
             अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ऐिोणसाठावी यादी 
महाराष्ट्र विधानसभा 

  

दसुरे अधधिेशन, २०२१ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

देिपाडा (ता.िर्जत, जर्.रायगड) येथील जर्ल्हा पररषदेच्या शाळेत शशक्षिाांअभािी 
 विद्यार्थयाांच ेशैक्षणणि निुसान होत असल्याबाबत 

 

 (१)  २७५ (११-०४-२०२०).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.महेश बालदी (उरण), अॅड.आशशष 
शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर) :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) देवपाडा (ता.िर्जत, जर्.रायगड) येथील जर्ल्हा पररषदेच्या शाळेत गेल्या अनेि वषाजपासून 
शशक्षिाांच्या िमतरतेमुळे ववद्यार्थयाांचे शैक्षणणि नुिसान होत असल्याचे माहे र्ानवेारी, २०२० 
मध्ये वा यायादरयायान दनदशजनास ेले, हे खरे ेहे िाय, 
(२) असल्यास, उक्त शाळेच्या इयत्ता १ ली त े ८ वी पयांतच्या वगाजत देवपाडा गावासह 
ेर्ुबार्ुच्या ेददवासी वाडीतील सुमारे १५० ववद्याथी शशक्षण घेत असून शशक्षिाांअभावी 
ववद्यार्थयाांच ेशैक्षणणि नुिसान होत ेहे, हे ही खरे ेहे िाय, 
(३) असल्यास, शाळा व्यवस्थापन सशमतीन े पांचायत सशमती िर्जत याांच्यािड े वारांवार 
शशक्षिाांची नेमणूि िरण्याची मागणी िरून सुद्धा शशक्षिाांची अद्याप नेमणूि िेली र्ात 
नाही, हे ही खरे ेहे िाय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रिरणी शासनाने चौिशी िरून देवपाडा शाळेत शशक्षिाांची तातडीन े
नेमणूि िरण्यासह सदर नेमणुि िरण्यात ददरांगाई िरणा-या सांबांधीत ववभागाच्या 
अधधिाऱयाांवर िारवाई िरण्याबाबत शासनाने िोणती िायजवाही िेली वा िरण्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय ेहेत? 
 

 
श्री. हसन मुश्रीफ (२८-०६-२०२१) : (१) हे खरे नाही 
 (२) हे खरे नाही 
 (३) हे खरे नाही 
 (४) प्रश्न उदभवत नाही. 
 (५) प्रश्न उदभवत नाही. 

___________ 
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सातपूर (जर्.नाशशि) येथील राज्य िामगार विमा योर्ना रुग्णालयातील 
िामगाराांना आिश्यि उपचार शमळत नसल्याबाबत 

 

 (२)  ९९० (२०-०३-२०२०).   अॅड.राहुल हििले (नाशशि पूिज), श्रीमती सीमा महेश हहरे 
(सीमाताई) (नाशशि पजश्चम) :   सन्माननीय सािजर्ननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री 
पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) सातपूर (जर्.नाशशि) येथील राज्य िामगार ववमा योर्ना रुग्णालयातील िामगाराांच्या 
वेतनातून इएसेय ववयायासाठी दरमहा पैस े िपात िेले र्ात असताना  येथ े िामगाराांना 
ेवश्यि उपचार शमळत नसल्याचे माहे र्ानेवारी २०२० मध्ये  वा यायादरयायान दनदशजनास 
ेले ेहे, हे खरे ेहे िाय, 
(२) असल्यास, शासनाच्या इएसेय ववमा योर्नेसाठी नाशशि ववभागातून वषाजला तब्बल 
रु.११० िो्ी पेक्षा र्ास्त रक्िम शासनास शमळत असल्याचे तसेच इएसेयशी सलग्न 
असेलेल खार्गी रुग्णालयाांचे देयि न ददल्यान ेसदरील रुग्णालयाने उपचार िरणे बांद िेल्याचे 
दनदशजनास ेले, हे ही खरे ेहे िाय, 
(३) असल्यास, नाशशि जर्ल््यातील सातपूर,अांबड,नाशशिरोड औद्योधगि वसाहतीत िाम 
िरणाऱया इएसेय ववमाधारि िामगाराांना सदरील रुग्णालयातील वैद्यिीय अधीक्षि 
,िमजचारी याांच्या मनमानी िारभाराला,रुग्णालयात िामगाराांना न शमळणाऱया सोयी 
सुववधा,वेळेवर उपचार न होणे अशी  तक्रार लोिप्रदतदनधीांनी  िरून ही शासनान े अद्याप 
पयांत िोणतीही िायजवाही  िरण्यात ेली नसल्याच ेदनदशजनास ेले, हे खरे ेहे िाय, 
(४) असल्यास उपरोक्त प्रिरणी शासनाने िाय िायजवाही िेली वा िरण्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय ेहेत?                    
 

श्री. रार्ेश टोप े(२६-०३-२०२१) : (१)  हे अांशत: खरे ेहे. 
      स्थादनि लोिप्रदतदनधीांनी ददनाांि १३ र्ानेवारी, २०२० च्या पत्रान्वये वैद्यिीय 
अधधक्षि, राज्य िामगार ववमा रुग्णालय, नाशशि व ददनाांि २६.०२.२०२० च्या पत्रान्वये 
ेयुक्त, राज्य िामगार ववमा योर्ना, मुांबई याांना दनवेदन सादर िेले ेहे. 
(२) हे खरे नाही. 
राज्य िामगार ववमा योर्नेअांतगजत नाशशि ववभागािडून सुमारे १०९.७ िो्ी सन २०१९ मध्ये 
राज्य िामगार ववमा महामांडळास र्मा झाली असून सिेन्डरी मेडडिल िेअर व अदतववशशष् 
उपचारािरीता खार्गी रुग्णालयाांनी सन २०१९-२० मध्ये अनकु्रम े२,५२,५२१ व ३,५०५ ेणण 
सन २०२०-२१ मध्ये माहे. डडसेंबर पयांत अनुक्रम े ४३,५१८ व १,६५५ ववमारुग्णाांना वैद्यिीय 
सुववधा पुरववलेली ेहे.   
(३) हे खरे नाही.   
(४) सदर रुग्णालयािरीता राज्य िामगार ववमा सोसाय्ीमाफतज त िां त्रा्ी पध्दतीन ेमनुषयबळ, 
वैद्यिीय उपिरणे व यांत्रसामुग्री ेणण दैनांदीन उपचारािरीता लागणारी औषधे उपलब्ध िरुन 
देण्यात येत ेहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
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घोडबांदर (जर्.ठाणे) येथील घोडबांदर किल्याचे सांिधजन िरुन त्याच े 

नुतनीिरण ि या र्ागेत शशिसषृ्ट्टी उभारण्याबाबत 
  

(३)  १२७८ (२१-०३-२०२०).   श्रीमती गीता र्ैन (शमरा भाईंदर) :   सन्माननीय साांस् िृनति 
िायज मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) घोडबांदर (जर्.ठाणे) येथील घोडबांदर किल्याचे सांवधजन िरुन यायाचे नतुनीिरण व या 
र्ागेत शशवसषृ्ी उभारण्यासाठी महानगरपाशलिेने ५३.६८ िो्ी रिमेचा प्रिल्प अहवाल तयार 
िरुन शासनाच्या मांर्ूरीसाठी पाठववला असल्याच ेमाहे र्ानेवारी, २०२० मध्ये वा याया दरयायान 
दनदशजनास ेले ेहे, हे खरे ेहे िाय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रिरणी शासनाने चौिशी िरुन घोडबांदर किल्याच ेसांवधजन िरुन यायाच े
नुतनीिरण व या र्ागेत शशवसषृ्ी उभारण्यासाठी दनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत िोणती 
िायजवाही िेली वा िरण्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय ेहेत? 
 

श्री. अशमत विलासराि देशमुख (०७-०५-२०२१) : (१) हे खरे ेहे 
(२) दद. १२.०२.२०१९ च्या शासन दनणजयान्वये घोडबांदर किल्ला हा “महाराषर वैभव- राज्य 
सांगोपन योर्ना” अांतगजत शमरा-भाईंदर महानगरपाशलिेस सांगोपनाथज देण्यात ेला ेहे. या 
योर्नेनुसार दत्ति देण्यात ेलेल्या एखाद्या राज्य सांरक्षक्षत स्मारिाच्या दठिाणी पालियाव 
जस्विारणा-या सांस्थेला, व्यक्तीला अथवा सांघ्नलेा याया पालियाव िालावधीत याया स्मारिाच्या 
र्तन, दरुुस्ती व देखभालीचा सवज खचज सोसावा लागतो. यायास या ववभागािडून िोणताही 
दनधी उपलब्ध िरून देण्यात येत नाही. यायानुसार घोडबांदर शशवसषृ्ीिररता या ववभागामाफतज त 
दनधी उपलब्ध िरून देण े शक्य नाही, अस े ेयुक्त, शमरा-भाईंदर महानगरपाशलिा याांना 
िळववण्यात ेले ेहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

राज्यात अिोला, औरांगाबाद, लातरु आणण यितमाळ या चार जर्ल्हयातील सुपर स्पशेाशलटी 
रुग्णालयामधील आिश्यि पदाांना मांर्ुरी शमळाली नसल्याबाबत 

 

 (४)  १३१२ (१३-०४-२०२०).   श्री.गोिधजन माांगीलाल शमाज (ऊफज ) लालार्ी (अिोला 
पजश्चम) :   सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीांचा खलुासा िरतील िाय :- 
  

(१) राज् यात अिोला, औरांगाबाद, लातुर ेणण यवतमाळ या चार दठिाणी सुपर स् पेशाशल्ी 
रुग्णालयाच ेबहुताांश बाांधिाम पणूज झाले ेहे परांतु अद्यापही या दठिाणी ेवश् यि पदाांना 
मांर्ुरी शमळाली नसल् याचे ददनाांि ७ डडसेंबर, २०१९ रोर्ी वा या यासुमारास दनदशजनास ेले, हे 
खरे ेहे िाय, 
(२) असल् यास, सदर चारही रुग्णालयातील पदाांच्या मांर्ुरीचा ेराखडा सांचालिाांिड े
पाठववण् यात ेला असून या याांना अद्यापही मांर्ुरी शमळालेली नसल् याचे ेढळून ेले, हे ही 
खरे ेहे िाय, 
(३) असल् यास, ेवश् यि पदाांना मांर्ुरी शमळाली नसताना या सुपर स् पेशाशल्ी ह्स् पी्लच े
उद्घा्न िरण् यात येणार ेहे, हे ही खरे ेहे िाय, 
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(४) असल् यास, उक् त प्रिरणी शासनान े चौिशी िरुन िोणती िायजवाही िेली वा िरण् यात 
येत ेहे, 
(५) नसल् यास, या याची िारणे िाय ेहेत? 
 

श्री. अशमत विलासराि देशमुख (२८-०६-२०२१) : (१) होय 
(२) होय, अांशत: खरे ेहे.  
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) 
िें द्र शासन पुरस्िृत प्रधानमांत्री स्वास्र्थय सुरक्षा योर्ना (PMSSY-III) अांतगजत अिोला, 
औरांगाबाद, लातूर ेणण यवतमाळ या शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालयाांत अदतववशेषोपचार 
रुग्णालयािरीता शासन दनणजय दद. ०८.०१.२०२१ अन्वये प्रथम ्प्पप्पयािरीता ८८८ पदे दनमाजण 
िरण्यािरीता शासनाची मान्यता प्रदान िरण्यात ेली ेहे. तसेच उवजरीत पदे दनमाजण 
िरण्याची िायजवाही सुरु ेहे.  

___________ 
 

ररहे (ता.मुळशी, जर्.पुणे) येथील पडळघरिाडीला र्ाणारा पूल नादरुुस्त झाल्यान ेयेथील 
ग्रामस्थ ि विद्यार्थयाांची गैरसोय होत असल्यााबाबत 

 

 (५)  १७५७ (१५-०४-२०२०).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१)  ररहे (ता.मळुशी, जर्.पुणे) येथील पडळघरवाडीला र्ाणारा पूल एिा बार्ूला झिुला असून 
वाहतूि बांद झाल्यान े येथील ग्रामस्थ ववद्याथी याांची गैरसोय होत असल्याचे ददनाांि १० 
डडसेंबर, २०१९ रोर्ी वा याया समुारास दनदशजनास ेले ेहे, हे खरे ेहे िाय, 
(२) असल्यास, सदर पलुाच्या खालच्या बार्ूस जर्ल्हा र्लसांधारण अधधिारी, जर्ल्हा पररषद 
(लघु पा्बांधारे ववभाग) याांच्यामाफतज त िोल्हापूर पध्दतीच्या बांधा-याचे िाम प्रगतीपथावर ेहे, 
हे ही खरे ेहे िाय, 
(३) असल्यास, सदरहू िाम लविरात लविर पूणज िरण्याबाबत शासनाने िोणती िायजवाही 
िेली वा िरण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय ेहेत? 
 

श्री. हसन मुश्रीफ (२८-०६-२०२१) : (१) हे खरे ेहे. 
(२) हे खरे ेहे. 
(३) मौर्े ररहे ते पडळघरवाडी रस्ता हा ग्रामीण मागज ३६ असून यायाची लाांबी १.१० कि.मी.ेहे. 
सदर रस्यायावर सा.क्र.०/२५० त े ०/३५० येथ े लोखांडी पलू ेहे. हा पलु अयायांत र्ुना झाला 
असून गांर्लेला ेहे. सदर दठिाणी सावधानतेचा इशारा देणारा मादहती फतलि लावण्यात 
ेला असून पुल वाहतुिीस बांद िरण्यात ेला ेहे. 
    सदर पुलाच्या खालच्या बार्ूस जर्ल्हा र्लसांधारण अधधिारी, जर्ल्हा पररषद (लघु 
पा्बांधारे ववभाग) याांच्यामाफतज त िोल्हापूर पध्दतीच्या बांधा-याचे स्लॅब वपलर, फताउां डशेन इ.िाम े
पूणज झालेली असनू फतक्त लोखांडी रेशलांगचे िाम होणे बािी ेहे.          
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
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नागपूर येथील सुपर स्पेशाशलटी रुग्णालयात बाह्यरुग्ण विभागात उपचारासाठी 
 येणाऱ्या रुग्णाांची होत असलेली गैरसोय 

 (६)  १७८० (२५-०३-२०२०).   श्री.मोहन मते (नागपूर दक्षक्षण), श्री.टेिचांद सािरिर (िामठी), 
श्री.रार् ुपारि े (उमरेड) : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीांचा खलुासा िरतील 
िाय :- 
  

(१) नागपूर येथील सुपर स्पेशाशल्ी रुग्णालयात हृद्यरोग ववभागासह मेंदरुोग ववभागाच्या 
बा्यरुग्ण ववभागात उपचारासाठी येणाऱया रुग्णाांना तासनतास राांगेत उभ े राहाव े लागत 
असल्यान ेरुग्णाांची ेणण यायाांच्या नातेवाईिाांची गैरसोय होत असल्याच ेमाहे र्ानेवारी २०२० 
मध्ये वा यायादरयायान दनदशजनास ेले ेहे, हे खरे ेहे िाय, 
(२) असल्यास, सदरहू रुग्णालयातील बा्यरुग्ण ववभागातील ड्क््राांची सांख्या िमी असल्याचा 
ेणण बा्यरुग्ण ववभागात िाडज िाढण्यासाठी िेवळ एिच णखडिी िायाजजन्वत असल्याने 
रूगणाांची गैरसोय होत असल्याच ेदेणखल दनदशजनास ेले ेहे, हे ही खरे ेहे िाय, 
(३) असल्यास, नागपूर येथील सपुर स्पेशाशल्ी रुग्णालयात बा्यरुग्ण ववभागात उपचारासाठी 
येणाऱया रुग्णाांची होत असलेली गैरसोय दरू िरण्याच्या दृष्ीने या रुग्णालयातील बा्यरुग्ण 
ववभागातील ड्क््राांची सांख्या वाढववण्याबाबत तसेच बा्यरुग्ण ववभागात िाडज िाढण्यासाठी 
अदतररक्त णखडक्या िायाजजन्वत िरण्याबाबत शासनाने िोणती िायजवाही िेली वा िरण्यात 
येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय ेहेत? 
 

श्री. अशमत विलासराि देशमुख (१०-०३-२०२१) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

सािजर्ननि आरोग्य विभागातील गट ि ि ड पदभरतीच्या परीके्षत अनेि 
उमेदिार उत्तीणज होिूनही ननयुक्तत्या न झाल्याबाबत 

 (७)  २०६९ (२५-०३-२०२०).   श्रीमती श्िेता महाले (धचखली) :   सन्माननीय सािजर्ननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) सावजर्दनि ेरोग्य ववभागातील ग् ि व ड सवांगाजतील पदभरतीसाठी सन २०१६ मध्ये 
स्पधाज परीक्षा घेण्यात ेलेल्या असून सदर स्पधाज परीके्षत अनिे उमेदवार उत्तीणज होवूनही 
अद्यापपयांत िुणालाही दनयुक्याया देण्यात ेलेल्या नाही, हे खरे ेहे िाय, 
(२) असल्यास, याबाबत ददनाांि  १९ र्नू, २०१९ रोर्ी सावजर्दनि ेरोग्य मांत्री याांच्या 
अध्यक्षतेखाली बैठि होऊन ववभागीय स्तरावर ररक्त पदाांचा ेढावा घेणे, तेथील बबांद ू
नामावलीचा अभ्यास िरून जर्ल््यातील / ववभागातील एिूण किती उमेदवार ९० पेक्षा र्ास्त 
गुण घेऊन उत्तीणज झालेले ेहेत यायाची मादहती घेऊन यायाांच ेसमायोर्न याया ववभागातील इतर 
जर्ल््याांमध्ये िसे िरता येईल याबाबत सववस्तर प्रस्ताव सादर िरण्याच्या सूचना ददलेल्या 
होयाया तसचे याबाबत लोिप्रदतदनधी याांनी तायािाळ दनयुक्ती देणेबाबत माहे डडसेंबर २०१९ 
मध्ये वा याया दरयायान मागणी िेली होती  हे ही खरे ेहे िाय , 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेिोणती िायजवाही िेली वा िरण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय ेहेत? 
 

श्री. रार्ेश टोप े(२३-०४-२०२१) : (१) अांशत: खरे ेहे. 
  पररक्षा उत्तीणज होऊन गुणवत्ता यादीत ेलेल्या उमेदवाराांना पदस्थापना देण्यात ेलेल्या 
ेहे.परांतु, परीक्षा उतीणज झालेले तथावप गुणवत्ता यादीत न ेल्यामुळे उमेदवाराांना दनयुक्याया 
देण्यात ेलेल्या नाहीत. 
(२) हे अांशत: खरे ेहे. 
   सन २०१६ च्या पदभरती परीके्षत उत्तीणज झालेल्या हांगामी फतवारणी िमजचाऱयाांच ेसरळसेवेन े
दनयुक्तीसाठी वयाधधक्य होत असल्यान े अशा उमेदवाराांना इतर जर्ल्हयातील ररक्त पदावर 
दनयुक्याया देण्याबाबतची मागणी लोिप्रदतदनधीांिडून िरण्यात ेली होती. 
(३) सांचालि, ेरोग्य सेवा याांनी या अनुषांगान ेपाठववलेला प्रस्ताव ववभागाने तपासणी िरुन 
शासनास सादर िेला ेहे. तसचे याबाबत उद्भवलेल्या न्यायालयीन प्रिरणाच्या अनुषांगान े
प्रस्ताव शासन मान्यतेस्तव सादर िेला ेहे.  
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

 ठाणे जर्ल्ह्यातील जर्ल्हा पररषद शशक्षण विभागातील पदिीधर शशक्षि पदाांच्या र्ागाबाबत 
 

 (८)  २१०२ (१५-०४-२०२०).   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.िुमार आयलानी 
(उल्हासनगर) : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) ठाणे जर्ल््यातील ठाण े जर्ल्हा पररषद, ठाणे शशक्षण ववभागातील पदवीधर शशक्षि 
पदाांच्या र्ागेवर बबगर पदवीधर शशक्षिाांच्या र्ागा भरून पदवीधर शशक्षिाांवर अन्याय 
िेल्याच े माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा यायादरयायान दनदशजनास ेले ेहे,  हे खरे ेहे िाय 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौिशी िेली ेहे िाय,  
(३) असल्यास, चौिशीमध्ये िाय दनदशजनास ेले,तदनुसार पदवीधर शशक्षिाांवर सोयीच्या 
दठिाणी पदवीधर शशक्षिाांच्या र्ागा ेहेत अशा दठिाणी बदल्या न देता गैरसोईच्या दठिाणी 
इतरत्र बदल्या देवून अन्याय िरणाऱया शशक्षणाधधिारी व सवज  सांबांधधत अधधिाऱयाांवर िोणती 
िारवाई िेली वा िरण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय ेहेत? 
 
 

श्री. हसन मुश्रीफ (२८-०६-२०२१) : (१) हे खरे नाही.  
   ठाण ेजर्ल्हा पररषद शशक्षण ववभागाांतगजत सन २०१९, मध्ये िोणयायाही प्रिारची पदवीधर 
शशक्षिाांना वतेन्नती किां वा पदस्थापना देण्याबाबत िायजवाही झालेली नाही. 
(२) व (३) शासन दनणजय क्रमाांि जर्पब/४८१७/प्र.क्र. ७/ ेस्था-१४ दद. २७ फेतब्रुवारी, २०१७ 
अन्वये जर्ल्हा पररषद शशक्षिाांच्या बदल्याांबाबत सधुाररत धोरण दनजश्चत िेलेले ेहे. 
यायानुसार सन २०१९ मध्ये सवजसाधारण बदल्या झालेल्या ेहेत. सदर बदल्या ्या सांगणिीय 
प्रणालीव्दारे मानवी हस्तके्षप ववरहीत झालेल्या असून यायामध्ये भरलेली मादहती ही स्वत: 



वव.स. ५९ (7) 

शशक्षिाांनी भरलेली ेहे. यायामध्ये िोणयायाही िायाजलयीन यांत्रणेचा हस्तके्षप नसून सांगणिीय 
प्रणालीव्दारे ेदेश दनगजशमत झालेले ेहेत. यायामुळे शशक्षणाधधिारी व सवज सांबांधधत िमजचारी 
याांचेवर िारवाई किां वा यायाांच ेववरूध्द चौिशी िरण्याचा प्रश्न उभ्दवत नाही. 
(४) प्रश्न उभ्दवत नाही. 

___________ 
 

मुरबाड (जर्.ठाणे) तालुक्तयात र्ाांभळूिाडी, पारधिाडी, बुरुडिाडी, िेव्हारिाडी, धचमणीचीिाडी, 
िार्िोळी या सात पाडयाांतील मलुाांसाठी असलेली जर्ल्हा पररषदेची शाळा बांद असल्याबाबत 

  

(९)  २२८६ (१५-०४-२०२०).   श्री.शाांताराम मोरे (शभिांडी ग्रामीण), श्री.विश्िनाथ भोईर (िल्याण 
पजश्चम), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाज), डॉ.बालार्ी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.योगेश सागर 
(चारिोप), श्री.दौलत दरोडा (शहापूर), श्री.सांर्य साििारे (भुसािळ) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) मुरबाड (जर्.ठाणे) तालुक्यात बारवी धरण प्रिल्पासाठी एमेयडीसीन े र्ाांभूळवाडी, 
पारधवाडी, बुरुडवाडी, िेव्हारवाडी, धचमणीचीवाडी, िार्िोळी या सात पाड्यातील मलुाांसाठी 
जर्ल्हा पररषदेची असलेली शाळा शाळेच्या शशक्षिाांनीच ्ाळे ठोिून बांद िेले असल्याच ेमाहे 
र्ानेवारी, २०२० मध्ये वा यायादरयायान दनदशजनास ेले, हे खरे ेहे िाय, 
(२) असल्यास, उक्त शशक्षिाांनी शाळा बांद िेली परांतु यायाांचा पगार ऑनलाईन सुरू असून 
शशक्षिाांनी स्वत:च्या स्वाथाजसाठी जर्ल्हा पररषदेच्या दसु-या शाळेत बदली िेल्याने शाळेतील 
मुलाांना रोर् शशक्षणासाठी २ कि.मी.पायपी् िरावी लागत ेहे, हे ही खरे ेहे िाय 
(३) असल्यास, शाळेला ्ाळे ठोिण्याची िारणे िाय ेहेत व यामळेु एमेयडीसीन ेशाळेसाठी 
खचज िेलेले २६ लाख रुपये व्यथज गेले, हे ही खरे ेहे िाय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रिरणी शासनाने चौिशी िेली ेहे िाय, चौिशीत िाय ेढळून 
ेले तदनुषांगाने दोषीांवर िारवाई िरण्याबाबत तसेच शाळा बांद झाल्यामुळे ववद्यार्थयाांच े
होणारे शैक्षणणि नुिसान ्ाळण्याबाबत िाय िायजवाही िेली वा िरण्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय ेहेत? 
 

श्री. हसन मुश्रीफ (०१-०६-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) नाही.  
   जर्ल्हा पररषद शाळा र्ाांबुळवाडी या शाळेच एमेयडीसीन े बाांधलेल्या शाळेत स्थलातर 
झालेले ेहे. 
(४) प्रश्न उदभवत नाही. 
(५) प्रश्न उदभवत नाही. 
  

___________ 
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ठाणे जर्ल्ह्यातील मध्यिती हॉजस्पटल उल्हासनगर ३ चे २०२ खाटािरून ३५०  
खाटाांमध्ये श्रणीिधजन िरण्याबाबत 

 (१०)  २४१५ (१३-०४-२०२०).   श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर) : सन्माननीय सािजर्ननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
(१) ठाणे जर्ल््यातील मध्यवती ह्जस्प्ल उल्हासनगर ३ च े २०२ खा्ावरून ३५० च े
खा्ाांमध्ये शे्रणीवधजन िरण्याच्या ठरावास मान्यता शमळावी अशी मागणी लोिप्रदतनीधी 
याांनी मा.मुख्यमांत्री याांच्यािड े ददनाांि १६ डडसेंबर, २०१९ रोर्ी वा यायासमुारास िेली, हे खरे 
ेहे िाय, 
(२) असल्यास, ेरोग्य मांत्री याांच्या अध्यक्षेत खाली झालेल्या बठैिीत सदर ठरावास 
मान्यता ददली ेहे, हे खरे ेहे िाय, 
(३) असल्यास, सदर ठराव राज्य सरिारच्या मान्यतसेाठी ददनाांि २ म,े २०१७ रोर्ी पाठववला 
ेहे, हे ही खरे ेहे िाय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रिरणी शासनाने िाय िायजवाही िेली वा िरण्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय ेहेत? 
 

श्री. रार्ेश टोप े(०६-०४-२०२१) : (१)  हे खरे ेहे.  
(२), (३) व (४) सन २०११ च्या लोिसांख्येवर ेधाररत नवीन रुग्णालय सुरु िरणे व 
िायाजजन्वत रुग्णालयाचे शे्रणीवधजन िरणे यासाठी र्ोडबहृत ेराखडा तयार िरण्याची िायजवाही 
ेरोग्य सेवा ेयुक्तालय स्तरावरुन सुरु असून ठाणे जर्ल््यातील मध्यवती रुग्णालय, 
उल्हासनगर- ३ च े २०२ ख्ावरून ३५० च े खा्ाांमध्ये शे्रणीवधजन िरण्याची मागणी 
दनिषानुसार तपासनू र्ोडबहृत ेराखड्यामध्ये समाववष् िरण्याची िायजवाही सुरु ेहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

नागपूर येथील िामगार रूग्णालयातील बबल थिीत असल्यान े
 डायशलसीस सुविधा बांद असल्याबाबत 

 (११)  २७४४ (२५-०३-२०२०).   अॅड.आशशष र्यस्िाल (रामटेि) :   सन्माननीय सािजर्ननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) िामगार व यायाांच्या िु्ूांबबयाांना ेरोग्य सेवा देणा-या नागपूर येथील िामगार 
रूग्णालयातील बबल थिीत असल्यान ेडायशलसीस िरणे बांद िरण्यात ेले ेहे, हे खरे ेहे 
िाय, 
(२) असल्यास, दोन्ही मुत्रवपांड (किडनी) िायमस्वरूपी किां वा तायापुरयाया स्वरूपात दनिामी 
झालेल्या रूग्णाांना डायशलशसस िरण्याशशवाय पयाजय नसतानाही रूग्णाांच्या उपचारािररता 
पयाजयी व्यवस्था न िरण्याच ेिारणे िाय, 
(३) असल्यास, िामगार रूग्णालय, नागपूर येथील थिीत बबलाच ेभुगतान िरून ेरोग्य सेवा 
सुरळीत िरण्याबाबत शासनाने िोणती िायजवाही िेली वा िरण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय ेहेत? 
 



वव.स. ५९ (9) 

श्री. रार्ेश टोप े(२६-०३-२०२१) : (१) व (२) हे अांशत: खरे ेहे. 
    नागपूर येथील एिा ्ाय-अप खार्गी रुग्णालयान ेडायशलशसस सेवा उपलब्ध िरुन देणे 
शक्य नाही अस ेिळववले होत.े तथावप, सदर रुग्णालयान ेडायशलशससची सुववधा दनयशमत सुरु 
ठेवली ेहे.          
(३) नागपूर जर्ल्हयातील डायशलशसस साठी राज्य िामगार ववमा महामांडळामाफतज त ्ाय-अप 
खार्गी रुग्णालयाांच्या बबलाांच े भुगतान वळेोवेळी िरण्यात येत असून डायशलशसस सेवा 
ववनाखांडीत सुरु ेहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

जर्ल्हा हहिताप िायाजलय अांतगजत िाम िरणा-या मलेरीया प्रनतबांधि फिारणी िामगाराांना 
सहािा िेतन आयोगाची थिबाबी शमळण्याबाबत 

 

 (१२)  २७९६ (१३-०४-२०२०).   श्री.सुधीर मुनगांटीिार (बल्लारपूर) :   सन्माननीय सािजर्ननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 

 (१) जर्ल् हा दहवताप िायाजलय अांतगजत िाम िरणा-या महाराष रातील मलेरीया प्रदतबांधि 
फतवारणी िामगाराांना सहाव् या वेतन ेयोगाची थिबाबी शमळण् याबाबत 
लोिप्रदतदनधी बल् लारपूर याांनी मा. सावजर्दनि ेरोग् य मांत्री याांना ददनाांि १७ र्ानेवारी, २०२० 
रोर्ी वा यायासमुारास लेखी दनवेदन सादर िेले ेहे, हे खरे ेहे िाय,  

(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेिोणती िायजवाही िेली वा िरण्यात येत ेहे.   

(३) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय ेहेत? 
 
 

श्री. रार्ेश टोप े(२३-०४-२०२१) : (१)  होय. 
(२) राषरीय दहवताप िायजक्रम अांतगजत फतवारणी िमजचारी हे दनयशमत िमजचारी नाही. हे 
िमजचारी हांगामी स्वरुपात रोर्ांदारीवर िायजरत असल्यान े यायाांना वेतनशे्रणी अनुजे्ञय नाही. 
यायाांना मर्ुरी या शशषाजखाली मर्ुरी अदा िरण्यात येते. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 

 

नागपूर येथील शासिीय िैदयिीय महाविदयालयात शसिलसेल रुग्णाचा  
डॉक्तटराांच्या हलगर्ीपणामुळे मतृ्य ूझाल्याबाबत 

 (१३)  २८६८ (१३-०४-२०२०).   श्री.रार्ु पारिे (उमरेड) :   सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
 (१) नागपूर येथील शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालयातील वाडज क्रमाांि २३ मध्ये उपचारासाठी 
दाखल िरण्यात ेलेल्या रूग्णाचा ददनाांि २३ नोव्हेंबर २०१९ रोर्ी वा यायासुमारास 
ड्क््राांच्या हलगर्ीपणामुळे मयृाय ूझाल्याची बाब माहे नोव्हेंबर २०१९ मध्ये वा यायादरयायान 
दनदशजनास ेली, हे खरे ेहे िाय, 

(२) असल्यास, याबाबत वैदयिीय अधधिारी याांच्या िडून रुग्णाांच्या नातेवाईिाांना दोषी 
असणाऱया सांबांधधतावर िारवाई िेली र्ाईल असे ेश्वासन देण्यात ेले ेहे. हे ही खरे ेहे 
िाय, 
(३) असल्यास उपरोक्त प्रिरणी शासनाने िोणती िारवाई िेली वा िरण्यात येत ेहे, 
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(४) नसल्यास ववलांबाची िारणे िाय ेहेत? 
 

श्री. अशमत विलासराि देशमुख (०८-०६-२०२१) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

राष्ट्रीय किटिर्न्य रोगननयांत्रण िायजक्रमाांतगजत प्रशासिीय सुधारणेबाबत 
     

 (१४)  २९४० (२५-०३-२०२०).   श्री.सांर्य गायििाड (बलुिाणा) :   सन्माननीय सािजर्ननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) राषरीय कि्िर्न्य रोगदनयांत्रण िायजक्रमाांतगजत प्रशासिीय सुधारणेबाबत राषरपती 
रार्व्ीत प्रशासिीय यांत्रणेमाफतज त दनगजशमत झालेले शासन पररपत्रि सावजर्दनि ेरोग्य 
ववभाग क्र. सांिीणज २०१९/प्र.क्र.२८७/सेवा-५/ दद.२२.११.२०१९ रद्द िरणेबाबत स्थादनि 
लोिप्रदतदनधीनी ददनाांि १३ डडसेंबर, २०१९ रोर्ी वा याया सुमारास मा.मुख्यमांत्री याांना लेखी 
दनवेदन ददले ेहे, हे खरे ेहे िाय,  
(२) असल्यास, या लेखी दनवेदनावर शासनान ेिोणती िायजवाही िेली वा िरण्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय ेहेत? 
 

श्री. रार्ेश टोप े(२६-०३-२०२१) : (१) होय. 
(२) राषरीय दहवताप िायजक्रमाांतगजत िायजरत िमजचाऱयाांिडून दाखल िरण्यात ेलेली 
न्यायालयीन प्रिरणाांबाबत दद.४ र्ुलै, २०१९ रोर्ी मा.मुख्य सधचव स्तरावर याांचिेडून ेढावा 
बैठि घेण्यात ेली. यायाच अनुषांगाने या िायक्रमाांतगजत िरण्यात येणारे िामिार्, उपलब्ध 
मनुषयबळ, हांगामी मनुषयबळ, व मांर्ूर मनुषय ददवस िें द्रशासनाच्या मागजदशजिसुचना याचा 
ेढावा दद.७ मे, २०१९ च्या बैठिीत मा.प्रधान सधचव (सा.े.) याांच्या अध्यक्षतखेाली घेण्यात 
अला. ेढाव्याअांती के्षत्रीय िायाजलयाांच्या प्रशासिीय िामिार्ात सुसूत्रता ेणण्यासाठी 
सुधारणा िरणे ेवश्यि असल्याच ेदनदशजनास ेल्याने या बैठिीत घेण्यात ेलेले दनणजय 
व िरावयाच्या सुधारणाबाबत पररपत्रि दनगजशमत िरण्याचा दनणजय घेण्यात ेला हेाता. 
उपरोक्त उल्लेखीत बैठिा ्या राषरपती रार्व् येण्यापूवी झालेल्या ेहेत. यायामुळे या 
बैठिाांच्या अनुषांगाने दनगजशमत झालेल्या पररपत्रिाचा राषरपती रार्व्ीशी िाही सांबांध नाही. 
पररपत्रि ही ववभागाच्या अधधपयायाखालील के्षत्रीय िायाजलयाच्या िामिार्ात सुधारणा 
िरण्यासाठी ेवश्यि असल्याने रद्द िरण्यात ेलेले नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 
 

पालघर जर्ल्ह्यात िामगाराांच्या उपचारासाठी िामगार रुग्णालय ननमाजण िरण्याबाबत 
    

 (१५)  ३३०७ (१३-०४-२०२०).   श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.क्षक्षतीर् ठािूर (नालासोपारा), 
श्रीमती गीता र्ैन (शमरा भाईंदर), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.रार्शे रघुनाथ पाटील 
(बोईसर) :   सन्माननीय सािजर्ननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीांचा खलुासा 
िरतील िाय :- 
 (१) पालघर जर्ल््यात अणू ऊर्ाज प्रिल्प, तारापूर एमेयडीसीसह रासायदनि, अशभयाांबत्रिी, 
स््ील िारखान्यामध्ये ददवसरात्र िाम िरणाऱया िामगाराांच्या सोईसाठी िामगार रुग्णालयाची 
मागणी होऊनही अद्यापही रुग्णालयाची सुववधा सुरु झालेली नाही, हे खरे ेहे िाय, 
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(२) असल्यास, ेददवासी जर्ल्हा याहणून पालघरची ओळख असली तरी येथ ेमोठ्या प्रमाणात 
औद्योधगि िारखान्याचे र्ाळ पसरलेले असल्याने हर्ारो िारखान्यात व उद्योग धांद्यात 
िो्यावधी िामगार िायजरत असल्यान े िामगाराांसाठी ेवश्यि असणारे ईएसेयसीच े
ह्स्पी्ल तारापूरमध्ये सुरु िरण्याची मागणी जर्ल्हा ववभार्नाच्या ेधीपासून होत ेहे, हे 
ही खरे ेहे िाय 
(३) असल्यास, जर्ल्हयातील ववववध िारखाने, उद्योग ेदीमध्ये िाम िरणा-या िो्यावधी 
िामगाराांच्या पगारातून दरमहा दनयशमतपणे ईएसेयसीचा हप्पता िापला र्ात असून दर 
मदहन्याला िो्यावधी रुपयाांचा दनधी शासनाच्या दतर्ोरीत र्मा होत असतानाही उपचारासाठी 
ठाणे, मुांबई सारख्या दठिाणी र्ाव ेलागत ेहे, हे ही खरे ेहे िाय, 
(४) असल्यास, सदरहू दठिाणी अपघाताच ेप्रमाण वाढले असून रुग्णाांना गुर्रात राज्यात किां वा 
मुांबई येथ े घेऊन र्ाव ेलागते यायामुळे अनिे रुग्ण हे रुग्णालयात र्ातानाच मयृायूमखुी पडत 
असल्याच ेमाहे र्ानेवारी, २०२० मध्ये वा याया दरयायान दनदशजनास ेले ेहे, हे खरे हीेहे 
िाय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रिरणी शासनाने चौिशी िरुन सदरहु दठिाणी िामगार रुग्णालयाची 
सुववधा उपलब्ध िरुन देण्यासांबांधी िोणती िायजवाही िेली वा िरण्यात येत ेहे, 
(६) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय ेहेत ? 
 

श्री. रार्ेश टोप े(३०-०३-२०२१) :(१) हे अांशत: खरे ेहे. 
   पालघर जर्ल्हयात खार्गी रुग्णालयाांशी ्ाय-अप िेलेले असून पालघर येथे दवाखाना सुरु 
िेला ेहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
   पालघर जर्ल्हयात ववमा वदै्यिीय व्यवसायीिाांची दनयुक्ती िरण्यात ेलेली असून 
खार्गी रुग्णालयाांशी ्ाय-अप िेलेले ेहे.   
(४) हे खरे नाही. 
(५)  पालघर जर्ल्हयात रुग्णालये व सेवा दवाखाने सुरु िरण्याचे प्रस्ताववत ेहे. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

दौंड (जर्. पुणे) येथील उपजर्ल्हा रुग्णालयाच्या बाांधिामास ननधी शमळणेबाबत 
    

 (१६)  ३७०२ (१३-०४-२०२०).   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय सािजर्ननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) दौंड (जर्. पुणे) येथील १०० खा्ाांच्या उपजर्ल्हा रुग्णालयाच्या बाांधिाम अांदार्पत्रिास 
प्रशासिीय मान्यता देण्याबाबतचा दनणजय शासनान े ददनाांि ०६ ऑगस्् २०१९ रोर्ी वा 
यायासुमारास घेतला होता, हे खरे ेहे िाय, 
(२) असल्यास, सुमारे ३३५२.१७ लक्ष रुपयाांचे अांदार्पत्रि शासनािड े सादर िरण्यात ेले 
असून अद्याप यायास दनधी न शमळाल्यामुळे िाम सुरु होऊ शिले नसून ददनाांि २० र्ानेवारी 
२०२० रोर्ी दनधी शमळण्याबाबत मागणी िेली ेहे, हे ही खरे ेहे िाय, 
(३) असल्यास, सदरहू दनधी देण्याबाबत शासनान े िोणती िायजवाही िेली वा िरण्यात येत 
ेहे  
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(४) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय ेहेत.  
  

श्री. रार्ेश टोप े(०६-०४-२०२१) : (१)  हे खरे ेहे.  
(२) हे अांशत खरे ेहे. 
(३)  व (४) सदर िामासाठी सन २०२०-२०२१ मध्ये प्रशासिीय मान्यतेच्या १० ्क्िे रु. ३.३५ 
िो्ीची तरतूद िरण्यात ेली असून यायापैिी रु. १.०० िो्ी दनधी ववतरीत िरण्यात ेला 
ेहे.  

___________ 
 

िरिांड (ता. दौंड, जर्. पुणे) येथील ग्रामीण रुग्णालयास विशेष बाब 
 म्हणून मान्यता देण्याबाबत 

 

 (१७)  ४५२३ (१३-०४-२०२०).   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय सािजर्ननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) वरवांड (ता. दौंड, जर्. पुणे) येथील ग्रामीण रुग्णालयास ववशेष बाब याहणून मान्यता 
देण्याचे ेश्वासन तयािालीन ेरोग्य मांत्री याांनी ददनाां २५ र्ून २०१९ रोर्ी वा याया समुारास 
ददले ेहे, हे खरे ेहे िाय, 
(२) असल्यास, उक्त प्राथशमि ेरोग्य िें द्राच ेशे्रणीवधजन िरून ग्रामीण रुग्णालय िरण्याबाबत 
शासनाने िोणती िायजवाही िेली वा िरण्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय ेहेत? 
 

श्री. रार्ेश टोप े(०६-०४-२०२१) : (१)  हे खरे ेहे.  
(२) मौर्े वरवांड ता. दौंड जर्. पुणे येथ े ३० खा्ाांच े ग्रामीण रुग्णालय स्थापन िरण्याच्या 
प्रस्तावास मान्यता घेण्याची िायजवाही सुरु ेहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
 
 

राज्यातील प्रत्येि जर्ल्ह्यात िला अिादमी स्थापन िरण्याबाबत 
 

 (१८)  ४६८८ (२२-०३-२०२०).   श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), श्री.सांर्य पोतनीस (िशलना), 
श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), श्री.सांर्य गायििाड (बुलिाणा), अॅड.शहार्ीबापू पाटील 
(साांगोले) :   सन्माननीय साांस् िृनति िायज मांत्री पुढील गोष्ीांचा खलुासा िरतील िाय :- 
  

(१) राज्यातील प्रयायेि जर्ल््यात िला अिादमी स्थापन िरण्यात येणार ेहे, हे खरे ेहे 
िाय, 
(२) असल्यास, सदर दनणजयाच्या अांमलबर्ावणीसाठी िोणती उपाययोर्ना िरण्यात ेली 
ेहे, 
(३) असल्यास सदर दनणजयाच्या अांमलबर्ावणीसाठी किती खचज येणार ेहे? 
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श्री. अशमत विलासराि देशमुख (११-०६-२०२१) : (१), (२), व (३) प्रयायेि जर्ल््याच्या स्तरावर 
जर्ल्हा अिादमी स्थापन िरण्याचा प्रस्ताव प्राप्पत झाला असून शासन स्तरावर तपासणी 
िरण्यात येत ेहे. 

___________ 
 

बोरीस (ता. जर्.धुळे) येथील आरोग्य िें द्राची दरुुस्ती िरण्यासह 
 औषधाांचा पुरिठा िरण्याबाबत 

 

 (१९)  ५५५४ (२०-०३-२०२०).   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.हहरामण खोसिर (इगतपूरी), श्री.मोहनराि हांबड े(नाांदेड दक्षक्षण), श्री.अशमत झनि (ररसोड), 
श्री.सुभाष धोटे (रार्ूरा), श्री.वििास ठािरे (नागपूर पजश्चम), श्री.विक्रमशसांह सािांत (र्त), 
श्री.लहू िानड े(श्रीरामपूर), श्री.सुरेश िरपुडिर (पाथरी) :   सन्माननीय सािजर्ननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) बोरीस (ता. जर्.धळेु) येथील ेरोग्य िें द्राची अयायांत दरुवस्था झालेली असून व््र कफतल््र 
बांद, औषधाांचा तु्वडा व घाणीच ेसाम्राज्य पसरले असल्याच ेमाहे र्ानेवारी, २०२० मध्ये वा 
याया दरयायान दनदशजनास ेले ेहे, हे खरे ेहे िाय, 
(२) असल्यास, सदर ेरोग्य िें द्राची दरुुस्ती िरण्यासह औषधाांचा पुरवठा तातडीन े
िरण्याबाबत शासनान ेिोणती िायजवाही िेली वा िरण्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय ेहेत? 
 

श्री. रार्ेश टोप े(२१-०५-२०२१) : (१) नाही,हे खरे नाही. 
(२) ेरोग्य िें द्राची दरुूस्ती सन २०१८-१९ मध्ये िरण्यात ेलेली ेहे.तर प्राथशमि ेरोग्य 
िें द्रासाठी लागणारी औषध े जर्ल्हास्तरावरुन वेळेत पुरववण्यात येतात व उपलब्ध नसलेली 
औषधे रुग्ण िल्याण सशमतीच्या दनधीतून खरेदी िरण्यात येतात. 
(३) प्रश्न उदभवत नाही. 

___________ 
 
 

िोरडगाि (ता.पाथडी, जर्.अहमदनगर) येथील शालेय विद्यार्थयाांना शशक्षि पान ि तांबाखू 
आणायला साांगत असल्याबाबत 

 (२०)  ६५६३ (१६-०४-२०२०).   श्री.देिेंद्र भुयार (मोशी) :  सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) शशक्षिाांनी ववद्यार्थयाांना पान ्परी वर पाठवून तांबाखू व पान ेणायला लावले, हे खरे 
ेहे िाय, 
(२) असल्यास, िोरडगाव, (ता.पाथडी, जर्. अहमदनगर) येथील शशक्षिाांनी ववद्यार्थयाांना 
गावातील पान्परीवर तांबाखू व पान ेणण्यास पाठवले होत ेव याबाबतची जव्हडीओ जक्लप 
व्हाट्सअप व युट्युब वर वायरल झाली ेहे, हे खरे ेहे िाय, 
(३) असल्यास, ग्शशक्षणाधधिारी, पाथडी याांनी सांबांधधत शशक्षिाांवर नोद्सा बर्ावल्या ेहेत, 
हे ही खरे ेहे िाय, 
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(४) असल्यास, ग्शशक्षणाधधिारी, पाथडी याांनी िेलेल्या चौिशीत सांबांधधत शशक्षि दोषी 
ेढळले ेहे, हे ही खरे ेहे िाय, 
(५) असल्यास शासनाने दोषी शशक्षिाांवर अनैदति ेचरण िेल्याबद्दल िाय िारवाई िेली वा 
िरण्यात येत ेहे, 
(६) तसेच राज्यामधील शशक्षिाांिररता मागजदशजि तयावे अथवा दनयमावली व याया अनुषांगान े
होणा-या शशक्षा याबाबद्दलची मादहती देण्याबाबत िाय िायजवाही िेली वा िरण्यात येत ेहे? 
 

श्री. हसन मुश्रीफ (२८-०६-२०२१) : (१) होय 
(२) होय 
(३) होय 
(४) होय 
(५) श्री. पाांडुरांग नामदेव फुतां दे, श्री. भगवान बाबासाहेब भत्ताड ेया दोन शशक्षिाांच्या पुढील 
वेतनवाढ तायापुरयाया स्वरूपात बांद िरण्याची शशक्षा िरण्यात ेलेली ेहे. तसेच इतर 
शशक्षिाांना समर् देण्यात ेलेली ेहे. 
(६) महाराषर जर्ल्हा पररषदा जर्ल्हा सेवा (वतजणुि) दनयम १९६७ मध्ये वतजणुिीबाबत व 
महाराषर जर्ल्हा पररषदा जर्ल्हा सेवा (शशस्त व अपील) दनयम १९६४ मध्ये शशके्षबाबत 
तरतुद ेहे. 

___________ 
 

राज्यात अियिदान िायदयाची र्नर्ागतृी िरण्याबाबत 
 

 (२१)  ६८०१ (१३-०४-२०२०).   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) मानवी अवयव प्रयायारोपण (सुधारणा) अधधदनयम - २०११ लागू िरण्याचा दनणजय राज्य 
मांबत्रमांडळाच्या ददनाांि ०४ ऑगस्् २०१५ रोर्ी झालेल्या बैठिीत घेण्यात ेला ेहे, हे खरे 
ेहे िाय,  
(२) असल्यास, राज्यात दरवषी समुारे ५ लाखाांहून अधधि रुग्णाांचा अवयव दनिामी झाल्यामुळे 
मयृायू होत असल्याच ेमाहे र्ानेवारी २०२० मध्ये वा यायादरयायान दनदशजनास ेले, हे ही खरे 
ेहे िाय, 
(३) असल्यास याबाबत र्नर्ागतृी िरण्यासाठी माहे ऑगस्् २०१६ मध्ये वा यायादरयायान 
“महा अवयवदान अशभयान” सुरु िेले असून देखील नागररिाांमध्ये अनिे गैरसमर् 
असल्यान ेनागररि अवयवदान िरण्यासाठी पुढे येत नाहीत, हेही खरे ेहे िाय,  
(४) असल्यास, नागररिाांच्या मनातील सांभ्रम दरू िरण्याबाबत तसेच र्नर्ागतृी 
िरण्याबाबत शासनान ेिोणती िायजवाही िेली वा िरण्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, ववलांबाची िरणे िाय ेहेत?  
 

श्री. अशमत विलासराि देशमुख (१२-०४-२०२१) : (१) हे खरे ेहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) अवयवदानाबाबत र्नर्ागतृीसाठी राज्य शासनातफेत सन २०१६ पासून प्रयायेि वषी ३० 
ऑगस्् ते १ सप्प े्ंबर या िालावधीत महाअवयवदान महोयासव राबववण्यात येतो. या अांतगजत 
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राज्यस्तरीय मोदहम, चचाजसत्र,े मागजदशजनपर शशबबरे व तयासम िायजक्रम ेयोजर्त िरण्यात 
येतात. 
  तसेच मादहती व र्नसांपिज  िायाजलय ेणण अन्य सांबांधधत ववभागािडून अवयदानाच्या 
र्नहर्ागतृीचे िायजक्रम राबववण्यात येतात. तसचे पथ नाट्य, बॅनसज, पोस््सज, शसनेमागहृाांमध्ये 
र्ादहराती, रेडडओ जर्ांगल्स यासारखे र्नर्ागतृीसाठी िायजक्रम राबववण्यात येतात.    
(५)  ववलांब झाला नाही. 

___________ 

  
शसदीपार (मुडीपार) (ता.लाखणी, जर्.भांडारा) या पांचायत सशमती अांतगजत जर्ल्हा पररषद 

प्राथशमि शाळेत एिच शशक्षि िायजरत असल्याबाबत 
     

 (२२)  ६८६१ (१६-०४-२०२०).   श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य) : सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१)  शसदीपार (मुडीपार) (ता.लाखणी, जर्.भांडारा) या पांचायत सशमती अांतगजत जर्ल्हा पररषद 
प्राथशमि शाळेत इयत्ता १ ते ४ पयजत एिच शशक्षि िायजरत असल्याने शाळेतील ववद्यार्थयाजवर 
पांचायत सशमती िायाजलयासमोर ेांदोलन िरण्याची वेळ ेल्याच ेददनाांि २ र्ानेवारी, २०२० 
रोर्ी वा यायासमुारास दनदशजनास ेले, हे खरे ेहे िाय, 
(२) असल्यास, सदर शाळेतील ववद्यार्थयाजनी िेलेली शशक्षिाची मागणी पूणज िरण्याबाबत 
शासनाने िोणती िायजवाही िेली वा िरण्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय ेहेत? 
 

श्री. हसन मुश्रीफ (२८-०६-२०२१) : (१) होय, हे खरे ेहे. 
(२) ववद्यार्थयाांच े शैक्षणणि नुिसान होऊ नये याहणून तायापुरत ेशकै्षणणि िायज िरण्यािरीता 
एि शशक्षि पाठववण्यात ेला 
(३) प्रश्न उदभवत नाही 

___________ 
 

शमरर् मेडडिल िॉलेर्मध्ये औषधोपचार िमी पडत असल्याबाबत 
 

 (२३)  ७१०१ (१३-०४-२०२०).   श्री.विक्रमशसांह सािांत (र्त), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :  सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील 
िाय :- 
  

(१) शमरर् येथ ेेधथजिदृष्या मागास असणा-या व गरर् ूरुग्णाांिररता शमरर् मेडडिल ि्लेर् 
सन १९६२ साली सुरु िरण्यात ेले असुन या रुग्णालयातील बाहय रुग्ण ववभागात दररोर् 
किमान १२०० ते १५०० तर ेांतररुग्ण ववभागात किमान ३०० ते ३२५ रुग्ण दररोर् 
उपचारासाठी दाखल होतात परांतू रुग्णाांच्या सांख्येच्या मानान े औषधोपचार िमी पडत 
असल्याच ेमाहे फेतब्रुवारी, २०२० मध्ये वा यायादरयायान दनदशजनास ेले ेहे, हे खरे ेहे िाय, 
(२) असल्यास, उक्त रुग्णालयात मागील िाही वषाजपासून िनाज्ि राज्यातील रुग्णाांची सांख्या 
वाढू लागली असल्यान े शमरर् व साांगली जर्ल्हयातील रुग्णाांच्या वा्याला औषधोपचार िमी 
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पडत ेहे यायामुळे या रुग्णालयात एमबीबीएच्या र्ागा १५० वरुन २०० झाल्या ेहेत परांत ु
याया २५० िरण्याची ेवश्यिता असणे तसेच एमबीबीएस व पदव्युत्तरच्या र्ागा व रुग्णावर 
औषधोपचार िरण्यािररता ेवश्यि दनधीचा प्रस्तावही शासनािड ेसांबांधधताांनी यापूवीच ददला 
ेहे परांतू याबाबत अद्यापही प्रस्तावाच्या अनुषांगाने िें द्र व राज्यशासनािडून ेवश्यि वाढीव 
दनधी शमळालेला नसल्यान े रुग्ण तसेच रुग्णालयातील वैद्यिीय िमजचाऱयाांची गैरसोय होत 
ेहे,हे ही खरे ेहे िाय, 
(३) असल्यास, याबाबतची चौिशी िरुन शासनान ेिोणती िायजवाही िेली  वा िरण्यात येत 
ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय ेहेत ? 
 

श्री. अशमत विलासराि देशमुख (२६-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 
 

मुरबाड (जर्.ठाणे) तालुक्तयातील रामा िेअर सेंटर युननट सुरु िरण्याबाबत 
  

(२४)  ९१६२ (२८-०५-२०२०).   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), 
श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पूिज), श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर) : सन्माननीय 
सािजर्ननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) मुरबाड (जर्.ठाणे) तालकु्यातील रामा िेअर सें्रची नवीन इमारतीच ेबाांधिाम पूणज झाले 
असून यायादठिाणी वैद्यिीय अधधिारी व िमजचारीवृांदाांची नमेणूि िरुन सदरचे रामा िेअर 
सें्र सुरु िरण्याबाबत मा.सावजर्दनि ेरोग्य व िु्ुांब िल्याण मांत्री याांचेिड ेवारांवार मागणी 
िरूनही ेर्तागायत सदरचे रामा िेअर सें्र सुरु झाले नसल्याचे दनदशजनास ेले ेहे, हे 
खरे ेहे िाय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौिशी िेली ेहे िाय, तदनुसार राषरीय महामागज क्र.२२२ 
वर असणाऱया मुरबाड तालुक्यातील रामा िेअर सें्रमध्ये वैद्यिीय अधधिारी व िमजचारीवृांद 
याांची तयािाळ दनयुक्ती िरून सदरचे रामा िेअर युदन् सुरु िरण्याबाबत शासनाने िोणती 
िायजवाही िेली वा िरण्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय ेहेत? 
 

श्री. रार्ेश टोप े(०६-०४-२०२१) : (१) हे खरे नाही.  
     मुरबाड (जर्.ठाणे) तालुक्यातील रामा िेअर सें्रचे बाांधिाम अद्याप पूणज झालेले नाही. 
(२) व (३) रामा िेअर युदन्च्या इमारतीची िाही िाम े अद्याप बािी असून मध्यांतरी 
्ाळेबांदीमळेु मर्ूर उपलब्ध न झाल्यामुळे नाईलार्ास्तव िाम थाांबववण्यात ेलेले होत.े  
सद्य:जस्थतीत िामाला सुरुवात झाली असून लविरच िाम पूणज िरण्यात येईल अस े
सावजर्दनि बाांधिाम ववभागान ेिळववलेले ेहे. 

___________ 
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मुतीर्ापूर (जर्.अिोला) येथील मतृ रुग्णाचे शि िोरोना चाचणी 
अहिाला शशिाय नातेिाईिाांचा ताब्यात हदल्याबाबत 

 (२५)  ९८५३ (२८-०५-२०२०).   श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पूिज) :   सन्माननीय िैद्यिीय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) मुतीर्ापूर (जर्.अिोला) येथील मतृ रुग्णाच े शव िोरोना चाचणी अहवाला शशवाय 
सवोपचार रुग्णालयातूल ददनाांि १३ मे २०२० रोर्ी वा यायासुमारास   नातेवाईिाांचा ताब्यात 
देण्यात ेले, हे खरे ेहे िाय, 
(२) असल्यास, उक्त मतृ रुग्णाचा िोरोना चाचणी अहवाल नांतर प्झी्ीव्ह ेला, हे ही खरे 
ेहे िाय, 
(३) असल्यास, सदरच्या प्रिरणी शासनाने चौिशी िेली ेहे िाय, यायाअनुषांगाने सांबधधताांवर 
िोणती िारवाई िेली वा िरण्यात येत ेहे, 
(४) तसेच, रुग्णाचा िोरोना चाचणीचा अहवाल प्झी्ीव्ह येण्यापवूी र्र याया रुग्णाचा मयृाय ू
झाला तर याया मतृ रुग्णाचे शव नातेवाईिाच्या ताब्यात देण्यासांदभाजत िाही मागजदशजि तयाव े
शासनाने दनजश्चत िेली ेहेत िाय, 
(५) नसल्यास, यायाची िारणे िाय ेहेत? 
 

श्री. अशमत विलासराि देशमुख (०८-०६-२०२१) : (१) व (२) हे खरे ेहे. 
(३) उक्त प्रिरणी जर्ल्हाधधिारी अिोला याांच्यािडून चौिशी िरण्यात ेली ेहे. प्राप्पत 
चौिशी अहवालास अनुसरून सांस्थेिडून सांबधधत दनवासी डाक््रला िामावरून िमी िरण्यात 
ेले ेहे. 
(४) सावजर्दनि ेरोग्य ववभाग पररपत्रि दद.१२.०५.२०२० अन्वये याबाबतच्या मागजदशजि 
सुचना दनगजमीत िरण्यात ेल्या ेहेत. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 

 

ठाणे येथील प्रादेशशि मनोरुग्णालयाच्या इमारतीांची दरुुस्तीसह अद्याित 
 सोयी सुविधा उपलब्ध िरणेबाबत 

 

 (२६)  ११५३३ (१०-०७-२०२०).   अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), अॅड.पराग अळिणी 
(विलेपाले), श्री.सांर्य िेळिर (ठाणे), िॅटनटन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्रीमती मननषा 
चौधरी (दहहसर), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपूर दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील 
(िोथरुड), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पूिज) :   सन्माननीय सािजर्ननि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीांचा खलुासा िरतील िाय :- 
  

(१)  ठाणे येथील ११९ वषज र्ुन े असलेले प्रादेशशि मनोरुग्णालयाचे दोन वषाांपूवी िरण्यात 
ेलेल्या सांरचनायामि लेखापररक्षण (स्रक्चरल ऑडड्) मध्ये पररसरात असलेल्या ३० इमारती 
पैिी १२ इमारती धोिादायि असल्याचे स्पष् झाल्याचे माहे र्ून, २०२० मध्ये वा 
यायादरयायान दनदशजनास ेले ेहे, हे खरे ेहे िाय, 
(२) असल्यास, दोन वषाजपासून सदर रूग्णालयाच्या इमारतीांचा दरुुस्तीचा प्रस्ताव मांर्ुरीसाठी 
शासनािड ेप्रलांबबत असल्यामुळे सध्यजस्थतीत सातशेहून अधधि रुग्णाांना या धोिादायि 
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इमारतीमध्ये उपचार घ्याव ेलागत असल्याचे दनदशजनास ेले ेहे, हे ही खरे ेहे िाय, 
(३) तसचे, गेल्या वषजभरापासून प्रादेशशि मनोरुग्णालयात मनोवविृती तज्ञाांची सहा पदे मांर्ूर 
असतानाही ेर्तागायत एिही पद भरले गेले नसून इतर ववभागात देखील सोयी सुववधाांचा 
अभाव असल्याच ेदनदशजनास ेले ेहे, हे ही खरे ेहे िाय, 
(४) असल्यास, ठाण्यातील प्रादेशशि मनोरुग्णालयाच्या इमारती दरुुस्ती व याया दठिाणी 
अद्यावत सोयी सुववधा उपलब्ध िरणेसह ररक्त पदाांची भरती िरण्याबाबत शासनान ेिोणती 
िायजवाही िेली वा िरण्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय ेहेत? 
 
 

श्री. रार्ेश टोप े(०६-०४-२०२१) : (१)  हे अांशत: खरे ेहे. 
   सावजर्दनि बाांधिाम ववभाग ठाणे याांच्या माफतज त मनोरुग्णालयातील इमारतीची पाहणी 
िरुन स्रक्चरल ऑडड् िरण्यात ेले ेहे.  प्रादेशशि मनोरुग्णालय ठाणे येथील ७३ 
इमारतीपैिी १२ इमारती घोिादायि असून धोिादायि इमारतीपैिी ७ इमारती पुरुष 
ववभागातील व ५ इमारती स्त्री ववभागातील ेहेत. 
(२)  हे अांशत: खरे ेहे. 
    मनोरुग्णालयातील धोिादायि ठरलेल्या इमारतीतील रुग्णाांना इतर ववभागात स्थलाांतरीत 
िरण्यात ेले ेहे. 
(३) हे अांशत: खरे ेहे.  
   सद्यजस्थतीत प्रादेशशि मनोरुग्णालय, ठाणे येथील मनोवविृती तज्ञ वगज-१ ची सहा पदे 
ररक्त ेहेत.  तथावप, सद्या इतर रुग्णालयातील मनोवविृतीतज्ञ व राषरीय ेरोग्य 
अशभयानाांतगजत २ मनोवविृतीतज्ञाांच्या सेवा मनोरुग्णालयासाठी उपलब्ध िरुन देण्यात ेलेल्या 
ेहेत.  तसेच इतर ववभागात सोयीसुववधा उपलब्ध ेहेत. 
(४) व (५) ठाण्यातील प्रादेशशि मनोरुग्णालयाच्या इमारती दरुुस्ती प्रस्तावासांदभाजत सावजर्दनि 
बाांधिाम ववभागान े ददलेल्या ताांबत्रि अशभप्रायाच्या अनुषांगान ेेरोग्य सेवा ेयुक्तालयािडून 
सुधारीत प्रस्ताव मागववण्यात ेला ेहे. इतर अद्ययावत सोयी सुववधा देण्याची िायजवाही 
सुरु ेहे.  ररक्त पदे भरणेबाबतची िायजवाही शासनस्तरावर तसेच ेयुक्तालय स्तरावर सुरु 
ेहे. 

__________ 
 
 

घाणेिर (ता.विक्रमगड, जर्. पालघर) गािात पूल बाांधण्याबाबत 

 (२७)  ११५५२ (११-०९-२०२०).   अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), अॅड.पराग अळिणी 
(विलेपाले), श्री.सांर्य िेळिर (ठाणे), िॅटनटन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्रीमती मननषा 
चौधरी (दहहसर), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपूर दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील 
(िोथरुड), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पूिज) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीांचा 
खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) घाणेिर (ता.ववक्रमगड, जर्. पालघर) गावात पुलाअभावी तेथील नागररि व ववद्यार्थयाांना 
वाहयाया ओहळातनू प्रवास िरावा लागत असल्याच े माहे र्ून, २०२० मध्ये वा यायादरयायान 
दनदशजनास ेले ेहे, हे खरे ेहे िाय, 
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(२) असल्यास, ग्रामस्थाांनी पुल बाांधण्याबाबत मागणी िरूनही दलुजक्ष होत असल्याच े
दनदशजनास ेले ेहे, हे ही खरे ेहे िाय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान े चौिशी िेली ेहे िाय व यायानुसार ेददवासी गावात 
तायािाळ पूल बाांधण्याबाबत िोणती िायजवाही िेली वा िरण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय ेहेत? 
 

श्री. हसन मुश्रीफ (२८-०६-२०२१) : (१) अांशत : खरे ेहे. 
(२) याबाबतची िोणतीही मागणी जर्ल्हा पररषदेस प्राप्पत झाल्याच ेदनदशजनास ेले नाही. 
(३) घाणेिर हे गाव भोपोली गावास खालीलप्रमाण े२ रस्यायाांनी र्ोडले ेहे -- 
        १) राज्यमागज क्र.७३ व इतर जर्ल्हा मागज क्र.७७ व्दारे १० कि.मी.लाांबीच्या रस्यायाने. 
        २)  चाबिे तलावली मागे इतर जर्ल्हा मागज क्र.७७, ग्रामीण मागज ७७ व प्रमुख 
जर्ल्हा मागाजव्दारे ९ कि.मी. लाांबीच्या रस्यायाने. 
          सदर गाव े ही दोन्ही बार्ूने रस्यायाने र्ोडले असूनही घाणेिर गावातील लोि 
भोपोली गावास र्ाण्यासाठी िमी अांतर असलेल्या ५ कि.मी.च्या पायवा्ेचा उपयोग िरतात. 
घाणेघर त ेभोपोली ही पायवा् वन र्शमनीतून र्ात असून सदर पायवा्ेवर अांदार् े २५.०० 
मी.रुां दीचा नाला ेहे.या दठिाणी सािव बाांधण ेेवश्यि ेहे. तथावप, सदरची र्शमन वन 
ववभागाच्या हद्दीत असल्यामुळे याबाबत जर्ल्हा पररषदेस पुढील िायजवाही िरता येत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

अर्ुजनी-मोरगाांि (जर्.गोंहदया) येथील ग्राशमण रुग्णालयाच ेिैद्यकिय अधधक्षि याांना तात्िाळ 
सेिेतुन ननलांबबत िरणेबाबत 

 (२८)  ११६२२ (०९-०९-२०२०).   श्री.मनोहर चांहद्रिापूरे (अर्ुजनी-मोरगाांि) :   सन्माननीय 
सािजर्ननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) अर्ुजनी-मोरगाांव (जर्.गोंददया) येथील   ग्राशमण रुग्णालयाच े वैद्यकिय अधधक्षि तथा 
िोव्हीड िेअर सें्रच े नोडल अधधिारी हे िोणतीही पुवज सचुना न देता व मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी न घेता रेड झोन नागपूर येथे गेल्याची बाब माहे म,े २०२० मध्ये वा 
यायादरयायान दनदशजनास ेली ेहे, हे खरे ेहे िाय, 
(२) असल्यास, ददनाांि २३ माचज ते २९ माचज २०२० रोर्ीपयांत शासनास िोणतीही पुवज सुचना 
न देता स्वगावी नागपूर येथ ेरेड झोन मध्ये दनवासीत असल्याच ेदनदशजनास ेले, हे ही खरे 
ेहे िाय, 
(३) असल्यास, गोददांया जर्ल्हयाचे लोिप्रदतदनधी याांनी सांबधधत वैद्यकिय अधधक्षिावर   
यावरीत िारवाई िरुन यायाांना सक्तीच्या रर्ेवर पाठवून दनलांबबत िरण्यात याव े अशी मागणी 
ेरोग्य मांत्र्यािड ेिेली ेहे, हे ही  खरे ेहे िाय, 
(४) असल्यास, सदर प्रिरणाची शासनान ेचौिशी िेली ेहे िाय, तदनुसार सांबधधत 
वैद्यकिय अधधक्षिावर िोणती िारवाई िेली वा िरण्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय ेहेत? 
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श्री. रार्ेश टोप े(२०-०४-२०२१) :(१) होय, हे खरे ेहे. 
(२) हे खरे ेहे. 
(३) शासनस्तरावर अशी तक्रार प्राप्पत झाल्याच ेदनदशजनास ेलेले नाही. 
(४) होय, प्रस्तुत प्रिरणी ड्. अरववांद लक्ष्मण अकिनवार, वैद्यिीय अधधक्षि, ग्रामीण 
रुग्णालय, अर्ुजनी-मोरगाव जर्. गोंददया याांचेववरुध्द महाराषर नागरी सेवा (शशस्त व अपील) 
दनयम, १९७९ मधील दनयम १० अन्वये शशस्तभांगाची िारवाई िरण्यासांबांधाने ददनाांि २७ 
ऑगस््, २०२० रोर्ीच्या ज्ञापनान्वये दोषारोप बर्ाववण्यात ेलेले होते. सदर दोषारोपाच्या 
अनुषांगाने यायाांनी सादर िेलेल्या अशभवेदनामध्ये त े अांशत: दोषी असल्याचे ेढळून ेले. 
यायामुळे यायाांच्याववरुध्दच्या ववभागीय चौिशी प्रिरणी यायाांच्यावर “ठपिा ठेवण”े ही शशक्षा 
बर्ाववण्यात ेलेली ेहे. तसचे यायाांचा ददनाांि २३.०३.२०२० ते ददनाांि २०.०८.२०२० या 
िालावधीतील यायाांच्या अनधधिृत गैरहर्ेरीचा िालावधी यायाांच्या खाती उपलब्ध असलेल्या 
अजर्जत रर्ेशी समायोजर्त 
िरण्यात यावा व तेवढ्या अजर्जत रर्ा यायाांच्या खाती शशल्लि नसल्यास, सदर िालावधी 
ववनावेतन असाधारण रर्ा याहणून ग्रा्य धरण्यात यावा, अस ेेदेश ददनाांि १५.०२.२०२१ 
रोर्ीच्या शासन दनणजयान्वये पाररत िरण्यात ेले ेहेत. 
(५)  दनरांि 

___________ 

     

पुणे येथील प्रादेशशि मनोरुग्णालयात एिा रुग्णाने िेलेल्या आत्महत्याबाबत. 
 

 (२९)  ११८२८ (०९-०९-२०२०).   श्री.सुननल हटांगरे (िडगाि शेरी), श्री.चेतन तुपे (हडपसर) :   
सन्माननीय सािजर्ननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय:- 
 ((१) पुणे येथील प्रादेशशि मनोरुग्णालयात एिा रुग्णाने ददनाांि २७ फेतब्रुवारी, २०२० रोर्ी वा 
यायासुमारास फतास घेऊन ेयामहयाया िेली, हे खरे ेहे िाय, 

(२) असल्यास, फताशी घेतलेली व्यक्ती तणावाखाली होती िाय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेदोषी अधधिा-यावर िोणती िारवाई िेली वा िरण्यात येत 
ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय ेहेत? 
 

श्री. रार्ेश टोप े(०६-०४-२०२१) : (१)  हे खरे ेहे. 
(२), (३) व  (४)   सदर रुग्णास Cannabis Induced Psychosis Disorder हा मानशसि 
ेर्ार होता व यायावर योग्य ते उपचार सुरु होते.  तपासणीमध्ये सदर रुग्ण मानशसि 
तणावाखाली असल्याची िोणतीही लक्षणे ेढळली नाहीत. या प्रिरणी चौिशी िरण्यात ेली 
असून, चौिशी सशमतीच्या अहवालानुसार दोषी िमजचारी याांचेवर िारवाई िरण्यात ेली ेहे. 

 
___________ 
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िसुरी ग्रामपांचायत (ता.िाडा, जर्.पालघर) हद्दीतील ब्लु स्टार िां पनीने िामगाराांच्या 
आरोग्यािड ेिेलेले अक्षम्य दलुजक्ष 

 

 (३०)  ११९१० (१४-०९-२०२०).   श्री.दौलत दरोडा (शहापूर) :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
 (१) वसुरी ग्रामपांचायत (ता.वाडा, जर्.पालघर) हद्दीतील ब्लु स््ार या नामाांकित िां पनीतील 
एिा िामगाराचा िोरोनाचा तपासणी अहवाल प्णझद्व्ह ेलेला असतानाही िां पनी प्रशासनान े
सदरहू बाब िां पनीतील अन्य िामगाराांपासून लपवनू ठेवून िां पनीचे उयापादन सुरू ठेवल्याची 
बाब माहे मे व र्ून, २०२० मध्ये वा याया दरयायान दनदशजनास ेली ेहे, हे खरे ेहे िाय,  

(२) असल्यास, सदरहू िां पनीत स्थादनि तसेच मुांबई–ठाणे पररसरातील िामगार िाम िररत 
असल्याने ल्िडाऊनच्या िालावधी दरयायान सदरहू िां पनी पुन्हा सुरू िरण्यास परवानगी 
देताना िां पनीच ेर् ेिामगार जर्ल््याबाहेरून येणार असतील यायाांची िोरोनाची तपासणी िरावी 
तसेच यायाांना िां पनीमध्ये १४ ददवस िोरां्ाईन िरावे व िां पनीतच वास्तव्यास ठेवावे अशा अ्ी 
शासनामाफतज त घातल्या होयाया हे खरे ेहे िाय, 

(३) असल्यास, या िां पनीतील िामगाराचा िोरोना तपासणी अहवाल प्णझद्व्ह ेल्यानांतरही 
िां पनीने इतर िमजचाऱयाांच्या ेरोग्याच्या सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीिोनातून िोणतीच खबरदारी न 
घेतल्यान ेया िामगाराच्या सादनध्यातील अन्य २७ िामगाराांना क्वारन््ाईन िरावे लागले, हे 
ही खरे ेहे िाय, 
(४) असल्यास, ब्लु स््ार या िां पनीने िामगाराांच्या ेरोग्यािड े र्ाणीवपूवजि िेलेले दलुजक्ष 
पाहता शासनान ेया सांपूणज प्रिरणाची चौिशी िेली ेहे िाय, चौिशीत िाय ेढळून ेले 
ेहे व यायानुषांगाने सदरहू िां पनीचा परवाना रद्द िरून या िां पनीच्या सांचालि मांडळाववरूध्द 
फतौर्दारी गुन्हे दाखल िरून तसचे दांडायामि िारवाई िरण्याबाबत शासनाने िोणती िायजवाही 
िेली वा िरण्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय ेहेत ? 

श्री. हसन मुश्रीफ (२४-०५-२०२१) : (१)  सदर िां पनी मध्ये माहे र्ून २०२० मध्ये श्री. प्रववण 
ववश्वनाथ थे्े (वय ५० वषे) िारखाना व्यवस्थापि, याांचा िोववड-१९ ररपो ज् प्णझद्व्ह ेला 
होता.यायामळेु िां पनी प्रशासनाने तो भाग तायािाळ बांद िेला व यायाांना ठाणे येथील बेथणी या 
खार्गी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल िरण्यात ेले. तसेच यायाांच्या सांपिाजत ेलेल्या ११ 
िामगाराांची तपासणी िरण्यात ेली. 
(२) हे खरे ेहे. 
(३) श्री.प्रववण थे्े याांच्या सांपिाजतील ११ लोिाांना पोशेरी येथे दाखल िरून तपासणी िेली 
असता, यायापैिी इतर ४ िामगार प्णझद्व्ह ेल्याने यायाांना उपचारासाठी पोशेरी येथील 
Dedicated Covid Health Center (DCHC) मध्ये दाखल िेले. इतर ७ दनगेद्व्ह 
ेलेल्या रुग्णाांना १४ ददवस होम क्वारन््ाईन िरण्यात ेले.  
   प्णझद्व्ह ेलेल्या ४ िामगाराांच्या सांपिाजतील २७ िामगाराांना Covid Care Center 
(CCC) मध्ये क्वारन््ाईन िरण्यात ेले होते.यामुळे िां पनीने इतर िमजचाऱयाांच्या 
ेरोग्याच्या सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीिोनातून ेवश्यि खबरदारी घेतली होती. 
(४) तहसीलदार वाडा याांचे अहवालानुसार सदर िां पनीने Covid-१९ च्या दनयमावलीचे पालन 
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िेल्याच ेचौिशीत ेढळून ेल्याने िां पनीवर िायजवाही िरण्याचा प्रश्न उदभवत नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 

 
बहुउद्देशीय आरोग्य िमजचारी पदासाठी दहािी, बारािी ि पदिीच्या गुणाांच्या आधारे थेट 

ननयुक्तती िरण्याबाबत. 
  

(३१)  ११९५१ (०९-०९-२०२०).   श्री.धमजरािबाबा आत्राम (अहेरी) :   सन्माननीय सािजर्ननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) महाराषर राज्यात ेरोग्य ववभागाने िोवीड-१९ या सांसगजर्न्य ेर्ाराचा प्रादुजभाव 
दनयांञणात ेणण्यािरीता मोठया प्रमाणात नोिर भरती िरण्याचा दनणजय माहे एवप्रल २०२० 
मध्ये वा यायादरयायान घेतल्याच ेदनदशजनास ेले ेहे, हे खरे ेहे िाय, 
(२) असल्यास, “बहुउद्देशीय ेरोग्य िमजचारी” या पदािरीता ेरोग्य ववभागाच्या सन २०१८ 
ते २०१९ दरयायान ददलेल्या र्ाहीरातीनुसार अनेि उमेदवाराांनी यायाांच्या शैक्षणणि पाञतेनुसार 
पररक्षाशुल्ि भरलेले असनू देणखल यायाांची पदभरती ेर् पयांत िरण्यात ेलेली नाही, हे ही 
खरे ेहे िाय, 
(३) असल्यास,    ेरोग्य ववभागान े सन २०१८-२०१९ मध्ये पदभरतीिरीता ददलेल्या 
र्ाहीरातीनुसार अर्ज िेलेल्या उमेदवाराांची यादी महाराषर शासनाच्या महा-ेय्ी पो ज्लवर 
उपलब्ध ेहे, हे ही खरे ेहे िाय, 
(४) असल्यास,   िोवीड-१९ या माहामारीचा प्रादुजभाव रोखण्यासाठी ेरोग्य ववभाग 
“बहुउद्देशीय ेरोग्य िमजचारी” याांची १०वी, १२वी, व पदवीच्या गुणाांच्या ेधारे थे् दनयुक्ती 
देवून ेरोग्य ववभागातील मनुषयबळ वाढववण्याबाबत सािारायाि ेहे िाय, 
(५) असल्यास, अद्याप पयांत सदरहू पद भरती न होण्यास ेरोग्य ववभागािडून होणारे दलुजक्ष 
िारणीभूत ेहे िाय, 
(६) असल्यास, याबाबत शासनान ेिाणती िायजवाही िेली वा िरण्यात येत ेहे, नसल्यास, 
ववलांबाची िारणे िाय ेहेत? 
 

 
श्री. रार्ेश टोप े(२३-०४-२०२१) : (१) हे खरे ेहे. 
(२) हे खरे ेहे. 
(३) उमेदवाराांचे अर्ाजबाबतची माहीती महाेय्ी िडील पो ज्लवर उपलब्ध ेहे. 
(४) िोवीड-१९ साथरोग िाळात राज्यात पुणज ल्िडाउन होते या िाळात वाहतिु व्यवस्थाही 
उपलब्ध नव्हती यास्तव पररक्षा घेणे शक्य नसल्यान े प्राप्पत गुण, गुणवत्ता व अनुभव या 
दनिषाच्या ेधारे थे् दनयुक्ती देण्याबाबत ववभाग सिारायामि होता.  
(५) व (६) प्रश्न उदभवत नाही. 
    पदभरती प्रकक्रया पुणज िरण्यासाठी ववभाग सवोतोपरी प्रययानशशल ेहे. मा.सवोच्च 
न्यायालयाचे शैक्षणणि व ेधथजि मागास प्रवगज ेरक्षणास ददलेली अांतररम स्थधगती ववचारात 
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घेऊन मांत्रीमांडळाने ेरोग्य ववभागातील ररक्त पदाांच्या ५० ्क्िे पदभरतीस मान्यता ददलेली 
ेहे व यायानुसार पदभरतीपुवज प्रकक्रया सुरु झालेली ेहे. 
  

___________ 
  

मलिापूर (जर् बुलिाणा) येथील उपजर्ल्हा रुग्णालयाांमध्ये िैद्यिीय अधधिारी  
याांची नेमणूि िरणेबाबत 

  

(३२)  १२५२५ (१०-०९-२०२०).   श्री.रार्ेश एिड े (मलिापूर) :   सन्माननीय सािजर्ननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) मलिापूर (जर् बुलढाणा) येथील उपजर्ल्हा रुग्णालयाांमध्ये वैद्यिीय अधधिारी रर्ेवर 
असून वैद्यिीय अधधिाऱयाांच्या सातही र्ागा भरलेल्या असून देखील सदर रुग्णालयाचा प्रभार 
िोणी घेत नसल्याची बाब ददनाांि ५ र्ून २०२० रोर्ी व याया समुारास दनदशजनास ेली ेहे, 
हे खरे ेहे िाय, 
(२) असल्यास, मलिापूर शहराांमध्ये िोरोनाच्या वाढयाया रुग्णाांना वेळीच उपचार देऊन िोरोना 
सांसांगज रोखण्यासाठी सवजसामान्य रुग्णाांना मुख्य वैद्यिीय अधधिारी अभावी अनेि समस्या 
दनमाजण होत ेहेत, हे ही खरे ेहे िाय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौिशी िेली ेहे िाय चौिशीत िाय दनषपन्न झाले, 
(४) असल्यास, यायानुसार उपजर्ल्हा रुग्णालय, मलिापूर येथ ेप्रभारी मखु्य वैद्यिीय अधधिारी 
याांची दनयुक्त िरण्याबाबत शासनाने िोणती िायजवाही िेली वा िरण्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय ेहेत? 
 

श्री. रार्ेश टोप े(२४-०५-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 
    उपजर्ल्हा रुग्णालय, मलिापूर येथील वैद्यिीय अधधक्षिाचे पद ररक्त असून, सदर 
पदाचा प्रभार िायजरत अन्य वैद्यिीय अधधिाऱयािड ेसोपववण्यात ेला होता.  तथावप, यायाांना 
ह्रदयाचा त्रास होत असल्यान ेत े दद. १२.६.२०२० पासनू वैद्यिीय िारणास्तव रर्ेवर होत.े  
यायामुळे वैद्यिीय अधधक्षि, उपजर्ल्हा रुग्णालय, मलिापूर, जर्. बुलढाणा या पदाचा 
अदतररक्त िायजभार अन्य वैद्यिीय अधधिाऱयािड ेसोपववण्यात ेला ेहे.   
(२) हे खरे नाही. 
    उपजर्ल्हा रुग्णालय, मलिापूर जर्. बुलढाणा येथ ेवैद्यिीय अधधक्षि हे एि पद मांर्ूर 
ेहे.  तसेच वैद्यिीय अधधिाऱयाांची ०७ मांर्ूर पदे असून सवज पदे भरलेली ेहेत.  तसेच, 
वैद्यिीय अधधक्षि पदाचा अदतररक्त िायजभार अन्य वैद्यिीय अधधिाऱयािड े सोपववण्यात 
ेला असल्यान,े िोरोना रुग्णाना व इतर सवजसामान्य रुग्णाना वळेीच उपचार शमळण्यामध्ये 
िोणतीही समस्या नाही. 
(३) व (४) सदरहू रुग्णालयात वैद्यिीय अधधक्षि पदावर रुग्णालयातील वररषठ वैद्यिीय 
अधधिारी याांची प्रभारी दनयुक्ती िेलेली ेहे.  
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

___________ 
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मुांबईतील गहृननमाजण प्रिल्पाांचे वििासिाम मर्ूराांअभािी प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(३३)  १२५७३ (१९-०९-२०२०).   श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) मुांबईतील सुमारे ५ हर्ार ८०० गहृदनमाजण प्रिल्पाची वविासिामे मर्ूर ा्ंचाईमळेु प्रलांबबत 
असल्याची बाब ददनाांि १२ र्ुन, २०२० रोर्ी वा याया समुारास दनदशजनास ेली, हे खरे ेहे 
िाय, 
(२) असल्यास, िरोनाच्या सांि्ामुळे उद्भवलेली मर्ूर ा्ंचाईची समस्या सोडवून प्रलांबबत 
असलेले बाांधिाम प्रिल्प तातडीने मागी लावण्यासाठी शासनान े िोणती िायजवाही िेली वा 
िरण्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय ेहेत? 
 

श्री. हसन मुश्रीफ (२९-०४-२०२१) : (१) हे अांशत: खरे ेहे, 
मुांबई व मुांबई उपनगरामध्ये मुांबई इमारत दरुुस्ती व पुनरजचना मांडळ मुांबई, महारेरा मुांबई, 
झोपडपट््ी पुनवजसन प्राधधिरण मुांबई व मुांबई गहृदनमाजण व के्षत्रवविास मांडळ, मुांबई या 
प्राधधिरणाांमाफतज त अांदार् े ५१६२ प्रिल्पाांची िाम े सुरु होती. िोववड-१९ या साथीमुळे घोवषत 
िरण्यात ेलेल्या ्ाळेबांदीमळेु बहुताांश मर्ूराांच्या स्थलाांतरामुळे समुारे ३०२७ प्रिल्पाांची िाम े
खोळांबबलेली होती. पावसाळयापवूीची अयायावश्यि िाम े सुरु िरण्याच्यादृष्ीन े शासनाने 
ददनाांि  ०२. ०५. २०२० रोर्ी मागजदशजि सूचना दनगजशमत िरुन पुनववजिास प्रिल्पाच्या 
िामाांना परवानगी ददली. यायामळेु उपलब्ध झालेल्या मर्ूराद्वारे िामास सुरुवात झाली. ेणण 
ऑगस््, २०२० पासून मोठया प्रमाणात स्थलाांतररत मर्ूर परतल्याने प्रिल्पाांच्या बाांधिामाांस 
गती ेली ेहे. 
(२) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 

     

औांध (जर्.पुणे) येथील उरो रुग्णालयात रुग्णाांची गैरसोय होत असल्याबाबत 
 

 (३४)  १२८५९ (१०-०९-२०२०).   श्रीमती माधुरी शमसाळ (पिजती), श्री.सुननल िाांबळे (पुणे 
िॅन्टोन् मेंट), श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला), श्री.चतेन तुपे (हडपसर) :   सन्माननीय 
सािजर्ननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) औांध (जर्.पुणे) येथील उरो रुग्णालयात क्षयरोगाच्या उपचारासाठी अनिे रुग्ण येतात मात्र 
रुग्णालय ेणण पररसरात असलेली अस्वच्छता, सफताई िमजचाऱयाांचा अभाव, गळिे पाईप, 
साचलेले पाणी याांसारख्या िारणाांमुळे रुग्ण बरे होण्याएवर्ी तेथील िमजचाऱयाांचेच ेरोग्य 
धोक्यात ेले असून हे रुग्णालयच क्षयग्रस्त झाले असल्याच े माहे एवप्रल २०२० मध्ये वा 
यायादरयायान दनदशजनास ेले, हे खरे ेहे िाय, 
(२) असल्यास, या प्रिरणी शासनाने चौिशी िेली ेहे िाय, यायात िाय ेढळून ेले 
(३) असल्यास, सदर रुग्णालयात क्षयरोग रुग्णाांना पुरेशा सोयी-सुववधा 
पुरववणेबाबत शासनान ेिोणती िायजवाही िेली वा िरण्यात येत ेहे,     
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(४) नसल्यास, ववलांबाची िरणे िाय ेहेत?      
 

श्री. रार्ेश टोप े(०६-०४-२०२१) : (१) हे अांशत: खरे ेहे.  
    माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये चौिशी दरयायान रुग्णालय ेणण पररसर येथ े गळिे पाईप 
होते, पाणी साचत होते व पररसर अस्वच्छ होता. 
    सद्य:जस्थतीत उरो रुग्णालय पररसरातील स्वच्छता दनयशमत िरण्यात येत ेहे.  पाईप 
गळती व किरिोळ दरुुस्ती सावजर्दनि बाांधिाम याांचेिडून िरुन घेण्यात ेली ेहे.  वगज-४ 
मधील उपलब्ध िमजचारी याांचेिडून िक्षातील दनयशमत स्वच्छता िरुन घेण्यात येत ेहे. 
सफताई िमजचाऱयाांची ररक्त पदे भरण्यासाठी िायजवाही सुरु ेहे. 
(२) या प्रिरणी चौिशी िरण्यात ेली असून चौिशीमध्ये पुढील बाबी ेढळून ेल्या. 
     सफताई िमजचारी पुरेस े उपलब्ध नसल्यान े ही समस्या उद्भवल्याचे ददसून येत.े  
 सावजर्दनि बाांधिाम ववभागान े ड्रनेेर् ची वेळेवर देखभाल व दरुुस्ती िेलेली ददसून ेली 
नाही.   
     प्रयोगशाळेच्या खोलीची पहाणी िरते वळेेस मुख्य प्रयोगशाळेची खोली बऱयापैिी सुसज्र् 
ेढळून ेली ेहे. यायाच्या शरे्ारी असलेल्या खोलीमध्ये मात्र प्रयोगयशाळेचे र्ुन ेव इतर 
सादहयाय ेढळून ेले असून ती सध्या वापरात नाही. 
     उरो रुग्णालय, पुणे येथील पररसराची पहाणी िेली असता, लगतच्या पररसरात िचरा, 
राडारोडा, औषधाांची ररिामी पाकि्े, चहाच े िप, पाण्याचे ग्लास इयायादी वस्तू ेढळून 
ेल्या.  दैनांददन सफताई होत नसल्याचे ेढळले.      
(३) व (४) रुग्णालयात दाखल होणाऱया रुग्णाांना ेवश्यि याया सवज तपासण्या िरुन यथायोग्य 
सवज औषधोपचार दनयशमत उपलब्ध िरुन देण्यात येत ेहेत.  तसेच ेांतररुग्णाांना दररोर् 
चहा, नाश्ता, दोन वेळ सिस ेहारासोबत प्रो्ीनयुक्त पावडर (परूि ेहार) मोफतत देण्यात 
येत ेहे. 
     सफताई िमजचाऱयाांची ररक्त पदे भरण्यासाठी िायजवाही सुरु ेहे.  सावजर्दनि बाांधिाम 
ववभागामाफतज त ड्रनेरे्ची दरुुस्ती िरण्यात ेली ेहे.  प्रयोगशाळेमध्ये उपलब्ध साधन 
सामुग्रीचा वापर िरुन रुग्ण सेवा देण्यात येत ेहे.  रुग्णालय पररसराची वेळोवळेी स्वच्छता 
िरणेबाबत दक्षता घेण्यात येत ेहे. 
  

___________ 
  

िासा (ता.डहाणू, जर्.पालघर) येथील उपजर्ल्हा रुग्णालय मधील ररक्तत पदे भरण्याबाबत 
 (३५)  १२८९३ (१०-०९-२०२०).   श्री.श्रीननिास िनगा (पालघर) : सन्माननीय सािजर्ननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) िासा (ता.डहाणू, जर्.पालघर) येथील उपजर्ल्हा रुग्णालय मधील वैद्यिीय अधधक्षि याांच े
पद गेल्या ५ वषाजपासून ररक्त ेहे, हे खरे ेहे िाय, 
(२) असल्यास, सदर उपजर्ल्हा रुग्णालयात मेडडिल ऑकफतसर, सर्जन व भूलतज्ज्ञाांची पदेही 
अनेि वषाजपासनू भरण्यात ेलेली नाहीत, हे ही खरे ेहे िाय, 
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(३) असल्यास, सदर पदे ररक्त ठेवण्याची सवजसाधारण िारणे िाय ेहेत व ती तायािाळ 
भरण्याच्या अनुषांगान ेिोणती िायजवाही िेली वा िरण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय ेहेत? 
 

श्री. रार्ेश टोप े(२६-०३-२०२१) : (१) हे खरे ेहे 
     तथावप, उपजर्ल्हा रुग्णालय, िासा (ता. डहाणू, जर्. पालघर) येथील वैद्यिीय अधधक्षि 
पदाचा अदतररक्त िायजभार अन्य वैद्यिीय अधधिाऱयािड ेसोपववलेला ेहे.  
(२) हे अशत: खरे ेहे 
     उपजर्ल्हा रुग्णालय, िासा, ता. डहाणू, जर्. पालघर या रुग्णालयात एिूण ०७ वैद्यिीय 
अधधिाऱयाांची पदे मांर्ूर ेहेत. यायापैिी ०५ पदे भरलेली असून, तेथे भूलतज्ञ, स्त्रीरोगतज्ञ व 
बालरोगतज्ञ वैद्यिीय अधधिारी िायजरत ेहेत.  सर्जन व शभषि ही पदे ररक्त ेहेत.  
(३) महाराषर वैद्यिीय व ेरोग्य सेवा, ग्-अ मधील जर्ल्हा शल्यधचकियासि सांवगाजतील 
ररक्त पदावर पदोन्नतीने दनयुक्याया देण्यात ेल्या ेहेत. तसेच, सरळसेवेच्या िो्यातील 
ररक्त पदे भरण्याची िायजवाही सुरु ेहे.  
    तथावप, महसुली ववभाग वा्प दनयमावलीनुसार नागपूर, अमरावती व औरांगाबाद या 
महसुली ववभागातील मांर्ूर पदाांच्या ८०% पदे प्रथम भरणे ेवश्यि असल्याने व या तीन 
महसुली ववभागात ८०% पेक्षा अधधि पदे ररक्त असल्यान,े पदोन्नतीन े सदर महसुली 
ववभागात दनयुक्याया देण्यात ेल्या ेहेत.  यायामुळे उवजररत महसुली ववभागात पदे 
वा्पासाठी उपलब्ध झालेली नाहीत. 
     तसेच, महाराषर वैद्यिीय व ेरोग्य सेवा, ग्-अ मधील वदै्यिीय अधधिाऱयाांची ररक्त 
पदे भरण्याची िायजवाही सुरु ेहे.  तसेच, जर्ल्हाधधिारी याांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत िेलेल्या 
सशमतीमाफतज त िां त्रा्ी तयावावर मानधनावर वैद्यिीय अधधिारी किां वा उपसांचालि 
िायाजलयािडून बांधपत्रीत वैद्यिीय अधधिारी याांची दनयुक्ती िरण्याची िायजवाही िरण्यात येत 
ेहे.  
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

िोरोना बाधधत रुग्णाांची खासगी रुग्णालयािडून होणारी आधथजि फसिणूि 
  

(३६)  १३१३३ (१४-०९-२०२०).   श्री.शमहीर िोटेचा (मुलुांड) :   सन्माननीय सािजर्ननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) लुांबीणीबाग येथील रुग्णास िे र्े सोमय्या रुग्णालयात ददनाांि ७ में २०२० रोर्ी वा 
यायासुमारास दाखल िेले असता रुग्णालयातून १  लाख ३६ हर्ार रुपयाांच ेबबल ददले, हे  खरे 
ेहे िाय, 
(२) असल्यास, महायामा ज्योदतराव फुतले र्नेरोग्य योर्नेतनू िेशरी िाडज धारिाांना मोफतत 
ेरोग्य सुववधा िा ददली र्ात नाही, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौिशी िेली ेहे िाय, तदनसुार महायामा ज्योदतराव फुतले 
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र्नेरोग्य योर्नेतांगजत रुग्णाांिडून बील ेिारणा-या खासगी रुग्णालयावर िोणती िारवाई 
िेली वा िरण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय ेहेत? 
 

श्री. रार्ेश टोप े(२६-०३-२०२१) : (१) हे खरे ेहे. 
(२) महायामा ज्योदतराव फुतले र्न ेरोग्य योर्नेंतगजत  िेशरी िाडज धारि िु्ुांबाांना (रू. १ 
लक्षापयांत वावषजि उयापन्न असलेली) अांगीिृत रुग्णालयामध्ये  रू. १.५० लक्षापयांत मोफतत 
उपचार अनुजे्ञय ेहेत.  
      तथावप िोरोनाबाधधत रुग्णाच्या शरररातील ऑजक्सर्न पातळी (SPO २) ९४% पेक्षा 
िमी असल्यास सदर योर्नेचा लाभ ददला र्ाऊ शितो. लुांबबणीबागच्या दोन रुग्णाांची 
शरररातील ऑजक्सर्न पातळी (SPO २) ९४% पेक्षा र्ास्त असल्याने सदर योर्नेंतगजत लाभ 
देता ेला नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

मुांबईमधील मुलुांड (पजश्चम) येथील आहदती हॉस्पीटलमध्ये रुग्णाांच्या उपचारासाठी होणा-या 
खचाजत फसिणूि होत असल्याबाबत 

 

 (३७)  १३४४२ (१४-०९-२०२०).   श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजर्िडा) :   सन्माननीय 
सािजर्ननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) मुांबईमधील मुलुांड (पजश्चम) येथील ेददती ह्स्पी्ल (िालीदास नाट्यमांददर समोर) मध्ये 
िरोना ववषाणूच्या सांसगाजमूळे र्ादहर िरण्यात ेलेल्या ्ाळेबांदीच्या िाळात श्रीमती सयायवती 
यादव या वधृ्द मदहलेस ददनाांि १६ मे, २०२० रोर्ी वा यायासमुारास उपचारासाठी दाखल 
िरण्यात ेले होते, हे खरे ेहे िाय, 
(२) असल्यास, सदर ह्स्पी्लमध्ये उक्त वधृ्द मदहलेवरती ेठ तासाच्या उपचारासाठी येणारा 
खचज र्वळपास ८० हर्ार रुपये इतिा दाखवण्यात ेला असून इतर पाच रुग्णाांची देणखल 
फतसवणूि झाली असल्याचे देणखल दनदशजनास ेले, हे ही खरे ेहे िाय, 
(३) असल्यास, सदर वधृ्द मदहलेचा नातू श्री. तेर्स वविास यादव याांनी मा.  मांत्री, 
सावजर्दनि ेरोग्य व  प्रधान सधचव, सावजर्दनि ेरोग्य ववभाग याांना सदर घ्नेसांदभाजत 
लेखी तक्रार िेली ेहे, हे ही खरे ेहे िाय, 
(४) असल्यास, याप्रिरणाची शासनान ेचौिशी िेली ेहे िाय, यायाअनुषांगान ेमुलुांड (पजश्चम) 
येथील ेददती ह्जस्प्लवर िोणती िारवाई िेली वा िरण्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय ेहेत? 
श्री. रार्ेश टोप े(१६-०४-२०२१) : (१)  होय हे खरे ेहे. 
(२) हे खरे नाही 
   श्रीमती सयायावती यादव या मदहला दद.१७.०५.२०२० रोर्ी रात्री १२ वार्ता ेददती 
रुग्णालयाच्या अदतदक्षता ववभागामध्ये दाखल झाल्या व सांध्यािाळी ५.३० वार्ता वैद्यिीय 
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सल्याववरुध्द घरी गेल्या याया रुग्णालयामध्ये १७ तास होयाया. यायाच्या एिूण उपचारासाठी 
३६,०००/- एवढे बबल ेिारले ेहे.  
(३)  हे खरे नाही  
(४)  प्रश्न उद्भवत नाही  
(५)  प्रश्न उद्भवत नाही 

___________ 

  
िोरोनाग्रस्ताांच्या चाचणी ि उपाययोर्नेबाबत शासनाने धोरण शशधथल िेल्याबाबत. 

 

 (३८)  १३५६३ (१०-०९-२०२०).   श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :   सन्माननीय सािजर्ननि आरोग् य 
ि िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) राज्यात प्रथम िरोना बाधीत रुग्णाांच्या छातीचा रेडडओग्राफत ेणण सलग दोन िरोना 
अबाधधत (दनगे्ीव्ह) चाचण्या अशा प्रिारचे दनयम पाळण्यात येत होत े तसेच प्णझ्ीव्ह 
चाचणी ेलेल्या रुग्णाांच्या दनि् सांपिाजतील व्यक्तीांना ववलगीिरण िरुन तायािाळ चाचण्या 
िरण्यात येत होयाया परांतु सध्या िोरोनाच्या चाचण्याबाबत शासनाने धोरण शशधथल िेल्याच े
ददनाांि १२ म,े २०२० रोर्ी वा यायासुमारास दनदशजनास ेले, हे खरे ेहे िाय, 
(२) असल्यास, रुग्णाांच्या सांपिाजतील व्यक्तीांच्या चाचण्या घेण्याबाबत शासनाने धोरण शशधथल 
िरण्याची सवजसाधारण िारणे िाय ेहेत, 
(३) असल्यास, िोरोनाच्या चाचण्याबाबत शासनाने धोरण शशधथल िेल्यामुळे िोरोना ेर्ार 
े्ोक्यात न येता यायाचा प्रसार वाढण्याची शक्यता ेहे, हे ही खरे ेहे िाय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाची भूशमिा िाय ेहे? 
 

श्री. रार्ेश टोप े(०९-०४-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 
महाराषरासह सवज राज्यभरात िोरोना दनदानासाठी प्रयोगशाळा चाचणी िरण्यासांबांधीचे धोरण 
ेय.सी.एम.ेर. या राषरीय सांस्थेच्या मागजदशजि सूचनानुसार राबववण्यात येते.  
ेय.सी.एम.ेर. च्या ददनाांि ४ सप्प े्ंबर, २०२० च्या सूचनानसुार िां ्ेनमें् ेणण बबगर 
िां ्ेनमें् भागात पुढील व्यक्तीांच्या तपासण्या िरण्यात येतात- 
• फ्लल्यू सारखी लक्षणे असणाऱया सवज व्यक्ती 
• लक्षणे नसणाऱया परांतू बाधधत व्यक्तीच्या सांपिाजत ेलेल्या अदतर्ोखमेच्या सांपिज  
व्यक्तीची ते सांपिज  ेल्यापासून ५ ते १० ददवसा दरयायान तपासणी िेली र्ात.े 
• िां ्ेनमें् झोन मधील लक्षण ेववरदहतपण अदतर्ोखमेच्या व्यक्ती 
• मागील १४ ददवसाांत ेांतरराषरीय प्रवास िेलेल्या लक्ष् ााणे असलेल्या व्यक्ती 
• बाधधत रुग्णाांच्या सांपिाजत असलेले ेणण लक्षण ेअसलेल्या सवज व्यक्ती 
• लक्षणे असलेले ेरोग्य िमजचारी व इतर िमजचारी 
(२) रुग्णाांच्या सांपिाजतील व्यक्तीच्या चाचण्या घेण्याबाबत धोरण शशधथलिरण्यात ेले नाही.  
ेय.सी.एम.ेर. च्या मागजदशजि सूचनाांनुसार चाचण्या िरण्यात येत ेहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
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(४) प्रयोगशाळा चाचण्या ेणण इतर ताांबत्रि बाबीबाबत ेय. सी.एम.ेर. या राषरीय 
स्तरावरील सांस्थेने वेळोवेळी ज्या मागजदशजि सूचना ददल्या ेहेत यायाांच्या अवलांब राज्यात 
िरण्यात येतो. 

___________ 
 

उर्नी धरणात होत असलेल्या पाण्याच्या प्रदषूणाबाबत 
 

 (३९)  १३८०१ (१६-०९-२०२०).   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय र्लसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) पुणे, सोलापुर, उस्मानाबाद व अहमदनगर या जर्ल््याांना पाणीपुरवठा िरणाऱया उर्नी 
धरणातील पाणी धोिादायि असनू त ेप्पयायल्याने िॅन्सर होण्याचा धोिा असल्याच ेसोलापूर 
ववद्यापीठान ेिेलेल्या सांशोधनातून दनदशजनास ेले ेहे, हे खरे ेहे िाय, 
(२)  असल्यास, या पाण्यात शीसे, गांधि याांसारख े रासायदनि पदाथज शमसळत असल्यामळेु 
जस्त्रयाांमध्ये छातीच्या िॅन्सरचे प्रमाण वाढत असल्याचे मत देखील तज्ञाांनी व्यक्त िेले ेहे, 
हे खरे ेहे िाय 
(३) असल्यास, या धरणातून सुमारे ४४० गावाांना पाणीपुरवठा िेला र्ात असून या गावाांमध्ये 
पाणी शुद्धीिरण यांत्रणा देखील नसल्यान ेसदर धरणातील पाणी शुध्दीिरणाबाबत शासनान े
िोणती िायजवाही िेली वा िरण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय ेहेत ? 
 

श्री. र्यांत पाटील (८-०६-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 
उर्नी धरणातील पाणी र्सेच्या तसे वपण्यास अयोग्य असल्याचे पुण्यश्लोि अदहल्यादेवी 
होळिर ववद्यापीठ सोलापूर याांच्या सांशोधनात ेढळून ेले ेहे. मात्र पाणी प्पयाल्यान े
िॅन्सर होण्याचा दावा िेला नसून फतक्त शक्यता वतजववली ेहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) उर्लनी र्लाशयावर सोलापरू महानगर पाशलिा, ७ नगर पाशलिा व ७४ ग्रामपांचायत 
पाणी पुरवठा योर्नेतून पाणीपुरवठा होतो. यासाठी उर्नी र्लाशयातून होणारा पाणीपुरवठा 
र्लशुध्दीिरण िरुन गावाांना पुरवण्यात येतो. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

राज्यातील अांगणिाडी सेवििा ि आशा ििज र याांच ेमानधन िािविणे ि त्याांच्यासाठी आरोग्य 
विमा पॅिेर् तयार िरणेबाबत 

 (४०)  १३८०३ (१४-०९-२०२०).   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय महहला ि बालवििास 
मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) राज्यातील अांगणवाडी िमजचारी व ेशा विज र याांना िोव्हीड १९ या ेर्ाराचा सांसगज वाढू 
नये याहणून िरण्यात येणा-या सवेक्षणाच्या िामासाठी शासनान े ववशेष प्रोयासाहन पर भत्ता 
याहणून रुपये १००० माशसि एवढे िमी मानधन र्ाहीर िेले असून  यायाांना िोणताही ेरोग्य 
ववमा ददला नाही, हे खरे ेहे िाय, 
(२) असल्यास, राज्यातील अांगणवाडी सेवविा व ेशा विज र याांचे मानधन वाढववणे व 
यायाांच्यासाठी ेरोग्य ववमा पॅिेर् तयार िरण्याची मागणी लोिप्रदतदनधीनी ददनाांि १२ एवप्रल 
२०२० रोर्ी वा यायासमुारास िेली ेहे, हे ही खरे ेहे िाय, 
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(३) असल्यास, अांगणवाडी सेवविा व ेशा विज र याांच ेमानधन वाढववणे व यायाांना ेरोग्य 
ववमा पॅिेर् देण्याबाबत शासनान ेिोणती िायजवाही िेली वा िरण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय ेहेत? 
 

अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) (२४-०३-२०२१) :(१), (२) व (३) ग्राम वविास ववभागाच्या 
दद.३१ माचज, २०२० च्या पररपत्रािान्वये अांगणवाडी सेवविा, शमनी अांगणवाडी सेवविा व 
मदतनीस याांना िोजव्हड िाळात र्ोखीम पयािरुन िाम ेिरीत असल्यान े यायाांना शमळणाऱया 
दनयशमत वेतन/मानधन व्यदतररक्त यायाांना रु.१०००/- इतिा प्रोयासाहनपर रक्िम देण्यास 
मान्यता देण्यात ेलेली ेहे. 
    तसेच ववत्त ववभाग शासन दनणजय क्र. सांिीणज २०२०/प्र.क्र.४/व्यय-९, ददनाांि २९ म,े २०२० 
अन्वये िोजव्हड-१९ सांबांधीत ितजव्य बर्ावताना िोजव्हडमुळे मयृाय ूहोणाऱया िमजचाऱयाांना ववमा 
िवच/सानुग्रह सहाय्य लागू िरण्याचा दनणजय घेण्यात ेला असनू सदर ववमा पॅिेर् अांदतम 
होऊन िायाजजन्वत होईपयांत अशा प्रिरणी अांगणवाडी िमजचाऱयाांच्या मयृायु झाल्यास रू. ५० लक्ष 
रिमेचे सानुग्रह देण्याची तदतूद िरण्यात ेले ेहे. 
    ेशा स्वयसेवविाांना देखील िोजव्हड-१९ च्या िामािार्ािररता रु.१००० इतिा मोबदला 
अदा िरण्यात येत असनू िें द्र शासनाच्या गरीब िल्याण पॅिेर् अांतगजत रु.५० लक्ष एवढा 
िोजव्हड-१९ ववमा उपलब्ध िरुन देण्यात ेला ेहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

उल्हासनगर (जर्.ठाणे) येथील साई टनलॅहटनम हॉजस्पटल मध्ये अिार्िी बबल 
 आिारण्याांत येत असल्याबाबत 

 

 (४१)  १४४६९ (१५-०९-२०२०).   श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर) : सन्माननीय सािजर्ननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
(१)उल्हानसागर (जर्.ठाणे) येथील साई प्पलॅद्नम हे रुग्णालय िोववड रुग्णालय असून या 
दठिाणी उपचारा पूवी अनामत रिम भरणे ेणण उपचारासाठी मोठ्या प्रमाणावर बबल 
ेिारणी िरुन  सवज सामान्य रुग्णाांची फतसवणूि होत असनू या प्रिरणी   ेयुक्त 
याांच्यािड ेतक्रार सुद्धा िरण्याांत ेली असल्याचे दनदशजनानां ेले 

ेहे, हे खरे ेहे िाय, 
(२) असल्यास, या रुग्णालयामध्ये महायामा ज्योदतराव फुतले योर्ना लागू िरावी अशी मागणी 
लोिप्रदतनधी याांनी शासनािड ेिेली ेहे, हे ही खरे ेहे ेहे िाय, 
(३) असल्यास, सदर रुग्णालयामधील येणाऱया बबलाांचे ऑडड् िरावे अशी मागणी ही 
िरण्याांत ेली ेहे, हे ही खरे ेहे िाय, 
(४) असल्यास, सवज दठिाणी महायामा ज्योदतराव फुतले योर्ना गररांबाांसाठी लागू िरण्यात 
ेलेली असून सदर योर्ना उल्हासनगर मध्ये अद्यापही लागू िरण्याांत ेलेली नाही, हे ही 
खरे ेहे िाय, 
(५) असल्यास, महानगरपाशलिेच ेधचन्ह वापरून नागररिाांची मोठ्या प्राणावर लू् िरीत असून 
महानगरपाशलिा िोणतीच िायजवाही िरीत नसल्यान ेलोिप्रदतनधी मध्ये नारार्ीच ेवातावरण 
दनमाजण झाले ेहे, हे खरे ेहे िाय, 
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(६) असल्यास, र्ास्त बबल ेिारण्याांत ेलेल्या रुग्णालयावर िारवाई िरण्यासह महायामा 
ज्योदतराव फुतले योर्ना उल्हासनगर मध्ये लागू िरण्यासाठी शासनाने िोणती िायवाजही िेली 
वा िरण्यात येणार ेहे, 
(७) नसल्यास, ववलांबाची िरणे िाय ेहेत ? 
  
श्री. रार्ेश टोप े(२१-०६-२०२१) : (१) हे खरे ेहे. 
  साई प्पलॅद्नम हे खार्गी रुग्णालय असनू या अनुषांगान ेतिार प्राप्पत झालेली ेहे.  
(२) हे खरे ेहे. 
(३) उल्हासनगर महानगरपाशलिेच्या लेखा ववभागामाफतज त लेखा पररक्षण िरण्यात येत ेहे.  
(४) महायामा ज्योदतराव फुतले र्न ेरोग्य योर्नेंतगजत उल्हासनगरमध्ये एिूण चार रुग्णालये 
अांगीिृत ेहेत. 
(५) हे खरे नाही.  
  तथावप सयायसाई प्पलॅद्नम रुग्णालयाववरुध्द एिूण ४ तक्रारी प्राप्पत झालेल्या असून यायापैिी 
२ तक्रारी पुढील िायजवाहीसाठी जर्ल्हाधधिारी याांच्यािड ेपाठववण्यात ेल्या ेहेत व उवजरीत 
२ तक्रारीांची योर्नेंतगजत नोंदणी िरण्यात ेली ेहे.  
(६) र्ास्त बबल ेिारण्यात येणाऱया रुग्णालयाांवर उल्हासनगर महानगरपाशलिेिडून िायजवाही 
प्रस्ताववत ेहे. 
योर्नेंतगजत उल्हासनगरमध्ये एिूण ४ रुग्णालये अांगीिृत िरण्यात ेली ेहे.  
(७) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
 
 

आरोग्य िमजचारी याांचे सिज सांिगाजतील िेतन प्रलांबबत असल्याबाबत. 
 
 

 (४२)  १४५४५ (१५-०९-२०२०).   श्री.सुरेश (रार्मूामा) भोळे (र्ळगाि शहर) :   सन्माननीय 
सािजर्ननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) ेरोग्य िमजचारी याांचे सवज  सांवगाजतील  लेखाशशषजच ेवेतन माहे मे २०२० पासून 
ते ऑगस्् २०२० पयांत प्रलांबबत असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०२० मध्ये वा यायादरयायान 
दनदशजनास ेले, हे खरे ेहे िाय, 
(२) असल्यास, सवज लेखाशशषज अांतगजत प्राप्पत होणारा दनधी ववभागीय स्तरावरून व राज्य 
स्तरावरून ववदहत मुदतीत प्राप्पत झालेला ेहे िाय,  
(३) तसचे, उशशरान ेवेतन झाल्याने िमजचारी याांना यायावरील व्यार् मांर्ूर िरण्यात येणार ेहे 
िाय, 
(४) असल्यास, ेरोग्य िमजचा-याांच्या वेतनासाठी दनधीची मागणीसाठी शासनान े िोणती 
िायजवाही िेली वा िरण्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय ेहेत? 
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श्री. रार्ेश टोप े(२३-०४-२०२१) : (१) होय, हे खरे ेहे. 
(२) नाही. 
सन २०२०-२१ साठी सवज लेखाशशषाजतगजत मांर्ूर तरतुदीच्या प्रयायेिी ५ ते १० ्क्िे तरतुद माहे 
मे ते ऑगस््मध्ये ववत्त ववभागािडून ववतरीत िरण्यात ेली. िाही लेखाशशषाजतगजत माहे 
ऑगस्् अखेर पुरेशी तरतुद उपलब्ध होऊ न शिल्यामळेु िाही लेखाशशषाजतगजत ेरोग्य 
िमजचाऱयाांचे माहे ऑगस््च ेवेतन अदा िरताना ववलांब झालेला ेहे. 
(३) नाही. 
(४) तद्नांतर वेतनासाठी दनयशमत दनधी उपलब्ध झाल्याने ेरोग्य िमजचाऱयाांचे वेतन अदा 
िरण्यात ेले ेहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 
 

पुणे जर्ल्ह्यात मुख्यमांत्री ग्रामसडि योर्नेंतगजत िेलेल्या रस्त्याची िामे 
ननिृष्ट्ट दर्ाजची झाल्याबाबत 

 

 (४३)  १५८९१ (२१-११-२०२०).   श्री.हदलीप मोहहत-ेपाटील (खेड आळांदी), श्री.अशोि पिार 
(शशरुर), श्री.सुननल हटांगरे (िडगाि शेरी) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीांचा 
खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) पुणे जर्ल््यात सन २०१७-१८, २०१८-१९ व २०१९-२० या तीन ेधथजि वषाजत मोठ्या 
प्रमाणात मुख्यमांत्री ग्रामसडि योर्नेंतगजत नवीन रस्ता सुधारण्याची िाम ेझाली असून सदरहू 
सवज िामे दनिृष् दर्ाजची झाली असल्याने स्थादनि लोिप्रदतदनधीांनी ववभागाच े मुख्य 
अशभयांता, पुणे याांना या तीन वषाजत झालेल्या सवज िामाांची फेतर तपासणी राज्य दक्षता व 
दनयांत्रण पथिािडून िरावी अशी मागणी माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा याया दरयायान पत्राद्वारे 
िेली ेहे, हे खरे ेहे िाय, 
(२) असल्यास, सदर मागणीनुसार सवज रस्यायाांच्या िामाांची फेतर तपासणी राज्य दक्षता व 
दनयांत्रण पथिािडून िरण्यात ेली ेहे िाय, तसेच तपासणीच ेदनषिषज िाय ेहेत, 
(३) असल्यास, यायानुसार दनिृष् दर्ाजच ेिाम िरणाऱया अधधिाऱयाांसह सांबांधधताांवर शासनान े
िोणती िारवाई िेली वा िरण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय ेहेत? 
 
श्री. हसन मुश्रीफ (२१-०५-२०२१) : (१)  हे खरे नाही. 
पुणे जर्ल््यात मुख्यमांत्री ग्रामसडि योर्नेंतगजत सन २०१७-१९ ते सन २०१९-२० या ३ 
वषाजच्या िालावधीत एिुण ३७६ िामे मांर्ूर ेहेत. यायापिैी ८९ िामे पुणज असून २१६ िाम े
प्रगतीपथावर व ७१ िाम ेदनववदा स्तरावर ेहेत. 
पुणे जर्ल््यात मुख्यमांत्री ग्रामसडि योर्नेंतगजत पुणज झालेल्या व प्रगतीपथावर असलेल्या सदर 
िामाांची योर्नेच्या दनिषानुसार गुणवत्ता व दर्ाज तपासणी राज्य गुणवत्ता दनररक्षि व वररषठ 
राज्य गुणवत्ता दनररक्षि याांच्यामाफतज त ववववध स्तरावर िरण्यात ेली असून िामाचा दर्ाज व 
गुणवत्ता समाधानिारि असल्याच ेयायाांच्यािडून अहवाल प्राप्पत झाले ेहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
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भडगाि (ता.जर्. बुलडाणा) येथील पाझर तलाि फुटून झालेल्या निुसानीची भरपाई 

शेतिऱ्याांना शमळणेबाबत 
 (४४)  १६४८७ (२१-११-२०२०).   श्रीमती श्िेता महाले (धचखली) :   सन्माननीय मदृ ि 
र्लसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) माहे ऑगस््, २०२० मध्ये झालेल्या अदतवषृ्ीमध्ये भडगाव (ता.जर्. बुलढाणा) येथील 
पाझर तलाव क्र.१ फुत्ून २५ ते ३० शेतातील उभी वपिे वाहून तसचे र्मीन खरडून गेल्यामुळे 
शेतिऱयाांच ेनुिसान झाल्याने शेतिऱयाांना भरपाई शमळण्याबाबत श्री. साहेबराव महाद ूसाखरे व 
इतर शेतिऱयाांनी ववभागीय उपववभागीय अधधिारी, र्लसांधारण जर्. प. उपववभाग, बुलढाणा 
याांचेिड ेमागणी िेली ेहे, हे खरे ेहे िाय, 
(२) तसेच साांडवा फुत्ण्याची शक्यता असल्याची बाब िाही शेतिऱयाांनी दनवेदन 
देऊन दनदशजनास ेणली असतानाही िोणतीही िायजवाही झाली नसल् यान े स्थादनि 
लोिप्रदतदनधीांनी तायािाळ िायजवाही िरून साांडव्याचे खोलीिरण ेणण रुां दीिरण िरणेबाबत 
िायजिारी अशभयांता, लघु र्लसांधारण ववभाग, बुलढाणा याांचेिड े ददनाांि २८ सप्प े्ंबर, २०२० 
रोर्ी वा यायासमुारास लेखी दनवेदन ददले ेहे,हे ही खरे ेहे िाय, 
(३) असल्यास, यायानुसार नुिसानग्रस्त शेतिऱयाांना नुिसान भरपाई शमळण्याबाबत तसेच 
साांडव्याच े खोलीिरण ेणण रुां दीिरण िरणेबाबत शासनाने िोणती िायजवाही िेली वा 
िरण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय ेहेत ? 
 

श्री. शांिरराि गडाख (२८-०६-२०२१) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) मौर्े भडगाव येथील पाझर तलाव/ साांडवा माहे ऑगस््, २०२० मध्ये झालेल्या 
अदतवषृ्ीमध्ये फुत्लेला नाही व यायामुळे िुठल्याही शेति-याचे निुसान झालेले नाही. सदर 
पाझर तलाव सुजस्थतीत ेहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 
 

िोरपना (जर्.चांद्रपूर) तालुक्तयातील बबबी ग्रामपांचायतीचे पदाधधिारी ि 
सधचिाांने िेलेला गैरव्यिहार 

  

(४५)  १८४४४ (२१-११-२०२०).   श्री.बांटी भाांगडडया (धचमूर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१)  िोरपना (जर्.चांद्रपूर) तालुक्यातील बबबी ग्रामपांचायतीचे पदाधधिारी व सधचवाांन ेबबबी त े
पा्ोदा, शनीशशांगणापूर, शशडी, दहवरेबार्ार राऊां ड रीपचे बनाव् देयि सादर िरून स्मा ज् 
ववलेर् दनधीची बनाव् देयिे दाखवून शासनाची व जर्ल्हा पररषदेची फतसवणूि िेली अशी 
लेखी तक्रार नागररिाांनी ददनाांि २५ ऑगस््, २०२० रोर्ी वा यायासुमारास मुख्य िायजपालन 
अधधिारी, जर्ल्हा पररषद, चांद्रपूर याांचेिड ेिेली ेहे, हे खरे ेहे िाय, 
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(२) असल्यास, या सवज प्रिरणाची चौिशी िरून अहवाल सादर िरावा अशी सुचना ददनाांि 
२५ ऑगस््, २०२० रोर्ी वा यायासुमारास शसईओ, जर्ल्हा पररषद, चांद्रपूर याांनी ग्वविास 
अधधिारी व पांचायत सशमती, िोरपना याांना दनगजमीत िेली ेहे, हे खरे ेहे िाय, 
(३) असल्यास, ग्वविास अधधिारी, पांचायत सशमती, िोरपना याांचेिडून अहवाल अप्राप्पत 
असल्यामळेु ददनाांि १२ ऑक््ोबर, २०२० रोर्ी चौिशी िरून तायािाळ अहवाल पाठवावा अस े
दनदेश उप मुख्य िायजिारी अधधिारी (पांचायत) जर्ल्हा पररषद, चांद्रपूर याांनी दनगजमीत िेले 
ेहेत, हे ही खरे ेहे िाय, 
(४) असल्यास, या प्रिरणाची शासनाने चौिशी िेली ेहे िाय,चौिशीत िाय दनषपन्न झाले, 
यायानुसार सांबांधधत दोषी पदाधधिारी व अधधिारी याांच्यावर िारवाई िरण्याबाबत शासनान े
िोणती िायजवाही िेली वा िरण्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय ेहे ? 
 

श्री. हसन मुश्रीफ (०९-०६-२०२१) : (१) होय, हे खरे ेहे  . 
(२)  होय, हे खरे ेहे. 
(३) होय, सदर प्रिरणी चौिशी बाबत मा.उपमुख्य िायजिारी अधधिारी (पांचायत) जर्ल्हा 
पररषद, चांद्रपूर याांनी ददनाांि १२/१०/२०२० ला पत्र दनगजमीत िेले ेहे. 
(४) सदर प्रिरणी मुख्य िायजिारी अधधिारी, जर्ल्हा पररषद, चांद्रपूर याांच े माफतज त चौिशी 
िरण्यात ेली ेहे.  ग् वविास अधधिारी, पांचायत सशमती, िोरपना याांनी सादर िेलेल्या 
अहवालानुसार, श्री.मांगलदास गेडाम (सरपांच, ग्राम पांचायत बबबी), श्री. प्रताप ढुमणे, (सधचव, 
ग्राम पांचायत बबबी) व रार्िुमार िे छत्री (रा. गडचाांदरु) हे दोषी असुन दोषीांवर 
िायजवाहीची प्रक्रीया सुरु ेहे.  
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

मासेिाडी ि दगुुणिाडी (ता.गडहहांग्लर्,जर्.िोल्हापूर) येथ ेपाटबांधारे विभागामाफज त िायजिाही 
होऊनही बांधाऱ्याचे बाांधिाम अपूणज असल्याबाबत 

  

(४६)  २०२७३ (१२-१२-२०२०).   श्री.रार्ेश नरशसांगराि पाटील (चांदगड) :   सन्माननीय मदृ ि 
र्लसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) मासेवाडी व दगुुणवाडी (ता.गडदहांग्लर्, जर्.िोल्हापूर) येथ े पा्बांधारे ववभागान े बांधारा 
बाांधण्याच े दनयोर्न िेले असून सदर बांधारा झाल्यास शेतीसाठी राबवल्या र्ाणाऱया शसांचन 
योर्ना व नळ पाणी योर्नेचा लाभ मासेवाडी, दगुुणवाडी व बार्ूच्या पररसरातील गावाांना 
होणार ेहे, हे खरे ेहे िाय, 
(२) असल्यास, सदर बांधाऱयाबाबतीत सांपूणज िायजवाही होऊनही प्रिल्पाच े िाम स्थधगत 
ठेवण्यात ेले ेहे, हे ही खरे ेहे िाय, 
(३) असल्यास, याबाबत शाासनान ेचौिशी िेली ेहे िाय व यायानुसार सदर बांधारा तायािाळ 
बाांधण्याबाबत शासनाने िोणती िायजवाही िेली वा िरण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय ेहेत? 



वव.स. ५९ (35) 

श्री. शांिरराि गडाख (२८-०६-२०२१) : (१) व (२) होय, हे खरे ेहे. 
(३) सदर िामासाठी दनववदा िायजवाही पुणज िरुन ददनाांि २९/०६/२००० रोर्ी ठेिेदारास 
िायाजरांभ ेदेश देण्यात ेले होते. यायानुषांगान ेभूसांपादनासाठी सांयुक्त मोर्णी होऊन अांदतम 
दनवाडा र्ादहर िरण्यात ेला व यायाप्रमाण े ववभागािडून दनधीही वगज िरण्यात ेला. मात्र 
बाधधत शेति-याांचा भूसांपादनास ववरोध असल्याने शेति-याांनी भूसांपादन मोबदला 
जस्विारण्यास निार ददला. यायामळेु िाम सुरु िरता ेलेले नाही. यास्तव दनववदा शतज-१५ 
अांतगजत िामाची दनववदा रद्द िरण्यात ेली ेहे. 
     अद्यापही सदर िामास बाधधत शेति-याांचा तीव्र ववरोध िायम असल्यान े पाझर 
तलावाच ेिाम सुरु होणे शक्य होत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 

  
पालघर जर्ल्हयातील दिुेस ग्रामपांचायत हद्दीतील िाटेल पाडा येथ ेगभजिती आहदिासी 

महहलेची रस्त्यात प्रसुती झाल्यामळेु निर्ात बालिाचा मतृ्य ूझाल्याबाबत. 
  

(४७)  २०३२८ (०८-०१-२०२१).   श्री.विनोद ननिोले (डहाणू) : श्री. रार्ेश रघूनाथ पाटील 
(बोईसर), श्री. क्षक्षतीर् हहतेंद्र ठािूर (नालासोपारा), श्री. हहतेंद्र विष्ट्णू ठािूर (वसई)  
सन्माननीय सािजर्ननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीांचा खलुासा िरतील िाय 
:- 
  

(१) पालघर जर्ल्हयातील दवुेस ग्रामपांचायत हद्दीतील िा्ेल पाडा येथे एिा गभजवती 
ेददवासी मदहलेस रस्यायाअभावी वहातिूीची सोय होत नसल्याने चादरीच्या झोळीतून 
दवाखान्यात नेत असताना शेतीच्या बाांधावर झालेल्या प्रसुतीत बाळाचा मयृाय ूझाला असल्याची 
घ्ना ददनाांि ११ सप्प्ेबर, २०२० रोर्ी वा यायासुमारास घडल्याची दनदशजनास ेली ेहे, हे 
खरे ेहे िाय. 
(२) असल्यास, उक्त घ्ना घडल्यानांतरही २४ तासा पयांत जर्ल्हयाची ेरोग्य यांत्राणा वपडीत 
ेददवासी मदहलेच्या उपचाराथज पोहचू शिलेली नव्हती, हे ही खरे ेहे िाय. 
(३) असल्यास, उक्त प्रिरणी शासनाने चौिशी िेली ेहे िाय. 
(४) असल्यास, चौिशीत िाय ेढळून ेले यायानुसार ेरोग्य यांत्रणेतील दोषी व्यजक्त 
ववरुध्द िारवाई िरणेसह वपडीत ेददवासी मदहलेच्या औषधोपचारासाठी ेधथजि मदत 
िरण्याबाबत शासनान ेिोणती िायजवाही िेली वा िरण्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय ेहेत ? 
 
श्री. रार्ेश टोप े(०८-०४-२०२१) : (१)  हे अांशत: खरे ेहे. गभजपात झाला ेहे. 
(२)  हे खरे नाही. 
सदर मदहलेचा गभजपात रात्री १०.३० च्या सुमारास झाल्याच ेसमर्ताच दसु-या ददवशी सिाळी 
ग् प्रवतजि व ेशा िायजिती याांनी सदर मातचेी भे् घेतली. तसेच उपचारािरीता ग्राशमण 
रुग्णालय, मनोर येथे दाखल िरुन उपचार िेला. 
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(३) होय, 
    सदर घ्नेची सांपूणज चौिशी तालुिा ेरोग्य अधधिारी, पालघर याांच्या माफतज त िरण्यात 
ेली ेहे. 
(४)  सदर मदहलेचा दद.११.०९.२०२० रोर्ी रात्री १०.३० वा. गभजपात झाल्याचे दनषपन्न झाले 
ेहे. सदर घ्नेच्यावेळेस र्ोराचा पाऊस चाल ु असल्यािारणाने, र्ाण्या येण्यास रस्ता 
नसल्यान,े तसचे शेतातून रुग्णालयात र्ाणे शक्य झाले नाही. सदर मदहलेवर सवज उपचार 
ववनाववलांब व मोफतत िरण्यात ेले ेहेत. ेरोग्य यांत्रणेतील िोणीही व्यक्ती दोषी न 
ेढळल्याने िारवाई िरण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. सदर बाबीसाठी ेधथजि मदत देण्यासाठी 
तरतुद नाही. 
(५)  प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

राज्यात िोरोना सांसगज रोखण्यासाठी चाचण्याांच ेप्रमाण िािविण्याबाबत. 
 (४८)  २०३३३ (२०-०१-२०२१).   श्री.विनोद ननिोले (डहाणू) :   सन्माननीय सािजर्ननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) राज्यात िोरोना सांसगज रोखण्यासाठी िोरोना बाधधताच्या सांपिाजत येणा-या  किमान २० 
व्यक्तीांचा शोध घेण्याचा ेदेश शासनातफेत र्ाहीर िरण्यात ेले ेहेत मात्र वास्तवात या 
ेदेशाच ेपालन गाांभीयाजने होत नसल्याची बाब दनदशजनास ेली ेहे ,हे  खरे ेहे िाय, 
(२) असल्यास,  ेरोग्य ववभागाने घेतलेल्या ेढाव्यानसुार माहे सप्प े्ंबर, २०२० च्या पदहल्या 
ेठवड्यात  राज्यातील ३१ जर्ल््यात िोरोना बाधधताच्या सांपिाजतील १० व्यक्तीांना शोधण्यात 
ेल्याच ेददसून ेले तद्नांतर ददनाांि  २१ सप्प े्ंबर २०२० रोर्ी वा यायासुमारास पुन्हा पाहणी 
िेली तेव्हा गांभीर रुग्णाच्या (High Risk) सांपिाजतील  सरासरी अवघे ४.६ लोिाांचाच शोध 
घेतल्याच ेतर सौयाय लक्षण ेअसलेल्या ७.२ लोिाांचा शोध घेण्यात ेल्याच ेददसून ेले असून 
माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये (ेर्शमतीस) हे प्रमाण ेणखी िमी होऊन ४.२ ्क्िे इतिे 
झाल्याचे दनदशजनास ेले ेहे, हे ही खरे ेहे िाय, 
(३) असल्यास, मुांबईसह राज्यात रूग्ण बरे होण्याच ेप्रमाण वाढले असून रूग्ण सांख्याही िमी 
होत ेहे, मात्र बाधधताांच्या सांपिाजतील व्यक्तीांना शोधण्याबाबत गाांभीयज नसल्याच े ेरोग्य 
ववभागाच्या अधधिाऱयाांचे याहणणे ेहे, हे ही खरे ेहे िाय, 
(४) असल्यास, राज्यात ेतापयांत िोरोनाच े४३,०१५ बळी गेले असून मुांबईत १०,००८ रुग्णाांचा 
मयृायू झाला असून देशातील िोरोना मयृायूपैिी मुांबईत ८.५% मयृाय ूझाले असल्यामुळे िोरोना 
प्रदतबांधि दनयमाांच े योग्य पालन न झाल्यास मुांबईत िोरोना रुग्णाांचे प्रमाण वाढण्याची 
शक्यता असल्यान े िोरोनाचा प्रादभूाजव रोखण्यासाठी शासनान े र्ारी िेलेल्या दनयमाांचे 
िा्ेिोरपणे पालन मुांबईिराांनी िरावे असे ेवाहन   राज्य ्ास्ि फतोसजच ेअध्यक्ष ड्. सांर्य 
ओि याांनी िेले होत,े हे ही खरे ेहे िाय, 
(५) असल्यास, राज्यात िोरोना सांसगज रोखण्यासाठी चाचण्याांचे प्रमाण 
वाढववण्याबाबत शासनान ेिोणती िायजवाही िेली वा िरण्यात येत ेहे, 
(६) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय ेहेत? 
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श्री. रार्ेश टोप े(१६-०६-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 
िोरोना बाधधताांच्या सांपिाजतील व्यक्तीचा शोध प्रभावीपण े िेला र्ावा, यासाठी दनयशमत 
जर्ल्हा दनहाय पाठपुरावा िरण्यात येतो. 
(२) हे अांशत: खरे ेहे. 
ददनाांि ०७.०९.२०२० च्या अहवालानुसार राज्यातील प्रयायेि बाधधत रुग्णाांमागे शोधण्यात 
ेलेल्या अदतर्ोखमीच्या (High Risk) व्यक्तीच ेप्रमाण प्रदत रुग्ण ८ एवढे होते. तर िमी 
र्ोखमेच्या १२.७ व्यक्तीचा शोध प्रयायेि रुग्णामागे घेण्यात ेला होता. याचाच अथज 
िोरोनाच्या प्रयायेि बाधधत रुग्णामागे २०.७ व्यक्तीचा शोध घेण्यात येत होता. 
 दद.२१.०९.२०२० रोर्ीच्या दैनांददन अहवालानुसार राज्यामध्ये प्रयायेि बाधधत रुग्ण पाठीमागे 
१९.४ व्यक्तीचा शोध घेण्यात येत होत.े यापिैी ७.६ हे अदतर्ोखमेचे दनि् सहवाशसत होते. 
ऑक््ोबर मदहन्याच्या अखेरीस हे प्रमाण प्रदत रुग्ण १७.९ एवढे होते. यायापिैी ७ अदतर्ोखमेच े
दनि् सहवाशसत होते. 
(३) िोववड १९ पॅन्डशेमिचा मदहनावार ेढावा घेतला असता रुग्ण बरे होण्याच ेप्रमाण र्ून 
मदहन्यामधील ५७.५ पासून सध्या ९४ ्क्िे पेक्षा अधधि झाले ेहे. बाधधताांच्या सांपिाजतील 
व्यक्तीना शोधण्यासाठी पुरेशा गांभीरपणे प्रययान िरण्यात येत असून ज्या जर्ल््यामध्ये हे 
प्रमाण िमी ेहे. तेथ ेहे प्रमाण वाढववण्यासाठी ेवश्यि प्रययान िरण्यात येत ेहे. 
(४) हे अांशत: खरे ेहे. 
ददनाांि २३ फेतब्रुवारी २०२१ अखेर राज्यात ५१,८५७ मयृाय ुझाले असनू यायापैिी ११,४५४ मयृाय ुहे 
मुांबई मध्ये झालेले ेहेत. देशाांतील एिूण मयृायुच्या ७.३ ्क्िे मयृाय ु मुांबईत झाले ेहेत. 
िोरोना प्रदतबांध दनयमाच े प्रभावी अनुपालन िोरोना दनयांत्रणासाठी ेवश्यि असल्याचे मत 
अनेि तज्ञाांनी व्यक्त िेले ेहे. 
(५) राज्यात िोरोना सांसगज रोखण्यासाठी पुढील उपाय योर्ना िरण्यात येत ेहे. 
    • राज्यात साथरोग दनयांत्रण िायदा १८९७ लागू िरुन प्रशासिीय अधधिा-याांना साथ 
दनयांत्रणासाठी ेवश्यि अधधिार प्रदान 
    • िोरोना दनयांत्रणासाठी शासनास ताांबत्रि मदत िरण्यािररता स््े् ्ास्क्  फतोसची 
स्थापना या ्ास्ि फतोसजच्या मदतीन ेिोरोना ववषाणू साथ रोखण्यासाठी मागजदशजि सचूनाांची 
दनशमजती 
    • फ्लल्यू सद्रशु्य ेर्ाराच्या रुग्णाांचे तसेच सारी रुग्णाांचे दनयशमत सवेक्षण 
    • बाधधत रुग्णाांच्या दनि् सहवास इतराांचा प्रभावी शोध ेणण तपासणी 
    • िोरोना ेर्ार दनदानासाठी राज्यात पुरेशा प्रयोगशाळाांची स्थापना 
    • िोरोना ववषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी सुरुवातीच्या िाळात ल्ि डाऊनची उपाययोर्ना 
ेणण बाधधत के्षत्राांमध्ये िां ्ेनमें् झोनची स्थापना 
    • जर्ल्हा ेणण महानगरपाशलिा के्षत्राांमध्ये ेवश्यि प्रमाणात कफतवर जक्लदनिची 
स्थापना 
    • िोरोना रुग्णाांवर उपचार िरण्यासाठी बत्रस्तरीय रुग्णालयीन व्यवस्था 
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    • िोरोना रुग्णाांवर उपचार िरण्यासाठी बत्रस्तरीय रुग्णालयीन व्यवस्था 
    • ेवश्यि औषधे ेणण साधनसामुग्रीचा पुरेसा पुरवठा 
    • िोरोना दनयांत्रणासाठी राषरीय ेरोग्य अशभयान, ेपत्ती व्यवस्थापन ेणण अथज 
सांिल्पात पुरवणी मागण्या या माध्यमातून ेवश्यि दनधीची तरतदू 
    • ड्क््सज ेणण इतर ेरोग्य िमजचा-याांचे िोरोना प्रदतबांध, दनयांत्रण ेणण उपचार 
सांदभाजत प्रशशक्षण ेणण क्षमता सांवधजन 
    • सवज जर्ल्हा ेणण महानगरपाशलिा के्षत्रामध्ये पुरेसा ऑजक्सर्न पुरवठा ेणण 
ेवश्यि दतथ ेऑजक्सर्न ्ॅिची दनशमजती. 
    • सवजसामान्य र्नतेचे ेधथजि शोषण होऊ नये यासाठी महायामा फुतले र्ीवनदायी योर्ना 
राज्यातील सवज नागररिाांना लागू, तसेच खार्गी रुग्णालयातील उपचार खचाजवर वार्वी 
दनयांत्रण 
    • प्रयोगशाळा तपासणी फती शस्ीस्िॅन मास्ि ची किां मत इयायादी गोष्ीांच्या किमतीवर  
वार्वी दनयांत्रण 
    • माझ े िु्ुांब माझी र्बाबदारी या राज्यव्यापी सवेक्षण मोदहमेद्वारा राज्यातील सवज 
िु्ुांबाचे दोन फेत-याांमध्ये प्रभावी सवेक्षण 
    •  र्ोखमीच ेेर्ार असणा-या व्यक्तीांचे ेणण वररषठ नागररिाांचे ववशेष सवेक्षण 
    • रुग्णालय स्तरावर डथे ऑडड् िशम्ी स्थापन प्रयायेि मयृायचुे सववस्तर ववश्लेषण िरुन 
राज्याचा मयृाय ूदर िमी िरण्यासाठी ेवश्यि उपाययोर्ना 
    • रुग्ण उपचार िरणा-या ड्क््सज नसेस ेणण इतर ेरोग्य िमजचा-याांसाठी वैयजक्ति 
सांरक्षि साधने ेणण मास्ि याांचा पुरेसा पुरवठा 
    • सांस्थायामि Quarantine ची सुववधा 
    • रुग्ण उपचार िरणा-या तसेच िोववड दनयांत्रणात सहभागी होणा-या सवज ेरोग्य 
िमजचा-याांना प्रधानमांत्री गरीब िल्याण योर्नेअांतगजत ५० लाखाचे ववमा सांरक्षण 
    • िोरोना प्रदतबांध व दनयांत्रणासाठी सवज माध्यमातून र्नतेच ेप्रभावी ेरोग्य शशक्षण 
    • िोरोना सांदभाजत मादहती ेणण मागजदशजनासाठी जर्ल्हा महानगरपाशलिा ेणण राज्य 
स्तरावर हेल्पलाइनची सोय. 
(६) प्रश्नच उद्भवत नाही. 

___________ 

  
पुणे जर्ल्ह्यात खार्गी ि सरिारी रुग्णालयात महात्मा ज्योनतराि फुले योर्नेची 

अांमलबर्ािणी िरणेबाबत. 
  

(४९)  २०३५७ (१८-०१-२०२१).   श्री.लक्ष्मण र्गताप (धचांचिड) :   सन्माननीय सािजर्ननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) राज्यात िोरोनाचे रुग्ण वाढू लागल्यानांतर शासनाने िोरोनाचे उपचार िें द्राच्या महायामा 
ज्योदतराव फुतले र्नेरोग्य योर्नेच्या अांतगजत िरण्यास   मान्यता ददली ेहे, हे खरे ेहे 
िाय, 
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(२) असल्यास, पुणे जर्ल््यातील खार्गी व सरिारी अशा एिूण ७८ रुग्णालयात ही योर्ना 
राबववण्याची मान्यता ददली असनू सदर ७८ रुग्णालयापिैी फतक्त ७ रुग्णालयाांनी या योर्न े
अांतगजत रुग्णाांना लाभ ददला ेहे, हे ही खरे ेहे िाय, 
(३) असल्यास, पुणे व वपांपरी-धचांचवड महानगरपाशलिा के्षत्रातील वाढती िोरोना रुग्णाांची 
सांख्या पाहता फतक्त २० ्क्िे रुग्णाांना याचा लाभ शमळाला असल्याचे दनदशजनास येत,े हे ही 
खरे ेहे िाय. 
(४) असल्यास, महायामा ज्योदतराव फुतले र्नेरोग्य योर्ना लागू न िरणाऱया रुग्णालयाांवर 
शासनाने िोणती िारवाई िेली वा िरण्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास ववलांबाची िारणे िाय ेहेत? 
 

श्री. रार्ेश टोपे (२६-०३-२०२१) : (१) एिबत्रत महायामा ज्योदतराव फुतले र्न ेरोग्य योर्ना व 
ेयुषयमान भारत-प्रधानमांत्री र्न ेरोग्य योर्नेमध्ये िोरोना सांबांधधत २० पॅिेर्ेस मोफतत 
उपचारासाठी उपलब्ध ेहेत. 
 (२) हे खरे नाही. 
    पुणे जर्ल््यात खार्गी व सरिारी अशा एिूण ७८ रुग्णालयात ही येार्ना राबववण्यासाठी 
मान्यता देण्यात ेली असून या सवज रुग्णालयाांमध्ये योर्नेंतगजत लाभ ददला र्ातो. 
 (३) हे खरे नाही. 
     पुणे जर्ल््यात योर्नेंतगजत एिूण ७८ रुग्णालये अांगीिृत ेहेत. एवप्रल, २०२० ते 
र्ानेवारी, २०२१ या िालावधीमध्ये पुणे जर्ल््यातील अांगीिृत रुग्णालयामध्ये ६७८३१ िोरोना 
बाधधत रुग्णाांवर मोफतत उपचार झाले असून यायापैिी २१०३८ प्रिरणाांची मादहती सांगणि 
प्रणालीवर अद्ययावत िरण्यात ेली ेहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
 

मराठी धचत्रपटाांना शमळणारे अनुदान प्रकक्रया सुलभ िरणेबाबत. 
 

 (५०)  २०३६७ (०८-०१-२०२१).   श्री.लक्ष्मण र्गताप (धचांचिड) :   सन्माननीय साांस् िृनति 
िायज मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) मराठी धचत्रप्ाांच्या दनशमजतीला चालना देण्यासाठी राज्य सरिारने मराठी धचत्रप्ाांना 
अनुदान देण्याची योर्ना सुरु िेली होती, हे खरे ेहे िाय, 
(२) असल्यास, मागील २ वषाजपसनू सुमारे २२५ मराठी धचत्रप्ाांना अनुदान शमळाले नसल्याची  
मादहती माहे ऑक््ोबर, २०२० च्या शेव्च्या ेठवड्यात दनदशजनास ेली ेहे, हे ही खरे 
ेहे िाय, 
(३) असल्यास, अणखल भारतीय मराठी धचत्रप् मांडळाच्या वतीने लेखी पत्राद्वारे मा. 
साांस्िृदति िायज मांत्री याांच्यािड े प्रलांबबत असलेले मराठी धचत्रप्ाांच े अनुदान तातडीन े
शमळणेबाबत मागणी िेली ेहे, हे ही खरे ेहे िाय, 
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(४) असल्यास, मराठी धचत्रप्ाांना वेळेत अनुदान उपलब्ध होत नसल्याने चाांगले दर्ेदार मराठी 
धचत्रप् दनशमजतीमध्ये अडचण दनमाजण होत ेहे, हे ही खरे ेहे िाय, 
(५) असल्यास, मराठी धचत्रप्ाांना वेळेवर अनुदान शमळण्यासाठी परीक्षणाची प्रकक्रया र्लद 
िरून यायाांना शे्रणी देण्याबाबत व अनुदान देण्याची प्रकक्रया सुलभ िरणेबाबत तसेच मागील २ 
वषाजपासून समुारे २२५ मराठी धचत्रप्ाांचे थिीत अनुदान शमळणेबाबत शासनान े िोणती 
िायजवाही िेली वा िरण्यात येत ेहे, 
(६) नसल्यास ववलांबाची िारणे िाय ेहेत? 
  
श्री. अशमत विलासराि देशमुख (०७-०६-२०२१) : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. पररक्षणाांती पात्र ठरलेल्या धचत्रप्ाांना अांशत: अनुदान मांर्ूर िरण्यात ेले 
ेहे. तथावप, ववभागाच्या दद.१८.०१.२०२० चा शासन दनणजयान्वये पररक्षण सशमती रद्द 
िरण्यात ेलेली असून यायानांतर महामांडळािड ेअांदार् े२०० धचत्रप् पररक्षणासाठी प्राप्पत झाले 
ेहेत. सशमती गठीत होताच परीक्षण व अनुदान मांर्ूरीची िायजवाही िरण्यात येईल.   
(३) होय 
(४) मराठी धचत्रप्ाांना पररक्षणाअांती पात्र ठरल्यास व प्रदशजनाबाबतची िागदपत्र े सादर 
िेल्यानांतर दनधी उपलब्धतेनसुार अनुदान ववतरीत िरण्यात येत.े ही िायजपद्धती ववचारात 
घेता अनुदान अभावी धचत्रप् दनशमजतीमध्ये अडचण दनमाजण होते अशी वस्तुजस्थती नाही. 
(५) धचत्रप् पररक्षण सशमती गठीत िरण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन ेहे. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 

  
विधान भिन :        रार्ेन्द्र भागित 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा. 
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूवज सवज प्रकक्रया महाराषर ववधानमांडळ सधचवालयाच्या सांगणि यांत्रणेवर 
मुद्रण: शासिीय मध्यवती मुद्रणालय, मुांबई. 


