
महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०२० 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

शकु्रिार, ददनाांि २८ फेब्रिुारी, २०२० / फाल्गनु ९, १९४१ ( शिे ) 
  
(१) उप मखु् यमा्ं ी 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) जलसांपदा ि लाभक्षे्  वििास मा्ं ी 
(३) सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मा्ं ी 
(४) ग्रामवििास मा्ं ी 
(५) िदै्यिीय शशक्षण, साांस्िृनति िायव मा्ं ी 
(६) मदहला ि बालवििास मा्ं ी 
(७) मदृ ि जलसांधारण मा्ं ी 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ७६ 
------------------------------------- 

  
हडपसर (जज.पुणे) येथील बेबी िालिा फुटून झालेले नुिसान 

  

(१) *  १०९०   श्री.चेतन तपेु (हडपसर) :   सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हडपसर (जि.पणेु) येथील भीमनगरच्या पाठीमागील बेबी कालवा माहे 
डडसेंबर, २०१९ च्या पहहल्या आठवड्यात फु्ला असल्याचे ननदर्शनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच े
ननषकर्श काय आहेत व त्यानसुार झालेल्या नकुसानीचा तपर्ील काय आहे, 
(३) असल्यास, कालवा फु्ण्याची पनुरावतृ्ती होऊ नये यासाठी र्ासनाने 
कोणत्या स्वरुपाची उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. जयांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

धळेु शहरातील जजल्हा रुग्णालयाच्या आिारात स्ितां्  
मदहला रुग्णालय सुरु िरण्याबाबत 

  

(२) *  ६१९   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.दहरामण खोसिर (इगतपरूी), श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), 
श्री.पथृ् िीराज चहाहाण (िराड दषक्षण), श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरािती), 
श्री.मोहनराि हांबड े(नाांदेड दषक्षण), श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.सभुाष धोटे 
(राजूरा), श्री.विक्रमशसांह सािांत (जत), श्री.सरेुश िरपडुिर (पाथरी) :   
सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) धुळे र्हरातील िुने जिल्हा रुग्णालयाच्या आवारात १०० खा्ाींच ेस्वतींत्र 
महहला रुग्णालय सरुु करण्यास र्ासनाने मींिूरी हदली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या रुग्णालयासाठी समुारे ३ को्ीींचा ननधी मींिूर करण्यात 
आला असनू ताींत्रत्रक अडचणीींमळेु प्रत्यक्ष कामाला सरुुवात झालेली नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू महहला रुग्णालयाचे काम तातडीने सरुु करण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजेश टोपे : (१) होय, हे खरे आहे. 
     १०० खा्ाींचे स्त्री व बाल रुग्णालय, धुळे या रुग्णालयाच्या दरुुस्तीच्या 
कामास रु.३६३.८१ लक्ष इतक्या ननधीस र्ासन ननणशय हद.२१.१२.२०१८ अन्वये 
प्रर्ासकीय मान्यता हदलेली आहे. 
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(२) हे खरे नाही. 
(३) सदर कामास आगामी अधधवेर्नामध्ये ननधी उपलब्ध करुन देण्याची 
कायशवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

महाड (जज.रायगड) येथील रॉमा िेअर सेंटरमध्ये िैद्यिीय  
अधधिारी उपलब्ध नसल्याबाबत 

  

(३) *  ४८४१   श्री.शखेर ननिम (धचपळूण), अॅड.माणणिराि िोिाटे 
(शसन्नर) :   सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई-गोवा महामागाशवरील महाड (जि.रायगड) हे मध्यवती हठकाण असनू 
या महामागाशवर वाहन अपघातग्रस्ताींचे प्रमाण लक्षात घेता अपघातग्रस्ताींना 
तातडीने वदैयकीय उपचार उपलब्ध व्हावेत म्हणून र्ासनाने महाड येथे ट्रॉमा 
केअर से्ं र उभारुन त्यासाठी समुारे साडचेार को्ी रुपये इतका खचश केला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदय:जस्थतीत या ट्रॉमा केअर से्ं रची दरुवस्था झाली असनु 
या ट्रॉमा केअर से्ं रमध्ये वदैयकीय अधधक्षकाींसह ९ अधधकाऱयाींपैंकी, 
अजस्थरोग तज्ञ, स्त्रीरोग तज्ञ, भलू तज्ञ, दींतधचककत्सक, र्ल्यधचककत्सक अर्ा 
एकूण ८ वदैयकीय अधधकाऱयाींच्या िागा गेल्या वर्शभरापासनू ररक्त आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या ट्रॉमा केअर से्ं रमधील सवश तज्ञ वदैयकीय अधधकाऱयाींच्या 
ररक्त िागा भरण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. राजेश टोपे : (१) हे खरे आहे.  
(२) हे अींर्त: खरे आहे. 
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     ग्रामीण रुग्णालय, महाड आणण ट्रॉमा केअर से्ं र मधील वदैयकीय 
अधधकारी याींची पदे भरण्यात आलेली आहेत. तथावप दोन भलू तज्ञ व एक 
दींत धचकीत्सक ही पदे ररक्त आहेत. 
(३) ट्रॉमा केअर से्ं रमधील ररक्त पदे भरण्याबाबतची कायशवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
मौजे शशराढोण (ता.िळांब, जज.उस् मानाबाद) येथील ग्रामीण रुग्णालय ि 

िमवचारी ननिासस् थान इमारतीच् या बाांधिामाबाबत 
(४) *  ३६९१   श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (तळुजापरू) :   सन्माननीय 
सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यामध्ये सन २००१ च्या लोकसींख्येवर आधाररत आरोग्य सींस्था 
स्थापनेच्या बहृत आराखडयास मान्यता देण्यात आली होती, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, मौिे शर्राढोण (ता.कळींब, जि.उस् मानाबाद) येथील नवीन ३० 
खा्ाींच्या ग्रामीण रुग्णालयाच्या मखु्य इमारत तसेच अधधकारी व कमशचारी 
वगाशच्या ननवासस्थानासाठी हदनाींक २१ सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये रु.१८९५.३३ 
को्ीच्या कामास मान्यता देण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सन २०१७-१८ च्या अथशसींकल्पात सदरहू कामासाठी ्ोकन 
म्हणून केवळ १.०० लक्ष इतका ननधी देण्यात आला तर सन २०१८-१९ 
मधील अथशसींकल्पात या कामासाठी २०.०० लक्ष इतका ननधी ववतररत 
करण्यात आला असनु बाींधकाम ववभागाच्या ननयमानसुार प्रकल्पाच्या समुारे 
४० ्क्के रक्कम िमा झाल्याशर्वाय ननववदा काढणे र्क्य होत नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या ग्रामीण रुग्णालयाची मखु्य इमारत, अधधकारी व कमशचारी 
वगाशच्या ननवासस्थानाींसाठी ससुज्य इमारत बाींधण्यासाठी ननधी उपलब्ध करुन 
देण्यासह सदरहू काम तातडीने पणूश करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजेश टोपे : (१) हे खरे आहे.  
(२) हे खरे आहे. 
     मौिे शर्राढोण, ता.कळींब, जि.उस्मानाबाद येथील ३० खा्ाींच ेग्रामीण 
रुग्णालय व अधधकारी व कमशचारी ननवासस्थान इमारतीच्या बाींधकामास 
रु.१८९५.३३ लक्ष इतक्या रक्कमेस हद.१५.११.२०१६ च्या र्ासन ननणशयान्वये 
 प्रर्ासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 
(३) व (४) मौिे शर्राढोण, ता.कळींब, जि.उस्मानाबाद येथील ३० खा्ाींच्या 
मखु्य इमारत व अधधकारी कमशचारी ननवासस्थानाच्या बाींधकामाची ननववदा 
प्रकिया पणुश होवनू सदय:जस्थतीत काम प्रगतीपथावर आहे. सदर कामासाठी 
सन २०१७-१८ मध्ये रु.०.८० लक्ष, सन २०१८-१९ मध्ये रु.१३.२२ लक्ष व सन 
२०१९-२० मध्ये रु.६३.०० लक्ष असा एकूण रु.७७.०२ लक्ष इतका ननधी 
उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. तसेच, याकरीता ननधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत कायशवाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

विदभावतील तज्ञ डॉक्टराांच्या ररक्त जागा भरणेबाबत 
  

(५) *  ८९   श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.सभुाष धोटे (राजूरा), श्री.दहरामण खोसिर (इगतपरूी), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरािती), श्री.सशमर मेघे 
(दहांगणा), श्री.मोहन मत े (नागपरू दषक्षण), श्री.विजय रहाांगडाले (नतरोडा), 
श्री.विनोद अग्रिाल (गोंददया), डॉ.देिराि होळी (गडधचरोली), श्री.दादाराि िेचे 
(आिी), श्री.वििास िुां भारे (नागपरू मध्य), श्री.टेिचांद सािरिर (िामठी), 
श्री.राजु पारिे (उमरेड), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दषक्षण पजश्चम), 
श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), 
अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), 
श्री.अशभमन्य ु पिार (औसा), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूव), 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (तळुजापरू), अॅड.आशशष जयस्िाल (रामटेि) :  
सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात तज्ञ डॉक््राींच्या ११५२ िागा ररक्त असनू ववर्रे्त: ववदभाशतील 
नागपरू, भींडारा, वधाश, चींद्रपरू, गडधचरोली व गोंहदया या सहा जिल्हयातील 
रुग्णालयातील तज्ञ डॉक््राींची त्यात कफजिशर्यन ११ पदे, बालरोग ४० पदे, 
िनरल सिशन ६ पदे, स्त्री रोग व प्रसतूी तज्ञाींची ५० पदे, बधधरीकरण ५६ 
पदे, अजस्थरोग तज्ञ ४ पदे, नेत्ररोग तज्ञ ४ पदे व इतर तज्ञ व ्ेक्नेशर्यन 
असे २२२ पदे ररक्त असल्याचे हदनाींक २४ डडसेंबर, २०१९ रोिी वा 
त्यासमुारास ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तज्ञ डॉक््राींच्या ररक्त पदाींमळेु तालकुा अींतगशत असलेले 
अनेक प्राथशमक आरोग्य कें द्र बींद अवस्थेत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू ररक्त पदे भरण्याबाबतचा प्रस्ताव र्ासनाकड ेप्रलींत्रबत 
असल्याचेही ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, गावखेडयाींसह र्हरातील आरोग्य व्यवस्था सजुस्थतीत 
राहण्याच्या दृष्ीने सदर ररक्त पदे भरणेबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजेश टोपे : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
     नागपरू पररमींडळाींतगशत महाराषट्र वदैयकीय व आरोग्य सेवा, ग्-अ 
(एस-२३ वेतनस्तर ६७७००-२०८७०० व एस-२० वेतनस्तर ५६१००-१७७५००)  
मधील पदाींचा तपर्ील खालीलप्रमाणे- 

पदनाम मांजूर पदे भरलेली पदे ररक्त पदे 
कफजिशर्यन ३६ १८ १८ 
बालरोगतज्ञ ११५ ६४ ५१ 
िनरल सिशन ३५ २३ १२ 
स्त्रीरोग व प्रसतुी तज्ञ १२० ६० ६० 
बधधरीकरण तज्ञ    ११९ ५१ ६८ 
अजस्थरोग तज्ञ    २९ २६ ०३ 
नेत्ररोग तज्ञ ३१ २२ ०९ 
             एकूण ४८५ २६४ २२१ 
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     मात्र, आयपीएचएस अींतगशत ववर्रे्ज्ञ वदैयकीय अधधकारी उपलब्ध 
करून देण्यात आले आहेत. तसेच, राषट्रीय आरोग्य अशभयानाींतगशत तात्परुत्या 
स्वरूपात तज्ञ वदैयकीय अधधकारी याींच्या ननयकु्त्या करण्यात आलेल्या 
आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
     नागपरू पररमींडळामधील जिल्हा पररर्द अींतगशत प्राथशमक आरोग्य 
सींस्था व इतर सींस्थाींमधील एकूण ५३६ मींिूर पदाींपकैी ३७८ पदाींवर ननयशमत 
वदैयकीय अधधकारी, ४४ कीं त्रा्ी (बी.ए.एम.एस.) वदैयकीय अधधकारी व २० 
बींधपत्रत्रत वदैयकीय अधधकारी असे एकूण ४४२ वदैयकीय अधधकारी कायशरत 
आहेत.  त्यामळेु प्राथशमक आरोग्य कें द्रात सरुशळत आरोग्य सेवा कायाशजन्वत 
आहे. 
(३) व (४) महाराषट्र वदैयकीय व आरोग्य सेवा, ग्-अ (एस-२३ वेतनस्तर 
६७७००-२०८७००) मधील जिल्हा र्ल्य धचककत्सक, जिल्हा आरोग्य अधधकारी 
व ववर्रे्ज्ञ सींवगाशतील ररक्त पदे पदोन्नतीने व नामननदेर्नाने भरण्याची 
कायशवाही सरुू आहे. 
     तसेच, महाराषट्र वदैयकीय व आरोग्य सेवा, ग्-अ  (एस-२० वेतनस्तर 
५६१००-१७७५००) मधील वदैयकीय अधधकारी याींची ररक्त पदे भरणेबाबतची 
कायशवाही जिल्हाधधकारी याींच्या अध्यक्षतखेालील सशमतीमाफश त करण्यात येत 
आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

गोंददया शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालयात िैद्यिीय 
साधनसामुग्रीसह तज्ञ िैद्यिीय अधधिारी उपलब्ध िरणेबाबत 

  

(६) *  ३३४   श्री.मनोहर चांदद्रिापरेू (अजुवनी-मोरगाांि), श्री.मोहन मत े
(नागपरू दषक्षण) :   सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोंहदया येथ े र्ासकीय वदैयकीय महाववदयालय सरुु होवनू अनेक वर् े
लो्ली तरी आितागायत सदरहू रुग्णालयात सी.्ी. स्कॅन मर्ीन, 
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व्हेन्ीले्र, काडड शयाक मॉनन्र, सोनोग्राफी आणण अन्य अत्यावश्यक साधन 
सामगु्रीचा अभाव असल्याने सामान्य रुग्णाींना अधधकच्या उपचाराींसाठी 
नागपरू येथे पाठववण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू रुग्णालयात बाहय रुग्ण ववभागात ३२ प्रकारच्या 
उपचारा पद्धतीना मान्यता असताना त्या प्रमाणात ववभाग सरुु नसनू तज्ञ 
वदैयकीय अधधकारीही उपलब्ध नसल्याने गरिू रुग्णाींना तातडीच्या वदैयकीय 
सेवाींसाठी खासगी रुग्णालयात िावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू र्ासकीय महाववदयालयात सवश अत्याधुननक वदैयकीय 
साधनसामगु्री आणण तज्ञ वदैयकीय अधधकारी उपलब्ध करून देण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. अशमत विलासराि देशमखु : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सदर सींस्थेस आधथशक वर्ाशत उपलब्ध झालेल्या ननधीतनू सन २०१८-१९ 
मध्ये रुपये ४.२२ को्ी व सन २०१९-२० या आधथशक वर्ाशत रुपये ४.९९ को्ी 
इतक्या रकमेची यींत्रसामगु्री खरेदी करण्यास प्रर्ासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात आलेली आहे. तसेच सींस्थेतील ररक्त पदे भरण्याची कायशवाही सरुू 
आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

देिाडा खदुव ते थेरगाांि (ता.पोंभुणाव, जज.चांद्रपुर) येथील उमा  
नदीिरील बांधाऱ् याच ेिाम सु क िरण् याबाबत 

  

(७) *  २७७८   श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देवाडा खुदश त े थेरगाींव (ता.पोंभणुाश, जि.चींद्रपरु) येथील उमा नदीवरील 
बींधा-याचे काम सरुू करण् याबाबत ववधानसभा सदस्य, बल्लारपरू याींनी 
अधधक्षक अशभयींता, चींद्रपरू पा्बींधारे मींडळ, चींद्रपरू याींना हदनाींक १६ डडसेंबर, 
२०१९ रोिी वा त्यासमुारास लेखी ननवेदन सादर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील : (१) होय. 
(२) िलसींपदा ववभागाींतगशत ६०० हे. पेक्षा िास्त शसींचन क्षेत्र असणारे 
प्रकल्पाींचे सवेक्षण व अन्वेर्णाची कामे येतात. सदर पलुविा बींधारा ६०० हे. 
पेक्षा कमी क्षमतचे ेतसेच बींधारा मींिूर असल्याच ेननवेदनात नमदू असल्याने 
याबाबतची कामे िलसींधारण मींडळार्ी सींबींधधत असल्याने सदर प्रकरण 
आवश्यक कायशवाहीकरीता मदृ व िलसींधारण अधधकारी, प्रादेशर्क िलसींधारण 
अधधकरी, नागपरू याींचेकड ेवगश करण्यात आलेले आहे.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मलिापूर (जज.बुलढाणा) तालुक्यातील िालिे ि पाटचऱ्याांची  
दरुुस्ती िरण्याबाबत 

  

(८) *  २२२७   श्री.राजेश एिड े(मलिापरू) :   सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मलकापरू (जि.बलुढाणा) तालकु्यात मागील दोन त े तीन वर्ाांपासनू 
मबुलक शसींचन न झाल्यामळेु व िलसींपदा उपववभाग मलकापरू अींतगशत 
येणारे कालवे व पा्चऱयाींचे देखभाल दरुुस्तीची कामे न झाल्याने त्याींची 
दरुवस्था झाली असल्याची बाब हदनाींक १५ नोव्हेंबर, २०१९ रोिी वा 
त्यासमुारास ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पा्बींधारे उपववभाग मलकापरू याींनी शस ींचनाची देखभाल 
दरुुस्तीची कामे न केल्यामळेु रब्बीचा हींगाम सरुू होऊन देखील सदर 
उपववभाग अींतगशत येणाऱया र्तेकऱ याींना शस ींचनासाठी पाणी अदयापही उपलब्ध 
होऊ र्कले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
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(४) असल्यास, त्यानसुार िलसींपदा उपववभाग, मलकापरू (जि.बलुढाणा) 
अींतगशत येणारी कालवे व पा्चारी दरुुस्तीकड े हेतपुरुस्सर दलुशक्ष करून 
र्तेकऱयाींना हक्काच्या पाण्यापासनू वींधचत ठेवणाऱया सींबींधधताींवर कारवाई 
करण्याबाबत व र्तेकऱ याींना शस ींचनासाठी पाणी उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. जयांत पाटील : (१) नाही. 
     मलकापरू तालकु्यात नळगींगा प्रकल्पाच े लाभक्षेत्र येत असनू, सन 
२०१७-१८ मध्ये नळगींगा प्रकल्पात ४०.५९ ्क्के पाणीसाठा उपलब्ध झालेला 
होता. सन २०१७-१८ मध्ये कालव्याचे आवश्यक देखभाल दरुुस्तीची कामे 
करून र्तेकऱयाींना कालव्यादवारे पाणी देण्यात आले होत.े 
     सन २०१८-१९ मध्ये नळगींगा प्रकल्पात १५.३६ ्क्के पाणीसाठा 
असल्याने शस ींचन करण्यात आले नसनू, कालव्याच्या देखभाल दरुुस्तीची 
कोणतीही कामे करण्यात आलेली नाहीत.  
     सन २०१९-२० मध्ये नळगींगा प्रकल्पात नोव्हेंबर-२०१९ मध्ये १०० ्क्के 
पाणीसाठा झाला असनू आवश्यक देखभाल दरुुस्तीची कामे करण्यात आली 
आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
     रब्बी हींगाम २०१९-२० करीता आवश्यक देखभाल दरुुस्तीची कामे पणुश 
करुन लाभधारक र्तेकऱयाींकडून मागणी प्राप्त झाल्यानींतर हद.०१ िानेवारी 
२०२० पासनू कालव्याव्दारे पाणी सोडण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

गडधचरोली जजल््यातील ‘िळमगाि बॅरेज’ शसांचन प्रिल्पाबाबत 
  

(९) *  ३०६५   डॉ.देिराि होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) गडधचरोली जिल््यात ७८ ्क्के िींगल असल्याने वन कायदयामळेु या 
जिल््यातील अनेक शसींचन प्रकल्प रखडलेले असल्याने या भागातील 
नागरीकाींचे मोठया प्रमाणात नकुसान होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या जिल््यातील वनैगींगा नदीवर वन कायदयात अडसर 
नसणारे कळमगाव बॅरेि शसींचन प्रकल्प मींिूर झालेले असनू त्याची शस ींचन 
क्षमता २०७३४ हेक््र आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास या शस ींचन प्रकल्पाची मळू प्रर्ासकीय मान्यता ३७,२३५.८६ 
लक्ष रुपयाींची सन २०११-१२ च्या दरसचूीनसुार ननजश्चत करण्यात आलेली 
असनू सदर ननधी अदयाप अप्राप्त आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू शस ींचन प्रकल्प अत्यींत महत्वाचा असल्याने 
जिल््यातील वन कायदयामळेु रखडलेल्या शस ींचन प्रकल्पाींना चालना 
देण्यासाठी या प्रकल्पाला सधुाररत प्रर्ासकीय मान्यता देण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. जयांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही, हे खरे नाही,      
     या बॅरेिच्या पाणी साठ्यातनू कुठलीही उपसा शस ींचन योिना प्रस्ताववत 
नसल्याने कळमगाींव बॅरेिबाबत मान्यतबेाबत कायशवाही स्थधगत ठेवण्यात 
आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) कळमगाींव बॅरेि बाबत प्रर्ासकीय मान्यता घेणेबाबत पढुील कायशवाहीचा 
प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िाशी (जज.उस्मानाबाद) तालुक्यात मांजूरी शमळालेल्या 
रॉमा िेअर सेंटरच ेिाम सुरु िरण्याबाबत 

  

(१०) *  १९२२   डॉ.तानाजी सािांत (पराांडा) :   सन्माननीय सािवजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) वार्ी (जि.उस्मानाबाद) तालकु्यात ट्रॉमा केअर यनुन्ला र्ासनाकडून माहे 
िानेवारी, २०१३ मध्ये वा त्यादरम्यान मींिूरी शमळालेली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सहा वर्ाशचा प्रहदघश कालावधी होऊनही अदयाप पयशत या 
ननयोजित ट्रॉमा केअर यनुन्च्या कामाला सरुुवातही झालेली नसल्याने 
स्थाननकाींनी सदर काम तातडीने सरुु होण्यासाठी वेळोवेळी सनदशर्र मागाशने 
सींबधीताींकड ेमागणी केललेी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मींिूरी शमळालेल्या ट्रॉमा केअर यनुन् सरुु न झाल्यामळेु 
अपघातग्रस्त व इतर रुग्णाींची फार मोठ्या प्रमाणात गरैसोय होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू ट्रॉमा केअर यनुन्चे काम तात्काळ सरुु करण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजेश टोपे : (१) हे खरे आहे. 
(२) राज्यातील ट्रॉमा केअर से्ं रची व्यवहायशता तपासनू कें द्र र्ासनाच्या 
मागशदर्शक सचूनाींच्या आधारे राज्यातील ट्रामा केअर से्ं रबाबत धोरण तयार 
करण्यासाठी ताींत्रत्रक सशमती गठीत करण्यात आली होती. सदर सशमतीचा 
अहवाल आरोग्य सेवा आयकु्तालयाकडून हद.१३.११.२०१९ च्या पत्रान्वये प्राप्त 
झाला आहे. सदर सशमतीच्या अहवालावर र्ासनास अशभप्राय सादर 
करण्याच्या सचूना सींचालक आरोग्य सेवा-१ याींना हद.०८.०१.२०२० च्या 
पत्रान्वये देण्यात आल्या आहेत. त्यानसुार सींचालक स्तरावर कायशवाही सरुु 
आहे. 
(३) अपघातग्रस्त व इतर रुग्णाींवर ग्रामीण रुग्णालय वार्ी येथे उपचार करुन 
आवश्यकता वा्ल्यास सामान्य रुग्णालय उस्मानाबाद येथे सींदशभशत करण्यात 
येत.े 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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हाफकिन महामांडळािडून औषधाांचा ि उपिरणाांचा  
पुरिठा िेळेिर होत नसल्याबाबत 

  

(११) *  १०४८   श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू 
दषक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार 
(बल्लारपरू), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.गणेश नाईि (ऐरोली), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.दहरामण खोसिर (इगतपरूी), श्री.मोहनराि 
हांबड े (नाांदेड दषक्षण), श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.लहू िानड े (श्रीरामपरू), 
श्री.सरेुश िरपडुिर (पाथरी), श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरािती), श्री.वििास 
ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.सभुाष धोटे (राजूरा), िुमारी प्रणणती शश ांदे 
(सोलापरू शहर मध्य), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि), 
श्री.विक्रमशसांह सािांत (जत), श्री.प्रदीप जैस् िाल (औरांगाबाद मध्य) :   
सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील वदैयककय शर्क्षण व सावशिननक आरोग्य ववभागातील और्ध 
खरेदीतील गरैव्यवहाराला आळा घालनू पारदर्शकता आणण्यासाठी और्ध व 
उपकरणे हाफककन महामींडळाकडून खरेदी करण्याचा ननणशय र्ासनाने घेतला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हाफककन महामींडळाकडून राज्यातील जिल्हा रुग्णालये, 
ग्रामीण रुग्णालये, उप-जिल्हा रुग्णालये, महहला रुग्णालये, प्राथशमक आरोग्य 
कें द्र तसेच वदैयककय महाववदयालयात और्धाींचा व उपकरणाींचा परुवठा उर्ीरा 
होत असल्याने रुग्णाींची गरैसोय होत असल्याचे हदनाींक ३० डडसेंबर, २०१९ 
रोिी वा त्यासमुारास ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले, तदनसुार हाफककन महामींडळाकडून और्धाींचा व उपकरणाींचा 
परुवठा वेळेवर होण्याकररता र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. राजेंद्र शश ांगणे : (१) सावशिननक आरोग्य ववभागाच्या हद.२६.०७.२०१७ च्या 
र्ासन ननणशयान्वये सावशिननक आरोग्य ववभाग, वदैयकीय शर्क्षण व और्धी 
द्रव्ये ववभाग व स्थाननक स्वराज्य सींस्था याींच्या अधधपत्याखालील आरोग्य 
सींस्थाींसाठी लागणाऱया और्धे, तद अनरु्ींधगक उपभोग्य वस्त ू व वदैयकीय 
उपकरणे इ. बाबीींच्या दराींमध्ये व मानकाींमधील तफावत दरु करुन एकसतु्रता 
आणण्याकरीता सदर खरेदी व्यवस्थापकीय सींचालक, हाफककन िीव और्ध 
महामींडळ याींच्या ननयींत्रणाखालील हाफककन िीव और्ध महामींडळ अींतगशत 
खरेदी कक्षामाफश त करण्याचा ननणशय घेतला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

महाड (जज.रायगड) तालुक्यातील इांददरा आिास योजने अांतगवत  
देण्यात आलेल्या घराांची दरुिस्था झाल्याबाबत 

  

(१२) *  ३३९४   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाड (जि.रायगड) तालकु्यात आहदवासीवाडी वरील रहहवार्ाींना सन 
१९८५ मध्ये इींहदरा आवास योिने अींतगशत (आताची प्रधानमींत्री आवास 
योिना) ९०० घराींचे वा्प करण्यात आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, २० वर् ेहोवनू गेलेल्या या घराींची मोठ्या प्रमाणावर पडझड 
झाली असल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ज्या आहदवासीींनी घरकुलाचा लाभ घेतला आहे त्याींना पनु्हा 
या योिनेचा लाभ घेता येत नसल्याने मळुातच गरीब असलेल्या या 
लाभार्थयाांना पनु्हा नवे घर बाींधणे अथवा दरुुस्त करणे र्क्य होत नसल्याने 
मोडकळीस आलले्या घरामध्येच जिवीताचा धोका पत्करुन राहण्याची वेळ 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी चौकर्ी करुन मोडकळीस आलेल्या घराींच्या 
सींदभाशत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हसन मशु्रीफ : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

लोहारा (ता.राळेगाि, जज.यितमाळ) येथील पाझर तलािाच ेिाम 
भुसांपादना अभािी सु क झाले नसल्याबाबत 

  

(१३) *  ४१८९   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय मदृ ि 
जलसांधारण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लोहारा (ता.राळेगाव, जि.यवतमाळ) येथ े जिल्हा पररर्द शस ींचन 
ववभागामाफश त पाझर तलावाच्या कामाकरीता ननधी मींिुर करण्यात आला 
असताना िमीनीचे भसुींपादन न केल्याने मींिुर तलावाचे काम करण्यात आले 
नसल्याचे हदनाींक २० िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासमुारास ननदशर्नास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पाझर तलावाचे बाींधकाम करण्यात न आल्याने या 
पररसरामध्ये दषु काळी पररस्थीती ननमाशण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, भसुींपादन करुन मींिुर पाझर तलावाच ेकाम पणुश करण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शांिरराि गडाख : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही. 
     सदर गावात मागील ३ वर्ाशपासनू पाणण ी्ंचाई भासली नाही. 
(३) व (४) आहदवासी उपयोिने अींतगशत जिल्हा पररर्द यवतमाळ याींनी 
प्रर्ासककय मान्यता हदलेल्या प्रकल्पाच्या भसूींपादनासाठी जि.प. यवतमाळ 
याींनी आहदवासी ववकास ववभागाकड ेननधी मागणी केली आहे. त्यानसुार ननधी 
प्राप्त झाल्यानींतर िमीनीची खरेदी करुन पाझर तलावाचे काम पणुश करण्यात 
येईल. 

----------------- 
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दहांगोली जजल््यातील येलदरी धरणातून पाण्याची  
गळती होत असल्याबाबत 

  

(१४) *  १०६९   श्री.तानाजी मटुिुले (दहांगोली) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हहींगोली जिल््यातील येलदरी धरण सवाशत मोठे धरण असनू या धरणाला 
मोठ्या प्रमाणात निदे्र पडल्याने अधधक प्रमाणात पाण्याची गळती होत 
असल्याची बाब माहे नोव्हेंबर, २०१९ च्या पहहल्या आठवड्यात ननदर्शनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या धरणास दहा दरवािे व १०५६० शल्र इतके क्षेत्र असनु 
यामळेु २७ गावे ओलीता खाली येत असल्याने या धरणाला गळती 
लागल्यामळेु या गावातील र्तेकरी शस ींचना अभावी सींक्ात सापडले आहेत, 
हे  खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या येलदरी धरणाच्या सरुक्षेचा गींभीर प्रश्न ननमाशण झाल्याने 
सरुक्षेच्या कारणास्तव धरण पररसरात व इतर भागात प्रर्ासनाने प्रवेर् 
करण्यास सक्त मनाई केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, येलदरी धरणास पडलेली निदे्र दरुुस्ती करण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील : (१) होय, हे अींर्त: खरे आहे. 
     धरणात पाणीसाठा झाल्यानींतर NOF Section दगडी बाींधकामामधून 
अत्यल्प प्रमाणात गळती आढळून आली. 
(२) नाही.गळतीचे प्रमाण फार कमी (१ त े२ शल्र प्रतीसेकीं द) असनू याचा 
शस ींचनावर ववपरीत पररणाम होणार नाही. 
(३) नाही. गळतीमळेु धरणास व धरण पररसरास कोणताही धोका नाही. 
(४) सदरची गळती व प्रकल्पाच्या इतर दरुुस्त्याींसाठी धरण पनुस्थाशपना व 
सधुारणा प्रकल्प ्प्पा २ व ३ अींतगशत दरुुस्तीची कामे प्रस्ताववत आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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आटपाडी (जज.साांगली) तालुक्यातील िोल्हापूरी पध्दतीच्या 
बांधाऱ्याांची िामे पूणव िरण्याबाबत 

  

(१५) *  २९३५   श्री.अननल बाबर (खानापरू) :   सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) े्ंभ ू उपसा शस ींचन योिनेअींतगशत आ्पाडी (जि.साींगली) तालकु्यातील 
कोल्हापरूी पध्दतीच्या बींधाऱ याींचे काम गेल्या १५ वर्ाशपासनू रखडले असल्याचे 
नकुतचे ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू बींधा-याींचे काम रखडण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, या बींधाऱ याींचे काम तातडीने पणूश करण्याकररता र्ासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील : (१) अींर्त: खरे आहे. 
     े्ंभ ू उपसा शस ींचन योिनेमध्ये आ्पाडी तालकु्यातील ३२ को.प. 
बींधाऱयाींचा समावेर् असनू त्यापकैी १२ को.प. बींधाऱयाींची कामे पणूश 
आहेत.त्यासाठी आतापयांत रु.२८.४५ को्ी खचश झाला आहे. 
(२) प्रकल्पाची व्याप्ती मोठी असल्याने, दरवर्ी प्राप्त होणाऱ या ननधीनसुार 
शर्र्शकाम,े कालवा कामे व ववतरण व्यवस्थेच्या कामाींचे ननयोिन करून 
्प्प्या्प्प्याने शस ींचनक्षमता ननशमशती करणेत येत आहे. 
(३) े्ंभ ूयोिनेचा कें द्रर्ासनाच्या बळीरािा िलसींिीवनी योिनेंतगशत समावेर् 
झाला असनू ननधीच्या उपलब्धतनेसुार सदर कामे ्प्प्या्प्प्याने हाती 
घेण्याचे ननयोिन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यात निजात बालिाांच्या मतृ्युत झालेली िाढ  
  

(१६) *  ५२   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाव), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), 
अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.अशमत 
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साटम (अांधेरी पजश्चम), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.प्रशाांत 
ठािूर (पनिेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अतलु 
भातखळिर (िाांददिली पिूव), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.देिेंद्र फडणिीस 
(नागपरू दषक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.महेश 
चौघलेु (शभिांडी पजश्चम), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), डॉ.बालाजी किणीिर 
(अांबरनाथ), श्री.ज्ञानराज चौगलेु (उमरगा), श्री.श्रीननिास िनगा (पालघर), 
श्री.विजय रहाांगडाले (नतरोडा), श्री.विनोद अग्रिाल (गोंददया), श्रीमती नशमता 
मुांदडा (िेज), अॅड.राहुल नािेिर (िुलाबा), श्री.िभैि नाईि (िुडाळ), 
श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि (भायखळा), 
श्री.दौलत दरोडा (शहापरू), डॉ.भारती लहाहेिर (िसोिा), श्रीमती मांदा म्हा् े
(बेलापरू), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), श्री.किशोर 
जोरगेिार (चांद्रपरू), श्री.सनुनल िाांबळे (पणेु िॅन्टोन् मेंट), श्री.महेंद्र थोरि े
(िजवत), श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्रीमती श्िेता महाले (धचखली), 
श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी), श्री.सांजय गायििाड (बलुढाणा), अॅड.शहाजीबाप ू
पाटील (साांगोले), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्रीमती सीमा महेश दहरे 
(सीमाताई) (नाशशि पजश्चम), श्री.मदन येरािार (यितमाळ), िुमारी प्रणणती 
शश ांदे (सोलापरू शहर मध्य), श्री.ननतीन अजुवन (ए.टी.) पिार (िळिण), 
श्री.महेंद्र दळिी (अशलबाग) :   सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सन २०१८-१९ या काळात १ लाख ६४ हिार १५३ बालकाींच े
विन िन्मत:च अडीच ककलोपेक्षा कमी असनू मुींबई र्हर उपनगरात 
सवाशधधक कमी विनाची १६ हिार २५ बाळ िन्मली आहे, हे  खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, आरोग्य ववभागाच्या आकडवेारीनसुार सन २०१८-१९ या वर्ाशत 
१६ हिार ५३९ नविात बालकाींच्या मतृ्यचुी नोंद झाली असनू या नोंदीमध्ये 
सवाशधधक ९६२ नविात बालकाींच्या मतृ्यचुी नोंद मुींबई र्हरात झाली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, हदनाींक १ एवप्रल, २०१९ त े १५ िानेवारी, २०२० या 
कालावधीत ११ हिार ७० अभशक मतृ्य,ू १० हिार बालमतृ्य ूव नविात मतृ्य ू
व १ हिार ८०० माता मतृ्य ूझाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, राज्यात माता व नविात बालकाींच्या मतृ्यचुी, बालकाींचे विन 
िन्मत:च अत्यल्प असण्याची कारणे काय आहेत, 
(५) असल्यास, राज्यातील माता व नविात बालकाींच्या मतृ्यचुे प्रमाण कमी 
होणे, बाळींतपण रुग्णालयातच व्हावे याबाबत िागरुकता ननमाशण करणे तसेच 
गभशधारणेमध्ये मातचे्या आरोग्याची ननगा राखणे याबाबत र्ासनाने कोणती 
उपाययोिना केली व त्यानरु्ींगाने कायशवाहीची सदयःजस्थती काय आहे, 
(६) अदयाप उपायोिनाींची प्रभावी अमलबिावणी करण्यात येत नसल्यास, 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजेश टोपे : (१) हे खरे आहे. 
     एच.एम.आय.एस. च्या अहवालानसुार राज्यात सन २०१८-१९ या 
काळात २११७७२ बालकाींच े विन िन्मत:च अडीच ककलो पेक्षा कमी असनू 
मुींबई र्हर उपनगरात सवाशधधक कमी विनाची २२१७९ बाळ िन्मली आहेत. 
(२) अींर्त: खरे आहे. 
     एच.एम.आय.एस. च्या अहवालानसुार राज्यात सन २०१८-१९ या 
वर्ाशमध्ये १३०७० नविात बालकाींच्या मतृ्यचुी नोंद झाली असनू या नोंदीमध्ये 
१४०२ नविात बालकाींच्या मतृ्यचुी नोंद मुींबई र्हरात झाली आहे. 
(३) अींर्त: खरे आहे. 
एच.एम.आय.एस. च्या अहवालानसुार हदनाींक १ एवप्रल, २०१९ त े३१ डडसेंबर, 
२०१९ या कालावधीत राज्यात १२१४७ अभशक मतृ्य,ु ११०६६ बालमतृ्य ु व 
नविात मतृ्य ुझाले आहेत.  तसेच हदनाींक १ एवप्रल, २०१९ त े१५ िानेवारी, 
२०२० या कालावधीत १०७० इतके मातामतृ्य ुझालेले आहेत. 
(४) माता मतृ्यचुी कारणे - प्रसतुी पवूश उच्च रक्तदाब, प्रसतुी पवूश व पश्चात 
अनत रक्तस्त्राव, प्रसतुी पश्चात ककीं वा गभशपात पश्चात िींतदूोर् व रक्त क्षय 
ही आहेत. 
     नविात बालकाींच्या मतृ्यचुी कारणे - अकाली िन्माला आलेले बालक, 
िन्मत: कमी विनाचे बालक, िींत ु सींसगश, न्यमुोननया, सेप्सीस, िन्मत: 
श्वसावरोध / आघात, रेस्पीरे्री डडस्टे्रस शसन्रोम इ. आहेत. 
     बालकाींचे विन िन्मत:च कमी असण्याची कारणे-कमी वयातील 
प्रसतुी, अकाली प्रसतुी, बहुववध प्रसतुी, दोन बालकाींच्या िन्मामध्ये कमी 
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अींतर, गरोदरपणातील हदघशकालीन आिार उदा. मधुमेह, िींतसुींसगश, कुपोवर्त 
गरोदर माता, रक्तक्षय ग्रस्त माता. 
(५) सावशिननक आरोग्य ववभागामाफश त राज्यातील बालमतृ्य ु व मातामतृ्यचुे 
प्रमाण कमी करण्यासाठी पढुील प्रमाणे उपाय योिना करण्यात येतात. :- 
     १३ व्या ववत्त आयोगाींतगशत इन््ेशसफाईड एचबीएनसी (Intensified 
HBNC), होम बेस्ड केअर फॉर यींग चाईल्ड, Mother Absolute Affection 
(MAA), िींतनार्क व जिवनसत्व अ मोहहम (De-worming &amp; 
Vitamin A Drive, ॲननशमया मकु्त भारत, अनतसार ननयींत्रण पींधरवडा 
(IDCF), ३५ अनतसींवेदनर्ील तालकु्याींचे सींननयींत्रण, आिारी नविात 
बालकाींच्या उपचारासाठी ववर्रे् कक्ष (Special New Born Care Unilt-
SNCU), नविात शर्र् ुजस्थरकरण कक्ष (New Born Stabilization Unit -
NBSU), नविात शर्र् ु कोपरा (New Born Care Corners -NBCC), 
बाल उपचार कें द्र (Child Treatment Centres -CTC), पोर्ण पनुवशसन 
कें द्र (Nutrition Rehabilitatioon Centre-NRC), राषट्रीय बाल स्वास्थ 
कायशिम, िोखीमग्रस्त कायशक्षेत्रातील आर्ाीं माफश त अनतसार, न्यमुोननया व 
सेप्सीस या आिाराींचे व्यवस्थापन, भरारी पथक योिना, माततृ्व अनदुान 
योिना, दाई बठैक योिना, मान्सनुपवूश उपाय योिना, ननयशमत लसीकरण, 
बालमतृ्य ु अन्वेर्ण, माता आरोग्य सींबींधी योिना, गरोदरपणातील सींपणूश 
तपासणी व उपचार, सींस्थात्मक प्रसतुी, िननी शर्र् ुसरुक्षा कायशिम, िननी 
सरुक्षा योिना, प्रधानमींत्री माततृ्व वींदना योिना. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मेळघाट (जज.अमरािती) क्षे्ातील आददिासीांना  
आरोग्य सेिा उपलब्ध ि कन देण्याबाबत 

  

(१७) *  ५५३   श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरािती), श्री.वििास ठािरे 
(नागपरू पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.दहरामण खोसिर 
(इगतपरूी), श्री.पथृ् िीराज चहाहाण (िराड दषक्षण), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.रवि राणा (बडनेरा) :   सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 



21 

(१) मेळघा् (जि.अमरावती) येथे कुपोर्णामळेु मोठया प्रमाणात आहदवासी 
बालकाींचा मतृ्य ु होत असनु आहदवासीींसाठी मेळघा्ात कें द्र व राज्य 
र्ासनातफे कोट्यवधी रुपयाींचा ननधी खचश करण्यात येत असतानाही 
र्ासनाची आरोग्यसेवा प्रत्यक्षात आहदवासीींपयशत पोहोचत नसल्याचे हदनाींक 
१६ नोव्हेंबर, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, मेळघा् पररसरात बनाव् डॉक््र मोठ्या प्रमाणात असल्याने 
आहदवासी बाींधवाची आधथशक लू्  करत असनु सदरहू डॉक््र योग्य त्या 
चाचण्या न करताच उपचार करीत असल्याने आहदवासी बाींधवाच्या प्रामखु्याने 
बालकाींच्या िीवीताला धोका ननमाशण होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, हदनाींक १ एवप्रल, २०१८ त े हदनाींक ३० माचश, २०१९ या 
कालावधीत १९७ अभशकाींचे मतृ्य ूझाल्याची बाब माहे िुल,ै २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्शनास आली, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याला कारणीभतू आयसीडीयस, ववभाग असल्याचे तज्ञाींचे मत 
असनू, गभशवती महहलाींना पोर्क आहार शमळत नाही, पररणामी महहलाींची 
प्रनतकार र्क्ती कमी होत िाते, त्याबरोबर उपित बालकाींच्या मतृ्यचू ेप्रमाण 
वाढत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले, तदरु्ींगाने अभशक मतृ्यलूा प्रनतबींध करण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजेश टोपे : (१) हे खरे नाही. 
(२) अींर्त: खरे आहे. 
     ससुदाश, ता.धारणी येथे ववना परवानगीने दोन बोगस डॉक््र वदैयकीय 
व्यवसाय करत असल्याचे आढळून आले आहे. 
(३) हे खरे आहे, 
     हदनाींक १ एवप्रल, २०१८ त े ३० माचश, २०१९ या कालावधीत मळेघा् 
भागात २४५ अभशक मतृ् य ु झाले आहेत. 
(४) हे खरे नाही. 
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     आहदवासी भागात गभशवती महहलाींकरीता डॉ.ए.पी.िे.अब् दलु कलाम 
योिनेतींगशत दररोि एकवेळेस चौरस आहार देण् यात येतो. तसेच मेळघा् 
भागातील गरोदर व स् तनदा माताींना घरपोच आहार अींतगशत कच् चे धान् य 
देण् यात येत आहे.  
     तसेच मेळघा् भागात उपित बालकाींच् या मतृ् यचुे प्रमाण वाढलेल े
नाही.  
(५) धारणी तालकु् यात दोन बोगस डॉक् ्राीं ववरुध् द तालकुा आरोग् य अधधकारी 
धारणी याींच् या माफश त पोलीस स् ्ेर्न धारणी येथे हदनाींक १५.११.२०१९ रोिी 
तिार नोंदववण् यात आली. धारणी पोलीस स् ्ेर्न येथ े हदनाींक १५.११.२०१९ 
रोिी एफ.आय.आर. िमाींक ४८२ व ४८३ नोंद झाली आहे. तसेच पोलीस 
ववभागामाफश त पहुढल कायशवाही सरुु आहे. 
बालमतृ् य ूरोखण् यासाठी सावशिननक आरोग् य ववभागाकडुन राबववण् यात येणाऱ या 
उपाययोिना खालील प्रमाणे- 
• प्रत् येक प्रसतुी कक्षात नविात काळिी कोपरा स् थापन करण् यात आला 
आहे. 
• उपजिल् हा रुग् णालय धारणी येथे ववर्रे् नविात काळिी कक्ष कायशरत 
असनु आिारी नविात बालकाींना उपचार देण् यात येतात. 
• इन् ्ेनशसफाईड एचबीएनसी आर्ा कायशकती माफश त गहृभे्ी हदल् या िातात. 
• मेळघा् भागातील प्रा.आ.कें द्र स् तरावर बाल उपचार कें द्र कायशरत आहेत. 
• उपजिल् हा रुग् णालय धारणी, ग्रामीण रुग् णालय धचखलदरा व चुणी येथे 
पोर्ण पनुवशसन कें द्र कायशरत असनु गींभीर व तीव्र आिारी कुपोर्ीत (सॅम) 
बालकाींना दाखल करुन उपचार करण् यात येतात. 
• नॅर्नल आयनश प् लस इींनीशर्ए्ीव् ह (NIPI) कायशिमाींतगशत ६ महहने त े५ 
वर्श, ५ त े१० वर्श, १० त े१९ वर्श, गरोदर व स् तनदा माता व ककर्ोरवयीन 
मलुामलुीींना लोहयकु् त गोळया व शसरप देण् यात येत.े 
• नवसींिीवनी कायशिमा अींतगशत-माततृ् व अनदुान योिना, भरारी पथकाींमाफश त 
आरोग् य तपासणी व उपचार, दायी बठैक इ. योिना राबववण् यात येतात.  
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िाशशम जजल्हयातील पोहरादेिी तीथवक्षे्ाच्या वििास आराखड्याबाबत 
  

(१८) *  ४७३५   श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), अॅड.माणणिराि िोिाटे 
(शसन्नर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) वाशर्म जिल्हयातील बींिारा समािाचे श्रध्दास्थान असलेल्या पोहरादेवी 
या पररसराच्या सींपणूश ववकासासाठी र्ासनाने गेल्यावर्ी १२५ को्ी रुपये 
रक्कमचेा ववकास आराखडा िाहहर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या १२५ को्ी रुपये रक्कमेपकैी केवळ ८ को्ी रुपयेच 
र्ासनाकडून उपलब्ध करुन देण्यात आले असल्याचे हदनाींक १८ डडसेंबर, 
२०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उवशररत ननधी तातडीने देऊन पोहरादेवी पररसराचा ववकास 
करण्याची मागणी बींिारा समािाच्या सामाजिक सींघ्नाींनी व तथेील 
नागरीकाींनी र्ासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) हे खरे आहे, तथावप, वाशर्म जिल््यातील सींत 
सेवालाल तीथशक्षेत्र, पोहरादेवी, तीथशक्षेत्रास हद.२२/११/२०१७ रोिीच्या र्ासन 
ननणशयान्वये रु.२५.०० को्ी इतक्या ननधीस प्रर्ासकीय मींिूरी देण्यात आलेली 
आहे. त्यापकैी रु.५.०० को्ी इतका ननधी ववतरीत करण्यात आला आहे. 
तसेच, हद.८ माचश, २०१९ रोिीच्या र्ासन ननणशयान्वये रु.७५.०० को्ी इतक्या 
रक्कमेच्या आराखड्यास प्रर्ासकीय मींिूरी हदलेली आहे. त्यापकैी, रू.६.०० 
को्ी इतका ननधी ववतरीत करण्यात आला आहे. अर्ाप्रकारे एकूण रु.१००.०० 
को्ी इतक्या आराखड्यास प्रर्ासकीय मान्यता देण्यात आलेली असनू 
रु.११.०० को्ी इतका ननधी जिल्हाधधकारी, वाशर्म याींना ववतरीत करण्यात 
आला आहे. 
(२) वरीलप्रमाणे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
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(४) अ.ि.१ प्रमाणे. तथावप, याप्रकरणी, जिल्हाधधकारी, वाशर्म याींच्याकडून 
ववतरीत ननधी रु.५.०० को्ीबाबत खचाशचा सववस्तर अहवाल पाठववण्याबाबत 
कळववले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
राजापूर (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यात एिाजत्मि बाल वििास योजनेंतगवत 

ददला जाणारा पोषण आहार लाभाथ्याांना शमळत नसल्याबाबत 
  

(१९) *  ७८   श्री.राजन साळिी (राजापरू) :   सन्माननीय मदहला ि 
बालवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रािापरू (जि.रत्नाधगरी) तालकु्यात एकाजत्मक बाल ववकास प्रकल्पाच्या 
वतीने ्ीएचआर अींतगशत ६ महहने त े३ वर्श वयोग्ातील मलेु, स्तनदामाता, 
गरोदरमाता या लाभार्थयाांना हदला िाणारा पोर्ण आहार शमळत नसल्याच े
माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, रािापरू तालक्यात एकाजत्मक बाल ववकास प्रकल्पाच्या वतीने 
्ीएचआर अींतगशत देण्यात येणारा पोर्ण आहार न शमळण्याची कारणे काय 
आहेत, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार सींबींधधत िबाबदार असणाऱया अधधकाऱयाींवर कारवाई 
करण्याबाबत व या तालकु्यात पोर्ण आहार ननयशमत शमळण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१) हे खरे नाही. 
(२) एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योिनेंतगशत रािापरू तालकु्यातील 
अींगणवाडयाींना माहे िानेवारी, २०२० त े फेब्रवुारी, २०२० हया कालावधीचा 
परुक पोर्ण आहाराचा परुवठा हदनाींक ०७.०२.२०२० पयांत पणुश झालेला आहे. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िुऱ् हा-िढोदा, हलखेडा, लालगोटा, बोधिड ि घोडसगाांि 
(ता.मुक्ताईनगर, जज.जळगाांि) उपसा शसांचन  

योजनेच ेिाम अपूणव असल्याबाबत 
  

(२०) *  ३१६०   श्री.चांद्रिाांत नन ांबा पाटील (मकु्ताईनगर) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुऱ हा-वढोदा, हलखेडा, लालगो्ा, बोधवड व घोडसगाींव (ता.मकु्ताईनगर, 
जि.िळगाींव) उपसा शस ींचन योिनेचे काम अदयापपयांत अपणूश असल्यामळेु 
र्तेकऱ याींना शस ींचनाची सोय नसल्याने र्तेवपकाींचे नकुसान होत असल्याचे 
माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर उपसा शस ींचन योिनेच े काम अदयापपयांत अपणूश 
राहण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, याबबतची चौकर्ी करुन सींबींधधत दोर्ीींवर कारवाई 
करण्याबाबत व सदरहू उपसा शस ींचन योिना पणूशत्वास नेण्याकररता र्ासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील : 
(१) कुऱहा वढोदा, बोदवड या उपसा शस ींचन योिनेची कामे महामींडळाअींतगशत 
प्रगतीपथावर आहेत. तसेच मकु्ताईनगर उपसा शस ींचन योिनेअींतगशत 
घोडसगाींव ननम्न ववतरीकेच ेपनुशस्थापना खचश ननधी मागणी राषट्रीय महामागश 
प्राधधकरणाकडून करण्यात आलेली आहे.  
    हलखेडा हे गाींव कुऱहा वढोदा प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात येत.े हलखेडा 
गावाचे दसुरे नाव लालगो्ा असे आहे. 
(२) कुऱहा वढोदा उपसा शस ींचन योिना व बोदवड उपसा शस ींचन योिना हे 
दोन प्रकल्प बाींधकामाधीन अवस्थेत असनू घोडसगाींव ननम्न ववतरीकेच े
राषट्रीय महामागश चौपदरीकरणामळेु नकुसान झालेले आहे. सदरहू  नकुसान 
भरपाई प्रस्ताव राषट्रीय महामागश प्राधधकरणाकड े क्षेत्रत्रय कायाशलयामाफश त 
पाठववण्यात आला असनू याबाबत पाठपरुावा करण्यात येत आहे. 
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     नकुसान भरपाई प्राप्त झाल्यानींतर ववतररकेचे पनुशस्थापनेची व 
दरुुस्तीची कामे करण्यात येतील. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  
     ननधीच्या उपलब्धतनेसुार प्रकल्पाची कामे ववहीत वेळेत पणूश करण्याच े
ननयोिीत आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

नारायणगाि (ता.जुन्नर, जज.पुणे) ग्रामीण रुग्णालयाची  
शे्रणीिाढ िरुन उपजजल्हा रुग्णालय होण्याबाबत 

  

(२१) *  ४७५१   श्री.अतलु बेनिे (जनु्नर) :   सन्माननीय सािवजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नारायणगाव (ता.िुन्नर, जि.पणेु) येथे सन १९९१ मध्ये बाींधण्यात 
आलेल्या ग्रामीण रुग्णालयाची इमारत अत्यींत िुनी व िीणश झाली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नारायणगाव पणेु-नाशर्क महामागाशवर असनू दररोि तथे े
वाहन अपघाताच्या घ्ना घडत असनु या रुग्णालयामध्ये आयसीय,ू बल्ड 
स््ोरेि व ट्रामा केअर या सवुवधा नसल्यामळेु तातडीच्या रुग्ण सेवेअभावी 
रुग्ण दगावल्याच्या घ्ना घडत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ग्रामीण रुग्णालयाची शे्रणीवाढ करुन १०० खा्ाींचे नवीन 
इमारतीसह ससुज्ि असे उपजिल्हा रुग्णालय बाींधावे अर्ी मागणी स्थाननक 
लोकप्रनतननधी व नागररक गेल्या दोन वर्ाशपासनू सतत करत आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 

(४) असल्यास, मागणीच्य अनरु्ींगाने र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजेश टोपे : (१), (२) व (३) हे अींर्त: खरे आहे. 
   ग्रामीण रुग्णालय, नारायणगावच्या इमारतीचे बाींधकाम हदनाींक 
३१.०५.१९९१ ला पणूश झालेले आहे. सदर इमारतीची देखभाल दरुुस्ती 
सावशिननक बाींधकाम ववभागाकडून वेळोवेळी करण्यात येत.े 
      नारायणगाव पोलीस स््ेर्न कडून प्राप्त माहहतीनसुार पणेु-नाशर्क 
महामागाशवर नारायणगाव येथे मागील ३ वर्ाशत झालले्या अपघाताींची सींख्या 
एकूण ६३ इतकी आहे. 
     ग्रामीण रुग्णालय, नारायणगाव हे ३० खा्ाींचे रुग्णालय असल्याने या 
रुग्णालयात आयसीय,ू ब्लड स््ोरेि व ट्रामा केअर या सवुवधा उपलब्ध 
नाहीत. तथावप सदर रुग्णालयापासनू १३ कक.मी. अींतरावर उपजिल्हा 
रुग्णालय, मींचर येथे आयसीय,ू ब्लड स््ोरेि व ट्रामा केअर या सवुवधा 
उपलब्ध आहेत. याहठकाणी ्ोल फ्री िमाींक १०८ ची ससुज्ि रुग्णवाहहका 
उपलब्ध असनू आपत्कालीन पररजस्थतीत रुग्णाींना आवश्यकतनेसुार सींदशभशत 
करुन पढुील उपचार देण्यात येतात. 
(४) सन २०११ च्या लोकसींख्येवर आधाररत नवीन रुग्णालय सरुु करणे व 
कायाशजन्वत रुग्णालयाचे शे्रणीवधशन करणे यासाठी िोडबहृत आराखडा तयार 
करण्याची कायशवाही आरोग्य सेवा आयकु्तालय स्तरावरुन सरुु असनू येथे 
नारायण गाींव येथील ग्रामीण रुग्णालयाचे शे्रणीवधशन करण्याची मागणी 
ननकर्ानसुार िोडबहृत आराखड्यामध्ये समाववष् करण्याची कायशवाही सरुु 
आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यातील ग्रामीण ि आददिासी जजल््यातील िुपोषणाबाबत 
  

(२२) *  ८१०   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.फा कि शाह (धुळे 
शहर), श्री.पथृ् िीराज चहाहाण (िराड दषक्षण), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरािती), श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दषक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील 
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(िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र 
पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील 
(तळुजापरू), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूव), 
श्रीमती देियानी फराांदे (नाशशि मध्य), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), 
श्री.अशभमन्य ु पिार (औसा), श्री.मोहनराि हांबड े (नाांदेड दषक्षण), डॉ.बालाजी 
किणीिर (अांबरनाथ), श्रीमती सीमा महेश दहरे (सीमाताई) (नाशशि पजश्चम), 
श्री.सनुनल प्रभ ू (ददांडोशी), श्री.रवि राणा (बडनेरा), श्री.मनोहर चांदद्रिापरेू 
(अजुवनी-मोरगाांि), श्री.टेिचांद सािरिर (िामठी) :   सन्माननीय मदहला ि 
बालवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील कुपोर्णाची नोंद मोबाईल ॲप “कॅस” (CAS) प्रणालीमध्ये 
नोंद केलेल्या कुपोवर्त मलुाींची सींख्या ही बालववकास कें द्रामध्ये करण्यात 
आलेल्या नोंदीपेक्षा सातप् अधधक असल्याचे एकात्मीक बालववकास सेवा 
योिना आयकु्तालयाने िाहहर केल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात ७४६२८ बालके तीव्र कुपोवर्त तर १९५०४४ बालके 
मध्यम कुपोवर्त असल्याची नोंद करण्यात आल्याची बाब ‘कॅस’च्या 
अहवालानसुार हदनाींक २० डडसेंबर, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदर्शनास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील ग्रामीण व आहदवासी जिल्हयात कुपोर्ण 
ननमुशलनासाठी अनेक योिना राबवनूही कुपोवर्त बालकाींची सींख्या वाढतच 
असनू मोठया प्रमाणात बालमतृ्य ु होत असल् याच े तसेच ठाणे जिल्हयातील 
दगुशम व आहदवासी पाडयातील समुारे ३२७ बालके तीव्र कुपोवर्त व १७३६ 
बालके मध्यम कुपोवर्त असल्याच े माहे माचश त े नोव्हेंबर, २०१९ या 
कालावधीत केलेल्या सव्हेक्षणातनू ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, नाशर्क जिल्हयातील सरुगाणा, हदींडोरी आणण कळवण 
तालकु्यातील पोर्ण पनुवशसन कें द्र बींद असनू सरुगाणा तालकु्यात ४० पेक्षा 
अधधक कुपोवर्त बालकाींची सींख्या असताना या कें द्रात एकही बालक दाखल 
झाले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, राज्यातील बालकाींमधील कुपोर्ण ननमलुशन करणे, बींद झालेले 
पोर्ण पनुवशसन कें द्र सरुु करण्याबाबत तसेच आहदवासी बालकाींच्या 
कुपोर्णावर ववनाववलींब पररणामकारकररत्या मात करण्याकररता र्ासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) होय. हे खरे आहे. 
(३) होय. हे खरे आहे. 
(४) होय. हे खरे आहे. 
(५) राज्यातील सॅम बालकाींसाठी अींगणवाडी स्तरावर ग्राम बाल ववकास कें द्र 
सरुु आहेत. ग्राम बाल ववकास कें द्रामध्ये सॅम बालकाींना हदवसातनु तीन वेळा 
EDNF खाऊ घालण्यात येतो. तसेच आरोग्य ववभागामाफश त बालकाींना योग्य 
त ेऔर्धोपचार करण्यात येतात. 
     कुपोर्ण ननमुशलनासाठी खालीलप्रमाणे उपाय योिना करण्यात येत 
आहेत. 
     १. एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योिनें अींतगशत ६ महहने त े ३ वर्श 
वयोग्ातील बालकाींना, गरोदर स्तनदा माताींना THR अींतगशत कच्चे धान्य व 
ककराणा मालाचा परुवठा व ३ त े६ वयोग्ातील बालकाींना गरम तािा आहार 
देण्यात येतो. 
     २. आहदवासी प्रकल्पाींमध्ये अमतृ आहार योिना सरुु असनू याअींतगशत 
गरोदर स्तनदा माताींना एक वेळचा चौरस आहार देण्यात येतो. तसेच ६ 
महहने  त े ६ वर्शवयोग्ातील बालकाींना आठवडयातनू ४ हदवस अींडी व 
र्ाकाहारी बालकाींना प्रनत हदन २ केळी व माींसाहारी बालकाींना १ अींडी देण्यात 
येतात. 
     ३. राज्यात पोर्ण अशभयान अींतगशत अींगणवाडी कें द्रातील बालकाींचा, 
ककर्ोरवयीन मलुी व महहलाींचा पोर्णाचा दिाश सधुारण्यासाठी व कुपोर्णाच े
प्रमाण कमी करण्यासाठी ववववध स्तरावरुन ननरींतर शर्क्षणवधृ्दीदृष्ीकोन 
(ILA) समदुाय आधाररत कायशिम (CBE) ररअल ्ाईम मॉनन्ररींग (ICT-
RTM) व िन आींदोलन इत्याहद उपिम राबववण्यात येत आहेत. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िोराडी (ता.मेहिर, जज.बुलढाणा) प्रिल्पाच्या िालहायाची ि  

सांरक्षण शभांतीची िामे पूणव िरण्याबाबत 
  

(२३) *  १३६५   श्री.सांजय रायमलुिर (मेहिर) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोराडी (ता.मेहकर, जि.बलुढाणा) प्रकल्पाच्या कालव्यादवारे तीन 
तालकु्यातील २३ गावाींना ३ हिार ७०० हेक््र एवढे शस ींचन होत असताना या 
कालव्याची साफसफाई व ककरकोळ दरुुस्तीची कामे फक्त एक मशर्नने होत 
असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच, कोराडी प्रकल्पाच्या शभ ींती झाडाझुडपाींनी वेढल्या असनू सींरक्षण 
शभींतीची पडझड झाललेी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरची कामे तातडीने पणूश करण्याकररता र्ासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील : (१) होय, सरुवातीला एका मशर्नदवारे काम सरुु 
करण्यात आले होत ेनींतर, मशर्नची सींख्या वाढववण्यात येवनु हद.३१/१२/२०१९ 
पयांत साफसफाईची व दरुुस्तीची कामे पणुश करण्यात आली आहे. 
(२) होय, धरण शभींतीवर झाड-ेझुडपे वाढली असनु, धरण मार्थयावरील सरुक्षा 
शभ ींतीची (Parapet wall) तु् फु् झाली आहे. तथावप, यामळेु धरणाच्या 
सरुक्षीततलेा कुठलाही धोका ननमाशण होत नाही. 
(३) कोराडी प्रकल्पाच्या शभ ींतीवरील झाड-ेझुडपे व धरण मार्थयावरील सरुक्षा 
शभ ींतीच्या दरुुस्ती कामाचे अींदािपत्रक (ककींमत रु.५.९२ लक्ष) तयार करण्यात 
आले आहे. सदर काम अनतररक्त प्रापणसचुीमध्ये प्रस्ताववत करण्यात आल े
असनू सदर काम िुन २०२० पयांत करण्याच ेननयोिन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्याच्या आरोग्य विभागातील रुग्णालयाांच्या बाांधिामािररता  
ननधी उपलब्ध िरुन देणेबाबत 

  

(२४) *  ५२८   श्री.सनुनल प्रभ ू (ददांडोशी), श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि 
(भायखळा), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.राहुल नािेिर (िुलाबा), 
श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.सदा 
सरिणिर (मादहम), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.अतलु भातखळिर 
(िाांददिली पिूव) :   सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्याच्या आरोग्य ववभागाच्या अनेक रुग्णालयाींची बाींधकामे ननधी 
अभावी रखडली असनू ती पणूश होण्यासाठी समुारे ३७२२ को्ी रुपयाींची 
आवश्यकता असताना ववत्त ववभागातफे आरोग्य ववभागास वर्ाशकाठी केवळ 
२५० को्ी ननधी उपलब्ध करुन देण्यात येत असल्याचे हदनाींक ११ नोव्हेंबर, 
२०१९ रोिी वा त्यासमुारास मखु्य सधचवाींच्या अध्यक्षेतखाली झालेल्या 
बठैकीदवारे ननदर्शनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच राज्याच्या आरोग्य ववभागाकड ेननधीची कमतरता असल्याने ट्रामा 
केअर से्ं र व जिल्हा तसेच तालकुा पातळीवरील १ हिार २०० को्ीींची 
बाींधकामे अधशव् अवस्थेत असल्याचे व वदैयकीय उपकरणाींची खरेदी करणे 
र्क्य होत नसल्याचे हदनाींक ११ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासमुारास 
ननदर्शनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास र्ासनाने प्रलींत्रबत प्रकल्पाींसाठी अदयापयांत ककती ननधी हदला 
आहे व ककती ननधी देणे शर्ल्लक आहे, 
(४) असल्यास, आरोग्य ववभागाींतगशत ककरकोळ कारणाींसाठी अनेक बींद 
असलेली रुग्णालये व त्याींच्या इमारतीींची प्रलींत्रबत कामे त्वरीत पणूश 
करण्यासाठी तसेच रुग्णालयात लागणाऱया उपकरणाींसाठी लागणारा ननधी 
उपलब्ध करुन देणेबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजेश टोपे : (१) होय, हे अींर्त: खरे आहे. 
(२) होय, हे अींर्त: खरे आहे. 
(३) रुग्णालयाींच्या चाल ूबाींधकामासाठी समुारे रु.३९९.२१ को्ी ननधी देण्यात 
आला असनू उवशरीत काम पणूश होण्यासाठी समुारे १२९४.६१ को्ी ननधीची 
आवश्यकता आहे. 
(४) ववभागाच्या अखत्यारीत प्रलींत्रबत आरोग्य सींस्थाींची कामे पणूश करण्यासाठी 
ननयोिन व ववत्त ववभागाकड े ननधी मागणीबाबत पाठपरुावा करण्यात येत 
आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

उांद्री (ता.धचखली, जज.बुलडाणा) येथे ग्रामीण रुग्णालय होण्याबाबत 
  

(२५) *  १३०१   श्रीमती श्िेता महाले (धचखली) :   सन्माननीय सािवजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उीं द्री (ता.धचखली, जि.बलुडाणा) हे खामगाव िालना महामागाशवरील मोठे 
गाव असनू सदर गावाला िोडून अनेक खेडगेाव असनूही तथेे प्राथशमक 
आरोग्य कें द्राशर्वाय कोणतीही आरोग्य सवुवधा उपलब्ध नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर प्राथशमक आरोग्य कें द्राची शे्रणी वाढ करून ग्रामीण 
रुग्णालयात मान्यता देऊन तात्काळ सरुु करण्यात यावे अर्ी अनेक 
वर्ाशपासनूची असलेली मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी नागपरू येथे 
मा.मखु्यमींत्री याींनी घेतलेल्या आढावा बठैकीदरम्यान हदनाींक २० डडसेंबर, 
२०१९ रोिी लेखी पत्रादवारे केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानसुार र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजेश टोपे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
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(३) सन २०११ च्या लोकसींख्येवर िोड बहृत आराखडा तयार करण्याची 
कायशवाही आरोग्य सेवा सींचालनालयस्तरावरुन सरुु असनू मौिे उींद्री येथ े
ग्रामीण रुग्णालय मींिुर करण्याबाबतच्या मागणीचा ननकर्ानसुार िोड बहृत 
आराखडयामध्ये समावेर् करण्याची कायशवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
शसांधदुगुव जजल््यातील जजल्हा ि बाल रुग्णालयातील विद्युतीिरणास 

ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(२६) *  ६८७   श्री.िभैि नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय सािवजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शस ींधुदगुश जिल््यातील जिल्हा व बाल रुग्णालय या १०० खा्ाींच्या 
रुग्णालयाची इमारतीचे बाींधकाम पणूश झाले असनू अींनतम ववदयतुीकरणाच्या 
कामासाठी ननधी मींिूरीचा प्रस्ताव र्ासनाकड े प्रलींत्रबत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त रुग्णालयातील ववदयतुीकरणास ननधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबतची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.सावशिननक आरोग्य मींत्री 
याींच्याकड े हदनाींक ७ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासमुारास लेखी 
ननवेदनाव्दारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ननवेदनातील मागणीच्या अनरु्ींगाने आवश्यक तो ननधी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजेश टोपे : (१) व (२) हे खरे आहे.  
(३) सदर ववदयतुीकरणाच्या कामाकरीता ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबतची 
कायशवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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रायगड जजल््यातील हेटिणे धरणातून शतेी शसांचनािरीता  
सोडले जाणारे पाणी िाहून जात असलेबाबत 

  

(२७) *  २०५२   श्री.रविशठे पाटील (पणे) :   सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड जिल्हयातील हे्वणे धरणातनू कालव्याव्दारे र्हापाडा डॅमपयांत 
र्तेीच्या शस ींचना करीता सोडण्यात येणारे लाखो शल्र पाणी कालव्याची 
दरुुस्ती व कााँिी्ीकरण नसल्याने िमीनीत मरुत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कालव्याच्या दोन्ही बािू मातीच्या असल्याने पाणी िशमनीत 
मरुत ेवा वाहून िात असल्याने या सोडलेल्या पाण्याचा शस ींचनाकरीता उपयोग 
होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या पाण्याचा शस ींचनासाठी पणूश उपयोग होण्याकरीता सदर 
कालव्याची दरुूस्ती व कााँिी्ीकरण करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे. 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील : (१) होय. 
(२) अींर्त: खरे आहे. तथावप, कालव्यातनू सोडलेल्या पाण्यादवारे समुारे ९० 
हेक््र क्षेत्रास शसींचनाचा लाभ होत आहे. 
(३) हे्वणे प्रकल्पाच्या शस ींचन सरुू असलेल्या कालव्याच्या पाणी गळती 
असलेल्या भागात मातीकाम व अस्तरीकरणाचे काम हाती घेण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

जे.जे. रुग्णालयात िेलेल्या जक्लननिल रायलबाबत 
  

(२८) *  १५८२   श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि (भायखळा), श्री.सनुनल प्रभ ू
(ददांडोशी) :   सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
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(१) िे.िे. रुग्णालयात एधथकल सशमतीस पवूश कल्पना व माहहती न देता 
जक्लननकल ट्रायल केल्याने एका  रुग्णाचा मतृ्य ु झाल्याचे व एक रुग्ण 
अत्यींत गींभीर जस्थतीत असल्याचे हदनाींक ८ नोव्हेंबर, २०१९ रोिी वा 
त्यासमुारास ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व चौकर्ीत 
काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, त्यानसुार सींबींधधत दोर्ीींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशमत विलासराि देशमखु : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यातील विदभव वििास मांडळाच्या महत्िपूणव  
प्रस्तािाांना मांजुरी ददली नसल्याबाबत 

  

(२९) *  ४४९   अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), अॅड.पराग अळिणी 
(विलेपाले), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी 
पजश्चम), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अतलु भातखळिर 
(िाांददिली पिूव), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू 
दषक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.िुमार आयलानी 
(उल्हासनगर) :   सन्माननीय उप मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील ववदभश ववकास मींडळाच्या महत्वपणूश प्रस्तावाींना अनेक 
महहन्याींपासनू मींिुरी हदली नसल्याची बाब माहे िानेवारी, २०२० च्या 
पहहल्या आठवड्यात वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, मींडळाींच्या पाच अहवालाींना प्रर्ासकीय मींिुरी न शमळाल्याने 
िलस्त्रोताींच्या उपर्क्तीवर झालेल्या अध्ययनाचा र्रे् राहहलेला ननधी वापरला 
िाणार नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मींडळाला सहा वर्ाशनींतर ववर्रे् ननधी शमळाला असनु वा्प न 
झाल्याने उक्त ननधीही परत िाण्याची र्क्यता असल्याने ववदभश ववकास 
सींदभाशत अध्ययन आणण सींर्ोधनाचे कामकाि ठप्प झाले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, या अनरु्ींगाने र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अजजत पिार : (१) व (२) ननयोिन ववभागाच्या हदनाींक १९ माचश, २०१९ 
रोिीच्या पत्रानसुार ववदभश, मराठवाडा व उवशररत ववकास मींडळामाफश त हाती 
घ्यावयाच्या अ्यास अहवालाींचे प्रस्ताव सादर करताना कोणत ेमदु्द ेववचारात 
घेणे आवश्यक आहे, याबाबत ससु्पष् मागशदर्शक सचूना हदलेल्या आहेत. त्या 
मागशदर्शक सचुनाींनसुार ववदभश ववकास मींडळाकडून अ्यास अहवालाींचे प्रस्ताव 
सादर झालेले नसल्यामळेु त्याींना मींिुरी देण्यात आलेली नाही. 
(३) ननयोिन ववभाग, र्ासन ननणशय हदनाींक २३ िुल,ै २०१९ नसुार “ववर्रे् 
ननधी” मींिूर करताना, जिल्हाधधकारी याींनी “प्रर्ासकीय मान्यता” हदलेल्या 
कामाींनाच र्ासनाकडून ननधी ववतररत केला िातो. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
िोल्हापूर जजल््यातील धामणी, सफव नाला, नागणिाडी, आांबेओहोळ ि 
उचांगी शसांचन प्रिल्प पुनिवसन ि ननधी अभािी प्रलांबबत असल्याबाबत 
(३०) *  ३४५३   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.पी.एन.पाटील 
(सडोलीिर) (िरिीर) :  सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कोल्हापरू जिल््यातील धामणी, सफश नाला, नागणवाडी, आींबओेहोळ व 
उचींगी हे पाच मोठे शस ींचन प्रकल्प गेल्या १५ वर्ाशपासनू पनुवशसन व ननधी 
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अभावी प्रलींत्रबत असनू सदरहू प्रकल्प पणूश केल्यास जिल््यातील १४ हिार 
हेक््र क्षेत्र ओलीताखाली येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वरील सींदभीय प्रकल्पाींच्या पनुशवसनाच ेप्रश्न सोडववण्याकररता 
प्रकल्पग्रस्ताींना लाभ क्षते्रात िशमनी उपलब्ध नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रकल्पग्रस्ताींना ववर्रे् आधथशक पॅकेि देऊन उक्त शसींचन 
प्रकल्प पणुश करण्याकरीता र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, तसेच पाच प्रकल्पाींची सदय:जस्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. महाराषट्र कृषणा खोरे ववकास 
महामींडळ, पणेु अींतगशत असलेल्या ३ मध्यम प्रकल्प (धामणी, सफश नाला व 
आींबओेहोळ) व २ लघ ु प्रकल्प (उचींगी, नागणवाडी) अर्ा नमदू केलेल्या ५ 
प्रकल्पाींची काम े प्रलींत्रबत आहेत. त्यापकैी आींबओेहोळ व उचींगी प्रकल्पाींचे 
काम गेल्या १५ वर्ाशपासनू पनुवशसन अभावी प्रलींत्रबत आहेत. धामणी, 
सफश नाला व नागणवाडी, या प्रकल्पाींची कामे पनुवशसनाच्या अडचणीमळेु व 
परेुर्ा ननधी अभावी  प्रलींत्रबत आहेत. सदर प्रकल्प पणूश केल्यास धामणी 
म.प्र. (२१०० हे.), सफश नाला म.प्र. (३७८४ हे.), आींबओेहोळ म.प्र (६३५९ हे.) व 
नागणवाडी ल.प्र.(१०६५ हे.) उचींगी (२५१९) असे एकूण १५८२७ हे. वपकक्षेत्र 
ओलीताखाली येणार आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) प्रकल्पग्रस्ताींना ववर्रे् आधथशक पॅकेि देऊन उक्त शसींचन प्रकल्प पणुश 
करण्याकरीता महाराषट्र कृषणा खोरे ववकास महामींडळ, पणेु याींच्याकडील 
ननयामक मींडळाच्या बठैकीत ठराव मींिूर करण्यात आले असनू त्याप्रमाणे 
जिल्हाधधकारी याींना ननधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. तसेच महसलू 
ववभागाकडून आधथशक सहाय्य वा्पाची कायशवाही प्रगतीपथावर आहे. 
उक्त पाच प्रकल्पाींची सदयजस्थती खालील प्रमाणे :- 
सफव नाला म.प्र. - मखु्य मातीधरण ७५% पणुश, शस ींचन तथा ववदयतु ववमोचक 
७५% पणुश, साींडवा खोदकाम २५% काम पणुश. प्रकल्पाींतगशत सवश ५ को.प.बींधारे 
पणूश. मखु्य धरणाची घळभरणी, क्क बाींध (Saddle Dam), सींधानकातील 
साींडव्याचे बाींधकाम व पचु्ि कालव्याच ेखोदकाम इ.काम शर्ल्लक आहे. 
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धामणी म.प्र. - मखु्य माती धरण ७३% पणूश, साींडवा व पचु्ि कालवा याींचे 
खोदकाम ५०% पणूश, धरणाच े ववमोचक ९०% पणूश, एकूण १० को.प.  
बींधाऱयापकैी ६   को.प. बींधारे पणूश असनू ४ को.प. बींधाऱयाींची कामे हाती 
घ्यावयाची आहेत, त्यापकैी १ को.प.बींधारा चाल ू वर्ाशत  करणेच े ननयोिन 
आहे. 
नागनिाडी ल.प्र. - मातीधरणाच ेदोन्ही नतरावरील  भराव काम, साींडवा पचु्ि 
कालवा खोदकाम याींचे समुारे ४५ ्क्के इतके काम पणुश झाले आहे. शस ींचन 
ववमोचकाच े पातनळ काम ९५ ्क्के पणूश, धरणाखालील ८ को.प.बींधारे पकैी 
६ पणुश व २ प्रगतीत आहेत. मखु्य धरणाची घळभरणी, सींधानकातील 
साींडव्याचे बाींधकाम, पचु्ि कालव्याचे अींर्त: खोदकाम व शसींचन ववमोचक 
ववहहरीचे काम शर्ल्ल्क आहे. 
आांबओेहोळ म.प्र. - मातीधरणाच ेदोन्ही नतरावरील  भराव काम पणूश, शस ींचन 
तथा ववदयतु ववमोचक - ९५% पणूश, साींडवा खोदकाम  व सींधानकाचे काम 
५०% पणूश, प्रकल्पाींतगशत एकूण ७ को.प.बीं. कामापकैी ६ को.प.बीं.ची काम े
प्रगतीत.  उवशरीत १ को.प.बीं चे काम अींदािपत्रक स्तरावर, प्रकल्पाची 
घळभरणी, व उवशररत  अनरु्ींधगक कामे  करून अींर्त: पाणीसाठा व शस ींचन 
ननशमशतीचे ननयोिन आहे.  
उचांगी  ल.पा.प्र. - मातीधरण ८५% पणूश, ववमोचक - ७५% पणूश, साींडवा 
खोदकाम व बाींधकाम २५% पणूश, धरणाची गळभरणी व साींडव्याचे उवशररत 
बाींधकाम शर्ल्लक आहे. प्रकल्पाींतगशत  एकूण १२ को.प.ब ची कामे पणूश. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यात विशषेत: मुांबई शहरामध्ये ननमावण झालेला  
रक्त पुरिठयाचा तुटिडा 

  

(३१) *  १९०३   श्री.ननलेश लांिे (पारनेर), श्री.अशोि पिार (शशरुर), 
श्री.सनुनल शळेिे (मािळ), श्री.सनुनल दटांगरे (िडगाि शरेी), श्री.बाळासाहेब 
आजब े (आष्ट्टी), श्री.सांददप षक्षरसागर (बीड), श्री.यशिांत माने (मोहोळ), 
श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), अॅड.माणणिराि िोिाटे (शसन्नर), श्री.शखेर 
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ननिम (धचपळूण), श्री.ददपि चहाहाण (फलटण), श्रीमती समुन पाटील 
(तासगाि - ििठेमहाांिाळ), डॉ.भारती लहाहेिर (िसोिा) :   सन्माननीय 
िदै्यिीय शशक्षण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ववर्रे्त: मुींबई र्हरात रक्तपरुवठयाची तीव्र ी्ंचाई ननमाशण झाली 
असल्याच ेहदनाींक १३ नोव्हेंबर, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदर्शनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खािगी रक्तपेढयाींसह िे.िे.समहु रुग्णालयात ए आणण एबी 
ननगेह्व्ह ग्ाच्या रक्ताच्या बा्ल्याच उपलब्ध नसल्याने, िी.्ी.रुग्णालयात 
कोणत्याच ग्ाचे रक्त उपलब्ध नसल्याने, से्ं  िॉिेस रुग्णालयात ए 
पॉणझह्व्ह ग्ाव्यनतररक्त इतर कोणत्याही ग्ाचे रक्त उपलब्ध नसल्याने 
रक्ताअभावी र्स्त्रकिया पढेु ढकलण्यात आल्या असल्याचे ननदर्शनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्ासनाच्या धोरणानसुार रक्तपेढयाींकड े रक्ताची ककती 
उपलब्धता आहे याची माहहती ई रक्तकोर् या सींकेतस्थळावर अपडे्  करणे 
बींधनकारक असतानाही रुग्णालयाकडून तर्ी माहहती अपडे्  करण्यात येत 
नसल्याचेही माहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आल,े हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले, तदनरु्ींगाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. अशमत विलासराि देशमखु : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) सींबधधत रुग्णालयाींच्या रक्तपेढयाींना राज्य रक्त सींिमण पररर्द, मुींबई 
याींच्याकडून ननदेर् हदल्यानींतर रक्तसाठयाबाबतची माहहती ई-रक्तदोर् या 
सींकेतस्थळावर दररोि अदययावत करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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औसा ि ननलांगा (जज.लातूर) तालुक्यातील गायरान, गािठाण ि 
शासिीय जशमनीिरील बाांधलेली घरे ि प्लॉट ननयशमत िरण्याबाबत 

(३२) *  १०९५   श्री.अशभमन्य ुपिार (औसा) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औसा व ननलींगा (जि.लातरू) तालकु्यातील गायरान, गावठाण तसेच 
र्ासकीय िशमनीवरील बाींधलेली भोगवाट्यातील घरे व प्लॉ् ननयशमत 
करण्याबाबत र्ासन आदेर्ानसुार कायशवाही करण्याची मागणी स्थाननक 
लोकप्रनतननधी, औसा याींनी हदनाींक १० डडसेंबर, २०१९ रोिी ननलींगा 
उपववभागीय कायाशलयात व हदनाींक १२ डडसेंबर, २०१९ रोिी औसा तहसील 
कायाशलयात झालेल्या तालकुास्तरीय सवश ववभागाच्या घेण्यात आलेल्या 
आढावा बठैकीत ग् ववकास अधधकारी व तहसीलदार याींच्याकड ेकेली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील र्ासकीय िशमनीवरील भोगवाट्यातील घरे व प्लॉ् 
ननयशमत करून मालकीहक्कात नोंद करण्याबाबत व या लाभार्थयाांना त्याींच्या 
मालकीचा ८ अ ववतरीत करण्याबाबत र्ासन स्तरावरून कोणती कायशवाही 
करण्यात आली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, त्यानसुार आि तागायत ककती लाभार्थयाांचे घरे व प्लॉ् 
ननयशमत करण्यात आलेली आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची सवशसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. हसन मशु्रीफ : (१) हे खरे आहे. 
(२) “सवाशसाठी घरे-२०२२” या धोरणातींगशत राज्य र्ासनाने प्रधानमींत्री आवास 
योिना (ग्रामीण) व इतर राज्यस्तरीय ग्रामीण गहृननमाशण योिनेंतगशत पात्र 
लाभार्थयाांनी ननवासी प्रयोिनाथश केलेली हद.१.१.२०११ पयशन्तची अनतिमणे 
ननयमानकूुल करण्याचे धोरण हद.१६.२.२०१८ च्या र्ासन ननणशयान्वये ववहहत 
केलेले आहे. या धोरणाची अींमलबिावणी करण्यासाठी हद.२०.८.२०१८ रोिीच्या 
पररपत्रकान्वये मागशदर्शक सचूना ननगशशमत केल्या आहेत. राज्य र्ासनाने 
ननवासी प्रयोिनाथश केलेली अनतिमणे ननयमानकूुल करण्याच्या प्रकियेत 
पारदर्शकता येण्यासाठी सींगणकीय प्रणाली ववकशसत केली असनू त्यामध्ये 
सवश अनतिमणाींची नोंद घेण्याची कायशवाही करण्यात येत आहे. 
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(३) ननलींगा तालकु्यामध्ये ्प्पा-१ मध्ये गावठाणातील ३५२, गायरान 
िशमनीवरील ३५१९ व इतर ६ अर्ा एकूण ३८७७ अनतिमणाींची नोंद सींगणक 
प्रणालीवर झालेली आहे. 
    तसेच औसा तालकु्यामध्ये ्प्पा-१ मध्ये गावठाणातील १४३८ गायरान 
िशमनीवरील ४११२ व इतर ३१३ अर्ा एकूण ५८६३ अनतिमणाींची नोंद 
सींगणक प्रणालीवर झाललेी आहे. त्यापकैी गावठाणातील ८ अनतिमणे 
ननयमानकूुल करण्यात आलेली असनू इतर अनतिमणाींच्या सींगणकीय 
प्रणालीवर करण्यात आलेल्या नोंदी तपासनू ननयमानकूुल करण्याची कायशवाही 
करण्यात येत आहे. 
(४) राज्य र्ासनाच्या अनतिमण ननयमानकूुल करण्याच्या धोरणानसुार 
गावातील गायरान िशमनीवरील अनतिमणे Insitu ननयमानकूुल करता 
येतात. सदर अनतिमणे ननयमानकूुल करावयाच े झाल्यास अनतिशमत 
िागेच्या दपु्प् िागा ग्रामपींचायतीने उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. 
तथावप, राज्यातील गावाींमध्ये अर्ा प्रकारची िागा उपलब्ध होत नसल्यामळेु 
अर्ी अनतिमणे ननयमानकूुल करण्यास अडचणी येत आहेत. 

----------------- 
  
नागपूर येथील शासिीय िैदयिीय महाविदयालय ि रुग्णालय (मेयो) 

येथे निीन इमारत बाांधण्याबाबतचा प्रस्ताि 
(३३) *  ४   श्री.मोहन मत े (नागपरू दषक्षण), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाव), 
डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), अॅड.आशशष जयस्िाल (रामटेि), श्री.सशमर 
मेघे (दहांगणा), श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.सभुाष धोटे (राजूरा), श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.सरेुश 
िरपडुिर (पाथरी), श्री.दहरामण खोसिर (इगतपरूी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.लहू िानड े (श्रीरामपरू), िुमारी प्रणणती शश ांदे (सोलापरू शहर मध्य), 
श्री.दौलत दरोडा (शहापरू), श्री.किशोर जोरगेिार (चांद्रपरू), श्री.वििास िुां भारे 
(नागपरू मध्य), श्री.राजु पारिे (उमरेड) :   सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू येथील इींहदरा गाींधी र्ासकीय वदैयकीय महाववदयालय व 
रुग्णालयाच्या (मेयो) काही इमारतीींस समुारे १०० वर् े पणूश झालेली असनू 
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व्हीएनआय्ीने केलेल्या सवेक्षणात ववभाग ि ३, ४, ७ व ८ असलेल्या 
इमारती धोकादायक असल्याचे ननषपन्न झाले असतानाही या इमारतीतनू 
रुग्णसेवा हदली िात असल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ासकीय वदैकीय महाववदयालय व रुग्णालयाच्या (मडेडकल) 
्ीबी वॉडश पररसरातील त्वचारोग ववभागाच्या बाहयरुग्ण ववभागासमोरील 
सज्िा (पोचश) हदनाींक १२ डडसेंबर, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास कोसळून २ 
व्यक्तीींचा मतृ्य ुझाला, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू रुग्णालयाच्या इमारतीचे र्ासनाकडून करण्यात 
आलेल्या सींरचनात्मक लेखा परीक्षण अहवालात काय नमदू करण्यात आले 
आहे व त्यानरु्ींगाने मेयो रुग्णालयाच्या आवारात नवीन इमारत बाींधण्याचा 
प्रस्ताव र्ासनाकड ेसादर करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार या रुग्णालयातील धोकादायक इमारतीत कायशरत 
असलेले ववभाग तातडीने अन्यत्र स्थलाींतरीत करून या इमारती ननषकाशसत 
करून त्या हठकाणी नवीन इमारत उभारण्याबाबत तसेच अपघातात मतृ 
पावलेल्या व्यक्तीींच्या कु्ुींत्रबयाींना आधथशक मदत करण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशमत विलासराि देशमखु : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
     तथापी धोकादायक पररजस्थतीत असलेल्या इमारतीतील कक्ष अन्य 
इमारतीत स्थलाींतरीत  करण्यात आलेली  आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) र्ासकीय वदैयकीय महाववदयालय नागपरू या सींस्थेचे सींरचनात्मक लेखा 
पररक्षण झाले नसनू लेखा पररक्षणाींची प्रकिया सरुु आहे.मेयो रुग्णालयाच्या 
आवारात नवीन इमारत बाींधण्याचा प्रस्ताव ववचाराधीन आहे. 
(४) मेयो रुग्णालयातील धोकादायक पररजस्थतीत असलेल्या इमारतीतील 
कक्षाचे सींस्थेत उपलब्ध इमारतीत स्थलाींतर करण्यात आलेले आहे. नवीन 
इमारत बाींधण्याबाबतचा प्रस्ताव ववचाराधीन आहे. 
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     र्ासकीय वदैयकीय महाववदयालय व रुग्णालय, नागपरू येथील 
अपघातात मतृ पावलेल्या व्यक्तीच्या कु्ुींत्रबयाींस दोन लक्ष रुपयाींची मदत 
देण्याचे आदेशर्त करण्यात आलेले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील अांगणिाडी सेवििा, शमनी अांगणिाडी सेवििा ि  

मदतनीस याांच्या विविध मागण्याांबाबत 
  

(३४) *  ८८४   श्री.महेंद्र दळिी (अशलबाग), श्री.सांजय गायििाड (बलुढाणा), 
श्री.अशोि पिार (शशरुर), श्री.ननलेश लांिे (पारनेर), श्री.सनुनल शळेिे (मािळ), 
श्री.सनुनल दटांगरे (िडगाि शरेी), श्री.बाळासाहेब आजबे (आष्ट्टी), श्री.सांददप 
षक्षरसागर (बीड), श्री.यशिांत माने (मोहोळ), श्री.भरतशठे गोगािल े (महाड), 
अॅड.माणणिराि िोिाटे (शसन्नर), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), श्री.अतलु बेनिे 
(जुन्नर), श्रीमती नशमता मुांदडा (िेज), श्री.ददपि चहाहाण (फलटण), श्री.शखेर 
ननिम (धचपळूण), श्री.राज ू िारेमोरे (तमुसर), श्री.नरेंद्र भोंडिेर (भांडारा), 
श्री.श्रीननिास िनगा (पालघर), श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड), श्री.प्रिाश 
आबबटिर (राधानगरी), श्री.बबनराि शशांदे (माढा), श्रीमती समुन पाटील 
(तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.ददलीप मोदहत-ेपाटील (खेड आळांदी), डॉ.किरण 
लहामटे (अिोले), श्री.मोहन मत े (नागपरू दषक्षण), श्री.धमवरािबाबा आ्ाम 
(अहेरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरािती), 
श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.दहरामण खोसिर (इगतपरूी), श्री.सरेुश 
िरपडुिर (पाथरी), श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.विक्रमशसांह सािांत 
(जत), िुमारी प्रणणती शश ांदे (सोलापरू शहर मध्य), श्री.िुणाल पाटील (धळेु 
ग्रामीण), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), 
श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी), श्री.ददलीप लाांड े (चाांददिली), श्री.सनुील राणे 
(बोरीिली), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय मदहला ि 
बालवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अींगणवाडी सेववका, शमनी अींगणवाडी सेववका व मदतनीस 
याींचे माहे नोव् हेंबर व डडसेंबर, २०१९ या दोन महहन्याींचे थकीत वेतन तसेच 
माहे ऑक््ोबर, २०१९ पासनूच्या वाढीव मानधनाची रक्कम त्याींना अदयाप 
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अदा करण्यात आली नसल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रायगड जिल्हयातील एकाजत्मक बालववकास सेवायोिनेत काम 
करणाऱ या अींगणवाडी महहला कमशचा-याींनी थकीत मानधन व इतर 
मागण्याींकररता जिल्हा पररर्देवर माहे िानेवारी,२०२० मध्ये मोचाश काढून 
मागण्याींबाबतच े ननवेदन र्ासनास सादर केले असनु बीड जिल््यातील 
अींगणवाडी सेववका व मदतनीस याींनी  ववववध मागण्याींसाठी हदनाींक ४ 
िानेवारी, २०२० रोिी बीड जिल्हा पररर्देवर मोचाश काढून आपल्या मागण्याींच े
ननवेदन उप मखु्यकायशकारी अधधकारी, जिल्हा पररर्द याींना हदले आहे तसेच 
बलुढाणा जिल्हाधधकारी कायाशलयासमोर हदनाींक ८ िानेवारी, २०२० रोिी  
आय्क कमशचारी यनुनयनच्यावतीने अींगणवाडी सवेवकाींच्या मागण्यासींदभाशत 
ननदर्शने करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वेतनाची थकीत रक्कम व वाढीव मानधनाची रक्कम अदा 
करण्यात न आल्यासींदभाशत र्ासनाचे लक्ष वेधण्याकररता देर्व्यापी सींपाचा 
इर्ारा कमशचाऱयाींच्या सींघ्ननेे र्ासनास हदला आहे, हे  ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यातील अींगणवाडी सवेवका, शमनी अींगणवाडी सवेवका व 
मदतनीस याींच्या मागण्यासींदभाशत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१), (२), (३), (४) व (५) हे अींर्त: खरे 
आहे. 
     एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योिना आयकु्तालय याींचेकडून उपलब्ध 
अनदुानातनू अमरावती, नागपरू व कोकण ववभागातील अींगणवाडी कायशकत्याांच े
माहे नोव्हेंबर २०१९ चे मानधन हदनाींक ०१/०१/२०२० रोिी कें द्र र्ासनाच्या 
PFMS प्रणालीदवारे अदा करण्यात आलेले आहे. 
     मानधन बाबीवरील परेुर्ा अनदुाना अभावी उवशररत पणेु, नाशर्क व 
औरींगाबाद ववभागातील माहे नोव्हेंबर, २०१९ या महहन्याचे मानधन तसेच 
माहे डडसेंबर, २०१९ या महहन्याचे सवश ववभागातील अींगणवाडी कमशचाऱयाींच े
मानधन प्रलींत्रबत होत.े परींत,ु सदय:जस्थतीत सवश ववभागातील अींगणवाडी 
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कमशचाऱयाींचे माहे नोव्हेंबर, डडसेंबर २०१९ व माहे िानेवारी, २०२० चे मानधन 
कें द्र र्ासनाच्या PFMS प्रणालीदवारे अदा करण्यात आलेले आहे.     
     अींगणवाडी कमशचाऱयाींचे वाढीव मानधनाचा फरक माहे माचश, २०२० च्या 
पहहल्या आठवडया पयांत अदा करण्याची कायशवाही एकाजत्मक बाल ववकास 
सेवा योिना आयकु्तालय याींचे स्तरावरुन करण्यात येत आहे. 

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

आांभोरा उपसा शसांचन येथील उपसा मोटारी बांद असल्याबाबत 
  

(३५) *  २११२   श्री.राजु पारिे (उमरेड) :   सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ववदभाशतील बहुचधचशत असलेल्या गोसेखदुश धरणावर र्ासनाने उपसा 
शस ींचन योिनेवर मोठ्या प्रमाणात खचश केलेला असतानाही मागील दहा त े
पींधरा वर्ाश पासनू आींभोरा उपसा शस ींचन येथील एकूण दहा उपसा मो्ारी 
पकैी पाच उपसा मो्ारी बींद असल्याची बाब माहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्शनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आींभोरा उपसा शस ींचन येथील उपसा मो्ारी बींद असण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, याचा पररणाम पररसरातील र्तेकऱयाींना ओशलताची र्तेी 
करण्यास होत असल्याने याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. जयांत पाटील : (१) हे खरे नाही. आींभोरा उपसा शस ींचन योिना ्प्पा 
ि.१ मधील पींप ि.१ त े९ सरुळीतपणे कायशरत असनू त्याच्या सवश मो्ारी 
सजुस्थतीत आहेत. अनतररक्त असलेला पींप ि.१० ची दरुुस्ती करण्यासाठी 
बाहेर काढण्यात आला आहे. आींभोरा उपसा शस ींचन योिना ्प्पा ि.२ मधील 
सवश पींप कायशरत आहेत. 
(२) पींप ि.१० मधील VIBRATION वाढलेले होत ेव SOLE PLATE मध्ये 
GAP ननमाशण झालेली होती. व पींप OVERHAUL करणे आवश्यक 
असल्याने त्याच्या दरुुस्तीच ेकाम प्रगतीपथावर आहे. 
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(३) अनतररक्त असलेला एक पींप वगळता इतर सवश पींप चाल ु असल्याने 
र्तेीवर कोणताही ववपरीत पररणाम झालेला नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

पा् अनाथ मुलाांना आरक्षणाचा फायदा शमळण्यासाठी शासनाच्या 
पररप्िातील मागवदशवि सूचना ७(ब) च ेपालन िरण्याबाबत 

(३६) *  ११   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दषक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), अॅड.आशशष 
शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.अतलु 
भातखळिर (िाांददिली पिूव), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.राम िदम 
(घाटिोपर पजश्चम), श्रीमती देियानी फराांदे (नाशशि मध्य), 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (तळुजापरू), श्री.महेश बालदी (उरण), िुमारी 
प्रणणती शश ांदे (सोलापरू शहर मध्य) :   सन्माननीय मदहला ि बालवििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अनाथ मलुाींना खलु्या प्रवगाशतनू १% समाींतर आरक्षण हदनाींक २ एवप्रल, 
२०१८ रोिीच्या र्ासन ननणशयादवारे लाग ूकरण्यात आले असनू त्यानरु्ींगाने 
मागशदर्शक सचूना हदनाींक २० ऑगस््, २०१९ रोिीच्या पररपत्रकान्वये िारी 
करण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पररपत्रकातील मागशदर्शक सचूना ि.७(ब) मध्ये नमदू 
केल्यानसुार, “िर राज्य सेवा मखु्य परीक्षा पार पडली असेल तर 
मलुाखतीच्या पवूी सवश सींबींधधत पात्र उमेदवाराींना अनाथ प्रमाणपत्र सादर 
करण्याची सींधी देऊन त्यानसुार अनाथ प्रमाणपत्र धारण करणारे उमेदवार 
मलुाखतीसाठी पात्र ठरतील” या प्रमाणे कायशवाही करणे आवश्यक आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वरील मागशदर्शक सचूनेचे पालन न करताच, राज्य सेवा मखु्य 
परीक्षा-२०१९ चा ननकाल हदनाींक १४ िानेवारी, २०१९ रोिी िाहीर करण्यात 
आला असनू त्यामळेु बनाव् अनाथ प्रमाणपत्र ेधारण करणाऱया ववदयार्थयाांना 
याचा फायदा होऊन खऱया अनाथ ववदयार्थयाांवर अन्याय झाल्याचे ननदर्शनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, बनाव् अनाथ प्रमाणपत्र े धारण करणाऱया ववदयार्थयाांची 
प्रमाणपत्र े आधीच तपासनू त्याींना आरक्षणासाठी अपात्र ठरववण्यात येत 
नसल्याने गणुवत्ता यादीतील Cut off वाढत गेल्याने पात्र अनाथ ववदयाथी 
पवूश परीक्षेमधुन बाहेर पडत असल्याने मलुाखतीपयांत पोहोच ू र्कत 
नसल्याचेही ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, अनाथ ववदयार्थयाांची सदय:जस्थतीतील अत्यल्प सींख्या 
ववचारात घेता, मागशदर्शक सचूना ७(ब) च ेपालन करुन राज्य सेवा परीक्षेचा 
अनाथ ववदयार्थयाांच्या सींदभाशतील ननकाल फेर िाहीर करण्याच्या दृष्ीने 
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) नाही. 
     राज्य सेवा मखु्य पररक्षा २०१९ चा ननकाल आयोगाच्या ववहहत 
कायशप्रणालीनसुारच प्रशसध्द करण्यात आलेला आहे. अिाशत केलेल्या 
दाव्यानसुार मलुाखतीकरीता पात्र ठरलेल्या उमेदवाराींना त्याींच्या सवश प्रकारच्या 
दाव्याींच्या अनरु्ींगाने आवश्यक प्रमाणपत्र े मलुाखतीच्या हदवर्ी सादर 
करण्याची मभुा आहे त्यानसुार राज्य सेवा मखु्य परीक्षा २०१९ मध्ये 
अहताशप्राप्त ठरलेल्या सवश उमेदवाराींना मलुाखतीची सींधी देण्यात आलेली आहे. 
तसेच अनाथ आरक्षणासह इतर ववववध आरक्षणासींदभाांत ववहहत प्रमाणपत्र 
धारण करणारे व प्रमाणपत्र पडताळणी नींतर पात्र ठरलेल्या उमेदवाराींचीच 
मलुाखत घेतली िात.े 
(४) स्पधाश पररक्षाींकरीता मलुाखतीचा ्प्प ववहहत असल्यास मलुाखतीकरीता 
अहताशप्राप्त ठरलेल्या सवश उमेदवाराींच्या ववववध प्रकारच्या आरक्षणाच्या 
दाव्याींची तपासणी अन्य दाव्याींसोबत मलुाखतीच्या हदवर्ीच करण्यात येत.े 
सवश स्पधाश परीक्षाींमधील पवुश परीक्षा ककीं वा मखु्य परीक्षेच्या ननकालाच्या वेळी 
कोणत्याही प्रमाणपत्राची तपासणी करण्यात येत नसल्याने उमेदवाराींनी अिाशत 
केलेला दावाच ग्रा्य धरण्यात येतो. 
(५) व (६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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भांडारा जजल््यातील शसांचन हायिस्था बळिट िरण्यासाठी गोसीखदुव 
प्रिल्पातून पाणी शलफ्ट िरुन णखांडसी जलाशयात सोडण्याबाबत 

  

(३७) *  २१९५   श्री.राज ू िारेमोरे (तमुसर), श्री.नरेंद्र भोंडिेर (भांडारा) :   
सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू जिल््यातील पेंच प्रकल्प भींडारा जिल््यातील शसींचनाच्या हेतनेु 
तयार करण्यात आला असतानाही तथेील पाण्याचा वापर नागपरू र्हराच्या 
नागरी वसाहती व औदयोधगकीकरणासाठी करण्यात येत असल्याने भींडारा 
जिल््यातील डोंगराळ व उींचावर असलले्या र्तेिमीनीला १५ वर्ाशपासनू पाणी 
शमळत नसल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भींडारा जिल््यातील शसींचनाची ी्ंचाई दरू करण्यासाठी याच 
जिल््यातनू वाहणाऱया वनैगींगा नदीवरील गोसीखदुश प्रकल्पातनू पाणी शलफ्् 
करुन णखींडसी िलार्यात सोडण्याबाबतची मागणी मा.िलसींपदा मींत्री 
याींच्याकड ेहदनाींक ८ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासमुारास पत्रान्वये केलेली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मागणीच्या अनरु्ींगाने गोसीखुदश प्रकल्पातनू पाणी शलफ्् करुन 
णखींडसी िलार्यात सोडण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील : (१) होय. 
     नागपरू जिल्हयातील पेंच प्रकल्प हा शस ींचनाच्या दृष्ीने तयार करण्यात 
आला असनू प्रकल्पा अींतगशत जिल्हयातील नागपरु व भींडारा या दोन 
जिल्हयातील अनिुमे  ८३०७६ हे. व २१४०० हे. असे एकूण १०४४७६ हे. 
शस ींचन क्षते्र अींतभूशत आहे. 
     त्याअन्वये  भींडारा जिल्हयातील २१४०० हे. शस ींचन क्षते्रासाठी प्रवाही 
पध्दतीने पाणी परुववण्यात येत.े तसेच  पेंच प्रकल्पाच े एकूण उपलब्ध 
पाण्याचे ६८९ दलघमी पाणी शस ींचनासाठी व २४३ दलघमी पाणी त्रबगर 
शस ींचनाकरीता ननयोजित करण्यात आलेले आहे. 
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     भींडारा जिल्हयातील डोंगराळ व उींचावर असलेल्या र्तेिमीनी पेंच 
प्रकल्पाच्या सींकजल्पत लाभक्षेत्रात येत नसल्यामळेु त्याींना पेंच प्रकल्पाचे पाणी 
ताींत्रीक दृष्या देणे र्क्य नाही.   
(२) होय. 
     वनैगींगा नदीचे पाणी शलफ्् करून राम्ेक-णखींडसी िलार्यात वळववणे 
ववर्यीची मागणी श्री.रािू माणणकराव कारेमोरे, मा.ववधानसभा सदस्य, तमुसर 
मोहाडी ववधानसभा क्षेत्र याींनी मा.मखु्यमींत्री, याींच्याकड े हद.०८/०१/२०२० च्या 
पत्रान्वये केलेली आहे.  
(३) वैंनगींगा नदीवरुन णखींडसी िलार्यात पाणी सोडणेबाबतची मागणी यापवुी 
तत्कालीन लोकप्रनतननधी याींनी त्याींचे पत्र िा. ि. ४६८४ हद. ०९/०८/२०१७ 
अन्वये जिल्हाधधकारी, नागपरू याींचेकड ेकेली होती. 
     त्या अनरु्ींगाने वनैगींगा नदीवरील धापेवाडा ्प्पा-१ मधुन पाणी उचल 
करून णखींडसी िलार्यात सोडण्याबाबत मानधचत्र अ्यास अहवाला वरून 
तयार करण्यात आलेल्या अ्यासानसुार सदर योिनेची ककींमत रू.४०६.९२ 
को्ी येत असनू लाभव्यय गणुोत्तर ०.६५८ येत असल्यामळेु सदर योिना 
ताींत्रत्रक व आधथांक दृष्या अव्यवहायश आढळल्यामळेु तसा अहवाल 
जिल्हाधधकारी, नागपरू याींच्याकड ेक्षेत्रत्रय स्तरावरुन सादर केला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

लाडघर (भांडारिाडा) (ता.दापोली, जज.रत्नाधगरी) येथील  
अनधधिृत बाांधिामे ननष्ट्िाशसत िरणेबाबत 

  

(३८) *  २८६६   श्री.भरतशठे गोगािल े (महाड), श्री.महेश चौघलेु (शभिांडी 
पजश्चम), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजजिडा), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(िडाळा), श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू 
दषक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार 
(बल्लारपरू), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (तळुजापरू), श्री.अतलु भातखळिर 
(िाांददिली पिूव), श्री.अशभमन्य ु पिार (औसा) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) लाडघर (भींडारवाडा) (ता.दापोली, जि.रत्नाधगरी) येथील ग्रामीण मागश 
िमाींक २४७ या पररसरात पक्क्या स्वरुपात झालेली अनधधकृत बाींधकामे 
ननषकाशसत करण्याकररता माहे मे व सप् े्ंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
सींबींधधताींना उपववभागीय अशभयींता, जिल्हा पररर्द बाींधकाम उप ववभाग 
दापोली याींचेमाफश त नो्ीस देऊनही अदयाप सदरहू बाींधकाम ननषकाशसत 
करण्यात आली नसल्याची बाब ननदर्शनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानसुार उक्त बाींधकामे ननषकाशसत करण्यासह सदरहू 
बाींधकामास सींरक्षण देणा-या अधधकारी व कमशचाऱ याींवर कारवाई करण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) या प्रकरणी सदर रस्त्याची पाहणी जिल्हा पररर्देमाफश त 
करण्यात आली आहे. प्रश्नाींककत रस्त्यावरील अनतिमण काढून ्ाकण्याबाबत 
उपअशभयींता, जिल्हा पररर्द बाींधकाम उपववभाग, दापोली तसेच ग्रामपींचायत 
लाडघर याींच्याकडून वारींवार कळवनूही सींबींधीतानी सदरचे अनतिमण काढलेले 
नाही. त्यामळेु सदरचे अनतिमण ८ हदवसात स्वखचाशने काढून ्ाकण्याबाबत 
जिल्हा पररर्देने कळववल े आहे. याबाबत आवश्यक त्या कायदेशर्र बाबी 
तपासनू पोशलस सींरक्षणामध्ये सदर अनतिमण काढून रस्ता मोकळा 
करण्याच्या दृष्ीने जिल्हा पररर्देमाफश त पोशलस प्रर्ासन व महसलु 
ववभागाकड े पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. त्यामळेु सदरहू बाींधकामास 
सींरक्षण देण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मौजे िडद ि तळिली (ता.गुहागर, जज.रत्नाधगरी) येथील नाद ुकस्त 
पाझर तलाि िामाांच्या प्रस्तािास होत असलेला विलांब 

  

(३९) *  १२७४   श्री.भास्िर जाधि (गहुागर) :   सन्माननीय मदृ ि 
जलसांधारण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौिे वडद व मौिे तळवली (ता.गहुागर, जि.रत्नाधगरी) येथील नादरुूस्त 
असलेल्या पाझर तलावाींच्या दरुूस्तीसाठी क्षेत्रीय स्तरावरील यींत्रणेमाफश त 
तपासणी करण्यात येऊन प्रस्ताव सादर करण्याच े आदेर् र्ासनाने हदल े
असतानाही दोन वर्श झाल े तरी अदयापपयांत हे प्रस्ताव सादर करण्यात 
आलेले नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू प्रस्ताव सादर न होण्यामागची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबतची चौकर्ी करुन प्रस्ताव न देणाऱया सींबींधधत 
अधधकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच प्रस्ताव सादर करुन सदर 
कामाींच्या अींदािपत्रकाींना मींिुरी देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शांिरराि गडाख : (१) व (२) अर्ींत: खरे आहे. 
     पाझर तलाव वडत ता.गहुागर या योिनेच े रु.८७.१० लक्ष रकमेच े
दरुुस्तीचे अींदािपत्रक प्रर्ासकीय मान्यतसेाठी सादर करण्यात आले 
होत.ेतथावप, सदर अींदािपत्रक दरुुस्तीच े अींदािपत्रका एैविी सधुारीत 
प्रर्ासकीय मान्यतचेा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सचूना क्षेत्रत्रय कायाशलयास 
देण्यात आल्या आहेत. तथावप, सदर काम सन २०२०-२१ च्या दरुुस्ती 
कायशिमात प्रस्ताववत करण्यात येत आहे. 
     पाझर तलाव तळवली ता.गहुागर योिनेचे काम प्रगतीपथावर असनू 
योिनेच्या साींडवा बारचे काम प्रगतीपथावर आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज् यातील सिव जजल््यात िेमोथेरपी सुविधेसह तज्ञ 
डॉक्टराांची सांख्या िाढविण्याबाबत 

  

(४०) *  ५०४   श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), 
श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.शाांताराम मोरे 
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(शभिांडी ग्रामीण), श्री.विश्िनाथ भोईर (िल्याण पजश्चम), श्री.अजय चौधरी 
(शशिडी), श्री.ज्ञानराज चौगलेु (उमरगा), श्री.श्रीननिास िनगा (पालघर), 
अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्रीमती 
मननषा चौधरी (ददहसर), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.प्रशाांत 
ठािूर (पनिेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.सधचन िल्याणशटे्टी 
(अक्िलिोट), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाव), श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा), 
डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमती 
माधुरी शमसाळ (पिवती), अॅड.राहुल दढिले (नाशशि पिूव), श्री.प्रताप अडसड 
(धामणगाि रेल्िे), श्री.िभैि नाईि (िुडाळ), श्रीमती श्िेता महाले (धचखली), 
श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूव), डॉ.भारती लहाहेिर (िसोिा), श्री.अशमन 
पटेल (मुांबादेिी), श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरािती), श्री.अशमत झनि 
(ररसोड), श्री.दहरामण खोसिर (इगतपरूी), श्री.सरेुश िरपडुिर (पाथरी), 
श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.विक्रमशसांह सािांत (जत), िुमारी 
प्रणणती शश ांदे (सोलापरू शहर मध्य), श्री.सनुनल िाांबळे (पणेु िॅन्टोन् मेंट), 
श्री.महेंद्र थोरिे (िजवत), श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि (भायखळा), 
श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूव), श्री.किशोर जोरगेिार (चांद्रपरू), श्री.समीर 
िुणािार (दहांगणघाट), श्री.ऋतरुाज पाटील (िोल्हापरू दषक्षण), श्री.मोहनराि 
हांबड े (नाांदेड दषक्षण), श्री.सभुाष देशमखु (सोलापरू दषक्षण), श्री.राजेश पिार 
(नायगाांि) :   सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ककश रोगाचे वाढत ेप्रमाण आणण उपचारासाठी मोठ्या र्हरात येण्यासाठी 
रुग्णाींना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी राज्यात सध्या ११ जिल््याींमध्ये 
कायशरत असलेली केमोथेरपीची सवुवधा राज्यातील उवशररत सवश जिल् हयात 
लवकरच सरुु करण्याची घोर्णा सावशिननक आरोग्य मींत्री याींनी माहे 
िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्या दरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच राज्यात ककश रोग रुग्णसींख्येच्या तलुनेत तज्ञ डॉक््राींची सींख्या 
अत्यल्प असल्याची बाब माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आली असनू दरवर्ी लाखो रुग्णाींचा ककश रोगामळेु मतृ्य ु होत 
असतानाही तीन हिार रुग्णाींमागे केवळ एक तज्ञ डॉक््र असल्याची माहहती 
या क्षेत्रातील (होप आफ लाईफ) तज्ञाींनी हदली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, राज्यात ककश रोगाच ेरुग्ण व मतृ्य ूयामध्ये अनिुमे ११ हिार 
३०६ व ५ हिार ७२७ इतकी वाढ झाली असनु सींपणूश देर्ाच्या तलुनेत 
एक्या महाराषट्रात ९ ्क्के इतके कॅन्सरचे रुग्ण आढळले असल् याच ेनॅर्नल 
से्ं र फॉर डडसीि इन्फॉमेह्क्स ॲण्ड ररसचश नॅर्नल कॅन्सर रजिस्ट्री प्रोगॅ्रम 
याींनी केलेल्या सवेक्षणानसुार माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) राज्यामध्ये ्ा्ा ककश रोग रुग्णालयाच्या धतीवर आणखी तीन 
रुग्णालयाची गरि असनू ककश रोग रुग्णालयाच ेहब आणण स्पोक्स अर्ा दोन 
मॉडलेची शर्फारस राज्यसभेच्या स्थायी सशमतीने केली असल्याच े माहे 
िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, राज्यातील सवश जिल्हयात केमोथेरेपीची सवुवधा उपलब्ध करुन 
देणे, ककश रोग ननदानासाठी रुग्णालये, तज्ञ डॉक््राींची सींख्या वाढववणे, 
ककश रोगास अ्काव करणे तसेच सशमतीने केलेल्या शर्फारर्ीच्या अनरु्ींगाने 
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. राजेश टोपे : (१) हे खरे आहे. 
(२) राज्यात ककश रोग सींस्थचे्या तलुनेत तज्ञ डॉक््राींची  सींख्या कमी आहे हे 
खरे आहे. परींत ु होप ऑफ लाईफ याींनी याबाबत अ्यास केला नसल्याच े
नमदू केले आहे. 
(३) व (४) हे खरे आहे 
(५) राषट्रीय ककश रोग, मधुमेह, ह्रदयरोग व पक्षघात प्रनतबींध व ननयींत्रण 
कायशिमा अींतगशत सन २०१८-१९ या आधथशक वर्ाशत राज्य असींसगशिन्यरोग 
ननयींत्रण कायशिमाींतगशत राज्यातील १० जिल््याींमध्ये जिल्हा रुग्णालय येथ े
कॅन्सर ड े केअर से्ं र (ककमोथेरपी यनुन्) स्थापन करण्यात आले आहेत. 
सदर जिल््यामधील कफिीशर्यन व स््ाफ नसश याींना ्ा्ा मेमोररयल 
हॉजस्प्ल मुींबई येथे एक महहन्याचे ककमोथेरपी बाबतचे प्रशर्क्षण देण्यात 
आले आहे. आता पयांत राज्यातील १६ जिल््यामधील जिल्हा रुग्णालय 
येथील कफिीशर्यन व स््ाफ नसश याींना ककमोथेरपी प्रशर्क्षण ्ा्ा मेमोररयल 
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हॉजस्प्ल, मुींबई येथे देण्यात आले. उवशररत २० जिल््यातील जिल्हा रुग्णालय 
व वदैयकीय महाववदयालय येथील कफिीशर्यन व स््ाफ नसश याींना सन 
२०२०-२१ पयांत प्रशर्क्षण देण्याचे ननयोिन आहे. जिल््यामध्ये मागणीनसुार 
और्धाींचा साठा उपलब्ध करून देण्याची कायशवाही सरुु आहे. सदयजस्थतीत २३ 
जिल्हा रुग्णालय मध्ये ककश रोग रूग्णाींची तपासणी केली िात े व कॅन्सर 
वॉरीअर म्हणुन २३ जिल्हा रुग्णालय मध्ये कायशरत आहेत व त े ककश रोग 
रूग्णाींना सवुवधा परुववत आहेत. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यातील आयुष्ट्यमान भारत योजनेपासून िांधचत रादहलेल्या 
लाभाथ्याांना महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेप्रमाणे लाभ देणेबाबत 

  

(४१) *  ३९२१   श्री.रवि राणा (बडनेरा), श्री.प्रिाश सिेु (मागाठाणे), 
श्री.अशोि पिार (शशरुर), श्री.मनोहर चांदद्रिापरेू (अजुवनी-मोरगाांि), श्री.राजेंद्र 
पाटणी (िारांजा) :   सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ८३ लाख कु्ुींबीय “आयषुयमान भारत” योिनेमध्ये लाभाथी 
असनूही सदरहू योिना अदयाप र्ासनाच्या रुग्णालयाींमध्येच लाग ूकरण्यात 
आली आहे तसेच अनेक बेघर, दाररद्रय रेर्खेालील नागररक, र्तेमिूर, अींध, 
अपींग, हदव्याींग, ननराधार, ववधवा महहला खूपच गरीब पररजस्थती असनूही या 
योिनेच्या लाभापासनू कमी सींख्या असलेले लाभाथी वींधचत असल्याच े
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महात्मा फुले िन आरोग्य योिनेंतगशत खासगी रुग्णलये 
आणण ववमा कीं पनीर्ी केललेे करार माहे डडसेंबर, २०१८ मध्ये सींपषु्ात आले 
असनू सदर योिनेतनू १३०० प्रकारचे ५ लाखापयांतच े उपचार मोफत तसेच 
महात्मा फुले िनआरोग्य योिनेतनू ९७१ उपचार केले िात असनू या 
योिनेमध्ये साम्य असल्याने र्ासनाने दोन्ही योिना एकत्र केल्या आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या योिनेत तालकुा पातळीवर िास्तीचे रुग्णालय समाववषठ 
करणे, सवश चॅरर्ेबल हॉस्पी्ल, सवश र्ासकीय व खािगी मेडडकल कॉलेि, 
महानगरपाशलकेचे अदयावत हॉस्पी्ल समाववषठ करणे, तसेच खािगी 
रुग्णालयातील २५ ्क्के राखीव खा्ा असनू त्यामध्ये वाढ होणेबाबत 
र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, आयषुयमान भारत या योिनेमध्ये वींधचत असलेल्या 
लाभार्थयाांची नावे समाववष् करणेबाबत तसेच सन २०११ च्या िनगणनेनसुार 
बरेचर् ेपात्र लाभाथी आयषुयमान भारत योिनेपासनू वींधचत राहहले असल्याने 
त्याींना महात्मा फुले िनआरोग्य योिनेप्रमाणे लाभ देणेबाबत र्ासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजेश टोपे : (१) हे खरे नाही. 
     र्ासन ननणशय हदनाींक २१ सप् े्ंबर, २०१८ नसुार आयषुयमान भारत- 
प्रधानमींत्री िन आरोग्य योिना महात्मा ज्योनतबा फुले िन आरोग्य 
योिनेसह हदनाींक २३ सप् े्ंबर, २०१८ पासनू एकत्रत्रतररत्या सरुू झाली असनू 
सरुूवातीला र्ासनाच्या ८३ र्ासकीय रुग्णालयात चाल ू होती. सावशिननक 
आरोग्य ववभाग, र्ासन ननणशय हदनाींक ०५ माचश, २०१९ पासनू र्ासकीय व 
अींगीकृत खािगी रुग्णालयामध्ये राबववण्यात येत आहे.  
(२) ववदयमान महात्मा ज्योनतबा फुले िन आरोग्य योिना व प्रधानमींत्री िन 
आरोग्य योिनेस र्ासनाने हदनाींक ३१.०३.२०२० पयशत मदुतवाढ हदली आहे. 
     र्ासन ननणशय हदनाींक २६ फेब्रवुारी, २०१९ नसुार आयषुयमान भारत- 
प्रधानमींत्री िन आरोग्य योिनेचे महात्मा ज्योनतबा फुले िन आरोग्य 
योिनेर्ी सींलग्नीकरण करून दोन्ही योिना राज्यामध्ये राबववण्याचा ननणशय 
घेण्यात आला आहे. सदर र्ासन ननणशयानसुार महात्मा ज्योनतबा फुले िन 
आरोग्य योिनेतील लाभाथी कु्ुींबास (ि ेप्रधानमींत्री िन आरोग्य योिनेतील 
लाभाथी नसतील) ९९६ वदैयकीय उपचाराींचा व १२१ पाठपरुावा सेवाींचा लाभ 
शमळेल व प्रधानमींत्री िन आरोग्य योिनेतील लाभाथी कु्ुींबास वरीलप्रमाणे 
९९६वदैयकीय उपचार व अनतररक्त २१३ वदैयकीय उपचार अर्ा एकूण १२०९ 
वदैयकीय उपचाराींचा तसेच १८३ पाठपरुावा सेवाींचा (महात्मा ज्योनतबा फुले 
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िन आरोग्य योिनेतील १२१ पाठपरुावा सेवा व प्रधानमींत्री िन आरोग्य 
योिनेतील ६२ पाठपरुावा सेवा) लाभ शमळेल. याबाबत योिनेच्या ननववदा 
प्रकिया पणुश करुन प्रर्ासकीय बाबी पणूश करण्याची प्रकिया अींनतम ्प्प्यात 
आहे. 
     सदयजस्थतीत प्रधानमींत्री िन आरोग्य योिनेतनू १३०० उपचार 
पद्धतीींचा व महात्मा ज्योनतबा फुले िन आरोग्य योिनेतनू ९७१ उपचार 
पद्धतीींचा लाभार्थयाांना लाभ शमळत आहे. 
(३) प्रस्ताववत सधुारीत महात्मा ज्योनतबा फुले िन आरोग्य योिना व प्रधान 
मींत्री िन आरोग्य योिनेमध्ये प्रत्येक तालकु्यामध्ये ककमान २ रुग्णालये 
अींगीकृत करण्यात येणार आहेत.  
     सदर योिनेमध्ये इच्िुक चॅरी्ेबल हॉस्पी्ल, र्ासकीय व खािगी 
मेडीकल कॉलेि, महानगरपाशलकेची रुग्णालये अींगीकरणाचे ननकर् पणूश करत 
असतील तर रुग्णालय पररक्षणानींतर मखु्य कायशकारी अधधकारी, राज्य 
आरोग्य हमी सोसाय्ी याींच्या अध्यक्षतखेालील रुग्णालय अींगीकरण सशमती 
माफश त रुग्णालय अींगीकरणाबाबत ननणशय घेण्यात येणार आहे. 
     एकत्रत्रत महात्मा ज्योनतबा फुले िन आरोग्य योिना व प्रधानमींत्री िन 
आरोग्य योिनेमध्ये अींगीकृत रुग्णालयाींना ककमान २५ ्क्के खा्ा राखीव 
ठेवणे बींधनकारक असणार आहे. 
(४) कें द्र र्ासनाकडून सामाजिक, आधथशक व िातीननहाय सवेक्षण २०११ मध्ये 
करण्यात आले असनू सदर सवेक्षणानसुार महाराषट्र राज्यातील ८३.७२ लक्ष 
कु्ुींबाींचा समावेर् आयषुयमान भारत-प्रधानमींत्री िन आरोग्य योिनेत 
करण्यात आला आहे. 
     पात्र शर्धापत्रत्रका धारक कु्ुींबाींना महात्मा ज्योनतबा फुले िन आरोग्य 
योिनेमध्ये लाभ देण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

आष्ट्टा (ता.चािूर, जज.लातूर) येथील ग्रामपांचायतीत झालेला गैरहायिहार 
  

(४२) *  ७५१   श्री.बाबासाहेब पाटील (अहमदपरू) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) आष्ा (ता.चाकुर, जि.लातरू) येथील ग्रामपींचायतीत सन २०१७-२०१८ व 
२०१८-२०१९ या वर्ाशत १४ व्या ववत्त आयोगातनू एकूण ४६ लाख ६२ हिार 
८७० रुपये इतका ननधी बाँक खात्यात िमा झाला, या ननधीतनू तथेील सरपींच 
आणण ग्रामसेवक याींनी ग्रामपींचायतीची माशसक शमह्ींग न घेता व इतर 
सदस्याींना न ववचारता सींगनमताने कामामध्ये समुारे ४० लाख ७७ हिार 
रुपयाींचा गरैव्यवहार केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबतची तिार ग्रामपींचायतीमधील इतर सदस्याींनी माहे 
ऑगस््, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ग्ववकास अधधकारी याींच्याकड े केली 
असता ग्ववकास अधधकारी याींनी सदर ग्रामपींचायतीची चौकर्ी करुन 
सदरचा चौकर्ीचा अहवाल उपमखु्य कायशकारी अधधकारी आणण मखु्य 
कायशकारी अधधकारी, जिल्हा पररर्द, लातरू याींच्याकड ेपाठववला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानसार या गरैव्यवहारातील सींबींधधताींवर कारवाई करण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) व (२) होय, हे खरे आहे, तथावप या प्रकरणी ककती 
रुपयाचा गरैव्यवहार झाला याबाबतची कागदपत्र े ग् ववकास अधधकारी, 
पींचायत सशमती, चाकूर याींना प्राप्त न झाल्यामळेु याप्रकरणी नव्याने जिल्हा 
स्तरावरून चौकर्ी करण्यात येत आहे. 
(३) श्री. सींिय गींगाधरराव िाधव याींना हद. १३.०१.२०२० रोिी ननलींत्रबत 
करण्यात आले आहे. तसेच सींबींधधत सरपींच याींचे ववरुद्ध महाराषट्र ग्रामपींचायत 
अधधननयम १९५९, कलम ३९(१) ककीं वा १४(ग) नसुार मखु्य कायशकारी 
अधधकारी, जिल्हा पररर्द, लातरू याींचेकड ेसनुावणी चाल ूआहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

 
----------------- 
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शेंडगाि (ता.अांजनगाि, जज.अमरािती) येथील िमवयोगी सांत गाडगेबाबा 
जन्मस्थळ वििास आराखड्याच ेिामे ननधीअभािी  

प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(४३) *  १०५८   श्री.बळिांत िानखड े (दयावपरू), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.सरेुश िरपडुिर (पाथरी), िुमारी प्रणणती शश ांदे (सोलापरू शहर मध्य) :   
सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्ेंडगाव (ता.अींिनगाव, जि.अमरावती) येथील कमशयोगी सींत गाडगेबाबा 
िन्मस्थळ असलेल्या ६.७९ को्ी इतक्या ककींमतीचा ववकास आराखडा 
प्रर्ासकीय मान्यतनेसुार मींिूर असनूही अदयापपयांत सदर ववकास 
आराखड्याचे काम प्रलींत्रबत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ मध् ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींत गाडगेबाबाींच्या समाधी मींहदरासमोरील चार एकरच्या 
खुल्या िागेत नमदू कामे होणार असनु यामध्ये सदर ववकास आराखडयातील 
ईववशन रुग्णालयात येणाऱ या रुग्णाींसाठी स्मनृतभवन इमारतीच्या बाींधकामावर 
दीड को्ीींचा ननधी त्यावेळेस मींिूर झाला होता, मींिरू झालेल्या ननधीमध्ये 
स्मनृतभवन इमारत उभारण्यात आली असनु अपऱू या ननधीअभावी त्याचीही 
कामे अधशव् अवस्थेत असल्याने याकररता अनतररक्त ननधीची आवश्यकता 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) तसेच, राज्यातील पयश् काींना सींत गाडगेबाबाींच्या कमशभमूी र्ेंडगाव चे 
आकर्शण असनू येथ े मोठ्या प्रमाणात येणा-या पयश् काींचे अप-ूया मलूभतू 
सवुवधा अभावी गरैसोय होत असल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सदर ववकास आराखड्याचे काम सरुु करण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) होय. 
     तथावप, कमशयोगी सींत गाडगेबाबा िन्मस्थळ असलले्या र्ेंडगाव 
(ता.अींिनगाव, जि.अमरावती) येथील रु.१८६३.३६ लक्ष इतक्या ककींमतीच्या 
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ववकास आराखड्यास हद.१४/०२/२०१९ रोिीच्या र्ासनननणशयानसुार प्रर्ासकीय 
मान्यता हदली आहे. 
(२) अर्ी बाब नाही. सदर बाब र्ेंडगाव ववकास आराखड्यार्ी सींबधधत नाही 
(३) अींर्ता खरे असले तरी, र्ासनाने कमशयोगी सींत गाडगेबाबा िन्मस्थळ 
ववकास आराखडा, र्ेंडगाव, ता.अींिनगाींव, जि.अमरावती या तीथशक्षते्राच्या 
ववकास आराखड्यास हद.१४/२/२०१९ रोिीच्या र्ासनननणशयान्वये रु.१८६३.३६ 
लक्ष इतक्या रक्कमेच्या कामास प्रर्ासकीय मींिूरी हदली आहे. तसेच, 
हद.३१/७/२०१९ रोिीच्या र्ासनननणशयान्वये रु.३७३.०० लक्ष इतका ननधी 
ववतरीत करण्यात आला आहे. 
(४) वरीलप्रमाणे. तसेच, जिल्हाधधकारी, वाशर्म याींच्याकडून याप्रकरणी 
अहवाल मागववण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

धारगाि (जज.भांडारा) उपसाशसांचन योजना टप्पा १ ि २ गोसीखदुव 
प्रिल्पामध्ये अांतभूवत िरण्याबाबत 

  

(४४) *  २४५२   श्री.नरेंद्र भोंडिेर (भांडारा) :   सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धारगाव (जि.भींडारा) येथील उपसाशस ींचन योिना ्प्पा १ व २ या दोन्ही 
योिना गोसीखुदश प्रकल्पाच्या िलार्यावर प्रस्ताववत असनू धारगाव उपसा 
शस ींचन योिना उस्रागोंदी गावािवळ प्रस्ताववत असल्याने भींडारा व लाखनी 
तालकु्यातील २२ गावातील ऐकून ३२ हिार हे.आर. र्तेिमीन शसींचनाखाली 
येऊ र्कत ेतर ्प्पा २ योिनेमळेु भींडारा लाखनी व साकोली तालकु्यातील 
४९ गावातील ८५०० हे.आर. क्षेत्र शस ींचना खाली येऊ र्कत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यास्तव ्प्पा १ योिना गोसीखदुश प्रकल्पामध्ये अींतभूशत 
करणेबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी कायशकारी सींचालक, ववदभश पा्बींधारे 
ववभाग, नागपरू याींना माहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान आयोजित 
बठैकीमध्ये योिना कायाशजन्वत करण्यासाठी मागणी केलेली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, कायशकारी अशभयींता, ववदभश पा्बींधारे ववकास महामींडळ, 
नागपरू याींनी धारगाव उपसाशस ींचन ्प्पा १ व २ योिना गोसीखदुश 
प्रकल्पामध्ये अींतभूशत करण्यासाठी माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तसेच त्यापवूी प्रधान सधचव, िलसींपदा ववभाग याींच्याकड े प्रस्ताव सादर 
केलेले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर धारगाव उपसाशस ींचन योिना ्प्पा १ व २ योिनेचा 
ववस्ततृ डीपीआर तयार करुन मींिुरीस्तव सादर करण्यात आला आहे काय,  
(५) असल्यास, धारगाव उपसाशस ींचन ्प्पा १ व २ योिना गोसीखुदश 
प्रकल्पामध्ये अींतभूशत करण्याबात र्ासनाने कोणती कयशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, त्यानसुार या प्रकरणाची सदय:जस्थती काय आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. जयांत पाटील : (१) अींर्त: खरे आहे. 
     धारगाव उपसा शस ींचन योिना ्प्पा-१ व ्प्पा-२ योिना गोसीखुदश 
प्रकल्पाच्या िलार्यावर प्रस्ताववत असनू ्प्पा १ योिनेमळेु भींडारा व 
लाखनी तालकु्यातील २२ गावाींतील ३२०० हे. व ्प्पा २ योिनेमळेु भींडारा, 
लाखनी व साकोली तालकु्यातील ४९ गावातील ८५०० हे. आर क्षेत्रात शस ींधचत 
करणे प्रस्ताववत आहे. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) नाही. 
     धारगाव उपसा शस ींचन योिना ्प्पा-१ व ्प्पा-२ अन्वेर्णाधीन आहेत. 
सवेक्षण व अन्वेर्ण तथा सींकल्पन करून ववस्ततृ डीपीआर तयार करणे 
प्रस्ताववत आहे. 
(५) कायशकारी सींचालक, ववदभश पा्बींधारे ववकास महामींडळ, नागपरू याींनी 
त्याींचे पत्र ि.३८१८ हद.२५.४.२०१९ अन्वये धारगाव उपसा शस ींचन योिना 
्प्पा-१ व २ याींचा स्वतींत्र योिना म्हणून ववचार करण्यात यावा व स्वतींत्र 
प्रर्ासकीय मान्यता घेण्याबाबत ननदेर् देणेत आले असनू त्याअनरु्ींगाने 
कायशवाही प्रगतीत आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मुठा उजिा िालहायाच्या दौंड ते इांदापूर (जज.पुणे)  
दरम्यानच्या दरुुस्तीच ेिाम िरण्याबाबत 

  

(४५) *  २९६८   श्री.चेतन तपेु (हडपसर) :   सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खडकवासला कालवा प्रणालीतील मठुा उिवा कालव्यातनू दौंड, इींदापरू, 
बारामती, परुींदर (िानाई-शर्रसाई उपसा शस ींचन योिना), सणसर कालवा येथ े
शस ींचनासाठी पाणी सोडले िात असनु या कालव्याचे दौंड त ेइींदापरू (जि.पणेु) 
दरम्यानच्या अत्यावश्यक दरुुस्तीचे काम रखडले असल्याचे माहे डडसेंबर, 
२०१९ च्या पहहल्या आठवड्यात ननदर्शनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू कालव्याचे दरुुस्तीच े काम रखडण्याची कारणे काय 
आहेत, 
(३)  असल्यास, मठुा उिवा कालव्याची दरुुस्ती तातडीने करण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, तसेच या कामाची 
सदय:जस्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
     दौंड त े इींदापरू दरम्यान नवीन मठुा उिवा कालव्याचे अत्यावश्यक 
दरुूस्तीचे काम रखडलेले नाही.  
(२) प्रश्न उद् ावत नाही.  
(३) िुना मठुा उिवा कालवा ककमी २८ त े ५६, ककमी ५७ त े ६८ तसेच 
ककमी  ६९ त े८२ मधील बाींधकामे दरुूस्तीसाठी प्रर्ासकीय मान्यता हदलेली 
असनू सदर कामे अींनतम ्प्प्यात आहेत.तसेच िनुा मठुा उिवा कालवा 
ककमी ८३ त े ९२, ९३ त े १०१, १०१ त े १०९ मधील बाींधकामे दरुूस्ती ,या 
कामाींना महामींडळ स्तरावर त्रबगर शसींचन पाणीप्ृीच्या उपलब्ध होणाऱया ४० 
्क्के अनजु्ञेय रकमेच्या प्रापण सचूी अींतगशत मान्यता देण्यात आलेली असनू 
सदरची कामे चाल ूवर्ाशमध्ये पणूश करण्याचे ननयोिन आहे.तसेच नवीन मठुा 
उिव्या कालव्याच्या ववतररका ि. २२,२३,२५,३२,३५ व शभगवण र्ाखा 
कालव्याच्या ववर्रे् दरुूस्तीच्या कामाींना प्रकल्पाकररता उपलब्ध असलेल्या 
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शस ींचन पनुशस्थापना ननधीच्या मयाशदेत महामींडळ स्तरावरून ननयामक मींडळाची 
मान्यता घेऊन प्राथम्यिमानसुार मान्यता देणेबाबत र्ासनाने हद.०३/०२/२०२० 
च्या पत्रान्वये कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

धळेु येथील भाऊसाहेब दहरे िैद्यिीय शासिीय महाविद्यालयासह 
जजल्हा रुग्णालयात रुग्णाांची गैरसोय होत असल्याबाबत 

  

(४६) *  ६२६   श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.दहरामण खोसिर (इगतपरूी), श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्रीमती 
सलुभा खोडिे (अमरािती), श्री.मोहनराि हांबड े (नाांदेड दषक्षण), श्री.अशमत 
झनि (ररसोड), श्री.लहू िानड े (श्रीरामपरू), श्री.सरेुश िरपडुिर (पाथरी) :   
सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) धुळे येथील भाऊसाहेब हहरे वदैयकीय र्ासकीय महाववदयालयासह जिल्हा 
रुग्णालयात ककश रोग व ककडणीच्या आिाराच्या रुग्णाींच्या उपचारासाठी 
एमआरआय मशर्न, सी्ी स्कॅन मशर्न, डायलेसीस, और्धाींचा तु् वडा 
ननमाशण होणे इत्यादीसह येथे कोणत्याही प्रकारच्या सोयी उपलब्ध नसल्याच े
माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर सोयी-सवुवधा व और्धे उपलब्ध होत नसल्याने सामान्य 
रुग्णाींची गरैसाय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रुग्णाींना उपचारासाठी और्धे व सोयीसवुवधा तात्काळ उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशमत विलासराि देशमखु : (१) धुळे सींस्थेत एमआरआय यींत्रसामगु्री 
उपलब्ध नाही ही बाब खरी आहे. तथापी सींस्थेत सी्ी  स्कॅन यींत्रसामगु्री 
उपलब्ध आहे. असनू और्धाींचा तु् वडा नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
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(३) आवश्यकतनेसुार ववत्तीय मयाशदेत और्धी स्थाननक स्तरावरून खरेदी 
करुन रुग्णसेवा सरुळीत चाल ूठेवण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यात िुष्ट्ठरोगाांच्या सांख्येत िाढ होत असल्याबाबत 
  

(४७) *  ९०   श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.दहरामण खोसिर (इगतपरूी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.पथृ् िीराज चहाहाण (िराड दषक्षण), श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरािती), 
श्री.मोहनराि हांबड े (नाांदेड दषक्षण), िुमारी प्रणणती शश ांदे (सोलापरू शहर 
मध्य), श्री.अशोि पिार (शशरुर), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.ददपि चहाहाण 
(फलटण), श्री.सांग्राम जगताप (अहमदनगर शहर), श्री.सांददप षक्षरसागर (बीड), 
श्री.बबनराि शशांदे (माढा), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), 
श्री.यशिांत माने (मोहोळ), श्री.सनुनल शळेिे (मािळ), श्री.बाळासाहेब आजब े
(आष्ट्टी), डॉ.भारती लहाहेिर (िसोिा), श्री.सभुाष धोटे (राजूरा), श्री.अशमत 
झनि (ररसोड), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दषक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), अॅड.आशशष 
शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.राणाजगजीतशसांह 
पाटील (तळुजापरू), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूव), श्री.अशभमन्य ु
पिार (औसा), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय सािवजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कुषठरोग मकु्तीसाठी र्ासनाकडून दरवर्ी १२३० को्ीींचा खचश 
केला िात असतानाही सावशिननक आरोग्य ववभागाने राबववलेल्या कुषठरुग्ण 
र्ोध मोहहमेत राज्यातील ३५ जिल्हयाींत ७ हिार ११८ नवे कुषठरुग्ण 
आढळून आल्याची माहहती माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कुषठरोगाच े सवाशधधक रुग्ण ववदभाशतील गडधचरोली, भींडारा, 
चींद्रपरू व गोंहदया या ४ जिल्हयात असनू ठाणे र्हरासह कल्याण, नवी मुींबई, 
उल्हासनगर व मीरा-भाईंदरसारख्या र्हराींमध्ये मायिो बॅक््ेररअम लेप्री या 
िींतचूी पॉवर वाढत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, राज्यात इतक्या मोठया प्रमाणात कुषठरोग रुग्ण आढळल्याची 
सवशसाधारण कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, कुषठरोग ननदान आणण त्याचे ननवारण करणाऱया यींत्रणेतील 
ररक्त पदे व आवश्यक सोयीींचा अभाव याचा आढावा घेऊन त्या दरू करणे 
तसेच कुषठरुग्णाींची वाढती सींख्या रोखण्याबाबत र्ासनाने कोणती 
उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजेश टोपे : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
     राज्यात हद.१३ सप् े्ंबर त े २८ सप् े्ंबर, २०१९ या कालावधीत 
राबववलेल्या र्ोधमोहहमेत ६११६ नववन कुषठरुग्ण र्ोधण्यात आले. माहे 
एवप्रल,२०१९ त े डडसेंबर,२०१९ या कालावधीत राज्यामध्ये १३,८३५ नववन 
कुषठरोगाचे रुग्ण र्ोधण्यात आले. या सवश रुग्णाींना बहुववध और्धोपचार सरुु 
केलेला आहे. 
(२) हे अींर्त: खरे आहे. 
    माहे एवप्रल,२०१९ त े डडसेंबर,२०१९ या कालावधीत राज्यात कुषठरोगाच े
सवाशधधक नववन रुग् ण अनिुमे चींद्रपरू (१३६२), पालघर (१०६९), नाशर्क 
(८७७), गडधचरोली (८७५) या चार जिल्हयात आहेत. भींडारा जिल्हयामध्ये 
(३९४) व गोंहदया जिल्हयामध्ये (३४७) नववन कुषठरुग्ण आहेत.  नवी मुींबई 
वगळता ठाणे र्हरासह कल्याण, उल्हासनगर व मीरा-भाईंदरसारख्या 
र्हराींमध्ये सन २०१८-२०१९ च्या तलुनेमध्ये सन २०१९-२०२० डडसेंबर अखेर 
मध्ये नवीन र्ोधलेल्या कुषठरुग्णाींचे प्रमाण कमी झाले आहे. तसेच मायिो 
बॅक््ेररअम लेप्री या िींतचुी पावर वाढली असल्याचे आढळून आले नाही. 
(३)  राषट्रीय कुषठरोग ननमुशलन कायशिमाच्या राज्य व जिल्हास्तरीय 
सभेमध्ये कायशक्षते्रननहाय ननयशमतपणे आढावा घेतला िातो व 
जिल्हास्तरावरुन प्रत्यक्ष भे्ीदवारे पडताळणी केली िात.े त्यामळेु वेगळी 
चौकर्ी केली िात नाही. सदर र्हरामध्ये स्थलाींतरीत लोकसींख्येच े प्रमाण, 
दा् लोकवस्ती व दीघश कालावधीचा अधधर्यन काळ यामळेु कुषठरोगाचे रुग्ण 
आढळत आहेत. 
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(४) राषट्रीय कुषठरोग ननमुशलन कायशिमाींतगशत ताींत्रत्रक पाठबळासाठी मींिूर 
असलेल्या १०९ अवदैयकीय पयशवेक्षक पदाींपकैी ५२ पदे भरलेली आहेत व ४८७ 
अवदैयकीय सहाय्यक पदाींपकैी ३११ पदे भरलेली आहेत. ३६ अवदैयकीय 
सहायक पदाींच्या भरतीची प्रकिया र्ासन स्तरावर सरुु आहे. 
     कुषठरोग कायशिमाच े सवशसाधारण आरोग्य सेवेत एकत्रत्रकरण झाले 
आहे. आरोग्य कमशचारी व आर्ा स्वयींसेववकेमाफश त घरोघरी भे् ी देऊन 
सींर्नयत रुग्ण र्ोधल े िातात व या रुग्णाींच े ननदान वदैयकीय अधधकारी 
प्राथशमक आरोग्य कें द्र याींचेकडून ननदान ननजश्चती झालेल्या कुषठरुग्णाींना 
त्वररत बहुववध और्धोपचाराखाली आणले िात.े  
• स्वयींसेवी सींस्थाना अनदुान. 
• ववववध माध्यमाींदवारे र्ाळाींमध्ये कुषठरोगाववर्यीची लक्षणे व 
उपाययोिनेबाबत माहीती देवनू िनप्रबोधन व आरोग्य शर्क्षण देण्यात येत 
आहे. 
• सींर्यीत रुग्ण र्ोध मोहीमेअींतगशत ननदानननजश्चती अींती रुग्णाींना बहूववध 
और्धोपचार व सहवाशसताींना ररफाींम्पीसीन या गोळीचा एक मात्रा हदला 
देण्यात येतो. 
• सवश र्ासकीय व ननमर्ासकीय रुग्णालयाींमध्ये मोफत ननदान व  बहूववध 
उपचार हदला िातो. 
• सवश सींस्थाींमध्ये परेुसा और्धसाठा उपलब्ध करून देण्यात येतो 
• कुषठरुग्णाींना ववकृती प्रनतबींध व वदैयकीय पनुवशसनाच्या सेवा (एमसीआर 
चप्पल, गॉगल्स भौनतकोपचार, सेल्फ केअर कक् इ.) मोफत हदल्या िातात. 
• कुषठरुग्णाींची पनुरशचनात्मक र्स्त्रकिया केली िात.े    
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

शसांदेिाही (जज.चांद्रपूर) तालुक् यातील हूमन शसांचन प्रिल् पाबाबत 
  

(४८) *  २७८८   श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) चींद्रपरू जिल् ्यातील शसींदेवाही तालकु् यात शसरकाडा गावािवळ हूमन 
नदीवर प्रस् ताववत शसींचन प्रकल् प अदयाप अपणूाशवस् थेत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, सदर प्रकल् प पणूश करण् याच् या दृष ्ीने कायशवाही करण्याची 
मागणी ववधानसभा सदस्य, बल् लारपरू याींनी मा. मखु् यमींत्री याींना हदनाींक १३ 
िानेवारी, २०२० रोिी वा त् या समुारास लेखी ननवेदनादवारे केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदरहू प्रकल् प पणूश करण् याच् या दृष ्ीने र्ासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) अदयाप कायशवाही झाली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील : (१) होय. 
     हूमन प्रकल्पामळेु १९२५.५५ हे.वनिमीन बाधीत होत असल्यामळेु 
वनकायदा १९८० अतींगशत वनिमीनीची अींनतम मान्यता नसल्यामळेु 
प्रकल्पाची कामे सन १९८४-८५ पासनु त ेआिपावेतो बींद आहे. 
(२) होय. 
(३) हूमन प्रकल्पामळेु बाधीत होणारे काही वनक्षेत्र ताडोबा-अींधारी व्याघ्र 
प्रकल्पाचे बफर झोनमध्ये समाववष् आहे, त्यामळे सदर प्रकल्पास वन 
ववभागाची अींनतम मान्यता प्राप्त होण्याच्या दृष्ीने हूमन नदी प्रकल्पास 
आवश्यक १९२५.५५ हे.वनक्षेत्र वळत े करण्याच्या अनरु्ींगाने राज्य वन्यिीव 
मींडळ व राषट्रीय व्याघ्रसींवधशन प्राधधकरण, नवी हदल्ली याींची मान्यता प्राप्त 
होण्याचे दृष्ीने अ्यास करण्यासाठी हद.०१/१२/२०१६ अन्वये गठीत करण्यात 
आलेल्या तज्ञ सशमतीची बठैक  प्रधान सधचव (वने) याींच े अध्यक्षतखेाली 
हद.०५/०३/२०१९ व हद.१३/०१/२०२० रोिी सींपन्न झाली असनु हद.२४/०१/२०२० 
रोिी मा.मखु्यमींत्री  याींचे अध्यक्षत ेखाली  बठैक सींपन्न झालेली आहे. सदर 
बठैकाींमध्ये प्राप्त झालेल्या ननदेर्ानसुार आवश्यक अ्यास करुन प्रस्ताव 
तयार करण्याची कायशवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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नाांदरुा (जज.बुलढाणा) तालुक्यात ग्रामीण रुग्णालय मांजूर िरण्याबाबत 
(४९) *  २२४७   श्री.राजेश एिड े (मलिापरू) :   सन्माननीय सािवजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींदरुा (जि.बलुढाणा) तालकु्यात समुारे १०२ लहान-मोठ्या गावाींची 
व्याप्ती असतानाही येथे अदयाप ग्रामीण रुग्णालय कायाशजन्वत नसल्याची बाब 
माहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, नाींदरुा येथे ग्रामीण रुग्णालय नसल्याने नाींदरुा र्हर व 
तालकु्यातील गोरगरीब गरिू नागररकाींना वदैयकीय उपचारासाठी बलुढाणा 
अथवा अकोला येथे िावे लागत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, तदनरु्ींगाने नाींदरुा 
येथे ग्रामीण रुग्णालय मींिूर करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजेश टोपे : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
     नाींदरुा येथे ३० खा्ाींचे ग्रामीण रुग्णालय व २० खा्ाींचे ट्रॉमा केअर 
यनुन् स्थापन करण्यास र्ासन ननणशय ३ िुन २००९ अन्वये मींिूरी देण्यात 
आलेली आहे. दोन्ही रुग्णालयाच्या इमारतीचे काम प्रगतीपथावर आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
नाींदरुा येथ ेप्राथशमक आरोग्य कें द्र उपलब्ध असनु नाींदरुा पासनु २० कक.मी. 
अींतरावर खामगाव येथे सामान्य रुग्णालय व ट्रॉमा केअर उपलब्ध आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

अिोला शहरात अिैधररत्या गभवपात िरण्यात येत असल्याबाबत 
  

(५०) *  ११३३   श्री.योगशे सागर (चारिोप), श्री.गोिधवन माांगीलाल शमाव 
(ऊफव ) लालाजी (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अकोला र्हरातील आींबेडकर चौकामधील साजत्वक जक्लननकमध्ये 
अवधैररत्या गभशपात करणाऱ या डॉक््राींना माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान गनु्हे र्ाखेच्या पथकाने अ्क केली असनू र्हरात मोठ्या 
प्रमाणात गभशपाताच्या कक्ची वविी होत असल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) तसेच अकोला येथील कुीं भारी रोडवरील शर्वणी येथे एक महहला डॉक््र 
आपल्या सहकाऱयाच्या मदतीने अवधैररत्या गभशपात करीत असल्याची बाब 
हदनाींक २८ डडसेंबर, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदर्शनास आली असनू या 
प्रकरणी पोशलसाींनी तीन नागररकाींना अ्क केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,  
(४) असल्यास, चौकर्ीनसुार उक्त हठकाणी अवधै गभशपात करणाऱयाींवर 
र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजेश टोपे : (१) होय, हे खरे आहे.           
(२) होय, हे खरे आहे.  
(३) व (४) होय, अकोला र्हर पोलीसाींमाफश त एक (BHMS) वदैयकीय 
व्यावसायीक, त्याींचा एक साथीदार व नसश अर्ा तीन आरोपीींना 
हद.२८.१२.२०१९ रोिी अ्क करुन आरोपी ववरुद्ध पोलीस स््ेर्न रामदास पठे 
अकोला येथे अप ि.४२०/१९ कलम ३१२, ३१३, ४१९, ४२०, ३३६, २०१, ३४ 
भा.दवव. सहकलम ६ और्धी ननयींत्रण अधधननयम, १९५९ सह कलम १८ (सी), 
कलम २७ क (२) और्धी द्रव्ये व सौंदयश प्रसादन अधधननयम १९४० व 
वदैयकीय गभशपात अधधननयम १९७१ च्या कलम ३ व ४ अन्वये गनु्हा दाखल 
करण्यात आलेला आहे.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

  
 



69 

डॉ.बी.जी छाया उपजजल् हा (ता.अांबरनाथ, जज.ठाणे) रुग् णालयात  
चिुीच ेइांजेक् शन ददल् याबाबत 

  

(५१) *  ३४२४   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी) :   सन्माननीय 
सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) डॉ.बी.िी िाया उपजिल् हा रुग् णालय (ता.अींबरनाथ, जि.ठाणे) येथे दाखल 
करण् यात आलेल् या रुग् णाींना चुकीचे इींिके् र्न हदल् यामळेु बारा रुग् णाींची प्रकृती 
त्रबघडल् यामळेु रक् ताच् या उलट्या होणे, श् वास घेण् यास त्रास होणे आहद त्रास 
उद् ावल् याची घ्ना हदनाींक २ डडसेंबर, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास घडली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरच् या रुग् णालयास दोन वर्ाांपवुी राज् य र्ासनाने उपजिल् हा 
रुग् णालयाचा दिाश हदला असनु ४८ कमशचा-याींची ववववध पदाींवरील भरती, ५० 
खा्ाींची व् यवस् था, उपचारासाठी अत् याधनुनक यींत्र व साहहत् य परुववण् यात 
येणार होत ेतथावप, गेल् या तीन वर्ाशत कोणतीही मदत व वदैयकीय सवुवधा 
परुववण् यात आलेल् या नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल् यास, त्यानसुार र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजेश टोपे : (१) हे अींर्त: खरे आहे.  
     कै.बी.िी िाया उपजिल् हा रुग् णालय, अींबरनाथ (जि.ठाणे) येथ े
सेट्रीयाझोन इींिके्र्न हदल्यानींतर १२ रुग्णाींना उलट्या व मळमळ झाली हे 
खरे आहे, परींत ुचुकीच्या इींिेक्र्नमळेु झालेले नाही.  
(२) हे खरे नाही. 
     कै.बी.िी िाया उपजिल् हा रुग् णालय, अींबरनाथ हे ५० खा्ाींचे रुग्णालय 
असनू ननकर्ानसुार एकूण ४८ पदे मींिूर आहेत. त्यापकैी २३ ननयशमत पदे 
असनू १८ पदे भरण्यात आलेली आहेत. काल्पननक कुर्ल २१ पदे व अकुर्ल 
४ पदे भरण्याकररता ननववदा प्रकिया राबववण्यात येत आहे. रुग्णालयास 
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एक्सरे मशर्न, ईसीिी मशर्न, सेट्रीफुि मशर्न, बायोमेडडकल वसे्् मशर्न, 
व्हीिीह्ींग चेअर, मल््ीप्यारा मााँने्र इत्यादी २८ प्रकारचे साधनसामगु्री 
परुववण्यात आलेली आहे.  
(३) व (४) सदर प्रकरणाची चौकर्ी करण्यात आली असनू, चौकर्ी 
अहवालानसुार, Inj. Ceftriaxone १ gm मदुतबा्य नव्हत.े तसेच Vial 
वरील जस््कर बदलण्यात आलेले नाही. उल्ी केलेल्या रुग्णाींचे उलट्याींच े
नमनेु रासायननक ववश्लेर्काकड े पाठववण्यात आलेले आहेत. तसेच सदर 
घ्ना झाल्यामळेु घ्नेच्या दसु-या हदवर्ी २०० Vial अन्न व और्ध 
प्रर्ासन ववभागाकड ेनमनुा तपासणीसाठी देण्यात आलेले आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िडिी (ता.राळेगाि, जज.यितमाळ) येथील मांजुर  
ग्रामीण  कग्णालयाच ेिाम सु क िरण्याबाबत 

  

(५२) *  ४१९२   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय सािवजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वडकी (ता.राळेगाव, जि.यवतमाळ) येथून राषट्रीय महामागश ७ िात 
असल्याने तथेे मोठ्या प्रमाणात रस्त े अपघात होत असनू िवळपास 
रूग्णालय नसल्याने नागरीकाींच्या आरोग्याकररता ग्रामीण रूग्णालय मींिुर 
करण्यात आले असताना सदर रूग्णालयाचे बाींधकाम अदयाप सरुू करण्यात 
आले नसल्याचे हदनाींक २० िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासमुारास ननदर्शनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मींिुर ग्रामीण रूग्णालय बाींधकामाकररता अदयाप िमीन 
अधधग्रहन करण्यात आली नसल्याचेही ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदरहू ग्रामीण रूग्णालयाच्या बाींधकामाकररता र्ासनाने 
कोणती तातडीची कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजेश टोपे : (१) व (२) होय हे खरे आहे. 
     र्ासन ननणशय हदनाींक ०६.०८.२०१९ अन्वये मौिे वडकी ता.राळेगाव 
जि.यवतमाळ येथे ग्रामीण रुग्णालय मींिुर करण्यात आले असनू रुग्णालय 
इमारत बाींधकामासाठी िशमन अधधग्रहन करण्याची कायशवाही अींनतम ्प्प्यात 
आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यातील “िन स्टॉप सेंटसव” सुरळीतपणे िायवरत िरण्याबाबत 
  

(५३) *  ५७   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाव), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), 
अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.अशमत 
साटम (अांधेरी पजश्चम), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.प्रशाांत 
ठािूर (पनिेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अतलु 
भातखळिर (िाांददिली पिूव), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.देिेंद्र फडणिीस 
(नागपरू दषक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.महेश 
चौघलेु (शभिांडी पजश्चम), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), डॉ.बालाजी किणीिर 
(अांबरनाथ), श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्री.ज्ञानराज चौगलेु (उमरगा), 
श्री.श्रीननिास िनगा (पालघर), श्री.िभैि नाईि (िुडाळ), श्री.सरेुश (राजूमामा) 
भोळे (जळगाि शहर), श्री.विश्िनाथ भोईर (िल्याण पजश्चम), श्री.गणपत 
गायििाड (िल्याण पिूव), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.दौलत दरोडा 
(शहापरू), श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि (भायखळा), श्री.किशोर जोरगेिार 
(चांद्रपरू), श्री.महेंद्र थोरिे (िजवत) :   सन्माननीय मदहला ि बालवििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महहलाींच्या सरुक्षेसाठी कें द सरकारकडून तत्कालीन र्ासनाला ’ननभशया 
फीं ड’ अींतगशत २२६४ को्ी रुपये प्राप्त झालले्या ननधीपकैी केवळ २५२ को्ी 
रुपयाींचा वापर र्ासनाने केला अााहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अडचणीत सापडलेल्या महहलाींना तात्काळ मदत 
पोहचववण्यासाठी राज्यात “वन स््ॉप से्ं सश” च्या उभारणीसाठी १४ को्ी ४६ 
लाख ५४ हिार रुपयाींचा ननधी व महहला हेल्पलाईन सावशत्रत्रकरण करण्यासाठी 
६२ लाख ७० हिार रुपयाींचा ननधी राज्याला कें द्र र्ासनाने मींिूर केला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, राज्य महहला आयोगाने मा.मखु्यमींत्री व महहला व बाल 
ववकास मींत्री याींना सादर केलेल्या अहवालात कें द्र सरकारच्या “वन स््ॉप 
से्ं सश” योिनाींची राज्यातील पररजस्थती चाींगली नसनू कें द्राींवर कायशरत 
अधधकारी व कमशचाऱयात प्रशर्क्षणाचा अभाव असणे,ननधीचे ववतरण वेळेवर 
होत नसणे, अयोग्य हठकाण, अपरेु मनषुयबळ यामळेु एकही कें द्र हदवसातील 
२४ तास कायाशजन्वत नसल्याचे नमदू करुन कामकािाची ननरीक्षणे, ननषकर्श व 
कामधगरी सधुारण्याबाबतच्या शर्फारर्ी देखील र्ासनास सादर केल्या 
असल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आल,े हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानरु्ींगाने राज्यात राज्य महहला आयोगाने पणु्यातील 
आयएलएस लॉ कॉलेिच्या स्त्री अध्ययन कें द्राच्या मदतीने अहमदनगर, 
अकोला, अशलबाग, अमरावती, औरींगाबाद, नागपरू, नाींदेड. नाशर्क व सातारा 
या जिल््यात प्रत्येकी एक आणण पणेु येथ े दोन अर्ी ११ कें दे्र सरुु केली 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, प्राप्त अहवालाच्या अनरु्ींगाने राज्यातील “वन स््ॉप से्ं सश” 
सरुळीतपणे कायशरत करण्याबाबत तसेच ’ननभशया फीं ड’ चा पणूशपणे वापर 
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१) कें द्र र्ासनाने ननभशया योिनेसाठी 
मुींबई र्हराची ननवड केली असनू, याकरीता सन २०१८-१९ त े२०२०-२१ या 
तीन वर्ाशकरीता रु.२५२.०० को्ी ननधी मींिरू केला आहे. सदर ननधीपकैी 
६०% ननधी कें द्र र्ासन व ४०% ननधी राज्य र्ासन उपलब्ध करुन देणार 
आहे. सदर ननधीपकैी रु.१००.०० को्ी ननधी वापरासाठी सन २०१९-२० या 
आधथशक वर्ाशत कायाशदेर् देण्यात आले आहेत. उवशररत ननधी खचश करण्याची 
कायशवाही  सरुु आहे.  
(२) वन स््ॉप से्ं र या योिनेसाठी रु.१५,६४,९८,३३१.०० (रुपये पींधरा को्ी 
चौसष् लाख अठ्ठय्ाण्णव हिार तीनर् े एकतीस फक्त) ननधी इतका ननधी 
महाराषट्र राज्यासाठी प्राप्त झाला आहे.  
(३) नाही. 
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     राज्य महहला आयोगाने सादर केलेल्या अहवालामध्ये वन स््ॉप से्ं र 
योिनेच्या प्रभावी अींमलबिावणीच्या अनींर्ींगाने शर्फारर्ी केल्या आहेत. 
(४) नाही. 
     वन स््ॉप से्ं र ही कें द्रपरुस्कत योिना असनू कें द्र र्ासनाने राज्यातील 
३६ जिल््याींसाठी ३७ कें द्र मींिूर केलेली आहेत. 
(५) कें द्र र्ासनाच्या ननकर्ानसुार राज्यातील ३६ जिल््याींसाठी ३७ कें द्र मींिुर 
करण्यात आली असनु सवश कें दे्र सध्या कायशरत आहेत. आयकु्तालयाच े
हद.२०.११.२०१९ पत्रान्वये सवश जिल्हाधधकारी याींना वन स््ॉप से्ं र योिनेचा 
जिल्हास्तरीय प्रशर्क्षण कायशिम आयोजित करणेबाबत कळववलेले आहे.      
     कें द्र परुस्कृत वन स््ॉप से्ं र या योिनेच्या मागशदर्शक सचुनेनसुार 
राज्यातील सवश ३६ जिल्हयाींमध्ये जिल्हाधधकारी याींच े अध्यक्षतखेाली 
व्यवस्थापन सशमती गठीत करण्यात आली आहे. तसेच १८ जिल्हयाींमध्ये 
ईम्प्लीमें्ीग एिन्सी ननयकु्तीबाबतची कायशवाही सरुु आहे. वन स््ॉप 
से्ं रच्या इमारतीच्या कायमस्वरुपी बाींधकामासाठी २४ जिल्हयाींमध्ये र्ासकीय 
िमीन उपलब्ध झाली असनू उवशररत जिल्हयाींमध्ये र्ासकीय िमीन उपलब्ध 
करुन घेण्याची कायशवाही सरुु आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

अमरािती जजल््यातील िैद्यिीय सेिेंतगवत सुरु झालेल्या मोटार  
बाईि रुग्णिादहिा विनािापर पडून असल्याबाबत 

  

(५४) *  ५७०   श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरािती), श्री.वििास ठािरे 
(नागपरू पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.दहरामण खोसिर 
(इगतपरूी) :   सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती जिल्हयात सावशिननक आरोग्य ववभागामाफश त आपत्कालीन 
वदैयकीय सेवेअींतगशत तीन वर्ाशपवूी सरुु झालेल्या मो्ार बाईक रुग्णवाहहका 
अचलपरू-मेळघा् येथे ववनावापार पडून असल्याचे हदनाींक १६ नोव्हेंबर, २०१९ 
रोिी वा त्यासमुारास ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्यातील आहदवासी पाडयाींवर रुग्णवाहहका िाऊ र्कत 
नसल्याने अर्ा हठकाणी वदैयकीय सेवा पोहोचववण्यासाठी रुग्णवाहहका सेवा 
सरुु करण्यात आली असताना मेळघा्ातील पाच बाईक रुग्णवाहहका पकैी 
चार हठकाणची सेवा सध्या बींद झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अचलपरू तालकु्यातील हतरु, काीं्कुीं भ, हररसाल, े्ंब्रसुोडा या 
प्राथशमक आरोग् य कें द्राचा समावेर् असनु तथेील आहदवासी नागररकाींच े
आरोग्य धोक्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणाची चौकर्ी करुन सदरहू सेवा तात्काळ सरुु 
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजेश टोपे : (१) व (२) हे खरे नाही. 
     महाराषट्र राज्यामध्ये महाराषट्र आपत्कालीन वदैयकीय सेवेतींगशत मो्ार 
बाईक रुग्णवाहहका सेवा हद.०२.०८.२०१७ पासनू प्रायोधगक तत्वावर सरुु 
करण्यात आली असनू सदयजस्थतीमध्ये ३० मो्ार बाईक रुग्णवाहहकेदवारे 
एकूण २६,०४२ रुग्णास सवेा देण्यात आली आहे. अमरावती जिल्हयामध्ये 
एकूण ५ बाईक रुग्णवाहीका कायशरत असनू माहे नोव्हेंबर, २०१९ पयांत एकूण 
३४५० रुग्णाींना सेवा देण्यात आली आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

रत्नाधगरी जजल्हा शासिीय रुग्णालयात विविध  
औषधाांचा असलेला तुटिडा 

  

(५५) *  ७९   श्री.राजन साळिी (राजापरू) :   सन्माननीय सािवजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रत्नाधगरी जिल्हा र्ासकीय रुग्णालयात सातत्याने ववववध और्धाींचा 
तु् वडा ननमाशण होत असल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, रुग्णालयातील और्ध ववभागात काही ठराववक और्धे शमळत 
असनू त्यामध्ये पॅराशमस्ामल, डायल्को यासारख्या और्धाींचा साठा मोठ्या 
प्रमाणात आहे परींत ु अ ॅन््ी बायोह्क तसेच मल््ीत्रब्ामीन पेनककलर, िेल 
आहद और्धाींचा तु् वडा असल्याचेही ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, दरवर्ी डीपीडीसीमधून और्ध खरेदीकररता ३ को्ीचा स्वतींत्र 
ननधी शमळूनही और्धाींचा तु् वडा असण्यामागची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले, तदनरु्ींगाने और्धाींचा परेुसा परुवठा करण्याबाबत र्ासनाने 
काणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजेश टोपे : (१) हे खरे नाही. 
     जिल्हा रुग्णालय, रत्नाधगरी येथे आवश्यक और्ध साठा परेुर्ा 
प्रमाणात उपलब्ध आहे.     
(२) हे खरे नाही. 
     जिल्हा रुग्णालय, रत्नाधगरी येथे अत्यावश्यक और्धी तसेच अा्ँ ी 
बायोह्क मल््ीवव्ामीन, पेनककलर, िेल इत्यादी और्धाींचा परेुसा साठा 
उपलब्ध आहे. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

खामखेडा ते शमेळदा (ता.मुक्ताईनगर, जज.जळगाांि)  
रस्त्याची झालेली दरुिस्था 

(५६) *  ३१८७   श्री.चांद्रिाांत नन ांबा पाटील (मकु्ताईनगर) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मकु्ताईनगर मतदार क्षेत्रातील (जि.िळगाींव) ग्रामसडक योिनेअींतगशत 
खामखेडा त ेर्मेळदा रस्त्याचे काम होऊन अवघे चार महहन्याींचा कालावधी 
लो्ला नसतानाही या रस्त्याींची दरुवस्था झाल्याच े माहे िानेवारी, २०२० 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत वारींवार सींबधधत अधधकाऱ याींकड े तिार करुनही 
अदयाप कोणतीच कायशवाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यानसुार 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) अींर्त: खरे आहे. 
     सदर रस्त्याींच्या एकुण १२.०५ कक.मी. लाींबीपकैी सा.ि. ०/००० त े
०/६००  या ०.६०० कक.मी. लाींबीतील डाींबरी पषृठभागावर अविड वाहनाच्या 
वाहतकुीमळेु काही हठकाणी खड्ड ेपडले आहे व उवशरीत ११.४०० कक.मी. लाींबी 
सजुस्थतीत आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     अविड वाहनाच्या वाहतकुीमळेु खड्ड े पडलेल्या ०.६०० कक.मी. 
लाींबीतील दरुूस्तीचे काम प्रगतीत आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यातील पॅथॉलॉजजस्टच्या डडजीटल स्िाक्षरीचा अहिाल  
देणाऱ्या प्रयोगशाळाांिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(५७) *  ५७९   श्री.सनुनल प्रभ ू (ददांडोशी), श्री.प्रमोद (राजू) रतन पाटील 
(िल्याण ग्रामीण), श्रीमती मांदा म्हा् े (बेलापरू), िुमारी प्रणणती शश ांदे 
(सोलापरू शहर मध्य) :   सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील प्रयोग र्ाळाींमध्ये पॅथॉलॉजिस्् उपलब्ध नसल्यास 
पॅथॉलॉजिस््ची डडिी्ल स्वाक्षरी अहवालावर िापण्याच े प्रकार घडत 
असल्याने यावर ननयींत्रण आणण्यासाठी प्रयोग र्ाळाींर्ी सींलग्न असलेल्या 
पॅथॉलॉजिस््चा डडिी्ल स्वाक्षरी अहवाल देणे अमान्य असल्याचा ननणशय 
राज्य वदैयकीय पररर्देने हदनाींक २ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासमुारास 
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, पॅथॉलॉिी ववर्यात पदव्यतु्तर शर्क्षण घेतलेल्या नोंदणीकृत 
पॅथॉलॉजिस्् ने प्रयोग र्ाळाींमधील अहवाल प्रमाणणत करणे बींधनकारक 
असल्याचा आदेर् माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये सवोच्च न्यायालयाने हदलेला 
असतानाही राज्यात अनेक हठकाणी पॅथॉलॉजिस््च्या अनपुजस्थतीत तींत्रज्ञ 
स्वतःच्या सहीने रुग्णाींना अहवाल देत असनु महाराषट्र असोशसएर्न ऑफ 
पॅ्रजक््शसींग पॅथॉलॉजिस्् सींघ्नेने बेकायदा प्रयोग र्ाळाबाबत अनेकदा 
र्ासनाकड ेतिारही केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात केवळ २१६१ रोगननदान तज्ञ (पॅथॉलॉजिस््) उपलब्ध 
असनू त्यापेक्षा िास्त प्रयोगर्ाळा हया बेकायदेशर्रपणे सरुु असल्याच े
र्ासनाने सन २०१९ मध्ये मान्य केलेले असतानाही अदयाप या 
प्रयोगर्ाळाींवर र्ासनाने कोणतीही कारवाई केलेली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, याबाबतची चौकर्ी करुन डडिी्ल स्वाक्षरीचा अहवाल 
देणाऱया व बेकायदेशर्रपणे सरुु असलेल्या प्रयोगर्ाळाींवर र्ासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशमत विलासराि देशमखु : (१) नाही. 
(२) महाराषट्र असोशसएर्न ऑफ पॅ्रजक््शसींग पॅथॉलॉिी सींघ्नेचे रोगननदान 
चाचण्या अहवाल प्रमाणणकरण पॅथॉलॉजिस््च्या ननयींत्रणाखाली व स्वाक्षरीने 
देण्यासाठी ननदेर् देणे तसेच पॅथॉलॉजिस्् एका पेक्षा िास्त प्रयोगर्ाळेत 
उपजस्थत न राहता रोगननदान अहवाल प्रमाणणत करत असल्याच्या तिारी 
प्राप्त झाल्या आहेत. 
(३) सदयाजस्थतीत राज्यात ३१४३ रोगननदान तज्ञ नोंदणीकृत आहेत.    
(४) लाग ूनाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

 
----------------- 
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िरडी धरणाच्या बॅििॉटर ि ओहाहरफ्लोमुळे धाड धामणगाि आणण 
धाड िुां बेफळ रस्ता बांद होत असल्याबाबत 

  

(५८) *  १७७३   श्रीमती श्िेता महाले (धचखली) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धाड धामणगाव रस्त्यावरील धाड (ता.जि.बलुढाणा) या गावािवळ 
असलेला िुना शसमें् पाईपचा पलू मोडकळीस आला असनु ज्या नदीवर हा 
पलू आहे त्याच नदीवर िलसींपदा ववभागाने करडी धरण बाींधले असल्याने 
्या करडी धरणाचे बॅक वॉ्रमळेु पावसाळ्यात अनेकदा धाड धामणगाव 
रस्ता बींद होतो. तसेच ्या धरणाच्या शभ ींतीखाली धाड कुीं बेफळ हा रस्ता 
असनू करडी धरणाच्या ओव्हर फ्लोच्या पाण्याने हा रस्ता देखील बींद होऊन 
अनेक गावाींचा सींपकश  तु् तो,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, करडी धरणाच्या धाड धामणगाव रस्त्यावर तसेच धाड 
कुीं बेफळ रस्त्यावर दोनही हठकाणी पलुाींचे बाींधकाम करण्याची मागणी 
स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी हदनाींक २७ डडसेंबर, २०१९ रोिी वा त्या 
समुारास कायशकारी अशभयींता, पा्बींधारे ववभाग, बलुढाणा याींच्याकड े लेखी 
स्वरुपात केली आहे. हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, याअनरु्ींगाने करडी धरणाच्या धाड धामणगाव रस्त्यावर तसेच 
धाड कुीं बेफळ रस्त्यावर पलुाींचे बाींधकाम करण्याबाबत र्ासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील : (१) धाड धामणगाव रस्त्यावरील पलू करडी धरणाच्या 
उध्वश बािूस ३४०१ मी. अींतरावर सावशिननक बाींधकाम ववभागाकडून बाींधण्यात 
आलेला आहे. पलुाची माथा पातळी ही धरणाचे परू पातळीपेक्षा ०.९५ 
मी.िास्त आहे. त्यामळेू सदर पलू धरणाींच्या बॅकवॉ्र मळेु बाधधत होत 
नाही. तसेच धाड-कुीं बेफळ रस्त्यावरील पलू हा करडी धरणाच्या अधो बािूस 
१५१४ मी. अींतरावर जिल्हापररर्द बलुढाणा याींचेकडून बाींधण्यात आलेला आहे. 
धरणातील ओव्हरफ्लो चे पाणी पावसाळ्यात कधी कधी या पलूावरुन वाहत.े 
(२) होय.       
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(३) सदय:जस्थतीत पारध-धामणगाव-धाड-सावळी-धचखली राज्यमागश २१४ 
सावशिननक बाींधकाम ववभागाकडून माचश २०२० च्या अथशसींकल्पात प्रस्ताववत 
करण्यात आलेला आहे. तसेच धाड-कुीं बेफळ ग्रामीण मागश ५६ रस्त्यावर 
सावशिननक बाींधकाम ववभाग माफश त नवीन पलुाचे बाींधकाम माचश २०२० मध्ये 
नाबाडश अथशसहाय्य अींतगशत प्रस्ताववत करण्यात आले आहे.   
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यातील िलािाराांच्या िारसदाराांना िलािार मानधनाची  
थिीत फरिाची रक्िम शमळणेबाबत 

  

(५९) *  ६८९   श्री.िभैि नाईि (िुडाळ), श्री.सांजय गायििाड (बलुढाणा) :   
सन्माननीय साांस् िृनति िायव मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कलाकाराींना त्याींच्या वधृ्दापकाळात उदरननवाशहासाठी 
र्ासनामाफश त मींिूर असलेल्या कलाकार मानधनाचा लाभ त्याींच्या मतृ्यनुींतर 
वारसदाराींना लाग ू असनू कलाकाराच्या मतृ्यचु्या हदनाींकापासनू त े वारसाींना 
मानधन लाग ूझालेल्या हदनाींकापयांतच्या थकीत मानधनातील फरकाबाबतचा 
प्रस्ताव सींचालक, साींस्कृतीक कायश सींचालनालय, मुींबई याींच्याकड ेमींिुरीसाठी 
प्रलींत्रबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर थकीत फरकाची रक्कम कलाकाराींच्या वारसाींना तात्काळ 
अदा करण्यात यावी अर्ी मागणी शस ींधुदगुश जिल््यातील लोकप्रनतननधीींनी 
मा.साींस्कृतीक कायश मींत्री याींच्याकड े हदनाींक ७ िानेवारी, २०२० रोिी वा 
त्यासमुारास लेखी ननवेदनाव्दारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सन २०१५-१६ त े २०१८-१९ पयशत वधृ्द कलावींत मानधन 
सशमतीने ननवड केलेल्या २४० लोककलावींताचे रखडलेले मानधन सरुु 
करणेबाबत र्ासनाकड ेवारींवार मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त मागणीच्या अनरु्ींगाने र्ासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अशमत विलासराि देशमखु : (१) होय, हे खरे आहे. 
     तथावप, सन्मानाथी वधृ्द साहहजत्यक व कलाकार मानधन योिनेतींगशत 
मयत झालेल्या कलाकाराींच्या वारसदाराींचे वारस दावे पडताळून त्याबाबतचे 
आदेर् ननगशशमत करण्यात अनेक प्रकरणी जिल्हा पररर्द स्तरावर कालावधी 
व्यनतत झाला आहे. वारस ववर्यक आदेर् सींचालक, साींस्कृनतक कायश 
याींच्याकड े प्राप्त झाल्यानींतर वारसदाराींस ननयशमत मानधन सरुू करण्यात 
आले आहे. मात्र थकबाकी रक्कमचेे दावे १ वर्ाशहून अधधक काळ प्रलींत्रबत 
असल्याने त े मींिूर करण्याचे अधधकार प्रर्ासननक ववभागास आहेत. 
सींचालकाकडून असे प्रस्ताव र्ासनास सादर करण्याची कायशवाही सरुू असनू 
र्ासन मींिूरीनींतर थकीत मानधनातील फरकाची रक्कम अदा करण्याची 
कायशवाही करण्यात येईल. 
(२) अर्ा प्रकारचे कोणतहेी ननवेदन प्राप्त झाल्याचे हदसनू येत नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) सन्मानाथी वधृ्द साहहजत्यक व कलाकार मानधन योिनेअींतगशत बलुडाणा 
जिल््यातील सन २०१५-१६ त े २०१७-१८ या कालावधीसाठी सींबींधधत वधृ्द 
कलावींत मानधन सशमतीने मींिुर केलेल्या एकूण १८० लोककलावींताींची यादी 
हद. १ माचश २०१९ रोिी तर सन २०१८-१९ या कालावधीकररता मींिूर केलेल्या 
६० लोककलावींताींची यादी साींस्कृनतक कायश सींचालनालयास हदनाींक २९ माचश, 
२०१९ रोिी प्राप्त झालेली आहे. 
     तथावप, सदर मींिरू यादीसोबत ननवड केलेल्या कलावींताींच े बाँकेच े
पासबकु व इतर तपर्ील नसल्याने, जिल्हा पररर्द बलुडाणा याींना पासबकु व 
इतर तपर्ील उपलब्ध करुन देण्याबाबत कळववण्यात आले होत.े जिल्हा 
पररर्द बलुडाणा याींच्याकडून हदनाींक २९ नोव्हेंबर, २०१९ रोिी कलावींताींच े
पासबकु व माहहती सींचालनालयास प्राप्त झालेली आहे. सदय:जस्थतीत 
ववभागाकड े माहे डडसेंबर, २०१९ पासनू या योिनेकररता ननधी उपलब्ध 
नसल्यामळेु या सवश मींिूर कलावींताींना मानधन अदा करण्यात आलेले नाही. 
याबाबतची परुवणी मागणी ववत्त ववभागास सादर करण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िालाव (ता.मािळ, जज.पुणे) येथील एिविरा गडािर  
सोयी सुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(६०) *  १६७०   श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि (भायखळा), श्री.सांतोष 
दानिे (भोिरदन), श्रीमती माधुरी शमसाळ (पिवती), श्री.योगेश सागर 
(चारिोप), श्री.सनुनल िाांबळे (पणेु िॅन्टोन् मेंट), श्री.राजेश पिार (नायगाांि) :   
सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील लाखो भाववकाींच े श्रद्धास्थान असलेल्या कालाश (ता.मावळ, 
जि.पणेु) येथील एकवीरा देवीच्या गडावर सोयीसवुवधा उपलब्ध करुन देण्यात 
याव्यात याबाबतचे ननवेदन हदनाींक ३ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासमुारास 
मा.मखु्यमींत्री याींना देवस्थानाच्या अध्यक्षाींनी हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्राप्त ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने कालाश येथील एकववरा देवीच्या 
गडावर सोयी सवुवधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ववभागाचा र्ासन ननणशय ि.तीथशवव-२०११/प्र.ि.६५१/योिना-७, हदनाींक १६ 
नोव्हेंबर २०१२ अन्वये ब वगश दिाश देण्यासाठी प्रस्ताव पाठववण्याबाबत मखु्य 
कायशकारी अधधकारी, जिल्हा पररर्द, पणेु याींना हद.१३/०२/२०२० रोिीच्या 
पत्रान्वये कळववले आहे. तसेच, सदर तीथशक्षेत्रास यापवूी क वगश दिाश देण्यात 
आला असनू रु.२०.०० लक्ष रक्कमेची कामे पणूश असनू रु.१०.०० लक्ष 
रक्कमेची कामे प्रगतीपथावर आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

धचिो्ा (जज.िोल्हापूर) नदीिरील िोल्हापूर पध्दतीच्या  
बांधाऱ्याांची दरुुस्ती िरण्याबाबत 

(६१) *  ३९३४   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कोल्हापरू जिल््यातील धचकोत्रा नदीवरील कोल्हापरू पध्दतीच े२९ बींधारे 
नादरुूस्त असनू यातील ३ बींधारे परुामध्ये वाहून गेले असल्याने त्याींची 
दरुूस्ती करण्याची मागणी स्थाननक र्तेकऱयाींनी िलसींपदा ववभागाच े
कायशकारी अशभयींता याींच्याकड े माहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माहे ऑगस््, २०१९ मध्ये आलेल्या महापरुामळेु धचकोत्रा 
नदीवरील सवशच बींधारे नादरुूस्त झाले असनू त्यामध्ये पाणी साठवणकू होत 
नसल्यामळेु र्तेकऱयाींच्या पीकाींचे मोठ्या प्रमाणात नकुसान होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, धचकोत्रा नदीवरील कोल्हापरू पध्दतीच्या बींधाऱयाींची तातडीने 
दरुुस्ती करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्या येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील : (१) अींर्त: खरे नाही. 
     धचकोत्रा नदीवर धचकोत्रा मध्यम प्रकल्प असनू त्या अींतगशत २९ 
को.प.बींधारे आहेत. यापकैी ऑगस््, २०१९ मध्ये महापरुामळेु १३ 
को.प.बींधाऱयाींचे नकुसान झालेले आहे. तथावप, कोणताही बींधारा वाहून गेलेला 
नाही. 
     तसेच स्थाननक र्तेकऱयाींनी क्षेत्रत्रय कायाशलयाकड े बींधारे दरुूस्ती 
करण्याची मागणी केलेली नाही. 
(२) अींर्त: खरे नाही. 
     वरीलप्रमाणे १३ को.प.बींधाऱयाींच्या झालेल्या नकुसानीच्या दरुूस्तीस 
महामींडळाने मान्यता देऊन कामाींना ननधी उपलब्ध करून हदला आहे. सदर 
दरुूस्ती कामे पणूश झालेली असनू सदय:जस्थतीमध्ये पाणी साठवणूक करण्यात 
येत आहे. 
(३) वरीलप्रमाणे नकुसान झालेल्या १३ को.प.बींधाऱयाींची दरुूस्ती कामे पणूश 
करण्यात आली आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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नतिरे धरण (ता.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी) फुटीमुळे  
ग्रामस्थाांचा झालेला मतृ्य ु

  

(६२) *  १९०४   श्री.ननलेश लांिे (पारनेर), श्री.अशोि पिार (शशरुर), 
श्री.सनुनल शळेिे (मािळ), श्री.सनुनल दटांगरे (िडगाि शरेी), श्री.बाळासाहेब 
आजब े (आष्ट्टी), श्री.सांददप षक्षरसागर (बीड), श्री.यशिांत माने (मोहोळ), 
अॅड.माणणिराि िोिाटे (शसन्नर), श्री.शखेर ननिम (धचपळूण), श्री.बबनराि 
शशांदे (माढा), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाव), श्री.िभैि नाईि (िुडाळ), 
श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), श्री.सनुनल प्रभ ू(ददांडोशी) :   सन्माननीय मदृ ि 
जलसांधारण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नतवरे धरण (ता.धचपळूण, जि.रत्नाधगरी) येथ े माहे िुल,ै २०१९ च्या 
पहहल्या आठवडयात धरण फु्ल्याची दघुश् ना घडली असनू या दघुश् नेत २३ 
ग्रामस्थाींचा मतृ्य ु झालेला असताींना २३ माणसे वाहून गेली आहेत तसेच 
तथेील १३ घरेही वाहून गेली असल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची चौकर्ी करण्यासींदभाशत र्ासनाने नेमलेल्या 
एसआय्ीने आपला अहवाल तीन महहन्यापवूीच र्ासनास सादर केला 
असल्याच ेहदनाींक १२ नोव्हेंबर, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदर्शनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रकरणाधधन अहवाल अदयाप खुला न करण्याची कारणे काय 
आहेत व याबाबतची सदय:जस्थती काय आहे,  
(४) असल्यास, या दघुश् नेत मतृ्यमुखुी पडलेल्याींच्या वारसास व अन्य 
नकुसान झालेल्याींना र्ासनाने कोणती आधथशक मदत केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शांिरराि गडाख : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
     नतवरे धरणफु्ी दघुश् नेत एकुण २२ व्यक्ती मतृ्यमुखुी पडल्या असनु 
त्यापकैी २१ मतृदेह प्राप्त झाले आहेत. तसेच नतवरे भेंदवाडी गावातील नदी 
ककनारी असणारी १५ घरे, १३ गोठे व १ पोल्ट्री वाहून गेली आहेत. 
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(२) व (३) हे खरे नाही. 
     याप्रकरणी नेमलेल्या ववर्रे् चौकर्ी पथकाने हदनाींक ०६/०२/२०२० 
अन्वये सादर केलेला अहवाल र्ासनास हदनाींक ११/०२/२०२० रोिी प्राप्त 
झालेला असनु सदर अहवालाची िाननी करण्यात येत आहे. 
(४) सदर दघुश् नेतील २१ मतृ व्यक्तीींपकैी १८ मतृाींच्या वारसास प्रत्येकी 
रु.६.०० लाख याप्रमाणे एकुण रु.१०८.०० लाख मदत देण्यात आली आहे. 
उवशररत ३ मतृाींपकैी १ मतृाचे वारस प्रमाणपत्र व २ मतृाींचे अज्ञान पालनकताश 
प्रमाणपत्र न्यायालयाकडून घेण्याबाबत सचूना देण्यात आलेल्या आहेत. 
     सदर दघुश् नेत पणुशत: वाहून क्षतीग्रस्त झालेल्या ४४ कु्ुींबाींना कपड े
नकुसानीसाठी प्रती कु्ुींब रु.२५०० व घरगतुी भाींडी/वस्त ुनकुसानीकररता प्रती 
कु्ुींब रु.२५०० याप्रमाणे एकुण रु.२.२० लाख अदा करण्यात आले आहेत. 
तसेच क्षतीग्रस्त प्रती प्रौढ व्यक्तीस रु.६०/- व प्रती बालकास रु.४५/- 
याप्रमाणे एकुण १२५ प्रौढ व २२ बालकाींना एकुण ३० हदवसाचा दैननक भत्ता 
म्हणुन रु.२,५४,७००/- मदत देण्यात आली आहे. याबरोबरच मतृदेह 
सापडलेल्या िनावराींच्या मालकाींना रु.१.०३ लाख व इतर बेपत्ता िनावराींच्या 
मालकाींना रु.२.३१ लाख असे एकुण रु.३.३४ लाख मदत देण्यात आली आहे. 
     महाराषट्र िलसींधारण महामींडळाकडुन रु.२.६० लक्ष इतकी रक्कम 
बाधधत २६ कु्ुींबाींना प्रत्येकी रु.१०,०००/- प्रमाणे रोख मदत अदा करण्यात 
आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

शसांधदुगूव ि रत्नाधगरी जजल््यातील जुन्या ि मोडिळीस आलेल्या 
घराांच्या पुनबाांधणीसाठी घालण्यात आलेल्या अटी शशधथल िरण्याबाबत 
  

(६३) *  ६७१   श्री.मोहन मत े(नागपरू दषक्षण) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शस ींधदुगूश व रत्नाधगरी जिल््यातील िनु्या व मोडकळीस आलेल्या घराींच्या 
पनुबाांधणीसाठी तयार केलेल्या प्रचशलत ननयमाींत घराींच्या पनुबाांधणीसाठी  
त्रबनर्तेी, सात-बारा उताऱयातील इतर सह-हहस्सेदाराींची सींमतीपत्र े व इतर 
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अ्ी कायम ठेवल्याने या दोन जिल््यातील िनु्या व मोडकळीस आलेल्या 
घराींची पनुबाांधणी रखडली असल्याचे ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या दोन जिल््यात िुन्या व मोडकळीस आलेल्या घराींच्या 
पनुबाांधणीसाठी घालण्यात आलेल्या िाचक अ्ी शर्धथल करण्याबाबत मागणी 
लोकप्रनतननधी याींनी लखेी ननवेदनादवारे मा.मखु्यमींत्री महोदयाींकड ेहदनाींक २० 
डडसेंबर, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने शस ींधुदगूश व रत्नाधगरी 
जिल््यातील िुन्या व मोडकळीस आलेल्या घराींच्या पनुबाांधणीसाठी 
घालण्यात आलेल्या िाचक अ्ी शर्धथल करण्याबाबत र्ासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) अींर्त: हे खरे आहे. 
     शसींधुदगुश जिल््यात िून्या व मोडकळीस आलेल्या घराींची पनुशबाींधणी 
रखडलेली असल्याचे ननदर्शनास आली आहे. तथावप रत्नाधगरी जिल््यात 
घराींची पनुबाांधणी रखडली असल्याचे हदसनु येत नाही. 
(२) व (३) होय. 
     हदनाींक-१८.०२.२०२० रोिी मा. मींत्री ग्राम ववकास याींच्या अध्यक्षतखेाली 
ग्रामीण भागातील घर बाींधणी परवाणगी बाबत ससुतू्रता आणण्याच्या 
अनरु्ींगाने बठैक घेण्यात आली असनु, त्यानसुार महाराषट्र ग्राम पींचायत 
आणण महाराषट्र प्रादेशर्क ननयोिन व नगररचना (सधुारणा) अधधननयम 
२०१४, मध्ये आवश्यक सधुारणा करण्याची कायशवाही सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
मुांबईतील जे.जे. रुग्णालयाच्या िाडड वओलॉजी विभागािडून स्टेंटसाठी 

जादा दर आिारणी िरण्यात येत असल्याबाबत 
  

(६४) *  ८८८   श्री.महेंद्र दळिी (अशलबाग) :   सन्माननीय िदै्यिीय 
शशक्षण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) हदयववकारावरील उपचारासाठी वापरण्यात येणा-या स् े्ं्च्या ककींमती 
ननधाशररत केलेल्या असतानाही मुींबईतील िे.ि.े रुग्णालयाच्या काडड शऑलॉिी 
ववभागाकडून परस्पर मनमानीपणे स् े्ं्साठी दर आकारणी करुन रुग्णाींची 
लु्  करण्यात येत असल्याच े माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महात्मा फुले आरोग्य योिनेमधील गोरगरीब रुग्णाींनाही 
खासगी कीं पन्याकडून स् े्ं् ववकत घ्याव्या लागत असल्याने रुग्णाींना नाहक 
अनतररक्त भदुशड पडत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत मागील दोन वर्ाशपासनू दोनपेक्षा अधधक स् े्ं् लागत 
असलेल्या अनेक रुग्णाींकडून नतसऱ या व चौर्थया स् े्ं्साठी अनतररक्त पसैे घेत 
असल्याच्या तिारी करण्यात आलेल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, तदनसुार िबाबदार असणाऱ या सींबींधधताींवर र्ासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशमत विलासराि देशमखु : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

औरांगाबाद ि बीड जजल््यातील ऊसतोड िरणाऱ्या  
मदहलाांच ेगभावशय िाढून टािल्याबाबत 

  

(६५) *  १२   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दषक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), अॅड.आशशष 
शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.राणाजगजीतशसांह 
पाटील (तळुजापरू), श्रीमती देियानी फराांदे (नाशशि मध्य), श्रीमती मननषा 
चौधरी (ददहसर), श्रीमती मांदा म्हा् े (बेलापरू), श्री.वििास ठािरे (नागपरू 
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पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.दहरामण खोसिर (इगतपरूी), 
श्री.पथृ् िीराज चहाहाण (िराड दषक्षण), श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरािती), 
श्री.अतलु बेनिे (जुन्नर), श्री.ननलेश लांिे (पारनेर), अॅड.माणणिराि िोिाटे 
(शसन्नर), श्री.सांददप षक्षरसागर (बीड) :   सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील बीड जिल््यात ऊस तोडणीला िाणाऱया महहला कामगाराींच े
'आर्ा' सेववकाींमाफश त ८२ हिार ९०० महहलाींचे आरोग्य सवेक्षण करण्यात 
आले असता, १३ हिार ऊसतोडणी महहला कामगाराींच्या र्स्त्रकिया करुन 
गभशवपर्व्या काढण्यात आले असल्याच े हदनाींक २५ ऑगस््, २०१९ रोिी वा 
त्यासमुारास ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ऊसतोडणी महहला कामगाराींना ववववध आिाराची शभती 
दाखवनू सदर र्स्त्रकिया बीड जिल्हयातील १० खासगी रुग्णालयाींमध्ये 
करण्यात आल्या असल्याचहेी उघडकीस आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) तसेच औरींगाबाद जिल््यातील उसतोड करणाऱया महहलाींच्या बाबतीत 
गभशधारणेच्या काळात ऊस तोडणीच्या कामावर िाऊ र्कत नसल्यामळेु 
रोिगार बडुत असल्याने ३० हिार महहलाींनी गभाशर्य काढून ्ाकले 
असल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले, तदनरु्ींगाने सींबींधधत रुग्णालयाींवर कारवाई करण्याबाबत 
तसेच उसतोड करणाऱया महहलाींना गभशधारणेच्या काळात रोिगाराची हमी 
देण्याच्या दृष्ीने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजेश टोपे : (१) व (२) हे खरे आहे. 
     बीड जिल््यातील उसतोडणीकरीता िाणाऱया एकूण ८२,३०९ महहलाींच े
सवेक्षण करण्यात आले आहे. त्यापकैी १३,६८१ महहलाींच्या गभशवपर्वी 
काढण्याच्या र्स्त्रकिया ववववध वदैयकीय कारणास्तव सींबींधीत महहलेच्या व 
तीच्या कु्ुींबाच्या सहमतीने झालेल्या आहेत. 
(३) होय, हे अींर्त: खरे आहे. 
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     औरींगाबाद जिल््यातील र्ासकीय सींस्थाींमध्ये माहे एवप्रल, २०१९ त े
डडसेंबर, २०१९ अखेर एकूण १३७७ गभशवपर्व्या काढून ्ाकण्याच्या र्स्त्रकिया 
झाल्या आहेत त्यापकैी खािगी रुग्णालयात १२०३ व र्ासकीय रुग्णालयात 
१७४ र्स्त्रकिया झाल्या आहेत. औरींगाबाद जिल््यात उसतोड महहलाींवर उक्त 
र्स्त्रकिया झाल्याबाबत सवेक्षण झालेले नाही. 
(४) बीड जिल््यासींदभाशत ववधानपररर्द उपसभापती याींच्या अध्यक्षतखेाली 
चौकर्ी सशमतीने केलेल्या चौकर्ीत तर्थय आढळून आले नसल्याने वदैयकीय 
व्यावसानयक अथवा रुग्णालयाींवर कायशवाही करण्याचा प्रश्न उदववत नाही. 
      कें द्र र्ासनाच्या व राज्य र्ासनाच्या ववववध कामगार कायदयाप्रमाणे 
उसतोड कामगाराींना ककमान वेतन व सवुवधा परुववण्याबाबत साखर आयकु्त 
याींना व व्यवस्थापकीय सींचालक, साखर कारखाना याींना कळववण्यात आल े
आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

रत्नाधगरी जजल्हयातील मौजे िािे (ता.खेड) ि मौजे आबलोली 
(ता.गुहागर) येथील प्राथशमि आरोग्य िें द्राांच ेग्रामीण  

 कग्णालयात शे्रणीिधवन िरण्याबाबत 
  

(६६) *  १२९४   श्री.भास्िर जाधि (गहुागर) :   सन्माननीय सािवजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रत्नाधगरी जिल्हयातील मौिे वावे (ता.खेड) आणण मौि े आबलोली 
(ता.गहुागर) येथील प्राथशमक आरोग्य कें द्राींच े ग्रामीण रूग्णालयाींचा दिाश 
उन्नतीकरण करून बहृत आराखडयात समाववष् करण्याची कायशवाही सरुू 
असल्याचे माहे िुल-ैऑगस्् २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान र्ासनाने मान्य 
केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास सदर प्राथशमक आरोग्य केद्राींचे ग्रामीण रूग्णालयात शे्रणीवधशन 
अदयाप झाले नसल्याने स्थाननक ग्रामस्थ तसेच लोकप्रनतननधी याींच्याकडून 
सातत्याने पत्रादवारे मागणी करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यानसुार 
सींबींधधत अधधकाऱयाींवर कारवाई व प्राथशमक आरोग्य कें द्राींच े ग्रामीण 
रूग्णालयात शे्रणीवधशन करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राजेश टोपे : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) सन २०११ च्या लोकसींख्येवर आधाररत नवीन रुग्णालय सरुु करणे व 
कायाशजन्वत रुग्णालयाचे शे्रणीवधशन करणे यासाठी िोडबहृत आराखडा तयार 
करण्याची कायशवाही आरोग्य सेवा आयकु्तालय स्तरावरुन सरुु असनू मौिे 
वावे (ता.खेड) आणण मौिे आबलोली (ता.गहुागर) येथे नवीन ग्रामीण 
रुग्णालय सरुु करण्याची मागणी ननकर्ानसुार िोडबहृत आराखड्यामध्ये 
समाववष् करण्याची कायशवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
किनगाि (ता.अहमदपूर, जज.लातूर) येथील प्राथशमि आरोग्य िें द्राच े

रुपाांतर ग्रामीण रुग्णालयात िरण्याबाबत 
(६७) *  ७७१   श्री.बाबासाहेब पाटील (अहमदपरू) :   सन्माननीय 
सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) ककनगाव (ता.अहमदपरू, जि.लातरू) येथ े प्राथशमक आरोग्य कें द्र असनू 
हदवसेंहदवस या कें द्रात उपचारासाठी येणाऱया रुग्णाींची सींख्या वाढत असनू 
रुग्णाींना अत्यावश्यक रूग्ण सवुवधा शमळणे आवश्यक असतानाही अनेक 
हदवसाींपासनू ग्रामीण रुग्णालयाचा प्रस्ताव मींिूरीववना प्रलींत्रबत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ककनगाव येथील प्राथशमक आरोग्य कें द्राचे रुपाींतर ग्रामीण 
रुग्णालयात व्हावे याबाबतचा प्रस्ताव ई जिल्हा आरोग्य प्रर्ासनाकडून राज्य 
र्ासनाच्या आरोग्य ववभागाकड े पाठववण्यात आला असनू अदयाप त्या 
प्रस्तावास र्ासनाची मींिूरी व ननधीही शमळालेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, तदनसुार 
प्राथशमक आरोग्य कें द्राचे रुपाींतर ग्रामीण रुग्णालयात होण्याबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजेश टोपे : (१), (२) व (३) अींर्त: खरे आहे. 
     सन २०११ च्या लोकसींख्येवर आधाररत नववन रुग्णालय सरुु करणे व 
कायाशजन्वत रुग्णालयाचे शे्रणीवधशन करणे यासाठी िोडबहृत आराखडा तयार 
करण्याची कायशवाही आरोग्य सेवा आयकु्तालयाच्या स्तरावर सरुु असनू मौिे 
ककनगाव, ता.अहमदपरू, जि.लातरू येथ े नववन ग्रामीण रुग्णालय सरुु 
करण्याची मागणी ननकर्ानसुार िोडबहृत आराखडयामध्ये समाववष् 
करण्याची कायशवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

यितमाळ जजल्हयात जलसांधारण विभागाच्या योजनाांमधनू  
शसांचन क्षमता िाढविण्याबाबत 

  

(६८) *  ९७   श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.दहरामण खोसिर (इगतपरूी), श्री.पथृ् िीराज चहाहाण (िराड 
दषक्षण), श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरािती) :   सन्माननीय मदृ ि 
जलसांधारण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ जिल्हयात िलसींधारण ववभागाच्या ० त े१०० व १०१ त े२५० 
हेक््र शस ींचन क्षमतचे्या ६७२ योिना पणूशत्वास असनू २५ योिना 
प्रगतीपथावर आहेत व त्यासाठी अींदािे साडसेोळा को्ी रुपये खचश करण्यात 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योिनाींमधून समुारे ५ हिार ४२१ हेक््र शस ींचन क्षमता 
अपेक्षक्षत असताना प्रत्यक्ष १ हिार ९८३ हेक््र शस ींचन होत असल्याचे माहे 
िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, को्यावधी रुपये खचश करुनही शस ींचन क्षमतचेे लक्ष गाठण्यास 
अपयर्ी झाल् याने याबाबतची चौकर्ी करुन सींबींधधताींवर कारवाई करण्याबाबत 
तसेच उक्त योिनाींमधून शस ींचन क्षमता वाढावी यासाठी र्ासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शांिरराि गडाख : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
     यामध्ये ६७२ योिनाींपकैी ४ पाझर तलाव, ९ साठवण तलाव, ५ को.प. 
बींधारे व  प्रामखु्याने ६५४ शसमें् नाला बाींध या प्रकारच्या िलसींधारणाच्या 
भिुलाचे पनुशभरणाच्या उपचाराचा समावेर् आहे. 
(२) व (३) हे अर्ींत: खरे आहे. नसैधगशक हवामानातील बदलामळेु सतत 
पिशन्यमानाचे प्रमाण हदवसेंहदवस कमी व अननजश्चत होत असल्याने 
यवतमाळ जिल्हयात सधु्दा मागील २-३ वर्ाशत पावसाचे प्रमाण कमी झाले. 
अल्प पावसामळेु पणुश क्षमतनेे अपेक्षक्षत पाणीसाठा होऊ र्कला नाही. त्यामळेु 
वेळोवेळी उपलब्ध असलेल्या पाणीसाठयातनु वपण्याचे पाण्याचे सोईकररता 
ननयोिन ठेवनू प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष शसींचन, पावसाचे खींड कालावधीत वपकाींना 
सींरक्षीत शसींचनाची सोय उपलब्ध करुन हदल्याने प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष शसींचन 
१९८३ हेक््र झाले आहे. यावर्ी पावसाच ेप्रमाण चाींगले झाल्यामळेु पाणीसाठा 
समाधानकारक ८० त े९० ्क्के झाला असनु त्यामळेु यावर्ी होणा-या प्रत्यक्ष 
शसींचनात ननजश्चतच वाढ होईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मानोरा (ता.बल् लारपूर, जज.चांद्रपूर) येथील प्राथशमि आरोग् य िें द्र 
अत् याधनुनि उपिरणाांसह जनतेच् या सेिेस  कजु िरण् याबाबत 

  

(६९) *  २७९२   श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू) :   सन्माननीय 
सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
 



92 

(१) मानोरा (ता.बल् लारपरू जि.चींद्रपरू) येथील प्राथशमक आरोग् य कें द्र 
अत् याधुननक उपकरणाींसह िनतचे् या सेवेस रूि ु करण् याबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननधी याींनी मा.सावशिननक आरोग् य मींत्री याींना हदनाींक १२ िानेवारी, 
२०२० रोिी वा त् यासमुारास लेखी ननवेदन सादर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे,  
(३) अदयाप कायशवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजेश टोपे : (१) होय, हे खरे आहे 
(२) प्राथशमक आरोग्य कें द्र, मानोरा ता.बल्लारपरू, जि.चींद्रपरू येथील इमारतीचे 
बाींधकाम पणूश झाले असनू र्ासन ननणशय हद.०९.८.२०१९ अन्वये पदननशमशती 
करण्यात आलेली आहे. प्राथशमक आरोग्य कें द्र, मानोरा येथे ननयशमत 
वदैयककय अधधकारी ननयकु्त होईपयांत कीं त्रा्ी वदैयककय अधधकारी ननयकु्तीची 
कायशवाही सरुु असनू इतर पदाींवर प्रनतननयकु्ती करुन प्राथशमक आरोग्य कें द्र, 
मानोरा िनतचे्या सेवेस सरुु करण्याबाबत कायशवाही सरुु आहे. 
     तसेच जिल्हा ननधीअींतगशत  अत्यावश्यक यींत्रसामगु्री, साहहत्य व 
फननशचर खरेदीची कायशवाही सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

दाभा (ता.बाभुळगाांि, जज.यितमाळ) परीसरातील  
दाभा ते िु-हेगाांि रस्त्याच्या िामाबाबत 

(७०) *  ४१९३   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दाभा (ता.बाभळुगाींव, जि.यवतमाळ) परीसरातील दाभा त े कु-हेगाींव 
रस्त्यावर मागील ब-याच वर्ाशपासनु रस्ता बाींधकामाकररता ननधी मींिुर 
नसल्याने रस्त्यावर िागोिागी खड्ड े पडुन सींपणुश रस्त्याची दरुवस्था 
झाल्यामळेु नागरीकाींना रस्त्यावरुन प्रवास करणे अडचणीच े होत असल्याच े
हदनाींक ७ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासमुारास ननदर्शनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, दाभा त े कु-हेगाव या रस्ता बाींधकामाकररता र्ासनाकडून 
ननधी उपलब्ध करून रस्ता दरुुस्ती करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे व सदर ननधी कधीपयांत देण्यात येईल, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) व (३) दाभा कुऱहेगाींव हा रस्ता ग्रामीण मागश ि.२७ असनू या रस्त्याची 
एकूण लाींबी ४.५० कक.मी. आहे. त्यापकैी ०/०० त े २/०० कक.मी. रस्ता 
सजुस्थतीत आहे. उवशरीत लाींबीपकैी २/०० त े ३/०० कक.मी. लाींबीतील रु.८.२५ 
लक्षच ेरस्ता दरुुस्तीच ेकाम लेखाशर्र्श ३०५४-२४१९ ग्-अ अींतगशतसन २०१८-
१९ मध्ये  मींिूर असनू प्रगतीपथावर आहे. उवशरीत रस्ता दरुुस्तीचे काम सन 
२०१९-२० मध्ये ननधीच्या उपलब्धतनेसुार प्रस्ताववत करण्याचे जिल्हा 
पररर्देचे ननयोिन आहे. 

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

अमरािती शहरातील सुपर स्पेशाशलटी हॉस्पीटलच्या 
प्रलांबबत प्रस्तािाला मांजूरी देण्याबाबत 

  

(७१) *  ५७४   श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरािती), श्री.वििास ठािरे 
(नागपरू पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सभुाष धोटे (राजूरा), 
श्री.दहरामण खोसिर (इगतपरूी) :   सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती र्हरातील सपुर स्पेर्ाशल्ी हॉस्पी्लमध्ये ननधी अभावी सेंट्रल 
ऑक्सीिन धथए्र सरुु करणे र्क्य नसल्याने या हॉस्पी्लमधील कॅन्सर, 
ननरोसिशरी व ्दयर्स्त्रकिया ववभाग व कॅथलॅब बींद आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी ननधी उपलब्ध करुन सदर हॉस्पी्ल 
अदययावत करण्याबाबतचा ५ वर्ाशपवूी र्ासनाकड े पाठववण्यात आलेला 
प्रस्ताव अदयाप प्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू प्रस्तावाला मींिूरी देऊन ननधी उपलब्ध करून 
देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजेश टोपे : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
     ववभागीय सींदभश सेवा रुग्णालय, अमरावती ्प्पा २ इमारतीमध्ये सेंट्रल 
ऑक्सीिन शसस््ीम नायट्रस ऑक्साईड तसेच एअर व सेंट्रल सक्र्न शसस््म 
बसववण्याच्या कामास र्ासन ननणशय हद.०८.०१.२०१९ अन्वये रु.५३९.०२ लक्ष 
ककींमतीस प्रर्ासकीय मान्यता हदली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सदर कामास आगामी अधधवरे्नामध्ये ननधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी 
कायशवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िनावटि राज्यात िाहून जाणारे िृष्ट्णा नदीतील अनतररक्त पाणी  
शभमा खोऱ्यातील दषु्ट्िाळी भागात िळविण्याबाबत 

  

(७२) *  ९५६   श्री.सनुनल प्रभ ू (ददांडोशी) :   सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात दरवर्ी पावसाळ्यात कनाश्क राज्यात वाहून िाणारे कृषणा 
नदीतील अनतररक्त ११५ ्ी.एम.सी. पाणी अडवनू शभमा खोऱयातील दषुकाळी 
भागात वळववण्यासाठी राज्य र्ासनाने प्रस्ताववत केलेल्या कृषणा-शभमा 
जस्थरीकरण योिनेच्या प्रकल्पास मान्यता देऊनही अदयाप सदरहू प्रलींत्रबत 
प्रकल्पाचे काम सरुु झाले नसल्याचे ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू ५००० को्ीच्या प्रकल्पास प्रहदघश ववलींब झाल्याने या 
प्रकल्पाचा खचश १५००० को्ी पयांत गेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू प्रलींत्रबत कृषणा-शभमा जस्थरीकरण योिनेच्या 
प्रकल्पाच्या कामास प्रहदघश ववलींब लागण्याची सवशसाधारण कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, सदर प्रकल्प ववनाववलींब वेळेत पणूश करण्याच्या दृष्ीने 
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. जयांत पाटील : (१) कृषणा-भीमा जस्थरीकरण प्रकल्पाच्या (शल ींक १ त े५) 
पकैी कृषणा-मराठवाडा शस ींचन प्रकल्पासाठी ताींत्रत्रकदृष्या आवश्यक असलेली 
शल ींक-५ अींतगशत उध्द् बॅरेि व नीरा-भीमा िोड बोगदा ही काम े गोदावरी 
मराठवाडा पा्बींधारे ववकास महामींडळाींतगशत प्रगतीपथावर आहेत. 
(२) कृषणा-भीमा जस्थरीकरण प्रकल्पाची प्रर्ासकीय मान्यता ककींमत (दरसचूी 
वर्श २००२-०३) रु.४,९३२ को्ी इतकी आहे. त्यानींतर प्रकल्पाची अदयावत 
ककींमत काढण्यात आली नाही. तथावप कृषणा-भीमा जस्थरीकरण प्रकल्प शलींक-
५ अींतगशत उध्द् बॅरेि व नीरा-भीमा िोड बोगदा या घ्क कामाची मींिुर 
प्र.मा. ककींमत रु.५२६.६७ को्ी व अदयावत ककींमत रु.११७५.६३ को्ी आहे. 
(३) व (४) i. पहहल्या कृषणा पाणी ती्ं ा लवाद ननणशयानसुार महाराषट्राच्या 
वा्याला आलेल्या पाणी वापराच्या ननयोिनात या प्रकल्पाचा समावेर् नाही. 
ii. दसुऱया कृषणा पाणी ती्ं ा लवादच्या ननणशयामध्ये लवादाने घातलेल्या 
अ्ीनसुार कृषणा खोऱयातील पाणी एका उपखो-यातनू दसुऱया उपखोऱयात 
वळववण्यास मनाई केली आहे. त्यामळेु प्रकल्पाच्या शल ींक १ त े ४ ची काम े
करणे र्क्य झालेले नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िोल्हापुर जजल्हा परीषदेने जजल्हयातील शाळाांसाठी खरेदी िेलेल्या 
सतरांज्याच ेिाटप िेले नसल्याबाबत 

  

(७३) *  ४३१३   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापरु, जिल्हा परीर्देने माहे माचश, २०१९ मध्ये जिल्हयातील १९९४ 
र्ाळाींसाठी राज्य हातमाग सहकारी सींस्थकेडून सतरींज्या खरेदी करुनही र्केडो 
र्ाळाींना अदयाप सतरींज्याचा परुवठा झाला नसल्याची बाब माहे िानेवारी, 
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानसुार सदरहू र्ाळाींना सतरींज्याचा परुवठा करण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हसन मशु्रीफ : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यातील शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालये आणण ननगडीत 
रुग्णालयाांमधील प्रशासिीय अधधिाऱ्याांची  

ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(७४) *  ११५९   श्री.मोहन मत े (नागपरू दषक्षण), अॅड.आशशष जयस्िाल 
(रामटेि) :   सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात १८ र्ासकीय वदैयकीय महाववदयालयाींमध्ये आणण त्याींच्यार्ी 
ननगडीत रुग्णालयाींत प्रर्ासकीय अधधकाऱयाींची ५५ पदे मींिूर असनू 
सदय:जस्थतीत केवळ २४ पदे भरलेली असनू तब्बल ३१ पदे ररक्त असल्याच े
माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू प्रर्ासकीय अधधकाऱयाींची ररक्त पदे तातडीने 
भरण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशमत विलासराि देशमखु : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
(२) व (३) सदरहु ररक्त पदे सरळसेवेने तसेच पदोन्नतीने भरण्याची 
कायशवाही सरुु आहे. 

----------------- 
  
परळ (मुांबई) येथील िाडडया रुग्णालय बांद िरण्याच्या ननणवयाबाबत 

  

(७५) *  १४   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दषक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), अॅड.आशशष 
शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.िालीदास 
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िोळांबिर (िडाळा), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूव), श्री.राम िदम 
(घाटिोपर पजश्चम), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), अॅड.पराग 
अळिणी (विलेपाले), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्रीमती मांदा म्हा् े
(बेलापरू), श्री.मोहन मत े(नागपरू दषक्षण), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), 
अॅड.राहुल नािेिर (िुलाबा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.ददलीप लाांड े
(चाांददिली), श्री.सनुनल प्रभ ू (ददांडोशी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्रीमती 
सलुभा खोडिे (अमरािती), श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.दहरामण 
खोसिर (इगतपरूी), डॉ.भारती लहाहेिर (िसोिा), डॉ.बालाजी किणीिर 
(अांबरनाथ), श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा), श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि 
(भायखळा), श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), 
श्री.सधचन िल्याणशटे्टी (अक्िलिोट), श्री.सदा सरिणिर (मादहम), श्री.शशरीष 
चौधरी (रािेर), श्री.सरेुश (राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर), श्री.रमेश 
िोरगाांििर (भाांडूप पजश्चम), श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.योगेश सागर 
(चारिोप), श्री.सनुील राणे (बोरीिली), श्रीमती माधुरी शमसाळ (पिवती), 
श्री.किशोर जोरगेिार (चांद्रपरू), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), श्री.सांजय 
िेळिर (ठाणे), श्री.अब ू आजमी (मानखूदव शशिाजीनगर), श्री.रईस शखे 
(शभिांडी पिूव) :   सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्ासन आणण महानगरपाशलकेकडून शमळणाऱया अनदुानावर बहृन्मुींबईतील 
परळ (मुींबई) येथील वाडडया रुग्णालय चालववले िात असनू प्रसतुी व 
बालरोगावर अत्याधनुनक आणण परवडणाऱया दरात उपचार देणारे त े एकमेव 
रुग्णालय र्हरात उपलब्ध असल्याने दररोि ५०० बालके तसेच ३५० गरोदर 
माहहला येथे उपचारासाठी येत असतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ३ वर्ाशपवूी महानगरपाशलकेने रुग्णालयाच्या वदैयकीय 
खचाांमध्ये घोळ असल्याचा ठपका ठेवत सदर रुग्णालयाींना देण्यात येणारे 
अनदुान बींद केले होत े व र्ासनानेही अनदुान हदलेले नसल्याने पररणामत: 
थकीत अनदुानामळेु आता कोणतीही वदैयकीय सेवा देणे र्क्य नसल्याची 
भशूमका स्पष् करत रुग्णालय प्रर्ासनाने बालकाींवर उपचार करणारे बाई 
िेरबाई वाडडया आणण प्रसतुीसाठीच ेनौरोिी वाडडया ही दोन्ही रुग् णालये बींद 
करण्याचे िाहीर केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, वाडीया रुग्णालय प्रर्ासनाने अनतररक्त कामगार भरती, काही 
वदैयकीय अधधकारी/कमशचाऱयाींना दबुार वेतन करारानसुार १२० खा्ापके्षा 
अधधक १२६ खा्ा महानगरपाशलका प्रर्ासनाला ववचारात न घेता 
वाढववल्यामळेु तसेच रुग्णालयाला हदल्या िाणाऱया ननधीचे ऑडी् केले गेले 
नसल्यामळेु सदरची पररजस्थती ननमाशण झाली असल्याचे ननदर्शनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, समुारे ३०० हून अधधक रुग्णाींना घरी सोडले असनू 
र्स्त्रकियापासनू बा्यरुग्णापयांत सवश ववभाग हळूहळू बींद करण्याची प्रकिया 
प्रर्ासनाने सरुु केली असल्याची बाब हदनाींक १२ िानेवारी, २०२० रोिी वा 
त्या समुारास ननदर्शनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, बाई िेरबाई वाडडया रुग्णालयाच े ३० को्ी आणण नौरोिी 
वाडडया रुग्णालयाचे १०५ को्ी असे समुारे १३५ को्ी रुपये 
महानगरपाशलकेकड ेथककत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, या सींपणूश प्रकरणाची सखोल चौकर्ी करण्यात आली आहे 
काय, तसेच सदरहू दोन्ही रुग्णालयातनू पवूशवत ननयशमत आरोग्य सेवा 
अखींडपणे सरुु राहण्याच्या दृष्ीने र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजेश टोपे : (१) हे खरे नाही.           
(२) हे अींर्त: खरे आहे. 
     सावशिननक आरोग्य ववभाग तसेच बनृ्हमुींबई महानगरपाशलकेकडून 
वेळोवेळी अनदुान ववतरीत करण्यात येत आहे. तसेच दोन्ही रुग्णालय 
सरुळीत चाल ूआहेत. 
(३) हे अींर्त: खरे आहे.          
(४) हे खरे आहे. 
(५) हे खरे नाही. 
(६) र्ासन ननणशय हदनाींक ०८ माचश, २०१९ अन्वये सशमती गठीत करण्यात 
आली आहे. तसेच, सावशिननक आरोग्य ववभाग, र्ासन ननणशय हदनाींक 
१६.०१.२०२० अन्वये नौरोसिी वाडडया मॅ्ननश् ी रुग्णालयास तात्काळ रु.२४ 
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को्ी उपलब्ध करुन देण्यात आल ेआहे. तसेच, डडसेंबर, २०१९ पयांत सन 
२०१० मध्ये र्ासनाने ठरवनू हदलेल्या ननकर्ाप्रमाणे महानगरपाशलकेमाफश त 
देय असलेले अनदुान अदा करण्यात आले आहे. 
(७) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िोयना धरणाच ेिाहून जाणाऱ्या अिजलाचा िापर  
शसांचन ि पाणी पुरिठयासाठी िरण्याबाबत 

  

(७६) *  १३८५   श्री.भास्िर जाधि (गहुागर) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोकणात दरवर्ी समुारे ३५०० शम.मी. पाऊस पडूनही माहे फेब्रवुारीपासनू 
त ेपाऊस पडपेयांत समुारे पाच त ेसहा महहने अनेक हठकाणी पाणी ी्ंचाईची 
भीर्ण पररजस्थती ननमाशण होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोयना धरणातील समुारे ६७.५० अब्ि घनफू् पाणी 
वविननशमशतीनींतर धचपळूण (जि.रत्नाधगरी) येथील वाशर्षठी नदीमध्ये 
सोडण्यात येत असनू हे सवश पाणी समदु्राला िावनू शमळत,े हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, कोयनेच े वाहून िाणाऱया अविलाचा वापर शस ींचन व 
पाणीपरुवठयासाठी करण्याबाबत महत्वाकाींक्षी प्रकल्प राबववण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, त्यानसुार या प्रकल्पाचे स्वरूप 
काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. जयांत पाटील : (१) होय. 
(२) अींर्तः खरे आहे. 
कोयना धरणातील समुारे ६७.५० अब्ि घनफू् पाणी वीिननशमशतीनतींर 
वाशर्षठी नदीमध्ये सोडण्यात येत.े यापकैी २.४६ अ.घ.फू. पाण्याच ेशस ींचन व 
त्रबगर शसींचनासाठी पाणी आरक्षण आहे. उवशरीत पाणी समदु्रास िावनू 
शमळत.े  
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(३) रत्नाधगरी जिल््यातील वाशर्षठी नदीमध्ये कोयना धरणातनू वीि 
ननमीती नींतर उपलब्ध होणारे ६७.५० अ.घ.फू् पाणी शस ींचन व त्रबगर 
शस ींचनासाठी वापरात आणण्याच्या दृष्ीने ववववध ववभागामाफश त अ्यास 
प्रगतीपथावर असनू, सदर अ्यासाच्या ननषकर्ाांवरून प्रकल्प राबववण्याबाबत 
ननणशय घेणेत येईल. 
     कोयना अविलाचा वापर रत्नाधगरी, शस ींधुदगुश,रायगड, पालघर व ठाणे 
जिल्हातील शसींचन क्षेत्रासाठी तसेच मुींबई र्हराच्या पाणी परुवठयासाठी 
करण्याचे दृष्ीने  प्रकल्प राबववणेसाठी अ्यास करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   राजेंद्र भागित 
मुांबई.   सधचि (िायवभार), 
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