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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बधुिार, हदनाांि २३ माचच, २०२२ / चतै्र २, १९४४ ( शिे ) 
  

(१) उप मखु् यमांत्री 

 

याांचे प्रभारी 
विभाग 

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

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ३४ 
------------------------------------- 

  
उस्मानाबाद जजल्हयात अिैधररत्या गभचशलांग ननदान िरण्यात येत 

असल्याबाबत 
  

(१) *  ४३७६४   डॉ.तानाजी सािांत (पराांडा) : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य 
ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उस्मानाबाद जिल्हयात मलुाींच्या सींख्येच्या प्रमाणाींत मलुीींच्या सींख्येचे 
प्रमाण अचानक कमी झाल्याचे ननदर्शनास आले आहे,हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येथील सीमावती असलेल्या काही तालकू्यात एका फिरती 
व्हॅनमध्ये गरोदर महहलाींचे अवधैररत्या गर्शलल ींग ननदान केल ेिात असनू मलुगी 
असल्यास र्िेारच्या जिल्हयात िाऊन त्या गरोदर महहलेचा गर्शपात करण्यात 
येत असल्याची बाब गर्शलल ींग ननदान प्रनतबींद कायद्या अींतगशत काम करणाऱ्या 



2 

राज्य पयशवेक्षिका डॉ. आर्ा लमरग े याींनी माहे िेब्रवुारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यासमुारास ननदर्शनास आणून हदलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या घ्नाींची माहहती वेळेत लमळालेली असनू देखखल मागील दोन 
वर्ाशपासनू प्रर्ासन कोववडच्या उपचारात व्यस्त असल्याने दोर्ीवर कारवाई होऊ 
र्कली नाही असे जिल्हा प्रर्ासनाकडून साींगण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, या गींर्ीर स्वरुपाच्या घ्नेबाबत जिल्हा प्रर्ासनाने 
ननषकाळिीपणा केला असल्याचे ननदर्शनास आल ेअसल्याने सदर प्रकरणाची 
र्ासनाने चौकर्ी करुन दोर्ी असणाऱ् या सींबींधधतावर कारवाई करणेसह अर्ा 
घ्नाींना प्रनतबींध घालण्यासाठी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास ववलींबनाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. राजेश टोप े: (१) नाही, हे खरे नाही. 
     नागरी नोंदणी प्रणालीच् या अहवालानसुार उस्मानाबाद जिल्हयाच े
िन् माच् या वेळीचे लल ींग गणुोत् तर प्रमाण हे सन २०१६ मध् ये १  हिार मलुाींच् या 
िन् मामागे ८७४ मलुी इतके होत.े त् यात ३९ अींकाींनी वाढ होऊन सन २०१९ मध् ये 
१ हिार मलुाींच् या िन् मामाग े९१३  मलुी इतके झालले ेआहे 
(२) गर्शधारणापवूश व प्रसतूीपवूश ननदान तींञे (लल ींग ननवडीस प्रनतबींध) कायदा 
१९९४ सधुाररत २००३ अींतगशत पनुगशठीत करण् यात आलले् या राज्य पयशवेि कीय 
मींडळाच् या सदस् या श्रीमती डॉ. आर्ाताई लमरग ेव श्रीमती वरै्ाली मो्े याींनी 
हदनाींक १५/०२/२०२२ रोिी पीसीपीएनडी्ी कायदा अींमलबिावणीबाबत जिल् हा 
उस् मानाबाद येथे र्े् हदली होती. सदर र्े्ीदरम् यान श्रीमती डॉ. आर्ाताई लमरग े
याींनी उस् मानाबाद जिल् हयाच्या सीमावती तालकु् यामध् ये फिरत् या व् हॅनमधून 
अप्रलर्क्षित व् यक् तीकडून अवधैररत् या गर्शलल ींग ननदान करण् याच् या घ्ना आढळून 
येत आहेत अस ेत् याींनी ऐकीव माहहतीच् या आधारे पञकार पररर्देमध् ये साींधगतले 
आहे. तथावप याबाबत पषु ्ी केलेली नाही.   
(३) व (४) हे खरे नाही. 
     सदर बाबीची सत् यता पडताळून पाहण् यासाठी पोलीस अधधक् ाक, 
उस् मानाबाद याींना पोलीस यींञणेमािश त सदर बाबीचा तात् काळ र्ोध घेण् याबाबत 
कळववले आहे. वदै्यकीय अधधिक, र्मू, पराींडा व कळींब याींनी सींबींधीत 
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पोलीस ननररिकाींना पत्रान्वये सदर बाबीचा र्ोध घेण् यास कळववले आहे. सींबींधीत 
पोलीस ननररिकाींकडून प्राप् त अहवालानसुार सीमावती र्ागात 
अवधैररत् या गर्शलल ींगननदान करणारी कोणतीही फिरती व् हॅन आढळून आलेले 
नाही. प्रकरणाचे गाींलर्यश ववचारात घेवनू जिल् हाधधकारी याींच् या अध् यितखेाली 
पीसीपीएनडी्ी जिल् हा कायशबल ग्ाची बठैकही आयोजित करण् यात  येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्र्वत नाही. 

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

मौ.पौड (ता.मुळशी, जज.पुणे) येथील ग्रामीण रुग्णालयाच े 
दजोन्नती िरणेबाबत 

  

(२) *  ४१२०४   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.नानाभाऊ पटोल े (सािोली), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.हहरामण खोसिर (इगतपरूी), श्रीमती सलुभा 
खोडिे (अमरािती) :  सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौ.पौड (ता.मळुर्ी, जि.पणेु) येथील ग्रामीण रुग्णालयाचे ३० खा्ाींवरुन ५० 
खा्ाींच्या रुग्णालयात दिोन्नती करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीीं 
हदनाींक २५ िानेवारी, २०२१ रोिी पासनू वारींवार करीत आहेत, हे खरे आहे 
काय,  
(२) असल्यास, येथील वाढत ेनागरीकीकरण लिात घेता याहठकाणी ससुज्ि 
रुग्णालयाची आवश्यकता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यावर र्ासनाने ननणशय घेवनू व ननधीची तरतदू करुन येथील ३० 
खा्ाींवरुन ५० खा्ाींच्या रुग्णालयात दिोन्नती करण्याबाबत कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. राजेश टोप े: (१), (२) व (३) मौिे.पौड (ता.मळुर्ी,जि.पणेु) येथे ३० खा्ाींच े
ग्रामीण रुग्णालय कायाशजन्वत असनू त्याद्वारे आरोग्य सेवा हदली िात.े   
     सदरील ग्रामीण रुग्णालयाच्या शे्रणीवधशनाची आवश्यकता ननकर्ाप्रमाणे  
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तपासनू उधचत कायशवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्र्वत नाही. 

----------------- 
  
गांगाखेड, पालम ि पुणाच (जज. परभणी) तालुक्यातील रस्ते ि पुलाांची 

अनतिषृ्ट्टीमुळे झालेली दरुिस्था 
  

(३) *  ३९४४६   श्री.रत्नािर गटु्टे (गांगाखेड) :  सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गींगाखेड, पालम व पणुाश (जि. परर्णी) तालकु्यातील बहुताींर् रस्त ेव पलु 
अनतवषृ्ी/परुहाणीमळेु वाहून गेल्याने दळणवळणाचा प्रश्न गींर्ीर झाला 
असल्याचे माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये  वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आल ेआहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनतवषृ्ीमळेु नकुसान झालेल्या रस्त े व पलु दरुुस्तीकरीता 
र्ासनाने तात्काळ ननधी मींिूर करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी  याींनी 
मा.मखु्यमींत्री, मा.उपमखु्यमींत्री, मा.ग्रामववकास मींत्री, तसेच सधचव, रस्त े
याींना हदनाींक १५ सप् े्ंबर, २०२१ रोिी  वा त्या समुारास ननवेदन देऊन मागणी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त मागणीनसुार नकुसानग्रस्त झालेले रस्त े व पलु 
दरुुस्तीकरीता र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे 
(४) असल्यास, येथील दळणवळणाचा समस्या दरू करण्यासह रस्त े व पलु 
दरुुस्तीकरीता ननधी उपलब्ध करुन देणेबाबत र्ासनाने कोणती उपाययोिना 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. हसन मशु्रीफ : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) रस्त ेव पलु दरुुस्ती परररिण कायशक्रम योिने अींतगशत सन २०१९-२० 
आखण २०२०-२१ या अधथशक वर्ाशमध्ये जिल्हा पररर्द परर्णी करीता अनकु्रमे 
रु.११०७.०८ व रु.१६८३.५५ लि एवढया ननधीची काम ेमींिूर करण्यात आली 
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आहेत. तसेच परर्णी जिल््यातील पणुाश, पालम व गींगाखेड या तालकु्यातील 
रस्त्याींसाठी जिल्हा पररर्देकड ेग्रामीण रस्त ेसधुारणा (SRF ३०५४-१५३९-३१) 
अींतगशत रु. ६०४ लि ननधी मींिूर असनू काम ेप्रगतीपथावर आहेत. 
(५) प्रश्न उद्र्वत नाही.                                         

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

नागपूर येथील शासिीय मेडडिल रुग्णालयाच्या पररसरात िॅन्सर 
रुग्णालयासाठी प्राप्त झालेला ननधी राखनू ठेिण्याबाबत 

  

(४) *  ४३५९७   श्री.सशमर मेघे (हहांगणा), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण 
पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार 
(बल्लारपरू), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.रवि राणा (बडनेरा), 
श्री.अशभमन्य ु पिार (औसा) :   सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू येथील र्ासकीय मेडडकल रुग्णालयाच्या पररसरात कॅन्सर रुग्णालय 
उर्ारण्यासाठी मींिुरी तत्कालीन र्ासनाने हदली असनू त्याकररता यींत्र 
खरेदीसाठी २३.२० को्ी रुपये मींिूर केल ेहोत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रुग्णालयाच्या बाींधकामासाठी रुपये १०० को्ी इतका ननधी 
अपेक्षित असनू र्ासनाने अथशसींकल्पात तरतदूच केली नसल्याने हा ननधी प्राप्त 
होऊ र्कला नसल्याचे ननदर्शनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या कॅन्सर रुग्णालयात यींत्रसामगु्री खरेदीकररता  सामाजिक 
न्याय ववर्ागाने २० को्ी रुपये व आहदवासी ववर्ागाकडून ३ को्ी असे २३ 
को्ी रूपये वदै्यकीय ववर्ागाला हदल ेहोत ेतथावप रुग्णालयाचे बाींधकाम झाल े
नसल्याने यींत्रसामग्रीसाठी लमळालेला २३ को्ीींचा ननधी हािफकन महामींडळाने 
परत पाठवण्याचे प्रस्ताववत केल ेआहे,हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कॅन्सर ववर्ागासाठी आलेल्या २३ को्ी रुपयातनू यींत्र खरेदी न 
करता हा ननधी राषरसींत तकुडोिी महाराि प्रादेलर्क ककश रोग रुग्णालयाला 
देण्याचे ननदेर् ववर्ागीय आयकु्त याींनी हदले असल्याचे ननदर्शनास आल ेआहे 
तथावप कॅन्सर हॉजस्प्ल इमारतीच्या बाींधकामाची ननववदा प्रफक्रया पणूश होऊन 
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माचशपासनू प्रत्यि बाींधकामाला सरुुवात होण्याची र्क्यता असतानाही हा ननधी 
इतर हठकाणी वळववण्याची  कारणे काय आहेत, 
(५) असल्यास, या  रुग्णालयाच्या इमारतीच्या बाींधकामास ननधीची 
आवश्यकता असल्याने सदर ननधी परत न पाठवता फकीं वा इतर हठकाणी न 
वळववता जिल्हाधधकारी फकीं वा हािफकन महामींडळाकड े राखून ठेवण्यात यावा 
अर्ी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींकडून र्ासनास प्राप्त झाली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उपरोक्त मागणीच्या अनरु्ींगाने र्ासनाने कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशमत विलासराि देशमखु : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे अींर्त: खरे आहे. 
(३) हे अींर्त: खरे आहे. 
(४) व (५) हे खरे नाही. 
(६) प्रश्न उदर्वत नाही. 

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

गेिराई (जज.बीड) तालुक्यातील पाझर तलािाांच्या दरुुस्तीबाबत 
  

(५) *  ३८७६५   श्री.लक्ष्मण पिार (गेिराई) :  सन्माननीय मदृ ि 
जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  गेवराई तालकु्यातील (जि.बीड) येथील ऑगस््-सप् े्ंबर २०२१ मध्ये 
झालेल्या अनतवषृ्ीमळेु िवळपास ७ पाझर तलाव िु्ले व ८ पाझर तलावाींना 
धोका सदृषय जस्थती ननमाशण झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आगामी पावसाळयापवूी सदर पाझर तलावाींची दरुुस्ती होणे 
आवश्यक असताना अद्यापी याबाबत प्रर्ासनाकडून कोणतीच कायशवाही होत 
नसल्याचे ननदर्शनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,  उक्त प्रकरणी र्ासनाने पहाणी केली आहे काय, पहाणीच्या 
अनरु्ींगाने काय आढळून आल,े सदर पाझर तलावाींची दरुुस्ती तात्काळ 
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. शांिरराि गडाख : (१) होय.हे अींर्त: खरे आहे. 
     ऑगस््-सप् े्ंबर २०२१ मध्ये झालेल्या अनतवषृ्ीने बीड जिल््यातील 
गेवराई तालकु्यातील मदृ व िलसींधारण ववर्ागाींतगशत असलेले २ व जिल्हा 
पररर्द बीड ववर्ागाचे ५ पाझर तलाव िु्ले आहेत. तसेच जिल्हा पररर्द बीड 
ववर्ागाचे १६ पाझर तलाव धोक्यात आल ेआहेत व इतर यींत्रणेचे २ पाझर तलाव 
िनतग्रस्त झाललेे आहेत. 
(२) व (३) हे खरे नाही. अनतवषृ्ीने िु्लेल्या व िनतग्रस्त झालले्या तसेच 
धोका सदृश्य जस्थतीत असलेल्या  योिनाींची दरुुस्ती मखु्यमींत्री िलसींवधशन 
योिनेतींगशत प्रस्ताववत करण्यात आली असनू एकुण २५ पकैी २३ दरुुस्ती 
कामाींना प्रर्ासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली असनू ननववदा प्रफक्रया 
प्रगतीपथावर आहे. पावसाळ्यापवुी दरुुस्तीची काम े पणूश करण्याचे ननयोिन 
आहे.  
(४) प्रश्न उद्र्वत नाही. 

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

चांद्रपूर जजल्हयात मुलीांचा जन्मदर िाढविण्याबाबत  
िराियाच्या उपाययोजना 

  

(६) *  ४३८५१   श्रीमती प्रनतभा धानोरिर (िरोरा) : सन्माननीय महहला ि 
बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपरू जिल्हयात मागील पाच महहन्यात एक हिार मलुामागे केवळ ८१२ 
मलुी असल्याने मलुीींचा िन्मदर अनतर्य कमी असल्याचे माहे नोव्हेंबर-२०२१ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आल,े हे खरे आहे काय , 
(२) असल्यास, मलुीींचा िन्मदर वाढववण्याबाबत ववर्रे् मोहहम राबवण्याबाबत 
र्ासनाने कोणत्या  उपाययोिना केल्या वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१) हे खरे नाही. 
     राषरीय कु्ूींब आरोग्य सवेिण-५ (NFHS-५) याींच्या सवेिणानसूार सन 
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२०१९-२० मध्ये चींद्रपरू जिल्हयामध्ये स्त्री-परुुर् प्रमाण प्रनत १००० परुुर्ाींमागे 
९७४ जस्त्रया अस ेआहे. तसेच मागील पाच वर्ाशत (NFHS-५) सवेिणाप्रमाणे 
प्रनत १००० मलुाींमागे १०२५ मलुी िन्माला आल्या आहेत. त्यानसुार मलुाींपेिा 
मलुीींचा िन्मदर िास्त असल्याचे हदसनू येत.े 
(२) व (३) चींद्रपरू जिल्हयात मलुीींचा िन्मदर वाढववण्यासाठी अींगणवाडी 
स्तरावर गर्शवती माताींची नोंदणी करणे, मलुीींच्या िन्माचे स्वागत करणे, मलुीींचे 
वाढहदवस सािरा करणे, लल ींग ननवडीस प्रनतबींध इ.उपक्रम घेतले िातात. तसेच 
“मलुगी वाचवा, मलुगी लर्कवा” िनिागतृी कायशक्रम, आरोग्य लर्बीर आयोजित 
करणे व पोर्ण अलर्यान अींतगशत कायशक्रम घेतले िातात. तसेच “माझी कन्या 
र्ाग्यश्री” तसेच “बे्ी बचाओ बे्ी पढाओ” या योिना राबववण्यात येतात. 

----------------- 
  
शासिीय सेिेतील भरती प्रकिया शासनाच्या माध्यामातून राबविण्याबाबत 
  

(७) *  ४३४८०   श्री.नानाभाऊ पटोल े(सािोली) :   सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील आरोग्य सेवा पररिा व म्हाडा प्राधधकरणातील ताींत्रत्रक व 
अताींत्रत्रक सींवगाशतील सरळसेवा र्रती पररिा पेपर िु्ीमळेु रद्द करण्यात 
आल्याचे माहे नोव्हेंबर व डडसेंबर-२०२१ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ासनाच्या ववववध ववर्ागातील र्रती प्रफक्रयेच्या पररिा खािगी 
सींस्थेमािश त राबववण्यात येत असल्यामळेु पेपरिु्ीचे प्रमाण वाढत असल्याने 
उमेदवाराींचे मोठे नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्ासकीय सेवेतील र्रतीप्रफक्रया र्ासनाच्या माध्यमातनू 
राबववण्यासाठी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजेश टोप े: (१) अींर्त: खरे आहे. आरोग्य ववर्ागाची हद. २४ ऑक््ोंबर व 
हद. ३१ ऑक््ोंबर २०२१ रोिी परीिा झाली परीिे नींतर पेपर िु्ी झाल्याची 
तक्रार प्राप्त झाल्याने सदर प्रकरणी गनु्हे दाखल करण्यात आललेे आहेत. व 
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पोलीस तपास सरूु आहे. पोललस तपास प्रगती अहवालानसुार पेपर िु्ी झाल्याने 
सदर पररिा प्रफक्रया रद्द करण्याचा प्रस्ताव ववचाराधीन आहे. तसेच गहृननमाशण 
ववर्ागाकडून प्राप्त अहवालानसुार हदनाींक १२/१२/२०२१ रोिी म्हाडा 
प्राधधकरणातील ररक्त सींवगाांची पहहल्या ्प्यातील ऑिलाईन परीिा होणार 
होती तथावप, पररिा घेण्यासाठी ननजश्चत केलेल्या कीं पनीकडून सरळसेवा र्रती 
पररिेबाबत गोपननयतचेा र्ींग केल्याने कीं पनीच्या सींचालकाींववरुध्द गनु्हा दाखल 
झाला आहे व या परीिा पढेु हद. ३१/०१/२०२२ त े हद. ०९.०२.२०२२ या 
कालावधीत ह्.सी.एस. लल. कीं पनीमािश त ऑनलाईन स्वरुपात परीिा घेण्यात 
आल्या. 
(२) व (३) हे खरे आहे. 
     मा.मींत्रीमींडळाने हद.१५.१२.२०२१ रोिीच्या बठैकीत ओएमआर व्हेंडर 
कीं पन्याचे पॅनल स्थधगत करण्याचा ननणशय घेतला असनू सामान्य प्रर्ासन 
ववर्ागाने याबाबत हद.१८.०१.२०२२रोिी र्ासन ननणशय ननगशलमत केला आहे. या 
र्ासन ननणशयानसुार ्ीसीएस, आायबीपीएस आखण एमकेसीएल याींचेमािश त 
पदर्रतीसाठी यापढेु होणाऱ्या पररिा घेण्याचा ननणशय घेतला आहे. 
(४) प्रश्न उद्र्वत नाही. 

----------------- 
  
घडोळी (ता.जजांतूर,जज.परभणी) येथील येलदरी धरणा खालील िोल्हापूरी 

बांधाऱ्याच ेदरिाज ेननिृष्ट्ट दजाचच ेझाल्याबाबत  
  

(८) *  ४३४४३   श्रीमती मेघना सािोरे बोडीिर (जजांतरू) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  घडोळी (ता.जिींतरू,जि.परर्णी) येथील येलदरी धरणा खालील  कोल्हापरूी 
बींधाऱ्याचा दरवािा वाहून गेल्याचे माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पणूश प्रकल्पाच्या येलदरी धरणा खालील घडोळी बींधाऱ्याच े
बाींधकाम अधशव् असल्याने लघ ुलस ींचन ववर्ागाकडून हस्ताींतरण करून घेण्यास 
नकार हदल्याचे ननदर्शनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त बींधाऱ्याचे काम ननकृष् दिाशचे असल्याने पाण्याचा 
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दाबामळेु एक दरवािा वाहून बींधाऱ्यात साठवलेले समुारे दोन दलघमी पाणी पणूाश 
नदीत वाहून गेल्याचे ननदर्शनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, १०० हेक््र पेिा िास्त िते्रावर पेरणी केलेल्या र्तेकऱ्याींच्या 
वपकाींना पाणी मबुलक प्रमाणात उपलब्ध होणार नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ी अींती 
काय आढळून आल,े त्या अनरु्ींगाने उक्त हठकाणचा कोल्हापरूी बींधाऱ्याच े
बाींधकाम पणूश करणेबाबत र्ासनाकडून कोणती कायशवाही वा उपायोिना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. जयांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे.    
(२) होय, हे अींर्तः खरे आहे. 
     घडोळी बींधाऱ् याचे मळु बाींधकाम र्ौनतकदृष्या पणुश करून सदर बींधा-यात 
लोखींडी ननडल्स पद्धतीच ेदरवािे ्ाकुन सन २०१६ पासनू पाणीसाठा करण्यात 
येत आहे. तथावप बींधाऱ् याच्या पोहोच रस्त्याचे काम अपणुश असल्याने सदर 
बींधारा अद्याप सींबींधधत लसींचन व्यवस्थापन ववर्ागाने हस्ताींतरीत करून 
घेतलेला नाही. चाल ूवर्ाशत पोच ररत्याच ेउवशररत काम पणुश करुन हस्ताींतरण 
करण्याचे ननयोजित आहे.  
(३) होय, हे अर्ींत: खरे आहे.  
     सदर बींधाऱ् याचे मळु बाींधकाम र्ौनतकदृष्या पणुश करून सन २०१६ पासनू 
लोखींडी ननडल्स पद्धतीच ेदरवािे बसवनू सदर बींधा-यात पाणीसाठा केला िात 
आहे. दरवर्ी बींधाऱ्याची लोखींडी ननडल्स काढण्यात येतात व पावसाळयानींतर 
्ाकण्यात येतात.या सततच्या वापरामळेु व आदळ आप् झाल्याने बींधाऱ् याच्या 
लोखींडी ननडल्सची झीि झाल्यामळेु तसेच येलदरी धरणाच्या पायथा 
वविननमीती गहृामधुन पाण्याचा ववसगश पणुाश नदीमध्ये सोडल्यामळेु घडोळी 
बींधारा पणुश िमतनेे र्रुन बींधा-याच्या वरुन फकमान २ िु् उींचीन ेपाण्याचा 
ववसगश असल्याने  पाण्याच्या अनतररक्त दाबामळेु बींधा-याच्या तळर्ागातील 
कमकुवत झालेली ननडल्स िनतग्रस्त होवनु िानेवारी २०२२ मध्ये साधारणत: 
१.०० दलघमी पाणी वाहून गेले आहे. 
(४) हे खरे नाही.  
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िानेवारी २०२२ नींतर अत्यावश्यक दरुुस्त्या तातडीने करुन तसेच सद्यजस्थतीत 
येलदरी धरणाच्या पायथा वविननमीती गहृामधून पणुाश नदीपात्रात पाणी सोडल े
िात असल्याने र्तेक-याींच्या वपकाींसाठी पाणी उपलब्ध होत आहे. 
(५) चौकर्ी करण्याचा प्रश्नच उद्र्वत नाही. ितीग्रस्त ननडल्सचे मिबतुीकरण 
व आवश्यकतनेसुार नवीन ननडल्स ् ाकणेची कायशवाही प्रगतीपथावर असनू माचश 
२०२२ अखेर पयांत सींपणूश पाणीसाठा पनुस्थाशवपत करण्याचे ननयोिन आहे. 
(६) प्रश्न उद्र्वत नाही. 

----------------- 
  
सािड े(जज. पालघर) येथील ग्रामस्थाांची िैतरणा नदीिर पूल नसल्याने  

होत असलेली गैरसोय 
  

(९) *  ४१६२२   श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि (भायखळा) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सावड े (जि. पालघर) येथील ग्रामस्थाींना वतैरणा नदी पात्रावर पलु 
नसल्यामळेु लाकडाच्या ओींडक्यावरून नदी पार करावी लागत असल्याचे हदनाींक 
३० िानेवारी, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास ननदर्शनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी सावड ेग्रामपींचायतीने वतैरणा नदीवर तातडीने पलु 
उर्ारावा असा ठराव तहलसलदाराींना देऊनही कायशवाही झाली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, श्री प्रकार् पादीर ग्रामस्थ याींनी वतशमान पत्रास हदलेल्या माहहती 
नसुार नदी पात्रात पडून १५ ग्रामस्थाींचा मतृ्य ूझाला व अनेक गाई, म्हर्ी, वासरे, 
बलै याींचा ही ओींडक्यावरून िाताना पडून मतृ्य ूझाललेा आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यानसुार 
सींबींधधत तहलसलदार याींचेवर कारवाई करणेसह सदर नदीवर तातडीने पलु 
बाींधण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हसन मशु्रीफ : (१) हे, खरे आहे. 
(२) व (३) िानेवारी, २०२२ मध्ये यासींदर्ाशत बातमी प्रलसद्ध झाली होती, हे खरे 
आहे. 
(४) िव्हार तालकु्यातील सावड ेदापोरा हा रस्ता योिनाबा्य रस्ता असनू सदर 
रस्त्याची लाींबी १.०० फक.मी. आहे. सदरचा रस्ता महाराषर ग्रामीण रोिगार हमी 
योिना मािश त तयार करण्यात आला आहे. 
     वतशमान पत्रातील बातमीची दखल घेऊन जिल्हाधधकारी, पालघर 
याींच्याकडून सदर रस्त्यातील वतैरणा नदीपात्रावर तात्परुत्या स्वरुपात नदी 
ओलाींडून दापोरा येथे िाण्यासाठी रु.१४,९९,९९९ लि फकींमतीच्या पादचारी पलुाच े
काम मींिूर करण्याींत आल ेआहे. सदर कामाची ई ननववदा प्रफक्रया पणुश झाली 
असनू कायाशरींर् आदेर् देण्यात आल ेआहे.. 
(५) प्रश्न उद्र्वत नाही.                             

----------------- 
  
नायगाि, उमरी ि धमाचबाद (जज.नाांदेड) या तालूक्यातील प्रस्तावित 

प्राथशमि आरोग्य िें द्र आणण उपिें द्राांना मांजूरी शमळणेबाबत 
  

(१०) *  ४३९४७   श्री.राजेश पिार (नायगाांि) : सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नायगाव (जि.नाींदेड) येथे लोकसींख्येच्या मानाने र्ासकीय वदै्यकीय सेवा 
अपणूश असल्याचे ननदर्शनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नायगाव, उमरी व धमाशबाद या तीनही तालकु्याींत नवीन 
प्रस्ताववत प्राथलमक आरोग्य कें द्र आखण उपकें द्राींना मींिुरी लमळणे प्रलींत्रबत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सद्यजस्थतीत अजस्तत्वात असलेल्या सवशच प्राथलमक आरोग्य 
कें द्राींच्या इमारतीची दरूवस्था झाल्याचे ननदर्शनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, या सवश इमारतीींचे नतुनीकरण व नवीन इमारत बाींधणीसाठी 
ननधी उपलब्ध करून देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजेश टोप े: (१) हे अर्ींत: खरे आहे. 
     नायगाव मतदारसींघातील नायगाव, धमाशबाद व उमरी तालकु्यात बहृत 
आराखडयापवुीपासनुच ०५ प्राथलमक आरोग्य कें दे्र व ४२ उपकें दे्र कायशरत आहेत. 
सन २००१ च्या लोकसींख्येवर आधाररत बहृत आराखडयात ०२ प्राथलमक आरोग्य 
कें दे्र व ०३ उपकें दे्र मींिुर झाली आहेत. तसेच सन २०११ च्या लोकसींख्यावर 
आधाररत िोडबहृत आराखडयात नवीन आरोग्य सींस्था ननलमशतीबाबतची 
कायशवाही सरुू आहे. 
(२) सन २०११ च्या लोकसींख्येच्या आधारे िोडबहृत आराखडयात नवीन आरोग्य 
सींस्था स्थापनेचा राज्याचा िोडबहृत आराखडा तयार करण्याची कायशवाही 
आयकु्तालय स्तरावर सरुू आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
नायगाव मतदार सींघातील कायशरत ०५ प्राथलमक आरोग्य कें द्राींपकैी मोडकळीस 
आलेल्या ०३ प्राथलमक आरोग्य कें द्राींची इमारतीच ेपनुशबाींधणी सरुु असनू उवशररत 
०२ प्रथलमक आरोग्य कें द्राच्या इमारती सजुस्थतीत आहेत. 
(४) ११ उपकें द्राच्या इमारतीची दरुुस्ती/पनुशबाींधणी होणे आवश्यक असनु त्यापकैी 
०३ उपकें द्राच्या इमारतीची दरुुस्ती/ पनुशबाींधणी सरुु आहे. उवशररत सींस्थाींना 
जिल्हा ननयोिन सलमतीमधनू ्प्या्प्याने ननधीची मागणी  केली िाईल.  
(५) कायशवाही सरुु आहे. 

----------------- 
  
रत्नाधगरी येथील शासिीय रुग्णालयाच्या िोविड िेअर सेंटरमधील  

सुरक्षा रक्षिाांच ेिेतन प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(११) *  ४४०१२   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), अॅड.आशशष शलेार 
(िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.राम िदम (घाटिोपर 
पजश्चम), श्री.रवि राणा (बडनेरा), श्री.अशभमन्य ुपिार (औसा) :  सन्माननीय 
सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) रत्नाधगरी येथील र्ासकीय रुग्णालयाच्या कोववड केअर से्ं रमध्ये सेवा 
बिावणाऱ्या २४ सरुिारिकाींना गेल्या समुारे आठ महहन्याींपासनू वेतन अदा 
करण्यात आले नसल्याची बाब माहे िेब्रवुारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोरोना काळात सरुिा रिक महामींडळ व मसे्को याींनी सरुिा  
देण्यास असमथशता दर्शववल्याने तत्कालीन जिल्हाधधकारी याींनी ्ास्क िोसशच्या 
बठैकीमध्ये खासगी एिन्सीमािश त सरुिा सेवा घेण्याचे ठरववले असल्याच े
ननदर्शनास आल,े हे ही  खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तत्कालीन जिल्हाधधकारी याींनी सरुिारिकाींच े वेतन एस.डी. 
आर.एि.सीएसआर िीं डातनू करण्यासाठी आदेर् काढूनही त्याची अींमलबिावणी 
अद्याप झालेली नाही, हे ही  खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कोववड ननधी उपलब्ध असनूही त्यात सरुिा सेवा 
समाववष् नसल्याचे ताींत्रत्रक कारण पढेु करत प्रर्ासनाकडून वेतन अदा 
करण्यात आलेले नसल्याचे ननदर्शनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सरुिा रिकाींचे वेतन तातडीने अदा करण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजेश टोप े: (१) हे खरे आहे. 
सरुिा रिकाींच ेमानधन देण्याकररता कोवीड-१९ मींिूर पी.आय.पी. मध्ये अनदुान 
नसल्याने जिल्हाधधकारी तथा अध्यि आपत्ती ननवारण सलमती याींच े
कायाशलयाकड े एस.डी.आर.एि. अथवा सी.एस.आर. अींतगशत ननधी 
लमळण्याकररता मागणी केली होती. तथावप अनदुान प्राप्त न झाल्याने २४ सरुिा 
रिकाींच ेमाहे मे, २०२१ त ेऑक््ोबर, २०२१ अखेरच ेएकूण ६ महहन्याच ेमानधन 
प्रलींत्रबत आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
      कोववड-१९ आपत्कालीन कालावधीमध्ये र्ासकीय आरोग्य सींस्थाींमध्ये 
उपचार घेणाऱ्या रुग्णाींची सींख्या हदवसेंहदवस वाढत असताना रुग्णाींच्या 
सरुिेच्या दृष्ीने व नातवेाईकाींचा िमाव ननयींत्रत्रत करण्याकररता सरुिा रिक 
नेमणे आवश्यक होत.े त्याकररता मेस्को व सरुिा रिक महामींडळास याबाबत 
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पत्रव्यवहार करण्यात आला होता तथावप सींबींधधताकडून सरुिा रिक परुववण्यात 
आल ेनसल्याने जिल्हाधधकारी तथा अध्यि आपत्ती ननवारण सलमती याींच्या 
हदनाींक १२.०४.२०२१ रोिीच्या ्ास्क िोसश सलमतीच्या सचूना व जिल्हाधधकारी 
याींच्या मान्यतनेींतर महहला व इतर रुग्णाींच्या सरुिकेररता श्री. साई समथश 
सजव्हशसेस, कोल्हापरू याींच्याकड ेएकूण २४ सरुिा रिकाींची ननयकु्ती DCH व 
DCHC येथे तात्परूत्या स्वरुपात करण्यात आली होती. 
(३) हे खरे नाही. 
     २४ सरुिा रिकाींच ेमाहे मे २०२१ त ेऑक््ोबर २०२१ अखेरच ेएकूण ६ 
महहन्याचे प्रलींत्रबत मानधनाकररता हदनाींक ११.०३.२०२२ रोिी उपसींचालक, 
आरोग्य सेवा, कोल्हापरू मींडळ, कोल्हापरू याींच्याकडून बी.डी.एस. प्रणालीवर 
अनदुान उपलब्ध झालेले असनू देयक तयार करून कोर्ागारात सादर करण्यात 
आलेले आहे. सदर देयक पाररत होताच सरुिा रिकाींचे मानधन अदा करण्यात 
येईल. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) २४ सरुिा रिकाींचे माहे मे २०२१ त ेऑक््ोबर २०२१ अखेरचे एकूण ६ 
महहन्याचे प्रलींत्रबत मानधनाकररता हदनाींक ११.०३.२०२२ रोिी उपसींचालक, 
आरोग्य सेवा, कोल्हापरू मींडळ, कोल्हापरू याींच्याकडून बी.डी.एस. प्रणालीवर 
अनदुान उपलब्ध झालेले असनू देयक तयार करून कोर्ागारात सादर करण्यात 
आलेले आहे. 
(६) प्रश्न उद्र्वत नाही. 

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

मौजे सोनारिाडी (आांगिली) (ता.सांगमेश्िर, जज. रत्नाधगरी) येथील  
लघू पाटबांधारे प्रिल्पाबाबत 

  

(१२) *  ४३५७४   श्री.शखेर ननिम (धचपळूण) : सन्माननीय मदृ ि 
जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे सोनारवाडी (आींगवली) (ता.सींगमेश्वर, जि. रत्नाधगरी) येथील 
लघपुा्बींधारे प्रकल्पाला प्रथम र्ासनाने हदनाींक २१ ऑगस््, १९८२ रोिी 
मान्यता हदली नींतर हदनाींक ११ ऑक््ोबर, २००६ रोिी दरसचुी अन्वये खचाशस 
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मान्यता हदली असनू हदनाींक २७ िून, २००७ अन्वये प्रकल्पाला ताींत्रत्रक मान्यता 
हदली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २००८-२००९ मध्ये प्रकल्प ननववदा राबवनू, प्रकल्पासाठी 
लागणाऱ्या  िलमनीचे र्सूींपदान (बडुीत िेत्र व िोड रस्ता) न होता िलमनी 
र्ासनाच्या ताब्यात नसताना मे. अनींत र्लूमनींदन िाइीं् व्हेंचर कीं पनीस िादा 
दराने ननववदा मींिूर होवनू कायशकारी अलर्यींता रत्नाधगरी याींचे हदनाींक २९ िुल,ै 
२००९ रोिी अन्वये कायाशरींर् आदेर् देण्यात आला, हे ही खरे आहे काय.  
(३) असल्यास,  ठेकेदार याींनी र्ासनाच्या ताब्यात नसलेल्या र्तेकऱ्याींच्या 
िलमनीत अनधधकृतपणे घेऊन हद. १५.०१.२०११ त े०१.०६.२०१२ या कालावधीत 
काही काम केल ेत्यास र्तेकऱ्याींनी आिेप घेतला असल्याने  त ेकाम अद्यापी 
बींद आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, र्तेकऱ्याींनी र्सूींपदानातील योग्य नकुसान र्रपाईचा अधधकार व 
स्थानाींतरण पनुशस्थापना आखण पनुशवसन अधधननयम २०१३ या मधील 
तरतदुीनसुार र्रपाई लमळण्यासाठी र्ासनाकड ेमागणी केली परींत ुर्ासनाकडून 
३ वर् ेकाहीच प्रनतसाद न लमळाल्याने र्तेकऱ्याींनी मुींबई उच्च न्यायालयात 
याधचका क्र. २७६७/२०१९ दाखल केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर प्रकल्पातील अननयलमतता, प्रर्ासकीय कामाची हदरींगाई 
तसेच ७५% र्तेकऱ्याींनी मोबदल्याची रक्कम जस्वकारली नाही याबाबत नवीन 
कायद्यातील तरतदुीनसुार सदर र्तेकऱ्याींना मोबदला देण्याबाबत व उक्त 
प्रकल्पाच ेकाम सरुु करण्याच्या दृष्ीन ेर्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शांिरराि गडाख : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे अींर्तः खरे आहे. 
     योिनेच्या धरण तळ, बडुीत िेत्र, प्रवेर् व पचु्छ कालवा यासाठी मौि े
सोनारवाडी र्सुींपादन प्रस्ताव ववर्ागीय कायाशलयाच्या हद. २०.०९.२००८ च्या 
पत्रान्वये  जिल्हाधीकारी, रत्नाधगरी याींना सादर करणेत आला असनू त्यानसुार 
र्सूींपादनाची कायशवाही प्रगतीत आहे. 
(३) सींबींधीत अधधकाऱ्याींनी ग्रामस्थाींना ववश्वासात घेऊन योिनेच ेकाम सरुु केल े
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होत.े हद. १५.०१.२०११ त े हद. ०१.०६.२०१२ या कालावधीमध्ये योिनेच्या 
िलरोधी खींदकाचे खोदकाम, िलरोधी खींदकाची र्राई व ऊध्वश बािूच्या कवच 
र्रावाच े काम करणेत आल.े मात्र ग्रामस्थाींनी हद. १०.०२.२०११ रोिीच्या 
पत्रान्वये सदर प्रकल्पाच्या कामास ववरोध दर्शववला. त्यानींतर ग्रामस्थाींच्या 
ववरोधामळेु योिनेचे काम बींद करण्यात आले. 
(४) होय, हे खरे आहे. 
     र्तेकऱ्याींनी र्सूींपादनातील योग्य नकुसान र्रपाईचा अधधकार व 
स्थानाींतरण पनुशस्थापना आखण पनूशवसन अधधननयम २०१३ अन्वये िलमनीची व 
इतर स्थावर मालमते्तची फकींमत अदा होणेबाबत हद.१५.१०.२०१८ रोिीच्या 
पत्रान्वये मागणी केली आहे. सदर पत्राच्या अनरु्ींगाने सींबींधधत ग्रामस्थ व 
महसलु यींत्रणा याींचेर्ी झालले्या चचेनसुार (घोवर्त झाललेा अींनतम ननवाडा रद्द 
करणेबाबत) ननणशय घेण्यात आला. त्यानरु्ींगाने ग्रामस्थाींनी मुींबई उच्च 
न्यायालायात याधचका क्र. २७६७/२०१९ दाखल केली आहे. 
(५) नवीन र्सूींपादन अधधननयम २०१३ मधील तरतदुीनसुार ननवाड्यातील 
मोबदल्याची सधुाररत पररगणना करुन एस आर क्र. ५१२ व ५१३ चा एकूण रुपये 
६११.७५ लि ननधीचा अींनतम ननवाडा िाहीर करण्यात आला आहे.  त्यानसुार 
रुपये ४४२.६१ लि इतकी रक्कम उपववर्ागीय अधधकारी, रत्नाधगरी याींचकेड े
मोबदला वा्ण्यासाठी िमा करण्यात आली आहे. उवशरीत १६९.१८ लि रकमेची 
मागणी महाराषर िलसींधारण महामींडळ याींचकेड ेकरण्यात आली आहे.  
(६) प्रश्न उद्र्वत नाही. 

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

राज्यातील बाांधिाम मजूराांना बोनस देण्याबाबत 
  

(१३) *  ३८२४१   श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड) :   सन्माननीय िामगार 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील बाींधकाम मिूराींची लिणीय सींख्या लिात घेता  र्ासनाच्या 
वतीने महाराषर बाींधकाम कामगार व इतर कामगार कल्याणकारी मींडळाची 
स्थापना करण्यात येऊन त्यामध्ये वप ींपरी-धच ींचवड र्हरासह पणेु जिल््यातील 
एक लाख मिुराींची नोंदणी करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्यातील सवश स्थाननक स्वराज्य सींस्थेच्या कायशिेत्रात सरुू 
असलेल्या बाींधकाम प्रकल्पामधून आकारल्या िाणाऱ्या एक ् क्का उपकरणाच्या 
माध्यमातनू मींडळाकडिेमा होणारा को्यावधीींचा रुपयाींचा ननधी ववनावापर 
पडून आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रकमेतनू नोंदणीकृत बाींधकाम मिूराींना हदवाळीच्या 
महूुताशवर दहा हिार रुपये बोनस देण्याचे मा.कामगार मींत्री याींनी घोर्णा 
केल्यानींतर कामगाराींना बोनसचा लार् देण्यासाठी ववववध कागदपत्राींची पतूशता 
करूनही र्ासनाच्यावतीने बाींधकाम मिूर याींच्या बँक खात्यामध्ये हदवाळीपवूी 
बोनसची रक्कम िमा करण्यात आली नसल्याच ेहदनाींक ८ नोव्हेंबर, २०२१ रोिी 
वा त्या समुारास ननदर्शनास आली, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन मिूराींना बोनस 
देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली तसेच बोनस िाहीर करून ही वेळेत बोनसची 
रक्कम बँकेत िमा न करणाऱ्या सींबींधीताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) महाराषर इमारत व इतर बाींधकाम कामगार 
कल्याणकारी मींडळाची स्थापना सन २००७ मध्ये करण्यात आली असनू हदनाींक 
१ मे, २०११ रोिी त्रत्रपिीय मींडळाची स्थापना झालेली आहे. 
     वप ींपरी-धच ींचवड र्हरासह पणेु जिल्हयात सन २०११ त ेिेब्रवुारी, २०२२ 
पयांत एकूण २,४७,६९५ बाींधकाम कामगाराींची नोंदणी करण्यात आलेली असनु 
त्यापकैी सद्य:जस्थतीत ५३,३७५ एवढया बाींधकाम कामगाराींची नोंदणी सफक्रय 
(जिवीत) आहे.     
(२) हद.०१ िानेवारी, २००८ पासनू मींडळाकड े िमा होत असलेल्या उपकर 
रक्कमेमधून मींडळाकड े नोंदीत सफक्रय (जिवीत) बाींधकाम कामगाराींकररता 
राबववण्यात येत असलेल्या र्िैखणक सहाय्य योिना, आरोग्यववर्यक योिना, 
सामाजिक व सरुिा योिना व आधथशक सहाय्य योिना अर्ा ववववध 
लार्वा्पाच्या कल्याणकारी योिना राबववण्यात येतात. 
    मींडळामािश त सन २०११ त ेमाहे िानेवारी, २०२२ पयांत ६६,३५,९३४ इतक्या 
नोंदीत सफक्रय (जिवीत) बाींधकाम कामगाराींना मींडळाच्या ववववध कल्याणकारी 
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योिनाींचा लार् देण्यात आलेला असनु त्यापायी मींडळामािश त सन २०११ पासनु 
त ेिानेवारी, २०२२ पयांत रु. ३६०९.४२ को्ी इतका ननधी खची झालेला आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
   माहे, ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये नोंदीत सफक्रय (जिवीत) बाींधकाम 
कामगाराींकररता बोनसववर्यक कोणतीही नवीन योिना र्ासन स्तरावरुन मींिूर 
करण्यात आलेली नाही. त्यामळेु बाींधकाम कामगाराींनी योिनेच्या लार्ाकररता 
कागदपत्राींची पतूशता करण्याचा प्रश्न उद्र्वत नाही. 
(४) प्रश्न उद्र्वत नाही. 
(५) प्रश्न उद्र्वत नाही. 

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

मौजे िळिांड े(ता. धचपळूण, जज.रत्नाधगरी) येथील लघुपाटबांधारे 
प्रिल्पातून शतेीसाठी पाणी उपलब्ध िरणेबाबात 

  

(१४) *  ४३५७८   श्री.भास्िर जाधि (गहुागर) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे कळवींड े(ता. धचपळूण, जि.रत्नाधगरी) येथील लघपुा्बींधारे प्रकल्पातनू 
गेल्या अनेक वर्ाशपासनू डाव्या व उिव्या कालव्याद्वारे र्तेी लस ींचनासाठी पाणी 
सोडण्यात येत े आखण त्यावर मौि े कळवींड,े मौि े र्ागाडी व पररसरातील 
गावाींतील र्तेकरी रब्बी हींगामात ववववध नगदी वपके व र्ािीपाला उत्पादन 
करून उदरननवाशह करत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, चाल ूहींगामात आवश्य क पाणी सोडण्यात न आल्यामळेु यावर्ी 
र्तेकऱ्याींना वपके घेता न आल्यामळेु र्तेकऱ्याींसमोर उदरननवाशहाचा प्रश्न ननमाशण 
झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्तेकऱ्याींनी र्तेीसाठी पाणी उपलब्ध करुन देण्याबाबत वारींवार 
सींबींधधत ववर्ागाकड ेमागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ी अींती 
काय आढळून आल,े तद्अनरु्ींगाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. जयांत पाटील : (१) होय. हे खरे आहे . 
(२) होय. हे अींर्तः खरे आहे. 
     सन २०२१-२२ च्या रब्बी हींगामात लस ींचनासाठी पाणी सोडण्यात आल े
होत.े तथावप, र्-ूअींतगशत ववतरण प्रणालीतील R.C.C पाईप लाईन बऱ्याच 
हठकाणी गाळाने व झाडाींची मळेु िाऊन Choke-up झालेली असल्यामळेु 
कालव्याच्या पचु्छ र्ागामध्ये पाणी पोहोच ूर्कल ेनाही. त्यामळेु लार्िेत्राच्या 
पचु्छ र्ागातील काही र्तेकऱ्याींना वपके घेता आलेली नाहीत. 
(३) होय. हे खरे आहे. 
(४) प्रश्न उद्र्वत नाही. 
   र्-ूअींतगशत ववतरण प्रणालीतील R.C.C पाईप लाईन लसींचन देखर्ाल 
दरुुस्ती अींतगशत दरुुस्त करण्याची कायशवाही करून लसींचनासाठी पाणी देण्याचे 
काम िते्रीय स्तरावर प्रगतीपथावर आहे. 
(५) प्रश्न उद्र्वत नाही. 

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

जळगाि जजल्हा पररषदेमधील िामाांना स्थधगती देण्याबाबत 
  

(१५) *  ४३१४९   श्री.शशरीष चौधरी (रािेर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िळगाव जिल्हा पररर्दे मध्ये गेल्या पाच वर्ाशपासनू ननधी वा्प सरुळीत 
होत नसल्याच ेहदनाींक ७ िानेवारी, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास ननदर्शनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ३०५० व ५०५४ यासह लसींचनाच्या हेडवरील ननयोिनातील 
अस े२४ को्ीींची काम ेठराववक सदस्याींनी आपल्या ग्ात ्ाकून घेतली आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ी अींती 
काय आढळून आल,े तद्अनरु्ींगाने सदरील कामाींना स्थधगती देण्याबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हसन मशु्रीफ : (१) हे खरे नाही. 
     तथावप, प्रा. डॉ. सौ. ननलम पा्ील, जिल्हा पररर्द सदस्या िळगाींव 
याींच्या हद.५.१.२०२२ रोिीच्या पत्रान्वये जिल्हा वावर्शक योिना सन २०२१-२२ 
मधून प्राप्त ननधीच्या काम वा्पासींदर्ाशत तक्रार प्राप्त झाली आहे, हे खरे आहे. 
(२) व (३) उपरोक्त प्राप्त तक्रारीच्या अनरु्ींगाने ग्रामववकास ववर्ागाने सदर 
कामाींना स्थधगती हदलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्र्वत नाही. 

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

साखरपा (जज.रत्नाधगरी) ग्रामपांचायतीमधील सांगणि  
पररचालिाांना मानधन अदा िरणेबाबत 

  

(१६) *  ३९३८६   श्री.राजन साळिी (राजापरू) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साखरपा (जि.रत्नाधगरी) ग्रामपींचायतीमध्ये सरुु असलेली आपले सरकार 
सेवा कें द्र चालवणारे सींगणक पररचालक याींना मानधन अदा करण्यात आल े
नसल्याच ेमाहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आल ेआहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू सींगणक पररचालकाच ेमानधन प्रलींत्रबत असण्याची कारणे 
काय आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ी मध्ये काय 
आढळून आल,े तद्अनु ु्र्ींगाने पररचालकाींचे मानधन अदा करण्याबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) व (२) राज्यातील सवश आपल ेसरकार सेवा कें द्रात 
कायशरत सींगणक पररचालकाींचे मानधन देण्याकररता सींगणकीय प्रणाली स्थापन 
करण्यात आली असनू, सदर प्रणालीमािश त ग्रामपींचायतीकडून ननजश्चत करण्यात 
आलेल्या देयकाची रक्कम प्रत्येक ग्रामपींचायत जिल्हा स्तररय ननधीला वगश 
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करत ेव तो ननधी जिल्हा पररर्देमािश त RGSA च्या खात्यात िमा होऊन 
त्यातनुच राज्यातील सवश सींगणक पररचालकाींचे मानधन CSC-SPV कीं पनी 
मािश त सींगणक पररचालकाींना दरमहा अदा करण्यात येत.े 
   वरील कायशपध्दतीनसुार ग्रामपींचायत स्तरावरील सवश सींगणक पररचालकाींच े
माहे नोव्हेंबर, २०२१ पयांतच ेमानधन अदा करण्यात आल ेआहे. उवशररत मानधन 
अदा करण्याची कायशवाही सरुु आहे. 
   उपरोक्त कायशपध्दतीनसुार ग्रामपींचायत साखरपा ता.सींगमेश्वर, 
जि.रत्नाधगरी येथील सींगणक पररचालकाींचे देखील नोव्हेंबर, २०२१ पयांतचे 
मानधन अदा करण्यात आल ेअसनू, उवशररत मानधन अदा करण्याची कायशवाही 
सरुु आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्र्वत नाही. 

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

पुणे जजल््यातील ग्रामपांचायत स्तरािरील सांगणि  
पररचालिाांना मानधन शमळणेबाबत 

  

(१७) *  ४२६३४   डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  पणेु जिल््यातील ग्रामपींचायत स्तरावरील सींगणक पररचालकाींचे मानधन 
मागील पाच महहन्याींपासनू प्रलींत्रबत असल्याने जिल््यातील र्केडो सींगणक 
पररचालक मानधनापासनू वींधचत राहहले असल्याच ेमाहे िानेवारी, २०२२ मध्ये 
वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मानधन प्रलींत्रबत असल्याने सींगणक पररचालकाींची 
उपासमार होत आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यर्रातील सवश सींगणक पररचालकाींचे मानधन प्रत्येक 
महहन्याला अदा करण्याबाबत र्ासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हसन मशु्रीफ : (१), (२) व (३) राज्यातील सवश आपल ेसरकार सेवा कें द्रात 
कायशरत सींगणक पररचालकाींचे मानधन देण्याकररता सींगणकीय प्रणाली स्थापन 
करण्यात आली असनू, सदर प्रणालीमािश त ग्रामपींचायतीकडून ननजश्चत करण्यात 
आलेल्या देयकाची रक्कम प्रत्येक ग्रामपींचायत जिल्हा स्तररय ननधीला वगश 
करत ेव तो ननधी जिल्हा पररर्देमािश त  RGSA च्या खात्यात िमा होऊन 
त्यातनुच राज्यातील सवश सींगणक पररचालकाींच ेमानधन CSC SPV कीं पनी 
मािश त सींगणक पररचालकाींना दरमहा अदा करण्यात येत.े 
     वरील कायशपध्दतीनसुार ग्रामपींचायत स्तरावरील सवश सींगणक 
पररचालकाींचे माहे नोव्हेंबर, २०२१ पयांतचे मानधन अदा करण्यात आल ेआहे. 
उवशररत मानधन अदा करण्याची कायशवाही सरुू आहे. 
     त्यानसुार पणेु जिल््यातील ग्रामपींचायत स्तरावरील सींगणक 
पररचालकाींचे देखखल, नोव्हेंबर, २०२१ पयांत मानधन अदा केल ेअसनू वरील 
कायशपध्दतीनसुार उवशररत मानधन अदा करण्याची कायशवाही सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद्र्वत नाही. 

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

उस्मानाबाद जजल््यातील िदृ्ध साहहजत्यि ि िलािांताांच े 
मानधन सुरु िरण्याबाबत 

 
(१८) *  ४२०७७   श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (तळुजापरू) :  सन्माननीय 
साांस् िृनति िायच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उस्मानाबाद जिल््यातील  वदृ्ध साहहजत्यक व कलावींताींना मानधन 
लमळण्याबाबत पात्र ठरववण्यासाठी गले्या तीन वर्ाशपासनू जिल्हास्तरीय ननवड 
सलमती गठीत करण्यात आली नसल्यामळेु जिल््यातील साडपेाचर्चे्या वर वदृ्ध 
कलावींताींचे प्रस्ताव समाि कल्याण ववर्ागाकड ेप्रलींत्रबत असल्याची बाब हद.२६ 
िानेवारी, २०२२ रोिी वा त्या समुारास ननदर्शनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, साींस्कृनतक कायश सींचालायाकडून सन १९५४-५५ पासनू 
“राज्यातील सन्मानाथी वदृ्ध साहहजत्यक व कलाकार मानधन” योिना राबववली 
िात असनू जिल्हास्तरीय ननवड सलमती मधील अध्यि, उपाध्यि व ७ सदस्य 
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याींची ननयकु्ती जिल््याचे पालकमींत्री याींनी करावयाची आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, तत्कालीन जिल्हास्तरीय ननवड सलमतीचा कायशकाल 
हद.१५.डडसेंबर, २०१९ रोिी  वा त्यासमुारास सींपषू्ात आला असनू पढुील 
सलमतीची पनुरशचना करण्यापवूी र्ासनाच्या एका आदेर्ान्वये कायशकाल सींपलेली 
सलमती रद्द करण्यात यावी अस ेकळववण्यात आल ेहोत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सलमतीमािश त मानधनासाठी लार्ाथी ननवडण्याच्या प्रफक्रयेत 
ववलींब होणार नाही व त्यामळेु त्याींना मानधनापासनू वींधचत राहाव ेलागणार नाही 
यासाठी हद.११. िानेवारी, २०२१ च्या र्ासन ननणशयाप्रमाणे ‘सलमतीचा कालावधी 
३ वर्ाशसाठी राहील, प्रत्येक ३ वर्ाशनींतर सलमतीची पनुरशचना करण्यात यावी. मात्र, 
सलमतीची पनुरशचना होईपयांत अजस्तत्वात असलेली सलमती कायशरत राहील व 
नतच्यामािश त जिल्हास्तरावर कायशवाही चाल ूराहील.’ अस ेआदेलर्त केल ेआहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सलमतीची पनुरशचना करण्यापवूीच र्ासनाने तत्कालीन कायशकाल 
सींपलेली सलमती रद्द करण्याबाबत आदेलर्त केल ेअसनू तत्कालीन सलमतीचा 
कायशकाल सींपनू दोन वर् ेझाल े तरी पालकमींत्रयाींकड े वारींवार सलमती गठीत 
करण्याबाबत पाठपरुावा करून देखील अध्याप सलमतीची  पनुरशचना करण्यास 
सींमती दर्शववली नाही, हे ही  खरे आहे काय,, 
(६) असल्यास,याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. अशमत विलासराि देशमखु : (१), (२), (३) व (४) होय, हे खरे आहे.   
(५) व (६) जिल्हा पररर्द स्तरावर वधृ्द साहहजत्यक कलावींत सलमती पनुगशठनाची 
कायशवाही सरुु आहे. 

----------------- 
एिात् मीि बालवििास सेिायोजने अांतगचत बल् लारपूर नागरी प्रिल् पातील 

अनतररक् त िें द्र प्रस् तािास मांजूरी शमळण् याबाबत 
  

(१९) *  ४१३८२   श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू) :   सन्माननीय महहला 
ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) एकात् मीक बालववकास सेवायोिना अींतगशत बल् लारपरू नागरी प्रकल् पातील 
अनतररक् त कें द्र मींिूरीच् या प्रस् तावाला मींिूरी लमळण् याबाबत लोकप्रनतनीधी, 
बल् लारपरू याींनी मा. महहला व बालववकास मींत्री याींना हदनाींक ७ िानेवारी, २०२२ 
रोिी वा त् या समुारास लखेी ननवेदन सादर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत 
आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योिना ही कें द्र परुस्कृत योिना 
असल्यामळेु कें द्र र्ासनाच्या सचूनाींप्रमाणे व मान्यतनेे सदर योिना राबववण्यात 
येत.े अींगणवाडी कें द्राींच्या सींख्येमध्ये वाढ करण्याकररता कें द्र र्ासनाची मान्यता 
आवश्यक आहे. बाल ववकास प्रकल्प अधधकारी (नागरी), बल्लारपरू, जि. चींद्रपरू 
याींनी सादर केलेला प्रस्ताव ववचाराधीन असनू राज्यात नवीन अींगणवाडी कें द्र 
सरुू करण्यासींदर्ाशत कें द्र र्ासनाने हदलेल्या मागशदर्शक सचूना ववचारात घेऊन 
सधुाररत प्रस्ताव कें द्र र्ासनास सादर करण्यात येईल. कें द्र र्ासनाकडून राज्यात 
नवीन अींगणवाडी कें द्र मींिूर झाल्यास बल्लारपरू, जि. चींद्रपरू या नागरी 
प्रकल्पासाठी अनतररक्त अींगणवाडी कें द्र मींिूर करण्यात येईल. 

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

साांगली जजल््यातील टेंभू उपसा शसांचन योजनेतून  
पाणी उपलब्ध िरुन देणेबाबत 

(२०) *  ४३५८५   श्री.अननल बाबर (खानापरू) : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कृषणा नदी पाणी ती्ं ा लवाद ननवाडयानसुार महाराषराला लमळालेल ेवाढीव 
८१ ् ीएमसीतनू अथवा महापरूाचे पाणी साींगली जिल्हयातील खानापरू, तासगाींव, 
आ्पाडी, ित, कवठेमहाींकाळ तालकु्यातील े्ंर् ूयोिनेपासनू वींधचत िेत्रासाठी 
िादा पाणी द्या अर्ी मागणी मा.िलसींपदा मींत्री, याींच्याकड े स्थाननक 
लोकप्रनतननधी याींनी माहे िेब्रवुारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननवेदनादवारे 
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केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याच सींदर्ाशत हदनाींक २४/०१/२०२० रोिी मा.मखु्यमींत्री 
तसेच हदनाींक २७/१०/२०२० रोिी मा.प्रधान सधचव, िलसींपदा ववर्ाग 
याींच्यासमवेत बठैक घेण्यात आली असनू े्ंर् ूयोिनेसाठी पाण्याच ेिेरननयोिन 
करण्याचे आदेर् ही हदल ेहोत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याकररता ् ेंर् ूउपसा लस ींचन योिना ् प्प्पा क्र.६ प्रस्ताववत असनू 
याींस अद्यापही मींिूरी लमळाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ी अींती 
काय आढळून आल,े तद्अनरु्ींगाने सदर तालकु्यातील िेत्रासाठी िादा पाणी 
देणेबाबत तसेच उक्त प्रकरणास मींिूरी देऊन सदर गावाींना या योिनेचा लार् 
देण्यासींदर्ाशत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील : (१) अींर्त: खरे आहे, 
   े्ंर् ू योिनेपासनू लगतच्या वींधचत िते्रासाठी पाणी देणेबाबत 
लोकप्रनतननधीींची मागणी आहे. 
    तथावप, माहे िेब्रवुारी २०२२ च्या समुारास कृषणा नदी पाणी ती्ं ा लवाद 
ननवाडयानसुार महाराषराला लमळालेले वाढीव ८१ ्ीएमसीतनू अथवा महापरुाच े
पाणी साींगली जिल्हयातील खानापरू, तासगाींव, आ्पाडी, ित, कवठेमहाींकाळ 
तालकु्यातील े्ंर् ू योिनेपासनू वींधचत िते्रासाठी िादा पाणी दया अर्ा 
आर्याच्या ननवेदनाची प्रत िलसींपदा ववर्ागास प्राप्त नाही. 
(२) अींर्त: खरे आहे,  
   े्ंर् ूउपसा लस ींचन प्रकल्प जि. साींगली या प्रकल्पामध्ये खानापरू मतदारसींघ 
मधील वींधचत गावाचा समावेर् करून उपसा लस ींचन योिनेस मान्यता 
लमळणेबाबत या ववर्याबाबत मा.मखु्यमींत्री याींचे अध्यितखेाली हद. २४.१.२०२० 
रोिी झालेल्या बठैकीत “पहहल्या कृषणा पाणी ती्ं ा लवादाच्या मींिूर पाण्याच्या 
मयाशदेत के-१ व के-५ खोऱ्यातील पाण्याच ेिेरननयोिन करून वींधचत िते्रास पाणी 
देण्याच्या र्क्यतचेी तपासणी करावी वरील ननदेर्ानसुार पाणी उपलब्धतसे 
मान्यता प्राप्त करून घेऊन वींधचत िते्रासाठी वेगळा प्रकल्प अहवाल तयार करून 
त्यास प्रर्ासकीय मान्यता देण्यात यावी” अस े ननदेर् हदल ेआहेत. तसेच, 
तदनींतर प्रधान सधचव, िलसींपदा याींच्या अध्यितखेाली हद. २७.१०.२०२० रोिी 
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मींत्रालय, मुींबई येथे Microsoft Teams व्दारे सींपन्न झालेल्या बठैकीत े्ंर् ू
प्रकल्पातील मागणी केलले्या वींधचत गावाींना पाणी देण्याचे अींतगशत िेरननयोिन 
करणेबाबत लवादाच्या ननणशयाचे अनरु्ींगाने कायदेर्ीर सल्ला घेणे आवश्यक 
असल्याने लवाद २ चा ननणशय अभ्यासनू त्यानसुार कायदेर्ीर सल्ला घेऊन 
प्रस्ताववत अींतगशत िेरननयोिनाबाबत (K१ व K५) केलेल्या अभ्यासाची तपासणी 
करावी व अहवाल सादर करावा अस ेननदेर् हदल ेआहेत. 
(३) े्ंर् ूउपसा लस ींचन योिना ्प्पा क्र. ६ असा कोणताही प्रस्ताव र्ासनास 
प्राप्त नसल्याने प्रश्न उद्र्वत नाही. 
    तथावप, े्ंर् ू उपसा लस ींचन योिनेच्या लगतच्या परींत ु वींधचत िेत्रास 
लसींचनाचा लार् देण्याबाबत े्ंर् ूववस्तारीत उपसा योिनेसाठी पाणी उपलब्धता 
बाबतचा प्रस्ताव कायशकारी सींचालक, महाराषर कृषणा खोरे ववकास महामींडळ, 
पणेु याींच ेहद. २.१२.२०२१ चे पत्रान्वये र्ासनास प्राप्त आहे. सदर प्रस्तावाच्या 
अनरु्ींगाने पढुील कायशवाही प्रगतीत आहे.  
(४) उपरोक्त प्राप्त प्रस्तावाचे अनरु्ींगाने र्ासन पत्र हद.१६.१२.२०२१ अन्वये 
कृषणा पाणी ती्ं ा लवादासाठी ननयकु्त ताींत्रत्रक सल्लागार याींचे अलर्प्राय घेवनू 
अहवाल सादर करावा तसेच, तदनींतर, र्ासन पत्र हद. १७.२.२०२२ अन्वये 
त्रु् ीपतूशता, प्रकल्पाच ेिेरननयोिन करून त्यास सिम स्तरावर मान्यता घेणे व 
कृषणा पाणी ती्ं ा लवादाच े कायदेर्ीर सल्लागार याींचेकडून अलर्प्राय प्राप्त 
करावेत व त्यानसुार अहवाल सादर करणेस महाराषर कृषणा खोरे ववकास 
महामींडळास ननदेर् हदल े आहेत. त्यानसुार महामींडळाने त्याींचे पत्र          
हद.२५.२.२०२२ अन्वये खलुासा र्ासनास सादर केला आहे. त्यानसुार, 
पढुील कायशवाही प्रगतीत आहे.  
(५) प्रश्न उद्र्वत नाही. 

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

िल्याण पजश्चम (जज.ठाणे) येथे सुपर स्पेशाशलटी  
रुग्णालय िायाचजन्ित िरणेबाबत 

  

(२१) *  ४३६७२   श्री.विश्िनाथ भोईर (िल्याण पजश्चम) :   सन्माननीय 
सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील  गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) कल्याण पजश्चम (जि.ठाणे) येथ ेसवश सोयी-सवुवधायकु्त र्ासकीय रुग्णालय 
नसल्याने रुग्णाींची गरैसोय होत असनू त्याींना स्वखचाशने खािगी रुग्णालयात 
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उपचार घ्याव ेलागत असल्याची बाब हदनाींक ०१ नोव्हेंबर, २०२१ रोिी व त्या 
समुारास ननदर्शनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कल्याण पजश्चम येथील सपुर स्पेर्ालल्ी रुग्णालय कायाशजन्वत 
करणेबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा.आरोग्य मींत्री याींना हदनाींक ०२ 
नोव्हेबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास ननवेदन हदल ेआहे , हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने र्ासनाने चौकर्ी केली आहे 
काय, त्यात काय ननषपन्न झाल,े 
(४) असल्यास, त्यानसुार कल्याण पजश्चम येथे सपुर स्पेर्ालल्ी रुग्णालय 
कायाशजन्वत करणेबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची सवशसाधारण कारणे काय ? 
  
श्री. राजेश टोपे : (१), (२), (३) व (४) कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपाललकेच े
रुजक्मणीबाई रुग्णालय हे कल्याण येथ े कायशरत आहे. तसेच कल्याण 
तालकु्यापासनू ५ फक.मी. अींतरावर र्ासनाच े२०० खा्ाींचे सामान्य मध्यवती 
रुग्णालय, उल्हासनगर-३ व कल्याणपासनू ५ फक.मी. अींतरावर र्ासकीय 
प्रसतुीगहृ व दवाखाना, उल्हासनगर-४ हे ६५ खा्ाींचे रुग्णालय कायशरत असनू 
त्याद्वारे रुग्णाींना आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देण्यात येतात. 
    कल्याण पजश्चम येथील सपुर स्पेर्ालल्ी रुग्णालय कायाशजन्वत करणेबाबत 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींचे ननवेदन र्ासनास प्राप्त झाल ेआहे. 
   प्रत्येक महसलूी ववर्ागामध्ये एक सींदर्श (सपुर स्पेर्ालल्ी) रुग्णालय 
असण्याबाबत र्ासनाचे धोरण आहे. सावशिननक आरोग्य ववर्ाग र्ासन ननणशय 
हदनाींक २२ सप््ेबर, २०२१ अन्वये जिल्हा रुग्णालय, ठाणे या रुग्णालयाच े९०० 
खा्ाींच्या रुग्णालयामध्ये शे्रणीवधशन करुन याहठकाणी सपुर स्पेर्ालल्ी रुग्णालय 
स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्र्वत नाही. 

----------------- 
अण्णासाहेब पाटील आधथचि मागास वििास महामांडळामाफच त देण्यात 

येणाऱ्या िजाचच्या प्रस्तािास मान्यता देणेबाबत 
  

(२२) *  ४२७२५   श्री.समाधान अिताड े(पांढरपरू) : सन्माननीय उप मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराठा समािाला व्यवसायामध्ये सिम करण्यासाठी अण्णासाहेब पा्ील 
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आधथशक मागास ववकास महामींडळामािश त रुपये १० लाखाींपयांतचे त्रबनव्यािी किश 
हदल ेिात,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गेल्या काही महहन्याींत र्तेीपरूक व्यवसायाच्या शे्रणीत ग्रामीण 
र्ागातील सलुर्क्षित बेरोिगाराींकडून रॅक््रसाठीच किाशच ेसवाशधधक प्रस्ताव आल े
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बहुताींर् यवुकाींनी रॅक््र घेतले असनू त्याचा व्यवसाय कसा 
होईल, किशदार हप्त ेकस ेिेडतील याचा ववचार करून महामींडळ प्रर्ासनाने 
आता रॅक््रसाठी किश देणेच थाींबवले असल्याने र्केडो प्रस्ताव प्रलींत्रबत आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू प्रस्तावाींना तातडीने मान्यता देऊन सलुर्क्षित बेरोिगाराींना 
हदलासा देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत 
आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. अजजत पिार : (१) होय, हे खरे आहे. 
ग् प्रकल्प किश योिनेअींतगशत र्तेकऱ्याींच्या १० व्यक्तीींच्या FPO ग्ाींना 
र्तेीपरुक व्यवसायाकरीता रु. १० लाखाचे बीनव्यािी किश देण्यात येत होत.े 
(२) व (३) होय, हे खरे आहे. 
वयैक्तीक किश व्याि परतावा योिना (IR-I) अींतगशत रॅक््र प्रकरणे व्याि 
परताव्याकरीता प्राप्त झाली आहेत. तथापी सदर योिनेचा िेर आढावा घेण्यात 
येत असल्याने,आढाव्यानींतर ननणशय घेण्यात येईल. 
(४) व (५) प्रश्न उद्र्वत नाही. 

----------------- 
  
जुनगाांि (ता.पोभुणाच, जज.चांद्रपूर) ग्रामपांचायत अांतगचत प्रधानमांत्री आिास 

योजनेस ननधी उपलब्ध िरुन देणेबाबत 
  

(२३) *  ३८६८७   श्री.सभुाष धोटे (राजूरा) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िुनगाींव (ता.पोर्णुाश, जि.चींद्रपरू) ग्रामपींचायत अींतगशत २० लार्ार्थयाांना 
प्रधानमींत्री आवास योिने अींतगशत घरकुल मींिूर झाल ेअसताींना ग्रामसेवकाच्या 
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हदरींगाईमळेु सदरील ननधी उपलब्ध न झाल्याने लार्ाथीं घरकुल योिनेपासनू 
वींधचत राहहल ेअसल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास 
आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामसेवक परै्ाची मागणी करीत असल्याने याबाबत चौकर्ी 
करुन त्याच्यावर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी सींदर्ाशतील तक्रार 
लार्ार्थयाांनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ी अींती 
काय आढळून आल,े तद्अनरु्ींगाने लार्ार्थयाांना सदरील योिनेतींगशत ननधी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत व सींबींधीत दोर्ी ग्रामसेवकावर कारवाई करण्याबाबत 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्र्वत नाही. 

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

ग्रामपांचायतीच्या आराखडयातील (जीपीडीपी) िामाांच्या  
ननधीमध्ये िाढ िरण्यासांदभाचत  

 

(२४) *  ४३०७१   श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण) : सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें हद्रय पींचायत राि मींत्रालयाच्या आकडवेारीनसुार सन २०२१-२०२२ या 
वर्ाशत राज्यातील समुारे २८ हिार ग्रामपींचायतीनी त्याींच्या आराखडयात 
(िीपीडीपी) प्रस्ताववत केलले्या ४ लाख ९२ हिार कामाींपकैी केवळ ९ काम ेपणूश 
केली असल्याची हदनाींक ३ िानेवारी, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास ननदर्शनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ग्रामपींचायतीकडून ववकास आराखडयात ववववध कामाींचा 
आढावा केला िातो तथावप कें द्राकडून आलेला ननधी कमी असतो व तो ही 
कें द्राच्या सचूनेनसुार खचश करावयाचा असल्याने प्रस्ताववत कामाींसाठी ननधी 
लर्ल्लक रहात नसल्याच ेसरपींच सींघ्नेकडून िाहीर करण्यात आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ी अींती 
काय आढळून आल,े तद्अनरु्ींगाने सदर कामाींच्या ननधीमध्ये वाढ करणेबाबत 
कें द्र र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) नाही. 
(२) अर्ा प्रकारचे ननवेदन र्ासनास प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही. 
(३) प्रश्न उद्र्वत नाही. 
(४) प्रश्न उद्र्वत नाही. 

----------------- 
  
पिाळे (ता. मुरबाड, जज.ठाणे) येथील लघु पाटबांधारे योजनेच्या िामात 

झालेली अननयशमतता 
(२५) *  ३९२६३   श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण 
पिूच), श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर), डॉ.बालाजी किणीिर 
(अांबरनाथ) : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा  करतील 
काय :- 
  

(१) पवाळे (ता. मरुबाड, जि.ठाणे) येथील लघ ुपा्बींधारे योिनेवर सध्या सरुु 
असलेल्या कामामध्ये अननयलमतता व ननकृष् दिाशच े काम होत असल्याचे 
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आल,े तद्अनरु्ींगाने पवाळे लघ ुपा्बींधारे योिनेच्या ननकृष् दिाशच े
काम करणाऱ्या ठेकेदार व सींबींधीत अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) सदर काम प्रगतीपथावर असल्याने प्रश्न उद्र्वत नाही. 
(३) प्रश्न उद्र्वत नाही. 

----------------- 
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हहांगणा (जज.नागपूर) तालुक्यातील येरणगाि-खापा (ननपाणी) 
या मागाचची झालेली दरुिस्था 

  

(२६) *  ४३६०१   श्री.सशमर मेघे (हहांगणा) :  सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हहींगणा (जि.नागपरू) तालकु्यातील येरणगाव-खापा (ननपाणी) या आठ फक.मी 
रस्त्याची (मागाशची) दरुवस्था झाली असल्याच ेहदनाींक ९ िेब्रवुारी, २०२२ रोिी 
वा त्या समुारास ननदर्शनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मखु्यमींत्री ग्रामसडक योिनेंतगशत सन २०१९-२० मध्ये १० को्ी 
७५ लाख रुपयाींचा ननधी मींिूर झाला असनू सदर काम माहे िून, २०२० पयांत 
पणूश करण्याचे ननजश्चत केल ेहोत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रस्त्याच्या (मागाशची) दरुवस्थेमळेु अपघात होत आहेत, हे 
ही खरे आह काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ी अींती 
काय आढळून आल,े तद्अनरु्ींगाने सींबींधीत दोर्ी अधधकारी व कीं त्रा्दार 
याींच्यावर कारवाई करणेसह सदर रस्त्याींची दरुुस्ती त्वरीत करणेबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) सदर रस्त्यामधील फक.मी. २/२४० त े४/२०० या र्ागात 
सींबींधधत कीं त्रा्दाराने रूीं दीकरणासह खडीकरणाच ेकाम माहे िेब्रवुारी, २०२० मध्ये 
पणुश केल ेअसनू वाहतकुीमळेु खडीकरण ववस्कळीत होत आहे, हे खरे आहे.      
(२) मखु्यमींत्री ग्राम सडक योिनेंतगशत नागपरु जिल््यातील हहींगणा 
तालकु्यातील पॅ.क्र.८४ मध्ये ५ रस्त्याींच्या एकूण १८.०२ फक.मी. लाींबीच्या 
रस्त्याींच्या रू.१०.०९ को्ी फकींमतीच्या कामास प्रर्ासकीय मान्यता हदली आहे.  
     यापकैी प्रश्नाधीन रस्त्याची लाींबी ४.८९ फक.मी. असनू रू.२.९७५० को्ी 
इतकी प्रर्ासकीय मान्यतचेी फकींमत आहे. प्रस्ततु काम पणुश करण्याचा कालावधी 
९ महहने असनू हदनाींक २ िून, २०२० पयांत पणुश होणे अपेक्षित होत.े 
(३) सदर रस्त्यावरील खडीकरणाचे काम वाहतकुीमळेु ववस्कळीत झाल्याने, 
वाहनधारकाच्या तक्रारी येत आहेत, हे खरे आहे.     
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(४) व (५) सद्यजस्थतीत सदर रस्त्याचे खडीकरणाच े काम प्रगतीत असनू 
प्रलींत्रबत देयकाींमळेु सींबींधधत कीं त्रा्दारास ननववदेप्रमाणे कामाची प्रगती राखता 
आली नाही, ही वस्तजुस्थती आहे. ननधीच्या उपलब्धतनेसुार सदरच्या रस्त्याच े
उवशररत काम लवकरात लवकर पणुश करण्याचे ननयोिन आहे.  

----------------- 
  
राजापूर ि लाांजा (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील अजुचना नदीिरील निीन 

पुनिचसन प्रस्तािास ननधी उपलब्ध िरण्याबाबत 
(२७) *  ४२२८५   श्री.राजन साळिी (राजापरू) : सन्माननीय मदृ ि 
जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रािापरू व लाींिा (जि.रत्नाधगरी) तालकु्यातील अिुशना नदीवरील नवीन 
पनुवशसन प्रस्ताव र्ासन ननधी ० त े १०० हेक््र लसींचन िमता मयाशहदत 
लेखालर्र्ाशखाली वगश होऊन ननधी उपलब्ध होण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधधींनी 
हदनाींक १७ िानेवारी, २०२२ रोिी वा त्या समुारास मा.मदृ व िलसींधारण मींत्री 
याींच्याकड ेपत्रव्यवहार केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लाींिा तालकु्यातील ररींगणे व रािापरू तालकु्यातील पर्वली नीं 
१, पर्वली नीं २, येळवण, धामणप ेव परुळे या पाच योिनाींना नदी पनुशिीवन 
अींतगशत जिल्हा ननयोिन सलमतीमािश त प्रर्ासकीय मान्यता प्राप्त असनू सदर 
योिनाींची कामे सरुु झालेली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर िलयकु्त लर्वार लेखालर्र्श बींद असल्यामळेु या योिनाींच्या 
झालेल्या कामाींना ननधी उपलब्ध होऊ र्कत नाही तसचे जिल्हा ननयोिन 
अींतगशत उपलब्ध असलेला ननधी हा अत्यल्प असल्याने सदर कामाींसाठी 
आवश्यक ननधी र्ासन स्तरावर उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती कायशवाही 
केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, सदर पत्राच्या अनरु्ींगाने अिुशना नदीवरील नववन पनुशवसन 
प्रस्ताव र्ासन ननधी ० त े१०० हेक््र लस ींचन िमता मयाशहदत लखेालर्र्ाशखाली 
वगश होऊन ननधी उपलब्ध करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. शांिरराि गडाख : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे अींर्त: खरे आहे. 
    अिुशना नदीवर ५ को.प. बींधाऱ् याींच्या कामाींना प्रर्ासकीय मान्यता प्राप्त 
असनु सद्यजस्थतीत ५ पकैी ४ को.प. बींधाऱ् याची काम ेप्रगतीपथावर आहेत. 
(३) व (४) अिुशना नदीवरील को.प. बींधाऱ् याची काम े० त े१०० हेलस ींि लहान 
पा्बींधारे योिनेखाली वगश करुन ननधी मागणीचा प्रस्ताव जिल्हाधधकारी, 
रत्नाधगरी याींचेकडून हदनाींक १८/०१/२०२२ रोिीच्या पत्रान्वये प्राप्त झाला असनु 
सदर प्रस्ताव र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(५) प्रश्न उद्बवत नाही. 

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

राज्यात ननयशमत सेिा देणाऱ् या िैद्यिीय अध्यापिाांिर  
झालेला अन्याय दरू िरण्याबाबत 

  

(२८) *  ४२६३७   डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा) :  सन्माननीय िदै्यिीय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सेवाननवतृ्त डॉक््सशना कीं त्रा्ी तत्वावर ननयकु्त करण्याच्या 
आदेर्ामळेु ननयलमत सेवा देणाऱ् या वदै्यकीय अध्यापकाींवर अन्याय झाला 
असल्याचा आरोप महाराषर स््े् मेडडकल ्ीचसश असोलसएर्नने केला 
असल्याची बाब माहे िानेवारी, २०२२ च्या र्वे्च्या आठवड्यात वा त्या 
दरम्यान ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील र्ासकीय वदै्यकीय महाववद्यालयाींतील प्राध्यापक व 
सहयोगी प्राध्यापक पदावर कीं त्रा्ी तत्वावर ननयकु्त्या देण्याच्या सधुारीत 
कायशपद्धतीस नकुत्याच झालेल्या मींत्रत्रमींडळ बठैकीत मान्यता देण्यात 
आल्यामळेु सेवाननवतृ्त अध्यापकाींबरोबरच आवश्यक पात्रता असलले्या त्रबगर 
सेवाननवतृ्त उमेदवाराींना देखील कीं त्रा्ी ननयकु्ती हदली िाणार आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या  ननयकु्तीच ेवय ६५ वरून ७० करण्यात आल ेअसनू दरमहा 
४० त े५० हिार मानधनात वाढ करून त े१ लाख ७० हिारापयांत वाढववण्यात 
आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, या ननणशयामळेु दहा त ेपींधरा वर्ाांपासनू पदोन्नतीच्या प्रनतिते 
असलेल्या  ननयलमत सेवा देणाऱ् या अध्यापकाींवर अन्याय करणारा असल्याने हा 
ननणशय मागे घेण्यासाठी आींदोलन करण्याचा इर्ारा असोलसएर्नने हदला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यानसुार 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येणार आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. अशमत विलासराि देशमखु : (१) र्ासकीय वदै्यकीय महाववद्यालयातील 
प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापक पदावर कीं त्रा्ी तत्वावर ननयकु्ती देण्याबबातची 
कायशपध्दती पवूीपासनू प्रचललत असनू ननयलमत सेवा देणाऱ्या वदै्यकीय 
अध्यापकाींवर त्यामळेु आता अन्याय झाला असल्याचा सींबींधधत सींघ्नचेा दावा 
वस्तजुस्थतीवर आधारीत नाही. 
(२) धचफकत्सालयीन व अनतववर्रे्ोपचार ववर्यातील डॉक््सश अध्यापकीय 
पदाींसाठी सहिासहिी उपलब्ध होत नसल्याने कीं त्रा्ी तत्वावर ननयकु्ती 
देण्याबाबतच्या सधुाररत कायशपध्दतीनसुार या ववर्याींतील प्राध्यापक व सहयोगी 
प्राध्यापक पदावर आवश्यक अहशता धारण करणाऱ्या त्रबगर सेवाननवतृ्त 
उमेदवाराींना देखील पात्र ठरववण्यात आल ेआहे. 
(३) र्ासकीय वदै्यकीय महाववद्यालयातील अध्यापकाींच्या ननयतवयोमान 
सेवाननवतृ्तीची वयोमयाशदा ६४ वर् े आहे ही बाब ववचारात घेवनू कीं त्रा्ी 
ननयकु्तीसाठी कमाल वयोमयाशदा ७० वर् े करण्यात आली आहे. या वाढीव 
वयोमयाशदेमळेु अधधकाधधक सींख्येने धचफकत्सालयीन व अनतववर्रे्ोपचार 
ववर्याींतील डॉक््सश उपलब्ध होण्याची र्क्यता आहे. या ववर्याींतील कीं त्रा्ी 
सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापकाींचे मानधन सातवा वेतन आयोग सापेि असणे 
आवश्यक असल्याने तसेच कीं त्रा्ी सहायक प्राध्यापकाींना यापवूीच सातवा वेतन 
आयोग सापेि मानधन मींिूर करण्यात आल े असल्याने मानधनात त्या 
प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे.   
(४) कीं त्रा्ी तत्वावरील ननयकु्त्या मींिूर आकृतीबींधातील ररक्त पदाींवर ननयलमत 
उमेदवार उपलब्ध होईपयांत तात्परुती व्यवस्था म्हणून करण्यात येतात. त्यामळेु 
ननयलमत सेवा देणाऱ्या अध्यापकाींवर पदोन्नतीबाबत  अथवा अन्य कोणताही 
स्वरुपाचा अन्याय होण्याचा प्रश्न उद्र्वत नाही. 
(५) व (६) प्रश्न उद्र्वत नाही.  

----------------- 
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नळदगुच ि बेंबळी (जज.उस्मानाबाद) येथील रुग्णालये  

पुणच क्षमतेने सुरु िरणेबाबत 
  

(२९) *  ४२४४९   श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (तळुजापरू) :   सन्माननीय 
सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा  करतील 
काय :- 
  

(१) नळदगुश, (ता.तळुिापरू, जि.उस्मानाबाद) येथील उपजिल्हा रुग्णालयाची 
इमारत  रुग्णाींसाठी  तत्काळ सरुु करावी अर्ी मागणी लोकप्रनतननधी व 
नागररकाींनी माहे िानेवारी, २०२२ च्या दसुऱ्या आठवड्यात व त्यापवूी वारींवार 
र्ासनाकड ेकेली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रुग्णालयाच्या इमारतीतील प्रलींत्रबत असलेल्या 
कामासाठी  मा.मींत्री याींनी ननधी उपलब्ध करुन देण्यासींदर्ाशत आश्वासनही हदल े
असनूही अद्याप ननधी उपलब्ध झाला नसल्यामळेु  काम ेप्रलींत्रबत आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त मागणीच्या अनरु्ींगाने प्रर्ासन कोणतीच कायशवाही 
करीत नसल्यामळेु काींही रािकीय पिाींच्या कायशकत्याांनी माहे िानेवारी, २०२२ 
च्या र्वे्च्या आठवड्यात या वस्तचू ेप्रतीकात्मक उद्घा्न केल ेअसल्याचे 
ननदर्शनास आले आहे,हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच, बेंबळी (जि.उस्मानाबाद) येथील ग्रामीण रुग्णालयाच्या इमारतीच े
सींपणूश बाींधकाम झालेले आहे तथावप िननशचर, लाई् फि्ीींग व काही फकरकोळ 
काम राहहल्यामळेु तसेच कमशचारी वगश उपलब्ध नसल्यामळेु गेल्या २ वर्ाशपासनू 
इमारत ववनावापर असनू सदर रुग्णालय सरुु करावे अर्ी मागणी स्थाननक 
नागररक व लोकप्रनतननधीनी माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये व तत्पवुी वारींवार 
करीत असल्याचे ननदर्शनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उस्मानाबाद जिल्हयातील उक्त रुग्णालय पणूश िमतनेे सरुु 
करून पररसरातील रुग्णाींना उत्तम आरोग्य सेवा देण्याच्या अनरु्ींगाने ननधीची 
उपलब्धता तसेच अधधकारी व कमशचारी वगाशची र्रती करण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजेश टोप े: (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही.  
    सदर रुग्णालयाच्या बाींधकामास रु.२१८२.६५ लि रक्कमेस 
प्रर्ासकीय मान्यता प्रदान करुन अद्यापपयांत रु. २१८२.६५ लि इतका ननधी 
उपलब्ध करुन हदलेला असनू खचश सधु्दा झालेला आहे. सद्याजस्थत सदर 
इमारतीत डडेीके्ेड कोववड हेल्थ से्ं र सरुु करण्यात आल ेआहे. 
    तथावप रुग्णालयाच्या इमारतीतील लर्ल्लक काम ेकरण्यासाठीचे सधुारीत 
अींदािपत्रक सा.बाीं. ववर्ागाने तयार करुन मखु्य अलर्यींता, औरींगाबाद याींच्याकड े
ताींत्रत्रक मान्यतसेाठी सादर केलेले आहेत.  
(३) हे खरे नाही 
(४) हे अर्ींत खरे आहे. 
(५) बेंबळी येथील ग्रामीण रुग्णालयाचे बाींधकाम पणुश झाल े असनू 
ववद्यतुीकरणाचे काम सा.बाीं. (ववद्यतु) ववर्ाग याींचेस्तरावर प्रलींत्रबत आहे हे खरे 
आहे मात्र इमारत ताब्यात घेतल्यानींतर कमशचाऱ् याींची ननयकु्ती करण्यात येईल. 
      उस्मानाबाद जिल्हयातील नळदगुश येथील उपजिल्हा रुग्णालय व बेंबळी 
येथील ग्रामीण रुग्णालयास प्रर्ासकीय मान्यतसेह ननधी उपलब्ध करुन देण्यात 
आलेला असनू खचश ही झाललेा आहेत. 
    नळदगुश येथील सधुारीत कामाचे अींदािपत्रक प्राप्त झालेले नाही. नळदगुश 
येथील उपजिल्हा रुग्णालयातील २९ पदे मींिूर असनू २४ पदे र्रण्यात आलेली 
आहेत. तसेच बेबळी येथील ग्रामीण रुग्णालयासाठी अजग्नर्मन यींत्रणा बसववणे 
कामाचे अींदािपत्रक जिल्हा ननयोिन सलमती, उस्मानाबाद याींचकेड े सादर केल े
आहे. हद.०७.०१.२०२२ च्या उच्चस्तरीय सधचव सलमतीच्या बठैकीमध्ये ग्रामीण 
रुग्णालय बेबळी करीता पदननलमशती करण्यास मान्यता देण्यात आलेली असनू, 
र्ासन ननणशय ननगशलमत करण्याची कायशवाही सरुु आहे. 
(६) प्रश्न उद्र्वत  नाही. 

----------------- 
शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रूग् णालय चांद्रपूर येथील अव् यिस् था 

दरु िरून औषधसाठा उपलब् ध िरून देण् याबाबत 
(३०) *  ४१३८७   श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू) : सन्माननीय िदै्यिीय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्ासकीय वदै्यफकय महाववद्यालय व रूग् णालय, चींद्रपरू येथील 
अजस्थव्यींगोपचार र्ास्त्र (आथोपॅडीक) ववर्ागातील नादरुूस् त मर्ीन दरुूस् त 



38 

करण् याबाबत तसेच येथील अव् यवस् था दरु करून मबुलक और्धसाठा उपलब् ध 
करून देण् याबाबत लोकप्रनतननधी, बल् लारपरू याींनी मा. वदै्यकीय लर्िण मींत्री 
याींना हदनाींक ११ िानेवारी, २०२२ रोिी वा त् या समुारास लेखी ननवेदन सादर 
केल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने र्ासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशमत विलासराि देशमखु : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) र्ासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय, चींद्रपरू या सींस्थेच्या 
अजस्थव्यींगोपचारर्ास्त्र ववर्ागात रुग्णसेवेकरीता एक रक्र्न मर्ीन व दोन 
सक्र्न मर्ीन खरेदी करण्यात आलेल्या असनू सींस्थमेध्ये कायाशजन्वत आहेत. 
रुग्णाींना र्स्त्रफक्रयेसाठी आवश्यक साहहत्य सध्या रुग्णाींना आवश्यक असलेला 
और्धसाठा उपलब्ध आहे. सद्यजस्थतीत जिल्हा ननयोिन सलमती, 
जिल्हाधधकारी, चींद्रपरू अींतगशत और्धी व सजिशकल साहहत्याकरीता ननधी मींिूर 
असनू आवश्यक असलेली और्धी व सजिशकल साहहत्य खरेदी करण्याची प्रफक्रया 
सींस्थास्तरावरुन सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उदर्वत नाही 

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

िल्याण (जज.ठाणे) येथील दगुाचडी किल्ल्याची झालेली दरुिस्था 
(३१) *  ४३७९७   श्री.विश्िनाथ भोईर (िल्याण पजश्चम) :   सन्माननीय 
साांस् िृनति िायच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण (जि.ठाणे) येथील दगुाशडी फकल्ल्याची मागील अनेक वर्ाशपासनू 
देखर्ाल व  दरुुस्ती न केल्याने  दरुवस्था  झाली असल्याची  बाब हदनाींक 
०१ िेब्रवुारी, २०२२  रोिी वा त्या समुारास ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या ऐनतहालसक फकल्ल्याची पनुरशचना व पनुबाांधणी करणे अत्यींत 
गरिेचे असल्याप्रकरणी स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी हदनाींक १४ िेब्रवुारी, 
२०२२  रोिी वा त्या समुारास मा.मखु्यमींत्री याींना हदलेले ननवेदन र्ासनास 
प्राप्त झाल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने या ऐनतहालसक फकल्ल्याची 
पनुरशचना व पनुबाांधणी करण्यासाठी ननधी उपलब्ध करून देणेबाबत र्ासनाने 
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कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत? 
  
श्री. अशमत विलासराि देशमखु : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
     या फकल्ल्याचे बाींधकाम िुने असनू त्याींच्या लर् ींती व बरुूिास काही 
हठकाणी र्ेगा पडलेल्या आहेत. सद्यजस्थतीत या फकल्ल्याचे तीन बरुूिाचे व 
मींहदराच्या पायऱ्याच ेकाम सावशिननक बाींधकाम ववर्ागामािश त पणुश करण्यात 
आल ेआहे.  
(२) अींर्त: खरे आहे. 
    श्री.ववश्वनाथ र्ोईर, मा.ववधानसर्ा सदस्य याींनी मा.मखु्यमींत्री महोदयाींना 
हद.१४.०१.२०२२ रोिी हदलेले ननवेदन प्राप्त झाले आहे. 
(३) सदर ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने सींचालक, परुातत्व व वस्तसुींग्रहालये 
सींचालनालय याींना प्रत्यि पाहणी करून अहवाल सादर करण्याच्या सचूना 
र्ासनाच्या हद.४.०३.२०२२ रोिीच्या पत्रान्वये देण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.  

----------------- 
  
चांद्रपूर जजल्हयात ग्रामपांचायतीच्या सांगणिीय प्रणाशलत िां त्राटदारािडून 

झालेला गैरव्यिहार 
  

(३२) *  ३८७०९   श्री.सभुाष धोटे (राजूरा), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), 
श्री.हहरामण खोसिर (इगतपरूी) : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपरू जिल्हयातील ग्रामपींचायतीमध्ये सींगणक प्रणालीद्वारे र्ासकीय 
कामकािाबाबत सन २०११ त े२०१६ पयांत सींग्राम या खासगी कीं पनीला सींगणक 
प्रणालीच्या कामकािाच ेकीं त्रा् हदल ेहोत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू कीं पनीने कमशचाऱ्याींचे मानधन, स््ेर्नरीचा खचश, 
सींगणकाींची दरुुस्ती-देखर्ाल यामध्ये को्यावधी रुपयाींचा गरैव्यवहार केला 
असनू या खचाशचे कोणतहेी लेखा पररिण झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू प्रकरणाची चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या अनरु्ींगाने 
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सदरील खचाशचे लखेापररिण करण्यासह तसेच कीं पनीवर कारवाई करण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) हे खरे नाही.  
    राज्यातील सवश ग्रामपींचायतीींच,े पींचायत सलमती व जिल्हा पररर्दाींच े
सींगणकीकरण करणे या कें द्र र्ासनाच्या ववकास कायशक्रमाची (e-PRI) राज्यात 
अींमलबिावणी करण्यासाठी व सवश कामामध्ये ससुतू्रता, एकवाक्यता, 
पारदर्शकता राहण्यासाठी राज्यस्तरावर हद. २६ एवप्रल, २०११ रोिीच्या र्ासन 
ननणशया अन्वये सींग्राम हा प्रकल्प महाऑनलाईन (महाराषर र्ासन व ्ा्ा 
कन्सल्न्सी सववशसेस याींची राज्य र्ासनाच्या अधधपत्याखाली सींयकु्त कीं पनी) 
मािश त राबववण्याचा ननणशय घेण्यात आला.   
    तसेच हद.२७/५/२०१४ रोिीच्या र्ासन ननणशयान्वये ई-पींचायत/सींग्राम या 
प्रकल्पाींतगशत महाऑनलाईनकडून पींचायत राि सींस्थाींना देण्यात येणाऱ्या 
सेवेपो्ी अदा करावयाच्या मोबदल्याबाबत मागशदर्शक सचूना र्ासनाने ननगशलमत 
केल्या आहेत.  
    ही कायशपध्दती चींद्रपरू जिल््यातील ग्रामपींचायतीींना लाग ूअसनू या कररता 
वेगळ्याने कामाचे कीं त्रा् देण्यात आलेले नाही.  
(२) व (३) सींग्राम प्रकल्पासाठी १३ व्या ववत्त आयोगाच्या ननधीमधून खचश 
करण्याची तरतदू आहे.  
   त्यानसुार ग्रामपींचायतीसाठी महाऑनलाईन कीं पनीला प्रनत माह रु.८०००/- + 
कर इतकी रक्कम देण्याचे ननजश्चत केल े आहे. यासाठी कीं पनीने 
ग्रामपींचायतीसाठी सींगणक चालक तसेच स््ेर्नरी, ्ोनर इ. कीं झ्यमेुबल्स 
बाबीवर कीं पनीने खचश करावयाचा होता.   
    जिल्हा पररर्द व पींचायत सलमतीसाठी स््ेर्नरी, ्ोनर इत्यादी 
कीं झ्यमेुबल्सचा खचश सींबींधधत जिल्हा पररर्द व पींचायत सलमतीने करावयाचा 
होता. जिलहा पररर्द चींद्रपरू याींचे सदर खचाशबाबतचे लखेापररिण झाल ेअसनू 
त्यामध्ये कुठलाही लखेा आिेप नाही, अस ेजिल्हा पररर्द चींद्रपरू ने कळववले 
आहे. 
     ग्रामपींचायत स्तरावरील कीं झ्यमेुबल्स बाबीवरील खचश कीं पनीने करावयाचा 
असल्याने त्याींच्या लेखापररिणाची बाब नाही. 
(४) प्रश्न उद्र्वत नाही. 

----------------- 
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अहमदनगर येथे िैद्यिीय महाविद्यालय सुरू िरण्याबाबत 
  

(३३) *  ४२६४८   डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा) :   सन्माननीय िदै्यिीय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  अहमदनगर  येथे वदै्यकीय महाववद्यालय सरुू करण्यासाठी औरींगाबाद 
येथील वदै्यकीय महाववद्यालयातील चार प्राध्यापकाींच्या सलमतीने 
अहमदनगरला र्े् हदली असनु सलमतीने र्ासनास पाठववलेल्या अहवालात 
िागेबाबत  आिेप नोंदववला असल्याची बाब माहे िानेवारी, २०२२ च्या 
र्वे्च्या आठवड्यात वा त्या दरम्यान  ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२)  असल्यास, वदै्यकीय महाववद्यालयासाठी २० एकर िागा आवश्यक असनू 
तर्ी िागा र्हरात उपलब्ध नसल्याने र्हराबाहेरची िागा सलमतीला 
सचूववण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राषरीय आयवुवशज्ञान आयोगाच्या मानकाींनसुार अहमदनगरमध्ये 
१५० ववद्याथी प्रवेर् िमतचेे र्ासकीय महाववद्यालय व रुग्णालय 
उर्ारण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशमत विलासराि देशमखु : (१) व (२) हे अींर्त: खरे आहे. 
अहमदनगर येथे वदै्यकीय महाववद्यालय सरुु करण्यासाठी आयकु्त, वदै्यकीय 
लर्िण व सींर्ोधन, मुींबई याींच्यामािश त ननयकु्त चार प्राध्यापकाींच्या तज्ञ 
सलमतीने अहमदनगरला र्े्  देऊन त्याबाबतचा प्राथलमक अहवाल हदनाींक 
२७.०१.२०२२ रोिी सींचालनालयास सादर केला आहे.  
 राषरीय आयवुवशज्ञान आयोगाच्या ननकर्ानसुार नवीन वदै्यकीय 
महाववद्यालय सरुु करण्यासाठी फकमान २० एकर िागेची आवश्यकता आहे. 
त्याअनरु्ींगाने जिल्हा सामान्य रुग्णालयाची एकूण ७.४६ एकर िागा उपलब्ध 
असनू रुग्णालयापासनू १० फक.मी. अींतराच्या पररचामध्ये ननकर्ानसुार आवश्यक 
िागा उपलब्ध होणे गरिचे ेआहे. 
 तसेच सलमतीने जिल्हाधधकारी, अहमदनगर याींची प्रत्यि र्े् घेऊन 
सदर िागा उपलब्ध करुन देणेबाबत ववनींती केली आहे. 
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(३) उक्त र्क्यार्क्यता पडताळणी अहवालाच्या अनरु्ींगाने अहमदनगर येथे 
राषरीय आयवुवशज्ञान आयोगाच्या मालकानसुार १०० ववद्याथी प्रवेर् िमतचेे 
र्ासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय व त्यास सींलजग्नत ४३० खा्ाींचे रुग्णालय 
ननमीती करण्याबाबतचा सवशसमावेर्क प्रस्ताव र्ासनास मान्यतसे्तव सादर 
करण्याींची कायशवाही सींचालनालय स्तरावर सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्र्वत नाही. 

----------------- 
मोहोने ि अांबबिली (ता.िल्याण, जज.ठाणे) येधथल नॅशनल शलओन 

िापोरेशन शलशमटेड या िां पनीतील िामगाराांची थिीत 
देणी अदा िरणेबाबत 

  

(३४) *  ४३६७०   श्री.विश्िनाथ भोईर (िल्याण पजश्चम) :   सन्माननीय 
िामगार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मोहोने व अींत्रबवली (ता. कल्याण, जि.ठाणे) येथील नॅर्नल रेयॉन कापोरेर्न 
लललम्ेड या कीं पनीने सन २००९ मध्ये बेकायदा ्ाळेबींदी िाहीर 
केल्याने स्थाननक र्लूमपतु्र असलेले ४००० कामगार  बेरोिगार झाल्याने 
त्याींच्यावर व त्याींच्या कु्ुींत्रबयाींवर उपासमारीची वेळ आली असल्याचे हदनाींक ३० 
नोव्हेंबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास ननदर्शनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कीं पनीने स्थाननक र्लूमपतु्र व कामगाराींना ववश्वासात न 
घेता कीं पनीची ३३९.४४ एकर िमीन ववक्री प्रफक्रया पणूश केली आहे व सदर िलमन 
ववक्रीच्या व्यवहारातनू प्राप्त झालेल्या रक्कमे मधून कामगाराींची थकीत रक्कम 
देणे अपके्षित असताना अद्यापही हदली गेली नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ी अींती काय 
आढळून आल,े तद्अनरु्ींगाने सदर कामगाराींची थकीत देणी अदा करणेबाबत 
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली व करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) मे.नॅर्नल रेयॉन कापोरेर्न लललम्ेड कीं पनीमध्ये हदनाींक 
१५/११/२००९ पासनू ्ाळेबींदी सरुू झाली, हे खरे आहे.  
(२) मे.नॅर्नल रेयॉन कापोरेर्न लललम्ेड कीं पनीमध्ये हदनाींक १५/११/२००९ 



43 

पासनू ्ाळेबींदी सरुू झाली असनू, त्यावेळी सदर आस्थापनेत ३३९७ 
कामगार/कमशचारी कायशरत होत.े सदर कीं पनीस ववत्त परुवठा करणाऱ्या पींिाब 
नॅर्नल बॅंकेने त्याींची थकीत रक्कम लमळावी म्हणून मा.राषरीय कीं पनी कायदा 
न्यायाधधकरणाकड े (National Company Law Tribunal) दाखल केलले्या 
दाव्याच्या अनरु्ींगाने न्यायाधधकरणान ेहद.१३/०३/२०२० रोिी आदेर् पाररत करून 
मे.अदानी प्रॉप्ीि प्रा.लल. याींनी दाखल केलेला Resolution Plan मींिूर केला 
आहे. सदर योिनेनसुार न्यायाधधकरणाने कामगाराींची देणी देण्याकरीता 
रु.३२.१६ को्ी मींिूर केलेले आहेत. यालर्वाय मे.अदानी प्रॉप्ीि प्रा.लल. व एन. 
आर. सी. मिदरू सींघ याींच्यामध्ये हद.२१/०१/२०२०, हद.३१/०८/२०२० व 
हद.१५/०९/२०२० रोिी करार होऊन अनतररक्त रु.६८ को्ी अ्ी व र्तीसह ववर्रे् 
लार् योिना म्हणून कामगाराींची देणी देण्याची तरतदू केली आहे. त्यानसुार 
रु.१०० को्ी कामगाराींची देणी देण्याकरीता तरतदू केलेली आहे. सदर 
रक्कमेपकैी एकूण ११५७ कमशचारी/कामगाराींना रु.२०,४२,५८,७८६/- इतकी 
कायदेर्ीर देय रक्कम आदा केली आहे.  
    एन.आर.सी. एम्प्लॉईि यनुनयन व ऑल इींडडया इींडस्रीयल ॲण्ड िनरल 
वकश सश यनुनयन, एन. आर. सी. एम्प्लॉईि को. ऑप. के्रडी् सोसाय्ी लल. व 
इतर कामगार याींनी राषरीय कीं पनी कायदा न्यायाधधकरणाच्या हदनाींक 
१३/०३/२०२० रोिीच्या आदेर्ाववरुध्द राषरीय कीं पनी कायदा अवपलीय 
न्यायाधधकरण, नवी हदल्ली याींचेकड ेअनकु्रमे अपील क्र.६४४/२०२०, ६६२/२०२०, 
६६७/२०२०, ४८/२०२१, २८६-२८७/२०२१ व ७०४/२०२१ दाखल केल ेआहेत. त्याची 
पढुील सनुावणी हद.०६/०४/२०२२ रोिी ठेवण्यात आली आहे. 
     सद्य:जस्थतीत कामगाराींची थकीत देणी देण्याची बाब राषरीय कीं पनी 
कायदा न्यायाधधकरण याींच्याकड ेन्यायप्रववषठ आहे.  
(३) प्रश्न उद्र्वत नाही. 
(४) प्रश्न उद्र्वत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानसभा 
______________________________________________________ 
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