अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५७८ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१९
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

राज्यातील ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा दे णा-या स्त्री पररचराांच्या मानधनाबाबत
(१)

२१३५ (२४-१२-२०१४).

श्री.बांटी भाांगडिया (धचमूर) :

सन्माननीय साववजननि आरोग्य

व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ग्रामीण भागात आरोग्य केंद्ाींमार्फत आरोग्य सेवा स्त्री पररचराींना दे ण्यात येणा-या
मानधनाच्या वाढीबाबतचा प्रस्त्ताव प्रलींिबत आेे , ेे खरे आेे काय,
(२) असल्यास, गरोदर महेलाींना सेवा परु ववण्यासाठी या स्त्री पररचराींना अनेक दग
फ हठकाणी
ु म
कोणत्याेी साधनाववना जावे लागते,

(३) असल्यास, या गरोदर महेलाींना सेवा पुरववणा-या स्त्री पररचराींना तालुकास्त्तरापयंत वा
उपजजल्ेा रुग्णालयापयंत साधनाींच्या व्यवस्त्थेसींबध
ीं ी ववशेष आराखडा तयार करण्यात येणार
आेे काय,

(४) असल्यास, आराखड्याचे स्त्वरुप व व्याप्ती काय आेे ?
श्री. एिनाथ शशांदे (०६-०६-२०१९) : (१) ग्रामीण भागातील उपकेंद्ात आरोग्य सेववकाींना
(ANM) ला मदतननस म्ेणून अींशकालीन स्त्री पररचर कायफरत आेे त. या अींशकालीन स्त्री
पररचराींच्या मानधनाचा प्रस्त्ताव ववत्त ववभागाच्या ननदे शानस
ु ार ७ वा वेतन आयोग शशर्ारशी

रु्ी ननवरणाथफ नेमण्यात आलेल्या बक्षी सशमतीसमोर ववचाराथफ ठे वलेला आेे. त्याींचा ननणफय
अद्याप ववभागाला प्राप्त झालेला नाेी.

(२) व (३) अींशकालीन स्त्री पररचर या स्त्वतींरपणे सेवा सेवा दे त नसून त्या आरोग्य सेववका

याींच्या मदतनीस म्ेणन
ू कायफरत असतात व ग्रामीण आरोग्य सेवेसाठी व साधनसामग्रीसाठी

शासन / डडपीडीसी अींतगफत जजल्ेा पररषदे मार्फत पुरेशी साधनसामग्री व ननधी उपलब्ध करुन
दे ण्यात येतो.

(४) प्रश्न उद््ावत नाेी.
___________

वव.स. ५७८ (2)
रत्नाधगरी लजल्हापररेदे मये एलएचही आरोग्य सहायि मिहला पदे रर्त असल्याबाबत
(२)

१२८९२ (१०-०४-२०१५).

श्री.राजन साळवी (राजापूर) :

सन्माननीय साववजननि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रत्नागिरगरी जजल्ेापररषदे मये २२११ लेखशशषाफखालील एलएचव्ेी आरोग्य सेायक महेला
पदे ररक्त असल्याबाबत स्त्थाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक १७ डडसेंबर, २०१४ रोजी वा
त्यासम
ु ारास मा.सावफजननक आरोग्य मींरी याींना परव्यवेार करुनेी अद्यापी कायफवाेी झालेली
नाेी, ेे खरे आेे काय,

(२) असल्यास, सदर पदे तात्कळ  भरण्याबाबत शासन स्त्तरावर कोणती कायफवाेी केली वा
करण्यात येत आेे ,
(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय आेे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (०६-०६-२०१९) : (१) ेे खरे नाेी.
याबाबत परव्यवेार झालेला नाेी.
(२) सदर पदे लेखाशशषफ २२११ (कु्ुींब कल्याण) कायफक्रमाींतगफत असून केंद् सरकारने व्यपगत
केली

आेे त.

ती

पन
ु जजफववत

करण्यासाठी

रत्नागिरगरी

जजल्ेा

पररषद

याींचा

ग्रामववकास

ववभागाकडे पाठपुरावा चालू आेे.

(३) सदर पदे अद्याप पुनजजफववत न झाल्याने भरण्यात आली नाेीत.
___________
िहवताप ववभागातील हां गामी फवारणी िमवचाऱयाांना िायम सेवेत घेण्याबाबत
(३)

३५५३५ (२३-०१-२०१६).

िॉ.राहूल पाटील (परभणी) :
सन्माननीय साववजननि आरोग्य
व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील हेवताप ववभागातील हेवताप ननमल
ुफ न ेीं गामी र्वारणी कमफचाऱयाींना वयाची
अ् न ठे वता हदनाींक २४ डडसेंबर, २०१४ रोजी वा त्यासम
ु ारास मा.सावफजननक आरोग्य मींरी

याींच्याकडे नागपूर येथे झालेल्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे तातडीने सेवाजेषठते प्रमाणे कायम

सेवेत सामावून घेण्यात यावी अशी मागणी हदनाींक ६ डडसेंबर, २०१४ रोजी वा त्यासुमारास
ननवेदनाद्वारे सेसींचालक, आरोग्य सेवा हेवताप ेत्तीरोग, पुणे याींचेकडे लोकप्रनतननधीींनी
हदली आेे, ेे खरे आेे काय,

(२) असल्यास, ेीं गामी कमफचाऱयाींना सेवाजेषठते प्रमाणे कायम करण्याबाबत कोणतीच कारवाई
केली नाेी, ेे ेी खरे आेे काय,
(३) असल्यास, त्याची कारणे काय आेे त व यासींदभाफत तातडीने कारवाई करण्याबाबत
कोणत्या उपाययोजना केल्या आेेत ?
श्री. एिनाथ शशांदे (१०-०६-२०१९) : (१) ेोय, ेे खरे आेे.
(२) ेे खरे नाेी.

वव.स. ५७८ (3)
या प्रस्त्तावावर, मा.सवोच्च न्यायालयाच्या शासन सेवेत ववेीत सेवापररक्षाींद्वारे भरतीच्या
सुचना

सेवाप्रवेश

त्यानुसार सामान्य प्रशासन ववभागाचे
ननयमाच्या

अगिरधसूचनेनुसार

सदर

सन २००५ चे पररपरक व या पदाच्या
प्रस्त्ताव

तपासन
ू

या

कमफचा-याींचे

थे्

ननयक्
ु ती/समावेशन करता येणार नसल्याचे सींचालक याींना शासन मान्यतेने कळ ववण्यात आले
ेोते.

(३) सध
ु ाररत सेवाप्रवेश ननयमानस
ु ार एकूण नामननेदेशनाद्वारे भरावयाच्या पदाींमये ५०%
जागा ९० हदवस ेीं गामी क्षेर कमफचारी म्ेणून काम केल्याचे प्रमाणपर असलेल्या कमफचा-

याींसाठी राखीव ठे वण्याबाबत अगिरधसगिरू चत केले आेे व यानस
ु ार पदभरती प्रक्रक्रया करण्यात येत
आेे .

___________
अांशिाशलन स्त्री पररचराांच्या प्रलांबबत मागण्याांबाबत
(४)

३६२९१

(धचपळूण) :

(२३-०१-२०१६).

श्री.भरतशेठ

गोगावले

(महाि),

श्री.सदानांद

चहाण

सन्माननीय साववजननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) अींशकाशलन स्त्री पररचर याींनी रुपये १५,०००/- इतके मानधन शमळ ावे, शासक्रकय
कमफचाऱयाींचा दजाफ दे चन चतथ
फ ेणी कमफचारी म्ेणन
ु े
ू जज.प मये सेभागी करावे, अधफवेळ  ेा
शब्दप्रयोग काढून पूणव
फ ेळ  स्त्री पररचर असा नामोल्लेख व्ेावा, गणवेश व ओळ खपर दे ण्यात

यावे, प्रवासभत्ता व दै ननक भत्ता शमळ ावा, व
ृ द स्त्री पररचराींना पेंशन शमळ ावी आहद मागण्या
अनेक वषाफपासन
ू प्रलींिबत आेे त, ेे खरे आेे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रलींिबत मागण्याबाबत शासन स्त्तरावर कोणती कायफवाेी केली वा
करण्यात येत आेे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आेे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (१०-०६-२०१९) : (१) ेोय, ेे खरे आेे.
(२) सदर मागण्या राज्यवेतन सध
ु ारणा सशमतीसमोर सादर करण्यात आला आेे . यावर ववत्त
ववभागाकडून अींनतम आदे श अद्याप प्राप्त झालेले नाेी.
(३) प्रश्न उद््ावत नाेी.

___________
िुिूस (ता.वािा, लज.पालघर) प्राथशमि आरोग्य िेंद्रात
वैद्यिीय अधधिारी गैरहजर असल्याबाबत

(५)

३८७७९ (२३-०२-२०१६).

श्री.पास्त्िल धनारे (िहाणू) :

व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय साववजननि आरोग्य

वव.स. ५७८ (4)
(१) कुडूस (ता.वाडा, जज.पालघर) प्राथशमक आरोग्य केंद्ात वैद्यकीय अगिरधकारी गैरेजर व

आरोग्य केंद् बींद असल्याने रुग्णाींचे गैरसोय ेोत असून त्यामळ 
ु े नागरीकाींमये तीर स सींताप
व्यक्त ेोत असल्याबाबतची वारीं वार तक्रारी असताना प्रशासनाचे दल
फ
करीत असल्याचे
ु क्ष
हदनाींक १२ नोव्ेें बर, २०१५ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशफनास आले, ेे खरे आेे काय,
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती चौकशी केली आेे काय,

(३) असल्यास, सदर हठकाणी सक्षम वैद्यकीय अगिरधकारी नसल्याने रुग्णाींचे ेाल ेोत आेे , ेे
खरे आेे काय,
(४) असल्यास, चौकशी अनष
ु ींगाने सींबींगिरधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आेे ?
श्री. एिनाथ शशांदे (०४-०६-२०१९) : (१) नाेी.
(२) ेोय.
(३) व (४) कुडुस (ता.वाडा, जज.पालघर) प्राथशमक आरोग्य केंद्ात दोन वैद्यकीय अगिरधकारी व
३१ कमफचाऱयाींची पदे असन
ू

सवफ पदे भरलेली आेे त. सदर प्रश्न उपजस्त्थत करण्यात आला

ेोता त्यावेळ ी कुडुस येथे कायफरत असलेले एक वैद्यकीय अगिरधकारी ेे हद.१९.१.२०१५ पासून
गैरेजर ेोते तर दस
ु रे

वैद्यकीय अगिरधकारी हद.२४.७.२०१३ पासून ननलींिबत ेोते. या

अगिरधकाऱयाींच्या जागी अन्य दोन वैद्यकीय अगिरधकाऱयाींना तेथील कामकाजाचे आदे श दे ण्यात

आले असन
ू सदर प्राथशमक आरोग्य केंद्ावर रूग्णाींना सरु ळ ीतपणे आरोग्य सेवा उपलब्ध करून
दे ण्यात येत आेे . गैरेजर असणाऱया वैद्यकीय अगिरधकाऱयाची हद.५.१०.२०१५ ते हद.२४.५.२०१६

या कालावधीतील १४३ हदवसाींची रजा पालघर जजल्ेा पररषदे च्या हद.५.३.२०१८ च्या आदे शाने
ववना वेतन व भत्ते ननयशमत करण्यात आली आेे. त्याींच्याववरूद ववभागीय चौकशी सुरू
करण्याचा प्रस्त्ताव सींचालनालयाच्या हद. १८.२.२०१९ च्या परान्वये शासनास प्राप्त झाला आेे.

सदर प्रस्त्तावाची शासनस्त्तरावर छाननी करण्यात येत असन
ू तदनरू
ु प ननयमानस
ु ार पढ
ु ील
कायफवाेी करण्यात येईल.

___________
राजीव गाांधी जीवनदायी योजनेतगवत लाभार्थयाांना ववतरीत होणाऱया
औेधाांची ववक्री होत असल्याबाबत
(६)

३९८३६ (१३-०५-२०१६).

श्री.अबू आजमी (मानखूदव शशवाजीनगर) :

सन्माननीय

साववजननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मेानगरपाशलका आरोग्य सेवा अींतगफतच्या रुग्णालयात वा वववाक्षक्षतपणे मेानगरपाशलका
सामान्य रुग्णालयात, स्त्वाथ्य उपकेंद्ात तसेच मेानगरपाशलका आरोग्य सेवा अधीनस्त्त
इजस्त्पतळ ात राजीव गाींधी जीवनदायी योजनेतींगत
फ लाभाथ्यांना ववतरीत ेोणाऱया औषधाींची
खल
ु े आम

ववक्री

तसेच

एकागिरधकारशाेी

तत्वावर

औषध

खरे दी/ववक्री

व्यवेार

ेोत

असल्याबाबतची बाब मा.मुख्यमींरी, मा.मींरी (सावफजननक आरोग्य, कु्ुींब व वैद्यकीय शशक्षण),

मा.राज्यमींरी (सावफजननक आरोग्य व कु्ुींब कल्याण व वैद्यकीय शशक्षण), मेासींचालक

(सावफजननक आरोग्य, कु्ुींब कल्याण व वैद्यकीय शशक्षण) तसेच त्याींच्या असलेल्या सींबींगिरधत
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रुग्णालयाच्या प्रमख
ु ाींकडे मेानगरपाशलका प्रादे शशक आरोग्य तथा वैद्यकीय शशक्षण अगिरधकारी

याींच्या ननदशफनास सदरची बाब माेे जानेवारी, २०१६ मये वा त्यादरम्यान वैद्यकीय क्षेरातील
प्रमुखाींनी आणण सींबींगिरधत रुग्णालयाच्या अगिरधषठाता याींच्या ननदशफनास आणली आेे , ेे खरे
आेे काय,

(२) असल्यास, वैद्यकीय सींस्त्थाींचे प्रमख
ु , लोकप्रनतननधी याींनी सदरची बाब शासनाच्या आरोग्य
तथा वैद्यकीय शशक्षण ववभागाकडे लेखी स्त्वरुपात सावफजननक आरोग्य तथा वैद्यकीय
मेळ ाव्यात नोंदववली आेे , ेे ेी खरे आेे काय,
(३) असल्यास, सदर बाबतीत शासनाने कोणती धडककृती कायफक्रम आखण्याची कायफवाेी केली

वा धडक कृती कायफक्रम गठीत केला आेे तसेच त्यानुसार कोणती कायफवाेी करण्यात आली
वा येत आेे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आेे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (०१-०६-२०१९) : (१) ेे खरे नाेी.
मेात्मा ज्योनतबा र्ुले जन आरोग्य योजनें तगफत (पुवीची राजीव गाींधी जीवनदायी

आरोग्य योजना) ३० ननवडक ववशेष सेवाींतगफत ९७१ प्रकारचे गींभीर व अगिरधक खगिरचक
फ उपचार

व १२१ शस्त्रक्रक्रया पश्चात सेवाींचा (र्ॉलोअप) समावेश असून लाभाथी रुग्णाींना अींगीकृत
शासकीय व खाजगी रुग्णालयामधन
ू रोख रक्कमरहेत (कॅशलेस) या वैद्यकीय सेवा उपलब्ध
करुन दे ण्यात येतात. योजनेंतगफत वावषफक ववमा सींरक्षण रक्कम प्रनत वषफ/ प्रनत कु्ुींब रु. १.५०
लक्ष एवढया मयाफदेपयफत मोर्त उपचार अनुज्ञेय असून मुरवपींड प्रत्यारोपणासाठी सदर मयाफदा
रु. २.५० लक्ष एवढी आेे .

(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाेी
___________
राष्ट्रीय आरोग्य अशभयानाांतगवत आजाराांवर मात िरण्यािररता असलेल्या
ववशशष्ट्ट योजना बांद झाल्याबाबत
(७)

४०४५५ (१०-०५-२०१६).

श्री.अतल
भातखळिर (िाांिदवली पव
ु
ू )व :

सन्माननीय

साववजननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राषरीय आरोग्य अशभयानाींतगफत मेाराषरातील ८ जजल्हयाींमये एड्स, क्षयरोग, क्रकडनीचे
आजार व इतर ववकाराींवर मात करण्याकररता घरोघरी जाचन रुग्णाींना मदत करण्याकररता
असलेली ववशशष् योजना बींद पडण्याच्या मागाफवर असल्याचे माेे जानेवारी, २०१६ मये वा
त्यादरम्यान ननदशफनास आले, ेे खरे आेे काय,
(२) असल्यास, औषधाींचा तु्वडा व सल्लागार प्रशशक्षनाववना हे योजना राबवत असल्याचे
ननदशफनास आले, ेे ेी खरे आेे काय,

(३) असल्यास, सदर योजनेला आगिरथक
फ मदत न शमळ ाल्यामुळ े वैद्यकीय कमफचारी वगफ वेतन
थकीत असल्याने काम सोडून गेल्याचे ननदशफनास आले, ेे ेी खरे आेे काय,
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(४) असल्यास, सदर योजना परत पूणफ तयारीने राबववणेबाबत शासनाने काय उपाययोजना
केली आेे ,

(५) नसल्यास, सदर योजना बींद करणार आेे काय,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आेे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (०७-०५-२०१९) : (१) ेे खरे नाेी.
सध
ु ाररत राषरीय क्षयरोग ननयींरण ेा कायफक्रम केवळ  ८ जजल्ेयाींकररता मयाफहदत नसन
ू

ेा कायफक्रम राज्यात सवफ जजल्ेयाींमये सन २००३ पासून केंद् शासनाच्या मागफदशफक
तत्वानुसार राबववण्यात येतो.
(२) ेे खरे नाेी.

सुधाररत राषरीय क्षयरोग ननयींरण कायफक्रमाींतगफत क्षयरुग्णाींना लागणारी क्षयववरोधी

औषधी केंद् शासनातर्े मोर्त उपलब्ध करुन दे ण्यात येतात. तसेच कायफक्रमाींतगफत प्रशशक्षण ेे
ननयशमत व सातत्याने अगिरधकारी व कमफचाऱयाींना दे ण्यात येतात.
(३) ेे खरे नाेी.
(४) प्रश्न उद््ावत नाेी.
(५) प्रश्न उद््ावत नाेी.
(६) प्रश्न उद््ावत नाेी.
___________
राष्ट्रीय बालस्त्वरुप िायवक्रमाांतगवत खाजगी शाळे तील मुलाांची आरोग्य तपासणी िरणेबाबत
(८)

४१३७३ (२५-०५-२०१६).

श्री.सत्यजीत पाटील-सरुििर (शाहूवािी) :
सन्माननीय
साववजननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) शन्
ु य ते १८ वयोग्ातील मल
ु ा-मल
ु ीींमये हृदयववकाराचे प्रमाणात लक्षणीय वाढ ेोत असन
ू
१३८ मुला-मुलीींना हृदयववकार असल्याचे आढळ ून आले आेे ,ेे खरे आेे काय,

(२) असल्यास, राषरीय बालस्त्वरुप कायफक्रमाींतगफत आरोग्य तपासणी शेरी व ग्रामीण भागात
र्क्त अींगणवाडी आणण शासकीय शाळ ाींमधूनच ेोते, ेे ेी खरे आेे काय,

(३) असल्यास, त्यामळ 
ु े खाजगी शाळ ातील मुलाींमधील हृदय ववकारासारखे आजाराकडे दल
ु क्षफ क्षत
ेोत आेे , ेे ेी खरे आेे काय,

(४) असल्यास, राषरीय बालस्त्वरुप कायफक्रमाींतगफत शेरी व ग्रामीण भागातील खाजगी
शाळ ातील शुन्य ते १८ वयोग्ातील आरोग्य तपासणी करणेबाबत शासनाने कोणती कायफवाेी
केली वा करण्यात येत आेे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आेे त ?
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श्री. एिनाथ शशांदे (०७-०५-२०१९) : (१) ेे अींशत: खरे आेे .
सन

आढळ लेले हृदयरोगी

शस्त्रक्रक्रया केलेले हृदयरोगी

२०१६-१७

३२१२

२२६०

२०१७-१८

३४०८

२४११

२०१८-१९ (नोव्ेें बर)

२००६

१३४९

राषरीय बाल स्त्वास्त्थ कायफक्रमाींतगफत दरवषी जास्त्तीत जास्त्त मल
ु ाींची आरोग्य

तपासणी ेोचन त्याींचे हृदयरुग्ण म्ेणून ननदान ननश्चीत करुन उपचार दे ण्यात येत आेे त.
(२) ेोय, तथावप, शासन अनुदानीत शाळ ाींमयेेी तपसणी केली जाते.
(३) नाेी

(४) केंद् शासनाच्या मागफदशफक सूचनाींनुसार राज्यातील सवफ अींगणवाडीतील मुलाींची वषाफतून
दोन वेळ ा, तसेच सवफ शासकीय आणण शासन अनद
ु ानीत शाळ ाींतील मल
ु ाींची वषाफतन
ू एकदा
आरोग्य तपासणी करुन त्याींना उपचार तसेच, उपचारासाठी सींदभीत करण्यात येते.
(५) प्रश्न उद््ावत नाेी.
___________
राष्ट्रीय मानवाधधिार आयोग आणण “जनस्त्वास्त्थ अशभयानाबाबत”
(९)

४४०३० (१०-०५-२०१६).

श्री.सदा सरवणिर (मािहम), श्री.सांजय पोतनीस (िशलना),

श्री.सुननल प्रभू (िदांिोशी), श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी), श्री.सुननल शशांदे (वरळी), श्री.अशमन पटे ल
(मुांबादे वी),

श्री.िी.एस.अिहरे

(साक्री),

अॅि.यशोमती

(शसल्लोि), श्री.अशमत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर)

ठािूर
:

(नतवसा),

श्री.अब्दल
ु

सत्तार

सन्माननीय साववजननि आरोग्य

व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राषरीय मानवागिरधकार आयोग आणण “जनस्त्वास्त्थ अशभयान” च्या वतीने मुींबईतील दे वनार
येथील ्ा्ा सामाजजक

ववज्ञान सींस्त्थेने माेे

जानेवारी, २०१५ मये वा त्यादरम्यान

जनसुनावणी आयोजीत केली ेोती, ेे खरे आेे काय,

(२) असल्यास, सदर जनसन
ीं ी मानवागिरधकार
ु ावणीत राज्यातील सावफजननक आरोग्य सींबध
आयोगाने कोणकोणत्या शशर्ारशी केल्या आेे त,

(३) असल्यास, सदर आयोगाच्या शशर्ारशीवर शासनाने कोणता ननणफय घेतला आेे वा सदरेू
शशर्ारशीींची अींमलबजावणी करण्यासाठी कोणकोणत्या उपाययोजना केल्या आेे त,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आेे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (१९-०३-२०१९) : (१) ेे अींशत: खरे आेे .
सदर जनसुनावणी जानेवारी २०१६ मये आयोजजत करण्यात आली ेोती.

(२) राज्य कामगार ववमा योजनेच्या सवफ लाभाथींना उपचार शमळ ण्याबाबत राज्य कामगार
ववमा मींडळ ाने कायफवाेी करावी.
राषरीय आरोग्य अशभयानाींतगफत समुदाय स्त्तरावरील पयफवक्ष
े ण प्रणालीचे बळ क्ीकरण

करण्यात यावे.
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एच.आय.व्ेी.से जगणाऱया व्यक्तीींसाठीच्या लजययत ेस्त्तक्षेप कायफक्रमासाठी पुरेशी

अथंसींकल्पीय तरतुद करण्यात यावी.
धमाफदाय

रुग्णालयात

गरीब

जनतेला

मोर्त

आरोग्याच्या

आवश्यक ती व्यवस्त्था सरू
ु करण्यात यावी.

सुववधा

पुरववण्यासाठी

माता मत्ृ युींचे अन्वेषण करण्यासाठी समुदाय स्त्तरावरील सींस्त्थाींचा सेभाग घेण्यात यावा.

माताींना शमळ णाऱया भेदभावपुवक
फ वागणुकीबाबत पररघीय कमफचाऱयाींना प्रशशक्षण दे ण्यात

येवुन त्याींची क्षमता बाींधणी करण्यात यावी.

रुग्णाींना रक्त धोरणाची अींमलबजावणी करण्यात यावी.

खाजगी रुग्णालयात माताींची प्रसत
ु ी झाल्यास त्याींना जननी सुरक्षा योजनेचा लाभ

दे ण्यात यावा. तसेच सदर कायफक्रमाचे वारीं वार परीक्षण करण्यात यावे.

समुदाय आरोग्य सुववधा केंद्ात तसेच उपजजल्ेा रुग्णालयात मोर्त सोनोग्रार्ीच्या

सुववधा दे ण्यात याव्यात.

प्राथशमक आरोग्य केंद्ात तसेच ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा परु ववणाऱया डॉक््राींचे

तसेच कमफचाऱयाींचे बदलीचे पारदशफक धोरण अनस
ु रण्यात यावे. तसेच सवफ डॉक््राींना ग्रामीण
भागात ३ वषफ सेवा दे णे बींधनकारक करण्यात यावे.
मेाराषर वैद्यकीय पररषदे च्या
यावी.

रुग्ण तक्रार ननवारण प्रागिरधकरणाची पुनरफ चना करण्यात

खाजगी रुग्णालयाववरुद एर्.आय.आर. दाखल करण्याबाबतच्या रुग्णाींच्या तक्रारीच्या
अनुषींगाने जे.जे. रुग्णालयात मार्फत राबववण्यात येणाऱया यींरणेचे स्त्वतींर परीक्षण करण्यात
यावे.

राज्यात वैद्यकीय आस्त्थापना अगिरधननयम लागु करण्यात यावा.

(३) व (४) आयोगाच्या काेी शशर्ारशीींची पत
फ ा झाली आेे .
ु त
___________

दष्ट्ु िाळग्रस्त्त शेतिऱयाांना पूणव वपि िजवमाफी दे ण्याबाबत
(१०)

५७७२३ (१५-०५-२०१७).

श्री.अननल िदम (ननफाि), श्री.वसांतराव चहाण (नायगाांव),

श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोि), श्री.अस्त्लम शेख (मालाि पलश्चम), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी),
िॉ.सांतोे टारफे (िळमनुरी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.ववजय विेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),
श्री.अतल
ु सावे (औरां गाबाद पूव)व , िॉ.राहूल पाटील (परभणी) :
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पुनववसन

(१) राज्यात मराठवाडा, ववदभफ यासे इतर क्रकती जजल्हयात दषु काळ ी पररजस्त्थती ननमाफण झाली
आेे , ेे खरे आेे काय,

(२) असल्यास, दषु काळ ग्रस्त्त शेतकऱयाींना पण
ू फ वपक कजफमार्ी दे ण्याबाबत तसेच मराठवाडा,
ववदभाफतील शेतकऱयाींना सरकारमान्य रे शनधान्य दक
ु ानावर स्त्वस्त्तधान्य पुरवठा करण्याचे
आदे श मा.उच्च न्यायालयाच्या औरीं गाबाद खींडपीठाने राज्य शासन हदले आेे त, ेे ेी खरे आेे
काय,
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(३) असल्यास, त्यानुषींगाने दषु काळ ग्रस्त्त शेतकऱयाींना पूणफ वपक कजफमार्ी दे ण्याबाबत तसेच
मराठवाडा, ववदभाफतील शेतकऱयाींना सरकारमान्य रे शनधान्य दक
ु ानावर स्त्वस्त्तधान्य पुरवठा
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायफवाेी केली वा करण्यात येत आेे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आेे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०५-२०१९) : (१) अशींत: खरे आेे .
मेसुल व वन ववभाग, शासन ननणफय हदनाींक १० र्ेब्रुवारी, २०१७ अन्वये सन २०१६

च्या खरीप ेीं गामातील अींनतम पैसेवारी ५० पैशाींपेक्षा कमी असलेल्या पुण,े नाशशक, अमरावती
व नागपरू ववभागातील ६४७ गावाींमये दषु काळ सदृश्य पररजस्त्थती जाेीर करण्यात आली आेे .

(२) व (३) रर् यागिरचका क्रमाींक ८५७/२०१५ (स्त्वराज अशभयान वव.भारत सरकार व इतर) मये
मा.सवोच्च न्यायालयाने दषु काळ ग्रस्त्त भागातील कु्ुींबाकडे शशधापिरका नसल्यास योग्य तो

पुरावा प्राप्त करून अथवा ओळ ख प्वून राषरीय सुरक्षा अन्नसुरक्षा अगिरधननयम, २०१३ अींतगफत
अन्नधान्य परु वठा करण्याबाबत ननदे श हदले आेे त.

राज्यातील मराठवाडा व ववदभाफतील एकूण १४ आत्मेत्याग्रस्त्त जजल्हयाींतील एपीएल

(केशरी) मधील सवफ शेतकऱयाींना अन्नधान्याचा लाभ दे ण्याबाबतचा ननणफय हदनाींक २४ जुल,ै
२०१५ च्या शासन ननणफयान्वये घेण्यात आला आेे. सदर शेतकरी लाभाथ्यांना हदनाींक १५
ऑगस्त््,

२०१५

पासून

राषरीय

अन्नसुरक्षा

योजनेच्या

धतीवर

प्राधान्य

कु्ुींबातील

लाभाथ्यांप्रमाणे प्रनतमाे प्रनतव्यक्ती ५ क्रकलो या पररमाणात गेू रू.२/- प्रनतक्रकलो व ताींदळ 
ु
रू.३/- प्रनतक्रकलो या दराने अन्नधान्याचा लाभ दे ण्यात येत आेे .
राज्यामये

सन

२००९-१०

पासून

असलेला

सततचा

दषु काळ 

व

नावपकीमुळ े

कजफबाजारी झालेल्या शेतकऱयाींना हदलासा दे ण्यासाठी सेकार ववभागामार्फत छरपती शशवाजी

मेाराज शेतकरी सन्मान योजना-२०१७ ेी कजफमार्ीची योजना जाेीर करण्यात आली आेे .
राज्यमींरीमींडळ ाच्या मान्यतेने तसेच सदर योजनेच्या अींमलबजावणीसाठी गहठत मींरीमींडळ 
उपसशमतीने योजनेमये अगिरधकागिरधक शेतकऱयाींचा समावेश व्ेावा या अनुषींगाने वेळ ोवेळ ी

ननणफय घेतले असून त्यानुसार योजनेची व्याप्तीेी वाढववण्यात आली आेे . हदनाींक १.३.२०१९
पयंत ४३.०९ लाख एवढा कजफ खात्याींवर एकूण रूपये १८०९२ को्ी रक्कमेचा लाभ कजफमार्ी
योजनेंअत
ीं गफत दे ण्यात आला आेे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाेी.

___________

उस्त्मानाबाद लजल््यातील फळबागाांना पन
ु जीवनासाठी अनुदान शमळणेबाबत
(११)

५९३७१ (१६-०५-२०१७).

श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्त्मानाबाद), श्री.अलजत पवार

(बारामती), श्री.राहुल मोटे (पराांिा) :
काय :-

सन्माननीय िृेी मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) उस्त्मानाबद जजल्हयातील दषु काळ , गारपी्, पाणी ्ीं चाई इ. कारणामळ 
ु े बागिरधत झालेल्या

र्ळ बागाींच्या पुनजीवनासाठी National Horticulture Mission च्या मायमातून अींदाजे
रु.३०,००० अनद
ु ान दे ण्यात आले ेोते, ेे खरे आेे काय,
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(२) असल्यास, र्ळ बाग लावणारा शेतकरी त्यासाठी प्रचींड गुींतवणूक करतो आणण नक
ु सान
झाले तर तो आगिरथक
फ अडचणीत सापडतो त्यामुळ े अशा शेतकऱयाींना

मदत करण्यासाठी व

त्याींच्या नक
ु सान झालेल्या र्ळ बागाींचे पन
ु जीवन करण्यासाठी अनद
ु ान दे ण्याबाबत शासनाने
कोणती कायफवाेी केली वा करण्यात येत आेे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आेे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-०५-२०१९) : (१) ेोय.

(२) उस्त्मानाबाद जजल्हयात ७७३ लाभाथ्यांना रु.१६३.३८ लाख एवढ्या रक्कमेचे अनुदान वा्प
करण्यात आले आेे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाेी.

___________

अमरावती ववभागातील सोयाबीन शेतिऱयाांना हे ्टरी नुिसान भरपाचची मदत शमळण्याबाबत
(१२)

६१०९०

(१५-०५-२०१७).

अॅि.यशोमती

(सांगमनेर), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी) :
खुलासा करतील काय :-

ठािूर

(नतवसा),

श्री.बाळासाहे ब

थोरात

सन्माननीय मदत व पन
ु ववसन मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) अमरावती ववभागातील खरीप ेीं गामात ज्या शेतक-याींनी सोयाबीनच्या ववमा काढलेल्या
नाेी त्या मेसल
ू मींडळ ात ेे क््री नक
ु सान भरपाईच्या ननम्मे रक्कम मदत स्त्वरुपात दे ण्याचा
ननणफय शासनाने घेतला असल्याचे माेे र्ेब्रुवारी, २०१६ मये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले
आेे , ेे खरे आेे काय,

(२) असल्यास, मागील सेा वषाफपासून असलेली दषु काळ ग्रस्त्त जस्त्थती पाेता येथील सोयाबीन

उत्पादकाींना ेे क््री नक
ु सान भरपाईची शींभर ्क्के रक्कम मदत स्त्वरुपात दे ण्याबाबत
शासनाने कोणती कायफवाेी केली वा करण्यात येत आेे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आेे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०५-२०१९) : (१) व (२) मेसल
व वन ववभाग शासन ननणफय
ु

क्र.एससीवाय-२०१६/प्र.क्र.१/म-७ हदनाींक २९ डडसेंबर, २०१६ अन्वये खरीप २०१५ मधील
औरीं गाबाद, अमरावती, नागपूर व नाशशक ववभागातील कापस
ू वपकाींसाठी तसेच अमरावती व

नागपूर ववभागातील सोयाबीन वपकाींसाठी पीक ववमा योजनेची मींडळ ननेाय मदत जाेीर
झाल्यानींतर ववमा काढलेल्या सवफ शेतकऱयाींना ववमा योजनेच्या ननकषानुसार सींबींगिरधत ववमा

यींरणेमार्फत मदत दे ण्यात येईल. अशा शेतकऱयाींना मींडळ ननेाय जाेीर करण्यात आलेल्या पीक
ववमा योजनेअींतगफत दे य रक्कमेच्या ५०% रक्कम पीक ववमा योजनेत सेभागी नसलेल्या

शेतकऱयाींना मदत म्ेणन
दे ण्यात येईल असा ननणफय घेण्यात आला ेोता. व सदर
ू

ननणफयानुसार अमरावती ववभागातील सोयाबीन वपकाींच्या नुकसानीसाठी मेसुल व वन ववभाग,
शासन ननणफय हदनाींक ६.१.२०१७ अन्वयेय रूपये ३८७.४३ को्ी, शासन ननणफय हदनाींक

१७.३.२०१८ व शासन श
ु दीपरक हदनाींक १९.३.२०१८ अन्वये कापस
ू व सोयाबीन वपकाींसाठी
रूपये ९.९४ को्ी इतका ननधी ववतरीत करण्यात आला आेे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाेी.

___________
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पीि नोंदीची पदत आधुननि तांरज्ञानानुसार वविसीत िरण्याबाबत
(१३)

६२१८६ (१५-०५-२०१७).

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िृेी मांरी

(१) राज्यातील वपकाींचे पेरणा क्षेर व उत्पादनाचा अींदाज याबाबत आपल्याकडील पदतीत
अनेक र्
ु ी आेे त. त्यामळ 
ु े नेमका अींदाज व धोरण ठरववताना शासनाला अनेक अडचणीींना
सामोरे जावे लागत असल्याचे माेे मे, २०१६ मये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले, ेे खरे
आेे काय,
(२) असल्यास, त्यासाठी पीक नोंदीची पदत आधुननक तींरज्ञानानस
ु ार ववकसीत केल्यास, या
व्यवस्त्थेतील अनेक रु्ी दरू ेोच शकतील असे या क्षेरातील तज्ञाींचे मत आेे , ेे ेी खरे आेे
काय,

(३) असल्यास, यासींदभाफत शासनाने ननणफय घेचन गाव-तालुका येथील पीक नोंदणी व अपेक्षक्षत

पीक मानधन दे चन कृषी पदवीधराींमार्फत करण्याबाबत कोणती कायफवाेी केली वा करण्यात
येत आेे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आेे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-०५-२०१९) : (१) ेोय अींशत: खरे
राज्यातील वपकाींचे पेरणी क्षेर व उत्पादनाचे अींदाज ेे नजर अींदाजीत असल्यामुळ े

प्रचलीत पदतीत काेी
(२) ेोय.

रु्ी आेेत.

(३) वपकाींचे क्षेराची अचूक नोंद व्ेावी याकररता शासनस्त्तरावरुन

१. कृवष व पदम
ु ववभाग शासन ननणफय राकृवव-२०१८/प्र.क्र.१६९/भाग-१/१४ अे, हद.२ माचफ,

२०१९ नुसार राज्यातील वपकननेाय लागवडीचे क्षेर अचक
ू पणे पररगणीत करता यावे तसेच

वपकाींचे काढणी पश्चात येणारे उत्पदनाचे अनुमान करुन सदर उत्पादनाचे ननयोजन करणे
याकररता मेाराषर सद
ु रु सींवेदन उपयोजन केंद्, नागपरू व राषरीय सद
ु रु सींवेदन केंद्, ेै द्ाबाद
याींचे सेकायाफने सन २०१९-२० ते २०२१-२२ या कालावधीत ठराववक जजल्हयाींसाठी मेाॲग्री

ीं
्े क प्रकल्प राबववण्यात येणार आेे . सदर प्रकल्पातींगत
फ उपग्रे छायागिरचर, ड्रोन, ग्राचींड ्ुगिरथग
इ. सारख्या आधुननक तींरज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आेे .

२. मेसल
ू व वन ववभागाच्या हद.१०.९.२०१८ रोजीच्या शासन ननणफयानस
ु ार शेतकऱयाींनी

वपक पेरणी क्षेराची नोंद व वपकाींचे छायागिरचरे शेतकऱयाींनी स्त्वत: मोबाइल ॲपच्या मायमातून

नोंदववण्यासाठी राज्यातील ६ मेसूल ववभागातील ६ तालुक्याींमये पथदशी प्रकल्प राबववण्यात
येत आेे .

३. मेालनोिबस राषरीय पुवाफनुमान केंद्, नवी हदल्ली याींचम
े ार्फत खरीप व रब्बी ेीं गामात

र्सल कायफक्रमातींगत
फ ठरावक्रक जजल्हयामये ठराववक वपकाींचे क्षेर व उत्पादन गणतीसाठी
ीं करण्यात येत आेे .
ग्राचींड ्ुगिरथग
(४) सींबींगिरधत नाेी.

___________

वव.स. ५७८ (12)
गोंिदया लजल््यात राष्ट्रीय आरोग्य अशभयानातांगत
व िांराटीवर िायवरत असलेल्या प्रयोगशाळा
तांरज्ञ व औेध ननमावते िमवचाऱयाांच्या मानधनात वाढ िरण्याबाबत
(१४)

६२७२५ (१५-०५-२०१७).

श्री.सांजय पुराम (आमगाव) :

सन्माननीय साववजननि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात ववशेषत: गोंहदया जजल्हयात राषरीय आरोग्य अशभयानातींगत
फ कींरा्ी तत्वावर
कायफरत

असलेल्या

प्रयोगशाळ ा

तींरज्ञ

व

औषध

ननमाफते

याींच्या

जजल्ेास्त्तरीय

कींरा्ी

कमफचाऱयाींना दरमेा केवळ  ८,००० ेजार रुपये मानधनापो्ी शमळ त असून सदर एकिरत
मानधनात मागील ३ वषाफत कोणत्याेी प्रकारची वाढ करण्यात न आल्याने सदर आरोग्य
ववभागातील कींरा्ी प्रयोगशाळ ा तींरज्ञ व औषध ननमाफता युननयन-आय्क (जज.गोंहदया) याींच्या

सींघ्नेच्या वतीने मानधनात वाढ करण्याबाबत व सोयी-सुववधा शमळ ण्याबाबतची मागणी केली
असल्याचे माेे जून, २०१६ मये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले आेे , ेे खरे आेे काय,

(२) असल्यास, माेे जुल,ै २०१२ पासून एररअस व पुढील पीआयपी मये महेन्याच्या

मानधनात वाढ करण्याबाबत व इतर सायी-सुववधा प्राधान्याने दे ण्याबाबत शासनामार्फत
कोणती कायफवाेी करण्यात आली वा येत आेे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आेे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (०७-०५-२०१९) : (१) राषरीय आरोग्य अशभयान अींतगफत असलेल्या
आयपीएचएस कायफक्रमातून राज्यातील आरोग्य सींस्त्थाींमये प्रयोगशाळ ा तींरज्ञ तसेच औषध
ननमाफता ननयुक्त केले जातात.
कींरा्ी

परीं तु सदर कमफचाऱयाींच्या ववहेत मानधनात वाढ करण्याबाबत आरोग्य ववभागातील
प्रयोगशाळ ा

तींरज्ञ

व

औषध

ननमाफता

युननयन-आय्क

(जज.गोहदया)

याींच्या

सींघ्नेच्यावतीने शासनाकडे मागणी केली असल्याचे ननवेदन आढळ ून येत नाेी.
(२) प्रश्न उद््ावत नाेी.
(३) प्रश्न उद््ावत नाेी.

___________

नागपूर लजल््यातील आिदवासी बहुल क्षेर असलेल्या दे वलापार
ग्रामीण रुग्णालयातील रर्त पदाांबाबत
(१५)

६९२७१ (१५-०५-२०१७).

श्री.सुधािर दे शमुख (नागपूर पलश्चम) :

सन्माननीय

साववजननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नागपरू जजल्हयातील आहदवासी बेुल क्षेर असलेल्या दे वलापार ग्रामीण रुग्णालयाकरीता
२६ पदे मींजुर असुन त्यापैकी ९ पदे अनेक वषाफपासुन ररक्त असल्याबाबतचे माेे सप््ें बर,
२०१६ मये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले, ेे खरे आेे काय,

(२) असल्यास, या रुग्णालयाकरीता तीन वैद्यकीय अगिरधकाऱयाींची पदे मींजुर असताींना केवळ 
एक वैद्यकीय अगिरधकारी, सात पररचारीकाींपैकी केवळ  तीन पररचारीका तसेच चार चतुथे
फ ेणी
कमफचा-याींची पदे मींजरु असन
ु त्यापैकी दोन कमफचारी कायफरत आेे त, ेे ेी खरे आेे काय,

वव.स. ५७८ (13)
(३) असल्यास, या भागात दोन जजल्ेा पररषद व चार पींचायत सशमती सकफल असुन त्यामये
६० ेजारापेक्षा अगिरधक नागररक वास्त्तव्यास असुन त्याींच्या आरोग्य सेवेकरीता केवळ  एकच
वैद्यकीय अगिरधकारी कायफरत आेेत, ेे ेी खरे आेे काय,

(४) असल्यास, या रुग्णालयात वैद्यकीय अगिरधका-याींची मींजरु ररक्त पदे अनेक वषाफपासन
ू
भरण्यात न आल्यामुळ े तेथील नागररकाींची गैरसोय ेोत आेे, ेे ेी खरे आेे काय,

(५) असल्यास, या भागातील मोठी लोकसींख्या व रुग्णाींची ेोणारी नेेमीची गैरसोय लक्षात ेी
मींजुर ररक्त पदे भरण्यात आली आेे काय,
(६) नसल्यास, न भरण्याची कारणे काय ?

श्री. एिनाथ शशांदे (२९-०५-२०१९) : (१) ेे खरे नाेी.
(२) या रुग्णालयासाठी ग्ननेाय मींजूर पदसींख्या व भरलेली पदे खालीलप्रमाणे आेे .
अ.क्र.

सींवगफ

मींजूर पदे

भरलेली पदे

ररक्त पदे

१

ग् अ

२

४

४

०

ग्-ब

०

०

०

३

ग्-क

१५

१२

३

४

ग्-ड

७

६

१

२६

२२

४

एकूण

(३) ेे खरे नाेी
(४) ेे खरे नाेी.
या रुग्णालयात ननयशमत व सुरळ ीतपणे रुग्णसेवा दे ण्यात येत आेे .

(५) सेाय्यक अगिरधक्षक पदाचा अनतररक्त कायफभार दे ण्यात आला आेे व शलवपक पद
पदोन्नतीने भरण्याची कायफवाेी सरू
ु आेे .
(६) प्रश्न उद््ावत नाेी.

___________
नगर (लज.अहमदनगर) ताल्
ु यातील शेतिऱयाांना वपिववमा र्िम शमळण्याबाबत
(१६)

७६५८० (१३-०४-२०१७).

श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा) :
पुनववसन मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व

(१) अेमदनगर जजल्ेा दषु काळ ी असताना सन २०१५ मये नगर जजल्ेयाला वपक ववम्याच्या

रक्कमा शमळ ाल्या असल्याने माेे जून, २०१६ मये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले असन
ू
स्त्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी

नगर

तालक
ु ा

दषु काळ ी

योजनेत

समावेश

करण्याची

मा.मुख्यमींरी व मेसूल मींरी याींचक
े डे केली, ेे खरे आेे काय,

मागणी

(२) असल्यास, याबाबत शासनामार्फत चौकशी केली आेे काय व त्यात काय आढळ ून आले,
(३) असल्यास, तद्नुसार शासनाने कोणती कायफवाेी केली वा करण्यात येत आेे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आेे त ?

वव.स. ५७८ (14)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०५-२०१९) : (१) ेोय.
(२) व (३) सन २०१५-१६ खरीप ेीं गाम मेसूल व वन ववभाग, शासन शुदीपरक हदनाींक ९

नोव्ेें बर, २०१५ अन्वये अेमदनगर जजल्हयातील ५० पैशाींपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या ५८१
गावाींमये दषु काळ सदृश्य पररजस्त्थती जाेीर करण्यात आली ेोती. तसेच शासन ननणफय हदनाींक

२७ एवप्रल, २०१६ अन्वये रब्बी २०१५-१६ ेीं गामातील अींतीम पैसेवारी ५० पैशाींपेक्षा कमी
आलेल्या अेमदनगर जजल्हयातील ९५३ गावाींमये दषु काळ सदृश्य पररजस्त्थती जाेीर करण्यात
आली ेोती.

सन २०१५-१६ मधील अेमदनगर जजल्हयातील रब्बी व खरीप ेीं गाम दषु काळ सदृश्य

पररजस्त्थतीच्या अनुषींगाने शेतकऱयाींना अनुदान वा्प करण्यासाठी एकूण रूपये ३३६.९२ को्ी
इतका ननधी ववतरीत करण्यात आला ेोता.
(४) प्रश्न उद््ावत नाेी.

___________

ठाण्यामधील लजल्हा शासिीय रुग्णालयात िदयाांगत्व प्रमाणपर दे ण्यास होत असलेली िदरां गाच
(१७)

७८३७५ (१८-०४-२०१७).

श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.डि मल्लीिाजन
रे ड्िी
ूव

(रामटे ि), श्रीमती मननेा चौधरी (दिहसर), िॉ.भारती लहे िर (वसोवा), श्री.शशवाजीराव िडिवले

(राहुरी), श्री.सांतोे दानवे (भोिरदन) :
सन्माननीय साववजननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण
मांरी पढ
ील
गोष्ीीं
च
ा
ख
ल
ासा
करतील
काय
:ु
ु
(१) ठाण्यामधील जजल्ेा शासकीय रुग्णालयात अपींगत्वाचा दाखला आणण सवलत प्रमाणपर

शमळ ववण्यासाठी रुग्णाींना रुग्णालयात प्रनतक्षा करावी लागत असल्याचे माेे जानेवारी, २०१७
मये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले आेे , ेे खरे आेे काय,
(२) असल्यास, रुग्णालयात गदीमुळ े बसण्यास पुरेशी जागा नसते व वपण्याच्या पाण्याची
सोयेी नसल्यामळ 
ु े रुग्ण, अपींग व पालकाींची गैरसोय ेोत आेे , ेे ेी खरे आेे काय,

(३) असल्यास, अपींगत्वाचा दाखला आणण सवलत प्रमाणपर शमळ ण्याबाबत शासनाने कोणती
कायफवाेी केली वा करण्यात येत आेे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आेे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (०१-०६-२०१९) : (१) व (२) जजल्ेा सामान्य रूग्णालय, ठाणे येथे दर
बुधवारी ऑनलाईन हदव्याींगत्व प्रमाणपर दे ण्याबाबतची कायफवाेी करण्यात येत.े ताींिरक िबघाड
झाल्यास त्वररत दरू
ु स्त्त करून हदव्याींगत्व प्रमाणपरे दे ण्यात येतात.

जजल्ेा रूग्णालयात हदव्याींगत्व प्रमाणपरासाठी गदी ेोत असल्याने रूग्णाींशी सौजन्याने

वागण्याबाबत सवफ सींबगिरधताींस आरोग्य सेवा सींचालनालयामार्फत सच
ू ना दे ण्यात आलेल्या
आेे त.

हदव्याींगाची गैरसोय ्ाळ ण्यासाठी खुल्या जागेत शेड उभारून बाकडे ्ाकून बसण्याची

व्यवस्त्था व वपण्याच्या पाण्याची सुववधा उपलब्ध करून दे ण्यात आली आेे.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाेी.

___________

वव.स. ५७८ (15)
मुखेि (लज.नाांदेि) येथील उपलजल्हा रुग्णालयात झालेला गैरयवहार
(१८)

८२०३३ (१९-०४-२०१७).

िॉ.तुेार राठोि (मुखेि) :

सन्माननीय साववजननि आरोग्य

व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मख
ु ेड (जज.नाींदेड) येथील उपजजल्ेा रुग्णालयात वैद्यकीय अधीक्षक कायाफलयीन लेखा
ववभागाचे

शलवपक

याींनी

सींगनमताने

गैरव्यवेार

केल्याची

चौकशी

करण्याबाबत

लोकप्रनतननधीींनी पराद्वारे सींचालक आरोग्य सेवा याींच्याकडे हदनाींक २३ जुल,ै २०१५ रोजी वा
त्यासुमारास मागणी केली आेे , ेे खरे आेे काय,

(२) असल्यास, सदर ननवेदनानुसार हदनाींक २१ ऑगस्त््, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास सींचालक,
आरोग्य सेवा, लातरू याना जजल्ेा शल्यागिरचक्रकत्यक, नाींदेड याींचेमार्फत चौकशी करुन अेवाल
सादर करण्याचे आदे श हदले आेे , ेे ेी खरे आेे काय,

(३) असल्यास, सदर आदे शानुसार जजल्ेा शल्यगिरचक्रकत्सक, नाींदेड यानी गहठत केलेल्या

प्राथशमक चौकशी पथकाने गैरव्यवेार झाल्याने दोषी ववरोधात कारवाईसाठी ववभागीय चौकशी
प्रस्त्ताववत करण्याबाबतचा अेवाल हदला आेे , ेे ेी खरे आेे काय,
(४) असल्यास, ववभागीय चौकशी अथवा ववशेष लेखापरीक्षण मार्फत चौकशी उपसींचालक,
आरोग्य सेवा, लातूर यानी हदनाींक २१ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास शशर्ारस करुन

अद्याप ववभागीय चौकशी ववशेष लेखापरीक्षण करुन सींबगिरधत दोषी ववरोधात प्रशासकीय
कायफवाेी करण्याऐवजी सींबगिरधत दोषीींच्या प्रशासकीय बदल्या सोयीच्या हठकाणी केल्याचे
ननदशफनास आले आेे , ेे ेी खरे आेे काय,
(५) असल्यास, याबाबत चौकशीत दोषी आढळ लेल्या सींबींगिरधत अगिरधकाऱयाींवर

शासनाने कोणती

कारवाई केली वा करण्यात येत आेे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आेे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (०१-०६-२०१९) : (१), (२) व (३) ेोय.
(४) अींशत: खरे आेे.
(५) व (६) या प्रकरणी सेा अगिरधकारी/कमफचाऱयाींववरूद दोषारोपपरासे ववभागीय चौकशीचा

प्रस्त्ताव आरोग्य सींचालनालयाकडून शासनास हद.१६.२.२०१९ च्या परान्वये प्राप्त झाला आेे .
सदर प्रस्त्तावाची छाननी शासनस्त्तरावर करण्यात येत असन
ू दोषी अगिरधकारी/कमफचाऱयाींववरूद
ननयमानुसार योग्य कारवाई करण्यात येईल.

___________

भोिरदन (लज.जालना) ताल्
ु यातील ग्रामीण रुग्णालयाची झालेली दरू वस्त्था
(१९)

९१५६७

(१९-०८-२०१७).

श्री.सांतोे

दानवे

(भोिरदन),

श्री.नारायण

िुचे

(बदनापूर) : सन्माननीय साववजननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-
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(१) भोकरदन (जज.जालना) तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयाकडे आरोग्य उपसींचालकाींच्या
दल
फ ामुळ े रुग्णालयाची दरू वस्त्था झाली असून तसेच वैद्यकीय अगिरधक्षक याींची जार्राबाद येथे
ु क्ष

बदली झाल्यामळ 
फ ळ 
े
एकेी कायमस्त्वरूपी डॉक््र नसल्याने रुग्णाींची गैरसोय ेोत
ु े पूणव
असल्याचे माेे मे, २०१७ मये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले आेे , ेे खरे आेे काय,

(२) असल्यास, त्यामुळ े रुग्णालयात रुग्णाींवर क्रकरकोळ  उपचार करून त्याींना औरीं गाबाद क्रकींवा
इतर हठकाणी अगिरधक उपचारासाठी पाठववण्याचा सल्ला हदला जात आेे , ेे ेी खरे आेे काय,

(३) असल्यास, सदरेू ग्रामीण रुग्णालयास तातडीने पूणव
फ ळ 
े कायमस्त्वरूप वैद्यकीय अगिरधक्षक
ननयक्
त
करण्याबाबत
शासनाने
कोणती
कायफ
व
ाेी
क
े
ली
वा
करण्यात
येत आेे ,,
ु
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आेे त ?

श्री. एिनाथ शशांदे (१४-०६-२०१९) : (१) ेे खरे नाेी.
ग्रामीण रुग्णालय भोकरदन येथील वैद्यकीय अगिरधक्षक ेे पद ररक्त असल्याने तेथील
वरीषठ वैद्यकीय अगिरधकारी डॉ.डी.एम.पा्ील याींचेकडे अनतररक्त कायफभार दे ण्यात आला ेोता.
त्याींची जजल्ेागिरधकारी याींचेस्त्तरावरुन ग्रामीण रुग्णालय जार्राबाद येथे बदली झाली ेोती.
तथावप, त्यानींतरेी त्याींचेकडेच

अनत. कायफभार दे ण्यात आलेला ेोता.

सदरेू कालावधीत
रुग्णाींच्या उपचारामये ेेळ साींड ेोवू नये, यास्त्तव ग्रामीण रुग्णालय बदनापरू व जजल्ेा
रुग्णालय जालना येथील वैद्यकीय अगिरधकारी याींना दै नींहदन कामकाजासाठी उपलब्ध करुन
दे ण्यात आलेले ेोते.
(२) ेे खरे नाेी.
ग्रामीण रुग्णालयात उपचार ेोत नसलेल्या अती गींभीर रुग्णाींना गरज पडल्यास पुढील

उपचारासाठी रुग्णहेताच्या दृष्ीने प्रसींगी औरीं गाबाद वैद्यकीय मेाववद्यालय येथे पाठववले
जाते.

(३) ग्रामीण रुग्णालय भोकरदन येथे हद.16.08.2017 पासून वैद्यकीय अगिरधक्षक याींची
ननयुक्ती करण्यात आली असून सद्य:जस्त्थतीत ते कायफरत आेे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाेी.

___________
जळगाांव लजल््यातील आरोग्य ववभागातील असलेल्या रर्त पदाांबाबत
(२०)

९६२७३ (२७-१२-२०१७).

श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपिा) :

सन्माननीय साववजननि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) जळ गाींव जजल्हयातील आरोग्य ववभागातील ररक्त असलेली २१ पदे राषरीय आरोग्य
अशभयानाींतगफत भरण्यात येणार आेे त, ेे खरे आेे काय,
(२) असल्यास, सदर ररक्त पदे भरण्याची प्रक्रक्रया सरु
ु करण्यात आली आेे काय व क्रकती
कालावधीत ती पूणफ करण्यात येणार आेे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आेे त ?
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श्री. एिनाथ शशांदे (११-०३-२०१९) : (१) ेे अींशत: खरे आेे .
राषरीय आरोग्य अशभयानाींतगफत २५ पदे ररक्त आेे त.
(२) व (३) जजल्ेास्त्तरावरुन सदर ररक्त पदे भरण्यास मान्यता हदली आेे .
___________
धमावदाय आरोग्य सेविाांच्या ववववध मागण्याांबाबत
(२१)

१०३७३६ (०६-०१-२०१८).

श्री.सांतोे दानवे (भोिरदन) :

श्री.सुननल शशांदे (वरळी), अॅि.भीमराव धोंिे (आष्ट्टी),

सन्माननीय साववजननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राजीव

गाींधी

जीवनदायी

आरोग्य

योजना

सोसाय्ी

याींचेमार्फत

प्रत्येक

धमाफदाय

रुग्णालयात नेमणूक करण्यात आलेल्या धमाफदाय आरोग्य सेवकाींना अद्यापपयंत ओळ खपर व
वेतनेी वेळ ेवर शमळ त नसल्याचे माेे नोव्ेें बर, २०१७ मये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले,
ेे खरे आेे काय
(२) असल्यास, हदनाींक २९ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास मा.ववत्त व न्याय ववभागाचे
प्रधान सगिरचव याींच्या अयक्षतेखाली धमाफदाय आरोग्य सेवकाींचे कामकाज आणण त्याींना

येणाऱया अडचणी सींदभाफत आयोजजत करण्यात आलेल्या बैठकीत प्रधान सगिरचव याींनी धमाफदाय
आरोग्य सेवकाींच्या पगारवाढीबाबत तातडीने ननणफय घेण्याचे आदे श राजीव गाींधी जीवनदायी
योजना सोसाय्ीच्या मुख्य प्रनतननधीींना हदले आेे त, ेे ेी खरे आेे काय;

(३) असल्यास, राजीव गाींधी जीवनदायी आरोग्य योजना सोसाय्ी याींचेमार्फत प्रत्येक धमाफदाय
रुग्णालयात नेमणूक करण्यात आलेल्या धमाफदाय आरोग्य सेवकाींच्या ववववध अडचणी तातडीने

सोडववण्यासे, वेतनवाढ करण्याबाबत शासनाकडून कोणती कायफवाेी करण्यात आली वा येत
आेे

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आेे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (०१-०६-२०१९) : (१) व (२) ेे खरे आेे.
(३) हदनाींक २९.०४.२०१७ व हदनाींक २६.०२.२०१८ च्या धमाफदाय आयुक्त कायाफलयाींमये

झालेल्या बैठकीमये घेण्यात आलेल्या ननणफयानुसार धमाफदाय आरोग्य सेवकाींच्या वववीध
बाबीींच्या अनष
ु ींगाने राज्य आरोग्य ेमी सोसाय्ी व धमाफदाय आयक्
ु त कायाफलयाींकडून
आवश्यक ती कायफवाेी करण्यात येत आेे .राज्य आरोग्य ेमी सोसाय्ी अींतगफत मनुषयबळ 

एजन्सीमार्फत आतापयंत २० धमाफदाय आरोग्य सेवकाींना तात्पुरते ओळ खपर दे ण्यात आले
आेे . धमाफदाय आरोग्य सेवकाींना शमळ णारे वेतन व वेतनवाढ याबाबत त्याींचेशी झालेल्या
करारातील अ्ी व शती
(४) प्रश्न उद््ावत नाेी.

तपासून कायफवाेी करण्याचा ननणफय घेण्यात आला आेे .
___________
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शसांदेवाही (लज.चांद्रपूर) तालु्यातील िृेी सांशोधन िेंद्रातील
िृेी तज्ञाची रर्त पदे भरण्याबाबत

(२२)

१०३९७० (०६-०१-२०१८).

श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपरू ) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृेी मांरी

(१) शसींदेवाेी (जज.चींद्परू ) तालक्
ु यातील कृषी सींशोधन केंद्ातील कृषी तज्ञाची पदे ररक्त
असल्याचे माेे सप््ें बर, २०१७ मये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले, ेे खरे आेे काय,
(२) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आेे काय,
(३) असल्यास, चौकशीअींती शसींदेवाेी तालुक्यातील कृषी सींशोधन केंद्ातील कृषी तज्ञाची ररक्त
पदे

भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायफवाेी केली वा करण्यात येत आेे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आेे त

?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (३०-०५-२०१९) : (१) ेे खरे आेे .
(२),

(३)

व

(४) शासनाच्या हदनाींक

०२.०६.२०१५ च्या

शासन

ननणफयाच्या

अनुषींगाने

सरळ सेवेच्या पदभरतीवर घातलेल्या ररक्त पदाच्या ५०% ननबफधाच्या अधीन राेून ववद्यापीठाने
ररक्त पदाींच्या ५०% शशक्षवगीय पदभरती केलेली आेे . सदर पदभरती प्रक्रक्रयेदरम्यान २
सेयोगी प्रायापक व एक सेायक प्रायापक याींना कृवष सींशोधन केंद्, शसींदेवाेी येथे
पदस्त्थापना

हदलेली

आेे .

तसेच

माचफ

२०१८

अखेर

पूणफ करण्यात

आलेल्या

भरती

प्रक्रक्रयेदरम्यान एक वररषठ सींशोधन सेायक व ३ कृवष सेायक याींना कृवष सींशोधन केंद्,
शसींदेवाेी येथे पदस्त्थापना दे ण्यात आलेली आेे .

___________
राज्यामये अवयव प्रत्यारोपणाचे धोरण अद्याप पयांत ननलश्चत नसल्याबाबत
(२३)

१०४८५० (०७-०४-२०१८).

श्री.अतल
भातखळिर (िाांिदवली पव
ु
ू )व :

सन्माननीय

साववजननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यामये अवयव प्रत्यारोपणाचे धोरण अद्याप पयंत ननजश्चत नसल्याचे माेे जानेवारी,
२०१८ मये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले, ेे खरे आेे काय,
(२) असल्यास, याबाबत राज्य सरकारला कधीपयंत धोरण अींमलात येईल याचे प्रनतज्ञापर
सादर करण्याचे मुींबई उच्च न्यायालयाने ननदे श हदल्याचे ननदशफनास आले, ेे ेी खरे आेे
काय,

(३) असल्यास, अवयव प्रत्यारोपणाचे धोरण ननजश्चत नसल्यामळ 
ु े अनेक रुग्णाींचे नुकसान ेोत
असल्याचे ननदशफनास आले, ेे ेी खरे आेे काय,

(४) असल्यास, राज्य सरकार कधीपयंत अवयव प्रत्यारोपणाचे धोरण ननजश्चत करणार आेे ,
(५) नसल्यास, त्याची काय कारणे आेे त ?

वव.स. ५७८ (19)
श्री. एिनाथ शशांदे (०१-०६-२०१९) : (१) ेे खरे नाेी.
मानवी उपचाराकरीता तसेच मानवी अवयवाींची व्यावसानयक ववक्री ेोच नये याकरीता
मानवी अवयव काढणे, जतन करणे, प्रत्यारोपण करणेकरीता केंद् सरकारचा मानवी अवयव
प्रत्यारोपण

कायदा-१९९४

हदनाींक

४.०२.१९९५

रोजी

राज्यामये

लागू

केला

आेे . केंद्

शासनाच्या सुधाररत मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा-२०११ व मानवी अवयव प्रत्यारोपण

अगिरधननयम-२०१४ मधील ननयम व तरतूदीनुसार रूग्णालयाींना अवयव प्रत्यारोपणाकरीता
नोंदणी/पुननोंदणीची कायफवाेी करण्यात येत.े

(२) माअप्र कायद्याींतगफत नोंदणीकृत नसलेल्या रूग्णालयाींना ब्रेनडेड घोवषत करून अवयव

काढण्याची परवानगी दे णेबाबत मागफदशफक सूचना तयार करून शपथपर दाखल करण्याबाबत
आदे शशत केले ेोते.
(३) ेे खरे नाेी.
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाेी.

___________

अमरावती लजल््यातील िृेी ववभागाअांतगवत सामुिहि शेततळ्याच्या
खोदिामात झालेली अननयशमतता

(२४)

१०६४९७ (०१-०४-२०१८).

(नतवसा) :

प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे), अॅि.यशोमती ठािूर

सन्माननीय िृेी मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सामुेीक शेततळ्यासाठी इच्छुक शेतकरी लाभाथी समुेाकडे असलेल्या र्लोत्पादन
क्षेरानस
ु ार सामहु ेक शेततळ्याचे आकारमान मींजरु करण्यात यावे असे मागफदशफक सच
ु ना
असताींना आणण कमीत कमी १२०० सींरा अथवा इतर र्ळ बागाींचा समावेश असणे आवश्यक

असताींना अमरावती जजल्हयात हे योजना राबववताींना योजनेच्या मागफदशफक सुचनेकडे दल
फ
ु क्ष
केल्याचे हदनाींक ९ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास ननदशफनास आले आेे , ेे खरे आेे
काय,

(२) तसेच मौजे जेागीरपरू (ता.नतवसा, जज.अमरावती) सवे क्र.८६ मधील एका शेतकऱयाच्या
सन २००७-०८ या वषाफत मत्स्त्यसींवधफक ववकास यींरणेमार्फत खोदण्यात आले असुन याच

शेतकऱयाच्या नावे सवे. १०२ मये माचफ, २०१२ मये मत्स्त्य शेततळ्याला नतवसा तालक
ु ा कृषी
अगिरधकारी कायाफलयाने पर. २५६९ २७ र्ेब्र.ु २०१२ नुसार ताींरीक मींजुरी दे वून सामुेीक शेततळ े
खोदल्याचे दाखववण्यात आल्याचे ननदशाफनास आले आेे , ेे खरे आेे काय,
(३)

असल्यास,

गैरकारभार

काेी

सामुेीक

शेततळ े

शेतकऱयाींनी

दखववण्याऱया

ननदशफनास

आणून

तत्कालीन
हदले

तालुका

असुन

कृषी

सामुेीक

अगिरधकाऱयाींचा
शेततळ्याींच्या

ननमीतीकररता ज्या शेतकऱयाींची सींमती आवश्यक असताींना खोा या सहया करुन त्याींची सींमती
दाखववण्यात आल्याचे ननदशफनास आले आेे , ेे खरे आेे काय,
(४) असल्यास, सदर अननयशमतता करणा-या अगिरधकाऱयाींवर काय कारवाई करण्यात आली वा
करणार आेे ,
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आेे त ?

वव.स. ५७८ (20)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-०५-२०१९) : (१) ेे खरे नाेी.
(२) ेोय, ेे खरे आेे .
(३) ेे खरे नाेी.
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाेी.
___________
हलिणी (लज.िोल्हापूर) येथील आरोग्य िेंद्रात िमवचारी नेमण्याबाबत
(२५)

१०७२०८ (०१-०४-२०१८).

श्रीमती सांयादे वी दे साच-िुपेिर (चांदगि), श्री.जयांत पाटील

(इस्त्लामपूर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्रीमती सुमन पाटील (तासगाव - िवठे महाांिाळ) :
सन्माननीय साववजननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) मौजे ेलकणी (जज.कोल्ेापूर) येथील आरोग्य केंद्ात पुरेश्या प्रमाणात कमफचारी नेमण्याची

मागणी मा.सावफजननक आरोग्य मींरी याींचेकडे स्त्थाननक लोकप्रनतननधीनी हदनाींक २ जानेवारी,
२०१८ रोजी वा त्यासुमारास लेखी ननवेदनाद्वारे केली आेे , ेे खरे आेे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायफवाेी केली वा करण्यात येत आेे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आेे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (२९-०५-२०१९) : (१) ेे अींशत: खरे आेे .
(२) वैद्यकीय अगिरधकाऱयाींची ररक्त पदे भरण्याबाबत हद.१३.७.२०१८ रोजी वत्ृ तपरात एकूण ७२३
पदाींसाठी जाेीरात दे ण्यात आली ेोती. प्राप्त अजाफनस
ु ार भरती प्रक्रक्रया सुरु आेे . ग्रामीण

स्त्तरावरील प्राथशमक आरोग्य केंद्ातील वगफ-३ व वगफ-४ ची पदे जजल्ेा आरोग्य सेवत
े ील असून
सींबींधीत जजल्ेा पररषदे मार्फत भरण्यात येतात. ग्राम ववकास ववभागाच्या हद.२४.८.२०१७ च्या
शासन ननणफयान्वये राज्यातील सवफ जजल्ेा पररषदे कडील ररक्त पदाींचा तपशील मागवून
ऑनलाईन पररक्षा पद्तीने भरण्याची कायफवाेी जजल्ेा पररषद स्त्तरावर सरु
ु आेे.
(३) कायफवाेी सुरु आेे .

___________

पालघर लजल््यात िुपोेणामळ
ु े होणारे बालमत्ृ यू रोखण्यासाठी नवजात
शशशू अनतदक्षता िक्षाांची सांख्या वाढववण्याबाबत

(२६)

१०८३६६ (३१-०३-२०१८).

श्री.ववलास तरे (बोचसर), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा),

श्री.िहतेंद्र ठािूर (वसच), प्रा.वेाव गायिवाि (धारावी), श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पूव)व , श्री.सांजय

िेळिर (ठाणे), अॅि.आशशे शेलार (वाांद्रे पलश्चम), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.प्रशाांत ठािूर
(पनवेल), अॅि.पराग अळवणी (ववलेपाले), िॅप्टन आर.तशमल सेल्वन (सायन-िोळीवािा) :

सन्माननीय साववजननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

वव.स. ५७८ (21)

(१)

पालघर जजल्हयातील आहदवासीबेुल जव्ेार, मोखाडा भागात कुपोषणामुळ े ेोणारे
बालमत्ृ यू रोखण्यासाठी नवजात शशशू अनतदक्षता कक्षाींची सींख्या वाढववण्याचा ननणफय शासनाने
घेतला असल्याचे हदनाींक २ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशफनास आले आेे , ेे
खरे आेे काय,
(२)

असल्यास, सदरेू उपक्रमासाठी खाजगी कींपन्याची मदत घेण्याचा शासनाचा ववचार आेे ,
ेे ेी खरे आेे काय;
(३) असल्यास,

शशशू

अनतदक्षता

ववभागाची

सींख्या

वाढववण्याचा

कायफक्रम

अनतशशघ्रतेने

राबववण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना केलेली आेे वा करण्यात येत आेे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आेे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (०७-०५-२०१९) : (१) ेे खरे आेे .
१४ खा्ाींचा कक्ष कायाफजन्वत असन
ू , आणखी १४ खा्ाींचा एसएनसीयु कक्ष तयार करण्यात

आलेला आेे .

(२) ेे खरे नाेी.
यासाठी केंद् शासनाच्या व १३ व्या ववत्त आयोगाचा ननधी वापरण्यात आला.
(३) सदर कक्ष कायाफजन्वत केला आेे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाेी.
___________
राज्यात जन्मतःचा हृदयदोे असलेल्या बालिाांना उपचार शमळत नसल्याबाबत
(२७)

११२१५० (०१-०४-२०१८).

श्री.सनु नल राऊत (ववक्रोळी), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल),

श्री.समीर िुणावार (िहांगणघाट), अॅि.आशशे शेलार (वाांद्रे पलश्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी
पलश्चम), श्रीमती मननेा चौधरी (दिहसर) :

सन्माननीय साववजननि आरोग्य व िुटुांब

िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात जन्मतःचा हृदयदोष असलेल्या बालकाींचे प्रमाण अगिरधक असून वैद्यक्रकय सेवा

उपलब्ध न झाल्याने क्रकींवा उपचारासाठी पैसे नसल्याने अनेक लेान मल
ु ाींना वेळ ेवेर उपचार
शमळ त नसल्याचे माेे डडसेंबर, २०१७ मये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले आेे, ेे खरे आेे
काय
(२) तसेच, मुींबईममये ५०० ेून अगिरधक रूग्ण उपचाराच्या प्रनतक्षेत असल्याची बाब ननदशफनास
आली आेे , ेे ेी खरे आेे काय
(३) असल्यास, अशा रूग्णाींना तात्काळ  उपचार उपलब्ध करून दे ण्याबाबत शासनस्त्तरावरून
कोणती कायफवाेी केली वा करण्यात येत आेे
(४) नसल्यास, त्यामागील ववलींबाची कारणे काय आेे त ?

वव.स. ५७८ (22)
श्री. एिनाथ शशांदे (०७-०५-२०१९) : (१) नाेी.
(२) (३) व (४) बे
ृ न्मुींबई मये राषरीय बाल स्त्वास्त्थ कायफक्रम अींतगफत शाळ ा तपासणी

पथकामार्फत जून, २०१७ ते डडसेंबर, २०१७ पयंन्त ४३५ म.न.पा. शाळ ाींमये एकूण १,१९,४९१

ववद्याथी तपासले असता, त्यात २४ रुग्ण हृदय दोष असल्याचे आढळ ले. त्यापैकी १२ रुग्णाींवर
वैद्यकीय उपचार चालू आेे त, उवफररत ५ रुग्णाींचे आजाराच्या जस्त्थतीचे ननररक्षण करुन
आवश्यक असल्यास शस्त्रक्रक्रया करण्याचे प्रस्त्ताववत करण्यात येणार आेे .
___________
मोखािा (लज.पालघर) तालु्यातील खोच गावाजवळच्या शशरसोन
पाड्यातील िुपोवेत बालिाचा मत्ृ यू झाल्याबाबत

(२८)

११२२६४ (०१-०४-२०१८).

अॅि.भीमराव धोंिे (आष्ट्टी) :

श्री.सांतोे दानवे (भोिरदन), श्री.सुननल शशांदे (वरळी),

सन्माननीय साववजननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मोखाडा (जज.पालघर) तालुक्यातील खोच गावाजवळ च्या शशरसोन पाड्यातील एकनाथ
मालक (वय ३) या कुपोवषत बालकाचा मत्ृ यू झाल्याची घ्ना माेे जानेवारी, २०१८ मये वा
त्यादरम्यान घडली आेे, ेे खरे आेे काय,

(२) असल्यास, या बालकाच्या उपचारासाठी जे.जे.रुग्णालयात नेण्याकरीता ग्रामीण रुग्णालयाने
रुग्णवाहेका नाकारल्याचा आरोप सरपींच व मत
ृ बालकाच्या नातेवाईकाींनी केला आेे , ेे ेी
खरे आेे काय

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आेे काय
(४) असल्यास,

चौकशीचे

ननषकषफ

काय

व

त्यानुसार

बालकाच्या

असणाऱयाींववरु को कोणती कारवाई करण्यात आली आेे वा येत आेे ?

मत्ृ यूस

कारणीभूत

श्री. एिनाथ शशांदे (०७-०५-२०१९) : (१) ेोय, ेे खरे आेे.
बालकाींचा मत्ृ यू Complex Congenital heart disease ने झाला आेे .

(२) ेे खरे नाेी.

याबाबतची कोणतीेी तक्रार प्राप्त नाेी.
(३) प्रश्न उद््ावत नाेी.
(४) प्रश्न उद््ावत नाेी.
___________
परळी (लज.बीि) शहरातील विसाववरी नगरातील बाशलिेच्या मत्ृ यू झाल्याबाबत
(२९)

११३१४२ (११-०४-२०१८).

श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी), प्रा.ववरें द्र जगताप

(धामणगाव रे ल्वे), अॅि.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्त्लम शेख
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(मालाि पलश्चम), श्री.िी.पी.सावांत (नाांदेि उत्तर), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.भारत
भालिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय साववजननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) परळ ी (जज.बीड) शेरातील वडसाववरी नगरातील ननक्रकता नींद ू जाधव या ९ महेन्याच्या
बाशलकेचा गोवरपेन््ा लस हदल्यामुळ े मत्ृ यू झाला असल्याचे हदनाींक ३० जानेवारी, २०१८ रोजी
वा त्यासुमारास ननदशफनास आले आेे , ेे खरे आेे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी सदर बाशलकेच्या नातेवाईकाींनी उपजजल्ेा रुग्णालयात जाचन
सींबींगिरधतावर कारवाईची मागणी केली आेे , ेे ेी खरे आेे काय,
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी सशमती ननयुक्त केली आेे , ेे ेी खरे आेे काय,

(४) असल्यास, या सशमतीने आपला अेवाला शासनाला हदला आेे काय व त्यानस
ु ार दोषीींवर
शासनाने कोणती कायफवाेी केली आेे वा करण्यात येत आेे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आेे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (०७-०५-२०१९) : (१) ेे खरे नाेी.
सदर बाशलकेचा मत्ृ यू हद.२७.१.२०१८ रोजी लसीकरणामळ 
ु े झालेला नाेी.

(२) ेे खरे नाेी.

(३) व (४) ेे खरे नाेी.
जजल्ेास्त्तरीय AEFI (Adverse Event Following Immunization) सशमतीने सदर
बाशलकेच्या मत्ृ यब
ू ाबत अन्वेषण केले व बाशलकेचा मत्ृ यू लसीकरणामळ 
ु े झालेला नाेी असा

ननषकषफ काढला आेे. तसेच या प्रकरणी कोणीेी दोषी आढळ ून आलेले नाेी. त्यामळ 
ु े कायफवाेी
करण्यात आलेली नाेी.

(५) प्रश्न उद््ावत नाेी.
___________
रत्नाधगरी लजल्हयातील शसहील रुग्णालयासह लजल्हा उपिेंद्र, ग्रामीण रुग्णालयातील स्त्वच्छता
िमवचा-याांना वेतन शमळाले नसल्याबाबत

(३०)

११४०६६ (०६-०४-२०१८).

श्री.राजन साळवी (राजापूर) :

सन्माननीय साववजननि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) रत्नागिरगरी जजल्ेयातील शसव्ेील रुग्णालयासे जजल्ेा उपकेंद्, ग्रामीण रुग्णालयात ई
ननवेदनाद्वारे नेमण्यात आलेल्या स्त्वच्छता कमफचा-याींना गत तीन महेन्यापासन
वेतनच
ू
शमळ ाले नसल्याचे माेे जानेवारी, २०१८ मये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले आेे , ेे खरे
आेे काय,
(२) असल्यास, जजल्ेयात १२५ पेक्षा जास्त्त सर्ाई कामगार असून सदर कमफचा-याींना तीन
महेन्याचे वेतन न दे ण्यामागची कारणे काय आेे त,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आेे काय, त्यात काय आढळ ून आले,

वव.स. ५७८ (24)
(४) असल्यास, तदनुसार उक्त कमफचा-याींचे वेतन तात्काळ  दे ण्याबाबत शासनाने कोणती
कायफवाेी केली वा करण्यात येत आेे ,

(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आेे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (०७-०५-२०१९) : (१) ेे खरे नाेी.
(२) प्रश्न उद््ावत नाेी.
(३) प्रश्न उद््ावत नाेी.
(४) प्रश्न उद््ावत नाेी.
(५) प्रश्न उद््ावत नाेी.

___________

सरावली-नाचिपािा (ता.िहाणू) येथील वाणगाव प्राथशमि आरोग्य िेंद्र बांद असल्याबाबत
(३१)

११४६६४ (०१-०४-२०१८).

श्री.िहतेंद्र ठािूर (वसच) :

श्री.ववलास तरे (बोचसर), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा),

सन्माननीय साववजननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सरावली-नाईकपाडा (ता.डेाण)ू येथील वाणगाव प्राथशमक आरोग्य केंद् गत अनेक वषे

बींद अवस्त्थेत आेे , ेे खरे आेे काय,

(२) असल्यास, खेड्यापाड्यातील आहदवासीींच्या सोईकररता पाच वषाफपूवी राषरीय ग्रामीण
आरोग्य अशभयान योजनेअत
ीं गफत ननधीचा वापर करुन ेे प्राथशमक आरोग्य केंद् बाींधण्यात

आल्यापासून बींद अवस्त्थेत आेे त्यामळ 
ु े स्त्थाननकाींना आरोग्यसेवा परु े शा प्रमाणात शमळ त नाेी,
ेे ेी खरे आेे काय,

(३) असल्यास, सदरेु आरोग्य केंद्ाची चौकशी करण्यात आली आेे काय
(४) असल्यास, चौकशीनुसार कोणती कायफवाेी केली वा करण्यात येत आेे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आेे त ?

श्री. एिनाथ शशांदे (०७-०५-२०१९) : (१) व (२) ेोय, ेे अींशत: खरे आेे .
(३ (४) व (५) या सींदभाफत चौकशी केली असता, सदरेू उपकेंद्ामये आवश्यक असलेल्या
सोयी-सुववधाींची कामे पूणफ न केल्यामुळ े सदरेू उपकेंद्ाचा ताबा घेण्यात आलेला नाेी. सवफ
सोयी-सवु वधाींच्या पत
फ ेसे उपकेंद्ाचा ताबा दे ण्याचे ननदे श सींबींगिरधत ठे केदारास दे ण्यात आलेले
ू त

आेे त. सवफ सोयी-सुववधाींची पूतत
फ ा झाल्यानींतर, सदरेू उपकेंद्ाचा ताबा घेचन सुरु करण्यात
येणार आेे .
___________
येवला (लज.नाशशि) येथे शासिीय िृेी महाववद्यालय व शेतिरी
प्रशशक्षण िेंद्र स्त्थापन िरण्याबाबत

(३२)

११७५५६ (३१-०७-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.छगन भुजबळ (येवला) :

सन्माननीय िृेी मांरी पुढील
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(१) येवला (जज.नाशशक) तालुक्यात शासकीय कृषी मेाववद्यालय व शेतकरी प्रशशक्षण केंद्

बाींधण्याची आवश्यकता तपासून शासनाला अेवाल सादर करण्याबाबत मेात्मा र्ुले कृवष
ववद्यापीठ, राेुरी याींना शासनाने माेे सप््ें बर २०१५ मये वा त्यादरम्यान ननदे श हदले, ेे
खरे आेे काय,

(२) असल्यास, येवला येथे शासकीय कृवष मेाववद्यालय व शेतकरी प्रशशक्षण केंद् स्त्थापन
करण्याबाबत स्त्थाननक लोकप्रनतननधीनी हदनाींक ४ मे २०१५, २३ आक््ोंबर, २०१५, २९ जानेवारी
२०१६, १ सप््ें बर २०१६, ५ एवप्रल, २०१७ व २७ र्ेब्रव
ु ारी २०१८ रोजी

वा त्यासम
ु ारास मा.कृषी

मींरी, तसेच मेाराषर कृवष शशक्षण व सींशोधन पररषदे कडे मागणी केली आेे , ेे ेी खरे आेे
काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन येवला येथे शासकीय कृषी
मेाववद्यालय व शेतकरी प्रशशक्षण केंद् स्त्थापन करण्याबाबत कोणती कायफवाेी केली वा
करण्यात येत आेे ,
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आेे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-०५-२०१९) : (१) नाेी.
(२) ेोय.
(३) कृवष मेाववद्यालय स्त्थापन करण्यासाठी ननकषानुसार आवश्यक जमीन येवला येथे

उपलब्ध नसल्याबाबत मेात्मा र्ुले कृवष ववद्यापीठ, राेुरी याींच्याकडून अेवाल प्राप्त झाला
आेे .
मेाराषर कृवष शशक्षण व सींशोधन पररषद, पुणे याींनी कृवष शशक्षणाचा बे
ृ त आराखडा

शासनास सादर केला आेे .

सदरचा बे
ृ त आराखडा शासनाच्या ववचाराधीन आेे.

शेतकरी प्रशशक्षण केंद् स्त्थापन करण्याबाबत सद्यजस्त्थतीत कोणतीेी योजना नाेी,
तथावप ेीं गामननेाय वेगवेगळ या पीक योजनेमधून शेतकऱयाींना प्रशशक्षक्षत करण्याची कायफवाेी
ववस्त्तार व प्रशशक्षण कायफक्रमाींतगफत तालक
ु ा स्त्तरावरुन वेळ ोवेळ ी करण्यात येत.े
(४) प्रश्नच उद््ावत नाेी.

___________
राज्यातील कििनी प्रत्यारोपण झालेल्या गरीब रुग्णाांना मोफत औेधे दे ण्याबाबत
(३३)

११७९३३ (०१-०८-२०१८).

श्री.सुननल शशांदे (वरळी) :

सन्माननीय साववजननि आरोग्य

व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) चेन्नई, मय प्रदे श आणण आींध्र प्रदे श

राज्यातील

क्रकडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रक्रया

झालेल्या गरीब रुग्णाींना मोर्त औषधे उपलब्ध करुन दे ण्यात येतात, ेे खरे आेे काय,
(२) असल्यास,राज्यातील सवफसामान्य रुग्णाींना क्रकडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रक्रयेनींतर दरमेा १५ ते
२० ेजार रुपयाींची औषधे ननयशमतपणे घ्यावी लागत असल्याने त्याींना आगिरथक
फ समस्त्याींना
सामोरे जावे लागत असल्यामूळ े चेन्नई, मय प्रदे श आणण आींध्र प्रदे श राज्याींच्या धतीवर
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राज्यातील क्रकडनी प्रत्यारोपण झालेल्या गरीब रुग्णाींना मोर्त औषधे उपलब्ध करून
दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायफवाेी आली वा करण्यात येत आेे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आेे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (०१-०६-२०१९) : (१) ेे खरे आेे .
(२) मेात्मा ज्योनतबा र्ुले जन आरोग्य योजनेंतगफत क्रकडणी प्रत्यारोपणासाठी प्रनतकु्ुींब

प्रनतवषफ २.५ लक्ष रकमेपयंत अींगीकृत रुग्णालयातन
ु शस्त्रक्रक्रया व शस्त्रक्रक्रया पश्चात उपचार
मोर्त हदले जातात. त्यात क्रकडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रक्रयेपश्चात १ वषाफसाठी दे ण्यात येणाऱया
Immunosuppression औषधाींचा समावेश असून १ लाख रकमेपयंत एक वषाफसाठी मोर्त हे
औषधे हदली जातात.

(३) प्रश्न उद््ावत नाेी.
___________
राज्यातील पररचाररिा आणण आशा िमवचा-याांना दे ण्यात येणाऱया प्रशशक्षणाबाबत
(३४)

११७९५२ (०१-०८-२०१८).

श्री.पर्थ
ृ वीराज चहाण (िराि दक्षक्षण), श्री.नसीम खान

(चाांिदवली), श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पूव)व :

सन्माननीय साववजननि आरोग्य व िुटुांब

िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील नच जजल्हयाींमये अभफक व माता मत्ृ युदरामये ेोत असलेली वाढ लक्षात घेता
या जजल्हयामधील सम
ु ारे ७० ेजार पररचाररका आणण आशा कमफचा-याींना नवजात अभफकाची

काळ जी कशी घ्यायची व गोल्डन शमनन्मये त्याींच्यावर कसे उपचार करावयाचे याींचे

प्रशशक्षण दे ण्यासाठी राज्य शासनाच्या आरोग्य ववभागाने हदनाींक ११ जानेवारी, २०१८ रोजी वा
त्यासुमारास जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सन कींपनीसोबत सामींजस्त्य करार केला, ेे खरे आेे काय,
(२) असल्यास, या सामींजस्त्य कराराचे स्त्वरुप काय आेे ,

(३) असलयास, सदर कराराची राज्यात अींमलबजावणी करण्यासींदभाफत शासनाने कोणती
कायफवाेी केली वा करण्यात येत आेे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आेे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (०७-०५-२०१९) : (१) ेे खरे आेे .
(२) राज्यामये या सींस्त्थेद्वारे पुढीलप्रमाणे सेाय्य करण्यात येत आेे :-

I) नसफ, आशा व आरोग्य सेववका याींचे प्रसत
ू ी, नवजात काळ जी व शल्यक्रक्रया गे
ृ याबाबत

कौशल्य ववकास व क्षमता वाढववणे.

II) एम.डी.आर.्ी.बी. याबाबत ननदान, प्रशशक्षण व जनजागत
ृ ी इ.

III) अशफ कायफक्रमाींतगफत आींतर ववभागीय समन्वय व बळ क्ीकरण मोडयल
ु तयार करणे इ.

IV) जींतुसींसगफ प्रनतबींध या अींतगफत जजल्ेा रुग्णालय ठाणे व अशलबाग येथे पायल् स्त््डी इ.

वव.स. ५७८ (27)
मेाराषर शासन प्रशशक्षणाथींना कायफमुक्त करुन, प्रशशक्षण सींस्त्था उपलब्ध करणे,

सींननयींरण करणे इत्यादी कायफ करणार आेे .
(३) पुढील कायफवाेी करण्यात येत आेे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाेी.

___________
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अशभयाांनातगवत िांराटी तत्त्वावर िायवरत
असलेल्या िमवचा-याांना सेवेत सामावन
ू घेणेबाबत
(३५)

११७९७० (०६-०८-२०१८).

श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्रीमती ननमवला गाववत

(इगतपूरी), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे वी), श्री.अस्त्लम शेख (मालाि पलश्चम), िॉ.सांतोे टारफे

(िळमनुरी), श्री.िी.पी.सावांत (नाांदेि उत्तर), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), अॅि.आशशे शेलार (वाांद्रे
पलश्चम), श्री.गोवधवन शमाव (अिोला पलश्चम), श्री.वविास िांु भारे (नागपूर मय), श्री.राजन

साळवी (राजापरू ), श्री.धैयश
व ील पाटील (पेण), श्री.सदानांद चहाण (धचपळूण), श्री.राजेश
क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.ववजय विेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),
श्री.अमर िाळे
श्री.िदलीप

(आवी), श्री.भास्त्िर जाधव (गुहागर), श्री.लजतेंद्र आहाि (मुांब्रा िळवा),

वळसे-पाटील

(आांबेगाव),

श्री.जयांत

पाटील

(इस्त्लामपूर),

श्री.शशशिाांत

शशांदे

(िोरे गाव), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.सांदीप नाचि (ऐरोली), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील

(उस्त्मानाबाद), श्री.नरहरी णझरवाळ (िदांिोरी), श्री.पाांिुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.वैभव वपचि
(अिोले), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.िदपि चहाण (फलटण), श्री.सुरेश लाि (िजवत),
श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार िहल) :

सन्माननीय साववजननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

राषरीय

ग्रामीण

आरोग्य

अशभयान

(एनआरएचएम)

अींतगफत

आरोग्य

ववभागातील ववववध पदावर कींरा्ी तत्वावर कायफरत कमफचाऱयाींच्या प्रलींिबत मागण्याबाबत
अ्यास व शशर्ारशी करण्यासाठी शासनाने सशमती स्त्थापन केली असून तीन महेन्याच्या
कालावधीत सदर सशमती आपला अेवाल सादर करणार ेोती तसेच अगिरधकारी व कमफचारी

याींचे समायोजन करण्याबाबतचे आश्वासन मा.आरोग्य मींरी याींनी हदल्याचे माेे मे, २०१८
मये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले आेे , ेे खरे आेे काय,

(२) असल्यास, उक्त आश्वासन पूणफ न झाल्याने नाशशक ते मुींबई लााँग माचफ काढून हदनाींक
२४ मे २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास आझाद मैदान, मुींबई येथे बेमद
ु त उपोषण करण्याचा इशारा
ग्रामीण आरोग्य अशभयान मेामींडळ ाने हदला आेे , ेे खरे आेे काय,
(३) असल्यास उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आेे काय,
(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकषफ काय आेे त व त्यानुषींगाने

राषरीय ग्रामीण आरोग्य

अशभयान अींतगफत आरोग्य ववभागातील ववववध पदावर कींरा्ी तत्वावर कायफरत असलेल्या
कमफचाऱयाींना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायफवाेी केली वा
करण्यात येत आेे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आेे त ?

वव.स. ५७८ (28)
श्री. एिनाथ शशांदे (०७-०५-२०१९) : (१) ेे अींशत: खरे आेे .
सावफजननक आरोग्य ववभागाच्या हद.०८.०५.२०१८ च्या शासन ननणफयानुसार राषरीय

आरोग्य

अशभयानाींतगफत

कायफरत

असणाऱया

अगिरधकारी/कमफचाऱयाींना

शासकीय

सेवेमये

समायोजजत करण्यासींदभाफत अ्यास व शशर्ारस करण्यासाठी मा.मींरी ववत्त ववभाग, मा.मींरी
सावफजननक आरोग्य व कु्ूींब कल्याण आणण मा.मींरी, ग्रामववकास ववभाग याींची िरसदस्त्यीय
सशमती गठीत करण्यात आली आेे .
(२) ेे अींशत: खरे आेे .
राषरीय ग्रामीण आरोग्य अशभयान अगिरधकारी / कमफचारी मेासींघ याींनी त्याींना शासक्रकय
सेवेत कायम करण्याच्या मागणीसाठी हद.०८.०५.२०१८ पासून कामबींद आींदोलन सुरु केले ेोते
व सींघ्ना नाशशक ते मुींबई लॉग माचफ काढणार ेोती. सशमतीच्या हद.१८.०५.२०१८ रोजीच्या
बैठकीतील चचेनुसार सींघ्नेने हद.१९.०५.२०१८ रोजी कामबींद आींदोलन मागे घेत असल्याचे
कळ ववले आेे.

(३) प्रश्न उद््ावत नाेी.
(४) प्रश्न उद््ावत नाेी.
(५) प्रश्न उद््ावत नाेी.
___________
पुणे लजल्हयातील राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अशभयानाांतगवत
रुग्णवािहिा चालिाांना वेतन अदा िरण्याबाबत

(३६)

११९०८७

(२५-०७-२०१८).

श्री.अशमत झनि (ररसोि) :

श्री.सांग्राम

थोपटे

(भोर),

श्री.जयिुमार

गोरे

(माण),

सन्माननीय साववजननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुणे जजल्ेयातील राषरीय ग्रामीण आरोग्य अशभयानाींतगफत ठे केदार पदतीवर कायफरत

असलेल्या ७६ रुग्णवाहेका चालकाींना माेे नोव्ेें बर, २०१७ ते माचफ २०१८ पयंतचे वेतन दे ण्यात
आलेले नाेी, ेे खरे आेे काय,
(२) असल्यास, यामळ 
ु े या रुग्णवाहेका चालकाींवर उपासमारीची वेळ  आल्यामुळ े त्याींनी जजल्ेा
पररषदे च्या इमारतीसमोर कामबींद आींदोलनास सुरुवात केली आेे , ेे ेी खरे आेे काय,

(३) असल्यास, या कामबींद आींदोलनामळ 
ु े जजल्ेयातील रुग्णवाहेका बींद झाल्यामळ 
ु े गभफवती
महेला, अपघातग्रस्त्ता याींना वेळ ेवर उपचार शमळ त नाेीत, ेे ेी खरे आेे काय,
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आेे काय,
(५) असल्यास, त्यानुसार रुग्णवाहेका चालकाींचे थकीत वेतन तातडीने अदा करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायफवाेी केली वा करण्यात येत आेे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आेे त ?

वव.स. ५७८ (29)
श्री. एिनाथ शशांदे (०७-०५-२०१९) : (१) ेे अींशत: खरे आेे .
अनुदानाची तरतुद व ववतरण यासाठी काेी कालावधी लागल्याने माेे ऑक््ोंबर २०१७

ते र्ेब्रुवारी २०१८ पयंतचे वेतन अदा करण्यास काेीसा उशीर झाला आेे .
(२) ेे खरे नाेी.

(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाेी.
(५) हद.३१.०३.२०१८ रोजी रु.५२.०० लक्ष इतकी तरतूद ववतरीत करण्यात आली. सदर
तरतूदीतून माेे ऑक््ोंबर २०१७ ते र्ेब्रुवारी २०१८ अखेरचे वेतन ठे केदारास अदा करुन कींरा्ी
वाेनचालकाींचे वेतन दे ण्याची कायफवाेी केली आेे.
(६) प्रश्न उद््ावत नाेी.
___________
राज्यातील शेतिऱयाांच्या शेती मालाला हमी भाव शमळाण्यासह, स्त्वामीनाथन
आयोगाच्या शशफारसी लागु िरण्याबाबत िेलेला सांप
(३७)

१२१०४४ (३१-०७-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय िृेी मांरी पुढील

(१) राज्यातील शेतकऱयाींच्या शेती मालाला ेमी भाव शमळ ावा, स्त्वामीनाथन आयोगाच्या
शशर्ारसी लागु करण्यासे इतर मागण्यासाठी राषरीय क्रकसान मेासींघाच्या नेतत्ृ वाखाली
शेतकऱयाींनी सींप केल्याचे हदनाींक २६ मे, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास ननदशफनास आले, ेे खरे
आेे काय,

(२) असल्यास, या सींपामये दे शभरातील १३० शेतकरी सींघ्ना सेभागी झाल्या, ेे ेी खरे
आेे काय,
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींप ्ाळ ण्यासे शेतकऱयाींच्या
मागण्या पूणफ करण्याबाबत कोणती कायफवाेी केली वा करण्यात येत आेे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आेे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-०५-२०१९) : (१) ेोय. ेे खरे आेे .
(२)

दे शभरातील ११० शेतकरी सींघ्ना एकर येचन राषरीय क्रकसान मेासींघाची स्त्थापना केली

असल्याचे मेासींघाच्या ननवेदनात नमूद केलेले आेे .

(३) राषरीय क्रकसान मेासींघाच्या प्रमुख मागण्यासींबींधी खालीलप्रमाणे कायफवाेी करण्यात
आलेली आेे .

(अ) राज्यामये दषु काळ  व नावपकी मळ 
ु े कजफबाजारी झालेल्या शेतकऱयाींना हदलासा दे ण्यासाठी
हद.२८/६/२०१७ च्या शासन ननणफयान्वये छरपती शशवाजी मेाराज शेतकरी सन्मान योजनेद्वारे
कजफमार्ी योजना लागू करण्यात आलेली आेे .

(ब) क्रकमान आधारभूत क्रकींमत जाहेर करणे ेी बाब केंद् शासनाच्या अखत्यारीतील आेे . सन

२०१८-१९ च्या खरीप ेीं गामापासन
ू केंद् शासन शेतकऱयाींच्या र्ायद्यासाठी उत्पादन खचाफवर
५०% नर्ा धरुन क्रकमान आधारभत
ू क्रकींमत जाेीर करीत आेे.
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(क) नैसगिरगक
फ
आपत्ती प्रसींगी तसेच ववववध योजनाींच्या मायमातून राज्य शासनाकडून
शेतकऱयाींना आगिरथक
फ सेाय्य हदले जाते.

शेती व्यवसाय करताींना ेोणारे ववववध अपघात तसेच

वीज पडणे, परू , सपफदींश, ववींचद
फ आपत्तीमळ 
ू ीं श, वाेन अपघात वा कोणत्याेी नैसगिरगक
ु े ेोणारे
अन्य कोणतेेी अपघात यामुळ े बऱयाच शेतकऱयाींचा मत्ृ यू ओढवतो क्रकींवा काेीींना अपींगत्व येत.े
अशा

पररजस्त्थतीत

दे ण्याकरीता

अपघातग्रस्त्त

“गोपीनाथ

मींड
ु े

शेतकऱयाींना

शेतकरी

अपघात

क्रकींवा

ववमा

त्याींच्या

योजना”

कु्ुींिबयाींना

राबववण्यात

आगिरथक
फ
येत

लाभ

आेे.

शेतकऱयाींच्या वपकाींचे दषु काळ , अनतवषृ ्ी, पूर याींसारख्या नैसगिरगक
फ आपत्तीमये तसेच क्रकड व
रोगाींचा मोठ्या प्रमाणावर प्रादभ
ु ाफव झाल्यास, योजनेच्या ननकषाींनुसार सेभागी शेतकऱयाींना
नुकसान भरपाई दे चन आगिरथक
फ मदत करण्याकरीता राज्यामये पींतप्रधान वपक ववमा योजना
राबववण्यात येत आेे .

तसेच सन २०१८-१९ पासून २ ेे . पयंत लागवडीखालील क्षेर असलेल्या शेतकरी

कु्ुींबासाठी

प्रधानमींरी

क्रकसान

सन्मान

योजनेअत
ीं गफत प्रनत कु्ुींब प्रनत वषी

ननधी

योजना

राबववण्यात

येत

आेे .

सदर

रु.६०००/- इतके अथफसेाय्य उपलब्ध करुन दे ण्यात येत

आेे .

(ड) राज्यातील २६८ मेसल
ू ी मींडळ ामये दषु काळ  जाेीर करण्यात आलेला असून त्या

भागातील कृवषपींप ग्राेकाींना वीज िबलात शासनाच्या प्रचशलत सवलतीच्या दरामये ३३.५
्क्के सू् दे ण्यात येत असून, ्ीं चाई सदृश्य गावातील कृषीपींपाची वीज जोडणी खींडीत न
करण्याच्या सूचना दे ण्यात आलेल्या आेे त.

(इ) राज्यात बैलगाडी शयफती आयोजनास परवानगी नसली तरी या सींदभाफत हद.१०/११/२०१७

च्या अगिरधसच
ू नेन्वये बैलगाडी शयफतीस परवानगी दे ण्याबाबत अींनतम ननयम राजपरात प्रशसद
करण्यात आले आेे त.
यागिरचकेच्या

अनुषींगाने

तथावप, मा.उच्च न्यायालय,मुींबई येथे दाखल झालेल्या जनहेत

मा.उच्च

न्यायालयाने

हदलेल्या

ननदे शानुसार

यासींदभाफत

उक्त

अगिरधननयमाच्या कलम ३ च्या पो्-कलम (२), तसेच हद.१०/११/२०१७ च्या ननयमामधील
तरतुदीनुसार सींबींगिरधत जजल्ेागिरधकारी याींनी पुढील आदे श ेोईपावेतो बैलगाडी शयफतीस परवानगी
दे च नये असे पररपरक हद.१०/११/२०१७ रोजी ननगफशमत करण्यात आले आेे.

(ई) राज्यातील उत्पाहदत ेोणारे वपशवीबींद दध
ू वगळ ून उवफररत ३.२/८.३ गाय दध
ु व त्यापेक्षा
अगिरधक गुणप्रतीच्या दध
ु ाकरीता रु.५/- प्रनत शल्र अनुदान योजनेस हद.३१/१/२०१९ पयंत
मुदतवाढ दे ण्यात आलेली आेे.
तसेच,

जीवनावश्यक

वस्त्तू

अगिरधननयम,१९५५

या

अगिरधननयमातील

जीवनावश्यक वस्त्तूींचे ेमीभाव ठरववण्याचे अगिरधकार केंद् शासनास आेे त.

तरतुदीनस
ु ार

दध
ु ासाठी केंद्

शासनाने क्रकमान आधारभत
क्रकींमत अद्यापी ननजश्चत केलेली नाेी. राज्यातील दध
ू
ू ाची
पररजस्त्थती लक्षात घेचन राज्य शासनाने हद.१९/८/२०१५ रोजीच्या परान्वये दध
ू ासाठी क्रकमान

आधारभत
ू क्रकींमत ननजश्चत करण्याबाबत केंद् शासनास ववनींती केली आेे . केंद् शासनाचा
याबाबतचा ननणफय प्रनतक्षाधीन आेे . परीं त,ु केंद् शासनाच्या ननणफयाची प्रनतक्षा न करता
स्त्वतींरपणे Maharashtra Regulation of Sugarcane Price (Supplied to Factories)

Act-२०१३ च्या धतीवर दध
ू ाकरीता कायदा करण्याची कायफवाेी शासन स्त्तरावर सरु
ु आेे . सदर
कायदा अजस्त्तत्वात आल्यावर शेतकऱयाींना दध
ू ाकरीता योग्य भाव शमळ णे अपेक्षक्षत आेे .

वव.स. ५७८ (31)
(उ) शेतमाल प्रक्रक्रया उद्योगाींना चालना दे ण्यासाठी केंद् शासनाने सन २०१८ वषफ ेे भरडधान्य
वषफ म्ेणून साजरे करण्याचे घोवषत केलेले आेे. त्यानुसार ज्वारी, बाजरी यासारखे भरडधान्य
प्रक्रक्रया उद्योग सुरु करण्यात आलेले आेे त.

सन २०१७-१८ या आगिरथक
फ वषाफपासन
ू पढ
ु ील पाच वषाफकरीता “मख्
ु यमींरी कृवष व अन्न

प्रक्रक्रया योजना” ेी नवीन योजना राज्यात सुरु करण्यात आली आेे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाेी.

___________
''जननी शशशू सुरक्षा'' उपक्रमासाठी ननधीची तरतूद िमी िरण्यात आल्याबाबत
(३८)

१२१६४६ (०६-०८-२०१८).

श्री.किशोर

पाटील

(पाचोरा),

श्री.सांदीपानराव भुमरे (पैठण), श्री.सांजय पोतनीस (िशलना),

श्री.प्रिाश

सुवे

(मागाठाणे),

श्री.सांतोे

दानवे

(भोिरदन),

श्री.नारायण िुचे (बदनापूर), श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बूर), श्री.तुिाराम िाते (अणुश्ती
नगर) :

सन्माननीय साववजननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :-

(१) राज्यात राबववण्यात येत असलेल्या ’’जननी शशशू सरु क्षा’’ उपक्रमासाठी सन २०१६-१७

मये ८४८ को्ी रुपयाींची तरतूद करुन प्रत्यक्षात ४८५ को्ी रुपये खचफ केले व २०१७-१८ मये
या योजनेवरील खचाफची तरतूद ननम्म्याने कमी करुन ४४७ को्ी रुपयावर आणण्यात आली

असून प्रत्यक्षात माेे डडसेंबर, २०१७ मये वा त्यादरम्यान २२२ को्ी ६२ लाख रुपयेच खचफ
करण्यात आले, ेे ेी खरे आेे काय,

(२) असल्यास, ’’जननी शशशू सरु क्षा’’ या उपक्रमावरील खचाफत ननम्म्याने कपात करण्याची
कारणे काय आेे त,

(३) असल्यास, या उपक्रमातील सुरक्षक्षत

प्रसूतीसाठी पुरेसे स्त्रीरोग तज्ज्ञ नसून बालरोग

तज्ज्ञाींचीेी आरोग्य ववभागाकडे कमतरता आेे , ेे ेी खरे आेे काय,

(४) असल्यास, त्याची कारणे काय आेे त व या उपक्रमाची अींमलबजावणी करण्यासाठी
कोणत्या उपाययोजना केल्या आेेत,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आेे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (०७-०५-२०१९) : (१) ेे खरे नाेी.
प्रश्नाींमये ववचारणा केलेली आकडेवारी ेी एकूण आरसीएच कायफक्रम सींदभाफतील आेे .

तथावप जननी शशशु सुरक्षा कायफक्रमासाठी सन २०१६-१७ मये रु.१४७४८.६५ लक्ष तरतूद
करण्यात आली ेोती. त्यापैकी रु.६४५६.०७ लक्ष खचफ झाला आेे . तर सन २०१७-१८ मये
रु.१५१८९.३० लक्ष तरतुद करण्यात आली त्यापैकी डडसेंबर २०१७ अखेर रु.३२२६.१० लक्ष तर
माचफ २०१८ अखेर रु.६४७९.०७ लक्ष खचफ झालेला आेे .
(२) प्रश्न उद््ावत नाेी.
खचाफत कपात करण्यात आलेली नाेी.
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(३) ननयशमत स्त्रीरोग व बालरोग तींज्ञाची कमतरता असली तरी कींरा्ी तत्वावर ववषेतज्ञाीं च्या
सेवा घेतल्या जातात.
(४) खालील उपाययोजना केल्या आेे त-

१. ग्रामीण क्रकींवा दग
फ भागामये अगिरधक वेतनाची अपेक्षा, मल
ु म
ु ाींसाठी शशक्षणाची सवु वधा

नसणे व इतर सोयी सुववधाींचा अभाव आेे.

२. ग्रामीण, दग
फ , अनतदग
ु म
ु फम, नक्षलग्रस्त्त हठकाणी काम केलेल्या वैद्यकीय अगिरधकारी,

पदवी/पदववका प्रवेशाकरीता गुणागिरधक्य हदले जाते.

३. पदव्यत्ु तर पदवीका व पदवीधारक वैद्यकीय अगिरधकाऱयाींना अनक्र
ु मे ३ व ६ वेतनवाढ

दे ण्यात येत.े

४. शासन सेवेत पदवीका व पदव्यूत्तर पदवी या अ्यासक्रमाींसाठी प्रनतननयुक्तीवर

असणाऱया वैद्यकीय अगिरधकारी याींना वेतन व भत्ते चालू ठे वण्यात येतात.

५. शसझेररयन प्रसूती ववशेष जोखमीच्या माताींची तपासणी पाठपुरावा, बालरुग्णाची

तपासणी व आकजस्त्मक रुग्ण तपासणी तसेच नवजात बालकाींची काळ जी या सेवा उपलब्ध

करुन दे ण्यासाठी राषरीय आरोग्य अशभयान अींतगफत ननगफशमत केलेल्या आदे शान्वये १६५
स्त्रीरोग तज्ञ, १६९ भूलतज्ञ व ७६ बालरोग तींज्ञाच्या कींरा्ी पदतीने नेमणूका ग्रामीण व
उपजजल्ेा रुग्णालये येथे करण्यात आलेल्या आेे त.
(५) प्रश्न उद््ावत नाेी.
___________
राज्यातील आशा व गटप्रवतवि याांच्या मानधनात वाढ िरण्याबाबत
(३९)

१२१९६३

(०६-०८-२०१८).

श्री.सुरेश

हाळवणिर

(इचलिरां जी) :

सन्माननीय

साववजननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील शासनाच्या आरोग्यसेवामधील आशा व ग्प्रवतफक

कमफचा-याींच्या मानधनात

दे शातील इतर १२ राज्याींप्रमाणे वाढ करण्याची मागणी आशा कमफचारी सींघ्नाींनी शासनाकडे
माेे मे, २०१८ मये वा त्यादरम्यान केले आेे , ेे खरे आेे काय,
(२) असल्यास, आशा कमफचाऱयाींनी केलेल्या कामाच्या मोबदल्यात केंद् सरकारकडून शमळ णाऱया

मानधनात इतर राज्य सरकाराींनी ३३ ्क्के ते १०० ्क्के स्त्वहेस्त्सा वाढवून हदला असताना
मेाराषर राज्य सरकारने अद्याप हेस्त्सा हदलेला नाेी, ेे खरे आेे काय,

(३) असल्यास, आशा कमफचा-याच्या मानधनात वाढ करण्यासींदभाफत शासनाने कोणती कायफवाेी
केली वा करण्यात येत आेे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोय आेे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (०७-०५-२०१९) : (१) ेे खरे आेे .
(२) अींशत: खरे आेे.
पाच राज्याींनी त्याींचे ननधीतन
ू आशा स्त्वयींसेववकाींना मानधन हदले आेे .
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(३) केंद् शासनाने प्रकल्प अींमलबजावणी आराखडयात मींजूर केल्याप्रमाणे आशा
स्त्वयींसेववकेस कामावर आधारीत मोबदला अदा करण्यात येत आेे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाेी.
___________
मुांबच शहरात र्तक्षय (अॅननशमया) रुग्णाांच्या सांख्येत होत असलेली वाढ
(४०)

१२२९८५ (२५-०७-२०१८).

श्री.राज पुरोिहत (िुलाबा) :

सन्माननीय साववजननि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींबई शेरातील बदललेल्या जीवनशैली आणण आेारामळ 
ु े शरीरातील हेमोग्लोबीनचे प्रमाण
कमी ेोत असल्यामळ 
ु े रक्तक्षय, म्ेणजेच अॅननशमयासारख्या रुग्णाींच्या सख्येत हदवसेंहदवस
वाढ ेोत असल्याचे माेे मे २०१८ मये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले, ेे खरे आेे काय,
(२) असल्यास, या आजाराचे प्रमाण हदवसेनहदवस वाढत आेे , ेे ेी खरे आेे काय,
(३) असल्यास, सदरेू आजारावर ननयींरण आणण्याच्या दृष्ीने आरोग्य ववभागाच्या मार्फत
कोणत्या उपाययोजना अींमलात येणार आेे त,
(४) असल्यास, त्याचे स्त्वरूप काय आेे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आेे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (०७-०५-२०१९) : (१) व (२) ेे अींशत: खरे आेे .
मींब
ु ई शेरातील रक्तक्षय म्ेणजेच ॲननशमयाच्या रुग्णासींख्येत वाढ ेी केंद् शासनाच्या एच.

एम. आय. एस. पो्फ लवर ररपो्ींग करणाऱया सींस्त्थाींमये वाढ झाल्यामुळ े हदसून येत आेे .

(३) व (४) रक्तक्षय ्ाळ ण्याकररता मुींबई मेानगर- पाशलका तसेच आरोग्य ववभागामार्फत
खालील उपाययोजना राबववण्यात येतात :-

१. गरोदर व स्त्तनदा स्त्रीयाींना नॅशनल आयनफ प्लस इननशीए्ीव्े कायफक्रमाींतगफत सेा
महेन्याकररता लोेयक्
ु त गोळ या व गरोदर पणाच्या ३ महेन्यानींतर जींतनाशक गोळ ी दे ण्यात
येते.

२. क्रकशोरवयीन मुलाींना (६ ते १९ वषे) आठवडयातून एकदा लोेयुक्त गोळ ी दे णे.

३. ९ महेने ते ६ वषाफच्या बालकाींना दर ६ महेन्याींनी जव्े्ाशमन ए व जींतनाशक गोळ याची
मोहेम राबववण्यात येते.
(५) प्रश्न उद््ावत नाेी.
___________
नाशशि येथील सांदभव सेवा रुग्णालयात रुग्णाांची होत असलेली गैरसोय.
(४१)

१२३७९८ (०६-०८-२०१८).

(चाांदवि) :

श्रीमती सीमाताच िहरे (नाशशि पलश्चम), िॉ.राहूल आहे र
सन्माननीय साववजननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-
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(१) नाशशक शेरातील शाशलमार भागातील ववभागीय सींदभफ सेवा रुग्णालयात मेात्मा र्ुले

योजनेंतगफत केवळ  शस्त्रक्रक्रया करण्याच्या सूचना असल्याचे कारण साींगुन तपासण्याींचा खचफेी
रुग्णाींकडूनच वसूल केल्याचे माेे मे, २०१८ मये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले, ेे खरे
आेे काय,

(२) असल्यास, गरीब रुग्णाींना गींभीर आजाराींवरील उपचाराींसाठी जीवनदायी योजनेंतगफत
वपवळ्या व केशरी शशधापिरकाधारक कु्ुींबाना आरोग्य ववमा अींतगफत वषफभरात दीड लाख रुपये

उपचार खचफ शासनाकडून हदला जात असतो यात एकुण ९७२ गींभीर आजराींचा समावेश

असताींना खाजगी ेॉजस्त्प्लकडून मार काेी ठराववक आजाराींच्याच शस्त्रक्रक्रयाींवर जीवनदायीत
लाभ हदला जातो, ेे ेी खरे आेे काय,

(३) असल्यास, सींदभफ सेवा रुग्णालयातील नादरु
ु स्त्त यींरणेची दरु
ु स्त्ती अद्याप झालेली नसताना
तेल

शस्ीस्त्कॅन यींरणा मागिरगल तीन महेन्यानासून बींद पडली असल्याने रुग्णाींना जजल्ेा

रुग्णालयात शस्ीस्त्कॅनसाठी पाठवले जात असून तेथे रुग्णाींना पींधरा हदवसानींतरची तारीख
हदली जात असल्याचे समोर आले आेे, ेे ेी खरे आेे काय,

(४) असल्यास, ठे केदाराींमये समन्वयाच्या अभावामुळ े रुग्णालयाकडून शस्ीस्त्कॅन बींद ठे वण्यात
आली आेे , ेे ेी खरे आेे काय,

(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आेे काय,
(६) असल्यास, सदर रुग्णालयातील नादरु
करण्यासे सदरेू
ु स्त्त शस्ीस्त्कॅन मशशन सरू
ु
योजनेला ेॉजस्त्प्ल प्रशासनाकडून योग्य अमींलबलावणी करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायफवाेी केली वा करण्यात येत आेे ,

(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आेे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (०१-०६-२०१९) : (१) एवप्रल, मे, जन
ू २०१८ मये अशा प्रकारची तक्रार
राज्य
(२)

आरोग्य ेमी सोसाय्ीच्या सींगणक प्रणालीवर प्राप्त झाली नाेी.

ेे अींशत: खरे आेे.
मेात्मा ज्योनतबा र्ुले जन आरोग्य योजनेंतगफत ९७१ आजारावर प्रतीवषफ प्रतीकु्ुींब

रु.१.५० लक्ष रकमेचे उपचार अनज्ञ
ु ेय असन
ू नाशशक जजल्ेयातील रुग्णालयातन
ू आतापयंत २७
तज्ञ सेवातून १,६३,४३० उपचार व शस्त्रक्रक्रया झाल्या आेे त.

(३) ववभागीय सींदभफ सेवा रूग्णालय, नाशशक येथील सी.्ी.स्त्कॅन मशीन हदनाींक २४.०२.२०१८
रोजी नादरू
ु स्त्त झाली ेोती. सदर मशीन तातडीने

दरू
ु स्त्त करून हदनाींक २१.०५.२०१८ रोजी

कायाफजन्वत करण्यात आली आेे . बींद काळ ात पयाफयी व्यवस्त्था म्ेणन
ू जजल्ेा रूग्णालय,नाशशक
येथे सी.्ी.स्त्कॅन करण्याची आवश्यकता असलेल्या ३६ रूग्णाींना सींदभीत करण्यात आले ेोते.

(४) मे. र्ेबर शसींदरु ी मॅनज
े में् सजव्ेफसेस प्रा.शल., चेन्नई याींचम
े ार्फत सदरेू सी.्ी. स्त्कॅन
मशीन दरू
ु स्त्त करण्यात आले आेे.
(५) प्रश्न उद््ावत नाेी.

(६) ववभागीय सींदभफ सेवा रूग्णालय, नाशशक येथील नादरू
ु स्त्त असलेली सी.्ी.स्त्कॅन मशीन
हदनाींक २१.०५.२०१८ रोजी दरू
ु स्त्त करून कायाफजन्वत करण्यात आली आेे .
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(७) प्रश्न उद््ावत नाेी.
___________
ववदभावमधील आांबबया बहर फळगळतीमळ
ु े शेतिऱयाांचे झालेले नि
ु सान
(४२) १२६९३३ (०६-१२-२०१८).

श्री.अशमत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर), श्री.अशमन पटे ल

(मुांबादे वी), श्री.अस्त्लम शेख (मालाि पलश्चम), िॉ.सांतोे टारफे (िळमनुरी), श्री.त्र्यांबिराव शभसे
(लातूर ग्रामीण), श्री.नसीम खान (चाांिदवली) :
करतील काय :-

सन्माननीय िृेी मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) ववदभाफमये आींिबया बेराच्या र्ळ गळ तीमुळ े शेतकऱयाींचे आगिरथक
फ नक
ु सान झाल्याचे माेे
ऑगस्त््, २०१८ मये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले, ेे खरे आेे काय,
(२)

असल्यास,

सुचववल्या

जाणाऱया

उपाययोजनाींमये

एकवाक्यता

नसल्याने

शेतकरी

सींभ्रमावस्त्थेमये सापडलेला आेे , ेे ेी खरे आेे काय,
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शेतकऱयाींना आगिरथक
फ तो्ा ेोवू नये

यासाठी योग्य मागफदशफन शमळ ण्यासे सींत्रयाींच्या बाजार व्यवस्त्थापनेबाबत कोणती कायफवाेी
केली वा करण्यात येत आेे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आेे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०५-२०१९) : (१) ेे खरे नाेी.
(२) ेे खरे नाेी.
(३) शेतकऱयाींना क्षेरीय स्त्तरावर कृषी ववभागामार्फत

पणन व अन्य बाबीसींदभाफत वेळ ोवेळ ी

मागफदशफन व सेाय्य करण्यात येते.
(४) प्रश्न उद््ावत नाेी.

___________
राज्याच्या जलधीक्षेरावर ननयांरण, ननयमन व दे खरे ख िरण्यासाठी
स्त्वतांर िक्ष ननमावण िरणेबाबत
(४३)

१२९६५४ (११-१२-२०१८).

श्रीमती मननेा चौधरी (दिहसर), अॅि.आशशे शेलार (वाांद्रे

पलश्चम) : सन्माननीय मत्स्त्यवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) डॉ. सोमवींशी सशमतीच्या अेवालाप्रमाणे पसफसीन मासेमारी सींदभाफत मेाराषर मासेमारी
सागरी ननयम व अगिरधननयम १९८१ मये शासनाने माेे र्ेब्रुवारी, २०१६ मये वा त्यादरम्यान
बदल केले आेे त, ेे खरे आेे काय,

(२) असल्यास, मेाराषर मासेमारी ननयम व अगिरधननयम १९८१ ची अींमलबजावणी ेोण्यासाठी
स्त्वतींर अींमलबजावणी कक्ष कायफरत करण्याची मागणी माेे ऑगस्त््, २०१७ मये वा
त्यादरम्यान केली, ेे ेी खरे आेे काय,
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(३) असल्यास, मेाराषर मासेमारी ननयम व अगिरधननयम १९८१ ची अींमलबजावणी ेोण्यासाठी
स्त्वतींर अींमलबजावणी कक्ष कायफरत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायफवाेी केली वा करण्यात
येत आेे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आेे त ?
श्री. महादे व जानिर (०४-०५-२०१९) : (१) ेे खरे आेे .
(२), (३) व (४) मेाराषर राज्यात शाश्वत सागरी मत्स्त्यव्यवसाय ववकास साधण्यासाठी
मत्स्त्यव्यवसाय ववभागामये मेाराषर सागरी मासेमारी ननयमन अगिरधननयम, १९८१ अींतगफत
राज्याच्या जलधीक्षेरावर ननयींरण, ननयमन व दे खरे ख करण्यासाठी स्त्वतींर कक्ष ननमाफण
करण्यास आणण त्याकरीता आवश्यक साधनसामुग्री व नव्याने ३४० पदननशमफती करण्याबाबत
शासन स्त्तरावरून कायफवाेी सुरु आेे .

___________

बेरि (ता.चाांदरू रे ल्वे, लज.अमरावती) येथील एिा प्रिल्पग्रस्त्ताला
(४४)

१२९९१४ (१०-१२-२०१८).

भूखांि प्रमाणपर न िदल्याबाबत

प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.ववजय विेट्टीवार

(ब्रम्हपरू ी), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.सनु नल िेदार (सावनेर), श्री.अशमन पटे ल

(मुांबादे वी), श्री.अस्त्लम शेख (मालाि पलश्चम), श्री.नसीम खान (चाांिदवली), श्री.आशसफ शेख
(मालेगाांव मय), श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी), अॅि.यशोमती ठािूर (नतवसा), प्रा.वेाव

गायिवाि (धारावी), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.िी.पी.सावांत (नाांदेि उत्तर), श्री.हेववधवन
सपिाळ (बल
ु ढाणा) :
काय :-

सन्माननीय मदत व पन
ु ववसन मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) बेरड (ता.चाींदरू रे ल्वे, जज.अमरावती) येथील जजल्ेा पुनवफसन अगिरधकारी याींनी एका
प्रकल्पग्रस्त्ताला भूखींड प्रमाणपर न हदल्यामळ 
ु े सदरेू प्रकल्पग्रस्त्त लाभाथी ववशेष घ्क
योजनेपासून वींगिरचत राहेल्याचे माेे सप््ें बर, २०१८ मये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले, ेे
खरे आेे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आेे काय,

(३) असल्यास, चौकशीच्या अनष
ु ींगाने एकेी प्रकल्पग्रस्त्त लाभाथी शासनाच्या योजनापासून
वींगिरचत राेू नये यासाठी कोणती कायफवाेी केली वा करण्यात येत आेे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आेे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-०५-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) ेे खरे
प्रकल्पग्रस्त्तास

शासन

ननणफय

हद.०४.९.१९७१

अन्वये

कब्जेेक्काची

नाेी. सींबींधीत

रक्कम

भरण्यास

कळ ववण्यात आले ेोते. तथावप सदर प्रकल्पग्रस्त्ताने कब्जेेक्काची रक्कम न भरल्यामुळ े भख
ू ींड
प्रमाणपर ववतरीत करण्यात आले नाेी. प्रकल्पग्रस्त्ताींकडुन कब्जेेक्काची रक्कम भरुन घेचन

भूखींड प्रमाणपर ववतरीत करण्याची कायफवाेी सुरु असुन त्याबाबत सींबींधीत प्रकल्पग्रस्त्तास
कळ ववण्यात आले आेे .

___________

वव.स. ५७८ (37)

महाराष्ट्र लोिसेवा आयोगातील िृेी सेवा पद भरती परीक्षा-२०१८
आिदवासीच्या प्रवगव ननहाय पदाबाबत

(४५)

१३०४८२ (०४-१२-२०१८).

िॉ.सांतोे टारफे (िळमनुरी), श्री.ववजय विेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),

श्री.पर्थ
ु (लातूर शहर), श्री.अशमन
ृ वीराज चहाण (िराि दक्षक्षण), श्री.अशमत ववलासराव दे शमख

पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्त्लम शेख (मालाि पलश्चम), श्री.नसीम खान (चाांिदवली), श्री.अब्दल
ु
सत्तार (शसल्लोि), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), प्रा.वेाव गायिवाि (धारावी), श्रीमती
ननमवला गाववत (इगतपूरी), अॅि.यशोमती ठािूर (नतवसा), प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे),
श्री.िालीदास िोळां बिर (विाळा), श्री.अशमत झनि (ररसोि), श्री.हेववधवन सपिाळ (बुलढाणा),

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.िी.पी.सावांत (नाांदेि उत्तर), श्री.अमर िाळे (आवी),
श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.वसांतराव चहाण (नायगाांव) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िृेी मांरी पुढील

(१) मेाराषर लोकसेवा आयोग कृषी सेवा पद भरती परीक्षा-२०१८ मधील आहदवासीच्या प्रवगफ
ननेाय पदाींबाबत झालेल्या अन्यायाबाबत स्त्थाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक ३१ जुल,ै २०१८
रोजी वा त्यासुमारास मा. मख्
ु यमींरी तसेच सींबींगिरधत ववभागाकडे ननवेदन हदले, ेे खरे आेे
काय,

(२) असल्यास, सदरील ७० पदाींच्या पद भरतीमये आहदवासीसाठी एकेी जागा राखीव ठे वली
नसल्यामळ 
ु े पुढील कृषी सेवा पद भरतीसाठी ७० पदाींच्या जागेच्या हठकाणी ३९९ पयंत जागा
वाढववल्या आेे त. परीं तु अजफ भरण्यास मुदतवाढ हदली नसल्याचे आढळ ून आले आेे , ेे ेी
खरे आेे काय,

(३) असल्यास, सदरील वाढ हदलेल्या जागेसाठी आहदवासी ववद्याथ्यांना पव
ू फ परीक्षेशशवाय अजफ
करण्यास मुदतवाढ दे ण्याबाबत वा त्या जागेकरीता नव्याने जाहेरात दे चन सदरील जागा
भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायफवाेी केली वा करण्यात येत आेे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आेे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०६-२०१९) : (१) ेोय, ेे खरे आेे .
(२) व (३) मेाराषर लोकसेवा आयोगामार्फत हद.०७ माचफ, २०१८ रोजी प्रशसद करण्यात

आलेल्या जाहेरातीमये शासनाच्या मागणीनस
ु ार कृवष उपसींचालक (ग्-अ) व कृवष अगिरधकारी
(ग्-ब) सींवगाफतील एकूण ७० पदाींचा समावेश करण्यात आला ेोता. सदर जाहेरातीमये

पदसींख्येत व आरक्षणामये शासनाच्या सच
ु नेनस
ु ार बदल/वाढ ेोण्याची शक्यता नमद
ू
करण्यात आली ेोती.
शेतकऱयाींचे
पुरववण्यासाठी

उत्पन्न

ववत्त

दप्ु प्

ववभागाने

करण्याच्या

हद.१६.०५.२०१८

अनुषींगाने
च्या

शासन

आवश्यक

पायाभूत

ननणफयान्वये

सुववधा

पदभरतीवरील

ननबंधामधन
ू काेी मेत्वाच्या सेवाींना वगळ ून १००% पदभरतीस मान्यता हदली. यामये

मेाराषर कृवष सेवा या सींवगाफचा समावेश ेोता. त्यानुसार या सींवगाफच्या पदसींख्येत व

वव.स. ५७८ (38)
आरक्षणामये मुख्य परीक्षेच्या अगिरधसूचनेमये बदल करण्यात आला. पूवफ पररक्षेमये पार

ठरलेल्या उमेदवाराींना मुख्य परीक्षेकरीता ऑनलाईन पदतीने अजफ सादर करण्याकरीता २
आठवड्याींचा कालावधी दे ण्यात आला ेोता.
(४) प्रश्न उद््ावत नाेी.
___________
नागपूर येथील ववभागीय िृेी सहसांचालि िायावलयातील रर्त पदे भरण्याबाबत
(४६)

१३०७३२ (०४-१२-२०१८).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :

सन्माननीय िृेी मांरी पुढील

(१) नागपूर येथील ववभागीय कृषी सेसींचालक कायाफलयात ग् ब सींवगाफतील १९ पदे मींजुर
असून केवळ  ९ पदे भरलेले आेे त. तसेच नागपूर ववभागात कृषी खात्याच्या एकुण मींजुर
३९१५ पदाींपैकी केवळ  २४१२ पदे भरलेली असून १५०२ पदे ररक्त असल्याचे माेे ऑक््ोंबर,
२०१८ मये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले, ेे खरे आेे काय,
(२)

असल्यास, ववदभाफत आत्मेत्याग्रस्त्त जजल्ेयामये जवळ पास ४० ्क्के कृषी ववभागाचे

पदे ररक्त असल्याने ववभागामार्फत राबववल्या जाणा-या योजनाींचा लाभ लाभाथाफना शमळ त
नसल्याने आत्मेत्याचे प्रमाण वाढले आेे , ेे ेी खरे आेे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन नागपुर येथील ववभागीय कृषी सेसींचालक
कायाफलयातील सदरेू ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायफवाेी केली वा करण्यात येत आेे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आेे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०६-२०१९) : (१) ेोय, ेे अशींत: खरे आेे .

नागपूर येथील ववभागीय कृवष से सींचालक कायाफलयात माेे माचफ, २०१९ अखेर ग् ब

सींवगाफतील १९ मींजूर पदाींपैकी १३ पदे भरलेली आेे त. तसेच नागपूर ववभागात कृवष खात्याच्या
एकूण मींजरू ३९१५ पदापैकी २५१९ पदे भरलेली असन
ू १३९६ पदे ररक्त आेे त.
(२) ेे खरे नाेी.

नागपूर ववभागातील ररक्त असणाऱया पदाींचा कायफभार अन्य अगिरधकारी/कमफचाऱयाींना

हदला आेे . सींबींधीत अगिरधकारी/कमफचाऱयाींनी प्रयत्नाींची पराकाष्ा करुन शेतकऱयाींना ववववध
पदतीने मागफदशफन करुन ववभागामार्फत राबववल्या जाणाऱया योजनेचा लाभ लाभाथ्यांपयंत
पोेचववलेला आेे .
(३) कृवष सेवा परीक्षा-२०१८ कररता मेाराषर कृवष सेवा ग्-ब सींवगाफतील सरळ सेवेच्या ८३
पदाींचे व मेाराषर कृवष सेवा ग्-ब (कननषठ) सींवगाफतील सरळ सेवच्
े या २९९ पदाींचे मागणीपर

मेाराषर लोकसेवा आयोगास सादर करण्यात आलेले आेे . मेाराषर लोकसे वा आयोगाकडून
उमेदवाराींची शशर्ारस शासनास प्राप्त झाल्यानींतर नागपरू ववभागातील

ररक्त पदे भरण्याची

कायफवाेी प्राथम्याने करण्यात येईल. तसेच कृवष पयफवेक्षक सींवगाफमधून मेाराषर कृवष सेवा

ग्-ब कननषठ सींवगाफत पदोन्नती दे ताना हद.२३.०१.२०१९ च्या शासन आदे शाींन्वये सुमारे ७४
अगिरधकाऱयाींना नागपूर ववभागात पदस्त्थापना दे ण्यात आलेली आेे .

वव.स. ५७८ (39)
सन २०१५ मये १३६ व सन २०१८ मये १२१ कृवष सेवक उमेदवाराींना या ववभागात

ननयुक्ती दे ण्यात आलेली आेे. तसेच मेगाभरती सन २०१८-१९ अींतगफत कृवष सेवकाींच्या एकूण
२४९ पदाींकरीता परीक्षा घेण्यात आलेली आेे .

कृवष पयफवेक्षकाची ३० ्क्के पदे मयाफहदत ववभागीय परीक्षेद्वारे भरण्याची कायफवाेी

लवकरच करण्यात येणार आेे .

ववत्त ववभाग, शासन ननणफय हद. २५.०५.२०१७ अन्वये सूगिरचत केल्यानुसार प्रशासकीय

ववभागाींकडून अींनतम आकृनतबींध मींजूर करुन घेण्यात आल्याशशवाय, सींबींगिरधत ववभागाींना नवीन

पदननशमफती तसेच पदभरती करता येणार नाेी. ववभागातील पदाींचा आढावा घेवन
कृवष
ू
ववभागाचा सुधाररत आकृनतबींध अींनतम करण्याची कायफवाेी सुरु आेे . आकृनतबींध अींनतम
झाल्यानींतर ग्-क सींवगाफच्या (ताींिरक पदे वगळ ून) पद ननजश्चतीनींतर त्या सींवगाफची पदे

ननयुक्ती प्रागिरधकाऱयाींचे स्त्तरावर प्रचशलत ननयमानस
ु ार भरण्याची कायफवाेी अनस
ु रण्यात येणार
आेे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाेी.
___________
िृेी उत्पादने िृेी ववद्यापीठाििून तपासणी व मांजूरी न घेता
अवैधररत्या ववक्री होत असल्याबाबत

(४७)

१३२३४३ (०७-१२-२०१८).

श्री.हररे वपांपळे (मुनतवजापूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृेी मांरी

(१) राज्यात कृषी ववभागाच्या अक्षम्य दल
फ ामुळ े बाजारात ववक्रीसाठी उपलब्ध ेोणारी कृषी
ु क्ष

उत्पादने कृषी ववद्यावपठाकडून तपासणी व मींजूरी न घेता अवैधररत्या ववक्री ेोत असल्याचे
डॉ.पींजाबराव दे शमुख कृषी ववद्यावपठामार्फत ननदशफनास आले आेे , ेे खरे आेे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणातील सींबींगिरधत दोषीींववरुद कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आेे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आेे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३०-०५-२०१९) : (१) ेे खरे आेे .
(२) कृवष ननववषठाच्या गण
ु वत्तेवर ननयींरण ठे वण्यासाठी

सन १९८३ पासन
ु राज्यात स्त्वतींर

गुण ननयरण यींरणा कायफरत आेे.कृवष ववभागामार्फत िबयाणे खते

व क्रक्कनाशके या कृवष

ननववषठाचे उत्पादन व ववक्रीसाठी िबयाणे कायदा १९६६, बीयाणे ननयम १९६८, खत ननयरींण
आदे श,१ ९८५ क्रक्कनाशक कायदा १९६८, क्रक्कनाशक ननयम १९७१ व क्रक्कनाशक ननयींरण
आदे श या

कायदयातींगत
फ सदर ननयम, अगिरधननयम व आदे शाची का्े कोर अींमलबजावणी

ननयशमतपणे ननरीक्षकामार्फत करण्यात येते.
(३) प्रश्न उद््ावत नाेी.
___________

वव.स. ५७८ (40)
नाांदगाांव (लज.नाशशि) तालु्यातील तालुिा िृेी अधधिारी िायावलयात
असलेली रर्त पदे भरण्याबाबत

(४८)

१३३१६२ (०४-१२-२०१८).

श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाव) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िृेी मांरी

(१) नाींदगाींव (जज.नाशशक) तालक्
ु यातील तालुका कृषी अगिरधकारी कायाफलयात तालुका कृषी
अगिरधका-याींसे अनेक कमफचा-याींची पदे ररक्त असल्यामुळ े या ररक्त पदाींमळ 
ु े कायाफलयाच्या

कामकाजावर पररणाम ेोवून शेतक-याींच्या शेती ववषयक समस्त्या सोडववण्यासाठी ववलींब ेोत
आेे , ेे खरे आेे काय,

(२) असल्यास, सदर ररक्त पदाींवर अगिरधकारी व कमफचा-याींच्या ननयुक्ती करण्याबाबत नाींदगाींव

मतदार सींघातील लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक १७ जल
ु ,ै २०१८ रोजी वा त्यासुमारास मा.मींरी कृषी,
मा.राज्यमींरी कृषी याींच्याकडे लेखी ननवेदनाद्वारे मागणी केली आेे , ेे ेी खरे आेे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नाींदगाींव तालुक्यातील तालक
ु ा कृषी
अगिरधकारी कायाफलयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायफवाेी केली वा करण्यात येत
आेे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आेे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०६-२०१९) : (१) ेे अींशत: खरे आेे.
नाींदगाव (जज.नाशशक) येथील तालुका कृवष अगिरधकारी कायाफलयातील तालुका कृवष

अगिरधकाऱयाींचे पद ररक्त आेे . तसेच या कायाफलयातील एकूण ६७ मींजूर पदाींपैकी ४६ पदे

भरलेली असून २१ पदे ररक्त आेे त. तथावप, या ररक्त पदाींचा पदभार अन्य अगिरधकारी /

कमफचारी याींचक
े डे सोपवन
ू कृवष ववभागातील ववववध योजनाींची अींमलबजावणी करण्यात येत
आेे . तसेच शेतकऱयाींच्या शेतीववषयक समस्त्या सोडववण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आेे .
(२)

ेोय, ेे खरे आेे .

(३) कृवष सेवा परीक्षा-२०१८ कररता मेाराषर कृवष सेवा ग्-ब सींवगाफतील सरळ सेवेच्या ८३
पदाींचे व मेाराषर कृवष सेवा ग्-ब (कननषठ) सींवगाफतील सरळ सेवच्
े या २९९ पदाींचे मागणीपर
मेाराषर लोकसेवा आयोगास सादर करण्यात आलेले आेे . मेाराषर लोकसेवा आयोगाकडून
उमेदवाराींची शशर्ारस शासनास प्राप्त झाल्यानींतर नाींदगाव तालुक्यातील ररक्त पदे भरण्याची

कायफवाेी प्राथम्याने करण्यात येईल. मेगाभरती सन २०१८-१९ अींतगफत कृवष सेवकाींच्या एकूण
१०८ पदाींकरीता जाहेरात प्रशसद करण्यात आलेली आेे.

कृवष पयफवेक्षकाची ३० ्क्के पदे मयाफहदत ववभागीय परीक्षेद्वारे भरण्याची कायफवाेी

लवकरच करण्यात येणार आेे . ववत्त ववभाग, शासन ननणफय हद. २५.०५.२०१७ अन्वये सूगिरचत
केल्यानुसार प्रशासकीय ववभागाींकडून अींनतम आकृनतबींध मींजूर करुन घेण्यात आल्याशशवाय,
सींबींगिरधत ववभागाींना नवीन पदननशमफती तसेच पदभरती करता येणार नाेी. ववभागातील पदाींचा

आढावा घेवन
ू कृवष ववभागाचा सध
ु ाररत आकृनतबींध अींनतम करण्याची कायफवाेी सरु
ु आेे .
आकृनतबींध अींनतम झाल्यानींतर ग्-क सींवगाफच्या (ताींिरक पदे वगळ ून) पद ननजश्चतीनींतर त्या
सींवगाफची पदे ननयुक्ती प्रागिरधकाऱयाींचे स्त्तरावर प्रचशलत ननयमानुसार भरण्याची कायफवाेी
अनुसरण्यात येणार आेे .

वव.स. ५७८ (41)
(४) प्रश्न उद््ावत नाेी.
___________
लातरू लजल््यातील राष्ट्रीय िृेी वविास अांतगवत ननधीअभावी दे यिे प्रलांबबत असल्याबाबत
(४९)

१३३२३५ (०४-१२-२०१८).

श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण) :

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृेी

(१) लातूर जजल्हयातील राषरीय कृषी ववकास योजनेतींगत
फ सन २०१६-१७ ते आता पयंत मींजूर
असलेली शेततळ े , शेड ने् आदी घ्काींची शेतकऱयाींची दे यके ननधी अभावी प्रलींिबत असल्याचे
माेे सप््ें बर, २०१८ मये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले, ेे खरे आेे काय,
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आेे काय,
(३) असल्यास, याबाबत सदर ननधी मींजुरीबाबत शासनाने कोणती कायफवाेी केली

वा

करण्यात येत आेे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आेे त

?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-०५-२०१९) : (१) ेे खरे नाेी.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाेी.
___________
सांगमेश्वर (लज.रत्नाधगरी) तालि
ु ा िृेी िायावलयातील रर्त पदे भरण्याबाबत
(५०)

१३३६७० (०४-१२-२०१८).

श्री.राजन साळवी (राजापरू ) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृेी मांरी

(१) सींगमेश्वर (जज.रत्नागिरगरी) तालुका कृषी कायाफलयात ३३ पदे ररक्त असल्याचे माेे ऑगस्त््,
२०१८ मये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले, ेे खरे आेे काय,

(२) असल्यास, उक्त्त कृषी कायाफलयात सेायक अगिरधक्षक, वररषठ शलवपक अशी प्रत्येकी १,
कननषठ अगिरधकारी ३, कननषठ शलवपक १, अनुरेखक ५, कृषी सेायक ग् क मधील ४, कृषी
सेायक ग् क मधीलच अन्य १४, शशपाई/रखवालदार २ अशी पदे ररक्त असल्याचे ननदशफनास
आले, ेे ेी खरे आेे काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

सींगमेश्वर

तालुका

कायाफलयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायफवाेी केली वा करण्यात येत आेे ,

कृषी

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आेे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०६-२०१९) : (१) ेोय, ेे अींशत: खरे आेे .
तालक
ु ा कृषी अगिरधकारी, सींगमेश्वर कायाफलयात मेाराषर कृवष सेवा ग्-ब (कननषठ)

सींवगाफतील ३ पदे , कृवष पयफवेक्षकाींची ४ पदे व कृवष सेाय्यकाींची १४ पदे ररक्त ेोती.

वव.स. ५७८ (42)
(२) व (३) कृवष सेवा परीक्षा-२०१८ कररता मेाराषर कृवष सेवा ग्-ब (कननषठ) सींवगाफतील
सरळ सेवेच्या २९९ पदाींचे मागणीपर मेाराषर लोकसेवा आयोगास सादर करण्यात आलेले आेे.

मेाराषर लोकसेवा आयोगाकडून उमेदवाराींची शशर्ारस शासनास प्राप्त झाल्यानींतर सींगमेश्वर
तालक्
ु यातील कृवष अगिरधकाऱयाींची ररक्त पदे प्राथम्याने भरण्याची कायफवाेी करण्यात येईल. सन

२०१७-१८ मधील कृवष सेाय्यकाींच्या भरती प्रक्रक्रयेतील १० कृवष सेवकाींना सींगमेश्वर तालुक्यात
ननयुक्ती दे ण्यात आलेली आेे . ववभागीय स्त्तरावर कृवष सेाय्यकाींना कृवष पयफवेक्षक पदावर
पदोन्नती दे ताना प्राथम्याने सींगमेश्वर तालुक्यात पदस्त्थापना दे ण्यात येईल.

ववत्त ववभाग, शासन ननणफय हद. २५.०५.२०१७ अन्वये सगिरू चत केल्यानस
ु ार प्रशासकीय

ववभागाींकडून अींनतम आकृनतबींध मींजूर करुन घेण्यात आल्याशशवाय, त्या ववभागाींना नवीन
पदननशमफती तसेच पदभरती करता येणार नाेी. ववभागातील पदाींचा आढावा घेवून कृवष
ववभागाचा सुधाररत आकृनतबींध अींतीम करण्याची कायफवाेी सुरु आेे . आकृनतबींध अींतीम
झाल्यानींतर ग्-क मधील क्षेिरय कायाफलयातील शलवपक, वररषठ शलवपक, सेा. अगिरधक्षक,

अनरु े खक, वाेनचालक व लघ्
ु ीं कलेखक, लघल
ु ेखक (ननम्नेेणी), लघल
ु ेखक (उच्च ेेणी) या
सींवगाफच्या पद ननजश्चतीनींतर त्या सींवगाफची पदे ननयुक्ती प्रागिरधकाऱयाींचे स्त्तरावर प्रचशलत
ननयमानुसार भरण्याची कायफवाेी अनुसरण्यात येणार आेे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाेी.

___________

ववधान भवन :
मांब
ु च.

लजतें द्र भोळे
सधचव (िायवभार),
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मद्
ु णपूवफ सवफ प्रक्रक्रया मेाराषर ववधानमींडळ  सगिरचवालयाच्या सींगणक यींरणेवर
मुद्ण: शासकीय मयवती मुद्णालय, मुींबई.

