
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०२२ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

शकु्रिार, हदनाांि ०४ माचच, २०२२ / फाल्गनु १३, १९४३ (शिे) 
  
(१) उप मखु् यमा्ं ी 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

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

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ७२ 
------------------------------------- 

  
खलुदाबाद (जज.औरांगाबाद) येथील धाांड नदीच ेपाणी धगरजा मध्यम 

प्रिल्पात िळते िरणेबाबत 
  

(१) * ११८०० श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरनाथ राजरूिर, श्री.विक्रम िाळे : 
सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खलुदाबाद (जि.औरींगाबाद) तालकु्यात सर्ाात मोठा गगरिा मध्यम प्रकल्प 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, म्हैसमाळ येथून उगम पार्णाऱ् या गगरिा नदीर्रील सदर 
प्रकल्पातनू ८० ्क्के गार्ाींना पपण्यासाठी र् शतेीसाठी लागणारे पाणी घेतले 
िात असनू सदर प्रकल्प पिान्यर्षृ्ीअभार्ी पणूा क्षमतनेे भरत नाही, हे खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, मौिे बोडखा येथून उगम पार्णाऱ् या धाींड नदीर्र मौिे बािार 
सार्ींगी त े गगरिा प्रकल्प (२.५ ककमी) दरम्यान कॅनॉल करुन पाणी र्ळत े
केल्यास सदर प्रकल्प पणूा क्षमतनेे भरुन पपण्याच्या पाण्यासाठी र् शतेी 
सस ींचनासाठी मदत होईल, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, गगरिा मध्यम प्रकल्प पणूा भरण्याच्यादृष्ीने धाींड नदीर्र 
बािार सार्ींगी त े गगरिा मध्यम प्रकल्पापयतं कॅनॉल करण्यासाठी शासनाने 
कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयांत पाटील : (१) होय. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
 गगरिा मध्यम प्रकल्पाचे बाींधकाम सन १९८७ साली पणूा करण्यात 
आले. सदर प्रकल्पात ३३ र्र्ाात ५ र्ळेा ७५ ्क्के पके्षा िास्त, १६ र्ेळा ७५ 
्क्के पके्षा कमी र् १२ रे्ळा शनु्य िलसाठा ददसनू आला. सदर प्रकल्प पणूा 
क्षमतनेे दरर्र्ी भरत नाही. 
(३) होय. 
(४) खुलदाबाद तालकु्यातील धाींड नदीचे पाणी गगरिा मध्यम प्रकल्पात 
र्ळपर्णे बाबतचा पाणी उपलब्धता प्रस्तार् मखु्य असभयींता, ननयोिन र् 
िलपर्ज्ञान, नासशक याींना सादर करण्यात आला. सदर प्रस्तार्ाबाबत मखु्य 
असभयींता, ननयोिन र् िलपर्ज्ञान, नासशक याींनी प्रस्तापर्त योिना पणुाा 
उपखोऱ् यात ससध्देश्र्र प्रकल्पाच्या र्रील क्षेत्रात येत असनू सदर भागात 
उपलब्ध येव्यापेक्षा मींिूर पाणी र्ापर िास्त असल्याने सदर योिनेस पाणी 
उपलब्ध होऊ शकणार नाही, असे कळपर्ल ेआहे. 
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

िोिणातील पजश्चम िाहहनी नदयाांच ेअनतररक्त पाणी 
गोदािरी खोऱ्यात िळविण्याबाबत 

 (२) * १२५५७ डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.अशभजजत िांजारी, 
श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) गोदार्री खोऱ्यात पजश्चम र्ादहनी उल्हास, र्तैरणा, दमणगींगा या 
नद्याींतील अनतररक्त र्ाया िाणारे पाणी र्ळपर्ण्यासींदभाात एकाजममक िल 
आराखड्यामध्ये ननयोिन करुन तसा प्राथसमक प्रस्तार् मखु्य असभयींता र् 
मखु्य प्रशासक, लाभक्षेत्र पर्कास, िलसींपदा पर्भाग, औरींगाबाद याींनी 
शासनास सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्तार्ार्र कोणती कायार्ाही करण्यात आली आहे, 
तसेच गोदार्री खोऱ्यात नद्याींचे पाणी र्ळपर्ण्याच्या योिनाींना पर्लींब 
होण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन प्रस्तार्ाच्या अनरु्ींगाने 
पजश्चम र्ादहनी उल्हास, र्तैरणा, दमणगींगा या नद्याींतील अनतररक्त र्ाया 
िाणारे पाणी गोदार्री खोऱ्यात र्ळपर्ण्याबाबत र् सदर प्रस्तार्ाला ननधीची 
उपलब्धता करुन योिना पणूा करण्याबाबत कोणती कायार्ाही केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयांत पाटील : (१) होय, अींशत: खरे आहे. 
 शासन ननणाय क्र. सींकरणा-२०१९/ (११२/२०१९) िसींअ ददनाींक 
१७/०९/२०१९ अन्र्ये, पजश्चम र्ादहनी नदीखोऱ्यातनू (कोकण) अनतररक्त पाणी 
मराठर्ाड्यात र्ळपर्णेसाठी प्राथसमक अभ्यास करणेसाठी कायाकारी सींचालक, 
गोदार्री मराठर्ाडा पा्बींधारे पर्कास महामींडळ, औरींगाबाद याींच े
अध्यक्षतखेाली गठीत ससमतीचा अहर्ाल ससमतीच े सदस्य सगचर् तथा 
अधीक्षक असभयींता र् प्रशासक, लाभक्षेत्र पर्कास प्रागधकरण, औरींगाबाद याींनी 
मयाींचे पत्र ददनाींक ३१/१०/२०१९ अन्र्ये शासनास सादर केलेला आहे. 
(२) उपरोक्त गदठत ससमतीने एकूण ८९.८५ अ.घ.फु. पाणी कोकणातनू 
गोदार्री खोऱ् यात र्ळपर्णे बाबत सशफारस केली आहे. मयापकैर ८१.४५ 
अ.घ.फु. उपसा र्ळण योिना असनू ८.४० अ.घ.फु. प्रर्ाही र्ळण योिना 
आहेत. प्रर्ाही योिनाींपकैर १४ योिना (१.०७ अ.घ.फु.) पणूा करण्यात आल्या 
असनू, ५ योिना (१.३६ अ.घ.फु.) बाींधकामाधीन आहेत र् १२ योिना (५.९८ 
अ.घ.फु.) सरे्क्षण /अन्रे्र्ण/प्रकल्प अहर्ाल तयार करण्याच्या पर्पर्ध 
्प्पप्पयात प्रगतीत आहे. 
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 उपसा र्ळण योिनेपकैर पार-गोदार्री नदीिोड योिनेचा (३.४२ 
अ.घ.फु) प्रकल्प अहर्ाल तयार झालेला असनू राज्य ताींत्रत्रक सल्लागार 
ससमतीकड े तपासणीत आहे. दमणगींगा-र्तैरणा-गोदार्री (७.१३ अ.घ.फु.), 
दमणगींगा-एकदरे-गोदार्री (५.०० अ.घ.फु.) प्रकल्पाचे सपर्स्तर प्रकल्प 
अहर्ाल राषरीय पर्कास असभकरण, नर्ी ददल्ली माफा त तयार करण्यात येत 
असनू िून, २०२२ पयतं पणूा होणे अपेक्षक्षत आहे. र्तैरणा र् उल्हास 
नदीखोऱ् यातनू गोदार्री खोऱ् यात पाणी र्ळपर्णेबाबतच्या योिना सरे्क्षणाधीन 
आहेत. 
 उपरोक्त प्रमाणे कायार्ाही प्रगतीत असल्याने गोदार्री खोऱ्यात 
नदयाींचे पाणी र्ळपर्ण्याच्या योिनाींना पर्लींब होण्याचा प्रश्न उद् भर्त नाही. 
(३) उपरोक्त प्रमाणे कायार्ाही प्रगतीत असल्याने शासनाने चौकशी करण्याचा 
प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 उपरोक्त नदीिोड योिनाींचे सपर्स्तर प्रकल्प अहर्ाल तयार 
झाल्यानींतर मयास राज्य ताींत्रत्रक सल्लागार ससमती, नासशक याींची मान्यता 
तसेच महाराषर िलसींपत्ती ननयमन प्रागधकरण अगधननयम २००५ कलम ११ 
(च) अींतगात महाराषर िलसींपत्ती ननयमन प्रागधकरणाची मान्यता प्राप्पत 
झाल्यानींतर, राज्याच्या आथोपायाची जस्थती र् मा.राज्यपाल महोदयाींचे ननदेश 
यानसुार प्रशासकरय मान्यता देणे शक्य आहे. मयानसुार पढुील कायार्ाही 
प्रगतीत असनू सदरील नदीिोड योिनाींना प्रशासकरय मान्यता ददल्यानींतर 
ननधीची तरतदू करणे शक्य आहे. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

राज्यास आपत् िालीन िोविड प्रनतसाद पॅिेज अांतगचत प्राप्त  
ननधी खचच िरण्याबाबत 

  

(३) * १२७६० श्री.सजुजतशसांह ठािूर, श्री.रणजजतशसांह मोहहत-ेपाटील, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.रामदास 
आांबटिर, डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेश िराड, श्री.रमेशदादा 
पाटील, डॉ.रणजजत पाटील, श्री.राजहांस शस ांह : सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील कोरोना साथीच्या पाश्र्ाभमूीर्र कें द्र शासनाने राज्याींना लस र् 
और्धाींसह र्ाढीर् ननधी ददला िात असतानाही शासनाचे काम सींथगतीने सरुु 
असल्याची बाब मा.कें द्रीय सार्ािननक आरोग्य मींत्री याींनी घेतलेल्या आढार्ा 
बठैकरत ननदशानास आली असनू कोरोना आणण ओमायक्रॉनमळेु रुग्णाींची 
सींख्या र्ाढली तर काय काळिी घ्यायला हर्ी याबाबतच्या सचूनाही ददल्या 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्रीय आरोग्य मींत्रालयाच्यार्तीने इमिान्सी कोपर्ड ररस्पॉन्स 
पॅकेि अींतगात राज्याला पदहल्या ्प्पयात रुपये १९८५.१२ को्ी तर दसुऱ् या 
्प्पयात रुपये ८२०.७७ को्ीींचा ननधी पर्तररत केला असनू दसुऱ् या ्प्पयातील 
रुपये ८२०.७७ को्ीींमधून रूपये ४१०.३९ को्ी खचा केल्याचे ननदशानास आल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, माहे माचा, २०२२ अखेरपयतं सींबींगधत ननधी खचा करण्याची 
मदुत असल्याने उर्ाररत ननधी खचा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायार्ाही 
केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१) मा.कें द्रीय आरोग्य राज्यमींत्री याींनी सचूना ददल्या हे खरे 
आहे. परींत ुराज्य शासनाचे काम सींथगतीने सरुु आहे, हे खरे नाही. 
(२) राज्याने ECRP-I पॅकेि मधील प्राप्पत रुपये ११८५.१२ को्ी ननधीपकैर 
रुपये ११४९.५१ को्ी म्हणिेच ९६.६४% ननधी खचा करण्यात आला असनू 
उर्ाररत ननधी प्रयोगशाळा मनषुयबळासाठी राखीर् ठेर्ण्यात आला आहे. 
 तसेच ECRP-II अींतगात प्राप्पत रुपये ६८३.९८ को्ी ननधीपकैर रुपये 
२२१.७० को्ी म्हणिेच ३१.२१% ननधी खचा करण्यात आला असनू उर्ाररत 
ननधी ददनाींक ३१ माचा, २०२२ पयतं खचा करण्याचे ननयोिन आहे. 
(३) कें द्र शासनाच्या मागादशाक सचुनाींनसुार आणण मींिूर प्रकल्प 
आराखड्यानसुार सर्ा जिल्हयाींना ननधी पर्ननयोगाच्या सचूना ददल्या आहेत र् 
आर्श्यक ननधी पर्तररत केला आहे. ननधी पर्ननयोगाबाबत राज्य स्तरार्रुन 
ननयसमत आढार्ा घेण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

----------------- 
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नागपूर येथील शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रुग्णालयात  
रोबोहटि सजचरी प्रणाली िायाचजवित िरण्याबाबत 

 
 (४) * १२६१८ श्री.प्रिीण दटिे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास आांबटिर, 
डॉ.पररणय फुिे, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.रमेश िराड, श्री.ननलय नाईि, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १०७०९ 
ला हदनाांि २३ डडसेंबर, २०२१ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
िदै्यिीय शशक्षण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासकरय र्दै्यकरय महापर्द्यालय, नागपरू येथे रोबोद्क सिारी प्रणाली 
खरेदीकरीता हाफकरन महामींडळाकडून ननपर्दा प्रकक्रया प्रससध्द करुनही 
ननपर्देच्या अ्ी र् शतीची पतुाता होत नसल्याने, पनुननापर्दा सचुना प्रससध्द 
करण्यात आलेली असनू सदर यींत्र खरेदीची सरुु असलेली कायार्ाही पणूा झाली 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक २० ऑगस््, २०१९ रोिी र्दै्यकरय 
महापर्द्यालयामाफा त हाफकरन मींडळाकड े रुपये १८ को्ीींचा ननधी र्गा 
करण्यात आला असनू खरेदी प्रकक्रया पणूा झाली नसल्याची बाब माहे डडसेंबर, 
२०२१ मध्ये र्ा मयादरम्यान ननदशानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने शासकरय र्दै्यकरय महापर्द्यालय र् रुग्णालय, नागपरू येथे 
रोबोद्क सिारी प्रणाली कायााजन्र्त करण्याबाबत कोणती कायार्ाही केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशमत विलासराि देशमखु : (१) नाही. 
 सदर यींत्र खरेदीसाठी हाफकरन महामींडळस्तरार्रुन ननपर्दा अींनतम 
करण्याची कायार्ाही सरुु आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
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(३) र् (४) शासनाच्या पर्दहत ननयमानसुार हाफकरन महामींडळामाफा त तीन 
रे्ळा ननपर्दा प्रकक्रया राबर्नूही ताींत्रत्रक कारणास्तर् खरेदी प्रकक्रया पणूा झाली 
नाही, तथापप, चौथी रे्ळ पनुननापर्दा प्रकक्रया राबर्नू सहभाग दशापर्लले्या र् 
न्यनुतम दर असलेल्या ननपर्दाकाराकडून ननपर्दा अींनतम करण्याची कायार्ाही 
सरुु आहे. सबब, झालेला पर्लींब ताींत्रत्रक कारणास्तर् झाल्याने चौकशीचा प्रश्न 
उद् भर्त नाही. 
 

----------------- 
  
मुांगी (ता.शिेगाि, जज.अहमदनगर) येथील जायििाडी उजिा िालिा 

वितरीिा क्रमाांि पाचमधील चारी ि चारीचा रस्ता बुजिून  
शासिीय मालमते्तच ेनुिसान िेल्याबाबत 

  

(५) * १२१९९ श्री.रामराि पाटील : हदनाांि २३ डडसेंबर, २०२१ रोजी 
सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी 
क्रमाांि ९ मधील प्रश्न क्रमाांि ९८९२ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत 
सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींगी (ता.शरे्गार्, जि.अहमदनगर) येथील ग् नींबर ४१२/४१३ मधील 
िायकर्ाडी उिर्ा कालर्ा पर्तरीका क्रमाींक पाचमधील चारी र् चारीचा रस्ता 
बेकायदेशीर िेसीबीच्या सहाय्याने बिुर्नू शासकरय मालमते्तचे नकुसान 
झाल्याप्रकरणी क्षेत्रत्रय कायाालयाकड े प्राप्पत झालेल्या तक्रारीच्या अनरु्ींगाने 
कोणती कायार्ाही केली आहे, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी कायाकारी असभयींता िा.पा.पर्.क्र.३, बीड र् 
तहससलदार, शरे्गार् हयाींनी केलेल्या प्रमयक्ष स्थळ पाहणीत सदरील रस्ता 
नादरुुस्त जस्थतीत असल्याचे ननदशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रस्ता र् चारी काढून शासकरय िसमनीर्रील काही 
दठकाणच ेअनतक्रमण काढले असनू ग् नींबर ४१२/४१३ मध्ये शतेकऱ्याचे नार् 
ननदशानास येऊनही मयाींच्यापर्रुध्द कोणमयाही प्रकारची कारर्ाई करण्यात 
आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने सींबींगधत दोर्ीींर्र कारर्ाई करून शासकरय िसमनीर्रील अनतक्रमण 
दरू करण्याबाबत कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयांत पाटील : (१) सींबींगधताींना नो्ीस बिार्ण्यात आली असनू चारी र् 
रस्ता परू्ार्त करण्याचे काम प्रगतीपथार्र आहे.  
(२) होय, हे खरे आहे.  
(३) हे खरे नाही. 
 सींबींगधताींना नो्ीस बिार्ण्यात आली आहे.  
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 सींबींगधत अनतक्रमण काढून चारी र् रस्ता परू्ार्त करण्याचे काम 
प्रगतीपथार्र आहे. 
(५) कायार्ाही प्रगतीपथार्र आहे. 

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

मदृ ि जलसांधारण विभागात “अशभयांता” पदाच्या  
ननयुक्तीत र्ालेल्या गैरप्रिाराबाबत 

  

(६) * १२६५४ श्री.रमेश िराड, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.सांजय 
दौंड, श्री.विक्रम िाळे, श्री.शशशिाांत शश ांदे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमोल 
शमटिरी : सन्माननीय मदृ ि जलसांधारण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मदृ र् िलसींधारण पर्भागात करार पध्दतीने असभयींमयाींच्या ननयकु्तीत 
गरैप्रकार झाला असनू ननर्ड झालेल्या उमेदर्ाराींना डार्लनू अपात्र र् प्रनतक्षा 
यादीमधील तसेच अपणूा कागदपत्र े असणाऱ् याींची ननर्ड करण्यात आली 
असल्याचे माहे िानेर्ारी, २०२२ मध्ये र्ा मयादरम्यान ननदशानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ननयकु्मया करण्याचे अगधकार आयकु्त, मदृ र् िलसींधारण 
पर्भाग याींना असतानाही उपायकु्त र् ननम्नस्तरीय अगधकाऱ् याींनी भरती 
प्रकक्रया पणूा केली असल्याच ेननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपपर्भागीय असभयींता आणण शाखा असभयींता याींच्या भरती 
प्रकक्रयेत पाच अपात्र उमदेर्ाराींना ननयकु्ती आदेश देणे, तसेच ननर्ड झालेले 
उमेदर्ार रुिू होणार कर नाही याची शहाननशा न करता प्रनतक्षा यादीर्रील ७ 
िणाींना ननयकु्ती आदेश देणे अशा बोगस ननयकु्मयाींमळेु शासनाला २ को्ीींचा 
भदंुड सोसार्ा लागणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ननयमबाहय ननयकु्मयाींमळेु शासनाला सोसाव्या लागणाऱ्या 
भदंुडाबाबत सींबींगधताींकडून व्यािासह रक्कम र्सलुीबाबत कोणती कारर्ाई 
केली अथर्ा करण्यात येत आहे, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे 
काय, चौकशीत काय आढळून आले र् मयानरु्ींगाने यास िबाबदार असणाऱ्या 
दोर्ी अगधकाऱ्याींपर्रुध्द कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.शांिरराि गडाख : (१) होय, हे खरे आहे. 
 यासींदभाात दै.पढुारी या र्तृ्तपत्राच्या मुींबई आर्तृ्तीमध्ये “िलसींधारण 
पर्भागात असभयींता भरतीतही घो्ाळा” या मथळ्याखाली बातमी ददनाींक 
०५/०१/२०२२ रोिी प्रससध्द झाली होती. 
(२) र् (३) मदृ र् िलसींधारण पर्भागामाफा त ६०० हेक््र सस ींचन 
क्षेत्रापयतंच्या लघपुा्बींधारे योिनाींची अींमलबिार्णी करण्यात येत असनू या 
नर्ीन पर्भागातील पदे मोठ्या प्रमाणार्र ररक्त असल्याने 
शासकरय/ननमशासकरय सेर्ाननर्तृ्त अगधकाऱ्याींच्या सेर्ा करार पध्दतीने 
पर्र्क्षक्षत कामासाठी घेणेबाबतच्या सामान्य प्रशासन पर्भागाच्या शासन 
ननणाय ददनाींक १७/१२/२०१६ मधील तरतदुीनसुार, सेर्ाननर्तृ्त िलसींधारण 
अगधकारी (शाखा असभयींता) र् सेर्ाननर्तृ्त उपपर्भागीय िलसींधारण अगधकारी 
(उपपर्भागीय असभयींता) याींचे सेर्ा केर्ळ पर्र्क्षक्षत कामासाठी करार पध्दतीने 
उपलब्ध करून घेण्याबाबत शासन मान्यतनेे ददनाींक २६/३/२०२१ च्या पत्रान्र्ये 
आयकु्त, मदृ र् िलसींधारण (म.रा.) औरींगाबाद याींना कळपर्ण्यात आले होत.े 
मयानरु्ींगाने आयकु्त, मदृ र् िलसींधारण (म.रा.) औरींगाबाद कायाालयामाफा त 
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सेर्ाननर्तृ्त उपपर्भागीय असभयींता/शाखा असभयींता या अगधकाऱ्याींना सेर्ा करार 
पध्दतीने पर्र्क्षक्षत कामासाठी फेब्ररु्ारी, २०२१ मध्ये करार पध्दतीने ननयकु्मया 
देण्यात आलेल्या आहेत. 
 सदर भरती प्रकक्रयेबाबत “पढुारी” या र्तृ्तपत्रात प्रससध्द झालेल्या 
बातमीच्या अनरु्ींगाने आयकु्त, मदृ र् िलसींधारण (म.रा.) औरींगाबाद याींना 
र्स्तनुनषठ खुलासा सादर करणेबाबत कळपर्ण्यात आले होत.े मयानसुार 
आयकु्ताींनी अहर्ाल सादर केला आहे. सदर अहर्ालात सेर्ाननर्तृ्त 
उपपर्भागीय असभयींता/शाखा असभयींता या अगधकाऱ्याींना सेर्ा करार पध्दतीने 
पर्र्क्षक्षत कामासाठी घेण्याच्या प्रकक्रयेत प्रशासकरय अननयसमतता झाल्याच े
नमदु केले असनू यासाठी िबाबदार असलेल्या सींबींगधत तमकालीन प्रशासकरय 
अगधकारी, तमकालीन अधीक्षक र् तमकालीन कननषठ सलपपक याींना 
आयकु्ताींनी ननलींत्रबत केले असनू तमकालीन उपायकु्त (प्रशासन) याींना 
आयकु्ताींनी ददनाींक २७/१२/२०२१ रोिीच्या आदेशान्र्ये आयकु्तालयातनू 
एकतफी कायामकु्त केल ेआहे. 
(४) सदर प्रकरणी आयकु्त, मदृ र् िलसींधारण (म.रा.) औरींगाबाद याींचकेडून 
प्राप्पत अहर्ालाच्या अनरु्ींगाने शासनस्तरार्र पढुील कायार्ाही सरुू आहे. 
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

राज्यातील जजल्हा पररषद अांतगचत “िें द्र प्रमुख” सांिगाचतील  
ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(७) * १२४१३ श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.विप्लि 
बाजोररया, श्री.सरेुश धस, श्री.िवपल पाटील, श्री.किरण सरनाईि : 
सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात मखु्याध्यापक र् ग्सशक्षण अगधकारी याींची मोठ्या प्रमाणात पदे 
ररक्त असनू जिल्हा पररर्द अींतगात कें द्रप्रमखु सींर्गाातील सरळसेर्ा र् 
पर्भागीय स्पधाा परीक्षाद्र्ारे भरार्याची ३ हिार पदे ररक्त असल्याचे ददनाींक 
२८ सप्प े्ंबर, २०२१ रोिी र्ा मयासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
 



11 

(२) असल्यास, कें द्रप्रमखुाींची पदे भरण्याबाबत शालेय सशक्षण र् क्ररडा पर्भाग 
शासन ननणाय क्रमाींक: पीआरई-२००५/ ४४६०/प्राशी-१, ददनाींक २ फेब्ररु्ारी, 
२०१०; ग्रामपर्कास र् िलसींधारण पर्भाग, अगधसचूना, ददनाींक १० िून, 
२०१४ र् शालेय सशक्षण र् क्ररडा पर्भाग, शासन ननणाय क्रमाींक :- सींकरणा -
२०१६/प्र.क्र.-१६३ ्ीन्ी-१, ददनाींक १६ फेब्ररु्ारी, २०१८ हे शासन ननणाय र् 
अगधसचूना अजस्तमर्ात आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त शासन ननणायाींव्दारे कें द्रप्रमखुाींची पदे न भरता ती 
अभापर्तपणे भरली िात असनू कें द्र प्रमखु हे पद जिल्हा ताींत्रत्रक सेर्ा “क” 
मध्ये समापर्ष् करण्याची र् मयाींना तलाठी र् ग्रामसेर्क याींच्याप्रमाणे 
कफरती भत्ता समळार्ा याबाबत कें द्रप्रमखु सींघ्नेकडून मागणी होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्य र् राषरीय परुस्कार प्राप्पत सशक्षक याींना यापरु्ी दोन 
िास्तीच्या र्ेतनर्ाढ देण्यात येत होमया परींत,ु सन २०१४ पासनू रे्तनर्ाढ 
बींद करण्याची कारणे काय आहेत र् उक्त रे्तनर्ाढ पनु्हा सरुू करणार काय, 
(५) असल्यास, जिल्हा पररर्द कें द्रप्रमखुाींना र्गा दोनच्या पदोन्नतीचा लाभ 
समळणेबाबत र् सेर्ाननर्तृ्तीच्या रे्ळेस अजिात रिेच्या रोखीकरण याचा लाभ 
समळणेबाबत कायार्ाही न झाल्याची बाब माहे िानेर्ारी, २०२२ च्या पदहल्या 
सप्पताहात ननदशानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् मयानरु्ींगाने कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत 
आहे, नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीफ : (१) खरे आहे. 
(२) शालेय सशक्षण र् क्ररडा पर्भागाच्या ददनाींक ०२/०२/२०१० च्या शासन 
ननणायात सगूचत केल्याप्रमाणे ग्रामपर्कास पर्भागाने ददनाींक १०/०६/२०१४ 
रोिी कें द्रप्रमखु पदाींच्या सरळसेर्ा, पर्भागीय स्पधाा परीक्षा र् पदोन्नतीने 
ननयकु्तीबाबत महाराषर जिल्हा पररर्दा जिल्हा सेर्ा (सेर्ाप्रर्ेश) ननयम या 
ननयमामध्ये सधुारणा केलेली आहे. 
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 सद्य:जस्थतीत ग्रामपर्कास पर्भागाची ददनाींक १०/०६/२०१४ ची 
अगधसचूना र् शालेय सशक्षण र् क्ररडा पर्भागाचा ददनाींक १६/०२/२०१८ चा 
शासन ननणाय अजस्तमर्ात आहे. 
(३) कें द्रप्रमखुाींच्या सींघ्नाकडून प्राप्पत होणाऱ्या ननरे्दनामध्ये जिल्हा ताींत्रत्रक 
सेर्ा “क” मध्ये समापर्ष् करणे र् कफरती भत्ता समळण्याबाबत मागणी होत 
आहे, हे खरे आहे. 
 कें द्रप्रमखुाींना शालेय सशक्षण पर्भागाच्या ददनाींक १४/११/१९९४ च्या 
शासन ननणायानसुार रुपये २००/- इतका कायम प्रर्ासभत्ता अनजु्ञेय करण्यात 
आला होता.पर्त्त पर्भागाच्या कायम प्रर्ासभत्ता दरात ददनाींक ३/०३/२०१० च्या 
शासन ननणायान्र्ये सधुारणा करण्यात आली असली तरी सदर दर रुपये 
१६५०/- कें द्रप्रमखुाींना लाग ूहोत नसल्याचे शालेय सशक्षण र् क्ररडा पर्भागाने 
स्पष् केले आहे. 
 कें द्रप्रमखुाींना कायम कफरती भत्ता समळण्यासींदभाात मा.उच्च 
न्यायालय, मुींबई येथे रर् यागचका क्र.३१२/२०१५ दाखल असनू मयाबाबतचा 
ननणाय प्रलींत्रबत असल्याने सदरचे प्रकरण न्यायप्रपर्ष् आहे. 
(४) राज्य र् राषरीय परुस्कार प्राप्पत सशक्षकाींना देण्यात येणाऱ्या दोन िादा 
र्ेतनर्ाढीींऐर्िी रुपये १ लक्ष इतकर ठोक रक्कम देण्याचा ननणाय शालेय 
सशक्षण पर्भागाने मयाींच्या ददनाींक ०४/०९/२०१४ च्या शासन ननणायान्र्ये 
घेतला आहे. या प्रकरणी नव्याने कायार्ाही प्रस्तापर्त नाही. 
(५) र् (६) कें द्रप्रमखु हे पद जिल्हा ताींत्रत्रक सेरे्त येत नसल्यामळेु मयाींना 
र्गा-२ मधील पदोन्नतीचा लाभ देता येत नाही. तसेच सदरचे पद हे दीघा 
सटु््ी पर्भागातील असल्याने मयाींना सेर्ाननर्तृ्तीच्या रे्ळेस अजिात रिा 
रोखीकरणाचा लाभ अनजु्ञेय नाही. अजिात रिा रोखीकरणाचा लाभ देण्यात 
येत नसल्याबाबत मा.उच्च न्यायालय, खींडपीठ औरींगाबाद येथे यागचका 
क्रमाींक ४०६८/२०२० दाखल करण्यात आलेली आहे. सदरचे प्रकरण 
न्यायप्रपर्ष् आहे. 

----------------- 
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जजल्हा शल्य धचकित्सि, बीड याांनी िेलेल्या गैरव्यिहार ि वित्तीय 
अननयशमततेची चौिशी िरण्याबाबत 

  

(८) * ११८६७ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जिल्हा शल्य गचककमसक, बीड याींनी आपल्या अगधकाराचा गरैर्ापर करुन 
पदार्र कायारत असताना गरैव्यर्हार र् पर्त्तीय अननयसमतता केली असल्याची 
बाब ददनाींक १ िानेर्ारी, २०२१ रोिी र्ा मयासमुारास ननदशानास आली,      
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जिल्हा शल्य गचककमसक याींनी शासकरय रुग्णालयातील रुग्ण 
स्र्तःच्या रुग्णालयात पाठपर्णे, रेमडसेसपर्र इींिके्शनचा काळाबािार र् बोगस 
आरोग्य भरती तसेच मयाींच्या खािगी रुग्णालयात रुग्णाींनी केलेली 
आममहमया अशा अनेक प्रकरणाबाबत मयाींच्यार्र आरोप दाखल करण्यात 
आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर जिल्हा शल्य गचककमसक याींनी केलेल्या गरैव्यर्हार र् 
पर्त्तीय अननयसमततचेी चौकशी करून मयाींना ननलींत्रबत करणेबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक ७ िानेर्ारी, २०२२ रोिी मा.सार्ािननक 
आरोग्यमींत्री याींना ददलेले ननर्ेदन शासनास प्राप्पत झाले आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय र् 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने जिल्हा शल्य गचककमसक याींनी केलेला गरैव्यर्हार र् 
पर्त्तीय अननयसमततचेी चौकशी करुन कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) या प्रकरणी उपसींचालक, आरोग्य सेर्ा, लातरू याींनी ददनाींक २४/२/२०२२ 
च्या आदेशान्र्ये गठीत केलेल्या त्रत्रसदस्यीय ससमतीमाफा त चौकशी सरुू आहे. 
सदर ससमतीचा अहर्ाल अद्यापही प्राप्पत झालेला नाही.  
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

----------------- 
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मुांबई आणण उपनगरातील किल्ल्याांसह िोिणातील 
महत्िाच्या किल्ल्याांच ेसांिधचन िरण्याबाबत  

(९) * १२५१२ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, 
डॉ.पररणय फुिे, डॉ.रणजजत पाटील, डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय 
साांस् िृनति िायच मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबई आणण मुींबई उपनगर पररसरातील एकूण सहा ककल्ल्याींच्या 
पर्कासाबरोबर मयाींच्या ितन आणण सींर्धानाचे काम परुातमर् 
सींचालनालयामाफा त करण्यात येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईतील से्ं  िॉिा, सशर्डी, र्रळी, मादहम, धारार्ी र् र्ाींदे्र 
या सहा ककल्ल्याींचा पर्कास आराखडा यापरू्ी तयार करण्यात आला आहे, हा 
आराखडा शासकरय ननधीबरोबरच बाहयस्त्रोताद्र्ारे राबपर्ण्याचे ननयोिन 
करारे् असे ननदेश साींस्कृनतक काया मींत्री याींनी ददनाींक ५ ऑक््ोबर, २०२१ 
रोिी र्ा मयासमुारास मींत्रालयात झालेल्या बठैकरत सींबींगधत अगधकाऱ् याींना 
ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबईतील ककल्ल्याींबरोबरच कोकणातील महमर्ाच्या ककल्ल्याींचे 
सींर्धान करण्याबाबत शासनाने कोणता ननणाय घेतला र्ा घेण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशमत विलासराि देशमखु : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) मुींबईतील ककल्ल्याींबरोबरच कोकणातील सधुागड, रसाळगड, सस ींधुदगुा र् 
पर्ियदगुा या ककल्ल्याींचे सींर्धान करण्याबाबत ननणाय घेण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

राज्यातील सांचालि, आरोग्य सेिा, पुणे िायाचलयातील “राज्य िीटि 
शास््ज्ञ” या पदािरील ननयुक्तीबाबत 

  

(१०) * ११८१५ श्री.गोवपचांद पडळिर : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात राज्य कर्क शास्त्रज्ञ या पदार्र शैक्षणणक अहाता नसलेल्या 
व्यक्तीची चकुरच्या पध्दतीने ननर्ड करण्यात आल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०२१ 
मध्ये र्ा मयादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींचालक, आरोग्य सेर्ा (दहर्ताप, हत्तीरोग र् िलिन्य रोग), 
पणेु येथील राज्य कर्क शास्त्रज्ञ याींचे शकै्षणणक अहाता मयाींच्या पदाकरीता 
अनरुूप नसनू या प्रकरणाची चौकशी करून मयाींच्यार्र कारर्ाई करण्याबाबत 
प्रयोगशाळा र्जै्ञाननक अगधकारी, सहाय्यक सींचालक दहर्ताप, कोल्हापरू याींनी 
मा.सार्ािननक आरोग्यमींत्री याींना ददनाींक ३० नोव्हेंबर, २०२१ रोिी ननरे्दन 
ददले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३)असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् मया ननरे्दनाच्या अनरु्ींगाने राज्य कर्क शास्त्रज्ञ या 
पदासाठी आर्श्यक असलेली शकै्षणणक अहाता नसलेल्या व्यक्तीची चुकरच्या 
पध्दतीने ननर्ड केलेल्या सींबींगधताींर्र कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१) हे खरे नाही, महाराषर लोकसेर्ा आयोगामाफा त पर्दहत 
कायापध्दती अनसुरुन सींबींगधत व्यक्तीची राज्य कर्क शास्त्रज्ञ या पदार्र 
ननर्ड करण्यात आलेली आहे. 
(२) खरे आहे. 
(३) सदर तक्रारीच्या अनरु्ींगाने सींचालक, आरोग्य सेर्ा, पणेु याींच्या 
कायाालयामाफा त करण्यात आलेल्या चौकशीनसुार, सींबींगधत व्यक्तीची झालेली 
ननर्ड ही महाराषर लोकसेर्ा आयोगाकडून झालेली असनू, सदर पदाच्या सेर्ा 
प्ररे्श ननयमानसुार, सींबींगधत व्यक्तीकड े शकै्षणणक अहाता आणण सींशोधनाचा 
अनभुर् असल्याचे सशर्ािी पर्द्यापीठ, कोल्हापरु याींनी प्रमाणणत केले आहे. 
तसेच, सदर पदाच्या पात्रतसेींदभाात मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे सार्ािननक 
दहताच्या यागचकेद्र्ारे दाद मागण्यात आली होती. परींत,ु मा.उच्च न्यायालय, 
मुींबई याींनी सदरील यागचका फे्ाळली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 

----------------- 
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मांठा (जज.जालना) येथील उप जजल्हा रुग्णालयाच्या 
 इमारतीच ेिाम पूणच िरण्याबाबत 

  

(११) * १२८४४ श्री.राजेश राठोड : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मींठा (जि.िालना) तालकु्याकरीता उप जिल्हा रुग्णालयाची इमारत मींिूर 
झाली असनू, इमारतीचे काम पणूा झाले नसल्याची बाब माहे िानेर्ारी, २०२२ 
मध्ये र्ा मयादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अगधकारी र् कमाचारी याींच्या ननर्ासस्थानासह सदर इमारत 
ककती कालार्धीत पणूा करण्याचे ननयोिन आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अगधकारी र् कमाचारी 
याींच्या ननर्ासस्थानासह उपजिल्हा रुग्णालयाच्या इमारतीचे काम पणूा 
करण्याबाबत कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१), (२) र् (३) मींठा (जि.िालना) येथील उप जिल्हा 
रुग्णालयाच ेमखु्य इमारत र् अगधकारी / कमाचारी ननर्ासस्थान बाींधकामाच े
अींदािपत्रक सार्ािननक बाींधकाम पर्भागाकडून जिल्हा शल्य गचककमसक, 
िालना याींच ेमाफा त उपसींचालक आरोग्य सेर्ा, औरींगाबाद याींचे कायाालयास 
प्राप्पत झाले असनू सदर अींदािपत्रक प्रशासकरय मान्यता र् ननधी 
उपलब्धतसेाठी आयकु्त, आरोग्य सेर्ा सींचालनालय, मुींबई याींचेकडून शासनास 
सादर करण्यात येतील. 
 सदर अींदािपत्रकास मान्यता प्राप्पत झाल्यानींतर पढुील कायार्ाही 
करण्यात येईल.  
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

राज्याच्या जलसांपदा विभागातील अनुिां पा तत्िािरील  
उमेदिाराांच्या ननयुक्तीबाबत 

 (१२) * १२५०० श्री.अशभजजत िांजारी : सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात िलसींपदा पर्भागामध्ये अनकुीं पा तमर्ार्र करण्यात येणाऱ्या 
ननयकु्तीच्या प्रनतक्षेत अनेक उमेदर्ार असल्याचे माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये र्ा 
मयादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, िलसींपदा पर्भागातील अनकुीं पा पात्र उमेदर्ाराींना नोकरी 
देण्यात आली नसल्याने ३००० पदे ररक्त असल्याचे आढळून आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन चौकशीच्या अनरु्ींगाने 
िलसींपदा पर्भागातील अनकुीं पा पात्र उमेदर्ाराींना नोकरी देण्याबाबत कोणती 
कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयांत पाटील : (१) र् (२) होय.  
 िलसींपदा पर्भागामधील ७ पररमींडळाींतगात एकूण ग् “क’ १५८२ र् 
ग् “ड’ ११८५ अशी एकूण २७६७ इतकर पदे अनकुीं पा तमर्ार्र ननयकु्तीच्या 
प्रनतक्षेत आहेत. 
(३) सामान्य प्रशासन पर्भागाच्या प्रचसलत धोरणानसुार अनकुीं पा तमर्ार्र 
ननयकु्ती देण्याची कायार्ाही करण्यात येत.े मयानसुार सन २०१७ पासनू 
सरळसेर्ा कोट्यातील ररक्त होणाऱ् या पदाींच्या २० ्क्के पदे अनकुीं पा 
ननयकु्तीने भरण्यात येतात.  
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही.  

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

राज्यात विशषेत: विदभाचतील मराठा समाजातील सुशशक्षीत बेरोजगार 
युििाांना मांजूर र्ालेले िजच िाटपास राष्ट्रीयिृत बँिािडून 

 विलांब होत असल्याबाबत 
 

(१३) * १२४८२ डॉ.रणजजत पाटील : सन्माननीय उप मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात पर्शरे्तः पर्दभाात नागपरू, अकोला र् अमरार्ती पर्भागातील 
मराठा समािातील ससुशक्षीत बेरोिगार यरु्काींना रोिगार उपलब्ध व्हार्ा हया 
दृष्ीकोनातनू अण्णासाहेब पा्ील आगथाक पर्कास महामींडळाींतगात पर्पर्ध 
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किा योिना लाग ु करूनही बेरोिगार यरु्काींना बॅंका किा मींिूर करीत 
नसल्याने बेरोिगार लाभाथी सदर योिनेपासनू र्ींगचत रादहल्याचे ददनाींक    
१५ फेब्ररु्ारी, २०१९ रोिी र्ा मयासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर महामींडळातनू अनेकाींनी किा घेतले परींत ु यातील 
बहुताींश िुन्या खातदेाराींनाच किार्ा्प करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ज्याींना िास्त किााची गरि नाही अशा गरिूींना किा 
योिनेमधून ककमान रुपये ५०,०००/- किा योिना चाल ूकरण्याबाबत कोणती 
उपाययोिना केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, अण्णासाहेब पा्ील आगथाक पर्कास महामींडळाकडून किा 
मींिूर करुनही बँकाींकडून किार्ा्प करण्यास पर्लींब होत असनू अशा 
राषरीयकृत बँकाकडून किार्ा्पाबाबत होणाऱ्या पर्लींबाची चौकशी केली आहे 
काय, मयात काय आढळून आले, मयानरु्ींगाने किार्ा्प पर्नापर्लींब 
करण्याबाबत कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.अजजत पिार : (१) हे खरे नाही. 
(२) र् (३) हे खरे नाही. 
 अण्णासाहेब पा्ील आगथाक मागास पर्कास महामींडळामाफा त यापरू्ी 
प्रायोगगक तमर्ार्र थे् किा योिनेची अींमलबिार्णी करण्यात येत होती. 
मात्र लाभार्थयांनी किा घेतल्यानींतर परतफेडीकरीता मयाींची असलेली 
उदाससनता, परतफेडीचे अमयल्प प्रमाण र् या कारणाींमळेु शासनास रे्ळोरे्ळी 
किा माफ करण्याची जस्थती आली. सबब, शासनाने ददनाींक २१ नोव्हेंबर, 
२०१७ च्या शासन ननणायानसुार िुन्या योिना बींद करुन नर्ीन सधुारीत 
योिना राबपर्ण्यासाठी मान्यता ददली आहे. महामींडळाच्या योिनाींतगात किा 
र्ा्प करण्यात येत नसनू, लाभार्थयांनी बँकेकडून घेतलेल्या किाार्रील व्याि 
परतार्ा करण्यात येत आहे. 
(४) र् (५) अण्णासाहेब पा्ील आगथाक मागास पर्कास महामींडळामाफा त 
कोणमयाही लाभार्थयांस किा देत नसल्याकारणाने किा र्ा्पाचा प्रश्न उद् भर्त 

नाही. 
 

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



19 

राज्यात बाळासाहेब ठािरे रस्ते अपघात विमा 
योजनेची अांमलबजािणी िरण्याबाबत 

  

(१४) * ११९८९ श्री.सनुनल शशांदे, श्री.विलास पोतनीस : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
१०७७५ ला हदनाांि २३ डडसेंबर, २०२१ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत 
सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) सार्ािननक आरोग्य पर्भाग, शासन ननणाय ददनाींक १४ ऑक््ोबर, २०२० 
अन्र्ये स्र्. बाळासाहेब ठाकरे रस्त े अपघात पर्मा योिना राज्यात पर्मा 
तमर्ार्र राबपर्ण्यास मान्यता देण्यात आली असनू या शासन ननणयाान्र्ये 
योिनेच्या अींमलबिार्णीबाबत कायापध्दती ननजश्चत करण्यात आली आहे,   
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योिनेंतगात रस्त ेअपघातातील िखमी झालेल्या रुग्णाची 
पररजस्थती जस्थर करण्यासाठी लागणाऱ्या र्दै्यकरय सेर्ा पदहल्या ७२ 
तासासाठी नजिकच्या अींगीकृत शासकरय ककीं र्ा खािगी रुग्णालयामधुन ७४ 
उपचार पध्दतीच्या माध्यमातनू देण्यात येणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासाठी रस्त ेअपघातातील ममृय ूर् पर्कलाींगता कमी करुन 
िखमी व्यक्तीचे िीर्रक्षण करण्याच्या हेतनेू प्रनत रुग्ण प्रनत अपघात रुपये 
३०,०००/- पयतंचा खचा अींनतम केलेल्या पॅकेिच्या दरानसुार या योिनेंतगात 
रुग्णालयास अदा करण्यात येणार असनू योिना राबपर्ण्यासाठी Emergency 
आणण Polytrauma Services देण्याची सोय असणारी शासकरय र् खािगी 
रुग्णालये अींगीकृत करण्यात येत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या योिनेतील ७४ उपचार पध्दतीपकैर ४० उपचार पध्दती या 
महाममा ज्योनतरार् फुले िन आरोग्य योिना र् प्रधान मींत्री िन आरोग्य 
योिनेच्या उपचार पध्दती सोबत िुळत असनू उर्ाररत ३४ उपचार पध्दती 
िुळत नसल्याचे आढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी फेरतपासणी करून सदरहू योिनेची तातडीने 
राज्यात अींमलबिार्णी सरुु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायार्ाही केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
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(६) नसल्यास, उक्त योिनेच्या अींमलबिार्णीस होत असलेल्या पर्लींबाची 
सर्ासाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१) हे खरे आहे. 
 योिनेची पर्मा तमर्ार्र अींमलबिार्णी सींदभाात ददनाींक १४ ऑक््ोबर 
२०२० रोिी शासन ननणाय ननगासमत करण्यात आला आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) हे खरे आहे. 
(५) र् (६) शासनस्तरार्र योिनेच्या अींमलबिार्णी सींदभाातची कायार्ाही 
अींनतम ्प्पप्पयात आहे. 

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

हहांगोली जजल्हा रुग्णालयातील प्रसूती विभागामधील स््ीरोगतज्ञ िगच-१ 
ि िैद्यिीय अधधिाऱ्याांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(१५) * १२४८७ डॉ.प्रज्ञा साति, डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.अशभजजत िांजारी, 
श्री.राजेश राठोड : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली जिल्हा रुग्णालयातील प्रसतूी पर्भागामधील स्त्रीरोगतज्ञ र्गा-१ र् 
र्दै्यकरय अगधकाऱ्याींची ३ पदे ररक्त असनू ५ कीं त्रा्ी डॉक््राींर्रच प्रसतूी 
पर्भाग सरुु असल्याच े ददनाींक १६ डडसेंबर, २०२१ रोिी र्ा मयासमुारास 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू पर्भागात पाणी र् स्र्च्छतचेा अभार् असनू येथ े
उपचार घेत असलेल्या रुग्णाींना अनेक अडचणीींचा सामना करार्ा लागत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन चौकशीच्या अनरु्ींगाने 
दहींगोली जिल्हा रुग्णालयातील प्रसतूी पर्भागामधील स्त्रीरोगतज्ञ र्गा-१ र् 
र्दै्यकरय अगधकाऱ्याींची ररक्त पदे भरण्याबाबत तसेच, पाणी र् स्र्च् छतचे्या 
समस्या सोडपर्ण्याबाबत कोणती कायार्ाही केली आहे र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.राजेश टोपे : (१) दहींगोली जिल्हा रुग्णालयामधील प्रसतुी पर्भागामधील 
स्त्रीरोगतज्ञ र्गा-१ हे पद ररक्त आहे. तथापप, र्गा-२ मधील स्त्रीरोगतज्ञाच े०३ 
पदे मींिूर असनू मयापकैर ०२ पदे भरलेली आहेत हे खरे आहे.  
(२) हे खरे नाही.  
(३) म.र्.ैआ.से. ग्-अ मधील पर्शरे्ज्ञ सींर्गाातील स्त्रीरोगतज्ञ ची पदे र् 
र्दै्यकरय अगधकारी ग्-अ (एस-२०) सींर्गाातील स्त्रीरोगतज्ञाचे पद भरण्याची 
कायार्ाही सरुु आहे. सदर प्रसतूीगहृामधील नादरुुस्त पाण्याची ्ाकर तातडीने 
बदलण्यात येर्नू नर्ीन पाण्याची ्ाकर बसर्ण्यात आल्याने पाण्याबाबतची 
कोणतीही अडचण राहीलेली नाही.  
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

जळगाि जजल्हा रुग्णालयात व्हेंहटलेटर खरेदीत गैरव्यिहार 
र्ाल्याबाबत 

  

(१६) * १२०६९ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सनुनल शशांदे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
१०४२८ ला हदनाांि २३ डडसेंबर, २०२१ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत 
सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) िळगार् जिल्हयामध्ये यींत्रणा स्तरार्र ३० व्हेंद्ले्र खरेदीमध्ये 
अननयसमतता झाल्या प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी जिल्हास्तरार्र चौकशी 
ससमती नेमण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू चौकशी ससमतीने सादर केलेल्या अहर्ालानसुार परुर्ठा 
केलेले व्हेंद्ले्र ताींत्रत्रक पर्ननदेशानसुार नसल्याच े आढळल्यामळेु खरेदी 
प्रकक्रया रद्द करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ताींत्रत्रक पर्ननदेशानसुार व्हेंद्ले्र न परुपर्णाऱ्या कीं पनीर्र 
आणण सदरहू खरेदीस मान्यता देणाऱ्या जिल्हास्तरार्रील अगधकाऱ्याींर्र 
शासनाने चौकशी करुन कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  



22 

श्री.राजेश टोपे : (१) र् (२) होय हे खरे आहे. 
(३) परुर्ठादाराने ननपर्देमध्ये नमदु केलेल्या मॉडलपेक्षा र्ेगळ्या मॉडलची र् 
रे्गळ्या क्रमाींकाची उपकरणे परुपर्ल्यामळेु सदर खरेदी प्रकक्रयेची चौकशी 
करण्यात आली आहे. चौकशीमध्ये परुर्ठादाराकडुन परुर्ण्यात आलेल्या 
सादहमयामध्ये अननयसमतता झाली असल्याने सदर खरेदीचे कीं त्रा् रद्द 
करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

सािचजननि आरोग्य विभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(१७) *११९७९ श्री.विक्रम िाळे, श्री.बाळाराम पाटील, डॉ.प्रज्ञा साति : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १०३३६ ला हदनाांि २३ डडसेंबर, २०२१ रोजी हदलले्या 
उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कोपर्ड-१९ सींसगाामळेु आरोग्य सेरे्च ेमहमर् अधोरेखीत झाल ेअसनू 
सार्ािननक आरोग्य पर्भागात डॉक््सा, पररचाररका र् र्ॉडाबॉय इमयादीींसारख्या 
आर्श्यक असणाऱ्या कमाचाऱ् याींची पदे ररक्त असल्याची बाब माहे िानेर्ारी, 
२०२२ मध्ये र्ा मयादरम्यान ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सार्ािननक आरोग्य पर्भागातील ननयसमत पदाींपकैर १६९९३ 
आणण कीं त्रा्ी पदाींपकैर १३१५२ अशी ३०१४५ पदे ररक्त असल्यामळेु ग्रामीण र् 
शहरी तसेच अनतदगुाम भागातील गोरगरीब रुग्णाींना उपचारापासनू र्ींगचत 
रहारे् लागत असनू राषरीय आरोग्य असभयानाींतगात भरली िाणारी १३१५२ 
पदे ही ररक्त आहेत, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, सार्ािननक आरोग्य पर्भागात सर्ा सींर्गाननहाय ककती पदे 
ररक्त आहेत, 
(४) असल्यास, महाराषर र्दै्यकरय आरोग्य सेर्ा, ग्-अ (र्गा-१) र् सामान्य 
राज्य सेर्ा, ग्-अ मधील ररक्त पदे पदोन्नती र् सरळसेर्ाद्र्ारे भरण्याची 
सरुु असलेली कायार्ाही तसेच, ग्-क र् ग्-ड मधील ररक्त पदे भरण्याची 
अींनतम ्प्पयात सरुु असलेली कायार्ाही पणूा झाली आहे काय र् मयाची 
सद्य:जस्थती काय आहे, 
(५) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.राजेश टोपे : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) सार्ािननक आरोग्य पर्भागातील ननयसमत पदाींपकैर १७६६२ आणण कीं त्रा्ी 
पदाींपकैर १२३०६ पदे ररक्त असली तरी, ननयसमत पदाींपकैर ३९३४७ पदे र् 
कीं त्रा्ी पदाींपकैर ३८९२३ पदे भरलेली असनू, मयाींच्यामाफा त ग्रामीण, शहरी र् 
अनतदगुाम भागातील रुग्ण उपचारापासनू र्ींगचत राहणार नाहीत, याची दक्षता 
घेण्यात येत.े 
(३) सार्ािननक आरोग्य पर्भागाींतगात महाराषर र्दै्यकरय र् आरोग्य सेर्ा, 
ग्-अ आणण सामान्य राज्य सेर्ा, ग्-अ मधील एकूण १७९५ पदे, महाराषर 
र्दै्यकरय र् आरोग्य सेर्ा, ग्-ब आणण सामान्य राज्य सेर्ा, ग्-ब मधील 
एकूण ९९६ पदे, ग्-क सींर्गाातील एकूण ९३४२ पदे आणण ग्-ड सींर्गाातील 
एकूण ५५२९ पदे ररक्त आहेत. 
(४) महाराषर र्दै्यकरय र् आरोग्य सेर्ा, ग्-अ र् सामान्य राज्य सेर्ा, ग्-
अ मधील पदोन्नतीच्या को्यातील एकूण ४६४ पदे पदोन्नतीने भरण्याची 
कायार्ाही शासनस्तरार्र सरुु आहे. तर, सरळसेरे्च्या को्यातील एकूण ४५८ 
पदे भरण्याच्या अनरु्ींगाने महाराषर लोकसेर्ा आयोगामाफा त िादहराती प्रससध्द 
करण्यात आलेल्या असनू आयोगामाफा त सशफारशी प्राप्पत झाल्यानींतर सदरील 
पदे भरण्यात येतील. 
 तसेच, ग्-क र् ग्-ड मधील ररक्त पदाींच्या भरती प्रकक्रये दरम्यान 
झालेल्या पेपरफु्ी सींदभाात पोसलसाींकडून प्राथसमक अहर्ाल प्राप्पत झाला आहे. 
मयानसुार सींबींगधत आरोपीींर्र ख्ला दाखल करण्याची कायार्ाही सरुु आहे. 
पोसलसाींकडून अींनतम तपासणी अहर्ाल प्राप्पत झाल्यार्र ररक्त पदे 
भरण्यासींदभाात आर्श्यक ती पढुील कायार्ाही करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

अांधेरी (पू.)(मुांबई) येथील राज्य िामगार विमा आदशच 
रुग्णालय सुरु िरण्याबाबत 

(१८) * ११७८९ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.शशशिाांत 
शश ांदे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमोल शमटिरी : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३११ 
ला हदनाांि २५ फेब्रिुारी, २०२० रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अींधेरी (मुींबई) एम.आय.डी.सी. भागातील कामगार रुग्णालयाला ददनाींक 
१७ डडसेंबर, २०१८ रोिी लागलेल्या आगीनींतर आितागायत रुग्णालय 
सरुु झाले नसल्याचे माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये र्ा मयादरम्यान ननदशानास 
आले असनू रुग्णालय सरुु करण्याबाबतची मागणी महाराषर राज्य रुग्णसेर्क 
आणण श्रसमक कामगार सींघ्नेचे राज्य सगचर् याींनी कें द्रीय कामगार मींत्री र् 
कामगार पर्मा रुग्णालयाच े महाराषराचे पर्भागीय सींचालक याींच्याकड े केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्य कामगार पर्मा आदशा रुग्णालय, अींधेरीच्या दरुुस्ती र् 
नतुनीकरणाच ेकाम एन.बी.सी.सी. इींडडया याींना देण्यात आलेले असनू सदर 
रुग्णालयाच्या दरुुस्ती र् नतुनीकरणाचे काम माहे िून, २०२० पयतं पणूा होणे 
अपेक्षक्षत असतानाही अद्याप काम पणूा झाले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महाराषर राज्य औद्योगगक पर्कास महामींडळाच्या 
(एमआयडीसी) पर्पर्ध परर्ानग्या न समळाल्यामळेु सदरचे रुग्णालय सरुु 
करण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय तसेच, सदर रुग्णालयातील 
कामाला परर्ानग्या न समळण्याबाबत र् रुग्णालय सरुु न होण्यामागची 
कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् मयानरु्ींगाने कामगार रुग्णालय सरुु करण्याबाबत 
कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१) राज्य कामगार पर्मा आदशा रुग्णालय, अींधेरी हे ददनाींक 
१७/१२/२०१८ रोिी लागलेल्या आगीनींतर आितागायत सरुु झालेले नाही,     
हे खरे आहे. तथापप, महाराषर राज्य रुग्णसेर्क आणण श्रसमक कामगार 
सींघ्नेचे राज्य सगचर् याींचे ननरे्दन क्षेत्रत्रय कायाालय, राज्य कामगार पर्मा 
महामींडळ, मुींबई याींना अप्राप्पत आहे.  
(२) र् (३) “श्रम मींत्रालय, भारत सरकार, नर्ी ददल्ली” याींच्या 
अगधपमयाखालील “राज्य कामगार पर्मा महामींडळ, नर्ी ददल्ली” याींच्यामाफा त 
राज्य कामगार पर्मा महामींडळ आदशा रुग्णालय, अींधेरी हे रुग्णालय 
चालपर्ण्यात येत.े ददनाींक १७/१२/२०१८ रोिी लागलले्या आगीनींतर पर्पर्ध 
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परर्ानग्या घेऊन सदर रुग्णालयाच्या दरुुस्ती र् नतुनीकरणाचे काम राज्य 
कामगार पर्मा महामींडळ, नर्ी ददल्ली याींनी ननयकु्त केलेल्या कें द्र शासनाच्या 
उपक्रमाखालील “मे.एन.बी.सी.सी., सल.” सींस्थेमाफा त सरुु आहे. सदर रुग्णालय 
बींद असल्याने तथेील पर्मा रुग्णाींची गरैसोय होऊ नये म्हणून राज्य कामगार 
पर्मा योिना रुग्णालय, काींददर्ली येथे रुग्णसेर्ा सरुु आहे.  
(४) र् (५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

शासिीय/ ननमशासिीय शशक्षि ि शशक्षिेतर िमचचाऱ्याांना भविष्ट्य 
ननिाचह ननधीतून (पी.एफ.) रक्िम िाढण्यासाठी  

येणाऱ्या ्टुी दरू िरण्याबाबत 
  

(१९) * १२८०० श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय उप मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) भपर्षय ननर्ााह ननधीतनू (पी.एफ.) रक्कम काढण्यासाठी येणाऱ्या त्रु् ी दरू 
करण्याबाबत अथासींकल्प पर्तरण प्रणाली (बी.डी.एस.) सरुु करण्याच े ननदेश 
मा.उपमखु्यमींत्री याींनी ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासकरय/ ननमशासकरय सशक्षक र् सशक्षकेतर कमाचारी याींच्या 
मलुाींचे उच्च सशक्षण, लग्न इमयादी कारणासाठी भपर्षय ननर्ााह ननधीच्या 
(पी.एफ.) खामयामधून रक्कम रे्ळेर्र समळत नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने भपर्षय ननर्ााह ननधीतनू (पी.एफ.) रक्कम काढण्यासाठी येणाऱ्या 
त्रु् ी दरू करण्याबाबत कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अजजत पिार : (१), (२), (३), र् (४) भपर्षय ननर्ााह ननधीच्या रकमा 
लोकलेख्यातील लेखासशर्ाामधून-राज्य शासकरय कमाचारी भपर्षय ननर्ााह ननधी 
(र्गा-४ व्यनतररक्त)-८००९००१९, र्गा-४ करीता ८००९०१३५ या लेखासशर्ाामधून 
तर शालेय सशक्षण पर्भागाच्या अगधनस्त माध्यसमक शाळेच्या सशक्षकाींच े
भनननन-८३३६००३८, प्राथसमक शाळेच्या सशक्षकाींच े ८३३६०१५४ आणण 
ग्रामपर्कास पर्भागाच्या अगधनस्त जिल्हा पररर्देतील प्राथसमक सशक्षकाींच े
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८३३६००११ या लेखासशर्ाातनू रकमा काढण्यात येतात. 
 र्रील लेखासशर्ााखाली सन २०२१-२२ या आगथाक र्र्ाात सींबींगधत 
पर्भागाने सादर केलेल्या अथासींकल्पीय अींदािानसुार ननधी अथासींकल्पीत र् 
१०० ्क्के ननधी पर्तररत करण्यात आलेला आहे. तसेच शालेय सशक्षण 
पर्भागासाठीच्या लेखाशीर्ा ८३३६००३८ र् ८३३६०१५४ अींतगात १०० ्क्के 
पर्तररत ननधी अपरुा पडत असल्याने पर्भागाच्या पर्नींतीनसुार अनतररक्त 
ननधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. 

----------------- 
  
मुरूड (जज.रायगड) तालुक्यातील खार आांबोली धरणाच्या उजव्या ि 

डाव्या तीर िालव्याच ेिाम पूणच िरण्याबाबत 
  

(२०) * १२१९७ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मरुूड (जि.रायगड) तालकु्यातील खार आींबोली धरणाच्या उिव्या र् 
डाव्या तीर कालव्याचे काम सहा र्र्ांपासनू बींद आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मरुूडसह पररसरातील १२ त े१५ गार्ातील शतेीला पाणीपरुर्ठा 
करण्यासाठी आींबोली धरण उिर्ा तीर कालव्याचे ७.१० ककलोमी्रपकैर ६.१० 
ककलोमी्र काम अपणूा आहे, तर डाव्या तीर कालव्याचे २.६४ ककलोमी्रपकैर 
१.६४ ककलोमी्र इतके काम अपणूा आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, खार आींबोली धरणातनू उिर्ा र् डाव्या तीर कालव्यातनू 
पाणी परुपर्ण्यात आल्यास समुारे ६०० हेक््र क्षेत्र ओसलताखाली येऊ शकत े
तसेच स्थाननक शतेकऱ्याींना दबुार पपकासाठी हे पाणी उपयकु्त ठरणार आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने मरुूड तालकु्यातील खार आींबोली धरणाच्या उिव्या र् डाव्या तीर 
कालव्याच ेकाम पणूा करण्याबाबत कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.जयांत पाटील : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) खरे आहे. 
(४) आींबोली लघ ुपा्बींधारे प्रकल्पास सधुाररत प्रशासकरय मान्यता आर्श्यक 
असनू प्रकल्पाच्या जव्दतीय सधुाररत प्रशासकरय मान्यता प्रस्तार्ाबाबत 
ननयोिन पर्भाग तसेच पर्त्त पर्भागाने उपजस्थत केलेल्या मदु्याींची पतूाता 
करण्याची कायार्ाही क्षेत्रत्रय स्तरार्र सरुु आहे. सदर जव्दतीय सपु्रमा 
अहर्ालात अींबोली धरणाच्या उिव्या र् डाव्या तीर कालव्याच्या उर्ाररत 
कामाींचा समारे्श असनू प्रकल्पास जव्दतीय सधुाररत प्रशासकरय मान्यता 
प्राप्पत झाल्यानींतर कालव्याचे उर्ाररत काम ननधी उपलब्धतनेसुार दोन र्र्ाात 
पणूा करण्याचे ननयोिन आहे. 
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

----------------- 
  
राज्यातील ग्राशमण ि शहरी भागामध्ये लोिसांख्येच्या प्रमाणानूसार 

आरोग्यविषयि पायाभूत सुविधा ननमाचण िरण्याबाबत 
  

(२१) * १२६५८ श्री.रणजजतशसांह मोहहत-ेपाटील : हदनाांि २३ डडसेंबर, २०२१ 
रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी 
क्रमाांि १३ मधील प्रश्न क्रमाांि ८६७१ ला हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत 
सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्याच्या ग्रामीण भागात लोकसींख्येच्या प्रमाणानसुार नर्ीन ३४४ 
प्राथसमक आरोग्य उपकें दे्र, ४७१ प्राथसमक आरोग्य कें दे्र र् २१० ग्रामीण 
रुग्णालये तसेच, शहरी भागात लोकसींख्येच्या प्रमाणानसुार नर्ीन ६२७ 
प्राथसमक आरोग्य कें दे्र आणण ५८ मोठी रुग्णालये उभारण्याची आर्श्यकता 
असल्याचे िन आरोग्य असभयानाींतगात करण्यात आलेल्या सरे्क्षणातनु 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने िनतचे्या आरोग्याच्यादृष्ीने महत्त्र्ाच ेअसलेल्या सींबींगधत आरोग्य 
पर्र्यक पायाभतु सपुर्धा र् मोठी रूग्णालये उभारण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पर्लींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 राज्यात र्ाढीर् लोकसींख्या र् अींतराच्या ननकर्ाच्या आधारे आरोग्य 
सींस्था ननसमातीचा अनशुरे् सशल्लक आहे. ही बाब खरी आहे. 
(२) सन २०११ च्या िनगणनेच्या आधारे तसेच सन २०२१ च्या अपेक्षक्षत 
लोकसींख्येच्या आधारे राज् यातील र्ाढीर् लोकसींख्या र् आरोग्य सींस्थाींमधील 
अींतर या ननकर्ार्र आधाररत िोड बहृत आराखडा तयार करण्याची कायार्ाही 
सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 

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

पा्डु (ता.माजलगाि, जज.बीड) येथील ग्रामपांचायतीच्या  
ननधीमध्ये गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 

  

(२२) * १२२०४ श्री.सरेुश धस : सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पात्रडु (ता.मािलगार्, जि.बीड) येथील ग्रामपींचायतीच्या इमारत 
बाींधकामासाठी मागपर्लेली ननपर्दा, ग्रामननधी, पर्त्त आयोग र् पाणीपरुर्ठा 
या योिनाींमध्ये गरैव्यर्हार झाल्याची तक्रार जिल्हागधकारी, बीड याींच्याकड े
ददनाींक २३ नोव्हेंबर, २०२० रोिी र्ा मयासमुारास करण्यात आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, शासन धोरणानसुार मातोश्री योिनेद्र्ारे रुपये १२ लक्ष र् १४ 
व्या पर्त्त आयोगातनू रुपये ७१ लक्ष असे एकूण रुपये ८३ लक्ष ४४ हिार ९३६ 
ननधी प्राप्पत झालेला असताना सदर इमारत बाींधकामाची ननपर्दा मिीतल्या 
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व्यक्तीला देण्यासाठी अ्ी र् शतीचा भींग करण्यात आला असनू अनामत 
रक्कम कामाचा कायाारींभ आदेश झाल्यानींतर भरण्यात आली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सरपींच र् ग्रामसेर्क याींनी पात्रता र् अनभुर् नसलेल्या 
ठेकेदाराला र् गतेु्तदाराला सदर इमारतीचे बाींधकाम ददले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सदर बाींधकाम पर्दहत मदूतीत पणूा न करणे, सदोर् ननपर्दा 
प्रकक्रया रद्द न करता उक्त सरपींच र् ग्रामसेर्क याींनी गरैव्यर्हार करून 
अपात्र ननपर्दा धारकाींना काम मींिूर करणे, तसेच ननपर्दा भरल्यानींतर 
अनामत रक्कम ग्रामपींचायत खामयार्र िमा केलेली नसनू एका ननपर्देची 
नोंदणी कालार्धी सींपलेला असतानाही मयास पात्र केल ेअसल्याचे ननदशानास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सन २०१७ त े सन २०२१ या कालार्धीत ग्रामपींचायतीचे 
उमपादनातील रूपये ५० लक्ष ननधी र् १४ र् १५ व्या पर्त्त आयोगातनू 
समळालेल्या ननधीतनू ननयमबाहय ककदा र् प्रमाणके तयार करुन मयाची बोगस 
देयके देणे, पाणीपरुर्ठा योिनेच्या र्ीि िोडणीमध्ये गरैप्रकार तसेच 
कीं त्रा्दाराकडून कपात केलेली िी.एस.्ी. ची रक्कम ग्रामपींचायतीच्या 
खामयार्र भरलेली नसल्याच ेननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने सींबींगधत सरपींच र् ग्रामसेर्क याींच्यार्र कारर्ाई करुन 
गरैव्यर्हाराची रक्कम र्सलू करण्याबाबत कोणती कायार्ाही केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीफ : (१) होय हे खरे आहे. 
 तक्रारदाराने ददनाींक २३/११/२०२० रोिी गरैव्यर्हाराबाबत 
जिल्हागधकारी, बीड याींचेकड े तक्रार ददली होती. मात्र, मयानींतर सदर 
तक्रारदाराने ददनाींक १२/१/२०२१ रोिी लखेी देऊन माझी याबाबत तक्रार 
नसल्याचे जिल्हागधकारी, बीड याींना कळपर्लेले आहे. 
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(२) होय हे अींशत: खरे आहे. 
 मा.बाळासाहेब ठाकरे स्मतृी मातोश्री योिनेतनु १४.४० लक्ष र् 
ग्रामपींचायतीने स्र्ननधी रु ३.६० लक्ष, १४ र्ा पर्त्त आयोगातनू ४४.८६ लक्ष 
तसेच ग्राम ननधी मधुन रुपये २७.६४ लक्ष ननधी मींिूर केला गेला अशी 
एकूण ९०.५० लक्ष रुपये ननधीची तरतदु करण्यात आली होती. 
ग्रामपींचातयतीमाफा त बाींधकामाबाबत ई ननपर्दा ददनाींक १२/०३/२०२० त े
ददनाींक १९/०३/२०२० प्रससध्द करण्यात आली होती. या कालार्धीत एकही    
ई-ननपर्दा पात्र ननपर्दाधारकाकडून प्राप्पत झाली नाही. तद्नींतर ग्रामपींचायतीने 
सदर इ-ननपर्देस ददनाींक २१/०३/२०२० पयतं मदुतर्ाढ ददली. सदर 
मदुतर्ाढीच्या कालार्धीत ननपर्दाधारक श्री.पर्नोद देर्ीदास सश ींदे, िालीींदर 
कीं न्रन्शन र् आरोही सोल्यशुन याींनी ननपर्दा भरली. या पात्र ननपर्दा 
धारकापकैर श्री.पर्नोद देर्ीदास सश ींदे याींच्या ननपर्देचे दर इतराींपेक्षा कमी 
असल्याने ग्रामपींचायतीने सींबींगधतास बाींधकामाचे कीं त्रा् ददले. सदर कामास 
ग्रामपींचायतीने कायाारींभ आदेश ददनाींक २७/०३/२०२० रोिी ददला. परींत ुसदर 
कालार्धीत लॉकडाऊन पररजस्थती असल्याने पर्त्तीय व्यर्हार बींद असल्याने 
कीं त्रा्दारास अनामत रक्कम भरता आली नाही. ती सींबींगधताने ददनाींक 
२०/१०/२०२० रोिी रक्कम रुपये २.१५ लक्ष सरुक्षा ठेर् हे SBI शाखा, बीड चा 
बॉन्ड कायाकारी असभयींता क्र.२ कड ेिमा केली आहे. सद्य:जस्थतीत अनामत 
रक्कम कायाकारी असभयींता याींचेकड ेिमा आहे. 
(३) नाही, हे खरे नाही.  
(४) नाही, हे खरे नाही. 
(५) नाही, हे खरे नाही. 
 कीं त्रा्दाराकडून कपात केलेली िी.एस.्ी.ची रक्कम ग्रामपींचायत 
खामयार्र िमा आहे. 
(६) सदर प्रकरणात कोणताही गरैव्यर्हार झालेला नसल्याने रक्कम र्सलुीची 
कायार्ाही करण्याचा प्रश्नच उद् भर्त नाही. 
(७) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 

----------------- 
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परभणी जजल््यातील स््ी रुग्णालयाच्या इमारतीच ेबाांधिाम  
पूणच िरण्याबाबत 

  

(२३) * १२११० श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय 
सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) परभणी जिल्हयात राषरीय आरोग्य असभयानाींतगात मींिूर झालेल्या १०० 
खा्ाींच्या स्त्री रूग्णालय इमारत बाींधकामासाठी रुपये ८ को्ीचा ननधी 
समळालेला नसल्याने इमारतीचे बाींधकाम पणूा होऊ शकले नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने रूपये ८ को्ी ननधी मींिूर करून स्त्री रूग्णालय इमारतीच े
बाींधकाम पणूा करण्याबाबत कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) जिल्हा आरोग्य सोसाय्ीने सदरील बाींधकाम पणूा करण्यासाठी र्ाढीर् 
रुपये ८.२० को्ी ननधीची मागणी केल्यानसुार कें द्र सरकारला ददनाींक 
१/०७/२०२१ रोिी र्ाढीर् ननधी मींिूर करण्यास्तर् पर्नींती केली आहे. कें द्र 
सरकारची अद्याप मींिूरी प्राप्पत नसल्यामळेु र्ाढीर् ननधीची तरतदू जिल्हा 
ननयोिन मींडळ ककीं र्ा इतर स्थाननक स्त्रोतातनू करण्याबाबत जिल्हा आरोग्य 
सोसाय्ी, परभणी याींना कळपर्ण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

----------------- 
  
िळगाि (ता.शभिांडी, जज.ठाणे) ग्रामपांचायतीच्या हद्दीतील गोदामाांमध्ये 

अजग्नसुरक्षेच्यादृष्ट्टीने उपाययोजना िरण्याबाबत 
  

(२४) *
 १२४२७ श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील 

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 



32 

(१) र्ळगार् (ता.सभर्ींडी, जि.ठाणे) ग्रामपींचायत पररसरात असलेल्या प्रेरणा 
कॉम्पलेक्समधील एका प्पलाजस््कची खेळणी र् इतर सादहमय साठपर्ण्यात 
आलेल्या गोदामास ददनाींक १६ डडसेंबर, २०२१ रोिी र्ा मयासमुारास पहा्ेच्या 
रे्ळी भीर्ण आग लागली असनू आगीत पाच गोदामे िळून खाक झाल्याच े
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर गोदामामध्ये ज्र्लनशील रासायननक पदाथा, द्रव्यासह 
अनेक प्रकारचा माल सामान साठपर्ण्यात येर्नू सरुक्षक्षततचे्यादृष्ीने 
कोणतीही काळिी घेण्यात येत नसल्याने गोदामाींना आगी लागण्याचे प्रकार 
र्ारींर्ार घडत असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने गोदामाींमध्ये बेकायदेशीर रासायननक द्रव्याींचा साठा ठेर्ण्यास 
ननबधं घालनू गोदामात अजग्नसरुक्षेच्यादृष्ीने सींभाव्य धोके, िीपर्त र् 
पर्त्तहानी यापासनू बचार् करण्यासाठी सरुक्षक्षततचे्यादृष्ीने उपाययोिना 
करण्याबाबत कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीफ : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 तलाठी सिा पणुाा याींचा ददनाींक १५/१२/२०२१ रोिीचा तहससलदार, 
सभर्ींडी याींना सादर केलेला अहर्ाल र् ग्रामपींचायत र्ळ याींचेकडील ददनाींक 
११/०२/२०२२ रोिी ग् पर्कास अगधकारी, पींचायत ससमती सभर्ींडी याींना सादर 
केलेल्या अहर्ालानसुार उपरोक्त प्रश्नात नमदु केलेली आग ही ज्र्लनशील 
पदाथाामळेु लागली नसनू शॉ ा्सकका ् मळेु प्पलास््ीक खळेणीस लागली होती.  
(३) र् (४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

राज्यातील िुपोवषत बालिाांना पोषण आहार शमळण्याबाबत 
  

(२५) * १२२२६ श्री.राजहांस शस ांह, श्री.महादेि जानिर : सन्माननीय महहला ि 
बालवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील कुपोपर्त बालकाींच्या सींख्येत तीन प्ीने र्ाढ झाल्याची 
मादहती माहे िानेर्ारी, २०२२ मध्ये र्ा मयादरम्यान ननदशानास आली असनू 
राज्यात राबपर्ण्यात आलेल्या कुपोपर्त बालकाींच्या धडक शोध मोदहमेत 
एकूण १८ हिार ९१४ अनततीव्र कुपोपर्त बालके र् १ हिार ५७८ बालके दधुार 
आिाराने त्रस्त असल्याचे ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पणेु जिल्हयात जिल्हा पररर्देच्या मदहला बालकल्याण पर्भाग 
आणण आरोग्य पर्भागातफे करण्यात आलेल्या सरे्क्षण तपासणी मोदहमेत 
४०० बालके अनतकुपोपर्त, १ हिार ६९४ बालके मध्यम कुपोपर्त तर ५ हिार 
१८० बालकाींना पर्पर्ध आिार असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर जिल्हयात एर्ढया मोठ्या प्रमाणात कुपोपर्त बालके 
आढळण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, राज्य शासनामाफा त कुपोपर्त बालकाींना पोर्ण आहार ददला 
िात असनू सदर पोर्ण आहार कुपोपर्त बालकाींपयतं पोहोचत नसल्याचे 
ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् मयानरु्ींगाने राज्यातील कुपोपर्त बालकाींच्या सींख्येत 
र्ाढ होऊ नये यादृष्ीने कुपोपर्त बालकाींना पोर्ण आहार समळण्याबाबत 
कोणती उपाययोिना केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१) हे खरे नाही. 
 राज्यामधील मागील ३ र्र्ाातील कुपोपर्त बालकाींची आकडरे्ारी 
खालीलप्रमाणे आहे. 
 

अ.क्र. मदहना नतव्र कुपोपर्त बालकाींची सींख्या 
१ डडसेंबर, २०१९ ९५९७८ 
२ डडसेंबर, २०२०  ८९१५१ 
३ डडसेंबर,२०२१  ८१९०४ 
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 र्रील ३ र्र्ााची आकडरे्ारी लक्षात घेता, तीव्र कुपोपर्त बालकाींच्या 
सींख्येमध्ये र्ाढ झालेली नसनू सींख्या कमी झालेली आहे. तथापप, ज्यात 
Severely Acute Malnourished (SAM) बालकाींचा शोध घेण्यासाठी 
मदहला र् बालपर्कास पर्भाग आणण आरोग्य पर्भाग याींचेमाफा त सींयकु्तरीमया 
Screening करण्यात येत े र् Screening मध्ये आढळून आलेल्या SAM 
बालकाींना ग्राम बालपर्कास कें द्रामध्ये दाखल करण्यात येत.े माहे िुल,ै २०२१ 
पयतं राज्यात एकूण ६८६१ बालकाींना Home Based VCDC मध्ये लाभ 
देण्यात येत होता, तथापप, माहे ऑगस््, २०२१ मध्ये ददनाींक १५ त ेददनाींक 
३१ ऑगस्् या कालार्धीमध्ये मदहला र् बालपर्कास पर्भाग आणण आरोग्य 
पर्भाग याींचेमाफा त सींयकु्तरीमया SAM बालकाींकरीता पर्शरे् शोध मोदहम 
सींपणूा राज्यभर राबपर्ण्यात आली. सदर मोदहमेत खालीलप्रमाणे SAM बालके 
आढळून आली. 
एकूण 

 
सर्े मधील 
० त े६ 
र्र्े 

र्योग्ाती
ल एकूण 
बालकाींची 
सींख्या 

 

सर्े मधील 
६ मदहने त े

६ र्र्े 
र्योग्ातील 

एकूण 
बालकाींची 
सींख्या 

 

 ६ मदहने 
त े६ र्र्े 
र्योग्ाती
ल एकूण 
बालकाींपैकर 
सर्ासाधार
ण बालके 

६ मदहने त े
६ र्र्े 

र्योग्ातील 
एकूण 

बालकाींपैकर 
MAM 

शे्रणीमध्ये 
आढळून 
आलेली 
बालके  

६ मदहने त े
६ र्र्े 

र्योग्ातील 
एकूण 

बालकाींपैकर 
SAM 

शे्रणीमध्ये 
आढळून 
आलेली 
बालके  

६ मदहने त े
६ र्र्े 

र्योग्ातील 
SAM 

बालकाींपैकर 
आरोग्य 
समस्या/ 
दधुार 
आिार 
असणारी 
बालके 
(NRC) 
मध्ये 
दाखल 

५९०२५०९ ५४६३७४७  ५०५३१२०  ९७८७६  १८९१४  १५७८ 

(२) र् (३) आरोग्य पर्भागातील CHO, र्दै्यकरय अगधकारी, RBSK, ANM 
र् अींगणर्ाडी पयार्ेक्षक्षका याींचेमाफा त फेर तपासणी करण्यात आललेी आहे. 
मयामध्ये २०३ बालके अनत तीव्र कुपोपर्त (SAM) र् ११६४ बालके मध्यम 
कुपोपर्त (MAM) तसेच २००१ बालके पर्पर्ध आिाराींनी व्याधीग्रस्त आढळून 
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आलेली आहेत. यामध्ये स्थलाींतरीत, ऊसतोड, र्ी्भट््ी इ. बालकाींचा 
समारे्श आहे. कुपोर्णाच्या प्रमाणात र्ाढ झालेली नसनू सर्ा बालकाींची 
आरोग्य तपासणी करण्यात आली आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
 ६ मदहने त े ६ र्र्ा र्योग्ातील बालके आणण गरोदर मदहला र् स्तनदा 
माता याींना ननयमीतपणे आहार परूर्ठा सरुु आहे. तसेच, अनत तीव्र कुपोपर्त 
(SAM) बालकाींना Energy Dense Nutritious Food (EDNF) चा परुर्ठा 
करण्यात येतो. 
(५) राज्यात कुपोर्णाचे प्रमाण कमी करण्याच्या अनरु्ींगाने रे्ळोरे्ळी आढार्ा 
घेऊन उपाययोिना करण्यात येतात. सदर उपाययोिना खालीलप्रमाणे आहेत. 

१) एकाजममक बालपर्कास सेर्ा योिनेंतगात ६ मदहने ३ र्र्ा र्योग्ातील 
बालकाींना, गरोदर, स्तनदा माताींना THR र् ३ त े६ र्र्ा र्योग्ातील 
बालकाींना गरम तािा आहार देण्यात येतो. 

२) तसेच आददर्ासी प्रकल्पामध्ये अमतृ आहार योिना सरुु असनू हया 
योिनेंतगात गरोदर स्तनदा माताींना एक र्ेळचा चौरस आहार देण्यात 
येतो. 

३) तसेच अमतृ आहार योिनेंतगात ६ मदहने त े ६ र्र्ा र्योग्ातील 
बालकाींना आठर्ड्यातनू ४ ददर्स अींडी र् शाकाहारी बालकाींना प्रनत 
ददन २ केळी र् माींसाहारी बालकाींसाठी १ अींडी देण्यात येतात. 

४) अमतृ आहार योिनेंतगात गरोदर, स्तनदा माता याींच्यासाठी प्रनत 
लाभाथी एक र्ेळचा चौरस आहारासाठी खचा रुपये ३५/- र् ६ मदहने 
त े६ र्र्ा र्योग्ातील बालकाींना अींडी/केळी यासाठीचा प्रनत लाभाथी 
ननयसमत आहाराव्यनतररक्त ६/- रुपये खचा करण्यात येतो. 

५) तसेच राज्यातील सॅम बालकाींसाठी ग्राम बालपर्कास कें द्र सरुु 
करण्यात आली आहेत. ग्राम बालपर्कास कें द्रामध्ये तीन र्ेळचा 
अनतररक्त आहार र् आरोग्य खामयामाफा त और्धोपचार करण्यात 
येतात. 
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६) राज्यात पोर्ण असभयान अींतगात अींगणर्ाडी कें द्रातील बालकाींचा, 
ककशोरर्यीन मलुी र् मदहलाींचा पोर्णाचा दिाा सधुारण्यासाठी र् 
कुपोर्णाच े प्रमाण कमी करण्यासाठी पर्पर्ध स्तरार्रुन ननरींतर 
सशक्षण र्धृ्दीदृष्ीकोन (ILA) समदुाय आधाररत कायाक्रम (CBE), 
ररअल्ाईममॉनन्रीींग (ICT-RTM) र् िनआींदोलन इमयादी उपक्रम 
राबपर्ण्यात येत आहेत. 

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

  
नाांदेड जजल््यातील मननरामखेड लघुपाटबांधारे प्रिल्पाच्या  

िामात अननयशमतता र्ाल्याबाबत 
  

(२६) * १२४६१ श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माहूर (जि.नाींदेड) येथील मननरामखेड लघ ूपा्बींधारे प्रकल्पाच्या कामात 
अनननयसमतता झाल्याने प्रकल्पाला धोका ननमााण झाला असनू प्रकल्पानिीक 
असलेल्या राज्यमागा त े सस ींदखेडकड े िाणारा रस्ता तलार् क्षते्राच्या 
पाण्याखाली गेला असल्याचे माहे िानेर्ारी, २०२२ मध्ये र्ा मयादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकल्प सन २०२१ मध्ये पणूा करण्यात आला असनू 
प्रकल्पामळेु बागधत झालेल्या गार्ाींचे पनुर्ासन र्ायफणी येथील र्साहतीमध्ये 
करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पनुर्ासन केलेल्या र्साहतीमध्ये पर्पर्ध कामामध्ये 
अननयसमतता झाली असनू पनुर्ासन केलेल्या नागररकाींना गरैसोयीला सामोरे 
िार्े लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मननरामखेड लघ ूपा्बींधारे प्रकल्पाच्या कामाची चौकशी केली 
आहे काय, चौकशीच्या अनरु्ींगाने सींबींगधत दोर्ी कीं त्रा्दार र् 
अगधकाऱ्याींपर्रुध्द कारर्ाई करुन र्साहतीमध्ये नागररकाींना मलूभतू सपुर्धा 
देण्याबाबत कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.जयांत पाटील : (१) हे खरे नाही.  
 प्रकल्पाचे काम िून-२०२१ अखेर पणूा करण्यात आले आहे. तद्नींतर 
सन २०२१ च्या पार्साळी हींगामात धरणात पणूा क्षमतनेे पाणी साठा 
करण्यात आलेला आहे. मयारे्ळी प्रकल्पास धोका ननमााण झाल्याची कुठलीही 
बाब ननदशानास आलेली नाही. 
 तसेच प्रकल्पाच्या बडुीत क्षेत्रातनू िाणाऱ्या प्रमखु जिल्हा मागाास 
(MDR) पयाायी र्ळण रस्ता बाींधण्यात आला असनू रस्मयाची माथा पातळी 
पणूा सींचय पातळीच्या १.६० मी. ने र्र आहे. या र्र्ी धरणात १०० % 
पाणीसाठा करण्यात आला असनू रस्मयार्रील र्ाहतकू सरुळीतपणे चाल ूआहे. 
(२) होय.  
(३) हे खरे नाही.  
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही.  
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही.  

----------------- 
  
नागपूर विभागातील आरोग्य सहाय्यिाांच्या पदोवनतीच्या प्रस्तािाला 

मावयता देण्याबाबत 
  

(२७) * १२३६६ श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे, डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय 
सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात सार्ािननक आरोग्य पर्भागाने सेर्ा ननयमात बदल केल्यामळेु 
नागपरू पर्भागातील १२० आरोग्य कमाचारी आरोग्य सहाय्यक पदापासनू 
र्ींगचत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोरोना काळात महमर्पणूा भसूमका पार पाडणाऱ्या आरोग्य 
कमाचाऱ्याींना शासनाच्या ददनाींक २९ सप्प े्ंबर, २०२१ रोिीच्या आदेशानसुार 
पदोन्नती ननयमार्लीत बदल केल्यामळेु पदोन्नती समळाली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, सींचालक, आरोग्य सेर्ा आयकु्तालय, पणेु कायाालयाने ददनाींक 
३० सप्प े्ंबर, २०२१ परू्ी पदोन्नतीची प्रकक्रया करण्याबाबत सचूना ददल्यानसुार 
उपसींचालक, आरोग्य सेर्ा याींनी मींिुरीसह प्रस्तार् शासनास सादर केला 
होता, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने नर्ीन आदेशानसुार सदर प्रस्तार्ाला मान्यता ददली 
नसल्याने कमाचाऱ्याींनी आींदोलन करून र्ररषठाींसोबत झालेल्या चचेत िनु्या 
आरोग्य कमाचाऱ्याींकरीता पदोन्नतीच्या ननकर्ात सशथीलता आणण्याचा 
प्रस्तार् शासनास सादर केला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने िुन्या आरोग्य कमाचाऱ्याींकरीता पदोन्नतीच्या ननकर्ात सशगथलता 
आणण्याच्या प्रस्तार्ार्र कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१) हे अशंत: खरे आहे. 
(२) हे अशंत: खरे आहे. 
 विभागीय पदोन्नती समितीची बठैक ददनांक २८/०९/२०२१ रोजी झाली 
ि सधुाररत सेिाप्रिेश ननयि ददनांक २९/०९/२०२१ रोजी ननगगमित झाले आहे. 
(३) ि (४) हे अशंत: खरे आहे. 
 ददनांक १५/०९/२०२१ पिूी पदोन्नती प्रक्रिया परू्ग करण्याच्या सचूना 
देण्यात आल्या होत्या. नागपरू विभागातील दहिताप कायागलयासबंधंी 
पदोन्नती समितीची बठैक ददनांक २८/०९/२०२१ रोजी घेण्यात आली ि या 
सिंगागचे सधुाररत सेिाप्रिेश ननयि ददनांक २९/०९/२०२१ रोजी ननगगमित झाल े
तोपयतं पदोन्नती आदेश ननगगमित न झाल्याने सदर प्रस्ताि शासन स्तरािर 
सादर करण्यात आला नाही. 
(५) सदर प्रकरर्ी सेिाप्रिेश ननयिात सधुारर्ा प्रस्ताि सादर करण्यासाठी 
सचंालक आरोग्य सेिा परेु् यांनी अभ्यास समिती स्थापन केली आहे. 
(६) प्रश्न उद्भित नाही. 
 

----------------- 
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ओतूर (जज.पुणे) येथील माांडिी नदीिरील बांधाऱ् याचा भराि िाहून 
गेल्यामुळे पररसरातील शतेीच ेनुिसान र्ाल्याबाबत 

  

(२८) * १२०२३ श्री.महादेि जानिर : सन्माननीय मदृ ि जलसांधारण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ओतरू (जि.पणेु) येथील रहा्ी मळा येथे जिल्हापररर्देच्या ननधीतनू रुपये 
दीड को्ी खचूान बाींधण्यात आलेल्या माींडर्ी नदीर्रील के.्ी बींधाऱ् याचा भरार् 
पाण्याच्या अनत दाबाने र्ाहून गेल्याची घ्ना माहे िानेर्ारी, २०२२ मध्ये र्ा 
मयादरम्यान घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बींधाऱ् याचे पाणी शतेात गले्याने पररसरातील बागायती 
पपकाींचे र् शतेीचे नकुसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त बींधाऱ् याच्या कामाची चौकशी केली आहे काय, मयात 
काय आढळून आले र् मयानरु्ींगाने शतेकऱ्याींना आगथाक मदत देण्याबाबत र् 
याप्रकरणी िबाबदार असणाऱ् या अगधकाऱ्याींपर्रुध्द कारर्ाई करण्याबाबत  
कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.शांिरराि गडाख : (१) अींशत: खरे आहे. 
 सदरचे काम अद्याप पणूा झालेले नसनू काम चाल ू असतानाच 
नदीच्या क्षमतपेेक्षा िास्त पाणी आल्याने को.प.बींधारा लगतचा भरार् 
पाण्याच्या अनत दाबाने र्ाहून गेला. 
(२) हे खरे नाही. 

कोणाच्याही शतेामध्ये पाणी गेलेले नसल्यामळेु पररसरातील बागायती 
पपकाींचे नकुसान झालेले नाही. 
(३) प्रगतीपथार्र असलेल्या कामाचा भरार् र्ाहून गेल्यानींतर सींबींगधत जिल्हा 
पररर्द सदस्य, जिल्हा िलसींधारण अगधकारी, उपपर्भागीय िलसींधारण 
अगधकारी र् िलसींधारण अगधकारी याींच्याकडून कामाची पाहणी करण्यात 
आली आहे. मयानसुार भरार् परू्ार्त करण्याचे काम सर्ा शतेकऱ् याींच्या 
सींमतीने प्रगतीपथार्र आहे. कोणाचेही आगथाक नकुसान झाल्याचे आढळून 
आलेले नाही. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

----------------- 
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िाळूांज (जज.औरांगाबाद) येथील अांगणिाडीतील बालिाांना वितरित 
केलेल्या पोषण आहाराच्या बांद पाकिटात मतृ उांदीर आढळल्याबाबत 

  

(२९) * ११९९९ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय महहला ि बालवििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्ाळूींि (जि.औरींगाबाद) येथील बालपर्कास प्रकल्प पर्भागाच्यार्तीने 
अींगणर्ाडीतील बालकाींना देण्यात येणाऱ् या पोर्ण आहाराच्या बींद पाकक्ात 
मतृ उींदीर आढळल्याची घ्ना माहे िानेर्ारी, २०२२ मध्ये र्ा मयादरम्यान 
ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, धुळे जिल्हयातील एका कीं पनीकडून सदरहू पोर्ण आहाराची 
बींद पाकक्े परुपर्ली िात आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने बालकाींच्या आरोग्याशी खेळणाऱ् या सींबींगधत परुर्ठादार कीं पनीपर्रुध्द 
कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ?  
  

अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१) हे खरे नाही. 
औरींगाबाद येथील अींगणर्ाड्याींमध्ये अींगणर्ाडी स्तरार्र पर्तररत 

केलेल्या आहाराच्या बींद पाकर्ामध्ये मतृ उीं दीर आढळून आले नाहीत. 
तथापप, लाभार्थयांच्या घरी पोर्ण आहाराच्या पाकर्ात मतृ उीं दीर आढळून 
आल्याची बातमी र्तृ्तपत्रात प्रससध्द झाली होती. 
(२) र् (३) औरींगाबाद जिल्हयामध्ये पोर्ण आहाराच े र्ा्प कच्चे धान्य र् 
ककराणामालाची पाकर्े महाराषर राज्य ग्राहक महासींघ मयााददत, मुींबई 
याींचेमाफा त परुपर्ली िातात. उक्त प्रकरणी सींबींगधत बालपर्कास प्रकल्प 
अगधकारी याींनी अींगणर्ाडीस प्रमयक्ष भे् देर्नू तपासणी केली असता 
अींगणर्ाडीस्तरार्र सशल्लक रादहलेली गव्हाची पाकक्े फोडून पादहली असता 
गहू चाींगल्या जस्थतीत होता, कोणमयाही पाकर्ाला अथर्ा गव्हाला मतृ 
उीं दराचा र्ास येत नव्हता. तसेच, सदर अींगणर्ाडी कायाक्षेत्रातील ८ त े १० 
लाभार्थयांना आहाराच्या गणुर्ते्त पर्र्यी पर्चाराणा केली असता  मयाींची  अन्न  
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धान्य र् ककराणा मालाबाबत कोणमयाही प्रकाराची तक्रार आढळून आली 
नाही. तथापप, सदर मालाचे सॅम्पल प्रयोगशाळा तपासणीकरीता पाठपर्ण्यात 
आले आहे. प्रयोगशाळा तपासणीचा अहर्ाल आल्यानींतर ननयमानसुार पढुील 
कायार्ाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

जऊळिे राजगुरुनगर (जज.पुणे) येथील रस्त्याांची दरुिस्था र्ाल्याबाबत 
  

(३०) * ११७९४ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय ग्रामवििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िऊळके रािगरुुनगर (खु.) (बो-हाड)े (ता.खेड, जि.पणेु) येथील रस्मयाींची 
दरुर्स्था झाली असल्यामळेु गार्ातील नागररकाींना रहदारी करण्यास त्रास 
सहन करार्ा लागत असल्याची बाब माहे िानेर्ारी, २०२२ मध्ये र्ा 
मयादरम्यान ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर गार्ातील मजच्छद्र बो-हाड े त े बोरकु्े रस्ता, िुनार्ना 
रस्ता, बेदाडर्स्ती रस्ता, गणपती मींददर त ेककसन बो-हाड ेयाींच्या घरापयतंचा 
रस्ता, चीघर र्स्ती रस्ता, दरा त े ठाकरर्ाडी रस्ता या प्रमखु रस्मयाींची 
दरुर्स्था झाली असल्याची बाब ननदशानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रस्मयाींच्या दरुुस्तीबाबत सींबींगधत यींत्रणाींना तक्रार 
करुनही शासनाचे याकड ेदलुाक्ष होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त तक्रारीच्या अनरु्ींगाने शासनाने चौकशी केली आहे 
काय, चौकशीत काय आढळून आले र् मयानरु्ींगाने िऊळके (खु.)(बो-हाड)े 
रािगरुुनगर येथील रस्त े दरुुस्त करण्याबाबत कोणती कायार्ाही केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.हसन मशु्रीफ : (१) र् (२) अींशत: खरे आहे. सींबींगधत ग्रामपींचायतीकडून 
जिल्हा पररर्द, पणेु याींच्याकड े सदर रस्मयाबाबत कोणताही प्रस्तार् प्राप्पत 
नाही. तथापप, सदर प्रकरणी उप असभयींता याींनी पाहणी केली असता 
रस्मयाची दरुर्स्था झाली आहे, हे खरे आहे. 



42 

(३) र् (४) रस्मयाच्या दरुूस्तीकरीता प्रस्तार् मागपर्ण्यात आला आहे. प्रस्तार् 
प्राप्पत होताच ननधी उपलब्धता, शासन ननकर् यानसुार प्रस्तार् हाती घेण्याच े
जिल्हा पररर्देचे ननयोिन आहे. 
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

गोंहदया जजल््यातील अांगणिाडयाांना सोयी-सुविधा  
उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

   

(३१) * १२४०८ डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.ननलय नाईि, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेश िराड, 
श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय महहला ि बालवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोंददया जिल्हयात मदहला र् बालपर्कास पर्भागामाफा त सरुु करण्यात 
आलेल्या १२१७ अींगणर्ाड्याींमध्ये पाण्याची सोय, शौचालयासह अनेक सोयी-
सपुर्धाींचा अभार् असल्याचे माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये र्ा मयादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अींगणर्ाड्याींमध्ये पर्कास कामाींकरीता कोट्यर्धी रुपयाींचा 
ननधी मींिूर होऊनही सोयी-सपुर्धा उपलब्ध करुन ददल्याचे कागदोपत्री 
दाखर्नू पर्कास कामाींच्या ननधीचा अपहार होत असल्याचे ननदशानास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने पर्कास कामाींच्या ननधीचा अपहार करणाऱ्या दोर्ीींर्र कारर्ाई करुन 
गोंददया जिल्हयातील अींगणर्ाड्याींना सोयी-सपुर्धा उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
 गोंददया जिल्हयात ग्रामीण र् आददर्ासी क्षेत्रात मदहला र् बालपर्कास 
पर्भागामाफा त सरुु करण्यात आलेल्या ननयसमत अींगणर्ाडी कें द्र १५६८ र् 
समनी अींगणर्ाडी कें द्र २३७ असे एकूण १८०५ अींगणर्ाडी कें द्र कायारत असनू 
सदर अींगणर्ाड्याींपकैर िलिीर्न समशन अींतगात १३८९ अींगणर्ाड्याींना 
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ग्रामपींचायतद्र्ारे नळ िोडणी झालेली आहे. उर्ारीत ४१६ अींगणर्ाडी कें द्राींना 
िलिीर्न समशन अींतगात नळ िोडणीची कायार्ाही सींबींगधत ग्रामपींचायतद्र्ारे 
करण्यात येत आहे. 
 तसेच १५३५ अींगणर्ाडी कें द्राींना शौचालय सपुर्धा आहे. उर्ाररत २७० 
अींगणर्ाडी कें द्राींना १५ र्ा पर्त्त आयोग र् ग्रामपींचायत ननयोिनातनू ्प्पया-
्प्पयाने अींगणर्ाडी शौचालय बाींधकाम करण्याचे प्रस्तापर्त आहे. 
 सन २०२१-२०२२ या आगथाक र्र्ााकरीता गोंददया जिल्हयातील २०२ 
अींगणर्ाडी कें द्राींना पपण्याच्या पाण्याची सपुर्धा करीता रुपये २०,२०,०००/- र् 
२६ अींगणर्ाडी कें द्राींना शौचालय बाींधकामाकरीता रुपये ३,१२,०००/- इतकर 
तरतदू उपलब्ध करुन ददलेली आहे. 
(३) र् (४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

-----------------   
िराड (जज.सातारा) तालुक्यातील शिेडो एिर 

क्षे् खारफुटीच ेर्ाल्याबाबत 
(३२) * ११८५६ श्री.सदाशशि खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर : सन्माननीय 
जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कराड (जि.सातारा) तालकु्यातनु र्ाहणाऱ्या कृषणा कालव्याद्र्ारे सस ींगचत 
शते िसमनीत पाण्याचा अनत र्ापर झाल्यामळेु शकेडो एकर क्षते्र खारफु्ीच े
झाल्याची बाब माहे िानेर्ारी, २०२२ मध्ये र्ा मयादरम्यान ननदशानास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रेठरे ब.ु, सदैापरू, गोर्ारे, सयापरु, े्ंभ,ू कोरेगार्, कारे्, 
र्डगार् हर्ेली, कोडोली, दशुरेे, शरेे, गोंदी र् खुबी येथील शकेडो एकर क्षेत्र 
खारफु्ीने बागधत झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बागधत क्षते्राला र्ाचपर्ण्यासाठी कृषणा कालर्ा पर्भाग र् 
शासनाच्या िलननःस्सारण पर्भागाने उपाययोिना न केल्याने शतेकऱ्याींना 
अनेक अडचणीींना सामोरे िार्े लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् मयानरु्ींगाने शतेकऱ्याींच्या बागधत क्षेत्राला 
र्ाचपर्ण्याबाबत कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.जयांत पाटील :(१) हे खरे आहे.  
  सन २०२०-२०२१ च्या बागधत क्षेत्र अहर्ालानसुार कराड तालकु्यात 
एकूण ५६२ हे.(अींशत: खारर््) इतके खराबा क्षेत्र आढळून आले आहे.  
(२) हे खरे आहे. 

रेठरे ब.ु,सदैापरू, गोर्ारे, सयापरू, े्ंभ,ू कोरेगार्, कारे्, र्डगार् हर्ेली, 
कोडोली, दशुरेे, शरेे, गोंदी र् खुबी या गार्ाींतील एकूण ५६२ हे. (अींशत: 
खारर््) इतके खराबा क्षते्र आढळून आले आहे.  
(३) कृषणा कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील कराड तालकु्यातील बागधत क्षते्र 
(पाणथळ/ खारर््) ननमुालनासाठी रे्ळोरे्ळी उपाययोिना करणेत आल्या 
असनू, कराड तालकु्यात ७ चर योिनाींची कामे पणूा झालेली आहेत र् ३ चर 
योिनाची कामे प्रस्तापर्त करण्यात आलेली आहेत.  
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

अिोला शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालयातील  
ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(३३) * ११९६४ श्री.अमोल शमटिरी, श्री.शशशिाांत शश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.सांजय दौंड, श्री.अरुण लाड : सन्माननीय िदै्यिीय 
शशक्षण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासकरय र्दै्यकरय महापर्द्यालय, अकोला, (जि.अकोला) येथे 
जिल्हागधकारी, अकोला याींनी भे् देऊन सध्याच्या कोपर्ड पररजस्थतीमध्ये 
र्ॉडाात लागणाऱ्या अनतररक्त मनषुयबळाच े व्यर्स्थापन 
करण्याकरीता महापर्द्यालयातील पदननहाय उपलब्ध प्राध्यापक, सहयोगी 
प्राध्यापक र् प्रयोगशाळा तींत्रज्ञ आदद पदाींबाबत आढार्ा घेतल्याच े माहे 
िानेर्ारी, २०२२ मध्ये र्ा मयादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, जिल्हागधकारी याींनी स्थाननक पातळीर्रुन कक्षसेर्क, 
पररचारीका र् स्र्च्छक याींची पदे कीं त्रा्ी पध्दतीने भरण्याबाबत        
भरती प्रकक्रया सरुु करार्ी असेही ननदेश ददले आहेत, हे ही खरे आहे     
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन चौकशीच्या अनरु्ींगाने 
महापर्द्यालयातील ररक्त पदाींकरीता करीता भरती प्रकक्रया सरुु करण्याबाबत 
कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशमत विलासराि देशमखु : (१) ि (२) होय हे खरे आहे. 
(३) जजल्हा शल्यचचक्रकत्सक अकोला िा ग् त कोवि -१९ रुग्र्ाचंी सखं्या लक्षात 
घेता जशी िनषु्यबळाची आिश्यकता लागेल त्याप्रिारे् िनषु्यबळ परुविण्यात 
आले आहे. 
(४) लाग ुनाही. 

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

िोविड-१९ प्रादभुाचिाच्या िालािधीत आरोग्यविषयि साहहत्याच्या 
खरेदीमधील गैरव्यिहाराची चौिशी िरण्याबाबत 

 

(३४) * १२७३८ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, डॉ.पररणय 
फुिे, श्री.सरेुश धस, डॉ.रणजजत पाटील, श्री.सदाशशि खोत, श्री.प्रसाद लाड, 
श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.ननलय नाईि, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेशदादा पाटील, 
अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याणमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोरोना काळात झालेल्या खरेदीमधील गरैव्यर्हार प्रकरणी चौकशी 
करण्याबाबत मा.पर्रोधी पक्ष नेता, पर्धानपररर्द याींनी मा.सार्ािननक आरोग्य 
मींत्री याींना ददनाींक २ नोव्हेंबर, २०२० रोिी र्ा मयासमुारास पत्र ददले आहे,    
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त खरेदीमधील गरैव्यर्हार प्रकरणी शासनाने चौकशी केली 
आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले र् मयानरु्ींगाने दोर्ीींर्र कारर्ाई 
करण्याबाबत कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१) हे खरे आहे. 
(२) कोपर्ड- १९ च्या अनरु्ींगाने आर्श्यक असलेल्या और्धे, और्धी सादहमय 
सामगु्री तसेच यींत्रसामगु्री उपकरणे याींची खरेदी राज्य र् जिल्हास्तरार्र 
करण्यात आली आहे. कोपर्ड- १९ ची मयार्ेळी असलेली पररजस्थती, 
लॉकडाऊन, दळणर्ळणास लार्ण्यात आलेल े प्रनतबींध,कोपर्ड-१९ च्या 
अनरु्ींगाने आर्श्यक असलेल्या और्धे र् सादहमयाची मोठ्या प्रमाणात 
र्ाढलेली मागणी, कच्च्या मालाचा तु् र्डा, रुग्णसरे्ा देणाऱ्या अगधकारी-
कमाचाऱ्याींना स्र्:सींरक्षण सादहमयाची असलेली उपलब्धता तसेच रुग्णाींना 
अमयार्श्यक और्धे उपलब्ध करुन देण्याची आर्श्यकता होती. या बाबी 
पर्चारात घेऊन परुर्ठ्यास तयार असणाऱ्या परुर्ठादाराींकडून स्थाननक 
स्तरार्र जिल्हागधकाऱ्याींच्या अध्यक्षतखेालील ससमतीच्या मान्यतनेे खरेदी 
करण्यात आलेली आहे. 
 र्रील कारणाींमळेु सदर खरेदीस जिल्हयाींना र्ेगर्ेगळे दर प्राप्पत 
झाल्याचे ननदशानास आले आहे. परींत ुसदर खरेदीमध्ये गरैव्यर्हार झाल्याच े
ददसनु येत नाही. 
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

ठाणे जजल््यातील निजात मतृ्य,ू बालमतृ्यू तसेच  
मातामतृ्यूच ेप्रमाण रोखण्यािररता 

  

(३५) * १२७४५ श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) ठाण्यातील ग्रामीण तसेच आददर्ासी पाड्यामध्ये आरोग्याच्या सपुर्धा 
परुपर्ण्यासाठी जिल्हा पररर्देच्यार्तीने प्रयमन केले िात असताना मागील 
दीड र्र्ाात ७४१ नर्िात बालकाींचा तर १२१ बालममृय ूआणण ११५ माताममृय ू
झाल्याची नोंद आरोग् य पर्भागाकड ेअसल्याच ेमाहे िानेर्ारी, २०२२ मध्ये र्ा 
मयादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोरोना काळात बालकाींसाठी असलेला आरोग्य राषरीय बाल 
सरुक्षा कायाक्रम बींद करण्यात आला असनू सदर ्ीममधील मनषुयबळ र् 
र्ाहने कोरोना रुग्णाींसाठी देण्यात आल्याने र्ाहनाींची उपलब्धता नसणे, तसेच 
अींगणर्ाड्या बींद असणे यामळेु दगुाम र् आददर्ासी पाड्यातील प्राथसमक 
आरोग्य कें द्रात उपचार होत नसल्यामळेु प्रसतूी माता र् बालकाींना मुींबईत 
हलपर्ण्यास साींगण्यात आले परींत,ु मयार्ेळी बस, रेल्र्े, खािगी र्ाहने र् 
ॲम्ब्यलुन्स अशा सोई-सपुर्धा समळत नसल्यामळेु ही पररजस्थती ननमााण 
झाली असल्याची तक्रार मरुबाडच्या श्रसमक मकु्ती सींघ्नेने शासनाकड ेकेली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्य शासनाने राषरीय आरोग्य असभयान मोदहमेंतगात 
राज्यातील अभाक ममृयदूर १० ्क्क्यापयतं खाली आणण्याच े
उदद्दष् ननजश्चत केले असतानाही अभाक ममृयदूराचे प्रमाण िास्त आहे,     
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ठाणे जिल्हयातील नर्िात बालके, बालममृय ू र् माताममृय ू
रोखण्याबाबत उपाययोिना करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
शासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, मागील दीड र्र्ाात कोरोना काळात नर्िात बालक, बालममृय ू
तसेच माताममृयचूे प्रमाण र्ाढण्याची सर्ासाधारण कारणे काय आहेत, 
(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् मयानरु्ींगाने ठाणे जिल्हयातील नर्िात बालक, 
बालममृय ू तसेच माता ममृयसू पररणामकारक आळा घालण्याच्यादृष्ीने 
कोणती उपाययोिना केली र्ा करण्यात येत आहे, नसल्यास, पर्लींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
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श्री.राजेश टोपे : (१) ठाणे जिल्हयातील ग्रामीण तसेच आददर्ासी पाड्याींमध्ये 
मागील दीड र्र्ाात (माहे ऑगस््, २०२० त े माहे िानेर्ारी, २०२२) १५५ 
नर्िात बालक, ५५ बालममृय ूर् १९ माता ममृय ूझाल्याची बाब ननदशानास 
आली आहे. 
(२) कोरोना काळात राषरीय बाल स्र्ास्थ कायाक्रमाींतगात उपलब्ध 
मनषुयबळाचा र्ापर हा कोपर्ड रुग्णाींच्या उपचाराकरीता र्ापरण्यात आला 
होता. तथापप, माता र् बाल आरोग्य सेर्ा परुपर्ण्याच्यादृष्ीने मागादशाक 
सचूना तसेच पयाायी आरोग्य सपुर्धा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या होमया. 
(३) राज्य शासनाने ननजश्चत केलेल्या शाश्र्त पर्कास ध्येयप्राप्पती 
करण्याकरीता सन २०२५ पयतं अभाक ममृयदूर १३ प्रती १००० जिर्ींत िन्म साध्य 
करण्याचे उदद्दष् ठेर्ण्यात आले आहे. एसआरएस २०१९ च्या सव्हेनसुार 
राज्याचा अभाक ममृयदूर १००० जिर्ींत िन्मामागे १७ इतका साध्य केला आहे. 
(४) शासनाकड े ककीं र्ा जिल्हा आरोग्य अगधकारी, ठाणे याींचे कायाालयाकड े
अशी कोणतीही मागणी प्राप्पत झालेली नाही. 
(५) र् (६) नर्िात ममृय ूर् बालममृय ूकमी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे उपाय 
योिना करण्यात येतात.:- 
अ) बाल आरोग्यासींबींधी योिना :- आिारी नर्िात बालकाींच्या उपचारासाठी 

पर्शरे् कक्ष (Special New Born Care Unit-SNCU), नर्िात सशश ु
जस्थरीकरण कक्ष (New Born Stabilization Unit-NBSU), नर्िात 
सशश ुकोपरा (New Born Care Corners-NBCC), बाल उपचार कें द्र 
(Child Treatment Centres-CTC), पोर्ण पनुर्ासन कें द्र (Nutrition 
Rehabilitation Centre-NRC), बालममृय ू अन्रे्र्ण, िींतनाशक (De-
worming Drive) र् िीर्नसमर् “अ” मोदहम, घरच्या घरी नर्िात 
बालकाींची काळिी (Home Based New Born Care), १३ व्या पर्त्त 
आयोगातींगात इीं्ेजन्सफाईड एचबीएनसी, होम बेस्ड केअर फॉर यींग 
चाईल्ड (HBYC), िोखीमग्रस्त कायाक्षेत्रातील आशाींमाफा त अनतसार, 
न्यमुोननया र् सेप्पसीस या आिाराींचे व्यर्स्थापन, Mother Absolute 
Affection (MAA), राषरीय बाल स्र्ास्थ कायाक्रम, अनतसार ननयींत्रण 
पींधरर्डा (IDCF), ॲननसमया मकु्त भारत, ननयसमत लसीकरण, 
नर्सींिीर्नी योिना. 
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ब) माता आरोग्यासींबींधी योिना :- िननी सरुक्षा योिना, िननी सशश ुसरुक्षा 
कायाक्रम, मानर् पर्कास कायाक्रम, प्रधानमींत्री मात ृ र्ींदन योिना, 
प्रधानमींत्री सरुक्षक्षत मातमृर् असभयान, सरुक्षक्षत मातमृर् असभयान 
आश्र्ासन. 

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

नतलारी (ता.दोडामागच, जज.शसांधदुगुच) धरणाच्या डाव्या मुख्य 
िालव्यािरीता सांपादीत िेलेल्या जशमनीचा मोबदला शमळण्याबाबत 

  

(३६) * १२३१३ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नतलारी (ता.दोडामागा, जि.सस ींधदुगुा) धरणाच्या डाव्या मखु्य कालव्याला 
िोडून बोडदे खोक्रल गार्ात पाणी देण्यासाठी सा्ेली, भेडशी र् बोडदे 
गार्ातील शतेकऱ्याींच्या िसमनीची तातडीने नकुसान भरपाई ददली िाईल असे 
साींगनू सस ींधुदगुा पा्बींधारे पर्भागाने िसमनी ताब्यात घेर्नू को्यर्धी रूपये 
खचा करुन काम सरुू केले असनू सींबींगधत शतेकऱ्याींना अनेक र्र् ेझाली तरी 
िसमनीचा मोबदला ददला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बोडदे गार्ात मायतर कालर्ा काढून पाणी देण्यासाठी सा्ेली, 
भेडशी र् बोडदे गार्ातील पींचर्ीसपेक्षा अगधक शतेकऱ्याींच्या शतेी र् बागायती 
िमीन या कालव्यासाठी सींपादीत करून कामाला सरुूर्ात होऊन बोडदे गार्ात 
पाणीपरुर्ठा सरुू झाला परींत ुपाठपरुार्ा करूनही सदरहू शतेकऱ्याींच्या सींपादीत 
केलेल्या िसमनीचा मोबदला देण्यास कायाकारी असभयींता, मखु्य असभयींता, 
पा्बींधारे पर्भाग, सस ींधुदगुा हे ददरींगाई करीत असल्याने शतेकऱ्याींच ेआगथाक 
नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींगधत शतेकऱ्याींना मयाच्या सींपादीत केलेल्या िसमनीचा 
मोबदला देण्यास पर्लींब होण्याची सर्ासाधारण कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, सदरहू शतेकऱ्याींनी नकुसान भरपाई समळणार असल्याने 
बँकेकडून किा काढले परींत ुरक्कम समळाली नसल्यामळेु बँकेकडून किााबाबत 
पर्चारणा केली िात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन चौकशीच्या अनरु्ींगाने 
सींबींगधत शतेकऱ्याींना सींपादीत केलले्या िसमनीचा मोबदला पर्नापर्लींब 
देण्याबाबत तसेच, मोबदला देण्यास ददरींगाई केल्याप्रकरणी सींबींगधत 
अगधकाऱ्याींर्र िबाबदारी ननजश्चत करून मयाींच्यापर्रुध्द कारर्ाई करण्याबाबत 
कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयांत पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे. 

नतलारी आींतरराज्य मोठा पा्बींधारे प्रकल्प, ता.दोडामागा जि.सस ींधदुगुा 
या प्रकल्पाींतगात डार्ा कालव्याला िोडून बोडदे पर्तरीकेचे काम प्रस्तापर्त 
असल्याने पर्तरीकेच्या सींरेखेत येणाऱ्या भधूारकाींची तोंडी सींमती घेर्नू 
लाभक्षेत्रातील शतेकऱ्याींच्या मागणीनसुार सन २०१० नींतर पर्तरीकेचे काम 
करून ससींचनासाठी ननयसमत पाणीपरुर्ठा सरुू करणेत आला आहे. भसुींपादन 
प्रकक्रया २०१० नींतर सरुू असताना भसुींपादन कायदा (नर्ीन भसुींपादन कायदा 
२०१३) २०१३ मध्ये नव्याने प्रससध्द झाल्याने सधुारीत भसुींपादन 
कायद्यान्र्ये भसुींपादन प्रकक्रया नव्याने सरुू करार्ी लागली र् मयामळेु 
भसुींपादन मोबदला भधुारकाींना समळणेस पर्लींब झाला. सद्य:जस्थतीत, 
जिल्हागधकारी, सस ींधुदगुा याींचे अध्यक्षतखेालील ससमतीकडून िसमनीची दर 
ननजश्चती करून समळाली असनू मोबदला र्ा्पाकरीता सींपणूा ननधी प्राप्पत आहे 
र् भधुारकाींकडून खरेदी खत ेकरुन रुपये ५१०३७५०.०० मोबदला अदा केला 
आहे र् उर्ारीत रुपये २६१६८२४८.०० अदा करण्याची कायार्ाही सरुू आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 

काही भसूींपादन प्रक्ररयेला बराच कालार्धी लागला. तथापप, 
सद्य:जस्थतीत भसूींपादन प्रस्तार् अींनतम करणेत आला असनू थे् खरेदी खत े
करण्याच्या शासन ननणाय नसुार र् भधूारकाींच्या सींमतीपत्राींनसुार थे् 
खरेदीखत ेकरुन मोबदला अदा करणेची कायार्ाही सरुू आहे.  
(३) भसूींपादन प्रकक्रया ही शासनाच्या महसलू, िलसींपदा, भमुी असभलेख, 
कृर्ी, र्न इ. रे्गरे्गळ्या पर्भागाींमाफा त केली िात असल्यामळेु तसेच 
मध्यींतरीच्या काळात २०१३ मध्ये भसूींपादन कायद्यात झालेल्या बदलामळेु 
सदरच्या प्रकक्रयेस पर्लींब झाला आहे. तथापप, सद्य:जस्थतीत, नतलारी डार्ा 
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तीर कालर्ा ककमी ०९, सा.क्र.८/४७० मी. र्रील मौिे बोडदे, ता.दोडामागा या 
गार्ातील बोडदे पर्तरीका ककमी १ त े६ साठी लागणाऱ्या एकूण ५.२६.०० हे. 
क्षेत्रापकैर ०.८७.५० हे. क्षेत्राचे भसूींपादन पणूा झाले असनू १० भधुारकाींना 
मोबदला अदा करून थे् खरेदीखताची कायार्ाही पणूा करणेत आली आहे. 
तसेच उर्ारीत भधूारकाींकडून आर्श्यक कागदपत्र े प्राप्पत होताच खरेदीखत े
करुन मोबदला अदा करण्याची कायार्ाही करण्यात येत आहे. 
(४) याबाबत शतेकऱ् याींकडून कोणतहेी ननरे्दन/अिााव्दारे मादहती प्राप्पत झालेली 
नाही, तसेच क्षेत्रत्रय कायाालयाला कोणताही पत्रव्यर्हार केलेला नाही. 
(५) भसूींपादन प्रकक्रया पणूा झाली असनू सद्य:जस्थतीत, थे् खरेदी 
प्रकक्रयेद्र्ारे भधूारकाींना मोबदला र्ा्पाची कायार्ाही सरुु असल्याने प्रश्न 
उद् भर्त नाही. 
(६) भसूींपादन प्रकक्रया ही शासनाच्या महसलू, िलसींपदा, भमुी असभलेख, 
कृर्ी, र्न इ. रे्गरे्गळ्या पर्भागाींमाफा त केली िात असल्यामळेु तसेच 
मध्यींतरीच्या काळात भसूींपादन कायद्यात झालेल्या बदलामळेु सदरच्या 
प्रकक्रयेस पर्लींब झाला आहे. तथापप, सद्य:जस्थतीत, नतलारी डार्ा तीर कालर्ा 
ककमी ०९, सा.क्र.८/४७० मी. र्रील मौिे बोडदे, ता.दोडामागा या गार्ातील 
बोडदे पर्तरीका ककमी १ त े६ साठी लागणाऱ्या एकूण ५.२६.०० हे. क्षते्रापकैर 
०.८७.५० हे. क्षेत्राचे भसूींपादन पणूा झाले असनू थे् खरेदीखताची कायार्ाही 
पणूा झाली आहे र् मोबदला र्ा्प करण्यात आला आहे. तसेच उर्ारीत 
भधूारकाींकडून आर्श्यक कागदपत्र े प्राप्पत होताच खरेदीखत े करुन मोबदला 
अदा करण्याची कायार्ाही करण्यात येत आहे. 
 

----------------- 
  
नागपूर शहरातील बांद असलेले ऑजक्स जनच ेप्लाांट सुरु िरण्याबाबत 

  

(३७) * १२९६७ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.रामदास आांबटिर, डॉ.पररणय फुिे, 
श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेश िराड, श्री.रमेशदादा पाटील, डॉ.रणजजत पाटील, 
श्री.राजहांस शस ांह : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नागपरू शहरात हरे्तनू ऑजक्स िन शोर्नू घेणाऱ्या २६ प्पलाीं्पकैर ७ 
पीएसए प्पलाी्ं  बींद असल्याची बाब माहे िानेर्ारी, २०२२ मध्ये र्ा 
मयादरम्यान ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ऑजक्स िन प्पलाीं् बींद असण्याची सर्ासाधारण कारणे 
काय आहेत, 
(३) असल्यास, राज्यात कोरोना रुग्णाींची सींख्या र्ाढत असताना बींद असलेले 
ऑक्सीिन प्पलाी्ं  सरुु करण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोिना केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१) हे खरे नाही. 
 नागपरू शहरातील सार्ािननक आरोग्य पर्भागाच्या अखमयाररतील शासकरय 
रुग् णालयाींमध्ये एकूण १५ पीएस प्पलाी्ं  मींिूर असनू मयापकैर १२ प्पलाीं् 
कायााजन्र्त आहेत र् ३ प्पलाी्ं  उभारण्याची कायार्ाही सरुु आहे. 
(२) एकही प्पलाी्ं  बींद नाही. अणखल भारतीय आयपुर्ज्ञाान सींस्थान नागपरू 
येथील ३ पीएस प्पलाीं् उभारणीचे काम सरुु असल्याने त े अद्यापही 
कायााजन्र्त नाहीत. 
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

राज्यातील िैद्यिीय अधधिाऱ्याांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(३८) * १३२७७ श्री.अरुण लाड : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कोरोनाचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात र्ाढत असनू र्दै्यकरय 
अगधकाऱ्याींची पदे ररक्त असल्याची बाब माहे िानेर्ारी, २०२२ मध्ये र्ा 
मयादरम्यान ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात र्दै्यकरय अगधकाऱ्याींची ककती पदे ररक्त आहेत र् 
पदे ररक्त राहण्याची सर्ासाधारण कारणे काय आहेत, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन चौकशीच्या अनरु्ींगाने 
सदर ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोप े : (१) र् (२) सद्य:जस्थतीत महाराषर र्दै्यकरय र् आरोग्य 
सेर्ा, ग्-अ (एस-२०) सींर्गाातील ८३३५ पदे मींिूर असनू मयापकैर ७९८१ पदे 
(स्थायी ६९९६, बींधपत्रत्रत २५४ र् अस्थायी ७३१) भरलेली आहेत र् ३५४ पदे 
ररक्त आहेत.  
(३) ररक्त पदे भरण्याकरीता शासनाने िुल ै २०१९ मध्ये ८७७ पदाींच्या 
ददलेल्या िादहरातीच्या अनरु्ींगाने ७५४ उमेदर्ाराींना ननयकु्ती आदेश देण्यात 
आले होत.े मयापकैर ५९८ र्दै्यकरय अगधकारी रुिू झाले आहेत. 
 तसेच, एपप्रल २०२१ र् ऑगस्् २०२१ मध्ये अनकु्रमे ८९९ र् ११५२ 
पदाींच्या ददलेल्या िादहरातीच्या अनरु्ींगाने एकूण १८२७ उमेदर्ाराींना ननयकु्ती 
आदेश देण्यात आले र् मयापकैर १४७९ र्दै्यकरय अगधकारी रुिू झाले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 ----------------- 
  

राज्यातील डी.सी.पी.एस/एन.पी.एस धारि िमचचाऱ्याच्या मतृ्यूनांतर 
िुटुांबास सानुग्रह अनुदान, िुटुांब ननितृ्तीिेतन ि  

मतृ्यू-नन-उपदान शमळण्याबाबत 

(३९) * १२५९३ डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अशभजजत िांजारी, डॉ.िजाहत शमर्ाच, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.राजेश राठोड : सन्माननीय उप 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील डड.सी.पी.एस/ एन.पी.एस. धारक कमाचाऱ्याचा १० र्र् े सेर्ा 
पणूा होण्याच्या आत ममृय ूझाल्यास सदरहू कमाचाऱ्याच्या कु्ुींत्रबयाींना रुपये 
१० लाख अनदुान ददले िात,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, डड.सी.पी.एस/ एन.पी.एस. कमाचाऱ्याींना कु्ुींब ननर्तृ्ती रे्तन 
(फॅसमली पेन्शन), ममृयू-नन-उपदान (गॅ्रज्यएु्ी) या सपुर्धा समळत नाहीत,    
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर कमाचाऱ्याींची सेर्ा १० र्र्ााहून अगधक झालेली आहे र् 
मयानींतर मयाींचा ममृय ू झालेला आहे परींत ु मयाींना सानगु्रह अनदुान समळत 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन चौकशीच्या अनरु्ींगाने 
डी.सी.पी.एस/एन.पी.एस धारक कमाचाऱ्याची सेर्ा करतीही झाली असली तरी 
मयाचा ममृय ू झाल्यानींतर मयाला सानगु्रह अनदुान, कु्ुींब ननर्तृ्ती रे्तन 
(फॅसमली पेन्शन), ममृय-ूनन-उपदान (गॅ्रज्यएु्ी) समळण्याबाबत कोणती 
कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अजजत पिार : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) र् (५) राषरीय ननर्पृत्तरे्तन योिनेंतगात राज्य शासनाच्या सेरे्त असताना 
ममृय ू पार्लेल्या कमाचाऱ्याच्या कु्ुींबास कु्ुींब ननर्पृत्तरे्तन/ममृय-ूनन-सेर्ा 
उपदान तसेच र्दै्यकरय कारणास्तर् सेर्ाननर्तृ्त झाल्यास मयाला रुग्णता 
ननर्पृत्तरे्तन/ सेर्ा उपदान अनजु्ञेय करण्याचा प्रस्तार् शासनाच्या पर्चाराधीन आहे. 
 ----------------- 

 

राज्यात पदव्युत्तर िैद्यिीय प्रिेश परीक्षा घेण्याबाबत 
  

(४०) * १२७६१ श्री.सजुजतशसांह ठािूर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.रामदास आांबटिर, डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रिीण दटिे, 
श्री.रमेश िराड, श्री.रमेशदादा पाटील, डॉ.रणजजत पाटील, श्री.राजहांस 
शस ांह : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात पदव्यतु्तर र्दै्यकरय प्ररे्श परीक्षा न झाल्याने सन २०२१ हे र्र्ा 
शनु्य प्ररे्श र्र्ा म्हणून नोंद झाल्याची बाब माहे िानेर्ारी, २०२२ मध्ये र्ा 
मयादरम्यान ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
 
 



55 

(२) असल्यास, देशातील दर हिारी लोकसींख्येमागे १.३४ डॉक््सा उपलब्ध 
असतानाही सन २०२१ मध्ये र्दै्यकरय प्ररे्श परीक्षा न घेतल्याने पदव्यतुर 
पर्द्यार्थयांचे मोठ्या प्रमाणात शकै्षणणक नकुसान झाले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सन २०२२ या 
शकै्षणणक र्र्ाात पदव्यतु्तर र्दै्यकरय प्ररे्श परीक्षा घेण्याबाबत कोणती 
उपाययोिना केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशमत विलासराि देशमखु : (१) नाही, हे खरे नाही. सन २०२१-२०२२ या 
शकै्षणणक र्र्ाातील र्दै्यकरय पदव्यतु्तर अभ्यासक्रमाच्या प्ररे्शाकरीता 
कें द्रशासनामाफा त घेण्यात येणारी “नी्-पीिी” ही पात्रता परीक्षा ददनाींक 
११/०९/२०२१ रोिी घेण्यात आली होती. सदर परीक्षेचा ननकाल २८/०९/२०२१ 
रोिी प्रससध्द करण्यात आलेला आहे. दरम्यानच्या कालार्धीत ईडब्ल्यएूस 
आणण ओबीसी को्यासींदभाात मा.सर्ोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या 
यागचकाींमळेु सन २०२१-२०२२ ची प्ररे्श प्रकक्रया सरुु होण्यास पर्लींब झाला 
होता.परींत,ु मा.सर्ोच्च न्यायालयाने ददनाींक २०/०१/२०२२ रोिी ददलेल्या 
आदेशानींतर राज्यस्तरीय को्याची प्रथम ननर्ड यादी ददनाींक २८/०१/२०२२ 
रोिी राज्य सामाईक प्ररे्श परीक्षा कक्षामाफा त प्रससध्द करण्यात आलेली 
आहे. 
(२) नाही, हे खरे नाही. सन २०२१-२०२२ करीता र्दै्यकरय पदव्यतु्तर पदर्ी 
अभ्यासक्रीं माच्या प्ररे्शाकरीता “नी्-पीिी-२०२१” ही परीक्षा राबपर्ण्यात आली 
असनू मयाबाबतची प्ररे्श प्रकक्रया राज्य सामाईक प्ररे्श परीक्षा कक्षामाफा त 
सरुु आहे. 
(३) “नी्-पीिी” परीक्षा नॅशनल बोडा ऑफ एक्झासमनेशन, नर्ी ददल्ली 
याींचेमाफा त आयोजित करण्यात येत.े सदर सींस्थेने ददनाींक ०४/०२/२०२२ रोिी 
प्रससध्द केलेल्या नो्ीसीनसुार सन २०२२-२०२३ करीता “नी्-पीिी-२०२२” 
परीक्षा ददनाींक २१ मे,२०२२ रोिी आयोजित करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

----------------- 
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राज्यातील आहदिासी भागात िायचरत िैद्यिीय अधधिारी (गट-ब) 
याांना पदोवनती तसेच िेतनिाढ देण्याबाबत 

  

(४१) * १२४०९ श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय 
सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात आददर्ासी दगुाम र् बहुल भागात पर्शरे्त: गडगचरोली, चींद्रपरू र् 
र्धाा जिल्हयातील ग्रामीण र् शहरी भागामध्ये मागील २३ र्र्ाापासनू आरोग्य 
पर्भागाींतगात कायारत असलेल्या ग्-ब मधील बी.ए.एम.एस. र्दै्यकरय 
अगधकारी पदोन्नती र् रे्तन र्ाढीपासनू र्ींगचत असल्याची बाब ददनाींक      
५ िानेर्ारी, २०२२ रोिी र्ा मयासमुारास ननदशानास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन आददर्ासी दगुाम 
भागात काम करणाऱ्या ग्-ब मधील र्दै्यकरय अगधकाऱ्याींना पदोन्नती तसेच 
र्ेतनर्ाढ देण्याबाबत कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१) अींशत खरे आहे. 
 र्दै्यकरय अगधकारी ग् ब याींना ननयमानसुार र् पात्रतनेसुार 
कालबध्द पदोन्नतीने र्रची र्ेतनशे्रणी र् र्ापर्ाक र्ेतनर्ाढी देण्यात येतात. 
(२) सन २०१९ मध्ये ७१८ र्दै्यकरय अगधकारी याींचे ग् ब मध्ये समार्ेशन 
करण्यात आले आहे. 
 र्दै्यकरय अगधकारी ग् ब याींना पदोन्नती देण्यासाठी िेषठतासचुी र् 
त्रबदूींनामार्ली तयार करण्याचे काम प्रगतीपथार्र आहे. 
 पदोन्नतीची सींधी उपलब्ध नसल्याने ग्रासलेली कुीं ठीतता 
घालर्ण्यासाठी र् होत असलेला पर्लींब लक्षात घेऊन पर्त्तपर्भाग शासन 
ननणाय क्र. र्ेतन २००२/प्रक्र१/सेर्ा ३ ददनाींक ११/०१/२००२ नसुार सेर्ाींतगात 
आश्र्ाससत प्रगती योिनेचा लाभ देण्याबाबतच े अगधकार पर्भाग प्रमखुाींना 
देण्यात आले. मयानसुार उपसींचालकस्तरार्र सदरची कायार्ाही सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

----------------- 
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शासिीय रुग्णालय, बीड येथील जीिनामतृ रक्त पढेीतील अधधिारी ि 
िमचचाऱ्याांच्या गैरव्यिहाराबाबत 

(४२) * ११८६९ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासकरय रुग्णालय, बीड येथील िीर्नामतृ रक्त पेढीतील अगधकारी र् 
कमाचारी हे मनमानी कारभार करून गरैव्यर्हार करीत असल्याची बाब 
ददनाींक १ िानेर्ारी, २०२२ रोिी र्ा मयासमुारास ननदशानास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रक्तदान सशत्रबरात प्राप्पत रक्ताची मागणी केल्यास 
मयाींच्याकडून सदर अगधकारी र् कमाचारी हे प्रनत बॅग रुपये ८५० घेत असणे, 
रक्तदान सशत्रबरासाठी प्राप्पत रकमेत अपहार करणे र् बनार्् रक्तदान काडा 
बनपर्णे असे प्रकार करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासकरय रुग्णालय, बीड येथील रक्त सींकलन कें द्रामधील 
कायारत अगधकारी र् कमाचारी याींच्यार्र कारर्ाई करण्याबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ७ िानेर्ारी, २०२२ रोिी र्ा मयासमुारास 
मा.सार्ािननक आरोग्य मींत्री याींना ननरे्दन ददले असनू सदर ननरे्दन 
शासनास प्राप्पत झाले आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने शासकरय रुग्णालय, बीड येथील िीर्नामतृ रक्त पेढीतील मनमानी 
कारभार करून गरैव्यर्हार करणाऱ्या सींबींगधताींर्र कारर्ाई करण्याबाबत 
कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे :(१) अींशत: खरे आहे. 
 जिल्हा शल्य गचककमसक, सामान्य रुग्णालय, बीड याींनी 
कळपर्ल्याप्रमाणे माहे िानेर्ारी, २०२२ मध्ये रक्तकें द्रातील अगधकारी र् 
कमाचाऱ्याींचा मनमानी कारभार र् गरैप्रकाराबाबत तक्रार प्राप्पत झाली होती. 
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(२) अींशत: खरे आहे. 
 याबाबत जिल्हा शल्य गचककमसक, सामान्य रुग्णालय, बीड 
याींचेस्तरार्र प्राथसमक चौकशी करण्यात आली असनू चौकशीमध्ये 
अननयसमतता आढळल्याने सींबींगधताींर्र ननयमानसुार प्रशासकरय कारर्ाई 
करण्यात येत आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) जिल्हा शल्य गचककमसक, सामान्य रुग्णालय, बीड याींनी ददनाींक 
१४/०२/२०२२ रोिी र्रील तक्रारीच्या चौकशीसाठी त्रत्रसदस्यीय ससमती गठीत 
केली होती. सदर ससमतीचा अहर्ाल ददनाींक २४/०२/२०२२ रोिी प्राप्पत झालेला 
आहे. सदरच्या अहर्ालानसुार जिल्हा शल्य गचककमसक, सामान्य रुग्णालय, 
बीड याींनी रक्तकें द्रातील कामकािामध्ये गरैव्यर्हार झाले असल्याचे प्राथसमक 
अनमुान काढले आहे. सदरच्या अहर्ालार्र जिल्हा शल्य गचककमसक, सामान्य 
रुग्णालय, बीड याींचेमाफा त पढुील कायार्ाही करण्यात येत आहे. दोर्ी 
अगधकारी र् कमाचारी याींचरे्र कारर्ाईची प्रकक्रया जिल्हा शल्य गचककमसक, 
सामान्य रुग्णालय, बीड याींचेमाफा त करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 ----------------- 
  
पालघर जजल््यातील र्ाांजरोळी (िेळिे रोड) धरणाच्या दरुुस्तीबाबत 

  

(४३) * १२५०१ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, 
डॉ.पररणय फुिे, डॉ.रणजजत पाटील : सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर जिल्हयातील झाींिरोळी (केळर्े रोड) धरणाला ददनाींक           
८ िानेर्ारी, २०२२ रोिी भगदाड पडून मया पररसरातील ८ पाड ेर् ककमयेक 
चाळीत परू पररजस्थती ननमााण होऊन मालमते्तच े नकुसान झाले असनू 
घ्नास्थळी पालकमींत्रयाींनी िाऊन पररजस्थतीची पाहणी केली, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशीकरुन सदरहू धरणाच्या 
दरुुस्तीबाबत र् नागररकाींच्या पनुर्ासनाबाबत कोणता ननणाय घेतला र् 
घेण्यात येत आहे तसेच, घेतलेल्या ननणायाचे थोडक्यात स्र्रूप काय आहे, 
(३) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
 ददनाींक ८ िानेर्ारी, २०२२ रोिी माहीम केळर्ा ल.पा. योिना 
ता.जि.पालघर येथे मखु्य पर्मोचकाच्या रेर्तेील धरणाच्या प्रर्ाहाला खालच्या 
बािूस ४.०० मी. रुीं द भरार् ढासळून पोकळी ननमााण झाली. 

मयारे्ळी धरणार्र कोणतीही परु पररजस्थती ननमााण झाली नसनू 
कोणमयाही मालमते्तचे नकुसान झाले नाही.  

मा.पालकमींत्रयाींनी ददनाींक १०/०१/२०२२ रोिी धरणाची पाहणी केली 
आहे.  
(२) धरणाच्या उध्र्ा भागात पोकळी ननमााण झाल्याचे ननदशानास येताच 
तामकाळ जिल्हागधकारी, पोलीस अधीक्षक र् तहससलदार याींना सगुचत 
करण्यात आले.  

धरणाखालील गार्ाींना सतका तचेा इशारा देण्यात आला र् NDRF ची 
तकुडी तनैात करण्यात आली.  

मादहम केळर्ा ल. पा. योिनेच्या धरणाच्या साखळी क्र. ५७ मी. र्र 
मखु्य पर्मोचकामधुन प्रर्ाहच्या खालच्या बािुच्या मखु्य सभींतीच्या उिव्या 
बािूस मोठ्या प्रमाणार्र गळती होत होती. धरणाच्या उध्र्ा बािुस ताडपत्री 
(Tarpaulin) लार्नु मयार्र Sand Bag ठेर्ण्यात आल्या. मयामळेु गळतीच े
प्रमाण कमी झाले. 

तसेच धरणाच्या ऊध्र्ा बािसू मखु्य पर्मोचकाच्या र् पर्दहरी भोर्ती 
माती भरार् र् खालच्या बािूस खडी, र्ाळू र् मातीच्या सहाय्याने धरणाच्या 
र्रील भागातील पोकळी भरण्यात आली. तसेच मखु्य पर्मोचकाच्या 
द्र्ारामधून पर्सगा र्ाढर्नू पाणी सोडण्यात आले होत.े मयामळेु धरणातील 
पाणीसाठा कमी होत गलेा. सद्य:जस्थतीत धरणातील पाणीसाठा कमी 
केल्यामळेु धरणाच्या मखु्य पर्मोचकाच्या (Head Wall) उिव्या बािसू 
होणारी पाणी गळती पणूापणे बींद झाली आहे. 
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धरणाच्या दरुुस्तीबाबत. 
धरण सरुक्षक्षततचे्या दृष्ीने माहीम केळर्ा लघ ु पा्बींधारे योिनेची 

दरुुस्ती र् पनुस्थाापना सींदभाातील मातीकाम (Earth work) सशर्ा काम े
(Head Work) र् इतर कामाचे अींदािपत्रक प्रादेसशक कायाालयात मींिूर झाल े
आहे र् सदर काम माहे म,े २०२२ अखेर पणूा करण्याच ेननयोिन आहे.  
 िलसींपदा पर्भागाकडून र्रीलप्रमाणे कायार्ाही झाललेी असल्याने 
नागररकाींच्या पनुर्ासनाची आर्श्यकता नाही. 
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही.  

----------------- 
  
किवहीराजा (ता.मालेगाि, जज.िाशशम) ग्रामपांचायतीमधील सरपांच ि 

सधचि याांच्या गैरिारभाराबाबत 
  

(४४) * ११८१३ श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.सदाशशि खोत : सन्माननीय 
ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ककन्हीरािा (ता.मालेगार्, जि.र्ासशम) ग्रामपींचायतीमधील सरपींच र् 
सगचर् याींच्या ग्रामपींचायत नमनुा १ त े ३३ मध्ये सींगनमताने तफार्त 
ननमााण करणे, माससक सभा र्ेळेर्र न घेणे, माससक सभेची हिेरी बकु न  
ठेर्णे यासह अनेक प्रकारच्या अननयसमततबेाबत उपसरपींच र् ग्रामपींचायत 
सदस्याींनी ददनाींक ३० नोव्हेंबर, २०२१ रोिी र्ा मयासमुारास मखु्य कायाकारी 
अगधकारी, जिल्हा पररर्द र्ासशम याींच्याकड े तक्रारीचे ननरे्दन ददले आहे,     
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् मयानरु्ींगाने ककन्हीरािा ग्रामपींचायतमधील सरपींच र् 
सगचर् याींच्यापर्रुध्द कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीफ : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मखु्य कायाकारी अगधकारी कायाालय, र्ासशम याींचे पत्र क्र.५९९ ददनाींक 
०८/०२/२०२२, क्र. ७०३ ददनाींक १५/०२/२०२२ अन्र्ये ग्रामपींचायत ककन्हीरािा 
येथील कामकािाच्या तक्रारी सींदभाात ग् पर्कास अगधकारी, पींचायत ससमती, 
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कारींिा याींना चौकशी करुन अहर्ाल सादर करण्यास्तर् ननदेश देण्यात आले 
होत.े यास अनसुरून ग् पर्कास अगधकारी, कारींिा याींचेकडून ददनाींक 
२२/०२/२०२२ रोिी मखु्य कायाकारी अगधकारी कायाालयास अहर्ाल प्राप्पत 
झाला आहे. सदर अहर्ालान्र्ये, ग्रामपींचायत ककन्हीरािा येथ े महाराषर 
ग्रामपींचायत अगधननयम १९५८, कलम ३६ अन्र्ये माससक सभा घेतल्याच े
आढळून आलेले नाही र् िमा खचााला सपर्स्तर बाबननहाय मींिुरी घेतलेली 
नाही. तसेच, ग्रामपींचायतने घेतलेल्या ठरार्ाींची अींमलबिार्णी केल्याचे ददसनु 
येत नाही. यामळेु सींबींगधत सरपींच र् ग्रामपर्कास अगधकारी याींनी कताव्यात 
कसरू केला असल्याच ेकळपर्ले आहे. 

सदर अहर्ालाच्या अनरु्ींगाने सरपींच, ग्रामपींचायत ककन्हीरािा याींना 
महाराषर ग्रामपींचायत अगधननयम, कलम ३९ (१) अन्र्ये सरपींच पदार्रुन 
कमी करण्याबाबतच्या कायार्ाहीकरीता प्रस्तार् पर्भागीय आयकु्त, अमरार्ती 
पर्भाग, अमरार्ती याींचेकड ेददनाींक २२/०२/२०२२ रोिी सादर करण्यात आला 
आहे. तसेच, सींबींगधत ग्रामपर्कास अगधकारी याींना आदेश क्र. ८५५ ददनाींक 
२२/०२/२०२२ अन्र्ये ननलींत्रबत करण्यात आले असनू पर्भागीय चौकशी 
प्रस्तापर्त करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

नागपूर येथील शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रुग्णालयाच्या 
पररसरातील सीसीटीव्ही िायाचजवित िरण्याबाबत 

  

(४५) * १२७४८ श्री.अशभजजत िांजारी : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू येथील शासकरय र्दै्यकरय महापर्द्यालय र् रुग्णालयाच्या २३३ 
एकर पररसरात लार्ण्यात आलेले अनेक सीसी्ीव्ही बींद असल्याने तथेील 
पर्द्यार्थयांची सरुक्षा धोक्यात आली असल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०२१ मध्ये र्ा 
मयादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रुग्णालयाच्या पररसरात लार्ण्यात आलेले सीसी्ीव्ही    
हे ननकृष् दिााचे असनू मयाींची देखभाल-दरुुस्ती करण्यात येत नसल्याने बींद 
पडले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन चौकशीच्या अनरु्ींगाने 
नागपरू येथील शासकरय र्दै्यकरय महापर्द्यालय र् रुग्णालयाच्या 
पररसरातील सीसी्ीव्ही कायााजन्र्त करण्याबाबत कोणती कायार्ाही केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशमत विलासराि देशमखु : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) र् (४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

औरांगाबाद शहरातील रुग्णालयाांमध्ये महात्मा ज्योनतबा फुले जन 
आरोग्य योजनेंतगचत रुग्णाांना उपचार शमळण्याबाबत 

  

(४६) * १२३४० डॉ.रणजजत पाटील : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद शहरात महाममा ज्योनतबा फुले िन आरोग्य योिनेची 
(MJPJY) सपुर्धा असणाऱ्या रुग्णालयाींची सींख्या ३७ झाली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, शहरातील एमिीएम, हेडगेर्ार र् कमलनयन बिाि रुग्णालये 
महाममा ज्योनतबा फुले िन आरोग्य योिनेत रुग्णाींर्र उपचार करण्यास 
नकार देत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर योिनेत ५२% खचा करार्याचा असल्याने 
और्धोपचाराचा खचा पणूा होत नसल्याने रुग्णाींना योग्य उपचार समळत नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, नॉन कोपर्ड रुग्णाींर्र कोणमयाच रुग्णालयात उपचार करण्यात 
येत नसल्याचे माहे माचा / एपप्रल, २०२० मध्ये र्ा मयादरम्यान ननदशानास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् मयानरु्ींगाने नॉन कोपर्ड रुग्णार्र प्राधान्याने महाममा 
ज्योनतबा फुले िन आरोग्य योिनेत उपचार करण्याबाबत कोणती कायार्ाही 
केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१) अींशत: खरे आहे. 
 औरींगाबाद शहरात महाममा ज्योनतरार् फुले िन आरोग्य योिनेत 
अींगीकृत रुग्णालयाींची अद्यार्त सींख्या एकूण ३९ (शासकरय १० र् खािगी 
२९) आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 शहरातील महाममा गाींधी समशन रुग्णालय, डॉ. हेडगेर्ार रुग्णालय र् 
एम.एम.आर.आय कमलनयन बिाि रुग्णालय हे महाममा ज्योनतरार् फुले 
िन आरोग्य योिनाींतगात सींलजग्नत असनू येथे येणाऱ्या रुग् णाींमध्ये पात्र 
रुग्णाींच े उपचार महाममा ज्योनतरार् फुले िन आरोग्य योिनेंतगात होऊ 
शकतात मया रुग्णाींचे उपचार योिनेंतगात मोफत केल ेिातात, तसेच सदरील 
नतन्ही रुगणालये योिनेंतगात अींगीकृत केल्यापासनू आिपयतं एकूण ८५३४६ 
रुग्णाींस लाभ देण्यात आललेा आहे, तसेच २०१९ र् २०२० दरम्यान सदरील 
रुग्णालयाबाबत एकूण ४३ तक्रारी प्राप्पत झाल्या असनू ३९ तक्रारीींचे ननराकरण 
करण्यात आले असनू ४ तक्रारी ननराकरणाच्या प्रकक्रयेत आहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
 योिनेतील पॅकेिेसमध्ये समापर्ष् होणाऱ्या आिाराींसाठी पात्र 
लाभाथी रुग्णाींस योिनेंतगात पणूापणे नन:शलु्क उपचार अींगीकृत 
रुग्णालयाींमधून ददले िातात. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) र् (६) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 

----------------- 
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िामा रुग्णालयाच्या ननष्ट्िाळजीपणामुळे िोरोनाबाधधत  
गभचिती महहलेचा मतृ्यू र्ाल्याबाबत 

  

(४७) * ११९८७ श्री.सनुनल शशांदे, श्री.विलास पोतनीस : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
१०४२९ ला हदनाांि २३ डडसेंबर, २०२१ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत 
सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कोरोनाबागधत रुग्ण स्नहेा अशोक मोकाश ेया २८ र्र्ीय मदहलेचा ददनाींक 
१७ मे, २०२१ रोिी कामा रुग्णालयात र्दै्यकरय उपचारादरम्यान ददैुर्ी ममृय ू
झाल्याप्रकरणी कामा रूग्णालयाच्या प्रशासनामाफा त चौकशी करण्यात येत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणाचा चौकशी अहर्ाल शासनास प्राप्पत झाला आहे 
काय, अहर्ालाची सद्य:जस्थती काय आहे, 
(३) असल्यास, चौकशी अहर्ालातील सशफारसीींच्या अनरु्ींगाने सींबींगधत 
गभार्ती मदहलेच्या ममृयसू िबाबदार असलेल्या र्दै्यकरय अगधकाऱ्याींर्र 
कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशमत विलासराि देशमखु : (१) होय. 
(२) र् (३) चौकशी ससमतीचा अहर्ाल अद्याप प्राप्पत झालेला नसनू तो 
तामकाळ सादर करण्याबाबत आयकु्त, र्दै्यकरय सशक्षण याींना कळपर्ले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 

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

राज्यातील आहदिासी ि दगुचम भागातील आरोग्य  
यां्णा बळिट िरण्याबाबत 

  

(४८) * १२३३५ डॉ.प्रज्ञा साति, डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.अशभजजत िांजारी, 
श्री.राजेश राठोड : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील आददर्ासी र् दगुाम भागाींमध्ये अनेक दठकाणी प्राथसमक 
आरोग्य सपुर्धा उलब्ध नसनू माता-मलुाींर्र उपचार करण्यासाठी रुग्णालये 
नाहीत, डॉक््र, आरोग्य अगधकारी, नसा र् दाई अशी अनेक पदे ररक्त 
असल्याचे ददनाींक १९ िानेर्ारी, २०२१ रोिी र्ा मयासमुारास ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एकाजममक बालपर्कास योिनेतील अगधकाऱ् याींकड े दगुाम 
भागात प्रर्ासासाठी र्ाहने नसल्यामळेु बालममृयचूा प्रश्न कायम आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने मादहती र् आढार्ा घेर्नू राज्यातील 
आददर्ासी र् दगुाम भागात आरोग्य यींत्रणा बळक् करुन बालममृय-ू 
माताममृय ूरोखण्याबाबत कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१) राज्यातील आददर्ासी भागातील गार्ाींमध्ये २०५४ 
उपकें दे्र, ३७८ प्राथसमक आरोग्य कें दे्र, २८१ भरारी पथके तसेच ग्रामीण 
रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय र् जिल्हा रुग्णालय याद्र्ारे आददर्ासी 
भागातील लोकाींर्र, माता र् मलुाींर्र उपचार करण्यात येतात. 
नर्सींिीर्नी कायाक्षते्रामध्ये काही पदे ररक्त आहेत, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 

एकाजममक बालपर्कास सेर्ा योिना ही कें द्र परुस्कृत योिना असनू 
या योिनेसाठी प्राप्पत होणारा ननधी हा Sharing Pattern मध्ये प्राप्पत होत 
असतो. कें द्र शासनाच्या एकाजममक बाल सेर्ा योिना मधील अगधकाऱ्याींसाठी 
स्र्त:ची र्ाहने खरेदी करण्याचे धोरण २०१७-१८ पासनू बींद केलेले आहे. 
मयाऐर्िी र्ाहन भत्त्यासाठी प्रती प्रकल्प रुपये २०८००/- इतकर रक्कम प्राप्पत 
होत असत.े सन २०२१-२२ या पर्त्तीय र्र्ाात र्ाहन भाड े हे सर्ा जिल्हा 
कायाक्रम अगधकारी याींना ददलेले असनू मयाींनी प्रती प्रकल्प रुपये २०८००/- 
इतका ननधी पर्तरीत केलेला आहे. 

राज्यातील नर्सींिीर्नी कायाक्षेत्रातील बालममृय ू (० त े ५ र्र्)े च े
प्रमाण सन २०१९-२० च्या तलुनेने कमी आहे र् त ेकमी कमी होत आहे. 
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(३) आददर्ासी र् दगुाम भागात आरोग्य यींत्रणा बळक् करुन माता र् 
बालममृय ू कमी करण्याच्यादृष्ीन े आरोग्य पर्भागामाफा त खालील उपाययोिना 
करण्यात येतात. 

बाल आरोग्य सींबींधी योिना :- आिारी नर्िात बालकाींच्या 
उपचारासाठी पर्शरे् कक्ष (SNCU), नर्िात सशश ु जस्थरीकरण कक्ष 
(NBSU), ग्राम बालपर्कास कें द्र (VCDC), प्राथसमक आरोग्य कें द्र स्तरार्रील 
बाल उपचार कें द्र (CTC), पोर्ण पनुर्ासन कें द्र (NRC), Mother Absolute 
Affection र् राषरीय बाल स्र्ास्थ कायाक्रम 

माता आरोग्य सींबींधी योिना :- िननी सरुक्षा योिना, िननी सशश ु
सरुक्षा कायाक्रम, मानर् पर्कास कायाक्रम, प्रधानमींत्री मात ृ र्ींदना योिना र् 
प्रधानमींत्री सरुक्षक्षत मातमृर् असभयान नर्सींजिर्नी योिना (मातमृर् अनदुान 
योिना, भरारी पथक योिना, दाई बठैका योिना) 
 जिल्हा स्तरार्र सर्ा माता ममृय ूर् बालममृय ूयाींचे अन्र्ेर्ण करण्यात 
येत.े 
 एकाजममक बालपर्कास सरे्ा योिना अींतगात बालममृयचूे प्रमाण 
रोखण्यासाठी खालीलप्रमाणे उपाय योिना केल्या िातात. 

१) एकाजममक बालपर्कास सेर्ा योिनेंतगात ६ मदहने र् ३ र्र्ा 
र्योग्ातील बालकाींना, गरोदर, स्तनदा माताींना THR र् ३ त े ६ 
र्योग्ातील बालकाींना गरम तािा आहार देण्यात येतो. 

२) तसेच आददर्ासी प्रकल्पामध्ये अमतृ आहार योिना सरुु असनू हया 
योिनेंतगात गरोदर स्तनदा माताींना एक र्ळेचा चौरस आहार देण्यात 
येतो. 

३) तसेच अमतृ आहार योिनेंतगात ६ मदहने त े ६ र्र् े र्योग्ातील 
बालकाींना आठर्ड्यातनु ४ ददर्स अींडी र् शाकाहारी बालकाींना 
प्रनतददन २ केळी र् माींसाहारी बालकाींना १ अींडी देण्यात येतात. 

४) अमतृ आहार योिनेतींगात गरोदर, स्तनदा माता याींच्यासाठी प्रती 
लाभाथी एक र्ेळचा चौरस आहारासाठी खचा रुपये ३५/- र् ६ मदहने 
त े ६ र्र् े र्योग्ातील बालकाींना अींडी/केळी यासाठी प्रती लाभाथी 
ननयसमत आहारा व्यनतररक्त रुपये ६/- इतका अदा करण्यात येतो. 
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५) तसेच राज्यातील सॅम बालकाींसाठी ग्राम बालपर्कास कें द्र सरुु करण्यात 
आली आहेत. ग्राम बालपर्कास कें द्रामध्ये ३ र्ेळ चा अनतररक्त आहार 
र् आरोग्य पर्भागामाफा त और्धोपचार करण्यात येतात. 

६) राज्यात पोर्ण असभयान अींतगात अींगणर्ाडी कें द्रातील बालकाींचा, 
ककशोरर्यीन मलेु र् मदहलाींचा पोर्णाचा दिाा सधुारण्यासाठी र् 
कुपोर्णाच े प्रमाण कमी करण्यासाठी पर्पर्ध स्तरार्रुन ननरींतर 
सशक्षण र्धृ्दी दृष्ीकोन समदुाय आधारीत कायाक्रम, ररअल ्ाईम 
मॉनन्ररींग र् िन आींदोलन इमयादी उपक्रम राबपर्ण्यात येत आहेत. 

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

  
पिळी (ता.िाडा, जि.पालघि) प्राथमिक आिोग्य कें द्राच ेग्रािीण 

रुग्णालयात तसेच िाडा ग्रािीण रुग्णालयाच ेउप जिल्हा रुग्णालयात 
रुपाांति किण्याबाबत 

(४९) * १३०१७ श्री.विक्रम िाळे, श्री.शशशिाांत शश ांदे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.अमोल शमटिरी : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौ.परळी (ता.र्ाडा, जि.पालघर) येथील आददर्ासी भागातील प्राथसमक 
आरोग्य कें द्राचे ग्रामीण रुग्णालयात रुपाींतर करण्याचा ननणाय शासनाने गत 
दोन र्र्ाापरू्ी घेतल्याचे तसेच, र्ाडा येथील ग्रामीण रुग्णालयाचे शे्रणीर्धान 
करुन उपजिल्हा रुग्णालयात रुपाींतर करण्यास माहे माचा, २०२१ मध्ये मींिूरी 
ददली असल्याचे ददनाींक २८ डडसेंबर, २०२१ रोिी र्ा मयासमुारास ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन १९६० मध्ये मयारे्ळच्या लोकसींख्येच्या ननकर्ानसुार 
बाींधण्यात आलले्या ३० खा्ाींच ेर्ाडा येथील रुग्णालय रुग्णाींची र्ाढती सींख्या 
लक्षात घेता अपरेु पडत असनू तथेे दररोि ३०० त े ३५० बाहयरुग्णाींची 
तपासणी करण्यात येत असनू प्रमयेक मदहन्याला ८० त े ९० प्रसतुी होत 
असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपजिल्हा रुग्णालयासाठी पाच त ेसाडपेाच एकर िागा लागत 
असनू सध्या अडीच एकर िागा उपलब्ध असल्यामळेु नर्ीन िागेत रुग्णालय 
बाींधार् ेकर हे तोडून नर्ीन रूग्णालय बाींधारे् याचा ननणाय झालेला नसल्याच े
र्दै्यकरय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, र्ाडा याींचेकडून साींगण्यात आल्याच े
ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर दोन्ही रुग्णालयाींची िैसे थे जस्थती असल्याने आददर्ासी 
गोरगरीब िनतलेा आरोग्य सेरे्पासनू र्ींगचत रहारे् लागत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् मयानरु्ींगाने मौ.परळी येथील आददर्ासी भागातील 
प्राथसमक आरोग्य कें द्राच े ग्रामीण रुग्णालयात र् र्ाडा येथील ग्रामीण 
रुग्णालयाच े शे्रणीर्धान करुन उपजिल्हा रुग्णालयात रुपाींतर करण्याबाबत 
कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे :(१) हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
 ग्रामीण रुग्णालय, र्ाडा येथे सद्दजस्थतीत दररोि १७० त े १८० 
बाहयरुग्ण उपचार घेतात तसेच माससक ७० त े७५ प्रसतूी होत आहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
 ग्रामीण रुग्णालय, र्ाडा येथे १०० खा्ाींचे उपजिल्हा रुग्णालयाच े
बाींधकाम करण्यासाठी सार्ािननक बाींधकाम पर्भागाकडून अींदािपत्रक र् 
आराखड े प्राप्पत करुन घेण्याची कायार्ाही जिल्हा शल्य गचककमसक, पालघर 
याींचे स्तरार्र सरुु आहे. तसेच नर्ीन ५ एकर शासकरय िागा समळणेबाबत 
उपपर्भागीय अगधकारी, र्ाडा याींना पत्र देण्यात आलेले आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
 रुग्णालयात येणाऱ् या सर्ा रुग्णाींना उपलब्ध असलेल्या आरोग्य सपुर्धा 
परुपर्ण्यात येतात. 
(५) र् (६) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

----------------- 
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रायगड जजल््यातील शासिीय रूग्णालयाांमध्ये  
अजग्नशमन यां्णा बसविण्याबाबत  

  

(५०) * १२१६६ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील बहुसींख्य शासकरय रुग्णालयात शॉ ा् सकका ्मळेु आग 
लागण्याच्या घ्ना घडत असल्यामळेु रायगड जिल्हयातील जिल्हा 
रूग्णालयासह, उपजिल्हा रूग्णालय र् ग्रामीण रूग्णालयाींमध्ये सरुक्षेच्यादृष्ीने 
अजग्नशमन यींत्रणा बसपर्ण्यात येणार आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, कोरोना काळात पर्पर्ध दठकाणी रूग्णालयाींमध्ये आग 
लागण्याच्या अनेक दघुा् ना घडल्याने अनेक रूग्णाींना िीर् गमर्ार्ा लागला 
असनू सदर रुग्णालयाींत र्ीि उपकरणाींची ननगा र् देखभाल योग्यररतीने न 
राखल्याने आग लागण्याच्या घ्ना घडल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पर्द्यतु दोर्ाींमळेु होणारे अपघात ्ाळण्यासाठी रूग्णालयातील 
पर्द्यतु उपकरणाींची तपासणी र्ा दरुूस्ती करणे तसेच रूग्णालय इमारतीच े
फायर ऑडी् ननयसमतपणे सक्षम सींस्थेमाफा त करून अजग्नसरुक्षा प्रमाणणत 
करण्यात येणे इमयादी गोष्ीींची पतूाता रूग्णालयाींकडून करणे आर्श्यक आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने रायगड जिल्हयातील जिल्हा 
रूग्णालयासह, उप जिल्हा रूग्णालय र् ग्रामीण रूग्णालयाींमध्ये 
सरुक्षेच्यादृष्ीने अजग्नशमन यींत्रणा बसपर्ण्याबरोबरच रूग्णालयातील र्ीि 
परुर्ठा योग्य रहार्ा र् रूग्णालयात येणाऱ्या रूग्णाींच्या िीर्न सरुक्षेला 
सर्ाागधक प्राधान्य द्यार्े याबाबत कोणती उपाययोिना केली र्ा करण्यात 
येत आहे,  
(५) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.राजेश टोपे : (१), (२) र् (३) हे खरे आहे.  
(४) जिल्हा रुग्णालय, रायगड र् अगधपमयाखालील उपजिल्हा, ग्रामीण 
रुग्णालये यादठकाणी Fire Fighting, Fire Alarm, Sprinkler आणण 
P.S.A. System बसपर्ण्यासाठी सन २०२१-२०२२ या आगथाक र्र्ाात 
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सर्ासाधारण योिनेंतगात लखेाशीर्ा ४५१५०५९४ अींतगात जिल्हागधकारी, रायगड 
याींच्या ददनाींक ११/०७/२०२१ च्या प्रशासकरय मान्यता आदेशान्र्ये रुपये 
६,५०,७८,०००/- इतक्या रकमेस मान्यता देण्यात आलेली आहे. सार्ािननक 
बाींधकाम पर्भागामाफा त जिल्हा रुग्णालय, रायगड र् अगधनस्त 
रुग्णालयाींमध्ये अजग्नशमन यींत्रणा बसपर्ण्याची कायार्ाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

----------------- 
  
राज्यात िोरोना िाळात दोवही पालि गमािलेल्या अनाथ बालिाांना 

आधथचि मदत शमळणेबाबत 
  

(५१) * १२७४२ श्री.रणजजतशसांह मोहहत-ेपाटील : हदनाांि २३ डडसेंबर, २०२१ 
रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी 
क्रमाांि १० मधील प्रश्न क्रमाांि ९१०३ ला हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत 
सन्माननीय महहला ि बालवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) राज्यात कोरोनाच्या दोन्ही ला्ेत ज्या मलुाींनी दोन्ही पालक गमार्ले 
आहेत मया अनाथ बालकाींना शासनाकडून मया मलुाींच्या नारे् सींयकु्त खात े
उघडुन रुपये ५ लाख देण्यात येणार असनू सींबींगधत मलुाचे र्य २१ र्र्ा पणूा 
झाल्यानींतर मयाींना रुपये ५ लाखाच्या ठेर्ीर्रील व्याि र् मदु्दल देण्यात 
येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोरोना काळात दोन्ही पालक गमार्लेल्या १३ हिार 
बालकाींचा शोध घेर्नु मयाींना मदहन्याला रुपये २३७५ दरडोई मदत करण्याची 
घोर्णा करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बालसींगोपन योिनेंतगात जिल्हा बालपर्कास यींत्रणेच्या 
माध्यमातनू अनाथ बालकाींसाठी दर मदहना रुपये ११०० मदत करण्यात येत,े 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, १३ हिार अनाथ बालकाींचा बालसींगोपन ननधी अिुनही 
सींबींगधत बालकाींना समळालेला नसनू सदर ननधी पर्तरीत न करण्याची कारणे 
काय आहेत, 
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(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन चौकशीच्या अनरु्ींगाने 
अनाथ बालकाींचा शोध घेऊन मयाींना बालसींगोपन ननधी पर्तरीत करण्याबाबत 
कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 

माहे फेब्ररु्ारी, २०२२ पयतं कोपर्ड-१९ सींसगाामळेु दोन्ही पालक 
गमार्लेल्या बालकाींची एकूण सींख्या ७६९ इतकर आहे. शासन ननणाय ददनाींक 
१७/०६/२०२१ अन्र्ये दोन्ही पालक गमार्लेल्या बालकाींना बालसींगोपन 
योिनेचा लाभ अनजु्ञेय करण्यात आला आहे. या बालकाींना बालसींगोपन 
योिनेंतगात दर मदहन्याला रुपये ११००/- इतका लाभ देण्यात येत आहे. 
तसेच जिल्हास्तरीय कृती दलामाफा त एक आणण दोन्ही पालक गमार्लेल्या 
२५००७ बालकाींचा शोध घेण्यात आलेला आहे. या बालकाींना बालसींगोपन 
योिनेचा लाभ देण्याची कायार्ाही सरुु आहे.  
(३) होय हे खरे आहे,  
(४) बालसींगोपन योिनेसाठी सन २०२१-२२ करीता रुपये १९८०.०० लक्ष ननधी 
अथासींकल्पीत करण्यात आला होता.सदर सींपणूा ननधी ददनाींक १७/०६/२०२१ र् 
ददनाींक २२/१२/२०२१ रोिीच्या शासन ननणायान्र्ये पर्तरीत करण्यात आला 
आहे.  

कोरोनामळेु एक ककीं र्ा दोन पालक गमार्लेल्या बालकाींना न्याय हक्क 
समळर्नू देण्याकरीता र् मयाींचे यथायोग्य सींगोपन होण्याकरीता मदहला र् 
बालपर्कास पर्भागाच्या शासन ननणाय ददनाींक ०७/०५/२०२१ अन्र्ये प्रमयेक 
जिल्हयामध्ये जिल्हागधकारी याींच े अध्यक्षतखेाली ्ास्क फोसाची ननयकु्ती 
करण्यात आली आहे. सदर ्ास्क फोसा माफा त आतापयतं एक आणण दोन्ही 
पालक गमार्लेल्या २५००७ बालकाींचा शोध घेण्यात आला असनू अशा 
बालकाींना बाल सींगोपन योिनेचा लाभ देण्याबाबतचा ननणाय शासन 
स्तरार्रुन घेण्यात आला आहे. सदर लाभार्थयांच्या सींख्येमध्ये झालेल्या 
र्ाढीच्या अनरु्ींगाने रुपये ३१.८२ को्ी इतका अनतरीक्त ननधी परुर्णी 
मागणीद्र्ारे उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे. मयापकैर रुपये १८.९२ को्ी 
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ननधी ददनाींक ०४/०२/२०२२ रोिीच्या शासन ननणायान्र्ये पर्तरीत करण्यात 
आला आहे. सबब याप्रकरणी कोणमयाही प्रकारच्या चौकशीची आर्श्यकता 
नाही. 
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
(६) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

येरिडा (जज.पुणे) येथील प्रादेशशि मनोरुग्णालयातील  
िैदयिीय अधीक्षिाांिरील िारिाईबाबत 

  

(५२) * १२४८६ श्री.सरेुश धस : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) प्रादेसशक मनोरुग्णालय येरर्डा, पणेु येथील र्दै्यकरय अधीक्षक याींना 
ॲरॉसस्ी कायद्याअींतगात ददनाींक १५ डडसेंबर, २०१५ त ेददनाींक १९ डडसेंबर, 
२०१५ रोिीपयतं अ्क करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासकरय कमाचाऱ्याला सलग चार ददर्स अ्क झाल्यास 
शासकरय ननयमानसुार करण्यात येणारी कारर्ाई र्दैयकरय अधीक्षक याींच्यार्र 
करण्यात आली होती काय, अ्केच्या कालार्धीतील ददर्साींचे अदा करण्यात 
आलेले रे्तन र्सलू करण्यात आले आहे काय, शासकरय ननयमानसुार 
कारर्ाई करण्याबाबत शासनस्तरार्रुन आदेश ददलेले असतानाही र्दै्यकरय 
अधीक्षकाींर्र कारर्ाई न करण्याची सर्ासाधारण कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, आरोग्य सेर्ा, पणेु याींच्याकडून सींबींगधत र्दै्यकरय अधीक्षक र् 
र्दै्यकरय उपअधीक्षक याींच्यापर्रुध्द सशस्तभींगपर्र्यक कारर्ाईचा प्रस्तार् 
आरोग्य सेर्ा आयकु्तालयास प्राप्पत झाला आहे काय, प्राप्पत प्रस्तार्ानसुार 
आयकु्ताींकडून कोणती कारर्ाई करण्यात आली आहे, सदर प्रस्तार् शासनास 
सादर करण्यात आला आहे काय, प्रस्तार् शासनास पाठपर्ण्यात आला 
नसल्यास मयाची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन चौकशीच्या अनरु्ींगाने 
र्दैयकरय अधीक्षकार्र आणण मयाींनी केलेल्या गरैव्यर्हार र् मयाींच्या पर्रुध्द 
प्राप्पत होणाऱ्या इतर तक्रारीींची चौकशी न करणाऱ्या डॉ.सींिय देशमखु तसेच  
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इतर सींबींगधत अगधकाऱ्याींपर्रुध्द कोणती कारर्ाई केली तसेच मयाींची मेळघा् 
येथे बालरोगतज्ञ म्हणून बदली करण्याबाबत कोणती कायार्ाही केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.राजेश टोपे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अ्केच्या कालार्धीतील रे्तन र्सलु करण्याबाबत उपसींचालक, पणेु याींनी 
मयाींच्या ददनाींक २९/१२/२०२१ च्या पत्रान्र्ये अधीक्षक, प्रादेसशक मनोरुग्णालय, 
येरर्डा, पणेु याींना कळपर्ले आहे. तसेच शासन पत्र ददनाींक ३०/१२/२०२१ 
अन्र्ये सर्ा सींबींगधतापर्रुध्दचा पर्भागीय चौकशीचा प्रस्तार् मागपर्ला आहे. 
(३) र् (४) उपसींचालक, आरोग्य सेर्ा, पणेु मींडळ, पणेु याींनी मयाींच्या ददनाींक 
१५/०२/२०२२ च्या पत्रान्र्ये सशस्तभींगपर्र्यक कारर्ाई करण्याचा पर्भागीय 
चौकशीचा प्रस्तार् सींचालक, आरोग्य सेर्ा आयकु्तालयाकड ेसादर केला आहे. 
तथापप, सदर प्रस्तार् अद्याप शासनास प्राप्पत झालेला नाही. तर डॉ.असभिीत 
फडणीस, अधीक्षक, प्रादेसशक मनोरुग्णालय, येरर्डा, पणेु याींची र्दै्यकरय 
अधीक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, बारामती, जि.पणेु या पदार्र ददनाींक 
२१/०१/२०२२ च्या आदेशान्र्ये बदली करण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

परभणी जजल््यातील टािळी (िु.) ते शहापूर दरम्यानच्या  
रस्त्याच ेिाम ननिृष्ट्ट दजाचच ेर्ाल्याबाबत 

  

(५३) * १२०९५ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे : 
सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ्ाकळी (कु.) त ेशहापरू (ता.जि.परभणी) दरम्यानच्या गार्ाींना िोडणाऱ्या 
रस्मयाचे काम सहा मदहन् यापरू्ी मखु्यमींत्री ग्रामसडक योिनेंतगात तयार 
करण्यात आले असनू ननकृष् दिााच्या कामामळेु मया रस्मयाची दरुर्स्था 
झाली असनू सींबींगधत कीं त्रा्दार र् सननयींत्रण अगधकारी याींच्यापर्रुध्द कारर्ाई 
करण्याबाबतची तक्रार सामाजिक कायाकमयांनी ई-मेलद्र्ारे प्रधान सगचर्, 
सार्ािननक बाींधकाम पर्भाग याींच्याकड े माहे िानेर्ारी, २०२२ मध्ये र्ा 
मयादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर रस्मयाच्या कामाची र् मयाच्या दिााबाबत राज्यस्तरीय 
दक्षता पथकाकडून चौकशी करण्यात आली आहे काय, मयात काय आढळून 
आले र् चौकशीच्या अनरु्ींगाने सदर रस्मयाच े ननकृष् पध्दतीने काम 
करणाऱ्या कीं त्रा्दार र् सननयींत्रण अगधकाऱ्यापर्रुध्द कोणती कारर्ाई केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीफ : (१) तक्रार प्राप्पत झाली, हे खरे आहे. 
(२) र् (३) प्राप्पत तक्रारीच्या अनरु्ींगाने सदर रस्मयाच्या कामाची र्ररषठ राज्य 
गणुर्त्ता ननरीक्षक याींचेमाफा त पनु:श्च तपासणी आदेसशत करण्यात आली 
आहे.  

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

सािचजननि आरोग्य विभागाच्या गट “ि” ि गट “ड” च्या पद 
भरतीिरीता आयोजजत िेलेल्या परीक्षाांच्या पेपर फुटीबाबत 

  

(५४) * १२४३५ श्री.रवि ांद्र फाटि, श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, डॉ.पररणय फुिे, श्री.सरेुश धस, डॉ.रणजजत 
पाटील, श्री.सदाशशि खोत, श्री.प्रसाद लाड, श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.ननलय 
नाईि, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांजन 
डािखरे : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात आरोग्य पर्भागाच्या ग् “क” र् “ड” च्या ददनाींक २४ र्       
३१ ऑक््ोबर, २०२१ रोिी झालेल्या दोन्ही परीक्षाींच े पेपर फु्ल्याचे पोलीस 
पर्भागाने केलेल्या तपासणीत ननदशानास आले असनू सदर प्रश्नपत्रत्रका मुींबई 
आरोग्य सींचालनालयातील सहसींचालक याींनी लातरूमधील मखु्य प्रशासकरय 
अगधकारी याींना पाठपर्ल्याचे पोलीस तपासात ननषपन्न झाले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, आरोग्य पर्भागाच्या सहसींचालक र् इतर अगधकाऱ् याींसह 
पररक्षेची िबाबदारी असलेल्या न्यासा कम्यनुनकेशन या कीं पनीकडून 
राबपर्ण्यात आलेल्या परीक्षा आयोिनात गरै मागााचा अर्लींब केल्याने कीं पनी 
मालकापासनू त े आरोग्य पर्भागाच े अगधकारी र् इतराींर्र गनु्हे दाखल 
करण्यात आले असनू सायबर पोलीस पर्भाग, पणेु याींनी आतापयतं २८ 
आरोपीींना अ्क केली असनू या प्रकरणात प्रशासनातील आणखी ककती 
अगधकारी/कमाचारी याींचा समारे्श आहे, मयाींचेकडून प्रश्नपत्रत्रका फू् प्रकरणी 
ककती रुपयाींचा मदु्देमाल पकडण्यात आला आहे, 
(३) असल्यास, आरोग्य पर्भागाच्या ग् “क” र् “ड” पदासाठीच्या स्थगगत 
कराव्या लागणाऱ्या परीक्षा प्रकरणाची र् सेर्ा परुर्ठादार कीं पन्याींच े पॅनल 
तयार करण्यासाठी राबपर्लले्या ननपर्दा प्रकक्रयेची सीआयडी, सीबीआय ककीं र्ा 
ननर्तृ्त न्यायाधीशाींमाफा त चौकशी करार्ी अशी मागणी पर्धान पररर्देच े
पर्रोधी पक्ष नेत ेयाींनी मयाींच्या ददनाींक २९ सप्प े्ंबर, २०२१ रोिीच्या पत्रान्र्ये 
शासनास केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यात पर्पर्ध पर्भागाींच्या पररक्षाींमध्ये पेपर फु्ीची प्रकरणे 
र्ारींर्ार होत असल्याने अनेक पररक्षाथींचे भपर्तव्य धोक्यात येत असनू 
परीक्षा पध्दतीर्र प्रश्नगचन्ह ननमााण होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन चौकशीच्या अनरु्ींगाने 
आरोग्य पर्भागाच्या प्रश्नपत्रत्रका फोडणाऱ्या सींबींगधत दोर्ी अगधकाऱ्याींर्र 
कारर्ाई करण्याबाबत तसेच, झालेल्या दोन्ही परीक्षा रद्द करुन यापढुील 
होणाऱ् या पररक्षेत खबरदारी घेण्याबाबत कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१) (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे अशंत: खरे आहे. 
 सायबर पोलीस स्टेशन, परेु् यांनी ददलेल्या िादहतीनसुार गट   
पदाच्या प्रश्नपत्रिका ्ुटीप्रकरर्ी सायबर पोलीस स्टेशन परेु् शहर, परेु् येथ े
दाखल गनु्हा रजजस्टर न.ं५३/२०२१ िध्ये आरोग्य विभागात काि करर्ारे ०५ 
आरोपी, जजल्हा पररषद, बी  येथे मशक्षक म्हर्ून नोकरीस असलेला ०१ 
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आरोपी ि नौदल येथे खलाशी म्हर्ून नोकरीला असलेला ०१ किगचारी यांचा 
सिािेश आहे. अटक केलेल्या आरोपींक ून अद्यापपािेतो एकूर् २४ िोबाईल 
सचं, ०४  बेीट का ग, ०१ पॅनका ग, ०१  ीव्हीआर, ०५ हा गड स्क, १२ पेन 
ड्राईव्ह, ०१ लॅपटॉप, ०१ चारचाकी, रुपये ३३,८८०/- रोख असा िदु्देिाल जप्त 
करण्यात आला आहे.  
 तसेच गट क पदाच्या प्रश्नपत्रिका ्ुटीप्रकरर्ी सायबर पोलीस 
स्टेशन, परेु् शहर, परेु् येथे दाखल गनु्हा रजजस्टर न.ं६०/२०२१ िध्ये 
अद्यापपािेतो ०५ आरोपी अटक आहेत. त्यािध्ये खासगी व्यक्ती ०४ ि 
जजल्हा पररषद, बी  येथे मशक्षक म्हर्ून नोकरीस असलेला ०१ आरोपी यांचा 
सिािेश आहे. अटक केलेल्या आरोपींक ून ि साक्षीदारांक ून अद्यापपािेतो 
एकूर् १० िोबाईल, ३ पेन ड्राईव्ह, रुपये ८,८९०/- रूपये रोख, १ हा ग ड स्क, 
०१ नोंदिही असा िदु्देिाल जप्त करण्यात आला आहे. अद्याप तपास सरुू 
आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) होय, हे खरे आहे. 
(५) सायबर पोलीस ठारे्, परेु् शहर, परेु् यांचके ून सबंधंीतांना अटक करून 
पढुील पोलीस तपास सरुू आहे. 
 सदर दाखल गनु्हयात १) श्री.िहेश सत्यिान बोटले, प्रभारी 
सहसचंालक, आरोग्य सेिा (अतांत्रिक), िुबंई २) श्री.प्रशांत व्यकंटराि ब चगरे, 
िखु्य प्रशासकीय अचधकारी, लातरू ि ंळ, लातरू ३)  ॉ. सदंीप त्रिबंकराि 
जोगदं , िदै्यकीय अचधकारी, िनोरुग्र्ालय आंबेजोगाई, बी  ४) श्री.राजेंद्र 
पां ूरंग सानप, सहा. अधीक्षक, ग्रािीर् रुग्र्लय, भिू, जज.उस्िानाबाद     
५) श्री.शाि िहाद ूिस्के, चतथुगशे्रर्ी किगचारी, स्िी रुग्र्ालय, नेकनरू, बी  
यांना अटक करण्यात आलेली आहे. सायबर पोलीस स्टेशन परेु् शहर, परेु् 
यांचेक ून पढुील तपास सरुू आहे. विभागाने सबंचंधत अचधकारी ि किगचारी 
यांचेिर ननलबंनाची कारिाई केली आहे. तसेच आरोपींिर गनु्हा दाखल 
करण्यास विभागाने परिानगी ददलेली आहे. 
(६) कायगिाही सरुू आहे. 

 
----------------- 
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सािनेर (जज.नागपूर) येथील िोच्छी बॅरेज प्रिल्पाच ेबाांधिाम 
 ननिृष्ट्ट दजाचच ेर्ाल्याबाबत 

  

(५५) * १२३५९ श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सार्नेर (जि.नागपरू) येथे महमर्पणूा कोच्छी बॅरेि प्रकल्पाचे बाींधकाम 
सरुू असनू सदर बाींधकाम हे ननकृष् दिााचे झाले असल्याने मयाबाबत 
िलसींपदा पर्भागात कीं त्रा्दारापर्रुध्द तक्रारी दाखल केल्या आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, कोच्छी प्रकल्पाचे बाींधकाम १० र्र्ाापासनू सरुू असनू अद्याप 
पणूा न झाल्यामळेु जिल्हयातील र् जिल्हयाबाहेरील क्षते्रात पेयिल तथा 
सस ींचनाची समस्या ननमााण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् मयानरु्ींगाने सदर कोच्छी प्रकल्पाच्या ननकृष् 
बाींधकामाची गणुर्त्ता तपासनू कीं त्रा्दारापर्रुध्द दींडाममक कारर्ाई 
करण्याबाबत कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयांत पाटील : (१) नाही. 
 सदर बाींधकाम ननकृष् दिााच े झालेले नाही. सदर काम करत 
असताना रे्ळोरे्ळी िलसींपदा पर्भागाच्या अगधकारी र् गणुननयींत्रण यींत्रणेच े
अगधकारी याींनी बॅरेिला भे्ी ददलेल्या आहेत र् कामाची गणुर्त्ता र् पत याींचे 
सननयींत्रण करण्यात आले आहे. 
(२) हे खरे नाही.  
(३) नाही. 
 गणुननयींत्रण यींत्रणेचे अगधकारी याींच्या अहर्ालानसुार सदर कामाची 
गणुर्ता चाींगल्या दिााची असल्याने ठेकेदाराींर्र कठोर कारर्ाई र् दींडाममक 
कायार्ाही करण्याचा प्रश्न उद् भर्त नाही. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

----------------- 
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घाटिोपर (पजश्चम), मुांबई येथील नारायणनगर पररसरातील 
औद्योधगि िां पनीतील मतृ िामगािाांच्या नातेिाईिाांना आधथचि मदत 

देण्याबाबत 
  

(५६) * १२०२९ श्री.महादेि जानिर, डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय 
िामगार मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) घा्कोपर (पजश्चम), मुींबई येथील नारायणनगर पररसरातील औद्योगगक 
कीं पनीमध्ये इथेनॉल ्ाकरची साफसफाई करण्यासाठी उतरलेल्या तीन 
कामगाराींना अस्र्स्थ र्ा्ू लागल्याने मयाींना रािार्ाडी रुग्णालयात दाखल 
करण्यात आले असता मयापकैर एका कामगाराचा ममृय ूझाल्याची घ्ना माहे 
िानेर्ारी, २०२२ मध्ये र्ा मयादरम्यान घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् मयानरु्ींगाने मतृ कामगाराच्या नातरे्ाईकाींना र् 
िखमीींना आगथाक मदत देण्याबाबत कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.हसन मशु्रीफ :(१) मे.एस.के. डायस््फ्स ॲण्ड ऑरगॅननक केसमकल्स 
प्रा.सल., ६ कुलाा इींडस्रीयल इस््े्, एनएसएस रोड, नारायण नगर, घा्कोपर 
(प), मुींबई या कारखान्यात ददनाींक १०/०१/२०२२ रोिी ररॲक््रमध्ये 
स्र्च्छतचेे काम चाल ूअसताना,ररॲक््रमधील रसायनाींच्या सशल्लक र्ाफाींमळेु 
एका कामगाराचा गदुमरून ममृय ू झाला. सदर कामगारास र्ाचपर्ण्यास 
गेलेल्या अन्य दोन कामगाराींना श्र्सनाचा त्रास झाल्याने मयाींना रूग्णालयात 
दाखल करण्यात आले होत.े र्दै्यकरय उपचारानींतर मयाींना घरी सोडण्यात 
आले आहे. 
(२) सदर प्रकरणाची उप सींचालक, औद्योगगक सरुक्षा र् आरोग्य 
सींचालनालय, मुींबई याींचेकडून चौकशी करण्यात आली आहे. 
 चौकशीदरम्यान कारखान्यातील ररॲक््रमध्ये प्ररे्श करण्याआधी, 
ररॲक््रमध्ये आरोग्यास धोकादायक असलेले रसायन सशल्लक नसल्याची 
खात्री तज्ञ व्यक्तीींकडून लेखी स्र्रूपात प्राप्पत करून घेण्यात आलेली नव्हती 
असे ननदशानास आले आहे. तसेच ररॲक््रमध्ये प्ररे्श करण्याकरीता सेल्फ 
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त्रब्रददींग ॲप्रे्स न र्ापरल्याच ेर् ररॲक््रमध्ये प्ररे्श करण्याऱ्या कामगारास 
दोरी बाींधून मयाचे एक ्ोक ररॲक््रच्या बाहेर उभ्या असलेल्या कामगारास 
ददले गेले नसल्याचे आढळून आले आहे. 
 सदर कारखान्यातील मतृ कामगाराच्या र्ारसास नकुसान भरपाई 
देण्यासाठी कारखाना व्यर्स्थापनाकडून रुपये ११,८३,०२४/- इतक्या रकमचेा 
धनादेश आयकु्त, नकुसान भरपाई, मुींबई याींचे न्यायालयात िमा करण्यात 
आली असनू मतृ कामगाराच्या पमनीस रुपये १२,५०,०००/- इतकर रक्कम 
सानगु्रह अनदुान म्हणून देण्यात आलेली आहे. 
 तसेच, दघुा् नेत िखमी झालेल्या दोन कामगाराींचा र्दै्यकरय 
उपचाराचा खचा कारखाना व्यर्स्थापनाने केला असनू र्दै्यकरय उपचारानींतर 
दोन्ही कामगार ददनाींक ११/०१/२०२२ रोिी कारखान्यात कामार्र रूि ूझाल ेआहेत. 
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

----------------- 
  
एिाजत्मि जलननयोजन प्रिल्पाच्या प्रस्तािानुसार िैतरणा ते उां डोळ 

खोऱ्यात पाणी िळविणेबाबत 
  

(५७) * १२००१ श्री.अांबादास दानिे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १०६१४ ला 
हदनाांि २३ डडसेंबर, २०२१ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अधीक्षक असभयींता, गोदार्री मराठर्ाडा पा्बींधारे पर्कास महामींडळ, 
औरींगाबाद याींच्या पत्र क्रमाींक १०६७, ददनाींक ९ फेब्ररु्ारी, २०२१ रोिीच्या 
पत्रानसुार एकाजममक िलननयोिन प्रकल्पाचा (Integrated approach) 
प्रस्तार् मखु्य असभयींता, नदीिोड प्रकल्प समन्र्य कक्ष, नासशक याींचेकड े
प्राप्पत झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकल्पात नमदू केलेल्या समदु्र सपा्ी अथाात तलाींक ५६५ 
मी. त े ५६० मी. च े पाणी प्रर्ाही पध्दतीने बोगद्यातनू र्तैरणा त े उीं डोळ 
खोऱ्यात र्ळपर्णेबाबत शासनाने कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत 
आहे, 
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(३) असल्यास, एकाजममक िलननयोिन प्रकल्प हा िर व्यर्हाया ठरणार 
असेल तर इतर छो्े ३० प्रकल्प याींची उपयकु्ततबेद्दल शासनाने तज्ञाींची मत े
र् अहर्ाल पर्चारात घेतला आहे काय, 
(४) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयांत पाटील : (१) होय. 

तथापप, शासन ननणाय ददनाींक १०/१२/२०२० अन्र्ये नदीिोड प्रकल्प 
समन्र्य कक्षाची कायाकक्षा ठरर्नू ददलेली आहे. गोदार्री पा्बींधारे पर्कास 
महामींडळाच्या ददनाींक ०९/०२/२०२१ च्या पत्रान्र्ये मखु्य असभयींता (नदीिोड 
प्रकल्प समन्र्य), नासशक याींना पाठपर्ण्यात आलेल्या प्रस्तार्ाबाबत उपरोक्त 
कायाकक्षेप्रमाणे कायार्ाही होणे अपेक्षक्षत नसल्याचे मखु्य असभयींता (नदीिोड 
प्रकल्प समन्र्य), नासशक याींनी मयाींच्या ददनाींक ०५/०३/२०२१ च्या पत्रान्र्ये 
महामींडळास कळपर्लेले आहे.  
(२) कोणमयाही प्रस्तापर्त प्रकल्पास प्रथम मखु्य असभयींता, िलपर्ज्ञान र् 
धरण सरुक्षक्षतता, नासशक याींचेकडून पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र प्राप्पत करणे 
आर्श्यक आहे. सदर पाणी उपलब्धता प्राप्पत झाल्यानींतर प्रस्तापर्त 
प्रकल्पासाठी क्षेत्रत्रय स्तरार्र प्राथसमक अभ्यास करून मयास सक्षम स्तरार्र 
मान्यता घेऊन िर प्रकल्प ताींत्रत्रक र् आगथाकदृष ्या व्यर्हाया असेल तर 
मयाचा सपर्स्तर प्रकल्प अहर्ाल तयार करणे, तद्नींतर सदर सपर्स्तर प्रकल्प 
अहर्ालास राज्य ताींत्रत्रक सल्लागार ससमती याींची मान्यता घेणे, महाराषर 
िलसींपत्ती ननयमन प्रागधकरण अगधननयम २००५ कलम ११ (च) अींतगात 
महाराषर िलसींपत्ती ननयमन प्रागधकरणाची मान्यता प्राप्पत करणे या सर्ा 
बाबीींची क्षते्रत्रय/ महामींडळ स्तरार्र पतूाता झाल्यानींतर प्रस्तार् शासनास 
प्रशासकरय मान्यता प्रदान करणेसाठी प्राप्पत होतो. तदनींतर राज्याच्या 
आथोपायाची जस्थती र् मा.राज्यपाल महोदयाींचे ननदेश यानसुार शासन 
स्तरार्र प्रशासकरय मान्यता देण्यात येत.े 
 मयामळेु उपरोक्त बाबीींची क्षेत्रत्रय / महामींडळ स्तरार्रून पतूाता होऊन 
प्रशासकरय मान्यतसेाठी कोणताही प्रस्तार् शासनास प्राप्पत झाला नसल्याने 
र्तैरणा त ेउीं डोळ खोऱ्यात पाणी र्ळपर्णेबाबत शासनाने कायार्ाही करण्याचा 
प्रश्न उद् भर्त नाही.  
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(३) उपरोक्त प्रमाणे गोदार्री पा्बींधारे पर्कास महामींडळाकडून शासनास 
कोणताही प्रस्तार् प्राप्पत झाला नसल्याने प्रश्न उद् भर्त नाही. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 ----------------- 
  

राज्यातील शासिीय रुग्णालयातील फॉमाचशसस्ट (औषधननमाचता)  
याांच्या पदोवनतीबाबत 

  

(५८) * ११७९५ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय िदै्यिीय 
शशक्षण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील आरोग्य सशक्षण र् सींशोधन सींचालनालयाशी सींलग्न १८ 
शासकरय रुग्णालयातील फामााससस्् याींना सेर्ाज्येषठतनेसूार पदोन्नती 
नाकारण्यात येत असल्याची बाब माहे िानेर्ारी, २०२२ मध्ये र्ा मयादरम्यान 
ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गत १५ र्र्ांपासनू सेर्ाज्येषठतनेसूार नतसऱ् या शे्रणीतनू दसुऱ् या 
शे्रणीत ननयकु्ती केली िार्ी ही मागणी नाकारली िात असल्याने फामााससस्् 
ननर्धे मोच ेकाढत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महाराषर लोकसेर्ा आयोगामाफा त उमेदर्ाराींची ननयकु्ती 
करण्याऐर्िी शासकरय रुग्णालयातील दसुऱ् या शे्रणीतील फामााससस््साठी 
आर्श्यक पात्रता र् अनभुर् असलेल्या नतसऱ् या शे्रणीतील फामााससस््ची 
ननयकु्ती न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् मयानरु्ींगाने आरोग्य सशक्षण र् सींशोधन 
सींचालनालयाशी सींलग्न १८ शासकरय रुग्णालयातील नतसऱ् या शे्रणीतील 
फामााससस््ना दसुऱ् या शे्रणीत पदोन्नती देण्याबाबत कोणती कायार्ाही केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.अशमत विलासराि देशमखु : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
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(३) सेर्ाप्ररे्श ननयमानसुार और्धननमााता ग्-ब हे पद पदोन्नतीने भरण्याची 
तरतदू नाही. 
(४) र् (५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

नांदरुबार जजल््यातील डॉ.अब्दलु िलाम अमतृ आहार योजनेत 
गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 

  

(५९) * ११७७० श्री.सदाशशि खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर : सन्माननीय महहला 
ि बालवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नींदरुबार जिल्हयात डॉ.अब्दलु कलाम अमतृ आहार योिनेत मोठ्या 
प्रमाणात गरैव्यर्हार झाल्याचे माहे डडसेंबर, २०२० मध्ये र्ा मयादरम्यान 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अमतृ आहार योिनेद्र्ारे आददर्ासी भागातील गरोदर मदहला, 
स्तनदा माता र् तीन र्र्ाापयतंची बालके याींना पोर्ण आहार र्ेळेर्र 
समळण्यासाठी तीन पयााय सचूपर्ण्यात आले असताना हे तीनही पयााय न 
र्ापरता कुपोर्णासाठी सींरे्दनशील असलेल्या नींदरुबार जिल्हयात पणु्यातील 
एकाच ठेकेदाराला पोर्ण आहार परुर्ठा करण्यासाठी नेमण्यात आले, हे ही 
खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, सदर योिनेत रुपये १३ को्ीचा धान्य परुर्ठा करण्यात 
आल्याचे ननदशानास आले असनू अमतृ आहार योिनेमध्ये मोठ्या प्रमाणात 
गरैव्यर्हार झाला असनू मयाची चौकशी करुन दोर्ीींर्र कारर्ाई करण्याची 
मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधी, सींघ्ना र् सामाजिक कायाकत े याींनी 
शासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू मागणीच्या अनरु्ींगाने अमतृ आहार योिनेत झालेल्या 
गरैव्यर्हाराची चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले र् 
मयानरु्ींगाने सींबींगधत दोर्ीींर्र कारर्ाई करण्याबाबत कोणती कायार्ाही केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१) हे खरे नाही. 
 भारतरमन डॉ.ए.पी.िे.अद्बलु कलाम अमतृ आहार योिनेंतगात आहार 
परुर्ठ्याच्या अननयसमततबेाबत दै.ददव्य मराठी या दैननकात बातमी प्रससध्द 
झाली होती. सदर बातमीच्या अनरु्ींगाने आयकु्त, आददर्ासी पर्कास पर्भाग 
याींचे अध्यक्षतखेाली त्रत्रस्तरीय ससमती आददर्ासी पर्कास पर्भागाने गठीत 
केली होती. सदर ससमतीच्या चौकशी अहर्ालानसुार सदर प्रकरणात 
अननयसमतता झालेली नसल्याचे ददसनू येत.े 
(२) हे खरे नाही. 
 शासनाने ठरर्नू ददलेल्या तीन पयाायाींपकैर पयााय क्र.०२ गरम तािा 
आहार ऐर्िी अन्न घ्क एकत्रत्रत पॅके् करुन लाभार्थयांना आहार परुर्ठा 
केलेला आहे. आहार परुर्ठ्यासाठी राज्यस्तरार्रुन अथर्ा जिल्हास्तरार्रुन 
कोणतहेी परुर्ठा आदेश देण्यात आलेले नाही. परुर्ठा आदेश सींबींगधत 
अींगणर्ाडी सेपर्काींमाफा त “महार्ीर रेडसा” पणेु याींच्या स्थाननक शाखसे देण्यात 
आल्याचे ददसनू येत.े चौकशी अहर्ालानसुार सदर बाबतीत ससमतीस 
अननयसमतता झालेली ददसनू आलेली नाही. 
(३) र् (४) सदर प्रकरणी स्थाननक लोकप्रनतननधी सींघ्ना र् सामाजिक 
कायाकत ेयाींनी चौकशीची मागणी केली होती. मयानसूार आयकु्त, आददर्ासी 
पर्कास पर्भाग याींच े अध्यक्षतखेालील चौकशी ससमतीने ददलेल्या 
अहर्ालानसुार गरैव्यर्हार झालेला नाही. 
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही 

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

राज्याच्या वित्त विभागामाफच त िरण्यात आलेल्या खचाचच्या 
माहहतीबाबत 

  

(६०) * १२७३९ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, डॉ.पररणय 
फुिे, श्री.सरेुश धस, डॉ.रणजजत पाटील, श्री.सदाशशि खोत, श्री.प्रसाद लाड, 
श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.ननलय नाईि, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेशदादा पाटील, 
अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय उप मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) मा.पर्रोधी पक्ष नेता, पर्धान पररर्द याींनी अप्पपर मखु्य सगचर् (पर्त्त) 
याींना ददनाींक २९ डडसेंबर, २०२१ रोिी पर्त्त पर्भागामाफा त करण्यात आलले्या 
खचााबाबत पत्र ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने पत्राच्या अनरु्ींगाने कोणती कायार्ाही 
केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अजजत पिार : (१) र् (२) मा.पर्रोधी पक्षनेता, पर्धानपररर्द याींनी अपर 
मखु्य सगचर् (पर्त्त) याींना ददनाींक २९ डडसेंबर, २०२१ रोिी पाठपर्लेल्या पत्रास 
अनसुरून, अधा शासकरय पत्र क्रमाींक सींकरणा-२०२२/प्र.क्र.०८/अथा-३, ददनाींक 
०२/०२/२०२२ अन्र्ये मा.पर्रोधी पक्षनेता, पर्धानपररर्द याींना उत्तर 
पाठपर्ण्यात आलेले आहे.  
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही.  

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

अजुचनी मोरगाि (जज.गोंहदया) तालुक्यातील रब्बी हांगामाच्या धान 
वपिासाठी इहटयाडोह धरणाच ेपाणी देण्याबाबत 

  

(६१) * १२९८२ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.रामदास आांबटिर, डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात अिुानी मोरगार् (जि.गोंददया) तालकु्यातील रब्बी हींगामाच्या धान 
पपकासाठी इद्याडोह धरणाचे पाणी देण्यात यार् े या मागणीसाठी धरण 
पररसरातील धान उमपादक शतेकरी धरणाच्या गे्समोर साखळी उपोर्णाला 
बसले असल्याची बाब माहे िानेर्ारी, २०२२ मध्ये र्ा मयादरम्यान ननदशानास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अिुानी मोरगार् तालकु्यात गोठणगार् येथ ेधरण बाींधतरेे्ळी 
ज्या शतेकऱ्याींची हिारो हेक््र शतेी धरणामध्ये गलेी र् मयाींच े पनुर्ासन 
करण्यात आले त ेशतेकरीसदु्धा सस ींचनापासनू र्ींगचत आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन चौकशीच्या अनरु्ींगाने 
धरण पररसरातील शतेकऱ्याींना रब्बी हींगामाच्या धान पपकासाठी इद्याडोह 
धरणातनू पाणी देण्याबाबत कोणती उपाययोिना केली र्ा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयांत पाटील : (१) होय. 
 गोठणगाींर् शाखा कायाालयाचे अगधनस्त पाणी र्ापर सींस्थचे े
लाभधारक श्री रनतराम कारुराणे र् इतर हे इद्याडोह धरणाचे मखु्य गे् 
समोर ददनाींक ३१/१२/२०२१ त े ०४/०१/२०२२ पयतं साखळी उपोर्णास आणण 
ददनाींक ०५/०१/२०२२ त े ०७/०१/२०२२ पयतं आमरण उपोर्णाकरीता बसलेले 
होत.े 
(२) नाही. 

उन्हाळी हींगाम २०२१-२२ च्या सस ींचनाकरीता ददनाींक ३१/१०/२०२१ 
रोिी प्रकल्प स्तरीय पाणीर्ापर सींस्था याींचे समर्ेत झालेल्या सभेतील 
ठरार्ानसुार र् इद्याडोह धरणातील उपलब्ध पाणी साठ्यानसुार १०० ्क्के 
र्सलुीचे ननकर् ठेर्नू र् मयााददत िलसाठा असलेल्या सन २०१८-१९ मध्ये 
उन्हाळी हींगामातील ससींचन क्षेत्र र्गळून मयापढुील क्षेत्राला उन्हाळी हींगाम 
२०२१-२२ च्या सस ींचनाकरीता ६४०० हेक््र क्षेत्राला पाणीपरुर्ठा करण्याचे ननयोिन 

होत.े  
परींत ु अिुानी मोरगार् तालकु्यातील शाखा गोठणगार् अींतगात 

लाभधारकाींची (धरण पररसरातील शतेकरी) सस ींचनासाठी पाणी मागणीची 
तीव्रता लक्षात घेता ददनाींक ३१/१०/२०२१ च े सभेतील ठरार्ात ठरपर्ण्यात 
आलेल्या ६४०० हेक््र ननयोिन क्षेत्रात र्ाढ न करता ननयोजित क्षते्रातील 
थकरत पाणीर्ापर सींस्थाींचे क्षेत्र र्गळून र् १०० ्क्के र्सलुीचे ननकर् कायम 
ठेर्नू शाखा गोठणगार् अींतगात ३५० त े ४०० हेक््र क्षेत्राला पाणीपरुर्ठा 
करण्याचे ननयोिन करण्यात आले. मयानरु्ींगाने ननयोजित ४०० हेक््र क्षेत्राला 
सस ींचन करण्याचे मान्य झाल्याने उपोर्णकमयांनी उपोर्ण मागे घेतले. 
मयामळेु धरण पररसरातील शतेकरी सस ींचनापासनू र्ींगचत रादहलेले नाहीत. 
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 सदर ननयोजित क्षेत्रातील नर्ननतपरु र् बु् ाई या पनुर्ाससत गाींर्ाच्या 
सस ींचन क्षेत्राचासधु्दा उन्हाळी हींगाम सन २०२१-२२ मध्ये समार्ेश करण्यात 
आलेला आहे. मयामळेु धरणामध्ये शतेी गेली र् मयाींचे पनुार्सन करण्यात 
आल,े असे शतेकरी सस ींचनापासनू र्ींगचत रादहलेले नाहीत. 
(३) अधीक्षक असभयींता, भींडारा सस ींचन मींडळ भींडारा र् प्रकल्पाचे कायाकारी 
असभयींता, याींनी उपोर्ण दठकाणी भे् देर्नू उपोर्णकमयााना उपोर्ण मागे 
घेण्याबाबत मयाींना परार्तृ्त करण्याचे प्रयमन करण्यात आले.  

तथापप, धरण पररसरातील उपोर्णकत े शतेकऱ्याींच्या मागणीची 
तीव्रता लक्षात घेता ननयोजित क्षेत्रातील थकरत पाणीर्ापर सींस्थाींचे क्षेत्र 
र्गळून इतर क्षेत्राला पाणीपरुर्ठा करणे शक्य असल्याने ४०० हेक््र सस ींचन 
क्षेत्राला पाणीपरुर्ठा करण्याचे आश्र्ासन ददलेने उपोर्णकत े याींनी उपोर्ण 
मागे घेतले. ददनाींक १६/०१/२०२२ पासनू मखु्य कालव्यातनू पाणी सोडण्यात 
आले आहे. सद्य:जस्थतीत ससींचन सरुळीत सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

तारासािांगा (ता.आष्ट्टी, जज.िधाच) गािाजिळील बांधाऱ्याच्या बॅििॉटरमूळे  
शतेिऱ् याांच ेनुिसान होत असल्याबाबत 

  

(६२) * १३००९ श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय मदृ ि जलसांधारण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तारासार्ींगा (ता.आष्ी, जि.र्धाा) गार्ािर्ळील पा्बींधारे पर्भागाने 
नाल्यार्र बींधारा बाींधल्याने मयातील बॅकर्ॉ्रिळेू शतेकऱ् याींच्या शतेात पाणी 
सशरत असनू पररसरातील शतेकऱ् याींच े नकुसान होत असल्याचे ददनाींक      
१० िानेर्ारी, २०२२ रोिी र्ा मयासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय,  
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी सींबींगधत शतेकऱ् याींनी पा्बींधारे पर्भागाकड े
तक्रार दाखल करून कोणतीही कायार्ाही झाली नाही, हे ही खरे आहे काय,  
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् मयानरु्ींगाने बॅकर्ॉ्रसाठी पयाायी व्यर्स्था 
करण्याबाबत र् तारासार्ींगा गार्ातील शतेकऱ्याींना नकुसान भरपाई 
समळण्याबाबत कोणती उपाययोिना केली र्ा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.शांिरराि गडाख : (१) हे अशंत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 या विभागाक  ेअशी तिार प्राप्त झालेली नाही. 
(३) सदर बधंाऱ्याची ददनांक २७/०२/२०२२ रोजी पाहर्ी करण्यात आली असनू 
त्यानसुार बधंाऱ्यात गाळ जिा होत असल्यािळेु सभंाव्य नकुसान 
टाळण्यासाठी बधंाऱ्यास २ िी * ०.५ िी. आकाराच ेOpening करण्यात आले 
आहे. सदर नाला ज्या नदीला मिळतो त्या नदीिर को.प. बधंाऱ्यािध्ये ्ळ्या 
टाकल्यानतंर त्याचे बॅकिॉटर मसिेंट बधंाऱ्याच्या िागे येत असल्याचे 
ननदशगनास आले आहे. त्यानषुगंाने बॅकिॉटरसाठी पयागयी व्यिस्था करण्याच े
तसेच बधंाऱ्याच्या जिळ ३० िी. भागाचे खोलीकरर् करण्याचे ननयोजन आहे. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

  

राज्यातील लोििलािांताांना आधथचि मदत शमळणेबाबत 
  

(६३) * १२५०९ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, 
डॉ.पररणय फुिे, डॉ.रणजजत पाटील, श्री.सनुनल शशांदे, श्री.विलास पोतनीस : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १०५०३ ला हदनाांि २३ डडसेंबर, २०२१ रोजी हदलले्या 
उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय साांस् िृनति िायच मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कोरोना काळामध्ये साींस्कृनतक कायाक्रमाींर्र आलेल्या बींदीमळेु 
लोककलाकार आगथाक अडचणीत सापडले असल्यामळेु मयाींच्यासाठी शासनाने 
कोरोना सींदभाातील िनिागतृी आणण कलार्ींताींना एकरकमी अथासहाय्य या 
योिना िाहीर केल्या, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, नतसऱ् या ला्ेच्या पाश्र्ाभमूीर्र ही आगथाक मदत प्रलींत्रबत 
राहण्याची सभती लोककलाकाराींनी व्यक्त केली असनू याद्या देऊनही मदत न 
समळाल्याच्या तक्रारीनींतर साींस्कृनतक काया पर्भागाने जिल्हागधकाऱ् याींकडून 
याद्या आल्या नसल्याने ही मदत प्रलींत्रबत रादहल्याचे स्पष् केले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू लोककलार्ींताींच्या याद्या अद्यापही सादर न करण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन चौकशीच्या अनरु्ींगाने 
सदर लोककलार्ींताींच्या याद्या सादर करून मयाींना आगथाक मदत देण्याबाबत 
कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.अशमत विलासराि देशमखु : (१) होय, हे खरे आहे. 
 अ) राज्यातील कोपर्ड-१९ चा र्ाढता सींसगा रोखण्यासाठी घ्यार्याची 
खबरदारी र् मयाअनरु्ींगाने करण्यात येणारे लसीकरण याबाबत प्रमयेक 
जिल्हयात प्रयोगाममक कलेच्या क्षेत्रातील कलार्ींताद्र्ारे िाणीर् िागतृी करणे 
यासाठी एकूण रुपये ३.०० को्ी इतक्या ननधीस ददनाींक ८ ऑक््ोबर, २०२१ 
च्या शासन ननणायान्र्ये मान्यता ददली आहे. 
 ब) कोरोनाच्या पाश्र्ाभमूीर्र प्रयोगाममक कलेच्या प्रकारातील 
कलाकार, कलासमहु याींना एकरकमी अथासहाय्य देण्याबाबतचा शासन ननणाय 
ददनाींक ३ नोव्हेंबर, २०२१ रोिी ननगासमत करण्यात आला आहे. मयानसुार 
राज्यातील ५६००० कलाकाराींना प्रमयेकर एकरकमी रुपये ५,०००/- प्रमाणे रुपये 
२८.०० को्ी र् ८४७ लोककला पथकाींना रुपये ६.०० को्ी र् मयाींच्या ननर्ड 
प्रकक्रयेसींदभाातील प्रशासकरय खचा यासाठी रुपये १.०० को्ी असे एकूण रुपये 
३५.०० को्ी एकरकमी अथासहाय्य करण्याचा ननणाय घेण्यात आला आहे. 
(२), (३) र् ४) शासन ननणाय ददनाींक ३ नोव्हेंबर, २०२१ अन्र्ये घेण्यात 
आलेल्या ननणायानसुार, सींबींगधत जिल्हागधकारी याींच्या अध्यक्षतखेाली ननर्ड 
ससमती गठीत करार्याची असनू ३२ जिल्हयाींनी कोपर्ड एकल अथासहाय्य  
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योिनेचा लाभ कलाकाराींना देण्यासाठी िादहरात प्रकासशत करुन कलाकाराींचे 
अिा मागपर्ले आहेत. तदनरु्ींगाने पात्र कलाकार ननर्डीची कायार्ाही सरुु आहे. 
तसेच समहु लोककलापथकाचे, मालक, ननमाात ेयाींना एकरकमी कोपर्ड पर्शरे् 
अनदुान पॅकेि अींतगात लाभ समळण्यासाठी सींचालक, साींस्कृनतक काया 
सींचालनालय, मुींबई याींच्याकड ेप्राप्पत अिांची छाननी प्रकक्रया पणूा झाली असनू 
पढुील कायार्ाही सरुु आहे.  
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

शमरज (जज.साांगली) येथील शासकीय रुग्णालयास सोयी-सुविधा 
 उपलब्ध करुन देण्याबाबत 

  

(६४) * ११८९९ श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.सदाशशि खोत : सन्माननीय 
िदै्यिीय शशक्षण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) समरि (जि.साींगली) तालकु्यातील ससजव्हल रुग्णालयात ददर्सेंददर्स रुग्ण 
र्ाढत असनू रुग्णालयातील अपरुी िागा, अपऱु्या सोई-सपुर्धा र् डॉक््र 
याींच्या ररक्त पदाींमळेु रुग्णाींचे हाल होत असल्याच े माहे िानेर्ारी, २०२२ 
मध्ये र्ा मयादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन चौकशीच्या अनरु्ींगाने 
समरि तालकु्यातील ससजव्हल रुग् णालयातील रुग्णाींचे होणारे हाल 
थाींबपर्ण्याबाबत र् रुग्णाींना योग्यररमया उपचार समळण्याबाबत कोणती 
उपाययोिना केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशमत विलासराि देशमखु : (१) हे खरे नाही. 
(२) र् (३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 

----------------- 
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नागपूर येथील शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रूग्णालय तसेच 
सुपर स्पेशाशलटी हॉस्पीटल येथील अद्ययाित यां् सामग्री  

खरेदीच्या ननधी िापिाबाबत  
  

(६५) * १३०६८ श्री.अशभजजत िांजारी, श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय 
िदै्यिीय शशक्षण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू येथील शासकरय र्दै्यकरय महापर्द्यालय र् रूग्णालय (मेडड कल) 
र् सपुर स्पेशासल्ी हॉस्पी्ल येथील अद्ययार्त यींत्र सामग्री खरेदीकरीता 
ननधी प्राप्पत होर्नूही रूग्णालयाव्दारे खरेदी प्रकक्रया न राबपर्ल्याने हाफककनला 
रुपये ३२ को्ी ननधी परत करण्यात आल्याच े ददनाींक २१ िानेर्ारी, २०२२ 
रोिी र्ा मयासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर महापर्द्यालय र् रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी असलेल्या 
काही मसशन्स बींद तर काही र्ापरापर्ना पडून असल्याने रुग्णालयात 
उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णाींना अनेक अडचणीींचा सामना करार्ा लागत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन चौकशीच्या अनरु्ींगाने 
नागपरू येथील शासकरय र्दै्यकरय महापर्द्यालय र् रूग्णालय (मेडड कल) र् 
सपुर स्पेशासल्ी हॉस्पी्ल अद्ययार्त यींत्र सामग्री खरेदीकरीता प्राप्पत 
ननधीचा योग्य र्ापर न करणाऱ्या अगधकाऱ् याींर्र कारर्ाई करुन बींद असलेल्या 
तसेच र्ापरापर्ना पडून असलेल्या मसशनचा र्ापर करण्याबाबत कोणती 
कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.अशमत विलासराि देशमखु : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 

----------------- 
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राज्यात आरोग्य यां्णा ि शासिीय यां्णा िोरोना रुग्णाांिर उपचार 
िरण्यासाठी िें हद्रत र्ाल्या असल्याने अवय आजाराांच्या रुग्णाांिर 

पररणाम होत असल्याबाबत 
  

(६६) * १२३४७ डॉ.रणजजत पाटील : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात आरोग्य यींत्रणा र् शासकरय यींत्रणा कोरोना रुग्णाींर्र उपचार 
करण्यासाठी कें दद्रत झाल्या असल्याने मयाचा अन्य आिाराींच्या रुग्णाींर्र 
पररणाम होत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये र्ा मयादरम्यान ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, आददर्ासी पाड्यातील गभार्ती मदहलाींच्या आरोग्य समस्याींर्र 
तसेच प्रसतुीच्या रे्ळी गरोदर जस्त्र याींना रुग्णर्ादहका समळर्नू देण्यासाठी 
पररचारीका र् आशा सपेर्काींना र्ेळ समळत नसल्याने गेल्या दोन मदहन्यात 
राज्यातील ११०५ माताींचे र् अभाकाींच ेममृय ूझाल ेआहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने राज्यातील अन्य आिाराींच्या रुग्णाींर्र उपचार करण्यासाठी तसेच 
आददर्ासी भागातील गभार्ती मदहलाींच्या आरोग्य समस्याींर्र उपाययोिना 
करण्याबाबत कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१) हे खरे नाही. 
 कोपर्ड पॅन्डसेमकच्या काळात आरोग्य पर्भागातील मनषुयबळ कोपर्ड 
प्रनतबींध र् ननयींत्रण उपाययोिनामध्ये गुींतले

े़ असले तरी इतर आिाराींच े
सरे्क्षणही सरुु आहे. िलिन्य आिार, कक्किन्य आिार आणण इतर 
साथरोग आिारापर्र्यक प्रनतबींध र् ननयींत्रण उपाययोिना राबपर्ण्यात येत 
आहेत. 
(२) अींशत: हे खरे आहे. 
 गभार्ती मदहलाींना बाळींतपणासाठी १०२ र् १०८ क्रमाींकाच्या 
आपतकालीन हेल्पलाईनव्दारे रुग्णर्ाहीका सेर्ा देण्यात येत आहे. 
एचएमआयएस च्या अहर्ालानसुार राज्यात डडसेंबर २०२१ या मदहन्यात १०१ 
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माता ममृय ूर् िानेर्ारी मदहन्यात ९२ माता ममृय ूझाल्याची नोंद आहे. तसेच 
राज्यात डडसेंबर, २०२१ या मदहन्यात १३३६ र् िानेर्ारी मदहन्यात ११६६ 
अभाक ममृय ूपर्पर्ध कारणाींमळेु झाल्याची नोंद आहे.  
(३) सार्ािननक आरोग्य पर्भागामाफा त माता आरोग्य सींबींधी योिना 
गरोदरपणातील सींपणूा तपासणी र् उपचार, सींस्थाींममक प्रसतूी, िननी सशश ु
सरुक्षा कायाक्रम, िननी सरुक्षा योिना, प्रधानमींत्री मातमृर् र्ींदना योिना, 
कोपर्ड काळात र् मयानींतर माता बाल सींगोपन सेर्ा सरुु ठेर्णेकरीता 
उपाययोिना सचुपर्णेकरीता शासनाने सींचालक, आरोग्य सेर्ा याींच्या 
अध्यक्षतखेाली नर्िात बालरोग तज्ञ र् स्त्रीरोग तज्ञाींची ससमती स्थापन 
केली असनू या ससमतीच्या सशफारशीनसुार अनतररक्त उपाययोिना 
राबपर्ण्यात येतील. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 

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

मराठिाडा विभागातील जजल््याांमध्ये ऑजक्सजन प्लँट उभारण्याबाबत 
तसेच बीड जजल््यातील प्रलांबबत असलेल्या ऑजक्सजन ननशमचती 

प्रिल्पाच ेिाम पूणच िरण्याबाबत 
 (६७) * १२४८५ डॉ.प्रज्ञा साति, डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.अशभजजत िांजारी, 
श्री.राजेश राठोड, श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात मराठर्ाडा पर्भागामध्ये कोरोना र् ओमायक्रॉनचा प्रादभुाार् 
झपाट्याने र्ाढत असनू नतसऱ्या ला्ेच्या पाश्र्ाभमूीर्र अनेक जिल्हयातील 
ऑजक्सिन ननसमाती प्रकल्पाचे काम प्रलींत्रबत असल्याची बाब ददनाींक         
१ िानेर्ारी, २०२२ रोिी र्ा मयासमुारास ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, आष्ी, बीड, अींबेिोगाई, परळी र् मािलगार् (जि.बीड) येथील 
ऑजक्सिन ननसमाती प्रकल्प अद्याप कायााजन्र्त झाल ेनाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, मराठर्ाड्यातील जिल्हयाींमध्ये हरे्तनू तयार होणाऱ्या 
ऑजक्सिनचे ३६ र् सलजक्र्ड मेडडकल ऑजक्सिनचे २२ प्पलँ् उभारणीचे काम 
अद्याप बाकर आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कोरोना र् ओमायक्रॉन रुग्णाींची र्ाढती सींख्या लक्षात घेता 
भपर्षयात रुग्णाींना ऑजक्सिनची आर्श्यकता भासल्यास ऑजक्सिन अभार्ी 
अनेक अडचणीींना सामोरे िार्े लागणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् मयानरु्ींगाने मराठर्ाडा पर्भागातील जिल्हयाींमध्ये 
ऑजक्सिन प्पलँ् उभारण्याबाबत तसेच बीड जिल्हयातील प्रलींत्रबत असलेल्या 
ऑजक्सिन ननसमाती प्रकल्पाचे काम पणूा करण्याबाबत कोणती कायार्ाही केली 
र्ा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.राजेश टोपे : (१) हे खरे नाही. 

मराठर्ाड्यात ननयोजित केलेल्या १०४ ऑजक्सिन ननसमात 
प्रकल्पाींपकैर ८५ प्रकल्प कायााजन्र्त झालेले आहेत र् उर्ाररत १९ प्रकल्पाींच े
काम सरुू आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 बीड जिल्हयातील आष्ी, बीड,आींबेिोगाई, परळी र् मािलगाींर् 
येथील ऑजक्सिन ननसमाती प्रकल्प कायााजन्र्त आहेत. 
(३) र् (४) मराठर्ाड्यामध्ये १९ ऑजक्सिन ननसमाती प्रकल्प र् २२ सलजक्र्ड 
मेडडकल ऑजक्सिन प्रकल्प उभारण्याचे काम सरुु असनू त े ददनाींक 
३१/०३/२०२२ पयतं पणूा होणे अपेक्षक्षत आहे. 
 नतसऱ्या ला्ेमधील रुग्णसींख्येच्या अनरु्ींगाने ऑजक्सिनची पतूाता 
करण्यात आली आहे. 
(५) र् (६) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 

----------------- 
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खडी (ता.शहापूर, जज.ठाणे) येथील अांगणिाडी इमारतीची  
दरुिस्था र्ाल्याबाबत 

  

(६८) * १३०२४ श्री.विक्रम िाळे, श्री.शशशिाांत शश ांदे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.अमोल शमटिरी : सन्माननीय महहला ि बालवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मौ.खडी (ता.शहापरू, जि.ठाणे) येथ े कें द्र शासनाच्या केरळ पॅ्ना 
योिनेतनू लाखो रुपये खचा करुन अींगणर्ाडीची इमारत बाींधून पणूा करण्यात 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर इमारतीचा र्ापर न झाल्यामळेु नतची दरुर्स्था होऊन 
मयार्र गर्त र्ाढून सभींती र् स्लॅब णखळणखळीत झाल्याने एक भाग 
कोसळल्याची घ्ना घडल्याचे तसेच तथेे दारुड े र् गदुाले येत असल्याच े
ददनाींक १७ नोव्हेंबर, २०२१ रोिी र्ा मयासमुारास ननदशानास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जिल्हापररर्देने परर्ानगी ददल्यानींतर अींगणर्ाडीची इमारत 
पाडण्यासींदभाात आर्श्यक ती प्रकक्रया सरुु असनू खडी ग्रामपींचायतीला आगथाक 
उमपन्न समळेल याचा पर्चार करुन नर्ीन इमारत बाींधण्यासाठी प्रयमन 
करण्यात येतील असे प्रशासक खडी ग्रामपींचायत याींनी साींगगतले असल्याचेही 
ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर अींगणर्ाडी इमारतीचा र्ापर न करण्याची कारणे काय 
आहेत, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन चौकशीच्या अनरु्ींगाने 
कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१), (२) र् (३) हे खरे नाही. 
(४), (५) र् (६) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 

----------------- 
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खानाि (ता.पनिेल, जज.रायगड) ग्रामपांचायतीच ेसरपांच याांच्या 
गैरव्यिहािाची चौकशी किण्याबाबत 

  

(६९) * १३१२३ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खानार् (ता.पनर्ेल, जि.रायगड) ग्रामपींचायतीचे सरपींच याींनी सन २०१९-
२०२० मध्ये राषरीय ग्राम स्र्राज्य असभयानाींतगात खानार् ग्रामपींचायत 
कायाालयाचे कोणतहेी बाींधकाम र् दरुूस्तीच ेकाम न करता रुपये ३,९९,०००/- 
इतक्या ननधीचा गरैव्यर्हार केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर दरुूस्तीचे काम हे ग्रामपींचायतस्तरार्र झाल्याचे दाखर्नू 
सदर कामाचा ननधी हा खानार् ग्रामपींचायतीकड ेददनाींक ३१ माचा, २०२१ रोिी 
र्ा मयासमुारास ग्पर्कास अगधकारी, पींचायत ससमती, पनर्ेल याींनी र्गा 
केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरचे काम हे मिीतील ठेकेदारामाफा त केल्याचे दाखर्नू 
कामाची खो्ी देयके सादर करून सरपींच याींनी गरैव्यर्हार केला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन चौकशीच्या अनरु्ींगाने 
सींबींगधत दोर्ीींर्र कारर्ाई करण्याबाबत कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीफ : (१) ग्रामपींचायत कायाालयाने दरुुस्तीचे काम केले आहे. 
मात्र अींदािपत्रकाव्यनतररक्त काही बाबीींर्र खचा केल्याचे ददसनू येत.े 
(२) सदर कामाकरीता खानार् ग्रामपींचायतीकड े ददनाींक ३१/०३/२०२० रोिी 
ननधी र्गा करण्यात आला होता. 
(३) र् (४) सदरचे काम मिीतील ठेकेदारामाफा त केल्याचे दाखर्नू कामाची 
खो्ी देयके सादर करुन सरपींच याींनी गरैव्यर्हार केला आहे हे खरे नाही. 
तथापप, या कामामध्ये झालले्या पर्त्तीय अननयसमततचे्या अनरु्ींगाने कायाकारी  
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असभयींता (बाींधकाम), रायगड जिल्हा पररर्द, असलबाग र् ग् पर्कास 
अगधकारी, पींचाय त ससमती, असलबाग याींची स्र्तींत्र चौकशी ससमती नेमण्यात 
आली आहे. ससमतीच्या अहर्ालानसुार कायार्ाही करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 ----------------- 
  

डाहे (ता.िाडा, जज.पालघर) प्रिल्पाच ेिाम पूणच िरण्याबाबत 
  

(७०) * १२३९९ श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय मदृ ि जलसांधारण मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) डाहे (ता.र्ाडा, जि.पालघर) येथील शतेकऱ्याींच्या कोरडर्ाहू शतेिसमनीला 
बारमाही पाणी उपलब्ध व्हार्े यासाठी माती बींधाऱ्याचे (प्रकल्पाचे) काम हाती 
घेण्यात आले असनू अद्याप प्रकल्पाचे काम झाले नसल्याचे माहे डडसेंबर, 
२०२१ मध्ये र्ा मयादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू प्रकल्पाचे काम पणूा करण्यासाठी स्थाननक 
लोकप्रनतननधी र् सदर गार्ातील शतेकऱ्याींनी मा.िलसींपदा मींत्री याींचेकड ेलखेी 
ननरे्दनाद्र्ारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन डाहे प्रकल्पाचे काम 
पणूा करण्याबाबत कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.शांिरराि गडाख : (१) र् (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सदर योिना पालघर जिल्हयातील र्ाडा तालकु्यातील असनू मयास 
िलसींपदा पर्भागाकडून ददनाींक ३१/१०/१९७७ रोिी रुपये २१,१३,९६९/- इतक्या 
रक्कमेस प्रशासकरय मान्यता समळालेली असनू, कामपप्रमयथा रुपये 
१८,७९,२९८/- र् अनरु्ाींगगक खचा रुपये २,३४,६७१/- इतका आहे. सदर योिना 
िलसींपदा पर्भागाकडून िलसींधारण पर्भागाकड े सन १९९४ ला हस्ताींतररत 
झालेली आहे. िलसींधारण पर्भागाकड े हस्ताींतररत होण्यापरू्ी र्न कायदा 
१९८० लाग ूझाल्यामळेु सदर योिनेच ेकाम बींद आहे. सदर योिनेच ेधरणाचे 
३५ % काम पणूा करण्यात आलेले आहे. 
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 या योिनेर्र २४.६८ लक्ष इतका खचा झाला आहे. या योिनेसाठी 
जिल्हागधकारी, बीड याींच्या ददनाींक १२/०५/१९९७ च्या आदेशानसुार र्न िमीन 
७१.७३ हेक््र प्राप्पत झाललेी आहे. परींत ु उपपर्भागीय र्न अगधकारी, बीड 
याींनी मयातील १२.१० हेक््र िसमनीर्र अनतक्रमण झाल्याचे ननदशानास 
आणून ददले आहे. उर्ाररत १२.१० हेक््र पयाायी र्नेत्तर िमीन महसलू 
खामयाकडून र्नखामयाकड ेताब्यात घेण्याचे काम चाल ूआहे. 

तसेच सधुारीत अींदािपत्रक तयार करण्यापरू्ी माती धरणाचे सींकल्पन 
प्राप्पत करून घेण्यासाठी मखु्य असभयींता, मध्यर्ती सींकल्पगचत्र सींघ्ना, 
नासशक याींना मातीधरण का्छेद र् साींडर्ा सींकल्पन प्रस्तार् सादर केलेला 
आहे. मयाींच्याकडून सींकल्पन प्राप्पत झाल्यार्र, या योिनेस सधुारीत 
प्रशासकरय मान्यता घेर्नू योिनेचे काम ननधीच्या उपलब्धतनेसुार पणूा 
करण्यात येईल  
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही.  

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

कफनले शमल (ता.अचलपूर, जज.अमरािती) येथील िामगाराांचा  
थिीत पगार देण्याबाबत 

  

(७१) * १२३६२ श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : सन्माननीय िामगार मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कफनले समल (ता.अचलपरू, जि.अमरार्ती) दोन र्र्ाापरू्ी बींद झाली 
असल्याने तथेील कामगाराींनी आींदोलन सरुू केले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गत १७-१८ मदहन्यापासनू या कामगाराींना अधाा पगार ददला 
िात होता उर्ाररत अधाा पगार रेल्र्े पर्भागाने मयाींचेकड ेथकरत असलेले रुपये 
१२९ को्ी ददल्यानींतर ददला िाईल असे लेखी आश्र्ासन ददले होते, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रेल्र्े पर्भागाने रुपये १२९ को्ी ददल्यानींतरही कामगाराींना 
थकरत पगार ददला गेला नसल्यामळेु ८०० कामगाराींची उपासमार होत आहे, 
हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल ेर् मयानरु्ींगाने कफनले समल कामगाराींचा थकरत पगार  
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समळर्नू देण्याबाबत र् मयाींच्या उर्ाररत मागण्या पणूा करण्याबाबत कोणती 
कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीफ : (१) हे खरे आहे. 

समल सरुु करण्यासींदभाात कफनले समल कामगाराींनी ददनाींक 
२३/०८/२०२१, ददनाींक ०३/०१/२०२२ र् ददनाींक ०१/०२/२०२२ रोिी आींदोलन केल े
होत.े 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) सदर समलची उमपादन प्रकक्रया बींद असल्याने सद्य:जस्थतीत अमयार्श्यक 
सेरे्तील कमाचाऱ्याींना १००% र् उर्ाररत कमाचाऱ्याींना प्रनतमाह ५०% र्ेतन 
ददले िात आहे.  
 कामगाराींचे थककत रे्तन समळणेबाबत र् सदर समल सरुु 
करण्यासींदभाात मा.राज्यमींत्री (कामगार) याींच्या अध्यक्षतखेाली ददनाींक 
०२/०७/२०२० र् ददनाींक १७/०१/२०२२ रोिी बठैक आयोजित करण्यात आली होती.  

सदरहू समल राषरीय र्स्त्रोद्योग महामींडळाचा (भारत सरकार) 
अगधकृत उपक्रम असल्यामळेु मा.राज्यमींत्री (कामगार) याींनी ददनाींक 
०२/०७/२०२० रोिी घेतलेल्या बठैकरत ददलेल्या ननदेशानसुार कामगार उप 
आयकु्त, अमरार्ती याींनी ददनाींक २१/०७/२०२० रोिी समलमधील उमपादन 
प्रकक्रया सरुु करण्याबाबतचा प्रस्तार् चीफ िनरल मॅनेिर, राषरीय र्स्त्रोद्योग 
महामींडळ (NTCL), मुींबई याींना सादर केला आहे.  

समल सरुु करण्यासींदभाात मा.राज्यमींत्री (कामगार) याींच्या स्तरार्र 
मा.मींत्री (र्स्त्रोद्योग), भारत सरकार याींना ददनाींक ३०/०८/२०२१ रोिीच्या 
पत्रान्र्ये पर्नींती करण्यात आललेी आहे. तसेच, मा.राज्यमींत्री (कामगार) 
याींच्या ननदेशानसुार समल सरुु करण्यासींदभाात राषरीय र्स्त्रोद्योग  
महामींडळाकड ेमा.मींत्री (र्स्त्रोद्योग), महाराषर शासन याींच्यामाफा त पाठपरुार्ा 
करण्यासींबींधीचा प्रस्तार् कामगार उप आयकु्त, अमरार्ती याींनी ददनाींक 
०४/०२/२०२२ रोिी मा.राज्यमींत्री (कामगार) याींच्याकड ेसादर केला आहे. 
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

----------------- 
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राज्याच्या जलसांपदा विभागामाफच त िरण्यात आलेल्या 
 खचाचच्या माहहतीबाबत 

  

(७२) * १२७४१ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, डॉ.पररणय 
फुिे, श्री.सरेुश धस, डॉ.रणजजत पाटील, श्री.सदाशशि खोत, श्री.प्रसाद लाड, 
श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.ननलय नाईि, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेशदादा पाटील, 
अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मा.पर्रोधी पक्षनेता, पर्धान पररर्द याींनी अपर मखु्य सगचर् (िलसींपदा) 
याींना ददनाींक २९ डडसेंबर, २०२१ रोिी िलसींपदा पर्भागामाफा त करण्यात 
आलेल्या खचााबाबत पत्र ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् मयानरु्ींगाने िलसींपदा पर्भागाकडून कोणती कायार्ाही 
केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयांत पाटील : (१), (२) र् (३) िलसींपदा पर्भागामाफा त झालेल्या खचााची 
मादहती मागपर्णारे मा.पर्रोधी पक्षनेत े याींची ददनाींक २९/१२/२०२१ ची दोन 
पत्र ेिलसींपदा पर्भागास प्राप्पत झाली आहेत हे खरे आहे.  

याबाबत क्षेत्रत्रय स्तरार्रून मादहती सींकलीत केली िात आहे. सदर 
मादहती ददघा कालार्धीची र् पर्स्ततृ स्र्रूपाची असनू ती सींकलीत करण्यास 
काही कालार्धी लागत असल्याची र्स्तजुस्थती मा.पर्रोधी पक्षनेत े याींना 
ददनाींक २१/२/२०२२ रोिीच्या पत्रान्र्ये अर्गत करण्यात आली आहे.  
 ----------------- 
  
विधान भिन :   श्री.राजेवद्र भागित 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रणपूर्ा सर्ा प्रकक्रया महाराषर पर्धानमींडळ सगचर्ालयाच्या सींगणक यींत्रणेर्र करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकरय मध्यर्ती मुद्रणालय, मुींबई. 


