
महाराष्ट्र विधानपररषद 

दुसरे अवधिेशन, २०२२ 
--------------------------------------------- 

ताराांवित प्रश्नोत्तराांची यादी 

  

सोमिार, वदनाांि २२ ऑगस्ट, २०२२ / श्रािण ३१, १९४४ (शिे) 

  
  

(१) मुख्यमांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) उप मुख्यमांत्री 

(३) साांस्िृवति िाये मांत्री 

(४) ग्रामवििास, िैद्यिीय वशक्षण मांत्री 

(५) िामगार मांत्री 

(६) सािवजवनि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री 

(७) राज्य उत्पादन शुल्ि मांत्री 

(८) िौशल्य, रोजगार, उद्योजिता ि नाविन्यता, मवहला ि 

बालवििास मांत्री 

 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ६६ 
------------------------------------------ 

  

शासनािडे नोंदणी िेलेल्या बेरोजगाराांना रोजगार वमळण्याबाबत 
  

(१) * १४५७१ श्री.अवभवजत िांजारी : सन्माननीय िौशल्य, रोजगार, उद्योजिता ि नाविन्यता मांत्री 

पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) दहापके्षा अधिक कममचारी काम करीत असलेल्या खाजगी आस्थापनाांनी राज्याच्या कौशल्य धिकास 

धिभागाच्या पोर्मलिर नोंदणी करणे बांिनकारक असतानाही अनके आस्थापना खाजगी एजन्सीकडून 

मनषु्यबळ मागधित असल्यान े शासनाकडे नोंदणी केलेल्या बेरोजगाराांना सांिी धमळत नसल्याच े माह े मे, 

२०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान धनदशमनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सिेायोजन कायामलये ररक्त पद ेअधिसधूचत करण्याची सक्ती करणारा कायदा, १९५९ लाग ू

करण्यात आला असनू त्यानसुार सिम आस्थापनाांना नोंदणी बांिनकारक असनू त्यासाठी त्याांना िेळोिेळी 

पत्रही धदले जात आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय आढळून आले ि 

त्यानषुांगान ेशासनाकडे नोंदणी केलेल्या बेरोजगाराांना रोजगार धमळण्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा 

करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 
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श्री.मांगलप्रभात लोढा : (१) ि (२) नाही. 

 तथाधप, सदर कायद्यातील तरतदूीनसुार धनयोक्त्याांना नोंदणी करण्याबाबत िेळोिेळी सचुना दणे्यात 

येतात. 

(३) प्रश्न उद ्भित नाही. 

(४) प्रश्न उद ्भित नाही. 
----------------- 

  

सरळसेिा भरती आस्थापना मांडळ आवण स्थावनि वनिड मांडळ या माध्यमातून निीन 

शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालयातील पदे भरण्याबाबत 
 

  

(२) * १४४७० श्री.रमेश िराड, श्री.नागोराि गाणार, श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे, श्री.विजय ऊर्व  भाई 

वगरिर, अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.प्रविण दरेिर, 

डॉ.पररणय रु्िे, श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय िैद्यिीय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 

(१) राज्यात िैद्यकीय धशक्षण ि सांशोिन धिभागाकडून निीन महाधिद्यालय सरुू केली असनू या धठकाणी 

पणूमिेळ डॉक्र्राांची पद ेभरली जात नसल्यान े िैद्यकीय धशक्षकाांकडून नाराजी व्यक्त होत असल्याची बाब 

माह ेएधप्रल, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान धनदशमनास आली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, एमसीआय आधण एनएमसीच्या धनरीक्षणासाठी औरांगाबाद येथील शासकीय िदै्यकीय 

महाधिद्यालय ि रुग्णालयातील (घार्ी) डॉक्र्राांची प्रधतधनयकु्तीन ेधनयकु्ती केली जात आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदर डॉक्र्राांची इतरत्र प्रधतधनयकु्तीन े धनयकु्ती केल्यान े औरांगाबाद येथील घार्ी 

रुग्णालयातील रुग्णाांना उपचार धमळत नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े सिम निीन महाधिद्यालयाांमध्ये प्रधतधनयकु्तीिर डॉक्र्र न दतेा 

सरळसिेा भरती आस्थापना मांडळ (डीिीसी) आधण स्थाधनक धनिड मांडळ (डीएसबी) या माध्यमातनू नव्या 

शासकीय िैद्यकीय महाधिद्यालयात पद ेभरण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय ? 

 

श्री.वगरीश महाजन : (१) ह ेखरे नाही.  

(२) होय. 

(३) ह ेखरे नाही. 

(४) नधिन शासकीय िैद्यकीय महाधिद्यालयातील पद े सरळसिेेने महाराष्र लोकसिेा आयोगामार्म त 

भरणेबाबात शासन धनणमय धदनाांक ०९/०८/२०२१ अन्िये िोरण धिधहत करण्यात आले आह.े त्यानसुार 

प्राध्यापक-२२, सहयोगी प्राध्यापक-५६ ि सहायक प्राध्यापक-७२ इतक्या पदाांकरीता आयोगामार्म त भरती 

प्रधकया सरुू केली आह.े त्यापकैी आयोगान ेप्राध्यापक-६, सहयोगी प्राध्यापक-२२ ि सहायक प्राध्यापक-

१६ उमदेिाराांची धशर्ारस केली आह.े उिमररत पदाांबाबत आयोगाच्या स्तरािर कायमिाही सरुू आह.े 

प्रसांगत: महाराष्र लोकसिेा आयोगामार्म त सरळसिेेन ेउमदेिार उपलब्ि होईपयंत पदोन्नतीन ेप्राध्यापक-२ 

ि सहयोगी प्राध्यापक-७ याांची नधिन महाधिद्यालयात पदस्थापना दणे्यात आली आह.े 

(५) प्रश्न उद ्भित नाही. 
----------------- 
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महाराष्ट्र इमारत ि इतर बाांधिाम िामगार िल्याणिारी मांडळािडून बाांधिाम मजूराांना 

सुरक्षा सांच ि अत्यािश्यि सांच िाटप िरण्याबाबत 

 
  

(३) * १३६४४ श्री.प्रसाद लाड, श्री.अांबादास दानिे : वदनाांि २३ वडसेंबर, २०२१ रोजी 

सभागृहाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांवित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ९ मधील प्रश्न 

क्रमाांि ८७७६ ला वदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय िामगार मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 

(१) कोरोना कालाििीमध्य ेमागील दोन िषामत अनके बाांिकाम कामगार, िीर्भट्टी मजरु तसचे रोजगार 

हमी योजनेंतगमत काम करणाऱ्या कामगाराांना ९० धदिसाची कामाची अर् असनू कामगाराांच्या कामाच े९० 

धदिस अपणूम असल्यान े मोठ्या प्रमाणात मजरु कामगाराांच े महाराष्र इमारत ि इतर बाांिकाम कामगार 

कल्याणकारी मांडळाांतगमत नोंदणी तसचे नतुनीकरणाच ेकाम पणूम झाले नसल्यान ेराज्यातील मजरु ह ेकामगार 

सरुक्षा सांच ि अत्यािश्यक सांचाच्या लाभापासनू िांधचत आहते, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, महाराष्र इमारत ि इतर बाांिकाम कल्याणकारी मांडळान े धदनाांक २५ रे्ब्रिुारी, २०२२ 

रोजीच्या पत्राद्वारे धदनाांक ३१ माचम, २०२२ पयंत नोंदणी झालेल्या बाांिकाम कामगाराांना सरुक्षा सांच ि 

अत्यािश्यक सांच धितरणास राज्यातील अप्पर कामगार आयकु्त, कामगार उप आयकु्त तसचे सरकारी 

कामगार अधिकाऱ्याांना मान्यता प्रदान केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) तसचे, औरांगाबाद यथेील बाांिकाम मजरूाांसाठी शासनाच्याितीन े दणे्यात येणाऱ् या सफे्र्ी धकर् 

साधहत्याचा माह े एधप्रल, २०२२ रोजी पासनू तरु्िडा धनमामण झाला असल्याच े धनदशमनास आले असनू 

कामगाराांच्या सरुधक्षततेच्यादृष्टीन ेआिश्यक असलेले सरुक्षा सांच (सफे्र्ी धकर्) साधहत्याचा तरु्िडा धनमामण 

होण्याची कारणे काय आहते, 

(४) असल्यास, राज्यभरातील गरीब मजरु कामगाराांना महाराष्र इमारत ि इतर बाांिकाम कामगार 

कल्याणकारी मांडळाकडून सरुक्षा सांच ि अत्यािश्यक सांच िार्पाची कायम स्िरूपी कायमिाही 

ठेिण्याबाबत “समथमन” सांस्थेन े धदनाांक २८ एधप्रल, २०२२ रोजी िा त्यासमुारास मा.कामगार मांत्री याांना 

पत्राद्वारे कळधिल्याच ेधनदशमनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करून राज्यातील एकही गरीब मजरु सरुक्षा सांच ि 

अत्यािश्यक सांच योजनाांपासनू िांधचत राहू नये तसचे, औरांगाबाद येथील बाांिकाम मजरूाांसाठी सरुक्षा सांच 

साधहत्य उपलब्ि करुन दणे्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(६) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.सरेुश (भाऊ) खाडे : (१) इमारत ि इतर बाांिकाम कामगार (रोजगार ि सिेाशती) अधिधनयम, १९९६ 

च्या कलम १२ अन्िये बाांिकाम कामगारान ेमांडळामध्य ेनोंदणीकरीता मागील िषमभरात धकमान ९० धदिस 

बाांिकामािर काम करणे अधनिायम आह.े तसचे अधिधनयमाच्या कलम ११ अन्िये मांडळाांतगमत नोंदीत 

बाांिकाम कामगार मांडळाच्या योजनचे्या लाभास पात्र आहते. त्यानसुार नोंदीत बाांिकाम कामगाराांनाच 

सरुक्षा सांच ि अत्यािश्यक सांच धितरीत करण्यात येत आहते. 

(२) होय, ह ेखरे आह.े 

(३) प्रश्न उद ्भित नाही. 
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(४) होय, ह ेखरे आह.े 

(५) धदनाांक ३१/०३/२०२२ पयंत नोंदणीकृत झालेल्या तसचे नतुनीकरण झालेल ेपरांत ुलाभ न धमळालेल्या 

बाांिकाम कामगाराांना सरुक्षा सांच ि अत्यािश्यक सांच िार्प करण्याबाबत शासन पत्र धदनाांक ०९/१२/२०२१ 

ि धदनाांक १५/१२/२०२१ अन्िये मान्यता धदलेली आह.े शासनाच्या धदनाांक २३/०६/२०२२ रोजीच्या 

पत्रान्िये धदनाांक ३१/०३/२०२२ पयंत ि त्यानांतर नोंदीत होणाऱ्या बाांिकाम कामगाराांना ५,८३,६६८ इतक्या 

सांच िार्पाच्या मयामदपेयतं सांच िार्प करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आह.े 

(६) प्रश्न उद ्भित नाही. 
----------------- 

  

बुलढाणा वजल्हा पररषदेमधील िें द्र प्रमुखाांच्या पदोन्नती ि िेतन वनवितीची  

प्रिरणे मांजूर िरण्याबाबत 
 

  

(४) * १३९९१ डॉ.रणवजत पाटील : वदनाांि २१ माचव, २०२२ रोजी सभागृहाच्या पटलािर 

ठेिण्यात आलेल्या अताराांवित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि १६ मधील प्रश्न क्रमाांि ५१५५ ला 

वदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) धजल्हा पररषदमेिील कें द्रप्रमखु ह ेपद प्राथधमक धशक्षण धिभागातील पदोन्नतीच,े अधिक कतमव्याच ेि 

जबाबदारीच ेअसल्यान ेदहा ते बारा शाळाांच्या कायमक्षेत्रामध्ये पयमिेक्षण करणारे महत्िाच ेपद आह,े ह ेखरे 

आह ेकाय, 

(२) असल्यास, बलुढाणा धजल्हा पररषद प्रशासनान ेपाठधिलेल्या पत्रािर अद्यापपयतं कोणतीही कायमिाही 

न झाल्यान ेबलुढाणा धजल्हा पररषदमिील कायमरत ि सिेाधनितृ्त कें द्र प्रमखुाांची धिधिि प्रकरणे नामांजरू होत 

आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, तसचे सदर पत्रािर कायमिाही न करण्याची कारणे काय आहते, 

(३) असल्यास, कें द्रप्रमखु ह े पदोन्नतीच े पद अधिक कतमव्य ि जबाबदारीच े असल्यान े पदोन्नतीची 

िेतनिाढ महाराष्र नागरी सिेा (िेतन) धनयम, १९८१ च्या धनयम क्रमाांक ११(१)(अ) नसुार दिेनू धनधित 

करािी धकां िा कस े याबाबत मखु्य कायमकारी अधिकारी, धजल्हा पररषद, बलुढाणा याांनी त्याांच्या धदनाांक   

२१ जनू, २०१८ रोजीच्या पत्रान्िये सादर केलेल्या प्रस्तािािर काय कायमिाही करण्यात येत आह,े 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय आढळून आले ि 

त्यानषुांगान ेधजल्यातील कायमरत ि सिेाधनितृ्त कें द्र प्रमखुाांना न्याय दणे्याबाबत कोणती कायमिाही केली ि 

करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, धिलाांबाची कारणे काय आहते ? 
 
  

श्री.वगरीश महाजन : (१), (२) ि (३) कें द्र प्रमखु या पदाची धनधममती, या पदाची कतमव्य ि जबाबदाऱ्या 

तसचे शकै्षधणक अहमता याबाबतचा धनणमय शालेय धशक्षण धिभागाकडुन घेण्यात आलेला आह.े त्यामळेु कें द्र 

प्रमखु पदािरील कममचाऱ्याांच्या पदोन्नती ि िेतन धनधिती बाबत धजल्हा पररषदने े व्यक्त केलेल्या 

िारणेबाबत शालेय धशक्षण ि धित्त धिभागाची मान्यता घेणे आिश्यक आह.े परांत ुनाांदडे धजल्हा पररषदनेे 

याच धिषयाबाबत प्रस्ताि सादर केलेला आह.े त्या प्रकरणी शालेय धशक्षण ि धित्त धिभागाच ेअधभप्राय 

प्राप्त झालेले असनू त्या धिभागान े अधभप्राय धदल्याप्रमाणे सिम धजल्हा पररषदाांकडून माधहती घणे्यात यते 

आह.े धजल्हा पररषदाांकडुन माधहती घेऊन शालेय धशक्षण ि धित्त धिभागाच्या मान्यतने ेधनणमय घेण्यात येईल. 

(४) प्रश्न उद ्भित नाही. 

(५) प्रश्न उद ्भित नाही. 
----------------- 
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डहाणू, विक्रमगड ि तलासरी (वज.पालघर) तालकु्यात िाढणाऱ्या हत्त्तीरोगाचा  

प्रादुभावि रोखण्याबाबत 

 
  

(५) * १४०७५ डॉ.(श्रीमती) मवनषा िायांदे : सन्माननीय सािवजवनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री 

पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) डहाण,ू धिक्रमगड ि तलासरी (धज.पालघर) तालकु्यात माह े ऑक्र्ोबर,२०२१ मध्ये शासनामार्म त 

राबधिण्यात आलेल्या सांक्रमण पडताळणी सिेक्षण मोधहमते माह ेमे,२०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान ६ ते ७ िषे 

ियोगर्ातील लहान मलुाांच्या तपासणीत २९ बालके हत्त्तीरोग सांक्रधमत असल्याच ेआढळून आले, ह ेखरे 

आह ेकाय, 

(२) असल्यास, गत पाच िषामपासनू धिधिि सिेक्षणात या तीन तालकु्यात १४७ व्यक्ती हत्तीरोग सांक्रधमत 

असल्याच ेआढळून आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय आढळून आले ि 

त्यानषुांगान े पालघर धजल्यात िाढत असलेला हत्त्तीरोगाचा प्रादभुामि रोखण्याबाबत कोणती उपाययोजना 

केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ?  
  

श्री.तानाजी सािांत : (१) अांशत: खरे आह.े 

• धदनाांक ४ ते ७ ऑक्र्ोबर, २०२१ या कालाििीमध्ये पालघर धजल्यात सांक्रमण पडताळणी सिेक्षण 

करण्यात आले. ह ेसिेक्षण राज्यामध्ये २०१४ पासनू सरुु असलेल्या िाधषमक धनयधमत कायमक्रमाचा भाग 

आह.े 

•  धजल्यामध्ये सामदुाधयक औषिोपचार मोधहम घेण्यासाठी ि हत्तीरोग सांक्रमणाची नमेकी अिस्था 

समजण्यासाठी ह े सिेक्षण करण्यात येते. या सिेक्षणात पालघर धजल्यातील एकूण ७२६१ मलुाांची 

तपासणी करण्यात आली. त्यापकैी ८० मलुाांमध्ये हत्तीरोग जांत ुआढळुन आले. यातील २२ मलेु डहाण ु

तालकु्यातील ४ मलेु धिक्रमगड तालकु्यातील तर ३ मलेु तलासरी तालकु्यातील आहते. 

• या सिेक्षणात रक्तात मायको रै्लेररया आढळण्याच े प्रमाण १ % पके्षा कमी असल्यास सामदुाईक 

औषिोपचार मोधहम घेण्यात येत नाही. पालघर मध्ये ह े प्रमाण १.१ % असल्यान े सामदुाईक 

औषिोपचाराची मोधहम राबधिण्यात आली. ही र्क्केिारी २०१६ साली १.९१ होती तर २०१८ मध्य े

२.१ % होती. ती घरू्न आता १.१ % झालेली आह.े यािरुन पालघर येथे हत्तीरोग जांत ूसांसगामचा दर 

कमी झाला असल्याच ेधदसनू दतेे. 

• राज्य ह ेहत्तीरोग दरुीकरणामध्ये धनरांतर प्रगती करत आह.े राज्यातील अठरा हत्तीरोग ग्रस्त धजल्याांपकैी 

धसांिदुगुम, अकोला, जळगाि, अमरािती, ििाम, सोलापरू, लातरू आधण उस्मानाबाद या आठ धजल्याांनी 

सांक्रमण पडताळणी सिेक्षणाच े(Transmission Assesment Survey-, ३) तीन रे्ऱ् या पास करून 

दरूीकरण साध्य केले आह.े उिमरीत धजल्यात (चांद्रपरू, गडधचरोली, गोंधदया, भांडारा, नागपरू, नाांदडे, 

यितमाळ, नांदरुबार, ठाणे आधण पालघर) सधु्दा कें द्रशासनाच्या मागदशमक सचुनानसुार हत्तीरोग 

दरुीकरण कायमिाही सरुु आह.े दशेामिील हत्तीरोग समस्याग्रस्त राज्याांमध्ये धबहार, उत्तर प्रदशे, ओररसा, 

तेलांगणा, झारखांड, आांध्रप्रदशे, पधिम बांगाल याांच्यानांतर महाराष्राचा क्रमाांक येतो. महाराष्रामध्य े
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मायक्रोधर्लाररयाच े प्रमाण १९९८ मिील १.७२% पासनू कमी होत २०२१ अखेर ०.०४% पयंत 

खाली आले आह.े तसचे हत्तीरोगाच े प्रमाण १९९८ मिील ०.३४% पासनू उतरून २०२१ अखेर 

०.०१ % पयंत पोहोचले आह.े 

• रक्तामध्ये हत्तीरोगाच ेमायक्रो र्ायलेररया ह ेजांत ुआढळुन येणे आधण प्रत्यक्ष हत्तीपाय रोग होणे या दोन 

िेगिेगळया अिस्था आहते. रक्तामध्ये मायक्रोधर्लाररया धदसनू आल्यानांतर आयव्हरमधेर्न, DEC 

आधण अलबेनडेझोलची मात्रा धदल्यास पायामध्ये धिकृती धनमामण करणारा हत्तीरोग होत नाही. 

(२) ह ेअांशत: खरे आह.े 

हत्तीरोग माधहमअेांतगमत धनयधमत सिेक्षण बेस लाईन डार्ा सिेक्षण पोस्र् एम.डी.ए सिेक्षण ि 

सांक्रमण पडताळणी सिेक्षण कायमक्रम आहते त्यानसुार धनयधमत पथकाव्दारे तपासणी केली जाते ि पालघर 

धजल्याच्या मागील ५ िषामच्या अहिालानसुार एकूण हत्तीरोग रोगजांतनु ेदधूषत रक्त नमनु्याांची सांख्या १४७ 

आह.े गत ५ िषामतील दधूषत आढळूण आलेल्या रक्त नमनु्याची सांख्या िषामनिुषम घर्त असल्याच े धदसनू 

येते. सन २०२१ मध्ये या ३ तालकु्यामध्ये २९ हत्तीरोग रोगजांतनु ेदधूषत रक्त नमनुे आढळले होते. त्यामध्ये 

मोठ्या प्रमाणात घर् होऊन सन २०२२ मध्ये केिळ ४ हत्तीरोग रोगजांतनु े दधूषत रक्त नमनुे आढळलेले 

आहते. रक्तामध्ये हत्तीरोगाच ेमायक्रो र्ायलेररया ह ेजांत ुआढळुन येणे आधण प्रत्यक्ष हत्तीपाय रोग होणे या 

दोन िेगिेगळया अिस्था आहते. 

(३) होय. 

या सिम बालकाांची तपासणी करून त्याांना कें द्र शासनाच्या मागमदशमक सचुनाांनसुार या 

आजारासाठीचा प्रधतबांिात्मक उपचार धदलेला आह.े 

• पालघर धजल्यामध्ये ८ लक्ष ६ हजार पात्र लोकसांख्येपकैी ७ लक्ष ५० हजार लोकाांनी सदर 

प्रधतबांिात्मक गोळयाांच ेसिेन करुन ९३ % कव्हरेज साध्य केले आह.े पालघर धजल्यात २०१९ मध्ये 

हत्तीरोग आधण अांडाक्षय िदृ्धी रुग्णाांची सांख्या ९२२ होती ती २०२० मध्ये घरू्न ८१५ झाली आह.े 

२०२१ मध्ये ६४३ पयंत खाली असनू हत्तीरोगाच ेप्रमाण घर्त चालल्याच ेधदसनू येते.  

• हत्त्तीरोगाच े धनमुमलन करण्याच्या दृष्टीन े राज्य प्रगतीपथािर आह.े यापिूी राज्यातील १८ धजल्ह ेअस े

होते की, ज्याांच्यामध्ये हत्तीरोगाची साथरोग अिस्था होती. परांत ुआता सलग ३ िषांची आकडेिारी 

बघता यापकैी ८ धजल्याांनी TAS-३ (Transmission Assesment Survey-, ३) चाचणी उत्तीणम 

केली आह.े तसचे पालघर बाबत सधु्दा सिम सचूकाांक कमी होताना धदसत आहते. महाराष्र राज्य ह े

दशेामध्ये सामदुाधयक औषिोपचार मोधहम (Mass Drug Administration) मध्ये प्रथम क्रमाांकाच े

तर अांडिधृ्दी शस्त्रधक्रया (Hydrocele operation) मध्ये दसुऱ् या क्रमाांकाच े राज्य आह.े भारत 

सरकारच्या मागमदशमक सचुनाांनसुार याबाबत सिम पािले उचलली जात आहते. 

• पालघर धजल्यात हत्तीरोगाचा प्रादभुामि रोखण्यासाठी खालील उपाययोजना करण्यात येत आहते- 

• सामदुाधयक औषिोपचार मोधहम- सामदुाधयक औषिोपचार मोधहमते सन म े२०२२ मध्ये डहाण ूयेथे 

४४५४३७ लोकाांना (९२.७%), धिक्रमगड येथे १५१९२८ लोकाांना (९७.१९%), तलासरी येथे 

१५२७९० लोकाांना (८९.८१%) लोकाांना हत्तीरोग धिरोिी गोळया खाऊ घालण्यात आल्या. 

• धिकृती व्यिस्थापन - पालघर धजल्यातील हत्तीरोग रुग् णाांना सन २०२० मध्ये ७२७ ि सन २०२१ मध्ये 

६१९ धिकृती व्यिस्थापन (MMDP) कीर्च े िार्प करण्यात आलेले आह.े हत्तीरोग धिकृती 

व्यिस्थापनामध्ये महाराष्र राज्याचा दशेात पधहला क्रमाांक आह.े जांतसूांसगामनांतर समुारे १०-१५ 
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िषामनांतर केिळ १% रुग्णाांमध्ये हत्तीपाय / अांडिधृ्दी धिकधसत होते. एकदा हत्तीपाय धिकधसत 

झाल्यानांतर बरा होऊ शकत नाही परांत ुकाही उपाय केल्यास /काळजी घेतल्यास धिकृती र्ाळता येते. 

हत्तीपाय रुग्णाांना धिकृती व्यिस्थापन धकर्स दणे्यात आले आहते. अांडिधृ्दी शस्त्रधक्रयेनांतर बरा होऊ 

शकतो. 

• अांडिधृ्दी शस्त्रधक्रया - पालघर धजल्यात सन २०२१ मध्ये ७४ ि म े२०२२ अखेर ७४ इतक्या अांडिदृ्धी 

शस्त्रधक्रया करण्यात आल्या आहते. २६१७ अांडिधृ्दी शस्त्रधक्रया करुन महाराष्र राज्यान ेदशेात दसुरा 

क्रमाांक पर्कािला आह.े गेली अनके िष ेअांडिधृ्दीचा राज्यामध्ये एकही निीन रुग्ण सापडलेला नाही. 

आधण सद्य:धस्थतीत जे अांडिधृ्दी रुग्ण आहते त्याांच्या शस्त्रधक्रया पणूम करण्यासाठी कालबध्द 

कायमक्रमाद्वारे कायमिाही केली जात आह.े 

• डास धनयांत्रण - डास धनयांत्रणाकरीता कीर्कशास्त्रीय सिेक्षण करुन आढळून आलेले डास अळी दधूषत 

कां रे्नर ररकाम े करणे अथिा ॲबेर् र्ाकण े तसचे डासोत्पत्ती स्थानाांमध्ये गप्पी मास े सोडण,े कोरडा 

धदिस पाळणे इ. चा िापर करून डासाांपासनू सांरक्षण करणे या बाबत आरोग्य धशक्षण दणे्यात येते. 

महाराष्र राज्यामध्ये कायमस्िरुपी डासोत्पती स्थान ेतसचे गप्पी मास ेपदैास कें द्राांच्या याद्या बनधिण्यात 

आल्या आहते आधण त्याांना धजयो रॅ्धगांग (latitude & longitude co-ordinates) दणे्याच ेकाम सरुु 

आह.े पालघर येथील १८१५ डासोत्पत्ती स्थानाांमध्ये गप्पी मास ेसोडण्यात आलेले आहते, माह ेजलैु 

२०२२ अखेर १.९९ लक्ष घराांमध्ये कीर्ाशास्त्रीय सिेक्षण करुन ९३५९ दधूषत घराांमध्ये डास 

प्रधतबांिात्मक उपाय योजना करुन एकूण १५५०० मच्छर दानींच ेिार्प करण्यात आले आह.े 

• रात्र सिेक्षण ि धनयधमत उपचार - यामध्ये हत्तीरोग ग्रस्त भागातील रक्त नमनु े रात्रीच्या िेळी घेऊन 

तपासण्यात यतेात. पालघर धजल्यामध्ये २०२२ मध्ये १२४२४ रक्त नमनु े तपासणी करण्यात आले 

आहते. मायक्रोरॅ्लेररया रोगजांतनू े दधूषत रक्त नमनू ेआढळून आलेल्या ५ रुग्णाांना हत्तीरोगाचा समळू 

उपचार दणे्यात आला. 

• अळीनाशक र्िारणी- कायमक्षेत्रातील धनिडक हत्तीरोग ग्रस्त भागात क्षेधत्रय कममचाऱ्याांमार्म त डासाांिर 

धनयांत्रण ठेिण्याकरीता अॅबेर्, बीर्ीआय पािडर या रसायनाांचा िापर करून ३१०० डासोत्पती स्थानाांत 

र्िारणी करण्यात आलेली आह.े 

• कीर्कशास्त्रीय सिेक्षण- उपलब्ि धकर्क समाहारकाांच्या मार्म त कायमक्षेत्रातील धनिडक भागातील 

घराांमध्ये डास पकडून त्याांच ेिगीकरण करणे, डास घनता काढण,े डासाांच ेधिच्छेदन करणे ि डासोत्पत्ती 

स्थान े तपासण,े इत्यादी कायमिाही करण्यात येते. माह े जलैु २०२२ अखेर ३२५१ डासाांच े धिच्छेदन 

केले, ते सिम धनजंतकु आढळून आले आहते. 

• जीिशास्त्रीय उपाययोजना - गप्पी मास ेसोडण्या योग्य स्थान ेउदा. धबनिापराच्या धिधहरी, र्ाकी, कारांज,े 

मोठे डबके, तलाि, मोठे नाले इत्यादी धठकाणी गप्पी मासे सोडून डासाांची उत्पत्ती कमी केली जाते. 

पालघर येथे एकूण ३४४ गप्पी मास े पदैास कें द्राांची स्थापना करण्यात आलेली आह े आधण १८१५ 

डासोत्पती स्थानात गप्पी मास ेसोडण्यात आले आहते. 

• आरोग्य धशक्षण- २०२५ अखेर महाराष्रातनू हत्तीरोगाच े दरूीकरण (Elimination) करण्याच े लक्ष 

धनिामररत करण्यात आले आह.े कायमक्षेत्रातील जनतेस धिधिि माध्यमाांद्वारे ि प्रत्यक्ष भेर्ी मध्य े

हत्तीरोगाच े प्रसाराच े कारण, डासोत्पती, औषिोपचार, प्रधतबांिात्मक उपाय इत्यादी बाबत आरोग्य 

धशक्षण आरोग्य कममचारी याांच ेमार्म त धनयधमतपणे धदले जाते. 



8 

 पालघर धजल्हा धहिताप अधिकारी कायामलय ह ेजनू २०१८ मध्ये कायामधन्ित करण्यात आलेले आह े

सदर कायामलय अांतगमत IEC करीता खालील कायमिाही करण्यात आलेली आह.े  

• सन २०१८ मध्ये सामदुाधयक औषिोपचार मोधहमचेी IEC करणेकरीता २८८ बनॅर, १२ हजार 

पमॅ्पलेर् ि ४ हजार फ्लॅश काडमस छापनू िार्प करण्यात आले.  

• सन २०१९ मध्ये सामदुाधयक औषिोपचार मोधहमचेी IEC करणेकरीता ३०० बॅनर, ४ हजार 

पमॅ्पलेर् ि ४ हजार फ्लॅश काडमस छापनू िार्प करण्यात आले. 

• सन २०२२ मध्ये सामदुाधयक औषिोपचार मोधहमचेी IEC करणेकरीता ११ होडीग, १ हजार बॅनर, 

८ हजार पमॅ्पलेर् ि १ हजार २०० फ्लॅश काडमस छापनू िार्प करण्यात आले. 

• सन २०२१ मध्ये सांक्रमण पडताळणी सिेक्षण अांतगमत जनजागतृी करणेकरीता १७ होडीग, ५६४० 

पमॅ्पलेर् ि २८२० धस्र्कसम छापनू िार्प करण्यात आले. 

• या कायामलयाांतगमत धहिताप जनू जागरण मोधहम, शालेय डेंग्य ूजागतृी मोधहम, राष्रीय डेंग्य ूधदन ि 

राष्रीय धहिताप धदन राबधिण्यात येतात. या अांतगमत शाळेत जाऊन शालेय धिद्यार्थयांमध्य े

धकर्कजन्य आजाराधिषयी माधहती दऊेन त्याधिषयी जनजागतृी करण्यात येते. तसचे ग्राम 

स्िच्छता, पोषण ि समपुदशेन सधमतीच्या सभेमध्ये जनजागतृी करण्यात यतेे तसचे ग्रामसभेमध्ये 

दखेील याबाबत आरोग्य कममचारी याांच्यामार्म त समपुदशेन करण्यात येते. 

(४) प्रश्न उद ्भित नाही. 
----------------- 

  

शासिीय औद्योवगि प्रवशक्षण सांस्थेतील िां त्राटी तत्िािर िायवरत वनदेशिाांना  

वनयवमत सेिेत सामािून घेण्याबाबत 

 
  

(६) * १४२१४ श्री.विक्रम िाळे, श्री.सवतश चव्हाण, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.िवपल पाटील, 

श्री.विरण सरनाईि, श्री.विशोर दराडे, डॉ.रणवजत पाटील : सन्माननीय िौशल्य, रोजगार, 

उद्योजिता ि नाविन्यता मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) शासकीय औद्योधगक प्रधशक्षण सांस्थेमध्ये शासनाच्या धदनाांक २३ ऑगस्र्, २०१० रोजीच्या 

आदशेानसुार ३३४ धनदशेकाांना दोन िषामसाठी धनयकु्ती दणे्यात आली असनू, दोन िषामची मदुतिाढ दिेनू 

एकूण चार िषामच्या सिेेनांतर सन २०१४ मध्ये कायममकु्त करण्यात आले असनू, त्याांना मानिन तत्िािर 

कां त्रार्ी पध्दतीन ेसिेेत घेण्यात आल,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, राज्यातील औद्योधगक प्रधशक्षण सांस्थेमध्ये ररक्त असलेल्या पदाांिर सदर ३३४ धनदशेकाांना 

धनयधमत सिेेत सामािनू घेण्याबाबतची धशर्ारस मांधत्रमांडळ उपसधमतीन ेकेली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, मांधत्रमांडळ उपसधमतीन े केलेल्या धशर्ारशीकडे दलुमक्ष करून औद्योधगक प्रधशक्षण 

सांस्थेमिील धनदशेकाांची ररक्त असलेली ७०० पद ेस्पिाम परीक्षेद्वारा भरण्यास शासनान ेमान्यता धदली असनू 

गत अनके िषांपासनू कायमरत असलेल्या अनभुि प्राप्त कां त्रार्ी धनदशेकाांिर अन्याय होत असल्यान े

त्याांच्यात नाराजी धनमामण झाली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन, चौकशीच्या अनषुांगान े ३३४ कां त्रार्ी तत्िािर 

मान्यता धदलेल्या कायमरत धनदशेकाांना धनयधमत सिेेत सामािनू घेऊन नधिन सिेा प्रिेश लाग ूकरण्याबाबत 

ि उिमररत ररक्त पद े भरण्याबाबत सिुाररत आदशे काढून धनदशेकाांना न्याय दणे्याबाबत, तसचे सांभाव्य 
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धशक्षकीय सांिगम पदभरतीपिूी कां त्रार्ी तत्िािर मान्यता धदलेल्या कायमरत धनदशेकाांना धनयधमत िेतनश्रणेीत 

मान्यता दऊेन सातव्या िेतन आयोगाच्या अनषुांगान ेमानिनात िाढ करण्याबाबत कोणती कायमिाही केली 

िा करण्यात येत आह े

(५) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.मांगलप्रभात लोढा : (१) होय, सदर धनयकु्त्या कां त्रार्ी स्िरुपातील आहते. 

(२) होय, त्यानसुार सदरचा प्रस्ताि तत्काधलन मांधत्रमांडळापढेु ठेिण्यात आला होता. 

(३) अशाप्रकारच े धनिेदन े शासनास प्राप्त झाली आहते. त्यानसुार कां त्रार्ी कममचाऱ्याांच्या ियोमयामदा 

धशधथल करण्याचा प्रस्ताि सामान्य प्रशासन धिभागास सादर करण्यात आला असता कां त्रार्ी धनदशेकाांच े

सिेाप्रिेश अधस्तत्िात नसल्यामळेु ियोमयामदा धशधथल करण्याबाबत धनणमय घेणे शक्य नाही, अस ेअधभप्राय 

प्राप्त झालेले आहते. 

(४) सद्या अधस्तत्िात असलेल्या धशल्पधनदशेकाांच्या सिेाप्रिेश धनयमातील तरतदुीनसुार ि ियोमयामदचेी 

पतूमता करीत असलेल्या उमदेिारामिनू धशल्पधनदशेकाांची पद ेभरण्यात यणेार आहते. 

 तथाधप, कायमरत कां त्रार्ी धनदशेकाांच्या मानिनात िाढ करण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या धिचारािीन 

आह.े  

(५) लाग ूनाही. 
----------------- 

  

गांगापूर-िैजापूर (वज.औरांगाबाद) तालुक्यातील नाांदूर-मधमेश्वर पाटबांधारे विभागातील 

अवभयांत्याांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
 

  

(७) * १३८७१ श्री.सवतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अमोल वमटिरी, 

श्री.अब्दुल्लाखान दुरावणी : वदनाांि १५ वडसेंबर, २०२० रोजी सभागृहाच्या पटलािर ठेिण्यात 

आलेल्या अताराांवित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि १४ मधील प्रश्न क्रमाांि ५३१० ला वदलेल्या 

उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय उप मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) गांगापरू-िैजापरू (धज.औरांगाबाद) तालकू्यातील महत्िपणूम असलेला नाांदरु-मिमशे्वर कालिा तसचे 

धितरीका ि भसुांपादनािर रुपये ७०० कोर्ी खचम करण्यात आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर कालव्यासह ६० हजार हके्र्र क्षेत्राच्या धनयोजनासाठी उप अधभयांत्यासह कधनष्ठ 

सांिगामतील अधभयांत्याांसह ८१ पद ेमांजरू असनू १९ पद ेकायमरत असनू ६२ पद ेररक्त आहते, ह ेही खरे आह े

काय, 

(३) असल्यास, नाांदरु-मिमशे्वर कालव्यासह नारांगी सारांगी, बोर दहगेाांि, कोल्ही ि र्ेंभापरुी मध्यम प्रकल्प 

तसचे १२ लघतुलािाांच्या धसांचन व्यिस्थापनचेी कामहेी नाांदरू-मिमशे्वर पार्बांिारे धिभागाकडे असल्यान े

कायमरत कममचाऱ् याांना अधतररक्त काम करािे लागत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, रब्बीच ेदोन ि उन्हाळी एक अस ेतीन आितमन ेकालव्याद्वारे गांगापरू-िैजापरू ि कोपरगाांि 

तालकु्यात सोडण्यात येतात या आितमनाच्या धनयोजनासाठी पार्बांिारे धिभागाकडे अधभयांते नसल्याच े

धनदशमनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 
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(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आह ेकाय, चौकशीच्या अनषुांगान े नाांदरू-मिमशे्वर 

पार्बांिारे धिभागातील अधभयांत्याांची ररक्त पद ेभरण्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(६) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 
  

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

 माचम २०२२ पयंत नाांदरू मिमशे्वर कालिा ि त्यािरील धितरीका ि भसूांपादनािर रुपये ७४४.८० 

कोर्ी खचम झालेला आह.े 

(२) होय, ह ेखरे आह.े 

 नाांदरू-मिमशे्वर कालिा प्रकल्पाच े धसांचन क्षेत्राच्या धनयोजनासाठी ८२ मांजरू पद े असनू 

सद्य:धस्थतीत त्यापकैी १७ पद ेकायमरत असनू ६५ पद ेररक्त आहते. 

(३) होय, ह ेखरे आह.े 

(४) होय, ह ेखरे आह.े 

 नाांदरू मिमशे्वर कालव्याच्या आितमनासाठी १२ धसांचन शाखा असनू त्यािर र्क्त ४ शाखाधिकारी 

कायमरत आहते. 

(५) होय, ह ेखरे आह.े 

 उप अधभयांत्याांच्या सधिस्तर पदस्थापनचे े आदशे सांबांधित मखु्य अधभयांता याांच े स्तरािरून 

काढण्यात येतात. त्यानसुार उप अधभयांता सांिगामत पदोन्नती प्रधक्रयेमिनू अथिा सरळसिेेने धनयकु्त उप 

अधभयांत्याांमिनू ररक्तपदी धनयधमत उप अधभयांता उपलब्ि करुन दणे्याची आिश्यक ती कायमिाही करण्यात 

येईल. स्थापत्य अधभयाांधत्रकी सहायक या सांिगामतनू कधनष्ठ अधभयांता (स्थापत्य) या सांिगामत पदोन्नती 

दणे्याची कायमिाही सद्य:धस्थतीत सरुु असनू त्यानसुार सदर सांिगामतील ररक्त पद ेभरण्यात येतील तसचे “क” 

ि “ड” या सांिगामत ररक्त असलेली पद ेबदलीन ेअथिा प्रधतधनयकु्तीन ेभरण्याबाबत मखु्य अधभयांता लाभक्षेत्र 

धिकास प्राधिकरण जलसांपदा धिभाग याांना सचूना दणे्यात आल्या आहते. 

(६) लाग ूनाही. 
 

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

शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय, नागपूर येथे रोबोवटि सजवरी युवनट  

िायाववन्ित िरण्याबाबत 
 

  

(८) * १३६९२ श्री.प्रिीण दटिे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय रु्िे : 

ताराांवित प्रश्न क्रमाांि १२६१८ ला वदनाांि ४ माचव, २०२२ रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत 

सन्माननीय िैद्यिीय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) शासकीय िदै्यकीय महाधिद्यालय, नागपरू येथे प्रस्ताधित रोबोधर्क सजमरी यधुनर्च्या खरेदीसाठी 

खधनकमम मांडळान े धनिी दऊेनही यधुनर्च्या खरेदी प्रधक्रयेस तीन िष े धिलांब झाला असनू मा.उच्च 

न्यायालयान ेहा प्रकल्प पणूम करािा तसचे त्यासाठी िाढीि खचम दणे्याची सचूना शासनाला केली आह,े ह े

खरे आह ेकाय, 
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(२) असल्यास, शासनाच्या धिधहत धनयमानसुार हार्कीन महामांडळामार्म त चौर्थयाांदा पनुधनमधिदा प्रधक्रया 

राबिनू सहभाग दशमधिलेल्या ि न्यनुतम दर असलेल्या धनधिदाकाराकडून धनधिदा अांधतम करण्याची 

कायमिाही पणूम करण्यात आली आह ेकाय, नसल्यास त्याची सिमसािारण कारणे काय आहते, 

(३) असल्यास, राज्य शासनाच्या अखत्याररत येणारा हा पधहलाच प्रकल्प असल्यान ेयाची प्रधक्रया पणूम 

करािी याकरीता स्थाधनक लोकप्रधतधनिींनी लेखी धनिेदन ेधदली आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय आढळून आले ि 

त्यानषुांगान ेशासकीय िैद्यकीय महाधिद्यालय ि रुग्णालय, नागपरू येथे रोबोधर्क सजमरी प्रणाली कायामधन्ित 

करण्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.वगरीश महाजन : (१) ह ेखरे आह.े 

(२) ह ेखरे आह.े 

(३) ि (४) हार्कीन महामांडळामार्म त रोबोर्ीक सजमरी प्रणाली खरेदीची कायमिाही सरुु आह.े  

(५) प्रश्न उद ्भित नाही. 
 

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

महात्मा रु्ले जनआरोग्य योजनेतील तु्रटी दूर िरुन योजना  

प्रभािीपणे राबविण्याबाबत 
 

  

(९) * १४३३१ श्री.रणवजतवसांह मोवहते-पाटील, श्री.सवुनल वशांदे, श्री.विलास पोतनीस, श्री.विजय 

ऊर्व  भाई वगरिर, अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेश 

िराड : सन्माननीय सािवजवनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील    

काय :- 

(१) महात्मा रु्ले जनआरोग्य योजनेंतगमत सिमसामान्य रुग्णाांना आरोग्य सधुििा धमळाव्यात, याकरीता सदर 

योजनचेी व्याप्ती िाढधिण्यात आली तरी िैद्यकीय सिेाांच्या दरानसूार या सधुििाांमध्ये नतुनीकरण करण्यात 

आले नसल्यान ेया योजनचेा लाभ सिमसामान्याांना दणे्यात खाजगी आधण सािमजधनक रुग्णालयाांना असांख्य 

अडथळे येत असल्याची बाब धदनाांक २४ म,े २०२२ रोजी िा त्यासमुारास धनदशमनास आली आह,े ह ेखरे 

आह ेकाय, 

(२) असल्यास, महात्मा रु्ले जनआरोग्य योजनेंतगमत पात्र नागररकाांना सचुीबध्द रुग्णालयात िैद्यकीय 

उपचारासाठी लाभाथी असलेल्या प्रधत कुरु्ांबास प्रधत िषम १ लाख ५० हजार रुपयाांची आधथमक मदत धमळत,े 

ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदर योजनते थॅलेसधेमया, रक्ताशी सांबांधित दधुममळ आजार, धिशषे मलुाांच ेआजार आधण 

मेंदधूिकार इत्यादी आजाराांनी ग्रस्त रुग्णाांना लाभ धमळत नसनू, औषिाांचा खचम, उपचार खचम ि 

आयसीयमुध्ये ठेिण्याचा खचम समाधिष्ट असनूही एखाद्या रुग्णाला एखाद्या आजारात गुांतागुांत होऊन दसुरा 

आजार झाला तर त्या रुग्णाला दसुऱ्या आजाराच ेअिचे पकेॅज धमळत असनू प्रत्यक्षात योजनतेनू रुग्णाला 

उपचार खचामची मदत अिीच धमळते, ह ेही खरे आह ेकाय, 
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(४) असल्यास, अनके खाजगी रुग्णालय महात्मा रु्ले जनआरोग्य योजनचेा लाभ रुग्णाांना दते नसनू 

त्याांच्यािर शासनाच ेधनयांत्रण नसल्याच ेधनदशमनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय आढळून आले ि 

त्यानषुांगान ेमहात्मा रु्ले जनआरोग्य योजनचेा लाभ सिमसामान्य रुग्णाांना धमळण्याबाबत सदरील योजनेंतगमत 

असणाऱ् या त्ररु्ी दरू करुन ही योजना प्रभािीपणे राबधिण्याबाबत कोणती कायमिाही िा उपाययोजना केली 

िा करण्यात येत आह,े 

(६) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.तानाजी सािांत : (१) ह ेखरे नाही. 

(२) ह ेखरे नाही.  

 आधथमक मदत रुग्णाला धदली जात नाही. पात्र रुग्णाच्या उपचाराची सिम कागदपत्र े धनयमानसुार 

अांगीकृत रुग्णालये सांगणक प्रणालीिर सादर करतात. दािे मांजरू झाल्यािर रुग्णालयाच्या खात्यात त्या त्या 

पकेॅज प्रमाणे धिमा कां पनी रक्कम जमा करते.  

(३) ह ेअांशतः खरे आह.े 

आरोग्य धिम्याच्या प्रचधलत तत्िानसुार जास्त रकमचे्या पकेॅजच े दािे १०० र्क्के तर सदर 

पकेॅजच्या उपचारादरम्यान घेण्यात येणाऱ्या अधतररक्त पकेॅजच ेदर धिधशष्ट र्क्क्यानसुार अदा केले जातात. 

उदा. ५०%, ८५%, ९०% इत्यादी. 

(४) ह ेखरे नाही.  

(५) आतापयंत योजनेंतगमत ४७,०३,३४५ शस्त्रधक्रया ि उपचार झाले आहते. तसचे एकूण ३५,८४७ 

तक्रारींची सांगणक प्रणालीिर नोंद झाली असनू त्यापकैी ३३,१५५ तक्रारींच े(९२%) धनराकरण झाले आह.े 

तक्रारीच्या अनषुांगान ेआतापयंत ५०२ रुग्णालयाांच ेअांगीकरण रद्द करण्यात आले असनू, १६६ रुग्णालये 

धनलांधबत तर १००० पके्षा जास्त रुग्णालयाांना कारणे दाखिा नोर्ीससे दणे्यात आल्या आहते.  

(६) प्रश्न उद ्भित नाही. 
----------------- 

  

महात्मा रु्ले जनआरोग्य योजनेचा लाभ तृतीयपांथीयाांना देण्याबाबत 

  

(१०) * १३९४९ श्री.विजय ऊर्व  भाई वगरिर, अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.रमेशदादा पाटील, 

श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेश िराड, श्री.विलास पोतनीस, श्री.सवुनल वशांदे : सन्माननीय 

सािवजवनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) महात्मा रु्ले जनआरोग्य योजनचेा लाभ ततृीयपांथीयाांना धमळत नसल्याच ेधदनाांक २४ मे, २०२२ रोजी 

िा त्यासमुारास धनदशमनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, ततृीयपांथीयाांना धलांगबदल शस्त्रधक्रया, हामोनल थेरपी यासारख्या उपचाराांसाठी महात्मा 

रु्ले जनआरोग्य योजनेंतगमत केलेली दीड लाख रुपयाांची तरतदू अपरुी पडत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, आरोग्य योजनाांसाठी रेशनकाडमची उपलब्िता बांिनकारक असल्यान ेया अर्ीमळेु असांख्य 

ततृीयपांथी आरोग्य योजनाांच्या लाभाांपासनू िांधचत राधहले आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, राज्यातील ततृीयपांथीयाांच्या आरोग्य सिेेसाठी रुग्णालयात स्ितांत्र िॉडमची धनधममती करण्यात 

येणार आह ेकाय, 
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(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय आढळून आले ि 

त्यानषुांगान े महात्मा रु्ले जनआरोग्य योजनचेा लाभ ततृीयपांथीयाांना धमळण्याबाबत ि सदरहू योजनचेी 

तरतदू िाढधिण्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(६) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री.तानाजी सािांत : (१) ह ेखरे नाही. 

(२) ह ेखरे नाही. 

 ततृीयपांथीयाांना लागणाऱ्या धलांगबदल शस्त्रधक्रया, हामोनल थेरपी ह े उपचार महात्मा रु्ले 

जनआरोग्य योजनते समाधिष्ट नाहीत.  

(३) ह ेखरे नाही.  

 सांबांधित रुग्णाकडे रेशन काडम नसल्यास, अन्न ि नागरी परुिठा धिभागाच्या सांगणक प्रणालीिरून 

(www.mahaepos.gov.in) रेशनकाडमचा तपशील प्राप्त करता येतो. 

(४) कें द्र शासनाच्या मागमदशमक सचूनानसुार राज्यात ततृीयपांथी याांना आरोग् य सधुििा उपलब्ि करुन 

दणे्यासाठी राज्यातील रुग्णालयामध्ये स्ितांत्र खार्ा आधण िाडम या सांदभामत धनयोजन करुन कृधत आराखडा 

तयार करण्यासाठी सहसांचालक, आरोग्य सिेा याांच्या अध्यक्षतेखाली सधमती स्थापन करण्यात आली 

आह.े  

(५) महात्मा ज्योतीराि रु्ले जन आरोग्य योजना ततृीय पांथीयाांना लाग ूआह.े रुग्णाची रुपये १.५० लक्ष 

रकमचेी आधथमक मयामदा सांपल्यािर पात्रतेनसुार मखु्यमांत्री सहाय्यता धनिीमिनू मदत केली जाते.  

(६) प्रश्न उद ्भित नाही. 
----------------- 

  

पािणे एम.आय.डी.सी. (निी मुांबई) येथील ‘िेस्ट िोस्ट पॉलीिेम’ िां पनीतील मृत 

िामगाराांच्या नातेिाईिाांना आवथवि मदत देण्याबाबत 

  

(११) * १३७१७ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सवुनल वशांदे : सन्माननीय िामगार मांत्री पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 

(१) निी मुांबईतील पािणे एम.आय.डी.सी. तील ‘िेस्र् कोस्र् पॉलीकेम’ या रबर बनधिणाऱ्या कां पनीला 

लागलेल्या भीषण आगीत दोन कामगाराांचा मतृ्य ूझाल्याची घर्ना धदनाांक ६ म,े २०२२ रोजी घडली आह,े 

ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय आढळून आले ि 

त्यानषुांगान े सदरहू आग प्रकरणातील दोषींिर कारिाई करण्यासह एम.आय.डी.सी. क्षेत्रातील कां पन्याांना 

िारांिार लागणाऱ्या आगींना आळा घालण्याबाबत तसचे मतृ कामगाराांच्या नातेिाईकाांना आधथमक मदत 

दणे्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(३) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 
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श्री.सरेुश (भाऊ) खाडे : (१) म.ेिेस्र् कोस्र् पॉधलकेम प्रा.धल.,अ-े७५३, कोपरखैरणे एम.आय.डी.सी, 

र्ीर्ीसी इांडस्रीयल एररया, निी मुांबई, धज.ठाणे या कारखान्यात धदनाांक ०६/०५/२०२२ रोजी लागलेल्या 

आगीत दोन कामगाराांचा मतृ्य ूझाला आह,े ह ेखरे आह.े 

(२) सदर प्रकरणाची उप सांचालक, औद्योधगक सरुक्षा ि आरोग्य, ठाणे याांनी चौकशी केली आह.े  

 कारखान्यातील तळ मजल्यािर अत्यांत ज्िलनशील रबर अडेधसव्हज धमधक्सांग/स्र्रींग, धर्लींग ि 

ररपकॅींगच ेकाम केले जाते.  

 धदनाांक ०६/०५/२०२२ रोजी कारखान्यात उत्पादन प्रधक्रया सरुू असते िेळी ज्िलनशील पदाथामस 

प्रज्िलन स्त्रोत (Source of ignition) धमळाल्यान ेआगीची दघुमर्ना घडल्याच ेआढळून आले आह.े 

 चौकशीअांती सदर कारखान्याच्या भोगिर्ादाराधिरूध्द कारखान े अधिधनयमाांतील तरतदुींनसुार 

र्ौजदारी खर्ला दाखल करण्यात आला आह.े तसेच, आगीच्या दघुमर्ननेांतर कारखान्यात आिश्यक 

सरुक्षाधिषयक बाबींची पतूमता केल्याधशिाय उत्पादन प्रधक्रया सरुू न करण्याच ेआदशे पारीत करण्यात आल े

आहते. 

 तसचे पोलीस प्रशासनामार्म त कारखान्याच्या सांचालकाांधिरूध्द भारतीय दांड सांधहता, १८६० 

अन्िये गनु्हा दाखल करण्यात आला आह.े 

 सदर कारखान्यात धदनाांक ६/५/२०२२ रोजी झालेल्या दघुमर्नतेील दोन मतृ कामगाराांपकैी एका मतृ 

कामगाराच्या िारसास आधथमक मदत दणे्याची कायमिाही कारखाना व्यिस्थापनाद्वारे सरुू असनू, दसुऱ्या 

कामगाराच्या िारसास नकुसान भरपाई दणे्यासाठी आयकु्त, नकुसान भरपाई, ठाणे याांचकेडे रूपये 

७,७५,२७५/- इतकी रक्कम कारखाना व्यिस्थापनान े जमा केली आह.े तसचे दोन्ही मतृ कामगाराांच्या 

िारसास प्रत्येकी रूपये १०,००,०००/- इतकी रक्कम सानगु्रह अनदुानापोर्ी दणेार असल्याच े कारखाना 

व्यिस्थापनान ेपत्राद्वारे औद्योधगक सरुक्षा ि आरोग्य, ठाणे या कायामलयास कळधिले आह.े 

 राज्यातील रासायधनक कारखान्याांमध्ये होत असलेल्या आगीच्या दघुमर्ना/स्र्ोर् यासारख ेअपघात 

र्ाळण्यासाठी धदनाांक १६/१२/२०२१ रोजीच्या शासन धनणमयान्िये सधमती गठीत करण्यात आली आह.े 

 तसचे कै.नारायण मघेाजी लोखांडे महाराष्र श्रम धिज्ञान सांस्था, परळ, मुांबई या सांस्थेमार्म त 

कारखान्याांतील कामगाराांना प्रधशक्षण कायमक्रम आयोजीत केले जातात. 

 कारखानदार आधण कामगाराांमध्ये सरुक्षेधिषयी जागरूकता धनमामण करण्यात येत असनू अशा 

प्रकरणी आिश्यक त्या उपाययोजना करण्याबाबत औद्योधगक सरुक्षा ि आरोग्य, ठाण े याांचमेार्म त 

कारखानदाराांना पररपत्रकाद्वारे सचूना दणे्यात आल्या आहते. 

 (३) प्रश्न उद ्भित नाही.  
 

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

मराठिाडा विभागातील जलयुक्त वशिार योजनेतील िामाांची चौिशी िरण्याबाबत 

 
  

(१२) * १४१३१ श्री.राजेश राठोड, डॉ.िजाहत वमर्ाव : ताराांवित प्रश्न क्रमाांि १२८३८ ला वदनाांि 

२५ माचव, २०२२ रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 
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(१) मराठिाडा धिभागामध्ये जलयकु्त धशिार अधभयानाांतगमत झालेल्या कामाांची खलुी चौकशी करण्यासाठी 

गठीत केलेल्या चौकशी सधमतीन ेधिधहत केलेल्या धनकषाांच्या आिारे केलेल्या धशर्ारशीनसुार एकूण ४४४ 

कामाांची लाचलचुपत प्रधतबांिक धिभागामार्म त चौकशी सरुू आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, यापकैी धकती प्रकरणाांची चौकशी पणूम झाली आह ेि त्याचा तपशील काय आह,े 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन चौकशीच्या अनषुांगान े दोषी असलेल्या 

अधिकाऱ्याांिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) अांशत: खरे आह.े  

 मराठिाडा धिभागामध्ये जलयकु्त धशिार अधभयानाांतगमत ३८४ प्रकरणी लाचलचुपत प्रधतबांिक 

धिभागामार्म त चौकशीची कायमिाही सद्य:धस्थतीत सरुू आह.े 

(२) ि (३) सदर ३८४ प्रकरणाांपकैी २५ प्रकरणाांमध्ये धिभागीय चौकशीची धशर्ारस करण्यात आली असनू 

एका प्रकरणी गनु्हा दाखल करण्यात आला आह ेि ७ प्रकरणे चौकशीअांती बांद करण्यात आली असनू 

उिमरीत प्रकरणाांची ला.प्र.धि.मार्म त चौकशी सरुू आह.े 

(४) प्रश्न उद ्भित नाही. 
----------------- 

  

राज्यातील लोििलािांताांना विशेष अनुदान देण्याबाबत 

  

(१३) * १४६५४ श्री.अमोल वमटिरी, श्री.शवशिाांत वशांदे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सवतश चव्हाण, 

श्री.विलास पोतनीस, श्री.सवुनल वशांदे : सन्माननीय साांस् िृवति िायव मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 

(१) राज्यातील लोककलािांताांची कोरोना कालाििीत आधथमक दरुिस्था झाली असल्यान ेराज्य शासनान े

लोककलािांताांना धिशषे अनदुान दणे्याचा धनणमय घेतला असतानाही, सदरच े अनदुान अद्यापही 

कलािांतापयंत िा त्याांच्या बँक खात्यात जमा झाले नसल्याच्या तक्रारी लोककला अभ्यासक आधण 

रांगभमूी प्रयोग धनरीक्षण मांडळाच े सदस्य, महाराष्र तमाशा पररषदचे े अध्यक्ष, धिदभामतील झोपडपट्टी 

मांडळाच ेअध्यक्ष, धनमामते ि गायक याांनी शासनाकडे केल्या असल्याच े धदनाांक १२ मे, २०२२ रोजी िा 

त्यासमुारास धनदशमनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, अनदुान िार्प उपक्रमास सरुुिात झाल्यापासनू आतापयंत साडेतीन ते चार हजार 

कलािांताांना अनदुान धमळाले असनू चार ते पाच धजल्यातील अनदुान िार्प बाकी आह ेअस ेसांचालक, 

साांस्कृधतक कायम सांचालनालय, मुांबई याांनी प्रसार माध्यमाांना साांधगतले असल्याच ेधनदशमनास आले आह,े ह े

ही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, जाहीर केलेले मळू अनदुान धमळाले नसल्याच्या तक्रारी तसचे राज्यातील कलािांताांच्या 

मानिनात िाढ करण्याची मा.लोकप्रधतधनिींकडून होत असलेल्या मागणीबाबत शासनान े चौकशी करुन 

चौकशीच्या अनषुांगान ेशासन धनणमयानसुार कोरोनामळेु आधथमक दरुिस्था झालेल्या लोककलािांताांना धिशषे 

अनदुान अदा करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आह;े 

(४) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 
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श्री.सधुीर मुनगांटीिार : (१) होय, अांशत: खरे आह.े 

 धिभागाकडे धनिेदन ेप्राप्त झाली आहते. तथाधप, धदनाांक ३ नोव्हेंबर, २०२१ च्या शासन धनणमयान्िय े

प्राप्त अजामतनू पात्र कलाकाराांना त्याांच्या बँक खात्यात अनदुान िार्प करण्याची प्रधक्रया सरुु होती. काही 

सांस्था ि कलािांताांच े खात े क्रमाांक प्राप्त नसल्यान े धकां िा चकुीच े प्राप्त झाले असल्यान े त्याच े आहररत 

केलेली रक्कम सांधितरण करण्यात आलेली नाही.  

(२) होय, अांशत: खरे आह.े 

 तथाधप, प्राप्त अजामतनू पात्र कलाकाराांना त्याांच्या बँक खात्यात अनदुान िार्प करण्याची प्रधक्रया 

सरुु होती. काही सांस्था ि कलािांताांच ेखाते क्रमाांक प्राप्त नसल्यान ेधकां िा चकुीच ेप्राप्त झाले असल्यान ेत्याच े

आहररत केलेली रक्कम सांधितरण करण्यात आलेली नाही.  

 आतापयंत ३३८३ इतक्या एकल कलािांताांना रुपये १,६९,१५,०००/- इतके अथमसहाय्य धितररत 

करण्यात आले आह.े तसचे १०२ सांस्थाांना रुपये ९३,००,०००/- इतके अथमसहाय्य धितररत करण्यात आले 

आह.े  

(३) कोधिड धदलासा पकेॅज अांतगमत जास्तीत-जास्त कलाकाराांना त्याचा लाभ घतेा यािा, यासाठी सदर 

योजनसे मदुतिाढ दणे्याची बाब शासन स्तरािर धिचारािीन आह.े  

(४) प्रश्न उद ्भित नाही. 
----------------- 

  

राज्यातील सािवजवनि रुग्णालये ि िैदयिीय महाविद्यालयाशी सांलग्न रुग्णालयाांना 

औषधाांचा परुिठा िरण्याबाबत 
 

  

(१४) * १३७३९ श्री.सवुनल वशांदे, श्री.विलास पोतनीस, श्री.राजहांस वसांह, श्री.रमेश िराड, 

श्री.नागोराि गाणार, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे, श्री.विजय ऊर्व  भाई वगरिर, 

अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.रामदास आांबटिर, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.प्रविण 

दरेिर, डॉ.पररणय रु्िे, डॉ.प्रज्ञा साति, श्री.राजेश राठोड, डॉ.िजाहत वमर्ाव : ताराांवित प्रश्न 

क्रमाांि ११७८३ ला वदनाांि ११ माचव, २०२२ रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय 

िैद्यिीय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) मुांबईसह राज्यातील सािमजधनक रुग्णालय ि िैद्यकीय महाधिद्यालयाशी सांलग्न रुग्णालयाांच्या 

औषिाांच्या मागणीप्रमाणे हार्धकन बायो-र्ामाम कॉपोरेशनकडून औषिाांचा परुिठा होत नसल्याची बाब 

धदनाांक ८ म,े २०२२ रोजी िा त्यासमुारास धनदशमनास आली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, राज्यातील शासकीय रुग्णालयात र्ीर्ीची इांजेक्शन धकां िा एमोक्सीधसलीन या 

प्रधतजैधिकासारख्या मलूभतू आधण जीिनािश्यक औषि ेउपलब्ि नसनू दनैांधदन िापराची महत्िाची औषि े

आधण ग्लोव्हज, धसररांज, इांजके्शन इत्यादी अत्यािश्यक साधहत्य उपलब्ि नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, शासनाकडून दयेके थकीत राधहल्यान ेऔषि परुिठादाराांनी रुग्णालयाला औषि परुिठा 

बांद केल्यामळेु तसचे कें द्रीय पध्दतीन ेआिश्यक औषिाांची खरेदी करण्यात येऊनही शासकीय रुग्णालयाांना 

परेुशा प्रमाणात औषि साठा उपलब्ि होत नसल्यामळेु रुग्णाांच्या नातेिाईकाांना बाहरेुन औषि े धिकत 

आणािी लागत असनू त्याांना आधथमक भदुडं सहन करािा लागत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय आढळून आले ि 

त्यानषुांगान ेमुांबईसह राज्यातील सािमजधनक रुग्णालय ि िैद्यकीय महाधिद्यालयाशी सांलग्न रुग्णालयाांमध्य े

औषिाांचा आढािा घऊेन औषि खरेदीसाठी आिश्यक धनिीची उपलब्िता करुन धिकें द्रीय औषि 

खरेदीबाबत तसचे िैद्यकीय साधहत्य उपलब्ि करुन दणे्याबाबत कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत 

आह,े 

(५) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री.वगरीश महाजन : (१) होय. 

(२) ि (३) सािमजधनक आरोग्य धिभागाच्या धदनाांक २६/०७/२०१७ रोजीच्या शासन धनणमयातील 

तरतदूीनसुार धिभागाच्या अधिनस्त शासकीय िैद्यकीय महाधिद्यालय ि रुग्णालयाांना आिश्यक असणारी 

औषि ेि अन्य तद्नषुांधगक बाबींची खरेदी हार्धकन महामांडळामार्म त करण्यात यतेे. 

 उक्त औषिी प्राप्त होण्यास धिलांब झाल्यास अत्यािश्यक पररधस्थतीत सांस्थास्तरािर दरपत्राकानसुार 

१० र्क्के राखीि धनिीमिनू, महात्मा रु्ले जन आरोग्य योजनचे्या खात्यात उपलब्ि धनिी, पी.एल.ए. 

खात्यातील धनिी, धजल्हा िाधषमक योजनतेनू प्राप्त होणारा धनिी तसचे सीएसआर र्ां ड मिनू प्राप्त होणाऱ् या 

धनिीमिनू औषि ेि अन्य तद्नषुांधगक बाबींची खरेदी करुन रुग्णसिेा सरुळीत ठेिण्यात येते. त्यानसुार र्ीर्ी 

इांजेक्शन, एमोधक्सधसलीन सारख्या औषिाांचा आिश्यक साठा सांस्थास्तरािर उपलब्ि करुन घेण्यात आला 

आह.े तसचे हार्धकन महामांडळाकडे धिभागाच्या अधिपत्याखालील रुग्णालयाांनी मागणी केलेल्या 

औषिाांचा परुिठा करण्यात आला आह.े 

(४) प्रश्न उद ्भित नाही. 

(५) प्रश्न उद ्भित नाही. 
----------------- 

  

राज्यात ििव रोगाचे िाढते प्रमाण आटोक्यात आणण्यासाठी जनजागृती िरण्याबाबत 

  

(१५) * १४३९८ डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िजाहत वमर्ाव, श्री.जयांत आसगाििर, श्री.अवभवजत िांजारी, 

श्री.राजेश राठोड, श्री.विक्रम िाळे, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विशोर दराडे : सन्माननीय 

सािवजवनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यात पणु-ेमुांबई सारख्या शहरात आधण आजबूाजचू्या पररसरात औद्योधगकीकरण िाढत असनू 

पयामिरणाचा ऱ्हास होऊन प्रदषूण िाढत असल्यामळेु ककम रोगाच ेप्रमाण िाढत असल्याच ेधदनाांक ७ एधप्रल, 

२०२२ रोजी िा त्यासमुारास धनदशमनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आह ेकाय, चौकशीच्या अनषुांगान ेककम रोगाच ेप्रमाण 

आर्ोक्यात आणण्यासाठी जनजागतृी करण्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(३) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री.तानाजी सािांत : (१) ि (२) मुांबई ि पणुे येथील Population based cancer registery (PBCR) 

अहिालानसुार सन २०१२ ते २०१५ या कालाििीत नव्यान ेआढळून येणाऱ्या ककम रोग रुग्णाांची सांख्या 

मुांबईसाठी प्रधत एक लक्ष लोकसांख्यचे्या तलुनते १०८.४ परुुष ि ११६.२ मधहला अस ेअसनू पणुेसाठी प्रधत 

एक लक्ष लोकसांख्यचे्या तलूनते ८३ परुुष ि ९४.९ मधहला अस ेआढळून आले.  
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 कें द्र शासनाच्या मागमदशमक सचूनानसुार ३४ धजल्हयाांमध्ये राष्रीय असांसगमजन्यरोग धनयांत्रण 

कायमक्रम राबधिण्यात येत असनू या कायमक्रमाांतगमत जनजागतृीसाठी आशा, ए.एन.एम ि समदुाय आरोग्य 

अधिकारी याांना प्रधशक्षण दणे्यात येते. बायरुग्ण धिभागात धिधिि धशबीर, मधहला आरोग्य अधभयान 

अांतगमत तसचे ककम रोग सप्ताहामध्ये मधहलाांची तपासणी, समपूदशेन स्ियांतपासणी याबाबत मागमदशमन 

करण्यात येते ि याबाबत सिम आरोग्य सांस्थाांच्या धठकाणी माधहती प्रदधशमत करण्यात आलेली आह.े तसचे 

अशासकीय सदस्याांच्या मदतीन े दखेील ककम रोग धनदान धशबीर आयोधजत केली जातात. आशा 

स्ियांसधेि का याांच्या मदतीन ेसांपणूम कायमक्षेत्रात ककम रोगाबाबत प्रभािीपणे जनजागतृी केली जाते.  

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

 

परभणी वजल्यातील स्त्री रुग्णालय इमारतीचे बाांधिाम पूणव िरण्याबाबत 
 

  

(१६) * १३७५४ श्री.अब्दुल्लाखान दुरावणी, श्री.सवतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे : ताराांवित प्रश्न 

क्रमाांि १२११० ला वदनाांि ४ माचव, २०२२ रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय 

सािवजवनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) परभणी धजल्यात राष्रीय आरोग्य अधभयानाांतगमत मांजरू झालेल्या १०० खार्ाांच्या स्त्री रूग्णालय इमारत 

बाांिकामासाठी रुपये ८ कोर्ींचा धनिी धमळाला नसल्यान ेइमारतीच ेबाांिकाम पणूम होऊ शकले नाही, ह ेखरे 

आह ेकाय, 

(२) असल्यास, धजल्हा आरोग्य सोसायर्ीन ेसदरील बाांिकाम पणूम करण्यासाठी िाढीि रुपये ८.२० कोर्ी 

धनिीची मागणी केल्यानसुार कें द्र शासनाला धदनाांक १ जलैु, २०२१ रोजी िाढीि धनिी मांजरू करण्यास्ति 

केलेली धिनांती मान्य करण्यात आली आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आह ेकाय, चौकशीच्या अनषुांगान ेउिमररत रुपये ८ 

कोर्ी धनिी मांजरू करून स्त्री रूग्णालय इमारतीच ेबाांिकाम पणूम करण्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा 

करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.तानाजी सािांत : (१), (२) ि (३) परभणी धजल्यातील स्त्री रुग्णालय बाांिकामास अधतररक्त धनिीच्या 

मागणीसाठी राज्य शासनाकडून धदनाांक ०१/०७/२०२१ रोजी कें द्र शासनाला रुपये ८२०.७६ लक्ष धनिीचा 

प्रस्ताि पाठधिण्यात आला होता.धदनाांक ०८/०३/२०२२ रोजी कें द्र शासनास आयकु्त, आरोग्य सिेा तथा 

अधभयान सांचालक, राष्रीय आरोग्य अधभयान मुांबई याांनी पत्राद्वारे पाठपरुािा केला आह.े तथाधप, त्यास 

अद्यापपयंत मान्यता धमळाललेी नाही. 

 आयकु्त, आरोग्य सिेा याांच ेकायामलयाकडून धदनाांक १७/०२/२०२२ रोजी स्थाधनक स्तरािर धजल्हा 

धनयोजन मांडळ धकां िा इतर स्त्रोतामिनू धनिी उपलब्ि करुन घेण्याबाबत मखु्य कायमकारी अधिकारी, धजल्हा 

पररषद, परभणी याांना कळधिण्यात आले आह.े तसचे धदनाांक २९/०६/२०२२ रोजी धजल्हा शल्य 

धचधकत्सक परभणी याांचमेार्म त धजल्हा धनयोजन सधमती अांतगमत धनिी उपलब्ि करुन दणे्याबाबत 

धजल्हाधिकारी, परभणी याांच्याकडे प्रस्ताि सादर करण्यात आला आह.े  

(४) प्रश्न उद ्भित नाही. 
----------------- 
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नाांदेड येथील खाजगी रुग्णालयाांमध्ये प्रसूतीिरीता जादा शुल्ि  

आिारले जात असल्याबाबत 
 

  

(१७) * १४११४ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अवभवजत िांजारी, श्री.राजेश राठोड, डॉ.सधुीर ताांबे, 

डॉ.िजाहत वमर्ाव, श्री.जयांत आसगाििर, डॉ.प्रज्ञा साति, श्री.मोहनराि िदम : ताराांवित प्रश्न 

क्रमाांि १२५६७ ला वदनाांि ११ माचव, २०२२ रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय 

सािवजवनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) नाांदडे धजल्यात खाजगी रुग्णालयाांकडून मधहलाांच्या प्रसतूीसाठी अधिक शलु्क लािले जात असल्याच े

धदनाांक १४ एधप्रल, २०२२ रोजी िा त्यासमुारास धनदशमनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, आिश्यकता नसतानाही धसझेररयन प्रसतूीलाच प्रािान्य धदले जात असल्यामळेु गरोदर 

मधहलाांच्या जीिाला िोका धनमामण होत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या अनषुांगान े नाांदडे येथील 

खाजगी रुग्णालयाांकडून होत असलेल्या गैरप्रकाराला आळा घालण्याबाबत कोणती कायमिाही केली आह े

िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 
 

श्री.तानाजी सािांत : (१) ि (२) खरे नाही. 

(३) राज्यात सरकारी रुग्णालयाांच्या तलुनते खाजगी रुग्णालयाांमध्ये धसझेररयनच े िाढते प्रमाण 

रोखण्याकरीता तज्ञाांची सधमती गठीत करण्यात आली असनू सदर सधमतीच्या धशर्ारशीनसुार Federation 

of Obstetric and Gyanecological Societies of India (FOGSI) याांच्यामार्म त खाजगी 

रुग्णालयाांमध्ये होणाऱ्या धसझेररयनच े िाढते प्रमाण कमी करण्यासाठी त्याांच्या सिम सदस्याांना मागमदशमक 

सचूना दणे्यात आलेल्या आहते. 

(४) प्रश्न उद ्भित नाही. 
----------------- 

  

िें द्रप्रमुख या पदािरील पदोन्नतीसाठी बी.ए. ि बी.एड. ला ५०% गणुाांची  

अट रद्द िरणेबाबत 
  

(१८) * १४२९२ श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील 

काय :- 

(१) पदोन्नतीसाठी सरळसिेते ४०%, धिभागीय स्पिाम परीक्षा ३०%, सिेेतनू पदोन्नती ३०% केली जात 

असताना धदनाांक १० जनू, २०१४ रोजीच्या अधिसचूनमेध्ये कें द्रप्रमखुाांच्या पदोन्नतीसाठी बीए ि बीएड ला 

५०% गणु असले पाधहजते अशी अर् आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, पिुीपासनू सिेेत असलेले कें द्रप्रमखू याांना पदोन्नतीसाठी धदनाांक १० जनू, २०१४ ची 

गणुाांची अर् लाग ूहोत नाही, ह ेही खरे आह ेकाय ि त्याबाबतची िस्तधुस्थती काय आह,े 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन चौकशीच्या अनषुांगान े धदनाांक १० जनू, २०१४ 

पिूीच्या कें द्रप्रमखुाांना पदोन्नतीसाठी बी.ए. ि बी.एड. ला ५०% गणुाांची अर् रद्द करुन पदोन्नती 

दणे्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 
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श्री.वगरीश महाजन : (१), (२) ि (३) शालेय धशक्षण ि धक्रडा धिभागाच्या धदनाांक २/२/२०१० च्या शासन 

धनणमयातील सचूननेसुार धिस्तार अधिकारी (धशक्षण) ि कें द्रप्रमखु पदाच ेग्रामधिकास धिभागाच्या क्र.सिेाप्र 

२०१३/प्र.क्र.१०६/ आस्था.९, धदनाांक १०/०६/२०१४ च्या अधिसचूनने्िय ेसिेाप्रिेश धनयम तयार करण्यात 

आल ेआहते. त्यानसुार कें द्रप्रमखु पदािर नामधनदशेनान,े धनिडीन ेआधण पदोन्नतीद्वारे नमेणकू करण्यात यतेे. 

सदर नमेणकूीच ेप्रमाण अनकु्रम े४०:३०:३० अस ेआह.े तसचे कें द्रप्रमखु पदािर नामधनदशेनान ेि मयामधदत 

धिभागीय स्पिाम परीक्षेद्वारे नमेणकूीकरीता सांबांधित धिषयामध्य ेकोणत्याही मान्यताप्राप्त धिद्यापीठाची धकमान 

५०% गणुाांसह पदिी िारण केलेली असण े आधण बी.एड्. अथिा समकक्ष पदिी िारण केललेी असण े

आिश्यक असनू सदर पदािर पदोन्नतीन ेनमेणकूीकरीता धकमान गणुाांची अर् नाही. 

 तसचे धिस्तार अधिकारी (धशक्षण) पदािर नामधनदशेनाने, मयामधदत धिभागीय परीक्षदे्वारे धनिडीन े

आधण सिेाजेष्ठतचे्या आिारे पदोन्नतीन े नमेणकूीकरीता तरतदु आह.े मात्र, याकरीता मान्यताप्राप्त 

धिद्यापीठाची बी.ए/बी.कॉम/ बी.एस.्सी. ही पदिी ५०% गणुाांसह आधण बी.एड्. अथिा समकक्ष पदिी 

५०% गणुाांसह उत्तीणम केली असणे आिश्यक आह.े 

 धिस्तार अधिकारी (धशक्षण) आधण कें द्रप्रमखु पदािर मयामधदत धिभागीय परीक्षेद्वारे धनिडीन ेआधण 

सिेाजेष्ठतेच्या आिारे पदोन्नतीन ेनमेणकूीकरीता धिधहत करण्यात आलेली धकमान ५०% गणुाांसह पदिी 

उत्तीणम असल्याबाबतची अर् िगळण्याची धिनांती धिधिि सांघर्नाांमार्म त शासनास करण्यात आली आह.े 

सदर धिनांतीच्या अनषुांगान ेक्षेधत्रय कायामलयाकडून अहिाल प्राप्त करुन घेऊन सदर अहिालाच्या आिारे 

शालेय धशक्षण ि धक्रडा धिभागाच ेअधभप्रायास अनसुरुन कायमिाही करण्याच ेधिचारािीन आह.े 

(४) प्रश्न उद ्भित नाही. 
----------------- 

  

सडि अजुवनी (वज.गोंवदया) तालकु्यातील अांगणिाड याांना गसॅ वसलेंडरचा  

वनयवमत पुरिठा िरण्याबाबत 
 

  

(१९) * १४५६२ डॉ.पररणय रु्िे, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, 

श्री.वनलय नाईि, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.रमेश िराड, श्री.प्रिीण दटिे : सन्माननीय मवहला ि 

बालवििास मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) सडक अजुमनी (धज.गोंधदया) तालकु्यातील बालधिकास प्रकल्प अधिकारी कायामलयाांतगमत ८४ 

अांगणिाडी कें द्राांना डॉ.ए पी जे अब्दलु कलाम अमतृ आहार योजनेंतगमत दोन िषामपिूी शगेडीच ेिार्प करुन 

अद्यापही गॅस धसलेंडरचा परुिठा करण्यात आला नसल्याच ेमाह ेम,े २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान धनदशमनास 

आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, अमतृ आहार योजनचेी अांमलबजािणी होत नसल्यामळेु अांगणिाडीतील आहार हा 

चलुीिर केला जात असनू गसॅ धसलेंडरचा परुिठा होत नसल्यामळेु अांगणिाडी कममचाऱ्याांची गैरसोय होत 

आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सडक अजुमनी तालकु्यातील अांगणिाड्याांना गॅस धसलेंडरचा धनयधमत परुिठा करण्याबाबत 

स्थाधनक लोकप्रधतधनिी ि अांगणिाडी कें द्राांनी शासनाकडे मागणी केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आह ेकाय, चौकशीच्या अनषुांगान ेगॅस धसलेंडरचा 

परुिठा न करणाऱ्या दोषींिर कारिाई करुन अांगणिाड्याांना गॅस धसलेंडरचा धनयधमत परुिठा करण्याबाबत 

कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आह.े 

(५) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

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

(२), (३) ि (४) ह ेखरे नाही. 

 अमतृ आहार योजनचेी अांमलबजािणी व्यिधस्थ तपण े सरुु आह.े सद्य:धस्थतीत अमतृ आहार 

योजनेंतगमत दपुारच े भोजन मधहला बचत गर्ाकडून चलुीिर धशजधिण्यात येत आह.े सांबांधित 

अांगणिाड्याांना गॅस धसलेंडर दणे्याबाबतचा प्रस्ताि बालधिकास प्रकल्प अधिकारी याांचमेार्म त प्राप्त 

झालेला असनू अमतृ आहार योजनसेाठी धनिी आधदिासी धिकास धिभागाकडून प्राप्त होत असल्यामळेु 

आधदिासी धिकास धिभागाशी धिचारधिधनमय करुन गॅस कनके्शन खरेदी करण्याबाबत धनणमय घेण्यात 

येईल. 

(५) प्रश्न उद ्भित नाही. 
----------------- 

  

राज्यातील प्रादेवशि मानवसि रुग्णालयाांची सांख्या िाढविण्याबाबत 
  

(२०) * १४१७६ डॉ.प्रज्ञा साति, श्री.राजेश राठोड, श्री.अवभवजत िांजारी, डॉ.सधुीर ताांबे, 

श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.जयांत आसगाििर, डॉ.िजाहत वमर्ाव, श्री.मोहनराि िदम, श्री.विजय 

ऊर्व  भाई वगरिर, अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेश 

िराड : सन्माननीय सािवजवनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील    

काय :- 

(१) राज्यात मानधसक रुग्णाांची सांख्या िाढत असतानाही राज्यात र्क्त ४ प्रादधेशक मानधसक रुग्णालय े

कायमरत असल्याची बाब माह ेमे, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान धनदशमनास आली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, मानधसक उपचार घेण्याचा खचम जास्त असल्यान ेसिमसामान्य रुग्ण अजनुही उपचार घते 

नसल्याच ेआढळून आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदर मनोरुग्णालयात अनके रुग्ण ह ेमानधसकदृष्टया गांभीर आजारी असनू अशा रुग्णाांच्या 

मानधसक आरोग्याचा आढािा घेण्यासाठी सन २०१७ मध्ये मानधसक आरोग्यसिेा कायद्याांतगमत मानधसक 

आरोग्य पनुरािलोकन मांडळे स्थापन करण्याची तरतदू केली असनूही पनुरािलोकन मांडळे स्थापन करण्यात 

आली नसल्यामळेु या कायद्याची अांमलबजािणी होत नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, पणुे, कोकण ि नागपरु धिभागात मानधसक रुग्णालय असनू अमरािती, औरांगाबाद ि 

नाधशक धिभागात मानधसक रुग्णालय नसल्यान े२४ धजल्यातील रुग्णाांना ९४० खार्ा असलेल्या प्रादधेशक 

मनोरुग्णालय, नागपरू येथे उपचारासाठी जािे लागत असल्याच ेधनदशमनास आल ेआह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन चौकशीच्या अनषुांगान े मानधसक रुग्णाांना उपचार 

घेण्यासाठी राज्यात अधिकाधिक प्रादधेशक मानधसक रुग्णालये उभारण्याबाबत तसचे, मानधसक 

आरोग्यसिेा कायद्याांतगमत मानधसक आरोग्य पनुरािलोकन मांडळे स्थापन करण्याबाबत कोणती कायमिाही 

केली िा करण्यात येत आह,े 

(६) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 
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श्री.तानाजी सािांत : (१) ि (२) राज् यात पणुे (२५४० खार्ा), ठाणे (१८५० खार्ा), नागपरू (९४० 

खार्ा), रत् नाधगरी (३६५ खार्ा) या धठकाणी प्रादधेशक मनोरुग् णालय कायमरत आहते. त् याांची एकूण ५६९५ 

मनोरुग् णाांची भरती करण् याची क्षमता आह.े अांबेजोगाई धज.बीड येथे िधृ्दत्ि आरोग्य ि मानधसक आजार 

कें द्र कायामधन्ित आह.े धदनाांक १० धडसेंबर, २०२१ च्या शासन धनणमयान्िय,े जालना येथे ३६५ खार्ाांच े

प्रादधेशक मनोरुग्णालय स्थापन करण्यास मान्यता दणे्यात आलेली आह.े तसचे राज्यातील ३४ धजल्यातील 

धजल्हा रुग्णालयाांमध्ये धजल्हा मानधसक आरोग्य कायमक्रमाद्वारे १० खार्ा आरधक्षत ठेिण्यात आलेल्या 

असनू, मानधसक रुग्णाांना आरोग्य सिेा दणे्यात येतात. राज् यातील प्राथधमक आरोग् य कें द्रात मानधसक रुग् णाांना 

आरोग् य सिेा दणे् यासाठी मनशक् ती धक्लधनक सरुु करण् यात आलेले आह.े 

(३) मानधसक आरोग्य अधिधनयम, २०१७ मिील खांड ७३ नसुार “धजल्हा मानधसक आरोग्य आढािा 

मांडळ” स्थापन करण्याबाबतची तरतदू आह.े त्यानसुार मानधसक आरोग्य कायदा, २०१७ ची राज्यामध्ये 

अांमलबजािणी करणेच्या दृष्टीन ेठाण,े पणुे, नागपरू, कोल्हापरू, औरांगाबाद, लातरू, अकोला, नाधशक या ८ 

धठकाणी मानधसक आरोग्य आढािा मांडळ (MHRB) स्थापन करण्यासाठी धदनाांक १५/११/२०२१ रोजी 

अधिसचूना धनगमधमत करण्यात आलेली आह.े 

(४) राज् यातील ०४ प्रादधेशक मनोरुग् णालयाांच् या अधिकारक्षेत्रात धिधिि धजल् ह ेजोडण् यात आलेले आहते. 

नागपरू येथील प्रादधेशक मनोरुग् णालयाच् या अधिकारक्षेत्रात नागपरू ि अमरािती या महसलुी धिभागाच् या 

अधिपत् याखालील ११ धजल् ह े जोडण् यात आलेले आहते. राज् यातील ३४ धजल्यातील धजल् हा 

रुग् णालयाांमध् य े धजल् हा मानधसक आरोग् य कायमक्रमाव् दारे मानधसक रुग् णाांना आरोग् य सिेा दणे् यात येते तसचे 

राज् यातील प्राथधमक आरोग् य कें द्रात मानधसक रुग् णाांना आरोग् य सिेा दणे् यासाठी मनशक् ती धक्लधनक सरुु 

करण् यात आलेले आह.े 

(५) ि (६) प्रश्न उद ्भित नाही. 
 

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

ठाणे आवण पालघर वजल्यात सुपरस्पेशावलटी रुग्णालय उभारण्याबाबत 
  

(२१) * १३८०९ अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, डॉ.पररणय रु्िे, श्री.नागोराि गाणार : 

सन्माननीय सािवजवनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) ठाणे आधण पालघर धजल्याांतील रुग्णाांना मोर्त दजेदार आरोग्य सधुििा उपलब्ि व्हािी यासाठी 

धजल्हा रुग्णालय प्रशासनाकडून ९०० खार्ाांच े सपुरस्पशेाधलर्ी रुग्णालय उभारण्यात येणार आह,े ह े खरे 

आह ेकाय, 

(२) असल्यास, ठाणे धजल्यासाठी राज्य शासनान ेरुपये ५२७ कोर्ी ४१ लाखाांचा धनिी अडीच मधहन्याांपिूी 

मांजरू केला असतानाही सािमजधनक बाांिकाम धिभागाकडून या कामाच्या धनधिदा अद्याप काढण्यात आल्या 

नसल्याच ेमाह ेम,े २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान धनदशमनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय आढळून आले ि 

त्यानषुांगान ेतातडीन ेकामाच्या धनधिदा काढून सपुरस्पशेाधलर्ी रुग्णालयाच्या कामास सरुुिात करण्याबाबत 

कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 
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श्री.तानाजी सािांत : (१) ह ेखरे आह.े 

(२) ह ेअांशत: खरे आह.े 

 धदनाांक ०४/०३/२०२२ च्या शासन धनणमयान्िय,े धजल्हा सामान्य रुग्णालय, ठाणे येथ े९०० खार्ाांच े

धजल्हा रुग्णालय, सांदभम सिेा रुग्णालय ि पररचाररका प्रधशक्षण कें द्र आधण िसधतगहृ इमारत बाांिकामाच े

रुपये ५२७,४१,१५,०४८/- (रुपये पाचश े सत्तािीस कोर्ी, एकेचाधळस लक्ष, पांिरा हजार, अठे्ठचाळीस 

र्क्त) इतक्या रक्कमसे सिुाररत प्रशासकीय मान्यता दणे्यात आलेली आह.े तसचे सदर कामास सन 

२०२२-२०२३ या आधथमक िषामत रुपये ९४६.८८ लक्ष इतका धनिी मांजरू झालेला आह.े 

(३) धजल्हा सामान्य रुग्णालय, ठाणे येथे प्रस्ताधित इमारतीस, दोन इमारतींना जोडणाऱ्या पलुाच्या 

आर.सी.सी. सांकल्पनास, अिीक्षक अधभयांता, सांकल्प धचत्र मांडळ, कोकण भिन, निी मुांबई याांच्या 

कायामलयान ेधदनाांक १८/०५/२०२२ च्या पत्रान्िये कायमकारी अधभयांता, सािमजधनक बाांिकाम धिभाग क्र.१ 

ठाणे याांना तत्ित: मान्यता धमळाली आह.े तसचे सदरच्या कालाििीत स्थापत्य ि याांधत्रकी भागाच्या 

कामास कायमकारी अधभयांता, सािमजधनक बाांिकाम धिभाग क्र. १ ठाणे याांच ेकायामलयास ताांधत्रक मान्यता 

प्राप्त झाल्या आहते. 

(४) प्रश्न उद ्भित नाही. 
----------------- 

  

समृध्दी महामागावमुळे धामणगाि रेल्िे (वज.अमरािती) तालकु्यातील नादुरुस्त र्ालेल्या 

पाटचाऱ्या ि िालव्याचे िाम पूणव िरण्याबाबत 

  

(२२) * १३८९५ श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : सन्माननीय उप मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील 

काय :- 

(१) राज्यातील महत्त्िाच्या मुांबई-नागपरु समधृ्दी महामागामची तीन िषामपिुी उभारणी करताना िामणगाि 

रेल्िे तालकु्यातील ि इतर तालकु्यातील ज्या पार्चाऱ्या ि कालव्याद्वारे पाणी उपलब्ि होत होते त्या 

पणूमपणे नादरुुस्त झाल्या आहते, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, या भागातील अडीच हजारािर शतेकरी मागील तीन िषामपासनू धसांचनाच्या पाण्यापासनू 

िांधचत राहत असल्यामळेु त्याच ेआधथमक नकुसान होत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, रस्ते धिकास महामांडळान ेपार्बांिारे धिभागाला धदलेल ेलेखी आश्वासन ि सांबांधित कां पनीने 

३० र्क्के केलेली काम ेताांधत्रक पध्दतीन ेपणूम न केल्यामळेु शतेकऱ्याांना पाणी उपलब्ि होत नाही, ह ेही खरे 

आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय आढळून आले ि 

त्यानषुांगान ेसांबांधित यांत्रणेमार्म त पार्चाऱ्या ि कालव्याची दरुूस्तीची काम ेताांधत्रक पध्दतीन ेपणूम  

करण्याबाबत ि धसांचनाची सोय उभारून शतेकऱ्याांना पाणी उपलब्ि करुन दणे्याबाबत कोणती कायमिाही 

केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 
  

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

 उध्िम ििाम प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्यािरील िामणगाि ि चाांदरु रेल्िे तालकु्यातील पार्चाऱ्या ि 

कालिे याांच े समदृ्धी महामागामच े बाांिकामाकरीताच्या सािनसामग्रीच्या िाहतकुीमळेू मोठ्या प्रमाणात 

नकुसान झालेले आह.े 
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 त्याचप्रमाण,े कोहळ ल.पा. योजना ता.नरे धज.यितमाळ चाांदनदी प्रकल्प, ता.नाांदगाि खांडेश्वर, 

धज.अमरािती ि ििाम धजल्यातील (सले ुतालकुा) बोर मोठा प्रकल्प ि पांचिारा मध्यम या प्रकल्पाांतगमत 

दखेील कालि,े लघ ुकालिे, लघपुार् अांशत: बाधित झाले आह.े 

(२) अांशत: खरे आह.े 

 समदृ्धी महामागामच्या बाांिकामामळेु उध्िम ििाम प्रकल्पाच े लाभक्षेत्र अांदाधजत ३६० हके्र्र क्षेत्र 

बाधित झाले आह ेि कोहळ ल.पा. योजनचे्या लाभक्षेत्रात अांदाजे २२६ हके्र्र क्षेत्र बाधित झाले आह.े 

 चाांदीनदी प्रकल्पािर समदृ्धी महामागामच्या अपणूम कामामळेु मखु्य कालव्याच्या शिेर्च्या 

र्ोकाकडील काही क्षेत्र धसांचनापासनू िांधचत आह.े उिमरीत बोर ि पांचिारा मध्यम प्रकल्पाांतगमत अांशत: 

बाधित क्षेत्र आह.े 

(३) अांशत: खरे आह.े 

 बाधित कामाांच्या दरुूस्तीची काम ेप्रगतीपथािर आहते ि दरुूस्ती झालेल्या कामाांच्या अनषुांगान े

धसांचन करण्यात यते आह.े  

(४) उध्िम ििाम प्रकल्पाअांतगमत बाधित झालेल्या धितरण प्रणालीची दरुूस्ती करण्याकरीता जलसांपदा 

धिभाग, महाराष्र राज्यरस्ते धिकास महामांडळ मयाम. ि समदृ्धी महामागामच्या कामाशी सांबांधित कां त्रार्दार 

म.ेएन.सी.सी. धलधमरे्ड याांचदेरम्यान धदनाांक २२/३/२०१९ रोजी सामांजस्य करार करण्यात आलेला आह.े 

 त्यानसुार सप्र्ेंबर ि ऑक्र्ोबर, २०२० दरम्यान एकूण चार िेळा सांयकु्त पाहणी करण्यात आलेली 

आह.े बाधित कामापकैी काही काम े दरुूस्त करण्यात आली असनू काही काम े ताांधत्रकदृष््टया अपणूम 

असल्यान ेजनू ि जलैु, २०२१ मध्ये पनुि: सांयकु्त तपासणी करण्यात आली आह.े धदनाांक १४/६/२०२२ 

रोजी धजल्हािीकारी अमरािती कायामलयात झालेल्या बैठकीतील चचनेसुार पनु्हा नव्यान े सांयकु्त पाहणी 

करून धितरणप्रणाली दरुूस्तीची काम ेकरणे धनयोधजत आह.े 

 चाांदनदी प्रकल्पािरील कालव्याांच्या कामाांस रस्ते धिकास महामांडळाने सरुूिात केली आह.े ििाम 

धजल्यातील (सले ु तालकुा) बोर मोठा प्रकल्प ि पांचिारा मध्यम प्रकल्पाच्या बाधित कामाांस समदृ्धी 

महामागामच्या यांत्रणेन ेमान्यता दिेनू कालिा छेदलेल्या धठकाणची ९० र्क्के काम ेपणूम केली असनू उिमरीत 

काम े प्रगतीपथािर आहते. समदृ्धी महामागाममळेु ज्या धठकाणी कालिे बाधित झाले आहते, त्याधठकाणी 

तात्परुत्या स्िरूपात पयामयी व्यिस्था करून धसांचन करण्यात येत आह.े 

(५) प्रश्न उद ्भित नाही. 
----------------- 

  

राज्यातील वजल्हा पररषद वशक्षिाांच्या वजल्हाांतगवत बदली िरण्याबाबत 

  

(२३) * १३९८२ श्री.नागोराि गाणार, श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.विजय ऊर्व  

भाई वगरिर, अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.प्रविण दरेिर, डॉ.पररणय रु्िे : 

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) धजल्हा पररषद धशक्षकाांच्या धजल्हाांतगमत बदलीबाबत धदनाांक ७ एधप्रल, २०२१रोजीचा शासन धनणमय 

धनगमधमत करण्यात आला असनू शासन धनणमयानसुार धशक्षकाांच ेधजल्हाांतगमत बदली प्रधक्रया धदनाांक ३१ मे, 

२०२२ रोजीपयंत राबधिण्याच ेधनदशे असनूही बदली प्रधक्रया राबधिली जात नाही, ह ेखरे आह ेकाय, 
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(२) असल्यास, सन २०१८ नांतर धशक्षकाांच्या धजल्हाांतगमत बदल्या झालेल्या नसल्यामळेु बदली प्रधतक्षेत 

असलेल्या धशक्षकाांमध्ये असांतोष धनमामण झाला असनू सांघर्नतेरे् धदनाांक १७ म,े २०२२ पासनू साखळी 

उपोषण सरुू केले होत,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय आढळून आले ि 

त्यानषुांगान े धजल्हा पररषद धशक्षकाांच्या धजल्हाांतगमत बदली करण्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा 

करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.वगरीश महाजन : (१), (२), (३) ि (४) धजल्हा पररषद धशक्षकाांच्या आांतरधजल्हा / धजल्हाांतगमत 

बदल्याांसाठी धदनाांक ०७/०४/२०२१ च्या दोन स्ितांत्र शासन धनणमयान्िये सिुाररत िोरण धिधहत करण्यात 

आले आह.े धशक्षकाांची धजल्हाांतगमत बदली प्रक्रीया धदनाांक १ ते ३१ मे पयंत पणूम करण्याबाबत सदर शासन 

धनणमयामध्ये सधूचत केले आह.े 

 तथाधप, काही ताांत्रीक अडचणींमळेु सदर ऑनलाईनद्वारे बदली प्रक्रीया धिहीत कालाििीत पणूम 

करणे शक्य झाले नाही. सद्य:धस्थतीत धजल्हा पररषद धशक्षकाांच्या आांतर धजल्हा बदल्याांसाठी धशक्षकाांनी 

अजम सादर करण्याची कायमिाही पणूम झाली असनू धजल्हाांतगमत बदल्यासाठी धशक्षकाांनी ऑनलाईन 

प्रणालीद्वारे अजम सादर करण्याची कायमिाही सरुु करण्यात येत आह.े 
----------------- 

  

बीड वजल्हा पररषदेच्या आरोग्य विभागातील अवधिारी ि िमवचारी  

याांनी िेलेल्या गैरव्यिहाराबाबत 
  

(२४) * १४०४३ श्री.राजहांस वसांह : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील   

काय :- 

(१) बीड धजल्यातील धजल्हा पररषदेंतगमत यणेाऱ्या आरोग्य धिभागान ेसन २००४ मध्ये अनकुां पातत्िािर 

भरती झालेल्या धशपायाांना आरोग्य सिेकाांच ेिेतन दणे्याचा धनणमय घेतला असनू १८ लोकाांना प्रत्येकी रुपय े

८ लाख अस े एकूण धदड कोर्ी रुपयाांचा गैरव्यिहार केला असल्याच े माह े एधप्रल,२०२२ मध्ये िा 

त्यादरम्यान धनदशमनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर प्रस्ताि तयार करून धजल्हा आरोग्य अधिकारी याांच्याकडून सामान्य प्रशासन 

धिभागाकडे पाठधिला असनू उपमखु्य कायमकारी अधिकारी याांनी कसलीही खात्री न करता कागदपत्र ेतयार 

केली, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी गैरव्यिहार झाल्याबाबत शासनान ेचौकशी केली आह ेकाय, चौकशीत काय 

आढळून आले ि त्यानषुांगान े बीड धजल्यातील धजल्हा पररषद े अांतगमत येणाऱ्या आरोग्य धिभागाच े

अधिकारी ि कममचारी याांच्यािर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.वगरीश महाजन : (१) ह ेखरे नाही. 

  अनकुां पा तत्िाांतगमत गर्-क ची शकै्षधणक अहमता िारण केलेल्या १८ उमदेिाराांना पद उपलब्ित े

अभािी तात्परुत्या स्िरुपात गर्-ड पदािर धनयकु्त्या धदल्या होत्या. जसजसी गर्-क ची पद ेररक्त होतील तस े

सिेाज्येष्ठतेनसुार सदर कममचाऱ्याांच े गर्-क पदािर समायोजन केले आह.े सदर कममचाऱ्याांना गर्-क पदी 
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समायोजन झाल्याच्या धदनाांकापासनू िेतन धनधिती करुन र्रक दणे्याऐिजी गर्-ड च्या पदी धनयकु्ती झाली 

त्या धदनाांकापासनू दणेेबाबत चकुीन ेआदशेात नमदू झाले होते. सदर बाब धनदशमनास येताच सदर आदशे रद्द 

केले आहते. यामध्ये गैरव्यिहार झालेला नाही. 

(२) ह ेखरे नाही. 

(३) ि (४) प्रश्न उद ्भित नाही. 
 

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

रायगड वजल्हा सामान्य रूग्णालयाच्या अवधपत्याखालील वजल्हा रूग्णालय, उपवजल्हा 

आवण ग्रामीण रूग्णालयातील विविध सांिगावची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
 

  

(२५) * १३९५३ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय सािवजवनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील 

गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) रायगड धजल्हा सामान्य रूग्णालयाच्या अधिपत्याखालील धजल्हा रूग्णालय, उपधजल्हा आधण ग्रामीण 

रूग्णालयात डॉक्र्राांसह धिधिि सांिगामची एकूण १,०९९ पद े मांजरू असनू मांजरू पदाांपकैी ३८६ पद े ररक्त 

असनू या ररक्त पदाांमध्ये डॉक्र्राांच्या ६९ पदाांचा समािेश आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सजमन, भलूतज्ज्ञ आदी महत्िाच ेतज्ज्ञ डॉक्र्राांअभािी गोरगरीब रूग्णाांना िेळेिर ि परेुशी 

आरोग्य सधुििा धमळत नसल्यान ेउपलब्ि आरोग्य यांत्रणिेर कामाचा ताण पडत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, रायगड धजल्हा सामान्य रूग्णालयाच्या अधिपत्याखालील रूग्णालयाांतील डॉक्र्राांची ररक्त 

पद ेकां त्रार्ी पध्दतीन ेभरण्यात येत आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन चौकशीच्या अनषुांगान ेधजल्हा रूग्णालय, उपधजल्हा 

आधण ग्रामीण रूग्णालयात डॉक्र्राांसह धिधिि सांिगामतील असलेली ररक्त पद ेकायमस्िरूपी भरण्याबाबत 

कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री.तानाजी सािांत : (१) अांशत: खरे आह.े 

 धजल्हा रूग्णालय, अधलबाग ि अधिपत्याखालील उपधजल्हा ि ग्रामीण रूग्णालय येथे िगम-१ ते 

िगम -४ सांिगामची एकूण १०९९ पद ेमांजरू असनू, ७६८ पद ेभरलेली आहते ि ३३१ पद े ररक्त आहते. या 

पदाांमध्ये िैद्यकीय अधिकारी सांिगामची ५४ पद ेररक्त आहते. 

(२) अांशत: खरे आह.े 

 धजल्हा रूग्णालय ि अधिपत्याखालील उपधजल्हा/ग्रामीण रूग्णालय येथे सजमन ि भलुतज्ञ याांची 

पद े ररक्त आहते. परांत ुसदर धठकाणी कां त्रार्ी पध्दतीन ेि राष्रीय आरोग्य अधभयान अांतगमत धिशषेज्ञाांच्या 

सिेा उपलब्ि करून दणे्यात आल्या आहते. 

(३) ह ेखरे आह.े 

(४) महाराष्र िैद्यकीय आरोग्य सिेा, गर्-अ िगम-१ ि सामान्य राज्य सिेा, गर् अ ची सरळसिेा ि 

पदोन्नतीन ेभरण्यासाठी शासनस्तरािरून कायमिाही सरुू आह.े 
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 माह ेजनू, २०२१ ते धदनाांक ०३ जलैु, २०२१ या कालाििीत ि धदनाांक ०२/०९/२०२१ ते धदनाांक 

०६/०९/२०२१ या कालाििीत शासनस्तरािरून समपुदशेनान े भरतीप्रक्रीया राबधिण्यात येऊन िैद्यकीय 

अधिकारी गर् अ (एस-२०) ची पद ेभरण्यात आलेली आहते. 

 धनयधमत िैद्यकीय अधिकारी उपलब्ि झाले नसल्यान े मा.धजल्हाधिकारी याांच्या अध्यक्षतखेाली 

गठीत केलेल्या सधमतीमार्म त धजल्हा स्तरािरून तात्परुत्या स्िरूपात ११ मधहन्याच्या कालाििीसाठी 

कां त्रार्ी िैद्यकीय अधिकारी याांची धनयकु्ती करण्यात येते. 

 तसचे, गर् क ि ड ची भरण्यासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेदरम्यान पपेर रु्र्ी झाल्याच ेधनदशमनास 

आले आह ेि याप्रकरणी गनु्ह े दाखल करण्यात आली असनू सदर भरती प्रधक्रया रद्द करण्यात आलेली 

आह.े ि सिुारीत भरती प्रधक्रया घणे्याच्या अनषुांगान ेप्रस्ताि सादर करण्याबाबत आयकु्त (आ.स.े) याांना 

कळधिले आह.े 

(५) प्रश्न उद ्भित नाही. 
----------------- 

  

राज्यातील वजल्हा पररषदेच्या शाळाांमध्ये वशक्षिेतर पदे भरण्याबाबत 
 

  

(२६) * १४०२६ श्री.विशोर दराडे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील 

काय :- 

(१) राज्यातील ग्रामीण भागातील मलुाांच ेप्राथधमक धशक्षण पणूम व्हािे यासाठी धजल्हा पररषदकेडून शाळा 

चालधिल्या जात असनू सदर धजल्हा पररषदचे्या शाळेमध्ये एकही धशक्षकेतर पद भरले जात नाही, ह ेखरे 

आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर शाळेमिील िगम स्िच्छ करण े ि स्िच्छता गहृाांची स्िच्छता ठेिणे यासारखी 

स्िच्छतेची काम ेधशक्षक ि धिद्याथी याांचकेडून केली जात आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, अशा धजल्हा पररषदाांच्या शाळेमध्ये धशक्षकेतर पद ेभरणेसाठी धिधिि धशक्षक सांघर्नाांकडून 

मागणी करण्यात येत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन चौकशीच्या अनषुांगान ेराज्यातील ग्रामीण भागातील 

धजल्हा पररषदचे्या शाळेतील धशक्षकेतर पद ेभरण्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.वगरीश महाजन : (१) ह ेखरे आह.े 

(२), (३), (४) ि (५) मांजरू असलेल्या आकृती बांिानसुार धजल्हा पररषद शाळाांसाठी धशक्षकेतर पद मांजरू 

नाही. त्यामळेु धशक्षकेतर पद भरण्याची कायमिाही करण्याचा प्रश्न उद ्भित नाही. धजल्हा पररषदाांकडून प्राप्त 

माधहतीनसुार शाळा ि शाळेचा पररसर स्िच्छ ठेिण्याच ेकाम शालये धशक्षण धिभागाच्या शासन धनणमय क्र. 

शापोआ-२०१०/प्र.क्र.१८/प्राधश-४, धदनाांक २/२/२०११ नसुार शालेय पोषण आहारासाठी मांजरू करण्यात 

आलेल्या ‘मदतनीस’ याांचकेडून करून घेतले जाते. तसचे, धशक्षक सांघर्नाांकडून धशक्षकेतर पद ेभरण्याची 

मागणी केल्याच ेआढळून येत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील इांधनािरील मूल्यिवधवत िर िमी िेल्याबाबतची  

अवधसचूना प्रवसध्द िरण्याबाबत 
 

  

(२७) * १४५३१ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊर्व  भाई वगरिर, श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे, 

डॉ.पररणय रु्िे, श्री.सरेुश धस, श्री.प्रसाद लाड, डॉ.रणवजत पाटील, श्री.प्रिीण दटिे, 

श्री.नागोराि गाणार, श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.वनलय नाईि, अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.राजहांस 

वसांह, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.चांदूभाई पटेल : ताराांवित प्रश्न क्रमाांि १२७३७ ला वदनाांि ११ 

माचव, २०२२ रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय उप मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 

(१) माधहती ि जनसांपकम  महासांचालनालयान े धदनाांक २२ मे, २०२२ रोजी पेरोल ि धडझेलिरील 

मलू्यिधिमत करात अनकु्रम े२ रुपये ८ पसै ेि १ रुपया ४३ पसै ेकपात केल् यामळेु शासनािर रुपये २५०० 

कोर्ीचा भार पडणार असल्याची माधहती माध्यमाव्दारे प्रसाररत केली होती, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, शासनान े मलु्यिधिमत कर कमी केल्याबाबतची अधिसचूना/शासन धनणमय धनगमधमत न 

करण्याची कारणे काय आहते तसचे, शासनान ेघेतलेल्या या धनणमयामळेु व्हरॅ्च्या दरात धकती र्क्क्याांची 

कपात करण्यात आली आह,े 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय आढळून आले ि 

त्यानषुांगान ेमलु्यिधिमत कर कमी केल्याबाबतची अधिसचूना/शासन धनणमय धनगमधमत करण्याबाबत कोणती 

कायमिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

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

 मलू्यिधिमत कर िस्तचू्या मळू धकां मत ि त्यािर कें धद्रय कर/ससे िर आकारण्यात यतेो. म्हणनू कें धद्रय 

कर कमी झाल्यास राज्याचा मलू्यिधिमत कर आपोआप कमी होतो. मुांबई धदनाांक २२ म,े २०२२ रोजी कें द्र 

शासनान ेपरेोल आधण धडझलेच ेअबकारी कर कमी केल्यानांतर राज्य शासनान े२२ म ेपासनू परेोल आधण 

धडझेलिरील मलू्यिधिमत करात (VAT) अनकु्रम े२ रुपये ८ पसैे आधण १ रुपया ४४ पसै ेप्रती धलर्र कपात 

केली आह.े यामळेु िाधषमक समुारे २५०० कोर्ी रुपये राज्याच्या धतजोरीिर भार पडणार आह.े 

 मलू्यिधिमत कर कमी केल्यान े परेोलकरीता ८० कोर्ी रुपये मधहन्याला आधण १२५ कोर्ी रुपये 

धडझेलकरीता इतके महसलुी उत्पन्न कमी होणार आह.े  

(२) अधिसचूना धनगमधमत केलेली नाही. 

(३) प्रश्न उद ्भित नाही. 

(४) प्रश्न उद ्भित नाही. 
 

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

औरांगाबाद वजल्यात भौवतिोपचार (वर्जीओथेरपी) ि व्यिसायोपचार (ऑक्युपेशनल 

थेरपी) महाविद्यालय सरुु िरण्याबाबत 
  

(२८) * १४७६८ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय िैद्यिीय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 
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(१) औरांगाबाद धजल्यातील घार्ी रुग्णालयातील दोन खोल्याांमध्ये भौधतकोपचार (धर्जीओथेरपी) ि 

व्यिसायोपचार (ऑक्यपुशेनल थेरपी) धिभाग सरुु करण्यात आले असनू जनु्या यांत्रसामगु्रीच्या सहाय्यान े

रुग्णाांिर उपचार करािे लागत असल्याची बाब माह ेमाचम, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान धनदशमनास आली 

आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सन २०१० मध्ये तत्कालीन मखु्यमांत्री याांनी भौधतकोपचार (धर्जीओथेरपी) ि 

व्यिसायोपचार (ऑक्यपुशेनल थेरपी) महाधिद्यालयासाठी जागा ि इमारतीसह महाधिद्यालय सरुु 

करण्याच्या प्रस्तािास मान्यता दिेनूही महाधिद्यालय सरुु करण्याचा प्रस्ताि कागदोपत्री असल्याच े

धनदशमनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय आढळून आले िा 

त्यानषुांगान ेऔरांगाबाद धजल्यात भौधतकोपचार (धर्जीओथेरपी) ि व्यिसायोपचार (ऑक्यपुशेनल थेरपी) 

महाधिद्यालय सरुु करण्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री.वगरीश महाजन : (१) ह ेअांशत: खरे आह.े 

 सदर सांस्थेत भौधतकोपचार (धर्जीओथेरपी) ि व्यिसायोपचार (ऑक्यपुशेनल थेरपी) धिभागातील 

यांत्रसामगु्री जनुी असनू सधुस्थतीत आह.े 

(२) ि (३) शासकीय िदै्यकीय महाधिद्यालय, औरांगाबाद येथे भौधतकोपचार ि व्यिसायोपचार 

महाधिद्यालय सरुु करण्याबाबतचा प्रस्ताि सांचालक, िैद्यकीय धशक्षण आधण सांशोिन याांचकेडून शासनास 

प्राप्त झाला होता.औरांगाबाद येथे भौधतकोपचार ि व्यिसायोपचार महाधिद्यालय मान्यतेचा 

मा.मांत्रीमांडळाच्या मान्यतचेा प्रस्ताि सादर करण्यात आला होता.तथाधप, सन २०२१-२०२२ च्या 

अथमसांकल्पीय भाषणामध्ये राज्यातील शासकीय िैद्यकीय महाधिद्यालयाांना जोडून भौधतककोपचार ि 

व्यिसायोपचार महाधिद्यालय र्प्प्यान ेसरुु करण्याबाबतची घोषणा करण्यात आली आह.े त्या अनषुांगान े

राज्यातील शासकीय िैद्यकीय महाधिद्यालयामध्ये भौधतकोपचार ि व्यिसायोपचार महाधिद्यालय सरुु 

करण्याची बाब शासनाच्या धिचारािीन आह.े  

(४) प्रश्न उद ्भित नाही. 
----------------- 

 

पलूस (वज.साांगली) तालुक्यातील दोन प्राथवमि आरोग्य िें दे्र ि एि ग्रामीण रुग्णालय येथे 

िैद्यिीय अवधिारी ि िमवचाऱ्याांची वनयुक्ती िरण्याबाबत 
 

  

(२९) * १४८०३ श्री.अरुण लाड : सन्माननीय सािवजवनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील 

गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) पलसू (धज.साांगली) तालकु्यात दोन प्राथधमक आरोग्य कें द्र े ि एक ग्रामीण रुग्णालय असनू तेथे 

शिधिच्छेदन (पोस्र्मार्मम) करण्यासाठी िदै्यकीय अधिकारी ि कममचारी नसल्यान ेमतृदहेाची हळेसाांड होत 

आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर आरोग्य कें द्रात तज्ञ िैद्यकीय अधिकारी धनयकु्त करण्याची मागणी तथेील 

लोकप्रधतधनिी ि मतृाांच्या नातेिाईकाांनी केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय आढळून आले ि 

त्यानषुांगान े शिधिच्छेदन करण्यासाठी कायमस्िरुपी िैद्यकीय अधिकारी ि कममचाऱ्याांची धनयकु्ती 

करण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात यते आह,े 

(४) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.तानाजी सािांत : (१) ह ेखरे नाही.  

(२) प्रश्न उद ्भित नाही. 

(३) प्रश्न उद ्भित नाही. 

(४) प्रश्न उद ्भित नाही. 
----------------- 

 

मौजे पानस (ता.जािळी, वज.सातारा) येथील हातगेघर धरणाच्या वभांतीलगत िरण्यात 

येणाऱ्या विवहरीचे बाांधिाम बांद िरण्याबाबत 
 

  

(३०) * १४८१४ श्री.शवशिाांत वशांदे : सन्माननीय उप मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील     

काय :- 

(१) मौजे पानस (ता.जािळी, धज.सातारा) येथील हातगेघर िरणाच्या धभांतीलगत पानस गािाच्या 

सािमजधनक पाणीपरुिठा धिधहरीच ेबाांिकाम करण्यात येत आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल् यास, धिधहरीच े बाांिकाम िरणाच्या धभांतीपासनू ३० मीर्रच्या आत असल्यामळेु िरणाच्या 

धभांतीना िोका धनमामण झाला असनू त्यास मौजे पानस गािच्या ग्रामस्थाांनी धिरोि दशमिनू या धिधहरीच े

बाांिकाम थाांबधिण्याबाबतची तक्रार धजल्हाधिकारी, सातारा, मखु्य अधभयांता, कृष्णा खोरे धिकास 

महामांडळ, पार्बांिारे धिभाग, सातारा याांच्याकडे धदनाांक ३ जानिेारी, २०२२ रोजी िा त्यासमुारास केली 

आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन चौकशीच्या अनषुांगान े हातगेघर िरणाच्या 

धभांतीलगत करण्यात येणाऱ्या धिधहरीच ेबाांिकाम बांद करण्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात 

येत आह,े 

(४) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ?  

 

श्री.देिेंद्र र्डणिीस : (१) होय. 

(२) होय. 

(३) ग्रामपांचायत मौजे कािडी ता.जािली याांचमेार्म त सदर खाजगी जागते धिधहरींसाठी खोदकाम सरुू 

केल्याच ेधनदशमनास आले आह.े 

 त्यास अनसुरून िोम डािा कालिा उपधिभाग क्र.५ सातारा या कायामलयाच ेपत्र क्र.२९ धदनाांक 

२०/०१/२०२२ ि िोम कालिे धिभाग क्र.२, सातारा या धिभागीय कायामलयाच े पत्र क्र.२५६ धदनाांक 

२७/०१/२०२२ अन्िये सदरच ेखोदकाम अिैि असल्यान ेतात्काळ बांद करण्याबाबत सरपांच, ग्रामपांचायत, 

कािडी याांना कळधिले आह.े तसचे शासन पररपत्रक क्र.सांधकणम-२०१२/प्र.क्र.२०/२०१२) धसांव्य(म), 

धदनाांक ०८/०३/२०१८ नसुार, सदर धिधहर बाांिकाम िरण सरुक्षा रेषचे्या आत येत असनू सदरच ेखोदकाम 
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अिैि असल्यान ेक्षेधत्रय कायामलयाकडून बांद करण्यात आले. िोम डािा कालिा उपधिभाग क्र.५ सातारा, 

या उपधिभागाच े पत्र क्र.िोडाकाउधि/४०, धदनाांक ३१/०१/२०२२ अन्िये याबाबत तहधसलदार, मढेा 

(जािली) याांच ेकायामलयास कळधिण्यात आले आह.े  

 तसचे उपधिभागीय कायामलयान ेपत्र जा.क्र.२०१, धदनाांक ३०/०५/२०२२ अन्िये तसचे धिभागीय 

कायामलयान े पत्र जा.क्र.१५५१, धदनाांक २२/०६/२०२२ अन्िये सदरच े खोदकाम धनयमबाहय असल्यान े

पािसाळयापिूी बजुधिण्यात यािे अन्यथा शासनाकडून आपले धिरूध्द कारिाई करण्यात येईल अस े

सांबांधित सरपांचाांना कळधिले आह.े सद्य:धस्थतीत धिहीरीच ेबाांिकाम बांद आह.े 

(४) प्रश्न उद ्भित नाही.   
----------------- 

  

चांद्रपूर वजल्यातील ग्रामपांचायतींना महावितरण िां पनीचे िीज देयि भरण्यासाठी  

आवथवि मदत िरण्याबाबत 
 

  

(३१) * १४८२८ श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.चांद्रशेखर 

बािनिुळे : वदनाांि २३ वडसेंबर, २०२१ रोजी सभागृहाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या 

अताराांवित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ६ मधील प्रश्न क्रमाांि ९०४७ ला वदलेल्या उत्तराच्या 

सांदभावत सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) चांद्रपरू धजल्यातील ७० पके्षा जास्त ग्रामपांचायतींनी पथधदव्याांच ेिीज दयेक न भरल्यामळेु महाधितरण 

कां पनीकडून ग्रामपांचायतींना िीज जोडणी काढून र्ाकण्याची नोर्ीस धदली असल्याच े धदनाांक २५ म,े 

२०२२ रोजी िा त्यासमुारास धनदशमनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आह ेकाय, चौकशीच्या अनषुांगान ेग्रामपांचायतींना 

महाधितरण कां पनीच े िीज दयेक भरण्यासाठी आधथमक मदत करण्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा 

करण्यात येत आह,े 

(३) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.वगरीश महाजन : (१) होय, ह ेखरे आह.े  

(२) होय, सदर प्रकरणात धज.प.चांद्रपरू याांच ेमार्म तीन ेचौकशी करण्यात आलेली असनू अिीक्षक अधभयांता 

महा.धिज.धितरण कां पनी याांना पत्र दणे्यात येऊन अशा प्रकारची कायमिाही करणे अगोदर सांबांधित 

ग्रामपांचायत, गर्धिकास अधिकारी ि मखु्य कायमकारी अधिकारी, धजल्हा पररषद याांना अिगत करणेबाबत 

सचुना दणे्यात आलेल्या आहते. तसचे ग्रामधिकास धिभागाच्या शासन ज्ञापन, धदनाांक २९ जनू, २०२२ 

नसुार ग्रामपांचायतीतील रस्त्याांिरील िीज धबलाचा भरणा करणेकरीता रक्कम धितररत करण्यात आली 

आह.े तसचे ग्रामधिकास धिभागाच े शासन पत्र धदनाांक २९/०६/२०२२ नसुार उद्योग,ऊजाम ि कामगार 

धिभाग, मांत्रालय, मुांबई तसचे अध्यक्ष ि व्यिस्थापकीय सांचालक, महाधितरण याांना ग्रामपांचायतीतील 

रस्त्याांिरील धिद्यतु परुिठा खांडीत न करण्याबाबत सांबांधिताांना योग्य त्या सचूना दणे्याची धिनांती करण्यात 

आली आह.े  

(३) प्रश्न उद ्भित नाही. 
----------------- 
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राज्यातील ग्रामपांचायतींच्या आवथवि व्यिहारात आढळून आलेल्या  

अवनयवमततेची चौिशी िरण्याबाबत 

 
  

(३२) * १४८७५ श्री.रामराि पाटील, श्री.सरेुश धस, श्री.गोवपचांद पडळिर : सन्माननीय ग्रामवििास 

मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील ग्रामपांचायतीच्या आधथमक व्यिहारात अधनयधमतता, धनिीचा अपहार, मळू दस्त ऐिजामध्य े

बनािर् कागदपत्राचा समािेश ि धिधिि शासकीय योजनाांमध्ये मळू लाभार्थयानंा िांधचत ठेऊन इतर 

व्यक्तीला त्याचा लाभ दणेाऱ् या सरपांच, उपसरपांच, ग्रामधिकास अधिकारी ि ग्रामसिेक याांच्यािर र्ौजदारी 

गनु्हा दाखल करुन अपहाराची रक्कम िसलू करण्याच े आदशे ग्रामधिकास धिभागान े धजल्हा पररषद ि 

पांचायत सधमतीला धदले आहते, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े धदलेल्या आदशेाच्या अनषुांगान ेराज्यातील धकती ग्रामपांचायतींची 

चौकशी केली आह,े चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानषुांगान ेसांबांधिताांिर कोणती कारिाई केली िा 

करण्यात येत आह,े 

(३) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री.वगरीश महाजन : (१) होय, ह ेअांशत: खरे आह.े 

शासन पररपत्रक क्रमाांक व्हीपीएम-२०१६/प्र.क्र.२५३/पांरा-३, धद ४/०१/२०१७ ि शासन 

शधु्दीपत्रक क्रमाांक व्हीपीएम-२०१९/प्र.क्र.२८१/पां.रा-३, धदनाांक १८/०९/२०१९ अन्िये राज्यातील 

ग्रामपांचायतीच्या आधथमक व्यिहारात अपहार करणे अथिा ग्रामपांचायत मालमत्तचेा अथिा धनिीचा 

अपहार करणे तसचे ग्रामपांचायतीतील मळू दस्त ऐिजामध्ये खोर््या बनािर् कागदपत्राांचा समािेश करणे 

धकां िा रे्रर्ार करणे हा गनु्हा असल्यान ेसांबांधित गर् धिकास अधिकारी याांनी चौकशीमध्ये स् पष्ट  धनष्कषम 

काढल्यास सांबधितािर र्ौजदारी गनु्हा दाखल करण्यात यािे अस ेधनदशे दणे्यात आले आहते. 

(२) सदर शासन आदशेाच्या अनषुांगान ेएकूण ३७०५ प्रकरणी सांबांधित गर् धिकास अधिकारी याांचकेडून 

चौकशी करण्यात येऊन शासन पररपत्रक क्रमाांक व्हीपीएम-२०१३/प्र.क्र.१३७/पांरा-३, धदनाांक 

१२/०६/२०१३, व्हीपीएम-२०१६/प्र.क्र.२५३/पांरा-३, धदनाांक ४/०१/२०१७ ि शासन शधु्दीपत्रक क्रमाांक 

व्हीपीएम-२०१९/प्र.क्र.२८१/पां.रा-३, धदनाांक १८/०९/२०१९ मिील तरतदूीनसुार सांबांधितािर कारिाई 

करण्यात येत आह.े  

(३) प्रश्न उद ्भित नाही. 
 

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

 

पूिव विदभावतील मालगजुारी तलािाांच्या पुनवजविनािरीता विशेष आराखडा  

तयार िरणेबाबत 
 

  

(३३) * १४३५६ श्री.अवभवजत िांजारी, श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे, डॉ.पररणय रु्िे, श्री.प्रविण 

दरेिर, अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रामदास आांबटिर : 

सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात पिूम धिदभामतील चांद्रपरू, गडधचरोली, गोंधदया, भांडारा ि नागपरू ह ेधजल्ह ेतलािाच ेधजल्ह ेअसनू 

तेथे धसांचनासाठी उपयकु्त ठरत असलेले माजी मालगजुारी तलािाांच्या धनस्तार क्षेत्रात दरिषी धिधिि 

कारणामळेु घर् होत असल्याच ेधनदशमनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सांबांधित धजल्यातील धनस्तार क्षेत्रातील घर् लक्षात घेता तीन िषामपिूी या मालगजुारी 

तलािाांच्या पनुजीिनासाठी धिशषे मोहीम हाती घेण्यात आली होती, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, गत तीन िषामपासनू या तलािाांच्या दखेभालीसाठी शासनान ेकोणताही धनिी न धदल्यामळेु 

गोंडकालीन तलाि धनरुपयोगी झाले असनू धिशषे मोधहमतेील धनयोजन आराखडा पणूमतः धनरूपयोगी असनू 

ठरधिलेले मापदांड योग्य नसल्यान ेपिूम धिदभामतील तलािाांच्या दरुुस्तीचा प्रश्न गांभीर होत आह,े ह ेही खरे 

आह ेकाय, 

(४) असल्यास, सदर माजी मालगजुारी तलािाांच्या दरुुस्तीसाठी महत्िाकाांक्षी योजना राबधिण्यात येत 

असल्याच ेमाह ेम,े २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान धनदशमनास आले असनू सदर योजनाांबाबतचा थोडक्यात 

तपशील काय आह,े 

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन चौकशीच्या अनषुांगान े या सांपणूम मालगजुारी 

तलािाांच्या दरुुस्तीची गरज लक्षात घेता प्रािान्यक्रम ठरिनू पाच िषांचा धनयोधजत आराखडा करण्याबाबत 

तसचे, तलािाच्या खोलीकरणासोबत शतेापयंत जाणारे नहर ि रस्ते बाांिण्याबाबत कोणती कायमिाही केली 

िा करण्यात यते आह ेि यासाठी धकती धनिीची तरतदू करण्यात आली असनू धकती कालाििीत ही काम े

पणूम करण्यात येणार आहते, 

(६) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

 श्री.एिनाथ वशांदे : (१) ह ेअांशत: खरे आह.े  

(२) होय, ह ेखरे आह.े 

(३) सन २०२०-२१ पासनू मखु्यमांत्री जलसांििमन योजना अांतगमत दरुुस्ती आिश्यक असलेले काम े

प्रािान्यक्रमानसुार हाती घेण्यात यणेार आह.े सदर तलािाांच्या दखेभालीसाठी ठरधिलेल्या मापदांडात 

सिुारणा करण्यात आलेली आह.े 

(४) ह ेअांशत: खरे आह.े 

 शासन पत्र जनु, २०२२नसुार गोंधदया धजल्यात तलािाच ेि नाल्याच ेखोलीकरणा बाबत माधहती 

मागधिण्यात आली आह.े तसचे चांद्रपरू ि गडधचरोली धजल्यामध्ये मखु्यमांत्री जलसांििमन योजनेंतगमत 

बहुताांश कामाांना प्रशासकीय मान्यता दऊेन दरुुस्तीची काम ेहाती घेण्यात आली आहते. 

(५) या प्रकरणी सांपणूम मालगजुारी तलािाांच्या प्रािान्यक्रमानसुार दरुुस्तीचा आराखडा पत्रक शासनास 

सादर करण्यास आदधेशत केलेले आह.े 

(६) प्रश्न उद ्भित नाही. 
----------------- 

  

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या िैद्यिीय अभ्यासक्रमाच्या प्रश्नपवत्रिा रु्टीबाबत 
 

  

(३४) * १४४७४ श्री.रमेश िराड, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय िैद्यिीय वशक्षण मांत्री पढुील 

गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) महाराष्र आरोग्य धिज्ञान धिद्यापीठ,नाधशक याांच्याितीन े घेण्यात येणाऱ्या िैद्यकीय अभ्यासक्रमाचा 

एमबीबीएस धद्वतीय सत्र िषामच्या मायक्रोबायोलॉजी धिषयाचा पपेर लातरू येथील धिलासराि दशेमखु 

शासकीय िैद्यकीय महाधिद्यालय येथे रु्र्ल्याच ेधनदशमनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, महाधिद्यालयात माह ेनोव्हेंबर, २०२१ मध्ये घेण्यात आलेल्या सराि परीक्षेचा पपेर जशाचा 

तसा आढळून आल्यामळेु धिद्यापीठाला या धिषयाची परीक्षा रद्द करािी लागली, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, या धिषयाचा पपेर तयार करण्याची जबाबदारी धदलेल्या महाधिद्यालयातील 

प्राध्यापकाकडून हा गैरप्रकार घडल्यान ेया प्रकाराबाबत शासनान ेसांबांधित प्राध्यापकाांिर तसचे स्थाधनक 

महाधिद्यालयातील प्रशासनािर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री.वगरीश महाजन : (१) सदरील प्रश्नपधत्रकेची पाकीरे् ही धदनाांक ११/०३/२०२२ रोजी परीक्षा सरुू 

होण्याआिी धसलबांद अिस्थेत होती. त्यामळेु हा प्रश्नपधत्रका रु्र्ीचा प्रकार नाही. मात्र, धिलासराि दशेमखु 

शासकीय िदै्यकीय महाधिद्यालय, लातरु येथे ४ मधहन्यापिूी धदनाांक २०/११/२०२१ रोजी झालेल्या सराि 

परीक्षेत ही प्रश्नपधत्रका दणे्यात आली होती अस ेनांतर धिद्यापीठामार्म त झालेल्या चौकशीअांती धनदशमनास 

आले.  

(२) होय. 

(३) सांबांधित अध्यापकास धिद्यापीठ परीक्षेच्या सिम कामकाजापासनू ०५ िषामसाठी अपात्र करण्यात आले 

असनू त्याांच ेधिरूध्द दांडात्मक कारिाई दखेील धिद्यापीठामार्म त करण्यात आली आह.े 

(४) लाग ूनाही. 
----------------- 

  

मुांबईतील बालगृहातील दोन विद्यार्थयाांना एमबीबीएसच्या पदिी अभ्यासक्रमािरीता ि  

नीट पररके्षसाठी अनाथ असल्याचे प्रमाणपत्र वमळण्याबाबत 
 

  

(३५) * १३६४६ श्री.प्रसाद लाड, श्री.राजेश राठोड : सन्माननीय मवहला ि बालवििास मांत्री पढुील 

गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) मुांबईतील अनाथ मलुाांच्या बालगहृातील दोन धिद्यार्थयांना एमबीबीएसच्या पदिी अभ्यासक्रमाकरीता 

ि नीर् पररक्षेसाठी अनाथ असल्याच ेप्रमाणपत्र धमळधिण्यासाठी “द नसे्र् इांधडया र्ाऊां डेशन” या स्ियांसिेी 

सांस्थेच्या सांचालकाांनी माह ेनोव्हेंबर, २०२० मध्ये मा.उच्च न्यायालयात याधचका दाखल करून मधहला 

बालधिकास धिभागाकडे मागणी केली होती, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, या दोन्ही धिद्यार्थयांनी प्रमाणपत्रासाठी मधहला ि बालधिकास धिभागाकडे अजम करून 

मागणी करण्यात येऊनही त्याकडे दलुमक्ष करून धदरांगाई केल्याच े माह े मे, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान 

धनदशमनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, याधचकाकत्यामच्या अजाममध्ये काही त्ररु्ी आढळून आल्यामळेु बालगहृातील धिद्यार्थयांना 

प्रमाणपत्र उपलब्ि करून दणे्यासाठी दीड िषामचा कालाििी लागला असनू मा.उच्च न्यायालयाचा आदशे 

असतानाही सांबांधित प्राधिकरणान ेअनाथाबाबतच ेप्रमाणपत्र उपलब्ि करून धदले नाही, ह े ही खरे आह े

काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करून चौकशीच्या अनषुांगान े सांबांधित प्राधिकरणान े

अनाथाबाबतच े प्रमाणपत्र उपलब्ि करून दणे्यास धिलांब करणाऱ्या सांबांधित अधिकारी ि कममचाऱ्याांिर 

कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आह,े तसचे, सदरच्या बालगहृातील धिद्यार्थयांना अनाथाबाबतच े

प्रमाणपत्र किीपयतं उपलब्ि करून दणे्यात यणेार आह े

(५) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.मांगलप्रभात लोढा : (१) ह ेखरे नाही. 

 “द नसे्र् इांधडया र्ाऊां डेशन” या सांस्थन े नोंदणी प्रमाणपत्र धमळणेकरीता सन २०२२ मध्ये ररर् 

याधचका दाखल केली आह.े द नेस्र् इांधडया र्ाऊां डेशन या सांस्थेन े Interim Application (L) No. 

१४६२७/२०२२ दाखल करुन कु. रोशनी धदपक कुां चीकरिे ि कु. िैशाली हरीश जोशी या दोन अनाथ 

मलुींना अनाथ प्रमाणपत्र धमळणेकरीता मा.न्यायालयास धिनांती केली आह.े 

(२) ह ेखरे नाही. 

धदनाांक १०/०५/२०२२ रोजी दोन्ही बाधलकाांना अनाथ प्रमाणपत्र धितरीत करण्यात आलेले आह.े 

(३) ि (४) ह ेखरे नाही. 

(५) प्रश्न उद ्भित नाही. 
----------------- 

  

राज्यातील प्राथवमि वशक्षिाांच्या बदली प्रवक्रयेमध्ये पती-पत्नी एित्रीिरणास  

प्राधान्य देणेबाबत 
  

(३६) * १४०७३ डॉ.रणवजत पाटील : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील 

काय :- 

(१) राज्यातील प्राथधमक धशक्षकाांच्या बदली प्रधक्रयमेध्ये पांिरा िष े िेगिेगळया धजल्याांमध्ये काम 

करणाऱ्या धशक्षक दाम्पत्याांना पती-पत्नी एकत्रीकरणाबाबत प्रािान्य न धदल्यामळेु त्याांच्यािर अन्याय होत 

असल्याच ेमाह ेएधप्रल, २०२१ मध्ये ि त्यादरम्यान धनदशमनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करून प्राथधमक धशक्षकाांच्या बदली प्रधक्रयेमध्ये पती-पत्नी 

एकत्रीकरण करण्याबाबत कोणती कायमिाही केली ि करण्यात येत आह,े 

(३) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते? 
  

श्री.वगरीश महाजन : (१), (२) ि (३) धजल्हा पररषद धशक्षकाांच्या आांतरधजल्हा बदल्याांसाठी धदनाांक 

०७/०४/२०२१ च्या शासन धनणमयान्िये सिुाररत िोरण धिधहत करण्यात आल े आह.े सदर शासन 

धनणमयानसुार धिशषे सांिगम धशक्षक भाग-२ अांतगमत पती-पत्नी एकधत्रकरण याांना प्रािान्य दणे्यात आलेले 

आह.े तसचे, उक्त धिशषे सांिगम धशक्षक भाग-२ मिील धशक्षकाांच ेअजम धिचारात घतेाना त्यापकैी ६०% 

अजम जेष्ठतेनसुार प्रािान्यता दऊेन धिचारात घणे्यात येतील ि उिमररत ४०% सिमसािारण सांिगामतील अजम 

म्हणनू धिचारात घणे्यात येतील, अशी स्पष्ट तरतदू सदर शासन धनणमयात नमदू आह.े 

 सबब, िेगिेगळया धजल्याांमध्ये काम करणाऱ्या धशक्षक दाम्पत्याांना पती-पत्नी एकधत्रकरण अांतगमत 

प्रािान्य धदलेले असल्यामळेु त्याांच्यािर अन्याय होतो, अशी िस्तधुस्थती नाही. 
 

----------------- 
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िडगाांि गाांजा (ता.लोहारा, वज.उस्मानाबाद) येथील साठिण तलािाचे  

िाम सुरु िरण्याबाबत 
  

(३७) * १३८८२ श्री.सवतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अमोल वमटिरी, 

श्री.अब्दुल्लाखान दुरावणी : सन्माननीय उप मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) िडगाांि गाांजा (ता.लोहारा, धज.उस्मानाबाद) येथ े सन २००० मध्ये साठिण तलाि बाांिण्यासाठी 

जलसांपदा धिभागान ेमांजरूी धदली असनू सदर साठिण तलािासाठी भसूांपादन प्रक्रीया पणूम झाली असनू ७० 

र्क्के शतेकऱ् याांना भसूांपादनापोर्ी मािेजाही धमळाला आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सन २०२० मध्ये शासनान े १०१ ते ६०० हके्र्रची साठिण क्षमता असलेल्या पाणी 

साठ्याच े प्रकल्प जलसांिारण धिभागाकडे हस्ताांतरीत केल्यान े हा प्रकल्प जलसांिारण धिभागाकडे 

हस्ताांतरीत झाला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदर प्रकल्प पणूम झाल्यािर १.६३ द.ल.घ.मी. पाणी साठा उपलब्ि होऊन समुारे ११ 

चौ.धक.मी. क्षेत्रातील ३५० हके्र्र क्षेत्र ओलीताखाली यणेार आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन चौकशीच्या अनषुांगान े सदर प्रकल्पाच े काम सरुु 

करण्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.देिेंद्र र्डणिीस : (१) होय, जलसांपदा धिभागान े धदनाांक १२/०८/१९९९ अन्िये या प्रकल्पास 

प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेली आह.े 

(२) होय, मा.मांत्री, मदृ ि जलसांिारण, महाराष्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई याांच े अध्यक्षतखेाली धदनाांक 

१४/१०/२०२० रोजी मांत्रालय मुांबई येथे झालेल्या बैठकीच्या मांजरू इधतितृ्तानसुार सदर प्रकल्प जलसांिारण 

धिभाग उस्मानाबाद याांचकेडे हस्ताांतरीत केलेला आह.े 

(३) होय, प्रकल्प पणूम झाल्यािर १.६३ दलघमी पाणीसाठा, ३२९ हके्र्र धसांचन क्षेत्र धनमीती होणार आह.े 

(४) सदर प्रकल्प जलसांिारण धिभागाकडे हस्ताांतर केला असल्यामळेु प्रश्न उद ्भित नाही. 

(५) प्रश्न उद ्भित नाही.  
 

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

  

राज्य शासनािडून रद्द िरण्यात आलेल्या आरोग्य विभागाच्या परीक्षा  

पुन्हा घेण्याबाबत 
 

  

(३८) * १३६७० श्री.प्रिीण दटिे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय रु्िे, 

श्री.अरुण लाड : ताराांवित प्रश्न क्रमाांि १२४३५ ला वदनाांि ४ माचव, २०२२ रोजी वदलेल्या 

उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय सािवजवनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 

(१) राज्यात आरोग्य धिभागाच्या गर् “क” ि “ड” च्या परीक्षेतील घोर्ाळा प्रकरणी अनकेाांना अर्क झाली 

असनू परीक्षेचा पपेर रु्र्ीचा अहिाल पणुे सायबर पोधलसाांनी राज्य शासनाला ३ मधहन्यापिूी सादर केला 

असनू शासनान ेअद्याप परीक्षा रद्द करणे धकां िा धनकालाबाबत धनणमय घेतला नसल्याच ेधदनाांक १८ एधप्रल, 

२०२२ रोजी िा त्यासमुारास धनदशमनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 
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(२) असल्यास, मा.सािमजधनक आरोग्य मांत्री याांनी पोधलसाांचा अहिाल आल्यानांतर परीक्षेबाबत धनणमय 

घेतला जाईल अस े आश्वासन धदले असनू पणुे पोधलसाांनी पपेर रु्र्ल्याचा अहिाल शासनाकडे धदला 

असतानाही ६२०५ पदाांसाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षाांबाबत अद्याप शासनान े धनणमय घेतला नाही, ह ेही 

खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदर परीक्षा र्ीसीएस धकां िा एमकेसीएलमार्म त घेण्यात येणार असल्याच े मा.सािमजधनक 

आरोग्य मांत्री याांनी माह ेरे्ब्रिुारी,२०२२ मध्ये घेण्याच ेजाहीर केले होते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन चौकशीच्या अनषुांगान ेधिद्यार्थयांच ेझालेले नकुसान 

भरून काढण्याबाबत तसचे, सदर परीक्षाांबाबत कोणता धनणमय घेतला िा घणे्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री.तानाजी सािांत : (१) ि (२) ह ेअांशत: खरे आह.े 

 सािमजधनक आरोग्य धिभागाांतगमत गर् क ि ड सांिगामच्या धदनाांक २४/१०/२०२१ ि धदनाांक 

३१/१०/२०२१ रोजी घणे्यात आलेल्या पदभरती परीक्षा प्रधक्रया रद्द करण्याबाबतचा धनणमय धदनाांक 

२९/०६/२०२२ रोजीच्या पत्रान्िये सिम सांबांिीताांना अिगत करण्यात आला. 

(३) होय, तात्कालीन मा.मांत्री (सा.आ.धि.) याांनी प्रसार माध्यमाद्वारे जाहीर केले होते. 

(४) धदनाांक २४/१०/२०२१ रोजी झालेल्या गर् क ि ड सांिगामच्या पदभरती परीक्षेच ेपपेर रु्र्ल्याच ेपोलीस 

चौकशीत धनष्पन्न झाल्यान ेसदर भरती प्रधक्रया रद्द करणे तसचे नव्यान ेघेण्यात यणेाऱ्या परीक्षेसाठी दणे्यात 

येणाऱ्या जाधहरातीमध्ये या रद्द केलेल्या परीक्षेसाठी पात्र उमदेिाराांना पनु्हा अजम करण्याची आिश्यकता 

नसल्याच े म्हणजेच कोणताही नधिन अजम धकां िा प्रिेशशलु्क लागणार नसल्याचा धनणमय तसचे नधिन 

जाहीरातीनसुार नधिन उमदेिाराांना धिहीत परीक्षाशलु्क भरुनअजम करण्याबाबतचा धनणमय घेण्यात आला 

आह ेि सिमसांबांिीताांना धदनाांक २९/०६/२०२२ च्या पत्रान्िये कळिनू याबाबत धिभागाच ेसांकेतस्थळ ि 

प्रसारमाध्यमाांना प्रधसद्धी दणे्याबाबतही कळधिले आह.े 

(५) प्रश्न उद ्भित नाही. 
----------------- 

  

सोलापूर वजल्यातील िलािांत अथवसहाय्यापासनू िांवचत असल्याबाबत 
  

(३९) * १४३०० श्री.रणवजतवसांह मोवहते-पाटील : सन्माननीय साांस् िृवति िाये मांत्री पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 

(१) कोरोनाच्या पाश्वमभमूीिर कलाकाराांना एकरकमी अथमसहाय्य दणे्याबाबत शासनान ेधदनाांक ३ नोव्हेंबर, 

२०२१ रोजीच्या शासन धनणमयानसुार धनदधेशत केले होत,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सोलापरू धजल्यासाठी एकरकमी अथमसहाय्य योजनचेा कोर्ा १ हजार ५०० कलािांताचा 

असताना सोलापरू धजल्हास्तरीय सधमतीकडे २२२ अजम प्राप्त होऊन त्यापकैी ४० कलािांताांना एकरकमी 

अथमसहाय्य धमळाले असनू अनके कलािांत या योजनपेासनू िांधचत राधहले आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सांबांधित योजनचेी अांमलबजािणी करताना कलािांताचा शोि घेण्याच े गाांभीयम दाखिले 

नसल्यामळेु अनके कलािांत अथमसहाय्यापासनू िांधचत राधहल्याच्या पाश्वमभमूीिर योजनलेा मदुतिाढ दिेनू 

िांधचताांना अथमसहाय्य दणे्याबाबत शासनान ेकोणती कायमिाही केली िा करण्यात यते आह,े 

(४) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 
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श्री.सधुीर मुनगांटीिार : (१) होय, ह ेखरे आह.े 

(२) ह ेखरे नाही. 

(३) धदनाांक ३ नोव्हेंबर, २०२१ च्या धनणमयान्िये कोधिड १९ एकल कलाकार अथमसहाय्य योजनकेरीता 

प्रत्येक धजल्यातील धजल्हाधिकारी याांच्या अध्यक्षतखेाली कलाकार धनिड सधमती गठीत करण्यात आली 

होती. शासनाच्या धनयमाप्रमाणे अजम केलेल्या कलािांताांनी सादर केलेल्या कागदपत्राची पडताळणी धजल्हा 

धनिड सधमतीमार्म त केल्यानांतर सिम पात्र कलािांताांना या योजनचेा लाभ प्रदान करण्यात आलेला आह.े 

तथाधप, कलािांताांनी या योजनचेा लाभ घेण्याकरीता कमी अजम केल्याच े धदसनू आल्यान े या योजनलेा 

मदुतिाढ दणे्याची बाब धिचारािीन आह.े 

(४) प्रश्न उद ्भित नाही. 
----------------- 

 

मरोळ (मुांबई) येथील सेव्हन वहल्स रुग्णालयात महात्मा रु्ले जनआरोग्य  

योजना सुरु िरण्याबाबत 
  

(४०) * १३९२६ श्री.विजय ऊर्व  भाई वगरिर, अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.रमेशदादा पाटील, 

श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेश िराड : सन्माननीय सािवजवनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री 

पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) मरोळ, मुांबई येथील सवे्हन धहल्स रुग्णालयात महात्मा रु्ले जनआरोग्य योजना कायामधन्ित नसल्याची 

बाब माह ेएधप्रल, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान धनदशमनास आली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर योजनचेा लाभ रुग्णाांना धमळािा यासाठी खाजगी यांत्रणेकडून प्रयत्न केले जात आहते, 

ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सवे्हन धहल्स रुग्णालयामध्ये महात्मा रु्ले जनआरोग्य योजना ही सन २०१५ पयंत 

कायामधन्ित होती, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आह ेकाय ि चौकशीच्या अनषुांगान ेमुांबईतील गरीब 

ि गरज ू रुग्णाांना उच्च दजामची आरोग्य सिेा धमळण्याकरीता मुांबईतील सवे्हन धहल्स रुग्णालयात महात्मा 

रु्ले जनआरोग्य योजना कायामधन्ित करण्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.तानाजी सािांत : (१) ह ेखरे आह.े 

(२) ह ेखरे नाही. 

(३) ह ेखरे आह.े 

(४) सवे्हन धहल्स रुग्णालयाच े धदनाांक ०२ माचम, २०१२ रोजी अांगीकरण करण्यात आले होते. सदर 

रुग्णालयाधिरुध्द रूग्णाांकडून पसै े घेतल्याचा तक्रारी होत्या. तसचे धदनाांक २८ धडसेंबर, २०१७ रोजी 

रुग्णालयाच े तज्ञ डॉक्र्सम सांपािर असल्यामळेु धदनाांक २२ रे्ब्रिुारी, २०१८ रोजी रुग्णालयाच े धनलांबन 

करण्यात आले होते. परांत ुरुग्णाांची गैरसोय होऊ नये म्हणनू डायलेधसस सरुु ठेिण्यात आले होते. त्यानांतर 

धदनाांक ०६/११/२०१८ रोजी रुग्णालयाच ेअांगीकरण रद्द करण्यात आले आह.े 
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 कोधिडच्या पाश्वमभमूीिर जास्तीत जास्त रुग्णालयाांच ेअांगीकरण करणे आिश्यक झाल्यामळेु धदनाांक 

११/०५/२०२० रोजी झालले्या धतसऱ्या CEDC बैठकीमध्ये सवे्हन धहल्स रूग्णालयास ए ग्रेड साठी 

शासकीय रुग्णालयाांच े कोधिडसाठी अांगीकरण करण्यात आले होते. तथाधप, ह े रूग्णालय महापाधलकेन े

चालिायला घेतले असल्यान े महापाधलकेच े Bank Account रुग्णालयान े सादर न करता खाजगी बकँ 

खात्याची प्रत सादर केली. त्यामळेु सदर रूग्णालयाच ेअांगीकरण केलेले नाही.  

(५) प्रश्न उद ्भित नाही. 
----------------- 

  

विद्याथी पररचाररिाांच्या विद्यािेतनात िाढ िरण्याबाबत 
  

(४१) * १३६३७ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सवुनल वशांदे : सन्माननीय सािवजवनि आरोग् य ि िुटुांब 

िल् याण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) धिद्याथी पररचारर काांच ेधिद्यािेतन ह ेअत्यल्प असनू गत पन्नास िषामपासनू त्याांच्या धिद्यािेतनात िाढ 

करण्यात आली नसल्याची बाब धदनाांक १२ म,े २०२२ रोजी िा त्यासमुारास धनदशमनास आली आह,े ह ेखरे 

आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय आढळून आले ि 

त्यानषुांगान ेधिद्याथी पररचारर काांच्या धिद्यािेतनात िाढ करण्याबाबत कोणता धनणमय घतेला िा घेण्यात येत 

आह,े 

(३) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 
 

श्री.तानाजी सािांत : (१), (२) ि (३) तत्कालीन मा.मांत्री सािमजधनक आरोग्य ि कुरु्ांब कल्याण,महाराष्र 

राज्य याांच्या अध्यक्षतखेाली धदनाांक २६/०५/२०२२ रोजी राज्य शासनाच्या सािमजधनक आरोग्य 

धिभागातील पररचाररकाांच्या आधथमक ि इतर महत्िाच्या मागण्याांसांदभामत आयोधजत केलेल्या बैठकीच्या 

इधतितृ्तानसुार नधसगं पररचयाम प्रधशक्षण कें द्राच े श्रेणीििमन ि प्रधशक्षणाथी सांख्या िाढधिण्याबाबतची 

कायमिाही पणूम झाल्यानांतर पाठयिेतनाबाबतचा पररपणूम प्रस्ताि सादर करण्याबाबत आयकु्त,आरोग्य सिेा 

कायामलयास तत्कालीन मा.मांत्री,सािमजधनक आरोग्य धिभाग याांनी धनदधेशत केले आह.े 
 

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

साांगली ि िोल्हापूर वजल्यातील महापूर वनयांत्रणासाठी िायमस्िरुपी  

उपाययोजना िरण्याबाबत 

 
  

(४२) * १४१३९ श्री.राजेश राठोड, डॉ.िजाहत वमर्ाव : सन्माननीय उप मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यात सन २०१९ मध्ये कोल्हापरू ि साांगली धजल्यातील कृष्णा-िारणा-पांचगांगा नद्याांना महापरू 

आल्यानांतर कायमस्िरुपी महापरू धनयांत्रणासाठी शासनान े सचुधिलेल्या उपाययोजना कागदोपत्री असनू 

त्याची अांमलबजािणी न झाल्याची बाब माह ेम,े २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान धनदशमनास आली आह,े ह े

खरे आह ेकाय, 
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(२) असल्यास, राज्यात मोठ्या प्रमाणात पडत असलेल्या पािसामळेु कोयना, चाांदोली िरणातनू होणाऱ्या 

पाण्याच्या धिसगाममळेु साांगली धजल्याला महापरुाचा िोका धनमामण होत आह े तसचे, अांगली-धमरज 

महामागामच्या उांचीमळेु पािसाच्या पाण्याचा धिसगम होत नसल्यामळेु साांगली धजल्यात परूपररधस्थती धनमामण 

होत असल्यामळेु महामागामिर तसचे अन्य धठकाणी बोगद ेकाढून पाण्याचा धिसगम होण्यासाठी उपाययोजना 

करण्याची मागणी करण्यात आली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, कोयना, िारणा, िोम, कन्हरे रािानगरी आधण दिूगांगा िरणामिनू होणारा अधनयधमत 

धिसगम तसचे आलमट्टी, धहप्परगी िरण ह ेसाांगली, कोल्हापरू धजल्यातील परूपररधस्थती धनमामण होण्यासाठी 

कारणीभतू ठरत असनू महाराष्र आधण कनामर्क राज्यातील सिम िरणाांची “एकाधत्मक िरण पररचल 

योजना” अपणूम आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन चौकशीच्या अनषुांगान े साांगली ि कोल्हापरू 

धजल्यातील महापरू धनयांत्रणासाठी उपाययोजना करण्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत 

आह,े 

(५) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री.देिेंद्र र्डणिीस : (१) ह ेखरे नाही.  

 शासन जलसांपदा धिभागान े धनणमय क्रमाांक परूधन २०२१/प्र.क्र.२७५/२०२१/धसव्य(म) धदनाांक 

१२/१०/२०२१ अन्िये कृष्णा परू अभ्यास सधमतीन े (िडनरेे सधमती) धदनाांक २७ म,े २०२० रोजी सादर 

केलेल्या अहिालातील १८ धशर्ारशीपकैी १० स्िीकृत, ५ अांशत: स्िीकृत, १ सिुारणेसह स्िीकृत ि २ 

अस्िीकृत केल्या आहते. 

  सदर सधमतीच्या स्िीकृत ि अांशत: स्िीकृत धशर्ारशीच्या अांमलबजािणीसाठी आिश्यक 

कायमिाही सरुु आह.े त्यानसुार, धिधिि यांत्रणाांना अिगत करण्यात आले आह.े  

(२) ह ेअांशत: खरे आह.े  

 परू कालाििीत कोयना, चाांदोली िरणातनू होणाऱ्या धिसगाममळेु परू आलेला नाही. िरणाांच े

प्रभािी जलाशय पररचालन करून िरणातनू होणाऱ्या पाण्याच्या धिसगामच ेसयुोग्य सधनयांत्रण करून परूाची 

तीव्रता कमी करण्यात आली आह.े तथाधप, मकु्त पाणलोर् क्षेत्रात कमी कालाििीत झालेल्या 

अधतपजमन्यिषृ्टीमळेु परू पररधस्थती उद्भिली आह.े 

 अांकली-धमरज महामागामच्या धठकाणी परूाच्या पाण्याचा धनचरा होण्याच्या दृष्टीन ेिडनरेे सधमतीच्या 

अहिालातील स्िीकृत ि अांशत: स्िीकृत सचुनाांच्या अनषुांगान ेआिश्यक त्या उपाययोजना करणेबाबत 

महामागामच्या बाधित धठकाणी सांबांधित यांत्रणाांना कळधिण्यात आले आह.े  

(३) ह ेखरे नाही.  

 शासनामार्म त धभमा ि कृष्णा खोऱ्यात सन २०१९ मध्ये उद ्भिलेल्या परू पररधस्थतीची कारण े

शोिणे ि भधिष्यकालीन उपाययोजना सचुधिणेसाठी नमेलेल्या अभ्यास सधमतीन े सादर केलेल्या 

अहिालामध्य ेअलमट्टी, धहप्परगी िरण ह ेसाांगली, कोल्हापरू धजल्यातील परूपररधस्थती धनमामण होण्यासाठी 

कारणीभतू ठरत नसल्याच े नमदू केले आह.े तसचे या सधमतीन े कृष्णा खोऱ् यातील जलाशय पररचालन 

एकाधत्मक पध्दतीन ेकरणेबाबत धशर्ारस केली आह ेि ती कायमिाही प्रगतीत आह.े 
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(४) प्रश्न उद ्भित नाही.  

 शासन जलसांपदा धिभागान े धनणमय क्रमाांक परूधन २०२१/ प्रक्र २७५/ २०२१/ धसव्य (म) धदनाांक 

१२/१०/२०२१ अन्िये कृष्णा परू अभ्यास सधमतीन े (िडनरेे सधमती) धदनाांक २७ म,े २०२० रोजी सादर 

केलेल्या अहिालातील १८ धशर्ारशीपकैी १० स्िीकृत, ५ अांशत: स्िीकृत, १ सिुारणेसह स्िीकृत ि २ 

अस्िीकृत केल्या आहते. सदर सधमतीच्या स्िीकृत ि अांशत: स्िीकृत धशर्ारशीच्या अांमलबजािणीसाठी 

आिश्यक कायमिाही सरुु आह.े तथाधप, परूधनयांत्रणासाठी समन्िय सािनू परुाची तीव्रता कमी करणेसाठी 

आिश्यक त्या उपाययोजना धिधिि स्तरािर करणेत येत आह.े  

(५) प्रश्न उद ्भित नाही. 
----------------- 

  

राज्यात लोििला विद्यापीठाची स्थापना िरणेबाबत 
  

(४३) * १४६५५ श्री.अमोल वमटिरी, श्री.शवशिाांत वशांदे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सवतश चव्हाण : 

सन्माननीय साांस् िृवति िाये मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्याला समधृ्द परांपरा लाभलेल्या लोककला ि लोकसाधहत्याच ेजतन होण्याच्या दृष्टीन ेराज्यात लोककला 

धिद्यापीठाची स्थापना करािी अशी मागणी धदनाांक १५ रे्ब्रिुारी, २०२२ रोजी िा त्यासमुारास लोककला 

प्रधतष्ठानच ेअध्यक्ष दाद ूइांदरुीकर तसचे अनके साधहत्यीकाांनी शासनाकडे केली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या अनषुांगान े सदर 

मागणीसांदभामत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(३) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 

 

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

 धिभागाच्या अधभलेखात सांदभम आढळलेला नाही.  

(२) ि (३) प्रश्न उद ्भित नाही. 
 

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

बोईसर (वज.पालघर) येथील “िेमबााँड िेवमिल्स वल.” या िां पनीत लागलेल्या आगीत मृत 

पािलेल्या िमवचाऱ्याांच्या नातेिाईिाांना आवथवि मदत देण्याबाबत 

  

(४४) * १४१७५ श्री.सवुनल वशांदे : सन्माननीय िामगार मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) बोईसर (धज.पालघर) एम.आय.डी.सी.मध्ये “केमबॉ ांड केधमकल्स धल.” या कां पनीत लागलेल्या आगीत 

एका कममचाऱ्याचा ददुिैी मतृ्य ू झाला असल्याच े धदनाांक २२ एधप्रल, २०२२ रोजी िा त्यासमुारास 

धनदशमनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय आढळून आले ि 

त्यानषुांगान े सदरहू आग प्रकरणातील दोषींिर कारिाई करण्यासह एम.आय.डी.सी. क्षेत्रातील कां पन्याांना 

िारांिार लागणाऱ्या आगींना आळा घालण्याबाबत तसचे मतृ कामगाराांच्या नातेिाईकाांना आधथमक मदत 

दणे्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(३) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 
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श्री.सरेुश (भाऊ) खाडे : (१) म.ेकेमबाँड धल.,प्लॉर् न.ई-६/३,६/४, एम.आय.डी.सी. तारापरू धज.पालघर 

या कारखान्यात धदनाांक २१/४/२०२२ रोजी लागलेल्या आगीत एका कामगाराचा मतृ्य ूि एक कामगार 

धकरकोळ जखमी झाला होता, ह ेखरे आह.े 

(२) सदर प्रकरणाची उप सांचालक, औद्योधगक सरुक्षा ि आरोग्य, पालघर याांनी चौकशी केली आह.े  

 कारखान्यामध्ये आयसो प्रोर्ाईल अल्कोहोल (IPA) ि एल.पी.जी.(LPG) गॅस या अधत ज्िालाग्रही 

रसायनाांचा िापर केला जातो. 

 धदनाांक २१/४/२०२२ रोजी दपुारी ३ िाजण्याच्या समुारास IPA ह े रसायन ड्रममिनू छोर््या 

बादलीमध्ये ओतत असताना जधमनीिर साांडले गेले. त्यामळेु त्या रसायनाच्या िार्ाांचा ढग (Vapour 

Cloud) तयार झाला ि त्यादरम्यान तेथनू जाणाऱ्या हायड्रोलीक पलेॅर् कारच ेचाक ि जधमनीमध्ये Static 

Charge धनमामण होऊन Vapour Cloud ला आग लागली ि ती इतरत्र पसरली गेली. 

 सदर आगीत प्लाांर् प्रभारी याांचा भाजनू मतृ्य ूझाला असनू एक कामगार धकरकोळ जखमी झाला 

होता. 

 चौकशीअांती कारखान्याच ेभोगिर्ादाराधिरूध्द मा.मखु्य न्यायदांडाधिकरी, ठाणे याांच ेन्यायालयात 

र्ौजदारी खर्ला दाखल करण्यात आला आह.े 

 

 कारखाना व्यिस्थापनान े अपघातामध्य े मतृ झालेल्या कामगाराच्या िारसास कामगार नकुसान 

भरपाई कायदा,१९२३ नसुार रुपये १०,१६,७००/- इतकी रक्कम आयकु्त, नकुसान भरपाई, ठाणे याांच े

न्यायालयात जमा केली असनू, रुपय े१५,०१,२३६/-इतकी रक्कम सानगु्रह अनदुान म्हणनू दणे्याच ेमान्य 

केले आह.े 

 तसचे मतृ कामगाराच्या िारसास कारखान्यामध्ये कायमस्िरुपी नोकरी दणे्यात आलेली आह.े  

 राज्यातील रासायधनक कारखान्याांमध्ये होत असलेल्या आगीच्या दघुमर्ना/स्र्ोर् यासारखे अपघात 

र्ाळण्यासाठी तसचे त्याबाबत अभ्यास करुन शासनास उपाययोजना सचूधिण्यासाठी सांचालक, औद्योधगक 

सरुक्षा ि आरोग्य सांचालनालय, मुांबई याांच े अध्यक्षतखेाली धदनाांक १६/१२/२०२१ रोजीच्या शासन 

धनणमयान्िये सधमती गठीत करण्यात आली आह.े 

 कारखान्यात िारांिार होणाऱ्या अपघाताांच्या घर्ना र्ाळण्यासाठी कै.नारायण मघेाजी लोखांडे 

महाराष्र श्रम धिज्ञान सांस्था, परळ, मुांबई या सांस्थेमार्म त पालघर धजल्यातील कारखान्यातील एकूण १८५ 

कामगाराांना प्रधशक्षण दणे्यात आले आह.े 

 तसचे ४ माचम ते ११ माचम या सरुक्षा सप्ताह कालाििीत दरिषी सरुक्षेधिषयक धिधिि प्रधशक्षण 

कायमक्रम घणे्यात येतात.  

 याधशिाय पालघर धजल्हातील कारखान्याांमध्ये रांगीत तालीम (मॉक ड्रील) च े आयोजन करून 

कारखानदार आधण कामगाराांमध्ये सरुक्षेधिषयी जागरूकता धनमामण करण्याच ेकायम सरुु असते. 

(३) प्रश्न उद ्भित नाही. 

 
 

----------------- 
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म्हाडा, वसडिोसह अन्य शासिीय गृहवनमावण योजनाांमध्ये अनाथ मुलाांसाठी सिलतीच्या 

दरात घरे उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

  

(४५) * १४४०९ डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.राजेश राठोड, श्री.अवभवजत िांजारी, डॉ.प्रज्ञा साति, 

श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.जयांत आसगाििर, डॉ.िजाहत वमर्ाव, श्री.मोहनराि िदम, 

श्री.अवनिेत तटिरे, श्री.अमोल वमटिरी, श्री.शवशिाांत वशांदे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सवतश 

चव्हाण : सन्माननीय मवहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यात शासकीय िसधतगहृात/अनाथालयात तसचे धिधिि सिेाभािी सांस्थाांमध्ये १८ हजार मलेु 

असनू अनाथ मलुामलुींना कायद्यानसुार ियाची १८ िष े पणूम झाल्यानांतर अनाथालयात राहता येत 

नसल्यामळेु दरिषी ३ हजार ७१९ अनाथ मलेु बेघर होत असल्याच े धदनाांक ९ एधप्रल, २०२२ रोजी िा 

त्यासमुारास धनदशमनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर १८ िषम पणूम झालेल्या अनाथ मलुाांकडे कोणतेही आिश्यक कागदपत्र ेनसल्यामळेु 

तसचे त्याांची आधथमक पररधस्थती नसल्यामळेु त्याांना कोणत्याही शासकीय योजनचेा लाभ घतेा येत 

नसल्यामळेु अनाथ मलुाांसाठी म्हाडा, धसडकोसह अन्य शासकीय गहृधनमामण योजनाांमध्ये १ र्क्का आरक्षण 

ठेिण्याची मागणी राज्यातील अनाथ मलुाांच्या सांघर्नाांनी ि राज्य शासनाच्या अनाथ सल्लागार सधमती 

सदस्याांनी शासनाकडे केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन चौकशीच्या अनषुांगान े राज्यातील बेघर मलुाांच े

पनुिमसन करण्यासाठी शहरी ि ग्रामीण भागात धिधिि कें द्र धनमामण करण्यासाठी तसचे म्हाडा, धसडकोसह 

अन्य शासकीय गहृधनमामण योजनाांमध्ये अनाथ मलुाांसाठी १ र्क्का आरक्षण ठेिनू सिलतीच्या दरात घरे 

उपलब्ि करुन दणे्याबाबत कोणती कायमिाही/उपाययोजना केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री.मांगलप्रभात लोढा : (१) ह ेखरे नाही. 

 मधहला ि बालधिकास धिभागामार्म त नाधशक येथे मलुींच ेतर पणुे, कोल्हापरू, नागपरू, औरांगाबाद 

ि अमरािती येथे मलुाांच ेशासकीय अनरुक्षण गहृ तसचे मुांबई येथे मलुाांच े स्ियांसिेी अनरुक्षण गहृ अशी 

एकूण ७ अनरुक्षण गहृ ेकायामधन्ित असनू या अनरुक्षण गहृाांमध्ये ियाची १८ िषम पणूम झाल्यानांतर अनाथ 

मलुाांना ियाच्या २१ िषामपयतं राहण्याची व्यिस्था शासनामार्म त करण्यात येत आह.े  

(२) होय, ह ेखरे आह.े 

(३) म्हाडा धसडकोसह अन्य शासकीय गहृधनमामण योजनाांमध्ये अनाथ मलुाांसाठी १ र्क्का आरक्षण ठेिनू 

सिलतीच्या दरात घरे उपलब्ि करुन दणे्याबाबत तत्कालीन राज्यमांत्री, मधहला ि बालधिकास याांच्या 

अध्यक्षतखेाली धदनाांक १२ म,े २०२२ रोजी बैठक आयोधजत करण्यात आली होती. 

(४) प्रश्न उद ्भित नाही.  
 

----------------- 
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परभणी वजल्यातील वजल्हा एिावत्मि, आरोग्य ि िुटुांब िल्याण सोसायटी, वजल्हा 

पररषदेंतगवत र्ालेल्या भरती प्रवक्रयेतील पात्र उमेदिाराांना वनयुक्ती देण्याबाबत 
 

  

(४६) * १३८६४ श्री.अब्दुल्लाखान दुरावणी, श्री.सवतश चव्हाण : सन्माननीय सािवजवनि आरोग् य ि 

िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) परभणी धजल्यातील धजल्हा एकाधत्मक, आरोग्य ि कुरु्ांब कल्याण सोसायर्ी, धजल्हा पररषदेंतगमत सन 

२०२१-२२ दरम्यान भरती प्रधक्रयेत पात्र उमदेिाराांना रुज ूकरून न घेतल्याबाबत त्याांनी माह े म,े २०२२ 

मध्ये िा त्यादरम्यान धजल्हाधिकारी कायामलयासमोर आांदोलन करून शासनाच े लक्ष िेिले होते, ह े खरे 

आह ेकाय, 

(२) असल्यास, िारांिार तोंडी परीक्षा रद्द करणे तसचे इतर प्रकार करीत उमदेिाराांना त्रास दणे्यात येत 

असल्याबाबत सांबांधिताकडून आरोप करण्यात आला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन चौकशीच्या अनषुांगान ेस्र्ार् नसम पदभरती प्रधक्रया 

पणूम करून त्याांना न्याय दणे्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.तानाजी सािांत : (१) ि (२) ह ेखरे आह.े 

(३) लोकप्रधतधनिींनी केलले्या स्र्ार् नसम पदाच्या पदभरतीबाबतच्या धजल्हा स्तरािरील तक्रारीच्या 

अनषुांगान े धजल्हाधिकारी, परभणी याांनी प्राथधमक चौकशीअांती यापिुी प्रधसध्द करण्यात आलेली 

मलुाखतीची पात्र यादी रद्द करुन पनु:ि पात्र / अपात्र यादी तयार करुन नव्यान ेभरती प्रधक्रया राबधिली 

आह.े 

लोकप्रधतधनिी याांच्या तक्रारी राज्य स्तरािर सधु्दा प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानसुार धजल्हा स्तरािरील 

ि पररमांडळ स्तरािरील चौकशी अहिालानसुार स्र्ार् नसम पदाच्या प्रथम केलेल्या पात्र / अपात्र ि 

मलुाखती यादीत अधनयधमतता धदसनू येत असल्यान े अधनयधमततेस जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी / 

कममचारी याांच्याधिरुध्द जबाबदारी धनधित करुन पढुील प्रशासकीय कारिाई करण्याची कायमिाही सरुु आह.े 

(४) प्रश्न उद ्भित नाही. 
----------------- 

  

विष्ट्णुपूरी (वज.नाांदेड) येथील डॉ. शांिरराि चव्हाण शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि 

रुग्णालयात अत्यािश्यि सुविधा पुरविण्याबाबत 

  

(४७) * १४९२३ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अवभवजत िांजारी, श्री.राजेश राठोड, डॉ.सधुीर ताांबे, 

डॉ.िजाहत वमर्ाव : सन्माननीय िैद्यिीय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) धिष्णपुरूी (धज.नाांदडे) येथील डॉ. शांकरराि चव्हाण शासकीय िैद्यकीय महाधिद्यालय ि रुग्णालयात 

सधुििाांचा अभाि असल्याच ेमाह ेजनू, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान धनदशमनास आले आह,े ह ेखरे आह े

काय, 

(२) असल्यास, सदरील शासकीय रुग्णालयातील उद्वाहन बांद असल्यान ेप्रसतूीसाठी येणाऱ्या मधहलाांची ि 

रुग्णाांची गैरसोय होत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय आढळून आले ि 

त्यानषुांगान े डॉ. शांकरराि चव्हाण शासकीय िैद्यकीय महाधिद्यालय ि रुग्णालयात अत्यािश्यक सधुििा 

परुधिण्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ?  

  

श्री.वगरीश महाजन : (१) ह ेखरे नाही. 

(२) ह ेखरे नाही. 

(३) ि (४) प्रश्न उद ्भित नाही. 
----------------- 

  

‘िें द्रप्रमुख’ या पदािरील पदोन्नतीची िेतनिाढ देण्याबाबत 
  

(४८) * १४२९४ श्री.िवपल पाटील : ताराांवित प्रश्न क्रमाांि १२४१३ ला वदनाांि ४ माचव, २०२२ 

रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील    

काय :- 

(१) पदिीिर धशक्षक, मखु्याध्यापक, धिस्तार अधिकारी याांना पदोन्नतीची एक िेतन िाढ धदली जाते तशी 

कें द्रप्रमखुाांना पदोन्नतीची िेतनिाढ धदली जात नाही, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, धदनाांक १० जनू, २०१४ च्या पिूीच ेअभािीत कें द्रप्रमखुाांना कायम केले असनू त्यानांतरच े

अभाधित कें द्रप्रमखुाांना अद्यापही कायम केले नाही, ह े ही खरे आह े काय, तसचे कें द्रप्रमखुाांच्या 

मागण्याांबाबत शासनाच ेिोरण काय आह,े 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन चौकशीच्या अनषुांगान े कें द्रप्रमखुाांना पदोन्नतीची 

िेतनिाढ दणे्याबाबत तसचे अभाधित कें द्रप्रमखुाांना कायम करणेबाबत कोणती कायमिाही केली िा 

करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.वगरीश महाजन : (१), (२), (३) ि (४) धशक्षकाांमिनू कें द्रप्रमखु पदािर पदोन्नती धमळालेल्या 

धशक्षकाांना महाराष्र नागरी सिेा (िेतन) धनयम, १९८१ चा धनयम ११ मिील तरतदूीनसुार 

िेतनधनधितीबाबत लाभ दणे्याबाबत धजल्हा पररषदाांमध्ये एकिाक्यता धदसनू येत नाही. त्यामळेु सदर 

धिषयाबाबत शालेय धशक्षण ि क्रीडा धिभागाच ेअधभप्राय घेऊन धित्त धिभागाच्या मान्यतेन ेक्षेधत्रय यांत्रणाांना 

मागमदशमनपर धदशाधनदशे दणे्याची बाब धिभागाच्या धिचारािीन आह.े 

 शालेय धशक्षण ि धक्रडा धिभागाच्या धदनाांक २/०२/२०१० च्या शासन धनणमयातील सचूननेसुार 

धिस्तार अधिकारी (धशक्षण) ि कें द्रप्रमखु पदाच े ग्रामधिकास धिभागाच्या क्र.सिेाप्र २०१३/प्र.क्र.१०६/ 

आस्था.९, धदनाांक १०/०६/२०१४ च्या अधिसचूनने्िय े सिेाप्रिेश धनयम तयार करण्यात आले आहते. 

त्यानसुार कें द्रप्रमखु पदािर नामधनदशेनान,े धनिडीन े आधण पदोन्नतीद्वारे नमेणकू करण्यात येते. सदर 

नमेणकूीच ेप्रमाण अनकु्रम े४०:३०:३० अस ेआह.े 

 अभाधित कें द्रप्रमखुाांना कायम करण्याबाबत शालेय धशक्षण ि क्रीडा धिभागाच ेअधभप्राय घेऊन 

कायमिाही करण्यात येत आह.े 
 

----------------- 
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वसहोरा वजल्हा पररषद (ता.तुमसर, वज.भांडारा) गटातील नागररि ि गरजु लाभाथी अनेि 

शासिीय योजनाांपासून िांवचत असल्याबाबत 
  

(४९) * १४५६७ डॉ.पररणय रु्िे, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, 

श्री.रमेश िराड : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) धसहोरा धजल्हा पररषद (ता.तमुसर, धज.भांडारा) गर्ात असणाऱ्या निेगाि, पचारा गािात नागररक ि 

गरज ु लाभाथी अनके शासकीय योजनाांपासनू िांधचत असल्याच े माह े म,े २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान 

धनदशमनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर गािात भधूमहीन ि दाररद्रय रेषखेालील अनके कुरु्ांधबय असनू त्याांना घरकुल योजनचेा 

लाभ धमळत नसल्यान ेत्याांना पडक्या घरात िास्तव्य करािे लागत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, निेगाि ि पचारा गािात घरकुल, शतेजधमनीच ेहक्क ि गािातील नागररकाांना शासनाच्या 

योजनाांचा आिार दणेारे उपक्रम गािात राबधिण्याबाबतच ेधनिेदन धजल्हा पररषद सदस्याांनी धजल्हाधिकारी, 

भांडारा याांना धदले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन निेगाि, पचारा गािात नागररक ि गरज ुलाभाथी 

याांना अनके शासकीय योजनाांचा लाभ दणे्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री.वगरीश महाजन : (१) होय, ह ेअांशत: खरे आह.े 

(२) ह ेखरे नाही.  

 धसहोरा धजल्हा पररषद (ता.तमुसर, धज.भांडारा) गर्ात असणाऱ्या निेगाि पचारा गािातील 

लाभार्थयांना धिधिि ग्रामीण गहृधनमामण योजनाांचा लाभ दणे्यात येत आह.े ग्रामीण गहृधनमामण योजनाांमध्य े

प्रामखु्यान े कें द्रपरुस्कृत प्रिानमांत्री आिास योजना ि राज्य परुस्कृत रमाई, शबरी आिास योजना, 

यशिांतराि चव्हाण मकु्त िसाहत योजना, िनगर समाज योजना इ. योजनचेा लाभ दणे्यात येत आह.े 

 निेगाि ि पचारा गािात प्रिानमांत्री आिास योजनेंतगमत १० लाभार्थयांना मांजरूी प्राप्त असनू ८ 

घरकुले पणूम आहते. आिास प्लस प्रपत्र ड सिेक्षणात समाधिष्ट पात्र लाभाथी १०२ असनू सन २०२१ - 

२०२२ या िषामत १६ उधद्दष्ट प्राप्त आह.े उधद्दष्टानसुार १६ लाभार्थयांना मांजरूी प्रदान केली आह.े रमाई आिास 

योजनेंतगमत १८ लाभार्थयांना मांजरूी प्राप्त असनू १५ घरकुले पणूम आहते. शबरी आिास योजनेंतगमत २६ 

लाभार्थयांना मांजरूी प्राप्त असनू १३ घरकुले पणूम आहते. 

 (३) होय. 

 (४) निेगाि ि पचारा गािातील धनिेदनात नमदु लाभार्थयांच्या अनषुांगान े सहाय्यक आयकु्त, 

समाजकल्याण भांडारा ि गर् धिकास अधिकारी पांचायत सधमती तमुसर याांनी एकूण २९ लाभार्थयांच्या 

घराांची मौका चौकशी केली असनू त्यापकैी १४ लाभार्थयांच े नाि आिास प्लस मध्ये समाधिष्ट आह.े 

उिमररत १५ लाभाथी धढिर समाजातील असल्यान ेलाभार्थयांच े प्रस्ताि यशिांतराि चव्हाण मकु्त िसाहत 

योजनचेा लाभ दणे्याकरीता मागधिण्यात आले आहते. 

 यशिांतराि चव्हाण मकु्त िसाहत योजनचे्या अांमलबजािणीसाठी धजल्हाधिकारी याांच्या 

अध्यक्षतखेाली धजल्हा स्तरीय सधमती गठीत करण्यात आली आह.े 

 (५) प्रश्न उद ्भित नाही. 
----------------- 
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मवहला ि बालवििास विभागाच्या “वमशन िात्सल्य” योजनेंतगवत बालिे ि मवहलाांना 

विविध िल्याणिारी योजनाांचा लाभ देणेबाबत 

  

(५०) * १४१८४ डॉ.प्रज्ञा साति, श्री.राजेश राठोड, श्री.अवभवजत िांजारी, डॉ.सधुीर ताांबे, 

श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.जयांत आसगाििर, डॉ.िजाहत वमर्ाव, श्री.मोहनराि िदम, 

श्री.राजहांस वसांह, श्री.अमोल वमटिरी, श्री.शवशिाांत वशांदे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सवतश चव्हाण : 

सन्माननीय मवहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यात कोरोना काळात १ लाख ४२ हजारापके्षा अधिक नागररकाांच ेमतृ्य ूहोऊन त्यामध्ये कुरु्ांबातील 

कत्याम परुुषाच े धनिन होऊन एकल धकां िा धिििा झालेल्या मधहलाांना तसचे दोन्ही पालक गमािलेल्या 

बालकाांची सांख्या मोठ्या प्रमाणात असल्याच ेधदनाांक २९ माचम, २०२२ रोजी िा त्यासमुारास धनदशमनास 

आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, कोरोनामळेु दोन्ही पालक गमािलेल्या बालकाांना ि कुरु्ांबाांतील कत्याम परुुषाांच े धनिन 

होऊन एकल धकां िा धिििा झालेल्या मधहलाांना शासनाच्या धिधिि कल्याणकारी योजनाांचा लाभ धमळिनू 

दणे्यासाठी माह ेऑगस्र्, २०२१ मध्ये शासनान े “धमशन िात्सल्य” योजना सरुु केली आह,े ह ेखरे आह े

काय, 

(३) असल्यास, मधहला ि बालधिकास धिभागाच्या “धमशन िात्सल्य” योजनेंतगमत प्रत्येक आठिड्याला 

एक बठैक होणे अपधेक्षत असताना मुांबईतील अांिरेी, कुलाम ि बोरीिली तालकु्यात आतापयंत दोनहून 

अधिक बठैका झाल्या नसल्याच ेमाह ेएधप्रल, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान धनदशमनास आले असनू गत सहा 

मधहन्याांत पाच बैठकाही न झालेले अनके तालकेु असल्याचा आरोप एकल मधहला पनुिमसन सधमतीन ेकेला 

आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, मतृ व्यक्तीच्या नातेिाईकाांनी दाखल केलेले दािे मांजरू करण्यासाठी शासनान े स्थापन 

केलेल्या तालकुा स्तरािरील सधमत्याांच्या गेल्या सात मधहन्याांत बैठका न झाल्यामळेु लाभाथी कुरु्ांधबयाांना 

योजनाांचा लाभ धमळत नसल्याच े धनदशमनास आले असनू त्याबाबतची तक्रार-धनिेदन े मा.मधहला ि 

बालधिकास मांत्री ि सिम धजल्हाधिकारी याांना एकल मधहला, पनुिमसन सधमतीमार्म त दणे्यात आली 

असल्याच ेधनदशमनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(५) असल्यास, कोकण धिभागातील मुांबई, मुांबई उपनगर धजल्याांसह अन्य ५ धजल्यातील मात-ृधपत ृछत्र 

हरपलेल्या १५० अनाथ बालकाांची पीएम चाईल्ड केअर योजनते नोंदणी झाली असताना त्यापकैी ८३ 

बालकाांच्या खात्यात मधहला ि बालधिकास धिभागान ेमदुत ठेि धनिी जमा केला असनू उिमररत मुांबईसह 

ठाणे धजल्यातील ६७ लाभाथी बालके या योजनचे्या मदुत ठेि धनिीसह अन्य आधथमक लाभापासनू     

िांधचत असल्याच ेधदनाांक १० एधप्रल, २०२२ रोजी िा त्यासमुारास धनदशमनास आले आह,े ह ेही खरे आह े

काय, 

(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय आढळून आले ि 

त्यानषुांगान े धमशन िात्सल्य योजनचे्या धनयधमत बैठका घेण्याबाबत तसचे बालके ि मधहलाांना धिधिि 

कल्याणकारी योजनाांचा लाभ दणे्याबाबत कोणती उपाययोजना िा कायमिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(७) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 
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श्री.मांगलप्रभात लोढा : (१) होय, ह ेखरे आह.े 

(२) होय, ह ेखरे आह.े 

(३) ह ेअांशत: खरे आह.े 

 माह े एधप्रल, २०२२ अखेर धमशन िात्सल्य अांतगमत तालकुा धनहाय सधमत्याांच्या बैठका मुांबई 

उपनगर धजल्यामध्ये अनकु्रम ेअांिरेी-४, कुलाम-५ बोरीिली-५ अशा बैठका झाल्या आहते. तर मुांबई शहर 

धजल्यामध्ये ६, रायगड धजल्यामध्ये ४९, धसांिदुगुम धजल्यामध्ये - २००, रत्नाधगरी धजल्यामध्ये -५५, ठाणे 

धजल्यामध्ये -७ ि पालघर धजल्यामध्ये -३० इतक्या बैठका झाल्या आहते. 

(४) ह ेखरे आह.े 

(५) ह ेखरे नाही, 

कोकण धिभागातील सिम पात्र लाभार्थयांना पी.एम. केअर र्ॉर धचल्डे्रन योजनचेा लाभ दणे्यात 

आला आह.े 

(६) ि (७) प्रश्न उद ्भित नाही. 
----------------- 

  

युके्रन युद्धामुळे राज्यात परत आलेल्या विद्यार्थयाांना रुग्णालयामध्ये  

पॅ्रवक्टिल वशक्षण वमळण्याबाबत 

 
  

(५१) * १३८४७ अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, डॉ.पररणय रु्िे, श्री.नागोराि गाणार : 

सन्माननीय िैद्यिीय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) यकेु्रन यदु्धानांतर राज्यातील १२०० हून अधिक धिद्याथी घरी परतले असनू त्यातील बहुताांश 

धिद्यार्थयाचं ेऑनलाईन धशक्षण पनु्हा सरुू झाले असनू पधहले तीन िष ेत्याांना थेअरी धशकिली जात असनू 

त्यानांतर चौर्थया िषामत प्रत्यक्ष रुग्णालयामध्ये िैद्यकीय पॅ्रधक्र्कलद्वारे धशक्षण धदले जात,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, राज्य शासनान ेआरोग्य धिज्ञान धिद्यापीठामार्म त धडजीर्ल कां रे्न्र् अपॅद्वारे धशक्षण उपलब्ि 

केल्यान ेत्यामिनू पधहल्या ३ िषामचा अभ्यासक्रम करणाऱ् या धिद्यार्थयांची सोय झाली, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, या अॅपिरून अॅधनमरेे्ड ि धव्हडीओ स्िरूपात ज्ञान धदले जात असनू ते चौर्थया िषामच्या 

धशक्षणासाठी उपयोगी पडत नसल्याच्या तक्रारी धिद्यार्थयांनी केल्या असनू त्याांना चौर्थया िषामसाठी 

राज्यातील रुग्णालयामध्ये प्रधॅक्र्कल धशक्षण दणे्यासाठी परिानगी दणे्याची मागणी केली आहे, ह ेही खरे 

आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय आढळून आले ि 

त्यानषुांगान े चौर्थया िषामतील धिद्यार्थयांना राज्यातील रुग्णालयामध्ये प्रॅधक्र्कल धशक्षण दणे्याची परिानगी 

दणे्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री.वगरीश महाजन : (१) होय. 

 यकेु्रन यधु्दानांतर राज्यात परतलेल्या धिद्यार्थयाकंडून धमळालेल्या माधहतीनसुार सांबांधित धिद्यार्थयांना 

पधहले तीन िषम थेअरी धशकधिले जाते. त्यानांतर चौर्थया िषामत प्रत्यक्ष रूग्णालयामध्ये पॅ्रक्र्ीकलव्दारे धशक्षण 

धदले जाते. तसचे, तेथील धिधिि धिद्यापीठाांच्या आरोग्य धिज्ञान अभ्यासक्रमाचा पाठ्यक्रम एकसमान नाही. 
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(२) होय. 

  यकेु्रनमिनू परतलेल्या भारतीय धिद्यार्थयाकंरीता तात्परुती सोय म्हणनू ऐधच्छक ि प्रायोधगक 

तत्िािर ३ मधहन्याांच्या कालाििीसाठी शकै्षधणक माधहती उपलब्ि व्हािी यासठी धिद्यापीठान े“इल्सिेयर” 

या सांस्थेमार्म त ऑनलाईन स्िरूपातील धडजीर्ल कन्रे्न्र् उपलब्ि करून धदले आह.े 

(३) होय. 

 या सांदभामत धिद्यापीठास काही धनिेदन ेप्राप्त झालेली आहते. 

(४) परदशेात धशक्षण घणेाऱ्या धिद्यार्थयांना राज्यातील रूग्णालयामध्ये पॅ्रधक्र्कल धशक्षण घेण्याची अनमुती 

दणे्याची बाब ही राष्रीय आयधुिमज्ञान आयोग, निी धदल्ली याांच्या अखत्याररत येते. आयोगाच्या धदनाांक 

२८/०७/२०२२ रोजीच्या नोर्ीसनसुार परदशेातील महाधिद्यालयात िैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या शिेर्च्या 

िषामत धशकणाऱ्या ज्या भारतीय धिद्यार्थयांना कोधव्हड-१९, रधशया-यकेु्रन यधु्द, इत्यादी कारणास्ति मळू 

महाधिद्यालय सोडून भारतात परतािे लागल,े आधण ज्याांना अभ्यासक्रम पणूम केल्याबाबतच ेप्रमाणपत्र 
धदनाांक ३०/०६/२०२२ रोजी धकां िा तत्पिूी सबांधित सांस्थेकडून प्राप्त झाले आह,े अशा धिद्यार्थयांना 

Foreign Medical Graduate Examination (FMGE) मभुा धदलेली आह.े तथाधप, सदर FMGE 

पात्र होणाऱ्या धिद्यार्थयांना २ िषम कालाििीची आांतरिाधसता (Clinical Training) पणूम करणे आिश्यक 

ठरधिण्यात आले आह.े 

(५) प्रश्न उद ्भित नाही. 
----------------- 

 

राज्यातील शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रूग्णालयातील  

डॉक्टराांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(५२) * १३८९६ श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : वदनाांि ८ माचव, २०२१ रोजी सभागृहाच्या पटलािर 

ठेिण्यात आलेल्या अताराांवित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ६ मधील प्रश्न क्रमाांि ४९३५ ला 

वदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय िैद्यिीय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील      

काय :- 

(१) राज्यातील शासकीय िैद्यकीय महाधिद्यालय ि रूग्णालयातील डॉक्र्राांच्या समुारे ६० र्क्के जागा ररक्त 

असनू सिम धिभागात सहाय्यक प्राध्यापकाांची ९४६ मांजरू पद ेअसनू अद्यापही ५६८ पद ेररक्त आहते, ह ेखरे 

आह ेकाय, 

(२) असल्यास, या महाधिद्यालयात तज्ञ ि कौशल्यप्राप्त डॉक्र्र घडधिण्यासाठी “र्शमरी केअर” सेंर्रची 

जबाबदारी असल्यामळेु िाढत्या रूग्णसांख्यचे्या तलुनते आिीच मांजरू पदाांची सांख्या कमी पडत असनू ररक्त 

पदामळेु कायमरत डॉक्र्राांिर कामाचा ताण पडत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेसदर ररक्त पद ेभरण्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात 

येत आह,े 

(४) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री.वगरीश महाजन : (१) ह ेखरे नाही. 

(२) डॉक्र्राांच्या सिम सांिगामतील ररक्त पदाांिर कां त्रार्ी पध्दतीन े तात्परुत्या नमेणकुा करता येत असल्यान े

कामाच्या ताणाच ेव्यिस्थापन करता येते. 
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(३) सरळसिेेच्या कोर्यातील ि पदोन्नतीच्या कोर्यातील ररक्त पद े भरण्यासाठी धनयमानसुार कायमिाही 

करण्यात येते. 

(४) प्रश्न उद ्भित नाही. 
----------------- 

  

मुांबईतील सर जे. जे. समूह रुग्णालयाच्या आिारातील भूखांडािर  

अवतविशेषोपचार रुग्णालय बाांधण्याबाबत 

 
  

(५३) * १४०५६ श्री.राजहांस वसांह, श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय िैद्यिीय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 

(१) मुांबईतील सर जे. जे. समहू रुग्णालयाच्या आिारातील ४२ एकर भखूांडािर अधतधिशषेोपचार रुग्णालय, 

िसधतगहृ ि अधिकारी/कममचारी धनिासस्थान ेबाांिण्यास माह ेरे्ब्रिुारी, २०१९ मध्ये मान्यता धमळालले्या 

प्रकल्पाच ेकाम अजनूही कागदोपत्री असल्याच ेमाह ेएधप्रल, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान धनदशमनास आले 

आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, रूग्णालयातील अत्यािधुनक यांत्रसामग्रीसाठी अांदाजे १४० कोर्ी ि मनषु्यबळासाठी दरिषी 

१९ कोर्ी रूपयाांच्या धनिीला प्रशासकीय मान्यता धमळालेली असनू राज्य़  शासनाला या प्रकल्पासाठी 

िैद्यकीय धशक्षण ि सांचालनालयान े६५९ कोर्ी १४ लाख ८८ हजार ५१८ एिढा धनिी प्रस्ताधित केला 

असनू सािमजधनक बाांिकाम धिभाग ि सधचि सधमतीन ेप्रस्ताधित केलेल्या ७७८ कोर्ी ६५ लाख २० हजार 

एिढया रक् कमलेा मान्यता धदली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आह े काय ि चौकशीच्या अनषुांगान े

अधतधिशषेोपचार रुग्णालय लिकरात लिकर बाांिण्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत 

आह,े 

(४) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री.वगरीश महाजन : (१) ह ेखरे नाही. 

(२) सदर रुग्णालयाच्या बाांिकामासाठी रुपये ७७८ कोर्ी, ६५ लक्ष, २० हजार इतक्या रक्कमचेी सिुाररत 

प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आह.े 

(३) ि (४) प्रश्न उद ्भित नाही. 
 

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

तळेगाि (ता.माणगाि, वज.रायगड) येथील भातशेतीचे नुिसान र्ाल्याबाबत 
  

(५४) * १३९५७ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय उप मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) माणगाि (धज.रायगड) तालकु्यामध्ये दबुार शतेी केली जात असनू उन्हाळयात येथील शतेकरी काळ 

प्रकल्पाच्या कालव्याच्या पाण्याचा िापर करून भातशतेी करतात, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, तळेगाि यथेील भातशतेीला माह े एधप्रल ि मे, २०२२ मध्ये कालव्याच े पाणी धमळाले 

नसल्यान ेशकेडो एकर शतेी िोक्यात आली असनू भात पीक सकुल्यामळेु शतेकऱ्याांच ेमोठ्या प्रमाणािर 

नकुसान झाले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 
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(३) असल्यास, तळेगािमिील शतेकऱ्याांनी अनकेिेळा माणगाि येथील पार्बांिारे प्रकल्प अधिकाऱ्याांना 

भेरू्न कालव्याला पाणी सोडले नसल्यामळेु भातशतेीच ेनकुसान झाले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय आढळून आले ि 

त्यानषुांगान े कालव्याला पाणी न सोडणाऱ्या सांबांधित अधिकाऱ्याांिर कारिाई करुन नकुसानग्रस्त 

शतेकऱ्याांना नकुसान भरपाई दणे्याबाबत कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात यते आह,े 

(५) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 

 

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

(२) ह ेखरे नाही.  

 काळ धसांचन प्रकल्पाच्या कुां डधलका डािा तीर कालव्याच्या माणगाि शाखा कालव्याच्या 

धक.मी.१८/८३५ येथील तळेगाि मायनर क्र.१० द्वारे सन २०२१-२२ मिील धसांचन हांगामात धदनाांक 

२९/१२/२०२१ ते धदनाांक १५/०४/२०२२ दरम्यान धनयधमत धसांचन पाणीपरुिठा केलेला आह.े तद्दनांतर 

शतेकऱ्याांच्या मागणीप्रमाण े धदनाांक १६/०४/२०२२ ते धदनाांक १८/०५/२०२२ दरम्यान िाढीि 

कालाििीकरीता धसांचन पाणीपरुिठा करण्यात आला आह.े 

 धसांचन हांगाम सन २०२१-२२ मध्ये मौज ेतळेगाि मायनर नां. १० ला पाणीपरुिठा सरुधळत झालेला 

असनू, तळेगाि येथील भात शतेीच ेनकुसान झालेले नाही. 

(३) प्रश्न उद ्भित नाही.  

(४) प्रश्न उद ्भित नाही.  

(५) प्रश्न उद ्भित नाही.  
 

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

प्राथवमि वशक्षिाांप्रमाणे माध्यवमि वशक्षिाांनाही प्रशासिीय िगव-१ ि िगव-२ च् या 

 पदािर सामािून घेण्याबाबत 
 

  

(५५) * १४०३० श्री.विशोर दराडे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील 

काय :- 

(१) प्राथधमक धशक्षण धिभागातील एम. एड / एम. ए अहतामिारक राष्रीय आधण राज्य आदशम धशक्षक 

परुस्कार सन्माधनत अशा प्राथधमक धशक्षकाांना धशक्षणाधिकारी, प्राचायम कधनष्ठ महाधिद्यालय धिस्तार 

अधिकारी याांना महाराष्र शासन ग्रामधिकास धिभागाच्या धदनाांक १९ जानिेारी, २०२२ रोजीच्या शासन 

आदशेान्िय ेिगम-१ ि िगम-२ या पदािर समाधिष्ट करून घणे्याबाबत आदधेशत केले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, माध्यधमक धिभागात कायमरत असणाऱ्या धशक्षकाांना या शासनाच्या आदशेानसुार प्राचायम 

कधनष्ठ महाधिद्यालय धिस्तार अधिकारी िगम-१ ि िगम-२ या पदािर समाधिष्ट करून घेण्याबाबत मागणी 

करण्यात आली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन प्राथधमक धशक्षकाांप्रमाणे माध्यधमक धशक्षकाांनाही 

धशक्षणाधिकारी, प्राचायम कधनष्ठ महाधिद्यालय, धिस्तार अधिकारी िगम-१ ि िगम-२ या पदािर सामािनू 

घेण्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 
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श्री.वगरीश महाजन : (१) नाही. 

 धजल्हा पररषद सिेेतील एम.एड्/एम.ए. (एज्य.ु) ि शासनान े राज्य ि राष्रीय आदशम धशक्षक 

परुस्कारान े सन्माधनत धशक्षकाांना प्रशासकीय िगम-१ ि िगम-२ पदािर सामािनू घेण्याबाबत श्री.गजानन 

पार्ील िाळके, राज्याध्यक्ष, माराष्र राज्य आदशम धशक्षक सधमती याांनी धदनाांक १६/०१/२०२२ च्या 

पत्रान्िये शासनास धिनांती केली होती. सदर पत्राच्या अनषुांगान े धदनाांक १९/०१/२०२२ च्या पत्रान्िये 

धिभागीय आयकु्त, कायामलय े(सिम) याांच्याकडून िस्तधुस्थती/अहिाल मागधिण्यात आला आह.े 

(२) ि (३) काही सांघर्नाांची धनिेदन ेप्राप्त झालेली आहते. 

 धशक्षणाधिकारी गर् -अ ि उपधशक्षणाधिकारी/गर् धशक्षणाधिकारी गर्-ब ही पद ेशालये धशक्षण ि 

धक्रडा धिभागाच्या अखत्यारीतील असनू सदर पदाांच े सिेाप्रिेश धनयम धदनाांक ५/७/२०१६ च्या 

अधिसचूनने्िये अधिसधूचत करण्यात आले आहते. सदर सिेाप्रिेश धनयमातील तरतदुीनसुार सदर पदािर 

सरळसिेेन/ेपदोन्नतीन े धनयकु्ती/पदस्थापना करण्यात यतेे. तसचे धजल्हा पररषदतेील गर्-क च्या पदाांच्या 

सिेाप्रिेश धनयमाबाबतची कायमिाही ग्रामधिकास धिभागामार्म त करण्यात येते. राज्य शासनाच्या धकां िा 

धजल्हा पररषदचे्या आस्थापनिेरील मांजरू पदाांसाठी अनकु्रम े भारतीय सांधििानाच्या अनचु्छेद ३०९ ि 

महाराष्र धजल्हा पररषद आधण पांचायत सधमती अधिधनयम १९६० च्या कलम २७४ खाली तयार केलेल्या 

महाराष्र धजल्हा पररषद धजल्हा सिेा (सिेाप्रिेश) धनयम १९६७ खाली अधिसधूचत केलेल्या त्या त्या 

पदाच्या सिेाप्रिेश धनयमातील तरतदुीनसूार धनयकु्त्या केल्या जातात. सध्या उच्च अहमता िारण करणाऱ्या 

धशक्षकाांना, मागणी केलेल्या पदाांिर धिनांती केल्याप्रमाणे थेर् सामािनू घेण्याची तरतदू नसल्यामळेु सदर 

मागणीप्रमाणे पढुील कायमिाही करणे शक्य नाही, अस ेकरणे असांिैिाधनक ठरेल. 

(४) प्रश्न उद ्भित नाही. 
----------------- 

  

राज्यात राष्ट्रीय आरोग्य अवभयानाांतगवत सिव रुग्णालयाांमध्ये  

अवग्नशमन यांत्रणा बसविण्याबाबत 
 

  

(५६) * १४५३३ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊर्व  भाई वगरिर, श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे, 

डॉ.पररणय रु्िे, श्री.सरेुश धस, श्री.प्रसाद लाड, डॉ.रणवजत पाटील, श्री.प्रिीण दटिे, 

श्री.नागोराि गाणार, श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.वनलय नाईि, अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.राजहांस 

वसांह, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.चांदूभाई पटेल : ताराांवित प्रश्न क्रमाांि १२१६६ ला वदनाांि ४ 

माचव, २०२२ रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय सािवजवनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण 

मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यात राष्रीय आरोग्य अधभयानाांतगमत माह ेजानिेारी, २०२२ पयंत सिम रुग्णालयाांमध्ये अधग्नशमन 

यांत्रणा बसधिण्याबाबत तसचे धजल्हा धनयोजन सधमत्याांनी रुग्णालयाांमध्ये अधग्नशमन यांत्रणा बसधिण्यासाठी 

धनिी उपलब्ि करुन द्यािा अशा सचूना धदल्या आहते, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, आरोग्य धिभागान े सचूना करुनही प्राथधमक आरोग्य कें द्राांनी गेल्या तीन िषामत र्ायर 

ऑडीर् अहिाल सादर केला नसल्यामळेु अधग्नशमन यांत्रणा बसधिण्यात अडथळा धनमामण झाला आह,े ह े

ही खरे आह ेकाय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय आढळून आले ि 

त्यानषुांगान ेअधग्नशमन यांत्रणा बसधिण्याची कायमिाही पार न पाडणाऱ्या सांबांधित अधिकाऱ्याांधिरुध्द कोणती 

कारिाई केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ?  
  

श्री.तानाजी सािांत : (१) ह ेखरे आह.े 

(२) ि (३) ह ेखरे नाही. 

राज्यामध्ये कायमरत असलेल्या एकूण १८७७ प्राथधमक आरोग्य कें द्रापकैी १७५४ प्राथधमक आरोग्य 

कें द्राची फायर ऑडीर्साठी अजम केला असनू, त्यापकैी १४९८ प्राथधमक आरोग्य कें द्राच े ऑडीर् झाल े

असनू २०८ प्राथधमक आरोग्य कें द्राांना फायर एनओसी धमळाली आह.े तसचे आरोग्य सांस्थाांमध्ये 

अधग्नशामक यांत्रणा बसधिण्याबाबतची कायमिाही धजल्हास्तरािर सरुु आह.े 

(४) प्रश्न उद ्भित नाही. 
 

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

मराठिाड यातील नदीजोड प्रिल्पाचे िाम जलदगतीने पूणव िरण्याबाबत 
 

  

(५७) * १४७७३ श्री.अांबादास दानिे : ताराांवित प्रश्न क्रमाांि १३३३९ ला वदनाांि २५ माचव, २०२२ 

रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय उप मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) पधिम िाधहनी नद्याांच े समदु्रात िाहून जाणारे पाणी मराठिाड्यात आणण्यासाठी जाहीर केलेल्या 

नदीजोड प्रकल्पाच े काम सांथ गतीन े सरु असल्याच े माह े एधप्रल,२०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान धनदशमनास 

आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर योजनचे्या पधहल्या र्प्प्यात ३१.१७ र्ीएमसी पाणी गोदािरी खोऱ् यात आणण्याच े

धनयोजन करण्यात आले असनू त्यापकैी १ र्ीएमसी पाणी आणण्याच्या प्रिाही योजना पणूम झाल्या असनू 

योजनचे े काम सांथ गतीन े सरुु राधहल्यास नद्याांच े पाणी गोदािरी खोऱ्यात आणण्यासाठी दहा िषामचा 

कालाििी लागण्याची शक्यता जलतज्ञ याांनी व्यक्त केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आह ेकाय, चौकशीत काय आढळून आले िा त्यानषुांगान े

पधिम िाधहनी नद्याांच े समदु्रात िाहून जाणारे पाणी मराठिाड्यात आणण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या 

नदीजोड प्रकल्पाच ेकाम जलद गतीन ेपणूम करण्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात यते आह,े 

(४) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.देिेंद्र र्डणिीस : (१) ह ेखरे नाही. 

(२) ह ेखरे नाही. 

 गोदािरी खोऱ् यातील ३० प्रिाही िळण योजनाांद्वारे ७.४ अघरू् पाणी, तसचे दमणगांगा-िैतरणा-

गोदािरी, दमणगांगा एकदरे- गोदािरी ि पार गोदािरी या नदीजोड योजनदे्वारे अनकु्रम े७.१३ अघरू्, ५.०० 

अघरू्, ि ३.४२ अघरू् पाणी िळधिणे प्रस्ताधित आह.े तसचे दमणगांगा -धपांजाळ नदीजोड योजना पणूम 

झाल्यानांतर १०.०० अघरू् पाणी गोदािरी खोऱ् यात िळधिणे शक्य आह.े अस ेएकूण- ३२.९५ अघरू् पाणी 

िळधिणेसाठी योजना पणूम / बाांिकामािीन / सधिस्तर प्रकल्प अहिाल तयार करणेच्या र्प् प्यािर प्रगतीत 

आहते. उपरोक्त पकैी सद्य:धस्थतीत १४ प्रिाही िळण योजना पणूम झाल्या असनू १.०७ अघरू् पाणी 

गोदािरी खोऱ् यात िळधिणते येत आह.े 
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 योजनचे ेकाम सांथ गतीन ेसरुु राधहल्यास नद्याांच ेपाणी गोदािरी खोऱ् यात आणण्यासाठी दहा िषांचा 

कालाििी लागण्याची शक्यता जलतज्ञ याांनी व्यक्त केली आह,े ही बाब जलसांपदा धिभागास ज्ञात नाही. 

(३) प्रश्न उद ्भित नाही. 

 पधिम िाधहनी नद्याांच ेपाणी पिेूकडे गोदािरी खोऱ्याांत िळधिण्यासाठी ३० प्रिाही िळण योजना 

प्रस्ताधित असनू त्याद्वारे ७.४० अघरू् पाणी िळधिणे धनयोजीत आह.े त्यापकैी १४ िळण योजनाांची काम े

पणूम झाली असनू त्याद्वारे ३०.५३ दलघमी (१.०७ र्ीएमसी) पाणी गोदािरी खोऱ्यात िळधिण्यात येत आह.े 

५ योजनाांची काम े धिधिि र्प्प्यािर प्रगतीपथािर असनू योजनाांद्वारे ३९.५४ दलघमी (१.३५ र्ीएमसी) 

पाणी गोदािरी खोऱ्यात िळधिण्याच े प्रस्ताधित आह.े उिमररत ११ प्रिाही िळण येाजना भधिष्यकालीन 

असनू या ११ योजनाांद्वारे १४१.०९ दलघमी (४.९८ र्ीएमसी) पाणी गोदािरी खोऱ्यात िळधिण्याच े

प्रस्ताधित आह.े यापकैी कळमसु्ते, अांबाड, धचमणपाडा ि कापिाडी या योजनाांना प्रशासकीय मान्यता 

प्रदान करणेची कायमिाही प्रस्ताधित आह.े उिमरीत प्रिाही िळण योजनाांच ेप्रशासकीय मान्यता प्रस्ताि तयार 

करणेची कायमिाही क्षेधत्रय स्तरािर प्रगतीत आह.े 

 दमणगांगा (एकदरे) - गोदािरी (िाघाड) ि दमणगांगा-िैतरणा-कडिा नदी-गोदािरी (१२.१८ 

र्ीएमसी) या २ नदीजोड योजनचे्या सधिस्तर प्रकल्प अहिाल बनधिण्याच े काम राष्रीय जलधिकास 

अधभकरण याांचमेार्म त प्रगतीत असनू सधिस्तर प्रकल्प अहिाल ऑक्र्ोबर, २०२२ अखेर प्राप्त होण े

अपके्षीत आह.े तसचे पार-गोदािरी उपसा योजना क्र. ३ ि ४ या २ योजनाांच ेसिेक्षण पणूम असनू, सधिस्तर 

प्रकल्प अहिाल राज्य ताांधत्रक सल्लागार सधमती नाधशक याांचकेडे मान्यतेसाठी सादर असनू राज्य ताांधत्रक 

सल्लागार सधमतीन ेउपधस्थत केलेला शऱे् याांची पणूमता करणेची कायमिाही क्षेधत्रय स्तरािर प्रगधतत आह.े 

(४) प्रश्न उद ्भित नाही.  
----------------- 

  

राज्यात िैद्यिीय गभवपात िायदा १९७१ च्या नव्या सुधाररत िायद्याचे अवधवनयम 

 जाहीर िरून अांमलबजािणी िरण्याबाबत 
 

  

(५८) * १३६५० श्री.प्रसाद लाड, श्री.नागोराि गाणार, श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे, श्री.प्रिीण दटिे : 

सन्माननीय सािवजवनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) िैद्यकीय गभमपात कायदा १९७१ च्या सिुाररत तरतदूीनसुार बलात्कार पीधडत अपांग अल्पियीन 

मलुींसाठी गभमपाताची २० आठिड्याांची मदुत २४ आठिड्याांपयंत िाढधिण्यात आली असनू गभमपात 

करणाऱ्या कें द्राच्या अस्पष्टतेबाबत अनके त्ररु्ी असल्यान े मा.सिोच्च न्यायालयात आव्हान करून 

यासांबांिीची याधचका दाखल करण्यात आली असल्याच ेमाह ेमे, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान धनदशमनास 

आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, “मनोियैम योजनेंतगमत” पीधडत मलुीला भरपाई दणे्यासाठी धजल्हा धििी सिेा 

प्राधिकरणासमोर आिश्यक ती कागदपत्र सादर करािी लागणार असनू १० धदिसाच्या आत आदशे 

धदल्यापासनू मलुीच्या खात्यात भरपाईच े रुपये ५० हजार जमा करण्याबाबत मा.सिोच्च न्यायालयान े

शासनाला आदशे धदले आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी नव्या सिुाररत कायद्याच ेअधिधनयम जाहीर करण्यास धिलांब होत असल्यान े

त्याची अांमलबजािणी करण्यासाठी शासनान ेकोणता धनणमय घेतला िा घणे्यात येत आह ेतसचे, सदरील 

निा कायदा आणण्यासाठी धकती कालाििी अपधेक्षत आह,े 

(४) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.तानाजी सािांत : (१) यासांदभामत सिोच्च न्यायालयात याधचका दाखल केली असल्याच ेआढळून येत 

नाही. 

(२) मनोियैम योजनेंतगमत धजल्हा धििी सिेा प्राधिकरण अथिा राज्य धििी सिेा प्राधिकरण याांच्याकडे अजम 

आल्यानांतर अांतररम सहाय्य म्हणनू कागदपत्र े प्राप्त झाल्याच्या धदनाांकापासनू सात धदिसाांच्या आत 

धपडीतेला रुपये ३०,००० इतकी रक्कम धपडीतेच्या िैद्यकीय उपचारासाठी तात्काळ मदत म्हणनू मांजरू 

करण्यात येते. 

(३) िैद्यधकय गभमपात कायदा, १९७१ मध् ये कें द्र शासनामार्म त सिुारणा करुन िैद्यकीय गभमपात (सिुारणा) 

कायदा २०२१, धदनाांक २४ सप् र्ेंबर २०२१ पासनू दशेात अांमलात आला आह.े सदर सिुारीत कायद्याच े

धनयम कें द्र शासनाच्या धदनाांक १२ ऑक् र्ोबर २०२१ रोजीच् या अधिसचूनदे्वारे भारतीय राजपत्रात प्रधसध्द 

करण् यात आले.  

 त् यास अनसुरुन िैद्यधकय गभमपात कायदा १९७१ ची राज् यामध् ये अांमलबजािणी करण् यासाठी 

राज् यातील सिम आरोग् य यांत्रणाांना सधूचत करण्यात आले असनू सदर सिुाररत कायद्याची अांमलबजािणी 

राज् यामध् ये सरुु आह.े 

(४) प्रश्न उद ्भित नाही. 
----------------- 

  

मुांबई येथील जी.टी. (गोिुळ तेजपाल) रुग्णालयात भूलतज्ञाचे वनयवमत पद भरण्याबाबत 

  

(५९) * १४६७१ श्री.अमोल वमटिरी, श्री.शवशिाांत वशांदे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सवतश चव्हाण, 

डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय िैद्यिीय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) मुांबईच्या जी.र्ी. (गोकुळ तेजपाल) रुग्णालयात भलूतज्ञ उपलब्ि नसल्यामळेु सन २०१७ मध्ये तसचे 

माचम, २०२१ मध्ये पाठीचा कणा िाकल्याची म्हणजेच स्कोलोधससच्या तक्रारी सांदभामत दाखल झालेल्या 

रुग्णाांिरील शस्त्रधक्रया प्रलांधबत असल्यान ेजे.जे. रुग्णालयातनू भलूतज्ञ पाठिािे लागत असल्याच े धदनाांक 

३१ माचम, २०२२ रोजी िा त्यासमुारास धनदशमनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, जी.र्ी. (गोकुळ तेजपाल) रुग्णालयात स्कोलोधसस रुग्णाांची प्रधतक्षा यादी िाढत आह,े ह ेही 

खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदर जी.र्ी.रुग्णालयात भलूतज्ञाांच े पद ररक्त असनू यापिूी कायमरत असणारे त्यािेळच े

भलूतज्ञ याांना कामाचा मोबदला कमी धमळत असल्यान ेत्याांनी रुग्णालयात येणे बांद केले आह,े ह ेही खरे 

आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन जी.र्ी. (गोकुळ तेजपाल) रुग्णालयात भलूतज्ञाांच े

धनयधमत पद भरण्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात यते आह,े 

(५) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 
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श्री.वगरीश महाजन : (१) ि (२) अांशत: खरे आह.े 

(३) ि (४) जी.र्ी. (गोकुळ तेजपाल) रुग्णालयातील भलूतज्ञ ह ेपद ररक्त असल्यामळेु रूग्णसिेा धिस्कळीत 

होि ू नये याकरीता बधिररकरण तज्ञाच्या सिेा अनसे्थेधशया शलु्क अदा करून पनॅल तत्िािर 

बधिरीकरणतज्ञाांची धनयकु्ती करण्यात आली होती. सद्य:धस्थतीत या रुग्णालयामध्य ेबधिरीकरणतज्ञाच ेएक 

पथक कायमरत असनू यामध्ये सहाय्यक प्राध्यापक- ०२, धनिासी डॉक्र्र (JR- ३)-०२ ि धनिासी डॉक्र्र 

(JR- १)-०१ अशी बधिरीकरण डॉक्र्राांची धनयकु्ती करण्यात आली आह.े तसचे ०१ प्राध्यापक, 

बधिरीकरणशास्त्रज्ञाची करार पध्दतीन ेधनयकु्ती करण्यात आली आह.े 

(५) प्रश्न उद ्भित नाही. 
----------------- 

  

राज्यातील शासिीय ि वनमशासिीय िमवचाऱ्याांना जुनी वनिृत्तीिेतन  

योजना लागू िरण् याबाबत 
  

(६०) * १४६२३ श्री.सवुनल वशांदे : ताराांवित प्रश्न क्रमाांि १२६०३ ला वदनाांि ११ माचव, २०२२ 

रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय उप मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्य शासकीय सिेेत धदनाांक १ नोव्हेंबर, २००५ पिूी कां त्रार्ी/ हांगामी तत्िािर धनयकु्त असलेल्या ि 

नांतर सिेेत कायम झालेल्या सिम शासकीय ि धनमशासकीय कममचाऱ्याांना जनुी धनितृ्तीिेतन योजना लाग ू

करण्यासांदभामत राज्य शासनान े धदनाांक १९ जानिेारी, २०१९ रोजी धित्त राज्यमांत्री याांच्या अध्यक्षतेखाली 

अभ्यासगर् स्थापन केला आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर कममचाऱ् याांना धनितृ्तीिेतनाचा लाभ कें द्राच्या निीन धनितृ्तीिेतन योजनचे ेअनकुरण 

करण्याबाबत अभ्यास गर्ान ेशासनास अहिाल सादर केला आह ेकाय, 

(३) असल्यास, अभ्यास गर्ाच्या अन्य धशर्ारशी काय आहते ि त्यानषुांगान े धनणमयात्मक कायमिाहीची 

सद्यःधस्थती काय आह,े 

(४) अद्याप अभ्यास गर्ान े आपला अहिाल शासनास सादर केला नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय 

आहते ? 

 

श्री.देिेंद्र र्डणिीस : (१) नाही, ह े खरे नाही. राष्रीय धनिधृत्तिेतन योजनचेी अांमलबजािणी करताना 

येणाऱ्या अडचणींच्या धनराकरण करण्याच्यादृष्टीन ेआधण या योजनचेी पररणामकारकररत्या अांमलबजािणी 

करण्याच्या दृष्टीन े धदनाांक १९/०१/२०१९ च्या शासन धनणमयान्िये मा.राज्यमांत्री (धित्त) याांच्या 

अध्यक्षतखेाली अभ्यासगर्ाची स्थापना करण्यात आली आह.े 

(२), (३) ि (४) प्रश्न उद ्भित नाही.  

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

परभणी येथे िैद्यिीय महाविद्यालय सुरु िरण्याबाबत 

  

(६१) * १३७५६ श्री.अब्दुल्लाखान दुरावणी, श्री.सवतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे : ताराांवित प्रश्न 

क्रमाांि १०७०२ ला वदनाांि २३ वडसेंबर, २०२१ रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय 

िैद्यिीय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) परभणी येथे १०० धिद्याथी प्रिेश क्षमतेच ेनिीन शासकीय िैद्यकीय महाधिद्यालय तसचे ४३० खार्ाांच े

रूग्णालय स्थापन करण्याबाबत िैद्यकीय धशक्षण धिभागान ेसन २०२२ मध्ये आदशे जारी केला आह,े ह े

खरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, शासकीय महाधिद्यालयाच्या इमारतीच े बाांिकाम करण्यासाठी शासनान े धनिीची तरतदू 

केली आह ेकाय, असल्यास, त्याचा तपधशल काय आह,े 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन चौकशीच्या अनषुांगान े परभणी येथे िैद्यकीय 

महाधिद्यालय ि ४३० खार्ाांच ेरुग्णालय सरुु करण्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री.वगरीश महाजन : (१) होय ह ेखरे आह.े 

  शासनान ेधदनाांक २८/०३/२०२२ रोजीच्या शासन धनणमयान्िये परभणी येथे १०० धिद्याथी क्षमतेच े

निीन शासकीय िैद्यकीय महाधिद्यालय ि त्यास सांलधग्नत ४३० रुग्णखार्ाांच े रुग्णालय कें द्र शासनाच्या 

मान्यतेनांतर सरुु करण्यास मान्यता प्रदान केली आह.े 

(२) ि (३) सन २०२२-२३ करीता मोठी बाांिकाम े यासाठी धनिी धिभागाव्दारे अथमसांकल्पीत करण्यात 

आलेला आह.े परभणी येथील निीन शासकीय िैद्यकीय महाधिद्यालयाच्या बाांिकामासाठी प्रशासकीय 

मान्यतेनांतर यामिनू धनिी उपलब्ि करण्यात येईल. 

(४) प्रश्न उद ्भित नाही. 
----------------- 

  

 

राज्यातील अनेि वजल्याांमधील बालिल्याण सवमत्याांचे अध्यक्ष ि सदस्याांच्या 

 वनयुक्त्या िरण्याबाबत 
  

(६२) * १४५८२ डॉ.पररणय रु्िे, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, 

श्री.प्रिीण दटिे : सन्माननीय मवहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्याच्या अनके धजल्यातील बालकल्याण सधमत्याांच े अध्यक्ष ि सदस्याांच्या धनयकु्त्या गत 

िषमभरापासनू प्रलांधबत आहते, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, नागपरू ि गोंधदया येथील बालकल्याण सधमतीमिील अध्यक्ष ि सदस्याांची पद े ररक्त 

असल्याची बाब माह ेएधप्रल, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान धनदशमनास आली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास बाल न्याय अधिधनयम २०१५ अांतगमत बाल कल्याण सधमती खांडपीठ म्हणनू काम करत 

असताना अध्यक्ष नसल्यान ेबालकाांच्या अजामिर धनणमय होत नसल्यान ेबाल कल्याण सधमती नमेणकुीबाबत 

लोकप्रधतधनिी याांनी लेखी धनिेदन ेधदली आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय आढळून आले ि 

त्यानषुांगान े राज्याच्या अनके धजल्यातील बालकल्याण सधमत्याांच े अध्यक्ष ि सदस्याांच्या धनयकु्त्या 

करण्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 
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श्री.मांगलप्रभात लोढा : (१) ह ेखरे नाही. 

 मधहला ि बालधिकास धिभाग शासन अधिसचूना, धदनाांक २ जनू, २०२२ अन्िये राज्यातील ३६ 

धजल्याांमध्ये ३७ बाल कल्याण सधमत्याांिर प्रत्यकेी एक अध्यक्ष ि चार सदस्य याांची धनयकु्ती करण्यात 

आली आह.े 

(२) ह ेखरे नाही. 

 नागपरू ि गोंधदया येथील बालकल्याण सधमतीमिील अध्यक्ष ि सदस्य पदाांसाठी धनिड प्रधक्रया 

सरुु असताना सदर बाल कल्याण सधमत्याांचा अधतररक्त कायमभार अनकु्रम ेबाल कल्याण सधमती चांद्रपरु ि 

गडधचरोली याांच्याकडे धदनाांक २ जनू, २०२२ पयंत सोपधिण्यात आला होता. 

(३) ह ेखरे नाही. 

(४) ि (५) प्रश्न उद ्भित नाही. 
----------------- 

 

डोंवबिली (वज.ठाणे) येथील प्रोबेस एन्टरप्रायरे्स या िां पनीत र्ालेल्या स्र्ोटामध्ये 

मृत/जखमी िामगाराांना नुिसान भरपाई वमळण्याबाबत 
 

  

(६३) * १३८४९ अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, डॉ.पररणय रु्िे : सन्माननीय िामगार 

मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) डोंधबिली (धज.ठाणे) यथेील एमआयडीसीतील प्रोबेस एन्र्रप्रायझेस या कां पनीत धदनाांक २६ मे, २०१६ 

रोजी झालेल्या स्र्ोर्ामळेु मोठ्या प्रमाणात धजिीतहानी ि पररसरातील घराांच े नकुसान झाले असनू या 

घर्नलेा सहा िष ेझाली असतानाही स्र्ोर्ातील बाधिताांना नकुसान भरपाई धमळाली नाही, ह ेखरे आह े

काय, 

(२) असल्यास, अशा प्रकारच्या दघुमर्ना भधिष्यात घडू नयेत यासाठी कराियाच्या उपाययोजनाांच्या 

अहिालाची अांमलबजािणीही झालेली नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन चौकशीच्या अनषुांगान ेस्र्ोर्ामळेु बाधित झालेल्याांना 

नकुसान भरपाई धमळण्याबाबत ि अशा दघुमर्ना र्ाळण्यासाठी कराियाच्या उपाययोजनाांच्या 

अांमलबजािणीबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.सरेुश (भाऊ) खाडे : (१) म.ेप्रोबेस एन्र्रप्रायजेस, एम.आय.डी.सी. डोंधबिली, धज.ठाणे या 

कारखान्यात धदनाांक २६/५/२०१६ रोजी झालेल्या स्र्ोर्ात १२ व्यक्तींचा मतृ्य ू ि २१५ व्यक्ती जखमी 

झाल्या होत्या.  

 १२ मतृ व्यक्तीपकैी ३ व्यक्ती कारखान्याच्या भोगिर्ादाराच्या कुां रु्ांबातील असल्यान ेया व्यधतररक्त इतर ९ 

मतृ व्यक्तींच्या िारसाांना कारखाना व्यिस्थापनामार्म त नकुसान भरपाई, सानगु्रह अनदुान दणे्यात आले 

आह.े तसचे यापकैी दोन मतृ कामगाराांच्या िारसास राज्य कामगार धिमा मांडळ याांचकेडून पने्शन धमळत 

आह.े  
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 शासनामार्म त ९ मतृ व्यक्तींच्या िारसाांस प्रत्येकी रुपय े २ लक्ष याप्रमाण े आधथमक मदत दणे्यात 

आली असनू, स्र्ोर्ात जखमी झालेल्या २१५ जखमी व्यक्तींचा िैद्यकीय उपचाराची रूपये २३,४५,८५८/- 

इतकी रक्कम प्रधतपतूी करण्यात आली आह.े 

 स्र्ोर्ामळेु पररसरातील एकूण २६६० कां पन्या, रधहिाशी इमारत, शाळा ि िाहन े याांच े नकुसान 

झाले होते. नकुसान भरपाईबाबत धनयमानसुार कायमिाही सरुू आह.े 

(२) ि (३) ह ेखरे नाही. 

 म.ेप्रोबेस एन्र्रप्रायजेस या कारखान्यात झालले्या स्र्ोर्ाची चौकशी करण्यासाठी सधमती गधठत 

करण्यात आली होती. सदर सधमतीच्या प्राप्त धशर्ारशींच्या अनषुांगान ेआिश्यक ती कायमिाही करण्यासाठी 

सांबांधित धिभागाांना कळधिण्यात आले आह.े  

 तसचे राज्यातील रासायधनक कारखान्याांमध्ये होत असलेल्या आगीच्या दघुमर्ना/स्र्ोर् यासारख े

अपघात र्ाळण्याच्या दृधष्टकोनातनू उपाययोजना करण्याकरीता धदनाांक १६/१२/२०२१ रोजीच्या शासन 

धनणमयान्िये सधमती गठीत करण्यात आली आह.े 

(४) प्रश्न उद ्भित नाही.  
----------------- 

 

नागपुर वजल्हातील अनेि लघु ि मध्यम वसांचन प्रिल्पाांच्या तलािातील गाळ उपसणे ि 

खोलीिरण िरण्याबाबत 

 

 (६४) * १३८९८ श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : सन्माननीय उप मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील 

काय :- 

(१) नागपरु धजल्हातील पार्बांिारे धिभागाांतगमत अनके लघ ु ि मध्यम धसांचन प्रकल्प कायामधन्ित असनू 

धसांचन क्षमतेनसुार धसांचनाची सोय उपलब्ि होत आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, यात प्रामखु्यान ेखेकडानाला, बोरिरण ि इतर लघ ुि मध्यम धसांचन क्षमता असलेले ह े

प्रकल्प कायामधन्ित होिनु अनके िष े झाल्यान े या तलािात मोठ्या प्रमाणात गाळ साचला असनू तो न 

उपसल्यामळेु या तलािाची साठिणकु क्षमता कमी होऊन पाण्याचा साठा कमी होत आह,े ह ेही खरे आह े

काय, 

(३) असल्यास, गाळ उपसा करण्यासाठी आिश्यक यांत्रणा कायामधन्ित करून तलािाच ेखोलीकरण करणे ि 

साठिणकु क्षमतते िाढ करण्याबाबत लघ ु पार्बांिारे धिभागान े अद्यापही प्रस्ताि शासनास सादर केला 

नसल्याच ेधनदशमनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन चौकशीच्या अनषुांगान े लघ ु ि मध्यम धसांचन 

प्रकल्पातील तलािाच ेगाळ उपसणे ि खोलीकरण करण्यासाठी आिश्यक आधथमक तरतदु उपलब्ि करून 

दणे्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 
  

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

 नागपरू धजल्यात १२ मध्यम ि ५८ लघ ुप्रकल्प (िरण) धसांचन व्यिस्थापनासाठी असनू त्याांचदे्वारे 

धसांचनाची सोय उपलब्ि करून दणे्यात आलेली आह.े 
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(२) होय, अांशतः खरे आह.े 

 खेकरानाला मध्यम प्रकल्प ता.सािनरे, धज.नागपरू येथे असनू हा प्रकल्प सन १९८५ या िषी पणूम 

झाला आह.े तसचे बोर िरण हा मोठा प्रकल्प ता.सले,ू धज.ििाम येथे असनू हा प्रकल्प सन १९६७ या िषी 

पणूम झाला आह.े 

 तसचे नागपरू धजल्यात १२ मध्यम ि ५८ लघ ुप्रकल्प ि ििाम धजल्यातील बोर मोठा प्रकल्प ि ५ 

मध्यम ि २१ लघ ुप्रकल्प धसांचन व्यिस्थापनासाठी आहते. यापकैी बहुताांश प्रकल्प ह ेसमुारे ३० ते ४५ 

िषामपिूीच ेअसल्यामळेु यामध्ये धनधितच काही प्रमाणात गाळ साठलेला आह.े 

(३) शासन धनणमय धदनाांक २४/०५/२०१७ अन्िये ज्या जलाशयाांमध्ये रेतीधमधश्रत गाळ असले त्या धठकाणी 

गाळ काढण्यास परिानगी दऊे नये, अस े धनदशे आहते. तसचे शा. धि. धदनाांक ०३/०८/२०१८ अन्िये 

प्रथम पाच मोठ्या प्रकल्पातील गाळ ि गाळधमश्रीत िाळू / रेतीच े धनष्कासन या प्रधक्रयेचा अनभुि घेऊन 

राज्यातील उिमरीत प्रकल्पातील गाळ धनष्कासन बाबतच ेिोरण शासन स्तरािर सिुारीत करण्याच ेधनयोजीत 

आह.े 

तथाधप, ििाम धजल्यातील ३ मध्यम (पोथरा, डॊगरगाि, िाम) तसचे ३ लघ ुप्रकल्प (कु-हा, उमरी 

ि आष्टी) या जलाशयातील गाळ उपसा करणेबाबतच े ना-हरकत प्रमाणपत्र/प्रस्ताि धजल्हाधिकारी ििाम 

याांना क्षेधत्रय स्तरािरून सादर करण्यात आला आह.े 

(४) लघ ुधसांचन प्रकल्पासाठी गाळमकु्त िरण ि गाळयकु्त धशिार याबाबत शासन धनणमयानसुार कायमिाही 

अपधेक्षत आह.े राज्यातील पाच मोठे जलाशयामिनू गाळ ि रेती/िाळू धमश्रीत गाळ धनष्कासनाच्या 

कामाकरीता मानक धनधिदा कागदपत्र े तयार करण्यासाठी धदनाांक १८/०७/२०२२ रोजीच्या शासन 

धनणमयान्िये सधमती गधठत करण्यात आली आह.े सधमतीचा अहिाल सादर झाल्यानांतर, प्रायोधगक तत्िािर 

पाच मोठ्या िरणाांिर गाळ ि गाळधमश्रीत िाळू/रेतीच ेधनष्कासनाच्या अनभुिाच्या अनषुांगान ेप्रारूप धनधिदा 

मध्ये आिश्यक सिुारणा करून ई-धनधिदा प्रक्रीया पनु्हा राबधिण्याच ेधनयोजन आह.े अनभुिाअांती अांधतम 

िोरण ठरणार असल्यान ेसद्य:धस्थतीत धनिीचा प्रश्न उद ्भित नाही. 

(५) प्रश्न उद ्भित नाही.  
----------------- 

  

रायगड वजल्यातील सावित्री, िाळ ि गाांधारी नदीपात्रातील गाळ िाढण्याबाबत 

  

(६५) * १३९६५ श्री.जयांत पाटील : ताराांवित प्रश्न क्रमाांि १३१७१ ला वदनाांि २५ माचव, २०२२ 

रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय उप मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) साधित्री नदी पात्रातील गाळ काढण्यास माह ेधडसेंबर, २०२१ अखेरीस सरुूिात करण्यात आली असनू 

नदीतील गाळ काढण्यासाठी परेुशी यांत्र सामगु्री नसल्यान ेसांबांधित कामास धिलांब होत असनू ही काम ेिेळेत 

पणूम करण्याची मागणी महाड तसचे पोलादपरू पररसरातील नागररकाांनी केली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, महाड तसचे पोलादपरू तालकु्याच्या ग्रामीण भागातील ओढ,े नाले ि छोर्या नद्याांमध्य े

मोठ्या प्रमाणात आलेला गाळ सार् करणे आिश्यक असल्यान ेि मखु्य नदी पात्रातील गाळ काढल्यानांतर 

ग्रामीण भागातनू मखु्य नदीपात्रामध्ये येणारे पाणी पढुील पािसाळयात या गाळासह आल्यास पनु्हा 

परुसदृष्य धस्थती सदर पररसरात धनमामण होि ूशकत,े ह ेही खरे आह ेकाय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन पािसाळयापिूी सदर काम ेपणूम होण्यासाठी अधिक 

यांत्रसामगु्रीची गरज तसचे गाळ काढण्याच ेकाम जलदगतीन ेपणूम होण्याबाबत सांबांधित यांत्रणाांकडून कोणती 

उपाययोजना केली िा करण्यात येत आह े तसचे, साधित्री, काळ ि गाांिारी नदीपात्रातील गाळ 

काढण्याबाबतची कायमिाही धकती कालाििीत पणूम करण्यात यणेार आह,े 

(४) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री.देिेंद्र र्डणिीस : (१) होय ह ेखरे आह.े 

(२) होय ह ेखरे आह.े 

(३) महाड शहरातील परूधनयांत्रणासाठी साधित्री ि काळ नदीमिील गाळ काढणेच े काम धदनाांक 

०४/०१/२०२२ रोजी हाती घेण्यात आले होते. सरुुिातीला त्याकामासाठी जलसांपदा धिभागाांतगमत याांधत्रकी 

धिभागातरे् साधित्री नदी पात्रामध्ये ३ एक्स्केव्हरे्र (पोकलेन), एक व्हील लोडर, ८ धर्प्पर आधण एक डोझर 

ि काळ नदी पात्रामध्ये १ एक्स्केव्हरे्र (पोकलेन) ि २ धर्प्पर अशी सांयांत्रे कायमरत होती. परांत ुकामाचा 

आिाका पाहता ि पररधस्थतीच े गाांभीयम लक्षात घेऊन याांधत्रकी धिभागामार्म त जादा सांयांत्राचा परुिठा 

करण्यात आला. तसचे साधित्री नदीतील गाळ काढण्याच ेकाम तत्कालीन मा.उपमखु्यमांत्री याांनी सधूचत 

केले नसुार, (शासन धनणमय क्रमाांक: परुक/११२१/(प्र.क्र.८१/२१-भाग-१)/याांधत्रकी मांत्रालय, मुांबई धदनाांक 

१७/१२/२०२१ अन्िय)े महाड शहरासाठी कायम स्िरुपी उपाय योजना करण्यासाठी परुिणी मागणी मांजरू 

करुन रुपये ७.५ कोर्ीची निीन यांत्रसामगु्री (७ एक्स्केव्हरे्र ि मोठे २८ र्न १५ धर्प्पसम) माह ेमाचम, २०२२ 

अखेर खरेदी केली. 

 निीन सांयांत्रे प्राप्त होताच त्िरीत प्रकल्पस्थळी रिाना करुन गाळ काढणेच ेकाम करण्यात आलेले 

आह.े 

 साधित्री ि धतच्या उपनद्याांमिनू (काळ ि गाांिारीसह) अांदाधजत ३०.४९ लाख घ.मी. गाळाच े

धनष्कासन कराियाच े असनू जलसांपदा धिभागाांतगमत याांधत्रकी धिभागाच्या १५ पोकलेन, ८ जेसीबी, ८४ 

धर्प्पसम ि १ डोझरच्या सहाय्यान ेतसचे लोकसहभागातनू जनू, २०२२ अखेर एकूण अांदाजे १०.९५ लाख 

घ.मी. इतका गाळ काढण्यात आलेला आह.े उिमररत गाळ पािसाळा सांपल्यानांतर काढण्याच े धनयोधजत 

आह.े 

(४) प्रश्न उद ्भित नाही.  
----------------- 

  

िैद्यिीय वशक्षण, आयुिेद महाविद्यालये ि सांलवग्नत रुग्णालयाांमधील 

 पररचाररिाांच्या मागण्याांबाबत 

 
  

(६६) * १४५३० श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊर्व  भाई वगरिर, श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे, 

डॉ.पररणय रु्िे, श्री.सरेुश धस, श्री.प्रसाद लाड, डॉ.रणवजत पाटील, श्री.प्रिीण दटिे, 

श्री.नागोराि गाणार, श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.वनलय नाईि, अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.राजहांस 

वसांह, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.चांदूभाई पटेल : सन्माननीय िैद्यिीय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील िैद्यकीय धशक्षण, आयिेुद महाधिद्यालय ेि सांलधग्नत रुग्णालयाांमिील पररचारर काांनी त्याांच्या 

प्रलांधबत मागण्याांसाठी केलले्या आांदोलनानांतर सिम मागण्या तत्ितः मान्य करण्यात आल्याच े आश्वासन 

शासनान ेमाह ेसप्र्ेंबर, २०२० ि जनू, २०२१ मध्ये पररचारर का सांघर्नलेा धदले होत,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, शासनान े धदलेल्या आश्वासनाप्रमाणे धनणमय न घेतल्यामळेु महाराष्र राज्य पररचारर का 

सांघर्नने ेधदनाांक २८ मे, २०२२ रोजी पासनू बेमदुत काम बांद आांदोलन केल्यान ेमा.िैद्यकीय धशक्षण मांत्री 

याांच्या अध्यक्षतेखाली धदनाांक ३१ मे, २०२२ रोजी बैठक घेण्यात आली होती, ह ेखरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, पररचारर का सांघर्नचे्या मागण्याांसांदभामत सांबांधित धिभागाांच ेअधभप्राय घेऊन तसचे कायद ेि 

धनयमातील तरतदुी धिचारात घेऊन धदनाांक १५ जलैु, २०२२ रोजी पयंत त्याांच्या मागण्याांसदभामत उधचत 

कायमिाही करण्यात येईल अस ेआश्वासन बैठकीमध्ये मांत्री महोदयाांनी धदले होत,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आह ेकाय, चौकशीच्या अनषुांगान ेिैद्यकीय धशक्षण, 

आयिेुद महाधिद्यालये ि सांलधग्नत रुग्णालयाांमिील पररचारर का सांघर्नचे्या मागण्याांसांदभामत धिभागाकडून 

ि सांचालनालयाकडून कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आह ेि त्याची सद्य:धस्थती काय आह,े 

(५) नसल्यास, धिलांबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री.वगरीश महाजन : (१) ह ेखरे नाही. 

(२) ि (३) अांशत: खरे आह.े 

 महाराष्र राज्य पररचाररका सांघर्नचे्या धिधिि मागण्याांसांदभामत धनिेदन े प्राप्त होत होती ि 

सांघर्नचे्या मागण्याांनसुार शासन स्तरािर तसचे सांचालनालय स्तरािर कायमिाही सरुु होती. परांत ुकोधिड-

१९ च्या प्रादभुामिान ेउद्भिलेल्या पररधस्थतीमळेु मागण्याांसांदभामत अांधतम धनणमय होऊ शकलेला नाही. सदर 

िस्तधुस्थती पररचाररका सांघर्नचे्या धनदशमनास आणनूही त्याांनी धदनाांक २८ मे, २०२२ पासनू बेमदुत 

कामबांद आांदोलन सरुु केले होते. सदर आांदोलनाच्या पाश्वमभमूीिर मा.मांत्री (िैद्यकीय धशक्षण) याांच्या 

अध्यक्षतखेाली धदनाांक ३१/०५/२०२२ रोजी बैठक आयोधजत करण्यात आली होती. सदर बैठकीमध्ये 

पररचाररकाांच्या मागण्याांिर चचाम करण्यात आली ि पररचाररका सांघर्नचे्या मागण्याांसांदभामत सांबांधित 

धिभागाांच े अधभप्राय घेऊन तसचे कायद े ि धनयमातील तरतदुी धिचारात घेऊन धदनाांक १५/०७/२०२२ 

पयंत त्याांच्या मागण्याांसदभामत उधचत कायमिाही करण्यात येईल, अस ेआश्वाधसत करण्यात आले. 

(४) पररचाररका सांघर्नने ेकेलेल्या मागण्याांची पतूमता करण्याच्या अनषुांगान ेिैद्यकीय धशक्षण आधण सांशोिन 

सांचालनालयान े धिभागाच्या अधिनस्थ सांस्थाांकडून प्रस्ताि मागधिलेले आहते. तसचे काही मदु्याांसांदभामत 

अन्य धिभागाांच ेअधभप्राय मागधिण्यात आलेले आहते. पररचाररका सांघर्नचे्या सिमच मागण्याांबाबत शासन 

तसचे सांचालनालय स्तरािर सत्िर कायमिाही सरुु आह.े  

(५) प्रश्न उद ्भित नाही. 
----------------- 

  

विधान भिन :   राजेन्द्र भागित 

मुांबई.   प्रधान सवचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
____________________________________________________________________ 

मदु्रणपिूम सिम प्रधक्रया महाराष्र धििानमांडळ सधचिालयाच्या सांगणक यांत्रणेिर करण्यात आली आह.े 

मदु्रण: शासकीय मध्यिती मदु्रणालय, मुांबई. 


