
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५९० वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

दसुरे अधधवेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राज्यात मुत्रवपांड, हेपॅटायटटस बी, एड्सच्या रुगणाांना राजीव गाांधी आरोगय जीवनदायी 
योजनेअांतगगत उपचार ममळत नसल्याबाबत 

  

(१)  ३५२०२ (२३-०१-२०१६).   श्री.बबनराव मशांदे (माढा), श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर 
उत्तर) :   सन्माननीय सावगजननि आरोग य व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१)  राज्यात मुत्रपपींड,हेपॅ्ायट्स-बी,एड्स रुग्ाींना राजीव गाींधी आरोगय योजने  मार्फ त 
उपचार ममळत नसल्याने रुग्ाींची मोठ्या प्रमा्ात गैरसोय होत आहे,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकर्ी शासनामार्फ त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार मुत्रपपींड, हेपॅ्ायट्स-बी, एड्स 
रुग्ाींना राजीव गाींधी आरोगय योजनेअींतगफत पु्फ क्षमतेन ेव मोर्त उपचार ममळावेत म्ह्ुन 
शासनाने को्ती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास पवलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (३०-०८-२०१९) : (१) महात्मा  ज्योततबा रु्ले जन आरोगय योजनेंतगफत 
(पुवीची राजीव गाींधी जीवनदायी आरोगय योजना) मुत्रपपींड प्रत्यारोप्ासाठी रु.२.५० लाखपयतं 
पवमा सींरक्ष् (दात्याच्या शस्त्त्रक्रियेसह) अनुजे्ञय आहे.राषरीय कायफिमात अींतर्ुफत असलेल्या 
आजाराींचा समावेश राजीव गाींधी जीवनदायी आरोगय योजनेमध्ये करण्यात आलेला नाही. 
राषरीय एड्स तनयींत्र् कायफिमाींतगफत HIV रुग्ाला औषधोपचार ART कें द्रामध्ये मोर्त 
देण्यात येतात. राषरीय हेपॅ्ायट्स तनयींत्र् कायफिमाींतगफत शासकीय रुग्ालयाींमध्ये मोर्त 
रुग्ाींची चाच्ी व औषधोपचार करण्याची तरतुद कें द्र शासनामार्फ त प्रकल्प अींमलबाजव्ी 
आराखडा मान्यतेनुसार करण्यात ये्ार आहे.  
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ्ावत नाही.  
  

___________ 
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अिोला जजल्हा पररषदेच्या आरोगय ववभागातील वरीष्ट्ठ मलपीिाने  
बनावट प्रमाणपत्र सादर िेल्याबाबत 

  

(२)  ३५८०७ (२३-०१-२०१६).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवग) :   सन्माननीय सावगजननि 
आरोग य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला जजल्हा पररषदेच्या आरोगय पवर्ागातील वरीषठ मलपीकाने जजल्हा शल्य चचक्रकत्सक 
अकोला, याींचे बनाव् प्राम्पत्र सादर केल्याचे प्रकर् टदनाींक २८ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास तनदशफनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जजल्हा शल्य चचक्रकत्सकाींकडून पवतरीत करण्यात येत असलेल्या बनाव् 
प्रमा्पत्र ेतयार करण्याच्या अनके घ्ना घडल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त बनाव् प्रमा्पत्र तयार कर्ाऱ्या रॅके्बाबत जजल्हाशल्य चचक्रकत्सकाींनी 
अशा अनेक तिारीकड ेदलुफक्ष केले, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय तसेच चौकशीअींती काय 
आढळून आले, 
(५) असल्यास, सदर प्रकर्ी शासन काय कायफवाही कर्ार आहे ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (३०-०८-२०१९) : (१) होय. अकोला जजल्हा पररषदेतील कतनषठ सहाय्यक 
याींनी सादर केलेले अपींगत्व प्रमा्पत्र हे बनाव् असल्याचे तनषपन्न झाले आहे. या अनुषींगान े
सींबींचधत कतनषठ सहाय्यकास कार्े दाखवा नो्ीस बजावण्यात आली असून त्यावर त्यान े
सादर केलेल्या स्त्पष्ीकर्ाच्या आधारे सदर कमफचाऱ्याची एक वेतनवाढ रोखण्यात आली आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
जजल्हा शल्य चचक्रकत्सक याींचेकड े बनाव् प्रमा्पत्राची दोन प्रकर्े तनदशफनास आली आहे. 
त्यानुसार पोलीस अचधक्षक, अकोला आण् एस.्ी. महामींडळ याींना कळपवण्यात आले आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
जजल्हा शल्य चचक्रकत्सक अकोला कायाफलयाकडुन को्त्याही प्रकारचे बनाव् प्रमा्पत्र तयार 
करण्यात येत नाही. बनाव् प्रमा्पत्राबाबत तिारीींकड ेदलुफक्ष कर्ेत येत नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

मभवांडी (जज.ठाणे) येथील स्व. इांटदरा गाांधी स्मतृी रुगणालयास  
२०० खाटाांची मान्यता ममळण्याबाबत 

  

(३)  ५१७६६ (११-०५-२०१६).   श्री.शाांताराम मोरे (मभवांडी ग्रामीण) :   सन्माननीय सावगजननि 
आरोग य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मर्वींडी (जज.ठा्े) येथील स्त्व. इींटदरा गाींधी स्त्मतृी रुग्ालयास २०० खा्ाींची मान्यता 
ममळाली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, केवळ रुग्ालयाची इमारत शासनान ेहस्त्ताींतरीत न झाल्याने सुपवधा उपलब्ध 
होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यावर शासनाने तात्काळ को्ती कायफवाही केली वा उपाययोजना केली आहे ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (१६-०७-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. सद्यजस्त्थतीत उपजजल्हा रुग्ालय, मर्वींडी येथे बाहरुग् सुपवधा, 
आींतरुग्सेवा, बालरुग् कक्ष, अपघात कक्ष, शस्त्त्रक्रिया पवर्ाग, एस,एन.सी.यु कक्ष, मस.्ी. 
सी प्रयोगशाळा सुपवधा, दींतचचकीत्सा पवर्ाग, प्रसुती पवर्ाग, मलींक ए.आर.्ी.,कुषठरोग 
तपास्ी इत्यादी आरोगय पवषयक सुपवधा पुरपवण्यात येतात. 
(३) २०० खा्ाींच्या शे्र्ीवधीत रुग्ालयासाठी इमारतीची दरुुस्त्ती व पवस्त्तारीकर्ाच े काम 
जजल्हा तनयोजन सममतीच्या मींजूर अनुदानातून करण्याची कायफवाही सुरु आहे. 

___________ 
  

राज्यात मोटार बाईि रुगणवाटहिा योजना सुरु िरण्याबाबत 
  

(४)  ५५४५८ (०१-०९-२०१६).   श्री.हषगवधगन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.ववजय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी) :   सन्माननीय सावगजननि आरोग य व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खाजगी रुग ् ालयाींकडून हो्ारी गरीब रुग ् ाींची लू् थाींबवण् यासाठी शासन नवीन कायदा 
कर्ार असून उपचारासाठी क्रकती शुल् क असेल याची यादीच प्रत् येक रुग ् ालयात लावली 
जा्ार आहे त् याचा र्ींग कर्ा-याींवर कारवाई केली जाईल तसेच मुींबईत मो्र बाईक 
रुग ् वाटहका योजना सुरु करण् यात ये्ार असल् याच ेआश् वासन मा.स्ाववजनिक आरोग य मींत्री 
याींनी टदल् याचे माहे एपप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशफनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, य्ाबाबत मा.स्ाववजनिक आरोग्य मींत्री याींनी टदलेल् या आश् वासनाची 
अींमलबजाव्ी करुन त् यानुसार को्ती कायफवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, पवलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (३१-०८-२०१९) : (१) हे खरे आहे.                     
(२) महाराष् र राज्यामध्ये मो्ार बाईक रुग्वाटहका सेवा टद.०२ ऑगस्त््, २०१७ पासून सुरु 
करण्यात आली आहे. सद्यजस्त्थतीमध्ये ३० मो्ार बाईक रुग्वाटहकेद्वारे एकू् १३,७१७ 
रुग्ास रुग् सेवा देण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
  

___________ 
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वामशम जजल््यातील जजल्हा सामान्य रुगणालयामधील रामा िेअर युननटबाबत 
  

(५)  ६८३२३ (२७-०१-२०१७).   श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय सावगजननि आरोग य व िुटुांब िल् याण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वामशम जजल््यातील जजल्हा सामान्य रुग्ालयामध्ये रामा केअर युतन् मींजूर आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रामा केअर यतुन्साठी आवश्यक असलेली व्हें्ीले्र, काडीयाक, मॉनी्र, 
सोनाग्रार्ी प्लस ओवस मी्र यासारखी करोडो रूपयाींची साधन सामुग्री उपलब्ध असुनही वगफ 
२ त े वगफ ४ पयतंच्या कमफचाऱ्याींच्या ररक्त पदामुळे रुग्ालय बींद असुन त्याचा पवपरीत 
परर्ाम रूग् सेवेवर होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रामा केअर युतन्साठी आवश्यक असलेली ररक्त पदे र्रण्यासींदर्ाफत जजल्हा 
शल्यचचकीत्सकाकडून वारींवार शासनाकड ेमाग्ी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास,याबाबत शासनाने को्ती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (१४-०८-२०१९) : (१) हे खरे आहे.  
(२) हे खरे नाही.  
 रामा केअर युतन् जजल्हा रूग्ालयाशी सींलगन असल्याने जजल्हा रूग्ालयाच े
अचधकारी व कमफचारी याींच्या सेवा उपलब्ध करून टदल्या जातात. 
(३) हे खरे नाही.  
 वैद्यकीय अचधका-याची मींजूर १५ पदाींपकैी वैद्यकीय अचधकारी, ग् ०२ पदे, 
अजस्त्थव्यींग़ शल्य चचक्रकत्सक, ग् अ ०१ पद बचधररकर् शास्त्त्रज्ञ ग् अ ०२ पदे अशी एकू् 
०५ पदे र्रली असून वगफ ३ व वगफ ४ ची ररक्त पदे र्रण्याची कायफवाही सुरू आहे. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

मेळघाट (जज.अमरावती) येथ ेभरारी पथिाांमध्ये वैद्यिीय  
अधधिारी याांची ननयुक्ती िरण्याबाबत 

  

(६)  ६८५०२ (२७-०१-२०१७).   प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे) :   सन्माननीय 
सावगजननि आरोग य व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मेळघा् (जज.अमरावती) येथील कुपोष् तनमूलफनसोबतच हो्ारे बालमतृ्यु व मातामतृ्य ु
थाींबपवण्याबाबत तनयुक्त केलेल्या र्रारी पथकाींचे वाहने व वाहनातील वैद्यकीय अचधकारी 
नसल्यान े येथील बालमतृ्युच े प्रमा् कमी झाले नसल्याच े माहे ऑगस्त््, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदशफनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, र्रारी पथके वाहनाींवर इींधन व दरुूस्त्तीचा खचफ दाखवून शासकीय तनधीचा 
अपहार करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, येथील वैद्यकीय अचधकारी आटदवासीींना सेवा देण्याऐवजी मुख्यालयी व रहाता 
घरीच बसनू शासकीय सेवा घेत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकर्ी शासनाने चौकशी करून या र्रारी पथकातील दोषी अचधकाऱ्याींवर 
को्ती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास पवलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (१२-०७-२०१९) : (१) हे, खरे नाही. 
     मेळघा्ात (जज.अमरावती) येथे २२ र्रारी पथकामध्ये २२ मानसेवा वैद्यकीय 
अचधकाऱ्याींची तनयुक्ती केली आहे. 
(२) हे, खरे नाही. 
     २२ र्रारी पथकाींना २२ वाहने र्ाडयाने पुरपवण्यात आली आहे. 
(३) हे, खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही.  
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
  

___________ 
  

मुनत गजापूर (जज.अिोला) तालुक्यातील उपजजल्हा रुगणालयाची 
जमीन शासनािड ेवगग िरण्याबाबत 

  

(७)  ७२३८८ (२७-०१-२०१७).   श्री.हररष वपांपळे (मुनत गजापूर) :   सन्माननीय सावगजननि 
आरोग य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुतत फजापूर (जज.अकोला) तालुक्यातील उपजजल्हा रुग्ालयाची जमीन शासनाकड े वगफ 
करण्याबाबत सावफजतनक आरोगयमींत्री याींच्या दालनामध्ये टदनाींक १० ऑगस्त््, २०१६ रोजी वा 
त्यासुमारास बैठक झाली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या बैठकीमध्ये शासनाला आवश्यक ती जमीन रुग्ालयासाठी ठेवून उवफररत 
जमीन शासनाला, जजल्हाचधकारी याींना देण्यात यावी असा तन्फय घेण्यात आला, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, रुग ् ालया व्यततरक्त असलेली जमीन शेती प्रयोजनाकररता देण्याबाबत 
लोकप्रतततनधी याींनी माग्ी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेको्ती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे  
(५) नसल्यास, पवलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (१४-०८-२०१९) : (१) हे खरे आहे.  
(२) हे खरे आहे.   
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(३) हे खरे नाही. 
(४) उप सींचालक, आरोगय सेवा, अकोला मींडळ, अकोला याींच्या टद. १२.०८.२०१४ च्या पत्रान्वये 
 रूग्ालयाला आवश्यक असलेली २.८७ हे. आर. जमीन ठेवून उवफरीत ५४.२५ हे. आर. जमीन 
जजल्हाचधकारी, अकोला याींच्याकड ेहस्त्ताींतरीत करण्यात आली आहे.  
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

भांडारा जजल््यात जजल्हा आरोगय अधधिारी व वैद्यिीय  
अधधिाऱयाांची पदे ररक्त असल्याबाबत 

  

(८)  ७४८३० (१५-०४-२०१७).   श्री.राजेश िाशीवार (सािोली), श्री.चरण वाघमारे (तुमसर), 
श्री.िृष्ट्णा गजब े (आरमोरी), श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :   सन्माननीय सावगजननि आरोग य 
व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्ींडारा जजल््यातील जजल्हा आरोगय अचधकारी पदासह सहाय्यक जजल्हा आरोगय 
अचधकाऱ्याींची ४ पदे व वैद्यकीय अचधकाऱ्याींची ११ पदे ररक्त असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशफनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जजल््यातील अततसींवेदनशील नक्षलर्ागातील नागररकाींच्या आरोगयाचा प्रश्न 
सोडपवण्याच्या दृष्ीने जजल््यातील ररक्त पदे र्रण्याबाबत शासनाने को्ती कायफवाही केली 
वा करण्यात ये्ार आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कार्े काय आहेत ?  
  
श्री. एिनाथ मशांदे (०९-०८-२०१९) : (१) हे अशत: खरे आहे.  
 आरोगय पवर्ाग जजल्हा पररषद र्ींडारा अींतगतं महाराषर वैद्यकीय व आरोगय सेवा, 
ग्-अ व ग्-ब मध्ये एकू् ७८ पदे मींजूर असून, त्यापकैी ६८ पदे र्रलेली आहेत व १० पदे 
ररक्त आहेत. ररक्त पदाींमध्ये जजल्हा आरोगय अचधकारी पदासह ४ पदे व वैद्यक्रकय 
अचधकाऱ्याींची ६ पदे समापवष् आहेत.  
 तसेच, र्ींडारा जजल्हयातील आरेागय पवर्ागात राषरीय आरोगय अमर्यान अींतगतं 
कीं त्रा्ी पध्दतीन ेपवशेषज्ञ व वैद्यकीय अचधकाऱ्याींची ७२ पदे र्रण्यात आली आहेत.  
(२) महाराषर वैद्यकीय व आरोगय सेवा, ग्-अ (ग्रेड प े रु. ६६००) मधील जजल्हा 
शल्यचचक्रकत्सक, जजल्हा आरोगय अचधकारी व पवशेषज्ञ सींवगाफतील ररक्त पदे र्रण्यासाठी सदर 
पदे महाराषर लोकसेवा आयोगाच्या कायफकके्षतून ३ वषाफसाठी (टद. ३०.९.२०२१ पयतं) वगळून 
ती स्त्वतींत्र तनवडमींडळामार्फ त र्रण्याबाबत शासनाने तन्फय घेतला आहे. त्यानुसार सरळसेवेची 
पदे तनवडमींडळामार्फ त र्रण्याची कायफवाही सुरु आहे. तसेच महाराषर वैद्यकीय व आरोगय 
सेवा, ग्-अ मधील पदोन्नतीच्या वा्यावरील पदे र्रावयाची कायफवाही सुरु आहे.  
 महाराषर वैद्यकीय व आरोगय सेवा ग्-अ (ग्रेड प े रु. ५४००) मधील वैद्यकीय 
अचधकाऱ्याींची ८७७ पदे र्रण्यासाठी जाटहरात देण्यात आली आहे.  तसेच सद्य:जस्त्थतीत सदर 
पदे ११ मटहन्याच्या कालावधीसाठी कीं त्रा्ी पध्दतीन े र्रण्याबाबत उपसींचालक आरोगय सेवा 
याींना सींचालनालय स्त्तरावरुन कळपवण्यात आले आहे.    
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 तसेच ग्-क व ग्-ड सींवगाफतील ररक्त पदे र्रण्याची कायफवाही उपसींचालक 
स्त्तरावर सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

पनवेल (जज.रायगड) तालुक्यात वदै्यिीय सेवा पुरववताना डॉक्टराना 
पीओएस (पााँइट ऑफ सेल) ममशन नसल्याबाबत 

  

(९)  ७५१८१ (१५-०४-२०१७).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवले), श्री.समीर िुणावार (टहांगणघाट), 
श्री.अतुल भातखळिर (िाांटदवली पूवग), श्रीमती मननषा चौधरी (दटहसर) :   सन्माननीय 
सावगजननि आरोग य व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पनवेल (जज.रायगड) तालकु्यात वैद्यकीय सेवा पुरपवताना डॉक््रानाींच रोकड पवरहीत 
व्यवहारासाठी आवश्यक असलेल्या पीओएस (पााँइ् ऑर् सेल) ममशन ममळाली नसल्याने 
अनेक अडच्ी तनमाफ् होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशफनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, नो्ा बींदी नींतर अनेकाींचा कल रोकड पवरहीत व्यवहाराकड ेअसताना व बाँकेतील 
पैसे काढण्याची मयाफदा लक्षात घेता काडफने व्यवहार करण्यासाठी डॉक््राींकड ेपीओएस (पााँइ् 
ऑर् सले) ममशन उपलब्ध नसल्यामुळे रुग्ाींची दयनीय अवस्त्था आहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेको्ती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (२५-०६-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ्ावत नाही 

___________ 
  

उल्हासनगर (जज.ठाण)े येथील मध्यवती रुगणालयाच्या दरुुस्तीच्या 
िामाांिररता ननधी उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

  

(१०)  ७६३७२ (१२-०४-२०१७).   श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :  सन्माननीय 
सावगजननि आरोग य व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  उल्हासनगर (जज.ठा्े) येथील मध्यवती रुग्ालयाच्या दरुुस्त्तीकररता तनधी उपलब्ध 
करण्याबाबत सावफजतनक आरोगय पवर्ागाकड ेपाठपुरावा करण्यात येईल असे टदनाींक २३ जलुै, 
२०१५ रोजी वा त्यासमुारास मा.सावफजतनक बाींधकाम मींत्री याींनी घोषीत केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तनधी अद्यापपयतं सावफजतनक बाींधकाम पवर्ागास हस्त्ताींतररत झालेला 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर कामासाठी तनधी उपलब्ध करून देण्यास झालेल्या पवलींबामुळे सदर 
अींदाजपत्रकाची क्रकमींत वाढून १ को्ी, १७ लाख रुपये झाली असून वाढीव अींदाजपत्रक 
उपसींचालक, आरोगय पवर्ाग याींच्याकड ेसादर करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त अींदाजपत्रकास मान्यता देण्याबाबत शासनाने को्ती कायफवाही केली 
वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, पवलींबाची कार्े काय आहेत ?  
  
श्री. एिनाथ मशांदे (१६-०७-२०१९) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) अींशत:खरे आहे. 
 सदर दरुुस्त्तीच े अींदाजपत्रक तयार करुन मध्यवती रुग्ालय, उल्हासनगर याींनी 
उपसींचालक, आरोगय सेवा, मुींबई मींडळ, ठा्े याींना सादर केले होत,े तथापप सदर 
प्रस्त्तावामध्ये त्रु्ी असल्यान े मध्यवती रुग्ालय, उल्हासनगर याींना परत करण्यात येवून 
सावफजतनक बाींधकाम पवर्ागाकडून सुधाररत अींदाजपत्रक प्राप्त करुन घेण्याबाबत कळपवण्यात 
आले होत.े त्यानुसार सावफजतनक बाींधकाम पवर्ाग, ठा्े याींच्याकडून सुधारीत अींदाजपत्रक 
प्राप्त करुन घेवून सदर दरुुस्त्ती कामासाठी वाढीव क्रकीं मतीसह रु.१,१९,९०,७७०/- इतक्या 
रक्क्मेस शासन तन्फय टद.१३.०७.२०१७ अन्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली 
आहे.  
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

आांबेगाांव (जज.पुणे) तालुक्यातील अनतवषृ्ट्टीमुळे निुसान झालेल्या  
शेतिऱयाांना आधथगि मदत ममळणबेाबत 

  

(११)  ७६८९८ (१३-०४-२०१७).   श्री.टदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव) :     सन्माननीय मदत 
व पुनवगसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आींबेगाींव (जज.पु्े) तालुक्यातील ४९ गावाींमध्ये माहे जुल-ैऑगस्त््, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्य्ाि झालेल्या अततवषृ्ीच्या नुकसानीबाबतचा अहवाल कृषी सींचालक, पवस्त्तार व 
प्रमशक्ष्, कृषी आयुक्तालय, महाराषर राज्य याींच्याकड े जजल्हाचधकारी, पु्े याींनी माहे 
नोव्हेंबर-डडसेंबर २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान पाठपवला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या अहवालाचे स्त्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, अततवषृ्ीमुळे ज्या शेतकऱ्याींच े नकुसान झाले आहे त्याींना देण्यात आलेल्या 
मदतीचे स्त्वरुप काय आहे, 
(४) असल्यास, सदर मदत टदली नसल्यास, त्याची सवफसाधार् कार्े काय आहेत 
(५) असल्यास, ज्या शेतकऱ्याींना अद्याप मदत ममळाली नाही त्याींना मदत देण्याबाबत 
शासनाकडून को्ती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
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श्री. सुभाष देशमखु (२६-०७-२०१९) : (१) होय. 
(२) माहे जुल ै २०१६ त े माहे ऑक््ोबर २०१६ च्या सुमारास झालेल्या अततवषृ्ीमुळे पु्े 
जजल््यातील आींबेगाींव तालुक्यासह खेड, जुन्नर, वेल्हा तालुक्यातील खरडून/वाहून गेलेल्या 
जममनीचे के्षत्र ५२.३१ हेक््र व शेतजममनीवरील वाळूचा/गाळाचा/ मातीचा थर ३ इींचापेक्षा 
अचधक जमा झालेल्या जममनीचे के्षत्र १९.१२ हेक््र असल्याच ेतनदशफनास आले. 
(३), (४) व (५) माहे जुल ै२०१६ ते माहे ऑक््ोबर २०१६ च्या सुमारास झालेल्या अततवषृ्ीमळेु 
पु्े जजल््यातील आींबेगाींव तालुक्यासह खेड, जुन्नर, वेल्हा तालुक्यातील खरडून/वाहून गेलेल्या 
जममनीमुळे बाचधत झालेल्या आपदग्रस्त्ताींना मदत देण्याची कायफवाही शासनस्त्तरावर सुरु आहे. 

___________ 
  

वरणगाव (ता. भसुावळ) येथील ग्रामीण रुगणालयातील असुववधेबाबत 
  

(१२)  ८२४०५ (१८-०४-२०१७).   श्री.अमर िाळे (आवी) :   सन्माननीय सावगजननि आरोग य 
व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वर्गाव (ता.र्ुसावळ) येथील ग्रामी् रुग्ालयातील असुपवधामुळे रुग्ाींची गैरसोय होत 
असल्यान े याबाबत कायफवाही करण्याची माग्ी टदनाींक ३० जानेवारी, २०१७ रोजी वा 
त्यासुमारास मा.मींत्री महोदयाींकड ेतनवेदनामार्फ त केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तनवेदनाच्या अनुषींगान े सदर रुग्ालयात डॉक््राींची पदे कायमस्त्वरुपी 
र्रण्याबाबत व सोई सुपवधा देण्याबाबत शासनान ेको्ती कायफवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (१४-०८-२०१९) : (१) हे खरे नाही.  
(२) वैद्यकीय अचधक्षकचे मींजूर पद ररक्त असून वैद्यकीय अचधकारीच्या मींजूर ३ पदाींपैकी २ 
पदे र्रली असून १ पद ररक्त आहे. ररक्त पदाींच्या र्रतीबाबत कायफवाही सुरू आहे. ग्रामी् 
रूग्ालय, वर्गाव चे मखु्य इमारतीचे बाींधकाम नव्यान ेकरण्यात येत असून सदर 
रूग्ालयाच्या आींतररूग् कक्ष, ऑपरेशन चथए्र व पवस्त्तारीकर्ाकरीता जजल्हा तनयोजन 
पवकास मींडळामार्फफ त सन २०१८-१९ मध्ये रू. ७० लक्ष अनुदान मींजूर करण्यात आले आहे. 
सावफजतनक बाींधकाम पवर्ागाकडून तनपवदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. सद्यजस्त्थतीत 
रूग्ाींना नवीन इमारतीच्या पोचफ असलेल्या पॅसजेमध्ये तनवारा तयार करून खा्ा 
्ाकून रूग्सेवा उपलब्ध करून देण्यात येत.े  
(३) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

लातूर जजल््यातील आपत्ती व्यवस्थापन यांत्रणा सक्षम िरण्याबाबत 
  

(१३)  ८३९१२ (१३-०४-२०१७).   श्री.अममत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर) :   सन्माननीय 
मदत व पुनवगसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) लातूर जजल््यातील आपत्ती व्यवस्त्थापन यींत्र्ा औद्योचगक के्षत्रात घडलेल्या घ्नते 
प्रततरोध कर्ाऱ्या आधुतनक साधनाींच्या अर्ावी असक्षम ठरत असल्याचे माहे रे्ब्रुवारी, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशफनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, जजल्हा प्रशासनाची आपत्ती व्यवस्त्थापन यींत्र्ा नैसचगफक आण् रस्त्ते दघुफ् नेला 
सामोरे जाऊ शकेल एवढीच ततची क्षमता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, औद्योचगक के्षत्रात को्ती दघुफ् ना घडू शकते आण् त्याचा प्रततरोध 
करण्यासाठी को्ती यींत्र्ा आवश्यक आहे याची माटहती घेऊन शासनान े लातुर येथील 
आपत्ती व्यवस्त्थापन यींत्र्ेला आवश्यक साधन े पुरपवण्याबाबत को्ती कायफवाही केली वा 
करण्यात येत आहे. 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (१७-०६-२०१९) : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) व (४) लातूर जजल््यातील आपत्त्ती व्यवस्त्थापन यींत्र्ेकड े Foam Tender, Smoke 
detector, Breathing Operator set, Cutting tools, Nose Mask, Chemical suit इ. 
आवश्यक साधन ेउपलब्ध आहेत. नैसचगफक आपत्त्ती, र्ूकीं प पूर दषुकाळ, वादळे तसेच रस्त्त े
अपघात चेंगराचेंगरी आग व इतर दघुफ् ना इत्याींदीना सामोरे जाण्यसाठी जजल्हा आपत्त्ती 
व्यवस्त्थापन यींत्र्ा सक्षम आहे. 

___________ 
  

बुलढाणा व मोताळा (जि.बुलढाणा) तालुक्यातील सावगजननि आरोग य ववषयि  
ननमागण होणा-या समस् याांबाबत 

  

(१४)  ८६५९२ (१९-०८-२०१७).   श्री.हषगवधगन सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय सावगजननि 
आरोग य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढा्ा व मोताळा (जज.बलुढा्ा) तालुक्यातील सावफजतनक आरोग य पवषयक तनमाफ् 
हो्ा-या समस्त् याींबाबत स्त् थातनक लोकप्रतततनधी याींनी टदनाींक १० मे, २०१७ रोजी वा 
त् यासुमारास मा.स्ाववजनिक आरोग्य मींत्री याींना तनवेदन टदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उपरोक् त तनवेदनाच् या अनुषींगान ेशासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीत 
काय तनष पन् न झाले, 
(३) असल्यास, त्यानुसार शासनान ेको्ती कायफवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, पवलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (१४-०८-२०१९) : (१) हे खरे आहे.   
(२) व (३) मौज े रोटह्खेड व मौज े कोथळी येथे टद. २५.०७.२०१७ च्या शासन 
तन्फयान्वये नवीन प्राथममक आरोगय कें द्र मींजूर करण्यात आले असून सदर टठका्ी जागा 
उपलब्ध करून घेण्याची कायफवाही सुरू आहे.  
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 बुलढा्ा जजल्हा सामान्य रूग्ालयातील ग्- अ, ग्-ब, ग् क व ग् ड ची ररक्त 
पदे र्रण्याची कायफवाही सुरू आहे.  
 बुलढा्ा येथील मटहला व बाल रूग्ालयाच्या इमारतीचे बाींधकाम प्रगतीपथावर 
असून टद.१६.०२.२०१८ च्या शासन तन्फयान्वये सदर रूग्ालयाकरीता पदतनममफती करण्यात 
आली आहे. तसेच टद. २४.०७.२०१८ च्या शासन तन्फयान्वये सदर रूग्ालयाकरीता यींत्रसामुग्री 
खरेदीकरीता प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून हार्फकीन जीव औषध महामींडळ याींच्या 
स्त्तरावर पुढील कायफवाही सुरू आहे. 
 बुलढा्ा येथील क्षय आरोगय धाम रूग्ालयातील तीन कक्षाींच्या नुतनीकर्ासींदर्ाफत 
कायफकारी अमर्यींता, सावफजतनक बाींधकाम पवर्ाग याींनी सादर केलेल्या अींदाज आराखड्याींची 
क्रकीं मत जास्त्त असल्यान ेतुलनात्मक प्रस्त्ताव सादर करण्याबाबत अचधक्षक अमर्यींता, राषरीय 
आरोगय अमर्यान याींना कळपवले आहे. 
 एच.आय.व्ही. बाींचधत रूग्ाींना मोर्फत एस.्ी. प्रवास सवलत गहृ पवर्ागाच्या 
टद.०९.१०.२०१८ च्या शासन तन्फयान्वये देण्यात आली आहे.  
 आरोगय पवर्ागाच्या प्रचमलत बायोमेडडकल उपकर्ाींच्या तनकषानुसार एम. आर. 
आय ममशन खरेदी करण्याचे धोर् नाही. सबब जजल्हा रूग्ालय, बुलढा्ा येथे एम. आर. 
आय. ममशन पुरपव्े शक्य नाही.  
 सन २०११ च्या जन ग्नेवर आधारीत आरोगय सींस्त्थाींचा जोड-बहृत आराखडा तयार 
करण्याची कायफवाही आरोगय सेवा सींचालनालय स्त्तरावर सुरू असून ग्रामी् रूग्ालय, मोताळा 
चे ५० खा्ाींच्या शे्र्ीवधफन करण्याची माग्ी तनकषानुसार जोड-बहृत आराखड्यामध्ये 
समापवष् करण्याची कायफवाही सुरू आहे. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही.  

___________ 
  

बुलढाणा जजल्हयातील रूगणाांच्या तुलनेत खाटाांची सांख्या िमी असल्याबाबत 
  

(१५)  ९१४०८ (१९-०८-२०१७).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय सावगजननि आरोग य 
व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढा्ा जजल्हयातील सवफ शासकीय रूग्ालये व प्राथममक आरोगय कें द्रात आींतररुग् व 
बाहयरूग् ममळुन दररोज सुमारे ४०१० रूग्ावर उपचार केला जातो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मात्र रूग्ाींच्या तुलनेत खा्ाींची सींख्या कमी असल्यामळेु तसेच पवपवध 
सींवगाफतील ररक्त पदाींमुळे बहुताींश वेळी रूग्ाींना उपचारासाठी खाजगी रूग्ालयाींत र्रती 
झाल्यामुळे आचथफक नुकसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदर्ाफत शासनाने रूग्ाींसाठी खा्ाींची सींख्या वाढपवण्यासोबतच येथील ररक्त 
पदे र्रण्याबाबत को्ती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कार्े काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ मशांदे (१६-०८-२०१९) : (१) व (२) हे खरे आहे.  
 बुलढा्ा जजल््यामध्ये ५३ प्राथममक आरोगय कें दे्र, १२ ग्रामी् रूग्ालये, ३ 
उपजजल्हा रूग्ालये, १ जजल्हा रूग्ालय व २८० उपकें दे्र कायफरत आहेत. एपप्रल २०१८ ते 
सप् े्ंबर २०१८ मध्ये बुलढा्ा जजल््यातील एकू् ६५,२४३ आींतररूग् व ४,९८,००१ 
बा्यरूग्ाींवर उपचार करण्यात आले आहेत. 
 उक्त सवफ आरोगय सींस्त्थाींमध्ये तज्ञ डॉक््राींसह अचधकारी व कमफचारी वगफ पुरेशा 
प्रमा्ात उपलब्ध असनू उपचाराथफ ये्ा-या रूग्ाींना आवश्यक त्या सोई सुपवधा उपलब्ध 
करून देण्यात येतात.  
(३) टद. १७.०१.२०१३ च्या शासन तन्फयान्वये मींजूर  सन २०११ च्या बहृत आराखड्यानसुार 
बुलढा्ा जजल््यामध्ये ०५  प्राथममक आरोगय कें दे्र तसेच माहे जलुै २०१७ मध्ये ०२ प्राथममक 
आरोगय कें दे्र असे एकू् ०७ प्राथममक आरोगय कें दे्र नव्याने मींजूर झालेली आहेत. सदरची 
प्राथममक आरोगय कें दे्र कायफरत झाल्यानींतर त्या टठका्ी खा्ाींची सींख्या ७० हो्ार आहे. सन 
२०११ च्या लोकसींख्येच्या आधारे सुधारीत जोडबहृत आराखडा तयार करण्यात येत असनू 
त्यामध्ये वाढीव लोकसींख्येनुसार नवीन आरोगय सींस्त्था प्रस्त्तापवत करण्याची कायफवाही सुरू 
आहे.  
 तसेच प्राथममक आरोगय कें द्र स्त्तरावरील ररक्त वैद्यकीय अचधकारी याींची पदे तसेच 
इतर सींवगफतील पदे र्रण्याची कायफवाही सुरू आहे.  
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

सांगमेश्वर (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील ग्रामीण रुगणालयाच्या इमारतीच्या दरुुस्तीबाबत 
  

(१६)  ९१६०९ (१९-०८-२०१७).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय सावगजननि 
आरोगय् व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सींगमेश्वर (जज.रत्नाचगरी) तालुक्यातील ग्रामी् रुग्ालयाच्या इमारतीची दरुवस्त्था झालेली 
आहे, हे खरे आहे काय 
(२)  असल्यास, मुींबई-गोवा महामागाफवर असलेल्या या ग्रामी् रुग्ालयाची दरुुस्त्ती वा 
नुतनीकर् कर्ेबाबत शासनान ेको्ती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (२५-०६-२०१९) : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 
 सावफजतनक बाींधकाम पवर्ागामार्फ त वेळोवेळी तात्पुरती दरुुस्त्ती करण्यात आली 
आहे.इमारत जुनी झाल्याने ग्रामी् रुग्ालय, सींगमेश्वर च्या इमारतीचे स्त्रक्चरल ऑडड् 
करण्यात आले असनू त्यानुसार सदर इमारतीचे दरुुस्त्तीच े अींदाजपत्रक तयार करण्याची 
कायफवाही सावफजतनक बाींधकाम पवर्ाग, रत्नाचगरी याींचेस्त्तरावर चाल ूआहे. 
(३) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
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अिोला रुगणालय तपासणी धडि मोटहमेअांतगगत जजल्हयातील  
१०४ रुग णालयाांनी त्रुटीची पुर्तर्ा करण्याबाबत 

(१७)  ९१८७७ (१९-०८-२०१७).   श्री.हररष वपांपळे (मुनत गजापूर) :   सन्माननीय सावगजननि 
आरोग य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला रुग्ालय तपास्ी धडक मोटहमेअींतगफत जजल्हयातील १०४ रुग्ालयाींमध्ये त्रु्ी 
आढळून आल्या असनू या रुग्ालयाींनी सात टदवसाींच्या आत त्रु्ीची पूतफता न केल्यास 
कायदेशीर कारवाई करावी, असा आदेश जजल्हाचधकारी याींनी टदनाींक २० म,े २०१७ रोजी वा 
त्यासुमारास टदले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या आदेशानुसार को्ती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, केलेल्या सदरहू कायफवाहीच ेथोडक्यात स्त्वरुप काय आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कार्े काय आहेत ?  
  
श्री. एिनाथ मशांदे (१०-०७-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) धडक मोटहम तपास्ीत त्रु्या आढळून आलेल्या १०४ रुग्ालय/ दवाखान ेयाींना त्रु्याींची 
पुतफता करण्याबाबत नो्ीस देण्यात आलेल्या आहेत.  
(३) जजल्हास्त्तरीय सममतीच्या तन्फयानुसार पवटहत कालावधीत त्रु्याींची पूतफता न केलेल्या 
रुग्ालय/दवाखान ेत्रु्याींची पूतफता होईस्त्तोवर पु्फत बींद ठेवण्याबाबतच्या सूचना जजल्हा शल्य 
चचक्रकत्सक, अकोला कायाफलयामार्फ त देण्यात आल्या आहेत आण् डॉ.र्ोरे रा.मुतत फजापुर व 
डॉ.हलदार रा.वाडगेाींव त्याींच्यावर एर्आयआर दाखल करण्याबाबत तालकुा आरोगय अचधकारी, 
बाळापुर याींना सुचचत करण्यात आले आहे. तसेच ज्या रुग्ालये/ दवाखाने याींनी त्रु्ीींची पूतफता 
केली आहे त्याींना त्याींच्याच पॅथीच्या अनुषींगाने रुग्सेवा देण्याची परवानगी देण्यात आली 
आहे.  
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

बुलढाणा जजल्हा अपांग िें द्राांतगगत वैद्यिीय अधधिाऱ याांच्या अनुपजस्थतीबाबत 
  

(१८)  ९२७८८ (१८-०८-२०१७).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय सावगजननि आरोग य 
व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बुलढा्ा जजल्हा अपींग पुनवफसन कें द्रात वैद्यकीय अचधका-याींच्या अनुपजस्त्थतीमळेु येथ े
प्रमा्पत्र घेण्यासाठी ये्ा-या अींध व अपींगाना नोंद्ी, तपास्ी न करताच परत जावे लागत 
असल्याच ेमाहे माचफ, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशफनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामळेु येथील अींध व अपींगाना शासकीय सलवतीपासून वींचचत रहावे लागत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सींदर्ाफत चौकशी करून सदर केद्रात वैद्यकीय अचधकारी व कमफचारी 
कायाफलयीन वेळेत उपजस्त्थत राहावते यासाठी शासनान ेको्ती कायफवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कार्े काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ मशांदे (१३-०६-२०१९) : (१) हे खरे नाही. जजल्हा रूग्ालय, बुलढा्ा येथ ेम्ाचव, 
२०१७ मध्ये टदव्याींग प्रमा्पत्र ममळ्ेसाठी एकू् ४०० अजफ प्राप्त झाले होते. त्यापैकी ३८१ 
टदव्याींग व्यक्तीींना टदव्याींगत्व प्रमा्पत्राचे वा्प करण्यात आले व उवफररत १९ अजफ रद्द 
करण्यात आले. माचफ २०१७ च ेको्ेतेही अजफ बुलढा्ा जजल्हा रूग्ालयाकड ेप्रलींबबत नाहीत. 
(२), (३) व (४) प्रशन् उद् ्ावत नाही. 

___________ 

  
नतवसा (जज.अमरावती) येथील प्राथममि आरोगय उपिें द्र ननांबारो रेलवाडी  

(ता.नतवसा) येथ ेस्थलाांतरीत िरण्याबाबत 
  

(१९)  ९३४३२ (२१-०८-२०१७).   अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :   सन्माननीय सावगजननि 
आरोग्य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ततवसा (जज.अमरावती) येथ े नगरपींचायत झाल्यामुळे येथील प्राथममक आरोगय उपकें द्र 
तनींबारो रेलवाडी (ता.ततवसा) येथे स्त्थलाींतर करण्याकररता स्त्थातनक लोकप्रतततनधी याींनी जजल्हा 
आरोगय अचधकारी जजल्हा पररषद, अमरावती याींना टदनाींक २५ एपप्रल, २०१६ रोजी वा 
त्यासुमारास लेखी तनवेदन टदले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, शासनाने सदर तनवेदनावर को्ती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (१४-०८-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) जजल्हा आरोगय अचधकारी, जजल्हा पररषद, अमरावती याींचेकडून स्त्थलाींतराचा प्रस्त्ताव 
टद.२७.०६.२०१७ च्या पत्रान्वये या सींचालनालयास प्राप्त झाला होता परींतू तो अपू्फ असल्यान े
चेकमलस्त््नुसार / ठरावासह पररपू्फ प्रस्त्ताव सादर करण्याच्या सूचना या कायाफलयाच्या 
टद.११.०८.२०१७ च्या पत्रान्वये देण्यात आल्या आहेत. 
(३) कायफवाही सुरु आहे. 

___________ 
  

बुलढाणा येथील जजल् हा सामान् य रूग णालयात मटहला रूग णाांची होत असलेली गैरसोय 
  

(२०)  ९६०४४ (०६-०१-२०१८).   श्री.हषगवधगन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.ववजय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय सावगजननि आरोग य व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) बुलढा्ा येथील जजल् हा सामान् य रूग ् ालयात मटहला रूग ् ाींची सींख् या वाढली असून मटहला 
कक्षात दोन रूग ् ाींना एकाच खा्ेवर ठेवण् याची वेळ रूग ् ालय प्रशासनावर आली असल् याच े
माहे ऑगस्त् ् २०१७ मध्ये वा त्यादरम् यान तनदशफनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदरहू रुग्ालयात सींसगफजन् य रूग ् ाींच् या कक्षात इतरही रूग ् ाींना र्रती 
करण् यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, या सींदर्ाफत शासनान े चौकशी करून मटहला व सींसगफजन् य रूग ् ाींसाठी 
आवश्यक दोन कक्षाींची तनममफती करण् याबाबत को्ती कायफवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, पवलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (१६-०८-२०१९) : (१) हे खरे आहे.  
 सामान्य रूग्ालय, बलुढा्ा येथील मटहला कक्षातील प्रसूती कक्षाचे बाींधकाम 
बब्रट्शकालीन असून सप् े्ंबर २०१७ मध्ये पावसामुळे छताचा काही र्ाग कोसळला होता. 
त्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्ह्ून कक्षातील मटहला रूग्ाींना इतर कक्षात हलपवण्यात आले 
होते. त्यावेळी काही अपवादात्मक पररजस्त्थतीत व तात्पुरत्या स्त्वरूपात काही खा्ाींवर दोन रूग् 
ठेवण्यात आले होत.े सदर प्रसुती कक्षाच्या दरुूस्त्तीकरीता रू. ५,९०,०००/- इतक्या अनुदानाच्या 
प्रस्त्तावावर कायफवाही सुरू आहे.  सदर प्रसूती कक्ष पयाफयी इमारतीत पूवफवत सुरू आहे.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) मटहला कक्ष व सींसींगफजन्य कक्ष हे दोन्ही कक्ष स्त्वतींत्रप् ेकायफरत आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही.  

___________ 
  

नामशि शहरापासनू ४० ते ५० किमी च्या पररघात झालेल्या  
भूिां पाच्या िें द्रबबांदचूा तपास लागत नसल्याबाबत 

  

(२१)  १०४९९० (१७-०४-२०१८).   श्री.अतुल भातखळिर (िाांटदवली पूवग) :   सन्माननीय 
मदर् व पुनवतसन मंत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक शहरापासून ४० त े ५० क्रकमी च्या पररघात ३.२ ररश््र स्त्केल तीव्रतेचा र्कूीं प 
झाल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशफनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आपत्ती व्यवस्त्थापन पवर्ागाकडून सदर र्ूकीं प कें द्रबबींदचूा प्रशासकीय सुट्टी 
असल्यामळेु प्रशासनाच्या को्त्याही पवर्ागाकड े तपास लागत नसल्याच ेकार् टदले जात 
असल्याच ेतनदशफनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आपत्ती व्यवस्त्थापन पवर्ाग को्त्याही शासकीय सुट्टीच्या टदवशी पू्फप्े बींद 
असतो काय, 
(४) नसल्यास, नामशक पररसरातील र्ूकीं पाचा कें द्रबबींद ू नक्की न समजण्याची कार्े काय 
आहेत तसेच र्पवषयात अशा आपत्तीच्या घ्ना घडल्या तर खबरदारी म्ह्ून शासनाने 
को्त्या उपाययोजना केल्या आहेत वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (०४-०७-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे. 
 मात्र र्कूीं पाच्या धक्याच ेअींतर नामशक पासून ६४ क्रक.मी. होत.े 
(२) नाही. 
(३) नाही. 



पव.स. ५९० (16) 

(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
 र्ूकीं पाच्या कें द्रबबद ू काढण्यासाठी नामशक, डड ींर्े व अक्कलपाडा या ३ वधेशाळाींची 
माटहती उपलब्ध करुन घेण्यात आली होती. त्यािुसार या र्ुकीं पाच े कें द्रबबींदचूी माटहती 
खालीलप्रमा् ेआहे. 
 अक्षाींश-१७ अींश ५६.४५-उत्तर रेखींश-७३ अींश .१३.१४- पुवफ महता-३.४ 
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  
बुलढाणा व मोताळा (जज.बुलढाणा) तालुक् यातील जजल्हा पररषदेच्या प्राथममिामाध् यममि शालेय 

ववद्यार्थयाांची प्राथममि आरोगय तपासणीबाबत 
  

(२२)  १०७६०९ (०७-०४-२०१८).   श्री.हषगवधगन सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय सावगजननि 
आरोग य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढा्ा व मोताळा (जज.बुलढा्ा) तालकु् यातील जजल्हा पररषदेच्या व इतर 
व् यवस्त् थापनाच् या प्राथममक/माध् यममक शाळाींमध्ये प्राथममक आरोग य कें द्रमार्फ त राबपवल् या 
जा्ाऱ् या शालेय आरोग य तपास्ीमध् ये दयदयरोग, मधुमेह व त् वचारोगाची लक्ष्े असले 
पवद्याथी आढळून आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वैद्यकीय तपास्ीमध् ये गींर्ीर आजाराचे लक्ष्े आढळून आलेल्य्ा क्रकती 
पवद्यार्थ यांवर उपचार करण्यात आले आहेत, 
(३) असल्यास, सदर पवद्यार्थ यानंा जजल् ्याचे टठका्ी वैद्यकीय सुश्रुषा उपलब् ध असलेल् या 
सींदर्फ रुग्ालयात तपास्ीकररता पाठपवण्यात आले आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने याबाबत को्ती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (०५-०७-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) एकू् ७८०७३ पवद्यार्थयाचंी वदै्यकीय तपास्ी केली.  त्यात बलुढा्ा तालुक्यातील ३५ व 
मोताळा तालुक्यातील १२ अस ेममळून ४७ दयदयरोग सींशयीत असलेले पवद्याथी आढळून आले. 
बुलढा्ा तालुक्यातील - ८ व मोताळा तालुक्यातील ४ पवद्यार्थयांच्या माचफ, २०१८ अखेर पयतं 
शस्त्त्रक्रिया करुन घेण्यात आल्या आहेत. 
 तसेच मोताळा तालुक्यातील २ दयदयरोग असलेल्या पवद्यार्थयांवर वैद्यकीय उपचार 
(Medical Treatment) करण्याींत आल्या आहेत. तसेच त्वचारोग असलेले एकु् ३२८ 
पवद्याथी आढळून आले असनू त्यापकैी ३२६ रुग्ाींवर शाळेतच तपास्ी नींतर उपचार 
करण्याींत आले आहेत. उवफरीत २ पवद्यार्थयांना जजल्हा रुग्ालय येथे सींदर्ीत करुन तींज्ञ 
डॉक््राींमार्फ त उपचार पु्फ करण्याींत आले आहेत. 
 मधुमेह असलेले एकही पवद्याथी आढळून आलेला नाही. 
(३) होय. 
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 दयदयरोग असलेल्या पवद्यार्थयांवर आचायफ पवनोबा र्ावे वैद्यकीय महापवद्यालय वधाफ, 
शासकीय वैद्यकीय महापवद्यालय, अकोला व ज्युपी्र हॉस्त्पी्ल, मुींबई या टठका्ी उपचार 
करण्याींत आलेले आहेत.  
 त्वचारोग असलेल्या पवद्यार्थयांना जजल्हा रुग्ाींलयाींमध्ये सींदर्ीत करण्याींत आलेले 
आहे. 
(४) महाराषरात राषरीय बाल स्त्वास्त्थ कायफिमाींतगफत   अींग्वाडी मुलाींमुलीींची वषाफतनू २ वळेा 
तपास्ी केली जात ेव शाळेतील मुलामुलीींची वषाफतनू एकदा आरोगय तपास्ी केली जाते. 
 आरोगय तपास्ीमध्ये जी मुले आजारी सापडतात त्याींना शाळेतच उपचार टदले 
जातात. व ज्याींना सींदर्फ सेवा दे्े आवश्यक आहे त्याींना ग्रामी् रुग्ालय अथवा जजल्हा 
रुग्ालय येथ ेमशबीर घेवून त्याींच ेरोगतनदान तनश्चीत केले जात.े त्यानींतर त्यामुलाींवर पवपवध 
स्त्तरावरील रुग्ालींयामध्ये वैद्यकीय उपचार अथवा आवश्यकतेनुसार शस्त्त्रिीया केली जाते व 
ज्याींचे उपचार जजल्हा रुग्ालयात उपलब्ध नाहीत त्याींना महात्मा रु्ले जन आरोगय योजना 
सींलगन रुग्ालयाींमध्ये उपचार उपलब्ध करुन टदले जातात. ज्या मुलाींना पेडीएरीक सजफन ची 
गरज असते, त्या मलुाींना इींडडयन असोमसएशन ऑर् पेडीएरीक सजफन (IAPS) करार केला 
असल्यान ेIAPS मार्फ त सवफ जजल्हयाींना पेडीएरीक सजफन उपलब्ध करुन देण्याींत आले आहेत. 
(५) लागू नाही. 

___________ 
  

अहमदनगर महानगरपामलिेच्या िै.बाळासाहेब देशपाांड ेमटहला  
प्रसुतीगहृ रुगणालयासाठी ननधीची िेलेली मागणी 

  

(२३)  ११०२१४ (१२-०४-२०१८).   श्री.सांग्राम जगताप (अहमदनगर शहर) :   सन्माननीय 
सावगजननि आरोग य व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अहमदनगर महानगरपामलकेचे कै.बाळासाहेब देशपाींड े मटहला प्रसुतीगहृ रुग्ालयासाठी 
तनधीची माग्ी अनके वषाफपासून शासनाकड ेप्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाकडून को्ती क्ायवव्ाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (२४-०७-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 कें द्र शासनास प्रस्त्ताव सादर केला आहे. 
(२) राषरीय आरोगय अमर्यान या कें द्र पुरस्त्कृत कायफिमाींतगफत प्रसुतीगहृाच ेनवीन इमारतीच े
बाींधकाम परवानगी व तनधी उपलब्धतेसाठी सन २०१९-२० प्रकल्प अींमलबजाव्ी 
आराखडयामध्ये प्रस्त्ताव कें द्र शासनास सादर करण्यात आला आहे.   
(३) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
  

___________ 
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पुणे जजल्हयातील प्राथममि आरोगय िें द्रार्ील िां त्राटी वाहनचालकाचं ेवेतन अदा िरण्याबाबत 
  

(२४)  ११०४६८ (३१-०३-२०१८).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.भारत 
भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय सावगजननि आरोग य व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पु्े जजल्हयातील प्राथममक आरोगय कें द्रात वाहनचालकाच े काम कर्ा-या ७४ कीं त्रा्ी 
वाहनचालकाींचा मागील तीन मटहन्यापासूनच े वतेन थकीत असल्याच े टदनाींक १५ जानेवारी, 
२०१८ रोजी वा त्यासमुारास तनदशफनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या वाहनचालकाींना क्रकमान वेतनपेक्षा ही कमी वेतन ममळत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदर्ाफत शासनाने चौकशी करुन वाहन चालकाींच े थकीत वेतन देण्याबाबत 
को्ती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (२०-०७-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) तनपवदेमध्ये मींजूर दराप्रमा्े कीं त्रा्दारामार्फ त वाहनचालकास वेतन अदा करण्यात 
येते.वाहन चालकाींचे थकीत वेतन अदा करण्यात आलेले आहे. कीं त्रा्ी वाहनचालकास दरमहा 
१० तारखेला वेतन अदा करण्याबाबत लेखी आदेश देण्यात आले असून वेतन अदायगीस 
ठेकेदारान ेकेलेल्या टदरींगाईमुळे सदर ठेकेदारास काळ्या यादीत समापवष् करण्याची कायफवाही 
जजल्हा आरोगय अचधकारी, पु्े याींचेस्त्तरावर चालू आहे. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही.                             

___________ 
  

मसांधुदगुग जजल्हयात शासकिय वैद्यकिय महाववद्यालय उभारण्याबाबत 
  

(२५)  १११११३ (०५-०४-२०१८).   श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम) :     सन्माननीय 
सावगजननि आरोग य व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मसींधुदगुफ जजल्हयात आरोगय सेवेसाठी १४९ डॉक््राींची गरज असताींना र्क्त ४० त े ५० 
डॉक््र कायफरत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशफनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सवफसामान्य नागरीकाींना रुग्सेवेसाठी गोवा, कोल्हापूर या टठका्ी जावे लागत 
असल्यान े मसींधुदगुफ जजल्हयात शासक्रकय वैद्यक्रकय महापवद्यालय उर्ारण्यात यावेत अशी 
माग्ी मसींधुदगुफ जजल्हा शासक्रकय वैद्यक्रकय महापवद्यालय कृती सममतीने 
जजल्हाचधकाऱ्याींमार्फ त मा.मुख्यमींत्री याींच्याकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानुसार सदर चौकशीअींती 
मसींधुदगुफ जजल्हयात शासक्रकय वैद्यक्रकय महापवद्यालय उर्ारण्याबाबत को्ती कायफवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कार्े काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ मशांदे (१२-०७-२०१९) : (१) मसींधुदगुफ जजल््यात वदै्यकीय अचधकारी ग्-अ 
सींवगाफची एकु् २११ पदे मींजुर असून त्यापैकी १०७ पदे र्रलेली आहेत. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) मसींधुदगुफ येथे शासकीय वैद्यकीय महापवद्यालय सुरु करण्याची बाब वैद्यकीय मशक्ष् व 
औषधी द्रव्ये पवर्ागाच्या पवचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

मभवांडी (जज.ठाणे) शहरातील स्वगीय इांटदरा गाांधी स्मतृी उपजजल्हा रुगणालयात  
िेवळ दोन सुरक्षा रक्षि िायगरत असल्याबाबत 

  

(२६)  ११६०२४ (०६-०४-२०१८).   श्री.मशवाजीराव िर्ड गले (राहुरी), श्री.सांतोष दानव े(भोिरदन), 
श्री.नारायण िुच े(बदनापूर) :   सन्माननीय सावगजननि आरोग य व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मर्वींडी (जज.ठा्े) शहरातील १०० खा्ाींच े स्त्वगीय इींटदरा गाींधी स्त्मतृी उपजजल्हा 
रुग्ालयात केवळ दोन सुरक्षा रक्षक कायफरत असल्याने या रुग्ालयाची सुरक्षा धोक्यात आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रुग्ालयातनू दोन वषाफपासून चोरीस गेलेले एक टदवसाींच ेबाळ अद्यापही 
सापडले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या रुग्ालयाची सुरक्षा वाढपवण्यासाठी को्ती उपाययोजना केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कार्े काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ मशांदे (२५-०६-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
 स्त्वगीय इींटदरा गाींधी स्त्मतृी उपजजल्हा रुग्ालयात ६ सुरक्षा रक्षक कायफरत आहेत. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सद्यजस्त्थती सुरक्षा रक्षकाींची सींख्या वाढवण्यात आली असून १२ सी.सी.्ी.व्ही.कॅमेरे 
बसपवण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई, नवी मुांबई व ठाणे येथील रुगणालयात अपांगत्वाच े 
प्रमाणपत्र देणाऱया िें द्राांच्या उभारणीबाबत 

  

(२७)  ११६८७२ (२६-०७-२०१८).   अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण 
पजश्चम), िॅप्टन आर.तममल सले्वन (सायन-िोळीवाडा), श्री.नरेंद्र महेता (ममरा भाईंदर), 
श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवग), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाग), श्रीमती मननषा चौधरी (दटहसर), 
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श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.अतुल 
भातखळिर (िाांटदवली पूवग) :   सन्माननीय सावगजननि आरोग य व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगर प्रदेशातील अपींग व्यक्तीींना अपींगत्वाचे प्रमा्पत्र ममळण्यासाठी मुींबई, नवी 
मुींबई व ठा्े येथील एकू् आठ रुग्ालयाींमध्ये ऑनलाईन पद्धतीन ेप्रमा्पत्र देण्याची सुपवधा 
सुरु करण्याच ेशासनाने जाहीर केले असल्याचे तनदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या तन्फयाला सात मटहने झाले असुनही पुरेशा कें द्राींची उर्ार्ी करण्यात 
आली नसल्याचे तनदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबई महानगर प्रदेशात जे.ज.े रुग्ालयातच अपींगत्वाचे प्रमा्पत्र दे्ारे कें द्र 
असल्यान ेअपींग व्यक्तीींना र्ार काळ राींगेत उर् ेरहाव ेलागत असल्याच ेतनदशफनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकर्ी शासनाने चौकशी करुन मुींबई, नवी मुींबई व ठा्े येथील 
रुग्ालयाींमध्ये अपींगत्व प्रमा्पत्र दे्ारी कें द्र तात्काळ कायफजन्वत करण्यासाठी को्त्या 
उपाययोजना करण्यात आल्या वा येत आहेत, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (१३-०८-२०१९) : (१) होय.  
 सा.आ. पव., शासन तन्फय टदनाींक १७ ऑक््ोबर, २०१७ नसुार मुींबई, नवी मुींबई व 
ठा्े येथील ०८ रुग्ालयाींना टदव्याींगाींना टदव्याींगत्व (अपींगत्व) प्रमा्पत्र सुपवधा सुरु करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे.   
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
 मुींबई येथे ज.ेज.े रुग्ालयाखेरीज बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या रा.ए.स्त्मा. रुग्ालय, 
सायन रुग्ालय, नायर रुग्ालय, कुपर रुग्ालय व राजावाडी रुग्ालय, घा्कोपर येथ ेसदर 
कें द्राची उर्ार्ी करण्यात आली असून www.swavlamban.gov.in या सींग्कीय 
प्र्ालीद्वारे टदव्याींगाींना अपींग प्रमा्पत्र े पवतरीत करण्यात येतात. तसेच नवी मुींबई येथील 
जनरल हॉस्त्पी्ल, वाशी, येथे टदव्याींग प्रमा्पत्र सुपवधा कायाफजन्वत झाली आहे. तथापप, ठा्े 
महानगरपामलकेची ०२ रुग्ालयात (मशवाजी रुग्ालय, कळवा व लोकमान्य ट्ळक हॉस्त्पी्ल, 
ओरस, ठा्े) टदव्याींग प्रमा्पत्र कें दे्र कायाफजन्वत झालेली नाहीत.       
(३) हे खरे नाही.  
 मुींबई येथे ज.ेज.े रुग्ालयाखेरीज बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या ०५ रुग्ालयातनु 
तसेच कें द्र शासनाच्या अली यावर जींग, बाींद्रा येथ े क्फबचधरता टदव्याींग प्रमा्पत्र उपलब्ध 
होतात अशा प्रकारे बहृन्मुींबई मध्ये एकु् ०७ टठका्ी टदव्याींग प्रमा्पत्र देण्याची सुपवधा 
आहे. सदर प्रमा्पत्र सींग्कीय प्र्ालीद्वारे देण्यात येत असल्याने अपींग व्यक्तीींना र्ार 
काळ राींगेत उर् ेरहाव ेलागत नाही.  
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(४) मुींबई व नवी मुींबई येथ े टदव्याींग प्रमा्पत्र सुपवधा कायाफजन्वत झाली असनू र्क्त ठा्े 
महानगपामलकेच्या ०२ रुग्ालयात टदव्याींग प्रमा्पत्र कें दे्र अद्याप सुरु झाली नाहीत. याबाबत 
मुख्य वैद्यकीय अचधकारी, ठा्े महानगरपामलका याींना उपसींचालक आरोगय सेवा, मुींबई 
मींडळ, ठा्े याींच्यामार्फ त कळपवण्यात आले आहे.  
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

रत्नाधगरी जजल््यातील जजल्हा पररषदेअांतगगत आरोगय ववभागामध्ये िायगरत  
असणाऱया िां त्राटी वाहन चालिाांच ेवेतन प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(२८)  १२३२१० (२८-०७-२०१८).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय सावगजननि 
आरोग य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाचगरी जजल््यातील जजल्हा पररषदेअींतगफत आरोगय पवर्ागामध्ये कायफरत अस्ाऱ्या 
कीं त्रा्ी वाहन चालकाींना मागील चार-पाच मटहने वेतन ममळालेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबधीत पवर्ागाकड े वारींवार माग्ी करूनही सदरचे वेतन सींबधीत वाहन 
चालकाींना ममळालेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान े चौकशी केली आहे काय व त्यानुसार सदर वाहन चालकाींच े
थकीत वेतन ममळण्यासह वेळेत वेतन देण्याबाबत शासनाने को्ती कायफवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (०५-०७-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे.                     
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) उपसींचालक, आरोगय सेवा, कोल्हापूर पररमींडळ, कोल्हापूर याींच्याकडील माहे डडसेंबर, २०१८ 
अखेर रु.५२,८५,०००/-एवढे अनुदान प्राप्त झालेले असून माहे ऑक््ोंबर, २०१८ अखेर सवफ 
कीं त्रा्ी वाहन चालकाींच ेवेतन अदा करण्यात आले आहे.   
(४) वेतनासाठी लाग्ाऱ्या तनधीची तरतुद व पवतर् यास अींशत: पवलींबामळेु कीं त्रा्ी 
कमफचाऱ्याींचे वेतन अदा करण्यास काहीसा उशीर झाला. 

___________ 
  

राज्यातील सागरी परीके्षत्रामध्ये बिेायदेशीरपणे मासेमारी  
िरणाऱया बोटीांवर िारवाई िरण्याबाबत 

  

(२९)  १२९६१५ (१५-१२-२०१८).   श्रीमती मननषा चौधरी (दटहसर) :     सन्माननीय 
मत्स्यवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सागरी परीके्षत्रामध्ये बेकायदेशीरप्े मासेमारी कर्ाऱ्या बो्ीींवर कारवाई 
करण्यासाठी सक्षम यींत्र्ा नसल्यामुळे तनबचंधत के्षत्रात पवनापरवाना पसफमसन आण् एलईडी 
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बो्धारक मासेमारी करत असनु मत्स्त्यव्यवसाय पवर्ाग त्याकड े दलुफक्ष करीत आहे, तसेच 
पवनापरवाना याींबत्रक नौका पकडून मत्स्त्यव्यवसाय पवर्ागाच्या सींबींचधत अचधकाऱ्याींकड े
रत्नाचगरी तसेच मसींधुदगुफ जजल््यातील मच्छीमाराींनी अनके वेळा टदल्या आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, एलईडी बो्धारक बींदी असतानाही मसींधुदगुफ, रत्नाचगरी जजल््यातील सागरी 
के्षत्रात ती मोठ्या प्रमा्ावर होत असून पसफमसन जाळ्याच्या बो्ीींना मुींबई सागरी पररके्षत्रात 
बींदी असतानाही होत आहे, तसेच बाहेरील राज्यातून हो्ाऱ्या मच्छीमार बो्ीींची सींख्या मोठी 
असताना या अनचधकृत आण् पवनापरवाना मासमेारी कर्ाऱ्या बो्ीवर कारवाई करण्यासाठी 
मत्स्त्यव्यवसाय पवर्ागाकड ेमाग्ी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रायगड, रत्नाचगरी व मसींधुदगुफ जजल््यात प्रत्येकी केवळ एक बो् व अत्यल्प 
मनुषयबळ असल्याचे मत्स्त्यव्यसाय पवर्ाग उपरोक्त प्रकर्ी अपयशी ठरत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकर्ी शासनान े चौकशी करुन राज्याच्या सागरी के्षत्रामध्ये 
बेकायदेशीरप्े मासेमारी कर्ाऱ्याींपवरोधात कायमस्त्वरूपी आळा घालण्याबाबत को्ती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव जानिर (०१-०७-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे. 
 राज्यातील सागरी पररके्षत्रामध्ये बेकायदेशीरप्े मासेमारी कर्ाऱ्या नौकाींवर 
पवर्ागामार्फ त तनयमीत ररतसर कारवाई करण्याींत येत आहे. 
 मसींधुदगूफ जजल्हयातील मजच्छमाराींनी एकू् ४ नौका पकडून पवर्ागास हस्त्ताींतरीत 
केल्या आहेत. तसेच पोमलस, कोस्त्् गाडफ, कस्त््म याींच्या गस्त्ती नौकेस जजल्हाचधकारी, 
रत्नाचगरी याींनी मान्यता टदल्यानींतर त्याींच्या गस्त्ती नौकेसह गस्त्ती घालुन त्याींनी सन २०१८-
१९ मध्ये एकु् ९ परप्राींतीय नौका पकडून टदल्या आहेत.  
(२)  अींशत: खरे आहे. 
 परराज्यातून ये्ाऱ्या नौकाींवर महाराषर सागरी मासेमारी तनयमन अचधतनयम, १९८१ 
अींतगफत कायफवाही करण्यात आली आहे. त्यानसुार पवर्ागामार्फ त समुद्रामध्ये गस्त्त घालून 
बेकायदेमशर मासेमारी कर्ाऱ्या नौकाींवर कडक कायफवाही करण्यात येत असत.े  
(३) अींशत: खरे आहे. 
(४) उपलब्ध असलेल्या कमफचाऱ्याींच्या सहाय्यान े बेकायदेमशर मासमेारी कर्ाऱ्यापवरुध्द 
तनयममत कायफवाही करण्यात येत आहे.  
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
  

___________ 
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नागपूर प्रादेमशि मनोरूगणालयात मनोरूगणाांचा झालेला मतृ्य ू

  

(३०)  १३१२९६ (११-१२-२०१८).   श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम) :     सन्माननीय 
सावगजननि आरोग य व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील प्रादेमशक मनोरूग्ालय्ात रूग्ाींची प्रकृती सातत्याने बबघडत असुन माहे 
सप् े्ंबर मटहन्याच्या सुरवातीपयतं २४ मनोरूग्ाींचा मतृ्य ूझाल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये 
वा त्यादरम्यान तनदशफनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मनोरुग्ालयात रुग्ाींचा सातत्यान ेमतृ्यू होण्याची कार्े काय आहेत, 
(३) असल्यास, सदर प्रकर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानुसार शासनान ेको्ती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (२५-०६-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर मतृ्यू हे नैसचगफक मतृ्य,ू ह्रदयाच ेपवकार, रु्र्साींच ेपवकार, क्रकडनीच ेपवकार इत्यादी 
पवपवध कार्ाींमुळे झालेले आहेत. 
(३) व (४) जजल्हा न्यायाधीश याींच े अध्यक्षतेखाली अभ्यागत सममतीपुढे या सवफ मतृ्युचा 
तपशील सादर केला आहे. तसचे सदरकालावधीत मतृ्य ू झालेल्या मनोरुग्ाींच े पोलीस व 
दींडाचधकारी कायाफलयामार्फ त इन्क्वेस्त्् पींचनामा करुन शासकीय वदै्दकीय महापवद्दालय, नागपूर 
येथे शव पवच्छेदन करण्यात आले आहे. त्यामुळे स्त्वतींत्र चौकशी करण्यात आली नाही. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

पालघर जजल्हयासह राज्यातील इतर जजल्हयात आटदवासी जनतेच्या आरोगयािररता  
मांजूर िरण्यात आलेल्या ननधीमध्ये झालेलर गैरव्यवहार 

  

(३१)  १३१९५५ (११-१२-२०१८).   श्री.शाांताराम मोरे (मभवांडी ग्रामीण) :   सन्माननीय 
सावगजननि आरोग य व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जजल्हयासह राज्यातील इतर जजल्हयात सन २०१६-१७ व २०१७-२०१८ या 
कालावधीमध्ये आटदवासी जनतेच्या आरोगयाकररता मींजूर करण्यात आलेल्या तनधीचा योगय 
प्रकारे वापर न झाल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशफनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तनधीमधून खरेदी करण्यात आलेली औषध ेतसेच आरोगय दवाखाने अपू्फ 
असल्याच ेदेखील तनदशफनास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील आटदवासी जनतेच्या आरोगयाकरीता मींजूर करण्यात आलेल् या 
तनधीमध्ये गैरव्यवहार झालेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार पालघर जजल्हयासह 
राज्यातील इतर जजल्हयात आटदवासी जनतेच्या आरोगयासाठी मींजूर तनधीमध्ये गैरव्यवहार 
कर्ा-या सींबचधतावर को्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (१०-०७-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 पालघर जजल्हा पररषदेकरीता आटदवासी उपयोजना सन २०१६-१७ व २०१७-१८ मध्ये 
प्राप्त अनुदानापकैी कमी खचफ झाल्याचे टद.२४.०८.२०१८. रोजीच्या जजल्हा तनयोजन सममती 
बैठकीमध्ये मुददा चचसे आला आहे. परींत ुराज्यातील पालघर जजल्हयासह सवफ १६ आटदवासी 
जजल्हयाींकरीता मींजूर करण्यात आलेला तनधी आटदवासी के्षत्रातील आरोगय सींस्त्थाींकरीता औषधी 
खरेदी व सदर के्षत्रातील सींस्त्थाींची बाींधकामे व दरुुस्त्तीकरीता वापरण्यात आलेला आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
 सदर तनधीतून आटदवासी के्षत्रातील आरोगय सींस्त्थाींकरीता औषधी खरेदी करण्यात 
आली आहे. पवत्त पवर्ागाच्या टद.१७.०१.२०१७ च्या शासन आदेशान्वये रु.०.५० लक्ष पेक्षा 
जास्त्त रक्कमेच्या खरेदीस तनबधं असल्याने, ई-तनपवदेस प्रततसाद न ममळाल्याने सदर औषधी 
खरेदी पु्फ होऊ शकली नाही. परींतु सन २०१६-१७ च्या अखचीत तनधीतून सन २०१७-१८ या 
वषाफत जजल्हास्त्तरावरुन व मेससफ हार्कीन बायोर्ामाफ याींचकेड े खरेदीचे अचधकार गेल्यामळेु 
त्याींचेमार्फ त औषधी खरेदी करण्यात आलेली आहे. आरोगय सींस्त्थाींच्या बाींधकामास मींजूर 
असलेला तनधी बाींधकाम पवर्ागास वगफ केला जातो. 
 तरी कामाींच्या तनपवदा प्रिीयेस पवलींब झाल्यान,े बाींधकामाचे कायाफरींर् आदेश उशीरा 
पू्फ झाल्यान ेआरोगय सींस्त्थाींची बाींधकामे अपू्फ असल्याच ेतनदशफनास आले आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
 आटदवासी जनतेच्या आरोगयाकरीता मींजूर करण्यात तनधीमध्ये गैरव्यवहार झाल्याच े
तनदशफनास आलेले नाही. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

मांगी बु. (ता.राजुरा, जज.चांद्रपूर) येथील देवाडा प्राथममि आरोगय िें द्राअांतगगत भरारी 
पथिास मांजुरी देण्यासंदर्ातर्ील ननववदा प्रक्रियेबाबर् 

  

(३२)  १३२७०३ (११-१२-२०१८).   अॅड.सांजय धोटे (राजूरा) :   सन्माननीय सावगजननि 
आरोग य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मींगी बु. (ता.राजुरा, जज.चींद्रपरू) येथील देवाडा प्राथममक आरोगय कें द्राींतगफत ये्ा-या र्रारी 
पथकास मींजुरी टदल्यानींतर याबाबतची तनपवदा प्रक्रिया पु्फ झाली नसल्यान ेतपास्ी प्रक्रिया 
थाींबल्यामळेु कुपोषीत बालकाच्या शोध मोहीमेस पवलींब होत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, र्रारी पथकाच े वाहन तथा वैद्यक्रकय अचधका-याींची तनयुक्ती केल्यानींतर ही 
पींचायत सममती अींतगफत तनपवदा काढण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) तसेच, तनपवदा प्रक्रिया पु्फ करताींना शासक्रकय सुट्टया लक्षात घेवुन तनपवदा ऑगस्त्् 
मटहन्यात काढण्यात आला परींत ुआज पयतं तनपवदा तपास्ी केलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, आटदवासी बहुल के्षत्रातील कुपोषीत बालकाींना, गरोदर माता व औषध पुरवठा 
करण्यास पवलींब होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली काय व त्याअनुषींगाने को्ती कायफवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबनाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (१०-०७-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
     चींद्रपुर जजल्हयातील राजुरा पींचायत सममती अींतगफत मींगी बु. येथील र्रारी पथकामध्ये 
डॉ.सुजाता मळेु याींची प्रथम तनयकु्ती टदनाींक ०५/०९/२०१७ त े३१/०३/२०१८ या कालावधीसाठी 
करण्यात आली होती. त्यानींतर टदनाींक ०४/०४/२०१८ ते ३१/०३/२०१९ या कालावधीसाठी त्याींना 
पुनतनफयुक्ती देण्यात आली. परींतू डॉ.सुजाता मुळे याींनी राजीनामा टदल्याने ररक्त पदावर 
डॉ.माधुरी वैदय याींची टदनाींक १०/०७/२०१८ ते ३१/०३/२०१९ या कालावधीसाठी तनयुक्ती 
करण्यात आली असून र्रारी पथकाकडून तनयममत बालके, गरोदर माता व स्त्तनदा माता याींची 
तपास्ी व उपचार करण्यात येतात. 
(२) र्रारी पथकाकरीता र्ाडतेत्वावरील वाहने लावण्यासाठी टदनाींक १०/०८/२०१८ रोजी सममती 
गठीत करुन तालुका आरोगय अचधकारी कायाफलयाकडून व पींचायत सममती स्त्तरावरुन तनपवदा 
प्रक्रिया करण्यात आली आहे. 
(३) र्रारी पथकाकरीता र्ाडतेत्वावरील वाहन े लावण्यासाठी तालुका आरोगय अचधकारी 
कायाफलयाकडून व पींचायत सममती स्त्तरावरुन तनपवदा प्रक्रिया करण्यात आली आहे. तसेच सदर 
तनवीदाींची तपास्ी करण्यात आली असून, र्ाडतेत्वावरील वाहन र्रारी पथकास पुरपवण्यात 
आले आहे. 
(४) र्रारी पथकास वाहन उपलब्ध असून औषधाींसाठी जजल्हास्त्तरावरुन प्रती पथक दरमहा 
२०००/- रु.प्रमा्े पींचायत सममती स्त्तरावर पवतररत करण्यात आलेले आहेत. तसेच आवश्यक 
अस्ारी औषध े प्रा.आ.कें द्रामार्फ त उपलब्ध करुन देण्यात येतात व त्याद्वारे आरोगय सेवा 
पुरपवल्या जातात. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

 
___________ 
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बीड व नाांदेड जजल्हयात ववजाांच्या िडिडाांसह जोरदार पाऊसामुळे  

नुिसान झालेल्या निुसानग्रस्ताांना मदत देण्याबाबत 
  

(३३)  १३५४०० (११-०७-२०१९).   श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :   सन्माननीय मदत व पुनवगसन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठवाडयातील जजल्हयात पवजाींच्या कडकडाींसह जोरदार पाऊस झाल्यामुळे बीड व नाींदेड 
जजल्हयात अींगावर पवज पडून दोन ज्ाींचा मतृ्यु झाला, तसेच काही पररसरात गारपी्ही 
झाल्याने आींबा, र्ाजीपाला, र्ळबाग याींचे नकुसान झाले असुन शतेातील पशुधनाचेही नुकसान 
झाल्याचे टदनाींक १७ एपप्रल, २०१९ रोजी वा त्यासुमारास तनदशफनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नाींदेड शहरातील चैतन्यनगर, व्हीआयपी रस्त्ता, तरोडा, पावडवेाडी नाका आदी 
र्ागात झाडाींच्या र्ाींदया तु्ून वीजवाटहन्याींवर पडल्याने वीजपुरवठा खींडडत झाल्यामळेु 
सींबींचधत महापवतर्कडून काही टदवसाींपासून सुरु असलेल्या बोगस कामाचे स्त्वरुप तनदशफनास 
आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी करुन नुकसानग्रस्त्ताींना मदत करण्यासह बोगस काम 
कर्ाऱ्या सींबींचधतावर को्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमुख (१४-०८-२०१९) : (१) माहे एपप्रल, २०१९ मध्ये झालेल्या अवकाळी पाऊस 
व गारपी्ीमुळे औरींगाबाद पवर्ागातील टहींगोली, नाींदेड, बीड, लातूर व उस्त्मानाबाद 
जजल््याींतील बागायत पपकाींखालील एकू् ४६.९० हेक््र के्षत्राचे व र्ळपपकाींखालील एकू् 
६४४.१९ हेक््र के्षत्राचे ३३ ्क्क्याींपेक्षा जास्त्त नकुसान झाले असल्याचे टदसून आले. शासनपत्र 
टदनाींक २३.०४.२०१९ अन्वये माहे एपप्रल, २०१९ मध्ये राज्यात गारपी्ीमळैु शेततपपकाींच्या / 
र्ळपपकाींच्या झालेल्या नुकसानीबाबत सींयुक्त पींचनामे करुन सींयुक्त स्त्वाक्षरी अहवाल 
शासनास सादर करण्याच्या सूचना के्षत्रीय अचधकाऱ्याींना देण्यात आल्या आहेत.  
 माहे एप्रमल, २०१९ मध्ये बीड व नाींदेड जजल््यात एकू् ८ व्यक्तीींचा मतृ्यू झाल्याच े
टदसनू आले. सदर मतृ व्यक्तीींच्या वारसाींना शासन तन्फय टदनाींक १३.०५.२०१५ मधील 
तरतूदीींनुसार प्रत्येकी र. ४ लक्ष प्रमा्े मदत वा्प करण्यात आलेली आहे. 
 माहे एपप्रल, २०१९ मध्ये बीड व नाींदेड जजल््यात एकू् ४२ जनावराींच्या मतृ्य ू
झाल्याच े टदसून आहे. सदर मतृ जनावराींच्या मालकाींना शासन तन्फय टदनाींक १३.०५.२०१५ 
मधील तरतूदीींनुसार मदत देण्यात आली आहे. 
(२) व (३) नाींदेड शहरात टदनाींक १७.०४.२०१९ रोजी वादळी वारा व पवजाींच्या कडकडासह 
झालेल्या पावसामुळे व्हीआयपी रोड पवसावा गाडफनजवळ ३३ केव्ही सीआरसी वाटहनीवर 
मुळासहीन झाल उन्मळून पडल्यामुळे औद्योचगक वाहत उपकें द्रातील पवद्युत पुरवठा १७.१० त े
००.१५ वाजेपयतं बींद होता. सदर झाड वीज पवज वाटहनीवरुन सींपू्फत: काडून घेतल्यानींतर 
वीज पुरवठा सुरळीत चाल ूझाला. वादळी वारे व जोराचा पाऊस १७.१० त े१८.०० वाजेपयेंत 
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होते. चैतन्यनगर तरोडा व पावडवेाडी नाका आदी र्ागत सदर वादळी वारा व पावसाच्या 
कालावधीत वीज पुरवठा खींडीत झाला होता. त्यानींतर लगेच वीज पुरवठा सुरळीत झाला व 
सदर घ्नेमुळे वीज ग्राहकाींच ेको्त्याही प्रकारच ेनुकसान झालेले नाही. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

िासराळी (ता.बबलोली, जज.नाांदेड) येथील शासिीय बीजगुणन िें द्रात पेरणीअभावी 
लागवडीयोगय जमीन ओस पडून असल्याबाबत 

  

(३४)  १३५४०१ (१५-०७-२०१९).   श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कासराळी (ता.बबलोली, जज.नाींदेड) येथील शासकीय बीजगु्न कें द्रात पेर्ीअर्ावी ७४ 
हेक््र लागवडीयोगय जमीन ओस पडली असल्याचे माहे माचफ, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदशफनास आले, हे खरे आहे काय, 
 (२) असल्यास, उक्त कें द्रातील तालुका र्लोत्पादन अचधकारी हे पद कमी करण्यात आले 
असुन कृपष पयफवेक्षकच कें द्राच ेकाम पाहतात,  मात्र सध्या या कें द्राची वाताहत झाााली असुन 
या पवर्ागाशी सींबींचधत या कें द्राकड े दलुफक्ष करीत असल्याने ५० हेक््र के्षत्रात लागवड केली 
नसल्यान ेया पडीक जममनीत बार्ळीची व का्ेरी झाड ेवाढल्यान ेया पररसरात बार्ुळवनाच े
रुप आले असुन हे कें द्र नामशेष होण्याच्या मागाफवर आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकर्ी शासनान े चौकशी करुन कासराळी येथील ७४ हेक््र 
लागवडीयोगय जमीनाचा वापर परे्ीसाठी करण्याबाबत को्ती कायफवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
डॉ. अननल बोंड े(१४-०८-२०१९) : (१) हे खरे नाही.  
(२) व (३) टदनाींक १ जलु ै २००९ पासून शासनान े र्लोत्पादन अचधकारी हे पद 
आकृतीबींधानुसार कमी करुन कृपष पयफवेक्षक याींच्याकड ेतालुका बीजगु्न कें द्र प्रके्षत्राचे काम 
सोपपवण्यात आलेले आहे.  
 या प्रके्षत्रावरील एकू् ८१.४४ हेक््र के्षत्रावर सन २०१८-१९ मध्ये २३.५० हेक््र 
के्षत्रावर खरीपाच ेबीजोत्पादन कायफिम घेण्यात आले. यामध्ये सोयाबीन २०.०० हे. उडीद १.५० 
हे. आण् तूर २.०० हे. पेर्ी केली असून पावसाअर्ावी रब्बी बीजोत्पादन कायफिम घेता 
आलेला नाही. तसेच, र्ळरोपवाट्के अींतगफत नपवन मातवृकृ्ष एकू् २.५० हे. के्षत्रावर लागवड 
करण्यात आले आण् १.०० हे. के्षत्रावर हायब्रीड नेपीयर गवताची लागवड करण्यात आलेली 
आहे.  
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 सन २०१९-२० मध्ये खरीप हींगामात ४०.०० हे. के्षत्रावर बीजोत्पादन  कायफिमाच े
तनयोजन करण्यात आले होते, त्यापैकी  ३५.२० हेक््र के्षत्रावर प्रत्यक्ष पेर्ी करण्यात आलेली 
आहे तसचे र्ळबाग योजनअेींतगफत कलमे/रोपाींच ेमोठ्या प्रमा्ात उत्पादन करण्यात येत आहे. 
 सदर उत्पाटदत कलमे/रोपे मग्रारोहयो र्ळबाग योजना व र्ाऊसाहेब रु्ीं डकर र्ळबाग 
योजनेअींतगफत तालुक्याच्या माग्ीप्रमा्े कलमा/रोपाींचे पूरवठा करण्याचे तनयोजन करण्यात 
आलेले आहे.  
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईमधील गोवर रुबेला लसीिरणाबाबत 
  

(३५)  १३५५५० (१५-०७-२०१९).   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाग), डॉ.भारती लव्हेिर (वसोवा), 
श्रीमती ननमगला गाववत (इगतपरूी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांटदवली), प्रा.वषाग गायिवाड (धारावी), श्रीमती मांदा म्हात्र े
(बेलापूर), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), अडॅ.यशोमती ठािूर (नतवसा), 
श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.भारत भालिे 
(पांढरपूर), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर) :   सन्माननीय सावगजननि आरोग य व िुटुांब 
िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबईमध्ये टदनाींक २७ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास गोवर आण् रुबेला लसीकर् 
करण्यात आले असनु सुमारे ८२ ्क्के लसीकर् पू्फ झाले असून पाच लाख बालके अजनूही 
लसीकर्ाच्या प्रततके्षत असल्याच ेमाहे रे्ब्रुवारी, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशफनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ायखळा, कुलाफ (पजश्चम) आण् चेंबूर गोवींडी या र्ागातील काही शाळा 
अजूनही लसीकर् करुन घेण्यास तयार नसुन वाींदे्र व साींतािुझमधील काही शाळाींमध्ये 
लसीकर् करण्यास पालकाींचा पवरोध असल्याच ेतनदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गोवर रुबेला लसीकर्ामळेु राज्यात क्रकती लहान मुलाींना बाधा होऊन मतृ्य ू
झाला असुन सदर रुबेला लस ही कें द्र शासनाकडून राज्य शासनाला पुरपवण्यात आली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकर्ी शासनाने चौकशी करुन लसीकर् करुन न घे्ाऱ्या सींबींचधत 
शाळाींवर को्ती करवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (१९-०७-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
   गोवर रुबेला मोटहमेत २२६७३६५ मुलाींना मुींबई महानगरपामलकेतरे् लसीकर् करण्यात 
आले. महाराषर शासनान ेगोवर रुबेला मोटहमेत मुींबई महानगरपामलकेला टदलेल्या उटद्दष्ानूसार 
मुींबईमध्ये एकू् ९०.१ % उटद्दष् पू्फ झाले आहे. 
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(२) अींशत: खरे आहे. 
 मुींबईतील काही शाळाींना रुबेला लसीकर् करण्यास नकार टदला होता. त्या शाळेंच े
योगय तऱ्हेने समुपदेशन केल्यानींतर सदर शाळाींनी लसीकर् सत्र आयोजजत करण्यास होकार 
टदला. परींतु, काही शाळाींनी मोटहम सींपेपयतं लसीकर् करण्यास नकार टदला. तसेच काही 
शाळेतील पालकाींनी गोवर रुबलेा लसीकर् करण्यास नकार टदला ही बाब खरी आहे. 
(३) मुींबईसह राज्यामध्ये गोवर रुबेला लसीकर्ामुळे एकही लहान मुलाींना बाधा होऊन मतृ्य ू
झालेला नाही. सदर लस कें द्र शासनाकडून पुरपवण्यात आली आहे. 
(४) टद.२०/१२/२०१८ रोजी मा.आरोगय मींत्री याींच्या अध्यक्षतेखाली मुींबई येथ ेमौलवी/ धमफगुरु, 
लोकप्रतततनधी याींची बैठक आयोजजत करण्यात आली व यामध्ये गोवर-रुबेला लसीचे महत्व 
समजावून साींगण्यात आले. तसचे त्याींना मागफदशफन करण्यात आले की त्याींच्या र्ागातील 
लसीकर्ास नकार दे्ाऱ्या पालकाींना लसीकर्ाच े महत्व प्वून लसीरकर्ास प्रवतृ्त 
करण्यात याव.े राज्यस्त्तरावरुन मशक्ष् पवर्ागाींतगफत नकार दे्ाऱ्या शाळाींमधील मशक्षकाींना 
सहतनयींत्र् अचधकारी म्ह्ून नेमण्यात आले व या मशक्षकाींच्या मदतीन े पालकाींच े
लसीकर्ाबाबतच्या गैरसमज दरू करण्याबाबत प्रयत्न करण्यात आले व लसीकर् करण्यात 
आले आहे. 
 जागततक आरोगय सींघ्नेचे प्रतततनधी, IAP/ IMA/रो्री क्लबचे सदस्त्य याींनी नकार 
दे्ाऱ्या र्ागात/शाळाींमध्ये जाऊन लसीकर्ाच े महत्व समजवनू साींचगतले. राज्यस्त्तरावरुन 
प्रमसध्द पत्रकाची छपाई करण्यात आली. तसेच वेगवेगळया प्रमसध्दी माध्यमातून व्यापक 
प्रमा्ात प्रमसध्दी करण्यात आली. उदा.प्रादेमशक व इींग्रजी वतृ्तपत्रात सदर मोटहमेची जाटहरात, 
रेल्वे गाडयाींवरती जाटहरात, रेडडओ वाटहनीवरुन कायफिम प्रमसध्दी, रेल्वे फ्लायओवर पुलावर 
जाटहरात, पोस्त््सफ, बॅनसफ, माटहती पत्रके इ. तसचे AEFI Kit सवफ लसीकर् कें द्राींवर उपलब्ध 
करुन देण्यात आल्या. तसेच IAP च्या सहकायाफन े AEFI Management Centers तयार 
केले. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

हाजीअली (मुांबई) येथील समुद्र किनाऱयाजवळच्या लोटस जेट्टीची दरुुस्ती िरण्याबाबत 
  

(३६)  १३५७८७ (०५-०७-२०१९).   श्री.सुननल मशांदे (वरळी) :   सन्माननीय मत्स्यवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हाजीअली (मुींबई) येथील समुद्र क्रकनाऱ्याजवळच्या लो्स जेट्टीची दरुुस्त्ती व 
पवस्त्तारीकर्ासाठी तातडीने तनधी उपलब्ध करून देण्याची माग्ी स्त्थातनक लोकप्रतततनधीींनी 
लेखी तनवेदनाद्वारे मा.राज्यमींत्री, मत्स्त्यपवकास याींचकेड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार व सदरहू माग्ीच्या अनषुींगाने जेट्टीच्या दरुुस्त्ती व 
पवस्त्तारीकर्ासाठी आवश्यक तनधी तातडीने उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाने को्ती 
कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कार्े काय आहेत ? 
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श्री. महादेव जानिर (०७-०८-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 स्त्थातनक लोकप्रतततनधी याींनी मा. पालकमींत्री, मुींबई शहर याींचेकड े जजल्हा वापषफक 
योजनेतून टद.२१.०२.२०१९ च्या पत्राव्दारे तनधी उपलब्धतेची माग्ी केली आहे.  
(२) होय.  
(३) जजल्हा वापषफक योजनेंतगफत मजच्छमार बींदराचा पवकास कर्े योजनेंतगफत अनुजे्ञय 
कामाींमध्ये दरुुस्त्तीींच्या कामाींचा समावेश नसल्यान ेलोट्स जेट्टीच्या दरुुस्त्तीच ेकाम हाती घेता 
येत नाही. परींत ू जेट्टी पवस्त्तारीकर्ाचे काम जजल्हा वापषफक योजना सन २०१९-२० मध्ये 
प्रस्त्तावीत करण्यात येईल.  
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

वरळी (मुांबई) येथील मुख्य दगुधशाळा, सांलगन इमारती, प्रशासिीय इमारतीसह 
ननवासस्थानाांच्या इमारतीच्या दरुुस्तीबाबत 

  

(३७)  १३५९५० (०१-०७-२०१९).   श्री.सुननल मशांदे (वरळी) :     सन्माननीय दगु धवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वरळी (मुींबई) येथील मखु्य दगुधशाळा, सींलगन इमारती, प्रशासकीय इमारतीसह 
तनवासस्त्थानाींच्या इमारतीींची सावफजतनक बाींधकाम पवर्ागाकडून सींरचनात्मक पररक्ष् 
(Structural Audit) करण्यात आले असून सदरहु इमारती नादरुुस्त्त जस्त्थतीत असल्याच े
आढळून आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींरचनात्मक पररक्ष् अहवालानुसार या इमारतीींची सींरचनात्मक दरुुस्त्ती व 
मजबूतीकर् केल्यास १० त े१५ वषे इमारतीींच ेवयोमान वाढू शकते, तसेच प्रत्येक ३ वषाफनींतर 
इमारतीींची सपवस्त्तर पाह्ी व सींरचनात्मक पररक्ष् करण्याबाबत परीक्ष् अहवालात नमुद 
केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वरळी येथील या इमारतीींच्या आवश्यक दरुुस्त्तीसाठी सन २०१८-१९ च्या 
अथफसींकजल्पय अींदाजात रु.३.३४ को्ीची तरतूद करण्यात आली असली तरी सदरहू तरतूद या 
इमारतीींच्या दरुुस्त्तीसाठी पुरेशी नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या इमारतीींच्या दरुुस्त्ती व मजबतुीकर्ासाठी अततररक्त तनधी उपलब्ध करून 
देण्याबाबत शासनान ेको्ती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव जानिर (२१-०८-२०१९) : (१) अींशत: हे खरे आहे. 
(२) होय हे खरे आहे. 
(३) व (४) सन २०१८-१९ दरम्यान सदर दरुुस्त्तीसाठी रु. ४.२१ को्ी इतका तनधी उपलब्ध 
करुन देण्यात आला आहे. त्यानींतरही तनधीच्या आवश्यकतेनुसार पुढील कायफवाही करण्यात 
येईल.  
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
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राज्यातील शतेि-याांच्या दधुाला २५ रुपये दर देण्याबाबत 
  

(३८)  १३७४१५ (०५-०७-२०१९).   श्री.आमसफ शखे (मालेगाांव मध्य), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांटदवली) :   सन्माननीय 
दगु धवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात दधू पावडरचा दर १९० रुपयाींवर असतानाही दधु सींघ व दधू पावडर उत्पादक 
शेतक-याींच्या दधुाला २५ रुपयाींऐवजी २० रुपये दर देऊन त्याींच े आचथफक नुकसान करीत 
असल्याच ेमाहे माचफ, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशफनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकर्ी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार सींबींधीत दधु सींघ व दधू पावडर 
उत्पादक याींच्यावर कारवाई करुन शतेक-याींच्या दधुाला २५ रुपये दर देण्याबाबत शसनाने 
को्ती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव जानिर (०५-०८-२०१९) : (१) व (२) शासनाने टद.१/८/२०१८ ते टद.३१/१/२०१९ या 
कालावधीमध्ये प्रतत मल्र रु.५/- असे अनुदान व टद.१/२/२०१९ ते ३०/४/२०१९ या कालावधीत 
रु.३/- प्रतत मल्र अनुदान दधु उत्पादकाींसाठी मींजूर केले होते. सदर अनुदानासह ३.५ व ८.३ 
या गु्प्रतीच्या दधुासाठी रु.२५/- प्रतत मल्र असा खरेदी दर देण्याच े बींधन दगुध 
प्रकल्पधारकाींवर घालण्यात आले होते. शासनाच्या या योजनेत ज्या दगुधप्रकल्पधारकाींनी 
सहर्ाग नोंदपवला आहे त्या दगुधप्रकल्पधारकाींनी दधु उत्पादकाींना प्रतत मल्र रु. २५/- असा 
खरेदी दर टदला असून त्याबाबतची खातरजमा करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  
मेळघाटातील (जज.अमरावती) आटदवासीांच्या आरोगयासाठी ॲम्ब्युलन्स सेवा सुरु िरण्याबाबत 

  

(३९)  १३७६२९ (१२-०७-२०१९).   प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे), अॅड.यशोमती ठािूर 
(नतवसा), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.डी.पी.सावांत 
(नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय सावगजननि आरोग य व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जजल्हयातील मेळघा्ातील दगुफम र्ागातील आटदवासीींना जलदगतीने आरोगय 
सेवा ममळण्यासाठी बाईक ॲम्ब्यलुन्स सुरु करण्यात आली असुनही या बाईक ऑम्ब्युलन्स 
पडुन असल्याच ेटदनाींक २२ एपप्रल, २०१९ रोजी वा त्यासुमारास तनदशफनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, आरोगयसेवा पवर्ागाने छत्तीसगड राज्याच्या धतीवर मळेघा्ात बाईक 
ऑम्ब्युलन्स सेवा सुरु केल्यामळेु े्ंर्ुपाडा, व्हा्कुीं र्, बैरागड व हररसाल येथील प्राथममक 
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आरोगय कें द्रात आटदवासीींच्या आरोगय सेवेकररता ऑम्ब्युलन्स उपलब्ध करुन देण्यात आल्या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या अॅब्युलन्स सध्या पडुन असल्याने मेळघा् मधील दगुफम र्ागातुन रुग्ाना 
सींबींचधत प्राथममक आरोगय कें द्रात आ्ुन त्याींच्यावर पुढील उपचार कर्े आटदवासी व इतरही 
नागररकाींना गैरसोयीचे होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन अमरावती जजल्हयातील मळेघा्ातील 
आटदवासीींना आरोगय सेवा ममळण्यासाठी ऑम्ब्युलन्स सेवा सुरु करण्याबाबत को्ती कायफवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (१७-०७-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
      अमरावती जजल््यामध्ये ५ बाईक ॲम्ब्युलन्स कायफरत असून त्यापैंकी ३ बाईक 
ॲम्ब्युलन्स सध्या चालू जस्त्थतीत आहेत. तर े्ंर्ूसोंडा व का्कुीं र्, या टठका्च्या २ बाईक 
ॲम्ब्युलन्स टदनाींक ०९/०४/२०१९ पासून ईमरजेन्सी मेडीकल ्ेकतनशन नोकरी सोडून 
गेल्यामुळे बींद आहेत.    
(२), (३) व (४) महाराषर राज्यामध्ये मो्ार बाईक रुग्वाटहका सेवा टद.०२/०८/२०१७ पासून 
सुरु करण्यात आली आहे. सद्यजस्त्थतीमध्ये ३० मो्ार बाईक रुग्वाटहकेद्वारे एकू् १९,९०२ 
रुग्ास सेवा देण्यात आली आहे. सद्यजस्त्थतीत ३० रुग्वाटहकाींपैंकी २८ रुग्वाटहका 
सुजस्त्थतीत सुरु आहेत. 

अ.क्र. बाईि रुगणवाटहिा क्र. रुगणवाटहिा स्थान सेवा टदलेल्या रुगणाांची सांख्या 
१ MH१२QL६४१९ बैरागड १४३० 
२ MH१२QL६४२३ हथरु १७६ 
३ MH१२QL६४१३ े्ंर्ुसोंडा १४१ 
४ MH१२QL६४१८ हरीसाल ३१५ 
५ MH१२QL६४२१ का्कुीं र् ३९४ 

 उपरोक्त तक्त्यात नमूद केल्याप्रमा्े रुग्ाींना या रुग्वाटहकेद्वारे सेवा देण्यात 
आलेली आहे. े्ंर्ूसोंडा व का्कुीं र् या टठका्च्या २ बाईक ॲम्ब्युलन्ससाठी ईमरजेन्सी 
मेडीकल ्ेकतनशीयन याींची पदर्रती प्रक्रिया सेवा पुरवठादारामार्फ त सुरु असून लवकरच बाईक 
ॲम्ब्युलन्स सेवा सुरु करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

पराांडा (जज.उस्मानाबाद) मतदारसांघात मांजूर चारा छावण्याांमध्ये  
शेळयामेंढयासाठी परवानगी ममळण्याबाबत 

  

(४०)  १३८१५१ (१५-०७-२०१९).   श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय मदत व पुनवगसन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पराींडा (जज.उस्त्मानाबाद) मतदारसींघात यींदा दषुकाळी पररजस्त्थती तनमाफ् झाली असुन 
जनावराींसाठी चारा छावण्या मींजूर झालेल्या आहेत, हे खरे आहे काय. 
(२) असल्यास, मींजूर झालेल्या चारा छावण्याींमध्ये शळेया मेंढयाींसाठी परवानगी नसल्यामुळे 
शेळया मेंढयाींचे चारा छावण्याीं अर्ावी हाल होत असल्याबाबतच्या लेखी तनवेदनाव्दारे स्त्थातनक 
लोकप्रतततनधीनी शासनाकड ेमाहे मे, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान पवनींती केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकर्ी शासनाने चौकशी करुन पराींडा मतदार सींघातील शेळया 
मेंढयाींसाठी चारा छावण्या तातडीने मींजूर करण्याबाबत को्ती कायफवाही केली वा करण्यात 
येत आहे. 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (२१-०८-२०१९) : (१) होय. 
(२) व (३) महसुल व वन पवर्ाग, शासन पूरक पत्र टदनाींक ३१ म,े २०१९ अन्वये राज्यातील 
सोलापूर, सातारा, साींगली, उस्त्मानाबाद, बीड, जळगाव, पु्े व अहमदनगर या ०८ जजल््यात 
शेळ्या व मेंढयाींसाठी छावण्या सुरू करण्याबाबत तन्फय घेण्यात आला आहे. 
 तसेच महसुल व वन पवर्ाग, शासन पूरक पत्र टदनाींक ३ जनू, २०१९ अन्वये 
उपरोक्त ८ जजल््यासह राज्यातील दषुकाळ घोपषत केलेल्या इतर जजल््यातही शेळ्या व 
मेंढयाच्या छावण्या उघडण्याबाबत तन्फय घेण्यात आला आहे. 
 उस्त्मानाबाद जजल््यात १९ व्या पींचवापषफक पशुग्नेनुसार पराींडा तालुक्यात २०८५५ 
शेळ्या-मेंढयाींची सींख्या असून शेळ्या-मेंढयाच्या छावण्या सुरू कर्ेबाबत सींबींधीत इच्छुक 
सींस्त्था, सहकारी साखर कारखान,े सहकारी खरेदी पविी सींघ, कृपष उत्पन्न बाजार सममती, दधु 
खरेदी पविी सींघ तसेच सेवार्ावी/स्त्वयींसेवी सींस्त्था व इतर सींस्त्था याींचा पररपू्फ प्रस्त्ताव सादर 
कर्ेबाबत सुचना देण्यात आल्या आहेत. परींत ू अद्यापपयतं शेळ्या-मेंढीसाठी छावण्या सुरू 
करण्याबाबतचा एकही प्रस्त्ताव प्राप्त झालेला नाही.  
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात छावण्यातील जनावराांना चारा व पश ुखाद्य देण्याबाबत 
  

(४१)  १३९२९६ (११-०७-२०१९).   श्री.गणपतराव देशमखु (साांगोले) :   सन्माननीय मदत व 
पुनवगसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात छाव्ीतील जनावराींना दररोज वाढीव चारा व एक क्रकलो पशुखाद्य देण्याची 
माग्ी दषुकाळग्रस्त्त र्ागातील शतेकऱ्याींनी माहे मे, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार माग्ीच्या अनुषींगान ेशासनाने को्ती कायफवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कार्े काय आहेत ? 
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श्री. सभुाष देशमुख (२१-०८-२०१९) : (१), (२) व (३) महसुल व वन पवर्ाग, शासन तन्फय 
टदनाींक ४ मे, २०१९ अन्वये दषुकाळी पररजस्त्थती पवचारात घेता दैनींटदन पोष् व्यवजस्त्थत 
होवून चारा छावण्याींमध्ये दाखल हो्ाऱ्या पशुधनाींची रोग प्रततकारक शक्ती आण् उत्पादन 
क्षमता कायम राहण्याकररता त्याींना योगय आहार दे् ेगरजेच ेअसल्यान ेदैनींटदन आहार टहरवा 
चारा, ऊसाच ेवाड,े ऊस हे मोठे जनावराींसाठी १५ क्रक.गॅ्र.वरून १८ क्रक.गॅ्र. व लाहन जनावराींसाठी 
७.५ क्रक.गॅ्र.वरून ९ क्रक.गॅ्र. इतके वाढपवण्यात आले आहे. महसुल व वन पवर्ाग, शासन तन्फय 
टदनाींक २५ जानेवारी, २०१९ अन्वये छाव्ीत दाखल झालेल्या प्रतत मोठया जनावरास १ क्रकलो 
व लहान जनावरास १/२ पशुखाद्य आठवड्यातून ३ टदवस १ टदवसाआड देण्याचा शासन 
तन्फयही शासनान ेघेतला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

नाांदगाव (जज.नामशि) तालुक्यात बोंडअळीमुळे नुिसान झालेल्या  
शेतिऱयाांना निुसान भरपाई देण्याबाबत 

  

(४२)  १३९३४८ (११-०७-२०१९).   श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाव) :     सन्माननीय मदत व 
पुनवगसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नाींदगाव (जज.नामशक) तालुक्यातील सन २०१७ च्या हींगामातील कपाशी पपकावर 
बोंडअळीच्या आिम्ान े नष् झालेल्या पपकाींच े पींचनाम े होऊन शेकडो शेतक-याींना 
शासनामार्फ त देण्यात ये्ा-या आचथफक नुकसान र्रपाईचे अनदुान मींजूर होवून देखील 
अद्यापपयतं तहमसल कायाफलयामार्फ त अनुदान देण्यास टदरींगाई होत असल्यामुळे अनुदानास 
पात्र असलेल्या शेतक-याींमध्ये असींतोष तनमाफ् झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केलेली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आलेले 
आहे, 
(३) असल्यास, त्यानुसार नाींदगाव तालुक्यात बोंडअळीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्याींना 
नुकसान र्रपाई देण्याबाबत शासनाने को्ती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (२१-०८-२०१९) : (१)  (२) व (३) खरीप हींगाम २०१७ मध्ये बोंडअळीच्या 
प्रादरु्ाफवामुळे कापूस पपकाच्या व तुडतुड े रोगाच्या प्रादरु्ाफवामुळे झालेल्या धान पपकाच्या 
नुकसानीकरीता नामशक जजल््यातील नाींदगाव तालुक्यातील अनुदानपात्र शेतकऱ्याींना रक्कम रु. 
३,०८,८७,४६३/- वा्प कर्े आवश्यक होती. त्यापकैी रु. २,८४,३४,८११/- इतक्या रकमेच े
अनुदान लार्ार्थयांच्या बाँक खात्यावर वा्प करण्यात आले. मशल्ल्क अनुदान रु. २४,५२,६५२/- 
बाँक खात्यामध्ये तर्ावत, चुकीच्या बाँक शाखा, चकुीच्या बाँका, वारसाींच ेवाद, मयत खातेदार 
अशा चुका आढळून आल्यान े सदर धनादेश बाँकेकडून परत करण्यात आले त्यामुळे 
शेतकऱ्याींच्या खात्यावर सदर रक्कम जमा झालेली नाही.  ज्या खातेदाराींच्या बाँक खात्यात 
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तर्ावत आढळून आली अशा सवफ सींबींचधत खातेदाराींची सुधारीत माटहती प्राप्त करुन घेण्याची 
कायफवाही सुरु असून, त्यानसुार सींबींचधत शेतकऱ्याींच्या खात्यावर अनुदान जमा करण्याची 
कायफवाही सुरु आहे.  
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

नगर पररषद व नगर पांचायत भागातील शेतिऱयाांना ग्राममण  
भागातील शेतिऱयाांप्रमाणे योजनाांचा लाभ देण्याबाबत 

  

(४३)  १३९४४७ (१०-०७-२०१९).   डॉ.देवराव होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ग्रामी् र्ागातील शतेकऱ्याींना पवपवध योजनाींचा लार् टदला जात असनु नगर पररषद व 
नगर पींचायत र्ागातील शेतकऱ्याींना ग्रामी् र्ागातील शेतकऱ्याींप्रमा्े को्त्याही योजनाींचा 
लार् देत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामी् व शहरी असा र्ेदर्ाव तनमाफ् करून शासन नगर पररषद व नगर 
पींचायत र्ागातील शेतकऱ्याींवर अन्याय करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन नगर पररषद व नगर पींचायत र्ागातील 
शेतकऱ्याींना ग्रामम् र्ागातील शतेकऱ्याींप्रमा्े योजनाींचा लार् देण्याबाबत को्ती कायफवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
डॉ. अननल बोंड े(२०-०८-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 शासनाचे धोर्ानुसार केवळ डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर कृपष स्त्वावलींबन योजना व 
बबरसा मुींडा कृपष िाींती योजना या दोन योजनाींमध्ये नगर पररषद व नगर पींचायत र्ागातील 
शेतकऱ्याींना लार् देण्यात येत नाही. कृपष पवर्ागाच्या इतर सवफ योजनाींमध्ये नगर पररषद व 
नगर पींचायत र्ागातील शेतकऱ्याींना ग्रामी् र्ागातील शेतकऱ्याींप्रमा्े लार् देण्यात येतो. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

साांगली जजल्हयातील दधुाचे दर िमी िेल्यामळेु शेतिऱयाांच ेनुिसान होत असल्याबाबत 
  

(४४)  १३९४५३ (०५-०७-२०१९).   श्री.ववश्वजजत िदम (पलसू िडगेाव), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय दगु धवविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापूर जजल्हा दधू सींघ, गोकुळने गाईच्या दधु दरामध्ये कपात केल्यामुळे साींगली 
जजल्हयातील सवफ दधू सींघानाही गाईच्या दधुाचे दर कमी करावे लागल्यामळेु साींगली 
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जजल्हयातील दधु उत्पादक शेतकरी आचथफक अडच्ीत सापडला असल्याचे तनदशफनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत चौकशी करून साींगली जजल्हयातील दधु उत्पादक शेतकऱ्याींचे   
नुकसान होऊ नये यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत शासनान े को्ती कायफवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव जानिर (०५-०८-२०१९) : (१) कोल्हापुर जजल्हा सहकारी दधु उत्पादक सींघ, 
कोल्हापूर या सींघान े टद.२१/०२/२०१९ ते २०/०५/२०१९ या कालावधीत साींगली जजल्हयातील 
ममरज तालुक्यातील दधु उत्पादकाींच्या ३.५ / ८.५ या गु्प्रतीच्या दधुाकररता रु.२०/- प्रतत 
मल्र टदला होता हे खरे आहे. मात्र टद.२१/०५/२०१९ पासून सदर दर रु.२५/- प्रती मल्र असा 
सदर सींघाकडून देण्यात येत आहे.  तसेच साींगली जजल्हयातील सवफ दधु सींघ टद.२१/०५/२०१९ 
पासुन दधु उत्पादकाींना रु.२५/- प्रती मल्र असा दर देत आहेत. 
(२) साींगली जजल्हयातील सवफ दधु सींघाींनी रु.२५/- प्रतत मल्र असा दधु खरेदी दर दधु 
उत्पादकाींना द्यावा अशा लेखी सुचना पवर्ागीय उप तनबींधक सहकारी सींस्त्था (दगुध), पु्े 
याींच्या मार्फ त देण्यात आलेल्या आहेत व त्याप्रमा्े रु.२५/- असा प्रती मल्र खरेदी दर 
सींघाकडुन देण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

धचांचोशी (ता.खेड, जज.पुणे) येथील गोिुळेवाडी पररसरातील 
शेतिऱयाच्या िुटुांबाला आधथगि मदत देण्याबाबत 

  

(४५)  १३९८६६ (११-०७-२०१९).   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय मदत व 
पुनवगसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) चचींचोशी (ता.खेड, जज.पु्े) येथील गोकुळेवाडी पररसरातील श्री.हररदास महाद ूगोकुळे या 
शेतकऱ्याच्या अींगावर वीज पडून त्याींचा ददैुवी मतृ्य ू झाला असनु त्याींची पत्नी गींर्ीरररत्या 
जखमी झाल्याच ेटदनाींक १६ एपप्रल, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास तनदशफनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, वीज पडून मतृ्य ूझालेल्या शेतकऱ्याच्या कु्ुींबाला तसेच गींर्ीरररत्या जखमी 
झालेल्या मटहलेस उपचारासाठी आचथफक मदत ममळण्याबाबत शासनाकड ेमाग्ी केली असूनही 
अद्यापपयतं शासकीय मदत ममळाली नसल्याचे तनदशफनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकर्ी शासनाने चौकशी करुन गोकुळेवाडी पररसरातील सींबींचधत मतृ 
शेतकऱ्याच्या कु्ुींबाला तसेच गींर्ीर जखमी झालेल्या मटहलेस उपचारासाठी आचथफक मदत 
देण्याबाबत को्ती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कार्े काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देशमखु (१४-०८-२०१९) : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) शासन तन्फय टदनाींक १३.०५.२०१५ मधील तरतदीींनुसार सदर घ्नेमध्ये मतृ्यमूुखी 
पडलेल्या श्री. हररदास महाद ूगोकुळे याींच्या कु्ुींबबयाींना रु. ४ लक्ष एवढी मदत देण्यात आली 
असून, श्रीमती अींजना हररदास गोकुळे व श्रीमती रुपाली बाळासाहेब गोकुळे याींना प्रत्येकी रु. 
१२,७००/- एवढी मदत वा्प करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 

  
अमरावती जजल्हयात चक्रीवादळात नुिसान झालेल्या िेळी उत्पादि 

 शेतिऱयाांना नुिसान भरपाई देण्याबाबत 
  

(४६)  १४१९२५ (११-०७-२०१९).   श्री.ओमप्रिाश ऊफग  बच्च ूिडू (अचलपूर), श्री.ववनायिराव 
जाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.मशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.मोहन फड (पाथरी) :   
सन्माननीय मदत व पनुवगसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) अमरावती जजल्हयात टदनाींक ८ जून, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास झालेल्या चिी वादळात 
नुकसान झालेल्या केळी उत्पादक शतेकऱ्याींना तातडीने नुकसान र्रपाई देण्याची माग्ी 
लोकप्रतततनधीींनी जजल्हाचधकारी, अमरावती याींचेकड ेटदनाींक २९ सप् े्ंबर, २०१८ वा त्यासुमारास 
केली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन शेतकऱ्याींना नुकसान र्रपाई देण्याबाबत 
को्ती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 

(३) नसल्यास, पवलींबाची कार्े काय आहेत ? 

  
श्री. सुभाष देशमखु (२१-०८-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) माहे जून त ेऑगस्त््, २०१८ मध्ये अततवषृ्ीमुळे शेततपपकाींच्या / र्ळपपकाींच्या झालेल्या 
नुकसानीसाठी टदनाींक १० जलुै, २०१९ रोजीच्या शासन तन्फयान्वये अमरावती पवर्ागास रु. 
४३५१.२३ लक्ष  इतका तनधी मींजरू करण्यात आला आहे. त्यात अमरावती जजल््याचा समावेश 
आहे. 
(३) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई आणण ठाण्यातील डअेरीांमध्ये ममळणाऱया म्हशीच्या दधूाच्या  
दरात दोन रुपयाांनी वाढ िेल्याबाबत 

  

(४७)  १४२०६८ (०५-०७-२०१९).   श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.नसीम खान (चाांटदवली), 
प्रा.वषाग गायिवाड (धारावी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्रीमती ननमगला गाववत (इगतपूरी), 
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श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.भारत भालिे 
(पांढरपूर), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर) :   सन्माननीय दगु धवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई आण् ठाण्यातील डअेरीींमध्ये ममळ्ाऱ्या म्हशीच्या दधूाच्या दरात टदनाींक १ एपप्रल, 
२०१९ पासून दोन रुपयाींनी वाढ करण्याचा तन्फय १७०० डअेरी मालक सदस्त्य असलेल्या मुींबई 
ममल्स असोमसएशनन ेघेतल्यामुळे ग्राहकाींना एक मल्र दधूासाठी क्रकरकोळ बाजारात ७० ते ७५ 
रुपये मोजाव ेलागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामुळे ग्राहकाींना दधुासाठी पवपवध टठका्ी वेगवेगळे दर मोजाव ेलागत   
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करुन राज्यात सवफत्र दधूासाठी एकच दर ठेवण्याबाबत 
शासनाने को्ती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव जानिर (०५-०८-२०१९) : (१) मुींबई आण् ठाण्यातील डअेरीमधुन पविी करण्यात 
ये्ा-या म्हशीच्या दधुात टद.०१.०४.२०१९ पासनू रु.२/- प्रततमल्र वाढ करण्याचा तन्फय मुींबई 
ममल्क असोमशएशनने घेतला आहे. हे खरे आहे. 
       मात्र ठा्े जजल्हयातील पररसरात खाजगी तबेल्यातील सद्यजस्त्थतीत म्हशीचे दधू थे् 
ग्राहकाींना रु.६०/- ते रु.६५/- प्रततमल्र दराने पविी होत असुन पवपवध दगुध प्रकल्पाचे पपशवी 
बींद म्हशीच े दधू (६.०/९.०) या गु्प्रतीसाठी पविी दर रु.५५/- त े रु.५६/- प्रतत मल्रच्या 
दरम्यान असल्याच ेतनदशफनास आले आहे. 
(२) व (३) जीवनावश्यक वस्त्त ु अचधतनयम १९५५ मधील तरतुदीनुसार दधुासाठी क्रकमान 
आधारर्ुत क्रकीं मत तनजश्चत करण्याचे अचधकार कें द्र शासनास आहेत. सद्यजस्त्थतीत दधुासाठी 
क्रकमान आधारर्ुत क्रकीं मत तनजश्चत करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे राज्यात दधु खरेदी व 
पविीचे दर हे तनरतनराळे आहेत. दधुासाठी क्रकमान आधारर्ुत क्रकीं मत तनजश्चत करण्याबाबत 
राज्य शासनान ेयापूवीच कें द्र शासनास पवनींती केली असुन यासींदर्ाफत कें द्र शासनान ेअद्यापी 
राज्य शासनास कळपवलेले नाही. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  
चाांदरू रेल्वे, धामनगाव रेल्व,े नाांदगाव खडशे्वर (जज.अमरावती) या तालुक्यात अनतवषृ्ट्टीमळेु 

खरडुन गेलेल्या जममनीसह वपिाांची निुसान भरपाई देण्याबाबत 
  

(४८)  १४२०८५ (११-०७-२०१९).   प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे) :  सन्माननीय मदत व 
पुनवगसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१)  चाींदरू रेल्वे, धामनगाव रेल्व,े नाींदगाव खडशे्वर (जज.अमरावती) या तालुक्यात टदनाींक ९ 
ते ११ जुलै २०१८ या कालावधीत अततवषृ्ीमुळे जमीन खरडुन गेल्याने जममनीचे तसेच पपकाींच े
नुकसान झाले असून पवशेषता: नाींदगाव खडशे्वर तालुक्यात मोठ्या प्रमा्ात नकुसान झाले 
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असल्याच ेप्रशासनाकडून करण्यात आलेल्या सवेक्ष् व पींचनाम्यात आढळून आले असल्याचे 
तनदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर खरडुन गेलेल्या जममनीच े व नकुसान झालेल्या पपकाींच े सवेक्ष् व 
पींचनाम ेकरून नकुसान र्रपाईचा प्रस्त्ताव पवर्ागीय आयुक्त, अमरावती याींच्याकडून टदनाींक 
१९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी वा त्यासुमारास शासनाकड ेसादर केल्याचे तनदशफनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर खरडुन गेलेल्या जममनीचे व नुकसान झालेल्या पपकाींची नुकसानर्रपाई 
देण्याबाबत मा.महसूल मींत्री, प्रधान सचचव, मदत व पुनवफसन याींना टदनाींक २१ रे्ब्रुवारी २०१९ 
रोजी वा त्यासमुारासच्या पत्रान्वये लेखी कळपवले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन चाींदरू रेल्व े , धामनगाव रेल्व े , नाींदगाव 
खडशे्वर या तालुक्यात अततवषृ्ीमुळे खरडुन गेलेल्या जममनीसह पपकाींची नुकसान र्रपाई 
देण्याबाबत को्ती कायफवाही केली वा कर्ार येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कार्े काय आहेत ?   
  
श्री. सुभाष देशमखु (२१-०८-२०१९) : (१), (२) व (३) होय. 
(४) माहे जून त ेऑगष्, २०१८ या कालावधीत अततवषृ्ीमुळे जमीन खरडुन / वाहून गेलेल्या 
के्षत्रासाठी अमरावती जजल््याकरीता रु. ९९.३३ लक्ष इतकी मदत देण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

सोयगाव (जज.औरांगाबाद) तालुक्यातील फळबाग उत्पादि शेतिरी  
दषु्ट्िाळाच्या अनुदानापासनू वांधचत राटहल्याबाबत 

  

(४९)  १४२२६२ (११-०७-२०१९).   श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड) :   सन्माननीय मदत व 
पुनवगसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोयगाव (जज.औरींगाबाद) तालुक्यातील दषुकाळान े नकुसान झालेल्या शेतक-याींना 
जजल्हाचधकारी कायाफलयाकडून नकुसानापो्ी मींजूर झालेल्या तनधीमधून एक को्ी तनधी 
तातडीन े कन्नड तालुक्याला देण्यात आल्याने सोयगाव तालकु्यातील र्ळबाग उत्पादक 
शेतकऱ याींना दषुकाळाच्या अनुदानापासून वींचचत रहाव ेलागल्याच ेमाहे एपप्रल, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदशफनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार सोयगाव तालुक्यातील र्ळबाग 
उत्पादक शेतक-याींना नुकसानपो्ी मींजूर झालेला तनधी तातडीन ेउपलब्ध करुन  देण्याबाबत 
शासनाने को्ती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कार्े काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देशमखु (०८-०८-२०१९) : (१) (२) व (३) हे खरे नाही. 
 औरींगाबाद जजल्हयाकरीता खरीप-२०१८ हींगामातील दषुकाळी पररजस्त्थतीच्या अनुषींगान े
बाचधत शेतकऱ्याींना वा्प करण्यासाठी एकू् रुपये ३७६,७६,१०,०००/- एवढा तनधी औरींगाबाद 
जजल्हयास पवतरीत करण्यात आला होता. 
 औरींगाबाद जजल्हयातील तहमसलदार सोयगाींव याींना रुपये २१,२१,९४,५४०/- इतका 
तनधी पवतरीत केला होता. त्यापैकी तसहमसलदार सोयगाींव याींच्याकड े तयार असलेल्या 
यादीतील २३४५७ बाचधत शेतकऱ्याींच्या बाँक खात्यात रुपये २०,२१,९४,५४०/- इतका तनधी वगफ 
करण्यात येऊन उवफररत रक्कम रुपये १,००,००,०००/- एवढा तनधी बाचधत शेतकऱ्याींच्या यादया 
तयार नसल्याने व प्राप्त तनधी ३१ माचफ पूवी खचफ कर्े आवश्यक असल्याने सदर तनधी 
जजल्हाचधकारी कायाफलयास समपपफत करण्यात आला. तहमसदार वैजापूर याींच्याकड े बाचधत 
शतेकऱ्याींच ेबाँक खात ेिमाींक उपलब्ध असल्यान ेतहमसलदार सोयगाींव याींनी समपपफत केलेला 
तनधी जजल्हाचधकारी, औरींगाबाद याींनी तहमसलदार वजैापूर याींच्याकड ेवगफ केला. 
 सोयगाींव तालुक्यातील र्ळबाग उत्पादक शतेकऱ्याींना अनुदान पवतरीत करण्यासाठी 
तहमसलदार, सोयगाींव याींच्या माग्ीनुसार पवर्ागीय आयुक्त, औरींगाबाद याींच्याकडून प्राप्त 
प्रस्त्तावाच्या अनुषींगान ेऔरींगाबाद पवर्ागास शासन तन्फय शासन तन्फय टदनाींक १५/०७/२०१९ 
अन्वये एकू् रुपये ३९०,२५,३४,०००/- इतका तनधी अथफकल्पीय प्र्ालीद्वारे उपलब्ध करुन 
देण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

िें द्रािडून दषु्ट्िाळननधी ममळण्याबाबत 
  

(५०)  १४३०९४ (१५-०७-२०१९).   श्री.बसवराज पाटील (औसा) :   सन्माननीय मदत व 
पुनवगसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील दषुकाळी पररजस्त्थतीमुळे कें द्र सरकारन ेएकू् २,१६० को्ी रुपयाींचा तनधी मींजुर 
केल्याच ेटदनाींक ८ म,े २०१९ रोजी वा त्यासमुारास तनदशफनास आले असुन त्यापकैी एकू् १११ 
को्ी ८७ लाख रुपये रक्कम मराठवाडा पवर्ागात सुरु करण्यात आलेल्या चारा छावण्याींना 
देण्यासाठी प्रशासनाला देण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दषुकाळी पररजस्त्थती आण् र्ळबागाींसह रब्बी पपकाींच्या झालेल्या नुकसानीच्या 
आधीच्या सरकाराींनी टदलेल्या मदतीच्या तुलनेत सदर मदत अततशय कमी असल्याने राज्य 
सरकार अततररक्त तनधीची माग्ी कें द्र सरकारकड ेकर्ार आहे काय, 
(३) नसल्यास, त्याची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमुख (२१-०८-२०१९) : (१) टदनाींक २० रे्ब्रुवारी, २०१९ च्या पत्रान्वये खरीप 
हींगाम २०१८ मधील दषुकाळासाठी कें द्र शासनान े राषरीय आपत्ती प्रततसाद तनधीमधून रूपये 
४५६२.८८ को्ी इतका मदत तनधी राज्यास मींजूर केला आहे. त्यापकैी राज्यास रूपये ४२४८.५९ 
को्ी तनधी प्राप्त झाला आहे. 
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 राज्यामध्ये दषुकाळी पररजस्त्थतीमळेु सुरू करण्यात आलेल्या चारा छावण्याींना सन 
२०१९-२० मध्ये अथफसींकल्पीत तरतूदीमधून तनधी पवतरीत केला आहे. यामध्ये महसुल व वन 
पवर्ाग, शासन तन्फय ि. एससीवाय-०४/२०१९/प्र.ि.२६/म-११, टदनाींक ४ म,े २०१९ अन्वये 
रूपये १११.८७ को्ी इतका तनधी पवर्ागीय आयुक्त, औरींगाबाद याींना पवतरीत केला आहे.  
(२) खरीप २०१८ दषुकाळाच्या अनुषींगाने कें द्र शासनाने र्रीव तनधी मींजूर केला असल्यान े
अततररक्त तनधीची माग्ी करण्यात आलेली नाही.   
 महसुल व वन पवर्ाग, शासन तन्फय ि. एससीवाय-२०१८/प्र.ि.२३७/म-७, टदनाींक ६ 
जुलै, २०१९ अन्वये राज्यातील रब्बी २०१८-१९ हींगामातील दषुकाळी पररजस्त्थतीच्या अनुषींगान े
सोलापूर जजल््यातील बाशी, उत्तर सोलापूर व चींद्रपूर जजल््यातील बल्लारपूर या ३ 
तालुक्याींसाठी एकु् रूपये ५६.६१ को्ी तनधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.  
(३) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :    

सचचव 
महाराष्ट्र ववधानसर्ा. 

मुांबई.   

__________________________________________________________________ 
मुद्र्पूवफ सवफ प्रक्रिया महाराषर पवधानमींडळ सचचवालयाच्या सींग्क यींत्र्ेवर 

मुद्र्: शासकीय मध्यवती मुद्र्ालय, मुींबई. 


