
महाराष्ट्र विधानसभा 

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

िाराांविि प्रश्नोत्तराांची यादी 

गुरुिार, वदनाांि २५ ऑगस्ट, २०२२ / भाद्रपद ३, १९४४ ( शिे ) 

 

 

 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ३३ 
------------------------------------- 

  

 

खापरदरी िे सािरगाि िान्होबा (िा. मानोरा, वि. िावशम) येथील नादुरुस्ि असलेल्या 

 रस््याचे आवण पुलाचे बाांधिाम िरणेबाबि 
  

(१) *  ४६७५७   श्री.रािेंद्र पाटणी (िारांिा) : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

 (१) खापरदरी ते सावरगाव कान्होबा (ता. मानोरा, जि. वाजिम) या िवळपास पाच जकलोमीटर अतंर असलेल्या व 

परू्णपर् े नादरुुस्त असलेल्या रस््याचे आजर् पलुाचे बांधकाम करर्बेाबत नागररकांनी माह े नोव्हेंबर, २०२१ मध्ये व 

तद्ननंतर लेखी जनवेदन दऊेनही  जिल्हा पररषद तसेच िासनाकडून कोर्तीही कायणवाही झाली नसल्याचे माह,े िनू २०२२ 

मध्ये  वा ्यादरम्यान जनदिणनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदरहू प्रकरर्ी चौकिी करण्यात आली आह ेकाय, ्यामध्ये काय आढळून आले, तदअ्नषुगंान ेसदर 

रस््याचे व पलुाचे बांधकाम करण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(३) नसल्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

 

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

सावरगाव त ेखापरदरी रस्ता हा ग्रामीर् मागण ५५ या दिाणचा असून ्याची लांबी ४.२० जक.मी. एवढी आह.े 

सदर रस््याची व ्यावरील पलुाची दरुुस्ती करर् ेआवश्यक आह.े 

(२) सदर रस््याचे व ्यावरील पलुाचे काम ेरस्ते व पलु दरुुस्तीच्या योिनांमध्ये जिल्हा पररषदवे्दारे प्रस्ताजवत करण्यात 

येत असनू जनधींच्या उपलब्धतेनसुार रस्ता व पलु दरुुस्त करण्याचे जिल्हा पररषदचेे जनयोिन आह.े 

(३ ) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

 

 

(१) मुख्यमांत्री  

 

  

  

 याांचे प्रभारी विभाग 

   

(२) उप मुख्यमांत्री  

(३) साांस्िृविि िायय मांत्री  

(४) ग्रामवििास ि िैद्यिीय वशक्षण मांत्री  

(५) िामगार मांत्री  

(६) 

     (७) 

साियिवनि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री  

िौशल्य, रोिगार, उद्योिििा ि नाविन्यिा, मवहला ि 

बालवििास मांत्री 
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दवक्षण मुांबईिील बोहरी मोहल्ला, भेंडीबािार येथील इमारिीचे  

बाांधिाम सरुू असिाना वलफ्ट िोसळून झालेली दुर्यटना 
  

(२) *  ४५१७६   श्रीमिी यावमनी यशिांि िाधि (भायखळा) :   सन्माननीय िामगार मांत्री पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दजिर् मुंबईतील  बोहरी मोहल्ला, भेंडीबािार येथील एका इमारतीचे बांधकाम सरुू असतांना जलफ्ट कोसळून 

झालेल्या अपघातात एका मिरूाचा मृ् य ू व एक मिरू गभंीर िखमी झाल्याचे जदनांक ७ िनू,२०२२ रोिी वा 

्यासमुारास जनदिणनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आह े काय, ्यामध्ये काय आढळून आले तदअ्नषुगंान े मतृ 

कामगाराच्या कुटंुजबयांना व िखमींना आजथणक मदत दणे्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(३) नसल्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 
 

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

(२) मे. सैफी बरुहानी अपजलफ्टमेंट ट्रस्ट, क्लस्टर-१, बोहरी मोहल्ला, भेंडी बािार, मुंबई-४०० ००९ या जिकार्ी 

इमारतीचे बांधकाम चाल ू असताना जदनांक ०६/०६/२०२२ रोिी दपुारी २.०० वािता जलफ्टची तार तटुल्यामळेु ०२ 

कामगार जलफ्टसह खाली पडले. ्यामध्ये मोहम्मद जवश्वरवी अब्दलुहैं सय्यद, वय २२ वष ेया बांधकाम कामगाराचा मृ् यू 

झाला असनू करीमलू एजलयास जवपलु खान वय २२ वष ेहा कामगार जकरकोळ िखमी झालेला आह.े  

    मे.सैफी बरुहानी अपजलफ्टमेंट ट्रस्ट (मखु्य मालक) यांना इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोिगार जवजनयमन व 

सेवािती) अजधजनयम, १९९६ अतंगणत जद.१६/०६/२०२२ रोिी जनरीिर् िेरे पाररत करुन तदनंतर जद.२०/०६/२०२२ 

रोिी कामबंद आदिे बिाजवण्यात आले आहते. ्याबाबत सर िे.िे.मागण, पोलीस िार् े भायखळा येथ े

ग.ुर.क्र.४४१/२०२२ व ४४२/२०२२ अन्वये जद.०७/०६/२०२२ रोिी प्रथम खबरी अहवाल नोंदजवण्यात आलेला आह.े 

     व्यवस्थापनातफे सय्यद अली मोहम्मद अब्दलु वय २२ वष ेया मतृ कामगाराच्या कुटंुजबयांस रु.७,००,०००/- इतकी 

रक्कम नकुसान भरपाईपोटी दणे्यात आली आह.े 

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.   

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

  

वसरोंचा (वि.गडवचरोली) िालुक्याि “माझी िन्या भाग्यश्री” योिनेसाठी अनुदान देण्याबाबि. 
  

(३) *  ४८८२८   श्री.रईस शेख (वभिांडी पूिय) :   सन्माननीय मवहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मजहला व बालकल्यार् जवभागांतगणत कें द्र िासन परुस्कृत ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ ही योिना मलुींच्या 

िन्मदरात वाढ करर्,े जलंग जनवडीस प्रजतबंध करर्े, स्त्री-भ्ररु् ह्या रोखर् े तसेच मलुींचे जििर् व आरोग्याचा दिाण 

वाढजवण्यास प्रो्साहन देण्याच्या उदात्त हतेनूे राबजवण्यात येत आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, जसरोंचा (जि.गडजचरोली) तालकु्यात संबजधत जवभागामाफण त अनदुान वाटप होत नसल्याने सदर योिना 

बंद पडण्याच्या मागाणवर असल्याचे  जदनांक १ एजप्रल २०२२ रोिी वा ्यासमुारास जनदणिनास आले, ह ेही  खरे आह े

काय, 

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आह ेकाय, ्यानसुार उक्त तालकु्यातील योिनेसािी अनदुानाचे स्वर 

वाटप करण् याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

  

श्री. मांगलप्रभाि लोढा : (१) माझी कन्या भाग्यश्री ही राज्य िासनाची योिना असनू सदर योिना मलुींचा िन्मदर 

वाढजवर्े, जलंग जनवडीस प्रजतबंध करर्,े मलुींच्या जििर्ाबाबत प्रो्साहन तथा खात्री दरे्,े मलुींच्या आरोग्याचा दिाण 

वाढजवर् ेयासािी राबजवण्यात येत आह.े 



3 

(२) ह ेखरे नाही. 

जसरोंचा प्रकल्पांतगणत एकूर् ३६ प्रस्तावापैकी ३३ लाभार्थयाांना मदुतिेव प्रमार्पत्र (FD) दणे्यात आले आह ेव उवणररत ३ 

लाभार्थयाांचे प्रस्ताव मदुतिेव प्रमार्पत्र (FD) तयार करण्याकरीता बँकेला सादर करण्यात आलेले आहते. ्यामळेु ही 

योिना जनयजमत सरुु असनू लाभाथी ंया योिनेचा लाभ घेत आहते. 

(३) पात्र लाभार्थयाांचे प्रस्ताव मागवनू बँकेकडून मदुतिेव प्रमार्पत्र (FD) तयार करुन लाभार्थयाांना वाटप करण्यात येत 

आह.े 

(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

मुांबईिील सर िे.िे. महाविद्यालयाच्या इमारिींची दुरुस्िी प्रलांवबि असल्याबाबि. 
  

(४) *  ४४५६६   श्री.सनुील राणे (बोरीिली), श्री.अवमि साटम (अांधेरी पविम), श्री.सभुाष देशमुख (सोलापूर 

दवक्षण), श्री.वनिेश राणे (िणििली), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्रीमिी 

मवनषा चौधरी (दवहसर), श्री.सांिय पोिनीस (िवलना),श्री.अिुल भािखळिर (िाांवदिली पूिय) :   सन्माननीय 

िैद्यिीय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  मुंबईतील सर िे.िे. महाजवद्यालयाच्या आवारातील प्राध्यापक व जििकांच्या िीर्ण जनवासी इमारतीच्या दरुुस्तीचे 

काम अनेक वषाणपासनू प्रलंजबत आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२)  तसेच, सदर रुग्र्ालयाच्या आवारातील ४२ एकर भखूंडावर अजतजविेषोपचार रुग्र्ालय बांधण्यास सन २०१९ 

मध्ये मान्यता जमळालेल्या प्रकल्पाचे काम अिनूही सुरु झाले नसल्याचे माह े एजप्रल २०२२ मध्ये वा ्यादरम्यान 

जनदिणनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदर प्रकल्पासािी वैद्यजकय जििर् व संचालनालयाने समुारे ६५९ कोटी जनधी िासनाकडे प्रस्ताजवत 

केला असताना सावणिजनक बांधकाम जवभाग व सजचव सजमतीने प्रस्ताजवत केलेल्या ७७८ कोटी ६५ लाख २० हिार 

एवढया रकमेला मान्यता जदली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त महाजवद्यालयाच्या आवारातील प्राध्यापक व जििकांच्या िीर्ण जनवासी इमारतीच्या दरुुस्तीचे काम 

परु्ण करण्याबाबत तसेच अजतजविेषोपचार रुग्र्ालय प्रकल्पाचे काम स्वर सरुु करण्याबाबत िासनाने कोर्ती कायणवाही 

केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 
 

श्री. वगरीश महािन : (१) होय. 

 (२) नाही. 

 (३) होय. 

 (४) महाजवद्यालयाच्या पररसरातील इमारतीच्या दखेभाल व दरुुस्तीसािी २०२२-२३ या जवत्तीय वषाणत मंिरू 

अनदुानाव्यजतररक्त परुवर्ी मागर्ीव्दारे अनदुान मंिरू करण्याचे प्रस्ताजवत आह.े अजतजविेषोपचार रुग्र्ालयाचे  बांधकाम 

सरुु करण्यात आले असनू सद्यजस्थतीत एकूर् १३ टक्के काम परू्ण झाले आह.े 

 (५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

नावशि पूिय भागाि आडगाि ि िेलरोड येथे निीन उपविल्हा रुग्णालय स्थापन िरण्याबाबि. 
  

(५) *  ४६७४६   अॅड.राहुल वढिले (नावशि पिूय) :   सन्माननीय साियिवनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री 

पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाजिक िहराची वाढती लोकसंख्या तसेच प्रिासकीय जवभागातील पाचही जिल्यातील नागररक उपचारासािी 

नाजिक िहरातील िासकीय तसेच महानगरपाजलकेच्या जवजवध रुग्र्ालयात येत असल्याने आरोग्य व्यवस्थेवर प्रचडं तार् 

येत असल्याचे माह ेिनू २०२२ च्या पजहल्या आिवड्यात वा ्यादरम्यान जनदिणनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 
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(२) असल्यास, भजवष्यातील जवजवध साथींच्या आिारांचे वाढते प्रमार् तसेच नाजिक िहराची वाढती लोकसंख्या 

पहाता आडगाव व िेलरोड,नाजिक येथे सोयी-सजुवधायकु्त आधजुनक यंत्रर्ासह सुसज्ि उपजिल्हा रुग्र्ालय स्थापन 

करण्याबाबत लोकप्रजतजनधींनी जदनांक १६ िलुै,२०२१, जदनांक ०७ नोव्हेंबर,२०२१ व जदनांक ०२ फेब्रवुारी, २०२२ 

रोिीच्या जनवेदनाव्दारे मा.सावणिजनक आरोग्य मंत्री व सजचव, सावणिजनक आरोग्य जवभाग यांच्याकडे मागर्ी केली आह,े 

ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदरील मागर्ीच्या अनषुगंान ेउक्त जिकार्ी सोयी-सजुवधायकु्त आधजुनक यंत्रर्ासह ससुज्ि उपजिल्हा 

रुग्र्ालय स्थापन करण्याबाबत िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ?   
 

 

डॉ. िानािी सािांि : (१) ह ेखरे नाही. 

नाजिक िहरातील जिल् हा रुग् र्ालय येथे महाजवदयालय सरुु झालेले आह ेतसचे राज्य िासनाचे जवभागीय संदभण सेवा 

रुग् र्ालय व महानगरपाजलकेचे ४ रुग् र्ालये कायणरत आहते. ् यामळेु िासकीय रुग् र्ालयातील आरोग् य सेवांवर तार् पडत 

असल् याच् या तक्रारी िासनास प्राप्त झाल्याचे जदसनू येत नाही. 

(२) होय, ह ेखरे आह.े 

(३) नाजिक महानगरपाजलका िेत्रात महानगरपाजलकेचे जबटको रुग्र्ालय-२०० खाटा, इजंदरा गांधी रुग्र्ालय, पंचवटी-५० 

खाटा, डॉ. झाजकर हुसेन रुग्र्ालय, किडा-१०० खाटा तसेच सातपरू यसुीएचसी रुग्र्ालय-५० कायणरत आहते. तसेच ३० 

नागरी आरोग्य कें द्र (एकूर्२४०खाटा) कायणरत आहते. नाजिक िहरात आडगांव येथे मरािा जवद्या डॉ. व्ही.एन.पवार 

वैद्यकीय महाजवदयालय कायणरत असनू सदर जिकार्ी आरोग्य सेवा परेुिा प्रमार्ात उपलब्ध आहते. तसेच आडगांव व 

िेलरोड हा भाग नाजिक महानगरपालीका िेत्रात येत आह.े या िेत्रात आर्खी आरोग्य सजुवधांची गरि असल्यास 

महानगरपाजलकेने ्याबाबत कायणवाही करर् ेअपेजित आह.े  

(४) प्रश् न उदभवत नाही. 

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

 

िळगाि विल्हा पररषदेअांिगयि गाि पाणी योिनेिर िाययरि िमयचाऱयाांचे थिीि िेिन अदा िरण्याबाबि 
  

(६) *  ४७८९७   श्री.वशरीष चौधरी (रािेर), श्रीमिी सलुभा खोडिे (अमराििी), श्री.सरेुश िरपुडिर (पाथरी), 

श्री.अवमि झनि (ररसोड), श्री.नानाभाऊ पटोले (सािोली) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िळगाव जिल्हापररषदचे्या  ८० गाव पार्ी परुविा योिनेअतंगणत कायणरत असलेले रोिंदारी, यांजत्रकी तसेच, 

सेवाजनवतृ्त कमणचारी असे १८९ कमणचाऱयांना माह े जडसेंबर,२०२१ पासनू  वेतन जमळाल े नसल्याचे जदनांक ४ माचण, 

२०२२ रोिी वा ्यासमुारास जनदिणनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, कमणचाऱयांना वेतन न जमळाल्याने ते आजथणक अडचर्ीत आले असनू ्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली 

आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ाची चौकिी करण्यात आली आह ेकाय, ्या अनषुगंान ेसदरील कमणचाऱयांचे थकीत वेतन 

तातडीन ेअदा करण्याबाबत िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

  

श्री. वगरीश महािन : (१) ह ेअिंत: खरे आह.े 

•    सन २०२१-२२ च्या मळु  अथणसंकल्पीय तरतदु रु. २.६९ लि इतक्या रक्कमेतनु माह-ेमाचण, २०२१ ते सप्टेंबर, २१ 

पयांतचे वतेन अदा करण्यात आले आह.े 

•    सन-२०२१-२१२२ च्या सधुारीत अथणसंकल्पानसुार रु. १,३०,२०,०००/- इतकी रक्कम माह े नोव्हेंबर, २१ त े
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जडसेंबर, २१ चे वेतन अदा करर्बेाबत जवतरीत करण्यात आली आह.े 

•    सन २०२२-२३ च्या जिल्हा परीषद २० टक्के जहस्सा दखेभाल व दरुुस्ती जनधी अतंगणत रु. ३.०० कोटी इतका जनधी 

प्राप्त झालेला असनु ्यामधनू माह ेिानेवारी, २०२२ ते मे, २०२२ पयांत वेतन व सेवाजनवतृ्ती वेतनासािी अनदुान जवतरीत 

केलेले आह.े 

(२)  ह ेखरे नाही. 

रोंिदारी कमणचारी व सेवाजनवतृ्त कमणचारी यांचे  वेतन प्राप्त अनदुानातनु अदा करण्यात आलेले आह.े 

(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

वहांगणा (वि.नागपूर) िालुक्यािील मोहगाि वझल्पी िलािाच्या सरुक्षििेबाबि 
  

(७) *  ४६११६   श्री.सवमर मेरे् (वहांगणा) :   सन्माननीय  उप मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  जहगंर्ा (जि.नागपरू) तालुक्यातील  मोहगाव जझल्पी तलावावर मोि्या संख्येने पयणटक येत असनू गत १५ वषाणत या 

तलावात १०० पेिा िास्त पयणटकांचा पाण्यात बडूुन मृ् य ू झाल्याचे माह े मे, २०२२ मध्ये वा ्यादरम्यान जनदिणनास 

आले,  ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, मा.लोकप्रजतजनधी यांनी सन २०१७ मध्ये ५३ लि रुपयाचा जवकास जनधी उपलब्ध करुनही 

सौदयंीकरण्याच्या नावावर फक्त रस्ते व गॅलरीचे बांधकाम करण्यात आलेले काम जनकृष्ट दिाणचे करण्यात येऊनही 

सावणिजनक बांधकाम जवभागाने याकडे दलुणि केल्याचे जनदिणनास आले, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ाची चौकिी करण्यात आली आह े काय, ् यामध्ये काय आढळून आले, ्यानसुार उक्त 

तलावावर पयणटकांच्या सरुजिततेसंदभाणत िासनाकडून  उपाययोिना करण्यासह बेिबाबदार अजधकाऱयांजवरुध्द कारवाई 

करण्याबाबत िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

 

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

गत १५ वषाणत काही पयणटकांचा तलावात बडूुन मृ् य ूझाल्याची घटना घडली आह,े परंत ुसदर बाब िलसंपदा जवभागाच्या 

अख्यारीत येत नसल्याने याबाबतचा अचकू आकडा या जवभागाकडे उपलब्ध नाही. 

(२) पयणटक धरर् मार्थयावरून पाण्यात उतरत असल्याचे जनदिणनास आल्याने सन २०१६-१७ मध्ये जिल्हा जनयोिन 

सजमती कडून मंिरू जनधीतनू धरर् मार्थयावर सरुिेच्या दृष्टीन ेपॅरापेट जभंतीचे काम िलसंपदा जवभागाकडून करण्यात आले 

व सदर कामाचा दिाण चांगला असनू सद्यजस्थतीत सुजस्थतीत आह.े तसेच सावणिजनक बांधकाम जवभागामाफण त सन 

२०१७-१८ मध्ये सौंदयीकरर्ामध्ये रस्ते, गॅलरी तलावाच्या बंड चे काम करण्यात आले असून कामाचा दिाण चांगला 

आह.े 

(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

राज्याि प्रादेवशि मनोरुग्णालयाांची सांख्या िाढविण्याबाबि 
  

(८) *  ४४७१२   अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.पराग शाह 

(र्ाटिोपर पूिय), अॅड.आवशष शेलार (िाांदे्र पविम), श्री.अवमि साटम (अांधेरी पविम), श्री.प्रशाांि ठािूर 

(पनिेल), श्रीमिी मवनषा चौधरी (दवहसर), श्री.मांगेश चव्हाण (चाळीसगाि), श्री.राणािगिीिवसांह पाटील 

(िुळिापूर), श्री.लक्ष्मण िगिाप (वचांचिड), श्री.गोिधयन माांगीलाल शमाय (ऊफय ) लालािी (अिोला पविम), 

श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा) :   सन्माननीय साियिवनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात एकूर् १८४ खािगी नजसांग होमची नोंदर्ी करण्यात आली असनू सद्य:जस्थतीत मानजसक आिारावर उपचार 

करण्यासािी फक्त चार प्रादजेिक मनोरुग्र्ालये कायणरत असल्याचे बाब माह ेमे, २०२२ मध्ये वा ्यादरम्यान जनदिणनास 

आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय , 

(२) असल्यास, परु्,े कोकर् आजर् नागपरू जवभागाअतंगणत मनोरुग्र्ालयांमध्ये केवळ ९४० खाटा उपलब्ध असल्याने 

रुग्र्ांची गैरसोय होत असल्याचे जनदिणनास आले, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सवणसामान्य रुग्र् अपऱुया रुग्र्सेवेअभावी व खािगी रुग्र्ालयातील आवाक्याबाहरेील खचाणअभावी 

उपचार घेण्यास टाळाटाळ कररत असल्याचेही  जनदिणनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, या प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आह े काय, चौकिीअतंी राज्यात अजधकाजधक प्रादेजिक 

मनोरुग्र्ालये उभारण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, जवलंबाची कारर् ेकाय आहते ? 
  

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

राज् यामध् ये १८७ खािगी मानजसक आरोग् य सशु्रषृा गहृांची नोंदर्ी करण् यात आलेली आह.े सद्यजस्थतीत मानजसक 

आिारावर उपचार करण्यासािी चार प्रदजेिक मनोरुग्र्ालये कायाणजन्वत आहते.  

(२) ह ेखरे नाही. 

राज् यात परु् े(२५४० खाटा), िार् े(१८५० खाटा), नागपरू (९४० खाटा), र् नाजगरी (३६५ खाटा) या जिकार्ी प्रादेजिक 

मनोरुग् र्ालय कायणरत आहते. ् यांची एकुर् ५६९५ मनोरुग् र्ांची भरती करण् याची िमता आह.े 

(३) ह ेखरे नाही. 

राज्यातील ०४ प्रादजेिक मनोरुग्र्ालया व्यजतररक्त ३४ जिल्यातील जिल्हा रुग्र्ालयांमध्ये जिल्हा मानजसक आरोग्य 

कायणक्रमाद्वारे १० खाटा आरजित िेवण्यात आलेल्या असनू, मानजसक रुग्र्ांना आरोग्य सेवा दणे्यात येतात. ग्रामीर् 

भागातील रुग्र्ांना ्यांच्या निीकच्या जिकार्ी मानजसक आरोग्य सेवा सहितेने उपलब्ध होण्याकररता प्राथजमक आरोग्य 

कें द्र स्तरावर माह े िलुै, २०२२ अखेरपयांत १८३९ प्राथजमक आरोग्य कें द्रापैकी १०२९ प्राथजमक आरोग् य कें द्रामध्ये 

“मनिक्ती जक्लजनकची” स्थापना करण्यात आली आह.े याकररता प्राथजमक आरोग्य कें द्रातील वैद्यकीय अजधकारी, इतर 

कमणचारी व "आिा" कमणचारी यांना प्रजििर् दणे्यात आलेल े असनू ्यांच्यामाफण त प्राथजमक मानजसक आरोग् य सेवा 

(औषधोपचार, समपुदिेन इ.)  रुग्र्ांना जदल्या िातात. 

(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

        जदनांक ०५ ऑक्टोबर, २०२१ च्या िासन जनर्णयान्वये, िालना येथे ३६५ खाटांचे प्रादजेिक मनोरुग्र्ालय स्थापन 

करण्यास मान्यता दणे्यात आलेली आह.े          

(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

मौिे दापिेर्र (शेडगेिाडी) (िा.भोर, वि.पुणे) या गािािील शेििऱयाांना 

 शेििमीनीसाठी पाणी उपलब्ध िरणेबाबि 
  

(९) *  ४७०६९   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय उप मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  मौिे दापकेघर (िेडगेवाडी) (ता.भोर, जि.परु्)े या गावाचे  खंडाळा, जि. सातारा येथे २२ वषाणपवूी पनुवणसन होवनू 

३५ खातेदार िेतकऱयांकडून िेतीसािी पार्ी उपलब्ध करण्याबाबत वारंवार मागर्ी करण्यात येत आह,े ह े खरे आह े

काय,  

(२)  असल्यास, सदरहू िेतकऱयांकडून वारंवार मागर्ी करुनही कोर्तीच कायणवाही करण्यात आलेली नाही, ह ेही खरे 

आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदरहू प्रकरर्ाची िासनाने चौकिी केली आह ेकाय, ्यानसुार िेतकऱयांना िेतीसािी पार्ी उपलब्ध 

करुन दणे्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 

(२) ह ेखरे नाही. 

      जनरा दवेघर प्रकल्पग्रस्तांचे पनुवणसन जनरा दवेघर प्रकल्प लाभिेत्रामध्ये सातारा जिल्हयातील खंडाळा व फलटर् 

तालकु्यामध्य े झालेले आह.े ३५ खातेदार ह े खंडाळा तालकु्यातील अदंोरी, िेडगेवाडी, भाद,े मोरव,े िेखमीरवाडी, 

कराडवाडी, वािार ब.ु व वाघोिी येथील व फलटर् तालकु्यातील सरुवडी येथील आहते. 

सद्य:जस्थतीत मोरवे, िेखमीरवाडी मधील खातेदारांना बंजदस्त जवतरीकेमाफण त पार्ी जमळत आह.े तसेच िेडगेवाडी, भाद,े 

कराडवाडी व वाघोिी येथील खातेदारांना अिंत: पार्ी जमळत असनू उवणररत गावातील खातेदारांना लघजुवतरीका क्र.३८ 

व जनरा दवेघर उिव्या कालव्याद्वारे पार्ी दणे्यात येर्ार आह.े जनरा दवेघर उिवा कालवा हा उघड्या पध्दतीन े६५ जक.मी. 

वाघोिी, ता. खंडाळा पयांत कामे करण्यात आली आहते. मखु्य कालव्याचे खोदाईचे काम परू्ण झालेले असनू, जवतररका 

व उपजवतररका यांची काम ेबंजदस्त नजलकेद्वारे प्रगतीपथावर आहते. 

(३) िेतकऱयांना पार्ी उपलब्ध करुन दणे्याची कायणवाही प्रगतीपथावर आह.े जनरा दवेघर प्रकल्पाचा ततृीय सपु्रमा 

अहवाल मान्यतेसािी राज्यस्तरीय तांजत्रक सल्लागार सजमती-२, परु् े यांना सादर केला असनू, िेरे पतूणतेबाबतची 

कायणवाही प्रगतीपथावर आह.े सदर सपु्रमा अहवालास मान्यता जमळाल्यानंतर सदरची काम ेहाती घेण्यात येतील. 

(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

 

पुणे विल्याि बेिायदा गभयवलांग वनदान िें द्राचे आांिरविल्हा रॅिेट िाययरि असल्याबाबि 
  

(१०) *  ४६८५४   श्रीमिी माधुरी वमसाळ (पियिी) :   सन्माननीय साियिवनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री 

पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) परु् ेजिल्यात जफर्या मोटारीतनू बेकायदा गभणजलंग जनदान कें द्राचे आंतरजिल्हा रॅकेट कायणरत असल्याचे  जदनांक १७ 

मे, २०२२ रोिी वा ्यासमुारास जनदिणनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) तसेच, इदंापरू, माळजिरस, फलटर्, अकलिू, बारामती आदी भागात मलुींचा गभण असल्यास अवैधरर्या गभणपात 

करण्यासािी डॉक्टर व लॅबटेक्नीजियन यांचेमाफण त २० ते ४० हिार रुपये फी आकारीत असल्याचे जनदिणनास आले, ह ेही 

खरे आह ेकाय आह,े 

(३) असल्यास, प्रस्ततु प्रकरर्ांची िासनाने चौकिी केली काय, ्यानसुार संबंजधत दोषींवर कोर्ती कारवाई केली वा 

करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

  

डॉ. िानािी सािांि : (१) ह ेखरे आह.े 

      मौिे सराटी, तालकुा इदंापरु, जिल् हा परु् ेया गावाच् या हद्दीत गाडीमध् ये काही लोक बेकायदिेीरपर् ेगभणजलंग पररिर् 

करीत असल् याची माजहती जदनांक १३ मे, २०२२ रोिी तालकुा समजुचत प्राजधकारी तथा वैद्यकीय अजधिक, उपजिल् हा 

रुग् र्ालय इदंापरु यांना जमळाली. ् यानसुार तालकुा समजुचत प्राजधकारी तथा वैद्यकीय अजधिक, उपजिल् हा रुग् र्ालय 

इदंापरु यांनी गजित केलेल् या चमनुे सदर बाबीची खात्री करण् यासािी घटनास् थळी भेट जदली असता, बलेनो गाडी (एमएच 

११ सीिी ८०१६) या वाहनात गभणजलंग पररिर् करीत असल् याचे सदर चमचू् या जनदिणनास आले  आह.े 

(२) यासंदभाणत रुपये २० ते ४० हिार फी आकारतात का ह े सांगता येत नाही. तथाजप याबाबत मा.प्रथमवगण 

न्यायदडंाजधकारी न्यायालय, इदंापरू, ता. इदंापरू, जि.परु् ेयेथे आर.सी.सी. क्रमांक २९१/२०२२ अन्वये प्रकरर् दाखल 

करण्यात आले आह.े   

(३) गभणधारर्ापवूण व प्रसतूीपवूण जनदान तंञे (जलंग जनवडीस प्रजतबंध) कायदा, १९९४ सधुाररत २००३, मधील कलम २३, 

२५ व २९ अन् वये लबॅ टेजक्नजियन, डॉक्टर व वाहनचालक यांचेजवरुध् द प्रथमवगण न्याय दडंाजधकारी इदंापरू, जि.परु् े

यांच्या न्यायालयात सी.सी.क्र.२९१/२०२२ अन्वये खटला  दाखल करण् यात आला असनू प्रकरर् न् यायप्रजवष् ि आह.े 

(४) प्रश् नच उद्भवत नाही. 
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----------------- 
 

मांगळिेढा (वि.सोलापूर) िालुक्यािील ग्रामीण रुग्णालयाचे शे्रणीिधयन िरण्याबाबि. 
  

(११) *  ४५८८५   श्री.समाधान अििाडे (पांढरपूर) :   सन्माननीय साियिवनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री 

पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  मंगळवेढा (जि.सोलापरू) तालकु्यातील आरोग्य सेवा सिमीकरर्ासािी येथे अजस्त्वात असलेल्या ३० खाटांच्या 

ग्रामीर् रुग्र्ालयाचे १०० खाटांच्या उपजिल्हा  रुग्र्ालयात श्रेर्ीवधणन करून आवश्यक आजथणक तरतदू करण्याची 

मागर्ी स्थाजनक लोकप्रजतजनधी यांनी मा.आरोग्य मंत्री यांच्याकडे केली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२)  असल्यास, उक्त मागर्ीच्या अनषुगंाने सदरहू रुग्र्ालयाच्या श्रेर्ीवधणन करण्याबाबत िासनाने कोर्ती कायणवाही 

केली वा करण्यात येत आह,े 

(३)  नसल्यास, जवलंबाची कारर् ेकाय आहते ? 

डॉ. िानािी सािांि : (१)  ह ेखरे आह.े 

(२) व (३) ग्रामीर् रुग्र्ालय, मंगळवेढा जि. सोलापरू येथे अजस्त्वात असलेल्या ३० खाटांच्या ग्रामीर् रुग्र्ालयाचे 

१०० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्र्ालयामध्ये श्रेर्ीवधणन करर्बेाबतचा प्रस्ताव जनकषानसुार तयार करण्याची कायणवाही 

िेत्रीय कायाणलय स्तरावर सरुु आह.े 

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

रािापूर ( वि. र्नावगरी) िालुक्यािील पाांगरेबुदु्रि धरण साांडव्यािील मुख्य दरिािाला गळिी लागल्याबाबि 
  

(१२) *  ४७२६४   श्री.रािन साळिी (रािापरू) : सन्माननीय उप मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रािापरू (जि. र्नाजगरी) तालकु्यातील पांगरेबदुु्रक धरर्ाच्या कामास सन २००५ मध्ये प्रिासकीय मंिरूी दणे्यात 

येऊन धरर्ाचे काम सन २०१० मध्ये परु्ण झालेले असतानाही सांडव्यातील मखु्य दरवािाला गळती लागल्यामळेु धरर्ात 

केवळ पंचवीस ते तीस टक्के पार्ी जिल्लक असल्याचे माह ेमे, २०२२ मध्ये वा ्यादरम्यान जनदिणनास आले, ह ेखरे 

आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर धरर्ातनू चौदा गावांच्या नळपार्ी योिनेसािी पंचवीस कोटी रुपयांच्या अदंािपत्रकास प्रिासकीय 

मंिरूी दणे्यात आली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास,उक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आह े काय, ्यानसुार धरर्ाच्या सांडव्यातील पाण्याची गळती 

रोखण्यासािी कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 
  

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

     पांगरे बदुु्रक धरर्ाचे कायाणलयीन नाव जचंचवाडी लघ ुपाटबंधारे प्रकल्प असनू सन २००५ मध्ये रू.१७.९६ कोटी 

रकमेस प्रिासकीय मान्यता जमळाली असनु सन २००८ साली प्र्यि कामाला सरुूवात झाली व धरर्ाचे बांधकाम सन 

२०१२ साली १०० टक्के परू्ण झाले आह.े 

धरर्ाचा मखु्य सांडवा द्वारजवरजहत असनू सांडव्याला गळती लागलेली नाही.  परंत ु धरर्ाच्या मखु्य जवमेाचकाच्या 

जवहीरीतील सेवाद्वाराच्या रबरजसल मधनू अल्प प्रमार्ात गळती होत आह.े 

परंत ुधरर्ामध्ये ३१ मे अखेर ६२.७५ टक्के इतका पार्ीसािा होता. 

(२) होय, 

    िल िीवन जमिन अतंगणत पांगरे बदुु्रक व १४ गावांसािी रू.२५.६५ कोटी इतक्या जकंमतीच्या प्रादेजिक पार्ी 

योिनेला महाराष्ट्र िासनाच्या पार्ी परुविा व स्वच्छता जवभागाने जद.११ मे २०२२ रोिी प्रिासकीय मान्यता जदलेली 

आह.े जनजवदा कायणवाही पार्ी परुविा जवभागामाफण त सरुू आह.े 

(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
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धरर्ाच्या सेवाद्वाराच्या रबरजसल मधनू अल्पप्रमार्ात होर्ारी गळती थांबजवर्चेे काम यांजत्रकी संघटनेच्या पाखरर् 

कायणक्रमामध्ये प्रस्ताजवत असनू सन २०२२-२३ च्या प्रापर् सचूीमध्ये सदर कामाचा समावेि करण्यात आलेला आह.े 

(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

र्नावगरी विल्हयािील मौिे िळांबस्िे, वनरबाडे (िा. वचपळूण) िे मुसाड, िािे (िा. खेड) 

  येथील पुलाच्या दुरुस्िीबाबि 
  

(१३) * ४४८८७  श्री.भास्िर िाधि (गुहागर) : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील  

काय  :- 
  

(१)  र्नाजगरी जिल्हयातील मौिे कळंबस्ते, जनरबाडे (ता. जचपळूर्) ते मसुाड, वावे (ता. खेड) यासह समुारे १५ गावांना 

िोडर्ाऱया खांदाटपाली पलुाचे रेजलंग   जदनांक  २२ िलुै, २०२१  रोिी झालेल्या अजतवषृ्टी व महापरूामळेू  वाहून 

गेल्यामळेु दचुाकीसह दोघेिर् नदीत वाहून गेल्याची घटना नकुतीच जनदिणनास आली, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२)  असल्यास,  सदरहू पलुाला रेजलंग बसवनू दरुूस्ती करण्याबाबत स्थाजनक ग्रामस्थ व लोकप्रजतजनधी यांनी सात्याने 

केलेल्या मागर्ीवर िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(३)  असल्यास, धोकादायक असलेल्या या पलुाच्या दरुूस्तीकडे दलुणि करर्ाऱया संबंजधत अजधकाऱयांवर िासनाने 

कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री. वगरीश महािन : (१)  ह,े खरे आह.े 

(२)   व ( ३)  सदरचा पलू पाली जनरबाडे मसुाड कुरवळखेड कुरवळ िावळी या इजिमा ४३ दिाणच्या रस््यावर असनू 

सदर रस््याच्या सा.क्र.०/४०० मध्ये आह.े सदर पलूावरील रेजलंग िलुै २०२१ च्या अजतवषृ्टीमध्ये वाहून गेलेले असल्याचे 

जिल्हा पररषदनेे कळजवले आह.े 

             सदर पलुाच्या रेजलंग दरुुस्तीसािी जिल्हा पररषदनेे जिल्हा वाजषणक योिनेअतंगणत प्रस्ताव सादर केला असनू 

जनधीच्या उपलब्धतेनसुार काम हाती घेण्याचे जिल्हा पररषदचेे जनयोिन आह.े 

(४)    प्रश्न उद्भवत नाही.                                                                                          

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

महाराष्ट्र िलसांपत्ती वनयमन प्रावधिरणाने सादर िेलेल्या िाढीि पाणी पट्टीचा प्रस्िाि 
  

(१४) * ४५२९१ अॅड.आवशष शेलार (िाांदे्र पविम) : सन्माननीय उप मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील 

काय :- 
  

(१)  महाराष्ट्र िलसंपत्ती जनयमन प्राजधकरर्ाने सन २०२२-२०२४ या तीन वषाणच्या पार्ीपट्टी वाढीचा प्रस्ताव माह े

एजप्रल, २०२२ मध्ये वा ्यादरम्यान िासनास सादर केला आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदरहू प्रस्तावात महागाई जनदिेांकातील वाढ, दखेभाल खचण, जसंचन व्यवस्थापन खचण, वाढीव पगार इ. 

बाबींचा खचण गजृहत धरुन कारखानदार, उद्योग व िेतकऱयांवर १५ ते २० टक्के इतकी  दरवाढ सचुजवण्यात आली, ह ेही 

खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदर खचण प्रकल्प जकंमतीत समाजवष्ट असनू तांजत्रक कामाचा खचण िासनामाफण त करण्यात येत नसतानाही 

सदरहू दरवाढ सचुजवण्यात आली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, सदर दरवाढ प्र्यि िेतीकररता वापरण्यात येर्ारे पार्ी जकंवा आवतणनाच्या फेऱयांवर न आकारता खरीप 

व रब्बी या दोन्ही हगंामावर भरावी लागर्ार आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(५) असल्यास, सदर दरवाढीबाबत िेतकरी संघटना, उद्योिक व सामान्य ग्राहकांनी आिेप नोंदवनू फेरजवचार करण्याच्या 

केलेल्या मागर्ीच्या अनुषगंाने िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आह,े 
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(६)  नसल्यास, जवलंबाची कारर् ेकाय आहते ? 

 

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

    महाराष्ट्र िलसंपत्ती जनयमन प्राजधकरर्ाचे पत्र िा.क्र. मिजनप्रा/२०२२/िोकप्रआ/२०२२/२१२, जद.३०.३.२०२२ 

नसुार, कृषी जसंचन, घरगतुी व औद्योजगक प्रयोिनाथण वापरल्या िार्ाऱया पाण्याकररता िोक िलदराचे पनुजवणलोकन व 

सधुारर्ा आदिे जद.२९.०३.२०२२  जनयंत्रर् कालावधी  १ िलुै, २०२२ ते ३० िनू, २०२५ ची अमंलबिावर्ी 

करण्याकरीता िासनास पािजवण्यात आला आह.े   

(२). अिंत: खरे आह.े  

 महाराष्ट्र िलसंपत्ती जनयमन प्राजधकरर् अजधजनयम २००५ मधील कलम ११ (घ) नसुार जसंचन व्यवस्थापनाच्या 

प्रिासकीय कायणचालन व परररिर्ाच्या संपरू्ण खचाणची वसलुी परावतीत होईल याकरीता प्रचालन व परररिर् खचण 

(प्रिासकीय खचण, जसंचन व्यवस्थापन खचण, परररिर् खचण, पररचालन खचण, कायाणन्वयन खचण, प्रजतबंधा्मक खचण ) गजृहत 

धरुन िोक िल प्रिुल्क जनधाणररत करण्यात आले आह.े  

 (३)  नाही, ह ेखरे नाही. 

     महाराष्ट्र िलसंपत्ती जनयमन प्राजधकरर् अजधजनयम २००५ मधील कलम ११ (घ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 

अजधकारानसुार महाराष्ट्र िलसंपत्ती जनयमन प्राजधकरर् यांचे जद.१४.११.२०१९ च्या अजधसचुना मधील “स्वीकृत 

प्रचालन परररिर् खचण”  यामध्ये प्रिासकीय खचण, जसंचन व्यवस्थापन, कायणचालन व परररिर् खचण अतंभूणत असनू 

बांधकामाचा खचण िोकिलप्रिुल्क िरजवतांना गहृीत धरला िात नाही. ्यानसुार महाराष्ट्र िलसंपत्ती जनयमन प्राजधकरर् 

अजधजनयम मधील कलम ११ (घ) नसुार जसंचन व्यवस्थापनाच्या प्रिासकीय कायणचालन व परररिर्ाच्या संपरू्ण खचाणची 

वसलुी परावतीत होईल अिा तऱहनेे पार्ीपट्टीदर जनजित करण्यात आले आह.े  

(४) अिंत: खरे आह.े 

      महाराष्ट्र िलसंपत्ती जनयमन प्राजधकरर्ाचे जद.२९.०३.२०२२ चे िोक िलप्रिलु्क आदिेामधील पररजिष्ट-१ 

कृषीसािी िोक िल प्रिुल्क तक्ता क्र.१ नसुार प्रवाही जसंचनाकरीता व तक्ता क्र.२ नसुार खािगी उपसा जसंचन योिना 

करीता पाण्याचे घनमापन दर दरे्ते आले आह.े तसेच तक्ता क्र.३ नसुार प्रवाही जसंचनाकररता वैयजक्तक लाभधारकांसािी 

पाण्याचे िेत्राधाररत (जपक जनहाय व हगंाम जनहाय ) दर जनजित करण्यात आले आह.े  

(५) महाराष्ट्र िलसंपत्ती जनयमन प्राजधकरर् यांचे जद.१४.११.२०१९ च्या अजधसचूना मधील िोक िलप्रिलु्क 

जनधाणरर्ासािी जनकष जनजित करण्याची पध्दत नसुार िोकिलदर प्रस्तावाचा दृजष्टजनबंध, िोक िलप्रिलु्क जनधाणरर्ाचे 

जनकषाचा मसदुा तज्ांच्या (Focus group) अजभप्राय / सचूना करीता माह े जडसेंबर २०२१ मध्ये पािजवण्यात आला 

होता. सदर कायणपध्दती नसुार िोकिलप्रिलु्क प्रस्ताव प्राजधकरर्ाने तयार करुन ्यांचे संकेतस्थळावर िेवनू व तसेच 

राज्यस्तरीय मरािी व इगं्रिी वतृ्तपत्रामध्ये सजूचत करुन लाभाथी िनतेकडून एक मजहना कालावधी दऊेन ्यांचे अजभप्राय / 

सचूना मागजवले होते. सदर प्राप्त अजभप्राय गरु्वत्तेनसुार जवचारात घेऊन िलप्रिलु्क अंजतम करण्यात आला आह.े 

(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

 

राज्याि िाययरि असलेल्या बोगस डॉक्टराांिर िारिाई िरण्याबाबि. 
  

(१५) *  ४४८२२   श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (वहांगणर्ाट), श्री.महेश बालदी (उरण), 

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

आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.पराग शाह (र्ाटिोपर पूिय), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), 

श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा) :  सन्माननीय िैद्यिीय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात जविेषत: मुंबई, पनवेल या जिकार्ी जवनािैिजर्क प्राप्तता तसेच जवजवध औषध कंपन्यांचा खप 

वाढजवण्यासािी वैद्यकीय प्रजतजनधींकडून दणे्यात येर्ारे प्रो्साहन व संबंजधत जवभागाच्या अजधकाऱयांचे होत असलेले 

दलुणि यामळेु रािरोसपर् ेबोगस डॉक्टरांकडून रुग्र्ांना औषधोपचारांकररता अवािवी दर आकारण्यात येत असल्याच्या 
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घटना माह ेमे व िनू,२०२२ मध्ये वा ्यादरम्यान च्या समुारास जनदिणनास आल्या आहते, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, महाराष्ट्र मेडीकल प्रॅजक्ट्रिनसण ॲक्ट, १९६१ अन्वये जवजवध वैद्यकीय िाखेतील पदवी प्राप्त नोंदर्ीकृत 

डॉक्टरांना पदवीजनहाय ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, नगरपाजलका, महानगरपाजलका िेत्रात व्यवसाय करण्याची मभूा दणे्यात 

आली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, बोगस डॉक्टरांवर जनबांध आर्ण्यासािी जक्लजनकल एस्टॅबजलिमेंट अकॅ्ट लाग ूकरण्याची मागर्ी अनेक 

तज् डॉक्टरांकडून करण्यात आली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय,  

(४) असल्यास, प्रस्ततु गंभीर प्रकरर्ांची िासनाने चौकिी केली काय, चौकिीअतंी जक्लजनकल एस्टॅबजलिमेंट 

अकॅ्टनसुार कायणवाही करण्याबाबत तसेच बोगस डॉक्टर, संबंजधत औषध जनजमणती कंपन्यांचे वैद्यकीय प्रजतजनधी व 

िबाबदार अजधकारी/कमणचाऱयांजवरुध्द कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ?    
 

 

 

श्री. वगरीश महािन : (१) सन २०२२ मध्ये माह ेिलु ैअखेर मुंबईमध्ये बोगस डॉक्टरांद्वारे औषधोपचार केल्या संदभाणत 

९ गनु्ह ेदाखल करण्यात आले आहते. 

(२) होय. 

(३) व (४) कें द्र िासनाचा जचजक्सालयीन आस्थापना अजधजनयम, २०१० च्या धतीवर राज्याचा स्वतंत्र जचजक्सालयीन 

आस्थापना अजधजनयम, तयार करण्यासंदभाणत सावणिजनक आरोग्य जवभागाद्वारे कायणवाही सुरू आह.े दरम्यान बोगस 

वैद्यकीय व्यवसायीकांजवरुध्द भारतीय दडं जवधान संजहता, १८६० तसेच महाराष्ट्र वैद्यक व्यावसाजयक अजधजनयम, १९६१ 

अतंगणत संबंजधत पोलीस स्टेिन येथे गनु्ह ेदाखल करण्यात आले आहते. 

(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

 

ठाणे बेलापूर पट््टयािील पािणे एमआयडीसीिील िेस्ट िोस्ट पॉवलिेम प्रा.वल.  

या रबर िां पनीला लागलेली आग 
  

(१६) *  ४८५३९   श्री.सवुनल प्रभू (वदांडोशी) : सन्माननीय िामगार मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  नवी मुंबईतील िार्-ेबेलापरू पट््टयातील पावर् ेएमआयडीसीतील व्हाईट हाऊसच्या पािीमागे असलेल्या वेस्ट कोस्ट 

पॉजलकेम प्रा. जल. या रबर कंपनीला अचानक आग लागनू या कंपनीच्या िेिारील पाच कंपन्या आगीत िळून यामध्ये 

दोन कामगारांचा मृ् य ूव चार कामगार िखमी झाल्याची घटना जदनांक ६ मे, २०२२ रोिी वा ्यासमुारास घडली, ह ेखरे 

आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त एमआयडीसीमध्ये कंपनी व्यवस्थापनाच्या जनष्काळिीपर्ामळेु वारंवार आग लागण्याच्या घटना 

घडत आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, या प्रकरर्ाची िासनाने चौकिीनसुार मतृ व िखमी कामगारांना आजथणक मदत दरे्,े वाढ्या आगीच्या 

घटना रोखर् ेव कामगारांच्या सरुजिततेबाबत तसेच उपाययोिनांबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ातील बेिबाबदार कंपनी व्यवस्थापनाजवरुध्द िासनाने कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात 

येत आह,े 

(५) नसल्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 
 

 

 

डॉ. सरेुश (भाऊ) खाडे : (१) मे.वेस्ट कोस्ट पॉजलकेम प्रा.जल.,अे-७५३,कोपरखैरर् ेएमआयडीसी, टीटीसी इडंस्ट्रीयल 

एररया, नवी मुंबई, जि.िार् े या कारखान्यात जद.६.५.२०२२ रोिी लागलेल्या आगीत दोन कामगारांचा मृ् य ू व दोन 

कामगार जकरकोळ िखमी झाले होते. 

      तसेच कारखान्याच्या िेिारील कारखान्यांतील दोन कामगारांना श्वसनाबाबत जकरकोळ त्रास झाला होता, वैद्यकीय 
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उपचारानंतर सवण िखमी कामगारांना घरी सोडण्यात आले आह.े 

            मे.वेस्ट कोस्ट पॉजलकेम प्रा.जल.,या कारखान्यात लागलेल्या आगीमळेु जहदं इलेस्टोमसण प्रा.जल., या कारखान्याचे 

व श्री.नागाजनव्हि इजंिजनअरींग सजव्हणसेस या आस्थापनेची  इमारत, कच्चा माल व पक्का माल इ्यादीचे नकुसान झाले 

असनू इतर तीन आस्थापनांचे जकरकोळ नुकसान झाले आह.े 

(२)  सन २०२२ मध्ये टीटीसी एमआयडीसीतील कारखान्यात आगीच्या ४ घटना घडल्या असनू ्यापैकी तीन घटना 

हया उ्पादन प्रजक्रया सरुू नसताना ईलेक्ट्रीक िॉटणसजकण टमळेु झाल्या आहते. 

     तसेच मे.वेस्ट कोस्ट पॉजलकेम प्रा.जल.,या कारखान्यातील आगीसंदभाणत कारखाना व्यवस्थापनाचा जनष्काळिीपर्ा 

आढळून आला आह.े 

     एमआयडीसी पररसरातील कारखान्यांमध्ये वारंवार आग/स्फोटाच्या घटना घडू नयेत याबाबत आवश्यक ्या 

उपाययोिना करण्याबाबत संचालक, औद्योजगक सरुिा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई यांना सचूना दणे्यात आल्या 

आहते. 

(३)  सदर प्रकरर्ाची औद्योजगक सरुिा व आरोग्य,िार् ेयांचे कायाणलयामाफण त चौकिी करण्यात आली आह.े 

          सदर कारखान्यात जद.६.५.२०२२ रोिी झालेल्या दघुणटनेतील दोन मतृ कामगारांपैकी एका मतृ कामगाराच्या 

वारसास आजथणक मदत दणे्याची कायणवाही कारखाना व्यवस्थापनाद्वारे सरुू असनू, दसुऱया कामगाराच्या वारसास नकुसान 

भरपाई दणे्यासािी आयकु्त,नकुसान भरपाई, िार् ेयांचेकडे रू.७,७५,२७५/- इतकी रक्कम कारखाना व्यवस्थापनाने िमा 

केली आह.े तसेच दोन्ही मतृ कामगारांच्या वारसास प्र्येकी रू.१०,००,०००/- इतकी रक्कम सानगु्रह अनदुानापोटी दरे्ार 

असल्याचे कारखाना व्यवस्थापनाने पत्राद्वारे औद्योजगक सरुिा व आरोग्य,िार् ेया कायाणलयास कळजवले आह.े 

      राज्यातील रासायजनक कारखान्यांमध्ये होत असलेल्या आगीच्या दघुणटना/स्फोट यासारखे अपघात टाळण्यासािी 

जद.१६.१२.२०२१ रोिीच्या िासन जनर्णयान्वये सजमती गिीत करण्यात आली आह.े 

      तसेच कै.नारायर् मेघािी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम जवज्ान संस्था, परळ, मुंबई या संस्थेमाफण त कारखान्यांतील 

कामगारांना प्रजििर् कायणक्रम आयोिीत केले िातात. तसेच कारखानदार आजर् कामगारांमध्ये सरुिेजवषयी िागरूकता 

जनमाणर् करण्यात येत असनू अिा प्रकरर्ी आवश्यक ्या उपाययोिना करण्याबाबत औद्योजगक सरुिा व आरोग्य, िार् े

यांचेमाफण त कारखानदारांना पररपत्रकाद्वारे सचूना दणे्यात आल्या आहते. 

(४) चौकिीअतंी सदर कारखान्याच्या भोगवटादाराजवरूध्द फौिदारी खटला दाखल करण्यात आला असनू,आगीच्या 

दघुणटनेनंतर कारखान्यात आवश्यक सरुिाजवषयक बाबींची पतूणता केल्याजिवाय उ्पादन प्रजक्रया  सरुू न करण्याचे आदिे 

पारीत करण्यात आले आहते. 

           पोलीस प्रिासनामाफण त कारखान्याच्या संचालकांजवरूध्द भारतीय दडं संजहता, १८६० अन्वये गनु्हा दाखल 

करण्यात आला आह.े 

(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

  

िालीमाटी (िा.आमगाि,वि.गोवदांया) येथील प्राथवमि आरोग् य िें द्र 

 बांद असल् याने उपचारा विना बालिाचा झालेला मृ्य ू
  

(१७) *  ४६८२५   श्री.विनोद अग्रिाल (गोंवदया) : सन्माननीय साियिवनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील 

गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कालीमाटी (ता.आमगाव,जि.गोजदयंा) येथील प्राथजमक आरोग् य कें द्र बंद असल् याने जदनांक ३० मे, २०२२ रोिी वा 

्यासमुारास जदड वषाणच्या बालकाचा उपचाराअभावी मृ्  य ूझाल् याचे जनदिणनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, या प्रकरर्ी िासनाने चौकिी करुन दोषींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(३) नसल् यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 
 

 

डॉ. िानािी सािांि : (१) ह ेखरे नाही. 
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(२) होय, जिल्हा पररषद गोंजदयाद्वारे चौकिी करण्यात आली आह.े 

प्राथजमक आरोग्य कें द्रातील डॉक्टरांकडून उपचाराच्या अभावान,े दलुणिपर्ामळेु जकंवा हलगिीपर्ामळेु बाळाचा मृ् यू 

झाला नसनु, आई वडीलांना बाळाची प्रकृती नािकु असल्याने व ्याला अजतदिता आजर् बालरोग तज्ाची गरि आह े

याची िार्ीव आरोग्य यंत्रर्नेे जदल्यानंतरही बाळाला घरीच Spoon Feeding केल्यामळेु व आईवडीलांच् या 

जनष्काळिीपर्ामळेु बाळाचा मृ् य ूझाला असल्याचे स्पष्ट झाले आह.े  प्राथजमक आरोग्य कें द्र, कालीमाटी ता.आमगाव 

जि.गोंजदया येथे जदनांक ३१-०५-२०२२ रोिी झालेल्या बालमृ् य ू घटनेस प्राथजमक आरोग्य कें द्रातील अजधकारी वा 

कमणचारी िबाबदार नाहीत.  

(३) जनरंक. 

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

  

िोसेसरी ि भिाडी (िा.डहाणू, वि.पालर्र) दरम्यान सयूाय नदीिर पूल बाांधण्याबाबि  
  

(१८) *  ४६२३६   श्री.विनोद वनिोले (डहाणू), श्री.वहिेंद्र ठािूर (िसई), श्री.वक्षिीि ठािूर (नालासोपारा), 

श्री.रािेश ररु्नाथ पाटील (बोईसर), श्री.सवुनल प्रभू (वदांडोशी) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोसेसरी व भवाडी (ता.डहार्,ू जि.पालघर) या गावातील िाळकरी जवद्यार्थयाांना, रुग्र्ांना तसेच ग्रामस्थांना कासा, 

डहार् ूव पालघर िहरात िाण्याकररता २० जक.मी. चा फेरा वाचजवण्यासािी सयुाण नदीतनू होडी/बोटीद्वारे धोकादायक 

प्रवास करावा लागत असल्याचे नकुतेच जनदिणनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, यासंदभाणत सयुाण नदीवर पलू बांधण्यासािी सावणिजनक बांधकाम जवभागाच्या अजभयं्यांनी सवेिर् 

करुनही ्यासािी आवश्यक असलेला जनधी अद्याप िासनाकडून मंिरू झाला नसल्याने पलूाच ेबांधकाम प्रलंजबत आह,े 

ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आह ेकाय, ्यानसुार कोसेसरी व भवाडी दरम्यान सयूाण नदीवर पलु 

व िोड रस्ता बांधण्याकररता रुपये ७ कोटींचा जनधी मंिरू करण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री. वगरीश महािन : (१) अिंत: खरे आह.े 

कोसेसरी व भवाडी या गावातील ग्रामस्थांना कासा, डहार् ू व पालघर िहरात िाण्यासािी ग्रामीर् मागण क्र.४१४ ते 

रामा-७३ (कोसेसरी-भवाडी-धरमपरू-कासा) हा १४ जक.मी. लांबीचा पयाणयी मागण उपलब्ध असल्याचे जिल्हा पररषदनेे 

कळजवले आह.े 

(२) होय, ह ेखरे आह.े 

(३) कोसेसरी व भवाडी गावे अन्य बारमाही रस््याने िोडले गेलेले आह.े िासनाच्या कामांचा प्राधान्यक्रम व जनधीची 

उपलब्धता जवचारात घेता सद्य:जस्थतीमध्ये कोसेसरी ते सोलिेत असा नजवन रस्ता रस्ते जवकास आराखड्यात समाजवष्ट 

करुन सदर रस््यासािी भसंुपादन, वनिजमनीचे अजधग्रहर्, रस्ता बांधकाम व सयुाण नदीवर नवीन पलू बांधकाम िक्य 

नाही. 

(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

अिोला विल्यािील खारपाणपट््टयािील नेरधामना प्रिल्प ्िरीि पूणय िरणेबाबि 
  

(१९) *  ४८९९२   श्री.प्रिाश भारसािळे (अिोट), श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पूिय), श्री.हररष वपांपळे 

(मुवियिापूर) :   सन्माननीय उप मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  अकोला जिल्यातील खारपार्पट््टयातील नेरधामना प्रकल्पातनू जसंचनासािी पारंपाररक कालवे ऐविी बंद 

पाईपलाईन मधनू िोडर्ी देण्याच्या योिनेस  सन २०१३ मध्ये मान्यता दऊेनही अद्यापयांत योिना अपरू्ण असल्याचे माह े
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िनू, २०२२ मध्ये वा ्यादरम्यान जनदिणनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२)  असल्यास, सदर नेरधामना प्रकल्पाची जनजवदा प्रलंजबत असल्यामळेु हिारो िेतकऱयांना जसंचनापासनू वंजचत राहावे 

लागत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३)  असल्यास, उक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आह े काय, ्यानषुगंाने नेरधामना प्रकल्प ता्काळ परू्ण 

करण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४)  नसल्यास, जवलंबाची कारर् ेकाय आहते? 
 

 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, जवदभण पाटबंधारे जवकास महामंडळ, नागपरू यांच्या जनयामक मंडळाच्या ५४ व्या 

बैिकीत िराव क्र. ५४/१२ अन्वये  पारंपाररक कालवे ऐविी बंद पाईपलाईन द्वारे जवतरर् प्रर्ालीचे पयाणय 

जस्वकारण्याबाबत जनयम व अटींच्या अधीन राहून मान्यता दणे्यात आली. 

(२) होय, सदर प्रकल्पामध्ये पुर्ण पार्ीसािा सन, २०१९ मध्यचे परू्ण झाला असला तरी उपसा प्रर्ालीसािी आवश्यक 

पंपगहृाच ेआराखडे आजर् संकल्पजचत्रे प्रकल्पस्थळी कजिर् भसू्तर उपलब्ध नसल्याने अजंतम करर् ेिक्य झाले नाही. पंप 

व्यवस्थेसािी जवजहत पयाणय अभ्यासण्यात आले असनू, तांजत्रक दृष्टया सिम आजर् आजथणक दृष्टया जकफायतिीर सवणमान्य 

पयाणय अद्यापपयांत अजंतम झालेला नाही. सदरच्या तांजत्रक अडचर्ीमळेु उपसा व्यवस्थेची नजलका जवतरर् प्रर्ालीसह 

जनजवदा काढण्यात आलेली नाही. 

(३) प्रकल्पाच्या पंपगहृाच्या पायव्यातील तांजत्रक अडचर्ीमुळे जनजवदा अंजतम करण्यास जवलंब होत आह.े चौकिी 

करण्याची आवश्यकता नाही. प्रादजेिक स्तरावरुन म.सं.स., यांजत्रकी व जवद्यतु जवभाग उपसा उपसजमती यांचे सहमतीने 

तांजत्रक अडचर्ीवर सवणमान्य पयाणय अजंतम करण्यासािी अभ्यास/ प्रस्ताव तयार करर् ेसरुु आह.े 

(४) वरीलप्रमार् ेतांजत्रक कारर् ेअसल्याने जवलंब होत आह.े 

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

 

साांगली विल्हयािील विविध िालुक्यािील गेटेड बांधारा योिनेचे  

अांदािपत्रिाांस प्रशासिीय मान्यिा वमळणेबाबि 
  

(२०) *  ४७७५१   श्री.अवनल बाबर (खानापरू) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सांगली जिल्हयातील जवजवध तालकु्यातील ५८ गेटेड बंधारा योिनेचे अदंािपत्रकास प्रिासकीय मान्यता 

दणे्याबाबतचा प्रस्ताव िासनाकडे प्रलंजबत असल्याचे माह ेमे, २०२२ मध्ये वा ्यादरम्यान जनदिणनास आले, ह ेखरे आह े

काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आह ेकाय, ्यानसुार उक्त प्रस्तावांना ता्काळ प्रिासकीय मान्यता 

दणे्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(३) नसल्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

  

श्री. एिनाथ वशांदे :  (१) होय. 

(२) अपर आयकु्त िलसंधारर् तथा मखु्य अजभयंता, मदृ  व िलसंधारर् प्रादजेिक िेत्र, परु् े यांच्याकडून सांगली 

जिल्यातील जवजवध तालकु्यातील ५८ गेटेड बंधाऱा योिनचे े अदंािपत्रक जदनांक २८/०६/२०२२ रोिी प्रिासकीय 

मान्यतेस्तव िासनास प्राप्त झालेले आहते. ्यानसुार सदर योिनांना उपलब्ध जनयतव्ययानसुार प्रिासकीय मान्यता 

दणे्याची कायणवाही प्रगतीपथावर आह.े 

(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

 

नाांदेड विल्हयाि खासगी रुग्णाांलयािडून मवहलाांच्या प्रसिूीसाठी  

वसझेररयन प्रसिूीलाच प्राधान्य वदले िाि असल्याबाबि 
  

(२१) *  ४८६५०   श्री.मोहनराि हांबडे (नाांदेड दवक्षण) :   सन्माननीय साियिवनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण 
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मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नांदडे जिल्हयातील खासगी रुग्र्ालयांकडून मजहलांना प्रसूतीसािी आवश्यकता नसतानाही जसझेररयन प्रसतूीलाच 

प्राधान्य दणे्यात येत असनू ्याकरीता िास्त खचण आकारण्यात येत असल्याचे जदनांक १४ एजप्रल, २०२२ रोिी वा ्या 

समुारास जनदिणनास आले आह े,ह ेखरे आह ेकाय, 

(२)असल्यास, यामळेु गरोदर मजहलांच्या िीवाला धोका जनमाणर् होत असल्याने यासंदभाणत िासनाने माजहती घेवनू येथील 

खासगी रुग्र्ालयांकडून होत असलेल्या सदरील गैरप्रकाराला आळा घालण्याबाबत कोर्ती कायणवाही  केली वा 

करण्यात येत आह,े 

(३) नसल्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 
 

 

डॉ. िानािी सािांि : (१) ह ेखरे नाही. 

(२) राज्यात सरकारी रुग्र्ालयांच्या तलुनेत खािगी रुग्र्ालयांमध्ये जसझेररयनचे वाढत े प्रमार् रोखण्याकरीता तज्ांची 

सजमती गिीत करण्यात आली असनू सदर सजमतीच्या जिफारिीनसुार   Federation of Obstetric and 

Gyanecological Societies of India (FOGSI) यांच्यामाफण त खािगी रुग्र्ालयांमध्ये होर्ाऱया जसझेररयनचे वाढत े

प्रमार् कमी करण्यासािी ्यांच्या सवण सदस्यांना मागणदिणक सचूना दणे्यात आलेल्या आहते. 

(३)  प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

 

नांदूरबार विल्हािील प्रिाश बुराई उपसा िलवसांचन योिनेचे िाम प्रलांवबि असल्याबाबि 
  

(२२) * ४४७३७ श्री.ियिुमार रािल (वशांदखेडा) : सन्माननीय उप मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नंदरूबार जिल्यातील नंदरूबार, साक्री आजर् जिंदखेडा या तालकु्यांसािी गत २० वषाणपवूी सरुु करण्यात आलेल्या 

प्रकािा बरुाई उपसा जसंचन योिनेचे काम अद्यापपयांत ५० टक्के दखेील परु्ण न झाल्याचे माह े िनू, २०२२ मध्ये वा 

्यादरम्यान जनदिणनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर योिना पजहला टप्पा तसेच हाटमोजहदा गावािवळील मखु्य िॅकवेलचे काम दखेील अपरू्ण असनू 

सन २०१९ पासनू िासनामाफण त सधुारीत प्रिासकीय मान्यता दणे्यात आलेली नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदर योिनेच्या कायणिेत्रात येर्ाऱया गावांना यामळेु योिनेच्या लाभापासनू वंजचत रहावे लागत आह,े ह े

खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, या प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आह ेकाय, ्यानसुार योिनेला सधुारीत प्रिासकीय मान् यता दवेनू 

काम स्वर परु्ण करण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री. देिेंद्र फडणिीस :  (१) व (२) अिंत: खरे आह.े  प्रकािा बरुाई योिनेंतगणत टप्पा क्र. १ मधील हाट मोजहदा 

येथील पंपगहृाच(ेिॅकवेलचे) काम ५०% व उध्वणगामी नलीकेचे काम ९५%  परू्ण झाले आह.े तसेच टप्पा क्र. २ मधील 

पंपगहृाच ेकाम २०% व उध्वणनजलकेचे काम ८०% परू्ण झालेले आह.े  टप्पा -३ व टप्पा-४ च्या कामांचे संकल्पजचत्र 

बनजवण्याचे काम प्रगतीपथावर असनू, प्रकल्पास सधुाररत प्रिासकीय मान्यता जमळाल्यानंतर टप्पा-३ व टप्पा -४ ची कामे 

जनजवदा कायणवाही करुन हाती घेण्याचे जनयोिन आह.े  सदर योिनेच्या  रु. ५७०.८५ कोटी जकंमतीच्या प्रथम स.ुप्र.मा. 

प्रस्तावास मान्यता  दणे्याबाबतची कायणवाही िासन स्तरावर प्रगतीत आह.े     

(३) अिंत: खरे आह.े  सदर उपसा जसंचन योिना कायाणजन्वत झाल्यानंतर योिनेच्या कायणिेत्रात येर्ा-या गावांना 

जसंचनाचा लाभ होर्ार आह.े 

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.  सदर योिनेच्या  प्रथम स.ुप्र.मा प्रस्तावास मान्यता दणे्याबाबतची कायणवाही िासन स्तरावर 

प्रगतीत आह.े 

(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
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----------------- 

 

पालर्र विल्यािील अांगणिाड्यामधील आहार परुिठा सरुळीि िरण्याबाबि  
  

(२३) *  ४७८४६   श्री.श्रीवनिास िनगा (पालर्र) :   सन्माननीय मवहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 

(१) पालघर जिल्यातील समुारे एक हिार दोनि े अगंर्वाड्यामध्ये िासनाकडून जमळर्ाऱया अ्यल्प अनदुानामळेु 

आहार तयार करण्यास बचत गट व अगंर्वाडी कमणचाऱयांनी नकार जदल्याचे नकुतेच जनदिणनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, यामळेु अगंर्वाडीतील बालके तसेच गरोदर व स्तनदा माता अमतृ आहार योिनेपासनू वंजचत राहण्याची 

पररजस्थती जनमाणर् झाली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, याप्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आह े काय, ्यानसुार योिनेचे अनदुान वाढजवण्यासंदभाणत तसेच 

अगंर्वाड्यांमधील आहार परुविा सरुळीत करण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

  

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

(२) ह ेखरे नाही. 

अमतृ आहार योिनेंतगणत पालघर जिल्यातील गरोदर मजहला व स्तनदा माता यांना द्यावयाचा चौरस आहार एकूर् २७०९ 

अगंर्वाड्यांपैकी २६३४ अगंर्वाड्यांमध्ये चाल ू असनू ७५ जिकार्ी बंद आह.े आहार जििवण्याचे बंद असलेल्या 

गावातील बचत गट अथवा खािगी मजहलेस अगंर्वाडीमधील आहार जििजवण्यास दणे्याची कायणवाही करण्याबाबत 

ग्रामपंचायत स्तरावरील आहार सजमतीस कळजवण्यात आले आह.े 

(३) सद्य:जस्थतीत एक वेळच्या चौरस भोिनासािी प्रती लाभाथी प्रती जदन रु.३५/- प्रमार्े अंगर्वाडी स्तरावर आहार 

सजमतीच्या खा्यावर िमा करण्यात येतात. योिनेचे अनदुान वाढजवण्याबाबत िेजत्रय अजधकाऱयांिी जवचारजवजनमय 

करुन आजदवासी जवकास जवभागास प्रस्ताव सादर करण्यात येईल. आहार जििजवण्याचे बंद असलेल्या गावातील बचत 

गट अथवा खािगी मजहलेस अगंर्वाडीमधील आहार जििजवण्यास दणे्याची कायणवाही करण्याबाबत ग्रामपंचायत 

स्तरावरील आहार सजमतीस कळजवण्यात आले आह.े 

(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

गभायशयाच्या मुखाच्या ििय रोगािरील लस मवहलाांना सिलिीच्या दराि उपलब्ध िरून देण्याबाबि 
  

(२४) *  ४८०३२   श्री.रविांद्र िायिर (िोगेश्वरी पिूय) :   सन्माननीय साियिवनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री 

पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ११ ते २० वषण वयोगटातील मलुींना व मजहलांमध्ये गभाणियाच्या मखुाचा ककण रोगाचे वाढलेले प्रमार्ामळेु 

प्रजतबंधा्मक उपाय म्हर्नू दणे्यात येर्ाऱया लसीच्या केवळ एका डोसची जकंमत समुारे ४ हिार रूपये असल्याने 

सवणसामान्य व मध्यमवगीय कुटंुबातील रुग्र्ांना या लसीचे आवश्यक ३ डोस घेण्यापासनू वंजचत राहावे लागत असल्याचे 

जनदिणनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, परु् े येथील सीरम इजन्स्टटयटु ऑफ इजंडयान े गभाणियाच्या मखुाच्या ककण रोगावर पजहली स्वदिेी लस 

तयार केली असनू सदरहू लसीच्या दसुऱया व जतसऱया टप्प्यातील चाचण्या परू्ण झाल्या असनू सदरहू लस बािारात 

उपलब्ध करण्यासािी डीिीसीआयकडे परवानगी माजगतली असल्याचे जनदिणनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदरहू लस पूर्णपर् ेसरुजित असल्यास सदर लस व  सद्य:जस्थतीत उपलब्ध असलेल्या अन्य लस या 

िासकीय रूग्र्ालयांमधनू सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून दणे्याबाबत िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात 

येत आह,े 

(४) नसल्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 
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डॉ. िानािी सािांि : (१), (२), (३), (४) जकिोरवयीन मलुींमध्ये गभाणिय मखु ककण रोग होत असल्याचे आढळून येत 

नाही. तथाजप ्यांना  Human Papilloma Virus infection होण्याची िक्यता असल्यामळेु व ्यामळेु वयाच्या 

मखु्यत:  ३० वषाणनंतर मजहलांमध्ये गभाणियाच्या मखुाचा ककण रोग होण्याची िक्यता असल्यामुळे जकिोरवयीन मलुींना 

वयाच्या  साधारर्त: वयाच्या १४ व्या वषी Human Papilloma Virus Vaccine (HPV) ही लस दणे्यासािी 

उपलब्ध आह.े तथाजप भारत सरकारच्या लसीकरर् कायणक्रमांतगणत या लसीचा समावेि नाही. या लसीची जकंमत प्रजत 

डोस रु.३०००/-  असनू लसीकरर् परू्ण करण्याकरीता ०२ ते ०३ डोस घेर् े आवश्यक आह.े  िागजतक आरोग्य 

संघटनेच्या अहवालानसुार, HPV लसीकरर्ामळेु गभाणिय मखु ककण रोग होर्ारच नाही अिी िाश्वती नसल्याबाबत 

संिोधनाद्वारे स्पष्ट केले आह.े ्यामळेु HPV लसीकरर्ानंतरही गभाणिय मखुाची जनयजमत तपासर्ी दर ०५ वषाांनी 

करण्याजवषयी िागजतक आरोग्य संघटनेने मागणदिणक सचूना जदलेल्या आहते. 

     टाटा मेमोररअल येथील  तज्ांच्या मतानसुार जस्त्रयांची गभाणिय मखु तपासर्ी Visual Inspection by Acetic 

acid (VIA) या साध्या सोप्या चाचर्ीद्वारे तपासर्ी करुन व प्राथजमक टप्प्यात जनदान करुन लवकर उपचार केल्यास रुग्र् 

परू्णत बरा होतो. यास्तव सावणिजनक आरोग्य जवभागामाफण त सदर ककण रोग प्रजतबंध व लवकर जनदान होण्यासािी 

लोकसंख्या आधाररत सव्हिेर् कायणक्रमांतगणत ३० वषाणवरील सवण मजहलांची गभाणिय मखुाच्या ककण रोगाची तपासर्ी 

केली िात आह.े 

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

  

बुलढाणा येथील शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालयास मान्यिा वमळणेबाबि 
  

(२५) *  ४६५२८   श्रीमिी शे्विा महाले (वचखली) :    सन्माननीय िैद्यिीय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 
  

(१) बलुढार्ा जिल्यात नवीन िासकीय वैद्यकीय महाजवद्यालय व ्यास संलजग्नत रुग्र्ालय स्थापन करण्यासंदभाणत मा. 

मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेसािीचा प्रस्ताव सावणिजनक आरोग्य जवभागाकडे अजभप्रायाथण सादर करण्यात आला आह,े ह ेखरे 

आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सावणिजनक आरोग्य जवभागाच्या अजभप्रायानसुार महाजवद्यालयाच्या उभारर्ीसंदभाणत िासनाने कोर्ती 

कायणवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(३) नसल्यास, जवभागाचे अजभप्राय प्राप्त न होण्यास जवलंबाची कारर् ेकाय आहते ? 

  

 

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

(२) व (३) सावणिजनक आरोग्य जवभागाचे अजभप्राय प्राप्त झाले असनू ्या आधारावर इतर संबंजधत जवभागांच ेअजभप्राय 

प्राप्त झाल्यानंतर जनयमानसुार मा.मंत्रीमंडळाची मान्यता घेण्याची बाब िासनाच्या जवचाराधीन आह.े 

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

बालहक्ि सांरक्षण आयोगािील ररक्त पदे भरण्याबाबि 
  

(२६) *  ४४८४०   अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.पराग शाह 

(र्ाटिोपर पिूय), अॅड.आवशष शेलार (िाांदे्र पविम), श्री.अवमि साटम (अांधेरी पविम), श्री.रईस शेख (वभिांडी 

पूिय), श्री.अबू आिमी (मानखूदय वशिािीनगर), श्री.रािेंद्र पाटणी (िारांिा), श्री.राम िदम (र्ाटिोपर पविम), 

श्री.अवभमन्य ु पिार (औसा), श्रीमिी सीमा महेश वहरे (सीमािाई) (नावशि पविम), श्री.सभुाष देशमुख 

(सोलापूर दवक्षण), डॉ.सांदीप धुिे (अणी), अॅड.राहूल िुल (दौंड), श्री.रवि राणा (बडनेरा) :   सन्माननीय 

मवहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरिर् आयोगातील अनेक पदे ररक्त असल्याचे जदनांक २९ माचण २०२२ रोिी वा ्या 
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समुारास जनदिणनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर ररक्त पद ेता्काळ भरण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयाने िासनास आदिे जदले आहते, ह ेही खरे आह े

काय, 

(३) असल्यास, ्याअनषुगंाने ररक्त पद ेभरण्यासंदभाणत िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते? 

  

 

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

(२) ह े खरे आह.े महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क आयोगावर अिासकीय सदस्यांची पद े भरण्याबाबत कालमयाणदा सादर 

करण्याचे जनदिे मा. उच्च न्यायालयाने जद. २५/०३/२०२२ च्या आदिेात जदले आहते. 

 

(३) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क आयोगावरील अिासकीय सदस्यांची पद ेजद.२९/०४/२०२२ च्या अजधसचूनेद्वारे भरण्यात 

आली आहते 

(४) प्रश्न उद्भवत नाही 

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

  

मानोरा (वि. िावशम) येथे ग्रामीण रुग्णालय बाांधण्याबाबि 
  

(२७) *  ४६७५६   श्री.रािेंद्र पाटणी (िारांिा) :  सन्माननीय साियिवनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील 

गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) मानोरा (जि. वाजिम) येथे ५० खाटांच ेग्रामीर् रुग्र्ालय बांधण्याची मागर्ी लोकप्रजतजनधींनी मा. मंत्री सावणिजनक 

आरोग्य यांच्याकडे जदनांक ५ एजप्रल,२०२२ रोिी वा ्यासमुारास केली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर मागर्ीच्या अनषुगंाने ्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदिे मा.सावणिजनक आरोग्य मंत्री यांनी 

जदले आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, मानोरा येथे पन्नास खाटांच ेग्रामीर् रुग्र्ालय बांधण्याबाबत िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा 

करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

  

डॉ. िानािी सािांि : (१) ह ेखरे आह.े 

(२) लोकप्रजतजनधींची मागर्ी िासन स्तरावर अद्याप प्राप्त झाल्याचे आढळून आले नाही. 

(३)  सन २०११ िनगर्नेवर आधारीत नवीन आरोग्य संस्था स्थापना  व श्रेर्ीवधणन करण्यासािी आरोग्य संस्थांचा 

िोड-बहृत आराखडा तयार करण्यात येत असनू ्यानसुार सदर संस्था जनकषात बसत असल्यास िोड- बहृत 

आराखड्यामध्ये समाजवष्ट करण्याबाबत जनयमानसुार तपासण्याची कायणवाही सरुू आह.े 

(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

  

महाराष्ट्र इमारि ि इिर बाांधिाम िामगार िल्याणिारी मांडळाांिगयि नोंदणी ि नुिनीिरणाअभािी िामगार 

सरुक्षा सांच ि अ्यािश्यि सांचाच्या लाभापासनू िांवचि असल्याबाबि 
  

(२८) *४४९५५  श्री.सनुील राणे (बोरीिली) :   सन्माननीय िामगार मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोजवड कालावधीतील गत दोन वषाणत अनेक बांधकाम कामगार, वीटभट्टी मिरू तसेच रोिगार हमी योिनेंतगणत काम 

करर्ाऱया कामगारांना ९० जदवस कामाची अट असनू ती अट परु्ण न केल्याने  असंख्य मिरू कामगार महाराष्ट्र इमारत व 

इतर बांधकाम कामगार कल्यार्कारी मंडळांतगणत नोंदर्ी व नतुनीकरर्ाअभावी कामगार सुरिा संच व अ्यावश्यक 

संचाच्या लाभापासनू वंजचत आहते, ह ेखरे आह ेकाय, 
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(२) असल्यास, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कल्यार्कारी मंडळाने जदनांक २५ फेब्रवुारी, २०२२ रोिीच्या पत्राद्वारे 

जदनांक ३१ माचण, २०२२ पयांत नोंदर्ी झालेल्या बांधकाम कामगारांना सरुिा संच व अ्यावश्यक संच जवतरर्ास 

संबंजधत यंत्रर्ांना मान्यता प्रदान केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, राज्यभरातील गरीब मिरू कामगारांना सरुिा संच व अ्यावश्यक संच कायमस्वरुपासािी जवतरीत 

करण्याबाबत “समथणन” संस्थेन े जदनांक २८ एजप्रल, २०२२ रोिी वा ्यासमुारास मा.कामगार मंत्री यांना लेखी जनवेदन 

सादर केले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आह े काय, ्यानसुार कोजवड कालावधी लिात घेता ९० 

जदवसांची अट जिजथल करुन सवण कामगारांना सदर योिनेचा लाभ दणे्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत 

आह,े 

(५) नसल्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

 

डॉ. सरेुश (भाऊ) खाडे : (१) इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोिगार व सेवािती) अजधजनयम, १९९६ च्या कलम 

१२ अन्वये बांधकाम कामगाराने मंडळामध्ये नोंदर्ीकरीता मागील वषणभरात जकमान ९० जदवस बांधकामावर काम करर् े

अजनवायण आह.े तसेच अजधजनयमाच्या कलम ११ अन्वये मंडळांतगणत नोंदीत बांधकाम कामगार मंडळाच्या योिनेच्या 

लाभास पात्र िरतात. ्यानसुार नोंजदत बांधकाम कामगारांनाच सरुिा संच व अ्यावश्यक संच जवतरीत करण्यात येत 

आहते.  

(२) ह ेखरे आह.े 

जदनांक ३१.०३.२०२२ पयांत नोंदर्ीकृत झालेल्या तसेच नुतनीकरर् झालेले परंत ु लाभ न जमळालेल्या बांधकाम 

कामगारांना सरुिा संच व अ्यावश्यक संच वाटप करण्याबाबत िासन पत्र जदनांक ०९.१२.२०२१ व जदनांक 

१५.१२.२०२१ अन्वये मान्यता जदलेली आह.े तद्नतंर िासनाच्या जदनांक २३.०६.२०२२ रोिीच्या पत्रान्वये जदनांक 

३१.०३.२०२२ पयांत व ्यानंतर नोंदीत होर्ाऱया बांधकाम कामगारांना ५,८३,६६८ संच वाटपाच्या मयाणदपेयांत संच 

वाटप करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आह.े  

(३) ह ेखरे आह.े  

(४) इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोिगार व सेवािती) अजधजनयम, १९९६ च्या कलम १२ अन्वये बांधकाम 

कामगाराने मंडळामध्ये नोंदर्ीकरीता मागील वषणभरात जकमान ९० जदवस बांधकामावर काम करर् ेअजनवायण आह.े तसेच 

अजधजनयमाच्या कलम ११ अन्वये मंडळांतगणत नोंदीत बांधकाम कामगार मंडळाच्या योिनेच्या लाभास पात्र िरतात. 

(५) प्रश्न उदभवत नाही. 

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

 

डोंगरिठोरा (िा.यािल,वि.िळगाि) येथील ग्रामविस्िार अवधिाऱयाने िेलेला गैरव्यिहार 
  

(२९) *  ४७९०६   श्री.वशरीष चौधरी (रािेर), श्रीमिी सलुभा खोडिे (अमराििी), श्री.नानाभाऊ पटोले 

(सािोली), श्री.रािेश एिडे (मलिापूर) :  सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डोंगरकिोरा (ता.यावल,जि.िळगाव) येथील ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील िासकीय िजमनीची महसलू जवभागाची 

ररतसर परवानगी न घेता तसेच गाविार् प्रकरर्ाबाबत कायणवाही न करता ्या िजमनीवर भोगवटादार लावनू येथील 

ग्रामजवकास अजधकाऱयाने िासनाची फसवर्कू केली असल्याचे जदनांक २४ माचण, २०२२ रोिी वा ्यासमुारास 

जनदिणनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदरहू प्रकरर्ी तेथील ग्रामस्थांनी अनेक तक्रारी केल्या आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आह े काय, ्यानसुार संबंजधतांवर कोर्ती कारवाई केली वा 

करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 
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श्री. वगरीश महािन : (१) (२) व (३) ह ेखरे नाही.  

           जिल्हा पररषद, िळगाव यांना जद.२४.०३.२०२२ रोिी वा ्यादरम्यान कोर्तीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही. 

तसेच डोंगरकिोरा, ता. यावल येथील ग्रामस्थांकडून कोर्तीही तक्रार प्राप्त नसल्याने प्रस्ततु प्रकरर्ी जिल्हा पररषदेकडून 

चौकिी करण्यात आलेली नाही. 

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.  

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

  

मौिे िळिट (िा.खेड,वि.र्नावगरी) येथील बौध्दिाडीिडे िाणारा पुल खचल्यामुळे  

्याांच्या दुरुस्िीस वनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 
  

(३०) *  ४५०६१   श्री.भास्िर िाधि (गुहागर) : सन्माननीय उप मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  मौिे तळवट (ता.खेड,जि.र्नाजगरी) येथे माह े िलुै,२०२१ मध्ये झालेल्या अजतवषृ्टीमुळे तेथील लघपुाटबंधारे 

प्रकल्पाच्या धरर्ाच्या खालील बािसू असलेल्या बौध्दवाडीिवळील संरिर् जभंती वाहून गेल्या तसेच बौध्दवाडीकडे 

िार्ारा पलूही परुामळेु परू्णतः खचल्याने पावसाळयात हा रस्ता बंद  झाल्याचे जनदिणनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय 

(२) असल्यास, उक्त धरर्ाच्या वरील बािसू असलेला िलािय काटरस्ता (ररंगरोड) हा दखेील वाहून गेल्यान े

प्रकल्पग्रस्तांच्या िेतिजमनींकडे िार्ारा रस्ताही बंद झाला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३)असल्यास,उक्त कामांसािी जनधी उपलब्ध करून दणे्याबाबत स्थाजनक लोकप्रजतजनधी यांनी जदनांक ०९ िनू, २०२२ 

रोिी वा ्यासमुारास जनवेदनाद्वारे मागर्ी केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४)असल्यास, सदर प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आह े काय, तदअ्नषुगंाने उक्त कामास जनधी उपलब्ध करून 

रस््यांची दरुुस्ती करर्बेाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(५)  नसल्यास, जवलंबाची कारर् ेकाय आहते ? 

  

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

(२) होय, ह ेखरे आह.े 

(३)  ह ेखरे नाही,  

      उक्त कामांसािी जनधी उपलब्ध करून दणे्याबाबत स्थाजनक लोकप्रजतजनधी यांनी जदनांक ०९ िनू, २०२२ रोिी वा 

्यासमुारास कोर्तेही जनवेदन अद्याप प्राप्त झालेले नाही. 

(४) िलाियाचा काटरस्ता (ररंगरोड) यांजत्रकी जवभाग, अलोरे यांचेमाफण त मिीनद्वारे भराव करून पवूणवत करण्यात 

आलेला आह.े 

रस््याच्या खडीकरर्ाचे काम व परुामळेु िजतग्रस्त झालेल्या बौध्दवाडीिवळील संरिक जभंतीच्या दरुूस्तीचे काम 

प्रस्ताजवत जद्वतीय सपु्रमामध्ये अंतभुणत असनू सपु्रमा मान्यतेनंतर काम हाती घेण्याचे जनयोिन आह.े 

बौध्दवाडीकडे िार्ारा पलू जिल्हा पररषदमेाफण त नजवन पलुाचे बांधकाम प्रगतीत आह.े 

(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

  

विहीम (िा. अवलबाग, वि.रायगड) येथील ग्रामपांचायिीच्या वििास िामाि झालेला अपहार 

  

(३१) *  ४८५४१  श्री.सवुनल प्रभू (वदांडोशी) : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जकजहम (ता.अजलबाग जि.रायगड) येथील ग्रामपंचातीच्या जवकास कामात लाखो रुपयांचा अपहार केल्या प्रकरर्ी 

जिल्हा पररषद कायणकारी अजधकारी आजर् उप मखु्य कायणकारी अजधकारी यांनी चौकिी करुन कारवाई करण्यासंदभाणत 

तयार केलेला अहवाल बेलापरू येथील कोकर् जवभागीय कायाणलयात जदनांक १३ जडसेंबर, २०२१ रोिी वा ्यासमुारास 

सादर केला असल्याचे जनदिणनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 
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(२) असल्यास, अहवाल सादर करुन सात मजहने होऊनही िासनाने सदर प्रकरर्ात सरपंच, ग्रामसेवक व अन्य कमणचारी 

यांचेजवरुद्ध अद्याप कोर्तीच कारवाई केली नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आह ेकाय, ्यानसुार अहवालातील जिफारिींनसुार संबंजधतांवर 

कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

  

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

(२) व (३) नाही, ह ेखरे नाही . 

       सदर प्रकरर्ी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अजधजनयम, १९५९ चे कलम ३९(१) नसुार जवभागीय आयकु्त, कोकर् यांचे 

स्तरावर सनुावर्ी प्रजक्रया सरुु आह.े 

(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

  

िाडी शेिाडी (िा.वशांदखेडा वि.धुळे) या प्रिल्पाचे िाम वनिृष्ट दिायचे झाल्याबाबि 
  

(३२) *  ४४७४१   श्री.ियिुमार रािल (वशांदखेडा) : सन्माननीय उप मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील 

काय :- 
  

(१) वाडी िेवाडी (ता.जिंदखेडा, जि.धळेु) येथील प्रकल्पाचे काम जनकृष्ट दिाणचे केल्याने ्यास गळती लागली असून 

अद्यापही सदर प्रकल्पाची दरुूस्ती करण्यात आली नसल्याचे माह ेिनू, २०२२ मध्ये वा ्यादरम्यान जनदिणनास आले,  ह े

खरे आह ेकाय, 

(२)  असल्यास, उक्त प्रकरर्ी िेतकऱ यांनी तहजसलदार, जिंदखेडा यांना जदनांक ३ सप्टेंबर, २०१९ रोिी जनवेदनाव्दारे 

तक्रार करुनही अद्याप कोर्तीही कायणवाही करण्यात आलेली नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आह े काय, ्यानसुार प्रकल्पाची दरुुस्ती करर्सेह बेिबाबदार 

अजधकाऱयांवर कारवाई करर्बेाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

  

 

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

(२) प्रश्न उद्भवत नाही.  उक्त प्रकरर्ी िेतकऱयांनी तहसीलदार जिंदखेडा यांना जदनांक ०३/०९/२०१९ रोिी जनवेदनाद्वारे 

तक्रार करुन पीक नुकसान भरपाई दणे्याची मागर्ी केली होती. ्यानसूार तहसीलदार, जिंदखेडा यांनी सदर पररजस्थतीची 

पाहर्ी केली होती. तसेच संबंजधत मंडळ अजधकारी यांना पाहर्ी अहवाल सादर करण्यास सचुना जदलेल्या हो्या. 

अजतवषृ्टीमळेु नुकसान झालेल्या िेतकऱयांना आवश्यक नकुसान भरपाईची  रक्कम तहसीलदारामाफण त दणे्यात आली 

आह.े 

(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

  

आांबेसरी, नागझरी (िा.डहाणू,वि.पालर्र) या गािाि प्राथवमि आरोग्य िें द्र सरुु िरण्याबाबि 
  

(३३) *  ४७८४८   श्री.श्रीवनिास िनगा (पालर्र) :   सन्माननीय साियिवनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री 

पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आंबेसरी, नागझरी (ता.डहार्,ूजि.पालघर) या आजदवासी गावात २५ ते ३० पाडे असनू तेथे केवळ एक उपकें द्र 

असनू ्यातही परेुिा प्रमार्ात औषध सािा, सोयी-सजुवधा नसल्याने गेल्या अनेक येथील ग्रामस्थांना उपचारासािी 

रात्री-अपरात्री दरू असलेल्या गंिाड जकंवा डहार् ूयेथील उपजिल्हा रुग्र्ालयात िावे लागते, ह ेखरे आह ेकाय, 
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(२) असल्यास, आंबेसरी येथे प्राथजमक आरोग्य कें द्रासािी आरोग्य जवभागान े ३० लाख रुपयांचा जनधी मंिरू केलेला 

असतांनाही अद्यापपयांत प्राथजमक आरोग्य कें द्राचे काम सरुु न होण्याची कारर् ेकाय आहते, 

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आह ेकाय, ्यानसुार सदर जिकार्ी तातडीन ेप्राथजमक आरोग्य कें द्र सरुु 

करण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 
  

 

डॉ. िानािी सािांि : (१), (२) व (३) अबंाझरी व नागझरी या दोन्ही जिकार्ी उपकें द्र कायणरत असनू उपकें द्र आंबेझरी 

अतंगणत १५ पाडे व उपकें द्र नागझरी अतंगणत ०९ पाडे येतात. आंबेझरी व नागझरी या दोन्ही जिकार्ी उपकें द्राची इमारत 

असनू आवश्यक तेथ े औषधीसािा उपलब्ध आहते.  सदरील उपकें द्रामाफण त आवश्यक ते प्रथमोपचार दणे्यात येतात. 

तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अजभयानांतगणत “ आरोग्य वजधणनी कायणक्रमांतगणत” दोन्ही उपकें द्रामध्ये समदूाय आरोग्य अजधकारी 

यांची जनयकु्ती करण्यात आलेली असनू ्यांचेमाफण त अजतररक्त आरोग्य सजुवधा परुजवण्यात येतात. तसेच पढुील 

उपचारासािी रुग्र्ांना प्राथजमक आरोग्य कें द्र गंिाड जकंवा उपजिल्हा रुग्र्ालय डहार् ूयेथे संदजभणत करण्यात येते.  

      सन २०११ च्या लोकसंख्येवर आधाररत बहृत आराखडयाद्वारे आंबेझरी येथे प्राथजमक आरोग्य कें द्र मंिरू 

करण्याचे प्रस्ताजवत आह.े ्यासािी सदर जिकार्ी प्राथजमक आरोग्य कें द्रासािी िागा उपलब्ध करुन दणे्याबाबतची 

कायणवाही सरुु आह.े   

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.    

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

  

विधान भिन :    रािेन्द्र भागिि 

मुांबई.     प्रधान सवचि, 

 महाराष्ट्र विधानसभा 
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