अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २१२ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
चौथे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

शासिीय रुग्णालयातील रुग्णवाहहिा खाजगी रुग्णालयात ने-आण
िरण्यािररता उपलब्ध िरण्याबाबत
(१)

१९५३९ (१४-०८-२०१५).

श्री.आससफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.असमन पटे ल (मांबादे वी),

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम) :

सन्माननीय साववजतनि

आरोग्य आिण िटां ब ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शासकीय रुग्णालयात तज्ञ डॉक््र उपलब्ध नसल्याने रुग्णाींना खाजगी रुग्णालयात घेऊन
जावे लागते तेव्हा तयाींना रुग्णवाहहका उपलब्ध होत नसल्याने गैरसोय होत असल्याचे माहे मे,
२०१५ रोजी वा तया दरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, रुग्णाींची होणारी गैरसोय पाहता सदरहू शासकीय रुग्णालयातील रुग्णवाहहका
खाजगी रुग्णालयात ने-आण करण्याकररता उपलब्ध करण्याबाबत शासन आवश्यक कायशवाही
करणार वा करीत आहे काय,

(३) नसल्यास, यामागील ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (०२-०८-२०१६) : (१) व (२) हे खरे नाही.
अशा प्रकारची कोणतीही घ्ना घडल्याचे ननदशशनास आलेले नाही. तसेच खाजगी
रुग्णालयात रुग्णाींना ने-आण करण्याबाबत शासनाचे धोरण नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
ऑनलाईन अपांग प्रमाणप्ावर सवव प्रिारच्या अपांगत्वाचे बोधधचह म्ीत िरण्याबाबत
(२)

२०४२९

(३०-०७-२०१५).

गायिवाड (ि्याण पूव)व :

श्री.ओमप्रिाश

ऊफव

बच्चू

िडू

(अचलपूर),

श्री.गणपत

सन्माननीय साववजतनि आरोग्य आिण िटां ब ि्याण मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वव.स. २१२ (2)
(१) ऑनलाईन अपींग प्रमाणपत्रावर सवश प्रकारच्या अपींगतवाचे बोधनचन्ह मुहरितत करण्याबाबत
स्थाननक लोकप्रनतननधी, अचलपूर याींनी हदनाींक ३० एवप्रल, २०१५ रोजी शासनाकडे पत्रादवारे
मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या बाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (०१-०९-२०१६) : (१) सदर पत्र अप्राप्त आहे .
(२) राज्यात ३ डडसेंबर २०१२ पासून सींगणीकीकृत अपींगाचे प्रमाण ननगशममत करण्यात येत
आहे . या प्रमाणपत्रावर जे बोधनचन्ह वापरण्यात यते. ते International symbol of access
या सींस्थेचा असन
ू तयास जागनतक आरोग्य सींघ्नेची मान्यता आहे . या बोधनचन्हाच्या खाली
प्रमाणपत्रावर राज्य शासनाचा गोपनीय क्रमाींक वापरण्यात आलेला आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
जलयक्त सशवार असभयानामध्ये जालना व रतर श्ज््यात गयरहायवहार ा्याबाबत
(३)

२१९१५ (१४-०८-२०१५).

श्री.राहूल िल (दौंड) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसांधारण मां्ी पुढील

(१) राज्य शासनाने हाती घेतलेल्या महतवाकाषी ी जलयुक्त मशवार अमययानाम्ये जालना व
इतर जजल्हयात गैरव्यवहार ााल्याची बाब माहे मे, २०१५ वा तया दरम्यान ननदशशनास आली,
हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, गैरव्यवहार ननयींत्रत्रत करणे व सदर अमययान वेळेत पूणश व्हावे यासा

ववयागीय कृषी सहसींचालकाींना साप्ताहीक प्रगती अहवाल शासनास सादर करण्याचे आदे श
दे ण्यात आले परीं तु तयाकडे सींबींनधत अनधका्याींनी दल
श केले व अहवाल सादर केला नाही,
ु षी 
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, जलयुक्त मशवार अमययान पूणश करण्यासा

शासनाने काय कायशवाही केली

आहे वा करत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम सशांदे (०५-०८-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) जलयुक्त मशवार अमययानअींतगशत गावाींची ननवड जजल्हानधकारी याींच्या अ्यषी तेखालील
जजल्हास्तरीय सममतीच्या मान्यतेने करण्यात येते. सदर अमययानाींतगशत कामाींचे कालब्द

ननयोजन करण्यात आले असन
ू जजल्हास्तरावरुन सींननयींत्रण करुन ननयोजनानस
ु ार कामे ववहीत
कालावधीत पूणश

करण्यात येत आहे.

करण्यात येत असून ाालेल्या कामाींची तपासणी वेळोवेळी पथकाींकडून

वव.स. २१२ (3)

जलयुक्त मशवार अमययानअींतगशत सन २०१५-१६ व २०१६-१७ म्ये अनुक्रमे रु.१६००

को्ी व रु.१०००.०० को्ी ववशेष ननधी ववतररत करण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

अहमदनगर श्ज््यातील नगर तालक्यातील सारोळाबदी येथे जलयक्त सशवार
असभयानातन
ू सरु असले्या िामात अतनयसमतता ा्याबाबत
(४)

२२३९५ (१४-०८-२०१५).

श्री.सशवाजीराव िर्डवले (राहरी) :

मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

अहमदनगर

जजल््यातील

नगर

तालुक्यातील

सारोळाबदी

सन्माननीय जलसांधारण
येथे

जलयुक्त

मशवार

अमययानातन
सुरु असलेल्या कामात अननयममतता असलेल्या कामाची चशकशी करण्याची
ू

मागणी ग्रामस्थाींनी एका ननवेदनादवारे माहे माचश, २०१५ च्या शेवचच्या आ वयायात केली आहे ,
हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर ग्रामस्थाींची मागणीवर शासनाने कोणती कायशवाही केली आहे वा करीत
आहे ,
(३) असल्यास, कायशवाहीचे स्वरुप काय आहे ,
(४) नसल्यास, होणा्या ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम सशांदे (०२-०८-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
तथावप, श्री.तापककरे रा.वाळकी याींनी जलयुक्त मशवार अमययानातील कामाींची चशकशी

करण्याची मागणी केली होती. तसेच मा.ववधानसया सदस्य, राहूरी याींनी तालक
ु ा कृवष
अनधकारी, अहमदनगर याींच्या कायशप्दतीबाबत चशकशी करावी असे ननवेदन शासनास हदले
आहे .

(२) श्री.तापककरे याींच्या तक्रार अजाशच्या अनुषींगाने तालक
ु ा कृवष अनधकारी, अहमदनगर याींनी
चशकशी केली असता सदर काम जमीन मालकाने स्वखचाशने केले असल्याचे आढळून आले
आहे .

तसेच मा.ववधानसया सदस्य, याींच्या तक्रार अजाशच्या अनष
ु ींगाने दषी ता पथकामार्शत

चशकशी करण्यात आली आहे . तयानुसार सारोळा बद्दी येथील कपा्श में् बींडीींग कामाच्या
तपासणीम्ये

मातीकाम

पररमाणाम्ये

तर्ावत

आढळून

आली

आहे .

सदर

प्रकरणी

सींबींधीतावर वसल
ू ीची रक्कम ननजश्चत करण्यात आली असन
ू कारणे दाखवा नो्ीस बजावल्या
आहे त.

सींबींधीत अनधकारी/कमशचारी याींचे अमयवेदने प्राप्त करुन घेण्याची कायशवाही

कायाशजन्वत

असून अमयवेदने प्राप्त ााल्यावर प्रशासककय कायशवाही प्रस्ताववत करण्यात येणार आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

वव.स. २१२ (4)
तथावप, उपरोक्त प्राप्त अजाशच्या अनुषींगाने ववयागीय चशकशी ननयम पुजस्तका चशथी

आवतृ ती १९९१ मधील पररच्छे द ३.१० नूसार जबाबदार अनधकारी/कमशचारी याींचेववरु्द महाराषर
नागरी सेवा (मशस्त व अवपल), १९७९ अन्वये कायशवाही सुरु आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
रामटे ि उपववभागाांतगवत (श्ज.नागपूर) रामटे ि तालक्यात प्रस्ताववत िरण्यात आले्या
जलसांवधवनाच्या वविास िामाांबाबत

(५)

२३०९६

(१७-०८-२०१५).

श्री.र्ड

म्लीिाजन
ूव

रे ड्डी

(रामटे ि) :

सन्माननीय

जलसांधारण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राम्े क उपववयागाींतगशत (जज.नागपूर) राम्े क तालुक्यातील २० व पारमशवनी तालुक्यातील
१३ गावाींम्ये सुमारे १ को्ी ५० लाख रुपयाींची जलसींवधशनाची ववकास कामे माहे मे, २०१५
च्या सम
ु ारास प्रस्ताववत करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या कामाींना सुरुवात करण्यात आली आहे काय व ककती कामे पुणतश वास गेली
आहे ,

(३) असल्यास, उवरीत कामे ककती कालावधीत पूणश होणार आहे काय ?
प्रा. राम सशांदे (०५-०८-२०१६) : (१) हे अींशत: खरे आहे .
पारमशवनी व राम्े क तालुक्यात १५.७९ को्ी रुपयाींची अनुक्रमे ९५ व ६१७ कामे

प्रस्ताववत करण्यात आली आहे त.
(२) होय.

राम्े क तालुक्यातील १६५ व पारमशवणी तालुक्यातील १७ जलसींवधशनाची कामे पूणश

करण्यात आली आहे त.

(३) उवशररत कामे माचश २०१७ पयंत पण
ू श होणे अपेक्षषी त आहे.
___________

पणे श्ज्हा-राष्ट्रीय मीणामीण आरोग्य समशन मीणामीण रुग्णालयात सववधा परववण्याबाबत
(६)

२४२६३ (१७-०८-२०१५).

श्री.सांजय (बाळा) भेगडे (मावळ) :

सन्माननीय साववजतनि

आरोग्य आिण िटां ब ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े जजल्हा-राषरीय ग्रामीण आरोग्य ममशन या योजनेला १० वषश पण
ु श होत असल्याच्या
पाश्वशयूमीवर ग्रामीण सरकारी रुग्णालयाींची जस्थतीचा आढावा घेण्यासा

पुण,े

ाणे, रायगड,

बीड, औरीं गाबाद, सोलापुर या ६ जजल््याम्ये पाहणी करण्यात आली, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

डॉक््र

कमशचारी

ननयममत

वेळेवर

उपजस्थत

रहात

नसल्याची

तक्रारी

ग्रामस्थाींकडून जनसन
ु वाईम्ये करण्यात आल्या आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, डॉक््र, नसश, आरोग्य सेवकाींची अपुरी सीं्या, तसेच तयाींच्यासोबत केलेल्या

कराराींचे नत
ु नीकरण व वेतन वेळेवर अदा करण्यात येत नसल्यामळ
ु े कामावर याींचा पररणाम
होत असल्याचे हदसून आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

वव.स. २१२ (5)

(४) असल्यास, ग्रामीण रुग्णालय व प्राथममक आरोग्य केंरित येथे डॉक््सश व कमशचा्याींना
ननवासस्थाने, पाणी, वीज या मल
ु यूत सुववधा उपलब्ध होण्याच्या ष्ष्ीने शासनाने महतवपुणश
ननणशय घेतला आहे काय, असल्यास ननणशयाचे स्वरुप काय आहे , नसल्यास ववलींबाची कारणे
काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२०-०८-२०१६) : (१) व (२) अींशत: हे खरे आहे.
राषरीय ग्रामीण आरोग्य अमययान अींतगशत सेवाींवर लोकाधारीत दे खरे ख व ननयींत्रण
प्रकल्पातील कायशरत राज्य समन्वय सींस्थेमार्शत आरोग्य यात्रा या नावाने मोहहम राबववण्यात
आली होती. सदर मोहीमेत समाववष् असलेल्या पुण,े
सोलापूर या सहा जजल््यात

ाणे, रायगड, बीड, औरीं गाबाद व

गाव, उपकेंरित, प्राथममक आरोग्य केंरित स्तरावर ममळणा्या एकूण

१५ प्राथममक व महतवाच्या आरोग्य सेवाींच्या हमी सींदयाशत ववश्लेषण करुन लोकसमुहात सींवाद
साधण्यात आला. तयावेळी वैदयकीय अनधकारी वेळेवर उपजस्थत राहत नसल्याच्या तक्रारी
करण्यात आल्या.
(३) अींशत: खरे आहे.

सींबींनधत वैदयकीय अनधकारी व कमशचारी याींना प्राथममक आरोग्य केंरित स्तरावर
बायोमेरीक हजेरी प्रणाली उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेली असन
ू सवश अनधकारी व कमशचा्याींची
हजेरी बायोमेरीक हजेरी प्रणालीत नोंद

े वण्यात येत.े ज्या ह काणी ननयमममत वैदयकीय

अनधकारी, ए एन एम याींची पदे ररक्त आहे त तया ह काणी यारतीय सावशजननक आरोग्य
मानींकानुसार कींत्रा्ी स्वरुपात सेवा उपलब्ध करुन हदल्या जातात. कींत्रा्ी कमशचा्याींच्या
कराराींचे नूतनीकरण वेळेवर करण्यात येत असून तयाींचे वेतन दरमहा १ तारखेला ECS

दवारे

ननयममत अदा करण्यात येते.

(४) ग्रामीण रुग्णालय व प्राथममक आरोग्य केंरित येथे डॉक््सश व स््ार्ला ननवासी राहण्यासा
ज्या ह काणी ननवासी सींकुल बाींधण्यात आले आहे . तेथील ज्या ननवासस्थानाींना पाणी

व वीज

या सुववधा उपलब्ध नाहीत तया ह काणी पाणी, ववज या मूलयूत सुववधा उपलब्ध होण्यासा

दरु
ु स्तीची कामे सरु
ु करण्यात आली आहे त. तयाच प्रमाणे ननवासी सींकुल नसलेल्या ह काणी
ननवासी सींकुल बाींधण्याबाबतची कायशवाही सुरु आहे .

___________
किनवट येथील (श्ज.नाांदेड) लघ ससांचन (जल) उपववभागाच्या िायवक्षे्ातील मेंडिी येथील
मजूराांना १२ वर्ावपासून मजूरी समळालेली नस्याबाबत
(७)

२६७८५ (१७-०८-२०१५).

श्री.हे मांत पाटील (नाांदेड दक्षक्षण), श्री.सभार् साबणे (दे गलूर) :

सन्माननीय रोजगार हमी योजना मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ककनव् येथील (जज.नाींदेड) लघु मसींचन (जल) उपववयागाच्या कायशषी ेत्रातील मेंडकी येथील

पाार तलावाच्या ननमाशण कायाशनींतर रोहयो अींतगशत मजूराींनी केलेल्या कामाची मजूरी १२
वषाशपासून ममळालेली नाही, हे खरे आहे काय,

वव.स. २१२ (6)
(२) असल्यास, या मजूराींना १२ वषाशनींरतही मजूरी न ममळण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, या मजूराींना तातडीने तयाींची मजूर दे ण्यासींदयाशत कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) तसेच यात दोषी असलेल्या शाखा अमययींतयावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयिमार रावल (०७-०९-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) ते (५) या प्रकरणी जजल्हानधकारी, नाींदेड कायाशलयाने तातकाळ पतमयाशदा मागणी केली
नाही.
या प्रकरणी जजल्हानधकारी, नाींदेड याींच्याकडून प्रस्ताव प्राप्त करुन हद.२०.२.२०१६ च्या

शासन ननणशयान्वये जजल्हानधकारी, नाींदेड याींना रु.७४,६००/- इतकी अकुशल पतमयाशदा मींजूर
करण्यात आली व सदर रक्कम तयाींच्याकडे बीडीएसदवारे उपलब्ध करुन दे ण्यात आली.

जजल्हानधकारी कायाशलय व सींबींनधत यींत्रणेने यापैकी रुपये ४९,०४६/- इतकी रक्कम
सींबींनधत मींजूराींच्या बँक खातयावर जमा केली आहे , तर काही मींजूर मयत/स्थलाींतररत

ााल्यामुळे तयाींची रु.२५,५५४/- इतकी मींजूरी अदा करण्यात आली नाही. सदर रक्कम
जजल्हानधकारी कायाशलयाकडून शासनास समवपशत करण्यात आली आहे . या प्रकरणी कोणावरही
जबाबदारी ननजश्चत केलेली नाही.

___________
जलयक्त सशवार असभयानाांतगवत सरु असले्या िामाचा आढावा व पहाणी
िरण्यासाठी नोडल अधधिारी नेमण्याबाबत
(८)

२७४९८ (१७-०८-२०१५).

श्री.जयिमार गोरे (माण) :

सन्माननीय जलसांधारण मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जलयुक्त मशवार अमययानाींतगशत सुरु असलेल्या कामाम्ये मोठ्या प्रमाणात ननकृष्
दजाशचे काम ााल्यास तसेच बींधा्यात गळती सापडल्यास सींबनीं धताींवर र्शजदारी कारवाई

करण्याचा इशारा जजल्हानधकारी, सातारा याींनी हदला असल्याचे माहे मे, २०१५ म्ये वा
दरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, योजनेअींतगशत कामाचा आढावा घेण्यासा

व पाहणी करण्यासा

५ गावाींम्ये

एक नोडल अनधकारी नेमण्याबाबत तसेच ननकृष् दजाशचे काम आढळल्यास तयाींच्यावर क ोर
कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३) अदयाप, कायशवाही केली नसल्यास होणा्या ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम सशांदे (०२-०८-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) जलयुक्त मशवार अमययानाींतगशत कृषी सींबींनधत कामाींची तपासणी करण्यासा

कृषी

पयशवेषी क व कृषी मींडळ अज्कारी आणण जलसींवधशन व जलसींधारणाची कामे तपासणीसा

वव.स. २१२ (7)
कननष

अमययींता / शाखा अमययींता / उपअमययींता याींची ननवड करण्यात आली आहे . तसेच

कामाींची तपासणी करण्यासा

१० त्रयस्थ सींस्थाींची ननवड करण्यात आली आहे . त्रयस्थ

सींस्थेमार्शत आतापयंत ५५०९ कामाींची तपासणी करण्यात आली आहे .
उपरोक्त नमद
ू केलेल्या त्रयस्था सींस्थाींची जलयक्
ु त मशवार अमययानाींतगशत कामाींच्या

तपासणीसा

नेमणूक केल्यामुळे कामे चाींगल्या प्रगतीची होण्यास मदत ााली आहे.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वयद्यिीय अधीक्षि उपश्ज्हा रुग्णालय, हहांगणघाट याांच्याववरुद्ध तक्रारीांमध्ये
वाढ होवूनही शासन िारवाई िरीत नस्याबाबत
(९)

२८८७८ (२१-०१-२०१६).

श्री.ओमप्रिाश ऊफव बच्चू िडू (अचलपूर) :

सन्माननीय

साववजतनि आरोग्य आिण िटां ब ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

वैदयकीय अधीषी क उपजजल्हा

होवन
ू ही शासन

कारवाई

करीत

रुग्णालय

नसल्याने

हहींगण

घा्

याींच्या ववरुद्ध तक्रारीींम्ये वाढ

आींदोलन करण्याबाबत स्थाननक

लोकप्रनतननधी,

अचलपूर याींनी हदनाींक ९ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी शासनास इशारा हदला होता, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (१२-०८-२०१६) : (१) हे अींशत: खरे आहे.
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक २७.०५.२०१५ अन्वये हदलेला तक्रार अजश प्राप्त ाालेला
आहे .

(२) तक्रारीच्या अनष
ु ींगाने डॉ.अननरु्द दे शपाींड,े साथरोग शास्त्रज्ञ, आरोग्य व कु्ुींब कल्याण
प्रमशषी ण केंरित, नागपूर व डॉ.पी.डी.मडावी, जजल्हा शल्य नचककतसक, सामान्य रुग्णालय, वधाश

याींच्या जव्दसदस्य सममतीने चशकशी केली असून डॉ.दे शमख
ु हे म्
ु यालयी राहत नसल्याबाबत
कारणे दाखवा नो्ीस बजावण्यात आली आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
अचलपूर श्ज्हा सामाय रुग्णालयाच्या रमारत बाांधिामाबाबत
(१०)

२८९०६ (२१-०१-२०१६).

श्री.ओमप्रिाश ऊफव बच्चू िडू (अचलपूर) :

सन्माननीय

साववजतनि आरोग्य आिण िटां ब ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अचलपरू उपजजल्हा रुग्णालयाच्या श्रेणी वनधशत करून जजल्हा सामान्य रुग्णालयाचा दजाश
दे वून कु्ीर

रुग्णालय

परतवाडा या

इमारतीम्ये स्त्री

रुग्णालय सुरु

करणे तसेच जजल्हा

सामान्य रुग्णालयाच्या इमारत बाींधकाम याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी, अचलपूर याींनी
शासनाकडे माहे ऑगस््, २०१५ च्या दरम्यान मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. २१२ (8)
(२) असल्यास, हदनाींक ५ ऑगस््, २०१५ रोजी शासनाचे अवर सनचव आरोग्य ववयाग याींनी
आरोग्य सींचालक महाराषर याींचक
े डे स्वयींस्पष् अमयप्राय मागववले आहे त, हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, सींचालक आरोग्य सींचालनालय याींचेकडून शासनास अमयप्राय प्राप्त ााले आहे त
काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (०२-०८-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) होय.
(४) शासन स्तरावर सन २०११ च्या जनगणनेवर आधारीत सध
ु ाररत बह
ृ त आराखडा करण्याची
कायशवाही सरु
ु आहे . ननकषानस
ु ार पात्र

रल्यास सदर सींस्था सध
ु ाररत बह
ृ त आराखयायाम्ये

समावेश करण्याची बाब तपासून घेण्यात येईल.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
औरां गाबाद श्ज्हा पररर्दे च्या ससांचन ववभागातील पावती पस्तिे गहाळ ा्याबाबत
(११)

२८९६२ (२०-०१-२०१६).

श्री.अतल सावे (औरां गाबाद पूव)व :

सन्माननीय जलसांधारण

मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद जजल्हा पररषदे च्या मसींचन ववयागाकडून ्ें डर र्ी जमा करण्यासा

नोंद केलेली

४६ पावती पस्
ु तके गहाळ ााल्याचे प्रकरण माहे ऑक््ोबर, २०१५ म्ये वा तया दरम्यान
ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)
आले,

असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चशकशी केली आहे काय व चशकशीअींती काय आढळून

(३)

असल्यास, दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

प्रा. राम सशांदे (०२-०८-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) सवश पावती पुस्तके उपलब्ध असल्याने चशकशी करण्याचा प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

जळगाांव श्ज्हयात ाडाांवर र्डांिाचे प्रमाण वाढववण्यासाठी रथरे ि
या रासायतनि ्हायाचा वापर िेला जात अस्याबाबत
(१२)

३५५७८ (१३-०१-२०१६).

श्री.चां्िाांत सोनावणे (चोपडा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मां्ी
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(१) जळगाींव जजल्हयात ााडाींवर डडींकाचे प्रमाण वाढववण्यासा

इथरे क या रासायननक रितव्याचा

वापर केला जात आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, इथरे कच्या वापरामुळे खैरे व धावडा जातीचे ााडे सातपुडयातन
ू नामशेष होतील
तसेच इथेपॉन हा घ्क ३९ ्क्के असल्यामळ
ु े कॅन्सर होण्याची शक्यता आहे , हे खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, इथरे कच्या वापरावर ननबंध आणण्यासा

स्थाननक वन अनधकारी व कमशचारी

दल
ु क्षश षी त करीत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, दोषी व्यक्तीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सधीर मनगांटीवार (०४-०८-२०१६) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही. सदर ााडाींवर इथेररकच्या वापरामळ
ु े दषु पररणाम होत असल्याचे ननदशशनास
आले नाही. तसेच कॅन्सर होण्याची शक्यता ही बाबही ननदशशनास आलेली नाही. तथावप
यासींदयाशत शास्त्रीय अहवाल प्राप्त करुन घेण्यात येत आहे .
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
गोंहदया येथील िेटीएस शासिीय रुग्णालयात वेळीच
उपचार न ा्याने रुग्णाचा ालेला मत्ृ यू
(१३)

३५६०१ (२१-०१-२०१६).

श्री.गोपालदास अमीणवाल (गोंहदया) :

सन्माननीय साववजतनि

आरोग्य आिण िटां ब ि्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) गोंहदया येथील के्ीएस शासकीय रुग्णालयात श्री.यागवत ररनायत या रुग्णाला वेळीच
उपचार न ममळाल्याने मतृ यु ााल्याचे हदनाींक ५ ऑक््ोबर, २०१५ वा तया दरम्यान ननदशशनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू घ्नेची चशकशी करण्यात येऊन दोषीींववरुध काय कारवाई करण्यात
आली,
(३) असल्यास, सुववधा ममळण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येणार
आहे त ?

डॉ. दीपि सावांत (०१-०९-२०१६) : (१) हे खरे नाही. श्री.यागवत ररनायत या रुग्णावर सवशप्रथम
एवप्रल, २०१२ म्ये राषरीय षी यरोग ननयींत्रण कायशक्रमाींतगशत कॅ्-१ हा ६ महहन्याचा सींपूणश
उपचार करण्यात आला होता तयात तो षी यरोगमुक्त ाालेला होता. तथावप, सप््ें बर, २०१४

म्ये परत षी यरोग उद्ावल्यामळ
ु े कॅ्-२ ही ८ महहन्याची उपचारप्दती सुरु करण्यात आली.
तयावेळी आय.पी.च्या ३६ पैकी २५ औषधीचे डोस रुग्णाने घेतले. तयानींतर औषधी डोस घेण्यास

नकार हदला. आरोग्य सींस्थेतील आरोग्य कमशचा्याींनी वारीं वार गह
ु ही रुग्ण उपचार
ृ ये् दे वन
घेण्यास तयार ााला नाही. तसेच रुग्णाच्या नातेवाईकाकडे चशकशी केली असता खाजगी
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वैदयकीय

व्यवसायीकडे

औषधोपचार

सुरु

असल्याचे

कळले

होते.

तयामुळे

शासकीय

रुग्णालयातील योंगळ कारयारामळ
ु े वेळीच उपचार न ााल्याने रुग्णाचा मतृ यू ााला असे
म्हणता येत नाही.

(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
जळगाव शहरातील श्ज्हा सामाय रुग्णालयात पाण्याचा अभाव अस्याबाबत
(१४)

३६७३५ (२१-०१-२०१६).

श्री.सरे श (राजम
ू ामा) भोळे (जळगाव शहर) :

सन्माननीय

साववजतनि आरोग्य आिण िटां ब ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) जळगाव शहरातील जजल्हा सामान्य रुग्णालयात पाण्याचा अयाव असल्यामुळे रुग्णाींना
पाण्यासा

य्कींती करावी लागत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रुग्णालयात वाघरू चा पाणी परु व ा होतो मात्र, गेल्या चार हदवसाींपासन
ू वाघरू चा

पाणी पुरव ा बींद असून याकडे जजल्हा रुग्णालय प्रशासन दल
श करीत असल्याचे माहे मे,
ु षी 
२०१५ च्या दस
ु ्या आ वयायात ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासन कोणती कारवाई करणार आहे वा करीत आहे ,
(४) अदयापपयंत कारवाई केली नसल्यास होणा्या ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (०१-०९-२०१६) : (१) व (२) हे खरे नाही. उन्हाळ्याच्या हदवसात वाघुरचा
वपण्याच्या पाणी पुरवठ्याचा अयाव असला तरी जजल्हा सामान्य रुग्णालयातील एकूण ४
कुपनमलका ववहहरीींमार्शत रुग्णालयातील पाण्याच्या ्ाक्याींम्ये पाणी पुरव ा केला जातो.
तयामळ
ु े रुग्ण व तयाींच्या नातेवाईकाींना इतरत्र य्कींती करावी लागत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मौजे मावसाळा (ता.खलताबाद, श्ज.औरां गाबाद) सशवारातील
रां ग महल तलावाची ालेली दरवस्था
(१५)

३८८०५ (१२-०१-२०१६).

श्री.सरुपससांग नाईि (नवापूर), प्रा.ववरें ् जगताप (धामणगाव

रे ्वे), श्री.अब्दल सत्तार (सस्लोड) :
करतील काय :-

सन्माननीय जलसांधारण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) मावसाळा (ता.खुलताबाद, जज.औरीं गाबाद)

गावाच्या मशवारात असलेल्या िनतहासीक व

उतकृष् बाींधकाम शैलीच्या नुमना असलेल्या रीं ग महल तलावाची दरु वस्था ााली असून हा

तलाव नामशेष होण्याच्या मागाशवर असल्याचे माहे मे, २०१५ म्ये वा तयादरम्यान ननदशशनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या तलावाचे सींवधशन करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली आहे वा
करण्यात येत आहे ,
(३) अदयाप कायशवाही ााली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
प्रा. राम सशांदे (०२-०८-२०१६) : (१) हे अींशत: खरे आहे .
(२) सन १९७२ च्या दषु काळाम्ये या तलावातील गाळाचा उपसा काढण्यात आला. तदनींतर
सन २००३-०४ म्ये ततकालीन जजल्हानधकारी याींनी ननदे श दे वून मोठ्या प्रमाणात गाळ काढून
पाणी सा ववण्याची व्याप्ती वाढववली होती. एवप्रल, २०१६ ते जन
ू , २०१६ म्येही जजल्हानधकारी
याींच्या मागशदशशनाखाली तहमसल कायाशलय खल
ु ताबाद याींच्या वतीने लोकसहयागातन
ू गाळ

काढण्याचा उपक्रम हाती घेवून तयातून ६५ ते ७० हजार ब्रास गाळाचा उपसा करण्यात येवून

िनतहासीक घा्ाची स्वच्छता मोहहम राबवून घा् स्वच्छ करण्यात आला. या तलावाची
मालकी कोणतयाच खातयाकडे नसल्याने जजल्हानधकारी, औरीं गाबाद याींचम
े ार्शत आकाशलॉजीकल
सव्हे ऑर् इींडीया व राज्य परु ाततव ववयाग याींच्याकडे सदर तलावाच्या हस्ताींतरणाच्या
प्रस्तावाची कायशवाही तहमसल कायाशलय खुलताबाद स्तरावर सुरु आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

बीड श्ज्हयातील आरोग्य ववभागातील ववववध ११८ पदे ररक्त अस्याबाबत
(१६)

३९५९७ (२१-०१-२०१६).

श्री.जयदत्त क्षीरसागर (बीड) :

सन्माननीय साववजतनि

आरोग्य आिण िटां ब ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बीड जजल्हयातील आरोग्य ववयागात जजल्हा रुग्णालय, उपजजल्हा रुग्णालय व ग्रामीण
रुग्णालयात एकूण २१८ पदे ररक्त आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच जजल्हयात एकूण मींजरू पदे ५४५ आहे त व तयापैकी २१८ पदे ररक्त असल्यामुळे
रुग्णाींना वैदयकीय सेवा वेळेवर ममळत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, बीड जजल्हयातील आरोग्य ववयागातील २१८ ररक्त पदे यरण्यासा
कोणती कायशवाही करणार आहे ?

शासन

डॉ. दीपि सावांत (०२-०८-२०१६) : (१) व (२) अींशत: खरे आहे .
बीड जजल््यातील जजल्हा रुग्णालय, उपजजल्हा रुग्णालय व ग्रामीण रुग्णालय येथे ग्अ ते ग्-ड म्ये एकूण ११६६ पदे मींजरू आहे त. तयापैकी ९५२ पदे यरलेली असन
ू २१४ पदे
ररक्त आहे त.

तथावप,

राषरीय

आरोग्य

अमययानाींतगशत

एकूण

१६

वैदयकीय

अनधका्याींमधील

ववशेषज्ञाची पदे व ववववध पॅथीच्या (आयुवेद, युनानी, होमीओपॅथी) आयुष कायशक्रमाींतगशत एकूण

२७ वैदयकीय अनधका्याींची पदे कींत्रा्ी पद्दतीने यरलेली असून याींचेमार्शत रुग्णाींना आरोग्य
सेवा वेळेवर दे ण्यात येत.े

(३) ग्-अ व ग्-ब ची ररक्त पदे यरण्याची कायशवाही शासनस्तरावर सुरु आहे. तसेच ग्-क
व ग्-ड ची पदे ववयागीय स्तरावर यरण्याची कायशवाही सुरु आहे .
___________
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आांबा (ता.शाहवाडी, श्ज.िो्हापूर) येथील प्राथसमि आरोग्य िें्ाच्या मनमानी िारभारबाबत
(१७)

३९९२४ (१०-०५-२०१६).

श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :
सन्माननीय
साववजतनि आरोग्य आिण िटां ब ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) आींबा (ता.शाहुवाडी, जज.कोल्हापरू ) येथील प्राथममक आरोग्य केंरितात मनमानी कारयार चालू
असल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर प्राथममक आरोग्य केंरितात अस्वच्छता, गैरहजर कमशचारी, ररक्त पदे ,
औषध पुरव ा व सेवेतील हे ळसाींडपणा तसेच प्रसूती गह
ृ ात साप आढळून आल्याचे ननदशशनास
आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी सरपींच, उपसरपींच व ग्रामस्थाींनी धरणे आींदोलन केले, हे खरे
आहे काय,
(४) तसेच सदर प्राथममक आरोग्य केंरितात मशपाई ककवा रखवालदार नसल्याने येथील ववजेचे
कर्ह्ींग व र्ननशचर चोरीला गेले तसेच सदर जागेचा दषु कृतयासा

वापर होऊ लागला आहे , हे

खरे आहे काय,

(५) असल्यास शासनाने सींबींनधत अनधका्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (०१-०९-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२) अींशत: खरे आहे.
प्राथममक आरोग्य केंरितात एक कींत्रा्ी स्वीपर कायशरत असून तयाचेमार्शत प्राथममक आरोग्य

केंरितातील स्वच्छता ननयममत केली जात आहे. एक वैदयकीय अनधकारी पदव्युततर प्रमशषी णास
गेल्यामुळे सदर ह काणचा अनतररक्त कायशयार अन्य वैदयकीय अनधकारी याींचक
े डे सोपववणेत

आलेला होता. प्राथममक आरोग्य केंरित आींबा हे वनपररषी ेत्राम्ये येत असल्यामुळे सदर ह काणी
सापाींचे प्रमाण जास्त आहे . प्रसत
ू ीगह
ृ ाम्ये साप आढळून आला होता, ही बाब खरी आहे .
(३) हे खरे आहे .

माहे नोव्हें बर, २०१५ पूवी एक वैदयकीय अनधकारी पद ररक्त व एक वैदयकीय अनधकारी

पदव्युततर मशषी णाकरीता गेल्यामळ
ु े सरपींच, उपसरपींच व ग्रामस्थ याींनी धरणे आींदोलन केले

होते. तया कालावधीत सदर ह काणचा अनतररक्त कायशयार अन्य वैदयकीय अनधकारी याींचेकडे
सोपववणेत आलेला होता.
(४) हे खरे आहे .
प्राथममक आरोग्य केंरिताची नवीन इमारत आरोग्य ववयागाच्या ताब्यात ममळण्यापूवी तया

ह काणी रखवालदार व पररचर नसल्यामुळे कर््ीींग व र्ननशचर चोरीला गेले होते.

(५) प्रसत
ू ी गह
ु े व ग्रामस्थाींच्या तक्रारीनस
ु ार अनतररक्त जजल्हा आरोग्य
ृ ात साप ननघाल्यामळ
अनधकारी याींनी प्राथममक आरोग्य केंरितास ये् दे वून दषी ता पूवक
श कामकाज करणेच्या सूचना

दे ण्यात आलेल्या आहे त. येथील वैदयकीय अनधकारी पद हे माहे , नोव्हें बर २०१५ रोजी
यरल्याने प्राथममक आरशग्य केंरिताची कामकाज सदय:जस्थती सुरळीतपणे सुरु आहे.
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
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सादरे (ता.दे वगड, श्ज.ससांधदगव) येथील प्राथसमि आरोग्य िें्ाच्या
रमारतीचे बाांधिाम रखड्याबाबत
(१८)

४००७२ (१०-०५-२०१६).

श्री.तनतेश राणे (िणिवली) :

सन्माननीय साववजतनि

आरोग्य आिण िटां ब ि्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सादरु े (ता.दे वगड, जज.मसींधुदग
ु )श प्राथममक आरोग्य केंरिताच्या इमारतीचे बाींधकाम रखडल्याचे
माहे सप््ें बर २०१५ म्ये वा तयादरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या इमारतीचे काम ववनाववलींब सुरु करण्यासा

शासनाने कोणती कायशवाही

केली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(३) अदयाप कायशवाही ााली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (०१-०९-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
मसींधुदग
ु श जजल््यातील वैयववाडी तालुक्यातील सादरू े येथे प्राथममक आरोग्य केंरित मींजूर

नाही. यास्तव येथील प्राथममक आरोग्य केंरिताच्या इमारतीच्या बाींधकामाचा प्रश्न उद्ावत नाही.

तथावप, वैयववाडी येथे ग्रामीण रुग्णालय मींजूर ाालेले असल्याने, तेथील कायाशजन्वत

असलेले प्राथममक आरोग्य केंरित हे वैयववाडी तालुक्यातील सादरु े या गावाींत स्थलाींतरीत
करणेबाबतचा प्रस्ताव तपासण्यात येत आहे .
(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
तनलांगा (ता.लातूर) उपश्ज्हा रूग्णालयात उपचाराअभावी वध्
ृ द महहलेचा मत्ृ यू ा्याबाबत
(१९)

४००८० (१०-०५-२०१६).

पश्श्चम) :

डॉ.समसलांद माने (नागपरू उत्तर), अॅड.आसशर् शेलार (वाां्े

सन्माननीय साववजतनि आरोग्य आिण िटां ब ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) लातूर जजल्हयातील ननलींगा तालुक्यातील व्
ृ द महहला लनतकाबाई अींबाजी वाघमारे या
महहलेचा डॉक््राींचा ननषकाळजीपणामुळे मतृ यू ााला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्तबाबत सुमारे ३ तासापेषी ा जास्त वेळ एकही डॉक््राींनी रूग्णाची
दखल न घेतल्याने सदर महहलेचा उपचाराअयावी मतृ यू ााला आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ननषकाळजी करणा्या ननवासी वैदयककय अनधकारी, वैदयककय अनधषी क
व जजल्हा शल्यनचककतसक याींच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे काय,
(४) नसल्यास, ववलींबनाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (०१-०९-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२) एक महहला रुग्ण ही हद. २५.१२.२०१५ रोजी द.ु १.३५ वा उपजजल्हा रुग्णालय, ननलींगा येथे

दाखल होण्यापूवी मेंदज्
ू वराने ५ ते ६ हदवसापासून आजारी होती. रुग्णालयात कर्जजमशयन तज्ञ
नसल्याने नतला सींदमयशत करण्यासा
नकार हदला.

लेखी कळववले तथावप, रुग्णाच्या नातेवाईकाींनी जाण्यास
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रुग्ण महहला ही वयोव्
ृ द असल्याने व नतची अवस्था त्रबक् असल्याने रुग्णाने

उपचारास प्रनतसाद हदला नाही तयामुळे उपचारादरम्यान २० तासानींतर रुग्णाचा मतृ यू ााला
आहे .

(३) व (४) रुग्णास उपलब्ध असलेले सवश उपचार करण्यात आले असल्याने या प्रकरणी
वैदयकीय अनधकारी दोषी आढळून आले नाहीत.

___________

अहमदनगर श्ज्हयातील माांडवगण येथील प्राथसमि आरोग्य िें्ात
वयद्यिीय अधधिारी व िमवचारी राहत नस्याबाबत
(२०)

४०५२९ (१०-०५-२०१६).

श्री.राहल जगताप (श्रीगोंदा) :

सन्माननीय साववजतनि

आरोग्य आिण िटां ब ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अहमदनगर जजल्हयातील माींडवगण येथील प्राथममक आरोग्य केंरितातील वैदयकीय अनधकारी
व कमशचारी राहत नसल्यामळ
ु े तेथील नागरीकाींना रात्रीच्या वेळेस आरोग्य सेवा ममळत नाही, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वैदयकीय अनधकारी व कमशचारी रुग्णालयाच्या वसाहतीत न राहण्याची कारणे
काय आहे त,
(३) तेथील रुग्णाींना रात्रीच्या वेळेस आरोग्य सेवा उपलब्ध व्हावी यासा

तेथील वैदयकीय

अनधकारी व कमशचारी याींना रात्रीच्या वेळेस रुग्णालयाच्या वसाहतीत राहण्याबाबत कोणती
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ?
डॉ. दीपि सावांत (०१-०९-२०१६) : (१), (२) व (३) या सींदयाशत चशकशी करण्याचे आदे श
दे ण्यात आले आहेत. चशकशीअींती जी वस्तजु स्थती ननदशशनास येईल तयानस
ु ार पढ
ु ील कायशवाही
करण्यात येईल.

___________
नासशि श्ज््यातील जलयक्त असभयानची िामे अनदानाअभावी
मूळ आराखड्यानसार होणार नस्याबाबत
(२१)

४०८२३ (२९-०४-२०१६).

श्री.छगन भजबळ (येवला) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

जलयुक्त

अमययान

राबववण्यासा

नामशक

जजल््याचा

सन्माननीय जलसांधारण मां्ी
३१०.४९

को्ीींचा

आराखडा

असताींनाही सवश यींत्रणाींकडून ६४.४३ को्ी रुपयेच ननधी उपलब्ध होणार असल्यामळ
ु े रू.

१२४.७३ को्ी रकमेच्या तर्ावतीमुळे सदर अमययानातील कामे मूळ आराखयायानुसार होणार
नसल्याचे ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर अमययानाकरीता जजल््याला अनतररक्त १०० को्ीींच्या ननधीची गरज
असून तयाबाबत जजल्हा प्रशासनाने माहे जानेवारी २०१६ म्ये शासनास प्रस्ताव पा ववलेला
आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३)

असल्यास,

नामशक

जजल््यातील

जलयुक्त

अमययानाकररता

यींत्रणाींकडील

ननयममत

अनुदानाव्यनतररक्त र्क्त ५०.४३ को्ी ननधी मींजूर आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, जलयुक्त अमययानासा
दे ण्यासा

मूळ आराखयायानुसार अनुदान उपलब्ध करुन

शासनामार्शत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ?

प्रा. राम सशांदे (०५-०८-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
जलयुक्त मशवार अमययानाींतगशत ननवड करण्यात आलेल्या गावाींचा रु.२६५.७० को्ी

रुपयाींचा सध
ु ाररत आराखडा तयार करण्यात आला असन
ू ववववध योजनेंतगशत रु.१७३.७३ को्ी
ननधी उपलब्ध आहे . आराखयायातील कामे पूणश करण्यासा

रु.२६.५६ को्ी अनतररक्त ननधी

शासनाने उपलब्ध करुन हदला आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.

नामशक जजल््यातील जलयक्
ु त मशवार अमययानाींतगशत कामाींसा

ववववध स्त्रोताींमधन
ू

सन २०१५-१६ व सन २०१६-१७ म्ये अनुक्रमे रु.१७३.१५ को्ी व २६.७३ को्ी अनुदान प्राप्त
ाालेले आहे.

(४) सन २०१५-१६ कररता शासनाने ननयममत अनुदानाव्यनतररक्त रु.६१.०९ को्ी जलयक्त
ववशेष ननधी उपलब्ध करुन हदला आहे .

___________
येऊर (श्ज. ठाणे) पररसराचा पयवटन स्थळ म्हणून वविास िरण्याबाबत
(२२)

४१९२४ (२०-०५-२०१६).

श्री.श्जतें् आहाहाड (मांरा ा िळवा), श्री.पाांडरां ग बरोरा (शहापूर),

श्री.हसन मश्रीफ (िागल), श्री.सरे श लाड (िजवत), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरे गाव), श्री.जयांत
पाटील (रस्लामपूर), श्री.राणाजगजीतससांह पाटील (उस्मानाबाद) :

सन्माननीय वने मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील

ाणे, पुणे, अमरावती, चींरितपूर, औरीं गाबाद, यवतमाळ, धुळे व नागपूर

वनवतृ तातील पयश्न स्थळाींचा ववकास करण्याच्या प्रस्तावाची अींमलबजावणी शासनस्तरावर

केली जात असन
ू हदनाींक २० जानेवारी, २०१६ रोजी वा तयासम
ु ारास आवश्यक ननधी उपलब्ध
करुन हदलेला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, तयानुसार

ाणे येथील येऊर पररसराचा पयश्न स्थळ म्हणून ववकास

करण्यासींदयाशत कोणती कायशवाही

केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची सवशसाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. सधीर मनगांटीवार (१९-०८-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. सन २०१५ - १६ या आनथशक
वषाशत ननसगश पयश्न योजनाींतगशत राज्ययरात ववववध वनवतृ ताकरीता रु. ९१३५.०६ लषी  ननधी
ववतरीत करण्यात आला आहे .

वव.स. २१२ (16)
(२)

ाणे येऊर पररसराचा पयश्न स्थळ म्हणून ववकास करण्याच्या ष्ष्ीने येऊन

ाणे येथील

आहदवासी माहहती केंरित व ननसगश उदयान आणण पा्ीलपाडा घोडबींदर रोड येथील वनजममनीवर
ननसगश उदयान उयारण्यास मान्यता दे ण्यात आली आहे . प्रस्तुत प्रकरणी

ाणे महानगरपमलकेचे

वास्तवु वशारद याींनी वनअनधननयमाींचा यींग न करणारी कामे समाववष् करुन प्रस्ताव
वनववयागाच्या

मान्यतेसा

सादर करण्यास कळववण्यात आले आहे . तसेच प्रशान मु्य

वनसींरषी क (वन्यजीव), महाराषर राज्य, नागपूर व

ाणे महानगरपामलकाआयुक्त याींचे

कायाशलयाम्ये हदनाींक १८.०५.२०१६ रोजी बै क आयोजजत करुन उपरोक्त कामाींना गती

ममळण्याच्या ष्ष्ीने चचाश करण्यात आली आहे. म्
ु य वनसींरषी क सींचालक, सींजय गाींधी
राषरीय उदयान, बोरीवली याींनी हदनाींक २३.०६.२०१६ रोजी

ाणे महानगरपालककेचे कायशकारी

अमययींता याींचा समवेत उक्त प्रकरणी चचाश करुन प्रस्ताव लवकरात लवकर सादर करणे कामी
कळववले आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यातील शासिीय आरोग्य सेवत
े ील ररक्त पदे भरण्याबाबत
(२३)

४२०२९ (१०-०५-२०१६).

श्री.राहल बों्े (धचखली) :

सन्माननीय साववजतनि आरोग्य

आिण िटां ब ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात शासकीय आरोग्य सेवेतील वररष

अनधकारी, ववशेषज्ञ व वैदयकीय अनधका्याींची

सुमारे ३ हजारे ५७२ पदे ररक्त असल्याने गोरगरीब रुग्णाींची वैदयकीय उपचाराअयावी गैरसोय
होत असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१५ दरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ररक्त पदे यरण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली आहे वा
करण्यात येत आहे ,

(३) अदयाप, कायशवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (०२-०८-२०१६) : (१) नाही. राज्यातील आरोग्य सेवेमधील महाराषर वैदयकीय
व आरोग्य सेवा, ग्-अ (ग्रेड पे ५४०० व तयावरील) म्ये एकूण ८७५२ पदे मींजूर आहे त.

तयापैकी ६४२८ पदे यरण्यात आलेली असून २३२४ पदे ररक्त आहे त. सदरहू ररक्त पदाींपक
ै ी
एकूण ७५५ वैदयकीय अनधकारी, अस्थायी, कींत्रा्ी व बींधपत्रत्रक ननयुक्तीने रुग्णालयाींना सेवा
दे त आहे त.

(२) महाराषर वैदयकीय व आरोग्य सेवा, ग्-अ (वगश-१) ग्रेड पे ६६०० वरील ररक्त पदे
यरण्याची कायशवाही शासनस्तरावर सरु
ु आहे . तसेच ग् - अ ग्रेड पे-५४०० मधील ररक्त पदे
स्वतींत्र ननवड मींडळामार्शत करण्याची कायशवाही सुरु आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. २१२ (17)
सातारा श्ज््यात सन १९७२ साली बाांधले्या पार तलावाांची सांख्या ४०० असून या पार
तलावातील गाळ व माती िाढून खोलीिरण िरण्याबाबत

(२४)

४२४०७ (२९-०४-२०१६).

श्री.पथ्
ृ वीराज चहाहाण (िराड दक्षक्षण), प्रा.वर्ाव गायिवाड

(धारावी), श्री.असमन पटे ल (मांबादे वी), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड
पश्श्चम), श्री.सांमीणाम थोपटे (भोर), श्रीमती तनमवला गाववत (रगतपूरी) :

सन्माननीय

जलसांधारण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सातारा जजल््यात सन १९७२ साली बाींधलेल्या पाार तलावाींची सीं्या ४०० असून या
पाार तलावातील गाळ व माती काढून खोलीकरण करणे गरजेचे ााले असल्याचे माहे
जानेवारी, २०१६ म्ये वा तयादरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास शासनाने ननणशय घेऊन सदर पाार तलावातील गाळ व माती काढून खोलीकरण
करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(३) अदयाप कायशवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम सशांदे (०३-०८-२०१६) : (१) होय.
(२) शासनामार्शत जलयक्
ु त मशवार अमययानातन
ू डडाेलचा परु व ा करुन लोकसहयागातन
ू गाळ

काढणेत येत आहे. आतापयंत सातारा जजल््यातील १०८ तलावामधन
ू अींदाजे १२००० ब्रास गाळ
काढण्यात आला आहे . तसेच याींत्रत्रकी ववयाग, महाराषर शासन व ग्रामस्थाींचेमार्शत स्वखचाशतून
गाळ उचलणेची मोहहम राबववणेत येत आहे .

(३) सदर पाार तलावातील गाळ काढणेची कायशवाही ्प्प्या्प्याने प्रगतीत असल्याने ववलींब
ाालेला नाही.

___________

जलयक्त सशवारातील ववतरीत िेला जाणाऱ्या तनधीच्या तनयमाांना सशधथल िरुन

नगरपासलिाांना या योजनेअांतगवत तनधी उपलब्ध िरुन हदला जाणार अस्याबाबत
(२५)

४२९३१ (२९-०४-२०१६).

प्रा.ववरें ् जगताप (धामणगाव रे ्वे), श्री.असमन पटे ल

(मांबादे वी), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम) :

सन्माननीय

जलसांधारण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्ययरात सुरु असलेल्या जलयुक्त मशवारात आतापयंत ग्रामीण यागाला केंरितत्रबद
ीं ू मानून
ननधी

ववतरीत

केला

जात

होता

मात्र

यातील

ननयमाींना

मशनथल

करुन

राज्यातील

नगरपामलकाींना दे खील या योजनेअींतगशत ननधी उपलब्ध करुन हदला जाणार असल्याची माहहती
राज्याचे मा. महसूलमींत्री याींनी हदनाींक २७ नोव्हें बर, २०१५ रोजी वा तयासम
ु ारास हदलेली आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर योजनेचे स्वरुप कशा प्रकारचे आहे ,
(३) असल्यास, सदरची योजना शासन केव्हापासून सुरु करणार आहे तयाचा कालावधी साधारण
ककती हदवसाचा आहे ,

(४) अदयाप, शासनाने वरील प्रकरणाची चशकशी केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय
आहे त ?

वव.स. २१२ (18)
प्रा. राम सशांदे (०५-०८-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) राज्यातील “क” वगश नगरपामलका षी ेत्रात येणा्या नदया/ओढे याींचे खोलीकरण/रुीं दीकरण
आणण इतर बाबीींचा समावेश करण्यात येईल असे जाहीर केले होते. तयानस
ु ार शासनाने ततवता
ननणशय घेतला आहे .

(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
नाांदगाव खांडश्े वर (श्ज.अमरावती) येथील रामा िेअर यतनटचे मख्य
रमारत बाांधिामासाठी जनी तनवासस्थाने पाडण्याबाबतचा प्रस्ताव
(२६)

४३०४९ (१०-०५-२०१६).

प्रा.ववरें ् जगताप (धामणगाव रे ्वे), श्री.असमन पटे ल

(मांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनरी), श्री.नसीम खान
(चाांहदवली) :

सन्माननीय साववजतनि आरोग्य आिण िटां ब ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) नाींदगाव खींडश्े वर, (जज.अमरावती) येथील रामा केअर युनन्चे मु्य इमारत बाींधकामासा
जुनी

ननवासस्थाने

पाडण्याबाबतचा

प्रस्तावास

मान्यता

दे णब
े ाबतचे

ननवेदन

स्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी सींचालक, आरोग्य सेवा, मींब
ु ई याींना हदनाींक ३ नोव्हें बर, २०१५ रोजी हदले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने काय कायशवाही केली आहे वा करणार आहे ,
(३) अदयाप, कोणतीच कायशवाही केली नसल्यास तयाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (०२-०८-२०१६) : (१) हे खरे आहे .
(२) सदर प्रस्तावास हदनाींक २३/३/२०१६ च्या शासन ननणशयान्वये मान्यता दे ण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मालेगाव (श्ज.नासशि) सामाय रुग्णालयामध्ये ररक्त पदे व रतर
सववधा उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(२७)

४३५१५ (१०-०५-२०१६).

श्री.आससफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.अस्लम शेख (मालाड

पश्श्चम), श्री.असमन पटे ल (मांबादे वी) :

सन्माननीय साववजतनि आरोग्य आिण िटां ब

ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मालेगाव (जज.नामशक) शहर हे मस्
ु लीम बहुल शहर असन
ू ७० ्क्के लोक हे दारररित
रे षेखाली जीवन जगत असून ते सामान्य रुग्णालय येथे उपचार घेत असतात सदर

रुग्णालयाींम्ये तज्ञ डॉक््र वगश व ववववध प्रकारची ममशनरी नसल्यामळ
ु े येथील रुग्णाींना
वेळीच उपचार ममळत नसल्याने मालेगाींव येथील सामान्य रुग्णालयाम्ये ररक्त पदे व इतर
सवु वधा उपलब्ध करुन दे ण्याबाबतचे ननवेदन स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक १७ डडसेंबर,
२०१५ रोजी मा.सावशजननक आरोग्य मींत्री याींना हदले आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. २१२ (19)
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने काय कायशवाही केली आहे ,
(३) नसल्यास, तयाची सववस्तर कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (०२-०८-२०१६) : (१) सामान्य रुग्णालय, मालेगाव जज.नामशक या
रुग्णालयातील ररक्त पदे यरणे, इतर साधनसामुग्री व औषधे पुरववण्याबाबत स्थाननक

लोकप्रनतननधीचे हद. १७.१२.२०१५ चे ननवेदन अप्राप्त आहे . तथावप, तयाींचे हद. ६.१.२०१६ चे
ननवेदन प्राप्त ााले आहे . सदर रुग्णालयासा

ग्-अ ते ग्-ड सींवगाशतील मींजूर असलेल्या

२९९ पदाींपैकी १४५ पदे यरलेली असन
ू १५४ पदे ररक्त आहे त या ररक्त पदाींपैकी ग्-ड मधील
कषी सेवक व स्वच्छकसेवकाींची एकूण ७५ पदे कींत्रा्ी प्दतीने यरण्यात आलेली आहे . तसेच
सदर

रुग्णालयात

पूणश

वेळ

कायशरत

नसलेल्या

ववशेषज्ञाींच्या

सेवा

राषरीय

अमययानाींतगशत ऑनकॉल प्दतीने दे ण्यात येत आहे त. तसेच सदर रुग्णालयासा

आरोग्य

आवश्यक

यींत्र सामुग्री व पुरेसा औषधसा ा उपलब्ध असून तयादवारे रुग्णाींना सेवा दे ण्यात येत आहे.

(२) महाराषर वैदयकीय व आरोग्य सेवा, ग्-अ मधील ररक्त पदे यरण्याची कायशवाही
शासनस्तरावर प्रगतीत आहे . तसेच ग्-क व ड ची ररक्त पदे उपसींचालक, आरोग्य सेवा
याींच्या स्तरावर यरण्याची कायशवाही सुरू आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
किवळ खोडजाईवाडी (ता.िराड, श्ज.सातारा) लघपाटबांधारे
तलावाचे िाम अपूणाववस्थेत अस्याबाबत
(२८)

४३८२२

(३०-०४-२०१६).

श्री.शामराव

ऊफव

बाळासाहेब

श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरे गाव), श्री.हसन मश्रीफ (िागल) :

पाटील

(िराड

उत्तर),

सन्माननीय जलसांधारण मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ककवळ (खोडजाईवाडी) (ता.कराड, जज.सातारा) या लघुपा्बींधारे तलावाचे अपूणश काम पुणश
करण्याची

मागणी

प्रधान

सनचव,

ग्रामववकास

याींचक
े डे

कराड,

जज.सातारा

येथील

लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक २९ जुल,ै २०१५ रोजी वा तयासुमारास केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनष
ु ींगाने शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम सशांदे (०२-०८-२०१६) : (१) होय.
(२) योजनेचे रुपये १२२४.०१ लषी चे सुधाररत अींदाजपत्रकास व्यय व अग्रक्रम सममतीची
मान्यता ममळाली असून सुधाररत प्रशासकीय मान्यतेची कायशवाही शासन स्तरावर सुरु आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. २१२ (20)
उदगीर (श्ज्हा लातूर) येथील २०० खाटाचे रुग्णालय मांजूर ा्याबाबत
(२९)

४४७३४ (१०-०५-२०१६).

श्री.सधािर भालेराव (उदगीर) :

सन्माननीय साववजतनि

आरोग्य आिण िटां ब ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उदगीर (जजल्हा लातरू ) येथील २०० खा्ाचे रुग्णालय मींजरू ााले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपजजल्हा रुग्णालयात डॉक््राींची व इतर कमशचा्याींची कमतरता असल्याचे
माहे डडसेंबर, २०१५ म्ये वा तया दरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त ररक्त पदे तवरीत यरण्याच्या ष्ष्ीने शासनाने कोणती कायशवाही केली व
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (०१-०९-२०१६) : (१) हे खरे आहे .
शासन ननणशय हद. २.२.२००९ अन्वये मरा वाडा ववकास कायशक्रमाींतगशत उदगीर, जज.लातूर

येथील उपजजल्हा रुग्णालयाचे श्रेणीवधशन करुन ववशेष कषी ासह २०० खा्ाींचे रुग्णालय स्थापन
करण्यास ततवत: मींजूरी दे ण्यात आलेली आहे .
(२) अींशत: खरे आहे.

(३) उपजजल्हा रुग्णालयाकरीता मींजूर ९६ पदाींपैकी ८५ पदे यरण्यात आलेली असन
ू ररक्त ११
पदे यरण्याबाबत कायशवाही सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
चांदगड (श्ज.िो्हापूर) तालक्यातील ३० खाटाांच्या मीणामीण रुग्णालयाची
श्रेणीवाढ िरुन ५० खाटा िरण्याबाबत

(३०)

४५३७१ (११-०५-२०१६).

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िपेिर (चांदगड), श्री.श्जतें् आहाहाड

(मांरा ा िळवा), श्री.शामराव ऊफव बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.हसन मश्रीफ (िागल) :
सन्माननीय साववजतनि आरोग्य आिण िटां ब ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) चींदगड (जज.कोल्हापूर) तालुक्यातील ३० खा्ाींच्या ग्रामीण रुग्णालयाची श्रेणीवाढ करुन ५०
खा्ा करणे व सवश सोयीसुववधाींसह करावे अशी ववनींती तेथील स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी
पत्रादवारे मा. आरोग्य मींत्री याींच्याकडे माहे नोव्हें बर, २०१५ च्या सुमारास केली आहे हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, तयाबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्याींत येत आहे ,
(३) अदयाप कोणतीच कायशवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (०१-०९-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) मा.लोकप्रनतननधीींच्या मागणीनुसार श्रेणीवधशनाच्या अनष
ु ींगाने ननकषानुसार तपासून
प्रस्ताव सादर करण्याबाबत षी ेत्रीय कायाशलयास सुनचत करण्यास आले आहे .
___________

वव.स. २१२ (21)
साक्री (श्ज.धळे ) तालक्यातील िािशेवड सशवारातील पाांरानदीवरील
िो्हापरू बांधाऱ्याचे िाम प्रलांबबत अस्याबाबत
(३१)

४५५१५ (२९-०४-२०१६).

श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री) :

सन्माननीय जलसांधारण मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) साक्री तालुक्यातील काकशेवड पैकी नचींचपाडा येथे पाींारा नदीवर बाींधकाम सुरु असलेल्या

कोल्हापूरी प्दतीच्या बींधा्याचे बाींधकाम सम
ु ारे ९० ्क्के पूणश आहे परीं तु उवशररत १० ्क्के
काम पूणश होत नसल्यामुळे को्यवधी रुपये खचश करुन अधशव् बाींधलेल्या बींधा्याचे पाणी
शेतक्याींना दे ता येत नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) अदयावप, कोणतीही कायशवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम सशांदे (०२-०८-२०१६) : (१) होय.
(२) कायशषी ेत्रत्रय पररजस्थतीनस
ु ार कामाच्या पररमाणात वाढ ाालेली असल्यामळ
ु े सदर कामाचे
सुधाररत प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव जजल्हा ननयोजन सममती, जजल्हानधकारी कायाशलय, धुळे
याींनी हदनाींक २१/३/२०१६ अन्वये आहदवासी ववकास ववयागास सादर केला आहे . वावषशक
योजनेतून ननधी उपलब्धतेनुसार कामाींचे ननयोजन करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
नासशि श्ज्हयातील श्ज्हा पररर्द ३४ बांधाऱ्याच्या िामात गयरहायवहार ा्याबाबत
(३२)

४५८२८ (०३-०५-२०१६).

श्री.आससफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.असमन पटे ल (मांबादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्रीमती तनमवला गाववत (रगतपरू ी), श्री.मधिरराव चहाहाण
(तळजापूर), श्री.ससध्दराम म्हे ्े (अक्िलिोट) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसांधारण मां्ी पुढील

(१) नामशक जजल्हयातील जजल्हा पररषद ३४ बींधा्याची कामे ८ वषाशपासून प्रगतीपथावर
असताना दे यके अदा केली असल्याने लघप
ु ा्बींधारे पजश्चम ववयागाच्या कायशकारी अमययींतयाींना
सदरील गैरव्यवहाराची चशकशी करावी असे आदे श जजल्हा पररषदे चे अ्यषी ाींनी हदले असल्याचे
माहे जानेवारी २०१६ म्ये वा तयादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उपरोक्त मसींचन गैरव्यवहाराचा अहवाल सादर ााला असल्यास तयात काय
आढळून आले आहे ,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी दोषीींवर शासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम सशांदे (०२-०८-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. २१२ (22)

तरां बे (ता.राधानगरी, श्ज.िो्हापूर) येथे वयद्यकिय पथिाांची मागणीबाबत
(३३)

४६७२५ (११-०५-२०१६).

श्री.प्रिाश अबबटिर (राधानगरी) :

सन्माननीय साववजतनि

आरोग्य आिण िटां ब ि्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

तुरींबे

(ता.राधानगरी, जज.कोल्हापूर)

येथे

वैदयककय

पथकाींची मागणी

स्थाननक

व

लोकप्रनतननधी वारीं वार शासनाकडे करीत आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, तयानुसार मा. सावशजननक आरोग्य मींत्री याींनी प्रस्ताव पा ववण्याचे आदे श दे ऊन
सहा महहन्याचा कालावधी लो्ूनही अदयापही प्रस्ताव सादर करण्यात आला नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, प्रस्ताव सादर करण्यास ववलींब लागण्याची कारणे काय आहे त,
(४) असल्यास, तातडीने प्रस्ताव दाखल करुन आरोग्य पथक उपलब्ध करण्यासींदयाशत शासनाने
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ?
डॉ. दीपि सावांत (०१-०९-२०१६) : (१) व (२) हे खरे नाही.
तुरींबे ता.राधानगरी येथे आरोग्य पथक मींजूर असून आरोग्य पथकाची इमारती

हद. १.०२.२००५ पासून कायशरत आहे . तथावप या आरोग्य पथकाचे रुपाींतर प्राथममक आरोग्य
केंरितात करण्याबाबत मा.लोकप्रनतननधीचे हद. २६.०८.२०१५ चे ननवेदन शासनास प्राप्त ााले

आहे . या ननवेदनाच्या अनष
ु ींगाने तपासन
ू प्रस्ताव सादर करण्याबाबत सींचालक, आरोग्य सेवा,
मुींबई याींना सूनचत करण्यात आले आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
चां्पर वनवत्ृ त व वनवविास महामांडळात अधधिारी व िमवचाऱ्याांची
तब्बल २०५ पदे ररक्त अस्याबाबत

(३४)

४७००७ (०७-०५-२०१६).

प्रा.ववरें ् जगताप (धामणगाव रे ्वे) :

सन्माननीय वने

मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींरितपरु वनवतृ त व वनववकास महामींडळात अनधकारी व कमशचा्याींची तब्बल २०५ पदे ररक्त
आहे त तयामुळे सदय:जस्थतीत एका कमशचा्याला तब्बल हजारे ते बाराशे हे क््र वनषी ेत्राची
दे खयाल करावी लागत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ दरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, येथील वनअनधकारी व कमशचारी याींच्यावरील कामाचा ताण लषी ात घेता सदर
ररक्त पदे यरण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३) अदयाप, कायशवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. २१२ (23)
श्री. सधीर मनगांटीवार (०९-०८-२०१६) : (१) हे अींशत: खरे आहे .
सदय:जस्थतीत ररक्त पदे खालील प्रमाणे :अ.क्र.

सांवगव

मांजूर पदे भरलेली पदे ररक्त पदे

१.

वनपररषी ेत्रानधकारी

१२५

१२०

०५

२.

वनपाल

३००

१९४

१०६

३.

वनरषी क

५९८

५२४

७४

एिूण

१०२३

८३८

१८५

वन ववकास महामींडळातील कायशरत प्रतयेक वनरषी काींकडे साधारणत: ९०० ते १०००
हे क््र षी ेत्राची सींरषी णाची कामे सोपववण्यात येत असतात.
(२) शासनाचे ननदे शानुसार ५०% पदे यरण्याची मुया आहे . वनपाल याींची पदे प्रादे मशक

स्तरावरुन पदोन्नतीने यरण्याबाबत वनववकास महामींडळ कायाशलयादवारे ननदे श दे ण्यात आलेले
आहे त.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

मौ. हाळदवाढवणा (ता.जळिोट, श्ज.लातर) पार तलावाच्या िामात शेतिऱ्याांच्या
सांपाहदत िेले्या जसमनीचा मोबदला त्याांना समळण्याबाबत
(३५)

४७८८८ (०३-०५-२०१६).

डॉ.तर्ार राठोड (मखेड) :

सन्माननीय जलसांधारण मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सन २००६ म्ये जज.प.ल.पा.ववयाग, लातूर या ववयागामार्ंत मश. हाळदवाढवणा,
(ता.जळको्, जज.लातरु ) पाार तलावाचे काम करताना मश. दापका (राजा) (ता.मख
ु ेड)

येथील

५ शेतक्याींची १.७१ आर जममन कु लीच नो्ीस न दे ता सींपाहदत करुन पाार तलाव पुणश
केल्याचे ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ५ शेतक्याींनी सींपाहदत जममनीचा मोबदला ममळावा यासा

सन २००८

पासन
ू पा परु ावा ननवेदने करीत आहे त असे ननदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सतत ८ वषे मागणी करुनही सींबींनधत शेतक्याचा मोबदला न हदला गेल्यामळ
ु े
दयावयाच्या व्याजापो्ी शासनाचे होणारे नक
ु सानीची जबाबदारी ननजश्चत करण्यात येवुन
सींबींनधताींकडून रक्कम वसुल करण्यात येणार आहे काय,

(४) असल्यास, नो्ीस न दे ता जममनी सींपाहदत केल्या प्रकरणी सींबनीं धत अनधका्याींवर कारवाई
करण्यात आली काय व उक्त ५ शेतक्याींना मोबदला दे ण्यासींबींधीची कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम सशांदे (०२-०९-२०१६) : (१) सींबींनधत शेतक्याींची सींमती घेवन
ू च जममन सींपाहदत

करण्यात आली आहे व तनुसार सदर तलावाचे काम लघु पा्बींधारे /पाणी पुरव ा ववयाग,
जजल्हा पररषद, लातूर याींचेमार्शत पूणश करण्यात आलेले आहे.

वव.स. २१२ (24)
(२) होय.
५ शेतक्याींनी खाजगी वा्ाघा्ी यूधारक तयार असल्याबाबत व मावेजा दे ण्याबाबत

शेतक्याींनी उपववयागीय उप अमययींता, लघु पा्बींधारे उपववयाग, जळको् याींना हदनाींक
१६/१०/२०१५ च्या पत्रान्वये कळववले आहे .

(३) सींबींनधत जममनीचा प्रस्ताव पढ
ु ील कायशवाहीस्तव जजल्हानधकारी, नाींदेड याींच्या कायाशलयास

सादर करण्यींत आला होता. परीं तु तयाींनी सदर प्रस्ताव खाजगी वा्ाघा्ीने थे् खरे दी प्दतीने

प्रस्ताव सादर करण्याबाबत हदनाींक २७/७/२०१५ चे पत्रान्वये ल.पा. (पा.पु.) ववयाग, जजल्हा

पररषद, लातरू याींना कळववले होते. तयानस
ु ार हदनाींक ७/१२/२०१५ रोजी प्रस्ताव जजल्हानधकारी,
नाींदेड याींच्याकडे सादर करण्यात आला आहे . सबब याबाबत जबाबदारी ननजश्चत करण्याचा
प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) सींबींनधत शेतक्याींची सींमती घेवूनच जममन सींपाहदत करण्यात आली आहे सींबींनधत
शेतक्याचा

मोबदला

दे ण्यासींबध
ीं ी

उपजजल्हानधकारी

(रो.ह.यो.)

लातूर,

याींच्याकडे

ननधी

मागणीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता परीं तु तयाींनी सदर प्रस्ताव उपववयागीय

अनधकारी, उदगीर याींच्यामार्शत सादर करण्याबाबत कळववल्यामळ
ु े हदनाींक ११/५/२०१६ रोजी
उपववयागीय अनधकारी उदगीर याींच्याकडे ननधी मागणी प्रस्ताव पा ववण्यात आला आहे.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
परभणी येथील श्ज्हा रुग्णालयात िरण्यात आलेली ससटी स्िॅनची हायवस्था
रतर् स्थलाांतररत िरण्यात आ्याबाबत

(३६)

४८४१५ (११-०५-२०१६).

श्री.ववजय भाांबळे (श्जांतूर) :

सन्माननीय साववजतनि

आरोग्य आिण िटां ब ि्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) परयणी येथील जजल्हा रुग्णालयात करण्यात आलेली मस्ी स्कॅनची व्यवस्था इतरत्र
स्थलाींतररत करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच परयणी रुग्णालयात येणा्या रुग्णाींना पूणषी 
श मतेने आरोग्य सेवा ममळावी म्हणून

स्थलाींतररत केलेली मस्ी स्कॅनची व्यवस्था जजल्हा रुग्णालयात पुन्हा करणेबाबत शासनाने
कोणती कायशवाही केली

वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (०१-०९-२०१६) : (१) हे खरे आहे .
जजल्हा रुग्णालय, परयणी येथील दहा वषे जन्
ु या सी.्ी.स्कॅन मशीनचे आयम
ुश ान

सींपल्याने व ती वारीं वार नादरु
ु स्त होत असल्याने हद.१९.०३.२०१५ रोजी उपजजल्हा रुग्णालय,

मुखेड, जज.नाींदेड येथे स्थलाींतरीत करण्यात आली आहे . तथावप, अतयावस्थे, गींयीर व
न्यायवैदयक रुग्णसेवम
े ्ये खींड पडू नये म्हणून जजल्हा रुग्णालयाच्या स्तरावरुन रुग्ण
कल्याण सममतीच्या उपलब्ध ननधीतून, तसेच राजीव गाींधी जीवनदायी योजनेअींतगशत रुग्णाींची
आवश्यकतेनस
ु ार खाजगी रुग्णालयामार्शत सी.्ी.स्कॅन करण्यात आलेले आहे .
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(२) ववधी व न्याय ववयागाच्या हद.१९.०५.२०१६ च्या शासन ननणशयान्वये सावशजननक आरोग्य
ववयागाच्या अखतयारीतील २६ रुग्णालयाींना सी.्ी.स्कॅन मशीन व एक्स-रे मशीन खरे दीकरीता

श्री.साईबाबा सींस्थान ववश्वस्त व्यवस्थेमार्शत असथशसहा्य करण्याबाबत मान्यता दे ण्यात आली
आहे . याम्ये जजल्हा रुगणालय परयणी येथील सी.्ी.स्कॅन मशीनच्या समावेश असन
ू
खरे दीची ववहीत प्रकक्रया सुरु आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
बदनापूर (श्ज.जालना) तालक्यातील मौ. सागरवाडी, लालवाडी, घाटी ससरसगाांव व ढासला
या गावातील ससांचन बांधाऱ्याांना दरवाजे नस्याबाबत

(३७)

४८४३४ (२९-०४-२०१६).

श्री.सांतोर् दानवे (भोिरदन) :

सन्माननीय जलसांधारण

मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बदनापूर (जज.जालना) तालुक्यातील मश. सागरवाडी, लालवाडी, घा्ी मसरसगाींव, व ढासला
येथील पाच मसमें् बींधा्याींची कामे होवून दोन वषाशपेषी ा जास्त कालावधी होवूनही अदयापयंत
दरवाजे बसववण्यात नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जालना जजल्हयात वारीं वार दषु काळी पररस्थती ननमाशण होत असताींनाही मात्र
ववयागाच्या ववलींबामुळे शासनाचे लाखो रुपये खचश ाालेले असताींनाही दरवाजे अयावी
बींधा्याींम्ये मसींचन षी मता ननमाशण होवून शकली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चशकशी केली आहे काय चशकशीत काय आढळुन आले
तयानूसार दोषीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची सवशसाधारण कारणे काय आहे व उक्त प्रकरणातील सवश बींधा्याींना
तातडीने दरवाजे बसववण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना केली आहे वा करण्यात येत
आहे ?
प्रा. राम सशांदे (०२-०९-२०१६) : (१) लघु मसींचन (जलसींधारण) ववयाग जालना या कायाशलयाने

मश.लालवाडी व ढासला येथे मसमें् बींधारे ककीं वा कोल्हापूर प्दतीचे बींधारे बाींधले नाहीत.

मश.सागरवाडी येथे क्र. १ व २ व घा्ी मसरसगाव येथे क्र. १ व २ असे एकूण ४ कोल्हापूरी
प्दतीचे बींधारे लघु मसींचन (जलसींधारण) ववयाग, जालना मार्शत बाींधण्यात आले आहे त. हे

बींधारे सन २०१४ म्ये पूणश करण्यात आले आहे त. तसेच सागरवाढी क्र. १,२ व ३, घा्ी
मसरसगाव क्र. १ व २ असे एकूण ५ मसमें् नाला बींधारे बाींधण्यात आलेले आहे त ते सन २०१५
म्ये पूणश ाालेले आहे त. हे मसमेंअ नाला बींधारे दरवाजा ववरहहत (non gated) आहे त.

बाींधण्यात आलेल्या ४ कोल्हापूरी बींधा्याींचे दरवाजे उपलब्ध आहे त. परीं तु कोल्हापूरी प्दतीच्या
बींधा्याींचे दरवाजे पावसाळा सरु
ु होण्या अगोदर काढून घेतात व पावसाळा सींपल्यानींतर दरवाजे

्ाकण्यात येताता. मागील दोन वषाशपासून सदरील बींधा्याींच्या षी ेत्राम्ये कमी पाऊस
ााल्यामुळे बींधा्याम्ये पाणीसा ा ााला नाही व तयामुळे दरवाजे ्ाकण्यात आले नाहीत.

वव.स. २१२ (26)
(२) मागील दोन वषाशपासून बींधा्याच्या षी ेत्राम्ये कमी पाऊस ााल्यामळ
ु े दरवाजे ्ाकण्यात
आले नाहीत व तयामुळे मसींचन षी मता ननमाशण ााली नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
जालना येथील श्ज्हा स््ी व बाल रुग्णालयात मांजूर पदाांच्या तलनेत
डॉक्टराांची सांख्या अपरी अस्याबाबत

(३८)

४८४३५ (११-०५-२०१६).

श्री.सांतोर् दानवे (भोिरदन) :

सन्माननीय साववजतनि

आरोग्य आिण िटां ब ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जालना येथील जजल्हा स्त्री व बाल रुग्णालयात मींजूर पदाींच्या तुलनेत डॉक््राींची सीं्या

अपुरी असल्याने गरोदर स्त्रीयाींना आरोग्यसेवा ममळण्यास अडचणी ननमाशण होत असल्याचे
हदनाींक १९ जानेवारी २०१६ रोजी वा तयासम
ु ारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्तप्रकरणी शासनाने चशकशी केली आहे काय चशकशीत काय आढळून आले
तयानूसार पुढे कोणती कायशवाही करण्यात आली अथवा येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची सवशसाधारण कारणे काय आहे जजल्हा स्त्री व बाल रुग्णालयातील
डॉक््राींची ररक्त पदे यरण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना केली आहे ?
डॉ. दीपि सावांत (०२-०८-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
जालना येथील जजल्हा स्त्री व बालरुग्णालयातील महाराषर वैदयकीय व आरोग्य सेवा
ग्- अ च्या १३ मींजूर पदाींपैकी १२ पदे यरलेली असून १ पद ररक्त आहे .
(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नाही.

ररक्त पदे यरण्याची कायशवाही शासनस्तरावर सुरु आहे .
___________

गडधचरोली श्ज््यातील ससरोंचा तालक्यात ससांचनाचे सववधेपासून
शेतिरी वगव वांधचत अस्याबाबत

(३९)

४८५९० (२९-०४-२०१६).

श्री.िृष्ट्णा गजबे (आरमोरी) :

सन्माननीय जलसांधारण मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गडनचरोली जजल््यातील मसरोंचा तालुक्यात मसींचन ववयागाने सात कोल्हापूरी बींधारे

बाींधकामास २६ लषी  व दरु
ु स्ती करीता २१ लषी , दे ण्यात आले असून मसरीं कोंडा तलावाचे
बाींधकामास ७ लषी  दरु
ु स्ती करीता खचश करण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, येथील मसींचन व्यवस्था बरोबर नसल्याने शेतकरी वगश मसींचनाचे सुववधाींपासुन
वींनचत आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, येथे मसींचन सुववधा पूरववण्यास ववयागाने काय उपाययोजना आखल्या आहे त,
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(४) असल्यास, याला जबाबदार असणारे अनधकारी वगाशवर काय कारवाई करण्यात आली,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहे त ?
प्रा. राम सशांदे (०२-०८-२०१६) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.
मसरोंचा तालुक्यात मसींचन ववयागाने सात कोल्हापूरी प्दतीचे बींधा्याींचे बाींधकाम

घेतलेली होती. सदर कामावर एकूण रुपये ९७.२२ लषी  खचश ाालेला आहे. सन २०१५ म्ये ३
बींधारे दरु
ु स्तीकररता रुपये १७.०० लषी  तरतूद करण्यात आली होती. तयापैकी मसरीं कोडा तलाव

बाींधकाम नसून बींधारा दरु
ु स्ती करीता रुपये ७.०० लषी  ची तरतुद करण्यात आलेली होती व
सदर काम पण
मसरोंचा तालक्
ू श करण्यात आलेली आहे . तयामळ
ु
ु यात मसींचनापासन
ू शेतकरी
वींनचत राहहलेला नाही.

(४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

नासशि येथील शासलमार सपरस्पेशासलस्ट सांदभव सेवा रुग्णालयात
खाटाांची सांख्या वाढववण्याची मागणी
(४०)

४८७९७

(११-०५-२०१६).

श्री.योगेश

(बापू)

घोलप

(दे वळाली) :

सन्माननीय

साववजतनि आरोग्य आिण िटां ब ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नामशक शहराची लोकसीं्या पाहता रुग्णाींना चाींगली आरोग्य सुववधा ममळण्याकररता
शासनाने शालीमार येथे सुपरस्पेशामल्ी सींदयश सेवा रुग्णालय सरु
ु केले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, या रुग्णालयात र्क्त १०० खा्ा असल्याने अनेक रुग्णाींना उपचाराअयावी
प्राणही गमवावे लागले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या रुग्णालयात खा्ाींची सीं्या वाढववण्याची मागणी रुग्णालय प्रशासनाने
शासनाकडे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, या रुग्णालयात खा्ाींची सीं्या वाढववण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे ?
डॉ. दीपि सावांत (०२-०८-२०१६) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे आहे .
(४) याबाबत शासन स्तरावरुन कायशवाही सुरु आहे.

___________

नासशि श्ज्हा शासिीय रुग्ण्णालयात यां्साममीणी व प्रसशक्षक्षत तां्ज्ञ परववण्यासांदभावत
(४१)

४८८०६

(११-०५-२०१६).

श्री.योगेश

(बापू)

घोलप

(दे वळाली) :

सन्माननीय

साववजतनि आरोग्य आिण िटां ब ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) नामशक जजल्हा शासकीय रुग्ण्णालयात उपकरणे कमी असून मशशूींची सीं्या जास्त
असल्यामळ
ु े मशशुींना सींसगश होण्याचा धोका वाढला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच रुग्णालयात मस्ी स्कॅन ममशन व एमआरआय ममशन नसल्यामळ
ु े येथील रुग्णाींना
खाजगी रुग्णालयत जावे लागते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या रुग्णालयात आवश्यक ती यींत्रसामुग्री व प्रमशक्षषी त तींत्रज्ञ पुरववण्यासींदयाशत
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (०१-०९-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे . नवजात मशशुचे ववशेष काळजी
कषी ाम्ये १८ वॉमशर बसववण्यात आलेले असल्यामुळे एका वॉमशरवर ३ ते ४ मशशन
ुीं ा

े वावे

लागते. तथावप मशशुींना जींतू सींसगश होवू नये याची रुग्णालयाकडून ववशेष काळजी घेतली जाते.

(२) हे ही अींशत: खरे आहे . सदय:जस्थतीत जजल्हा शासकीय रुग्णालयात सी.्ी.स्कॅन व
एम.आर.आय. मशीन उपलब्ध नाही. सी.्ी.स्कॅन चाचणीची

आवश्यकता यासल्यास नामशक

शहरातील ववयागीय सींदयश सेवा रुग्णालय येथे रुग्णाींना पा वन
ू चाचण्या करुन घेतल्या

जातात. एम.आर.आय. चाचणीची आवश्यक्ता असणा्या रुग्णाींना जे.जे. रुग्णालय, मुींबई येथे
सींदमयशत करण्यात येते. तथावप, रुग्ण मुींबई येथे जाण्यापेषी ा खाजगी एम.आर.आय. सें्र मधन
ू
सदर चाचणी करुन घेण्यास इच्छुक असतात.

(३) सी.्ी.स्कॅन मशीनची खरे दी जजल्हा वावषशक योजनेमधून करण्याची कायशवाही जजल्हा शल्य
नचककतसक, नामशक याींचे स्तरावर सुरु आहे . तसेच प्रमशक्षषी त तींत्रज्ञाींची पदे यरलेली आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मौजे साखरखेडा (ता.ससांदखेडराजा, श्ज.बलढाणा) येथील मीणामीण रुग्णालय सरु न ा्याबाबत
(४२)

४९१६७ (११-०५-२०१६).

डॉ.शसशिाांत खेडि
े र (ससांदखेड राजा) :

सन्माननीय

साववजतनि आरोग्य आिण िटां ब ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मशजे साखरखेडा (ता.मसींदखेडराजा, जज.बुलडाणा) येथील ग्रामीण रुग्णालयाला मींजूरी ममळून
आ

काय,

वषाशचा कालावधी लो्ला तरी अदयापी ग्रामीण रुग्णालय सरु
ु ाालेले नाही, हे खरे आहे

(२) असल्यास, साखरखेडा येथे ग्रामीण रुग्णालयासा
एकर जमीन रुग्णालयासा

दे ण्याचा

दे खील केली आहे , हे खरे आहे काय,

ग्रामपींचायतीने गाव ान मधील दोन

राव मींजूर करुन सवश आवश्यक तया कागदपत्राींची पूतत
श ा

(३) असल्यास, मसींदखेडराजा हा ववस्ताराने मो ा तालुका असून लोकसीं्येच्या तुलनेत आरोग्य
सुववधा ममळत नसल्याने येथील नागररकाींची र्ारच गैरसोय होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, साखरखेडाश येथे ग्रामीण रुग्णालयाच्या ननममशतीस ववलींब लागण्याची कारणे काय
आहे त,
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(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चशकशी केली आहे काय, तयात काय आढळून आले,

(६) तदनुसार शासन स्तरावर काय कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे , नसल्यास तयाची
कारणे काय आहे त ?

डॉ. दीपि सावांत (०१-०९-२०१६) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) हे खरे नाही. मसींदखेड राजा या तालुक्याच्या ह काणी ३० खा्ाींचे ग्रामीण रुग्णालय
कायाशजन्वत आहे . साखरखेडाश येथे प्राथममक आरोग्य केंरित आहे . तसेच ग्रामीण रुग्णालय,
दे ऊळगाव राजा, दे ऊळगाव मही, मेहकर, बीबी व लोणार या सवश

ह काणी रुग्णाींना आवश्यक

आरोग्य सुववधा उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेल्या आहे त.

(४) यूमी अमयलेख कायाशलयाकडून ववहहत प्दतीने जमीनीची मोजणी होऊन जागा ताब्यात
आल्यावर रुग्णालय बाींधकाम करण्याची कायशवाही करण्यात येईल.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

परभणी श्ज्हा रुग्णालय ने् ववभागातील दरावस्थेबाबत
(४३)

४९२६८ (११-०५-२०१६).
डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :
सन्माननीय साववजतनि
आरोग्य आिण िटां ब ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) परयणी शहरातील जजल्हा रुग्णालयात (नेत्र) काच त्रबद
ीं ू शस्त्रकक्रया करण्यासा
उपलब्ध नाही, हे खरे आहे काय,

सुववधा

(२) तसेच रुग्णालय पररसरात मोठ्या प्रमाणात धळ
ु ीचे साम्राज्य आहे व पररसरात वपण्याच्या
पाण्याची व्यवस्था नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर नेत्र रुग्णालयात सवश प्रकारची शस्त्रकक्रया करण्याबाबत तसेच इतर सोयी
सुववधा रुग्णाींना व तयाींच्या नातेवाईकाींना पुरववण्याबाबत कोणती कायशवाही केली आहे वा
करणार आहे त,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (०१-०९-२०१६) : (१) हे अींशत: खरे आहे.
परयणी जजल्हा रुग्णालयातील नेत्र ववयागात काचत्रबद
ीं च्ु या Open Angle Glaucoma

या प्रकाराच्या आजारावर वैदयकीय उपचार उपलब्ध करुन Close Angle Glaucoma
प्रकारच्या शस्त्रकक्रया करण्यासा
(२) हे खरे नाही.

यींत्रसामुग्री उपलब्ध नाही.

(३) या रुग्णालयात मोनतत्रबद
ीं ु शस्त्रकक्रया, शालेय ववदयाथी आणण ४० वषश वयाच्या वरील
व्यक्तीची ष्ष्ीदोष तपासणी तसेच Pterigium, Chalazion, Style आणण F.B.Removol
या शस्त्रकक्रया केल्या जातात.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
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धाड (ता.श्ज.बलढाणा) येथील मीणामीण रुग्णालयात वयद्यिीय अधीक्षि
व वयद्यिीय अधधिारी याांची तनयक्ती िरण्याबाबत
(४४)

४९३३१ (११-०५-२०१६).

श्री.राहल बों्े (धचखली) :

सन्माननीय साववजतनि आरोग्य

आिण िटां ब ि्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) बुलढाणा तालुक्यातील धाड येथील ग्रामीण रुग्णालयात २ वषाशपासून वैदयकीय अनधषी क व
वैदयकीय अनधकारी नसल्याने अनेक अडचणी ननमाशण होत असल्याचे माहे जानेवारी २०१६
म्ये वा तयादरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर ग्रामीण रुग्णालयात वैदयकीय अनधषी क व वैदयकीय अनधकारी याींची
ननयक्
ु ती करण्याबाबत शासनाकडून कोणती कायशवाही करण्यात आले वा येत आहे,

(३) अदयापपयंत कु लीच कायशवाही करण्यात आली नसल्यास ववलींबाची सवशसाधारण कारणे
काय आहे त ?

डॉ. दीपि सावांत (०२-०९-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे .
सामान्य रुग्णालय बुलढाणा येथील वैदयकीय अनधका्यास ग्रामीण रुग्णालय, धाड

येथील वैदयकीय अधीषी क पदाचा कायशयार दे ण्यात आलेला आहे . तसेच एक वैदयकीय

अनधकारी याींना ग्रामीण रुगणालय, चुरणी येथे प्रनतननयुक्तीवर पा ववले आहे . इतर पदाींवर
दोन बींधपत्रत्रत वैदयकीय अनधकारी कायशरत आहे त. आयुष अींतगशत वैदयकीय अनधकारी
उपलब्ध असल्याने तयाींच्या सेवा रुग्णाींना ममळत आहे.
(२) ररक्त पदे यरण्याची कायशवाही सुरु आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
राज्यातील वनशास्् पदववधारिाांना वन ववभागातील गट अ, ब व ि पद भरतीत आरक्षण
दे ण्यासाठी वनशास्् वनववधारिाांना िडून आांदोलन िरण्यात आ्याबाबत
(४५)

४९३६३ (०७-०५-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

अॅड.सांजय धोटे (राजूरा) :

सन्माननीय वने मां्ी पुढील

(१) राज्यातील वनशास्त्र पदववधारकाींना वन ववयागातील ग् अ, ब व क पद यरतीत आरषी ण
दे ण्यासा

वनशास्त्र वनववधारकाींन कडून आींदोलन करण्यात आल्याचे माहे जानेवारी २०१६

च्या शेव्चा आ वडयात ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वनशास्त्र पदववधारकाींना वन ववयागातील पदयरती सींधी दे ण्यासा

आरषी णाची

ननममशती करण्यात येणार काय,
(३) असल्यास, वन ववयागाकडुन आरषी ण ननमीतीकरात कोणती कायशवाही करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. २१२ (31)
श्री. सधीर मनगांटीवार (०२-०८-२०१६) : (१) होय.
(२) व (३) होय, वनषी ेत्रपाल, ग्-ब राजपत्रत्रत या सींवगाशच्या सेवाप्रवेश ननयम हद.५.२.२०१५
रोजी ववहहत करण्यात आले असून, यानुसार वनशास्त्र पदवीधारकानसा

५ ्क्के जागा

आरक्षषी त करण्यात आल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

पवनी (श्ज.भांडारा) तालक्यातील अढ्याळ मीणामीण रुग्णालयात अपऱ्या सोयीसववधाांबाबत
(४६)

४९४३३ (११-०५-२०१६).

श्री.रामचां् अवसरे (भांडारा) :

सन्माननीय साववजतनि

आरोग्य आिण िटां ब ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पवनी (जज.यींडारा) तालक्
ु यातील अढ्याळ हे २० हजार लोकसीं्येचे सवाशत मो े गाव असून

२००५ म्ये येथील प्राथममक आरोग्य केंरिताचे रुपाींतर ग्रामीण रुग्णालयात ााले व १ को्ी पेषी ा
अनधक ननधी खचश करुन सस
ु ज्ज व सवश सोयीयक्
ु त इमारत बाींधण्यात आली मात्र तशाच
अपु्या सोयी व सुववधा अदयापपयशत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तयाचप्रमाणे सदर रुग्णालयात पदे ररक्त असल्याने रुग्णाींचे हाल होत असूनही
याकडे सबींनधत प्रशासन दल
श कररत असल्याचे आढळून आले आहे , हे खरे आहे काय,
ु षी 

(३) तसेच सदर रुग्णालयात पदे ररक्त असताही तेथील दोन कमशचारी हे यींडारा येथील
सामान्य रुग्णालयात काम कररत असल्याचेही ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(४) असल्यास, सदर रुग्णालयातील सोयी सुववधा पुरववण्याबाबत शासन कोणती कायशवाही
करणार आहे वा कररत आहे ,

(५) नसल्यास, तयाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (०१-०९-२०१६) : (१) हे खरे नाही. ग्रामीण रुग्णाल, अयायाळ येथे सवश सोयी
व सुववधा उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेल्या आहे त. तेथे येणा्या रुग्णाींवर आवश्यकतेनुसार
उपचार व औषधोपचार करण्यात येत आहे .

(२) हे खरे नाही. रुग्णाींची गैरसोय होऊ नये म्हणून वैदयकीय अनधका्याींची सवश मींजूर पदे
यरलेली आहे त. कमशचा्याींची काही पदे ररक्त असली तरी

उपलब्ध असलेले कमशचारी

रुग्णाींच्या सेवेत कु ल्याही प्रकारची गैरसोस ककीं वा हयगय होऊ दे त नाहीत.

(३) होय, हे खरे आहे. सामान्य रुग्णालय यींडारा येथील रक्त पेढी कररता तींत्रज्ञ कमी
असल्याने प्रयोगशाळा तींत्रज्ञाची सेवा तेथे सींलग्नीत केलेली आहे . दस
ु रा कमशचारी, कषी सेवक
याच्या वारीं वार तक्रारी येत असल्याने कायशमक्
ु त करुन सामान्य रुग्णालय, यींडारा येथे
पा ववलेले आहे.

(४) रुग्णाींना ग्रामीण रुग्णालय, अयायाळ येथे उपलब्ध असलेले अनधकारी व कमशचा्याींकडून
सवश आरोग्य सुववधा व औषधोपचार हदले जात आहे त. रुग्णाींचे कोणतयाही प्रकारे हाल होऊ
नये याची काळजी घेतली जात आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. २१२ (32)
किही नां. (ता.िेळापर, श्ज.यवतमाळ) सशवारात धरणाचे िाम अपण
ू ाववस्थेत अस्याबाबत
(४७)

४९६०४ (०५-०५-२०१६).

डॉ.अशोि उईिे (राळे गाव) :

सन्माननीय जलसांधारण मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ककन्ही न. (ता.केळापरु , जज.यवतमाळ) येथील बी् क्रीं ८१ घोडदरा वतळ
ुश उमरी परीषी ेत्र
पाींढरकवडा मशवाराम्ये जज.प. मसचींन ववयागाने सन १९७९ म्ये रो.ह.यो. मार्शत धरणाचे
काम सुरू करण्यात आले होते. परीं तु सन १९८१ ला वनहक्क कायदा बदलामळ
ु े सींबनधत
धरणाचे काम अपूणाशवस्थेत राहील्याने तयायागात जनतेला पाणी न ममळाल्यामुळे दषु काळ
असल्याचे हदनाींक २९ जानेवारी, २०१६ म्ये ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अपण
ू ाशवस्थेत असलेल्या धरणाचे काम पण
ू श करण्याच्या ष्ष्ीने शासनाने
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम सशांदे (०२-०८-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) सदर प्रकरणी वन जमीन हस्ताींतर होणेचे ष्ष्ीने वन जमीन सींपदान प्रस्ताव केंरित
शासनाने र्े्ाळला असल्याने सध
ु ाररत प्रस्ताव र्ेरसादर करण्याची कायशवाही जजल्हा पररषद
मसींचन ववयाग, यवतमाळ याींचेकडे सुरु आहे .

(३) वन जमीन हस्ताींतरीत न ााल्याने ववलींब ााला आहे .
___________
भातिली-अमरावती तालक्याच्या गावाांना नाला सरळीिरण, ससमेंट वपधचग िरणे,
फाळीत बाांधिाम िरणे व रतर वविास िामे िरण्याबाबतचे आदे श
(४८)

४९६२० (२९-०४-२०१६).

श्री.रवव राणा (बडनेरा) :

सन्माननीय जलसांधारण मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) यातकुली-अमरावती तालक्
ु याच्या गावाींना नाला सरळीकरण, मसमें् वपनचग करणे, र्ाळीत
बाींधकाम करणे व इतर ववकास कामे करण्यासा
आहे त, हे खरे आहे काय,

मा.मु्यमींत्री याींनी सींबींनधताींना आदे श हदले

(२) असल्यास, यातकुली तालक
ु ा खारपाणपट्टा षी ेत्र आहे, तयामुळे अकोला जजल््याचे धतीवर
नाल्यावर बींधारे बाींधण्याची मागणी ााली आहे तयाप्रमाणे कामे होणार आहे काय,
(३)

असल्यास,

यातकुली

तालक
ु ा

खारपाणपट्टा

षी ेत्र

शेतक्याींना

लाय

दे ण्यासा

लोकप्रनतननधीींची मागणी केल्याप्रमाणे शासन लायाच्या योजना मींजूर करणार काय
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

प्रा. राम सशांदे (०५-०८-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
तथावप, याबाबत पालक मींत्री, अमरावती जजल्हा याींचे पत्र कायशकारी अमययींता,
लघुमसींचन जलसींधारण ववयाग, अमरावती याींना प्राप्त ााले आहे .
(२) व (३) होय.

वव.स. २१२ (33)
जलयुक्त मशवार अमययानाींतगशत यातकुली तालुक्यातील खारपाण पट्टय
ा ातील षी ेत्रावर सन

२०१५-१६ व २०१६-१७ म्ये मशजे ववमशश, वडली-१,२,३ बोरखडी-१,२ व म्है सपूर- १,२ या
गावाींम्ये एकूण ८ सा वण बींधा्याींची कामे प्रगनतपथावर आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

आयुर्वेदाच्या बी.एम.एस. च्या अभ्यासक्रमातून पुत्रप्राप्ती, चातववणावचा
प्रचार र्व उपाय सुचवर्वले जात असल्याबाबत

(४९)

५३९२४ (२२-०८-२०१६).

श्री.अतुल भातखळकर (काांददर्वली पूर्व)व , श्री.प्रशाांत ठाकूर

(पनर्वेल), श्री.वर्वलासरार्व जगताप (जत), डॉ.भारती लव्हे कर (र्वसोर्वा), श्रीमती सीमाताई दहरे
(नाशशक पश्चचम) :
काय :-

सन्माननीय र्वैद्यकीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) आयुर्वेदाच्या बी.एम.एस. च्या अभ्यासक्रमातून पुत्रप्राप्ती, चातुवण
श च
श ा प्रचार र्व उपाय
सुचवर्वले जात असल्याचे माहे मे २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान ननदर्शनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदर अभ्यासक्रमातून पुत्रप्राप्तीसाठी ब्राम्हण, क्षत्रत्रय, र्वैश्य र्व र्ुद्र स्त्त्रीने
करार्वयाच्या र्वेगर्वेगळ्या वर्वधीचे उपाय सच
ु वर्वण्यात आले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, र्ासककय अभ्यासाप्रमाणेच एकाच र्वेळी गर्शललींग ननदान प्रनतबींधक तसेच
अींधश्रद्धा ननमल
ुश न कायद्याचा र्ींग झाल्याचेही ननदर्शनास येत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर अभ्यासक्रमाची र्व पाठ्यक्रमाची तपासणी करून योग्य ते बदल तसेच
आक्षेपाहश लेखाबाबत र्ासनाने काय कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

गगरीष

महाजन

(११-११-२०१६)

:(१)

हे

खरे

नाही.

अभ्यासक्रमात

पुत्रप्राप्ती

र्व

चातुर्वण
श ाशबाबत समार्वेर् नाही. परीं तू, ददनाींक ०६ जानेर्वारी, २०१६ रोजीच्या “लोकसत्ता” या
र्वतशमानपत्रामध्ये बातमी प्रलसध्द झाल्याचे ददसन
ू येते.

(२) र्व (३) हे खरे नाही. परीं त,ू आयुर्वेदाच्या अभ्यासक्रमामध्ये PCNDT & MTP Act याींचा
समार्वेर् करण्यात आलेला आहे . जेणेकरुन, वर्वद्यार्थयाांना सींबींधधत कायद्यावर्वषयी सींपूणश ज्ञान
प्राप्त

व्हार्वे.

तसेच,

त्याींच्याकडून

कोणत्याही

चुका

होऊ

नयेत.

त्यामळ
ु े

आयुर्वेदाच्या

अभ्यासक्रमामळ
ु े गर्शललींग ननदान प्रनतबींधक कायदा र्व अींधश्रध्दा ननमल
ुश न कायद्याचा कोणताही
र्ींग होत नाही.

(४) आयुर्वेद अभ्यासक्रम हा र्ारतीय धचककत्सा केंदद्रय पररषद, नर्वी ददल्ली याींनी ठरवर्वलेला
असल्याने त्याबाबत कोणताही बदल करण्याचा अधधकार फक्त उक्त पररषदे लाच आहे .

महाराषर आरोग्य वर्वज्ञान वर्वद्यापीठ, नालर्क याींच्या ददनाींक ३१/०५/२०१६ रोजी पत्रान्र्वये
आयर्व
ु ेद अभ्यासक्रमातील पस
ु ींर्वन वर्वधीचा पन
ु :वर्वशचार करण्याबाबत कळवर्वण्यात आले आहे .
(५) प्रश्न उद्भ्ार्वत नाही.

___________

वव.स. २१२ (34)
कुरखेडा र्वन आगारात (श्ज.चांद्रपूर) आग लागल्याबाबत
(५०)

६२७४९ (२८-०८-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सुरेश धानोरकर (र्वरोरा) :

सन्माननीय र्वने मांत्री पुढील

(१) कुरखेडा र्वन आगारात (जज.चींद्रपरू ) तीन ते चार हजार जळाऊ त्रब् तसेच मोठ्या प्रमाणात
इमारती लाकूड फाट्याला ददनाींक १७ मे, २०१६ रोजी च्या सुमारास आग लागली, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, आग लागण्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, या आगीत ककती वर्वत्त हानी झाली आहे ?
श्री. सुधीर मुनगांटीर्वार (०८-११-२०१६) :(१) कुरखेडा जज.गडधचरोली र्वन आगारात ददनाींक
१४.५.२०१६ रोजी आग लागली असून, त्यात २८.८५ जलार्वू त्रब्े जळालेली आहे त र्व इमारती
मालाचे काहीही नुकसान झालेले नाही.

(२) आग अकस्त्मात लागलेली असन
ू , आगीबाबत पोलीस स्त््े र्न, कुरखेडा येथे ददनाींक
१५.५.२०१६ रोजी लेखी तक्रार दाखल ददलेली आहे.

(३) त्रब्ाचे ननधाशरीत ककीं मतीनुसार २८.८५ जलार्वू त्रब्ाची ककीं मत रु.८२२५१/- एर्वढी वर्वत्त हानी
झालेली

आहे .

परीं तु

सदर

जलार्वू

त्रब्ाचा

वर्वमा

काढण्यात

र्रपाईबाबतचा दार्वा वर्वमा कींपनीकडे करण्यात आले ला आहे .

आलेला

असून,

नुकसान

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

नागपूर.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.
_________________________
शासकीय म्यवती मुरितणालय, नागपूर.

