
महाराष्ट्र विधानसभा 

विसरे अवधिेशन, २०२२ 
--------------------------------------------- 

िाराांविि प्रश्नोत्तराांची यादी 

  

गुरुिार, वदनाांि १८ ऑगस्ट, २०२२ / श्रािण २७, १९४४ ( शिे ) 

  

   

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ३६ 
------------------------------------- 

  

पालघर विल्ह्याि हत्तीरोगाचा िाढिा प्रादुभााि रोखण्यासाठी िराियाच्या उपाययोिना 
  

(१) *  ४६२८६   श्री.रािेश रघुनाथ पाटील (बोईसर), श्री.वििीि ठािूर (नालासोपारा), श्री.वहिेंद्र ठािूर 

(िसई), श्री.विनोद वनिोले (डहाणू), श्री.श्रीवनिास िनगा (पालघर), श्री.सवुनल प्रभू (वदांडोशी) :   सन्माननीय 

सािािवनि आरोग् य ि िुटुांब िल्ह् याण मांरी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जिल्ह्यातील माह ेऑक्टोबर, २०२१ मधे राबजिण्यात आलेल्ह्या संक्रमण पडताळणी सिेक्षण मोजहमेत एकूण 

८० बालकांना हत्ती रोगाची लागण झाली असनू त्यामधे डहाण,ूजिक्रमगड ि तलासरी तालकू्यामधील २९ बालकांचा 

समािेश असल्ह्याचे जिनांक १५ मे,२०२२ रोिी िा त्यासमुारास जनिशशनास आले, ह े खरे आह ेकाय, 

(२)असल्ह्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, 

(३)असल्ह्यास, त्यानसुार हत्तीरोगाचा िाढता प्रािरु्ाशि रोखण्यासाठी प्रजतबंधात्मक उपाययोिना करण्याच्या दृष्टीने 

शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्ह्यास, जिलंबाची कारणे काय आहते ? 

  

डॉ. िानािी सािांि :  (१) होय, ह ेखरे आह.े 

पालघर जिल्ह्यामध्ये हत्तीरोग िरुरकरण कायशक्रमांतगशत संक्रमण पडताळणी सिेक्षण मोजहमेअतंगशत एकूण ८० बालकांच्या 

रक्तामध्ये हत्तीरोगाचे रोगिंत ूजिसनू आले आले होत ेत्यापैकी डहाण ूतालकु्यात २२, जिक्रमगड तालकु्यात ४ ि तलासरी 

तालकु्यात ३ असे एकूण २९ बालकांच्या रक्तामध्ये हत्तीरोगाचे रोगिंत ूजिसनू आले होते. 

(२) होय. 

या सिश बालकांची तपासणी करून त्यांना कें द्र शासनाच्या मागशिशशक सचुनानसुार या आिारासाठीचा प्रजतबंधात्मक 

उपचार जिलेला आह.े 

 

(१) मुख्यमांरी  

 

  

 

  याांचे प्रभारी विभाग 

(२) उप मुख्यमांरी  

(३) साांस्िृविि िाया मांरी  

(४) ग्रामवििास ि िैद्यिीय वशिण मांरी  

(५) िामगार मांरी  

(६) 

     (७) 

सािािवनि आरोग्य ि िुटुांब िल्ह्याण मांरी  

िौशल्ह्य, रोिगार, उद्योिििा ि नाविन्यिा, मवहला ि 

बालवििास मांरी 
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(३) पालघर जिल्ह्हयात हत्तीरोगाचा प्रािरु्ाशि रोखण्यासाठी खालील उपाययोिना करण्यात येत आहते- 

सामिुाजयक औषधोपचार मोजहम- सामिुाजयक औषधोपचार मोजहमेत सन मे २०२२ मध्ये डहाण ूयेथे ४४५४३७ लोकांना 

(९२.७ % ), जिक्रमगड येथे १५१९२८ लोकांना (९७.१९%), तलासरी येथे १५२७९० लोकांना (८९.८१%) हत्तीरोग 

प्रजतबंधक गोळयांचे िाटप करण्यात आले आह.े 

जिकृती व्यिस्थापन - पालघर जिल्ह्यातील हत्तीरोग रुग णांना सन २०२० मध्ये ७२७ ि सन २०२१ मध्ये ६१९ जिकृत्ती 

व्यिस्थापन (MMDP) कीटचे िाटप करण्यात आलेले आह.े 

अडंिधृ्िी शस्त्रजक्रया - पालघर जिल्ह्यात सन २०२१ मध्ये ०४ ि सन मे २०२२ अखेर ७४ इतक्या अडंिदृ्धी शत्रजक्रया 

करण्यात आलेल्ह्या आहते. 

जनयजमत उपचार - जनयजमत जिशेष मोहीम तपासणीत आढळून आलेल्ह्या हत्तीरोग संक्रजमत रुगणांची पडताळणी करून 

सिर रुगणांना हत्तीरोग प्रजतबंधक गोळीचा जनयजमत उपचार िऊेन समपुिशेन करण्यात आले. 

डास जनयंत्रण - डास जनयंत्रणाकररता कीटकशास्त्रीय सिेक्षण करून आढळून आलेले डास अळी िजूषत कंटेनर ररकामे 

करण ेतसेच डासोत्पत्ती स्थानामध्ये गप्पी मासे सोडणे, कोरडा जििस पाळण,े डास जिरोधी क्रीम, अगरबत्ती, मॅट इ. चा 

िापर करून डासांपासनू संरक्षण करण ेया बाबत आरोगय जशक्षण िणे्यात येते.  

डासापासनू संरक्षण करण्यासाठी कीटक नाशकासह मच्छरिाण्यांचे िाटप करण्यात येते. 

रात्र सिेक्षण - यामध्ये हत्तीरोग ग्रस्त र्ागातील रक्त नमनुे रात्रीच्या िेळी घेऊन तपासण्यात येतात. 

अळीनाशक फिारणी- कायशक्षेत्रातील जनिडक हत्तीरोग ग्रस्त र्ागात क्षेत्रकमशचाऱयांमाफश त डासांिर जनयंत्रण ठेिण्याकररता 

अबॅेट, बीटीआय पािडर या रसायनांचा िापर करून डासोत्पती स्थानांत फिारणी करण्यात येते. 

कीटकशास्त्रीय सिेक्षण- उपलब्ध जकटक समाहारकांच्या माफश त कायशक्षेत्रातील जनिडक र्ागातील घरामध्ये डास पकडून 

त्याचे िगीकरण करणे, डास घनता काढणे, डासांचे जिच्छेिन करण े ि डासोत्पत्ती स्थाने तपासण.े इत्यािी कायशिाही 

करण्यात येते. 

िीिशास्त्रीय उपाययोिना - गप्पी मासे सोडण्या योगय स्थान उिा. जबनिापराच्या जिजहरी, टाकी, कारंिे, मोठे तलाि, मोठे 

नाले, इत्यािी जठकाणी गप्पी मासे सोडून डासांची उत्पत्ती कमी केली िात आह.े 

आरोगय जशक्षण- कायशक्षेत्रातील िनतेस जिजिध माध्यमद्वारे ि प्रत्यक्ष र्ेटी मध्ये हत्तीरोगाचे कारण, प्रसाराचे कारण, 

डासोत्पती, औषधोपचार, प्रजतबंधात्मक उपाय इत्यािी बाबत आरोगय जशक्षण जिले िाते. इ. उपाय योिना राबजिल्ह्या िात 

आहते. 

(४) प्रश्न उद्भित नाही.  

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

मौ. बक्िरिाडी(िा.वि. बीड) येथील एिा मवहलेचा अिैध गभापािामुळे झालेला मृत्यू 
  

(२) *  ४५५१३   श्री.लक्ष्मण पिार (गेिराई), डॉ.भारिी लव्हेिर (िसोिा), श्रीमिी नवमिा मुांदडा (िेि) :  

सन्माननीय सािािवनि आरोग् य ि िुटुांब िल्ह् याण मांरी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे बक्करिाडी (ता.जि.बीड) येथील श्रीमती शीतल गणशे गाडे  या मजहलेचा गोठ्यामध्ये अिैधरीत्या केलेल्ह्या 

गर्शपातामळेु मतृ्य ूझाल्ह्याचे माह ेिनू, २०२२ मध्ये िा त्यािरम्यान जनिशशनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, सिर प्रकरणी अंगणिाडी सेजिका, डॉक्टर, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, नसश तसेच सिर मजहलेच्या कुटंुजबयांजिरुध्ि 

पोजलस ठाण्यात गनु्हा िाखल झाला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, सिर प्रकरणातील नसश यांचा मतृिहे पाली तलािात संशजयतररत्या आढळून आल्ह्यामळेु या प्रकरणाची 

सखोल चौकशी होण्याच्या दृष्टीने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) तसेच, राज्यातील अिैध गर्शपात प्रकरणांचा तपास जिशेष पथक नेमनू करण्याची मागणी लोकप्रजतजनधींनी           

मा. मखु्यमंत्री, मा.गहृ मंत्री तसेच मा. आरोगय मंत्री यांच्याकडे जिनांक १६ िनू, २०२२ रोिी िा त्यासमुारास केली, ह ेही खरे 

आह ेकाय, 

(५) असल्ह्यास, सिर प्रकरणाची शासनाने चौकशी करुन िोषींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आह,े 

(६) नसल्ह्यास जिलंबाची कारण ेकाय आहते? 
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डॉ. िानािी सािांि : (१)  ह ेखरे आह.े 

   श्रीमती सीताबाई उफश  शीतल गणशे गाडे, िय ३० िष,े राहणार बक् क् रिाडी ता. जि. बीड या मजहलेचा अिैधररत् या 

केलेल्ह् या गर्शपातामळेु जिनांक ५ िनू २०२२ रोिी मतृ् य ू झाला आह.े 

(२) होय, ह ेखरे आह.े 

(३) सिर प्रकरणी  पोलीस ठाणे बीड ग्रामीण येथे अकस्मात मतृ्यचूी नोंि असनू सिर मयताचा जव्हसेरा सीए तपासणीसाठी 

औरंगाबाि येथे पाठजिण्यात आला आह.े 

(४)  यासंिर्ाशतील कोणतेही जनिेिन प्राप्त झाले नाही. 

(५) सिर प्रकरणातील िोषींजिरुध्ि महाराष्ट्र प्रसतुीपिूश गर्शजलंग जनिान तंत्र िापर जनयम अजधजनयम १९८८ ि िैद्यकीय 

गर्शपात अजधजनयम १९७१ अन्िये गनु्हा िाखल केला असनू  ६ आरोपींना अटक करण्यात आली आह.े तसेच सिर ६ 

आरोपींजिरुध् ि मा. प्रथम िगश न् याय िडंाजधकारी न् यायालय, गेिराई, जि. बीड या न् यायालयात खटला िाखल करण् यात 

आलेला आह ेि सद्यजस्थतीत प्रकरण न् यायप्रजिष्ट् ठ आह.े 

(६)  प्रश्न उद्भित नाही.  

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

 

पुणे येथील रूबी हॉल वक्लवनि रूग् णालयाि विडणी प्रत् यारोपण प्रिरणी झालेला गैरप्रिार 
  

(३) *  ४४७१४   श्री.वभमराि िापिीर (खडििासला), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.वमहीर िोटेचा (मुलुांड), 

श्री.सवुनल वटांगरे (िडगाि शेरी), श्री.रािेंद्र पाटणी (िारांिा), श्री.रईस शेख (वभिांडी पूिा) :   सन्माननीय 

सािािवनि आरोग् य ि िुटुांब िल्ह् याण मांरी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पणु ेयेथील रूबी हॉल जक्लजनक रूग णालयात जकडणी प्रत् यारोपण प्रकरणी मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाले असल्ह्याचे 

माह ेमे, २०२२ मध्ये िा त्यािरम्यान जनिशशनास आले,  ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह् यास, सिर रुगणालयात श्री.अमीत साळंुके या रूग णाने श्रीमती साररका सतुार या मजहलेला १५ लाखाचे आमीष 

िाखिनू त्यांची जकडणी काढून िसु-या रूग णािर प्रत् यारोपण केली असनू या प्रकरणी खोटी कागिपत्रे ग्राय धरुन 

प्रत् यारोपण सजमतीने िखेील जकडणी प्रत् यारोपणास परिानगी जिली, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, सिरहू प्रकरणात डॉक्टरांचा िखेील सहर्ाग असनू कागिपत्रांची सखोल तपासणी न करता बी.िे. 

मेडीकल कॉलेिच् या ररिनल ऑथोराईिेशन कजमटीकडे कागिपत्रे पाठिनू सजमतीची जिशार्ूल करण् यात आली, ह ेही 

खरे आह ेकाय, 

(४) तसेच, पणु े येथील िानिडीतील इनामिार हॉजस्पटल, ठाण्यातील ज्यपुीटर हॉजस्पटल यांचाही बेकायिा  जकडनी 

प्रत्यारोपणात सहर्ाग असल्ह्याचे जनिशशनास आले आह,े ह ेही खरे  आह ेकाय, 

(५) असल्ह्यास, उक्त प्रकरणाची चौकशी करुन बेकायिा अियि प्रत्यारोपणाची प्रकरण ेरोखण्यासंिर्ाशत तसेच यातील 

संबंजधतांिर  कारिाई करणबेाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(६) नसल्ह्यास, जिलंबाची कारणे काय आहते ? 
 

डॉ. िानािी सािांि : (१) ि (२) ह ेखरे आह े

(३) अशंत: खरे आह.े या प्रकरणाची पोलीसांमाफश त सखोल चौकशी सुरू असनू सिर प्रकरण न्यायप्रजिष्ट आह.े 

(४) इनामिार  हॉजस्पटल, पणु े ि ज्यपुीटर हॉजस्पटल, ठाण े या रूगणालयांचा सहर्ाग असल्ह्याचे पोलीस चौकशीत 

जनिशशनास आले आह.े 

(५) इनामिार  हॉजस्पटल, पणु ेि ज्यपुीटर हॉजस्पटल, ठाण ेया रूगणालयांना स्टेट/ररिनल ऑथोराईिेशन सजमतीने अियि 

प्रत्यारोपणकरीता परिानगी जिलेली असल्ह्याचे जनिशशनास येत असल्ह्याने सिर प्रकरणी संचालक, िैद्यकीय जशक्षण ि 

संशोधन, मुंबई यांना चौकशी करून अहिाल सािर करण्याबाबत कळजिण्यात आलेले आह.े 

(६) प्रश्न उद्भित नाही. 

----------------- 
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राज्यािील पररचाररिाांच्या विविध मागण्याांची पुिािा िरण्याबाबि 
  

(४) *  ४४५७७   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), अॅड.आवशष शेलार (िाांदे्र पविम), श्री.रािेंद्र पाटणी 

(िारांिा), श्री.राम िदम (घाटिोपर पविम), श्री.अवभमन्यु पिार (औसा), श्रीमिी सीमा महेश वहरे (सीमािाई) 

(नावशि पविम), श्री.अवमि साटम (अांधेरी पविम), श्री.सभुाष देशमुख (सोलापूर दविण), डॉ.सांदीप धुिे 

(अणी), अॅड.राहूल िुल (दौंड), श्री.रवि राणा (बडनेरा), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाा), श्री.सांिय पोिनीस 

(िवलना), श्रीमिी गीिा िैन (वमरा भाई ांदर), श्री.प्रिाश फािपेिर (चेंबूर), श्री.रमेश िोरगाांििर (भाांडूप 

पविम), श्री.प्रिाश सिेु (मागाठाणे), श्री.सांिय गायििाड (बुलढाणा), श्री.वहरामण खोसिर (इगिपूरी), 

श्री.सरेुश िरपडुिर (पाथरी), श्रीमिी प्रविभा धानोरिर (िरोरा), श्री.अवमि झनि (ररसोड), श्री.उदयवसांग 

रािपुि (िन्नड), श्री.सवुनल प्रभू (वदांडोशी), श्री.रईस शेख (वभिांडी पूिा), श्री.भास्िर िाधि (गुहागर), डॉ.राहूल 

पाटील (परभणी), श्रीमिी लिाबाई सोनिणे (चोपडा), श्री.सवमर मेघे (वहांगणा), श्री.अबू आिमी (मानखूदा 

वशिािीनगर), श्री.विश्वनाथ भोईर (िल्ह्याण पविम), श्री.मुफिी मोहम्मद इस्माईल अब्दुल खावलि (मालेगाांि 

मध्य) :    सन्माननीय सािािवनि आरोग् य ि िुटुांब िल्ह् याण मांरी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यातील सािशिजनक आरोगय ि  िैद्यकीय जशक्षण जिर्ागामध्ये कोरोना काळात तात्परुत्या स्िरुपात र्रण्यात 

आलेली अनेक पि ेरद्द केल्ह्यामळेु कायशरत पररचाररकांिर कामाचा ताण पडत असल्ह्यामळेु आपल्ह्या जिजिध मागण्यांसाठी 

पररचारीकांनी बेमिुत आंिोलन करण्याची घोषणा  जि.२३ मे, २०२२ रोिी िा त्यासमुारास केली, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, पररचाररकांनी यापिूी माह े सप्टेंबर, २०२० तसेच माह े िनू, २०२१ या कालािधीमध्येही राज्यव्यापी 

आंिोलन केले असता त्यांच्या मागण्या तत्ित: पणूश करण्याचे आश्वासन शासनाने िऊेनही अद्याप त्याची पतूशता करण्यात 

आली नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, राज्यातील िैद्यकीय जशक्षण ि आयिुेि महाजिद्यालये ि संलजगनत रुगणालयामधील पररचाररकांची पिे 

बायस्त्रोतामाफश त र्रण्याकरीता शासनाने मान्यता जिली असल्ह्याचे जनिशशनास आले आह,े ह ेही  खरे आह ेकाय, 

(४) असल्ह्यास, पररचाररकांना सिश र्त्ते कें द्र शासनाप्रमाण ेमंिूर करणसंेिर्ाशत तसेच पिोन्नती संिर्ाशत तसेच पि र्रती 

बायस्त्रोताद्वारे न करता कायमस्िरुपी पिर्रती करण्यासंिर्ाशतील मागण्या महाराष्ट्र राज्य पररचारक संघटनेकडून करण्यात 

आल्ह्या आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(५) असल्ह्यास, पररचाररकांच्या  मागण्यांच्या अनषुगंाने त्यांना आजथशक लार् ि इतर सजुिधा जमळण्याच्या दृष्टीने शासनाने 

कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(६) नसल्ह्यास, जिलंबाची कारणे काय  आहते ? 

 

डॉ. िानािी सािांि : (१) ि (२) अशंत: खरे आह े. 

परीचयाश संिगाशत कंत्राटी /बाय यंत्रणदे्वारे र्रती न करता जनयजमत र्रती करणे,कें द्र शासनाप्रमाण े नजसिंग ि इतर र्त्ते 

जमळणे, पिनामात बिल करणे, पििी पििीयतु्तर जशक्षण घेतलेल्ह्या पररचारीकांना कें द्रशासनासारखे फायि े जमळणे,   

स्ितंत्र शशु्रषूा संचालनालय स्थापन करण,े ३०० पेक्षा अजधक  अजिशत रिा  साठजिण्यास मरु्ा जमळणे, शशु्रषुा संिगाशस 

प्रशासकीय बिली मधनू िगळण े, पिोन्नती करण ेइ . मागण्या पररचारीका संघटनेकडून केल्ह्या आहते. 

(३) होय ह ेखरे आह.े 

(४) होय ह ेखरे आह.े 

(५) जनयजमत पिर्रतीस आलेल ेअडथळे लक्षात घेता  कायशरत पररचारीकांिर  अजतररक्त ताण येउ नये तसेच रुगण सेिाही 

सरुळीत व्हािी यासाठी कंत्राटी ि बाय स्त्रोताद्वारे  अजधपररचारीकांची जनयकु्ती सद्यजस्थतीत आिश्यक असल्ह्याचे बैठकी 

िरम्यान स्पष्ट केले. 

सेिाप्रिेश जनयमामध्ये आिश्यक त्या सधुारणा करुन पिोन्नती प्रजक्रया पणूश करण्यात आली. इतर राज्य शासकीय 

कमशचारी प्रमाण ेशशु्रषूा संिगाशस िखेील ७ व्या िेतन आयोगाची िेतनश्रेणी लाग ू केली आह.े र्त्तयांच्या बाबत अद्याप 

जनणशय झालेला नाही.  

      यािषी बिली प्रजक्रया करण्यात आलेली नाही. 
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(६) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

राज्याि बालिामगार िायद्याची अांमलबिािणी योग्यररत्या होि नसल्ह्याबाबि 
  

(५) *  ४७२७९   श्री.बळिांि िानखडे (दयाापरू), श्रीमिी सलुभा खोडिे (अमराििी), श्री.सरेुश िरपुडिर 

(पाथरी), श्रीमिी प्रविभा धानोरिर (िरोरा), श्री.अवमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), 

श्री.वहरामण खोसिर (इगिपूरी), श्री.नानाभाऊ पटोले (सािोली), श्री.अवमि झनि (ररसोड), श्री.सांग्राम थोपटे 

(भोर), अॅड.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय िामगार मांरी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात जिशेषत: अमरािती जिल्ह्हयातील मेळघाटातनू स्थलांतरीत आजििासी कुटंूब अमरािती शहरातील लगतच्या 

िीटर्ट्टयांिर मलुांसह र्र उन्हात कष्ट करीत असल्ह्याचे जिनांक १२ मे,२०२२ रोिी िा समुारास जनिशशनास आले आह,े ह े

खरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, अिंनगाि बारी मागाशिर ५० ते ६० िीटर्ट्टया असनू या पररसरात शेकडो आजििासी मलुे बाल मिरू 

म्हणनू काम करीत असल्ह्याने ही मलुे जशक्षणाच्या अजधकारांपासून िंजचत राहत आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीत काय आढळून आले तसेच बालकामगार 

कायद्याची अमंलबिािणी होण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४)  असल्ह्यास, सिर िीट र्ट्टयािर काम करण्याऱया बालमंिुराना जशक्षण ि इतर सोई सुजिधा िणे्याबाबत शासनाने 

कोणत्या उपाययोिना केल्ह्या िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्ह्यास, जिलंबाची कारणे काय आहते ? 

  

डॉ. सरेुश खाडे : (१)   िजैनक लोकमत या ितृ्तपत्रामध्ये जि.१२.५.२०२२ रोिी याबाबत बातमी प्रजसध्ि झाली होती. 

(२) ि (३)  ितृ्तपत्रात प्रजसध्ि झालेल्ह्या बातमीच्या अनषुगंाने कामगार उप आयकु्त,अमरािती यांचे कायाशलयातील 

अजधकारी ि चाईल्ह्ड लाईन्सचे प्रजतजनधी जि.१७.५.२०२२ रोिी अिंणगाि ि कोंडेश्वर रोड येथील ७ िीटर्ट्टयांना बाल 

कामगार कायद्याच्या अमंलबिािणीच्या अनुषगंाने चौकशी करीता गेले असता,तेथे बाल कामगार काम करताना 

आढळून आलेले नाहीत.  

(४) प्रश्न उद्भित नाही. 

(५) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

  

राज्यािील प्राथवमि आरोग्य िें द्र ि रुग्णालांयाचे फायर ि इलेक्रॉवनि ऑवडट िरण्याबाबि 
  

(६) *  ४५१०८   श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), अॅड.आवशष शेलार (िाांदे्र पविम) :  सन्माननीय सािािवनि आरोग् य 

ि िुटुांब िल्ह् याण मांरी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र्ंडारा येथील जिल्ह्हा सामान्य रुगणालयात लागलेल्ह्या आगीत िहा बालकांचा होरपळून मतृ्य ूझाल्ह्याचा िघुशटनेची 

गंर्ीर िखल घेत आरोगय जिर्ागाने  रुगणालये तसेच प्राथजमक आरोगय कें द्राचे फायर तसचे इलके्रॉजनक ऑडीट करण्याचे 

जनिशे जिल्ह्यानसुार १८३९ प्राथजमक आरोगय कें द्रापैकी १६६७ कें द्रांनी फायर एनओसी साठी अिश केला असल्ह्याची बाब 

माह ेमे २०२२ च्या शेिटच्या आठिड्यात िा त्यािरम्यान जनिशशनास आली, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२)असल्ह्यास, त्यापैकी केिळ १२३ प्राथजमक आरोगय कें द्राना फायर एनओसी जमळाली असून उिशररत केद्रांना अद्याप 

फायर एनओसी जमळाली नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, यासंिर्ाशत चौकशी करण्यात आली काय, त्यानसुार रुगणालये ि प्राथजमक आरोगय कें द्राचे फायर तसेच 

इलेक्रॉजनक ऑडीट तात्काळ करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्ह्यास, जिलंबाची कारणे काय आहते ? 
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डॉ. िानािी सािांि : (१) ि (२) ह े अशंत:  खरे  आह.े 

र्ंडारा येथील जिल्ह् हा सामान् य रुग णालयात लागलेल्ह् या आगीत िहा बालकांचा होरपळून मतृ् य ूझाल्ह् याचा िघुशटनेची गंर्ीर 

िखल घेत आरोग य जिर्ागाने सिश शासकीय रुग णालयांचे फायर ऑडीट करण् याच् या सचुना जिल्ह् या ही बाब खरी आह.े 

    तथाजप, सियजस्थतीत राज् यामध् ये कायशरत असलेल्ह् या एकुण १८७७ प्राथजमक आरेाग य कें द्रापैकी १७५४ संस् थांनी फायर 

ऑडीट साठी अिश केला असनु १४९८  संस् थाचे ऑडीट झाले असनु २०८ संस् थांना फायर एनओसी जमळाली आह.े 

(३) आयकु् तालयाने पत्र  जि.१५.०१.२०२१ ि जि.२८.०९.२०२१  अन् िये सिश जिल्ह् हाजधकारी ि मखु् य कायशकारी 

अजधकारी यांना जिल्ह् हा जनयोिन सजमतीमधनु / इतर योिनेतनु  अजगनशामक यंत्रणा बसजिण् यासाठी जनधी उपलब् ध करुन 

िणे् याचे कळजिण् यात आले होते. 

     शासन जनणशय जि. ०९.११.२०२१ अन् िये जिल्ह् हा िाजषशक योिनेमधनु आरेाग य संस् थाना अजगनशामक यंत्रणा 

बसजिणसेाठी जनधी उपलब् ध करुन िणे् यास मान् यता िणे् यात  आली आह.े त् यानसुार जिल्ह् हास् तरािरुन अजगनशामक यंत्रणा 

बसजिण् याची कायशिाही सुरु आह.े  

    आयकु् तालयाचे जि.०१.१२.२०२१ अन् िये रुग णालयातील उपकरणांचा जिियतु र्ार मोिनु जििेचा परुिठा सरुळीतपणे 

होणसेाठी बांधकाम जिर्ागाकडुन योग य ती कायशिाही  करुन घेण् याबाबत जिल्ह्यांना कळजिले आह.े तसेच राज् यातील सिश 

रुग णालयामधील िैि िैियजकय अजर्यंत् यांना उपसंचालक आरोग य सेिा पररिहन , पणु े यांच् याशी संपकश  साधनु 

रुग णालयातील जिियतु मांडणी संच बाबतचे प्रजशक्षण िणे् याबाबत  मखु् य अजर्यंता (जिियुत)  बांधकाम जिर्ाग, मुंबई 

यांच् या कायाशलयाने सहायक मुख् य अजर्यंता यांची नोडल ऑफीसर म् हणनु जनयकु् ती  करण् यात आली आह.े              

राज् यातील कायशरत सिश रुग णालयांचे फायर ऑडीट झाले असनु  त् यापैकी १९  रुग णालयांना फायर एनओसी प्राप् त झाली 

आह.े  उिशररत संस् थाची फायर एनओसी जमळण् याची कायशिाही जिल्ह् हास् तरािर सरुु आह.े 

(४) कायशिाही सरुु आह.े 

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

  

आरमोरी ि देसाईगांि (वि. गडवचरोली) या िालुक्यािील िलसांधारणाची िामे मांिूर िरण्याबाबि 
  

(७) *  ४८३३४   श्री.िृष्ट्णा गिबे (आरमोरी) :   सन्माननीय मुख्यमांरी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आरमोरी ि िसेाईगंि (जि. गडजचरोली) या तालकु्यातील गाढिी, सती ि खोब्रागडी नद्यांिर साठिण बंधारे, 

कोल्ह्हापरूी बंधारे इत्यािी िलसंधारणाची कामे करण्यात आली नसल्ह्याने नद्यांमधनू पािसाचे पाणी िाहून िात असनू 

पररसरात शतेी ि जपण्याच्या पाण्याची टंचाई जनमाशण झाली असल्ह्याचे माह ेिनू, २०२२ मध्ये िा त्यािरम्यान जनिशशनास 

आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, उक्त नद्यांिर साठिण बंधारे, कोल्ह्हापरूी बंधारे ि निी खोलीकरण इत्यािी िलसंधारण कामांचा सजिस्तर 

प्रकल्ह्प अहिाल शासनाला सािर करण्यात आलेला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, त्यामध्ये काय आढळून आले, तिअ्नषुगंाने साठिण 

बंधारे, कोल्ह्हापरूी बंधारे तसेच िलसंधारणाची कामे मंिरू करण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्ह्यास, जिलंबाची कारणे काय आहते  ? 

  

श्री. एिनाथ वशांदे : (१) होय, ह ेखरे आह.े  

(२) नाही. ह ेखरे नाही. 

(३) गाढिी, सती, खोब्रागडी निीिर साठिण बंधारे/कोल्ह्हापरूी बंधारे घेण्याबाबत डी.पी.आर. एकात्मीक आजििासी 

जिकास प्रकल्ह्प,गडजचरोली  कायाशलयास जिनांक १८/०१/२०२२ रोिी सािर करण्यात आलेला आह.े 

(४) प्रश्न उद्भित नाही. 

----------------- 
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िळांबोली, िामोठे (िा.पनिेल, वि.रायगड) पररसरािील वबयर शॉपमुळे नागररिाांना होि असलेला रास 
  

(८) *  ४४८२८   श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (वहांगणघाट), श्री.महेश बालदी (उरण), 

अॅड.आवशष शेलार (िाांदे्र पविम), श्रीमिी मवनषा चौधरी (दवहसर), श्री.अवमि साटम (अांधेरी पविम) :   

सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल्ह् ि मांरी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

 (१) कळंबोली, कामोठे (ता.पनिेल, जि.रायगड) येथे परिानगया िणे्यात आलेल्ह्या जबयर शॉप समोरच जबयरचे सेिन 

करणाऱ या मद्यजपमळेु पररसर अस्िच्छ होत असनू नागररकांना नाहक त्रास होत असल्ह्याचे माह े िनू, २०२२ मध्ये िा 

त्यािरम्यान जनिशशनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, सिर जबयर शॉजपसमोर जबयर सेिन करणारे मद्यपी जबयरच्या बाटल्ह्या बाहरेच फेकत असल्ह्याने 

बाटल्ह्यांच्या काचांमळेु नागररकांच्या आरोगयाला धोका जनमाशण होत असनू मजहला िगाशमध्ये या मद्यपींमळेु जर्तीच े

िातािरण जनमाशण होत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, संबंजधत जिर्ागातील अजधकाऱ यांच्या िलुशक्षामुळे जबयर शॉपीसमोर उघडयािर जबयर जपणाऱ या मद्यजपंिर 

कोणतीही कारिाई होत नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्ह्यास, उक्त प्रकरणाची चौकशी करुन उघडयािर जबयर जपण्यास परिानगी िणेाऱया जबयर शॉप मालकांिर तसेच 

िलुशक्ष करणाऱ या संबंजधत जिर्ागांच्या अजधकाऱ यांिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आह,े 

(५)  नसल्ह्यास, जिलंबाची कारण ेकाय आहते ? 

 

श्री. शांभूराि देसाई : (१) अशंतः खरे आह.े 

   पनिेल (जि.रायगड) तालकु्यातील कळंबोली, कामोठे कायशक्षेत्रातील एकूण ७ एफएल/बीआर-२ अनजु्ञप्तीच्या 

पररसरामध्ये ग्राहक मद्यसेिन करीत असल्ह्याचे आढळून आले आह.े 

(२) ह ेखरे नाही. 

    असे जनिशशनास आलेले नाही. 

(३) ह ेखरे नाही. 

      बीअर शॉपीसमोर उघड्यािर बीअर जपणारे मद्यपी आढळून आल्ह्यास त्यांचेिर महाराष्ट्र िारुबंिी कायिा, १९४९ 

नसुार कारिाई करण्याबाबत अधीक्षक, राज्य उत्पािन शलु्ह्क, रायगड यांनी संबंजधत कायशक्षेजत्रय अजधकारी यांना सचूना 

जिल्ह्या आहते. 

(४) माह े एजप्रल, २०२२ ते िून, २०२२ या कालिधीमध्ये पनिेल (जि.रायगड) तालकु्यातील कळंबोली, कामोठे 

कायशक्षेत्रातील एकूण ७ एफएल/बीआर-२ अनजु्ञप्तीजिरुध्ि जिर्ागीय जिसंगती गनु्ह ेनोंि करण्यात आले असनू महाराष्ट्र 

िारुबंिी कायिा, १९४९ अतंगशत तरतिुीनसुार त्यांचेिर िडंात्मक कारिाई सरुु आह.े 

(५) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

  

राज्याि होणाऱ् या भूिां पाचे वनररिण नदणदणीसाठी आधुवनि यांरणा िायाावन्िि िरणेबाबि 
  

(९) *  ४४६३३   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाा), श्रीमिी यावमनी यशिांि िाधि (भायखळा), श्री.लहू िानडे 

(श्रीरामपूर), श्री.सवुनल राऊि (विक्रोळी), डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय उप मुख्यमांरी पढुील 

गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मराठिाडयातील लोअर िधुना, नाजशक मधील पनुंि ि जगराणा आजण बलुढाणा येथील जिगाि या धरणांच्या र्ागात 

सतत र्कंूप होत असल्ह्याचे माह ेमाचश, २०२२ मध्ये िा त्यािरम्यान जनिशशनास आले,  ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, सिरह प्रकरणी िलजिज्ञान संशोधन ि धरण सरुजक्षतता, नाजशक या संस्थेच्या महासंचालकानी शासनास 

अहिाल सािर केला, ह ेही खरे आह ेकाय, 
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(३) असल्ह्यास, कोयना, अपर िैतरणा, कोळकेिाडी, धोम कण्हरे, िारणा तारळी, र्ातसा ि सयूाश आिी ९ धरणांिर र्कंुप 

मोिणारी आधजुनक अजॅक्स्लरोग्राफ यंत्रणा बसजिण्याची िलजिज्ञान संशोधन ि धरण सरुजक्षतता संस्थेने जशफारस केलेली 

आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्ह्यास, राज्यात जिजिध र्ागात होणाऱ या र्कंुपाचे जनररक्षण नोंिणीसाठी तसेच मोठया धरणांच्या सरुजक्षतेसाठी 

शासनाने कोणती उपाययोिना केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्ह्यास, जिलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अशंत: खरे आह.े 

लोअर िधुना ि पनुंि धरणाच्या पररसरात ०४ ररश्टर स्केल पेक्षा कमी महत्तेचे सौम्य र्कंूप धक्के िाणिलेले आह.ेजिगाि 

ि जगरणा या धरण पररसरात माचश, २०२२ मध्ये िा त्या िरम्यान र्कंूपधक्के जनिशशनास आलेले नाहीत. 

(२) ह ेखरे आह.े  

महाराष्ट्र राज्यातील र्कंूपमापन कें द्र ेि तेथील उपकरणांचा आढािा ि आधजुनकीकरणाबाबत गठीत केलेल्ह्या सजमतीच्या 

अहिालाच्या अनषुगंाने अजर्प्राय मागजिण्यात आले असता,मखु्य अजर्यंता, िलजिज्ञान ि धरण सरुजक्षतता,नाजशक 

यांचेकडून जि.२८.०२.२०२२ च्या पत्रान्िये अहिाल शासनास सािर केला आह.े 

(३) कोयना, र्ातसा, सयुाश आिी ३० धरणांिर र्कंूप मोिणारी आधजुनक र्कंूपमापन िेधशाळा यंत्रणा बसजिणबेाबत 

मखु्य अजर्यंता, िलजिज्ञान ि धरण सरुजक्षतता, नाजशक यांनी जशफारस केली आह.े 

       तसेच ज्या गरुुत्िाकजषशय धरणांची उंची ३० मीटर पेक्षा िास्त आह ेि िे Zone IV मध्ये आह ेअशा कोयना, अप्पर 

िैतरणा, कोळकेिाडी, धोम, कण्हरे,  िारणा, तारळी, र्ातसा ि सयूाश या ९ धरणांमध्ये अत्याधजुनक Accelerographs 

बसजिण्याची जशफारस िखेील केलेली आह.े   

(४) महाराष्ट्र राज्यातील र्कंूपमापन कें द्र े ि तेथील उपकरणांचा आढािा ि आधजुनकीकरणाबाबत गठीत केलेल्ह्या 

सजमतीच्या अहिालाच्या अनषुंगाने िलसंपिा जिर्ाग, शासन जनणशय जि.२३.०६.२०२२ जनगशजमत करण्यात आला असनू, 

संपणूश महाराष्ट्रामध्ये एकूण ३० जठकाणी अत्याधुजनक जडजिटल र्कंूपमापन यंत्राची उर्ारणी करणबेाबत आिजेशत केलेले 

आह.े 

          त्याअनषुगंाने नाजशक ि इसापरू येथील र्कंूपमापन िेधशाळेसाठी अत्याधजुनक जडजिटल र्कंूपमापन यंत्र खरेिी ि 

उर्ारणीची प्रजक्रया प्रगतीपथािर आह.े तसेच उिशररत २८ र्कंूपमापन यंत्राच्या खरेिी प्रक्रीयेसाठी तांजत्रक जिजनिशे 

(Specification) नव्याने तयार करुन त्यास खरेिी सजमतीची मान्यता प्राप्त झाल्ह्यानंतर यंत्र खरेिीची प्रजक्रया सरुु करण्याचे 

जनयोिन आह.े 

(५) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

  

पुणे शहरािील ससनू रुग्णालयाि बनािट वदव्याांग प्रमाणपर वदले िाि असल्ह्याबाबि 
  

(१०) *  ४६८६२   श्रीमिी माधुरी वमसाळ (पिािी), श्री.सवुनल िाांबळे (पुणे िॅन्टोन् मेंट) :   सन्माननीय िैद्यिीय 

वशिण मांरी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  पणु ेशहरातील ससनू रुगणालयातील अजस्थरोग जिर्ागामाफश त जिव्यांग व्यक्तींना बनािट जिव्यांग प्रमाणपत्र जिले िात 

असल्ह्याचे जिनांक १ मे २०२२ रोिी िा त्यासमुारास जनिशशनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, अजस्थरोग जिर्ागाकडून जिव्यांग व्यक्तीच्या िैद्यकीय तपासणीनंतर अपंगत्िाच्या टक्केिारीत िररष्ठ 

अजधकाऱयांकडून परस्पर फेरबिल करण्यात येत असल्ह्याचे जनिशशनास आले आह,ेह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, त्यात  काय आढळून आले , 

(४) असल्ह्यास, त्यानसुार याप्रकरणात िोषी असलेल्ह्या संबजधंतािर कारिाई करण्यासह अश्या घटनांना प्रजतबंध 

घालण्यासाठी शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्ह्यास, जिलंबाची कारणे काय आहते  ? 
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श्री. वगरीष महािन : (१) होय. 

(२), (३) ि (४) सिर प्रकरणी प्राप्त तक्रारी जिचारात घेऊन जिर्ागाच्या अजधनस्त संस्थामाफश त िणे्यात आलेल्ह्या जिव्यांग 

प्रमाणपत्रांची फेरपडताळणी करण्याकररता जि.१०.०६.२०२२ रोिीच्या संचालनालयाच्या कायाशलयीन आिशेान्िये 

जत्रस्तरीय सजमती गठीत करण्यात आली आह.ेउक्त सजमतीचा अहिाल अद्याप अप्राप्त आह.े 

(५) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

वशांदखेडा (वि.धुळे) येथील सलुिाडे िामफळ उपसा िलवसांचन योिनेचे िाम सांथ गिीने सरुू असल्ह्याबाबि 
  

(११) *  ४४७३६   श्री.ियिुमार रािल (वशांदखेडा) :   सन्माननीय उप मुख्यमांरी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील 

काय :- 
  

(१) जशंिखेडा (जि.धळेु) येथील ७८ गािांचा जपण्याचा पाण्याचा ि जसंचनाचा प्रश्न सोडजिण्यासाठी सरुु असलेल्ह्या 

सलुिाडे िामफळ उपसा िलजसंचन योिनेचे काम सन २०२२ पयिंत पणुश होण ेअपेजक्षत असतानाही अद्याप केिळ २५ 

टक्केच काम झाल्ह्याचे नकुतेच जनिशशनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, सिर योिनेस कें द्र शासनाने २४०० कोटींचा जनधी मंिरू करुनही कंत्राटिाराच्या बेिबाबिारणामळेु 

िर्ाशी येथील मखु्य िॅकिेलचे काम केिळ ५ टक्केच झाल्ह्याचे माह ेिनू २०२२ मधे िा त्या िरम्यान जनिशशनास आले, 

ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी केली आह ेकाय, त्यानसुार योिनेचे काम िेळेत पणूश करण्यासह आजण संबंजधत 

कंत्राटिाराजिरुध्ि कारिाई करणेबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्ह्यास, जिलंबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ह ेखरे नाही,  

        माह ेिनु २०२२ अखेर सलुिाडे िामफळ कनोली उपसा जसंचन योिनेचे ४१.२१ टक्के काम करण्यात आलेल े

आह.े सिर योिनेचे बळीरािा िलसंजििनी योिनेअतंगशत कामे िनु-२०२५ पयिंत पणुश करण्याचे सधुारीत जनयोिन 

प्रस्ताजित आह.े 

(२)  अशंत: खरे आह,े  

      सिर प्रकल्ह्पास अद्यापपयिंत माह ेिनु २०२२ अखेर एकुण रु. ११०३.५६ कोटी जनधी प्राप्त झाला असनु िनु, २०२२ 

अखेर रु. १०५६.१५ कोटी जनधी खचश झाला आह.े  

      िर्ाशी येथील पपंगहृ क्र.१ साठी आिश्यक क्षेत्राबाबत न्यायालयीन प्रकरण तसेच र्धूारकांचे जिरोध यामळेु 

जि.१२/०४/२०२२ रोिी पणुश क्षेत्र उपलब्ध झाले आह.े कंत्राटिारास जिनांक १३/०४/२०२२ पासनु काम सरुु करण्यासाठी 

िमीन उपलब्ध करुन िणे्यात आली आह.े सद्यजस्थतीत पंपगहृ क्र.१ चे खोिकाम प्रगतीत आह.े  

(३)  जनजििचे्या अटी ि शतीनसूार कंत्राटिारास नोटीस बिािण्यात आली असनू त्यानसूार पढुील उजचत कायशिाही 

करणते येईल. 

(४)  प्रश्न उद्भित नाही. 

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

  

उिनी (वि. सोलापूर) धरणािील पाण्याच्या िाटपाबाबि 
  

(१२) *  ४५७६८   श्री.सभुाष देशमुख (सोलापूर दविण) :   सन्माननीय उप मुख्यमांरी पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 
  

(१) उिनी (जि. सोलापरू) धरणाच्या पाण्याचे िाटप झाले असताना तज्ञांकडून याचा अभ्यास न करताच सिर पाणी 

इिंापरू तालकु्यात नेणार असल्ह्यामळेु पणु,े सोलापरू जिल्ह्यातील पाणी संघषश िाढणार असल्ह्याचे माह ेमे, २०२२ मध्ये िा 

त्यािरम्यान जनिशशनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 
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(२) असल्ह्यास, उिनी धरणाच्या कालव्यातनू मंदू्रप जनबगी रस्त्यािरील सीतामाई तलािात पाईपद्वारे पाणी सोडण्यासाठी 

कोट्यािधी रुपये खचश होऊनही अद्याप कालव्यातील गेटचे काम अपणूश असल्ह्याने शेतकऱयांना पाण्यासाठी प्रजतक्षा 

करािी लागत आह,े ह ेही खरे काय, 

(३) असल्ह्यास, जसंचनाची कामे अपणूश राजहल्ह्याने धरणातनू पिुी केलेल्ह्या िाटपाप्रमाणे जनयोजित पाणी शेतकऱयांना 

जमळत नाही, ह ेही  खरे आह ेकाय, 

(४) असल्ह्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह े काय त्यानसुार पाणी िाटपाप्रमाण े जनयोजित पाणी 

शेतकऱयांना उपलब्ध करुन िणे्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्ह्यास, जिलंबाची कारणे काय आहते ? 
 

 श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अशंत: खरे आह.े 

उिनी प्रकल्ह्पाच्या फेर िलजनयोिनाच्या जनणशयाबाबत पणु े ि सोलापरू जिल्ह्यातील पाणी िाटपाच्या अनषुगंाने काही 

प्रमाणात संघषश झाला होता. याबाबत पणु ेि सोलापरू जिल्ह्यातील लोकप्रजतजनधी समिेत चचाश करुन समन्ियाने तोडगा 

काढण्यात येईल. 

(२) ह ेअशंत: खरे आह.े 

सिर कामाचा समािेश र्ीमा (उिनी) प्रकल्ह्पाच्या प्रकल्ह्प अहिालामध्ये नसल्ह्याने सिर काम Corporate Social 

Responsibility जनधी मधनू करण्यात आलेले आह.े जशषश जनयामकाच्या कामाचा समािेश नसल्ह्यामळेु जशषशजनयामकाचे 

काम करण् यात आलेले नाही. गेटचे काम जबगर जसंचन प्रापण सचूीमधनू प्रस्ताजित करण्यात येत आह.े 

(३) होय. 

(४) र्ीमा (उिनी) प्रकल्ह्पाच्या िगेाि शाखा कालव्याची २६ ते ६४ जक.मी. मधील कामे ि १ ते ६४ जक.मी. मधील 

जितरण व्यिस्थेची काम ेजशल्ह्लक आहते. जितरण व्यिस्थेची कामे प्रगतीपथािर आहते. 

(५) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

उमरे मेन रस्िा िे िदणडउमरे (िा. सांगमेश्वर, वि. रत्नावगरी) या मागाािरील रस्त्याचे िाम मांिूर िरणेबाबि 
  

(१३) *  ४७१५४   श्री.शेखर वनिम (वचपळूण) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांरी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील 

काय :- 
  

(१) उमरे मेन रस्ता ते  कोंडउमरे (ता. संगमेश्वर, जि.रत्नाजगरी)  या मागाशिरील ५ जक.मी अंतराच्या रस्त्यांची अत्यंत 

िरुिस्था झाल्ह्यामळेु लेखाशीष ३०५४ अतंगशत िरुुस्तीचे काम मंिरू करुन सिर रस्त्याचे तातडीने खडीकरण ि डांबरीकरण 

करुन  िरुुस्ती करण्याबाबत उमरे ग्रामपंचायतीने ररतसर ठराि पारीत करुन शासनाकडे पाठजिला असल्ह्याचे माह ेजडसेंबर, 

२०२१ मध्ये िा त्यािरम्यान जनिशशनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, सिर रस्त्याची िरुिस्था झाल्ह्यामळेु नागररकांना ि रुगणांना कोंडउमरे येथील प्राथजमक आरोगय कें द्रामध्ये 

औषधोपचारासाठी िाण्यासाठी २० जक.मी पेक्षा िास्त अतंर िळसा घालनू प्रिास करािा लागत आह,े ह ेही खरे आह े

काय, 

(३) असल्ह्यास, कोंडउमरे ि आिबुािचु्या गािातील नागररकांच्या होणाऱया गैरसोयींचा जिचार करुन सिरहू रस्त्याच्या 

कामासाठी जनधी उपलब्ध करुन िणे्याबाबत स्थाजनक लोकप्रजतजनधी यांनी मा.ग्रामजिकास मंत्री यांना जिनांक २५ 

माचश,२०२२ रोिी िा त्यासमुारास जनिेिन जिले, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्ह्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, त्याअनषुगंाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत 

आह,े 

(५) नसल्ह्यास, जिलंबाची कारणे काय आहते ? 
 

श्री. वगरीष महािन : (१) अशाप्रकारचा ग्रामपंचायतीचा ठराि शासनाकडे/जिल्ह्हा पररषिकेडे प्राप्त झाल्ह्याचे आढळून 

आले नाही. 

(२) अशंत: खरे आह.े  कोंडउमरे ते प्राथजमक आरोगय कें द्राकडे िाण्यासाठी इजिमा ६८ ि प्रजिमा ४७ मागे ९.३०० 

जक.मी. अतंर असनू सिरचा रस्ता सजुस्थतीत असल्ह्याचे जिल्ह्हा पररषिनेे कळजिले आह.े 
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(३) अशाप्रकारचे जनिेिन प्राप्त झाल्ह्याचे आढळून आले नाही. 

(४) प्रश्नांजकत रस्ता हा योिनाबाय स्िरुपाचा असनू इजिमा ६८ च्या सा.क्र.४/८०० येथे सरुु होऊन प्रजिमा ४७ च्या 

सा.क्र.८/५०० येथे संपतो. सिर रस्त्याची एकूण लांबी ४.५०० जक.मी  एिढी आह.े  सिरचा रस्ता योिनाबाय स्िरुपाचा 

असल्ह्याने रस्ते ि पलु िरुुस्तीच्या योिनांमधनू जनधी उपलब्ध करुन ितेा येत नाही. तथाजप, मा. लोकप्रजतजनधींनी स्थाजनक 

जिकास कायशक्रम, डोंगरी जिकास कायशक्रम इत्यािी योिनेंतगशत सिर रस्त्याचे काम सचुजिल्ह्यास जिल्ह्हा पररषिदे्वारे रस्त्याचे 

काम करण ेशक्य आह.े                                           

(५) प्रश्न उद्भित नाही.           

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

राज्यािील प्रज्िला योिनेच्या अांमलबिािणीि झालेला गैरव्यिहार 
  

(१४) *  ४६१०४   श्री.चेिन िुपे (हडपसर) :   सन्माननीय मवहला ि बालवििास मांरी पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मजहला बचत गटाच्या सिस्यांना कायिशेीर, सामाजिक आजण आजथशक माजहती िणे्यासाठी तत्कालीन 

शासनाने सन २०१९  मध्ये प्रज्िला योिना सरुु केली असनू महाराष्ट्र मजहला आयोगामाफश त सिर योिना लाग ूकरण्यात 

आली, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, सिर योिनेच्या जनकषानसुार संपणुश राज्यात ही योिना लाग ूकरण ेअजर्पे्रत असतानाही केिळ जनिडक 

जिल्ह्यात ही योिना लाग ूकरण्यात आली, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, सिर योिनेच्या अमंलबिािणीकरीता प्राप्त झालेल्ह्या जनधीचा गैरव्यिहारासंिर्ाशत शासनाकडे तक्रारी 

प्राप्त झाल्ह्या आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्ह्यास, या गैरव्यिहाराप्रकरणी चौकशी सजमती नेमण्याचे मा.मजहला ि बालजिकास मंत्री यांनी आश्वाजसत 

केल्ह्यानसुार शासनाने याप्रकरणी चौकशी सजमती  जनयकु्ती केली आह ेकाय, 

(५) असल्ह्यास, सिर चौकशी सजमतीचे जनष्ट्कषाशसंिर्ाशत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(६) नसल्ह्यास, जिलंबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री. मांगलप्रभाि लोढा : (१) शासन स्तरािरुन निीन प्रज्िला  योिना राबजिण्यास अथिा जनधी उपलब्ध करण्यास 

मान्यता  िणे्यात  आलेली नाही. तथाजप, महाराष्ट्र राज्य मजहला आयोगामाफश त मजहलांच्या सिािंगीण जिकासासाठी 

राबजिण्यात येणाऱया प्रजशक्षण कायशक्रमांतगशत  बचत  गटातील  मजहलांना मजहला आयोगाच्या स्तरािरुन  प्रजशक्षण 

िणे्यात आल्ह्याचे जिसनू येते.        

(२) महाराष्ट्र राज्य मजहला आयोगामाफश त राज्यातील ३६ जिल्ह्यांपैकी ३० जिल्ह्यांमध्ये बचतगट कायशशाळा 

तालकुास्तरािर ९८ जठकाणी घेण्यात आल्ह्या आहते.      

(३) डॉ. (श्रीमती) मजनषा कायंि,े जि.प.स. यांनी सिर योिनेच्या अमंलबिािणीकररता प्राप्त झालेल्ह्या जनधीचा गैरव्यिहार 

याबाबत तक्रार केली आह.े  तसेच महाराष्ट्र जिधानपररषि जनयम १०१ अन्िये महाराष्ट्र राज्य मजहला आयोगामाफश त 

राबजिण्यात आलेल्ह्या प्रज्िला योिनेमध्ये झालेल्ह्या गैरव्यिहाराची चौकशी करणबेाबत जिधानमंडळाच्या सन २०२२ चे 

प्रथम (अथशसंकल्ह्पीय) अजधिेशनामध्ये लक्षिेधी सचूना क्र.३९९ उपजस्थत केली होती.        

(४) होय. 

(५) मा.मंत्री, मजहला ि बाल जिकास यांनी आश्वाजसत केल्ह्यानसुार जि.१४.६.२०२२ रोिीच्या ज्ञापनान्िये आयकु्त, 

एकाजत्मक बाल जिकास सेिा योिना, निी मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी सजमती स्थापन करण्यात आली आह.े 

सिर चौकशी सजमतीकडून चौकशी अहिाल शासनास अद्याप अप्राप्त आह.े 

(६) प्रश्न उद्भित नाही. 

----------------- 
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अांबड (वि.िालना) िालुक्यािील ग्रामीण भागािील रस्त्याांची झालेली दुरिस्था 
  

(१५) *  ४८१९४   श्री.नारायण िुचे (बदनापरू) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांरी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील 

काय :- 
  

(१) अबंड (जि.िालना) येथील ग्रामीण र्ागातील सिश ग्रामीण रस्ते, जशि रस्ता, पाणिं रस्ते ि ििोन्नती नसलेले रस्ते 

जनधीअर्ािी नािरुुस्त ि खड्डेमय झाल्ह्यामळेु मोठ्या प्रमाणात अपघात होत असल्ह्याचे नकुतेच जनिशशनास आले, ह ेखरे 

आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, अबंड तालकु्यातील जचकनगाि ते खेडगाि, लोणार र्ायगाि, रोजहलागड, िाकुळणी येथील मखु्य 

रस्त्यािर असलेली प्रचंड रहिारी पाहता शेतकरी, नागररक ि जिद्यार्थयािंना आपला िीि धोक्यात घालनू प्रिास करािा 

लागत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या अनषुगंाने सिरहू रस्त्यांना ििोन्नती 

िऊेन जनधीची तरतिू करणबेाबत कोणती कायशिाही िा उपाययोिना करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्ह्यास, जिलंबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री. वगरीष महािन : (१) अबंड तालकु्यातील काही ग्रामीण रस्ते नािरुुस्त आहते, ही िस्तजुस्थती आह.े 

       तथाजप जशि रस्ते, पाणिं रस्ते ही योिना जनयोिन जिर्ागातील रोहयो प्रर्ागाच्या अतंगशत येत असल्ह्याने सिर 

रस्त्यांच्या अनषुगंाने पढुील कायशिाही करण्यासंिर्ाशत रोहयो प्रर्ागास कळजिण्यात आले आह.े 

(२) ह ेखरे नाही. 

अबंड तालकु्यातील जचकनगांि ते खेडगांि हा रस्ता ३.५० जक.मी. असनू डांबरी पषृ्ठर्ागाचा आह.े  सिर रस्ता सध्या 

िाहतकूीयोगय आह.े   

     लोणार र्ायगांि ह े गाि राज्यमागश २२५ िर आह े ि रोजहलागड, िाकुळणी ह े गांि प्रमुख जिल्ह्हा मागाशिर असनू 

सािशिजनक बांधकाम जिर्ागाच्या अखत्यारीत आहते.  सिर रस्त्याच्या अनषुगंाने आिश्यक ती कायशिाही करण्याबाबत 

सािशिजनक बांधकाम जिर्ागास कळजिण्यात आले आह.े 

(३) रस्ते ि पलू िरुुस्तीच्या जिजिध योिनांतनू उपलब्ध होणाऱया जनधीनसुार ग्रामीण रस्ते सुजस्थतीत ठेिण्याचा जिल्ह्हा 

पररषिचेा प्रयत्न आह.े 

(४ ) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

  

मुांबईिील सेव्हन वहल्ह्स रुग्णालयाि महात्मा फुले िनआरोग्य योिना िायाावन्िि िरण्याबाबि 
  

(१६) *  ४४५९७   अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्ह्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.पराग शाह 

(घाटिोपर पूिा), अॅड.आवशष शेलार (िाांदे्र पविम), श्री.अवमि साटम (अांधेरी पविम), श्री.प्रशाांि ठािूर 

(पनिेल), श्रीमिी मवनषा चौधरी (दवहसर), श्री.राणािगिीिवसांह पाटील (िुळिापूर) :   सन्माननीय सािािवनि 

आरोग् य ि िुटुांब िल्ह् याण मांरी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुंबईतील मरोळ येथील सेव्हन जहल्ह्स रुगणालयात रुगणांना महात्मा फुले िन आरोगय योिनेच्या लार्ापासनू िंजचत 

रहािे लागत असल्ह्याची बाब माह ेएजप्रल, २०२२ मध्ये िा त्यािरम्यान जनिशशनास आली, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, सिर रुगणालयात सन २०१५ पासनू ही योिना कायाशजन्ित नसल्ह्याने या लार्ासाठी शासनाकडे सातत्याने 

खािगी यंत्रणांकडून पाठपरुािा करुनही त्याला प्रजतसाि जमळत नसल्ह्याचे जनिशशनास आले, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आह े काय, त्यानसुार पात्र रुगणांना योिनेचा लार् तातडीने 

जमळण्याकररता कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्ह्यास, जिलंबाची कारणे काय आहते ? 
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डॉ. िानािी सािांि: (१) ह ेखरे आह.े 

(२) ह ेखरे नाही. 

(३) सेव्हन जहल्ह्स रुगणालयाचे जि.०२ माचश, २०१२ रोिी अगंीकरण करण्यात आले होते. सिर रुगणालयाजिरुध्ि 

रूगणांकडून पैसे घेतल्ह्याचा तक्रारी होत्या. तसेच जि.२८ जडसेंबर, २०१७ रोिी रुगणालयाचे तज्ञ डॉक्टसश संपािर 

असल्ह्यामळेु जि.२२ फेब्रिुारी, २०१८ रोिी रुगणालयाचे जनलंबन करण्यात आले होते. परंत ू रुगणांची गैरसोय होऊ नये 

म्हणनू डायलेजसस सरुु ठेिण्यात आले होते. त्यानंतर जि.०६/११/२०१८ रोिी रुगणालयाचे अगंीकरण रद्द करण्यात आले 

आह.े 

         कोजिडच्या पाश्वशर्मूीिर िास्तीत िास्त रुगणालयांचे अगंीकरण करण ेआिश्यक झाल्ह्यामुळे  जि. ११/०५/२०२० 

रोिी झालेल्ह्या जतसऱया CEDC बैठकीमध्ये सेव्हन जहल्ह्स रूगणालयास ए ग्रडे साठी शासकीय रुगणालयांचे कोजिडसाठी 

अगंीकरण करण्यात आले होते. तथाजप ह े रूगणालय महापाजलकेने चालिायला घेतले असल्ह्याने आजण महापाजलकेचे 

Bank Account रुगणालयाने सािर न करता खािगी बँक खात्याची प्रत सािर केली. त्यामळेु सिर रूगणालयाचे 

अगंीकरण केलेले नाही.   

(४) प्रश्न उद्भित नाही 

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

राज्यािील १८ िषाािरील अनाथ मुला-मुलींसाठी शासिीय गृहवनमााण 

 योिनाांमध्ये १ टक्िा आरिण ठेिण्याबाबि 
  

(१७) *  ४५२६७   श्री.बबनराि वशांदे (माढा), श्री.वदपि चव्हाण (फलटण), अॅड.अशोि पिार (वशरुर), 

श्री.रोवहि पिार (ििाि िामखेड), श्री.नानाभाऊ पटोले (सािोली), श्री.सरेुश िरपडुिर (पाथरी), श्रीमिी 

सलुभा खोडिे (अमराििी), श्रीमिी प्रविभा धानोरिर (िरोरा), श्री.अवमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.वहरामण 

खोसिर (इगिपूरी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.चेिन िुपे (हडपसर) :   सन्माननीय मवहला ि 

बालवििास मांरी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  पररजस्थतीमळेु आई-िजडलांनी सोडून जिलेली, अपघातात आई-िडील गमािलेली तसचे आई-िजडलांच्या मतृ्यनूंतर 

नातेिाईकांनी अव्हरलेल्ह्या बहुतेक मलुांना अनाथगहृाचा आश्रय घ्यािा लागतो, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२)  असल्ह्यास, अनाथ मलुा-मलुींची ियाची १८ िष ेपणूश झाल्ह्यानंतर कायद्यानसुार त्यांना अनाथगहृात राहता येत नाही 

तसेच या मलुांकडे कोणतेही परुाव्यािाखल आिश्यक कागिपत्रे तसेच आजथशक पररजस्थती नसल्ह्यामळेु त्यांना कोणत्याही 

शासकीय योिनेचा लार् घेता येत नसनू  त्यांना बेघर होण्याची िेळ आल्ह्याचे जिनांक २९ माचश,२०२२  रोिी िा 

त्यासमुारास जनिशशनास आले आह,े ह ेही  खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, या अनाथ मुलांसाठी म्हाडा,जसडकोसह अन्य शासकीय गहृजनमाशण योिनांमध्ये १ टक्का आरक्षण 

ठेिण्याची मागणी अनेक संघटनांनी केली असनू मागणीच्या अनुषगंाने शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत 

आह,े 

(४) नसल्ह्यास, जिलंबाची कारणे काय आहते ? 
 

 

श्री. मांगलप्रभाि लोढा : (१) ह ेखरे आह.े 

(२) ह ेखरे नाही. 

मजहला ि बाल जिकास जिर्ागामाफश त नाजशक येथे मलुींचे तर  पणु,े कोल्ह्हापरू, नागपरू, औरंगाबाि ि अमरािती येथे 

मलुांचे  शासकीय अनरुक्षण तसेच मुंबई येथे मलुांचे स्ियंसेिी  अनरुक्षण गहृ अशी एकूण ७ अनरुक्षण गहृ ेकायाशजन्ित 

असनू या अनरुक्षण गहृांमध्ये  ियाची १८ िषश पणुश झाल्ह्यानंतर अनाथ मलुांना ियाच्या २१ िषाशपयिंत राहण्याची व्यिस्था 

शासनामाफश त करण्यात येत आह.े   

(३)  म्हाडा जसडकोसह अन्य शासकीय गहृजनमाशण योिनांमध्ये अनाथ मलुांसाठी १ टक्का आरक्षण ठेिनू सिलतीच्या 

िरात घरे उपलब्ध करुन िणे्याबाबत तत्कालीन राज्यमंत्री, मजहला ि बाल जिकास यांच्या अध्यक्षतेखाली जिनांक १२ मे, 

२०२२ रोिी बैठक आयोजित करण्यात आली होती.                  
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(४) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

लािूर येथील सपुर स्पेशावलटी रुग्णालय सरुु िरणेबाबि 
  

(१८) *  ४८१२२   श्री.अवभमन्यु पिार (औसा), अॅड.राहूल िुल (दौंड), श्री.राणािगिीिवसांह पाटील 

(िुळिापूर) :   सन्माननीय िैद्यिीय वशिण मांरी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

 (१) लातरू येथील सपुर स्पेशाजलटी रुगणालयाच्या इमारतीचे बांधकाम पणूश झाले असनू सिरील इमारत जिलासराि 

िशेमखु शासकीय िैद्यकीय महाजिद्यालय  ि रुगणालय, लातरू यांना हस्तांतररत करून या इमारतीत सपुर स्पेशाजलटी 

रुगणालय सरुु करण्याबाबत  स्थाजनक लोकप्रजतजनधी यांनी मा. पालकमंत्री, लातरू यांच्याकडे माह ेमे २०२२ मध्ये  िा 

त्यािरम्यान जनिेिनाद्वारे मागणी केली असल्ह्याचे जनिशशनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय , 

(२) असल्ह्यास, सिरील इमारत बांधकाम पणूश होऊन तीन िषाशचा कालािधी झालेला असतानाही इमारत हस्तांतरणाची 

प्रजकया प्रलंजबत असण्याची कारण ेकाय आहते,  

(३) असल्ह्यास, सिरील इमारत जिलासराि िशेमखु शासकीय िैद्यकीय महाजिद्यालय ि रुगणालय, लातरू या संस्थेस 

हस्तांतररत आजण सपुर स्पेशाजलटी रुगणालय सरुु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्ह्यास, जिलंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री. वगरीष महािन : (१) ह ेखरे आह.े 

(२) लातरू येथील अजतजिशेषोपचार रुगणालय इमारत जिनांक २८.१०.२०२१ रोिी हस्तांतररत करण्यात आलेली आह.े 

(३) ि (४) लातरू येथील अजतजिशेषोपचार रुगणालय सािशिजनक खािगी र्ागीिारी धोरणानसुार सरुु करण्याकरीता 

(REol) प्रजसद्ध करण्यात आलेला असनू त्यानसुार पढुील कायशिाही सरुु आह.े 

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

राज्याि महात्मा फुले िन आरोग्य योिनेची व्याप्ती िाढविण्याबाबि 
  

(१९) *  ४४७४९   श्री.सनुील राणे (बोरीिली), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्ह्िन (सायन-

िोळीिाडा), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पूिा), अॅड.आवशष शेलार (िाांदे्र पविम), श्री.अवमि साटम (अांधेरी 

पविम), श्रीमिी माधुरी वमसाळ (पिािी), श्री.सांिय साििारे (भुसािळ), श्रीमिी प्रविभा धानोरिर (िरोरा), 

श्री.नानाभाऊ पटोले (सािोली), श्रीमिी सलुभा खोडिे (अमराििी), श्री.सरेुश िरपुडिर (पाथरी), 

श्री.वििास ठािरे (नागपूर पविम), श्री.वहरामण खोसिर (इगिपूरी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), 

श्री.मांगेश चव्हाण (चाळीसगाि), श्री.सवचन िल्ह्याणशेट्टी (अक्िलिोट), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्रीमिी 

मवनषा चौधरी (दवहसर), श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूा), श्री.सवुनल िाांबळे (पुणे िॅन्टोन् मेंट), श्री.वसध्दाथा 

वशरोळे (वशिािीनगर), श्री.सरेुश (रािूमामा) भोळे (िळगाि शहर), श्री.गोिधान माांगीलाल शमाा (ऊफा ) 

लालािी (अिोला पविम), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय सािािवनि आरोग् य ि िुटुांब िल्ह् याण 

मांरी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात महात्मा फुले िन आरोगय योिनेची व्याप्ती िाढजिण्यात आली असली तरी िैद्यकीय सेिांच्या िाढीि 

िरासंिर्ाशत योिनेचे नतुनीकरण करण्यात आले नसल्ह्याचे माह ेमे, २०२२ मध्ये जनिशशनास आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, या योिनेअगंशत जलंगबिल शस्त्रजक्रया, हामोनल थेरपीसारख्या उपचाराच्या रकमेची तरतिू कमी असनू 

ततृीयपंथींना या योिनेचा लार् जमळत नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, या योिनेंतगशत िैद्यकीय सजुिधा घेणाऱया रुगणांची खािगी रुगणालयांकडून मोठ्या प्रमाणात औषधे ि 

िैद्यकीय चाचण्यांच्या नािाखाली आजथशक फसिणकू िखेील होत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्ह्यास, या योिनेत िास्तीत िास्त रुगणालये, आिार, चाचण्या ि रुगणांसाठी लागणाऱया सिशच आरोगय 

सजुिधांचा योिनेत समािेश करण्याच्या अनषुगंाने ि योिनेची आजथशक मयाशिा रु.५ लक्षपयिंत िाढजिण्यासंिर्ाशत शासनाने 

कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्ह्यास, जिलंबाची कारणे काय आहते ? 
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डॉ. िानािी सािांि : (१) ह ेखरे नाही. 

(२) ह ेखरे आह.े  

(३) ह ेअशंत: खरे आह.े  

      या योिनेंतगशत २ िलुै २०१२ पासनु एकूण ३४५३३ तक्रारी प्राप्त झाल्ह्या असनु त्यापैकी ३११२७ तक्रारींच ेजनिारण 

झालेले आह ेआजण ३४०६ तक्रारी प्रजक्रयेत आहते. 

(४) जि.ं०१-०४-२०२० पासनु महात्मा ज्योजतराि फुले िनआरोगय योिनेंतगशत लार्ार्थयािंसाठी उपचारांची संख्या ९७१ 

हुन ९९६ करण्यात आलेली असनु १.५ लक्षपयशत लार् घेता यऊे शकतो. तसचे मतु्रजपंड प्रत्यारोपणासाठी २.५ लक्षपयशत 

लार् घेता येऊ शकतो. तसेच लार्ाथी िर आयषु्ट्मान र्ारत काडश धारक असल्ह्यास १२०९ उपचांरासाठी एकुण रु.५ 

लक्षपयिंत  लार् घेऊ शकतो. एकजत्रत प्रधान मंत्री िन आरोगय योिना ि महात्मा ज्योतीराि फुले िन आरोगय योिना 

नव्याने सरुु झाल्ह्यापासनू ०१.०४.२० ते ३०.०६.२२ पयिंत एकूण १७१६२३८ शस्त्रजक्रया ि उपचार झाले असनू 

उपचारांची एकुण रक्कम रु.३१८६.४० कोटी आह.े 

(५) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

 राज्याि पेरोल आवण वडझेलिरील व्हॅट दराि िपाि िरण्याबाबि 
  

(२०) *  ४४६०५   अॅड.आवशष शेलार (िाांदे्र पविम), श्री.रािेंद्र पाटणी (िारांिा), श्री.राम िदम (घाटिोपर 

पविम), श्री.अवभमन्यु पिार (औसा), श्रीमिी सीमा महेश वहरे (सीमािाई) (नावशि पविम), श्री.अवमि साटम 

(अांधेरी पविम), श्री.सभुाष देशमुख (सोलापूर दविण), डॉ.सांदीप धिेु (अणी), अॅड.राहूल िुल (दौंड), श्री.रवि 

राणा (बडनेरा), श्री.प्रिाप अडसड (धामणगाि रेल्ह्िे) :   सन्माननीय उप मुख्यमांरी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील 

काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाने जिनांक २१ मे, २०२२ रोिी िा त्यासमुारास पेरोल आजण जडझेलिरील अबकारी कर कमी करण्याचा 

जनणशय घेतल्ह्याने पेरोलचा िर रु. ९.५० आजण जडझेलचा िर ७ रुपयांनी कमी झाला आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, कें द्र शासनाच्या या जनणशयाच्या अनुषगंाने अनेक राज्य शासनांनी पेरोल ि जडझेल िरील (VAT) व्हटॅ 

मध्ये कपात केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, महागाईपासनू सामान्य नागररकांना जिलासा िेण्यासाठी राज्य शासनाने व्हटॅमधील िरात अद्यापही कपात 

करण्यात आली नाही, ह ेही खरेआह ेकाय, 

(४) असल्ह्यास, व्हटॅ मधील िरात कपात करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्ह्यास, जिलंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) केद्र सरकारने जिनांक २१ मे, २०२२ रोिीच्या जनणशयानसुार जिनांक २२ मे, २०२२ पासनू 

पेरोल आजण जडझेलिरील “रस्ते ि पायार्तू सजुिधा अजधर्ार” अनकु्रमे प्रजतजलटर रु.८.०० ि रु.६.०० ने कमी केला. 

(२) मलू्ह्यिजधशत कराची आकारणी िस्तचु्या मळू जकंमत ि त्यािरील कें द्रीय अबकारी कर/सेस यािर िखेील होत 

असल्ह्याने कें द्रीय अबकारी कर/सेस कमी झाल्ह्यास साहजिकच िस्तिुरील एकूण मलू्ह्यिजधशत कर िखेील कमी होतो. 

सबब, कें द्र सरकारच्या जि. २१ मे, २०२२ च्या जनणशयानसुार पेरोल ि जडझेलिरील प्रजतजलटर जमळणाऱया  मलू्ह्यिजधशत 

कराच्या रकमेत घट होण े अजर्प्रेत होते. परंत ू मे २०२२ नंतर पेरोल ि जडझेलच्या मूल्ह्यिजधशत कर कायद्याच्या 

अनसुचूीतील िरात इतर कोणत्या राज्याने कपात केल्ह्याची माजहती उपलब्ध नाही. 

(३) राज्य शासनाने जिनांक १५ िलुै, २०२२ पासनू पेरोलच्या करात रु.५/- प्रजतजलटर आजण जडझेलच्या करात रु.३/- 

प्रजतजलटर इतकी कपात केली आह.े यामळेु राज्यातील िनतेला महागाईपासनू जनजितपणे जिलासा जमळेल. 

(४) िरील (३) प्रमाणे. 

(५) प्रश्न उद्भित नाही. 

----------------- 
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नागपूर मधील शासिीय िथा खािगी रक् िपेढीमधून परूिठा िरण्याि आलेल्ह्या 

 रक्तामुळे बालिाांना एचआयव् हीची लागण झाल्ह्याबाबि 
  

(२१) *  ४६८२७   श्री.विनोद अग्रिाल (गदणवदया) :   सन्माननीय सािािवनि आरोग् य ि िुटुांब िल्ह् याण मांरी 

पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू येथे शासकीय तथा खािगी रक् तपेढीमध् ये २२५ रक् तबॅगेत हपेॅटायटीस-बी ि १३३ रक् तबॅगेत हपेटॅायटीस-सी 

चे जिषाण ूआढळून आल्ह्याचे माह ेमे,२०२२ मध्ये िा त्यािरम्यान जनिशशनास आले, ह े खरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह् यास, नागपरूमध् ये थॅलेसेजमया ि जसकलसेल या आिाराने ग्रस् त असलेल्ह्या ४ मलुांना रक्त परुिठा करण् यात 

आलेल्ह् या मलुांना एचआयव् हीची लागण होऊन १ मलुाचा मतृ् य ूझाला असल्ह्याचे जनिशशनास आले आह,े ह ेही खरे आह े

काय, 

(३) असल्ह् यास, या  प्रकरणाची चौकशी करण् यात आलेली आह ेकाय, 

(४) असल्ह् यास, त्यानसुार याप्रकरणात िोषी असलेल्ह्या संबजधतािर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 

आह,े 

(५) नसल्ह् यास, जिलंबाची कारणे काय आहते ? 

  

डॉ. िानािी सािांि : (१) अशंत: खरे आह.े 

िानेिारी, २०२२ ते मे, २०२२ िरम्यान शासकीय ि अशासकीय रक्तकें द्रात संकजलत केलेल्ह्या रक्तजपशव्यांची चाचणी 

केली असता, २३३ रक्तजपशव्यांमध्ये हपेेटाईजटस-बी ि ६१ रक्तजपशव्यांमध्ये हपेेटाईजटस-सी चे जिषाण ूआढळून आले. 

िजुषत रक्त जनयमाप्रमाणे नष्ट (discard) करण्यात आले आह.े 

(२) अशंत: खरे आह.े 

या अनषुगंाने िैद्यकीय अजधजक्षका, डागा स्मतृी रुगणालय, नागपरू यांनी अन्न ि औषध प्रशासनाचे प्रजतजनधी, कें द्रीय 

औषध जनयंत्रक यांचे प्रजतजनधी ि रक्त संक्रमण क्षेत्रातील तज्ञ यांची सजमती गठीत केली होती. सिर सजमतीने सजिस्तर 

चौकशी केली असता एकूण ०५ थॅलेजसजमया रुगणांना एच.आय.व्ही. / एच.सी.व्ही. ची लागण झाल्ह्याचे जनिशशनास आह.े 

तथाजप सजमतीने ज्या खािगी रक्तकें द्रातनू या बाधीत रुगणांना रक्त परुिठा करण्यात आला होता त्या रक्तकें द्रांना र्ेट िऊेन 

सिर रुगण ह ेबाजधत नसतानाचा कालािधी पासनू बाजधत झाल्ह्याच्या कालािधी पयिंतचे सिश िस्तऐिि तपासले असता 

यापैकी कोणत्याही रुगणाला एच.आय.व्ही. / एच.सी.व्ही. संक्रजमत रक्तजपशिी िणे्यात आलेली नाही. सबब रक्तातून 

एच.आय.व्ही. / एच.सी.व्ही. बाधा झाली नसल्ह्याचे जनिशशनास आले आह.े 

(३) होय. 

अन्न ि औषध प्रशासनाचे प्रजतजनधी, कें द्रीय औषध जनयंत्रक यांचे प्रजतजनधी ि रक्त संक्रमण क्षेत्रातील तज्ञ यांचा समािेश 

असलेल्ह्या सजमतीमाफश त चौकशी करण्यात आलेली आह.े 

(४) प्रस्ततु प्रकरणी तज्ञ सजमतीने ज्या रक्तजपशव्यातील रक्त थॅलेजसजमया रुगणांना संक्रजमत केले होते त्या सिश रक्तजपशव्यांचे 

चाचणी अहिाल तपासले असता ते जनगेजटव्ह आढळले. त्यामळेु रक्तकें द्र जकंिा कमशचारी यांना िोषी ठरजिता येत नाही. 

(५) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

  

वहांगोली विल्ह्हयािील राज्य उत्पादन शुल्ह्ि विभागाच्या पथिाने अिैध  

मद्य विक्री सांदभााि िेलेल्ह्या िारिाईबाबि 
  

(२२) *  ४७३८४   श्री.िान्हािी मुटिुळे (वहांगोली) :   सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल्ह् ि मांरी पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जहगंोली जिल्ह्यात अिैध मद्य जिक्री होत असनू राज्य उत्पािन शलु्ह्क जिर्ागाच्या पथकाने छापे टाकून समुारे ३४६ 

प्रकरणी कारिाई करुन लाखो रुपयांचा मदु्दमेाल िप्त केल्ह्याचे माह ेिनू, २०२२ मध्ये िा त्यािरम्यान जनिशशनास आले, ह े

खरे आह ेकाय, 
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(२) असल्ह्यास, सिरहू प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, त्याअनषुगंाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 

आह,े 

(३) नसल्ह्यास, जिलंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री. शांभूराि देसाई : (१) ह ेखरे आह.े 

(२) सन २०२१-२२ या िषाशत अिैध मद्य जनजमशती, जिक्री ि िाहतकू जिरोधात एकूण ३४६ गुन्ह े नोंि करण्यात येऊन 

एकूण २५६ आरोपींना अटक करुन २२ िाहने िप्त केली आहते. त्यामध्ये एकूण रु.२२,४६,१५८/- इतक्या जकंमतीचा 

मदु्दमेाल िप्त करण्यात आलेला आह.े    

(३) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

राज्यािील विल्ह्हा पररषदाांमधील भरिी प्रवक्रया प्रलांवबि असल्ह्याबाबि 
  

(२३) *  ४४५४७   श्री.अवमि साटम (अांधेरी पविम), श्री.सभुाष देशमुख (सोलापूर दविण), श्री.वनिेश राणे 

(िणििली), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्रीमिी मवनषा चौधरी (दवहसर), 

श्री.वदपि चव्हाण (फलटण), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.सवमर मेघे (वहांगणा), श्री.रािन साळिी (रािापूर), 

श्रीमिी प्रविभा धानोरिर (िरोरा), श्री.नानाभाऊ पटोले (सािोली), श्रीमिी सलुभा खोडिे (अमराििी), 

श्री.सरेुश िरपुडिर (पाथरी), श्री.वििास ठािरे (नागपूर पविम), श्री.वहरामण खोसिर (इगिपूरी), श्री.िुणाल 

पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.वसध्दाथा वशरोळे (वशिािीनगर) :   सन्माननीय 

ग्रामवििास मांरी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील जिल्ह्हा पररषिांतगशत जिजिध संिगाशच्या १३,५२१ पि र्रतीची िाजहरात प्रजसध्ि होऊनही ग्रामजिकास ि 

सामान्य प्रशासन जिर्ागाच्या समन्ियाअर्ािी र्रती प्रजक्रया चार िषाशपासनू प्रलंजबत असल्ह्याचे माह ेमे, २०२२ मध्ये िा 

त्यािरम्यान जनिशशनास आले, ह ेखरे आह ेकाय 

(२) असल्ह्यास, सिर र्रतीच्या अनषुगंाने राज्यर्रातील समुारे १३ लाख सजुशक्षीत बेरोिगार, गोरगरीब यिुकांकडून 

परीक्षा शलु्ह्क म्हणनू घेण्यात आलेली २५ कोटी ८७ लाख रुपयांची रक्कम शासनाकडे िमा असल्ह्याचे जनिशशनास आले,  

ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय त्यानसुार सिर पिर्रती सत्िर पणुश करण्याबाबत कोणती 

कायशिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्ह्यास जिलंबाची कारण ेकाय आहते ? 

  

श्री. वगरीष महािन : (१) अशंतः खरे आह.े 

(२) अशंतः खरे आह.े 

(३) ि (४) ग्रामजिकास जिर्ागाच्या जि.१० मे, २०२२ रोिीच्या शासन जनणशयान्िये जिल्ह्हा पररषि अतंगशत आरोगय 

जिर्ागाशी संबंजधत पाच संिगाशतील पिर्रती जि. प. स्तरािर जिल्ह्हा जनिड मंडळातफे करण्याबाबत ि त्याअनषुगंाने 

तात्काळ कायशिाही करण्याबाबत सिश जिल्ह्हा पररषिांना सचूना िणे्यात आलेल्ह्या आहते. त्यानसुार कायशिाही सरुू आह.े 

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

  

ििठा-वहिरदरी (िा.महागाि ,वि.यििमाळ) या रस्त्याच्या बाांधिामापूिीच देयिे पारीि िेल्ह्याबाबि 
  

(२४) *  ४७५२८   श्री.सभुाष धोटे (रािूरा), श्री.अवमि झनि (ररसोड), श्री.रािेश एिडे (मलिापूर), श्रीमिी 

प्रविभा धानोरिर (िरोरा), श्री.वििास ठािरे (नागपूर पविम), श्री.नामदेि ससाणे (उमरखेड) :   सन्माननीय 

ग्रामवििास मांरी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) किठा-जहिरिरी (ता.महागाि ,जि.यितमाळ)  या िोन जकमी लांबीच्या डांबरी रस्त्याचे बांधकाम न करता बनािट 

मोिमाप पजुस्तकेद्वारे (एमबी रेकॉडश) समुारे ३० लक्ष रुपयांची ियेके पारीत केल्ह्याचे माह े एजप्रल, २०२२ मध्ये िा 

त्यािरम्यान जनिशशनास आले, ह ेखरे आह ेकाय , 
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(२) असल्ह्यास, सिरहू प्रकरणाची तक्रार जिल्ह्हाजधकारी यांच्याकडे करण्यात आली आह,े ह ेही  खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, सिरहू प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या अनुषगंाने संबंधीत िोषींिर कोणती 

कारिाई केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्ह्यास, जिलंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री. वगरीष महािन : (१) अशंत: खरे आह.े 

किठा-जहिळिरी िोडरस्ता (ग्रामा-८९) सा.क्र. ०/०० ते १/०० या रस्त्याचे काम झालेले नसताना संपणुश काम पणूश 

झाल्ह्याची नोंि मोिमाप पजुस्तकेत घेण्यात आल्ह्याची बाब जनिशशनास आली असल्ह्याचे, तथाजप सिर कामाचे ियेक अिा 

करण्यात आलेले नसल्ह्याचे जिल्ह्हा पररषिनेे कळजिले आह.े 

(२) होय, ह ेखरे आह.े 

(३) प्रस्ततु प्रकरणी कु. अपणाश डोनेकर, कजनष्ठ अजर्यंता यांना जनलंजबत करण्यात आले असनू त्यांचेजिरुध्ि जिर्ागीय 

चौकशी प्रस्ताजित करण्यात आल्ह्याच,े तसेच श्री. एम. एम. कुमठे, उप अजर्यंता यांच्या जनलंबनाचा प्रस्ताि जिल्ह्हा 

पररषिनेे पाणी परुिठा ि स्िच्छता जिर्ाग, मंत्रालय यांना सािर केला असल्ह्याचे जिल्ह्हा पररषिनेे कळजिले आह.े 

सद्य:जस्थतीत सिरचे काम कंत्राटिाराकडून पणूश करुन घेण्याची कायशिाही सरुु असनू काम गुणित्तापिुशक पणूश केल्ह्यानंतरच 

ियेक अिा करण्यात येणार असल्ह्याचे जिल्ह्हा पररषिनेे कळजिले आह ेआह.े   

(४) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

  

मौ. सिुारिाडी (िा.वचपळूण, वि.रत्नावगरी) येथील लघुपाटबांधारे प्रिल्ह्पास प्रशासिीय मान्यिा वमळणेबाबि 
  

(२५) *  ४४७७८ श्री.भास्िर िाधि (गुहागर) : सन्माननीय उप मुख्यमांरी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे सतुारिाडी (ता.जचपळूण, जि.रत्नाजगरी) येथील लघपुाटबंधारे प्रकल्ह्पाचे सव्हके्षण झाले असनू हा प्रकल्ह्प 

अजस्तत्िात आल्ह्यास मौिे ढाकमोली, आंबीटगाि, तरंुबि, िाडििेाडी, िहाळ, जनिळी, पालिण, खांडोत्री या गािांतील 

पाण्याचे तटुिडा कायमस्िरूपी िरू होणार आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२)   असल्ह्यास, सिरहू प्रकल्ह्पाच्या कामास प्रशासकीय मान्यता िणे्याची मागणी स्थाजनक लोकप्रजतजनधी यांनी जिनांक 

९ िनू, २०२२ रोिी िा त्यासमुारास जनिेिनाद्वारे केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३)  असल्ह्यास, सिरहू प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय त्यानषुगंाने प्रशासकीय मान्यतेसह पढुील कायशिाही 

त्िरीत पणूश होिनू काम सरुू करण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्ह्यास, जिलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  होय, ह ेखरे आह.े 

(२)  होय. 

(३) सिर योिनेचे सिेक्षण पणूश करून प्रकल्ह्पाचे अिंािपत्रक माह ेएजप्रल-२००७ मध्ये उत्तर कोकण पाटबंधारे प्रकल्ह्प 

मंडळ, कळिा-ठाण ेया मंडळ कायाशलयामाफश त महामंडळ कायाशलयास सािर करण्यात आले होते. 

      तथाजप, महाराष्ट्र िलसंपत्ती जनयमन प्राजधकरणाने त्यांचे इगं्रिी पत्र क्र. MWRRA /२०१० /PRCL /KIDC / ५४ 

/६९६ जि. ०५/०८/२०१० अन्िये मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे जनिशेानसुार रत्नाजगरी जिल्ह्यात जसंचनाचा अनशेुष 

असला तरी जिल्ह्यात त्यािेळी प्रगतीपथािर असलेल्ह्या योिनामधनू जसंचनाचा अनशेुष र्रुन येणार असल्ह्याने रत्नाजगरी 

जिल्ह्यात नजिन जसंचन प्रकल्ह्पाची आिश्यकता नाही असे कळजिले आह.े त्यामळेु प्रकल्ह्पाच्या प्रशासकीय 

मान्यतेबाबतची कायशिाही करणेत आलेली नाही. सध्य:जस्थतीतही रत्नाजगरी जिल्ह्यात अनशेुष नाही. 

(४)  प्रश्न उद्भित नाही. 

----------------- 
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गेिराई (वि.बीड) येथील नऊ रस्त्याांच्या िामाांचा मुख्यमांरी ग्रामसडि योिना  

टप्पा दोन मध्ये समािेश िरण्याबाबि 
  

(२६) *४५५८४  श्री.लक्ष्मण पिार (गेिराई) : सन्माननीय ग्रामवििास मांरी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गेिराई (जि.बीड) येथे मखु्यमंत्री ग्रामसडक योिनेअतंगशत सन २०१९ मध्य े प्रशासकीय मान्यता जमळालेल्ह्या नऊ 

रस्त्यांची कामे सन २०२० मध्ये शासनाने रद्द केल्ह्याचे जनिशशनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, मा.उच्च न्यायालयाने सिर रद्द करण्यात आलेल्ह्या रस्त्यांच्या कामांना मखु्यमंत्री ग्राम सडक योिना टप्पा 

िोन मध्ये प्राधान्याने समािेश करण्याबाबतच्या सचूना जिलेल्ह्या असताना ते न करता प्रशासकीय पातळीिर पनु्हा 

कोरनेटिकश , सजमती जशफारस असे अडथळे प्रशासकीय यंत्रणांकडून जनमाशण केले िात असल्ह्याचे जनिशशनास आले, ह ेही 

खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास,उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, त्यानसुार रद्द करण्यात कामांचा मखु्यमंत्री ग्रामसडक 

योिना टप्पा िोन मध्ये समािेश करण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आह.े 

(४) नसल्ह्यास, जिलंबाची कारणे काय आहते? 

  

श्री. वगरीष महािन : (१) होय, ह ेखरे आह.े  

(२) ि (३) मखु्यमंत्री ग्राम सडक योिना (संशोधन ि जिकास) अतंगशत बीड जिल्ह्यातील रद्द झालेल्ह्या २३ पॅकेिमधील 

रस्त्यांच्या  कामांचा प्राधान्याने मखु्यमंत्री ग्राम सडक योिना टप्पा-२ मध्ये योिनेच्या जनकषानसुार, समािेश 

करण्याबाबतच्या आशयाचे शपथपत्र मा.उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाि येथे िाखल केललेे आह.े तद्नतंर मखु्यमंत्री 

ग्राम सडक योिना टप्पा-२ च्या अमंलबिािणीस जिनांक ०६ िानेिारी, २०२२ रोिीच्या शासन जनणशयान्िये मान्यता 

जमळालेली असनू सिर योिनेच्या जनकषानसुारच बीड जिल्ह्यातील रद्द झालेल्ह्या कामांचा सिर योिनेत समािेश 

करण्याबाबतची कायशिाही सरुू आह.े   

(४) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

  

राज्याि “वमशन िात्सल्ह्य” योिनेची प्रभािी अांमलबिािणी िरणेबाबि 
  

(२७) *  ४४५८०   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अवमि साटम (अांधेरी पविम), श्री.सभुाष देशमुख 

(सोलापूर दविण), श्री.वनिेश राणे (िणििली), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), 

श्रीमिी मवनषा चौधरी (दवहसर), श्री.वदपि चव्हाण (फलटण), श्री.रोवहि पिार (ििाि िामखेड), श्री.मनोहर 

चांवद्रिापरेू (अिुानी-मोरगाांि), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.राणािगिीिवसांह पाटील (िुळिापूर), श्री.पराग 

शाह (घाटिोपर पूिा), िॅप्टन आर. सेल्ह्िन (सायन-िोळीिाडा), अॅड.आवशष शेलार (िाांदे्र पविम), श्रीमिी 

माधुरी वमसाळ (पिािी), श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पूिा), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.सरेुश 

(रािूमामा) भोळे (िळगाि शहर), श्री.नानाभाऊ पटोले (सािोली), श्री.सरेुश िरपडुिर (पाथरी), श्रीमिी 

सलुभा खोडिे (अमराििी), श्रीमिी प्रविभा धानोरिर (िरोरा), श्री.अवमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.वहरामण 

खोसिर (इगिपूरी), डॉ. विनय विलासराि िोरे (साििर) (शाहूिाडी), श्री.मोहनराि हांबडे (नाांदेड दविण), 

श्री.वमहीर िोटेचा (मुलुांड), श्री.चेिन िुपे (हडपसर), श्री.वशरीष चौधरी (रािेर), श्री.रािेश एिडे (मलिापूर), 

डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.प्रिाप अडसड (धामणगाि रेल्ह्िे), श्री.वििेश अांिापूरिर (देगलूर) :   सन्माननीय 

मवहला ि बालवििास मांरी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात कोरोना संसगाशने मात-ृजपत ृछत्र हरपलेल्ह्या अनाथ बालकांना तसेच कुटंुबातील कत् याश परुुषांचे कोरोनाने जनधन 

होऊन एकल जकंिा जिधिा झालेल्ह् या मजहलांच्या उपजिजिकेसाठी तसेच अथशसहाय य जमळिनू िणे् याचा प्रयत् न ‘जमशन 

िात् सल्ह् य’  या योिनेअतंगशत करण् यात यािा असे शासनाचे जनिशे आहते तथाजप, या योिनेच्या तालकुा पातळीिर 

जनयजमत बैठका होत नसल्ह्याचे जिनांक ६ एजप्रल,२०२२ रोिी िा त्यासमुारास जनिशशनास आले,  ह ेखरे आह ेकाय, 
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(२) असल्ह् यास, तालकु्याच्या तहजसलिारांच्या अध्यक्षतेखाली आठिड्याला एक या प्रमाण ेमजहन्याला चार बठैका घेणे 

अपेजक्षत असतानाही मुंबई उपनगरातील अधंेरी, कुलाश ि बोररिली या तीन तालकु्यात फक्त िोन बैठका आजण सहा 

मजहन्यात पाच बठैकाही न झालेले अनेक तालकेु असल्ह्याचा आरोप एकल मजहला पनुिशसन सजमतीने केला असल्ह्याचे 

जनिशशनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, कोकण प्रिशेातील मुंबई, मुंबई उपनगर जिल्ह्यांसह अन्य ५ जिल्ह्यातील १५० अनाथ बालकांची 

पी.एम.चाईल्ह्ड केअर योिनेत नोंिणी झालेली असताना आतापयिंत त्यापैकी केिळ ८३ बालकांच्याच खात्यात मिुत ठेि 

जनधी िमा केला असनू उिशररत ठाण े(सिाशजधक अनाथ बालके), ि मुंबईसह ६७ लार्ाथी बालके या योिनेच्या मिुत ठेि 

जनधीसह अन्य आजथशक लार्ापासनू िंजचत राजहले असल्ह्याचे जि. १० एजप्रल, २०२२ रोिी िा त्यासमुारास जनिशशनास 

आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्ह्यास,  या योिनेच्या  प्रत्येक तालकु्यात जनयजमत बैठका घेऊन तसेच शासनाच्या जिजिध कल्ह्याणकारी 

योिनेची प्रर्ािी अमंलबिािणी करुन त्यांचा लार् अनाथ बालकांना तसेच जिधिा मजहलांना िणे्याबाबत शासनाने 

कोणत्या उपाययोिना केल्ह्या िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्ह्यास, जिलंबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री. मांगलप्रभाि लोढा : (१) ह ेअशंत: खरे आह.े  

(२) माह ेएजप्रल, २०२२ अखेर जमशन िात्सल्ह्य अतंगशत तालकुा जनहाय सजमत्यांच्या  बैठका मुंबई उपनगर जिल्ह्हयामध्ये 

अनकु्रमे अधंेरी-४, कुलाश-५ बोरीिली-५ अशा बैठका झाल्ह्या आहते. तर मुंबई शहर जिल्ह्हयामध्ये ६, रायगड 

जिल्ह्हयामध्ये ४९, जसंधिुगुश जिल्ह्हयामध्ये - २००, रत्नाजगरी जिल्ह्हयामध्ये -५५, ठाण े जिल्ह्हयामध्ये -७ ि पालघर 

जिल्ह्हयामध्ये -३० इतक्या बैठका झाल्ह्या आहते. 

(३) ह ेखरे नाही, 

कोकण जिर्ागातील सिश पात्र लार्ार्थयािंना पी.एम. केअर फॉर जचल्ह्रेन योिनेचा लार् िणे्यात आला आह.े  

(४)  जमशन िात्सल्ह्य योिनेंतगशत जिनांक १३ िलुै, २०२२ अखेर एकूण १,२०,६४० लार्ार्थयािंना शासन जनणशयामध्ये 

नमिू २४ सेिांचे २५,९२४ एिढे लार् िणे्यात आले आहते. 

(५) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

  

  

खालापूर (वि.रायगड) िालुक्यािील फामाा वसटीिल प्रोडक्ट्स इांवडया वल. या िां पनीने  

आवथाि फसिणूि िेल्ह्याबाबि 
  

(२८) *  ४४९०४   श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (वहांगणघाट), श्री.महेश बालदी (उरण), 

अॅड.आवशष शेलार (िाांदे्र पविम), श्रीमिी मवनषा चौधरी (दवहसर), श्री.अवमि साटम (अांधेरी पविम) :   

सन्माननीय ग्रामवििास मांरी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खालापरू (जि.रायगड) तालकु्यातील फामाश जसटीकल प्रॉडक्ट्स इजंडया जल. कंपनीने माझगाि ग्रपु ग्रामपंचायतीचा 

समुारे २ कोटी रुपयांपेक्षा अजधक कर न र्रता  कंपनीची परस्पर जिक्री करुन आजथशक फसिणकू केल्ह्याचे माह ेिनू,२०२२ 

मध्ये िा त्यािरम्यान जनिशशनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, सिर कंपनीची पंचायत सजमतीच्या कराची थकबाकी असतानाही महसलू जिर्ागाची जिशार्लू करुन 

खरेिी केल्ह्याचे जनिशशनास येिनूही पंचायत सजमतीमाफश त कोणतीही कारिाई करण्यात आली नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, त्यानसुार संबंजधत कंपनी आजण िोषी अजधकाऱयांिर 

कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्ह्यास जिलंबाची कारण ेकाय आहते ? 
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श्री. वगरीष महािन : (१) ि (२)  ह ेखरे नाही.      

(३) सिरहू प्रकरणी प्राप्त तक्रारीच्या अनुषगंाने  गट जिकास अजधकारी,पंचायत सजमती खालापरू यांचे माफश त चौकशी 

करण्यात आली असनू, ग्रामपंचायत माझगाि यांची पंचायत सजमती स्तरािरुन  पडताळणी केली असता  संबंजधत 

कंपनीला कोणतेही कर मागणी ियेक ग्रामपंचायतीतफे बिाजिण्यात आलेले  नाही. याबाबत पंचायत सजमती स्तरािरुन  

ग्रामपंचायत माझगाि  यांना जि.०८/०७/२०२२ रोिीच्या पत्रान्िये सिर प्रकरणी योगय ती पडताळणी करुन संबंजधतांिर 

जनयमानसुार कारिाई करणबेाबत  कळजिण्यात आले. त्यानसुार जि.११/०७/२०२२ रोिी सरपंच/ग्रामसेिक , ग्रामपंचायत 

माझगाि यांनी ग्रामपंचायतीचे खोटे िस्तऐिि तयार केल्ह्याप्रकरणी खालापरू पोलीस ठाण ेयेथे ररतसर तक्रार िाखल केली 

आह.े  

(४) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

िापी नदीिरील सारांगखेडा, सलुिाडे आवण प्रिाशा या विन्ही बॅरेिची दुरुस्िी िरणेबाबि 
  

(२९) *  ४४७३८   श्री.ियिुमार रािल (वशांदखेडा) :   सन्माननीय उप मुख्यमांरी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील 

काय :- 
  

(१). तापी निीिरील सारंगखेडा, सलुिाडे आजण प्रकाशा या जतन्ही बॅरेिच्या िरुूस्तीसाठी शासनाने जनधी जिला नसल्ह्याने 

या जतन्ही बॅरेिच्या लोखडंी िरिािािर गंि चढल्ह्याने निी काठािरील २०० गािांना धोका जनमाशण झाल्ह्याचे माह ेिनू, 

२०२२ मध्ये िा त्यािरम्यान जनिशशनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय , 

(२).असल्ह्यास, उक्त बॅरेिच्या कामांची िरुूस्ती करण्यासाठी िेळोिेळी स्थाजनक लोकप्रजतजनधींकडून मागणी करण्यात 

येऊनही तापी खोरे जिकास महामंडळ याकडे िलुशक्ष करीत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, सिरहू प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, चौकशी अतंी काय आढळून आल,े तिअ्नषुगंाने 

सिरहू िरुुस्तीचे काम त्िरीत करण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४). नसल्ह्यास, जिलंबाची कारण ेकाय आहते ? 

  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही. 

तथाजप सारंगखेडा बॅरेि प्रकल्ह्पाच्या लोखंडी िरिाज्यांिर अधो बािसू असणारा प्रकाशाबॅरेि पणूश क्षमतेने र्रल्ह्यािर 

उभ्या उचलद्वारांचा १.२५ मी.र्ाग (अधोबािसू) पाण्याखाली राहतो,यामळेु द्वारांचा खालील र्ाग Panel P-१ गंिनू 

खराब झाला आह.ेमा त्र यामळेु निी काठािरील २०० गािांना धोका जनमाशण झाला आह ेह ेखरे नाही. 

(२) नाही. 

(३) सारंगखेडा बॅरेििरील द्वार जनरीक्षण अहिालाच्या अनषुगंाने िगशिारी-१ त्रटुीबाबत िरुुस्तीसाठी कराियाच्या उपाय 

योिनांबाबत स्थापन सजमती अहिालानसुार सिर थोपद्वारे IS १४१७७-१९९४ नसुार उच्च प्रतीचे गंिरोधक रंगकाम 

यांजत्रकी यंत्रणमेाफश त करणबेाबत सचुजिले आह.े तसेच Pylon. Hoist Bridge, Hoisting Arrangement, Stair 

Case etc. र्ागांची स्िच्छता करुन गंिरोधक रंगकाम तातडीने करणबेाबत कळजिले आह.े  तसेच पािसाळा पिात 

जनररक्षणांचा आढािा घेऊन आिश्यकतेनसुार जतन्ही बॅरेिचे िखेर्ाल िरुुस्तीची  कामे हाती घेण ेजनयोजित आह.े 

(४) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

 

व्यािसावयि नाटिाांप्रमाणे बालनाटिाांनाही अनदुान देण्याबाबि 
  

(३०) *  ४४७०३   अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्ह्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.पराग शाह 

(घाटिोपर पूिा), अॅड.आवशष शेलार (िाांदे्र पविम), श्री.अवमि साटम (अांधेरी पविम), श्री.सनुील राणे 

(बोरीिली), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्रीमिी मवनषा चौधरी (दवहसर), श्री.वमहीर िोटेचा (मुलुांड), श्री.रोवहि 

पिार (ििाि िामखेड), श्री.सवुनल िाांबळे (पुणे िॅन्टोन् मेंट), श्री.चेिन िुपे (हडपसर), श्री.राणािगिीिवसांह 
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पाटील (िुळिापूर), श्री.लक्ष्मण िगिाप (वचांचिड), श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पूिा), श्री.िालीदास 

िोळांबिर (िडाळा) :   सन्माननीय साांस् िृविि िाया मांरी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात तीन िषाशपिूी बालरंगर्मूी स्थापन करण्यात आली असनू व्यािसाजयक नाटकांप्रमाण े बालनाटयांनाही 

शासनाने अनिुान िेण्याची मागणी गत िोन िषाशपासनू शासनाकडे करण्यात येऊनही अद्याप त्यािर कोणताच जनणशय 

झालेला नसल्ह्याचे जिनांक १५  एजप्रल, २०२२ रोिी िा त्यासमुारास जनिशशनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, शासनाने ह े अनिुान  सरसकट सिश बालनाटयांना न ितेा केिळ िोन अकंी बालनाटयांनाच ियािे ि 

नाटकाचा ििाश ठरजिण्यासाठी िाणकारांची सजमती नेमािी ि या सजमतीनेच अनिुानाबाबत जनणशय घ्यािा अशीही मागणी 

बालरंगर्मूी पररषिनेे शासनाकडे  केली असल्ह्याचेही जनिशशनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, व्यािसाजयक नाटकांप्रमाण े बालनाटकानांही शासन अनिुान जमळण्याबाबत  केलेल्ह्या मागणीसंिर्ाशत 

शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्ह्यास, जिलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री. सधुीर मुनगांटीिार : (१) ि (२) नाही, ह ेखरे नाही. 

व्यािसाजयक नाटकांप्रमाण ेबालनाटयांनाही शासनाने अनिुान िेण्याची मागणी शासनास प्राप्त झाल्ह्याचे आढळून आल े

नाही. 

(३) बालरंगर्मूी पररषिनेे केललेी मागणी शासनास अप्राप्त असल्ह्याने याबाबत कायशिाही करण्यात आलेली नाही. 

(४) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

  

.“ सांि िनाबाई सामाविि सरुिा आवण िल्ह्याण ” योिनेची अांमलबिािणी िरण्याबाबि 
  

(३१) *  ४५२७१   श्री.बबनराि वशांदे (माढा), श्री.चेिन िुपे (हडपसर), श्री.रोवहि पिार (ििाि िामखेड) :   

सन्माननीय िामगार मांरी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) घरकाम करणाऱया मजहलांच्या सरुक्षा आजण कल्ह्याणासाठी शासनाने सन २०२१-२२ च्या अथशसंकल्ह्पामध्ये “ संत 

िनाबाई सामाजिक सरुक्षा ि कल्ह्याण योिना ” या योिनेची घोषणा केली होती, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, सिर योिनेकरीता अथशसंकल्ह्पात रुपये २५० कोटी रक्कमेची तरतिू करण्यात येऊनही सिर योिनेची 

अद्याप अमंलबिािणी झाली नसल्ह्याने हिारो मजहला आजथशक लार्ापासनू िंजचत असल्ह्याचे जिनांक २३ माचश, २०२२ 

रोिी िा त्यासमुारास जनिशशनास आले, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, घरेल ूकामगार मंडळाने जशल्ह्लक राजहलेला जनधी शासनाकडे िमा केला असल्ह्याचेही जनिशशनास आले 

आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्ह्यास, कोरोना काळात आजथशक मितीपासनू िंजचत राजहलेल्ह्या घरेल ु कामगार मजहलांना आजथशक मित 

िणे्याबाबत तसेच शासनाने कोणती कायशिाही केली आह ेिा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्ह्यास, जिलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

डॉ. सरेुश खाडे : (१) होय, ह ेखरे आह.े 

(२), (३),  ि (४) संत िनाबाई सामाजिक सरुक्षा ि कल्ह्याण योिनेबाबत मंत्रीमंडळ प्रस्तािािर कायशिाही सरुु आह.े 

     महाराष्ट्र राज्य घरेल ूकामगार कल्ह्याण मंडळाकडे सजक्रय ि जििीत नोंिणी असलेल्ह्या ६०,९२३ इतक्या पात्र घरेल ू

कामगारांना प्रत्येकी रु. १५००/- इतके अथशसहाय य डी.बी.टी. द्वारे त्यांच्या खात्यात िाटप करण्यात आले आह.े 

(५) प्रश्न उद्भित नाही. 

 

----------------- 
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राज्यािील मांिुर रामा िेअर सेंटरच्या उभारणीबाबि 
  

(३२) *  ४४६१२   अॅड.आवशष शेलार (िाांदे्र पविम), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.प्रशाांि ठािूर 

(पनिेल), िॅप्टन आर. सेल्ह्िन (सायन-िोळीिाडा), श्रीमिी मवनषा चौधरी (दवहसर), श्री.सनुील राणे 

(बोरीिली), श्री.बबनराि वशांदे (माढा), श्री.वदपि चव्हाण (फलटण), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पूिा), 

अॅड.अशोि पिार (वशरुर), श्री.मांगेश चव्हाण (चाळीसगाि), श्री.सवचन िल्ह्याणशेट्टी (अक्िलिोट), 

श्री.सवुनल िाांबळे (पुणे िॅन्टोन् मेंट), श्री.मोहनराि हांबडे (नाांदेड दविण), श्री.अवमि साटम (अांधेरी पविम), 

श्री.चेिन िुपे (हडपसर), श्री.राणािगिीिवसांह पाटील (िुळिापूर), श्री.लक्ष्मण िगिाप (वचांचिड), श्री.गोिधान 

माांगीलाल शमाा (ऊफा ) लालािी (अिोला पविम), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा) :   सन्माननीय 

सािािवनि आरोग् य ि िुटुांब िल्ह् याण मांरी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील महामागाशिर होणारे अपघातांचे िाढते प्रमाण लक्षात घेता अपघातग्रस्तांसाठी गोल्ह्डन अिरमध्ये िैद्यकीय 

मित उपलब्ध होणेसाठी सन २०१३ मध्ये १०८ रामा केअर सेंटर उर्ारणीचा बहृत आराखडा शासनाने तयार केला आह,े 

ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, सद्य:जस्थतीत या १०८  रामा केअर सेंटरपैकी केिळ ६३ सेंटर कायशरत असनू उिशरीत ४५ सेंटरपैकी १५  

सेंटरचे बांधकाम अपणूश तर ३० सेंटरचे आराखडेच तयार करण्यात आले नसल्ह्याने सिर ४५ सेंटर  ही मागील ९ 

िषाशपासनू कायाशजन्ित झाली नसल्ह्याचे जिनांक १८ एजप्रल, २०२२ रोिी िा त्यासमुारास जनिशशनास आले आह,े ह ेही खरे 

आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, यातील काही सेंटरसाठी िागा उपलब्ध नसनू काही सेंटर बंि असल्ह्याचेही जनिशशनास आले, ह ेही खरे 

आह ेकाय, 

(४) तसेच, प्रत्येक रामा केअर सेंटरमध्ये  िोन अस्थीव्यंगोपचार तज्ज्ञ, िोन बजधरीकरण तज्ज्ञ यासह ३३ पिांना मान्यता 

िणे्याबाबत प्रस्ताि शासनाकडे  सािर करण्यात आला असल्ह्याचे िजेखल  जनिशशनास आले आह,ेह ेही खरे आह ेकाय, 

(५) असल्ह्यास, या प्रकरणी चौकशी करुन शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(६) नसल्ह्यास, जिलंबाची कारणे काय आहते ? 
  

डॉ. िानािी सािांि : (१) होय, अशंत: खरे आह.े 

सािशिजनक आरोगय जिर्ागाने सन १९९७ ते आिपयिंत १०८ रामा केअर सेंटर मंिरू केले आह.े सन २०१३ च्या बहृत 

आराखड्यानसुार ४२ नजिन रामा केअर सेंटसशना मंिरूी िणे्यात आली आह े 

(२) होय, ह ेखरे आह.े 

(३) (४), (५) ि (६) होय, ह ेखरे आह.े 

     कें द्र शासनाच्या मागशिशशक सचूनांनसुार रामा केअर सेंटरबाबत शासनास जशफारस करण्यासाठी गठीत तांजत्रक 

सजमतीचा अहिाल/जशफारशी सािशिजनक आरोगय जिर्ाग शासन जनणशय जिनांक १८ सप्टेंबर, २०२० जस्िकारण्यात 

आल्ह्या आहते. त्याअनषुगंाने रामा केअर यजुनटचे िगीकरण केले असनु रामा केअर ची ििाशिाढ करण्यास मित होणार 

आह.े त्याअनषुगंाने आयकु्तालयाने जिनांक २९.१२.२०२१  रोिी सिर जशफारशी जिचारात घेऊन अजस्तत्िात असलेल्ह्या 

रामा केअर यजूनट संबजधत सधुारीत आकृतीबंध शासनास सािर केला आह.े याबाबत शासन स्तरािर कायशिाही सरुू 

आह.े परंत ूसिर प्रस्तािात काही त्रटुी असल्ह्याने त्याबाबत आयकु्तालयाकडून माजहती मागजिण्यात आली आह.े  

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

बीड, विल्ह्हा पररषदेिील आरोग्य विभागाि झालेला गैरव्यिहार 
  

(३३) *  ४४६४९   श्री.अवमि साटम (अांधेरी पविम), श्री.सभुाष देशमुख (सोलापूर दविण), श्री.वनिेश राणे 

(िणििली), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्रीमिी मवनषा चौधरी (दवहसर), 

श्री.सांिोष दानिे (भोिरदन), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.सरेुश (रािूमामा) भोळे (िळगाि शहर), श्रीमिी 

माधुरी वमसाळ (पिािी) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांरी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बीड जिल्ह्हा पररषिअेतंगशत आरोगय जिर्ागाने सन २००४ मध्ये अनकंुपातत्िािर र्रती झालले्ह्या जशपायांना आरोगय 
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सेिकांचे िेतन िणे्याचा जनणशय घेतला असनू त्यातील १८ लोकांना द्याियाच्या रकमेच्या प्रिानामध्ये आजथशक गैरव्यिहार 

झाल्ह्याचे माह ेएजप्रल,२०२२ मध्ये िा त्यािरम्यान जनिशशनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, कागिपत्रांची कोणतीही पडताळणी न करता सिरहू प्रस्ताि सामान्य प्रशासन जिर्ागाकडे पाठजिण्यात 

आला, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीच्या अनुषगंाने िोषी अजधकारी/कमशचाऱयांिर 

कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्ह्यास, जिलंबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री. वगरीष महािन : (१) ह ेखरे नाही. 

      अनकंुपा तत्िांतगशत गट-क ची शैक्षजणक अहशता धारण केलेल्ह्या १८ उमेििारांना पि उपलब्धते अर्ािी  तात्परुत्या 

स्िरुपात गट-ड पिािर जनयकु्त्या जिल्ह्या होत्या. िसिसी गट-क ची पि े ररक्त होतील तसे सेिाज्येष्ठतेनसुार सिर 

कमशचाऱयांचे गट-क पिािर समायोिन केले आह.े सिर कमशचाऱयांना  गट-क पिी समायोिन झाल्ह्याच्या जिनांकापासनू  

िेतन जनजिती करुन फरक िणे्याऐििी गट-ड च्या पिी जनयकु्ती झाली त्या जिनांकापासनू  िणेबेाबत चकुीने आिशेात नमिू 

झाले होते. सिर बाब जनिशशनास येताच सिर आिशे रद्द केले आहते. यामध्ये गैरव्यिहार झालेला नाही. 

(२) ह ेखरे नाही. 

(३) ि (४) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

राज्यािील अांगणिाडी सेवििाांचे थिीि िेिन अदा िरण्याबाबि 
 

 (३४) *  ४४६५८   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.सांिय पोिनीस (िवलना), श्री.िालीदास िोळांबिर 

(िडाळा), श्री.प्रिाश फािपेिर (चेंबूर), श्री.रमेश िोरगाांििर (भाांडूप पविम), श्री.प्रिाश सिेु (मागाठाणे), 

श्री.सांिय गायििाड (बुलढाणा), श्री.सवचन िल्ह्याणशेट्टी (अक्िलिोट), श्री.वदलीप लाांडे (चाांवदिली), 

श्री.विश्वनाथ भोईर (िल्ह्याण पविम), श्री.उदयवसांग रािपुि (िन्नड), श्री.प्रिाप सरनाईि (ओिळा मावििडा), 

श्री.सनुील राणे (बोरीिली), अॅड.आवशष शेलार (िाांदे्र पविम), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.प्रशाांि 

ठािूर (पनिेल), िॅप्टन आर. सेल्ह्िन (सायन-िोळीिाडा), श्रीमिी मवनषा चौधरी (दवहसर), श्री.पराग शाह 

(घाटिोपर पिूा), श्री.रािन साळिी (रािापरू), श्री.समीर िुणािार (वहांगणघाट), श्री.महेश बालदी (उरण), 

श्री.अवमि साटम (अांधेरी पविम), श्री.विनोद वनिोले (डहाणू), श्री.वहिेंद्र ठािूर (िसई), श्री.वििीि ठािूर 

(नालासोपारा), श्री.रािेश रघुनाथ पाटील (बोईसर), श्री.मुफिी मोहम्मद इस्माईल अब्दुल खावलि (मालेगाांि 

मध्य), श्री.प्रमोद (रािू) रिन पाटील (िल्ह्याण ग्रामीण), श्री.मनोहर चांवद्रिापूरे (अिुानी-मोरगाांि), श्री.रािेंद्र 

पाटणी (िारांिा), श्री.राम िदम (घाटिोपर पविम), श्री.अवभमन्यु पिार (औसा), श्रीमिी सीमा महेश वहरे 

(सीमािाई) (नावशि पविम), श्री.सभुाष देशमुख (सोलापूर दविण), डॉ.सांदीप धुिे (अणी), अॅड.राहूल िुल 

(दौंड), श्री.रवि राणा (बडनेरा) :   सन्माननीय मवहला ि बालवििास मांरी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

  

(१) राज्यातील अगंणिाडी सेजिकांचे िेतन माह ेफेब्रिुारी, २०२२ पासनू  प्रलंजबत असल्ह्याचे माह ेमे, २०२२ मध्ये िा 

त्यािरम्यान जनिशशनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, ज्या अगंणिाडी सेजिकांचे बॅक ऑफ महाराष्ट्र मध्ये खाते आह ेत्यांचे मानधन िमा होऊन पनु्हा ििा 

झाला असल्ह्याचे िखेील जनिशशनास आले, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, अगंणिाडी सेजिकांचे थकीत िेतन, िाढीि मानधन तसेच र्जिष्ट्यात जनयजमतपण ेिेतन अिा करण्याबाबत 

शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्ह्यास, जिलंबाची कारणे काय आहते ? 
 

श्री. मांगलप्रभाि लोढा : (१) ह ेखरे नाही, 

राज्यातील अगंणिाडी सेजिका, मितनीस ि जमनी अगंणिाडी सेजिका यांचे माह े िलुै २०२२ पयिंतचे मानधन कें द्र 

शासनाच्या PFMS प्रणाली व्िारे अिा करण्यात आले आह.े 
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(२)  ह ेअशंत:खरे आह,े 

बँक ऑफ महाराष्ट्र मध्ये खाते असणा-या काही अगंणिाडी सेजिका / मितनीस यांच्या आधार क्रमांक ि बँक खाते 

यामधील तांजत्रक अडचणींमळेु त्यांना चकुीची मानधन रक्कम म्हणिेच कमी अथिा िास्तीची रक्कम िगश झाली होती. 

       याबाबत बँक ऑफ महाराष्ट्राचे पणु ेयेथील डाटाबेस सेंटरमधनू माह ेएजप्रल, २०२२ मध्य ेचकुीची मानधन रक्कम 

िगश झालेल्ह्या सेजिका / मितनीस यांच्या बँक खात्यांिर होल्ह्ड लािण्यात आला होता. तद्नतंर माह ेनोंव्हेंबर २०२१ ते 

फेब्रिुारी २०२२ या कालािधीतील संबंजधत सेजिका/मितनीस यांना िगश झालेले मानधन रक्कम बँककडून डेजबट करुन 

घेण्यात आले ि पनु्हा त् यांची िये मानधन रक्कम पनु्हा त्यांचे खात्यांिर के्रजडट िणे्यात आले. सिर प्रजक्रया चाल ूअसेपयिंत 

संबंजधत सेजिका/मितनीस यांच्या बँक  खात्यांिर होल्ह्ड लािण्यात आले होते. यासिश प्रजक्रयेमध्य ेसेजिका/मितनीस यांना 

कोणताही आजथशक व्यिहार न करता आल्ह्याने त्यांची गरैसोय झाल्ह्याचे जनिशशनास येते. याबाबत बँक ऑफ 

महाराष्ट्रामध्ये असणा-या अगंणिाडी कमशचा-यांच्या खात्यािरील होल्ह्ड काढण्याबाबत बॅकेंस सुजचत करण्यात आले आह.े 

(३) ि (४) सद्यजस्थतीत माह ेिुलै २०२२ पयिंतचे मानधन अिा करण्यात आले आह.े 

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

िोरोना िाळाि िायारि असलेल्ह्या आशा सेवििाांचे प्रलांवबि मानधन अदा िरण्याबाबि 
  

(३५) *  ४४६१४   अॅड.आवशष शेलार (िाांदे्र पविम), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.प्रशाांि ठािूर 

(पनिेल), िॅप्टन आर. सेल्ह्िन (सायन-िोळीिाडा), श्रीमिी मवनषा चौधरी (दवहसर), श्री.रािेंद्र पाटणी 

(िारांिा), श्री.राम िदम (घाटिोपर पविम), श्री.अवभमन्यु पिार (औसा), श्रीमिी सीमा महेश वहरे (सीमािाई) 

(नावशि पविम), श्री.अवमि साटम (अांधेरी पविम), श्री.सभुाष देशमुख (सोलापूर दविण), डॉ.सांदीप धुिे 

(अणी), अॅड.राहूल िुल (दौंड), श्री.रवि राणा (बडनेरा), श्री.सांिोष बाांगर (िळमनुरी), श्री.सांिय साििारे 

(भुसािळ), श्री.मांगेश चव्हाण (चाळीसगाि), श्री.राणािगिीिवसांह पाटील (िुळिापूर), श्री.सवचन 

िल्ह्याणशेट्टी (अक्िलिोट), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पिूा), श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पूिा), श्री.सवुनल 

िाांबळे (पुणे िॅन्टोन् मेंट), श्री.अिुल भािखळिर (िाांवदिली पूिा), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा) :    

सन्माननीय सािािवनि आरोग् य ि िुटुांब िल्ह् याण मांरी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोरोना संसगाशच्या काळात िोखमीचे काम करण्यासाठी आशा सेजिकांना सन २०२१ पासनू  माचश, २०२२ पयिंत 

३००० रुपये प्रती मजहना िाढीि मानधन त्याचप्रमाण े५०० रुपये प्रोत्साहन र्त्ता िणे्याचे िाजहर केले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, कोजिड काळात जनधी ि िेळेअर्ािी काही जिल्ह्यांमध्ये आशासेजिका ि गटप्रितशक यांना प्रजशक्षण न 

ितेाच थेट कामािर रुि ू होण्याचे आिशे आरोगय जिर्ागाने जिले होते तथाजप त्यांना मोबिला अिा करतेिेळी जकमान 

प्रजशक्षण अजनिायश केल्ह्यामळेु त्यांना कोणत्याच प्रकारचे मानधन ितेा येणार नसल्ह्याचे पररपत्रक आरोगय जिर्ागाने िारी 

केले, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, आरोगय जिर्ागाने जनगशजमत केलेले सिर पररपत्रक रद्द करुन कोरोना काळात काम केलेल्ह्या आशासेजिका 

ि गटप्रितशक यांचे प्रलंजबत मानधन अिा करुन त्यांना शैक्षजणक गणुित्तेच्या आधारे शासकीय सेिेत कायमस्िरूपी 

सामािनू घेण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आह,े  

(४) नसल्ह्यास,जिलंबाची कारण ेकाय आहते ? 

  

डॉ. िानािी सािांि : (१) ह ेखरे आह.े 

(२) ह ेखरे नाही. 

 (३) ि (४) प्रश्न उद्भित नाही 

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

राज्यािील शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालयाशी सांलग् न रुग्णालयाांमध्ये औषधाांचा पूरिठा िरण्याबाबि 
  

(३६) *  ४४७६४   श्री.अवमि साटम (अांधेरी पविम), श्री.सभुाष देशमुख (सोलापूर दविण), श्री.वनिेश राणे 

(िणििली), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्रीमिी मवनषा चौधरी (दवहसर), 

श्रीमिी यावमनी यशिांि िाधि (भायखळा), श्री.अबू आिमी (मानखूदा वशिािीनगर), श्री.सांिोष दानिे 
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(भोिरदन), डॉ. विनय विलासराि िोरे (साििर) (शाहूिाडी), श्री.ियिुमार रािल (वशांदखेडा), श्री.पराग 

शाह (घाटिोपर पूिा), िॅप्टन आर. सेल्ह्िन (सायन-िोळीिाडा), अॅड.आवशष शेलार (िाांदे्र पविम), श्रीमिी 

माधुरी वमसाळ (पिािी), श्री.वसध्दाथा वशरोळे (वशिािीनगर), श्री.वमहीर िोटेचा (मुलुांड), श्री.सरेुश (रािूमामा) 

भोळे (िळगाि शहर), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.अवभमन्यु पिार (औसा) : सन्माननीय िैद्यिीय वशिण 

मांरी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शासकीय िैद्यकीय महाजिद्यालयाशी संलगन रुगणालयांमध्ये िनैंजिन िापराची औषधे, इिेंक्शने, 

प्रजतिैजिके तसेच जिजिध िैद्यकीय साजहत्यांचा तटुिडा जनमाशण झाल्ह्याची बाब माह ेएजप्रल, २०२२ मध्ये िा त्यािरम्यान 

जनिशशनास आली, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, शासकीय रुगणालयांना आिश्यक साठा परुजिण्यात हाफकीन बायो-फामाश कॉपोरेशन या संस्थेला अपयश 

आल्ह्याने या संस्थेच्याितीने कें द्रीय पद्धतीने आिश्यक औषधांची खरेिी करण्यात यिेनूही शासकीय रुगणालयांना परेुशा 

प्रमाणात औषध साठा उपलब्ध होत नसल्ह्याचे जनिशशनास आले, ह ेही खरे काय, 

(३) तसेच,  शासनाकडून ियेके थकीत असल्ह्याने औषध परुिठािारांनी औषध परुिठा थांबजिल्ह्यामळेु रुगणांिर आजथशक 

र्ार तसेच त्यांची गैरसोय होत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४)  तसेच, मुंबईतील सर िे.िे. रुगणालयात औषध तटुिडयासंिर्ाशत चौकशीसाठी िोन सिस्यांची सजमती माह ेमाचश-

एजप्रल, २०२२ मध्य े जनयकु्त केली असनू सिर 

सजमतीने अहिाल सािर केला आह ेकाय, 

(५)  असल्ह्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, त्यानसुार औषधे ि िैद्यजकय साजहत्यांचा परुिठा तसेच 

संबंजधतांिर कारिाई करण्यासंिर्ाशत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(६) नसल्ह्यास, जिलंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री. वगरीष महािन : (१) होय. 

(२) सािशिजनक आरोगय जिर्ागाच्या जिनांक २६.०७.२०१७ रोिीच्या शासन जनणशयातील तरतिूीनसुार जिर्ागाच्या 

अजधनस्त शासकीय िैद्यकीय महाजिद्यालय ि रुगणालयांना आिश्यक असणारी औषधे ि अन्य तद्नषुजंगक बाबींची खरेिी 

हाफजकन महामंडळामाफश त करण्यात येते. संस्थास्तरािर जित्तीय मयाशिचे्या अजधन राहून स्थाजनक स्तरािर िर पत्रकाच्या 

आधारे तसेच आिश्यकतेनसुार रुगणसेिा अबाजधत ठेिण्यासाठी िीिरक्षक औषधांची खरेिी स्िीय प्रपंिी खाते, महात्मा 

फुले िन आरोगय योिना इ. योिनांमधनू प्राप्त होणा-या जनधीतून खरेिी करण्यात येऊन रुगणांना उपलब्ध करून िणे्यात 

येते. 

(३) नाही. 

(४) होय. 

(५) नाही. 

(६) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

विधान भिन :   रािेन्द्र भागिि 

मुांबई.   प्रधान सवचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा 
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