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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

शकु्रिार, हदनाांि ११ माचच, २०२२ / फाल्गनु २०, 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 - ५२ 
------------------------------------- 

  

पालघर जजल््यातील जजल्हा पररषदेच्या शाळाांमध्ये ई-लननिंग ि  
सौरऊजाच विद्युतीिरण सुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(१) * १२५२१ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, 
डॉ.पररणय फुिे, डॉ.रणजजत पाटील : सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर जिल्ह्यातील जिल्हहा पररषदेच्या शाळाींमध्ये ई-लर्निंग सवुिधा ि 
सौरऊिाा विद्यतुीकरण करण्याबाबत जिल्हहा िावषाक योिना नाविन्यपणूा 
योिनेंतगात कोकण पदिीधर लोकप्रर्तर्नधीींनी मा.पालकमींत्री याींच्यामार्ा त 
जिल्हहा प्रशासनास पत्र सादर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, जिल्हहा पररषदेच्या शाळाींना ई-लर्निंग सवुिधा ममळण्याबाबतचा 
सविस्तर प्रस्ताि जिल्हहा पररषद मशक्षण विभाग पालघर येथे सादर 
करुनसदु्धा जिल्हहा पररषदेने सदर प्रस्ताि पढुील मान्यतसेाठी जिल्हहाधधकारी 
कायाालय, पालघर येथे पाठविला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, पालघर सारख्या आददिासीबहुल जिल्ह्यातील जिल्हहा 
पररषदेच्या शाळाींमध्ये मशक्षण घेणाऱ् या विद्यार्थयािंना ई-लर्निंग सवुिधा 
उपलब्ध करून देण्याबाबत जिल्हहा पररषद प्रशासन दलुाक्ष करीत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पालघर 
जिल्ह्यातील जिल्हहा पररषदेच्या शाळाींतील विद्यार्थयािंना ई-लर्निंग ि सौरऊिाा 
विद्यतुीकरण सवुिधा उपलब्ध करून देण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.हसन मशु्रीफ : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३), (४) ि (५) विधानपररषद सदस्य, कोकण पदिीधर मतदार सींघ 
याींनी पालकमींत्री पालघर जिल्हहा याींना ददनाींक ०५/०३/२०२१ च्या पत्रान्िये 
प्रस्ताि ददला आहे. मात्र सदर पत्र जिल्हहा पररषद, पालघर याींचेकड े प्राप्त 
झालेले नाही. तथावप, जिल्हहा र्नयोिन अधधकारी, जिल्हहा र्नयोिन सममती, 
पालघर याींच्याकडून प्राप्त ददनाींक २५/०२/२०२२ च्या पत्रानसुार जिल्हहा पररषद, 
पालघर याींनी पालघर जिल्ह्यातील शाळाींना डडिी्ल क्लासरुम उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत ददनाींक २८/०२/२०२२ च्या पत्रान्िये प्रस्ताि जिल्हहा र्नयोिन 
सममतीस सादर केला आहे. 
 पालघर जिल्ह्यातील जिल्हहा पररषद शाळेतील विद्यार्थयािंना ई-लर्नाग 
करीता सन २०१५-१६ मध्ये १४० शाळाींना मल्ह्ीममडडया इींट्राॲक््ीि मसस््ीम 
सवुिधा, सन २०१८-१९ मध्ये ई-लर्निंग करीता ८४ शाळाींना, सन २०१९-२० 
मध्ये ई-लर्निंग करीता ७३ शाळाींना सवुिधा उपलब्ध करुन देण्यात आली 
आहे. 
 तसेच सन २०१९-२० मध्ये जिल्हहा िावषाक योिना सिासाधारण 
अींतगात ११६ शाळाींना सौरऊिाा विद्यतुीकरण (सोलर) सवुिधा उपलब्ध करुन 
देण्यात आली आहे. 
 

----------------- 
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मुांबईतील सर जे. जे. रुग्णालयात उपचारासाठी औषधे ि िैद्यिीय 
साधनसामुग्री उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

 

(२) * ११७८३ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.सनुनल शशांदे, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुिे, डॉ.रणजजत 
पाटील : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील सिा िदै्यकीय महाविद्यालय तसेच रुग्णालयाींना हार्कीन 
बायोर्ामााकडून औषधे परुविली िात असनू, सन २०२०-२१ मध्ये नोंदणी 
केलेल्हया औषधाींपकैी केिळ ३० ्क्केच औषधे प्राप्त झाली असल्हयाची बाब 
ददनाींक ८ िानेिारी, २०२२ रोिी िा त्यासमुारास र्नदशानास आली आहे,     
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मुींबईतील सर िे. िे. रुग्णालयात औषधाींचा ि िदै्यकीय 
सामगु्रीचा तु् िडा र्नमााण झाला असनू कोरोना प्रादभुाािासह ताप, सदी, 
खोकला ि अींगदखुी ही लक्षणे असणाऱ्या रुग्णाींसाठी पॅरामस्ामॉलसारख्या 
गोळ्या उपलब्ध नसल्हयाची बाब माहे िानेिारी, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान 
र्नदशानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, राज्यातील िदै्यकीय महाविद्यालय तसेच रुग्णालयाींमध्ये 
एन्ट्रार्नल सायटे्र् हे िदेनाशमक इींिके्शन, ॲमोजक्सन क्लॅव्ह इींिके्शन, 
सपादींशासाठीचे ॲण््ी स्नेक व्हेनम, दहपॅ्ाय्ीस बी इम्यनुोग्लोबबन, स््राइल 
िॉ्र ि कोरोना रुग्णाींना िदै्यकीय उपचाराींसाठी लागणारी काही औषधे 
उपलब्ध नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, हार्कीन बायोर्ामााकड े पाठपरुािा करूनही सद्य:जस्थतीत 
आिश्यक असलेली ३३ औषधे उपलब्ध झालेली नसनू राज्यातील िदै्यकीय 
महाविद्यालय ि रुग्णालयाींमध्ये औषधाींच्या तु् िड्यामळेु कोरोना रुग्णाींसाठी 
तसेच इतर आिाराच्या रुग्णाींना लागणारी औषधे रुग्णालयात उपलब्ध 
नसल्हयाने रुग्णाींच्या िीिाला धोका र्नमााण झाला असनू रुग्णाींना आधथाक 
भदुिंड सहन करािा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) तसेच, मुींबईतील सर िे. िे. रुग्णालयामध्ये व्हेंद्ले्रची अपरुी 
उपलब्धता असनू, त्यापकैी अनेक सींच नादरुुस्त असल्हयाचे र्नदशानास आले 
असनू ओमायक्रॉन विषाण ू सींसगााचा िाढता प्रादभुााि पाहता व्हेंद्ले्सा 
नादरुुस्त असण्यामागची कारणे काय आहेत, 
(६) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने राज्यातील सिा िदै्यकीय महाविद्यालय ि रुग्णालयाींना रुग्णाींिरील 
िदै्यकीय उपचारासाठी आिश्यक असलेली औषधे, िदै्यकीय साधनसामगु्री 
तसेच, व्हेंद्ले्र उपलब्ध करून देण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे,  
(७) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशमत विलासराि देशमखु : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) नाही. 
(४) नाही. 
(५) ि (६) एकूण ११० व्हेद्ींले्सा पकैी ९८ कायारत असनू १२ नादरुुस्त 
असलेले व्हेद्ींले्सा दरुुस्त करून घेण्याची कायािाही सींस्थास्तरािर सरुु आहे. 
(७) प्रश्न उद् भित नाही. 
 ----------------- 
  

पेठ (जज.नाशशि) तालुक्यातील मदृ ि जलसांधारणाच्या विविध 
योजनाांमध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

 

(३) * १२८२९ श्री.रमेश िराड, श्री.सदाशशि खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर, 
श्री.विनायिराि मेटे, डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.सरेुश धस, श्री.नागोराि गाणार, श्री.ननलय नाईि, श्री.रमेशदादा पाटील, 
श्री.प्रविण दटिे, श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मदृ ि जलसांधारण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्याच्या कृषी विभागामार्ा त विविध योिना राबवित असताना सन 
२०११ त े २०१७ या कालािधीमध्ये पेठ (जि.नामशक) कृषी विभागाच्या १६ 
अधधकाऱ्याींनी शासनाच्या रुपये ५० को्ी ७२ लाख ६४ एिढया र्नधीमध्ये 
गरैव्यिहार केल्हयाच े ददनाींक ८ िानेिारी, २०२२ रोिी िा त्यासमुारास 
र्नदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, पेठ तालकु्यात शासनाच्या विविध योिना मींिूर करुन, 
त्याींच्या बोगस र्नविदा काढून समुारे १४७ शतेकऱ्याींची कृषी अधधकाऱ्याींनी 
र्सिणूक केली आहे, तसेच उपरोक्त कालािधीमध्ये पेठ कृषी विभागाींतगात 
मींिूर असलेली कामे न करता, लाभाथी आददिासी शतेकऱ्याींच्या बनाि् 
कागदपत्राींच्या आधारे कामे पणूा झाल्हयाचे दाखिनू गरैव्यिहार करण्यात आला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने कामाची देयके मींिूर करुन गरैव्यिहार करणाऱ्या दोषीींिर कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.शांिरराि गडाख : (१) अींशत: खरे आहे.  
 ददनाींक ८ िानेिारी, २०२२ रोिी स्थार्नक ितृ्तपत्रामध्ये अशा 
आशयाच ेितृ्त प्रमसध्द झाल ेआहे. 
 तालकुा कृषी अधधकारी, पेठ कायाालयाींतगात सन २०११-१७ या 
कालािधीत गर्तमान पाणलो् योिनेंतगात रुपये ७,२५,६४,०००/- आणण 
एकाजत्मक पाणलो् विकास कायाक्रमाींतगात रक्कम रुपये १२,७३,९३,०००/- 
अशी एकूण रक्कम रुपये १९,९९,५७,०००/- खचा झालेली आहे. त्यामळेु, 
शासनाचे रुपये ५० को्ी ७२ लाख ६४ रुपयाचा गरैव्यिहार केला असल्हयाचे 
म्हणणे सींयजुक्तक नाही. 
(२) ि (३) सदर प्रकरणी प्राप्त तक्रारीच्या अनषुींगाने, सींचालक, मदृसींधारण 
ि पाणलो् क्षते्र व्यिस्थापन, पणेु याींच्या आदेशानसुार बत्रसदस्यीय चौकशी 
सममती गठीत करण्यात आली होती. सदर चौकशी सममतीच्या अहिालानसुार 
तक्रारीमध्ये तर्थय असल्हयाच ेआढळून आलेले नाही. 
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 तथावप, प्रस्ततु प्रकरणी प्रथम िगा न्यायदींडाधधकारी, कर्नषठ 
न्यायालय, पेठ, जि.नामशक याींच्या आदेशानसुार मळू तक्रारीत उल्हलेख 
केलेल्हया १६ कृषी अधधकारी/ कमाचाऱ्याींविरूध्द पोलीस स््ेशन, पेठ येथे गनु्हा 
दाखल करून त्यापकैी ०३ अधधकारी/ कमाचाऱ्याींविरूध्द अ्केची कायािाही 
करण्यात आली होती. त्याअनषुींगाने, कृषी पयािके्षक, करींिाळी याींना 
विभागीय कृषी सहसींचालक, नामशक कायाालयाने ददनाींक ०७/०१/२०२२ पासनू 
मानीि र्नलींबीत केले आहे. सद्य:जस्थतीत प्रकरण न्यायप्रविष् आहे.  
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

राज्यातील शासिीय ि ननमशासिीय िमचचाऱयाांना जुनी ननितृ्तीिेतन 
योजना लागू िरण् याबाबत 

 

(४) * १२६०३ डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अशभजजत िांजारी, डॉ.िजाहत शमझाच, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.राजेश राठोड, श्री.किशोर दराड,े 
श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय उप मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्य शासकीय सेिेत ददनाींक १ नोव्हेंबर, २००५ पिूी कीं त्रा्ी/ हींगामी 
तत्िािर र्नयकु्त असलेल्हया ि नींतर सेिेत कायम झालेल्हया सिा शासकीय ि 
र्नमशासकीय कमाचाऱ्याींनी िुनी र्नितृ्तीिेतन योिना लाग ू करािी यासाठी 
माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये िा त्यादरम्यान राज्यभर आींदोलने केली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, ददनाींक १ नोव्हेंबर २००५ पिूी कीं त्रा्ी, तदथा हींगामी र्नयकु्ती 
असलेले ि नींतर सेिेत घेतलेले ककीं िा कायम झालेले शासकीय ि 
र्नमशासकीय कमाचारी तसेच िस्तीशाळा मशक्षक, विनाअनदुार्नत, अींशत 
विनाअनदुार्नत मशक्षक ि कमाचारी याींना समन्यायाने िुनी र्नितृ्तीिेतन 
योिना लाग ूकरण्याबाबत शासनाने विचार केला आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त कमाचाऱ्याींना िुनी र्नितृ्तीिेतन योिना लाग ू करताना 
शासनािर आधथाक बोिा अधधक पडत नसल्हयाने िुनी र्नितृ्तीिेतन 
योिना लाग ूकरण्याबाबत अींमलबिािणी करण्यात येणार आहे काय, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.अजजत पिार : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ददनाींक १ नोव्हेंबर, २००५ पिुी कीं त्रा्ी, तदथा हींगामी र्नयकु्ती असलेले ि 
नींतर सेिेत घेतलेले ककीं िा कायम झालेले शासकीय ि र्नमशासकीय कमाचारी 
याींना िुनी र्नितृ्तीिेतन योिना लाग ूकरण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
नाही. तर शालेय मशक्षण ि क्रीडा विभागाशी सींबींधधत मदु्दाींच्या अनषुींगाने 
प्रकरण न्यायप्रविष् आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

राज्यातील शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रुग्णालयातील 
अध्यापिाांचा िैद्यिीय अभ्यास भत्ता ि पदव्युत् तर भत्ता  

अखखल भारतीय आयुविचज्ञान सांस्थेतील (एम्स)  
अध्यापिाांप्रमाणे मांजूर िरण्याबाबत 

 

(५) * ११७६७ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.विलास पोतनीस, 
श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) अणखल भारतीय आयवुिाज्ञान सींस्थेतील (एम्स) अध्यापकाींच्या तलुनेत 
राज्यातील सिा शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय ि रुग्णालयातील 
अध्यापकाींना ९.५२ ्क्के िदै्यकीय अयायास भत्ता ि पदव्यतु् तर भत्ता ममळत 
असल्हयाचे माहे िानेिारी, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान र्नदशानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, एम्सच्या अध्यापकाींना िषााला िदै्यकीय अयायास भत्ता रुपये 
२ लाख ७० हिार आणण पदव्यतु् तर भत्ता रुपये १ लाख ५० हिार ममळतो तर 
राज्यातील शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालयातील अध्यापकाींना िदै्यकीय 
अयायास भत्ता रुपये १० हिार आणण पदव्यतु् तर भत्ता रुपये ३० हिार ममळत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, नागपरू येथील शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय ि 
रुग्णालयातील (मेडडकल) १६० मशक्षकाींनी डॉ. करमरकर सममतीच्या 
मशर्ारशीनसुार विविध भते्त िाढविण्याच्या मागणीसाठी मेडडकलचे प्रभारी 



8 

अधधषठाता याींच्याकड ेपदाींच ेरािीनामे ददले असल्हयाची बाब र्नदशानास आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सदर भत्त्यासह इतर भते्त िाढविण्याबाबत शासनाने र्नयकु्त 
केलले्हया डॉक््र र्नतीन करमरकर सममतीने केलेल्हया मशर्ारशीींची 
अींमलबिािणी होत नाही, हे ही खरे आहे काय तसेच, यामळेु मेडडकलमधील 
स्नातक ि स्नातकोत्तर विद्यार्थयािंचे मागादशान बींद होणार आहे, हे ही खरे 
आहे काय,  
(५) असल्हयास, कोरोना काळात रुग्णसेिा देणाऱ् या राज्यातील शासकीय 
िदै्यकीय महाविद्यालयातील ि रुग्णालयातील अध्यापकाींना अणखल भारतीय 
आयवुिाज्ञान सींस्थेतील (एम्स) अध्यापकाींप्रमाणे िदै्यकीय अयायास भत्ता ि 
पदव्यतुर भत्ता मींिूर करण्याबाबत ि त्याींच्या मागण्या मान्य करण्याबाबत 
शासनाने कोणता र्नणाय घेतला िा घेण्यात येत आहे तसेच, स्नातकोत्तर 
विद्यार्थयािंचे मागादशान बींद होऊ नये याबाबत कोणती उपाययोिना केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशमत विलासराि देशमखु : (१) ि (२) हे खरे आहे.  
(३) ि (४) अींशत: खरे आहे. 
(५) ि (६) प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
 

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

मौजे अजजांठा (जज.औरांगाबाद) येथील ननजामिालीन  
बांधाऱयाच्या दरुुस्तीबाबत 

 

(६) * ११८८० श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरनाथ राजरूिर, श्री.विक्रम िाळे : 
सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे अजिींठा (जि.औरींगाबाद) येथे ११ दरिािाींचा २५० िषाापिुीचा 
र्निामकालीन बींधारा असनू, तापी खोरे एकाजत्मक िलविकास आराखड्यात 
या बींधाऱ् याची नोंद नसल्हयाची मादहती र्नदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, िगप्रमसध्द अजिींठा लेणीििळ र्निामकालीन बींधारा चार 
्प् प्यात अजस्तत्िात असनू, पलुििा बींधाऱ् याखाली एक बींधारा ि त्याखाली 
१०० रु्् खोल दरीत दोन बींधारे असनू, ११ दरिािाचा बींधारा अिूनही 
सजुस्थतीत असनू, तथेील पाणी साठ्याचा िापर मस ींचन ि वपण्यासाठी केला 
िात असल्हयाची मादहती र्नदशानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर बींधाऱ् याची दरुुस्ती केल्हयास ३ कक.मी. लाींबीच्या दरीत 
कायम स्िरुपी पाणीसाठा होऊन मसींचन प्रकल्हपासह पया् न स्थळ विकमसत 
होण्यास मदत होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्याअनषुींगाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयांत पाटील : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) उक्त प्रकरणी चौकशी केली असनू या एकूण ४ बींधाऱ् याींपकैी ्प्पा १ ि २ 
च्या अजस्तत्िातील बींधाऱ् याींची आिश्यक विशषे दरुुस्ती ि पनुराचना करुन ि 
िल सींचय क्षते्रातील गाळ झुडपे काढून साठिण क्षमता पनुस्थाावपत करणे, 
्प्पा क्र.३ ि ४ या बींधाऱ् याींचे बॅरेि मध्ये रुपाींतर करुन पनुबािंधणी साठिण 
क्षमता पनुस्थाावपत करणेसाठी आिश्यक प्रस्ताि तयार करणेची कायािाही 
क्षेबत्रय स्तरािर प्रगतीत आहे. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 
 ----------------- 
  

राज्यातील बालि, स्तनदा माता ि गभचितीांना पोषण आहार 
शमळण्याबाबत 

 

(७) * १२३४५ डॉ.रणजजत पाटील : सन्माननीय महहला ि बालवििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील अींगणिाड्याींमधील समुारे ७३ लाख बालके आणण  ४ लाखाहुन 
अधधक स्तनदा माता ि गभाितीींना माहे एवप्र ल, २०२० त ेिानेिारी, २०२२ 
पयिंत मदहला ि बालविकास विभागाकडून पोषण आहार ममळाला नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, अींगणिाड्यातील बालकाींना ि मदहलाींना अन्नधान्य परुिठा 
करणाऱ् या बचतग्ाींच े३०४ को्ी रुपयाींची देयके प्रलींबबत असल्हयाने बचतग् 
अींगणिाड्याींना परुिठा करण्यास तयार नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने राज्यात मदहला ि बालविकास 
विभागाकडून अींगणिाड्याींना पोषण आहार ममळण्याबाबत तसेच अन्नधान्य 
परुिठा करणाऱ्या बचतग्ाींचे देयके अदा करण्याबाबत कोणती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१) हे खरे नाही. 
 राज्यात कोविड-१९ ची साथ सरुु झाल्हयामळेु ३ िषा त े ६ िषा 
ियोग्ातील लाभार्थयािंना गरम तािा आहारा ऐििी THR अींतगात घरपोच 
आहार ददनाींक २० माचा, २०२० पासनू देण्यात येत आहे. तसेच ६ मदहने त े३ 
िषा ियोग्ातील बालके आणण गरोदर मदहला ि स्तनदा माताींना 
र्नयममतपणे THR देण्यात येत आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 मदहला मींडळ/ बचत ग्ाींची र्क्त माहे डडसेंबर, २०२१ अखेर पयिंतची 
२० को्ी र्नधीची देयके प्रलींबबत होती. तथावप, रुपये २० को्ी र्नधी ददनाींक 
८ रे्ब्रिुारी, २०२२ रोिी जिल्हहास्तरािर वितरीत करण्यात आलेला आहे. देयके 
अदा करण्याची कायािाही सरुु आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् भित नाही. 
 

----------------- 
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नागपूर येथील शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रूग्णालयाशी 
सांलग्नीत अनतविशषेोपचार रुग्णालय येथे रक्त विघटन  

प्रिल्प सुरु िरण्याबाबत 
 

(८) * १२३४९ श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुिे, 
श्री.अशभजजत िांजारी : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू येथील शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय ि रुग्णालयाशी 
सींलग्नीत सपुर स्पेशामल्ी हॉस्पी्ल येथ े ५ िषाापिूी मींिूर झालेला रक्त 
विघ्न प्रकल्हप अद्याप सरुू झाले नसल्हयाचे ददनाींक ३० डडसेंबर, २०२१ रोिी 
िा त्यासमुारास र्नदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरील रुग्णालयात रक्त विघ्न सवुिधा उपलब्ध नसल्हयाने 
गरीब रुग्णाींना खािगी रक्तपेढीतनू रक्त आणािे लागत असल्हयाने त्याींच े
आधथाक नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर प्रकल्हप सरुू करण्याचे र्नदेश मा.उच्च न्यायालयाच्या 
नागपरू खींडपीठाने ददले असनू, याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशमत विलासराि देशमखु : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 

शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय ि रुग्णालय, नागपरू ि 
अर्तविशषेोपचार रुग्णालय, नागपरू या दोन्ही सींस्था एकाच आिारात 
असल्हयाने शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय ि रुग्णालयाच्या रक्तपेढीमार्ा त 
अर्तविशषेोपचार रुग्णालय, नागपरू येथील रुग्णाींना आिश्यकतनेसुार 
रक्तपरुिठा करण्यात येतो. 
(३) ि (४) अर्तविशषेोपचार, नागपरू या सींस्थेस रक्त विघ्न प्रकल्हपाकरीता 
आिश्यक यींत्रसामगु्री ि साधनसामगु्री खरेदीस अनदुान मींिूर झालेले असनू 
यींत्रसामगु्री खरेदीची कायािाही हार्कीन महामींडळस्तरािर सरुु आहे. 
 

----------------- 
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जजल्हा पररषद ि खाजगी शाळाांतील नेट-सेट (यूजीसी) तसेच पीएच.डी 
अहचताधारि शशक्षिाांना प्रशासिीय सेिेतील िगच-१ ि िगच-२ च्या 

पदाांिर सामािून घेण्याबाबत 
 

(९) * १२५२४ श्री.किरण सरनाईि, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.किशोर दराड,े श्री.नागोराि गाणार, श्री.सजुजतशसांह ठािूर, श्री.प्रविण दरेिर, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील जिल्हहा पररषद शाळेतील ने्-से् (यिूीसी), पीएच.डी अहाता 
धारक मशक्षकाींना िगा-१ ि िगा-२ च्या ग् मशक्षणाधधकारी, विस्तार 
अधधकारी, प्राचाया जिल्हहा पररषद या पदािर सामािनू घेण्याबाबत शासनाने 
राज्यातील सिा जिल्हहा पररषदाींच्या मखु्य कायाकारी अधधकारी याींना 
अहिाल/प्रस्ताि सादर करण्यास साींधगतले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, जिल्हहा पररषद शाळेतील मशक्षकाींप्रमाणेच खािगी प्राथममक, 
माध्यममक ि उच्च माध्यममक शाळेतील मशक्षकाींनाही िगा-१ ि िगा-२ च्या 
ग् मशक्षणाधधकारी, विस्तार अधधकारी, प्राचाया जिल्हहा पररषद या पदािर 
सामािनू घेण्याबाबत शासनाकड ेर्निेदने प्राप्त होिनूही कोणतीच कायािाही न 
केल्हयाची बाब माहे िानेिारी, २०२२ च्या पदहल्हया सप्ताहात र्नदशानास आली, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, राज्यात खािगी प्राथममक, माध्यममक ि उच्च माध्यममक 
शाळेतील मशक्षक ि मशक्षकेतर कमाचारी ने्-से् (यिूीसी), पीएच.डी अहाता 
धारक आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन, चौकशीच्या अनषुींगाने 
राज्यात ने्-से् (यिूीसी) तसेच पीएच.डी अहाता धारक असलेल्हया जिल्हहा 
पररषदेच्या, शाळेतील आणण खािगी शाळेतील मशक्षकाींना प्रशासकीय िगा-१ ि 
िगा-२ ग् मशक्षणाधधकारी, विस्तार अधधकारी, प्राचाया जिल्हहा पररषद या 
पदािर सामािनू घेण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.हसन मशु्रीफ : (१) हे खरे आहे, विधानसभा ताराींककत प्रश्न क्र. २८८८३ 
सींदभाात शालेय मशक्षण विभागाने ररक्त पदाींची मादहती ग्रामविकास 
विभागाकड ेमाधगतली होती. त्यासींदभाात या विभागाकड े र्निेदन प्राप्त झाल े
होत.े त्या र्निेदनािर सिा विभागीय आयकु्त याींचेकडून मादहती मागविण्यात 
आलेली आहे. 
(२), (३), (४) ि (५) महाराषट्र मशक्षण सेिेतील ग् अ ि ब च्या पदाींच्या 
सेिाप्रिेश र्नयमाबाबतची कायािाही शालेय मशक्षण ि कक्रडा विभागामार्ा त तर, 
जिल्हहा पररषदेतील ग् क मधील पदाींच्या सेिाप्रिेश र्नयमाबाबतची कायािाही 
ग्रामविकास विभागामार्ा त करण्यात येत.े राज्य शासनाच्या ककीं िा जिल्हहा 
पररषदेच्या आस्थापनेिरील मींिूर पदाींसाठी अनकु्रमे भारतीय सींविधानाच्या 
अनचु्छेद ३०९ ि महाराषट्र जिल्हहा पररषद आणण पींचायत सममती अधधर्नयम 
१९६० च्या कलम २७४ खाली तयार केलेल्हया महाराषट्र जिल्हहा पररषद जिल्हहा 
सेिा (सेिाप्रिेश) र्नयम १९६७ खाली अधधसधूचत केलेल्हया त्या त्या पदाच्या 
सेिाप्रिेश र्नयमातील तरतदुीनसूार र्नयकु्त्या केल्हया िातात. सध्या उच्च 
अहाता धारण करणाऱ्या मशक्षकाींना, मागणी केलेल्हया पदाींिर सामािनू घेण्याची 
तरतदू नसल्हयामळेु सदर मागणीप्रमाणे पढुील कायािाही करणे शक्य नाही, 
असे करणे असींविधार्नक ठरेल. 
 

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

दहहखेड (ता.सोनपेठ, जज.परभणी) येथील जजल्हा पररषदेच्या  
जागेचा गैरिापर िेल्याबाबत 

(१०) * १२०६१ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.विक्रम िाळे : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि ११६१० ला हदनाांि २३ डडसेंबर, २०२१ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या 
सांदभाचत सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील     
काय :- 
(१) ददहखेड (ता.सोनपेठ, जि.परभणी) येथील सव्हे नींबर २२४ मधील िमीन 
प्रकरणी मखु्य कायाकारी अधधकारी, जिल्हहा पररषद याींनी माहे ऑक््ोबर, 
२०२१ मध्ये िा त्यादरम्यान चौकशी सममतीची स्थापना केली होती, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्हयास, सममतीचा अहिाल सात ददिसात सादर करािा असे आदेमशत 
असतानाही चौकशी सममतीने विदहत मदुतीत चौकशी अहिाल सादर केला 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर अहिालात काय नमदू करण्यात आले आहे, तसेच 
सदरील िागा मळू शतेकऱ्यास परत देण्याबाबत िा त्याचा मािेिा देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीफ : (१) ि (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) अहिालानसुार सदर इमारत दरुुस्त करणे शक्य नसल्हयाने र्नयमाप्रमाणे 
इमारतीचे र्नलेखन करण्यात आले आहे. सदर िमीन परत देण्याबाबतच े
प्रकरण न्यायप्रविष् आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 
 ----------------- 
  
ताशमळनाडू मेडड िल सजव्हचसेस िॉपपोररेशनच्या धततीविर राज्यात स्ितां् 

महामांडळ स्थापन िरण्याबाबत 
 

(११) * १२०७१ श्री.विलास पोतनीस : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११५२२ ला 
हदनाांि २३ डडसेंबर, २०२१ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) राज्याचे मा.सािािर्नक आरोग्य मींत्री याींनी ददनाींक १३ ि १४ सप् े्ंबर, 
२०२१ रोिी िा त्यासमुारास सािािर्नक आरोग्य विभागाच्या शासकीय 
अधधकाऱ्याींसोबत ताममळनाडू राज्यातील आरोग्यविषयक योिना ि औषधे 
खरेदी इत्यादी सींदभाात शासकीय अयायास दौरा केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरहू अयायास दौऱ्याच्या अनषुींगाने औषधे खरेदी ि 
आरोग्यविषयक योिनाींसींदभाात ताममळनाडू राज्याच्या मेडीकल सजव्हासेस 
कॉपोरेशनच्या धतीिर महाराषट्र राज्यात स्ितींत्र महामींडळ र्नमााण 
करण्याबाबतचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, प्रस्तािाचे थोडक्यात स्िरूप आणण सद्य:जस्थती काय आहे 
तसेच, प्रस्तािास शासनाने मान्यता ददली आहे काय, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.राजेश टोपे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) याबाबतचा प्रस्ताि आरोग्य सेिा आयकु्तालय, मुींबई याींच्याकडून ददनाींक 
१७/०२/२०२२ रोिीच्या पत्रान्िये शासनास सादर करण्यात आला आहे. सदर 
प्रस्तािाची छाननी चाल ुआहे. 
(३) सदर प्रस्तािास शासनाने मान्यता ददलेली नाही. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

शेंडगाि (ता.दयाचपूर, जज.अमरािती) येथील श्री सांत गाडगे महाराज 
तीथचक्षे्ाच्या वििासाबाबत 

 

(१२) * १२८७३ श्री.अमोल शमटिरी : हदनाांि २३ डडसेंबर, २०२१ रोजी 
सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी 
क्रमाांि १४ मधील प्रश्न क्रमाांि ४६४६ ला हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत 
सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शेंडगाि (ता.दयाापरू, जि.अमरािती) येथील श्री सींत गाडगे महाराि या 
तीथाक्षते्र विकास आराखड्यासाठी शासनाने रुपये १८.६३ को्ी इतक्या रकमसे 
प्रशासकीय मान्यता देऊन रुपये ३.७३ को्ी इतका र्नधी जिल्हहाधधकारी, 
अमरािती याींना केव्हा वितरीत केला आहे,  
(२) असल्हयास, जिल्हहाधधकारी याींना वितरीत केलेल्हया रुपये ३.७३ को्ीमधून 
ककती ि कोणती कामे पणूा झाली आहेत तसेच, ककती ि कोणती काम े
प्रगतीपथािर आहेत,  
(३) असल्हयास, उिाररत र्नधीच्या मागणीसाठी ककती रकमेचा प्रस्ताि सादर 
करण्यात आला असनू त्यापकैी ककती र्नधी वितरीत केला आहे, 
(४) असल्हयास, सदर तीथाक्षेत्र विकास कामाची र्नकड लक्षात घेता सदरची 
काम ेपणूा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.हसन मशु्रीफ : (१) शेंडगाि येथील श्री सींत गाडग ेमहाराि या तीथाक्षेत्र 
विकास आराखड्यास रुपये १८.६३ को्ी इतक्या रकमचेी प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आली असनू रुपये ३.७३ को्ी इतका र्नधी जिल्हहाधधकारी, अमरािती 
याींना ददनाींक ३१/०७/२०१९ रोिीच्या शासन र्नणायान्िये वितरीत करण्यात 
आला आहे. 
(२) वितरीत तरतदूीतनू ६ कामे पणूा झाली असनू १ काम प्रगतीपथािर आहे. 
(३) ि (४) उिाररत र्नधी रुपये १४९०.३६ लक्ष रकमचेा प्रस्ताि जिल्हहाधधकारी, 
अमरािती कायाालयाकडून ददनाींक ०६/०९/२०२१ रोिी प्राप्त झाला असनू सदर 
प्रस्ताि शासन मान्यतसेाठी सादर केला आहे. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

हहांगोली जजल्हा रुग्णालयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत तसेच अन्य 
सोयी-सुविधा उपलब्ध िरुन देणेबाबत 

 

(१३) * १२५२७ डॉ.प्रज्ञा साति, डॉ.िजाहत शमझाच, श्री.अशभजजत िांजारी, 
श्री.राजेश राठोड : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली जिल्हहा रुग्णालयातील अपघात विभागात अनेक िषाापासनू ६ 
खा्ा उपलब्ध असल्हयाच े ददनाींक १८ डडसेंबर, २०२१ रोिी िा त्यासमुारास 
र्नदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर जिल्हहा रुग्णालयात न्यरुो सिान ि काडड ाओलॉजिस्् ही 
दोन्ही पदे ररक्त असनू रुग्णाींना उपचारासाठी शिेारच्या जिल्ह्यात िािे 
लागत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन, चौकशीच्या अनषुींगाने 
दहींगोली जिल्हहा रुग्णालयात अपघात विभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत ि 
रुग्णालयात अधधक खा्ा उपलब्ध करणेबाबत कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.राजेश टोपे : (१) हे खरे आहे. 
(२) रुग्णालयाच्या आकृतीबींधात न्यरुोसिान ि काडीओलॉिीस्् ही पदे मींिूर 
नसल्हयामळेु सींबींधधत रुग्णाींस शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय, नाींदेड येथे 
सींदमभात करण्यात येत.े तसेच उपलब्ध िदै्यकीय अधधकाऱ्याींमार्ा त आिश्यक 
त्या िदै्यकीय सवुिधा उपलब्ध करुन ददल्हया िात आहेत, हे खरे आहे.  
(३) १५ खा्ाींचे ट्रॉमा केअर यरु्न् मींिूर असनू, ट्रॉमा िदै्यकीय अधधकाऱ्याींची 
पदे भरलेली आहेत. बाींधकाम विभागाकडून अींदािपत्रक प्राप्त करुन घेण्याची 
कायािाही सरुु आहे. बाींधकाम पणूा झाल्हयानींतर खा्ाींच्या सींख्येत िाढ होणार 
आहे.  
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

अशलबाग (जज.रायगड) येथील जजल्हा रूग्णालयास अत्याधनुनि    
सोयी-सुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

 

(१४) * १२२०५ श्री.जयांत पाटील, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुिे, डॉ.रणजजत पाटील : सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) अमलबाग (जि.रायगड) येथील जिल्हहा रूग्णालयात ग्रामीण भागासह इतर 
भागातनू अनेक प्रकारच्या आिाराने ग्रस्त असलेले सामान्य ि गरीब रूग्ण 
उपचार घेण्यासाठी येत असतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर रुग्णालयातील प्रसतूी कक्षात ४२ बेड असनू अपऱु्या 
बेडमळेु गभािती मदहलाींना िममनीिर उपचार करुन घ्यािे लागत असल्हयाचे 
माहे िानेिारी, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान र्नदशानास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर रूग्णालयात रूग्णाींची सींख्या ददिसेंददिस िाढत असनू, 
अत्याधुर्नक सोयी-सवुिधा नसल्हयामळेु अनेक गींभीर स्िरूपाच्या अथिा 
अपघातात िखमी झालेल्हया रूग्णाींना मुींबई येथील शासकीय रूग्णालयात 
अथिा खािगी रूग्णालयात पढुील उपचारासाठी घेऊन िािे लागत,े हे ही खरे 
आहे काय, 
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(४) असल्हयास जिल्हहा रूग्णालय, अमलबाग येथ ेउपलब्ध असलले्हया िागेमध्ये 
निीन अत्याधुर्नक सोयी-सवुिधाींयकु्त रुग्णालय बाींधण्याची गरि र्नमााण 
झाली आहे, हे ही खरे आहे काय 
(५) असल्हयास, अमलबाग येथील जिल्हहा रूग्णालयातील प्रसतूी कक्षात बेडची 
सींख्या िाढविण्यासह अत्याधुर्नक सोयी-सवुिधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
तसेच रुग्णालयाच्या उपलब्ध िागेिर अत्याधुर्नक सपुर स्पेशामल्ी रुग्णालय 
बाींधण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही.  
 जिल्हहा रुग्णालय रायगड अमलबाग हे २०० खा्ाींच े ि ७६ विशषे 
उपचार कक्ष असे एकूण २७६ खा्ाींचे रुग्णालय कायााजन्ित आहे. अपऱू्या 
खा्ाींमळेु गभािती मदहलाींना िममनीिर उपचार करुन घ्यािे लागत नाहीत.  
(३) ि (४) जिल्हहा रुग्णालय, अमलबाग येथे उपलब्ध तज्ञाींनसुार सेिा उपलब्ध 
करुन देण्यात येतात आणण आिश्यकता असल्हयास अर्तगींभीर रुग्णाींना 
शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालयात सींदभीत करण्यात येत े तसेच जिल्हहा 
रुग्णालय, अमलबाग येथे द्वितीय स्तरािरील सवुिधा उपलब्ध आहेत. 
(५) िदै्यकीय मशक्षण ि औषधी द्रव्ये विभागाच्या ददनाींक ३१ िानेिारी, 
२०१२ च्या शासन र्नणायान्िये अमलबाग, जिल्हहा रायगड येथे १०० विद्याथी 
प्रिेश क्षमतचेे शासकीय महाविद्यालय ि सींलग्नीत ५०० रुग्ण खा्ाींच े
रुग्णालय सरुु करण्याबाबत मान्यता ददली आहे. 
(६) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

राज्यात पेरोल ि डडझलेिरील िरात िपात िरण्याबाबत 
 

(१५) * १२७३७ 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.प्रविण दटिे, श्री.रमेशदादा 
पाटील, अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय उप मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) कें द्र शासनाने माहे ऑक््ोबर ि नोव्हेंबर, २०२१ मध्ये िा त्यादरम्यान 
पेट्रोल ि डडझेलिरील कराच्या दरात पाच त े दहा रुपयाींची कपात केली,     
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कें द्र शासनाच्या र्नणायानींतर देशातील २२ राज्ये/ कें द्रशामसत 
प्रदेशाींनी आपल्हया पेट्रोल ि डडझेलच्या दरात कपात केल्हयामळेु त्या राज्यातील 
नागररकाींना पेट्रोल ि डडझलेच्या दरात सिलत ममळाली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, राज्य शासनाने कें द्र शासनाचे अनकुरण करत व्हॅ् ि अन्य 
करात कपात करून नागररकाींना ददलासा द्यािा या मागणीसाठी राज्यात 
विविध घ्काींनी आींदोलने करून ि र्निेदने देऊन शासनाचे लक्ष िेधल ेआहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन, चौकशीच्या अनषुींगाने 
पेट्रोल ि डडझेलिरील व्हॅ् ि अन्य करात कपात करण्याबाबत कोणता 
र्नणाय घेतला िा घेण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अजजत पिार : (१) होय, कें द्र शासनाने ददनाींक ०४/११/२०२१ पासनू पेट्रोल 
ि डडझेलिरील कें द्रीय कराच्या दरात कपात केली आहे. 
(२) होय. (कें द्र शासनाने ददनाींक ०४/११/२०२१ पासनू केलेल्हया कपातीनींतर 
आिपयिंत २५ राज्य/ कें द्रशामसत प्रदेशाींनी ि डडझेलच्या दरात तर २४ राज्य/ 
कें द्रशामसत प्रदेशाींनी पटे्रोलच्या दरात कपात केली आहे) 
(३) यासींदभाात विविध र्निदेने प्राप्त झाली आहेत. 
(४) • कें द्र शासनाने ददनाींक ०६/०५/२०२० मध्ये पटे्रोल ि डडझेल िरील 
सेस तसेच विशषे अर्तररक्त अबकारी कर (SED) मध्ये पेट्रोल ि डडझेल िर 
अनकु्रमे १० ि १३ रुपये अशी िाढ केली होती. नोव्हेंबर, २०२१ मध्ये कें द्र 
शासनाने पेट्रोल ि डडझेल मध्ये केलेली कपात अनकु्रमे ५ ि १० रुपये ही 
कोरोना कालािधीत िाढविलेल्हया दराींच्या अनषुींगाने केल्हयाचे ददसत.े  
 • कोविड-१९ या साथरोगामळेु ि त्यानषुींगाने लाग ू केलेल्हया 
लॉकडाउनमळेु पेट्रोल ि डडझेलच्या िापरात झालेल्हया घ्ीमळेु राज्य शासनाची 
झालेली महसलू तु्  भरुन काढण्याकरीता १ िून, २०२० मध्ये मलु्हयिधधात 
कराच्या दरात प्रर्त मल्र २ रुपयाींची िाढ करण्यात आली. त्यानींतर पेट्रोल ि 
डडझेल च्या मलु्हयिधधात करात कोणतीही िाढ केलेली नाही. 
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 • ४ नोव्हेंबर, २०२१ पासनू कें द्र शासनाने पेट्रोल ि डडझेलिरील सेस 
अनकु्रमे प्रर्तमल्र रुपये ५/- ि रुपये १०/- याप्रमाणे कमी केलेले आहे. 
त्यामळेु पेट्रोल डडझेलच्या बाबतीत राज्याला मलु्हयिधधात करापासनू 
ममळणाऱ्या महसलूात अनकु्रमे प्रर्तमल्र रुपये १.१९ ि रुपये २.४१ इतकी 
घ् झाली आहे. पररणामी दरमहा अींदाजित रुपये २४७ को्ी एिढी महसलूात 
घ् होत आहे. (पेट्रोलच्या बाबतीत प्रर्तमाह रुपये ४५ को्ी ि डडझेलच्या 
बाबतीत प्रर्तमाह रुपये २०२ को्ी). 
 • राज्य शासनाची िस्त ु ि सेिा कराची नकुसान भरपाई एकूण 
२९,९४२/- को्ी रुपये (ददनाींक २३/०२/२०२२ रोिीची जस्थती) कें द्राकड ेप्रलींबबत 
आहे. तसेच सन २०२२-२३ नींतर Compensation Cess च्या माध्यमातनू 
राज्य सरकाराींना कें द्राकडून ममळणारी नकुसान भरपाई ममळणे बींद होणे 
अपेक्षक्षत असनू त्यामळेु सन २०२२-२३ पासनू राज्याच्या महसलूािर आणखी 
मोठ्या प्रमाणािर प्रर्तकूल पररणाम होऊ शकतो. 

या पाश्िाभमुीिर राज्याच्या एकीं दरीत आधथाक जस्थतीचा विचार 
करुनच पेट्रोल ि डडझेलिरील मलु्हयिधधात कराच्या दरात कपात करणे 
सींयजुक्तक ठरणार नाही. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 
 

----------------- 
  
नागपूर येथे जज नोम शसक्िेशसांगची सुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

 

(१६) * १२५४० श्री.अशभजजत िांजारी, डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय 
सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) नागपरू येथे कोरोनाग्रस्त ओमायक्रॉनमळेु बाधधत आहे की नाही हे 
तपासण्याकरीता आिश्यक असणारी जिनोम मसक्िेमस ींगची सवुिधा एकाही 
प्रयोगशाळेत नसल्हयाने ही चाचणी करण्यासाठी नमनेु बाहेरगािी पाठिािे 
लागत असल्हयाच े माहे िानेिारी, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान र्नदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, राज्यात तसेच नागपरू येथे जि नोम मसक्िेजन्सींग सवुिधा 
असेल तर त्याच्या अनिुींमशक सामग्रीचा अयायास करुन त्यामध्ये कोणत्या 
प्रकारचे बदल झाले आहेत ि त े िुन्या कोरोना विषाणुपेक्षा ककती िेगळे 
आहेत हे शोधणे शक्य होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१) हे खरे नाही. 
 नागपरू येथील राषट्रीय पयाािरणीय अमभयाींबत्रकी सींशोधन सींस्था 
(र्नरी) मध्ये जिनोम मसक्िेजन्सींग सवुिधा उपलब्ध आहे डडसेंबर, २०२१ पयिंत 
ही सींस्था हैद्राबाद येथील Center for Cellular and Molecular Biology 
(CCMB) याींच्या ताींबत्रक सहकायााने जिनोम मसक्िेजन्सींग करत होती. 
िानेिारी, २०२२ पासनू र्नरी सींस्था स्ितींत्रपणे जिनोम मसक्िेजन्सींग करत 
आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
 जिनोम मसक्िेजन्सींग तपासणीमळेु विषाणमूध्ये होणारे िनकुीय बदल 
ओळखता येतात.  
(३) र्नरी, नागपरू येथे जिनोम मसक्िेजन्सींग सवुिधा उपलब्ध आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 
 ----------------- 
  

हळदीिर लािण्यात आलेल्या िराच्या दरात िपात िरण्याबाबत  
 

(१७) * ११८४३ श्री.सदाशशि खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर : सन्माननीय उप 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषट्र अग्रीम अधधर्नणाय प्राधधकरणाने हळद हा शतेीमाल नसल्हयाच े
िाहीर केल्हयामळेु त्यािर ५% िीएस्ी लाग ू करण्याचा र्नणाय घेण्यात 
आल्हयाचे माहे िानेिारी, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान र्नदशानास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्हयास, राज्यात ८४ हिार हेक््र हळद लागिडीचे क्षते्र असनू 
शासनाच्या र्नणायामळेु हळद उत्पादक शतेकऱ्याींच े नकुसान होत असनू 
आकारण्यात आलेल्हया िीएस्ीच्या दरात कपात ककीं िा सिलत देण्याची 
मागणी शतेकऱ्याींकडून होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने हळद उत्पादक शतेकऱ्याींना आकारण्यात आलेल्हया िीएस्ीच्या 
दरात कपात ककीं िा सिलत देण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अजजत पिार : (१) मे.र्नतीन बापसूाहेब पा्ील या व्यापाऱ्याने महाराषट्र 
आगाऊ अधधर्नणाय प्राधधकरणाकड ेकें द्रीय िस्त ूि सेिाकर कायदा, २०१७ ि 
महाराषट्र िस्त ू ि सेिाकर कायदा, २०१७ च्या कलम ९७ अन्िये कममशन 
एिीं् म्हणून परुविण्यात येणाऱ्या सेिाींिर लाग ूअसलेल्हया कराबाबत आगाऊ 
अधधर्नणाय अिा केला होता. सदर अिाानसुार व्यापारी हा कममशन एिीं् 
असनू त्याींच्याकडून शतेकऱ्यानी उत्पाददत केलेल्हया हळदीची एपीएमसी, 
साींगली मधील विविध व्यापाऱ् याींना विक्री केली िात.े व्यापाऱ्याने सनुािणी 
दरम्यान सादर केलेल्हया कागदपत्रानसुार आणण प्रकरणातील उपलब्ध 
तर्थयानसुार महाराषट्र आगाऊ अधधर्नणाय प्राधधकरणाने ददनाींक २२/१२/२०२१ 
रोिी खालीलप्रमाणे आदेश पाररत केला आहे. (आदेश क्र No. GST-ARA 
१०८/२०१९-२०/B-११५) 
 सदर प्रकरणात, कें द्र शासन ि राज्य शासन याींनी काढलेल्हया 
अधधसचूनेनसुार िाळलेल्हया आणण पॉमलश्ड हळदीचा, कृषी उत्पादनाच्या 
व्याख्येत समािेश होत नाही. सींबींधधत उत्पादनाचा HSN कोड ०९१० ३० २० 
आहे. आणण त्यािर िीएस्ी दर ५% आहे (२.५% कें द्रीय कर आणण राज्यकर 
प्रत्येकी) अिादार व्यापाऱ् याने कममशन एिीं् म्हणून ददलेल्हया सेिा िीएस्ी 
अींतगात करपात्र आहेत आणण त्यासाठी त्याने कें द्रीय िस्त ूि सेिाकर कायदा 
२०१७ च्या सींबींधधत तरतदुीींनसुार नोंदणी करणे आिश्यक आहे. 
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(२) ि (३) महाराषट्र अग्रीम अधधर्नणाय प्राधधकरणाने ददलेला आदेश 
व्यापाऱ्यास मान्य नसेल तर सदर व्यापारी आदेशाविरुध्द, आदेश 
ममळाल्हयापासनू तीस ददिसाचे आत अपील प्राधधकरणाकड ेकलम १०० अन्िये 
अिा करु शकतो. अपील अिाास उशीर झाल्हयास तीस ददिसाींची िाढीि 
मदुतही ममळत.े 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 
 ----------------- 
  

बीड येथील पांतप्रधान ग्राम सडि योजनेतांगचत िामाांच्या ई-ननविदा 
प्रकक्रयेत अननयशमतता झाल्याबाबत 

 

(१८) * ११८६८ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड येथील पींतप्रधान ग्राम सडक योिना कायाालयात सन २०२१-२२ 
मध्ये ई-र्नविदा प्रकक्रयेत अर्नयममतता झाल्हयाची बाब ददनाींक २० नोव्हेंबर, 
२०२१ रोिी िा त्यासमुारास र्नदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर ई-र्नविदा प्रकक्रयाींमध्ये सींबींधधत अधधकाऱ्याने पदाचा 
गरैिापर करुन काही कीं त्रा्दाराींची र्नविदा खुली न करता ि काही 
कीं त्रा्दाराींच्या र्नविदाींमध्ये त्रु् ी दाखिनू मिीतील कीं त्रा्दाराला काम ददले 
गेले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत स्थार्नक लोकप्रर्तर्नधी याींनी ददनाींक २२ नोव्हेंबर, 
२०२१ रोिी मा.मखु्यमींत्री महोदय याींच्याकड ेदाखल केलेली तक्रार शासनास 
प्राप्त झाली आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त तक्रारीच्या अनषुींगाने शासनाने चौकशी केली आहे 
काय, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने सींबींधधत अधधकाऱ्यािर 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीफ : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
(३) तक्रार प्राप्त झाली आहे. हे खरे आहे. 
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(४) ि (५) यासींदभाात चौकशी करण्यात आली असनू सदर ई र्नविदा प्रकक्रया 
योग्य प्रकारे राबविण्यात आली असल्हयाच ेचौकशी अहिालात नमदु केले आहे. 
 

----------------- 
  
प्रादेशशि मनोरुग्णालय, येरिडा, पुणे येथील िैद्यिीय अधीक्षिाांिर 

िारिाई िरण्याबाबत 
 

(१९) * १२५३८ श्री.सरेुश धस : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) प्रादेमशक मनोरुग्णालय, येरिडा, पणेु येथे २४०० रुग्ण दाखल करण्याची 
खा्ाींची क्षमता असनू मागील दोन िषािंपासनू १००० त े १२०० रुग्ण दाखल 
करण्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर मनोरुग्णालयातील आश्रय िॉडा (सेक्शन-१), देिराई िॉडा 
ि ऐश्ियाा िॉडा याींच्या देखभाल-दरुुस्तीसाठी शासनाने अधधक र्नधी खचा केला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, करोडो रुपये खचा करून बाींधलेल ेआश्रय िॉडा (सके्शन-१) ि 
देिराई िॉडामध्ये िदै्यकीय अधधक्षकाींनी रुग्ण दाखल करणे बींद केले असनू 
ऐश्ियाा िॉडाचे बाींधकाम अद्याप पणूा झाले नसनू िदै्यकीय अधीक्षक याींनी 
या िॉडाच्या देखभालीसाठी मागील तीन िषाात अधधक र्नधी खचा केला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने शासकीय र्नधीचा गरैिापर करणाऱ्या िदै्यकीय अधधक्षकाींिर 
कारिाई करुन रुग्णालयातील ऐश्ियाा िॉडचे देखभाल ि दरुुस्तीचे काम पणूा 
करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१) प्रादेमशक मनोरुग्णालय, येरिडा, पणेु येथे २५४० खा्ाींची 
क्षमता आहे. कोविड-१९ साथीच्या कालािधीमध्ये मनोरुग्णालयात मागील 
दोन िषाापासनू रुग्ण दाखल होणे कमी झालेले आहे. सद्य:जस्थतीत ११०५ 
मनोरुग्ण दाखल झालेले आहेत. 
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(२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रादेमशक मनोरुग्णालय, येरिडा, पणेु येथील आश्रय िॉडाचा 
उपयोग सद्य:जस्थतीत कोविड-१९ सींशर्यत असलले्हया रुग्णाींच्या 
विलगीकरणासाठी करण्यात येत आहे. देिराई िॉडा मध्ये निीन व्यसनमकु्ती 
कें द्र करण्याबाबत प्रस्तावित आहे. ऐश्ियाा िॉडाचे बाींधकाम करण्याकरीता 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली असनू रुपये १८६.९८ लक्ष इतका र्नधी 
वितर ीत करण्यात आलेला आहे. ऐश्ियाा िॉडाचे बाींधकाम प्रगतीपथािर आहे. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

ठाणे जजल््यात बोगस डॉक्टर आढळून आल्याबाबत 
 

(२०) * १२४४६ श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जिल्हहास्तरीय बोगस डॉक््र शोध पनुविालोकन सममतीच्या जिल्हहाधधकारी, 
ठाणे कायाालयात झालेल्हया बठैकीमध्ये ठाणे जिल्ह्यातील अींबरनाथ, मभिींडी, 
शहापरू, कल्हयाण ि मरुबाड या पाच तालकु्याींमध्ये एकूण ३७ बोगस डॉक््र 
आढळून आल्हयाचे माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये िा त्यादरम्यान र्नदशानास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, बोगस डॉक््र ग्रामीण भागात तसेच शहरातील झोपडपट््ी 
पररसरात दिाखाने था्ून अिधै िदै्यकीय व्यिसाय करत असल्हयाच े
र्नदशानास येिनूही “बोगस डॉक््रमकु्त” जिल्हहा करण्यासाठी आरोग् य 
विभागाकडून कोणतीही कायािाही करण्यात येत नसल्हयामळेु रुग्ण दगािण्याची 
शक्यता र्नमााण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने ठाणे जिल्हहा बोगस डॉक््रमकु्त करण्याबाबत कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री.अशमत विलासराि देशमखु : (१) अींशत: खरे आहे, सन २०१९-२०२१ या 
कालािधीत सदर ५ तालकु्याींमध्ये १५ बोगस िदै्यकीय व्यािसार्यक 
असल्हयाचे आढळून आले आहेत. 
(२) नाही. 
(३) अ) उक्त १५ बोगस िदै्यकीय व्यािसार्यकाींविरुध्द पोमलसाींकडून 
सींबींधधत पोलीस ठाण्यात गनु्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 

ब) बोगस डॉक््राींिर आळा घालण्यासाठी ठाणे जिल्हहास्तरािर 
आरोग्य विभाग, जिल्हहा पररषद, ठाणे अींतगात विशषे सिेक्षण मोहीम ददनाींक 
१४/०२/२०२२ रोिी राबविण्यात आली आहे. 

क) ग्रामीण कायाक्षते्रात ग्रामपींचायत कायाालयामध्ये िनतचे्या 
मादहतीकरीता अधधकृत िदै्यकीय व्यािसार्यकाींच्या नािाचे र्लक लािण्यात 
आले आहेत. तसेच अनधधकृत बोगस डॉक््र िदै्यकीय व्यिसाय करताना 
आढळल्हयास त्याची मादहती ग्रामपींचायत कायाालयाकडून तातडीने आरोग्य 
विभागास कळविण्याच्या सचूना सींबींधधताींना ददल्हया आहेत. 

ड) िदै्यकीय मशक्षण विभागाच्या शासन र्नणाय क्र. सीआयएस-
१०१९/१७२६/प्र.क्र. ३५५/९९/अधधर्नयम, ददनाींक ०५/०२/२००३ अन्िये 
तरतदुीनसुार बेकायदेशीर िदै्यकीय व्यिसाय करणाऱ्या बोगस डॉक््राींिर 
कारिाई करण्यासाठी सींबींधधत महानगरपामलका क्षते्रात महानगरपामलका 
आयकु्त याींच्या अध्यक्षतखेाली सममत्या स्थापन करण्यात आल्हया आहेत. 
यानषुींगाने मभिींडी-र्निामपरू ि कल्हयाण-डोंबबिली या महानगरपामलका 
क्षेत्रामध्ये महानगरपामलकेच्या नागरी आरोग्य कें द्राचे िदै्यकीय 
अधधकाऱ्याींमार्ा त महानगरपामलका क्षेत्रामध्ये िदै्यकीय व्यिसाय करणाऱ्या 
बोगस डॉक््राींचा शोध घेऊन त्याींच्या विरुध्द महाराषट्र मेडडकल पॅ्रजक््शनर 
ॲक््, १९६१ अींतगात कारिाई करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 
 

----------------- 
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गोसीखदुच धरणाच्या बॅििॉटरमुळे नागपूर ि भांडारा जजल््यातील 
शतेिऱ याांच ेनुिसान झाल्याबाबत 

 

(२१) * १२३८० श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे, डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रविण दरेिर, 
ॲड.ननरांजन डािखरे, श्री.ननलय नाईि, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा 
पाटील, श्री.रमेश िराड, श्री.प्रविण दटिे, श्री.रामदास आांबटिर, श्री.अशभजजत 
िांजारी : सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) विदभाातील गोसीखदुा धरणातील बॅकिॉ्रमळेु को्गाि, मेंढा (गराडा), 
र्नमगाि, साळिा, रुयाड ि ्ेकेपार (ता.पिनी ि भींडारा, जि.भींडारा) आणण 
गोन्हा ि इतर लगतच्या गािाींना (ता.मौदा, जि.नागपरू) पाण्याने िेढले असनू 
तथेील शतेात पाणी मशरल्हयामळेु हरभरा ि धान पीकाचे मोठ्या प्रमाणात 
नकुसान झाल्हयाचे र्नदशानास आले असनू, जिल्हहा प्रशासनाकडून कोणतीही 
कायािाही करण्यात येत नसल्हयाचे माहे िानेिारी, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान 
र्नदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या बॅकिॉ्रमळेु पररसरातील नदी-नाले भरुन िाहत असल्हयाने 
स्थार्नक नागररकाींचे वपण्याचे पाणी दवूषत झाले असनू नागररकाींच्या 
आरोग्याला धोका र्नमााण झाला आहे तसेच काही भागातील रस्ते 
िाहतकुीसाठी बींद होण्याच्या मागाािर आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, बॅकिॉ्रच े पाणी िाहून िाण्यासाठी दसुरा मागा उपलब्ध 
नसल्हयाने तथा िलसींपदा विभागाने याबाबत कुठलीही पयाायी व्यिस्था न 
केल्हयाने शते िमीन बाधधत होत असनू, शतेमालाच्या नकुसानीमळेु शतेकरी 
हिालदील झाल्हयाचे र्नदशानास आले असनू, गािामध्ये उपजिविकेचे साधन 
नसल्हयाने रोिगाराचा प्रश्न र्नमााण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, शासनाने िलग्रहण क्षेत्रातील (कॅचमें् एररया) शतेी ि इतर 
िममनीच े अधधग्रहण प्रकक्रया पणूा केली असनू अद्यापही त्याींना मालमते्तचा 
मोबदला देण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे काय, तसेच ्या राषट्रीय 
प्रकल्हपाींतगात येणाऱ् या गािाींचे पनुिासन करण्यात आलेल्हया दठकाणी १८ नागरी 
सवुिधा अद्याप परुविण्यात आल्हया नाहीत, हे ही खरे आहे काय,  
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(५) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने बॅकिॉ्रसाठी पयाायी व्यिस्था 
करण्याबाबत ि को्गाि, मेंढा (गराडा), र्नमगाि, साळिा, रुयाड, ्ेकेपार ि 
भींडारा (ता.पिणी, जि.भींडारा) आणण गोन्हा ि इतर लगतच्या गािातील 
(ता.मौदा, जि.नागपरू) शतेकऱ्याींच्या नकुसान झालेल्हया मालमते्तचा मोबदला 
ममळण्याबाबत तसेच बाधधत गािाींच े पनुिासन करण्याच्या स्थार्नक 
लोकप्रर्तर्नधीींच्या मागणीबाबत ि प्रकल्हपग्रस्ताींसाठी नागरी सवुिधा 
परुविण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयांत पाटील : (१), (२) ि (३) हे खरे नाही. 
(४) हे अींशत: खरे आहे. 
 गोसीखुदा प्रकल्हपामळेु नागपरू ि भींडारा जिल्ह्यातील ८५ गािे पणूात: 
बाधधत होत आहेत. या ८५ गाींिाचे ६४ गािठाणामध्ये पनुिासन करण्यात 
आले आहे. या ६४ पकैी ६१ गािठाणामध्ये १८ नागरीसवुिधाींची कामे पणूा 
झालेली असनू उिाररत ३ गािठाणाींची (नेरला, रुयाड ि खापरी (रे.)) कायािाही 
प्रगतीपथािर आहे. 
(५) गोसीखुदा प्रकल्हपात पणूा सींचय पातळी २४५.५० मी. पयिंत पाणीसाठा 
करण्यामळेु काही िममनी नव्याने बाधधत झालेल्हया असल्हयाचे आढळून आले 
आहे. त्यानसुार गोसीखुदा प्रकल्हपातील नागपरु ि भींडारा जिल्ह्यातील को्गाि 
ि मेंढा (गराडा), र्नमगाि ि मौदा तालकु्यातील बाधधत क्षेत्राचे MRSAC 
मार्ा त उपग्रह छायाधचत्र, DRONE with DGPS पध्दतीने तसेच 
कायाक्षेत्रािर प्रत्यक्ष पाहणी करुन सिेक्षणाची कायािाही प्रगतीत आहे. तसेच 
िरील कारणास्ति नव्याने बाधधत क्षेत्रािरील वपकाींचा पींचनामा तहमसल/कृषी 
विभागामार्ा त प्रगतीत आहे. 
 ६४ पकैी ६१ गािठाणामध्ये १८ नागरी सवुिधाींची कामे पणूा झालेली 
असनू उिाररत ३ गािठाणाींची (नेरला, रुयाड ि खापरी (रे.)) कायािाही 
प्रगतीपथािर आहे. 
(६) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
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जायििाडी धरणािरील भूिां पमापि यां् बांद असल्याबाबत 
 

(२२) * १२२१९ श्री.अांबादास दानिे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १०५२२ ला 
हदनाांि २३ डडसेंबर, २०२१ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद जिल्ह्यातील िायकिाडी धरणािरील भकूीं पमापक यींत्र सन 
२०१७ पासनू बींद असल्हयाचे माहे िानेिारी, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान 
र्नदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर भकूीं पमापक यींत्र गेल्हया चार िषाापासनू बींद 
राहण्यामागची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने यास िबाबदार असणाऱ् याींविरुध्द कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
 िायकिाडी प्रकल्हपािरील भकूीं पमापक यींत्र सन २०१७ मध्ये नादरुुस्त 
झाले होत.े हे सन २०१७ मध्येच र्नदशानास आले आहे. 
(२) सदर भकूीं पमापक यींत्र े ही माहे नोव्हेंबर-१९९४ मध्ये बसविण्यात आल े
आहे. दरुुस्तीसाठी आिश्यक सु् े भाग स्थार्नक पातळीिर ममळत नसल्हयाने 
या यींत्राची देखभाल दरुुस्ती स्थार्नक पातळीिर करता येणे शक्य नाही. 
त्यामळेु निीन यींत्र बसविण्याचे काम मेरी, नामशक मार्ा त करणेबाबत 
कायािाही सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
गोसीखदुच शसांचन प्रिल्पाच्या पाणी पातळीनुसार बाधधत क्षे्ातील 

गािाांच ेसिेक्षण िरुन ननधी देण्याबाबत 
 

(२३) * १२६२५ श्री.प्रविण दटिे, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय जलसांपदा 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) गोसीखुदा मस ींचन प्रकल्हपाच्या पाणी पातळीनसुार गािाींचे स्थलाींतरण करणे 
आिश्यक असताना चुकीच्या पध्दतीने सिेक्षण केल्हयाने बाधधत क्षेत्रात 
समाविष् नसलेल्हया गािाींना धरणाच्या पाण्याचा धोका र्नमााण झाल्हयाचे माहे 
िानेिारी, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान र्नदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, पनुिासनासाठी िाहीर केलेल्हया विशषे पॅकेिचा र्नधी 
प्रकल्हपाला िगा करण्यात आला आहे काय, 
(३) असल्हयास, बाधधत क्षते्राच्या गािाींचे सॅ्ेलाई्द्िारे सिेक्षण करण्याची 
मागणी लोकप्रर्तर्नधीींनी लखेी र्निेदनाद्िारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन चौकशीच्या अनषुींगाने 
गोसीखुदा मस ींचन प्रकल्हपाच्या पाणी पातळीनसुार बाधधत क्षेत्रातील गािाींच े
सिेक्षण सॅ्ेलाई्द्िारे करण्याबाबत तसेच त्याींना विशषे पॅकेिचा र्नधी 
ममळण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) गोसीखुदा प्रकल्हपात ददनाींक १० िानेिारी, २०२२ रोिी पणूा सींचय पातळी 
२४५.५० मी. पयिंत पाणीसाठा करण्यात आलेला होता.पणूा सींचय पातळी पयिंत 
पाणीसाठा केल्हयामळेु नागपरु ि भींडारा जिल्ह्यातील गोसीखदुा प्रकल्हपात 
सींपादन कराियाच्या िममनीबाबत सींपादन प्रकक्रयेची कायािाही प्रगतीपथािर 
आहे. 
 पणूा सींचय पातळीमळेु बाधधत क्षते्राच ेMRSAC मार्ा त D.G.P.S. ि 
DRONE पध्दतीने तसेच कायाक्षेत्रािर प्रत्यक्ष पाहणी करुन सिेक्षणाअींती 
अशा भसुींपादन/पनुिासनाची र्नयमानसुार कायािाही करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 
 ----------------- 
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गोंहदया जजल््यातील आयुष्ट्यमान भारत प्रधानमां्ी जन आरोग्य 
योजनेतील लाभार्थयािंच्या ननिड यादीबाबत 

 

(२४) * १२४१५ डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.ननलय नाईि, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.रमेश िराड, 
श्री.प्रविण दटिे : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गरीब ि सिासामान्य नागररक पशैाअभािी उपचारापासनू िींधचत राहू नये 
याकरीता शासनाने आयषुयमान भारत योिना सरुु केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, गोंददया जिल्ह्यातील गोरगरीब ि सिासामान्य नागररकाींची 
सदर योिनेकरीता र्निड झाली नसल्हयाचे माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये िा 
त्यादरम्यान र्नदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर जिल्ह्यात या योिनेसाठी लाभार्थयािंची यादी तयार 
करताना आधथाकदृषट्या सींपन्न असलले्हया ६०१२०० लाभार्थयािंची र्निड 
करण्यात आली आहे, यापकैी १८४००० नागररकाींचे आयषुयमान भारत योिनेच े
काडा तयार करण्यात आले असनू, यादीमध्ये गरीब ि गरिू नागररकाींच्या 
नािाचा समािेश नसल्हयाने त ेसदर योिनेच्या लाभापासनू िींधचत रादहल्हयाचे 
र्नदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने गरीब ि गरिू नागररकाींचा आयषुयमान भारत योिनेत समािेश 
करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१) होय.  
(२) हे खरे नाही. 
 गोंददया जिल्ह्यात प्रधानमींत्री िन आरोग्य योिनेसाठी शहरी भागात 
१३०११ कु्ुींबे तर ग्रामीण भागात १५८९७४ कु्ुींबे पात्र लाभाथी आहेत. 
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(३) आयषुयमान भारत प्रधानमींत्री िन आरोग्य योिनेंतगात समाविष् कु्ुींबे 
ही Socio Economic Caste Census-२०११ (िनगणना) मधील ठराविक 
र्नकषाींनसुार ग्राहय धरण्यात आली आहेत. SECC-२०११ च े सिेक्षण कें द्र 
शासनाच्या अधधपत्याखाली झाले असनू पनु्हा नव्याने सिेक्षण करून लाभाथी 
समाविष् करण्याच ेसिा अधधकार कें द्र शासनाकड ेआहेत.  
(४) ि (५) प्रश्न उद् भित नाही. 
 

----------------- 
  
आरीशसया हॉटेल चालिाला राज्य उत्पादन शुल्ि विभागािडून दोन 

विदेशी मद्य परिाने हदल्याबाबत 
 

(२५) * १२०९० श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय उप मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) विक्रोळी पाका  साइ् येथील िीर सािरकर मागाािरील सी्ीएस क्र. १/७, 
१/८ ए या िागेिरील कॅन््ीन इमारतीत सरुू असलेल्हया आरीमसया हॉ्ेलला 
विदेशी मद्य परिाना ममळविण्यासाठी सन २०२० मध्ये राज्य उत्पादन शलु्हक 
विभागाकड ेअिा केला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, त्या अिाासोबत िोडलेल्हया कागदपत्राींिर सदरहू हॉ्ेलच्या मळू 
िागेऐििी कैलास बॅक्िे् सी्ीएस क्र. १/९, ए/१ बी असा दसुऱ्याच िागेचा 
तपशील आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सादर केलले्हया कागदपत्राींिर दोन मभन्न िागाींच े सी्ीएस 
क्रमाींक असतानाही हॉ्ेल चालकाला राज्य उत्पादन शलु्हक विभागाकडून दोन 
विदेशी मद्य परिाने देण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सदर प्रकरणी स्थार्नक रदहिासी याींनी राज्य उत्पादन शलु्हक 
विभागाकड ेमाहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये िा त्यादरम्यान लेखी तक्रार करून सिा 
सींबींधधताींविरुध्द कारिाई करण्याची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने सींबींधधत दोषीींविरुध्द कोणती कारिाई केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.अजजत पिार : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
 अनजु्ञाप्तीधारक ि िागा मालक याींच्यामध्ये झालेल्हया करारामध्ये 
सी्ीएस क्र.-१/७ ऐििी १/९ए/१बी असा पत्ता नमदू असनू बहृन्मुींबई 
महानगरपामलका विभागाकडून प्रसतृ करण्यात आलेल्हया प्रधान अनजु्ञाप्तीिर 
िागेचा सी्ीएस क्र.-१/७ ऐििी १/९ए/१बी असा उल्हलेख ददसनू येतो. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) हे खरे आहे. 
(५) प्राप्त तक्रारीच्या अनषुींगाने उप अधीक्षक, राज्य उत्पादन शलु्हक, मुींबई 
उपनगरे-३ याींना चौकशी अधधकारी म्हणून र्नयकु्त करण्यात आले होत.े 
त्याींनी अधीक्षक, राज्य उत्पादन शलु्हक, मुींबई उपनगरे याींना सादर केलेल्हया 
अहिालानसुार, तक्रारीत नमदू केल्हयानसुार दोन मभन्न सी्ीएस क्रमाींकाबाबत 
अनजु्ञाप्तीधारक ि िागा मालक याींच्यामध्ये झालेल्हया करारामध्ये 
निरचुकीने सी्ीएस क्र.-१/७ ऐििी १/९ए/१बी असा पत्ता नमदू झालेला आहे 
ि त्याअनषुींगाने बहृन्मुींबई महानगरपामलका विभागाकडून प्रसतृ करण्यात 
आलेल्हया प्रधान अनजु्ञाप्तीिर सी्ीएस क्र -१/७ ऐििी १/९ए/१बी असा 
उल्हलेख झालेला आहे, असे आढळून आले. 
 सदरहू तक्रारीच्या अनषुींगाने जिल्हहाधधकारी, मुींबई उपनगरे याींचेकड े
झालेल्हया सनुािणीत, नमनूा एर्एल-३ अनजु्ञप्ती क्र. २२९५ ि २२९६ ज्या 
इमारतीमध्ये मींिूर करण्यात आली आहे, ती इमारत सी्ीएस क्र -१/७ मध्ये 
असल्हयाचे स्पष् करून अनजु्ञाप्तीधारकाने ददलेल्हया िबाबानसुार िागेचा 
सी्ीएस क्र -१/७ ऐििी १/९ए/१बी असा निरचुकीने नमदू झाल्हयाच ेतसेच, 
सींबींधधत दोन्ही िागेचे मालक एकच असनू सदरील सी्ीएस क्रमाींक िेगळे 
असले तरीही ी्ंकलेखनीय चुकी व्यर्तररक्त इमारतीची िागा बदलत नाही 
तसेच, अनजु्ञाप्तीधारक याींचा सदर प्रकरणातील हेत ूअप्रामाणणक असल्हयाच े
ददसनू येत नाही, असे नमदू करून जिल्हहाधधकारी, मुींबई उपनगरे याींनी 
ददनाींक १८/०१/२०२२ रोिीच्या आदेशान्िये, एर्एल-३ अनजु्ञाप्ती क्र. २२९५ ि 
२२९६ या अनजु्ञाप्तीींिर, अनजु्ञाप्तीधारक याींनी िागा मालकाशी केलेल्हया 
निीन दरुूस्ती करारनाम्यानसुार सी्ीएस क्र. १/९ए/१बी ऐििी सी्ीएस नीं-
१/७ अशी दरुूस्ती करून घेण्याबाबत सधूचत केले आहे. तसेच, सी्ीएस क्र. 
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१/९ए/१बी ऐििी सी्ीएस क्र.-१/७ असा योग्य तो उल्हलेख बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेकडील खाद्यगहृ अनजु्ञाप्ती तसेच, इतर अनषुींधगक 
अनजु्ञाप्तीींिर करून घेऊन सादर करण्याबाबत अनजु्ञाप्तीधारकास आदेमशत 
करून सदर प्रकरणातील तक्रारदार याींचे सिा तक्रार अिा र्नकाली काढल े
आहेत. 
(६) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

खेराड-ेविटा (ता.िडगेाि, जज.साांगली) येथील बांधाऱयाची  
दरुुस्ती िरण्याबाबत 

 

(२६) * ११९०० श्री.गोवपचांद पडळिर : सन्माननीय मदृ ि जलसांधारण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) म.ुपो.खेराड-ेवि्ा (ता.कडगेाि, जि.साींगली) येथील ग् क्रमाींक ४४४ मधील 
बींधारा गत अनेक िषाापासनू मोडकळीस आला असनू त्यातनू पाणी गळती 
होऊन आिूबािूच्या शतेीचे नकुसान होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर बींधाऱ्याची दरुुस्ती करण्याबाबत स्थार्नक नागररकाींनी 
मा.िलसींधारण मींत्री ि जिल्हहा पररषद कायाालयात माहे िानेिारी, २०२१ 
मध्ये िा त्यादरम्यान अनेक र्निेदने ददली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन चौकशीच्या अनषुींगाने 
सदर कामास ददरींगाई करणाऱ्या अधधकारी ि कमाचाऱ्याींिर कारिाई करुन, 
बींधाऱ्याची दरुुस्ती करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.शांिरराि गडाख : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर बींधाऱ् याबाबत सरपींच, ग्रामपींचायत खेराड े वि्ा याींनी उपविभागीय 
िलसींधारण अधधकारी पींचायत सममती, वि्ा, जिल्हहा पररषद उपविभाग 
(ल.पा.) याींना र्निेदन ददललेे आहे. 
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(३) सदर बींधाऱ्याची मालकी जिल्हहा पररषद (ल.पा.), िलसींपदा विभाग, कृषी 
विभाग ि मदृ ि िलसींधारण विभाग या विभागाींशी सींबींधधत नसल्हयाचे 
र्नषपन्न होत आहे. त्यामळेु अधधकारी/ कमाचारी याींच्यािर कारिाई करण्याचा 
प्रश्न उद् भित नाही. 
 सदर बींधारा िुना ि दगडी बींधारा असनू त्याची मोठ्या प्रमाणात 
पडझड झालेली असल्हयामळेु त्यादठकाणी दरुूस्ती ऐििी निीन मसमें् बींधारा 
बाींधकाम करणे सींयकु्तीक आहे ि त्यासाठी जिल्हहा पररषद (ल.पा.) 
उपविभाग, वि्ा याींना आदेमशत केले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
  
हररसाल ि सेमाडोह (जज.अमरािती) येथील टेशलमेडीसीन िें द्र ननधी 

अभािी बांद असल्याबाबत 
  

(२७) * १२९८६ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.रामदास आांबटिर, श्री.राजहांस शस ांह : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मेळघा्ातील हररसाल ि सेमाडोह (जि.अमरािती) येथील ्ेमलमेडीसीन 
कें द्र र्नधी अभािी बींद असल्हयाची बाब माहे िानेिारी, २०२२ मध्ये िा 
त्यादरम्यान र्नदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ्ेमल मेडीसीन सेिा बींद असल्हयामळेु येथील आददिासीींना 
उपचारासाठी तालकुा ि जिल्हहा मखु्यालय येथे िािे लागत आहे, हे ही खरे 
काय, 
(३) असल्हयास, मेळघा् येथे रस्त्याींअभािी ्ेमल मेडीसीनद्िारे देण्यात येणाऱ्या 
आरोग्य सवुिधा तसेच मोबाईल ्ॉिर अभािी इीं्रने् सेिा बींद असल्हयाने 
ऑनलाईन शाळा, मोबाईल सेिा ि इीं्रने् सेिाींसह इतर सिा मलूभतू सवुिधा 
बींद आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सदर कें द्र बींद पडण्याची सिासाधारण कारणे काय आहेत, 
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(५) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन चौकशीच्या अनषुींगाने 
हररसाल ि सेमाडोह येथील ्ेमलमेडीसीन कें द्राला र्नधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत कायािाही करुन सदरहू प्रकल्हपाकड े दलुाक्ष करणाऱ्या सींबींधधत 
अधधकाऱ्याींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 मेळघा् मधील हररसाल येथे ई-सींिीिनीद्िारे ्ेमलमेडीसीन सेिा 
उपलब्ध असनू सेमाडोह येथे इीं्रने् सवुिधा प्राप्त होताच ्ेमल मेडीसीन सेिा 
उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 मेळघा्मधील उपजिल्हहा रुग्णालय, धारणी ि ग्रामीण रुग्णालय, 
धचखलदरा आणण ७ प्राथममक आरोग्य कें द्रामध्ये ्ेमल मेडीसीन सेिा उपलब्ध 
आहे. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
 मेळघा् भागात मोबाईल ि इीं्रने् सवुिधेकरीता ५० Micro BTS 
Tower अींतगात ५० गािाींत इीं्रने् सवुिधा परुविण्याबाबत र्नयोिन 
करण्यात आले होत.े त्यापकैी ३७ गािात Micro BTS Tower बसविण्यात 
आले आहेत. उिाररत काम प्रगतीपथािर आहे. 
(४) हररसाल येथे ्ेमल मेडीसीन सेिा उपलब्ध आहे. सेमाडोह येथे इीं्रने् 
सवुिधा प्राप्त होताच ्ेमल मेडीसीन सेिा सरुु करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 
(६) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
  
मोळ ते म्हस्िोबा मांदीर (ता.खटाि, जज.सातारा) येथील रस्त्याच्या 
िामात बेिायदेशीरररत्या गौण खननजाच ेउत्खनन िेल्याबाबत 

 

(२८) * १३००७ श्री.शशशिाांत शश ांदे : सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मोळ त ेम्हस्कोबा मींदीर (ता.ख्ाि, जि.सातारा) यादरम्यान प्रधानमींत्री 
ग्रामसडक योिनेंतगात ३ ककलोमी्र अींतराच्या रस्त्याचे काम गत चार 
मदहन्याींपासनू सरुु असनू सदर रस्त्याचे काम करताना सींबींधधत ठेकेदाराने 
तथेील शतेकऱ्याींना कोणतीही पिुासचूना न देता शतेिममनीचे बाींध (ताली) 
िमीनदोस्त केल्हयाचे तसेच बेकायदेशीरररत्या गौण खर्निाचे उत्खनन 
केल्हयाचे ददनाींक २५ नोव्हेंबर, २०२१ रोिी िा त्यासमुारास र्नदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी काही रािकीय पक्षाचे पदाधधकारी याींनी 
मा.मखु्यमींत्री, मा.पालकमींत्री, सातारा जिल्हहा, जिल्हहाधधकारी, सातारा, 
तहमसलदार, ख्ाि (िडूि) ि प्राींताधधकारी, ददहिडी याींना र्निेदन देऊन 
ठेकेदाराविरुध्द कारिाई करण्याची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने सींबींधधत ठेकेदाराविरुध्द कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीफ : (१) हे खरे नाही. 
 मखु्यमींत्री ग्राम सडक योिनेंतगात सातारा जिल्ह्यातील ख्ाि 
तालकु्यातील मोळ त ेम्हस्कोबा मींदीर रस्ता, या रस्त्याच्या दिोन्नतीचे काम 
मींिूर असनू सींबींधधत कीं त्रा्दाराने रस्त्याच्या साधारण ४०० मी. मध्ये ग्र 
खोदकाम केले आहे. तसेच सींबींधधत कीं त्रा्दाराकडून रस्त्यालगत शतेकऱ्याच्या 
कोणत्याही िमीनीचे नकुसान अथिा ताली िमीनदोस्त करण्यात आलेल्हया 
नाहीत.  
(२) हे खरे नाही.  
(३) ि (४) प्रश्न उद् भित नाही.  
 

----------------- 
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आितीव (जज.िधाच) येथील िदम रुग्णालय पररसरात अिैधररत्या गभचपात 
िेलेल्या अभचिाांची मानिी हाड ेि ििट्या आढळून आल्याबाबत 

 
 (२९) * १३०३२ श्री.विक्रम िाळे, श्री.शशशिाांत शश ांदे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.अमोल शमटिरी, श्री.रामदास आांबटिर, श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे, 
डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.सनुनल शशांदे, श्री.विलास पोतनीस : 
सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) आिी (जि.िधाा) येथील कदम रुग्णालयाच्या बायोगॅस चेम्बरमधून 
पोमलसाींनी ११ किट्या ि ५४ हाड ेिप्त केल्हयाच ेददनाींक १४ िानेिारी, २०२२ 
रोिी र्नदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्हयास, सदर रुग्णालयात अिधै गभापात केल्हयानींतर अभाकाींची 
रुग्णालय पररसरातील बायोगॅस चेंबरमध्ये विल्हहेिा् लािण्याींत येत असल्हयाच े
रुग्णालयाच्या सींचामलका, स्त्रीरोगतज्ञ डॉ. रेखा कदम याींनी पोमलसाींना 
चौकशीदरम्यान साींधगतले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्हयास, याप्रकरणी एक पीडीत मलुगी, र्तची आई ि मािशी याींनी 
ददनाींक १० िानेिारी, २०२२ रोिी आिी पोलीस ठाण्यात नोंदविलेल्हया 
तक्रारीनसुार ८० हिार रुपयाींत गभापाताचा सौदा झाल्हयाचे ि त्यादरम्यान 
पोमलसाींना रुग्णालय पररसरात मानिी किट्या ि हाड ेसापडल्हयाचे र्नदशानास 
आल्हयाने याप्रकरणी सहा सदस्यीय अयायास ग् सममती स्थापन करण्यात 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्हयास, सदर सममतीमध्ये कोणाकोणाचा समािशे करण्यात आला आहे 
तसेच सदर सममतीने आपला अहिाल शासनास सादर केला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्हयास, कोणत्याही अधधकृत गभापात से्ं रला मदहन्याला ककती 
गभापात झाल,े त्याची नोंद व्यिजस्थत झाली आहे की नाही हे तपासण्याची 
िबाबदारी आरोग्य विभागातील िररषठ अधधकाऱ्याींची असताना सदर 
रुग्णालयातील गभापात से्ं रला अधधकाऱ्याींनी भे्  देऊन तपासणी केली 
नसल्हयाचे तसेच सदर अिधै गभापात कें द्रात शासकीय रूग्णालयाच्या 
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ताब्यातील अनेक औषधे ि इींिेक्शने आढळून आली असनू या गरैप्रकारात 
शासकीय अधधकाऱ् याींचाही सहभाग असल्हयाने याबाबत पोमलसात तक्रार 
नोंदविली नसल्हयाच ेददनाींक १४ िानेिारी, २०२२ रोिी र्नदशानास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने सींबींधधत दोषी अधधकाऱ्याींसह रुग्णालय 
व्यिस्थापनाींविरुध्द कारिाई करुन राज्यातील अिधै गभापात कें द्राची तपासणी 
करण्यासींदभाात कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१) हे खरे आहे. 
 आिी (जि.िधाा) येथील कदम रुग् णालयाच्या बायोगॅस चेम्बरमधून 
कि्या ि हाड ेपोलीसाींनी िप् त केलेली आहेत.  
(२) हे खरे आहे. 
 आिी (जि.िधाा) येथील कदम रुग् णालयात गभापात केल्ह यानींतर 
अभाकाची विल्ह हेिा् बायोगॅस चेम्बरमध् ये लािण् यात येत होती असे पोलीस 
तपासात उघड झालेले आहे.  
(३) हे खरे आहे. 
 कदम नमसिंग होम, आिी, ता.आिी, जि.िधाा येथे अल्ह पियीन मलुीचा 
िदै्यकीय गभापात करण् यात आल्ह याबाबत पोलीस स् थानक, आिी ता.आिी, 
जि.िधाा येथे प्रथम खबर अहिाल (FIR) क्र.००२५/२००२२ ददनाींक ९/१/२०२२ 
रोिी नोंदविण् यात आला आहे. 
 याप्रकरणी ददनाींक १७/०१/२०२२ रोिी ६ सदस् यीय तज्ञ अया यास 
ग्ाची स् थापना केलेली आहे.  
(४) सदर तज्ञ अया यास ग्ामध् ये १) िदै्यकीय अधीक्षक, प्रादेमशक 
मनोरुग् णालय, नागपरू, २) सहाय्यक सींचालक, आरोग् य सेिा (कु.क.), राज् य 
कु्ुींब कल्ह याण कायाालय, पणेु, ३) सदस् य राज् य पयािेक्षककय मींडळ, 
पीसीपीएनडी्ी तथा मदहला कायाकती, अकोला, ४) कायाक्रम अधधकारी, 
य.ुएन.एर्.पी.ए., ठाणे, ५) सल्ह लागार, य.ुएन.एर्.पी.ए., अहमदनगर,       
६) सल्ह लागार, य.ुएन.एर्.पी.ए., सातारा याींचा समािेश आहे. 
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 तज्ञ अया यास ग्ाने आपला अहिाल ददनाींक २८ िानेिारी, २०२२ 
रोिी सादर केलेला आहे.  
(५) ि (६) िदै्यकीय अधीक्षक, उपजिल्ह हा रुग् णालय, आिी याींनी कदम 
नमसिंग होम, आिी, ता.आिी, जि.िधाा येथील सोनोग्रार्ी कें द्र ि िदै्यकीय 
गभापात कें द्राची माहे म,े २०२१ ि ऑगस् ्, २०२१ मध् ये तपासणी केलेली 
आहे.  
 िदै्यकीय अधीक्षक, उपजिल्ह हा रुग् णालय, आिी याींनी पोलीस 
स् थानक, आिी याींना ददनाींक १७/०१/२०२२ रोिी कळविल्ह यानसुार पोलीसाींनी 
ददनाींक १८/०१/२०२२ रोिी ४१/२०२२ अन् िये गनु् हा नोंदविला असनू 
पोमलसाींमार्ा त २ आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली आहे. 
 तसेच सदर प्रकरणाच् या अनषुींगाने तपासणीदरम् यान कदम नमसिंग 
होम, आिी मधून मदुतबाहय गोळया, ऑक् सी्ोसीन इींिेक् शन, डके् सा 
मलहीलेले इींिेक् शन पोलीसाींनी िप् त केलेले आहेत.  
 गभाधारणापिूा ि प्रसिपिूा र्नदान तींत्र े(मल ींग र्निडीस प्रर्तबींध) कायदा 
१९९४ चे उल्ह लींघन केल्ह याबाबत आरोपीींविरोधात मा.प्रथमिगा न् यायदींडाधधकारी 
न् यायालय, आिी, जिल्ह हा िधाा येथ े ख्ला क्र. ३१/२०२२ अन् िये ख्ला 
दाखल करण् यात आलेला आहे ि सदर प्रकरण सध् या न् यायप्रविष् आहे.  
 कीं त्रा्ी तत् िािर उपजिल्ह हा रुग् णालय, आिी येथे स्त्रीरोग तज्ञ म् हणून 
कायारत असलेल्हया आरोपी याींना मखु् य कायाकारी अधधकारी, जिल्ह हा पररषद, 
िधाा याींच् या ददनाींक १७/०१/२०२२ रोिीच् या आदेशान् िये कायामकु् त करण् यात 
आलेले आहे. 
 राज् यातील सोनोग्रार्ी ि िदै्यकीय गभापात कें द्राची तपासणी 
करण् याबाबत ददनाींक २० िानेिारी, २०२२ त े २८ रे्ब्रिुारी, २०२२ दरम् यान 
धडक तपासणी मोदहम राबविण् यात आली आहे.  
(७) प्रश् न उद् भित नाही. 
 

----------------- 
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जव्हार िुटीर रुग्णालयाची (ता.जव्हार, जज.पालघर) रुग्णिाहहिा 
देण्यास निार देणाऱया दोषी िमचचाऱयाांिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(३०) * १३२०८ श्री.राजहांस शस ांह, श्री.विलास पोतनीस, डॉ.(श्रीमती) मननषा 
िायांदे : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पायरिाडी (ता.मोखाडा, जि.पालघर) येथील सहा िषीय कु.अिय पारधी 
या बालकाचा िव्हार कु्ीर रुग्णालयामध्ये उपचारादरम्यान मतृ्य ू झाला 
असता सदर मतृदेह रुग्णिादहकेतनू नेण्यासाठी नातिेाईकाींकड े पसेै 
नसल्हयामळेु रुग्णालयातील रुग्णिादहका चालकाींनी रुग्णिादहका देण्यास नकार 
ददल्हयाने मतृदेह दचुाकीिरुन ३५ त े४० कक.मी. अींतर असलेल्हया गािात घेऊन 
िािे लागल्हयाची घ्ना माहे िानेिारी, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान घडली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, पाथडी (ता.िव्हार, जि.पालघर) ग्रामपींचाायतीच्या हद्दीतील 
भा्ीचा पाडा येथील गरोदर मदहलेला गािात रस्ता नसल्हयाने डोलीच्या 
सहाय्याने नातलगाींनी सात त ेआठ कक.मी. पायी प्रिास करून साकूर येथील 
प्राथममक आरोग्य कें द्रात दाखल केल्हयाची घ्ना ददनाींक ३ रे्ब्रिुारी, २०२२ 
रोिी घडली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, मतृदेहासाठी रुग्णिादहका न देणाऱ्या कीं त्रा्ी कमाचाऱ्याींना 
र्नलींबबत करुन सदर प्रकरणाची एका सममतीद्िारे चौकशी करुन त्याचा 
अहिाल जिल्हहाधधकाऱ्याींकड ेसादर करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच, आददिासी भागात रस्त,े िीि, आरोग्य सवुिधा आणण इतर     
सोई-सवुिधाींची उपलब्धता करण्याबाबत कोणत्या उपाययोिना केल्हया िा 
करण्यात येत आहेत, 
(५) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन चौकशीच्या अनषुींगाने 
िव्हार कु्ीर रुग्णालयातील दोषी कमाचाऱ्याींिर कारिाई करुन आददिासी 
भागात आरोग्याच्या मलूभतू सवुिधा देण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.राजेश टोप े : (१), (२), (३), (४) ि (५) रुग्णिादहकेतनू मतृदेह िाहून 
नेण्याचे प्रािधान नाही. मतृदेह िाहतकुीसाठी स्थार्नक स्िराज्य सींस्थाींकड े
शििादहका उपलब्ध असतात. तथावप, मयत रुग्णाच्या नातिेाईकाींनी केलेल्हया 
तक्रारी अनषुींगाने जिल्हहा शल्हयधचककत्सक, पालघर याींनी चौकशी अधधकारी 
नेमनू सदर प्रकरणी चौकशी सरुु केली आहे. कायारत असलेले रुग्णिादहका 
चालक हे िे.एस.एस.के अींतगात कीं त्रा्ी स्िरुपात असनू ऐशकॉम मेडडया 
इींडडया प्रा.मल. भोपाळ या सींस्थमेार्ा त परुविण्यात आलेले आहेत. सदरील 
िाहन चालकाींच्या िागी तात्काळ तीन िाहनचालक उपलब्ध करुन 
देण्याविषयी ऐशकॉम मेडडया इींडडया प्रा.मल. भोपाळ याींना कळविण्यात आले 
आहे.  
 पाथडी ता.िव्हार, जि.पालघर ग्रामपींचायतीच्या हद्दीतील भा्ीचा 
पाडा हे स्थळ डोंगरािर असल्हयामळेु ि तथे ेरस्ता नसल्हयामळेु आशा कायाकत े
ि नातिेाईकाींनी गरोदर मदहलेस डोली करुन रस्त्यापयिंत आणले ि तथेून 
प्राथममक आरोग्य कें द्र साकूरच्या रुग्णिादहकेने प्राथममक आरोग्य कें द्र साकूर 
येथे आणले. सद्य:जस्थतीत सदर मदहलेची आरोग्य जस्थती चाींगली आहे.  
 मोखाडा तालकु्यात ग्रामीण रुग्णालय मोखाडा, उपजिल्हहा रुग्णालय 
िव्हार आणण प्राथममक आरोग्य कें द्रामार्ा त आरोग्य सवुिधा परुविल्हया 
िातात. यािषी ता.मोखाडा ग्रामीण रुग्णालय ि प्राथममक आरोग्य कें द्राींसाठी 
निीन रुग्णिादहका देण्यात आल्हया आहेत. 
(६) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

राज्यातील पररचारीिाांच्या मागण्या पूणच िरण्याबाबत 
 

(३१) * १३३३३ श्री.सनुनल शशांदे : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात पररचारीका सींिगाातील सिा स्तरािरील (शकै्षणणक ि शशु्रुषा 
विभागातील) १००% पदोन्नती, पदर्नममाती ि पदभरती करािी, कें द्र 
शासनाप्रमाणे नमसिंग भत्ता नव्याने मींिूर करािा, पद नामात बदल करािा, 
पदिी प्राप्त कमाचाऱ्याींना कें द्र शासनाप्रमाणे िेतनिाढ करािी, पररचारीका 
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सींिगाातील गत ३-४ िषाापासनू प्रलींबबत असलेल्हया विनींती बदल्हया कराव्यात 
इत्यादी मागण्याींच े लेखी र्निेदन मा.सािािर्नक आरोग्य ि कु्ुींब कल्हयाण 
मींत्री याींच्याकड े महाराषट्र राज्य पररचारीका सींघ्नेने ददनाींक १६ डडसेंबर, 
२०२१ रोिी िा त्यासमुारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन चौकशीच्या अनषुींगाने 
राज्यातील पररचारीकाींच्या मागण्याींबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 महाराषट्र राज्य पररचारीका सींघ्नेचे ददनाींक ११/०१/२०२२ रोिीच ेपत्र 
विभागास प्राप्त झाल ेआहे.  
(२) महाराषट्र राज्य पररचारीका सींघ्नेच े ददनाींक ११/०१/२०२२ रोिीचे पत्र 
विभागास प्राप्त झाले आहे. सदर पत्रातील मागण्याींच्या अनषुींगाने सािािर्नक 
आरोग्य विभागाकडून पढुील कायािाही करण्यात आलेली आहे :- 
१. शशु्रषृा सींिगाातील न्यायप्रविष् प्रकरणातील सींिगा िगळून इतर 

सींिगाातील पदोन्नती प्रकक्रया पणूा करुन पदस्थापना देण्यात आल्हया 
आहेत. तसेच पदभरती प्रकक्रया देखील राबविण्यात आललेी आहे. 

२. ददनाींक २८ रे्ब्रिुारी, २०२१ रोिी झालेल्हया पदभरती पररक्षेनसुार 
पाठ्यर्नदेमशका या पदाचे प्रकरण न्यायप्रविष् असल्हयाने ्या पदािरील 
पदोन्नती पदस्थापना िगळून इतर सींिगाातील पदस्थापना देण्यात 
आलेल्हया आहेत. 

३. शशु्रषृा सींिगााची ददनाींक २४/१०/२०२१ रोिी पदभरती परीक्षा घेण्यात 
आलेली आहे. तथावप, या पदभरतीच्या अनषुींगाने पेपररु््ी प्रकरणी 
गनु्हा दाखल झाला असनू पोलीस तपास सरुु आहे. पोलीस तपासाअींती 
पढुील र्नणाय घेणे शक्य आहे. 

४. ७ व्या िेतन आयोग भत्याींसाठी बक्षी सममतीचा खींड-२ चा अद्याप 
अहिाल प्रमसध्द झालेला नाही. त्यामळेु नमसिंग भत्याबाबत अद्याप 
अींर्तम र्नणाय प्राप्त झालेला नाही. 
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५. पररचारीका सींिगााच्या र्नयममत ि विनींती बदल्हया ्या शासनाच्या 
विदहत र्नयमानसुारच करण्यात येत आहे. 

(३) प्रश्न उद् भित नाही. 
----------------- 

  
िोरळिाडी (ता.पनिेल, जज.रायगड) येथील रस्त्याची  

िामे पूणच िरण्याबाबत 
 

(३२) * १२५१६ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, 
डॉ.पररणय फुिे, डॉ.रणजजत पाटील : सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोरलिाडी (ता.पनिले, जि.रायगड) येथील ३ कक.मी. रस्त्याच्या 
बाींधकामास दोन िषािंपिूी मींिूरी ि र्नधी ममळूनही सदरहू रस्त्याच े काम 
अपणूा असल्हयाचे माहे िानेिारी, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान र्नदशानास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, आददिासी भागातील रुग्णाींस रस्त्याअभािी डोलीतनू नेण्याची 
िेळ आली असनू रस्त्याची कामे पणूा करण्याच्या मागणीसाठी ग्रामस्थाींनी 
आींदोलने केली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदरहू रस्त्याची कामे पणूा करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीफ : (१) अींशत: खरे आहे. 
 सदर रस्त्यासाठी एकाजत्मक आददिासी विकास प्रकल्हप अींतगात 
ददनाींक १८/०१/२०२१ रोिी रुपये ७.५० लक्ष इतक्या रकमेस प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
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(३) सदरचा रस्ता हा िनक्षेत्रातनू िात असल्हयाने, िन विभागाची परिानगी 
ममळणे आिश्यक होत.े उप िनसींरक्षक, अमलबाग याींचेकडून ददनाींक 
०७/०१/२०२२ रोिीच्या पत्रान्िये परिानगी प्राप्त झाली आहे. त्यानसुार 
सद्य:जस्थतीत सदर रस्त्याचे काम प्रगतीत असनू, चाल ुआधथाक िषाात काम 
पणूा करण्याचे जिल्हहा पररषदेचे र्नयोिन आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही.      

----------------- 
  
उस्मानाबाद जजल््यातील बाांधिाम िामगाराांसाठी शासनाने राबविलेल्या 

िल्याणिारी योजनेमध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
 

(३३) * १३१९५ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, डॉ.प्रज्ञा साति, डॉ.िजाहत शमझाच, 
श्री.अशभजजत िांजारी, श्री.राजेश राठोड : सन्माननीय िामगार मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उस्मानाबाद जिल्ह्यातील इमारत ि इतर बाींधकाम कामगाराींसाठी 
शासनाने राबविलेल्हया कल्हयाणकारी योिनेमध्ये गरैव्यिहार झाल्हयाचे माहे 
िानेिारी, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान र्नदशानास आले असनू सदर 
योिनेमध्ये गोरगरीब कामगाराींपेक्षा बोगस लाभार्थयािंनीच सिााधधक लाभ 
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, लाभार्थयािंच्या यादीमध्ये िममनदार, बागायतदार, ग्रामपींचायत 
सदस्य, शालेय विद्याथी तसेच सधन व्यक्तीींचा समािेश असनू सदर 
कामाकरीता बोगस कामगार दाखिनू नेमण्यात आलेल्हया दलालाींनी शासनाची 
र्सिणूक करुन गरैव्यिहार केल्हयाचे र्नदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, सदर गरैव्यिहाराची शासनाने चौकशी केली आहे काय,त्यात 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने कोट्यिधी रुपयाींचा गरैव्यिहार करणाऱ् या 
दलाल, अधधकारी, ि कमाचारी आददींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.हसन मशु्रीफ : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 
 ----------------- 
  
जजल्हा आरोग्य विभागातील (जज.रत्नाधगरी) िैद्यिीय अधधिाऱ याांच े

थकित िेतन मांजूर िरण्याबाबत 
  

(३४) * ११८२५ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रत्नाधगरी जिल्ह्यातील जिल्हहा आरोग्य विभागातील मसुर्ल क्षेत्रातील 
अध्यापनेत्तर रुग्णालय ि दिाखाने यामधील तदथा िदै्यकीय अधधकारी याींच्या 
मानधनासाठी लेखामशषाामधील अनदुानाची मागणी उपसींचालक, आरोग्य सेिा, 
कोल्हहापरू मींडळ याींच्याकड े करण्यात आल्हयाची बाब माहे िानेिारी, २०२२ 
मध्ये िा त्यादरम्यान र्नदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर िदै्यकीय अधधकाऱ् याींचे माहे िनु, २०२१ त े डडसेंबर, 
२०२१ पयिंतच ेमानधन थककत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन चौकशीच्या अनषुींगाने 
रत्नाधगरी जिल्ह्यातील जिल्हहा आरोग्य विभागातील िदै्यकीय अधधकाऱ् याींच े
थककत िेतन मींिूर करण्यासाठी अनदुान उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) तदथा िदै्यकीय अधधकाऱ्याींचे माहे िून, २०२१ त े डडसेंबर, २०२१ या ७ 
मदहन्याींचे मानधन ददनाींक ३०/१०/२०२१, १६/०१/२०२२ ि १४/०२/२०२२ रोिी 
अदा करण्यात आले आहे.  
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

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



47 

मौजे पोही (ता.मुनत चजापूर, जज.अिोला) गािाच्या पुनिचसनाबाबत 
  

(३५) * १२८६७ श्री.अमोल शमटिरी : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११२८६ ला 
हदनाांि २३ डडसेंबर, २०२१ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे पोही (ता.मरु्त ािापरू, जि.अकोला) गािाच्या १०० ्क्के 
पनुिासनाबाबत ग्रामपींचायत कायाालयाने त्याींचे पत्र ददनाींक २६ िानेिारी, 
२०१२ अन्िये पनुिासनाच्या र्निेदनासोबत ठराि विभागीय कायाालयास सादर 
केला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर गािाचा अींशत: ऐििी पणूात: पनुिासन करण्याचा 
प्रस्ताि कायाकारी सींचालक, विदभा पा्बींधारे विकास महामींडळ नागपरू याींचे 
ददनाींक ३० ऑक््ोबर, २०१८ च्या पत्रान्िये शासनास प्राप्त झाला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, पनुिासन करण्याच्या प्रस्तािाचा सधुाररत प्रशासकीय मान्यता 
अींदािपत्रकात समािेश करणेच्या सचूना शासनाने ददनाींक २३ िून, २०२० 
च्या बठैकीत कायाकारी सींचालक, विदभा पा्बींधारे विकास महामींडळ, नागपरू 
याींना ददल्हया आहेत, हे ही खरे आहे काय, तसेच सधुाररत प्रस्तािाची 
सद्य:जस्थती काय आहे, 
(४) असल्हयास, उमा बॅरेि प्रकल्हपाचा जव्दतीय सपु्रमा प्रस्ताि राज्य ताींबत्रक 
सल्हलागार सममती, नामशक याींचेकड े तपासणीधीन असनू प्रकल्हपास जव्दतीय 
सधुाररत प्रशासकीय मान्यता ममळाली आहे काय, 
(५) असल्हयास, पोही गािाच्या १०० ्क्के पनुिासन प्रस्तािाला मान्यता 
ममळण्याबाबत ककती कालािधी अपेक्षक्षत आहे ि त्यानषुींगाने शासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयांत पाटील : (१) होय. 
(२) होय. 
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(३) होय, ददनाींक २३ िनू, २०२० रोिी मा.प्रधान सधचि (िसीं) याींच्या 
अध्यक्षतखेाली सींपन्न झालेल्हया बठैकीमध्ये उमा प्रकल्हपाच ेअींतगात पोही ि 
रोहणा अींशत: बाधधत होणाऱ्या गािाींच े पणूात: पनुिासन विचारात घेऊन 
सधुारीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताि सादर करण्याचे र्नदेश देण्यात आले 
आहेत. प्रकल्हपाचा जव्दतीय सधुारीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताि राज्य ताींबत्रक 
सल्हलागार सममती, नामशक याींचेकड ेतपासणीधीन असनू सधुाररत प्रशासकीय 
मान्यतचेी कायािाही प्रगतीत आहे. 
(४) नाही. 
(५) स.ुप्र.मा.प्रस्तािास मान्यता देण्याची कायािाही प्रगतीत असनू त्याचा 
पाठपरुािा केला िात आहे. प्रकल्हपास स.ुप्र.मा.प्राप्त झाल्हयािर पनुिासन 
कायािाही प्राथम्याने हाती घेण्यात येईल. 
(६) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

राज्यात खाजगी ि शासिीय रुग्णालयाांमध्ये शसझरेरयनच ेिाढते प्रमाण 
रोखण्यािररता उपाययोजना िरण्याबाबत 

  

(३६) * १२५६७ डॉ.प्रज्ञा साति, डॉ.िजाहत शमझाच, श्री.अशभजजत िांजारी, 
श्री.राजेश राठोड : हदनाांि ६ जुल,ै २०२१ रोजी सभागहृाच्या पटलािर 
ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि २ मधील प्रश्न 
क्रमाांि ६६४६ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय सािचजननि आरोग् य 
ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात खािगी ि शासकीय रुग्णालयाींमध्ये मसझेररयनच ेिाढत ेप्रमाण 
रोखण्याकरीता शासन र्नणाय, ददनाींक १५ डडसेंबर, २०१७ अन्िये तज्ञाींची 
सममती स्थापन केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सममतीने शासनास अहिाल सादर केला आहे काय, त्यात 
केलेल्हया मशर्ारशीींच ेथोडक्यात स्िरूप काय आहे, 
(३) असल्हयास, अहिालातील मशर्ारशीींनसुार खािगी ि शासकीय 
रुग्णालयाींमध्ये मसझरेरयनचे िाढत े प्रमाण रोखण्याबाबत कोणत्या 
उपाययोिना हाती घेण्यात आल्हया िा येत आहेत, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.राजेश टोपे : (१) होय, हे खरे आहे. 
 राज्यात सरकारी रुग्णालयाींच्या तलुनेत खािगी रुग्णाींलयाींमध्ये 
मसझेररयनचे िाढत े प्रमाण रोखण्याकरीता ददनाींक १५/१२/२०१७ रोिीच्या 
शासन र्नणायान्िये आयकु्त, आरोग्य सेिा ि अमभयान सींचालक, राषट्रीय 
आरोग्य अमभयान, मुींबई याींच्या अध्यक्षतखेाली तज्ञाींची सममती गठीत 
करण्यात आली आहे.  
(२) होय. तज्ञ सममतीने राज्यस् तरािर सादर केलेला अहिाल शासनास सादर 
केला असनू सममतीमार्ा त केलेल्हया मशर्ारशीींच ेस्िरुप खालीलप्रमाणे :- 

१. FOGSI च्या सहाय्याने Robson”s criteria ची खािगी 
हॉस्पी्ल्हसमध्ये अींमलबिािणी करणे तसेच या हॉजस्प्ल्हसची 
मादहती Manyata कायाक्रम अींतगात FOGSI च्या सींकेत स्थळािर 
अद्ययाित करणे. 

२. FOGSI याींच्यामार्ा त सी सेक्शन करीता checklist देणे. 
(३) १) ददनाींक २३/०५/२०१८ रोिी झालले्हया तज्ञ सममती बठैकीच्या 
मशर्ारशीनसुार शासकीय रुग्णालयामध्ये तसेच खािगी सींस्थेसाठी FOGSI 
मार्ा त सींस्था स्तरािर झालेल्हया मसझेररयन सके्शनचा आढािा घेण्याबाबत 
सचूना देण्यात आलेल्हया आहेत. 
 २) खािगी स्त्री रोग तज्ञाींना FOGSI मार्ा त Modified Robson”s 
criteria चा िापर करुन आिश्यकतनेसुार मसझरेरयन शस्त्रकक्रया करण्याबाबत 
सधूचत करण्यात आले आहे. 
 ३) ददनाींक १०/१०/२०१९ रोिी FOGSI याींना Robson”s criteria 
सधुारीत करणे ि त्याबाबत सिा सदस्याींना मागादशाक सचूना कळविण्याबाबत 
पत्र देण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

मुरूड (जज.रायगड) शहरातील लेडी िुलसुम ि फानतमा बेगम ग्रामीण 
रूग्णालयात िैद्यिीय अधीक्षि ि डॉक्टराांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

 

(३७) * १३१५८ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मरुूड (जि.रायगड) शहरात असलेल्हया लेडी कुलसमु ि र्ार्तमा बेगम 
ग्रामीण रूग्णालयात कायमस्िरूपी िदै्यकीय अधीक्षक आणण डॉक््सा 
नसल्हयाने रूग्णाींना िेळेिर आरोग्यसेिा उपलब्ध होत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर ग्रामीण रूग्णालयातील डॉक््र सािािर्नक आरोग्य 
विभागाकडून कीं त्रा्ी पध्दतीने र्नयकु्त करण्यात येत असल्हयामळेु अशा 
डॉक््राींना ददलेला १ िा २ िषााचा कायाकाळ सींपल्हयानींतर डॉक््र अन्यत्र 
र्नघनू िात असल्हयामळेु गत तीन िषाापासनू तथेे पणूािेळ िदै्यकीय 
अधीक्षकाची नेमणूक करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, मरुूड तालकु्यातील ि पररसरातील गािातील गरीब गरिू 
रूग्णाींना अमलबाग, पणेु ि मुींबई येथे स्िखचााने िदै्यकीय उपचारासाठी िािे 
लागत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर ग्रामीण 
रूग्णालयासाठी पणूािेळ िदै्यकीय अधीक्षकाची ि डॉक््राींची पदे भरून 
रूग्णाींना िेळेिर रूग्णसेिा देण्याबाबत कोणती उपाययोिना केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१) अींशत: खरे आहे, सदरहू रुग्णालयाकरीता एकूण २७ 
मींिूर पदाींपकैी १६ पदे भरण्यात आलेली असनू, त्याींच्यामार्ा त रुग्णाींना 
िेळेिर आरोग्य सेिा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.  
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) सद्य:जस्थतीत, सदरहू रुग्णालयातील रुग्णाींची गरैसोय होि ू नये ि 
त्यादठकाणी रुग्णाींना िेळेिर उपचार ममळािेत म्हणून तथेील िदै्यकीय 
अधीक्षक पदाचा अर्तरर क्त कायाभार मभषक, जिल्हहा रुग्णालय, अमलबाग 
याींच्याकड े सोपविण्यात आलेला आहे. तसेच त्यादठकाणी उपलब्ध 
रुग्णसेिेतील अधधकारी कमाचारी याींच्यामार्ा त रुग्णाींना आरोग्य सेिा उपलब्ध 
करुन देण्यात येत.े  
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 महाराष ट्र िदै्यकीय ि आरोग् य सेिा, ग्-अ मधील ररक्त पदे 
सरळसेिेने ि पदोन् नतीने भरण् याची कायािाही सरुु असनू, पदभरती नींतर 
सदरहू ग्रामीण रुग्णालयात र्नयममत िदै्यकीय अधीक्षक उपलब्ध करण्यात 
येईल. 
(५) प्रश् न उद् भित नाही. 

----------------- 
  
नागपूरसह विदभाचतील प्राथशमि आरोग्य िें द्राांना हदलेल्या व्हॅक्सीन 

व्हॅन िायाचजन्ित िरण्याबाबत 
  

(३८) * १२७१८ श्री.अशभजजत िांजारी : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) विदभाासह नागपरू येथे कोरोनाच्या दसुऱ्या ला्ेत रुग्णाींची झालेली 
िाताहत लक्षात घेता महापारेषण कीं पनीने सीएसआर र्नधीतनू रुपये २७ 
को्ीींच्या २०० व्हॅक्सीन व्हॅन (सद्भािना िीिनरथ) प्राथममक आरोग्य कें द्राींना 
उपलब्ध करुन ददल्हया आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या िाहनाींना कायााजन्ित करण्यासाठी आिश्यक इींधन ि 
ड्रायव्हर उपलब्ध न झाल्हयाने मागील तीन मदहन्याींपासनू हे िीिनरथ 
प्राथममक आरोग्य क्रें द्राबाहेर उभी असल्हयाच ेर्नदशानास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन व्हॅक्सीन व्हॅन 
कायााजन्ित करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१) होय, हे खरे आहे. 
 सीएसआर अींतगात नागपरू मींडळात १२८ ि अकोला मींडळात ७२ अशी 
एकूण २०० िाहने प्राप्त झाली आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
 
 



52 

(३) सीएसआर अींतगात प्राप्त झालेली िाहने चाल ूअसनू सरुुिातीस त्याींचा 
िापर कोविड लस िाहतकूीसाठी करण्यात येत होता. तथावप, सध्या कोविड 
लसीकरणाचे प्रमाण ९० ्क्के झाल्हयाने इतर राषट्रीय आरोग्य कायाक्रमाकरीता 
सधु्दा िापर करण्यात येत आहे. 
 सदर िाहनाच्या इींधन ि िाहन चालकाच्या मानधनासाठी सन २०२२-
२०२३ च्या राषट्रीय आरोग्य अमभयानाच्या प्रस्तावित कायाक्रम अींमलबिािणी 
आराखड्यात मागणी करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

औरांगाबाद येथील खाजगी रुग्णालयाांनी िोरोना रुग्णाांिडून 
 अनतररक्त देयिे िसूल िेल्याबाबत 

 

(३९) * १२४१४ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोरोना रुग्णाींसाठी खािगी रुग्णालयाींना दरर्नयींत्रणाचे आदेश शासनाने 
देऊनही औरींगाबाद येथील काही रुग्णालयाींनी अिाििी देयके आकारुन 
रुग्णाींची लु्  केली असल्हयाची बाब ददनाींक १ िानेिारी, २०२२ रोिी िा 
त्यासमुारास र्नदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, औरींगाबाद जिल्हहा प्रशासनाकडून विविध रुग्णालयाींनी 
आकारलले्हया देयकाींची तपासणी लखेापरीक्षणामार्ा त केली असता औरींगाबाद 
शहरातील बारा रुग्णालयाींनी कोरोना रुग्णाींकडून अर्तररक्त देयकाींची िसलुी 
केल्हयाचे र्नदशानास आले असनू या बारा रुग्णालयाींना औरींगाबाद 
महानगरपामलकेने नो्ीस बिािली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने कोरोना रुग्णाच्या नातिेाईकाींकडून 
अर्तररक्त देयके िसलुी करणाऱ्या सींबींधधत रुग्णालयाींिर कोणती कारिाई 
केली ि करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.राजेश टोपे : (१) हे खरे आहे.  
(२) हे अींशत: खरे आहे.  
 औरींगाबाद शहरातील ९ रुग्णालयाींनी रुग्णाींकडून अर्तररक्त देयकाींची 
िसलूी केल्हयाचे र्नदशानास आल्हयाने महानगरपामलकेने सींबींधधत रुग्णालयास 
रुग्णाींच्या बबलाींची िसलू केलेली िास्तीची रक्कम परत देण्याकरीता नो्ीस 
बिािली आहे. 
(३) खािगी रुग्णालयाींचे दर र्नयींत्रणाबाबत शासनाने िेळोिेळी अधधसचूना 
र्नगाममत केल्हया आहेत. सदर अधधसचूनाींच्या अींमलबिािणीसाठी 
जिल्हहास्तरािर जिल्हहाधधकारी ि महानगरपामलका क्षेत्रामध्ये महानगरपामलका 
आयकु्त हे सक्षम प्राधधकारी आहेत.  
 यानसुार अर्तररक्त देयके िसलुी करणाऱ् या रुग्णालयाींिर कारिाई 
करण्यात येत.े  
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

नागपूर जजल्हा ननयोजन सशमतीअांतगचत सन २०२१-२२ या आधथचि 
िषाचत ननधी अखधचचत राहहल्याबाबत 

 

(४०) * १२३९४ श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे, श्री.अशभजजत िांजारी : सन्माननीय 
उप मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू जिल्हहा र्नयोिन सममतीअींतगात सन २०२१-२०२२ या वित्तीय 
िषाातील जिल्हहा िावषाक योिनेंतगात रुपये ६६९.३४ को्ीींची मींिूरी देण्यात 
आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, चाल ू वित्तीय िषाात िषाअखेर माहे नोव्हेंबर मदहन्यात मींिूर 
असलेल्हया र्नधीपकैी विविध विभागाींना रूपये १६८.९३ को्ी वितररत करण्यात 
आले होत े ि वितरर त र्नधीपकैी ५० ्क्के र्नधी खचा केल्हयाचा अहिाल 
र्नयोिन सममतीच्या बठैकीत सादर करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्हयास, जिल्हहा र्नयोिन सममतीची बठैक दर तीन मदहन्यात घेणे 
आिश्यक असतानाही नागपरू जिल्हहा र्नयोिन सममतीची र्नयममत बठैक होत 
नसल्हयामळेु जिल्ह्यातील अनेक योिना र्नधीअभािी प्रलींबबत असनू र्नयममत 
बठैका होत नसल्हयामळेु जिल्ह्यासाठी प्राप्त झालेला र्नधी परत िाण्याची 
शक्यता र्नमााण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, ददनाींक ३१ माचा, २०२२ रोिीपयिंत प्रशासकीय मान्यता पणूा 
करुन र्नधी वितरर त करणे तथा विकास कामाकरीता र्नधी खचा करण्याबाबत 
सींबींधधत विभागाींना र्नदेश देण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, र्नधी उपलब्धता असनूही सींबींधधत विभागाद्िारे र्नधी मदुतीत 
खचा होत नसनू विकास कामे पणूा होत नसल्हयाने याबाबत शासनाने चौकशी 
करुन सींबींधधत विभागाच्या बेिबाबदार अधधकाऱ्याींिर कोणती कारिाई केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अजजत पिार : (१) ि (२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. कोविड-१९ चा प्रादभुााि, सन २०२१-२२ या आधथाक िषाामध्ये 
जिल्हहा पररषद/ विधानपररषद/ स्थार्नक स्िराज्य सींस्थाींच्या र्निडणूकाींच्या 
आचारसींदहता यामळेु जिल्हहा र्नयोिन सममतीची बठैक होऊ शकली नाही. 
तथावप, जिल्हहा र्नयोिन सममती अींतगातच्या कायाकारी सममत्याींच्या बठैका 
ददनाींक २८/०६/२०२१, २२/१०/२०२१ ि २०/१२/२०२१ रोिी झाल्हया आहेत. 
तसेच, मा.पालकमींत्री याींच्या अध्यक्षतखेाली ददनाींक ३०/१२/२०२१ रोिी जिल्हहा 
र्नयोिन सममतीची बठैक झालेली आहे. सदर बठैकाींमध्ये जिल्हहा िावषाक 
योिनेचा आढािा घेऊन कामाींना मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 
(४) ि (५) जिल्हहा र्नयोिन सममती तथा कायाकारी सममतीमध्ये र्नधी खचा 
करण्याबाबत सिा सींबींधधत विभागाींना आिश्यक र्नदेश देण्यात आले आहेत. 
(६) प्रश्न उद् भित नाही. 
 

----------------- 
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औरांगाबाद जजल््यात घाटी रुग्णालयामध्ये रुग्णाांना आिश्यि  
औषधे ि इतर साहहत्य उपलब्ध नसल्याबाबत 

 

(४१) * १२८९८ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद जिल्ह्यात घा्ी रुग्णालयातील विभागीय ्शारी केअर 
से्ं रमध्ये सामान्य रुग्णाला उपचाराकरीता रुपये २० नोंदणी शलु्हक 
आकारल्हयानींतर डॉक््राींनी तपासणी केल्हयािर रुग्णाींना बाहेरुन औषधे खरेदी 
करुन आणण्यास साींगत असल्हयाचे माहे िानेिारी, २०२२ मध्ये िा 
त्यादरम्यान र्नदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, र्नयोजित ऑपरेशनसाठी सईु, सलाईन, इींिेक्शन, ब्लड ि 
ग्लकुोि इत्यादी सादहत्यही बाहेरुन आणािे लागत असल्हयाने ग्रामीण 
भागातनू आलेल्हया गरीब रुग्णाींच्या नातिेाईकाींना आधथाक भार सहन करािा 
लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल ेि त्यानषुींगाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशमत विलासराि देशमखु : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

भांडारा जजल्हा सामान्य रुग्णालयातील ररक्त पदे भरण्यासह 
अत्याधनुनि सोयी-सुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

 

(४२) * १२४६५ डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.ननलय नाईि, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.रमेश िराड, 
श्री.प्रविण दटिे : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) भींडारा जिल्हहा सामान्य रुग्णालयात अधधकारी ि कमाचारी याींची अनेक 
पदे ररक्त असल्हयाचे माहे िानेिारी, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान र्नदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, जिल्ह्यात असलेल्हया एक जिल्हहा रुग्णालय, दोन उपजिल्हहा 
रुग्णालय, सात ग्रामीण रुग्णालय, ३३ प्राथममक आरोग्य कें द्र, १९३ प्राथममक 
आरोग्य उपकें द्र, २९ आयिेुददक दिाखाने ि चार दिाखाने येथे अत्याधुर्नक 
सोयी-सवुिधाींचा अभाि आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, भींडारा जिल्ह्यातील आरोग्य रुग्णालय/कें द्रातील ररक्त पदे 
भरण्यासह रुग्णालयात अद्ययाित अत्याधुर्नक सोयी-सवुिधा उपलब्ध करुन 
देण्याची मागणी स्थार्नक लोकप्रर्तर्नधीींनी शासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 िदै्यकीय अधधकारी, ग्-अ ची ररक्त पदे माहे िनू ि सप् े्ंबर, 
२०२१ मध्ये समपुदेशनाव्दारे भरण्यात आली आहेत. तसेच, गड-क ि ड 
सींिगाातील ररक्त पदाींपकैी ५० ्क्के पदे भरण्यात आली असनू उिाररत ररक्त 
पदे भरण्याची कायािाही सरुु आहे.  
(२) हे खरे नाही.  
 नागपरू पररमींडळातगात असलेल्हया भींडारा जिल्ह्यामध्ये ०१ जिल्हहा 
सामान्य रुग्णालय, ०२ उपजिल्हहा रुग्णालये ि ०७ ग्रामीण रुग्णालये आहेत. 
यामध्ये साकोली ि तमुसर दोन उपजिल्हहा रुग्णालये आहेत ि सात ग्रामीण 
रुग्णालयाींमध्ये ग्रामीण रुग्णालय मसहोरा, ग्रामीण रुग्णालय मोहाडी, ग्रामीण 
रुग्णालय लाखणी, ग्रामीण रुग्णालय लाखाींदरू, ग्रामीण रुग्णालय पालाींदरु, 
ग्रामीण रुग्णालय अड्याळ, ग्रामीण रुग्णालय पिनी याींचा समािेश होतो. 
तसेच, जिल्हहा पररषद भींडारा अींतगात ३३ प्राथममक आरोग्य कें द्र, १९३ उपकें द्र, 
२९ आयिेुददक दिाखाने ि ४ आींग्ल दिाखाने कायारत आहेत. सामान्य 
रुग्णालय भींडारा, दोन्ही उपजिल्हहा रुग्णालये, सातही ग्रामीण रुग्णालये तसेच, 
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जिल्हहा पररषद भींडाराअींतगात सिा प्राथममक आरोग्य कें दे्र ि इतर 
दिाखान् याींमध्ये िदै्यकीय अधधकारी ि कमाचारी कायारत असनू त्याींचदे्िारे 
आददिासी ि ग्रामीण भागातील गरीब िनतलेा आरोग्य विषयक सोयी सवुिधा 
िेळीच परुविण्यात येत आहेत. भींडारा जिल्हहातील जिल्हहा रुग्णालये, उपजिल्हहा 
रुग्णालये ि ग्रामीण रुग्णालये ि जिल्हहा पररषद भींडाराअींतगात सिा प्राथममक 
आरोग्य कें दे्र ि इतर दिाखान् याींमध्ये सोयी सवुिधा परेुशा प्रमाणात उपलब्ध 
असनू, रुग्णाींना िेळीच आरोग्य विषयक सोयी सवुिधा परुविण्यात येत.े  
(३) हे खरे नाही. 
(४) ि (५) प्रश्न उद् भित नाही. 
 ----------------- 
  

अनाचळा (ता.िसई, जज.पालघर) ग्रामपांचायतीच्या हद्दीतील 
 मोबाईल टॉिर हटविण्याबाबत 

  

(४३) * १२०८५ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) विरार, पजश्चमेस अनााळा (जि.पालघर) हद्दीत सभुाष लेन यादठकाणी 
मे.समुमत डडजि ्ल इन्फ्राास्ट्रक्चर प्रा.मल. या कीं पनीतरे् उभारण्यात येणाऱ्या 
मोबाईल ्ॉिरच्या रेडडएशनमळेु स्थार्नक नागररकाींच्या ि विद्यार्थयािंच्या 
आरोग्याला धोका र्नमााण झाला असल्हयाने स्थार्नक नागररक ि जिल्हहा 
पररषद प्राथममक शाळा याींनी ग्रामपींचायत, अनााळा ि विकास विशषे 
प्राधधकरण म्हणून िसई-विरार महानगरपामलका याींचेकड े मोबाईल ्ॉिर 
ह्विण्याची मागणी माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये िा त्यादरम्यान लेखी 
तक्रारीद्िारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर मोबाईल ्ॉिर उभारणीसाठी मे.समुमत डडजि ्ल 
इन्फ्राास्ट्रक्चर प्रा.मल. कीं पनीने कोणतीही परिानगी न घेता काम सरुु केले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त तक्रारीच्या अनषुींगाने शासनाने चौकशी करुन अनााळा 
ग्रामपींचायत हद्दीतील मोबाईल ्ॉिर ह्विण्याबाबत कोणती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.हसन मशु्रीफ : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) अनााळा ग्रामपींचायतीने मामसक सभा ददनाींक २८/०५/२०२१ ठराि क्रमाींक 
७/३/६ अन्िये अ्ी ि शतीना अधधन राहून सींबींधधत खात्याच्या पिूा 
परिानग्या घेण्याच्या िबाबदारीिर नाहरकत दाखला ददलेला आहे. 
(३) मे.समुमत डडजि ्ल इन्फ्राास्ट्रक्चर प्रा.मल. या कीं पनीला ददनाींक 
२६/११/२०२१ रोिी मोबाईल ्ॉिरचे काम बींद करण्याबाबत ग्रामपींचायत 
अनााळा याींनी नो्ीस ददलेली आहे. तसेच ग्रामपींचायत अनााळा ता.िसई, 
जि.पालघर याींनी ग्रामसभा ठराि क्रमाींक ७/५, ददनाींक १०/०१/२०२२ अन्िये 
सदरच्या ्ॉिरचे काम बींद करुन ह्विण्यासाठी मा.आयकु्त, िसई-विरार शहर 
महानगरपामलका या र्नयोिन प्राधधकरणाला पत्र क्र. १४६३/२०२१-२०२२, 
ददनाींक २१/०१/२०२२ अन्िये कळविण्यात आलेले आहे. तसेच सदरचे पत्र 
सागरी पोलीस ठाणे अनााळा याींनाही देण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

गोंहदया जजल््यातील अांगणिाडयाांमध्ये वपण्याच ेपाणी ि शौचालयाची 
सुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

 

(४४) * १२९८९ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.रामदास आांबटिर, डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय महहला ि बालवििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोंददया जिल्ह्यातील १८०५ अींगणिाडी कें द्राना वपण्याचे पाणी आणण 
शौचालय यासारख्या मलूभतू सोयी-सवुिधा उपलब्ध नसल्हयाने स्तनदा ि 
गरोदर माताींसह लहान मलेु ि ककशोरियीन मलुीींची गरैसोय होत असल्हयाची 
बाब माहे िानेिारी, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान र्नदशानास आली आहे,     
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने गोंददया जिल्ह्यातील अींगणिाड्याींमध्ये वपण्याचे पाणी ि 
शौचालयाची सवुिधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत तसेच िापरण्यास योग्य 
नसणाऱ्या शौचालयाची दरुुस्ती करण्याबाबत कोणती कायािाही िा 
उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१) हे खरे नाही. 
(२) गोंददया जिल्ह्यात ग्रामीण ि आददिासी क्षेत्रात मदहला ि बालविकास 
विभागामार्ा त सरुु करण्यात आलेली र्नयममत अींगणिाडी कें द्र १५६८ ि ममनी 
अींगणिाडी कें द्र २३७ असे एकूण १८०५ अींगणिाडी कें द्राींपकैी िलिीिन ममशन 
अींतगात १३८९ अींगणिाड्याींना ग्रामपींचायत द्िारे नळ िोडणी झालेली आहे. 
उिारर त ४१६ अींगणिाडी कें द्राींना िलिीिन ममशन अींतगात नळ िोडणीची 
कायािाही सींबींधधत ग्रामपींचायत द्िारे करण्यात येत आहे. 
 तसेच, १५३५ अींगणिाडी कें द्राींना शौचालय सवुिधा आहे. उिाररत २७० 
अींगणिाडी कें द्राींना १५ िा वित्त आयोग ि ग्रामपींचायत र्नयोिनातनू ्प्या-
्प्याने अींगणिाडी शौचालय बाींधकाम करण्याचे प्रस्तावित आहे. सन २०२१-
२२ या आधथाक िषााकरीता गोंददया जिल्ह्यातील २०२ अींगणिाडी कें द्राींना 
वपण्याच्या पाण्याची सवुिधा करीता रुपये २०,२०,०००/- ि २६ अींगणिाडी 
कें द्राींना शौचालय बाींधकामाकरीता रुपये ३,१२,०००/- इतकी तरतदू उपलब्ध 
करुन ददललेी आहे.  
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

पालघर जजल्हा पररषदेच्या आरोग्य विभागातील ररक्त पदे भरुन 
अत्याधनुनि सुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

 

(४५) * १२५०६ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, 
डॉ.पररणय फुिे, डॉ.रणजजत पाटील, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.विलास पोतनीस, श्री.सनुनल शशांदे : 
सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईसह राज्यात कोरोना महामारीचा पनुश्च उदे्रक सरुु झाला असतानाच 
पालघर जिल्हहा पररषदेच्या आरोग्य विभागात ५० ्क्के िागा ररक्त असनू 
ग्रामीण भागातील आरोग्य यींत्रणेिर ताण येत असल्हयाने त्याचा विपरीत 
पररणाम रुग्णसेिेिर होत असल्हयाच े माहे िानेिारी, २०२२ मध्ये िा 
त्यादरम्यान र्नदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, पालघर जिल्हहा पररषदेच्या एकूण २०७२ मींिूर पदाींपकैी ११०३ 
पदे भरण्यात आली असनू ९६९ पदे ररक्त आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, जिल्ह्यातील डहाण,ू तलासरी, िव्हार, मोखाडा आणण 
विक्रमगड या तालकु्याींतील ग्रामीण ि दगुाम भागात आरोग्याची समस्या 
कायम असनू माता आणण बालमतृ्यचूा प्रश्न गींभीर झाला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्हयास, जिल्हहा मसव्हील रुग्णालयाचे काम र्नविदा स्तरािर असल्हयाने 
त े पणूा होण्यासाठी अिूनही ३ त े ५ िषािंचा कालािधी लागणार असल्हयाची 
बाब र्नदशानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन चौकशीच्या अनषुींगाने 
पालघर जिल्हहापररषदेच्या आरोग्य विभागातील ररक्त पदे भरुन अद्ययाित 
आरोग्य यींत्रणा परुविण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.हसन मशु्रीफ : (१) अींशत: खरे आहे. 
 आरोग्य विभागाींतगात माहे िानेिारी, २०२२ अखेर र्नव्िळ ररक्त 
पदाींची ्क्केिारी ४१.३० आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
 आरोग्य विभागाींतगात एकूण २०७२ पदे मींिूर असनू १०८८ पदे 
र्नयममत स्िरुपात ि १२८ कीं त्रा्ी स्िरुपात भरण्यात आली असनू र्नव्िळ 
८५६ पदे ररक्त आहेत. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
 पालघर येथे २०० खा्ाींच े जिल्हहा रुग्णालय बाींधकाम हे पायाभतू 
सवुिधा कक्ष राषट्रीय आरोग्य अमभयानाींतगात करणेत येत असनू या कामाची 
ई-र्नविदा प्रमसध्द झाली असनू सदर कामाचे आधथाक मल र्ापा मलु्हयमापन 
करणेकामी सममती गठीत करण्यात आली आहे. 
(५) माचा, २०१९ च्या मेगा भरतीमधील िादहरातीच्या अनषुींगाने आरोग्य 
विभागाशी सींबींधधत एकूण ५४२ पदे भरण्याची कायािाही सरुु आहे. 
(६) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
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हहांगोली जजल््यातील प्रलांबबत घरिुलाांची िामे पूणच िरण्याबाबत 
 

(४६) * १२५२८ डॉ.प्रज्ञा साति, डॉ.िजाहत शमझाच, श्री.अशभजजत िांजारी, 
श्री.राजेश राठोड : सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) दहींगोली जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात विविध योिनाींमधील ४१८१ 
घरकुलाींची कामे प्रलींबबत असनू त्यात कळमनरुी तालकु्यातील १०२२ 
घरकुलाींचा समािेश असल्हयाचे ददनाींक २५ डडसेंबर, २०२१ रोिी िा 
त्यासमुारास र्नदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन प्रलींबबत असलेल्हया 
घरकुलाींची कामे सरुु करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीफ : (१) अींशत: खरे आहे. 
 दहींगोली जिल्ह्यात तसेच कळमनरुी तालकु्यातील कें द्र परुस्कृत 
प्रधानमींत्री आिास योिना (ग्रामीण) तसेच इतर राज्य परुस्कृत योिनेंतगात 
सन २०१६-२०१७ त े सन २०२१-२०२२ या कालािधीतील मींिूर, पणूा ि 
प्रगतीपथािरील घरकुलाींचा सद्य:जस्थतीतील तपशील पढुीलप्रमाणे आहे :- 
 
 मींिूर घरकुले पणूा घरकुले प्रगतीपथािरील घरकुले 
दहींगोली जिल्हहा १६८१३ १४७६६ २०४७ 
कळमनरुी तालकुा ५११७ ४६५६ ४६१ 
  
(२) दहींगोली जिल्ह्यातील प्रगतीपथािरील घरकुले पणूा करण्यासाठी िेळोिेळी 
आढािा बठैकीदरम्यान सचूना देण्यात आलेल्हया आहेत. 
 तसेच, तालकुा ि जिल्हहास्तरािरील ताींबत्रक अडचणी 
सोडविण्याबाबतही तात्काळ कायािाही करण्यात येत.े 
 (३) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
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िेळिा रोड (ता.जज.पालघर) भागातील झाांझरोळी धरणातून  
पाण्याची गळती होत असल्याबाबत 

 

(४७) * १३१४९ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) केळिा रोड (ता.जि.पालघर) भागातील झाींझरोळी धरणाच्या बाहेरील 
बािूस ददनाींक ८ िानेिारी, २०२२ रोिी िा त्यासमुारास भगदाड पडून 
धरणातनू पाण्याची गळती सरुू झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर धरण पररसरातील ८ गािातील नागररकाींच े
सींरक्षणाच्यादृष्ीने स्थलाींतर करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, यािषी झालेल्हया पािसाळ्यात सदर धरणातनू काही प्रमाणात 
गळती होत असल्हयाबाबत िलसींपदा विभागास तथेील ग्रामस्थाींनी र्नदशानास 
आणूनही कोणतीही उपाययोिना करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने धरणाच्या गळतीकड े दलुाक्ष करणाऱ्या सींबींधधत अधधकाऱ् याींविरूध्द 
कारिाई करुन धरणाची गळती थाींबविण्यासाठी कोणती उपाययोिना केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
 ददनाींक ८ िानेिारी, २०२२ रोिी माहीम केळिा ल.पा. योिना 
ता.जि.पालघर येथे धरणाच्या मखु्य विमोचकाच्या रेषतेील प्रिाहाला खालच्या 
बािूस ४.०० मी. रुीं द भराि ढासळून पोकळी र्नमााण झाली. 
 तथावप, सद्य:जस्थतीमध्ये धरणाच्या उध्िा बािूस मखु्य विमोचकाच्या 
ि विदहरीभोिती माती भराि ि खालच्या बािूस खडी, िाळू ि मातीच्या 
सहाय्याने धरणाच्या भागातील पोकळी भरण्यात आलेली आहे. त्यामळेु 
धरणातनू होणारी गळती पणूापणे बींद झालेली आहे.  
(२) नाही.  
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(३) नाही. 
 सदर धरणातनू माहे िून, २०२१ रोिी अल्हप प्रमाणात गळती 
आढळून आली होती. सदर गळतीमध्ये स्िच्छ पाणी होत.े धरणस्थळी 
होणाऱ् या गळतीिर क्षेबत्रय कायाालयामाफ़ता त बारीक लक्ष ठेिण्यात आले होत.े  
 तथावप, माहे डडसेंबर २०२१ रोिी सदर गळतीद्िारे येणारे पाणी माती 
ममधश्रत असल्हयाचे लक्षात येताच तात्परुती उपाययोिना म्हणून Dam 
Safety Manual Chapter ८ ि Dam Safety Organisation याींनी 
ददलेल्हया सचुनाींनसुार Sand filter Drain चे काम करण्यात आले होत े ि 
धरणाच्या उध्िा बािूस ताडपत्री (Tarpaulin) अींथरुन त्यािर Sand Bags 
ठेिण्यात आले. त्यामळेु गळतीचे प्रमाण कमी झाले होत.े 
(४) सदर प्रकरणी दलुाक्ष न झाल्हयाने चौकशीबाबत प्रश्न उद् भित नाही. 

गळती थाींबविण्यासाठी उपाय योिना :- 
१. तात्परुत्या (तात्काळ केलेल्हया) उपाययोिना :- िलसींपदा 

विभागातील स्थापत्य ि याींबत्रकी विभागाने स्थार्नक लोकाींच्या सहाय्याने 
धरणाच्या ऊध्िा बािूस मखु्य विमोचकाच्या ि विदहरीभोिती माती भराि ि 
खालच्या बािूस खडी, िाळू ि मातीच्या सहाय्याने धरणाच्या िरील भागातील 
पोकळी भरण्यात आली ि धरणातनू होणारी गळती पणूापणे बींद करण्यात 
आली. 

२. कायमस्िरुपीच्या उपाययोिना :- धरण सरुक्षक्षततचे्या दृष्ीने 
माहीम केळिा लघ ु पा्बींधारे योिनेची दरुुस्ती ि पनुस्थाापना सींदभाातील 
मातीकाम (Earth work), मशषा कामे (Head Work) ि इतर कामाींच े
अींदािपत्रक बनिनू त्यास ताींबत्रक मान्यता प्राप्त झाली आहे. सदर कामे मे, 
२०२२ अखेर पणूा करण्याचे र्नयोिन आहे. 
(५) सदर बाबतीत कोणत्याही प्रकारचा विलींब झालेला नाही.  

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

नागपूर येथील शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रुग्णालयाची 
रक्त सांिलन व्हॅन सुरु िरण्याबाबत 

  

(४८) * १२७८७ श्री.अशभजजत िांजारी : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नागपरू येथील गरीब ि सिासामान्य रुग्णाींना िेळेिर रक्ताचा परुिठा 
व्हािा यासाठी नॅकोने रुपये १ को्ी ३० लाखाची रक् त सींकलन व्हॅन 
शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय ि रुग्णालयाला ददली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, सदर व्हॅनला डडझेल ि देखभाल खचा नॅकोकडून ममळणे बींद 
झाल्हयाने सध्या व्हॅन बींद असनू गरीब ि सिासामान्य रुग्णाींना रक्त परुिठा 
िेळेिर ममळत नसल्हयामळेु रुग्णाींना आपला िीि गमिािा लागत असल्हयाच े
माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये िा त्यादरम्यान र्नदशानास आल,े हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, रक्त सींकलन व्हॅन पनु्हा पिुाित सरुु करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशमत विलासराि देशमखु : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् भित नाही. 
 

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

नागपूर जिल्ह्यातील कन्हान नदीवरील कोच्छी बॅरेिमधील 
 पाणी आरक्षणाबाबत 

(४९) * १३१८० श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सािनेर (जि.नागपरू) शहरातील पाणी ी्ंचाई दरु करण्यासाठी नगरपररषद, 
सािनेर अींतगात सन २०५० पयिंत कन्हान नदीिरील कोच्छी बॅरेिमधील १८७६ 
दलघमी पाणी आरक्षण प्रस्ताि सधुारणा करून िलसींपदा विभागाला सादर 
करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, शासनाद्िारे या प्रस्तािाला अद्यापही मींिूरी न ददल्हयाने 
सािनेर शहरात पाण्याची ी्ंचाई र्नमााण होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सािनेर शहरातील 
पाणी ी्ंचाईचे कायमस्िरूपी र्नराकरण करुन िलव्यिस्था सरुळीत 
करण्याबाबत ि आरक्षण प्रस्तािास मींिूरी देिनू पाणी साठिणकूीकरीता 
निीन ्ाकी बाींधकाम करून देण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
 कोच्छी बॅरेिमधील १.८७६ दलघमी पाणी आरक्षण प्रस्ताि सधुारणा 
करुन नगरपररषद, सािनेर याींचेकडून िलसींपदा विभागाला सादर करण्यात 
आला आहे. शासन र्नणाय क्र.सींकीणा—२०१५/प्र.क्र.४४/२०१५, ददनाींक 
१७/११/२०१६ अन्िये क्षेबत्रय िा्पप्रमाणे सदर पाणी आरक्षण एकूण प्रकजल्हपय 
पाणीसाठेच्या तलुनेत ५.७५ % असनू तो १५ % च्या मयाादेच्या आत 
असल्हयाने पाणी आरक्षण कायािाही महामींडळ स्तरािर प्रगतीपथािर आहे.  
(२) नाही, हे खरे नाही. 
 सद्य:जस्थतीत सािनेर नगरपररषदेस खापा येथील कन्हान नदीिरील 
स्त्रोतातनू पाणीपरुिठा योिना कायारत आहे ि त्याद्िारे पाणीपरुिठा 
करण्यात येत आहे.  
(३) पाणी आरक्षण प्रस्तािास मींिुरीच्या अनषुींगाने आिश्यक कायािाही 
महामींडळ स्तरािर सरुु असनू पाणी साठिणुकीकरीता निीन ्ाकी बाींधकाम 
करुन देण्याबाबतची बाब िलसींपदा विभागाशी सींबींधधत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

औरांगाबाद जजल््यात लाभाथींनी आिास योजनाांमधनू अनुदान  
घेऊनही घरे बाांधली नसल्याबाबत 

(५०) * १३१२४ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) औरींगाबाद जिल्ह्यात पींतप्रधान, रमाई आणण शबरी आिास योिनेमधून 
जिल्ह्यातील ११९९ िणाींनी घरकुलाींकरीता अनदुान घेऊनही घर बाींधले 
नसल्हयाचे माहे िानेिारी, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान र्नदशानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कें द्र शासनाच्या घरकुल योिनेंतगात जिल्ह्यातील ३९६३३ 
बेघराींना घरकुले मींिूर झाली असनू अनदुान घेतलेल्हयाींपकैी ककती िणाींनी 
घरकुले बाींधली आहेत, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले ि त्यानषुींगाने शासनाची र्सिणकू करणाऱ् या लाभार्थयािंविरुध्द 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीफ : (१) हे खरे नाही.  
(२) औरींगाबाद जिल्ह्यात कें द्र परुस्कृत प्रधानमींत्री आिास योिना - ग्रामीण 
या योिनेंतगात सन २०१६-१७ त ेसन २०२०-२१ अखेर २२०६२ घरकुले मींिूर 
असनू, १६४३४ एिढी घरकुले पणूा आहेत ि उिारर त कामे प्रगतीपथािर आहेत. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् भित नाही. 
 ----------------- 
  

देिळाली प्रिरा (जज.अहमदनगर) येथील प्राथशमि आरोग्य िें द्रात 
प्रसुतीसाठी आलेल्या महहलेला दाखल िरुन न घेणाऱया िैद्यिीय 

अधधिाऱयाांिर िारिाई िरणेबाबत 
 

(५१) * १२९०९ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) देिळाली प्रिरा (जि.अहमदनगर) येथील प्राथममक आरोग्य कें द्रात ददनाींक 
१३ िानेिारी, २०२२ रोिी प्रसतूीसाठी दाखल होण्यासाठी आलेल्हया कोमल 
अरूण मशींदे या मदहलेला िदै्यकीय अधधकारी श्री.अण्णासाहेब ममसाळ ि 
पररचारीका याींनी दाखल करुन घेतले नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, प्राथममक आरोग्य कें द्रापासनू ३०० रू्् अींतरािर रस्त्यात 
सदर मदहलेची प्रसतूी झाली असल्हयाने ग्रामस्थाींनी बाळींतपणासाठी आलेल्हया 
मदहलेची हेळसाींड करणारे िदै्यकीय अधधकारी तसेच पररचारीका याींच े
र्नलींबन करण्याची मागणी मा.सािािर्नक आरोग्यमींत्री, मा.पालकमींत्री, 
अहमदनगर जिल्हहा, उपसींचालक, सािािर्नक आरोग्य सींचालनालय, पणेु ि 
प्रधान सधचि, सािािर्नक आरोग्य विभाग आदीींकड े केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने सींबींधधत दोषी िदै्यकीय अधधकारी ि 
पररचारीका याींच्याविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सदर प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी जिल्हहा माता ि बालसींगोपन 
अधधकारी, जिल्हहा पररषद, अहमदनगर याींचे अध्यक्षतखेाली बत्रसदस्यीय 
सममती स्थापन करण्यात आली. सदर सममतीने ददनाींक १८/०१/२०२२ रोिी 
प्राथममक आरोग्य कें द्र, देिळाली प्रिरा, ता.राहुरी येथे समक्ष िाऊन चौकशी 
केली.  
 ददनाींक १८/०१/२०२२ रोिी केलेल्हया चौकशी अहिालानसुार ददनाींक 
१३/०१/२०२२ रोिी चौर्थया खेपेची गरोदर माता श्रीमती कोमल अरुण मशींदे, 
्या सकाळी ०६.३० िािता प्राथममक आरोग्य कें द्र, देिळाली प्रिरा, ता.राहुरी, 
जिल्हहा अहमदनगर येथ ेपो्ात दखुत असल्हयाने आलेल्हया असता, त्यािेळेस 
आरोग्य सहाय्यक (मदहला) याींनी सदर मातचे्या केलेल्हया तपासणीनसुार 
Cervival Dilatation हे २.५ सें.मी. इतके होत.े तसेच सोनोग्रार्ी 
अहिालानसुार मातचेी अपेक्षक्षत प्रसतूी ददनाींक १५/०२/२०२२ होती. श्रीमती 
कोमल मशींदे ्या प्राथममक आरोग्य कें द्राच्या बाहेर २०० मी्र अींतरािर 
खाण्यासाठी गेल्हया ि त्यानींतर सकाळी ८.३० िािता श्रीमती कोमल मशींदे ्या 
लघशुींकेसाठी बसल्हया असता, तथेेच त्याींची सामान्य प्रसतूी झाली. तथेील 
समोरच्या व्यक्तीने आरोग्य सहायक मदहला याींना कळविले. त्यानींतर 
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आरोग्य सहायक मदहला ि जव्दतीय िदै्यकीय अधधकारी याींनी तात्काळ 
िाऊन मातसे प्राथममक आरोग्य कें द्रामध्ये आणले. तद ्नींतर मातलेा ि 
बाळाला प्रसतुीपश्चात लसीकरण ि इतर आरोग्य सेिा ददलेल्हया आहेत. 
 आरोग्य सहायक मदहला याींनी सदर मदहलेस रुग्णालयात दाखल 
करुन घेण्याबाबत िदै्यकीय अधधकारी याींच्या र्नदशानास आणून ददले नाही. 
यामध्ये तीन िदै्यकीय अधधकारी ि आरोग्य सहायक मदहला याींनी कताव्यात 
कसरु ि हलगिीपणा केल्हयाचे ददसनू येत.े 
 िदै्यकीय अधधकारी ि आरोग्य कमाचारी याींचेमध्ये समन्ियाचा 
अभाि र्नदशानास येत असल्हयाने, सींबींधधत िदै्यकीय अधधकारी ि कमाचारी 
याींचेविरुध्द म.ना.से. (मशस्त ि अपील) १९७९ अन्िये मशस्तभींगविषयक 
कारिाई करण्याचे प्रस्तावित आहे. 
 तसेच डॉ. आण्णासाहेब बबरु मासाळ, िदै्यकीय अधधकारी, ग्-अ 
याींचे विरुध्द स्थार्नक ग्रामस्थ, पदाधधकारी याींच्या तक्रारी प्राप्त असनू त्याींची 
अन्य दठकाणी बदली करण्याची मागणी केलेली आहे. त्यानसुार प्रस्ताि 
शासनास सादर करण्यात येत असल्हयाच ेआयकु्तालयाने कळविले आहे. 
 तसेच भविषयात अशा घ्ना घडू नयेत याकरीता सिा िदै्यकीय 
अधधकारी याींना दक्षता घेण्याच्या सक्त सचूना देण्यात आलेल्हया आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
  
चांद्रपूर जजल््यातील िरोरा शहर ि ग्रामीण भागातील अांगणिाडयाांमध्ये 

पोषण आहाराच्या पाकिटाांच्या िजनामध्ये तफाित आढळून 
आल्हयाबाबत 

 

(५२) * १२९९० श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय महहला ि बालवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपरू जिल्ह्यातील िरोरा शहर ि ग्रामीण भागातील अींगणिाड्याींमध्ये 
बालक ि स्तनदा माताींना ददला िाणारा सकस पोषण आहार पाकक्ािर 
मलदहलेले ििन ि प्रत्यक्षात केलेले ििन यामध्ये तर्ाित असल्हयाच े
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िागरुक पींचायत सममती पदाधधकारी ि ग्रामपींचायत पदाधधकारी याींनी 
परुिठादारास पकडून उघड केल्हयाची बाब माहे िानेिारी, २०२२ मध्ये िा 
त्यादरम्यान र्नदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी एकाजत्मक बालविकास प्रकल्हप अधधकारी, 
पींचायत सममती, िरोरा याींचेसमोर पींचनामा केला असता चना पाकक्ािर 
१५०० ग्राम ििन मलदहले असताना प्रत्यक्ष ििन नऊश े त े हिार ग्राम 
आढळून आले असल्हयाबाबतचा अहिाल िररषठ कायाालयास पाठविण्यात आला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अहिालाच्या अनषुींगाने 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१) चींद्रपरू जिल्ह्यातील बालविकास 
प्रकल्हप अधधकारी िरोरा अींतगात ग्रामपींचायत िींधली मधील अींगणिाडी कें द्र 
िींधली ि लोनगाडगा या २ अींगणिाडी कें द्राींना माहे िानेिारी-रे्ब्रिुारी, २०२२ 
या कालािधीतील परुिठा करण्यात आलेल्हया आहाराच्या पाकक ्ाच्या ििनात 
तर्ाित आढळून आलेली आहे. तथावप, सदर बाबत जिल्ह्यातील इतर सिा 
प्रकल्हपामध्ये आहार परुिठ्यासींबींधी चौकशी केली असता कमी ििनाच्या 
आहार परुिठ्याबाबत कोणत्याही प्रकारची तक्रार आढळून आलेली नाही. ज्या 
दठकाणी पाकक ्ाींच्या ििनात तर्ाित आढळून आलेली आहे त्या दठकाणी 
परुिठाधारकामार्ा त तात्काळ पाकक ्े बदलनू घेण्यात आलेली आहेत. 
(२) र्नयमानसुार आहार परुिठ्याच्या पाकक्ाच े ििन १५०० गॅ्रम असणे 
आिश्यक आहे, तक्रारीमध्ये सदर पाकक् ११०० गॅ्रम असल्हयाच ेआढळून आले 
होत.े सदर बाबतीत बत्रसदस्यीय सममतीमार्ा त चौकशी केली असता ६ पाकक्े 
मोिून पादहली त्याींच ेििन प्रत्येकी ९००, १२००, १२००, १५००, ११०० आणण 
१२०० आढळून आले. ज्या आहार परुिठा पाकक्ाींच्या ििनामध्ये तर्ाित 
आढळून आली ती पाकक्े तात्काळ बदलिनू घेण्यात आली. 
(३) सदर प्रकरणाची बत्रसदस्यीय सममतीमार्ा त चौकशी करण्यात आलेली 
असनू ज्या दठकाणी पाकक्ाच्या ििनामध्ये तर्ाित आढळून आली आहे 
त्या दठकाणची पाकक्े तात्काळ बदलिनू घेण्यात आलेली आहेत. तसेच 
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सींबींधधत बालविकास प्रकल्हप अधधकारी मार्ा त आहाराचे नमनेु प्रयोगशाळा 
तपासणी करीता पाठविण्यात आलेली आहेत. सदर तपासणीचा अहिाल 
अद्याप अप्राप्त आहे. तसेच जिल्ह्यामधील इतर प्रकल्हपामध्ये सदु्धा आहार 
परुिठ्याबाबत चौकशी करण्यात आलेली आहे. जिल्ह्यातील इतर प्रकल्हपामध्ये 
कोणत्याही प्रकारची तक्रार आढळून आलेली नाही, अींगणिाडी कें द्र िींधली ि 
लोनगाडगा या २ अींगणिाडी कें द्राींना माहे िानेिारी-रे्ब्रिुारी, २०२२ या 
कालािधीतील परुिठा करण्यात आलेल्हया आहाराच्या पाकक ्ाच्या ििनात 
तर्ाित आढळून आलेली आहे, सदर बाबत परुिठाधारक सींस्थेस आयकु्त, 
एकाजत्मक बालविकास सिेा योिना याींचेमार्ा त कारणे दाखिा नो्ीस 
बिाविण्यात आलेली आहे. सदर नोद्शीचे उत्तर प्राप्त झाल्हयानींतर 
र्नयमानसुार आिश्यक ती कारिाई करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रणपूिा सिा प्रकक्रया महाराषट्र विधानमींडळ सधचिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुींबई. 


