
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०२२ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बधुिार, हदनाांि ०९ माचच, २०२२ / फाल्गनु १८, १९४३ ( शिे ) 
  

(१) उप मखु् यमा्ं ी 

 

याांचे प्रभारी 
विभाग 

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

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ४५ 
------------------------------------- 

  
मुांबईतील भायखळा येथील सर जे. जे. रुग्णालयातीत िारसा हक्िाने 

देण्यात येणाऱ्या ननयुक््या प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(१) *  ४१०२५   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय िदै्यिीय 
शशक्षण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई, भायखळा येथील सर  जे. जे. रुग्णालयातील  सेवाननवतृ्त ककीं वा 
मतृ्यमूळेु सेवा समाप्त झालेल्या सफाई कममचाऱयाींच्या जागी वारसा हक्काने 
ननयकु्त्या देण्यात येतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सफाई कममचाऱयाींच्या वारसा हक्कास लाड-पागे सममतीच्या 
मिफारिीनसुार रुग्णालय प्रिासनाकड े सादर करण्यात आलेल्या अजामनसुार 
सन २०१४ पासनू ननयकु्त्या देण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, रुग्णालयाने गठीत केलेल्या सममतीने नव्याने तयार केलेल्या 
ज्येषठता यादीतील ननयकु्त्या अजूनही प्रलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रलींबबत ननयकु्त्या लवकरात लवकर होण्याकरीता 
िासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशमत विलासराि देशमखु : (१) हे खरे आहे.  
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) लाड पागे सममतीच्या मिफारिीनसुार पात्र असलेल्या वारसदाराींना  
ननयकु्त्या देण्याबाबत वदै्यकीय मिक्षण व सींिोधन सींचालनालयाने सादर 
केलेल्या प्रस्तावावर सामाजजक न्याय व वविषे सहाय्य ववभागाचे अमभप्राय 
घेण्याकरीता प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  
सड े(ता.पोलादपूर, जज. रायगड) येथील िाांगोरा मांहदरा समोर सभामांडप 

बाांधणे ि गडकिल्ले जतन आणण सांिधचन ि साांस्िृनति  
िायच अनुदान शमळण्याबाबत 

  

(२) *  ३९८९१   श्री.भरतशठे गोगािल े (महाड) : सन्माननीय साांस् िृनति 
िायच मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सड े (ता. पोलादपरू, जज. रायगड) याठठकाणी मिवकालीन ऐनतहामसक 
काींगोरीगड/मींगळगड असनू व तथेे ऐनतहामसक मिवकामलन काींगोरी मींठदर तथेे 
असनू अनेक ऐनतहामसक वस्त ूठेवण्यात आलेल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) पयम् नाच्या दृष्ीकोनातनू सवामगीण ववकासासाठी ऐनतहामसक ककल्ल े
काींगोरा मींठदर समोर सभामींडप (िडे) बाींधणे व गडककल्ले जतन आणण 
सींवधमन व साींस्कृनतक कायम अनदुान ममळण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधधनी 
याींनी ठदनाींक १८ जानेवारी, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास मा.ववत्त्त, मींत्री 
याींच्याकड ेपत्रव्यवहार केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, काींगोरी मींठदर व तथेे कोरीव नक्षक्षकाम केलेले ८ पाण्याच े
तलाव पाहण्याकररता इनतहास सींिोधक ,िाळा, महाववद्यालये तसेच 
सामाजजक सींघ्ना याींच्या सहली सतत गडावर येत असनू या गडाचे जतन 
व सींवधमन व साींस्कृनतक कायमक्रम गेली ४५ वषम काींगोरीगड /मींगळगड सींवधमन 
सममतीच्या वतीने केले जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त सममतीसधु्दा पयम् नाच्या दृष्ीकोनातनू सवामगीण 
ववकासासाठी ऐनतहामसक ककल्ले काींगोरी मींठदर समोर सभामींडप (िडे ) बाींधणे 
व गडककल्ले जतन आणण सींवधमन व साींस्कृनतक कायम अनदुान ममळणेबाबत 
सींबींधधत ववभागाकड ेसातत्याने मागणी करीत आहे हे ही खरे आहे काय,  
(५) असल्यास, काींगोरा मींठदर समोर सभामींडप (िडे) बाींधणे व गडककल्ल े
जतन आणण सींवधमन व साींस्कृनतक कायम अनदुान देण्याबाबत िासनाने 
कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कायआहेत ? 
  
श्री. अशमत विलासराि देशमखु : (१) होय. हे खरे आहे. 
काींगोरी ककल्ला राषरीय सींरक्षक्षत स्मारक असनू भारतीय परुातत्व ववभागाच्या 
अखत्यारीत आहे. हा ककल्ला बहुताींिी उध्वस्त झाला असनू फक्त त्बींदी 
िाबतू आहे. त्बींदीच्या आत मींठदराचे अविषे आणण दगडी कुीं ड आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) अिी बाब ननदिमनास आली नाही. 
(४) व (५) काींगोरीगड/ मींगळगड सींवधमन सममतीने ठद.११.११.२०२१ रोजीच्या 
पत्रान्वये पयम् नाच्या दृष्ीकोनातनू सवाांगीण ववकासासाठी ऐनतहामसक काींगोरा 
मींठदर समोर सभामींडप (िडे) बाींधणे व गडककल्ले जतन आणण सींवधमनासाठी 
व साींस्कृनतक कायामसाठी अनदुान ममळणेबाबत ववनींती केली आहे. त्यानषुींगाने 
पढुील कायमवाही करण्याबाबत सींबधधत यींत्रणेस कळववण्यात आले आहे. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही.  

----------------- 
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पायरिाडी (ता.मोखाडा, जज.पालघर) येथ ैआरोग्य सोयी-सुविधाांचा  
अभाि असल्याबाबत 

  

(३) *  ४०५५४   श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-े
पाटील (शशडी) : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  पायरवाडी (ता.मोखाडा, जज.पालघर) येथील ६ वषीय मलुाचा मतृदेह ३५ 
त े ४० कक.मी. अींतरावरील त्या गावात नेण्यासाठी पिैाींअभावी िासकीय 
दवाखान्यातील रुग्णवाठहका उपलब्ध न झाल्याने  मतृदेह  बाइकवरुन न्यावा 
लागल्याची घ्ना माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिमनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी दोन कीं त्रा्ी रुग्णवाठहका चालकाींना तत्काळ 
ननलींबबत करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणाची चौकिी सममतीव्दारे सरुु असनू चौकिीच्या 
अहवाल जजल्हाधधकारी याींच्याकड ेसादर करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सदर चौकिी अहवाल िासनास प्राप्त झाला आहे काय, 
त्यानसुार दोषीींवर कारवाई करण्यासह ग्रामीण भागातील सरकारी रुग्णालयाची 
पररजस्थती सधुारण्याबाबत  कोणत्या उपाययोजना केल्या वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजेश टोपे : (१), (२), (३) व (४)  रुग्णवाठहकेतनू मतृदेह वाहून नेण्याचे 
प्रावधान नाही. मतृदेह वाहतकुीसाठी स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींकड ेिववाठहका 
उपलब्ध असतात. तथावप मयत रुग्णाच्या नातवेाईकाींनी केलेल्या तक्रारी 
अनषुींगाने जजल्हा िल्यधचककत्सक, पालघर याींनी चौकिी अधधकारी नेमनू 
सदर प्रकरणी चौकिी सरुु केली आहे. कायमरत असलेले रुग्णवाठहका चालक हे 
जे.एस.एस.के अींतगमत कीं त्रा्ी िकमम मेिडया इींिडया प्रा.मल. भोपाळ या 
सींस्थेमाफम त परुववण्यात आलेले आहेत. सदरील वाहन चालकाींच्या जागी 
तात्काळ तीन वाहनचालक उपलब्ध करुन देण्याववषयी ऐिकमम मेिडया इींिडया 
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प्रा.मल. भोपाळ याींना कळववण्यात आले आहे.   
      मोखाडा तालकु्यात ग्रामीण रुग्णालय मोखाडा, उपजजल्हा रुग्णालय 
जव्हार आणण ०४ प्राथममक आरोग्य कें द्रामाफम त आरोग्य सवुवधा परुववल्या 
जातात. यावषी ता.मोखाडा ग्रामीण रुग्णालय व प्राथममक आरोग्य कें द्राींसाठी 
नवीन रुग्णवाठहका देण्यात आल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  
शशराळा (जज.साांगली) तालुक्यातील चाांदोली धरणाच्या डाव्या िालव्याची 

ि ्यािरील पोट िालव्याांमधनू होणारी गळती थाांबविण्याबाबत 
  

(४) *  ४१७२८   डॉ.विनय विलासराि िोरे (साििर) (शाहूिाडी) :   
सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मिराळा (जज. साींगली) तालकु्यातील चाींदोली धरणापासनू सरुु होणाऱया ० 
त े २६ ककलोमी्रच्या वारणा डाव्या कालव्याच्या व पो् कालव्याच्या 
गळतीमळेु तथेील १० हजार अल्पभधूारक ितेकऱयाींची जमीन नापीक 
झाल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिमनास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त गळतीमळेु बाधधत होणाऱया अल्पभधूारक ितेकऱयाींना 
कोणतहेी पीक घेता येत नसल्याने त्याींचे  आधथमक नकुसान होत असनू 
त्याींचेवर उपासमारी व मजूरी करण्याची वेळ आली असतानाही पा्बींधारे 
ववभागाच्या अधधकाऱयाींकडून गळती थाींबववण्यासाठी कोणतीच कायमवाही 
करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यानसुार 
बाधीत ितेकऱयाींना अधथमक मदत देण्यासह कालव्यातनू जममन क्षेत्रामधे 
होणारी गळती थाींबववण्यासाठी कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे. 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील : (१) अींित: खरे आहे. 
मखु्य कालव्यामधून पाझरून तसेच कालवा ववमोचकामधून पाणी येत 
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असल्याने अींदाज े ५० हेक््र क्षते्र नापीक होत आहे व कालवा ववमोचकाची 
दरुूस्ती याींबत्रकी ववभागामाफम त प्रगतीत आहे. 
(२) नाही. 
(३) कालवा ववमोचकाची दरुूस्ती ववभागाच्या याींबत्रकी सींघ्नेमाफम त करण्यात 
येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.  

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

राज्याच्या शहरी भागात िाढत असलेले िुपोषणाचे प्रमाण 
  

(५) *  ४०१५८   श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.देिेंद्र फडणिीस 
(नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर 
मनुगांटीिार (बल्लारपरू), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.राम िदम 
(घाटिोपर पजश्चम), श्री.रवि राणा (बडनेरा), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र 
पजश्चम), श्री.अशभमन्य ु पिार (औसा), श्रीमती मोननिा राजळे (शिेगाांि - 
पाथडी), श्री.शसध्दाथच शशरोळे (शशिाजीनगर) : सन्माननीय महहला ि 
बालवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ग्रामीण भागाप्रमाणेच आता िहरी भागामध्ये बालकाींच्या 
कुपोषणाच्या प्रमाणात वाढ होत असल्याची बाब ननदिमनास आली असनू 
सद्यस्थीतीत ६ लाख १६ हजार बालके कुपोषीत असनू त्यापौकी ४ लाख ५८ 
हजार बालके अतीकुपोषीत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गेल्या सहा मठहन्यात वसई-ववराराच्या िहरी व ग्रामीण 
भागात १०८ अनततीव्र कुपोवषत बालके व ८२७ मध्यम , प्रगत जजल्हा म्हणून 
ओळखला जाणारा पणेु जजल््यात कुपोवषत बालकाींमध्ये नतप्प् वाढ झाली 
असनू ४०० अनततीव्र कुपोवषत बालके व १६९४ मध्यम तसेच मुींबई िहरात ५ 
हजाराहून अधधक कुपोषीत बालके त्याचबरोबर अमरावती, भींडारा, गोंदीया, 
नींदरूबार, गडधचरोली या जजल्हयातही लाखो बालके कुपोषीत असल्याच े
ननदिमनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कुपोषणाच े वाढत जाणारे हे प्रमाण रोखण्यासाठी ग्राम बाल 
ववकास कें द्र सरुू करण्यासह इतर कोणत्या उपाययोजना िासनाने केल्या वा 
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करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : 
(१) हे खरे नाही.  
   माहे िडसेंबर २०२० व िडसेंबर २०२१ च्या मामसक प्रगती अहवालानसुार 
राज्यातील ग्रामीण भागातील ४४९ प्रकल्पामधील कुपोषणाची जस्थती 
खालीलप्रमाणे आहे. 

कालावधी वजन 
घेतलेली 

एकूण बालके 

सवमसाधारण 
बालके 

मध्यम कमी 
वजनाची बालके 

तीव्र कमी 
वजनाची 
बालके 

िडसेंबर २०२० ४९७४३८३ ४५१२७३६ ३८८६३५ ७३०१२ 
िडसेंबर २०२१ ४९१४३९५ ४४९३१३९ ३५१९४४ ६९३१२ 
 
माहे िडसेंबर २०२० व िडसेंबर २०२१ च्या मामसक प्रगती अहवालानसुार 
राज्यातील नागरी भागातील १०४ प्रकल्पामधील कुपोषणाची जस्थती 
खालीलप्रमाणे आहे.  
 

कालावधी वजन घेतलेली 
एकूण बालके 

सवमसाधारण 
बालके 

मध्यम कमी 
वजनाची 
बालके 

तीव्र कमी 
वजनाची 
बालके 

िडसेंबर २०२० ११०५७९४ ९५२३४२ १३७३१३ १६१३९ 
िडसेंबर २०२१ १२४६६३० ११२९६७१ १०४३६७ १२५९२ 
वरील तक्त्याचे अवलोकन केले असता माहे िडसेंबर २०२० पेक्षा माहे िडसेंबर 
२०२१ या वषामच्या मामसक प्रगती अहवालानसुार कुपोषणाच े प्रमाण कमी 
झालेले आहे. 
(२) हे खरे नाही.  
     माहे िडसेंबर २०२१ च्या मामसक प्रगती अहवालानसुार वसई ववरार 
येथील िहरी व ग्रामीण भागातील कुपोषणाची जस्थती खालीलप्रमाणे आहे. 
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प्रकल्पाचे 
नाव 

वजन घेतलेली एकूण 
बालके 

सवमसाधारण 
बालके 

मध्यम कमी 
वजनाची बालके 

तीव्र कमी 
वजनाची 
बालके 

वसई १८१६९ १७३०० ७५२ ११७ 
वसई २ १५०१३ १२६१६ २०९५ ३०२ 

 
पणेु, मुींबई, अमरावती, भींडारा, गोंठदया, नींदरूबार, गडधचरोली येथील 
कुपोषणाची जस्थती खालीलप्रमाणे आहे. 
 

जजल्हा वजन घेतलेली 
एकूण बालके 

 

सवमसाधारण 
बालके 

 

मध्यम कमी 
वजनाची 
बालके 

तीव्र कमी 
वजनाची 
बालके 

पणेु ३९२४६६ ३७१०२२ १९१३६ २३०८ 
मुींबई ३३०९०४ २९६८१३ ३०८३३ ३२५८ 

अमरावती ३०५१९६ २८७०६८ १५८४२ २२८६ 
भींडारा ७३५३१ ६८३०० ४३९० ८४१ 
गोंठदया ८९८३३ ८०७०५ ७३९१ १७३७ 
नींदरूबार १३४४९८ ९२११७ ३३०७३ ९३०८ 
गडधचरोली ८२३३१ ६४४७७ १४०२८ ३८२६ 

 
(३) कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात 
येत आहेत- 
(१) एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योजने अींतगमत  ६ मठहने ३ वषम 
वयोग्ातील बालकाींना, गरोदर, स्तनदा माताींना THR व ३ त े ६ 
वयोग्ातील बालकाींना गरम ताजा आहार देण्यात येतो.  
(२) तसेच आठदवासी प्रकल्पामध्ये अमतृ आहार योजना सरुु असनू ्या 
योजने अींतगमत गरोदर स्तनदा माताींना एक वेळचा चौरस आहार देण्यात 
येतो.  
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(३) तसेच अमतृ आहार योजनेंतगमत ६ मठहने त े ६ वषम वयोग्ातील 
बालकाींना आठवड्यातनू ४ ठदवस अींडी व िाकाहारी बालकाींना प्रनत ठदन २ 
केळी व माींसाहारी बालकाींसाठी १ अींडी देण्यात येतात. 
(४) अमतृ आहार योजनेंतगमत गरोदर, स्तनदा माता याींच्यासाठी प्रनत लाभाथी 
एक वेळचा चौरस आहारासाठी खचम रु. ३५/- व ६ मठहने त े ६ वषम 
वयोग्ातील बालकाींना अींडी/केळी यासाठीचा प्रनत लाभाथी ननयममत 
आहाराव्यनतररक्त ६/- रु. खचम करण्यात येतो.  
(५) तसेच राज्यातील सॅम बालकाींसाठी ग्राम बाल ववकास कें द्र सरुु करण्यात 
आली आहेत. ग्राम बाल ववकास कें द्रामध्ये तीन वेळचा अनतरीक्त आहार व 
आरोग्य खात्यामाफम त औषधोपचार करण्यात येतात. 
(६) राज्यात पोषण अमभयान अींतगमत अींगणवाडी कें द्रातील बालकाींचा, 
ककिोरवयीन मलुी व मठहलाींचा पोषणाचा दजाम सधुारण्यासाठी व कुपोषणाच े
प्रमाण कमी करण्यासाठी  ववववध स्तरावरुन ननरींतर मिक्षण वधृ्दी दृष्ीकोन 
(ILA) समदुाय आधधाररत कायमक्रम (CBE), ररअल ्ाईम ममनन्रीींग (ICT-
RTM) व जन आींदोलन इत्यादी उपक्रम राबववण्यात येत आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

राज्यातील १८ शासिीय रुग्णालयातील अनुभिी फामाचशसस्ट याांना 
सेिाज्येष्ट्ठतेनूसार पदोन्नती देण्याबाबत 

(६) *  ३७७९५   श्री.सनुील राणे (बोरीिली), श्री.शमहीर िोटेचा (मलुुांड), 
श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (ननलांगा), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), 
श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूच), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.िुमार 
आयलानी (उल्हासनगर), श्रीमती मांदा म्हा् े (बेलापरू), अॅड.आशशष शलेार 
(िाांदे्र पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-
िोळीिाडा), श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड), श्री.योगेश सागर (चारिोप), 
श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम) :   सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील १८ िासकीय रुग्णालयातील फामाममसस्् हे रुग्णसेवेत योगदान 
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देऊनही मागील दोन वषाांपासनू त्याींना सेवाज्येषठतनेसूार पदोन्नती 
नाकारण्यात येत असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्या 
दरम्यान  ननदिमनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सेवाज्येषठतनेसूार  नतसऱ या रेेणणीतनू दसुऱ या रेेणणीत ननयकु्ती 
केली जावी ही मागणी गेल्या १५ वषाांपासनू नाकारली जात असल्याने 
आरोग्य मिक्षण व सींिोधन सींचालनालयािी सींलग्न १८ िासकीय 
रुग्णालयातील फामाममसस्् मागील अनेक मठहन्याींपासनू ननवेदने, उपोषण 
व ननषधे मोचामद्वारे आपल्या  मागण्या िासनाकड े करीत असल्याच े
ननदिमनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िासकीय रुग्णालयातील दसुऱया रेेणणीतील फामाममसस््साठी 
आवश्यक पात्रता असतानाही लोकसेवा आयोगामाफां त उमेदवाराींची ननयकु्ती 
करण्याऐवजी अनभुव असणाऱ या िासकीय रुग्णालयातील नतस-या रेेणणीतील 
फामाममसस््ची ननयकु्ती का करण्यात येत नाही, 
(४) असल्यास, राज्यातील १८ िासकीय रुग्णालयातील रुग्णसेवेत योगदान  
देणाऱ या अनभुवी फामाममसस्् याींना सेवाज्येषठतनेसूार नतसऱया रेेणणीतनू 
दसुऱया रेेणणीत पदोन्नती देण्याबाबत िासनाने कोणती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. अशमत विलासराि देशमखु : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सेवाप्रवेि ननयमानसुार औषधननमामता, ग्-ब हे पद पदोन्नतीने भरण्याची 
तरतदू नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

ननळिांड-ेशशडी-िोपरगाि, (जज.अहमदनगर) ही बांहदस्त पाईपलाईन 
िायाचजन्ित िरण्याबाबत 

 (७) *  ३७७०३   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), श्री.राधािृष्ट् ण 
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विख-ेपाटील (शशडी), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.रवि राणा 
(बडनेरा) :  सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) “ननळवींड-ेमिडी-कोपरगाव (जजल्हा अहमदनगर) या बींठदस्त पाईपलाईन 
योजनेस सन २०१५ च्या समुारास िासनानची मींजूरी ममळालेली होती, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानषुींगाने सदर योजनेस रेणी.साईबाबा सींस्थान ववश्वस्त 
व्यवस्था माफम त ठराव होऊन समुारे २८० को्ी रूपये ननधी मींजूर होऊन सदर 
कामासाठी ई-ननववदा प्रमसध्द झाली होती, हे खरे आहे काय, 
(३) ननळवींड ेधरणाच्या उच्च स्तरीय कालव्याींचे िासनाने मींजुर केलेला ननधी 
अद्यापही प्रलींबबत आहे तसेच अकोले तालकु्यात सरुु असलेल्या जलसेतचू े
प्रलींबबत काम त्वरीत पणूम करण्याबाबत िासनाने कोणत ेननयोजन केले आहे, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाच्या औरींगाबाद खींडपीठात 
जनठहत याधचका दाखल होऊन सनुावणी झाल्यानींतर मा.उच्च न्यायालय, 
औरींगाबाद खींडपीठाकडून सदर योजनेस असलेली मींजरुी कायम ठेवली गेली, 
हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त योजना ही कायामजन्वत होण्यासाठी मखु्य अमभयींता, 
जलसींपदा ववभाग, उत्तर महाराषर प्रदेि, मस ींचन भवन, नामिक याींच्याकडून 
कायमकारी सींचालक, गोदावरी मराठवाडा पा्बींधारे ववकास महामींडळ, 
औरींगाबाद याींना जो पत्रव्यवहार झाला यामध्ये ननळवींड-ेमिडी-कोपरगाव या 
बींठदस्त पाईपलाईन योजनेला मा.उच्च न्यायालय, औरींगाबाद खींडपीठ याींची 
स्थधगती आहे असा उल्लखे आहे तथावप सदर प्रकरणी न्यायालयाची स्थधगती 
नसतानाही, याबाबत ठदिाभलू करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिी 
मध्ये काय आढळून आले, तदअनषुींगाने उक्त ननळवींड-ेमिडी-कोपरगाव ्या 
वपण्याच्या पाण्याच्या बींठदस्त पाईपलाईन योजनेचा आढावा घेऊन ती 
कायामजन्वत करण्याच्या दृष्ीने िासनाने कोणत्या उपाययोजना केल्या व 
करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. उद्धि ठािरे : (१)  हे अींित: खरे आहे, 
     िासनाच्या ठदनाींक ३१/०८/२०१६ रोजीच्या िासन ननणमयान्वये वाढीव 
मिडी सींस्थान पाणी परुवठा योजना(ननळवींड े धरण उद्भव घेवनू) महाराषर 
जीवन प्राधधकरणाद्वारे राबववण्यास प्रिासकीय मान्यता देण्यात आली होती. 
तथावप, सींस्थानाने केलेल्या ववनींतीनसुार सदर सींपणूम योजना सींस्थानामाफम त 
राबववण्यास तसेच या योजनेसाठी महाराषर जीवन प्राधधकरण, नामिक याींची 
प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून ननयकु्ती करण्यास िासनाच्या 
ठद.१/०९/२०१७ रोजीच्या िासन ननणमयान्वये  मान्यता देण्यात आली. तसेच 
ठद.७/२/२०१८ रोजीच्या िासन ननणमयान्वये सदर योजनेत मिडी नगरपींचायत 
आणण कोपरगाींव नगरपामलका याींचा समावेि करुन सींयकु्त पाणीपरुवठा 
योजनेच्या वाढीव रेणी साईबाबा सींस्थान मिडी, नगरपींचायत मिडी आणण 
कोपरगाींव नगरपामलका सींयकु्त पाणी परुवठा योजनेस रु.२६०.३९ को्ी 
इतक्या खचामस सधुाररत प्रिासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यात ्प्पा 
क्र.१ मध्ये मिडी परमसरातील करावयाची कामे तर ्प्पा-२ मध्ये  ननळवींड े 
धरण त ेमौजे कनकुरी सींस्थान जल िधु्दीकरण कें द्र,मिडी नगरपींचायत त े
कोपरगाींव नगरपररषद जलिधु्दीकरण कें द्र पयांत पाईपलाईन ्ाकणे या 
कामाचा समाविे आहे. 
(२) हे अींित: खरे आहे. 
     ्प्पा-१ साठी अींदाज ेरु.२७,१३,०३,९८०/- व ्प्पा-२ साठी अींदाजे मलु्य 
रु.२०५,५९,८०,८०४/- करीता स्वतींत्र ननववदा मिडी सींस्थानमाफम त प्रमसध्द 
करण्यात आल्या. 
(३) ननळवींड ेप्रकल्पासाठी ननयोजनानसुार िासनाकडून परेुश्या प्रमाणात ननधी 
उपलब्ध आहे.उच्च स्तरीय कालव्याची कामे व अकोले तालकु्यात सरुु 
असलेल्या जलसेतचूे प्रलींबबत कामे  ऑक््ोबर २०२२ पयांत पणूम करण्याचे 
ननयोजन आहे. 
(४) होय, 
     जनठहत याधचका क्र.१३३/२०१६ मधील ठदवाणी अजम क्र.१४८४५/२०१८ 
मध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुींबई, खींडपीठ औरींगाबाद याींनी ठद.१९/१२/२०१९ 
च्या आदेिान्वये ्प्पा क्र.२ च्या कामास परवानगी ठदली आहे. 
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(५) सदर पत्रव्यवहार उक्त  योजना कायामजन्वत करण्यािी सींबींधधत 
नसल्यामळेु ठदिाभलू  करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. 
(६) चौकिी करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. 
     जनठहत याधचका क्र.१३३/२०१६ मधील ठदवाणी अजम क्र.१४८४५/२०१८ 
मध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुींबई, खींडपीठ औरींगाबाद याींनी ्प्पा क्र.२ च्या 
कामास ठद.२०.१२.२०१८ च्या आदेिान्वये पढुील आदेिापयांत स्थधगती ठदली 
होती. त्यानींतर मा. उच्च न्यायालयाने ठद.१९.१२.२०१९ च्या आदेिाने सदर 
्प्पा क्र.२ च्या कामास परवानगी ठदली आहे. मा. उच्च न्यायालयाच्या सदर 
आदेिाच्या ववरूध्द मा. सवोच्च न्यायालयात वविषे अनमुती याधचका 
(ठदवाणी) क्र.१०६५४/२०२० दाखल आहे. सध्या सदर प्रकरण मा. सवोच्च 
न्यायालयात न्यायप्रववषठ आहे. तसेच ननळवींड े धरण उद्भव घेऊन वाढीव 
मिडी सींस्थान, कोपरगाींव नगरपररषद व मिडी नगरपींचायत सींयकु्त पाणी 
परुवठा योजनेचे पाणी आरक्षणाववषयी महाराषर वम्र ररसोसेस रेग्यलेु्री 
ऑथमरर्ी याींचेसमोर रेणी.ठदलीप ववठ्ठल कासार व इतर याींनी महाराषर 
िासन व इतर याींचे ववरूध्द एम.डब्ल्य.ुआर.आर.ए./२०२०/मलगल/केस/नीं. 
(२०२०) ६१४ हे वप्ीिन ठद.२७.१०.२०२० रोजी  दाखल केले आहे. 
(७) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  
अांबरनाथ ( जज.ठाणे) माांगरूळ तालुक्यातील प्राथशमि आरोग्य िें द्र 

येथील समस्ये बाबत 
  

(८) *  ४०८७२   श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूच), श्री.किसन िथोरे 
(मरुबाड), श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर) : सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींबरनाथ (जज.ठाणे) तालकु्यातील माींगरुळ येथील प्राथममक आरोग्य कें द्र 
हे तालकु्यातील ग्रामीण पररसरामधील ५० गावाींना आरोग्य सेवा देणारे 
एकमेव आरोग्य कें द्र असनू सदर रुग्णालयाचे छताचे प्लास््र खाली 
कोसळल्यामळेु इमारत बींद करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, बींद रुग्णालयाची दरुुस्ती न केल्यामळेु पररसरातील गरीब 
रुग्णाींना नाईलाजास्तव  दरूच्या रुग्णालयात स्वखचामने जावे लागत असल्याने 
त्याींना आधथमक भदुांड सोसावा  लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, सदरील प्राथममक आरोग्य कें द्राकररता तथेील ितेकऱयाींनी स्वतःची 
जमीन दान ठदलेली होती परींत,ु महाराषर िासनाच्या महसलू ववभागाने या 
ितेकऱयाच्या सींपणूम जागेवरच आरोग्य कें द्राींची नोंद केल्यामळेु मा.न्यायालयात 
सदर ितेकऱयाने याधचका दाखल केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४)असल्यास, यासींदभामत ितेकऱयाच्या जममनीच्या प्रश्नासींदभामत तसेच 
प्राथममक आरोग्य कें द्राच े नतुनीकरण करण्याकररता िासनाने कोणती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास,  ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. राजेश टोप े: (१) प्राथममक आरोग्य कें द्र माींगरुळ कायमक्षेत्राींतगमत २५ गावे 
व १६ पाड ेआहेत.  प्राथममक आरोग्य कें द्र माींगरुळ च्या छत व इमारत 
दरुुस्तीचे काम सन २०१५-१६ मध्ये सरुु केले असता ववकासक व सदरील 
जमीन मालक याींच्यात वाद झाल्याने ववकासकाने काम अधमव् सोडल्यामळेु 
दरवषी पावसाळयामध्ये छत गळती होवनू रुग्णालयाची छताची प्लास््र 
खाली कोसळत असल्याने इमारतीचा काही भाग बींद करण्यात आलेला 
आहे.   
(२) हे खरे नाही.  प्राथममक आरोग्य कें द्र माींगरुळ ची इमारत धोकादायक 
असल्याने बाहृयरुग्ण ववभाग व आपतकालीन कक्ष हा प्राथममक आरोग्य 
कें द्रातील कममचारी ननवासस्थानामध्ये स्थलाींतरीत करण्यात आला असनू सदर 
ठठकाणी प्राथममक आरोग्य कें द्राच्या कायमक्षते्रातील येणाऱया रुग्णाींना ननयममत 
आरोग्य सेवा परुववण्यात येत.े   
(३) व (४) जममनीच्या हस्ताींतरणाबाबत वाद असल्याने ठदनाींक १३ िडसेंबर, 
२०१९ व ठद. १९ ऑक््ोबर, २०२० रोजी मखु्य कायमकारी अधधकारी, जजल्हा 
पररषद ठाणे, बाींधकाम सममती, सींबींधधत जजल्हा पररषद सदस्य व जागा 
मालक याींचे वारस याींच्यामध्ये झालेल्या सभेत प्रथम जागा मालक याींच े
वारसदार याींनी जागा मोजनू घेवनू त्याप्रमाणे पढुील कायमवाही करावी अिी 
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चचाम झाली.  त्यानसुार सदरील जागेची भमुमअमभलेख याींच्याकडून ठद.१६ मे, 
२०२१ रोजी मोजणी केली असनू जागा जजल्हा पररषद ठाणे याींचे नावे 
करण्याची कायमवाही सरुु आहे.  
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

घूम-रूद्रिट (ता.म्हसळा, जज.रायगड) येथील रस््याांची  
िामे प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(९) *  ४०४६८   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), 
श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अशमत साटम 
(अांधेरी पजश्चम), डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा) :  सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) घमू-रूद्रव् (ता.म्हसळा, जज.रायगड) या दोन गावाींसाठी मखु्यमींत्री ग्राम 
सडक योजनेअींतगमत नवीन रस्त्याच्या कामाला एक को्ी रुपयाींचा ननधी 
मींजूर होवनू दोन वषामपेक्षा जास्त कालावधी होवनू सदु्धा अद्याप कामाला 
सरुूवात झाली नसल्याने सींबींधीत कीं त्रा्दाराकडून काम काढून घेण्यात 
आल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिमनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू ठठकाणी नवीन कीं त्रा्दाराकडून माहे जानेवारी २०१९ 
मध्ये कामाची सरुूवात होणे गरजचेे असताना कीं त्रा्दाराने रस्त्याच्या दोन्ही 
बाजुला साईडपट््ी खोदनु ठेवल्यामळेु तसेच दोन्ही गावाना जोडणाऱ या 
नदीवरील मखु्य साकवचीही डागडुजी अधमव् ठेवल्यामळेु अपघातसदृषय 
पररजस्थती ननमामण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून घमुफा्ा त े रूद्रव् 
गावापयांत मींजूर रस्त्याचे प्रलींबीत काम तातडीने पणूम करण्याबाबत तसेच 
ठदरींगाई करणाऱ या कीं त्रा्दाराववरुध्द करण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हसन मशु्रीफ : (१) हे खरे आहे.      
(२) हे खरे नाही.  
     प्रथम मक्ता कालावधीत सदर पलुाचे काम करण्यात आले आहे.  
(३) व (४) प्रथम मक्तदेाराने वेळेत काम पणुम न केल्यामळेु मक्ता रद्द केला 
असनू सदर कामाच्या फेरननववदेची कायमवाही सरुू आहे.   

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

नाांझा (ता.िळांब जज.यितमाळ) येथील प्राथशमि आरोग्य िें द्राच े
बाांधिाम ननिृष्ट्ट दजाचच ेझालेबाबत 

  

(१०) *  ४०३९६   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींझा (ता.कळींब जज.यवतमाळ) येथील प्राथममक आरोग्य कें द्रातील 
िस्त्रकक्रयागहृाचे नतुनीकरण व बाींधकाम करण्यात आले पींरत ू
पावसाळयामध्ये या कक्षामध्ये ठठकठठकाणी  पाणी गळत असल्याने  सदर 
काम ननकष् दजामचे झाल ेअसल्याचे ठदनाींक २५ िडसेंबर, २०२१  रोजी वा 
त्यासमुारास ननदिमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्राथममक आरोग्य कें द्रास पररसरातील जवळपास २० त े२५ 
गावे जोडलेली असनू येथील आठदवासी गरीब कु्ूींब आरोग्याच्या सवुवधा 
घेण्यासाठी याच कें द्रात येत असतात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासानाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार ननकृष् दजामचे बाींधकाम करण्याऱया सबींधीत 
कीं त्रा्दार तसेच या कामाकड े दलूमक्ष करण्याऱ या ववभागीय कममचाऱ यावर 
िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) अिी बाब ननदिमनास आललेी नाही.       
(२) प्राथममक आरोग्य कें द्राींतगमत १० उपकें द्र असनू ४६ गावे समाववष् आहेत, 
तथावप, ३७ गावाींमध्ये आठदवासी कु्ुींब असनु सींबींधधत कु्ुींबाना आरोग्य 
सवुवधा परुववण्यात येतात. 
(३) (४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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िाडा (जज.ठाणे) तालुक्यातील शतेिऱ् याांच्या िोरडिाहू शतेजशमनीला 

बारमाही पाणी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(११) *  ३८७७६   श्री.दौलत दरोडा (शहापरू), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(िडाळा) :   सन्माननीय मदृ ि जलसांधारण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) वाडा (जज.पालघर) तालकु्यातील ितेकऱयाींच्या कोरडवाहू ितेजममनीला 
बारमाही पाणी उपलब्ध होण्याकररता दाहे येथील माती बींधाऱयाचे काम गेल्या 
३० वषामपासनू ववववध कारणाींमळेु बींद असल्याचे माहे िडसेंबर, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदिमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वाडा तालकु्यातील वतैरणा, तानसा, वपजाींळ व गारगाई या 
बारमाही वाहणाऱया नद्याींवर १० कक.मी. अींतरावर मोठे बींधारे बाींधण्याबाबत 
येथील ितेकरी व स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी अनेक वषाांपासनू मा.मखु्यमींत्री, 
मा.जलसींपदा मींत्री, मा.पालकमींत्री, पालघर जजल्हा इ. कड ेलेखी ननवेदनाद्वारे 
मागणी करुन ही कोणतीही कायमवाही झाली नसल्याने ितेकरी मस ींचनापासनू 
वींधचत राठहले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गेल्या काही वषाांत जलसींधारण योजनेंतगमत या  तालकु्यातील 
नद्याींवर बाींधण्यात आलेल्या कोकण बींधाऱयाचे काम ननकृष् दजामच े
झाल्यामळेु बींधाऱयाला गळती लागनू दरवषी माचम अखेर बींधाऱयात पाणी 
मिल्लक राहत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या 
अनषुींगाने दाहे बींधाऱयाचे काम पणूम करुन वाडा तालकु्यातील नद्याींवर मोठे 
बींधारे बाींधण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. शांिरराि गडाख : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे अींित: खरे आहे. मा.लोकप्रनतननधीनी लखेी ननवेदनाद्वारे मागणी 
केल्यानसुार गारगाई नदीवर ३ बींधारे पणूम करण्यात आले. तसेच गारगाई 
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नदीवर १ बींधारे व वतैरणा नदीवर २ बींधारे बाींधणेबाबत कायमवाही 
प्रगतीपथावर आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) पालघर जजल््यातील वाडा तालकु्यातील गारगाई नदीवर मिलोत्तर बींधारा, 
कारींजे व परळी बींधारा पणुम करण्यात आले आहे. धारणवाडी बींधाऱयाच े
सवेक्षण व अन्वेषण करून प्रिासकीय मान्यता घेवनू ननववदा कायमवाही 
करण्यात येत आहे. पालघर जजल््यातील वाडा तालकु्यातील वतैरणा नदीवर 
सोनाळे, अींबबस्त ेसममें् बींधाऱयाचे सवेक्षण व अन्वेषण झाले आहे. सोनाळे 
बींधाऱयाच े पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र प्राप्त करून प्रिासकीय मान्यतचेी 
कायमवाही प्रस्ताववत आहे. 
     दाहे योजना पालघर जजल््यातील वाडा तालकु्यातील असनू वन जममन 
असल्यामळेु वन कायदा १९८० लाग ू झाल्यामळेु काम बींद आहे. सदर 
योजनेचे धरणाचे ३५ % काम पणुम करण्यात आलेले आहे. सदर योजना 
जलसींपदा ववभागाकडून जलसींधारण ववभागाकड े सन १९९४ ला हस्ताींतरीत 
झालेली आहे. सदर योजनेच्या माती धरणाच े सींकल्पन प्रस्ताव मखु्य 
अमभयींता, मध्यवती सींकल्पधचत्र सींघ्ना, नामिक याींच्याकडून प्राप्त 
झाल्यावर या योजनेस सधुारीत प्रिासकीय मान्यता घेवनू योजनेचे काम 
ननधीच्या उपलब्धतनेसुार पणूम करण्यात येईल    
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

मुांबई येथील सर जे.जे. रुग्णालायत ननयमबाह्यरर्या  
यां् सामुग्री खरेदी िेल्याबाबत 

  

(१२) *  ३८४८०   श्री.सनुनल प्रभ ू (हदांडोशी) :   सन्माननीय िदै्यिीय 
शशक्षण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील  येथील सर जे.जे. रुग्णालयातील तत्कालीन अधधक्षक याींनी 
सन २०१७-१९ या कालावधीत पदाचा दरुुपयोग करुन ननयमबा्य ररत्या  १ 
को्ी ४१ लाख ७५ हजार रुपयाची अनावश्यक यींत्रसामगु्री अधधकार 
नसतानाही तसेच ववत्त ववभागाची मान्यता न घेता खरेदी करुन गरैप्रकार व 
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अननयममतता केली असल्याचे ननदिमनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी नेमण्यात आलले्या  डम.भोसले याींच्या चौकिी 
सममतीने  अहवाल अद्याप िासनास सादर केला नसल्याचे ननदिमनास आल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकिी सममतीला अहवाल िासनास सादर 
करण्यास होत असलले्या ववलींबाची  कारणे काय आहेत, 
(४) तसेच, उक्त प्रकरणी जर चौकिी अहवाल सादर झाला असल्यास तर 
त्याचे ननषकषम काय आहेत, त्यानसुार सींबींधधत दोवष ींववरुद्ध िासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत? 
  
श्री. अशमत विलासराि देशमखु : (१) होय, हे खरे आहे 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सींपणूम राज्यात कोव्हीड-१९ महामारीच्या प्रादभुामवामळेु लमकडाऊन घोवषत 
करण्यात आलेले असल्यामळेु सदर कालावधीत अपरेु मनषुयबळ व सवम 
िासकीय यींत्रणा कोव्हीड-१९ महामारीच्या रुग्णसेवेकरीताच कामकाज केले 
जात असल्याने िासकीय यींत्रणेवर आलेला ताण या सवम बाबीींमळेु चौकिीस 
ववलींब झाललेा आहे 
(४) व (५) सींचालनालय स्तरावर बत्रसदस्यीय सममती गठीत करण्यात आली 
असनू त्यानषुींगाने चौकिीची कायमवाही सरुु आहे 
     

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

उस्मानाबाद जजल्हयात इमारत ि इतर बाांधिाम िामगाराांसाठी 
राबविण्यात येणाऱ्या िल्याणिारी योजनेमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

  

(१३) *  ४०२७२   श्री.सांतोष बाांगर (िळमनरुी) :  सन्माननीय िामगार मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उस्मानाबाद जजल्हयात इमारत तसेच इतर बाींधकाम कामगाराींसाठी 
िासनाने राबववलेल्या कल्याणकारी योजनेमध्ये मोठया प्रमाणात गरैव्यवहार 
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झाल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिमनास आले , हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजनेमध्ये लाभार्थयाांच्या यादीमध्ये जममनदार,  
बागायतदार, ग्रामपींचायत सदस्य , िालेय ववद्याथी, तसेच सधन व्यक्तीचा 
समावेि केला असल्याने गोर-गररब कामगाराींऐवजी बोगस लाभार्थयाांनीच 
सवामधधक लाभ घेतला असल्याचे ननदिमनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कामाींमध्ये दलालामाफम त बोगस कामगार दाखवनू 
िासनाची फसवणूक केली जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय ननषपन्न् ा झाले त्याअनषुींगाने गरैव्यवहार करण्याऱया सींबींधधत 
अधधकारी/कममचारी व दलालावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

पुसद (जज.यितमाळ) येथील उपजजल्हा रुग्णालयात अ्यािश्यि 
आरोग्य सोयी-सुविधा पुरविण्याबाबत 

 
 (१४) *  ४०६२२   श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू) : सन्माननीय 
सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१)  पसुद (जज.यवतमाळ) येथील उपजजल्हा रुग्णालयात जीवनदायी 
औषधाचा तु् वडा असणे, अपघातग्रस्त, थलेॅसेममया व प्रसतुीसाठी आलेल्या 
मठहलाींना रक्ताचा परुवठा खासगी रुग्णालयातनू होत असणे, बाहय रुग्ण 
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ववभागात (ओपीडी) वविषेज्ञ( स्पेिामलस््) व वदै्यकीय डमक््राची कमतरता, 
एक्स-रे ममिन बींद असणे, सोनोग्राफी व सी्ी स्कॅन सवुवधा उपलब्ध नसणे  
यासारख्या अत्यावश्यक िासकीय आरोग्य सवुवधा रुग्णाींना उपलब्ध नसल्याने 
याबाबत स्थाननक नागररकाींनी व नगरसेवकाींनी िासनाकड े तक्रारी केल्याचे 
ठदनाींक १७ जानेवारी, २०२२  रोजी वा त्या समुारास  ननदिमनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यानसुार येथील  
रुग्णाींना अत्यावश्यक आरोग्य सोयी-सवुवधा उपलब्ध करून देण्याबाबत व 
त्यासाठी आवश्यक असणारा ननधी उपलब्ध करण्याबाबत िासनाने कोणती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजेश टोप े: (१) हे अींित: खरे आहे. 
   सी्ीस्कॅन आणण सोनोग्राफी ममिन  सवुवधा ५० खा्ाींच्या रुग्णालयाच्या 
ननकषात बसत नसल्याने, सदर सवुवधा या रुग्णालयास उपलब्ध नाहीत. 
तसेच ब्लड स््ोरेज यनुन् सरुु करण्याकररता वदैयककय अधधकारी याींना 
प्रमिक्षण देऊन ब्लड स््ोरेज यनुन्  सरुु करण्याची कायमवाही चाल ुआहे. 
(२) सदर रुग्णालयाकररता औषधी उपलब्ध आहेत. बालरोगतज्ञ, स्त्रीरोगतज्ञ, 
भलुतज्ञ, नेत्रतज्ञ याींच्या सेवा उपलब्ध आहेत. मोबाईल क्ष ककरण मिीन 
दरुुस्त करुन घेण्याींत आले असनु त ेकायामन्वीत आहे. सी्ीस्कॅन आणण 
सोनोग्राफी ममिनची  सवुवधा ५० खा्ाींच्या रुग्णालयाच्या ननकषात बसत 
नसल्याने सदर सवुवधा  उपलब्ध नाही.परींत ुआवश्यकता असल्यास जवळच्या 
िासककय वदैयककय महाववदयालयात रुग्णाींना सींदमभमत करण्यात येत.े 
      गरोदर मठहलाींसाठी िहरातील रक्त पेढीमाफम त मोफत रक्तपरुवठा 
उपलब्ध आहे. सदर रुग्णालयाचे रेेणणीवधमन मींजूर असनू अनदुान मींजूर आहे. 
(३)  प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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पेठ (जज. नाशशि) तालुक्यातील िृषी अधधिाऱ्याांनी शासिीय योजनेत 

ननधीचा गैरिापर िेल्याबाबत 
  

(१५) *  ३७७८१   श्री.लहू िानड े (श्रीरामपरू), श्री.िुणाल पाटील         
(धुळे ग्रामीण), श्री.मफुती मोहम्मद इस्माईल अब्दलु खाशलि (मालेगाांि 
मध्य) : सन्माननीय मदृ ि जलसांधारण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) पेठ (जजल्हा नामिक) तालकु्यातील कृषी अधधकाऱयाींनी बनाव् कागदपत्र े
सादर करून समुारे ५० को्ी रुपयाींचा गरैव्यवहार केला असल्याच े ठदनाींक ८ 
जानेवारी,२०२२ रोजी वा त्यासमुारास ननदिमनास आले,हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकार हा  सन २०११ त े२०१७ या कालावधतील असनू  
यामध्ये समुारे १४७ ितेकऱयाींची व ितेमजुराींची  फसवणूक केली असल्याच े
ननदिमनास आले आहे,  हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,  या प्रकरणातील सींिनयत १६ जणाींववरुद्ध पठे पोलीस  
ठाण्यात गनु्हा दाखल करण्यात आलेला असनू यामध्ये तत्कालीन कृषी 
अधधकारी व कममचारी याींचा समावेि आहे, हे ही  खरे आहे काय, 
 (४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय , त्यानसुार 
सींबींधधताींवार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत? 

  
श्री. शांिरराि गडाख : (१) अींित:  खरे आहे.  
     ठद. ८ जानेवारी, २०२२ रोजी स्थाननक वतृ्तपत्रामध्ये अिा आियाचे वतृ्त 
प्रमसद्ध झाले आहे. 
     तालकुा कृवष अधधकारी, पेठ कायामलयाींतगमत सन २०११-१७ या 
कालावधीत गनतमान पाणलो् योजनेअींतगमत रू.७,२५,६४,०००/- आणण   
एकाजत्मक पाणलो् ववकास कायमक्रमाींतगमत रक्कम रू.१२,७३,९३,०००/- अिी 
एकूण रक्कम रू.१९,९९,५७,०००/-खचम झालेली आहे. त्यामळेु, रुपये ५० को्ी 
रुपयाींचा गरैव्यवहार केला असल्याचे म्हणणे सींयजुक्तक नाही. 
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(२) हे खरे नाही. 
     सदर प्रकरणी प्राप्त तक्रारीच्या अनषुींगाने, सींचालक, मदृसींधारण व 
पाणलो् क्षेत्र व्यवस्थापन, पणेु याींच्या आदेिानसुार बत्रसदस्यीय चौकिी 
सममती गठीत करण्यात आली होती. सदर चौकिी सममतीच्या अहवालानसुार 
तक्रारीमध्ये तर्थय असल्याच ेआढळून आलेले नाही. 
(३) व (४) प्रस्ततु प्रकरणी प्रथम वगम न्यायदींडाधधकारी, कननषठ न्यायालय, 
पेठ, जजल्हा नामिक याींच्या आदेिानसुार मळू तक्रारीत उल्लेख केलेल्या १६ 
कृवष अधधकारी/कममचाऱयाींववरूद्ध पोलीस स््ेिन, पेठ येथे गनु्हा दाखल करून 
त्यापकैी ०३ अधधकारी/कममचाऱयाींववरूद्ध अ्केची कायमवाही करण्यात आली 
होती. त्याअनषुींगाने, कृवष पयमवेक्षक, करींजाळी याींना ववभागीय कृवष 
सहसींचालक, नामिक कायामलयाने ठद.७/१/२०२२ पासनू मानीव ननलींबीत केले 
आहे. सद्यजस्थतीत प्रकरण न्यायप्रववष् आहे.   
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

खामगाि (जजल्हा बुलढाणा) येथील सामान्य रुग्णालयात रक्त 
विलगीिरण िक्ष स्थापन िरणेबाबत 

  

(१६) *  ३८१४०   अॅड.आिाश फुां डिर (खामगाांि) :   सन्माननीय 
सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) खामगाव (जजल्हा बलुढाणा) येथील सामान्य रुग्णालयात रक्त 
ववलगीकरण कक्ष स्थापन करणेबाबत सामान्य रुग्णालय, खामगाव याींनी 
त्याींचे पत्र क्रमाींक सा.रु.खा/रक्तपेढी/ ३५३६-४० ठदनाींक ३०/७/२०२० नसुार 
प्रस्ताव सहसींचालक, ब्लड सेल रक्तकोष, मुींबई याींच्याकड ेसादर केला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्तावास मान्यता देऊन ननधी उपलब्ध करून 
देण्याबाबत िासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येणार आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
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श्री. राजेश टोप े: (१) हे खरे आहे. 
खामगाव (जज.बलुढाणा) येथील सामान्य रूग्णालयाने रूग्णालयात रक्त 
ववलगीकरण कक्ष स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य रक्त सींक्रमण 
पररषद, मुींबई याींना ईमेलद्वारे ठद. २५.०२.२०२२ रोजी प्राप्त झाला आहे. 
(२) कें द्र िासनाच्या मागमदिमक सचूनाींनसुार जजल्हा रूग्णालयात एक रक्त 
ववलगीकरण कक्ष असणे आवश्यक आहे. त्यानसुार जजल्हा रूग्णालय, 
बलुढाणा येथे ववलगीकरण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. सामान्य 
रूग्णालय खामगाींव याींनी आवश्यकतनेसुार या कक्षाकडून रक्त घ्क घेणे 
अमभप्रेत आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  
पालघर जजल्हयातील सुयाच धरणाच ेपाणी रेल्िे क्रॉशसांग िरुन नेण्याच े

िाम प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(१७) *  ४१०७०   श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर) : सन्माननीय जलसांपदा 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जजल्हयातील सयुाम धरणाचे पाणी डहाणू  व वानगावच्या 
पजश्चमेस रेल्व े क्रममस ींग करुन पाईपलाईनद्वारे नेऊन तथेील आठदवासी 
पाडयातील ओढे व नाल्याींमध्ये सोडण्याचा प्रकल्प सन २००६ मध्ये हाती 
घेण्यात आला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील दोन वषामत ९० ्क्के काम पणूम होऊनही सयुाम धरणाच े
पाणी रेल्वे क्रममस ींग करुन पजश्चमेला नेण्याचे काम प्रलींबबत असल्यामळेु 
पजश्चमेकडील प्रगत ितेकऱयाींना ितेीच्या पाण्यापासनू वींधचत रहावे लागत 
आहे, हे ही खरे आहे काय. 
(३) असल्यास, सदर प्रकणाची चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या 
अनषुींगाने उक्त ठठकाणच ेप्रलींबबत काम तातडीने पणूम करणेबाबत िासनाने 
कोणती कायमवाही केली वा  करण्यात येत आहे. 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. जयांत पाटील : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) पालघर जजल्हयातील सयुाम धरणाचे पाणी डहाणू व वानगावच्या पजश्चमेस 
रेल्वे क्रममस ींग करुन पाईपलाईन द्वारे नेउन त्याद्वारे आठदवासी पाड्यातील 
ओढे व नाल्यामध्ये सोडण्याच्या प्रकल्पाींमधील खालील कामाींचा समावेि 
आहे. 
   (१)पजश्चम रेल्वे ओलाींडा, मोगरबाव ओलाींडा व  मजजप्रा जलवाठहणी 
ओलाींडा (Box    Pushing) चे काम माचम २०२१ मध्ये पणूम केले आहे. 
   (२) तसेच लघपुा् क्र. ६ च्या सा. क्र. १५८० मी. पासनु नाला Outfall 
पयांत ३४०० मी लाींबीत भअुींतगमत ९०० मीमी व्यासाची लोखींडी नमलकेचे काम 
सा. क्र. ३०७० पयांत काम पणुम केले आहे. तथावप उवमरीत लाींबीतील   काम 
भधुारकाींच्या ववरोधामळेु पणुम करण्यात आलेले नाही. उवमरीत कामे 
भधूारकाींच्या अडचणीींचे ननराकरण करुन सदर काम माहे मे २०२३ पयांत पणूम 
करण्याचे ननयोजजत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

घाटी (जज.औरांगाबाद) येथील शासिीय िैदयिीय महाविद्यालय ि 
रुग्णालयामध्ये औषधासाठी तरतूद (बजेट) िाढविण्याबाबत 

  

(१८) *  ४१३४५   श्री.अतलु सािे (औरांगाबाद पिूच) :  सन्माननीय िदै्यिीय 
शशक्षण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) घा्ी (जज.औरींगाबाद) येथील िासकीय वदैयकीय महाववद्यालय व 
रुग्णालयामध्ये मराठवाड्यासह १४ जजल्हयातनू दरवषी जवळपास सात लाख 
रुग्ण उपचारासाठी येतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गेल्या सात वषाांपासनू या रुग्णालयाचे औषधाींचे बजे् ५ 
को्ी रुपये असनू रुग्णसींख्या वाढूनही तलूनेने औषधासाठी असणारी तरतदू 
(बजे्) वाढत नसल्याने पररणामी रुग्णाींना औषधे बाहेरून मागवावी लागत 
असल्याचे ननदिमनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सद्यजस्थत औषधाींचा परुवठा कमी असल्यामळेु नवीन अडीच 
को्ी रुपयाींच्या औषधाींचा प्रस्ताव या रुग् णालयाने सादर केला आहे,हे ही  
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास,िासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय, घा्ी  याचे 
औषधासाठी तरतदू (बजे् ) वाढववण्यासींदभामत िासनाने कोणती कायमवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. अशमत विलासराि देशमखु : (१) हे खरे आहे. 
(२) नाही. 
(३) अधधषठाता, िासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय, औरींगाबाद 
याींनी जजल्हा वावषमक योजनेंतगमत रु. २.५० को्ी एवढ्या ननधीची मागणी 
जजल्हाधधकारी याींच्याकड ेकेली आहे.   
(४) सन २०२२-२०२३ च्या अथमसींकल्पात तरतदू वाढवनू देण्याची कायमवाही 
सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

धळेु जजल्ह्यातील ज्येष्ट्ठ िलािांताांना शमळणाऱ्या मानधनाच्या 
प्रस्तािाांना मांजुरी शमळण्याबाबत 

  

(१९) *  ३७९६३   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) : सन्माननीय 
साांस् िृनति िायच मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धुळे जजल््यातील ३७० ज्येषठ कलावींताींना मानधन ममळाव े यासाठी 
प्रस्ताव सादर केले असल्याचे ठद. १० जानेवारी २०२२ रोजी वा त्यासमुारास  
ननदिमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, समुारे दोन वषामपासनू या प्रस्तावाींना मींजुरी ममळालेली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ज्येषठ कलावींताींच े मानधनाच े प्रस्ताव कधीपयांत मींजूर 
करण्यात येणार आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अशमत विलासराि देशमखु : (१) होय, हे खरे आहे.   
(२), (३ ) व (४) होय, हे खरे आहे. 
   िासन ननणमय, ठदनाींक १८ जानेवारी, २०२० अन्वये सवम सममत्यावरील 
अिासकीय कायामध्यक्ष व सदस्य याींच्या ननयकु्त्या रद्द करण्यात आल्या 
असनू नवीन सममतीचे गठन करण्यासाठी सवम जजल््याींना वेळोवेळी 
कळववण्यात आले असनू त्यानसुार २५ जजल्हास्तरीय सममत्या गठीत झाल्या 
आहेत. धुळे जजल््यासाठी सममती गठनाची कायमवाही जजल्हास्तरावर सरुु 
असनू तदनींतर मानधन प्रस्ताव मींजूरीची कायमवाही करण्यात येईल.  

----------------- 
  
साांगली जजल्हयातील शशराळा ि िाळिा तालुक्यातील प्राथशमि आरोग्य 

िें द्र पूणच क्षमतेने सुरु िरण्याबाबत 
  

(२०) *  ४०७६५   श्री.मानशसांग नाईि (शशराळा) :   सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जजल्हयातील मिराळा तालकु्यातील मौज ेगढेु पाचगणी, बबळािी 
तसेच वाळवा तालकु्यातील धचकुड,े वा्ेगाींव येथील प्राथममक आरोग्य कें द्राच े
बाींधकाम पणूम असनू तथेे कममचाऱयाींची पदे न भरल्यामळेु व साधन सामगु्रीचा 
अभाव असल्यामळेु सदर आरोग्य कें द्र बींद असल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिमनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर इमारतीच्या बाींधकामावर को्यवधी रुपये खचम करुनही 
इमारती वापराववना असल्याने येथील नागररकाींना उपचाराकररता मिराळा 
ककीं वा इस्लामपरू येथे जावे लागत असल्याने रुग्णाींची गरैसोय तसेच वेळेत 
उपचार ममळत नसल्याचे ननदिमनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्राथममक आरोग्य कें द्रातील ही सवम ररक्त पदे भरुन 
आवश्यक असणारी साधन सामगु्री उपलब्ध करुन देण्यासींदभामत िासनाने 
कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
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श्री. राजेश टोपे : (१), (२) व (३) प्राथममक आरोग्य कें द्र, धचकुड ेता. वाळवा  
येथे वदै्यकीय अधधकारी याींची ०२ पदे व आरोग्य सहायक-०१, आरोग्य 
सहानयका-०२ पदे, वाहनचालक-०१ अिी पदे भरलेली असनू प्राथममक आरोग्य 
कें द्र सरुु करण्यात आलेले आहे. त्याद्वारे जनतलेा आरोग्य सवुवधा 
परुववण्यात येतात. तसेच प्राथममक आरोग्य कें द्र, वा्ेगाींव ता. मिराळा येथ े
वदै्यकीय अधधकारी याींची ०२ पदे भरलेली असनू तात्परुत्या स्वरुपात 
प्राथममक आरोग्य कें द्र सरुु करण्यात आलेले  आहे. सदर प्राथममक आरोग्य 
कें द्रातील कममचारी याींची काल्पननक पदे भरण्याची ई-ननववदा प्रकक्रयाची 
कायमवाही अींनतम ्प्यात आहे. तसेच ननयममत पदे ग्रामववकास ववभागाच्या 
मागमदिमनानसुार जजल्हा पररषद स्तरावरुन भरण्याची प्रकक्रया सरुु आहे. 
प्राथममक आरोग्य कें द्रासाठी आवश्यक साधनसामगु्री खरेदीस ननधी 
ममळण्याबाबत सन २०२२-२०२३ च्या जजल्हा ननयोजन सममतीकड े प्रारुप 
आराखड्यात मागणी करण्यात आली आहे. ठदनाींक ०७.०१.२०२२ च्या 
उच्चाधधकार सधचव सममतीच्या बठैकीमध्ये मौजे गढेु पाचगणी व बबळािी 
येथील प्राथममक आरोग्य कें द्रासाठी पदननमममती करण्यास मान्यता देण्यात 
आलेली असनू, िासन ननणमय ननगमममत करण्याची कायमवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

धसई (ता.मुरबाड,जज.ठाणे) येथे खासगी दिाखान्याचा  
अिैध व्यिसाय सुरु िेल्याबाबत 

  

(२१) *  ४१८६५   डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ) : सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धसई (ता.मरुबाड, जज.ठाणे) येथील प्राथममक आरोग्य कें द्रात गेली अनेक 
वष े मिपाई म्हणून कायमरत असलेले रेणी.पाींडूरींग घोलप हे सेवेतनू ननवतृ्त्त 
झाल्यानींतर खासगी दवाखान्याचा अवधै व्यवसाय सरुु केला असल्याच े
ननदिमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी नागरीकाींनी वारींवार आरोग्य ववभागाच्या 
प्रिासनाकड ेतक्रारी करुनही या डमक््रावर कारवाई न झाल्याने ठद.२४ व २६ 
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जानेवारी, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास येथील इींठदरानगर वाडीतील ५ रुग्णाींचा 
मतृ्य ूझाला असल्याचे ननदिमनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यानसुार  
सींबींधधत बनाव् डमक््र तसेच याबाबत केलेल्या तक्रारीची दखल न घेणाऱया 
सींबधधतावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे?  
  
श्री. राजेश टोप े: (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) याबाबत चौकिी करण्यात आली असनू एकूण 5 रुग्णाींचा मतृ्य ू
झाला आहे. सींबींधधत बोगस डम.रेणी.पाींडुरींग दगडू घोलप याींच्याववरुध्द ्ोकावड े
पोमलस स््ेिन येथ े ठद.26.1.2022 रोजी गनु्हा नोंदववण्यात आला असनू 
सींबींधधतास पोमलसाींकडून अ्क करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

नगरपररषद िाडी (जज.नागपूर) येथील िेल रीट मल्टीस्पेशालीटी 
रुगणालयामध्ये विनापरिानगी सुरू असलेल्या  

िैदयिीय व्यिसायाबाबत 
 (२२) *  ३७७६८   श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम) :   सन्माननीय 
सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) नगरपररषद वाडी (जज नागपरू) येथील बमम्बे नमसांग ॲक्् अींतगमत सन 
२०१५ पासनु वेल री् मल््ीस्पेिाली्ी रुग्णालयात ववनापरवानगी वदै्यकीय 
व्यवसाय सरुू करण्यात आला असल्याच ेननदिमनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, जजल्हा िल्य धचकीत्सक, सवोपचार रूग्णालय, नागपरू याींनी 
पत्र क्र.जजिधच/स/न/बमम्बेनअ/रू/९१६०-६२/२०२१, ठदनाींक १७/११/२०२१ रोजीच्या 
पत्रान्वये रूग्णालय इमारत बाींधकाम एकीकृत ववकास ननयींत्रण व प्रोत्साहन 
ननयमावली २०२० नसुार नसल्याने नगरपररषद वाडी याींनी वदै्यकीय 
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व्यवसायाकरीता ना-हरकत प्रमाणपत्र देता येणार नाही असे कळववले आहे, हे 
ही खर आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रुग्णालया मधील अनतदक्षता ववभागात (आयसीय ुवाडम) 
ठदनाींक ९ एवप्रल, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास लागलेल्या आगीच्या चौकिी 
अहवालामध्ये रुग्णालय  व्यवस्थापनाने खो्या दस्ताऐवजाींचे आधार घेऊन 
परवानगी ममळववल्याचे ननदिमनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने ववनापरवानगी रुग्णालय सरुु केल्याबाबत 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ॽ 
  
श्री. राजेश टोप े: (१) हे खरे नाही. 
    जजल्हा िल्य धचककत्सक याींना प्रदान करण्यात आलेल्या अधधकारानसुार 
ठद.११.८.२०१५ त े ३१.३.२०१८  नोंदणी तसेच ठद.१.४.२०१८ त े ठद.३१.३.२०२१ 
पयमत नोंदणी नतुनीकरण देण्यात आलेली आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) ठद.३१.३.२०२१ रोजी सदर रुग्णालयाकडून नोंदणी नतुनीकरणाबाबतचा 
प्रस्ताव जजल्हा िल्य धचककत्सक, नागपरू याींचेकड ेसादर केलेला आहे. 
    मखु्याधधकारी, नगरपररषद वाडी, जज.नागपरू याींनी ठद.११.११.२०२१अन्वये 
नाहरकत प्रमाणपत्र नाकारल्याने जजल्हा िल्य धचककत्सक, नागपरू याींनी 
ठद.१७.११.२०२१ अन्वये सींबींधीत रुग्णालयास वदै्यकीय व्यवसाय थाींबववण्यास 
कळववले आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  
अिोला जजल्हा पररषद अांतगचत खरेदी िरण्यात आलेल्या सॅननटायझर, 

मास्ि ि औषधामध्ये झालेला गैरव्यिहार 
  

(२३) *  ४०५५७   श्री.नामदेि ससाने (उमरखेड) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१)  अकोला जजल्हा पररषद अींतगमत कोरोना काळामध्ये माहे माचम, २०२० 
मध्ये वा त्यादरम्यान ३ को्ी ६१ लाख रुपयाींचे सॅनन्ायझर, मास्क व 
औषधे खरेदीमध्ये गरैव्यवहार झाला असल्याचे  ठदनाींक १९ जानेवारी, २०२२ 
रोजी वा त्यासमुारास जजल्हा पररषदेच्या स्थायी सममतीच्या सभेत ननदिमनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची  मखु्य कायमकारी अधधकारी, जजल्हा पररषद 
याींनी चौकिीचे आदेि ठदल ेआहेत हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकिी केली आहे काय, चौकिी अींती काय 
आढळून आले, तदअनषुींगाने सींबधधत दोषीवर िासनाने कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
 
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) होय, कोरोना काळात सॅनन्ायझर व इतर औषधी व 
साठहत्याची खरेदी केली. जजल्हा पररषद स्थायी सममती सभेमध्ये जज.प. 
सदस्याींनी आरोप केला हे खरे आहे, परींत ु कोणतीही अननयममतता झालेली 
नाही. सींपणूम प्रकक्रया ही िासनाचे मागमदिमक सचुनेनसुार व ऊजाम व उद्योग 
िासन ननणमय १ िडसेंबर, २०१६ व िासन ननणमय २४ ऑगस््, २०१७ नसुार 
GEM पो म्ल व  इ-ननववदा द्वारे खरेदी प्रकक्रया राबववण्यात आली. 
(२) होय, जजल्हा पररषद स्थायी सममती सभेमध्ये जज.प.सदस्याींनी 
सॅनन्ायझरचा मदु्या उचलनू धरला, सदर प्रकरणी चौकिी करावी अस े
आरोप केले यावर मा.मखु्य कायमकारी अधधकारी याींनी सदर सॅनन्ायझरची 
गणुवत्ता तपासणीकरीता अन्न व औषध प्रिासन ववभागाकड े पाठववण्याची 
सचुना ठदली.  
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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अमरािती जजल्हा प्रशासनािडून नतथचक्षे् ननधीमध्ये  
अननयशमतता झाल्याबाबत 

  

(२४) *  ३८५७४   श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरािती) : सन्माननीय 
ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जजल्हा प्रिासनाने सन २०१८-१९ त े२०२०-२१ या कालावधीत 
जजल्हा ननयोजन सममतीकडील यादीत समाववष् नसलेल्या १४ नतथमक्षेत्रासाठी 
ननधी ववतरीत केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अमरावती जजल्हा ननयोजन अधधकारी याींचेकडून प्राप्त 
अहवालामध्ये सदर १४ नतथमक्षते्र समाववष् नसल्याचा अमभप्राय नोंदववण्यात 
आलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नतथमक्षते्राच्या प्रस्तावास मान्यता देताींना त्या गावातील 
नतथमक्षते्र कोणत ेयाचा उल्लखे करणे तसेच सदर नतथमक्षेत्राचे नाींव यादीत येणे 
क्रमप्राप्त असताना जजल्हा ननयोजन सममतीद्वारा ठद. ३१ जानेवारी, २०२१ 
अखेर प्रकामित क वगीय नतथमक्षते्र यादीमध्ये केवळ रेणीक्षेत्र असा ५८ ठठकाणी 
उल्लेख असल्यामळेु एकाच गावात वेगवेगळया ठठकाणी ननधी ववतरीत करुन 
यामध्ये अननयममतता झाल्याचे ननदिमनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासानाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीत काय आढळून आले व त्यानषुींगाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात आली आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) अींित: खरे आहे. ९ नतथमक्षते्राच्या ठठकाणी एकूण १३ 
कामे मींजूर असनू त्यापकैी ५ कामाींना ननधी ववतरण झाले आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. सदर यादीमध्ये ९ नतथमक्षते्राच्या ठठकाणी १३ कामाींचा 
समावेि आहे. 
(३) अींित: खरे आहे. जजल्हा ननयोजन सममतीने मींजूर केलेल्या यादीमध्ये 
एकूण ५८ ठठकाणी रेणीक्षेत्र या नावाने “क” वगम नतथमक्षते्र म्हणून मान्यता ठदली 
आहे. अिा ५८ नतथमक्षेत्राींपकैी २५ नतथमक्षेत्राच्या ठठकाणी जजल्हा पररषद 
अमरावती याींचेकडून ४० कामाींना ननधी मींजूर केला आहे. 
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(४) जजल्हा पररषद अमरावती याींनी सींबींधधताींना कारणे दाखवा नो्ीस देऊन 
खुलासे मागववले आहेत. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

गोंहदया जजल्ह्यात आहदिासी क्षे्ातील गभचिती ि प्रसूती होणाऱ् या 
महहलाांसाठी सुरु िेलेली माहेरघर योजना बांद असल्याबाबत 

  

(२५) *  ४११३९   श्री.विनोद ननिोले (डहाणू), श्री.जयिुमार रािल 
(शश ांदखेडा) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आठदवासी गावातील मठहलाींसाठी सन २०१०-११ पासनू राषरीय 
आरोग्य अमभयानाींतगमत माहेरघर योजना सरुु करण्यात आली, हे ही खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, गोंठदया जजल््यात आठदवासी क्षेत्रातील गभमवती व प्रसतूी 
होणाऱ या मठहलाींना प्रसतूी पवूी व प्रसतूीनींतर ववरेणाम करण्यासाठी माहेरघर 
योजना सरुु करण्यात आली परींत ू आठदवासी मठहलाींमध्ये जनजागतृीच्या 
अभावामळेु कोट्यावधी रुपये खचम करुन उभारण्यात आलेल्या माहेर घर या 
योजनेचा लाभ आठदवासी भागातील गभमवतीीं मठहला घेत नसल्याच े माहे 
जानेवारी २०२२ च्या पठहल्या आठवड्यात वा त्यासमुारास ननदिमनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यामळेु प्राथममक आरोग्य कें द्रात उभारलेली माहेरघर  बींद 
असल्याने िासनाने त्यासाठी वापरलेला ननधी  वाया जात असल्याचे 
ननदिमनास आले आहे, हे ही खरे काय, 
(४) असल्यास, माहेरघर योजने अींतगमत आठदवासी गभमवतीींना प्रत्येक ठदवसा 
करीता २०० रुपये बडुीत मजुींरीचा लाभ देण्यासाठी िासनाने कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे , 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजेश टोप े: (१) हे खरे आहे. 
(२) अींित: खरे आहे. 
     रुग्णवाठहका पोहच ू न िकणाऱया पाडयावरील गरोदर मातसे प्रसतूी 
वेदना होण्यापवूी बाळींतपणाचे ठठकाणी स्थलाींतरीत करण्यासाठी माहेरघर 
वापरले जात.े  गोंठदया जजल्हयात माहे एवप्रल, २०२१ त े जानेवारी, २०२२ 
पयांत १३५ माताींनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. 
(३) अींित: खरे आहे. 
गोंठदया जजल्हयातील १३ माहेरघराींपकैी ७ माहेरघर कायामजन्वत असनू ६ 
माहेरघर दरुुस्तीसाठी बींद आहेत.  दरुुस्ती झाल्यानींतर त े कायामजन्वत 
होतील.  अिा ठठकाणी माताींना प्राथममक आरोग्य कें द्रामधील खोलीत दाखल 
करुन घेतले जात.े 
(४) माहेरघरामध्ये भरती करण्यात आलेल्या गरोदर मातसे दरम्यानच्या 
काळासाठी प्रनतठदन रु. ३००/- कामाचा मोबदला (बडुीत मजुरी) कमाल ३ 
ठदवसाींसाठी अदा करण्यात येत.े   
(५) प्रश्न उदभवत नाही. 

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

आरोग्य विभागातील भरतीच ेप्रकक्रयेच ेननयोजन  
ननयोजनबध्द िरण्याबाबत 

(२६) *  ४०९८७   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.नानाभाऊ पटोले (सािोली), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.हहरामण 
खोसिर (इगतपरूी), श्री.मोहन मत े (नागपरू दक्षक्षण), श्री.रणधीर सािरिर 
(अिोला पिूच), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू 
दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार 
(बल्लारपरू), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.राम िदम (घाटिोपर 
पजश्चम), श्री.रवि राणा (बडनेरा), श्री.अशभमन्य ुपिार (औसा), श्री.जयिुमार 
गोरे (माण), श्री.राहूल िुल (दौंड) :  सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आरोग्य ववभागाच्या ग् “क” आणण ग् “ड” पदाींच्या  ठदनाींक १५ व २६ 
सप् े्ंबर, २०२१ रोजी घेण्यात आलेला पररक्षाींचे ननयोजन करण्याची जबाबदारी 
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िासनाने न्यासा या खासगी कीं पनीला ठदली होती तथावप या कीं पनीच्या 
ननयोजनिनु्य व्यवस्थापनामळेु परीक्षा दोनदा पढेु ढकलाव्या लागल्या 
असल्याने ववद्यार्थयाांची गरैसोय झाली असल्याच े ननदिमनास आले आहे, हे  
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या परीक्षेत झालेला गरैप्रकाराींबाबत ननवतृ्त मखु्य सधचवाींकडून 
चौकिी करण्याची घोषणा मा.सावमजननक आरोग्य मींत्री याींनी ठदनाींक २२ 
िडसेंबर, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाचा चौकिी अहवाल िासनास प्राप्त झाला आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सदर अहवालाच्या अनषुींगाने या प्रकरणातील दोषीींवर तसेच 
न्यासा कीं पनीवर कारवाई करणेसह यापढुील पररक्षाींच े ननयोजन का्ेकोरपणे 
तसेच ननयोजनबध्द  करण्याबाबत िासनाने कोणती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. राजेश टोप े: (१) हे अींित: खरे आहे. 
ठद. २५ व २६ सप् े्ंबर ,२०२१ रोजी घेण्यात येणाऱया परीक्षा पढेु ढकलनू 
ठद.२४ व ३१ आक््ोबर,२०२१ रोजी घेण्यात आली. 
(२), (३) व  (४) होय, हे अींित: खरे आहे. 
मा.मींत्री सा.आ. याींनी घोषणा केली होती. परींत ु पेपर फु्ीच्या अनषुींगाने 
सायबर पोलीस ठाणे, पणेु िहर, पणेु येथेदाखल गनु्हा क्र.५३/२०२१ व 
६०/२०२१  दाखल होऊन या प्रकरणी पोलीस तपास सरुू आहे व तपास 
अधधकाऱयाींकडून वेळोवेळी तपास कामाचा प्रगती अहवाल सादर करण्यात येत 
आहे. 
     सदर दाखल गनु्हयात ववभागािी  सींबींधीत १)रेणी. महेि सत्यवान 
बो्ल,े प्रभारी सहसींचालक, आरोग्य सेवा (अताींबत्रक) मुींबई २) रेणी. प्रिाींत 
व्यींक्राव बडधगरे, मखु्य प्रिासकीय अधधकारी, लातरू मींडळ, लातरू ३) डम. 
सींदीप बत्र ींबकराव जोगदींड, वदै्यकीय अधधकारी, मनोरुग्णालय आींबेजोगाई, बीड 
४) रेणी. राजेंद्र पाींडूरींग सानप, सहा. अधधक्षक, ग्रामीण रुग्णलय, भमूजज. 
उस्मानाबाद ५) रेणी.िाम महाद ू मस्के, चतथुमरेेणणी कममचारी, स्त्री रुग्णालय 
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नेकनरू, बीड याींचेसह इतर सींियीत आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली आहे. 
सायबर पोलीस स््ेिन पणेु िहर, पणेु याींचेकडून पढुील तपास सरुू आहे. 
ववभागाने सींबींधीत अधधकारी व कममचारी याींचेवर ननलींबनाची कारवाई केली 
आहे. तसेच, सींबींधीताींवर मा.न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी 
िासनाने मान्यता ठदली आहे व आरोपपत्राचा मसदुा ववधी व न्याय 
ववभागाच्या मान्यतसे्तव सादर केला आहे. पोलीस अहवालानसुार पररक्षेबाबत 
पढुील ननणमय घेण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

िोरोना िाळात खाजगी रुग्णालयाांनी आिारलेल्या 
जादा बबलाांच्या तक्रारीबाबत 

  

(२७) *  ३८२५१   श्री.रोहहत पिार (िजचत जामखेड), श्री.लक्ष्मण जगताप 
(धचांचिड) :  सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात कोरोनाच्या दसुऱ या ला्ेत म्हणजे माहे माचम, २०२१ त ेमाहे जून, 
२०२१ या कालावधीत  खाजगी रुग्णालयाींनी कोरोना रुग्णाींकडून जादा बबले 
आकारण्याच्या अनेक घ्ना ननदिमनास आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खाजगी रुग्णालयाींवर दर आकारणीवर ननयत्रींण  रहावे यासाठी 
िासनाने दर जाहीर केल े होते  तसेच नागररकाींच्या देयकासींबींधीत तक्रारी 
सोडवण्यासाठी तक्रार कक्ष देखील स्थापन करण्यात आल्याचे ननदिमनास आल े
होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िासनाकड े या सींबींधधत प्राप्त झालले्या तक्रारी, प्रलींबबत 
तक्रारी याींचा तपिील  काय आहे, तसेच  तक्रारी प्रलींबबत असण्याची कारणे 
काय आहेत, 
(४) असल्यास, सदर तक्रार कक्षाकड ेप्रलींबबत असलले्या तक्रारीींचे ननवारण 
करण्यासाठी िासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
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श्री. राजेश टोप े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
      िासनाने खाजगी रुग्णालयामध्ये कोववड उपचाराकररता दराच ेननयींत्रण 
ठद.३१/८/२०२१, ठद.१/६/२०२१ व १/९/२०२१ रोजीच्या अधधसचूना ननगमममत 
करुन केले आहे. दर ननयींत्रण अधधसचूनाींची अींमलबजावणी करण्यासाठी राज्य 
स्तरावरील सक्षम प्राधधकारी मखु्य कायमकारी अधधकारी, राज्य आरोग्य हमी 
सोसाय्ी हे असनू जजल्हा स्तरावर जजल्हाधधकारी व महानगरपामलका 
क्षेत्रामध्ये महानगरपामलका आयकु्त हे सक्षम प्राधधकारी आहेत. 
जजल्हाधधकारी/ हानगरपामलका आयकु्त याींनी खाजगी रुग्णालयाींमधील कोवीड 
रुग्णाींच्या बबलाींचे ऑडी् करण्यासाठी पथके नेमलेली आहेत. 
(३) दर ननयींत्रण अधधसचूनाींची अींमलबजावणी करण्यासाठी जजल्हा स्तरावर 
जजल्हाधधकारी व महानगरपामलका क्षते्रामध्ये महानगरपामलका आयकु्त हे 
सक्षम प्राधधकारी आहेत. 
      कोरोनाग्रस्त रुग्णाींकडून अधधक बबल आकारल्याच्या/ उपचारास नकार 
ठदल्याच्या तक्रारी अनषुींगाने राज्यभरात एकूण ६८६५१ तक्रारी प्राप्त झाल्या/ 
बबलाींची परीक्षणे करण्यात आली असनू त्यापकैी ५८६३१ प्रकरणे ननकाली 
काढण्यात आली असनू एकूण ३५,७२,४९,४७३ रुपये रुग्ण/ त्याींच े नातवेाईक 
याींना बबलामधून कमी करण्यात आले/ अनतररक्त आकारलले्या रक्कमचेा 
परतावा करण्यात आला आहे. उवमररत तक्रारी ननराकरणाच्या प्रकक्रयेमध्ये 
आहेत. 
     तसेच महात्मा ज्योतीराव फुले जन आरोग्य योजना व प्रधान मींत्री जन 
आरोग्य योजनेमध्ये कोववड उपचारािी सींबींधधत एकूण २६७४ तक्रारी प्राप्त 
झाल्या असनू त्यापकैी १७७३ प्रकरणे ननकाली काढण्यात आली असनू 
रुग्णाींना/ त्याींच्या नातवेाईकाींना ३,९४,१७,४३५ रुपये इतक्या रक्कमेचा परतावा 
देण्यात आला आहे. उवमररत तक्रारी ननराकरणाच्या प्रकक्रयेमध्ये आहेत. 
(४) सींबींधधत जजल्हाधधकारी/ महानगरपामलका आयकु्त याींना ठदनाींक १ 
नोव्हेंबर, २०२१ रोजीच्या मखु्य कायमकारी अधधकारी, राज्य आरोग्य हमी 
सोसाय्ी याींच्या अधमिासकीय पत्राद्वारे कोववड १९ बाबत अधधक दर 
आकारणी सींदभामत प्रलींबबत तक्रारीींसाठी बबलाींची तपासणी करुन पढुील 
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आवश्यक कायमवाही करण्याबाबत कळववण्यात आल ेआहे. 
    मा.मींत्री, सावमजननक आरोग्य व कु्ुींब कल्याण याींच्या ठदनाींक 
११/११/२०२१, ७/१/२०२२, २१/१/२०२२ रोजीच्या अधमिासकीय पत्रान्वये 
जजल्हाधधकारी व महानगरपामलका आयकु्त याींना खाजगी रुग्णालयाींववरुद्ध 
कोववड १९ बाबत अधधक दर आकारणी सींदभामत प्रलींबबत तक्रारीींसाठी बबलाींची 
तपासणी करुन  पढुील आवश्यक कायमवाही करण्याबाबत सचूना देण्यात 
आलेल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

चाांदरूबाजार (जज.अमरािती) तालुक्यातील अांगणिाडीत लाभार्थयाांना 
िाटप िरण्यात आलेले धान्य ननिृष्ट्ट दजाचच ेअसल्याबाबत 

  

(२८) *  ३८६९७   श्री.सभुाष धोटे (राजूरा) :   सन्माननीय महहला ि 
बालवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चाींदरूबाजार (जज.अमरावती) तालकु्यातील अींगणवाडीत लाभार्थयाांना वा्प 
करण्यात आलेले गहू, चना, मगुडाळ इ. धान्य  ननकृष् दजामचे असल्याच े
ठदनाींक १० नोव्हेबर, २०२१  रोजी वा त्यासमुारास ननदिमनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभामत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानसुार अींगणवाडीमध्ये ननकृष् दजामचे धान्य परुवठा 
करण्याऱ या परुवठादाराींवर कारवाई करणेसह येथील अींगणवाडीतनू लाभार्थयाांना 
दजेदार धान्य ममळावे यासाठी िासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१) हे खरे नाही. 
      तथावप, चना, मगुडाळ हे ननकृष् दजामचे असल्याबाबत ठद.९.११.२०२१ 
रोजी दै.देिोन्नती व ठद.१०.११.२०२१ रोजी दै.वतृ्त केसरी या वतृ्तपत्रात बातमी 
प्रमसद्ध झाली होती. 
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(२) व (३) प्रस्ततू प्रकरणी जजल्हा कायमक्रम अधधकारी(मठहला व बाल 
ववकास), जजल्हा पररषद, अमरावती याींचेमाफम त चौकिी करण्यात आली आहे. 
बाल ववकास प्रकल्प अधधकारी याींनी तालकु्यातील ५ अींगणवाडी कें द्राींचे चना 
व मगुडाळीचे सॅम्पल प्रयोगिाळा तपासणीसाठी पाठववले होत.े  त्यानसुार 
लाभार्थयाांना आहार खाण्यास योग्य असल्याचा प्रयोगिाळा अहवाल प्राप्त 
झालेला आहे.  
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

औरांगाबाद येथील जायििाडी धरणािरील  
भूिां पमापि यां् बांद असल् याबाबत 

  

(२९) *  ४०००९   श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद येथील जायकवाडी धरणावरील भकूीं पमापक यींत्र सन २०१७ 
पासनू बींद असल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिमनास 
आले आहे,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जलसींपदा ववभागाने सदरहू यींत्राची गत २४ मठहन्याींपासनू 
दरुुस्ती न केल्याने भगूभामतील हालचालीची नोंद घेता आलेली नाही, तसेच 
उक्त्त यींत्राच्या दरुुस्तीसाठी १४ लाख रुपये खचम अपेक्षक्षत असनू याबाबतचा 
प्रस्ताव मेरी (महाराषर इींजजननअरीींग ररसचम इजन्स््ट्यू् ) याींच्याकड े
पाठववण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिी अींती 
काय आढळून आले, तद्अनषुींगाने सदरहू यींत्राची दरुुस्ती न करण्याची कारणे 
काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त्त धरणावरील भकूीं पमापक यींत्र त्वरीत सरुु करण्याबाबत 
िासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. जयांत पाटील : (१) हे अींित: खरे आहे. 
      जायकवाडी प्रकल्पावरील भकूीं पमापक यींत्र सन २०१७ मध्ये नादरुुस्त 
झाले होत ेत ेसन २०१७ मध्ये ननदिमनास आले आहे. 
(२), (३) व (४) सदर भकूीं पमापक यींत्र हे नोव्हेंबर-१९९४ मध्ये बसववण्यात 
आले आहे. त ेजुन्या तींत्रज्ञानाचे असल्याने दरुुस्ती िक्य नाही. आता नवीन 
अत्याधुननक िडजज्ल यींत्र बसववणे प्रस्ताववत आहे. 
    धरण सरुक्षक्षतता सींघ्ना, नामिक याींचे कायामलयाकडून नववन 
भकूीं पमापन खरेदीकरीता ववठहत नमनू्यातील मागणी पत्र व दरसचूी 
जायकवाडी पा्बींधारे ववभाग,पठैण या कायामलयास पाठववण्यात आली आहे. 
     महाराषर राज्यातील धरण स्थळाींवरील भकूीं पमापक कें दे्र व तथेील 
उपकरणाींचा आढावा व आधनुनकीकरणाबाबत गठीत सममतीचा अहवाल िासन 
स्तरावर ववचाराधीन असनू ननणमयाअींती आवश्यक कायमवाही ननयोजजत आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

 
 

मौजे उमापूर (ता.गेिराई, जज.बीड) येथे शे्रणीिधीत झालेले ग्रामीण 
रुग्णालय िायाचजन्ित िरण्याबाबत 

  

(३०) *  ३८७७०   श्री.लक्ष्मण पिार (गेिराई) :   सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे उमापरू( ता.गेवराई, जज.बीड) येथील प्राथममक आरोग्य कें द्राचे 
रेेणणीवधमन होऊन  सन २०१८ मध्ये ग्रामीण रुग्णालयात रुपाींतर झाले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जजल्हा पररषदेची जागा िासनाकड े हस्ताींतरीत करण्याची 
प्रकक्रया अद्याप प्रलींबबत असल्यामळेु  साधारणपणे चार वषाांपवूी मींजूर 
करण्यात आलेले ग्रामीण रुग्णालय आजतागायत कायामजन्वत होऊ िकल े
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उमापरू पररसरातील नागररकाींना आरोग्याच्या सोयी-सवुवधा 
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ममळाव्यात म्हणून त्वरीत जागा हस्ताींतरणाची प्रकक्रया पणूम करून सदर 
ग्रामीण रुग्णालय कायामजन्वत करण्याबाबत िासनाने कोणती कायमवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 

श्री. राजेश टोप े: (१) हे खरे नाही. 
      मौजे उमापरू (ता. गेवराई, जज.बीड) येथील प्राथममक आरोग्य कें द्राच े
रेेणणीवधमन झालेले नसनू मौजे उमापरू ता. गेवराई  जज. बीड येथे, वविषे बाब 
म्हणून नवीन ग्रामीण रुग्णालय स्थापन करण्यास ठद. ४ जून २०१९ च्या 
िासन ननणमयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 
(२) व (३) जागा हस्ताींतरण करुन घेण्याबाबतची प्रकक्रया जजल्हा िल्य 
धचककत्सक, बीड व जजल्हा आरोग्य अधधकारी, जज. प. बीड याींचे स्तरावर सरुू 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रुग्णालय, नागपूर येथे रुग्णाांिर 

शस््कक्रयेसाठी ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
(३१) *  ३८९२६   श्री.मोहन मत े(नागपरू दक्षक्षण) :  सन्माननीय िदै्यिीय 
शशक्षण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय, नागपरू येथे सी.्ी. 
स्कॅन मिीन व एम.आर.आय. मिीन मागील अनेक वषामपासनू बींद असल्याने 
रुग्णाींना एम.आर.आय. व सी.्ी. स्कॅन स्वखचामने बाहेरुन करावे लागत 
असल्याचे ननदिमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, तथेे म्यकुरमायकोमससच्या रुग्णाींवर िस्त्रकक्रयेसाठी परेुसा ननधी 
उपलब्ध नसल्याची बाब देखील माहे िडसेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदिमनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, येथील िासकीय दींत रुग्णालयात ८० पेक्षा जास्त रुग्ण 
िस्त्रकक्रयेच्या प्रतीक्षेत असनू यासाठी लागणाऱया ननधीसाठी दींत 
रुग्णालयाकडून ववभागीय आयकु्त कायामलयाकड े प्रस्ताव पाठवनूही ननधी 
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उपलब्ध झाललेा नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या रुग्णालयातील रुग्णाींच्या िस्त्रकक्रया करण्याकररता ननधी 
उपलब्ध करून देण्याबाबत तसेच एम.आर.आय.व सी.्ी. स्कॅन मिीन सरुु 
करण्याबाबत िासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशमत विलासराि देशमखु : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे अींित: खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) सदर सींस्थेस म्यकूरमायकोसीस आजाराच्या उपचाराकरीता ननधी उपलब्ध 
करुन देण्यात आलेला आहे. तसेच सद्यजस्थतीत सी.्ी.स्कॅन दरुुस्तीची 
कायमवाही सींस्थास्तरावरुन सरुु आहे. 
     हाफकीन महामींडळाने ३ ्ेस्ला एम.आर.आय. खरेदीचे आदेि ननगमममत 
केलेले आहेत. 
(५) प्रश्न उदभवत नाही. 

----------------- 
मौजे नतिरे (ता. धचपळूण, जज.र्नाधगरी) येथील नतिरे धरणाच ेिाम 

पूणच् िास नेणेबाबत 
  

(३२) *  ४०४५८   श्री.शखेर ननिम (धचपळूण) :  सन्माननीय मदृ ि 
जलसांधारण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौ.नतवरे (ता.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी) येथील नतवरे धरण ठदनाींक २ जुल,ै 
२०१९ रोजी फु्ल्याने नतवरे व आजुबाजूच्या गावाींचे नकुसान झाल्यामळेु 
याच ठठकाणी नतवरे धरणाची पनुबाांधणी करण्यासाठी भगूभमतज्ज्ञाींकडून पाहणी 
करण्यात आली असनू यास २ वषाांचा कालावधी होऊनही धरण पनुमबाींधणीच्या 
कामास अद्याप सरुुवात झाली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर नतवरे धरणावर अवलींबनू असणाऱया समुारे १५ 
गावाींमध्ये वपण्याच्या पाण्याची तीव्र ी्ंचाई जाणवत असल्याने सदरहू गावाींना 
्ँकरने पाणी परुवठा करावा लागत असनू ितेीस ही पाणी नसल्यामळेु 
ितेकऱयाींना अनेक अडचणीींना सामोरे जावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय. 
(३) असल्यास,  उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यानसुार 
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उक्त तालकु्यातील धरणाची पनुमबाींधणी करुन नागरीकाींना वपण्यासाठी व 
ितेीसाठी पाणी लवकरात लवकर उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे आहेत ? 
  
श्री. शांिरराि गडाख : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) नतवरे धरण दरुुस्तीच्या अनषुींगाने वररषठ भवूजै्ञाननक, मध्यवती 
सींकल्पधचत्र सींघ्ना नामिक व धरण सरुक्षक्षतता सींघ्ना नामिक याींनी  
सींयकु्त पाहणी  केलेली आहे.  सदर सींघ्नेकडून माती धरण का्च्छेद प्राप्त 
झाल्यानींतर एम. एस. पाईप पध्दतीचे ववमोचकाच े सींकल्पन प्राप्त केले 
जाईल. व सदर सींकल्पनास सक्षम स्तरावर मान्यता देवनू, योजनेच े
पु ु्नमस्थापनेचे अींदाज पत्रक तयार करण्यात येईल. व त्यास मींजूरी प्राप्त 
झाल्यानींतर  योजनेच े काम पणूम करण्याचे ननयोजन आहे. 
(४)  प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

सोलापूर जजल्ह्यात आयुष्ट्यमान भारत योजनेअांतगचत  
लाभार्थयाांना लाभ शमळत नसल्याबाबत 

  

(३३) *  ३९५३७   श्री.बबनराि शश ांदे (माढा) :  सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सामाजजक आधथमक जातननहाय जनगणनेनसुार गरीब कु्ूींबबयाींना 
आरोग्याचा लाभ व्हावा याकरीता कें द्र िासनाने आयषुयमान भारत प्रधानमींत्री 
जन आरोग्य योजना ठदनाींक २३ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास सरुु 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आयषुयमान भारत प्रधानमींत्री जन आरोग्य योजनेअींतगमत १३५ 
प्रकारच्या आजाराींवर उपचाराींची सोय करण्यात आली आहे, तसेच प्रनत कु्ूींब 
पाच लाखापयांत आरोग्य ववमा सींरक्षण ममळणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, एस.इ.सी.सी.२०११ च्या सवेक्षणानसुार सोलापरू जजल््यात ९ 
लाख ७८ हजार कु्ूींबे या योजनेस पात्र असनू या सवम कु्ूींबाींना गोल्डन काडम 



44 

वा्प करण्याचे उद्दीष्े असतानासधु्दा गत दोन वषामत केवळ ३ लाख ५० 
हजार कु्ूींबाींना गोल्डन काडम वा्प झालेले असल्याचे माहे ऑगस््,२०२१ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिमनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, गरजू रुग्णाींना या योजनेचा लाभ ममळणेसाठी िासनाने  
कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे. 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजेश टोप े: (१) हे खरे आहे. 
(२) हे अींित: खरे आहे. 
     कें द्र सरकारने प्रधानमींत्री जन आरोग्य योजना अींतगमत आयषुयमान 
भारत ही महत्वाकाींक्षी योजना लाग ू केली असनू या योजनेअींतगमत २१३ 
उपचाराींसह एकूण १२०९ उपचाराींकररता प्रनत कु्ुींब पाच लाखापयांत आरोग्य 
ववमा सींरक्षण आहे. 
(३) व (४) आयषुयमान भारत प्रधानमींत्री जन आरोग्य योजनेंतगमत समाववष् 
कु्ुींबे ही Socio Economic Caste Census-२०११ (जनगणना) मधील 
ठराववक ननकषाींनसुार ग्राहय धरण्यात आली आहेत. SECC-२०११ चे सवेक्षण 
कें द्र िासनाच्या अधधपत्याखाली झाले असनू पनु्हा नव्याने सवेक्षण करून 
लाभाथी समाववष् करण्याच ेसवम अधधकार कें द्र िासनाकड ेआहेत.  
      सोलापरू जजल्हयात प्रधानमींत्री जन आरोग्य योजनेसाठी िहरी भागात 
८३१२५ कु्ुींबे तर ग्रामीण भागात २२९९१० कु्ुींबे असे एकूण ३१३०३५ पात्र 
कु्ुींबे आहेत. त्यापकैी ३२९३३६ लाभाथी व्यजक्तींना आयषुयमान काडम      
(E-CARD) देण्यात आल ेआहेत.     
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

पुणे जजल्हापररषदेच्या िररष्ट्ट पदािरील अधधिाऱ्याांनी  
बनािट प्रमाणप् दाखल िेल्याबाबत 

  

(३४) *  ३८४९४   श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला) : सन्माननीय 
ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पणेु जजल्हापररषदेच्या वररषठ पदावरील अधधकाऱयाने बनाव् अनसुधूचत 
जमातीच ेप्रमाणपत्र दाखल केल्याच ेमाहे िडसेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदिमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ठठकाणी पणेु जजल्हा पररषदेत, सध्या पींचायत सममती, 
मळुिी येथे कक्षधधकारी या वररषठ पदावर कायमरत असलेल्या अधधकाऱयाने हा 
प्रकार केल्याचे ननदिमनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू प्रकरणी पणेु जजल्हा पररषदेत बनाव् जात 
प्रमाणपत्राींच्या आधारे िासकीय सेवेत लाभ घेणाऱया अधधकारी व कममचाऱयाींची 
सींख्या लक्षणीय असनू त े मागील अनेक वषाांपासनू त्या आधारे िासकीय 
लाभ घेत असल्याचे ही ननदिमनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीअींती 
काय आढळून आले, तद्अनषुींगाने उक्त सींबींधीत अधधकाऱयाींवर कोणती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) होय हे, खरे आहे. 
(२) होय हे, खरे आहे. 
(३) हे, खरे नाही. 
(४) रेणीम.नींदन, तत्कालीन सहाय्यक प्रिासन अधधकारी, याींची मळु ननयकु्ती 
ठदनाींक ०७/०८/१९८६ रोजीची असल्यामळेु  िासन ननणमय सामान्य प्रिासन 
ववभाग, ठदनाींक ३० जून, २००४ नसुार ठदनाींक १५ जून, १९९५ पवूी िासकीय 
सेवेत नोकरी ककीं वा पदोन्नतीने ममळालेल्या अनसुधूचत जमातीच्या 
कममचाऱ याींना सेवेतनू काढण्यात येऊ नये ककीं वा पदावनत करु नये असे ननदेि 
आहेत.  
     तथावप ससनू सवोपचार रुग्णालय पणेु याींनी ठदलेल्या वदै्यकीय 
प्रमाणपत्र जा.क्र.ससरु/व.ैमींडळ/७००/२०२१, ठद.२२.१२.२०२१ नसुार रेणीम.नींदन 
याींचे डोळयाचे गींभीर आजारपणाच्या कारणास्तव All the fact her case is 
declared UNFIT due to advaone Glacoma Perform the duties 
of sectional Officer, असे अमभप्रायासह सादर केल्याने रेणीम.नींदन, याींना 
मा.मखु्य कायमकारी अधधकारी, जजल्हा पररषद, पणेु याींनी वदै्यकीय 



46 

कारणास्तव मदुतपवूम सेवाननवतृ्त केले आहे.  
(५) प्रश्न उदभवत नाही. 

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

अहमदनगर जजल्हा पररषदेतील वििास िामाांसाठीचा  
मांजूर ननधी अखधचचत राहहल्याबाबत 

  

(३५) *  ३८२३४   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.रईस शखे (शभिांडी 
पिूच) : सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जजल्हा पररषदेत गेल्या पाच वषामत ववववध ववकास कामाींसाठी 
िासनाचा मींजूर असलेला ननधी अधधकाऱ याींच्या मनमानी कारभार व 
ठदरींगाईमळेु अखधचमत राहत असल्यामळेु िासनाकड ेपरत पाठववण्यात आला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जजल्हा पररषद सदस्य आपापल्या ग्ात ववववध ववकास 
कामाींसाठी ननधीची मागणी करत असताना देखील सन २०१७ त े २०२० या 
तीन आधथमक वषामत तब्बल १४१ को्ी ८९ लाख रुपये अखधचमत राठहल्यामळेु 
ननधी परत गेला, तर सन २०२१-२०२२ या आधथमक वषाांचा समुारे २०८  को्ी 
रुपयाींचा ननधी अखधचमत असनू तो िासनाकड ेपरत पाठवावा लागणार आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व त्यानषुींगाने दलुमक्ष करणाऱ या 
ववभागाच्या अधधकारी/कममचाऱयाींवर िासनाने कोणती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?     
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) अींित: खरे आहे. 
     कोववड-१९ च्या सींसगमजन्य रोगामळेु अथमव्यवस्थेवरील पररणामाबाबत 
ववत्तीय उपाययोजना करण्याबाबत ववत्त ववभाग,  िासन ननणमय, ठदनाींक ४ मे, 
२०२० अन्वये  अखधचमत रक्कमा िासनास समवपमत करण्याचे ननदेि देण्यात 
आले असल्याने जजल्हा पररषद, अहमदनगर याींनी त्याींच्याकडील अखधचमत 
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ननधी िासन खाती जमा केलेला आहे. 
२) हे अींित खरे आहे. 
    सन २०१७-१८ त ेसन २०१९-२० या ववत्तीय वषाममध्ये रुपये १२१.६२ को्ी 
इतकी अखधचमत रक्कम ववत्त ववभागाच्या ननदेिानसुार िासन खाती भरणा 
करण्यात आली आहे. 
    सन २०२०-२१ मध्ये जजल्हा पररषदेस प्राप्त झालेला ननधी ठदनाींक ३१ 
माचम, २०२२ पयांत व सन २०२१-२२ या ववत्तीय वषाममध्ये जजल्हा पररषद प्राप्त 
झालेला ननधी ठदनाींक ३१ माचम, २०२३ पयमत ववत्त ववभाग, िासन ननणमय 
ठदनाींक ६ जून, २००८ अन्वये  खचम करता येईल. 
     जजल्हा पररषदेने ववठहत मदुतीत ननधी खचम करणे आवश्यक 
आहे. ननधी मदुतीत खचम करण्याबाबत जजल्हा पररषदेस िासनाकडून सचूना 
देण्यात येतील. 
(३) ववत्त ववभाग, िासन ननणमय ठदनाींक ६ जून, २००८ अन्वये ववठहत मदुतीत 
जजल्हा पररषदेने खचम करणे आवश्यक आहे.  जजल्हा पररषदेस सन २०२०-२१ 
व २०२१-२२ या ववत्तीय वषामतील ननधी ववठहत मदुतीत खचम करण्याबाबत 
िासन स्तरावर सचूना देण्यात येतील. 
(४) लोकसभा आचारसींठहता, बाींधकाम साठहत्यात झालेल्या दरवाढीमळेु 
ननववदेस प्रनतसाद न ममळणे, दषुकाळी पररजस्थतीमळेु डाींबर ररफायनरी बींद 
असणे, डाींबर तु् वडा, ितेकऱ याींच्या  हरकती व कोरोना महामारी इत्यादी 
कारणामळेु ननधी अखधचमत राठहलेला आहे. ववत्त ववभाग, िासन ननणमय, 
ठदनाींक ४ मे, २०२० अन्वये अखधचमत रक्कमा िासनास समवपमत करण्याच े
ननदेि असल्याने 
     जजल्हा पररषद, अहमदनगर याींनी त्याींच्याकडील अखधचमत ननधी िासन 
खाती जमा केलेला आहे.  वर नमदू कारणामळेु ननधी अखधचमत राठहला 
असल्याने अधधकारी/ कममचारी याींच्याववरुध्द कायमवाही करण्यात आलेली नाही. 
(५) प्रश्न उदभवत नाही. 

----------------- 
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मौ.खानू (ता.जज.र्नाधगरी) येथे धरणाच्या िामात झालेला गैरव्यिहार 
 

  

(३६) *  ३९७१९   श्री.चेतन तपेु (हडपसर) : सन्माननीय मदृ ि जलसांधारण 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  मौ.खान ू(ता.जज.रत्नाधगरी) येथे जलसींधारण (लघमुस ींचन) ववभागामाफम त 
सन २००९ मध्ये १३.८७ हेक््रवर धरण बाींधण्यासाठी मींजूरी देऊन रुपये १२ 
को्ी ९९ लाख इतकी रक्कम सन २०११ मध्ये उपलब्ध करुन ठदली होती, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर धरणासाठी ३८ ितेकऱयाींच्या जममनी सींपाठदत करुन दहा 
वषामचा कालावधी होऊनही सींबींधधत ितेकऱयाींना अद्यापपयांत कोणताही 
मोबदला देण्यात आला नसल्याच्या तक्रारीचे ननवेदन ितेकऱयाींनी ठदनाींक १५ 
िडसेंबर, २०२१ रोजी जजल्हाधधकारी, रत्नाधगरी याींना ननवेदनाद्वारे ठदली 
असल्याच ेठदनाींक ३ जानेवारी, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास ननदिमनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, धरणाचे काम सरुुवातीला फक्त खोदाई झाले असल्याने  
त्यासाठी २० त े २५ लाख इतकाच खचम झाला असताना उवमररत ११ को्ी 
रक्कमेचा प्रत्यक्षात झालेल्या कामात गरैव्यवहार झाला असल्याचे ननदिमनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, माठहती अधधकार कायदयाींतगमत माहे िडसेंबर, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान प्राप्त झालेल्या माठहतीनसुार, धरणासाठी १२ को्ी ९९ लाख २३ 
हजार रुपये मींजूर झाले, त्यापकैी आतापयांत ११ को्ी २९ लाख ३० हजार 
खचम झाले असनू जममनीची सींयकु्त मोजणी होऊन ३९ लाख (२५ ्क्के) 
रक्कम उपजजल्हाधधकारी भसूींपादन, रत्नाधगरी याींचेकड े वगम करण्यात 
आल्याचेही सदर माठहतीत नमदू करण्यात आल्याचे ननदिमनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदरहू प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीमध्ये काय आढळून आले, तद्अनषुींगाने सींबींधधताववरुध्द कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय 
आहेत? 
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श्री. शांिरराि गडाख : (१) होय, हे अींितः खरे आहे. 
   साठवण तलाव खान ूता. जज.रत्नाधगरी या योजनेची सधुाररत प्रिासकीय 
मान्यता ककींमत रु. १२.९९ को्ी आहे. प्रकल्पावर  आतापयांत रु. १३.७३ 
को्ी एवढा खचम झालेला  आहे.  
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
    सदर योजनेचे जलरोधी  खींदकाचे काम तसेच खोदकाम व भराईचे काम 
पणूम झाले आहे. मातीकाम माथा पातळीपयांत पणूम होऊन उध्वम बाजूचे अींितः 
मातीकाम करण्यात आलेले आहे. याप्रमाणे आतापयांत ६४% काम पणूम झालेले 
आहे. घळीतील काम व प्रस्ताववत साींडव्याचे काम सरुु करण्यात आलेले 
नाही. तसेच या योजनेच्या कामामध्ये कोणताही  गरैव्यवहार झालेला नाही. 
(४) होय, हे खरे आहे. 
      योजनेच्या धरण, साींडवा व बडुीत क्षेत्रासाठीचा भसूींपादन 
प्रस्तावानसुार  भसूींपादनाची  सींयकु्त मोजणी २०१३ मध्ये पणूम करण्यात 
आली असनू भसूींपादनाची २५% रक्कम (रु. ३९.०० लक्ष) इतकी रक्कम 
उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. 
      तसेच सदर योजनेच्या भसूींपादन प्रस्ताव प्रकरणी  खाजगी 
वा्ाघा्ीने थे् खरेदी  करण्याचे ननयोजन असताना ग्रामस्थाींच्या व 
ग्रामपींचायतीच्या ववनींती ननवेदनानसुार  भसूींपादन कायदा २०१३ अन्वये 
भसूींपादन प्रकरणी पढुील कायमवाही  प्रगतीपथावर आहे. या भसूींपादन 
प्रकरणाचा  सामाजजक पररणाम अभ्यास (SIA) राजपत्रात प्रमसध्द झालेला 
आहे. व या प्रकरणाची ३०% आगाव ू रक्कम रू. १८६.५२ लक्ष 
उपजजल्हाधधकारी, भसूींपादन, कोकण रेल्व-े१, रत्नाधगरी याींचे कायामलयात जमा 
करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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उस्मानाबाद जजल्ह्यातील रुग्णालयात औषधाचा  
पुरिठा सुरळीत िरण्याबाबत 

  

(३७) *  ४०१८१   श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.सांजय िेळिर 
(ठाणे), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (तळुजापरू), श्री.िैलास घाडगे पाटील 
(उस्मानाबाद) :  सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उस्मानाबाद जजल््यातील उपजजल्हा व ग्रामीण रुग्णालय, प्राथममक 
आरोग्य कें द्र व  उपकें द्रात मागील चार मठहन्याींपासनू औषधाचा तु् वडा 
भासत असनू याबाबत मागणी करूनही रुग्णाींना औषधे ममळत नसल्याने 
त्याींना खाजगी औषधालयाींत जाऊन औषधाींची खरेदी करावी लागत 
असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिमनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त रुग्णालयात लागणारी सवम औषधे उपलब्ध करुन न 
देण्याची सवमसाधारण कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यानसुार  
जजल््यातील रुग्णाींना औषधाींचा परुवठा सरुळीत करण्याबाबत िासनाने 
कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. राजेश टोप े: (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  
तारापूर (जज.पालघर) एमआयडीसीत िारांिार झालेल्या दघुचटनाांबाबत 

  

(३८) *  ३९६१९   श्री.सनुील राणे (बोरीिली), श्री.राजेश रघनुाथ पाटील 
(बोईसर), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.विनोद 
ननिोले (डहाण)ू, श्री.श्रीननिास िनगा (पालघर) :  सन्माननीय िामगार मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तारापरू (जज.पालघर) औद्योधगक क्षते्रातील कारखान्यामधील 
अपघाताींमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली असनू मागील २ वषामच्या 
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कालावधीत १२ कामगाराींचा मतृ्य ूतर िकेडो कामगार जखमी झाले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास,  सन २०२१ मध्ये उक्त ठठकाणच्या कारखान्याींमध्ये झालेल्या 
स्फो्, वायगुळती अजग्नकाींड व इतर अपघाताच्या २१ घ्ना घडल्या आहेत 
व त्यात प्रामखु्याने बजाज हेल्थकेअर, जसाररया इींडस्रीज, ववराज प्रोफाईल 
प्रीममयर इीं्रमीडीए्, मसयाराम मसल्कममल्स ररद्धम ्ेक्स आय.व्ही.पी. मल. 
या कारखान्यामध्ये झालेल्या दघुम् नामध्ये ९ कामगाराींचा मतृ्य ूझाला असनू 
िकेडो कामगार जखमी व कायमस्वरूपी अपींग झाल्याचे माहे जानेवारी, 
२०२२ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिमनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त एमआयडीसीत लहान-लहान अपघाताींची माठहती सींबींधधत 
कारखाने व रुग्णालयाींनी स्थाननक पोलीस व औद्योधगक सरुक्षा ववभागास न 
ठदल्याने त्याींची नोंद झालेली नाही तसेच अनेक घ्ना घडूनही औद्योधगक 
सरुक्षा व आरोग्य सींचालनालयातफे दोन वषामत सेफ््ी ऑडी्च झालेले नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त दघुम् नेतील बहुताींि मतृ कामगाराींच्या वारसाींना 
कारखाना मालकाींकडून अद्याप कोणतीही नकुसान भरपाई देण्यात आली 
नसनू जखमी कामगाराींवर अधमव् उपचार करुन सोडून देणे, वपडीत 
कामगाराींच्या तक्रारीींची दखल घेतली जात नसल्याने अनेक कामगार 
न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय त्यानसुार 
सरुक्षा व आरोग्य सींचालनालयातफे सेफ््ी ऑडी् व मतृ कामगाराींच्या 
वारसाींना नकुसान भरपाई न देणाऱया सींबींधधत कीं पनीच्या मालकाींववरुध्द 
कोणती कारवाई केली तसेच अपघाताींच्या वारींवार होणाऱया घ्ना 
्ाळण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 

श्री. हसन मशु्रीफ : (१) होय, हे खरे आहे, 
     तारापरू (जज.पालघर) येथील औद्योधगक क्षेत्रात सन २०२० या वषाममध्ये 
३९ कारखान्याींमध्ये झालले्या अपघातात १५ कामगाराींचा मतृ्य ृझाला असनू 
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६२ कामगार जखमी झाले आहेत. तसेच, सन २०२१ मध्ये ३१ 
कारखान्याींमध्ये झालले्या अपघातात ०९ कामगाराींचा मतृ्य ृझाला असनू २८ 
कामगार जखमी झाले आहेत. 
(२)  तारापरू (जज.पालघर) येथील औद्योधगक क्षेत्रातील कारखान्याींमध्ये सन 
२०२१  या वषाममध्ये बजाज हेल्थकेअर, जखाररया इींडस्रीज, ववराज प्रोफाईल, 
प्रीममयर इीं्रमीडीए्, मसयाराम मसल्कममल्स, ररद्धम ्ेक्स, आय.व्ही.पी.मल. 
या कारखान्याींमध्ये स्फो्, वायगुळती, आग यासारख्या अपघाताच्या ३१ 
घ्ना घडलेल्या आहेत. सदर कारखान्याींच्या ठठकाणी झालले्या अपघातात ९ 
कामगाराींचा  मतृ्य ूझालेला असनू, सदर अपघाताींमध्ये २८ कामगार जखमी 
झालेले आहेत. यापकैी कोणत्याही कामगारास कायमस्वरुपी अपींगत्व आलेले 
नाही.   
(३) गींभीर, प्राणघातक, आग आणण स्फो् यासारख्या घ्ना अपघाताींची 
माठहती कारखाना व्यवस्थापनाींकडून महाराषर कारखाने ननयम १९६३ च्या 
तरतदुीनसुार नमनूा क्र. २४ व २४(अ) नसुार औद्योधगक सरुक्षा व आरोग्य 
सींचालनालयास देणे बींधनकारक आहे. 
     तारापरू (जज.पालघर) येथील औद्योधगक क्षते्रातील ०४ कारखान्याींच्या 
व्यवस्थापनावर अपघाताची सचुना ववहीत वेळेत न कळववल्याबद्दल मखु्य 
न्याय दींडाधधकारी, ठाणे याींच्या न्यायालयात ०४ फौजदारी ख्ले दाखल 
करण्यात आले आहेत. 
    कारखाना व्यवस्थापनाने  िासन मान्य सरुक्षा लेखा परीक्षक याींचकेडून 
कारखान्याचे सरुक्षा लेखा पररक्षण करुन घेणे कायदेिीर बींधनकारक आहे. 
मागील २ वषाांच्या कालावधीत तारापरू औद्योधगक क्षेत्रातील २१४ 
कारखान्याींचे सरुक्षा लेखा पररक्षण करण्यात आले आहेत. 
(४) सन २०२० मध्ये १५ तर सन २०२१ मध्ये ०९ अिा एकूण २४ 
कामगाराींचा कारखान्यात झालेल्या दघुम् नेत मतृ्य ूझालेला आहे.        
     अ) ०८ कामगार हे कममचारी राज्य ववमा महामींडळ (ESIC) अींतगमत 
नोंदणीकृत असल्याने त्याींच्या वारसास कममचारी राज्य ववमा महामींडळ 
(ESIC) माफम त नकुसान भरपाई ममळणार आहे. 
    ब) कममचारी राज्य ववमा महामींडळ (ESIC) अींतगमत नोंदणीकृत 
नसलेल्या १२ मतृ कामगाराींच्या वारसाींना कारखाना व्यवस्थापनाकडून 
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रु.१,५३,३५,८२५/ इतकी रक्कम नकुसान भरपाई म्हणून देण्यात आलेली 
आहे.  
    क) उवमरीत ०४ कामगाराींच्या वारसाींना नकुसान भरपाई ममळण्यासाठी 
आयकु्त, नकुसान भरपाई, ठाणे याींच्याकड ेदावा प्रलींबबत आहे.  
    ड) सन २०२० व सन २०२१ या कालावधीत कारखान्यात झालेल्या 
दघुम् नेत मतृ पावलेल्या कामगाराींच्या वारसाींना कारखाना व्यवस्थापनाकडून 
रु.१,५०,८९,४११/- इतकी रक्कम सानगु्रह अनदुान म्हणून देण्यात आलेली 
आहे. 
    कारखान्यातील दघुम् नेत जखमी झालले्या कामगाराींवर आवश्यक 
वदै्यकीय उपचार करण्यात आले असनू, कोणत्याही जखमी कामगाराींला 
अधमव् उपचारानींतर सोडून देण्यात आलेले नाही.  
     तसेच, वपडीत कामगाराींकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारीींच्या अनषुींगाने 
ववहीत वेळेत चौकिी पणूम करुन त्याबाबत आवश्यक कायमवाही करण्यात 
आलेली आहे. 
(५) सदर प्रकरणाींची चौकिी उप सींचालक, औद्योधगक सरुक्षा व आरोग्य, 
पालघर याींचेकडून केलेली आहे. 
    चौकिीतील ननषकषामनसुार, औद्योधगक सरुक्षा व आरोग्य, पालघर 
याींचेमाफम त सरुक्षा लेखा पररक्षण न करणाऱ या एकूण ०७ कारखाना 
व्यवस्थापनाववरुद्ध न्यायालयात ०७ फौजदारी ख्ल ेदाखल करण्यात आले 
आहेत. 
     मागील २ वषामत सरुक्षेच्या त्रु् ीींबाबत एकूण ५१ कारखान्याींववरुद्ध 
मखु्य न्यायदींडाधधकारी, ठाणे याींच्या न्यायालयात ७७ फौजदारी ख्ले दाखल 
करण्यात आले आहेत. 
     तसेच, अपघाताींच्या वारींवार होणा-या घ्ना ्ाळण्यासाठी पालघर 
जजल््यातील एकूण १८ कारखान्याींमधील १८५ कामगाराींना कै.नारायण मेघाजी 
लोखींड ेमहाराषर रेणम ववज्ञान सींस्था, परळ मुींबई याींच्या सींस्थेमध्ये प्रमिक्षण 
देण्यात आले आहे.   
    तसेच, सन २०२१ मध्ये  तारापरू औद्योधगक क्षेत्रात ३६० कामगाराींना 
प्रमिक्षण देण्यात आलेले असनू एकूण ८० कारखान्याींमध्ये  १३९ रींगीत 
तालीम (ममक ड्रील) च े आयोजन करुन कारखानदार तसेच कामगाराींमध्ये 
सरुक्षाववषयी जागतृी करण्याचे कायम ननरींतर चाल ूआहे. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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दगुच (ता.िळांब, जज.यितमाळ) येथील तलािाच ेगेट दरुूस्त नसल्याने 

पाण्याचा अपव्यय होत असल्याबाबत 
  

(३९) *  ४०३९९   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :  सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दगुम (ता.कळींब, जज.यवतमाळ) येथील तलावाचे गे् नादसु्त असल्याने 
तलावातील पाण्याचा अपव्यय होत असल्याचे ठदनाक २५ जानेवारी, २०२२ 
रोजी वा त्या समुारास ननदिमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तलावाचे गे् दरुूस्ती करण्याबाबत यापवुी सबींधीत 
ववभागाला पत्रव्यवहार व पाठपरुावा केला होता आणण ववभागामाफम त ननधी 
उपलब्ध झाल्यावर गे् दरुूस्त करण्यात येईल असे उत्तर देण्यात आल ेहोत,े 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पररसरात सतत दषुकाळ पडत असल्याने उक्त तलावाचे 
गे् ना दरुूस्त असल्याने तलावात जमा झालेले पावसाचे पाणी वाहून जात 
असनू स्थाननक ितेकरी याींना ितेी मस ींचनाचा कोणताही फायदा होत नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास,  उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिी 
अींती काय आढळून आले, तद्अनषुींगाने सदर तलावाच्या गे्च्या दरुुस्तीसाठी 
ननधी उपलब्ध करुन देणेबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत. 
  
श्री. जयांत पाटील : (१) होय खरे आहे. 
सद्यजस्थतीत प्रकल्पावर मस ींचन सरुू आहे. रब्बी हींगामाचे मस ींचन 
राबववल्यानींतर याींबत्रकी ववभागाकडून गे् दरुूस्ती करण्याचे ननयोजन आहे. 
(२) होय, खरे आहे, 
सन २०२०-२१ मध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात गे्ची  दरुूस्ती करण्यात आली 
होती. सदर गे् दरुूस्ती करीता बबगर मसींचन देखभाल दरुूस्ती प्रापणसचुी 
सन २०२१-२२ मध्ये ननधीची तरतदू करण्यात आलेली असनू, दरुूस्ती करून 
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घेणेबाबतची कायमवाही प्रगतीपथावर आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
सद्यजस्थतीत प्रकल्पामध्ये १.४९ दलघमी पाणीसाठा मिल्लक आहे. सदर 
प्रकल्पावर सद्यजस्थतीत मसींचन सरुू आहे. यापवूीसदु्धा प्रकल्पावर मस ींचन 
झालेले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.       
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.       

----------------- 
  
मुांबई-अहमदाबाद महामागाचिरील अपघातग्रस्ताांसाठी दहहसर ते खाननिड े

टोलनािा दरम्यान रूग्ण्िाहहिाांची सुविधा उपलब्ध िरण्याबाबत 
  

(४०) *  ४०६३४   श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), श्री.विनोद ननिोले 
(डहाणू), श्री.राजेश रघनुाथ पाटील (बोईसर) :  सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मुींबई-अहमदाबाद राषरीय महामागामवर अपघाताचे प्रमाण वाढले असनू 
उक्त अपघातग्रस्ताींना सेवा देण्यासाठी दठहसर त ेखाननवड े्ोलनाका दरम्यान 
दोन रूग्णवाहीका उपलब्ध आहेत तथावप अजून सहा रूग्णवाठहकाींची सवुवधा 
उपलब्ध करण्याबाबत स्थाननक पोलीस प्रिासन, महामागम प्रधधकरण, 
जनप्रनतननधीींनी, वाहन चालक नागररक तसेच समथमन सींस्थेने मा. मींत्री 
सावमजननक आरोग्य, अपर मखु्य सधचव, सावमजननक आरोग्य ववभाग तसेच  
आयकु्त ,आरोग्य सींचालनालय याींच्याकड ेठदनाींक १६ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी वा 
त्यासमुारास लेखी पत्राद्वारे मागणी  केलेली आहे,हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मुींबई-अहमदाबाद राषरीय महामागामवर अपघात 
ग्रस्ताींसाठी सहा रूग्णवाठहका उपलब्ध करणेबाबत िासनाने कोणती कायमवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. राजेश टोप े: (१) हे खरे आहे. 
समथमन  सींस्थेमाफम त अनतररक्त रुग्णवाहीकाींची मागणी करण्यात आली आहे. 
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(२) आपत्कालीन वदै्यकीय प्रकल्पाींतगमत मुींबई-अहमदाबाद राषरीय 
महामागामवर व नजीकच्या भागात एकूण १० रुग्णवाठहका उपलब्ध करुन 
देण्यात आल्या आहेत व तसे समथमन सींस्थेस अवगत करण्यात आलेले आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत  नाही. 

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

औरांगाबाद येथील घाटी शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि 
रुग्णालयाांमध्ये जजनोम शसक्िेजन्सांग लॅब सुरू िरण्याबाबत 

  

(४१) *  ४१३५२   श्री.अतलु सािे (औरांगाबाद पिूच) : सन्माननीय िदै्यिीय 
शशक्षण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ओमायक्रम ींन या कोरोना ववषाणूच ेननदान करण्यासाठी जीनोम मसक्वेजन्सींग 
लॅब अत्यावश्यक आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, औरींगाबाद येथील घा्ी िासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय व 
रुग्णालयाच्या प्रिासनाने जजनोम मसक्वेजन्सींग लॅब सरुु करण्यासाठी वदै्यकीय 
मिक्षण ववभागाकड ेपरवानगी माधगतली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अद्यापपयांत िासनाने जजनोम मसक्वेजन्सींग लॅब सरुु 
करण्यासाठी कोणतीही परवानगी ठदली नसल्यामळेु सध्या पणु्याला नमनेू 
पाठवावे लागत असल्यामळेु अहवाल येण्यास पाच त े सहा ठदवस लागत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या रुग्णालात जीनोम मसक्वेजन्सींग लॅब सरुू करण्यासींदभामत 
िासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. अशमत विलासराि देशमखु : (१) कोरोना ववषाणचूे ननदान करण्यासाठी 
आर्ीपीसीआर हे यींत्र परेुसे आहे. कोरोना ववषाणचू े ववववध जनकुीय प्रकार 
(अल्फा, बब्ा, डले््ा+ आणण ओमायक्रमन) अचूक ननदानासाठी जजनोम 
मसक्वेजन्सींग चाचणी अत्यावश्यक आहे. 
(२) नाही. 
(३) हे अींित: खरे आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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िेण्णी (ता.महागाांि,जज.यितमाळ) येथील अधर पुस या प्रिल्पाअांतगचत 

अ्यल्प प्रमाणात शतेी शसांचनाखाली येत असल्याबाबत 
  

(४२) *  ४०५६३   श्री.नामदेि ससाने (उमरखेड) :  सन्माननीय जलसांपदा 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वेण्णी  (ता.महागाींव, जज.यवतमाळ) येथील अधर पसु या प्रकल्पामळेु १० 
हजार हेक््र ितेी ओमलताखाली येणार अस े साींगण्यात येऊनही 
सद्यःजस्थतीत ३ हजार हेक््र ितेीही मस ींचनाखाली आली नसल्याचे माहे 
जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिमनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर  प्रकल्पाच्या कालव्याचे मसमें् लायनन ींग होत नसल्याने 
पाण्याचा प्रचींड अपव्यय होत असनू कालव्यातनू ठठकठठकाणी गळती होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकल्पावरील उप अमभयींता, कालवा ननररक्षक याींच्यासह 
ववववध सींवगामतील १०० च्यावर पदे ररक्त आहेत, हे  ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिी अींती 
काय आढळून आले, तद्अनषुींगाने उक्त प्रकरणी कोणती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. जयांत पाटील : (१) होय अींित: खरे आहे. 
     अधर पसु मध्यम प्रकल्पाची मस ींचन क्षमता ९११० हेक््र असनु माहे 
जानेवारी, २०२२ अखेरपयांत एकूण २८६३ हेक््र इतके मस ींचन झालेले आहे. 
तथावप, सद्यजस्थतीत मसींचीत झालेल्या क्षेत्राची मोजणी चाल ुअसनू मसींचन 
क्षेत्रात वाढ सींभवत.े 
(२) होय, अींित: खरे आहे, 
अधर पसु प्रकल्पाच्या डावा मखु्य कालव्यावर पणूम लाींबीत अस्तरीकरण 
झालेले नसल्यामळेु थोड्या प्रमाणात पाण्याचा अपव्यय होत आहे. 
(३)  हे अींित: खरे आहे. 
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अधर पसु प्रकल्पाच्या मस ींचन व्यवस्थापनाअींतगमत पा्बींधारे उपववभाग क्र.४, 
महागाव (उपववभागीय कायामलय), पा्बींधारे िाखा उमरखेड(िाखा कायामलय), 
पा्बींधारे िाखा, सवना (अधरपसू, िाखा कायामलय) अींतगमत एकूण मींजूर पदे 
५७ असनू भरलेली पदे १५ आहेत व ४२ पदे ररक्त आहेत.  
(४) जलसींपदा ववभागाचा आकृतीबींध अींनतम न झाल्याने सरळसेवेची पदे 
भरण्यास सद्यजस्थतीत प्रनतबींध आहे. ववभागाचा आकृतीबींध अींनतम करण्याची 
कायमवाही िासन स्तरावर प्रगतीपथावर आहे.        
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.       

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

 
राज्यात िोविड या आजारातून बरे झालेल्या रुग्णाांना “लााँग िोविड 

शसांड्रोम” चा धोिा जाणित असल्याबाबत 
(४३) *  ४०९८८   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.नानाभाऊ पटोले (सािोली), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.हहरामण 
खोसिर (इगतपरूी) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात कोववड या आजारातनू  बरे होत असलेले अनेक रुग्ण आता 
“लाँग कोववड मस ींड्रोम” या आजाराला सामारे जात असल्याचे ठदनाींक १७ 
ऑगस््, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास ननदिमनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या रुग्णाींना ककत्येक आठवडयाींपयांत नाक-कान-घसा-श्वसन 
सींस्थेचा तक्रारी उद्भवत असल्याचे ननदिमनास आल े आहे,हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या रुग्णाींवर तातडीने मोफत उपचार करण्याबाबत िासनाने 
कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
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श्री. राजेश टोप े: (१) होय हे खरे आहे. 
(२) होय हे खरे आहे.  
    कोववड झालेल्या काही रुग्णाींना लाँग कोववड मस ींड्रोमचा त्रास होतो. 
यामध्ये प्रचींड थकवा, श्वास घेण्यास त्रास होणे आणण बोधात्मक 
अकायमक्षमता  conginitine dysfunction) ककीं वा ब्रेन फमग ही लक्षणे 
सामान्यपणे आढळतात. इतर काही जणाींना पचनसींस्था, उत्सजमन सींस्था 
ववषयक लक्षणे देखील आढळतात. 
(३) लाँग कोववड सींदभामत रुग्णाींवर उपचार करण्यासाठी जजल्हा पातळीवर 
आणण िासकीय वदै्यककय महाववद्यायलयामध्ये पोस्् कोववड बाहयरुग्ण 
ववभाग सरुु करण्यात आल ेआहे. ज्या कोववड रुग्णाींना कोववड  मधून बरे 
झाल्यानींतर देखील आरोग्य  ववषयक अडचणी येतात त्याींना वदै्यकीय 
सल्ला  घेण्याबाबत सधूचत करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत  नाही. 

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

जाफराबाद (जज. जालना) येथील ग्रामीण रुग्णालयासाठी स्ितां् 
पाणीपुरिठा योजना राबविण्याबाबत  

  

(४४) *  ४०१८८   श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जाफराबाद (जज.जालना) येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी 
आलेल्या रुग्णाींना पाणी ी्ंचाईचा सामना करावा लागत असल्याची बाब  माहे 
जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिमनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, हे ग्रामीण रुग्णालय िहराच्याबाहेर असल्याने या रुग्णालयास 
स्वतींत्र पाण्याची सोय नाही तसेच तथेील बोअरवेलमधलेही पाणी तळाला गेले 
असल्याचे ननदिमनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रुग्णालयात पाणी ी्ंचाई असल्याने रुग्णालयाची स्वच्छता 
राखण्यास अनेक अडचणी येत असनू अधधकारी व कममचाऱयाींची तसेच 
रुग्णाींची व त्याींच्या नातवेाईकाींची गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या रुग्णालयासाठी स्वतींत्र पाणीपरुवठा योजना 
राबववण्याकररता िासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
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श्री. राजेश टोपे : (१), (२) व (३) ग्रामीण रुग्णालय जाफराबाद हे िहरापासनू 
१ ककलोमी्र अींतरावर आहे. रुग्णालय स्थापनेपासनू रुग्णालयात बोअरवेल 
घेतलेले असनू त्या बोरवेलचा पाणी परुवठा रुग्णालय इमारत व अधधकारी-
कममचारी याींच्या  ननवासस्थानासाठी करण्यात येतो.ग्रामीण रुग्णालयासाठी 
स्वतींत्र पाणीपरुवठा योजना ममळावी म्हणून नगरपींचायत जाफराबाद याींचेकड े
पाठपरूावा करून १ इींच नळाचे कनेक्िन नगरपींचायत जाफ्राबाद याींच्याकडून 
ममळाले आाहे.  नगर पींचायत जाफराबाद याींच्याकडून नळ कनेक्िनव्दारे 
प्राप्त झालेले पाणी हौदात साठवण करून त्याचा वापर रुग्णालयासाठी केला 
जातो. तसेच  पाणी ी्ंचाई काळात ्ँकरव्दारे पाणी खरेदी करुन वापर केला 
जातो. 
(४) ग्रामीण रुग्णालय, जाफराबादसाठी कायमस्वरुपी स्वतींत्र पाणी परुवठा 
योजना असणे गरजचेे असल्याने महाराषर जीवन प्राधधकरण ववभाग व 
नगरपररषद जाफराबाद याींच्याकड ेस्वतींत्र पाणीपरुपठा करण्यासाठी वदै्यकीय 
अधधक्षक, ग्रामीण रुग्णालय जाफराबाद याींच्यामाफम त पाठपरुावा सरुू आहे. 
(५) प्रश्न उदभवत नाही 

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

औरांगाबाद जजल्ह्यातील अांगणिाडयाांना स्ित:ची इमारत बाांधणे 
तसेच ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(४५) *  ४१४५५   श्री.अतलु सािे (औरांगाबाद पिूच) :   सन्माननीय महहला 
ि बालवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद जजल्हातील जवळपास ७०६ अींगणवाडीस स्वता:ची इमारत 
नसल्यामळेु या अींगणवाड्या समाज मींठदर, प्राथममक िाळा, मींठदराचा ओ्ा, 
वसतीिाळा ककीं वा भाडयाच्या घरात भरत असल्याच े ननदिमनास आले असनू 
येथील जवळपास २२८ अींगणवाडी सेवकाींची पदे ररक्त आहेत, हे खरे  आहे 
काय, 
(२) तसेच, वाळूज (जज.औरींगाबाद) गावातील अींगणवाडी क्रमाींक १ येथ े 
लाभाथींना पोषण आहाराची वा्प करण्यात आलेल्या पाकक्ामध्ये सडलेल्या 
अवस्थेत उीं दीर आढळून आला असल्याचे माहे िडसेंबर, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदिमनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
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(४) असल्यास, त्यानसुार ननकृष् दजामचे पोषण आहार वा्प करण्यात 
आलेल्या प्रकरणासींदभामत सींबधधत दोषीवर कारवाई करणेसह औरींगाबाद 
जजल्हयातील अींगणवाडीींना स्वत:ची इमारत बाींधणे व ररक्त पदे भरणे बाबत 
िासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१) हे अींित: खरे आहे. 
औरींगाबाद जजल्हयात ज्या ठठकाणी अींगणवाड्याींच्या स्वत:च्या इमारती नाहीत 
त्या ठठकाणी अींगणवाडया समाजमींठदर, प्राथममक िाळा, मींठदराचा ओ्ा, 
वस्तीिाळा ककीं वा भाडयाच्या घरात भरतात. औरींगाबाद जजल्हयात 
सद्यजस्थतीत अींगणवाडी सेववका व ममनी अींगणवाडी सेववका याींची एकूण 
१५१ पदे ररक्त आहेत. 
(२) हे खरे नाही, 
औरींगाबाद येथील अींगणवाडी कें द्राींमध्ये ववतरीत केलेल्या आहाराच्या बींद 
पाकी्ामध्ये मतृ उींदीर आढळून आले नाहीत. तथावप, लाभार्थयाांच्या घरी 
पोषण आहाराच्या पाकक्ात मतृ उीं दीर आढळून आल्याची बातमी वतृ्तपत्रात 
प्रमसध्द झाली होती. 
(३) व (४) बाल ववकास प्रकल्प अधधकारी याींनी अींगणवाडीस प्रत्यक्ष भे्  
देवनू तपासणी केली असता अींगणवाडी स्तरावर मिल्लक राहीलेली गव्हाची 
पाकी्े फोडून पाठहली असता गहू चाींगल्या जस्थतीत होता, कोणत्याही 
पाकक्ाला अथवा गव्हाला मतृ उीं दीराचा वास येत नव्हता तसेच, सदर 
अींगणवाडी कायमक्षेत्रातील ८ त े १० लाभार्थयाांना आहाराच्या गणुवते्त ववषयी 
ववचारणा केली असता त्याींची अन्न, धान्य व ककराणा मालाबाबत कोणत्याही 
प्रकारची तक्रार आढळून आली नाही. तथावप, सदर मालाच े सॅम्पल 
प्रयोगिाळा तपासणीचा अहवाल आल्यानींतर ननयमानसुार पढुील कायमवाही 
करण्यात येईल.  
     तसेच जजल््यात स्वत:ची इमारत नसलेल्या अींगणवाडी कें द्रासाठी 
इमारत बाींधकाम जजल्हा वावषमक योजनेतनू करण्याचे प्रस्ताववत आहे.  
     अींगणवाडी सेववका, मदतनीस, ममनी अींगणवाडी सेववका याींच े
पदभरतीबाबत ठदलेल्या मागमदिमक सचूनाींनसूार भरतीची कायमवाही सरूु असनू 
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भरती प्रकक्रया पणूम झालेल्या अींगणवाडी सेववका, मदतनीस, ममनी अींगणवाडी 
सेववका याींना ननयकु्ती आदेि देण्यात आले आहेत. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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