
महाराष्ट्र विधानपररषद 
तिसरे अधधिेशन, २०२१ 
--------------------------------------------- 

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

गरुुिार, ददनाांि २३ डिसेंबर, २०२१ / पौष २, १९४३ (शिे) 
  
(१) उप मखु् यमा्ं ी 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) जलसांपदा ि लाभक्षे् वििास मा्ं ी 
(३) सािवजतनि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मा्ं ी 
(४) िामगार, ग्रामवििास मा्ं ी 
(५) िदै्यिीय शशक्षण, साांस्िृतिि िाये मा्ं ी 
(६) मदहला ि बालवििास मा्ं ी 
(७) मदृ ि जलसांधारण मा्ं ी 
  

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ७७ 
------------------------------------- 

  
नागपूर येथील मेडििल रूग्णालयामध्ये िॅन्सर इन्सन्स्टटयूटच ेबाांधिाम 

िरुन आिश्यि यां्सामुग्री ि तनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 
  

(१) * १०५४० श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.प्रशाांि पररचारि, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.अशभन्सजि 
िांजारी, श्री.अशोि ऊर्व  भाई जगिाप, श्री.राजेश राठोि, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, िॉ.िजाहि शमर्ाव, श्री.जयांि आसगाििर : सन्माननीय िदै्यिीय 
शशक्षण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू येथील मेडिकल रूग्णालयामध्ये तीन वर्ाापवूी प्रस्ताववत कॅन्सर 
इन्सन्स्््यू् च्या बाींधकामास मींजूरी ममळून बाींधकाम झालेले नसनू या 
इन्सन्स्््यू् साठी आवश्यक यींत्रसामगु्रीसाठी रुपये २३.२० को्ीचा ननधी 
दिल्यावरही यींत्र े खरेिी केले गेले नसल्याने नागपरूसह मध्य भारतातील 
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अत्यवस्थ कका रुग्णाींना कालबाहय कोबाल््सह इतर यींत्रावर पपचार ्यावे 
लागत असल्याची बाब माहे ऑगस््, २०२१ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्ानास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर बाींधकामाच्या आवश्यक परवानग्या प्राप्त झाल्यानींतर 
नागपरू महानगर प्रिेर् ववकास (NMRDA) प्राधधकरणाकिून ननवविा 
प्रक्रियेची कायावाही सरुु करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, मेिीकल रूग्णालयाच्या बहुप्रनतक्षीत कॅन्सर इींन्सन्स््यु्  
पभारणीबाबत ्ा्ा कका रोग सींर्ोधन सींस्थेकि ेववनींती करण्यात येत आहे, हे 
ही खरे आहे, काय, 
(४) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने नागपरू मेडिकलमध्ये कॅन्सर इन्सन्स्््यू् च े
बाींधकाम सरुु करुन या इन्सन्स्््यू् साठी आवश्यक ती यींत्रसामगु्री व ननधी 
पपलब्ध करुन िेण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
   
श्री.अशमि विलासराि देशमखु : (१) व (२) हे अींर्त: खरे आहे. 
 कॅन्सर इन्सन्स्््यू् च्या बाींधकामासाठी रुपये ७६.१० को्ीची 
प्रर्ासकीय मान्यता प्रिान करण्यात आलेली असनू कॅन्सर इन्सन्स्््यू्  ्ा्ा 
कका रोग सींर्ोधन सींस्था याींच्या मागािर्ान व सल्ल्याने सिर इमारतीच े
बाींधकाम करण्यात येईल. सिर इमारतीच्या बाींधकामाची प्रक्रिया पणूा 
झाल्यानींतर यींत्र खरेिी करुन स्थावपत करण्यात येईल. 
(३) हे खरे नाही. 
 कॅन्सर इन्सन्स्््यू्  ्ा्ा कका रोग सींर्ोधन सींस्था याींच्याकिून इमारत 
पभारण्यात येत नसनू सींस्थेकिून केवळ मागािर्ान व सल्ला घेण्यात येत 
आहे. 
(४) सिर यींत्रसामगु्रीसाठी रुपये २३.२० को्ी इतका ननधी हाफकीन जीव 
और्ध महामींिळास वगा करण्यात आला आहे. तथावप, बाींधकामाची प्रक्रिया 
पणूा झाल्यानींतर यींत्र खरेिी करुन स्थावपत करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न पद्भवत नाही. 

----------------- 
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राज्यािील सांगणि पररचालिाांना आयटी महामांिळाि 
सामािून घेणेबाबि 

 (२) * १०४१९ श्री.सरेुश धस : सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) गत अथासींकल्पीय अधधवेर्नात राज्यातील समुारे २७,००० सींगणक 
पररचालकाींना आय्ी महामींिळात सामावनू घेण्याच्या प्रश्नावर ववधान पररर्ि 
सभागहृात मागणी करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.ग्रामववकास मींत्री महोियाींनी सींगणक पररचालक सींघ्नेला 
दिनाींक ११ माचा, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास लवकरच प्रश्न सोिववण्याच े
लेखी आश्वासनही दिले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील २७,००० सींगणक पररचालकाींना आय्ी महामींिळात 
सामावनु घेण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.हसन मशु्रीर् : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) होय, हे खरे आहे. यावलकर सममतीच्या मर्फारसी नसुार सींगणक 
पररचालक पिननममाती लवकरात लवकर करण्याबाबत दिनाींक ११ माचा, २०२१ 
रोजीच्या पत्रान्वये सींगणक पररचालक सींघ्नेला कळववण्यात आल े होत.े 
त्यानसुार सींगणक पररचालकाींचा (िा्ा ऑपरे्र) ग्रामपींचायत कमाचारी 
आकृतीबींधामध्ये समावेर् करण्याची बाब र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे. तसेच 
कें द्र र्ासनाकिून सिर योजनेस मिुतवाढ िेण्यात आली असल्याने 
त्याींच्याकि ेननधीची मागणी करण्यात येणार आहे. 
(४) प्रश्न पद्भवत नाही. 

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

राज्यािील रक्ि साठ्याची मादहिी अद्ययािि न ठेिणाऱ्या 
रक्िपेढयाांिर िारिाई िरण्याबाबि 

(३) * ११२४६ िॉ.रणन्सजि पाटील, श्री.अशोि ऊर्व  भाई जगिाप, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.राजेश राठोि, िॉ.िजाहि शमर्ाव, िॉ.सधुीर िाांबे, श्री.अशभन्सजि 
िांजारी, श्री.मोहनराि िदम, श्री.जयांि आसगाििर, श्री.जयांि पाटील : 
सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्य रक्त सींिमण पररर्िेने गरजु रुग्णाींच्या नातवेाईकाींना रक्त िेण्यास 
्ाळा्ाळ करणाऱ्या तसेच त्याींच्याकि े पपलब्ध असलेल्या रक्त साठ्याची 
मादहती अद्ययावत न ठेवणाऱ्या २३४ रक्तपेढयाींवर कारवाई केल्याची घ्ना 
माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्ानास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, कोरोना सींसगाामळेु मुींबई व राज्याच्या इतर भागामध्ये 
ननमााण झालेल्या रक्ताच्या तु् वड्यामळेु ववववध दठकाणी रक्तिान मर्बबरे 
आयोन्सजत करुन जमा केललेे रक्त तसेच रक्तपेढयाींनी गरजू व्यक्तीींना रक् त 
न दिल्याने व त्याींच्या ननयोजनाच्या अभावामळेु राज्यात ६५ हजार ५६७ 
मल्र रक्त वाया गेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रक्तिान मर्बबरे आयोन्सजत करणारे आयोजक हे अनेकिा 
प्रमसध्िीसाठी तसेच स्पधेच्या हेतनेु अनतररक्त रक्त गोळा करुन त्याच्या 
साठवणकूीच े ननयोजन नसल्यामळेु रक्त वाया जात आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, राज्यातील अनेक रक्तपेढयाींनी त्याींच्याकि े असलेल्या 
रक्तासींिभाातील मादहतीची नोंि राज्य रक्तसींिमण पररर्िेकि े करणे 
आवश्यक असताना तसेच त्याींच्याकि े पपलब्ध असलेले रक्त इतर रक्त 
पेढयाींना िेण्याबाबत र्ासनाने सन २०१५ मध्ये ननयम केलेले असताना सधु्िा 
ननयमाची अींमलबजावणी होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन चौकर्ीच्या अनरु्ींगाने 
रक्त िेण्यास ्ाळा्ाळ करणाऱ्या तसेच त्याींच्याकि ेपपलब्ध असलेल्या रक्त 
साठ्याची मादहती अद्ययावत न ठेवणाऱ्या रक्तपेढयाींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोप े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 वतृ्तपत्रात ६५ हजार ५६७ मल्र वाया गेलेल्या रक्ताची आकिवेारी ही 
मागील पाच वर्ाातील आहे. कोववि-१९ काळातील म्हणजे सन २०२० वर्ाात 
एकूण १५.४६ लाख यनुी् (३५० ML प्रती यनुी् / बॅग) एवढे रक्त सींकलन 



5 

करण्यात आले व त्यापकैी २२,०५२ यनुी् सींपणूा रक्त / लालपेर्ी वाया गेले. 
हे वाया जाण्याचे प्रमाण एकूण रक्त सींकलनाच्या फक्त १.४२% एवढे आहे. 
 रक्तास ३५ दिवसाींची आयमुायाािा (shelflife) असत.े कुठलीही 
आपत्ती/ आणीबाणी साींगनू येत नाही. त्यामळेु ननकिीच्या प्रसींगी रुग्णाींच े
प्राण वाचववण्याच्यादृष्ीने सवा रक्तग्ाींचे रक्त पपलब्ध ठेवणे गरजेचे असत.े 
प्रसींगी अल्प प्रमाणात रक्त वाया गेले तरी चालेल, परींत ुरक्तकें द्रामध्ये रक्त 
पपलब्ध असणे गरजेच ेअसत.े 
(३) हे खरे नाही. 
  रक्तिान मर्बीरे ही रक्तकें द्राींच्या गरजेनसुारच आयोन्सजत करण्यात 
येतात. 
(४) राज्यातील सवा रक्तकें द्राींना िैनींदिन रक्तसाठा पपलब्धतचेी नोंि राज्य 
रक्त सींिमण पररर्िेच्या सींकेतस्थळावर करण्याबाबत सचूना दिलेल्या आहेत. 
तसेच राषरीय रक्त सींिमण पररर्िेच्या सन २०१५ मधील मागािर्ाक 
सचूनाींनसुार एका रक्तकें द्रात जािा असलेले रक्त िसुऱ्या गरज असलेल्या 
रक्तकें द्रामध्ये पाठववण्यात येत.े 
(५) रक्त िेण्यास ववर्रे्त: थलेॅमसममया रुग्णाींना रक्त िेण्यास ्ाळा्ाळ 
करणाऱ्या रक्तकें द्राववरुध्ि प्रक्रिया र्लु्काच्या तीनप् िींि आकारण्यात येतो व 
िैनींदिन रक्त साठ्याची मादहती अद्ययावत न करणाऱ्या रक्तकें द्रावर रुपये 
१०००/- प्रनतदिन याप्रमाणे िींि आकारण्यात येतो. 
(६) प्रश्न पद्भवत नाही. 

----------------- 
  
लासूर (िा.गांगापूर, न्सज.औरांगाबाद) स्टेशन येथील प्राथशमि आरोग्य 

िें द्राच ेरुपाांिर ग्रामीण रुग्णालयाि िरण्याबाबि 
  

(४) * १०५७० श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लासरू (ता.गींगापरू, न्सज.औरींगाबाि) स््ेर्न येथील प्राथममक आरोग्य 
कें द्राची स्थापना सन १९६९ मध्ये झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सद्य:न्सस्थतीत पींचिोर्ीतील प्रनत दिवस ८० त े९० खेड्यातील 
रुग्णसींख्या २०० त े २५० असनू प्राथममक आरोग्य कें द्राची इमारत ५० 
वर्ाापवूीची जुनी असल्याने ती मोिकळीस आली असल्याची बाब माहे 
ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्ानास आली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्राथममक आरोग्य कें द्रात वदै्यकीय अधधकाऱ् यासह 
कमाचारी वगा कमी असनू और्धीचा तु् विा असतो, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने लासरू प्राथममक आरोग्य कें द्राच े रुपाींतर 
ग्रामीण रुग्णालयात करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोप े: (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
 प्राथममक आरोग्य कें द्र लासरू स््ेर्न येथील इमारत जुनी 
असल्यामळेु न्सजल्हा पररर्ि सवासाधारण सभेमध्ये प्राथममक आरोग्य कें द्र 
बाींधकामासाठी रुपये ६.०० को्ी रकमेस ननयोजन सममतीमधून ननधी 
पपलब्ध होण्याच्या व मान्यतचे्या अधधन राहून व न्सजल्हा पररर्ि ववत्त 
ववभागाच्या सहमतीने सधुाररत प्रर्ासकीय मान्यता िेण्याचा ठराव मींजूर 
करण्यात आला आहे. 
(३) व (४) अींर्त: खरे आहे. प्राथममक आरोग्य कें द्र लासरू स््ेर्न येथे एकूण 
१८ पिे मींजूर असनू त्यापकैी ३ वदै्यकीय अधधकारी असनू सिर ३ ही पिे 
भरलेली आहेत. पवाररत १५ कमाचाऱ्याींच्या पिाींपकैी १० पिे भरलेली असनू ५ 
पिे ररक्त आहेत. तसेच सिरील ररक्त पिे न्सजल्हा पररर्िेच्या आस्थापनेवरील 
आरोग्य ववभागातील असनू सिर ररक्त पिे भरण्यास ग्रामववकास ववभागाच्या 
दिनाींक १४ जून, २०२१ रोजीच्या र्ासन आिेर्ान्वये मींजूरी ममळाली असनू 
पिभरतीची प्रक्रिया सरुु करण्यात आली आहे. प्राथममक आरोग्य कें द्र लासरू 
स््ेर्न येथे परेुर्ा प्रमाणात और्ींधीचा परुवठा ननयममत केला जातो. 
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 प्राथममक आरोग्य कें द्राचे रुपाींतर ग्रामीण रुग्णालयामध्ये करण्याबाबत 
सिर प्रस्ताव आयकु्त, आरोग्य सेवा याींना प्राप्त झाला होता.सिर 
प्रस्तावामध्ये त्रु् ी असल्यामळेु त्रु् ीींची पतूाता करण्याबाबत पपसींचालक, 
आरोग्य सेवा, औरींगाबाि मींिळ, औरींगाबाि याींना कळववले आहे. 
(५) प्रश्न पद्भवत नाही. 

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

राज्यािील बांजारा समाजाच्या िाांिा िस्त्याांसाठी स्ििां्  
ग्रामपांचायि स्थापन िरण्याबाबि 

  

(५) * १०९७३ श्री.राजेश राठोि, श्री.अशोि ऊर्व  भाई जगिाप, िॉ.िजाहि 
शमर्ाव, िॉ.सधुीर िाांबे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशभन्सजि िांजारी, श्री.जयांि 
आसगाििर, श्री.मोहनराि िदम : ददनाांि १५ डिसेंबर, २०२० रोजी 
सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्याि आलेल्या अिाराांकिि प्रश्नोत्िराांच्या यादी 
क्रमाांि ११ मधील प्रश्न क्रमाांि ५७८० ला ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि 
सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील बींजारा समाजाच्या ताींड्यामध्ये राहणाऱ्या नागररकाींना 
र्ासनाच्या सोयी-सवुवधा पपलब्ध होत नसल्यामळेु ताींिा वस्त्याींसाठी स्वतींत्र 
ग्रामपींचायत ननमााण करण्याबाबत लोकप्रनतननधी याींनी ननवेिन दिल े आहे,    
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लोकप्रनतननधीींच्या पपरोक्त ननवेिनानसुार र्ासनाने महाराषर 
जमीन महसलू अधधननयम, १९६६ च्या कलम ४(१), ववत्त ववभागाचे दिनाींक 
१५ एवप्रल, २०१७ व दिनाींक १० ऑक््ोबर, २०१७ रोजीचे र्ासन पररपत्रकाच्या 
अनरु्ींगाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनरु्ींगाने स्वतींत्र ग्रामपींचायत ननमााण करण्यासाठी कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.हसन मशु्रीर् : (१) होय, हे अींर्त: खरे आहे. सिर ववर्याच्या अनरु्ींगाने 
काही लोकप्रनतननधीींची ननवेिने प्राप्त झाली आहेत. 
(२) व (३) र्ासन ननणाय ि.व्हीपीएम २६०३/प्र.ि.१५४४/ पीं.रा.४ (२२), दिनाींक 
१२ फेब्रवुारी, २००४ मधील सचूना ववचारात घेऊन ग्रामपींचायत स्थापनेकरीता 
भारताच्या सींववधानाच्या अनचु्छेि २४३ च्या खींि (छ) व महाराषर 
ग्रामपींचायत अधधननयम (सन १९५९ चा अधधननयम ३) कलम ४ अन्वये गाव 
जाहीर करण्यात येत.े 
 प्रचमलत तरतिुीींनसुार ग्रामपींचायतीच े ववभाजन/एकबत्रकरण/बत्रर्ींकु 
भागासाठी स्वतींत्र ग्रामपींचायत स्थापन करताना, र्ासन स्तरावर केवळ 
“महसलुी गाव” या घ्काचा ववचार करण्यात येतो, ज्या दठकाणी स्वतींत्र 
ग्रामपींचायत स्थापन करावयाची आहे, त े क्षते्र महाराषर जमीन महसलू 
अधधननयम, १९६६ च्या कलम ४(१) नसुार स्वतींत्र महसलुी गाव म्हणून 
जाहीर झालेले असले पादहजे. आदिवासी क्रकीं वा ताींिा या भागाींसाठी क्रकीं वा िोन 
गावात ३ क्रक.मी. पेक्षा जास्त अींतर असल्यास लोकसींख्या क्रकमान एक हजार 
असणे आवश्यक असनू सवासाधारण भागासाठी लोकसींख्या क्रकमान िोन हजार 
असणे आवश्यक आहे. ग्रामपींचायत आधथाकदृष्या सक्षम असाव्यात या 
पद्देर्ाने क्रकमान लोकसींख्येची ननन्सश्चती करण्यात आलेली आहे. 
 ववत्त ववभागाच्या र्ासन पररपत्रक दिनाींक १५ एवप्रल, २०१७ नसुार 
राज्याच्या ववत्तव्यवस्थेवर पररणाम होईल क्रकीं वा र्ासनावर ववत्तीय भार 
येणार असेल अर्ा प्रकरणात प्रर्ासकीय ववभागाींनी ववत्त ववभागार्ी 
ववचारववननमय करुन तसेच ववत्त ववभागाची पवुासींमती घेऊन कायावाही 
करण्याबाबतच्या सचूना िेण्यात आल्या आहेत. 
 त्यानसुार ग्रामपींचायत ववभाजन/एकबत्रकरण/बत्रर्ींकु भागासाठी स्वतींत्र 
ग्रामपींचायत स्थापन करण्याच्या प्रस्ताींवावर ववत्त ववभागाच्या मान्यतनेे 
कायावाही करण्यात येत.े 
 ग्रामपींचायती/ग्रपु ग्रामपींचायतीमध्ये समाववष् असणाऱ् या सवा महसलुी 
गावाींच्या दठकाणी असलेल्या गावे/वाड्या/वस्त्या/ताींि/ेपाि/े्ोले याींना ववववध 
ववकास कामाींसाठीचा ननधी लोकसींख्येच्या प्रमाणात (Proportionate) 
पपलब्ध करुन िेणेबाबत र्ासन पररपत्रक दिनाींक १० ऑक््ोबर, २०१७ 
ननगाममत करण्यात आल ेआहे. 
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 पपरोक्त र्ासन पररपत्रकातील सचूनानसुार अींमलबजावणी 
करण्याबाबत मखु्य कायाकारी अधधकारी, न्सजल्हा पररर्ि याींना दिनाींक      
०४ नोव्हेंबर, २०२० रोजीच्या र्ासन पत्रान्वये कळववण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न पद्भवत नाही. 

----------------- 
  
राज्याि शसांधदुगुव, उस्मानाबाद, नाशशि, रायगि, सािारा, अमराििी ि 
परभणी येथे शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रुग्णालय स्थापन 

िरण्याबाबि 
  

(६) * १०७०२ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.विक्रम िाळे, श्री.शशशिाांि शश ांदे, 
श्री.अमोल शमटिरी, श्री.सांजय दौंि, श्री.अरुण लाि, श्री.अरुणिािा जगिाप, 
श्री.अतनिेि िटिरे, श्री.नागोराि गाणार, अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.रामदास 
आांबटिर, िॉ.पररणय रु्िे, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.सतिश 
चव्हाण, श्री.अमरनाथ राजरूिर : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात माहे माचा, २०२१ मध्ये झालेल्या अथासींकल्पीय अधधवेर्नात 
मसींधुिगुा, पस्मानाबाि, नामर्क, रायगि, सातारा, अमरावती व परभणी येथ े
र्ासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय स्थापन करण्यास र्ासनाने 
मान्यता दिली असल्याचे ननिर्ानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात र्ासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय कायाान्सन्वत 
करण्याबाबत ननधीची पपलब्धता, जागेची ननवि व इतर ताींबत्रक बाबीींबाबत 
मा.वदै्यकीय मर्क्षण मींत्री याींच्यासमवेत दिनाींक ३० माचा, २०२१ रोजी 
झालेल्या बठैकीत घेतलेल्या ननणायानसुार ववभागाने कोणती कायावाही केली 
आहे याबाबत थोिक्यात व सववस्तर मादहती काय आहे, 
(३) असल्यास, र्ासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालयातील ररक्त 
असलेली पिे अद्याप भरण्यात आली नसनू राज्यातील १८ र्ासकीय 
वदै्यकीय महाववद्यालयातील मर्क्षकाींच्या ३,११४ मींजूर पिाींपकैी १,२०४ पिे 
(४०%) मागील पाच वर्ाापासनू ररक्त आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, भारतीय आयवुवाज्ञान पररर्िेच्या ननकर्ानसुार वदै्यकीय 
महाववद्यालयासाठी ३०० खा्ाींची आवश्यकता असनू परभणी येथे र्ासकीय, 
वदै्यकीय महाववद्यालयास मींजुरी िेण्यास हरकत नाही असे साींगनू ५१० 
कमाचारी पिननममातीचा आराखिा र्ासनास सािर केला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) तसेच, सहयोगी आणण सहाय्यक प्राध्यापकाींना मागील १५ वर्ाापासनू 
कायमस्वरुपी पिोन्नती िेण्यात आली नसल्यामळेु नवीन र्ासकीय वदै्यकीय 
महाववद्यालयासाठी वदै्यकीय मर्क्षकाींची पतुाता करण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनरु्ींगाने राज्यातील वदै्यकीय मर्क्षकाींची ररक्त पिे भरण्याबाबत, कालबध्ि 
पिोन्नती िेण्याबाबत तसेच वदै्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय स्थापन 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशमि विलासराि देशमखु : (१) अींर्त: खरे आहे. 
 मस ींधुिगुा, पस्मानाबाि, नामर्क, अमलबाग (रायगि), सातारा येथे 
र्ासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय स्थापन करण्यास अनिुमे र्ासन ननणाय 
दिनाींक ०८/१२/२०२०, २७/०१/२०२१, ०५/०४/२०२१, ३१/०१/२०१२ अन्वये 
मान्यता दिलेली आहे. तसेच, अमरावती व परभणी येथे र्ासकीय वदै्यकीय 
महाववद्यालय व रुग्णालय स्थापन करण्याबाबत मा.मींत्रीमींिळाच्या 
मान्यतसेाठी प्रस्ताव सािर करण्यात येत आहे. 
(२) मस ींधिुगुा, पस्मानाबाि, नामर्क, रायगि, सातारा येथे ननयोन्सजत वदै्यकीय 
महाववद्यालयाींकरीता राषरीय आयवुवाज्ञान आयोगाच्या मानकानसुार आवश्यक 
जागा पपलब्ध करण्यात आली असनू अमरावती व परभणी याकरीता जागा 
ननन्सश्चतीबाबत आयकु्त, वदै्यकीय मर्क्षण याींचा प्राथममक अहवाल प्राप्त 
झाला आहे. तसेच मसींधुिगुा, रायगि, पस्मानाबाि व सातारा येथ ेपिे ननमााण 
झालेली आहेत. 
(३) सद्य:न्सस्थतीत प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक व सहायक प्राध्यापक 
सींवगाातील एकूण ३,३८१ पिाींपकैी १,५३९ पिे ररक्त आहेत. 



11 

(४) अींर्त: खरे आहे. 
 परभणी येथील र्ासकीय वदै्यकीय महाववद्यालयाकरीता वगा-१ त े
वगा-४ या सींवगााची ५१० पिे नसनू ४४८ पिे ननमााण करण्याबाबत 
मा.मींत्रीमींिळाच्या मान्यतसेाठी प्रस्ताव सािर करण्यात आला आहे. 
(५) नव्याने स्थापन झालेल्या व होणाऱ्या र्ासकीय महाववद्यालयातील ररक्त 
पिे सरळसेवेने भरण्यास र्ासन ननणाय दिनाींक ०९/०८/२०२१ अन्वये मान्यता 
िेण्यात आली असनू अमलबाग, सातारा, मस ींधुिगुा व नींिरुबार या ४ 
महाववद्यालयाकरीता अध्यापकीय पिाबाबत महाराषर लोकसेवा आयोगातफे 
सींस्थाननहाय जादहरात प्रमसध्ि झाली आहे. 
(६) र्ासकीय वदै्यकीय महाववद्यालयातील अध्यापींकाची ररक्त पिे महाराषर 
लोकसेवा आयोगामाफा त सरळसेवेने त्याचप्रमाणे पिोन्नतीने भरण्याची 
कायावाही सरुू आहे. 

----------------- 
  
राज्यािील िोरोना रुग्णाांििून जास्िीच ेदेयिे आिारणाऱ्या खाजगी 

रुग्णालय ि लॅब याांच ेलेखापरीक्षण िरण्याबाबि 
  

(७) * १०५३४ श्री.सदाशशि खोि, श्री.गोवपचांद पिळिर, श्री.विलास पोिनीस, 
श्री.महादेि जानिर, श्री.जयांि आसगाििर, श्री.मोहनराि िदम, श्री.अशोि 
ऊर्व  भाई जगिाप, श्री.अमरनाथ राजूरिर, िॉ.िजाहि शमर्ाव, श्री.राजेश 
राठोि, श्री.अशभन्सजि िांजारी, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.शशशिाांि शश ांदे : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कोरोना रुग्णाींसाठी खाजगी रुग्णालयातील ८० ्क्के खा्ाींवर 
िरननयींत्रणाच ेआिेर् र्ासनाने िेऊनही रुग्णाींकिून अवाजवी िेयके आकारून 
रुग्णाींची लु्  करण्यात येत असल्याची बाब एकल मदहला पनुवासन सममती, 
जन आरोग्य अमभयान आणण महाराषर व जन आरोग्य समन्वय सममतीच्या 
अहवालातनु माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्ानास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मराठवाड्यातील परभणी तसेच अन्य भागातील अनेक 
खाजगी रुग्णालये व पॅथॉलॉजी लॅब याींना र्ासकीय िर ननन्सश्चत करून दिलेले 
असतानाही रुग्णाींची लाखो रूपयाींची आधथाक लु्  केल्याप्रकरणी चौकर्ी 
करण्याबाबतची तिार सामान्सजक कायाकत ेयाींनी माहे ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये 
वा त्यािरम्यान प्रधान सधचव याींच्याकि ेई-मेलव्िारे नोंिववली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सममतीच्या माध्यमातनू राज्यातील ३४ न्सजल्हयाींतील २०५ 
तालकु्याींमध्ये केलेल्या सव्हेक्षणामध्ये समुारे ७५ ्क्के रुग्णाींकिून साधे बेि, 
ऑक्सीजन व व्हेन््ीले्र बेिसाठी जािा िराने आकारणी केल्याचे ननिर्ानास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, र्ासनाचे आिेर् पालन न करता सवासामान्य कोरोनाग्रस्त 
रुग्णाींची लु्  करणाऱ्या खाजगी रुग्णालय व लॅब याींचे लेखापरीक्षण करुन 
जास्तीचे िेयके आकारणाऱ्या रुग्णालय व लॅबवर कारवाई करण्याबाबत तसेच, 
रुग्णाींना त्याींच्या अनतररक्त िेयकाची रक्कम परत ममळण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोप े: (१) हे खरे आहे. 
 मा.मींत्री, सावाजननक आरोग्य व कु्ुींब कल्याण ववभाग याींच्या 
अध्यक्षतखेाली दिनाींक १२ ऑक््ोबर, २०२१ रोजी झालेल्या बठैकीमध्ये 
कोरोना एकल मदहला पनुवासन सममती व जन आरोग्य अमभयान याींच्या 
प्रनतननधीींनी सवेक्षण करून तयार केलेल्या अहवालामध्ये असलेली ही मादहती 
स्पष् केली. 
(२) अनतररक्त बबलाींसींिभाात मोघम तिारी प्राप्त आहेत. तथावप, ववमर्ष् 
तिारीचा माहे ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये वा त्यािरम्यान अ.म.ुस. (सा.आ.) 
याींच्याकि ेई-मेल प्राप्त नाही. 
(३) मा.मींत्री, सावाजननक आरोग्य व कु्ुींब कल्याण ववभाग याींच्या 
अध्यक्षतखेाली दिनाींक १२ ऑक््ोबर, २०२१ रोजी झालेल्या बठैकीमध्ये 
कोरोना एकल मदहला पनुवासन सममती व जन आरोग्य अमभयान याींच्या 
प्रनतननधीींनी सािर केलले्या सािरीकरणामध्ये ही मादहती िेण्यात आली. 
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(४) र्ासनाने खाजगी रुग्णालयाींमध्ये कोववि पपचाराचे िरननयींत्रण 
करण्यासाठी ननगाममत केलेल्या अधधसचूनाींची अींमलबजावणीसाठी राज्य 
स्तरावर सक्षम प्राधधकारी म्हणून प्राधधकृत केलेल्या मखु्य कायाकारी 
अधधकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसाय्ी याींनी कोरोना एकल मदहला पनुवासन 
सममती व जन आरोग्य अमभयान याींच्याकिून प्राप्त ४०० तिारीींची िखल 
घेऊन त्यासींिभाात बबलाींचे लेखापरीक्षण करुन जास्तीचे िेयके आकारणाऱ्या 
रुग्णालय व लॅबवर कारवाई करण्याबाबत तसेच रुग्णाींना त्याींच्या अनतररक्त 
िेयकाची रक्कम परत ममळण्याबाबत आवश्यक कायावाही होण्यासाठी सींबींधधत 
न्सजल्हाधधकारी / महानगरपामलका आयकु्त याींना पत्राद्वारे कळववले आहे.  
(५) प्रश्न पद्भवत नाही. 

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

साांगली न्सजल््यािील बाांधिाम िामगाराांच्या विविध मागण्या 
 प्रलांबबि असल्याबाबि 

  

(८) * १०४४५ श्री.गोवपचांद पिळिर, श्री.सदाशशि खोि : सन्माननीय िामगार 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राषरीय बहुजन कामगार महासींघ (ता.वाळवा, न्सज.साींगली) याींनी साींगली 
न्सजल््यातील बाींधकाम कामगाराींच्या ववववध मागण्या प्रलींबबत असल्याच े
ननवेिन सहाय्यक कामगार आयकु्त, साींगली याींना दिनाींक १२ ऑक््ोबर, 
२०२१ रोजी वा त्यासमुारास दिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व सिर ननवेिनाच्या अनरु्ींगाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीर् : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सहाय्यक कामगार आयकु्त, साींगली कायाालयामाफा त ऑनलाईन 
प्रणालीद्वारे ववववध लाभाींच्या अजााचा ननप्ारा करण्यात आलेला आहे. तसेच 
न्सजल््यातील बाींधकाम कामगाराींची नवीन नोंिणी व नतुनीकरणाची प्रकरणे 
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दिनाींक ३१/१०/२०२१ पवूी पणूापणे ननकाली काढण्यात आलेली आहे.     
कोववि-१९ ववर्ाणू प्रािभुााव कालावधीत मा.मखु्यमींत्री याींनी दिनाींक 
२२/०४/२०२१ रोजी रुपये १५००/- एवढे अथासहाय्य िेण्याची घोर्णा केली 
होती. त्याअन्वये साींगली न्सजल््यातील २७,१९६ एवढया नोंिीत सिीय 
(न्सजवीत) बाींधकाम कामगाराींना रुपये १५००/- एवढे अथासहाय्य थे् त्याींच्या 
बँक खात्यात जमा करण्यात आलेले आहे. तसेच सींबींधधत कामगाराींना सरुक्षा 
सींच व अत्यावश्यक सींचामधील सवा सादहत्य ममळाले असनू त्याींच्या 
यापवूीच्या ननवेिनाबाबत कोणतीही तिार नसल्याचे राषरीय बहुजन कामगार 
महासींघ, साींगली याींनी दिनाींक ०२/१२/२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये सहाय्यक 
कामगार आयकु्त, साींगली याींना कळववले आहे. 
(३) हे खरे नाही.  

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

िोंबबिली (न्सज.ठाणे) औद्योधगि पररसरािील िां पन्याांमध्ये आग 
प्रतिबांधि ि सुरक्षक्षििेच्या उपाययोजना िरण्याबाबि 

  

(९) * १०८०४ श्री.रवि ांद्र र्ाटि : सन्माननीय िामगार मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) िोंबबवली (न्सज.ठाणे) औद्योधगक पररसरातील चैतन्य इींन्सजननअरीींग 
रासायननक कीं पनीला भीर्ण आग लागनू ववत्तहानी झाल्याचे माहे सप् े्ंबर, 
२०२१ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कीं पनीला आग लागण्याची कारणे काय आहेत, कीं पनीच े
स्रक्चरल ऑिी् करण्यात आले आहे काय, कीं पनीने आगीपासनू बचाव 
करण्याच्यादृष्ीने कोणत्या पपाययोजना केल्या आहेत, 
(३) असल्यास, िोंबबवली औद्योधगक पररसरातील कीं पनीमध्ये आग प्रनतबींधक 
व सरुक्षक्षततचे्या पपाययोजना करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधी व 
कीं पनीतील कामगाराींनी र्ासनाकि ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.हसन मशु्रीर् : (१) होय, हे खरे आहे. 
 िोंबबवली (न्सज.ठाणे) औद्योधगक पररसरातील चैतन्य इींन्सजननयसा, 
प्लॉ् नीं. िी-२१, फेज-२ या कारखान्यात इींन्सजननयरीींग फेबब्रकेर्नचे काम 
करण्यात येत.े सिर कारखान्यात दिनाींक २६/०९/२०२१ रोजी स्िॅप 
साठववलेल्या भागात धातचूी बर असलेल्या गोणीला क्रकरकोळ आग 
लागण्याची घ्ना घिली.  
 आग लागल्याचे ननिर्ानास आल्यानींतर आस्थापनेमधील पपन्सस्थत 
कामगाराींनी अन्सग्नर्मन नळकाींि े व वाळूच्या सहाय्याने आग ववझवली. 
आगीचे स्वरुप क्रकरकोळ असल्याने सिर घ्नेत कोणत्याही स्वरुपाची 
ववत्तहानी झालेली नाही. 
(२) व (३) पद्योग ववभागाकिून प्राप्त मादहतीनसुार कल्याण-िोंबबवली 
महानगरपामलका अन्सग्नर्मन सेवा याींनी सिर आग इलेक्रीक र्ॉ ा् सक्रका ्मळेु 
लागली असल्याचे नमिू केले आहे. 
 स्रक्चरल ऑडि्बाबत मादहती पपलब्ध नाही. तथावप, सिर 
कारखान्यास कल्याण-िोंबबवली महानगरपामलकेकिून बाींधकाम पणूात्वाचा 
िाखला िेण्यात आलेला आहे. तसेच सिर कीं पनीत आगीपासनू बचाव 
करण्याच्यादृष्ीने अन्सग्नरोधक यींत्र ेबसववण्यात आली आहेत. 
 िोंबबवली औद्योधगक पररसरातील कीं पनीमध्ये आग प्रनतबींधक व 
सरुक्षक्षततचे्या पपाययोजना करण्याच्या अनरु्ींगाने स्थाननक लोकप्रनतननधी 
याींची ननवेिने प्राप्त झाली नसल्याचे नमिू करण्यात आले आहे. 
(४) व (५) प्रश्न पद्भवत नाही. 

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

शसरोंचा (न्सज.गिधचरोली) िालुक्यािील विद्यार्थयाांच्या ऑनलाईन 
शशक्षणासाठी बीएसएनएलची सेिा उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

  

(१०) * ११०६१ श्री.अशभन्सजि िांजारी, श्री.अशोि ऊर्व  भाई जगिाप, श्री.राजेश 
राठोि, श्री.अमरनाथ राजूरिर, िॉ.िजाहि शमर्ाव, श्री.जयांि आसगाििर, 
श्री.मोहनराि िदम, िॉ.सधुीर िाांबे : सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 



16 

(१) मसरोंचा (न्सज.गिधचरोली) तालकु्यातील ४२ ग्रामपींचायती अींतगात येणाऱ्या 
१४८ गावाींपकैी १३६ गावाींत बीएसएनएलची सेवा नसल्याने ववद्यार्थयाांना 
ऑनलाईन मर्क्षणासाठी अिचणीींना सामोरे जावे लागत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन ववद्यार्थयाांच्या 
ऑनलाईन मर्क्षणासाठी मसरोंचा तालकु्यातील पवाररत गावात बीएसएनएलची 
सेवा िेण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीर् : (१) खरे नाही. 
(२) भारतने्द्वारे ने् कनेक््ीव्ही्ी जोिण्याचे काम सरुू आहे. 
(३) प्रश्न पद्भवत नाही. 

----------------- 
  
गोदािरी खोऱ् याच्या एिान्सत्मि जल आराखड्यानूसार पन्सश्चम िादहनी 

नद्याांच ेपाणी दषु्ट्िाळग्रस्ि मराठिाड्यािील गोदािरी खोऱ् याि 
िळविण्याबाबि 

  

(११) * १०६१४ श्री.अांबादास दानिे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ६३४५ ला ददनाांि 
८ माचव, २०२१ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोिावरी खोऱ् याचा एकान्सत्मक जल आराखिा मींजूर करुन पन्सश्चम वादहनी 
नद्याींचे अरबी समदु्रात वाहून जाणारे १६८ ्ीएमसी पाणी िषुकाळग्रस्त 
मराठवाड्यातील गोिावरी खोऱ् यात वळववण्याचा ननणाय तत्कामलन 
मखु्यमींत्रयाींच्या अध्यक्षतखेाली दिनाींक ३० नोव्हेंबर, २०१७ रोजी घेतला होता,   
हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, प्रवाही वळण योजना, पार-गोिावरी पपसा जोि योजना ि. ३ 
व ४ िमणगींगा–एकिरे-गोिावरी आणण िमणगींगा–वतैरणा-गोिावरी निी जोि 
प्रकल्पाच्या माध्यमातनू हे पाणी मराठवाड्यात वळववण्यात येणार होत,े हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, सिर १६८ द्एमसी पाणी गोिावरी खोऱ्यात वळववण्याच्या 
ननणायास चार वर् ेहोऊनही जलसींपिा ववभागाने ३० प्रवाही वळण योजनेपकैी 
२४ प्रवाही वळण योजना नामर्क न्सजल््यातील व पवाररत योजना नगर 
न्सजल््यातल्या असनू, नामर्क न्सजल््यातल्या २४ पकैी १४ प्रवाही वळण 
योजना पणूा झालेल्या असतानाही त्याद्वारे फक्त एक द्एमसी पाणी 
गोिावरी खोऱ् यात वळववण्यात येणार असल्यासींिभाात लोकप्रनतननधी याींनी 
मा.जलसींपिा मींत्री याींना दिनाींक २५ जून, २०२१ रोजी पत्रव्यवहार केला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पदहल्या ्प्प्यातील २१.१७ द्एमसी पाणी गोिावरी खोऱ् यात 
वळववण्याबाबत र्ासनाचे ननयोजन काय आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयांि पाटील : (१) अींर्त: खरे आहे. 
 दिनाींक ३० नोव्हेंबर, २०१७ रोजी तत्कामलन मखु्यमींत्रयाींच्या 
अध्यक्षतखेाली सींपन्न झालेल्या राज्य जलपररर्िेच्या चौर्थया बठैकीत 
गोिावरी खोरे एकान्सत्मक जलआराखड्यास मान्यता प्रिान करण्यात आली. 
सिर आराखड्यात पन्सश्चम वादहनी नद्याींचे ११५ द्एमसी पाणी गोिावरी 
खोऱ्यात वळववण्याची तरतिू करण्यात आलेली आहे. तद्नींतर दिनाींक 
१९/०९/२०१९ चे सधुाररत र्ासन ननणायान्वये िषुकाळग्रस्त मराठवाड्यासाठी 
पन्सश्चम वादहनी नद्याींच े१६८ द्एमसी पाणी गोिावरी खोऱ्यात वळववण्याचा 
ननणाय र्ासनाने घेतला आहे. 
(२) होय, खरे आहे.  
 दिनाींक १९/०९/२०१९ च े सधुाररत र्ासन ननणायान्वये िषुकाळग्रस्त 
मराठवाड्यासाठी पन्सश्चम वादहनी नद्याींचे १६८ द्एमसी पाणी गोिावरी 
खोऱ्यात वळववण्याचा ननणाय र्ासनाने घेतला आहे. त्यामध्ये सिर योजनाींचा 
समावेर् आहे. 
(३) होय. 
(४) गोिावरी खोऱ् यात पाणी वळववणेसाठी एकूण ३० प्रवाही वळण योजना 
प्रस्ताववत आहेत. त्यापकैी १४ प्रवाही वळण योजना पणूा होवनू पन्सश्चम 
वादहनी नद्याींच े पाणलो् क्षेत्रातनू १.०७ अ.घ.फु. पाणी गोिावरी खोऱ् यात 
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वळववण्यात आले आहे. अन्य ५ प्रवाही वळण योजना बाींधकामाधीन असनू 
११ प्रवाही वळण योजना भववषयकालीन आहेत. याद्वारे ६.३३ अ.घ.फू. पाणी 
वळववण्यात येईल. 
 गोिावरी खोऱ्यात पाणी पपलब्ध करुन िेण्यासाठी िमणगींगा-एकिरे-
गोिावरी (वाघाि धरण) व िमणगींगा-वतैरणा-गोिावरी या निीजोि योजनाींचे 
सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच ेकाम राषरीय जलववकास अमभकरण 
(NWDA) याींच्या किून प्रगतीत आहेत. सिर योजनाींद्वारे अनिुमे       
५.०५ अ.घ.फु. व ७.१३ अ.घ.फु. पाणी वळववणे प्रस्ताववत आहे.  
 पार-गोिावरी पपसा जोि योजना ि. ३ व ४ या योजनेची अींिाजपत्रके 
महामींिळाचे पत्र दिनाींक ३०/०७/२०२१ अन्वये मलु्यापाणास्तव राज्य ताींबत्रक 
सल्लागार सममती, नामर्क याींना सािर करण्यात आलेले आहेत. तद्नींतर 
म.ज.नन.प्रा. अधधननयम, २००५ मधील कलम ११(च) अींतगात मान्यतसे्तव 
सािर करण्यात येतील. पपरोक्त िोन्ही मान्यता प्राप्त झालेनींतर सिर 
योजनेस राज्याच्या आथोपायाची न्सस्थती व मा.राज्यपाल महोियाींच े ननिेर् 
यानसुार प्रर्ासकीय मान्यता िेणे र्क्य आहे. सिर योजनेद्वारे        
२.५९ अ.घ.फु. पाणी वळववणे प्रस्ताववत आहे. 
(५) प्रश्न पद्भवत नाही. 

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

आनांदिन (िा.िरोरा, न्सज.चांद्रपूर) येथील महारोगी सेिा सशमिी या 
सांस्थेच्या थिीि अनुदानाबाबि 

  

(१२) * ११११७ श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आनींिवन (ता.वरोरा, न्सज.चींद्रपरू) येथील िॉ.बाबा आम्े सींस्थावपत 
महारोगी सेवा सममती, या सींस्थेला ननवासी कुषठरूग्णाींसाठी रुग्णालय पपचार 
(PHD) तत्वाींतगात प्रनतरूग्ण प्रनतमाह रूपये २२००/- आणण पनुवासन (LCS) 
तत्वाींतगात प्रनतरुग्ण प्रनतमाह रूपये २०००/- एवढे अनिुान भरती असलले्या 
कुषठरूग्णाींच्या सींख्येनसुार दिले जात,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिर अनिुान सींस्थेने खचा केल्यानींतर परररक्षणाथा खचााच्या 
८० ्क्के या प्रमाणात परतफेि स्वरुपात सींस्थलेा दिल ेजात,े हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, महारोगी सेवा सममतीचे समुारे रुपये साि े पाच को्ी एवढे 
अनिुान थकीत असल्यामळेु सींस्थेला कुषठरूग्णाींचे पपचार व पनुवासन करणे 
अवघि जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने महारोगी सेवा सममतीचे थकीत अनिुान 
ववनाववलींब अिा करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोप े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) अींर्त: खरे आहे. 
 महारोगी सेवा सममती, वरोरा, न्सज.चींद्रपरू या स्वयींसेवी सींस्थचे े
रुग्णालयीन व पनुवासन तत्वावरील सध्या एकूण अनिुान रक्कम रुपये 
२,९१,०८,०००/- थकीत आहे. 
 अ) रुग्णालयीन तत्वावरील र्ासन ननणाय ि. कुननका 
२०२०/प्र.ि.५२२/आरोग्य-५, दिनाींक २७/०९/२०२१ अन्वये (जानेवारी २०२० त े
सप् े्ंबर, २०२०) रक्कम रुपये १,१८,८०,०००/- सन २०२१-२२ च्या मींजूर 
अनिुानातनू ववतरीत करण्यात आले आहे. 
  आ) पनुवासन तत्वावरील र्ासन ननणाय ि. कुननका 
२०२०/प्र.ि.५०६/आरोग्य-५, दिनाींक २०/१०/२०२१ अन्वये (ऑक््ोबर २०१९ त े
सप् े्ंबर, २०२०) रक्कम रुपये १,४४,००,०००/- सन २०२१-२२ च्या मींजूर 
अनिुानातनू ववतरीत करण्यात आले आहे. 
(४) महारोगी सेवा सममती, वरोरा या सींस्थेकिून ववहीत कालावधीचे 
पपयोधगता प्रमाणपत्र सािर न केल्याने ननधी ववतरण प्रस्ताव अपणूा 
असल्याने मान्यतसेाठी ववलींब होत आहे. या अनरु्ींगाने त्रु् ीची पतूाता 
करण्याबाबत क्षबेत्रय कायाालयाकि ेर्ासनस्तरावरुन पत्रव्यवहार सरुु आहे.  
(५) प्रश्न पद्भवत नाही. 

----------------- 
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राज्य मदहला आयोगािर अध्यक्ष ि सदस्य याांची  
तनयुक्िी िरण्याबाबि 

  

(१३) * ११०८७ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊर्व  भाई धगरिर, िॉ.पररणय 
रु्िे, श्री.सरेुश धस, श्री.प्रसाद लाि, श्री.गोवपचांद पिळिर, श्री.तनलय नाईि, 
श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेशदादा पाटील, अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.चांदभूाई 
पटेल : सन्माननीय मदहला ि बालवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्य मदहला आयोगाचे अध्यक्षपि दिनाींक ४ फेब्रवुारी, २०२० पासनू 
ररक्त असनू मा.पच्च न्यायालयाने दिनाींक ५ फेब्रवुारी, २०२० पयांत अध्यक्ष 
आणण सिस्य पिे भरण्याच ेननिेर् राज्य र्ासनाला दिले आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, राज्यात मदहलाींवरील अत्याचार, बलात्कार, लैंधगक छळ व 
घरगतुी दहींसाचार यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील मदहलाींना िाि मागण्यासाठी पपलब्ध असलेल्या 
महत्वपणूा मदहला आयोगाचे काम र्ासनाच्या िलुाक्षामळेु बींि झाल्याने 
मदहलाींमध्ये असींतोर्ाची आणण असरुक्षक्षततचेी भावना ननमााण झाली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, र्ासनाने सवोच्च प्राधान्याने राज्य मदहला आयोगावरील 
ररक्त पिाींच्या नेमणूका कराव्यात अर्ी मागणी ववधानपररर्ि ववरोधी पक्षनेत े
याींनी त्याींच्या दिनाींक १४ सप् े्ंबर, २०२१ रोजीच्या पत्राव्िारे र्ासनास केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने राज्य मदहला आयोगावरील ररक्त पिे 
भरण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅि. यशोमिी ठािूर (सोनािणे) : (१) अींर्त: खरे आहे. 
 श्रीमती रुपाली ननलेर् चाकणकर याींची ननयकु्ती महाराषर राज्य 
मदहला आयोगाच्या अध्यक्षपिी दिनाींक २०/१०/२०२१ रोजीच्या अधधसचूनेव्िारे 
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तीन वर्ााच्या कालावधीसाठी करण्यात आली आहे. तसेच मा.पच्च न्यायालय, 
मुींबई येथे िाखल जनदहत याधचका ि.२१९/२०१३ (श्री.ववहार िवेु ववरुध्ि 
महाराषर र्ासन व इतर) मधील दिनाींक २२/०१/२०२० व दिनाींक ०५/०२/२०२० 
रोजीच्या आिेर्ान्वये तसेच महाराषर राज्य मदहला आयोग अधधननयम, 
१९९३ मधील कलम ३ मधील पप-कलम(२) नसुार महाराषर राज्य मदहला 
आयोगावरील सहा अर्ासकीय सिस्याींची ननयकु्ती करण्याची बाब र्ासनाच्या 
ववचाराधीन आहे. 
(२) नाही.  
(३) नाही.  
(४) होय. 
(५) श्रीमती रुपाली ननलेर् चाकणकर याींची ननयकु्ती महाराषर राज्य मदहला 
आयोगाच्या अध्यक्षपिी दिनाींक २०/१०/२०२१ रोजीच्या अधधसचूनेव्िारे तीन 
वर्ााच्या कालावधीसाठी करण्यात आली आहे. तसेच महाराषर राज्य मदहला 
आयोगावरील सहा अर्ासकीय सिस्याींची ननयकु्ती करण्याची बाब र्ासनाच्या 
ववचाराधीन आहे. 
(६) प्रश्न पद्भवत नाही. 

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

राज्याि “शमशन िात्सल्य” योजनेच्या अांमलबजािणीबाबि 
  

(१४) * १०४३२ श्री.विजय ऊर्व  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.रामतनिास शसांह, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.प्रशाांि पररचारि, 
श्री.जयांि आसगाििर, श्री.मोहनराि िदम, श्री.अशोि ऊर्व  भाई जगिाप, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, िॉ.िजाहि शमर्ाव, श्री.राजेश राठोि, श्री.अशभन्सजि 
िांजारी, श्री.प्रसाद लाि : सन्माननीय मदहला ि बालवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोरोनामळेु आई-वडिलाींचे ननधन होऊन अनाथ झालेल्या बालकाींना 
आधथाक व र्कै्षणणक अिचण ननमााण झाल्याच े माहे मे, २०२१ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिर्ानास आले असनू कु्ुींबातील कत्याा परुुर्ाच े ननधन होऊन 
एकल क्रकीं वा ववधवा झालेल्या मदहलाींना मित करण्यासाठी व त्याींच्या 
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पपन्सजववकेसाठी ववववध स्वरुपातील योजनाींमध्ये सहभागी करुन घेत 
अथासहाय्य ममळवनू िेण्याचा प्रयत्न “ममर्न वात्सल्य” च्या माध्यमातनू 
करण्यात यावे असे र्ासनाचे ननिेर् असल्याचे ननिर्ानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील वामर्म न्सजल््यासह इतर न्सजल््यातील अनेक 
तालकु्याींमध्ये ववर्रे्तः ग्रामीण भागात “ममर्न वात्सल्य” योजनेची २१ दिवस 
होऊनही अींमलबजावणी झाली नसल्याच ेदिनाींक १५ सप् े्ंबर, २०२१ रोजी वा 
त्यासमुारास ननिर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने ग्रामीण भागात “ममर्न वात्सल्य” 
योजनेची अींमलबजावणी करण्याबाबत तसेच, अनाथ मलुाींच्या पढुील 
आयषुयाबाबत योजना आखून त्याींचे आधथाक व र्कै्षणणक प्रश्न 
सोिववण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅि. यशोमिी ठािूर (सोनािणे) : (१) होय. हे खरे आहे. 
 र्ासन आपल्या िारी या सींकल्पनेनसुार “ममर्न वात्सल्य” योजनेची 
राज्यात मदहला व बालववकास ववभाग, र्ासन ननणाय िमाींक- अनाथ -
२०२१/प्र.ि.४९/का.०३ दिनाींक २७/०८/२०२१ अन्वये कायाान्सन्वत करण्यात आली 
आहे. 
(२) अींर्त: खरे आहे. 
  “ममर्न वात्सल्य” ही योजना राज्यात दिनाींक २७/०८/२०२१ रोजीच्या 
र्ासन ननणायान्वये कायाान्सन्वत करण्यात आली. सिर योजनेच्या 
अींमलबजावणीसाठी र्ासन ननणायातील तरतिुीनसुार न्सजल्हाननहाय प्रत्येक 
तालकु्यात सममती गठीत करण्याबाबत माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये कायावाही 
सरुु होती. 
(३) अनाथ मलुाींच्या पढुील आयषुयाबाबत योजना आखून त्याींचे आधथाक 
र्कै्षणणक प्रश्न सोिववण्यासाठी पढुीलप्रमाणे कायावाही करण्यात येत आहे - 
 १. बाल सींगोपन योजनेंतगात बालकाींचे सींगोपन करणाऱ् या पालकाींना 
प्रनत बालक रुपये ११००/- प्रमाणे अनिुान िेण्यात येत.े 
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 २. कोववि ववर्ाणूच्या प्रािभुाावामळेु िोन्ही पालक गमावलेल्या अनाथ 
बालकाींच्या नावे एकरकमी रुपये ५.०० लक्ष इतकी रक्कम मिुत ठेव म्हणून 
जमा करण्यात आली आहे. 
 ३. “ PM Cares for Children Scheme” माफा त कोववि 
ववर्ाणुच्या प्रािभुाावामळेु िोन्ही पालक गमावलेल्या अनाथ बालकाींना त्याींच्या 
मर्क्षण व आरोग्यासाठी वयाींच्या १८ व्या वर्ाापासनू २३ वर्ाापयांत ववद्या 
वेतन आणण वयाच्या २३ व्या वर्ी एकरकमी रुपये १०.०० लक्ष रुपयाचा लाभ 
िेवनू स्वयींपणूा अन्सस्तत्वासाठी ससुज्ज करणे आहे. 

४. मा.सवोच्य न्यायालयाकि ेजमा रुपये २५.५३ को्ी इतकी रक्कम 
राज्याच्या बाल न्याय ननधीमध्ये पपलब्ध करुन िेण्यात आली आहे. सिर 
रकमेचा ववननयोग कोववि-१९ मळेु एक वा िोन्ही पालक गमावलेल्या 
बालकाींच्या र्कै्षणणक खचाासाठी वापरण्यास मान्यता िेण्यात आलेली असनू 
आधथाक सहाय्याची कमाल मयाािा रुपये १०,०००/- इतकी असेल व त ेएका 
बालकास एकच वेळ िेता येईल. 
(४) प्रश्न पद्भवत नाही. 

----------------- 
  
मेळघाटसह (न्सज.अमराििी) आददिासी भागामध्ये िुपोषणामुळे गरोदर 

न्सस््या ि लहान मुलाांचा मतृ्यू होि असल्याबाबि 
  

(१५) * १०४०१ िॉ.(श्रीमिी) मतनषा िायांदे, श्री.जयांि आसगाििर : 
सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मा.पच्च न्यायालयाने आदिवासी भागातील एकाही मलुाचा कुपोर्णामळेु 
मतृ्यू ू़ झाल्यास सावाजननक आरोग्य ववभागाच्या प्रधान सधचवाींना जबाबिार 
धरुन सवा आदिवासी ववभागात गरोिर न्सस्त्रयाींची आणण मलुाींची काळजी 
घेण्यासाठी स्त्रीरोगतज्ञ आणण आहारतज्ञाींची ननयकु्ती करा तसेच मेळघा् 
पररसरात अद्ययावत रुग्णालय बाींधण्याचे आिेर् राज्य र्ासनाला दिल े
असल्याचे माहे ऑगस््, २०२१ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्ानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मेळघा्सह (न्सज.अमरावती) आदिवासी भागामध्ये कुपोर्णामळेु 
१४ बालकाींचा व एका गभावती मदहलेचा मतृ्य ूझाल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, 
२०२१ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्ानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने मेळघा्सह आदिवासी भागामध्ये 
कुपोर्णामळेु होणाऱ् या मतृ्यचूे प्रमाण कमी करण्याच्यादृष्ीने सिर आिेर्ाची 
अींमलबजावणी करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोप े: (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 नवसींजीवनी अहवालानसुार मेळघा् कायाक्षेत्रात माहे सप् े्ंबर, २०२१ 
मध्ये २९ बालमतृ्य ू झालेले आहेत. मेळघा् कायाक्षेत्रातील बालमतृ्य ू हे 
कुपोर्णामळेु झालेले नसनू इतर वदै्यकीय कारणाींमळेु झालेले आहेत. तसेच 
माता मतृ्य ूअहवालानसुार माहे सप् े्ंबर, २०२१ िरम्यान मेळघा् कायाक्षते्रात 
एकही माता मतृ्य ूझालेला नाही. 
(३) यासींिभाात राज्य र्ासनामाफा त पढुीलप्रमाणे पपाययोजना करण्यात 
आलेल्या आहेत :-  

i) मळेघा् कायाक्षते्रातील पपन्सजल्हा व ग्रामीण रुग्णालयाींमध्ये 
ननयममत व कीं त्रा्ी ववर्रे्ज्ञ, पोर्ण पनुवासन कें द्र (एन.आर.सी.) येथ े
आहारतज्ञ पपलब्ध करुन िेण्यात आलेले आहेत. 
 ii) पपसींचालक, अकोला मींिळ याींच्या स्तरावरुन मेळघा् 
कायाक्षेत्रामध्ये प्राथममक आरोग्य कें द्र स्तरावर माता व बालकाींची तपासणी 
करीता अकोला मींिळातील स्त्रीरोगतज्ञ व बालरोगतज्ञ याींना १५ दिवसाींच्या 
कालावधीकरीता चिाकार पध्ितीने प्रनतननयकु्ती िेण्यात येत.े 
 iii) मेळघा् कायाक्षेत्रात दिनाींक ०५/०८/२०२१ रोजीच्या र्ासन 
ननणायान्वये धारणी, न्सज.अमरावती येथे ५० खा्ाींचे पपन्सजल्हा रुग्णालय हे 
१०० खा्ाींच्या पपन्सजल्हा रुग्णालयामध्ये शे्रणीवधान करण्यात आले आहे. 
 iv) त्याचप्रमाणे माता व बालमतृ्य ूकमी करण्याच्यादृष्ीने आरोग्य 
ववभागामाफा त पढुीलप्रमाणे योजना राबववण्यात येतात.:- 



25 

(अ) बाल आरोग्यसींबींधी योजना - आजारी नवजात 
बालकाींच्या पपचारासाठी ववर्रे् कक्ष (SNCU), नवजात मर्र् ू
न्सस्थरीकरण कक्ष (NBSU), ग्राम बालववकास कें द्र (VCDC), बाल 
पपचार कें द्र (CTC), पोर्ण पनुवासन कें द्र (NRC), Mother 
Absolute Affection (MAA) व राषरीय बाल स्वास्र्थय कायािम 
(RBSK) 
 (ब) माता आरोग्यसींबींधी योजना - जननी सरुक्षा योजना, 
जननी मर्र् ू सरुक्षा कायािम, मानव ववकास कायािम, प्रधानमींत्री 
मातवृींिना योजना व प्रधानमींत्री सरुक्षक्षत माततृ्व अमभयान, 
नवसींजीवनी योजना (माततृ्व अनिुान योजना, भरारी पथक योजना, 
िायी बठैका योजना) 
v) त्याचप्रमाणे, मदहला व बालववकास ववभागामाफा त एकान्सत्मक 

बालववकास सेवा योजना, अमतृ आहार योजना व पोर्ण अमभयानाींतगात 
आदिवासी ववभागातील कुपोर्णाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ववववध पपिम 
राबववण्यात येतात. 
(४) प्रश्न पद्भवत नाही. 

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

राज्याि बाळासाहेब ठािरे रस्िे अपघाि विमा योजनेची  
अांमलबजािणी िरण्याबाबि 

  

(१६) * १०७७५ श्री.अतनिेि िटिरे, िॉ.सधुीर िाांबे, श्री.अशोि ऊर्व  भाई 
जगिाप, श्री.अमरनाथ राजूरिर, िॉ.िजाहि शमर्ाव, श्री.जयांि आसगाििर, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.मोहनराि िदम, श्री.अमोल 
शमटिरी, श्री.शशशिाांि शश ांदे : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य र्ासनाने रस्त े अपघातात सापिलेल्या रुग्णाींना तत्पर (गोल्िन 
अवरमध्ये) वदै्यकीय सेवा ममळून रुग्णाींचे प्राण वाचावेत वा अपींगत्वाच े
प्रमाण कमी व्हावे या पद्दरे्ाने दिनाींक १६ सप् े्ंबर, २०२० रोजी झालेल्या 
मींत्रीमींिळाच्या बठैकीमध्ये “बाळासाहेब ठाकरे रस्त े अपघात ववमा योजना” 
लाग ूकरण्याचा ननणाय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्यात सिर योजनेची अींमलबजावणी दिनाींक १४ ऑक््ोबर, 
२०२० रोजीपासनू सावाजननक आरोग्य ववभागामाफा त सरुु करण्यात आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर योजनेच्या अींमलबजावणीसींिभाातील मादहती वसई 
(न्सज.पालघर) येथील मादहती कायाकत्याांनी र्ासनाकि े मागववली असता 
सावाजननक आरोग्य ववभागाचे अवर सधचव तथा मादहती अधधकारी याींनी 
“सिर योजनेची अजूनही अींमलबजावणीची प्रर्ासकीय कायावाही सरुु 
असल्याने सिरची योजना अजुन कुठल्याही न्सजल््यात सरुु केली नाही” अस े
मादहती कायाकत्याांसह अनेक सींबींधधत नागररकाींनाही कळववले असल्याच े
दिनाींक १० ऑगस््, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास ननिर्ानास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय 
(४) असल्यास, एक वर्ा होऊनही या योजनेची अींमलबजावणी न होण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(५) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने बाळासाहेब ठाकरे रस्त े अपघात ववमा 
योजनेची अींमलबजावणी करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१), (२), (३), (४), (५) व (६) सावाजननक आरोग्य ववभाग, 
र्ासन ननणाय दिनाींक १४ ऑक््ोबर, २०२० अन्वये स्व. बाळासाहेब ठाकरे 
रस्त े अपघात ववमा योजना राज्यात ववमा तत्त्वावर राबववण्यास मान्यता 
िेण्यात आली असनू या र्ासन ननणयाान्वये योजनेच्या अींमलबजावणीबाबत 
स्वरुप व कायापध्िती ननन्सश्चत करण्यात आली आहे.  
 या योजनेंतगात रस्त े अपघातातील जखमी झालेल्या रुग्णाची 
पररन्सस्थती न्सस्थर करण्यासाठी लागणाऱ्या वदै्यकीय सेवा पदहल्या ७२ 
तासासाठी नन्सजकच्या अींगीकृत र्ासकीय क्रकीं वा खाजगी रुग्णालयामधुन ७४ 
पपचार पध्ितीच्या माध्यमातनू पपचार िेण्यात येणार आहेत. यासाठी रस्त े
अपघातातील मतृ्य ू व ववकलाींगता कमी करुन जखमी व्यक्तीचे जीवरक्षण 
करण्याच्या हेतनेू प्रनत रुग्ण प्रनत अपघात रुपये ३०,०००/- पयांतचा खचा 



27 

अींनतम केलेल्या पॅकेजच्या िरानसुार या योजनेंतगात रुग्णालयास अिा 
करण्यात येणार आहे. योजना राबववण्यासाठी Emergency आणण 
Polytrauma Services िेण्याची सोय असणारी र्ासकीय व खाजगी 
रुग्णालये अींगीकृत करण्यात येत आहेत. 
 या योजनेमध्ये एकूण ७४ प्रोमसजसाच्या माध्यमातनू अपघातग्रस्त 
व्यक्तीींना आरोग्य सेवा िेण्यात येणार आहे. या ७४ प्रोमसजसाचा आढावा 
घेतला असता यातील ४० प्रोमसजसा या एकबत्रत महात्मा ज्योनतराव फुले जन 
आरोग्य योजना व प्रधान मींत्री जन आरोग्य योजनेच्या प्रोमसजसा सोबत 
जुळत आहेत तर पवाररत ३४ प्रोमसजसा जळुत नाहीत असे आढळून आले 
आहे. यानरु्ींगाने फेरतपासणी करून योजना राबववण्याची प्रक्रिया कायावाहीत 
आहे. 

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

यििमाळ न्सजल््यािील पांिप्रधान आिास योजनेमधील पा्  
लाभार्थयाांना घरिुले देण्याबाबि 

  

(१७) * १०५१३ िॉ.िजाहि शमर्ाव, श्री.राजशे राठोि, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
िॉ.सधुीर िाांबे : सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) यवतमाळ न्सजल््यात पींतप्रधान आवास योजनेमध्ये प्रपत्र ‘ि’ मधील पात्र 
लाभाथी प्रर्ासनाच्या चुकीमळेु घरकुलाच्या लाभापासनू वींधचत असल्याचे माहे 
ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पात्र लाभार्थयाांचा यािीत समावेर् करण्याच्या मागणीसाठी 
यवतमाळ तालकु्यातील सरपींच, पपसरपींच व लाभाथी याींनी मखु्य कायाकारी 
अधधकारी, न्सजल्हा पररर्ि याींच्याकि ेननवेिन दिल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने पात्र लाभार्थयाांचा यािीत समावेर् करुन 
त्याींना घरकुले िेण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.हसन मशु्रीर् : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) होय. 
 सिर सवेक्षण झालेल्या लाभाथी कु्ुींबाींपकैी पात्र व अपात्र कु्ुींबाींची 
नावे आवास सॉफ्् वर पपलब्ध झालेली आहेत. सिर वेबसाई्वर पपलब्ध 
अहवालानसुार यवतमाळ न्सजल््यातील सवा १६ तालकु्याींतील एकूण ३,४९,४७८ 
एवढया कु्ुींबाींचे सवेक्षण आवास ॲपवर पणूा करण्यात आले आहे. सिर 
कु्ुींबाींपकैी घरकुल योजनेकरीता पात्र ठरवावयाच े कें द्र र्ासनाने ठरववलेल्या 
ननकर्ानसुार, एकूण ३,४९,४७८ एवढया कु्ुींबाींपकैी एकूण ३,०१,५१९ एवढी 
कु्ुींबे पात्र ठरली असनू, एकूण ४६,०१६ एवढी कु्ुींबे अपात्र ठरली आहे. 
 तसेच, राज्यातील प्रधानमींत्री आवास योजना- ग्रामीण अींतगात “प्रपत्र 
ि” मधील ताींबत्रक कारणाने अपात्र ठरलेल्या परींत ु पात्र असलेल्या 
लाभार्थयाांच्या नोंिी पनु्हा करण्याकरीता मल ींक पपलब्ध करुन िेण्यासाठीचा 
सववस्तर प्रस्ताव कें द्र र्ासनाकि े दिनाींक १८/०५/२०२१ च्या पत्रान्वये राज्य 
र्ासनाने पाठववला असता कें द्र र्ासनाने त्याींच्या दिनाींक २०/०५/२०२१ च्या 
पत्रान्वये राज्य र्ासनाचा प्रस्ताव अमान्य केला असनू यासींिभाात पात्र 
लाभार्थयाांना राज्य योजनेतनू लाभ िेण्याच्या सचुना केल्या आहेत. 
(४) प्रश्न पद्भवत नाही. 

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

िधाव न्सजल््यािील प्रधानमां्ी आिास योजनेंिगवि पा् लाभार्थयाांच े 
नाि यादीि समाविष्ट्ट िरण्याबाबि 

  

(१८) * १०८६३ श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास, श्री.प्रिीण दटिे : सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) वधाा न्सजल््यातील ८ तालकु्याींमध्ये प्रधानमींत्री आवास (ग्रामीण) 
योजनेंतगात सन २०२२ करीता प्रपत्र “ि” नसुार ५२,२३९ लाभार्थयाांची यािी 
तयार होवनू पात्र लाभार्थयाांना वगळून अपात्र लाभार्थयाांचे नाव यािीत 
असल्याच े दिनाींक १ सप् े्ंबर, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास ननिर्ानास आले,   
हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, दहींगणघा् तालकु्यात प्रपत्र “ि” नसुार ११९६१ लाभार्थयाांची 
यािी ननकर्ानसुार तयार असताना त्यापकैी ८८९२ लाभाथी पात्र तर ३०६९ 
लाभाथी अपात्र ठरववण्यात आल्याने सिर यािीवर अपात्र ठरववलेल्या 
लाभार्थयाांनी आक्षेप घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने पात्र असलेल्या गरजू लाभार्थयाांचे नाव 
यािीत समाववष् करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीर् : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) प्रधानमींत्री आवास योजना (ग्रामीण) अींतगात प्रपत्र-ि ची कायम स्वरुपी 
प्रनतक्षा यािी तयार करणेबाबत दिनाींक १५/०६/२०२१ रोजी सवा ग् ववकास 
अधधकारी, ववस्तार अधधकारी, िा्ा ऑपरे्र, स्थापत्य अमभयींता व ग्रामीण 
गहृननमााण अमभयींता याींच े प्रमर्क्षण घेण्यात आले. वधाा न्सजल््यातील सवा 
ग्रामपींचायतीमध्ये ववर्रे् ग्रामसभेचे दिनाींक २६, २७ व २८ सप् े्ंबर, २०२१ 
रोजी आयोजन करुन, पात्र-अपात्र यािी ग्रामस्थाींच्या मादहतीसाठी प्रमसध्ि 
करण्यात आल्या. तसेच न्सजल््यातील पिाधधकारी व ग्रामस्थाींकिून प्रपत्र-ि 
यािीत पात्र लाभार्थयाांची नावे समाववष् करणेबाबत प्राप्त ननवेिनाच्या 
अनरु्ींगाने ग्रामपींचायत स्तरावर सवेक्षण न झालेल्याींची यािी व आवास प्लस 
प्रणालीमधून ताींबत्रक कारणामळेु अपात्र झालेल्याींची यािी ग्रामपींचायतननहाय 
तयार करुन सींकमलत करणेबाबत न्सजल््यातील सवा ग् ववकास अधधकारी 
याींना कायाकारी अध्यक्ष, न्सजल्हा ग्रामीण ववकास यींत्रणा तथा मखु्य कायाकारी 
अधधकारी, न्सजल्हा पररर्ि, वधाा, याींनी दिनाींक ०५/१०/२०२१ च्या पत्राव्िारे 
सधूचत केले आहे. 
 तसेच, राज्यातील प्रधानमींत्री आवास योजना-ग्रामीण अींतगात “प्रपत्र 
ि” मधील ताींबत्रक कारणाने अपात्र ठरलेल्या परींत ु पात्र असलेल्या 
लाभार्थयाांच्या नोंिी पनु्हा करण्याकरीता मल ींक पपलब्ध करुन िेण्यासाठीचा 
सववस्तर प्रस्ताव कें द्र र्ासनाकि े दिनाींक १८/०५/२०२१ च्या पत्रान्वये राज्य 
र्ासनाने पाठववला असता कें द्र र्ासनाने त्याींच्या दिनाींक २०/०५/२०२१ च्या 
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पत्रान्वये राज्य र्ासनाचा प्रस्ताव अमान्य केला असनू यासींिभाात पात्र 
लाभार्थयाांना राज्य योजनेतनू लाभ िेण्याच्या सचुना केल्या आहेत. 
(४) प्रश्न पद्भवत नाही. 

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

मुांबईिील बालिाांच ेिुपोषण रोखण्याबाबि 
  

(१९) * ११०१७ श्री.अशोि ऊर्व  भाई जगिाप, श्री.अमरनाथ राजरूिर, 
श्री.राजेश राठोि, िॉ.िजाहि शमर्ाव, िॉ.सधुीर िाांबे, श्री.अशभन्सजि िांजारी, 
श्री.मोहनराि िदम, श्री.जयांि आसगाििर, श्री.विनायिराि मेटे : 
सन्माननीय मदहला ि बालवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) मुींबईत करण्यात आलेल्या सव्हेक्षणात ववववध भागात समुारे ८ हजार 
कुपोवर्त बालके आढळून आल्याचे दिनाींक २० ऑगस््, २०२१ रोजी वा 
त्यासमुारास ननिर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, धारावी, मालवणी, मानखिुा व गोंविी या भागात कुपोर्णाच े
प्रमाण अधधक असल्याचे आढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कुपोवर्त बालकाींना 
सकस आहार व पपचार ममळण्याबाबत तसेच मुींबईतील कुपोर्ण 
रोखण्याबाबत कोणती कायावाही व पपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅि. यशोमिी ठािूर (सोनािणे) : (१) अींर्त: खरे आहे. 
 मुींबईमध्ये एकूण ४१९४ तीव्र कुपोवर्त बालके आढळून आलेली आहेत. 
(२) हे खरे आहे.  
(३) कुपोवर्त बालकाींचे सवेक्षण करण्यात आले असनू कुपोवर्त बालकाींसाठी 
पपाययोजना राबववण्याकारीता महानगरपामलका स्तरावर अनतररक्त आयकु्त 
याींच्यासमवेत बठैक आयोन्सजत करण्यात आली होती. त्यानसुार र्ताब्िी 
रुग्णालयामध्ये न्यरुीर्न ररहॅबबमल्ेर्न से्ं र (NRC) दिनाींक २०/०८/२०२१ 
पासनू सरुु करण्यात आलेले आहे. त्यामध्ये कुपोवर्त बालकाींवर और्धोपचार 
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करण्यात येत असनू त्याींना सवासाधारण शे्रणीमध्ये आणण्याचे प्रयत्न 
करण्यात येत आहेत. कुपोर्णाच े प्रमाण कमी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे 
पपाययोजना करण्यात येत आहेत. 
 १) एकान्सत्मक बालववकास सेवा योजनेंतगात ६ मदहने त े ३ वर् े
वयोग्ातील बालकाींना, गरोिर, स्तनिा माताींना THR व ३ त े ६ वर् े
वयोग्ातील बालकाींना कोववि १९ मळेु गरम ताजा आहाराऐवजी THR 
अींतगात घरपोच आहार िेण्यात येतो.  
 २) राज्यात पोर्ण अमभयान अींतगात अींगणवािी कें द्रातील बालकाींचा, 
क्रकर्ोरवयीन मलुी व मदहलाींचा पोर्णाचा िजाा सधुारण्यासाठी व कुपोर्णाच े
प्रमाण कमी करण्यासाठी ननरींतर मर्क्षण वदृ्धीदृष्ीकोन (ILA), समिुाय 
आधारीत कायािम (CBE), ररअल ्ाईम मॉनन्रीींग (ICT-RTM) व 
जनआींिोलन इत्यािी पपिम राबववण्यात येत आहे.  
(४) प्रश्न पद्भवत नाही. 

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

सोलापूर न्सजल््यािील जलसांधारणाची िामे पूणव िरण्यािरीिा 
 तनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

  

(२०) * १११५५ श्री.प्रशाांि पररचारि : सन्माननीय मदृ ि जलसांधारण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापरू न्सजल््यातील ग्रामीण भागातील मसमें् बींधारे, ओढा व नाला 
सरळीकरण, बाींध बींदिस्तीकरण व पाझर तलाव िरुुस्ती इत्यािी कामे 
जलसींधारण ववभागामाफा त करण्यात येतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तत्कालीन र्ासनाने राबववलेली जलयकु्त मर्वार योजना बींि 
केल्याने व नवीन योजना न आखल्यामळेु न्सजल््यातील सवा जलसींधारणाची 
कामे ननधी अभावी प्रलींबबत असल्याने मोठ्या प्रमाणावर पाणी ी्ंचाई ननमााण 
झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सोलापरू न्सजल््यातील जलसींधारणाच्या कामाींना र्ासनाने 
जाणीवपवूाक ननधी पपलब्ध करून दिला नसल्याने ननधी अभावी कामे 
प्रलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन चौकर्ीच्या अनरु्ींगाने 
सोलापरू न्सजल््यातील जनदहताच्यादृष्ीने अत्यींत महत्वाची असणारी 
जलसींधारणाची कामे पणूा करण्याकरीता आवश्यक तो ननधी पपलब्ध करुन 
िेण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.शांिरराि गिाख : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) मिृ व जलसींधारण ववभागाने मखु्यमींत्री जलसींवधान 
योजनेंतगात जुन्या जलसींधारण योजनेच्या िरुुस्तीचा कायािम हाती घेतलेला 
आहे. सिर योजनेतनू सोलापरू न्सजल््यातील एकूण ६४ तसेच न्सजल्हा 
पररर्िेकिील २९८ अर्ा एकूण ३६२ जलसींधारणाींच्या िरुुस्ती कामासाठी 
एकूण ४८.११ को्ी इतकी तरतिू करण्यात आली आहे.  
(५) प्रश्न पद्भवत नाही. 

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

शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रुग्णालय, नागपूर येथे  
रोबोदटि सजवरी प्रणाली िायावन्सन्िि िरण्याबाबि 

  

(२१) * १०७०९ श्री.प्रिीण दटिे, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार, 
िॉ.पररणय रु्िे, श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्ासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय, नागपरू येथे रोबोद्क 
प्रणाली खरेिीकरीता रुपये १८ को्ी ननधी मींजूर असनू र्ासन आिेर्ानसुार 
ही यींत्रणा हाफक्रकन बायोफामाास्यदू्कल्स कॉपोरेर्न मलमम्ेिद्वारे खरेिी 
करावयाची आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, न्सजल्हा खननकमाद्वारे सिर रक्कम धनािेर् िमाींक १३५८०, 
दिनाींक २० ऑगस््, २०१९ अन्वये र्ासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय व 
रुग्णालयामाफा त हाफक्रकन मींिळाकि े आर्ीजीएसच्या माध्यमातनू वगा 
करण्यात आली, परींत ु अद्याप खरेिी प्रक्रिया पणूा झाली नसल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्ानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, गींभीर व ज्ील र्स्त्रक्रिया रोबोद्क सजारीद्वारे करण्यास 
सोईस्कर ठरणार असल्याने सिर खरेिी प्रक्रिया जलि होण्यासाठी नागपरू 
येथील लोकप्रनतननधीींनी मा.वदै्यकीय मर्क्षण मींत्री याींच्याकि े ननवेिनाद्वारे 
मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर रोबोद्क यींत्रणा खरेिी प्रक्रिया तात्काळ राबववण्यात 
यावी यासींबींधीचे ननिेर् र्ासन हाफक्रकन मींिळास िेणार आहे काय,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशमि विलासराि देशमखु : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) व (५) हाफकीन महामींिळाकिून एकूण ३ वेळा ननवविा प्रक्रिया प्रमसध्ि 
करुनही ननवविेच्या अ्ी व र्तीची पतुाता होत नसल्याने, पनुननावविा सचुना 
प्रमसध्ि करण्यात आलेली असनू सिर यींत्र खरेिीची कायावाही हाफकीन 
महामींिळाकिून सरुु आहे. 
 

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

मौ.दोनिािा (िा.न्सज.अिोला) येथे पूणाव नदीिर बॅरेजच े 
िाम सुरु िरण्याबाबि 

  

(२२) * १०२९३ श्री.अमोल शमटिरी, श्री.शशशिाांि शश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सांजय दौंि : सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मौ.िोनवािा (ता.न्सज.अकोला) येथे पणूाा निीवर बीजेएसवाय योजनेंतगात 
का्ीपा्ी (सींग्राहक) बॅरेज लघ ु प्रकल्प बाींधण्याच े प्रस्ताववत असल्याचे 
ननिर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकल्पाची अद्ययावत क्रकींमत रुपये २३५.४७ को्ी इतकी 
असनू प्रकल्पास दिनाींक १४ जुल,ै २००९ रोजी प्रर्ासकीय मान्यता िेण्यात 
आली असनू दिनाींक ३० जून, २०२३ रोजीपयांत सिर प्रकल्प पणूा होणे 
अपेक्षक्षत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, बत्रसिस्यीय सममतीने सिर प्रकल्पाच्या स.ुप्र.मा. 
मींजुरीबाबतचा ननणाय पपसममतीवर न घेता स्वतींत्र नस्तीच्या माध्यमातनू 
सािर करण्याचे जलसींपिा ववभागास ननिेर् दिल्यानींतर स.ुप्र.मा. प्राप्त 
झाल्यानींतरच प्रकल्पाची कामे सरुु करता येतील असे सींबींधधत 
अधधकाऱ्याींकिून साींगण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, बत्रसिस्यीय सममतीच्या ननिेर्ानसुार स.ुप्र.मा. प्राप्त झाला 
आहे काय, असल्यास केव्हा तसेच, सिर प्रकल्पावर र्ासनाचा ननधी खचा 
होऊन प्रकल्पाचे काम अद्याप सरुु करण्यात आले नसल्याने प्रकल्प सरुु 
करण्यास होणाऱ्या ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयांि पाटील : (१) होय.  
(२) अींर्त: खरे आहे. 
 कायाकारी सींचालक, वविभा पा्बींधारे ववकास महामींिळ, नागपरू याींचे 
ननणाय ि. ववपाववमीं/काताीं.७/५८०/२००९, दिनाींक १४/०७/२००९ अन्वये रुपये 
६४३२.४० लक्ष क्रकींमतीस मळू प्रर्ासकीय मान्यता प्राप्त आहे. प्रकल्पाचा 
प्रथम स.ुप्र.मा.प्रस्ताव (क्रकींमत रुपये ३४०.६० को्ी) मींजूरीसाठी सन २०१८ 
मध्ये सािर केला असनू त्यानसुार प्रकल्पाचे काम माहे जून, २०२३ पयांत 
पणूा करणे ननयोन्सजत आहे.  
(३) होय.  
(४) नाही. 
 स.ुप्र.मा.अभावी कामास ववलींब झालेला आहे.  

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

जळगाि न्सजल्हा रुग्णालयाि व्हेंदटलेटर खरेदीि गैरव्यिहार 
र्ाल्याबाबि 

  

(२३) * १०४२८ श्री.विलास पोिनीस : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि 
िुटुांब िल्याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जळगाव न्सजल्हा रुग्णालय प्रर्ासनाकिून न्सजल्हा र्ल्य धचक्रकत्सकाींच्या 
ननयींत्रणाखाली ३० व्हेंद्ले् र खरेिी प्रक्रियेत गरैव्यवहार झाल्याचे दिनाींक    
३० सप् े्ंबर, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास ननिर्ानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिर खरेिी प्रक्रिये प्रकरणी चौकर्ी करण्यासाठी र्ासनाने 
सममती नेमली आहे काय, 
(३) असल्यास, सममतीचा अहवाल र्ासनास प्राप्त झाला आहे काय, सिरहू 
अहवालात कोणत्या मर्फारसी करण्यात आल्या आहेत आणण तद्नरु्ींगाने 
िजााहीन व्हेंद्ले्र परुवनू सवासामान्य नागररकाींच्या जीवार्ी खेळणाऱ्या 
सींबींधधत कीं पनीवर आणण िोर्ी अधधकाऱ्याींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोप े : (१) जळगाव न्सजल््यामध्ये यींत्रणा स्तरावर ३० व्हेंद्ले् र 
खरेिीमध्ये अननयममतता झाली असल्याबाबतचे न्सजल्हाधधकारी जळगाव याींच े
दिनाींक २३/०८/२०२१ रोजीच ेपत्र प्राप्त झाल ेआहे. 
(२) सिर प्रकरणी न्सजल्हास्तरावर चौकर्ी सममती नेमली आहे. 
(३) चौकर्ी सममतीने अहवाल सािर केला असनू परुवठा केलेले व्हेंद्ले्र 
ताींबत्रक ववननिेर्ानसुार नसल्याचे आढळल्यामळेु खरेिी प्रक्रिया रद्द करण्यात 
आली आहे. 
(४) प्रश्न पद्भवत नाही. 

----------------- 
  
जखाररया इांिस्रीज या टेक्सटाईल्स िारखान्याि स्र्ोट होऊन मतृ्यू 
पािलेल्या िामगाराांच्या नािेिाईिाांना आधथवि मदि देण्याबाबि 

  

(२४) * १०७२१ श्री.प्रसाद लाि, श्री.रवि ांद्र र्ाटि : सन्माननीय िामगार मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बोईसर (न्सज.पालघर) येथील तारापरू एमआयिीसी औद्योधगक 
वसाहतीमधील जखाररया इींिस्रीज या कपड्याचे पत्पािन करणाऱ्या 
्ेक्स्ाईल्स कारखान्यात बॉयलरमळेु भीर्ण स्फो् होऊन िोन कामगाराींचा 
मतृ्य ूझाला असनू सहा कामगार जखमी झाल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये 
वा त्यािरम्यान ननिर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, गत िोन वर्ाापासनू तारापरू औद्योधगक वसाहतीत 
अधूनमधून स्फो्ाच्या मामलका घित आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर स्फो्ात मतृ्य ूझालेल्या कामगाराींच्या वारसाींना तसेच 
गींभीरररत्या जखमी झालेल्या कामगाराींना आधथाक मित िेण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने जखाररया इींिस्रीज या कपड्याचे पत्पािन 
करणाऱ्या ्ेक्स्ाईल्स कारखान्यामध्ये स्फो्ाला जबाबिार असणाऱ्या 
िोर्ीींववरुध्ि कारवाई करण्याबाबत तसेच, अपघातात मतृ्य ू पावलेल्या 
कामगाराींच्या नातवेाईकाींना व जखमीींना आधथाक मित िेण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीर् : (१) होय, हे खरे आहे. 
 बोईसर (न्सज.पालघर) येथील तारापरू एमआयिीसी औद्योधगक 
वसाहतीमधील जखाररया इींिस्रीज या कपड्याचे पत्पािन करणाऱ्या 
्ेक्स्ाईल्स कारखान्यात दिनाींक ०४/०९/२०२१ रोजी रात्री समुारे ०५:५० वा. 
वॉ्र वप्रदह्रमध्ये स्फो् होऊन िोन कामगाराींचा मतृ्य ूझाला असनू, पाच 
कामगार जखमी झाले आहेत. 
(२) होय, हे अींर्तः खरे आहे. 
 मागील िोन वर्ाात तारापरू औद्योधगक वसाहतीत जखाररया इींिस्रीज 
सह अन्य तीन कारखान्यात स्फो्ाच्या घ्ना घिलेल्या आहेत. 
(३) सिर स्फो्ात मतृ झालेले िोन्ही कामगार राज्य ववमा महामींिळाच े
सिस्य असल्याने त्याींच्या वारसास कामगार राज्य ववमा महामींिळाकिून 
नकुसान भरपाईपो्ी पेन्र्न ममळणार असनू त्याबाबतचा िावा नकुसान 
भरपाई न्यायालयात िाखल करण्यात आलेला आहे. 
 तसेच स्फो्ात जखमी झालेल्या पाच कामगाराींना अपींगत्व आलेले 
नसल्याने त्याींना आधथाक मित िेण्यात आलेली नाही. तथावप, सिर जखमी 
कामगाराींचा वदै्यकीय पपचाराचा खचा कीं पनी व्यवस्थापनामाफा त करण्यात 
आलेला असनू, सिर पाच जखमी कामगार राज्य कामगार ववमा 
महामींिळाींतगात नोंिणीकृत असल्याने त्याींचे रजेच्या कालावधीतील वेतन 
राज्य कामगार ववमा महामींिळ याींचेकिून अिा करण्यात येत.े 
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(४) सिर अपघाताची चौकर्ी औद्योधगक सरुक्षा व आरोग्य सींचालनालय, 
पालघर व पोलीस ववभागाने केलेली आहे. 
 चौकर्ी िरम्यान महाराषर कारखाने ननयम १९६३ मधील ववववध 
ननयम, कारखाने अधधननयम, १९४८ चे कलम ७-A(२)(a) तसेच महाराषर 
कारखाने (सरुक्षा लेखा पररक्षण) ननयम २०१४ च े ननयम ३(b) चा भींग 
आढळून आला. या ननयम भींगाबाबत कारखान्याच े भोगव्ािार याींचवेवरुध्ि 
मा.मखु्य न्यायिींिाधधकारी, ठाणे याींच े न्यायालयात फौजिारी ख्ला िाखल 
करण्यात आला आहे. 
 सिर अपघातप्रकरणी पोलीस ववभागामाफा त भारतीय िींि ववधानाच्या 
ववववध कलमाींन्वये मा.अपर न्सजल्हा व सत्र न्यायालय, पालघर येथे 
कारखान्याचे भोगव्ािार याींचेववरुध्ि गनु्हा िाखल केला आहे. 
 तसेच, दिनाींक ०४/०९/२०२१ रोजी सिर कारखाना बींि करण्याबाबतच े
आिेर् औद्योधगक सरुक्षा व आरोग्य सींचालनालयाकिून पारीत करण्यात 
आले आहेत. त्यानसुार सद्य:न्सस्थतीत सिर कारखाना बींि आहे. 
(५) प्रश्न पद्भवत नाही. 

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

भांिारा न्सजल्हा सामान्य रुग्णालयामधील शस््कक्रया विभाग  
सुरु िरण्याबाबि 

  

(२५) * ११२६० िॉ.पररणय रु्िे, श्री.प्रविण दरेिर, अॅि.तनरांजन िािखरे, 
श्री.तनलय नाईि, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण दटिे : सन्माननीय 
सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) भींिारा न्सजल््यातील न्सजल्हा सामान्य रुग्णालयामध्ये रुग्णाींना र्स्त्रक्रिया 
न करताच परत जाव े लागत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात कोरोनाच्या वाढत्या प्रािभुाावामळेु कोरोना रुग्णाींवर 
पपचार करण्यासाठी न्सजल्हा सामान्य रुग्णालय, भींिारा येथील इतर र्स्त्रक्रिया 
पढेु ढकलण्यात आल्या होत्या, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सन २०२१ मध्ये कोरोना रुग्णाींची सींख्या कमी झाली 
असतानासधु्िा रुग्णालयात र्स्त्रक्रिया न करता रुग्णाींना और्धे िेऊन िॉक््र 
घरी पाठववत असल्याचे ननिर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन न्सजल्हा सामान्य 
रुग्णालयामध्ये र्स्त्रक्रिया ववभाग सरुु करण्याबाबत कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोप े: (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
माहे एवप्रल, २०२१ त े माहे ऑक््ोबर, २०२१ पयांत ३४८४ मेजर, १२६९ 
मायनर र्स्त्रक्रिया करण्यात आल्या आहेत. तसेच ३६७६ प्रसतुी करण्यात 
आलेल्या आहेत. 
(४) व (५) प्रश्न पद्भवत नाही. 

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

राज्यािील शासिीय ि तनमशासिीय िमवचाऱ्याांना महागाई भत्िा  
२८ टक्िेप्रमाणे देण्याबाबि 

  

(२६) * १०९०२ श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय उप मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील र्ासकीय व ननमर्ासकीय कमाचाऱ्याींना महागाई भत्ता     
१७ ्क्केवरून २८ ्क्के करणेबाबतचा र्ासन ननणाय दिनाींक ७ ऑक््ोबर, 
२०२१ रोजी ननगाममत केला असनू सिर महागाई भत्ता दिनाींक १ जुल,ै २०२१ 
रोजीपासनू लाग ूकेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दिनाींक १ जानेवारी, २०२० त े दिनाींक ३० जून, २०२१ 
रोजीपयांतचा महागाई भत्ता हा १७ ्क्के इतकाच ठेवला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, दिनाींक १ जानेवारी, २०२० त ेदिनाींक ३० जून, २०२१ पयांतचा 
महागाई भत्ताही २८ ्क्केप्रमाणे िेण्याबाबत र्ासकीय व ननमर्ासकीय 
कमाचाऱ्याींकिुन मागणी केली जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन दिनाींक १ जानेवारी, 
२०२० त े दिनाींक ३० जून, २०२१ पयांतचा महागाई भत्ता २८ ्क्केप्रमाणे 
िेण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अन्सजि पिार : (१) होय, खरे आहे. 
(२) होय, खरे आहे. 
(३) होय, खरे आहे. 
(४) व (५) सवासाधारणपणे महागाई भत्ता मींजूरीबाबत कें द्र र्ासनाप्रमाणे 
धोरण अनसुरण्यात येत.े त्यानसुार कें द्र र्ासनाने कें द्र र्ासकीय कमाचाऱ्याींना 
व ननवनृ्सत्तधारकाींना महागाई भत्ता वाढ मींजूर केल्यानींतर राज्याची आधथाक 
न्सस्थती ववचारात घेऊन राज्य र्ासकीय व इतर पात्र कमाचाऱ्याींना व 
ननवनृ्सत्तवेतनधारकाींना महागाई भत्ता वाढ मींजूर करण्यात येत.े कोववि-१९ 
(कोरोना) ववर्ाणुच्या साथीमळेु पद्भवलेल्या पररन्सस्थतीत कें द्र र्ासकीय 
कमाचारी आणण ननवनृ्सत्तवेतनधारकाींना दिनाींक १ जानेवारी, २०२०, दिनाींक    
१ जुल,ै २०२० आणण दिनाींक १ जानेवारी, २०२१ रोजी िेय असणारी महागाई 
भत्ता वाढ कें द्र र्ासनाच्या ववत्त मींत्रालयाच्या दिनाींक २३ एवप्रल, २०२० 
रोजीच्या आिेर्ान्वये गोठववण्यात आली आहे. तसेच कें द्र र्ासनाने दिनाींक 
२० जुल,ै २०२१ रोजीच्या आिेर्ान्वये त्याींच्या कमाचाऱ्याींचा दिनाींक         
१ जानेवारी, २०२० त े दिनाींक ३० जून, २०२१ या कालावधीतील महागाई 
भत्त्याचा िर १७% इतकाच ठेवला आहे. त्याच धतीवर राज्य र्ासकीय व 
इतर पात्र कमाचाऱ्याींचा दिनाींक १ जानेवारी, २०२० त ेदिनाींक ३० जून, २०२१ 
या कालावधीतील महागाई भत्याचा िर १७% इतकाच ठेवला आहे. त्यामळेु 
या कालावधीकरीता २८% िराने महागाई भत्ता िेण्याबाबत आता कोणतीही 
कायावाही करण्याचा प्रश्न पद्भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यािील शासिीय ि तनमशासिीय िमवचाऱ् याांना जुनी पेन्शन  
योजना लागू िरणेबाबि 

  

(२७) * ११३२१ श्री.किरण सरनाईि : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ५११ ला ददनाांि 
३ माचव, २०२० रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि सन्माननीय उप मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील र्ासकीय व ननमर्ासकीय कमाचाऱ् याींना दिनाींक १ नोव्हेंबर, 
२००५ पासनू नवीन पररभावर्त अींर्िान सेवाननवतृ्तीवेतन योजना 
(िी.सी.पी.एस.) रद्द करून महाराषर नागरी सेवा (ननवतृ्ती वेतन) ननयम, 
१९८२ (जुनी पेन् र्न) व महाराषर नागरी सेवा (ननवतृ्ती वेतनाच े
अींर्रार्ीकरण) ननयम, १९८४ पवूावत लाग ूकरण्याबाबत लोकप्रनतननधीींनी तथा 
ववववध सींघ्नाींनी मा.मखु्यमींत्री व मींत्री महोियाींना अनेक ननवेिने दिली 
असल्याचे ननिर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ियु्यम न्यायालयातील न्यानयक अधधकाऱ्याींना जुनी 
ननवतृ्तीवेतन योजना लाग ूकरावी असे आिेर् मा.सवोच्च न्यायालयाने दिले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन न्यायालयीन 
कमाचाऱ्याींप्रमाणे र्ासकीय व ननमर्ासकीय कमाचाऱ्याींना जुनी ननवतृ्तीवेतन 
योजना लाग ूकरण्याबाबत कोणती पपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अन्सजि पिार : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, खरे आहे. 
(३) व (४) न्यायालयीन कमाचाऱ्याींप्रमाणे र्ासकीय व ननमर्ासकीय 
कमाचाऱ्याींना जुनी ननवनृ्सत्तवेतन योजना लाग ू करण्याबाबतचा प्रस्ताव 
र्ासनाच्या ववचाराधीन नाही. 
 

----------------- 
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शासनाच्या २९ प्रमुख विभागाांमध्ये सरळसेिा ि पदोन्निीच्या  
जागा ररक्ि असल्याबाबि 

  

(२८) * ११२१२ श्री.रणन्सजिशसांह मोदहि-ेपाटील, श्री.गोवपचांद पिळिर, 
श्री.सदाशशि खोि : सन्माननीय उप मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) र्ासनाच्या २९ प्रमखु ववभागाींमध्ये सरळसेवा व पिोन्नतीच्या ममळून 
एकूण २ लाखाच्या वर जागा ररक्त असल्याची मादहती ववर्ाल पाींिुरींग ठाकरे 
(मादहती अधधकारी कायाकत)े याींनी राज्याच्या सामान्य प्रर्ासन ववभागाला 
माधगतलेल्या मादहतीत माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्ानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, न्सजल्हा पररर्िाींमध्ये ४६,९६२ पिाींवरील जागा ररक्त असनू 
राज्यात वगा अ च्या १० हजार ५४४, वगा ब च्या २० हजार ९९९, वगा क च्या 
१ लाख २७ हजार ७०५, वगा ि च्या ४० हजार ९४४ अश्या एकूण २ लाख 
१९३ जागा ररक्त असल्याच ेननिर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कोरोना नसैधगाक आपत्ती यामळेु राज्यातील समुर्क्षक्षत तरुण 
मोठ्या प्रमाणात नोकर भरती करावी अर्ी मागणी करीत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, ररक्त पिाींमळेु प्रर्ासनावर ताण पित असनू नागररकाींना 
ममळणाऱ्या र्ासकीय सेवा प्रभाववत होत आहे, पररणामी नागररकाींना 
सेवासींबींधधत कायाालयात एका कामासाठी क्रकमान िोन आठवि ेप्रनतक्षा करावी 
लागत असल्याचेही ननिर्ानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, पपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन ववववध ववभागातील 
ररक्त पिाींवरील भरती प्रिीया राबववण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अन्सजि पिार : (१), (२) व (३) हे खरे आहे. माहे डिसेंबर, २०१९ अखेरच्या 
पपलब्ध आकिवेारीनसुार र्ासकीय आणण न्सजल्हा पररर्ि कायाालयाींमधील ग् 
अ, ब, क व ि या सींवगाातील अींिाजे २,००,१९३ इतकी पिे ररक्त आहेत. 
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त्यापकैी ४६,९६२ इतकी ररक्त पिे न्सजल्हा पररर्िाींमधील असनू १,५३,२३१ 
ररक्त पिे र्ासकीय कायाालयातील आहेत. 
(४) नाही. पपलब्ध कमाचारी, सींगणक आणण ऑनलाईन कामकाज/ बठैका 
इत्यािीींच्या आधारे प्रर्ासकीय कामकाज करण्यात येत आहे. 
(५) ववत्त ववभागाच्या दिनाींक १६/०५/२०१८ च्या र्ासन ननणायान्वये व 
त्यानींतर वेळोवेळी ननगाममत केलेल्या र्ासन ननणायान्वये र्तेकऱ्याींना सवुवधा 
परुववण्यासाठी महत्वाच्या सेवेर्ी ननगडित असलेली ररक्त पिे भरण्यास 
परवानगी िेण्यात आलेली आहे. तसेच, ववववध ववभागाींच्या पिाींच्या 
आवश्यकतनेसुार ररक्त पिे भरण्यास दिनाींक ०९/०६/२०१७ च्या र्ासन 
ननणायान्वये गदठत पपसममतीमाफा त मान्यता िेण्यात येत.े ववत्त ववभागाच्या 
दिनाींक ३०/०७/२०२१ च्या र्ासन ननणायान्वये प्रर्ासकीय ववभागाींना महाराषर 
लोकसेवा आयोगाच्या कक्षतेील १०० ्क्के ररक्त पिे भरता यावीत याकरीता 
ववत्त ववभागाच्या ववववध र्ासन ननणायान्वये पिभरतीवर घातलेल्या 
ननबांधाींमधून सु्  िेण्यात आली आहे. त्यानसुार ररक्त पिे भरण्याची कायावाही 
सींबींधधत प्रर्ासकीय ववभागाींकिून करण्यात येत.े 
(६) प्रश्न पद्भवत नाही. 

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

रायगि न्सजल््यािील ग्रामपांचायिीांना िन्स्पांग ग्राऊां ि उपलब्ध  
िरून देण्याबाबि 

  

(२९) * १०८३० श्री.जयांि पाटील : सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगि न्सजल््यातील १५४ ग्रामपींचायतीींमध्ये जमा होणारा ओला आणण 
सकुा कचरा गोळा करण्यासाठी घी्ं ागािीची व्यवस्था असनू ६५५ 
ग्रामपींचायतीकि े घी्ं ागािीची सवुवधा पपलब्ध नसल्यामळेु ग्रामीण भागातील 
गावाींमध्ये घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न गींभीर बनला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, रायगि न्सजल््याचा औद्योधगक ववकास होत असल्याने व 
नागरीकरण वाढल्याने ग्रामीण भागातील गावाींमध्ये कचऱ्याची समस्या वाढू 
लागली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, कचऱ्याची ववल्हेवा् लावण्यासाठी अधधकृत िन्सम्पींग ग्राऊीं ि 
नसल्यामळेु कचरा गावाबाहेरील मोकळ्या जागेत ्ाकला जात असल्यामळेु 
तथेील जनतचे्या आरोग्याचा प्रश्न ननमााण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, रायगि न्सजल््यातील ५७ ग्रामपींचायतीकिून िन्सम्पींग ग्राऊीं िचा 
प्रस्ताव र्ासनाला सािर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने रायगि न्सजल््यातील ग्रामपींचायतीींना 
घी्ं ागािीची व्यवस्था करण्याबाबत तसेच ८०९ ग्रामपींचायतीमधील कचरा 
व्यवस्थापन करण्यासाठी िन्सम्पींग ग्राऊीं ि पपलब्ध करून िेण्याबाबत कोणती 
पपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीर् : (१) होय, हे खरे आहे.  
 ग्रामपींचायतीींनी दिलेल्या मादहतीनसुार, रायगि न्सजल््यातील १५४ 
ग्रामपींचायतीमध्ये २०७ घी्ं ागािीची व्यवस्था आहे. तसेच, २९ ग्रामपींचायतीींनी 
घी्ं ागािी खरेिीची तरतिू केलेली आहे. पवाररत ग्रामपींचायतीींमध्ये घी्ं ागािी 
नसल्याचे ग्रामपींचायतीच्या अहवालावरून दिसनू येत.े 
(२) होय, हे अींर्तः खरे आहे.  
(३) होय, हे अींर्तः खरे आहे.  
(४) होय, हे खरे आहे. सिरचे प्रस्ताव ग्रामपींचायतीींनी न्सजल्हाधधकारी 
कायाालयाकि ेमान्यतसेाठी सािर केलेले आहेत. 
(५) घी्ं ागािीची व्यवस्था करणेसाठी गाव नतथ े घी्ं ागािी हा पपिम 
राबववणेबाबत ग्रामपींचायतीींना कळववण्यात आलेले आहे. तसेच, स्वच्छ भारत 
अमभयान ग्रामीण ्प्पा २ अींतगात आवश्यकतनेसुार महसलुी गावाींमध्ये बॅ्री 
ऑपरे्र तीन चाकी सायकल खरेिीच े ननयोजन ववस्ततृ प्रकल्प अहवाल व 
अींिाजपत्रकात करण्याची प्रक्रिया चाल ूआहे. 
 ग्रामपींचायतीमधील कचरा व्यवस्थापन करण्यासाठी िन्सम्पींग ग्राऊीं ि 
पपलब्ध करून िेण्याबाबतचा अधधकार न्सजल्हाधधकारी याींना असल्याकारणान े
तसे प्रस्ताव आवश्यकतनेसुार न्सजल्हाधधकारी कायाालयाकि े सािर करण्याच े
कळववले आहे. तथावप, छो्या ग्रामपींचायतीमध्ये कीं पोस्् खड्ि,े परसबाग व 
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मोठ्या ग्रामपींचायतीमध्ये अद्ययावत कचरा व्यवस्थापन पध्ितीचा प्रकल्प हा 
कृती सींगमाव्िारे (Convergence) कायाान्सन्वत करुन र्नु्य कचरा 
व्यवस्थापनावर ववर्रे् भर िेण्यात येत आहे. जेणे करुन िन्सम्पींग ग्राऊीं िची 
गरज भववषयात लागणार नाही. 
(६) प्रश्न पद्भवत नाही.  

----------------- 
  
राज्याच्या सािवजतनि आरोग्य विभागािील ररक्ि पदे भरण्याबाबि 

  

(३०) * १०३३६ श्री.विक्रम िाळे, िॉ.सधुीर िाांबे, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयांि 
आसगाििर : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ६४४८ ला ददनाांि ८ माचव, २०२१ रोजी 
ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कोववि-१९ सींसगाामळेु आरोग्य सेवेचे महत्व अधोरेखीत झाले 
असनू सावाजननक आरोग्य ववभागात िॉक््सा, पररचारीका व वॉिाबॉय 
इत्यािीींसारख्या आवश्यक असणाऱ्या कमाचाऱ् याींची पिे ररक्त आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने राज्यातील सावाजननक आरोग्य 
ववभागातील ररक्त पिे भरण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोप े: (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
(२) महाराषर वदै्यकीय आरोग्य सेवा, ग्-अ (वगा-१) व सामान्य राज्य सेवा, 
ग्-अ मधील ररक्त पिे पिोन्नती व सरळसेवाद्वारे भरण्याची कायावाही सरुु 
असनू, ग्-क व ग्-ि मधील ररक्त पिे भरण्याची कायावाही अींनतम ्प्यात 
आहे. 
(३) प्रश्न पद्भवत नाही. 
 

----------------- 
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िुिाळ (िा.जािळी, न्सज.सािारा) येथील अांगणिािीमध्ये तनिृष्ट्ट  
दजावचा िाांदळू पुरविला जाि असल्याबाबि 

  

(३१) * ११३६० श्री.शशशिाांि शश ांदे : सन्माननीय मदहला ि बालवििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कुिाळ (ता.जावळी, न्सज.सातारा) येथील अींगणवािीमध्ये मर्कणारी लहान 
मलेु व गरोिर माता याींना एकान्सत्मक बालववकास योजनेंतगात फायबर 
प्लास््ीक ममधश्रत ताींिळाचा भात खाऊ घातल्यामळेु मलुाींना पो्िखुीचा त्रास 
सरुू होवनू त्याींची तब्येत खालावली असल्याची घ्ना दिनाींक २० ऑगस््, 
२०२१ रोजी वा त्यासमुारास ननिर्ानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने सींबींधधत परुवठािार व इतर सींबींधधत 
व्यक्तीींववरुध्ि कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅि. यशोमिी ठािूर (सोनािणे) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
 एकान्सत्मक बालववकास सेवा योजनेंतगात ३ वर् ेत े६ वर् ेवयोग्ातील 
लाभार्थयाांकरीता कें द्र र्ासनाने फोद ा्फाईि ताींिळू मींजरू केलेला असनू सिर 
ताींिळू फुि कापोरेर्न ऑफ इींडिया याींच्या गोिावनूमधून पचल करुन 
लाभार्थयाांना अींगणवािी स्तरावर ववतरीत करण्यात आला आहे. लाभार्थयाांच्या 
आहारातील सकु्ष्म पोर्क तत्वाींची कमतरता भरुन काढण्यासाठी फोद ा्फाईि 
ताींिळूाचे ववतरण करण्यात आले आहे. सिर ताींिळूातील काही ताींिळू 
पाण्यावर तरींगताना दिस ूर्कतात. त्यामळेु पालकाींमध्ये सींभ्रम ननमााण होतो. 
परींत ु अर्ी वस्तनु्सस्थती नाही. तसेच सिर ताींिळूामळेु कोणत्याही प्रकारची 
बाधा लाभार्थयाांना झालेली नाही.  
(३) प्रश्न पद्भवत नाही. 
 

----------------- 
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रत्नाधगरी न्सजल्हा पररषदेमधील विविध विभागाांच्या खािेप्रमुखाांची  
ररक्ि पदे भरण्याबाबि 

  

(३२) * १११९७ अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, िॉ.पररणय रु्िे, 
श्री.प्रसाद लाि, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रत्नाधगरी न्सजल्हा पररर्िेमध्ये ववववध ववभागाींचे खातपे्रमखु हे पि ररक्त 
असनू सध्या १४ पकैी १० पिाींवर खातपे्रमखु नसल्याने अधधकारी व 
पिाधधकारी याींना काम करताना अिचणी येत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०२१ 
मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रत्नाधगरी न्सजल्हा पररर्िेमध्ये खातपे्रमखु ही पिे ररक्त 
असण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने रत्नाधगरी न्सजल्हा पररर्िेमध्ये 
खातपे्रमखुाींची ररक्त पिे भरण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीर् : (१) न्सजल्हा पररर्िेतील १४ खातपे्रमखुाींपकैी ६ पिे भरलेली 
असनू ८ पिे ररक्त आहेत. 
(२), (३) व (४) न्सजल्हा पररर्िेमधील १४ खातपे्रमखुाींपकैी ८ पिे ही बिली व 
सेवाननवतृ्तीमळेु ररक्त झाली आहेत. सिर ८ पिाींपकैी महाराषर ववकास 
सेवेतील पपमखु्य कायाकारी अधधकारी (ग्रामपींचायत) व पपमखु्य कायाकारी 
अधधकारी (सामान्य प्रर्ासन) या ररक्त पिाींवर अधधकाऱ्याींना पिस्थापना 
िेण्याबाबत नागरी सेवा मींिळाची मर्फारस घेवनू सक्षम प्राधधकाऱ्याच्या 
मान्यतसेाठी नस्ती सािर करण्यात आली आहे. तसेच, महाराषर ववकास 
सेवेतील अधधकाऱ्याींमधून पपमखु्य कायाकारी अधधकारी (पा.प.ु व स्व.) हे 
ररक्त पि लवकरच भरण्यात येणार आहे. 
 तसेच, पवाररत इतर ववभागाच्या ५ ररक्त खातपे्रमखुाींची पिे 
भरण्याबाबत सींबींधधत ववभागास कळववण्यात आले आहे. 

----------------- 
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राज्यािील िैद्यिीय अधधिाऱ्याांच्या विविध मागण्याांबाबि 
  

(३३) * १०६३९ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊर्व  भाई 
धगरिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.रामदास आांबटिर, िॉ.पररणय रु्िे, 
श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील वदै्यकीय अधधकाऱ्याींच्या मागण्याींबाबत मा.वदै्यकीय मर्क्षण 
मींत्रयाींसोबत सींघ्नेच्या पिाधधकाऱ्याींसमवेत दिनाींक १५ एवप्रल, २०२१ रोजी वा 
त्यासमुारास न्सव्हिीओ कॉन्फरन्सद्वारे बठैक घेण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, दिनाींक २८ एवप्रल, २०२१ रोजी सधचव, वदै्यकीय मर्क्षण याींच े
समवेत झालेल्या बठैकीत सींघ्नेच्या मागण्याींची पतूाता लवकरात लवकर 
करण्यात येईल असे आश्वासन सींघ्नेच्या पिाधधकाऱ्याींना िेण्यात आल े
असनू ५ मदहन्याींचा कालावधी होवनूही अद्याप आश्वासनाची पतूाता झाली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नागपरू ववभागाच्या मर्क्षक लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक        
१ ऑक््ोबर, २०२१ रोजी र्ासनास पत्र पाठवनू दिलेल्या आश्वासनानसुार 
ननणाय घेण्याची ववनींती केली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने वदै्यकीय अधधकाऱ्याींच्या मागण्या ननकाली 
काढण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशमि विलासराि देशमखु : (१) हे खरे आहे.  
(२) अींर्त: खरे आहे.  
(३) हे खरे आहे. 
(४) तात्परुत्या ननयकु्तीने कायारत वदै्यकीय अधधकाऱ्याींच्या सेवा ननयममत 
करण्याबाबत सामान्य प्रर्ासन ववभाग व ववधी व न्याय ववभागार्ी 
ववचारववननमय करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न पद्भवत नाही. 

----------------- 
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बुलढाणा न्सजल्हा पररषद बाांधिाम विभागाांिगवि तनविदा प्रकक्रयेमध्ये 
अतनयशमििा होि असल्याबाबि 

  

(३४) * १०३५२ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बलुढाणा न्सजल्हा पररर्ि बाींधकाम ववभागाींतगात ननवविा प्रक्रियेमध्ये 
मोठ्या प्रमाणात अननयममतता होत असनू ननवविा सींगनमताने व मजीतल्या 
कीं त्रा्िाराला दिल्याची बाब दिनाींक १५ सप् े्ंबर, २०२१ रोजी वा त्या समुारास 
ननिर्ानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर ननवविा प्रक्रिया ही पारिर्ाक होत नसनू आधथाक 
अननयममतता करुन दिल्या जात असल्याचेही ननिर्ानास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय ननषपन्न झाले, त्यानसुार आधथाक अननयममतता करून मजीतल्या 
कीं त्रा्िारास ननवविा िेणाऱ्या सींबींधधताींवर र्ासनाने कारवाई करण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीर् : (१) अर्ी कोणतीही बाब ननिर्ानास आलेली नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न पद्भवत नाही. 
 

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

औरांगाबाद न्सजल््यािील बालवििाह रोखण्यािरीिा 
 उपाययोजना िरण्याबाबि 

  

(३५) * १०९३९ िॉ.सधुीर िाांबे, श्री.अशोि ऊर्व  भाई जगिाप, िॉ.िजाहि 
शमर्ाव, श्री.जयांि आसगाििर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय मदहला ि बालवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) कोरोनामळेु दिि वर्ाानींतर र्ाळा सरुु झाली असताना औरींगाबाि 
न्सजल््यातील ग्रामीण भागातील ६२० र्ाळाींमधील बऱ्याच मलुीींचा बालवववाह 
झाला असनू वववाहीत मलुीींनी मींगळसतू्रासह र्ाळेत प्रवेर् केल्याची बाब माहे 
ऑगस््, २०२१ च्या िसुऱ्या आठवड्यात ननिर्ानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने औरींगाबाि न्सजल््यातील बालवववाह 
रोखण्याबाबत कोणती कायावाही व पपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅि. यशोमिी ठािूर (सोनािणे) : (१) हे खरे नाही. 
 तथावप, यासींिभाात िै. लोकसत्ता व िै.दिव्य मराठी या वतामानपत्रात 
जुल,ै २०२१ मध्ये बातमी प्रमसध्ि झाली होती. तथावप, मर्क्षण ववभागाच्या 
पयावेक्षक याींनी र्ाळाींना भे्ी दिल्या असता र्ाळेतील मलुीींचा बालवववाह 
झाल्याची व मलुीींनी मींगळसतू्रासह र्ाळेत प्रवेर् केल्याची बाब आढळून 
आल्याचे ननिर्ानास आले नाही. 
(२) औरींगाबाि न्सजल््यातील बालवववाह रोखण्याबाबत प्रनतबींधात्मक पपाय 
योजना म्हणून चाईल्ि लाईन १०९८ तसेच ग्राम बाल सींरक्षण सममती याींच े
क्षमता वधृ्िी प्रमर्क्षण, रेडिओ एफ. एम. द्वारे जनजागतृी इ. पपिम 
राबववण्यात येत असनू लॉकिाऊन काळात एकूण ६३ बालवववाह रोखण्यात 
यर् आलेले असनू झालेल्या २ बालवववाहामध्ये गनु्हा (FIR) िाखल करण्यात 
आलेला आहे. 
(३) प्रश्न पद्भवत नाही. 

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

उरिि-ेविरांगुट (िा.मुळशी, न्सज.पुणे) येथील मे.एस.व्ही.एस.अ ॅक्िा 
टेक्नॉलॉजी िां पनीि लागलेल्या आगीमध्ये मतृ्यमूखुी पिलेल्या 
िामगाराांच्या िुटुांबबयाांना ि जखमीांना आधथवि मदि देण्याबाबि 

  

(३६) * १०६५० श्री.महादेि जानिर, श्री.अमोल शमटिरी, श्री.शशशिाांि शश ांदे, 
श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय िामगार मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 



50 

(१) मौ.परवि-ेववरींगु्  (ता.मळुर्ी, न्सज.पणेु) येथील एमआयिीसी क्षेत्रातील 
एसव्हीएस अ ॅक्वा ्ेक्नॉलॉजी या रासायननक कीं पनीत दिनाींक ५ जून, २०२१ 
रोजी वा त्यासमुारास भीर्ण आग लागण्याची घ्ना घिली असनू सिर 
आगीमध्ये १५ मदहला व ३ परुुर् अर्ा १८ कामगाराींचा मतृ्य ूझाला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या िघुा् नेची चौकर्ी करण्यासाठी मावळ प्राींताधधकाऱ्याींच्या 
अध्यक्षतखेाली तज्ञाींची चौकर्ी सममती स्थापन करण्यात आल्याच े
न्सजल्हाधधकारी, पणेु याींनी दिनाींक ८ जून, २०२१ रोजी जाहीर केल्याच े
ननिर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर चौकर्ी सममतीचा अहवाल र्ासनास प्राप्त झाला आहे 
काय, असल्यास, केव्हा व त्यामध्ये काय नमिू केले आहे, 
(४) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने आगीत मतृ्यमूखुी पिलेल्या कामगाराींच्या 
कु्ुींबबयाींना व जखमीींना कोणती आधथाक मित केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.हसन मशु्रीर् : (१) होय, हे खरे आहे. 
 मे.एस.व्ही.एस. अ ॅक्वा ्ेक्नॉलॉजी, एलएलपी, ग् नीं. ४११, स.नीं. 
४३, ४४, ४५ मौ.परवि-ेववरींगु् , ता.मळुर्ी, न्सज.पणेु या कारखान्यात दिनाींक 
०७/०६/२०२१ रोजीच्या आगीच्या िघुा् नेत १५ मदहला व २ परुुर् अर्ा एकूण 
१७ कामगाराींचा मतृ्य ूझालेला आहे.  
(२) व (३) होय, हे खरे आहे. 
 सिर िघुा् नेची चौकर्ी करण्यासाठी पपववभागीय अधधकारी, मावळ 
याींच्या अध्यक्षतखेाली तज्ञाींची चौकर्ी सममती स्थापन करण्यात आली होती. 
चौकर्ी सममतीने सिर िघुा् नेचा प्राथममक अहवाल दिनाींक ०९/०६/२०२१ रोजी 
न्सजल्हाधधकारी, पणेु याींचेकि ेसािर केला आहे. 
 सिर अहवालात मयत कामगाराींची मादहती, कारखाना मालकाने 
औद्योधगक सरुक्षा व आरोग्य सींचालनालयाने दिलेल्या परवान्याव्यनतररक्त 
ज्वालाग्राही पिाथाांचा साठा मोठ्या प्रमाणात केला असल्याचे व त्याबाबत 
औद्योधगक सरुक्षा व आरोग्य सींचालनालयास मादहती िेण्यात आली 
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नसल्याचे नमिू केले आहे. तसेच, कारखाना मालकाने वेगवेगळ्या 
ववभागाींकिून घेतलेल्या परवान्याींची मादहती, कारखान्याचे क्षेत्रफळ, अकृवर्क 
परवानगी आणण इतर सींबींधधत ववभागाींकिून घेतलेल्या व घेण्यात न आलेल्या 
परवान्याींची मादहती नमिू केलेली आहे. 
(४) होय, हे खरे आहे. 
 सिर िघुा् नेची पपववभागीय अधधकारी, मावळ याींच्या 
अध्यक्षतखेालील तज्ञाींच्या चौकर्ी सममतीने तसेच सह सींचालक, औद्योधगक 
सरुक्षा व आरोग्य, पणेु याींचकेिून चौकर्ी करण्यात आली आहे.  
 सिर चौकर्ीत कारखाना व्यवस्थापनाने औद्योधगक सरुक्षा व 
आरोग्य सींचालनालयाकिून क्लोरीन िाय ऑक्साईि हे ्ॅब्ले्, पाविर व जेल 
या प्रकारात बनववण्यासाठी परवाना प्राप्त केला असल्याचे ननिर्ानास आले. 
परींत,ु घ्नेच्या दिवर्ी कारखान्यात मोठ्या प्रमाणात सॅनन्ायझरचा साठा 
आढळून आला. त्यामध्ये ५०० मम.ली. च्या बॉ्ल पासनू १०० मम.ली. व     
५ मल्र चे ररपॅक्रकीं गचे काम करण्यात येत होत.े घ्नेच्या वेळी सोिीयम 
क्लोराईि पाविर पॉमलथीन पाऊच मध्ये पॅक्रकीं ग करण्याचे काम करण्यासाठी 
पपयोग करण्यात येत असलेल्या एका बॅन्ि मसलर ममर्नचे दह्ीींग इलेमें् 
ओव्हर दह् झाल्याने पाऊच, पाऊचमधील पॉविर, ममर्न व जममनीवरील 
पाविरने पे् घेतल्याने मोठ्या प्रमाणात आग पसरली. कारखान्यात 
असलेल्या सॅनन्ायझरच्या साठ्यामळेु आग मोठ्या प्रमाणात पसरली व 
अन्सग्नर्मन करताना सॅनन्ायझरच्या आगीमळेु आग ववझववण्यास अिथळे 
ननमााण झाल्याने अपघाताची तीव्रता वाढली.  
 आगीत मतृ्यमूखुी पिलेल्या १७ मतृ कामगाराींपकैी १६ कामगाराींच्या 
वारसाींना राज्य कामगार ववमा महामींिळाकिून र्वे्च्या वेतनाच्या ९० % 
रक्कम प्रनत माह ननवतृ्तीवेतन चाल ू झाले आहे. एका मतृ मदहला 
कामगाराच्या अवलींबबताच े वय २५ वर्ाापके्षा जास्त असल्याने ववमा 
महामींिळाच्या तरतिुीप्रमाणे त ेपेन्र्नसाठी पात्र नाहीत. 
 तसेच राज्य र्ासनाच्या वतीने मतृ कामगाराींच्या कु्ुींबबयाींना प्रत्येकी 
४ लाख रुपये तसेच मखु्यमींत्री सहायता ननधीमधून प्रत्येकी रुपये १ लाख 
असे प्रत्येकी रुपये ५ लाख याप्रमाणे एकूण रुपये ८५ लाख तसेच आगीत 
जखमी झालेल्या २ कामगाराींना राज्य आपत्ती ननधीमधून रुपये १२,७००/- 
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याप्रमाणे एकूण रुपये २५,४०० इतकी आधथाक मित र्ासनामाफा त दिलेली 
आहे. तसेच, कें द्र र्ासनाच्या वतीने प्रत्येकी २ लाख रूपये मित जाहीर 
केलेली आहे. कारखाना व्यवस्थापनाने मतृ कामगाराींच्या वारसास प्रत्येकी 
िहा लाख रूपये िेऊ केलेले असनू, त्यापकैी प्रत्येकी रुपये ५ लाख अिा 
करण्यात आलेले आहेत. पवाररत प्रत्येकी रुपये ५ लाख रकमचेे धनािेर् माहे 
डिसेंबर, २०२१ ची तारीख नमिू करुन िेण्यात आलेले आहेत. यामर्वाय मतृ 
कामगाराींच्या पाल्याचे पिवीपयांतचे र्कै्षणणक र्लु्क िेण्याचे व्यवस्थापनाने 
मान्य केले आहे. तसेच कारखाना कायाान्सन्वत झाल्यानींतर वारसास नोकरी 
िेण्याचे िेखील व्यवस्थापनाने मान्य केले आहे. 
(५) प्रश्न पद्भवत नाही. 

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

राज्यािील पांिप्रधान जन आरोग्य योजनेिील पा् लाभार्थयाांना 
योजनेचा लाभ शमळण्याबाबि 

  

(३७) * १०८९३ श्री.सरेुश धस : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात पींतप्रधान जन आरोग्य योजना लाग ूकरण्यात आली असनू या 
योजनेत िाररद्रय रेर्खेालील कु्ुींबाींना रुपये पाच लक्ष पयांत वदै्यकीय सवुवधा 
मोफत िेण्यात येत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गहुखेल (ता.आष्ी, न्सज.बीि) येथील आदिवासी र्तेकरी     
कै.मर्वाजी जगताप हे िाररद्रय रेर्खेाली असतानाही त्याींचे नाव या यािीत 
समाववष् नसल्याने त्याींना प्रिीघा पपचारासाठी ्या योजनेचा लाभ घेता 
आला नसनू याच गावातील अनेक र्ासकीय कमाचाऱ् याींची नाव े यािीत 
समाववष् आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पात्र लाभार्थयाांना िावलनू अपात्र लाभार्थयाांची नावे यािीत 
समाववष् करण्यात आली असनू राज्य र्ासनाच्या कमाचाऱ्याींनी केलेला सव्हे 
बीि, पस्मानाबाि व लातरू या तीनही न्सजल््यात पवुाग्रहिवूर्तपणे झाला 
असल्याने पात्र लाभाथी या योजनेपासनू वींधचत राहत आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(४) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने पींतप्रधान जन आरोग्य योजनेतील पात्र 
लाभार्थयाांना ्या योजनेचा लाभ ममळण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१), (२) व (३) राज्यामध्ये प्रधान मींत्री जन आरोग्य 
योजनेच्या लाभार्थयाांना रुपये ५ लक्ष मयाािेपयांत अींगीकृत रुग्णालयाींमधून 
१२०९ पॅकेजेससाठी मोफत पपचार िेण्यात येतात.  
 प्रधान मींत्री जन आरोग्य योजनेचे लाभाथी ननन्सश्चतीसाठी र्हरी व 
ग्रामीण भागासाठी अींनतम करण्यात आलेल्या ननकर्ाींनसुार पात्र लाभाथी कु्ुींबे 
ठरववण्यात आलेली आहेत. ग्रामीण आणण र्हरी भागासाठी पात्र लाभार्थयाांच े
ननकर् पढुीलप्रमाणे. 
 ग्रामीण लाभार्थयाांसाठी िी १ त े िी ७ असे ननकर् असनू त्यात 
खालील कु्ुींबाींचा समावेर् आहे. िी १ - एका खोलीत कच्च् या घरात राहणारी, 
िी २ - प्रौढ व्यन्सक्त (वय १६-५९) नसलेली, िी ३ - प्रौढ व्यन्सक्त (वय १६-५९) 
नसलेली व स्त्री कु्ुींब प्रमखु असलेली कु्ुींबे, िी ४- दिव्याींग कु्ुींबे प्रमखु 
असलेली कु्ुींबे, िी ५ - अनसुधुचत जाती व जमाती मधील कु्ुींबे, िी ७ - 
भमूमहीन मजुराींची कु्ुींबे. त्यात ५ स्वभाववक ननकर् असनू त्यात खालील 
कु्ुींबाींचा समावेर् आहे. घर नसलेली कु्ुींबे, ननराधार कु्ुींबे, मभक्षुक, कचरा 
वेचक, स्वच्छता कमी, कीं त्रा्ी कमाचारी, मलूत: अनसुधूचत जमाती कु्ुींबे.  
 र्हरी भागातील लाभाथी ननविताना व्यावसानयक ननकर् ठरवण्यात 
आले असनू त्यात खालील कु्ुींबाींचा समावेर् आहे. कचरा वेचक, मभक्षुक, 
घरकाम करणारे, ग्ई कामगार, वेल्िर, सफाई कमाचारी, माळीकाम करणारे, 
घरकाम करणारे, कारागीर, हस्तकला कारागीर, मर् ींपी, वाहतकू कमाचारी, 
चालक, वाहक, मितनीस, सायकल ररक्षा ओढणारे, िकुानात काम करणारे, 
सहाय्यक, मर्पाई, वे्र, वीजतींत्री, मेकॅननक, असेम्ब्ली/ िरुुस्ती करणारे, 
धोबी, वाॅचमन याींचा समावेर् होतो.  
 यामध्ये कु्ुींबाचे वावर्ाक पत्पन्न हा एकमेव ननकर् नाही. 
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 गहुखेल (ता.आष्ी, न्सज.बीि) येथील र्तेकरी कै.मर्वाजी जगताप याींच े
नाव SECC database मध्ये तपासले असता आढळून आले नाही. 
 २०११ साली कें द्र र्ासनाने सामान्सजक आधथाक जातननहाय जनगणना 
ग्रामीण व र्हरी भागासाठी ववमर्ष् ननकर् ठरवनू प्रधान मींत्री जन आरोग्य 
योजनेमधील लाभाथी ननन्सश्चत करण्यात आले आहेत. ही जनगणना व प्रधान 
मींत्री जन आरोग्य योजनेमधील लाभाथी हे कें द्र र्ासनाने ठरववलेले आहेत. 
(४) व (५) प्रश्न पद्भवत नाही. 

----------------- 
  
अिोला िैद्यिीय महाविद्यालय ि सिोपचार रूग्णालयासाठी तनधी 

उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 
  

(३८) * ११२९२ िॉ.रणन्सजि पाटील : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला वदै्यकीय महाववद्यालय व सवोपचार रूग्णालयासाठी र्ासनाने 
मुींबई येथील मसध्िीववनायक मींदिर रस््तफे सन २०१७ मध्ये एमआरआय 
मर्ीन खरेिीकरीता रुपये ५ को्ी एवढा ननधी मींजूर केला होता, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, मसध्िीववनायक रस्् हे र्ासनाच्या अधधन असल्यामळेु पाच 
वर्ाापासनू र्ासन व मसध्िीववनायक रस्् याींच्यार्ी पत्रव्यवहार करण्यात 
आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने अकोला वदै्यकीय महाववद्यालय व 
सवोपचार रूग्णालयासाठी एमआरआय मर्ीन खरेिीसाठी मींजूर करण्यात 
आलेला रुपये ५ को्ीचा ननधी कधीपयांत पपलब्ध करून िेण्यात येणार आहे 
व त्याची सद्य:न्सस्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.अशमि विलासराि देशमखु : (१) होय. 
(२) होय. 
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(३) व (४) हाफकीन जीव और्ध महामींिळामाफा त सिर यींत्राच्या खरेिीची 
ननवविा प्रक्रिया सरुु आहे. तसेच रुपये ५ को्ी इतका ननधी 
श्री.मसन्सध्िववनायक गणपती मींदिर न्यासाकिून यींत्राची प्रत्यक्षात खरेिी 
आिेर्ानींतर ववतरीत करण्यात येणार आहे. 

----------------- 
  
िाळुज (न्सज.औरांगाबाद) येथील प्राथशमि आरोग्य िें द्राि सोई-सुविधा 

उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 
  

(३९) * १०५९३ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वाळुज (न्सज.औरींगाबाि) येथ े सन २०१८ मध्ये ग् नीं. ३६१ मधील ३ 
एकर जागेत रुपये ५ को्ी ५० लाख खचा करुन ससुज्ज आरोग्य कें द्राच्या 
इमारतीची पभारणी केली असनू सिर आरोग्य कें द्रामध्ये कोणत्याही      
सोई-सवुवधा पपलब्ध नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्राथममक आरोग्य कें द्रात प्रसतुी, कु्ुींब कल्याण र्स्त्रक्रिया 
व र्वववच्छेिन या सवा प्रकारच्या तपासण्याचे प्रयोजन असतानाही तथेे फक्त 
बाहयरुग्ण तपासणी केली जात,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्राथममक आरोग्य कें द्रात अपरुा कमाचारी वगा व 
और्धाींचा तु् विा असल्यामळेु ग्रामीण भागातील रुग्णाींना आवश्यक त्या 
सोई-सवुवधा ममळत नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने सिर प्राथममक आरोग्य कें द्रात 
कमाचाऱ्याींची ररक्त पिे भरुन ग्रामीण भागातील रुग्णाींना आवश्यक त्या 
सोयी-सवुवधा पपलब्ध करुन िेण्याबाबत कोणती पपाययोजना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.राजेश टोपे : (१), (२), (३) व (४) प्राथममक आरोग्य कें द्र, वाळुज 
(ता.गींगापरू, न्सज.औरींगाबाि) येथील आरोग्य कें द्राची इमारत बाींधून सावाजननक 
बाींधकाम ववभागाकिून ताब्यात घेण्यात आली आहे. 
 सद्य:न्सस्थतीत ग्रामववकास ववभागाने दिनाींक १४/०६/२०२१ रोजी 
र्ासन आिेर् ननगाममत करुन ननयममत कमाचाऱ्याींची पिभरती करण्यास 
मान्यता प्रिान केली आहे. त्यानसुार न्सजल्हा पररर्ि औरींगाबाि स्तरावरुन 
पिभरती करण्यात येणार आहे. सद्य:न्सस्थतीत वदै्यकीय अधधकाऱ्याींचे १ पि 
भरले असनू इतर कमाचारी प्रनतननयकु्तीवर घेवनू प्राथममक आरोग्य कें द्र 
कायाान्सन्वत करण्यात आले असनू बा्यरुग्ण सेवा, अींतररुग्ण सेवा, प्रसतुी 
सेवा व र्वववच्छेिनगहृ कायाान्सन्वत करण्यात आले आहे. तसेच सिरील 
प्राथममक आरोग्य कें द्राच्या दठकाणी और्धाींचा तु् विा नसनू रुग्णाींना और्धे 
पपलब्ध करुन िेण्यात येतात. 
(५) प्रश्न पद्भवत नाही. 

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

मांठा (न्सज.जालना) येथील पांचायि सशमिी िायावलयािील महाराष्ट्र 
ग्रामीण रोजगार हमी अशभलेखा िक्षास आग लागून अशभलेखे नष्ट्ट 

र्ाल्याबाबि 
  

(४०) * १०९७८ श्री.राजेश राठोि, श्री.अशोि ऊर्व  भाई जगिाप, िॉ.िजाहि 
शमर्ाव, िॉ.सधुीर िाांबे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशभन्सजि िांजारी, श्री.जयांि 
आसगाििर, श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मींठा (न्सज.जालना) येथील पींचायत सममती कायाालयातील महाराषर 
ग्रामीण रोजगार हमी अमभलेखा कक्षाच्या िालनास दिनाींक ११ ऑगस््, २०२१ 
रोजी वा त्यासमुारास आग लागनू सींबींधधत ववभागातील अनत महत्वाची सवा 
कागिपत्र ेजळून गेल्याची घ्ना घिली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने या घ्नेत िोर्ी आढळून येणाऱ् याींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.हसन मशु्रीर् : (१) होय. 
(२) जालना न्सजल््यातील तालकुा मींठा, येथील पींचायत सममतीच्या मग्रारोहयो 
कक्षास दिनाींक १०/०८/२०२१ रोजी लागलेल्या आगीच्या अनरु्ींगाने तत्का. ग् 
ववकास अधधकारी याींनी दिनाींक १०/०८/२०२१ रोजी पोलीस स््ेर्न मींठा येथ े
क्रफयााि दिली. त्यानरु्ींगाने तथेील पोलीस पप ननरीक्षक, पोलीस स््ेर्न, मींठा 
याींनी गनु््याचा तपास करुन कृषणा पाींिुरींग आवचार (क्लाका  कम िे् ा 
ऑपरे्र) मग्रारोहयो कक्ष, पींचायत सममती मींठा याींना अ्क करुन आरोपीवर 
कलम ४३६ भा.िीं.वव.सह कलम ०३ व ०४, सावाजननक सींपत्तीहानी प्रनतबींधक 
अधधननमय, कलम १९८४ अन्वये गनु्हा केल्याचे िोर्ारोप िाखल केले आहे. 
सद्य:न्सस्थतीत हे प्रकरण न्यायप्रववष् आहे. सींबींधधत आरोपी कृषणा पाींिुरींग 
आवचार (क्लाका  कम िे् ा ऑपरे्र) याच्या सेवा समाप्त करण्यात आल्या 
आहेत. 
(३) प्रश्न पद्भवत नाही. 

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

परभणी न्सजल््यािील स्थातनि स्िराज्य सांस्थाांच्या जागाांिर  
अतिक्रमण र्ाल्याबाबि 

  

(४१) * १०६८३ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.विक्रम िाळे, श्री.शशशिाांि शश ांदे : 
सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी न्सजल््यातील न्सजल्हा पररर्ि, पींचायत सममती व ग्रामपींचायतीच्या 
ताब्यातील खलु्या जागा, इमारतीच्या सींरक्षणाच्यादृष्ीने त्या जागाींना कुीं पण 
घालणे, मालकीबाबत स्पष् फलक लावणे व इतर बाबीींवर ननयींत्रण 
ठेवण्याबाबत पप मखु्य कायाकारी अधधकारी (ग्रामपींचायत) याींची मालमत्ता 
अधधकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींधधत अधधकाऱ्याींनी जबाबिारी पार न पािल्याने 
न्सजल््यातील स्थाननक स्वराज्य सींस्थेच्या जागेवर अनतिमण झाल्याने 
त्याींच्याववरूध्ि कारवाई करण्याबाबत ववभागीय आयकु्त, परभणी याींचेकि े
तथेील सामान्सजक कायाकत्याांनी सन २०२१ मध्ये वा त्यािरम्यान ई-मेलद्वारे 
तिार नोंिववली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने अनतिमणे िरू करणे, 
अनतिमणधारकाींववरूध्ि पोमलसाींत क्रफयााि नोंिववणे, त्या जागाींचा पनुववाकास 
करणे व इतर प्रकरणी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीर् : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) प्राप्त तिारीच्या अनरु्ींगाने चौकर्ी करण्यात आली असनू न्सजल्हा 
पररर्ि बाींधकाम ववभागाच्या तीन जागा नावे करण्याबाबतची प्रकरणे 
सद्य:न्सस्थतीत न्यायप्रववष् आहेत. 

• तसेच, पर्वुदै्यकीय िवाखाना पालम येथील एक प्रकरण 
न्यायप्रववष् आहे. 

• न्सजल्हा पररर्ि मर्क्षण ववभागाींतगात ११ प्रकरणे असनू, ३ प्रकरणे 
न्यायप्रववष् आहे. 

• पींचायत सममतच्या कुठल्याही जागेवर अनतिमण नाही. 
• मदहला व बालकल्याण ववभागाच्या जममनीवरील २ अनतिमणे 

ह्ववण्याची कायावाही सरुु आहे. 
• र्ासन ननणाय-िमाींक-प्रआयो-२०१७/प्र.ि.३४८/योजना-१ दिनाींक 

१६/०२/२०१८ नसुार गावठाण हद्दीतील ३२४९ अनतिमणे ननयमानकूुल 
करावयाची कायावाही सरुु आहे. 

• अनतिमणाची बाब आढळल्यास ननयमानसुार कायावाही करण्यात येत.े 
(४) प्रश्न पद्भवत नाही. 

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

मौजे उपळी (िा.शसल्लोि, न्सज.औरांगाबाद) येथील पुलाच ेिाम  
तनिृष्ट्ट दजावच ेर्ाल्याबाबि 

  

(४२) * १०४४४ श्री.गोवपचांद पिळिर : सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौजे पपळी (ता.मसल्लोि, न्सज.औरींगाबाि) येथील पलु िरुुस्तीसाठी न्सजल्हा 
वावर्ाक योजनेंतगात न्सजल्हा पररर्ि, औरींगाबाि अींतगात अींिान्सजत रक्कम रुपये 
२७ लक्ष खचा करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू पलु वर्ा पणूा होण्यापवूीच परुामळेु खचला असल्याचे 
माहे ऑक््ोबर, २०२१ च्या पदहल्या आठवड्यात ननिर्ानास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वर्ा पणूा होण्यापवूीच परुामळेु खचलेल्या पलुाच्या कामाची 
चौकर्ी करून ननकृष् िजााचे काम करणाऱ्या सींबींधधत िोर्ीींवर कारवाई 
करण्याबाबतचे ननवेिन पपववभागीय अधधकारी, मसल्लोि, न्सजल्हा औरींगाबाि 
याींना रयत िाींती सींघ्ना न्सजल्हाध्यक्ष याींनी दिले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने पलुाचे ननकृष् िजााचे काम करणाऱ्या 
सींबींधधत िोर्ीींवर कारवाई करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीर् : (१), (२) व (३) हे खरे आहे. 
(४) पपळी त े दििगाव हा रस्ता इतर न्सजल्हा मागा िजााचा असनू, पपळी 
गावाजवळ अींजना निी आहे. या निीवरील पलु िरुस्तीसाठी सन २०१८-१९ 
अींतगात रुपये २७.३८ लक्ष ननधी खचा करण्यात आललेा आहे. सिर निीच्या 
वरील भागात तीन मोठी धरणे आहेत. सप् ्ेंबर, २०२१ मध्ये झालेल्या 
अनतवषृ्ीमळेु निीच्या वरील भागातील अनतवषृ्ीमळेु धरणे ओव्हरफ्लो 
झाली. नौसधगाक आपत्तीमळेु अींजना निीला महापरु येऊन सिर पलु खचला 
आहे. ननकृष् िजाामळेु पलु खचला नाही. यास कोणीही जबाबिार नसल् यामळेु 
कारवाई करण्यात आली नाही. 
 तथावप, सिरचा पलु तातिीने िरुुस्त करण्याच्या सचूना न्सजल्हा 
पररर्िेला िेण्यात आल्या आहेत. 
(५) प्रश्न पद्भवत नाही.       
   

----------------- 
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ठाणे न्सजल््यािील बालिाांच्या िुपोषणाच ेप्रमाण िमी िरण्याबाबि 
  

(४३) * १०८०९ श्री.रवि ांद्र र्ाटि : ददनाांि १५ डिसेंबर, २०२० रोजी 
सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्याि आलेल्या अिाराांकिि प्रश्नोत्िराांच्या यादी 
क्रमाांि १४ मधील प्रश्न क्रमाांि ६२०५ ला ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि 
सन्माननीय मदहला ि बालवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) ठाणे न्सजल््यात कोरोनाकाळात गेल्या दिि वर्ाात ३२८ तीव्र व ३६८० 
मध्यम कुपोवर्त बालके आढळली असल्याचा अहवाल प्राप्त झाल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्ानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, ठाणे न्सजल््यातील कुपोर्णाची समस्या गींभीर होत असल्याने 
िगुाम व आदिवासी पाड्याींतील बालकाींचा कोरोनापासनू बचाव करण्यासह 
कुपोवर्त बालकाींना सदुृढ बनववण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
र्ासनाकि ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व 
त्यानरु्ींगाने ठाणे न्सजल््यातील कुपोर्णाचे प्रमाण कमी करण्याबाबत कोणती 
पपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅि. यशोमिी ठािूर (सोनािणे) : (१) अींर्त: खरे आहे.  
 माहे सप् े्ंबर २०२१ अखरे ठाणे न्सजल््यात ३५९ तीव्र कुपोवर्त 
(SAM) व मध्यम कुपोवर्त (MAM) २४०७ बालके आढळून आली आहेत. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) दिनाींक १५/०८/२०२१ त े३१/०८/२०२१ पयांत र्ासनाने ववर्रे् र्ोध मोदहम 
आयोन्सजत केली होती. सिर मोदहमेअींतगात ६ मदहने त े६ वर्ा वयोग्ातील 
मलुाींचे Screening करण्यात आले. त्यामध्ये जी बालके SAM शे्रणीमध्ये 
आढळून आली आहेत त्या बालकाींना Home base VCDC चा लाभ िेण्यात 
येत आहे. Home based VCDC मध्ये SAM बालकाींना Energy Dense 
Nutritious Food िेण्यात येत आहे. तसेच सिर SAM बालकाींची आरोग्य 
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खात्यामाफा त तपासणी केली जात आहे व त्याींना सवासाधारण शे्रणीमध्ये 
आणण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. तसेच कुपोर्ण कमी करण्यासाठी 
खालीलप्रमाणे पपाययोजना करण्यात येत आहेत. 
 १. एकान्सत्मक बालववकास सेवा योजनेंतगात ६ मदहने त े ३ वर्ा 
वयोग्ातील बालकाींना, गरोिर, स्तनिा माताींना THR व ३ त े ६ वर् े
वयोग्ातील बालकाींना कोववि १९ मळेु गरम ताजा आहाराऐवजी THR 
अींतगात घरपोच आहार िेण्यात येतो.  
 २. तसेच, आदिवासी प्रकल्पामध्ये अमतृ आहार योजना सरुु असनू 
्या योजनेंतगात गरोिर, स्तनिा माताींना एक वेळचा चौरस आहार िेण्यात 
येतो. तसेच ६ मदहने त े६ वर्ा वयोग्ातील र्ाकाहारी बालकाींना २ केळी व 
माींसाहारी बालकाींसाठी १ अींि ेआठवड्यातनू ४ दिवस िेण्यात येत.े 

३. तसेच, राज्यातील सॅम बालकाींसाठी ग्राम बालववकास कें द्र सरुु 
करण्यात आली आहेत. ग्राम बालववकास कें द्रामध्ये तीन वेळचा अनतररक्त 
आहार व आरोग्य खात्यामाफा त और्धोपचार करण्यात येतात. 
 ४. राज्यात पोर्ण अमभयान अींतगात अींगणवािी कें द्रातील बालकाींचा, 
क्रकर्ोरवयीन मलुी व मदहलाींचा पोर्णाचा िजाा सधुारण्यासाठी व कुपोर्णाच े
प्रमाण कमी करण्यासाठी ववववध स्तरावरुन ननरींतर मर्क्षण वधृ्िीदृष्ीकोन 
(ILA) समिुाय आधाररत कायािम (CBE), ररअल ्ाईम मॉनन्रीींग (ICT-
RTM) व जनआींिोलन इत्यािी पपिम राबववण्यात येत आहेत. 
(४) प्रश्न पद्भवत नाही. 

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

राज्य िमवचारी विमा योजनेि िायवरि िमवचाऱ्याांना ईएसआयसी  
भत्िा शमळण्याबाबि 

  

(४४) * ११०५६ श्री.अशभन्सजि िांजारी, श्री.अशोि ऊर्व  भाई जगिाप, श्री.राजेश 
राठोि, श्री.अमरनाथ राजूरिर, िॉ.िजाहि शमर्ाव, श्री.जयांि आसगाििर, 
श्री.मोहनराि िदम, िॉ.सधुीर िाांबे : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 



62 

(१) कें द्र र्ासनाच्या ननयींत्रणात असलेल्या राज्य कमाचारी ववमा योजनेत 
कायारत वदै्यकीय अधधकाऱ्याींपासनू पॅरामेडिकल आणण मलवपक सींवगाातील 
कमाचाऱ्याींना रुग्णालयीन सेवेत प्रोत्साहन ममळावे या हेतनेू ईएसआयसी भत्ता 
लाग ूकरण्यात आला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वदै्यकीय अधधकारी आणण और्ध ननमााण वगळता 
पररचाररकाींसह पॅरामेडिकल कमाचाऱ्याींना ममळणारा भत्ता बींि करण्यात 
आल्यामळेु येथील कमाचाऱ्याींमध्ये असींतोर् ननमााण झाला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व 
त्यानरु्ींगाने सिर कमाचाऱ्याींना ईएसआयसी भत्ता पनु्हा ममळावा यासाठी कें द्र 
र्ासनाकि ेपाठपरुावा करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१) होय. हे अींर्त: खरे आहे. र्ासनाने र्ासन ननणाय 
दिनाींक ०९/१०/१९६२ अन्वये राज्य कामगार ववमा योजनेतील ववर्रे्ज्ञ, 
वदै्यकीय अधधकारी, और्धी ननमााता, प्रयोगर्ाळा तींत्रज्ञ, क्ष-क्रकरण तींत्रज्ञ व 
ग्-ि सींवगाातील व्रणोपचारक, प्रसाववका फक्त या कमाचाऱ्याींना रूग्णालयीन 
सेवेत प्रोत्साहन ममळावे या हेतनेू (ESIS Allowance) लाग ू केला 
होता.तथावप, या मध्ये मलवपक सींवगाातील कमाचाऱ्याींचा समावेर् नाही. 
(२) होय. हे अींर्त: खरे आहे. लेखा व कोर्ागार, मुींबई याींनी ७ व्या वेतन 
आयोगामध्ये ज े भत्त े नमिू नाहीत त े भत्त े अिा न करण्यास सधूचत 
केल्यामळेु राज्य कामगार ववमा योजनेतील पररचाररका व पॅरामेिीकल 
कमाचाऱ्याींचा ईएसआयसी भत्ता (ESIS Allowance) बींि केला आहे.  
(३) होय. 
(४) दिनाींक ०३/१२/२०२१ अन्वये Medical Benefit Council राकावव 
महामींिळ मखु्यालय, नवी दिल्ली याींना राज्य कामगार ववमा योजनेतील 
कमाचाऱ्याींना ESIS Allowance वाढीव िराने िेण्याबाबत अमभप्राय मागववल े
असल्याने ववलींबाचा प्रश्न पद्भवत नाही. 
 

----------------- 
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औरांगाबाद शहराि बनािट रेमिशेसिीरच ेइांजेक्शनमुळे  
रुग्णाचा मतृ्यू र्ाल्याबाबि 

  

(४५) * १०६०४ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाि र्हरात कोरोनाकाळात िॉ.माधव चींबलेु आणण िॉ.नामिेव धगरी 
याींनी रेमिमेसवीरच्या तीव्र ी्ंचाईचा गरैफायिा घेऊन प्रत्येकी रुपये १५ हजार 
प्रमाणे ६ इींजके्र्न श्री.महेर्कुमार न्सजवणे (रा.पिगीर) याींना ववकले, अधधक 
िराने घेतलेले रेमिमेसवीर इींजेक्र्न बनाव् असल्याने श्री.महेर्कुमार न्सजवणे 
याींच्या आईचा मतृ्य ू झाल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा त्यािरम्यान 
ननिर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणाची योग्य प्रकारे पोलीस तपास/चौकर्ी होत 
नसल्याचा आरोप श्री.महेर्कुमार न्सजवणे याींनी केला असनू सिर गनु््याचा 
तपास सी.आय.िी. अथवा इतर सक्षम यींत्रणेकि े वगा करण्याची ववनींती 
औरींगाबाि खींिपीठात केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशमि विलासराि देशमखु : (१) श्री.महेर्कुमार न्सजवणे याींनी त्याींच्या 
आईचा मतृ्य ूहा िॉ.चींबलेु व िॉ.धगरी याींनी रेमिमेसवीर इींजेक्र्न अधधक िराने 
वविी केले व हे इींजेक्र्न बनाव् असल्याने झाल्याबाबत क्रफयााि दिनाींक 
१७/०७/२०२१ रोजी पोलीस स््ेर्न पिगीर (ग्रामीण) येथे दिली आहे. त्यानसुार 
गरुनीं. २७९/२१ नोंिववण्यात आला आहे. 
(२) होय. 
(३) सिर प्रकरण न्यायप्रववष् असनू, गनु््याचा तपास स्थाननक गनु्हे र्ाखा, 
लातरू याींच्याकिून करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न पद्भवत नाही. 
 

----------------- 
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सेिातनितृ्ि िमवचारी याांना तनितृ्िीनांिरच ेलाभ िळेेि  
अदा िरण्याबाबि 

  

(४६) * १११२५ श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय उप मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) सेवाननवतृ्त कमाचारी याींना ननवतृ्तीनींतर वर्ा होऊनही पीएफ, गॅ्रज्यएू्ी व 
पेन्र्न ममळाली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननवतृ्तीनींतरचे पसेै न ममळाल्यामळेु सेवाननवतृ्त कमाचाऱ्याींची 
आधथाक न्सस्थती बबक् झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने सेवाननवतृ्त कमाचारी याींना ननवतृ्तीनींतर 
पीएफ, गॅ्रज्यएू्ी व पेन्र्न तात्काळ ममळण्याबाबत कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अन्सजि पिार : (१) माचा, २०२० पासनू पढेु कोववि १९ च्या प्रािुाभावामळेु 
र्ासकीय कायाालयातील कामकाजावर मयाािा आल्या. त्यामळेु कें द्र र्ासन, 
राज्य र्ासनाच्या कायाालयाचे कामकाज अींर्त: चाल ू होत.े पररणामी 
ननवतृ्तीवेतनाची प्रकरणे अींनतम होण्यास ववलींब झाला ही बाब नाकारता येत 
नाही. 
(२) हे खरे नाही.  
 महाराषर सवासाधारण भववषय ननवााह ननधी ननयमावलीतील ननयम 
ि.२३ नसुार वगाणीिाराला, ननधीमध्ये त्याच्या खात्यावर जमा असलेल्या ९० 
्क्के पके्षा अधधक असणार नाही एवढी रक्कम, वगाणीिाराच्या ननयत 
सेवाननवतृ्तीच्या तारखेपवूी १२ मदहन्यामध्ये, कोणतहेी कारण नमिू न करता 
काढण्यास परवानगी िेण्यात आलेली आहे. 
 ववत्त ववभाग, र्ासन ननणाय दिनाींक १२ मे, २०२० अन्वये महाराषर 
नागरी सेवा (ननवतृ्तीवेतन) ननयम १२६ नसुार तात्परुत े ननवतृ्तीवेतन/पपिान 
तातिीने मींजूर करण्याच्या सचूना िेण्यात आल्या आहेत.  
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 तसेच, ववत्त ववभाग, र्ासन ननणाय दिनाींक ०७/०५/२०२१ अन्वये 
तात्परुत े ननवतृ्तीवेतन/ कु्ुींबननवतृ्तीवेतन मींजूर करावयाचे अधधकार एक 
ववर्रे् बाब म्हणून पदहले १२ मदहने कायाालय प्रमखु व त्यापढुील १२ 
मदहन्याच्या कालावधीसाठी ववभाग प्रमखुाींकि े प्रत्यावपात करण्यात आले 
आहेत. चोवीस मदहन्यानींतर मिुतवाढ द्यावयाची झाल्यास लेखा परीक्षा 
अधधकाऱ्याच्या सल्ल्याने कायाालय प्रमखुाींनी पढुील ६ मदहन्यासाठी तात्परूत े
ननवतृ्तीवेतन मींजूर करता येईल. मात्र ३० मदहन्याच्या कालावधीनींतरही 
तात्परूत े ननवतृ्तीवेतन/ कु्ुींबननवतृ्तीवेतनास मिुतवाढ द्यावयाची झाल्यास 
अर्ी प्रकरणे ववत्त ववभागाकि ेपाठववण्याच्या सचूना िेण्यात आल्या आहेत. 
(३) सेवाननवतृ्त होणाऱ्या र्ासकीय कमाचाऱ्याींना ननवतृ्तीवेतन ववर्यक लाभ 
वेळेवर अिा व्हावेत यासाठी महाराषर नागरी सेवा (ननवतृ्तीवेतन) ननयम, 
१९८२ मधील ननयम ११८ त े१२५ नसुार ननवतृ्तीवेतनाच्या आणण पपिानाच्या 
रकमाींचे ननधाारण व प्राधधकृतीबाबतची कायावाही ननन्सश्चत करण्यात आली 
असनू याबाबत वेळोवेळी ववत्त ववभागाकिून सचूना िेण्यात आलेल्या आहेत.  
(४) प्रश्न पद्भवत नाही. 

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

राज्यािील िलािांिाांना आधथवि मदि जाहीर िरुन त्याांच्या इिर 
मागण्या मान्य िरण्याबाबि 

  

(४७) * १०५०३ िॉ.(श्रीमिी) मतनषा िायांदे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.शशशिाांि 
शश ांदे, श्री.सांजय दौंि, श्री.अमोल शमटिरी : सन्माननीय साांस् िृतिि िायव मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कोरोना कालावधीत र्ासनाने साींस्कृनतक कायािम, ना्य व 
मसनेमागहेृ बींि केल्यामळेु लोककलावींताींची आधथाक न्सस्थती बबक् झाल्यामळेु 
त्याींच्यावर पपासमारीची वेळ आली असल्याच ेननिर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील मा.लोकप्रनतननधी याींचेसह लोककलावींताींनी केलेल्या 
मागणीच्या अनरु्ींगाने साींस्कृनतक सींचालनालयाच्या प्रस्तावावर र्ासनाने सिर 
५६ हजार लोक कलावींताींना प्रत्येकी रुपये ५ हजार याप्रमाणे आधथाक मित 
करण्याचा ननणाय घेतला असनू जाहीर केलेल्या कलावींताींची यािी र्ासनाकि े
पपलब्ध नसल्याचे ननिर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 



66 

(३) असल्यास, सिर आधथाक मित ही तु् पुींजी असनू त्याऐवजी प्रत्येकी 
रुपये १ लाख िेण्याच्या मागणीसह कलावींत व त्याींच्या कु्ुींबबयाींसाठी 
मेिीक्लेम पॉमलसी, र्ासकीय िवाखाना मोफत करावा तसेच, महाकवी गायक 
वामनिािा किाक याींचे नावाने कल्याणकारी महामींिळ स्थापन करावे अर्ा 
मागण्याींचे ननवेिन ज्येषठ गायक श्री.आनींि मर् ींिे याींचेसह मर्ष्मींिळाने 
मा.मखु्यमींत्री याींची भे् घेऊन त्याींना दिनाींक १६ ऑगस््, २०२१ रोजी वा 
त्यासमुारास दिले असल्याच ेननिर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यानरु्ींगाने 
जाहीर केलेल्या कलावींताींची यािी र्ासनाकि े पपलब्ध करुन न िेणाऱ्या 
बेजबाबिार अधधकाऱ् याींववरुध्ि कारवाई करुन लोककलावींताींना रुपये १ लाख 
आधथाक मित िेण्याबाबत तसेच, त्याींच्या इतर मागण्या मान्य करण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशमि विलासराि देशमखु : (१) कोरोना ववर्ाणूचा प्रािभुााव झाल्यामळेु 
सींपणूा राज्यासह िेर्ात लॉकिाऊन लाग ू करण्यात आला होता.लॉकिाऊन 
मर्धथल करण्यात आल्यानींतरही साींस्कृनतक कायािमाींचे आयोजन, नाट्यगहृ, 
धचत्रप्गहेृ याींच्यावर बींिी असल्याने कलाकाराींना कला सािरीकरण व त्यातनू 
होणारे पत्पन्न यापासनू वींधचत राहावे लागले.  
(२) कोरोनाच्या पाश्वाभमूीवर प्रयोगात्मक कलेच्या प्रकारातील कलाकार, 
कलासमहू याींना एकरकमी अथासहाय्य िेण्याबाबतचा र्ासन ननणाय दिनाींक    
३ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी ननगाममत करण्यात आला आहे. त्यानसुार राज्यातील 
५६००० कलाकाराींना प्रत्येकी एकरकमी रुपये ५,०००/- प्रमाणे रुपये २८.०० 
को्ी व ८४७ लोककला पथकाींना रुपये ६.०० को्ी व त्याींच्या ननवि 
प्रक्रियेसींिभाातील प्रर्ासकीय खचा यासाठी रुपये १.०० को्ी असे एकूण रुपये 
३५.०० को्ी एकरकमी अथासहाय्य करण्याचा ननणाय घेण्यात आला आहे. 
मुींबई र्हर, मुींबई पपनगर, ठाणे व पणेु न्सजल््यातनू प्रत्येकी २००० व पवाररत 
न्सजल््यातनू प्रत्येक १५०० कलावींताींची ननवि करण्यात येणार आहे. एकल 
कलाकार ननवि न्सजल्हाधधकारी स्तरावर तर लोककला समहूाींची ननवि 
सींचालक, साींस्कृनतक कायास्तरावर जादहरात प्रमसध्ि करुन होणार असनू 
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तयार होणाऱ्या ननवि यािीनसुार सींचालक, साींस्कृनतक काया सींचालनालय 
याींच्याकिून पात्र लाभार्थयाांच्या खात्यात अनजु्ञेय अथासहाय्य वगा करण्यात 
येणार आहे. सिर र्ासन ननणायानसुार ही प्रक्रिया ५० दिवसात पणूा करणे 
अपेक्षक्षत आहे. या अनरु्ींगाने न्सजल्हास्तरावर सममत्या स्थापन करुन सिर 
र्ासन ननणायान्वये ववदहत केलेल्या कालमयाािेत कायावाही करणेबाबत सवा 
न्सजल्हाधधकाऱ्याींना सधचव स्तरावरील दिनाींक १७ नोव्हेंबर, २०२१ च्या पत्रान्वये 
पनु्हा सचूना िेण्यात आल्या आहेत.  
(३) राज्यातील ज्येषठ गायक श्री.आनींि मर् ींिे याींनी मा.मखु्यमींत्री महोिय 
याींना दिलेले ननवेिन या ववभागास प्राप्त झाल्याचे ननिर्ानास येत नाही. 
तथावप, महाराषर कलाकार कल्याण मींिळ स्थापन करण्याबाबत र्ासन 
सकारात्मक आहे.  
(४) प्रश्न भाग (२) व (३) च्या पत्तराच्या अनरु्ींगाने प्रश्न पद्भवत नाही. 
(५) प्रश्न पद्भवत नाही. 

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

दहांगणघाट (न्सज.िधाव) िालुक्यािील आजनसरा बॅरेज प्रिल्पाच ेिाम 
प्रलांबबि असल्याबाबि 

  

(४८) * १०८६१ श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास, श्री.प्रिीण दटिे : ददनाांि ८ सप्टेंबर, २०२० रोजी सभागहृाच्या 
पटलािर ठेिण्याि आलेल्या अिाराांकिि प्रश्नोत्िराांच्या यादी क्रमाांि ६ मधील 
प्रश्न क्रमाांि ३१७२ ला ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि सन्माननीय जलसांपदा 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगणघा् (न्सज.वधाा) तालकु्यातील आजनसरा बॅरेज प्रकल्पाला सन २००१ 
मध्ये मींजूरी ममळूनही व सिर प्रकल्पाच्या कामाींना सधुाररत मान्यता िेण्यात 
येवनूही प्रकल्पाचे काम सरुू करण्यात आले नसल्याचे दिनाींक २ सप् े्ंबर, 
२०२१ रोजी वा त्यासमुारास ननिर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने आजनसरा बॅरेज प्रकल्पाचे काम सरुू 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.जयांि पाटील : (१) हे खरे आहे. 
(२) प्रकल्पास वनजमीन व पयाावरणाची अींनतम मान्यता प्राप्त झाल्यावर 
काम सरुु करावयाचे ननयोन्सजत आहे. 
(३) प्रश्न पद्भवत नाही. 

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

राज्यािील िारिरी सांप्रदायािील िलािाराांना मानधन देण्याबाबि 
  

(४९) * १०९९३ श्री.अशोि ऊर्व  भाई जगिाप, िॉ.िजाहि शमर्ाव, श्री.राजेश 
राठोि, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशभन्सजि िांजारी, िॉ.सधुीर िाांबे, 
श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय साांस् िृतिि िायव मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील वारकरी सींप्रिायाचा वसा व वारसा जतन करत समाज 
प्रबोधन करणाऱ् या वारकरी सींप्रिायातील क्रकतानकार, प्रवचनकार, गायक, 
ववणेकरी, मिृींगमणी, ्ाळकरी व कलाकराींना र्ासनाने मानधन सरुु करावे 
अर्ी मागणी महाराषर राज्य वारकरी सादहत्य पररर्ि, मावळ याींच्यावतीने 
करण्यात आल्याची बाब माहे ऑगस््, २०२१ मध्ये वा त्यािरम्यान 
ननिर्ानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोरोनाकाळात वारकरी सींप्रिायातील क्रकतान आणण तत्सम 
समाज प्रबोधनाच्या सेवेवर अवलींबनू असणाऱ्याींची आधथाक न्सस्थती बबक् 
झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वारकरी सींप्रिायातील कलाकाराींना मानधन िेण्याच्या 
मागणीबाबत र्ासनाने ननणाय घेऊन कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशमि विलासराि देशमखु : (१) महाराषर राज्यातील ववववध न्सजल्हयाींतील 
महाराषर राज्य वारकरी पररर्िेच्या र्ाखाींकिून क्रकतानकार, प्रवचनकार, 
गायक, वािक, हामोननयम वािक इ. कलावींताींना कोरोनाच्या पाश्वाभमूीवर 
आधथाक मित जाहीर करण्याबाबत सींबींधधत न्सजल््यातील न्सजल्हािींिाधधकारी 
कायाालयाींमाफा त अजा प्राप्त झालेले आहेत.  
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(२) व (३) कोववि-१९ च्या पाश्वाभमूीवर प्रयोगात्मक कला प्रकारातील 
कलाकाराींना व या क्षेत्रातील सींस्थाींना एकरकमी अथासहाय्य िेण्याबाबतचा 
ननणाय घेण्यात आला असनू याबाबतच े आिेर् र्ासन ननणाय, पया् न व 
साींस्कृनतक काया, दिनाींक ३ नोव्हेंबर, २०२१ अन्वये ननगाममत करण्यात आल े
आहेत. त्यानसुार राज्यातील ५६००० कलाकाराींना प्रत्येकी ठोक एकरकमी 
रुपये ५,०००/- प्रमाणे रुपये २८.०० को्ी व ८४७ लोककला पथकाींना रुपये 
६.०० को्ी व त्याींच्या सवेक्षणासाठी व प्रर्ासकीय खचा यासाठी रुपये १.०० 
को्ी असे एकूण रुपये ३५.०० को्ी एकरकमी अथासहाय्य करण्याचा ननणाय 
घेण्यात आला आहे.  
 प्रस्ततृ र्ासन ननणायान्वये कलाकाराींना एकरकमी आधथाक सहाय्य 
िेण्याबाबत घेण्यात आलेल्या ननणायाच्या अनरु्ींगाने, करावयाच्या 
कायावाहीमध्ये ससुतु्रता व सलुभता येण्यासाठी तसेच सिर ननणायाचा लाभ 
िेण्यासींिभाात नमिू करण्यात आलेल्या पात्रता व ननकर्ामध्ये अधधक स्पष्ता 
येण्यासाठी सिर र्ासन ननणायामध्ये सधुारणा प्रस्ताववत आहे.  
(४) प्रश्न पद्भवत नाही. 

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

राज्यािील िधृ्द िलाििाांना पेन्शन ि मानधन शमळण्याबाबि 
  

(५०) * १११५८ श्री.प्रशाांि पररचारि : सन्माननीय साांस् िृतिि िायव मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य र्ासनाने गठीत केलेल्या सवा वधृ्ि कलावींताींच्या पेन्र्न व मानधन 
योजनेच्या न्सजल्हास्तरीय सममत्या रद्द केल्या असनू िीि वर्ा होऊनही अद्याप 
नव्याने सममतीची स्थापना न केल्यामळेु सोलापरू न्सजल््यातील १२०० वधृ्ि 
कलावींत तसेच ग्रामीण भागात भजन, कीतान व भारुि आिी कला सािर 
करणाऱ्या ज् येष ठ कलावींताींना न्सजल् हा पररर्िेच् या समाज कल् याण ववभागाकिून 
िरमहा ममळणाऱ्या मानधनापासनू वींधचत रहावे लागत असल्याचे ननिर्ानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींिभाात वधृ्ि कलावींत सींघ्नेने पाठपरुावा करूनही 
र्ासनाकिून ननधी न आल्यामळेु हे मानधन प्रलींबबत असल्याचे न्सजल्हा 
प्रर्ासनाच्यावतीने साींगण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, र्ासनाकि े२०० कलावताींसाठी ननवतृ्ती वेतन मींजूर करण्याचा 
ठराव पाठवनूही अद्यापपयांत त्यास मींजूरी ममळाली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, वधृ्ि कलावींताींच्या पेन्र्न व मानधन योजनेच्या 
न्सजल्हास्तरीय सममत्या नव्याने स्थापन करून मानधनापासनू वींधचत 
असलेल्या कलावताींना हक्काचे मानधन िेणार आहे काय, तसेच, २०० 
कलावींतासाठी ननवतृ्ती वेतन मींजूर करण्याचा प्रस्ताव र्ासन मींजूर करणार 
आहे काय, 
(५) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन पेन्र्न व मानधन 
योजनेच्या न्सजल्हास्तरीय सममत्या स्थापन करण्याबाबत व मानधन 
िेण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशमि विलासराि देशमखु : (१) हे खरे नाही. 
 र्ासन ननणाय, पया् न व साींस्कृनतक कारय् दिनाींक १८/०१/२०२० 
अन्वये साींस्कृनतक काया ववभागाींतगात स्थापन करण्यात आलेल्या 
सममत्याींवरील अर्ासकीय कायााध्यक्ष/ सिस्य याींच्या नेमणुका रद्द करण्यात 
आल्या. सिर र्ासन ननणायानसुार सवा ३६ न्सजल््यातील सन्मानाथी वधृ्ि 
सादहन्सत्यक व कलावींत मानधन सममत्या बरखास्त झाल्या. तद्नींतर २१ 
न्सजल््याच्या ननवि सममत्या स्थापन झाल्या असनू सोलापरू न्सजल््याच्या 
सममतीची स्थापना होऊन सिर सममतीच्या दिनाींक १५/०६/२०२१ रोजी 
झालेल्या बठैकीत सन २०१९-२० करीता १०० व सन २०२०-२१ करीता १०० 
अर्ा एकूण २०० पात्र वधृ्ि कलाकाराींची ननवि करण्यात आली. 
सद्य:न्सस्थतीत सोलापरू न्सजल््यातील ८६९ कलावींताींना शे्रणीननहाय माहे 
ऑक््ोबर, २०२१ पयांत मानधन अिा करण्यात आले आहे. 
(२), (३), (४) व (५)  अ) सद्य:न्सस्थतीत सोलापरू न्सजल््यातील ८६९ 
कलावींताींना शे्रणीननहाय माहे ऑक््ोबर २०२१ पयांत मानधन कलावींताच्या 
ऑनलाईन खात्यात जमा करण्यात आले आहे.  
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ब) सोलापरू न्सजल््याच्या सममतीच्या दिनाींक १५/०६/२०२१ रोजी 
झालेल्या बठैकीत सन २०१९-२० करीता १०० व सन २०२०-२१ करीता १०० 
अर्ा एकूण २०० पात्र वधृ्ि कलाकाराींची ननवि करण्यात आली. सिर २०० 
कलावींताींची यािी साींस्कृनतक काया सींचालनालयास दिनाींक १२/१०/२०२१ रोजी 
प्राप्त झाली असनू सिर यािीची छाननी करुन सींबींधधत कलाकाराींना माहे 
जून त ेऑक््ोबर, २०२१ या ०५ मदहन्याचे मानधन अिा करण्याची कायावाही 
प्रगतीपथावर आहे.  
(६) प्रश्न पद्भवत नाही.  

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

नागपूर येथील शासिीय आयुिेद महाविद्यालयाच्या िसतिगहृाच े
बाांधिाम पूणव िरण्याबाबि 

  

(५१) * १०७११ श्री.प्रिीण दटिे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, 
िॉ.पररणय रु्िे, श्री.गोवपचांद पिळिर, श्री.अशभन्सजि िांजारी, श्री.अशोि ऊर्व  
भाई जगिाप, श्री.राजेश राठोि, श्री.अमरनाथ राजूरिर, िॉ.िजाहि शमर्ाव, 
श्री.जयांि आसगाििर : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू येथील र्ासकीय आयवेुि महाववद्यालयातील ववद्यार्थयाांसाठी सन 
२०१८ मध्ये वसनतगहृ बाींधण्यास सरुुवात केली असता ननधी अभावी बाींधकाम 
पणूा करण्यात आले नसल्याने ४०० पेक्षा जास्त ववद्यार्थयाांच्या ननवासाचा 
प्रश्न ननमााण झाला असल्याची बाब माहे ऑगस््, २०२१ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिर्ानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर महाववद्यालयात पिवीचे ४५०, पिव्योत्तर १५० असे 
एकूण ६०० ववद्याथी मर्क्षण घेतात परींत ुमहाववद्यालयात ननवासासाठी फक्त 
र्ींभर खा्ाींचे केवळ िोन वसनतगहृ आहेत, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, वसनतगहृाचे काम सरुु करण्याबाबत अधधषठाता याींचेकि े
लोकप्रनतननधीींनी लेखी ननवेिनाद्वारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
 
 



72 

(४) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने सिर वसनतगहृाचे बाींधकाम पणूा 
करण्यासाठी ननधीची तरतिू करण्याबाबत व वसनतगहृाचे बाींधकाम पणूा 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशमि विलासराि देशमखु : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न पद्भवत नाही. 
(५) प्रश्न पद्भवत नाही. 

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

मुतिवजापूर (न्सज.अिोला) िालुक्यािील ग्रामपांचायिीांनी िीजदेयिाचा 
भरणा न िेल्याने िीजपुरिठा खांिीि िेल्याबाबि 

  

(५२) * १०२९६ श्री.अमोल शमटिरी, श्री.शशशिाांि शश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सांजय दौंि : सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मनुत ाजापरू (न्सज.अकोला) तालकु्यातील ग्रामपींचायतीनी पथदिवे व 
पाणीपरुवठा करणाऱ्या मो्र पींपाच े वीज बील भरणा न केल्यामळेु 
तालकु्यातील २३ गावाींचा वीज परुवठा तसेच १७ गावाींचा पाणीपरुवठा खींिीत 
केल्याची घ्ना माहे ऑक््ोबर, २०२१ च्या प्रथम सप्ताहात ननिर्ानास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामववकास ववभागाने पररपत्रकाद्वारे सिर थकीत वीज बील े
ही पींधराव्या ववत्त आयोगाच्या अबींधधत अनिुानातनू अिा करण्याबाबत 
ग्रामपींचायतीींना मान्यता दिली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने वीज बील भरणा करुन गावाींचा व 
पाणीपरुवठा पींपाचा वीज परुवठा पवूावत करण्याबाबत कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.हसन मशु्रीर् : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) ववद्यतु परुवठा खींिीत केलेल्या ६ ग्रामपींचायतीनी त्याींच्या स्वननधीतनू 
ववद्यतु िेयकाचा भरणा करुन पथदिवेचे कनेक्र्न सरुु करण्यात आले आहेत 
तसेच पाणीपरुवठा योजनेचे १७ कनेक्र्नपकैी १६ कनेक्र्न पवूावत सरुु 
करण्यात आले आहेत. पवाररत ग्रामपींचायतीचे पथदिवे व पाणीपरुवठा ववद्यतु 
कनेक्र्न सरुु करण्यासाठी ग्ववकास अधधकारी याींच्याकिून सींबींधधताींना 
आिेमर्त करण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रश्न पद्भवत नाही. 

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

िामा रुग्णालयाच्या हलगजीपणामुळे िोरोनाबाधधि गभवििी  
मदहलेचा मतृ्यू र्ाल्याबाबि 

  

(५३) * १०४२९ श्री.विलास पोिनीस : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोरोनाबाधधत रुग्ण स्नहेा अर्ोक मोकार् ेया २८ वर्ीय मदहलेचा दिनाींक 
१७ मे, २०२१ रोजी कामा रुग्णालयात वदै्यकीय पपचारािरम्यान ििैुवी मतृ्य ू
झाला असनू यासींिभाात न्सजल्हास्तरीय माता मतृ्य ू अन्वेर्ण सममतीकिून 
चौकर्ी अहवाल तयार करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू चौकर्ी अहवालात नमिू केलेल्या मर्फारसीींचे 
थोिक्यात स्वरूप काय आहे, 
(३) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने गभावती मदहलेच्या मतृ्यसू जबाबिार 
असलेल्या वदै्यकीय अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 
 
 



74 

श्री.अशमि विलासराि देशमखु : (१) होय. 
(२) कोववि रूग्णाींबाबत मागािर्ाक सचूनाींच े का्ेकोरपणे पालन करण्याच े
ननिेर् दिले आहेत. तसेच, गींभीर रूग्णाींचे अनतिक्षता ववभागात लवकर 
स्थलाींतर करण्याबाबतही सचूना दिल्या आहेत. 
(३) व (४) या प्रकरणी कामा रूग्णालयाच्या प्रर्ासनामाफा त चौकर्ी करण्यात 
येत आहे. अद्याप चौकर्ी अहवाल प्राप्त झालेला नाही. 
 

----------------- 
  
भांिारा न्सजल््यािील ग्रामपांचायिीांनी िीजदेयिाचा भरणा न िेल्याने 
िीजपुरिठा खांिीि िेल्याबाबि ि िीज देयिे भरण्यासाठी तनधी 

उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 
  

(५४) * ११२६१ िॉ.पररणय रु्िे, श्री.प्रविण दरेिर, अॅि.तनरांजन िािखरे, 
श्री.तनलय नाईि, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण दटिे : सन्माननीय 
ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भींिारा न्सजल््यातील ग्रामपींचायतीींच्या पथदिव्याींच े िेयक न भरल्यामळेु 
वीजपरुवठा खींिीत करण्यात आल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भींिारा न्सजल््यातील ५३७ ग्रामपींचायत व त्यातील ८९८ 
महसलुी गावातील पथदिव्याचे नोंिणीकृत १२०० ग्राहक असनू १०९७ ग्राहक 
थकबाकीिार आहेत, वीज ववतरण कीं पनीने पथदिव्याींचा वीज परुवठा खींिीत 
केला असनू कीं पनीने ३९ पाणीपरुवठा योजनाींचा वीजपरुवठाही खींिीत केला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पथदिव्याींचे वीज िेयक र्ासनस्तरावर न्सजल्हा पररर्िेच्या 
माध्यमातनू भरले जात होत,े परींत ु ग्रामपींचायतीींनाच पथदिव्याच े
िेयक भरावयाचे असल्याने ग्रामपींचायतीकि े पत्पन्नाचे स्त्रोत नसल्याने 
ग्रामपींचायतीींना ननधी िेण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी र्ासनाकि े
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनरु्ींगाने भींिारा न्सजल््यातील ग्रामीण भागातील पथदिवे सरुु करण्याबाबत 
तसेच, ग्रामपींचायतीींना वीज िेयके भरण्यासाठी ननधी पपलब्ध करुन 
िेण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीर् : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
 भींिारा न्सजल््यात ५४१ ग्रामपींचायती असनू ७७४ गावातील पथदिव्याींचे 
नोंिणीकृत १००४ ग्राहक थकबाकीिार आहेत. वीज ववतरण कीं पनीने १६७ 
पथदिव्याींचा वीज परुवठा खींिीत केला असनू ववतरण कीं पनीने ७९ पाणीपरुवठा 
योजनाींचा वीजपरुवठा खींिीत केला होता. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) ग्रामपींचायतीच्या हद्दीतील रस्त्यावरील दिवाबत्तीची िेयके भागववण्यासाठी 
सन २०२१-२२ या ववत्तीय वर्ाामध्ये मींजूर असलेल्या अनिुानामधून न्सजल्हा 
पररर्ि, भींिारा याींना ननधी ववतररत करण्यात आला आहे. त्यामधून ववद्यतु 
िेयकाची रक्कम अिा करण्यात येणार आहे. 
(५) प्रश्न पद्भवत नाही. 

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

राज्यािील आशा स्ियांसेवििा, अांगणिािी सेवििा ि ग्रामपांचायि 
िमवचाऱ्याांना प्रोत्साहन अनुदान देण्याबाबि 

  

(५५) * १११६८ श्री.रणन्सजिशसांह मोदहि-ेपाटील : सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कोरोनाकाळात काम करणाऱ्या माझीं कु्ुींब, माझी जबाबिारी 
अमभयानात सक्रिय असणाऱ्या आर्ा स्वयींसवेवका, अींगणवािी सेववका व 
ग्रामपींचायत कमाचारी याींना प्रोत्साहन अनिुान िेण्याच ेराज्य र्ासनाने जाहीर 
केले होत,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिर आर्ा स्वयींसेववका, अींगणवािी सेववका व ग्रामपींचायत 
कमाचारी याींना अजूनही प्रोत्साहन अनिुान दिले नसल्याचे ननिर्ानास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रोत्साहन अनिुान न िेण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने आर्ा स्वयींसवेवका, अींगणवािी सेववका व 
ग्रामपींचायत कमाचारी याींना प्रोत्साहन अनिुान िेण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोप े: (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) राज्य र्ासनामाफा त दिनाींक १२/०९/२०२० रोजीच्या र्ासन 
ननणायान्वये राबववण्यात आलेल्या “माझे कु्ुींब-माझी जबाबिारी” या 
मोदहमेंतगात सहभागी आर्ा स्वयींसेववका याींना रुपये १०७५.१२ लक्ष इतका 
मोबिला अिा करण्यात आलेला आहे. तसेच कोरोना ववर्ाणू प्रनतबींधक 
पपाययोजना अींतगात ग्रामीण स्तरावर काम करणाऱ्या ग्रामपींचायत कमाचारी, 
अींगणवािी सवेवका, अींगणवािी मितनीस व आर्ा स्वयींसेववका याींनाही 
ग्रामववकास ववभागाच्या दिनाींक ३१/०३/२०२० च्या र्ासन पररपत्रकान्वये 
मोबिला अिा करण्यात आला आहे.  
(५) प्रश्न पद्भवत नाही. 
 

----------------- 
  
लोटे (न्सज.रत्नाधगरी) औद्योधगि क्षे्ािील िेशमिल्स िां पनीांिून होणारी 

िायुगळिी रोखण्यािरीिा उपाययोजना िरण्याबाबि  
  

(५६) * १०८३१ श्री.जयांि पाटील : सन्माननीय िामगार मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) लो्े (न्सज.रत्नाधगरी) औद्योधगक क्षते्रातील हरीश्री केममकल्स कीं पनीतनू 
माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा त्यािरम्यान झालेल्या वायगुळतीमळेु नन्सजक 
असलेल्या कृषणा केममकल्स कीं पनीच्या सात कामगाराींना त्रास होवनू त्याींच्या 
जीवाला धोका ननमााण झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हरीश्री केममकल्स कीं पनीचे प्रिवूर्त साींिपाणी कोतवाली, 
असगणी व घाणेखुीं्च्या निीत सोित असल्यामळेु नद्या प्रिवूर्त झाल्या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, लो्े औद्योधगक क्षेत्रातील केममकल्स कीं पनीमधून नेहमी 
वायगुळतीचे प्रकार होत असल्याने पररसरातील नागररकाींच्या आरोग्याला 
धोका ननमााण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
चौकर्ीच्या अनरु्ींगाने लो्े औद्योधगक क्षते्रातील हरीश्री केममकल्स कीं पनीसह 
इतर केममकल्स कीं पनीतनू वायगुळतीच्या घ्नाींना आळा घालण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीर् : (१) होय, हे अींर्तः खरे आहे.  
 हरीश्री ॲरोमॅ्ीक्स ॲण्ि केममकल्स कीं  प्रा. मल, प्लॉ् नीं. बी-२२, 
लो्े परर्रुाम एम.आय.िी.सी, ता.खेि, न्सज.रत्नाधगरी, या कारखान्यात दिनाींक 
२५/०८/२०२१ रोजी कारखान्यातील धचलीींग प्लाीं्च्या ररमसव्हरमध्ये अमोननया 
वाय ुभरत असताना पाईपच्या आट्या (थ्रेि) मधून वायगुळती होऊन हवेच्या 
प्रवाहामळेु िक्षक्षण दिर्से, जवळच असलेल्या कृषणा ॲन््ीऑक्सीिी्ं  प्रा.मल. 
यनुन् नीं ०२, प्लॉ् नीं बी-२३-२४, लो्े या कारखान्यातील िोन कामगाराींना 
पल्ीचा त्रास झाला होता.सिर कामगाराींची प्रकृती न्सस्थर असल्याने त्याींना 
िवाखान्यात िाखल करण्याची आवश्यकता भासली नाही. तसेच, सिर 
घ्नेच्या िसुऱ्या दिवसापासनू िोन्ही कामगार कामावर हजर झालेले आहेत.  
(२) सिर कारखान्यात परेुर्ी साींिपाणी प्रक्रिया सयींत्रणा बसववली नसल्यामळेु 
महाराषर प्रिरू्ण ननयींत्रण मींिळाने दिनाींक ०६/१०/२०२१ रोजी सिर कारखाना 
बींि करण्याबाबतचे आिेर् पाररत केले आहेत. सिर आिेर्ानसुार कारखाना 
सद्य:न्सस्थतीत बींि आहे. 
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(३) लो्े औद्योधगक क्षेत्रात मागील तीन वर्ाात हरीश्री ॲरोमॅ्ीकस ॲण्ि 
केममकल्स कीं  प्रा. मल. या कारखान्यासह इतर िोन कारखान्याींमध्ये 
वायगुळतीच्या तीन घ्ना झालेल्या आहेत.  
(४) हरीश्री केममकल्स कीं पनीसह इतर केममकल्स कीं पनीतनू झालेल्या वायु 
गळतीच्या घ्नाींची औद्योधगक सरुक्षा व आरोग्य सींचालनालयाकिून चौकर्ी 
केलेली आहे. 
 सिर घ्नेच्या चौकर्ी िरम्यान मसलेंिरमधून धचमलींग प्लाींन्् 
ररमसव्हरला अमोननया भरणेसाठी वापरण्यात येणारी होज पाईप, क्रफ्ीींग्ज 
इत्यािीींची तपासणी केलेली नव्हती व याबाबतची तपासणी नोंिवही ठेवलेली 
नव्हती. यासाठी, अमोननया वायगुळतीची मादहती ववदहत वेळेत व ववदहत 
नमनु्यामध्ये औद्योधगक सरुक्षा व आरोग्य सींचालनालयास कळववली 
नसल्याचे ननिर्ानास आल ेआहे. याकरीता महाराषर कारखान े ननयम, १९६३ 
चे ननयम ११४ च्या अनसुचुी XII चे Clause १०(c) आणण ननयम ११५(१) 
आणण ननयम ११५(२) चा भींग आढळल्याने कारखान्याच्या भोगव्िाराववरुध्ि 
मा.न्यायिींिाधधकारी, प्रथम वगा, खेि, न्सज.रत्नाधगरी याींच्या न्यायालयात 
दिनाींक २५/११/२०२१ रोजी िोन फौजिारी ख्ले िाखल करण्यात आले आहेत. 
 लो्े औद्योधगक क्षेत्रात कारखान्यामधून वायगुळती होऊ नये 
याकरीता सींबींधधत कारखान्याींना वेळोवेळी सचूना दिलेल्या आहेत. तसेच 
दिनाींक १७/१२/२०२१ रोजी राषरीय आपत्ती ननवारण िल, पणेु याींचेमाफा त 
लो्े परर्रुाम औद्योधगक पररसरातील नागररकाींकरीता आपत्तीच्या वेळी 
करावयाच्या कायावाहीच्या अनरु्ींगाने प्रमर्क्षण आयोन्सजत करण्यात आले आहे.  
(५) प्रश्न पद्भवत नाही. 
 ----------------- 
  

िाशमळनािू राज्याच्या मिेीिल सन्सव्हवसेस िॉपोरेशनच्या धिीिर 
राज्याि स्ििां् महामांिळ स्थापन िरण्याबाबि 

  

(५७) * ११५२२ श्री.विक्रम िाळे, श्री.शशशिाांि शश ांदे, श्री.सांजय दौंि, श्री.अमोल 
शमटिरी : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्याचे मा.सावाजननक आरोग्य मींत्री याींनी ताममळनािू राज्यातील 
आरोग्य ववर्यक योजना व और्धी खरेिी इत्यािी सींिभाात र्ासकीय अभ्यास 
िौरा माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा त्यािरम्यान केला असल्याचे ननिर्ानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या िौऱ्यानींतर और्धी खरेिी व आरोग्यववर्यक बाबीसींिभाात 
ताममळनािू राज्याच्या मेिीकल सन्सव्हासेस कॉपोरेर्नच्या धतीवर महाराषर 
राज्यात स्वतींत्र महामींिळ ननमााण करण्याबाबतचा प्रस्ताव मींत्रीमींिळासमोर 
माींिणार असल्याच े मा.सावाजननक आरोग्य मींत्री याींनी प्रसार माध्यमाद्वारे 
जाहीर केले असल्याच े दिनाींक २१ सप् े्ंबर, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास 
ननिर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रस्तावाचे सवासाधारण स्वरुप काय आहे व सिर 
प्रस्ताव मींत्रीमींिळासमोर ठेवण्यात आला आहे काय, त्यास मींत्रीमींिळाने केव्हा 
मान्यता दिली आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोप े: (१) होय, हे खरे आहे. 
 मा.मींत्री, सावाजननक आरोग्य व कु्ुींब कल्याण, महाराषर राज्य, मुींबई 
याींनी दिनाींक १३/०९/२०२१ त ेदिनाींक १४/०९/२०२१ या कालावधीत सावाजननक 
आरोग्य ववभागाच्या र्ासकीय अधधकाऱ्याींसोबत ताममळनािू राज्यातील 
आरोग्य ववर्यक योजना व और्धी खरेिी इत्यािी सींिभाात र्ासकीय अभ्यास 
िौरा केला आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
 याबाबत दिनाींक २२/०९/२०२१ रोजी िैननक लोकमत वतृ्तपत्रात बातमी 
प्रमसध्ि झाली होती. 
(३) प्रस्ताव तयार करण्याची कायावाही क्षेबत्रय स्तरावर चाल ु आहे. सिर 
प्रस्ताव अद्याप मींत्रीमींिळासमोर मान्यतसेाठी ठेवण्यात आलेला नाही. 
(४) प्रश्न पद्भवत नाही. 
 

----------------- 
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धोम िािा िालव्याच्या जमीन सांपादन मुल्याांच ेिमी-जास्ि  
प्िाची अांमलबजािणी िरण्याबाबि 

  

(५८) * ११३६१ श्री.शशशिाांि शश ांदे : सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धोम िावा कालवा (िीवाय-७) अींतगात ववतरीका मायनर-३ ही कोरेगाव 
(न्सज.सातारा) र्हराच्या मध्यवस्तीतनू काढण्यात आली असनू र्ासनाने 
त्यालगतच्या सींबींधधत र्तेकऱ्याींची जमीन अधधग्रहीत करुन त्याींना त्याचा 
मोबिला सन १९८१ साली दिला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर जमीन सींपािनाबाबतचे गॅझे् व ॲवािा हे पपलब्ध 
असताना जमीन सींपािन मलु्याींचे कमी-जास्त पत्रक तयार करण्यात येवनू 
तत्सींिभाातील अींमलबजावणी र्ासनाकिून अद्याप करण्यात आली 
नसल्यामळेु जुन्या र्तेकऱ्याींच्या ७/१२ पताऱ्यावर पवूीच्या नोंिी असल्याच े
दिनाींक १२ ऑक््ोबर, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास ननिर्ानास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्तेकऱ्याींच्या नवीन वपढयाींची नावे ७/१२ पताऱ्यावर 
लागल्यामळेु त्याींचेकिून अन्य नागररकाींना त्रास िेण्यात येवनू रस्ता अिववणे, 
अनतिमण करणे व र्ासनाच्या (पा्बींधारे ववभाग) जममनीचा गरैवापर करुन 
त्यावर बँकाकिून कजा घेतले जात असल्याचे प्रकारही ननिर्ानास आले आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने जमीन सींपािन मलु्याींचे कमी-जास्त 
पत्रकाची ववनाववलींब अींमलबजावणी करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.जयांि पाटील : (१) सिर बाब भसूींपािन अधधकारी याींच्यार्ी सींबींधधत 
आहे. 
 तथावप, सिर जमीन सींपािनाबाबतचे गॅझे् व ॲवािा होऊन जमीन 
सींपािन मलु्याींचे कमी जास्त पत्रके तयार करण्यात आली. त्याप्रमाणे सींबींधधत 
र्तेकऱ्याींच्या सवे नींबरच्या तत्कालीन हस्तमलणखत ७/१२ पताऱ्यावर जलसींपिा 
ववभागाच्या नोंिी झाल्या आहेत. यावरुन सिर जमीन अधधग्रहीत झाली आहे, 
असे दिसनू येत.े तसेच याचा ववचार करता सींबींधधत र्तेकऱ्याींना त्याींच्या 
जमीनीचा मोबिला दिला गलेा असल्याच ेप्रथमिर्ानी ननिर्ानास येत.े 
(२) हे अींर्त: खरे आहे. 
 सिर जमीन सींपािनाच े गॅझे् व ॲवािा होऊन जमीन सींपािन 
मलु्याींचे कमी-जास्त पत्रक तयार करुन सींबींधधत जुन्या र्तेकऱ्याींच्या       
सवे नींबरच्या तत्कालीन हस्तमलणखत ७/१२ पताऱ्यावर जलसींपिा ववभागाच्या 
नोंिी झाल्या आहेत. परींत ु ७/१२ िस्तऐवज अद्ययावत करणेकामी तसेच    
सवे िमाींकाऐवजी ग् िमाींक करताना सिर नोंिी जलसींपिा ववभागाच्या 
नावाने अद्ययावत झालेल्या नाहीत. याबाबत जलसींपिा ववभागाकिून   
महसलू ववभागास पत्रव्यवहार करणेत आला असनू पढुील कायावाही प्रलींबबत 
आहे. 
(३) हे अींर्त: खरे आहे.  
 सिर जममनीमध्ये अनतिमणाची बाब ननिर्ानास आली आहे. परींत ु
रस्ता अिववणे वा जममनीचा गरैवापर करुन त्यावर बँकाींकिून कज ेघेतल्याच े
बाबीींबाबत लेखी तिारी प्राप्त नाहीत. 
(४) पक्त प्रकरणी चौकर्ीमध्ये जलसींपिा ववभागाच्या नावे असलेला ७/१२ 
िस्तऐवज अद्ययावत करताना त्रु् ी झाल्या आहेत. सिर त्रु् ी िरुुस्त 
करण्याबाबत महसलू ववभागार्ी पत्रव्यवहार करणेत आला आहे. 
(५) प्रश्न पद्भवत नाही. 
 

----------------- 
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अमराििी न्सजल्हा पररषदेिील आरोग्य िमवचाऱ्याांना िोरोना 
िालािधीिील िेिन न शमळाल्याबाबि 

  

(५९) * ११६२४ श्री.नागोराि गाणार, अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.रामदास 
आांबटिर, िॉ.पररणय रु्िे, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेशदादा पाटील : 
सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती न्सजल््यामध्ये कोरोना काळात सेवा िेणाऱ्या न्सजल्हा पररर्िेतील 
सवा सींवगाननहाय आरोग्य कमाचारी याींना वेतन न ममळाल्याने न्सजल्हा आरोग्य 
कायाालयाबाहेर आींिोलन केल्याची घ्ना माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिर्ानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हेल्थ एम्प् लॉईज फेिरेर्नच्या नेततृ्वामध्ये कमाचाऱ्याींना वेतन 
ममळावे यासाठी आींिोलन करुन मागण्याींचे ननवेिन सािर केल ेआहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन आरोग्य कमाचारी याींना 
वेतन ममळण्याबाबत तसेच त्याींच्या इतर मागण्या पणूा करण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीर् : (१) व (२) अर्ा आर्याचे ननवेिन अध्यक्ष, हेल्थ 
एम्प्लॉईज फेिरेर्न याींनी दिनाींक २७/०८/२०२१ रोजी न्सजल्हा पररर्ि, 
अमरावती याींना दिल े होत.े सिर एक दिवसीय आींिोलन मागे घेण्याची 
ववनींती न्सजल्हा आरोग्य अधधकारी, न्सजल्हा पररर्ि, अमरावती           
याींच्या स्तरावरुन अध्यक्ष, हेल्थ एम्प्लॉईज फेिरेर्न याींना करण्यात आली 
होती. 
(३) न्सजल्हा पररर्ि, अमरावती अींतगात कायारत आरोग्य कमाचारी याींना ववदहत 
वेळेत वेतन अिा करण्याबाबतची कायावाही न्सजल्हा पररर्िेमाफा त पाठपरुावा 
करुन करण्यात येत आहे.  
(४) प्रश्न पद्भवत नाही. 

----------------- 
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बीि येथील आांिर न्सजल्हा बदली र्ालेल्या/ होऊन आलेल्या शशक्षिाांना 
न्सजल्हा पररषद, बीि याांनी िायवमुक्ि/ रुजू िरुन घेणेबाबि 

  

(६०) * १०३५६ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सन २०१७ त े२०२० या कालावधीमध्ये सींगणकीय पध्ितीने आींतर न्सजल्हा 
बिली झालेल्या ५१ व आींतर न्सजल्हा बिली करून बीि येथे आलेल्या ४१ 
मर्क्षकाींना बब ींिनूामावलीच े कारण िाखवनू रुजू अथवा कायामकु्त केले 
नसल्याबाबत लोकप्रनतननधी याींनी दिनाींक ३० माचा, २०२१ रोजी वा 
त्यासमुारास र्ासनास ननवेिन दिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने बब ींिनुामावलीच े कारण िेऊन न्सजल्हा 
पररर्ि, बीि याींनी बिली झालले्या व बिली होऊन आलले्या मर्क्षकाींना 
कायामकु्त अथवा रूजू करून घेण्याबाबत कोणती कायावाही केली व करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीर् : (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे. न्सजल्हा पररर्ि, बीि 
मधून आींतरन्सजल्हा बिलीने इतर न्सजल्हा पररर्िेकि ेजाणाऱ्या ५१ व न्सजल्हा 
पररर्ि, बीिमध्ये येणाऱ्या ४१ प्राथममक मर्क्षकाींच्या याद्या ननन्सश्चत 
केल्यानींतर त्यानसूार न्सजल्हा पररर्ि, बीिमधून आींतरन्सजल्हा बिलीने जाणाऱ्या 
मर्क्षकाींना कायामकु्त करण्याची कायावाही करण्यात आली आहे. आयकु्त 
(मावक) औरींगाबाि याींचेकिून बब ींिनूामावलीची पिताळणी केली असता न्सजल्हा 
पररर्ि बीि अींतगात प्राथममक मर्क्षकाींचे सींवगाामध्ये ववमकु्त जाती-अ/भ्क्या 
जमाती-क, भ्क्या जमाती-ि व खुल्या प्रवगाामध्ये अनतररक्त मर्क्षक 
कायारत असल्याने इतर न्सजल्हा पररर्िेकिून बीि न्सजल्हा पररर्िेस 
आींतरन्सजल्हा बिलीने मर्क्षक िेऊ नयेत, मात्र बीि न्सजल्हा पररर्िेकिून इतर 
न्सजल्हा पररर्िेकि ेबिल्या करण्यात याव्यात अस ेदिनाींक २३/०३/२०२० रोजी 
र्ासनास कळववण्यात आले होत.े तसेच प्राथममक मर्क्षकाींच्या सींच 
मान्यतनेसूार २०१८-१९ मध्ये ८० मर्क्षक अनतररक्त होत असल्याने, बीि 
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न्सजल्हा पररर्िेमध्ये अनतररक्त झालले्या मळू मर्क्षकाींचा हक्क राहणार 
असल्याने, आींतरन्सजल्हा बिलीने येणाऱ्या ४१ मर्क्षकाींचे समायोजन होऊ 
र्कणार नसल्याचे र्ासनास दिनाींक २८/०८/२०२० चे पत्रान्वये कळववले होत.े 
र्ासनाने दिनाींक १८/०३/२०२१ च्या पत्रान्वये सन २०१७ त े २०२० मधील 
्प्पा ि. १ त े ४ मध्ये अन्य न्सजल्हा पररर्िेकिून बीि न्सजल्हा पररर्िेकि े
आलेल्या मर्क्षकाींना तात्काळ रुजु करुन ्यावे असे कळववले. त्याप्रमाणे 
न्सजल्हा पररर्ि, बीि याींनी दिनाींक २२/०६/२०२१ रोजी ४३ प्राथममक मर्क्षकाींना 
रुजू करुन घेण्याची कायावाही केली आहे. सिर प्रकरणी कोणताही ववलींब 
झालेला नाही. 

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

मुांबईिील िे.ई.एम. रुग्णालयामधील ३० विद्याथी िॉक्टराांना  
िोरोना सांसगव र्ाल्याबाबि 

  

(६१) * १०६५६ श्री.महादेि जानिर : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील के.ई.एम. रुग्णालयामधील एम.बी.बी.एस.च्या पदहल्या व 
िसुऱ् या वर्ाातील ३० ववद्याथी िॉक््राींना कोरोना सींसगा झाल्याचे दिनाींक    
१ ऑक््ोबर, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास ननिर्ानास आले असनू सिर 
ववद्यार्थयाांनी कोरोना सींसगााला प्रनतबींध करणाऱ् या िोन्ही लर्ीींच्या मात्रा 
घेतल्या होत्या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर ववद्यार्थयाांना कोणत्या स्वरुपाची लक्षणे आढळून आली 
आहेत, 
(३) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन चौकर्ीच्या अनरु्ींगाने 
कोरोना सींसगा अन्यत्र पसरु नये याबाबत कोणती पपाययोजना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.राजेश टोप े: (१) होय, हे खरे आहे. 
 सेठ गो.सुीं.व.ैमहाववद्यालय व रा.ए.स्मा. रुग्णालयातील या ३० 
ववद्यार्थयाांपकैी एक ववद्याथी वगळता इतर सवा ववद्यार्थयाांनी कोववि लसीच्या 
िोन्ही मात्रा घेतल्या होत्या. 
(२) वरील सवा ववद्यार्थयाांपकैी केवळ ३ ववद्यार्थयाांना अनतर्य सौम्य असे 
सिी, खोकला व तापाची लक्षणे आढळून आली होती. इतर ववद्याथी हे 
सींपकाात आल्यामळेु त्याींच्या RTPCR चाचण्यात त े पॉणझद्व्ह आले परींत ु
त्याींच्यात कोववि सींसगााची कोणतीही लक्षणे नव्हती. 
(३) दिनाींक २८/०९/२०२१ रोजी ववद्याथी िॉक््राींना कोरोना सींसगा झाल्याच े
लक्षात येताच सेठ गो. सुीं.व.ैमहाववद्यालय व रा.ए.स्मा. रुग्णालयातील 
समाजवदै्यकर्ास्त्र ववभागातफे लगेचच म्हणजे दिनाींक २८/०९/२०२१ रोजी 
चौकर्ी करुन कॉन््ॅक्् रेमस ींग करण्यात आले. तसेच कोरोनाचा सींसगा पसरु 
नये याकरीता खालील पपाययोजना करण्यात आल्या :-  

वसनतगहृात राहणाऱ्याींना ननिेर् िेण्यात आले. कोरोनाबाधधत 
ववद्यार्थयाांच्या सींपकाात आलेल्या इतर सवा ववद्यार्थयाांचे RTPCR चाचणी 
करण्यात आली. वसनतगहृात कायारत असलले्या सवा कमाचाऱ्याींची तपासणी 
करण्यात आली. बाहेरुन येणाऱ्या सवा अभ्याींगताींना वसनतगहृाच्या आवारात 
येण्यास मज्जाव करण्यात आला. वदै्यकीय मर्क्षणाची तामसका ऑनलाईन 
स्वरुपाची करुन त्याप्रमाणे ऑनलाईन तामसका घेण्यात आल्या. सवा 
ववद्यार्थयाांना कोववि अनरुुप वतान (Covid Appropriate Behavior) 
पाळण्याच े ननिेर् िेण्यात आले. सवा कोरोनाबाधधत ववद्यार्थयाांचे 
वसनतगहृामध्येच ववलगीकरण करण्यात आले. सवा वसनतगहृाच्या इमारती 
आणण पररसर ५% सोडियम हायड्रोक्लोराईि वापरुन ननजांतकुीकरण करण्यात 
आले. वसनतगहृातील सामानयक र्ौचालयाींपकैी काही र्ौचालयाींना “Q” असे 
माकींग करण्यात आले. 
(४) प्रश्न पद्भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्य िामगार रुग्णालयािील पद भरिीप्रकक्रयेि 
 गैरव्यिहार र्ाल्याबाबि 

  

(६२) * १०८६९ श्री.सरेुश धस : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सावाजननक आरोग्य ववभागाींतगात असलले्या राज्य कामगार 
रुग्णालयातील ५५२ पि भरतीसींिभाात लाचलचुपत प्रनतबींध ववभागातफे 
तत्कालीन आयकु्त सींजीवकुमार याींच्यामाफा त झालले्या चौकर्ीत माजी 
सनैनक अथवा त्याींच्या कु्ुींबबयाींसाठी राखीव असलेल्या ७५ पिाींवर माजी 
सनैनक या प्रवगाातील पमेिवाराींना िावलनू अन्य प्रवगाातील पमेिवाराींची भरती 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सेवाननवतृ्तीपवूी केवळ एक दिवस अगोिर ननयकु्ती पत्र 
िेण्याच्या प्रस्तावाला तत्कालीन आयकु्ताींनी मींजुरी दिल्याची बाब ननिर्ानास 
आली असल्याने सिरची भरती प्रक्रियाच रद्द करण्याची मागणी होत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर भरतीच्या परीक्षेत सन २००८ पासनू कायारत असणाऱ्या 
१८८ पकैी १८८ पररचाररका अनतु्तीणा होऊन कसलाही अनभुव नसलेले ५५२ 
पमेिवार पत्तीणा होऊन एकाच पररसरातील अनेक पमेिवाराींचा समावेर् 
असल्याचे ननिर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, महाऑनलाईन कीं पनीच्या कारभाराची चौकर्ी करून झालेली 
अननयममतता व गरैव्यवहार प्रकरणी मींत्रीमहोियाींनी दिनाींक २ एवप्रल, २०१८ 
रोजी वा त्यासमुारास बठैक घेऊनही प्रधान सधचवाींकिून अद्यापपयांत 
कोणतीही कायावाही झाली नसल्याने सिरची भरती रद्द करून सींबींधधत 
जबाबिार अधधकारी/कमाचारी याींच्यावर कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोप े: (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) होय. दिनाींक २९/११/२०१७ रोजी पात्र ठरलेल्या ५३९ पमेिवाराींना ननयकु्ती 
आिेर् ननगाममत करण्यात आले आहेत. 
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 तत्कालीन आयकु्त हे दिनाींक ३०/११/२०१७ रोजी ननयत वयोमानाने 
सेवाननवतृ्त झाले आहेत. 
(३) नाही. 
(४) दिनाींक २१/१२/२०१८ रोजीच्या आयकु्तालयाच्या अहवालानसुार 
महाऑनलाईन किून अींनतमररत्या ननवि झालेल्या पमेिवाराींची यािी िेणे 
आवश्यक असताना त्याींनी Editable स्वरूपात यािी आयकु्त कायाालयास 
दिली होती. 
 र्ासनाने दिनाींक २७/०७/२०२०, दिनाींक २७/०८/२०२० व दिनाींक 
१०/१२/२०२० च्या पत्रान्वये भरती प्रिीयेतील अननयममततबेाबत कोणत े
अधधकारी/कमाचारी जबाबिार आहेत व त्याींच्यावर कोणती कायावाही करावी 
याबाबत स्वयींस्पष् अमभप्रायासह अहवाल सािर करण्याचे आयकु्तालयास 
सधूचत केले आहे. असा स्वयींस्पष् अहवाल/प्रस्ताव आयकु्त कायाालयाकिून 
अप्राप्त आहे. 
(५) प्रश्न पद्भवत नाही. 

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

उमरगा (न्सज.उस्मानाबाद) येथील उपन्सजल्हा रुग्णालयाि भौतिि  
सोई-सुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

  

(६३) * १०४६६ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पमरगा (न्सज.पस्मानाबाि) येथील ३० खा्ाींच्या ग्रामीण रुग्णालयाच े
शे्रणीवधान करुन सन २००४ मध्ये १०० खा्ाींचे पपन्सजल्हा रुग्णालयात रुपाींतर 
करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर दठकाणी ३० खा्ाींनसुारच जागा, ईमारत, कमाचारी वगा 
व कमाचारी ननवासस्थान अन्सस्तत्वात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर रुग्णालय हे पणेु हैद्राबाि महामागाावर असनू 
रुग्णालयात राज्यातनू व कनाा्कातनू येणाऱ्या गोरगरीब रुग्णाींची सींख्या 
जास्त असल्याने सिर रुग्णालयात रामा केअर से्ं रची गरज आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(४) असल्यास, पपन्सजल्हा रुग्णालयाच्या ननकर्ाप्रमाणे कमाचारी वगा, ईमारत 
जागा, कमाचारी ननवासस्थान, और्धीसह इतर भौनतक सवुवधा पपलब्ध करुन 
िेण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१), (२) व (३) पमरगा, न्सज.पस्मानाबाि येथील ३० खा्ाींच े
ग्रामीण रुग्णालयाचे शे्रणीवधान करुन १०० खा्ाींच्या पपन्सजल्हा रुग्णालयामध्ये 
दिनाींक २४ मे, २००४ च्या र्ासन ननणायान्वये करण्यात आले आहे व सिर 
रुग्णालय दिनाींक १९ सप् े्ंबर, २००४ पासनू कायाान्सन्वत आहे. सिर पपन्सजल्हा 
रुग्णालयास १०० खा्ाींसाठी आवश्यक असलेली जागा इमारत व कमाचारी 
पपलब्ध आहेत. तथावप, नवीन पिानसुार कमाचारी ननवासस्थान परेुसे 
पपलब्ध नाहीत. पमरगा, न्सजल्हा पस्मानाबाि या पपन्सजल्हा रुग्णालयात रामा 
केअर से्ं रची सवुवधा पपलब्ध आहे. 
(४) व (५) पपन्सजल्हा रुग्णालयाच्या ननकर्ाप्रमाणे कमाचारी वगा, इमारत व 
जागा पपलब्ध आहे. तथावप, नवीन पिाींनसुार कमाचारी ननवासस्थान पपलब्ध 
नाही, परींत ु जुन्या बाींधकामाची िरुुस्तीबाबत वदै्यकीय अधीक्षक, पपन्सजल्हा 
रुग्णालय पमरगा याींचेकिून सावाजननक बाींधकाम ववभागाकि ेपाठपरुावा सरुु आहे. 

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

ददहखेि (िा.सोनपेठ, न्सज.परभणी) येथील न्सजल्हा पररषदेच्या  
जागेचा गैरिापर िेल्याबाबि 

  

(६४) * ११६१० श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी : सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िदहखेि (ता.सोनपेठ, न्सज.परभणी) येथील सव्हे नींबर २२४ मधील 
र्तेकऱ्याने ववना मोबिला न्सजल्हा पररर्िेला िान केलेल्या जागेचा 
व्यावसानयक बाबीसाठी वापर करणे, अींगणवािीची इमारत ननयमबा्यररत्या 
नष् करणे, औक्षण ननयमात खािाखोि करणे व इतर गरैप्रकार केल्याप्रकरणी 
परभणी येथील लोकप्रनतननधी याींनी माहे ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये वा 
त्यािरम्यान न्सजल्हाधधकारी, परभणी याींच्याकि ेिोन लेखी तिारी नोंिववल्या 
आहेत, हे खरे आहे काय, 



89 

(२) असल्यास, जागा मालकाने ज्या प्रयोजनाथा जागा दिली होती त्याचा इतर 
प्रयोजनासाठी वापर करणे, ववदहत मिुतीपवूी ननयम िावलनू अींगणवािी 
कायाालयाची इमारत पािणे तसेच, BOT तत्वाचा ननयमभींग करणे ्या व 
इतर सवा बाबीींची सववस्तर चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, पक्त प्रकरणी न्सजल्हाधधकारी, परभणी याींनी चौकर्ी केली 
आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने िोर्ीींवर कारवाई 
करुन मळू मालक याींना न्याय ममळवनू िेण्याबाबत कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीर् : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सिर प्रकरणी तपास करण्यासाठी चौकर्ी सममती स्थापन 
करण्यात आली आहे. 
 तसेच, सिरील प्रकरण दिवाणी िावा ३०१/२०२१ नसुार दिवाणी 
न्यायालय, गींगाखेि येथे न्यायप्रववष् आहे. 
(४) प्रश्न पद्भवत नाही. 

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

औरांगाबाद न्सजल््यािील लघु ि मध्यम पाटबांधारे प्रिल्पाांच्या 
िामासाठी तनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

  

(६५) * १०६११ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाि न्सजल््यात झालेल्या अनतवषृ्ीमळेु ८० लघ ु व मध्यम 
पा्बींधारे प्रकल्पाींची िागिुजी ननधी अभावी प्रलींबबत असनू ती धोकािायक 
बनली असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्ानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकल्पाची कामे प्रलींबबत राहण्याची कारणे काय आहेत 
व पक्त कामाकरीता क्रकती ननधीची तरतिू करण्यात आली आहे, 
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(३) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने औरींगाबाि न्सजल््यातील लघ ु व मध्यम 
पा्बींधारे प्रकल्पाींच्या कामासाठी ननधी पपलब्ध करुन िेण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयांि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) प्रलींबबत कामाींपकैी अत्यावश्यक कामे याींबत्रकी ववभागामाफा त 
करण्यात येत असनू पवाररत कामाींकरीता महामींिळाकि े पपलब्ध होणाऱ् या 
ननधीतनू मस ींचनासाठी अत्यावश्यक व तातिीची कामे पणूा करणे अमभपे्रत 
असनू तसे सधूचत केले आहे.  
(४) प्रश्न पद्भवत नाही. 

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

िस्िू ि सेिािर विभागािील िां ्ाटी िमवचाऱ्याांना शासिीय  
सेिेि िायम िरण्याबाबि 

  

(६६) * १११३६ श्री.िवपल पाटील, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊर्व  भाई 
धगरिर, िॉ.पररणय रु्िे, श्री.सरेुश धस, श्री.प्रसाद लाि, श्री.गोवपचांद पिळिर, 
श्री.तनलय नाईि, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेशदादा पाटील, अॅि.तनरांजन 
िािखरे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १७५ ला ददनाांि ३ माचव, २०२० रोजी 
ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि सन्माननीय उप मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) वस्त ू व सेवाकर येथील जीएस्ी कीं त्रा्ी कमाचारी हे अत्यींत तु् पुींज्या 
वेतनावर काम करत असनू सिर कमाचाऱ्याचे कीं त्रा् माहे माचा, २०१९ मध्ये 
सींपले असल्यामळेु पक्त कमाचारी बेरोजगार झाले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर कीं त्रा्ी कमाचाऱ्याींना र्ासनाच्या ववववध पयाायी सेवेत 
कायम करण्याबाबतची मागणी त्याींच्या सींघ्नेने आणण लोकप्रनतननधीींनी केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनरु्ींगाने जीएस्ी कीं त्रा्ी कमाचाऱ्याींना र्ासकीय सेवेत रुजू करुन 
घेण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अन्सजि पिार : (१) वस्त ूव सेवाकर येथील जीएस्ी कीं त्रा्ी कमाचारी याींच े
कीं त्रा् माहे माचा, २०१९ मध्ये सींपले आहे, हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) वस्त ू व सेवा कर ववभागामध्ये कीं त्रा्ी कमाचाऱ्याींच्या सेवा 
बा्ययींत्रणेव्िारे कीं त्रा्िाराची ई-ननवविा प्रक्रिया राबवनू करण्यात येत 
असल्यामळेु सिर कमाचारी हे कीं त्रा्िाराच्या आस्थापनेवर कायारत असनू 
त्याींची ननयकु्ती करणे व त्याींची सेवा खींिीत करणे या बाबी कीं त्रा्िाराींच्या 
स्तरावरून केल्या जातात. त्याींचे वेतनही कीं त्रा्िाराकिून अिा करण्यात येत.े 
त्यामळेु जीएस्ी कीं त्रा्ी कमाचाऱ्याींना र्ासकीय सेवेत रूज ू करून घेण्याची 
कायावाही अपेक्षक्षत नाही.  
(४) प्रश्न पद्भवत नाही. 

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

निघर (िा.उरण, न्सज.रायगि) येथील बांद असलेले आरोग्य  
उपिें द्र सुरु िरण्याबाबि 

  

(६७) * ११५७० िॉ.(श्रीमिी) मतनषा िायांदे : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य 
ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवघर (ता.परण, न्सज.रायगि) येथील आरोग्य पपकें द्र गत २० वर्ाापासनू 
बींि असल्याचे माहे ऑगस््, २०२१ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्ानास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर आरोग्य पपकें द्र बींि असल्याने ग्रामीण भागातील 
रुग्णाींना पपचार ममळत नसल्याने पपचाराअभावी त्याींना गरैसोईचा सामना 
करावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, आरोग्य पपकें द्र सरुु करण्याबाबत न्सजल्हा पररर्िेच े मखु्य 
कायाकारी अधधकारी याींनी आिेर् िेऊनही त्याची अींमलबजावणी झाली 
नसल्याबाबत याबाबत र्ासनाने चौकर्ी करुन चौकर्ीच्या अनरु्ींगाने 
आिेर्ाची अींमलबजावणी न करणाऱ्या अधधकाऱ्याींवर कारवाई करुन नवघर 
येथील आरोग्य पपकें द्र सरुु करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१), (२) व (३) नवघर (ता.परण, न्सज.रायगि) येथील 
पपकें द्राची इमारत नािरुुस्त असल्याने सन २००८-२००९ मध्ये बाींधण्यात 
आलेल्या प्रसतुीगहृ खोलीमध्ये पपकें द्राचे कामकाज करण्यात येत.े त्यामळेु 
रुग्णाींवर आवश्यक त ेपपचार करण्यात येतात. 
 पपकें द्र नवघर ता.परण येथील मखु्य इमारत बाींधकाम करणेकरीता 
्ाईपप्लॅननसुार जागा अपरुी होती. सन २०२०-२०२१ मध्ये जागा पपलब्ध 
झाली असनू बाींधकामासाठी अींिाजपत्रक बनववण्यात आली आहेत. त्यानसुार 
सिरील पपकें द्र बाींधकामासाठी न्सजल्हा ननयोजन सममतीमधून रुपये ६१.४७ 
लक्ष इतक्या रक्कमेस प्रर्ासकीय मान्यता प्रिान करण्यात आली आहे. सिर 
कामाची ई ननवविा प्रक्रिया सरुु आहे. 
(४) प्रश्न पद्भवत नाही. 

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

पििगुड्म (िा.िोरपना, न्सज.चांद्रपूर) धरणाच्या खोलीिरणाचे 
 िाम िरण्याबाबि 

  

(६८) * १०८५९ श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास, श्री.प्रिीण दटिे : सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) पकिगडु्म (ता.कोरपना, न्सज.चींद्रपरू) धरणाची क्षमता ११.७ िर्लक्ष 
घनमम्र व मसींचन क्षमता ३२४४ हे.आर क्षेत्र असनू खोलीकरणाअभावी सिर 
पररसरातील इींजापरू, खैरगाींव, सोनलुी, धचचोली, पारींबा, िहेगाव, णखिी, 
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वपपिाा, लोणी, विगाींव व वनसिी आिी गावातील र्तेीींना पाणी पपलब्ध होत 
नसल्याने मस ींचनापासनू र्तेकरी वींधचत राहत असल्याचे दिनाींक १० सप् े्ंबर, 
२०२१ रोजी वा त्यासमुारास ननिर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर धरणामधील पींच भागातील खोलीकरणाचे काम करुन 
गावातील र्तेीींना पाणी पपलब्ध करुन िेण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयांि पाटील : (१) अींर्त: खरे आहे. 
 तथावप, खोलीकरणाअभावी र्तेकरी मस ींचनापासनू वींधचत राहत नसनू 
प्रकल्पाच े ३.५७ िलघमी पाणी बबगरमसींचनाकरीता वगा झाल्याने वनसिी, 
णखिी, इींजापरू व विगाींव या चार गावातील ९४३ हे. मस ींचन क्षेत्र कमी झाले 
आहे. 
(२) धरण बिुीत क्षेत्रातील पींचव् भाग काढणे ताींबत्रक व आधथाकदृष्या 
व्यवहाया नसल्याने पींच भागातील खोलीकरणाऐवजी धरणाच्या साींिव्याची 
पींची ०.९५ मी.ने वाढवनू २.५०५ िलघमी अनतररक्त पाणीसाठा ननमााण करुन 
मसींचनाची तू्  भरुन काढण्याचे ननयोन्सजत आहे. 
(३) धरणाच्या साींिव्याची पींची वाढववण्याच् या कामामळेु बाधधत होणाऱ् या 
१९.८० हे.वन जमीन वळते करण्याकरीता वन हक्क अधधननयम २००६ नसुार 
ग्रामसभेच्या मींजूरीचा ठराव, प्रमाणपत्र व इतर कागिपत्राींची आवश्यकता 
असनू, याबाबत क्षेबत्रयस्तरावर पाठपरुावा सरुु आहे. 
 

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

सोलापूर न्सजल््याि ग्रामीण प्राथशमि आरोग्य िें द्र ि उपिें द्राि 
 सोई-सुविधाांचा अभाि असल्याबाबि 

  

(६९) * १११४९ श्री.प्रशाांि पररचारि : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) सोलापरू न्सजल््यात ग्रामीण भागातील प्राथममक आरोग्य कें द्रात वदै्यकीय 
अधधकारी, प्रमर्क्षक्षत कमाचाऱ्याींचा अभाव, अपरुी वदै्यकीय पपकरणे, अल्प 
और्धाींचा परुवठा व अपऱु्या सोई-सवुवधा इ. कारणास्तव अनेक प्राथममक 
आरोग्य कें द्र पणूा क्षमतनेे कायाान्सन्वत नसल्याचे माहे मे, २०२१ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामीण भागातील प्राथममक आरोग्य कें द्र व पपकें द्राींसाठी 
ननयकु्त करण्यात आलेले वदै्यकीय अधधकारी व कमाचारी हे त्याींना नेमनू 
दिलेल्या वेळेत कताव्यावर पपन्सस्थत रहाणे बींधनकारक असतानाही बहुताींर् वेळा 
अनपुन्सस्थत असल्याने ग्रामीण भागातील जनतलेा र्हरी भागातील 
रुग्णालयाींवर अवलींबनू राहाव ेलागत असल्याने व वेळेवर प्राथममक पपचार ममळत 
नसल्यामळेु नागररकाींना आपले प्राण गमवावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने ग्रामीण भागातील प्राथममक आरोग्य कें द्र 
व पपकें द्रात अनपुन्सस्थत राहणाऱ्या वदै्यकीय अधधकारी व कमाचाऱ्याींवर 
कारवाई करण्याबाबत तसेच, वदै्यकीय पपकरणे, और्धाींचा परुवठा व इतर 
सोयी-सवुवधा पपलब्ध करुन िेण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोप े: (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न पद्भवत नाही. 

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

राज्यािील शालेय शशक्षण विभागािील िें द्र प्रमुखाांना सेिाजेष्ट्ठिेनुसार 
िररष्ट्ठ पदाचा लाभ शमळण्याबाबि 

  

(७०) * १०७४८ श्री.प्रिीण दटिे, िॉ.पररणय रु्िे, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.सरेुश धस, श्री.रमेश िराि, िॉ.रणन्सजि पाटील, श्री.रामदास आांबटिर, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) राज्यात प्राथममक मर्क्षणाचे सावाबत्रकरण करून १४००-२६०० अधधक १२५ 
ववर्रे् वेतन या वेतनशे्रणीत कें द्र प्रमखुाींची ४८६० मींजूर पिाींपकैी १५०० पिे 
कायारत असनू ३००० पिे ररक्त असल्यामळेु र्ाळाींचे सननयींत्रण व 
ननयोजनावर पररणाम होत असनू सन १९९५ पासनू कायारत असलेल्या कें द्र 
प्रमखुाींना पिोन्नती िेण्यात आली नसल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये 
वा त्यािरम्यान ननिर्ानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्र प्रमखु हे पि न्सजल्हा ताींबत्रक सेवा “क” मध्ये समाववष् 
करण्याबाबत औरींगाबाि खींिपीठाने सहा मदहन्यापवूी र्ासनाला आिेर् दिले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ववस्तार अधधकारी, मखु्याध्यापक, न्सजल्हा पररर्ि मर्क्षक 
याींच्याप्रमाणे कें द्र प्रमखु सेवाजेषठतनेसुार वररषठ पिापासनू वींधचत असनू कें द्र 
प्रमखु याींना सेवाननवतृ्तीच्या वेळेस अन्सजात रजेच्या रोखीकरण याचा लाभ 
ममळणे आिीींबाबत लोकप्रनतननधी व मर्क्षक सींघ्नेने लेखी ननवेिनाद्वारे 
र्ासनास ववनींती केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यात र्ालेय मर्क्षण ववभागाींतगात कें द्र प्रमखुाींच्या एकूण 
७० ्क्के जागा ररक्त असल्याने त्याचा र्ालेय गणुवत्तवेर व कायाालयीन 
कामकाजावर ववपररत पररणाम होत असनू या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी 
करुन सिर कें द्र प्रमखुाच े ररक्त पि पिोन्नतीने भरण्यासाठी तसेच कें द्र 
प्रमखु हे पि न्सजल्हा ताींबत्रक सेवा “क” मध्ये समाववष् करण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीर् : (१) कें द्रप्रमखु सींवगाातील सरळसेवा व ववभागीय स्पधाा 
परीक्षाद्वारे भरावयाची पिे ररक्त आहेत, हे खरे आहे. तथावप, ररक्त 
असलेल्या सिर पिाींचा अनतररक्त कायाभार अन्य कें द्रप्रमखुाींकि े सोपवनू 
त्याचा र्ालेय गणुवत्तवेर व कायाालयीन कामकाजावर ववपररत पररणाम 
होणार नाही, याची िक्षता घेण्यात आली आहे. सन १९९५ पासनू कायारत 
असलेल्या कें द्रप्रमखुाींना त्याींची पात्रता/ अहाता तपासनू पपलब्ध झालेल्या 
ररक्त पिाींवर पिोन्नती िेण्याची कायावाही वेळोवेळी करण्यात आली आहे. 
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(२) अर्ाप्रकारचा मा.पच्च न्यायालय, औरींगाबाि खींिपीठाचा न्यायननणाय/ 
आिेर् या ववभागाच्या ननिर्ानास आलेला नाही. 
(३) लोकप्रनतननधी व मर्क्षक सींघ्नेकिून ननवेिने प्राप्त झालेली आहेत, हे 
खरे आहे. 
(४) दिनाींक १०/०६/२०१४ च्या अधधसचूनेतील तरतिुीनसुार कें द्रप्रमखु 
सींवगाातील ननयकु्तीकरीता सरळसेवा, ववभागीय स्पधाा परीक्षा व पिोन्नती 
यासाठी अनिुमे ४०:३०:३० असे गणुोत्तर ननन्सश्चत करण्यात आले आहे. 
यानसुार सरळसेवा व ववभागीय स्पधाा परीक्षेद्वारा करावयाच्या ननयकु्तीची 
कायावाही र्ालेय मर्क्षण व क्रििा ववभागासमवेत ववचार ववननमय करुन 
कायावाही सरुु आहे. तथावप, कें द्रप्रमखुाींच्या ररक्त असलेल्या पिाींचा अनतररक्त 
कायाभार अन्य कें द्रप्रमखुाींकि े सोपवनू त्याचा र्ालेय गणुवत्तवेर व 
कायाालयीन कामकाजावर ववपररत पररणाम होणार नाही, याची िक्षता घेण्यात 
येत आहे. तसेच कें द्रप्रमखुाींच्या भरतीच्या गणुोत्तरामध्ये बिल करण्याबाबत 
कें द्रप्रमखूाींच्या सींघ्नाींकिून ननवेिने प्राप्त झालेली आहेत. सिर ननवेिनाींच्या 
अनरु्ींगाने र्ालेय मर्क्षण व क्रििा ववभागार्ी ववचार ववननमय करुन ननणाय 
घेण्यात येत आहे. कें द्रप्रमखु हे पि न्सजल्हा ताींबत्रक सेवा “क” मध्ये समाववष् 
करण्याबाबत तसेच अन्सजात रजेच्या रोखीकरणाबाबत ननयमानसुार आवश्यक 
कायावाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न पद्भवत नाही. 

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

मौजे पोही (िा.मुति वजापूर, न्सज.अिोला) गािाच्या पुनिवसनाबाबि 
  

(७१) * ११२८६ श्री.अमोल शमटिरी, श्री.शशशिाांि शश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सांजय दौंि : सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मौजे पोही (ता.मनुत ाजापरू, न्सज.अकोला) गावाच्या १०० ्क्के 
पनुवासनाबाबतच्या सद्य:न्सस्थती सींिभाात आपले सरकार पो ा्ल तिार 
ि.४०४७, दिनाींक २ डिसेंबर, २०२० अन्वये ई-मेलद्वारे मादहती मागववण्यात 
आली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिर प्रकरणी अधीक्षक अमभयींता, वविभा पा्बींधारे ववकास 
महामींिळ, नागपरू याींनी मळू प्रर्ासकीय मान्यता अहवालानसुार मौज ेपोही 
गावाचे अींर्त: पनुवासन प्रस्ताववत आहे, पोही ग्रामपींचायत कायाालयाने सन 
२०१२ मध्ये पणूात: पनुवासनाचा ठराव दिला असनू सिर प्रस्ताव महामींिळाच े
दिनाींक ३ ऑक््ोबर, २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये र्ासनास मींजूरीकरीता सािर 
करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रधान सधचव, जलसींपिा ववभाग याींनी दिनाींक २३ जून, २०२० 
रोजी झालले्या न्सव्हडिओ कॉन्फरन्सन्सींग (V.C.) मध्ये मौजे रोहणा व पोही 
गावठाणाचे पणूात: पनुवासन गहृीत धरुन प्रकल्पाचा द्ववतीय सधुाररत 
प्रर्ासकीय मान्यता प्रस्ताव सािर करण्याच े ननिेर् दिल्यानसुार द्ववतीय 
सधुाररत प्रर्ासकीय मान्यता प्रस्तावास मींजूरी ममळववण्याची कायावाही प्रगती 
पथावर असल्याचे साींगण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मौजे पोही गावच्या १०० ्क्के पनुवासन प्रस्तावास मान्यता 
ममळण्याकरीता क्रकती कालावधी लाग ूर्कतो तसेच सिर प्रकरणी र्ासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयांि पाटील : (१) अींर्त: खरे आहे. 
 पोही गावाच्या १०० ्क्के पनुवासनाबाबतची मादहती आपले सरकार 
पो ा्लवर तिार िमाींक ४०७४, दिनाींक २१ ऑक््ोबर, २०२० अन्वये 
मागववण्यात आली होती. 
(२) अींर्त: खरे आहे. 
 पोही ग्रामपींचायत कायाालयाने त्याींचे पत्र दिनाींक २६/०१/२०१२ अन्वये 
पोही गावाच्या १०० ्क्के पनुवासनाच्या ननवेिनासोबत ठराव ववभागीय 
कायाालयास सािर केला होता.सिर गावाचा अींर्त: ऐवजी पणूात: पनुवासन 
करण्याचा प्रस्ताव कायाकारी सींचालक, वविभा पा्बींधारे ववकास महामींिळ, 
नागपरू याींचे दिनाींक ३०/१०/२०१८ च्या पत्रान्वये र्ासनास प्राप्त झाला आहे. 
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(३) होय. 
 पणूात: पनुवासन करण्याच्या प्रस्तावाचा समावेर् सधुाररत प्रर्ासकीय 
मान्यता अींिाजपत्रकात करणेच्या सचूना र्ासनाने दिनाींक २३ जून, २०२० 
च्या बठैकीत कायाकारी सींचालक, वविभा पा्बींधारे ववकास महामींिळ, नागपरू 
याींना दिल्या आहेत. 
(४) पमा बॅरेज ता.मनुत ाजापरू, न्सज.अकोला प्रकल्पाचा न्सव्ितीय सपु्रमा प्रस्ताव 
राज्य ताींबत्रक सल्लागार सममती, नामर्क याींचकेि ेतपासणीधीन आहे. 
 प्रकल्पास न्सव्ितीय सधुाररत प्रर्ासकीय मान्यता प्रिान केल्यानींतर 
मौजे पोही गावाच्या १०० ्क्के पनुवासनाबाबत आवश्यक कायावाही प्राधान्याने 
करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न पद्भवत नाही. 

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

राज्यािील धरण स्थळाांिरील भूिां पमापि िें दे्र ि उपिरणाांच े
अद्याििीिरण आणण आधतुनिीिरण िरण्याबाबि 

  

(७२) * १०५२२ श्री.विलास पोिनीस : ददनाांि ६ जुल,ै २०२१ रोजी 
सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्याि आलेल्या अिाराांकिि प्रश्नोत्िराांच्या यादी 
क्रमाांि १ मधील प्रश्न क्रमाांि ५८९० ला ददलले्या उत्िराच्या सांदभावि 
सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ३५ भकूीं पमापन वेधर्ाळेतील पपकरणे जुने/कालबा्य 
झाल्यामळेु तसेच सु् े भागाींची पपलब्धता होत नसल्यामळेु बींि पित असनू 
सद्य:न्सस्थतीमध्ये ३५ पकैी २५ भकूीं पमापन पपकरणे ववववध ताींबत्रक 
कारणामळेु बींि पिलेले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषर राज्यातील धरण स्थळाींवरील भकूीं पमापक कें दे्र व 
तथेील पपकरणाींचा आढावा व आधुननकीकरणाबाबत गदठत केलेल्या सममतीने 
अहवाल र्ासनास सािर केला असनू सिर अहवाल र्ासनाने अींनतम करुन 
अद्यावतीकरण व आधुननकीकरणाबाबतचे ननयोजन केले आहे काय, 
त्याबाबतची सद्य:न्सस्थती काय आहे, 
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(३) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनरु्ींगाने वेधर्ाळेतील पपकरणाच े सटेु्ट भाग पपलब्ध करुन िेण्यासह 
भकूीं पमापन पपकरणातील ताींबत्रक अिचणी िरू करण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयांि पाटील : (१) होय. 
 राज्यातील भकूीं पमापन वेधर्ाळेमध्ये ॲनालॉग पध्ितीची पपकरणे 
असनू ती पपकरणे जुनी /कालबाहय झाल्यामळेु तसेच सु् े भागाींची 
पपलब्धता होत नसल्यामळेु बींि पित आहेत. सद्य:न्सस्थतीत ३५ पकैी २८ 
भकूीं पमापन पपकरणे ववववध ताींबत्रक कारणाींमळेु बींि आहेत.  
(२) महाराषर राज्यातील धरण स्थळाींवरील भकूीं पमापक कें दे्र व तथेील 
पपकरणाींचा आढावा व आधनुनकीकरणाबाबत गदठत सममतीचा अहवाल 
र्ासनस्तरावर ववचाराधीन असनू अभ्यासाअींती आवश्यक कायावाही ननयोन्सजत 

आहे.  
(३) प्रश्न पद्भवत नाही. 
 भकूीं पमापन वेधर्ाळेत पभारणी करण्यात आलेली यींत्र े ही ॲनालॉग 
पध्ितीची परिेर्ी बनाव्ीची असनू सिर यींत्राींच े सु् े भाग स्थाननक 
बाजारपेठेमध्ये पपलब्ध होत नाहीत. तसेच भकूीं पमापन यींत्राींची ननममाती 
करणाऱ् या मखु्य कीं पन्याींनी ॲनालॉग पध्ितीच्या भकूीं पमापन यींत्राींची ननममाती 
बींि केलेली आहेत. सध्या स्थाननक बाजारपठेेमध्ये ॲनालॉग पपकरणाींऐवजी 
डिन्सज्ल भकूीं पमापन यींत्र े पपलब्ध झालेली आहेत. त्यानरु्ींगाने डिन्सज्ल 
भकूीं पमापन यींत्राींची पभारणी प्रकल्पस्थळी करण्याचे ननयोन्सजत आहे. 
(४) प्रश्न पद्भवत नाही. 

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

अड्याळ (न्सज.भांिारा) ग्रामपांचायिीच्या ग्रामस्थाांना वपण्याचे 
 शुध्द पाणी शमळण्याबाबि 

  

(७३) * ११२६८ िॉ.पररणय रु्िे, श्री.प्रविण दरेिर, अॅि.तनरांजन िािखरे, 
श्री.तनलय नाईि, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण दटिे : सन्माननीय 
ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अड्याळ (न्सज.भींिारा) ग्रामपींचायतीच्या नागररकाींना गढूळ पाण्याचा परुवठा 
होत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्ानास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नळ पाणी योजनेचे काम ग्रामपींचायतीमाफा त तीन वेळा 
करण्यात आले असनू या कामामध्ये मोठ्या प्रमाणात गरैव्यवहार झाला 
असनू त्याची चौकर्ी करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी र्ासनाकि े
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन अड्याळ 
ग्रामपींचातीमध्ये नळ पाणी योजनेच्या कामामध्ये गरैव्यवहार करणाऱ्या 
िोर्ीींववरुध्ि कारवाई करण्याबाबत तसेच, ग्रामस्थाींना वपण्याचे र्धु्ि पाणी 
ममळण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीर् : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) हे खरे नाही.  
 ग्रामपींचायतीमाफा त ३ वेळा कामे करण्यात आलेली नाही. अड्याळ 
पाणीपरुवठा योजनेचे पध्वानमलका व ववतरण व्यवस्थचे ेकाम राषरीय ग्रामीण 
पेयजल कायािमाींतगात सन २०१७-१८ मध्ये ग्रामीण पाणीपरुवठा ववभाग, 
न्सजल्हा पररर्िेमाफा त करण्यात आलेले आहे. या कामामध्ये गरैव्यवहार 
झाल्याबद्दल कुठलीही तिार न्सजल्हा पररर्ि कायाालयास प्राप्त झालेली नाही. 
(३) ग्रामपींचायत अड्याळ हे गाव वनैगींगा निीपासनू ३ क्रकमी अींतरावर असनू 
या निीमधून सिर नळ योजनेचा स्त्रोत आहे. गोसे धरण प्रकल्प वनैगींगा 
निीवर असनू या निीमध्ये नागपरू र्हराचे नाग निीच े िवूर्त पाणी 
सोिण्यात येत.े वनैगींगा निीत नाग निीच ेपाणी ममसळत असल्याने वनैगींगा 
निीतील पणूा पाणी िवूर्त झालेले आहे. त्यामळेु पावसाळयात गावामध्ये 
िवूर्त पाणीपरुवठा झाल्याच ेननिर्ानास आले आहे. 
 सन २००७-०८ मध्ये ग्रामस्थाींना र्धु्ि पाणीपरुवठा करणेसाठी क्रफल््र 
प्लाीं् महाराषर जीवन प्राधधकरण अींतगात बसववण्यात आला. तसेच, गावात 
िवूर्त पाणीपरुवठा होऊ नये म्हणून ग्रामपींचायतीने १५ व्या ववत्त आयोगातनू  
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पाणी क्रफल््र होण्यापवुी पाण्यातील गाळ बसण्याकरीता १७५००० मल्र 
क्षमतचेे जलकुीं भ बनववण्याचा ठराव पाररत केला आहे. ग्रामपींचायतीने सिर 
कामाचे अींिाजपत्रक तयार केले आहे. 
(४) प्रश्न पद्भवत नाही. 

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

राज्यािील न्सजल्हा पररषदेमधील आरोग्य विभागािील भरिीसाठी निीन 
अजवदार अजव भरण्यापासून िांधचि रादहले असल्याबाबि 

  

(७४) * ११२१३ श्री.रणन्सजिशसांह मोदहि-ेपाटील : सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील न्सजल्हा पररर्िेमधील सन २०१९ मधील आरोग्य ववभागातील 
भरतीसाठी नवीन अजािाराींसाठी दिनाींक १ त े२१ सप् े्ंबर, २०२१ रोजीपयांतची 
मिुत िेण्यात आली होती, ती ताींबत्रक अिचणीमळेु वाढवनू दिनाींक         
२७ सप् े्ंबर पयांत करण्यात येऊन व पनु्हा वाढवनू दिनाींक १ ऑक््ोबर, 
२०२१ त े१० ऑक््ोबर, २०२१ रोजीपयांत करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दिनाींक १ ऑक््ोबर, २०२१ पासनू ग्रामववकास ववभागाने अजा 
प्रक्रिया सरुु न करता अजा भरण्याची मिुत सींपल्याच ेसींकेतस्थळावर जाहीर 
केले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने अजा भरण्यापासनू वींधचत रादहलेल्या 
पमेिवाराींबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, अजा भरण्यापासनू वींधचत रादहलेल्या पमेिवाराींबाबत र्ासनाच े
धोरण काय आहे ? 
  
श्री.हसन मशु्रीर् : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) राज्यातील सवा न्सजल्हा पररर्िेने माहे माचा, २०१९ मध्ये जादहरात 
दिलेल्या पिभरतीच्या अनरु्ींगाने, आरोग्य ववभागार्ी सींबींधधत आरोग्य सेवक, 
आरोग्य सवेवका, प्रयोगर्ाळा तींत्रज्ञ, और्ध ननमााता व आरोग्य पयावेक्षक या 
५ सींवगाातील ररक्त पिाींच्या Vacancy Matrix मध्ये, S.E.B.C. आरक्षण 
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मा.न्यायालयाने रद्द केल्यामळेु, कोरोनामळेु अनकुीं पा ननयकु्तीच्या पिसींख्येत 
वाढ केल्यामळेु व अन्य कारणास्तव माहे माचा, २०१९ मध्ये ररक्त असलेल्या 
व आता सध्या ररक्त असलेल्या पिाींत तफावत आढळून आल्याने सिर 
पिाींची परीक्षा दिनाींक २९/०९/२०२१ च्या र्ासन पररपत्रकान्वये पढेु ढकलण्यात 
आली आहे. 
 तथावप, सवा न्सजल्हा पररर्िाींना दिनाींक ३१/१२/२०२१ पयांतची सधुाररत 
Vacancy Matrix सािर करण्याबाबत सचुना िेण्यात आल्या असनू, सवा 
न्सजल्हा पररर्िाींकिून सधुाररत Vacancy Matrix प्राप्त झाल्यानींतर सिर ५ 
सींवगाातील पिभरतीच्या अनरु्ींगाने परीक्षा प्रक्रिया लवकरच सरुु करण्यात 
येईल. 

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

आसरे (िुमठे) (िा.िोरेगाि, न्सज.सािारा) येथील ग्रामपांचायि इमारि 
बाांधिाम सुरु िरण्याबाबि 

  

(७५) * ११३६५ श्री.शशशिाांि शश ांदे : सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आसरे (कुमठे) (ता.कोरेगाव, न्सज.सातारा) या धोम प्रकल्पाींतगात पनुवासन 
झालेल्या गावास नागरी सवुवधा परुववणे या योजनेंतगात दिनाींक २७ नोव्हेंबर, 
२०१७ रोजीच्या र्ासन ननणायानसुार ग्रामपींचायत कायाालय बाींधणेकरीता रुपये 
१६,७०,९१३/- या रकमेस र्ासनाने प्रर्ासकीय मान्यता दिली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामपींचायत इमारतीसाठी आरक्षक्षत असलेल्या जागेमध्ये 
ग्रामपींचायत इमारत बाींधण्यात यावी, अर्ी मागणी मौ.आसरे गावच्या 
ग्रामस्थाींनी मखु्य कायाकारी अधधकारी, न्सजल्हा पररर्ि, सातारा, ग्ववकास 
अधधकारी, पींचायत सममती, कोरेगाींव तसेच मा.पालकमींत्री, सातारा याींना 
ननवेिनाद्वारे केली असल्याचे दिनाींक १२ ऑक््ोबर, २०२१ रोजी वा 
त्यासमुारास ननिर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ग्रामपींचायत इमारत बाींधकामासाठी र्ासनाने आधथाक तरतिू 
मींजूर करुनही अद्याप इमारतीचे बाींधकाम सरुु करण्यात आले नसल्याच े
ननिर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व 
चौकर्ीच्या अनरु्ींगाने इमारत बाींधकाम सरुु करण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयांि पाटील : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
 ग्रामपींचायत इमारतीसाठी आरक्षक्षत असलेल्या जागेमध्ये ग्रामपींचायत 
इमारत बाींधण्यात यावी असे दिनाींक १२/१०/२०२१ रोजी वा त्यासमुारासचे 
ननवेिन प्राप्त झालेले नाही. 
(३) ग्रामपींचायत इमारत बाींधकामासाठी महसलू व वन ववभाग, र्ासन ननणाय 
दिनाींक २७/११/२०१७ अन्वये प्रिान केलेल्या प्रर्ासकीय मान्यतमेध्ये आधथाक 
तरतिू मींजूर केली आहे. ग्रामपींचायत इमारत बाींधकाम ग्रामपींचायत आसरे, 
ता.कोरेगाींव याींच्या दिनाींक २३/०३/२०१८ च्या ठरावानसुार सचुववलेल्या 
दठकाणी सरुु करण्यात आले होत.े परींत ु ग्रामस्थाींच्या िोन ग्ातील 
आपआपसातील ववरोधामळेु सिरचे काम दिनाींक १४/०८/२०१८ पासनू बींि 
करण्यात आले आहे. 
(४) रेखाींकन आराखड्यानसुार ग्रामपींचायत कायाालय इमारत बाींधकाम सरुु 
करणेबाबत ववभागाने ठेकेिारास काम सरुु करण्याची सचूना दिली आहे. 
सद्य:न्सस्थतीत काम आधथाकदृषट्या परवित नसल्याने काम करण्यास इच्छुक 
नसल्याचे ग्रामपींचायत इमारत बाींधकाम करणाऱ्या ठेकेिाराने दिनाींक 
२५/१०/२०२१ च्या पत्रान्वये कळववले आहे. त्यामळेु सिर कामाच्या ननवविा 
रद्द करून नवीन ननवविेव्िारे ग्रामपींचायत कायाालय इमारतीचे बाींधकाम करून 
घेण्याचे ननयोजन आहे. 
(५) प्रश्न पद्भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यािील २६ लाख नागररिाांना िोरोनाचा दसुरा िोस उपलब्ध 
 िरुन देण्याबाबि 

  

(७६) * १०४११ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात २६ लाख नागररकाींना िसुरा िोस िेण्याचा दिनाींक दिल्यावर 
िेखील िसुरा िोस ममळाला नसल्याची बाब दिनाींक २५ ऑगस््, २०२१ रोजी 
वा त्यासमुारास ननिर्ानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोरोनाच्या लसीच्या तु् वड्यामळेु सिर नागररक कोरोनाच्या 
िसुऱ्या िोसपासनू वींधचत रादहले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने राज्यातील २६ लाख नागररकाींना कोरोना 
लसीचा िसुरा िोस पपलब्ध करून िेण्याबाबत कोणती कायावाही केली व 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोप े: (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) िसुरा िोस रादहलेल्या नागरीकाींना िोस िेण्याकरीता आरोग्य 
ववभागामाफा त तसेच इतर ववभागाींच्या मितीने खालीलप्रमाणे कायावाही 
करण्यात आली आहे व येत आहे :-  

राज्यातील लसीकरण वाढववण्यासाठी “ममर्न कवच कुीं िल” तसेच 
महाववद्यालयातील ववद्यार्थयाांच्या लसीकरणाला वेग येण्यासाठी पच्च व तींत्र 
मर्क्षण ववभागाच्या मितीने “ममर्न यवुा स्वास्थ” राबववण्यात आली आहे. 
 िसुरा िोस रादहलेल्या नागरीकाींची यािी तयार करुन आर्ा कायाकती 
व मल ींक वका र याींच्या मितीने नागरीकाींना लसीकरण कें द्रापयांत बोलववण्याची 
व्यवस्था करण्यात आली आहे. 
 वेळोवेळी न्सजल््याींचा व महानगरपामलकाींचा आढावा घेण्यात येत 
असनू लसीकरणाचा वेग वाढववण्यात आला आहे.  
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 कोववि लसीकरण करण्याबाबतचे आवाहन ववववध माध्यमाींद्वारे करुन 
जनजागतृी केली आहे. 
 न्सजल्हास्तरावर लोकप्रनतननधी याींच्या माध्यमातनू ववववध सभा, 
बठैकाींद्वारे आवाहन करुन लसीकरणाचे प्रमाण वाढववण्यात आले आहे. 
 जनजागतृीसाठी ववववध स्तरावरुन ववववध माध्यमाींचा वापर करण्यात 
आला आहे. त्यामध्ये सोर्ल ममिीया प्लॅ्फॉमा, फेसबकु, न्सव्््र, इन्स्राग्राम, 
यटु्यबु, व्हॉट्सॲप माध्यमे तसेच वप्र ी्ं  ममिीया, आकार्वाणी, िरूधचत्रवाणी इ. 
माध्यमाींचा पपयोग करण्यात आलेला आहे.  
(४) प्रश्न पद्भवत नाही. 

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

मेळघाट (िा.अचलपूर, न्सज.अमराििी) येथील बोगस िॉक्टराांिर  
िारिाई िरण्याबाबि 

  

(७७) * १०६७२ श्री.महादेि जानिर : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मळेघा् (न्सज.अमरावती) येथील अनेक गावाींमध्ये बोगस िॉक््र आढळून 
येत असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्ानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बोगस िॉक््राींमध्ये पन्सश्चम बींगालमधनू आलेल्या िॉक््राींची 
सींख्या सवााधधक असल्याचे ननिर्ानास आले असनू नागररकाींचे आरोग्य 
धोक्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने बोगस िॉक््राींवर कारवाई करण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशमि विलासराि देशमखु : (१) धचखलिरा व धारणी येथे बोगस िॉक््र 
व्यवसाय करीत असल्याच्या तिारी प्राप्त झाल्या आहेत.  
(२) नाही. 
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(३) पक्त तिारीबाबत तालकुा आरोग्य अधधकारी धारणी आणण मखु्याधधकारी 
नगर पींचायत धचखलिरा याींच्यामाफा त कायावाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न पद्भवत नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   श्री.राजेन्द्र भागिि 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रणपूवा सवा प्रक्रिया महाराषर ववधानमींिळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: र्ासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


