
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०२१ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

गरुुिार, हदनाांि ०४ माचच, २०२१ / फाल्गनु १३, 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 िायच मा्ं ी 
(६) महहला ि बालवििास मा्ं ी 
(७) मदृ ि जलसांधारण मा्ं ी 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ४६ 
------------------------------------- 

  
अशलबाग (जज.रायगड) तालुक्यातील जजल्हा रूग्णालयाच्या  

इमारतीच ेनुतनीिरण िरण्याबाबत 
  

(१) *  २०४३०   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), 
अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूच), 
श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमती मननषा 
चौधरी (दहहसर) :  सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अललबाग (जि.रायगड) तालकु्यातील समुारे चाळीस वर्ाापवूी बाींधण्यात 
आलेल्या जिल् ा ग्णालालयायाया ामारतीची ररुवथ ा झाली असल्याचे मा े 
िानेवारी २०२१ मध्ये वा त्याररम्यान ननरर्ानास आल ेआ े,  े खरे आ े काय, 
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(२) असल्यास, उक्त ग्णालालयायाया ामारतीमधील अनेक ठिकालचे प्लाथ्र 
कोसळले असनू ामारत पडू नये म् लून ामारतीयाया एका बािूला ्ेकू सधु्रा 
रेण्यात आले आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, या धोकारायक ामारतीमळेु जिल् ा ग्णालालयात येला-या  िारो 
ग्णालाींस  त्याींचे नातवेाईक, डॉक््सा, नसेस याींची गरैसोय  ोत असल्याच े
ननरर्ानास आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय व सरर जिल् ा 
ग्णालालयायाया ामारतीचे तात्काळ नतुनीकरल करण्याबाबत कोलती कायावा ी 
केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारले काय आ ेत ? 
  
श्री. राजेश टोपे : (१)  े खरे आ े.   
(२)  े अींर्त: खरे आ े. 
आींतररुणाल ामारतीयाया रँम्पला लोखींडी खाींबाचे ् ेकू लावले आ ेत.सद्य:जथ तीत 
रँम्पची सवुवधा बींर करण्यात आली आ े. सरर आींतररुणाल ामारतीयाया रँम्पची 
पनुाबाींधली करलेसािी कामाचे अींरािपत्रक सावािननक बाींधकाम ववभागाकडून 
जिल् ा र्ल्य चचककत्सक, रायगड याींना  प्राप्त झाले असनू सरर अींरािपत्रक 
जिल् ा ननयोिन सलमतीकड ेमींिुरीसािी सारर केले आ ेत. 
(३)  े खरे ना ी.  
(४) सरर ामारतीचे थरक्चरल ऑडी् सावािननक बाींधकाम ववभागाकडून करुन 
घेण्याची कायावा ी जिल् ा र्ल्य चचककत्सक, रायगड याींचे थतरावर सरुु आ े. 
(५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

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

परळी (ता.िाडा, जज.पालघर) येथील प्राथशमि आरोग्य िें द्राच े 
शे्रणीिधचन िरण्याबाबत 

(२) *  २४२८१   श्री.दौलत दरोडा (शहापरू) :   सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परळी (ता.वाडा, जि.पालघर) ये ील प्रा लमक आरोणाय कें द्राचे शे्रलीवधान 
करुन ग्रामील रुणालालयात रुपाींतर करण्याचा ननलाय तत्कालीन र्ासनाने ठरनाींक 
५ ऑगथ्, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास घेतला  ोता,  े खरे आ े काय, 
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(२) असल्यास, या ननलायाची अमींलबिावली करण्यास ववलींब  ोत असल्यामळेु 
थ ाननकाींची गरैसोय  ोत असल्याबाबतच े ननवेरन थ ाननक लोकप्रनतननधीींनी 
ठरले आ े,  े  ी खरे आ े काय,   
(३) असल्यास, प्रा लमक आरोणाय कें द्र, परळीची िागा जिल् ा र्ल्य चचककत्सक, 
पालघर याींचे नावे करण्याची कायावा ी सरुु असनू रुणालालय ामारत बाींधकामाचे 
अींरािपत्रक तयार करुन सारर करण्याबाबत सावािननक बाींधकाम ववभागाकड े
पत्रव्यव ार करण्यात आलेला आ े,  े  ी खरे आ े काय,   
(४) असल्यास, सरर आरोणाय कें द्राचे ग्रामील रुणालालयात शे्रलीवधान करण्याबाबत 
र्ासनाने कोलती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारले काय आ ेत ? 
  
श्री. राजेश टोपे : (१)  े खरे आ े.    
(२)  े खरे आ े. 
    सद्य:जथ तीत मौि े परळी ये े प्रा लमक आरोणाय कें द्र कायारत असनू 
प्रा लमक आरोणाय कें द्रात बाह्यरुणाल तपासण्या, आींतररुणाल सवुवधा, प्रयोगर्ाळा 
चाचण्या, नाँमाल प्रसतुी सवुवधा व ातर प्रा लमक आरोणाय कें द्र थतरावरील 
सवुवधा ह्या सररील प्रा लमक आरोणाय कें द्रामार्ा त परुववण्यात येतात. 
(३)  े खरे आ े. 
(४) परळी (ता.वाडा, जि.पालघर) ये ील ग्रामील रुणालालयायाया ामारत बाींधकामाच े
अींरािपत्रक व आराखड ेसावािननक बाींधकाम ववभागाकडून प्राप्त करुन घेण्याची 
कायावा ी सरुु आ े. 
(५) प्रश्न उद्् ावत ना ी.  

----------------- 
  
अांगणिाडीतील बालिे ि गभचिती महहलाांना पोषण आहार पुरविण्याच े

िां ्ाट स्थाननि महहला बचत गटाांना देण्याबाबत 
  

(३) *  २०९४५   श्री.धमचरािबाबा आ्ाम (अहेरी), श्री.सांजयमामा शश ांदे 
(िरमाळा) :   सन्माननीय महहला ि बालवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) बालववकास प्रकल्प अचधकारी, ग्रामील व नागरी प्रकल्पाींतगात येला-या 
अींगलवाडीतील स ा वर् ेवयापयतंची बालके तसेच गभावती मठ लाींना गत ११ 
वर्ांपासनू पोर्ल आ ाराचा परुविा र्ासनायाया वतीने थ ाननक मठ ला बचत 
ग्ाींकडून करण्यात येतो,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, र्ासनाने थ ाननक मठ ला बचत ग्ाींऐविी पोर्ल आ ार 
परुववण्याचे कीं त्रा् मध्यवती थवयींपाकघर पध्रतीयाया (Central Kitchen) 
नावाखाली म ाराषर को-ऑपरेठ्व्  थ्े् र्ाउीं डरे्न या सींथ ेला सन २०२० मधील 
कोरोना सींक्रमलायाया काळात ठरले असल्याने थ ाननक मठ ला बचत ग्ाींचे 
कीं त्रा् रद्द करण्यात आल ेअसल्याचे ननरर्ानास आल ेआ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, थ ाननक मठ ला बचत ग्ाींना र्ासनाने कोलती ी पवुासचूना न 
रेता त्याींचे कीं त्रा् रद्द केल्यामळेु त्याींचा रोिगार बींर झाल्याने पवुीप्रमालेच 
थ ाननक मठ ला बचत ग्ाींना पोर्ल आ ार परुववण्याचे कीं त्रा् रेण्यात यावे, 
अर्ी मागली राज्यातील मठ ला बचत ग्ाींकडून मा. मठ ला व बालववकास 
मींत्री, प्रधान सचचव, मठ ला व बालववकास ववभाग तसेच  आयकु्त, बालववकास 
याींचेकड ेमा े सप् े्ंबर, २०२० मध्ये वा त्याररम्यान करण्यात आली आ े,  े  ी 
खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरली र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय व त्यानसुार 
थ ाननक मठ ला बचत ग्ाींकड े पोर्ल आ ाराचा परुविा करण्याचे कीं त्रा् 
रेण्याबाबत कोलती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारले काय आ ेत ? 
 
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१)  ोय. 
(२)  े खरे ना ी. 
    राज्यात मा े माचा, २०२० पासनू कोवीड-१९ ची सा  सरुु झाल्यामळेु 
अींगलवाडीथतरावर ठरला िालारा गरम तािा आ ार ३ वर्ा त े६ वर्ा वयोग्ातील 
बालकाींनी एकत्रत्रत बसनू खाल्याने कोवीड-१९ या सा ीचा प्रारभुााव वाढू नये 
यासािी २० माचा, २०२० पासनू अींगलवाडीत ठरला िालारा गरम तािा आ ार 
बींर करुन त्याऐविी THR  अींतगात घरपोच आ ार परुवियाचा ननलाय घेतला 
आ े. सररचा ननलाय  ा मठ ला मींडळ/बचतग्ाींचे काम बींर करण्यासािी घेण्यात 
आला नसनू ३ वर्ा त े६ वर्ा या अनतसींवेरनर्ील लाभार्थयांमध्ये कोवीड-१९ ची 
सा  अचधक पसरु नये यासािी घेण्यात आलेला आ े. 
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(३)   ोय,  े खरे आ े. 
(४)  सरर प्रकरली चौकर्ीची आवश्यकता ना ी, त ापी एकाजत्मक बाल ववकास 
सेवा योिनेअींतगात अींगलवाडया सरुु करण्याबाबत मठ ला व बाल ववकास 
ववभागाने आपत्कालीन व्यवथ ापन ववभागाकड े प्रथताव सारर केला असता 
आपत्कालीन व्यवथ ापन ववभागाने पढुील आरेर्ापयतं अींगलवाडी कें द्र सरुु न 
करण्याचा ननलाय घेतलेला आ े व मठ ला बाल ववकास ववभागाने आ ार 
परुवियाची पयाायी व्यवथ ा पढुील आरेर्  ोईपयतं सरुु िेवण्याचे ननरेर् ठरलेले 
आ ेत. 
    आपत्कालीन व्यवथ ापन  कक्षाने अींगलवाडया सरुु करण्याचे ननरेर् 
ठरल्यानींतर अींगलवाडी कें द्र सरुु करण्यात येतील व त्यासोबत थ ाननक मठ ला 
मींडळ/बचत ग्ाींमार्ा त अींगलवाडी कें द्रात गरम तािा आ ार सरुु करण्यात 
येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

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

आणी (जज.यितमाळ) तालुक्यातील ग्रामपांचायतीांना १५ व्या वित्त 
आयोगाांतगचत ननधी वितरीत िरण्याबाबत 

  

(४) *  २३४०९   डॉ.सांदीप धुिे (अणी) :   सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आली (जि.यवतमाळ) तालकु्यातील पींचायत सलमतीतील ७७ 
ग्रामपींचायतीींपकैी केवळ १४ ग्रामपींचायतीींना १५ व्या ववत्त आयोगाींतगात ननधी 
ववतरीत करण्यात आला असनु केळझरा को. अींबोडा, बेलोरा, भींसारा, रेवगाव, 
िवळा, ाचोरा, कविा, मकुकीं रपरू, पळर्ी, सायखेडा, साकुर, वविोली, र्केलगाव 
या ग्रामपींचायतीींना १ को्ी १७ लाख १२  िार १३२ रुपयाींचा ननधी ववतरीत 
करण्यात आला व उवाररत ६३ ग्रामपींचायतीींना ननधी रेण्यात आलेला ना ी,  े खरे 
आ े काय, 
(२) असल्यास, गावातील पायाभतू सवुवधाींयाया ववकासाला चालना लमळावी 
यासािी र्ासनाकडून १५ व्या ववत्त आयोगाचा ननधी ववतरीत करण्यात आला 
असनु या ननधीतनू ५० ्क्के रक्कम वपण्यायाया पाण्यावर खचा करण्यासािी 
प्राधान्य ठरल े असताना उवाररत ननधी खचा करण्यायायादृष्ीन े अद्यापपयतं 
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मागारर्ाक सचूना कें द्र र्ासनाकडून प्राप्त झालेल्या ना ीत,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, १५ व्या ववत्त आयोगातींगात वपण्याचे र्दु्ध पाली आणल नळ 
िोडली रेण्यायाया दृष्ीन े  ा ननधी त्वररत ववतरीत करण्याचे ननरेर् 
ठरल ेअसताींना अद्याप ी आली पींचायत सलमती अींतगात येलाऱ्या ७७ पकैी ६३ 
ग्रामपींचायतीींना ननधी उपलब्ध झालेला नसल्याने या ग्रामपींचायतीींमधील 
नागररक सोयी सवुवधाींपासनू वींचचत आ ेत, े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय व त्यानसुार उवाररत 
६३ ग्रामपींचायतीींना तात्काळ ननधी उपलब्ध् ा करुन रेण्याबाबत र्ासनाने कोलती 
कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारले काय आ ेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१)  े खरे ना ी. 
    यवतमाळ जिल् यातील आली तालकु्यातील ७७ ग्रामपींचायतीना १५ व्या 
ववत्त आयोगाींतगात बींचधत ननधी ग्.२.९४८५१४५/- को्ी व अबींचधत ननधी     
ग्. २.९४८५१४५/- को्ी एवढा ननधी ववतररत करण्यात आला आ े. 
(२)  े खरे ना ी. 
    १५ व्या कें द्रीय ववत्त आयोगाींतगात बींचधत व अबींचधत या रोन थवग्पात 
र्ासनाकडून ननधी प्राप्त झाला असनू सन २०२०-२१ या पठ ल्या आच ाक 
वर्ाायाया ग्रामील थ ाननक थवराज्य सींथ ाींना ववतररत केलेल्या अनरुानातनू 
घ्यावयाची काम,े त्याींचे ननयोिन, समन्वय व ननयींत्रल याबाबतयाया मागारर्ाक 
सचूना र्ा.नन.ठर.२६ िून,२०२० व र्ा.नन.ठर.४ डडसेंबर, २०२० याया अनतररक्त 
मागारर्ाक सचूना या नसुार रेण्यात आलेल्या आ ेत.त्यानसुार बींचधत थवग्पात 
प्राप्त एकूल ननधीयाया प्रत्येकी ५०% ननधीचा वापर १. थवयाछता व ग्रामील 
थ ाननक थवराज्य सींथ ाींची  ागलरारीमकु्त जथ ती अबाचधत िेवण्यासािी, २. 
वपण्याचे पाली याबाबीींसािी करावयाचा आ े. 
(३)  े खरे ना ी. 
    १५ व्या कें द्रीय ववत्त आयोगाींतगात आली तालकु्यातील ७७ 
ग्रामपींचायतीना  बींचधत व अबींचधत या रोन थवग्पात ननधी प्राप्त झालेला असनू 
त्यानरु्ींगाने  ग्रामववकास आराखडा तयार कग्न काम ेकरण्याबाबत कायावा ी 
सगु् आ े. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 
(५) प्रश्न उद्् ावत ना ी.                  

----------------- 
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धळेु शहरातील जजल्हा रुग्णालयास ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(५) *  २३१९५   श्री.फारूि शाह (धुळे शहर) : सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धुळे र् रायाया मध्यवती ठिकाली असलेले िुने र्ासकीय रुणालालय (लसजव् ल 
 ॉजथप्ल) ये े १०० खा्ाींच ेजिल् ा रुणालालय कायााजन्वत करण्यात आले असनू 
ये े प्रर्थत िागा उपलब्ध असल्याने सरर रुणालालयाच े२०० खा्ाींयाया जिल् ा 
रुणालालयात शे्रलीवधान करण्याबाबतची मागली  ोत आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, पवूी याच िागेत ५०० खा्ाींचे भाऊसा ेब ठ रे र्ासकीय 
वदै्यकीय म ाववद्यालय व रुणालालय कायारत  ोत े त्यामळेु आतायाया १०० 
खा्ाींयाया जिल् ा रुणालालयात शे्रलीवधान कग्न २०० खा्ाींयाया जिल् ा 
रुणालालयात रुपाींतर करले कमी खचाात र्क्य आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, याबाबत थ ाननक लोकप्रनतननधीींनी केलेल्या मागलीचे ननवेरन 
र्ासनास प्राप्त झाले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, सरर रुणालालयास ननधी उपलब्ध कग्न रेण्यासािी अीं ासींकल्पात 
तरतरू करलेबाबत र्ासनाने कोलती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारले काय आ ेत ? 
  
श्री. राजेश टोपे : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२) जिल् ा रुणालालय, धुळेयाया शे्रलीवधानाला मान्यता ठरल्यानींतर बाींधकाम 
ववभागा मार्ा त अींरािपत्रक मागववण्यात येईल. त्यानसुार कायावा ी करण्यात 
येईल.  
(३)  ो,  े खरे आ े. 
(४) सन २०११ िनगलनवेर आधारीत नवीन रुणालालय सगु् करले अ वा 
कायााजन्वत रुणालालयाींच े शे्रलीवधान करण्यासािी िोडब ृत आराखडा तयार 
करण्याची कायावा ी आयकु्त, आरोणाय सेवा याींयायाकड े सगु् असनू जिल् ा 
रुणालालय, धुळेच े१०० खा्ाीं ून २०० खा्ाींयाया रुणालालयात शे्रलीवधान करण्याची 
मागली िोडब ृत आराखड्यामध्ये ननकर्ानसुार समाववष् करण्यात 
आल्यास जिल् ा रुणालालय, धुळेयाया शे्रलीवधीत रुणालालयास प्रर्ासकीय 
मान्यता रेऊन ननधी उपलब्ध करुन रेण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

----------------- 
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मौजे िड्री ख.ु (ता.यािल,जज.जळगाांि) येथील पाझर तलािाांच्या 
दरुूस्तीच्या िामात झालेला गैरव्यिहार 

  

(६) *  २३६७८   श्री.शशरीष चौधरी (रािेर) :   सन्माननीय मदृ ि 
जलसांधारण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे वड्री खु. (ता.यावल,जि.िळगाींव) ये ील लर्वारात रोन पाझर तलाव 
सन २००६ मध्ये अनतवषृ्ीमळेु रु््ले असल्याने सरर रोन् ी पाझर तलावाींयाया 
रगु्थतीसािी जिल् ा पररर्रेमार्ा त सन २०१७-१८ मध्ये ननधी उपलब्ध करण्यात 
आला परींत ुकीं त्रा्राराने ननकृष् रिााच े काम कग्न बनाव् रेयके तयार कग्न 
गरैव्यव ार केल्याचे मा े िानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्याररम्यान ननरर्ानास आल े
आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सींबींधीत पाझर तलावाींयाया कामाची चौकर्ी र्ासनाने केली आ े 
काय, व त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, त्यानसुार गरैव्यव ारातील सींबींचधताींवर कारवाई करण्याबाबत 
र्ासनाने कोलती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारले काय आ ेत ? 

श्री. शांिरराि गडाख : (१)  े खरे ना ी. 
(२) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

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

राज्यात िुष्ट्ठरोगाच्या रुग्ण सांख्येत िाढ होत असल्याबाबत 
  

(७) *  २०३८८   अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली 
पिूच), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्रीमती 
सलुभा खोडिे (अमरािती), श्री.लहू िानड े(श्रीरामपरू), श्री.सनुनल िाांबळे (पणेु 
िॅन्टोन् मेंट), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), अॅड.राहुल हढिले (नाशशि पिूच), 
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िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), 
श्री.राजेश पिार (नायगाांि), श्री.बांटी भाांगडडया (धचमरू), श्री.सांजय साििारे 
(भसुािळ), श्रीमती मांदा म्हा् े(बेलापरू), अॅड.राहुल नािेिर (िुलाबा), श्री.सभुाष 
देशमखु (सोलापरू दक्षक्षण), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू) : सन्माननीय 
सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
  

(१) राज्यात सावािननक आरोणाय ववभागाींतगात राबववण्यात येत असलेल्या 
कुषिरोग र्ोधमोठ म अलभयानात अमरावती, चींद्रपरू, गडचचरोली, पालघर, 
नालर्क, िालना या जिल् याींमध्ये कुषिरुणालाींयाया सींख्येत वाढ  ोत असल्याच े
मा े डडसेंबर, २०२० मध्ये वा त्याररम्यान ननरर्ानास आले आ े,  े खरे आ े 
काय, 
(२) असल्यास, पालघर जिल्ह्यात ३ लाख १९  िार ८५४ घराींची आरोणाय 
कमाचा-याींकडून तपासली केलेल्या ९ ठरवसाींयाया कालावधीत तब्बल ६२ 
कुषिरोगाचे रुणाल आढळले असल्याची बाब ठरनाींक ९ डडसेंबर, २०२० रोिी वा  
त्यासमुारास ननरर्ानास आली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, कुषिरोग र्ोधमोठ म अलभयानात ल ान मलुाींच ेप्रमाल अचधक 
असल्याचे ननरर्ानास आल,े  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, या अलभयानात आढळून आलेल्या कुषिरुणालाींवर उपचार व या 
रोगाचे ननमुालनकरीता िनिागतृी तसेच कुषिरुणालाींची वाढती सींख्या 
रोखण्याबाबत र्ासनाने कोलत्या उपाययोिना केल्या वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारले काय आ ेत ? 
  
श्री. राजेश टोपे : (१)   ोय  े खरे आ े. 
(२)  ोय  े खरे आ े. 
    ठर. ०१.१२.२०२० त े३१.१२.२०२० या कालावधीत सींपलूा राज्यात कुषिरोग 
र्ोध अलभयान राबववण्यात आले. यामध्ये ठर. ०९.१२.२०२० अखेर पालघर 
जिल्ह्यामध्ये एकूल ३ लाख ६०  िार ३०५ घराींची आरोणाय कमाचा-याींमार्ा त 
तपासली करण्यात आली व या तपासली मध्ये एकूल ८८ नवीन रुणाल र्ोधण्यात 
आले. या सींपलूा अलभयानात पालघर जिल्ह्यात मा े डडसेंबर मठ न्यात कुषिारोग 
र्ोध अलभयानामध्ये २९६ नवीन रुणाल आढळले असनू या सवा कुषिरोणायाींना 
ब ुववध और्धोपचार सरुु करण्यात आला आ े. 
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(३)   ोय.  
    कुषिरोग र्ोध अलभयानामध्ये ल ान मलुाींना कुषिरोग असल्याचे 
आढळलेले आ े  े खरे आ े. या अलभयानात मा े डडसेंबर २०२० मध्ये राज्यात 
एकूल ५२८१ नवीन कुषिरुणाल आढळले असनू त्यापकैी ४५० (८.५२ ् क्के) ल ान 
मलेु (१४ वर्ाखंालील) आढळली आ ेत.  
(४)  कुषिरोग र्ोध अलभयानात आढळलेल्या सवा कुषिरुणालाींना त्वरीत मोर्त 
ब ुववध और्धोपचार सरुु करण्यात आला आ े. व त्या त्याींयाया स वालसताींना 
प्रनतबींधात्मक और्धोपचार रेण्यात आला आ े. तसेच आरोणाय कमाचा-याींकडून 
राज्यामधील ननयलमत सवेक्षल करण्यात येत आ े. या रोगाचे लवकर ननरान 
 ोण्यासािी ववववध थतरावर िनिागतृी करण्यात आली आ े. ठर.०८.०२.२०२१ 
पासनू राज्यात सकक्रय कुषिरोग र्ोध अलभयान   व ननयलमत सननयींत्रल 
कायाक्रम सरुु करण्यात आला आ े. 
(५)  प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

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

राज्यातील िाढत्या रक्तक्षयाच ेि अनतसाराच ेप्रमाण रोखण्याबाबत 
  

(८) *  २१९३५   श्री.पराग शाह (घाटिोपर पिूच), श्री.गोिधचन माांगीलाल शमाच 
(ऊफच ) लालाजी (अिोला पजश्चम), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर. 
सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.राम सातपतु े
(माळशशरस), श्री.रोहहत पिार (िजचत जामखेड) :   सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ५६ ्क्के बालके, गरोरर माता, आणल मठ ला रक्तक्षयाने 
(अॅननलमया) त्रथत असल्याची बाब नकुत्याच प्रलसद्ध झालेल्या राषरीय कु्ुींब 
आरोणाय सवेक्षलायाया अ वालातनू मा े डडसेंबर, २०२० मध्ये वा त्याररम्यान 
ननरर्ानास आली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, यापवूी सन २०१५-१६ मध्ये करण्यात आलेल्या सवेक्षलायाया 
तलुनेत रक्तक्षयाने त्रथत असलाऱ्याींच ेप्रमाल ६ ्क्याीं ून अचधक वाढले असनु 
ग्रामील भागात पाच वर्ााखालील बालकाींमध्ये अनतसाराचे (डायररया) प्रमाल ी 
वाढल्याचे या सवेक्षलात ननरर्ानास आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
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(३) तसेच, अकोला जिल्ह्यात गेल्या ५ वर्ांत मठ लाींमधील ववववध आिाराींमध्ये 
वाढ झाली असनू यामध्ये रक्तक्षयग्रथत मठ लाींची सींख्या िाथत असल्याच ेमा े 
डडसेंबर, २०२० मध्ये वा त्याररम्यान ननरर्ानास आल ेआ े,  े खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, अॅननलमयामकु्त भारत  ी घोर्ला कें द्र र्ासनाने केली आ े 
त ावप याबाबतयाया उपाययोिना जिल् ाथतरीय यींत्रलेकडून योणायररतीने  ोत 
नसल्याचे ननरर्ानास आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(५) असल्यास, राज्यातील रक्तक्षयाचे व ग्रामील भागातील बालकाींमध्ये 
अनतसाराच ेवाढत ेप्रमाल रोखण्यासािी र्ासनाने कोलत्या उपाययोिना केल्या 
वा करण्यात येत आ ेत, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारले काय आ ेत ? 
  
श्री. राजेश टोपे : (१)  े खरे आ े. 
(२)  े खरे आ े. 
     त ावप, सन २०१५-१६ मध्ये करण्यात आलेल्या सवेक्षलायाया तलुनेत 
१५-४९ वर् े वयोग्ातील गरोरर माताींमधील रक्तक्षयायाया प्रमालात ३.६ 
्क्क्याने घ् झाली आ े. अनतसारायाया प्रमालात अल्प वाढ झाल्याचे ठरसनू 
येत.े 
(३) अींर्त: खरे आ े. 
१५ त े ४९ वर् े वयोग्ातील गरोरर नसलेल्या मठ लाींमधील रक्तक्षयग्रथत 
मठ लाींयाया प्रमालात घ् झाली असनू १५ त े ४९ वर् े वयोग्ातील गरोरर 
माताींमधील रक्तक्षयग्रथत मठ लाींयाया प्रमालात वाढ झाली आ े. 
(४)  े खरे ना ी. 
(५) ॲननलमयामकु्त भारत कायाक्रमायाया मागारर्ाक सचूनानसुार उपाय 
योिनाींबाबत जिल् ाथतरीय यींत्रलेकडून रक्तक्षयाचे व अनतसाराचे प्रमाल कमी 
करण्यासािी खालील प्रमाले उपाययोिना राबववण्यात येतात. :- 
     १) ॲननलमयामकु्त भारत कायाक्रम :- कें द्र र्ासनायाया मागारर्ाक 
सचूनानसुार ०६-५९ मठ ने या वयोग्ातील आणल ०६-१० वर् े वयोग्ातील 
बालकाींना, १०-१९ वर् ेककर्ोरवयीन वयोग्ातील मलुा-मलुीींना, गरोरर जथत्रया, 
थतनरा माता व प्रिननक्षम वयोग्ातील मठ ला याींना आयना व र्ॉललक 
ॲलसडची प्रनतबींधात्मक परुक मात्रा रेण्यात येत ेतसेच ठ मोणालोबीन तपासली 
करण्यात येत.े 
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     २) राषरीय बाल थवाथ  कायाक्रम :- या कायाक्रमाींतगात  कर्रत ेवदै्यकीय 
प काींमार्ा त राज्यभरातील र्ासकीय व ननमर्ासकीय र्ाळा व 
अींगलवाडयामधील बालकाींची ४ Ds अींतगात (डडसीि, डडर्ीलर्यन्सी, डडर्ॉरमे्ी 
व डवे् लपमें्ल डडले) तपासली करण्यात येत े ज्यामध्ये रक्तक्षयाची सधु्रा 
तपासली करण्यात येत.े 
     ३) िींतनार्क मोठ म :- राज्यातील सवा जिल् यातील ग्रामील व र् री 
भागात एकाच वेळी वर्ाातनू रोनवेळा ०१ त े१९ वर् ेवयोग्ातील बालकाींना 
िींतनार्क और्ध रेण्यात येत.े 
     ४) प्रत्येक मातसे रक्तक्षय नसल्यास प्रसतूीपवूा व प्रसतूीपश्चात रररोि १ 
यानसुार १८० गोळया तसेच रक्तक्षय असल्यास प्रसतूीपवूा व  प्रसतूीपश्चात 
रररोि २ गोळया अर्ा ३६० गोळया रेण्यात येतात. 
     ५) गरिेनसुार तीव्र रक्तक्षय असलेल्या माताींना लर्रेद्वारे ाींिे. आयना 
सकु्रोि ी रेण्यात येत.े 
     ६) गरोरर मातसे पठ ल्या नतमा ी नींतर Albendazole ४०० mg ची १ 
गोळी रेण्यात येत.े 
     ७) मानव ववकास कायाक्रमाींतगात गरोरर माताींची थत्रीरोग तज्ाींकडून 
वेळोवेळी तपासली करण्यात येत.े 
(६) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

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

राज्यात बालिाांमधील िुपोषण ि अनतस्थलुतेच े 
प्रमाण िाढत असल्याबाबत 

  

(९) *  २२८०३   श्री.अब ूआजमी (मानखूदच शशिाजीनगर), अॅड.पराग अळिणी 
(विलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र 
पजश्चम), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पिूच), श्री.राम सातपतु े (माळशशरस), 
श्री.शशरीष चौधरी (रािेर), श्रीमती श्िेता महाले (धचखली), डॉ.भारती लव्हेिर 
(िसोिा), श्री.श्रीननिास िनगा (पालघर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), 
श्री.राजेश रघनुाथ पाटील (बोईसर), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.हहतेंद्र 
ठािूर (िसई), श्री.शसध्दाथच शशरोळे (शशिाजीनगर), श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड 
दक्षक्षण), श्री.शशरीषिुमार नाईि (निापरू) :   सन्माननीय महहला ि 
बालवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात ताज्या पोर्ल आ ाराचा अभाव, कोरोना या सींसींगािन्य आिारामळेु 
िा ीर केलेल्या ्ाळेबींरीमळेु ब-याच कु्ुींबाची आच ाक जथ ती खालावली 
असल्यामळेु व का ी अींगलवाडीमध्ये ठरला िालारा ननकृष् रिााचा लर्धा यामळेु 
कुपोर्लायाया प्रमालात वाढ झाली असल्याच ेमा े नोव् ेंबर- डडसेंबर, २०२० मध्ये 
वा त्याररम्यान ननरर्ानास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, मागील वर्ाायाया तलुनेत ववर्रे्तः आठरवासी भागात र्नू्य त े
पाच वयोग्ातील बालकाींचे कुपोर्लाचे प्रमाल साडतेीन वग्न साडपेाच 
्क्क्याींपयतं वाढले असल्याचे व आरोणाय व एकाजत्मक बाल ववकास ववभागायाया 
सवेक्षलानसुार राज्यात ७८,९८९ बालके कुपोवर्त असल्याचे ननरर्ानास आले,  े 
 ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, गावाबा ेर गेलेली कु्ुींबे तसेच रोिगारासािी थ लाींतर झालले्या 
कु्ुींबातील बालकाींची र्ासकीय आकडवेारीत नोंरच समाववष् नसल्याने 
र्ासकीय यींत्रलेकड ेअसलेल्या कुपोवर्त बालकाींयाया आकडवेारीचा मेळ लागत 
नसल्याची बाब रेखील ननरर्ानास आली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४)  असल्यास, राज्यातील अनततीव्र कुपोवर्त बालकाींना  कुपोर्लमकु्त 
करण्यासािी अींगलवाडी थतरावर नव्याने २७०० बालववकास कें दे्र सगु् करण्याचा 
ननलाय झाला असल्याचे ननरर्ानास आले आ े, े  ी  खरे आ े काय, 
(५) तसेच, राषरीय कु्ुींब आरोणाय सवेक्षलायाया पाचव्या अ वालात 
(एनएर्एचएस सन २०१९-२०) राज्यात कुपोर्लाबरोबर अनतथ ूलतचेे प्रमाल 
एक ्क्क्यावरुन चार ्क्क्या पयतं वाढले असल्याची बाब मा े डडसेंबर २०२० 
याया नतस-या आिवडयात वा त्या ररम्यान ननरर्ानास आली आ े,  े  ी खरे 
आ े काय, 
(६) असल्यास, राज्यातील  कुपोर्लाचे प्रमाल वाढू नये तसेच अनततीव्र 
कुपोवर्त बालकाींना कुपोर्लमकु्त करण्यासािी बालववकास कें दे्र सरुु करण्यास  
बालकामधील अनतथ ूलतचेे प्रमाल कमी करण्यासािी र्ासनाने कोलती 
उपाययोिना केली वा करण्यात येत आ े, नसल्यास, ववलींबाची कारले काय 
आ ेत ? 
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१)  े खरे ना ी. 
    एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योिने अींतगात मा े माचा, २०२० व मा े 
डडसेंबर, २०२० याया मालसक प्रगती अ वालावरुन राज्यातील कुपोर्लाची 
शे्रलीनन ाय माठ ती पढुीलप्रमाले- 
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मठ ना एकूल 
विन 
घेतलेली 
बालके 

सवा 
साधारल 

मध्यम 
कमी 

विनाची 
बालके 

तीव्र कमी 
विनाची 
बालके 

तीव्र कमी 
विनाची 
्क्केवारी 

माचा, 
२०२० 

५७७१६५५ ५०९०६८२ ५७१००७ १०९९६६ १.९१ 

डडसेंबर, 
२०२० 

६०८०१७७ ५४६५०७८ ५२५९४८ ८११५१ १.३७ 

        
    मा े माचा, २०२० याया तलुनेत मा े डडसेंबर, २०२० मध्ये कुपोर्लाचे प्रमाल 
कमी झालेले आ े. तसेच राज्यात ्ाळेबींरीयाया काळात ठरला िालारा 
THR  अींतगात घरपोच आ ारायाया रिााबाबत कोलत्या ी तक्रारी प्राप्त झालेल्या 
ना ीत. 
(२) एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योिने अींतगात मा े डडसेंबर, २०१९ व मा े 
डडसेंबर, २०२० याया मालसक प्रगती अ वालावरुन राज्यातील कुपोर्लाची 
शे्रलीनन ाय माठ ती खालीलप्रमाले- 
 
मठ ना एकूल 

विन 
घेतलेली 
बालके 

सवा 
साधारल 

मध्यम 
कमी 

विनाची 
बालके 

तीव्र कमी 
विनाची 
बालके 

तीव्र कमी 
विनाची 
्क्केवारी 

डडसेंबर, 
२०१९ 

५८५२२१९ ५११०५६९ ६१७४६५ १२४९८५ २.१२ 

डडसेंबर, 
२०२० 

६०८०१७७ ५४६५०७८ ५२५९४८ ८११५१ १.४७ 

 
(३)  े खरे ना ी. 
     राज्यातील एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योिनेंतगात मालसक प्रगती 
अ वालावरुन मा े माचा, २०२० व मा े डडसेंबर, २०२० या कालावधीत 
पढुीलप्रमाले लाभार्थयांना आ ाराचा लाभ घेतला आ े. 
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मठ ना ६ मठ ने त े३ वर्ा 
वयोग् बालके 

३ त े६ 
वयोग् बालके 

गभावती व 
थतनरा माता 

माचा, 
२०२० 

२९१०२५९ २१४२८५६ १०७७०२३ 

डडसेंबर, 
२०२० 

३०६७३९५ ३५४२७४३ ११०३८३५ 

     

     सद्य:जथ तीत ६ मठ ने त े३ वर्ा वयोग्ातील ३०६७३९५ व ३ त े६ वर्ा 
वयोग्ातील ३५४२७४३ एवढया लाभार्थयांना तसेच ११०३८३५ गभावती व थतनरा 
माता याींनी आ ाराचा लाभ घेतला आ े. 
(४) राज्यात ग्रामील, आठरवासी भागात अींगलवाडी थतरावर ग्राम बाल ववकास 
कें द्र सरुु करण्यास २०१७ पासनू ननलाय घेण्यात आलेला आ े. त ावप, 
मा े माचा, २०२० पासनू कोवीड-१९ ची सा  सरुु झाल्यामळेु अींगलवाडी कें द्र बींर 
असल्यामळेु िुल,ै २०२० पासनू  ोमबेस ग्राम बाल ववकास कें द्र (Home 
VCDC) सरुु करण्याचा ननलाय घेतला आ े. सद्यजथ तीत राज्यात ५५८५ सॅम 
बालकाींना  ोमबेस व् ीसीडीसीचा लाभ रेण्यात येत आ े. 
(५)  ोय,  े खरे आ े. 
(६) सींपलूा राज्यात अींगलवाडीथतरावर ग्राम बाल ववकास कें दे्र सरुु करण्यात 
आली असनू माचा, २०२० पासनु कोवीड-१९ ची सा  सरुु झाल्यामळेु ३ त े६ वर्ा 
वयोग्ातील लाभार्थयांना कोवीड-१९ ची सा  अचधक वाढू नये म् लून अींगलवाडी 
कें द्र बींर करण्यात आले आ े. त ावप, माचा, २०२० पासनू ३ त े ६ वर्ा 
वयोग्ातील लाभार्थयांना गरम तािा आ ार अींगलवाडीत एकत्रत्रत येऊन 
खाल्ल्याने कोवीड-१९ चा प्रसार अचधक वाढू नये यासािी THR अींतगात घरपोच 
आ ार सरुु करण्यात आलेला आ े. तसेच ६ मठ ने त े३ वर्ााची बालके व गरोरर, 
थतनरा माता याींना ननयलमत THR सरुु िेवण्यात आला आ े. त्याचप्रमाले मा े 
िुल,ै २०२० पासनू बालकाींयाया घरातच ग्राम बाल ववकास कें दे्र ( ोम बेस VCDC 
कें द्र ) सरुु आ ेत व त्यामध्ये EDNF आ ाराचा परुविा सरुु आ े. ज्या 
बालकाींयाया कुपोर्लायाया जथ तीमध्ये EDNF रेऊन सधु्रा सधुारला  ोत ना ी, 
अर्ा बालकाींना NRC व CTC से्ं रमध्ये राखल करण्यात येत.े  

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



16 

  
अांधेरीतील (मुांबई) मरोळ येथील राज्य िामगार विमा  

रुग्णालय सुरु िरण्याबाबत 
(१०) *  २२८५६   अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्िन 
(सायन-िोळीिाडा), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.पराग शाह (घाटिोपर 
पिूच), श्री.राम सातपतु े (माळशशरस), श्री.रवि ांद्र िायिर (जोगेश्िरी पिूच), 
श्री.शशरीषिुमार नाईि (निापरू) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मरोळ (मुींबई) ये ील राज्य कामगार ववमा ग्णालालयास लागलेल्या आगीयाया 
घ्नेस रोन वर्ा झाली असनू सरर रुणालालयाच ेरगु्थती व नतुनीकरलाच ेकाम 
गेल्या रोन वर्ांपासनू एन.बी.सी.सी. ाींडडया या कीं पनीमार्ा त सगु् असनू 
अद्याप ी काम पलूा न झाल्याने ग्णालाींची गरैसोय  ोत आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, अनतररक्त आयकु्त याींनी रुणालालय त्वरीत सरुु करण्याच े
आश्वासन मा े म,े २०१९ मध्ये वा त्याररम्यान ठरले असनू सरर ू 
ग्णालालयायाया रगु्थती व नतुनीकरलाचे काम मा े िून, २०२० पयतं पलूा 
 ोण्याचे अपेक्षक्षत असताना अद्याप त ेपलूा न  ोण्याची कारले काय आ ेत, 
(३) असल्यास, सरर ू ग्णालालय बींर असल्यामळेु ग्णालाींनी खािगी ग्णालालयात 
उपचार घेतल्यास त्याची प्रनतपतूी करण्यात येलार असल्याचे िरी र्ासनाकडून 
िाठ र केल ेअसले तरी प्रत्यक्षात मात्र मागील स ा त ेआि मठ न्याींपासनू ज्या 
ग्णालाींनी खािगी ग्णालालयात उपचार घेवनू वदै्यकीय रेयके प्रनतपतूीसािी सारर 
केली असता सरर ू रेयकाींची प्रनतपतूी राज्य र्ासनाने करायची की कें द्र 
र्ासनाने करायची याबाबत वार ननमााल झाला असल्याचे ननरर्ानास आल ेआ े, 
 े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, खािगी ग्णालालयात उपचार घेतल्या प्रकरली गत रोन वर्ाात 
एकूल ककती कामगाराींनी वदै्यकीय रेयके प्रनतपतूीकररता सारर केली आ ेत व 
त्यातील ककती कामगाराींयाया वदै्यकीय रेयकाींची प्रनतपतूी करण्यात आलेली आ े 
व ज्या कामगाराींयाया वदै्यकीय रेयकाींची प्रनतपतूी अद्याप प्रलींत्रबत आ े, 
त्याबाबतची प्रनतपतूी ककती कालावधीत करण्यात येलार आ ेत, 
(५) तसेच, सरर ू ग्णालालयायाया रगु्थती व नतुनीकरलायाया कामायाया ववलींबास 
िबाबरार असला-या सींबींचधत कीं पनीवर कारवाई करण्याबाबत कें द्र र्ासनास 
तात्काळ कळवनू सरर ू ग्णालालय त्वररत सगु् करण्याबाबत र्ासनाने कोलती 
कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारले काय आ ेत ? 
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श्री. राजेश टोपे : (१)  े अींर्त: खरे आ े. 
    मरोळ, अींधेरी ये ील कामगार रुणालालय  े कें द्र र्ासनायाया राज्य कामगार 
ववमा म ामींडळामार्ा त चालववण्यात येत आ े. 
(२) कोरोना म ामारी प्रारभुाावामळेु सरर रुणालालयायाया ररुुथती व नतुनीकरलाच े
काम प्रलींत्रबत आ े.     
(३)  े खरे ना ी. 
(४) गेल्या रोन वर्ाात एकूल ४९५ कामगाराींनी वदै्यकीय रेयके प्रनतपतुी करीता 
सारर केलेली असनू त्यापकैी ४४८ रेयकाींची वदै्यकीय प्रनतपतुी करण्यात आली 
असल्याचे व ४७ वदै्यकीय रेयके प्रनतपतुी सींबींचधत कागरपत्राींयाया अभावी 
अद्याप प्रलींत्रबत आ ेत.    
(५) राज्य कामगार ववमा म ामींडळाकड ेयाबाबत ववचारला केली आ े.  
(६) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

----------------- 
  
शभिांडी (जज.ठाणे) तालुक्यातील स्ि. इांहदरा गाांधी उपजजल्हा रुग्णालयास 

जजल्हा रुग्णालयाचा दजाच देण्याबाबत 
 (११) *  २०७१६   श्री.महेश चौघलेु (शभिांडी पजश्चम) : सन्माननीय 
सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय 
:- 
  

(१) लभवींडी (जि.िाले) तालकु्यातील थव. ाींठररा गाींधी उपजिल् ा रुणालालयास 
उल् ासनगरयाया धतीवर जिल् ा रुणालालयाचा रिाा रेण्याची मागली थ ाननक 
लोकप्रनतननधीींनी मा. सावािननक आरोणाय मींत्री याींयायाकड ेमा े डडसेंबर, २०२० 
मध्ये वा त्याररम्यान  केली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सरर मागलीयाया अनरु्ींगाने मा. सावािननक आरोणाय मींत्री याींनी 
प्रधान सचचव, सावािननक आरोणाय ववभाग याींना याबाबतचा अ वाल रेण्याचे 
ननरेर् ठरले आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) तसेच, या रुणालालयास २०० खा्ाींची मींिुरी रेऊन ८ वर् ेझाली असनू ी 
सवुवधा अद्याप उपलब्ध झालेली ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, थ ाननक लोकप्रनतननधीींनी केलले्या मागली सींरभाात तसेच सरर 
रुणालालयात २०० खा्ाींची सवुवधा उपलब्ध करुन रेण्याबाबत र्ासनाने कोलती 
कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारले काय आ ेत ? 
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श्री. राजेश टोपे : (१)  े खरे आ े. 
(२)  े अींर्त: खरे आ े. 
सरर प्रकरली ठरनाींक १४.०१.२०२१ रोिी मा. मींत्री (सावािननक आरोणाय व कु्ुींब 
कल्याल) याींचे अध्यक्षतखेाली बिैक घेण्यात आली. याबाबत तपासली करण्यात 
येत असनू, रुणालालयाचे बाींधकाम व ववथतारीकरलासािी जिल् ा ननयोिन 
सलमतीमार्ा त ननधी उपलब्ध करण्यात आलेला आ े. त्याप्रमाले बाींधकाम 
प्रगतीप ावर आ े. उवारीत ननधी उपलब्ध करुन रेण्याबाबतची कायावा ी सरुु 
आ े.  
(३)  े अींर्त: खरे आ े. 
     थव.ाींठररा गाींधी उपजिल् ा रुणालालय, लभवींडी या रुणालालयाच े२०० खा्ाींचे 
बाींधकाम झालेले ना ी,  े खरे आ े.  परींत ु रुणालालयात येलाऱ्या रुणालाींना 
आरोणाय सवुवधा उपलब्ध करुन रेण्यात येतात.    
(४) ठरनाींक १७.०१.२०१३ याया र्ासन ननलायान्वये मींिूर केलले्या ब ृत 
आराखडयामध्ये या रुणालालयाचे १०० खा्ाींवरुन २०० खा्ाींमध्ये शे्रलीवधान झाले 
आ े. 
(५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

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

भांडारा (जज.भांडारा) येथील जजल्हा रुग्णालयात लागलेल्या  
आगीमुळे बालिाांचा झालेला मतृ्यू 

  

(१२) *  २०३९७   डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.सनुनल 
भसुारा (विक्रमगड), श्री.लहू िानड े(श्रीरामपरू), श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि 
(भायखळा), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), श्री.मनोहर चांहद्रिापरेू 
(अजुचनी-मोरगाांि), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.अब ू आजमी 
(मानखूदच शशिाजीनगर), श्री.महेंद्र दळिी (अशलबाग), श्रीमती मेघना सािोरे 
बोडीिर (जजांतरू), श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), 
श्री.मोहन मत े(नागपरू दक्षक्षण), श्री.अशोि पिार (शशरुर), श्री.गोिधचन माांगीलाल 
शमाच (ऊफच ) लालाजी (अिोला पजश्चम), श्री.जयिुमार रािल (शश ांदखेडा), 
श्री.शशरीषिुमार नाईि (निापरू), श्री.प्रमोद (राजू) रतन पाटील (िल्याण 
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ग्रामीण), श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (ननलांगा), श्री.िभैि नाईि (िुडाळ), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सरेुश िरपडुिर (पाथरी), 
श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरािती), श्रीमती प्रनतभा धानोरिर (िरोरा), 
डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.सांतोष बाांगर 
(िळमनरुी), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), अॅड.आशशष शलेार 
(िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.सभुाष देशमखु (सोलापरू 
दक्षक्षण), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.अशभमन्य ु पिार (औसा), 
श्री.सनुील राणे (बोरीिली), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.हदलीप 
लाांड े(चाांहदिली), श्री.मोहनराि हांबड े(नाांदेड दक्षक्षण), श्री.रािसाहेब अांतापरूिर 
(देगलरू), श्री.भरतशठे गोगािले (महाड), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), 
श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.अननल पाटील 
(अमळनेर), श्री.धमचरािबाबा आ्ाम (अहेरी), श्री.ननतीन अजुचन (ए.टी.) पिार 
(िळिण), श्री.दौलत दरोडा (शहापरू), श्री.हदलीप मोहहत-ेपाटील (खेड आळांदी), 
श्री.चेतन तपेु (हडपसर), श्री.बाळासाहेब आजब े (आष्ट्टी), श्री.बबनराि शशांदे 
(माढा), श्री.यशिांत माने (मोहोळ), श्री.शखेर ननिम (धचपळूण), श्री.राजेश 
नरशसांगराि पाटील (चांदगड), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), 
श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी), श्रीमती माधुरी शमसाळ (पिचती), श्री.सांजय िेळिर 
(ठाणे), श्री.मांगेश चव्हाण (चाळीसगाि), श्री.सनुनल प्रभ ू (हदांडोशी), श्री.सधचन 
िल्याणशटे्टी (अक्िलिोट), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.उदयशसांग 
राजपतु (िन्नड), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.बांटी भाांगडडया (धचमरू), श्री.शसध्दाथच 
शशरोळे (शशिाजीनगर), डॉ.सांजय िुटे (जळगाि जामोद), श्री.टेिचांद सािरिर 
(िामठी), श्री.सनुनल िाांबळे (पणेु िॅन्टोन् मेंट), श्री.योगेश सागर (चारिोप), 
श्रीमती मकु्ता हटळि (िसबापेठ), श्री.सदा सरिणिर (माहहम), श्री.विनोद 
ननिोले (डहाणू), श्री.किशोर जोरगेिार (चांद्रपरू), श्री.अननल बाबर (खानापरू), 
श्री.सरेुश (राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर) :   सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भींडारा (जि.भींडारा) ये ील जिल् ा सामान्य रुणालालयातील ववर्रे् नविात 
बालक केअर यनुन्मध्ये (एसएनसीय)ु आग लागल्याने १० नविात बालकाींचा 
 ोरपळून मतृ्य ूझाल्याची ररेुवी घ्ना ठरनाींक ९ िानेवारी, २०२१ रोिी वा 
त्यासमुारास घडली असल्याचे ननरर्ानास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
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(२) असल्यास, सरर रुणालालयाचे र्ायर ऑडी् झाले नसल्यामळेु तसेच अणानी 
सरुक्षा यींत्रलेत त्रु् ी व ान्क्यबेु्रयाया वावर्ाक तपासलीसािी ताींत्रत्रक ज्ान 
असलाऱ्या अचधकाऱ्या ऐविी रे्बर लस ींररुी या कीं पनीने एम. कॉम. उत्तीला 
कमाचारी नेमला असल्याने ान्क्यबेु्रयाया थर्ो्ामळेु नविात बालकाींचा मतृ्य ू
झाला,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, या रुणालालयायाया आग प्रनतबींधक उपाययोिनेकरीता १ को्ी ५२ 
लाख रुपये अींरािपत्रकाचा प्रथताव सींबींचधताींकड ेपािववण्यात आला असनू, उक्त 
प्रथतावाला मा े डडसेंबर, २०२० पयतं मींिूरी रेण्यात आली नसनू सरर 
रुणालालयात आगीची सचूना रेण्यासािी लावले िालारे थमोक अलामा नसल्याची 
बाब माठ तीयाया अचधकारातनू मा े िानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्या ररम्यान 
ननरर्ानास आली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, सरर रघुा् नेला ४८ तास  ोऊन गेल्यानींतर ी गनु् ा राखल 
करण्यात आला ना ी तसेच या प्रकरली ववभागीय आयकु्त, नागपरू याींयाया 
अध्यक्षतखेाली र्ासनाने नेमलेल्या सलमतीने घ्ना घडून १२ ठरवस 
झाल्यानींतर ी अ वाल ठरला ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
(५) असल्यास, सरर रुणालालयास मा.मखु्यमींत्री याींनी भे् ठरल्यानींतर सवा 
सरकारी रुणालालयाचे र्ायर ऑडी् व ालेक्रीक ऑडी् करण्याचे आरेर् ठरल े
आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(६) असल्यास, उक्त प्रकरली र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीयाया 
अनरु्ींगाने सरर प्रकरली रोर्ी असलेल्या रुणालालयाींयाया सींबींचधत व्यवथ ापन 
अचधकारी व कमाचारी याींयायावर कारवाई करण्यास  या घ्नेची पनुरावतृ्ती  ोऊ 
नये म् लून राज्यातील सवा र्ासकीय तसेच खािगी रुणालालयाींचे र्ायर ऑडी् 
व ालेक्रीक ऑडी् करण्यासींरभाात व सरर रघुा् नेत िीव गमावलेल्या 
बालकाींयाया कु्ुींबीयाींना मरत रेण्याबाबत र्ासनाने कोलती कायावा ी केली वा 
करण्यात येत आ े, नसल्यास, ववलींबाची कारले काय आ ेत ? 
  
श्री. राजेश टोपे : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
     जिल्  ा रुणा लालय भींडारा ये ील एसएनसीय ुमध् ये ठरनाींक ०९/०१/२०२१ 
रोिी ऑऊ्बॉना कक्षामध् ये १० नविात लर्र् ुव ानबॉना कक्षामध् ये ७ नविात 
लर्र् ुराखल  ोत.े  यापकैी ानबॉना यनुन्मधील ७ नविात लर्र्ुींना वाचववण्यात 
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यर् आले परींत ुआऊ्बॉना यनुन् मधील १० बालकाींचा मतृ्य ुझाला.         
(२)  े अींर्त: खरे आ े. 
     जिल् ा रुणालालय, भींडाराचे र्ायर ऑडड् करण्यात आले नसल्याची बाब 
ननरर्ानास आली आ े परींत ू रे्बर लस ींररुी या कीं पनीने ान्क्यबेु्रयाया 
तपासलीसािी बायो ाींजिननयर पात्रता धारक व्यक्तीची ननयकु्ती करले आवश्यक 
असताींना आय्ीआय/अप्रलर्क्षीत योणाय पात्रताधारक व्यक्तीची ननयकु्ती केली 
नसल्याची बाब अींर्त: खरी आ े. 
(३) ठरनाींक ०१ रे्ब्रवुारी २०१८ याया र्ासन ननलायान्वये जिल् ा रुणालालय,भींडारा 
ये े Fire Fighting System खरेरी करण्यासािी प्रर्ासकीय मान्यता रेण्यात 
आली आ े.त्यानींतर भींडारा जिल्  ा रुणा लालयाया या आग प्रनतबींधक उपाय 
योिनेसािी रु. १,५२,४४,७८३/- ातक् या रक् कमेचा प्रथ ताव उपसींचालक आरोणाय 
सेवा,नागपरू याींचे पञ ठरनाींक ११/०६/२०२० अन् वये प्राप् त झाला असनू  सरर 
प्रथ तावाया या अनरु्ींगाने ववत् त ववभाग र्ासन ननलाय ठरनाींक २०/०९/२०१९ अन् वये, 
सा.बाीं.ववभागाचे ताींत्रत्रक मान् यता घेऊन प्रथ ताव सारर करण् याबाबत या 
आयकु् तलयाचे ठर. १५/०९/२०२० याया पत्रान् वये, जिल्  ा र्ल् य चचककत् सक, भींडारा 
याींना कळववण् यात आले  ोत.े त् यानसुार उपसींचालक आरोणाय सेवा,नागपरू याींच े
ठर. ०९/०२/२०२१ याया पत्रान् वये, रु. १,९२,९५,८४४/- ातक् या रक् कमेचा सधुाररत 
प्रथ ताव आयकु् तालयास सारर केला आ े. आयकु् तलयाने ठर. १०/०२/२०२१ याया 
पत्रान् वये सरर प्रथताव र्ासनास सारर केला असनू सरर प्रथतावावर र्ासन 
थतरावर कायावा ी सगु् आ े.तसेच सरर रुणा लालयात थ मोक अलामा बसववण् यात 
आलेले नव्  त,े  ी बाब खरी आ े. 
(४) सरर प्रकरली नेमण् यात आलेल् या चौकर्ी सलमतीचा अ वाल प्राप् त झाला 
असनू तो ठर.२०/०१/२०२१ रोिी सारर करण् यात आला आ े. 
(५)  ोय,  े खरे आ े. 
(६) १) सरर प्रकरलाची चौकर्ी करण् यासािी ववभागीय आयकु् ताींया या  े् 
रेखरेखीखाली चौकर्ी सलमतीने चौकर्ी अ वाल र्ासनास सारर केला आ े. 
२) या अ वालानसुार जिल्  ा र्ल् यचचककत् सक याींना ननलींत्रबत करण् यात आले आ े 
व कीं त्रा्ी तत् त् वावर कायारत असलेले बालरोगतज् व २ थ ्ार् नसा याींया या सेवा 
समाप् त करण् यात आल् या आ ेत. तसेच SNCU Incharge staff Nurse याींना 
ननलींबीत करण् यात आले. तसेच अनतररक् त जिल्  ा र्ल् यचचककत् सक, याींची 
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अकायाकारी परावर बरली करण् यात आली आ े. 
३) सवा र्ासकीय रुणा लालयाींचे र्ायर ऑडी् करुन घेण् यासािी तसेच र्ायर 
सेफ््ीया या अनरु्ींगाने आवश् यक ती कायावा ी तातडीने करण् याबाबत सवा 
सींबींचधताींना सचूना रेण् यात आलेल् या आ ेत. 

----------------- 
िळांब (जज.उस्मानाबाद) येथील उपजजल्हा रुग्णालयात 

सोयी-सुविधा पुरविण्याबाबत 
  

(१३) *
  २३५८९       श्री.िैलास  घाडगे पाटील (उस्मानाबाद) :    सन्माननीय 

सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
  

(१) कळींब (जि.उथमानाबार) ये ील ग्रामील रुणालालयाचे शे्रलीवधान करुन 
उपजिल् ा रुणालालयाचा रिाा रेऊन ी या रुणालालयात आवश्यक त्या सोयी-सवुवधा 
परुववण्यात आल्या नसल्याचे मा े िानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्याररम्यान 
ननरर्ानास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उक्त तालकु्यात खामगाव –पींढरपरू –कळींब लातरू –कळींब-ढोकी 
या रथत्याचे काम सरुु असनू रथत्यावर सतत अपघात  ोत असल्याने रक्ताची 
ननकड लक्षात घेऊन कळींब ये े रक्तपढेी  ोण्याची ी मागली थ ाननक 
नागररकाींकडून  ोत आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, याबाबत थ ाननक लोकप्रनतननचधींनी र्ासनाकड े पत्रव्यव ार 
करुन ी अरयाप कोलतीच कायावा ी झालेली ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, त्यानसुार र्ासनाने 
कोलती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारले काय आ ेत? 
  
श्री. राजेश टोपे : (१)  े खरे ना ी. 
(२), (३) व (४) उपजिल् ा रुणालालय कळींब ये े रक्त सािवल कें द्र ठर. 
०२.०९.२०१६ पासनू कायाान्वीत आ े. 
(५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

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



23 

मुांबई शहर आणण उपनगरात शस््कक्रयेद्िारे महहलाांची प्रसुती होण्याच्या 
प्रमाणात िाढ झाल्याबाबत 

  

(१४) *  २३३४६   श्री.सनुनल प्रभ ू(हदांडोशी) : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य 
ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई र् र आणल उपनगरात र्ासकीय आणल खािगी रुणालालयात गेल्या 
का ी वर्ाात र्थत्रकक्रयाद्वारे (लसझेररयन) मठ लाींची प्रसतुी करण्याच ेप्रमाल 
वाढले असल्याचे ननरीक्षल “राषरीय कु्ुींब आरोणाय सवेक्षलात” (एनएर्एचएस-५) 
नमरू केले असल्याच ेठरनाींक २५ डडसेंबर, २०२० रोिी वा त्यासमुारास ननरर्ानास 
आल,े  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, एनएर्एचएस-५ सवेक्षलात नोंरववण्यात आलेल्या ननरीक्षलाचे 
थवरुप काय आ े व त्यात कोलती प्रमखु कारले नमरु केली आ ेत, 
(३) असल्यास, खािगी व र्ासकीय रुणालालयामध्ये र्थत्रकक्रयाद्वारे 
(लसझरेरयन) मठ लाींची प्रसतुी करण्याच ेवाढत ेप्रमाल रोखण्याकरीता ठरनाींक  
१५ डडसेंबर, २०१७ रोिीयाया र्ासन ननलायान्वये तज्ाींची सलमती थ ापन केली 
असनू सरर सलमतीयाया लर्र्ारर्ी र्ासनायाया ववचाराधीन असल्याने खािगी 
रुणालालयातील उपचारावरील रर ननयींत्रलाबाबत ठरनाींक ३० ऑगथ्, २०२० रोिी 
अचधसचूना ननगालमत करण्यात आली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, र्थत्रकक्रयाद्वारे (लसझेररयन) मठ लाींची प्रसतुी करण्याच ेवाढत े
प्रमाल रोखण्याकरीता तज्ाींची सलमतीने केलेल्या लर्र्ारर्ीवर अमींलबिावली 
करण्यास  िारा रर आकारली करला-या खािगी रुणालालयाींवर कारवाई 
करण्याबाबत र्ासनाने कोलती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारले काय आ ेत ? 
  
श्री. राजेश टोपे : (१)  ोय,  े  अींर्त: खरे आ े.          
      राषरीय कु्ुींब आरोणाय सवेक्षलात एनएर्एचएस-५ नसुार लसझेररयन 
प्रसतुीमध्ये मुींबई र् र व उपनगरात वाढ झालेली ठरसनू येत.े 
(२)  सन २०१९-२० या वर्ााकररता असलेल्या राषरीय कु्ुींब आरोणाय सवेक्षलात 
(एनएर्एचएस-५) याया अ वालाचा तपलर्ल पढुीलप्रमाले –  
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Indicator Mumbai Mumbai Suburban 
 NFHS-5 NFHS-4 NFHS-5 NFHS-4 
Birth in a PVT 
health facility that 
were delivered by c 
section (&) 

39.1 37.6 41.9 30.3 

Birth in a public 
health facility that 
were delivered by c 
section (%) 

23.8 23.2 25.1 11.9 

(३)  ोय,  े खरे आ े. 
(४) सलमतीचा अ वाल र्ासनास अप्राप्त आ े. 
(५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

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

खाननिड े(ता. िसई, जज. पालघर) येथील ग्रामीण रुग्णालय  
पूणच क्षमतेने िायाचजन्ित िरण्याबाबत 

  

(१५) *  २२३९४   श्री.राजेश रघनुाथ पाटील (बोईसर), श्री.क्षक्षतीज ठािूर 
(नालासोपारा), श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 
  

(१) खाननवड े(ता. वसई, जि. पालघर) ये े ३० खा्ाींयाया ग्रामील रुणालालयायाया 
बाींधकामाकरीता प्रर्ासकीय मान्यता रेऊन कायााजन्वत करले व त्या अनरु्गाींने 
पर भरती व ामारत भाड ेअरा करलेस ननधी उपलब्ध  ोण्याबाबतच ेप्रकरल 
मागील ६ वर्ाापासनू स सींचालक, आरोणायसेवा याींचे थतरावर प्रलींत्रबत आ े,  े 
खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, ग्रामील रुणालालयायाया अभावी थ ाननकाींची गरैसोय  ोत 
असनू त्याींचा वेळ व आच ाक अपव्यय  ोत असल्याच ेननरर्ानास आले आ े,  े 
 ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, सरर ग्रामील रुणालालय तातडीने पलुा क्षमतनेे कायााजन्वत 
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 ोण्यासािी ननधी उपलब्ध करुन रेण्याबाबत र्ासनाने कोलती कायावा ी केली 
वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारले काय आ ेत ? 
  
श्री. राजेश टोपे : (१)  े खरे ना ी.   
(२)  े खरे ना ी. 
सद्यजथ तीत खाननवड े (ता.वसई, जि.पालघर) ये  ेआरोणाय उपकें द्र कायारत 
असनू सरर उपकें द्रामार्ा त आरोणाय उपकें द्रात उपलब्ध असलेल्या प्रा लमक 
थतरावरील सवा प्रकारयाया आरोणाय सेवा पररसरातील नागररकाींना परुववण्यात येत 
आ ेत.  
(३) ठरनाींक  २८.०७.२०२० रोिी वन ववभागाकडून ग्रामील रुणालालय बाींधकामासािी 
िागा प्राप्त झाली आ े. त्यानसुार बाींधकामाचे अींरािपत्रक व आराखड े
सावािननक बाींधकाम ववभागाकडून प्राप्त करुन घेण्याची कायावा ी सरुु आ े. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

----------------- 
उमेद प्रिल् पातील िायचरत अधधिारी ि िमचचायायाांच् या सेिा समाप् त न 

िरता प्रिल्प पूिचित िायम ठेिण्याबाबत 
(१६) *  २११७८   श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), श्रीमती श्िेता महाले 
(धचखली) :   सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राष रीय ग्रामील जिवनोन् नती अलभयानातींगात राज् यातील उमेर प्रकल् पाच े
खािगीकरल करण् याचा ननलाय र्ासनाने घेतला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल् यास, उमेर प्रकल् पात पवूी पासनू कायारत अचधकारी व कमाचा-याींया या 
सेवा समाप् त न करता प्रकल् प पवूावत कायम िेवावा या मागलीसािी चींद्रपरू 
जिल्  यात मा े ऑक् ्ोबर, २०२० मध्ये २०  िार कमाचाऱ् याींचा मोचाा 
जिल्  ाचधकारी कायाालयावर काढण् यात आला तसेच यासींरभाात ववधानसभा 
सरथय, बल् लारपरू याींनी ठरनाींक १८ सप् े्ंबर, २०२० रोिी वा त् यासमुारास मा. 
मखु् यमींत्री  व सवा सींबींचधताींना लेखी ननवेरने सारर केली आ ेत,  े  ी खरे आ े 
काय, 
(३) असल् यास, सरर ननवेरनानसुार उमेर प्रकल् पात पवूीपासनू कायारत अचधकारी 
व कमाचाऱ् याींया या सेवा समाप् त न करता प्रकल् प पवूावत कायम िेवण्याबाबत 
र्ासनाने कोलती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारले काय आ ेत ? 
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श्री. हसन मशु्रीफ : (१)  े खरे ना ी. 
(२)  े खरे आ े. 
(३) म ाराषर राज्य ग्रामील िीवनोन्नती अलभयानातींगात कीं त्रा्ी पध्रतीने 
कायारत समुारे २९०० कमाचाऱ्याींना पवूीप्रमालेच कायापध्रती अनसुरुन 
अलभयानामार्ा त पनुननायकु्त्या रेण्याबाबत ननलाय घेण्यात आलेला असनू 
त्यानसुार कायारत असलेल्या सवा कमाचाऱ्याींना कीं त्रा्ी पध्रतीने ननयकु्त्या 
रेण्यात येत आ ेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

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

यितमाळ येथील आमडापूर लघु प्रिल्पात बाांधण्यात आलेले  
मुख्य िालिे बांद अिस्थेत असल्याबाबत 

  

(१७) *  २३६२९   श्री.नामदेि ससाने (उमरखेड) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ ये े र्ासनाने को्यावधी रुपये खचा करुन र्तेक-याींयाया 
ठ ताकररता बाींधण्यात आलेल्या आमडापरू लघ ुप्रकल्पातनू आमडापरू, नारळी, 
्ाकळी, घमापरू, ासापरू, रु्लसावींगी, रा ूर, लर्रपलु्ली, चचल्ली (ई), चच ींचोली, 
काळी ( े्ंभी) आठर गावाींना पाली परुविा करण्याकररता बाींधण्यात आलेला मखु्य 
कालवा बींर अवथ ेत असल्याची बाब मा े डडसेंबर, २०२० मध्ये वा त्याररम्यान 
ननरर्ानास आली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) तसेच, सरर कालव्याींची सार्सर्ाई करण्यासािी चार लाख रुपयाचे कीं त्रा् 
घेऊन कीं त्रा्राराने सरर कालवे सर्ाई केली नसल्याने पररसरातील र्तेक-याींना 
या धरलाचा का ीच उपयोग  ोत ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय व त्यानसुार सरर 
कालव्याींची सर्ाई करुन र्तेक-याींना पालीपरुविा करण्यास  याींस िबाबरार 
असलाऱ्या सींबींचधताींवर कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोलती कायावा ी केली 
वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारले काय आ ेत ?  
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श्री. जयांत पाटील : (१)  े खरे ना ी, 
या प्रकल्पाअींतगात उमरखेड तालकु्यातील अमडापरु, नारळी, ्ाकळी, ईसापरु, 
चच ींचोली  ी गावे लाभक्षते्रात येतात व म ागाींव तालकु्यातील रु्लसावींगी, चचल्ली 
(ई), काळी े्ंभी  ी गावे लाभक्षेत्रात येतात. तसेच रा ुर, लर्ररु्ली  ी गावे 
प्रकल्पायाया लाभक्षते्रामध्ये येत नसल्यामळेु या गावाींना लस ींचनाचा लाभ रेता येत 
ना ी. घमापरु  े गाव प्रकल्पायाया लाभक्षते्रात येत नसनू बडुीत क्षते्रात येत 
असल्याने कालव्याद्वारे लस ींचनाचा लाभ या गावास लमळत ना ी. या प्रकल्पास 
एकूल १४.७४ कक.मी. लाींबीचा कालवा असनू कक.मी. ८ पयतं पलूा काम झालेले 
आ े. उवारीत ६.७४ कक.मी. चे काम प्रगतीप ावर आ े. कक. मी. ५ त ेकक. मी. 
८ मधील ववतरल व्यवथ चेी का ी कामे लर्ल्लक असल्यामळेु कक. मी. ५ 
पयतंयाया क्षेत्रासािी लस ींचनाचे िा ीर प्रग्न करण्यात येत ेव कक. मी. ५ पयतं 
कालवा प्रवा ीत करण्यात येत आ े. यामध्ये अमडापरु, नारळी, ्ाकळी, ईसापरु 
व रु्लसावींगी या गावाींना लस ींचनाचा लाभ प्राप्त  ोतो. सरर कालव्यावर ५७९.२८ 
 े. ऐवढे म त्तम लसींचन  ोत आ े. 
(२)  े खरे ना ी. 
सार्सर्ाईची कुिल्या ी प्रकारची ननववरा काढण्यात आलेली ना ी. 
(३) सरर प्रकल्प  ा बाींधकामाधीन असल्याने कालवे सार्सर्ाईचा प्रश्न उद्भवत 
ना ी.      
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

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

मौजे िाटेभोगाि (ता.पन्हाळा, जज.िोल्हापूर) येथील  
पाझर तलािाच्या दरुुस्ती िामाबाबत 

  

(१८) *  २१३४६   श्री.पी.एन.पाटील (सडोलीिर) (िरिीर) :   सन्माननीय 
मदृ ि जलसांधारण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे का्ेभोगाव (ता.पन् ाळा, जि.कोल् ापरु) ये े सन २०११-१२ मध्ये पाझर 
तलावायाया ररुुथती कामास लर्वकालीन योिनेतनू नऊ लाख ग्पये खचा झाला 
असनू सध्या मरृ व िलसींधारल ववभागाने ५६ लाख ६७  िार ननधी मींिूर कग्न 
सरर तलावाचे काम सरुु केले असनु यामध्ये तलावायाया िुन्या भरावावर ३० 
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से.मी. चा मातीचा  र, त्यावर ५०० मायक्रॉनचा कागर ्ाकून पनु् ा ३० से.मी. 
मरुमाचा  र ् ाकून रगडी पीचचींग (अश्मप्ल) करले असे काम केले आ े,  े खरे 
आ े काय, 
(२) असल्यास, पठ ल्याच पावसाने तलावाचे रगडी पीचच ींग, मरुुम तलावात 
घसग्न आले असल्याने तलावायाया खालील बािूस असलाऱ्या र्केडो एकर 
र्तेीचे नकुसान  ोलार आ े,  े खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, मरृ व िलसींधारल ववभागाने सरर ग्रामपींचायतीला धोका 
नसल्याचे पत्राने कळववले असनु िरी धोका नसला तरी ५६ लाख ६७  िार 
रुपयाींचा ननधी खचा  ोऊन ी तलावाच ेकाम मिबतू झाले नसल्याने र्ासनायाया 
ननधीचा अपव्यय  ोलार आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, या कामाची र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय व त्यानसुार 
र्ासनाने कोलती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारले काय आ ेत ? 
 

श्री. शांिरराि गडाख : (१) अींर्त: खरे आ े.  
(२) व (३) ना ी. ठरनाींक ०३/०६/२०२० रोिी अश्मप्लाचे काम प्रगतीप ावर 
असतानाच चक्रीवारळायाया नसैचगाक आपत्तीमळेु अचानक कायाक्षेत्रावर 
अनतवषृ्ी झाली. त्यामळेु प्रगतीत असलेले अश्मप्ल व मरुुम पाण्यामध्ये 
खाली पसरलेला आ े. परींत ूसद्य:जथ तीत पालीसािा पलुा क्षमतनेे झाल्यामळेु 
काम  ाींबलेले आ े. त्यामळेु र्ासनायाया ननधीचा कोलता ी अपव्यय झालेला 
ना ी. 
(४) व (५) अचानक आलेल्या चक्रीवारळ व अनतवषृ्ीमळेु घ्ना घडली आ े. 
तसेच अद्याप ननववरेमधील काम पलुा झालेले ना ी. त्यामळेु तलावातील पाली 
पातळी कमी झाल्यावर तलावामध्ये घसरलेला मरुुम व रगड काढून नव्याने 
अश्मप्लाच ेकाम कग्न घेण्यात येलार आ े.  

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

पुणे जजल््यात मुख्यमां्ी ग्रामसडि योजनेंतगचत झालेली रस्त्याांची िामे 
ननिृष्ट्ट दजाचची झाल्याबाबत 

 (१९) *  २१५९४   श्री.हदलीप मोहहत-ेपाटील (खेड आळांदी) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पलेु जिल्ह्यात सन २०१७-१८, २०१८-१९ व २०१९-२० या तीन आच ाक 
वर्ाात मखु्यमींत्री ग्रामसडक योिनेतींगात रथता सधुारण्याची कामे झाली आ ेत, 
 े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सरर ू सवा कामे ननकृष् रिााची झाली असल्याने थ ाननक 
लोकप्रनतननधीींनी तीन वर्ाात झालले्या सवा कामाींची रे्रतपासली राज्य रक्षता व 
ननयींत्रल प काकडून करावी अर्ी मागली मखु्य अलभयींता, पलेु याींना मा े 
डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्याररम्यान पत्राद्वारे केली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, सरर मागलीयाया अनरु्ींगाने ननकृष् रिाायाया कामाींची 
रे्रतपासली राज्य गलुवत्ता प काने केली आ े काय व त्यानसुार सींबींचधताींवर 
कारवाई करण्याबाबत कोलती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारले काय आ ेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) पलेु जिल्ह्यात   सन २०१७-१८,सन २०१८-१९, व सन 
२०१९-२० या तीन आच ाक वर्ाात मखु्यमींत्री ग्रामसडक योिनेंतगात ३७८ काम े
मींिूर झाली त्यापकैी ११६ कामे पलूा असनू १९१ कामे प्रगतीप ावर आ ेत व ७१ 
कामे ननववरा थतरावर आ ेत. 
(२) व (३) मखु्यमींत्री ग्रामसडक योिनेयाया प्रचललत धोरलानसुार योिनेंतगात 
प्रगतीतील कामाींची तपासली SQM व SSQM याींचे द्वारे करण्यात येत.े सरर 
तपासली काम सगु् झाल्यापासनू अींनतम  ोईपयतं चार वेळा कामायाया रिााबाबत 
तपासली करण्यात येत.े सरर ननकर्ानसुार पलेु जिल्ह्यातील मखु्यमींत्री 
ग्रामसडक योिनेतील रथत्याची कामे समाधानकारक असल्याचे ननषपन्न झाल े
आ े. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

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

मुखेड (जज.नाांदेड) येथील जजल्हा पररषद शाळेच्या  
इमारतीची पुनबाांधणी िरण्याबाबत 

  

(२०) *  २३९७६   डॉ.तषुार राठोड (मखुेड) :   सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मखुेड (जि.नाींरेड) ये ील मलुीींयाया जिल् ा पररर्र र्ाळेची ामारत 
धोकारायक झाली असनू गलुात्मक पररक्षल करण्यात यावे असे ननवेरन 
थ ाननक लोकप्रनतननधीींनी ठरनाींक ११ डडसेंबर, २०२० रोिी वा त्यासमुारास ठरले 
आ े, े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सरर र्ाळेत १३४५ मलुी लर्क्षल घेत असनू २७ लर्क्षक कायारत 
असताना २८ वगा खोल्याींपकैी १३ वगाखोल्या नाररुुथत आ ेत,  े  ी खरे आ े 
काय.  
(३) असल्यास, या र्ाळेयाया ामारतीचे गलुात्मक पररक्षल करुन पनुबांधली 
करलेबाबत र्ासनाने कोलती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारले काय आ ेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२)  ोय,  े खरे आ े. 
(३) सरर र्ाळेतील वगाखोल्या ररुुथतीसािी सन २०२०-२१ कररता जिल् ा वावर्ाक 
योिना अींतगात ननधीची मागली केली आ े. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

----------------- 
  
मौजे िडापूर (ता.दक्षक्षण सोलापूर,जज.सोलापूर) येथील भीमा नदीिरील 

बॅरेजेस बाांधण्यासाठी ननधी उपलब्ध िरण्याबाबत 
  

(२१) *  २४३७८   श्री.सभुाष देशमखु (सोलापरू दक्षक्षण) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौि े वडापरू (ता.रक्षक्षल सोलापरू, जि.सोलापरू) ये ील भीमा 
नरीवरील बॅरेिेस बाींधण्यायाया कामासािी मींिूरी लमळाली असनू सरर  बींधाऱ्यामळेु 

उिनी धरलातनू वा ून िालारे पाली अडववण्याकररता व बींधाऱ्यायाया 
बाींधकामामळेु सोलापरू व मींगळवेढा तालकु्यातील लाखो एकर र्तेी लस ींचनाखाली 
येलार असल्याने सरर ू बींधाऱ्याकररता एक को्ी रुपयाींची तरतरू करण्याकररता 
लोकप्रनतननधीींनी मा.िलसींपरा मींत्री याींयायाकड ेमा े डडसेंबर, २०२० मध्ये वा 
त्याररम्यान ननवेरनाद्वारे मागली केली आ े,  े खरे आ े काय, 
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(२) असल्यास, सरर मागलीयाया अनरु्ींगाने बींधाऱ्यायाया बाींधकामास ननधी 
उपलब्ध करुन बींधाऱ्याच े बाींधकाम तात्काळ करण्याबाबत र्ासनाने कोलती 
कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, तसेच बींधारा केव् ापयतं पलूा  ोले 
अपेक्षक्षत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारले काय आ ेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील : (१)  ोय, 
     ऑक््ोबर, २०२० मध्ये सरर ननवेरन प्राप्त आ े. 
(२) ठ वाळी अचधवेर्न २०२० मध्ये को.प.बींधारा वडापरू (कुसरू), ता.रक्षक्षल 
सोलापरू, जि.सोलापरू या अजथतत्वातील को.प. बींधाऱ्याचे बॅरेिमध्ये ग्पाींतरल 
करण्यायाया ववर्रे् रगु्थती कामास मा.ववधानमींडळायाया ननरर्ानास आलून 
त्याद्वारे लाक्षणलक तरतरू करण्यात आली आ े. तसेच आच ाक वर्ा सन 
२०२१-२२ मध्ये सरर प्रकल्पास आच ाक तरतरू कग्न ननधी उपलब्धतेनुसार  काम 
पलूा करण्याचे ननयोिन आ े. 
(३) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

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

राज्यातील ऐनतहाशसि किल्ल्याांिर होणारे गैरप्रिार  
रोखण्याबाबत िराियाच्या उपाययोजना 

(२२) *  २१५४६   श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.भरतशठे गोगािल े
(महाड) :   सन्माननीय साांस् िृनति िायच मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
 (१) राज्यातील ऐनत ालसक ककल्ले परुातत्व ववभागायाया अखत्याररत येत 
असल्याने याठिकाली झेंडा लावले ककीं वा उत्सवायाया वेळी राींगोळी काढले यासािी 
सधु्रा परुातत्व ववभागाची परवानगी घ्यावी लागत,े  े खरे आ े काय, 

(२) असल्यास, वसई (जि.पालघर) ये ील ऐनत ालसक वारसा लाभलेल्या समदु्र 
ककनारपट्टीलगत असलेल्या वसईयाया ककल्ल्यामध्ये मठ ला व मलुीींसोबत 
गरैवतान, मद्यपान, धुम्रपान व ातर अींमली परा ांचे सेवन, वववा पवूा 
छायाचचत्रलायाया नावाखाली  ोत असलेले गरैप्रकार व ववनापरवानगी चचत्रीकरल 
अर्ा व ातर ववववध गरैप्रकार तसेच अनेक ठिकाली अनचधकृत बाींधकामे झाली 
असल्याची बाब ननरर्ानास आली आ े,  े खरे आ े काय, 
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(३) तसेच, रायगड (जि.रायगड) ककल्ल्यावर वववा पवुा करण्यात येलारे 
चचत्रीकरल करण्याच े प्रकार  ोत असल्याचे मा े िानेवारी, २०२१ मध्ये वा 
त्याररम्यान ननरर्ानास आले असनू ऐनत ालसक थ ळी िाऊन वववा पवूा 
छायाचचत्रल करण्याची सींकल्पना वाढीस लागल्यामळेु लर्वभक्त नारािी व्यक्त 
करीत असल्याचे ननरर्ानास आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, उक्त बाबी ववववध रगुापे्रमी सींथ ा - सींघ्ना आणल ानत ास 
अ्यासक व पया् न पे्रमी याींयायाकडून सातत्याने ननरर्ानास आलून ठरल्या 
असनू या ऐनत ालसक वारसा लाभलेल्या पववत्र वाथतूींचे म त्त्व, सींवधान आणल 
सींरक्षल करण्यायाया दृष्ीने भारतीय परुातत्व ववभाग आणल थ ाननक 
म ानगरपाललका व पोलीस  र्ासन  याींयाया समन्वय आणल स कायााने 
वसईयाया ककल्ल्यामध्ये    भक्कम सरुक्षा यींत्रला ननमााल करण्याची मागली   
वसई तालकु्यातील सामाजिक कायाकत्यांनी लेखी ननवेरनाद्वारे 
मा.मखु्यमींत्री याींयायाकड ेकेली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(५) असल्यास, परुातत्व ववभागायाया ननयमाचे उल्लींघन करुन ऐनत ालसक 
ककल्याींवर  ोत असलेल्या गरैप्रकाराींबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आ े 
काय,त्यात काय आढळून आले, त्याअनरु्ींगाने याींस िबाबरार असण्या-या 
सींबचधताींवर कारवाई करलेस  राज्यातील ऐनत ालसक ककल् याींवर  ोलारे  
गरैप्रकार रोखण्यासािी र्ासनाने कोलती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारले काय आ ेत ? 

  
श्री. अशमत विलासराि देशमखु : (१)  े खरे आ े. 
(२)  े अींर्त: खरे आ े. 
(३)  े खरे आ े. 
(४) व (५) भारतीय परुातत्व ववभागाने सींबींचधत थ ाननक प्राचधकरलास परेुर्ी 
सरुक्षा परुवण्याबाबत कळवलेले आ े. तसेच ककल्ल्याींवरील गरैवतान 
रोखण्याकरीता एसआयएसच ेसरुक्षा रक्षक व ातर कमाचारी ननयकु्त केले आ े. 
कें द्र सींरक्षक्षत ककल्ल्याींयाया सभोताली  ोला-या अनतक्रमल  ्ववण्यासािी भारतीय 
परुातत्व ववभागाने सचूना ननगालमत केलेल्या असनू अनचधकृत बाींधकामाबाबत 
सींबींचधत पोलीस थ्ेर्नमध्ये एर्आयआर राखल केल्या आ ेत. तसेच थ ाननक 
प्रर्ासनास याबाबत कारवाई करण्याबाबत ववनींती केली आ े. 
(६) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

----------------- 
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राज्यातील िरोना लसीिरणाच्या प्रकक्रयेबाबत 
  

(२३) *  २१५८७   श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.जयिुमार रािल (शश ांदखेडा), 
श्री.शमहीर िोटेचा (मलुुांड), श्री.सनुनल प्रभ ू(हदांडोशी), श्री.लहू िानड े(श्रीरामपरू), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), अॅड.राहुल हढिले 
(नाशशि पिूच), श्री.सधचन िल्याणशटे्टी (अक्िलिोट), श्री.चेतन तपेु (हडपसर), 
डॉ.सांजय िुटे (जळगाि जामोद), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.टेिचांद 
सािरिर (िामठी), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्रीमती माधुरी शमसाळ 
(पिचती), श्री.राजेश पिार (नायगाांि), श्रीमती मांदा म्हा् े(बेलापरू), श्री.राहूल िुल 
(दौंड), श्री.जयिुमार गोरे (माण), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), अॅड.पराग 
अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.देिेंद्र 
फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), 
श्री.सभुाष देशमखु (सोलापरू दक्षक्षण), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), 
श्री.अशभमन्य ु पिार (औसा) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र र्ासनाने लसरम ाजन्थ्ट्यु् ची “कोजव् लर्ल्ड” व भारत बायो्ेकची 
“कोव् ॅक्सीन” या रोन लसीींना आपत्कालीन वापरासािी मान्यता ठरल्यानींतर 
प्र म ्प्प्यात आरोणाय कमाचारी, पोलीस व प्राधान्यक्रमानसुार तीन को्ी 
नागरीकाींना मोर्त रेण्याच े ठरनाींक ४ िानेवारी, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास 
िा ीर केल्यानसुार राज्यातील बारा को्ी िनतलेा मोर्त लस रेण्याबाबत 
ननलाय घेण्यात येईल अस े आश्वासन मा. आरोणाय मींत्री याींनी ठरनाींक ५ 
िानेवारी, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास िा ीर केले,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, राज्यात करोना लसीकरलाची मोठ म सरुु झाली असनू 
लसीकरलाबाबत काीं ी बनाव् ग् कायारत झाले असनू याबाबतचे मेसेि प्रसार 
माध्यमाद्वारे पािववण्यात येत आ ेत तसेच लस लवकर लमळण्यासािी नोंरली 
करण्यासािी नागरीकाींच ेआधार क्रमाींक ात्यारीची माठ ती घेवनू नागरीकाींची 
आच ाक र्सवलूक करण्याच ेप्रयत्न सरुु असल्याचे मा े िानेवारी, २०२१ मध्ये 
वा त्याररम्यान ननरर्ानास आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३)  असल्यास,  लसीकरलासािी सींबींचधत व्यक्तीची नोंरली करले, ओळख 
प्ववले आणल लसीकरल झाल्याची नोंर करले ात्यारी बाबीीं डडजि्ल पध्रतीने 
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करण्यासािी कें द्रीय आरोणाय ववभागाने ‘कोववन’ ॲप ननमााल केल े आ े परींत ु े 
ॲप पलूात: ाीं्रने्वर चालत असनु  राज्यातील १८०० प्रा लमक आरोणाय 
कें द्रापकैी समुारे ३०० कें द्रावर ाीं्रने् सवुवधा उपलब्ध नसल्याचे 
ननरर्ानास  आले असनू अनेक जिल् याींमध्ये रेणखल ाीं्रने् सवुवधा व ातर 
ताींत्रत्रक अडचली येत असल्याचे ठरनाींक  ८ िानेवारी, २०२१ रोिी झालेल्या 
लसीकरल सराव रे्रीतनू ननरर्ानास आले  आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, लसीकरल कें द्राची ननवड करतानाच वीि आणल ाीं्रने्ची 
सवुवधा असावी असा ननकर् आ े त ावप राज्यातील ३०० कें द्रावर ाीं्रने्ची 
सवुवधा नसल्यामळेु रगुाम भागातील ाीं्रने् सवुवधा नसलेल्या कें द्राींना वगळून 
त्यािवळील कें द्राची ननवड लसीकरलासािी करावी लागलार असल्याची माठ ती 
आरोणाय आयकु्तालयायाया सींचालक याींनी ठरली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(५) असल्यास, राज्यातील आरोणाय कमाचारी आणल फ्रीं ्लाान वका र अर्ा एकूल 
१८ लाख ४५  िार व्यक्तीींनी कोरोनाची लस लमळावी म् लून नोंर केली असनू 
आतापयतं ककती व्यक्तीींनी कोरोनाची लस रेण्यात आली व उवारीत कमाचारी 
याींना ककती ठरवसात लस रेण्यात येलार आ े तसेच राज्यातील सवासामान्य 
नागररकाींना कोरोनाची लस केव् ापासनू रेण्यात येलार आ े व लसीकरल पलूा 
 ोण्यास ककती कालावधी अपेक्षक्षत आ े, 
(६) असल्यास, लसीकरलाबाबत कायारत असलेले बनाव् ग् याींयायावर कारवाई 
करण्यास  लसीकरलाचे काम सरुळीत व सयुोणाय पध्रतीने  ोण्यायाया दृष्ीने 
सध्या ननमााल  ोत असलेल्या ाीं्रने्स  ातर सवा समथया ववनाववलींब ररू 
करुन राज्यातील िनतलेा मोर्त लस रेण्याबाबत र्ासनाने ननजश्चत केलेल्या 
मापरींडानसुार ननयोिन करण्यासािी तसेच याकरीता ननधीची तरतरू 
करलेबाबत र्ासनाने कोलती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, नसल्यास, 
ववलींबाची कारले काय आ ेत ? 
  
श्री. राजेश टोपे : (१)  ोय, अींर्त: खरे आ े. 
    कें द्र र्ासनाने रोन लसीींना आपत्कालीन वापरासािी मान्यता ठरलेली आ े 
व  कें द्र र्ासनायाया मागारर्ाक सचुनाींनसुार लसीकरल कायाान्वीत आ े. 
(२)  याबाबत कोलती ी तक्रार अद्यापपयात प्राप्त झाल्याचे आढळून येत ना ी. 
(३) कें द्र र्ासनायाया मागारर्ाक सचुनाींनसुार आवश्यक सवुवधा असलेल्या 
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ठिकाली ठर. १६ िानेवारी, २०२१ पासनू कोवीड  लसीकरल सरुु करण्यात आले 
आ े. 
     सरुुवातीयाया काळात कोवीन ॲपमध्ये ताींत्रत्रक समथया ननमााल झाल्या 
 ोत्या.  त्याबाबत कें द्र र्ासनाकड े पािपरुावा केला असनू कें द्र र्ासनाकडून 
ताींत्रत्रक समथयाींचे ननराकरल करण्यात येत आ े. 
(४)  कें द्र र्ासनाने िरवनू ठरलेल्या ननकर्ाींनसुार वीि व ाीं्रने् उपलब्ध 
असलेल्या ठिकाली लसीकरल सत्र आयोजित करण्यात येत आ े. 
(५) नोंरलीकृत आरोणाय कमाचारी व फ्रीं ्लाईन वका र पकैी एकूल 
९,१७,४९८  याींना ठर. २१.०२.२०२१ पयात लसीकरल करण्यात आले आ े.  कें द्र 
र्ासनाने  ेल्  केअर वका साना पठ ला डोस ठर. २५.०२.२०२१ पयात व फ्रीं ् लाईन 
वका साना पठ ला डोस मा े माचा, २०२१ याया पठ ल्या आिवडयापयात रेण्याववर्यी 
कळववले आ े. राज्यातील सवा सामान्य नागररकाींना कोरोनाची लस रेण्याववर्यी 
अद्यापपयात कें द्र र्ासनाकडून कोलत्या ी मागारर्ाक सचूना प्राप्त झाल्या 
ना ीत. 
(६) बनाव् ग् कायारत  ोऊन याबाबत मेसेिेस पािववण्यात येत 
असल्याबाबतची अद्याप कोलती ी तक्रार प्राप्त झालेली ना ी. कोवीन 
ॲपमधील ताींत्रत्रक समथयाबाबत कें द्र र्ासनाकड े पािपरुावा करण्यात येऊन 
ताींत्रत्रक समथयाींचे ननराकरल करण्यात येत आ े. 
     सद्य:जथ तीत  ेल्  केअर वका सा व फ्रीं ् लाईन वका स याींयाया करीता कें द्र 
र्ासनाकडून राज्याला रोन प्रकारयाया लसी मोर्त उपलब्ध करुन रेण्यात आल्या 
आ ेत. 

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

राज्यात पररचाररिा प्रशशक्षणािररता पतीच ेसांमतीप् आिश्यि 
असल्याची अट िगळण्याबाबत 

(२४) *  २०७७८   श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि 
(भायखळा), श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), श्री.अशोि 
पिार (शशरुर), श्री.रमेश िोरगाांििर (भाांडूप पजश्चम), डॉ.बालाजी किणीिर 
(अांबरनाथ), श्री.बाबासाहेब पाटील (अहमदपरू), श्री.सदा सरिणिर (माहहम), 
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श्री.िभैि नाईि (िुडाळ), श्री.उदयशसांग राजपतु (िन्नड), श्री.सनुील राणे 
(बोरीिली) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यात सावािननक आरोणाय ववभागामार्ा त थत्री स ाय्यक प्रसववका 
(एएनएम) व सामान्य पररचाररका प्रसववका (िीएनएम) या पराींयाया प्रलर्क्षल 
प्रवेर्ासािी ननवड करण्यापवुी प्रलर्क्षल कालावधीसािी पतीचे सींमतीपत्र सारर 
करण्याची अ् घालण्यात आली असल्याचे ठरनाींक २७ डडसेंबर, २०२० रोिी वा 
त्यासमुारास ननरर्ानास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, ज्या थत्री उमेरवाराींस पररचारीका प्रलर्क्षलाकरीता कु्ूींबातनू 
पािीींबा लमळलार ना ी त्याींना आरोणायववर्यक सेवा रेण्याची ायाछा असताींना ी 
त्याींना प्रलर्क्षल घेता येलार नसल्यामळेु अर्ा ायाछूक थत्री उमेरवार प्रलर्क्षल 
घेण्यापासनू पयाायाने र्ासकीय नोकरी लमळण्यापासनू वींचचत र ातील,  े  ी खरे 
आ े काय, 
(३) असल्यास, “सरर अ् सींयजुक्तक नसनू त्यामागील नेमके कारल समिून 
घेऊन, त्यानसुार  ी अ् बरलण्यासींबींधीचा प्रथताव र्ासनाकड े सारर केला 
िाईल” असे सींचालक, आरोणाय आयकु्तालय याींनी मा े डडसेंबर, २०२० मध्ये वा 
त्याररम्यान साींचगतले असल्याचे ननरर्ानास आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४)  असल्यास, सरर अ् बरलण्यासािी आरोणाय सींचालनालयाकडून मा े 
िानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्याररम्यान र्ासनाकड ेप्रथताव सारर केला आ े,  े 
 ी खरे आ े काय, 
(५) असल्यास, सरर प्रथतावावर र्ासनाने कोलता ननलाय घेतला वा घेण्यात 
येलार आ े, 
(६) नसल्यास, त्याची कारले काय आ ेत ? 
  
श्री. राजेश टोपे : (१)  े अींर्त: खरे आ े. 
थत्री स ाय्यक प्रसववका (एएनएम) व सामान्य पररचारीका  प्रसववका 
(िीएनएम) या परायाया प्रवेर्ासािी वववाठ त थत्रीयाींना पतीचे सींमतीपत्र सारर 
करण्याची अ् पवूीपासनूच अींतभूात  ोती.  
(२)  े खरे ना ी. 
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     वववाठ त मठ लाींकडून कौ्ुींत्रबक अडचलीथतव प्रलर्क्षल अधाव् सु् त 
असल्याने सींबींचधत मठ लेचे प्रलर्क्षल पलूा न  ोले व त्या िागेवर रसुरी 
प्रलर्क्षला ी घेता येत नसल्याचे ननरर्ानास आल्याने सींबींचधत वववाठ त 
प्रलर्क्षला ीचे लर्क्षल पलूा   ोण्यायाया दृष्ीकोनातनू यापवूीच प्रलर्क्षला ीयाया 
प्रवेर्ासािी   ी अ् ्ाकण्यात आली  ोती.  
(३)  े खरे आ े. 
(४) आरोणाय सेवा आयकु्तालयाकडून सरर अ् वगळण्यात आलेली आ े.  
(५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 
(६) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

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

सािचजननि आरोग्य विभागाच्या अांतगचत येणायाया ५०६ रुग्णालयाांत 
अजग्नरोधि यां्णा उपलब्ध नसल्याबाबत 

  

(२५) *  २०४१७   श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूच), श्री.सांभाजी 
पाटील-ननलांगेिर (ननलांगा), अॅड.राहुल हढिले (नाशशि पिूच), श्री.सशमर मेघे 
(हहांगणा), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा) :   सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सावािननक आरोणाय ववभागायाया अींतगात येलाऱ्या समुारे ५०६ 
रुणालालयात अजणानरोधक यींत्रला उपलब्ध नसल्याचे मा े िानेवारी, २०२१ मध्ये 
ननरर्ानास आले असनू याबाबत सचचव, सावािननक आरोणाय ववभाग याींयायाकड े
वारींवार तक्रार कग्न सदु्धा मागील १० वर्ातं यासींरभाात कोलत्या ी प्रकारची 
कायवाा ी करण्यात आलेली ना ी,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, लातरू र् र व जिल् यातील म त्वायाया रुणालालयामध्ये सपुर 
थपेर्ालल्ी वगळता अन्य रुणालालयाींमध्ये अद्याप ी अजणानर्मन यींत्रला कायारत 
नसनु नालर्क व मालेगाव जिल् ा ग्णालालयाींस  १८ ग्रामील व उपजिल् ा 
रुणालालयाचे गेल्या २ वर्ाापासनू र्ायर  ऑडड् केले नसल्याचे तसेच  नागपरू 
र् रातील डागा थमतृी रुणालालयात अजणानर्मन व्यवथ ा योणायररत्या कायारत 
नसनू ये ील लर्र् ुकेअर यनुन्मध्ये अजणानर्मन व्यवथ ाच नसनू ये ील प्रसतूी 
कक्षाबा ेर कुिलीच सरुक्षेची व्यवथ ा नसल्याच ेठरनाींक १० िानेवारी, २०२१ 
रोिी वा त्यासमुारास  ननरर्ानास आल,े  े  ी खरे आ े काय, 
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(३) असल्यास, सावािननक आरोणाय व ग्रामववकास ववभागाींतगात येलाऱ्या 
आरोणाय उपकें द्रामधील और्धाींचा रिाा, आरोणाय कमाचाऱ्याींची उपजथ ती, 
रुणालालयातील व्यवथ ा व त ेील थवयाछता या सींरभाात ननयलमत तपासली  ोत 
नसल्याचे सदु्धा ननरर्ानास आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, आरोणाय ववभागाची र्ायर एनओसी नसलेली रुणालालये ४८ 
तासाींत सील करण्याचे आरेर् मा.मुींबई उयाच न्यायालयाने रोन वर्ांपवूी ठरले 
असनू ी अद्यापपयतं कोलत्या ी रुणालालयाींवर कारवाई करण्यात आली 
नसल्याचे ननरर्ानास आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(५) असल्यास, या सींरभाात राज्य र्ासनाकडून श्वेतपत्रत्रका काढण्यात येलार 
आ े काय तसेच अजणानर्ामक यींत्रला योणायररतीने काम करीत नसलेल्या व 
र्ायर एनओसी नसलेल्या रुणाण्यालयाींवर तसेच त्यास िबाबरार असण्याऱ्या 
अचधकाऱ्याींवर कारवाई करण्यास  राज्यातील रुणालालयाींचे र्ायर ऑडी् 
करलेबाबत र्ासनाने कोलती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारले काय आ े? 
 
श्री. राजेश टोपे : (१)  ोय,  े अर्ींत: खरे आ े. 
राज्यातील सावािननक आरोणाय ववभागायाया अखत्यारीत एकूल ५६७ 
रुणालालयापकैी ३२३ आरोणाय सींथ ाींचे र्ायर ऑडी् करण्यात आले असनू १७० 
सींथ ाकरीता अींराि आराखड े तयार करुन घेण्यासािी सावािननक बाींधकाम 
ववभागाकड े मागली केलेली आ े. तसेच ७४ सींथ चेे अींराि आराखड े तयार 
करण्यात आले असनू त्यासािी जिल् ा ननयेािन सलमती व राज्यथतरावरुन ननधी 
उपलब्ध करुन घेण्याची कायावा ी सरुु आ े.    
(२)  ोय,  े अींर्त: खरे आ े. 
लातरू जिल् यातील १३ रुणालालयाचे व नालर्क जिल् यातील २ रुणालालयाचे 
र्ायर ऑडी् करण्यात आले आ े. जिल् यातील ातर रुणालालयातील र्ायर 
ऑडी् व त्या अनरु्ींगाने सावािननक बाींधकाम ववभागाकडून अींराि आराखड े
प्राप्त करुन घेण्याची कायावा ी सरुु आ े. 
(३)  े खरे ना ी. 
(४)  े अींर्त: खरे आ े. 
मुींबई उयाच न्यायालयाने िाले म ानगरपालीकेयाया अींतगात येलाऱ्या खािगी 
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रुणालालये व नलसाग  ोम पकैी र्ायर एनओसी नसलेल्या रुणालालयाींना ४८ 
तासाींत सील करण्याबाबत आरेर् ठरलेले आ ेत. 
(५) अजणानर्मन ववभागास सवा रुणालालयाचे र्ायर ऑडी् करण्याबाबत 
कळववण्यात आले आ े. त्यानसुार सवा रुणालालयाचे र्ायर ऑडी् करण्याची 
कायावा ी सरुु आ े. 
(६) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

----------------- 
  
बोरगािमांजू (जज.अिोला) येथील ग्रामीण रुग्णालयाच्या खचाचसाठी मांजूर 

िरण्याच्या प्रस्तािास मान्यता देण्याबाबत 
  

(२६) *  २४३३६   श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूच) :     सन्माननीय 
सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय:- 
  

(१) बोरगावमींि ू(जि.अकोला) ये ील ग्रामील रुणालालयास र्ासनाने सन २०१५ 
साली ववर्रे् मींिुरी ठरली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उक्त रुणालालयायाया समुारे ११.४० को्ी रुपयायाया खचाास ननधी 
मींिूर करण्याचा प्रथताव प्रर्ासकीय मान्यतसेािी उयाचाचधकार सलमतीकडून 
र्ासनास सारर केला आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, सरर ग्रामील रुणालालयायाया खचाास ननधी मींिूर 
करण्यायाया प्रथतावास मान्यता रेण्याबाबत र्ासनाने कोलती कायावा ी केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची करले काय आ े? 
  
श्री. राजेश टोपे : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
ब ृत आराखडा र्ासन ननलाय ठर.१७ िानेवारी,२०१३ अन्वये बोरगाव मींि ू
(जि.अकोला) ये े ग्रामील रुणालालय थ ापन करण्यास मींिूरी ठरलेली आ े. 
(२) व (३)  ोय,  े खरे आ े. 
ग्रामील रुणालालय,बोरगाव मींिू ये ील  मखु्य ामारत बाींधकामाचे रु.१४४७.५८ 
लक्ष रक्कमेचे अींरािपत्रक व आराखड े प्रर्ासककय मान्यता व ननधी 
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उपलब्धतसेािी र्ासनास सारर करण्यात आला असता ठर.२१/०३/२०१७ रोिी पार 
पडलेल्या उयाचाचधकार सलमतीयाया बिैकीत मान्यतसेािी िेवण्यात आला.सरर 
प्रथताव ननधी अभावी उयाचाचधकार सलमतीने अमान्य केला आ े. 
(४) प्रश्न उरभवत ना ी. 

----------------- 
  
सोलापूर शहरातील श्री छ्पती शशिाजी महाराज सिोपचार रुग्णालयात 

हहमोकफशलयािररता इांजेक्शन उपलब्ध िरून देण्याबाबत 
  

(२७) *  २१९७३   िुमारी प्रणणती शश ांदे (सोलापरू शहर मध्य) :   सन्माननीय    
सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) सोलापरू र् र व जिल् यामध्ये िवळपास १२० रुणाल  े ठ मोकर्ललया या 
आिाराने त्रथत असनू सवा रुणालाींना खािगी रुणालालयामधील उपचार खचचाक 
असल्यामळेु पलेु अ वा सातारा ये ील लसव् ील रुणालालय ये े उपचाराकरीता 
िावे लागत,े  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सोलापरू र् रातील श्री. छत्रपती लर्वािी म ाराि सवोपचार 
रुणालालय ये  ेठ मोकर्ललयाकरीता ाींिेक्र्न उपलब्ध कग्न रेण्याबाबत थ ाननक 
लोकप्रनतननधीींनी ठरनाींक २९ ऑक््ोबर, २०२० रोिी वा त्यासमुारास मा.सावािननक 
आरोणाय मींत्री याींना ननवेरन ठरले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने कोलती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारले काय आ े ?  
  
श्री. राजेश टोपे : (१)  े खरे आ े. 
(२)  े खरे आ े. 
(३) वरैयकीय लर्क्षल व और्धी द्रव्ये ववभागायाया अखत्याररतील डॉ.व.ैथम.ृर्ा. 
वदै्यकीय म ाववद्यालय व श्री. छत्रपती लर्वािी म ाराि सवोपचार रुणालालय, 
सोलापरू याींनी ई- े्ंडर मागववले असनू परुविाराराने रक्कम उदृ्धत (quote) न 
केल्यामळेु रे्र ननववरा प्रकक्रया चाल ूआ े.  तसेच, थ ाननक ररपत्रकाद्वारे सरर 
और्धे उपलब्ध करण्याचे प्रयत्न चाल ूआ ेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

----------------- 
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राज्यात मुलीांच्या बालवििाहाच्या प्रमाणात होत असलेली िाढ 
  

(२८) *  २११६०   श्रीमती मेघना सािोरे बोडीिर (जजांतरू), श्री.क्षक्षतीज ठािूर 
(नालासोपारा), श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.राजेश रघनुाथ पाटील (बोईसर), 
श्री.शशरीष चौधरी (रािेर), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.विनोद ननिोले 
(डहाणू) :  सन्माननीय महहला ि बालवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) कें द्रीय आरोणाय मींत्रालयाने सन २०१९-२० मध्ये केलेल्या सवेक्षलानसुार 
म ाराषरात २१.९ ्क्के मलुीींचे बालवववा   ोत असल्याची बाब मा े डडसेंबर, 
२०२० मध्ये वा त्याररम्यान ननरर्ानास आली आ े,  े खरे आ े काय. 
(२) असल्यास, मरािवाडा, उत्तर म ाराषरात तसेच कोरोना सींक्रमलायाया 
काळात परभली जिल् यात बालवववा ायाया प्रमालात वाढ झाली असल्याच े
तसेच मुींबई, नागपरू जिल् यातील आठरवासी पाड्यातनू आठरवासी मलुीींचे 
अप रल कग्न त्याींचे बालवववा  लावनू ठरले िात असनू राज्यात सन २०१९ 
मध्ये बेपत्ता झालेल्या अल्पवयीन मलुीींपकैी ७९६ मलुीींचे वववा ाींसािी अप रल 
केल्या प्रकरली ७८४ गनु् ाींची नोंर झाली असल्याचे ठरनाींक ११ िानेवारी, २०२१ 
रोिी वा समुारास ननरर्ानास आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, मलुीींच ेपालकच त्याींना मुींबईतनू गिुरात, रािथ ान या भागात 
बालवववा ासािी पािवत असनू मुींबई मधील बोररवली ये ील नॅर्नल पाका  व 
गोरेगाव ये ील आरे आठरवासी पाड्यात ्ाळेबींरीयाया काळात बालवववा ाच े
प्रयत्न झाले असल्याचे ननरर्ानास आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, परभली जिल्ह्यात २५० बाल सींरक्षक सलमत्या असनू ी      
बाल वववा   ोण्यायाया सींख्येत वाढ  ोले  ी बाब गींभीर असनू 
सद्य:जथ तीत राज्यात बालवववा ायाया ककती घ्नाींमध्ये गनु् े राखल करण्यात 
आले आ ेत, 
(५) असल्यास, बालवववा ाचे प्रमाल रोखण्यासािी गावनन ाय बालसींरक्षक 
सलमत्या थ ापन कग्न या सलमत्याींना सक्षम करण्यासािी त्याना ववर्रे् 
अचधकार रेण्यात येलार आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(६) असल्यास, सद्य:जथ तीत राज्यात ककती गावाींमध्ये बालसींरक्षक सलमत्या 
थ ापन केल्या आ ेत व त्याींना कोलत े ववर्रे् अचधकार रेण्यात आल े
आ ेत तसेच बालवववा ाच े प्रमाल रोखण्यासािी र्ासनाने कोल–कोलत्या 
उपाययोिना केल्या वा करण्यात येत आ ेत, नसल्यास, ववलींबाची कारले काय 
आ ेत ? 
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अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१)  ोय, कें द्रीय आरोणाय मींत्रालयाने सन 
२०१९-२० मध्ये केलेल्या सवेक्षलानसुर म ाराषरात अल्पवयात बालवववा  
 ोण्याचे प्रमाल सन २०१५-१६ मध्ये २६.३ ्क्के  ोत ेत ेआता २०१९-२० मध्ये 
२१.९ ्क्के आ े. 
(२), (३) व (४) मुींबई गोरेगाव ये ील आरे आठरवासी पाडयामध्ये १ बाल वववा  
ननयोजित करण्यात आला  ोता. परींत ुतो वेळीच  ाींबववण्यात आला. राज्यात 
एवप्रल २०२० त ेिानेवारी २०२१ या कालावधीत ३९४ बालवववा  रोखण्यात आल े
आणल त्यापकैी १४ घ्नाींमध्ये गनु् े राखल करण्यात आले आ ेत. परभली 
जिल् यात कोव् ीड १९ याया कालावधीत एकूल १० बालवववा   ाींबववले आ ेत.   
(५), (६) राज्यातील ३४ जिल्  याींमध्ये एकूल ३०४१७ ग्राम बाल सींरक्षल सलमत्या 
थ ापन करण्यात आल्या आ ेत. या ग्राम बाल सींरक्षल सलमत्याींचे प्रलर्क्षल 
जिल् ा बाल सींरक्षल कक्षायाया माध्यमातनू सरुु आ े. 

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

िल्याण (जज.ठाणे) तालुक्यात जलयुक्त शशिार  
योजना अयशस्िी झाल्याबाबत 

  

(२९) *  २१९९५   श्री.प्रमोद (राज)ू रतन पाटील (िल्याण 
ग्रामीण) :   सन्माननीय मदृ ि जलसांधारण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) पाली अडवा पाली जिरवा यासािी र्ासनाने राज्यात िलयकु्त लर्वार 
योिना राबववली मात्र कल्याल (जि.िाले) तालकु्यातील वन ववभागायाया 
अचधकाऱ्याींयाया गरैकारभारामळेु योिना अयर्थवी झाली असनु त्यासािी खचा 
करण्यात आलेली रक्कम वाया गेली आ े,  े खरे आ े काय,     
(२) असल्यास, र्ासनायाया ववववध ववभागाींच े ग्रामथतरीय व तालकुाथतरीय 
अचधकारी ग्रामथ ाींसमवेत लर्वार रे्रीचे आयोिन करुन िलसींधारला ा बापसई 
गावायाया लर्वारात ४ िलयकु्त लर्वारास मींिुरी असताना, सरर काम े त्या 
गावात न करता रेवती गावात केली व ती सधु्रा केवळ रोन कामे केली असनू 
ती ननकृष् रिााची झाली आ ेत तसेच रेवती गावात रोन तलाव उभारताना 
वनक्षेत्रातील अनेक वकृ्ष वनववभागाने नष् करुन त्याींची परथपर ववल् ेवा् 
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लावली असल्याने वनववभागायाया गरैकारभाराबाबत चौकर्ी करुन सींबचधत 
रोर्ीींवर कारवाई करण्याची मागली बापसई ग्रामथ  व कल्याल पींचायत 
सलमतीचे मािी सभापती याींनी मा े िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्याररम्यान 
जिल् ाचधकारी, िाले, मा. वनेमींत्री, मा. पालकमींत्री, िाले जिल् ा आरीींकड े लेखी 
ननवेरनाद्वारे केली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरलाची र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय व त्यात काय 
आढळून आले, 
(४) असल्यास, त्यानसुार सींबींचधत रोर्ीींवर र्ासनाने कोलती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारले काय आ ेत ? 
  
श्री. शांिरराि गडाख : (१)  े खरे ना ी. 
(२) व (३) िलयकु्त लर्वार अलभयानाींतगात ग्रामथ ाींसमवेत लर्वार रे्रीच े
आयोिन कग्न बापसई गावाचा सन २०१८-१९ मधील आराखड्यामध्ये समावेर् 
करण्यात आला  ोता. त्यानसुार बापसई गावायाया वनक्षेत्रामध्ये ४ काम े
प्रथताववत करण्यात आली  ोती. आराखड्यानसूार ४ वनतलावाींची कामे पलूा 
करण्यात आली असनू ती समाधानकारक आ ेत. सररयाया कामाींची रेयके अरा 
करण्यात आली असनू बापसई ये ील ४ कामामध्ये वकृ्षतोड झालेली ना ी. 
     तसेच रेवती गावात िलयकु्त लर्वार योिनेची कोलती ी कामे झाली 
ना ीत. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

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

जजल्हा पररषद शशक्षिाांच्या बदल्याांबाबत धोरण ननजश्चत  
िरण्यामध्ये होत असलेला विलांब 

  

(३०) *  २४३९१   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (शशडी), श्री.सभुाष देशमखु (सोलापरू दक्षक्षण), श्री.राम िदम 
(घाटिोपर पजश्चम), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्रीमती श्िेता महाल े
(धचखली) :   सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
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(१) जिल् ा पररर्र लर्क्षकाींयाया जिल् ाींतगात तसेच आींतरजिल् ा बरल्याींसींरभाातील 
धोरल ननजश्चत करण्यासािी ननयकु्त करण्यात आलेल्या सलमतीने आपला 
अ वाल ठरनाींक १५ माचा, २०२० रोिी वा त्यासमुारास र्ासनाला सारर केला 
आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, समुारे र ा मठ न्याींचा कालावधी उल्ून ी अद्याप र्ासनाने 
सरर बरल्याींसींबींधीच ेधोरल ननजश्चत केलेले ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, सरर धोरल िा ीर करण्यात  ोत असलेल्या ववलींबामळेु 
ववद्यमान वर्ी ऑर्लाईन पध्रतीने बरल्या व त्यातनू  ोलाऱ्या गरैव्यव ाराला 
सामोरे िावे लागण्याची भीती लर्क्षकाींमध्ये ननमााल झाली आ े,  े  ी खरे आ े 
काय, 
(४) असल्यास, सरर ू बरल्याींसींरभाातील धोरल िा ीर करलेबाबत र्ासनाने 
कोलती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारले काय आ ेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) अींर्त: खरे आ े. 
जिल् ा पररर्र प्रा लमक लर्क्षकाींयाया जिल् ाींतगात/आींतरजिल् ा बरल्याींसींरभाात 
धोरल ननजश्चत करण्यासािी ननयकु्त करण्यात आलेल्या अ्यासग्ाने आपला 
अ वाल ठरनाींक १८ माचा, २०२० रोिी र्ासनास सारर केला आ े. 
(२), (३) व (४) अ्यासग्ाने अ वाल सारर केल्यानींतर ठरनाींक २२.३.२०२०     
पासनू कोववड-१९ या रोगायाया प्रारभुाावामळेु सींपलुा राज्यभर लॉकडाऊनची 
पररजथ ती ननमााल झाली. याप्रकरली लर्क्षकाींयाया ववववध सींघ्नाींनी 
सचुववण्यात आलेल्या सधुारलाींवर अ्यासग्ाबरोबर ववचार-ववननयम करण्यात 
आला. सद्य:जथ तीत प्रथततु प्रकरली अ्यासग्ाने सचुववलेल्या सधुारलाींनसुार 
अजथतत्वात असलेल्या र्ासन ननलायामध्ये आवश्यक त ेबरल करुन र्ासन 
ननलाय ननगामीत करण्याची कायावा ी प्रा म्याने करण्यात येत आ े    . 
(५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

----------------- 
  
राज्यातील खाजगी रुग्णालयाांिडून महात्मा ज्योनतराि फुले जन आरोग्य 

योजनेची अांमलबजािणी होत नसल्याबाबत 
(३१) *  २१९६९   श्रीमती नशमता मुांदडा (िेज), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू 
दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र 
पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.सभुाष देशमखु (सोलापरू 
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दक्षक्षण), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.अशभमन्य ुपिार (औसा), श्रीमती 
प्रनतभा धानोरिर (िरोरा), श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूच), डॉ.बालाजी 
किणीिर (अांबरनाथ), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.चेतन तपेु (हडपसर), श्री.राजेश 
एिड े (मलिापरू), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.प्रिाश सिेु 
(मागाठाणे) :  सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात म ात्मा ज्योनतराव रु्ले िन आरोणाय योिनेची ठरनाींक २ िुल,ै 
२०१२ रोिी पासनू अींमलबिावली करण्यात आली असनू या योिनेंतगात १२१ 
उपचारासािी रुणालाींना समुारे १.५० लाख रुपये पयात मरत करण्यात येत ेत ावप 
यामध्ये रुणालाींचे उपचार पलूा  ोत नसल्याने या योिनेची व्याप्ती वाढवावी अर्ी 
मागली रुणालाींयाया नातवेाईकाींकडून केली िात आ े, े खरे आ े काय, 
(२) तसेच, या योिनेंतगात खािगी रुणालालये उपचार करण्यास ् ाळा्ाळ करीत 
असनू मा े सप् े्ंबर, २०२० मध्ये खािगी रुणालालयाींमध्ये अत्यल्प रुणालाींवरच 
उपचार केल्याची माठ ती ठरनाींक २५ ऑक््ोबर, २०२० रोिी वा त्यासमुारास 
ननरर्ानास आली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३)  असल्यास, राज्यात मा े सप् े्ंबर मध्ये २ लाखाीं ून अचधक रुणाल ववववध 
रुणालालयाींत उपचाराींसािी राखल झाले असनू त्यापकैी १ ्क्का रुणाल 
म ात्मा ज्योनतराव रु्ले योिना लाग ूअसलेल्या खािगी रुणालालयात राखल 
झाले  ोत,े  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, राज्यातील कोरोनाबाचधत रुणालाींपकैी केवळ ३०% रुणालाींनाच या 
योिनेचा लाभ लमळाला असल्याचे ननरर्ानास आले असनू मुींबई र् रात समुारे 
३ लाख नागररकाींना कोरोनाची लागल झाली असनू त्यापकैी केवळ १९९३ 
लोकाींनाच या योिनेचा लाभ घेतला असनू चींद्रपरू जिल् यात रेणखल या 
योिनेअींतगात समाववष् असला-या रवाखान्याींची अनेक रुणालाींना उपचार 
करण्यास नकार रेत असल्याची बाब ननरर्ानास आली आ े,  े  ी खरे आ े 
काय, 
(५) असल्यास, सरर योिना सवासामान्य िनतपेयतं पो ोचू र्कलेली नसल्याने 
का ी िराववक लोकाींनाच या योिनेचा लाभ  ोत असल्याचे ननरर्ानास आले 
असल्याने मा े डडसेंबर २०१९ त ेनोव् ेंबर २०२० या कालावधीत आच ाक वगावारी 
नन ाय ककती खचा करण्यात आलेला आ े, 
(६) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, त्यानसुार  ी योिना 
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लाग ू न करण्याऱ् या रुणालालयावर कारवाई करण्यास  सरर योिनेच े थवरुप 
सवासामान्य िनतपेयात पो चववण्याबाबत तसेच खचाायाया मयाारेची व्याप्ती 
वाढववण्याबाबत र्ासनाने कोलती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
नसल्यास, ववलींबाची कारले काय आ ेत? 
 

श्री. राजेश टोपे : (१)  े खरे ना ी.  
(२)  े खरे ना ी. 
(३) मा े सप् े्ंबर, २०२० मध्ये म ात्मा ज्योनतराव रु्ले िन आरोणाय योिनेंतगात 
५५,८४७ रुणालाींवर उपचार झाले असनू यापकैी खािगी अींगीकृत रुणालालयात 
४६७१३ रुणालाींवर उपचार झाले आ ेत. 
(४) राज्यात एकुल २,६८,८८७ कोरोना बाचधत रुणालाींवर योिनेतील अींचगकृत 
रुणालालयाींमध्ये मा े सप् े्ंबर पयतं मोर्त  उपचार झालेले असनू त्यापकैी 
३९,०११ प्रकरलाींची माठ ती सींगलक प्रलालीवर अद्ययावत करण्यात आली 
 ोती. सप् े्ंबर मठ न्यामध्ये  १,०१,६८० कोववड बाचधत रुणालाींवर योिनेतील 
अींचगकृत रुणालालयाींमध्ये मोर्त उपचार करण्यात आले असनू त्याींपकैी २१,८४० 
प्रकरलाींची माठ ती सींगलक प्रलालीवर अद्यायावत करण्यात आली  ोती. मुींबई 
र् रामध्ये एकूल ५४९३८ कोरोनाबाचधत रुणालाींवर योिनेतील अींगीकृत 
रुणालालयामध्ये मा े सप् े्ंबर पयतं मोर्त उपचार झालेले असनू त्यापकैी ७१६ 
प्रकरलाींची माठ ती सींगलक प्रलालीवर अद्ययावत करण्यात आली आ े. मुींबई 
र् रामध्ये सप् े्ंबर मठ न्यामध्ये ७५३४ कोववड बाचधत रुणालाींवर योिनेतील 
अींगीकृत रुणालालयामध्ये मोर्त उपचार करण्यात आले असनू त्यापकैी ३४२ 
प्रकरलाींची माठ ती सींगलक प्रलालीवर अद्ययावत करण्यात आली  ोती. चींद्रपरू 
जिल्ह्यात मा े सप् े्ंबर २०२० मध्ये अींचगकृत रुणालालयाबाबत उपचारास नकार 
ठरल्याची १ तक्रार प्राप्त झाली असनू त्या तक्रारीचे ननराकरल झाले आ े. 
(५)  े खरे ना ी. 
 कोववड-१९ सा रोगायाया पाश्वाभमूीवर ठरनाींक २३ मे, २०२० रोिीयाया र्ासन 
ननलायाद्वारे म ात्मा ज्योनतराव रु्ले िन आरोणाय योिना राज्यातील सवा 
नागररकाींसािी खुली करण्यात आली आ े. मा े डडसेंबर २०१९ त ेमा े नोव् ेंबर 
२०२० या कालावधीमध्ये लर्धापत्रत्रका वगावारी नन ाय झालेल्या उपचाराींयाया 
खचााची आकडवेारी खालीलप्रमाले,  
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• वपवळी, अींत्योरय व अन्नपलूाा लर्धापत्रत्रका: रुपये ३४४,६१,८६,८३३/-   
• केर्री लर्धापत्रत्रका: रुपये ९४१,२३,९९,०४६/-   
• र्भु्र लर्धापत्रत्रका १४ अवर्ालग्रथत र्तेकरी कु्ुींबे: रुपये ११,४२,५१७८/- 
• र्भु्र लर्धापत्रत्रका (२३ मे २०२० पासनू) ग्पये ४१,९३,२०,५१४/- 
(६) १ एवप्रल २०२० पासनू आिपयतं अींचगकृत रुणालालयाींबाबत ३४५१ तक्रारी 
प्राप्त झाल्या असनू २२२३ तक्रारीच े ननराकरल झाल्या असनू १२२८ तक्रारी 
ननराकरलायाया प्रकक्रयेमध्ये आ ेत. 

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

पुणे जजल्हा पररषदेमध्ये बनािट हदव्याांग दाखल्याांच्या आधारे 
अधधिारी/िमचचारी याांच्या झालेल्या ननयुक्त्या ि पदोन्नतीबाबत 

(३२) *  २०९०५   श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पलेु जिल् ा पररर्रेमध्ये सन २०१५ त े२०२१ ररम्यान बनाव् ठरव्याींग 
राखल्यायाया व बनाव् कागरपत्राींयाया आधारे ववभागाींतील अचधकारी/कमाचारी 
याींयाया ननयकु्त्या, परोन्नती व बरल्या झाल्या असनू सरर अचधकारी व कमाचारी 
गेल्या पाच वर्ांपासनू ववववध पराींवर कायारत असनू वेतनास  सवा लाभ घेत 
असल्याने याबाबत चौकर्ी करण्याची मागली मखु्य कायाकारी अचधकारी, 
जिल् ा पररर्र पलेु याींना ठरनाींक ७ सप् े्ंबर, २०२० रोिी वा त्यासमुारास लेखी 
पत्राद्वारे केली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, याबाबत कोलती ी कायावा ी झाली नसल्याने सींबींचधत ववभाग 
प्रमखु व र्ाखा प्रमखुाींवर िबाबरारी ननजश्चत कग्न ननयमाधीन कारवाई 
करण्याबाबत ठरनाींक १३ ऑक््ोबर, २०२० रोिी लेखी पत्रव्यव ार केला असता 
ववलींब करलाऱ्या रोर्ी अचधकाऱ्याींवर कारवाई झाली नसनू उपलब्ध कग्न 
ठरलेल्या माठ तीमध्ये मोठ्या प्रमालात अननयलमतता असल्याचे ननरर्ानास 
आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरलाची र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय व त्यात काय 
आढळून आले आ े, 
(४) असल्यास, त्यानरु्ींगाने सींबींचधत रोर्ीींवर कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने 
कोलती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारले काय आ ेत ? 
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श्री. हसन मशु्रीफ : (१)  े खरे ना ी. 
     सरर प्रकरली तक्रार अिा  सारर केलेला आ े. त ावप बनाव् ठरव्याींग 
राखल्यायाया व बनाव् कागरपत्राींयाया आधारे ववभागातील अचधकारी/ कमाचारी 
याींयाया ननयकु्त्या, परोन्नती व बरल्या झाल्याचे व सररचे अचधकारी व कमाचारी 
गेल्या पाच वर्ाापासनू ववववध पराींवर कायारत असनू वेतनास  लाभ घेत 
असल्याचे अद्याप ननरर्ानास आले ना ी. 
    ठरव्याींग प्रमालपत्राची पडताळलीबाबत जिल् ा पररर्र थतरावर        
ठर. ९.१२.२०२० रोिी सलमती थ ापन केली असनू  सरर सलमतीने ववववध 
ववभागामध्ये असलेली सवा सींवगााची मागील ३ वर्ााची ठरव्याींग प्रमालपत्रानसुार 
करण्यात आलेली सरळसेवा भरती, परोन्नती व बरल्या अर्ा १८० कमाचाऱ्याींयाया 
ठरव्याींग प्रमालपत्राची तपसली करुन  त्यापकैी ठरव्याींगात्वाचा ववचार करुन ५६ 
ठरव्याींग कमाचाऱ्याींची रे्र तपासली करण्याबाबत अचधषिाता व वदै्यकीय 
अचधक्षक, ससनू सवौपचार रुणालालय, पलेु याींना कळववले असनू 
याबाबत  कायावा ी सरुु आ े. 
(२)  े खरे ना ी, 
   जिल् ा पररर्रे अींतगात असलेले एकूल सींवगा सींख्या व सवा सींवगााची मागील 
तीन वर्ाामधील ननयकु्त्ती, परोन्नती व बरली बाबतची माठ ती ववववध 
ववभागाींकडून मागवनू सरर माठ तीचे सींकलन करण्यासािी कालावधी लागला 
आ े. सरर माठ ती सन्मानीय सरथयाींना सारर केली आ े. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

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

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

  

(३३) *  २२४९४   श्री.यशिांत माने (मोहोळ) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौ.साींगरुल (ता. वेली,जि.पलेु) ये ून ५ त े१० लमनन्ाींचे अींतरावर मौि े
सोनापरू मागे पानर्ते धरल (पया् न थ ळ) क्षते्राकड ेिाण्या-येण्यासािी त ेील 
ग्रामथ  व नागररकाींयाया सोईसािी पलेु जिल् ा पररर्रेमार्ा त नावेची ( ोडी) 
सवुवधा करण्याींत आली  ोती,  े खरे आ े काय, 
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(२) असल्यास, ग्रामथ ाींयाया अींतगात वारवववारामळेु सरर नावेची ( ोडी) सवुवधा 
गेल्या ४ वर्ांपासनू जिल् ा पररर्रेने बींर केल्याने मळुा-मिुा नरीयाया अललकडील 
व पललकडील ग्रामथ  व अन्य नागररकाींना पानर्तेकड े िाण्या-येण्यासािी 
खडकवासला मागे एस्ी बसने प्रवास करावा लागत असल्याने त्याबाबत सवुवधा 
करण्यात यावी अस ेननवेरन ठरनाींक १४ माचा, २०२० रोिी वा त्यासमुारास ठरले 
आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, मौ.साींगरुल त ेमौि ेसोनापरू ये े रोन् ी बािूींनी तारेयाया कुीं पलाने 
झाकलेला कायमथवरुपी पारचारी पलू बाींधण्यात यावा अर्ी मागली त ेील 
ग्रामथ  व नागररकाींनी मा.ग्रामववकास मींत्री,प्रधान सचचव, ग्रामववकास ववभाग, 
मखु्य कायाकारी अचधकारी, जि.प.पलेु,कायाकारी अलभयींता, सावािननक बाींधकाम, 
जि.प.पलेु ग्ववकास अचधकारी, पींचायत सलमती,  वेली जि.पलेु याींयायाकड े
ठरनाींक ३ व ७ सप् े्ंबर, २०२० रोिी वा त्यासमुारास लेखी ननवेरनाद्वारे केली 
आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, सरर ननवेरनाींयाया अनरु्ींगाने र्ासनाने कोलती कायावा ी केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारले काय आ ेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१)  े खरे आ े. 
(२) व (३) याबाबत कोलत ेी ननवेरन प्राप्त झाल्याचे ननरर्ानास आल ेना ी. 
(४) मौि ेसाींगरुल व मौि ेसोनापरू  ी गावे खडकवासला धरलायाया बडुीत 
क्षेत्रालगत वसलेली आ ेत. रोन् ी गावाींयाया मध्ये िलार्य असनू िलार्यामधून 
सरळ अींतर १.०० कक.मी.आ े. सरर गावाींना िोडण्यासािी जिल् ा पररर्रेमार्ा त 
ग्रामपींचायत सोनापरू व साींगरुल याींना  ोडया परुववण्यात आलले्या आ ेत. 
त ावप, कुर्ल ऑपरे्र नसल्याने सरर  ोडया सद्य:जथ तीत बींर आ ेत. 
     सोनापरू व साींगरुल गावाींना िलार्यातनू सरळ िोडण्यासािी पलू 
बाींधावयाचा झाल्यास अींराि ेरु.६०.०० को्ी व रोन पररी पलू बाींधकामासािी 
अींरािे रु.१५०.०० को्ी खचा अपेक्षक्षत आ े. जिल् ा पररर्रेकड ेएवढया मोिया 
प्रमालात ननधी उपलब्ध  ोऊ र्कत ना ी. तसेच एवढा मोिा पलू रेखील जिल् ा 
पररर्रेमार्ा त बाींधले र्क्य ना ी. 
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     सरर थ ळापासनू मौिे साींगरुल व सोनापरू गावाींना िोडण्यासािी 
अपथरीम बािसू ६.०० कक.मी.अींतरावर व डाऊनथरीम बािूस १०.०० 
कक.मी.अींतरावर वा तकूीसािी चाींगले डाींबरी पयाायी रथत ेउपलब्ध आ ेत. 
(५)  प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

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

नागपूर येथील सुपरस्पेशाशलटी रुग्णालयातील प्रस्तावित हृदय  
प्रत्यारोपण िें द्रात आिश्यि िैद्यिीय यां्सामुग्री  

उपलब्ध िरून देण्याबाबत 
  

(३४) *  २१४४५   श्री.मोहन मत े(नागपरू दक्षक्षण) :   सन्माननीय िदै्यिीय 
शशक्षण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू ये ील सपुरथपेर्ालल्ी रुणालालयात हृरय प्रत्यारोपल 
कें द्रास र्ासनाकडून मींिुरी लमळाली असनु ी  ार्कीन सींथ ेकडून हृरय 
प्रत्यारोपल कें द्र सगु् करण्यासािी आवश्यक असलेले रोन डायललसीस यींत्र,े 
‘ाणामो’ यींत्र, नायठरक ऑकसााड व् ेंठ्ले्र, िींतसुींसगा ्ाळण्यासािी पॉणझठ्व्  
प्रेर्र असलेला वॉडा आणल काडड ायाक बायोप्सी ात्यारी वदै्यकीय यींत्राींची 
अद्याप ी खरेरी करण्यात आली नसल्याची बाब ठरनाींक २० िानेवारी, २०२१ 
रोिी वा त्या समुारास ननरर्ानास आली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सरर रुणालालयातील प्रथताववत हृरय प्रत्यारोपल’ कें द्रामळेु 
म ाराषरास  मध्य भारतातील गरिू रुणालाींना ी उपचार लमळले र्क्य  ोलार 
आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरली र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय,, 
(४)  असल्यास, चौकर्ीयाया अनरु्ींगाने या कें द्रासािी आवश्यक असलेली वदै्यकीय 
यींत्र सामगु्री तात्काळ उपलब्ध कग्न रेण्याबाबत र्ासनाने कोलती कायावा ी 
केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारले काय आ ेत ?  
  
श्री. अशमत विलासराि देशमखु : (१) अींर्त: खरे आ े.  
     अनतववर्रे्ोपचार रुणालालय, नागपरू सींथ ेस ह्रयप्रत्यारोपल केद्रास 
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मान्यता प्राप्त असनू, सरर बाबीसािी आयकु्त, आरोणाय सेवा सींचालनालय, 
मुींबई याींचे कडून ाणामो रो्ाप्लो (ाणामो मर्ीन ) प्राप्त झाले आ े. सरर ह्रय 
प्रत्यारोपन कें द्रासािी आवश्यक असलेली अन्य यींत्रसामगु्री अद्याप खरेरी 
करण्यात आलेली ना ी. सरर यींत्रसामगु्री खरेरीसािी ननधीचे ननयोिन करण्यात 
येत आ े. 
(२)  े खरे आ े. 
(३) चौकर्ीचा प्रश्न उद्् ावत ना ी.  
(४) सींबींचधत सींथ ेने ह्रय प्रत्यारोपल कें द्रासािी आवश्यक असलेली यींत्रसामगु्री 
खरेरीसािी २०२०-२१ तसेच आगामी आच ाक वर्ाात ववववध योिनाींतगात ननधी 
उपलब्ध कग्न रेण्याची ववनींती जिल् ाचधकारी कायाालयास केलेली आ े. 
(५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

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

गौळाणे (ता.जज.नाशशि) येथील लघु पाटबांधारे योजनेसाठी  
िरण्यात आलेले भूसांपादन रद्द िरण्याबाबत 

(३५) *  २३०४४   श्रीमती सरोज आहहरे (देिळाली) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नालर्क जिल्ह्यातील गौळाले लघपुा्बींधारे तलावायाया मखु्य कालवा क्रमाींक 
१, २ व ३ सािी मौ. ववल् ोळी व गौळाले ये ील र्तेकऱ्याींयाया िलमनी सींपाठरत 
केल्या असल्याचे मा े सप् े्ंबर, २०२० मध्ये वा त्याररम्यान ननरर्ानास आले 
आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, मौ. ववल् ोळी ये ील ४८ उपग्ातनू सररचे कालवे गेलेले 
असताींना ी सरर कालव्याींचा र्तेी लस ींचनासािी का ी ी उपयोग  ोत नसनू 
तलावात पाली सािा ी कमी  ोत असल्यामळेु भववषयात रेखील त्याचा 
लस ींचनासािी उपयोग  ोऊ र्कत ना ी अर्ा तक्रारी सींबींचधत र्तेकऱ्याींनी 
र्ासनाकड ेकेल्या आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, सरर तलावातनू र्तेकऱ्याींनी ववद्यतु पींपायाया स ाय्याने पाली 
उचलण्यायाया परवानणाया घेऊन पाली उपसा करीत असल्याने पा्चाऱ्याींना 
पालीच सोडले िात नसल्यायाया तक्रारी करुन गौळाले योिनेसािी केलेले 
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भसूींपारन रद्द करण्यात यावे अर्ी मागली र्तेकऱ्याींनी केली असनु थ ाननक 
लोकप्रनतननधीींनी भसूींपारन प्रकक्रया रद्द करण्याची मागली मा.िलसींपरा मींत्री 
याींयायाकड ेठरनाींक ७ सप् े्ंबर, २०२० रोिी वा त्यासमुारास ननवेरनाद्वारे केली 
आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, र्तेकऱ्याींयाया तक्रारी व लोकप्रनतननधीींनी केलेल्या मागलीयाया 
अनरु्ींगाने सरर लघपुा्बींधारे योिनेसींरभाात कालवा क्र. १, २ व ३ चे भसूींपारन 
रद्द करलेबाबत र्ासनाने कोलती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारले काय आ ेत ? 
 
श्री. जयांत पाटील : (१) अींर्त: खरे आ े. 
गौळाले ल.पा. तलाव, नालर्क कालवा क्र.१, २ व ३ सािी मौ.ववल् ोळी व गौळाले 
ये ील िलमनीयाया भसुींपारनाकरीता प्रथताव भसुींपारन प्रकरल क्र.७/९१ अन्वये 
लघ ु पा्बींधारे ववभाग, नालर्क याींच े मार्ा त सारर करण्यात आलेला आ े.     
सरर भसुींपारन केसची कलम ४ ची अचधसचुना ठरनाींक ५.१२.२००२ 
रोिी उपजिल् ाचधकारी, भसुींपारन लघ ुपा्बींधारे, नालर्क याींचे मार्ा त प्रकालर्त 
करण्यात आलेली आ े. कलम ४ अचधसचुनेनींतर सरर प्रकरलात पढुील कायावा ी 
झालेली ना ी. 
(२)  ोय,  े खरे आ े. 
(३)  ोय,  े खरे आ े. 
(४) लघ ुपा्बींधारे योिना गौळाले कालवा क्र.१, २ व ३ रद्द करले सींबधी सवा 
प्रकक्रया अींनतम ् प्यात आलेली असनू कालव्यासािी सींपाठरत कराव्या लागला-या 
िलमनीचा भसूींपारन प्रथताव ७/९१ रद्द करले सींबधी तसेच सरर प्रथतावातील 
भधूारकाींयाया ७/१२ उता-यावर भसूींपारन कायरा कलम ४(१) याया नो्ीर्ीयाया 
अनरु्ींगाने घेण्यात आलेल्या कयाची नोंर रद्द करलेसींबचधत भसूींपारन अचधकारी 
याींचे मार्ा त प्रगतीप ावर आ े. त्या अनरु्ींगाने पािपरुावा सरुु आ े. 
(५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

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

राज्यात राबविण्यात आलेल्या क्षयरोग रुग्ण शोध मोहहमेबाबत 
  

(३६) *  २०७८८   श्री.सनुनल भसुारा (विक्रमगड), श्री.योगेश सागर (चारिोप), 
श्री.शमहीर िोटेचा (मलुुांड), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.अननल पाटील 
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(अमळनेर), श्री.धमचरािबाबा आ्ाम (अहेरी), श्री.ननतीन अजुचन (ए.टी.) पिार 
(िळिण), श्री.दौलत दरोडा (शहापरू), श्री.हदलीप मोहहत-ेपाटील (खेड आळांदी), 
श्री.अशोि पिार (शशरुर), श्री.चेतन तपेु (हडपसर), श्री.बाळासाहेब आजब े
(आष्ट्टी), श्री.बबनराि शशांदे (माढा), श्री.यशिांत माने (मोहोळ), श्री.शखेर ननिम 
(धचपळूण), श्री.राजेश नरशसांगराि पाटील (चांदगड), श्रीमती समुन पाटील 
(तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.सभुाष देशमखु (सोलापरू दक्षक्षण), श्री.सधुीर 
मनुगांटीिार (बल्लारपरू) :  सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात कोरोना रुणालाींयाया सींख्येत मा े माचा, २०२० पासनू वाढ  ोत 
असताना त्या ररम्यान क्षय रुणालाींयाया र्ोध मोठ मेत खींड पडल्यामळेु क्षयरोग 
रुणालाींयाया सींख्येत ३० ्क्क्याींनी वाढ झाली असनू मुींबईत ४८५ नववन क्षयरोग 
रुणालाींच ेननरान झाले असल्याचे ननरर्ानास आले आ े,  े खरे आ ीं काय, 
(२) असल् यास, राज्यात क्षयरोग ननवारल यींत्रला काम करीत असली तरी ी सपु्त 
क्षयरोगामळेु कोववड-१९  ा आिार वाढण्याची र्क्यता असल्याने सवा क्षयरोग 
रुणालाींची कोववड-१९ तपासली करण्यात यावी असे ननरेर् आरोणाय मींत्रालयाींने 
राज्याला ठरले असल्याच े ठरनाींक ५ िानेवारी, २०२१ रोिी वा समुारास 
ननरर्ानास आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, का ी व्यक्तीींचा क्षयरोग  ा आिार लपववण्याकड ेकल 
असल्यामळेु अर्ा व्यक्तीींयाया उपचाराींमध्ये खींड पडू न रेता त्याींचे उपचार पलूा 
करण्यात यावेत असे ी ननरेर् रेण्यात आले आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, क्षयरोग रुणालाींची र्ोध मोठ म पनु् ा सरुु करुन क्षयरोग रुणालाींची 
वाढत असलेली सींख्या कमी करलेबाबत र्ासनाने कोलत्या उपाययोिना केल्या 
वा करण्यात येत आ ेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारले काय आ ेत ? 
  
 

श्री. राजेश टोपे : (१)  े अींर्त: खरे आ े. 
     मा े डडसेंबर २०२० मध्ये घेण्यात आलेल्या सक्रीय क्षयरुणाल र्ोधमोठ मेत 
मुींबईमध्ये ५०२ रुणाल व ातर ४२१९ असे एकूल ४७२१ क्षयरुणाल र्ोधण्यात आले. 
सरर रुणालाींचे प्रमाल नोव् ेंबर २०२० याया तलुनेत २०.४४ ्क्क्याींनी अचधक 
आ े.  
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(२)  े अींर्त: खरे आ े. 
     कें द्रीय क्षयरोग ववभाग नवी ठरल्ली याींयाया ठर.१.९.२०२० याया पत्रानसुार 
क्षयरोग व कोववड १९ आिारासािी द्ववठरर्ात्मक (Bidirection Screening) 
तपासली करण्यायाया सचूना ठरल्या आ ेत. त्यानसुार राज्यात २२.०९.२०२० 
पासनू द्ववठरर्ात्मक तपासली करण्यात येत आ े.  
(३)  े खरे आ े. 
     कोववड व क्षयरोगाची लक्षले सारखी असल्याकारलाने का ी क्षयरोग 
सींर्नयत /रुणाल  े भीतीने आपली लक्षले नाकारत असनू चाचली करण्यास तयार 
 ोत ना ीत. कें ठद्रय क्षयरोग ववभागामार्ा त कोरोना म ारामारीयाया सरुुवातीयाया 
काळातच प्रत्येक क्षयरुणालाला १ मठ न्याच ेऔर्ध रेण्याचे ननरेर् रेण्यात आले 
आ ेत. राषरीय क्षयरोग ररुीकरल कायाक्रमाींतगात काम करला-या कमाचा-याींनी 
कोरोना बाचधत प्रनतबींचधत क्षेत्रात रा ला-या रुणालाींना घरपोच और्धे परुववण्यात 
आली. िलेेकरुन रुणालाींयाया उपचारात खींड पडला ना ी. 
(४) क्षयरोग रुणाल र्ोधण्याकररता मा े डडसेंबर २०२० मध्ये सक्रीय क्षयरोग रुणाल 
र्ोधमोठ म ठर. १ डडसेंबर, २०२० त ेठर.३१ िानेवारी, २०२१ पयतं राबववण्यात 
आली व त्यामध्ये १२८२३ नवीन क्षयरुणाल र्ोधून त्याींना उपचारावर आलण्यात 
आले.  
सद्य:जथ तीत ठर. ८ रे्ब्रवुारी, २०२१ पासनू त े ठर. ३० एवप्रल, २०२१ पयतं 
क्षयरोग रुणाल र्ोधमोठ म पनु् ा राबववण्यात येत आ े. 
(५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

----------------- 
  
इसोली (ता.धचखली, जज.बुलढाणा) येथील ग्रामपांचायतीमध्ये १४ व्या 
वित्त आयोगातांगचत प्राप्त झालेल्या ननधीमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

  

(३७) *  २१६९८   श्रीमती श्िेता महाले (धचखली) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ासोली (ता.चचखली, जि.बलुढाला) ये ील ग्रामपींचायतमध्ये १४ व्या ववत्त 
आयोगातींगात रललत वथती अींगलवाडी र्ाळा, घरकुल व र्ौचालय योिनेसािी 
प्राप्त झालले्या ननधीमध्ये गरैव्यव ार झाला असल्याचे ननरर्ानास आले आ े,  े 
खरे आ े काय, 
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(२) असल्यास, सरर गरैव्यव ाराची चौकर्ी कग्न रोर्ीींवर कारवाई करण्यात 
यावी अर्ी मागली थ ाननक लोकप्रनतननधी याींयायास  ातराींनी ठरनाींक १८ िुल,ै 
२०२० रोिी वा त्यासमुारास जिल् ाचधकारी, बलुढाला याींयायाकड ेलेखी थवग्पात 
केली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, सरर मागलीनसुार गरैव्यव ाराची चौकर्ी करण्यात आली आ े 
काय व त्यानसुार रोर्ीींवर र्ासनाने कोलती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारले काय आ ेत  ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) अींर्त: खरे आ े. 
(२)  ोय, गरैव्यव ाराची चौकर्ी कग्न रोर्ीवर कारवाई करण्यात यावी 
अर्ी मागली श्रीमती श्वेता म ाले, मा.वव.स.स. चचखली याींनी ठर.२३.७.२०२० 
रोिीयाया पत्रान्वये मखु्य कायाकारी अचधकारी, जिल् ा पररर्र बलुढाला याींयायाकड े
केली आ े. 
(३) व (४) गरैव्यव ारासींबींधात प्रा लमक चौकर्ी करण्यात आली असनू 
सींबींचधताींकडून खुलासे प्राप्त कग्न घेऊन अपचाऱ् याींवर रोर्ारोप ननजश्चत 
करण्याबाबत ननयमानसुार योणाय ती कारवाई करण्यात येत आ े. 

----------------- 
  
ननसगच चक्रीिादळामुळे म्हसळा (जज.रायगड) तालुक्यातील ि सातारा 

जजल््यातील जजल्हा पररषदेच्या शाळाांच ेझालेले नुिसान 
  

(३८) *  २०४९६   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), 
अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अशमत साटम 
(अांधेरी पजश्चम), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१)  ननसगा चक्रीवारळामळेु म् सळा (जि.रायगड) तालकु्यातील नकुसान 
झालेल्या जिल् ा पररर्रेयाया र्ाळाींची अद्यापपयतं ररुुथती करण्यात आली 
नसल्याचे मा े िानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्याररम्यान ननरर्ानास आले आ े,  े 
खरे आ े काय, 
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(२) तसेच ननसगा चक्रीवारळामळेु सातारा जिल् यातील नकुसान झालेल्या एकूल 
८० र्ाळाींमध्ये, सातारा तालकु्यातील मौ.कण् ेर, िुने गाविाल, आष्े 
पनु.नागिाले, र्ल्ल तालकु्यातील मौ.कापर्ी व म ाबळेश्वर, ख्ाव, िावळी, 
कराड व पा्ल तालकु्यातील जिल् ा पररर्र र्ाळाींचे २ को्ी ३१ लाख ३६  िार 
ातक्या रक्कमेचे नकुसान झाले असल्याचे ठरनाींक ९ डडसेंबर, २०२० रोिी वा 
त्यासमुारास ननरर्ानास आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, म् सळा तालकु्यातील नकुसान झालेल्या प्रत्येक र्ाळेला २ लाख 
ग्पये ननधी रेण्याबाबतची घोर्ला करुन ी अद्यापपयतं ननधी प्राप्त झाला ना ी 
तसेच सातारा जिल्ह्यातील र्ाळाींना ररुुथतीसािी ननधी लमळावा यासािी जिल् ा 
पररर्रेयाया लर्क्षल ववभागामार्ा त प्रथताव पािवनू ी ननधी प्राप्त झालेला ना ी, 
 े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय व त्यानसुार सींबींचधत 
र्ाळाींना ननधी उपलब्ध करुन रेण्यास  र्ाळा तात्काळ ररुुथत करलेबाबत 
कोलती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारले काय आ ेत ? 
 

श्री.हसन मशु्रीफ : (१) व (२)  ोय,  े खरे आ े.                
(३) ना ी,  े खरे ना ी. 
    त ावप, ननसगा चक्रीवारळात नकुसान झालेल्या प्रा लमक र्ाळाग ृ 
ररुुथतीसािी सन २०२०-२१ या वर्ााकररता रुपये १२,४९,४०,०००/- ातका ननधी 
जिल् ाचधकारी, रायगड याींयायाकडून जिल् ा पररर्र, रायगड याींना ववतरीत 
करण्यात आलेला आ े. 
     सातारा जिल् यातील नकुसान झालेल्या जिल् ा पररर्र प्रा लमक र्ाळाींची 
ररुुथती करण्याकररता लर्क्षल सींचालक (प्रा लमक), म ाराषर राज्य, पलेु व 
जिल् ाचधकारी, सातारा याींयायाकड ेननधीची मागली केली असनू अद्याप ननधी 
प्राप्त झालेला ना ी. 
(४) रायगड जिल् ा पररर्रेयाया र्ाळाींयाया ररुुथतीसािी ननधी ववतरीत करण्याची 
कायावा ी सरुु आ े आणल सातारा जिल् ा पररर्र र्ाळा ररुुथतीसािी अद्याप 
ननधी प्राप्त झालेला ना ी. 
(५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

------------------ 
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शहापूर (जज.ठाणे) तालुक्याला तेथील जलाशयाच ेपाणी  
उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(३९) *  २४२९१   श्री.दौलत दरोडा (शहापरू) :   सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई, िाले, कल्याल या र् राींना र् ापरू (जि.िाले) तालकु्यातील 
िलार्यातनू पालीपरुविा केला िातो त ावप र् ापरू तालकु्याला सरर 
िलार्याचे पाली लमळत नसल्याने या तालकु्यात ररवर्ी पाली ी्ंचाई असत,े  े 
खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, र् ापरू तालकु्यात ररवर्ी पाली ी्ंचाई ननमााल  ोत असल्याने 
त ेील गाींवाना ्ँकरद्वारे पाली परुववण्यात येत,े  े  ी खरे आ े काय, 
(३)  असल्यास,याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय व त्यानसुार सरर 
िलार्याच े पाली र् ापरू तालकु्याला उपलब्ध करुन रेण्याबाबत र्ासनाने 
कोलती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारले काय आ ेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
    र् ापरू व कल्याल या तालकु्यातील भातसा नरी कािावरील ३८ 
ग्रामपींचायतीना वपण्यासािी िलसींपरा ववभागामार्ा त  धरलातनू पाली उपलब्ध 
कग्न रेण्यात येत.े तसेच ी्ंचाई काळामध्ये गाींवाचे आकजथमक पाली 
मागलीसािी र्ा. नन. सींकीला २०१८/(५११/१८)/लस ीं. व्य. (धो.), ठर. ०१/१२/२०१८ 
अन्वये जिल्ह्याींचे पालकमींत्री याींचे अध्यक्षतखेाली सलमतीमध्ये ननलाय घेण्यात 
येतो. 
(२)  ोय,  े खरे आ े. 
ग्रामील पालीपरुविा ववभाग,  जिल् ा पररर्र िाले याींयायाकडून प्राप्त माठ तीनसुार 
र् ापरू तालकु्यात ठर. ३१/०१/२०२० त ेठर. १६/०६/२०२० या कालावधीत ५४ गावे 
व १६५ पाड ेअसनू एकूल २१९ गाींवपाडयाींना ३५ ् ँकरने पाली परुविा केला गेला 
आ े. 
(३) भातसा धरलायाया सधुाररत िलननयोिनानसुार धरलायाया उपयकु्त 
पालीसाठ्यामधून पाली आरक्षल पलूा झाले आ े. परींत ुराज्य िल ननती प्रमाले 
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क्षेत्रत्रय वा्पात वपण्यासािी पाली वापरास प्र म प्राधान्य असल्याने र् ापरू 
तालकु्यातील ी्ंचाईग्रथत भागायाया वपण्यायाया पाण्याची मागली प्राप्त झाल्यास 
प्रचललत र्ासन ननयमाींयाया अचधन रा ून पाली उपलब्ध कग्न रेण्याचे धोरल 
आ े. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

----------------- 
  
अहेरी (जज.गडधचरोली) मतदार क्षे्ातील ग्रामपांचायतीांमध्ये तेंदपूत्ता 

सांिलन ि वििास िामाांमध्ये झालेला गैरव्यिहार 
 

(४०) *  २३८४६   श्री.धमचरािबाबा आ्ाम (अहेरी) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अ ेरी (जि.गडचचरोली) मतरार शे्रत्रातील ाींराराम, आलापल्ली, नागेपल्ली, 
रेवलमरी, व्यींक्रावपेिा, खमनचेरु, रेपनपल्ली, बामली, गरकापेिा या 
ग्रामपींचायतीमध्ये ग्रामपींचायतचे सरपींच/पराचधकारी व कमाचारी याींनी सींगनमत 
करुन सन २०१५ त े२०२० या कालावधीत कोट्यवधी रुपयाींचा गरैव्यव ार 
केल्याचे मा े डडसेंबर, २०२० मध्ये वा त्याररम्यान ननरर्ानास आले आ े,  े खरे 
आ े काय, 
(२)  असल्यास, उपरोक्त ग्रामपींचायतीत तेंरपूत्ता ननववराप्रकक्रया पार पाडताींना 
र्ासनाने िरववलेल्या ठरर्ाननरेर्ाचे पालन न करता ग्रामपींचायतीचे पराचधकारी 
व कीं त्रा्रार याींनी सींगनमत करुन िराववक कीं त्रा्राराला तेंरपूत्ता सींकलनाच े
काम कमी रराने ठरल्याने र्ासनायाया कोट्यवधी रुपयाींयाया म सलूाचे नकुसान 
झाले आ े, े  ी खरे आ े काय, 
(३) तसेच उपरोक्त ग्रामपींचायतीमध्ये रथत े व नालीबाींधकामात करण्यात 
आलेल्या ववकास कामाींमध्ये ग्रामपींचायतचे सरपींच व सचचव याींनी िराववक 
कीं त्रा्रारास कामाचे वा्प केले असनू सरर कामे अत्यींत ननकृष् रिााची 
झाल्याबाबतची तक्रार प्राप्त झालेली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरलाींची र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय व त्यानसुार या 
गरैव्यव ारातील सींबींचधताींवर कारवाई करलेबाबत र्ासनाने कोलती कायावा ी 
केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारले काय आ ेत ? 
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श्री. हसन मशु्रीफ : (१) ना ी,  े खरे ना ी 
(२) ना ी,  े खरे ना ी. 
(३) ना ी,  े खरे ना ी. उपरोक्त ग्रामपींचायतीमध्ये रथत ेव नालीबाींधकाम े ी 
थवतः ग्रामपींचायतीने केलेले असनु ताींत्रत्रक अचधका-यानी त्याींचे मलु्याींकन 
करुनच सरर कामाचे रेयके अरा केललेी आ ेत. 
(४) वरील प्रकरलात कोलत्या ी प्रकारची तक्रार ग्रामपींचायतीला, पींचायत 
सलमतीला ककीं वा जिल् ा पररर्र कायाालयाला प्राप्त झालेली ना ी. 
(५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

----------------- 
 राज्यात िैद्यिीय आस्थापना िायद्याची अांमलबजािणी िरण्याबाबत 

 

(४१) *  २०३९०   अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली 
पिूच), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
श्री.जयिुमार रािल (शश ांदखडेा), श्री.मांगेश चव्हाण (चाळीसगाि), श्रीमती माधुरी 
शमसाळ (पिचती), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), 
श्री.सधचन िल्याणशटे्टी (अक्िलिोट), श्री.सनुनल िाांबळे (पणेु िॅन्टोन् मेंट), 
अॅड.राहुल हढिले (नाशशि पिूच), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), 
अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.राजेश पिार (नायगाांि), श्री.सनुनल प्रभ ू
(हदांडोशी), श्रीमती मांदा म्हा् े (बेलापरू), श्री.सरेुश (राजमूामा) भोळे (जळगाि 
शहर), डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा), श्री.राहूल िुल (दौंड) : सन्माननीय 
सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
  

(१) राज्यातील वदै्यकीय सवेाींयाया प्रमाणलकरलासािी या क्षेत्रातील अपप्रवतृ्तीींना 
आळा घालण्यासािी पररलामकारक िरलाऱ् या वदै्यकीय आथ ापना कायद्याची 
अींमलबिावली ातर राज्यात झालेली असनू अद्याप म ाराषर राज्यात झालेली 
ना ी,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, कोरोना सींक्रमलायाया काळात रुणालाींची मोिया प्रमालात 
र्सवलूक झालेली असनू सरर कायद्याची अींमलबिावली करण्याची ननताींत 
गरि आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
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(३) असल्यास, सरर कायरा लाग ूझाल्यास रवाखाने, रुणालालये, नलसगं  ोम, 
रक्तपेढ्या, रक्त चाचली करलाऱ्या प्रयोगर्ाळा, डायणानोजथ्क लॅब, ड ेकेअर 
से्ं र याींची नोंरली थ ाननक आरोणाय व्यवथ केड ेकरले सलुभ  ोईल,  े  ी खरे 
आ े काय 
(४) असल्यास, राज्यात सरर कायद्याची तात्काळ अींमलबिावली करलेबाबत 
र्ासनाने कोलती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारले काय आ ेत ? 
  
श्री. राजेश टोपे : (१)    ोय,  े खरे आ े.     
(२)  खािगी वदै्यकीय व्यवसायकाींमार्ा त कोरोना रुणालाींची आच ाक र्सवलूक 
 ोऊ नये यासािी ठर. ३०.०४.२०२०, ठर.२१.०५.२०२०, व ठर.३१.०८.२०२०, रोिी 
अचधसचूना िारी करुन वदै्यककय सेवेचे रर ननयींत्रल करण्यात आल े
आ े.  तसेच आरोणाय यींत्रलेमार्ा त चालववण्यात येलाऱ्या रुणालालयातील सवा 
रुणालाींना सवा उपचार मोर्त रेण्यात येत आ ेत. 
(३)  ोय,  े खरे आ े. 
(४) रुणालठ तायाया दृष्ीने म ाराषरात र्शु्रुर्ाग ृ नोंरली ननयम, १९७३ मध्ये 
आवश्यक सधुारला करुन ठर.१४.०१.२०२१ रोिी सधुाररत ननयम २०२० 
अचधसचूीत करण्यात आला आ े. 
(५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

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

राज् यातील खाजगी िैद्यि व् यिसाय िरणाया या डॉक् टसच ि त् याांच् या 
आस् थापनेिर िायचरत नसेसना विमा सांरक्षण ििच शमळण् याबाबत 

  

(४२) *  २१२३३   श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), श्री.चेतन तपेु (हडपसर), 
श्री.चांद्रिाांत (भाऊ) नन ांबाजी पाटील (मकु्ताईनगर), श्री.रईस शखे (शभिांडी 
पिूच) :  सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात र्ासकीय सेवेत कायारत असलेले डॉक् ्सा, नसेस याींचा कोरोनामळेु 
मतृ् य ूझाल् यास त् याींना ५० लाख रुपयाींचे ववमा सींरक्षल कवच िा ीर केलेले आ े 
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परींत ुखािगी वदै्यकीय व् यवसाय करलाऱ्या डॉक् ्सनंा व त् याींया या आथ  ापनेवर 
कायारत नोंरलीकृत नसेसना असे ववमा सींरक्षल कवच िा ीर करण् यात आलेले 
नसल्यामळेु  खािगी वदै्यकीय व् यवसाय करलाऱ्या डॉक् ्सा व त् याींया या 
आथ  ापनेवर कायारत नसेसना ववमा सींरक्षल कवच लमळण् याबाबत ववधानसभा 
सरथय, बल् लारपरू याींनी मा.सावािननक आरोणा य मींत्री याींना ठरनाींक          
४ सप् े्ंबर, २०२० रोिी वा त् यासमुारास लेखी ननवेरन सारर केले आ े,  े खरे 
आ े काय, 
(२) असल्यास, ववमा सींरक्षल रेण्याची योिना कें द्र र्ासनाची असनू ी मुींबई, 
पलेु, िाले, डोंत्रबवली, कल्याल ये ील समुारे ५१५ डॉक््राींयाया कु्ुींत्रबयाींचे अिा 
राज्य र्ासनाने नामींिूर केले असनू मतृ डॉक््राींयाया कु्ुींत्रबयाींना ववमा रक्कम 
रेण्याची मागली ाींडडयन मेडडकल असोलसएर्ने मा. सावािननक  आरोणाय मींत्री  
याींचेकड ेअनेक वेळा केली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, त्यानरु्ींगाने खािगी वदै्यकीय व् यवसाय करलाऱ् या डॉक् ्सनंा व 
नसेसना ववमा सींरक्षल कवच रेण्यास  मतृाींयाया कु्ुींत्रबयाींना ववमा रक्कम 
रेण्याबाबत र्ासनाने कोलती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े,  
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारले काय आ ेत ? 
  
श्री. राजेश टोपे : (१)   ोय  े खरे आ े. 
(२)  े अींर्त: खरे आ े. 
    कें द्र र्ासनायाया प्रधानमींत्री गरीब कल्याल पॅकेि अींतगात कोववड 
रुणालालयामध्ये तसेच कोववड रुणालाींना प्रत्यक्ष सेवा रेला-या र्ासकीय सेवेत 
कायारत डॉक््सा, नसेस ा. कमाचारी व कोववड बाचधत कायाक्षेत्रामध्ये कायारत 
क्षेत्रत्रय आरोणाय कमाचारी याींचा कोरोनामळेु मतृ्य ूझाल्यास त्याींना रु.५० लाख चा 
ववमा सींरक्षल कवच रेण्यात आले आ े. सोबतच या योिनेअींतगात राज्यातील 
ज्या खािगी व्यवसानयक व त्याींयाया आथ ापनेवरील कायारत नसेस याींच े
रुणालालयाची सेवा र्ासनाकडून कोववड सेवेकररता अचधग्रठ त केले असल्यास 
तसेच खािगी रुणालालये कोववड उपचारासािी  नामननरेलर्त केले असल्यास या 
ठिकाली कायारत असललेे डॉक््सा, नसेस व ातर वदै्यकीय सेवा 
परुववलाऱ् या  सवा सींवगांना प्रधानमींत्री गरीब कल्याल पॅकेि अींतगात ववमा 
सींरक्षल लाग ूआ े.   
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    प्रधानमींत्री गरीब कल्याल पॅकेियाया ननकर्ानसुार  राज्य कायाालयास 
प्राप्त व प्रलींत्रबत वदै्यकीय अचधकारी याींयाया अिांची वथतजुथ ती पढुीलप्रमाले :- 
 

      एकूल प्राप्त मान्य प्रलींत्रबत अमान्य 

खािगी  ३० ३ ५ २२ 

र्ासकीय १३ ६ ७ - 
 ४३ ९ १२ २२ 

 
     तसेच उपरोल्लेणखत २२ खािगी वदै्यकीय व्यवसानयकाींचे ववमा 
प्रथतावानसुार त्याींयाया सेवा प्रत्यक्ष कोववड रुणालसेवेर्ी सींबींचधत नसनू, त्याींचे 
सेवा खािगी थवरुपायाया  ोत्या व र्ासनामार्ा त कोववड रुणालसेवेकररता 
अचधग्रठ त केलले्या नव् त्या. तसेच त्याींचे खािगी रुणालालय कोववड 
रुणालसेवेसािी नामननरेलर्त नसल्यामळेु त्याींचे रावे प्रधानमींत्री गरीब कल्याल 
पॅकेि अींतगात लाग ूअसलेल्या अ्ी व र्तीनसुार अमान्य करण्यात आले आ ेत. 
(३)  प्रधानमींत्री गरीब कल्याल पॅकेि अींतगात खािगी वदै्यकीय व्यवसानयकाींना 
५० लाखाच े ववमा सींरक्षल उपलब्ध कग्न रेण्याबाबत ववभागाकडून कें द्र 
र्ासनाकड े पत्रव्यव ार करण्यात आला असनू कें द्र र्ासनाने सरर प्रथताव 
अमान्य केला आ े. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

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

बेलाटी ते पाथरी (जज.सोलापूर) या रस्त्याच ेमुख्यमां्ी ग्रामसडि 
योजनेतून िेलेले िाम ननिृष्ट्ट दजाचच ेझाल्याबाबत 

  

(४३) *  २४३८२   श्री.सभुाष देशमखु (सोलापरू दक्षक्षण) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बेला्ी त ेपा री (जि.सोलापरू) रथता सन २०१९ मध्ये मखु्यमींत्री ग्रामसडक 
योिनेतनू २ को्ी खचूान तयार करण्यात आला असनू सरर ू रथत्याचे काम 
ननकृष् झाले असल्याने कामाची चौकर्ी करुन रथता ररुुथत करण्याची मागली 
लोकप्रनतननधी, रक्षक्षल सोलापरू याींनी मा.ग्रामववकास मींत्री व कायाकारी 
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अलभयींता, मखु्यमींत्री ग्रामसडक योिना, सोलापरू याींना मा े डडसेंबर, २०२० मध्ये 
वा त्याररम्यान ननवेरनाद्वारे केली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सरर मागलीयाया अनरु्ींगाने र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय व 
चौकर्ीच ेननषकर्ा काय आ ेत, 
(३) असल्यास, त्यानसुार सरर ू रथत्याच े काम ननकृष् रिााचे करलाऱ्या 
कीं त्रा्रार व अचधकाऱ्याींवर कारवाई करण्यास  रथता तात्काळ ररुुथत करलेबाबत 
र्ासनाने कोलती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारले काय आ ेत ? 
 

श्री. हसन मशु्रीफ : (१)  ोय,  े खरे आ े.  
(२) व (३) बेला्ी त ेपा री ग्रामा-५४ साखळी क्र.०/०० त े५/९२५ या रथत्याचे 
मिबतुीकरल व डाींबरीकरल करले  े काम ठरनाींक ०३ ऑगथ्, २०१८ रोिी पलुा 
झाले आ े. सररचे काम प्रगतीत असताना, तीन राज्य गलुवत्ता ननररक्षक व 
एक वररषि राज्य गलुवत्ता ननररक्षक याींचेकडून तपासली करण्यात आली  ोती. 
रथत्यायाया गलुवत्तबेाबतचे र्रेे समाधानकारक आ ेत.    
सद्य:जथ तीत कायाकारी अलभयींता, प्र.मीं.ग्रा.स.यो., म ाराषर ग्रामील रथत े
ववकास सींथ ा, सोलापरू याींनी सररयाया रथत्याची पा ली केली असता, N.H.A.I. 
याया प्रगतीत असलेल्या कामातील साठ त्यायाया िड वा तकुीमळेु का ी ठिकाली 
रथत्यावर खड्ड ेपडलेले आ ेत. सींबींचधत िेकेरारास सरर रथत्यायाया रगु्थतीबाबत 
आरेर् ठरलेले असनु िेकेरारामार्ा त रथत्यायाया रेखभाल रगु्थतीचे काम प्रगतीत 
आ े.  
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

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

राज्यात रोगननदान प्रयोगशाळा (पॅथॉलॉजी लॅब) सुरु िरण्याबाबतची 
ननयमािली तयार िरण्याबाबत 

(४४) *  २०४४१   श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूच), श्री.श्रीननिास िनगा 
(पालघर) : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) राज्यात रोगननरान प्रयोगर्ाळा (पॅ ॉलॉिी लॅब) सरुु करण्यासािी थपष् 
ननयमावली नसल्यामळेु मागील का ी मठ न्याींपासनू राज्यभर अनेक अनचधकृत 
रोगननरान प्रयोगर्ाळा सगु् करण्यात आल्या असल्याचे ननरर्ानास आले आ े,  े 
खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, अनेक ठिकाली िमा केलेल्या आणल तपासली केलेल्या 
अ वालाींवर प्रत्यक्ष पा ली न करता अनेक एम.डी. पॅ ॉलॉिीथ् थवाक्षरी करीत 
असल्याचे रेणखल  ननरर्ानास आले आ े,  े  ी  खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, या ननयमावलीत और्धाींयाया रकुानाींमधील र्ामाालसथ् प्रमाले 
पॅ ॉलॉिीथ्ना ी एका ून अचधक ठिकाली काम करण्यास बींरी घालण्यासींबींधी 
ननयम करण्यात येलार आ े काय, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकर्ी करुन अनचधकृत रोग ननरान प्रयोगर्ाळा 
व बेकायरेर्ीर थवाक्षरी व अ वाल ठरलले्या व्यक्तीींवर कारवाई करण्यास  
प्रयोगर्ाळाींसािी ननयमावली तयार करलेबाबत र्ासनाने कोलती कायावा ी केली 
वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारले काय आ ेत? 
  
श्री. अशमत विलासराि देशमखु : (१) ना ी. 
(२) व (३)  ोय, याबाबत म ाराषर वदै्यकीय पररर्रेने ठर.०१.०९.२०१८ याया 
अचधसचूनेव्रारे सवा पॅ ॉलॉिीथ्ना, त्याींयाया स भागाने केलेल्या प्रयोगर्ाळा 
चाचण्याींचे अ वाल (Clinical Lab/Radiological Report) थवाक्षरीत 
करण्यायाया सचूना रेण्यात आलेल्या आ े. 
(४) याबाबत पररर्रेकड े१० तक्रारी प्राप्त झाल्या असनू यापकैी ८ डॉक््राींवर 
कारवाई करण्यात आली आ े. उवााररत २ डॉक््राींची चौकर्ी करण्यात येत आ े. 
       तसेच सावािननक आरोणाय ववभागाने म ाराषर चचककत्सालयीन 
आथ ापना अचधननयम २०१० ऐविी र्शु्ररृ्ा ग ृ नोंरली ननयम १९७३ मध्ये 
सधुारला करण्यात केली आ े आणल त्यामध्ये रोग ननरान प्रयोगर्ाळा 
(पॅ ॉलािी लॅब) समाववष् ना ी.             
(५) ववलींब झाला ना ी. 

----------------- 
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धचले (ता.उरण, जज.रायगड) ग्रामपांचायतीच्या दस्ताऐिजाांमध्ये फेरफार 
िरुन गैरव्यिहार िेल्याबाबत 

  

(४५) *  २३६२१   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), 
श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चचले (ता.उरल, जि.रायगड) ग्रामपींचायतीचे सरपींच, मािी उपसरपींच आणल 
ग्रामसेवक याींनी सींगनमताने ग्रामपींचायतीयाया म त्त्वायाया रथताऐविाींमध्ये 
रे्रर्ार कग्न गरैव्यव ार केला असल्याचे मा े िानेवारी, २०२१ मध्ये वा 
त्याररम्यान ननरर्ानास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरली कोकल ववभागीय आयकु्ताींनी रायगड जिल् ा 
पररर्रेला चौकर्ीच ेआरेर् ठरले आ ेत, े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, सरर आरेर्ानसुार या प्रकरलाची चौकर्ी करण्यात आली आ े 
काय व त्यात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, त्यानसुार सींबींचधत रोर्ीींवर र्ासनाने कोलती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारले काय आ ेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) ना ी,  े खरे ना ी. त ावप, ठर. १५/०२/२०१८ रोिी 
झालेल्या मालसक सभेचे ानतवतृ्त निरचुकीने पलूा करायचे रा ून गेले  ोत ेत े
नींतर पलूा केलेले आ े असे चौकर्ी ररम्यान ननरर्ानास आलेले आ े. 
(२)  ोय,  े खरे आ े. 
(३)  ोय, ग् ववकास अचधकारी, पींचायत सलमती याींच ेमार्ा त चौकर्ी करलेत 
आलेली आ े. अपलूा असलेले ानतवतृ्त नींतर पलूा करलेत आले असल्याचे 
ननरर्ानास आले आ े. 
(४) कारले राखवा नो्ीस रेवनू सींबींचधत ग्रामववकास अचधकारी याींचा खुलासा 
मागववलेत आला आ े. 
(५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

----------------- 
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िैद्यिीय सेिेमध्ये सातत्यपूणच िाम िरणाया या िैद्यिीय अधधिारी याांची 
स्थायी पदािर िायमस्िरूपी ननयुक्ती िरण्याबाबत 

  

(४६) *  २०३९२   अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्रीमती मेघना सािोरे बोडीिर (जजांतरू), श्री.अब ू
आजमी (मानखदूच शशिाजीनगर), श्री.रमेश िोरगाांििर (भाांडूप पजश्चम), 
श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.जयिुमार रािल (शश ांदखेडा), श्री.पराग शाह 
(घाटिोपर पिूच), श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (ननलांगा), श्री.मांगेश चव्हाण 
(चाळीसगाि), श्री.िभैि नाईि (िुडाळ), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), डॉ.बालाजी 
किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सांतोष बाांगर (िळमनरुी), श्री.तान्हाजी मटुिुळे 
(हहांगोली), श्री.सधचन िल्याणशटे्टी (अक्िलिोट), श्रीमती माधुरी शमसाळ 
(पिचती), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्िन 
(सायन-िोळीिाडा), श्री.राम सातपतु े (माळशशरस), श्री.नरेंद्र भोंडिेर (भांडारा), 
श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूच), श्री.बांटी भाांगडडया (धचमरू), श्रीमती मांदा 
म्हा् े(बेलापरू), डॉ.सांजय िुटे (जळगाि जामोद), श्री.राजेश पिार (नायगाांि), 
श्री.किशोर जोरगेिार (चांद्रपरू), श्री.चांद्रिाांत जाधि (िोल्हापरू 
उत्तर) :   सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) वदै्यकीय सेवेमध्ये सातत्यपलूा काम करलाऱ् या राज्यातील सरकारी 
रुणालालयात ४८० वदै्यकीय अचधकारी  े थ ायी पराींवर तात्परुत्या थवरुपात 
(कीं त्रा्ी पध्रती) ननयकु्तीवर असनू वर्ोनवुर् े या रुणालालयाींतील अपघात 
ववभाग, प्रर्ासन को ा्कॉल तसेच कोववड काळात रात्रींठरवस काम कग्न ी 
र्ासनाने कायमथवग्पी सेवेत सामावनू न घेता त्याींना मानधन तत्वावर 
ननयकु्ती रेण्यात येत असनू या डॉक््राींची सेवा अद्यापपयतं कायमथवरुपी 
करण्यात आली ना ी,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सरकारी वदै्यकीय म ाववद्यालये व सींलणानीत रुणालालयाींयाया 
अथ ापनेवरील वदै्यकीय अचधकारी परावर ननयकु्त्या करण्याचा अचधकार 
म ाववद्यालयाींयाया अचधषिाता याींना असनु त्यानसुार या पराींवर ननयकु्त्या 
केल्या िातात,  े  ी खरे आ े काय, 



67 

(३) असल्यास, थ ायी पराींवर ननयकु्त्या करण्यात आल्यानींतर वर्ोनवुर् ेया 
पराचे काम आणल अनभुव आल्यानींतर ी या पराींवर कायमथवरुपी ननयकु्ती  ोत 
नसल्याने या वदै्यकीय अचधका-याींनी वारींवार मा.मखु्यमींत्री, आरोणाय 
मींत्री, वदै्यकीय लर्क्षल मींत्री याींना ननवेरन े रेऊन ी त्याींना र्क्त आश्वासने 
लमळत असनू, अनभुव असनू ी कायमथवरुपी डॉक््राींपेक्षा लमळलारा कमी पगार, 
तसेच अन्य कमाचाऱ् याींप्रमाले या वदै्यकीय अधीका-याींना कोलत ेी भत्त ेव अन्य 
सवलती ठरल्या िात नसल्याने ठरनाींक १ िानेवारी, २०२१ रोिी पासनू पढुील 
आि ठरवस काळया कर्ती लावनू  े डॉक््र काम करलार असनू ठरनाींक          
११ िानेवारी, २०२१ रोिी पासनू  काम बींर आींरोलन करण्याचा ार्ारा या 
डॉक््राींनी ठरला  ोता,  े  ी खरे आ े  काय , 
(४) तसेच, राज्यातील १८ र्ासकीय वदै्यकीय म ाववद्यालयाींमध्ये काम 
करला-या वदै्यकीय अचधका-याींना कायमथवग्पी सेवेत सामावनू घेण्यायाया 
मागलीसािी लातरू ये ील वदै्यकीय म ाववद्यालय अचधकारी सींघ्नेयाया वतीने 
ववलासराव रेर्मखु र्ासकीय वदै्यकीय ववज्ान सींथ ते ठरनाींक ११ िानेवारी, 
२०२१ रोिी वा त्यासमुारास काम बींर आींरोलन करण्यात आले,  े  ी खरे आ े 
काय, 
(५) असल्यास, राज्यातील सरकारी रुणालालयात ४८० वदै्यकीय अधीकारी  े 
थ ायी परावर तात्परुत्या थवरुपात ननयकु्ती केल्यानींतर अनेक वर्ांचा अनभुव 
असताना ी त्याींना आिलमतीस कायमथवरुपी ननयकु्त्या न रेण्याची सवासाधारल 
कारले काय आ ेत तसेच थ ायी पराींवर कायमथवरुपी ननयकु्त्या करण्या 
सींरभाात र्ासनाने कोलती कायवाा ी केली वा करण्यात येत आ े,  
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारले काय आ ेत ?  
  
श्री. अशमत विलासराि देशमखु : (१) अींर्त: खरे आ े. 
(२) वदै्यकीय अचधकारी परावर तात्परुत्या ननयकु्त्या करण्याचा अचधकार 
त्या-त्या वदै्यकीय म ाववद्यालयाचे अचधषिाता याींयाया अध्यक्षतखेालील 
ववभागीय ननवड मींडळास आ ेत. 
(३) अींर्त: खरे आ े. 
(४) खरे आ े. 
(५) तात्परुत्या सेवा ननयलमत करण्याबाबत मा.सवोयाच न्यायालय तसेच 
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मा.उयाच न्यायालयाींनी ववववध प्रकरलाींत पाररत केलेल्या न्यायननलायानसुार 
प्रथ ावपत झालेल्या वधैाननक ननबधंामळेु वदै्यकीय अचधकाऱ्याींना सेवेत 
कायम करण्यासींरभाात अडचली आ ेत. 
(६) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

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