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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
मांगळिार, ददनाांि २५ फेब्रि
ु ारी, २०२० / फाल्गन
ु ६, १९४१ (शिे)
(१)

उप मख्
ु यमां्ी

(३)

सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मां्ी

(२)

जलसांपदा ि लाभक्षे् वििास मां्ी

(४)

ग्रामवििास मां्ी

(५)

िैद्यिीय शशक्षण, साांस्िृनति िाये मां्ी

(६)

याांचे प्रभारी विभाग

मदहला ि बालवििास मां्ी

(७)

मद
ृ ि जलसांधारण मां्ी

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ७२
-------------------------------------

रत्नाधगरी-शसांधद
ु ग
ु व जजल््यासह गािठाण क्षे्ातील घरबाांधणी
परिानगीचे अधधिार ग्रामपांचायतीिडे दे ण्याबाबत

(१)

*

७६५ श्री.रविांद्र फाटि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४८७६१ ला ददनाांि

२४ जन
ू , २०१९ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय ग्रामवििास
मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रत्नागगरी-ससींधुदग
ु ग जिल्ह्यासह गावठाण क्षेत्रातील घरबाींधणी परवानगीचे
सवग अगधकार ग्रामपींचायतीकडे दे ण्याबाबत घेतलेल्हया महत्वाच्या ननणगयाची

अींमलबिावणी झाली नसल्हयाचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, घेतलेल्हया ननणगयाची अींमलबिावणी होण्यास ववलींबाची कारणे
काय आहे त,
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(३) असल्हयास, उक्त जिल्हहयाींमध्ये गावठाण क्षेत्रातील घरबाींधणी परवानगीची

ककती प्रकरणे प्रलींबबत आहे त व सदर ननणगयाची अींमलबिावणी कधीपयंत
होणे अपेक्षक्षत आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.हसन मश्र
ु ीफ : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.

रत्नागगरी व ससींधुदग
ु ग जिल्ह्यातील गावठाण क्षेत्रातील घरबाींधणी

परवानगीची कोणतीही प्रकरणे ग्रामपींचायतीकडे प्रलींबबत नाहीत.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यातील जलयक्
ु त शशिार योजनेबाबत
(२)

*

८५९

श्री.जयांत

पाटील,

श्री.धगरीशचांद्र

व्यास,

प्रा.अननल

सोले,

श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास िदम, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफव
भाई जगताप, अॅड.हुस्नबानू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े

श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादव न चाांदरू िर, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे, आकिव.अनांत
गाडगीळ,

श्री.अमरनाथ

राजरू िर,

डॉ.िजाहत

शमर्ाव,

डॉ.पररणय

फुिे,

श्री.ननलय नाईि, श्री.विनायिराि मेटे, श्री.सजु जतशसांह ठािूर, श्री.अरुणभाऊ

अडसड : ददनाांि १८ डडसेंबर, २०१९ रोजी सभागह
ृ ाच्या पटलािर ठे िण्यात
आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि १ मधील प्रश्न क्रमाांि

४८०५७ ला ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय मद
ृ ि जलसांधारण मां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्याच्या काही भागात ननमागण होणाऱ्या पाणी ्ीं चाईवर व दषु काळावर
मात करण्यासाठी तत्कालीन र्ासनाची सन २०१४-१५ मध्ये महत्त्वाकाींक्षी

योिना म्हणन
ु ओळखली गेलेल्हया िलयक्
ु त सर्वार योिनेची मद
ु त ददनाींक

३१ डडसेंबर, २०१९ रोिी सींपल्हयाने त्यास मद
ु तवाढ न दे ता िलयक्
ु त सर्वार
योिना बींद करण्यात आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सन २०१५-१६ या वर्ागपासन
ू राज्यातील ग्रामीण भागातील

पाण्याची ्ीं चाई दरू करण्यासाठी िलयक्
ु त सर्वार प्रकल्हपाींतगगत सम
ु ारे २२
हिार ५८६ गावे ननवडलेली असन
ू त्यावर सम
ु ारे रुपये ९ हिार ५८९ को्ी
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एवढा ननधी सन २०१९ पयंत खचग झाला असन
ू िलसींधारणाच्या कामामध्ये
मोठ्या प्रमाणात अननयसमतता व गैरव्यवहार झाल्हयाचे ननदर्गनास आले

असल्हयाने िलयक्
ु त सर्वार योिनेतील त्र्
ु ीचा अभ्यास करण्यासाठी मािी
मख्
ु य सगचव िॉनी िोसेफ याींच्या अध्यक्षतेखालील तज्ञ ससमतीने माहे िन
ू ,

२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान र्ासनास सादर केलेल्हया अहवालात सदर
योिनेत अनेक त्र्
ु ी असल्हयाचे नमद
ू केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सन २०१८ मध्ये राज्यात ३५३ तालक्
ै ी सम
ु याींपक
ु ारे २९४

तालक्
ु याींमध्ये दषु काळ िाहीर करण्यात आला असन
ू ८० ्क्के महाराषर
दषु काळाच्या छायेत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, िलयक्
ु त सर्वार योिनेचे नाव बदलन
ू योिनेची कामे ही
रोिगार हमी योिनेच्या माध्यमातन
ू करण्याचे ननदे र् र्ासनाने ददले आहे त,
हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, िलयक्
ु त सर्वार योिना बींद करण्याच्या ननणगयामळ
ु े ग्रामीण
व डोंगराळ भागात ननमागण होणाऱ्या पाण्याच्या गींभीर समस्येबाबत सदर
योिनेव्यनतररक्त इतर कोणती योिना राबववणे र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे

काय, योिनेचे स्वरुप काय आहे तसेच िलयक्
ु त सर्वार योिना बींद

करण्यात आली नसल्हयास सदर योिना अगधक सक्षमपणे राबववण्याबाबत

आणण महाराषर राज्य पाणी्ीं चाई मक्
ु त करण्याबाबत र्ासनाने कोणती
उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे,

(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.शांिरराि गडाख : (१) िलयक्
ु त सर्वार असभयानाचे सन २०१८-१९ हे

र्ेव्चे वर्ग होते. सदर असभयानास ३१ डडसेंबर, २०१९ पयंत मद
ु तवाढ दे ण्यात
आली होती. त्यामळ
ु े योिना बींद करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.

(२) िलयक्
ु त सर्वार असभयानाींतगगत सन २०१५ ते सन २०१९ या कालावधीत

एकूण २२५८६ गावे ननवडण्यात आली असन
ू या गावात एकूण ६,३२,७०८ कामे

पण
ू ग करण्यात आली आहे त. सदर कामाींवर आतापयंत रुपये ९७०७ को्ी खचग
झाला आहे .
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िलयक्
ु त सर्वार असभयानाबाबत मा.उच्च न्यायालयाने ददलेल्हया

ननदे र्ाच्या अनर्
ीं ाने मािी मख्
ु ग
ु य सगचव याींचे अध्यक्षतेखाली स्थापन

करण्यात आलेल्हया तज्ञ ससमतीने र्ासनास ददनाींक १२/६/२०१८ रोिी अहवाल
सादर केला असन
ससमतीने िलयक्
ू
ु त सर्वार योिनेच्या सींदभागत काही

सर्फारर्ी केलेल्हया आहे त. मा.उच्च न्यायालयाने तज्ञ ससमतीने केलेल्हया
सर्फारर्ीींच्या अींमलबिावणी सींदभागत मा.उच्च न्यायालयात प्रनतज्ञापत्र सादर

करणेबाबत र्ासनास ननदे र् ददले होते. त्यास अनस
ु रून र्ासनाने सदर

सर्फारर्ीींवर केलेल्हया कायगवाहीबाबत मा.उच्च न्यायालयात ददनाींक १७/६/२०१९
रोिी प्रनतज्ञापत्र सादर केले आहे .
(३)

सन

२०१८

च्या

खरीप

हीं गामात

राज्यातील

१५१

तालक्
ु यामध्ये

गींभीर/मध्यम स्वरूपाचा दषु काळ िाहीर करण्यात आला. तद्नींतर ज्या

महसल
मींडळामध्ये िून ते सप््ें बर, २०१८ या कालावधीत तालक्
ू
ु याच्या
सरासरी पिगन्याच्या ७५ ्क्के पेक्षा कमी व एकूण पिगन्यमान ७५० सम.मी.
पेक्षा कमी झाले आहे, अर्ा एकूण ९३ तालक्
ु यातील २६८ महसल
ू ी मींडळामध्ये

दषु काळ घोवर्त करण्यात आला आहे . राज्यातील दषु काळ घोवर्त केलेल्हया

१५१ तालक
ु े व २६८ महसल
ु ी मींडळाव्यनतरीक्त िून ते सप््ें बर, २०१८ या
कालावधीत झालेले एकूण पिगन्यमान ७५० सम.मी. पेक्षा असलेल्हया महसल
ू

मींडळातील अींनतम पैसेवारी ५० पैर्ाींपेक्षा कमी असलेल्हया एकूण ५४४९
गावाींमध्ये दषु काळ सदृश्य पररजस्थती घोवर्त करण्यात आली आहे .
(४) हे खरे नाही.

(५) ्ीं चाई पररजस्थतीवर मात करण्यासाठी ववभागाच्या ननयसमत योिनाींमधून
मद
ृ व िलसींधारणाची उपचार कामे घेण्यात येतात.
(६) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

अांधेरी (मुांबई) येथील िामगार रुग्णालयामध्ये सोयी सुविधाांचा
अभाि असल्याबाबत

(३)

*

३११ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४७४९७ ला

ददनाांि २५ जून, २०१९ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय
सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-
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(१) मब
ींु ई येथील अींधेरी एम.आय.डी.सी. भागातील राज्य ववमा ननगम

महामींडळाच्या (ईएसआयसी) कामगार रुग्णालयाला ददनाींक १७ डडसेंबर, २०१८
रोिी वा त्यासम
ु ारास लागलेल्हया आगीला एक वर्ागचा कालावधी उल्ूनही

रुग्णालय पव
ग त सरु
ू व
ु झाले नसल्हयाचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त रुग्णालयात सोयी-सवु वधाींचा अभाव असन
ू काही ववभाग
बींद असल्हयाने िोगेश्वरी-अींधेरीतील रुग्णाींना अन्य खािगी रुग्णालयात िावे
लागत असल्हयाने त्याींना आगथगक भद
ु ं ड सहन करावा लागत आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्हयास, रुग्णालय सरु
ु न होण्याची कारणे काय आहे त,

(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने कामगार रुग्णालय सरु
ु ग
ु करण्याबाबत
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.राजेश टोपे : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

रुग्णाींची गैरसोय ्ाळण्यासाठी राज्य कामगार ववमा रुग्णालय,

काींददवली यामाफगत उपचार परु ववण्यात येत आहे त. तसेच, अनतववसर्ष् सेवा
या

राज्य

कामगार

रुग्णालयाींमाफगत

ववमा

दे ण्यात येत

महामींडळाने

आहे त.

्ाय-अप

खािगी

झालेल्हया खचागची प्रनतपत
ु ी अनज्ञ
ु ेय केली िाते.

केलेल्हया

रुग्णालयात

खािगी

उपचारासाठी

(३) व (४) अींधेरी (ई.एस.आय.सी.) रुग्णालय हे राज्य कामगार ववमा

महामींडळ, नवी ददल्हली याींच्या अखत्यारीत असन
ू राज्य र्ासनाचे त्यावर

प्रत्यक्ष ननयींत्रण नाही. याबाबत अप्पर आयक्
ु त, क्षेबत्रय कायागलय, राज्य
कामगार ववमा महामींडळ, मब
ुीं ई याींचेकडून ददनाींक ०६/०२/२०२० रोिी प्राप्त

पत्रानस
ु ार राज्य कामगार ववमा आदर्ग रुग्णालय, अींधेरीच्या दरु
ु स्ती व
नत
ु नीकरणाचे काम एन.बी.सी.सी. इींडडया याींना दे ण्यात आलेले असन
ू सदर

रुग्णालयाच्या दरु
ु स्ती व नत
ु नीकरणाचे काम िन
ू , २०२० पयंत पण
ू ग होणे
अपेक्षक्षत आहे .

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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राज्यात विशेषत: नागपूर, भांडारा, िधाव, चांद्रपूर, गडधचरोली ि गोंददया

या सहा जजल््यातील शासिीय रूग्णालयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत
(४)

*

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

श्री.धगरीशचांद्र व्यास, डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीय
सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) राज्यात ववर्ेर्त: नागपरू , भींडारा, वधाग, चींद्रपरू , गडगचरोली व गोंददया या
सहा जिल्ह्यातील र्ासकीय रूग्णालयातील कफजिसर्यन ११ पदे , बालरोग तज्ञ

४० पदे , िनरल सिगन ६ पदे , स्त्री रोग व प्रसत
ू ी तज्ञ ५० पदे , बगधरीकरण

५६ पदे , अजस्थरोग तज्ञ ४ पदे , नेत्ररोग तज्ञ ४ पदे व इतर तज्ञ व

्े क्नेसर्यन असे एकूण २२२ कमगचाऱ्याींची पदे ररक्त असल्हयाचे तसेच राज्यात
तज्ञ डॉक््राींच्या १७०० पदाींपक
ै ी ११५२ पदे ररक्त असल्हयाचे माहे डडसेंबर,
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, अधगवेळ डॉक््राींवर र्ासनाने ररक्त पदाींची िबाबदारी ्ाकली

असन
ू २४ तास सरु
ु राहणाऱ्या रुग्णालयात केवळ ३ ते ४ तास डॉक््राींची
सेवा समळत आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास,

याबाबत

स्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी

सींबगीं धत

ववभागास

वेळोवेळी ननवेदने ददली असन
ू याबाबत कोणतीही कायगवाही झालेली नाही, हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, नागपरू येथील कामगार ववमा रुग्णालयाची ववर्ेर्ज्ञाींची ११

पदे व चतथ
ग ेणी कमगचाऱ्याींची १८३ पदे ररक्त असन
ु श्र
ू , कामगार ववमा
रूग्णालयाचा ववकास करण्यासाठी राज्य कामगार ववमा महामींडळ रद्द करून

त्याऐविी महाराषर राज्य कामगार ववमा सोसाय्ी स्थापन करण्यात आली
होती, परीं तु ररक्त पदाींमळ
ु े व आवश्यक यींत्रसामग्र
ु ी उपलब्ध नसल्हयामळ
ु े
रुग्णाींना सवु वधा समळत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन चौकर्ीच्या अनर्
ीं ाने
ु ग

नागपरू येथील कामगार ववमा रुग्णालयाची ववर्ेर्ज्ञाींची ११ ररक्त पदे व
चतथ
ग ेणी
ु श्र

कमगचाऱ्याींची

१८३

ररक्त

पदे

आणण

ववदभागतील

उक्त
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जिल्ह्यामधील रुग्णालयातील ररक्त पदे व राज्यातील तज्ञ डॉक््राींची ररक्त
पदे भरण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.राजेश टोपे : (१) हे अींर्त: खरे आहे .

नागपरू पररमींडळाींतगगत महाराषर वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, ग्-अ

(वेतन मॅरीक्समधील वेतनस्तर एस-२३ : ६७७००-२०८७०० व एस-२० :
५६१००-१७७५००) मधील ववर्ेर्ज्ञ सींवगागतील पदाींचा तपर्ील खालीलप्रमाणे
आहे . :-

पदनाम

मींिूर पदे

भरलेली पदे

ररक्त पदे

कफजिसर्यन

३६

१८

१८

बालरोगतज्ञ

११५

६४

५१

िनरल सिगन

३५

२३

१२

स्त्रीरोग व प्रसत
ु ी तज्ञ

१२०

६०

६०

बगधरीकरण तज्ञ

११९

५१

६८

अजस्थरोग तज्ञ

२९

२६

०३

नेत्ररोग तज्ञ

३१

२२

०९

एकूण

४८५

२६४

२२१

तथावप, राषरीय बाल स्वास्थ कायगक्रमाींतगंत वैद्यकीय अगधकारी व

आयपीएचएस अींतगंत ववर्ेर्ज्ञ वैद्यकीय अगधकारी उपलब्ध करुन दे ण्यात
आले आहे त. राषरीय आरोग्य असभयानाींतगंत तात्परु त्या स्वरुपात तज्ञ
वैद्यकीय अगधकारी याींच्या ननयक्
ु त्या करण्यात आलेल्हया आहे त.
(२) हे खरे नाही.
राषरीय

बाल

स्वास्थ

कायगक्रमाींतगंत

वैद्यकीय

अगधकारी

व

आयपीएचएस अींतगंत ववर्ेर्ज्ञ वैद्यकीय अगधकारी उपलब्ध करुन दे ण्यात

आले आहे त. तसेच, राषरीय आरोग्य असभयानाींतगंत तात्परु त्या स्वरुपात तज्ञ
वैद्यकीय अगधकारी याींच्या ननयक्
ु त्या करण्यात आलेल्हया आहे त. तसेच
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वैद्यकीय अगधकारी ग्-अ पदावर कींत्रा्ी वैद्यकीय अगधकारी म्हणन
ू
एमबीबीएस अहगताधारक वैद्यकीय अगधकाऱ्याींना ननयक्
ु त्या दे ण्यात आल्हया

आहे त व रुग्णसेवा सरु ळीत ठे वण्यासाठी एमबीबीएस अहगताधारक उमेदवाराींना
एक वर्ागच्या कालावधीसाठी बींधपबत्रत वैद्यकीय अगधकारी ग्-अ पदावर
ननयक्
ु त्या दे ण्यात आल्हया आहे त.
(३) हे अींर्त: खरे आहे .

महाराषर वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, ग्-अ (वेतन मॅरीक्स मधील

वेतनस्तर एस-२३ : ६७७००-२०८७००) मधील जिल्हहा र्ल्हय गचककत्सक, जिल्हहा
आरोग्य

अगधकारी

व

ववर्ेर्ज्ञ

सींवगागतील

नामननदे र्नाने भरण्याची कायगवाही सरू
ु आहे .
तसेच,

महाराषर

वैद्यकीय

व

ररक्त

आरोग्य

पदे

सेवा,

पदोन्नतीने
ग्-अ

व

(वेतन

मॅरीक्समधील वेतन स्तर एस-२० : ५६१००-१७७५००) मधील वैद्यकीय
अगधकारी याींची ररक्त पदे भरणेबाबतची कायगवाही जिल्हहागधकारी याींच्या
अध्यक्षतेखालील ससमतीमाफगत करण्यात येत आहे .
(४) हे अींर्त: खरे आहे .

राज्य कामगार ववमा योिना, नागपरू येथे ववर्ेर्ज्ञाींची एकूण १३ पदे

मींिरू असन
ू त्यापैकी ५ पदे भरलेली आहे त. तसेच ररक्त पदावर ववर्ेर्ज्ञाींच्या

सेवा राज्य कामगार ववमा महामींडळ व राज्य कामगार ववमा योिनें तगंत
पदव्यत्ु तर बींधपबत्रत वैद्यकीय अगधकाऱ्याींच्यामाफगत उपलब्ध करुन दे ण्यात
आल्हया आहे त. तसेच चतथ
ग ेणी कमगचाऱ्याींची १६५ पदे मींिूर असन
ु श्र
ू ५६ पदे
भरलेली आहे त.

सद्य:जस्थतीत राज्य कामगार ववमा महामींडळामाफगत ५ अींर्कालीन

ववर्ेर्ज्ञाींची ननयक्
ु ती करण्यात आली आहे . तसेच बींधपबत्रत ८ वैद्यकीय

अगधकाऱ्याींपक
ै ी ३ पदव्यत्ु तर वैद्यकीय अगधकाऱ्याींची सेवा रुग्णसेवेसाठी
वापरण्यात येत आहे . तसेच नागपरू रुग्णालयात एक्स-रे , ई.सी.िी. या
सवु वधा उपलब्ध असन
ू , इतर उपचाराकरीता राज्य कामगार ववमा मींहामींडळाने

्ाय-अप केलेल्हया खािगी रुग्णालयामाफगत ववमा रुग्णाींना वैद्यकीय उपचार
परु ववण्यात येतात. त्यानस
ु ार रुग्णाींना रुग्णालयीन सवु वधा परु ववण्यात येत.े
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(५) र्ासनाकडून ननयसमत पदे भरली िाईपयंत कींत्रा्ी तत्वावर ननयक्
ु ती
करण्याबाबत

व

चतथ
ग ेणी
ु श्र

आला.

त्यानस
ु ार

कमगचाऱ्याींच्या

सेवा

करार

तत्वावर

GEM

PORTAL वरुन घेण्याचा ननणगय ददनाींक ०७/०२/२०२० रोिीच्या बैठकीत
घेण्यात

वैद्यकीय

अधीक्षक,

याींचेस्तरावरुन पदे भरण्याची कायगवाही सरु
ु आहे .

रुग्णालय,

नागपरू

तसेच राज्यातील महाराषर वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, ग्-अ मधील

ररक्त पदे भरण्याची कायगवाही सरु
ु आहे .
(६) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

जलसांपदा विभागािडून इनतित्ृ तास मान्द्यता शमळणेपि
ू ी
प्रिल्पाांना मान्द्यता ददल्याबाबत

(५)

*

२४६ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, अॅड.हुस्नबानू

खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादव न
चाांदरू िर, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे, आकिव.अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरिर,

डॉ.िजाहत शमर्ाव : सन्माननीय जलसांपदा मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) गत र्ासनाच्या काळात िलसींपदा ववभागामाफगत मींबत्रमींडळ बैठकीच्या

इनतवत्ृ तास मान्यता समळण्यापव
ू ीच व व्यय अग्र ससमतीची (ईपीसी) मान्यता

न घेताच ननयमबाहय पध्दतीने सम
ु ारे ६१४६ को्ी रुपये खचागच्या ससींचन
प्रकल्हपाींना मान्यता ददली असल्हयाची बाब ननदर्गनास आली, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.जयांत पाटील : (१) हे खरे नाही.
ददनाींक

०९/०९/२०१९

रोिी

सींपन्न

झालेल्हया

मा.मींबत्रमींडळाच्या

बैठकीमध्ये सध
ु ाररत प्रर्ासकीय मान्यतेबाबतच्या प्रस्तावास काही अ्ीींच्या
अधीन राहून मा.मींबत्रमींडळ बैठकीचे इनतवत्ृ त अींनतम होण्याची वा् न पाहता
ववभागाने र्ासन ननणगय ननगगसमत करावा, असे ननदे र् मा.मींबत्रमींडळाने ददले

होते. सदरहू ननदे र्ास अनस
ु रुन ववभागाने र्ासन ननणगय ननगगसमत केलेले
आहे त.
प्रस्तत
ु प्रकल्हपाच्या धाररका या ववदहत कायगपध्दतीनस
ु ार ननयोिन

ववभाग व ववत्त ववभागामाफगत व्यय अग्रक्रम ससमतीच्या बैठकीमध्ये सादर
करण्यात

आल्हया.

ननणगयानस
ु ार
बैठकीमध्ये

व्यय

सध
ु ाररत

सादर

अग्रक्रम

प्रर्ासकीय

करण्यात

आले

ससमतीच्या

मान्यतेचे

मान्यतेबाबतचे प्रस्ताव खालीलप्रमाणे :-

होते.

बैठकीमध्ये

प्रस्ताव

सदरहू

झालेल्हया

मा.मींबत्रमींडळाच्या

सध
ु ाररत

प्रर्ासकीय

i.

भातसा पा्बींधारे प्रकल्हप, ता.र्हापरू , जि.ठाणे (सहावी सध
ु ाररत

ii.

वाघरू प्रकल्हप, ता.जि.िळगाींव (सातवी सध
ु ाररत प्रर्ासकीय मान्यता)

iii.
iv.
v.

प्रर्ासकीय मान्यता)
उध्वग

तापी

्प्पा-१

प्रर्ासकीय मान्यता)

हतनरु

प्रकल्हप,

िळगाींव

(चतथ
ु ग

सध
ु ाररत

वरणगाींव तळवेल पररसर ससींचन योिना (प्रथम सध
ु ाररत प्रर्ासकीय
मान्यता)

र्ेळगाव बॅरेि मध्यम प्रकल्हप, तालक
ु ा व जिल्हहा िळगाींव (जव्दतीय
सध
ु ाररत प्रर्ासकीय मान्यता)

(२) ददनाींक ०४/१२/२०१९ रोिी झालेल्हया मा.मींबत्रमींडळ बैठकीमध्ये वरील

प्रस्तावाींबाबत मींबत्रमींडळात चचाग करण्यात आली आणण उपरोक्त प्रस्तावाींचे

ववभागाने सादरीकरण करावे व त्यानींतर पढ
ु ील कायगवाही करावी, असा ननणगय

घेण्यात आला. त्यानर्
ीं ाने मा.मींत्री, िलसींपदा याींचस
े मोर त्याींचे दालनात
ु ग
ददनाींक ११/१२/२०१९ रोिी सदरहू प्रस्तावाींचे सादरीकरण करण्यात आले आहे
व याबाबतची वस्तजु स्थती मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींना मादहतीस्तव तथा
आदे र्ाथग सादर करण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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राज्य पुराशभलेख सांचालनालयातील िमवचाऱयाांना सहाय्यि सांचालि
पदािर पदोन्द्नती दे ण्याबाबत

(६)

*

७४७ डॉ.पररणय फुिे : ददनाांि २८ फेब्रि
ु ारी, २०१९ रोजी सभागह
ृ ाच्या

पटलािर ठे िण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ८ मधील
प्रश्न क्रमाांि ४२६४४ ला ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय साांस्िृनति
िायव मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) परु ासभलेख सींचालनालयातील सहाय्यक सींचालक ग्-ब (रािपबत्रत) व
उपसींचालक ग्-अ (रािपबत्रत) या पदाींच्या सेवा प्रवेर् ननयमास मा.राज्यपाल

महोदयाींची २०१२-२०१३ मध्ये मींिूरी समळूनही सदरहू पदाींचे सेवा प्रवेर् ननयम
पाच वर्ागचा कालावधी होऊनही पाररत करण्यात आले नाहीत, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, सींचालनालयातील मब
ुीं ई, पण
ु े, औरीं गाबाद, नागपरू व कोल्हहापरू

या ववभागीय कायागलयातील सवग सहाय्यक सींचालकाींची पदे सन २०१२
पव
ु ीपासन
ू ररक्त आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सहाय्यक सींचालक पदावर पदोन्नतीस सींचालनालयातील
कमगचारी पात्र असतानाही केवळ सेवा प्रवेर् ननयम पाररत नसल्हयाने गेली

५ वर्ागपासन
ू पदोन्नतीपासन
ू वींगचत रहावे लागले असन
ू सींघ्ना/कमगचारी वगग
याींनी सेवा प्रवेर् ननयम पाररत करावे म्हणून पाच वर्ग वारीं वार ननवेदनेही
ददली आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, सेवा प्रवेर् ननयम अींनतम न करता बाहे रील ववभागातील
कमगचाऱ्याींना

सहाय्यक

सींचालक

पदावर

प्रनतननयक्
ु तीने

ननयक्
ु ती

अनतररक्त कायगभार सोपववण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

तसेच

(५) असल्हयास, सेवा प्रवेर् ननयम अींनतम होण्यास ववलींब लागण्याची कारणे
काय आहे त,
(६)

असल्हयास,

सींचालनालयातील

उक्त

प्रकरणी

कमगचाऱ्याींना

र्ासनाने

सहाय्यक

चौकर्ी

सींचालक

करुन

पदावर

परु ासभलेख

पदोन्नती

दे ण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे , नसल्हयास,
ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.अशमत विलासराि दे शमख
ु : (१) होय.
(२) अींर्त: खरे आहे .

मब
ुीं ई परु ालेखागारात २ तसेच औरीं गाबाद, कोल्हहापरू व नागपरू

परु ालेखागारात प्रत्येकी एका सेवािेषठ कमगचाऱ्यास सहाय्यक सींचालक पदाचा
अनतररक्त कायगभार दे ण्यात आला आहे . मब
ुीं ई व पण
ु े ववभागाच्या सहाय्यक
सींचालक या पदासाठी प्रनतननयक्
ु तीने अगधकारी उपलब्ध करुन दे ण्यात आला
आहे .

(३) अींर्त: खरे आहे .

परु ासभलेख सींचालनालयातील कमगचारी वद
ीं ृ ाचे सेवा प्रवेर् ननयम

नव्याने तयार करण्याची कायगवाही सरू
ु आहे .
(४)

मब
ुीं ई

परु ालेखागारात

२

तसेच

औरीं गाबाद,

कोल्हहापरू

व

नागपरू

परु ालेखागारात प्रत्येकी एका सेवािेषठ कमगचाऱ्यास सहाय्यक सींचालक पदाचा
अनतररक्त कायगभार दे ण्यात आला आहे . मब
ुीं ई व पण
ु े ववभागाच्या सहाय्यक
सींचालक या पदासाठी प्रनतननयक्
ु तीने अगधकारी उपलब्ध करुन दे ण्यात आला
आहे .

(५) सामान्य प्रर्ासन ववभागाने उपजस्थत केलेल्हया मद्द
ीं ाने
ु याींच्या अनर्
ु ग
तल
ु नात्मक

बाबी

पडताळून

पाहण्यासाठी

इतर

राज्यातील

सहाय्यक

सींचालकाींचे सेवाप्रवेर् ननयम परु ासभलेख सींचालनालयाकडून मागववण्यात आले
आहे त.

(६) सींबगीं धत पदाींचे सेवा प्रवेर् ननयम तयार झाल्हयानींतर याबाबत कायगवाही
करण्यात येईल.

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

अखखल भारतीय आराधी महासांघाच्या विविध मागण्याांबाबत
(७)

*

१२७० श्री.हे मत
ां टिले, श्री.किरण पािसिर, श्रीमती विद्या चव्हाण,

श्री.विक्रम िाळे , श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरे िर,

डॉ.पररणय फुिे, श्री.अननल भोसले : सन्माननीय साांस्िृनति िायव मां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) अणखल भारतीय आराधी महासींघाच्यावतीने मब
ींु ई येथील आझाद मैदान
येथे आराधी, वाघ्या, मरु ळी, पोतराि, िोगीणी, सनईवाले, घडर्ी, वासद
ु े व,

वपींगळे आणण गोंधळी या समािाच्या िनतेने ददनाींक ३० डडसेंबर, २०१९ रोिी
वा त्यासम
ु ारास धरणे-आींदोलन केल्हयाचे ननदर्गनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, अणखल भारतीय आराधी महासींघाच्या पदागधकाऱ्याींनी उक्त
समािाच्या लोकाींना लोककलाकार म्हणून मानधन, ककमान रुपये १५००/-

पेन्र्न तसेच घरकुल योिनेचा लाभ व ववववध र्ासकीय योिनाींचा लाभ
दे ण्यात

यावा,

र्ासकीय

दफ्तरी

नोंद

व्हावी

यासह

अन्य

ववववध

मागण्याींबाबतचे ननवेदन मा.मख्
ु यमींत्री याींना ददले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या
अनर्
ीं ाने उक्त समािाच्या मागण्याींबाबत कोणती कायगवाही केली वा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अशमत विलासराि दे शमख
ु : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) सदर ननवेदनातील माससक मानधनाची मागणी ही साींस्कृनतक कायग
ववभागार्ी सींबगीं धत आहे . या ववभागाचा र्ासन ननणगय, ददनाींक ९ सप््ें बर,

२०१९ अन्वये सन्मानाथी वध्
ृ द सादहजत्यक व कलाकार याींच्या मानधनात
ददडप् वाढ करण्यात आली आहे . इतर मागण्याबाबत सदर ननवेदनाची प्रत
सींबगीं धत ववभागाकडे पढ
ु ील कायगवाहीस्तव पाठववण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

दापोली (जज.रत्नाधगरी) येथील उपजजल्हा रुग्णालयामध्ये
तज्ञ डॉक्टराांची ररक्त पदे भरण्याबाबत
(८)

*

८३८ श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब

िल्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) दापोली (जि.रत्नागगरी) येथील उपजिल्हहा रुग्णालयामध्ये तज्ञ वैद्यकीय
अगधकारी

उपजस्थत

नसल्हयाने

उपचारासाठी

आलेल्हया

और्धोपचारापासन
ू वींगचत रहावे लागत आहे, हे खरे आहे काय,

रुग्णाींना

(२) असल्हयास, दापोली उपजिल्हहा रुग्णालयात वैद्यकीय सींवगागतील एकूण ४६
मींिूर पदाींपक
ै ी १२ पदे

ररक्त असन
माहे ऑगस््, २०१९ मध्ये वा
ू

त्यादरम्यान रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक तसेच स्त्री रोगतज्ञ याींची बदली

करण्यात येवन
ू तेथे कींत्रा्ी पध्दतीने असलेल्हया वगग-२ च्या दोन वैद्यकीय
अगधकाऱ्याींची मद
ु त सींपषु ्ात आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर रुग्णालयामध्ये येणाऱ्या रुग्णाींना िीवनावश्यक और्धे
उपलब्ध होत नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या
अनर्
ीं ाने उपजिल्हहा रुग्णालयातील सवग सींवगागतील ररक्त पदे भरण्याबाबत
ु ग

तसेच और्धाींचा परु वठा करण्याबाबत कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात
येत आहे,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.राजेश टोपे : (१) हे खरे नाही.
(२) हे अींर्त: खरे आहे .
वैद्यकीय

अधीक्षक

आणण

एक

वैद्यकीय

अगधकारी

याींचेवर

रुग्णसेवेसब
ीं ध
ीं ी हलगिीपणाचा आरोप असल्हयामळ
ु े त्याींची सेवा उपसींचालक,
आरोग्य सेवा मींडळ, कोल्हहापरू याींच्यास्तरावरुन तात्परु त्या स्वरुपात अन्य
आरोग्य सींस्थेत वगग करण्यात आली आहे .

मद
ु त सींपलेल्हया एक कींत्रा्ी वैद्यकीय अगधकारी याींना ननयमानस
ु ार

सेवेत खींड दे ण्यात येऊन पन
ु श्च ननयक्
ु ती दे ण्यात आली आहे .
(३) हे खरे नाही.

(४) रुग्णालयात िीवनावश्यक और्धाींचा परु वठा मब
ु लक प्रमाणात असन
ू

तेथील ननयसमत व कींत्रा्ी वैद्यकीय अगधकारी हे उपलब्ध साधनसामग्र
ु ी
याींचा आवश्यकतेनस
ु ार वापर करुन िनतेला आरोग्य सवु वधा दे त आहे त.
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सदर उपजिल्हहा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधीक्षकाचा कायगभार त्या

सींस्थेतील वैद्यकीय अगधकाऱ्यास दे ण्यात आलेला असन
ू ननयसमत वैद्यकीय
अगधकारी याींची ररक्त पदे भरण्यासाठी र्ासन ननणगय, ददनाींक २६/०२/२०१६ व
ददनाींक २४/०६/२०१६ रोिी जिल्हहागधकारी याींच्या अध्यक्षतेखालील ससमतीला
अगधकार दे ण्यात आले आहे त. तसेच कींत्रा्ी वैद्यकीय अगधकारी याींची पदे

भरण्यासाठी ददनाींक ०२/०३/२०१५ व ददनाींक २१/०४/२०१५ नस
ु ार जिल्हहागधकारी
याींचे अध्यक्षतेखालील ससमतीस अगधकार दे ण्यात आले आहे त. त्यामाफगत
ररक्त पदे भरण्यात येतात.

तसेच ग्-क व ग्-ड सींवगागतील कमगचाऱ्याींची ररक्त पदे भरण्याची

कायगवाही सरु
ु आहे .

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यातील ग्रामीण भागात ि आददिासी जजल््याांत
िुपोषण ननमल
ुव न िरण्याबाबत
(९)

*

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

श्री.अमरनाथ

राजरू िर,

डॉ.सध
ु ीर

ताांब,े

श्री.अशोि

ऊफव

भाई

जगताप,

श्री.आनांदराि पाटील, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे, डॉ.िजाहत शमर्ाव : सन्माननीय
मदहला ि बालवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ग्रामीण व आददवासी जिल्ह्यात कुपोर्ण ननमल
ुग नासाठी अनेक
योिना राबवन
ू ही कुपोवर्त बालकाींची सींख्या वाढत असन
ू बालमत्ृ यू होत

असल्हयाचे ददनाींक १४ नोव्हें बर, २०१९ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदर्गनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने राज्यातील बालकाींमधील कुपोर्ण ननमल
ु ग
ुग न
व बालमत्ृ यू रोखण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१) माहे नोव्हें बर, २०१९ च्या तल
ु नेत माहे

डडसेंबर, २०१९ मध्ये सवगसाधारण बालकाींच्या सींख्येत वाढ झालेली असन
ू
SAM व MAM बालकाींच्या सींख्येत घ् झालेली आहे .

राज्यात माहे नोव्हें बर, २०१९ मध्ये १,६२१ व डडसेंबर, २०१९ मध्ये

१,४९९ एवढे बालमत्ृ यू झाले आहे त. तसेच माहे नोव्हें बर, २०१९ च्या तल
ु नेत
माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये बालमत्ृ यच
ू ी सींख्या कमी झालेली आहे .
बालमत्ृ यच
ू ी सवगसाधारण कारणे खालीलप्रमाणे आहे त :-

१. कमी विनाची बालके,
२. तापसदृषय आिार,
३. डायररया,
४. डडसेंरी,

५. न्यम
ु ोननया,

६. ए.आर.डी.एस.,
७. हायपोथसमगया,

८. कन्िेनी्ल ॲनामोली,
९. कमी ददवसाींची प्रसत
ु ी,
१०. ॲसपेक्र्ीया व इतर.

(२) कुपोर्णा सींदभागत कॅस (CAS) अहवालानस
ु ार SAM बालकाींची पडताळणी
करण्याचे काम सरु
ु आहे .

राज्यातील एकाजत्मक बालववकास सेवा योिनेंतगगत कुपोर्णाचे प्रमाण

कमी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे उपाययोिना करण्यात येत आहे त :१. एकाजत्मक

बालववकास

सेवा

योिनेंतगगत

६

मदहने

ते

३

वर्ग

वयोग्ातील बालकाींना, गरोदर स्त्रीया व स्तनदा माताींना THR

अींतगगत कच्चे धान्य व ककराणा मालाचा परु वठा व ३ ते ६ वर्े
वयोग्ातील बालकाींना गरम तािा आहार दे ण्यात येतो.

२. आददवासी प्रकल्हपाींमध्ये अमत
आहार योिना सरु
असन
्या
ु
ू
ृ
योिनेंतगगत गरोदर स्तनदा माताींना एक वेळचा चौरस आहार दे ण्यात

येतो. तसेच ६ मदहने ते ६ वर्ग वयोग्ातील बालकाींना आठवड्यातन
ू
४ ददवस अींडी व केळी दे ण्यात येतात.
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३. राज्यातील सॅम बालकाींसाठी ग्राम बालववकास केंद्र सरु
ु करण्यात
आली आहे त. यामध्ये लाभार्थयांना तीन वेळचा अनतररक्त आहार व
आरोग्य ववभागामाफगत और्धोपचार करण्यात येतात.

४. राज्यात पोर्ण असभयान अींतगगत अींगणवाडी केंद्रातील बालकाींचा,

ककर्ोरवयीन मल
ु ी व मदहलाींचा पोर्णाचा दिाग सध
ु ारण्यासाठी व
कुपोर्णाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ववववधस्तरावरुन ननरीं तर सर्क्षण
वध्
ृ दीदृष्ीकोन

(ILA)

समद
ु ाय

आधाररत

कायगक्रम

(CBE),

ररयल्ाईम मॉनन्ररींग (ICT-RTM) व िनआींदोलन इत्यादी उपक्रम
राबववण्यात येत आहे त.

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

रायगड जजल््यासह राज्यात अनतिष्ट्ृ टीमुळे शाळाांच्या
इमारतीांची दरु िस्था र्ाल्याबाबत

(१०)

*

११५९ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्ता्य सािांत, श्री.विक्रम िाळे ,

श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय ग्रामवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) राज्यासह रायगड जिल्ह्यात माहे िुल,ै ऑगस्् व सप््ें बर, २०१९ मध्ये

झालेल्हया अनतवषृ ्ीमळ
ु े तसेच वादळामळ
ु े जिल्हहा पररर्द अींतगगत असलेल्हया
अनेक र्ाळाींची पडझड होवन
ू मोठ्या प्रमाणात नक
ु सान झाले असन
ू त्या

र्ाळे तील ववद्यार्थयांना र्ाळे च्या व्हराींड्यात बसन
ू सर्क्षण घ्यावे लागत आहे,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर र्ाळाींच्या दरू
ु स्तीसाठी ननधी उपलब्ध होण्याबाबत
रायगड जिल्हहा पररर्दे कडून र्ासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने र्ाळा इमारत दरू
ु स्तीसाठी कोणती
उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.हसन मश्र
ु ीफ : (१) होय, हे अींर्त: खरे आहे .

(२) हे खरे नाही. तथावप, जिल्हहा पररर्द र्ाळा दरु
ु स्तीसाठी महाराषर
प्राथसमक सर्क्षण पररर्द याींचेकडे प्रस्ताव सादर केला आहे .

(३) महाराषर प्राथसमक सर्क्षण पररर्द याींचेकडून र्ाळा दरु
ु स्तीसाठी ननधी
ववतरीत करण्यात येत.े

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

औरां गाबाद शहरातील आरोग्य सांिुलाचे िाम अपण
ू व असल्याबाबत
(११)

*

७६६ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब

िल्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद (जि.औरीं गाबाद) र्हरात मराठवाडा ववकास कायगक्रमाींतगगत
सावगिननक आरोग्य ववभागाची सवग कायागलये एकाच छताखाली आणण्यासाठी
७ वर्ागपव
ु ी ३ मिली इमारत बाींधकामासाठी ननधी मींिरू झाला असल्हयाचे माहे
डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, इमारत पण
ू ग बाींधन
ु तयार झाल्हयावर नतसऱ्या मिल्हयाची
परवानगी असन
ू ही ७ वर्े उल्ुनही नतसरा मिला बाींधण्यात आला नाही, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या
अनर्
ीं ाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
ु ग
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.राजेश टोपे : (१) हे खरे आहे .

औरीं गाबाद येथील ववभागीय आरोग्य सींकुल इमारतीचे २ मिल्हयाचे

काम पण
ू ग झाले आहे . सदर इमारतीमध्ये आरोग्य ववभागाची ८ कायागलये
कायागजन्वत आहे त.
(२) हे खरे आहे .
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(३) व (४) औरीं गाबाद येथील ववभागीय आरोग्य सींकुल इमारतीच्या नतसऱ्या

मिल्हयाचे बाींधकाम करणे, बगीचा व सर्
ु ोसभकरण करणे या कामासाठी रुपये
२६३.२६ लक्ष ककीं मतीच्या अींदािपत्रक व आराखड्यास ददनाींक ०२/११/२०११
च्या र्ासन ननणगयान्वये प्रर्ासकीय मान्यता दे ण्यात आली आहे . सदर

कामासाठी सन २०१२-१३ मध्ये रुपये ७७.४७ लक्ष व सन २०१३-१४ मध्ये

रुपये ३६.७० लक्ष असे एकूण रुपये ११४.१७ लक्ष माचग, २०१४ पयंत खचग
करण्यात आले आहे त. उवगररत ननधी परू ववण्याची कायगवाही सरु
ु आहे .
-----------------

खडी (ता.शहापूर, जज.ठाणे) येथील ग्रामीण रुग्णालयाची
निीन इमारत बाांधण्याबाबत

(१२)

*

१९५

श्री.जगन्द्नाथ

शशांदे,

श्री.हे मत
ां

टिले,

श्री.ख्िाजा

बेग :

सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील

काय :-

(१) खडी (ता.र्हापरू , जि.ठाणे) येथे केंद्र र्ासनाने राषरीय ग्रामीण आरोग्य

असभयानाींतगगत ग्रामीण रुग्णालयाच्या इमारतीसाठी रुपये ११ को्ी ८५
लाखाींचा ननधी माहे िल
ु ,ै २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान मींिूर झाला होता, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, मध्य रे ल्हवे व मब
ींु ई-आग्रा महामागागच्या मध्यवती दठकाणी

असलेल्हया खडी गावाला ६० पाडे व ३० गावे असन
ू येथे मब
ुीं ईला पाणीपरु वठा
करणारी मोडकसागर, तानसा व भातसा अर्ी ३ मोठी धरणे असल्हयाने येथे
होणाऱ्या अपघातग्रस्त रुग्णाींना तात्काळ और्धोपचार समळावा या हे तन
ू े
र्ासनाने सन २०११ मध्ये खडी नाक्यावर ग्रामीण रुग्णालय सरु
ु केले आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, ग्रामीण रुग्णालयात अत्याधनु नक सवु वधा व तज्ञ डॉक््र
उपलब्ध नसल्हयाने तसेच मींिूर २५ कमगचाऱ्याींपक
ै ी फक्त १३ कमगचारी
उपलब्ध असल्हयाने या रुग्णालयात रुग्णाींवर प्रथमोपचार करून रुग्णालयाला
स्वत:ची इमारत नसल्हयाचे कारण दे त ठाणे ककीं वा र्हापरू येथील रुग्णालयात
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पाठववण्यात येत असन
ू पररणामत: वेळीच उपचार न समळाल्हयाने अनेक
अपघातग्रस्त व सपगदींर् झालेल्हयाींना िीवही गमवावा लागला आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्हयास, सदर ग्रामीण रुग्णालयाच्या नवीन इमारतीच्या उभारणीसाठी

ननधी उपलब्ध झालेला असतानाही इमारतीच्या कामास सरु
ु वात करण्यात
आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने ग्रामीण रुग्णालयाची इमारत बाींधण्याबाबत
ु ग

कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे , नसल्हयास, ववलींबाची कारणे
काय आहे त ?

श्री.राजेश टोपे : (१) व (२) हे खरे आहे .

(३) खडी ग्रामीण रुग्णालयास स्वतःची इमारत नसल्हयामळ
ु े २५ मींिूर
पदाींपक
ै ी १५ पदे भरण्यास मींिरू ी आहे . त्यापैकी ११ पदे भरलेली आहे त.

तज्ञाींकडून उपचार आवश्यक असलेल्हया रुग्णाींना ्ोल फ्री क्रमाींक १०८

च्या रुग्णवादहकेद्वारे आवश्यकतेनस
ु ार र्हापरू /ठाणे येथे सींदसभगत केले िाते.
(४) ग्रामीण रुग्णालय इमारत बाींधकामाची ननववदा प्रकक्रया सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यातील अांगणिाडी सेवििा ि मदतनीस याांना
मोबाईल ररचाजवसाठी ननधी शमळण्याबाबत
(१३)

*

१०७३ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.रामननिास शसांह, श्री.नागोराि गाणार,

श्री.विजय

ऊफव

भाई

धगरिर,

श्री.प्रविण

दरे िर,

अॅड.ननरां जन

डािखरे ,

डॉ.पररणय फुिे, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे : सन्माननीय मदहला ि बालवििास मां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ८४ हिार अींगणवाडी सेववकाींना व मदतनीस याींना र्ासनाने

पॅनासोननक कींपनीचे मोबाईल ददले असन
त्या मोबाईलच्या ररचािगसाठी
ू

कोणतीही आगथगक तरतद
ू केली नसल्हयाचे ददनाींक ३ िानेवारी, २०२० रोिी वा
त्यासम
ु ारास ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) तसेच, या असभयानाींतगगत ठाण्यातील १,८५४ अींगणवाडीमधील ३,५००
सेववकाींना स्मा्ग फोन दे ण्यात आले असन
ू ररचािगसाठी मदहना रुपये ४००/दे ण्याचे ठरववण्यात आले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, अींगणवाडी सेववकाींना दोन मदहन्याींपासन
मानधनाअभावी
ू
उपासमारी सहन करावी लागत असताना केंद्र र्ासनाच्या पोर्ण आहार
प्रकल्हप चालववण्यासाठी उधारी घेऊन मोबाईल ररचािग करावा लागत आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन अींगणवाडी कमगचाऱ्याींना
मोबाईल ररचािगसाठी ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत कोणती कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

ठाणे जिल्ह्यात ९ ग्रामीण/आददवासी व ११ नागरी प्रकल्हप कायगरत

असन
त्याअींतगगत ३६९५ अींगणवाडी/समनी अींगणवाडी केंद्रातील सेववकाींना
ू

३६९५ मोबाईल फोनचे वा्प करण्यात आले आहे . तसेच १५० मोबाईल फोन
मख्
ु यसेववकाींना वा्प केले आहे त.

ठाणे जिल्ह्यात मोबाईल ररचािग करण्यासाठी प्रनत मदहना रुपये

४००/- ददले िात नसन
ू ३ मदहन्याींसाठी रुपये ४००/- याप्रमाणे अनद
ु ान
उपलब्ध करुन ददलेले आहे. त्यानस
ु ार माहे माचग, २०१९ ते नोव्हें बर, २०१९
पयंत एकूण ३ नतमाहीसाठी (९ मदहने) रुपये १२००/- एवढी रक्कम सींबगीं धत
सेववका, मख्
ु यसेववका याींचे खात्यावर िमा करण्यात आलेली आहे .
(३) व (४) हे खरे नाही.

मोबाईल ररचािग करणेसाठी माहे माचग, २०१९ ते नोव्हें बर, २०१९

पयंतची प्रनत नतमाही रुपये ४००/- या प्रमाणे तीन नतमाहीसाठी रुपये १२००/-

एवढी रक्कम सींबगीं धत सेववका, मख्
ु यसेववका याींचे खात्यावर िमा करण्यात
आलेली आहे . सदर मोबाईल फोनचे Configuration व प्रसर्क्षण प्रत्यक्षात
माहे एवप्रल व मे, २०१९ या दरम्यान झालेले असल्हयाने मोबाईल ररचािगसाठी
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उपलब्ध असलेली रक्कम काही जिल्हहयाींनी मे, २०१९ पासन
ू वापरण्यास
सरु
ु वात केलेली होती. यानस
ु ार सदरची रक्कम माहे िानेवारी, २०२० पयंत
वापर करण्यात आलेली आहे .

तसेच ददनाींक ११/२/२०२० रोिी पढ
ु ील १ वर्ागसाठी प्रनत अींगणवाडी

सेववका व मख्
ु यसेववका याींना रुपये १६००/- प्रमाणे आगाऊ स्वरुपात ननधी
उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेला आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

ठाणे जजल््यातील नद्याांची परू रे षा ननजश्चत िरण्याबाबत
(१४)

*

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

सन्माननीय जलसांपदा मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ठाणे व पालघर जिल्ह्यात सन २००५ मध्ये आलेल्हया महापरू ानींतर
जिल्ह्यातील नद्याींची परू रे र्ा ननजश्चत करण्याचे ननयोिन करण्यात आले

असले तरी गेल्हया १४ वर्ांत एकाही नदीची परू ननयींत्रण रे र्ाच आखण्यात
आली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, राज्याच्या पा्बींधारे ववभागाकडून नद्याींच्या परू ननयींत्रण
रे र्ाींची आखणी करणे बींधनकारक असतानाही अर्ी ननयींत्रण रे र्ा आखण्यास
ववभागाकडून दल
ग केले िात आहे, हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(३) असल्हयास, पालघर जिल्ह्यातील वसई व ठाणे जिल्ह्यातील बदलापरू ,

अींबरनाथ, कल्हयाण-डोंबबवली, उल्हहासनगर, सभवींडी आणण ठाणे स्थाननक

स्वराज्य सींस्थाींनी काल्हपननक परू रे र्ा आखन
ू त्याद्वारे बाींधकाम परवानग्या
दे ण्याचा प्रकार सरू
ु केला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने नद्याींच्या परू ननयींत्रण रे र्ा ननजश्चत
करण्याबाबत ज्या ववभागाने ददरीं गाई केली अर्ा ववभागावर व सींबगीं धत

अगधकाऱ्याींवर कारवाई करुन काल्हपननक परू रे र्ा ननजश्चत करणाऱ्या स्थाननक

स्वराज्य सींस्थाींनी बाींधकाम परवानग्या दे ऊन इमारतीचे बाींधकाम केले आहे ,
त्या बाींधकामाींना अनगधकृत घोवर्त करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.जयांत पाटील : (१) अींर्त: खरे आहे .

ठाणे जिल्ह्यात ८ नद्या आहे त. त्यापैकी उल्हहास नदीचे परू रे र्ा

आखणीचे काम काही भागात (२५ कक.मी.) पण
ू ग झाले आहे .

पालघर जिल्ह्यात ७ नद्या आहे त. त्यापैकी तानसा व वैतरणा नदीचे

परू रे र्ा आखणीचे काम काही भागात (२१ कक.मी. व ३५.४० कक.मी.) पण
ू ग
झाले आहे .

(२) इतर उवगररत नदयाींचे परू प्रवण भागाचे सवेक्षण पण
ू ग केले आहे व परू रे र्ा
ननजश्चतीचे काम प्रगतीपथावर आहे .

(३) अर्ी वस्तजु स्थती ननदर्गनास आलेली नाही.

(४) प्रश्न भाग क्र. ३ चे उत्तर पाहता प्रश्न भाग क्र. ४ मधील काल्हपननक
परू रे र्ा ननजश्चत करणाऱ्या स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींनी बाींधकाम परवानग्या

दे ऊन इमारतीचे बाींधकाम केले आहे , त्या बाींधकामाींना अनगधकृत घोवर्त
करण्याबाबत कायगवाही करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यातील प्रत्येि जजल््यातील शासिीय रुग्णालयात
िैद्यिीय मांडळ स्थापन िरण्याबाबत

(१५)

*

३३७ श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब

िल्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्याच्या अनेक भागात वैद्यकीय मींडळ (मेडडकल बोडग) अजस्तत्वात

नसल्हयाने एखाद्या गभगवतीच्या जिवाला धोका नसलेल्हया २० आठवड्यापढ
ु ील
गभगधारणेच्या प्रकरणात मा.उच्च न्यायालयात यागचका दाखल झाल्हयानींतर

त्या गभगवतीच्या वैद्यकीय जस्थतीववर्यी वैद्यकीय मींडळाकडून अहवाल
समळण्यास उर्ीर होत असल्हयाने प्रत्येक जिल्ह्यातील र्ासकीय रुग्णालयात

कायमस्वरूपी वैद्यकीय मींडळ स्थापन करावे असे आदे र् मा.उच्च न्यायालय,
मब
ींु ई याींनी माहे िन
ू , २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान र्ासनास ददले आहे ,
हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या
अनर्
ीं ाने प्रत्येक जिल्ह्यातील र्ासकीय रुग्णालयात कायमस्वरूपी वैद्यकीय
ु ग
मींडळ स्थापन करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.राजेश टोपे : (१) होय, हे खरे आहे .
आहे त.
(२)

मा.उच्च न्यायालय, मब
ुीं ई याींनी ददनाींक ३/०४/२०१९ रोिी आदे र् ददले

याबाबत

प्रत्येक

जिल्ह्यात

स्थायी

वैद्यककय

मींडळ

स्थापन

करण्याबाबतचा र्ासन ननणगय, ददनाींक २४/०६/२०१९ रोिी ननगगसमत करण्यात
आला आहे .

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

औरां गाबाद येथे मल
ु ीांसाठी शासिीय ननरीक्षणगह
ृ स्थापन िरणेबाबत
(१६)

*

३५ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.विक्रम िाळे , श्री.अमरनाथ

राजूरिर : सन्माननीय मदहला ि बालवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद येथे मल
ु ीींचे र्ासकीय ननरीक्षणगह
ृ ाची स्थापना करण्याची
घोर्णा मागील ३ वर्ागपव
ू ी र्ासनाने केली असन
ू मल
ु ीींसाठी स्वतींत्र ननरीक्षण
गह
ु करण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय,
ृ सरु

(२) असल्हयास, राज्यात फक्त अमरावती येथे मल
ु ीींचे स्वतींत्र र्ासकीय
ननरीक्षणगह
राज्यात इतर जिल्ह्यामध्ये मल
ू
ु ीींसाठी ककती स्वतींत्र
ृ असन
ननरीक्षणगह
ृ ननमागण करण्यात आली वा ककती घोवर्त करण्यात आली आहे त,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१) हे खरे नाही.

(२) राज्यात अमरावती येथे मल
ु ीींसाठी स्वतींत्र र्ासकीय ननररक्षणगह
ृ आहे .
तसेच

स्वयींसेवी

सींस्थाींमाफगत

चालववण्यात

येणारी,

१२

जिल्ह्याींमध्ये

मल
ु ीींसाठीची स्वतींत्र १२ ननरीक्षणगह
ू ती
ृ े ननमागण करण्यात आलेली असन
कायगरत आहे त.

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

िोिणातील शसांचनाचे आधथवि मापदां डाचे ननिष बदलण्याबाबत
(१७)

*

८२४ श्री.रामदास िदम : सन्माननीय जलसांपदा मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) कोकणामध्ये स्वातींत्र्यानींतर ससींचनामध्ये फक्त १ ्क्काच वाढ झाली
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, कोकणामध्ये रत्नागगरी जिल्ह्यामध्ये ववर्ेर्त: दापोली मतदार
सींघामध्ये मोठ्या प्रमाणात ननधीचे वा्प केले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोकणातील ससींचनाचे

आगथगक मापदीं डाचे ननकर् बदलण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.जयांत पाटील : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद्भवत नाही.

(३) र्ासन ननणगय, िलसींपदा ववभाग, क्रमाींक : मापदीं ड २०१७/ (४५२/२०१७)/

लपा-२, ददनाींक १३ िुल,ै २०१८ अन्वये लघु पा्बींधारे योिनाींसाठी मापदीं ड
प्रसत
ृ करण्यात आले आहे त.
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तसेच र्ासन पत्र क्रमाींक : मापदीं ड-२०१९/(३७९/२०१९)/लपा-२, ददनाींक

०७/११/२०१९ अन्वये लघु पा्बींधारे प्रकल्हपाींचे प्रचसलत मापदीं डामध्ये सध
ु ारणा

करण्याच्यादृष्ीने पररपण
ू ग प्रस्ताव र्ासनाकडे पाठववण्याच्या सच
ू ना क्षेबत्रय
कायागलयाींना दे ण्यात आल्हया आहे त.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

ददव्याांगाचे बोगस प्रमाणप् दे िन
ू शासिीय सेिेचा
गैरिापर िेला जात असल्याबाबत

(१८)

*

२१७ श्री.सदाशशि खोत : सन्माननीय ग्रामवििास मां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बल
ु ढाणा जिल्ह्यासह राज्यात अनेक जिल्हहा पररर्द अींतगगत काही
कमगचारी

व

अगधकारी

खास

करून

सर्क्षकाींमध्ये

दरवर्ी

बदली

व

पदोन्नतीसाठी बनाव् ददव्याींग प्रमाणपत्र दे ण्यात येत असल्हयाचे ननदर्गनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, ददव्याींगाचे बोगस प्रमाणपत्र काढून र्ासकीय सेवेचा गैरवापर
केला िात असल्हयाच्या तक्रारी अनेक सींघ्नाींनी प्रर्ासनाकडे केले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या
अनर्
ीं ाने बनाव् ददव्याींग प्रमाणपत्र दे णाऱ्या दोर्ीींववरुध्द कोणती कारवाई
ु ग
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.हसन मश्र
ु ीफ : (१), (२), (३) व (४) याप्रकरणी जिल्हहा पररर्दाींकडून
नेमकी वस्तजु स्थती मागववण्यात आली आहे . जिल्हहा पररर्द कायागलयाींकडून
वस्तजु स्थती प्राप्त झाल्हयानींतर ददव्याींगाचे बोगस प्रमाणपत्र सादर झाल्हयाचे
आढळल्हयास

सींबगीं धत

कमगचाऱ्याींवर

ननयमानस
ु ार

सींबगीं धत जिल्हहा पररर्दाींना कळववण्यात येईल.

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

कारवाई

करण्याबाबत
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िळमनुरी (जज.दहांगोली) शहरात उपजजल्हा रुग्णालयात
रुग्णाांची गैरसोय होत असल्याबाबत

(१९)

*

४३७ श्री.विप्लि बाजोररया : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब

िल्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कळमनरु ी (ता.कळमनरु ी, जि.दहींगोली) र्हरात उपजिल्हहा रुग्णालयात
गेल्हया

अनेक

ददवसाींपासन
ू

खोकला,

आम्लवपत्त

व

अनेक

प्रकारच्या

प्रतीिैववक तसेच आपत्कालीन पररजस्थतीत लागणारे और्ध समळत नसल्हयाने

रुग्णाींची गैरसोय होत असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदर्गनास आले असन
ू त्याींना बाहे रुन और्धे ववकत घ्यावी लागत असल्हयाने
आगथगक भार सोसावा लागत आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, रुग्णालयात ईसीिी व एक्सरे

मर्ीनची सवु वधा नसन
ू

वैद्यकीय अधीक्षक नसल्हयामळ
ु े सदर पररजस्थतीची चौकर्ी करण्यात यावी
अर्ी मागणी रुग्णाींकडून होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने यास िबाबदार असणाऱ्याींववरुध्द कोणती
ु ग
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

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

उपजिल्हहा रुग्णालय, कळमनरु ी, जि.दहींगोली येथे अत्यावश्यक और्धी

व सादहत्य सामग्रीचा परु े सा साठा उपलब्ध आहे .
(२) हे खरे नाही.

उपजिल्हहा रुग्णालय, कळमनरु ी, जि.दहींगोली येथे ईसीिी व एक्स रे

मर्ीन सवु वधा उपलब्ध आहे त. तसेच ग्रामीण रुग्णालय, औढा नागनाथ
येथील वैद्यकीय अधीक्षक याींना उपजिल्हहा रुग्णालय, कळमनरु ी, जि.दहींगोली
येथील वैद्यकीय अधीक्षक पदाचा पदभार दे ण्यात आला आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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बुलढाणा जजल््यातील जजगाांि प्रिल्पाला ननधी शमळण्याबाबत
(२०)

*

४०७ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय जलसांपदा मां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बल
ु ढाणा जिल्ह्यातील जिगाींव प्रकल्हपाची कामे गेल्हया २३ वर्ागपासन
ू
ववलींबाने

सरु
ु

असल्हयाचे माहे

िानेवारी,

२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान

ननदर्गनास आले असन
ू प्रकल्हपाच्या कामाचा खचग वाढत असल्हयाने प्रकल्हप
पण
ू त्ग वास िाण्याकरीता आणखी १० हिार को्ीची आवश्यकता आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन जिगाींव प्रकल्हप पण
ू ग
करण्यासाठी ननधी उपलब्ध करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.जयांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे .
(२)

जिगाींव प्रकल्हपाकरीता ननधी उपलब्ध

करण्यासाठी

प्रकल्हपाचा

केंद्र

र्ासनाच्या “बळीरािा िलसींिीवनी” योिनेमध्ये समावेर् करण्यात आलेला

आहे . तसेच नाबाडग कडून अथगसहाय्य समळववण्याकरीता प्रस्ताव सादर
करण्यात येत आहे .
(३)

प्रकल्हपासाठी

आवश्यक

वनिसमनीची

तत्वत:

मान्यता

ददनाींक

१२/११/२००८ मध्ये प्राप्त झाल्हयानींतरच प्रकल्हपाचे कामास सरु
ु वात करता

आली. प्रकल्हपासाठी १५९१४ हे . एवढे भस
ीं ादन अपेक्षक्षत असन
ू प
ू सन २०१३ चे
नववन भस
ीं ादन कायद्यानस
ू प
ु ार दे य नक
ु सान भरपाईच्या तरतद
ु ीत मोठी वाढ

झाल्हयाने प्रकल्हपाच्या भस
ीं ादनाच्या ककीं मतीत मोठी वाढ झाली, तसेच अपरु ा
ू प
कमगचारी वगग व ननधीची अल्हप तरतद
ु यामळ
ु े प्रकल्हपाच्या पण
ू त्ग वास ववलींब
होत आहे .

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

29

सोलापूर जजल््यातील जजल्हा पररषदे च्या शाळाांच्या
इमारतीांची दरु िस्था र्ाल्याबाबत

(२१)

*

६५८ श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.विजय ऊफव भाई धगरिर, प्रा.अननल

सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय ग्रामवििास
मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापरू जिल्हहा पररर्दें तगगत येणाऱ्या जिल्हहा पररर्द र्ाळे च्या इमारतीची,

खोलीची दरु वस्था झाली असल्हयाची बाब माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदर्गनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, जिल्हहा पररर्दे कडे इमारतीींची डागडुिी, खोल्हयाींची दरु
ु स्ती व
नवीन

आवश्यक

खोल्हया

बाींधण्यासाठी

ननधी

उपलब्ध

नसन
ू

स्थाननक

प्रर्ासनाने अनतररक्त ननधीची मागणी र्ासनाकडे करुनही ननधी उपलब्ध
करुन दे ण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, ननधी न दे ण्याची कारणे काय आहे त,

(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या
अनर्
ीं ाने उक्त कामाकरीता ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत कोणती
ु ग
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.हसन मश्र
ु ीफ : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) हे खरे नाही.

(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.
-----------------

नौरोसजी िाडडया मॅटननवटी हॉजस्पटलच्या िमवचाऱयाांना
अनुदान शमळणेबाबत
(२२)

*

९७२ श्री.िवपल पाटील, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय सािवजननि

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

नौरोसिी

वाडडया

मॅ्ननग्ी

हॉजस्प्ल

वर्ग

१९५८

मध्ये

झालेल्हया

करारानस
ु ार बह
ुीं ई महानगरपासलका व र्ासनाच्या अनद
ु ानावर कमगचाऱ्याींचे
ृ न्मब
वेतन ददले िात असन
ू करारानस
ु ार मब
ुीं ई महानगरपासलकेच्या कमगचाऱ्याींप्रमाणे

सेवा व सवलतीींप्रमाणे रुग्णालयात काम करणाऱ्या कमगचाऱ्याींना वेतन समळते,
हे खरे आहे आहे काय,

(२) असल्हयास, सहावा वेतन आयोग लागू झाल्हयानींतर तो वाडडया मॅ्ननग्ी
हॉजस्प्लच्या कमगचाऱ्याींनाही लागू करण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, सहाव्या वेतन आयोगानस
ु ार कमगचाऱ्याींची वेतनश्रेणी ननजश्चत

केली असन
ू मब
ुीं ई महानगरपासलकेने ५० ्क्के रक्कम ददली असन
ू र्ासनाने
५० ्क्के रक्कम ददलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, तत्कालीन मा.मख्
ु यमींत्री याींनी याबाबत श्री.प्रववण परदे र्ी,
आयक्
ु त, बह
ुीं ई महानगरपासलका याींच्या अध्यक्षतेखाली ददनाींक ८ माचग,
ृ न्मब
२०१९ रोिी ससमतीची स्थापना केली असन
ू सदर ससमतीने कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.राजेश टोपे : (१) हे अींर्त: खरे आहे .

सदर रुग्णालयाबाबतचा करार वर्ग १९२६ मध्ये करण्यात आलेला

आहे . तसेच, र्ासन ननणगय, ददनाींक १३ िानेवारी, २०१० अन्वये सहायक
अनद
ु ान

सदर

सींस्थेस

दे ण्यात

येत.े

सदर

रुग्णालयातील

कमगचाऱ्याींची

ननयक्
ीं ाने केली िाते. सदर
ु ती बोडग ऑफ मॅनेिमें ्च्या ननणगयाच्या अनर्
ु ग
रुग्णालयातील कमगचारी हे र्ासकीय कमगचारी नाहीत. र्ासकीय कमगचाऱ्याींना

लागू असलेली वेतनश्रेणी सींरक्षण हे या रुग्णालयातील कमगचाऱ्याींना लागू
नाही.

तसेच,

प्रर्ासनाने

रुग्णालयाचा

कमगचाऱ्याींना

असा

सहावा

ननजश्चत

वेतन

र्ासनाची पव
ग म
ीं ती न घेता घेतला आहे .
ु स
(२) हे खरे आहे .

आकृनतबींध

आयोग

लागू

नाही.

करण्याचा

रुग्णालय
ननणगय
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(३) हे अींर्त: खरे आहे .

र्ासन ननणगय, ददनाींक १३ िानेवारी, २०१० मधील तरतद
ु ीच्या

अनर्
ीं ाने र्ासनामाफगत वेळोवेळी अनद
ु ग
ु ान ववतरीत करण्यात आले आहे .

(४) ददनाींक ८ माचग, २०१९ च्या र्ासन ननणगयाद्वारे गठीत उच्चस्तरीय

ससमतीची एक बैठक ददनाींक १९/११/२०१९ रोिी झाली असन
ू या बैठकीच्या
इनतवत्ृ ताची प्रत नौरोसिी वाडडया मॅ्ननग्ी रुग्णालयाच्या प्रर्ासनास त्याींच्या

असभप्रायाथग पाठववण्यात आली असन
ू त्याींचे असभप्राय अद्याप प्राप्त झालेले

नाहीत. सदर असभप्राय प्राप्त होताच ते ससमतीच्या पढ
ु ील बैठकीत ववचाराथग
ठे वण्यात येतील.

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

तळिट धरण (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) धोिादायि र्ाल्याबाबत
(२३)

*

५८१ श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप : सन्माननीय जलसांपदा मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खेड (जि.रत्नागगरी) तालक्
ग ामळ
ु यातील तळव् धरण प्रर्ासनाच्या दल
ु क्ष
ु े
धोकादायक बनले असल्हयाचे ददनाींक १२ नोव्हें बर, २०१९ रोिी वा त्यासम
ु ारास
ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने धरणाची दरु
ु ग
ु स्ती करण्याबाबत कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.जयांत पाटील : (१) धरणाच्या घळभरणीच्या भागातन
ू रॉक ्ो च्या वरील
बािूस थोड्या प्रमाणात गळती माहे डडसेंबर, २०१९ चे क्षेबत्रय भे्ीच्या वेळी
ननदर्गनास आली आहे . तथावप, त्यामळ
ु े धरणास कोणताही धोका नाही.

धरणाचे पावसाळापव
ू ी व पावसाळयानींतर तपासणी करण्यात येत असन
ू
धरणाकडे दल
ग झाले नाही.
ु क्ष
(२) प्रश्न उद्भवत नाही.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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राज्यातील जजल्हा पररषदे च्या उदव ू शाळाांसाठी

स्ितां् शशक्षणविस्तार अधधिारी नेमण्याबाबत
(२४)

*

२२८ श्री.विक्रम िाळे , श्री.हे मत
ां टिले, श्री.सनतश चव्हाण, डॉ.सध
ु ीर

ताांब,े श्री.दत्ता्य सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्री.िवपल
पाटील : सन्माननीय ग्रामवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) राज्यातील सवग जिल्ह्यातील जिल्हहा पररर्द प्राथसमक व माध्यसमक

सर्क्षण ववभागामध्ये माहे डडसेंबर, २०१९ अखेर उदग ू र्ाळाींसाठी स्वतींत्र
सर्क्षणववस्तार

अगधकारी

करण्यात येत आहे ,

नेमण्याबाबत

र्ासनस्तरावरुन

काय

कायगवाही

(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी र्ासनाने केलेल्हया कायगवाहीचे स्वरुप काय आहे ,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणतीच कायगवाही केली, नसल्हयास,
ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.हसन

मश्र
ु ीफ

:

(१),

(२)

व

(३)

सद्य:जस्थतीत

राज्यातील

सवग

जिल्ह्यातील जिल्हहा पररर्द प्राथसमक व माध्यसमक सर्क्षण ववभागामध्ये उदग ू
र्ाळाींसाठी स्वतींत्र सर्क्षणववस्तार अगधकारी नेमणे ही बाब र्ासनाच्या
ववचाराधीन नाही.

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

राज्यातील िध्
ृ द िलािांताच्या मानधनात िाढ िरण्याबाबत
(२५)

*

६३६ श्री.जनादव न चाांदरू िर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर,

श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, अॅड.हुस्नबानू खशलफे, आकिव.अनांत गाडगीळ,
डॉ.सध
ु ीर ताांबे, डॉ.िजाहत शमर्ाव, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे, श्री.अमरनाथ राजरू िर :
सन्माननीय साांस्िृनति िायव मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्य र्ासनाकडून ज्येषठ रीं गकमींना समळणारे मानधन त्
ु पि
ुीं े असन
ू
“अ” श्रेणीसाठी दरमहा रुपये २,१००/- मानधन ददले िाते, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, “अ” श्रेणीसाठी रुपये १०,०००/- “ब” श्रेणीसाठी रुपये ७,५००/-

आणण “क” श्रेणीसाठी रुपये ५,०००/- मानधन वाढवन
ू द्यावे अर्ी या वध्
ृ द
कलावींताची मागणी आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या मागणीची दखल घेऊन र्ासनाने या वध्
ृ द कलावींताचे
मानधन वाढवन
ू दे ण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

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

ददनाींक ९ सप््ें बर, २०१९ च्या र्ासन ननणगयान्वये ववर्याींककत

मानधनात वाढ करण्यात आलेली असन
ू अ श्रेणीसाठी रुपये ३,१५०/- इतके
मानधन ददले िाते.
(२) हे खरे आहे .

कलावींत मानधनात वाढ व्हावी अर्ी मागणी काही वध्
ृ द कलावींताींच्या

सींघ्नाींनी केली आहे .

(३) राज्यातील मान्यवर वध्ृ द सादहजत्यक व कलाकार मानधन योिनेंतगगत
ददनाींक ९ सप््ें बर, २०१९ च्या र्ासन ननणगयान्वये प्रचसलत मानधनात ददडप्

वाढ करण्यात आली असन
ू सद्य:जस्थतीत अ श्रेणीसाठी रुपये ३,१५०/-, ब

श्रेणीसाठी रुपये २,७००/- आणण क श्रेणीसाठी रुपये २,२५०/- असे मानधन
ददले िाते.

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

पाांजरा-माळण नदी जोड प्रिल्पासाठी आिश्यि ननधी
तसेच जल उपलब्धता प्रमाणप् शमळणेबाबत

(२६)

*

८९५ श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय जलसांपदा मां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अमळनेर (जि.िळगाींव) तालक्
ु यातील पाींिरा-माळण नदी िोड प्रकल्हपाचे
सवेक्षण करून प्रकल्हपाचा अहवाल र्ासनास सादर केल्हयाचे ननदर्गनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, सदर प्रकल्हप ननधी अभावी तसेच िल उपलब्धता प्रमाणपत्र
नसल्हयामळ
ु े प्रलींबबत असल्हयाचे ननदर्गनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर प्रकल्हपासाठी आवश्यक ननधी तसेच िल उपलब्धता
प्रमाणपत्र उपलब्ध होण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.जयांत पाटील : (१) नाही.
(२) प्रश्न उद्भवत नाही.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

(४) सदर नदी िोड प्रकल्हपास सववस्तर सवेक्षण करण्यासाठी अींदािपत्रकास

जिल्हहा ननयोिन ववभागाकडून प्रर्ासकीय मान्यता दे ण्यात आली असन
ू

क्षेबत्रय कायागलयामाफगत सववस्तर सवेक्षण करण्यात आले आहे . र्ासन ननणगय,
ददनाींक २३/०८/२०१७ अन्वये जिल्हहास्तरीय नदी िोड योिनेचा जिल्हहा
योिनेत

समावेर्

करुन

याबाबत

सींबगीं धत

जिल्हहयाचे

जिल्हहागधकारी

याींचेमाफगत िलसींपदा ववभागाच्या समन्वयाने कायगवाही करणेबाबत मागगदर्गक

सच
ीं ाने जिल्हहागधकारी याींचेमाफगत पढ
ू ना ननगगसमत केलेल्हया आहे त, त्यानर्
ु ग
ु ील
कायगवाही अपेक्षक्षत आहे .

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

जिळे श्िर (ता.राजापरु , जज.रत्नाधगरी) ग्रामपांचायतीत समाविष्ट्ट

असलेली धािडेिाडीिस्ती डोंगरीिस्ती म्हणन
ू घोवषत िरण्याबाबत
(२७)

*

१६ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.किरण पािसिर,

श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.हुस्नबानू खशलफे : सन्माननीय उप
मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िवळे श्वर (ता.रािापरु , जि.रत्नागगरी) ग्रामपींचायतीत समाववष् असलेली

धावडेवाडीवस्ती ही समद्र
ु सपा्ीपासन
ू उीं चावर वसलेली डोंगरवस्ती असन
ू ही
वस्ती डोंगरवस्ती म्हणून घोवर्त करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, ही वस्ती डोंगरावर वसलेली असल्हयाने या दठकाणी उन्हाळी
हीं गामात

पाणीपरु वठ्याचे

नैसगगगक

स्त्रोत

उपलब्ध

नसल्हयाने

अपरु ा

पाणीपरु वठा, अींतगगत रस्ते, गल्हल्हया अधगव् तसेच सावगिननक ददवाबत्तीची
सोय नसल्हयाचे ननदर्गनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर वस्ती डोंगरीवस्ती घोवर्त करुन सोयी-सवु वधा उपलब्ध
करुन दे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अजजत पिार : (१) हे खरे नाही.

डोंगरी ववभाग ववकास कायगक्रम सन १९९१-९२ पासन
ू राबववण्यात येत

असन
ू , ववसर्ष् ननकर्ाींच्या आधारे डोंगरी क्षेत्र ननजश्चत करण्यात आले आहे .

यामध्ये रत्नागगरी जिल्ह्यातील रािापरू तालक
ग ्ात समाववष्
ु ा हा पण
ू ग

असन
ग ्ामध्ये तालक्
ू , पण
ू ग
ु यातील सवग गावाींचा डोंगरी क्षेत्रामध्ये समावेर्
करण्यात आलेला आहे .
(२)

धावडेवाडी

या

वस्तीत

सद्य:जस्थतीत

उन्हाळी

हीं गामातही

पाणीपरु वठा उपलब्ध आहे . सदर वस्तीपयंत डाींबरी रस्ता उपलब्ध आहे .

परु े सा

अींतगगत गल्हल्हयाींची कामे प्रगतीत आहे त. सावगिननक ददवाबत्ती (स्री्

लाई्) नाही.

(३) ग्रामपींचायतीकडून उवगररत सवु वधाींबाबत कायगवाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

िाशशम ि अिोला जजल््यातील जजल्हा पररषद शाळाांमधील
शशक्षिाांना िेतन शमळण्याबाबत
(२८)

*

९५७ डॉ.रणजजत पाटील : सन्माननीय ग्रामवििास मां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अमरावती ववभागात नव्याने ननमागण झालेल्हया वासर्म व अकोला
जिल्ह्यातील जिल्हहा पररर्द र्ाळाींमधील सर्क्षक व सर्क्षकेतर कमगचारी याींना
वेतनापासन
ू चार-चार मदहने वींगचत रहावे लागते, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, सर्क्षक व सर्क्षकेतर कमगचारी याींना वेतन समळण्यासाठी
वारीं वार मागणी होवन
ग होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
ू ही र्ासनाचे दल
ु क्ष

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने सदर सर्क्षक व सर्क्षकेतर कमगचारी याींना
ु ग
वेळेवर वेतन समळावे याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.हसन मश्र
ु ीफ : (१) हे खरे नाही.

(२), (३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.
-----------------

बीड जजल््यात अिैधररत्या शस््कक्रया िरुन मदहलाांची गभववपशिी
िाढणाऱया रुग्णालयाांविरुध्द िारिाई िरण्याबाबत
(२९)

*

६७९ श्री.अब्दल्
ां टिले,
ु लाखान दरु ावणी, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हे मत

श्री.विक्रम िाळे , श्री.प्रसाद लाड, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर,
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.जगन्द्नाथ शशांदे, श्री.अरुणिािा
जगताप, श्री.प्रविण दरे िर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४६५०० ला ददनाांि

१८ जन
ू , २०१९ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय सािवजननि
आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बीड जिल्ह्यात १३ हिार ऊसतोड मदहलाींचे गभागर्य काढण्यात आल्हयाचा

प्रकार ननदर्गनास आल्हयावर लोकप्रनतननधीींनी मा.सावगिननक आरोग्य मींत्री
याींना सन २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान अहवाल सादर केला आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) तसेच, माससक पाळीच्या काळात मोलमिुरी करता येत नसल्हयाने
३० हिाराहून अगधक ऊसतोड मदहलाींचे गभागर्य काढल्हयाची बाब ननदर्गनास
आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, मदहलाींना कॅन्सरची सभती दाखवन
ू त्याींची आगथगक ल्
ू करणे

व गभागर्य काढणे या व्यवसायाची र्ासनामाफगत चौकर्ी करण्यात आली
आहे काय,
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(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन चौकर्ीच्या अनर्
ीं ाने
ु ग

मदहलाींना कॅन्सरची सभती दाखवन
त्याींची आगथगक ल्
ू
ू करुन गभागर्य
काढणाऱ्या डॉक््र व रुग्णालयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे,

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

(४) चौकर्ीत गभगवपर्वी काढण्याचे मख्
ु य कारण PID, Chronic Cervicities,

DUB (माससक पाळीचे त्रास), Fibroid, Prolapse हे असल्हयाचे आढळून

आले आहे . डॉक््राींनी गभगवपर्वी काढण्यास प्रवत्ृ त केल्हयाबाबत कोणत्याही
मदहलाींनी तक्रार केली नाही, सदर ननणगय मदहलाींचा व त्याींच्या कु्ुींबबयाींचा
होता.

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.
-----------------

नागपूर येथील मेडीिल ि मेयो रुग्णालयात लहान मुलाांच्या
शस््कक्रयेिरीता युननट सुरु िरण्याबाबत

(३०)

*

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

श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू येथील मेडीकल व मेयो रुग्णालयात लहान मल
ु ाींच्या गींभीर

आिारावरील उपचारा (Pediatric critical care) करीता र्स्त्रकक्रयेची सोय
उपलब्ध नसल्हयामळ
ींु ई येथील वाडडया रुग्णालयात न्यावे
ु े लहान मल
ु ाींना मब
लागत असल्हयाने सदर रुग्णालयामध्ये उक्त सोय उपलब्ध करून दे ण्यासींबध
ीं ी

पव
ू ग ववदभग सामाजिक सींघ्नेच्या माध्यमातन
ू तत्कालीन मा.मख्
ु यमींत्री याींना
माहे सप््ें बर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननवेदन दे ण्यात आले, हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या
अनर्
ीं ाने
ु ग

सदर

मेडीकल व

मेयो

रुग्णालयात लहान

मल
ु ाींच्या

गींभीर

आिारावरील गत
ुीं ागत
ुीं ीच्या र्स्त्रकक्रयेकरीता यनु न् सरु
ु करण्याबाबत कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अशमत विलासराि दे शमख
ु : (१) सदरचे ननवेदन प्राप्त झाल्हयाचे आढळून
येत नाही.

(२) र्ासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय, नागपरू येथे लहान

मल
ु ाींच्या गत
ुीं ागत
ुीं ीच्या र्स्त्रकक्रया बालरोगगचककत्सार्ास्त्र व बालर्ल्हयगचककत्सा
ववभागामाफगत ननयसमतपणे केल्हया िातात.

इींददरा गाींधी र्ासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय (मेयो

हॉजस्प्ल) नागपरू येथे बालरोगर्स्त्रकक्रया ववभाग कायगरत आहे . सदर

रुग्णालयातील ज्या बालरुग्णाींना गत
ुीं ागत
ुीं ीच्या उपचाराींची आवश्यकता असते
त्याींना र्ासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय, नागपरू येथे पढ
ु ील
उपचारासाठी सींदभीत करण्यात येत.े
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

सुधागड (जज.रायगड) तालुक्यातील अांगणिाड्याची
दरु िस्था र्ाल्याबाबत

(३१)

*

१२८८ श्री.प्रसाद लाड, श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय मदहला ि

बालवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सध
ु ागड (जि.रायगड) तालक्
ु यात ११७ अींगणवाड्याींमध्ये ६ हिाराहून
अगधक मल
ु ाींची प्सींख्या असन
ू अपऱ्ु या सोयी-सवु वधाींमळ
ु े ती कमी होत आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, ३० अींगणवाड्याींना इमारती नसन
१८ अींगणवाड्याच्या
ू

दरु वस्था झाल्हयाने दघ
ग नेच्या कारणामळ
ु ्
ु े लहान मल
ु ाींना कधी समाि मींददरात
तर कधी अन्य दठकाणी दप्तराचे ओझे घेऊन कफरावे लागत आहे , हे ही खरे
आहे काय,
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(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत
काय

आढळून

आले

व

त्यानर्
ीं ाने
ु ग

अींगणवाड्याींना

सस
ु ज्ि

इमारती

उभारण्याच्या दृष्ीने तसेच त्या सजु स्थतीत ठे वण्याबाबत कोणती उपाययोिना
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

एकाजत्मक बालववकास सेवा योिना, सध
ु ागड पाली, जि.रायगड या

प्रकल्हपामध्ये एकूण १५६ अींगणवाडी केंद्र कायागजन्वत आहे त. त्यापैकी १२६
अींगणवाडी केंद्राींच्या

स्वत:च्या

इमारती

आहे त.

प्रकल्हपातील

एकूण

३०

अींगणवाडी केंद्राींना इमारती नसन
ू त्यापैकी १२ अींगणवाडी केंद्र धोकादायक
असल्हयाने बालकाींचे सरु क्षेच्या दृष्ीकोनाींतन
ू पयागयी व्यवस्था म्हणून समाि
मींदीर, प्राथसमक र्ाळा व भाड्याच्या इमारतीत अींगणवाडी केंद्र सरू
ु आहे त.

(३) सन २०२०-२१ या आगथगक वर्ागमध्ये DPDC मधून नवीन अींगणवाडी
बाींधकामासाठी रुपये ५.०० को्ी वाढीव ननधीची मागणी केली आहे . सदरचा

ननधी प्राप्त होताच सध
ु ागड तालक्
ु यातील अींगणवाड्याींना प्राधान्याने मींिूरी
दे ण्याची दक्षता घेण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

बाई जेरबाई िाडडया आखण नौरोजी िाडडया, परळ (मुांबई)
रुग्णालयाचे अनुदान थकित असल्याबाबत

(३२)

*

दरे िर,

१७३१ श्री.रामननिास शसांह, श्री.विजय ऊफव भाई धगरिर, श्री.प्रविण
श्री.महादे ि

जानिर,

श्री.नागोराि

गाणार,

अॅड.ननरां जन

डािखरे ,

डॉ.पररणय फुिे, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफव भाई
जगताप,

अॅड.हुस्नबानू

श्री.आनांदराि

पाटील,

खशलफे,

श्री.जनादव न

श्री.रामहरी

चाांदरू िर,

रुपनिर,

डॉ.सध
ु ीर

आकिव.अनांत

ताांबे,

गाडगीळ,

श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.िजाहत शमर्ाव, श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय

सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-
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(१) मब
ींु ईतील परळ येथील बाई िेरबाई वाडडया आणण नौरोिी वाडडया या

वाडडया रस््च्या ९० वर्ागपासन
सरु
असलेल्हया रुग्णालयाींना र्ासन व
ू
ु
बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपासलकेकडून

समळणारे

अनद
ु ान

थककत

असल्हयामळ
ु े

रुग्णालय प्रर्ासनाने रुग्णालय बींद करण्याचा ननणगय घेतला असन
ू बाहयरुग्ण

ववभागापासन
ू ते र्स्त्रकक्रया ववभागापयंत सवग ववभाग बींद करण्याची प्रकक्रया

सरु
ु केल्हयाचे तसेच ३०० हून अगधक रुग्णाींना सक्तीने घरी सोडले असन
ू
नवीन रुग्णाींची भरती दे खील थाींबववल्हयाचे ददनाींक १० िानेवारी, २०२० रोिी
वा त्यासम
ु ारास ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, ३ वर्ागपव
ू ी महापासलकेने सदर रुग्णालयाींच्या वैद्यकीय

खचागच्या बाबीमध्ये अननयसमतता असल्हयाने रुग्णालयाींचे अनद
ु ान बींद केले
तसेच रुग्णालयास राज्य र्ासनाकडूनही अनद
ु ान समळत नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, बाई िेरबाई वाडडया रुग्णालयाचे रुपये ३० को्ी आणण

नौरोिी वाडडया रुग्णालयाचे १०५ को्ी असे एकूण रुपये १३५ को्ी
पासलकेकडे थककत असन
ू उपचारासाठी लागणारे सादहत्य आणण और्धाींची
थकबाकी को्ीपयंत गेली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, मब
ींु ईतील वाडडया रुग्णालय हे प्रसत
ु ी आणण बालरोगावर
अत्याधुननक आणण वािवी दरात उपचार दे णारे एकमेव रुग्णालय असन
ू

त्यास अनद
ु ान न समळाल्हयाने ते सेवा दे ण्यास असमथग असल्हयाने रुग्णालयात
राज्यातन
ू येणाऱ्या अनेक गरीब रुग्णाींची व बालकाींची गैरसोय होत आहे , हे
ही खरे आहे काय,
(५)

असल्हयास,

र्ासन

व

मब
ींु ई

महानगरपासलका

याींच्याकडून

थककत

असलेल्हया अनद
ीं भागत
ु ानासींदभागत तसेच रुग्णालय प्रर्ासनाच्या अननयसमततेसद

चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व
त्यानर्
ीं ाने
ु ग

सदरहू दोन्ही रुग्णालयातन
पव
ग त ननयसमत आरोग्यसेवा
ू
ू व
अखींडपणे सरु
ु राहाण्यासाठी तसेच र्ासन, महानगरपासलका व रुग्णालय
प्रर्ासन याींच्यात समन्वय राखण्यासाठी कोणती उपाययोिना केली वा
करण्यात येत आहे , नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.राजेश टोपे : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.

तथावप, सावगिननक आरोग्य ववभागाकडून वेळोवेळी अनद
ु ान उपलब्ध

करुन दे ण्यात येत.े सावगिननक आरोग्य ववभाग, र्ासन ननणगय, ददनाींक

१६/०१/२०२० अन्वये रुपये २४ को्ी इतके अनद
ु ान उपलब्ध करुन दे ण्यात
आले आहे .

(४) हे खरे नाही.

(५) र्ासन ननणगय, ददनाींक ८ माचग, २०१९ अन्वये ससमती गठीत करण्यात
आली आहे .

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

पांतप्रधान आखण मख्
ु यमां्ी ग्रामसडि योजनें तगवत येणाऱया
रस्त्याांच्या िामाांमध्ये गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत

(३३)
शसांह,

*

१७६८ श्री.विजय ऊफव भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरे िर, श्री.रामननिास
श्रीमती

जस्मता

िाघ,

श्री.नागोराि

गाणार,

श्री.रमेशदादा

पाटील,

श्री.महादे ि जानिर, अॅड.ननरां जन डािखरे , डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रसाद लाड :
सन्माननीय ग्रामवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोकणातील सवग जिल्ह्याींमध्ये पींतप्रधान आणण मख्
ु यमींत्री ग्रामसडक
योिनेंतगगत करण्यात येणाऱ्या रस्त्याींच्या कामाींमध्ये अगधकारी व ठे केदार

सींगनमत करून रस्त्याींची कामे ननकृष् दिागची करत असल्हयाने दरवर्ी
र्ासनाच्या कोट्यवधी ननधीचा गैरव्यवहार होत असल्हयाचे माहे िानेवारी,
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या रस्त्याींचे काम ननकृष् दिागचे होऊन रस्त्याींची दरु वस्था
झाली असन
स्थाननकाींनी तक्रार करूनही सींबगीं धत अगधकारी कोणत्याच
ू
प्रकारची कारवाई करीत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, रत्नागगरी जिल्ह्यातील दापोली सकगलमध्ये येणाऱ्या खेड
तालक्
ु यातील बेरळ-बोरि-कोंडडवली या ११ कक.मी. रस्त्याींचे काम मख्
ु यमींत्री
ग्रामसडक योिनेत करण्यात आले असन
ू या कामाची तपासणी न करता
सात को्ीचे दे यक अदा करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने रस्त्याींची ननकृष् कामे करणाऱ्या ठे केदार
ु ग
व सींबगीं धत अगधकारी याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.हसन मश्र
ु ीफ : (१) व (२) होय, सदर तक्रारीबाबत चौकर्ी सरू
ु असन
ू
अहवाल प्रनतक्षाधीन आहे .
(३) व (४) हे खरे नाही.

सदर कामाची SQM व SSQM याींनी गण
ु वत्ता तपासणी केली

असन
ू त्याींनी कामास कोणताही प्रनतकूल र्ेरा ददलेला नाही. त्यामळ
ु े कारवाई
करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यातील विदभव वििास मांडळाच्या प्रस्तािाांना मांजुरी शमळण्याबाबत
(३४)

*

श्री.प्रविण

१८०५ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास,
दरे िर,

श्री.विजय

ऊफव

भाई

धगरिर,

श्री.रमेशदादा

पाटील,

डॉ.पररणय फुिे, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे : सन्माननीय उप मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यातील

ववदभग

ववकास

मींडळाच्या

महत्वपण
ू ग

प्रस्तावाींना

अनेक

मदहन्याींपासन
ू मींिरु ी समळाली नसल्हयाचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, ववदभग ववकास मींडळाच्या पाच अहवालाींना प्रर्ासकीय मींिरु ी
न

समळाल्हयाने

िलस्त्रोताींचा

उपर्क्तीवर

झालेल्हया

अध्ययनाचा

बाकी

रादहलेला ननधी परत िाणार असन
ीं र समळालेला ववर्ेर् ननधी
ू सहा वर्ागनत

पण वा्प न झाल्हयाने परत िाणार असल्हयामळ
ु े ववदभग ववकास सींदभागत
अध्ययन आणण सींर्ोधनाचे कामकाि बींद झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने राज्यातील ववदभग ववकास मींडळाच्या
ु ग

महत्वपण
ू ग प्रस्तावाींना मींिरु ी समळण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अजजत पिार : (१) व (२) ननयोिन ववभागाच्या ददनाींक १९ माचग, २०१९
रोिीच्या पत्रानस
ु ार ववदभग, मराठवाडा व उवगररत ववकास मींडळामाफगत हाती

घ्यावयाच्या अभ्यास अहवालाींचे प्रस्ताव सादर करताना कोणते मद्द
ु े ववचारात
घेणे आवश्यक आहे , याबाबत सस्
ु पष् मागगदर्गक सच
ू ना ददलेल्हया आहे त.
ववदभग ववकास मींडळाकडून सन २०१९-२०२० या ववत्तीय वर्ागत प्रस्ताववत

अभ्यास अहवालाींचे प्रस्ताव ववदहत मागगदर्गक सच
ु नाींनस
ु ार सादर झालेले
नसल्हयामळ
ु े त्याींना मींिुरी दे ण्यात आलेली नाही.

ननयोिन ववभाग, र्ासन ननणगय, ददनाींक २३ िुल,ै २०१९ नस
ु ार

“ववर्ेर् ननधी” मींिरू करताना जिल्हहागधकारी याींनी “प्रर्ासकीय मान्यता”
ददलेल्हया कामाींनाच र्ासनाकडून ननधी ववतरीत केला िातो.
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

शासिीय ि ननमशासिीय सेिेत िायवरत असणाऱया मदहला
अधधिारी/िमवचारी याांच्या िैद्यिीय रजेबाबत

(३५)

*

१९५६ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय उप मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

र्ासकीय

व

ननमर्ासकीय

सेवेत

कायगरत

असणाऱ्या

मदहला

अगधकारी/कमगचारी याींना बाळीं तपणाकरीता ६ मदहन्याची वैद्यकीय रिा ददली
िात असन
ू सदर रिा ही दोन अपत्याींकरीता मींिूर करण्यात येत,े हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, काही कारणास्तव अपघाताने गभगपात झाल्हयास, मल
ु िन्मास
न आल्हयास सदरील मदहलेची बाळीं तपणासाठीची वैद्यकीय रिा ही कपात
होते, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, एक अपत्यानींतर दस
िन्मास येण्यावेळी नैसगगगक
ु रे मल
ु
अपघाताने मल
ु मत
ु हा मदहला
ृ पावले ककीं वा िन्माला आले नाही तर पन्
गरोदर रादहल्हयास नतसऱ्या वेळी वैद्यकीय रिेची मागणी केल्हयास नतला
बाळीं तपणासाठी वैद्यकीय रिा समळत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने अर्ा मदहलाींना बाळीं तपणासाठी
वैद्यकीय रिा समळण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अजजत पिार : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) नाही, गभगपात झाल्हयास बाळीं तपणासाठी अनज्ञ
े असलेल्हया रिेमध्ये
ु य

कपात करण्यात येत नाही. तथावप, अर्ा प्रकरणी गभगपाताकरीता सींपण
ू ग
सेवेच्या कालावधीमध्ये कमाल ४५ ददवस इतकी प्रसत
ू ी रिा अनज्ञ
ु ेय आहे .

(३) हे खरे नाही. दस
ु रे मल
ू िन्माला येण्यावेळी नैसगगगक अपघाताने मत
ृ
झाल्हयास मदहलेस गभगपाताची प्रसत
ू ी रिा अनज्ञ
ु ेय राहील व अर्ा प्रकरणी
नतसऱ्या वेळी बाळीं तपणासाठी वैद्यकीय रिा समळते.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.
-----------------

अांगणिाडी िमवचाऱयाांना शासिीय दजाव शमळण्याबाबत
(३६)

*

१९७४ श्री.सरु े श धस : सन्माननीय मदहला ि बालवििास मां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बीड जिल्हहा पररर्दे वर अींगणवाडी सेववका व मदतनीस याींना र्ासकीय

दिाग दे ण्यासाठी ददनाींक ५ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासम
ु ारास मोचाग
काढण्यात आला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, अींगणवाडी सेववका व मदतनीस याींना र्ासकीय दिाग दे ऊन
सेववकेला तत
ग ेणीमध्ये समाववष् करुन
ु श्र
ृ ीयश्रेणी तर मदतनीस याींना चतथ
त्याींना

पींतप्रधान िीवन

ववमा योिना लागू करण्याबाबतच्या

मागण्या

आींदोलन करणाऱ्या अींगणवाडी सेववकाींनी केल्हया होत्या, हे ही खरे आहे काय,

45

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन अींगणवाडी सेववका व

मदतनीस याींच्या मागण्याींबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) एकाजत्मक बालववकास सेवा योिना या केंद्र परु स्कृत योिनेंतगगत

अींगणवाडी सेववका, मदतनीस व समनी अींगणवाडी सेववका या मानधनी
कमगचारी आहे त. ही सेवा अींर्कालीन असन
ू त्याींना र्ासकीय कमगचाऱ्याचा

दिाग अनज्ञ
ु ेय नाही. तसेच केंद्र र्ासनाच्यावतीने सरु
ु करण्यात आलेल्हया
प्रधानमींत्री िीवन ज्योती ववमा योिना, प्रधानमींत्री सरु क्षा ववमा योिना व
अींगणवाडी कायगकती ववमा योिना या योिनाींचा लाभ समळवन
ू दे ण्यासाठी
केंद्र र्ासनास मादहती सादर करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

खोडाळा (ता.मोखाडा, जज.पालघर) येथील प्राथशमि आरोग्य िेंद्रातील
िमवचाऱयाांची ररक्त पदे ि आिश्यि सोयी सुविधा पुरविण्याबाबत
(३७)

*

२०३४ श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब

िल्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खोडाळा (ता.मोखाडा, जि.पालघर) येथील प्राथसमक आरोग्य केंद्रात श्रेणी१ व श्रेणी-२ च्या वैद्यकीय अगधकारी, डॉक््र व कमगचाऱ्याींची ररक्त पदे

तसेच आवश्यक त्या सोयी सवु वधा परु ववण्याबाबत आरोग्य सींचालक, प्रधान
सगचव,

सावगिननक

आरोग्य

ववभाग,

जिल्हहागधकारी,

पालघर

व

मख्
ु य

कायगकारी अगधकारी, पालघर याींच्याकडे ददनाींक २९ नोव्हें बर, २०१९ रोिी वा
त्यासम
ु ारास समथगन सींस्थेने लेखी ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या
अनर्
ीं ाने
ु ग

प्राथसमक

आरोग्य

केंद्रात

वैद्यकीय

अगधकारी,

डॉक््र

व

कमगचाऱ्याींची ररक्त पदे तसेच सोयी सवु वधा उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.राजेश टोपे : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) प्राथसमक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अगधकारी याींची ररक्त पदे भरण्यात
आली असन
ू त्याींचेमाफगत िनतेस आरोग्य सवु वधा ददल्हया िात आहे त.

तसेच ग्-क व ड सींवगागतील कमगचाऱ्याींची ररक्त पदे जिल्हहा आरोग्य

सींवगागतील पदे असल्हयाने ग्रामववकास ववभागामाफगत भरण्याची कायगवाही सरु
ु
आहे .

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

ठाणे जजल््यात िुष्ट्ठरोगाचे रुग्ण आढळून आल्याबाबत
(३८)

*

८५७ श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब

िल्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे जिल्ह्यात एका वर्ागत ६७६ कुषठरोगाचे रुग्ण आढळून आल्हयाचे
माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, ठाणे र्हरासह कल्हयाण, नवी मब
ींु ई, उल्हहासनगर, मीरा-भाईंदर
या र्हराींमध्ये “मायक्रोबॅक््े ररअम लेप्री” या िींतच
ूीं ा फैलाव होत आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत
काय

आढळून

आले

व

त्यानर्
ीं ाने
ु ग

उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे,

कुषठरोग

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.राजेश टोपे : (१) हे खरे आहे .

रोखण्याबाबत

कोणती
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(२) हे खरे आहे .

(३) राषरीय कुषठरोग ननमल
ुग न कायगक्रमाचा राज्य व जिल्हहास्तरीय सभेमध्ये
कायगक्षेत्रननहाय ननयसमतपणे आढावा घेतला िातो व जिल्हहास्तरावरुन प्रत्यक्ष
भे्ीद्वारे पडताळणी केली िात आहे .

सदर र्हराींमध्ये स्थलाींतरीत लोकसींख्येचे प्रमाण अगधक असल्हयाने

दा् लोकवस्ती व ददघग कालावधीचा अगधर्यन काळ यामळ
ु े कुषठरोगाचे रुग्ण
आढळत आहे त.
उपाययोिना :•

ववववध

•

स्वत:हून पढ
ु े येण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे त.
र्हरी भागात अवैद्यकीय सहाय्यक व ग्रामीण भागात आरोग्य

•

माध्यमाींद्वारे

िनसामान्याींपयंत

कुषठरोगाबाबतची

र्ास्त्रोक्त माहीती दे वन
कुषठरोगाच्या तपासणीसाठी रुग्णाींनी
ू

कमगचारी, आर्ा याींच्यामाफगत सींर्नयत रुग्ण र्ोधण्यात येतात.

ननदान ननजश्चती झालेनत
ीं र त्वरीत बहुववध और्धोपचार ददला
िातो.

नववन र्ोधलेल्हया सवग कुषठरुग्णाींच्या सवग सहवाससताींची तपासणी
केली िाते. सहवाससताींमध्ये कुषठरोगाचा प्रसार होऊ नये म्हणन
ू

या सवग सहवाससताींना ररफाींम्पीसीन या गोळीची एक मात्रा ददली
•
•

िाते.

र्ाळे तील ववद्यार्थयांना कुषठरोगववर्यक आरोग्य सर्क्षण ददले
िाते.

सन २०१६-१७ पासन
ू दरवर्ी ठाणे जिल्ह्यात “कुषठरुग्ण र्ोध

मोदहम व स्पर्ग कुषठरोग िनिागत
ृ ी मोदहम” राबववण्यात येते
आहे या मोदहमेमध्ये आढळून आलेल्हया कुषठरुग्णाींना मोफत
और्धोपचार दे ण्यात येतो.

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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शमरज (जज.सातारा) गािातील शेतिरी याांच्या
जशमनीचा मोबदला शमळण्याबाबत
(३९)

*

२९२ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय मद
ृ ि जलसांधारण

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) समरि (जि.सातारा) गावचे र्ेतकरी श्री.रामचींद्र सोनावणे याींची १८ एकर
िमीन लघप
ु ा्बींधारे ववभागाने प्रकल्हपासाठी ३० वर्ागपव
ू ी सींपाददत केली होती,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर सींपाददत करण्यात आलेल्हया िसमनीवर पा्बींधारे

ववभागाने तलाव तसेच र्ाळा उभारली असन
ू उक्त िागा सींपाददत करताना
श्री.सोनावणे याींना कोणताही मोबदला अथवा िमीन दे ण्यात आली नाही, हे
ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास,

मा.मख्
ु यमींत्री,

श्री.सोनावणे

मा.पींतप्रधान

व

याींनी

गेली

मा.राषरपतीींकडे

३०

वर्ागपासन
ू

दाद

कायगवाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

मागन
ू ही

तत्कालीन

कोणतीच

(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने श्री.सोनावणे याींना मोबदला अथवा
िमीन समळण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.शांिरराि गडाख : (१) हे खरे नाही.

(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.
-----------------

लाखनी (जज.भांडारा) पांचायत सशमती अांतगवत शसदीपार (मड
ु ीपार) जजल्हा
पररषद प्राथशमि शाळे त एिच शशक्षि िायवरत असल्याबाबत

(४०)

*

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

श्री.धगरीशचांद्र व्यास, डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय ग्रामवििास मां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) लाखनी (जि.भींडारा) पींचायत ससमती अींतगगत ससदीपार (मड
ु ीपार) या
जिल्हहा पररर्द प्राथसमक र्ाळे त इयत्ता पदहली ते चौथीपयंतच्या वगागत एकच
सर्क्षक

कायगरत

असल्हयाने

र्ाळे तील

ववद्यार्थयांनी

पींचायत

ससमती

कायागलयासमोर आींदोलन केल्हयाचे ददनाींक २ िानेवारी, २०२० रोिी वा
त्यासम
ु ारास ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने सदर र्ाळे तील ववद्यार्थयांनी केलेली
ु ग

सर्क्षकाींची मागणी पण
ू ग करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

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

(२) ववद्यार्थयांचे र्ैक्षणणक नक
ु सान होऊ नये म्हणन
ू ददनाींक १९/१२/२०१९ ला
तात्परु ते र्ैक्षणणक कायग करण्याकरीता एक सर्क्षक पाठववण्यात आला आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्याच्या मागास भागातील अनुशष
े भरुन िाढण्याबाबत नेमण्यात
आलेली डॉ.विजय िेळिर सशमतीचा अहिाल अांमलबजािणीबाबत

(४१)

*

२२२ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, अॅड.हुस्नबानू

खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादव न
चाांदरू िर, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे, आकिव.अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरिर,

डॉ.िजाहत शमर्ाव : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४८०५२ ला ददनाांि २४ जून, २०१९
रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय उप मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) राज्याच्या मागास भागातील अनर्
े
भरुन काढण्यासाठी र्ासनास
ु र्
सर्फारर्ी सच
ु ववण्याकरीता र्ासनाने नेमलेल्हया डॉ.वविय केळकर ससमतीने

ददनाींक ८ ऑक््ोबर, २०१३ रोिी र्ासनास सादर केलेल्हया अहवालातील
सर्फारर्ीींवर ननणगय घेण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, ननणगयाचे स्वरुप काय आहे व त्यानस
ु ार कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त व ननणगय घेण्यासाठी अिून
ककती कालावधी लागणे अपेक्षक्षत आहे ?
श्री.अजजत पिार : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद्भवत नाही.

(३) समतोल प्रादे सर्क ववकास उच्चस्तरीय ससमतीच्या अहवालातील सर्फारर्ी
व

प्रर्ासकीय

ववभागाींचे

असभप्राय

ववचारात

घेऊन,

सर्फारर्ी

स्वीकारण्यासींदभागत ददनाींक १७ िानेवारी, २०१५ व ददनाींक १० एवप्रल, २०१५
रोिीच्या र्ासन ननणगयान्वये, मींबत्रमींडळ उप ससमती गदठत करण्यात आली

आहे . सदर मींबत्रमींडळ उप ससमतीने आपला अहवाल मींबत्रमींडळास सादर
करावयाचा आहे .

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

सोंड्याटोला उपसा शसांचन प्रिल्प (जज.भांडारा) येथे
सुरक्षारक्षिाांची ननयुक्ती िरण्याबाबत
(४२)

*

७८७ डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय जलसांपदा मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) भींडारा जिल्ह्यातील महत्वाकाींक्षी सोंड्या्ोला उपसा ससींचन प्रकल्हपातील
सात िन्
ु या सरु क्षारक्षकाींना कारण न दे ता नोकरीवरून काढून ्ाकण्यात आले
असल्हयाची बाब माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आली,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सोंड्या्ोला प्रकल्हपावर दोनच सरु क्षारक्षक कायगरत असन
ू
अन्य सरु क्षारक्षकाींची ननयक्
ु ती झाली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या
अनर्
ीं ाने सरु क्षारक्षकाींची ननयक्
ु ग
ु ती करण्याबाबत कोणती उपाययोिना केली
वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.जयांत पाटील : (१) हे खरे नाही.
सोंड्या्ोला

उपसा

ससींचन

प्रकल्हपावर

र्ासकीय

सेवेत

असलेले

सरु क्षारक्षक नेमलेले नाहीत. सदर काम कींत्रा्ी पध्दतीने सन २०१८-१९ मध्ये
याींबत्रकी ववभागामाफगत करण्यात आले होते. तसेच, सन २०१९-२० मध्ये
नववन

कींत्रा्दारास

काम

समळाल्हयामळ
ु े

सींबगीं धत

कींत्रा्दाराने

स्वत:चे

सरु क्षारक्षक नेमलेले आहे त. त्यामळ
ु े कारण न दे ता नोकरीवरून काढून
्ाकण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
(२) हे खरे नाही.

सोंड्या्ोल्हया

प्रकल्हपावर

अींदािपत्रकानस
ु ार

एका

ददवसात

९

सरु क्षारक्षक प्रस्ताववत असन
ू सद्य:जस्थतीत प्रकल्हपावर प्रथम पाळीला ३,

जव्दतीय पाळीला ३, तत
ृ ीय पाळीला ३ असे एका ददवसाला एकूण ९
सरु क्षारक्षक कायगरत आहे त.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

िेंद्र शासनािडून प्राप्त र्ालेला ननधीचा विननयोग
न िरता समवपवत िेल्याबाबत

(४३)

*

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

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

श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अरुणिािा जगताप, अॅड.हुस्नबानू खशलफे, श्री.प्रिाश
गजशभये, श्री.अननल भोसले : सन्माननीय उप मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) केंद्र र्ासनाकडून माहे नोव्हें बर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान राज्य
र्ासनास ४० हिार को्ी इतका ननधी प्राप्त झाल्हयाचे माहे डडसेंबर, २०१९
मध्ये ननदर्गनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, तत्कालीन राज्य र्ासनाने सदर ननधीचा कोणताही ववननयोग
न करता केंद्र र्ासनाकडे प्राप्त ननधी पण
ग : समवपगत केल्हयाचे ददनाींक
ू त
३ डडसेंबर, २०१९ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदर्गनास आले आहे, हे ही खरे आहे
काय,
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(३) असल्हयास, हा ननधी कोणत्या योिनेसद
ीं भागत राज्य र्ासनास प्राप्त झाला
होता व कधी तसेच सदरचा ननधी कोणताही ववननयोग न करताच केंद्र
र्ासनास समवपगत करण्याची कारणे काय आहे त ?
श्री.अजजत पिार : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद्भवत नाही.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

पैठण येथील जायििाडी धरणाच्या डाव्या िालव्याच्या दरु
ु स्तीबाबत
(४४)

*

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

खुलासा करतील काय :-

(१) पैठण येथील िायकवाडी धरणाच्या डाव्या कालव्याींतगगत ववतरीका क्र.

२२, २३, २४ व २५ याींची दरु वस्था झाली असन
ू िायकवाडीच्या याींबत्रकी
ववभागाकडून ववतरीकाींच्या दरु
ु स्ती कामामध्ये अननयसमतता झाल्हयाचे माहे
डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या
अनर्
ीं ाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे .
ु ग
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.जयांत पाटील : (१) हे खरे नाही.

सन २०१९-२०२० मध्ये मींिूर पाखरण कायगक्रमाप्रमाणे ववतरीका

क्रमाींक २२, २३, २४ व २५ याींच्या मातीकाम, भरावकाम, झाडे-झुडपे काढणे
इत्यादी

कामे

याींबत्रकी

ववभागामाफगत

अननयसमतता आढळून आलेली नाही.

प्रगत

(२) प्रश्न उद्भवत नाही

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
-----------------

आहे .

सदरच्या

कामात
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ठाणे जजल्हा पररषद शाळाांच्या बाांधिाम ि दरु
ु स्तीसाठीचा
प्राप्त ननधी समवपवत िेल्याबाबत

(४५)

*

१३१५ श्री.जगन्द्नाथ शशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां टिले :

सन्माननीय ग्रामवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ठाणे जिल्हहा पररर्दे च्या प्राथसमक र्ाळाींच्या १३२ वगगखोल्हया बाींधण्यासाठी
१२ को्ी ८५ लाख ६८ हिार रुपयाींचा ननधी जिल्हहा ननयोिन ससमतीद्वारे
सन २०१८-१९ या आगथगक वर्ागत उपलब्ध झाला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, तत्कालीन प्रर्ासकाींनी या र्ाळाींच्या बाींधकाम व दरु
ु स्तीच्या
कामाींकडे दल
ग
केल्हयामळ
ु क्ष
ु े सदर ननधीचा कोणताही ववननयोग न करता
र्ासनाकडे प्राप्त ननधी समवपगत केला गेला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने ठाणे जिल्हहा पररर्दे च्या अनेक र्ाळाींच्या
ु ग

बाींधकाम व दरु
ु स्तीसाठी प्राप्त ननधीचा कोणताही ववननयोग न करण्याबाबत
सींबगीं धत दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.हसन मश्र
ु ीफ : (१) अींर्त: खरे आहे . सन २०१८-२०१९ या आगथगक
वर्ागमध्ये ठाणे जिल्हहा पररर्दे च्या प्राथसमक र्ाळाींच्या नवीन वगग खोल्हया

बाींधण्यासाठी रुपये ८००.०० लक्ष आणण र्ाळा दरु
ु स्तीसाठी रुपये ४००.०० लक्ष
इतकी तरतद
ू मींिूर करण्यात आली आहे .
(२) व (३) नाही.

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
-----------------
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शासनाच्या “ब” आखण “ि” प्रिगावतील पदभरती ि इतर मागण्याांबाबत
(४६)

*

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

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४१२७४ ला ददनाांि ५ जुल,ै २०१८ रोजी ददलेल्या
उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) राज्य र्ासनाच्या “ब” आणण “क” प्रवगागतील पदभरती प्रकक्रया केंद्र
र्ासनाच्या धोरणानस
ु ार करण्याचे र्ासनाचे ननयोिन आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, केंद्र र्ासनाच्या धतीवर राज्य र्ासनातील कमगचाऱ्याींना पाच
ददवसाींचा आठवडा करुन त्याींचे सेवाननवत्ृ तीचे वय ६० तसेच “ब” आणण “क”
प्रवगागतील पदभरती गण
ु वत्तेनस
ु ार करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.उध्दि ठािरे : (१) व (२) केंद्र र्ासनाने वववक्षक्षत “ब” सींवगागतील
रािपबत्रत, “ब” वगग अरािपबत्रत व “क” सींवगागतील पदे सामानयक पररक्षेद्वारे

गण
ु वत्तेनस
ु ार भरण्यासींदभागत सवग राज्य सरकाराींकडून ददनाींक ०५/१२/२०१९
च्या पत्रान्वये मादहती मागववली आहे . या सींदभागत केंद्र र्ासनाचा अींनतम

ननणगय अद्याप झालेला नसल्हयाने केंद्र र्ासनाच्या धोरणानस
ु ार पदभरती
प्रकक्रया करण्याचे ननयोिन करण्याचा सध्या प्रश्न उद्भवत नाही.
केंद्र

र्ासनाच्या

धतीवर

राज्य

र्ासनातील

कमगचाऱ्याींना

पाच

ददवसाींचा आठवडा ददनाींक २९/०२/२०२० पासन
लागू करण्याचा ननणगय
ू
र्ासनाने घेतला आहे . तसेच केंद्राप्रमाणे व भारतीय प्रर्ासननक सेवेप्रमाणे

सेवाननवत्ृ तीचे वय ६० करण्याबाबत श्री.बी.सी.ख्ुआ (सेवाननवत्ृ त भा.प्र.से.
अगधकारी)

ससमतीने

करण्यात आला आहे .

तयार

केलेला

अहवाल

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
-----------------

र्ासनाचे

ननणगयाथग

सादर
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राज्यातील सेिाननित्ृ त िमवचाऱयाांना िेळेत ननित्ृ तिेतन शमळणेबाबत
(४७)

*

४३ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.विक्रम िाळे , श्री.अमरनाथ

राजूरिर : सन्माननीय उप मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :(१)

कोर्ागार

ववभागाच्या

कारभारामळ
ु े

मराठवाडा

ववभागात

१२०००

सेवाननवत्ृ त कमगचाऱ्याींच्या सींगचका कोर्ागार ववभागाकडे प्रलींबबत असल्हयाचे
माहे सप््ें बर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, कोर्ागार ववभागातील कमगचाऱ्याींची सींख्या अपरू ी असल्हयाने

सलवपक कमगचारी ककरकोळ त्र्
ू ी काढून सेवा पजु स्तका मळ
ू ववभागाकडे परत
पाठववत असल्हयाचे ननदर्गनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, व्याधीग्रस्त व ददव्याींग सेवाननवत्ृ त कमगचाऱ्याींना यामळ
ु े
आगथगक अडचणीींना तोंड द्यावे लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत
काय

आढळून

आले

व

त्यानर्
ीं ाने
ु ग

सेवाननवत्ृ त

कमगचाऱ्याींना

तात्काळ

ननवत्ृ तीवेतन समळण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अजजत पिार : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.
(४) नाही.

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.
-----------------
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खेड (जज.रत्नाधगरी) ग्रामसडि योजनेंतगवत र्ालेल्या
रस्त्याांच्या िामात गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत
(४८)

*

९५४ श्री.रामदास िदम : सन्माननीय ग्रामवििास मां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) खेड (जि.रत्नागगरी) तालक्
ु यातील ग्रामसडक योिनेंतगगत कळीं बणी बद्र
ु क
ु -

सर्रवली-आपेडे कािवेवाडी या सम
ु ारे ९ कक.मी. रस्त्याींचे काम ददनाींक

६ माचग, २०१८ रोिी कागदोपत्री पण
ू ग झालेले असन
ू या रस्त्याींसाठी रुपये
५ को्ी ३६ लक्ष ६२ हिार इतका ननधी खचग करण्यात आला आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, केंद्र र्ासनाच्या ननधीतन
रत्नागगरी जिल्ह्यात झालेल्हया
ु
ग्रामसडक योिनेच्या रस्त्याींच्या कामाींची ननववदा ऑनलाईन पध्दतीने काढली

गेली असली तरी ही कामे परजिल्ह्यातील ठे केदाराींच्या नावे असन
ू सदर कामे
स्थाननक ठे केदाराींकडून करण्यात येत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, ग्रामसडक योिनेसाठी को्यवधीचा ननधी प्राप्त झालेला

असन
ू ग्रामीण भागातील रस्त्याींच्या कामाींच्या दिेबाबत सातत्याने तक्रारी

येत असल्हयामळ
ु े ग्रामसडक योिनेंतगगत झालेल्हया सवगच कामाींची स्वतींत्रररत्या

चौकर्ी करुन गैरव्यवहाराला िबाबदार असणाऱ्या दोर्ीींववरुध्द र्ासनाने
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.हसन मश्र
ु ीफ : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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औांढा नागनाथ (जज.दहांगोली) येथील ग्रामीण रुग्णालयात
िैद्यिीय अधधिाऱयाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत
(४९)

*

१६५३ श्री.विप्लि बाजोररया : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि

िुटुांब िल्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औींढा नागनाथ (जि.दहींगोली) येथील ग्रामीण रुग्णालयात वैद्यकीय
अगधकाऱ्याींची

पदे

ररक्त

असल्हयाचे

माहे

िानेवारी,

त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

२०२०

मध्ये

वा

(२) असल्हयास, सदर रुग्णालयात २०० ते ३०० रुग्ण उपचारासाठी येत असन
ू
वैद्यकीय अगधकाऱ्याींच्या ररक्त पदामळ
ु े रुग्णाींना उपचार समळत नाही, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त रुग्णालयात कायमस्वरुपी वैद्यकीय अगधकारी उपलब्ध
नसल्हयाने कींत्रा्ी कमगचाऱ्याींना रुग्णाींवर उपचार करावे लागत आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन ग्रामीण रुग्णालयातील

वैद्यकीय अगधकाऱ्याींची तसेच इतर कमगचाऱ्याींची ररक्त पदे भरण्याबाबत
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.राजेश टोपे : (१) अींर्त: खरे आहे .

ददनाींक १४/०१/२०२० रोिी वैद्यकीय अगधकारी याींची दोन ररक्त पदे

भरण्यात आली आहे त.
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.

(४) वैद्यकीय अगधकारी याींची ररक्त पदे ददनाींक १४/०१/२०२० रोिी भरली
आहे त.

तसेच ग्-क व ग्-ड सींवगागतील कमगचाऱ्याींची ररक्त पदे भरण्याची

कायगवाही सरु
ु आहे .

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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अिोला जजल्हा पररषदे च्या शाळे च्या इमारतीची दरु िस्था र्ाल्याबाबत
(५०)

*

११५७ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया, डॉ.रणजजत पाटील : सन्माननीय

ग्रामवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात ग्रामीण भागातील जिल्हहा पररर्द र्ाळाींना ववववध प्रकारचे ननधी

र्ासनाने ददलेले असतानाही अकोला जिल्हहा पररर्दे च्या र्ाळे च्या इमारतीची

व खोल्हयाींची मोठ्या प्रमाणावर दरु वस्था झाली असन
ू ववद्यार्थयांची सरु क्षा
धोक्यात आल्हयाची

बाब माहे

िानेवारी,

ननदर्गनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

२०२०

मध्ये

वा

त्यादरम्यान

(२) असल्हयास, जिल्हहा पररर्द र्ाळे च्या इमारतीची डागडुिी व खोल्हयाींची

दरु
र्ासनाने र्ाळे च्या ववकासाकरीता
ु स्ती ननधी अभावी प्रलींबबत असन
ू
ददलेला ननधीचा प्रर्ासक, सरपींच, सगचव आददींच्या सींगनमताने गैरव्यवहार
झाल्हयाचे ननदर्गनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत

काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने गैरव्यवहार करणाऱ्याींववरुध्द कारवाई करुन
ु ग
र्ाळे च्या दरु
ु स्तीसाठी ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत कोणती कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.हसन मश्र
ु ीफ : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) नाही.

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
-----------------

सोलापूर जजल््यातील उपजजल्हा ि ग्रामीण रुग्णालयातील
िैद्यिीय अधधिाऱयाांची पदे भरण्याबाबत

(५१)

*

६५९ श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.विजय ऊफव भाई धगरिर, प्रा.अननल

सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय सािवजननि
आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) सोलापरू जिल्ह्यात अजस्तत्वात असलेल्हया एकूण तीन उपजिल्हहा व चौदा
ग्रामीण रुग्णालय हे वगग-१ व वगग-२ वैद्यकीय अगधकारी याींच्याववना कायगरत

असल्हयाची बाब माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आली
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर रुग्णालयात वगग-१ व वगग-२ हे वैद्यकीय अगधकारी

उपलब्ध नसल्हयामळ
ु े गरीब रुग्ण आवश्यक त्या वैद्यकीय सेवेपासन
ू वींगचत
राहत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, वगग-१ व वगग-२ चे वैद्यकीय अगधकारी याींच्या नेमणुकीचा
प्रस्ताव र्ासनाकडे प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, सदर प्रस्ताव प्रलींबबत ठे वण्याची कारणे काय आहे त तसेच
प्रलींबबत प्रस्तावास र्ासन मींिुरी दे णार काय व कधीपयंत दे णार आहे,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.राजेश टोपे : (१) हे खरे नाही.

सोलापरू जिल्ह्यात एकूण तीन उपजिल्हहा रुग्णालय व चौदा ग्रामीण

रुग्णालये कायागजन्वत आहेत. सदर रुग्णालयामध्ये महाराषर वैद्यकीय व
आरोग्य सेवा, ग्-अ (वेतन मॅरीक्स मधील वेतन स्तर २३ : ६७७००-

२०८७००) व (वेतन मॅरीक्स मधील वेतन स्तर २० : ५६१००-१७७५००) एकूण
७० पदे मींिूर आहे त. त्यापैकी ४५ पदे भरलेली आहे त. तसेच ररक्त असलेली
पदे २३ बींधपबत्रत वैद्यकीय अगधकाऱ्याींमाफगत भरलेली आहे त. अर्ी एकूण ६८
पदे भरलेली आहे त.
तसेच

सोलापरू

जिल्हहयाींतगंत

उपजिल्हहा

रुग्णालये

व

ग्रामीण

रुग्णालयात आयपीएचएस व पायल् प्रोिेक्् अींतगगत स्त्रीरोग व प्रसत
ु ीतज्ञ-

१२, बालरोगतज्ञ-११ व बगधरीकरणतज्ञ-१३ याींच्या सेवा उपलब्ध करुन
घेण्यात आल्हया आहे त.
(२) हे खरे नाही.

सोलापरू जिल्हहयाींतगगत उपजिल्हहा रुग्णालये व ग्रामीण रुग्णालयात

कायगरत असलेल्हया वैद्यकीय अगधकाऱ्याींमाफगत गरीब रुग्णाना आवश्यक त्या
वैद्यकीय सेवा परु ववण्यात येतात.
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(३) व (४) महाराषर वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, ग्-अ (वेतन मॅरीक्स मधील
वेतन स्तर २३ : ६७७००-२०८७००) मधील जिल्हहा र्ल्हयगचककत्सक, जिल्हहा
आरोग्य

अगधकारी

व

ववर्ेर्ज्ञ

सींवगागतील

नामननदे र्नाने भरण्याची कायगवाही सरु
ु आहे .

ररक्त

पदे

पदोन्नतीने

व

तसेच, महाराषर वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, ग्-अ (वेतन मॅरीक्स

मधील वेतन स्तर २० : ५६१००-१७७५००) मधील वैद्यकीय अगधकारी याींची
ररक्त पदे भरणेबाबतची कायगवाही जिल्हहागधकारी याींच्या अध्यक्षतेखालील
ससमतीमाफगत करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यात नदीजोड प्रिल्पास मान्द्यता दे ण्याबाबत
(५२)

*

खशलफे,

डॉ.सध
ु ीर

१६०१ श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, अॅड.हुस्नबानू
श्री.जनादव न
ताांबे,

चाांदरू िर,

प्रा.जोगेन्द्द्र

श्री.रामहरी

ििाडे,

रुपनिर,

श्री.अमरनाथ

डॉ.िजाहत

राजूरिर,

शमर्ाव,

श्री.आनांदराि

पाटील, आकिव.अनांत गाडगीळ : सन्माननीय जलसांपदा मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात झालेल्हया अनतवषृ ्ीमळ
ु े जिववत व आगथगक हानी होऊन काही
भागात दषु काळाची पररजस्थती ननमागण झाल्हयामळ
ु े नदीिोड प्रकल्हपाच्या
माध्यमातन
ू

मराठवाड्यासह

इतर

दषु काळी

भागाला

पाणी

उपलब्ध

करण्यासाठी केंद्र र्ासनाकडून ननधी न समळाल्हयास राज्य र्ासनामाफगत सम
ु ारे

१३ ते १४ हिार को्ी रुपये उपलब्ध करण्याबाबतचा ननणगय माहे िून, २०१९
मध्ये वा त्यादरम्यान घेण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर ननणगयाचे स्वरुप काय आहे व यासाठी लागणारा ननधी
कर्ाप्रकारे व ककती कालावधीत उपलब्ध करण्यात येणार आहे तसेच उक्त
ननणगयाच्या अींमलबिावणीची सद्य:जस्थती काय आहे ,
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(३) असल्हयास, राज्यात असलेल्हया प्रमख
ु पाच नद्या व त्याींची उपखोरे याींचा

एकबत्रत िल आराखडा तयार करण्याची कायदे र्ीर तरतद
ू करुन नदीिोड
प्रकल्हप आराखडा तयार करुन मान्यता दे ण्याबाबत तसेच ननधीची तरतद
ू
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.जयांत पाटील : (१) अींर्त: खरे आहे .

आींतरराज्यीय दमणगींगा-वपींिाळ नदीिोड प्रकल्हप व राज्याींतगगत नार-

पार-गगरणा, पार-गोदावरी, दमणगींगा-वैतरणा-गोदावरी व दमणगींगा-एकदरे गोदावरी हे नदीिोड प्रकल्हप राषरीय प्रकल्हप म्हणन
ू न घेता राज्याींतगगत

प्रकल्हप म्हणून राज्याच्या ननधीतन
ू हाती घेण्यास िलसींपदा ववभाग, र्ासन
ननणगय, ददनाींक १९/०९/२०१९ अन्वये तत्वत: मान्यता दे ण्यात आली आहे .

(२) आींतरराज्यीय दमणगींगा-वपींिाळ नदीिोड प्रकल्हप व राज्याींतगगत नार-पार-

गगरणा, पार-गोदावरी, दमणगींगा-वैतरणा-गोदावरी व दमणगींगा-एकदरे -गोदावरी
हे नदीिोड प्रकल्हप राषरीय प्रकल्हप म्हणून न घेता राज्याींतगगत प्रकल्हप म्हणून
राज्याच्या ननधीतन
ू हाती घेण्यास, सदरील प्रकल्हप ववसर्ष् प्रकल्हप म्हणून

राबववण्यासाठी ननधी वा्पाबाबत सदर प्रकल्हपाींना मा.राज्यपालाींच्या सत्र
ु ाबाहे र
ठे वण्याची ववनींती मा.राज्यपालाींना करणेस तसेच उल्हहास, वैतरणा, नार-पार व
दमणगींगा खोऱ्यातन
प्रस्ताववत गोदावरी खोरे व गगरणा उपखोरे वळण
ू

योिनाींचे सववस्तर सवेक्षण/अन्वेर्णाचे काम हाती घेणेस व वैनगींगा-नळगींगा
नदीिोड

योिनेत

भस
ीं ादन
ू प

्ाळणेसाठी

कालव्याऐविी

नसलका/बोगदा

प्रस्तावासाठी फेरसवेक्षण हाती घेण्यास िलसींपदा ववभाग, र्ासन ननणगय,
ददनाींक १९/०९/२०१९ अन्वये मान्यता दे ण्यात आली आहे .
पजश्चम

वादहनी

नदी

खोऱ्यातन
ू

अनतररक्त

पाणी

मराठवाड्यात

वळववण्यासाठी एकाजत्मक राज्य िल आराखड्यात प्रस्ताववत योिनाींबाबत

प्राथसमक अभ्यास करणेसाठी िलसींपदा ववभाग, र्ासन ननणगय, ददनाींक
१७/०९/२०१९ अन्वये ससमती गदठत करण्यात आली आहे . सदर ससमतीने

प्राथसमक अभ्यास अहवाल सर्फारर्ीसह र्ासनास ददनाींक ३१/१०/२०१९ रोिी
सादर केला आहे . ससमतीने सर्फारस केलेल्हया योिनाींचे सवेक्षण, अन्वेर्ण
करून सववस्तर प्रकल्हप अहवाल तयार करणेच्या कामाच्या अींदािपत्रकास
प्रर्ासकीय मान्यता दे णेबाबतची कायगवाही प्रगनतत आहे .

62

उपरोक्त

नदीिोड

योिनाींचे

सववस्तर

प्रकल्हप

अहवाल

तयार

झाल्हयानींतर व प्रकल्हपाींना प्रर्ासकीय मान्यता प्रदान केल्हयानींतर कालबध्द
ननधी उपलब्ध करणे अपेक्षक्षत आहे .

(३) महाराषर िलसींपत्ती ननयमन प्रागधकरण अगधननयम २००५ कलम १६
मधील तरतद
नदी खोऱ्याींचा िल आराखडा
ू ीनस
ु ार राज्यातील सहा प्रमख
ु
एकबत्रत करून एकाजत्मक राज्य िल आराखड्यास राज्य िल पररर्दे च्या

ददनाींक ११/०२/२०१९ रोिी झालेल्हया सहाव्या बैठकीत मान्यता दे ण्यात आली

आहे . सदर िल आराखड्यात प्रस्ताववत नदीिोड योिनाींचा समावेर् असन
ू
सदरील प्रकल्हपाींना प्रर्ासकीय मान्यता प्रदान केलेनत
ीं र ननधीची तरतद
ू होणे
अपेक्षक्षत आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

गोिांडी (मुांबई) येथील चारु या खाजगी रुग्णालयात
बोगस डॉक्टराांना पोशलसाांनी अटि िेल्याबाबत

(५३)

*

८५० श्री.जनादव न चाांदरू िर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर,

श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, अॅड.हुस्नबानू खशलफे, आकिव.अनांत गाडगीळ,
डॉ.सध
ु ीर ताांब,े डॉ.िजाहत शमर्ाव, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे, श्री.अमरनाथ राजूरिर,

श्री.विजय ऊफव भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरे िर, श्री.रामननिास शसांह, श्रीमती
जस्मता िाघ, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.महादे ि जानिर,

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

श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) गोवींडी, मब
ींु ईतील सर्वािीनगर येथील चारु या खािगी रुग्णालयात

कोणतीही वैद्यकीय पदवी नसतानाही सलींगननदान व गभगपात करणाऱ्या दोन
बोगस डॉक््राींना पोसलसाींनी अ्क केली असल्हयाचे ददनाींक १६ ऑक््ोबर,
२०१९ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) तसेच, एका ववर्ेर् मोदहमें तगगत गन्
ींु ई
ु हे र्ाखेच्या अगधकाऱ्याींनी मब
र्हरातील ववववध दठकाणी केलेल्हया कारवाईत ववलेपाले, मालाड, िुहू या

पररसरातील पाच बोगस डॉक््राींना अ्क करण्यात आल्हयाचेही माहे िानेवारी,
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, दहावी ते बारावीपयंत सर्क्षण घेवन
ू कुठलीही वैद्यकीय पदवी
नसताना सदर बोगस डॉक््र रुग्णाींना बरे

करण्याचे आश्वासन दे ऊन

त्याींच्याकडून मोठी रक्कम घेवन
ू फसवणूक करीत असल्हयाच्या घ्ना राज्यात
इतरत्रही घडत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या
अनर्
ीं ाने राज्यात ववर्ेर्त: मब
ु ग
ुीं ई येथील बोगस डॉक््राींवर कारवाई करुन
त्याींचा

ववववध

दठकाणी

सरु
ु

असलेला

कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

व्यवसाय

रोखण्याबाबत

कोणती

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अशमत विलासराि दे शमख
: (१) वैद्यकीय पदवी ककीं वा वैद्यकीय
ु
व्यवसाय करण्याचे परवाने नसताना डॉक््र असल्हयाचे भासवन
ू बेकायदे र्ीर

हॉजस्प्ल चालवन
ू सलींग ननदान व गभगपात करणाऱ्या बोगस डॉक््र व त्याची
मदतनीस

मदहला

याींच्याववरुध्द

सर्वािीनगर

पोलीस

ठाण्यात

ददनाींक

१०/०७/२०१९ रोिी गन्
ु हा नोंद करण्यात आला असन
ू त्याींना अ्क करण्यात
आली होती.

(२) डडसेंबर, २०१९ ते िानेवारी, २०२० या दोन मदहन्यामध्ये एकूण दहा
बोगस डॉक््राींवर गन्
ु हे दाखल करून अ्क करण्यात आली होती.

(३) राज्यात इतरत्रही बोगस वैद्यकीय व्यवसायीक आढळून आले आहे त.

(४) बोगस वैद्यकीय व्यवसायीकाींवर आळा घालण्यासाठी प्रनतबींधकात्मक

कायगवाही करण्याकरीता जिल्हहादीं डागधकारी याींच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हहास्तरीय
पन
ु ववगलोकन

ससमत्याींची

स्थापना

ददनाींक

०७/०२/२०००

च्या

र्ासन

ननणगयान्वये करण्यात आली आहे . तसेच मब
ुीं ई र्हर/उपनगर जिल्हहासाठी

पोलीस आयक्
ु त मब
ुीं ई याींच्या अध्यक्षतेखाली ददनाींक ०५/१२/२००१ च्या र्ासन
ननणगय अन्वये पन
ु ववगलोकन ससमती स्थापन करण्यात आली आहे . सदर
ससमत्या जिल्हहयातील बोगस व्यवसायीकाींचा आढाव घेवन
त्याींच्याववरूध्द
ू
न्यायालयात ख्ले दाखल करण्याची कायगवाही करतात.
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बह
ींु ई पोलीस आयक्
ु तालयाच्या अगधपत्याखालील आगथगक गन्
ु हे
ृ न्मब

र्ाखा मब
ुीं ई याींच्यामाफगत महानगरपासलका मब
ुीं ई व सींबगीं धत पोलीस ठाणे

याींच्यार्ी समन्वय साधून व ननयोिन करून बह
ुीं ईतील बोगस वैद्यकीय
ृ न्मब
व्यवसायाकाींचा र्ोध घेवन
ींु ईमध्ये
ू त्याींच्यावर कारवाई करण्यात येत.े बह
ृ न्मब

सन २०१९ ते िानेवारी, २०२० अखेरपयंत बोगस डॉक््र सींदभागत प्राप्त
तक्रारीवरून २३ गन्
ु हे दाखल करण्यात आले आहे त. तसेच राज्यात याच
कालावधीत ५८ गन्
ु हे दाखल करण्यात आले आहे त.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

बोहरा (ता.अमळनेर, जज.जळगाांि) येथील साने गुरुजी जलउपसा
शसांचन योजनेिरीता ननधी शमळण्याबाबत

(५४)

*

९०६ श्रीमती जस्मता िाघ : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४८२४२ ला ददनाांि

१ जल
ु ,ै २०१९ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय जलसांपदा मां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बोहरा (ता.अमळनेर, जि.िळगाींव) ननम्न तापी प्रकल्हप लाभक्षेत्रातील

अजस्तत्वातील साने गरु
ु िी िलउपसा ससींचन योिना पन
ु स्थागवपत करून
कायागजन्वत करण्यासाठी आवश्यक प्रर्ासकीय मान्यता ददनाींक २५ िून, २०१९

रोिी समळाल्हयानींतरही सदर योिनेस र्ासनाने स्थगगती ददल्हयामळ
ु े ननववदा
प्रकक्रया

राबववण्यात

आले

नसल्हयाचे

माहे

िानेवारी,

त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

२०२०

मध्ये

वा

(२) असल्हयास, सदर कामाींना स्थगगती दे ण्याची कारणे काय आहे त,

(३) तसेच, सदर कामाींना ददलेली स्थगगती रद्द करण्याबाबत तसेच ननधी
उपलब्ध करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.जयांत पाटील : (१) िलसींपदा ववभागाींतगगत चालू अथगसक
ीं ल्हपीय वर्ागत
(सन २०१९-२०२०) ज्या योिनाींना प्रर्ासकीय मान्यता दे ण्यात आलेली आहे .

तथावप, सदर योिना अद्याप सरु
ु / कायागजन्वत झालेल्हया नाहीत अर्ा
योिनाींचा आढावा घेऊन त्याींना स्थगगती दे ण्याबाबतची कायगवाही र्ासनाच्या

ववचाराधीन आहे . तथावप, अद्यापपावेतो याबाबत अींनतम ननणगय झालेला
नाही.

(२) प्रश्न उद्भवत नाही.
(३)

सन

२०१९-२०२०

या

आगथगक

वर्ागत

होणेबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे .

लाक्षणणक

तरतद
ू

उपलब्ध

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यातील खाजगी रुग्णालयाांस िृत्र्म साांधा रोपणाच्या
शस््कक्रयेस परिानगी दे ण्याबाबत

(५५)

*

१८९० डॉ.रणजजत पाटील : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब

िल्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महात्मा ज्योनतबा फुले आरोग्य असभयानाींतगगत प्रत्येक तालक
ु ास्तरावर

गरीब रुग्णाींवर उपचार व्हावा यासाठी खािगी रुग्णालयाच्या नोंदीचे लक्षाींक
वाढववण्याचा ननणगय र्ासनाने घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर ननणगयामळ
ु े तालक
ु ास्तरावर ककती रुग्णालये नोंदणीकृत
झाली आहे त,

(३) तसेच, कृबत्रम साींधा रोपणाची र्ास्त्रकक्रया ही र्ासकीय रुग्णालयात
करण्यात

येत

असन
ू

या

र्स्त्रकक्रयेसाठी

र्स्त्रकक्रया

ववभाग

आधुननक

उपकरणाींनी सस
ु ज्ि नसल्हयास त्यादठकाणी खािगी रुग्णालयाला र्स्त्रकक्रयेस
परवानगी दे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.राजेश टोपे : (१) हे खरे आहे .

(२) महात्मा ज्योनतबा फुले िन आरोग्य योिनेंतगगत आिपयंत एकूण ४९२
(८२ र्ासकीय व ४१० खािगी) रुग्णालये अींगीकृत असन
ू नवीन ऑनलाईन
अिग प्राप्त झाले असन
ू ऑडी् प्रकक्रया सरू
ु आहे .

(३) प्रधानमींत्री िन आरोग्य योिनेंतगगत लाभार्थयांना साींधे प्रत्यारोपणाच्या १०
उपचाराींचा लाभ दे ण्यात येत आहे . कृबत्रम साींधा प्रत्यारोपण र्स्त्रकक्रया

र्ासकीय रुग्णालयासाठी राखीव ठे वण्यात आली असन
ननकर्ाची पत
ग ा
ू
ू त
करणाऱ्या र्ासकीय रुग्णालयानाींच या र्स्त्रकक्रयेसाठी परवानगी दे ण्यात येत
आहे .

सध
ु ारीत

एकबत्रत

प्रधानमींत्री

िन

आरोग्य

योिना

व

महात्मा

ज्योनतबा फुले िन आरोग्य योिनेमध्ये प्रधानमींत्री िन आरोग्य योिनेच्या

लाभार्थयांसह महात्मा ज्योनतबा फुले िन आरोग्य योिनेच्या लाभार्थयांना
साींधे प्रत्यारोपणाच्या उपचाराींचा लाभ दे ण्यात येणार आहे . याबाबत योिनेच्या

ननववदा प्रकक्रया पण
ू ग करुन प्रर्ासकीय बाबी पण
ू ग करण्याची प्रकक्रया अींनतम
्प्प्यात आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

परभणी येथे शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय स्थापन िरण्याबाबत
(५६)

*

६९२ श्री.अब्दल्
ां टिले,
ु लाखान दरु ावणी, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हे मत

श्री.विक्रम िाळे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४६८८० ला ददनाांि १७ जन
ू , २०१९

रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) परभणी (जि.परभणी) येथे र्ासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय स्थापन
करण्याबाबतचा

प्रस्ताव

राज्य

र्ासनाच्यावतीने

सन

२०१९

मध्ये

त्यादरम्यान केंद्र र्ासनाकडे पाठववण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय,

वा

(२) असल्हयास, जिल्हहा पातळीवर िेथे जिल्हहा रूग्णालय आहे तेथे वैद्यकीय

महाववद्यालय मींिूर करण्याबाबतचे धोरण राज्य व केंद्र र्ासनाने स्वीकारले
आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३)

असल्हयास,

सदर

धोरणाप्रमाणे

परभणी

येथे

र्ासकीय

वैद्यकीय

महाववद्यालय स्थापन करण्याबाबतची कायगवाही पण
ू ग झाली आहे काय व
त्याबाबत थोडक्यात मादहती काय आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अशमत विलासराि दे शमख
ु : (१) नाही, हे खरे नाही.
(२) हे अींर्त: खरे आहे .
जिल्हहा

पातळीवर

िेथे

जिल्हहा

रुग्णालय

आहे

महाववद्यालय मींिूर करण्याबाबत केंद्र र्ासनाचे धोरण आहे .

तेथे

वैद्यकीय

(३) नाही.

तथावप, सींचालक, वैद्यकीय सर्क्षण व सींर्ोधन, मब
ुीं ई याींच्यामाफगत

ननयक्
ु त तज्ञ ससमतीद्वारे परभणी येथे र्ासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व

रुग्णालय स्थापनेच्या अनर्
ीं ाने तपासणी करुन प्राथसमक अहवाल सादर
ु ग
केला आहे . सदर प्रस्ताव र्ासनाच्या ववचाराधीन असन
ू पढ
ु ील आवश्यक
कायगवाही सरु
ु आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

हुमन प्रिल्पाच्या (ता.शसांदेिाही, जज.चांद्रपूर) िामाला
सुरुिात िरण्याबाबत
(५७)

*

२६२ श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४७०२३ ला ददनाांि १७ जून, २०१९ रोजी ददलेल्या
उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय जलसांपदा मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) हुमन नदी (ता.ससींदेवाही, जि.चींद्रपरू ) येथे हुमन प्रकल्हपाला सन १९८३
मध्ये र्ासनाने मान्यता दे वन
३६ वर्ागचा कालावधी उल्ूनही सदर
ू
प्रकल्हपाच्या कामाला सरु
ु वात झाली नसल्हयाचे ददनाींक १३ फेब्रव
ु ारी, २०१९
रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, सदर प्रकल्हपाला वन व पयागवरण ववभागाने मान्यता दे वन
ू
मा.सवोच्च न्यायालयाच्या आदे र्ानस
ु ार महसल
ू ववभागाने वन ववभागाला वधाग
व चींद्रपरू जिल्ह्यात पयागयी िमीन उपलब्ध करून दे वन
ू ही ददनाींक १ डडसेंबर,

२०१६ रोिी नऊ सदस्याींची ससमती स्थापन केली असन
ू सदर ससमतीची
एकही बैठक घेण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर प्रकल्हप पण
ू ग झाल्हयास िींगलातील प्राण्याींना, चींद्रपरू

जिल्ह्यातील मल
ू , पोंभण
ू ाग व चींद्रपरू तालक्
ु यातील र्ेतकऱ्याींना फायदा होवन
ू
४६ हिार हे क््र र्ेतिमीन ससींचनाखाली येणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन सदर प्रकल्हपाच्या
कामाला सरु
ु वात करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.जयांत पाटील : (१) सन १९८२-१९८३ ते १९८४-१९८५ या कालावधीत
उपधरण, पोचमागग व इमारती इ. प्राथसमक स्वरुपाची कामे करण्यात आली.

वन सींवधगन अगधननयम, १९८० अींतगगत वन िसमनीची अींनतम मान्यता
नसल्हयाने सन १९८४-१९८५ पासन
ू काम बींद आहे .
(२) हे खरे नाही.

ददनाींक ०१/१२/२०१६ अन्वये गठीत करण्यात आलेल्हया तज्ञ ससमतीची

बैठक प्रधान सगचव (वने) याींचे अध्यक्षतेखाली ददनाींक ०५/०३/२०१९ व ददनाींक
१३/०१/२०२०

रोिी

सींपन्न

झाली

असन
ू

ददनाींक

२४/०१/२०२०

मा.मख्
ु यमींत्री याींचे अध्यक्षतेखाली बैठक सींपन्न झालेली आहे .

रोिी

(३) होय.

(४) मा.मख्
ु यमींत्री याींचे अध्यक्षतेखाली ददनाींक २४/०१/२०२० रोिीच्या बैठकीत

ददलेल्हया ननदे र्ाप्रमाणे प्रकल्हपाचे सद्याचे प्रस्ताववत स्थळाचे वरचे भागात

१.० ते ५.० कक.मी. पयंतचे पयागयी स्थळाींचा अभ्यास करून अहवाल सादर
करण्याच्या ददलेल्हया सच
ु नाींनस
ु ार क्षेबत्रयस्तरावर अभ्यास सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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रत्नाधगरी जजल्हा रुग्णालयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत
(५८)

*

१२८२ श्री.प्रसाद लाड, अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.प्रविण दरे िर,

श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि
िुटुांब िल्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रत्नागगरी जिल्हहा रुग्णालयात अनतररक्त जिल्हहा र्ल्हय गचककत्सकाींसह

र्स्त्रकक्रया, स्त्रीरोग, प्रसत
ु ी तज्ञ व बालरोग तज्ञ आदीींनी नोकरीचा रािीनामा
ददल्हयामळ
ु े सदर पदे ररक्त आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर जिल्हहा रुग्णालयातील वगग-१ ची १९ मींिूर पदापैकी
केवळ जिल्हहा र्ल्हयगचककत्सक, ननवासी वैद्यकीय अगधकारी (बाहयसींपकग)

आणण कान-नाक-घसा सिगन या ३ पदावर डॉक््र कायगरत असन
ू उवगररत १६
पदे ररक्त आहे त, तसेच वगग-२ ची ३० पदे मींिरू असन
ू त्यापैकी १८ पदे
भरलेली आहे त व उवगररत १२ पदे ररक्त आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर जिल्हहा रुग्णालयात वगग-१ व वगग-२ तसेच अन्य
वैद्यकीय अगधकारी व इतर सींवगागतील ररक्त पदे न भरण्याची कारणे काय
आहे त,

(४) असल्हयास, जिल्हहा रुग्णालयात और्धोपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णाींना योग्य
व चाींगली आरोग्य सेवा समळावी म्हणून रुग्णालयातील सवग ररक्त पदे
भरण्याच्यादृष्ीने र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.राजेश टोपे : (१) व (२) हे अींर्त: खरे आहे .

राषरीय आरोग्य असभयान कायगक्रमाींतगगत एकूण ०८ ववर्ेर्ज्ञाींच्या

सेवा जिल्हहा रूग्णालयास उपलब्ध आहे त.
तसेच,

ग्-अ

(एस-२० वेतन स्तर : ५६१००-१७७५००)

मधील

वैद्यकीय अगधकारी याींच्या १२ ररक्त पदाींवर कींत्रा्ी स्वरूपात ०६ वैद्यकीय
अगधकारी कायगरत आहे त.

(३) व (४) महाराषर वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, ग्-अ (एस-२३ वेतन स्तर :

६७७००-२०८७००) मधील जिल्हहा र्ल्हय गचककत्सक, जिल्हहा आरोग्य अगधकारी
व ववर्ेर्ज्ञ सींवगागतील ररक्त पदे पदोन्नतीने व नामननदे र्नाने भरण्याची
कायगवाही सरू
ु आहे .
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तसेच, महाराषर वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, ग्-अ (एस-२० वेतन

स्तर : ५६१००-१७७५००) मधील वैद्यकीय अगधकारी याींची ररक्त पदे

भरणेबाबतची कायगवाही जिल्हहागधकारी याींच्या अध्यक्षतेखालील ससमतीमाफगत
करण्यात येत आहे .

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यातील मदहलाांच्या सुरक्षेिरीता िायावजन्द्ित िेलेल्या
“िन स्टॉप सेंटर” योजनेची दरु िस्था र्ाल्याबाबत

(५९)
शसांह,

*

१७६३ श्री.विजय ऊफव भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरे िर, श्री.रामननिास
श्रीमती

जस्मता

िाघ,

श्री.नागोराि

गाणार,

श्री.रमेशदादा

पाटील,

अॅड.हुस्नबानू खशलफे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप,

श्री.प्रसाद लाड, श्री.जनादव न चाांदरू िर, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.िजाहत शमर्ाव,
डॉ.सध
ु ीर ताांबे, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे, श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय
मदहला ि बालवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यातील

मदहलाींच्या

सरु क्षा

व

अत्याचार

वपडडताींना

मदतीसाठी

कायागजन्वत केलेल्हया केंद्र र्ासनाच्या “वन स््ॉप सें्र” योिनेची दरु वस्था
झाली असल्हयाचे राज्य मदहला आयोगाने मा.मख्
ु यमींत्री व मा.मदहला व
बालववकास मींत्री याींना सादर केलेल्हया अहवालातन
ू स्पष् झाले आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, राज्य मदहला आयोगाच्या मख्
ु य सर्फारर्ीींचा गोर्वारा काय
आहे व अहवालातील सर्फारर्ीींबाबत र्ासनाने कोणते ननणगय घेतले आहे त,

(३) असल्हयास, सदर केंद्राींवर कायगरत अगधकारी व कमगचाऱ्यात प्रसर्क्षणाचा

अभाव, ननधीचे ववतरण वेळेवर न होणे, काही केंद्र अयोग्य दठकाणी असन
ू
त्यामध्ये अपरु े मनषु यबळ असल्हयामळ
ु े एकही केंद्र कायागजन्वत नसल्हयाचे माहे

िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,
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(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन राज्यातील वपडीत
मदहलाींच्या

पन
ु वगसनासाठी

अींमलबिावणी

करून

स्थापन

कायागजन्वत

केलेल्हया
केंद्राींवर

्या

योिनेची

अद्यावत

सोयी

प्रभावीपणे

परु ववण्याबाबत कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे,

सवु वधा

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

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

राज्य मदहला आयोगाने सादर केलेल्हया अहवालामध्ये वन स््ॉप सें्र

योिनेच्या प्रभावी अींमलबिावणीच्या अनर्
ीं ाने सर्फारर्ी केल्हया आहे त.
ु ग

(२) राज्य मदहला आयोगाने केलेल्हया सच
ू ना सर्फारर्ी पढ
ु ीलप्रमाणे आहे त. :१. ववत्तीय बाबीसींदभागत.

२. अींमलबिावणी सींस्था ननयक्
ु त करणे.
३. पायाभत
ु सवु वधा व बाींधकामाबाबत.

४. ननयींत्रण, पयगवेक्षण यींत्रणा तसेच १८१ हे ल्हपलाईन सवु वधा बळक् करणे.
तथावप, सदर अहवाल र्ासनाने अद्याप जस्वकृत केलेला नाही.

(३) व (४) केंद्र र्ासनाच्या ननकर्ानस
ु ार राज्यातील ३६ जिल्ह्यासाठी ३७ केंद्रे

मींिूर करण्यात आली असन
ू सवग केंद्रे सध्या कायगरत आहे त. आयक्
ु तालयाचे
ददनाींक २०/११/२०१९ पत्रान्वये सवग जिल्हहागधकारी याींना वन स््ॉप सें्र
योिनेचा जिल्हहास्तरीय प्रसर्क्षण कायगक्रम आयोजित करणेबाबत कळववलेले
आहे .

केंद्र परु स्कृत वन स््ॉप सें्र या योिनेच्या मागगदर्गक सच
ु नेनस
ु ार

राज्यातील

सवग

३६

जिल्हहयाींमध्ये

जिल्हहागधकारी

याींचे

अध्यक्षतेखाली

व्यवस्थापन ससमती गठीत करण्यात आली आहे . तसेच १८ जिल्हहयाींमध्ये
ईम्प्लीमें ्ीग एिन्सी ननयक्
ु तीबाबतची कायगवाही सरु
ु

आहे . वन स््ॉप

सें्रच्या इमारतीच्या कायमस्वरुपी बाींधकामासाठी २४ जिल्हहयाींमध्ये र्ासकीय
िमीन उपलब्ध झाली असन
ू उवगररत जिल्हहयाींमध्ये र्ासकीय िमीन उपलब्ध
करुन घेण्याची कायगवाही सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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राज्यातील आरोग्य सेिेच्या सह सांचालिाांनी आहार सेिेची
ननविदा ननयमबा्यरीत्या राबविल्याबाबत
(६०)

*

श्री.प्रविण

१८०७ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास,
दरे िर,

श्री.विजय

ऊफव

भाई

धगरिर,

श्री.रमेशदादा

पाटील,

डॉ.पररणय फुिे, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि
िुटुांब िल्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील आरोग्य सेवेच्या सह सींचालकाींनी आहार सेवेची ननववदा
ननयमबा्यररत्या राबववल्हयामळ
ु े र्ासनाचे कोट्यवधी रुपयाचे नक
ु सान झाले

असल्हयाची बाब माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आली
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, राज्यात आहार सेवच
े े काम प्रनत रुग्ण रुपये ७४/- या
अल्हपदरात योग्यररत्या सरु
ु असतानाही सह सींचालकाींनी ददनाींक ३ नोव्हें बर,
२०१८ च्या र्ासन ननणगयाची अींमलबिावणी न करता वाढीव दराने म्हणिेच
प्रनतरुग्ण िीएस्ीसह रुपये १२६/- प्रमाणे ननयमबा्य आदे र् ददले आहे त, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, ववदभागतील अनेक सींस्थाींनी अनावश्यक कागदपत्रे सादर

करण्याची मागणी करुन ननववदा अपात्र ठरववली असन
ू याप्रकरणी कायागरींभ
आदे र् दे ताना र्ासनाची प्रर्ासकीय आणण ववत्त ववभागाची मान्यता घेतली
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, प्रर्ासकीय मान्यता व कायागदेर्ात प्रनतरुग्ण प्रनतक्षेत्र तफावत

असल्हयाने र्ासनाकडून सध
ु ाररत प्रर्ासकीय मान्यता प्राप्त करुन घेण्यास

योग्य मागगदर्गन करण्याबाबत भींडारा येथील र्ल्हयगचककत्सकाींनी ननवेदन ददले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत
काय

आढळून

आले

व

त्यानर्
ीं ाने
ु ग

राज्यातील

आरोग्य

सेवेच्या

सह

सींचालकाींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे , नसल्हयास,
ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.राजेश टोपे : (१) व (२) हे खरे नाही.
राज्यातील

रुग्णालयामध्ये

सावगिननक

आहार

सेवा

ववभागाच्या

परु ववण्यासाठी

अखत्यारीत
र्ासन

एकूण

ननणगय,

४९५

ददनाींक

०३/११/२०१८ अन्वये प्रर्ासकीय मान्यता दे ण्यात आली होती. त्यानस
ु ार
आयक्
ींु ई याींच्यास्तरावर ई-ननववदा प्रकक्रया राबवन
ु त, आरोग्य सेवा, मब
ू एकूण

५ सेवा परु वठा दारास राज्यातील जिल्ह्याची ववभागणी करुन ददनाींक
०७/०३/२०१९ च्या पत्रान्वये परु वठा आदे र् दे ण्यात आले आहे त.
(३) हे खरे नाही.
(४) हे खरे नाही.

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मांब
ु ईतील जे.जे. रुग्णालयाच्या िाडडवओलॉजी विभागात स्टे न्द्टसाठी
अिास्ति दर आिारणी िरीत असल्याबाबत

(६१)

*

२९९ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) हृदयववकारावरील उपचारासाठी वापरण्यात येणाऱ्या स््े न््च्या ककीं मती
र्ासनाने

ननधागररत

केल्हया

असतानाही

मब
ुीं ईतील

िे.िे.

रुग्णालयाच्या

काडडगओलॉिी ववभागात स््े न््साठी अवास्तव दर आकारणी करुन रुग्णाींची

ल्
ु करण्यात येत असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

महात्मा

ज्योनतबा

फुले

आरोग्य

योिनेंतगगत

येणाऱ्या

रुग्णाींनाही खािगी कींपन्याींकडून स््े न्् ववकत घ्यावा लागत असल्हयाने
अनतररक्त स््े न््मळ
ु े भद
ु ं ड पडत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, गत दोन वर्ागपासन
ू दोनपेक्षा अगधक स््े न्् लागत असलेल्हया
अनेक रुग्णाींकडून नतसऱ्या व चौर्थया स््े न््साठी अनतररक्त पैसे घेतले िात
असल्हयाच्या तक्रारी करण्यात आलेल्हया आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने स््े न््साठी अनतररक्त पैसे घेणाऱ्या
ु ग
दोर्ीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.अशमत विलासराि दे शमख
ु : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.

(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

नागपूर येथील एिाजत्मि बालवििास योजनेंतगवत ई-अांगणिाडी
किट ननविदा प्रकक्रयेत गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत

(६२)

*

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

सन्माननीय मदहला ि बालवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय:-

(१) नागपरू येथील एकाजत्मक बालववकास योिनेंतगगत सन २०१८-१९ या
वर्ागत ई-अींगणवाडी कक् ननववदा प्रकक्रयेत ्े क्नोक्राफ्् असोससएर्न कींपनीने

आगथगक तीन वर्ागचे चुकीचे प्रोजव्हिन लेखापररक्षण ताळे बद
ीं मादहती सादर
करून कींत्रा् समळववल्हयाचे ददनाींक २६ डडसेंबर, २०१९ रोिी वा त्यासम
ु ारास
ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या
अनर्
ीं ाने चुकीचे लेखापररक्षण अहवाल सादर करणाऱ्या कींत्रा्दारावर कोणती
ु ग
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१) हे खरे नाही.
(२) स्मा्ग

अींगणवाडी कक्साठी प्रकासर्त ई-ननववदें तगगत मे.्े क्नोक्राफ््

असोससएर्न हे L१ ननववदाधारक असल्हयाने त्याींना परु वठा आदे र् दे ण्यात
आलेला होता. सदर ननववदाधारकाींच्या दस्ताऐविाींची तपासणी माहे सप््ें बर,

२०१९ मध्ये करण्यात आलेली असन
ू कींपन्याींचे लेखापररक्षण करणेसाठी ३१
ऑक््ोंबर, २०१९ पयंत मद
ु त असल्हयाने सदर L१ ननववदाधारकाींने प्रोव्हीिनल
्नग ओव्हर प्रमाणपत्र हे सनदी लेखापाल (CA) याींच्या स्वाक्षरीने सादर
केलेले असल्हयाने त्या आधारावर सदर ननववदाधारकास ताींबत्रकदृष्या पात्र
ठरववण्यात आलले होते.
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तथावप, सदर कींपनीच्या अींनतम लेखा पररक्षणाअींती त्याींची सन

२०१८-२०१९ या आगथगक वर्ागतील आगथगक उलाढाल कमी झालेली असल्हयाचे
ननदर्गनास आल्हयाने सदरची ननववदा रद्द करण्यात आलेली आहे . तसेच

सींबगीं धत परु वठाधारकास कारणे दाखवा नो्ीस बिावण्यात आलेली आहे .
नो्ीसीचा खुलासा प्राप्त झाल्हयानींतर सींबगीं धत परु वठाधारकावर योग्य ती
कारवाई करण्यात येईल.

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

महाराष्ट्रातील तापी नदीच्या खोऱयातील महाराष्ट्राच्या िाट्याचे
पाणी गज
ु रात राज्याला शमळत असल्याबाबत
(६३)

*

२६९ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, अॅड.हुस्नबानू

खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादव न
चाांदरू िर, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे, आकिव.अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरिर,

डॉ.िजाहत शमर्ाव : सन्माननीय जलसांपदा मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) महाराषरात तापी नदीच्या खोऱ्याींतन
दरवर्ी सम
ू
ु ारे ७२५० दर्लक्ष

घनमी्र पाण्याचा प्रवाह वाहत असन
ू तापी खोऱ्यात सम
ु ारे ४०० ्ीएमसी
पाणी उपलब्ध असन
सन १९६२ मध्ये अय्यींगार ससमतीने या नदीच्या
ू

पाण्याचे वा्प केलेले असन
त्यानस
ू
ु ार गि
ु रात राज्याला १४६ ्ीएमसी,

महाराषराला १९१ ्ीएमसी आणण मध्य प्रदे र्ला ७० ्ीएमसी पाणी दे ण्याचे
ननजश्चत झालेले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, प्रत्यक्षात एक्े गि
ु रात राज्य तापी खोऱ्याचे सम
ु ारे २५०
्ीएमसी पाणी वापरत असन
ू पाणी वा्पाच्या सत्र
ू ानस
ु ार १९१ ्ीएमसीपैकी

महाराषर ९० ्ीएमसी पाणी वापरत असन
ू उवगररत पाणी गि
ु रातला समळत
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, अय्यींगार ससमतीने केलेल्हया वा्पानस
ु ार तापी खोऱ्यातील

महाराषराच्या वा्याचे पाणी महाराषरात पण
ग णे वापरले न िाण्याची व
ू प
उवगररत पाणी गि
ु रातला मोफत समळण्याची कारणे काय आहे त,

76

(४)

असल्हयास,

उक्त

प्रकरणी

र्ासनाने

महाराषराच्या

वा्याचे

पाणी

महाराषरातच उपलब्ध व्हावे यासाठी कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.जयांत पाटील : (१) होय.
(२) नाही.

उकाई ताींबत्रक ससमतीने (अय्यींगार ससमती) िानेवारी, १९५८ मध्ये

तापी खोऱ्यातील उपलब्ध पाण्याच्या वा्पाबाबत अभ्यास केला आहे . त्या

नस
े स
ु ार ७५% ववश्वासाहगतन
ु ार ४०० अघफु पाणी तापी खोऱ्यात उपलब्ध आहे .
त्या पाण्याचे वा्प हे गि
ु रात राज्यास १३८.६० अघफु, महाराषर राज्यास
१९१.४० अघफु व उवगरीत ७० अघफु मध्यप्रदे र् राज्यास याप्रमाणे दे ण्याचे
सर्फारस करण्यात आलेली आहे .

महाराषरातील तापी नदी खोऱ्यात िलसींपदा ववभागाचे ४२० प्रकल्हप

पण
ू ग झाले असन
ू त्यात ३३७६.११५ दलघमी (११९.२१ अ.घ.फु.) पाणीसाठा

झालेला असन
ू त्याचा वापर सरू
ु आहे व ७० प्रकल्हपात ११३१.५१८ दलघमी
(३९.९५ अ.घ.फु.) पाणीसाठा ननमागण झालेला असन
ू त्या प्रकल्हपाींची ववतरण

प्रणालीची कामे प्रगतीत आहे त. एकूण (३३७६.११५ + ११३१.५१८ = ४५०७.६३३
दलघमी) १५९.१६ अ.घ.फु. पाणीसाठा ननसमगती झालेला असन
ू उवगरीत ६१
प्रकल्हपाींचा पाणीसाठा ननसमगती व ववतरण प्रणालीची कामे प्रगतीत आहे त.

अर्ा प्रकारे महाराषराच्या दहश्याचे १९१.४० अ.घ.फु. पाण्याचा पण
ू ग वापराचे
ननयोिन करण्यात आले आहे त.
केलेल्हया

एकाजत्मक राज्य िल आराखड्यातील तापी खोऱ्यामधील नमद
ू
प्रकल्हपाींच्या

पाणीसाठा

ननसमगतीचे

काम

प्रगतीत

असल्हयाने

व

मध्यप्रदे र्च्या दहश्याचे ७० अ.घ.फु. पाणी वापराचे ननयोिन मध्य प्रदे र्

सरकार कडून झालेले नसल्हयाने सदर पाणी खाली वाहून येत आहे . त्यामळ
ु े
महाराषराच्या दहश्याचे पाणी गि
ु रातला मोफत समळत आहे ही बाब खरी
नाही.
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(३) एकाजत्मक राज्य िल आराखड्यातील तापी खोऱ्यामधील पाणीसाठा व
ववतरण कामे प्रगतीत असलेल्हया ६१ प्रकल्हपाींतगगत २५६८ द.ल.घ.मी. (९०

अ.घ.फु) पाण्याचे ननयोिन करण्यात आलेले आहे . सद्य:जस्थतीत काही
प्रकल्हप

बाींधकामाधीन

योिनाींकरीता

ही

असन
ू

ननयोिन

९०

करण्यात

अ.घ.फु

पाण्यापैकी

आलेले आहे .

सदर

झाल्हयानींतर महाराषराच्या दहश्याचे सींपण
ू ग पाणी अडववले िाईल.

भववषयकालीन
प्रकल्हप

पण
ू ग

(४) तापी खोऱ्यामध्ये उपलब्ध असलेल्हया महाराषराच्या वा्याच्या पाण्याचे
ननयोिन

करणेत

आले

आहे .

त्या

अनर्
ीं ाने
ु ग

बाींधकामाधीन

तसेच

भववषयकालीन प्रकल्हपाींसाठी राज्याच्या आथोपायी पररजस्थतीनस
ु ार उपलब्ध
होणाऱ्या ननधीनस
ु ार पाणी अडववणेची कायगवाही प्रगतीत आहे .
(५)

उपरोक्त

प्रकल्हपाींसाठी

नस
ु ार

ननधी

कायगवाही

उपलब्धता,

प्रगतीत

आहे .

भस
ीं ादनातील
ु प

तथावप,

अडचणी,

उपलब्धता इ. मळ
ु े प्रकल्हप पण
ू ग होणेस ववलींब होत आहे.

ननयोिनानस
ु ार
वन

िमीन

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

गोंददया जजल््यातील बोगस डॉक्टराांिर िारिाई िरण्याबाबत
(६४)

*

१८३५ डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब

िल्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गोंददया, गोरे गाव, नतरोडा, अिन
ुग ी मोरगाव, दे वरी, सडक अिन
ुग ी,

आमगाव, सालेकसा (जि.गोंददया) तालक्
ु यामध्ये डॉक््रची डडग्री नसतानाही
बोगस डॉक््र ग्रामीण भागात कायगरत असन
रुग्णाींना िास्त पॉवरच्या
ू
गोळ्या

(पेनककलर)

ददल्हयाने

अनेकाींना

ककडनीचे

आिार

होऊन

मत्ृ यू

झाल्हयाच्या घ्ना घडल्हयाचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, जिल्ह्यामध्ये अनेक दठकाणी बोगस डडग्रीच्या माध्यमातन
ू

अनगधकृत व्यवसाय करीत असणाऱ्या बोगस डॉक््राींवर कारवाई करण्याची

मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.मख्
ु यमींत्री, मा.सावगिननक आरोग्य व
कु्ुींब कल्हयाण मींत्री याींचक
े डे ननवेदनाद्वारे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या
अनर्
ीं ाने बोगस डॉक््राींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
ु ग
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.राजेश टोपे : (१) गोंददया जिल्ह्यामध्ये डॉक््रची डडग्री नसतानाही बोगस
डॉक््र ग्रामीण भागात डॉक््र म्हणून कायगरत असल्हयाच्या तक्रारी प्राप्त
झाल्हया आहे त. तथावप, रूग्णाींना िास्त पावरच्या गोळया (पेनककलर) ददल्हयाने

अनेकाींना ककडनीचे आिार होऊन मत्ृ यू झाल्हयाच्या घ्ना माहे िानेवारी, २०२०
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे खरे नाही.
(२)

अींर्त:

खरे

आहे .

याबाबत ददनाींक

०७/०१/२०२०

अन्वये

मा.मींत्री

सावगिननक आरोग्य याींना उद्देर्न
ु केलेली बोगस डॉक््र बाबतची तक्रार प्राप्त
झाली आहे .

(३) याबाबत चौकर्ी करण्याच्या सच
ू ना सींबगीं धत तालक
ु ा वैद्यककय अगधकारी
याींना दे ण्यात आल्हया आहे त.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

महाराष्ट्र-तेलांगणा सीमेिरील र्री-जामडी (जज.यितमाळ)
तालक्
ु यातील िुमारी माताांबाबत
(६५)

*

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

श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे , श्री.ख्िाजा बेग,

श्री.ननलय नाईि, डॉ.सध
ु ीर ताांबे : सन्माननीय मदहला ि बालवििास मां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर-तेलग
ीं णा सीमेवरील झरी-िामडी तालक्
ु यात (जि.यवतमाळ) १००

पेक्षा अगधक कुमारी माता असल्हयाचे ददनाींक १८ डडसेंबर २०१९ रोिी वा
त्यासम
ु ारास ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, यवतमाळ जिल्ह्याच्या दग
ग
भागात सर्क्षणाचा अभाव,
ु म

गरीबी आणण कायद्याचे अज्ञान या कारणामळ
ु े त्या भागातील अल्हपवयीन
मल
ु ी व अवववादहत मदहलाींवर मातत्ृ व लादण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे
काय,
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(३) असल्हयास, या कुमारी माताींना र्ासनामाफगत मदहन्याला रुपये ४२५/-

आगथगक सहाय्य करण्यात येत असन
ू त्यामध्ये रुपये १०००/- पयंत वाढ
करण्यात यावी अर्ी मागणी करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, कुमारी माताींच्या पन
ु वगसनासाठी मोरे गाव तालक्
ु यात पन
ु वगसन

केंद्र सरु
ु करण्याचे व त्याकरीता मौिे सावरखेडा येथे पाच एकर िमीन
दे ण्यात येवन
ू १४ को्ीचा ननधी उपलब्ध न झाल्हयामळ
ु े सदर पन
ु वगसन केंद्राचे
काम सरु
ु करण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, कुमारी माताींना दे ण्यात येणाऱ्या मानधनाच्या रक्कमेत वाढ
न करण्याची व त्याींचेसाठी मौ.सावरगाव (ता.मोरे गाव) येथे सरु
ु करावयाच्या
पन
ु वगसन केंद्राचे काम सरु
ु न करण्याची कारणे काय आहे त ?

अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१) नाही, जिल्हहा मदहला व बालववकास
अगधकारी यवतमाळ याींच्या कायागलयाने केलेल्हया सवेक्षणानस
ु ार झरी-िामडी
तालक्
ु यात सद्य:जस्थतीत ३० कुमारी माता आहे त.
(२) अींर्त: खरे आहे .

(३) नाही, अर्ी मागणी र्ासनास अद्याप प्राप्त झाली नाही.

(४) व (५) होय, कुमारी माताींच्या पन
ु वगसनासाठी मोरे गाव तालक्
ु यातील मौिा

्ाकरखेडा येथे ग् क्र.३४ मधील ५ एकर ई-क्लास िमीन समळालेली असन
ू
या िागेवर बाींधकामाचा प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहे .
-----------------

बदलापूर (जज.ठाणे) ग्रामीण रुग्णालयात ररक्त पदे भरण्याबाबत
(६६)

*

१३२५ श्री.जगन्द्नाथ शशांदे, श्री.हे मत
ां टिले, श्रीमती विद्या चव्हाण,

श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि
िुटुांब िल्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) बदलापरू (जि.ठाणे) ग्रामीण रुग्णालयात प्रनतददन २५० ते ३०० बा्यरुग्ण
व ५ ते १० आींतररुग्ण तसेच लसीकरण या सेवेसाठी येत असन
ू ही अपऱ्ु या
कमगचाऱ्याींमळ
ु े रुग्णाींना उपचाराअभावी परत िावे लागत असल्हयाने रुग्णाींची
गैरसोय होत असल्हयाचे ननदर्गनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, या रुग्णालयातील आवश्यकती ररक्त पदे

भरण्याबाबत

र्ासनाकडे मागणी व पाठपरु ावा करूनही त्याची पत
ग ा झाली नाही, हे ही खरे
ू त
आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या
अनर्
ीं ाने
ु ग

बदलापरू

ग्रामीण

रुग्णालयातील

कमगचाऱ्याींची

भरण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,

ररक्त

पदे

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.राजेश टोपे : (१) हे अींर्त: खरे आहे .

बदलापरू (जि.ठाणे) ग्रामीण रुग्णालयातील एकूण २५ मींिरू पदाींपक
ै ी

१८ पदे भरलेली असन
ू ०७ पदे ररक्त आहे त.
अ.क्र.

सींवगग

मींिूर पदे

भरलेली पदे

ररक्त पदे

१

वगग अ

०४

०३

०१

२

वगग ब

००

००

००

३

वगग क

१४

११

०३

४

वगग ड

०७

०४

०३

२५

१८

०७

एकूण

उपलब्ध वैद्यकीय अगधकारी व कमगचाऱ्याींकडून रुग्णाींवर योग्य ते

उपचार करण्यात येत असन
ू रुग्णाींची गैरसोय होत नाही.
(२) व (३) हे खरे नाही.

ग् अ ची ररक्त पदे भरण्याची प्रकक्रया सरू
ु असन
ू ग् क व ड ची

पदे भरण्याबाबतची कायगवाही सरू
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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औरां गाबाद येथील शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय
ि रुग्णालयास ननधी शमळणेबाबत

(६७)

*

१४९

श्री.सनतश

चव्हाण,

श्री.हे मत
ां

टिले,

श्री.विक्रम

िाळे ,

श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद येथील र्ासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालयाची

(घा्ी) इमारत बाींधकाम, रस्ते, कींपाऊींड वॉल िुने झाले असन
ू इमारत िीणग
झाली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, रुग्णालयात दररोि २५०० रुग्णाींची बाहय रुग्ण तपासणी होत
असल्हयाने और्धी/सजिगकल सादहत्य कमी प्रमाणात असल्हयाने अडचणी येत
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, रुग्णालयात आवश्यक त्या प्रमाणात और्धी/सजिगकल सादहत्य
खरे दीसाठी व यींत्र सामग्र
ु ी दरु
ु स्तीसाठी वररषठ कायागलयाकडे ननधीची मागणी
केली असली तरी ननधी समळत नसल्हयाने रुग्णाला सेवा दे ण्यास अडचणी येत
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने इमारत बाींधकाम, रस्ते, कींपाऊींड वॉल
ु ग
दरु
ु स्ती, और्धी/सजिगकल सादहत्य खरे दीसाठी आवश्यक ननधी उपलब्ध करुन
दे ण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

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

व

सामग्र
ु ी, यींत्रसामग्र
ु ी

दरू
ु स्ती

व

मागणीद्वारे ननधीची मागणी करण्यात आलेली आहे .

परररक्षणासाठी

परु वणी

(४) र्ासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, औरीं गाबाद येथील रस्ते बाींधकामास
प्रर्ासकीय मान्यता दे ण्यात आली असन
ू सदर काम प्रगतीत आहे . कींपाऊींड
वॉल दरु
ु स्ती प्रस्ताव ववचाराधीन आहे .

तातडीच्या

प्रसींगी

खात्यातन
ू और्धे/सजिगकल सादहत्य खरे दी करण्यात येत.े
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

जस्वय

प्रपींची
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राज्यातील जलसांधारण विभागाने धरणाांना ददलेल्या सुधाररत
प्रशासिीय मान्द्यतेमध्ये गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत

(६८)

*

१०११ श्री.रामदास िदम : सन्माननीय मद
ृ ि जलसांधारण मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील िलसींधारण ववभागाने काही धरणाींना ददलेल्हया सध
ु ाररत
प्रर्ासकीय

मान्यताींमध्ये

गैरव्यवहार

झाला

असल्हयाने

ननणगयाींना र्ासनाने स्थगगती ददली आहे , हे खरे आहे काय,

अर्ा

सगळ्या

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत
काय

आढळून

आले

व

त्यानर्
ीं ाने
ु ग

सींबगीं धत

ववभागातील

प्रर्ासकीय

मान्यतामध्ये झालेल्हया गैरव्यवहाराबाबत दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.शांिरराि गडाख : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद्भवत नाही.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

पातूर (जज.अिोला) पांचायत सशमतीमध्ये िृषी अधधिारी हे
दहा िषव एिाच दठिाणी िायवरत असल्याबाबत

(६९)

*

१५८० श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय ग्रामवििास मां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पातरू (जि.अकोला) पींचायत ससमतीमध्ये कृर्ी अगधकारी वगग-२ चे
अगधकारी श्री.ववनोद सर्ींदे हे दहा वर्ग एकाच दठकाणी कायगरत आहे त, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, र्ासन ननणगयानस
ु ार वगग-२ चे अगधकारी हे एकाच तालक्
ु यात

३ वर्ग कायगरत राहू र्कतात असे असतानाही श्री.ववनोद सर्ींदे हे १० वर्ग
एकाच दठकाणी कायगरत राहण्यामागची कारणे काय आहे त,
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(३) असल्हयास, वररषठ अगधकाऱ्याकडे सदर अगधकाऱ्याववरोधात अनेक तक्रारी
आल्हया असतानाही तक्रारीची दखल घेतली गेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
ु ग
आहे,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.हसन मश्र
ु ीफ : (१) नाही.

(२) सींबगीं धत कृर्ी अगधकारी, पींचायत ससमती, पातरू येथे कृर्ी अगधकारी या
पदावर कायगरत असन
ू त्याींना पींचायत ससमती, पातरू येथे ८ वर्े ८ मदहने
पण
ू ग झालेले आहे त.

ग्रामववकास

ववभाग,

र्ासन

ननणगय,

क्र.जिपब-४१४/प्र.क्र.११२/-१४,

ददनाींक १५/०५/२०१४ अन्वये प्रर्ासकीय बदलीसाठी १० वर्े वास्तव्याचा

कालावधी एकाच मख्
ु यालयी पण
ू ग असणे आवश्यक आहे . त्याींचा १० वर्ागचा
कालावधी पण
ू ग झाला नसल्हयामळ
ु े त्याींचे प्रर्ासकीय स्थानाींतरण करण्यात
आलेले नाही.
(३) नाही.

(४) सींबगीं धत कृर्ी अगधकाऱ्याच्या ववरोधात केलेली तक्रार तक्रारदाराने मागे
घेतली आहे .

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

िसई (जज.पालघर) किल्ल्यािरील अनधधिृत बाांधिामािर
िारिाई िरण्याबाबत

(७०)

*

खशलफे,

१६१८ श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, अॅड.हुस्नबानू
श्री.जनादव न

चाांदरू िर,

श्री.रामहरी

रुपनिर,

डॉ.िजाहत

शमर्ाव,

डॉ.सध
ु ीर ताांबे, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे, श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय
साांस्िृनति िायव मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वसई (जि.पालघर) ककल्हल्हयावर अनगधकृत बाींधकामे झाली असन
ू सदरहू
बाींधकामाींवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन वसई ककल्हल्हयावरील

अनगधकृत बाींधकामे ननषकाससत करण्याबाबत कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अशमत विलासराि दे शमख
ु : (१) व (२) हे खरे नाही.

वसई ककल्हला हा राषरीय सींरक्षक्षत स्मारक असन
ू तो केंद्र र्ासनाच्या

अखत्यारीत आहे . या ककल्हल्हयावर अनगधकृत बाींधकाम झाल्हयाचे लक्षात येताच
“प्राचीन स्मारके व परु ाणवस्तर्
ु ास्त्रववर्यक स्थळे व अवर्ेर् अगधननयम,

१९५८” मधील तरतद
ू ीनस
ु ार भारतीय परु ातत्व सवेक्षण, मब
ुीं ई याींच्यामाफगत
कायगवाही केली िाते.

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
-----------------

जळगाांि जजल््यातील जलयुक्त शशिार योजनें तगवत िामाबाबत
(७१)

*

९०७ श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय मद
ृ ि जलसांधारण मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िळगाींव जिल्ह्यात सन २०१८-१९ या आगथगक वर्ागतील कामाींना कायागरींभ
आदे र् न दे ण्याचे आदे र् र्ासनाकडून काढण्यात आले असल्हयाचे माहे

िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, ्या आदे र्ामळ
ु े जिल्हहातील ७६१ कामे रद्द करण्यात आल्हयाचे
वा करण्यात येणार असल्हयाचे ननदर्गनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, िळगाींव जिल्ह्यातील िलयक्
ु त सर्वार योिनेंतगगत ७६१
कामाींना ननधी उपलब्ध करून दे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.शांिरराि गडाख : (१) व (२) हे खरे नाही.

(३) िळगाव जिल्ह्यात िलयक्
ु त सर्वार योिनेंतगगत सन २०१८-२०१९ मध्ये

ननवडण्यात आलेल्हया गावातील कामाींसाठी रुपये ६२.७८ को्ी ववर्ेर् ननधी
ववतरीत करण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

परभणी जजल््यातील मुख्यमां्ी ग्रामसडि योजनेतील
िामे प्रलांत्रबत असल्याबाबत

(७२)

*

६९३ श्री.अब्दल्
ां टिले,
ु लाखान दरु ावणी, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हे मत

श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय ग्रामवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) परभणी जिल्ह्यातील मख्
ु यमींत्री ग्रामसडक योिनेतील बहुताींर्ी कामे
अगधकारी, कींत्रा्दार याींच्यातील दहतसींबध
ीं ामळ
ु े पण
ू ग होऊ र्कली नसल्हयाने
प्रलींबबत

असलेल्हया

सवग

कामाींची

चौकर्ी

करून

दोर्ीींववरूध्द

कायगवाही

करण्यात यावी अर्ी मागणी परभणी येथील सामाजिक कायगकत्यांनी सन
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ववभागीय आयक्
ु त कायागलय, औरीं गाबाद येथे
केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या
अनर्
ीं ाने ववदहत मद
ु ग
ु तीत कामे पण
ू ग न करणारे कींत्रा्दार व सींबगीं धत दोर्ी
अगधकारी याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.हसन मश्र
ु ीफ : (१) लेखी ननवेदन ददल्हयाचे आढळून येत नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

विधान भिन :

श्री.राजेंद्र भागित

मांब
ु ई.

सधचि (िायवभार),

महाराष्ट्र विधानपररषद
______________________________________________________
मुद्रणपूवग सवग प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सगचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे .
मुद्रण: र्ासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

