
 

महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०२२ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

शननिार, हदनाांि ०५ माचच, २०२२ / फाल्गनु १४, १९४३ ( शिे ) 
 

  
(१) उप मखु् यमा्ं ी 

 

 याांचे प्रभारी 
विभाग 

(२) जलसांपदा ि लाभक्षे्  वििास मा्ं ी 
(३) सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मा्ं ी 
(४) ग्रामवििास, िामगार मा्ं ी 
(५) िदै्यिीय शशक्षण, साांस्िृनति िायच मा्ं ी 
(६) महहला ि बालवििास मा्ं ी 
(७) मदृ ि जलसांधारण मा्ं ी 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ४८ 
------------------------------------- 

  
पारोळा (जज. जळगाांि ) येथील रामा िेअर सेंटरच्या अद्ययाित 

इमारतीमध्ये रामा िेअर सेंटर िायचरत िरणेबाबत  
  

(१) *  ३८६४९   श्री.धचमणराि पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पारोळा (जि.िळगाींव) येथे ट्रामा केअर से्ं रची अद्ययावत इमारतीच े
बाींधकाम परू्ण होऊनही सदर ट्रामा केअर से्ं र अद्याप कायणरत झालेले नाही, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर ट्रामा केअर से्ं रसाठी आवश्यक यींत्र व साधन सामगु्री 
तसेच कमणचारी अद्यापही उपलब्ध नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आवश्यक त्या  यींत्र सामगु्री सह, प्रशिक्षित कमणचारी वगण  
ननयकु्त करुन ट्रामा केअर से्ं र कायाणजन्वत कररे् यासाठी स्थाननक 
लोकप्रनतननधी याींनी  मा.सावणिननक आरोग्य मींत्री याींना ननवेदनाद्वारे दद.२२ 
एप्रप्रल, २०२१ रोिी  वा त्यासमुारास मागर्ी केली आहे, हे ही  खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरर्ी उपसींचालक, आरोग्य प्रवभाग, नाशिक याींना 
प्रस्ताव सादर करण्याच े आदेि सहसींचालक, आरोग्य सेवा, आयकु्तालय,  
मुींबई याींनी दद.२४ िून, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास ददले आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त ट्रामा केअर से्ं र तातडीने कायाणजन्वत  करण्याच्या 
अनषुींगाने िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. राजेश टोप े: (१) होय, हे अींित: खरे आहे. पारोळा (जि. िळगाींव) येथ े
ट्रामा केअर से्ं र मींिूर नाही. बाींधकाम करण्यात आलेली इमारत ही 
आयपीएचएस अींतगणत मींिूर अनदुानातनु रुग्र्कल्यार् सशमतीच्या 
शम्ीींगमध्ये ठराव मींिूर करुन केलेला आहे. 
(२) प्रश्न उदभवत नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) हे खरे आहे. 
(५) िासन ननर्णय क्रमाींक : सींककर्ण २०१८/प्रक्र१९०/आरोग्य-३ ददनाींक 
१८.०९.२०२० अन्वये ट्रामा केअर  यनुन् स्थापन करण्यासींबींधीचे धोरर् 
ननजश्चत करण्यात आले आहे. धोरर्ानसुार ट्रामा केअर से्ं र स्थापनेकररता  
ककमान १०० खा्ाींचे उपजिल्हा रुग्र्ालय असरे् आवश्यक आहे. त्यामळेु 
िळगाव जिल्हयातील ग्रामीर् रुगर्ालय पारोळा येथील प्रस्तावीत ट्रामा केअर 
यनुन् हे धोरर्ातील अ्ीींची पतूणता करत नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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अशलबाग (जज.रायगड) येथील रायगड जजल्हा पररषदेची प्रशासिीय 

इमारत धोिादायि जस्थतीत असल्याबाबत 
  

(२) *  ३७७१८   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), 
श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अशमत साटम 
(अांधेरी पजश्चम), डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अशलबाग (जि.रायगड) येथील जिल्हा पररषदेच्या प्रिासक य इमारतीच्या 
देखभाल दरुूस्तीसाठी को्यवधी रूपये खचण करून सदु्धा सदर इमारत 
धोकादायक असल्याच े माहे िानेवारी, २०२२  मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त स्थापत्य अशभयींता याींनी जिल्हा पररषदेची प्रिासक य 
इमारत धोकादायक असल्याचा अहवाल स्थापत्य अशभयींता याींनी ददला तसेच 
मखु्य कायणकारी अधधकारी याींनी देखभाल दरुुस्तीच ेकाम बींद ठेवण्याच ेननदेि 
देऊनही इमारतीमधील पाच प्रवभागाींच े नतूनीकरर् करण्याचे काम बाींधकाम 
प्रवभागाने सरुु केले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीअींती 
काय आढळून आले, त्यानुसार देखभाल दरुुस्तीच्या नावाखाली को्यवधी 
रुपये खचण करर्ाऱ्या सींबींधधताींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय आहेत ?  

श्री. हसन मशु्रीफ : (१) व (२) रायगड जिल्हा पररषदेच्या मळु प्रिासक य 
इमारतीचे काम सन १९८३ या वषी परु्ण झालेले असनू इमारतीस समुारे ३८ 
वष े झालेली आहेत. सदर इमारतीचे बाींधकाम परु्ण झाल्यानींतर वेळोवेळी 
आवश्यकतनेसुार इमारतीची दरवषी ककरकोळ देखभाल दरुुस्ती करण्यात आली 
आहे. प्रस्ततु इमारत ही समदु्र ककना-यालगत असल्याने व इमारतीमध्ये 
पावसाने होर्ारी गळती व शभींत तसेच छताींची वाराींवार दरुुस्ती करावी लागत 
असल्याने प्रस्ततु इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडी् करण्यात आले. सदर 
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इमारतीचा स्ट्रक्चरल ऑडी् अींतरीम अहवाल आल्यानींतर प्रस्ततु 
इमारतीमध्ये कोर्त्याही प्रवभागाचे नतुर्ीकरर्ाचे काम हाती घेण्यात आलेले 
नसनू कोर्ताही अनावश्यक खचण करण्यात आलेला नाही,  
(३) हे खरे नाही, 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

खानिले (जज.रायगड) ग्रामपांचायतीच्या हद्दीतील (रसायनी) 
भूखांडासांदभाचत िरोिा एलएलपी िां पनीने िागदप्ामध्ये  

फेरफार िेल्याबाबत 
  

(३) *  ३७७४६   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि 
(भायखळा), श्री.लहू िानड े (श्रीरामपरू) :   सन्माननीय महसलू मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खानवले (जि.रायगड) ग्रामपींचायतीच्या हद्दीत (रसायनी)  सर्व्हे नीं.४५, 
४६ व ६४ या भखूींडाचा स्मिानभमूीसाठी वापर केला िात असताना करोवा 
एलएलपी कीं पनीने ग्रामपींचायतीच्या कागदपत्राींमध्ये फेरफार करुन स्मिान 
भशूमच्या भखूींडावर अवधैररत्या कब्िा केला असल्याचे प्रकरर् माहे िानेवारी, 
२०२२ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिणनास आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी सदर कीं पनी र्व्यवस्थापनावर व त्याींना प्रत्यि 
मदत करर्ाऱ् या अधधकाऱ् याींवर िासनाने कोर्ती कारवाई केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात : (१) हे खरे नाही. 
     तथाप्रप, प्रविषे नगर वसाहत प्रकल्पाींतगणत/लगत जस्थत असलेल्या 
िासककय िशमनी नगर वसाहत प्रकल्पाकररता प्रदान करण्यासींदभाणतील नगर 
प्रवकास प्रवभागाच्या ददनाींक २०.११.२०१८ च्या धोरर्ानसुार व महाराषट्र िमीन 
महसलू सींदहता, १९६६ व त्या अींतगणत तयार करण्यात आलले्या ननयमातील 
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तरतदूीनसुार कब्िेहक्काच्या रकमेत कोर्तीही सवलत न देता मौिे खानावळे 
ता. पनवेल जि. रायगड येथील सवे क्र. ४५, ४६ व ६४ एकत्रत्रत िेत्र ४८.४० 
आर ही सावणिननक वापराखाली नसलेली िासककय िमीन सींबींधधत नगर 
वसाहत प्रकल्पासाठी िासन ज्ञापन महसलू प्रवभाग क्र. िमीन-
२८२०/प्र.क्र.१६/ि-४अ, ददनाींक ०७ सप् े्ंबर, २०२१ अन्वये कायदा/ ननयमातील 
तरतदूीनसुार ररतसर प्रदान केल्या आहेत. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  
लेिा ते बारभाई ताांडा (ता.महागाांि, जज. यितमाळ) या गािाांमध्ये 

मुख्यमां्ी ग्रामसडि योजनेअांतगचत रस््याच्या 
 िामात झालेला गैरव्यिहार 

  

(४) *  ३९५५४   श्री.नामदेि ससाने (उमरखेड) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लेवा त े बारभाई ताींडा (ता.महागाींव, जि. यवतमाळ ) या गावादरम्यान 
मखु्यमींत्री ग्रामसडक योिनेअींतगणत तयार करण्यात येत असलेल्या रस्त्याींच्या 
डाींबरीकरर्ाचा थर हाताने काढत असल्याचा जर्व्हडीओ माहे िानेवारी, २०२२ 
मध्ये वा त्यादरम्यान र्व्हायरल झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्याींच्या ननकृष् बाींधकामाची चौकिी करुन कारवाई 
करण्यात यावी अन्यथा तीव्र आींदोलन करण्याचा इिारा तथेील नागररकाींनी 
ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिी 
अींती काय आढळून आले, तद् अनषुींगाने ननकृष् बाींधकाम करर्ाऱ्या सींबधीत 
दोषीींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास प्रवलींबाची काररे् काय आहेत  ?  
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) होय, हे  खरे आहे.   
    मखु्यमींत्री ग्राम सडक योिनेंतगणत सदर रस्त्याचे एम.पी.एम. चे काम 
परु्ण झाल्यानींतर िानेवारी, २०२२ मध्ये कारपे्चे काम करण्यात आले असनू 
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या मदहन्यात अवकाळी पाऊस पडल्याने कारपे्चे काम वकण  अप होण्याआधी 
काही दठकार्ी नागररक सदर कारपे् हाताने काढत असल्याच े जर्व्हडीओ 
र्व्हायरल झाला होता, हे खरे आहे. सींबींधधत कीं त्रा्दाराला आवश्यक त्या 
दठकार्ी वेळीच काम दरुूस्ती करण्याबाबत ननदेशित करण्यात आले आहे. 
(२) हे खरे नाही.    
(३) सींबींधधत कीं त्रा्दाराला आवश्यक त्या दठकार्ी त्याचे स्वखचाणने डाींबरी 
पषृठभागाची दरुूस्ती करण्याबाबत ननदेशित करण्यात आले आहे. तसेच सदर 
रस्त्याच्या डाींबरीकरर्ाचे काम परु्ण झाल्यानींतर राज्य गरु्वत्ता ननरीिक व 
वररषठ राज्य गरु्वत्ता ननररिक याींचेमाफण त पनु:श्च तपासर्ी करून 
मानकाप्रमारे् काम परु्ण करण्याचे ननयोिन आहे.    
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  
राज्यातील अांगणिाडया, शमनी अांगणिाडया मध्ये वितरीत िरण्यात 
येणाऱ् या पोषण आहार वितरणामध्ये होणारा गैरिापर रोखण्याबाबत 

  

(५) *  ३९५४६   श्रीमती मोननिा राजळे (शिेगाांि - पाथडी) :   सन्माननीय 
महहला ि बालवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील गभणवती, स्तनदा माता  व बालकाींना पोषर् आहार घरपोच 
देण्याचा ननर्णय मदहला व बालप्रवकास प्रवभागाने घेतला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, ग्रामीर् व िहरी भागातील अींगर्वाडया, शमनी अींगर्वाडया 
मधील लाभाथी याींना आहार न शमळरे्, ननकृष् व कमी शमळरे् ककीं वा वेळेत 
न शमळरे् अिा तक्रारी वारींवार येत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ठेकेदाराींकडून आहार प्रवतरर्ामध्ये होर्ारा गरैवापर 
्ाळण्यासाठी सप्लाय चेन मॅनेिमें् शसस््ीम तयार करण्याकररता िासनाने 
ननर्णय घेतला आहे काय, 
(४) असल्यास, यासींदभाणत िासनाने करावयाच्या उपाययोिनेबाबतचे ननजश्चत 
स्वरुप काय आहे ? 
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अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     ६ मदहने त े ३ वषण वयोग्ातील लाभार्थयाांना ननयमीतपरे् THR च े
वा्प करण्यात येत आहे, तसेच कोर्व्हीड-१९  साथीच्या पाश्वणभमूीवर ३ वषण 
त े६ वषण वयोग्ातील लाभार्थयाांना गरम तािा आहारा ऐविी THR अींतगणत 
घरपोच आहार देण्याचा ननर्णय घेतलेला आहे. माहे डडसेबर-२०२१ च्या माशसक 
प्रगती अहवालानसुार खालीलप्रमारे् लाभार्थयाांना आहार परुवठा झालेला आहे. 
 

६ मदहने त े३ वषण 
वयोग्ातील 

बालके 

३ वषण त े६ वषण  
वयोग्ातील बालके 

गरोदर जस्त्रया-
स्तनदा माता 

एकूर् 
 

३०२९३७९ ३६३७४७६ ११९४४०१ ७८६१२५६ 
 

     आहार परुवठ्या सींदभाणत राज्यात एखाद्या दठकार्ी ननकृष् आहार 
परुवठ्याबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यास तात्काळ कायणवाही करुन आहार परुवठा 
बदलनु घेण्यात येतो व सींबींधीत परुवठाधारकावर ननयमानसुार कायणवाही 
करण्यात येत.े 
(३) व (४) सप्लाय चेन मॅनेिमें् शसस््ीम तयार करण्याची बाब िासनाच्या 
प्रवचाराधधन आहे. त्याद्वारे  परुवठा धारकामाफण त परुवठा झाल्यानींतर 
अींगर्वाडी स्तरावरुन मादहती मोबाईलद्वारे सप्लाय चने मॅनेिमें् सॉफ््वेअर 
मध्ये अद्ययावत करता येईल व ककती परुवठा झाला याची मादहती उपलब्ध 
होईल. त्यामळेु परुवठा धारकावर ननयींत्रर् ठेवरे् तसेच लाभार्थयाांना सरुळीत 
आहार परुवठा कररे् सोयीच ेहोईल.  

----------------- 
  
राज्यातील शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रुग्णालयातील 
अध्यापिाांना अखखल भारतीय आयुविचज्ञान सांस्थेतील (एम्स) 

अध्यापिाांच्या प्रमाणे भते्त मांजूर िरणेबाबत 
(६) *  ३७७९१   श्री.सनुील राणे (बोरीिली), श्री.शमहीर िोटेचा (मलुुांड), 
श्री.सशमर मेघे (हहांगणा), श्री.सधचन िल्याणशटे्टी (अक्िलिोट), श्री.सांभाजी 
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पाटील-ननलांगेिर (ननलांगा), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्रीमती मांदा 
म्हा् े (बेलापरू), श्री.जयिुमार रािल (शश ांदखेडा), श्री.लक्ष्मण जगताप 
(धचांचिड), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), 
अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पिूच), श्री.योगेश 
सागर (चारिोप), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूच), डॉ.बालाजी किणीिर 
(अांबरनाथ), श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर), श्री.राम िदम (घाटिोपर 
पजश्चम) :   सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) अखखल भारतीय आयपु्रवणज्ञान सींस्थेतील (एम्स) अध्यापकाींच्या तलुनेत 
राज्यातील सवण िासक य वदै्यक य महाप्रवद्यालय व रुग्र्ालयातील 
अध्यापकाींना केवळ ९.५२ ्क्के वदै्यक य अ्यास भत्ता व पदर्व्यतुर भत्ता 
शमळत असल्याचे माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान  ननदिणनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एम्सच्या अध्यापकाींना वषाणला वदै्यक य अ्यास भत्ता २ 
लाख ७० हिार रुपये आखर् पदर्व्यतुर भत्ता १ लाख ५० हिार रुपये शमळतो 
तर राज्यातील िासक य वदै्यक य महाप्रवद्यालयातील अध्यापकाींना वदै्यक य 
अ्यास भत्ता १० हिार आखर् पदर्व्यतुर भत्ता केवळ ३० हिार शमळत 
असल्याचे ननदिणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर भत्त्यासह इतरही भते्त वाढप्रवण्याबाबत िासनाने ननयकु्त 
केलेल्या नागपरू येथील डॉक््र ननतीन करमरकर सशमतीने केलेल्या 
शिफारिीींकड े दलुणि होत असनू या सशमतीच्या शिफारिीनसुार वदै्यक य 
शििर् प्रवभागातील प्रवप्रवध भते्त वाढवण्याच्या मागर्ीसाठी िासक य 
वदै्यक य महाप्रवद्यालय व रुग्र्ालयातील मेडडकलचे १६० शििकाींनी 
मागणदिणक पदाचा रािीनामा मेडडकलचे प्रभारी अधधषठाता याींच्याकड े ददला 
असल्याची बाब दद. ६ िानेवारी २०२२ रोिी वा त्यासमुारास  ननदिणनास 
आली असनू  यामळेु मेडडकल मधील स्नातक व स्नातकोस्तर प्रवद्यार्थयाांच े
मागणदिणन बींद होर्ार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कोरोना काळात स्वताचा िीव धोक्यात घालनू  रुग्र्सेवा 
देर्ाऱ् या िासक य वदै्यक य महाप्रवद्यालयातील तसेच रुग्र्ालयातील 
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अध्यापकाींना वदै्यक य अखखल भारतीय आयपु्रवणज्ञान सींस्थेतील (एम्स) 
अध्यापकाींच्या प्रमारे् वदै्यक य अ्यास भत्ता व पदर्व्यतुर भत्ता मींिुर 
करण्यासाठी िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय आहेत  ? 

  
श्री. अशमत विलासराि देशमखु : (१) व (२) हे खरे आहे.  
(३)  अींित: खरे आहे.  
(४) व (५) प्रस्ताव िासनाच्या प्रवचाराधीन आहे. 

----------------- 
  
पुणताांबा (ता. राहाता, जज.अहमदनगर) येथील गोदािरी नदीिरील िसांत 
बांधाऱ्याच्या सांरक्षि िठडया अभािी दघुचटना होत असल्याबाबत 

  

(७) *  ३८२३८   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी) : सन्माननीय जलसांपदा 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परु्ताींबा (ता. राहाता, जि.अहमदनगर) येथील गोदावरी नदीवरील वसींत 
बींधाऱ्याचे काम अनेक वषाणपासनू प्रलींत्रबत असनू पा्बींधारे प्रवभागाच्या 
दलुणिामळेु उक्त बींधाऱ् याच्या सींरिक कठडया अभावी व रस्त्याच्या 
दरुावस्थेमळेु अनेक गावातील ग्रामस्थ व िालेय प्रवद्यार्थयाांना िीव धोक्यात 
घालनू प्रवास करावा लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, गोदावरी नदी काठावरील डोर्गाव, लाखगाींव, बापतर, 
परुर्गाव तसचे कान्हेगाव वारी, धोत्र ेआदद आठ दहा गावातील ग्रामस्थ व 
िाळकरी प्रवद्यार्थयाांना दैनींददन कामाननशमत्त परु्ताींब येथे याच बींधाऱ् यावरुन 
िीव धोक्यात घालनू िावे लागत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदरहू बींधाऱ्यावरील रस्त्याचे सरुिा कठड े आखर् इतर 
देखभाल दरुुस्तीकरता तथेील स्थाननक ग्रामस्थाींनी अनेकवेळा ननवेदनार्व्दारे 
मागर्ी करुनही सींबींधधत प्रवभागाने कोर्तीच कायणवाही केली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
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काय आढळून आले, तद्अनषुींगाने सींबधीत अधधकारी, कमणचाऱ्याींवर  कोर्ती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील : (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) सदर रस्ता हा सावणिननक वाहतकू साठी नसल्यामळेु प्रश्न उद्भवत नाही. 
(३)सदर रस्ता हा सावणिननक वाहतकू साठी नसल्यामळेु प्रश्न उद्भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  
सेलू (जज.परभणी) तालुक्यातील ननम्न दधुाना प्रिल्पातील िालव्याांना 

शसांचनाच्या सोयी देण्याबाबत 
  

(८) *  ४०३४५   श्रीमती मेघना सािोरे बोडीिर (जजांतरू) :  सन्माननीय 
जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सेल ू (जि.परभर्ी) तालकु्यातील ननम्न दधुना प्रकल्पातील पाण्याचा 
उपयोग दोन्ही कालर्व्या अींतगणत केवळ १५ हिार हेक््र वरील शसींचनासाठी 
होत असल्याने ५० हिार हेक् ्र िेत्र शस ींचन ओलीताखाली आर्ण्यासाठी 
अनेक वषाणपासनू प्रिासनाकडून प्रभावी उपाययोिना होत नसल्याने हिारो 
ितेकरी शस ींचनापासनू वींधचत रादहल्याच े माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरर्ी मागील दहा वषाणत ननम्न दधुना प्रकल्पास 
शसींचनाच्या सपु्रवधा न देण्याची काररे् काय आहेत,  
(३) असल्यास, सेल ू तालकु्यातील देवगाव फा्ा, िवळा, नागठार्ा, 
धचकलठार्ा, खैरी ननरवाडी, रायपरु, वालरू या भागासाठी एक कालवा आखर् 
रवळगाव देऊळगाव गात, डासाळा, खवरे्,  प्रप ींपरी, लाडनाींदरा, गगुळी 
धामर्गाव या भागासाठी दसुरा कालवा ननम्न दधुना प्रकल्पातनू काढल्यास, 
सेल ूतालकु्यातील िशमनी ओशलताखाली येऊन ितेकऱ्याींना त्याचा लाभ होऊ 
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िकतो, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या 
अनषुींगाने सेल ू तालकु्यातील ननम्न दधुना प्रकल्पाच्या कालर्व्याींना शस ींचन 
सपु्रवधा देण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्री. जयांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
ननम्न दधुना प्रकल्पाच्या डार्व्या व उिर्व्या कालर्व्याद्वारे एकूर् २८६९८ हे. 
(ICA) शस ींचन िमता आहे. 
मखु्य कालवा, प्रवतरीका, व भाग-१ ची कामे मागील पाच वषाणपासनु परु्ण 
गतीने प्रगत असनु ती माचण २०२३ अखेर परु्ण करण्याचे ननयोजित आहे. 
त्यानींतर धरर्ात उपलब्ध पार्ी साठ्यानसुार शस ींचन होर्ार आहे. 
(२) ऑक््ोबर २०१६ मध्ये प्रकल्पास ततृीय स.ुप्र.मा. प्राप्त झाल्यानींतर व 
नप्रवन भसुींपादन कायद्यानसुार योग्य मावेिा शमळाल्या मळेु कामातील 
अडचर्ी दरु होऊन कालवा प्रवतरीका व भाग-१ ची कामे गतीने सरुु झाली 
असनु माचण २०२३ अखेर परु्ण करण्याचे ननयोजित आहे. 
     कालवा व त्यावरील कामे प्रगत असल्याने मागील १० वषाणत परु्ण 
िमतनेे शस ींचनाच्या सपु्रवधा लाभधारकाींना शमळाल्या नाहीत. 
(३) या गावाींना शस ींचन सपु्रवधा परुप्रवरे् प्रकल्पाच्या र्व्याप्ती बाहेरचे आहे. 
मींिूर प्रकल्प अहवालात सदर बाब समाप्रवष् नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही 

----------------- 
  
हतरू (ता.धारणी, जज.अमरािती) येथील चरुणी येथे सुरु असलेल्या 
रुग्णालयाच्या इमारतीच ेबाांधिाम ननिृष्ट्ट दजाचच ेझाल्याबाबत 

(९) *  ३९९१९   श्री.बळिांत िानखड े (दयाचपरू), श्री.सभुाष धोटे (राजूरा), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.हहरामण 
खोसिर (इगतपरूी) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) हतरू (ता.धारर्ी,जि.अमरावती) जिल्हा पररषद सकण लमध्ये राषट्रीय 
आरोग्य शमिन अींतगणत  चुरर्ी येथे सरुु असलेल्या रुग्र्ालयाच्या इमारत 
बाींधकामासाठी  ननकृष् दिाणचे सादहत्य वापरले िात असनू यात लाखो 
रुपयाींचा अपहार झाला असल्याची तक्रार हतरु जिल्हा पररषदेच्या सदस्य 
याींनी माहे डडसेंबर,२०२१ मध्ये वा त्या दरम्यान स्थाननक प्रिासनाकड ेकेली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रुग्र्ालयाच्या इमारत बाींधकामाच्या  वेळेस  सींबींधधत 
प्रवभागाच े उपअशभयींता/अशभयींता  हिर असरे्  आवश्यक असताना तथेे 
कोर्तहेी अशभयींता हिर नसल्याचे ददनाींक ३१ डडसेंबर, २०२१ रोिी वा त्या  
समुारास ननदिणनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरर्ी  िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्या अनषुींगाने याप्रकरर्ातील दोषीींवर िासनाने कोर्ती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय आहेत ?   
  
 
श्री. राजेश टोप े: (१) हे खरे आहे. 
(२) अींित: खरे आहे. 
सदर इमारतीच्या बाींधकामास उपअशभयींता याींनी ददनाींक ०७.०८.२०२१ त े
२२.०१.२०२२ या कालावधीत एकूर् ८ वेळा भे् ददलेली आहे. स्थाननक जिल्हा 
पररषद सदस्य याींनी केलेल्या तक्रारीवरुन मादहती घेण्यात आली असनू 
दसुऱ्या स्लॅबचे वेळेस उपअशभयींता हिर नसल्याचे ननदिणनास आले आहे. 
(३) व (४) उपअशभयींता याींचे कामकाि असमाधानकारक असल्याने व 
कामातील हलगिीपर्ामळेु त्याींच्या सेवा ददनाींक २०.१२.२०२१ पासनू समाप्त 
करण्यात आल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उदभवत नाही. 

----------------- 
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धचांबळी फाटा (ता. खेड, जज. पुणे) येथील सहारा दधू  

डअेरीत झालेल्या अपघाताबाबत 
  

(१०) *  ३८०२४   श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि (भायखळा) :   
सन्माननीय िामगार मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  धच ींबळी फा्ा (ता. खेड, जि. परेु्) येथील महाळुींगे पोशलस ठाण्याच्या 
हद्दीतील सहारा दधू डअेरीमधे  बॉयलरचे उकळत े पार्ी चार कामगाराींच्या 
अींगावर पडल्याने  झालेल्या अपघातात एका कामगाराचा मतृ्य ू तसेच तीन 
कामगार गींभीर िखमी झाले असल्याच ेददनाींक १० िानेवारी, २०२२ रोिी वा 
त्यासमुारस ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  सदर प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिी 
अींती काय आढळून आले, तद्अनषुींगाने दघुण् नेस िबाबदार असर्ाऱ्या 
सींबींधीत दोषीींवर कोर्ती कारवाई करण्यात आली, 
(३)असल्यास,  उक्त  दघुण् नेत मतृ झालेल्या कामगाराच्या नातवेाईकाींना 
तसेच िखमीींना औषधोपचाराकररता अथणसहाय्य देण्याबाबत िासनाने कोर्ती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) मे.सहारा डअेरी प्रोडक््,ग् नीं.१६१,गोडाऊन नीं.६ 
धचींबळी फा्ा, कुरुळी ता.खडे जि.परेु् या कारखान्यात दद.३१.१२.२०२१ रोिी 
बॉयलरचे डडस्केलीींगचे काम चाल ू असताना,बॉयलरमधील रसायन शमश्रीत 
गरम पार्ी अींगावरती पडल्याने ४ कामगार भािून िखमी झाले होत.े 
     ४  िखमी कामगाराींपकै  २ कामगाराींचा उपचारादरम्यान मतृ्य ू झाला 
असनू २ कामगाराींना उपचारानींतर घरी सोडण्यात आल ेआहे. 
(२) सदर कारखान्यातील अपघाताची  मादहती शमळताच, उप सींचालक, 
औद्योधगक सरुिा व आरोग्य, परेु् आखर् उप सींचालक, बाषपके सींचालनालय, 
परेु् याींनी चौकिी केली आहे.  
     कारखान्यातील बॉयलर डडस्केलीींगचे (स्वच्छता) काम सरुू असताना 
कामाची सरुक्षित पध्दत आखर्  वयैक्तीक सरुिा साधनाींचा वापर न 
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केल्यामळेु, बॉयलरमधील रसायन शमश्रीत गरम पार्ी बॉयलरच्या झाकर्ातनू 
४ कामगाराींच्या अींगावरती बाहेर फेकले गेले.  
     चौकिीदरम्यान आढळून आलेल्या ननयमभींगाबाबत कारखान्याच्या 
भोगव्ादाराप्रवरूध्द  कारखाने अधधननयम,१९४८ व महाराषट्र कारखान े
ननयम,१९६३ अन्वये मा.अनतररक्त मखु्य न्यायदींडाधधकारी शिवािीनगर, परेु् 
याींचे न्यायालयात दोन फौिदारी ख्ले दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच 
बाषपके अधधननयम, १९२३ आखर् बाषपके पररचर ननयम,२०११ च्या 
ननयमभींगाबाबत कारखाना र्व्यवस्थापनास काररे् दाखवा नो्ीस बिावण्यात 
आली आहे. 
(३) सदर कारखान्यात झालेल्या अपघातातील सवण कामगाराींच्या 
औषधोपचाराचा खचण रू.११,११,२८३/-कारखाना र्व्यवस्थापनाने केला असनू मतृ 
कामगाराींच्या वारसास नकुसान भरपाई शमळण्याबाबत आयकु्त, नकुसान 
भरपाई, परेु् याींना कळप्रवण्यात आले असनू औद्योधगक सरुिा व 
आरोग्य,परेु् या कायाणलयामाफण त पाठपरुावा सरुू आहे. 
(४)  प्रवलींब झालेला नाही. 

----------------- 
  
जलसांधारण विभागात अशभयांता पदभरतीमध्ये अननयशमत्ता झाल्याबाबत 
  

(११) *  ३८३५३   श्री.धमचरािबाबा आ्ाम (अहेरी), श्री.शमहीर िोटेचा (मलुुांड), 
श्री.सभुाष देशमखु (सोलापरू दक्षक्षण), श्री.अशोि पिार (शशरुर), श्री.सांभाजी 
पाटील-ननलांगेिर (ननलांगा), श्री.माधिराि पिार (हदगाि), श्री.राहूल िुल 
(दौंड), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), 
श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूच), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.िुमार 
आयलानी (उल्हासनगर), श्री.सनुनल िाांबळे (पणेु िॅन्टोन् मेंट), अॅड.आशशष 
शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), िॅप्टन आर. सेल्िन 
(सायन-िोळीिाडा), श्री.चेतन तपेु (हडपसर), श्री.मांगेश चव्हाण (चाळीसगाि), 
श्रीमती मांदा म्हा् े (बेलापरू), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.समाधान 
अिताड े (पांढरपरू), श्री.अतलु सािे (औरांगाबाद पिूच) :   सन्माननीय मदृ ि 
जलसांधारण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) िासनाने मदृ व िलसींधारर् प्रवभागाच्या आयकु्ताींना त्या प्रवभागाचे 
प्रमखु म्हर्ून प्रिासक य व प्रवत्तीय अधधकार प्रदान करण्याींत आल्याचे व 
त्यानसुार ग्-क व ग्-ड या सींवगाणतील ननयकु्त्याींचे व पदस्थापना देण्याच े
अधधकार आयकु्ताींना देण्यात आल्या त्यानसुार आयकु्ताींच्या अध्यितखेालील 
नागरी सेवा मींडळाने ददनाींक २४ िुल ैत े१८ नोर्व्हेंबर, २०१९ या कालावधीत 
करारपध्दतीने उपप्रवभागीय अशभयींता आखर् िाखा अशभयींता याींच्या ननयकुत्या 
केल्याचे ददनाींक  ४ िानेवारी, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास ननदिणनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपायकु्त (प्रिासन) याींनी आयकु्ताींनी तसेच ननवडमींडळाने 
ननवड केलेल्या उमेदवाराींना डावलनू त्याींची मान्यता न घेताच परस्परररत्या 
उपप्रवभागीय अशभयींता आखर् िाखा अशभयींता याींच्या भरतीत ५ अपात्र 
उमेदवाराींना स्वत:च्या स्वािरीने ननयकु्ती आदेि ददले असनू ननवड झालेले 
उमेदवार रुिू होर्ार का नाही याची िहाननिा न करता अपरू्ण कागदपत्र े
असर्ाऱ्या अपात्र व प्रनतिा यादीवरील ७ िर्ाींना परस्पर ननयकु्त्या देण्यात 
आल्याचे ददनाींक ४ िानेवारी, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास ननदिणनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ननयकु्त्या देताींना महसलू प्रवभागाननहाय वा्प करुन 
पदस्थापना देरे् गरिेचे असताींना तसे न करता थे् पदस्थापनेवर ननयकु्त्या 
देण्यात आल्याचेही त्याचसमुारास ननदिणनास आले आहे, हेही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर उपायकु्त (प्रिासन) याींनी परस्पर आयकु्ताींच ेअधधकार 
वापरुन आपल्या अधधकारात नेमलेल्या उमदेवाराींसाठी िासनावर नाहक २ 
को्ी ३० लाख २४ हिार इतक्या रक्कमेचा भदूांड पडत असल्याचे ननदिणनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास उक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यानसुार 
सींबींधधत दोषी अधधकाऱ्याींवर कारवाई करुन त्याींचेकडून र्व्यािासह रक्कम 
वसलू करण्याबाबत कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास प्रवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. शांिरराि गडाख : (१) अींित:  खरे आहे. 
      सेवाननवतृ्त उप- प्रवभागीय अशभयींता तसचे िाखा अशभयींता याींची सेवा  
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करार पध्दतीने नेमर्ूक प्रकक्रया माहे. फेब्रवुारी २०२१ त े माचण २०२१ मध्ये 
करण्यात आली आहे. 
(२), (३) व (४) मदृ व िलसींधारर् प्रवभागामाफण त ६०० हेक््र शस ींचन 
िेत्रापयांतच्या लघपुा्बींधारे योिनाींची अींमलबिावर्ी करण्यात येत असनू या 
नवीन प्रवभागातील पदे मोठ्या प्रमार्ावर ररक्त असल्याने 
िासक य/ननमिासक य सेवाननवतृ्त अधधकाऱ्याींच्या सेवा करार पद्धतीने 
प्रववक्षित कामासाठी घेरे्बाबतच्या सामान्य प्रिासन प्रवभागाच्या िासन 
ननर्णय दद.१७/१२/२०१६ मधील तरतदुीनसुार, सेवा ननवतृ्त िलसींधारर् 
अधधकारी (िाखा अशभयींता) व सेवा ननवतृ्त उपप्रवभागीय िलसींधारर् 
अधधकारी (उपप्रवभागीय अशभयींता) याींच े सेवा केवळ प्रववक्षित कामासाठी 
करार पद्धतीने उपलब्ध करून घेण्याबाबत िासन मान्यतनेे दद.२६/३/२०२१ 
च्या पत्रान्वये आयकु्त, मदृ व िलसींधारर् (म.रा.) औरींगाबाद याींना 
कळप्रवण्यात आले होत.े त्यानषुींगाने आयकु्त, मदृ व िलसींधारर् (म.रा.) 
औरींगाबाद कायाणलयामाफण त सेवाननवतृ्त उपप्रवभागीय अशभयींता/िाखा अशभयींता 
या अधधकाऱ्याींना सेवा करार पद्धतीने प्रववक्षित कामासाठी करार पद्धतीने 
ननयकु्त्या देण्यात आलेल्या आहेत. सदर ननयकु्त्या सेवाननवतृ्त उपप्रवभागीय 
अशभयींता/िाखा अशभयींता याींचेमधून एक वषाणसाठी करार पद्धतीने 
करावयाच्या होत्या. सेवा करार पद्धतीने ननयकु्त्या देताना महसलु 
प्रवभागननहाय पदस्थापना देण्याचे सामान्य प्रिासन प्रवभाग िासन ननर्णय 
दद.१७/१२/२०१६ मध्ये नमदु करण्यात आलेले नाही. 
     सदर भरती प्रकक्रयेबाबत पढुारी या वतृ्तपत्रात प्रशसद्ध झालेल्या 
बातमीच्या अनषुींगाने आयकु्त, मदृ व िलसींधारर् (म.रा.) औरींगाबाद याींनी 
िासनास सादर केलेल्या अहवालात सेवाननवतृ्त उपप्रवभागीय अशभयींता/िाखा 
अशभयींता या अधधकाऱ्याींना सेवा करार पद्धतीने प्रववक्षित कामासाठी 
घेण्याच्या प्रकक्रयेत प्रिासक य अननयशमतता झाल्याचे नमदु केले असनू 
यासाठी िबाबदार असलले्या सींबींधधत तत्काशलन प्रिासक य अधधकारी, 
तत्काशलन अधधिक व तत्काशलन कननषठ शलपीक याींना आयकु्ताींनी ननलींत्रबत 
केले असनू तत्का.उपायकु्त (प्रिासन) याींना आयकु्ताींनी दद. २७/१२/२०२१ 
रोिीच्या आदेिान्वये आयकु्तालयातनू एकतफी कायणमकु्त केले आहे. 
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(५) व (६) सदर प्रकरर्ी आयकु्त, मदृ व िलसींधारर् (म.रा.) औरींगाबाद 
याींचेकडून प्राप्त अहवालाच्या अनषुींगाने िासनस्तरावर पढुील कायणवाही सरुू 
आहे. 

----------------- 
तेर (जज.उस्मानाबाद) येथील तेरणा मध्यम प्रिल्पाच्या माध्यमातून 

िॅनॉलची दरुुस्ती न झाल्याबाबत 

(१२) *  ३९५८६   डॉ.तानाजी सािांत (पराांडा), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील 
(तळुजापरू) :   सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) तरे (जि.उस्मानाबाद) येथील तरेर्ा मध्यम प्रकल्पाच्या माध्यमातनू 
उिवीकड े व डावीकड े कॅनॉलच्या माध्यमातनू समुारे १ हिार ६६५ हेक््र 
िशमन शसींचनाखाली येण्यासाठी कॅनॉल दरुुस्तीसाठी पा्बींधारे प्रवभागाच े
कायणकारी सींचालक याींच्याकड े अींदािपत्रक पाठप्रवण्यात येऊनही दरुुस्तीच्या 
प्रस्तावास  मींिूरी शमळत नसल्याच े माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदिणनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उस्मानाबाद व लातरू जिल्हयातील अनेक गावास शसचींनासाठी 
उपयकु्त ठरत असलेला तरेर्ा मध्यम प्रकल्प धरर् कालवा दरुुस्तीच्या 
अींदािपत्रकास लागर्ारा ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत लोकप्रनतननधीींनी 
ददनाींक २० िानेवारी, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास िासनाकड ेलेखी पत्राद्वारे 
मागर्ी केललेी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त्त प्रकरर्ी तरेर्ा धरर्ात सध्या ९५ ्क्के पाण्याच्या 
शस ींचनासाठी उपलब्ध असताींनाही केवळ योिनेतील कॅनॉलच्या दरुुस्ती अभावी 
गत चार वषाणपासनू ितेकऱ् याींना या पाण्यापासनू वींधचत रहावे लागत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू तरेर्ा धरर्ाच्या कालर्व्याच्या दरुुस्ती चे काम केल्यास 
मौिे तरे, रामवाडी, डकवाडी, इलाण, दाउतपरु, कोळेवाडी, भींडारवाडी या 
गावातील िवळपास १६५५ हेक््र िते िशमन शसींचनाखाली येव ूिकत,े हे ही 
खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिी 
अींती काय आढळून आले, तद्अनषुींगाने सदर कालर्व्याच्या दरुुस्तीस ननधी 
देण्याबाबत िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
     प्रविषे दरुुस्ती अींदािपत्रकास मींिूरीच े प्रिासक य मान्यतचे े अधधकार 
िासन स्तरावर आहेत.तरेर्ा मध्यम प्रकल्पाच्या कालर्व्याची दरुुस्तीच े
अींदािपत्रकाची महामींडळ स्तरीय छाननी सशमतीची बठैक दद.१४.०२.२०२२ 
रोिी झालेली असनू प्रविषे दरुुस्तीचे अींदािपत्रक दद.१५.०२.२०२२ रोिी 
िासनास सादर केल्याचे महामींडळाने नमदू केले आहे. िासन स्तरावर 
प्रिासक य मान्यता देरे्बाबतची उधचत कायणवाही करण्याचे ननयोजित आहे. 
(२) होय हे खरे आहे. 
(३) सन २०१७-१८ व सन २०२०-२१ मध्ये तरेर्ा मध्यम प्रकल्पामध्ये १००% 
पार्ीसाठी उपलब्ध होता व या वषाणत अनकु्रमे ८८० हेक््र व ५४१ हेक््र िते्र 
शस ींधचत झाले आहे. सन २०१८-१९ व सन २०१९-२० मध्ये तरेर्ा मध्यम 
प्रकल्पामध्ये अनकु्रमे ३३.७७%  व १६.५१% असा कमी पार्ीसाठा उपलब्ध 
असल्यामळेु पार्ीसाठयाचा फक्त त्रबगर शसींचनासाठी वापर झाला आहे. 
     सदर प्रकल्पावर बींद पाईपलाईनद्वारे शस ींचनाचा पथदिी प्रकल्प सन 
२०१२ मध्ये बाींधकाम प्रवभागामाफण त परू्ण झालेला आह. यामळेु अजस्तत्वातील 
कालर्व्याद्वारे शस ींचन कररे् बींद झालेले आहे. बींद पाईपलाईनच्या पथदिी 
प्रकल्पातनू सतत गळती होत असल्यामळेु लाभधारकाींनी कालर्व्याद्वारे 
शस ींचनाची मागर्ी केली आहे. बींद पाईपलाईनच्या पथदिी प्रकल्पातील गळती 
बाबत दद.०५.०८.२०२१ चे आदेिान्वये सशमती गदठत करण्यता आली होती. 
सशमतीने तयार केलेला अहवाल दद.१५.०२.२०२२ रोिी महामींडळ कायाणलयास 
प्राप्त झाला आहे. सशमतीच्या शिफारिी िासनास प्राप्त झाल्यानींतर त्यावर 
उधचत कायणवाही करण्याचे ननयोजित आहे. 
     तरेर्ा मध्यम प्रकल्पाचे कालवा प्रविषे दरुुस्तीचे रु.३.४२ को्ी 
ककीं मतीच े अींदािपत्रक दद.१५.०२.२०२२ रोिी िासनास सादर करण्यात आले 
असल्याचे महामींडळाने नमदू केले आहे. िासन स्तरावर सदर अींदािपत्रकास 
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प्रिासक य मान्यता देरे्बाबतची कायणवाही करुन त्यास ननधीची तरतदू 
झाल्यानींतर  दरुुस्तीचे काम हाती घेण्यात येईल. 
(४) होय, हे खरे आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
तरेर्ा मध्यम प्रकल्पाचे कालवा प्रविषे दरुुस्तीचे रु.३.४२ को्ी ककीं मतीच े
अींदािपत्रक दद.१५.०२.२०२२ रोिी िासनास सादर करण्यात आल्याच े
महामींडळाने नमदू केले आहे. िासन स्तरावर  प्रिासक य मान्यता देरे्ची 
कायणवाही करुन ननधीच्या उपलब्धतनेसुार  दरुुस्तीची कामे करण्यात येतील. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  
मौजे रुखी (ता.िसमत,जज.हहांगोली) या गािात मुख्यमां्ी ग्रामसडि 

योजनेअांतगचत रस्ताच्या िामात झालेला गैरव्यिहार 
  

(१३) *  ३९१८६   श्री.चांद्रिाांत ऊफच  राजुभयै्या रमािाांत निघरे (बसमत) :   
सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मौिे रुखी (ता.वसमत, जि.दहींगोली) या गावातील नॅिनल रोड त ेरुखी 
अींतगणत सन २०१८-२०१९ या कालावधी मखु्यमींत्री ग्रामसडक योिनेअींतगणत 
रस्त्याींच्या बाींधकामात कीं त्रा्दाराने अधधकाऱ्याींिी सींगनमत करुन ननकृष् 
दिाणचे गीट््ी व डाींबर वापरल्याने रस्त्यावर िागोिागी खड्ड ेपडल्याचे माहे 
िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिणनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर रस्त्यावर िागोिागी खड्ड े पडल्यामळेु नागरीकाींच्या 
वाहनाींस वारींवार अपघात होऊन जिवीत हानी होऊन मालमते्तच नकुसान होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू प्रकरर्ाची चौकिी केली आहे काय, चौकिीमध्ये काय 
आढळून आले, तद्अनषुींगाने को्यावधी रुपये खचण करुन ननकृष् दिाणच े
बाींधकाम करर्ाऱ्या सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर िासनाने कोर्ती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. हसन मशु्रीफ : (१) सदर रस्ता अींित: ितीग्रस्त झाला आहे, हे खरे 
आहे.     
(२) सदर रस्त्यावरून वाहतकू सरुू असनू जिवीतहानी झाल्याच े ननदिणनास  
आले नाही.   
(३) व (४) प्राप्त तक्रारीच्या अनषुींगाने सदर रस्त्याच्या कामाची वररषठ राज्य 
गरु्वत्ता ननररिक याींचेमाफण त पनु:श्च तपासर्ी करण्यात आली असनू 
यानषुींगाने प्राप्त चौकिी अहवालानसुार तक्रारीमध्ये अींित: तर्थय ददसनू येत.े 
तसेच प्राप्त चौकिी अहवालाच्या अनषुींगाने रस्ता सजुस्थतीत ठेवण्याबाबतची 
पढुील आवश्यक कायणवाही करण्यात येत आहे.       

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

राज्यात पदव्युत्तर िैद्यिीय प्रिेश परीक्षा प्रकिया प्रलांबबत 
असल्याबाबत 

  

(१४) *  ३९१३२   श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी 
पजश्चम), श्री.मांगेश चव्हाण (चाळीसगाि), श्री.जयिुमार रािल (शश ांदखेडा), 
श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूच), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), 
श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर), श्रीमती मांदा 
म्हा् े (बेलापरू), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.चांद्रिाांत (दादा) 
पाटील (िोथरुड), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.नरेंद्र भोंडिेर 
(भांडारा) :   सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात पदर्व्यतु्तर वदै्यक य प्रवेि परीिा प्रलींत्रबत असल्यामळेु  सन 
२०२१ वषण हे िनु्य प्रवेि वषण म्हर्ून नोंद झाल्याच े माहे िानेवारी, २०२२ 
च्या पदहल्या आठवड्यात वा त्यादरम्यान ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, कोरोना सींक्ाच्या काळात  वदै्यक य िेत्रात मनषुयबळाचा 
अभाव असनू  देिातील दर हिारी लोकसींख्ये मागे अवघे १.३४ डॉक््सण 
उपलब्ध असतानाही वदै्यक य प्रवेि परीिा सन २०२१ मध्ये न राबप्रवल्याने 
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पदर्व्यतुर प्रवद्यार्थयाांचे ििैखर्क नकुसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वदै्यक य शििर्ातील परीिा आखर् प्रवेि याींचे सींतलुन 
राखरे् यासाठी िासनाने कोर्त्या उपाययोिना केल्या आहेत , 
(४) असल्यास, सन २०२२ या ििैखर्क वषाणत पदर्व्यतु्तर वदै्यक य प्रवेि 
परीिा राबप्रवण्यासाठी िासनाने कोर्ती उपाययोिना केली वा करण्यात येत 
आहे काय, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय आहेत? 

श्री. अशमत विलासराि देशमखु : (१)नाही, हे खरे नाही. सन २०२१-२२ या 
ििैखर्क वषाणतील वदै्यक य पदर्व्यतु्तर अ्यासक्रमाच्या प्रवेिाकररता 
कें द्रिासनामाफण त घेण्यात येर्ारी “नी्-पीिी” ही पात्रता परीिा ददनाींक 
११/०९/२०२१ रोिी घेण्यात आली होती. सदर परीिेचा ननकाल ददनाींक 
२८/०९/२०२१ रोिी प्रशसध्द करण्यात आलेला आहे. दरम्यानच्या कालावधीत 
ईडब्ल्यएूस आखर् ओबीसी को्यासींदभाणत मा.सवोच्च न्यायालयात दाखल 
झालेल्या याधचकाींमळेु सन २०२१-२२ ची प्रवेि प्रकक्रया सरुु होण्यास प्रवलींब 
झाला होता. परींत,ू मा.सवोच्च न्यायालयाने ददनाींक २०/०१/२०२२ रोिी 
ददलेल्या आदेिानींतर राज्यस्तरीय को्याची प्रथम ननवड यादी ददनाींक 
२८/०१/२०२२ रोिी राज्य सामाईक प्रवेि परीिा किामाफण त प्रशसध्द करण्यात 
आलेली आहे. 
(२) नाही, हे खरे नाही. सन २०२१-२२ कररता वदै्यक य पदर्व्यतु्तर पदवी 
अ्यासक्रमाींच्या प्रवेिाकररता “नी्-पीिी-२०२१” ही परीिा राबप्रवण्यात आली 
असनू त्याबाबतची प्रवेि प्रकक्रया राज्य सामाईक प्रवेि परीिा किामाफण त 
सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(४) ”नी्-पीिी” परीिा नॅिनल बोडण ऑफ एक्झाशमनेिन, नवी ददल्ली 
याींचेमाफण त आयोजित करण्यात येत.े सदर सींस्थेने ददनाींक ०४/०२/२०२२ रोिी 
प्रशसध्द केलेल्या नो्ीसीनसुार सन २०२२-२३ कररता “नी्-पीिी-२०२२” परीिा 
ददनाींक २१ मे,२०२२ रोिी आयोजित करण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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पालोरा ते वपपळा (ता.पारशशिनी, जज.नागपूर) या रस््याच ेबाांधिाम 
ननिृष्ट्ट दजाचच ेझाल्याबाबत 

  

(१५) *  ३८३८०   अॅड.आशशष जयस्िाल (रामटेि) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालोरा त े प्रपपळा (ता.पारशिवनी, जि.नागपरू) या रस्त्याचे मखु्यमींत्री 
ग्रामसडक योिने अींतगणत सन २०१९-२०२० मध्ये डाींबरीकरर् करण्यात आले 
असनू सदर रस्त्याचे बाींधकाम ननकृष् दिाणचे झाल्यामळेु एक वषाणत 
रस्त्याची दरुवस्था झाल्याच ेननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या 
अनषुींगाने ननकृष् दिाणच े काम करर्ारे ठेकेदार व त्याींना सहकायण करर्ारे 
प्रिासनातील दोषी अधधकारी याींचेवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) अिींत: खरे आहे. 
    सदर रस्ता ितीग्रस्त झाला आहे, हे खरे आहे.  
(२) व (३) मखु्यमींत्री ग्राम सडक योिना अींतगणत सदर रस्त्याचे काम परु्ण 
झालेले असनू सदर रस्त्यावर प्रवप्रवध स्तरावर राज्य गरु्वत्ता ननररिक व 
वररषठ राज्य गरु्वत्ता ननररिक याींच्याकडून तपासर्ी झाली असनू 
तपासर्ीअींती समाधानकारक िरेे प्राप्त आहेत. तसेच सदर रस्ता इजिमा 
असनू १३ ट्रक १० ्न विनापयांतचे सरासरी प्रती ददन वाहतकु वरील 
सींकल्पनानसुार डडझाईन केला आहे.     
     सदर रस्त्यालगत वसे््नण कोल्ड कफल्ड शलमी्ेड कीं पनीच्या कोळिाच्या 
खार्ी असनू प्रपपळा गावा ििेारील नदीमधील रेतीचा उपसा  होत आहे. 
सबब, कोळिाची िड वाहतकू व रेतीघा्ावरून रेती भरलेल्या वाहनाींची िड 
वाहतकू झाल्यामळेु, सदर रस्ता ितीग्रस्त झाला आहे. सदर रस्त्याची 
नादरुूस्त झालेली लाींबी वाहतकु च्या दृष्ीने सजुस्थतीत करण्याबाबतची 
कायणवाही प्रगतीपथावर आहे.  

----------------- 
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अहमदपूर (जज.लातूर) येथील ग्रामीण रुग्णालयाच्या पररसरात रामा 
िेअर सेंटर िायाचजन्ित िरण्याबाबत 

(१६) *  ३८२७७   श्री.बाबासाहेब पाटील (अहमदपरू) :   सन्माननीय 
सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) अहमदपरू (जि.लातरू) येथील ग्रामीर् रुग्र्ालयाच्या पररसरात सहा 
वषाणपवूी ट्रामा केअर से्ं रची इमारत उभारण्यात आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या ट्रामा केअर से्ं रमध्ये यींत्र व इतर सोयीसपु्रवधा उपलब्ध  
नसल्यामळेु ही इमारत प्रवनावापर असल्याचे ननदिणनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, येथील ग्रामीर् रुग्र्ालयात शस्ीस्कॅन, सोनोग्राफ , 
डायशलसीस इत्यादी यींत्रसामगु्री नसल्यामळेु ट्रामा केअर से्ं र कायाणजन्वत 
करण्याबाबत िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय आहेत? 
  
श्री. राजेश टोपे : (१), (२) व (३) ग्रामीर् रुग्र्ालय अहमदपरू येथील ट्रामा 
केअर से्ं रची पदहल्या ्प्प्यातील बाींधकाम इमारत ताब्यात घेण्यात आली 
असनू सदरील इमारत प्रवनावापर नसनू सद्यजस्थतीत पदहल्या ्प्प्यात परू्ण 
झालेल्या बाींधकाम इमारतीचा वापर रुग्र्सेवेकरीता करण्यात येत आहे. 
   प्रवभागाने दद. २४.०७.२०१८ च्या िासन ननर्णयान्वये नवननशमणत आरोग्य 
सींस्थाींकरीता यींत्रसामगु्री खरेदी करण्याकरीता प्रिासककय मान्यात प्रदान 
करण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये ट्रामा केअर यनुन् अहमदपरू, जि.लातरू या 
सींस्थेचा समावेि आहे. सदरबाबतचा प्रस्ताव हाफक न िीव औषध ननमाणर् 
महामींडळ मयाणददत खरेदी कि याींचेकड ेखरेदी करण्याकरीता सादर करण्यात 
आलेला आहे. 
     ट्रामा केअर से्ं रच्या सपु्रवधाींमध्ये शस्ीस्कॅन, सोनोगॅ्रफ , डायशलशसस 
या सपु्रवधा येत नाहीत. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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नागपूर येथील शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रूग्णालयाशी 
सांलजग्नत अनतविशषेोपचार रुग्णालय येथे रक्त विघटन  

प्रिल्प सुरू िरणेबाबत 
  

(१७) *  ३९३१६   श्री.सशमर मेघे (हहांगणा), श्री.नानाभाऊ पटोल े(सािोली) :   
सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू येथील िासक य वदै्यक य महाप्रवद्यालय व रुग्र्ालय सींलजग्नत 
अनतप्रविषेोपचार रुग्र्ालयामध्ये पाच वषाणपवुी मींिूर असलेले रक्त प्रवघ्न 
प्रकल्प सरुु न करण्यात आल्याची बाब ददनाींक ३० डडसेंबर, २०२१ रोिी वा 
त्यासमुारास ननदिणनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील रुग्र्ालयात रक्त प्रवघ्न सपु्रवधा उपलब्ध नसल्याने 
रुग्र्ाींना स्वखचणने रक्त खािगी रक्तपेढीतनू आर्ावे लागत असल्याचे 
ननदिणनास आले आहे,हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकल्प तातडीने सरुू करण्याचे ननदेि उच्च 
न्यायालयाच्या नागपरू खींडप्रपठाने ददल ेआहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या  अनतप्रविषेोपचार रुग्र्ालयामधील मींिूर असलेली रक्त 
प्रवघ्न प्रकल्प त्वरीत सरुु करण्याबाबत िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय आहेत? 
 

  
श्री. अशमत विलासराि देशमखु : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
   िासक य वदै्यक य महाप्रवद्यालय व रुग्र्ालय, नागपरू व 
अनतप्रविषेोपचार रुग्र्ालय, नागपरू या दोन्ही सींस्था एकाच आवारात 
असल्याने िासक य वदै्यक य महाप्रवद्यालय व रुग्र्ालयाच्या रक्तपेढीमाफण त 
अनतप्रविषेोपचार रुग्र्ालय, नागपरू येथील रुग्र्ाींना आवश्यकतनेसुार 
रक्तपरुवठा करण्यात येतो 
(३) हे खरे आहे. 
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(४) व (५) अनतप्रविषेोपचार, नागपरू या सींस्थेस रक्त प्रवघ्न प्रकल्पा करीता 
आवश्यक यींत्रसामगु्री व साधनसामगु्री खरेदीसाठी   अनदुान मींिूर झाललेे 
असनू यींत्रसामगु्री खरेदीची कायणवाही  हाफक न महामींडळस्तरावर सरुु आहे 

----------------- 
  
महा्मा फुले जनआरोग्य योजनेअांतगचत मोफत उपचार शमळणेसांदभाचत 

  

(१८) *  ३९३२६   श्री.बबनराि शश ांदे (माढा), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), 
श्री.अननल बाबर (खानापरू), श्री.अशोि पिार (शशरुर), श्री.चेतन तपेु 
(हडपसर), श्री.सरेुश (राजमूामा) भोळे (जळगाि शहर) :  सन्माननीय 
सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१)  राज्यात महात्मा फुले िन आरोग्य योिनेअींतगणत मोफत उपचार आखर् 
आवश्यक िस्रकक्रया करण्याची सपु्रवधा असनू यात  कोर्कोर्त्या आिाराींचा 
समावेि करण्यात आलेला आहे, 
(२) असल्यास,  खासगी रुग्र्ालयाींना महात्मा ज्योतीबा फुले िनआरोग्य 
योिनेअींतगणत  मोफत प्रसतुी सपु्रवधा होती  तथाप्रप  नवीन वषाणत ही सपु्रवधा 
बींद करण्यात आलीअसल्याने यापढेु मोफत प्रसतुीसाठी पात्र लाभधारकाींना  
सरकारी जिल्हा रुग्र्ालय, उपजिल्हा रुग्र्ालय, ग्रामीर् रुग्र्ालय व 
प्राथशमक आरोग्य कें द्र या िासक य रुग्र्ालयाींतच िावे लागर्ार असल्याचे  
माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये  वा त्यादरम्यान ननदिणनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) तसेच, या योिनेअींतगणत पो्ातील प्रवकार व त्यावरील िस्त्रकक्रया 
आथोपेडीकच्या िस्त्रकक्रया, मेंदसूींबींधधत िस्त्रकक्रया, फुप्फुस आखर् 
शलर्व्हरप्रत्यारोपर्, कान, नाक, घसा या आिाराींसह  डायशलसीस से्ं रचाही  
समावेि करावा अिी मागर्ी सवण स्तराींतनू करण्याींत येत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) तसेच,  राज्यात हेल्थ वेलनेस से्ं र सरुु करण्याचा प्रस्ताव िासनाच्या 
प्रवचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या योिनेअींतगणत खासगी रुग्र्ालयाींमध्ये मोफत प्रसतुी 
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सपु्रवधा पवुणवत सरुु कररे् तसेच उक्त आिाराचा समावेि कररे् व राज्यात 
हेल्थ वेलनेस से्ं र सरुु करण्याबाबत िासनाने कोर्ता ननर्णय घेतला वा 
घेण्यात येर्ार आहे, 
(६) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय आहेत? 

श्री. राजेश टोप े: (१) एकत्रत्रत महात्मा ज्योनतराव फुले िन आरोग्य योिना 
व प्रधान मींत्री िन आरोग्य योिनेंतगणत ३४ प्रविषेज्ञ सेवाींतगणत १२०९ 
प्रकारच्या उपचाराींचा समाविे आहे. यामध्ये हृदय रोग, पो्ाचे व आतड्याींच े
प्रवकार, हाडाींचे आिार, तातडीचे उपचार, ककण रोग, मेंदचूे प्रवकार, मदहला व 
बालकाींच े आिार, मतू्रप्रप ींडाचे प्रवकार, िळीत उपचार, प्लाजस््क सिणरी, नेत्र 
रोग, कान नाक घसा याींचे आिार इ. आिाराींवरील उपचार व िस्त्रकक्रया 
याींचा समावेि आहे. 
(२)  कोप्रवड-१९ साथरोगाच्या पाश्वणभमूीवर सवण िासक य रुग्र्ालये कोप्रवड 
बाबत कामामध्ये र्व्यस्त असल्यामळेु िासक य रुग्र्ालयाींकडून नागरीकाींना 
देण्यात येर्ाऱ्या सोयी सपु्रवधाींपासनू वींधचत राहू नये म्हर्ून िासनाने महात्मा 
ज्योनतराव फुले िन आरोग्य योिनेमध्ये CGHS च्या मान्यताप्राप्त दराने 
६७ अनतरीक्त प्रोशसिणससाठी काम करण्याची मभुा योिनेतील अींगीकृत 
खािगी रुग्र्ालयाींना ददनाींक २३ मे २०२० त े३० सप् े्ंबर २०२१ पयांत देण्यात 
आली होती व ६७ प्रोशसिणसपकै  ८ प्रोशसिणससाठी ददनाींक १ आक््ोबर २०२१ 
त े३१ डडसेंबर २०२१ या कालावधीमध्ये अींगीकृत खािगी रुग्र्ालयाींना मोफत 
प्रसतुी व सीझेरीयन सेवा याींचा समावेि करून काम करण्याची मभुा देण्यात 
आली होती. 
      सध्या राज्यामध्ये ओशमक्रॉनची रुग्र् सींख्या काही प्रमार्ात असली 
तरी बहुताींि रुग्र्ाींची लिरे् गींभीर स्वरुपात नसल्यामळेु घरी 
प्रवशलगीकरर्ाद्वारे बरे होत आहेत, त्यामळेु िासक य रुग्र्ालयाींवर ओशमक्रॉन 
रुग्र्ाींच्या उपचाराचा भार खुप कमी आहे. त्यामळेु िासक य रुग्र्ालये नॉन 
कोप्रवड सेवा (ज्यात मोफत प्रसतुी व सीझेरीयन सेवा याींचा समावेि) 
नागरीकाींना सरुळीतपरे् देत आहेत. ही बाब प्रवचारात घेऊन महात्मा 
ज्योनतराव फुले िनआरोग्य योिने अींतगणत ६७ उपचाराींमध्ये समाप्रवषठ 
असर्ाऱ्या मोफत प्रसतुी व सीझेरीयन या सेवाना ददनाींक १ िानेवारी २०२२ 
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पासनू मदुतवाढ न देण्यासींदभाणत प्रस्ताव प्रवचाराधीन आहे. 
(३) हे खरे नाही.  
     एकत्रत्रत महात्मा ज्योनतराव फुले िन आरोग्य योिना व प्रधान मींत्री 
िन आरोग्य योिनेंतगणत पो्ातील प्रवकार व त्यावरील िस्त्रकक्रया, 
ओथोपेडीकच्या िस्त्रकक्रया, मेंदसुींबींधधत िस्त्रकक्रया, कान, नाक, घसा या 
आिाराींसह डायशलसीस या आिाराींवरील उपचाराींचा समावेि आहे. 
(४) हेल्थ ॲण्ड वेलनेस से्ं र योिना सन २०१६-१७ मध्ये सरुु झाली असनू 
ददनाींक २१.०२.२०२२ अखेर ६७६२ उपकें दे्र, १८२८ प्राथशमक आरोग्य कें द्र, ४६१ 
नागरी प्राथशमक आरोग्य कें द्र अिी एकुर् ९०५१ आरोग्य सींस्था हेल्थ आखर् 
वेलनेस से्ं र म्हर्ून कायणरत आहेत.  
(५) वरील (२), (३) व (४) प्रमारे्. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रुग्णालय, नागपूर येथे बोन बँि 

सुरु िरण्याचा प्रस्ताि प्रलांबबत असल्याबाबत 
 (१९) *  ३८९२०   श्री.मोहन मत े (नागपरू दक्षक्षण) :   सन्माननीय 
िदै्यिीय शशक्षण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मध्य भारतामध्ये अपघात व ककण रोगाचे वाढत े रुग्र्ाच े प्रमार् लिात 
घेता िासक य वदै्यक य महाप्रवद्यालय व रुग्र्ालय, नागपरू येथे बोन बँक 
सरुु करण्याकररता सन २०२१ मध्ये  जिल्हा ननयोिन सशमती मध्ये  प्रस्ताव 
तयार करण्यात आला होता, हे खरे आहे काय, 
(२)असल्यास, जिल्हा ननयोिन सशमती कडून रुग्र्ालयासाठी शमळर्ाऱ्या १२ 
को्ी रुपयाींमधून बोन बँकेसाठी समुारे १.५ को्ीची तरतदू करण्यात आली 
होती, हे ही  खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, हाडाींचा ककण रोग, अपघात, गडुघ्याच े साींधे बदली इत्यादी 
रुग्र्ाींना िस्त्रकक्रया करण्यासाठी  सदर बोन बँक ननमाणर् करण्यात येत होती, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, बोन बँक सरुु करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या 
प्रस्तावास मींिूरी देण्यासह ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत िासनाने कोर्ती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. अशमत विलासराि देशमखु : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
   जिल्हा ननयोिन सशमती, नागपरू याींच्याकडून बोन बँक करीता रुपये  
१,३४,४०,४०० /- इतक्या रक्कमेची तरतदु  करण्यात आली आहे. 
(३) हे खरे आहे 
(४) व (५) जिल्हा ननयोिन सशमती, नागपरू याींनी कोप्रवड-१९ या आिाराचा 
वाढता प्रादभुाणव रोखण्यासाठी उपाययोिना कररे् आवश्यक असल्याने सदर 
ननधी उपलब्ध होव ूिकला नाही. तथाप्रप, सन २०२२-२३  या प्रवत्तीय वषाणत 
ननधी उपलब्धेकरीता प्रस्ताव सादर  करण्याची  कायणवाही करण्यात येत आहे. 
    

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

िाडा ि वििमगड (जज.पालघर) तालुक्यातील बांधाऱ्याांची  
िामे ननिृष्ट्ट दजाचची झाल्याबाबत 

  

(२०) *  ३८६०१  श्री.दौलत दरोडा ( शहापरू), श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई), 
श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.राजेश रघनुाथ पाटील (बोईसर) :   
सन्माननीय  मदृ ि जलसांधारण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा  खुलासा  करतील 
काय :- 
 (१) प्रवक्रमगड (जि.पालघर) तालकु्यातील शिळ-देहेिाण गावालगत असलले्या 
देहेिाण नदीवर सन २०१९-२०२० मध्ये बाींधलले्या शसमें् बींधाऱ्याला गळती 
लागल्यामळेु पररसरातील बागायती प्रपकाींचे नकुसान झाल्याचे माहे िानेवारी, 
२०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर बींधाऱ्याचे काम ननकृष् दिाणचे झाल्याने पदहल्याच 
पावसात एक भाग वाहून गेला असनू बींधाऱ्याच्या उवणररत भागाला मोठे 
भगदाड पडल्याचे ननदिणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जिल्हा पररषद लघपुा्बींधारे प्रवभाग याींनी गेल्या १५ वषाणत 
वाडा व प्रवक्रमगड तालकु्यात लाखो रुपये खचण करुन ५० हून अधधक 
बाींधलेल्या शसमें् बींधाऱ्याींपकै  ९० ्क्के बींधाऱ्याींतनू मोठ्या प्रमार्ावर गळती 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या 
अनषुींगाने वाडा व प्रवक्रमगड तालकु्यातील बींधाऱ्याींची कामे ननकष् दिाणच े
करर्ारे ठेकेदार व त्याींना सहाकायण करर्ाऱ्या प्रिासनातील दोषी 
अधधकाऱ्याींवर कारवाई करुन सदरहू बींधाऱ्याींची देखभाल व दरुुस्ती 
करण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय आहेत ?  

  
श्री. शांिरराि गडाख : (१) व (२) हे  खरे नाही.  
ददनाींक १६/०२/२०२२ रोिी सदर बींधाऱ्याची पाहर्ी केली असता 
(Foundation) पायाच्या एका दठकार्ाहून गळती आढळून आली आहे. सदर 
कामाचे दोष ननवारर् कालावधी माचण २०२३ पयांत असल्याने सींबींधधत 
ठेकेदाराकडून मे, २०२२ मध्ये पार्ी कमी झाल्यावर दरुुस्ती करुन बींधाऱ्याची 
गळती बींद करण्याची दिता घेण्यात आली आहे. सदर बींधाऱ्याचे काम 
अींदािपत्रकानसुार योग्य दिाणचे झालेले असनू बींधाऱ्यात परू्ण िमतचे्या  ८५ 
% पार्ी साठा उपलब्ध आहे. 
(३) हे खरे नाही, 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. वाडा व प्रवक्रमगड तालकु्यात आतापयांत बाींधण्यात 
आलेल्या कुठल्याही बींधाऱ्याींची गळती होत असल्याबाबत/बींधारा फु्ल्याबाबत 
अथवा बागायत प्रपकाींचे नकुसान झाल्याबाबत कुठल्याही ितेकऱ्याींनी अथवा 
सींबींधधत ग्रा.पीं. ने लेखी तक्रार केलेली नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  
खेड-शशितर (ता.खेड, जज.र्नाधगरी) येथील आांबये-सिपाळ िाडीच्या 

रस््याच ेबाांधिाम पूणच िरण्याबाबत  

 

(२१) *  ३८४३०   श्री.सनुनल प्रभ ू (हदांडोशी) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खेड-शिवतर (ता.खेड, जि.रत्नाधगरी) या १४ कक.मी. रस्त्यादरम्यान आींबये  
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फाट्यापासनू त े सकपाळ वाडी या अडीच ककलोमी्र रस्त्याच े खडीकरर् व 
डाींबरीकरर् करण्याबाबतच्या प्रस्तावास िासनाने मींिूरी देऊनही सदरहू 
रस्त्याचे प्रवकासकाम सरुु करण्यात आले नसल्याचे माहे िानेवारी, २०२२ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आींबये-सकपाळ वाडीतील हिारो ग्रामस्थ, िालेय व 
महाप्रवद्यालयीन प्रवद्याथी आखर् ज्येषठ नागररक याींची रस्त्याअभावी गरैसोय 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या 
अनषुींगाने आींबये-सकपाळ वाडी च्या रस्त्याचे खडीकरर् व डाींबरीकरर्ाींच े
बाींधकाम परू्ण करण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१), (२), (३) व (४) मखु्यमींत्री ग्राम सडक योिना ्प्पा-
१ अींतगणत रत्नाधगरी जिल््यातील आींबये-माींिरकरवाडी-बाईतवाडी-सकपाळवाडी 
रस्ता, ता.खेड या १.०० कक.मी. लाींबीच्या रस्त्याचे काम मींिुर आहे. 
सद्यजस्थतीत सदर रस्त्याचे मातीकाम, मोरी बाींधकाम, खडीकरर् व 
एम.पी.एम. स्तरपयांत काम परु्ण झाले असनू उवणररत काम लवकरात लवकर 
परु्ण करण्याचे ननयोिन आहे.         

----------------- 
  
महहला ि बालवििास विभागाांतगचत िाही पदे ही सरळसेिेने न भरता 

राज्यसेिा परीक्षेद्िारे भरली जाणार असल्याबाबत  
 

(२२) *  ३९३५७     श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.चांद्रिाांत (दादा) 
पाटील (िोथरुड), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.सनुनल िाांबळे 
(पणेु िॅन्टोन् मेंट), श्रीमती माधुरी शमसाळ (पिचती), श्री.योगेश सागर 
(चारिोप), श्री.सरेुश (राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर), िॅप्टन आर. सेल्िन 
(सायन-िोळीिाडा), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.किसन िथोरे 
(मरुबाड) :   सन्माननीय महहला ि बालवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१)  मदहला व बालप्रवकास प्रवभागाींतगणत येर्ारे बालप्रवकास प्रकल्प अधधकारी 
(नागरी), सहाय्यक आयकु्त, पररप्रविाधीन अधधिक, जिल्हा मदहला व 
बालप्रवकास अधधकारी, जिल्हा कायणक्रम अधधकारी ही पदे आता सरळसेवेने न 
भरता राज्यसेवा परीिेद्वारे भरली िार्ार असल्याने गेल्या तीन वषाांपासनू 
या परीिेची तयारी करर्ा-या  प्रवद्यार्थयाांचे नकुसान होर्ार  असल्याचे माहे 
िानेवारी २०२२ मध्ये  वा त्यादरम्यान ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सरळसेवा भरती प्रकक्रया आखर् महाराषट्र लोकसेवा आयोगा 
(एमपीएससी) माफण त केली िार्ारी भरती प्रककया ची पध्दत वेगळी असल्याने 
यासींदभाणत राज्यभरातील प्रवद्यार्थयाांकडून ही भरती प्रकक्रया सरळसेवेच्या 
माध्यमातनू करण्यात यावी अिी मागर्ी केली िात आहे, हे ही  खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, ऐनवेळी पररिेच्या सेवािती बदलनू सदर परीिा प्रकक्रया  
दसु-या परीिेत वगण करण्याची काररे् काय आहेत, 
(४) असल्यास, सदरहू परीिेची तयारी करर्ाऱ् या प्रवद्यार्थयाांवर झालेला 
अन्याय दरू करण्याकरीता िासनाने कोर्त्या उपाययोिना केल्या वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास,  त्याची काररे् काय आहेत ? 

अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१), (२), (३) व (४) ग्-अ सींवगाणसींदभाणत 
पवुीच्या सेवा प्रवेि ननयमानसुार केवळ प्रवदहत अहणता धारर् करर्ारे उमेदवार 
सदर पदाींसाठी अिण करण्यास पात्र होत.े सधुाररत सेवा प्रवेि ननयमानसुार 
सदर पदाींसाठी कोर्त्याही सींवधैाननक प्रवद्यापीठाची पदवी धारर् करर्ारे 
उमेदवार अिण करण्यास पात्र असर्ार आहेत. त्यामळेु सवणच पदवीधर 
उमेदवाराींना पररिेस बसण्याची सींधी उपलब्ध होर्ार असल्याने कोर्त्याही 
उमेदवाराचे नकुसान होर्ार नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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लातूर जजल्हा रुग्णालयास जागा हस्ताांतर िरण्यास  
होत असलेला विलांब 

  

(२३) *  ३७९५२   श्री.सांजय पोतनीस (िशलना) :   सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातरू िासककय वदैयक य महाप्रवदयालयास सावणिननक आरोग्य प्रवभागाच े
जिल्हा रुग्र्ालय हस्ताींतररत झाल्यापासनू  गेली १४ वष े जिल्हा 
रुग्र्लयासाठी िागा शमळाली नसल्याने जिल्हा िल्यधचककत्सक हे 
रुग्र्ालयप्रवना असल्याच े माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त् यादरम्यात 
ननदिणनास  आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, कृषी महाप्रवदयालयाची दहा एकर िागा शमळाली असनू सदर 
िागेचे हस्ताींतरर् अदयाप प्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िागा हस्ताींतरर्ाचा प्रश्न प्रलींत्रबत असल्याने जिल्हया 
रुग्र्ालयासाठी मींिूर झालेला १३० को्ी रुपयाींचा ननधी परत िाण्याची 
िक्यता ननमाणर् झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, िागा हस्ताींतरर्ास प्रवलींब लागण्याची काररे् काय आहेत, 
याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आल,ेत्यानसुार त िासनाने कोर्ती  कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय आहेत? 
  
श्री. राजेश टोपे : (१) लातरू जिल्हयात सद्याजस्थती जिल्हा स्तरावर जिल्हा 
रुग्र्ालय नसले तरी सींपरू्ण जिल्हातील २१ रुग्र्ालये जिल्हा िल्यधचककत्सक 
लातरू याींच्या ननयींत्रर्ाखाली आहेत. 
(२), (३) व (४) कृषी प्रवभागाच्या दद. ४ फेब्रवुारी , २०१९ च्या िासन 
ननर्णयान्वये वसींतराव नाईक मराठवाडा कृषी प्रवद्यापीठ , परभर्ी अींतगणत 
कृषी महाप्रवद्यालय, लातरू सवे नीं. ३७ मधील १० एकर िमीन जिल्हा 
रुग्र्ालय लातरू साठी हस्ताींतरर् करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
तथाप्रप दद. ४ फेब्रवुारी २०१९ च्या िासन ननर्णयान्वये सदर िशमनीच े
प्रचशलत बािार मलु्य दराने येर्ारी रक्कम कृषी महाप्रवद्यालय लातरू तसेच 
प्रवद्यापीठाच्या प्रवकास कामासाठी उपलब्ध करुन देण्याबाबत नमदु करण्यात 
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आले आहे. तसेच सदर प्रकरर्ी मा. उच्च न्यायालयाने अधधकचा मआुिा 
सींबींधधताींस अदा करण्याबाबत आदेशित केल्यास सदर रक्कमेची भरपाई 
सावणिननक आरोग्य प्रवभागाकडून करण्यात यावी असे ही नमदु केले आहे. 
तथाप्रप सदरील िशमन प्रवनामलु्य वा नाममात्र दराने शमळण्याबाबत मा. मींत्री 
(सावणिननक आरोग्य प्रवभाग) व मा. मींत्री (वदै्यक य  शििर् व साींस्कृनतक 
कायण) याींचे स्तरावर बठैका आयोजित करण्यात आल्या असनू याबाबत 
महसलु व वन प्रवभागाच ेअशभप्राय घेण्यात येत आहेत.  
(५) प्रश्न उदभवत नाही. 

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

दौंड (जज. पुणे) येधथल आरोग्य विभागाच्या प्रलांबबत  
प्रस्तािास मांजूरी शमळणेबाबत 

  

(२४) *  ४०४१०   श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.जयिुमार गोरे (माण) :    
सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परेु् जिल््यातील दौंड तालकु्यात वरवींड  येथे ग्रामीर् रुग्र्ालय सरुु 
कररे् व पा्स येथे ट्रॉमा केअर से्ं र व आरोग्य कें द्र सरुु कररे् असे दोन 
प्रलींत्रबत प्रस्ताव  तातडीने मींिूर करण्याची मागर्ी लोकप्रनतननधी सन २०१८ 
पासनू वारींवार करीत  असनू मौ. वरवींड येथे प्रविषे बाब म्हर्ून ग्रामीर् 
रुग्र्ालयास मान्यता देण्याचे आश्वासन तत्कालीन मींत्री याींनी माहे िुल,ै 
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ददले होत,े हे खरे हे काय,  
(२) असल्यास,  मौिे वरवींड  येथील प्राथशमक आरोग्य कें द्राच े ३० खा्ाींच्या 
ग्रामीर् रुग्र्ालयामध्ये शे्रर्ीवधणन करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता घेण्याची 
सरुु असलेली  कायणवाही तसेच सन २०११ च्या लोकसींख्येवर आधाररत नवीन 
रुग्र्ालय सरुु कररे् व कायाणजन्वत रुग्र्ालयाचे शे्रर्ीवधणन कररे् यासाठी 
िोडबहृत आराखडा तयार करण्याची कायणवाही आरोग्य सेवा 
आयकु्तालयास्तरावरुन सरुु असनू पा्स येथ े ट्रॉमा केअर से्ं र स्थापन 
करण्याची मागर्ी ननकषानसुार िोडबहृत आराखड्यामध्ये समाप्रवष् 
करण्याची सरुु असलेल्या कायणवाहीची सद्यजस्थती काय आहे, 
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(३) असल्यास, वरवींड येथील ग्रामीर् रुग्र्ालयास मान्यता देण्याबाबत व 
पा्स येथे ट्रॉमा केअर से्ं र व आरोग्य कें द्र सरुु कधीपयणत कायाणजन्वत 
होर्ार आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कररे् काय आहेत ? 
  
श्री. राजेश टोप े: (१) हे खरे आहे. 
(२) मौि े वरवींड ता.दौंड जि.परेु् येथील प्राथशमक आरोग्य कें द्राच े ३० 
खा्ाींच्या ग्रामीर् रुग्र्ालयामध्ये शे्रर्ीवधणन करण्याचा प्रस्ताव ननर्णय 
प्रकक्रयेमध्ये आहे.  ददनाींक १८ सप् े्ंबर २०२० च्या िासन ननर्णयान्वये ट्रामा 
केअर यनुन्ची र्व्यवहायणता तपासनू कें द्र िासनाच्या मागणदिणक सचूनाींनसूार 
लेवल -३ ट्रामा केअर यनुन् सरुु करण्यासींदभाणत िासन शिफारस करण्यासाठी 
गदठत करण्यात आलले्या ताींत्रत्रक सशमतीच्या शिफारिी स्वीकारण्यास व 
त्याबाबत कायणपतूणता अहवालास मान्यता देण्यात आलेली आहे.  त्यानसुार 
नवीन लेवल-३ ्ीसीय ू सरुु करण्यास मान्यता देताना त े जिल्हा 
रुग्र्ालय/सामान्य रुग्र्ालय/उपजिल्हा रुग्र्ालय (१०० बेड) या दठकार्ी मींिूर 
करण्याबाबत तसेच त्यासाठी दोन लेवल-३ ्ीसीय ूमध्ये १०० त े२०० कक.मी. 
अींतराची अ् आहे.  या अ्ीींची पतूणता होत नसल्याने पा्स येथील ट्रामा 
केअर यनुन् स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ननकषात बसत नाही.   
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.  

----------------- 
  
इांदापूर (जज.पुणे) येथील उपजजल्हा रुग्णालयातील शिविच्छेदन 
िरण्यात आलेल्या मतृदेहाांच्या अिशषेाांची अिहेलना झाल्याबाबत  

(२५) *  ३८४२५   श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्रीमती माधुरी 
शमसाळ (पिचती), श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड), श्री.शसध्दाथच शशरोळे 
(शशिाजीनगर), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा), 
श्री.सनुनल िाांबळे (पणेु िॅन्टोन् मेंट), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), िॅप्टन 
आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.अतलु 
भातखळिर (िाांहदिली पिूच) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१)  इींदापरू (जि.परेु्) येथील उपजिल्हा रुग्र्ालयाच्या अवारात असर्ा-या 
िवप्रवच्छेदन गहृाििेारी िवप्रवच्छेदन करण्यात आलेल्या मतृ र्व्यक्तीींच े
अविषे उघड्यावर तसेच िळलेल्या अवस्थतते ्ाकण्यात येत असनू त े
अविषे डुक्कर, भ्क  कुत्र ेआदी प्रार्ी खात असल्याचा  प्रकार माहे,डडसेंबर 
२०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास  आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यसींदभाणतील तक्रार मयत श्री.िनादणन गोळे याींचे नातलग 
श्री.गरे्ि पवार याींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या घ्नेमळेु तथेील अधधकाऱ् याींचा ननषकाळिीपर्ा ददसनू येत 
असल्याने या प्रकरर्ी चौकिी करून दोषीीं असर्ाऱ्याींवर कारवाई करण्याची 
मागर्ी नागररकाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर रुग्र्ालयातील िवप्रवच्छेदन केलेल्या र्व्यक्तीींच्या 
अविषेाींची प्रवल्हेवा् चकु च्या पद्धतीने लावल्याने मतृदेहाींची अवहेलना होत 
असल्याने यासींदभाणत िासनाने चौकिी केली आहे काय,   
(५) असल्यास, त्यानसुार या प्रकरर्ात दोषी असर्ाऱ्या सींबींधधताींवर कारवाई 
कररे् सह असे प्रकार यापढेु घडू नयेत यासाठी िासनाने कोर्ती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्री. राजेश टोप े: (१), (२) व (३)  खरे आहे. 
(४) व (५) जिल्हा िल्य धचककत्सक, परेु् याींनी वदै्यक य अधधकारी 
(िरीरकक्रयािास्त्रज्ञ), जिल्हा रुग्र्ालय, परेु् याींची याप्रकरर्ी चौकिी 
अधधकारी म्हर्ून ननयकु्ती केली होती. चौकिी अधधकारी याींनी ददनाींक 
२८.१२.२०२१ रोिी उपजिल्हा रुग्र्ालय, इींदापरू येथील सींबधधताींची  चौकिी 
करुन अहवाल सादर केला आहे. सदर अहवालानसुार प्रभारी वदै्यक य 
अधधिक, उपजिल्हा रुग्र्ालय, इींदापरू याींनी महाराषट्र नागरी सेवा (वतणर्ूक) 
ननयम, १९७९ मधील ननयम ३ चा भींग केलेला असनू त्याींनी त्याींच्या 
कतणर्व्यात कसरू केलेली आहे. प्रभारी वदै्यक य अधधिक, उपजिल्हा रुग्र्ालय, 
इींदापरू याींचेप्रवरुध्द प्रवभागीय चौकिी प्रस्ताप्रवत करण्यात येत आहे. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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ननम्न तेरणा उपसा शसांचन योजना िायाचजन्ित िरणेबाबत 
(२६) *  ३९११०   श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (तळुजापरू) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ननम्न तरेर्ा उपसा शस ींचन योिना (पींपगहृ क्र. १त े५) ददनाींक १ एप्रप्रल, 
२००४ रोिी शस ींचन र्व्यवस्थापनाकड ेहस्ताींतररत करण्यात आली असनू सदर 
योिनेची शस ींचन िमता ६८९० हेक््र असनू उस्मानाबाद ५७०० हेक््र, लोहारा 
८३० हेक््र, व औसा ३६० हेक््र िेत्र शसींचनाखाली येत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शसींचन योिनाद्वारे शस ींचनासाठी ४७.३१ द.ल.घ.मी. 
पार्ी आरक्षित असनू उस्मानाबाद िहरास प्रपण्यासाठी व औद्योधगक 
वसाहतीसाठी २.८३ द.ल.घ.मी. पार्ी साठा आरक्षित केलेला आहे तथाप्रप 
ितेकरी वगाणसाठी महत्वाकाींिी असलले्या योिनेचा पींप हाऊस बींद असल्याने 
योिनेचा लाभ घेता येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर योिनेच्या पींप हाऊसला लागर्ाऱ्या सामगु्रीच े
अींदािपत्रक सन २०१८ मध्ये तयार करुन पढुील कायणवाहीस पाठप्रवण्यात 
येवनूही सदर योिना कायाणजन्वत करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिी 
अींती काय आढळून आले, तद्अनषुींगाने सदरहू शस ींचन योिना कायाणजन्वत 
करण्याबाबत  िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. जयांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, 
     सन २०१३ पासनू ननम्न तरेर्ा प्रकल्पात पार्ी उपलब्ध नसल्यामळेु 
सदर योिना बींद अवस्थेत होती. दरम्यानच्या कालावधीत चोरीच्या घ्ना 
घडल्यामळेु सदर उपसा शस ींचन योिना बींद आहे. 
(३) हे खरे आहे.    
(४) सदरील योिना कायाणजन्वत करण्यासाठी आवश्यक असर्ारे याींत्रत्रक  व 
प्रवद्यतु प्रवभागाचे सप्रवस्तर अींदािपत्रक प्राप्त करून घेण्याची कायणवाही 
िेत्रत्रय स्तरावर प्रगतीपथावर आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.       

----------------- 
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राज्यातील शासिीय रुग्णालात औषधाांच्या ि िैद्यिीय सामग्रीांचा 

तुटिडा ननमाचण झाल्याबाबत 
  

(२७) *  ३७६९०   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (शशडी), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.रवि राणा 
(बडनेरा), श्री.सनुील राणे (बोरीिली), श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि 
(भायखळा), श्री.शमहीर िोटेचा (मलुुांड), श्रीमती माधुरी शमसाळ (पिचती), 
श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.शसध्दाथच शशरोळे (शशिाजीनगर), 
श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगिेर (ननलांगा), श्री.किशोर जोरगेिार (चांद्रपरू), 
श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), श्री.विश्िनाथ भोईर (िल्याण पजश्चम), 
श्री.राजन साळिी (राजापरू), श्री.सनुनल प्रभ ू (हदांडोशी), श्री.सांजय रायमलुिर 
(मेहिर), श्रीमती मांदा म्हा् े(बेलापरू), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.सनुनल 
िाांबळे (पणेु िॅन्टोन् मेंट), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पिूच), िॅप्टन आर. सेल्िन 
(सायन-िोळीिाडा), अॅड.राहुल हढिले (नाशशि पिूच), श्री.अननल बाबर 
(खानापरू), श्री.सांजय गायििाड (बलुढाणा), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण 
पिूच), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर), श्री.राजेंद्र 
पाटणी (िारांजा), श्री.चांद्रिाांत (भाऊ) नन ांबाजी पाटील (मकु्ताईनगर), 
अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा), श्री.प्रताप 
सरनाईि (ओिळा माजजिडा), श्री.सरेुश (राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर), 
श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूच), श्री.मांगेश चव्हाण (चाळीसगाि) :   
सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सवण िासक य रुग्र्ालयाींमध्ये अत्यावश्यक औषधाींचा ७० 
्क्के तु् वडा भासत  असनू थक त देयकाींअभावी औषधाींचा परुवठाही खींडडत 
करण्यात आला असल्याच े माहे िानेवारी २०२२ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, मुींबईतील सर िे.िे.रुग्र्ालय हे आरोग्य र्व्यवस्थेमधील महत्त्वाच े
रुग्र्ालय असनु येथ ेमुींबईसह राज्यातनू वदै्यक य उपचाराींसाठी येर्ाऱ् या 
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रुग्र्ाींची  सींख्या ही िास्त आहे तथाप्रप सदर रुग्र्ालयात औषधाींचा तसेच 
वदै्यक य सामग्रीचा तु् वडा भासत असल्याच ेननदिणनास आले आहे, हे ही  
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कोरोनाचा प्रादभुाणव वाढत असताना वदै्यक य उपचारासाठी 
आवश्यक औषधे तसेच वेदनािमक इींिके्िन एन््ाननल सायटे्र्, एमोजक्सन 
क्लेर्व्ह इींिेक्िन, सपणदींिासाठी देण्यात येर्ाऱ्या अँ् ी स्नेक वेनम, हेपॅ्ाय्ीस 
बी इम्यनुोग्लोत्रबन, पॅराशस्ॅमॉल, स््राइल वॉ्र इत्यादी औषधे सध्या 
रुग्र्ालयात उपलब्ध नसल्याचे दद. ११ िानेवारी, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास 
ननदिणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, रुग्र्ालयात सन २०२०-२१ मध्ये  नोंदर्ी केलेल्या औषधाींपकै  
केवळ ३० ्क्के औषधाचा साठा उपलब्ध असल्यामळेु रुग्र्ाींची गरैसोय होत 
असल्याचे ननदिणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, हाफककन व सींचालक, वदै्यक य शििर् व सींिोधन 
(डीएमईआर) याींच्याकड ेऔषध परुवठा केलेल्या  ककमान ९० को्ी व ज्याींनी 
थे् डीएमईआर अींतगणत औषध परुवठा केलेल्या  ककमान ४० को्ी अिी 
एकूर् १३० को्ी रुपयाींची  देय  बाक  रक्कम ददली गेली नसल्यामळेु 
औषधाींचा परुवठा बींद केला असल्याच े ऑल फूड अन् ड ्रगग लायसन्स  
होल्डसण फाउडिेनच ेराषट्रीय अध्यि श्री.अभय पाींड ेयाींनी स्पष् केले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, या प्रकरर्ास िबाबदार असण्या-या सींबधधत दोषी अधधका-
यावर कारवाई करण्यासह रुग्र्ाींवर उपचारासाठी लागर्ारे आवश्यक औषधे 
तसेच वदै्यक य सामग्री परुवठा सरुळीत करण्यासह औषध परूवठादारास 
थककत देयके अदा करण्याच्यादृष्ीन ेिासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. अशमत विलासराि देशमखु : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) नाही. 
(४) नाही. 
(५) ऑल इींडडया फूड अन् ड ्रगग लायसन्स  होल्डसण फाउडिेनने भकु हरताळ 
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करर्ार असल्याबाबत दद.०४.११.२०२० रोिी ननवेदन हाफककन महामींडळास 
ददले आहे. 
(६) हाफककन महामींडळाकडील व वदै्यक य शििर् व सींिोधन 
सींचालनालयाच्या अधधपत्याखालील सींस्थास्तरावरील थककत देयके 
अथणसींकल्पीय अनदुानाच्या उपलब्धतनेसुार अदा करण्याची कायणवाही सरुु 
आहे. 

----------------- 
  
किनिट (जज.हहांगोली) तालुक्यातील िनििाडी येथील साठिण 

तलािाचा प्रलांबबत प्रश्न सोडविण्याबाबत 
  

(२८) *  ४०२१६   श्री.माधिराि पिार (हदगाि) :   सन्माननीय मदृ ि 
जलसांधारण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ककनव् (जि.दहींगोली) तालकु्यातील कनकवाडी येथील साठवर् तलावाच्या 
भसुींपादनाचा मोबदला शमळाला नसल्याने गेल्या १५ वषाणपासनू साठवर् 
तलावाचे काम अथणव् असल्याने या भागातील अनेक गावे आिही 
उन्हाळयात ी्ंचाईग्रस्त यादीत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त साठवर् तलावासाठी भशुमअधधग्रहर्ाचा प्रस्ताव 
िलसींधारर् महामींडळ, औरींगाबाद प्रस्ताप्रवत आहे पर् नप्रवन ननयमाप्रमारे् 
भशुम अधधग्रहर्ाच्या प्रस्तावासाठी नप्रवन रेकॉडण करुन देण्यात आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू प्रकरर्ाची चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या 
अनषुींगाने काय आढळून आले, तद्अनषुींगाने साठवर् तलावासाठी 
भसुींपादनाचा मोबदला शमळण्यासाठी व अधणव् असलेली कामे परु्ण 
करण्यासाठी िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा  करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास प्रवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. शांिरराि गडाख : (१) होय, हे अींित: खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
     नप्रवन भसुींपादन कायद्याप्रमारे् सदरची िमीन खािगी वा्ाघा्ीद्वारे 
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थे् खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याकररता तसेच  कामाच्या ककीं मतीत मोठी 
वाढ  झाली असल्यामळेु ददनाींक १५/०२/२०२२ च्या ननर्णया अन्वये  महाराषट्र 
िलसींधारर् महामींडळ,औरींगाबाद  याींनी सधुाररत प्रिासककय मान्यता प्रदान 
केलेली आहे. 
(३) कनकवाडी साठवर् तलाव या योिनेला, महाराषट्र िलसींधारर् महामींडळ 
औरींगाबाद याींच े ननर्णयान्वये रु.३३८.८१ लि ककमतीस प्रिासक य मान्यता 
प्राप्त आहे. त्यामधुन भसुींपादन व कामावर एकुर् रू.  ३४०.६१ लि खचण 
झालेला आहे. भसूींपादनाचा शिल्लक मोबदला अदा करण्यासाठी रू. ४००.०० 
लि ननधीची आवश्यकता आहे. सद्या रु. १५०.००लि ननधी उपलब्ध करुन 
देण्यात आला असनु मोबदला अदा करण्याची  कायणवाही  सरुु आहे. 
     प्रकल्पावरील वाढीव खचाणला महाराषट्र िलसींधारर् महामींडळाकडून दद. 
१५/०२/२०२२ च्या आदेिान्वये सधुाररत प्रिासक य मान्यता प्राप्त झाली आहे. 
ननधी उपलब्धतनेसुार  शिल्लक मोबदला रकमचेे वा्प करून प्रकल्पाच े
उवणरीत काम देखील परू्ण करण्यात येर्ार आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  
जत (जज.साांगली) येथील ६५ गािाांची पाणीयोजना मागी लािण्याबाबत 

  

(२९) *  ३९८६१   श्री.वििमशसांह सािांत (जत) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ित (ता.म्हैसाळ, जि.साींगली) येथील ्प्पा क्र.तीन मधून चार 
प्रवतररकेच्या माध्यमातनू वींधचत ६५ गावाींना पार्ी देण्यात येर्ार असल्याचे 
प्रस्ताप्रवक आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, मळू म्हैसाळ योिनेतनू येथील काही तलाव भरत नसल्यास 
त्याींचाही समावेि या योिनेत करण्यात येर्ार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू तलाव व प्रवतररकेच्या माध्यमातनू येथील ककमान ५० 
त े६० हिार एकर िते्र शस ींचनाखाली येर्ार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ाची चौकिी करुन, या प्रस्ताप्रवक योिनेवर 
ननर्णय, मान्यता व ननधीची तरतदू करुन या योिनेचे काम तातडीने सरुु 
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करण्याबाबत िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) या योिनेच ेप्राथशमक सवेिर्ाचे काम परु्ण झाले असनू सींकल्पनाच ेव 
प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे  काम प्रगतीपथावर आहे. 
(५) प्रश्न उदभवत नाही. 

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

 
िरोरा (जज.चांद्रपूर) येथे पांतप्रधान आिास योजनेमध्ये  

झालेला गैरव्यिहार 
  

(३०) *  ३८६९२   श्री.सभुाष धोटे (राजूरा) :   सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वरोरा (जि.चींद्रपरू) येथ ेपींतप्रधान आवास योिने अींतगणत तयार करण्यात 
आलेल्या लाभार्थयाांच्या यादीमध्ये अनेक त्रु् ी असल्याने अनेक लाभाथी सदरहू 
योिनेपासनू वींधचत असल्याचे माहे डडसेंबर,२०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी मोठया प्रमार्ात फेरफार करण्यात आला 
असल्याने त्याींची चौकिी करण्याची लाभार्थयाांकडून  मागर्ी करण्यात येत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तद्अनषुींगाने सींबींधधताींवर कोर्ती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. हसन मशु्रीफ : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) होय. 
     सदर सवेिर् झालेल्या लाभाथी कु्ुींबाींपकै , पात्र व अपात्र कु्ूींबाींची 
नावे आवास सॉफ्् प्रर्ालीवर उपलब्ध झालेली आहेत. सदर वेबसाई्वर 
उपलब्ध अहवालानसुार चींद्रपरू जिल्हयातील वरोरा तालकु्यातील एकुर् ९५३६ 
एवढया कु्ुींबाींचे सवेिर् आवास ॲपवर परु्ण करण्यात आलेले आहे. सदर 
कु्ुींबाींपकै  घरकुल योिनेकरीता पात्र ठरवावयाच्या कें द्र िासनाने ठरप्रवलेल्या 
ननकषानसुार, एकुर् ९५३६ एवढया कु्ूींबाींपकै  एकुर् ६४५६ एवढी कु्ूींबे पात्र 
ठरली असनू, एकुर् ३०८० एवढी कु्ूींबे अपात्र ठरली आहेत. सदर अपात्र 
कु्ूींबाींची नावे Rejected by System या नावाने अपात्रतचे्या कारर्ासह 
उपलब्ध झाललेी आहेत. 
     सदर सवेिर्ाचे काम ग्रामपींचायत स्तरावर ग्रामसेवक व आपले 
सरकार सेवा कें द्रातील डे् ा एन्ट्री ऑपरे्र याींच ेमाफण त सन २०१८-१९ मध्ये 
करण्यात आलेले आहे. व त्यावेळी लाभार्थयाांकडून िी मादहती प्रवचारण्यात 
आली ती मादहती आवास ॲपवर भरण्यात आलेली आहे. व त्या आधारे 
आवास प्लस डे् ा बेस मध्ये पात्र व अपात्र (Rejected by System) याद्या 
ग्रामपींचायत ननहाय उपलब्ध झालेल्या आहेत. 
     राज्यातील प्रधानमींत्री आवास योिना - ग्रामीर् अींतगणत “प्रपत्र ड” 
मधील ताींत्रत्रक कारर्ाने अपात्र ठरलेल्या परींत ु पात्र असलेल्या लाभार्थयाांच्या 
नोंदी पनु्हा करण्याकररता शल ींक उपलब्ध करुन देण्यासाठीचा सप्रवस्तर प्रस्ताव 
कें द्र िासनाकड ेदद.१८/०५/२०२१ च्या पत्रान्वये पाठप्रवण्यात आला असता, कें द्र 
िासनाने दद.२०/०५/२०२१ च्या पत्रान्वये सदरचा प्रस्ताव अमान्य केला असनू 
या सींदभाणत पात्र लाभार्थयाांना राज्य योिनेतनू लाभ देण्याच्या सचुना केल्या 
आहेत. 
     तथाप्रप, सदरचा शल ींक उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा सप्रवस्तर प्रस्ताव 
कें द्र िासनास दद.१४.०१.२०२२ च्या पत्रान्वये पनु्हा पाठप्रवण्यात आला आहे. 
(४)  प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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पालघर जजल््यातील माहीम-िेळिा येथे बाांधलेल्या झाांझरोळी 
धरणाच्या दरुािस्थेबाबत 

  

(३१) *  ३९००६   श्री.राजेश रघनुाथ पाटील (बोईसर), श्री.क्षक्षतीज ठािूर 
(नालासोपारा), श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.विनोद ननिोले (डहाण)ू :   
सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जिल््यातील माहीम-केळवा येथील सन १९८१ मध्ये बाींधलले्या 
झाींझरोळी धरर्ाला तड े गेले असल्याचे माहे िानेवारी, २०२२ रोिी वा 
त्यादरम्यान ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त धरर्ातनू दानतवरे, खडी, डोंगरे, कोरे, मथारे्, 
उसरर्ी, आगरवाडी, नागावे, माकुर्सार, सावरे यासह १८ गावाींना 
पार्ीपरुवठा होत असनू धरर्ास तड ेगेल्यामळेु पाच पाड ेपाण्याखाली िाऊन 
दीड हिार गावकऱ्याींच्या िीवाला धोका ननमाणर् होत असल्याचे ननदिणनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू धरर्ाची िासनाने पहार्ी केली आहे काय, पहार्ीमध्ये 
काय आढळून आले, तद्अनषुींगाने धरर्ाच्या तात्काळ दरुस्तीसाठी कोर्ती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील : (१) अींित: खरे आहे. 
     ददनाींक ८ िानेवारी, २०२२ रोिी माहीम केळवा ल.पा. योिना 
ता.जि.पालघर येथे मखु्य प्रवमोचकाच्या रेषतेील धरर्ाच्या प्रवाहाला खालच्या 
बािूस ४.०० मी. रुीं द भराव ढासळून पोकळी ननमाणर् झाली. 
(२) होय, अींित: खरे आहे, 
      धरर्ाच्या उध्वण भागात पोकळी ननमाणर् झाल्याचे ननदिणनास येताच 
तात्काळ जिल्हाधधकारी, पोलीस अधीिक व  तहशसलदार  याींना सधुचत 
करण्यात आले.  
      धरर्ाखालील गावाींना सतकण तचेा इिारा देण्यात आला व NDRF ची 
तकुडी तनैात करण्यात आली. त्यावेळी धरर्ावर कोर्तीही परु पररजस्थती 
ननमाणर् झाली नसनू कोर्त्याही मालमते्तचे नकुसान झाले नाही. 
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(३) दद.१२/११/२०२१ रोिी अधीिक अशभयींता, ठारे् पा्बींधारे मींडळ, ठारे् 
याींनी धरर्ाची पाहर्ी केली आहे. 
      मादहम केळवा ल. पा. योिनेच्या धरर्ाच्या साखळी क्र. ५७ मी. वर 
मखु्य प्रवमोचकामधुन प्रवाहच्या खालच्या बािुच्या मखु्य शभींतीच्या उिर्व्या 
बािूस मोठ्या प्रमार्ावर गळती होत होती. धरर्ाच्या उध्वण बािुस ताडपत्री 
(Tarpaulin) लावनु त्यावर Sand Bag ठेवण्यात आल्या. त्यामळेु गळतीच े
प्रमार् कमी झाले. 
      तसेच धरर्ाच्या ऊध्वण बािूस मखु्य प्रवमोचकाच्या व प्रवदहरी भोवती 
माती भराव व खालच्या बािूस खडी, वाळू व मातीच्या सहाय्याने धरर्ाच्या 
वरील भागातील पोकळी भरण्यात आली.  
धरर्ाच्या दरुुस्तीबाबत. 
      धरर् सरुक्षिततचे्या दृष्ीने माहीम केळवा लघ ु पा्बींधारे योिनेची 
दरुुस्ती व पनुस्थाणपना सींदभाणतील मातीकाम (Earth work) शिषण काम े
(Head Work) व इतर कामाचे अींदािपत्रक प्रादेशिक कायाणलयात मींिुर झाले 
आहे व सदर काम माहे म,े २०२२ अखेर परु्ण करण्याच ेननयोिन आहे.  
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.       

----------------- 
  
इगतपुरी (जज.नाशशि) येथील रामा िेअर िायाचजन्ित िरण्याबाबत 

  

(३२) *  ३८९१४   श्री.मफुती मोहम्मद इस्माईल अब्दलु खाशलि (मालेगाांि 
मध्य) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) इगतपरुी (जि.नाशिक) येथील ग्रामीर् रुग्र्ालया ििेारील ट्रामा केअर 
इमारतीचे अदयाप उदघा्न झाले नसल्याचे माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदिणनास  आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई  महामागाणवरील व कसारा घा्ातील अपघातग्रस्ताींना 
तातडीने उपचार शमळावेत याकररता सदरहू ट्रामा केअर इमारत बाींधण्यात 
आली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आददवासी दगुणम भागातील गेल्या तीन वषाणपासनू दोन को्ी 
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रुपये खचण करुन बाींधण्यात आलेली ट्रामा केअर इमारत अदयाप कायाणजन्वत 
न होण्याची  काररे् काय आहेत, 
(४) असल्यास,याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,त्यात काय आढळून 
आले आहे, 
(५) असल्यास, त्यानसुार सदर ट्रामा केअर से्र कायाणजन्वत करण्याबाबत 
िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय आहेत? 
  
श्री. राजेश टोप े: (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सदर ट्रॉमा केअर यनुन् इमारतीच े ककरकोळ कामे व इलेक् ट्रीक सप् लाय 
िोडर्ी याबाबतची कायणवाही सावणिननक बाींधकाम प्रवभागाकडून सरुु 
असल् यामळेु सदरची इमारत सावणिननक बाींधकाम प्रवभागाकडून अद्याप 
हस् ताींतरीत झाललेी नाही. 
(४) प्रश् न उद्भवत नाही. 
(५) सावणिननक बाींधकाम प्रवभागाकडून सदर इमारतीचे ककरकोळ कामे व 
इलेक्ट्रीक सप्लाय िोडर्ीचे कामे सरुु आहेत.  िासन ननर्णय दद. 
०६/०६/२०१९ अन् वये ट्रॉमा केअर यनुन्, इगतपरुी येथे पदननशमणती करण् यात 
आलेली आहे. तसेच यींत्रसामगु्री खरेदीबाबत  िासन  ननर्णय ननगणशमत 
करण् यात आला असनू हाफककन िीव औषध ननमाणर् महामींडळ अींतगणत 
खरेदीबाबत ननप्रवदा प्रशसध् द करण् याींत आली  आहे. 
(६) प्रश् न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  
फुरूस (ता. धचपळूण,जज.र्नाधगरी) येथील प्राथशमि आरोग्य िें द्रामध्ये 
मुलाला एिाचिेळी िोविड प्रनतबांधि लसीच ेदोन डोस हदल्याबाबत 

  

(३३) *  ३७९८७   श्री.भास्िर जाधि (गहुागर) :   सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  फुरूस (ता. धचपळूर्,जि.रत्नाधगरी) येथील प्राथशमक आरोग्य कें द्रामध्ये 
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एका १५ वषण वयाच्या मलुाला एकाचवेळी कोप्रवड प्रनतबींधक लसीचे दोन डोस 
देण्यात आल्याची घ्ना  ददनाींक ७ िानेवारी, २०२२ रोिी वा त्या समुारास 
घडल्याची ननदिणनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर गींभीर घ्नेनींतरही जिल्हा आरोग्य प्रवभागाने केवळ 
चौकिीचा ददखावा केल्याचा आरोप सदर मलुाचे पालक आखर् स्थाननक 
ग्रामस्थाींनी केला असनू याबाबत मा. मींत्री, सावणिननक आरोग्य व कु्ुींब 
कल्यार् याींच्याकड ेलखेी तक्रारही केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने यास िबाबदार असण्याऱ् या सींबींधधतावर 
कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. राजेश टोप े: (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) सदर घ्नेबाबत मा.मींत्री, सावणिननक आरोग्य व कु्ुींब कल्यार् 
याींच्याकड े पालकाींनी लखेी तक्रार केली होती. दद.११.१.२०२२ रोिी जिल्हा 
माता बाल सींगोपन अधधकारी, जिल्हा पररषद, रत्नाधगरी याींनी चौकिी केली 
आहे. 
     सदर चौकिीमध्ये मलुाला लस देत असताना सईु ्ोचली असता त्याने 
घाबरुन हात झ्कला व िागेवर उठून उभा रादहला. त्यामळेु सईु ्ोचली 
परींत ु लसीची मात्रा देण्यात आली नाही. त्यामळेु सींबींधधत आरोग्य सेप्रवकेने 
प्रवद्यार्थयाणला परत खाली बसण्यास साींगीतले व लसीची मात्रा ददली. 
प्रवद्यार्थयाणला सईु िरी दोनदा ्ोचली असली तरी लसीची मात्रा एकदाच 
देण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

नागपूर जजल्हयात अांगणिाडयात बेबी िेअर िीट  
उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(३४) *  ३९४४७   श्री.नानाभाऊ पटोले (सािोली) :  सन्माननीय महहला ि 
बालवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नागपरू जिल्हयात बालमतृ्य ू रोखण्यासाठी आवश्यक बेबी केअर क ् 
अींगर्वाडयाींतनू उपलब्ध होत नसनू या योिनेसाठी तरतदूच केली गेली 
नसल्याचे ददनाींक १२ डडसेंबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास ननदिणनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नोंदर्ी केलेले लाभाथी या कक्च्या प्रनतिेत असनू त े
कक्साठी अींगर्वाडीत सतत िात असल्याच ेननदिणनास येत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभाणत िासनाने चौकिी केली आहे काय त्यानसुार या 
योिनेसाठी ननधीची तरतदू करुन येथील लाभाथींना बेबी केअर  कक् 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली  वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१) हे खरे नाही. 
    बेबी केअर कक् ही योिना नागपरूसह राज्यातील सवण जिल्हयातील 
िासक य प्राथशमक आरोग्य कें द्र/ िासक य रुग्र्ालयात गरोदरपर्ी नाव 
नोंदर्ी केलेल्या व त्यादठकार्ी प्रसतुी होर्ा-या नविात बालकाींना पदहल्या 
प्रसतुीच्या वेळी मलुगा ककीं वा मलुगी िन्मल्यानींतर त्याींना मोफत लाग ू
करण्यात आलेली आहे. त्याकररता आधथणक तरतदु करण्यात आली आहे. 
त्यानसुार लाभार्थयाांना बेबी केअर कक् उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही 

----------------- 
पालघर जजल्हयातील रुग्णालयाच ेशे्रणीिधचन िरण्याबाबत 

(३५) *  ३९७०६   श्री.चेतन तपेु (हडपसर), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.राजेश रघनुाथ पाटील (बोईसर), श्री.सधुीर 
मनुगांटीिार (बल्लारपरू), श्री.श्रीननिास िनगा (पालघर), श्री.राधािृष्ट् ण विख-े
पाटील (शशडी), श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूच) :  सन्माननीय 
सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  



48 

 
(१) पालघर ग्राशमर् रुग्र्ालयाचे उपजिल्हा रुग्र्ालयात शे्रर्ीवधणन करुन तथे े
मनषुयबळाची उपलब्धता, आधथणक अनदुान तसेच सी.एस.आर. दात्याींच्या 
प्रवनींतीनसुार रुग्र्ालयाच्या नावात कमलाबेन रामनाथ धुत िासक य 
उपजिल्हा रुग्र्ालय, पालघर असे करावे अश्या मागर्ीच े ननवेदन स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १८ नोर्व्हेंबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास ददले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, मौ.परळी (ता.वाडा, जि.पालघर)  या आददवासी भागातील  
प्राथशमक आरोग्य कें द्राच े ग्रामीर् रुग्र्ालयात रुपाींतर करण्याचा ननर्णय 
मागील दोन वषाणपवूी घेतल्याचे तसेच  वाडा (जि.पालघर) येथील ग्रामीर् 
रुग्र्ालयाच े शे्रर्ीवधणन करुन उपजिल्हा रुग्र्ालयात रुपाींतर करण्यास माहे 
माचण, २०२१ मध्ये वा  त्यादरम्यान मींिूरी देण्यात आली असल्याचे ददनाींक 
२८ डडसेंबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, त्यावेळच्या लोकसींख्याींचे ननकषानसुार म्हर्ि े सन १९६० 
मध्ये वाडा येथे बाींधण्यात आलेल्या ३० खा्ाींच्या ग्रामीर् रुग्र्ालयातील 
रुग्र्ाींची वाढती सींख्या लिात घेऊन रुग्र्ालय अपरेु पडत असनू तथेे दररोि 
तथेे ३०० त े ३५० बाहयरुग्र्ाींची तपासर्ी करण्यात येत असनू प्रत्येक 
मदहन्याला ८० त े ९० प्रसतुी होत असल्याचेही ननदिणनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपजिल्हा रुग्र्ालयाींसाठी पाच त ेसाडपेाच एकर िागा लागत े
तथाप्रप सध्या अडीच एकर िागा उपलब्ध असल्यामळेु  नवीन िागेत 
रुग्र्ालय बाींधाव े क  िुने बाींधकाम तोडून नप्रवन रूग्र्ालय बाींधायच े याचा 
ननर्णय झालेला नसल्यामळेु बाींधकामास उशिर होत असल्याच े वदै्यक य 
अधधिक, ग्रामीर् रुग्र्ालय, वाडा याींचेकडून साींगण्यात येत आल्याचेही 
ननदिणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, यामळेु आददवासी गोरगरीब िनतचेी गरैसोय होत असनू 
त्याींना  आरोग्य सेवेपासनू वींधचत रहावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(६) असल्यास, पालघर ग्राशमर् रुग्र्ालयाच,े मौ.परळी येथील 
रुग्र्ालयाच ेतसेच ग्रामीर् रुग्र्ालय, वाडा याचे शे्रर्ीवधणन करण्याबाबत 
िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. राजेश टोप े: (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) हे अींित: खरे आहे. 
      ग्रामीर् रुग्र्ालय, वाडा येथे सद्दजस्थतीत दररोि १७० त े १८० 
बा्यरुग्र् उपचार घेतात तसेच माशसक ७० त े७५ प्रसतूी होत आहेत. 
(४) हे खरे नाही. 
     ग्रामीर् रुग्र्ालय, वाडा येथे १०० खा्ाींचे उपजिल्हा रुग्र्ालयाच े
बाींधकाम करण्यासाठी सावणिननक बाींधकाम प्रवभागाकडून अींदािपत्रक व 
आराखड े प्राप्त करुन घेण्याची कायणवाही जिल्हा िल्य धचककत्सक, पालघर 
याींचेस्तरावर सरुु आहे. तसेच नवीन  ५ एकर िासक य िागा शमळरे्बाबत 
उपप्रवभागीय अधधकारी, वाडा याींना पत्र देण्यात आलेले आहे. 
(५) हे खरे नाही. 
रुग्र्ालयात येर्ाऱ् या सवण रुग्र्ाींना उपलब्ध असलेल्या आरोग्य सपु्रवधा 
परुप्रवण्यात येतात. 
(६) व (७) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

पनिेल (जज.रायगड) तालुक्यातील प्राथशमि आरोग्य िें द्रात 
शिविच्छेदन िरण्याची सोय उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(३६) *  ३८२२५   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार 
(हहांगणघाट), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.महेश बालदी (उरण), 
श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा) :   
सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) पनवेल (जि.रायगड) तालकु्यासाठी नतथणरूप डॉ. नानासाहेब धमाणधधकारी 
उपजिल्हा रूग्र्ालयात िवप्रवच्छेदन प्रवभाग असल्यामळेु िवप्रवच्छेदनासाठी 
येर्ाऱ् या मयत रूग्र्ाींच्या कु्ुींत्रबयाींना अनेक अडचर्ीना सामोरे िावे लागत  
असल्याच े माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा  त्यादरम्यान ननदिणनास  आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तालकु्यातील वावींि,े नेरे, आजिवली, आप्ा, गर्व्हार् 
येथील प्राथशमक आरोग्य कें द्रात डॉक््र उपलब्ध असनूसदु्धा िवप्रवच्छेदन 
केले िात नसल्यामळेु ग्रामीर् भागातील रूग्र्ाींच्या नातवेाईकाींना उपजिल्हा 
रूग्र्ालयात िावे लागत असल्यामळेु त्याींना िाररररक, मानशसक व आधथणक 
त्रास सहन करावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी करून ग्रामीर् भागातील 
रूग्र्ाींच्या नातवेाईकाींची होर्ारी गरैसोय ्ाळण्यासाठी उक्त प्राथशमक आरोग्य 
कें द्रात िवप्रवच्छेदन  करण्याची सोय उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोर्ती 
उपाययोिना करण्यात आली आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. राजेश टोप े: (१) डॉ.नानासाहेब धमाणधधकारी उपजिल्हा रूग्र्ालय, पनवेल 
येथील मतृदेह िवप्रवच्छेदन प्रवभाग ददवसरात्र चाल ू असतो. मतृदेह 
रुग्र्ालयात आल्यानींतर तातडीने िवप्रवच्छेदन करुन अहवाल सींबींधधताींना 
देण्यात येतो. त्यामळेु मतृाींच्या नातवेाईकाींना सदर रुग्र्ालयाकडून कोर्त्याही 
प्रकारच्या अडचर्ीस सामोरे िावे लागत नाही. 
(२) हे अींित: खरे आहे. 
पनवेल तालकु्यातील प्राथशमक आरोग्य कें द्रात िवप्रवच्छेदन कें दे्र िागअेभावी 
बाींधलेली नाहीत. प्राथशमक आरोग्य कें द्रातील वदै्यक य अधधकारी 
आपत्कालीन प्रकरर्ाींमध्ये पोलीस अधधकाऱ् या सोबत िावनू प्रत्यि िागेवर 
िवप्रवच्छेदन करतात तर इतर प्रकरर्ी िवप्रवच्छेदन डॉ.नानासाहेब 
धमाणधधकारी उपजिल्हा रूग्र्ालय, पनवेल व ग्रामीर् रुग्र्ालय, चौक येथे केल े
िात.े 
(३) ०२ प्राथशमक आरोग्य कें द्राची िागा जिल्हा पररषदेच्या नावावर 
नसल्यामळेु तसेच ०३ प्राथशमक आरोग्य कें द्राच्या आवारात िागा उपलब्ध 
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नसल्यामळेु िवप्रवच्छेदनगहृ बाींधण्यात आलेले नाही. तथाप्रप प्राथशमक 
आरोग्य कें द्राच्या गावात िागा उपलब्ध करुन घेवनू िवप्रवच्छेदनगहृ 
बाींधण्याबाबतच्या सचूना जिल्हा पररषद, आरोग्य प्रवभाग, रायगड  याींना 
देण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  
राज्यातील व्यािसायीि सांस्थाांनी सेिा किां िा िस्तूंचा पुरिठा न िरता 

बनािट पाि्या तयार िेल्याबाबत 
(३७) *  ३७७७१   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), श्रीमती याशमनी यशिांत 
जाधि (भायखळा), श्री.लहू िानड े(श्रीरामपरू), श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), 
श्री.सरेुश (राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर) : सन्माननीय उप मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई, नवी मुींबई, रायगड, ठारे्, परेु् आखर् नागपरू या िहराींमध्ये १४ 
हून अधधक र्व्यावसायीक सींस्थाींनी कोर्त्याही सेवा ककीं वा वस्तूींचा परुवठा न 
करता ३८५ को्ी रुपयाींहून अधधक रक्कमेच्या बनाव् इनपु्  ्ॅक्स के्रडी् 
अथाणत कर परतार्व्याचा दावा करत कर चोरी करर्ाऱ् या र्व्यावसायीकाींना मुींबई 
प्रवभागाच्या नवी मुींबई सीिीएस्ी आयकु्तालयाने अ्क केल्याचे ददनाींक ०९ 
िानेवारी, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, पालघर जिल््यात कें द्रीय वस्त ूआखर् सेवाकर (सीिीएस्ी) 
आखर् पालघर आयकु्तालयाने एका तरुर् लेखपालाला १ हिार को्ी पेिा 
िास्त रकमचेी बनाव् देयके तयार केल्याबद्दल तसेच १८१ को्ी रुपयाींची 
िीएस्ी इनपु्  ्ॅक्स के्रडी्द्वारे फसवर्ूक केल्याप्रकरर्ी माहे िानेवारी, 
२०२२ रोिी वा त्या समुारास अ्क केल्याच ेननदिणनास आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३)  असल्यास, शभवींडी येथील र्व्यवसानयकाने तीस को्ी रुपयाींचे कागदोपत्री 
र्व् यवहार दाखवनू साडपेाच को्ी रुपयाींची वस् त ू व सेवा कराचा (िीएस्ी) 
अपहार केल् याप्रकरर्ी माहे िानेवारी, २०२२ रोिी वा त्यादरम्यान अ्क 
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केली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, उक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिी 
अींती काय आढळून आल,े त्याअनषुींगाने राज्यातील कर चोरी करर्ाऱ्या 
र्व्यावसानयकाींप्रवरुध्द कारवाई करुन ककती गनु्हे दाखल करण्यात आले व 
ककती रक्कम वसलू करण्यात आली, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्री. अजजत पिार : (१) नमदु प्रकरर्ामध्ये कें द्रीय वस्त ुव सेवाकर प्रवभाग 
याींनी कायणवाही केलेली असल्याचे नमदू आहे. यास्तव याबाबतची मादहती 
राज्यकर प्रवभागाकड ेउपलब्ध नाही. 
(२) सदरहू कारवाई कें द्रीय वस्त ु व सेवाकर प्रवभागाच्या अधधकाऱ्याींकडून 
करण्यात आलेली असल्याने याबाबतचा तपिील राज्यकर प्रवभागाकड ेउपलब्ध 
नाही. 
(३) सदरहू कारवाई कें द्रीय वस्त ु व सेवाकर प्रवभागाच्या अधधकाऱ्याींकडून 
करण्यात आलेली असल्याने याबाबतचा तपिील राज्यकर प्रवभागाकड ेउपलब्ध 
नाही. 
(४) उक्त कारवाई कें द्रीय वस्त ु व सेवाकर प्रवभागाच्या अधधकाऱ्याींकडून 
करण्यात आलेली असल्याने सदर र्व्यापाऱ्यावरील त्यापढुील कायणवाही सदु्धा 
त्याींचेकडूनच अपेक्षित आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

मुळा पाटबांधारे विभागातील राहुरी, नेिासा, शिेगाांि, पाथडी 
(जज.अहमदनगर) येथील थिीत पाणीपट्टी िसुलीच्या  

नोटीसा शतेिऱ् याांना हदल् याबाबत 
 (३८) *  ३९६६४   श्रीमती मोननिा राजळे (शिेगाांि - पाथडी) :   
सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मळुा पा्बींधारे प्रवभागातील राहुरी, नेवासा, िवेगाींव, पाथडी 
(जि.अहमदनगर) येथील समुारे ४६ वषाणपासनूची उिर्व्या कालर्व्या खालील  
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लाभाथी ितेकऱ् याींकड े पा्पार्ी वापराचे तसेच पार्ीपट््ी थकबाक  सक्तीने 
वसलुीच्या नो्ीसा ितेकऱ् याींना िलसींपदा प्रवभागाने  ददल्या आहेत हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू प्रकरर्ी िुनी थकबाक  ितेकऱ् याींनी न भरल्यास 
ितेकऱ् याींच्या सात-बारा उताऱ्यावर रकमेचा बोिा चढप्रवण्यात आला, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू प्रकरर्ाची चौकिी केली आहे काय, चौकिीमध्ये काय 
आढळून आले, तद्नषुींगाने ितेकऱ्याींकडून पार्ीपट््ी थकबाक  सक्तीने वसलुी 
करण्याबाबत िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्री. जयांत पाटील : (१) होय हे खरे आहे. 
नाशिक प्रदेि कायाणलयाींतगणत येर्ा-या मळुा मोठा प्रकल्पाच े लाभिते्रामध्ये 
महाराषट्र शस ींचन पदधतीच े ितेकऱ्यांकडून शस ींचन र्व्यवस्थापन कायदा सन 
२००५ नसुार पार्ी वापर सींस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत. सदर पार्ी 
वापर सींस्था स्थापन होण्यापवुीची शस ींचनाची ७.७२ को्ी इतक  थकबाक  
असनू शसींचन वसलुीचे उद्ददष् परु्ण करण्याच्या अनषुींगाने पार्ीपट््ी 
थकबाक च्या वसलुीच्या नो्ीसा थकबाक दाराींना बिावण्याची कायणवाही 
करण्यात आली आहे. 
(२) नाही. 
सदरहु थकबाक दार ितेकऱ् याींना पार्ीपट्टी थकबाक   वसलुीबाबत 
सद्यजस्थतीत  पदहली व दसुरी नो्ीस बिावण्याची कायणवाही करण्यात आली 
आहे. 
(३) प्रश्न उदभवत नाही. 
(४) प्रश्न उदभवत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील िैद्यिीय महाविद्यालय आखण रुग्णालयामध्ये अस्थायी 
म्हणून िायचरत असलेल्या सहाय्यि प्राध्यापिाांची  

सेिा ननयशमत िरण्याबाबत  
  

(३९) *  ३७८३७   श्री.सनुील राणे (बोरीिली), श्री.सनुनल प्रभ ू (हदांडोशी), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्रीमती माधुरी शमसाळ (पिचती), श्री.राजन 
साळिी (राजापरू), श्री.सधचन िल्याणशटे्टी (अक्िलिोट), श्री.सांभाजी पाटील-
ननलांगेिर (ननलांगा), श्री.किशोर जोरगेिार (चांद्रपरू), श्री.मांगेश िुडाळिर 
(िुलाच), श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), डॉ.बालाजी 
किणीिर (अांबरनाथ), श्री.विश्िनाथ भोईर (िल्याण पजश्चम), श्री.सांतोष बाांगर 
(िळमनरुी), श्री.सशमर मेघे (हहांगणा), श्री.मांगेश चव्हाण (चाळीसगाि), 
श्री.सांजय गायििाड (बलुढाणा), श्री.सांजय रायमलुिर (मेहिर), श्रीमती मांदा 
म्हा् े (बलेापरू), श्री.चांद्रिाांत (भाऊ) नन ांबाजी पाटील (मकु्ताईनगर), श्रीमती 
याशमनी यशिांत जाधि (भायखळा), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), 
श्री.अननल बाबर (खानापरू), श्री.योगेश सागर (चारिोप), अॅड.आशशष शलेार 
(िाांदे्र पजश्चम), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.किसन िथोरे 
(मरुबाड), श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण 
पिूच), श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा 
माजजिडा), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.सधुीर 
मनुगांटीिार (बल्लारपरू), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.राम िदम 
(घाटिोपर पजश्चम), श्री.रवि राणा (बडनेरा), श्री.अशभमन्य ु पिार (औसा), 
श्री.मोहन मत े (नागपरू दक्षक्षण), श्री.नरेंद्र भोंडिेर (भांडारा) :  सन्माननीय 
िदै्यिीय शशक्षण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोरोना काळात अत्यावश्यक उपचार सेवा उपलब्ध करुन देर्ाऱ्या 
मुींबईसह राज्यभरातील सवण १८ िासक य वदै्यक य महाप्रवद्यालय आखर् 
रुग्र्ालयातील अस्थायी सहाय्यक प्राध्यपक डॉक््राींना त्याींची सेवा ननयशमत 
करण्याचे केवळ आश्वासन ददले असनू त्यावर काहीच कायणवाही होत 
नसल्याने त्याींनी ददनाींक  ११ िानेवारी, २०२२ रोिी वा त् यासमुारास बेमदुत 
सामहुीक रिा आींदोलनाला सरुुवात केली असनू  त्यानींतर िे.िे. रुग्र्ालयात 
साखळी उपोषर् करण्याचा ननर्णय ददनाींक १५ िानेवारी, २०२२ रोिी वा 
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त्यासमुारास घेतला असल्याचे ननदिणनास आले असनू ददनाींक १७ िानेवारी, 
२०२२ वा त् यासमुारास रािीनामे देरे् सरुु केले असनू आतापयांत १३० हून 
अधधक वदै्यक य पदर्व्यतु्तकर शििकाींनी रािीनामे ददले आहेत, हे  खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, महाराषट्र आरोग्य प्रवज्ञान प्रवद्यापीठाच्या ननकषानसुार 
वदै्यक य पदर्व्यतु्तर  प्रवद्यार्थयाांची  ८० ्क्के हिेरी, त्याींची प्रवशिष् सींख्येने 
चचाणसत्र व कायणिाळा, प्रवप्रवध िोध प्रबींधाींचे सादरीकरर्, रुग्र्सेवेच्या इतरही 
सवण उपक्रमात सहभाग आवश्यक असतो तथाप्रप प्राध्यापकाींच्या आींदोलनामळेु 
या प्रवद्यार्थयाांचे उपक्रम बींद असल्याने त्याींचे नकुसान होत असल्याच े
ननदिणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू अस्थायी सहाय्यक प्राध्यपक डॉक््राींना गत वषी 
आींदोलन केल्यानींतर वदै्यक य शििर् मींत्रयाींनी येत्या आठ ददवसात 
प्राध्यापक डॉक््राींच्या सेवा ननयशमत करण्याबाबत व सातर्व्या वेतन 
आयोगाप्रमारे् वेतन आखर् इतर भते्त  पवुणलिी प्रभावाने शमळावेत या  
प्रलींत्रबत मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन ददल े होते, हे ही खरे आहे 
काय,  
(४) असल्यास, िासक य वदै्यक य महाप्रवद्यालयाींमध्ये कीं त्रा्ी ननयकु्त्या 
करण्याबाबतचा ननर्णय  ददनाींक २७ िानेवारी, २०२२ रोिीच्या मींत्रत्रमींडळाच्या 
बठैक त घेण्यात आला असल्याचे ननदिणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, िासक य  वदै्यक य महाप्रवद्यालय आखर् रुग्र्ालयातील 
अस्थायी सहाय्यक प्राध्यापक डॉक््राींना सेवेत ननयशमत कररे्  तसेच 
त्याींच्या प्रलींत्रबत मागण्या मान्य कररे्बाबत िासनाने  कोर्ती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्री. अशमत विलासराि देशमखु : (१) हे अींित: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सींघ्नेच्या मागण्याींसींदभाणत सींबींधधत सवण प्रवभागाींचे अशभप्राय घेवनू 
सिम प्राधधकाऱ्याच्या स्तरावर योग्य तो ननर्णय घेतला िाईल अिी मा.मींत्री 
(व.ैशि.) याींची भशूमका आहे. 
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(४) िासक य वदै्यक य महाप्रवद्यालयात प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापक 
पदावर कीं त्रा्ी पध्दतीने ननयकु्ती करण्याबाबतची कायणपध्दती पवुाणपार 
अजस्तत्वात असनू दद.२७/०१/२०२२ च्या मींत्रत्रमींडळाच्या बठैक त केवळ या 
कायणपध्दतीत सधुारर्ा करण्याचा व सध्याच्या मानधनाच्या दरात  वाढ 
करण्याचा ननर्णय घेण्यात आला. 
(५) व (६)  िासनाच्या प्रवचाराधीन आहे. 

----------------- 
  
सोलापूर जजल््यातील छ्पती शशिाजी सिोपचार रुग्णालयात 
ििच रोगग्रस्त रुग्णाांना उपचार शमळत नसल्याबाबत 

  

(४०) *  ३९६०१   श्री.बबनराि शश ांदे (माढा), श्री.सभुाष देशमखु (सोलापरू 
दक्षक्षण) :  सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) सोलापरू िहर व जिल्हयात दरमहा १०० त े१५० इतके ककण रोग रुग्र्ाींच े
प्रमार् असनू येथील छत्रपती सवोपचार रुग्र्ालयात (ता.जि.सोलापरू)    
सोई-सपु्रवधाींचा अभाव असनू ककण रोग रुग्र्ाींना ककमोथेरेपी व रेडडएिनची सोय 
उपलब्ध नसल्याने रुग्र्ाींची गरैसोय होत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये 
वा  त्यादरम्यान  ननदिणनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या आिारावर रुग्र्ालयात  मोफत उपचार व स्वतींत्र 
प्रवभागाचा प्रस्ताव िासनाकड ेप्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)असल्यास, उक्त प्रकरर्ी िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबनाची काररे् काय आहेत? 
  
श्री. अशमत विलासराि देशमखु : (१) अींित: खरे आहे. 
(२)हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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घाटिोपर (मुांबई) येथील धचरागनगर पररसरातील िेशमिल िां पनीत 
िायू गळतीमुळे मृ् यू झालेल्या िामगाराांच्या िुटुांबबयाांना 

ि जखमीांना आधथचि मदत देण्याबाबत 
  

(४१) *  ३७९७८   श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्रीमती याशमनी यशिांत 
जाधि (भायखळा) :   सन्माननीय िामगार मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
 (१) घा्कोपर (मुींबई) येथील धचरागनगर पररसरातील एन.एस.एस. रोडवरील 
एका केशमकल कीं पनीची इथेनॉल ्ाक  साफ करण्यासाठी ्ाक त उतरलेल्या 
तीन कामगाराींपकै  एका कामगाराचा इथेनॉल व शसन्यरुरक क्लोराई् या 
प्रवषारी वाय ुगळतीमळेु गदुमरुन मतृ्य ूझाला असनू दोन कामगाराींची प्रकृती 
अत्यवस्थ असल्याने त्याींना रािावाडी रुग्र्ालयात दाखल केल्याच े ददनाींक   
१० िानेवारी, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या 
अनषुींगाने मतृ्य ू झालेल्या कामगाराींच्या कु्ुींत्रबयाींना व िखमीींना आधथणक 
मदत देण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय आहेत ? 

  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) मे.एस.के.डायस््फ्स ॲण्ड ऑरगॅननक केशमकल्स 
प्रा.शल. ६, कुलाण इींडस्ट्रीयल इस््े्, एन.एस.एस. रोड, नारायर् नगर, 
घा्कोपर(प.), मुींबई या कारखान्यात दद.१०.०१.२०२२ रोिी ररॲक््रमध्ये 
स्वच्छतचेे काम चाल ू असताींना ररॲक््रमधील रसायनाींच्या शिल्लक 
वाफाींमळेु एका कामगाराचा गदुमरुन मतृ्य ू झाला. सदर कामगारास 
वाचप्रवण्यास गेलेल्या दोन कामगाराींना श्वसनाचा त्रास झाल्याने त्याींना 
रुग्र्ालयात दाखल करण्यात आल े होत.े वदै्यक य उपचारानींतर दोन्ही 
कामगाराींना घरी सोडण्यात आले आहे. 
(२) सदर प्रकरर्ाची चौकिी सींचालक, औद्योधगक सरुिा व आरोग्य 
सींचालनालय, मुींबई याींचेकडून केलेली आहे. 



58 

      चौकिी दरम्यान कारखान्यातील ररॲक््रमध्ये प्रवेि करण्याआधी 
ररॲक््रमध्ये आरोग्यास धोकादायक असलेली रसायने शिल्लक 
नसल्याबाबतची खातरिमा तज्ञ र्व्यक्तीींकडून लेखी स्वरुपात प्राप्त करुन 
घेण्यात आलेली नर्व्हती असे ननदिणनास आले. तसेच, ररॲक््रमध्ये प्रवेि 
करण्याकररता सेल्फ त्रब्रददींग ॲप्रे्स न वापरल्याच े व ररॲक््रमध्ये प्रवेि 
करर्ा-या कामगारास दोरी बाींधून त्याच ेएक ्ोक ररॲक््रच्या बाहेर उ्या 
असलेल्या र्व्यक्तीस ददले गेले नसल्याचे आढळून आले. 
      सदर दघुण् नेत मतृ झालेल्या कामगाराच्या वारसास नकुसान भरपाई 
म्हर्ून कारखाना  र्व्यवस्थापनाकडून रु.११,८३,०२४/- इतक्या रकमेचा धनादेि 
आयकु्त, नकुसान भरपाई, मुींबई याींच्या न्यायालयात िमा करण्यात आलेला 
आहे. तसेच मतृ कामगाराच्या पत्नीस रु.१२,५०,०००/- इतक  रक्कम सानगु्रह 
अनदुान म्हर्ून देण्यात आलेली आहे. 
    तसेच, दघुण् नेतील िखमी झालेल्या दोन कामगाराींचा वदै्यक य 
उपचाराचा खचण कारखाना र्व्यवस्थापनाने केला असनू वदै्यक य उपचारानींतर 
दोन्ही कामगार दद.११.०१.२०२२ रोिी कारखान्यातील कामावर रुिू झाले 
आहेत. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

गोंहदया जजल््यातील अांगणिाडी िें द्रामध्ये सोयी-सुविधाांचा  
अभाि असल्याबाबत 

  

(४२) *  ३८५१३   श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्रीमती माधुरी 
शमसाळ (पिचती), श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा), 
श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.जयिुमार रािल (शश ांदखेडा),         
श्री.सरेुश (राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर), श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली 
पिूच) :   सन्माननीय महहला ि बालवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) गोंददया जिल््यात १८०५ अींगर्वाडी कें द्र असनू त्यातील ३१५ 
अींगर्वाड्याींमध्ये िौचालये नाहीत, तर १२१७ अींगर्वाड्याींमध्ये पाण्याची 
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ी्ंचाई व इतर सपु्रवधाींकड े िासनाचे दलुणि होत असल्याचे ननदिणनास आल े
आहे,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रपण्याच्या पाण्यासाठी येथील अींगर्वाडी मध्ये काम 
करण्याऱ् या मदतनीस याींना बाहेरून पार्ी आर्ाव े लागत े तर  बालकाींना  
घरूनच पार्ी सोबत घेऊन यावे लागत असल्यामळेु याचा त्याींना नाहक त्रास 
सहन करावा लागत असल्याचे देखखल ननदिणनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास,  या सवण अींगर्वाड्याींमध्ये िौचालये व प्रपण्याच्या पाण्याची 
सोय उपलब्ध करून देण्याबाबत िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय आहेत? 
 
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) गोंददया जिल्हयात ग्रामीर् व आददवासी िेत्रात मदहला व बाल 
प्रवकास प्रवभागामाफण त सरुु करण्यात आलेली ननयशमत अींगर्वाडी कें द्र १५६८ 
व शमनी अींगर्वाडी कें द्र २३७ असे एकूर् १८०५ अींगर्वाडी कें द्राींपकै  
िलिीवन शमिन अींतगणत १३८९ अींगर्वाडयाींना ग्रामपींचायत द्वारे नळ 
िोडर्ी झाललेी आहे. उवणरीत ४१६ अींगर्वाडी कें द्राींना िलिीवन शमिन 
अींतगणत नळ िोडर्ीची कायणवाही सींबींधधत ग्रामपींचायत द्वारे करण्यात येत 
आहे. 
    तसेच १५३५ अींगर्वाडी कें द्राींना िौचालय सपु्रवधा आहे. उवणररत २७० 
अींगर्वाडी कें द्राींना १५ वा प्रवत्त आयोग व ग्रामपींचायत ननयोिनातनू ्प्या-
्प्याने अींगर्वाडी िौचालय बाींधकाम करण्याच े प्रस्ताप्रवत आहे.बालकाींना 
प्रपण्यासाठी पार्ी घरुन आर्ण्यासाठी अींगर्वाडी स्तरावरुन सचूना ददल्या 
िात नाहीत. तसेच सदर अींगर्वाडी कें द्रात प्रपण्याच्या पाण्याची सोय 
नळार्व्दारे उपलब्ध होईपयांत मदतनीसद्वारे प्रपण्याच्या पाण्याची सोय 
करण्यात येत आहे. सन २०२१-२२ या आधथणक वषाणकररता गोंददया 
जिल्हयातील २०२ अींगर्वाडी कें द्राींना प्रपण्याच्या पाण्याची सपु्रवधा कररता रु. 
२०,२०,०००/- व २६ अींगर्वाडी कें द्राींना रु. ३,१२,०००/- इतक  तरतदू िौचालय 
बाींधकामाकररता उपलब्ध करुन ददलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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अमरािती जजल्हयातील मेळघाट येथील सेमाडोह ि हररसाल येथील 
टेलीमेडडसीन सेिा पुन:श्च िायाचजन्ित िरण्याबाबत 

(४३) *  ३७६९२   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (शशडी), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.रवि राणा 
(बडनेरा), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.जयिुमार रािल 
(शश ांदखेडा) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जिल्हयातील मेळघा् येथील सेमाडोह व हररसाल येथ े
आधनुनक तींत्रज्ञानाचा वापर करून ननमाणर् केलेली तसेच मा.मखु्यमींत्री याींचा 
्रगीम प्रोिेक्् असलेली ्ेलीमेडडशसन सेवा ही ननधी अभावी काही मदहन्याींतच 
बींद पडली असल्याचे माहे िानेवारी,२०२२ च्या पदहल्या आठवडयात वा 
त्यादरम्यान ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ्ेलीमेडडसीनच्या माध्यमातनू गींभीर आिार ककीं वा तातडीच्या 
व गुींतागुींतीच्या िस्त्रकक्रयेच्या वेळी रुग्र्ाींवर कोर्त े व कसे औषधोपचार 
करावेत यासींदभाणत थे् मुींबई, परेु् व नागपरू येथील तज्ञ डॉक््राींिी सींपकण  
साधून रुग्र्ाींवर उपचार कररे् सोयीस्कर होत होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ्ेशलमेडडसीन सेवा बींद पडल्याने मेळघा् येथील डॉक््राींना 
िहरातील तज्ञ डॉक््राींचा सल्ला घेऊन गींभीर आिाराींवर उपचार करण्यास 
अडचर् ननमाणर् होत असल्याचे ननदिणनास आल ेअसनू  येथील आददवासीींना 
गींभीर आिारावर उपचारासाठी तालकुा व जिल्हा मखु्यालय येथे िावे लागत 
असल्याने रुग्र्ाींची गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच,मेळघा् येथे मोबाईल ्ाँवर नसल्याने इी्ं रने् सेवा बींद पडत 
असल्याने आँनलाईन िाळ, मोबाईल सेवा व इीं्रने् अभावी इतर सवण 
मलुभतू सपु्रवधा बींद असल्याचे ननदिणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(५) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यानसुार सदर 
सेवेची अमींलबिावर्ी करण्याकड े दलूणि करण्याऱ् या सींबधधत अधधकाऱ्याींवर 
कारवाई करण्यासह सदर सेवा पनुश्च कायाणजन्वत करण्याच्या दृष्ीन े कोर्ती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. राजेश टोप े: (१) हे अींित: खरे आहे. 
      अमरावती जिल््यातील सेमाडोह व हररसाल येथे CSR अींतगणत सरुु 
करण्यात आलेल्या ्ेशलमेडीसीन सेवेमध्ये ४०० रुग्र्ाींनी लाभ घेतला होता. 
दरम्यान ई-सींिीवनी कायणक्रमाींतगणत उपजिल्हा रुग्र्ालय, धारर्ी आखर् 
ग्रामीर् रुग्र्ालय, धचखलदरा येथ े ्ेशलमेडीसीन सेवा सरुु करण्यात आली 
आहे. तसेच मेळघा् मधील ११ प्राथशमक आरोग्य कें द्राींपैंक  ७ दठकार्ी    
ई-सींिीवनी सेवा उपलब्ध असनू उवणररत प्राथशमक आरोग्य कें द्राींमध्ये इीं्रने् 
सपु्रवधा प्राप्त होताच ्ेशलमेडीसीन सेवा उपलब्ध करुन देण्यात येर्ार आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
     गींभीर आिारी रुग्र्ावर उपचार आखर् गुींतागुींतीच्या िस्त्रकक्रया या सेवा 
उपलब्ध असर्ाऱ्या धारर्ी आखर् धचखलदरा येथील रुग्र्ालयाींमध्ये        
ई-सींिीवनी ्ेलीमेडीसीन सेवेद्वारे मुींबई, परेु्, नागपरू व औरींगाबाद येथील 
वदै्यक य महाप्रवद्यालयातील वररषठ तज्ञाींिी सींपकण  साधण्याची सपु्रवधा 
उपलब्ध आहे.   
(३) हे खरे नाही. 
(४) हे अींित: खरे आहे. 
     मेळघा् भागात मोबाईल व इीं्रने् सपु्रवधेकरीता ५० Micro BTS 
Tower अींतगणत ५० गावात इीं्रने् सपु्रवधा परुप्रवण्याबाबत ननयोिन 
करण्यात आले होत.े त्यापैंक  ३७ गावात Micro BTS Tower बसप्रवण्यात 
आले आहेत. उवणररत काम प्रगतीपथावर आहे.    
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  
चांद्रपूर येथील सहाय्यि िामगार आयुक्त िायाचलयात िामगाराांच्या 

नोंदणीमध्ये झालेला गैरव्यिहार 
  

(४४) *  ३८६९४   श्री.सभुाष धोटे (राजूरा) :   सन्माननीय िामगार मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपरू येथे सहाय्यक कामगार आयकु्त कायाणलयात हिारो बनाव् 
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कामगाराींची नोंदर्ी करुन ५ हिार रोख रक्कमचेा लाभ देताना मोठया 
प्रमार्ात गरैर्व्यवहार झाल्याची बाब माहे िानेवारी, २०२२ रोिी वा त्या 
समुारास ननदिणनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिी 
अींती काय आढळून आले, तद्अनषुींगाने सींबींधीत दोषीींवर कोर्ती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  
मुरुड (जज.रायगड) तालुक्यातील खार आांबोली धरणाच्या उजव्या तीर 

िालिा ि डाव्या तीर िालव्याांची िामे पूणच िरण्याबाबत 
  

(४५) *  ३९७१६   श्री.चेतन तपेु (हडपसर) :   सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मरुुड (जि.रायगड) तालकु्यातील खार आींबोली धरर्ाचे काम सन २००९ 
या कालावधीत परू्ण होऊन धरर्ाच्या कामासाठी िासनाने रुपये २९ को्ी 
इतका ननधी खचण केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लघ ु पा्बींधारे प्रकल्पाींतगणत प्रस्ताप्रवत असलेल्या सदर 
धरर्ाची पार्ी साठवर्ूक िमता ९४०० स.घनमी्र असनू त्यामळेु ६०० 
हेक््र िेत्र ओशलताखाली येर्ार असताींना धरर्ाच्या उिर्व्या तीर कालवा व 
डार्व्या तीर कालर्व्याींची कामे सन २०१५ या कालावधी पासनू बींद असल्याच े
ददनाींक ३ िानेवारी, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास ननदिणनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, धरर् पररसरातील १५ गावातील ितेकऱ्याींनी कालर्व्याींची अपरू्ण 
रादहलेली कामे सरुु करण्याबाबत तक्रारी व ननवेदने देऊनही कोर्तीही 
कायणवाही झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक् त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या 
अनषुींगाने सदरहू कालर्व्याींची कामे परू्ण करण्याबाबत िासनाने कोर्ती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) अींितः खरे आहे. 
(४) अींबोली लघ ुपा्बींधारे प्रकल्पास सधुारीत प्रिासक य मान्यता आवश्यक 
असनू  प्रकल्पाच्या द्प्रवतीय सधुारीत प्रिासक य मान्यता प्रस्तावाबाबत 
ननयोिन प्रवभाग तसेच प्रवत्त प्रवभागाने उपजस्थत केलेल्या मदु्याींची पतूणता 
करण्याची कायणवाही िते्रीय स्तरावर सरुु आहे. सदर द्प्रवतीय सपु्रमा 
अहवालात अींबोली धरर्ाच्या  उिर्व्या व डार्व्या तीर कालर्व्याच्या उवणररत 
कामाींचा समावेि असनू प्रकल्पास द्प्रवतीय सधुारीत प्रिासक य मान्यता 
प्राप्त झाल्यानींतर कालर्व्याचे उवणररत काम ननधी उपलब्धतनेसुार दोन वषाणत 
परू्ण करण्याचे ननयोिन आहे. 
(५) प्रश्न उदभवत नाही. 

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

 

राज् यात जीिन अमतृ रक्त पेढी (ब्लड  न िॉल) ही  
सुविधा बांद होत असल्याबाबत 

  

(४६) *  ३९७१०   श्रीमती मोननिा राजळे (शिेगाांि - पाथडी), श्री.शशरीष 
चौधरी (रािेर) :  सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) १)राज् यात िीवन अमतृ रक्त पेढी (ब्लड ऑन कॉल) ही २०१३ पासनू सरुु 
असलेली   सपु्रवधा माचण अखेर  बींद करण्याचा ननर्णय घेतला आल्याच े
ददनाींक २१ िानेवारी, २०२२ रोिी वा त्या समुारास ननदिणनास आले आहे हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, रक्ताची आवश्यकता असर्ाऱ्या रुग्र्ाींच्या नातवेाईकाींची 
यामळेु गरैसोय होर्ार आहे, हे ही खरे आहे काय, 

(३) असल्यास, ही योिना बींद केल्याने रुग्र्ाींची होर्ारी गौरसोय 
्ाळण्यासाठी सदर सपु्रवधा कायम ठेवरे् ककीं वा पयाणयी र्व्यवस्था करण्याबाबत 
िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येर्ार आहे, 

(४) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्री. राजेश टोप े: (१) होय, हे खरे आहे. 
िीवन अमतृ रक्त पेढी (ब्लड ऑन कॉल) योिनेस शमळत असलेला अल्प 
प्रनतसाद व आधथणकदृष्या र्व्यवहायण नसल्यामळेु ददनाींक १८ िानेवारी २०२२ 
च्या  िासन ननर्णयान्वये सदरची योिना ददनाींक ३१.०३.२०२२ पासनू बींद 
करण्याचा ननर्णय घेण्यात आलेला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) राज्यामध्ये ३५० रक्तकें दे्र व ३४७ रक्त साठवर्कू कें दे्र एवढे मोठे रक्त 
सींक्रमर् सेवेचे िाळे व यार्व्दारे परेुसा रक्तसाठा उपलब्ध असल्यामळेु रक्त 
शमळण्याबाबत रुग्र्ाींची गरैसोय होर्ार नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  
अजुचनी मोरगाि (जज.गोंहदया) तालुक्यातील धरण पररसरातील धान 

उ्पादि शतेिऱ् याांना शसांचनासाठा पाणी देण्याबाबत 
(४७) *  ३८५३२   श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्रीमती माधुरी 
शमसाळ (पिचती), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.जयिुमार रािल 
(शश ांदखेडा) :  सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) अिुणनी मोरगाव (जि.गोंददया) तालकु्यात रब्बी हींगामाच्या धान प्रपकासाठी 
इद्याडोह धरर्ाचे पार्ी देण्याची मागर्ी धरर् पररसरातील धान उत्पादक 
ितेकऱ् याींनी केली असनू ितेकऱ्याींनी धरर्ाच्या गे्समोर ददनाींक ३१ डडसेंबर, 
२०२१ रोिीपासनू साखळी उपोषर्ास सरुुवात केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, यावषी रब्बी हींगामाला अिुणनी मोरगाव तालकुा सोडून 
गडधचरोली जिल््यातील आरमोरीपयांत पार्ी देण्याचे पार्ीवा्प सींस्थाींनी 
ठरप्रवल्यामळेु धरर् पररसरातील ितेकरी शस ींचनापासनू वींधचत राहर्ार आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या 
अनषुींगाने अिुणनी मोरगाव तालकु्यातील धरर् पररसरातील धान उत्पादक 
ितेकऱ् याींना शस ींचनासाठी पार्ी देण्याबाबत िासनाने कोर्ती कायणवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्री. जयांत पाटील : (१) होय.  
(२) नाही. 
(३) अधीिक अशभयींता, भींडारा शस ींचन मींडळ भींडारा, व प्रकल्पाचे कायणकारी 
अशभयींता, याींनी उपोषर् दठकार्ी भे् देवनू उपोषर्कत्याणना उपोषर् मागे 
घेण्याबाबत त्याींना परावतृ्त करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले.                     
      तथाप्रप धरर् पररसरातील उपोषर् कत े ितेकऱ्याींच्या मागर्ीची 
नतव्रता लिात घेता ननयोजित िते्रातील थक त पार्ीवापर सींस्थाींचे िेत्र 
वगळून इतर िेत्राला पार्ीपरुवठा कररे् िक्य असल्याने  ४०० हेक््र शस ींचन 
िेत्राला पार्ी परुवठा करण्याचे आश्वासन ददलेने उपोषर्कत े याींनी उपोषर् 
मागे घेतले. दद.१६.०१.२०२२ पासनू मखु्य कालर्व्यातनू शस ींचनाकररता पार्ी 
सोडण्यात आलेले असनू सद्य:जस्थतीत शसींचन सरुळीत सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
जळगाांि जजल्हयातील धगरणा धरणाांच्या पाटचाऱ्याची 

दरुुस्तीस निधी उपलब्ध करणेबाब् 
(४८) *  ३९७२४   श्री.चेतन तपेु (हडपसर), श्री.मांगेश चव्हाण (चाळीसगाि), 
श्री.धचमणराि पाटील (एरांडोल)  : सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िळगाींव जिल्हयातील धगरर्ा धरर्ाची साठवर् िमता १८ ्ीएमसी 
असनू त्याद्वारे चाळीसगाव, भडगाींव, पाचोरा, एरींडोल व धरर्गाींव  या 
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तालकु्यातील २१ हिार हेक््र िते्रातील रब्बी हींगामाच्या ितेीला लाभ 
शमळतो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरर्ी चाळीसगाींव, भडगाींव आदद भागातील पा्चाऱ्याींच े
लोखींडी पा्या, र्व्हॉल्र्व्ह खराब  झाल्यामळेु तसेच तथेे झाडझेुडपी वाढल्याने 
त्याींच्या दरुुस्तीकड े दलुणि झाल्याने पार्ी वाया िात असल्याने ितेकऱ्याींना 
त्याचा लाभ शमळत नसल्याचे ददनाींक ३० डडसेंबर, २०२१ रोिी वा 
त्यासमुारास ननदिणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी धरर्ाच्या पा्चाऱ्याींची दरुुस्ती करण्याबाबत 
तथेील ितेकऱ्याींनी व स्थाननक लोकप्रनतननधीनी िासनाकड े वारींवार तक्रारी 
करुनही पा्चाऱ्या दरुुस्तीसाठी ननधीची तरतदू केली िात नसल्याचेही 
ननदिणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदहू प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिी अींती 
पा्चाऱ्याच्या दरुुस्तीसाठी ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत िासनाने कोर्ती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) खरे नाही. 
 आवश्यकतनेसुार ननधी उपलब्ध करुन ददला िातो. 
(४) पा्चाऱ् याींच्या देखभाल दरुुस्तीच्या कामाींसाठी सन २०२१-२२ मध्ये 
रु.४५९.४३ लिची प्रापर् सचूी मींिूर करण्यात आली आहे.  त्याप्रमारे् ननधी 
उपलब्ध करुन दरुुस्तीची कामे करण्यात येत आहेत. तसेच पाखरर् 
कायणक्रमाींतगणत रु.१५० लिची कामे प्रगतीत आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
   
विधान भिन :   राजेन्द्र भागित 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 
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