबाबत महाराषर

राज्य कींिा्ी कमगचारी सींघ्ना, मब
ींु ई तसेच लोकप्रनतननधीींनी िासनास
ननवेदने ददली आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या
अनष
ीं ाने सदर कींिा्ी कमगचाऱ्याींना वत तु व सेवाकर पविागामध्ये कायम
ु ग

त वरुपी सेवेत सामावन
ू घेण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अजजत पिार : (१) होय.
(२) होय.

(३) वत तू व सेवाकर पविागामध्ये कींिा्ी सलपपक ननयक्
ु त केले जात नाहीत

तर, बाहययींिणेद्वारे सलपपकाच्या सेवा घेण्यासाठव पवदहत पध्दतीने ई-ननपवदा
प्रकक्रया राबवन
कींिा्दाराची ननयक्
ू
ु ती करण्यात येत.े सदर कींिा्दार हे
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बाहययींिणेद्वारे

कमगचाऱ्याींची सेवा परु पवत असतात. सदर कमगचारी हे

कींिा्दाराच्या आत थापनेवर कायगरत असन
ू त्याींची नेमणूक कींिा्दाराकडून
पविागाच्या कायागलयामध्ये करण्यात येत.े त्याींची ननयक्
ु ती करणे, त्याींना

वेतन दे णे तसेच त्याींची सेवा खींडीत करणे या बाबी कींिा्दाराच्या त तरावरुन
केल्या जातात. त्यामळ
ु े वत तू व सेवाकर पविागामध्ये बाहययींिणेद्वारे सेवा
घेतलेल्या

सलपपकाींना

अपेक्षक्षत नाही.

सेवत
े

(४) प्रचन उद्िवत नाही.

कायमत वरुपी

सामावन
ू

घेण्याची

कायगवाही

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

राज्यातील शासिीय-ननमशासिीय िमचचाऱयाांना जुनी
ननित्ृ तीिेतन योजना पि
च त लागू िरण्याबाबत
ू ि

(७)

*

५११ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांर व्यास,

श्री.अब्दल्
ां
टिले, श्री.विक्रम
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हे मत
िाळे : सन्माननीय उप मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील िासकीय-ननमिासकीय कमगचाऱ्याींना ददनाींक १ नोंव्हे बर, २००५
पासन
ू नवीन पररिापषत अींिदान सेवाननवत्ृ तीवेतन योजना (डी.सी.पी.एस.)

रद्द करून महाराषर नागरी सेवा (ननवत्ृ तीवेतन) ननयम १९८२ (जुनी पें िन) व
महाराषर नागरी सेवा (ननवत्ृ ती वेतनाचे अींिरािीकरण) ननयम १९८४ पव
ग त
ू व
लागू करण्याबाबत लोकप्रनतननधीींनी मा.मख्
ु यमींिी याींना ददनाींक

डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

दय्ु यम

न्यायालयातील

न्यानयक

अगधकाऱ्याींना

१६

जन
ु ी

ननवत्ृ तीवेतन योजना लागू करावी असे आदे ि सवोच्च न्यायालयाने ददले
आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

कमगचाऱ्याींप्रमाणे

उक्त

प्रकरणी

िासनाने

िासकीय-ननमिासकीय

चौकिी

कमगचाऱ्याींना

करुन
जुनी

न्यायालयीन

ननवत्ृ तीवेतन

योजना लागू करण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.अजजत पिार : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) व (४) न्यायालयीन कमगचाऱ्याींप्रमाणे िासकीय-ननमिासकीय कमगचाऱ्याींना
जन
ु ी

ननवत्ृ तीवेतन

पवचाराधीन नाही.

योजना

लागू

करण्याबाबताचा

प्रत ताव

िासनाच्या

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

अशलबाग (जज.रायगड) येथे जजल्हा सामान्द्य रूग्णालयामध्ये
रुग्णाांना सोयी सवु िधा पुरविण्याबाबत
(८)

*

८९० श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब

िल्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) असलबाग (जज.रायगड) येथे जजल्हा सामान्य रूगणालयामध्ये प्राथसमक
उपचारासाठव येणाऱ्या अपघातरस्त त रुगणाींना अपऱ्ु या सोयी सपु वधा, त वच्छतेचा

अिाव तसेच आधनु नक यींिसामरस्
ु ी उपलब्ध नसल्याने उपचारापासन
ू वींगचत
रहावे लागत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जजल्हा सामान्य रुगणालयातील अपघात पविागामध्ये उपलब्ध
असलेल्या जागेत दोन कॉ् उपलब्ध असन
ू तेथे त वच्छतागह
ु े
ृ े नसल्यामळ
रुगणाींच,े काम करणाऱ्या डॉक््र व इतर कमगचाऱ्याींचे आरोगय धोक्यात आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, जजल्हा सामान्य रुगणालयात अपघात पविागासाठव असलेली
जागा वषगिरात तीन वेळा बदलण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन जजल्हा रूगणालयात
अपघातासह प्राथसमक उपचारासाठव येणाऱ्या रूगणाींना चाींगली आरोगय सेवा

समळण्याच्यादृष्ीने तसेच रूगणालयातील दरु वत था दरु करण्याबाबत कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे .

(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.राजेश टोपे : (१) हे खरे नाही.
जजल्हा

रुगणालय

असलबाग

येथे

२००

खा्ाींच्या

ननकषानस
ु ार

यींिसामरस्
ु ी उपलब्ध आहे . उपचाराथग आलेला कोणताही रुगण रुगणसेवेपासन
ू
वींगचत रादहलेला नाही.

(२) अपघात कक्षात त वच्छतागह
ृ नसल्याने रुगणाींचे काम करणाऱ्या डॉक््र व
इतर कमगचाऱ्याींचे आरोगय धोक्यात आहे, हे म्हणने खरे नाही. रुगणालयात
त वच्छतागह
ृ उपलब्ध आहे .
(३) हे खरे आहे .

अपघात पविाग पव
ू ी ज्या दठकाणी कायागजन्वत होता. त्या पविागाचे

नत
ु नीकरणाचे कामकाज चालू होते, म्हणून सदरचा कक्ष लगतच्या रामा

केअर यनु न्च्या कक्षामध्ये तात्परु त्या त वरुपात कायागजन्वत केलेला होता.
डायसलसीस पविागामध्ये यापव
ु ी ४ डायसलसीस मिीन कायागजन्वत होत्या
तद्नींतर

७

डायसलसीस

मिीन

उपलब्ध

झाल्याने

जागे

अिावी

सदर

कक्षामध्ये मिीन कायागजन्वत करणे िक्य नव्हते. डायसलसीस समोरील
रामाकेअर यनु न्च्या कक्षामध्ये परु े िी जागा असल्यामळ
ु े डायसलसीस पविाग

त थलाींतरीत करण्यात आलेला आहे . पव
ू ीच्या डायसलसीस पविागाच्या कक्षात
फेरफार व दरु
ु त ती करुन तेथे अपघात कक्ष रुगणसेवेसाठव कायागजन्वत
करण्यात आलेला आहे .

(४) व (५) प्रचन उद्िवत नाही.

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

जैतापूर प्राथशमि आरोग्य िेंर ि उपिेंरात
िमचचाऱयाांची पदे ररक्त असल्याबाबत

(९)

*

६४ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय ग्रामवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१)

जैतापरू

(ता.राजापरू ,

जज.रत्नागगरी)

प्राथसमक

आरोगय

केंद्र

व

त्याअखत्याररतील ६ उपकेंद्रात कमगचाऱ्याींची पदे ररक्त असल्यामळ
ु े त्या
पररसरातील रस्ामीण जनतेस औषधोपचारापासन
ू वींगचत रहावे लागत आहे , हे
खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, जैतापरू प्राथसमक आरोगय केंद्रात दोन वैद्यकीय अगधकाऱ्याींची
आवचयकता असतानाही तेथे एकच वैद्यकीय अगधकारी कायगरत असन
ू दस
ु रा
वैद्यकीय अगधकारी रुजू झालेला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर आरोगय केंद्रात आरोगय सहाजय्यका आणण औषध

ननमागण अगधकारी (फामागसीत ्) ही महत्वाची पदे ररक्त असन
ू डोंगर जानिी,
जानिी पडवे आदी केंद्रातील कमगचाऱ्याच्या जागा ररक्त आहे त, हे ही खरे
आहे काय

(४) असल्यास, सदर ररक्त पदे न िरण्याची कारणे काय आहे त,

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने सवग ररक्त पदे पवनापवलींब िरून गरीब
ु ग

रुगणाींना चाींगली आरोगय सेवा उपलब्ध करुन दे ण्याच्यादृष्ीने कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे , नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय
आहे त ?

श्री.हसन मश्र
ु ीफ : (१) अींित: खरे आहे .

प्राथसमक आरोगय केंद्र, जैतापरू व त्या अींतगगत ५ उपकेंद्रातील एकूण

२४ पदाींपक
ै ी ७ पदे ररक्त आहे त. कायगरत असलेल्या कमगचाऱ्याींना अनतररक्त
कायगिार दे वन
ू , आरोगय सेवा परु पवण्यात येत आहे .

(२) जैतापरू प्राथसमक आरोगय केंद्रात २ वैद्यककय अगधकाऱ्याींची पदे िरलेली

आहे त. त्यापैकी १ वैद्यककय अगधकारी कायगरत असन
दस
ू
ु रे वैद्यककय
अगधकारी सध्या प्रसत
ु ी रजेवर आहे त.
(३) होय.

तथापप, ररक्त पदाींचा अनतररक्त कायगिार नजीकच्या उपकेंद्रातील

कमगचाऱ्याींना दे ण्यात आला आहे .

(४) व (५) सद्य:जत थतीत मेगा पदिरती २०१९ अींतगगत सवग जजल्हा
पररषदे कडील ग् क सींवगागतील ररक्त पदाींची पदिरतीची कायगवाही सरू
ु आहे .
-----------------
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पुणे येथील ससुन रूग्णालयातील हृदयरोग शास्् विभागामधील
पदे भरण्याबाबत तसेच आयसीयू विभाग सुरु िरण्याबाबत

(१०)

*

१०६५ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई

जगताप, श्री.जनादच न चाांदरू िर, अॅड.हुस्नबानू खशलफे, डॉ.िजाहत शमर्ाच,
श्री.मोहनराि िदम, श्री.अमरनाथ राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.जयांत

पाटील : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) पण
रूगणालयातील
ु े येथील बी.जे.मेडीकल अींतगगत असलेल्या ससन
ु
हृदयरोग

िात ि

पविागामध्ये

वाढत्या

िहरीकरणामळ
ु े

रूगणाींची

सींख्या

वाढल्याने तेथील सहयोगी प्राध्यापकाींच्या पदासह हृदयरोग तज्ञाींची अनेक पदे

ररक्त असन
ू आयसीयू पविाग २४ तास कायगरत नसल्याने अनेक रुगणाींना

वेळेवर उपचार समळत नसल्याचे ददनाींक ९ सप््ें बर, २०१९ रोजी वा
त्यासम
ु ारास ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बी.जे.मेडीकल अींतगगत असलेल्या ससन
रूगणालयामधील
ु
हृदयरोग िात ि या पविागामध्ये असलेली ररक्त पदे िरण्याबाबत व सहयोगी

प्राध्यापक याींच्या पदननसमगतीचा प्रत ताव बी.जे.मेडीकलच्या औषध वैद्यक
िात ि पविागाकडून िासनाला दे ण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सींबगीं धत पविागाकडून बी.जे.मेडीकल अींतगगत असलेल्या ससन
ु

रूगणालयामधील हृदयरोग िात ि या पविागाकडून सादर करण्यात आलेल्या
उक्त प्रत तावावर तसेच आयसीयू पविाग सरु
ु करण्याबाबत कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अशमत विलासराि दे शमख
ु : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) यासींदिागत िासनास अद्याप प्रत ताव प्राप्त झालेला नाही.
(४) प्रचन उद्िवत नाही.

-----------------
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स्िामी रामानांद तीथच िैद्यिीय महाविद्यालय ि रुग्णालयात
डॉक्टर उपजस्थत राहत नसल्याबाबत
(११)

*

१२१६ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

त वामी

रामानींद

तीथग

वैद्यकीय

महापवद्यालय

व

रुगणालय

(ता.अींबाजोगाई, जज.बीड) येथे जजल्हा व जजल््याबाहे रील रुगण मोठ्या

प्रमाणात उपचाराकरीता येत असन
ू या रुगणालयातील डॉक््र, अगधकारी व
कमगचारी याींची पदे योगय प्रमाणात िरलेली असन
ू ही रुगणाींच्या पवपवध

प्रकारच्या तपासण्या, औषधे, रक्त, ित िकक्रया व इतर उपचाराकरीता त्याींना

या रुगणालयातील डॉक््र व कमगचारी खाजगी रुगणालयात जाण्याचा सल्ला
दे तात, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर डॉक््र अींबाजोगाई व इतर िहरातील त्याींच्या खाजगी
रुगणालयामळ
ु े

उक्त

रुगणालयातील

सेवेवर

उपजत थत

न

रहाण्यासाठव

सींगनमताने वररषठाींना त्याींच्या पगारातील ५०% रक्कम दे ऊन आगथगक
गैरव्यवहार करतात, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने डॉक््र व इतर सींबगीं धताींवर कोणती
ु ग
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अशमत विलासराि दे शमख
ु : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) प्रचन उद्िवत नाही.

(४) प्रचन उद्िवत नाही.
-----------------
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िसबा (ता.महागाि, जज.यितमाळ) येथील पाथ्रडदे िी-िडगाांि
रस्त्याचे िाम ननिृष्ट्ट दजाचचे असल्याबाबत
(१२)

*

११०४ प्रा.जोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय ग्रामवििास मां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कसबा (ता.महागाव, जज.यवतमाळ) येथील पाथ्रडदे वी-वडगाींव रत त्याचे

काम ननकृष् दजागचे होत असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रत त्याचे काम एक वषागपासन
ू मख्
ु यमींिी रस्ाम सडक
योजनेतन
ू करण्यात येत असन
ू पण
ू ग झालेला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या कामात ससमें ्, पाण्याचा वापर न करता मातीसमश्रीत
मरु
ु म व गगट्टी याचा वापर करण्यात आला असल्याचा आरोप रस्ामत थाींनी

केला असन
ू सावळा, सावींगी, वडगाींव येथील नागररकाींना याचा िास सहन
करावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या
अनष
ीं ाने ननकृृ्ष् दजागचे काम करणाऱ्या कींिा्दारापवरुध्द कारवाई करुन
ु ग
अन्य कींिा्दाराकडे सदर रत त्याचे काम दे ण्याबाबत कोणती कायवागही केली
वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.हसन मश्र
ु ीफ : (१) सदर कामाबाबत गावकऱ्याींचे ननवेदन प्राप्त झाले आहे
हे खरे आहे . तथापप, सदर काम ननकृष् दजागचे आहे हे खरे नाही.
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) हे खरे नाही.

सदर कामाची २ SQM याींनी गण
ु वत्ता तपासणी केली असन
ू त्याींनी

कामास समाधानकारक िेरा ददलेला आहे .
(४) व (५) प्रचन उद्िवत नाही.

-----------------
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राज्यात ििचरोगाच्या रुग्णाांना सुविधा शमळण्याबाबत
(१३)

*

५२४ अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुिे,

श्री.सदाशशि

श्री.रामननिास

खोत,

शसांह,

श्री.विजय

श्रीमती

ऊफच

भाई

जस्मता

धगरिर,

िाघ,

श्री.प्रविण

श्री.रमेशदादा

दरे िर,

पाटील,

श्री.विनायिराि मेटे, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्री.जनादच न चाांदरू िर, अॅड.हुस्नबानू खशलफे,
डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.मोहनराि िदम, श्री.अमरनाथ राजरू िर, श्री.सजु जतशसांह
ठािूर, श्री.अननल भोसले : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण
मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात गेल्या तीन वषागत ककगरोगाचे रुगण व मत्ृ यू यामध्ये अनक्र
ु मे

११ हजार ३०६ व ५ हजार ७२७ इतकी वाढ झाल्याचे तसेच सींपण
ू ग दे िाच्या
तल
ु नेत एक्या महाराषरात ९ ्क्के इतके कॅन्सरचे रुगण आढळले असल्याचे
नॅिनल सें्र फॉर डडसीज इन्फॉमेद्क्स ॲण्ड ररसचग नॅिनल कॅन्सर रजजत री
प्रोरस्ॅम याींनी सादर केलेल्या आकडेवारीवरुन माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ककगरोगाच्या रुगणाींच्या प्रमाणात ११ लाख ५७ हजार इतकी
वाढ झाली असन
ू उपचारासाठव िहरात येणाऱ्या रुगणाींचा वाया जाणारा वेळ,

खचग व त्याींची होत असलेली गैरसोय कमी करण्यासाठव राज्यातील सवग

जजल््यात केमोथेरपी उपचार सरू
ु करण्याची घोषणा मा.सावगजननक आरोगय
मींिी याींनी माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(३)

असल्यास,

राज्यात

सध्या

११

जजल््याींमध्ये

उपलब्ध

असलेल्या

केमोथेरपी या सपु वधेचा लाि काही जजल््याींना होत नसन
ू ज्या जजल््यात
केमोथेरपी सपु वधेचा लाि रुगणाींना होत नाही त्यादठकाणी िासन सपु वधा
उपलब्ध करून दे णार आहे काय,

(४) असल्यास, रत्नागगरी येथे केमोथेरपी केंद्रास मान्यता समळूनही ते कायगरत
झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(५) राज्यात ककगरोगाच्या रुगणाींची सींख्या अगधक असन
ू डॉक््राींची सींख्या

कमी असल्याने रुगणाींची गैरसोय होत असन
ू तीन हजार रुगणाींमागे एक तज्ञ
डॉक््र असल्याची मादहती क्षेिातील (होप ऑफ लाईफ) तज्ञाींनी ददली आहे , हे
खरे आहे काय,

(६) असल्यास, राज्यात ककगरोग ननदानासाठव रुगणालय, तज्ञ डॉक््राींची
सींख्या,

इतर

कमगचारी

व

ित िकक्रया

करण्यासाठव

सजगनची

सींख्या

वाढपवण्याबाबत तसेच इतर जजल््याींमध्ये केमोथेरपी केंद्र सरू
ु करण्याबाबत
िासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे , नसल्यास,
पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.राजेश टोपे : (१) नॅिनल सें्र फॉर डडसीज इन्फॉमेद्क्स याींनी प्रससध्द

केलेल्या मादहतीनस
ु ार महाराषरात सन २०१९ मध्ये ककगरोगाचे ११३०६ रुगण
आढळले व ५७२७ मत्ृ यू झाले आहे त.
(२) व (३) हे खरे आहे .

दे िामध्ये ११ लाख ५७ हजार रुगण आढळले असन
ू राज्यातील ३६

जजल््याींपक
ै ी ११ जजल्हा रुगणालयामध्ये केमोथेरपीची सपु वधा उपलब्ध आहे .
उवगररत

जजल््याींमधील

रुगणाींना

महात्मा

जोनतबा

फुले

जन

आरोगय

योजनेंतगगत नोंदणीकृत खाजगी रुगणालयात सपु वधा उपलब्ध करुन दे ण्यात
आली आहे .

(४) हे खरे नाही.

रत्नागगरी जजल्हा रुगणालयात केमोथेरपी केंद्र कायागजन्वत असन
ू सन

२०१९-२०२० मध्ये माहे जानेवारी, २०२० पयांत ४५ रुगणाींना केमोथेरपीची
सपु वधा दे ण्यात आली आहे .

(५) राज्यात ककगरोगी रुगणाींच्या तल
ु नेत तज्ञ डॉक््राींची सींख्या कमी आहे हे
खरे

आहे . परीं तु होप फॉर लाईफ फाऊींडेिन याींनी महाराषर राज्यात

असींसगगजन्य आजाराबाबत अभ्यास केलेला आहे, असे आढळून आलेले नाही.

(६) राषरीय ककगरोग, मधुमेह, ह्रदयरोग व पक्षाघात प्रनतबींध व ननयींिण
कायगक्रमाींतगगत सन २०१८-२०१९ या आगथगक वषागत राज्य असींसगगजन्यरोग

ननयींिण कायगक्रमाींतगगत राज्यातील ११ जजल््याींमध्ये जजल्हा रुगणालय येथे
कॅन्सर डे केअर सें्र (ककमोथेरपी यनु न्) त थापन करण्यात आले आहे त.
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सदर जजल््यामधील कफजीसियन व त ्ाफ नसग याींना ्ा्ा मेमोररयल

हॉजत प्ल, मब
ुीं ई येथे एक मदहन्याचे ककमोथेरपीबाबतचे प्रसिक्षण दे ण्यात
आले आहे . आतापयांत राज्यातील १६ जजल््यामधील जजल्हा रुगणालय येथील
कफजीसियन व त ्ाफ नसग याींना ककमोथेरपी प्रसिक्षण ्ा्ा मेमोररयल

हॉजत प्ल, मब
ुीं ई येथे दे ण्यात आले. उवगररत २० जजल््यातील जजल्हा रुगणालय

येथील कफजीसियन व त ्ाफ नसग याींना सन २०२०-२०२१ पयांत प्रसिक्षण
दे ण्याचे ननयोजन आहे व इतर जजल््यामध्ये प्रसिक्षक्षत मनषु यबळाच्या

उपलब्धतेनस
ु ार ककमोथेरपी सपु वधा उपलब्ध करुन दे णेबाबत कायगवाही सरु
ु
आहे .

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

राज्यामध्ये सपचदांश र्ालेल्या रुग्णाला िेळेिर उपचार शमळण्याबाबत
(१४)

*

रुपनिर,

६१६ आकिच.अनांत गाडगीळ, श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्री.रामहरी
अॅड.हुस्नबानू

डॉ.िजाहत शमर्ाच,

खशलफे,

श्री.अमरनाथ

प्रा.जोगेन्द्र

राजूरिर,

ििाडे,

श्री.शरद

डॉ.सध
ु ीर ताांबे :

रणवपसे,

सन्माननीय

सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) राज्यातील िासकीय रुगणालयात सपगदींिावर उपचारासाठव औषधाींसह सवग

सोयी-सपु वधा परु पवण्यात आल्या असल्या तरी रुगणाींना माि वेळेत उपचार
समळत नसल्याने रस्ामीण िागातील रुगणाींना माींत्रिकाींचा आधार घ्यावा लागत
असल्याचे ददनाींक १६ ऑक््ोबर, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदिगनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रायगड जजल््यात मागील ददड वषागत १२३६ जणाींना सपगदींि
झाला असन
ू त्यापैकी १५ रुगणाींचा मत्ृ यू झाला असल्याचे आढळून आले, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सपगदींि झालेल्या रुगणाला वेळेवर उपचार समळण्याबाबत
िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.राजेश टोपे : (१) हे खरे नाही.

जजल्हा रुगणालय, रायगड येथे सपगदींिावरील औषधाींसह सवग सोयी

सपु वधा उपलब्ध आहे त. तसेच रस्ामीण िागातील रुगणाींना माींत्रिकाींचा आधार

घ्यावा लागत असल्याची कोणतीही तक्रार जजल्हा िल्य गचककत्सक, रायगड
याींचेकडे प्राप्त झालेली नाही.
(२) हे अींित: खरे आहे .

रायगड जजल््यातील आरोगय सींत थाींमध्ये मागील ददड वषागत ३८९०

सपगदींिाच्या रुगणाींवर उपचार केले त्यापैकी ९ रुगणाींचा मत्ृ यू झालेला आहे .

(३) राज्यातील आरोगय सींत थाींमध्ये एकूण २०२१५७ सपगदींि लसीींचा साठा
उपलब्ध आहे . रायगड जजल््यात ६११० लससाठा सिल्लक आहे .

तसेच आपत्कासलन रुगणवादहकाींमाफगत नजजकच्या आरोगय सींत थेतन
ू

सपगदींि लसी उपलब्ध करुन ददल्या आहे त.
(४) प्रचन उद्िवत नाही.

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

गोंददया जजल््यातील िैद्यिीय महाविद्यालयात
अनेि उपिरणाांची िमतरता असल्याबाबत

(१५)

*

७९६ डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गोंददया जजल््यातील वैद्यकीय महापवद्यालयात अनेक उपकरणाींची
कमतरता असल्यामळ
ु े सम
ु ारे

११ को्ी रूपयाींची उपकरणे िासनाकडून

परु पवण्यात येत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जात त ककीं मतीची उपकरणे परु पवण्यात आली असन
ू ही गरीब व
गरजू रुगणाींना औषध समळत नसल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा

त्यादरम्यान ननदिगनास आली असन
त थाननक लोकप्रनतननधीींनी सींबगीं धत
ू
पविागाकडे मागणी करूनही कायगवाही होत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
ु ग
आहे,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.अशमत विलासराि दे शमख
ु : (१) हे खरे आहे .

गोंददया सींत थेस सन २०१७-२०१८ या आगथगक वषागपासन
पवपवध
ू

माध्यमातन
ू

यींिसामरस्
ु ी

खरे दी

करण्यासाठव

रुपये

१३,८१,००,३८७/-

ची

यींिसामरस्
ु ी खरे दी करण्यास प्रिासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या
आहे त.

(२) हे खरे नाही.

(३) प्रचन उद्िवत नाही.
(४) प्रचन उद्िवत नाही.

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

िस्तू ि सेिािर (जीएसटी) परताव्याची रक्िम
िेंर शासनािडून शमळण्याबाबत

(१६)

*

जगताप,

३०८ श्री.विलास पोतनीस, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई
अॅड.हुस्नबानू

खशलफे,

श्री.रामहरी

रुपनिर,

डॉ.सध
ु ीर

ताांबे,

श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादच न चाांदरू िर, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, आकिच.अनांत

गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.िजाहत शमर्ाच, डॉ.(श्रीमती) मननषा
िायांदे : सन्माननीय उप मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्य िासनाला रुपये १५ हजार ५५८ को्ी ५ लाख एवढी रक्कम केंद्र

िासनाकडून समळणारा राज्याचा दहत सा, आपत्ती व्यवत थापनाने केलेली

मागणी आणण जीएस्ीची क्षतीपत
ू ी इत्यादी कर परताव्याच्या त वरुपात येणे
बाकी असन
ू त्यापैकी माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये रुपये ४४०६ को्ी थकबाकी
राज्य िासनास समळाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तत्कालीन राज्य िासनाने माहे जुल,ै २०१९ मध्ये आलेल्या
परु ामळ
ु े

झालेल्या

नक
ु सानीबाबत

ददनाींक

१५

ऑक््ोबर,

२०१९

रोजी

रुपये ७२८८.०५ को्ी नक
ु सान िरपाई तसेच माहे ऑक््ोबर-नोव्हें बर, २०१९

मध्ये आलेल्या अवकाळी पावसामळ
ु े झालेल्या नक
ु सानीचा रुपये ७२०७.७९

को्ी दे ण्याचा प्रत ताव ददनाींक २२ नोव्हें बर, २०१९ रोजी केंद्र िासनाकडे
पाठपवला आहे, हे ही खरे आहे काय,

22

(३) असल्यास, केंद्र िासनाकडून राज्य िासनास जीएस्ी कर परताव्याची

रक्कम समळण्यास पवलींब लागण्याची कारणे काय आहे त तसेच, उवगररत
रक्कम वेळीच राज्य िासनास समळावी यासाठव कोणते प्रयत्न करण्यात आले
व त्याचे त वरुप काय आहे ?

श्री.अजजत पिार : (१) अींित: खरे आहे .

माहे ऑक््ोबर, २०१९ पयांत केंद्र िासनाकडून अपेक्षक्षत असलेला

राज्याचा दहत सा सम
ु ारे रुपये ६९४६.२९ को्ी व माहे नोव्हें बर, २०१९ पयांत
अपेक्षक्षत असलेली वत तू व सेवाकर नक
ु सान िरपाई रुपये ८६११.७६ को्ी
असे एकूण रुपये १५५५८.०५ को्ी येणे बाकी होते. केंद्र िासनाकडून

वरीलप्रमाणे येणे बाकी असलेल्या रुपये १५५५८.०५ को्ी रकमेमध्ये आपत्ती
व्यवत थापनाने केलेली मागणीचा समावेि नाही. केंद्र िासनाकडे नोव्हें बर,
२०१९

पयांत

प्रलींत्रबत

असलेली

वत तू

व

सेवा

कर

नक
ु सान

िरपाई

रुपये ८६११.७६ को्ीपैकी ददनाींक १६ डडसेंबर, २०१९ रोजी राज्य िासनास
रुपये ४४०६ को्ी इतकी वत तू व सेवा कर नक
ु सान िरपाई समळालेली आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) वत तू व सेवा कर (राज्याींना द्यावयाची नक
ु सान िरपाई) कायदा २०१७
च्या कलम ७ मध्ये, वत तू व सेवा कर कायद्याच्या अींमलबजावणीमळ
ु े

राज्याींना होणाऱ्या नक
ु सानीची िरपाई (Compensation) दे ण्याची तरतद
ू
आहे . त्यानस
ु ार दर दोन मदहन्याींनी केंद्र िासन राज्याना नक
ु सान िरपाईची
रक्कम अदा करत असते. वत तू व सेवा कर (राज्याींना द्यावयाची नक
ु सान

िरपाई) कायदा २०१७ च्या कलम ८ मध्ये सदर नक
ु सान िरपाईची प्रनतपत
ू ी
करण्यासाठव काही वत तव
ू र उपकर (Cess) आकारण्यात येतो. उपकराद्वारे

(Cess) गोळा झालेला महसल
ू , वत तू व सेवा कर Compensation Fund

मध्ये जमा होतो. सदर वत तू व सेवा कर Compensation Fund मधून केंद्र

िासन राज्याींना वत तू व सेवाकराची नक
ु सान िरपाई दे त असते. या आगथगक
वषागत आगथगक मींदीमळ
ु े बहुतेक सवग राज्याींच,े राज्य वत तू व सेवाकराचे
(SGST) कर सींकलन कमी झाल्यामळ
ु े वत तू व सेवाकराची नक
ु सान

िरपाईच्या रक्कमेची मागणी वाढली आहे . तसेच, काही वत तव
ू र आकारण्यात
येत असलेल्या उपकराचे (Cess) कर सींकलन सध्
ु दा कमी झाले आहे .
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त्यामळ
ु े केंद्र िासनाकडून राज्य िासनास वत तू व सेवाकराची नक
ु सान
िरपाई समळण्यास पवलींब होत आहे . मा.मख्
ु यमींिी महोदयाींच्या त वाक्षरीने
ददनाींक १०/१२/२०१९ रोजी मा.केंद्रीय अथगमि
ीं ी महोदयाींना वत तू व सेवा कराची

नक
ु सान िरपाई तसेच केंद्राकडून राज्याींना समळणारा कराचा दहत सा लवकरात
लवकर दे ण्याची पवनींती करण्यात आलेली आहे .
-----------------

राज्यात आयष्ट्ु यमान भारत योजनेतील जाचि अटीमळ
ु े
लाभाथींना या योजनेचा लाभ शमळत नसल्याबाबत

(१७)

*

९९९ डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप,

श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबानू खशलफे, डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.मोहनराि
िदम,

श्री.जनादच न

चाांदरू िर,

श्री.बाळाराम

पाटील,

श्री.दत्ता्य

सािांत,

श्री.विक्रम िाळे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४७००८ ला ददनाांि १८ जून, २०१९
रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब
िल्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात आयषु यमान िारत राषरीय त वत थ पवमा योजना राबपवण्यात येत
असन
ू केंद्राचा ६० ्क्के ननधी व राज्याचा ४० ्क्के ननधीचा गरीब व गरजु

रुगणाींना लाि समळावा यासाठव गेल्या ६ मदहन्यापासन
ू उक्त योजना खाजगी
इींन्िरु न्स कींपनीमाफगत कायगरत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आयषु यमान िारत ही योजना राज्यात कायागजन्वत करताींना
योजनेतील जाचक अ्ीमळ
ु े लािाथींना या योजनेचा लाि समळत नाही, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ही योजना कायागजन्वत झाल्यापासन
ू आतापयांत ककती गरीब व
गरजु रुगणाींना या योजनेचा लाि समळाला आहे,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.राजेश टोपे : (१) आयषु यमान िारत प्रधानमींिी जन आरोगय योजना व
महात्मा ज्योनतबा फुले जन आरोगय योजना ददनाींक २३ सप््ें बर, २०१८

पासन
ू एकत्रितपणे पवमा व हमी तत्वावर राज्यातील अींगीकृत िासकीय व
खाजगी रुगणालयामध्ये राबपवण्यात येत आहे . योजना केंद्र िासनाच्या
नॅिनल इन्िरु न्स कींपनीमाफगत राबपवण्यात येत आहे . सदर योजनेमध्ये

सामाजजक, आगथगक व जात जनगणना २०११ मधील ८३.७२ लक्ष कु्ुींबे
महाराषरातील लािाथी आहेत.
(२) हे खरे नाही.

योजनेंतगगत पाि लािाथींना १३०० उपचारासाठव ५ लाख रुपयाींपयांत

लाि अींगीकृत रुगणालयामधन
ू नन:िल्
ु क दे ण्यात येत आहे .

(३) ददनाींक २३/०९/२०१८ पासन
ू ९,३४,७०६ लािार्थयाांनी एकत्रित प्रधानमींिी
जन आरोगय योजना व महात्मा फुले जन आरोगय योजनेचा लाि घेतला

असन
ू त्यापैकी १४५२६ लािाथींना केवळ प्रधानमींिी जन आरोगय योजनेचा
लाि घेतला आहे .

(४) व (५) प्रचन उद्िवत नाही.

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

राज्यातील बालमत्ृ य,ू मातामत्ृ य,ू अभचि मुत्यू
ि उपजत मत्ृ यू रोखण्याबाबत

(१८)

*

५०७ अॅड.हुस्नबानू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अमरनाथ

राजूरिर,

डॉ.सध
ु ीर

ताांब,े

श्री.अशोि

ऊफच

भाई

जगताप,

श्री.आनांदराि पाटील, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.प्रविण दरे िर,

श्री.जनादच न चाांदरू िर, आकिच.अनांत गाडगीळ, श्री.जगन्द्नाथ शशांदे, श्रीमती
विद्या चव्हाण, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय सािचजननि
आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) केंद्र िासनाकडून प्रजनन व बाल आरोगय मोदहमें तगगत दरवषी रुपये २

हजार ७०० को्ीींचा ननधी समळूनही राज्यातील बालमत्ृ य,ू मातामत्ृ य,ू अिगक
मत्ु यू व उपजत मत्ृ यच
ू े सरासरी प्रमाण २२ ते २८ हजारापयांत असल्याचे माहे

जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, राज्य िासनाने सन २०१४ ते २०१९ यादरम्यान सदृ
ु ढ बालक

व ननरोगी माता याींच्यासाठव पवपवध योजनाींद्वारे रुपये ३,२३८ को्ी खचग
केलेले असतानाही या कालावधीत सम
ु ारे १,०९,६८३ बालकाींचा, तर ६,५११
गरोदर माताींचा मत्ृ यू झाला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच, केरळ, कनाग्कच्या तल
ु नेत महाराषरात अिगक मत्ृ यच
ू ा दर

सवागगधक असन
ू राज्यात ११,७०० अिगक मत्ृ य,ू १०,००० बालमत्ृ यू व उपजत

मत्ृ यू आणण १,८०० माता मत्ृ यू झाल्याचे माहे एपप्रल, २०१९ ते ददनाींक
१५ जानेवारी २०२० या कालावधीत ननदिगनास आले असन
ू गेल्या वषगिरात
१८४६५ बालमत्ृ यू झाले आहेत, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, मल
ु ाींचे कुपोषण थाींबावे, गिगवतीींना पोषक आहार समळावा,
त्याींची ननकोप वाढ व्हावी, माताींची प्रकृती उत्तम रहावी यासाठव केंद्र व राज्य

िासनाकडून समळालेला ननधी उपाययोजनाींपेक्षा त्याींच्या प्रचार प्रससध्दीवर
अगधक खचग केला जात आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन राज्यातील बालमत्ृ य,ू

मातामत्ृ य,ू अिगक मत्ृ यू व उपजत मत्ृ यू रोखण्याबाबत कोणती कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.राजेश टोपे : (१) हे खरे नाही.

केंद्र िासनाकडून प्रजनन व बाल आरोगय कायगक्रमासाठव दरवषी

सरासरी ६०० ते ६५० को्ी एवढा ननधी मींजरू होतो.

एच.एम.आय.एस.च्या अहवालानस
ु ार सन २०१९-२०२० (डडसेंबर, २०१९

अखेर) मधील मत्ृ यच
ू ा तपिील पढ
ु ीलप्रमाणे आहे . :वषग

बाल मत्ृ यू अिगक मत्ृ यू उपजत मत्ृ यू माता मत्ृ यू

२०१९-२०२० (डडसें. २०१९

१९५०

अखेर)

१२१४७

१२२२२

१०७०
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(२) हे अींितः खरे आहे .

एचएमआयएस च्या अहवालानस
ु ार सन २०१४ ते २०१९ या दरम्यान

एकूण १०८५७६ बालकाींचा व ६४८५ माताींचा मत्ृ यू झाल्याची नोंद आहे .
(३) हे खरे नाही.
आहे .

एसआरएस २०१७ च्या अहवालानस
ु ार अिगक मत्ृ यद
ू र पढ
ु ीलप्रमाणे
राज्य

अिगक मत्ृ यद
ू र प्रमाण

केरळ

१०

महाराषर

१९

कनाग्क

२५

दे िामध्ये अिगक मत्ृ यच
ू े प्रमाण कमी करण्यामध्ये महाराषर राज्याचा

नतसरा क्रमाींक लागतो.
(४) हे खरे नाही.
केंद्र

िासनाच्या

मान्यतेनस
ु ार

माता

व

बाल

आरोगय

सींबधी

उपाययोजना व प्रचार प्रससध्दी या दोन्ही बाबीवर मींजरू अनद
ु ानाप्रमाणे खचग
केला जातो.

(५) सावगजननक आरोगय पविागामाफगत राज्यातील बालमत्ृ यच
ू े प्रमाण कमी
करण्यासाठव पढ
ु ील उपाययोजना राबपवण्यात येतात -

१) घरच्या घरी नवजात बालकाींची काळजी (Home Based New

Born Care), आजारी नवजात बालकाींच्या उपचारासाठव आरोगय
सींत थाींमध्ये

पविेष

कक्ष

(Special

New

Born

Care

Unit-

(SNCU), नवजात सििु कोपरा (New Born Care Corners(NBCC), बाल उपचार केंद्र (Child Treatment Centres-CTC)
त थापन केले आहे .

२) माता मत्ृ यू ्ाळण्यासाठव गरोदरपणाची नोंदणी (१२ आठवड्याच्या
आत), ककमान ४ वेळा पवपवध तपासण्या, पविेष जोखमीच्या माताींचा
तज्ञाींमाफगत तपासणी करुन औषधोपचार करण्यात येतो.
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राज्यातील सवग गरोदर माताींच्या प्रसत
ू ीच्या ददनाींकाच्या एक मदहना

अगोदरपासन
ू सींत थात्मक प्रसत
ू ी होण्यासाठव आरोगय यींिणेमाफगत पाठपरु ावा
करणे, १६ आददवासी जजल््यात नवसींजीवनी योजनेंतगगत तेथील जनतेला
औषधोपचाराची सपु वधा उपलब्ध करुन दे ण्यात येत.े
(६) प्रचन उद्िवत नाही.

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

मदहला ि बालवििास विभागामाफचत शालेय पोषण आहाराचे
िां्ाट ननयमबाहय पध्दतीने ददल्याबाबत
(१९)

*

२७३ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, अॅड.हुस्नबानू

खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादच न
चाांदरू िर, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, आकिच.अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरिर,

डॉ.िजाहत शमर्ाच : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४६५०३ ला ददनाांि १७ जून, २०१९

रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय मदहला ि बालवििास मां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

परु पवण्यासाठव

अींगणवाड्याींमाफगत

रुपये

६३००

को्ी

लािार्थयाांना

खचागची

कींिा्े

परू क

पोषण

दे ण्याबाबतचा

आहार

ननणगय

िासनाने ददनाींक २३ फेब्रव
ु ारी, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास घेतला असन
ू
त्यानस
ग करीत मदहला व
ु ार ददनाींक ८ माचग, २०१६ रोजी ननयमाींकडे दल
ु क्ष
बालपवकास पविागाने कींिा्े ददली आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रुपये ६३०० को्ी खचागची दे ण्यात आलेली कींिा्े /ननपवदा
ननयमबाहय व बेकायदे िीर असल्याच्या कारणामळ
ु े ती रद्द करण्याचा आदे ि
मा.सवोच्च न्यायालयाने ददनाींक २६ फेब्रव
ु ारी, २०१९ रोजी ददले होते, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
ु ग
आहे,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

28

अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१) नाही.

एकाजत्मक बालपवकास सेवा येाजनेंतगगत अींगणवाड्यामध्ये ६ मदहने

ते ३ वषागची बालके व गरोदर त तनदा माता याींना Take Home Ration
(THR) दे ण्यासाठव ददनाींक ८ माचग, २०१६ रोजी ननपवदा प्रकासित करण्यात

आली होती. सदर ननपवदे सद
ीं िागत मा.सवोच्च न्यायालयात SLP दाखल झाली
होती.

सदर SLP मध्ये

ददनाींक

१९

एपप्रल, २०१७

रोजी मा.सवोच्च

न्यायालयाने अींनतम आदे ि पाररत केले होते. सदर अींनतम आदे िानस
ु ार १८

ननपवदाधारकाींना THR परु वठ्याचे काम मींजरू केले होते. सदर ननपवदा
पण
ग णे केंद्र िासनाच्या गाईडलाईन्स व मा.सवोच्च न्यायालयाच्या यापव
ू प
ु ीच्या

आदे िाींच्या अगधन राहून काढण्यात आली होती. मदहला व बालपवकास
पविागाने ६३०० को्ी रुपयाचे कींिा् ददलेले नाही.
(२) मा.सवोच्च न्यायालयाच्या ददनाींक २६ फेब्रव
ु ारी, २०१९ च्या आदे िाचे
त वरुप खालीलप्रमाणे आहे .

अ) THR परु वठ्यासाठव ददनाींक ८/०३/२०१६ ची ननपवदा रद्द करण्यात यावी.
ब)

मा.सवोच्च

न्यायालयाच्या

ददनाींक

१९/०४/२०१७

च्या

अींतररम

आदे िानस
ु ार दे ण्यात आलेले १८ सींत थाींचे काम थाींबपवण्यात यावे.

क) १८ सींत थाींचा परु वठा बींद करुन १० ददवसाच्या आत THR परु वठ्याची
पयागयी व्यवत था करण्यात यावी.

ड) नपवन ननपवदा काढताना पींचायत ककीं वा रस्प
ु ऑफ पींचायत हे यनु न्
धरुन ननपवदा काढण्यात याव्यात.

(३) व (४) प्रचन उद्िवत नाही.

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

प्रादे शशि रुग्णालय येरिडा, पुणे येथील िां्ाटदाराांिडून िां्ाटी
िामगाराांचा सीपीएफ (िमचचारी भविष्ट्य ननिाचह ननधी)
त्याांच्या खात्यािर जमा न िेल्याबाबत

(२०)

*

८५३ श्री.सरु े श धस : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब

िल्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

प्रादे सिक

रुगणालय

येरवडा,

पण
ु े

येथील

कींिा्दाराींकडून

कींिा्ी

कामगाराींचा सन २०१० ते २०१४ या कालावधीतील सीपीएफ (कमगचारी िपवषय
ननवागह ननधी) त्याींच्या खात्यावर जमा केलेला नाही, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, अ्ी व ितीची पत
ग ा न करता रुगणालयाच्या अधीक्षक व
ु त
प्रिासकीय अगधकाऱ्याींकडून लाखोंची दे यके अदा करण्यात आल्याची बाब
लेखापररक्षणात ननदिगनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने सींबगीं धत अगधकाऱ्याींवर कारवाई करुन
ु ग

कींिा्ी कामगाराींचा सीपीएफ (कमगचारी िपवषय ननवागह ननधी) त्याींच्या
खात्यावर जमा करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.राजेश टोपे : (१) व (२) हे खरे आहे .

(३) प्रत तत
ु प्रकरणी ३ अगधकाऱ्याींपवरुध्द ददनाींक १७/०२/२०२० रोजीच्या त वतींि
ज्ञापनाद्वारे

दोषारोप ननजचचत केले आहे त. तसेच एका अगधकाऱ्याच्या

पविागीय चौकिी प्रकरणी, चौकिी अगधकारी व सादरकताग अगधकारी याींची
ननयक्
ु ती ददनाींक २०/०२/२०२० रोजीच्या त वतींि आदे िान्वये केली आहे . तसेच

कींिा्ी कामगाराींच्या सीपीएफची रक्कम रूपये ६१,०३,९६२/- िपवषय ननधी
सींघ्न कायागलयाकडे जमा झालेली आहे व सींबगीं धत कामगाराींच्या खात्यामध्ये
जमा करण्याची कायगवाही चालू आहे .
(४) प्रचन उद्िवत नाही.

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

पालघर जजल््यात प्राथशमि आरोग्य िेंराची
सांख्या अपुरी असल्याबाबत
(२१)

*

२८० श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरण

पािसिर : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पालघर जजल््यात आददवासी समाज मोठ्या प्रमाणात रहात असन
ू तेथे
प्राथसमक आरोगय केंद्राची सींख्या अपरू ी असल्यामळ
ु े नागररकाींना उपचारासाठव
गज
ु रात राज्यातील वापी ककीं वा ससल्वासाला जावे लागत आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, प्राथसमक आरोगय केंद्राची सींख्या वाढपवण्याबाबत तसेच या

िागात जजल्हा रुगणालय वा रस्ामीण रुगणालय मींजूर करुन, सदर रुगणालयात
डॉक््र व पररचाररकाींची पदे ननमागण करण्याबाबत िासनाने चौकिी करुन
कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.राजेश टोपे : (१) हे अींित: खरे आहे .
िासनाने

मींजरू

केलेल्या

बह
ृ त

आराखड्यानस
ु ार

जजल््यात

सद्य:जत थतीत ५५ प्राथसमक आरोगय केंद्र मींजूर आहे त. त्यापैकी ४६ प्राथसमक

आरोगय केंद्र कायगरत आहे त व उवगरीत ९ प्राथसमक आरोगय केंद्रापैकी
३ दठकाणी जागा प्राप्त झाली असन
ू त्याींच्या बाींधकामाची कायगवाही सरु
ु आहे

व ६ दठकाणी जागेअिावी त्याींचे बाींधकाम सरु
ु करता आलेले नाही. तथापप,
प्राथसमक आरोगय केंद्रा व्यनतररक्त जजल््यात १७ प्राथसमक आरोगय पथके, ४

आयव
ु ेदीक दवाखाने, ५ ॲलोपॅथीक दवाखाने व ३ कफरती आरोगय पथके
वैद्यकीय अगधकाऱ्यासह कायगरत आहे त व रुगणाींना सेवा परु पवत आहे त.

(२) पालघर जजल््यामध्ये १०० खा्ाींची दोन उपजजल्हा रुगणालये, ५० खा्ाींचे
एक उपजजल्हा रुगणालय व ३० खा्ाींची ९ रस्ामीण रुगणालये कायगरत आहे त.

या सवग आरोगय सींत थामाफगत उपचाराींसाठव येणाऱ्या रुगणाींना आरोगय सपु वधा
परु पवण्यात येतात. जव्हार येथील २०० खा्ाींचे रुगणालय बाींधकामाच्या
अींदाजपिकास ददनाींक २०/०९/२०१९ च्या िासन ननणगयान्वये मान्यता दे ण्यात
आलेली आहे . तसेच रस्ामीण रुगणालय वाणगाींवचे बाींधकाम प्रगतीपथावर

आहे . रस्ामीण रुगणालय, खाननवडे व रस्ामीण रुगणालय, बोईसर याींचे
बाींधकामासाठव लागणारी जागा जजल्हा िल्य गचककत्सक पालघर याींच्या नावे

करण्याची कायगवाही सरु
ु आहे . सन २०१३ च्या बह
ृ त आराखड्यात नव्याने
मींजूर

१००

श्रेणीवधगनास

खा्ाींचे

मान्यता

उपजजल्हा
असलेले

रुगणालय,

रस्ामीण

वसई-नवघर

रुगणालय,

व

मोखाडा

५०
व

खा्ाींचे

रस्ामीण

रुगणालय, पवक्रमगड याींचे अींदाजपिक सावगजननक बाींधकाम पविागाकडून
प्राप्त करुन घेण्याबाबत पाठपरु ावा सरु
ु आहे .
(३) प्रचन उद्िवत नाही.

-----------------
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आणी (जज.यितमाळ) तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयामध्ये
रामािेअर यनु नट िायाचजन्द्ित िरण्याबाबत

(२२)

*

३७० श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद

ठािूर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४६७५५ ला ददनाांि २५ जून, २०१९ रोजी
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब
िल्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आणी (जज.यवतमाळ) तालक्
ु यातील रस्ामीण रुगणालयामध्ये रामाकेअर

यनु न् कायागजन्वत करण्याबाबतचा प्रत ताव उपसींचालक आरोगय पविाग,
अकोला मींडळ, अकोला याींनी जा.क्र.ननयोजन/रस्ा.रु.आणी/रॉकेय/ु २०१५, ददनाींक
१६ सप््ें बर, २०१५ नस
ु ार सींचालक, आरोगय सेवा सींचालनालय, मब
ुीं ई याींना
सादर केला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यानस
ु ार सींचालक आरोगय सेवा याींनी जा.क्र. सीं.आ.से/कक्ष३/्े -५ सींकीण/रॉकेयब
ु ाबत/रस्ा.रु.आणीबाबतचा प्रत ताव ददनाींक १३ ऑक््ोबर,
२०१६ रोजी िासनास सादर केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) राज्यातील रामा केअर सें्रची व्यवहारायगता तपासन
ू केंद्र िासनाच्या
मागगदिगक सच
ू नाींच्या आधारे

रामाकेअर सें्रचा बह
ृ त आराखडा तयार
करण्यासाठव ननकष तयार करुन िासनास सिफारस करण्यासाठव ददनाींक
२२ नोव्हें बर, २०१८ च्या िासन ननणगयान्वये ताींत्रिक ससमती गठवत करण्यात
आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी ससमतीने चौकिी करुन कोणती कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.राजेश टोपे : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) होय, हे खरे आहे .

(४) राज्यातील रामाकेअर यनु न्ची व्यवहायगता तपासन
धोरण ननजचचत
ू
करण्यासाठव ससमती त थापन करण्यात आली आहे . सदर ससमतीचा अहवाल
ददनाींक

१३/११/२०१९

रोजी

िासनास

प्राप्त

झाला

असन
ू

ससमतीच्या

अहवालावर आयक्
ु त, आरोगय सेवा याींचे ददनाींक ०८/०१/२०२० रोजीच्या
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पिान्वये असिप्राय मागपवण्यात आले आहे त. आयक्
ु त, आरोगय सेवा याींचे
असिप्राय

प्राप्त

करण्यात येईल.

झाल्यानींतर

(५) प्रचन उद्िवत नाही.

रामाकेअर

यनु न्बाबतचे

धोरण

ननजचचत

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

परभणी जजल््यातील जलयुक्त शशिार अशभयानात
गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत

(२३)

*

६७७ श्री.अब्दल्
ां टिले,
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हे मत

श्री.विक्रम िाळे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४७०९३ ला ददनाांि १ जल
ु ,ै २०१९

रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय मद
ु ील
ृ ि जलसांधारण मां्ी पढ
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) परिणी जजल््यातील जलयक्
ु त सिवार असियानातील बहुताींि कामे
अधगव् जत थतीत रादहली असन
ै ी अनेक कामे ननकृष्
ू झालेल्या कामाींपक
दजागची झाली असल्याने त्या कामाींची व तपासणी करणाऱ्या अगधकारी व

ियत थ यींिणेची चौकिी करण्यात यावी अिी मागणी परिणी येथील

सामाजजक कायगकते याींनी पविागीय आयक्
ु त, औरीं गाबाद याींच्याकडे सन २०२०
मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी ननवेदनाव्दारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, सन २०१८-२०१९ मध्ये जजल््यातील नागररकाींनी जलयक्
ु त सिवार
असियानातील पवपवध कामाींबाबत जजल्हागधकारी, परिणी याींच्याकडेही लेखी
ननवेदनाव्दारे तक्रारी नोंदपवल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वरील दोन्ही प्रकरणी पविागीय आयक्
ु त, औरीं गाबाद याींनी
चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले व चौकिीच्या
अनष
ीं ाने दोषीींपवरूध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
ु ग
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.शांिरराि गडाख : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) प्राप्त तक्रारीींच्या अनष
ीं ाने जजल्हागधकारी कायागलयाकडून मौजे कारे गाव,
ु ग

िहापरू व साडेगाव येथील ससमें ् नाला बींधाऱ्याींची तपासणी करण्यासाठव
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ियत थ तपास यींिणा, वाप्कोस याींना आदे सित करण्यात आले होते. त्यानस
ू ार

सींत थेने कारे गाव व िहापरू येथील ससमें ् नाला बींधाऱ्याींची पाहणी व चौकिी
केली असन
ू चौकिीत बींधाऱ्याींची कामे ननकृष् पध्दतीने केली असल्याचे
आढळून

आले

आहे .

त्यानष
ीं ाने
ु ग

करण्यात

आला

असन
ू

कींिा्दाराचे

सदर

कामे

करणाऱ्या

सींबगीं धत

कींिा्दारापवरूध्द नवा मोंढा पोलीस त ्े िन, परिणी येथे गन्
ु हा दाखल
करण्यात आले आहे .

नाव

काळ्या

यादीमध्ये

समापवष्

साडेगाव येथील ससमें ् बींधाऱ्याींच्या कामाींसदिागत सींबगीं धत िाखा

असियींता याींचेवर पोलीस त ्े िन, कददम जालना येथे गन्
ु हा नोंद करण्यात
आला आहे .

तसेच

तत्कासलन

उपपविागीय

जलसींधारण

अगधकारी,

मद
ृ

व

जलसींधारण उपपविाग, परिणी याींचेपवरूध्द सित तिींगपवषयक कारवाई सरू
ु
करण्यात आली आहे .

(४) प्रचन उद्िवत नाही.

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

िोिणच्या वििासािरीता महामांडळाची स्थापना िरण्याबाबत
(२४)

*

१०२३ श्री.रामदास िदम : सन्माननीय उप मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषरामध्ये समाजातील उपेक्षक्षत घ्काींच्या कल्याणाचा पवचार करुन

िासनाने सरु
ै ी कॅगने ददलेल्या अहवालानस
ु केलेल्या पवपवध महामींडळाींपक
ु ार
तोट्यातील महामींडळे िासन बींद करणार आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जी महामींडळे तोट्यात आहे त अिी महामींडळे बींद करुन त्या
िागात गरजु समाज घ्काींसाठव नपवन महामींडळे त थापन करणार आहे, हे
ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

सद्य:जत थतीचा

अींदाज

घेता

महाराषरातील

कोकण

पवकासाकरीता एकही महामींडळ नसल्यामळ
ु े सदर महामींडळाची त थापना
करण्याबाबत िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.अजजत पिार : (१) नाही.

(२), (३) व (४) प्रचन उद्िवत नाही.
-----------------

जजल्हा पररषदाांमध्ये एिाजत्मि बालवििास प्रिल्प वििास योजनेंतगचत
िायचरत असलेल्या मुख्यसेवििाांच्या पदोन्द्नतीबाबत
(२५)

*

९६३ श्री.िवपल पाटील, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय ग्रामवििास

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जजल्हा पररषदाींमध्ये एकाजत्मक बालपवकास प्रकल्प योजनेंतगगत कायगरत

असलेल्या मख्
ु यसेपवका (आींगणवाडी पयगवेक्षक्षका) या पदाला पदोन्नतीच्या
कोणत्या सींधी उपलब्ध आहेत,

(२) तसेच, या पदावर कायगरत असलेल्या कमगचाऱ्याींना पदोन्नतीची सींधी
नसेल तर त्याबाबत िासनाने धोरण अवलींबपवण्याबाबत कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.हसन मश्र
ु ीफ : (१) महाराषर िासन राजपि ददनाींक ९ जानेवारी, २०१४
अन्वये जजल्हा पररषदे मधील आठ सींवगाांना महाराषर पवकास सेवा ग्-ब
मध्ये

पदोन्नती

दे ण्यात

येत.े

यामध्ये

जजल्हा

ताींत्रिक

सेवा

(वगग-३),

समाजकल्याण सींवगागसाठव ०५ ्क्के को्ा ननजचचत केला आहे . या सींवगागत
जजल्हा पररषदे मधील अींगणवाडी पयगवेक्षक्षका एकाजत्मक बालपवकास सेवा

योजना याींचा समावेि होतो. त्यानस
ु ार अींगणवाडी पयगवेक्षक्षकाींना महाराषर
पवकास सेवा ग्-ब मध्ये पदोन्नतीच्या सींधी उपलब्ध आहे
(२) व (३) प्रचन उद्िवत नाही.

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

35

ननम्न तापी प्रिल्पाचे (ता.अमळनेर, जज.जळगाि)
िाम प्रलांबबत असल्याबाबत

(२६)

*

८९९ श्रीमती जस्मता िाघ : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४८३४० ला ददनाांि

२४ जून, २०१९ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय जलसांपदा मां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अमळनेर (जज.जळगाव) तालक्
ु यातील ननम्न तापी (पाडळसरे धरण)

प्रकल्पाची अींदाजजत ककीं मत सन २०१७-२०१८ च्या दरसच
ू ीनस
ु ार अडीच हजार
को्ीपयांत वाढल्याचे ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सन २०१९-२०२० या वषागत प्रकल्पासाठव रुपये ३२ को्ी ५०

लक्ष ननधीची तरतद
ू असताना त्यातील सम
ु ारे रुपये २८ को्ी ननधी खचग
झाला नसल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपलब्ध ननधी खचग न करण्याची कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन प्रकल्पाला ननधी
उपलब्ध होण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.जयांत पाटील : (१) होय.
केंद्र

िासनाच्या,

केंद्रीय

जल

आयोगाने

त्याींचे

पि

ददनाींक

०४/०६/२०१८ अन्वये रुपये २७५१.०५ को्ी (दरसच
ु ी २०१६-२०१७) एवढी
ककीं मत अींनतम केलेली आहे .
(२) होय.

(३) प्रकल्पाचे प्रत तींिाच्या ्ूननयन तलाींकामधील बदलामळ
ु े सींकल्पगचिात
आवचयक बदल करण्याचे काम सरू
ु आहे .

(४) प्रधानमींिी कृषी ससींचाई योजना व बळीराजा जलसींजजवनी योजना यामध्ये
समापवष् नसलेले प्रकल्प पण
ू ग करण्यासाठव पवत्तीय सींत थाींकडून रुपये १५०००
को्ीचे

दीघग

मद
ु तीचे

कजग

घेण्यास

ददनाींक

०९/०९/२०१९

च्या

िासन

ननणगयान्वये मान्यता ददली असन
ू त्यामध्ये ननम्न तापी प्रकल्पाचा समावेि
आहे .

(५) कायगवाही प्रगतीपथावर असल्याने पवलींबाचा प्रचन उद्िवत नाही.
-----------------
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आगळां बे (ता.हिेली, जज.पुणे) ग्रामपांचायत ननिडणुिीत
गैरप्रिारे ननिडणुि प्रकक्रया राबविल्याबाबत

(२७)

*

३३९ श्री.सदाशशि खोत : सन्माननीय ग्रामवििास मां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आगळीं बे (ता.हवेली, जज.पण
ु े) रस्ामपींचायत ननवडणुकीत वाडग क्रमाींक

दोनमध्ये सवगसाधारण मदहला प्रवगागसाठव दोन पदे असताना प्रिागातील
मदहलाऐवजी दोन सवगसाधारण ग्ातील उमेदवार ननवडून आल्याचे घोपषत

करुन चक
ु ीचा ननकाल हवेली तहससलदाराींकडून दे ण्यात आल्याने वाडग क्रमाींक

दोनमध्ये तहससलदार, हवेली याींनी चुकीची ननवडणक
प्रकक्रया राबपवल्याची
ू
बाब माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगनास आली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या
अनष
ीं ाने गैरप्रकारे ननवडणक
ु ग
ु प्रकक्रया राबपवल्याने दोषीींवर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.हसन मश्र
ु ीफ : (१) मौजे आगळीं ब,े ता.हवेली, जज.पण
ु े येथील रस्ामपींचायत
ननवडणुकीत वाडग क्र. २ मध्ये सवगसाधारण मदहला प्रवगागसाठव दोन पदे

असताना प्रिागातील मदहलाऐवजी सवगसाधारण प्रवगागतील दोन उमेदवार
ननवडून

आल्याचे

घोपषत

करुन

चक
ु ीचा

ननकाल

ननवडणक
ु ीचा

ननकाल

घोपषत

याींच्याकडून दे ण्यात आला ही बाब खरी नाही.
रस्ामपींचायत

जजल्हागधकारी याींना आहे त.
(२)

तहससलदार
करणेचे

हवेली

अगधकार

अ) तहससलदार, हवेली व ननवडणूक ननणगय अगधकारी, आगळीं बे याींनी

रस्ामपींचायत आगळीं ब,े ता.हवेली, जज.पण
ु े येथील चक
ु ीचे ननवडणुकीचे ननकाल
पाठपवणेत असल्यामळ
ु े तहससलदार, हवेली व ननवडणूक ननणगय अगधकारी,
रस्ामपींचायत आींगळीं बे याींना कारणे दाखवा नो्ीस दे ण्यात आली होती.
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ब) ननवडणक
ू ननणगय अगधकारी याींनी चक
ु ीच्या पध्दतीने मतपत्रिका

तयार केल्यामळ
ु े राज्य ननवडणूक आयोगास त्या एका वाडागसाठव पन्
ु हा
नव्याने ननवडणूकीचा कायगक्रम घ्यावा लागला. त्यामळ
ु े मख्
ु य कायगकारी

अगधकारी, जजल्हा पररषद, पण
ु े याींनी ननवडणक
ू ननणगय अगधकारी श्री.वामन
डबे्वार, पिध
ु न पवकास अगधकारी, पींचायत ससमती हवेली याींचेपवरुध्द

महाराषर नागरी सेवा (सित त व अपील) ननयम, १९७९ नस
ु ार सित तिींगाची
कारवाई करणेबाबत कळपवण्यात आले आहे .
क)

रस्ामपींचायत

ननवडणक
ू

योगयररतीने

पार

पाडणेची

सवगत वी

जबाबदारी तहससलदार याींची असते, मौजे आगळीं बे, ता.हवेली, जज.पण
ु े
रस्ामपींचायतीच्या बाबतीत झालेली चक
ही गींिीर त वरुपाची असल्यामळ
ु
ु े

तहससलदार, हवेली याींना यापढ
ु े अिा प्रकारची चक
ु होणार नाही याची दक्षता
घेणेबाबत सक्त ताकज द दे णेत आलेली आहे .

(३) सींबगीं धताींवर कारवाई करणेबाबत कळपवणेत आलेले आहे .
-----------------

शासिीय महाविद्यालय, अिोला येथे एमआरआय
मशीन उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(२८)

*

१२६७ डॉ.रणजजत पाटील : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िासकीय महापवद्यालय, अकोला (जज.अकोला) येथील एमआरआय

मिीनसाठव धमगदाय आयक्
ु त याींनी ननधी दे ऊन सद्ध
ु ा एमआरआय मिीन
खरे दी करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त थाननक रुगणालय प्रिासनाने गरज पडल्यास िासनाकडे
अगधक ननधीची मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने सदर रुगणालयात एमआरआय मिीन
ु ग
उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.अशमत विलासराि दे शमख
ु : (१) हे खरे आहे .

(२) व (३) अकोला सींत थेसाठव ३ ्े त ला एमआरआय खरे दीसाठव िासनाने

प्रिासकीय मान्यता प्रदान करून रुपये ११.५२ को्ी इतका ननधी उपलब्ध
करून ददलेला आहे . सदर यींिसामरस्
ु ीच्या ककीं मतीत वाढ झाल्याचे ननदिगनास

आल्याने अनतररक्त ननधीबाबत त थाननक रुगणालय, प्रिासनाने, वैद्यकीय

सिक्षण आणण सींिोधन सींचालनालय, मब
ींु ई कायागलयाकडे प्रत ताव सादर
केलेला आहे . सदर प्रत ताव प्रिासकीय पविागास प्राप्त झाल्यावर ननधी
उपलब्धतेनस
ु ार कायगवाही करण्यात येईल.
(४) लागू नाही.

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

दहांगणघाट (जज.िधाच) तालुक्यातील आजनसरा बॅरेज प्रिल्पाला
मांजूरी शमळूनही िामाला सुरुिात न र्ाल्याबाबत

(२९)

*

१८९ श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार,

श्री.धगरीशचांर व्यास : सन्माननीय जलसांपदा मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) आजनसरा बॅरेज प्रकल्पाला (ता.दहींगणघा्, जज.वधाग) सन २००५-२००६

च्या दरसच
ु ीनस
ु ार प्रकल्पाला सध
ु ाररत मान्यता तसेच रूपये २०,४८२.२७ लक्ष
दे वन
ू ही प्रकल्पाची कामे सरु
ु न झाल्यामळ
ु े लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २२ जून,
२०१९

रोजी

तत्कालीन

जलसींपदा

मींिी

याींना

ननवेदन

प्रकल्पाच्या कामाला सरु
ु वात झाली नाही, हे खरे आहे काय,

ददले

असन
ू ही

(२) असल्यास, त्यामळ
ु े दहींगणघा् तालक्
ु यातील ४८ गावातील २४,००० हेक््री
िेती ससींचनापासन
ू वींगचत असन
ू १२ गावातील पपण्याच्या पाण्याचा गींिीर

प्रचन ननमागण होत असल्याने सदर प्रकल्पाच्या ताींत्रिक बाबी पण
ू ग करून
िासनाने सध
कामाींना सरु
ु ाररत मान्यता दे वन
ू
ु वात करण्याबाबत कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.जयांत पाटील : (१) आजनसरा बॅरेज प्रकल्पाच्या कामाला िासनाने रुपये

२०८४२.२७ लक्षास नव्याने प्रिासकीय मान्यता प्रदान केली आहे . सदर

प्रकल्पाचे काम वन जमीन व पयागवरण मान्यता प्राप्त न झाल्याने सरू
ु
झालेले नाही. सदर कामाला सरू
ु वात करण्यासाठव पढ
ु ील कायगवाही व्हावी अिी
पवनींती करणारे पि लोकप्रनतननधीकडून प्राप्त झाले आहे .

(२) प्रकल्पास आवचयक वन जमीन मान्यता, पयागवरण मान्यता तसेच पाणी
उपलब्धता

प्रमाणपि

प्राप्त

करुन

घेण्याकरीता

सींबगीं धत

कायागलयाींकडे

पाठपरु ावा सरु
ु आहे . प्रकल्पाींतगगत बड
ु ीत क्षेि कमी करण्याबाबत अभ्यास
चालू आहे .

(३) प्रचन उद्िवत नाही.

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

राज्य मदहला आयोगातील ररक्त पदे भरण्याबाबत
(३०)

*

१५२९ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय मदहला ि बालवििास

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्य

मदहला

आयोगाच्या

अध्यक्ष,

सदत य

आणण

कमगचाऱ्याींच्या

ननयक्
ु त्या न झाल्यामळ
ु े आयोगाचे काम प्रलींत्रबत असल्याचे माहे जानेवारी,
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

श्रीमती

पवजया

रहा्कर,

राज्य

अध्यक्षाींचा कायगकाळ सींपला आहे , हे ही खरे आहे काय,

मदहला

आयोगाच्या

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या
अनष
ीं ाने राज्य मदहला आयोगाच्या अध्यक्ष, सदत य व कमगचाऱ्याींच्या
ु ग
ननयक्
ु ती करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१) हे खरे नाही.

(२) श्रीमती पवजया रहा्कर, अध्यक्षा, महाराषर राज्य मदहला आयोग याींची

ननयक्
ु ती ददनाींक १८/०२/२०१९ रोजीच्या अगधसच
ू नेन्वये करण्यात आली आहे .
तथापप, अध्यक्षा, महाराषर राज्य मदहला आयोग याींनी त्याींच्या ददनाींक
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४/०२/२०२० रोजीच्या पिान्वये िासनास राजीनामा सादर केला आहे . सदर
राजीनामा मींजूर करण्याची कायगवाही िासनत तरावर सरु
ु आहे .
(३) व (४) प्रचन उद्िवत नाही.

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

मौजे धामापरू (खालचािाडा) बौध्दिाडी-आांबेरी (ता.मालिण,
जज.शसांधद
ु ग
ु च) रस्त्याचे डाांबरीिरण िरण्याबाबत

(३१)

*

खशलफे,

१६२२ श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, अॅड.हुस्नबानू
श्री.जनादच न

चाांदरू िर,

श्री.रामहरी

रुपनिर,

डॉ.िजाहत

शमर्ाच,

डॉ.सध
ु ीर ताांबे, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.अमरनाथ राजरू िर : ताराांकित प्रश्न
क्रमाांि ४०९८५ ला ददनाांि २० माचच, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत
सन्माननीय ग्रामवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे धामापरू (खालचावाडा) बौध्दवाडी-आींबेरी मागे चौके (ता.मालवण,

जज.ससींधद
ु ग
ु )ग या रत त्याची सन २०१८-२०१९ मध्ये झालेल्या अनतवषृ ्ीमळ
ु े
दरु वत था

झाली

असन
ू

या

रत त्याचे

डाींबरीकरण

मींिी,

मा.सावगजननक

करुन

या

मागागने

एस.्ी.वाहतक
ू सरु
ु करण्याबाबत रस्ामत थाींनी माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान

मा.पालकमींिी,

मा.रस्ामपवकास
ससींधद
ु ग
ु ,ग

जजल्हागधकारी,

ससींधुदग
ु ,ग

बाींधकाम

अधीक्षक

मींिी,

असियींता,

सावगजननक बाींधकाम पविाग, रत्नागगरी, कायगकारी असियींता, सावगजननक
बाींधकाम

पविाग,

सावींतवाडी

याींचेकडे

ननवेदनाद्वारे

मागणी

रत त्याच्या डाींबरीकरणाचे काम प्रलींत्रबत आहे , हे खरे आहे काय,

करुनही

(२) असल्यास, सदर रत त्याच्या डाींबरीकरणाच्या कामासाठव िासनाने माहे

डडसेंबर, २०१९ अखेर ककती ननधी उपलब्ध करुन ददला आहे व त्यापैकी ककती
ननधी खचग झाला आहे,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत

काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने सींपण
ु ग
ू ग रत त्याचे डाींबरीकरणाचे काम पण
ू ग
करुन एस.्ी.वाहतक
ू सरु
ु करुन दे ण्याच्यादृष्ीने कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.हसन मश्र
ु ीफ : (१) हे खरे नाही.

मौजे धामापरू (खालचावाडा) ते आींबेरी मागे चौके (ता.मालवण,

जज.ससींधुदग
ु )ग या रत त्याच्या मख्
ु यमींिी रस्ामसडक योजनेंतगगत मींजूर ६.५००

कक.मी. लाींबीचे डाींबरीकरण पण
ू ग झाले आहे . तसेच रस्ामीण मागग क्र. ४०२ च्या

सा.क्र. ०/०० ते १/५०० मधील रत ता दरू
ु त तीचे काम पवपवध योजनाींतगगत
प्राधान्याने प्रत तापवत करण्याबाबत जजल्हा पररषदे ला सच
ू ना दे ण्यात आल्या
आहे त.
(२)

सदर

रत त्याच्या

डाींबरीकरणाच्या

कामासाठव

मख्
ु यमींिी

रस्ामसडक

योजनेंतगगत िासनाने माहे डडसेंबर, २०१९ अखेर रुपये ४३०.३५ लक्ष इतका
ननधी उपलब्ध करुन ददला असन
ू त्यापैकी रुपये ३६३.७६ लक्ष इतका ननधी
खचग झाला आहे .

(३) मख्
ु यमींिी रस्ामसडक योजनेंतगगत डाींबरीकरण पण
ू ग झालेल्या ६.५०कक.मी.
लाींबीच्या

रत त्यावरून

सवग

प्रकारची

बारमाही

वाहतक
ू

सरू
ु

असन
ू

एस.्ी.वाहतक
सरु
करण्यासाठव एस.्ी.पविागाला आवचयक तो दाखला
ू
ु
ददलेला आहे .

(४) प्रचन उद्िवत नाही.

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

जजल्हा पररषद शाळाांच्या विजेचे दे यि ग्रामपांचायतीने भरण्याबाबत
(३२)

*

१८७६ श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय ग्रामवििास मां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) जजल्हा पररषद िाळाींचे वीज दे यक रस्ामपींचायतीने अदा करावे, असे त पष्
आदे ि रस्ामपवकास पविागाने ददलेले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ससींधद
ु ग
ु ग जजल््यातील रस्ामपींचायतीमळ
ु े अनेक िाळा डडजज्ल
त कूल उपक्रमापासन
ू वींगचत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिक्षण आणण आरोगय व्यवत थेसाठव पवत्त आयोगातील २५
्क्के ननधी खचग करावा असे बींधनकारक असन
ू ही त्यात िाळाींचे वीज दे यक

रस्ामपींचायतीींनी अदा करावे, तसेच दे यक अदा केले नाही म्हणून वीज बींद

राहत असल्याने त्याचा पररणाम रस्ामीण िालेय पवद्यार्थयाांच्या सिक्षणावर
होत आहे, हे ही खरे आहे,
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या
अनष
ीं ाने सींबगीं धत रस्ामपींचायतीपवरुध्द कारवाई करुन जजल्हा पररषद िाळाींचे
ु ग
वीज दे यक थकीत राहणार नाही यादृष्ीने कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.हसन मश्र
ु ीफ : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. जजल्हा पररषद प्राथसमक

िाळे चे वीज दे यक समरस् सिक्षा असियानातन
ू व ४% सादील अनद
ु ानातन
ू
िरले जाते.

(४) व (५) प्रचन उद्िवत नाही.

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

राज्यातील रामािेअर सेंटरची बाांधिामे पूणच िरण्याबाबत
(३३)

*

२१०३ श्री.महादे ि जानिर, श्री.सदाशशि खोत, श्री.नागोराि गाणार,

श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात सावगजननक आरोगय पविागाकडे ननधीची कमतरता असल्यामळ
ु े
जजल्हा व तालक
ु ा पातळीवरील रामा केअर सें्रची रुपये १ हजार २००

को्ीींची बाींधकामे अपण
ू ग अवत थेत असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, इत लामपरू (ता.वाळवा, जज.साींगली) येथे रामाकेअर सें्रला
मान्यता दे वन
ू ही बाींधकाम पण
ू ग झाले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यातील सवग आरोगय केंद्राचे रामा रुगणालयाींचे बाींधकाम

पण
ू ग करुन चाींगल्या दजागच्या आरोगय सपु वधा दे ण्यासाठव िासनाने कोणती
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे,

(४) असल्यास, सदरचा ननधी उपलब्ध करण्यासींदिागत िासनाने कोणता
ननणगय घेतला वा घेण्यात येत आहे,

(५) असल्यास, त्याचे त वरुप काय आहे ?
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श्री.राजेश टोपे : (१) होय, हे अींित: खरे आहे .

सध्या बाींधकाम सरु
ु असलेल्या १९ रामाकेअर यनु न्साठव सम
ु ारे

रुपये २०.७६ को्ी ननधीची आवचयकता आहे .
(२) अींित: खरे आहे .
इमारत

उपजजल्हा रुगणालय, इत लामपरू चे श्रेणीवधगन व रामाकेअर सें्रच्या
बाींधकामाच्या

कायगवाही सरु
ु आहे .

प्रत तावास

सध
ु ारीत

प्रिासकीय

मान्यता

दे ण्याची

(३), (४) व (५) बाींधकाम सरु
ु असलेल्या एकूण १०९ रामाकेअर सें्रचे
बाींधकाम

पण
ू ग

करण्यासाठव

कायगवाही सरु
ु आहे .

ननधीच्या

उपलब्धतेनस
ु ार

तरतद
ू

करण्याची

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

मेयो सप
ु र स्पेशाशलटी रुग्णालय, नागपरू
रूग्णाांची गैरसोय होत असल्याबाबत

(३४)

*

२१२७ श्री.प्रिाश गजशभये : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४७५४९ ला ददनाांि

१ जल
ु ,ै २०१९ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय िैद्यिीय
शशक्षण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

नागपरू च्या

मेयो

रूगणालयात

रुगणाींच्या

आजाराचे

अचक
ू

ननदान

करण्यासाठव िासनाने सस्ीत कॅन, एमआरआय आणण डडजज्ल एक्स-रे साठव

३५ को्ीींचा ननधी ददला आहे परीं तु हाफककन्सच्या कायगप्रणालीमळ
ु े सदरहू
मिीन्स मेयो रूगणालयाला समळाली नसल्याचे ननदिगनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, या रूगणालयात पवदिागसह मध्यप्रदे ि व छत्तीसगढ येथील
रूगण उपचारासाठव येत असन
ू येथील अपऱ्ु या सोयी-सपु वधा आणण अद्ययावत
उपचार तींिाच्या अिावामळ
ु े रूगणाींना पवपवध समत याींना सामोरे जावे लागत
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मेयोत २५० खा्ाींच्या क्षमतेचे नवे रूगणालय सरू
ु झाले असन
ू
अपघात पविाग नव्याने कायागजन्वत झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(४)

असल्यास,

मेयोकडे

एमआरआय

मिीन

उपलब्ध

नसल्यामळ
ु े

मजत तषकाला अींतगगत जखमा झालेल्या रुगणाला बाहेरून जात त पैसे दे ऊन
एमआरआय काढून आणावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन रुगणाींची होत
असलेली

गैरसोय

्ाळण्यासाठव

व

यींि

सामरस्
ु ी

खरे दीसाठव

कोणती

उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे , नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय
आहे त ?

श्री.अशमत विलासराि दे शमख
ु : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे आहे .

(४) हे खरे नाही.

(५) सदर सींत थेसाठव सी्ी त कॅन, एमआरआय, डडजी्ल एक्स रे यींिसामरस्
ु ी

खरे दी करण्यात आली असन
ू सदर यींिसामरस्
ु ी रुगणसेवेसाठव उपलब्ध झाली
आहे .

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

राज्यात अांडिध्
ृ दी ि हत्तीरोग आजारािर ननयां्ण ठे िण्याबाबत
(३५)

*

२१३३ श्री.सजु जतशसांह ठािूर : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि

िुटुांब िल्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सावगजननक आरोगय पविागाने केलेल्या हत्तीरोग रुगण िोधण्याच्या
मोदहमेत अींडवध्
ृ दी व हत्तीरोग आजार असलेल्या २० हजार रुगणाींची नोंद
करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

राज्यात

मराठवाडा

व

पवदिागतील

आठ

अींडवध्
ृ दीच्या रुगणाींची सींख्या अगधक आहे , हे ही खरे आहे काय,

जजल््यात

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या
अनष
ीं ाने अींडवध्
ु ग
ृ दी व हत्तीरोग आजाराींवर ननयींिण समळपवण्यासाठव तसेच
रुगणाींवर उपचार करण्यासाठव कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

45

श्री.राजेश टोपे : (१) होय, हे अींित: खरे आहे .

ददनाींक १ ते १४ डडसेंबर, २०१९ या कालावधीमध्ये राज्यात हत्तीरोग

रुगणिोध मोदहम घेण्यात आली. यामध्ये एकूण १६,४२९ अींडवध्
ृ दी रुगणाींची
नोंद झाली आहे . तसेच या मोदहमेमध्ये ३४०६४ बाहयलक्षणेयक्
ु त (हत्तीपाय)
रुगणाींची नोंद झाली आहे .

(२) व (३) अींडवध्
ृ दी रुगणाींच्या ित िकक्रया करुन घेण्यासाठव राज्यत तरावरुन

मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केले जात आहे त. जजल्हा व तालक
ु ात तरावर
सित्रबराींचे आयोजन करुन जात तीत जात त अींडवध्
ृ दी रुगणाींच्या ित िकक्रया
करुन घेण्याचे उद्दीष् ठे वण्यात आले आहे .
पवदिग

व

मराठवाड्यातील

उपरोक्त

८

जजल््यातील

िासकीय

वैद्यकीय महापवद्यालयातील सजगन व िल
ू तज्ञ याींची सेवा उपलब्ध करुन
घेण्यात आली आहे . तसेच खाजगी वैद्यकीय व्यवसानयकाींचाही (सजगन)
ित िकक्रया सित्रबराींमध्ये सहिाग घेतला जात आहे .
•

•

•

राज्यातील

एकूण

मराठवाड्यातील

८

५३४१

जजल््याींमधील

करण्यात आल्या आहे त.
हत्तीरोग

अींडवध्
ृ दी

रुगणासाठव

मॉत्रबडग ड्ी

ित िकक्रयाींपक
ै ी

४५५८

अींडवध्
ृ दी

जक्लनीकमध्ये

पवदिग

व

ित िकक्रया

पायाची

काळजी

घेण्यापवषयी मादहती साींगण्यात येत.े तसेच प्रात्यक्षक्षक करुन दाखपवले
जाते.

सध्या

राज्यात

८

जजल्हयाींमध्ये

सावगत्रिक

औषधोपचार

राबपवण्यात येत आहे त्याची मादहती खालीलप्रमाणे

मोदहम

नागपरू , गडगचरोली, चींद्रपरू व िींडारा येथे (आयव्हरमेक््ीन, डीईसी व

अल्बेंडाझोल) या तीन औषधाींचा वापर करुन सावगत्रिक औषधोपचार मोदहम
राबपवण्यात येत आहे .

नाींदेड, गोंददया, ठाणे व पालघर येथे डीईसी व अल्बेंडाझोल या दोन

औषधाींचा वापर करुन सामद
ु ायीक औषधोपचार मोदहम राबपवण्यात येत आहे .
•

डासोत्पत्ती

त थानाींची

गणना

करुन

डासोत्पत्ती

त थानावर

अळीनािकाची फवारणी करुन तसेच ककरकोळ असियाींत्रिकी पध्दतीने
डासोत्पत्ती त थाने नष् करण्यात येत आहे त.

(४) प्रचन उद्िवत नाही.

-----------------
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राज्यातील अांगणिाडी सेवििा ि मदतनीसाांची पदे भरण्याबाबत
(३६)

*

२३४२ श्री.नागोराि गाणार, श्री.विजय ऊफच भाई धगरिर, श्री.प्रविण

दरे िर, अॅड.ननरां जन डािखरे , डॉ.पररणय फुिे, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.रामदास
आांबटिर, प्रा.अननल सोले, श्री.दत्ता्य सािांत, श्री.किशोर दराडे : सन्माननीय
मदहला ि बालवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात मागील ३ वषागमध्ये ररक्त झालेल्या एकूण पदापैकी अींगणवाडी
सेपवका व मदतनीसाींची ५ हजार ५०० पदे िरण्यास मान्यता दे ण्यात

आल्याची बाब माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगनास आली
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मदहला व बालपवकास पविागाच्या कामकाजाचा आढावा
घेतल्यानींतर सदर िरती प्रकक्रया राबपवण्याचा ननणगय मा.मींिी महोदयाींनी
घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने अींगणवाडी सेपवका व मदतनीसाींची
पदे िरण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१), (२) व (३) हे अींित: खरे आहे .
एकाजत्मक

बालपवकास

सेवा

योजनेंतगगत

नींदरु बार,

गडगचरोली,

उत मानाबाद, वासिम हे ननती आयोगाचे महत्वकाींक्षी जजल्हे तसेच डावी-कडवी

पवचारसरणी यामधील गोंददया, चींद्रपरू व िींडारा जजल््यातील काही िाग
तसेच सींपण
ू ग पालघर जजल्हा, अमरावती जजल््यातील मेळघा्, धारणी आणण

गचखलदरा या प्रकल्प / तालक्
ु यातील अींगणवाडी सेपवका, मदतनीस व समनी
अींगणवाडी सेपवका याींची ररक्त पदे

िरण्यास िासन ननणगय, ददनाींक

८/१०/२०१८ अन्वये मान्यता दे ण्यात आली होती.
त्यानस
ु ार

या

िासन

ननणगयान्वये

परवानगी

ददलेल्या

क्षेिा

व्यनतररक्त्त राज्यातील उवगररत सवग क्षेिातील अींगणवाडी सेपवका, मदतनीस
व समनी अींगणवाडी सेपवका याींच्या ररक्त पदाींपक
ै ी ५०% ररक्त पदे िरण्यास
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िासन ननणगय, ददनाींक १७/०१/२०२० अन्वये मान्यता दे ण्यात आली असन
ू
त्यानष
ीं ाने
ु ग

आयक्
ु त,

एकाजत्मक

बालपवकास

सेवा

योजना,

नवी

मब
ुीं ई

याींचेमाफगत सदरची पदे िरण्याबाबत जजल्हात तर व प्रकल्पत तरावर मागगदिगक
सच
ू ना ददलेल्या आहे त.

(४) प्रचन उद्िवत नाही.

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

शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि घाटी रुग्णालय, औरां गाबाद
येथे एम.आर.आय. मशीन बांद असल्याबाबत
(३७)

*

७९८ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िासकीय वैद्यकीय महापवद्यालय व घा्ी रुगणालय, औरीं गाबाद येथील

एम.आर.आय. मिीन अनेक ददवसापासन
ू बींद असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन एम.आर.आय. मिीन

दरु
ु त त करुन गरीब रुगणाींची होणारी गैरसोय दरु करण्याबाबत कोणती
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अशमत विलासराि दे शमख
: (१) िासकीय वैद्यकीय महापवद्यालय व
ु

रुगणालय, औरीं गाबाद सींत थेसाठव नवीन ३ ्े त ला एमआरआय यींिसामरस्
ु ी
बायबॅक पध्दतीने खरे दीचे परु वठा आदे ि ननगगसमत करण्यात आलेले आहे त.
सबब सींत थेतील आयषु यमान सींपषु ्ात आलेली १.५ ्े त ला ही एमआरआय
यींिसामरस्
ु ी नोव्हें बर, २०१९ मध्ये परु वठादारास परत करण्यात आलेली आहे .

सदर सींत थेत नवीन ३ ्े त ला एमआरआय यींिसामरस्
ु ी प्रत थापपत करण्याबाबत
कायगवाही सरू
ु आहे .
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(२) जन्
ु या एमआरआय यींिसामरस्
ु ीचे आयषु यमान सींपषु ्ात आलेले असल्याने

नवीन एमआरआय यींिसामरस्
ु ी प्रत थापपत करण्यात येत आहे . दरम्यानच्या

कालावधीत ज्या आगथगक दब
ग रुगणाींनी बाहे रून एमआरआय करून आणले
ु ल
आहे त. अिा रुगणाींना नापवन्यपण
ू ग योजनेंतगगत ननधीतन
ू रुपये ११०० इतके
िल्
ु क सींत थात तरावरुन अदा करण्यात येतात.
(३) प्रचन उद्िवत नाही.

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

िाशशम जजल््यातील पोहरादे िी पररसराच्या वििास आराखड्याबाबत
(३८)

*

१०८६ श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.विक्रम

िाळे , श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अरुणिािा जगताप : सन्माननीय ग्रामवििास मां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वासिम जजल््यातील बींजारा समाजाचे श्रध्दात थान असलेल्या पोहरादे वी
या पररसराच्या पवकासासाठव िासनाने गेल्या वषी रुपये १२५ को्ी रकमेचा
पवकास आराखडा जाहीर केला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रुपये १२५ को्ी रकमेपक
ै ी रुपये ८ को्ीच िासनाकडून

उपलब्ध करुन दे ण्यात आले असल्याचे ददनाींक १८ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा
त्यासम
ु ारास ननदिगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उवगररत ननधी दे ऊन पोहरादे वी पररसराचा पवकास करावा अिी
िासनाने

मागणी

बींजारा

समाजाच्या

सामाजजक

नागररकाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

सींघ्नाींनी

व

तेथील

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या
अनष
ीं ाने उवगररत अनद
ु ग
ु ान प्रदान करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.हसन मश्र
ु ीफ : (१) व (२) हे खरे आहे . तथापप, वासिम जजल््यातील सींत

सेवालाल तीथगक्षेि, पोहरादे वी, तीथगक्षेिास ददनाींक २२/११/२०१७ रोजीच्या

िासन ननणगयान्वये रुपये २५.०० को्ी इतक्या ननधीस प्रिासकीय मींजूरी
दे ण्यात आलेली आहे . त्यापैकी रुपये ५.०० को्ी इतका ननधी पवतरीत

करण्यात आला आहे . तसेच, ददनाींक ८ माचग, २०१९ रोजीच्या िासन
ननणगयान्वये रुपये ७५.०० को्ी इतक्या रकमेच्या आराखड्यास प्रिासकीय
मींजूरी ददलेली आहे . त्यापैकी रुपये ६.०० को्ी इतका ननधी पवतरीत करण्यात
आला आहे . अिाप्रकारे एकूण रुपये १००.०० को्ी इतक्या आराखड्यास
प्रिासकीय मान्यता दे ण्यात आलेली असन
ू रुपये ११.०० को्ी इतका ननधी
जजल्हागधकारी, वासिम याींना पवतरीत करण्यात आला आहे .
(३) होय, हे खरे आहे .

(४) वासिम जजल््यातील सींत सेवालाल तीथगक्षेि, पोहरादे वी, तीथगक्षेिास
ददनाींक २२/११/२०१७ रोजीच्या िासन ननणगयान्वये रुपये २५.०० को्ी इतक्या

ननधीस प्रिासकीय मींजरू ी दे ण्यात आलेली आहे . त्यापैकी रुपये ५.०० को्ी
इतका ननधी पवतरीत करण्यात आला आहे . तसेच, ददनाींक ८ माचग, २०१९
रोजीच्या

िासन

ननणगयान्वये

रुपये

७५.००

को्ी

इतक्या

रक्कमेच्या

आराखड्यास प्रिासकीय मींजरू ी ददलेली आहे . त्यापैकी रुपये ६.०० को्ी
इतका ननधी पवतरीत करण्यात आला आहे . अिाप्रकारे एकूण रुपये १००.००

को्ी इतक्या आराखड्यास प्रिासकीय मान्यता दे ण्यात आलेली असन
ू रुपये
११.०० को्ी इतका ननधी जजल्हागधकारी, वासिम याींना पवतरीत करण्यात
आला आहे . तथापप, याप्रकरणी, जजल्हागधकारी, वासिम याींच्याकडून पवतरीत

ननधी रुपये ५.०० को्ीबाबत खचागचा सपवत तर अहवाल पाठपवण्याबाबत
कळपवले आहे .

(५) प्रचन उद्िवत नाही.
-----------------
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राज्यात दहमोफेलीया रक्ताच्या आजारासाठी आिश्यि असलेल्या
औषधाांचा तुटिडा ननमाचण र्ाल्याबाबत
(३९)

*

७५ श्री.जगन्द्नाथ शशांदे, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.शरद

रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, अॅड.हुस्नबानू खशलफे, श्री.रामहरी
रुपनिर,

डॉ.सध
ु ीर

ताांब,े

श्री.आनांदराि

पाटील,

श्री.जनादच न

चाांदरू िर,

प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, आकिच.अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.िजाहत

शमर्ाच : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात दहमोफेलीया या रक्ताच्या आजाराचे ५७०० रुगण असन
ू त्याींना
अत्यावचयक असलेल्या औषधाींचा त्
ु वडा ननमागण झाला आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, दहमोफेलीया या आजाराच्या रुगणाींना रक्तात गठ
ु ळी ननमागण

होत असल्यामळ
ु े फॅक््र नऊ, आठ, सात तसेच गथबा या औषधाींच्या ककीं मती
रुपये ३० ते ४० हजार असल्यामळ
ु े बहुतेक रुगणाींना औषध घेणे परवडत
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मा.सवोच्च न्यायालयाच्या आदे िानस
ु ार सावगजननक आरोगय
पविागाने यापव
ू ीच दहमोफेलीयाच्या रुगणाींसाठव मब
ुीं ई, ठाणे, नासिक, नागपरू ,

जळगाव, अमरावती, सातारा व नाींदेड या दठकाणी औषधोपचार केंद्रे सरु
ु केली
असली तरीही राज्यातील बहुतेक केंद्रावर फॅक््र सात व गथबा ही औषधे
उपलब्ध होत नसल्याचे दहमोफेलीया सोसाय्ी ऑफ इींडडयाचे सगचव
श्री.अजय पालाींडे याींनी लेखी ननवेदनाद्वारे िासनाच्या ननदिगनास आणले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने सदर औषधे आरोगय केंद्रावर सवलतीच्या
ु ग

दरात पवनापवलींब मब
ु लक प्रमाणात उपलब्ध होण्याबाबत कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.राजेश टोपे : (१) हे खरे नाही.

(२) व (३) अींित: खरे आहे . आजाररस्त ताींची नैसगगगकररत्या रक्त गोठण्याची
कक्रया होत नाही. तसेच सदर औषधे रुगणाींना पवनामल्
ु य ददली जातात. तसेच
दहमोफेलीया सोसाय्ी ऑफ इींडडया या सींत थेने ननवेदन ददले हे खरे आहे .

तथापप, आणणबाणी तत्वावर औषधे खरे दी करुन सवग केद्राींना परु पवण्यात
आली आहे त.

(४) प्रचन उद्िवत नाही.
(५) प्रचन उद्िवत नाही.

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

नागपरू जजल्हा पररषदे च्या शाळे तील डडजीटल
उपिरणे बांद असल्याबाबत

(४०)

*

३२७ श्री.धगरीशचांर व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार,

श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय ग्रामवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) नागपरू जजल्हा पररषदे च्या िाळे तील डडजी्ल उपकरणे अनद
ु ानात घ्
झाल्याने बींद असल्याची बाब माहे नोव्हें बर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदिगनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अनद
ु ानात घ् झाल्याने जजल्हा पररषद िाळाींची वीज जोडणी
कापल्याने िाळे तील डडजी्ल उपकरणे ननकामी झाली आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, महाराषर रस्ामपींचायत अगधननयम १९७५ च्या सिक्षण पवषयक

तरतद
ु ीनस
ु ार जजल्हा पररषदे च्या िाळे ची वीज दे यके रस्ामपींचायतीकडून िरली
जावी अिी मागणी िासनाकडे करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, डडजी्ल उपकरणे असलेल्या िाळाींना तात्काळ पवद्यत
ु

परु वठा जोडणी होणेकरीता िासनाने अत्यावचयक कायगवाही प्रत तापवत केली
असन
ू केंद्र िासनाच्याींतगगत समरस् सिक्षा असियान पविागास उक्त समत या

सोडपवण्याबाबत अथवा अनद
ु ानात वाढ होण्यासाठव िासनाने सिफारस केली
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

52

श्री.हसन मश्र
ु ीफ : (१) व (२) हे खरे नाही.

(३) अींित: खरे आहे , महाराषर रस्ामपींचायत अगधननयम १९७५ नस
ु ार सींबगीं धत
रस्ामपींचायतीींनी िाळाींची वीज दे यके िरावी असे जजल्हा पररषद, नागपरू
याींच्या पिान्वये आदे सित केले आहे .
(४) हे खरे नाही.

(५) प्रचन उद्िवत नाही.

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

स्ि.इांददरा गाांधी स्मत
ृ ी उपजजल्हा रुग्णालय (ता.शभिांडी, जज.ठाणे)
येथील िचऱयाची विल्हे िाट लािण्याबाबत

(४१)

*

९७५ श्री.रविांर फाटि : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब

िल्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) त व. इींददरा गाींधी त मत
ृ ी उपजजल्हा रुगणालय (ता.सिवींडी, जज.ठाणे) येथील
आवारात बायोमॅदरक कचरा उघड्यावर ्ाकला जात असल्याचे माहे जानेवारी,

२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगनास आले असन
ू या कचऱ्यामध्ये सॅनन्री
नॅपककन, रुगणाींना ददलेली इींजेक्िनचे नीडल व औषधे असल्याने रोगराई
पसरण्याचा धोका ननमागण झाला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रुगणालयाला उपजजल्हा रुगणालयाचा दजाग प्राप्त झाला

असतानाही या रुगणालयात रुगणाींना उपचार समळत नसल्याचे ननदिगनास
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
ु ग
आहे,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.राजेश टोपे : (१) हे अींित: खरे आहे .

उपजजल्हा रुगणालय, सिवींडी या रुगणालयाकडील जैपवक कचरा

पयागवरण पविागाकडील ठे केदारामाफगत दररोज नेला जातो.
(२) व (३) हे खरे नाही.
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त व.

रुगणालयाच्या

इींददरा

गाींधी

त मत
ृ ी

प्रमाणकानस
ु ार

व

उपजजल्हा

रुगणालय

आय.पी.एच.एस.च्या

येथे

उपजजल्हा

मानाींकानस
ु ार

रुगणदहताथग सवग सोयी सपु वधा उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेल्या आहे त.
(४) प्रचन उद्िवत नाही.

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

मौजे िोंडगाांि (ता.सांगमेश्िर, जज.रत्नाधगरी) येथील
(४२)

िाजळी नदीिरील पुलाच्या पुनबाांधणीबाबत

*

९३१

श्री.किरण

पािसिर,

श्री.हे मत
ां

टिले,

श्री.आनांद

ठािूर,

श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय ग्रामवििास मां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे कोंडगाींव (ता.सींगमेचवर, जज.रत्नागगरी) येथील काजळी नदीवरील

कोंडगाींव-पय
ु े-तफे दे वळे पल
ु ाची जत थती अत्यींत धोकादायक झाली असन
ू
िपवषयात

परु जत थती ननमागण

झाल्यास

पल
कोसळून
ु

मोठ्या

प्रमाणात

जजपवतहानी होण्याची िक्यता ननमागण झाल्याचे माहे जन
ू , २०१९ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, सदर पल
ु ाच्या पन
ु बाांधणीबाबत लोकप्रनतननधीींनी पवपवध

सींसदीय

आयध
ु ाींच्या

माध्यमातन
ू

सिागह
ृ ात

िासनाकडे मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

तसेच

पिव्यवहारामाफगत

(३) असल्यास, सदर पल
ू ाची िासनामाफगत पाहणी करण्यात आली आहे काय
तसेच पाहणीचे ननषकषग काय आहे त,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदर पल
ू ाची पन
ु बाांधणी
करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.हसन मश्र
ु ीफ : (१) अींित: खरे आहे .

सदर पल
ु सजु त थतीत नसल्याने सद्य:जत थतीत सदर पल
ु ावरुन सवग

प्रकारची वाहतक
ू बींद करणेत आली आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
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(३) व (४) सदर पल
ु ाची पाहणी जजल्हा पररषदे माफगत करण्यात आली असन
ू
सदर पल
ु नादरु
ु त त आहे . त्याची रुीं दी वाढपवणे व पन
ु बाांधणी करणेसाठव रुपये
६५८.०० लक्ष इतका खचग अपेक्षक्षत आहे . जजल्हा पररषदे कडे रत त्याींच्या

दे खिाल व दरु
ु त तीकरीता पवपवध योजनाींमधून मयागददत त वरुपात ननधी प्राप्त
होत असन
सदर ननधीमधून एका पल
ू
ु ाच्या बाींधकामासाठव एवढा ननधी

उपलब्ध करुन दे णे िक्य होत नाही. त्यामळ
ु े जजल्हा वापषगक योजना अींतगगत
तसेच सावगजननक बाींधकाम पविागाकडील उपलब्ध अनद
ु ानामधून सदर काम
प्रत तापवत करणेबाबत जजल्हा पररषदे ने पवनींती केलेली आहे .
(५) प्रचन उद्िवत नाही.

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

किसनपूर ग्रामपांचायत (ता.सडि अजुन
च ी, जज.गोंददया) येथील
जजल्हा पररषद प्राथशमि शाळे ला आिार शभांत बाांधण्याबाबत

(४३)

*

५१४ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास आांबटिर,

श्री.धगरीशचांर व्यास : सन्माननीय ग्रामवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) ककसनपरू रस्ामपींचायत (ता.सडक अजन
ुग ी, जज.गोंददया) येथील जजल्हा
पररषद प्राथसमक िाळे च्या इयत्ता पदहली ते चौथी पयांतच्या िाळे ला आवार

सिींत बाींधकामाचा प्रत ताव िाळे कडून जजल्हा पररषद सिक्षण पविागाला
पाठवन
ू ही सदर आवार सिींतीला मींजूरी समळाली नसल्याचे ददनाींक ३ जानेवारी,
२०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने िाळे ला आवार सिींत बाींधण्याबाबत कोणती
ु ग
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.हसन मश्र
ु ीफ : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) होय, िाळा पररसरच्या सिोवताल बाींबु व मेहींदीचे कींु पन करण्यात आले

आहे . तथापप, सदर िाळे ला सींरक्षण सिींत बाींधकामाचा प्रत ताव जजल्हा वापषगक
योजना अींतगगत िासकीय जसमनीवरील अनतक्रमण ह्पवणे या सिषगकाखाली
प्रत ताव सादर केला आहे .
(३) प्रचन उद्िवत नाही.

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

रायगड जजल््यात अनतिष्ट्ृ टीमळ
ु े ग्रामीण ि इतर रस्त्याांची
दरु िस्था र्ाल्याबाबत

(४४)

*

८७० श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय ग्रामवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१)

रायगड जजल््यात माहे

जुलै ते सप््ें बर,

२०१९

मध्ये झालेल्या

अनतवषृ ्ीमळ
ु े जजल्हा पररषदें तगगत रस्ामीण व इतर रत ते मोठ्या प्रमाणात
नादरू
ु त त झाले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रत ते दरू
ु त तीसाठव ननधी उपलब्ध होण्याबाबत रायगड जजल्हा
पररषदे कडून िासनाकडे प्रत ताव सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या
अनष
ीं ाने रायगड जजल्हा पररषदें तगगत रस्ामीण व इतर रत ते दरू
ु ग
ु त तीसाठव
ननधी उपलब्ध करण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.हसन मश्र
ु ीफ : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .

(३) व (४) राज्यातील रस्ामीण मागग व इतर जजल्हा मागग याींच्या दे खिाल व

दरु
ु त तीसाठव ननधीचे वा्प रत त्याींची लाींबी व मानव पवकास ननदे िकाच्या
प्रमाणात करण्यात येत.े
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सन २०१७-२०१८ या आगथगक वषागसाठव रायगड जजल्हा पररषदे स रुपये

४६६.३७ लक्ष व सन २०१८-२०१९ मध्ये रुपये ५०५.८८ लक्ष इतका ननधी
उपलब्ध करुन दे ण्यात आला आहे . तसेच सन २०१९-२०२० या आगथगक
वषागसाठवची तरतद
ू उपलब्ध करुन दे ण्यात येत आहे .
-----------------

िळां बणी उपजजल्हा रुग्णालयात (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) िैद्यिीय
अधधिारी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(४५)

*

९७ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब

िल्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कळीं बणी उपजजल्हा रुगणालयात (ता.खेड, जज.रत्नागगरी) सावगजननक
आरोगय पविागातफे पवपवध अहगताधारक, डॉ. पवकास के. नारायण (िल
ू तींज्ञ),

डॉ.प्रकाि कींु डलीक जाींिळ
ु कर (एम.डी.मेडडसीन) व डॉ. रामनाथ ददघे (डीपीवीसीपीएस) या तीन वैद्यकीय अगधकाऱ्याींची ननयक्
ु ती ददनाींक २९ ऑगत ्,
२०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या तीन वैद्यकीय अगधकाऱ्याींना रत्नागगरी जजल्हा रुगणालय
येथे हजर करून घेतले असन
ू मागील ४ मदहन्यापासन
ू त्याींचे वेतन व अन्य
ित्ते कळीं बणी उपजजल्हा रुगणालयातन
ू अदा करण्यात येत आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, कळीं बणी उपजजल्हा रुगणालय हे १०० खा्ाींचे अनतदक्षता
पविाग व अन्य सपु वधा उपलब्ध असलेले सस
ु ज्ज रुगणालय असन
ू आवचयक
त्या तींि वैद्यकीय अगधकाऱ्याींअिावी येथे उपलब्ध सादहत्यातन
ू रस्ामत थाींना

सेवा समळत नसल्याने औषधोपचारासाठव येणाऱ्या रुगणाींना आरोगय सेवेपासन
ू
वींगचत रहावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या
अनष
ीं ाने कळीं बणी उपजजल्हा रुगणालयात तीन वैद्यकीय अगधकाऱ्याींची
ु ग
पवनापवलींब सेवा उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.राजेश टोपे : (१) हे खरे आहे .
(२) हे अींित: खरे आहे .

तीन वैदयकीय अगधकाऱ्याींपक
ै ी दोनच वैदयकीय अगधकारी उपजजल्हा

रुगणालय, कळीं बणी येथे रुजू झाले आहे त.
(३) हे खरे नाही.

सद्य:जत थतीत उपजजल्हा रुगणालय कळीं बणी खेड येथे ननयसमत

वैद्यकीय अगधकाऱ्याींसह राषरीय आरोगय असियान कायगक्रमाींतगगत कायगरत

असलेल्या पविेषतज्ञाींमाफगत रुगणाींना आवचयक सेवा उपलब्ध करुन ददली
जात आहे व रुगणसेवेमध्ये कोणतीही अडचण येऊ ददली जात नाही.

(४) जजल्हा रुगणालय, रत्नागगरी हे जजल्हयाींचे रुगणालय असन
ू तेथील ररक्त

पदे व आींतररुगण व बाहयरुण तसेच अत्यवत थ रुगणाींची सींख्या जात त
असल्याने रुगणदहतात तव दोन वैदयकीय अगधकारी याींना जजल्हा रुगणालय,
रत्नागगरी

येथे

काम

पाहण्याकरीता

आदे सित

केलेले

होते.

तथापप,

सद्य:जत थतीत दोन्ही अगधकाऱ्याींना उपजजल्हा रुगणालय, कळीं बणी येथे काम
करण्याबाबत आदे सित केलेले आहे .
(५) प्रचन उद्िवत नाही.

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

सोलापरू जजल््यातील ग्रामपांचायतीांना स्ित:चे िायाचलय नसल्याबाबत
(४६)

*

२१६४ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई

जगताप, श्री.जनादच न चाांदरू िर, अॅड.हुस्नबानू खशलफे, डॉ.िजाहत शमर्ाच,
श्री.मोहनराि िदम, श्री.अमरनाथ राजरू िर, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय
ग्रामवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापरू जजल््यात १ हजार २९ रस्ामपींचायती असन
ू त्यापैकी १५२

रस्ामपींचायतीींना त वत:चे कायागलय नसल्याने या रस्ामपींचायती खाजगी जागेत
सरु
ु असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रस्ामपींचायतीींना त वत:चे कायागलय नसल्याने गावातील पवकास
कामे होत नाहीत, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने कायागलय नसलेल्या रस्ामपींचायतीचा
आढावा घेऊन या जजल््यातील रस्ामपींचायतीींना त वत:ची जागा उपलब्ध करुन
इमारत बाींधन
ू दे ण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.हसन मश्र
ु ीफ : (१) अींित: खरे आहे .
सोलापरू

जजल््यातील

१

हजार

२९

रस्ामपींचायतीींपक
ै ी

१५२

रस्ामपींचायतीींना त वत:चे कायागलय नाही, परीं तु सदर रस्ामपींचायतीींचे कामकाज
हे पयागयी िासकीय इमारतीत चालू आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) ज्या रस्ामपींचायतीींना त वत:च्या कायागलयाची त वतींि इमारत नाही, अिा

रस्ामपींचायतीींना इमारत बाींधकामासाठव मा.बाळासाहे ब ठाकरे त मत
ृ ी मातोश्री
रस्ामपींचायत बाींधणी योजनेंतगगत मान्यता दे ऊन कामाच्या प्रगतीनस
ु ार ननधी
उपलब्ध करून ददला जातो. सदर योजनेंतगगत सोलापरू जजल््यातील एकूण
१२ रस्ामपींचायतीींना िासनत तरावरून मान्यता दे ण्यात आलेली आहे तसेच

सदर योजनेसाठव ननधीच्या उपलब्धतेनस
ु ार उवगररत पाि रस्ामपींचायतीींच्या
इमारत बाींधकामासाठव मान्यता दे ऊन ननधी पवतरण करण्याचे ननयोजन
आहे .

(४) प्रचन उद्िवत नाही.

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

सिणे (जज.रायगड) येथील शेतिरी श्री.महें र दे शमुख
याांनी न घेतलेल्या िजाचबाबत

(४७)

*

१०८७ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय उप मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सवणे (जज.रायगड) येथील िेतकरी श्री.महें द्र दे िमख
ु याींनी न घेतलेल्या

कजागच्या बोजाप्रकरणी मा.मख्
ु यमींिी याींच्या खाजगी ननवासत थानी िे्ण्यास
गेले असता तेथील पोसलसाींनी त्याींना व त्याींच्या लहान मल
ु ीला धक्के दे वन
ू
बाहे र काढले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, श्री.महें द्र दे िमख
ु याींनी सन २००६ मध्ये बँक ऑफ इींडडयाच्या

आप्े िाखेतन
त्याींच्या मद
ु
ु त ठे वमधून (फीक्स डडपॉझी्) वी्िट्टीसाठव
२ लाख रुपयाींचे कजग घेऊन त्याची परत फेडही केली होती, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, श्री.महें द्र दे िमख
ु याींनी २,८०,०००/- रुपये बँक ऑफ इींडडया या
बँकेत मद
ु तठे व ठे वली असणे, परीं त,ु बँकेने परत पर त्याींच्यावर ८ लाख
रुपयाींचे कजग आहे असे दाखवन
ू ती मद
ु त ठे वची रक्कम वळती करुन त्याींच्या
सवणे येथील घरावर बँकेने ८ लाख रुपयाींचा बोजा चढवला आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, श्री.महें द्र दे िमख
ु याींच्यावर बँक ऑफ इींडडयाकडून न घेण्यात
आलेल्या कजागबाबत चौकिी करुन बँकेवर कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अजजत पिार : (१) हे खरे नाही.

(२) श्री.महें द्र दे िमख
ु याींनी सन २००६ मध्ये बँक ऑफ इींडडया िाखा, आप्ा,

ता.पनवेल या बँकेतन
ू ददनाींक २३/०२/२००६ व ददनाींक १२/०६/२००७ रोजी वी्

िट्टी व्यवसायासाठव वकींग कॅपप्ल म्हणजेच कॅि क्रेडड् अगेन्त ् त ्ॉक
ऑफ अथग त्रब्रक्स म्े ररयल असे रक्कम अनक्र
ु मे रुपये १,५०,०००/- व रुपये
५०,०००/- असे एकूण रुपये २,००,०००/- कजग घेतले आहे . या कजग रकमेसाठव

रुपये ४०,०००/- व रुपये २०,०००/- अिा मद
ु त ठे वी तारण ठे वल्या होत्या.
तसेच त्याींनी सदर कजागची वेळोवेळी पण
ू ग परतफेड केलेली नाही.

(३) श्री.महें द्र दे िमख
याींच्या नावे कजगदार म्हणून व सौ.सरीता दे िमख
ु
ु

याींच्या नावे जामीनदार म्हणून अनक्र
ु मे एकूण रक्कम रुपये १,३०,०००/- व

रुपये १,५०,०००/- प्रमाणे अनतररक्त मद
ु त ठे वी आहे त. कॅि क्रेडड् खाते
वेळोवेळी थकीत होत असल्याने सींबगीं धत ठे वी या बँकेच्या ले्र ऑफ से्

ऑफ ॲण्ड अप्रोपप्रएिननस
ु ार ददनाींक ३१/०५/२०१९ रोजी कजग रकमेपो्ी
वळती करुन घेतल्या आहेत. श्री.महें द्र दे िमख
ु याींच्या ददनाींक १५/०३/२००८
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च्या कजग अजागनस
ु ार त्याींचे कॅि क्रेडी् खात्याची कजग मयागदा रुपये ८ लाख

इतकी करण्यात आली. त्यासाठव त्याींचे राहते घर बँकेस गहाणखत ददले आहे .
ददनाींक ३१/०५/२०१९ पासन
ू रुपये ८,१८,०६८.३४ व व्याज व इतर खचग एकूण
थकीत आहे .

(४) प्रत तत
ु प्रकरणात अपर जजल्हा दीं डागधकारी, रायगड याींच्या अखत्यारीत
चौकिी केली असता श्री.महें द्र दे िमख
याींची तक्रार वत तजु त थतीला धरुन
ु
नसल्याचा अहवाल प्राप्त झालेला आहे .
(५) प्रचन उद्िवत नाही.

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

राज्यात ग्रामीण भागात आरोग्य उपिेंराच्या स्थापनेसाठी
लोिसांख्येच्या ननिषाबाबत
(४८)

*

१४०६ अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.प्रविण दरे िर, श्री.नागोराि गाणार,

डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब
िल्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात प्राथसमक आरोगय उपकेंद्रासाठव लोकसींख्येचा ननकष ५ हजार
असन
रस्ामीण िागातील लोकसींख्या ददवसेंददवस कमी होत असल्यामळ
ू
ु े
कोकणातील काही दठकाणी आरोगय उपकेंद्र त थापन करण्यासाठव अडचणी येत
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बह
ु ार रत्नागगरी व ससींधद
ु ग
ु ग जजल््याच्या
ृ त आराखड्यानस
रस्ामीण िागात एकही आरोगय उपकेंद्र त थापन होऊ िकणार नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, पवरसई (ता.दापोली, जज.रत्नागगरी) येथे प्राथसमक आरोगय
उपकेंद्र

त थापन

करण्याबाबत

लोकसींख्येची

अ्

रद्द

करण्याची

मागणी

त थाननक व कोकण पदवीधर लोकप्रनतननधीींनीकडून केली जात आहे, हे ही
खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने रस्ामीण िागात आरोगय उपकेंद्राच्या
ु ग

त थापनेसाठव लोकसींख्येचा ननकष १ हजारापयांत ककीं वा काढून ्ाकण्याबाबत
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.राजेश टोपे : (१), (२) व (३) अींित: खरे आहे .

बह
ृ त आराखड्यात रत्नागगरी जजल््यात ३ प्राथसमक आरोगय केंद्रे व

२ उपकेंद्रे आणण ससींधद
ु ग
ु ग जजल््यात ३ प्राथसमक आरोगय केंद्रे व १ उपकेंद्र
नव्याने मींजूर केली आहे त.

(४) पवरसई या गावाची लोकसींख्या ६८० असन
ू , हे गाव डवली उपकेंद्र अींतगगत
येते व ते ५ कक.मी. अींतरावर आहे . पवरसई जवळील ५ गावाींची लोकसींख्या
२३७१ आहे . त्यामळ
ु े पवरसई येथे नवीन उपकेंद्र लोकसींख्येच्या ननकषात बसत
नाही.

(५) प्रचन उद्िवत नाही.

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

पोिारीटोला (ता.सालेिसा, जज.गोंददया) येथील जजल्हा पररषदे च्या
शाळे ची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत
(४९)

*

२०५३ डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय ग्रामवििास मां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) झासलया केंद्र रस्ाम पोवारी्ोला (ता.सालेकसा, जज.गोंददया) येथील जजल्हा

पररषदे च्या दहींदी वररषठ प्राथसमक िाळे ची दरु वत था झाली असल्याचे ददनाींक
५ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, माहे जुल,ै २०१९ मध्ये केंद्रप्रमख
ु व पवत तार अगधकारी याींनी
सदर दरु वत थेत असलेल्या िाळे ची पाहणी करुन िाळे च्या दरु
ु त तीबाबतचा

प्रत ताव जजल्हा पररषदे ला पाठवन
ू ही िाळे च्या दरु
ु त तीबाबत कोणतीही कायगवाही
करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सदरहू िाळे च्या वगग खोल्या दरु
ु त ती व नवीन वगग खोल्या
उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत त थाननक लोकप्रनतननधीींनी जजल्हा पररषदे कडे
पिव्यवहार

केला

असन
ू

१४

व्या

पवत्त

आयोगातन
ू

रस्ामपींचायतीच्या

माध्यमातन
ू िाळे ची दरु
ु त ती करण्याबाबत रस्ामपींचायतीला ननवेदन ददले आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या
अनष
ीं ाने पोवारी्ोला येथील जजल्हा पररषदे च्या िाळे ची दरु
ु ग
ु त ती करण्याबाबत
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.हसन मश्र
ु ीफ : (१) होय.

(२) होय, हे अींित: खरे आहे .

सदर िाळा दरु
ु त तीचे प्रत ताव समरस् सिक्षाींतगगत सन २०२०-२०२१ च्या

अींदाजपिकात प्रत तापवत आहे त.
(३) होय, हे खरे आहे .

(४) सदर िाळे तील वगगखोल्या दरु
ु त तीचे प्रत ताव समरस् सिक्षा अींतगगत वापषगक
कायगयोजना व अींदाजपिक २०२०-२०२१ या वषागत प्रत तापवत करण्यात येत
आहे .

(५) प्रचन उद्िवत नाही.

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

इांडडयन मेडडिल िौजन्द्सलने आखन
ू ददलेल्या ननयमाांचे मुांबईतील
िाडीया रुग्णालयाने पालन न िेल्याबाबत

(५०)

*

१३३२ श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब

िल्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रुगणालयातील खा्ा, वैद्यकीय सेवा, डॉक््र, कमगचारी याींच्यासह खाजगी
सेवा ककती असावी याबाबत इींडडयन मेडडकल कौजन्सलने आखून ददलेल्या
सि
ू ाींचे मब
ुीं ईतील वाडीया रुगणालयाने पालन न केल्याची बाब ददनाींक
१४ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदिगनास आली आहे, हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, िासन व महानगरपासलकेने ठरवन
ददलेल्या ननयमाींचेही
ू
पालन न करता व या दोन्ही िासकीय यींिणाींना पवचवासात न घेताच अनेक
ननयमबा्य ननणगय वाडीया रत ्ने घेतले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वाडीया रत ्च्या नौरोसजी वाडीया व जेरबाई वाडीया या

दोन्ही रुगणालयाींकडून सी.ई.ओ., अगधकारी/कमगचारी वेतन, मानधन आणण
ननवत्ृ तीवेतन घेत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने वाडीया रत ्वर कोणती कायगवाही केली वा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.राजेश टोपे : (१) हे अींित: खरे आहे .

या रुगणालयात महाराषर िासनाच्या अगधनत त रुगणालयाींकरीता

असलेल्या आकृनतबींधचे व कमगचारी सींबध
ीं ात असलेल्या ननयमाींचे पालन केले
जात नाही.
(२) हे अींित: खरे आहे .
बैठकीत

या रुगणालयाींचे त वत:चे ननयम असन
ू त्याींच्या सींचालक मींडळाच्या
घेतल्या

जाणाऱ्या

रुगणालयाचे म्हणणे आहे .

ननणगयानस
ु ार त्याींचे

कामकाज

चालते,

असे

(३) व (४) हे अींित: खरे आहे .

िासनाने व मब
ुीं ई महानगरपासलकेने सींबगीं धत रुगणालयाींची तपासणी

केली असता काही अगधकारी/कमगचारी एका रुगणालय रत ्कडून वेतन व
दस
ु ऱ्या रुगणालय रत ्कडून मानधन तसेच दोन्ही रत ्कडून ननवत्ृ तीवेतन

घेत असल्याचे ददसन
ू आलेले आहे . िासनाचा अहवाल िासन ननणगय, ददनाींक
०८ माचग, २०१९ अन्वये गठवत करण्यात आलेल्या ससमतीकडे पाठपवण्यात
आला आहे .

(५) प्रचन उद्िवत नाही.
-----------------

64

माचच, २०१८ या सांपलेल्या िषाचत िॅगने घेतलेल्या आक्षेपाांबाबत
(५१)

*

१५६१ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, अॅड.हुस्नबानू

खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादच न
चाांदरू िर, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, आकिच.अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरिर,

डॉ.िजाहत शमर्ाच : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४२८१९ ला ददनाांि १२ जल
ु ,ै २०१८
रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय उप मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) आगथगक वषग सींपलेल्या माहे माचग, २०१८ मध्ये रुपये ६५ हजार को्ी
रक्कमेची ३२५७० उपयोगगता प्रमाणपिे िासनास सादर न केल्याने पवसिष्
कारणाींसाठव मींजरू केलेल्या अनद
ु ानाच्या उपयोगगताींवर पविागाचे ननयींिण

नसल्याचे त पष् झाले असल्यामळ
ु े कॅगने अननयसमतता असल्याचा िेरा
ददनाींक ३१ माचग, २०१८ या आगथगक वषागतील अहवालात ददला आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, या अननयसमततेबाबतच्या कॅगच्या अहवालातील िेऱ्याींबाबत
आढावा घेण्यात आला आहे काय व त्यात काय आढळून आले आहे,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या
अनष
ीं ाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
ु ग
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.अजजत पिार : (१) अींित: खरे आहे , प्रिासकीय पविाग व त वायत्त

सींत था/वाणणज्य उपक्रम याींच्याकडून उपयोगगता प्रमाणपिे वेळेवर सादर केली
जात नसल्याची बाब कॅगच्या अहवालात नमद
ू करण्यात आली आहे .

(२) व (३) िासकीय काम पण
ू ग झाल्यानींतर उपयोगगता प्रमाणपिे काम
करणाऱ्या
जातात.

सींबगीं धत

प्रलींत्रबत

पविागाींकडून

उपयोगगता

महालेखापाल

प्रमाणपिे

कायागलयास

महालेखापाल

सादर

कायागलयास

केली

पवदहत

कालावधीत सादर करण्याच्या व प्रलींत्रबतता कमी करण्याच्या सच
ू ना पवत्त
पविागामाफगत वेळोवेळी सवग प्रिासकीय पविागाींना दे ण्यात आलेल्या आहे त.
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त्याचप्रमाणे

सदर

प्रमाणपिे

पवदहत

कालावधीत

सादर

न

केल्यास

सींबगीं धताींपवरूध्द करावयाच्या कायगवाहीबाबत दे खील प्रिासकीय पविागाींना
सच
ू ना दे ण्यात आलेल्या आहे त.

प्रलींत्रबतता कमी करण्यासाठव पविागाींनी कालबध्द कायगक्रम आखन
ू

कायगवाही करण्याबाबत ददनाींक १४/११/२०१९ च्या अधगिासकीय पिान्वये
याबाबत पन्
ु हा एकदा सपवत तर सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त.

तसेच माहे ऑक््ोबर, २०१९ ते माहे डडसेंबर, २०१९ या कालावधीत

प्रादे सिक पविागीयत तरावर महालेखापाल कायागलयातील प्रनतननधी याींच्या
उपजत थतीत लेखा व कोषागारे सींचालनालयामाफगत सवग आहरण व सींपवतरण

अगधकाऱ्याींकरीता कायगिाळा आयोजजत करण्यात आल्या होत्या. त्यानस
ु ार

प्रलींत्रबत उपयोगगता प्रमाणपिे महालेखापाल कायागलयास सादर करण्याची
कायगवाही पविागामाफगत करण्यात येत आहे .
(४) प्रचन उद्िवत नाही.

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

सांत गाडगे महाराज ग्रामस्िच्छता अशभयानाांतगचत शौचालयाच्या
ननधीमध्ये गैरव्यिहार िेल्याबाबत
(५२)

*

२०७४ श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग :

सन्माननीय ग्रामवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सींत गाडगे महाराज रस्ामत वच्छता असियानाींतगगत उ्ावली (ता.पवक्रमगड,

जज.पालघर) येथील रस्ामपींचायतीत सन २०११ ते २०१६ मध्ये रस्ामपवकास
अगधकारी

व

सरपींच

याींनी

िौचालयाच्या

ननधीमध्ये

केलेल्या

आगथगक

गैरव्यवहाराची चौकिी करून दोषीींवर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदे ि

तत्कालीन मख्
ु य कायगकारी अगधकारी, पालघर याींनी ददनाींक २३ जानेवारी,
२०१८ व ददनाींक १८ एपप्रल, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास ददले होते, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदर िौचालयाच्या आगथगक गैरव्यवहाराची चौकिी करून

फौजदारी गन्ु हे दाखल करायचे आदे ि ददले असतानाही कारवाई करण्यात
आलेली

नसल्याने

रस्ामत थाींना

न्याय

दे ण्याबाबतची

मागणी

समथगन
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सींत थेच्यावतीने मा.गह
ु य सगचव
ृ मींिी, मा.रस्ामपवकास मींिी, अप्पर मख्
(रस्ामपवकास), जजल्हागधकारी, पालघर व मख्
ु य कायगकारी अगधकारी, जजल्हा

पररषद, पालघर याींच्याकडे ददनाींक १७ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास
ननवेदनाद्वारे केली आहे . हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या
अनष
ीं ाने उ्ावली रस्ामपींचायतीत आगथगक गैरव्यवहार करणाऱ्या सींबगीं धत
ु ग
दोषीींपवरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.हसन

मश्र
ु ीफ

सव्हे क्षणाव्यनतररक्त

:

(१),

वाढीव

(२)

व

कु्ूींबाना

(३)

िौचालय

प्रमाणात अननयसमता केल्याचे ददसन
ू येत.े
सदरच्या

अननयसमतेस

होय,

जबाबदार

रस्ामपींचायतीने

बाींधून

श्री.जी.एल.

त्यामध्ये

वारघडे,

पायाित
ू

मोठ्या

तत्कालीन

रस्ामपवकास अगधकारी याींच्यापवरुध्द महाराषर जजल्हा पररषदा जजल्हा सेवा

(सित त व अपील) ननयम १९६४ मधील तरतद
ु ीनस
ु ार पविागीय चौकिी
प्रत तापवत करण्यात आली आहे . तसेच श्री.सतीि मधक
ु र गायकवाड, सरपींच

रस्ामपींचायत उ्ावली याींच्यापवरुध्द महाराषर रस्ामपींचायत अगधननयम १९५८
मधील ननयम ३९(१) नस
ु ार पदावरुन दरू करणेबाबतचा प्रत ताव ददनाींक
२६/१२/२०१९ रोजी पविागीय आयक्
ु त, कोकण पविाग याींच्याकडे सादर
करण्यात आला असन
ू त्यावर कायगवाही सरु
ु आहे .
(४) प्रचन उद्िवत नाही.

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

विदभच वििास महामांडळाने ननधीची तरतूद िरुनही जजल्हाधधिारी
िायाचलयािडून पूणच रिमेचे प्रस्ताि पाठविले नसल्याबाबत

(५३)

*

३७५ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद

ठािूर, डॉ.रणजजत पाटील : सन्माननीय उप मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-
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(१) पवदिागतील ११ जजल््याींकरीता पवदिग पवकास महामींडळाने रुपये ५०
को्ीींची तरतद
ै ी काही जजल्हागधकारी
ू केली असतानाही या ११ जजल््याींपक
याींनी पण
ू ग रकमेएवढे पवकास प्रत ताव पाठपवले नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रुपये ५० को्ी तरतद
ू ीपैकी आतापयांत जजल््याींना ककती
ननधीचे वा्प करण्यात आले आहे , उवगररत ननधीचे वा्प केव्हा करण्यात
येणार आहे,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अजजत पिार : (१) हे खरे नाही.

(२) ननयोजन पविाग, िासन ननणगय, ददनाींक २३ जुल,ै २०१९ अन्वये ददलेल्या
मागगदिगक सच
ु नाींनस
ु ार जजल्हागधकारी याींनी प्रिासकीय मान्यता ददल्यानींतर
ननधी पवतरीत करण्यात येतो.

(३) व (४) प्रचन उद्िवत नाही.
-----------------

परभणी जजल््यामध्ये प्रधानमां्ी आयुष्ट्यमान भारत जन आरोग्य
अांतगचत गोल्डन िाडच वितरीत िरण्याबाबत

(५४)

*

६७४ श्री.अब्दल्
ां टिले,
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हे मत

श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) प्रधानमींिी आयषु यमान िारत जन आरोगय अींतगगत जजल््यातील १ लक्ष
४७ हजार कु्ुींत्रबयाींना गोल्डन काडग पवतरीत करण्याबाबत जजल्हा प्रिासन व

जजल्हा पररषद, परिणी याींच्यात तरावरून दे ण्यात यावी अिी मागणी परिणी
येथील सामाजजक कायगकते याींनी सन २०१९-२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान
पविागीय आयक्
ु त, औरीं गाबाद याींच्याकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, जजल्हा सामान्य रूगणालय, जजल्हा आरोगय अगधकारी व इतर
यींिणेकडून सदर योजना जजल््यामध्ये राबपवण्यात ददरीं गाई होत आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या
अनष
ीं ाने
ु ग

योजनेची

अगधकाऱ्याींपवरुध्द

अींमलबजावणी

कारवाई

करुन

ही

करण्यास

योजना

ददरीं गाई

जजल््यामध्ये

राबपवण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

करणाऱ्या

प्रिावीपणे

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.राजेश टोपे : (१) हे खरे नाही.

(२) व (३) परिणी जजल््यामध्ये प्रधानमींिी जन आरोगय योजनेंतगगत
१,४६,७१३ लािाथी कु्ुींबे असन
ू सवगसाधारणपणे ६,८९,५५१ लािाथी आहे त.
यापैकी १,३६,४७४ लािार्थयाांना ई-काडग प्राप्त झालेले आहे . परिणी जजल््यात

३ अींगीकृत रुगणालयातन
ू तर ७५० आपले सरकार सेवा केंद्रातन
ू ई-काडग
पवतरणाचे काम चालू आहे . ई-काडग वा्पाचे काम मोदहमेच्या त वरुपात चालू
आहे . अींगीकृत रुगणालयाकडून ई-काडगचे वा्प मोफत केले जाते तर आपले
सरकार सेवा केंद्रामधून ई-काडगसाठव रुपये ३० इतके िल्
ु क आकारले जाते.
(४) प्रचन उद्िवत नाही.

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

िोळवपांप्री (ता.पारोळा, जज.जळगाि) येथील बोरी नदीिरील
बांधारे बाांधिामाचा प्रस्तािाबाबत
(५५)

*

९०३ श्रीमती जस्मता िाघ : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४८२१९ ला ददनाांि

२४ जून, २०१९ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय मद
ृ ि
जलसांधारण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

कोळपपींप्री

(ता.पारोळा,

जज.जळगाव)

येथील

बोरी

नदीवरील

बींधारे

बाींधकामाचा प्रत ताव व अींदाजपिके प्रिासकीय मान्यतेसाठव जजल्हागधकारी,
जळगाींव

याींच्याकडे

सादर

करण्यात

आले

असन
ू

सदर

प्रत तावास

जजल्हागधकारी याींच्यामाफगत प्रिासकीय मान्यता दे ण्यात आली नसल्याचे
ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर बींधारे बाींधकामास ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत
िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.शांिरराि गडाख : (१) व (२) हे अींित: खरे आहे . सदर कामाचे

अींदाजपिक जजल्हागधकारी कायागलयास सादर करण्यात आले होते. तथापप,
जलयक्
ु त सिवार असियान ससमतीने ननवडलेल्या गावातच सदर कायगक्रम

प्राधान्याने राबपवण्यात आला. माि कोळपपींप्री या गावाचा जलयक्
ु त सिवार
अींतगगत ननवड झालेल्या गावाींच्या यादीत समावेि नसल्याने व ननधी
उपलब्धते अिावी सदर कामाला प्रिासकीय मान्यता दे ण्यात आलेली नाही.
(३) प्रचन उद्िवत नाही.

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

नागपूर विभागातील राज्य िर सहआयुक्त ि इतर िमचचाऱयाांची
ररक्त पदे भरण्याबाबत

(५६)

*

३९९ श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार,

डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय उप मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) नागपरू पविागाींतगगत नागपरू , चींद्रपरू , गडगचरोली, वधाग, िींडारा व गोंददया
या सहा जजल््यातील राज्य कर सहआयक्
ु त (वत तु व सेवा कर) तसेच

राजपत्रित अगधकारी व कमगचाऱ्याींची २६५ पदे ररक्त असल्याचे ददनाींक १९
सप््ें बर, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या
अनष
ीं ाने सदर ररक्त पदे िरण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात
ु ग
येत आहे,

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

(२) ररक्त असलेली सरळसेवेची पदे
िरण्यासाठव

मागणीपिे

पाठपवण्यात

महाराषर लोकसेवा आयोगामाफगत

आली

िरण्याबाबत कायगवाही करण्यात येत आहे .
(३) प्रचन उद्िवत नाही.

आहे त.

तसेच

उवगररत

पदे

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

राज्य परु ातत्ि विभागातील ररक्त पदे असल्याबाबत
(५७)

*

१५३४ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय साांस्िृनति िायच मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्य परु ातत्व पविागात ५० ्क्क्याींहून अगधक पदे ररक्त असल्याचे
माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, गड ककल्ल्याची जबाबदारी असलेल्या पविागातील मींजूर ३००
पदापैकी १२८ पदे ररक्त आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, एवढया मोठ्या प्रमाणात पदे ररक्त राहण्यामागची कारणे
काय आहे त,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदर ररक्त पदे
िरण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.अशमत विलासराि दे शमख
ु : (१) व (२) हे खरे नाही.

परु ातत्व व वत तस
ीं हालये सींचालनालयातील मींजूर ३०० पदाींपक
ै ी १२७
ु रस्

पदे ररक्त आहे त.

(३) पवत्त पविागाच्या ददनाींक ०२/०६/२०१५ च्या िासन ननणगयान्वये ररक्त
पदे िरण्याबाबत सरळसेवच्
े या कोट्यातील ररक्त असणाऱ्या पदाींपक
ै ी ५०

्क्के ककीं वा एकूण सींवगागच्या ४ ्क्के यापैकी जे कमी असेल ती िरण्यात

यावी असे ननदे ि आहे त. तसेच पवत्त पविागाच्या ददनाींक १४/०१/२०१६ च्या
िासन ननणगयान्वये ग् ड मधील २५ ्क्के पदे ननरसीत करण्याचे ननदे ि
आहे त.
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(४) ररक्त असलेल्या १२७ पदाींपक
ै ी या पविागाच्या ददनाींक २०/०६/२०१९ च्या
िासन ननणगयान्वये ग् क सींवगागची २० पदे िरण्यास परवानगी ददलेली

असन
ू ती पवदहत पध्दतीने िरण्याची कायगवाही सरू
ु आहे तसेच ग् ड
सींवगागची ३० पदे बा्ययींिणेद्वारे िरण्यात आली आहे त.
(५) प्रचन उद्िवत नाही.

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

िोिणात जलसांधारण महामांडळाच्या अखत्याररत राबविण्यात
येणारे प्रिल्प अपूणच असल्याबाबत
(५८)

*

खशलफे,

१६६४ श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, अॅड.हुस्नबानू
श्री.जनादच न

चाांदरू िर,

श्री.रामहरी

रुपनिर,

डॉ.िजाहत

शमर्ाच,

डॉ.सध
ु ीर ताांब,े प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.अमरनाथ राजरू िर : सन्माननीय मद
ृ ि
जलसांधारण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोकणातील ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागगरी व ससींधुदग
ु ग या पाच

जजल््यातील जलसींधारण महामींडळाच्या अखत्याररत राबपवण्यात येणारे १४७
प्रकल्प

अपण
ू ग

असल्याचे

माहे

ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय,

डडसेबर,

२०१९

मध्ये

वा

त्यादरम्यान

(२) असल्यास, सदरील प्रकल्प अपण
ू ग रहाण्याची कारणे काय आहे त,
(३)

असल्यास, कोकणात सरासरीपेक्षा जात त प्रमाणात पाऊस पडूनही

पाणी्ीं चाई

जाणवत

असल्याने

सदरील

अपण
ू ग

असलेले

प्रकल्प

करण्याबाबत िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

पण
ू ग

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.शांिरराि गडाख : (१) अींित: खरे आहे .

ठाणे पविागाींतगगत ७९ योजनापैकी ठाणे जजल््यातील २, रायगड

जजल््यातील ४३, पालघर जजल््यातील २ तसेच रत्नागगरी पविागाींतगगत

रत्नागगरी जजल््यातील ४९, व ससींधुदग
ु ग जजल््यातील १९ योजनाींची कामे
प्रगतीपथावर आहे त. ठाणे पविागाींतगगत १६ योजनाींची कामे ननपवदा मींजूरीचे
त तरावर आहे त.
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(२) ठाणे पविागाींतगगत ठाणे जजल््यातील ९, रायगड जजल््यातील ३ व

पालघर जजल््यातील २ योजनाींची कामे वन जमीन प्रकक्रयेमळ
ु े सरु
ु करण्यात
आलेली नाहीत व २ योजनाींची कामे िस
ीं ादनाअिावी बींद आहे त.
ू प

िस
ीं ादन काही योजना पन
ू प
ु वगसनाच्या अडचणी, काही योजनाींस

रस्ामत थाींचा पवरोध असल्याने, काही योजनाींना सध
ु ाररत प्रिासकीय मान्यतेची

आवचयकता असल्याने तसेच ननधी अिावी योजनाींची कामे पवदहत वेळेत पण
ू ग
करता आली नाहीत.

(३) अपण
ीं ादन प्रकक्रया पण
ू ग योजनाींची िस
ू प
ू ग करुन आवचयक त्या योजनाींना
सध
ु ाररत प्रिासकीय मान्यता घेऊन ननधीच्या उपलब्धतेनस
ु ार अपण
ू ग असलेले
प्रकल्प पण
ू ग करण्याचे ननयोजन आहे .
(४) प्रचन उद्िवत नाही.

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

महागाि येथील दिाखान्द्यात गैरहजर रहाणाऱया
डॉक्टराांविरुध्द िारिाई िरण्याबाबत
(५९)

*

२१४४ श्री.सजु जतशसांह ठािूर : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि

िुटुांब िल्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महागाव (ता.अको्, जज.अकोला) येथील एका पारधी कु्ुींबातील मदहलेला

प्रसत
ू ीसाठव ्ाकरखेडा मागागवर असलेल्या एका दवाखान्यात नेले असता
त्यादठकाणी

डॉक््र

नसल्याने

अको्कडे

जाणाऱ्या

मागागवरील

एका

प्रसत
ू ीगह
ृ ामध्ये (मॅ्ननग्ी हॉजत प्ल) नेले असता तेथे डॉक््र बाहे रगावी गेले
असल्याने अन्य दठकाणी सदर मदहलेला नेत असताना नतची प्रसत
ू ी झाल्याची
घ्ना माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान घडली आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत

काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने गैरहजर रहाणाऱ्या डॉक््राींपवरुध्द कोणती
ु ग
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.राजेश टोपे : (१) हे खरे आहे .

(२) होय, तालक
ु ा आरोगय अगधकारी तालक
ु ा अको् याींच्यामाफगत चौकिी

केली आहे . चौकिीमध्ये सदर मदहलेस नातेवाईकाींनी खाजगी वाहनाने खाजगी
रुगणालयामध्ये प्रसत
ू ीकरीता ददनाींक ८/०१/२०२० रोजी पहा्े ४.०० वाजता नेले

परीं तु सदर खाजगी दवाखाना बींद असल्याने उक्त मदहलेस अन्य खाजगी
रुगणालय डॉ.सारडा आसिवागद हॉजत प्ल, अींजनगाव सज
ू ी येथे नातेवाईक

घेवन
ू जाताना रत त्यातच नतची नैसगगगक प्रसत
ू झाली त्यानींतर सदर माता व
नतच्या बाळाला डॉ.सारडा याींच्या रुगणालयात उपचार करण्यात आले आहे .

सदर माता व बाळाची प्रकृती चाींगली आहे . गैरहजर वैद्यककय व्यावसायीक
िासकीय रुगणालयातील नसन
ू खाजगी दवाखान्यातील व्यावसानयक आहे त.
कारवाई करण्याचा प्रचन उद्िवत नाही.
(३) प्रचन उद्िवत नाही.

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

औरां गाबाद येथील मख
ु ििचरोग िेंराचा प्रस्ताि प्रलांबबत असल्याबाबत
(६०)

*

८०८ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

औरीं गाबाद

येथील

िासकीय

दीं त

महापवद्यालय

व

रुगणालयाच्या

पवद्यार्थयाांना नपवन वसनतगह
ृ ात त थलाींतरीत केल्याने जुन्या वसनतगह
ृ ाचे

नत
ु नीकरण करुन तेथे सप
ु रत पेिासल्ी सें्र ऑफ एक्सलन्स फॉर ओरल प्री
कॅन्सर सजगरी सें्र सरु
ु करण्याचा प्रत ताव िासनाच्या वैद्यकीय सिक्षण व

सींिोधन पविागाकडे दे ण्यात आल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रत तावानस
ु ार इमारत नत
ु नीकरणासाठव १२ को्ी व
यींिसामरस्
ु ीसाठव १२ को्ी असा एकूण २४ को्ी ननधीचा प्रत ताव मागील ९
मदहन्याींपासन
ू प्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मख
ककगरोगाच्या रुगणाींमध्ये वाढ होत असल्याने िासनाने
ु

यापवषयी कोणता ननणगय घेतला व त्यानस
ु ार कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.अशमत विलासराि दे शमख
ु : (१) हे खरे आहे .
यापवषयी

प्राप्त

प्रत तावाच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

पररपण
ू ग

करणेबाबत सींबगीं धत सींत थेस कळपवण्यात आलेले आहे .

प्रत ताव

सादर

(२) हे खरे नाही.

पररपण
ू ग प्रत ताव सादर करणेबाबत सींबगीं धत सींत थेस कळपवण्यात

आलेले आहे .

(३) प्रचन उद्िवत नाही.
(४) प्रचन उद्िवत नाही.

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

नेिासा (जज.अहमदनगर) तालक्
ु यातील अांगणिाड्याांना
इमारती बाांधण्याबाबत

(६१)

*

१३८३ श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.विक्रम

िाळे , श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अरुणिािा जगताप : सन्माननीय मदहला ि
बालवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नेवासा (जज.अहमदनगर) तालक्
ु यात ४४० अींगणवाडी केंद्रे आहे त, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदर तालक्
ु यातील िें डा खद
ु ग (अींगणवाडी क्र.३८) व नेवासा

खुदग वाडग क्र.७ (अींगणवाडी क्र.३२८) या व अन्य अींगणवाड्याींना इमारत

नसल्याने गेल्या १० वषागपासन
ू मल
ु ाींना झाडाखाली बसवन
ू (open space)
सिकपवले जात असल्याचे ददनाींक ८ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास
ननदिगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िासनाकडून लाखो रुपये खचग होऊनही अींगणवाडी क्र.३८ व
३२८ या अींगणवाड्याींसाठव इमारती न बाींधण्याची कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या
अनष
ीं ाने
ु ग

अींगणवाडी

क्र.३८

व

३२८

या

अींगणवाड्याींसाठव

बाींधण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

इमारती
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अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१) नेवासा तालक्
ु यात ३८६ ननयसमत
अींगणवाडी केंद्र व ५५ समनी अींगणवाडी केंद्र कायगरत आहे त.
(२) हे खरे नाही.

नेवासा तालक्
ु यातील िें डा खद
ु ग येथील अींगणवाडी केंद्र क्र.३८ ही समनी

अींगणवाडी व नेवासा खद
ु ग वाडग क्र.७, अींगणवाडी क्र.३२८ ही ननयसमत
अींगणवाडी असन
ू त्या झाडाखाली िरत नसन
ू त थाननकाींनी मोफत उपलब्ध
करुन ददलेल्या जागेत ही अींगणवाडी केंद्र कायगरत आहे त.
(३)

व

(४)

बाींधण्यासाठव

अींगणवाडी

िासकीय

क्र.३८

ककीं वा

व

इतर

३२८

या

त िोताकडून

अींगणवाड्याींच्या
जागा

उपलब्ध

इमारती

करुन

घेण्याबाबत सींबगीं धत जजल्हा पररषदत तरावरुन कायगवाही करण्यात येत आहे .
(५) प्रचन उद्िवत नाही.

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

मुरबाड ि शहापूर (जज.ठाणे) तालुक्यातील िुपोवषत बालिाांबाबत
(६२)

*

१९७ श्री.जगन्द्नाथ शशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां
टिले,

श्री.आनांद ठािूर, श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मदहला ि बालवििास मां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

आददवासी

समाजातील

बालकाींचे

कुपोषणामळ
ु े

होणारे

मत्ृ यू

थाींबपवण्यासाठव िासनाने ्ात क फोसगची त थापना करूनही मरु बाड (जज.ठाणे)
तालक्
ु यात योगय आहार न समळाल्यामळ
ु े १८४ बालके कुपोपषत होऊन त्याींचा

जीव धोक्यात आला असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान

मदहला व बालपवकास पविागाने आरोगय केंद्र आणण रस्ामीण रुगणालयातन
ू
घेतलेल्या आढाव्यातन
ू ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच िहापरू (जज.ठाणे) तालक्
ु यात मागील दीड ते दोन वषागत पवपवध

कारणाींनी ६४ बालमत्ृ यच
ूीं ी नोंद झाल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा
त्यादरम्यान

ननदिगनास

आली

असन
ू

आददवासी

बहुल असलेल्या या
तालक्
ु यात कुपोषणाचा प्रचन गींिीर बनला असन
ू माहे जानेवारी, २०१९ ते
ऑक््ोबर, २०१९ या कालावधीत िहापरू बालपवकास प्रकल्प कायागलयात ३२१
कुपोपषत बालकाींची नोंद झालेली आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, बालमत्ृ यच
ींू े प्रमाण रोखण्यासाठव मानव पवकास कायगक्रमाींतगगत
गिगवती माताींना सकस आहार आणण बड
ु ीत मजुरीसाठव मातत्ृ व अनद
ु ान

योजनेसाठव िहापरू तालक
ु ा आरोगय पविाग आणण बालपवकास प्रकल्प दरवषी

लाखो रुपये खचग करत असतानाही बालमत्ृ यू रोखण्यात पविागाला अपयि
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, त्याची सवगसाधारण करणे काय आहे त,

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने ठाणे जजल््यातील मरु बाड व िहापरू
ु ग
तालक्
ु यातील कुपोपषत बालकाींना योगय आहार समळण्याबाबत तसेच बालमत्ृ यू
रोखण्यासाठव व वाढत्या कुपोपषत बालकाींची सींख्या कमी करण्यासाठव कोणती
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे,

(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१) हे अींित: खरे आहे .

मरु बाड तालक्
ु यातील १८६ मॅम बालकाींमधील ७ बालके सवगसाधारण

श्रेणीत आली असन
ू उवगररत १७९ बालकाींना रस्ाम बालपवकास केंद्रात दाखल
केले आहे . रस्ाम बालपवकास केंद्रात दाखल केलेल्या बालकाींना योगय तो
आहार व वैद्यकीय उपचार सरु
ु आहे त.
(२) होय, हे खरे आहे .

िहापरू तालक्
ु यात सन २०१८-२०१९ या वषागत ४६ व माहे एपप्रल,

२०१९ ते ऑक््ोबर, २०१९ अखेर २३ असे एकूण ६९ बालमत्ृ यू झालेले आहे त.

सदर बालमत्ृ यू हे कुपोषणामळ
न्यम
ु े झालेले नसन
ू
ु ोननया, ॲत फेजक्जया
(चवासावरोध), जन्मत: पवकृती, जन्मत: कमी वजन, जींतस
ीं गग इत्यादद
ु स
कारणाींमळ
ु े झाले आहे त.
(३) हे खरे नाही.

मानव पवकास योजनेंतगगत गरोदर व त तनदा माताींची आरोगय

तपासणी करण्यात येत.े तसेच १३७३ गिगवती माताींना बड
ु ीत मजूरीचा लाि
दे ण्यात आला आहे .

िहापरू तालक्
ु यातील मागील तीन वषागत बालमत्ृ यच्
ू या सींख्येत घ्

झाली आहे .

77

(४) प्रचन उद्िवत नाही.

(५) राज्यातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्याकरीता एकाजत्मक बालपवकास
सेवा योजनेंतगगत खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात येत आहे त.
१.

एकाजत्मक

बालपवकास

सेवा

योजनें तगगत

६

मदहने

ते

३

वषग

वयोग्ातील बालकाींना, गरोदर त तनदा माताींना THR अींतगगत कच्चे

धान्य व ककराणा मालाचा परु वठा व ३ ते ६ वयोग्ातील बालकाींना
गरम ताजा आहार दे ण्यात येतो.

२. आददवासी प्रकल्पाींमध्ये अमत
ु असन
ू या अींतगगत
ृ आहार योजना सरु
गरोदर त तनदा माताींना एक वेळचा चौरस आहार दे ण्यात येतो. तसेच

६ मदहने ते ६ वषग वयोग्ातील बालकाींना आठवड्यातन
ू ४ ददवस अींडी
व िाकाहारी बालकाींना प्रनतददन २ केळी व माींसाहारी बालकाींना १ अींडी
दे ण्यात येतात.

३. तसेच सॅम बालकाींसाठव रस्ाम बालपवकास केंद्र सरु
ु करण्यात आली
आहे त. रस्ाम बालपवकास केंद्रामध्ये तीन वेळचा अनतररक्त आहार व

४.

आरोगय खात्यामाफगत औषधोपचार करण्यात येतात.
राज्यात

पोषण

असियानाींतगगत

अींगणवाडी

केंद्रातील

बालकाींचा,

ककिोरवयीन मल
ु ी व मदहलाींचा पोषणाचा दजाग सध
ु ारण्यासाठव व
कुपोषणाचे

प्रमाण

कमी

करण्यासाठव

पवपवधत तरावरुन

ननरीं तर

सिक्षणवध्
ु ाय आधाररत कायगक्रम (CBE) ररअल
ृ दीदृष्ीकोन (ILA) समद

्ाईम मॉनन्ररींग (ICT-RTM) व जन आींदोलन इत्यादी उपक्रम
राबपवण्यात येत आहे त.

(६) प्रचन उद्िवत नाही.

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

स्माटच अांगणिाड्या ननमाचण िरण्याबाबत
(६३)

*

३५७ श्री.धगरीशचांर व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार,

श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय मदहला ि बालवििास मां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू जजल्हा पररषदे च्या सौरऊजेसाठव १५५ अींगणवाड्याींना त मा्ग

होण्याकरीता माहे नोव्हें बर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान खननज प्रनतषठानच्या
ननधीतन
ु रुपये १ को्ी मींजरू करण्यात आले, हे खरे आहे काय,

78

(२) तसेच, अींगणवाड्या इमारतीवर सौरपॅनल बैठक व्यवत था, पपण्याचे पाणी
यींि, बालकाींच्या सींगोपनाच्या इतर सादहत्याकरीता हत ताींतरीत केले आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
ु ग
आहे,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१) हे अींित: खरे आहे .

नागपरू जजल्हा पररषदें तगगत १५५ अींगणवाड्याींना त मा्ग होण्याकरीता

जजल्हा खननज प्रनतषठानकडून रुपये २,०१,५०,०००/- मींजूर असन
ू त्यापैकी

१०% ननधी जजल्हा कायगक्रम अगधकारी, मदहला व बालपवकास, जजल्हा
पररषद, नागपरू याींचे कायागलयास प्राप्त झालेला आहे .

(२) व (३) जजल्हा पररषद नागपरू याींचे कायागलयामाफगत सौर पॅनल सींच

खरे दीची प्रकक्रया महाऊजाग याींचेकडून करण्यात येत आहे . तसेच पपण्याचे पाणी
यींि यासाठव GeM पो्ग लवर ननपवदा प्रकासित करण्यात आली असन
ू व्यापारी
सलफाफा उघडण्याची कायगवाही सरु
ु आहे . बालकाींच्या सींगोपनाच्या इतर

सादहत्या करीताचा ननधी पींचायत ससमतीत तरावर पवतरीत करण्यात आला
असन
ू त्याींचेत तरावर खरे दी प्रकक्रया सरु
ु आहे .
(४) प्रचन उद्िवत नाही.

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

दे िगड (जज.शसांधुदग
ु )च तालुक्यातील िुणिेश्िर मांददराचे सुशोशभिरण ि
सोयी-सुविधािरीता ननधी उपलब्ध िरण्याबाबत

(६४)

*

७५० श्री.रविांर फाटि : सन्माननीय ग्रामवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१)

दे वगड

(जज.ससींधुदग
ु )ग

तालक्
ु यातील

प्राचीनकालीन

कुणकेचवर

मींददर

पाहण्याकरीता पवपवध िागातील िक्त, पयग्क येत असन
ू महासिवरािीचा
मोठा उत्सव या मींददरात साजरा केला जातो, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्राचीनकालीन मींददरात कोणत्याच मल
ु ित
ू सोयी सपु वधा
उपलब्ध नसल्याने येणाऱ्या िक्त व पयग्काींची अत्यींत गैरसोय होत
असल्यामळ
ु े

मींददराचे

सि
ु ोसिकरण

करुन

पायाित
ू

सोयी

सपु वधा

परु पवण्याबाबत लोकप्रनतननधीींनी िासनाकडे सातत्याने पाठपरु ावा करूनही
कोणतीच कायगवाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्राचीनकालीन मींददराचे सि
ु ोसिकरण व सोयी सपु वधा
यासाठव ककती ननधीची तरतद
ू करण्यात आली वा येत आहे , तसेच मींददराचे
सि
ु ोसिकरण करुन सोयी सपु वधा परु पवल्यास तेथे पयग्काींची सींख्या वाढून

िासनाच्या महसल
ु ात दे खील वाढ होईल, त्याकरीता कुणकेचवर मींददराचे

सि
ु ोसिकरण करुन त्यादठकाणी सवग सोयी सपु वधा परु पवण्याकरीता कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.हसन मश्र
ु ीफ : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) अिी बाब नाही.

(३) सदर प्राचीन मींददरास ददनाींक १४/०२/२०१९ रोजीच्या िासन ननणगयान्वये

राज्यत तरीय ब वगग दजाग प्रदान करण्यात आलेला आहे . तसेच िासनाने सदर
तीथगक्षि
े ाच्या

दठकाणी

पायाित
ु

सपु वधा

ननमागण

करण्यासाठव

क्षेत्रिय

कायागलयाकडुन प्रत ताव मागपवला आहे . तसेच प्रादे सिक पयग्न पवकास
योजनेंतगगत सदर तीथगक्षि
े ाच्या दठकाणी रुपये १५८.०० लक्ष इतक्या अींदाजजत
रक्कमेस मान्यता ददलेली असन
ू रुपये २५.०० लक्ष ची कामे सरू
ु आहे त.
(४) प्रचन उद्िवत नाही.

-----------------
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मौजे धम
ु िा (ता.जज.िाशशम) येथील िालव्यािरीता सांपाददत िेलेल्या
जशमनीचा मोबदला शमळण्याबाबत

*

(६५)

१३९५ श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.आनांद ठािूर,

श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अब्दल्
ु लाखान
दरु ाचणी,

श्री.विक्रम

िाळे ,

श्री.जगन्द्नाथ

शशांदे,

श्री.अरुणिािा

जगताप :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४८१२ ला ददनाांि ३० नोव्हें बर, २०१८ रोजी ददलेल्या

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

(१) मौजे धुमका (ता.जज.वासिम) लघप
ु ा्बींधारे योजना प्रकल्पाच्या उजव्या

मख्
ु य कालव्यासाठव मौजे उकळीपेन येथील िेतकऱ्याींच्या जसमनी सन २००३२००४ मध्ये सींपाददत केल्या आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

िस
ीं ादनाचा
ू प

अींनतम

ननवाडा

होऊन

सींबगीं धत

कात तकराींना त्याींच्या जसमनीचा मोबदला दे ण्याबाबत िस
ीं ादन अगधकारी,
ू प

वासिम याींनी उपपविागीय अगधकारी, लघप
ु ा्बींधारे पविाग तसेच कायगकारी
सींचालक, पवदिग पा्बींधारे

पवकास मींडळ याींना सन २०१५ मध्ये वा

त्यादरम्यान ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, १४ वषे इतका कालावधी होऊनही सींबगीं धत कात तकराींना
मोबदला दे ण्यात आला नसल्यामळ
ु े त्याींनी जसमनीचा दब
ु ार मोबदला, िि
ू ाडे,
व्याज व पपकाींची नक
ु सान िरपाई ३० ददवसाींत द्यावी अन्यथा ददनाींक

२६ जानेवारी, २०२० रोजी सामदु हक आत्मदहन करण्याचा इिारा ददनाींक
२ जानेवारी, २०२० रोजी ननवेदनाद्वारे िासनास ददला होता, हे ही खरे आहे
काय,

(४) तसेच, सदर कालव्यावर िरावाचे दठकाणी सींसाधान व रस्ाऊ्े ड पपगचींग
बाींधकामाकरीता रक्कम रुपये १४,८९,०४६/- खचग झाल्याचे दाखपवण्यात आले
असन
ू त्याचा जसमनीला लाि झालेला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, इतका प्रदीघग कालावधी होऊनही सींबगीं धत कात तकराींना
जसमनीचा मोबदला न दे ण्याची कारणे काय आहेत व त्यास जबाबदार

असणाऱ्या अगधकाऱ्याींपवरुध्द िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे, नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.जयांत पाटील : (१) हे अींित: खरे आहे .

मौजे धुमका (ता.जज.वासिम) लघु पा्बींधारे योजना प्रकल्पाच्या

उजव्या मख्
ु य कालव्यासाठव मौजे उकळीपेन येथील िेतकऱ्याींच्या जसमनीच्या

िस
ीं ादन प्रकक्रयेसाठवचा प्रत ताव सन २००३-२००४ मध्ये सादर करणेत आला
ु प
होता.

(२) नाही.

तथापप, अींनतम ननवाड्याकरीता आवचयक असलेल्या ननधीची मागणी

उपपविागीय अगधकारी तथा िस
ीं ादन अगधकारी, वासिम याींनी ददनाींक ११
ु प
सप््ें बर, २०१९ रोजी वासिम पा्बींधारे पविाग, वासिम या कायागलयास केली

आहे . सदर प्रकल्प पण
चालु आगथगक वषागमध्ये सदर
ू ग झालेला असन
ू
प्रकल्पासाठव

तरतद
ु

मींजरू

नाही.

तसेच

अमरावती

न्यायालयीन प्रकरणी ठोक तरतद
ु ीचा सिल्लक ननधी नाही.

पविाग,

िस
ीं ादन
ु प

(३) होय.

(४) हे अींित: खरे आहे .
धुमका

ल.पा.

योजना

ता.जज.वासिम

उजव्या

मख्
ु य

कालव्यावर

िरावाचे दठकाणी सींधानक, रस्ाऊ्े ड पपगचींग व बाींधकाम करण्याची रुपये

१४,८९,०४६/- ची ननपवदा होती. सदर कामापो्ी ददनाींक ०७/०७/२००७ पयांत
रुपये १०,६२,७२३/- अदा करण्यात आले आहे त. सदरचे काम कायगक्षि
े ावर

झालेले असल्याने ते उपयोगाचे आहे . परीं तु कालव्यावरील इतर कामे
िेतकऱ्याींच्या तीव्र पवरोधामळ
ु े अपण
ू ग असल्याने ससींचन होऊ िकले नाही. ही
कामे पण
ू ग झाल्यावर िेतकऱ्याींना ससींचनाचा लाि होईल.

(५) िस
ीं ादनाचा ददनाींक २३/१२/२००३ च्या पिान्वये सदर मळ
ू प
ू प्रत तावावर

कायगवाही न झाल्याने, नव्याने प्रत ताव ददनाींक ०३/०५/२०१६ च्या पिान्वये फेर
सादर केला आहे . सदर प्रत तावावर िस
ीं ादनाची कायगवाही अींनतम ्प्यात
ु प
असल्यामळ
ु े कारवाई करण्याचा प्रचन उद्िवत नाही.
-----------------
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चांरपूर जजल्हा पररषदे च्या शाळाांच्या िीज दे यिाबाबत
(६६)

*

५६२ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांर व्यास,

श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय ग्रामवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) राज्यातील पविेषत: चींद्रपरू जजल्हा पररषदे च्या अनेक िाळाींना ्ा्ा रत ्
व लोकसहिागातन
ू डडजज्ल सिक्षणाच्यादृष्ीने ई-लननगग प्रोजेक््र यासारखी

नवनवीन तींि िैक्षणणक साधने परु पवण्यात येत असन
सदर साधनाींना
ू
लागणारी वीज व त्याची दे यके िरण्याबाबत प्रचन ननमागण होत असल्याचे
ददनाींक ८ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदिगनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर वीज दे यके रस्ामपींचायतीने िरावी याकरीता जजल्हा

पररषद सिक्षण सिापती याींनी मख्
ु य कायगकारी अगधकारी, चींद्रपरू याींना
ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने जजल्हा पररषदे च्या िाळाींची पवजेची दे यके
ु ग
िरण्याबाबत लागणारा ननधी उपलब्ध करून दे ण्याबाबत कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.हसन मश्र
ु ीफ : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .

(३) समरस् सिक्षाींतगगत सींयक्
ु त िाळा अनद
ु ानातन
ू वीज दे यके अदा केली
जातात.

(४) प्रचन उद्िवत नाही.
-----------------
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बीड जजल््यात बालमत्ृ यूचे प्रमाणात िाढ र्ाल्याबाबत
(६७)

*

१८२० श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब

िल्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बीड जजल््यात सन २०१७-२०१८ व सन २०१८-२०१९ या दोन वषागत
जींतस
ीं गग, गद
ु स
ु मरणे, फुफ्फुसाचा आजार, जुलाब, ताप, गोवर आदी कारणाींमळ
ु े

० ते १ वषग वयोग्ातील ७१९ आणण ० ते ५ वषे वयोग्ातील १६९ असे
एकूण ८८८ बालकाींचा मत्ृ यू झाला आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

जजल््यात

माताींचे

व

बालमत्ृ यू

रोखण्यासाठव

िासनाकडून पवपवध योजना राबपवल्या जात असतानाही बालमत्ृ यच
ू े प्रमाण
कमी झाले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या
अनष
ीं ाने सींबगीं धत दोषीींवर कारवाई करुन बीड जजल््यातील बालमत्ृ यू
ु ग
रोखण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.राजेश टोपे : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

सन २०१७-२०१८ च्या तल
ु नेत सन २०१८-२०१९ मध्ये बालमत्ृ यच
ू े

प्रमाण कमी झाले आहे (अनक्र
ु मे ४५२ वरुन ४३६).
(३) प्रचन उद्िवत नाही.

बालमत्ृ यू रोखण्यासाठव पढ
ु ील उपाययोजना केली जाते.

१) घरच्या घरी नवजात बालकाींची काळजी (Home Based New Born
Care), आजारी नवजात बालकाींच्या उपचारासाठव आरोगय सींत थाींमध्ये

पविेष कक्ष (Special New Born Care Unit-(SNCU), नवजात

सििु कोपरा (New Born Care Corners-(NBCC), बाल उपचार
केंद्र (Child Treatment Centres-CTC) त थापन केले आहे .

२) जजल्हा रुगणालय बीड येथे एसएनसीयु कायगरत असन
ू अनतगींिीर
आजारी बालकाींना दाखल करुन उपचार करण्यात येत.े
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३) त िी रुगणालय नेकनरु , उपजजल्हा रुगणालय गेवराई, केज व परळी

वैजनाथ, रस्ामीण रुगणालय माजलगाव येथे एनबीएसयु कायगरत असन
ू
या दठकाणी नवजात बालकाचे जत थरीकरण करण्यात येत.े

४) सवग आरोगय सींत थामध्ये प्रसत
ू ीगह
ृ ात एन.बी.सी.सी. कॉनगर त थापन
करण्यात आले आहे त.

५) आिाद्वारे नवजात बालकाींना घरोघरी जावन
ू िे्ी दे ऊन आजारी
बालकाींवर औषध उपचार केले जातात.

६) ननयसमत लसीकरण केले जाते व पोषण आहारबाबत मादहती दे ण्यात
येत.े

७) अनतसारामळ
ु े होणारे बालमत्ृ यू ्ाळण्यासाठव आय.डी.सी.एफ. मोदहम
राबपवण्यात येत.े

८) जे.एस.एस.के. अतींगत
ग एक वषागपयांतच्या आजारी बालकाींना मोफत
रुगणवादहका सेवा तसेच औषधे व उपचार केला जातो.

९) आर.बी.एस.के. अींतगगत अींगणवाडीतील बालकाींची तपासणी करून
कुपोपषत बालके एन.आर.सी.मध्ये सींदिीत करण्यात येतात.

१०) सींत थात्मक प्रसत
ू ी, जननी सििु सरु क्षा कायगक्रम, जननी सरु क्षा
योजना, प्रधानमींिी मातत्ृ व वींदन योजना इ.

(४) प्रचन उद्िवत नाही.

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

पालघर जजल््यात िामगार रुग्णालय उभारण्याबाबत
(६८)

*

१२९४ श्री.प्रसाद लाड, श्री.जगन्द्नाथ शशांदे, श्री.किरण पािसिर,

श्री.हे मत
ां टिले, श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब
िल्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

पालघर

जजल््यातील

पवपवध

कारखाने,

उद्योग

करणाऱ्या कामगाराींच्या पगारातन
दरमहा ननयसमतपणे
ू

आदीींमधून

काम

वसल
करण्यात
ु

येणाऱ्या ई.एस.आय.सी.च्या हप्त्यामाफगत दर मदहन्याला कोट्यवधी रुपयाचा

ननधी िासनाच्या नतजोरीत जमा होत असतानाही रुगणाींना उपचारासाठव ठाणे,
मब
ुीं ई येथे जावे लागत आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, पालघर जजल््यातील काही खाजगी रूगणालयामध्ये उपचाराची

सोय करण्यात आलेली असन
ू अत्यावचयक साधनसामरस्
ु ीचा अिाव असल्याने
रुगणाींना उपचारापासन
ू वींगचत रहावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, आददवासी जजल्हा म्हणन
ू पालघरची ओळख असली तरी तेथे
मोठ्या प्रमाणात औद्योगगक वसाहतीींचे जाळे पसरलेले असल्याने हजारो
कारखान्यात

व

उद्योगधींद्यात

कोट्यवधी

कामगार

कायगरत

असल्याने

कामगाराींसाठव आवचयक असणारे ई.एस.आय.सी.चे रुगणालय तारापरू मध्ये सरु
ु
करण्याची मागणी होत आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

घ्नाींमळ
ु े

तारापरू

पालघर

एमआयडीसीमध्ये

जजल््यात

सरु
ु

ई.एस.आय.सी.

असलेल्या

रुगणालयाची

अपघाताच्या

आवचयकता

असतानाही कामगार रुगणालय उिारण्यास ददरीं गाई होण्याची कारणे काय
आहे त,

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन पालघर जजल््यात
कामगार रुगणालय उिारण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे, नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.राजेश टोपे : (१) हे खरे नाही.

राज्य कामगार पवमा महामींडळाने खाजगी रुगणालयाींिी ्ाय-अप

केलेल्या प्राथसमक आरोगय सेवाकरीता ३२, जव्दतीय आरोगय सेवाकरीता

६ आणण अनतपवसिष् पविेषज्ञ उपचार सेवाकरीता एका रुगणालयाींमाफगत
वैद्यकीय उपचार परु पवल्या जातात.
(२) हे खरे नाही.
्ाय-अप

करण्यापव
ु ी

अगधकाऱ्याींकडून केली जाते.

खाजगी

रुगणालयाींची

तपासणी

वैद्यकीय

(३) हे खरे नाही.

तथापप, दवाखाना तथा िाखा कायागलय सरु
ु करण्याचे प्रत तापवत

असल्याचे राज्य कामगार पवमा महामींडळ, नवी ददल्ली याींनी कळपवले आहे .
(४) प्रचन उद्िवत नाही.
(५) प्रचन उद्िवत नाही.

-----------------
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सोलापूर जजल्हा पररषदे मध्ये अनुिांपा तत्िािरील
भरती प्रकक्रया सुरु िरण्याबाबत

(६९)

*

२१६५ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई

जगताप, श्री.जनादच न चाांदरू िर, अॅड.हुस्नबानू खशलफे, डॉ.िजाहत शमर्ाच,
श्री.मोहनराि िदम, श्री.अमरनाथ राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय
ग्रामवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात जजल्हा पररषदे मध्ये अनक
ु ीं पा तत्वावर िरती प्रकक्रया सरु
ु
असताना सोलापरू जजल्हा पररषदे मध्ये अनक
ु ीं पा तत्वावरील िरती प्रकक्रया सरु
ु
नसल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगनास आले आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने सोलापरू जजल्हा पररषदे मध्ये अनक
ु ग
ु ीं पा

तत्वावरील िरती प्रकक्रया सरु
ु करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.हसन मश्र
ु ीफ : (१) होय.

(२) िासनाने ददनाींक ६ जुल,ै २०१९ च्या पिान्वये अनक
ु ीं पा ननयक्
ु ती

करण्याबाबत सवग मख्
ु य कायगकारी अगधकारी याींना सच
ू ना ददल्या असन
ू
त्यानींतर ददनाींक ५ फेब्रव
ु ारी, २०२० च्या पिान्वये १०% ऐवजी २०% या
प्रमाणात अनक
ु ीं पा ननयक्
ु ती करण्याबाबत सवग मख्
ु य कायगकारी अगधकारी,

जजल्हा पररषदाींना सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त. त्यानस
ु ार सोलापरू जजल्हा
पररषदे त अनक
ु ीं पा तत्वावर ननयक्
ु ती दे ण्याची कायगवाही सरु
ु आहे .
(३) प्रचन उद्िवत नाही.

-----------------
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मौजे दब
ु ळिेळ ते गुांज रस्त्याचे (ता.मालेगाि, जज.िाशशम)
(७०)

*

िाम सुरू िरण्याबाबत

१९९० श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय ग्रामवििास मां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे दब
(ता.मालेगाव, जज.वासिम) येथे मख्
ु ळवेळ ते गज
ुीं
ु यमींिी
रस्ामसडक योजनेंतगगत रस्ामीण मागग ७१ रत ता मींजरू करुन त्याींची ननपवदा

काढुन २ वषे उल्ूनही सदर रत त्याचे काम सरू
ु करण्यात आले नसल्याचे
ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन मौजे दब
ु ळवेळ ते गज
ुीं
रत त्याचे काम पवनापवलींब सरू
ु करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.हसन मश्र
ु ीफ : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) व (३) सदर रत त्याच्या कामाचा कायागरींि आदे ि ददनाींक ०२/०७/२०१८
रोजी

दे ण्यात

आला

आहे .

तथापप,

ददनाींक

२३/०७/२०१८

ते

ददनाींक

२१/१२/२०१८ या कालावधीतील मा.उच्च न्यायालयाचा त थगनादे ि व सदर
रत त्याच्या

वन

जसमनीतन
ू

जाणाऱ्या

लाींबीबाबत

वन

पविागाकडे

परवानगीसाठव प्रत ताव सादर करण्यात आला असन
ू वन पविागाची परवानगी
अद्याप अप्राप्त आहे . तसेच उवगरीत लाींबीत त थाननक िेतकऱ्याींनी पवरोध
दिगपवल्याने सदर रत त्याचे काम सरू
ु करता आले नाही.
-----------------

चांरपूर ि शसांधुदग
ु च जजल््याच्या सिाांधगण वििासासाठी “चाांदा ते बाांदा”
(७१)

*

ही नाविन्द्यपूणच योजना राबविण्याबाबत

१४०७ अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.प्रविण दरे िर, श्री.नागोराि गाणार,

डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रसाद लाड, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.किरण पािसिर,
श्री.हे मत
ां टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमती विद्या चव्हाण,

श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.विक्रम िाळे , श्री.जगन्द्नाथ

शशांदे, श्री.अरुणिािा जगताप : सन्माननीय उप मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-
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(१) चींद्रपरू व ससींधद
ु ग
ु ग जजल््याच्या सवाांगगण पवकासासाठव पवपवध सींसाधनाचा
ननयोजनबध्द वापर करण्यासोबतच रोजगाराच्या सींधी उपलब्ध करुन दरडोई

आगथगक उत्पन्न वाढपवण्यासाठव िासनाने राज्यात “चाींदा ते बाींदा” ही
नापवन्यपण
ू ग योजना सन २०१६-२०१७ ते २०१९-२०२० या कालावधीसाठव
प्रायोगगक तत्वावर उक्त दोन जजल्हयाींसाठव राबपवली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त योजनेंतगगत िासनाने िींिर को्ी रुपयाींची आगथगक

तरतद
ू केली असन
ू सदर योजनेतील पवपवध उद्योगाींसाठव िेतकऱ्याींनी प्रकल्प
अहवाल तयार करुन २० ्क्के रक्कम जमा केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहु योजनेव्दारे ससींधद
ु ग
ु ग जजल््यासाठव सन २०१६-२०१७,
२०१७-२०१८ व २०१८-२०१९ या कालावधीत प्रत्यक्षात ककती ननधी उपलब्ध
करण्यात आला व ककती लािार्थयाांनी या योजनेचा प्रत्यक्षात लाि घेतला
आहे,

(४) तसेच, ननधी उपलब्ध असतानाही कोकणातील ससींधुदग
ु ग जजल््यात या

योजनेंतगगत एकही योजना न राबपवण्याची कारणे काय असन
ू उक्त योजनेची
मद
ु त माहे माचग, २०२० पयांतच असल्याचे ननयोजन पविागाने कळपवले

असल्याने ननधी अखगचगत रादहल्यामळ
ु े िासनाला समपपगत करावा लागत

असल्याची बाब ददनाींक ९ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदिगनास
आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, ही महत्वाकाींक्षी योजना बींद केल्याने यात गत
ुीं वणूक केलेल्या
िेतकऱ्याींचे को्यवधी रुपयाींचे नक
ु सान होणार आहे, हे ही खरे आहे काय,

(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने उक्त महत्वाकाींक्षी योजना अपवरतपणे सरु
ु ग
ु

राहण्यासाठव कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे , नसल्यास,
पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.अजजत पिार : (१) होय, हे खरे आहे .

ननयोजन पविागामाफगत ससींधुदग
ु ग व चींद्रपरू या जजल््यात प्रथमत:

सन २०१६-२०१७ ते २०१९-२०२० या ४ वषागच्या कालावधीसाठव “ररसोसग बेत ड

इीं्ेससव्ह प्लॅ ननींग व डेव्हलपमें ् हा पथदिी कायगक्रम राबपवण्यासाठव चाींदा ते
बाींदा योजना” राबपवण्यात येत आहे .
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(२) ससींधद
ु ग
ु ग व चींद्रपरू या दोन्ही जजल््याकरीता प्रत्येकी १०० को्ी प्रमाणे

तरतद
ू केली होती, हे खरे आहे . चींद्रपरू जजल््यामध्ये या योजनेत िासन
अनद
ु ान व लािाथी दहचचयाचे प्रमाण प्रवगागनस
ु ार “अनस
ु गू चत जाती”(SC) व

“अनस
ु गू चत जमाती” (ST) ग्ासाठव ९०:१० आणण सवगसाधारण ग्ाकरीता
७५:२५ या प्रमाणात राज्यत तरीय ससमतीकडून ठे वण्यात आले आहे . चींद्रपरू
जजल््यामध्ये लािाथी दहत सा पण
ू ग जमा झालेला आहे . ससींधुदग
ु ग जजल््यामध्ये
लािाथी दहत सा पण
ू ग जमा झालेला नाही.

(३) ससींधुदग
ु ग जजल््यासाठव सन २०१६-२०१७ मध्ये रुपये ४९.०० को्ी, सन

२०१७-२०१८ मध्ये ६७.०० को्ी, सन २०१८-२०१९ मध्ये ७२.५७ को्ी इतका
ननधी

जजल्हागधकारी

जजल््यात

“कृषी

व

ससींधद
ु ग
ु ग याींना

मत्त यव्यवसाय”

पवतरीत
या

करण्यात

क्षेिाींत

योजनेंतगगत एकूण ३४५८ लािार्थयाांनी लाि घेतला आहे .

आला.

राबपवण्यात

ससींधद
ु ग
ु ग

आलेल्या

(४) हे खरे नाही. ससींधुदग
ु ग जजल््यात पवपवध योजनेंतगगत ३४५८ लािार्थयाांना

लाि दे ण्यात आला आहे . चाींदा ते बाींदा योजना सन २०१६-२०१७ ते सन
२०१९-२०२० या ४ वषागच्या कालावधीसाठव राबपवण्यास मान्यता दे ण्यात आली

होती. या योजनेची मद
ु त ददनाींक ३१ माचग, २०२० पयांत असल्याने ननयोजन
पविागाकडून “चाींदा ते बाींदा” योजनेंतगगत ४ वषागत करण्यात आलेल्या
कामाची सद्य:जत थती व झालेला खचग याचा सपवत तर आढावा होण्याकरीता
आवचयक असणारी मादहती मागपवण्यात आली आहे . त्या पाचवगिम
ू ीवर

जजल्हागधकारी, चींद्रपरू व ससींधुदग
ु ग याींना ददनाींक १० जानेवारी, २०२० रोजी

“कोणत्याही नवीन कामाींना/योजनाींना प्रिासकीय मान्यता दे ण्यात येऊ नये,
तसेच ज्या कामाींना/योजनाींना यापव
ू ी प्रिासकीय मान्यता प्रदान केली आहे

अिा कामाींना/योजनाींना कायागरींि आदे ि दे ण्यात येऊ नयेत” अिा सच
ू ना
दे ण्यात

आल्या

आहे त.

तथापप,

अखगचगत

ननधी

िासनाला

समपपगत

करण्याबाबत जजल्हागधकारी चींद्रपरू व ससींधद
ु ग
ु ग याींना कोणत्याही सच
ू ना
दे ण्याींत आलेल्या नाहीत.
(५) हे खरे नाही.
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(६) ननयोजन पविागामाफगत ससींधद
ु ग
ु ग व चींद्रपरू या जजल््यात प्रथमत: सन

२०१६-२०१७ ते २०१९-२०२० या ४ वषागच्या कालावधीसाठव “ररसोसग बेत ड

इीं्ेससव्ह प्लॅ ननींग व डेव्हलपमें ् हा पथदिी कायगक्रम राबपवण्यासाठव चाींदा ते
बाींदा योजना” राबपवण्यात येत आहे . सपवत तर आढाव्या नींतर या सींदिागत
उगचत ननणगय घेण्यात येतील.

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

िोिणातील िातळशशल्पाांना “सांरक्षक्षत स्मारि” घोवषत िरण्याबाबत
(७२)

*

२१४९ डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रविण दरे िर, श्री.जगन्द्नाथ शशांदे, श्री.हे मत
ां

टिले, श्री.किरण पािसिर, श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय साांस्िृनति
िायच मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोकणातील रत्नागगरी, लाींजा आणण राजापरू या तीन तालक्
ु यातील ५७
गावाींमध्ये सम
ीं हालय
ु ारे १२०० कातळसिल्पाींची राज्याच्या परु ातत्व व वत तस
ु रस्
सींचालनालयाने त थाननकाींच्या मदतीने सपवत तर नोंद केली असन
ू यापैकी १०

दठकाणाींना “सींरक्षक्षत त मारक” म्हणून घोपषत करण्याचा प्रत ताव माींडण्यात
आला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गोव्यातील कातळसिल्पाींना तेथील राज्य परु ातत्व पविागाने
सींरक्षक्षत

त मारकाींमध्ये

कातळसिल्पाींबाबत

नोंद

राज्याच्या

केली

असन
ू

परु ातत्व

व

त्याच

धतीवर

वत तस
ीं हालय
ु रस्

कोकणातील

सींचालनालयाने

“सींरक्षक्षत त मारक” म्हणून घोपषत करण्याचा प्रत ताव सन २०१७ मध्ये सादर
करण्यात आलेला असतानाही, जगातील वारसा त थळाींमध्ये समापवष् होऊ

िकण्याची क्षमता असणाऱ्या उपरोक्त कातळसिल्पाींचा “सींरक्षक्षत त मारक”
म्हणून घोपषत करण्याच्या प्रत तावास िासनाने मींजुरी ददलेली नाही, हे ही खरे
आहे काय,
(३)

असल्यास,

राज्याच्या

परु ातत्व

व

वत तस
ीं हालय
ु रस्

सींचालनालयाने

िासनाला सादर केलेल्या उक्त दठकाणाींना “सींरक्षक्षत त मारक” म्हणन
ू घोपषत
करण्याच्या प्रत तावाला मींजुरी न समळण्याची कारणे काय आहे त,
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(४) तसेच, राज्याच्या पयग्न पविागाने या त मारकाच्या सींवधगन कामासाठव

ननधी उपलब्ध करून दे ण्याची तयारी दिगपवली, असन
उक्त दठकाणाींना
ू
“सींरक्षक्षत त मारक” घोपषत केले नसल्याने ननधी दे ण्यास असमथगता दिगपवली
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, सदरहू कातळ सिल्पाच्या दठकाणाींना “सींरक्षक्षत त मारक”
घोपषत करण्याच्या प्रत तावाला िासनाने मींजुरी दे ण्याच्यादृष्ीने कोणती

कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय
आहे त ?

श्री.अशमत विलासराि दे शमख
ु : (१) हे अींित: खरे आहे .

कोकणातील प्रागैनतहासीक काळाबाबत अगधक सींिोधन करण्याच्या

दृष्ीने सन २०१६-२०१७ मध्ये रत्नागगरी जजल््यात गवेषणाचे काम हाती

घेण्यात आले होते. त्यात राजापरू , लाींजा व रत्नागगरी तालक्
ु यात समळून ५२

कातळसिल्पाींसब
ीं धी परु ात थळे सापडली आहे त. त्यापैकी १० कातळसिल्पाींना
राज्य सींरक्षक्षत त मारक घोपषत करण्याचे प्रत ताव परु ातत्व व वत तस
ीं हालये
ु रस्
सींचालनालयाकडून सादर करण्यात आले आहे .
(२), (३), (४) व (५) होय.

गोव्यातील कातळसिल्पाींना तेथील राज्य परु ातत्व पविागाने सींरक्षक्षत

त मारकाींमध्ये नोंद केली असन
ू त्याच धतीवर कोकणातील कातळसिल्पाींबाबत

राज्याच्या परु ातत्व व वत तस
ीं हालये सींचालनालयाने “सींरक्षक्षत त मारक”
ु रस्

म्हणन
ू घोपषत करण्याचा प्रत ताव सादर केलेला आहे . सदर परु ात थळे सींरक्षक्षत
त मारक म्हणून घोपषत केल्यास तेथील पवकास कामाींसाठव ननधी उपलब्ध

करून दे ण्यास पयग्न पविागाने अनक
ु ू लता दिगपवली आहे . माि सदर
कातळसिल्पे ही बहुताींि खाजगी मालकीच्या जसमनीमध्ये जत थत आहे . या
जसमनीच्या मालकी हक्कात अनेक सहधारकाींची नावे आहे त. अिा सवग
सहधारकाची सहमती समळपवण्याचा प्रयत्न पविागाकडून सरू
ु आहे .
-----------------
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राज्यातील आरोग्य सेिा सांचालनालयातील
िां्ाटी डॉक्टराांना मानधन शमळण्याबाबत
*

(७३)

१३७८

श्री.विलास पोतनीस,

श्री.रामननिास शसांह :

सन्माननीय

सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) राज्यात आरोगय पविागातील १३०० डॉक््र गत सहा मदहन्याींपासन
ू
वेतनाच्या प्रनतक्षेत असल्याने ५० ्क्के डॉक््राींनी पदाींचे राजीनामे ददल्याची
बाब माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगनास आली, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, रस्ामीण िागातील जनतेला उपचार समळण्यासाठव आरोगय
सेवा सींचालनालयाने कींिा्ी पध्दतीने डॉक््राींच्या ननयक्
ु त्या केला आहे त, हे
ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

डॉक््राींना वेतन

दे ण्यासाठव आरोगय

पविागाकडे ननधी

नसल्याने गडगचरोली, नींदरु बार, रत्नागगरीसह राज्याच्या दग
ग िागात काम
ु म
करणाऱ्या आरोगय पविागाच्या डॉक््राींना वेळेवर वेतन समळत नाही, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने राज्यातील आरोगय पविागातील अल्प
ु ग
वेतनावर काम करणाऱ्या डॉक््राींना मागील थकीत मानधन तसेच वेळेवर
वेतन समळण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.राजेश टोपे : (१) हे खरे नाही.
(२) हे अींित: खरे आहे .
िासन

ननणगय,

क्र.मवैअ-१०५४/प्र.क्र.२४१(िाग-१)/सेवा-३,

ददनाींक

०३/१२/२०१८ अन्वये प्रदान केलेल्या अगधकारानस
ु ार सींबगीं धत जजल्हागधकारी
याींच्या

अध्यक्षतेखालील

ससमतीने

अगधकाऱ्याींची ननयक्
ु ती केली आहे .

११

मदहन्याींसाठव

कींिा्ी

वैद्यकीय
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(३) व (४) हे अींित: खरे आहे .
राषरीय

१०-कींिा्ी सेवा या बाबीअींतगगत परु वणी मागणी मींजूर होईपयांत
आरोगय

असियानाींतगगत

सिल्लक

ननधीतन
ू

कींिा्ी

वैदयकीय

अगधकाऱ्याींना सींचालनालयत तरावर मानधन दे ण्यात आले आहे . सन २०१९
च्या दहवाळी अगधवेिनात एकूण रुपये ५६ को्ीींची परु वणी मागणी मींजूर
झाली असन
ू त्यानस
ु ार ददनाींक ३१/०१/२०२० रोजी सवग उपसींचालकाींना कींिा्ी
वैद्यकीय अगधकाऱ्याींना मानधन अदा करण्यासाठव ननधी पवतरीत केला आहे .
(५) प्रचन उद्िवत नाही.

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

महाड ते रायगड किल्ल्यापयांतच्या रस्त्याच्या
िामामध्ये ्ट
ु ी असल्याबाबत
(७४)

*

१५६३ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, अॅड.हुस्नबानू

खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादच न
चाांदरू िर, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, आकिच.अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरिर,

डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय साांस्िृनति िायच मां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रायगड ककल्ले सींवधगनासाठव िासनाने रुपये ६०६ को्ी खचागचा आराखडा
मींजरू केला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मींजूर आराखड्याच्या रुपये ६०६ को्ी ननधीपैकी रुपये १२५
को्ी

रायगड

ककल्ल्याच्या

दरु
ु त तीसाठव

तसेच

महाड

ते

रायगड

ककल्ल्यापयांतच्या रत त्याच्या कामासाठव रुपये १४७ को्ी मींजरू करण्यात आले
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, महाड ते रायगड ककल्ल्यापयांतच्या रत त्याच्या कामासाठव दोन

वषागपव
ू ी ठे केदाराला साधनसामरस्
ु ीसाठव पदहल्या ्प्प्यात रुपये ७.५ को्ी तर
दस
ु ऱ्या ्प्प्यात रुपये ८.५ को्ी दे ण्यात आले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, ठे केदाराने केलेल्या कामामध्ये अनेक ि्
ु ी असल्याने याबाबत

लोकप्रनतननधीींनी मा.मख्
ु यमींिी याींच्याकडे ददनाींक २९ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा
त्यासम
ु ारास तक्रार केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन चौकिीच्या अनष
ीं ाने
ु ग
ठे केदाराींवर कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे , नसल्यास,
पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.अशमत विलासराि दे शमख
ु : (१) हे खरे आहे .
(२) हे अींित: खरे आहे .

पयग्न उपपविागाच्या ददनाींक ३१/०३/२०१७ च्या िासन ननणगयान्वये

िारतीय परु ातत्व पविागाच्या पयगवेक्षणाखाली ककल्ल्यािी सींबगीं धत कामासाठव
रुपये १२४.१४ को्ी इतका ननधी मजरु आहे . केंद्रीय रत ते, वाहतक
व
ू
महामागग, मींिालय, नवी ददल्ली याींचे पि क्र. NH-१६६F-MAH-२०१७-१८-

१२४४, ददनाींक २८ माचग, २०१८ अन्वये महाड जींक्िन ते रायगड ककल्ला ते

गचत्त दरवाजा-पाचाड ते जजजामाता त मारक व दहरकणी जोडरत ता रा.म. १६६

फ (रत त्याची लाींबी २५.६०९ कक.मी.) या रत त्याच्या २/४ पदरीकरण व
उन्नतीकरण करणेच्या कामास रुपये २३७.४० को्ी इतक्या रकमेस मींजरु ी
दे ण्यात आलेली आहे .

(३) अींित: खरे आहे .

सदर रत त्याच्या करारनाम्यातील िथग क्र. १९/०२/१ अनस
ु ार मे.पा्ील

कींत रक्िन इन्रात रक्चर सल. व एम.बी.पा्ील कींत रक्िन पण
ु े याींच्या

मागणीनस
ु ार त्याींना रुपये ७,३३,६०,०००/- इतकी रक्कम सदर Mobilization
Advance म्हणून दे ण्यात आलेली आहे . सदर ठे केदारास दस
ु ऱ्या ्प्प्यात
कोणतीही रक्कम दे ण्यात आलेली नाही.
(४) हे खरे आहे .

(५) ठे केदाराचे कामाचे कायागरींि आदे ि ददल्यानींतर कामाची प्रगती ददसत
नव्हती. या पवषयी केंद्रीय रत ते व वाहतक
मींिालय (MoRT& H) याींनी
ू

वेळोवेळी ददल्ली तसेच मब
ींु ई येथे बैठका घेतल्या व सदर कामाची प्रगती

नसल्याने सदरचा प्रकल्प रखडलेले प्रकल्प (Stuck up Project) अींतगगत
समापवष् करण्यात आला. ददनाींक १३/१२/२०१९ रोजी केंद्रीय रत ते व वाहतक
ू
मींिालय (MoRT& H), नवी ददल्ली येथे झालेल्या रखडलेल्या प्रकल्पाच्या

(Stuck up Project) बैठकीमध्ये ठरल्याप्रमाणे सदर कामासाठव माचग, २०२०
पयांत

जादा

कालावधी

दे ण्याचे

मान्य

करण्यात

आले.

जेणेकरुन

फेर
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ननपवदे मध्ये जो कालावधी जाईल तो वाचवता येईल व कामाचा खचगही

वाढणार नाही. सदर कामासाठव जून, २०२० पयांत सींपण
ू ग रत त्याचे काम पण
ू ग
करणे आणण पढ
ु ील ३ ते ६ मदहन्यात सवग सींरचनाींचे (Structure) बाींधकाम
पण
ू ग करणे असे उदद्दष् दे ण्यात आलेले आहे . त्यामळ
ु े सद्य:जत थतीत सदर
ठे केदारावर कायगवाही करण्याचा प्रचन उद्िवत नाही.
-----------------

आगाशी, िामण, पारोळ आणण भाताणे (ता.िसई, जज.पालघर) या
प्राथशमि आरोग्य िेंराांची दरु िस्था र्ाल्याबाबत
(७५)

*

२१५३ श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां
टिले,

श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय ग्रामवििास मां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आगािी, कामण, पारोळ आणण िाताणे (ता.वसई, जज.पालघर) जजल्हा

पररषदे अींतगगत असलेल्या ५० वषागपव
ू ी बाींधलेल्या चार प्राथसमक आरोगय
केंद्राींच्या इमारती जीणग होऊन मोडकळीस आल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, चारही प्राथसमक आरोगय केंद्रात बालरोगतज्ञ, त िीरोगतज्ञ,

िल
ु तज्ञ आणण इतर वैद्यकीय अगधकारी/कमगचारी त्याचप्रमाणे (सोनोरस्ाफी

मिीन, एक्सरे मिीन, डायलेसीस केंद्र) इत्यादी सोई-सपु वधाींचा अिाव आणण
औषधाींचा त्
ु वडा असल्याचे ननदिगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या चारही प्राथसमक आरोगय केंद्राींसाठव आवचयक तो ननधी

उपलब्ध करुन दे ण्याची मागणी वसई तालक्
ु यातील एका राजकीय पक्षाच्या

त थाननक पदागधकाऱ्याने ददनाींक ६ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास
मा.मख्
ु यमींिी याींच्याकडे ननवेदनाव्दारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने आगािी, कामण, पारोळ आणण िाताणे या
ु ग
चारही प्राथसमक आरोगय केंद्राींसाठव आवचयक तो ननधी उपलब्ध करुन
दे ण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.हसन मश्र
ु ीफ : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

िासनाच्या

ननकषाप्रमाणे

प्राथसमक

आरोगय

केंद्राच्या

दठकाणी

बालरोगतज्ञ, त िीरोगतज्ञ, िल
ु तज्ञ ही पदे मींजरू नाहीत. तसेच सोनोरस्ाफी

मिीन, एक्सरे मिीन, डायलसीस केंद्र ्या सपु वधा उपलब्ध नसतात. त्रबगर
आददवासी प्राथसमक आरोगय केंद्रात वैद्यककय अगधकारी ग्-अ २ पदे मींजूर

आहे त व आददवासी प्राथसमक आरोगय केंद्रात वैद्यककय अगधकारी ग्-अ चे
१ पद व वैद्यककय अगधकारी ग्-ब चे १ पद अिी २ पदे मींजूर आहे .

(३) सद्य:जत थतीत ननवेदन आढळून येत नसन
ू ननवेदनाचा िोध सरू
ु आहे .
(४) व (५) प्रचन उद्िवत नाही.

सदर प्राथसमक आरोगय केंद्रत तरावर औषधाींचा परु े सा साठा उपलब्ध

असन
ू सदर चारही प्राथसमक आरोगय केंद्रामाफगत िासनाच्या ननकषाप्रमाणे
अपेक्षक्षत आरोगय पवषयक सपु वधा जनतेस परु पवण्यात येतात.
-----------------

परभणी शहरासह जजल््यात डेंग्यू ि इतर
साथीच्या आजाराांची लागण र्ाल्याबाबत

(७६)

*

६७५ श्री.अब्दल्
ां टिले,
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हे मत

श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) परिणी िहरासह जजल््यात अनेक दठकाणी डेंगयू सदृचय व इतर

साथीच्या आजाराींची लागण झाल्याचे सन २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदग िनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महानगरपासलका, नगरपासलका, रस्ामपींचायती, आरोगय पविाग
आददींनी केलेल्या ददरीं गाईमळ
ु े साथीच्या रोगात वाढ झाल्याबाबतची तक्रार

परिणी येथील सामाजजक कायगकते याींनी पविागीय आयक्
ु त, औरीं गाबाद
याींच्याकडे लेखी तक्रारीव्दारे केली असल्याचे ननदिगनास आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने दोषी अगधकारी व यींिणेपवरुध्द कोणती
ु ग
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.राजेश टोपे : (१) होय.
(२) नाही.

पविागीय

आयक्
ु त

कायागलयाकडून

प्राप्त

अहवालानस
ु ार

कायागलयाकडे असे ननवेदन /तक्रार प्राप्त झालेली नाही.

सींबगीं धत

(३) आजाराच्या ननयींिणासाठव जलद ताप सवेक्षण, कक्किात िीय सवेक्षण
रक्त नमण
ु े व रक्तजल नमन
ु ा घेणे, धुर फवारणी, अळीनािक फवारणी,
वाढीव धुर फवारणी, गप्पी मासे सोडणे, एम.एल.ओ. ऑईल यासारख्या

प्रनतबींधात्मक उपाययोजना राबपवण्यात आल्या व येत आहे . तसेच िाळा,
कॉलेज, गाव पातळीवर कक्कजन्य रोग प्रादि
ू ागव व उपाययोजनाींसाठव
आठवड्यातील एक

ददवस कोरडा

पाळण्यात

यावा यासाठव जनजागत
ृ ी

करण्यात आली आहे . तसेच िासकीय रूगणालय व प्राथसमक आरोगय

केंद्रामध्ये परु े से मन
ु षयबळ व औषध साठा उपलब्ध करून दे ण्यात आला आहे .
त्यामळ
ु े रोगप्रादि
ू ागव आ्ोक्यात आला आहे .
(४) प्रचन उद्िवत नाही.

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

मौजे ननांब (िवपलेश्िर) (जज.जळगाि) येथील िवपलेश्िर मांददरासाठी
परू सांरक्षण शभांत बाांधण्याबाबत
(७७)

*

९०५ श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय जलसांपदा मां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौजे ननींब (कपपलेचवर) (ता.अमळनेर, जज.जळगाव) येथील पाींझरा व
तापी

नदीच्या

बाींधकामाला

सींगमावरील

ददनाींक

११

कपपलेचवर

सप््े बर,

२०१९

मींददरासाठव
रोजी

परू सींरक्षण

प्रिासकीय

सिींत

मान्यता

समळाल्यानींतरही ननधी अिावी सदर काम प्रलींत्रबत असल्याचे माहे जानेवारी,
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने पवकास कामाींसाठव ननधी उपलब्ध
करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.जयांत पाटील : (१) होय.

(२) व (३) सदरहू कामास ननधी समळण्यासाठव लाक्षणणक परु वणी मागणी
प्रत ताव ननयोजन व पवत्त पविागास सादर केला आहे .
-----------------

राज्यातील शसांचन प्रिल्प पूणच िरण्याबाबत
(७८)

*

खशलफे,

१६६५ श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, अॅड.हुस्नबानू
श्री.जनादच न

चाांदरू िर,

श्री.रामहरी

रुपनिर,

डॉ.िजाहत

शमर्ाच,

डॉ.सध
ु ीर ताांबे, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय
जलसांपदा मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील १० मोठे , १८ मध्यम आणण २४ लघु असे ५२ जलससींचन
प्रकल्पाींसाठव नाबाडग बँकेकडून १५ हजार को्ीींचे कजग काढण्यात आले होते, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मराठवाड्यासाठव रुपये ३३८०/-, पवदिागसाठव रुपये ३८४७/- तर
उवगररत महाराषरासाठव रुपये ७७७९/- को्ी दे ण्यात येणार आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, नाबाडग बँकेकडून दे ण्यात आलेल्या कजागच्या अनष
ीं ाने
ु ग

५२ ससींचन प्रकल्प पण
ू ग करण्याच्यादृष्ीने केलेल्या कायगवाहीचा सींपण
ू ग तपसिल
काय आहे,

(४) सदर प्रकल्पाींना ननधी दे ण्यात आला नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय
आहे त ?
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श्री.जयांत पाटील : (१) नाही.

प्रधानमींिी कृषी ससींचाई योजना (PMKSY) व बळीराजा जलसींजीवनी

योजना (BJSY) या दोन्ही योजनेत समापवष् असलेले प्रकल्प वगळून
राज्यातील उवगररत बाींधकामाधीन प्रकल्पाींपक
ै ी जे प्रकल्प प्रगत अवत थेत

आहे त व ते प्रकल्प तातडीने पण
ू ग करून पढ
ु ील तीन वषागमध्ये ससींचनाचा लाि

प्राप्त होवू िकेल, असे पा्बींधारे प्रकल्प पण
ू ग करण्यासाठव रुपये १५ हजार
को्ीचे दीघग मद
ु तीचे कजग पवत्तीय सींत थाकडून उपलब्ध करुन घेण्याचा
ननणगय िासनाने घेतला आहे . त्यानष
ीं ाने ददनाींक ९ सप््ें बर, २०१९ रोजी
ु ग
िासन ननणगय ननगगसमत करण्यात आला आहे .
(२) प्रचन उद्िवत नाही.
(३) प्रचन उद्िवत नाही.
(४) प्रचन उद्िवत नाही.

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

ठाणे जजल्हा पररषदें तगचत िायचरत असलेल्या शशक्षिाांच्या
ऑनलाईन बदलीबाबत
(७९)

*

२१४७ श्री.सजु जतशसांह ठािूर : सन्माननीय ग्रामवििास मां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे जजल्हा पररषदें तगगत कायगरत असलेल्या सिक्षकाींच्या ऑनलाईन
बदल्याींमध्ये

अननयसमतता

झाल्याचे

माहे

जानेवारी,

त्यादरम्यान ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

१०४

सिक्षकाींनी

ठाणे

ससव्हील,

्ा्ा,

२०२०

मध्ये

जे.जे.,

वा

केईएम

रुगणालयाचे वैद्यकीय दाखले जोडून बदल्या करुन घेतल्याचे ननदिगनास आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
ु ग
आहे,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.हसन मश्र
ु ीफ : (१) व (२) सिक्षण ससमतीच्या सिेत सन्माननीय सदत य

याींनी चचेअत
ीं गगत मद्द
ु ा उपजत थत केला की, जजल्हाींतगगत बदली प्रकक्रयेत सींवगग१ अींतगगत ज्या सिक्षकाींनी लाि घेतला आहे त्याींनी सादर केलेले वैद्यकीय
प्रमाणपि

ज्या

प्रागधकरणाकडून

घेऊन

सादर

केले

आहे

त्या

सक्षम

प्रागधकरणाकडे पडताळणीसाठव पाठवावे व सदर वैद्यकीय प्रमाणपिाची
सत्यता पडताळून पहावी. त्यानष
ीं ाने एकूण १५३ सिक्षकाींनी सादर केलेले
ु ग
वैद्यकीय प्रमाणपि हे सींबगीं धत प्रागधकरणाकडे पडताळणीसाठव पाठपवण्यात
आलेले आहे त.

(३) पविेष सींवगग िाग-१ मध्ये लाि घेतलेल्या सिक्षकाींचे वैद्यकीय प्रमाणपि

पडताळणीसाठव ददनाींक २३/१२/२०१९ रोजी सादर करण्यात आले आहे .
त्यासींबगीं धचा

अहवाल

प्राप्त

होताच

ददनाींक

२८/०६/२०१८

च्या

िासन

पररपिकात नमद
करण्यात आलेल्या तरतद
ू
ु ीप्रमाणे ननयमोगचत कारवाई
करण्यात येईल.

(४) प्रचन उद्िवत नाही.

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

विधान भिन :
मुांबई.

श्री.राजेंर भागित

सधचि (िायचभार),

महाराष्ट्र विधानपररषद

______________________________________________________
मुद्रणपूवग सवग प्रकक्रया महाराषर पवधानमींडळ सगचवालयाच्या सींगणक यींिणेवर करण्यात आली आहे .
मद्र
ु ण: िासकीय मध्यवती मद्र
ु णालय, मींब
ु ई.

