अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५७३ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१९
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

मौजे धचांबीपाडा (ता.भभवांडी, जज.ठाणे) येथील प्राथभमि आरोग्य िंद्रातील
वैद्यकिय अधधिारी मख्
ु यालयी वातव्य िरीत नस्याबाबत
(१)

२९०६ (१५-०१-२०१५).

श्री.शाांताराम मोरे (भभवांडी ग्रामीण) :

सन्माननीय साववजननि

आरोग्य व िुुंुांब ि्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मौजे चचींबीपाडा (ता.भिवींडी, जज.ठाणे) येथील प्राथभमक आरोग्य केंद्राचे वैद्ककय अचिकारी
शासनाचा ननयम असताींनाही मख्
ु यालयी वातव्य करीत नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, घरिाडे बींद केल्यावर ग्कवकास मलहला अचिकारी, श्रीमती करुण जुईकर याींना

तयाींच्या कषातात जावन गैरवततन केल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१४ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशतनास
आले, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्सास, यासींदिातत शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय आढनन आले,
(४) असल्यास, सींबचित वैद्यककय अचिका-याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ?

श्री. एिनाथ भशांदे (३०-०३-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे .
मींजरु दोन पदाींपैकी एकच पद िरले होते व ननवासथान वातव्यास अयोग्य होते.

(२) ग्कवकास अचिकारी, पींचायत सभमती भिवींडी याींच्या लद. १.१०.२०१४ च्या आदे शानुसार
सींबींचित

वैद्यकीय

अचिकारी याींनी

लद.

०७.१०.२०१४ रोजी

तयाींची

िे् घेतली.

सदर

िे्ीदरम्यान तयाींनी दध्द् व दमत्पणे वततन केल्याचे अनत्र त जजल्हा आरोग्य अचिकारी,
जजल्हा प्रषद, ठाणे याींनी तयाींच्या अभिप्रायात नमद
ु केले आहे .

(३) अनत्र त जजल्हा आरोग्य अचिकारी, जजल्हा प्रषद ठाणे याींचे मार्तत चौकशी करण्यात
आलेली आहे .
(४) याबाबत सींबींचित वैद्यकीय अचिकारी याींना जजल्हा आरोग्य अचिकारी, जजल्हा प्रषद
ठाणे याींच्या तरावरुन तयाींच्या लद.०७.०४.२०१५ च्या पत्रान्वये समज दे ण्यात आलेली आहे .
___________

कव.स. ५७३ (2)
बामणोली व तापोळा (ता.जावळी, जज.सातारा) येथील प्राथभमि आरोग्य
िंद्राांत अधधिारी व िमवचारी उपजथत नस्याबाबत
(२)

८९९८ (०८-०४-२०१५).

श्री.शभशिाांत भशांदे (िोरे गाव), श्री.जजतंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),

श्री.भािर जाधव (गह
ु ागर), श्री.अवधत
ू तुंिरे (श्रीवधवन) :

सन्माननीय साववजननि आरोग्य

व िुुंुांब ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) बामणोली व तापोना (ता.जावनी, जज.सातारा) येथील प्राथभमक आरोग्य केंद्राींना जजल्हा
प्रषद अध्यषात याींनी लदनाींक १२ जानेवारी, २०१५ रोजी वा तयासुमारास िे् लदली असताीं
आरोग्य अचिका्याींसह एकही कमतचारी दपजथत नसल्याचे ननदशतनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, द त प्रकरणी शासनामार्तत चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीचे ननषकषत काय आहे त व तयानुसार सदर वैद्यकीय अचिका्याींसह,
कमतचा्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप कोणतीच कायतवाही केली नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ भशांदे (३०-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
लद. १०/०१/२०१५ रोजी िे् लदली.
(२) नाही. तथाकप मा. अध्यषात जज.प. सातारा याींचे िे्ीचे अनुषींगाने दोषी कमतचा्याींवर
कारवाई करण्यात आलेली आहे .

(३) लद.१०/०१/२०१५ रोजी अनुपजथत असलेल्या कमतचा्याकवरुध्द महाराषर जजल्हा प्रषदा

जजल्हा सेवा (भशत व अपील) ननयम १९६४ िाग दोन-३ नुसार ननलींबनाची कारवाई करण्यात
आलेली आहे .

(४) लाग नाही.
___________
उष्ट्माघाताताांने मत्ृ यू पावले्या िुुंूांबबयाांना आधथवि मदत दे ण्याबाबत
(३)

२८७८२ (१३-०१-२०१६).

श्री.हर्ववधवन सपिाळ (बल
ु ढाणा) :

सन्माननीय मदत व

पुनववसन मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कवदिातसह बल
ु ढाणा जजल्हयात गत ५ वषातत दषमाघाताने ३६७ जणाींचा मतृ य गेला आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नैसचगतक आपतती अींतगतत दषमाघाताने बनी पडलेल्याींच्या कु्ुींबीयाींना सानुरह
अनुदान लदले गेले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, दषमाघाताींच्या बनीींचा नैसचगतक आपततीमध्ये समावेश करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय आहे त ?

कव.स. ५७३ (3)
श्री. चांद्रिाांत पाुंील (११-०४-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे . अमरावती कविागात वाभशम
जजल््यात ०२ व्य तीींचा तर नागपर कविागात नागपर-२८, िींडारा-०३, चींद्रपर-०२ व गडचचरोली
०२ असे एकण ३७ जणाींचा दषमाघाताने मतृ य झालेला आहे.

(२) दषमाघाताने मतृ य पावलेल्या व्य तीच्या कु्ीं बबयाींना आचथतक मदत अनज्ञ
ु ेय नसल्याने
आचथतक मदत दे ण्यात आलेली नाही.
(३) व (४) प्रश्न दद््ावत नाही.
___________
राज्यात न्याय वैद्यिीय डॉक्ुंराांची पदे ररक्त अस्याबाबत
(४)

३२८६९ (२१-०१-२०१६).

श्री.योगेश (बाप)ू घातोलप (दे वळाली) :

सन्माननीय साववजननि

आरोग्य व िुुंुांब ि्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात न्याय वैद्यकीय डॉ ्राींची पदे ्र त असल्याने बलातकाराबरोबरच गनर्ास,
खुनाच्या बाबतीतील न्यायालयाच्या दृष्ीने अपेक्षषातत अशी नी् चचककतसा होत नसल्याने
आरोपी स्
ु त असल्याचे प्रमाण वाढत असल्याचे ननदशतनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, द त ्र त जागा िरण्यासाठी मागील १५ वषे शासनामार्तत प्रयतन केले
तथाकप अद्यापही जागा िरण्यात आल्या नाहीत, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या जागा ्र त राहण्याची कारणे काय आहे त व तया तातडीने िरण्याबाबत
शासनामार्तत कोणकोणतया दपाययोजना केल्या आहे त व याबाबतची सद्यजथती काय आहे ?
श्री. एिनाथ भशांदे (३०-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न दद््ावत नाही.
___________
राज्यामध्ये शासिीय रुग्णालयाच्या ववरोधात तक्रारीांची जन सुनावणी
(५)

राष्ट्रीय मानवाधधिार आयोग आणण जन आरोग्या अभभयानाबाबत

४०४८७ (१०-०५-२०१६).

पाुंील (भशडी) :

श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांददवली पूव)व , श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-

सन्माननीय साववजननि आरोग्य व िुुंुांब ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१)

राज्यामध्ये

शासकीय

रुग्णालयाच्या

कवरोिात

तक्रारीींची

जन

सुनावणी

राषरीय

मानवाचिकार आयोग आणण जन आरोग्या अभियानाच्या वतीने माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा
तयादरम्यान आयोजजत केली होती, हे खरे आहे काय
(२) असल्यास, सदर सन
ु ावणी वेनी खाजगी रुग्णालयाच्या तक्रारीवर जन सन
ु ावणी घेण्यात
आली नाही, हे ही खरे आहे काय

(३) असल्यास, खाजगी रुग्णालयाची सुनावणी न घेण्याची काय कारणे आहे व जन सुनावणी
घेण्याबाबत शासनाने कोणती दपाययोजना केली वा करण्यात येणार आहे
(४) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय आहे त ?

कव.स. ५७३ (4)
श्री. एिनाथ भशांदे (१९-०३-२०१९) : (१) व (२) हे खरे आहे.
(३) सदर जन सुनावणीसाठी खाजगी रुग्णालयातील अचिकारी दपजथत होते. पींरतु खाजगी
रुग्णालयाची सुनावणी राषरीय मानव अचिकार आयोगाने घेतली नाही.
(४) प्रश्न दद््ावत नाही.

(६)

___________

किनवुं व माहूर (जज.नाांदेड) तालक्
ु यातील उपजज्हा रुग्णालय व रामा िेअर
मधील ररक्त पदे भरण्याबाबत

५१४४१ (२१-२-२०१६).

श्री.प्रदीप नाईि (किनवुं) :

सन्माननीय साववजननि आरोग्य

व िुुंुांब ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ककनव् व माहर (जज.नाींदेड) तालु यातील दपजजल्हा रुग्णालय व रामा केअरमध्ये डॉ ्र
आणण कमतचा्याींची पदे मोठ्या प्रमाणात ्र त आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी मा. मुख्यमींत्री, सावतजननक आरोग्य मींत्री, सींचालक, दपसींचालक

नाींदेड याींना थाननक लोकप्रनतननिीींनी लदनाींक ६ ऑ ्ोबर २०१५ रोजी वा तयासुमारास सदर
्र त पदे िरण्याबाबत मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनामार्तत चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढनन आले व तद्नुसार दपजजल्हा रुग्णालय रामीण
रुग्णालय व रामा केअर मिील ्र त पदे िरणेबाबत शासनामार्तत कोणती कायतवाही केली
आहे ,
(५) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ भशांदे (३०-०३-२०१९) :- (१) हे अींशत: खरे आहे .
नाींदेड जजल््यातील ककनव् तालु यात दपजजल्हा रुग्णालय गोकींु दा (५० खा्ा) व रामा केअर
युनन् (२० खा्ा) ही रुग्णालये कायतजन्वत असुन सदर रुग्णालयाींमध्ये ग्-अ ते ग्-ड
सींवगातची एकुण ७३ पदे मींजुर असन
ु ५८ पदे िरलेली व १५ पदे ्र त आहे त.
(२) हे खरे आहे .

(३) व (४) शासनामार्तत ्र त पदे िरण्याबाबत केलेली कायतवाही पढ
ु ीलप्रमाणे आहे :-

वैद्यकीय अचिकारी,ग्-अ, रेड पे रु.५४००/- सींवगातची ्र त पदे थायी वरुपात

िरण्याकरीता शासनाने वतींत्र ननवड मींडनामार्तत लद. १६.०४.२०१६ रोजी ४१२ ्र त पदाींची,
लद. ०८.०९.२०१७ रोजी ३९४ पदाींची जालहरात प्रभसध्द करुन पदिरतीची ननवड प्रकक्रया

राबकवण्यात आली आहे . तसेच लद. २७.१२.२०१८ रोजी ८७७ ्र त पदाींची जालहरात प्रभसध्द
करण्यात आली असन
ु पुढील कायतवाही सुरु आहे.

सन २०१६-१७ मध्ये झालेल्या पदिरतीत दपजजल्हा रुग्णालय गोकींु दा व रामीण

रुग्णालय माहुर येथील ग्-क व ग्-ड सींवगातची बहुताींश ्र त पदे िरण्यात आलेली आहे त.
कवतत कविाग, शासन ननणतय लद. १६.०५.२०१८ अन्वये ग्-क व ग्-ड सींवगातची
रुग्णसेवेशी सींबींचित १०० ् के ्र त पदे िरण्यास मान्यता लदलेली आहे. िरती प्रकक्रयेस
न्यायालयीन थचगती दे ण्यात आली आहे.
(५) प्रश्न दद््ावत नाही.

___________

कव.स. ५७३ (5)
दाभाडी (ता.बदनापूर, जज.जालना) येथील प्राथभमि आरोग्यिंद्रावर
िायमवरुपी वैद्यिीय अधधिरी नस्याबाबत

(७)

५१९३६ (११-०५-२०१६).

श्री.सांतोर् दानवे (भोिरदन) :

सन्माननीय साववजननि

आरोग्य व िुुंुांब ि्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) दािाडी (ता.बदनापर, जज.जालना) येथील प्राथभमक आरोग्यकेंद्रावर कायमवरुपी वैद्यकीय
अचिकरी नसल्याची घ्ना लदनाींक ८ जानेवारी २०१६ रोजी वा तयासुमारास ननदशतनास आली,
हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, प्राथभमक आरोग्य केंद्रावर वैद्यकीय अचिकारी दपलब्ि नसल्याने प्रसरातील
गावातील रुग्णाींना नाईलाजातव खासगी रुग्णालयात दपचार करावा लागतो, हे ही खरे आहे
काय
(३) असल्यास, द त प्रकरणी शासनाने कोणती दपययोजना केली वा करण्यात येत आहे
(४) नसल्यास, अद्यापयंत कायमवरुपी वैद्यकीय अचिकारी ननयु त केला नसल्याची
सवतसािारण कारणे काय ?

श्री. एिनाथ भशांदे (३०-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न दद््ावत नाही.

___________

जेनेररि और्धे बाजारात उपलब्ध असताना महागडी और्धे
डॉक्ुंराांिडून भलहून ददली जात अस्याबाबत
(८)

५६०६८ (३०-०८-२०१६).

पाुंील

(धुळे

ग्रामीण),

श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.अभमन पुंे ल (मुांबादे वी), श्री.िुणाल

श्री.अब्दल
ु

सत्तार

(भस्लोड),

डॉ.सांतोर्

ुंारफे

(िळमनुरी) :

सन्माननीय साववजननि आरोग्य व िुुंुांब ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:(१) जेने्रक औषिे बाजारात दपलब्ि असताना महागडी औषिे डॉ ्राींच्या सल्ल्याने लदली
जात असन जनतेला परवडत नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सवतसामान्य जनतेला परवडणारी जेने्रक औषिे डॉ ्राींकडन औषिे भलहन
दे ताींना तयाींची जेने्रक नावे दे खील भलहन दे णेबाबत डॉ ्राींवर ननबंि घालता येईल ककीं वा कसे
याबाबत आवश्यक ती कायतवाही करावी व योग्य तया मागतदशतक सचना ननगतभमत करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ भशांदे (१९-०३-२०१९) : (१) व (२) हे खरे नाही.
सावतजननक आरोग्य कविागामार्तत महाराषरातील सवत आरोग्य सींथाींमिन रुग्णाींना

आवश्यक सवत औषिे मोर्त लदली जातात तयाप्रमाणे मागतदशतक सचना लद.७.५.२०१३ च्या
शासन परु क पत्रान्वये दे ण्यात आलेल्या आहे त.
(३) प्रश्न दद््ावत नाही.

___________

कव.स. ५७३ (6)
राज्यामध्ये रक्ताच्या सांक्रमाणातन
ू एचआयव्हीची लागण झा्याबाबत
(९)

५८१६५ (३०-०८-२०१६).

श्री.प्रिाश आबबुंिर (राधानगरी), श्री.अभमत ववलासराव

दे शमुख (लातूर शहर), श्री.अभमन पुंे ल (मुांबादे वी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाुंील (भशडी), डॉ.तुर्ार
राठोड (मख
ु ेड) :

सन्माननीय साववजननि आरोग्य व िुुंुांब ि्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यामध्ये र ताच्या सींक्रमाणातन एचआयव्हीची लागण झाल्याचे २७३ रुग्ण आढनल्याचे
लदनाींक १ जुन, २०१६ रोजी वा तयासुमारास ननदशतनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासन एड्सबाबत जनजागत
ृ ीमध्ये कमी पडत असन अशा घ्ना घडणा्या
सींबींचित रुग्णालय ककीं वा र तपेढयाींवर मात्र अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात येत नाही, हे
खरे आहे काय,
(३) असल्यास, र ताींच्या सींक्रमणातन एचआयव्ही ची लागण थाींबकवण्याबाबत शासनाने
कोणती दपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ भशांदे (१९-०३-२०१९) : (१) हे अशींत: खरे आहे .
ऑ ्ोंबर २०१४ ते माचत २०१६ पयंत १८२ रुग्ण आढनन आले.
(२) हे खरे नाही.
(३)

महाराषरात सवत नॅको सहाजययत र तपेढयाींतील र त सींक्रमण अचिकारी, प्रयोगशाना

तींत्रज्ञ, समुपदे शक व प्रचारीका याींचे प्रभशषातण व दजनणी प्रभशषातण घेतले जाते. तयात दकु षत
र त सींक्रमणाद्वारे आजार न होण्यासाठी कानजी घेण्याचे प्रभशषातण लदले जाते .

िव्य र तदान भशबीरा ऐवजी गरजेनुसार र तपेढयानी छो्ी र तदान भशबीरे

आयोजजत करणे लद.०४.०४.२०१२ व २०.०६.२०१४ रोजीचे नॅको नवी लदल्ली याींचे मागतदशतक
सुचनाप्रमाणे महाराषर राज्य एड्स ननयींत्रण सींथा अींतगतत नॅको सहाजययत र तपेढया या
र तसींकलन व सींक्रमण प्रकक्रयेची अमींलजावणी केली जाते.
(४) प्रश्न दद््ावत नाही.
___________
पालघातर (जज.पालघातर) तालुक्यातील ग्रामीण िुुंीर रुग्णालय व प्राथभमि
आरोग्य िंद्रातील पदे ररक्त अस्याबाबत

(१०)

८१९५८ (१५-०४-२०१७).

श्री.दहतंद्र ठािूर (वसई) :

श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.क्षितीज ठािूर (नालासोपारा),

सन्माननीय साववजननि आरोग्य व िुुंुांब ि्याण मांरी पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पालघर तालु यात राभमण कु्ीर रुग्णालय व प्राथभमक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय
अचिकारी कमतचारी याींची पदे ्र त असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये व तयादरम्यान
ननदशतनास आले, हे खरे आहे काय;

कव.स. ५७३ (7)
(२) तसेच,

या

दग
त
ु म

िागातील

आरोग्य

केंद्रात

औषिाींचा

तु्वडा

असन

सपतदींशावर

दपचाराींक्रता औषि सामुरी नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशतनास
आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, द त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढनन आले व तद्नुसार आलदवासी िागातील रुग्णाींना पुणत
षातमतेने औषि दपचार भमनण्यासह पदे तातडीने िरणेबाबत कोणती कायतवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ भशांदे (३०-०३-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे .
पालघर तालु यात एकुण ३ रामीण रुग्णालये व १० प्राथभमक आरोग्य केंद्रे कायतजन्वत

आहे त. सदर आरोग्य सींथाींमध्ये ग्-अ ते ग्-ड सींवगातची एकुण ९४ पदे मींजुर असन
ु ७१ पदे
िरलेली व २३ पदे ्र त आहे त.
(२) हे खरे नाही.

पालघर तालु यातील आरोग्य सींथाींमध्ये औषिसाठा व सपतदींश दपचाराकरीता लसीचा

पुरेसा साठा दपलब्ि आहे .
(३) प्रश्न दद््ावत नाही.

(४) व (५) म.वै.आ.से. ग्-अ सींवगातची ्र त पदे िरणेबाबत शासन तरावर कायतवाही सुरु
आहे .

ठाणे व पालघर जजल््यातील राज्यतरीय ग्-क व ग्-ड कमतचा्याींची ्र त पदे
िरणेबाबत कायतवाही षातेबत्रय तरावर सुरु आहे.
___________
मुांबई बेहरामपाडा येथे इमारत िोसळून झाले्या दघात
व नेतील
ु ुं
मत
ृ िाांच्या िांु ुंुांबबयाांना आधथवि मदत दे ण्याबाबत

(११)

८४७५३ (२१-०४-२०१७).

अॅड.वारीस पठाण (भायखळा) :

सन्माननीय मदत व

पुनववसन मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबई येथील बेहरामपाडा झोपडपट्टी, अनींत काणेकर मागत, वाींद्रे (पवत) या लठकाणी इमारत

कोसनन झालेल्या दघ
त नेत ६ मल
ु ्
ु ाींचा दद
ु ै वी मतृ यु ओढवल्याने मत
ृ काींच्या कु्ुींबबयाींना तसेच
जखमीींना शासनामार्तत सानुरह अनुदान क्रमशः रू.५ व रू.२ लाख प्रतयेकी दे ण्याची मागणी

कविागातील जागरूक नागरीक, लोकप्रनतननिी, कवकवि सामाजजक सींघ्नाींचे, िाडेकरू सींघ्नाींचे
पदाचिकारी याींनी मा. मुख्यमींत्री, राज्य मींत्री (नगर कवकास), मा.मींत्री (मदत व पुनवतसन)
याींचेकडे माहे ऑ ्ोबर, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान लेखी वरूपात केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी िारतीय घ्नेच्या कलम २१ अन्वये प्रदान केलेल्या अचिकार
हमीचे दल्लींघन झाल्याचे तयाचबरोबर या कलमाींतगतत सानर
ु ह मदत प्रदान करण्याची
शासनाची घ्नातमक जबाबदारी आहे , हे ही खरे आहे काय,

कव.स. ५७३ (8)
(३) असल्यास, सदरील प्रकरणी शासनामार्तत कोणती प्रशासकीय कायतवाही करण्यात आली वा
येत आहे ,
(४) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाुंील (११-०४-२०१९) : (१) सदर बाब ननदशतनास आलेली आहे .
(२) (३) व सदर घ्ना कवलहत नैसचगतक आपततीअींतगतत येत नसल्याने मदत अनुज्ञेय नाही.
(४) प्रश्न दद््ावत नाही.

___________
नागपूर शहरात डॉक्टराांच्या चिठठीशशवाय (प्रिस्किप्शन) झोपेच्या
औषधाांिी प्रवक्री होत असल्याबाबत

(१२)

९१००४ (२१-०८-२०१७).

श्री.सांदीपानराव भुमरे (पैठण)

:

सन्माननीय वैद्यिीय

शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

डॉक््राींच्या चचठठीशिवाय (प्रिस्ककप्िन) झोपेच्या औषधाींची प्रवक्री करण्यात येऊ नये असे

िासनाचे आदे ि असताींनाही नागपरू िहरात औषधाींची प्रवक्री होत असल्याचे माहे मे, २०१७
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर िकरणी औषध प्रवभागातर्फे एका घाऊक प्रवकेत्याप्रवरुध्द तहसील पोशलस
ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,
(४)

असल्यास, तदनस
ु ार दोषीप्रवरुध्द कोणती कारवाक करण्यात आली वा येत आहे ,

(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त,?

श्री. चगरीष महाजन (१०-०४-२०१९) : (१) नागपूर येथे डॉक््राींच्या चचठ्ठीशिवाय झोपेच्या
औषधाींची रुगणाींना प्रवक्री होत असल्याचे माहे मे, २०१७ वा त्या दरम्यान ननदिशनास आलेले
नाही. मात्र नागपूर येथील घाऊक प्रवक्रेता मे.अस्ित र्फामाशट्क्स या पेढीची अन्न व औषध

ििासनाने तपासणी केली असता सदर पेढीने Nitravet Tablets १० mg व Nitravet
Tablets १० mg (Nitrazepam १० mg /५ mg) या झोपेसाठी लागणाऱ्या गोळयाींची खो्ी
प्रवक्री बबले तयार केली असल्याचे ननदिशनास आले आहे .
(२) घाऊक प्रवक्रेता मे.अस्ित र्फामाशट्क्स, नागपरू या पेढीने झोपेसाठी लागणाऱ्या गोळयाींची
खो्ी प्रवक्री बबले तयार केल्याने सदर गोळया कोणास प्रवक्री केल्या बाबत तपास करण्यासाठी
पेढीच्या मालकाप्रवरुध्द कोतवाली, पोलीस क्े िनमध्ये िथम खबर अहवाल नोंदप्रवला आहे .
(३) होय, मे.अस्ित र्फामाशट्क्स, नागपूर या घाऊक प्रवक्रेत्याने खरे दी केलेल्या Nitravet
Tablets १० mg च्या करीस पैकी ६८ स्करप्सची प्रवक्रीची ज्या ककरकोळ प्रवक्रेत्याच्या नावे

प्रवक्री बबले बनवली त्या प्रवक्रत्यास ित्यक्षात पुरवठा केला नाही. तसेच Nitravet Tablets ५
mg च्या ५ करीस खो्ी प्रवक्री बबले बनप्रवल्याचे तापमान आढळून आले.
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(४) मे.अस्ित र्फामाशस्करक्स, नागपूर या घाऊक प्रवक्रेत्याने वर नमद
ु केलेल्या खो्या बबलाींवर
औषधाचा साठा ित्यक्षात कोणाला प्रवकला याचा िोध घेण्यासाठी सदर मालकाप्रवरुध्द

कोतवाली पोशलस क्े िन, नागपरू येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस पुढील

तपास करत आहे त. सदर घाऊक प्रवक्रेत्याचे घाऊक औषध प्रवक्रीचे परवाने तसेच गोडावन
ू
परवाने टदनाींक २० ऑगक्, २०१७ रद्द करण्यात आले आहे त.
(५) िश्न दद््ावत नाही.
___________
पुणे जज्हयातील प्राथभमि आरोग्य िंद्रामधील डॉक्ुंर रजेवर अस्याबाबत
(१३)

९१३११ (१९-०८-२०१७).

श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.शरददादा सोनावणे (जुन्नर),
श्री.सांग्राम थोपुंे (भोर), श्री.अभमन पुंे ल (मुांबादे वी) :
सन्माननीय साववजननि आरोग्य व
िुुंुांब ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे जजल्हयातील प्राथभमक आरोग्य केंद्रामिील तब्बल ४८ डॉ ्र कवकवि कारणाींमन
ु े गत
वषतिरापासन रजेवर असल्यामन
ु े नागरीकाींना आरोग्य सेवा भमनण्यास कवलींब होत असन

तयामन
ु े रुग्णाींची गैरसोय होत असल्याचे माहे जन, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशतनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रजेवर गेलेल्या डॉ ्राींच्या गैरहजेरीत रुग्णाींची गैरसोय होऊ नये म्हणन
शासनाने कोणती कायतवाही केली वा करण्यात आली आहे ,
(३) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ भशांदे (३०-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) ज्या प्राथभमक आरोग्य केंद्राच्या लठकाणी दोन वैद्यकीय अचिकारी कायतरत आहे त तेथील
एक वैद्यकीय अचिकारी, ज्या प्रा.आ.केंद्राच्या लठकाणी एकही वैद्यकीय अचिकारी दपलब्ि
नाही तया लठकाणी पाठवन तयामार्तत थाननक जनतेस आरोग्य सेवा सकु विा परु कवण्यात येत

आहे . तयाप्रमाणे सींबींचित तालुका आरोग्य अचिकारी याबाबतचे सींननयींत्रण करीत असन सवत
लठकाणी ककमान एकतरी वैद्यकीय अचिकारी दपलब्ि होईल याची दषातता घेण्यात येत आहे .

तयामुने थाननक रुग्णाींना आरोग्य सेवा सुकविा दपलब्ि होत असल्याने तयाींचे हाल होत
नाहीत.

(३) प्रश्न दद््ावत नाही.

___________

िुडूस (ता.वाडा, जज.पालघातर) प्राथभमि आरोग्य िंद्रात
भशिाऊ डॉक्ुंर िायवरत अस्याबाबत

(१४) ९५६७४ (२७-१२-२०१७).

अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.नरं द्र महे ता (भमरा भाईंदर),

श्री.नरं द्र पवार (ि्याण पजश्चम) :

सन्माननीय साववजननि आरोग्य व िुुंुांब ि्याण मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) कुडस (ता.वाडा, जज.पलघर) प्राथभमक आरोग्य केंद्रात तज्ञ वैद्यकीय अचिका्याींकवना
भशकाऊ डॉ ्र कायतरत असल्याचे ननदशतनास आले आहे , हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, द त लठकाणी एमबीबीएस व बीएएमएस अशा दोन वैद्यकीय अचिका्याींची
जागा ्र त असल्याचे ननदशतनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सींबींचित अचिका्याींच्या ननयु तीबाबत तालुका व जजल्हा प्रषद अचिका्याींकडे
मागणी व ननवेदन दे ऊनही या केंद्रात वैद्यकीय अचिकारी ननयु त होत नसल्याचे ननदशतनास
आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे काय चौकशीनुसार तातडीने कोणतया
दपाययोजना केल्या वा करण्यात येत आहे

(५) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ भशांदे (३०-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
प्राथभमक आरोग्य केंद्रात आकृतीबींिानुसार तज्ञ वैद्यकीय अचिका्याची पदे मींजुर नाहीत.
(२) हे अींशत: खरे आहे .

प्रा.आ.कें. कुडस येथे वैद्यकीय

अचिकारी, ग्-अ पदावर बींिपबत्रत वैद्यकीय अचिकारी

कायतरत आहे . तसेच ग्-ब पदावर कींत्रा्ी वैद्यकीय अचिकारी कायतरत आहे .
(३) हे खरे नाही.
(४) प्रश्न दद््ावत नाही.
(५) प्रश्न दद््ावत नाही.

___________

मौजे भशांदे (ता.जज.नाभशि) येथील आरोग्य िंद्रतील वैद्यिीय अधधिाऱ्याच्या गैरहजेरीबाबत
(१५)

९५९८१ (२७-१२-२०१७).

श्री.राजाभाऊ (पराग) वाजे (भसन्नर) :

सन्माननीय

साववजननि आरोग्य व िुुंुांब ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौजे भशींदे (ता.जज.नाभशक) येथील नाभशक-पुणे महामागातवरील आरोग्य केंद्रात वैद्यकीय

अचिकारी दपजथत राहत नसल्याने रुग्णाींची गैरसोय होत असल्याचे लदनाींक ९ ऑ ्ोबर,
२०१७ रोजी वा तयासुमारास ननदशतनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

वैद्यकीय

अचिका्याींच्या

गैरहजेरीबाबत

रामथाींनी

तसेच

थाननक

लोकप्रनतननिीींनी जजल्हा आरोग्य अचिकारी, नाभशक याींचेकडे वेनोवेनी लेखी व तोंडी तक्रार
करून दे खील अद्यापपावेतो काहीही कायतवाही झाली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, द त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढनन आले, दपजथत नसलेल्या वैद्यकीय अचिका्याबाबत
शासनामार्तत काय कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. एिनाथ भशांदे (३०-०३-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे .
दै ननक महाराषर ्ाइम्स मध्ये बातमी आली होती.
(२), (३) व (४) चौकशी केली आहे.
वैद्यकीय अचिकारी याींनी मख्
ु यालयी राहन नाग्रकाींना आरोग्य सेवा दे ण्याबाबत पींचायत

सभमती नाभशक, आरोग्य कविाग याींनी जा.क्र./आरोग्य/३२४/२०१७ लद.१३.१०.२०१७ रोजी कारणे
दाखवा नो्ीस दे ण्यात आलेली आहे .
(५) प्रश्न दद््ावत नाही.

___________

गोरे गाव (मुांबई) येथील दादासाहे ब फाळिे चित्रनगरीतील धोिादायि ठरप्रवलेल्या इमारतीमध्ये
उपहारगह
ृ िालप्रवण्यास परवानगी दे णा-या अचधिा-यावर िारवाई िरण्याबाबत

(१६)

९६४६९ (३०-१२-२०१७).

अॅड.पराग अळवणी (प्रवलेपाले), श्रीमती मननषा िौधरी

(दहहसर), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.िशाांत ठािूर (पनवेल), िॅप्टन आर.तशमल सेल्वन
(सायन-िोळीवाडा) :
काय :-

सन्माननीय साांकिृनति िायम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) गोरे गाव (मींब
ु क) येथील दादासाहे ब र्फाळके चचत्रनगरीतील इमारत ही करक्चरल ऑडड्
ररपो्श मध्ये

धोकादायक

ठरली

असन
ू

या

इमारतीत

उपहारगह
ृ

चालवण्यासाठी

पाशलका

ििासनाने मुदतवाढ टदल्याचे टदनाींक १७ सप््ें बर, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननदिशनास
आला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या सींदभाशत पाशलकेच्या गोरे गावमधील पी/दक्षक्षण कायाशलयाकडे तक्रार अिश
दे ऊनही कारवाक करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर िकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले

व त्यानुषींगाने सदर इमारतीत उपहारगह
ृ चालप्रवण्यारकररता मुदतवाढ दे णा-या पाशलका
अचधका-याींवर व सींबींचधताींवर कोणती कारवाक केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रवनोद तावडे (१५-०४-२०१९) : (१) अींित: खरे आहे .
सदर इमारत करक्चरल ऑडड् ररपो्श मध्ये धोकादायक ठरली आहे परीं तू मुदतवाढ

दे ण्यात आलेली नाही.
(२) हे खरे नाही.
या

सींदभाशत

बह
ृ न्मुींबक महानगरपाशलकेच्या आरोगय खाते पी/दक्षक्षण प्रवभागात

मुदतवाढी बाबतचा तक्रार अिश िाप्त झालेला नाही.
(३) िश्न दद््ावत नाही.
(४) िश्न दद््ावत नाही.

___________
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नाांदेड जज्हयातील िेळी उत्पादि शेतिऱ्याांना ववम्याची रक्िम तातडीने दे ण्याबाबत
(१७)

१०१३५५ (२७-१२-२०१७).

श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्रीमती अभमता चव्हाण

(भोिर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अभमन पुंे ल
(मांब
ु ादे वी),

श्री.राधािृष्ट्ण

ववखे-पाुंील

(भशडी),

श्री.नसीम

खान

(चाांददवली),

श्री.अभमत

ववलासराव दे शमख
(लातूर शहर), श्री.त्र्यांबिराव भभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.सुननल िेदार
ु
(सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.हर्ववधवन सपिाळ
(बुलढाणा), डॉ.सांतोर् ुंारफे (िळमनुरी) :

सन्माननीय िृर्ी मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) नाींदेड जजल्हयाींतील ८१८८ केनी दतपादक शेतक-याींनी हवामाना वर
कवमा द्वारे ६९ को्ी ९३ लाख रु िरला
हजार एवढा कवमा शेतक-याींना

आिारीत र्नकपक

तयापैकी २ हजार ८८१ शेतक-याींना २४ लाख ८०

दे ण्यात आला होता दवत्रत शेतक-याींना आज पयंत कवमा

दे ण्यात आले नसल्याची बाब माहे ऑ ्ोबर,२०१७ मध्ये वा तया दरम्यान ननदशतनास आली
आहे हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, दवत्रत शेतक-याींची १० जानेवारी रोजी

मा.कृषी राज्यमींत्री याींनी मींत्रालयात

सवत सींबींचित अचिकारी व कवमा कींपनीचे प्रनतननिी याींची बैठक घेऊनही आज पयंत
शेतक्याींना कवमा भमनाला नसल्याची

बाब ननदशतनास आली आहे हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीअींती शेतक्याींना कवम्याची र कम तातडीने दे ण्याबाबत शासनाने
कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाुंील (०३-०४-२०१९) : (१) व (२) हे खरे नाही.
नाींदेड

जजल््यातील

८१८८

कवमािारक

केनी

दतपादक

शेतक्याींपैकी

२८८१

पात्र

कवमािारक शेतक्याींची केनी कपकासाठीची ३,२४,८०,०००/- रुपये नुकसान िरपाई लदनाींक १०
ऑ ्ोबर,२०१८ रोजी सींबींचित शेतक्याींच्या बँक खातयावर जमा करण्यात आली आहे . िोकर

महसल मींडनातील दवत्रत शेतकरी केनी र्नकपकाच्या हवामान प्रमाणकानुसार नुकसान
िरपाईस पात्र नाहीत.

(३) व (४) प्रश्न दद््ावत नाही.
___________
औरां गाबाद येथे राज्य िामगार ववमा योजनेमध्ये वैद्यिीय अधधिाऱ्याांची असलेली ररक्त पदे
(१८)

१०१६५३ (०६-०१-२०१८).

श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :

सन्माननीय साववजननि

आरोग्य व िुुंुांब ि्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) औरीं गाबाद व अऩ् रूग्णालयात राज़् कामगार कवमा योजनेचे वैद्यककय अचिका्याींच्या
(ददा.शल्यचचककतसक, दीं तशल्य चचककत़क) ्र ़ पदावर कींत्रा्ी पध्दतीने काम करण्यास
इच्छक असलेल्या बाहे रील दमेदवाराींनी अजत केले आहे त, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर पदे ्र ़ असण्याची सवतसािारण कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, सदर ्र त असणा्या पदाींवर काम करण्यास इच्छकाींना वयोमयातदेचे ननयम
दाखवन तयाींचे अजत नाकारले गेले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, बाहे रील दमेदवाराींच्या वयोमयातदेबाबत शासनाचे िोरण काय आहे ?
श्री. एिनाथ भशांदे (०८-०४-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे .
(२) कवशेषज्ञ सींवगाततील पदे सरनसेवेने महाराषर लोकसेवा आयोगामार्तत िरण्याची कायतवाही
सरू
ु आहे .

(३) हे खरे नाही.
सदर पदे महाराषर लोकसेवा आयोगाच्या कषातेतील असल्याने महाराषर लोकसेवा
आयोगामार्तत िरली जातात.
(४) प्रश्न दद््ावत नाही.

___________

उ्हासनगर मधील िामगार रूग्णालयाच्या पुनब
व ाधणीबाबत
(१९)

१०१९२७ (०४-०१-२०१८).

श्री.गणपत गायिवाड (ि्याण पूव)व :

सन्माननीय

साववजननि आरोग्य व िुुंुांब ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दल्हासनगर मिील कामगार रूग्णालयाच्या िोकादायक १२ इमारती ननषककषत करून
नव्याने २०० खा्ाींची अद्यावत दिारणी करणार असल्याचे माहे ८ सप््ें बर, २०१८ रोजी
तयादरम्यान जालहर केले आहे , हे खरे आहे काय,

वा

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायतवाही केली आहे,
(३) असल्यास, द त कायतवाहीची सदयजथती काय आहे ,
(४) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ भशांदे (०५-०४-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे.
राज्य कामगार कवमा योजना रुग्णालय, दल्हासनगर ची इमारत राज्य कामगार
कवमा महामींडन, नवी लदल्ली याींच्या मालकीची आहे . सदर रुग्णालय व ननवासी इमारतीींची
पुनश्च: दिारणी करण्यात येत आहे .

(२) राज्य शासनाने लदनाींक ३१.१०.२०१७ च्या पत्रान्वये सदर रुग्णालयाचे पुनकवतकास तवरीत
करण्याबाबत राज्य कामगार कवमा महामींडन मुख्यालयास कनकवले होते. मा.मींत्री (सावतजननक

आरोग्य व कु्ुींब कल्याण) याींच्या अध्यषाततेखाली लदनाींक ०४.०५.२०१८, लदनाींक ०६.०६.२०१८ व

लदनाींक ११.०९.२०१८ रोजी सदर रुग्णालयाच्या पन
त ाींिणीबाबत सींबींचित अचिका्याींसमवेत
ु ब
बैठक घेऊन राज्य शासनाकडन पाठपुरावा करण्यात आला आहे .

(३) सद्यजथतीत CPWD मार्तत जागेचा survey करण्याची कायतवाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न दद््ावत नाही.
__________
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जुन्नर (जज.पुणे) तालक्
ु यातील ग्रामीण रूग्णालयातील ररक्त पदाांसह
खाुंाांच्या श्रेणीत वाढ िरण्याबाबत

(२०)

१०२६१२ (०३-०१-२०१८).

श्री.शरददादा सोनावणे (जन्
ु नर) :

सन्माननीय साववजननि

आरोग्य व िुुंुांब ि्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

जन्
ु नर

(जज.पण
ु े)

तालु यातील

रामीण

रूग्णालयातील

वैद्यककय

अचिषातक

वगत-१,

वैद्यककय अचिकारी वगत -१, प्रचारीका, एनआरएचएम, एएनएम तसेच अन्य काही पदे ्र त
असल्याने व रामीण रूग्णालयाची ३० खा्ाींच्या ऐवजी १०० खा्ाींचे श्रेणीवाढ करण्याची
मागणी

थाननक

रामथाींनी

तसेच

लोकप्रनतननिीनी

मागील

३

वषातपासन

साततयाने

मा.मुख्यमींत्री, सावतजननक आरोग्यमींत्री, प्रिान सचचव, सावतजननक आरोग्य कविाग, सींचालक,
सावतजननक आरोग्य सेवा, पुणे आदीींकडे लेखी ननवेदनाद्वारे केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

मागणीबाबत

कोणतीही

कायतवाही

झालेली

नसल्यामन
ु े

थाननक

लोकप्रनतननिीनी लदनाींक २७ डडसेंबर, २०१६ रोजी वा तयासुमरास व तद्नींतर पुन्हा लद. ९ माचत
२०१७ रोजी मा.आरोग्य मींञ्याकडे लेखी ननवेदन सादर केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरह मागणीबाबत शासनाने कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे
(४) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ भशांदे (३०-०३-२०१९) : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे .
रामीण रुग्णालय, जुन्नर येथील मींजुर, िरलेली व ्र त पदाींची मालहती खालीलप्रमाणे:-

तथाकप रुग्णालय श्रेणीवितनाचा प्रताव सींचालनालयाद्वारा शासनाला सादर केला असन
ु

ही बाब शासनाच्या कवचारािीन आहे .
अ.क्र.

तपभशल

मांजूर पद

भरलेली पदे

ररक्त पदे

१

वैद्यकीय अचिषातक

१

१

०

२

वैद्यकीय अचिकारी

४

३

१

३

ग् क

१६

१६

०

४

ग्-ड

८

५

३

२९

२५

४

एकण

(३) सन २०११ च्या लोकसींख्येवर आिा्रत नकवन रुग्णालय सरु
ु करणे अथवा रुग्णालयाींचे
श्रेणीवितन करण्यासाठी जोड बह
ृ त आराखडा तयार करण्यात येत असन जुन्नर येथील रामीण
रुग्णालयाचे श्रेणीवितन करण्याची मागणी जोड बह
ृ त आराखड्यामध्ये समाकवष् करण्याची
कायतवाही सुरु आहे .

(४) प्रश्न दद््ावत नाही.
___________

कव.स. ५७३ (15)
नागपूरातील राज्य िामगार ववमा रुग्णालयामध्ये रूग्णाांना सोनोग्राफीच्या
उपचारापासुन वांचीत राहावे लागत अस्याबाबत

(२१)

१०८७३७ (३१-०३-२०१८).

श्री.सुधािर दे शमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.बांुंी भाांगडडया

(धचमरू ), श्री.िृष्ट्णा गजबे (आरमोरी) :

सन्माननीय साववजननि आरोग्य व िुुंुांब ि्याण

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरातील राज्य कामगार कवमा रूग्णालयामध्ये दपचार घेण्याकरीता जात असलेल्या
कामगार रूग्णाींना सोनोरार्ीच्या दपचारापासुन वींचीत राहावे लागत असल्याबाबतचे माहे
डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशतनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या रूग्णालयामध्ये नागपर जजल्हयासह कवदिाततील दीड लाख कामगार व
तयाींच्या कु्ीं बबयाींना आरोग्यसेवा दे ण्यात येत असुन तयालठकाणी अनेक वषांचा कालाविी
होऊनही तयाींच्याकरीता पुरेशी सोयी अद्यापपयंत दपलब्ि झालेल्या नाहीत, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, या रूग्णालयात सन १९७६ पासुन एक सोनोरार्ी मशीन सुरू असुन तयावरच
लाखो रूग्णाचे दपचार झाले असन
ु तया यींत्राची दोन ते अडीच वषांपवी मुदत सींपुन कालबाहय
झाल्यामन
ु े रूग्णाींना खासगी रूग्णालयातन
ु महागडया दरात सोनोरार्ी करावी लागत आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या रूग्णालयाच्या शासनाने २५ लाख रूपयाचे नवीन सोनोरार्ी यींत्र मींजुर
करण्याकरीता प्रताव पाठकवला असता तयास अद्यापपयंत मींजुरी भमनालेली नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(५) असल्यास, या राज्य कवमा कामगार रूग्णालयाींनी नवीन सोनोरार्ी यींत्राच्या प्रताव
पाठवुनही तयास मींजुरी दे ण्याकरीता होत असलेल्या कवलींबामागची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ भशांदे (०५-०४-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे .
नये

सदर रुग्णालयातील सोनोरार्ी मभशन बींद असल्यामन
े ा अडथना येऊ
ु े रुग्णसेवल

म्हणन

कवमारुग्णाींना

CGHS

दराने

रुग्णालयामार्तत दपलब्ि करुन दे ण्यात येत आहे .
(२)

कवनाशुल्क

सोनोरार्ीची

सुकविा

खाजगी

हे अींशत: खरे आहे.
सद्यजथतीत नागपर शहरासह कवदिातत एकण ३,४३,४७० नोंदणीकृत कवमािारक

असन सम
ु ारे १३,७३,८८० लािाथी आहे त. या सवांना १७ राकाकवयो सेवा दवाखान्यामार्तत

प्राथभमक वैद्यकीय सेवा पुरकवण्यात येत असुन राकाकवयो रुग्णालय, नागपर मार्तत कवशेषज्ञ
बा्य व आींतररुग्ण सेवा पुरकवण्यात येतात.
(३) हे अींशत: खरे आहे .
सेवेत

सदर रुग्णालयातील सोनोरार्ी मशीन जन
ु ी होऊन बींद पडल्याने कवमारुग्णाींच्या

अडथना

ननमातण

होऊ

नये

याकरीता

CGHS

दराने

०३

खाजगी

सींथेमार्तत

कवमारुग्णाींची सोनोरार्ी करुन घेण्यात येत असन तयाकरीता कवमारुग्णाींना खचत करावा लागत
नाही.

कव.स. ५७३ (16)
(४) व (५) हे खरे आहे.
आयु त, राज्य कामगार कवमा योजना, मुींबई याींच्यातरावर प्रताव कवचारािीन आहे .
___________

राज्य शासनाने शेती मालाला योग्य भाव दे ण्याबाबत
(२२)

११३०६९ (२०-०४-२०१८).

श्री.अलम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.ववरं द्र जगताप

(धामणगाव रे ्वे), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), प्रा.वर्ाव गायिवाड (धारावी), श्रीमती ननमवला

गाववत (इगतपूरी), श्री.अभमन पुंे ल (मुांबादे वी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.बाळासाहे ब
थोरात (सांगमनेर), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्री.सांग्राम थोपुंे (भोर), श्री.जयिुमार गोरे
(माण), श्री.हर्ववधवन सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.राहूल िुल (दौंड) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृर्ी मांरी

(१) राज्य शासनाने शेती मालाला योग्य िाव भमनावा यासाठी कृषी मल्य आयोगाची थापना

केली असन आयोगाने व राज्य शासनाने केंद्रीय कृषी मल्य आयोगाकडे केलेल्या भशर्ारशीपेषाता
१० ् के वाढीव ककीं मत शेत मालाला दे ण्यात यावी, अशी मागणी मा.सहकार मींत्री याींनी
लदनाींक ११ जानेवारी, २०१८ रोजी वा तयासम
ु ारास केंद्र शासनाकडे केली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, मागील १० वषातपासन या आयोगाने पाठकवलेल्या िावाच्या भशर्ारशीमध्ये केंद्र
शासन ३० ते ५० ् के कपात करीत आहे , हे ही खरे आहे काय
(३) असल्यास, मा.सहकार मींत्री याींनी केल्लेया कवनींतीबाबत राज्य शासनाने पाठपुरावा
करण्याबाबत कोणती कायतवाही केली वा करण्यात

येत आहे ,

(४) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाुंील (०३-०४-२०१९) : (१) होय. हे खरे आहे .
(२) व (३) ककमान आिारित ककीं मत जाहीर करणे ही बाब केंद्र शासनाच्या अखतयारीतील
आहे .

कृकष कविागातील राज्य कृकष मल्य आयोगामार्तत दतपादन खचातवर आिा्रत ककीं मती,

केंद्रीय कृषी मल्य व ककीं मत आयोगाकडे प्रताकवत करण्यात येतात.

केंद्रीय कृषी मल्य व

ककीं मत आयोगाकडन ही ककीं मत ननिातरीत करताींना अन्य राज्यातील सींबींचित कपकाींसाठी
येणा्या दतपादन खचातबरोबरच इतर घ्काींचाही कवचार करुन कवकवि कपकाींच्या ककमान

आिारित ककीं मतीींची भशर्ारस केंद्र शासनाला करण्यात येते आणण केंद्र शासन राषरीय तरावर
आिारित ककीं मत योजनेत समाकवष् शेतमालाच्या आिारित ककीं मती ननजश्चत करुन जाहीर
करते.

केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या शेतमालाच्या आिारित ककीं मती सवत राज्याींना लाग

होतात.
केंद्र शासनाने खरीप हीं गाम २०१८-१९ पासन शेतमालाला दतपादन खचातवर ५० ् के
नर्ा िरुन ककमान आिारित ककीं मती जाहीर केल्या आहे त. दतपादन खचातवर
शेतमालाला भमनावेत म्हणन राज्य
घेत असते.

आिा्रत िाव

शासन केंद्र शासनाकडे नेहमीच आरही िभमका

कव.स. ५७३ (17)
(४) प्रश्न दद््ावत नाही.
___________
परळ येथील नौरोसजी वाडीया मॅुंननवुंी हॉजपुंलमधील िमवचाऱ्याांच्या वेतनाबाबत
(२३)

११४४०६ (०६-०४-२०१८).

श्री.सुभार् उफव पांडडतशेठ पाुंील (अभलबाग) :

सन्माननीय

साववजननि आरोग्य व िुुंुांब ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) परन येथील नौरोसजी वाडीया मॅ्ननत्ी हॉजप्लमिील कमतचा्याींना ६ वा वेतन
आयोगानुसार घ्यावयाच्या वेतन थकबाकीसाठीची मागणी लाल बाव्ा जनरल कामगार
युननयन सन २००६ पासन प्रतयषात िे्न ननवेदनाद्वारे मागणी करीत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, लाल बाव्ा जनरल कामगार युननयनच्या पदाचिका्याींनी लदलेल्या ननवेदनातील

शासनाकडे प्रलींबबत असलेल्या ६ व्या वेतन आयोगानुसार द्यावयाच्या वेतन थकबाकीसाठी
शासनाने कोणती कायतवाही केली वा करण्यात ये त आहे,
(३) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ भशांदे (११-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२)

व

(३)

नौरोसजी

वाडडया

मॅ्ननत्ी

हॉजप्ल

या

रुग्णालयास

ततकालीन

मुींबई

महानगरपाभलका व श्री.वाडीया याींच्यामध्ये लदनाींक-२७/०७/१९२६ रोजी झालेल्या र् डीड
करारामिील तरतदीनस
ु ार सहाययक अनुदान लदले जाते. सदर र् डीडची तपासणी करुन
सवंकष आढावा घेण्याकरीता शासनाने लदनाींक १६ जुन, २०१७ च्या शासन ननणतयाद्वारे सभमती

गलठत करण्यात आली होती. सदर सभमतीने आपला अहवाल सादर केला असन
ु तो शासन
तरावर सखोल अ्यासाचिन आहे .

___________

राज्यात िजवमाफीनांतर शेतिऱ्याांच्या आत्महत्येचे प्रमाण िमी होत नस्याबाबत
(२४)

११४९०९ (०१-०४-२०१८).

ववखे-पाुंील

(भशडी),

श्री.अभमत ववलासराव दे शमख
ु (लातरू शहर), श्री.राधािृष्ट्ण

श्री.बाळासाहे ब

थोरात

(सांगमनेर),

प्रा.वर्ाव

गायिवाड

(धारावी),

अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), िुमारी प्रणणती भशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.नसीम खान

(चाांददवली), श्री.अभमन पुंे ल (मुांबादे वी), श्री.अलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.िुणाल पाुंील

(धुळे ग्रामीण), डॉ.सांतोर् ुंारफे (िळमनुरी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.त्र्यांबिराव भभसे
(लातरू ग्रामीण), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पन
ु ववसन मांरी पढ
ु ील

(१) राज्य शासनाने जालहर केलेल्या कजतमार्ीनींतरही राज्यात शेतक्याींच्या आतमहतयेचे प्रमाण
कमी झाले नाही. कजतमार्ीच्या घोषणेनींतरच्या ७ मलहन्यात सुमारे

१७५३ शेतक्याींनी

आतमहतया केल्याचे लदनाींक ७ र्ेब्रव
ु ारी, २०१८ वा तयासम
ु ारास ननदशतनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

कव.स. ५७३ (18)
(२) असल्यास बँकाकडन कजत घेणा्या शेतक्याींपक
ै ी ७० ते ८० ् के शेतकरी कजातची परतर्ेड
असन शेतकरी कजतमार्ीचा लाि तुलनेत कमी शेतक्याींना होत असल्याचे लदसन आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यामन
ु े कजतमार्ी हा शेतक्याींच्या आतमहतयेवर प्रणामकारक दपाय असल्याचे

वा्त नाही, असे नीती आयोगाचे सदय प्रा.रमेश चींद याींनी म्ह्ल्याचे लदनाींक ०७ र्ेब्रुवारी,
२०१८ रोजी वा तयादरम्यान ननदशतनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, कजातव्यनत्र त शेतक्याींच्या आतमहतया होण्यामागे इतर कोणतया अडचणी
आहे त. याचा तपास करण्यासाठी शासनाने एका सभमतीची ननयु ती करून तयाद्वारे कवपषात
चौकशी अहवाल मागकवणार आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, सदर चौकशी अहवालाच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायतवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाुंील (११-०४-२०१९) : (१) राज्यात लदनाींक १ जल
ु ै, २०१७ ते ३१ जानेवारी,
२०१८ या ७ मलहन्याींच्या कालाविीत एकण १७३४ आतमहतयाींची प्रकरणे आढनन आली.
तयापैकी ७७० पात्र तर ४९१ प्रकरणे लदनाींक २३ जानेवारी, २००६ च्या शासन ननणतयातील
ननकषात बसत नसल्याने अपात्र ठरकवण्यात आली. तसेच पात्र प्रकरणी

रु.१.०० लषात ची मदत

दे ण्यात आली आहे .
(२) शेतक्याींच्या अल्प व मध्यम मुदत थकीत शेती कजातची मार्ी करण्यासाठी व अल्पमुदत
शेती कजातची परतर्ेड मुदतीत करणा्या शेतक्याींना प्रोतसाहनपर लाि दे ण्यासाठी शासन
ननणतय, लदनाींक २८ जन, २०१७ नुसार छत्रपती भशवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना,

२०१७ जाहीर केली. या योजनेच्या अनष
ु ींगाने लाि घेण्यासाठी पलहल्या ्प्प्यात लदनाींक
२२/०९/२०१७ पयतन्त ५६,५९,३९३ शेतक्याींनी ऑनलाईन अजत केले तयाची खाते सींख्या

६९०३९०३ लाख आहे . सदर योजनेस शासनाने वींचचत रालहलेल्या शेतक्याींना लदनाींक १ माचत,
२०१८ पासन ऑनलाईन अजत िरण्यासाठ् लदनाींक १५ जन, २०१८ पयतन्त मुदतवाढ दे ण्यात

आली होती. लदनाींक २२/०६/२०१८ अखेर ३७,६९,४३३ लािार्थयांना रु.१५०४३,९६,४५,६२५.६२ लाि
दे ण्यात आलेला आहे. प्रलींबबत शेतक्याींच्या बाबतीत तालक
ु ातरीय सभमतीकडन कायतवाही
चाल असन पात्र शेतकरी कजतदाराींना लाि दे ण्याची कायतवाही सुरु आहे .

(३) शेतीवरील ताण कमी करण्यासाठी कजतमार्ी हा दपाय नसल्याचे ननती आयोगाचे दपाध्यषात
याींनी म्ह्ले असल्याचे ननदशतनास आले आहे .
(४) व (५) अद्याकप असा ननणतय घेण्यात आलेला नाही.
(६) प्रश्न दद््ावत नाही.
___________

कव.स. ५७३ (19)
पुण्यामध्ये सांभाव्य दरड िोसळणाऱ्या गावाांच्या सुरिेच्या उपाययोजनेबाबत
(२५)

११६३९१ (०१-०४-२०१८).

श्री.सुरेश गोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय मदत व

पुनववसन मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुणे जजल््यातील िोकादायक गावाींचा शोि घेऊन पाहणी करण्याचे काम कॉलेज ऑर्
इींजजनी्रींग ला लदले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पण
ु े जजल््यातील िोकादायक गावाींचा शोि घेऊन एकण २३ गावाींना िोका
असल्याचे कॉलेज ऑर् इींजजनी्रींग याींनी केलेल्या पाहणीतन समोर आले, हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, दरड कोसनण्याचा िोका असलेल्या २३ गावाींना पावसाना सुरु होण्याच्या
अगोदर तातकान दपाययोजना करण्याबाबत शासनाने कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाुंील (२८-०३-२०१९) : (१) होय.
(२) अींशत: खरे आहे.
(३) सींिाव्य दरड कोसनणा-या गावाींच्या सींरषातणातमक कामाींबाबत ननकवदा प्रकक्रया पणत करून
कायातरींिाचे आदे श दे ण्यात आले आहे त. जजल्हाचिकारी व कायातलयीन यींत्रणेमार्तत पुढील
कायतवाही सरू
ु आहे.

(४) प्रश्न दद््ावत नाही.
___________
दे गलूर व बबलोली (जज.नाांदेड) तालुक्यातील पुरपुनववसन अांतगवत
पुनववसीत झाले्या गावाांमधील नागरी सुववधाबाबत

(२६)

१२०२५३ (३१-०७-२०१८).

श्री.सुभार् साबणे (दे गलूर) :

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पुनववसन

(१) दे गलर व बबलोली (जज.नाींदेड) तालु यातील परु पन
ु वतसन अींतगतत पन
ु वतसीत झालेल्या
गावाींमध्ये

नागरीसुकविेची

कामे

करण्याबाबत

लोकप्रनतननिीींनी

केलेल्या

मागणीवरुन

मा.मुख्यमींत्री याींनी लदनाींक ७ र्ेब्रुवारी, २०१८ रोजीच्या पत्रान्वये रामकवकास कविागाला
कायतवाही करण्याचे ननदे श लदले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, द त ननदे शानुसार पुनवतभसत झालेल्या गावाींमध्ये नागरी सुकविेची कामे
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायतवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास कवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाुंील (२८-०३-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे .
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(२) दे गलुर व बबलोली (जज.नाींदेड) तालु यातील १९८३ व १९८९ मिील परपुनवतभसत गावाींमध्ये

तयाींच्या मन परबाचित गावात ज्या सुकविा दपलब्ि होतया तया सुकविा शासनामार्तत

पुरकवण्यात आल्या आहे त. शासनाच्या प्रचभलत परपुनवतसन योजनेनुसार मन पररत गावात
ज्या सकु विा दपलब्ि होतया तया सकु विा नवीन पन
ु वतभसत गावामध्ये शासनामार्तत र् त

एकदाच पुरकवण्यात येतात. तयानींतर तया सुकविा पुढील दे खिाल दरु
ु तीसाठी सींबींचित जजल्हा
प्रषद /राम पींचायतीकडे हताींतरीत करण्यात येतात.
(३) प्रश्न दद््ावत नाही.
___________
पालघातर जज््यातील िृर्ीसेवि पदाांच्या भरतीबाबत
(२७)

१२३६०८ (०२-०८-२०१८).

श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.दहतंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षितीज

ठािूर (नालासोपारा) : सन्माननीय िृर्ी मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कृषीसेवक पदाींच्या राज्य तरावरील िरतीमध्ये कोकण कविागातील ठाणे, पालघर,

रायगड, रतनाचगरी व भसींिुदग
ु त या जजल््याींसाठी १७६ कृषी सेवक पदाींच्या िरतीत थाननक
दमेदवाराींच्या

जजल््यामध्ये

ननवडीमध्ये
ननवड

अन्याय

झाल्यामन
ु े

झाला

असन

नाराजी

ननमातण

इतर जजल््यातील
झाली,

दमेदवाराींची

तसेच कोकणातील

सदरहु
थाननक

दमेदवाराींना कृषीसेवक व इतर शासकीय नोकरिरतयाींमध्ये ७०% आरषातण दे ण्यात यावे अशी

मागणी कोकण कविाग, कृषी पदवीिारक सींघषत सभमतीने आपल्या ननवेदनाद्वारे मा.मुख्यमींत्री
व कृषी मींत्री याींचेकडे माहे मे, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान केली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीचे ननषकषत काय आहे व तयानस
ु ार द त ननवेदनावर शासनाने कोणती
कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाुंील (१८-०३-२०१९) : (१), (२) व (३) पेसा षातेत्रातील ्र त पदाींवर र् त
थाननक षातेत्रातील अनस
ु चचत जमातीच्या दमेदवाराींचीच िरती करण्यात यावी, असा ननयम
आहे . तयानुसार ठाणे/पालघर जजल्हयातील पेसा षातेत्रातील ३४ पदे

थाननक अनुसचचत

जमातीच्या दमेदवाराींमिन िरण्यात आली आहे त. पेसा षातेत्राबाहे रील १७६ पदाींसाठी दमेदवाराींची

ननवड करताना दमेदवार थाननकच असावा असा ननयम नाही, मात्र सदर पदाींसाठी दमेदवार
महाराषर राज्याचा रलहवाशी असणे आवश्यक आहे. तयामुने सदर पदाींसाठी राज्यिरातील
दमेदवार अजत करु शकतात. तयानस
ु ार सदरची ननवड प्रकक्रया करण्यात आलेली आहे .

कोकण कविाग, कृषी पदवीिारक सींघषत सभमतीने ननवेदनाद्वारे थाननकाींना ७०%

आरषातण दे ण्यात यावे, अशी मागणी केलेली आहे . सदर मागणी शासनाचे प्रचलीत ननयम
कवचारात घेऊन तपासण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न दद््ावत नाही.

___________
आसेगाव दे वी (ता.बाभुळगाांव जज.यवतमाळ) येथील मांजुर
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प्राथभमि आरोग्य िंद्राच्या बाांधिामाबाबत
(२८)

१२३७८६ (२५-०७-२०१८).

डॉ.अशोि उईिे (राळे गाव) :

सन्माननीय साववजननि

आरोग्य व िुुंुांब ि्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) आसेगाव दे वी( ता.बािुनगाींव जज.यवतमान) येथील मींजर प्राथभमक आरोग्य दपकेन्द्राच्या
इमारतीच्या बाींिकामाबाबत सवेषातण करण्यात आले परीं तु अनेक मलहन्याचा कालाविी दल्न

सध्
ु दा कुठल्याही प्रकारचे बाींिकाम झाले नसल्याचे लदनाींक १४ मे, २०१८ रोजी वा
तयासुमारास ननदशतनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास,सदर आरोग्य दपकेंन्द्राच्या इमारतीच्या बाींिकाम पुणत करण्यासाठी जजल्हा
ननयोजन सभमतीमिन ननिी दपलब्ि करून दे ण्यात आला आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्राथभमक आरोग्य दपकेंन्द्राचे काम पणत करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ भशांदे (१६-०३-२०१९) : (१) हे अशत: खरे आहे .
आसेगाव दे वी या दपकेंद्रासाठी अद्याप जागा दपलब्ि झालेली नाही.
(२) व (३) सदर दपकेंद्राच्या बाींिकामासाठी ननिी दे ण्यासाठी व जागा दपलब्ि करून दे ण्याची
कायतवाही जजल्हा प्रषद तरावर सुरू आहे .
(४) प्रश्न दद््ावत नाही.

___________
राज्यातील ब-याच प्राथभमि आरोग्य िंद्र इमारती व वैद्यिीय
अधधिा-याांच्या ननवासथानाच्या दरु
ु तीबाबत
(२९)

१२५१४० (०६-०८-२०१८).

अॅड.यशोमती

ठािूर

(नतवसा),

श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी),

श्री.िुणाल

पाुंील

(धळ
ु े

ग्रामीण),

श्री.बाळासाहे ब थोरात

(सांगमनेर), श्री.अभमन पुंे ल (मब
ांु ादे वी), श्री.अलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.डी.पी.सावांत
(नाांदेड उत्तर) :

सन्माननीय साववजननि आरोग्य व िुुंुांब ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

प्राथभमक

आरोग्य

केंद्राच्या

इमारती

व

वैद्यकीय

अचिका-याींच्या

ननवासथानाींची नादरु
ु ती झाली असल्याचे माहे जन, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशतनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िन
ु े जजल्हयाच्या साक्री तालु यातील नवापाडा, भशरसोले, कुडाशी येथील
प्राथभमक आरोग्य केंद्र तसेच दलहवेल येथील वैद्यकीय अचिका-याच्या ननवासथान दे खील
नादरु
ु त आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, वैद्यकीय अचिका-याींच्या इमारतीींची दरु
ु ती करण्याबाबत शासनाने कोणती
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कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ भशांदे (१६-०३-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) प्राथभमक आरोग्य केंद्र नवापाडा येथील इमारत मोडकनीस आली असल्याने ही इमारत
पाडन पुनबांिणी करण्याची भशफारस प्राप्त झाली आहे. तयानस
ु ार सदर प्रताव जजल्हा
प्रषदे च्या सवतसािारण सिेमध्ये ठे वण्यात आला आहे .

प्राथभमक आरोग्य केंद्र भशरसोल व कुडाशी या इमारतीत दरू
ु तीसाठी

जजल्हा प्रषदे च्या

आरोग्य सभमतीने ठराव मींजर केला असन सदर प्रतावास प्रशासकीय मान्यता दे ण्याची
कायतवाही जजल्हा प्रषद तरावर सुरू आहे .
(४) प्रश्न दद््ावत नाही.

___________
साक्री, वपांपळनेर, जैताणे (ता.साक्री, जज.धुळे) येथील ग्रामीण रुग्णालयातील
वैद्यकिय अधधिा-याांची पदे ररक्त अस्याबाबत

(३०)

१२५१४१ (२८-०७-२०१८).

अॅड.यशोमती

ठािूर

(नतवसा),

श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी),

श्री.िुणाल

पाुंील

(धळ
ु े

ग्रामीण),

श्री.बाळासाहे ब थोरात

(सांगमनेर), श्री.अभमन पुंे ल (मब
ुां ादे वी), श्री.अलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.डी.पी.सावांत
(नाांदेड उत्तर) :

सन्माननीय साववजननि आरोग्य व िुुंुांब ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर राज्यातील बहुसींख्य रामीण रुग्णालयातील वैद्यककय अचिका-याींची पदे ्र त
असल्याबाबत माहे जन, २०१८ मध्ये वा तयादरमयान ननदशतनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, िन
ु े जजल्हयातील साक्री तालु यातील साक्री, कपींपननेर व जैताणे या नतन्ही

रामीण रुग्णालयात ननयभमत वैद्यककय अचिषातक/वैद्यकीय अचिका-याींची नेमणक केलेली
नसल्याचे ननदशतनास आले, हे ही खरे आहे काय ,
(३) असल्यास,

सदर रामीण रुग्णालयातील वैद्यककय अचिषातक/वैद्यकीय अचिका-याींची ्र त

पदे िरण्याबाबत शासनाने कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ भशांदे (३०-०३-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे .
महाराषर राज्यात सद्यजथतीत ३६३ रामीण रुग्णालये कायातजन्वत आहे त. सदर रामीण
रुग्णालयाींना वैद्यकीय अचिकारी ग्-अ सींवगातची प्रतयेकी ३ पदे याप्रमाणे एकुण १०८९ पदे
मींजुर असुन तयापैकी १०११ पदे िरलेली आहे त.
(२) हे अींशत: खरे आहे .

िुने जजल््यातील साक्री तालु यातील रामीण रुग्णालय साक्री, रामीण रुग्णालय
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कपींपननेर, रामीण रुग्णालय जैताणे येथे वैद्यकीय अचिषातक सींवगातचे प्रतयेकी १ पद याप्रमाणे
३ पदे मींजुर असुन ३ पदे ्र त आहे त. तसेच वैद्यकीय अचिकारी, ग्-अ सींवगातची प्रतयेकी ३
पदे याप्रमाणे एकुण ९ पदे मींजुर असुन ६ पदे िरलेली व ३ पदे ्र त आहे त.

(३) महाराषर वैद्यकीय व आरोग्य सेवा ग्-अ सींवगातची वैद्यकीय अचिषातकाींची ्र त पदे
िरण्याबाबतची कायतवाही शासन तरावर सुरु आहे . तसेच वैद्यकीय अचिकारी, ग्-अ (रेड पे
रु.५४००/-)

सींवगातच्या

्र त

पदे

िरण्याच्या

अनुषींगाने

८७७

्र त

पदाींची

जालहरात

लद.२७.१२.२०१८ रोजी वतृ तपत्रात प्रभसध्द करण्यात आली असुन ती पदे िरण्याच्या अनुषींगाने
पढ
ु ील कायतवाही सरु
ु आहे . तसेच सद्यजथतीत ननयभमत िरलेल्या पदाींव्यनत्र त ्र त

राहणा्या पदी ननयभमत पदे िरे पयंत बींिपत्रीत/कींत्रा्ी दमेदवार दे वन तयाद्वारे आरोग्य सेवा
लदली जाते.
(४) प्रश्न दद््ावत नाही.

___________

भातिुली (ता.भातिुली, जज.अमरावती) येथील लेडीां ना्याला पूर
सांरिि भभांत बाांधिामाबाबत

(३१)

१२५४२२ (३१-०७-२०१८).

श्री.रवव राणा (बडनेरा)

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पुनववसन मांरी

(१) िातकुली (ता.िातकुली, जज.अमरावती) येथील शहराच्या मध्यिागातन वाहणा्या लेंडी

नाल्याला पर येऊन नक
ु सान झाले तसेच लेंडी नाला पेढी नदीला जाऊन भमनत असल्याने
नदीच्या पर येवन पाणी नाल्याच्या माध्यमातन गावात भशरून लोकवतीचे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, पेढी नदीवर ननम्न

नुकसान झाले, हे

पेढी प्रकल्पाचे बाींिकाम अींनतम ्प्प्यात असन या पेढी

नदीला जोडन असलेल्या लेंडी नाल्याला पेढी प्रकल्पाच्या प्राप्त ननिीतन पर सींरषातण भिींतीचे
बाींिकाम करणार आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, दपरो त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन लेडीीं नाल्याला पर सींरषातक भिींत
बाींिकामाबाबत कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाुंील (२२-०४-२०१९) : (१), (२) व (३) सन २००७, २००९ व २०१३ यावषी लेंडी
नाल्याला पर आला होता. िातकुली नगरपींचायत मार्तत सन २०१६ मध्ये लेंडी नाल्याचे
खोलीकरण करण्यात आले आहे . तद्नींतर कोणतयाही प्रकारचा परु ाचा िोका ननमातण झालेला
नाही.

कायतकारी अभियींता, अमरावती प्रकल्प बाींिकाम कविाग क्र.१, अमरावती याींनी लेंडी
नाल्याला सींरषातक भिींत बाींिण्याच्या कामाची ताींबत्रकदृष्या तपासणी केली असता, सदर काम
मापदीं डात बसत नसन अव्यवहायत ठरते, असे अभिप्राय लदले आहे त.
(४) प्रश्न दद््ावत नाही.
___________
मराठवाडी (ता.पाुंण, जज.सातारा) येथील वाांग–मराठवाडी धरणासाठी श्री आनांदराव मराठे याांनी

कव.स. ५७३ (24)
ददले्या जभमनीचा पाठपुरावा मोबदला त्याांच्या वारसाांना दे ण्याबाबत
(३२)

१२६६४१ (१०-१२-२०१८).

श्री.ओमप्रिाश ऊफव बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.ववनायिराव

जाधव-पाुंील (अहमदपूर), श्री.मोहन फड (पाथरी), श्री.भशरीर्दादा चौधरी (अमळनेर) :
सन्माननीय मदत व पन
ु ववसन मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मराठवाडी

(ता.पा्ण,

जज.सातारा)

येथील

वाींग–मराठवाडी

िरणासाठी

लदलेल्या

जभमनीचा पाठपरु ावा मोबदला न भमनाल्याने श्री आनींद राव मराठे या शेतक्याचा मतृ यु झाला,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, श्री. आनींदराव मराठे याींचा मतृ य हा दफ्तर लदरीं गाईमुने झाला आहे काय,

(३) असल्यास, दपरो त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढनन
आले, तद्नुसार श्री.आनींदराव मराठे याींच्या जभमनीचा मोबदला तयाींच्या वारसाींना दे ण्याबाबत
कायतवाही करुन सींबींचित दोषी अचिका्याींवर कोणती कारावाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाुंील (२८-०२-२०१९) : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३) सदर खातेदारास दे य पयातयी जभमनीचे वा्प करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्नच दद््ावत नाही.
___________
ुंं भू (जज.साांगली) योजनेच्या लाभिेरातील दठां बि अनुदान बांद िे्याबाबत
(३३)

१२६७९२ (०६-१२-२०१८).

श्री.अननल बाबर (खानापरू ) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृर्ी मांरी

(१) ्ें ि (जज.साींगली) योजनेच्या लाि षातेत्रातील लठीं बक अनद
ु ान बींद करण्याबाबत शासनाने
अध्यादे श काढन माहे ऑग्, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान ननणतय घेतला आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, लठबक अनुदान बींद केल्यामन
ु े शेतक-यामध्ये ननराशा ननमातण झालेली आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर योजनेच्या ननणतयाबाबत शासनाने कोणती कायतवाही केली वा करण्यात
येणार आहे ,

(४) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाुंील (०६-०३-२०१९) : (१), (२), व (३) लद.२४ जल
ु ,ै २०१७ च्या शासन
ननणतयान्वये,

ऊस

कपकाखालील

षातेत्र

सक्ष्म

भसींचनाखाली

आणण्यासाठी,

ऊस

दतपादक

शेतक्याींना सवलतीच्या दराने कजत दपलब्ि करुन दे ण्याची योजना आखण्यात आली आहे .
सदर योजना प्राथम्याने, महाराषर जलसींपतती ननयमन प्राचिकरणाने लद.२५ जन, २०१५ च्या
अचिसुचनेन्वये, बारमाही कपकासाठी जन, २०१८ पयंत सक्ष्म भसींचन बींिनकारक केलेल्या

कव.स. ५७३ (25)
राज्यातील ८ प्रकल्पाींच्या लाि षातेत्रामध्ये राबकवण्याचे ननयोजजत आहे . यामध्ये ्ें ि दपसा
भसींचन योजना (जज.साींगली) चा समावेश आहे .
सदर शासन ननणतयानुसार, ज्या िागामध्ये ही योजना राबकवल्या जाईल तया

िागामध्ये प्रिानमींत्री कृषी भसींचन योजनेंतगतत सक्ष्म भसींचन योजना राबकवण्यात येणार नाही.
तथाकप, सन २०१७-१८ या वषातत या प्रकल्पाच्या षातेत्रामध्ये प्रिानमींत्री कृषी भसींचन योजनेंतगतत

सुक्ष्म भसींचन योजनेची अींमलबजावणी करण्यात आली आहे . सन २०१८-१९ या वषांमध्ये सुध्दा
प्रिानमींत्री कृषी भसींचन योजनेंतगतत सुक्ष्म भसींचन योजना राबकवण्यास शासन मान्यता दे ण्यात
आली आहे .

(४) प्रश्न दद््ावत नाही.
___________
महाराष्ट्रातील िृर्ी ववद्यापीठाांच्या िुलगुरु पदाच्या ननवडीबाबत
(३४)

१२७२९३ (०६-१२-२०१८).

श्री.अननल बाबर (खानापरू ) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृर्ी मांरी

(१) महाराषरातील कृषी कवद्यापीठाींच्या कुलगरु
ु पदाच्या ननवडीसाठी लावण्यात आलेले ननकष
हे नैसचगतक न्यायाला िरुन नसन तयामन
ु े कृकष तींत्रज्ञान, दद्यान कवद्या, वनशात्र या
शाखाींच्या दमेदवाराींना किीच कुलगुरु होता येणार नाही, यामन
ु े या अन्यायकारक ननकषाींचा

र्ेरकवचार करण्याची मागणी कृषी प्राध्यापकाींनी माहे ऑग्, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान
शासनाकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या मागणीसींदिातत शासनाने ननणतय घेतला आहे काय, तयाींचे वरुप काय आहे ,
(३) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाुंील (०५-०४-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) प्रताव शासनाच्या कवचारािीन आहे .
(३) प्रश्न दद््ावत नाही.
___________
रायगड जज्हयातील तीन प्रमुख दठिाणी जेुंी उभारण्याबाबत
(३५)

१२७२९९ (०४-१२-२०१८).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय मत्यवविास मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रायगड जजल्हयातील तीन प्रमख
ु लठकाणी अतयािनु नक सोयीींनी मजच्छमार जे्ी दिारण्यात
येत असन तयाक्रता नाबाडतकडन ६४ को्ीचे अथतसहाय दे ण्यात येणार असल्याचे माहे
ऑग्, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशतनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या ननिीतन कोणकोणती कामे घेण्यात येणार असुन सदरह कामे ककती

कव.स. ५७३ (26)
कालाविीत पणत करण्यात येणार आहे त,
(३) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व जानिर (०१-०३-२०१९) : (१) नाबाडत ्प्पा अींतगतत रायगड जजल््यासाठी घेण्यात
येणा्या कामाींचा तपशील खालीलप्रमाणे अ.क्र.
१

ुंप्पा क्र

िामाांची नावे

नाबाडत ्प्पा २०

१) नवापाडा कोनीवाडा, ता. दरण

एिूण प्रि्प किां मत
रू. ६७.०० को्ी

२) थेरोंडा, ता.अभलबाग
३) एकदरा, ता.अभलबाग
२

नाबाडत ्प्पा २२

३

नाबाडत ्प्पा २३

१) बोली माींडला, ता.मरु
ु ड

रू. १२.५६ को्ी

१) लदघी, ता.श्रीवितन

रू. ३१.६८ को्ी

२) राजपुरी, ता.मुरुड

३) वेलदर, ता.गुहागर

(२) नाबाडत अथतसहाजययत माभलका २० अींतगतत एकदरा नवापाडा, थेरोंडा ही कामे ६७ को्ी
र कमेची मींजर असन ही कामे माचत २०१९ पयंत व नाबाडत माभलका २२ अींतगतत बोली माींडला
येथील १२.५६ को्ी र कमेचे काम मींजर असन जल
ु ै २०१९ पयंत पणत करण्यात येणार आहे .
नाबाडत माभलका २३ अींतगतत लदघी व राजपुरी येथील रू.२३.४३ को्ी र कमेची कामे मींजर

असन या कामाींचे सींकल्पन केंलद्रय जल व दजात सींशोिन सींथा, (CWPRS) पुणे याींचेमार्तत

सुरू आहे . केंलद्रय जल व दजात सींशोिन सींथा, (CWPRS) पुणे कडुन सकवतर आराखडे
प्राप्त होताच ताींबत्रक मान्यता प्राप्त करुन घेऊन ननकवदा प्रककया राबकवण्यात येईल.
(३) प्रश्न दद््ावत नाही.

___________

शासिीय प्राथभमि आरोग्य िंद्र व रुग्णालयात वैद्यिीय अधधिारी
ववनापरवानगी गैरहजर अस्याबाबत
(३६)

१२७४४१ (११-१२-२०१८).

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाव),

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ), श्री.अननल िदम (ननफाड) :

सन्माननीय साववजननि आरोग्य व

िुुंुांब ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) शासकीय प्राथभमक आरोग्य केंद व रुग्णालयात कततव्यावर असलेला वैद्यकीय अचिकारी
कवनापरवानगी गैरहजर रालहल्यामन
ु े दपचारा अिावी रुग्णाींचा तसेच प्रसुती दरम्यान मातेचा
अथवा बालकाचा मतृ य होत असल्याचे प्रकार ननदशतनास आले आहेत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कवनापरवानगी गैरहजर रालहलेल्या सींबचित वैद्यकीय अचिका-याींना तातकान
ननलींबबत करण्याचा ननणतय शासनाने घेतला असन ननलींबबत करण्यात आल्यानींतर महाराषर
मेडडकल कॉन्सीलकडे अशा डॉ ्राींची नोंदणी रद्द करण्याची भशर्ारस दे खील राज्य शासन
करणार आहे , हे ही खरे आहे ,
(३) असल्यास, सदर ननणतयाच्या अींमलबजावणी करण्याबाबत शासनाने कोणती कायवाही केली

कव.स. ५७३ (27)
वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ भशांदे (३०-०३-२०१९) : (१) हे

खरे नाही.

कवनापरवाना गैरहजर वैद्यकीय अचिका्याींचा अनत्र त कायतिार अन्य वैद्यकीय
अचिकारी

याींचेकडे

सोपवन

तसेच

राषरीय

आरोग्य

अभियानाींतगतत

दपलब्ि

वैद्यकीय

अचिका्याींमार्तत रुग्णाींना, गरोदर माता व नवजात बालकाींना वेनेवर दपचार दे ण्यात आले
आहे त.
(२) हे खरे आहे .
(३) अनचिकृत गैरहजर वैद्यकीय अचिका्याींच्या सेवा समाप्तीची कायतवाही सींचालनालय व

शासन तरावर सुरु असन तयानस
ु ार सवत अनचिकृत गैरहजर वैद्यकीय अचिका्याींच्या सेवा
समाप्तीची कायतवाही पणत झाल्यानींतर महाराषर मेडीकल कॉजन्सलकडे तयाींच्या नोंदणी रद्द
करण्याची भशर्ारस शासनाकडन करण्यात येईल.
(४) कायतवाही सुरु असल्याने कवलींबाचा प्रश्न दद््ावत नाही.
___________

राष्ट्रीय शेती व ग्रामीण वविास बेिेिडून (नाबाडव) प्रभसध्द िरण्यात
आले्या सवेिण शेती उत्पन्नात घातुं झा्याबाबत

(३७)

१२७४४६ (०६-१२-२०१८).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृर्ी मांरी पुढील

(१) राषरीय शेती व रामीण कवकास बँकेकडन (नाबाडत) माहे सप््ें बर, २०१८ मध्ये वा
तयादरम्यान प्रभसध्द करण्यात आलेल्या सवेषातण अहवालात रामीण िागातील शेती दतपन्नात
घ् झाल्याचे आढनन आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या अहवालात आणखी कोणतया बाबी नमद करण्यात आल्या आहे त,
(३) असल्यास, तयानुसार रामीण िागातील शेती दतपन्न सुिारण्याबाबत शासनाने कोणती
कायतवाही केली वा करण्यात येणार आहे ,

(४) नससल्यास, कवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाुंील (३०-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
राषरीय शेती व रामीण कवकास बँकेकडन (नाबाडत)

प्रभसध्द करण्यात आलेल्या

सवेषातण अहवालात रामीण िागातील शेती दतपन्नात घ् झाल्याचे आढनन येत नसन,
रामीण िागातील शेती दतपन्नात वाढ झाल्याचे लदसन येत आहे .
(२) सदर अहवालात िारतातील कृकष षातेत्रातील

दतपन्न, कवभशष् पीकाींची दतपन्नातील

कामचगरी तसेच पीकाींचा वध्
ृ दी दर, दतपन्न खचत, कृकष षातेत्रातील आदानाींचा वध्
ृ दी दर, पशुिन
कवकास, रामीण अथतव्यवथा, इतयादी बाबी नमद करण्यात आल्या आहे त.

(३) शेतक-याींचे दतपन्न वाढकवण्याच्या दृजष्ने जागनतक बँक सहाजययत नानाजी दे शमख
ु कृकष

कव.स. ५७३ (28)
सींजीवनी प्रकल्प, राषरीय कृकष कवकास योजना, प्रिानमींत्री कृकष भसींचन योजना, शेतक-याींच्या
ग्शेतीस चालना दे ण,े मुख्यमींत्री कृकष आणण अन्न प्रक्रीया योजना, जलयु त भशवार, मागेल
तयाला शेततने , प्रिानमींत्री ककसान सन्मान ननिी योजना, प्रिानमींत्री पीक कवमा योजना
इतयादी योजना राबकवण्यात येत आहे त.
(४) प्रश्न दद््ावत नाही.
___________
िो्हापरू जज््यातील िामगाराांसाठी “ईएसआय” रुग्णालय सरू
ु िरण्याबाबत
(३८)

१२८१३८ (११-१२-२०१८).

श्री.अमल महाडीि (िो्हापरू दक्षिण), श्री.चांद्रदीप नरिे

(िरवीर), श्री.सत्यजीत पाुंील-सरुडिर (शाहूवाडी) :
सन्माननीय साववजननि आरोग्य व
िुुंुांब ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोल्हापर जजल््यातील कामगाराींच्या दपचाराींची गैरसोय होऊ नये म्हणन थाननक
लोकप्रनतननिीनी साततयाने पाठपुरावा करून सुरू केलेल्या “ईएसआय” रुग्णालयात अद्यापपयतत
कामगाराींना दपचार

सेवा

सुरु

झाली नसल्याचे

माहे

ऑग्,

२०१८

मध्ये

वा

तयादरम्यान ननदशतनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मागील २० वषातपासन अचिक कान बींद असलेल्या सदर रुग्णालयाची
इमारतीची दरु
ु ती करुन नकवन कषात थापन करुन डॉ ्राींच्या ननयु तयाही करण्यात आलेल्या
असताींनाही दद्घा्नाअिावी हे रुग्णालय अद्यापही सुरु करण्यात आले नाही, हे खरे आहे
काय,
(३)

तसेच,

सदरचे

रुग्णालायात

औषिाींचा

त्
ु व्ा व अतयािनु नक

सोयीसकु विा

अिाव

असल्याने सदर रुग्णालय सुरू होत नसल्याचे समोर आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदरचे रुग्णालय पणत षातमतेने कायातजन्वत होण्यासाठी शासनाने कोणतया
दपाययोजना केल्या वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ भशांदे (०५-०४-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे .
राज्य कामगार कवमा महामींडन प्रादे भशक कायातलय, मुींबई याींनी कनकवल्याप्रमाणे

सदर रुग्णालयात बाहयरुग्ण कविाग सुरु करण्यात आला असन आींतररुग्ण कविाग सुरु
करण्याची कायतवाही चाल आहे .
(२)

व (३) राज्य शासनाने सदर रुग्णालय राज्य कामगार कवमा महामींडन, नवी लदल्ली

याींच्याकडे हताींतरीत केले आहे . सदर रुग्णालयात बाहयरुग्ण कविाग सुरु करण्यात आल्याचे
तसेच तयासाठी पुरेशा प्रमाणात औषि दपलब्ि असल्याचे सहाययक सींचालक, प्रादे भशक
कायातलय, राज्य कामगार कवमा

महामींडन, मींब
ु ई याींनी कनकवले आहे .

कव.स. ५७३ (29)
(४) राज्य कामगार कवमा महामींडन प्रादे भशक कायातलय, मुींबई याींनी कनकवल्याप्रमाणे, सदर
रुग्णालयातील आींतररुग्ण कविाग सुरु करण्यासाठी दरु
ु ती/नत
ु नीकरणा करीता सावतजननक
बाींिकाम कविागाकडन अींदाजपत्रक तयार करण्यात आले असन तयाींच्याकडन तयावर खुलासा
मागकवण्यात आला आहे .

(५) प्रश्न दद््ावत नाही.
___________
इगतपरु ी (जज.नाभशि) येथे रामा िेअर सेुंर सरु
ु िरण्याबाबत.
(३९)

१२८७१८ (१०-१२-२०१८).

श्री.राजाभाऊ (पराग) वाजे (भसन्नर) :

सन्माननीय

साववजननि आरोग्य व िुुंुांब ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) इगतपुरी (जज.नाभशक) येथील रामीण रुग्णालयाशेजारी असलेले रामा केअर सें् र
वैद्यकीय अचिकारी व यींत्रसामरी नसल्याने मागील तीन वषांपासन बींद आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, नाभशक-मुींबई महामागातवर कसारा घा्ात झालेल्या अपघाताींतील रुग्णाींना ५०
कक. मी. दर नाभशक जजल्हा रुग्णालयात दाखल करावे लागत असल्याने इगतपरु ी येथील रामा

केअर सें्र तातडीने सुरु करण्यात यावे अशी मागणी थाननक लोकप्रनतननिीीं याींनी वैद्यकीय
अचिकारी याींना लदनाींक २९ जल
ु ै, २०१८ रोजी वा तया सुमारास लेखी ननवेदनाद्वारे केली आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, द त मागणीच्या अनुषींगाने इगतपुरी येथील रामा केअर सुरु करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ भशांदे (१६-०३-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे .

रामा केअर सें्र इगतपरु ी येथील इमारतीचे बाींिकाम प्रगतीपथावर असन सदर

इमारतीस वीज व पाणी पुरवठा

अद्याप सरू
ु झाला नाही. तयामन
ु े सदर रामा केअर सें्रची

इमारत सावतजननक बाींिकाम कविागाकडन हताींतरीत झालेली नाही.
(२) हे खरे आहे .
(३) इगतपुरी, जज. नाभशक येथील राम

केअर युनन् च्या इमारतीस कवद्युत व पाणी पुरवठा

सरू
ु करण्याबाबत सावतजननक बाींिकाम कविागाकडे पाठपरु ावा सरू
ु आहे . तसेच रामा केअर
सें्रसाठी मनुषयबन व सािन सामुरी मींजरीचा प्रताव आरोग्य सेवा सींचालनालयामाफतत
सादर करण्याची कायतवाही सुरू आहे .
(४) प्रश्न दद््ावत नाही.

___________

कव.स. ५७३ (30)
िो्हापूरातील गोिुळ दध
ु सांघातातील िमवचारी नोिर भरतीबाबत
(४०)

१२९६६७

पजश्चम) :
(१)

(३०-११-२०१८).

श्री.सांजय

िेळिर

(ठाणे),

अॅड.आभशर्

शेलार

(वाांद्रे

सन्माननीय दग्ु धवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

कोल्हापरातील

गोकुन

दि
ु

सींघाच्या

कमतचारी

नोकर

िारतीत

हतषातेप

करून

मा.दग्ु िकवकास मींत्री याींनी घेतलेल्या ननणतया कवरोिात दाखल याचचकेची दच्च न्यायालयाने
दखल घेतल्याचे माहे ऑग्, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशतनास आले, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, दच्च न्यायालयाच्या खींडपीठाने प्रनतज्ञापत्र सादर करण्याचे आदे श लदले आहे , हे
ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. महादे व जानिर (०७-०३-२०१९) : (१) कोल्हापर जजल्हा सहकारी दि दतपादक सींघ
(गोकुन) मिील कमतचारी िरतीबाबत श्री.सतेज दर्त बीं्ी पा्ील, मा.कविानप्रषद सदय

याींनी मा. दच्च न्यायालय खींडपीठ, मींब
ु ई येथे ऑग्,२०१८ मध्ये याचचका क्र.९३७८/२०१८
दाखल केली आहे.
(२) होय.
(३) ्र् कप्ीशन क्र. ९३७८/२०१८ मध्ये मा.दच्च न्यायालयात दाखल करावयाच्या शपथपत्रास
शासन मान्यता दे ण्यात आली असन प्रनतवादी क्र.१,२ व ३ च्या वतीने शपथपत्र दाखल
करण्याकरीता सहननबींिक, सहकारी सींथा (दग्ु ि),मींब
ु ई याींना प्राचिकृत करण्यात आले आहे .

तथाकप सदर याचचकेमध्ये प्रनतवादी क्र.२ वर मा.मींत्री (पदम
ु ) याींना नावाननशी

प्रनतवादी केल्यामुने सरकारी वकीलाींना प्रनतवादी क्र.२ च्या वतीने न्यायालयात हजर राहन
प्रकरण हातानण्याबाबत ननदे श दे ण्यात आले आहे त.
(४) प्रश्न दद््ावत नाही.

___________
राहुरी (जज.अहमदनगर) येथील ग्रामीण रुग्णालयासाठी नवीन इमारत
उभारण्यासह आवश्यि और्धाांचा पुरवठा िरण्याबाबत
(४१)

१२९७१३ (१०-१२-२०१८).

श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपरू )

सन्माननीय साववजननि

आरोग्य व िुुंुांब ि्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राहुरी (जज.अहमदनगर) येथील रामीण रुग्णालयासह चार ही दपकेंद्राना इमारती नसल्याने
तेथे रुग्णाींवर प्राथभमक दपचार वगनता इतर आजाींरावरील दपचार जवनपास बींदच आहे त, हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या आरोग्य केंद्र व दपकेंद्रात ५३ कमतचा्याींची पदे ्र त आहे त, हे ही खरे
आहे काय,
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(३) असल्यास, यासींदिातत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, तयाअनुषींगाने तेथील ्र त पदे िरण्यासह आवश्यक औषिाींचा पुरवठा करणे व
या रुग्णालयाींसाठी नकवन इमारती दिारण्याबाबत शासनाने कोणती कायतवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ भशांदे (१७-०३-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे .
रामीण रूग्णालय, राहुरी येथे जागा नसल्याने बाींिकाम करण्यात आले नाही. तथाकप
नगरपरीषदे च्या इमारतीत रामीण रूग्णालय िाडे ततवावर कायातजन्वत आहे त. ३८ पैकी ४
दपकेंद्राींना वत:च्या इमारती नसन सदर दपकेंद्रे िाड्याच्या जागेत कायतरत आहे त.
(२) अींशत: खरे आहे.
राहुरी तालु यातील प्राथभमक आरोग्य
पदे िरली आहे त व १९ पदे ्र त आहे त.

केंद्र व दपकेंद्राींमध्ये एकण मींजर ९१ पदाींपैकी ७२

(३) व (४) ्र त पदे असलेल्या लठकाणी अनत्र त कायतिार जवनील प्राथभमक आरोग्य केंद्र
व

दपकेंद्रातील

कमतचा-याींकडे

सोपकवण्यात

आलेला

िरण्याकरीता जजल्हा प्रषदे माफतत कायतवाही सरू
ु आहे .
सवत दपकेंद्राींना

आहे .

तयाींच्या प्राथभमक आरोग्य केंद्रामाफतत

तसेच

्र त

असलेली

पदे

औषिाींचा पुरवठा करण्यात येतो.

राहुरी तालु यात एकण ३८ दपकेंद्र मींजर असन ३४ दपकेंद्राींचे बाींिकाम पणत होऊन
वत:च्या इमारतीत कायातजन्वत आहे त. दवतरीत ४ दपकेंद्राच्या इमारत बाींिकामाकरीता जागा
प्राप्त करून घेण्याची कायतवाही सरू
ु आहे . सद्यजथतीत

मुनानगर, दे सवींडी व राहुरी फॅ ्री
ही तीन दपकेंद्रे खाजगी जागेत कायतरत आहे त व दपकेंद्र गह
ु ा हे प्राथभमक आरोग्य केंद्राच्या
इमारतीत कायतरत आहे.

(५) प्रश्न दद््ावत नाही.
___________
दे वरी-आमगाांव (ता.सालेिसा, जज.गं ददया) येथे तालुिा दध
ु सांघाताची थापना िरण्याबाबत
(४२)

१३०४६७ (३०-११-२०१८).

श्री.सांजय पुराम (आमगाव) :

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय दग्ु धवविास

(१) दे वरी-आमगाींव (ता.सालेकसा जज. गें लदया) येथे तालुका दि
ु सींघाची थापना करण्याबाबत
मा. दग्ु िकवकास मींत्री याींचेकडे लदनाींक १८ नोव्हें बर, २०१७ रोजी वा तयासम
ु ारास थननक
लोकप्रनतननिीींनी मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मागणीच्या अनष
ीं ाने शासनाने कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
ु ग
(३) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. महादे व जानिर (०६-०३-२०१९) : (१) होय.
(२) महाराषर सहकारी सींथा अचिननयम १९६० व शासन ननणतय लद.१५/९/२००५ मिील
तरतदीनस
ु ार

ननयोजीत तालक
ु ा सहकारी दि सींघाचा प्रपणत प्रताव शासनास प्राप्त झालेला

नाही.

सहननबींिक, सहकारी सींथा (दग्ु ि), मुींबई याींच्या भशर्ारशीसह व्रल सींघाचा प्रताव

शासनास प्राप्त झाल्यानींतर शासन ननणतय लद.१५/९/२००५ मिील तरतदीनुसार पुढील कायतवाही
करण्यात येईल.

(३) प्रश्न दद््ावत नाही.
___________
नाभशि जज्हयात शेतीचे नुिसान झा्याबाबत
(४३)

१३०४९८ (०४-१२-२०१८).

श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपरू ी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाुंील

(भशडी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अभमन पुंे ल (मुांबादे वी), श्री.अलम शेख (मालाड

पजश्चम), प्रा.वर्ाव गायिवाड (धारावी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.िुणाल पाुंील (धळ
ु े

ग्रामीण), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), डॉ.सांतोर् ुंारफे (िळमनुरी), श्री.त्र्यांबिराव भभसे (लातूर

ग्रामीण), श्री.हर्ववधवन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.सुननल िेदार
(सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.िालीदास िोळां बिर
(वडाळा), प्रा.ववरं द्र जगताप (धामणगाव रे ्वे), श्री.अभमत झनि (ररसोड) :
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृर्ी

(१) नाभशक जजल्हयात वाढती महागाई, ननकृष् बबयाणाींसह अवेनी पाऊस यामुने शेती
व्यवसायाचे नुकसान होत असल्याचे माहे ऑग्, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशतनास
आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

शेती दतपादन वाढकवण्यासाठी मशागतीच्या कामासाठी प्रनत हे ्री २५ हजार

रुपये अनुदान रोजगार हमी योजनेतन दे ण्यात यावे, अशी मागणी इगतपुरी तालक
ु ा श्रमजीवी
सींघ्नेच्या वतीने तहभसल कायातलयाजवन मोचातद्वारे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाुंील (३०-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) होय.

श्रमजीवी सींघ्नेचे अशा आशयाचे पत्र तहभसल कायातलय, इगतपरी याींना प्राप्त

झाले आहे .
(३) महातमा गाींिी राषरीय रामीण रोजगार हमी योजनेसींदिाततील केंद्र शासनाच्या मागतदशतक
सचनेमिील मुद्दा क्र.७.३.२ मध्ये सवतसािारण कृकष कवषयक कामे ददा.जमीन तयार करणे,

नाींगरणी, पेरणी, गवत कापणी, पाणी दे ण,े कपक कापणी, रोपाींची छा्णी यासारखी कामे
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अनुज्ञेय नसल्याचे नमद करण्यात आले असल्याने शेतीशी सींबींचित सवत कामे महातमा गाींिी
राषरीय रामीण रोजगार हमी योजना (मगाींरारारोहयो) मिन घेता येणार नाही.
(४) प्रश्न दद््ावत नाही.
___________
अभलबाग (जज.रायगड) तालुक्यामधील मत्यव्यवसाय
प्रभशिण िंद्राच्या इमारत बाांधिामाबाबत

(४४)

१३०५८४ (१०-१२-२०१८).

(अभलबाग) :

श्री.धैयश
व ील पाुंील (पेण), श्री.सभ
ु ार् उफव पांडडतशेठ पाुंील

सन्माननीय मत्यवविास मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अभलबाग (जज.रायगड) तालु यामिील मतयव्यवसाय प्रभशषातण केंद्राची इमारत जीणत
झालेली असल्यामुने सन २००४ पासन वापराकवना असन सदर लठकाणी नवीन इमारत
बाींिण्याचा प्रताव सन २०११ मध्ये मतयव्यवसाय कविागाने शासनाकडे पाठकवला आहे , हे
खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

मतयव्यवसाय

प्रभशषातण

केंद्राच्या

इमारतीच्या

लठकाणी

इमारत

दिारण्याच्या कामाला कायातदेश भमननही इमारतीचे बाींिकाम सरु
ु झाले नसन
ु जीणत झालेली
इमारत पड शकते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, दपरो त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मतयव्यवसाय प्रभशषातण केंद्राची
इमारत बाींिण्याबाबत कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व जानिर (०६-०३-२०१९) : (१) होय.
(२) व (३) इमारतीची जागा ही समुद्र ककना्याजवन असल्याने तेथील जमीन पन
ु णयु त
(sandysoil) आहे . याकरीता इमारतीच्या पायासाठी आर.सी.सी. बाींिकामाचे अचक सींकल्पन

प्राप्त करुन घेण्यात आले असन जीणत इमारत पणत पाडन सींकल्पनानस
ु ार काम प्रगतीपथावर
आहे .

(४) प्रश्न दद््ावत नाही.
___________

मौजे धाड (ता.जज.बुलढाणा) येथील पशु रूग्णालयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत
(४५)

१३०७३९ (१५-१२-२०१८).

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पशस
ु ांवधवन मांरी

(१) मौजे िाड (ता.जज.बुलढाणा) येथील पशु रूग्णालयातील पशव
ु ैद्यकीय अचिका-याचे पद
्र त असल्यामुने जनावराींना वेनेवर दपचार भमनत नसल्याचे माहे ऑ ्ोंबर, २०१८ मध्ये वा
तयादरम्यान ननदत शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

मौजे

िाड

येथील

पशु

रूग्णालयातील

पशुवद्
ै यकीय

अचिका-याचे

पद

िरण्याबाबत शासनाने कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास कवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. महादे व जानिर (२८-०२-२०१९) : (१) मौजे िाड, ता.जज.बुलढाणा येथे श्रेणी-१ चा

पशुवैद्यकीय दवाखाना असन, तयामध्ये पशुिन कवकास अचिकारी या सींवगातचे एक मींजर पद
आहे . सदर पद सध्यजथतीत ्र त असन, ्र त पदाचा अनत्र त कायतिार नजजकच्या
पशि
ु न कवकास अचिका-याकडे सोपवन पशप
ु ालक शेतक-याींच्या जनावराींना ननयभमत वैद्यकीय
सेवा-सुकविा पुरकवण्यात येत आहेत.

(२) व (३) िकवषयामध्ये सरन सेवेने पशुिन कवकास अचिका-याींची पद िरती आल्यानींतर

मौजे िाड, ता.जज.बुलढाणा येथील पशुिन कवकास अचिकारी या सींवगाततील ्र त पद प्रथम
प्रािान्याने िरण्यात येईल.

___________

पांढरपूर व मांगळवेढा (जज.सोलापूर) तालुक्यामधील पशु वैद्यिीय दवाखान्यातील
ररक्त पदे भरण्यासह लाळ खुरित या आजाराने मत
ृ झाले्या
जनावराांच्या मालिाांना भरपाई दे ण्याबाबत

(४६)

१३१२४१ (१५-१२-२०१८).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर),

श्री.अलम शेख (मालाड पजश्चम) :
करतील काय :-

सन्माननीय पशुसांवधवन मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) पींढरपर व मींगनवेढा (जज.सोलापर) तालु यामध्ये

सुमारे १ लषात ५४ हजार जनावरे

असुनही पशु वैद्यकीय सेवा दे णारी शासकीय यींत्रणा व डॉ ्र याींची पदे ्र त असल्यामन
ु े
जनावराींच्या आरोग्याचा प्रश्न ननमातण झाल्याचे लदनाींक २७ सप््ें बर, २०१८ रोजी वा

तयासम
ु ारास ननदशतनास आले असन
ु पींढरपर तालु यात २४ दवाखाने कायतरत असन तयापैकी

श्रेणी-१ चे १४ तर श्रेणी-२ चे ७ दवाखान्याींतील अचिका्याींची एकण १८ पदे मींजर असताींना ६
पदे ्र त आहे , हे

खरे आहे काय,

(२) तसेच नींदेश्वर, खडकी, जुनोनी, गोणेवाडी, भशरसी, भसध्दनकेरी (ता.मींगनवेढा,जज.सोलापर)
येथे श्रेणी-१ च्या पशु वैद्यकीय दवाखान्यातील एकण ५ पदे मींजर असुन तयातील ३ पदे
्र त असल्याने

सम
ु ारे २० हजार जनावराींच्या आरोग्याचा प्रश्न ननमातण झाला असन
ु सदर

दवाखाना जीणत व मोडकनीस आल्यामुने नवीन इमारत बाींिकामासाठी शासनाने २५ लषात
रूपयाींचा ननिी ६ मलहन्यापवी मींजुर करुनही अद्याप बाींिकाम केले नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, भशरशी, नींदेश्वर, सलगर, गोणेवाडी, मारापर,लक्ष्मी दलहवडी (ता.मींगनवेढा व
पींढरपर, जज.सोलापर) या गावाींसह दोन्ही तालु यातील लान खुरकत या रोगाने आजारी पडन

सुमारे ११ जनावरे मत
ु गेल्या
ृ पावली असन ३०० जनावराींना आजाराची लागण झाली असन

दीड वषातपासन लान खुरकत रोगाची लस वेनेवर दपलब्ि न झाल्याने जनावराींना, पशुींना
वेनेत लसीकरण होऊ शकले नाही, हे ही खरे आहे काय,

कव.स. ५७३ (35)

(४) असल्यास, दपरो त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सोलापर जजल्हयातील पशु वैद्यकीय
दवाखान्यातील ्र त पदे िरण्यासह नवीन इमारतीच्या बाींिकामाबाबत तसेच जनावराींची

तपासणी व लसीकरण करण्यासोबत लान खरु कत या आजाराने मत
ृ झालेल्या जनावींराींच्या
मालकाींना नुकसान िरपाई दे ण्याबाबत कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. महादे व जानिर (२८-०२-२०१९) : (१) व (२) गनवेढा तालु यात गाय वगत व म्है स वगत
असे एकण ९४८८१ इतके पशि
ु न आहे . व पींढरपर तालु यातील गाय वगत व म्है स वगत असे
एकण १५४५९४ इतके पशुिन आहे . पींढरपर व मींगनवेढा (जज.सोलापर) तालु यातील मींजर
पदाींचा तपभशल पुढील प्रमाणे आहे.
अ.क्र
१)

तालुिा

मींगनवेढा

२

पींढरपर (थाननक)

(राज्यतर)

श्रे-१ व २ चे

मांजूर पदे

भरलेली पदे ररक्त पदे

पकवअ ग्-अ

९

३

६

सपकवअ/प.प.

५

४

१

प्रचर

१३

१३

०

एकण

२७

२०

७

पकवअ,ग्-अ

१७

११

०६

सपकवअ/प.प.

०७

०६

०१

प्रचर

२२

१६

०६

सहा आयु (पसीं)

१

१

०

पकवअ, ग्-अ

०१

०१

००

पशुिन पयतवेषातक

०१

०१

००

प्रचर

०१

००

०१

एकण

५०

३६

१४

दवाखाने

सदर ्र त पदाींचा अनत्र त कायतिार नजीकच्या पशुवैदयकीय अचिकारी व कमतचारी

याींचेकडे सोपवन सवत पशुपालकाींना ननयभमत पशुवैदयकीय सेवा सुकविा पुरकवण्यात येत
आहे त.तसेच जनावराींच्या आरोग्याचा प्रश्न ननमातण झाल्याचे ननदशतनास आलेली नाही.

(३) व (४) पशि
ु न कवकास अचिकारी,ग्-अ या सींवगाततील ्र त पदे िरण्यासाठी महाराषर

लोकसेवा आयोगाकडे ४६० पदाींचे मागणीपत्र लद.२७.१२.२०१८ रोजी पाठकवण्यत आले आहे .
िकवषयात

सरनसेवा व पदोन्नतीच्या मागातने पदिरती करताना मींगनवेढा व पींढरपर

(जज.सोलापर) तालु यातील वरील प्रमाणे ्र त असलेली पदे िरण्याबाबत योग्य ती कायतवाही
करण्यात येईल.

कव.स. ५७३ (36)
पशुवैदयकीय दवाखाना श्रेणी-१,नींदेश्वर ता.मींगनवेढा साठी २०१७-१८ मध्ये वाकषतक

योजने अींतगतत मख्
ु य इमारत बाींिकामासाठी २५.०० लषात इतका ननिी मींजर असन सदर
कामाचा कायातरींि आदे श लद.०५.१२.२०१८ रोजी दे ण्यात आलेला असन दवाखाना बाींिकामाची
सरु
ु वात झाली आहे व काम प्रगती पथावर आहे .
(५) प्रश्न दद््ावत नाही.

___________

िरमाळा (जज.सोलापूर) तालुक्यातील तालुिा िृर्ी अधधिारी िायावलयाच्या बाांधिामाबाबत
(४७)

१३२२५० (०४-१२-२०१८).

श्री.नारायण पाुंील (िरमाळा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृर्ी मांरी

(१) करमाना (जज.सोलापर) तालु यातील तालक
ु ा कृषी अचिकारी, करमाना या कायातलयासाठी

जजल्हाचिकारी, सोलापर याींनी तहभसल कायातलय, करमाना येथील आवारात २००० चौ.र््
जागा दपलब्ि करुन लदली असल्याने द त कायातलयाच्या नकाशा, मोजणी व इतर बाबीींसाठी
रु.१२५०००/- अनुदान दे ण्याची मागणी थाननक लोकप्रनतननिीींनी लदनाींक २६ सप््ें बर, २०१८
रोजी वा तयासम
े डे ननवेदनाव्दारे केली आहे , हे खरे आहे काय,
ु ारास मा.कृषीमींत्री याींचक

(२) असल्यास, तालक
ु ा कृषी अचिकारी कायातलयाच्या बाींिकामासींदिातत मा.कृषीमींत्री याींनी
लदनाींक ५ ऑ ्ोबर, २०१८ रोजी वा तयासुमारास आश्वासन लदले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन सदरह मागणी व आश्वासनाच्या अनुषींगाने
कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाुंील (१८-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) जजल्हाचिकारी, सोलापर याींनी लद.२७.०९.२०१८ च्या पत्रान्वये तालक
ु ा कृषी अचिकारी,

करमाना या कायातलयासाठी तहभसल कायातलय, करमाना आवारात २००० चौ.र्् जागा दपलब्ि
करुन लदलेली आहे . तयानस
ु ार सदर जागेची मोजणी, नकाशा व इतर अनष
ु ींचगक बाबीींसाठी
कविागीय कृकष सहसींचालक, पुणे याींनी लद.२७.११.२०१८ च्या आदे शान्वये रुपये १,१७,०००/ननिी दपलब्ि करुन लदलेला आहे . दप अचिषातक, िमी अभिलेख कायातलय याींनी जागेची
मोजणी व नकाशा दपलब्ि करुन लदल्यानींतर
झाल्यानींतर

सावतजननक

बाींिकाम

व सदरची जागा कृकष कविागाच्या नावे

कविागामार्तत

अींदाजपत्रक

तयार

करुन

इमारत

बाींिकामासींदिातत पढ
ु ील कायतवाही करण्यात येईल.
(४) प्रश्न दद््ावत नाही.

___________

रत्नाधगरी (जज.रत्नाधगरी) जज्हा पररर्दे तांगत
व पशुसांवधवन ववभागात असले्या ररक्त पदाांबाबत
(४८)

१३२९०७ (१५-१२-२०१८).

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पशस
ु ांवधवन

कव.स. ५७३ (37)
(१) रतनाचगरी (जज.रतनाचगरी) जजल्हा प्रषदे तींगत
त
पशुसींवितन कविागात पशुिन कवकास
अचिकारी (ग्-अ) ची अनेक पदे

्र त असुन रतनाचगरी जजल््यातील नऊ तालु याींपैकी

एका तालु यात पशुिन कवकास अचिकारी (कवतार) हे एकच पद िरलेले असन दवतरीत आठ
तालु याींमध्ये पशि
ु न कवकास अचिकारी (कवतार) ही पदे ्र त असल्यामन
ु े पशि
ु न वैद्यकीय
सेवेत कवलींब होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पशुिन कवकास अचिकारी (कवतार) ७ पदे , पशुिन कवकास अचिकारी (ताींबत्रक)
१ पद

व

सिन कु क् कवकास अचिकारी १ पद अशी एकण पशुिन कवकास अचिकारी

याींची ९ पदे तातडीने िरणेबाबत थाननक लोकप्रनतननिीींनी माहे माचत, २०१८ मध्ये वा
तयादरम्यान मा.पशुसींवितन मींत्री याींना ननवेदन लदले, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, द त

ननवदे नाच्या अनुषींगाने सदरची ्र त पदे िरण्याबाबत शासनाने कोणती

कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व जानिर (२८-०२-२०१९) :

(१) रतनाचगरी जजल्हयामध्ये पशुसींवितन कविागामध्ये

मींजर, िरलेल्या व ्र त पदाींचा तपभशल पुढीलप्रमाणे आहे :अ.क्र.

सींवगत

मींजर पदे

िरलेली पदे

्र त पदे

प.कव.अ.

३३

०८

२५

१.

जजपदआ

०१

०

०१

२.

सहा आयु पसीं

०७

०३

०४

पकवअ

०९

०४

०५

४.

सपकवअ

०५

०५

०

५.

पप

८१

१८

६३

१०३

३०

७३

थाननक तर
१.
राज्य तर

३.

एकण
रतनाचगरी

जजल्हा

प्रषदे अींतगतत

पशुिन

कवकास

अचिकारी

कववरणपत्रात दशतकवल्यानुसार ्र त असलेल्या पदाींचा अनत्र त कायतिार

या

सींवगातत

वरील

नजजकच्या पशुिन

कवकास अचिका-याकडे सोपवन पशप
ु ालकिारक शेतक-याींच्या जनावराींना ननयभमत वैद्यकीय
सेवा-सुकविा पुरकवण्यात येत आहेत.

(२), (३) व (४) रतनाचगरी जजल्हयात पशुिन कवकास अचिकारी(ग्-अ)

या सींवगातत ्र त

असलेली पदे िरण्याबाबत थाननक लोकप्रनतननिी याींचेकडन साततयाने पाठपुरावा करण्यात
येत आहे.

पशुिन कवकास अचिकारी(ग्-अ) या सींवगाततील ्र त पदे िरण्यासींदिातत ४६०

पदाींचे मागणीपत्र लद.२७/१२/२०१८ रोजी महाराषर लोकसेवा आयोगास पाठकवण्यात आले आहे .

तसेच पशुिन कवकास अचिकारी(ग्-ब) या सींवगाततील ्र त पदे पदोन्नतीने िरण्याबाबतची

कायतवाही सुरु आहे . सदर पद िरती करताींना रतनाचगरी जजल्यातील पशुिन कवकास अचिकारी
या सींवगाततील ्र त पदे िरण्याबाबत योग्य ती कायतवाही करण्यात येईल.
___________

कव.स. ५७३ (38)
राज्यातील राज्य िामगार ववमा रुग्णालयाांतील ररक्त पदे भरण्याबाबत
(४९)

१३३६५५ (१०-१२-२०१८).

श्री.सदा सरवणिर (मादहम)

:

सन्माननीय साववजननि

आरोग्य व िुुंुांब ि्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील १५ राज्य कामगार कवमा रुग्णालयाींत (ईएसआय)

२०६ डॉ ्र, ३६८

प्रचा्रका, २५४ ननमवैद्यक आणण ३६३ इतर कमतचा्याींची पदे ्र त असल्याचे माहे ऑग्,
२०१८ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशतनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर रुग्णालयातील ्र त पदाींमुने तेथे येणा-या रुग्णाींची गैरसोय होत आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या रुग्णालयाींत कमतचा्याींची पदे ्र त रहाण्याची कारणे काय आहे त,
(४) असल्यास, सदर रुग्णालातील ्र त पदे तातडीने िरण्याबाबत शासनाने कोणतया
दपाययोजना केल्या वा करण्यात येत आहे त,
(५) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ भशांदे (०८-०४-२०१९) : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे .
सद्यजथतीत राज्य कामगार कवमा योजनेत एकण ११ रूग्णालये कायातजन्वत असन
अींिेरी,

कोल्हापर

व

बबबवेवाडी

तसेच

महातमा

गाींिी

रूग्णालय

केंद्र

शासनाच्या

अचिपतयाखालील महामींडनाअींतगतत आहे त. राज्य कामगार कवमा योजनेमध्ये काही प्रमाणात
्र त पदे लदसन येत असली तरी तयाचा रूग्णसेवेवर प्रणाम लदसन येत नाही.
(३) व (४) ग्-अ व ग्-ब सींवगातची ्र त पदे िरण्याची कायतवाही सुरू असन आयु त, राज्य
कामगार कवमा योजना, मींब
ु ई याींचेमार्तत राज्य कामगार कवमा योजनेतील ्र त पदे
िरण्याकरीता महाऑनलाईनमार्तत नोव्हें बर, २०१७ मध्ये ग्-क मिील प्रचा्रका -३७२ पदे

व समवैदयकीय – ११६ पदे पदिरतीची प्रकक्रया राबवन िरण्यात आलेली आहे त व गड-ड
सींवगातची बबींदनामावली प्रमाणणत करण्याची कायतवाही सुरू आहे .
(५) प्रश्न दद््ावत नाही.

___________

िोपरगाांव (जज.अहमदनगर) येथे उपजज्हा रुग्णालयासह रामा िेअर संुंर सुरु िरण्याबाबत
(५०)

१३३८२२ (११-१२-२०१८).

श्रीमती नेहलता िो्हे (िोपरगाव) :

सन्माननीय

साववजननि आरोग्य व िुुंुांब ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोपरगाींव (जज.अहमदनगर) येथील दपजजल्हा रुग्णालयाची मागणी लोकप्रनतननिी वारीं वार
करुनही रुग्णालयाची श्रेणीवाढ होत नाही, हे खरे आहे काय,
(२) तसेच, कोपरगाींव येथील रामीण रुग्णालयात रामा केअर सें्र सुरु करणेबाबत थाननक
लोकप्रनतननिीींनी शासनाकडे मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, लोकप्रनतननिी केलेल्या द त मागणीच्या अनष
ु ींगाने
कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय आहे त ?

शासनाने कोणती

कव.स. ५७३ (39)
श्री. एिनाथ भशांदे (१६-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) रामा केअर सें्रच्या बाींिकामाचे अींदाजपत्रक सादर करणेबाबत कायतकारी अभियींता,
सावतजननक बाींिकाम दपकविाग, कोपरगाव याींच्याकडे पाठपरु ावा करण्यात येत आहे .

सन २०११ च्या जनगणनेवर आिारीत आरोग्य सींथाींचा जोड- बह
ृ त आराखडा तयार

करण्याचे काम आरोग्य सेवा सींचालनालयतरावर सरू
ु असन कोपरगाव रामीण रूग्णालयाचे
५० खा्ाींच्या दपजजल्हा रूग्णालयात श्रेणीवितन करण्याची मागणी ननकषानुसार जोड-बह
ृ त
आराखड्यामध्ये समाकवष् करण्याची कायतवाही सरू
ु आहे.
(४) प्रश्न दद््ावत नाही.

___________

ववधान भवन :
मुांबई.

जजतं द्र भोळे
सधचव (िायवभार),
महाराष्ट्र ववधानसभा.
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