
 महाराष्ट्र विधानपररषद  
पहहले अधधिेशन, २०२१ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

सोमिार, हदनाांि ०८ माचच, २०२१ / फाल्गनु १७, १९४२ (शिे) 
  

(१) उप मखु् यमा्ं ी 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) जलसांपदा ि लाभक्षे्  वििास मा्ं ी 
(३) सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मा्ं ी 
(४) ग्रामवििास मा्ं ी 
(५) िदै्यिीय शशक्षण, साांस्िृनति िाये मा्ं ी 
(६) महहला ि बालवििास मा्ं ी 
(७) मदृ ि जलसांधारण मा्ं ी 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ८६ 
------------------------------------- 

  

राज्यातील सािचजननि आरोग्य विभागात  
सिच सांिगाचतील पदे भरण्याबाबत 

  

(१) * ६४४८ श्री.विक्रम िाळे, श्री.शशशिाांत शश ांदे, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.सनतश 
चव्हाण, श्री.अमोल शमटिरी, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सदाशशि खोत, 
श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.राजेश राठोड, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.अशभजजत िांजारी, 
श्री.जयांत आसगाििर : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सार्वजननक आरोग्य वर्भागात “अ”, “ब”, “क” र् “ड” 
सींर्गावतील आर्श्यक असणारी एकूण मींजूर पदे ककती आहेत, त्यापकैी १४००० 
पदे ररक्त असनू सदर ररक्त पदे भरण्याबाबत अनेक सींघ्ना र् 
लोकप्रनतननधीींनी शासनाकड ेमागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, एर्ढया मोठ्या प्रमाणार्र पदे ररक्त असल्याने कोवर्ड र् नॉन 
कोवर्ड रुग्णाींना सेर्ा ममळण्यास अडचणी येत असनू कमी मनषुयबळ 
असलेल्या कायवरत कमवचाऱ याींर्र कामाचा ताण पडत असल्याने सदर पद 
भरती तीन महहन्यात पणूव करण्याचे ननदेश मा.सार्वजननक आरोग्य मींत्री याींनी 
सींबींधधत आरोग्य वर्भागाला हदल्याचे हदनाींक १ जानेर्ारी, २०२१ रोजी र्ा 
त्यासमुारास ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कें द्र शासनाच्या ग्रामीण आरोग्य अहर्ालानसुार माहे जानेर्ारी, 
२०२१ नसुार ग्रामीण रुग्णालयात डॉक््राींची ५० ्क्के तर प्राथममक आरोग्य 
कें द्रात ७ ्क्के पदे ररक्त असल्यामळेु ग्रामीण जनतलेा अनेक समसयाींचा 
सामना करार्ा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने राज्यातील सार्वजननक आरोग्य 
वर्भागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली र्ा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१) हे खरे आहे. 
 राज्यातील सार्वजननक आरोग्य वर्भागात ग् “अ”, ”ब”, “क” र् “ड” 
सींर्गावत एकूण ५६,६९५ पदे मींजूर असनू वर्वर्ध सींर्गावतील एकूण ३८,२९८ 
पदे भरलेली आहेत र् १८३९७ पदे ररक्त आहेत. 
(२) हे खरे आहे. 
 राज्यातील सार्वजननक आरोग्य वर्भागाींतगतं ग् “अ”, ”ब”, “क” र् 
“ड” सींर्गावतील ररक्त पदे भरण्याची कायवर्ाही प्रगतीत आहे. तसेच राषरीय 
आरोग्य अमभयानाींतगतं २६,४८६ कीं त्रा्ी पध्दतीने पदे भरण्यात आली आहेत. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
 कें द्र शासनाच्या सन २०२० च्या ग्रामीण आरोग्य अहर्ालानसुार 
रुग्णालयात डॉक््राींच्या पदाींची कमतरता आहे तर प्राथममक आरोग्य कें द्र 
सतरार्र डॉक््राींची कमतरता नाही. 
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 तथावप, उपलब्ध र्दै्यकीय अधधकारी कमवचारी याींच्याकडून रुग्णसेर्ा 
हदली जात.े सबब, रुग्णाींची गरैसोय होत नाही. तसेच र्दै्यकीय अधधकारी 
ग्-अ सींर्गावची ररक्त पदे कीं त्रा्ी पध्दतीने भरण्याच ेअधधकार जजल्हाधधकारी 
याींच्या अध्यक्षतखेालील सममतीस हदलेले आहे. त्याव्दारे तसेच एनएचएम र् 
आयपीएचएस या माध्यमातनूही कीं त्रा्ी तत्र्ार्र र्दै्यकीय अधधकाऱयाींची पदे 
भरण्यात येतात. 
(४) महाराषर र्दै्यकीय र् आरोग्य सेर्ा, ग्-अ मधील जजल्हा 
शल्यधचककत्सक, जजल्हा आरोग्य अधधकारी र् वर्शषेज्ञ सींर्गावतील 
नामननदेशन कोट्यातील ररक्त पदे भरण्याची कायवर्ाही अींनतम ्प्पप्पयात 
असताना, मा.सर्ोच्च न्यायालयाने एसईबीसी आरक्षणास हदलले्या 
सथधगतीनसुार सधुारीत आरक्षण ननजश्चती करण्यात येत आहे. तसेच, 
महाराषर लोकसेर्ा आयोगाकडहेी मागणीपत्र पाठवर्ण्यात आलेले आहे र् 
पदोन्नती को्यातील ररक्त पदे भरण्याची कायवर्ाही सरुु आहे. 
 महाराषर र्दै्यकीय र् आरोग्य सेर्ा, ग्-अ मधील र्दै्यकीय 
अधधकारी तसेच ग्-ब मधील र्दै्यकीय अधधकाऱयाींची बब ींद ूनामार्ली आरोग्य 
सेर्ा आयकु्तालयसतरार्र अद्ययार्त करण्यात येत आहे. कीं त्रा्ी पध्दतीने 
र्दै्यकीय अधधकाऱयाींची पदे भरण्याचे अधधकार जजल्हाधधकारी याींच े
अध्यक्षतखेालील सममतीस देण्यात आल े आहेत. एमबीबीएस शकै्षणणक 
अहवताधारक र्दै्यकीय अधधकारी उपलब्ध होईपयतं बीएएमएस शकै्षणणक 
अहवताधारक उमेदर्ाींराना कीं त्रा्ी पध्दतीने ननयकु्ती देण्यास मान्यता देण्यात 
आली आहे. तसेच ग्-ब मधील पदे पदोन्नतीने र् नामननदेशनाने भरण्याची 
कायवर्ाही सरुु आहे. 
 ग्-क र् ग्-ड मधील ररक्त पदे भरण्याची कायवर्ाही सरुु आहे.  
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

आिी (जज.िधाच) पांचायत सशमती अांतगचत बाांधिाम साहहत्य पुरिठा 
िरण्याचा िां ्ाट मजीतील िां ्ाटदाराला हदल्याबाबत 

  

(२) * ६९०२ श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास : सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
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(१) आर्ी (जज.र्धाव) पींचायत सममती अींतगवत रुपये ४ को्ीचे बाींधकाम 
साहहत्य परुर्ठा करण्याचा ४३ कामाींच े कीं त्रा् मजीतील कीं त्रा्दाराला हदल े
गेल्याचे हदनाींक २७ डडसेंबर, २०२० रोजी र्ा त्यासमुारास ननदशवनास आले 
असनू सदर तक्रार कीं त्रा्दार सींघ्नेनी जजल्हाधधकारी, र्धाव याींचेकड े केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीफ : (१) र् (२) सन २०१९-२०२० या वर्त्तीय र्षावत आर्ी 
जज.र्धाव पींचायत सममती अींतगवत ग्रामपींचायतीच्या कामासाठी साहहत्याचे 
परुर्ठा करण्यासाठी रुपये २५४ लक्ष इतक्या ककींमतीची ई-ननवर्दा प्रकक्रया 
सींबींधधत जजल्हा पररषदेकडून राबवर्ण्यात आली होती. सदर ननवर्दा 
प्रकक्रयेबाबत कीं त्रा्दार श्री.साईल कीं सरक्शन र् इतर याींनी हदनाींक 
२२/१२/२०२० रोजी जजल्हा पररषदेस तक्रार दाखल केली होती. सदर तक्रारीच्या 
अनषुींगाने झालेल्या चौकशीनसुार ननवर्दे प्रकक्रयेत १४ परुर्ठादार सहभागी 
होत े र् सहभागी कीं त्रा्दाराची ताींबत्रक छाननी अींती पतूवता केल्यानींतर पात्र 
कीं त्रा्दाराींना कीं त्रा् देण्यात आले. 
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

----------------- 
  
घाटघर जलविद्युत (ता.शहापूर, जज.ठाणे) प्रिल्पातील िमचचाऱयाांनी 

लॉजजांग आणण बोर्डिंगची खोटी देयिे सादर िेल्याबाबत 
  

(३) * ६४८३ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शहापरू (जज.ठाणे) तालकु्यातील घा्घर जलवर्द्यतु प्रकल्पात सन २०१६ 
मध्ये एक र्षावकरीता र्रळी येथे पा्बींधारे वर्भागाकरीता कननषठ मलवपक 
सेर्ा प्ररे्शोत्तर र्गव घेण्यात आले होत,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर प्रमशक्षण काळामध्ये प्रर्ास आणण दैननक भत्त्याची 
खो्ी देयके सादर करुन तसेच ज्या हठकाणी हे कमवचारी र्ासतव्यास होत े
तथेील काही हठकाणी अजसतत्र्ात नसलेल्या लॉजजींग आणण बोडडगंची खो्ी 
देयके सादर करुन शासनाच्या लाखो रुपयाींचा अपहार केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने शासनाच्या लाखो रुपयाींचा अपहार 
केलेल्या कमवचारी र् अधधकाऱयाींवर्रुध्द कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे.  
 सदर सेर्ा प्ररे्शोत्तर र्गव हे फक्त घा्घर जलवर्द्यतु प्रकल्पाकरीता 
नसनू, जलसींपदा वर्भागाच्या अखत्यारीतील क्षेबत्रय कायावलयातील 
कमवचाऱयाींसाठी कननषठ मलवपक सेर्ाप्ररे्शोत्तर प्रमशक्षण र्गव घेण्यात आल ेहोत.े  
(२) र् (३) सदर प्रकरणी काही प्रमशक्षणाथीनी प्रर्ास र् दैननक भत्त्याची 
देयके सादर करताना सटु्टीच्या हदर्शीचा दैननक भत्ता, प्रर्ास भत्ता देयके 
सादर करण्यात आल्याच े तसेच लॉजजींग अनजु्ञेय नसताना लॉजजींगच्या 
देयकाींची मागणी करुन प्रनतपतूी घेतल्याच े ननदशवनास आल्याने ज्या 
कमवचाऱयाींना अनजु्ञेय नसलेल्या हदर्साींचे दैननक भत्त्याचे, लॉजजींगच्या 
देयकाची रक्कम सींबींधधत कमवचाऱयाींकडून र्सलुी करण्यात आलेली आहे. 
त्यानषुींगाने सींबींधधत कमवचारी र् अधधकारी याींच्यावर्रुध्द कारर्ाई करण्यात 
येत आहे.  
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही.  

----------------- 
  
मराठिाड्यासाठी गोदािरी खोऱ यातील पाणी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(४) * ६६०८ श्री.अांबादास दानिे : हदनाांि १५ र्डसेंबर, २०२० रोजी 
सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी 
क्रमाांि २ मधील प्रश्न क्रमाांि ३४०२ ला हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत 
सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मराठर्ाडा जनता वर्कास पररषदेने दाखल केलेल्या जनहहत याधचका 
क्रमाींक १७३/२०१३ नसुार मा.उच्च न्यायालयान, मुींबई याींनी हदनाींक २३ 
सप्प े्ंबर, २०१६ रोजी धचतळे आयोगाच्या मशफारशीींची अींमलबजार्णी करण्याच े
आदेश हदल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, धचतळे आयोगाच्या मशफारशीनसुार पजश्चम र्ाहहन्या नद्यातनु 
समदु्राला तसेच गजुरातला जाणारे पाणी गोदार्री आणण तापी खोऱ यात 
र्ळवर्ण्याची मशफारस मा.उच्च न्यायालयान, मुींबई याींनी शासनास केलेली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने घेतलेल्या ननणवयानसुार १६८ अघफू पाणी गोदार्री 
खोऱ यात सोडण्यात येणार होत े त्यापकैी प्रत्यक्षात मराठर्ाड्यासाठी ककती 
पाणी उपलब्ध करुन देण्यात आल,े 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयांत पाटील : (१) नाही. 
 जनहहत याधचका क्रमाींक १७३/२०१३ च्या अनषुींगाने मा.उच्च 
न्यायालय, मुींबई याींनी हदनाींक २३ सप्प े्ंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या ननणवयामध्ये 
धचतळे आयोगाच्या मशफारशीचा उल्लेख हदसनू येत नाही. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
 मा.उच्च न्यायालयाच्या हदनाींक २३ सप्प े्ंबर, २०१६ रोजीच्या 
ननणवयामध्ये समन्र्य सममतीच्या माहे ऑगस्, २००१ च्या अहर्ालानसुार 
तापी र् गोदार्री खोऱयात पजश्चम र्ाहहनी नद्याींचे पाणी र्ळवर्णेबाबत ननदेश 
हदलेले आहे. त्यानसुार २३ प्रर्ाही र्ळण योजनाींबाबत एक र्षावच्या आत 
कायवर्ाही करणेबाबत मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी ननदेश हदलेले आहेत. 
त्यानसुार या २३ प्रर्ाही र्ळण योजनाींपकैी १२ प्रर्ाही र्ळण योजनाींची काम े
भौनतकदृष्या पणूव झालेली असनू याव्दारे १२.६६३ दलघमी (०.४४७ अघफु) 
पाणी गोदार्री खोऱयात र्ळवर्ण्यात येत आहे. ५ योजनाींची काम े
बाींधकामाधीन आहेत. १ योजनेचे काम अद्याप भसूींपादनाच्या अडचणीमळेु 
सरुु झालेले नाही. उर्वरीत ५ योजनाींना मान्यता देणेबाबतची कायवर्ाही 
प्रगतीत आहे. 
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(३) गोदार्री खोऱ यातील दषुकाळग्रसत मराठर्ाड्यासाठी र् धगरणा 
उपखोऱयासाठी कोकणामधनु पाणी र्ळवर्ण्यासाठीच्या योजनाींना तत्र्त: 
मान्यता शासनाचे सधुारीत ननणवय क्र.सींकीणव-२०१९/(७५/२०१९)जसींअ, हदनाींक 
१९/०९/२०१९ अन्र्ये देणेत आलेली आहे. यामध्ये उल्हास, र्तैरणा, नारपार र् 
दमणगींगा उपखोऱयातनू १६८ अघफू पाणी उपलब्ध होणे अपेक्षक्षत होत.े 
 पजश्चमर्ाहहनी नदी खोऱयातील (कोकण) अनतररक्त पाणी 
मराठर्ाड्यात र्ळवर्णेसाठी एकाजत्मक राज्य जल आराखड्यात अींतभूवत 
असलेल्या योजनाींचा प्राथममक अभ्यास करणेसाठी शासन ननणवय हदनाींक 
१७/०९/२०१९ अन्र्ये कायवकारी सींचालक, गोदार्री मराठर्ाडा पा्बींधारे वर्कास 
महामींडळ, औरींगाबाद याींच्या अध्यक्षतखेाली सममती गहठत करणेत आली 
आहे. सदर सममतीने त्याींचा अहर्ाल हदनाींक ३१/१०/२०१९ रोजी शासनास 
सादर केला आहे. त्यानसुार गोदार्री खोऱयात कोकणातील नार-पार, 
दमणगींगा, र्तैरणा, उल्हास नदी खोऱयातनू एकूण ८९.८५ पाणी र्ळवर्णेबाबत 
आखणी करून त्याबाबत मशफारस केली आहे. उपरोक्त पकैी २.४३ अघफू 
पाणी र्ळणाच्या पणूव/बाींधकामाधीन योजना आहेत. १५.५५ अघफू पाणी 
र्ळणाबाबत पार-गोदार्री, नदीजोड प्रकल्पाचा सवर्सतर प्रकल्प अहर्ाल 
तयार करण्यात आलेला असनू दमणगींगा-र्तैरणा-गोदार्री र्       
दमणगींगा-एकदरे-गोदार्री या दोन नदीजोड प्रकल्पाींच े सवर्सतर प्रकल्प 
अहर्ाल राषरीय जल वर्कास प्राधधकरण, नर्ी हदल्ली याींचेमाफव त तयार 
करण्यात येत आहे. ६१.८८ अघफू पाणी र्ळणाबाबतच्या योजनाींच े सरे्क्षण 
करून सवर्सतर प्रकल्प अहर्ाल तयार करणेच्या कामाच्या अींदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत कायवर्ाही प्रगतीत आहे.  
 सदर नदीजोड योजनाींचे सवर्सतर प्रकल्प अहर्ाल तयार झाल्यानींतर 
प्रत्यक्ष लाभक्षते्र ननजश्चती र् त्यानषुींगाने पाणी र्ापर ननजश्चत करणे शक्य 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

----------------- 
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भांडारा जजल्हा शासिीय रूग्णालयातील अनतदक्षता विभागात  
लागलेल्या आगीत बालिाांचा मतृ्यू र्ाल्याबाबत 

  

(५) * ६५४९ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.विलास पोतनीस, श्री.प्रसाद लाड, श्री.अांबादास दानिे, 
श्री.महादेि जानिर, श्री.सरेुश धस, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, डॉ.पररणय फुिे, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.मोहनराि 
िदम, श्री.राजेश राठोड, श्री.अशभजजत िांजारी, श्री.जयांत आसगाििर, डॉ.सधुीर 
ताांबे, श्री.ननलय नाईि, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रामननिास शसांह, श्री.सांजय दौंड, 
श्री.सदाशशि खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.शशशिाांत शश ांदे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.अरुणिािा जगताप, 
श्री.अननिेत तटिरे, श्री.अमोल शमटिरी, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, 
डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.नरेंद्र दराड े: सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भींडारा जजल्हा शासकीय रूग्णालयातील अनतदक्षता वर्भागात हदनाींक      
९ जानेर्ारी, २०२१ रोजी मशश ुकेअर यनुन्ला लागलेल्या आगीत १० नर्जात 
बालकाींचा होरपळून मतृ्य ूझाला असनू या रुग्णालयाचे फायर ऑडड् झाल े
नसल्याची बाब माहे जानेर्ारी, २०२१ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शकु्रर्ारी रात्री दहापासनू नर्जात मशश ु अनतदक्षता कक्षात 
कुणी डॉक््र कफरकले नसनू ड्यु् ीर्रील परीचाररका कक्षाला बाहेरून कडी 
लार्नू गेली असल्यामळेु आत असलेल्या काही माताींनी आरडाओरड करुनही 
बाहेरून मदत ममळू शकली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर आग दघुव् ना प्रकरणी नेमलेल्या चौकशी सममतीच्या 
अहर्ालात नर्जात मशशकुक्ष कमवचाऱयावर्ना असल्याचे नमदू केले असल्याच े
हदनाींक २१ जानेर्ारी, २०२१ रोजी र्ा त्यासमुारास ननदशवनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, या रूग्णालयात इलेक्रीमस्ी ऑडी् वर्भाग, अजग्नप्रनतबींधक 
साधने र् आपत् कालीन बाहेर जाण्याचा मागव नसनू रुग्णालयातील मसजव्हल 
सजवन याींनी उपकरणाींसाठी शासनाकड े रुपये १.२० को्ीची मागणी केली 
असता ननधी परुवर्ला गेला नाही र् अजग्नशमनासींबींधीच्या ननयमार्लीकड े
दलुवक्ष करण्यात आले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदरहू आग लागण्यामागची कारणे काय आहेत र् आगीत 
मतृ्य ूपार्लेल्या बालकाींच्या कु्ुींबबयाींना शासनाने कोणती आधथवक मदत केली 
आहे, 
(६) असल्यास, या रुग्णालयात आग ननयींत्रण र् सरुक्षा ननयमार्लीनसुार 
सरुक्षा साधने उपलब्ध करून देण्याचा प्रसतार् मींजूर झाला असतानाही ननधी 
अभार्ी त्याची अींमलबजार्णी करण्यात आली नव्हती, तसेच सदरील घ्नेची 
दखल घेऊन राज्यातील सर्वच रुग्णालयाींच े फायर ऑडड् र् इतर सरुक्षा 
ऑडड् करण्याबाबत शासनाकडून कोणती कायवर्ाही करण्यात येणार आहे, 
(७) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने सदर प्रकरणी ननषकाळजीपणा करणाऱया 
दोषी अधधकारी र् कमवचारी याींच्यावर्रुध्द कारर्ाई करुन यापढेु रूग्णालयात र् 
शाळेत अशा प्रकारच्या घ्ना घडू नयेत यादृष्ीने कोणती उपाययोजना केली 
र्ा करण्यात येत आहे, नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१) होय, हे खरे आहे. 
 जजल् हा रुग् णालय भींडारा येथील एसएनसीयमुध् ये हदनाींक ०९/०१/२०२१ 
रोजी ऑऊ्बॉनव कक्षामध् ये १० नर्जात मशश ुर् इनबॉनव कक्षामध् ये ७ नर्जात 
मशश ु दाखल होत.े यापकैी इनबॉनव यनुन्मधील ७ नर्जात मशशुींना 
र्ाचवर्ण्यात यश आले परींत ुआऊ्बॉनव यनुन् मधील १० बालकाींचा मतृ्य ू
झाला.  
(२) नाही, हे खरे नाही. 
(३) नाही, हे खरे नाही. 
(४) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
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 रुग् णालयात Fire extinguisher उपलब् ध करुन देण्यासाठी शासन 
ननणवय हदनाींक ०१ फेब्ररु्ारी, २०१८ अन्र्ये सी.सी.्ी.व्ही.साठी रुपये ४५ लक्ष 
र् फायर फाई्ीींग मसस्ीम बसवर्ण्यासाठी रुपये ९०.०० लक्ष च्या अींदाजपत्रक 
र् आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता हदली होती. 
 त्यानींतर आयकु्त आरोग्य सेर्ा याींच्या हदनाींक १०/०२/२०२१ च्या 
पत्रान्र्ये प्राप्पत झालले्या प्रसतार्ास शासन ननणवय हदनाींक २२/०२/२०२१ 
अन्र्ये आगप्रनतबींधक यींत्रणा बसवर्ण्यासाठी रुपये १,९२,९५,८४४/- ककीं मतीच्या 
अींदाजपत्रक र् आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता हदली आहे र् सन २०२१-
२०२२ च्या अथवसींकल्पीय अधधर्ेशनामध्ये रुपये १,९२,९५,८४४/- ननधी उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत प्रसतावर्त करण्यात आले आहे. 
(५) मतृ्य ूपार्लेल् याींच्या प्रत्येक कु्ुींबाला शासनाने खालीलप्रमाणे मदत हदली 
आहे. 
 १) मखु् यमींत्री ननधी रुपये १ लक्ष. 
 २) आपत् ती व् यर्स थापन रुपये ४ लक्ष. 
 ३) राज् यपाल सहायता ननधी रुपये २ लक्ष. 
 ४) प्रधानमींत्री सहायता ननधी रुपये २ लक्ष. 
(६) हे खरे नाही. 
 आयकु्त आरोग्य सेर्ा याींच्या हदनाींक १०/०२/२०२१ रोजीच्या पत्रान्र्ये 
प्राप्पत झालेल्या प्रसतार्ास शासन ननणवय हदनाींक २२/०२/२०२१ अन्र्ये 
आगप्रनतबींधक यींत्रणा बसवर्ण्यासाठी रुपये १,९२,९५,८४४/- ककीं मतीच्या 
अींदाजपत्रक र् आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता हदली आहे र् सन २०२१-
२०२२ च्या अथवसींकल्पीय अधधर्ेशनामध्ये रुपये १,९२,९५,८४४/- ननधी उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत प्रसतावर्त करण्यात आले आहे. 
(७) चौकशी केली आहे र् त् यानसुार जजल् हा शल् य धचककत् सक, र्दैयकीय 
अधधकारी याींना ननलींबबत केले आहे, कीं त्रा्ी तत् र्ार्र कायवरत असलेले 
बालरोग तज्ञ र् २ स ्ाफ नसव याींच ेसेर्ा समाप्प त करण् यात आल् या आहेत र् 
अनतररक् त जजल् हा शल् य धचककत् सक याींची बदली करण् यात आली आहे. 
 १) रुग् णालयात र् प्रा.आ. कें द्रात fire extinguisher बसवर्ण् यात 
आले र् त् याव्दारे आगीर्र प्रनतबींधात् मक उपाय करण् यात येतात.  
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 २) नर्ीन बाींधकाम होणाऱ या रुग् णालयात Fire NOC र् इतर 
Statutory NOC असल् यामशर्ाय हस ताींतरीत होणार नाही याची दक्षता 
घेण् याच् या सचूना देण् यात आलेल् या आहेत. 
 ३) सर्व रुग् णालयाच ेआणण प्रा.आ. कें द्राचे फायर ऑडड् करण् याबाबत 
आणण इलेक् रीक ऑडड् करण् याबाबत सर्व स तरार्रुन कायवर्ाही सरुु आहे. 
सदर ऑडड् नसुार सा.बा. वर्भागामाफव त अींदाजपत्रके जजल् हास तरार्रुन तयार 
करुन जजल् हा ननयोजन सममतीला प्रस तार् ननधी उपलब् धतसेाठी सादर 
करण् यात येत आहेत. सर्व जजल् हाधधकाऱ याींना जजल् हा ननयोजन सममतीमधनू 
ननधी उपलब् ध करुन देण् याबाबत कळवर्ण् यात आल ेआहे. 
 ४) रुग् णालयात फायर रीलील घेण् यात येत आहेत. 
 सर्व रुग् णाींलयाचे फायर ऑडड्, Structure Audit, Electric Audit, 
Mock Drill, Fire NOC प्राप्प त करुन घेणेबाबत कायवर्ाही सरुु आहे. 
 ----------------- 
  

राज्यात बालवििाहाच्या प्रमाणामध्ये िाढ र्ाल्याबाबत 
  

(६) * ६३४३ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
डॉ.पररणय फुिे, श्री.सदाशशि खोत, श्री.महादेि जानिर, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरिर, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.विनायिराि मेटे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपस,े श्री.मोहनराि िदम, 
श्री.राजेश राठोड, श्री.जयांत आसगाििर, डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िजाहत शमर्ाच : 
हदनाांि १५ र्डसेंबर, २०२० रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या 
अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ११ मधील प्रश्न क्रमाांि ४८२४ ला 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय महहला ि बालवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कोरोना महामारीच्या काळात महहला र् बालवर्कास वर्भागाने 
माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये र्ा त्यादरम्यान जाहीर केलेल्या आकडरे्ारीनसुार 
बालवर्र्ाहाच्या घ्नाींमध्ये सन २०२०-२०२१ मध्ये माहे एवप्रल, २०२० त े 
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ऑगस्, २०२० यादरम्यान सन २०१९-२०२० च्या तलुनेत बालवर्र्ाह 
घ्नाींमध्ये र्ाढ झाल्याच े ननदशवनास आले असनू शासकीय यींत्रणेने 
नोंदर्लेल्या घ्नाींपेक्षा अधधक घ्ना घडल्याबाबतचा तज्ञाींचा अहर्ाल अप्राप्पत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नाींदेड जजल््यात चाईल्ड लाईन या सींसथेने एका १५ र्षीय 
मलुीचा बालवर्र्ाह रोखल्याची घ्ना माहे डडसेंबर, २०२० मध्ये र्ा 
त्यादरम्यान ननदशवनास आली असनू र्ामशम जजल््यातील ग्रामीण भागात 
बालवर्र्ाहाींचे र्ाढत े प्रमाण लक्षात घेता सदर प्रकरणाकड े ग्रामसेर्क र् 
गार्च्या पा्ीलाींचे दलुवक्ष होत असल्याची बाब माहे जानेर्ारी, २०२१ च्या 
पहहल्या सप्पताहात ननदशवनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने बालवर्र्ाह रोखण्याबाबत तसेच तज्ञाींचा 
अहर्ाल प्राप्पत होण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१) राज्यात कोरोना महामारीच्या काळात 
सन २०२०-२०२१ मध्ये माहे एवप्रल, २०२० त ेऑगस्, २०२० यादरम्यान सन 
२०१९-२०२० च्या तलुनेत बालवर्र्ाह घ्नाींमध्ये र्ाढ झालेली आहे. तथावप, 
शासकीय यींत्रणेने नोंदवर्लेल्या घ्नाींपेक्षा अधधक घ्ना घडल्याबाबतचा 
तज्ञाींचा अहर्ाल अप्राप्पत आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. हदनाींक २१/१२/२०२० रोजी नाींदेड जजल््यात चाईल्ड 
लाईन या सींसथेने एका १५ र्षीय मलुीचा बालवर्र्ाह रोखला आहे. 
 र्ामशम जजल््यातील सींबींधधत गार्ातील ग्रामसेर्क तथा बालवर्र्ाह 
प्रनतबींध अधधकारी, आणण सींबींधधत गार्ाचे पोलीस पा्ील याींनी बालवर्र्ाह 
प्रनतबींध कायद्याींतगवत प्रचार प्रमसध्दी पडताळणी आणण बालवर्र्ाह होत 
असल्यास कायवर्ाही करणे अपेक्षक्षत असताना जोपयतं जजल्हा महहला र् 
बालवर्कास अधधकारी कायावलयाकडून कायवर्ाहीसाठी त्या गार्ात पथक गेलेले 
नाही तो पयतं ग्रामसेर्क ककीं र्ा पोलीस पा्ील हे या प्रकरणी अनमभज्ञ 
असतात असे या जजल््यात ननदशवनास आलेले आहे. 
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(३) बालवर्र्ाह रोखण्याकरीता बालवर्र्ाह प्रनतबींध अधधननयम, २००६ या 
कायद्याची प्रभार्ी अींमलबजार्णी व्हार्ी याकरीता जजल्हा बाल सींरक्षण कक्ष, 
समपुदेशक, सींरक्षण अधधकारी याींचेमाफव त ग्रामीण भागात एकूण ६९८ गार् 
बाल सींरक्षण सममती र् ६ तालकु्यात तालकुा बाल सींरक्षण सममतीची सथापना 
करण्यात आली आहे. जजल्हाधधकारी, र्ामशम याींच्या अध्यक्षतखेाली हदनाींक 
२८/१/२०२१ रोजीच्या जजल्हा बाल सींरक्षण सममतीच्या बठैकीमध्ये त्याींनी 
हदलेल्या ननदेशानसुार बालवर्र्ाह प्रनतबींध अधधननयमाची प्रभार्ी 
अींमलबजार्णीकरीता अींगणर्ाडी सेवर्का, आशा र्कव र, ग्रामसेर्क इत्यादीच े
प्रमशक्षण र् कायवशाळा आयोजजत करणेबाबत सधूचत करण्यात आले आहे. 
याकरीता सर्व सींबींधधत यींत्रणाींनी आपले सतरार्र प्रचार र् प्रमसध्दी करणेबाबत 
ननदेश देण्यात आले. तसेच ग्रामसतरार्र प्रत्येक ग्रामपींचायतीमध्ये बालवर्र्ाह 
प्रनतबींध अधधकारी याींचे फलक दशवननय भागात लार्ण्याबाबत उपमखु्य 
कायवकारी अधधकारी, पींचायत र् ग्वर्कास अधधकारी याींनी आर्श्यक ती 
कायवर्ाही करणेबाबत ननदेश देण्यात आले आहेत. याव्यनतररक्त लग्न पबत्रका 
छपाई करणारे, वप्र ी्ं ीींग प्रेस, ररती ररर्ाजानसुार लग्न लार्नू देणारे भ्जी, 
भींतजेी, मौलाना, मींडप डकेोरेशन, र्ाजींत्री याींनी लग्नापरू्ी र्धू र्राच्या र्याची 
पडताळणी करार्ी अशी प्रचार प्रमसध्दी आणण बाल कल्याणासाठी काम 
करणाऱया सर्यींसेर्ी सींसथा र् सींबींधधत शासकीय यींत्रणा याींना ननमींबत्रत करुन 
त्याींचेर्र जबाबदारी ननजश्चत करण्यात आली आहे. तसेच बालवर्र्ाह 
रोखण्याबाबत महावर्द्यालय, शाळा, समाजकायव महावर्द्यालय, बस सथानक, 
र्तृ्तपत्र इत्यादी हठकाणी प्रचार प्रमसध्दी करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

मराठी प्िाररतेच ेजनि ि दपचणिार आचायच बाळशास््ी 
 जाांभेिर याांच्या स्मारिाच्या िामाबाबत 

  

(७) * ६८२७ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, 
डॉ.पररणय फुिे, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय उप मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मराठी पत्रकाररतचेे जनक र् दपवणकार आचायव बाळशासत्री जाींभकेर 
याींच्या समारकाच्या कामाची मींजुरी जजल्हा र्ावषवक योजनेतनू मा.वर्त्त मींत्री 
याींनी हदली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जजल्हा ननयोजन सममतीमध्ये ननधीची कमतरता असल्याने 
तसेच दपवणकार आचायव बाळशासत्री जाींभेकर याींच े समारक उच्च दजावच े
करार्याचे असल्याने जजल्हा ननयोजन सममती ऐर्जी राज्यसतरीय समारक 
ननधीमधून ननधी घेण्याबाबत मींजुरी देऊन ननधी उपलब्ध करार्ा अशी मागणी 
सथाननक लोकप्रनतननधीींनी ननर्ेदनाव्दारे मा.वर्त्त मींत्री याींना केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू समारकाचे काम 
राज्यसतरीय समारक ननधीमधून करण्याबाबत कोणता ननणवय घेतला र्ा 
घेण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अजजत पिार : (१), (२), (३) र् (४) दपवणकार आचायव बाळशासत्री जाींभेकर 
याचे समारक दरुुसतीचे कामकाज त्र्रीत करण्याच्या सचूना जजल्हाधधकारी, 
मस ींधुदगुव याींना देण्यात आलेल्या आहेत. त्यानषुींगाने जजल्हाधधकारी, मस ींधुदगुव 
याींनी राज्यसतरार्रुन ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाकड े प्रसतार् 
सादर केलेला आहे. 

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

शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रुग्णालय, नागपूर  
याांच्यािरीता ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(८) * ६७८३ श्री.अशभजजत िांजारी, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.मोहनराि िदम, श्री.जयांत आसगाििर, 
श्री.राजेश राठोड : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) नागपरू येथील शासकीय र्दै्यकीय महावर्द्यालय र् रुग्णालयाींमध्ये 
यार्षी हहरक महोत्सर् साजरा होत असनू त्याननममत्ताने सन २०२१-२०२२ 
मध्ये वर्वर्ध कायवक्रमाच े आयोजन करुन रुग्णालयातील वर्कास कामे 
करण्यात येणार आहेत तसेच सपाईन ॲण्ड सपो्स सव से्ं र उभारण्यात येणार 
असल्याचे माहे जानेर्ारी, २०२१ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती 
कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
   
श्री.अशमत विलासराि देशमखु : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही 

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

पालघर जजल्हा पररषदेत अनुिां पा भरतीत गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 
  

(९) * ६९४० श्री.सरेुश धस : हदनाांि १५ र्डसेंबर, २०२० रोजी सभागहृाच्या 
पटलािर ठेिण्यात आलले्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ११ 
मधील प्रश्न क्रमाांि ५४६१ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर जजल्हा पररषदेत सन २०१७ मध्ये कोणतीही सरळ सेर्ा भरती 
नसताना वर्त्त वर्भाग र् सामान्य प्रशासन वर्भागाच्या सचूना वर्चारात न 
घेता अनकुीं पा तत्र्ार्रील ४४ पदाींची तर १०% ग्रामपींचायत कमवचारी 
भरतीमध्ये २३ अनतररक्त पदाींची भरती केल्याने या भरतीमध्ये अननयममतता 
झाल्याचे मसध्द झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनकुीं पा भरती करीत असताना जजल्हा पररषदेकडून 
उमेदर्ाराींच्या याद्या ्या ज्येषठतनेसुार अींनतम करण्यात आल्या नव्हत्या, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, अनकुीं पा भरती केलेल्या ज्या उमेदर्ाराींनी वर्हहत मदुतीत   
अजव सादर केले नव्हत ेअशा उमेदर्ाराींचा वर्लींब क्षमावपत करण्याचा प्रसतार् 
मखु्य कायवकारी अधधकारी, जजल्हा पररषद, पालघर याींनी वर्भागीय आयकु्त, 
कोकण वर्भाग याींना सादर केला असनू तो मान्य करण्यात आला आहे   
काय, 
(४) तसेच, अनकुीं पा भरती वर्षयी सर्तींत्र वर्भागीय चौकशी प्रसतावर्त 
करण्यात आलेली कायवर्ाही पणूव झाली आहे काय र् त्याबाबतची सद्य:जसथती 
काय आहे, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीफ : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय, वर्भागीय आयकु्त कायावलयाने सधुाररत प्रसतार् सादर करण्याच्या 
मखु्य कायवकारी अधधकारी, जजल्हा पररषद, पालघर याींना सचूना हदलेल्या 
आहेत. 
(४) प्रसततु प्रकरणास जबाबदार असलेले कननषठ प्रशासन अधधकारी श्री.प्रमोद 
भासकररार् कहू र् र्ररषठ सहाय्यक श्री.रमेश दत्तात्रय पर्ार याींची वर्भागीय 
आयकु्त कोकण वर्भाग याींचेसतरार्र वर्भागीय चौकशी सरुु आहे. 
(५) होय. 
 सदरची बाब न्यायप्रवर्ष् असनू मा.उच्च न्यायालयाच्या 
आदेशाप्रमाणे पढुील कायवर्ाही सरुु आहे. 
(६) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 

----------------- 
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पांढरपूर (जज.सोलापूर) तालुक् यातील आषाढी या्ा सोहळयासाठी  
पालखी मागाचिरील ग्रामपांचायतीांना विशषे ननधी देण्याबाबत 

  

(१०) * ७२५७ श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.नागोराि गाणार, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पींढरपरू (जज.सोलापरू) तालकु् यातील आषाढी यात्रा सोहळयासाठी पालखी 
मागावर्रील ग्रामपींचायतीींना वर्शषे ननधी हदला जातो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सद्यःजसथतीत ६३ ग्रामपींचायतीींना हदला जाणारा रुपये २ 
को्ी ४५ लाख इतका ननधी अद्यापही न ममळाल् याने ग्रामपींचायतीींची आधथवक 
ननयोजनाअभार्ी वर्कास कामे होत नसल् याच ेमाहे जानेर्ारी, २०२१ मध्ये र्ा 
त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन चौकशीच्या अनषुींगाने 
सींबींधधताींना तात् काळ ननधी वर्तररत करण् याचे आदेश देण्याबाबत कोणती 
कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीफ : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) याप्रकरणी शासनाच्या हदनाींक २६/२/२०२१ रोजीच्या शासन ननणवयान्र्ये 
ननधी वर्तररत करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

----------------- 
  
विदभच ि मराठिाडा येथील मागास भागाचा अनुशषे दरू िरण्याबाबत 

  

(११) * ७४२१ श्री.राजेश राठोड, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.िजाहत शमर्ाच, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.अशभजजत िांजारी, श्री.जयांत आसगाििर, श्री.मोहनराि िदम : 
सन्माननीय उप मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) वर्दभव र् मराठर्ाड्याच्या वर्कासासाठी केर्ळ ५० ्क्के ननधी वर्तररत 
करण्यात आल्यामळेु येथील अनशुषेाचा प्रश्न गींभीर झाला असल्याचे माहे 
डडसेंबर, २०२० मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, वर्दभव र् मराठर्ाडा येथील मागास भागाचा अनशुषे दरू 
करण्यासाठी सथापन झालेल्या वर्दभव वर्कास मींडळाला शासन मदुतर्ाढ देत 
नसनू इतर वर्भागाींपेक्षा वर्दभव हा मस ींचन, रसत,े कृषी पींपाचे ऊजीकरण र् 
वर्जेचा र्ापर इत्यादी प्रमखु क्षते्रात मागे असल्याचे ननदशवनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय,  
(३) तसेच, शकै्षणणक, आधथवक र् सामाजजकदृष्या मागास असनू मराठर्ाडा 
वर्भागाचा अनशुषे पणूव झालेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, वर्दभव र् मराठर्ाडा वर्कास मींडळाींचे पनुगवठन करण्याबाबतचा 
प्रसतार् शासनाच्या वर्चाराधीन असनू त्याची सद्य:जसथती काय आहे र् 
याबाबत कोणता ननणवय घेतला र् त्यानषुींगाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अजजत पिार : (१) आधथवक र्षव २०२०-२०२१ मध्ये “कोवर्ड-१९” वर्षाणूच्या 
प्रादभुावर्ामळेु उद् भर्लेल्या अप्रत्यामशत पररजसथतीत अत्यींत कमी महसलू 
प्राप्पत होत असल्याने राज्यसतरीय योजनाींतगवत सार्वजननक आरोग्य वर्भाग, 
र्दै्यकीय मशक्षण र् औषधीद्रव्ये वर्भाग, अन्न र् नागरी परुर्ठा र् मदत र् 
पनुर्वसन वर्भाग या प्राधान्यक्रम हदलेल्या ५ प्रशासकीय वर्भाग र्गळता इतर 
सर्व प्रशासकीय वर्भागाकरीता कायवक्रम खचव अींतगवत ननधीपकैी फक्त ३३% 
पयतं ननधी उपलब्ध करण्याचा ननणवय घेण्यात आला होता. तथावप, 
राज्याच्या आधथवक जसथतीला पनु्हा चालना देण्यासाठी रोजगार ननममवती र् 
मत्ता ननममवतीस चालना देणे र् अथवव्यर्सथा पनु्हा रूळार्र आणण्यासाठी 
ननधी अपरुा पडू नये याकरीता भाींडर्ली खचव करणारे १७ प्रशासकीय 
वर्भागाकरीता त्याींच्याकडील भाींडर्ली लेखाशीषांतगवत सन २०२०-२०२१ साठी 
३३% मयावदा र्ाढर्नू ७५% पयतं अथवसींकल्पीय ननयतव्यय उपलब्ध करून 
देण्यात आलेला आहे. यामशर्ाय आमदार सथाननक वर्कास ननधी अींतगवत 



19 

१००% ननधी वर्तररत करण्यात आलेला आहे. तसेच, जजल्हा र्ावषवक योजना 
(सर्वसाधारण/अनसुधूचत जाती/अनसुधूचत जमाती घ्क कायवक्रम) या 
अींतगवतचा ननधी १००% वर्तरणास मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
(२), (३) र् (४) वर्दभव, मराठर्ाडा र् उर्वररत महाराषर वर्कास मींडळाींचा 
कालार्धी हदनाींक ३० एवप्रल, २०२० रोजी सींपषु्ात आला असल्याने या 
तीनही वर्कास मींडळाींचे पनुगवठण करण्याबाबतचा प्रसतार् सध्या शासनाच्या 
वर्चाराधीन आहे. तसेच, ननदेशाींक र् अनशुषे सममतीने माहे माचव, १९९४ चा 
दशववर्लेल्या वर्त्तीय अनशुषेाचे ननमुवलन करण्यात आले आहे.  
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

मुांबई येथील िर चिुिेधगरी िरणाऱया बनािट  
िां पन्या ि दोषीांविरुध्द िारिाई िरण्याबाबत 

  

(१२) * ६९५९ श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय उप मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई येथे ३० बनार्् कीं पन्या सथापन करून या कीं पन्याींनी र्सत ूर् सेर्ा 
कराचे रुपये १८५ को्ी बडुवर्ल्याच े माहे जानेर्ारी, २०२१ मध्ये र्ा 
त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी हदलीपकुमार ह्बरेर्ाल याींस मालाड येथून माहे 
डडसेंबर, २०२० मध्ये र्ा त्यादरम्यान अ्क करण्यात आली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने कर चुकरे्धगरी करणाऱया बनार्् कीं पन्या 
र् दोषीींवर्रुध्द कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अजजत पिार : (१) होय, र्सत ू र् सेर्ाकर वर्भागाकडून करण्यात येत 
असलेल्या अन्रे्षण कायवर्ाही दरम्यान आरोपी श्री.हदलीपकुमार ह्बरेर्ाल 
याींच्या सर्त:च्या नार्े चार कीं पन्या/फमव असल्याच े हदसनू आले. सदर 
कीं पन्या/फमव मध्ये आरोपी श्री.हदलीपकुमार ह्बरेर्ाल याींची पत्नी श्रीमती 



20 

वप्रती ह्बरेर्ाल या सींचालक/मालक (प्रोप्राय्र) असल्याचे हदसनू आले तसेच, 
श्री.हदलीपकुमार ह्बरेर्ाल याींच्याव्दारे सींचामलत इतर २६ फमव र्सत ू र् 
सेर्ाकर कायद्याींतगवत नोंदीत असल्याचे आढळून आले आहे. उक्त अन्रे्षण 
दरम्यान आरोपी श्री.हदलीपकुमार ह्बरेर्ाल याींनी सदर ३० कीं पन्या/फमव सर्त: 
सींसथावपत/सींचामलत केल्या असल्याचे हदसनू आले आहे. आरोपी श्री 
हदलीपकुमार ह्बरेर्ाल याींनी अशा ३० कीं पन्या/फमवव्दारे र्सत ू र् सेर्ाकर 
अधधननयमाींतगवत नोंदणी घेऊन प्रत्यक्ष र्सत ूर् सेर्ा याींची कोणतीही देर्ाण 
घेर्ाण न करता बनार्् बबजके हदली असल्याचे उघड झाले आहे. सदर 
बनार्् वर्क्री बबजकाच्या आधारे आरोपी श्री.हदलीपकुमार ह्बरेर्ाल याने 
रुपये १८५ को्ी एर्ढ्या रक्कमेचा इनपु्  ्ॅक्स के्रडड्चा लाभ इतराींना 
पोहचवर्ल्याचेही उघड झाल ेआहे. 
(२) श्री.हदलीपकुमार ह्बरेर्ाल या आरोपीस हदनाींक २३/११/२०२० रोजी अ्क 
करण्यात आली आहे. 
(३) होय, र्सत ूर् सेर्ाकर वर्भागाच्या अन्रे्षण शाखेकडून सदर प्रकरणाचे 
अन्रे्षण सरुु असनू आता पयतं मदु्दा क्र.१ र् २ मध्ये नमदू कायवर्ाही 
करण्यात आली आहे. तसेच रुपये १०.१० को्ी इतक्या रकमेची र्सलुी केली 
आहे. 
(४) दोषीींर्र कायवर्ाहीमध्ये वर्लींब झालेला नाही. 
 

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

राज्यातील शासिीय रुग्णालयात िैद्यिीय अधधिारी याांना  
िायमस्िरूपी ननयुक्त्या देण्याबाबत 

  

(१३) * ६३५४ श्री.प्रसाद लाड, श्री.सदाशशि खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर, 
श्री.महादेि जानिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.रामदास आांबटिर, डॉ.पररणय फुिे, 
श्री.जयांत पाटील, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.ननलय 
नाईि : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) राज्यातील वर्वर्ध शासकीय रुग्णालयात ४८० र्दै्यकीय अधधकारी हे 
सथायी पदार्र तात्परुत्या सर्रूपात ननयकु्तीर्र असनू या रुग्णालयातील 
अपघात वर्भाग, प्रशासन को व् कॉल अशा जबाबदाऱया पार पाडत असतानाही 
या डॉक््राींना सेरे्त कायमसर्रूपी ननयकु्त करण्यात आलेले नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, शासकीय र्दै्यकीय महावर्द्यालय र् सींलजग्नत रुग्णालयाच्या 
आसथापनेर्रील र्दै्यकीय अधधकारी या पदार्र ननयकु्त करण्याचा अधधकार 
महावर्द्यालयाच्या अधधषठात्याींना असनू त्यानसुार त्याींच्यामाफव त या पदार्र 
ननयकु्त्या केल्या जातात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सथायी पदार्र तात्परुत्या सर्रुपात ननयकु्त करण्यात 
आल्यानींतर काम र् अनभुर्ाच्या अनषुींगाने सदर र्दै्यकीय अधधकाऱयाींची 
कायमसर्रूपी ननयकु्ती होत नसल्याने त्याींनी मा.मखु्यमींत्री मा.सार्वजननक 
आरोग्य मींत्री र् मा.र्दै्यकीय मशक्षण मींत्री याींना ननर्ेदन हदले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अनभुर् असनूही कायमसर्रूपी डॉक््राींपेक्षा ममळणारा कमी 
पगार तसेच कोणतहेी भत्त े र् अन्य सर्लती हदल्या जात नसल्यामळेु 
त्याींच्यात असींतोष पसरला असनू त्याींनी हदनाींक १ जानेर्ारी, २०२१ 
रोजीपासनू पढुील आठ हदर्स काळ्या कफती लार्नू काम करण्याचा र् हदनाींक 
११ जानेर्ारी, २०२१ रोजी काम बींद आींदोलन करण्याचा इशारा हदला होता, हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर र्दै्यकीय अधधकारी याींना कायमसर्रूपी ननयकु्त्या न 
देण्याची सर्वसाधारण कारणे काय आहेत, 
(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने उपरोक्त ४८० र्दै्यकीय अधधकारी याींना 
सथायी पदार्र कायमसर्रूपी ननयकु्त्या देण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा 
करण्यात येत आहे, नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.अशमत विलासराि देशमखु : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) र्दै्यकीय अधधकारी पदार्र तात्परुत्या ननयकु्त्या करण्याचा अधधकार 
त्या-त्या र्दै्यकीय महावर्द्यालयाचे अधधषठाता याींच्या अध्यक्षतखेालील 
वर्भागीय ननर्ड मींडळास आहेत. 
(३) खरे आहे. 
(४) अींशत: खरे आहे. 
(५) तात्परुत्या सेर्ा ननयममत करण्याबाबत मा.सर्ोच्च न्यायालय तसेच 
मा.उच्च न्यायालयाींनी वर्वर्ध प्रकरणात पाररत केलेल्या न्याय ननणवयानसुार 
प्रसथावपत झालेल्या र्धैाननक ननबधंामळेु र्दै्यकीय अधधकाऱयाींना सेरे्त 
कायम करण्यासींदभावत अडचणी आहेत. 
(६) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

राज्यात िोरोनाची साथ ननयां्णात आणण्यासाठी  
िराियाच्या लसीिरणाबाबत 

  

(१४) * ६५६३ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, डॉ.िजाहत 
शमर्ाच, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.राजेश राठोड, श्री.मोहनराि 
िदम, श्री.अशभजजत िांजारी, श्री.जयांत आसगाििर : सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात माहे माचव, २०२० त े हदनाींक १५ जानेर्ारी, २०२१ पयतं ककती 
कोरोनाबाधधत रुग्ण आढळले, त्यापकैी ककती रुग्ण कोरोनामकु्त झाले, ककती 
कोरोनाबाधधताींचा मतृ्य ूझाला र् ककती कोरोना रुग्णाींर्र उपचार सरुु आहेत, 
(२) असल्यास, कें द्र शासनाने कोरोना प्रादभुावर् रोखण्यासाठी सर्व राज्यात 
कोरोना लसीकरणाची परर्ानगी हदल्याचे माहे डडसेंबर, २०२० मध्ये र्ा 
त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या लसीची पररणामकारकता र् सरुक्षक्षतता मसध्द होण्याआधीच 
नतला मान्यता हदली असनू लसीच्या उपयकु्ततचे्या दाव्याींची तपासणी वर्वर्ध 
पातळ्याींर्र होणे, औषध क्षते्रातील सींसथाींना नर्ीन औषध/लसीचे प्रबींध सादर 
करणे र् त्यानींतर त्या क्षेत्रातील तज्ञाींकडून त्याची छाननी होणे आदी प्रकक्रया 
या लसीबाबत पणूवत्र्ास गेल्या नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपचार करणाऱया डॉक््राींच्या मागवदशवनाखाली ्ासक 
फोसवसारखी यींत्रणा तयार करून लसीकरणानींतर दषुपररणाम झाल्यास 
उपचाराची परू्वतयारी करण्यात आली आहे काय तसेच, कोरोनाची बनार्् लस 
देखील बाजारात येण्याची शक्यता असनू त्यार्र ननयींत्रण ठेर्ण्याकरीता 
शासनाने कोणती उपाययोजना केली आहे, 
(५) असल्यास, राज्यात सर्ांना मोफत लसीकरण देण्याबाबत मागणी होत 
आहे त्यानसुार कोणता ननणवय घेण्यात आला आहे, 
(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने कोरोना लसीकरण करण्यासाठी कोणत े
ननयोजन केल े र्ा करण्यात येत आहे, नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१) राज्यात माचव, २०२० त े हदनाींक १५ जानेर्ारी, २०२१ 
पयतं कोवर्ड-१९ च े एकूण १९,८४,७६८ रुग्ण आढळले, त्यापकैी १८,८१,०८८ 
रुग्ण कोवर्ड मकु्त झाले असनू एकूण ५०,३३६ रुग्णाींचा या आजारामळेु मतृ्य ू
झाला आहे. हदनाींक १५ जानेर्ारी, २०२१ रोजी राज्यात ५२,१५२ रुग्णाींर्र 
उपचार सरुु होत.े  
(२) होय, हे खरे आहे.  
(३) हे खरे नाही. 
 कोवर्ड-१९ लसीकरणासाठी राषरीय तज्ञ चमनेु (NEGVAC) 
ठरवर्ल्याप्रमाणे र् कें द्र शासनाच्या मागवदशवक सचूनेनसुार कोवर्ड-१९ लस 
पररणामकारक र् सरुक्षक्षत असल्याचे नमदू केले आहे. 
(४) होय. 
 दषुपररणामाच्या उपचाराची परू्व तयारी केली आहे. लसीकरण सत्राच्या 
हठकाणी लसीकरणानींतरची प्रनतकूल घ्ना घडल्यास त्र्ररत उपचाराींसाठी 
Anaphylactic Kit र् AEFI Management Kits उपलब्ध आहेत, 
सद्य:जसथतीत केर्ळ कें द्र शासनाकडून परुर्ठा होणाऱया लसीव्दारे लसीकरण 
करण्यात येत आहे. 
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(५) सद्य:जसथतीत शासकीय आरोग्य सींसथामध्ये मोफत लसीकरण करण्यात 
येत आहे. 
(६) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

औरांगाबाद ि लातूर येथील शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि 
रुग्णालयातील ररक्त पदे भरणेबाबत 

  

(१५) * ६४७२ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी : 
सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद येथील शासकीय र्दै्यकीय महावर्द्यालय र् रुग्णालय (घा्ी) 
ची सथापना सन १९५६ मध्ये झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर र्दै्यकीय महावर्द्यालय र् रुग्णालयात र्गव-१ त ेर्गव-४ 
ची मींजूर पदे २३०० असनू भरलेली पदे १७२५ तर ररक्त पदे ५७५ आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अनतवर्शषेोपचार रुग्णालय, औरींगाबाद येथील ग्-अ त ेग्-ड 
ची २१९ पदे र् शासकीय र्दै्यकीय महावर्द्यालय, लातरू येथे २२३ पदास 
हदनाींक ८ जानेर्ारी, २०२१ रोजीच्या शासन आदेशान्र्ये मान्यता हदली, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, औरींगाबाद येथील शासकीय र्दै्यकीय महावर्द्यालय अींतगवत 
शासकीय ककव रोग रुग्णालयात ग्-अ त े ग्-ड च्या ३६० पदाींना हदनाींक      
६ जानेर्ारी, २०२१ च्या मींबत्रमींडळ बठैकीत मान्यता हदली, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने सदर रुग्णालयातील मींजूर असलेली ररक्त 
पदे भरण्याबाबत तसेच सर्तींत्र लेखाशीषव करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली 
र्ा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.अशमत विलासराि देशमखु : (१) होय. 
(२) शासकीय र्दै्यकीय महावर्द्यालय र् रुग्णालय, औरींगाबाद या 
सींसथेमधील मींजूर २२०७ पदाींपकैी १३३९ पदे भरलेली असनू ८६८ पदे ररक्त 
आहेत.  
(३) होय. 
(४) होय.  
(५) र् (६) शासकीय र्दै्यकीय महावर्द्यालय र् रुग्णालय, औरींगाबाद या 
सींसथेतील ररक्त पदे भरण्याची कायवर्ाही सरुु आहे. तसेच अनतवर्शषेोपचार 
रुग्णालय, औरींगाबाद करीता सर्तींत्र लेखाशीषव मींजूर करण्याची बाब 
वर्चाराधीन आहे. 

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

िैद्यिीय शशक्षण आणण सांशोधन सांचालनालयािडे  
औषध वितरिाांची देयिे प्रलांबबत असल् याबाबत 

  

(१६) * ७४८४ श्री.रणजजतशसांह मोहहत-ेपाटील, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, 
श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रशाांत पररचारि, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.रामदास आांबटिर, डॉ.पररणय फुिे : 
सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) शासनाच्या खरेदी र् वर्क्री कक्षाकडून आलेल्या मागणीनसुार र्दै्यकीय 
मशक्षण आणण सींशोधन सींचालनालयाकडून (डीएमईआर) सन २०१९-२०२० 
मध्ये कोट्यर्धीींची औषधे ननवर्दा प्रकक्रयेतनू वर्तरकाींकडून खरेदी करण्यात 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील शासकीय रुग्णालयाींना औषध परुर्ठा करणाऱया 
औषध वर्तरकाींची रुपये १०३ को्ीींची रक्कम शासनाकड े प्रलींबबत असनू 
सदरहू औषधाींची कोट्यर्धीची देयके मींजूर करण्यात न आल्याने राज्यातील 
१०० पके्षा अधधक औषध वर्तरकाींनी शासनाला होणारे औषध वर्तरण 
थाींबवर्ले असनू नर्ीन ननवर्दा प्रकक्रयेत सहभागी न होण्याचा ननणवय घेतला 
असल्याचे हदनाींक १४ डडसेंबर, २०२० रोजी र्ा त्यासमुारास ननदशवनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने औषधाींची देयके मींजूर करण्याबाबत 
कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशमत विलासराि देशमखु : (१) हे खरे नाही. 
 सार्वजननक आरोग्य वर्भाग शासन ननणवय हदनाींक २६/०७/२०१७ नसुार 
औषधे र् तद्नषुींधगक बाबीींची खरेदी र् वर्तरण हाफककन जीर् औषध ननमावण 
महामींडळ, मुींबई याींच्याकडून करण्यात येत.े 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सन २०१९-२०२० या वर्त्तीय र्षावमध्ये हाफककन महामींडळाने परुर्ठा 
केलेली औषधे र् सींचालनालयास प्रत्यक्ष प्राप्पत झालेली औषधी याबाबत 
सींचालनालय र् हाफककन महामींडळ याींच्यासतरार्र सींयकु्त छाननी सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

राज्यातील िलािांताांना िधृ्दापिाळात ननिजृत्तिेतन देण्याबाबत 
  

(१७) * ७०७५ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.ननलय नाईि, 
श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.सदाशशि खोत, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास, श्री.रामदास आांबटिर, डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय साांस् िृनति िायच 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कलेर्र उदरननर्ावह करणाऱ या र्धृ्द कलार्ींताींना ननर्जृत्तरे्तन 
देण्याचे शासनाचे धोरण असतानाही मागील ३ र्षावत लाभार्थयांची सींख्या 
मोठ्या प्रमाणात कमी असल्याची बाब हदनाींक २० डडसेंबर, २०२० रोजी र्ा 
त्यासमुारास ननदशवनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, परेुशा प्रमसध्दीअभार्ी तसेच ककचक् प्रकक्रयेमळेु कायवरत 
असलेल्या वर्शषे ननर्ड सममतीकड े प्रत्येक र्षी कमी प्रमाणात अजव प्राप्पत 
होत असल्याचे आढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, ठाणे जजल््यात मागील ३ र्षांत फक्त ५१ र्धृ्द कलार्ींताींना 
आधथवक मदत देण्यात आल्याचे ननदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकक्रया सलुभ करुन जासतीत जासत र्धृ्द कलार्ींताींना 
या योजनेचा लाभ ममळण्याबाबत र् सदर योजना प्रभार्ीपणे राबवर्ण्याबाबत 
शासनाने कोणती उपाययोजना केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशमत विलासराि देशमखु : (१) र् (२) हे खरे नाही. 
 राज्यातील सन्मानाथी र्धृ्द साहहजत्यक र् कलार्ींत मानधन 
योजनेंतगवत डडसेंबर, २०२० पयतंचे समुारे २८,००० पात्र सन्मानाथी र्धृ्द 
साहहजत्यक र् कलार्ींताींना मानधन अदा करण्यात आलेले आहे. पयव् न र् 
साींसकृनतक कायव वर्भाग, शासन ननणवय, हदनाींक ९ सप्प े्ंबर, २०१९ अन्र्ये 
सन्मानाथी र्धृ्द साहहजत्यक र् कलार्ींत मानधनात दीडप् र्ाढ करण्यात 
आली असनू प्रनतर्षी प्रनतजजल्हा सन्मानाथी ननर्ड इष्ाींक ६० र्रुन १०० 
इतका करण्यात आलेला आहे.  
 या योजनेंतगवत सींबींधधत जजल्हासतरीय ननर्ड सममती वर्षयाींककत 
मानधनास पात्र ठरणाऱया र्धृ्द साहहजत्यक र् कलाकार याींची ननर्ड करीत 
असत.े 
(३) र् (४) होय, हे खरे आहे. 
 ठाणे जजल््यात सदर योजनेक रीता सन्मानाथी र्धृ्द साहहजत्यक र् 
कलाकार याींचे कमी प्रमाणात प्रसतार् प्राप्पत झाल्याने, प्राप्पत प्रसतार्ानसुार 
मागील ३ र्षावत ५१ सन्मानाथी र्धृ्द साहहजत्यक र् कलाकाराींना मानधन 
मींजूर करण्यात आले आहे.  
 सदर योजना प्रभार्ीपणे राबवर्ण्याच्या दृष्ीकोनातनू र्धृ्द साहहजत्यक 
र् कलाकाराींचे जासतीत-जासत प्रसतार् प्राप्पत होण्यासाठी जजल्हासतरार्र र् 
तालकुा सतरार्र या योजनेची प्रमसध्दी र् प्रचार करण्यात येतो.  
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 

----------------- 
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िोिणातील लघु ि मध्यम शसांचन प्रिल्पाची िामे  
पूणच िरुन पाणी टांचाईचा प्रश्न सोडविण्याबाबत 

  

(१८) * ६९८२ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड जजल््यातील ५ प्रकल्प, मस ींधुदगुव जजल््यातील ७ प्रकल्प, 
रत्नाधगरी जजल््यातील ७ प्रकल्प र् पालघर जजल््यातील ३ प्रकल्प अस े
एकूण २२ मध्यम प्रकल्प तर १०० लघ ु प्रकल्पाींची कामे गेली २० त े २२ 
र्षांपासनू प्रलींबबत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोकणात पार्साचे पाणी अडर्ण्याची, साठर्ण्याची र् 
जजरर्ण्याची आर्श्यक ती परेुशी व्यर्सथा नसल्याने अनेक भागात पाणी 
ी्ंचाईचा प्रश्न ननमावण होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 

(३) असल्यास, राज्यात सर्ावधधक पाऊस कोकणात पडत असनू रायगड, 
मस ींधुदगुव, रत्नाधगरी, पालघर र् ठाणे जजल््यात पार्साच े पाणी 
साठवर्ण्यासाठी लघ ुर् मध्यम मसींचन प्रकल्पाींची कामे करण्याची आर्श्यकता 
आहे, हे ही खरे आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय र् 
त्यानषुींगाने कोकणातील लघ ु र् मध्यम मसींचन प्रकल्पाींची कामे पणूव करुन 
पाणी ी्ंचाईचा प्रश्न सोडवर्ण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
 कोकण प्रदेशाींतगवत सद्य:जसथतीत ठाणे, रायगड, मस ींधदुगुव, रत्नाधगरी, 
पालघर र् नामशक (अींशत:) या जजल््यातील एकूण ४ मोठे, ११ मध्यम र् 
३७ लघ ुअशा एकूण ५२ पा्बींधारे प्रकल्पाींचे बाींधकाम प्रगतीपथार्र आहे. 
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(२) कोकण प्रदेशाींतगवत १ मोठा, ४ मध्यम, १५९ लघ ुर् ३ उपसा मस ींचन अस े
एकूण १६७ प्रकल्प पणूव असनू त्याव्दारे ७४५.७० द.ल.घ.मी. पाणीसाठा 
ननमावण करण्यात आला आहे. तसेच ४ मोठे, ११ मध्यम र् ३७ लघ ुपा्बींधारे 
बाींधकामाधीन प्रकल्पाव्दारे २३७८.८३ द.ल.घ.मी. पाणीसाठा ननमावण करण्यात 
आला आहे. सर्व बाींधकामाधीन प्रकल्प पणूव झाल्यानींतर उर्वररत १११८.५४ 
द.ल.घ.मी. पाणीसाठा ननमावण होणार आहे. 
(३) होय. 
(४) बाींधकामाधीन प्रकल्पाींची कामे ननधी उपलब्धतनेसुार लर्करात लर्कर 
पणूव करण्याचे ननयोजन आहे. तसेच मींजूर पजश्चम र्ाहहनी नदी खोरे जल 
आराखड्यात प्रसतावर्त असलेल्या भवर्षयकालीन प्रकल्पाींची कामे ननधी 
उपलब्धतनेसुार ्प्पया्प्पयाने हाती घेण्याचे ननयोजन आहे. 
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

लोहा, मुदखेड, मुखेड ि धमाचबाद (जज.नाांदेड) येथील राजीि गाांधी  
किशोरी सशक्तीिरण योजनेमध्ये गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 

  

(१९) * ६७३१ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.मोहनराि िदम, श्री.राजेश राठोड, श्री.जयांत आसगाििर, 
डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय महहला ि बालवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) लोहा, मदुखेड, मखुडे र् धमावबाद (जज.नाींदेड) येथील एकाजत्मक 
बालवर्कास प्रकल्प अधधकारी र् पयवर्ेक्षक्षका याींनी आपल्या अधधकाराचा 
गरैर्ापर करुन राजीर् गाींधी ककशोरी सशक्तीकरण योजनेमध्ये लाखो रुपयाींचा 
अपहार केला असल्याचे हदनाींक १ जानेर्ारी, २०२१ रोजी र्ा त्यासमुारास 
ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने सींबींधधत दोषी अधधकारी र् कमवचारी 
याींच्यार्र कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१) हे खरे नाही. 
(२) र् (३) जजल्हा कायवक्रम अधधकारी (मबावर्) जजल्हा पररषद नाींदेड 
याींचेकडील प्राप्पत अहर्ालानसुार प्रसततु तक्रारीच्या अनषुींगाने चौकशी 
करण्यात आली असनू सदर चौकशीअींती राजीर् गाींधी सबला योजनेंतगवत 
ककशोरर्यीन मलुीींचे प्रमशक्षण सींबींधधत पयवरे्क्षक्षका याींनी घेतल्याचे आढळून 
आले असनू यात कोणताही अपहार झालेला नाही. त्यामळेु कारर्ाई करण्याचा 
प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

भुदरगड (जज.िोल्हापूर) तालुक्यातील अनेि िाड्या-िस्त्या  
मूलभूत सोयी सुविधापासून िांधचत असल्याबाबत 

  

(२०) * ६५१५ श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.सदाशशि खोत : सन्माननीय 
ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भदुरगड (जज.कोल्हापरू) तालकु्यातील अनेक र्ाड्या-र्सत्या मलूभतू सोयी 
सवुर्धाींपासनू र्ींधचत राहहल्या असनू यामध्ये प्रामखु्याने अनेक 
धनगरर्ाड्याींचाही समारे्श आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तालकु्यातील काही र्ाड्याींर्र बारमाही रसत े नसल्याने 
ग्रामसथाींसह शाळकरी वर्द्यार्थयांना हहींसत्र प्राण्याींचा मकुाबला करीत शाळेला 
जार्े लागत.े फये गार्ापासनू तीन त े चार कक.मी. अींतरार्र असलले्या 
शळेकेर्ाडी, मल ींगाचीर्ाडी, हींड्याचा र्ाडा, कळकीचा र्ाडा या धनगरर्ाड्याींना 
देखील याच समसयाींचा सामना करार्ा लागत असनू या हठकाणी रसता 
नसल्याने तथेील लोकाींना पायर्ा्ेने फये येथे यार्े लागते, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, पार्साळ्यात या भागात लोकाींची बबक् अर्सथा होत असनू 
आजारी रुग्णाींना पाळणा करून आणारे् लागत े यामळेु अनेकाींना रे्ळेर्र 
र्दै्यकीय सवुर्धा न ममळाल्याने जीर्ही गमर्ार्ा लागतो, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने सदरहू भागात मलूभतू सोयी 
सवुर्धाींचा वर्कास करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीफ : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) अींशत: खरे आहे. आरोग्य वर्भागामाफव त ननयममत र्दै्यकीय सवुर्धा 
देण्यात येतात. परींत,ु पार्साळ्यात अनतर्षृ्ीमळेु र्दै्यकीय सवुर्धा देताना 
अडचणी ननमावण होतात. 
(४) र्ीज र् पाणी याबाबत सवुर्धा हदली आहे. रसत्याची जागा र्न 
वर्भागाच्या अखत्याररत असल्याने याप्रकरणी ग्रामपींचायत फये याींनी र्न 
वर्भागाकड ेपरर्ानगी माधगतली आहे. 
(५) र्न वर्भागाच्या परर्ानगी अभार्ी वर्लींब होत आहे. 

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

िें द्रीय पातळीिरील नीट, राज्य पातळीिर एमएचटी-सीईटी या सामाईि 
प्रिेश परीक्षेच्या जाहीर िेलेल्या शासन ननणचयात सुधारणा िरण्याबाबत 
  

(२१) * ६६४३ श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शकै्षणणक र्षव सन २०१४-२०१५ पासनू राज्यातील प्रथम र्षव आरोग्य 
वर्ज्ञान अभ्यासक्रमाींचे प्ररे्श र्दै्यकीय सींचालनालयामाफव त आयोजजत 
एमएच्ी-सीई्ी या प्ररे्श परीक्षेच्या गणुर्त्तचे्या आधारे प्ररे्श प्रकक्रया 
राबर्नू करण्यात येत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शकै्षणणक र्षव सन २०१६-२०१७ पासनू राज्यातील शासकीय 
अनदुाननत आणण महानगरपामलका याींच्या अखत्यारीतील आरोग्य वर्ज्ञान 
अभ्यासक्रमाींचे प्ररे्श राज्य सामाईक प्ररे्श परीक्षा कक्ष, महाराषर राज्य 
याींच्यामाफव त घेण्यात येणाऱया राज्य पातळीर्रील सामाईक प्ररे्श परीक्षेच्या 
आधारे करण्यास मान्यता देण्यासाठी शासनाने हदनाींक ३१ मे, २०१६ रोजी 
शासन ननणवय ननगवममत केला असनू तद्नसुार शकै्षणणक र्षव सन २०१६-२०१७ 
पासनू राज्य पातळीर्रील सामाईक प्ररे्श परीक्षेच्या आधारे भरण्यात येणाऱया 



32 

राज्यातील शासकीय अनदुाननत आणण महानगरपामलका याींच्या 
अखत्यारीतील, तसेच अनदुाननत अल्पसींख्याक सींसथातील आरोग्य वर्ज्ञान 
अभ्यासक्रमाींच्या (MBBS आणण BDS अभ्यासक्रम र्गळून) प्ररे्शाींच्या जागा 
१०० ्क्के अल्पसींख्याक वर्द्यार्थयावसाठी ठेर्ण्याचा ननणवय घेण्यात आला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मा.सर्ोच्च न्यायालयाने ्ी.एम.ए.प.ै वर्रुध्द कनाव्क शासन 
याधचका क्र. ३१७/९३ या प्रकरणी हदनाींक ३१ ऑक््ोबर, २००२ रोजी हदलेल्या 
ननणवयाची राज्यात अींमलबजार्णी करण्याच्यादृष्ीने आरोग्य वर्ज्ञान 
अभ्यासक्रमाच्या पदर्ी, पदव्यतु्तर आणण वर्शषेोपचार अभ्यासक्रमाींबाबत 
शकै्षणणक धोरण ननजश्चत करण्यासाठी र्दै्यकीय मशक्षण र् औषधीद्रव्ये 
वर्भागाने हदनाींक ५ एवप्रल, २००३ रोजी ननगवममत केलेल्या शासन ननणवयात 
सर्व अल्पसींख्याक सींसथाींमध्ये ५० ्क्के जागा अल्पसींख्याकाींसाठी र् ५० 
्क्के जागा बबगर अल्पसींख्याींकाींसाठी आरक्षणासहहत राहतील, असे नमदू 
करण्यात आले असतानाही त्याची दखल उपरोक्त शासन ननणवय ननगवममत 
करताींना शासनाकडून घेण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू शासन ननणवयामळेु गत ४ र्षावपासनू राज्यातील खुल्या 
र् मागासप्रर्गावतील वर्द्यार्थयांर्र प्ररे्श प्रकक्रयेत अन्याय होत असल्याने 
सदरहू शासन ननणवयातील मा.सर्ोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अर्मान 
करणाऱया तरतदुीत सधुारणा करून सधुाररत शासन ननणवय ननगवममत 
करण्याबाबतचे लखेी ननरे्दन मा.र्दै्यकीय मशक्षण मींत्री र् सधचर्, र्दै्यकीय 
मशक्षण वर्भाग याींना सथाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक १७ डडसेंबर, २०२० 
रोजी र्ा त्यासमुारास सादर केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदरहू ननरे्दनाच्या अनषुींगाने र्दै्यकीय मशक्षण र् 
औषधीद्रव्ये वर्भागाने शकै्षणणक र्षव सन २०१६-२०१७ पासनू प्रथम र्षव 
आरोग्य वर्ज्ञान अभ्यासक्रमाींची प्ररे्श प्रकक्रया कें द्रीय पातळीर्रील नी्, राज्य 
पातळीर्र एमएच्ी-सीई्ी या सामाईक प्ररे्श परीक्षेच्या आधारे करण्यास 
मान्यता देण्याबाबत हदनाींक ३१ मे, २०१६ रोजी जाहीर केलेल्या शासन 
ननणवयात सधुारणा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री.अशमत विलासराि देशमखु : (१) होय, हे खरे आहे. सन २०१४-२०१५ त े
२०१६-२०१७ या शकै्षणणक र्षावकरीता आरोग्य वर्ज्ञान अभ्यासक्रमाींच्या 
राज्यसतरीय कोट्याचे प्ररे्श हे राज्य शासनामाफव त आयोजजत एमएच्ी-
सीई्ी या राज्य सामाईक प्ररे्श परीक्षेच्या गणुर्त्ता यादीमाफव त करण्यात 
येत होत.े 
(२) होय, शासनाने हदनाींक ३१ मे २०१६ रोजी शासन ननणवय ननगवममत केला 
आहे. 
(३) राज्य शासनामाफव त महाराषर वर्नाअनदुाननत खाजगी व्यार्सानयक 
शकै्षणणक सींसथा (प्ररे्श र् शलु्क याींच े वर्ननयमन) अधधननयम २०१५ हा 
कायदा हदनाींक १७/०८/२०१५ रोजी प्रमसध्द करण्यात आला आहे. तसेच या 
अधधननयमातील तरतदुीनसुार खाजगी वर्नाअनदुाननत सींसथातील व्यार्सानयक 
अभ्यासक्रमाींचे प्ररे्शासींदभावत प्ररे्श ननयम देखील प्रमसध्द करण्यात आले 
आहेत. हदनाींक ३१ मे, २०१६ रोजीच्या शासन ननणवयामध्ये वर्र्क्षक्षतपणे नमदू 
केलेल्या ननयमाव्यनतररक्त खाजगी सींसथाींसाठीचे प्ररे्श ननयम हे शासकीय र् 
शासन अनदुाननत सींसथासाठीसधु्दा लाग ू राहतील, असेही उक्त शासन 
ननणवयात नमदू करण्यात आले आहे. हदनाींक ३१/०५/२०१६ च्या शासन 
ननणवयानसुार शासन अनदुाननत अल्पसींख्याींक सींसथाींतील आरोग्य वर्ज्ञान 
अभ्यासक्रम प्ररे्शासाठी १०० ्क्के जागा अल्पसींख्याींक समदुायातील 
उमेदर्ाराींमधून भरण्यात येतील आणण या जागा सींबींधधत अल्पसींख्याक 
समाजाच्या उमेदर्ाराींमधून भरल्या गेल्या नाहीत तर ररक्त जागा या बबगर-
अल्पसींख्याींक उमेदर्ाराींमधनू भरण्यात येतील अशी तरतदू करण्यात आली 
आहे. 
(४) होय, हे खरे आहे. 
(५) ननरे्दनाच्या अनषुींगाने अल्पसींख्याींक सींसथातील प्ररे्शाच्या प्रमाणाबाबत 
तपासणी करण्यात येत असनू शासनसतरार्र कायवर्ाही सरुू आहे. 
(६) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 

----------------- 
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बीड (जज.बीड) तालुक्यातील रस्त्याांची िामे ननिृष्ट्ट दजाचची  
िरणाऱया ठेिेदारािर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(२२) * ७१२१ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड (जज.बीड) तालकु्यातील मन्यारर्ाडी त े आींबेसार्ळी, ढेकणमोहा र् 
बऱ हाणपरू, नागापरू (ब.ु) त े उीं बरी फा्ा या दोन रसत्याींची कामे ठेकेदाराने 
ननकृष् दजावची र् अपणूव केली असल्याचे तसेच गायरान जममनीर्रील मरुुम 
आणण नदीतील दगड गो्े याींचा बेकायदेशीर उत्खनन करुन त्याचाच र्ापर 
करून शासनाचा महसलू बडुवर्ला असल्याचे माहे जानेर्ारी, २०२१ मध्ये र्ा 
त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू रसत्याचे काम पणूव करण्याचा कालार्धी एक र्षावचा 
असताना उक्त कामास अडीच र्षांचा कालार्धी लागण्याची कारणे काय 
आहेत, 
(३) असल्यास, रसत्याचे काम पणूव करण्यासाठी डी.बी. कीं सरक्शन याींना 
कायावरींभ आदेश प्रदान करताना सदर कामाचा पाहणी अहर्ाल सींबींधधत 
वर्भागाने पाहहला होता काय, त्याची तपासणी करण्यात आली होती काय, 
काम पणूव करुन घेत असताना सींबींधधत वर्भागाच े उप अमभयींता, शाखा 
अमभयींता याींनी पाहणी केली होती काय, सथळ पाहणी अहर्ाल काय म्हणून 
हदला होता, याबाबतची सद्य:जसथती काय आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने ननकृष् दजावची कामे करणाऱया ठेकेदारार्र तसेच सदरहू कामाकड े
दलुवक्ष करणाऱया प्रशासकीय अधधकारी र् कमवचारी याींचेर्र कोणती कारर्ाई 
केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीफ : (१), (२) र् (३) मखु्यमींत्री ग्रामसडक योजनेच्या पॅ.क्र.RD 
BEE मध्ये १. रामा-५५ जर्ळ उमरद (खा) त ेनागापरू, बऱहाणपरू रोड २. 
प्ररामा-१६ जर्ळ ढेकणमोहा त े आींबेसार्ळी-मन्यारर्ाडी रोड ही दोन काम े
मींजूर आहेत. या दोन्ही कामाींपकैी १. रामा-५५ जर्ळ उमरद (खा) त े
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नागापरू, बऱहाणपरू रोड काम कारपे्सह पणूव झालेले असनू २. प्ररामा-१६ 
जर्ळ ढेकणमोहा त े आींबसेार्ळी-मन्यारर्ाडी रोड हे काम MPM पयतं 
करण्यात आलेले आहे. तथावप, र्ाळू ठेका बींद असल्याने र्ाळू र्ेळेर्र 
उपलब्ध न झाल्याने, रसता रूीं दीकरणासाठी शतेकऱयाींनी अडर्णकू केल्यामळेु, 
र्ळण रसत्यासाठी जागा रे्ळेर्र उपलब्ध न झाल्यामळेु, कोवर्ड महामारीमळेु 
मजुर उपलब्ध न झाल्याने, काम करण्यासाठी ननधी रे्ळेर्र न ममळाल्यामळेु, 
अनतर्षृ्ी झाल्यामळेु डाींबरीकरणाच ेकाम करण्यास वर्लींब झाल्यामळेु सदर २ 
कामे करण्यास ठेकेदाराकडून वर्लींब झाला आहे.  
 सदर रसत्याींची कामे मींजूर करताना कामाचा डीपीआर कन्सल् ी्ं्व्दारे 
कामाींचा पणूव सव्हे करून तयार करण्यात आलेला होता. तसेच सींबींधधत उप 
अमभयींता र् शाखा अमभयींताव्दारे कामाींची सथळ पाहणी करून मींजूर 
अींदाजपत्रकानसुार काम करून घेण्यात आले आहे. 
(४) नाही. 
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

----------------- 
  
िािराबाांध-खेडपेार (ता.सालेिसा, जज.गोंहदया) मागाचिरील पोिारीटोला 

नाल्यािरील पुलासह रस्त्याांची दरुुस्ती िरण्याबाबत 
  

(२३) * ७३२६ डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.ननलय नाईि, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कार्राबाींध-खेडपेार (ता.सालेकसा, जज.गोंहदया) मागावर्र को्जमरुा-नर्ेगार् 
दरम्यान पोर्ारी्ोला नजीकच्या नाल्यार्रील पलुाच्याजर्ळ रसता खचल्यामळेु 
या हठकाणी नेहमी अपघात होत असनू या पलुामळेु दोघाींचा बळी गेल्याचे 
माहे जानेर्ारी, २०२१ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, पोर्ारी्ोला नाल्यार्रील पलूाचे काम ठेकेदाराने ननकृष् दजावच े
केल्यामळेु पलुाची दरुर्सथा होऊन अपघात होत असनू सदर पलुाच्या 
देखरेखीकड े बाींधकाम वर्भागातील अधधकारी/कमवचारी याींचे दलुवक्ष होत 
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असल्याची तक्रार सथाननक लोकप्रनतननधी र् नागररकाींनी मा.मखु्यमींत्री र् 
मा.सार्वजननक बाींधकाम मींत्री याींचेकड े माहे जानेर्ारी, २०२१ मध्ये र्ा 
त्यादरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पलुासह रसत्याची दरुुसती करण्याची मागणी सथाननक 
लोकप्रनतननधी र् नागरीकाींनी बाींधकाम वर्भागाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पोर्ारी्ोला नजीकच्या 
नाल्यार्रील पलुासह रसत्याची दरुुसती करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली 
र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीफ : (१) सदर हठकाणी अपघात घडल्याचे ननदशवनास आल े
नाही. 
(२) र् (३) याबाबतची कोणतीही तक्रार प्राप्पत झाल्याच ेआढळून आले नाही. 
(४) प्रश्नाधीन रसता हा इतर जजल्हा मागव क्र.७५ असनू त्याची लाींबी ७.०० 
कक.मी. आहे. राज्यमागव ३३५ पासनू सा.क्र.४/७०० र्र पोर्ारी्ोला गार्ाजर्ळ 
नाबाडव अींतगवत पलुाचे र् रसत्याचे काम करण्यात आले आहे. 
 सा.क्र.०/०० त े ५/१०० पयतं (पलुाचा ॲप्रोच रोड र् पलु सोडून) 
प्रधानमींत्री ग्रामसडक योजनेंतगवत डाींबरीकरणाचे काम करण्यात आले असनू 
सा.क्र.५/१०० त े७/०० असा १.९०० कक.मी. रसता खराब असनू दरुुसती करणे 
आर्श्यक आहे. 
 पोर्ारी्ोला नजीकच्या नाल्यार्रील पलुासह रसत्याच्या दरुुसतीच े
काम रसत े र् पलु दरुुसती अींतगवत प्राप्पत होणाऱ या ननधीतनू प्रसतावर्त 
करण्याचे जजल्हा पररषदेचे ननयोजन आहे. 
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 

----------------- 
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धचपळूण (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील नतिरे िाशसयाांच्या पुनिचसनाबाबत 
  

(२४) * ६५९१ श्री.अननिेत तटिरे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमोल शमटिरी, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.अरुणिािा जगताप, श्री.शशशिाांत शश ांदे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.सांजय दौंड : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ८९ ला हदनाांि १७ 
माचच, २०२० रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय मदृ ि 
जलसांधारण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धचपळूण (जज.रत्नाधगरी) तालकु्यातील नतर्रे धरण हदनाींक २ जुल,ै २०१९ 
रोजी अचानक फु्ल्यामळेु त्यात २२ व्यक्ती मतृ्यमूखुी पडल्या 
असनू नतर्रे भेंदर्ाडी गार्ातील नदी ककनारी असणारी १५ घरे (अ, ब, क, ड 
ममळून ४५ घरे), १३ गोठे र् १ पोल्री र्ाहून गेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या दघुव् नेची चौकशी करण्यासाठी शासनाने नेमलेल्या वर्शषे 
चौकशी पथकाने आपला अहर्ाल शासनास माहे फेब्ररु्ारी, २०२० मध्ये सादर 
केला असनू सदर प्रकरणाची चौकशी करताना वर्शषे चौकशी पथकाने 
आर्श्यक त्या कागदपत्राची तसेच अन्य बाबीींची तपासणी केली नसल्यामळेु 
सदर अहर्ालाचे पनुवर्वलोकन करण्यासाठी शासनाने पनु्हा बत्रसदसयीय सममती 
सथापन करुन या सममतीने आपला अहर्ाल दोन महहन्यात शासनास सादर 
करार्ा असे आदेश हदले असल्याचे हदनाींक २३ ऑक््ोबर, २०२० रोजी र्ा 
त्यासमुारास ननदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रसततु सममतीने आपला अहर्ाल शासनास केव्हा सादर केला 
आहे,  
(४) तसेच, मा.उच्च र् तींत्र मशक्षण मींत्री र् अध्यक्ष, श्रीमसध्दीवर्नायक मींदीर 
रस्, मुींबई याींनी हदनाींक १४ माचव, २०२० रोजी र्ा त्यासमुारास नतर्रे धरण 
र् नतर्रे र्ामसयाींचे पनुर्वसनासाठी जाहीर केलेला एकूण रुपये ११ को्ीचा 
ननधी शासनास प्राप्पत झाला आहे काय, असल्यास, केव्हा,  
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने नतर्रे धरण र् नतर्रे र्ामसयाींच्या 
पनुर्वसनासाठी कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.शांिरराि गडाख : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) होय, हे खरे आहे.  
(३) अप्पपर आयकु्त, मदृ र् जलसींधारण प्रादेमशक क्षते्र, पणेु याींच्या हदनाींक 
१७/०२/२०२१ च्या पत्रान्र्ये पनुवर्वलोकन सममतीचा अहर्ाल शासनास प्राप्पत 
झाला असनू सदर अहर्ालाची छाननी प्रकक्रया प्रगतीत आहे.  
(४) मौजे नतर्रे येथील बाधधत आपद्ग्रसताींच्या पनुर्वसनासाठी 
श्री.मसध्दीवर्नायक गणपती मींदीर न्यास, मुींबई याींचकेडून रुपये ५ को्ी ननधी 
मींजूर करण्यात आला असनू त्यास हदनाींक ०७/०८/२०१९ च्या शासन 
ननणवयान्र्ये मान्यता देण्यात आली आहे. श्री.मसध्दीवर्नायक गणपती मींहदर 
न्यास, मुींबई याींचेकडून सदर ननधी जजल्हाधधकारी, रत्नाधगरी याींचेकड ेसपुदूव 
करण्यात आला आहे. 
(५) मौजे नतर्रे येथील बाधधत आपद्ग्रसताींना मौजे नतर्रे येथेच १५ कीं ्ेनर 
रुपी तात्परुती ननर्ाससथाने आर्श्यक सोयी सवुर्धाींसह (वर्द्यतु, पाणी, 
रसता) उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहेत. 
 मौजे नतर्रे येथील बाधधत घराींचे तसेच त्या पररसरामधील भवर्षयात 
धोका पोहचू शकेल अशा एकूण ५६ घराींचे मौज े अलोरे, ता.धचपळूण, 
जज.रत्नाधगरी येथील शासनाच्या नाींर्े असलेल्या स.नीं. १०४ र् स.नीं. १०५ या 
जागेमध्ये कायमसर्रुपी पनुर्वसन करण्यात येत आहे.  
(६) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

िारांजा (जज.िाशशम) येथील उपजजल्हा रूग्णालयातील  
साहहत्य खरेदीत अननयशमतता र्ाल्याबाबत 

  

(२५) * ७२९८ डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.शरद रणवपस,े श्री.राजेश राठोड, डॉ.सधुीर 
ताांबे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप : सन्माननीय 
सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
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(१) कारींजा (जज.र्ामशम) येथील उपजजल्हा रूग्णालयातील साहहत्य खरेदी 
अननयममततचेा पाच सदसयीय सममतीचा चौकशी अहर्ाल हदड महहना 
होऊनही सादर करण्यात आला नसल्याची बाब माहे जानेर्ारी, २०२१ च्या 
पहहल्या सप्पताहात ननदशवनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने कारींजा येथील उपजजल्हा रूग्णालयातील 
साहहत्य खरेदी अननयममततचेा पाच सदसयीय सममतीचा चौकशी अहर्ाल 
सादर करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१) हे खरे नाही. 
 कारींजा (जज.र्ामशम) येथील उपजजल्हा रुग्णालयातील साहहत्य खरेदी 
अननयममततबेाबतचा पाच सदसयीय सममतीचा अहर्ाल हदनाींक २२/०१/२०२१ 
रोजी जजल्हाधधकारी, र्ामशम याींना सादर करण्यात आला आहे. 
(२) प्राथममक चौकशी अहर्ालात तत्कालीन र्दै्यकीय अधधकारी कारींजा र् 
तथेील कमवचारी दोषी आढळून आले आहेत. तथावप, अननयममतता र् एकूण 
र्सलुपात्र रक्कम र् त्यासाठी जबाबदार असलेले अधधकारी/कमवचारी याबाबत 
सपष्पणे अहर्ालात नमदू नसल्याने, सदर प्रकरणाच ेसखोल लखेा पररक्षण 
करून जबाबदारी ननजश्चत करण्याबाबत सहसींचालक (अताीं) राषरीय आरोग्य 
अमभयान, मुींबई याींनी राज्य लेखा व्यर्सथापक, राषरीय आरोग्य अमभयान, 
मुींबई याींना हदनाींक २५/०२/२०२१ अन्र्ये पत्र हदले असनू, प्रकरणाचे सखोल 
लेखा पररक्षण करून जबाबदार अधधकारी/कमवचारी याींच्या नार्ाींसह र् आधथवक 
अननयममतता र् र्सलुपात्र रकमेसह लेखा पररक्षणाचा अहर्ाल सादर 
करण्याबाबत कळवर्ले आहे. 
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 

----------------- 
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बोईसर (जज.पालघर) येथील ग्रामीण रुग्णालय इमारतीच्या  
जजन्याखाली टपरीधारिाांनी अनतक्रमण िेल्याबाबत 

  

(२६) * ६७०१ श्री.महादेि जानिर : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बोईसर (जज.पालघर) येथील ग्रामीण रुग्णालयाच्या धोकादायक 
इमारतीच्या जजन्याखाली रुग्णालयाबाहेर व्यर्साय करणाऱ या ्परीधारकाींनी 
ऊस र् इतर र्सत ूठेर्नू गोडाऊन केले असल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०२० मध्ये 
र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू रुग्णालयात दररोज उपचार घेण्याकरीता २०० हून 
अधधक रुग्ण येत असतात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने अर्धैररत्या र्सत ू ठेर्नू गोडाऊन तयार 
करणाऱया ्परीधारकाींवर्रुध्द कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) र् (४) प्रश्न उद् भर्त नाही.  
 ----------------- 
  

राज्यात क्षय रुग्णाांच्या सांख्येत िाढ र्ाल्याबाबत 
  

(२७) * ७२०७ श्री.अमोल शमटिरी, श्री.शशशिाांत शश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अरुणिािा जगताप, 
श्री.सांजय दौंड, श्री.अननिेत तटिरे : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात माहे माचव, २०२० पासनू करोना रुग्णाींच्या सींख्येत र्ाढ होत 
असताना क्षय रुग्णाींच्या शोध मोहहमेत खींड पडल्यामळेु क्षय रुग्णाींच्या 
सींख्येत ३० ्क्क्याींनी र्ाढ झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन चौकशीच्या अनषुींगाने 
क्षय रुग्णाींची शोध मोहहम पनु्हा सरुु करुन र्ाढत असलेली सींख्या कमी 
करण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१) हे खरे नाही. 
 सन २०१९ (माहे जानेर्ारी त े डडसेंबर) मध्ये २२७००४ र् सन २०२० 
(माहे जानेर्ारी त ेडडसेंबर) मध्ये १५९२२४ क्षयरोग रुग्णाींच ेननदान झाले आहे. 
माचव, २०२० पासनू कोरोना महामारीमळेु लॉकडाऊन घोवषत झाले असले तरी 
माहे जानेर्ारी त ेडडसेंबर, २०२० या कालार्धीत १५९२२४ क्षय रुग्णाींचे ननदान 
करुन उपचार सरुु करण्यात आले. यार्रुन कोरोना कालार्धीत क्षयरुग्ण 
सींख्येत र्ाढ झाललेी नाही.  
(२) सदर प्रकरणी चौकशी करण्याचा प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 कोरोना काळात लॉकडाऊन काळात सींपणूव महाराषरात हदनाींक      
१ डडसेंबर त े३१ डडसेंबर, २०२० या कालार्धीत वर्शषे क्षयरुग्ण शोध मोहहम 
राबवर्ण्यात आली त्यामध्ये १२८२३ नर्ीन रुग्ण तपासणी करुन उपचाराखाली 
आणण्यात आले. तसेच हदनाींक ०८/०२/२०२१ पासनू Active Case 
detection and regular supervision (ACDARS) राबवर्ण्यात येत आहे. 
सदर मोहहमेंतगवत क्षयरुग्णाींचा शोध घेण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 

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

अिोला येथील शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालयातील  
ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(२८) * ६८७४ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : हदनाांि १५ र्डसेंबर, २०२० रोजी 
सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी 
क्रमाांि ४ मधील प्रश्न क्रमाांि ३२२३ ला हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत 
सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) अकोला येथील शासकीय र्दै्यकीय महावर्द्यालयामधील मोठ्या प्रमाणात 
महत् र्ाच् या पदव्यतु् तर अभ्यासक्रमातील पदे ररक् त असल् याची बाब माहे 
सप्प ्ेंबर, २०२० मध् ये र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, सदर पदे भरण्याबाबत सथाननक लोकप्रनतननधीींनी शासनाकड े
मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने अकोला येथील शासकीय र्दै्यकीय 
महावर्द्यालयातील ररक् त पदे भरण्याबाबत कोणती कायर्ावही केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशमत विलासराि देशमखु : (१) पदव्यतु्तर अभ्यासक्रमाच्या जागा ्या 
“नी्” परीक्षेच्या गणुर्त्तनेसुार भरण्यात येतात. शासकीय र्दै्यकीय 
महावर्द्यालय, अकोला येथे पदव्यतु्तर अभ्यासक्रमाच्या शकै्षणणक र्षव   
२०२०-२०२१ मध्ये एकूण ४३ जागा पकैी २९ जागा भरण्यात आल्या असनू 
१४ जागा ररक्त आहेत. सदर ररक्त जागा ्या प्रामखु्याने नॉन-जक्लननकल 
वर्षयातील आहेत. 
(२) पदव्यतु्तर अभ्यासक्रमाच्या ररक्त जागा भरण्याबाबत सथाननक 
लोकप्रनतननधीींनी शासनाकड ेमागणी केल्याचे आढळून येत नाही. 
(३) र् (४) शासकीय र्दै्यकीय, अकोला येथील वर्वर्ध मशक्षक र् मशक्षकेतर 
सींर्गावतील ररक्त पदे भरण्याची कायवर्ाही सरुु आहे. 

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

पालगड (ता.दापोली, जज.रत्नाधगरी) येथे सानेगुरुजीांच े 
स्मारि होण्याबाबत 

  

(२९) * ७२५५ श्री.रामदास िदम : हदनाांि १५ र्डसेंबर, २०२० रोजी 
सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी 
क्रमाांि ११ मधील प्रश्न क्रमाांि ५३२२ ला हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत 
सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पालगड (ता.दापोली, जज.रत्नाधगरी) येथे सानेगरुुजीींचे समारक होण्यासाठी 
शासनाकड ेप्रसतार् सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामवर्कास र् जलसींधारण वर्भाग, शासन ननणवय क्र. : 
समारक-२०१६/प्र.क्र.०३/पींरा-९, हदनाींक ११ ऑगस्, २०१६ मधील तरतदुीनसुार, 
समारक उभारण्यासाठी जजल्हाधधकारी, रत्नाधगरी याींच्या अध्यक्षतखेाली 
समारक सममती गठीत करण्यात येणार आहे काय, 
(३) असल्यास, पयव् न र् साींसकृनतक कायव वर्भागाकडून पालगड येथे साने 
गरुुजी याींचे समारक ननजश्चत करण्यासाठी रुपये ३०.०० लाख इतक्या 
रक्कमेच्या खचावस प्रशासकीय मान्यता हदली असनू रुपये १०.०० लक्ष इतका 
ननधी जजल्हाधधकारी, रत्नाधगरी याींना वर्तररत करण्यात आला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने पालगड येथे सानेगरुुजीींचे समारक होण्यासाठी उर्वररत ननधी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीफ : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सममती गठीत करण्याची मागणी आल्यास त्याप्रमाणे कायवर्ाही करण्यात 
येईल. 
(३) पयव् न र् साींसकृनतक कायव वर्भागाकडून मौज े पालगड, ता.दापोली, 
जज.रत्नाधगरी येथ े परमपजु्य साने गरुुजी याींचे जन्मसथळ पररसर वर्कास 
करण्यासाठी रुपये ३०.०० लक्ष इतक्या खचावस प्रशासकीय मान्यता देऊन 
रुपये १०.०० लक्ष इतका ननधी वर्तररत करण्यात आला आहे. वर्तररत केलेला 
ननधी खचव झाल्याच े उपयोधगता प्रमाणपत्र प्राप्पत झाल्यानींतर ननधी 
उपलबधतनेसुार उर्वररत ननधी रुपये २०.०० लक्ष वर्तररत करण्याची कायवर्ाही 
करण्यात येईल. 
(४) र् (५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 

----------------- 
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परभणी जजल््यातील रुग्णालये ि आरोग्य िें द्रातील ररक्त 
पदे ि सोयी सुविधा उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

  

(३०) * ६८४९ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमोल 
शमटिरी, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी जजल््यातील जजल्हा सामान्य रूग्णालय, उपजजल्हा रूग्णालय, 
प्राथममक आरोग्य कें दे्र, ग्रामीण रूग्णालये, महहला रूग्णालये र् उपकें द्र येथ े
ननकषाप्रमाणे पद भरती केली नसल्याने वर्द्यमान कमवचारी र् यींत्रणा याींना 
कामाचा ताण सहन करार्ा लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लोकसींख्येच्या प्रमाणात पद ननममवती र् ररक्त पदे 
भरण्याबाबत तसेच इतर सोयी सवुर्धा उपलब्ध करून देण्याबाबत सार्वजननक 
आरोग्य वर्भागाकडून कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच, याबाबत तालकुाननहाय थोडक्यात माहहती काय आहे र् ककती 
मदुतीत पद भरती र् इतर सोयी सवुर्धा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१) परभणी जजल््यातील आरोग्य सींसथाींच्या मींजूर 
आकृनतबींधनसुार ग् अ त े ग् ड सींर्गांचे काही पदे ररक्त आहे, हे खरे 
आहे. तथावप, ररक्त पदाींर्र राषरीय आरोग्य अमभयानाींतगवत तसेच कीं त्रा्ी 
तत्र्ार्र ररक्त पदे ननयकु्त्या देण्यात येऊन रुग्णसेर्ा सरुळीत देण्यात येत 
आहे. 
(२) र् (३) मींजूर बहृत आराखड्यानसुार लोकसींख्येच्या प्रमाणात आरोग्य 
सींसथाींना मान्यता देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच सधुाररत लोकसींख्येच्या 
आधारे नर्ीन सींसथा मींजूरीचा जोडबहृत आराखडा तयार करण्याची कायवर्ाही 
सरुु आहे. तसेच काही मींजूर आरोग्य सींसथाींचे शे्रणीर्धवन करण्यात आलेले 
आहे. आरोग्य सींसथेच्या प्रकारानसुार सींबींधधत आरोग्य सींसथेचा पदाींचा 
आकृनतबींध ननजश्चत केलेला आहे. सद्य:जसथतीत परभणी जजल््यात ४०६ 
खा्ाींचे जजल्हा रुग्णालय, ६० खा्ाींचे सत्री रुग्णालय (शे्रणीर्धवन मान्य करुन 
१०० खा्ाींचे), ५० खा्ाींच े २ उपजजल्हा रुग् णालये, ३० खा्ाींच े ७ ग्रामीण 
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रुग्णालये त्यापकैी, मानर्त येथील ३० खा्ाींच्या रुग्णालयाचे शे्रणीर्धवन करुन 
५० खा्ाींचे रुग्णालयास मान्यता हदलेली आहे. तसेच परभणी जजल््यात नऊ 
तालकु्याींमध्ये ३७ प्राथममक आरोग्य कें द्र, ४ आयरेु्हदक दर्ाखाने, २ यनुानी 
दर्ाखान,े ४ प्राथममक आरोग्य पथके र् २१५ उपकें द्र कायवरत आहेत र् सन 
२०२० मध्ये ०३ प्राथममक आरोग्य कें दे्र र् ४ उपकें दे्र मींजूर करण्यात आलेली 
आहेत. शे्रणीर्धवन मान्य करण्यात आलेल्या रुग्णालयाींचे ७५ ्क्के बाींधकाम 
पणूव झाल्यार्र पदननममवती करण्यात येत े र् उर्वररत आकृनतबींधानसुार मींजूर 
पदाींपकैी ननयममत ररक्त पदाींर्र पद भरतीची कायवर्ाही सरुु करण्यात आलेली 
आहे. प्राथममक आरोग्य कें द्र र् उपकें द्रातील ग् क र् ग् ड ची पदे सींबींधधत 
जजल्हा पररषदेकड ेभरण्यात येतात र् याबाबत ग्रामवर्कास वर्भागाकडून पद 
भरतीची कायवर्ाही करण्यात येत आहे. जजल्हाधधकारी याींच्या मान्यतनेे ग् अ 
चे कीं त्रा्ी र्दै्यकीय अधधकारी र् उर्वररत पदाींर्र राषरीय आरोग्य 
अमभयानाींतगवत कीं त्रा्ी तत्र्ार्र पद भरती करुन पदसथापना देण्यात आल्या 
असनू रुग्णसेर्ा देण्यात येत आहे. सार्वजननक आरोग्य र् ग्रामवर्कास 
वर्भागाच्या अधधपत्याखालील ररक्त पदाींसाठी पद भरती प्रकक्रया सरुु 
करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

राज्यात पररचयाच प्रशशक्षण सांस्थेमध्ये अध्यापिीय  
सांिगाचतील पदे भरणेबाबत 

  

(३१) * ७१४४ श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.प्रविण दरेिर, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.रामदास आांबटिर, डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय 
िदै्यिीय शशक्षण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात नव्याने सरुू केलेल्या बी.एससी. (नमसगं) र् एम.एससी. (नमसगं) 
अभ्यासक्रमासाठी ५ पररचयाव प्रमशक्षण सींसथेमध्ये आर्श्यक अध्यापकीय र् 
अशकै्षणणक पद ननममवतीबाबत हदनाींक २१ एवप्रल, २०१४ रोजी शासन ननणवय 
ननगवममत करून, ४ र्षांचा पदर्ी अभ्यासक्रम र् र्षावचा पदव्यतु्तर 
अभ्यासक्रम सरुू करण्यास मान्यता हदली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या शासन ननणवयानसुार वर्द्यार्थयांना मशकवर्ण्यासाठी 
भारतीय पररचयाव पररषदेच्या मानकानसुार आणण आरोग्य वर्ज्ञान प्राप्पत 
होण्यासाठी आर्श्यक असणारी अध्यापकीय ४१ पदे र् अशकै्षणणक ३ पदे 
ननमावण करण्यासाठी शासनाने मींजुरी हदली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पदे भरण्यासाठी शासनाने हदनाींक ९ फेब्ररु्ारी, २०१७ 
च्या शासन ननणवयानसुार सममती गठीत करण्यास मींजुरी हदली, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) तसेच, ररक्त पदाींपकैी ५० ्क्के पदे अनभुर्ी र् सेर्ाज्येषठ 
प्राध्यापकाींमधून र् ५० ्क्के पदे सरळ सेरे्ने भरण्यात यार्ी यासींबींधी 
गॅ्रज्यएु् नसेस ह्चसव असोमसएशन ऑफ महाराषर, नागपरू या सींघ्नेव्दारा 
र् नागपरू वर्भागाच्या लोकप्रनतननधीींनी शासनास ननरे्दने हदली, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने अभ्यासक्रमात प्ररे्मशत वर्द्यार्थयांच े
शकै्षणणक नकुसान होऊ नये म्हणून पररचयाव महावर्द्यालयातील ररक्त पदे 
भरण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशमत विलासराि देशमखु : (१), (२) र् (३) हे खरे आहे. 
(४) होय, हे खरे आहे. 
(५) शासन ननणवय हदनाींक २१/०४/२०१४ अन्र्ये ग् अ र् ग् ब या 
सींर्गावमध्ये ननमावण करण्यात आलेली ३३ नर्ीन पदे तसेच यापरू्ी पररचयाव 
मशक्षण सींसथेमध्ये कायवरत असलेली ८ पदे अशी एकूण ४१ पदे भरण्याबाबत 
हदनाींक २०/०३/२०१८ रोजी शासन ननणवय ननगवममत करण्यात आला. सदर ४१ 
पदे नर्ीन असल्यामळेु त्या पदाींचे सेर्ाप्ररे्श ननयम अींनतम करण्यास वर्लींब 
होणार असल्याने र्रील पदे एक रे्ळची वर्शषे बाब म्हणून एक र्षावकरीता 
सरळसेरे्ने भरण्याबाबत ननणवय घेण्यात आला. त्यानसुार सदर पदे 
भरण्यासाठी जाहहरात प्रमसध्द करण्यात आली. तथावप, श्रीमती सींधगता 
भजुबळ र् इतर याींनी जाहहरातीर्र घेतलेल्या आक्षेपाच्या अनषुींगाने 
मा.महाराषर प्रशासकीय न्यायाधधकरणाकड े मळू अजव क्र.२६४/२०१९ दाखल 
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केला. सदर मळू अजावर्र देण्यात आलेल्या ननणवयास अनसुरुन सामान्य 
प्रशासन वर्भागाने हदलेल्या मान्यतनेसुार ७ अधधकाऱयाींना सहायक प्राध्यापक 
पदार्र हदनाींक ५/०१/२०२१ च्या आदेशान्र्ये पदोन्नती देण्यात आली आहे. 
तसेच सहायक प्राध्यापक सींर्गावमधील ९ पदे सरळसेरे्ने भरण्यासाठी 
महाराषर लोकसेर्ा आयोगास मागणीपत्र सादर करण्याबाबतची कायवर्ाही सरुु 
आहे. 
(६) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

राज्यातील विविध क्षे्ातील उल्लेखननय िामधगरी िरणाऱया  
व्यक्ती ि सांस्थाांना पुरस्िार प्रदान िरण्याबाबत 

  

(३२) * ७४४९ श्री.शशशिाांत शश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.अरुणिािा जगताप, श्री.अननिेत तटिरे, 
श्री.अमोल शमटिरी, श्री.सांजय दौंड : सन्माननीय साांस् िृनति िायच मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील वर्वर्ध क्षते्रातील उल्लेखननय कामधगरी करणाऱया व्यक्ती 
आणण सींसथाींना दरर्षी साींसकृनतक कायव वर्भागाींतगवत कला, क्रीडा र् 
साींसकृनतक कायव सींचालनालयाच्यार्तीने मराठी साहहत्यातील उत्कृष् र्ाड्:मय 
साहहत्य परुसकाराींनी गौरर्ण्यात येऊन रोख रक्कमेसह परुसकार प्रदान 
करण्यात येतो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गेल्या दोन र्षावपासनू शासनाने परुसकार जाहीर केले 
नसल्याची बाब हदनाींक २१ डडसेंबर, २०२० रोजी र्ा त्यासमुारास ननदशवनास 
आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय र् 
त्यानषुींगाने वर्वर्ध क्षेत्रातील उल्लेखननय कामधगरी करणाऱया व्यक्ती आणण 
सींसथाींना परुसकार प्रदान करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.अशमत विलासराि देशमखु : (१) हे खरे नाही. 
 साींसकृनतक कायव वर्भागामाफव त साींसकृनतक क्षेत्राशी सबींधधत उत्कृष् 
कायव करणाऱया मान्यर्र व्यक्ती तसेच सींसथाींना वर्वर्ध परुसकाराींनी 
गौरवर्ण्यात येत.े तथावप, मराठी साहहत्यातील उत्कृष् र्ाड्:मय साहहत्य 
परुसकार या वर्भागामाफव त प्रदान केले जात नाहीत.  
(२) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

िौसडी (ता.जजांतूर, जज.परभणी) येथील प्राथशमि आरोग् य िें द्रातील 
ररक्त पदे भरुन िमचचाऱ याांच् या िसाहतीच ेबाांधिाम िरण्याबाबत 

  

(३३) * ७१४३ श्री.विप्लि बाजोररया : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कौसडी (ता.जजींतरू, जज.परभणी) येथील बसर्ेश् र्र नगर पररसरात 
प्राथममक आरोग् य कें द्राची इमारत उभारली असनू सदर प्राथममक आरोग्य कें द्र 
सरुू करण् यात न आल् याने पररसरातील ५५ त े६० हजार नागररकाींना आरोग् य 
सवुर्धाींचा लाभ ममळत नसल्याने त्याींची गरैसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर आरोग्य कें द्रात आरोग् य सहाजय्यका १, आरोग् य सेवर्का 
४, ममश्रक १ (र्ाघी), पररचर ३, आरोग् य सेर्क १ (हहर्ताप खात)े र् आरोग् य 
पथक १ (र्ाघी) ही पदे ररक् त आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्राथममक आरोग् य कें द्राच् या कमवचाऱ याींसाठी गायरान 
जागेत इमारत बाींधण् याच ेआदेश देण् यात आले असनू इमारत न बाींधण् याची 
कारणे काय आहेत, 
(४) तसेच, प्राथममक आरोग् य कें द्राच्या इमारतीकड ेजाणाऱ या रस त् यार्र काही 
लोकाींनी अनतक्रमण केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने कौसडी प्राथममक आरोग् य कें द्राींतगवत 
राहणाऱ या नागररकाींची गरैसोय ्ाळण् यासाठी प्राथममक आरोग्य कें द्र सरुु करुन 



49 

ररक्त पदे भरणे, लोकाींनी अनतक्रमण केलेल्या रस त् यार्रचे अनतक्रमण काढणे 
तसेच, कमवचाऱ याींच् या र्साहतीसाठी इमारतीचे बाींधकाम करण्याबाबत कोणती 
उपाययोजना केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 प्राथममक आरोग्य कें द्राच्या इमारतीची ककरकोळ कामे प्रलींबबत 
असल्याने सार्वजननक बाींधकाम वर्भागाने मखु्य इमारत आरोग्य वर्भागास 
हसताींतरीत केलेली नाही. तथावप, प्राथममक आरोग्य पथकाच्या इमारतीतनू 
येथील नागररकाींना आरोग्य सेर्ा परुवर्ण्यात येतात. 
(२) हे खरे आहे. 
 सदरील ररक्त पदे प्राथममक आरोग्य कें द्र कौसडी, प्राथममक आरोग्य 
पथक र्ाघी र् त्या अींतगवत येणाऱया ९ उपकें द्रातील ममळून आहेत. 
(३) प्राथममक आरोग्य कें द्राच्या कमवचाऱयाींसाठी गायरान जागेत ननर्ाससथान 
बाींधण्यासाठी जागा ममळालेली आहे. कमवचारी ननर्ाससथान बाींधकामाकरीता 
परेुसा ननधी उपलब्ध नाही. जजल्हा र्ावषवक योजनेतनू सन २०२१-२०२२ च्या 
प्रारुप आराखड्यात कमवचारी ननर्ाससथान बाींधकामासाठी रुपये ५.०० को्ीची 
मागणी करण्यात आली आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
 प्राथममक आरोग्य कें द्राच्या पररसरात अनतक्रमण झालेले नाही. 
(५) जजल्हा पररषदेने ग्रामवर्कास वर्भागाकड ेररक्त पदाींचा तपमशल कळवर्ला 
आहे. प्राथममक आरोग्य कें द्राच्या कमवचाऱयाींसाठी ननर्ाससथान बाींधकामासाठी 
जजल्हा र्ावषवक योजना सन २०२१-२०२२ च ेप्रारुप आराखड्यात ननर्ाससथान 
बाींधकामाकरीता ननधीची मागणी करण्यात आलेली आहे. 
(६) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 

----------------- 
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नाशशि जजल््यातील त्र्यांबिेश्िर आरोग्य िें द्रात  
सोयी सुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(३४) * ७७८४ श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नामशक जजल््यातील त्र्यींबकेश्र्र आरोग्य कें द्रात शसत्रकक्रया केलले्या   
४० आहदर्ासी महहलाींना जममनीर्र झोपर्ल ेअसल्याची बाब माहे जानेर्ारी, 
२०२१ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रूग्णालयात केर्ळ दहा रुग्णाींची क्षमता असताना लक्ष्य 
पणूव करण्यासाठी येथील डॉक््राींनी इतक्या मोठ्या सींख्येने शसत्रकक्रया केल्या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर आरोग्य कें द्रात खा्ा, पाण्याची सोय, परेुशा चादरी 
आहद कोणत्याही मलूभतू सवुर्धा नसल्याने या शसत्रकक्रया केलेल्या महहलाींना 
थींडीत त्रास सहन करार्ा लागल्याने सथाननकाींनी सींबींधधताींर्र कारर्ाई 
करण्याची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने सींबींधधत डॉक््राींर्र कोणती कारर्ाई केली 
तसेच सदर आरोग्य कें द्रात सोयी सवुर्धा उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती 
कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
 हदनाींक २०/०१/२०२१ रोजी प्राथममक आरोग्य कें द्र मशरसगाींर्, 
ता.त्र्यींबकेश्र्र, जज.नामशक येथे ४१ महहलाींर्र कु्ुींब ननयोजन शसत्रकक्रया 
करण्यात आल्या र् या सर्व लाभार्थयांना झोपण्यासाठी गादयाींची व्यर्सथा 
करण्यात आलेली होती. 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
(३) नाही, हे खरे नाही. 
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 हदनाींक २०/०१/२०२१ रोजी प्राथममक आरोग्य कें द्र मशरसगाींर्, 
ता.त्र्यींबकेश्र्र, जज.नामशक येथे ४१ महहलाींर्र कु्ुींब ननयोजन शसत्रकक्रया 
करण्यात आल्या र् या सर्व लाभार्थयांना पाण्याची सोय, गादया, बेडमश्स, 
चादरी याबाबीींची व्यर्सथा करण्यात आली होती र् कोणत्याही लाभार्थयांना 
त्रास झाल्याबाबत तक्रार आलेली नाही. 
(४) र् (५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 

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

मौजे धामापूर, खालचा िाडा ते आांबेरी (ता.मालिण, जज.शसांधदुगुच) 
रस्त्याच ेडाांबरीिरण िरण्याबाबत 

  

(३५) * ७८३५ श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप : सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे धामापरू, खालचा र्ाडा त ेआींबेरी (ता.मालर्ण, जज.मस ींधुदगुव) या ६.५ 
कक.मी. लाींबीच्या ग्रामीण मागव क्र. ४०२ रसत्याच्या मजबतूीकरणासह 
डाींबरीकरणासाठी शासनाने माहे डडसेंबर, २०१९ अखेर रुपये ४३०.३५ लक्ष 
इतका ननधी उपलब्ध करुन देर्नू सा.क्र ०/०० ते १/५०० मधील रसता 
दरुुसतीचे काम वर्वर्ध योजनाींतगवत प्राधान्याने प्रसतावर्त करण्याबाबत जजल्हा 
पररषद, मस ींधदुगुव (सार्वजननक बाींधकाम) याींना सचूना देर्नूही काम हाती न 
घेतल्याने अपणूावर्सथेत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मौजे धामापरू, खालचा र्ाडा त ेआींबेरी या सींपणूव रसत्याच्या 
डाींबरीकरणाच्या कामाची सद्य:जसथती काय आहे तसेच सदरचे काम पणूव 
करुन केव्हापयतं या मागावने ग्रामसथाींना एस.्ी. र्ाहतकू सवुर्धा उपलब्ध 
करुन देण्यात येणार आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने मौजे धामापरू, खालचा र्ाडा त ेआींबेरी 
रसत्याचे डाींबरीकरण करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.हसन मशु्रीफ : (१), (२) र् (३) चौके बार्खोल आींबेरी धामापरू रसता 
ता.मालर्ण या रसत्याची एकूण लाींबी ८.३०० कक.मी. असनू त्यापकैी ६.५० 
कक.मी. लाींबीची सधुारणा र् डाींबरीकरण करण्याचे काम सन २०१६-२०१७ बॅच 
१ मखु्यमींत्री ग्राम सडक योजनामधून मींजूर झाले असनू रुपये ४३०.३५ लक्ष 
रकमेस प्रशासकीय मान्यता ममळाली आहे. 
 यामध्ये १) धामापरू हररजनर्ाडी त ेआींबेरी मागव ग्रामीण मागव क्र.४०२ 
र् २) चौके व्हाया बार्खोल आींबेरी मागव ग्रामीण मागव क्र. ४०८ या दोन 
रसत्याींचा समार्ेश झाललेा आहे. यामध्ये ग्रामीण मागव क्र. ४०८ ची प्रत्यक्षात 
असलेली ५.३०० कक.मी. लाींबी र् ग्रामीण मागव क्र. ४०२ र्रील सा.क्र.१/८०० त े
३/०० अशी १.२०० कक.मी. लाींबीचा समारे्श आहे. 
 प्रश्नाींककत ग्रामीण मागव क्र. ४०२ मधील सा.क्र.०/०० त े१/५०० मधील 
रसता दरुुसतीच ेकाम कोणत्याही योजनेमधून मींजूर करण्यात आलेले नाही. 
 चौके बार्खोल आींबेरी हररजनर्ाडी धामापरू खालचीर्ाडी रसता प्रर्ासी 
र्ाहतकुीस योग्य असनू सदर रसत्यार्रुन एस.्ी.बस सेर्ा सरुु करण्याबाबतच े
पत्र जजल्हा पररषदेमाफव त आगार व्यर्सथापक, मालर्ण र् कुडाळ याींना 
देण्यात आले आहे. 
 सा.क्र. ०/००त े १/५०० या लाींबीतील रसता दरुुसतीचे काम जजल्हा 
र्ावषवक योजना सन २०२०-२०२१ मध्ये प्रसतावर्त करण्यात आल े आहे. 
ननधीच्या उपलब्धतनेसुार काम हाती घेण्याचे जजल्हा पररषदेचे ननयोजन आहे. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्याच्या िां ्ाटी िमचचाऱयाांना ननयशमत  
शासन सेिेत समायोजजत िरण्याबाबत 

  

(३६) * ७८४९ श्री.सांजय दौंड, श्री.विक्रम िाळे, श्री.शशशिाांत शश ांदे, श्री.सनतश 
चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.अरुणिािा जगताप, श्री.अननिेत 
तटिरे, श्री.अमोल शमटिरी : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात कोरोना कालार्धीमध्ये राषरीय ग्रामीण आरोग्याच्या कीं त्रा्ी 
कामगाराींनी योगदान हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कमवचाऱयाींची “वर्शषे बाब” म्हणून सेर्ा प्ररे्श ननयमात 
तात्परुता बदल करुन या कमवचाऱयाींना ननयममत शासन सेरे्त समायोजजत 
करण्यात यार्े अशी मागणी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू मागणीनसुार 
कोणता ननणवय घेतला र्ा घेण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१) र् (२) हे खरे आहे. 
(३) नाही, मागणीची पडताळणी करण्यात येत आहे.  
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 ----------------- 
  

राज्यातील शसांचन प्रिल्पाची िामे पूणच िरण्याबाबत 
  

(३७) * ७९११ श्री.दषु्ट्यांत चतिेुदी, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाई 
जगताप, डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.राजेश 
राठोड, श्री.मोहनराि िदम, श्री.अशभजजत िांजारी : हदनाांि १५ र्डसेंबर, २०२० 
रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या 
यादी क्रमाांि ११ मधील प्रश्न क्रमाांि ४८०९ ला हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत 
सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात वर्दभावत १२३, मराठर्ाड्यात ५५ र् उर्वररत महाराषरात १३५ 
अशा एकूण ३१३ मसींचन प्रकल्पाींची कामे मागील अनेक र्षावपासनू सरुु असनू 
ननधीची उपलब्धता न झाल्यामळेु सदर मसींचन प्रकल्प प्रलींबबत आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकल्प पणूव करण्यासाठी रुपये एक लाख नऊ हजार 
को्ी एर्ढया ननधीची आर्श्यकता असनू आतापयतं उक्त प्रकल्पाींर्र ककती 
खचव झाला आहे,  
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(३) तसेच, वर्दभावत मस ींचन अनशुषे असनूही अमरार्ती वर्भागात १ लाख ७९ 
हजार ४७७ हेक््र क्षेत्र मस ींचन ओमलताखाली आले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर मसींचन प्रकल्पाींर्र झालेला को्यर्धी रुपयाींचा खचव 
र्ाया जार् ूनये र् खचावत आणखी र्ाढ होऊ नये, तसेच राज्यातील मसींचनाचा 
प्रश्न सु् ार्ा यासाठी प्रलींबबत असलेले ३१३ प्रकल्प पणूव करण्याकरीता 
प्राधान्यक्रम आणण कालमयावदा ननजश्चत करण्याची आर्श्यकता असल्यामळेु 
याबाबत ननणवय घेण्यात आला आहे काय, ननणवयाचे सर्रुप काय आहे, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्यानषुींगाने वर्दभावसह अमरार्ती वर्भागातील मसींचनाचा 
अनशुषे भरुन काढण्याच्यादृष्ीने कोणत्या उपाययोजना केल्या र्ा करण्यात 
येत आहे तसेच, प्रकल्पाींसाठी ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती 
कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयांत पाटील : (१) सन २०२०-२०२१ च्या र्ावषवक आखणीनसुार २७८ 
मसींचन प्रकल्प बाींधकामाधीन असनू त्यापकैी वर्दभावतील १०८ मराठर्ाड्यातील 
४३ र् उर्वररत महाराषरातील १२७ प्रकल्प बाींधकामाधीन आहेत. 
(२) सन २०२०-२०२१ च्या र्ावषवक आखणीनसुार सदर २७८ बाींधकामाधीन 
मसींचन प्रकल्पाींर्र माहे माचव, २०२० अखेर समुारे रुपये ९७,३१० को्ी इतका 
खचव झाला आहे. सदर प्रकल्प पणूव करण्यासाठी या व्यनतररक्त समुारे 
९९,९३४ को्ी रुपयाींची आर्श्यकता आहे. 
(३) सद्य:जसथतीत जून, २०२० अखेर अमरार्ती वर्भागात १,६०,७६६ हेक््र 
रब्बी समतलु्य मसींचनाचा अनशुषे मशल्लक आहे. 
(४) र्ावषवक आखणीमध्ये प्रकल्पाींसाठी ननधी प्रसतावर्त करताना पढुील      
१ र्षावत पणूव होणारे प्रकल्प, पढुील २ र्षावत पणूव होणारे प्रकल्प, पाणीसाठा 
पणूव झालेल्या प्रकल्पाींची वर्तरण व्यर्सथा पणूव करून मसींचन क्षमता ननममवती 
प्रसतावर्त असललेे प्रकल्प, घळभरणी प्रसतावर्त असलेले प्रकल्प र् अन्य 
प्रकल्प असा प्राधान्यक्रम ननजश्चत केला जातो. 
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(५) अमरार्ती प्रदेशातील चार जजल््यातील (अमरार्ती, अकोला, र्ामशम र् 
बलुढाणा) जून, २०२० अखेर मशल्लक अनशुषे १६०७६६ हे. रबी समतलु्य क्षेत्र 
इतका आहे. या अनशुषे असलेल्या जजल््यातील प्रकल्पाींसाठी सन     
२०२०-२०२१ मध्ये एकूण रुपये १९४३.६२ को्ी तरतदू करण्यात आली आहे. 
 अमरार्ती प्रदेशातील अनशुषे दरु करणेसतर् सकु्ष्म ननयोजन तयार 
करण्यात आलेले असनू, उर्वरीत अनशुषे ्प्पया्प्पयाने जून, २०२४ पयतं दरू 
करण्याचे ननयोजन आहे. 
(६) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

िैद्यिीय आस्थापना िायद्याची अांमलबजािणी िरण्याबाबत 
  

(३८) * ८०४३ श्री.ननलय नाईि, श्री.सदाशशि खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.रामदास आांबटिर, डॉ.पररणय 
फुिे : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात र्दै्यकीय आसथापना कायद्याची अींमलबजार्णी मागील दहा 
र्षावपासनू करण्यात आली नसल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०२० मध्ये र्ा 
त्यादरम्यान ननदशवनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्दै्यकीय सेर्ाींच्या प्रमाणीकरणासाठी त्याव्दारे या क्षेत्रातील 
अपप्रर्तृ्तीींना प्रनतबींध करण्यासाठी पररणामकारक ठरणाऱ या र्दै्यकीय 
आसथापना कायद्याची अींमलबजार्णी इतर राज्यात झाली असनू महाराषर 
राज्यात झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात ९० ्क्क्याहून अधधक डॉक््र खाजगी व्यर्साय 
करतात पण खाजगी आरोग्य सेरे्चे प्रमाणीकरण झाले नसल्यामळेु रुग्णाींना 
दजेदार सेर्ा सयुोग्य दरात ममळत नसनू कोरोना काळात रुग्णाींची फसर्णकू 
झालेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय र् 
त्यानषुींगाने र्दै्यकीय आसथापना कायद्याची अींमलबजार्णी करण्याबाबत 
कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१) र् (२) होय, हे खरे आहे.  
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
 खाजगी र्दै्यकीय व्यर्सायकाींमाफव त कोरोनाकाळात रुग्णाींची आधथवक 
फसर्णूक होऊ नये यासाठी हदनाींक ३०/०४/२०२०, हदनाींक २१/०५/२०२०, 
हदनाींक ३१/०८/२०२०, हदनाींक ३०/११/२०२० र् हदनाींक १५/१२/२०२० रोजी 
अधधसचूना जारी करुन र्दै्यककय सेरे्चे दर ननयींत्रण करण्यात आले आहे.  
(४) रुग्णहहताच्या दृष्ीने महाराषरात शशु्रुषागहृ नोंदणी ननयम, १९७३ मध्ये 
आर्श्यक सधुारणा करुन हदनाींक १४/०१/२०२१ रोजी सधुाररत ननयम २०२० 
अधधसधूचत करण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

जव्हार (जज.पालघर) तालुक्यातील आहदिासी गािपाड्याांमध्ये  
रस्ते ि विजेची सुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(३९) * ७५५१ श्री.विक्रम िाळे, श्री.शशशिाांत शश ांदे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.अरुणिािा जगताप, श्री.अननिेत तटिरे, 
श्री.अमोल शमटिरी, श्री.सांजय दौंड : सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वप ींपळशते-खरोंडा (ता.जव्हार, जज.पालघर) ग्रामपींचायत अींतगवत हुींबरण, 
सकुळीचापाडा, नतलोंडा ग्रामपींचायतमधील डोंगरीपाडा, कोगदा 
ग्रामपींचायतमधील उदारमाळ, हातरेीतील केळीचापाडा, वर्नर्ळमधील 
नन ींबारपाडा, तुींबडपाडा, झापमधील दखण्याचापाडा, ऊीं बरपाडा, पाथडीतील 
मनमोहाडी, भाट्टीपाडा, न्याहाळेतील सार्रपाडा, ऐनातील सोनगीरपाडा, 
घा्ाळपाडा, भरूी्ेक ग्रामपींचायत आणण र्ार्र-र्ाींगणीतील बेहेडपाडा या 
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आहदर्ासी गार्पाड्यात रसत ेनसल्यामळेु रुग्णाींना डोलीतनू दर्ाखान्यात न्यारे् 
लागत असनू अनेक रुग्णाींचा रसत्यातच मतृ्य ू झाल्याच्या घ्ना घडल्या 
असल्याच ेतसेच वर्जचेी सवुर्धा नसल्याचे हदनाींक २७ डडसेंबर, २०२० रोजी 
र्ा त्यासमुारास ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर आहदर्ासी गार्पाड्याींना सथाननक लोकसभा सदसय, 
पालघर, मा.सार्वजननक आरोग्य मींत्री तसेच सथाननक जजल्हा पररषद सदसय 
याींनी र्ेळोरे्ळी भे्ी देऊन शासनाशी पत्रव्यर्हार केला असल्याचेही ननदशवनास 
आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर गार्पाड्यातील आहदर्ासी नागररकाींनी अनेकदा 
ग्वर्कास अधधकारी, पींचायत सममती, जव्हार, मखु्य कायवकारी अधधकारी, 
पालघर/ठाणे (तत्कालीन सींयकु्त जजल्हा) जजल्हाधधकारी, पालघर/ठाणे तसेच 
मा.तत्कालीन पालकमींत्री, पालघर, उप अमभयींता, सार्वजननक बाींधकाम, 
जव्हार, कायवकारी अमभयींता, सार्वजननक बाींधकाम, पालघर तसेच कायवकारी 
अमभयींता, महाराषर राज्य वर्द्यतु मींडळ, पालघर याींना ननरे्दने देऊनही 
कायवर्ाही झाली नसल्याचे ननदशवनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, आहदर्ासीींच्या कल्याणासाठी शासन करोडो रुपये खचव करीत 
असताना सदर गार्पाड्यात रसत्याींची कामे करण्याबाबत र् र्ीज उपलब्ध 
होण्याबाबत तथेील नागररकाींनी वर्नींती अजव/ननरे्दन े देऊनही रसत्याींची कामे 
न करण्याची र् र्ीज सवुर्धा उपलब्ध करुन न देण्याची कारणे काय आहेत, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने सदर गार्पाड्यातील रसत्याींची कामे 
करण्याबाबत र् वर्जेची सवुर्धा उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती कायवर्ाही 
केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीफ : (१) प्रश्नाींककत आहदर्ासी गार्पाड्यातील काही पाड्याींना 
बारमाही रसत े उपलब्ध नसल्यामळेु एका गरोदर महहलेस दर्ाखान्यात 
नेण्यासाठी र्ाहनाची व्यर्सथा वर्हहत र्ेळेत होऊ शकली नाही. त्यामळेु 
प्रसतुीदरम्यान नर्जात बालकाचा ददैुर्ाने मतृ्य ू झाल्याचे ननदशवनास आले 
आहे. 
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 तसेच सदर पाड्याींपकैी काही पाड्याींमध्ये पारींपाररक पध्दतीने 
वर्द्यतुीकरण करण्यात आले आहे तर काही पाड्याींच े वर्द्यतुीकरणाचे काम 
प्रगतीपथार्र आहे. 
(२) र् (३) अशी कोणतीही बाब ननदशवनास आली नाही. 
(४) १) ग्रामपींचायत वप ींपळशते-खरोंडा अींतगवत हुींबरण येथे सन २०१६-
२०१७ मध्ये महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगवत माती 
मरुमीकरण करण्यात आले आहे. 
 २) ग्रामपींचायत वप ींपळशते-खरोडा अींतगवत सकुळीचामाळ येथे कच्चा 
रसता आहे. 
 ३) ग्रामपींचायत नतलोंडा अींतगवत डोंगरीपाडा येथे कच्चा रसता असनू 
र्न खात्याची जागा आहे. 
 ४) ग्रामपींचायत कोगदा अींतगवत उदारमाल हा पाडा कोगदा-र्डोली 
ग्रामीण रसत्यापासनू ३०० मी. अींतरार्र असनू रसता सजुसथतीत आहे. 
 ५) ग्रामपींचायत हातरेी अींतगवत केळीचापाडा येथे कच्चा रसता असनू 
जागा र्न खात्याची आहे. 
 ६) वर्नर्ळ अींतगवत नन ींबारपाडा र् तुींबडपाडा येथे रसता आहे. 
 ७) ग्रामपींचायत झाप अींतगवत दखण्याचा पाडा येथे सन २०१५-२०१६ 
मध्ये महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अींतगवत खडीकरण 
करण्यात आले आहे. 
 ८) ग्रामपींचायत झाप अींतगवत उीं बरपाडा येथे रसता असनू सदर रसता 
दखण्याचा पाडा पक्का रसत्यास जोडलेला आहे. 
 ९) ग्रामपींचायत ऐने अींतगवत मनमोहाडी येथ े रसता नाही र् पलुाची 
आर्श्यकता आहे. 
 १०) ग्रामपींचायत एैने सोनगीरपाडा येथे रसता नाही. 
 ११) ग्रामपींचायत एैने अींतगवत घा्ाळपाडा येथे रसता असनू पलुाची 
आर्श्यकता आहे. 
 १२) ग्रामपींचायत पाथडी अींतगवत भा्ीपाडा येथे रसता नाही. 
 १३) ग्रामपींचायत न्याहाळे ब.ु अींतगवत सार्रपाडा येथ े कच्चा रसता 
असनू पलुाची आर्श्यकता आहे. 
 



59 

 १४) ग्रामपींचायत भरुी्ेक इतर जजल्हा मागव क्र.४३ ला जोडण्यात 
आला आहे. 
 १५) ग्रामपींचायत र्ार्र-र्ाींगणी अींतगवत बेहेडपेाडा हा पाडा सरोळी 
बेहडपाडा या ग्रामीण मागावर्र असनू सन २०१६-२०१७ अींतगवत डाींबरीकरणाच े
काम करण्यात आले असनू रसता सजुसथतीत आहे. 
(५) सदर पाड ेभौगोमलकदृष्या अनतदगुवम, डोंगराळ, दरी खोऱ याच्या भागात 
असल्याने आणण सदर पाड्याींना जोडणारी पायर्ा् र्न वर्भागाच्या हद्दीतनू 
जात असल्याने सदर पाड ेबारमाही रसत्याने जोडणे जजल्हा पररषदेला शक्य 
झालेले नाही. 
 तथावप, सदर पाड े बारमाही रसत्याने जोडण्यासाठी आर्श्यक ती 
उपाययोजना करण्याच्या सचूना जजल्हा पररषदेला देण्यात आल्या आहेत. 
(६) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

सालोड-पालोती (जज.िधाच) येथील नाली बाांधिामािरीता  
अिैधररत्या िाळूचा िापर िेला जात असल्याबाबत 

  

(४०) * ६९४६ श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास : सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) सालोड-पालोती (जज.र्धाव) येथील रसत्याच्या कडलेा जजल्हा पररषद 
बाींधकाम वर्भागाींतगवत नाली बाींधकामाकरीता अर्धैररत्या र्ाळूचा र्ापर केला 
जात असल्याचे हदनाींक ३ जानेर्ारी, २०२१ रोजी र्ा त्यासमुारास ननदशवनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने सींबींधधत कीं त्रा्दारार्र कोणती कारर्ाई 
केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 
 



60 

श्री.हसन मशु्रीफ : (१) अशी कोणतीही बाब ननदशवनास आली नाही. 
(२) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

राज्यातील मागासिगीयाांसाठीच्या शशष्ट्यितृ्तीच्या यादीत “बीएस् सी 
पीएमटी” अभ्यासक्रमाचा समािेश िरण्याबाबत 

  

(४१) * ७८२५ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील मागासर्गीय वर्द्यार्थयांना शासकीय र्दै्यकीय महावर्द्यालय 
र् रुग्णालयात बॅचलर ऑफ पॅरामेडडकल ्ेक्नॉलॉजी (बीएससी पीएम्ी) 
अभ्यासक्रमाची मशषयर्तृ्ती सन २०१६ पासनू बींद करण्यात आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्र शासनाने मागासर्गीयाींसाठीच्या मशषयर्तृ्तीच्या यादीत 
“बीएससी पीएम्ी” अभ्यासक्रमाचा समार्ेश केला नसल्याने मशषयर्तृ्ती बींद 
करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय र् 
त्यानषुींगाने सन २०१६ मध्ये काढलेल्या अध्यादेशात मागासर्गीयाींसाठी 
हदल्या जाणाऱ या मशषयर्तृ्तीच्या ६०५ अभ्यासक्रमाींच्या यादीत या 
अभ्यासक्रमाचा समार्ेश करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशमत विलासराि देशमखु : (१) नाही. 
 बॅचलर ऑफ पॅरामेडडकल ्ेक्नॉलॉजी (बीएससी पीएम्ी) 
अभ्यासक्रमास प्ररे्मशत आधथवकदृष्या दबुवल घ्कातील उमेदर्ाराींना 
मशषयर्तृ्ती अदा करण्यात येत नाही. 
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(२) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 आधथवकदृष्या दबुवल घ्कातील उमेदर्ाराींना राज्य शासनाचे 
मशषयर्तृ्ती धोरण लाग ूनाही. 
(३) मशषयर्तृ्ती देय असलेल्या अभ्यासक्रमाींच्या यादीमध्ये ‘बीएससी पीएम्ी’ 
अभ्यासक्रमाचा समार्ेश करण्याच्या अनषुींगाने शासनसतरार्र तपासणी 
करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रुग्णालय औरांगाबाद (घाटी) 
येथील इमारतीत जुनी िायररांग ि इतर साहहत्य बदलण्याबाबत 

  

(४२) * ६६२६ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद येथील शासकीय र्दै्यकीय महावर्द्यालय र् रुग्णालयातील 
(घा्ी) सजजवकल इमारतीत ४० र्षावपरू्ीची जुनी र्ायररींग र् मदुत सींपलेले 
अजग्नशमन मसलेंडर असल्याची बाब माहे जानेर्ारी, २०२१ मध्ये र्ा 
त्यादरम्यान ननदशवनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, घा्ीत दीड र्षावपरु्ी प्रसतुी वर्भागात शॉ्सककव ्मळेु दघुव् ना 
घडली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर इमारतीत भींडारासारख्या घ्नेची पनुरार्तृ्ती होऊ नये 
म्हणून शासनाने जुनी र्ायररींग र् इतर साहहत्य बदलण्याबाबत कोणती 
कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.अशमत विलासराि देशमखु : (१) हे खरे आहे. 
 तथावप, सदर सींसथेच्या सजजवकल इमारतीतील मदुत सींपलेल्या 
अजग्नशमन यींत्राची तातडीने पनुभवरणी करण्यात आलेली असनू सजजवकल 
इमारतीतील सर्व अजग्नशमन यींत्र ेयोग्यररत्या कायावजन्र्त आहेत. 
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(२) होय. 
(३) याबाबतच्या प्रसतार्ार्र कायवर्ाही सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही 

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

नागपूर मेर्डिलमध्ये िॅन्सर इजन्स्टट्यूटच ेिाम  
ननधीअभािी प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(४३) * ६४९४ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.प्रविण दरेिर, डॉ.पररणय फुिे, श्री.ननलय 
नाईि, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.अशभजजत िांजारी : हदनाांि १५ र्डसेंबर, २०२० 
रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या 
यादी क्रमाांि ६ मधील प्रश्न क्रमाांि ४७०६ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत 
सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नागपरू मेडडकलच्या प्रसतावर्त कॅन्सर इजन्स्ट्यू् ची जमीन 
अधधषठाताच्या नार्ार्र नसल्यामळेु कॅन्सर इजन्स्ट्यू् चे काम प्रलींबबत 
असल्याचे माहे डडसेंबर, २०२० मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बाींधकामाच्या आर्श्यक परर्ानग्या प्राप्पत झाल्यानींतर 
नागपरू महानगर प्रदेश वर्कास (NMRDA) प्राधधकरणाकडून ननवर्दा 
प्रकक्रयेची कायवर्ाही सरुु करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कॅन्सर इजन्स्ट्यू्  उभारण्यासाठी तत्कालीन 
मा.मखु्यमींत्री याींनी आश्र्ासन हदले असनू प्रत्यक्षात कॅन्सर इजन्स््यू्  
उभारण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने सदर बाींधकामाशी सींबींधधत 
लेखामशषावत सन २०२०-२०२१ या आधथवक र्षावत ननधी उपलब्ध करून 
देण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.अशमत विलासराि देशमखु : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर कॅन्सर इजन्स्ट्यू् ची जमीन सींसथेच्या नारे् झालेली नसल्यामळेु 
बाींधकाम करणे आर्श्यक परर्ानगी प्रलींबबत आहे, सबब नागपरू महानगर 
प्रदेश वर्कास (NMRDA) प्राधधकरणाकडून ननवर्दा प्रकक्रयेची कायवर्ाही सरुु 
करण्यात आलेली नाही. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
 सदर ककव रोग इजन्स्ट्यू्  उभारण्यास प्रशासकीय मान्यता तसेच 
बाींधकाम अींदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे, 
याबाबत सदर सींसथेच े बाींधकाम सरुू करण्याबाबतची सद्य:जसथती उपरोक्त 
प्रश्नभाग क्रमाींक २ च्या उत्तरात नमदू करण्यात आलेली आहे. 
(४) सदर बाींधकामासाठी सींबींधधत लखेामशषावत सन २०२०-२०२१ मध्ये आधथवक 
तरतदू करण्यात आलेली आहे. सदर सींसथेच्या बाींधकामासाठी 
आर्श्यकतनेसुार ननधी उपलब्ध करून देण्याची कायवर्ाही करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

समुद्रात िाहून जाणारे पाणी मराठिाड्यात आणणाऱया  
योजनेला चालना देण्याबाबत 

  

(४४) * ६३४५ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
डॉ.पररणय फुिे, श्री.सदाशशि खोत, श्री.महादेि जानिर, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरिर, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय जलसांपदा 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पजश्चमर्ाहहनी नदी खोऱयातील (कोकण) अनतररक्त पाणी गोदार्री 
खोऱयात र्ळवर्णेसाठी प्राथममक अभ्यास करणेकरीता कायवकारी सींचालक, 
गोदार्री मराठर्ाडा पा्बींधारे वर्कास महामींडळ, औरींगाबाद याींच्या 
अध्यक्षतखेाली सममती गहठत करण्यात आली असनू गोदार्री खोऱयात 
कोकणातील नार-पार, दमणगींगा, र्तैरणा, उल्हास नदी खोऱयातनू एकूण 
८९.८५ अघफू पाणी र्ळवर्णेबाबत आखणी करून त्याबाबत मशफारस 
केलेल्यापकैी २.४३ अघफू पाणी र्ळणाच्या पणूव/बाींधकामाधीन योजनेची 
अींमलबजार्णी झाली नसल्याचे माहे जानेर्ारी, २०२१ मध्ये र्ा त्यादरम्यान 
ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, १५.५५ अघफू पाणी र्ळणाबाबत पार-गोदार्री नदीजोड 
प्रकल्पाचा सवर्सतर प्रकल्प अहर्ाल तयार करण्यात आलेला असनू 
दमणगींगा-र्तैरणा-गोदार्री र् दमणगींगा-एकदरे-गोदार्री या दोन नदीजोड 
प्रकल्पाींच े राषरीय जल वर्कास प्राधधकरण, नर्ी हदल्ली याींचेमाफव त तयार 
करण्यात येणाऱया सवर्सतर प्रकल्प अहर्ालाची कायवर्ाही पणूव झाली आहे 
काय, याबाबतची सद्य:जसथती काय आहे, 
(३) असल्यास, दमणगींगा-वप ींजाळ नदीजोड प्रकल्प पणूव झाल्यानींतर उध्र्व 
र्तैरणा धरणातनू गोदार्री खोऱ यात १० अघफू पाणी सोडण्यात येणार असनू 
उर्वरीत ६१.८८ पाणी र्ळणाबाबतच्या योजनाींचे सरे्क्षण करून सवर्सतर 
प्रकल्प अहर्ाल तयार करणेबाबत कायवर्ाही केव्हापयतं पणूव होणार आहे, 
तसेच, नार-पार-धगरणा नदीजोड प्रकल्पाचे सवर्सतर प्रकल्प अहर्ाल 
राज्यसतरीय सल्लागार सममतीमाफव त करण्यात येणारी तपासणी पणूव झाली 
आहे काय, याची थोडक्यात माहहती काय आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोकणातनू समदु्रात 
र्ाहून जाणारे पाणी मराठर्ाड्यात आणणाऱया महत्र्ाकाींक्षी प्रकल्पाला चालना 
देण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
   
श्री.जयांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
 पजश्चमर्ाहहनी नदी खोऱयातील (कोकण) अनतररक्त पाणी 
मराठर्ाड्यात र्ळवर्णेसाठी एकाजत्मक राज्य जल आराखड्यात अींतभूवत 
असलेल्या योजनाींचा प्राथममक अभ्यास करण्यासाठी शासन ननणवय हदनाींक 
१७/०९/२०१९ अन्र्ये कायवकारी सींचालक, गोदार्री मराठर्ाडा पा्बींधारे वर्कास 
महामींडळ, औरींगाबाद याींच्या अध्यक्षतखेाली सममती गहठत करण्यात आललेी 
आहे. सदर सममतीने त्याींचा अहर्ाल हदनाींक ३१/१०/२०१९ रोजी शासनास 
सादर केला आहे. सदर अहर्ालानसुार पजश्चमर्ाहहनी नद्याींचे पाणी परेू्कड े
गोदार्री खोऱयात र्ळवर्ण्यासाठी एकूण ३० प्रर्ाही र्ळण योजना प्रसतावर्त 
आहेत. या ३० योजनाव्दारे २०९.८१ द.ल.घ.मी. (७.४०८ अघफू) पाणी गोदार्री 
खोऱयात र्ळवर्ण्याच े ननयोजन आहे. त्यापकैी २.४३ अघफू पाणी र्ळणाच्या 
पणूव/बाींधकामाधीन योजना आहेत. सदरपकैी १२ र्ळण योजनाींची कामे पणूव 
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झाली असनू त्याव्दारे १२.६६ द.ल.घ.मी. (०.४४७ अघफू) पाणी गोदार्री 
खोऱयात र्ळवर्ण्यात येत आहे. ७ योजनाींची कामे वर्वर्ध ्प्पप्पयाींर्र 
प्रगतीपथार्र असनू या योजनाींव्दारे ५६.०३ द.ल.घ.मी. (१.९७८ अघफू) पाणी 
गोदार्री खोऱयात र्ळवर्ण्याचे प्रसतावर्त आहे. उर्वररत ११ प्रर्ाही र्ळण 
योजना भवर्षयकालीन असनू या योजनाींव्दारे १४१.०९ द.ल.घ.मी. (४.९८२ 
अघफू) पाणी गोदार्री खोऱयात र्ळवर्ण्याच ेप्रसतावर्त आहे. 
 सधुाररत शासन ननणवय हदनाींक २९/०६/२०२० अन्र्ये उपरोक्त 
सममतीची पनुरवचना करण्यात आली असनू कायवकारी सींचालक, कोकण 
पा्बींधारे वर्कास महामींडळ, ठाणे याींच्या अध्यक्षतखेाली गहठत सदर 
सममतीमाफव त पढुील कायवर्ाही प्रगतीत आहे. 
(२) दमणगींगा-र्तैरणा-गोदार्री या नदीजोड योजनेंतगवत ५ धरणे बाींधण्याच े
प्रसतावर्त असनू सदर धरणे एकमेकाींशी बोगद्याव्दारे/कालव्याव्दारे जोडण्यात 
येणार असनू ७.१३ अघफू पाणी उपसा पध्दतीने उचलनू गोदार्री खोऱयातील 
देर् नदीत र्ळवर्ण्याचे प्रसतावर्त आहे. तसेच दमणगींगा-एकदरे-गोदार्री 
योजनेंतगवत एकदरे येथे धरण बाींधून उपसा पध्दतीने ५.०४ अघफू पाणी 
गोदार्री खोऱयात र्ळवर्ण्याचे प्रसतावर्त आहे. 
 उपरोक्त दोन्ही नदीजोड योजनाींचे सवर्सतर प्रकल्प अहर्ाल राषरीय 
जल वर्कास प्राधधकरण, नर्ी हदल्ली या कें द्र शासन अींगीकृत अमभकरणाव्दारे 
तयार करण्यात येत आहेत. सदरील सवर्सतर प्रकल्प अहर्ाल जून, २०२१ 
अखेर पणूव करण्याचे ननयोजन आहे. 
(३) उर्वररत ६१.८८ अघफू पाणी र्ळणाबाबतच्या योजनाींचे सरे्क्षण करुन 
सवर्सतर प्रकल्प अहर्ाल तयार करण्याच्या रुपये ५२.५० को्ी ककींमतीच्या 
अींदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत कायवर्ाही शासनसतरार्र प्रगतीत 
आहे. 
 नार पार धगरणा नदीजोड सवर्सतर प्रकल्प अहर्ाल तयार करुन 
हदनाींक २४/१०/२०१९ रोजी राज्यसतरीय ताींबत्रक सल्लागार सममती याींना 
तपासणीसाठी कायवकारी सींचालक, तापी पा्बींधारे वर्कास महामींडळ, जळगार् 
याींनी सादर केला आहे. रा.ताीं.सीं.स., नामशक याींचे सचूनेनसुार प्रकल्प अहर्ाल 
हदनाींक ४/०२/२०२० रोजी मध्यर्ती सींकल्पधचत्र सींघ्ना, नामशक याींना ताींबत्रक 
छाननीसाठी सादर केलेला आहे. त्यानसुार पढुील कायवर्ाही प्रगतीत आहे. 
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(४) सधुाररत शासन ननणवय हदनाींक २९/०६/२०२० अन्र्ये पजश्चमर्ाहहनी 
नदीखोऱयातील (कोकण) अनतररक्त पाणी मराठर्ाड्यात र्ळवर्ण्यासाठी 
एकाजत्मक राज्य जल आराखड्यात अींतभूवत असलेल्या योजनाींचा प्राथममक 
अभ्यास करण्यासाठी हदनाींक १७/०९/२०१९ च्या शासन ननणवयान्र्ये गठीत 
सममतीची पनुरवचना करण्यात आली असनू कायवकारी सींचालक, कोकण 
पा्बींधारे वर्कास महामींडळ, ठाणे याींच्या अध्यक्षतखेाली सदर सममतीची 
पढुील कायवर्ाही प्रगतीत आहे. 
 शासन ननणवय हदनाींक २९/१०/२०२० अन्र्ये राज्याींतगवत 
नदीजोड/प्रर्ाही र्ळण योजनाींचा प्राधान्यक्रम ठरवर्णे र् त्यासाठी प्रर्ाही 
र्ळण योजनाींचे तसेच उपसा र्ळण योजनाींचे मापदींड तयार करणे, मराठर्ाडा 
प्रदेशात ककीं र्ा इतर तु् ीच्या प्रदेशात/खोऱयात पाणी र्ळवर्ण्याकरीता अहर्ाल 
तयार करणे याकरीता महासींचालक, मेरी, नामशक याींच्या अध्यक्षतखेाली 
अभ्यासग्ाची सथापना करण्यात आली आहे. त्यानसुार कायवर्ाही प्रगतीत 
आहे. 
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

राज्यातील शाळा सुरू िरण्यापूिी शाळेत स्िच्ततेसाठी  
नळाच्या पाण्याची व्यिस्था िरण्याबाबत 

  

(४५) * ६८२० अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, 
डॉ.पररणय फुिे, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शाळा सरुू करण्यापरू्ी शाळेत सर्च्छतसेाठी नळाच्या पाण्याची 
व्यर्सथा करणे बींधनकारक करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ठाणे जजल्हा पररषदेच्या १ हजार ३२८ शाळाींपकैी ६४४ 
शाळाींमध्ये नळजोडणी नसल्याची बाब ननदशवनास आली असनू यामध्ये 
शहापरू तालकु्यातील सर्ावधधक २५६ शाळाींचा समार्शे आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने सदरहू शाळाींमध्ये नळजोडणी उपलब्ध 
करून देण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीफ : (१) होय, हे खरे आहे. 
 पाणीपरुर्ठा र् सर्च्छता वर्भाग, शासन ननणवय 
क्र.जेजेएम२०२०/प्र.क्र.११३(भाग-३)पाप-ु०७, हदनाींक १३/०१/२०२१ अन्र्ये जल 
जीर्न ममशन अींतगवत १०० हदर्साींचे वर्शषे अमभयान मोहहमेची कायवपध्दती 
ननजश्चत केली आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
 ठाणे जजल््यातील जजल्हा पररषदेच्या १३२८ शाळाींपकैी २३८ 
शाळाींमध्ये कायमसर्रुपी वपण्याच्या पाण्याची व्यर्सथा नाही. तथावप, सदरहू 
शाळाींमध्ये भजूल सरे्क्षण र् वर्कास यींत्रणेमाफव त सरे्क्षण करुन जल जीर्न 
ममशन अींतगवत शाश्र्त वपण्याच्या पाण्याची सवुर्धा उपलब्ध करुन देण्याची 
कायवर्ाही सरुु आहे. 
(३) र् (४) प्रश्न उद् भर्त नाही.  
 ----------------- 
  
नागपूर जजल्हा पररषदेच्या वििास िामाांचा प्रलांबबत ननधी देण्याबाबत 

  

(४६) * ६७८२ श्री.अशभजजत िांजारी, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.मोहनराि िदम, श्री.जयांत आसगाििर, 
श्री.राजेश राठोड : सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) ग्रामवर्कास वर्भागाच्या २५/१५ हेड अींतगवत लोकप्रनतननधीींनी सचूवर्लेल्या 
नागपरू जजल्हा पररषदेमाफव त करण्यात आलेल्या कामाींना ननधी ममळाला 
नसल्याची बाब माहे जानेर्ारी, २०२१ मध्ये ननदशवनास आली असनू त्यामळेु 
नवर्न कामाींना सरुुर्ात झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने नागपरू जजल्हा पररषदेच्या वर्कास कामाींचा 
प्रलींबबत ननधी देण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीफ : (१) हे खरे नाही. पणूव झालेल्या कामाींना ्प्पप्पया ्प्पप्पयाने 
ननधी वर्तररत करण्यात येत आहे. 
(२) वर्कास कामाींच्या प्रलींबबत देयकाींचा ननधी वर्तररत करण्याची कायवर्ाही 
सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

खुांटेफळ (ता.आष्ट्टी, जज.बीड) येथील साठिण तलािाच ेिाम  
पूणच िरण्यासाठी ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(४७) * ६९४८ श्री.सरेुश धस : सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) खुीं्ेफळ (ता.आष्ी, जज.बीड) येथील साठर्ण तलार्ाचे काम अनेक 
र्षांपासनू ननधी अभार्ी प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय र् 
त्यानषुींगाने साठर्ण तलार्ाचे काम पणूव करण्यासाठी ननधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
 कृषणा मराठर्ाडा मस ींचन प्रकल्प अींतगवत आष्ी उपसा मस ींचन योजना 
क्र.३ योजनेच ेकाम पयावर्रण मान्यतअेभार्ी जानेर्ारी, २०१४ पासनू बींद होत.े 
सद्य:जसथतीत राज्य पयावर्रण प्रभार् मलु्याींकन प्राधधकरण याींनी हदनाींक 
०२/०३/२०२० च्या पत्रान्र्ये पयावर्रण मान्यता हदली आहे. 
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(२) सद्य:जसथतीत ननवर्देर्र जानेर्ारी, २०२१ अखेर रुपये ११६.११ को्ी खचव 
झाला असनू, तलार्ाचे ४५% काम पणूव झाले आहे. सन २०२०-२०२१ करीता 
रुपये १० को्ीची तरतदू करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

मांगळिेढे (जज.सोलापूर) पांचायत सशमती िायाचलयात  
पैशाांची मागणी होत असल् याबाबत 

  

(४८) * ७२४९ श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय ग्रामवििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मींगळरे्ढे (जज.सोलापरू) पींचायत सममती कायावलयामधील प्रधानमींत्री 
घरकुल आर्ास योजनेचे कामकाज पाहणाऱ या कमवचाऱ याींकडून अनदुानास पात्र 
असलेल् या लाभार्थ यांकडून अनदुान अदा होण्यासाठी पशैाींची मागणी करण्यात 
येत असल् याची बाब हदनाींक २ जानेर्ारी, २०२० रोजी र्ा त्यासमुारास 
ननदशवनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, प्रधानमींत्री घरकुल आर्ास योजनेतील घरकुलधारक 
मागासर्गीय र् दाररद्रय रेषखेालील असल् यामळेु त् याींना मानमसक त्रास सहन 
करार्ा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने पशैाींची मागणी करणाऱया सींबींधधत 
कमवचाऱ याींर्र कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीफ : (१) र् (२) हे खरे नाही. 
(३) र् (४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 

----------------- 
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राज्यात महहला धोरणातील ्टुी दरू िरून सििंिष  
धोरण तयार िरण्याबाबत 

  

(४९) * ७४०१ श्री.राजेश राठोड, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.िजाहत शमर्ाच, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.अशभजजत िांजारी, श्री.जयांत आसगाििर : सन्माननीय महहला ि 
बालवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सध्याच्या महहला धोरणातील त्रु् ी दरू करून सर्कंष धोरण 
तयार करण्याची प्रकक्रया सरुू असल्याची बाब हदनाींक ६ जानेर्ारी, २०२१ रोजी 
र्ा त्यासमुारास ननदशवनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गरीब र्सत्याींमधील महहलाींचे जीर्न ससु्य करण्याच्यादृष्ीने 
सवुर्धा परुवर्णे, झोपडपट्टी पनुर्वसनाच्या योजनाींमध्ये तथेे राहणाऱया वर्धर्ा, 
एकट्या राहणाऱया महहला याींना घरे ममळार्ीत याकड ेवर्शषे लक्ष देणे, नागरी 
वर्कास योजनाींतगवत प्रकल्पाींच्या आखणीमध्ये महहला कें हद्रत दृजष्कोन ठेर्णे 
र् नागरी क्षेत्रात गरीब महहलाींना आरोग्याच्या सवुर्धा प्रभार्ीपणे परुवर्णे 
तसेच रेशनचे धान्य सलुभ ममळारे् इत्यादी बाबीींचा त् यात समार्ेश करण्यात 
आला आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने वर्वर्ध शासकीय वर्भागाींच्या 
समाजामभमखु योजना या महहला कें हद्रत असाव्यात याकरीता धोरण 
ठरवर्ताना कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) महाराषर शासनाने सन २०१४ मध्ये जाहीर केलेले नतसरे महहला 
धोरणाींमध्ये महहलाींची सनद, महहला कें द्री अथवसींकल्प, आरोग्य, एकल 
महहला, सर्च्छतागहृ सवुर्धा, असींघ्ीत कामगार महहला, शहरी भागातील 
महहलाींचे वर्वर्ध प्रश्न इ. योजनाींचा महहला धोरणात समार्ेश करण्याच्या 
अनषुींगाने सर्व सबींधधत वर्भागाींचे अमभप्राय मागवर्ण्यात आले आहे.  
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(३) सदरच्या धोरणातील मदु्याींर्र राज्याच्या सींबींधधत प्रशासनीक वर्भागाने 
केलेल्या कायवर्ाहीबाबत तसेच त्यात काळानरुुप बदल करणेबाबत सींबींधधत 
प्रशासनीक वर्भागाींशी चचाव करण्यात येत आहे. 
(४) वर्लींब नाही. 

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

पालघर जजल््यातील रुग्णालयाांच ेफायर, स्रक्चरल ि  
इलेजक्रिल ऑर्डट िरण्याबाबत 

  

(५०) * ७९८८ श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर जजल््यात जजल्हा शल्यधचककत्सक कायावलयाींतगवत एकूण बारा 
रुग्णालय कायवरत असनू या रुग्णालयाचे फायर, सरक्चरल र् इलेजक्रकल 
ऑडड् झाले नसल्याचे माहे जानेर्ारी, २०२१ मध्ये र्ा त्यादरम्यान 
ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनेक रुग्णालयाींच्या मभ ींती जीणव झाल्या असनू काही 
रुग्णालयाींमध्ये अजग्नरोधक यींत्रणा कायावजन्र्त नसनू या सर्व रुग्णालयामधील 
र्ायररींग बदलण्यात आलले्या नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रुग्णालयामध्ये र्ीज परुर्ठा कमी-जासत प्रमाणात होत 
असल्यामळेु तथेील उपकरणाींमध्ये सफो् घडून दघुव् ना घडण्याची शक्यता 
ननमावण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पालघर जजल््यातील रुग्णालयाींच े फायर, सरक्चरल र् 
इलेजक्रकल ऑडड् करण्याबाबत सथाननक लोकप्रनतननधीींनी शासनाकड े माहे 
जानेर्ारी, २०२१ मध्ये र्ा त्यादरम्यान मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन चौकशीच्या अनषुींगाने 
पालघर जजल््यातील रुग्णालयाींचे फायर, सरक्चरल र् इलेजक्रकल ऑडड् 
करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.राजेश टोपे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 पालघर जजल्हा रुग्णालयाच ेअधधपत्याखालील बारा रुग्णालयाींच ेफायर 
ऑडड् हदनाींक ११ जानेर्ारी त े हदनाींक १३ जानेर्ारी, २०२१ या कालार्धीत 
करण्यात आले आहे. सरक्चरल र् इलेजक्रकल ऑडड् करुन तातडीने अहर्ाल 
सादर करण्याबाबत सर्व आरोग्य सींसथाींना कळवर्ण्यात आले आहे.  
(२) हे खरे नाही. 
 सर्व रुग्णालयाींमध्ये अजग्नरोधक मसलेंडसव उपलब्ध आहेत. 
र्ायरीींगबाबत सींबींधधत वर्भागाकडून तातडीने तपासणे करुन अींदाजपत्रके 
सादर करण्याबाबत सर्व आरोग्य सींसथाींना कळवर्ण्यात आलेले आहे. 
(३) र् (४) हे खरे नाही. 
(५) पालघर जजल््यातील रुग्णालयाींच ेफायर, सरक्चरल र् इलेजक्रकल ऑडड् 
सींबींधधत वर्भागाकडून तातडीने तपासणी करुन अींदाजपत्रके सादर 
करण्याबाबत आरोग्य सेर्ा आयकु्तालयाकडून कळवर्ण्यात आले आहे.  
(६) प्रश्न उद् भर्त नाही 

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

सोनािल ते पाळये (ता.दोडामागच, जज.शसांधुदगुच)  
रस्त्याच ेिाम पूणच िरण्याबाबत 

  

(५१) * ७६०९ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) सोनार्ल त ेपाळये (ता.दोडामागव, जज.मस ींधदुगुव) या रसत्याच्या को्यर्धी 
रूपयाच्या कामास मखु्यमींत्री ग्रामसडक योजनेतनू मींजूरी ममळाली असनू 
मागील दोन र्षावपासनू काम अपणूावर्सथेत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषर ग्रामीण रसत ेवर्कास सींसथा, ता.कुडाळ, जज.मस ींधदुगुव 
याींच्यार्तीने अनेक कामे परब नार्ाच्या ठेकेदाराला हदली असनू या ठेकेदाराने 
दोडामागव तालकु्यातील एकही काम पणूव न करता सर्व कामे अधवर्् जसथतीत 
ठेर्नू कामाचा दजाव योग्य न राखणे, असा प्रकार सरुू केले आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने सर्व सींबींधधत दोषीींवर्रुध्द कारर्ाई करुन 
रसत्याची कामे पणूव करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीफ : (१) होय, हे खरे आहे.  
 सद्य:जसथतीत मातीकाम, मोऱया, जीएसबी र् खडीकरणाचे काम 
प्रगतीत आहे.  
(२), (३) र् (४) हे खरे नाही. 
 मखु्यमींत्री ग्रामसडक योजनेंतगवत दोडामागव तालकु्यातील ६ काम े
श्री.पी.के.परब या कीं त्रा्दारास देण्यात आलेली असनू सदर कामाींपकैी ३ काम े
प्रगतीत आहेत तर उर्वररत ३ कामे न्यायालयीन प्रकरण, रसता रूीं दीकरणास 
जमीन मालकाींचा वर्रोध, नकुसान भरपाई ममळणेसाठी सथाननक ग्रामसथाींनी 
र्ेळोरे्ळी काम बींद पाडणे र् माहे माचव, २०२० पासनू कोवर्ड-१९ मळेु 
उद् भर्लेली पररजसथती या बाबीींमळेु सदरची कामे करण्यास वर्लींब झालेला 
आहे.  

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

राज्यात नव्या िोरोना विषाणूचा प्रादभूाचि रोखण्याबाबत 
  

(५२) * ६५६४ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, डॉ.िजाहत 
शमर्ाच, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.राजेश राठोड, श्री.मोहनराि 
िदम, श्री.अशभजजत िांजारी, श्री.जयांत आसगाििर : सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बब्र्नमध्ये नव्या सर्रुपातील कोरोना वर्षाणूचा प्रकार आढळला असनू 
मळू सर्रुपात १७ र्ेळा बदल केलेला हा नर्ा कोरोना वर्षाणू ७० ्क्के 
अधधक सकक्रय सींक्रमणशील असल्यामळेु त्याची लागण राज्यातील जनतलेा 
होण्याचा धोका ननमावण झाला असल्याची बाब हदनाींक २१ डडसेंबर, २०२० 
रोजी र्ा त्यासमुारास ननदशवनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, बब्र्नमधून भारतात आलेल्या प्रर्ाशाींमाफव त कोरोनाच्या नव्या 
सरेनच ेवर्षाणू राज्यात पसरत असनू हदनाींक १० जानेर्ारी, २०२१ रोजीपयतं 
हा आकडा १५० पयतं र्ाढला असनू सदर रुग्ण नागपरू, मुींबई, ठाणे, पणेु, 
नाींदेड, अहमदनगर, औरींगाबाद र् रायगड पररसरातील असल्याचेही ननदशवनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बब्र्नमधून येणारी वर्माने थाींबवर्ण्यात येऊन वर्मानातनू 
आलेल्या प्रर्ाशाींना हॉ्ेलमध्ये वर्लगीकरणात ठेर्णे, नव्या वर्षाणचूी लागण 
झालेल्या प्रर्ाशाींना आयसीएमआर याींच्या ननदेशानसुार सींसथात्मक 
वर्लगीकरणात ठेर्णे तसेच, त्याींचा ज्याींच्याशी सींपकव  आला त्याींची तपासणी 
करण्यात येऊन त्यात कोरोनाच्या नर्ीन सरेनची रुग्ण सींख्या र्ाढत ेआहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, बब्र्न, यरुोप, मध्य परू्व र् दक्षक्षण आकिका या देशातनू 
येणारे प्रर्ासी वर्लगीकरण ्ाळण्यासाठी मुींबई वर्मानतळार्र उतरण्याऐर्जी 
अहमदाबाद, हदल्ली र् बींगळुरू अशा हठकाणच्या वर्मानतळार्र उतरत असनू 
त्यातील आठ प्रर्ासी रुग्णाींमध्ये बब्र्नचा कोरोना सरेन आढळून आला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने नव्या कोरोना वर्षाणूचा प्रादभूावर् होऊ नये 
म्हणून पळर्ा्ा शोधणाऱया परदेशी प्रर्ाशाींना रोखण्याबाबत कोणती कायवर्ाही 
केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१) होय, हे खरे आहे. 
 डडसेंबर महहन्यात इींग्लींडमध्ये जनकुकय बदल झालेला नर्ीन कोरोना 
वर्षाण ूआढळून आला. तो अधधक सींक्रमणशील असल्याचे तज्ञाींनी नमदू केल ेआहे.  
(२) हे खरे नाही.  
 बब्र्नमध्ये आढळलेल्या नर्ीन वर्षाणूच्या पाश्र्वभमूीर्र भारतात 
इींग्लींडहून येणाऱया प्रर्ाशाींचे वर्शषे सरे्क्षण करण्यात आले. यामध्ये १३ 
प्रर्ाशाींमध्ये नर्ीन वर्षाण ू प्रकार आढळून आला. तथावप, हे सर्व प्रर्ासी 
लक्षणे वर्रहहत होत ेआणण त्याींना वर्मानतळार्रच वर्लग केल्याने हा सरेन 
राज्यात पसरला नाही. 
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(३) हे अींशत: खरे आहे. 
 बब्र्नमधून येणारी वर्माने थाींबवर्ण्यात येऊन वर्मानातनू आलेल्या 
प्रर्ाशाींना हॉ्ेलमध्ये वर्लगीकरणात ठेर्ण्यात आले र् नव्या वर्षाणूची लागण 
झालेल्या प्रर्ाशाींना आयसीएमआर याींच्या ननदेशानसुार सींसथात्मक 
वर्लगीकरणात ठेर्ण्यात आले, हे खरे आहे. 
 त्याींचा ज्याींच्याशी सींपकव  आला त्याींची तपासणी करण्यात येऊन 
त्यात कोरोनाच्या नर्ीन सरेनची रुग्ण सींख्या र्ाढत ेआहे, हे खरे नाही.  
(४) हे अींशत: खरे आहे.  
 महाराषरात इींग्लींड मधील वर्षाणू सरेन असलेले १३ प्रर्ासी आढळले.  
(५) हदनाींक २५ नोव्हेंबर त े २३ डडसेंबर या काळात इींग्लींडहून राज्यात 
आलेल्या ५०७३ प्रर्ाशाींचा शोध घेण्यात आला. यापकैी कोरोनाबाधधत 
असलेल्या ७८ लोकाींपकैी १३ लोकाींमध्ये बब्र्नचा सरेन आढळून आला. या १३ 
पकैी २ व्यक्ती प्रर्ाशाींच्या सींपकावतील होत्या. सर्व १३ व्यक्ती लक्षणे वर्रहहत 
होत्या. आयसीएमआर मागवदशवक सचूनानसुार १४ हदर्साींनींतर २ 
आर्ीपीसआर चाचण्या ननगेह्व्ह आल्यानींतर त्याींना घरी सोडण्यात आले.  
(६) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

राज्यात रांगभूमी प्रयोग पररननरीक्षण मांडळाची पुनरचचना िरण्याबाबत 
  

(५३) * ७०२४ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.प्रशाांत पररचारि : सन्माननीय साांस् िृनति िायच मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात रींगभमूी प्रयोग पररननरीक्षण मींडळाची (सेन्सॉर बोडव) ननयकु्ती 
मागील १ र्षावपासनू प्रलींबबत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०२० मध्ये र्ा 
त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पररननरीक्षण मींडळाची पनुरवचना न झाल्यामळेु प्रायोधगक र् 
व्यार्सानयक बालनाट्य,े सपधावत्मक एकाींककका अशा एकूण ३०० त े ४०० 
सींहहता परर्ानगीवर्ना प्रलींबबत असल्याचे ननदशवनास आले असनू अनेक 
मराठी कलार्ींताींचे व्यर्साय धोक्यात आल्याच ेआढळून आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने राज्यात रींगभमूी प्रयोग पररननरीक्षण 
मींडळाची (सेन्सॉर बोडव) पनुरवचना करण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशमत विलासराि देशमखु : (१) र् (२) अशी बाब ननदशवनास आली नाही. 
 हदनाींक १८/०१/२०२० रोजी मींडळार्रील अशासकीय सदसयाींच्या 
ननयकु्त्या रद्द केल्यानींतर हदनाींक ११/०२/२०२० त े२४/०३/२०२० या कालार्धीत 
अपर्ादात्मक पररजसथती र् तातडीची आर्श्यकता म्हणून मनोरींजन 
प्रयोगासाठी सधचर्, रींगभमूी प्रयोग पररननरीक्षण मींडळ याींच्यासतरार्रुन 
शासनाच्या मान्यतनेे परर्ानगी देण्यात आलेली आहे. 
 त्यानींतर कोरोना महासाथीच्या काळात हदनाींक २४/०३/२०२० रोजी 
प्रथम लॉकडाऊन सरुु झाल्यापासनू हदनाींक ०५ नोव्हेंबर, २०२० पयतं (कोवर्ड-
१९ च्या पाश्र्वभमूीर्र “ममशन बबगीन अगेन” अींतगवत ना्यगहृाींना साींसकृनतक 
कायवक्रम पनु्हा सरुु करण्यास परर्ानगी देईपयतं) महाराषरात कोणताही 
ना्यप्रयोग सादर झाला नसल्यामळेु मराठी कलार्ींताचा व्यर्साय 
ना्यसींहहता प्रमाणणत न झाल्यामळेु धोक्यात आला अशी पररजसथती 
ननदशवनास आली नाही. 
(३) शासन ननणवय, हदनाींक १६ डडसेंबर, २०२० अन्र्ये मींडळाची पनुरवचना 
करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

मौजे िाळिली (ता.पोलादपूर, जज.रायगड) येथील शाळिरी मुलाचा 
िेळेिर उपचार न शमळाल्यामुळे मतृ्यू र्ाल्याबाबत 

  

(५४) * ६९८८ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे काळर्ली (ता.पोलादपरू, जज.रायगड) येथील कु.प्रनतक प्रमोद 
महाडडक या १४ र्षीय शाळकरी मलुाला हदनाींक ९ सप्प े्ंबर, २०२० रोजी 
मध्यरात्री वर्षारी सपावने दींश केल्यामळेु त्याला पोलादपरू ग्रामीण 
रूग्णालयामध्ये उपचारासाठी आणण्यात आले होत,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, पोलादपरू ग्रामीण रूग्णालयामध्ये डॉक््र उपलब्ध नसल्याने 
त् याला महाड ग्रामीण रूग्णालयामध्ये उपचारासाठी पाठवर्ण्यात आले असता 
उपचार सरुू असताना त् याचा मतृ्य ूझाला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, यापरू्ीही रायगड जजल््यातील पोलादपरू शहरातील सनैनकनगर 
येथील सोनल सींकेत लाड या बाळींनतणीर्र पोलादपरू ग्रामीण रूग्णालयामधील 
डॉक््राींनी र्ळेेर्र उपचार न केल्यामळेु नतचा हदनाींक १ डडसेंबर, २०१९ रोजी 
मतृ्य ूझाला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने पोलादपरू ग्रामीण रूग्णालयात आरोग्य 
यींत्रणा ससुज्ज करण्यासाठी तसेच आर्श्यक त े तज्ञ डॉक््सव र् कमवचारी 
याींची ननयकु्ती करण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली र्ा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
 ग्रामीण रुग्णालय, महाड येथे उपचारादरम्यान मतृ्य ूझालेला आहे, हे 
खरे आहे. मात्र ग्रामीण रुग्णालय, पोलादपरू येथील र्दै्यकीय अधधकारी याींनी 
रुग्णाला ग्रामीण रुग्णालय, महाड येथे सींदमभवत केलेले आहे.   
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
 श्रीमती सोनाली सींकेत लाड याींना उपजजल्हा रुग्णालय, माणगाींर् येथ े
सींदमभवत केले हे खरे आहे. मात्र परू्ीची बाळींतपणे मसझरेरयन असल्याने 
यारे्ळीही मसझेररयन सवुर्धा उपलब्ध असलेल्या उपजजल्हा रुग्णालय, 
माणगाींर् येथे सींदमभवत करण्यात आले. हदनाींक २९/११/२०१९ रोजी सदर रुग्ण 
महहला उपजजल्हा रुग्णालय, माणगाींर् येथे भरती झाल्या होत्या. तथावप, 
प्रकृती धचींताजनक असल्याने जे.जे. रुग्णालय, मुींबई येथे सींदमभवत करण्यात 
आल े होत.े जे.जे. रुग्णालय, मुींबई येथ े उपचार सरुु असताना हदनाींक 
०१/१२/२०१९ रोजी मतृ्य ूझाला. 
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(४) र् (५) कु. प्रनतक प्रमोद महाडडक याींच्या मतृ्य ू प्रकरणी जजल्हा शल्य 
धचककत्सक, रायगड याींचेसतरार्रुन चौकशी सरुु आहे. श्रीमती सोनाली लाड 
याींच्या मतृ्य ूप्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे. तज्ञ र्दै्दकीय अधधकारी 
याींची ननयकु्ती करण्याबाबत शासनसतरार्रून कायवर्ाही सरुु आहे. तसेच  
र्गव-३ मधील कमवचारी याींची ननयकु्ती करण्याबाबत उपसींचालक, आरोग्य 
सेर्ा, मुींबई मींडळ, ठाणे याींचेसतरार्रुन सरुु आहे. 
 

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

पळशी (ता.किनिट, जज.नाांदेड) येथील आरोग्य उपिें द्राचे 
 िाम पूणच िरण्याबाबत 

  

(५५) * ६७३३ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.मोहनराि िदम, श्री.राजेश राठोड, श्री.जयांत आसगाििर, 
डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पळशी (ता.ककनर््, जज.नाींदेड) येथील आरोग्य उपकें द्राचे काम गले्या १० 
र्षावपासनू प्रलींबबत असनू तथेील नागररकाींना आरोग्य सेरे्पासनू र्ींधचत रहारे् 
लागत असल्याच ेहदनाींक ३१ डडसेंबर, २०२० रोजी र्ा त्यासमुारास ननदशवनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने सदर आरोग्य उपकें द्राचे काम पणूव 
करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 सदर उपकें द्र ग्रामपींचायत इमारतीत कायवरत असनू उपकें द्रातील 
कमवचाऱयाींमाफव त आरोग्य सेर्ा परुवर्ण्यात येत आहेत. 
(२) सदर उपकें द्राचे काम पणूव झाले नसल्यामळेु तत्कालीन शाखा अमभयींता र् 
गतु्तदेार याींची चौकशी करण्यासाठी चौकशी सममती नेमण्यात आली होती. 
सदर चौकशीमध्ये उपकें द्राच्या बाींधकामाशी सींबींधधत तत्कालीन शाखा 
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अमभयींता र् गतु्तदेार याींच्यार्र जबाबदारी ननजश्चत करण्यात आली होती. 
परींत ु सींबींधधताींर्र कायवर्ाही होण्याअगोदरच दोघेही मयत झाल्यामळेु 
त्याच्यार्र पढुील कायवर्ाही करता आलेली नाही. 
 सदर उपकें द्राच्या बाींधकामासाठी प्रादेमशक अनशुषे अींतगवत सन 
२०२०-२०२१ मध्ये रुपये ४५.०० लाख ननधी उपलब्ध करुन देण्यात आला 
असनू बाींधकामाबाबत कायवर्ाही सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 ----------------- 
  

एमबीबीएस डॉक्टराांप्रमाणेच आयुिेद आांतरिाशसता डॉक्टराांना  
अनतररक्त िोविड भत्ता देण्याबाबत 

  

(५६) * ६५९७ श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.सदाशशि खोत : सन्माननीय 
िदै्यिीय शशक्षण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोरोना काळात राज्यातील आयरेु्द डॉक््राींनी एमबीबीएस डॉक््र 
याींच्यासमर्ेत काम केले असनू कोवर्ड-१९ काळात सेर्ा देणाऱया सर्व 
आींतरर्ामसता प्रमशक्षणाथी डॉक््राींना अनतररक्त भत्ता देण्याचे आदेश 
शासनाने हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एमबीबीएस आींतरर्ामसता डॉक््राींना सन २०२० पासनू सदरहू 
भत्ता लाग ूकरण्यात आला असल्याने त्याींना दरमहा ककमान रुपये २७ त े२८ 
हजार अनतररक्त भत्ता देण्यात येतो, परींत ु या वर्द्यार्थयांसोबत काम 
करणाऱया आयरेु्द डॉक््राींना याचा लाभ ममळत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आयरेु्द आींतरर्ामसता डॉक््र वर्द्यार्थयांना अनतररक्त कोवर्ड 
भत्ता ममळार्ा यासाठी ननमा स्ुडन्् फॉरम, नागपरू याींनी शासनाकड े
मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने आयरेु्हदक आींतरर्ामसता डॉक््राींना कोवर्ड 
भत्ता देण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.अशमत विलासराि देशमखु : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) कोवर्ड-१९ या सींसगवजन्य रोगाच्या प्रादभुावर्ामळेु सींपणूव देशात हदनाींक 
२४/०३/२०२० पासनू लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आल े होत.े उक्त 
लॉकडाऊनव्दारे अनेक ननबधं घातल्याने राज्याच्या कर र् करेतर महसलूात 
घ् होऊन राज्याच्या अथवव्यर्सथेर्र वर्परीत पररणाम झाला आहे. या 
वर्त्तीय जसथतीतनू बाहेर पडून राज्याच्या अथवव्यर्सथेला उभारी आणण्याचे 
राज्यासमोर आव्हान आहे. सबब, राज्यातील शासकीय महावर्द्यालयातील 
कोवर्ड कक्षामध्ये काम करणाऱया आींतरर्ामसता प्रमशक्षणाथींना कोवर्ड 
कालार्धीमध्ये सध्याच्या ननयममत रुपये ११०००/- इतक्या मामसक 
वर्द्यारे्तनामध्ये र्ाढ करणे शक्य होत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 ----------------- 
  

राज्याच्या समतोल वििासासांदभाचत डॉ.विजय िेळिर सशमतीने 
अहिालात सादर िेलेल्या शशफारशीबाबत 

  

(५७) * ६६४४ श्री.विलास पोतनीस, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाई 
जगताप, डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.राजेश 
राठोड, श्री.मोहनराि िदम, श्री.अशभजजत िांजारी : हदनाांि १५ र्डसेंबर, २०२० 
रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या 
यादी क्रमाांि १४ मधील प्रश्न क्रमाांि ६०१६ ला हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत 
सन्माननीय उप मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वर्दभव, मराठर्ाडा यासह मागास भागातील अनशुषे दरू करण्याकरीता 
शासनास मशफारशी करण्यासाठी नेमलेल्या डॉ.वर्जय केळकर सममतीने 
राज्याच्या वर्वर्ध भागात भे्ी देऊन तसेच लोकप्रनतननधी आणण जनतशेी 
सींर्ाद साधून तयार केलेला अहर्ाल माहे ऑक््ोबर, २०१३ मध्ये र्ा 
त्यादरम्यान शासनास सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर अहर्ालातील मशफारशीींर्र कायवर्ाही करण्यात आली 
नसल्याने सदर अहर्ाल नामींजूर करुन वर्भागसतरार्र नव्याने अनशुषे 
काढण्यासाठी सर्तींत्र सममती सथापन करण्याची बाब शासनाच्या वर्चाराधीन 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त डॉ.केळकर सममती अहर्ालातील मशफारशीींचे सर्वसाधारण 
सर्रुप काय आहे र् सदर अहर्ाल रद्द करुन नव्याने सममती सथापन 
करण्याचे कोणत्या कारणामळेु प्रसतावर्त करण्यात आलेले आहे, 
(४) असल्यास, समतोल प्रादेमशक वर्कास उच्चसतरीय सममतीच्या 
अहर्ालातील मशफारशी र् प्रशासकीय वर्भागाचे अमभप्राय वर्चारात घेर्नू 
मशफारशी सर्ीकारण्यासींदभावत गठीत करण्यात आलेल्या मींबत्रमींडळ 
उपसममतीने आपला अहर्ाल शासनास सादर केला आहे काय र् सादर 
केलेल्या मशफारशीींच ेथोडक्यात सर्रूप काय आहे, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू मशफारशीींबाबत 
कोणता ननणवय घेतला र्ा घेण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अजजत पिार : (१) र् (२) होय, डॉ.वर्जय केळकर याींच्या अध्यक्षतखेाली 
सथावपत उच्चसतरीय सममतीच्या अहर्ालामध्ये प्रदेश आणण क्षते्राींमध्ये 
असुींतलता शोधणे आणण राज्यामध्ये समतोल वर्कास साधण्यासाठी मशफारस 
केलेली आहे. यासींदभावत, मींबत्रमींडळ उपसममती सन २०१५ मध्ये गठीत 
करण्यात आलेली असल्याने उपरोक्त अहर्ाल नामींजूर करून नव्याने 
प्रादेमशक आणण क्षेत्रामध्ये अनशुषे काढण्यासाठी सर्तींत्र सममती सथापन 
करण्याची शासनाकडून कोणताही ननणवय घेण्यात आलेला नाही.  
(३) डॉ.वर्जय केळकर याींच्या अध्यक्षतखेालील समतोल प्रादेमशक 
वर्कासाकरीता उच्चसतरीय सममतीच्या अहर्ालामध्ये प्रादेमशक ननयतव्यय 
र्ा्प, आहदर्ासी क्षेत्राचा वर्कास, नर्ीन शतेीपध्दतीची आव्हाने, 
औद्योधगकरणाचा प्रसार, जलसींपत्तीचे ननमावण, आरोग्य र् मशक्षण, व्यर्सथा 
वर्सततृ करणे अशा महत्र्ाच्या वर्षयाबाबत वर्वर्ध मशफारशीींचा समार्ेश 
आहे. यासींदभावत प्रदेश आणण क्षेत्राींमध्ये असुींतलता शोधणे आणण राज्यामध्ये 
समतोल प्रादेमशक वर्कास साधण्यासाठी मागव सचूवर्णे यासाठी मींबत्रमींडळ 
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उपसममती सन २०१५ मध्ये गठीत करण्यात आलेली आहे. तथावप, र्ावषवक 
कायवक्रम सन २०२०-२०२१ करीता हदनाींक २८ फेब्ररु्ारी, २०२० रोजी 
मा.राज्यपाल महोदयाींनी हदलेल्या ननदेशामध्ये प्रदेश आणण क्षते्रामध्ये 
असुींतलता शोधणे आणण राज्यामध्ये समतोल प्रादेमशक वर्कास साधण्यासाठी 
मागव सचूवर्णे यासाठी सममती सथापन करार्ी याचाही समारे्श केला आहे.  
(४), (५) र् (६) डॉ.वर्जय केळकर याींच्या अध्यक्षतखेालील समतोल प्रादेमशक 
वर्कासाकरीता उच्चसतरीय सममतीच्या अहर्ालामधील मशफारशीींसींदभावत 
सींबींधधत प्रशासकीय वर्भागाींचे अमभप्राय वर्चारात घेऊन, अहर्ालातील 
मशफारशी सर्ीकारण्यासींदभावत मींबत्रमींडळ उपसममती सन २०१५ मध्ये गहठत 
करण्यात आली आहे. मींबत्रमींडळ उपसममतीकडून अहर्ालामधील मशफारशी 
सर्ीकारण्यासींदभावत अद्याप मींबत्रमींडळास अहर्ाल सादर करण्यात आलेला 
नाही. 

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

धारुर (जज.बीड) येथील किल्ल्याच्या दरुुस्तीच े 
िाम ननिृष्ट्ट दजाचच ेिेल्याबाबत 

  

(५८) * ७४२९ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय साांस् िृनति िायच मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धारुर (जज.बीड) येथील ककल्ल्याच्या दरुुसतीचे काम औरींगाबाद येथील 
गायत्री कन्सरक्शन याींना हदले असनू या कामासाठी रुपये ५ को्ीचा ननधी 
खचव झाला असनू ननकृष् दजावच ेकाम केल्याचे माहे जानेर्ारी, २०२१ मध्ये 
र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कीं त्रा्दाराने सदोष बाींधकाम केल्यामळेु ककल्ल्याच्या काही 
मभ ींती कोसळल्याने परुातत्र् वर्भागाने याबाबत कोणती कायवर्ाही केली आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने ननकृष् दजावचे काम करणाऱया औरींगाबाद 
येथील गायत्री कन्सरक्शनर्र कारर्ाई करुन सदर दगुवम ककल्ल्याचे जतन र् 
सींर्धवन करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.अशमत विलासराि देशमखु : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 नोव्हेंबर, २०१६ त े माचव, २०१७ या कालार्धीत बाींधण्यात आलेल्या 
त्बींदीचा काही भाग जोरदार पजवन्यर्षृ्ीमळेु कोसळला आहे. 
(२) दानयत्र् कालार्धीमध्ये ककल्ल्याच्या त्बींदीची पडझड झाल्यामळेु 
कीं त्रा्दाराकडून सदर त्मभींतीचे काम वर्नामोबदला करून घेण्यात येत आहे. 
(३) या समारकाच्या जतन दरुूसती कामाबाबत सखोल चौकशी करून 
र्सत:ुजसथतीदशवक खुलासा सादर करण्याबाबत तसेच या कामाबाबत जबाबदारी 
ननजश्चत करण्याबाबत सींचालक, परुातत्र् र् र्सतसूींग्रहालये सींचालनालयास 
हदनाींक १०/११/२०२० च्या पत्रान्र्ये आदेश देण्यात आल ेआहे. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

----------------- 
  
गोंहदया आरोग्य विभागाच्या िां ्ाटी िमचचाऱयाांना िायम िरण्याबाबत 

  

(५९) * ७३२७ डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.ननलय नाईि, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोंहदया आरोग्य वर्भागात कोरोना काळात अपऱुया मनषुयबळाला मदत 
ममळार्ी म्हणून तीन-तीन महहन्याच्या कीं त्रा्ी तत्र्ार्र डॉक््र, नसव, लॅब 
्ेजक्नमशयन, औषध ननमावता, र्ॉडव बॉय, डीईओ अशी १०४ पदे कीं त्रा्ी 
पध्दतीने माहे ऑगस्, २०२० मध्ये भरती करण्यात आली असनू उपरोक्त 
कीं त्रा्ी कमवचाऱयाींना शासनाने कायम करारे् अशी मागणी आरोग्य सींघ्नेने 
शासनाकड े केली असल्याचे माहे जानेर्ारी, २०२१ मध्ये र्ा त्यादरम्यान 
ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने २५ ्क्क्यापेक्षा कमी रुग्णसींख्या असलेल्या 
जजल््यातील या कीं त्रा्ी कमवचाऱयाींना नोकरीतनू कमी करा असे ननरे्दन सर्व 
जजल््याींना हदले आहे, परींत ु जजल्हाधधकारी, गोंहदया याींनी कमवचाऱयाींना कमी 
करणार नाही तर त्याींना राषरीय आरोग्य अमभयान ककीं र्ा इतर कीं त्रा्ी 
सर्रुपाच्या कामात समावर्ष् करण्याचे ननदेश हदले आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन गोंहदया आरोग्य 
वर्भागाच्या कीं त्रा्ी कमवचाऱयाींना कामार्रुन कमी न करता राषरीय आरोग् य 
अमभयान ककीं र्ा इतर कीं त्रा्ी सर्रुपाच्या कामात समावर्ष् करण्याबाबत 
कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही.  
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही.  
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

----------------- 
  
िोयना धरणातील पाणी िोिणिाशसयाांना उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(६०) * ६५९३ श्री.अननिेत तटिरे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमोल शमटिरी, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.अरुणिािा जगताप, श्री.शशशिाांत शश ांदे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.सांजय दौंड : सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोयना धरणातनू र्ीजननममवती सरुु झाल्यापासनू कोयना धरणाच े ६७ 
्ीएमसी इतके पाणी र्ाया जाऊन अरबी समदु्रात ममळत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरचे र्ाया जाणारे पाणी कोकणात र्ळर्नू पाणी ी्ंचाई र् 
मस ींचनासाठी र्ापर करण्यात यार्ा र् त्यानींतर अन्य हठकाणी त्याचा र्ापर 
करण्यात यार्ा, अशी मागणी कोकणातील सथाननक लोकप्रनतननधी र् 
कोकणर्ामसयाींकडून गेल्या अनेक र्षावपासनू शासनाकड ेकरण्यात येत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मा.मखु्यमींत्री कोयना वर्द्यतुगहृाची पाहणीसींदभावत हदनाींक  
१० डडसेंबर, २०२० रोजी र्ा त्यासमुारास शासकीय दौऱयार्र असताना 
रत्नाधगरी जजल््यातील सथाननक लोकप्रनतननधीींनी तशा आशयाचे ननरे्दन 
मा.मखु्यमींत्री याींना त्याच हदर्शी हदले असल्याचे ननदशवनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, सदर ननरे्दनाधीन मागणीच्या अनषुींगाने कोयना धरणाच े
पाणी प्रथम कोकणासाठी उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयांत पाटील : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
 कोयना धरणातील समुारे ६७.५० अब्ज घनफू् पाणी र्ीज 
ननममवतीनतींर र्ामशषठी नदीमध्ये सोडण्यात येत.े यापकैी मस ींचन र् बबगर 
मस ींचनासाठी काही पाण्याचा उपयोग केला जातो र् उर्वरीत पाणी समदु्रास 
जार्नू ममळत.े 
(२) होय, हे खरे आहे. 
 रत्नाधगरी जजल््यातील आमदार र् इतर सथाननक लोकप्रनतननधीींची 
कोयना अर्जलाचा र्ापर कोंकणामध्येच मसींचन र् बबगरमसींचन कारणासाठी 
करण्याबाबत आग्रही मागणी आहे. 
(३) अशा प्रकारचे ननर्ेदन जलसींपदा वर्भागास अद्याप प्राप्पत झाले नाही. 
(४) रत्नाधगरी जजल््यातील र्ामशषठी नदीमध्ये कोयना धरणातनू र्ीज 
ननममवतीनींतर उपलब्ध होणारे ६७.५० अ.घ.फू् पाणी मस ींचन र् बबगर 
मस ींचनासाठी र्ापरात आणण्याच्या दृष्ीने वर्वर्ध वर्भागाींमाफव त अभ्यास 
प्रगतीपथार्र असनू, सदर अभ्यासाच्या ननषकषांर्रून प्रकल्प राबवर्ण्याबाबत 
ननणवय घेणे शक्य आहे. 
 कोयना अर्जलाचा र्ापर रत्नाधगरी, मस ींधुदगुव, रायगड, पालघर र् 
ठाणे जजल्हयातील मसींचन/बबगरमसचींन क्षेत्रासाठी तसेच मुींबई शहराच्या पाणी 
परुर्ठ्यासाठी करण्याच े दृष्ीने प्रकल्प राबवर्णेसाठी अभ्यास करण्यात येत 
आहे. 
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 

----------------- 
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मारेगाि (जज.यितमाळ) तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयातील 
 ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(६१) * ७३०५ डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.शरद रणवपस,े श्री.राजेश राठोड, डॉ.सधुीर 
ताांबे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप : सन्माननीय 
सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) मारेगार् (जज.यर्तमाळ) तालकु्यातील ग्रामीण रुग्णालयात एकूण 
अठ्ठार्ीस पदाींपकैी र्दै्यकीय अधीक्षक, नेत्र धचककत्सक अधधकारी याींचेसह 
डॉक््र, मल मतू्र र् रक्त तपासणी ्ेजक्नमशयन आणण पररचारीका अशी पींधरा 
पदे ररक्त असल्याची बाब माहे जानेर्ारी, २०२१ च्या पहहल्या सप्पताहात 
ननदशवनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रुग्णालयातील ररक्त पदाींमळेु येथे येणाऱया रुग्णाींना 
योग्य औषधोपचार ममळत नसल्याने त्याींना आधथवक भदंुड सोसार्ा लागत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने मारेगार् ग्रामीण रुग्णालयातील ररक्त पदे 
भरण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१) अींशत: खरे आहे. 
 आकृनतबींधानसुार ग्रामीण रुग्णालयात नेत्र धचककत्सक अधधकारी पद 
मींजूर नाही. तथावप, ग्रामीण रुग्णालय र्णी येथील नेत्र धचककत्सक 
अधधकाऱयाींच्या सेर्ा आठर्ड्यातनू २ हदर्स मारेगार् ग्रामीण रुग्णालयाला 
देण्यात आल्या आहेत. र्दै्यकीय अधीक्षकाच े एक पद ररक्त आहे तसेच 
र्दै्यकीय अधधकाऱयाींच्या मींजूर पदापकैी २ पदे भरलेली असनू एक पद ररक्त 
आहे. तथावप, राषरीय ग्रामीण आरोग्य अमभयानाींतगवत २ र्दै्यकीय 
अधधकाऱयाींची पदे भरली आहेत. तसेच प्रयोगशाळा तींत्रज्ञाींची सेर्ा कीं त्रा्ी 
तत्र्ार्र उपलब्ध करुन हदली आहे. सदर रुग्णालयात एकूण २८ मींजूर 
पदाींपकैी १६ पदे जरी ररक्त असली तरी त्यापकैी ४ पदे राषरीय आरोग्य 
अमभयानाींतगवत कीं त्रा्ी सर्रुपात भरण्यात आली आहेत. 
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(२) हे खरे नाही. 
 ग्रामीण रुग्णालय मारेगार्, जज.यर्तमाळ येथे औषधाचा परेुसा साठा 
उपलब्ध असनू, अत्यार्श्यक र्ेळी रुग्ण कल्याण सममतीमधून जीर्नार्श्यक 
औषधे उपलब्ध करुन हदली जातात. तसेच उपलब्ध अधधकारी/कमवचारी 
याींचेकडून येणाऱया रुग्णाींना आर्श्यक त्या सर्व रुग्ण सेर्ा परुवर्ण्यात येतात. 
त्यामळेु रुग्णालयात येणाऱया रुग्णाींना योग्य औषधोपचार ममळत असनू 
त्याींना आधथवक भदंुड सोसार्ा लागत नाही.  
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 महाराषर र्दै्यकीय र् आरोग्य सेर्ा, ग्-अ मधील जजल्हा 
शल्यधचककत्सक सींर्गावतील ररक्त पदे भरण्याची कायवर्ाही सरुु आहे.  
 महारषर र्दै्यकीय र् आरोग्य सेर्ा, ग्-अ मधील र्दै्यकीय 
अधधकारी याींची ररक्त पदे जजल्हाधधकारी याींचे अध्यक्षतखेालील जजल्हा 
सममतीमाफव त कीं त्रा्ी तत्र्ार्र भरण्यात येतात तसेच Walk-in-Interview 
व्दारे र्दै्यकीय अधधकाऱयाींची पदे भरण्यात येत आहेत. 
 तसेच, ग्-क सींर्गावतील ररक्त पदे भरण्याची कायवर्ाही सरुु आहे.  
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

पालघर तालुक्यातील बहुताांश ग्रामसेिि ि ग्रामवििास अधधिारी 
मुख्यालयाच्या हठिाणी राहत नसल्याबाबत 

  

(६२) * ६७०४ श्री.महादेि जानिर : सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ग्रामसेर्काने मखु्यालयाच्या हठकाणी राहणे बींधनकारक असताना पालघर 
तालकु्यातील बहुताींश ग्रामसेर्क र् ग्रामवर्कास अधधकारी मखु्यालयाच्या 
हठकाणी राहत नसल्याच े माहे जानेर्ारी, २०२१ मध्ये र्ा त्यादरम्यान 
ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामसेर्क र् ग्रामवर्कास अधधकारी हे मखु्यालयी राहत 
असल्याचे बनार्् दाखले देऊन शासनाची फसर्णूक करीत असल्याबाबतच्या 
तक्रारी सथाननक नागररकाींकडून करण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने पालघर तालुक्यातील ग्रामसेर्क र् 
ग्रामवर्कास अधधकारी याींचवेर्रुध्द कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीफ : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) र् (४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

राज्यातील ननरीक्षणगहेृ, बालगहेृ, खलेु ननिारागहेृ ि विशषे दत्ति 
सांस्था यात राहणाऱया बालिाांच्या पररपोषण अनुदान देण्याबाबत 

  

(६३) * ७६८२ श्री.अमोल शमटिरी, श्री.शशशिाांत शश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.सांजय दौंड, श्री.अरुणिािा 
जगताप, श्री.अननिेत तटिरे : सन्माननीय महहला ि बालवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ननरीक्षणगहेृ, बालगहेृ, खुले ननर्ारागहेृ र् वर्शषे दत्तक सींसथा 
यात राहणाऱया बालकाींसाठी दरमहा दोन हजार रुपये याप्रमाणे लाग ू
असणाऱया पररपोषण अनदुानाच्या दरात र्ावषवक ८ ्क्के र्ाढ करण्याचा 
ननणवय शासनाने माहे जानेर्ारी, २०२१ मध्ये र्ा त्यादरम्यान घेतला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात अशी ककती ननरीक्षणगहेृ, बालगहेृ, खुले ननर्ारागहेृ र् 
वर्शषे दत्तक सींसथा आहेत र् त् यात ककती बालके राहत आहेत, 
(३) तसेच, ही योजना केव्हापासनू अींमलात येणार आहे र् यार्र ककती खचव 
अपेक्षक्षत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 
 



89 

अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१), (२) र् (३) एकाजत्मक बाल सींरक्षण 
योजनेंतगवत राज्यातील ननरीक्षणगहेृ, बालगहेृ, खुले ननर्ारागहेृ र् वर्शषे 
दत्तक सींसथा यातील दाखल प्ररे्मशताींसाठी प्रनतबालक प्रनतमाह रुपये २,०००/- 
याप्रमाणे लाग ूअसणाऱया पररपोषण अनदुानाच्या दरात र्ावषवक ८% याप्रमाणे 
र्ाढ करण्यास शासन ननणवय, महहला र् बालवर्कास वर्भाग हदनाींक 
०५/०२/२०२१ अन्र्ये मान्यता देण्यात आली आहे. 
 या योजनेंतगवत प्रत्येकी ५० प्ररे्मशत क्षमतचेी ३७ शासकीय बालगहेृ/ 
ननरीक्षणगहेृ र् ४० सर्यींसेर्ी बालगहेृ/ननरीक्षणगहेृ असनू त्यात १४४२ प्ररे्मशत 
दाखल आहेत, प्रत्येकी २५ प्ररे्मशत क्षमतचेी ७ खुले ननर्ारागहेृ असनू त्यात 
७७ प्ररे्मशत दाखल आहेत आणण प्रत्येकी १० प्ररे्मशत क्षमतचे्या १७ वर्शषे 
दत्तक सींसथा कायवरत असनू त्यात १६३ प्ररे्मशत दाखल आहेत. 
 प्ररे्मशताींच्या क्षमतनेसुार पररपोषण दरात र्ावषवक ८% याप्रमाणे र्ाढ 
केल्यास खचावत एकूण अींदाजे रुपये ७८,११,०००/- इतका र्ाढीर् खचव अपेक्षक्षत 
आहे. सदर सधुारणा सन २०२१-२०२२ या आधथवक र्षावपासनू लाग ूहोतील.  
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

अिोला, बुलढाणा ि िाशशम या जजल् हयामध् ये जलयुक् त 
 शशिार योजनेत अननयशमतता र्ाल्याबाबत 

  

(६४) * ६९६८ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय मदृ ि जलसांधारण 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला, बलुढाणा र् र्ामशम या तीन जजल््यामध् ये शासनाने जलयकु् त 
मशर्ार योजना राबवर्ताना प्रामखु् याने वर्भागीय आयकु् त र् जजल् हाधधकारी 
याींच् या अध् यक्षतखेाली र्गेर्ेगळ्या १३ यींत्रणामाफव त जलयकु् त मशर्ाराचे ६०० 
को्ीींचे काम प्रसतावर्त केल ेहोत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या जजल् ्यामध् ये जलयकु् त मशर्ारात गरैव् यर्हार र् 
अननयममतता तसेच मोजमापाप्रमाणे ज् या जममनीर्र मशर्ार करायच े आहे 
त् याचे सरे्क्षण न करता सरसक् केल् याची तक्रार या भागातील शतेकरी र् 
लोकप्रनतननधीींनी शासनाकड ेर् जजल् हा प्रशासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल् यास, सदर तक्रारीच् या अनषुींगाने शासन र् जजल्हा प्रशासनामाफव त 
या योजनेची चौकशी करण् यात आली आहे काय, त्यात काय आढळून आले र् 
त् यानषुींगाने दोषीींवर्रुध्द कोणती कारर्ाई केली र्ा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.शांिरराि गडाख : (१) होय, अींशत: खरे आहे. 
(२) र् (३) शासन ननणवय, हदनाींक १ डडसेंबर, २०२० अन्र्ये जलयकु्त मशर्ार 
अमभयानाींतगवत झालेल्या कामाींची खुली चौकशी करण्याबाबत सममती गठीत 
करण्यात आली असनू सममतीच्या कायवकक्षेत येणाऱ या सदर जजल््यातील 
जलयकु्त मशर्ार अमभयानाींतगवत प्राप्पत तक्रारी पढुील कायवर्ाहीकरीता 
सममतीकड ेदेण्यात आलले्या आहेत.  
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

पालघर जजल््यात िुष्ट्ठरोगविरोधी मोहहम राबविण्याबाबत 
  

(६५) * ६८९९ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.रामदास आांबटिर, डॉ.पररणय फुिे, श्री.ननलय 
नाईि : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर जजल््यात कुषठरोगवर्रोधी मोहहम सार्वजननक आरोग्य 
वर्भागाकडून राबवर्ण्यात येत असनू त्यानसुार ३ लाख १९ हजार ८५४ घराींची 
तपासणी केली असता या ९ हदर्साींच्या तपासणीत ६२ कुषठरुग्ण आढळले 
असल्याची माहहती हदनाींक ९ डडसेंबर, २०२० रोजी र्ा त्यासमुारास ननदशवनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या मोहहमेंतगवत सींपणूव कुषठरोग ननमुवलनासाठी शासनाने 
कोणती उपाययोजना केली र्ा करण्यात येत आहे काय, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.राजेश टोपे : (१) हे खरे आहे. 
 हदनाींक ०१ डडसेंबर त े ३१ डडसेंबर, २०२० या कालार्धीत सींपणूव 
राज्यात कुषठरोग शोध अमभयान राबवर्ण्यात आले यामध्ये हदनाींक ९ 
डडसेंबर, २०२० अखेर पालघर जजल््यामध्ये एकूण ३ लाख ६० हजार ३०५ 
घराींची आरोग्य कमवचाऱयाींमाफव त तपासणी करण्यात असनू त्यामध्ये एकूण ८८ 
नर्ीन कुषठरुग्ण शोधण्यात आले.  
(२) या मोहहमेंतगवत सींपणूव कुषठरोग ननमुवलनासाठी शासनाने खालील 
उपाययोजना केल्या आहेत. 
१) अमभयानात आढळलेल्या सर्व कुषठरुग्णाींना त्र्ररत मोफत बहुवर्ध 

औषधोपचार सरुु करण्यात आले आहेत.  
२) त्याींच्या सहर्ामसताींर्र प्रनतबींधात्मक उपचार करण्यात आले आहे. 
३) आरोग्य कमवचाऱयाींकडून राज्यामध्ये ननयममत सरे्क्षण करण्यात येत 

आहे. 
४) या रोगाचे लर्कर ननदान होण्यासाठी वर्वर्धसतरार्र जनजागतृी 

करण्यात आली आहे.  
५) हदनाींक ८ फेब्ररु्ारी, २०२१ पासनू राज्यात सकक्रय कुषठरोग शोध 

अमभयान र् ननयममत सननयींत्रण हा कायवक्रम सरुु करण्यात आला आहे.  
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

----------------- 
  
परभणी जजल् ्यातील पुणाच पाटबांधारे विभागाांतगचत येणाऱ या पुणाच ि 

लाशसना शाखेच् या िालिा दरुूस् तीच् या िामाबाबत 
  

(६६) * ७१५८ श्री.विप्लि बाजोररया : सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी जजल् ्यातील पणुाव पा्बींधारे वर्भागाींतगवत येणाऱ या पणुाव र् 
लामसना शाखेच् या कालर्ा दरुूस तीचे काम अधधकाऱ याींच् या समन् र्याअभार्ी र् 
चुकीच्या ननयोजनामळेु प्रलींबबत असनू पणुाव पा्बींधारे वर्भाग कालर्ा 
दरुूस तीवर्नाच शतेी मस ींचनासाठी पाणी सोडण् याची घाई करीत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, येलदरी र् मसध् देश् र्र जलाशयाच् या पणुाव पा्बींधारे वर्भागाच् या 
कालर्ा सल् लागार सममतीच् या बठैकीमध् ये हदनाींक ७ त े १६ डडसेंबर, २०२० 
मध् ये ननयोजन करण् यात आले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, पा्बींधारे वर्भागातील सींबींधधत अधधकाऱ याींच् या मनमानी 
कारभारामळेु पणुाव तालकु् यातील शतेकरी पाण् यापासनू र्ींधचत राहणार आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने मखु् य कायवकारी अमभयींता र् कायवकारी 
अमभयींता याींच्यावर्रुध्द कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
 सन २०२०-२०२१ या र्षी रब्बी हींगामापरू्ी पाखरण कायवक्रमाींतगवत 
याींबत्रकी वर्भागामाफव त कालर्ा सर्च्छता अमभयानाींतगवत ननयोजनानसुार पणुाव 
र् लामसना शाखा कालव्याचे अत्यार्श्यक काम े करुन मसींचनासाठी 
कालव्याव्दारे पाणी सोडण्यात आले आहे. 
(२) हदनाींक १९ नोव्हेंबर, २०२० रोजी झालले्या कालर्ा सल्लागार सममतीच्या 
बठैकीतील मींजूर ननयोजनाप्रमाणे हदनाींक २५/११/२०२० रोजी पणुाव प्रकल्पाची 
प्रथम पाणीपाळी सरुु करुन त्यानसुार लामसना शाखा कालव्यास हदनाींक 
०७/१२/२०२० रोजी पाणी सोडण्यात आले आहे. 
 तद्नींतर हदनाींक ०७/०१/२०२१ र् हदनाींक १०/०२/२०२१ रोजी अनकु्रमे 
दसुऱ या र् नतसऱ या पाणीपाळीनसुार लामसना शाखा कालव्यास पाणी सोडण्यात 
आले आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
 पणूाव प्रकल्पाच्या कालर्ा सल्लागार सममतीच्या बठैकीतील 
ननयोजनानसुार रब्बी हींगामामध्ये एकूण तीन पाणीपाळया देण्यात आल्या 
आहेत. 
(४) चौकशी करण्याचा प्रश्न उद् भर्त नाही. 
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

----------------- 
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मौजे तुळस जैनतर मांहदर (ता.िेगुले, जज.शसांधदगुच) येथील बागायती, 
शतेीसाठी उभारलेले सांरक्षि दगडी िां पाऊां ड तोडल्याबाबत 

  

(६७) * ७८४० श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप : सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे तळुस जैनतर मींहदर रसता (ता.रे्गलेु, जज.मस ींधदगुव) या २.२०० 
कक.मी. लाींबीच्या रसत्याींच्या डाींबरीकरणाच्या कामास शासनाने रुपये १४८.६६ 
लक्ष मींजूर करुन रसत्याचे काम मखु्यमींत्री ग्रामसडक योजनेंतगवत सन  
२०१८-२०१९ मध्ये साखळी क्र. १/८०० त े १/९६० या लाींबीमध्ये रसता 
डाींबरीकरणासाठी जमीन सींपादन करताना जममनी भमूापन क्रमाींक १४६/२ र् 
१४५/८, र्गव-१ मध्ये बागायती, शतेीसाठी उभारलेले सींरक्षक दगडी कीं पाऊीं ड 
तोडल्याने या भागातील शतेकऱ याींचे लाखो रुपयाींचे नकुसान झाले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने सींबींधधत शतेकऱ याींच्या झालले्या 
नकुसानीची भरपाई करुन देण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली र्ा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीफ : (१) अींशत: खरे आहे.  
(२) सदरचे १२० मी. लाींबीचे पक्के दगडी कीं पाऊीं ड बाींधुन देण्याची कायवर्ाही 
करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

एिाजत्मि राज्य जल आराखड्यानुसार मराठिाड्यात  
पाणी वितरण िरण्याबाबत 

  

(६८) * ७८५० श्री.सांजय दौंड : सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) गोदार्री खोरे जल आराखड्याचा अभ्यास करुन एकाजत्मक राज्य जल 
आराखडा माहे फेब्ररु्ारी, २०१९ मध्ये र्ा त्यादरम्यान तयार करण्यात आला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मराठर्ाड्याकरीता २८.८५ पकैी १३.८४ ्ीएमसी पाणी 
वर्तरणाचा प्रसतार् मींजूर करण्यात येऊन १५.०० ्ीएमसी पाणी मींजुरीचा 
प्रसतार् शासनसतरार्र प्रलींबबत आहे काय, असल्यास केव्हापासनू, 
(३) तसेच, सदर प्रसतार् प्रमाणणत करण्यासाठी शासनाने महासींचालक मेरी, 
नामशक याींच्याकड ेहदनाींक ६ मे, २०२० रोजी र्ा त्यासमुारास पाठवर्ला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रसतार्ाच्या अनषुींगाने शासनाने कोणती कायवर्ाही केली 
र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयांत पाटील : (१) होय.  
 राज्यातील गोदार्री, कृषणा, तापी, नमवदा, पजश्चमर्ाहहनी (कोकण) र् 
महानदी या नदीखोऱयाींच्या आराखड्याींचे एकबत्रकरण करुन एकाजत्मक राज्य 
जल आराखडा तयार करणेत आला. सदर आराखड्यास मा.मखु्यमींत्री याींचे 
अध्यक्षतखेाली हदनाींक ११/०२/२०१९ रोजी झालेल्या राज्य जल पररषदेच्या 
सहाव्या बठैकीत मान्यता प्रदान करणेत आली आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
 मींजूर एकाजत्मक राज्य जल आराखडा Annexure १०.१ (a) नसुार 
मध्य गोदार्री खोऱयात उर्वरीत मध्य गोदार्री खोऱयातील ३७९ दलघमी 
(१३.३८अ.घ.फू) र् मध्य गोदार्री खोऱयाचा भाग असलेल्या सधुा खोऱयात १३ 
दलघमी (०.४६ अ.घ.फू) असे एकूण ३९२ दलघमी (१३.८४ अघफू) पाणी 
मशल्लक असल्याचे नमदू आहे. तथावप, एकाजत्मक गोदार्री खोरे जल 
आराखडा पररच्छेद १०/०१/९.२ मध्ये नमदू केलेनसुार प्रत्यक्ष ७५% 
वर्श्र्ासाहवतनेसुार येर्ा र् Consumptive र्ापरानसुार मोजमापन केल्यास 
२५.४४ अघफु पाणी मशल्लक हदसत.े राज्य जल पररषदेच्या सहाव्या 
बठैकीच्या इनतर्तृ्तानसुार “राज्यास अनजु्ञेय पणूव पाणी र्ापराचे योग्य 
ननयोजन करारे्” असे ननदेश आहेत. त्यानसुार कायवकारी सींचालक, गोदार्री 
मराठर्ाडा पा्बींधारे वर्कास महामींडळ, औरींगाबाद याींचे हदनाींक १५/०२/२०२०  
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चे पत्रान्र्ये एकाजत्मक राज्य जल आराखडा खींड II मधील मींजूर प्रकल्पाच े
पाणी र्ापराची माहहती लर्ादाने हदलेल्या पररगणन सतु्रानसुार पररगणणत 
करुन उपखोरेननहाय Consumptive पाणी र्ापर र् त्यानसुार उपलब्ध होणारे 
पाणी याबाबत माहहती शासनास सादर केली. त्यानसुार शासन पत्र हदनाींक 
२३/०४/२०२० र् २४/०९/२०२० अन्र्ये कायवकारी सींचालक, गोदार्री मराठर्ाडा 
पा्बींधारे वर्कास महामींडळ, औरींगाबाद र् कायवकारी सींचालक, वर्दभव 
पा्बींधारे वर्कास महामींडळ, नागपरू याींना Consumptive पाणी र्ापर र् 
त्यानसुार अनतररक्त मशल्लक पाणी र्ापर पररगणन तक्त/ेआकडरे्ारी 
महासींचालक मेरी, नामशक याींचेकडुन प्रमाणणत करुन सादर करणेबाबत ननदेश 
देणेत आले आहेत. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
 शासन ननदेशानसुार मध्य गोदार्री उपखोऱयातील प्रकल्पाींच े
पनुननवयोजन प्रसतार् कायवकारी सींचालक, गोदार्री मराठर्ाडा पा्बींधारे वर्कास 
महामींडळ, औरींगाबाद याींनी हदनाींक ६/५/२०२० च ेपत्रान्र्ये महासींचालक, मेरी, 
नामशक याींचकेड ेप्रमाणणत करणेसाठी सादर केला आहे. 
(४) शासन पत्र हदनाींक २३/०४/२०२० र् २४/०९/२०२० अन्र्ये कायवकारी 
सींचालक, गोदार्री मराठर्ाडा पा्बींधारे वर्कास महामींडळ, औरींगाबाद र् 
कायवकारी सींचालक, वर्दभव पा्बींधारे वर्कास महामींडळ, नागपरू याींना 
गोदार्री खोऱ यातील Consumptive पाणी र्ापर र् त्यानसुार अनतररक्त 
मशल्लक पाणी र्ापर पररगणन तक्त/ेआकडरे्ारी महासींचालक मेरी, नामशक 
याींचेकडुन प्रमाणणत करुन सादर करणेबाबत ननदेश देणेत आले आहेत. तसेच 
मा.मींत्री जलसींपदा याींचे अध्यक्षतखेाली हदनाींक २१/१२/२०२० रोजी झालले्या 
बठैकीत ततूव मध्य गोदार्री खोऱयात Consumptive र्ापरानसुार मशल्लक 
पाणी र्ापराच्या अींतररम प्रसतार्ास मान्यता द्यार्ी. त्यासाठी आर्श्यक 
पररगणन तक्त ेमहासींचालक, मेरी, नामशक याींनी प्रमाणणत करुन द्यारे् अस े
ननदेश हदले असनू त्यानसुार मध्य गोदार्री खोऱ यात Consumptive 
र्ापरानसुार २.८ अ.घ.फू पाणी मशल्लक असल्याचे महासींचालक, मेरी, नामशक 
याींनी हदनाींक ०२/०२/२०२१ चे पत्रान्र्ये प्रमाणणत करून प्रसतार् शासनास 
सादर केला आहे. त्यानसुार पढुील कायवर्ाही प्रगतीत आहे. 
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

----------------- 
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िाटोल ि रामटेि (जज.नागपूर) पांचायत सशमती अांतगचत  
सायिल खरेदीत गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 

  

(६९) * ७११५ श्री.रामदास आांबटिर, श्री.प्रिीण दटिे : सन्माननीय उप 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू जजल्हा पररषद मशक्षण वर्भाग, का्ोल र् पींचायत सममती, 
राम्ेक अींतगवत सन २०१९-२०२० या र्षावत आठर्ी त ेबारार्ीपयतंच्या मशक्षण 
घेणाऱ या मलुीींकरीता शाळासतरार्रुन सायकल खरेदी करताना गरैव्यर्हार 
झाल्याचे हदनाींक २८ डडसेंबर, २०२० रोजी र्ा त्यासमुारास ननदशवनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर खरेदी केलेल्या सायकलीींचे अधधकृत देयक नसल्याच े
आढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने गरैव्यर्हार करणाऱया दोषीींवर्रुध्द कोणती 
कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अजजत पिार : (१) हे खरे नाही. 
(२) नाही. 
 मानर् वर्कास कायवक्रम या योजनेंतगवत मलुीींना मोफत सायकल 
र्ा्पाबाबत देण्यात येणारा ननधी जजल्हा पररषद, नागपरू सतरार्रुन 
आर.्ी.जी.एस.व्दारे मखु्याध्यापकाींच्या खात्यामध्ये जमा केला जातो. 
त्यानींतर मखु्याध्यापक लाभाथी मलुीींच्या खात्यामध्ये आर.्ी.जी.एस/चेक 
व्दारे ननधी जमा करतात. त्यानींतर लाभाथी मलुी एकाच दकुानातनू ककीं र्ा 
रे्गरे्गळया दकुानातनू सायकल खरेदी करुन सींबींधधत शाळेच्या 
मखु्याध्यापकाींकड ेसायकलची पार्ती जमा करतात. 
 त्यानींतर सींबींधधत मखु्याध्यापकाींनी सायकल खरेदी पार्तीची झेरॉक्स 
प्रत, मलुीींना सायकल र्ा्प केल्याचा फो्ो आणण उपयोधगता प्रमाणपत्र इ. 
ग्साधन कें द्र, मशक्षण वर्भाग का्ोल र् राम्ेक येथे जमा केलेले आहे. 
(३) र् (४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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



97 

शहापूर (जज.ठाणे) तालुक्यातील भातसा उजिा ि डािा 
िालव्याचा प्रस्ताि प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(७०) * ७८२७ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शहापरू (जज.ठाणे) तालकु्यातील भातसा उजर्ा र् डार्ा कालव्याच्या 
वर्तरण प्रणालीसाठी रुपये १०५ को्ी भरुनही सदरचा प्रसतार् मींजुरी अभार्ी 
प्रलींबबत असल्यामळेु दोन्ही कालव्याींर्रील चाऱ याींची कामे प्रलींबबत असल्याच े
माहे जानेर्ारी, २०२१ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने कालव्याच्या प्रसतार्ाबाबत चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने सदर प्रसतार्ास मींजुरी 
देण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयांत पाटील : (१) होय. 
 भातसा प्रकल्पासाठी ममुरी धरण घा् रसता र् कालरे् याकरीता 
एकूण ६८१.५८९ हे. र्न जममनीच्या नक्त र्तवमान मलू्यापो्ी (NPV) रुपये 
१०४.९४ को्ी रक्कम म,े २०१३ मध्ये र्न वर्भागास अदा करणेत आली 
आहे. 
(२) एकूण ६८१.५८९ हे. र्न जममनीपकैी ममुरी धरण र् घा् ४१२.१३५ हे. 
र्नक्षेत्राबाबत अींनतम मान्यता मे, २०१४ मध्ये प्राप्पत आहे. कालव्याींकरीता 
आर्श्यक २६९.४५४ हे. र्न जममनीच्या अींनतम मान्यतसेाठी आर्श्यक सर्व 
बाबीींची पतूवता करुन मखु्य अमभयींता, कोकण प्रदेश, मुींबई याींनी हदनाींक 
१६/१०/२०२० च्या पत्रान्र्ये शासनास प्रसतार् सादर केला असनू, कें द्र 
शासनाच्या पयावर्रण र् र्न वर्भागाची मान्यता ममळण्याची कायवर्ाही 
प्रगतीपथार्र आहे. 
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 

----------------- 
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शसल्लोड (जज.औरांगाबाद) तालुक्यातील शसांचनाच े 
िाम ननिृष्ट्ट दजाचच ेर्ाल्याबाबत 

  

(७१) * ६६३२ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय मदृ ि जलसांधारण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मसल्लोड (जज.औरींगाबाद) तालकु्यातील मसींचनाच े काम ननकृष् दजावच े
झाल्याचे माहे जानेर्ारी, २०२१ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आल ेआहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील दोन र्षावत झालेल्या पार्साची र्ावषवक सरासरीची 
दपु्पप् नोंद होर्नू मस ींचन प्रकल्प तडुुींब भरले असनूही पाणी अडवर्ण्याच्या 
उपाययोजना नसल्याने पाणी र्ाहून जात असल्याचे तसेच बहुताींश बींधाऱयाींना 
दरर्ाजे नसल्याचे ननदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले र् त्यानषुींगाने जबाबदार असणाऱ याींवर्रुध्द कोणती कारर्ाई 
केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.शांिरराि गडाख : (१) हे खरे नाही. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
 मदृ र् जलसींधारण वर्भाग, औरींगाबाद वर्भागाकडील पाझर 
तलार्/को.प.बीं/मसमें् बींधारे मस ींचन प्रकल्पाींमध्ये मागील २ र्षावतील 
पार्साळ्यात पाणीसाठा झाला आहे र् को.प.बींधाऱयाींचे दरर्ाजे सजुसथतीत 
आहेत.  
 जजल्हा पररषद लघ ु पा्बींधारे वर्भागाींतगवत असलेल्या १९३ 
को.प.बींधाऱयापकैी १४८ को.प. बींधाऱयाींना दरर्ाज ेबसर्नू पाणीसाठा करण्यात 
आला आहे. उर्वररत ४५ बींधाऱयाींपकैी ३० को.प. बींधाऱयाींना दरर्ाज े उपलब्ध 
नाहीत र् १५ को.प. बींधाऱयाींची सथापत्य वर्षयक दरुुसती करणे आर्श्यक 
आहे.  
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 ३० को.प. बींधाऱयाींना नर्ीन दरर्ाज े तसेच १५ को.प. बींधाऱयाींची 
सथापत्य वर्षयक दरुुसती प्रसतावर्त असनू दरुुसती अींदाजपत्रके मखु्यमींत्री 
जलसींर्धवन कायवक्रमाींतगवत र् जजल्हा पररषदेच्या सेस ननधीमधून सादर केली 
आहेत. प्रशासकीय मान्यता ममळाल्यानींतर ही कामे करण्यात येणार आहेत. 
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही.  
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

ठाणे जजल्हा पररषदेच्या प्राथशमि आरोग्य िें द्राच े 
फायर ि इलेक्रीि ऑडीट िरण्याबाबत 

  

(७२) * ७९७४ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुिे : 
सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) भींडारा येथील मसव्हील रुग्णालयास लागलले्या आगीत १० नर्जात 
बालकाींचे मतृ्य ूझाल्यानींतर शासनाने रुग्णालये र् प्राथममक आरोग्य कें द्राच े
फायर र् इलेक्रीक ऑडड् करण्याची सक्ती राज्यातील यींत्रणाींर्र केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ठाणे जजल्हा पररषदेच्या ३३ प्राथममक आरोग्य कें द्राचे फायर 
र् इलेक्रीक ऑडी् झाल ेनसल्याचे ननदशवनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर प्राथममक आरोग्य कें द्राच ेफायर र् इलेक्रीक ऑडी् न 
होण्याची सर्वसाधारण कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने सदर प्राथममक आरोग्य कें द्राचे फायर र् 
इलेक्रीक ऑडी्चे काम वर्नावर्लींब हाती घेण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली 
र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.राजेश टोपे : (१) र् (२) हे खरे आहे. 
(३) र् (४) कायवकारी अमभयींता, सार्वजननक बाींधकाम जजल्हा पररषद, ठाणे 
याींचेमाफव त इलेक्रीक ऑडी् र् अजग्नशमन वर्भाग कल्याण, मरुबाड, 
बदलापरू, डोंबबर्ली, मभर्ींडी याींचेमाफव त प्राथममक आरोग्य कें द्राचे फायर ऑडी् 
करण्याची कायवर्ाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 ----------------- 
  

बीड ि औरांगाबाद, जजल्हा पररषदेंतगचत अनुसूधचत जमाती  
मधील पा् शशक्षण सेििाांना ननयुक्त्या देण्याबाबत 

  

(७३) * ६९५३ श्री.सरेुश धस : सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड र् औरींगाबाद, जजल्हा पररषदेंतगवत वर्शषे भरती मोहहमेंतगवत मोहहम 
२०२० मशक्षण सेर्क या पदासाठी उमेदर्ाराींच्या छाननी तपासणी सचूी माहे 
जानेर्ारी, २०२० मध्ये र्ा त्यादरम्यान दशववर्ण्यात आली असनू त्याबाबतच े
आक्षेप सर्ीकारण्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आहदर्ासी प्रर्गावतील अनसुधूचत जमातीचे जात प्रमाणपत्र 
अर्धै ठरलेल्या कमवचाऱयाींना अधधसींख्य पदार्र र्गव करून त्याींच्या ररक्त 
झालेल्या जागेर्र भरती करण्यात आलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बीड र् औरींगाबाद, जजल्हा पररषद येथील ननर्ड झालेल्या पात्र 
उमेदर्ाराींना ननयकु्ती देण्याबाबत शासनसतरार्र कोणती कायवर्ाही केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीफ : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) जजल्हा पररषद बीड अींतगवत आहदर्ासी प्रर्गावतील अनसुधूचत जमातीची 
जात प्रमाणपत्र अर्धै ठरलेल्या कमवचाऱयाींना अधधसींख्य पदार्र र्गव केल्यामळेु 
त्याींनी मा.उच्च न्यायालय खींडपीठ औरींगाबाद येथे दाखल केलले्या 
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याधचकाींमध्ये मा.उच्च न्यायालयाने ५ मशक्षकाींना अधधसींख्य पदार्र र्गव 
केलेल्या आदेशास अींतररम सथधगती हदली असल्याने सींबींधधताना ननयकु्ती 
आदेश देण्यात आलेले नाहीत. 
 तसेच जजल्हा पररषद, औरींगाबाद मधील अनसुधूचत जमातीच्या वर्शषे 
भरती मोहहमेंतगवत ननर्ड झालेल्या उमेदर्ाराींना कोवर्ड-१९ च्या पाश्र्वभमूीर्र 
वर्त्त वर्भागाच्या हदनाींक ०४/०५/२०२० च्या पद भरतीर्रील ननबधंाच्या 
अनषुींगाने उमेदर्ाराींना ननयकु्ती आदेश देण्यात आले नाहीत. यानषुींगाने 
अनसुधूचत जमातीच्या वर्शषे भरती मोहहमेंतगवत ननर्ड झालले्या उमेदर्ाराींना 
ननयकु्त्या देण्याबाबतचा प्रसतार् वर्त्त वर्भागाच्या मान्यतसेाठी सादर 
करण्यात आला असता वर्त्त वर्भागाने प्रसतावर्त सींर्गव र् पदाींची सींख्या 
याबाबत सवर्सतर तपमशल सादर करण्याच्या सचूना हदल्या आहेत. त्यानसुार 
सर्व जजल्हा पररषदेकडून अधधसींख्य पदार्रील प्रलींबबत ननयकु्त्याींबाबतची 
माहहती शासन पत्र हदनाींक १८/०२/२०२१ अन्र्ये मागवर्ण्यात आली आहे.  
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

म्हारळ (ता.िल्याण, जज.ठाणे) ग्रामपांचायतीमध्ये 
 गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 

  

(७४) * ७९८९ श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) म्हारळ (ता.कल्याण, जज.ठाणे) ग्रामपींचायतीतील सरपींच, उपसरपींच र् 
ग्रामसेर्क याींनी सन २०१८-१९ या वर्त्तीय र्षावत एक करोड रुपयाींचा अपहार 
केल्याच ेकननषठ लेखा पररक्षकाींच्या अहर्ालानसुार माहे जानेर्ारी, २०२१ मध्ये 
र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सरपींच, उपसरपींच र् ग्रामसेर्काींर्र कारर्ाई करुन 
गरैव्यर्हाराची रक्कम र्सलू करण्याचे आदेश मखु्य कायवकारी अधधकारी, 
जजल्हा पररषद, ठाणे याींनी ग्वर्कास अधधकारी, कल्याण याींना देर्नूही 
कोणतीही कारर्ाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, म्हारळ ग्रामपींचायतीमध्ये झालेल्या गरैव्यर्हाराची चौकशी 
करण्याची मागणी माजी सरपींच याींनी कोकण वर्भागीय आयकु्ताींकड े केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने दोषीींर्र कारर्ाई करुन गरैव्यर्हाराची रक्कम र्सलू करण्याबाबत 
कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीफ : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ग्रामपींचायत म्हारळ ता.कल्याण या ग्रामपींचायतीच्या सन २०१८-२०१९ या 
वर्त्तीय र्षावच्या लेखा पररक्षणात ननदशवनास आलेल्या कायमसर्रुपी अपहार 
रक्कम रुपये २,४७,६०१/- पकैी रक्कम रुपये १,५३,०००/- मात्र सींबींधधताींकडून 
र्सलुी करण्यात आली असनू उर्वररत रकमेच्या र्सलुीची कायवर्ाही सरुु आहे. 
 तसेच महाराषर ग्रामपींचायत (हहशोब तपासणी) ननयम १९६१ च्या 
ननयम १९ अन्र्ये सींशनयत अपहाराच्या मदुयाींबाबत पींचायत सममती, कल्याण 
सतरार्र ग्रामपींचायतीकडून प्राप्पत होणारे अनपुालनानसुार दसताऐर्जाींची 
पडताळणी करण्याची कायवर्ाही सरुु आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) ग्वर्कास अधधकारी, पींचायत सममती कल्याण याींचेकडील सखोल 
चौकशी अहर्ालानसुार तक्रारदाराने उपजसथत केलेल्या मदुयाींबाबत उपलब्ध 
दसताऐर्जाींच्या आधारे अननयममतता केल्याच े सपष् झाल्याने तत्कालीन 
सींबींधधत जबाबदार सरपींच, ग्रामपींचायत म्हारळ याींचेवर्रुध्द वर्भागीय 
आयकु्त, कोकण वर्भाग याींचेकड ेमहाराषर ग्रामपींचायत अधधननयम (१९५९ 
चा मुींबई अधधननयम क्र.३) कलम ३९(१) अन्र्ये कायवर्ाही प्रसतावर्त 
करण्यात आली आहे. तत्कालीन दोषी ग्रामसेर्क याींचेवर्रुध्द उधचत 
प्रशासकीय कारर्ाई प्रसतावर्त करण्याची कायवर्ाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 

----------------- 
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राज्यात महात्मा ज्योनतराि फुले जीिनदायी आरोग्य  
विमा सांरक्षण लागू िरण्याबाबत 

  

(७५) * ६५६७ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, डॉ.िजाहत 
शमर्ाच, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.राजेश राठोड, श्री.मोहनराि 
िदम, श्री.अशभजजत िांजारी, श्री.जयांत आसगाििर : सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महात्मा ज्योनतरार् फुले जीर्नदायी आरोग्य वर्मा योजनेंतगवत अडीच 
को्ी कु्ुींबाींना दीड लाख रुपयाींच े आरोग्य वर्मा सींरक्षण देण्याबाबतचा 
प्रसतार् गत एक र्षावपासनू सार्वजननक आरोग्य वर्भागाकड े मींजूरीसाठी 
प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रसतार्ाचे सर्रुप काय आहे र् तो मींजूर करण्यास 
वर्लींब लागण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने सदर प्रसतार्ार्र ननणवय घेण्याबाबत 
कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजशे टोपे : (१) र् (२) हे खरे नाही.  
 सार्वजननक आरोग्य वर्भाग, हदनाींक २६/०२/२०१९ च्या शासन 
ननणवयान्र्ये प्रधानमींत्री जन आरोग्य योजनेच ेमहात्मा ज्योनतरार् फुले जन 
आरोग्य योजनेशी सींलग्नीकरण करून दोन्ही योजना राज्यात हदनाींक 
०१/०४/२०२० पासनू राबवर्ण्यात येत आहेत.  
 महात्मा ज्योनतरार् फुले जन आरोग्य योजनेंतगवत वपर्ळी, अींत्योदय 
अन्न योजना, अन्नपणूाव योजना मशधापबत्रकाधारक कु्ुींबे आणण केशरी 
मशधापबत्रकाधारक कु्ुींबे (रुपये १.०० लक्षापयतं र्ावषवक उत्पन्न असलेली) 
तसेच शतेकरी आत्महत्याग्रसत १४ जजल््यातील शभु्र मशधापबत्रकाधारक 
शतेकरी कु्ुींब तसेच शासकीय आश्रमशाळेतील वर्द्याथी, शासकीय महहला 
आश्रमातील महहला, शासकीय अनाथ आश्रमातील मलेु, शासकीय 
र्धृ्दाश्रमातील ज्येषठ नागररक, माहहती र् जनसींपकव  कायावलयाकडील 
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ननकषानसुार पत्रकाराींचा र् त्याींच्या कु्ुींबाींचा आणण महाराषर इमारत र् इतर 
बाींधकाम कल्याणकारी मींडळातील नोंदणी कायावजन्र्त असलेले बाींधकाम 
कामगार या लाभाथी घ्काींना प्रनत कु्ुींब प्रनत र्षव रुपये १.५ लक्ष रकमेपयतं 
र् मतु्रवप ींड प्रत्यारोपणासाठी रुपये २.५ लक्ष रकमेपयतं र्दै्यकीय उपचार 
अींगीकृत रुग्णालयात अनजु्ञये आहेत. 
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

राज्यातील िाढत्या रक्तक्षयाच ेप्रमाण रोखण्याबाबत 
  

(७६) * ७०३४ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.प्रशाांत पररचारि : सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ५६ ्क्के बालके, गरोदर माता आणण महहला रक्तक्षयाने 
(अॅननममया) त्रसत राषरीय कु्ुींब आरोग्य सरे्क्षणाच्या अहर्ालातनू ननदशवनास 
आल्याचे माहे डडसेंबर, २०२० मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१५-२०१६ मध्ये करण्यात आलेल्या सरे्क्षणाच्या 
तलुनेत रक्तक्षयाने त्रसत असणाऱयाींचे प्रमाण ६ ्क्याींहून अधधक र्ाढले 
असल्याचे आढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अॅननममया मकु्त भारत ्या कें द्र शासनाच्या घोषणेच्या 
मागवदशवक सचूनाींचे पालन करण्यात जजल्हासतरीय यींत्रणेकडून होत नसल्याच े
ननदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने राज्यातील र्ाढत्या रक्तक्षयाच े प्रमाण 
रोखण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 
 



105 

श्री.राजेश टोपे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
 तथावप, सन २०१५-२०१६ मध्ये करण्यात आलेल्या सरे्क्षणाच्या 
तलुनेत १५-४९ र्ष े र्योग्ातील गरोदर माताींमधील रक्तक्षयाच्या प्रमाणात 
३.६ ्क्क्याने घ् झाली आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) ॲननममया मकु्त भारत कायवक्रमाच्या मागवदशवक सचूनानसुार 
उपाययोजनाींबाबत जजल्हासतरीय यींत्रणेकडून रक्तक्षयाचे प्रमाण कमी 
करण्यासाठी खालीलप्रमाणे उपाययोजना राबवर्ण्यात येतात. :- 

१. ॲननममया मकु्त भारत कायवक्रम :- कें द्र शासनाच्या मागवदशवक 
सचूनानसुार ०६-५९ महहने या र्योग्ातील आणण ०६-१० र्ष े
र्योग्ातील बालकाींना,  १०-१९ र्ष ेककशोरर्यीन र्योग्ातील मलुा-
मलुीींना, गरोदर जसत्रया, सतनदा माता र् प्रजननक्षम र्योग्ातील 
महहला याींना आयनव र् फॉमलक ॲमसडची प्रनतबींधात्मक परुक मात्रा 
देण्यात येत ेतसेच हहमोग्लोबीन तपासणी करण्यात येत.े 

२. राषरीय बाल सर्ासथ कायवक्रम :- या कायवक्रमाींतगवत कफरत ेर्दै्यकीय 
पथकाींमाफव त राज्यभरातील शासकीय र् ननमशासकीय शाळा र् 
अींगणर्ाड्यामधील बालकाींची ४ Ds अींतगवत (डडसीज, डडफीमशयन्सी, 
डडफॉरमे्ी र् डवे्हलपमें्ल डडले) तपासणी करण्यात येत े ज्यामध्ये 
रक्तशयाची सधु्दा तपासणी करण्यात येत.े 

३. जींतनाशक मोहहम :- राज्यातील सर्व जजल््यातील ग्रामीण र् शहरी 
भागात एकाच रे्ळी र्षावतनू दोनरे्ळा ०१ त े १९ र्ष े र्योग्ातील 
बालकाींना जींतनाशक औषध देण्यात येत.े 

४. प्रत्येक मातसे रक्तक्षय नसल्यास प्रसतुीपरू्व र् प्रसतुीपश्चात दररोज 
१ यानसुार १८० गोळया तसेच रक्तक्षय असल्यास प्रसतुीपरू्व र् 
प्रसतुीपश्चात दररोज २ गोळया अशा ३६० गोळया देण्यात येतात. 

५. गरजेनसुार तीव्र रक्तक्षय असलेल्या माताींना मशरेव्दारे इींजे. आयनव 
सकु्रोजही देण्यात येत.े 

६. गरोदर मातसे पहहल्या नतमाही नींतर Albendazole ४०० mg ची १ 
गोळी देण्यात येत.े 
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७. मानर् वर्कास कायवक्रमाींतगवत गरोदर माताींची सत्रीरोग तज्ञाींकडून 
र्ेळोरे्ळी तपासणी करण्यात येत.े 

(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
----------------- 

  
रोहा (जज.रायगड) तालुक्यातील िुां डशलिा शसांचनाखालील उजिा तीर, 

डािे तीर िालव्याची िामे पूणच िरण्याबाबत 
  

(७७) * ६९९१ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) रोहा (जज.रायगड) तालकु्यातील कुीं डमलका मस ींचनाखालील उजर्ा तीर, डार्े 
तीर कालव्याची कामे गत ८ त े १० र्षांपासनू डोलर्हाळ पा्बींधारे 
वर्भागाकडून सरुू असनू पणूव झाली नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कालव्याची साफसफाई न झाल्याने कालव्यात मोठ्या 
प्रमाणात झाड ेर्ाढलेली असनू कालरे् माती र् घनकचऱयाींनी भरलेली आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कोलाड पा्बींधारे वर्भागाने कालर्ा, मोऱया र् लायनन ींगर्र 
करोडो रूपये खचव करूनही आजपयतं मसींचनाखालील शतेकऱयाींना पाणीपरुर्ठा 
झालेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, नदीकाठी गारे् असनूही पाण्याची ी्ंचाई असल्यामळेु अनेक 
र्ष े शतेकरी दबुार भातवपकाींसह भाजीपाला, कडधान्य वपकाींपासनू र्ींधचत 
राहहले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने कुीं डमलका मस ींचनाखालील उजर्ा तीर र् 
डारे् तीर कालव्याची कामे पणूव करून कालव्याव्दारे शतेकऱयाींना पाणीपरुर्ठा 
करण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.जयांत पाटील : (१) अींशतः खरे आहे. 
 महाराषर जलक्षेत्र सधुार प्रकल्पाींतगवत सदर कालव्याींर्रील काही 
बाींधकाम ेतसेच असतरीकरणाची काम ेसन २०१०-२०११ मध्ये हाती घेण्यात 
आली होती. परींत ुसदर कामे योजनेंतगवत पणूव झाली नाहीत. 
(२) नाही. 
 मस ींचन हींगाम सरुू होण्यापरू्ी कालव्याची साफसफाई प्रामखु्याने गाळ 
र् झाडझेुडपे काढणे इत्यादी कामे जलसींपदा वर्भागाच्या याींबत्रकी सींघ्नेकडून 
केली जातात. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
 सदर कालव्यार्रील काही बाींधकाम े तसेच असतरीकरण कामे 
(Lining) महाराषर जलक्षेत्र सधुार प्रकल्पाींतगवत सन २०१०-२०११ मध्ये हाती 
घेण्यात आली. तथावप, कुीं डमलका डार्ा तीर कालर्ा, रोहा शाखा कालर्ा, मोबाव 
शाखा कालर्ा र् अष्मी शाखा कालव्यार्रील कामे पणूव झाली नसल्यामळेु 
अष्मी शाखा र् रोहा शाखा कालव्यामार्फव त मस ींचन पाणीपरुर्ठा करणे शक्य 
होत नाही. 
(४) काळ मसींचन प्रकल्पाींतगवत अष्मी शाखा कालर्ा र् रोहा शाखा कालर्ा 
र्गळता इतर कालव्याव्दारे शतेकऱयाींच्या मागणीनसुार मस ींचनासाठी 
कालव्यातनू पाणी सोडण्यात आलेले आहे. 
(५) सदर कालव्यार्रील काही बाींधकामे ननयममत देखभाल दरुुसती ननधीमधून 
प्रसतावर्त करून त्याींच्या ननवर्दा ननजश्चत झाल्या आहेत. तसेच महाराषर 
जलक्षेत्र सधुार प्रकल्पाींतगवत सदर कालव्याींच्या प्रसतावर्त केलेल्या कामाींपकैी 
झालेल्या र् उर्वरीत कामाींचा एकबत्रत आढार्ा घेऊन त्यानसुार कालव्यातनू 
पणूव क्षमतनेे मस ींचनासाठी पाणीपरुर्ठा करण्यासाठी आर्श्यक कामे वर्शषे 
दरुूसतीींतगवत प्रसतावर्त करून पणूव करण्याचे ननयोजन आहे. 
(६) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 

----------------- 
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साांगली जजल्हा पररषद प्राथशमि शशक्षण विभागािड े 
शशक्षिाांच ेप्रश्न प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(७८) * ६५९८ श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.सदाशशि खोत : सन्माननीय 
ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली जजल्हा पररषद प्राथममक मशक्षण वर्भागाकड े मशक्षकाींच्या 
पदोन्नतीसह, र्दै्यकीय देयके र् मशक्षण सेर्काींचे प्रश्न प्रलींबबत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत प्रशासनाकड ेपाठपरुार्ा करूनही प्रश्न सु् त नसतील 
तर आम्हाला तीव्र आींदोलनाचा पयावय सर्ीकारार्ा लागेल असा इशारा माहे 
जानेर्ारी, २०२१ च्या पहहल्या आठर्ड्यात साींगली येथ ेपार पडलेल्या मशक्षक 
भारतीच्या पदाधधकाऱयाींच्या मेळाव्यात देण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने मशक्षकाींच्या पदोन्नतीसह, र्दै्यकीय देयके 
र् मशक्षण सेर्काींचे प्रश्न सोडवर्ण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीफ : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) मशक्षक भारतीच े प्रलींबबत मागण्याींच े ननरे्दन हदनाींक ०३/०२/२०२१ रोजी 
जजल्हा पररषद, साींगली कायावलयास प्राप्पत झाल े आहे. तथावप, सदर 
मेळाव्याबाबत अहर्ाल त्या कायावलयास प्राप्पत नाही.  
(३) जजल्हा पररषद, साींगली कायावलयामाफव त खालीलप्रमाणे कायवर्ाही करण्यात 
आली आहे. :- 

(अ) ज्या मशक्षणसेर्काींचा ननयममत र्ेतनशे्रणीचा कालार्धी पणूव झालेला 
आहे त्याींना ननयममत रे्तनशे्रणी मींजूर केलेली आहे. त्यामळेु 
मशक्षणसेर्काींचे ननयममत रे्तनशे्रणीबाबतचे प्रसतार् प्रलींबबत नाहीत. 
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(आ) जानेर्ारी, २०२१ अखेर एकूण १९२ र्दै्यकीय प्रकरणे प्राप्पत होती, 
त्यापकैी १४१ प्रकरणे मींजूर करण्यात आली असनू सदर देयके 
शासनाकडील अनदुान प्राप्पत होईल त्या प्रमाणात अदा करण्याची 
कायवर्ाही सरुु आहे. उर्वररत ५१ प्रकरणाींबाबत मींजूरीची कायवर्ाही सरुु 
आहे. 

(इ) पदोन्नतीसींदभावत पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या प्रर्गावतील ररक्त 
९५ पदे तात्परुत्या सर्रुपात सेर्ाजेषठतनेसुार भरली आहेत. तसेच 
बब ींदनुामार्ली पडताळणीची कायवर्ाही पणूव करुन खलु्या प्रर्गावतील 
पदोन्नतीची पदे भरण्यासाठी पढुील कायवर्ाही करण्यात येत आहे. 

(ई) मशक्षकाींच्या प्रलींबबत प्रश्नासींदभावत सींघ्नाींच्या पदाधधकाऱयाींशी र्ारींर्ार 
बठैका घेऊन प्रलींबबत प्रश्न सोडवर्ण्यात येत आहेत. 

(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
----------------- 

  
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीिनोन्नती अशभयान (उमेद) या िायाचलयाची 
वित्तीय बाबी सांदभाचतील ननणचय ि अनुषांधगि बाबीांच्या तपासणीबाबत 

  

(७९) * ६६४५ श्री.विलास पोतनीस : हदनाांि १५ र्डसेंबर, २०२० रोजी 
सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी 
क्रमाांि १३ मधील प्रश्न क्रमाांि ५९३४ ला हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत 
सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर राज्य ग्रामीण जीर्नोन्नती अमभयान (उमेद) या कायावलयाची 
वर्त्तीय बाबी सींदभावतील ननणवय र् अनषुींधगक बाबीींची तपासणी करण्याकरीता 
हदनाींक २६ ऑगस्, २०२० रोजीच्या शासन आदेशानसुार प्रधान सधचर्, 
ग्रामवर्कास याींच्या अध्यक्षतखेाली सममती गठीत करण्यात आली होती, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सममतीने महाराषर राज्य ग्रामीण जीर्नोन्नती अमभयान 
(उमेद) या कायावलयाची तपासणी करून अहर्ाल शासनास सादर केला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर सममतीने अहर्ालात केलेल्या मशफारशीींचे थोडक्यात 
सर्रूप काय आहे र् अहर्ालातील मशफारशीींनसुार शासनाने दोषी 
अधधकाऱयाींवर्रुध्द कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीफ : (१) र् (२) महाराषर राज्य ग्रामीण जीर्नोन्नती अमभयान 
(उमेद) या कायावलयाची वर्त्तीय बाबी सींदभावतील ननणवय र् अनषुींधगक बाबीींची 
तपासणी करण्याकरीता हदनाींक २६ ऑगस्, २०२० रोजीच्या शासन 
आदेशानसुार उप सधचर् (वर्त्त), ग्रामवर्कास वर्भाग याींच्या अध्यक्षतखेाली 
सममती गठीत करण्यात आली होती. सदर सममतीने तपासणी करुन अहर्ाल 
शासनास सादर केला आहे. 
(३) सदर प्रकरणी सममतीने वर्त्तीय अननयममततबेाबत अहर्ाल सादर केला 
असनू पढुील कायवर्ाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

िें द्राने राज्याला िोरोना रुग्णाांच्या उपचारासाठी  
हदलेला ननधी अखधचचत राहहल्याबाबत 

  

(८०) * ७५०३ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कोवर्ड-१९ चा प्रसार रोखण्यासाठी कें द्र शासनाने माहे एवप्रल त े
जून, २०२० या कालार्धीसाठी ३९३ को्ी रुपयाींचा ननधी मींजूर केला असनू 
सदर ननधी खचव करणे बींधनकारक असतानाही रुपये १४३ को्ी वर्हहत 
मदुतीत खचव केले असनू रुपये २५० को्ीींचा ननधी अखधचवत राहहल्याने 
शासनाने जजल्हाधधकाऱयाींकडून ननधी परत मागवर्ला असल्याचे ननदशवनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्र शासनाने हदलेल्या रुपये ३९३ को्ीपकैी रुपये ३०० को्ी 
खचव करणे अपेक्षक्षत असताना ननधी अखधचवत राहण्याची कारणे काय आहेत, 
 



111 

(३) असल्यास, बीड जजल््यात एकूण अनदुान ४.८६ को्ी मींजूर असताना 
१.८१ को्ी खचव केला असनू उर्वररत १.५९ को्ी अखधचवत ननधी कें द्र 
शासनाकड ेजमा करण्यात आला आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने कें द्र शासनाकडून प्राप्पत झालेल्या ननधीचा 
र्ापर आरोग्य सवुर्धाींसाठी न करणाऱया सींबींधधत दोषीींवर्रुध्द कारर्ाई करुन 
अखधचवत ननधी कें द्र शासनाकड ेजमा करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१) र् (२) हे खरे नाही. 
 ननधीचा वर्ननयोग रुग्ण सींख्येर्र अर्लींबनू असल्यामळेु रुग्ण 
सींख्येनसुार फेरर्ा्प करण्यासाठी काही जजल्हयाकडून ननधी परत घेण्यात 
आला आहे. 
(३) परत घेतलेला ननधी आर्श्यकतनेसुार इतर जजल्हयाींना फेरर्ा्प करण्यात 
आला आहे. कें द्र शासनाकड ेजमा करण्यात आलेला नाही. 
(४) र् (५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 

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

नागपूर येथे खाजगी रुग्णालयामध्ये िोविड रूग्णाांिडून  
जादा देयि आिारीत असल्याबाबत 

  

(८१) * ७३३३ डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.ननलय नाईि, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, डॉ.सधुीर 
ताांबे, डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.राजशे राठोड, श्री.अशभजजत 
िांजारी, श्री.रामदास आांबटिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.जयांत आसगाििर, 
श्री.प्रिीण दटिे, श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कोरोना रुग्णाींकडून अनतररक्त शलु्क आकारणाऱया खाजगी रुग्णालयाींर्र 
शासनाने कारर्ाई करताींना त े बींद न करता पजश्चम बींगाल राज्याप्रमाणे 
खाजगी रुग्णालयाींवर्रुध्द तक्रारीींसाठी आयोग नेमण्याची सचूना मा.उच्च 
न्यायालयाने शासनाला केली असल्याचे हदनाींक २ ऑक््ोंबर, २०२० रोजी र्ा 
त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील खाजगी रुग्णालयाींनी अनेक रुग्णाींना आकारलेली 
देयकाची रक्कम ही दीड त ेचौदा लाखापयतं असनू खाजगी रुग्णालयाींकडून 
सहकायव न ममळाल्यामळेु ककत्येक रुग्णाींना “महात्मा फुले जन आरोग्य 
योजना” यासारख्या उपलब्ध वर्मा योजनेचा उपयोग करून घेता आला नाही,  
तसेच, खाजगी रुग्णालयाींनी आकारलेली भरमसाठ देयकाींची रक्कम भरता 
आली नाही म्हणून काही रुग्णालयाींनी रुग्णाींचे शर्ही नातरे्ाईकाींना देण्याच े
नाकारले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात वर्शषेतः नागपरू, चींद्रपरू, गडधचरोली, र्धाव र् भींडारा 
जजल््यात खाजगी रूग्णालये कोरोना रूग्णाींकडून शासनाने ननदेमशत केलेल्या 
ननयमानसुार शलु्क न आकारता अनतररक्त देयके आकारली असनू २५० हुन 
अधधक तक्रारी महानगरपामलका प्रशासनाकड े नागररकाींनी केल्या असल्याच े
हदनाींक ८ डडसेंबर, २०२० रोजी र्ा त्यासमुारास ननदशवनास आले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने अनतररक्त देयके आकारणाऱया खाजगी रुग्णालयार्र 
ननयींत्रण ठेर्ण्यासाठी एक सममती नेमली असनू सममतीने केलेल्या 
कायवर्ाहीचा तपमशल काय आहे, 
(५) असल्यास, महानगरपामलकेने केलेल्या तपासणीत रूग्णालयाकडून ८० 
्क्के खा्ाींर्र अनतररक्त दराने देयके र्सलूी केल्याचे आढळून आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने कोरोनार्रील र्दै्यकीय उपचारासाठी 
अनतररक्त देयके आकारुन सामान्य रुग्णाींची लु्  करणाऱया रुग्णालयाींवर्रुध्द 
कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, नसल्यास, वर्लींबाची कारणे 
काय आहेत ? 
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श्री.राजेश टोपे : (१) यासींबींधी मा.न्यायालयाकडून कोणतीही मलणखत सचूना 
र्ा मलणखत ननदेश या वर्भागास प्राप्पत नाही. 
(२) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
 खाजगी रुग्णालयातनू शासनाने ननदेमशत केलेल्या ननयमानसुार शलु्क 
न आकारता अनतररक्त देयके आकारत असल्याच्या तक्रारी प्राप्पत झालेल्या 
आहेत. 
 नागपरू र् चींद्रपरू महानगरपामलकेकडून र् भींडारा जजल््यातनू तक्रारी 
प्राप्पत झालेल्या आहेत. तथावप, र्धाव र् गडधचरोली जजल््यात अशा तक्रारी 
प्राप्पत झालेल्या नाहीत. 
(३) शासनाने अनतररक्त देयके आकारणाऱया खाजगी रुग्णालयाींर्र ननयींत्रण 
ठेर्ण्यासाठी महानगरपामलका आयकु्त तसेच जजल्हाधधकारी याींना 
त्याींचेसतरार्र भरारी पथक नेमण्याचे आदेश हदनाींक ०७/०८/२०२० रोजी हदलेले 
आहेत. 
 तसेच हदनाींक ३१ ऑगस्, २०२० च्या अधधसचूनेनसुार खाजगी 
रुग्णालयाने परू्वलेखापररक्षक्षत देयक देणे, अनतररक्त देयक आकारल्यास 
फरकाची रक्कम रुग्णाला परत करणे बींधनकारक आहे अन्यथा अशा दोषी 
रुग्णालयाच ेनोंदणीकरण रद्द करणे तसेच भारतीय दींड सींहहतनेसुार कारर्ाईस 
पात्र राहण्याची तरतदू केली आहे. 
 नागपरू महानगरपामलका प्रशासनाव्दारे नेमलेल्या सममतीला प्राप्पत 
तक्रारीींच्या देयकाींच ेलेखापररक्षण करुन सींबींधधत रुग्णास फरकाची अनतररक्त 
रक्कम परत करण्यास रुग्णालय धारकास नो्ीस बजार्ण्यात आल्या असनू 
लेखापररक्षण करुन रुपये ३६,९२,९१२/- रक्कम परतफेड करण्याचे आदेश 
खाजगी रुग्णालयाींना देण्यात आले आहेत.  
(४) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
 नागपरू महानगरपामलकासींदभावत हे खरे असनू चींद्रपरू 
महानगरपामलकेबाबत हे खरे नाही. 
(५) अनतररक्त आकारण्यात आलले्या देयकातील फरकाची रक्कम सींबींधधताींस 
परत करण्याकरीता खाजगी रुग्णा लयधारकास अर्गत करुन अनषुींधगक 
कायवर्ाही करण्यात आली. 
(६) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

----------------- 
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मौ.साांगरुण (ता.हिेली, जज.पुणे) येथील नदीपा्ािर  
पादचारी पूलाच ेबाांधिाम िरण्याबाबत 

  

(८२) * ७९३१ श्री.अननिेत तटिरे : सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मळुा-मठुा नद्याींच्या सींगमार्र र्सलेल्या मौ.साींगरुण (ता.हरे्ली, जज.पणेु) 
येथून पणेु जजल्हा पररषदेमाफव त मौज ेसोनापरू मागे पानशते धरण (पयव् न 
सथळ) क्षते्राकड ेजाण्या-येण्यासाठी तथेील ग्रामसथ र् नागररकाींच्या सोईसाठी 
नदीपात्रातनू नारे्ची (होडी) सवुर्धा करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जजल्हा पररषदेने सदर नारे्ची सवुर्धा गेल्या चार र्षावपासनू 
बींद केल्यामळेु मळुा-मठुा नदीच्या अमलकडील र् पमलकडील ग्रामसथ र् अन्य 
नागररकाींना पानशतेकड े जाण्या-येण्यासाठी खडकर्ासला मागे एस्ी बसने 
ककीं र्ा पायी प्रर्ास करार्ा लागत असल्याने त्याींना आर्श्यक ती सवुर्धा 
देण्यात यार्ी अशा आशयाचे ननरे्दन हदनाींक १४ माचव, २०२० रोजी र्ा 
त्यासमुारास हदले असल्याच ेननदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मौ.साींगरुण त ेमौ.सोनापरू या दरम्यानच्या नदीपात्रार्र दोन्ही 
बाजूींनी तारेच्या कुीं पनाने झाकलेला कायमसर्रुपी पादचारी पलू बाींधण्यात 
यार्ा अशी मागणी तथेील ग्रामसथ र् नागररकाींनी मा.ग्रामवर्कास मींत्री, प्रधान 
सधचर्, ग्रामवर्कास र् जलसींधारण वर्भाग, मखु्य कायवकारी अधधकारी, जजल्हा 
पररषद, पणेु, कायवकारी अमभयींता, सार्वजननक बाींधकाम वर्भाग, जजल्हा 
पररषद, पणेु र् ग्वर्कास अधधकारी, पींचायत सममती, हर्ेली याींचेकड ेहदनाींक 
३ र् ७ सप्प े्ंबर, २०२० रोजी र्ा त्यासमुारास लेखी ननरे्दनाव्दारे पनु्हा मागणी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय र् 
त्यानषुींगाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीफ : (१) हे खरे आहे. 
(२) र् (३) याबाबत कोणतहेी ननरे्दन प्राप्पत झाल्याचे ननदशवनास आल ेनाही. 
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(४) मौज ेसाींगरुण र् मौज ेसोनापरू ही गारे् खडकर्ासला धरणाच्या बडुीत 
क्षेत्रालगत र्सलेली आहेत. दोन्ही गार्ाींच्या मध्ये जलाशय असनू 
जलाशयामधून सरळ अींतर १.०० कक.मी. आहे. सदर गार्ाींना जोडण्यासाठी 
जजल्हा पररषदेमाफव त ग्रामपींचायत सोनापरू र् साींगरुण याींना होड्या 
परुवर्ण्यात आलेल्या आहेत. तथावप, कुशल ऑपरे्र नसल्याने सदर होड्या 
बींद आहेत. 
 सोनापरू र् साींगरुण गार्ाींना जलाशयातनू सरळ जोडण्यासाठी पलू 
बाींधार्याचा झाल्यास अींदाजे रुपये ६०.०० को्ी र् दोन पदरी पलू 
बाींधकामासाठी अींदाज े रुपये १५०.०० को्ी खचव अपेक्षक्षत आहे. जजल्हा 
पररषदेकड ेएर्ढया मोठ्या प्रमाणात ननधी उपलब्ध होऊ शकत नाही. 
 सदर सथळापासनू मौजे साींगरुण र् सोनापरू गार्ाींना जोडण्यासाठी 
अपसरीम बाजूस ६.०० कक.मी. अींतरार्र र् डाऊनसरीम बाजूस १०.०० कक.मी. 
अींतरार्र र्ाहतकुीसाठी चाींगले डाींबरी पयावयी रसत ेउपलब्ध आहेत. 
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

यितमाळ तालुक्यातील तीस अांगणिाड्याांना  
स्ितां् इमारत नसल्याबाबत 

  

(८३) * ७३१४ डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.शरद रणवपस,े श्री.राजेश राठोड, डॉ.सधुीर 
ताांबे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप : सन्माननीय 
महहला ि बालवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यर्तमाळ तालकु्यातील तीस अींगणर्ाड्याींना सर्तींत्र इमारत नसल्याने या 
अींगणर्ाड्या समाज मींहदर र् जजल्हा पररषद शाळेत भरर्ल्या जात असल्याची 
बाब माहे जानेर्ारी, २०२१ च्या पहहल्या सप्पताहात ननदशवनास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने यर्तमाळ तालकु्यात अींगणर्ाड्याींना 
इमारत बाींधण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१) र् (२) हे खरे आहे. 
 यर्तमाळ तालकु्यात एकूण ३९ अींगणर्ाडी कें द्राींना सर्तींत्र इमारती 
नाहीत. त्यापकैी १० अींगणर्ाड्या जजल्हा पररषद शाळेत, ७ अींगणर्ाड्या 
भाडतेत्र्ार्र र् २२ अींगणर्ाड्या समाज मींहदर र् इतर हठकाणी भरत आहेत. 
 अींगणर्ाडी इमारती सर्तींत्र नसलेल्या या ३९ अींगणर्ाड्याींपकैी सन 
२०१८-२०१९ मध्ये ११ इमारतीचे बाींधकाम े मींजूर करण्यात आली होती. 
त्यापकैी १० कामे पणूव झाली आहेत र् १ काम प्रगतीपथार्र आहे. सन 
२०१९-२०२० मध्ये १६ इमारतीचे बाींधकाम े मींजूर करण्यात आली होती, 
त्यापकैी ९ कामे पणूव झाली आहेत र् ७ कामे प्रगती पथार्र आहेत. त्यानसुार 
एकूण १९ बाींधकाम पणूव झालेली आहेत र् ती ताब्यात घेऊन त्याहठकाणी 
अींगणर्ाडी कें द्र सरुू करण्याची कायवर्ाही सरुू आहे. 
 तसेच उर्वररत अींगणर्ाडी इमारतीचे बाींधकामे सन २०२०-२०२१ मध्ये 
जजल्हा र्ावषवक योजनेंतगवत करण्याचे प्रसतावर्त करण्यात आलेले आहे. 
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

अिोला, िाशशम ि बुलढाणा जजल् हा पररषदेतील अधधिारी  
सांिगाचतील पदे ररक् त असल्याबाबत 

  

(८४) * ६९८७ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला, र्ामशम र् बलुढाणा जजल् हा पररषदेतील र्गव-१ र् र्गव-२ या 
अधधकारी सींर्गावतील पदे ररक् त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०२० च् या माहहतीनसुार अकोला जजल् हा पररषदेमध् ये 
र्गव-१ र् र्गव-२ या अधधकारी सींर्गावतील २४९ मींजूर पदाींपकैी ७८ पदे ररक् त 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, अकोला, र्ामशम र् बलुढाणा या जजल् हा पररषदेमध् ये 
मशक्षणाधधकारी, उपमशक्षणाधधकारी, ग्मशक्षणाधधकारी, र्दै्यकीय अधधकारी, 
प्रशासकीय अधधकारी, कायवकारी अमभयींता, नरेगा ही महत् र्ाची पदे ररक् त 
असल् यामळेु तीन जजल् हा पररषदेमध् ये अधधकारी याींच्यार्र अनतररक्त कामाचा 
ताण पडत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल् यास, र्गव-१ र् र्गव-२ या अधधकारी सींर्गावतील पदे ररक् त 
असल् यामळेु शासनाकडून प्राप्प त होत असलले् या ननधीच े ननयोजन करता येत 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने अकोला, र्ामशम र् बलुढाणा या जजल् हा 
पररषदेतील र्गव-१ र् र्गव-२ या अधधकारी सींर्गावतील पदे भरण्याबाबत कोणती 
कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीफ : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) होय. 
(५) ग्रामवर्कास वर्भागाकडून सींबींधधत वर्भागाींना र् सींबींधधत शासकीय 
अधधकाऱयाींना, सर्व प्रचमलत ननयमाींचे र् शासनाने/न्यायालयाने र्ेळोरे्ळी 
हदलेल्या ननदेशाींचे पालन करुन, जजल्हा पररषद, अकोला, र्ामशम र् बलुढाणा 
येथील ररक्त पदे भरण्याचे ननदेश देण्यात आलेले आहेत. 
(६) प्रश्नच उद् भर्त नाही. 

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

राज्यातील नागरी आरोग्य िें द्रातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(८५) * ६९०५ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.रामदास आांबटिर, डॉ.पररणय फुिे, श्री.विजय ऊफच  
भाई धगरिर, श्री.प्रशाांत पररचारि : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील नागरी आरोग्य कें द्रात २७५४ पदे ररक्त असल्याची बाब 
हदनाींक २० डडसेंबर, २०२० रोजी र्ा त्यासमुारास ननदशवनास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पदे कधीपयतं भरण्यात येणार आहेत, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय र् 
त्यानषुींगाने राज्यातील नागरी आरोग्य कें द्रातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.राजेश टोपे : (१) हे खरे आहे. 
(२) र् (३) राषरीय नागरी आरोग्य अमभयान अींतगवत ररक्त असलेली कीं त्रा्ी 
पदे हदनाींक ३१ माचव, २०२१ पयतं भरण्याबाबत सर्व जजल्हे र् 
महानगरपामलका याींना कळवर्ण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

परभणी जजल् हा पररषदेतील विविध सांिगाचतील पदे ररक् त असल्याबाबत 
  

(८६) * ७१६३ श्री.विप्लि बाजोररया : सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी जजल् हा पररषदेतील र्गव-१, र्गव-२, र्गव-३ र् र्गव-४ या सींर्गावतील 
सरळसेर्ा भरतीतील र् पदोन् नतीची पदे ररक् त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०२० च् या माहहतीनसुार परभणी जजल् हा पररषदेमध् ये 
र्गव-३ र् र्गव-४ या सरळसेर्ा भरतीतील ९५० पदे ररक् त असनू 
मशक्षणाधधकारी, उपमशक्षणाधधकारी, ग्मशक्षणाधधकारी, र्दै्यकीय अधधकारी, 
प्रशासकीय अधधकारी, कायवकारी अमभयींता, नरेगा ही महत् र्ाची पदे ररक् त 
असल् यामळेु जजल् हा पररषदेमध् ये अधधकारी/कमवचारी याींच्यार्र अनतररक्त 
कामाचा ताण पडत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, र्गव-१, र्गव-२, र्गव-३ र् र्गव-४ या अधधकारी/कमवचारी 
सींर्गावतील पदे ररक् त असल् यामळेु शासनाकडून प्राप्प त होत असलेल् या ननधीच े
ननयोजन करता येत नसनू समन् र्य साधता येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने परभणी जजल् हा पररषदेतील र्गव-१, र्गव-२, 
र्गव-३ र् र्गव-४ या अधधकारी/कमवचारी सींर्गावतील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.हसन मशु्रीफ : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) ग्रामवर्कास वर्भागाकडून सींबींधधत वर्भागाींना र् सींबींधधत शासकीय 
अधधकाऱयाींना, सर्व प्रचमलत ननयमाींचे र् शासनाने/न्यायालयाने र्ेळोरे्ळी 
हदलेल्या ननदेशाींचे पालन करुन, जजल्हा पररषद, परभणी येथील ररक्त पदे 
भरण्याचे ननदेश देण्यात आलेले आहेत. 
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   श्री.राजेन्द्र भागित 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रणपूर्व सर्व प्रकक्रया महाराषर वर्धानमींडळ सधचर्ालयाच्या सींगणक यींत्रणेर्र करण्यात आली आहे. 
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