वि.स. ४७ (1)
अताराांकित प्रश्नोत्तर ांची सत्तेच ळीस वी य दी

मह र ष्ट्र ववध नसभ
पहहले अधधवेशन, २०२१
___________

अत र ांकित प्रश्नोत्तर ांची य दी
प्रश्न ांची एिूण सांख्य - ५०
___________

ससांधुदर्
ु ग जिल्ह्य तील नरडवे, अरुण आणण दे वधर य िलससांचन प टबांध रे प्रिल्हप तील
ि लव्य चे व पुनवगसन चे ि म प्रलांबबत असल्हय ब बत

(१)

५० (०९-०४-२०२०).

िोळां बिर (वड ळ ) :

श्री.मांर्ेश िुड ळिर (िुल ग), श्री.वैभव न ईि (िुड ळ), श्री.ि लीद स

सन्माननीय िलसांपद मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ज्या धरणाींची कामे ५० ्कयाींपेक्षा अधधक झाली आहे त अशा धरणाींची कामे पूणण
करण्याचे शासनाचे धोरण असन
नरडिे धरणाच्या प्रकल्पग्रसताींचे पन
ू
ु िणसनासह सिण प्रश्न
प्राधान्याने सोडविले जातील अशी ग्िाही मा.सािणजननक बाींधकाम मींत्री याींनी दिनाींक १७ डडसेंबर,
२०१९ रोजी दिली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ससींधुिग
ु ण जजल््यातील नरडिे, अरुणा आणण िे िधर या जलससींचन पा्बींधारे
प्रकल्पातील कालिे पण
ू ण झाले आहे त काय,

(३) असल्यास, या प्रकल्पामुळे जजल््यातील ककती शेतक-याींना धरणातील पाण्याचा लाभ

समळणार आहे ि यासाठी ककती ननधीची तरतूि करण्यात आली आहे तसेच नरडिे प्रकल्पातील

प्रकल्पग्रसताींच्या सिेच्छा पुनिणसन ि पुनिणसीत क्षेत्रात नागरी सुविधा उपलब्ध करुन तयाींचे
पुनिणसन करण्याचे काम पूणण झाले आहे काय,

(४) उकत प्रकल्पातील कालव्याचे ि पन
ु िणसनाचे काम पण
ु ण झाले नसल्यास, विलींबाची कारणे काय
आहे त ?

श्री. ियांत प टील (१४-०१-२०२१) (१) होय.
(२) अींशत: खरे आहे. नरडिे प्रकल्पाींतगणत कालिे प्रसतावित नाहीत.

धरणाखालील गडनिीिर १४

कोल्हापरू पध्ितीचे बींधारे प्रसतावित असन
ू ११ को. प. बींधारे पण
ू ण झाले आहे त. PMKSY माहे

जून २०२२ अखेर पूणण करण्याचे ननयोजन आहे . अरूणा प्रकल्पाचे सद्यजसितीत कालव्याची
कामे PDN सहीत प्रगतीपिािर असून १५% कामे पुणण झाली आहे त.कालव्यासहीत प्रकल्पाची
कामे PMKSY अींतगणत जून २०२१ अखेर पूणण करण्याचे ननयोजन आहे. िे िघर प्रकल्पाच्या

कालव्याची कामे ८०% पूणण झाली असून उिणरीत कामे PDN सदहत प्रगतीपिािर आहे त.सुप्रमा
मान्यतेनींतर जन
ू २०२२ अखेर पण
ू ण करण्याचे ननयोजन आहे.
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(३) नरडिे प्रकल्पामळ
ु े ४८ गािातील १८३४३, अरूणा प्रकल्पामुळे १७ गािातील १७७९२ ि िे िघर

प्रकल्पामुळे १७ गािातील ३१७४२ असे ससींधुिग
ू ण जजल्हयातील एकूण ६८०५७ शेतकऱयाींना
धरणाींतील पाण्याचा लाभ समळणार आहे . सन २०२०-२१ िर्ाणसाठी नरडिे प्रकल्पाींसाठी रु.८०.००

को्ी, अरूणा प्रकल्पासाठी-रू.११०.०० को्ी ि िे िघर प्रकल्पासाठी रु.१०.०० को्ी इतकया
ननधीची तरतूि करण्यात आली आहे. नरडिे प्रकल्पािरील पन
ु िणसनाचे काम प्रगतीपिािर
असून ८०% पूणण झाले आहे.

(४) नरडिे प्रकल्पाींतगणत १४ को.प. बींधाऱयाींपक
ै ी ११ को.प. बींधारे पूणण झाले असून उिणरीत
कामे तसेच अरूणा ि िे िघर प्रकल्पािरील कालव्याची PDN सह उिणरीत कामे उपलब्ध
ननधीनुसार पूणण करण्याचे ननयोजन आहे .

िे िघर प्रकल्पािरील पुनिणसनाची कामे पूणण झाली

असून नरडिे प्रकल्पािरील पुनिणसनाची कामे ८०% ि अरूणा प्रकल्पािरील कामे ९५% पुणण झाली
असून उिणरीत कामे उपलब्ध ननधीनुसार पूणण करण्याचे ननयोजन आहे .
___________

बुलढ ण जिल्हहय तील खडिपूण ,ग पेनट िळी, ननम्न वध ग आणण यवतम ळ जिल्हहय तील
बेंबळ येथे उपस ससांचन योिन र बववण्य ब बत

(२)

१३९४ (१३-०४-२०२०). श्री.सांिय र् यिव ड (बुलढ ण ) : सन्माननीय िलसांपद मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्य शासनाकडून उपसा ससींचन योजना प्रायोधगक सतरािर राबविण्यात येत असून याकररता
बल
ु ढाणा जजल्हयातील खडकपण
ू ाण, पेन्ाकळी, ननम्न िधाण आणण यितमाळ जजल्हयातील बेंबळा
प्रकल्पाचा समािेश केला असून याबाबत प्रशासकीय पातळीिरील अभ्यास सुरु आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सिरील अभ्यास पूणण होऊन तसा अहिाल शासनास सािर केला आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, तयानस
ु ार शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ियांत प टील (१४-०१-२०२१) : (१) हे

खरे नाही.

बल
ु ढाणा पा्बींधारे प्रकल्प मींडळाींतगणत खडकपण
ु ाण ि पेन्ाकळी प्रकल्प असन
ू , खडकपण
ु ाण

प्रकल्पािर सद्य:जसितीत ७ उपसा ससींचन योजना कायाणजन्ित असन
ू तयािरुन ससींचन सुरु आहे.
पेन्ाकळी प्रकल्पाची सींपुणण ससींचन क्षमता ननसमणती झाली असल्याने या प्रकल्पािर नव्याने उपसा
ससींचन योजना कायाणजन्ित करण्याचा कोणताही प्रसताि विचाराधीन नाही.

िधाण जजल्हयातील ननम्न िधाण प्रकल्पाींतगणत आिी उपसा ससींचन योजना आणण यितमाळ
जजल््यातील बेंबळा प्रकल्पाींतगणत डेहणी उपसा ससींचन योजनेचे बाींधकाम प्रगतीपिािर आहे .
(२) प्रश्न उद्भित नाही.
(३) प्रश्न उद्भित नाही.
(४) प्रश्न उद्भित नाही.
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___________

पोव रीटोल (जि.र्ोंहदय ) येथील जिल्हह पररषदे च्य हहांदी वररष्ट्ठ प्र थसमि
श ळे च्य िीणग व मोडिळीस आलेल्हय वर्ग खोल्हय ांब बत

(३)

१४०६ (११-०४-२०२०). श्री.मोहन मते (न र्पूर दक्षिण), श्री.ववनोद अग्रव ल (र्ोंहदय ),

श्री.वविय रह ांर्ड ले (नतरोड ), श्री.ववि स िांु भ रे (न र्पूर मध्य), श्री.प्रत प सरन ईि (ओवळ
म जिवड ) : सन्माननीय ग्र मववि स मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पोिारी्ोला (जज.गोंदिया) येिील जजल्हा पररर्िे च्या दहींिी िररषठ प्रािसमक शाळे च्या जीणण ि
मोडकळीस आलेल्या िगणखोल्यात जीि धोकयात घालून विद्यािी ज्ञानाजणन करीत असल्याचे माहे
जानेिारी,२०२० मध्ये िा तयािरम्यान ननिशणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उकत प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि
तिनुर्ींगाने शाळे तील विद्यार्थयाांना तिररत अन्यत्र सिलाींतर करून या शाळे च्या िरु
ु सतीचे काम
तातकाळ सुरु करणेबाबत शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(३)

नसल्यास, विलींबाची

कारणे काय आहे त ?

श्री. हसन मुश्रीफ (०७-०१-२०२१) : (१) नाही, हे खरे नाही.

तिावप, जीणण ि मोडकळीस आलेल्या शाळे च्या िगण खोल्यात विद्यार्थयाांच्या सरु क्षेच्या
दृष्ीने िगण भरविण्यात येत नाहीत.
(२) होय.

दि.७.१.२०२० रोजी शाळे ची पाहणी करण्यात आली आहे. सिर शाळा िगणखोल्या िरु
ु सतीसाठी
समग्र सशक्षा अींतगणत िावर्णक कायणयोजना ि अींिाजपत्रक सन २०२०-२१ या िर्ी प्रसतावित
करण्यात येत आहे.

(३) प्रश्न उद्भित नाही.

___________

न ब डग िि गतून र ज्य तील अपूणग िलससांचन प्रिल्हप पूणग िरणेब बत
(४) १६७८ (१५-०४-२०२०). श्री.पथ्
ु दे वी),
ृ वीर ि चव्ह ण (िर ड दक्षिण), श्री.असमन पटे ल (मांब
श्री.र वस हे ब अांत परू िर (दे र्लूर) : सन्माननीय िलसांपद मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :(१) राज्यातील १० मोठे , १८ मध्यम आणण २२ लघु असे ५२ जलससींचन प्रकल्पाींसाठी नाबाडण
कडून १५ हजार को्ीींचे कजण काढण्यात आले होते, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मराठिाडयासाठी ३३८०, वििभाणसाठी ३८४७ तर उिणररत महाराषरसाठी ७७७९ को्ी
रुपये िे ण्यात येणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, नाबाडण कजाणतन
ू ५२ ससींचन प्रकल्प पण
ू ण करणेबाबत शासनाने कोणती कायणिाही
केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, तयाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ियांत प टील (२२-१२-२०२०) : (१) प्रधानमींत्री कृर्ी ससींचाई योजना (PMKSY) ि बळीराजा
जलसींजीिनी योजना (BJSY) या िोन्ही योजनेत समाविष् असलेले प्रकल्प िगळून ५२
बाींध्कामधीन प्रकल्प पुणण करण्यासाठी रु.१५ हजार को्ीचे

कजण वित्तीय सींसिाकडून उपलब्ध
करुन घेण्याचा ननणणय दि. ७/८/२०१९ च्या मींत्रीमींडळ बैठकीत घेतला आहे . याबाबत दि. ९/९/२०१९
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रोजी शासन ननणणय ननगणसमत करण्यात आला आहे .

(२) तयानुसार मराठिाडयासाठी रु ३३८१ वििभाणसाठी रु. ३८४८ ि उिणरीत महाराषरासाठी रु.
७७७१.५२ को्ी प्रसतावित आहे त.

(३) कजण घेण्यासाठी वित्तीय सींसिा ननजश्चत करण्याबाबतचा प्रसताि शासनाच्या विचाराधीन असून
काही वित्तीय सींसिाकडे शासन सतरािरुन पाठपुरािा सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

(५)

___________

लोअर दध
ु न ि लव्य चे व च रीचे ब ांधि म ननिृष्ट्ट दि गचे झ ल्हय ब बत

२१२६ (१५-०४-२०२०).

श्री.सुरेश वरपुडिर (प थरी) : सन्माननीय िलसांपद मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लोअर िध
ु ना कालव्याचे ि चारीचे बाींधकाम ननकृष् िजाणचे झाले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले तिनुर्ींगाने िोर्ीिर शासनाने कोणती कारिाई केली
िा करण्यात येत आहे.

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ियांत प टील (१४-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्भित नाही.
___________
पवनी (जि.भांड र ) येथील प्र चीन ऐनतह ससि स्म रि चे नवीिरण व सांग्रह लय ननसमगती ब बत
(६)

२४५९ (०६-०४-२०२०). श्री.नरें द्र भोंडेिर (भांड र ) : सन्माननीय स ांस्िृनति ि यग मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पिनी (जज. भींडारा) येधिल प्राचीन ऐनतहाससक समारकाचे निीकरण ि सींग्रहालयाची ननसमणती
तसेच

पयण्न

विकासामळ
ु े

बेरोजगाराींना

रोजगार

उपलब्ध

होण्याच्या

अनुर्ींगाने

सिाननक

लोकप्रनतननधीद्िारे शासनाच्या पयण्न विभागाकडे दिनाींक २१ जुल,ै २०१७ रोजी तसेच सन २०१८२०१९ िरम्यान ऐनतहाससक पयण्न सिळाचा विकास करून विकास आराखडा तयार करण्यासाठी
प्रधान सधचि, पयण्न विभाग, याींना ननिे श दिले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, उकत प्रकरणी लोकप्रनतननधी याींच्या मागणीनस
ु ार प्राचीन ऐनतहाससक सिळाींचा

प्रतयक्ष पाहणी अहिाल ि अींिाजपत्रक सािर करण्यासह विकास ननधी उपलब्ध करून विकास
आराखडा तयार करण्यासाठी सींबींधधत विभागाला ननिे श दिले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३)

नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. असमत ववल सर व दे शमख
ु (२१-०१-२०२१) : (१) होय

(२) पिनी, जज. भींडारा येिे भारतीय पुरातति सिेक्षण, नागपूर मींडळ याींच्या अखतयारीतील तीन

राषरीय सींरक्षक्षत समारके १. ककल्ला दििार २. जगन्नाि मींदिर जसित प्राचीन ्ीला ३. हरिौला
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का प्राचीन ्ीला आहे त. सिर समारकाींच्या जसमनीचे मालकी या विभागाकडे नाही. प्रसतुत
प्रकरणी भारतीय पुरातति सिेक्षण, नागपूर मींडळ याींचे कायाणलयाकडून कायणिाही सुरु आहे .
(३) प्रश्न उद्भित नाही.

___________
प ण्य च होण र अपव्यय ट ळण्य स ठी बांद प ईपल ईनद्व रे
प णी पुरवठ योिन र बववण्य ब बत

(७)

३७२१ (१६-०४-२०२०).

श्री.र ण िर्िीतससांह प टील (तुळि पूर) : सन्माननीय िलसांपद

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पाण्याचा होणारा अपव्यय ्ाळण्यासाठी ततकालीन शासनाने शेतक-याींस शेती कामासाठी बींि
पाईपलाईनद्िारे पाणी परु िठा करण्याचे धोरण आखले होते, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मराठिाडयातील उसमानाबाि जजल््यातील बोरी धरण ि माींजरा धरणामधून
शेतक-याींसाठी शेतीच्या कामासाठी बींि पाईप लाईनद्िारे पाणी पुरिठा योजना राबविण्याची
लोकप्रनतननधीनी लेखी पत्राद्िारे विनींती केली होती, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर धरणामधून शेतक-याींनी शेतीच्या कामासाठी बींि पाईप लाईनद्िारे पाणी
परु िठा योजना राबविण्याबाबत शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ियांत प टील (२२-०१-२०२१) : (१) अींशत: खरे आहे .

बाींधकामाधीन ससींचन प्रकल्पामध्ये पारीं पाररक कालिे ऐिजी नसलका प्रणालीद्िारे पाण्याचे वितरण
करण्याचे धोरण आखले आहे .
(२)

होय, हे खरे आहे .

मराठिाडयातील उसमानाबाि जजल््यातील बोरी धरण ि माींजरा धरणामधन
शेतकऱयाींसाठी
ू
शेतीच्या कामासाठी बींि पाईप लाईनद्िारे पाणी पुरिठा योजना राबविण्याबाबत श्री. राणा
जगजीतससींह पा्ील, मा. विधान सभा सिसय, तळ
ु जापूर याींनी दि.२३.०१.२०२० रोजी मा. मींत्री
(जलसींपिा ि लाभक्षेत्र विकास) याींना ननिेिन दिले आहे.

(३) माींजरा धरणाचे काम पूणण झाले असन
ू प्रकल्पाींच्या कालव्याच्या बहुताींश लाींबीत असतरीकरण
झालेले आहे . तसेच बोरी (कुरनरु ) प्रकल्प पण
ू ण झालेला आहे . पण
ू ण झालेले कालिे बींि नसलकाींमध्ये
रुपाींतरीत करण्याची तरतूि शासनाच्या धोरणामध्ये नाही.
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

___________

आणी (जि यवतम ळ) ग्र मीण रुग्ण लय त र म िेअर स्थ पन िरणेब बत
(८)

३७७४ (१३-०४-२०२०).
डॉ.सांदीप धव
ु े (अणी) : सन्माननीय स वगिननि आरोग्य व िुटुांब
िल्हय ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) आणी (जज यितमाळ) तालक
ु यात १११ गािे असून ग्रामीण रुग्णालयात तापसणीकररता
अींिाजे

४००

रुग्ण

येत

असतात

तयात

एखािा

अपघाताचा

सिर रुग्णालयात कोणतीही व्यिसिा नाही, हे खरे आहे काय,

रुग्ण

आल्यास

तयाकररता

वि.स. ४७ (6)
(२)

असल्यास,

आणी

येिे

अपघात

झालेल्या

रुग्णास

४५

ककलोमी्र

यितमाळ

येिे

न्यािे लागते, तयात रुग्ण गींभीर जखमी असल्यास यितमाळ येिे पोहचेपयांत रुग्णाचा मतृ य
होतो तयामळ
ु े आणी येिे रामा केअर युनन् सें्र असणे अतयींत आिश्यक असल्याची मागणी
िारीं िार होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, आणणण येिे रामा केअर सिापन करणेबाबत शासनाने कोणती कायणिाही केली िा
करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. र िेश टोपे (०७-०१-२०२१) : (१) ि (२) हे खरे नाही.

सद्यजसितीत अपघात झाल्यास ग्रामीण रुग्णालय, आणी येिे उपचार करण्यात येतात आणण
आिश्यकतेनूसार ४५ ककलोमी्रिर असलेल्या िैद्यककय महाविद्यालयात सिलाींतरीत करण्यात
येते.

(३) दि.१८ सप््ें बर २०२० रोजीच्या शासन ननणणयान्िये नविन रॉमा केअर सिापन करण्याबाबत
धोरण ननजश्चत करण्यात आले आहे .सिर धोरणातील ननकर्ानस
ु ार आणणण येिे रॉमा केअर
सिापन करण्याची कायणिाही करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

___________

िळां ब (जि. यवतम ळ) येथील बेंबळ
ां
ि लव्य च्य आष्ट्टी ववतरीिेचे ि म ननिृष्ट्ट दि गचे
असल्हय ने शेती वपि चे नि
ु स न होत असल्हय ब बत
(९) ३७७७ (२४-०४-२०२०).
डॉ.अशोि उईिे (र ळे र् व) : सन्माननीय िलसांपद मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कळीं ब (जज. यितमाळ) येिील बेबींळा कालिे विभागाने मुख्य कालव्यािर आष्ा वितरीका

घेतली ही वितरीका मा्े गाींि, सािरगाींि, धचचोली, ्ालेगाींि सशिारातन
ु जाते तिावप वितरीकेचे
काम ननकृष् िजाणचे केले असल्याने मा्े गाींि शेत सव्हे ्ीं १०३ शेतात पाणी णझरपुन शेतीवपकाचे
नुकसान होत असल्याचे दिनाींक २० जानेिारी, २०२० च्या सम
ु ारास ननिशणनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, वितरीकेचे काम ननकृष् िजाणचे झाले असल्याचे लोकप्रनतननधीींच्या प्रतयक्ष
पाहणीमध्ये ननिशणनास आल्यानींतर सींबधधत विभागाच्या अधधका-याींना ननकृष् कामाच्या
िरू
ु सतीबाबत पत्र व्यिहार करण्यात आला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वितरीकेचे पाणी णझरपुन शेतक-याच्या झालेल्या शेतीच्या नुकसानीचा मोबिला

िे ण्यासह वितरीकेचे काम तातकाळ करणेबाबत शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ियांत प टील (१४-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे अींशत: खरे आहे .

सिरचे शेत हे कालव्याचे डाव्या भागाकडील लाभ क्षेत्रात आहे . आष्ा वितरीकेच्या डाव्या

बाजूने शेतापयांत नतव्र उतार असन
ू पाझर झालेल्या काही भागात कालिा पूणण भरािातून तर काही

दठकाणी खोिकामातून गेलेला आहे . कालव्याच्या पाझराचे भागात मउसतराचे खाली Fissured
Rock (तडे पडलेला खडक) असल्यामुळे तयातून पाणी णझरपून शेतात पाणी जमा होत होते.

वि.स. ४७ (7)
भरािामध्ये कक.मी. २ मधील सा.्.१५०० मी. १८३० मी. िरील ि कक.मी. ४ मधील सा.्.३३६०
मी. िरील भरािाचे काम सींकल्पीत पातळी पयांत कींत्रा्िारामार्णत नव्याने करण्यात आलेले आहे .

(३) सींबींधीताींकडून यािर्ी शेतीच्या नक
ु सानीचा मोबिला मागणी केल्याचे ननिशणनास आले नाही.
वितररकेची तळ पातळी पासन
ू बाजच
ू ी शेत जमीन १.५ ते १.७५ मी. अींतराने खाली आहे.

वितररकेच्या सा.्.११०० मी. ते १२८० मी. ि १७७५ मी. ते १९०५ मी. एिढ्या लाींबीत ननिडक
असतररकरण करण्यात आलेले आहे . भरािाचे दठकाणी १.५० मी. खोलीपयांत पाण्याचा पाझर
काढून िे ण्यासाठी चर खोिन
ू िे ण्यात आले होते. या चराींमध्ये पाझराचे पाणी दिसून येत नव्हते.

परीं तु बाजूचे शेतजमीनीचे पषृ ठभागािर पाण्याचा पाझर दिसून येत होता. तयामुळे, सद्यःजसितीत

आष्ा वितरीकेच्या ज्यादठकाणी पाझर आहे तसेच इतर ननिडक भागातील असतरीकरणाचे
अींिाजपत्रक तयार करण्यात आले असून ननवििा प्र्ीया प्रगतीपिािर आहे .
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

___________
पुणे जिल्ह्य तील टे मघर धरण च्य दरु
ु स्तील प्रश सिीय म न्यत समळण्य ब बत
(१०)

३९५२ (१६-०४-२०२०).

श्री.सनु नल ि ांबळे (पुणे िॅन्टोन्मेंट) : सन्माननीय िलसांपद मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुणे शहराला पाणीपुरिठा करणाऱया खडकिासला धरण साखळीतील ्े मघर धरणाच्या

िरु
ु सतीला सध
ु ाररत प्रशासकीय मान्यता न समळाल्याने अल्पमि
ु ती मधील कामे पण
ू ण होण्यास
विलींब होत असल्याचे माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा तया िरम्यान ननिशणनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, शासनाने ही मान्यता तातकाळ िे ण्याचे मान्य केले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सिरहू प्रशासकीय मान्यता तातकाळ िे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायणिाही केली
िा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ियांत प टील (१३-०१-२०२१) : (१) अींशत: खरे आहे .
तज्ञ ससमतीच्या सशर्ारशीनस
ु ार ्े मघर धरणाची गळती प्रनतबींधक कामे प्राधान्याने हाती घेण्यात

आली असून सिर कामे प्रगतीपिािर आहे त. प्रिम सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेपेक्षा जािा खचण
झाल्याने जव्ितीय सुधाररत प्रशासकीय मान्यतेचा अहिाल क्षेत्रत्रय सतरािर तयार करण्यात आला
असून सिर प्रसतािाची राज्य ताींत्रत्रक सल्लगार ससमतीकडून छाननी सुरू आहे .
(२) अद्याप सिर प्रसताि शासनाकडे प्राप्त झालेला नाही.

(३) सिर प्रसतािाची छाननी राज्य ताींत्रत्रक सल्लागार ससमतीमार्णत प्रगतीपिािर आहे .
(४) प्रश्न उद्भित नाही.
___________

वि.स. ४७ (8)

पुणे जिल्ह्य तील भ म आसखेड धरण च्य ि लव्य स ठी सांप हदत िेलेल्हय
िसमनीच मोबदल ब धधत शेति-य ांन समळण्य ब बत

(११)

३९६७ (११-०४-२०२०).

श्री.सनु नल ि ांबळे (पण
ु े िॅन्टोन्मेंट), श्री.हदलीप मोहहते-प टील

(खेड आळां दी), श्री.अशोि पव र (सशरुर), श्री.सुननल हटांर्रे (वडर् व शेरी) : सन्माननीय िलसांपद
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(

(१) पुणे जजल््यातील भामा आसखेड धरणासाठी सींपादित केलेल्या जसमनीिरील भुसप
ीं ािनाचे

सशकके काढून तया परत कराव्यात अन्यिा भामा-आसखेड धरणाचे पाणी पण्
ु याला जाऊ िे णार

नाही असा इशारा खेड तालुकयातील भामा आसखेड ि चासकमान धरणाच्या प्रसतावित
कालव्यासाठी भूसींपािन झालेल्या गािातील बाधधत शेतकऱयाींनी दिल्याचे माहे जानेिारी, २०२०
मध्ये िा तयािरम्यान ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या धरणाच्या कालव्याींची कामे पूणण झाले नाहीत ि बाधधताींच्या पुनिणसनाबाबत

योग्य कायणिाही झालेली नाही तसेच अनेकाींना भस
ू ींपािनाचा मोबिला समळालेला नाही अशी
शेतकऱयाींनी त्ार केली, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच भामा आसखेड धरण प्रकल्पाच्या पुनिणसन कामी अधधग्रहीत केलेल्या २१ गािातील
शेतकऱयाींच्या सातबारािरील कब्जेिार सिरी हककाचे सशकके तातकाळ रद्ि करण्यात यािी या

मागणीसाठी शेतकऱयाींना कृषणा खोरे विकास मींडळाच्या दिनाींक १९ जन
ू २०१७ च्या बैठकीत
ठराि ्माींक ९५ /९ नुसार कालिा रद्ि करण्याचा ठराि करुन तया अनुर्ींगाने शेतकऱयाच्या
जसमनीिरील असलेले कब्जेिार आणण इतर हककातील सशकके काढण्याचा ननणणय घेतला, हे खरे
आहे काय,
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि
तिनर्
ु ींगाने शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ियांत प टील (१३-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे .
(२) अींशत: खरे आहे.
शेतकरी

(कुणबी)

मराठा

महासींघ

याींनी

दिनाींक

०६/०१/२०२०

रोजी

केलेल्या

ननिेिनात

भूसींपािनाचा मोबिला समळालेला नाही अशी त्ार केलेली दिसून येत नाही.

(३) महाराषर कृषणा खोरे विकास महामींडळ, पुणे याींनी ननयामक मींडळाच्या ९५ िी बैठक दि. १९
जन
ू , २०१७ मधील ठराि ्.९५/९ अन्िये“भामा आसखेड प्रकल्पाचे उजिा ि डािा कालिा रद्ि

करण्यास ननयामक मींडळ शासनास सशर्ारस करीत आहे .” असा ठराि मींजूर करण्यात आलेला
आहे . तयाअनुर्ींगाने महामींडळाकडून प्रसताि शासनास प्राप्त झाला आहे .

(४) सिर प्रसतािािरील शासनाच्या शेऱयाची पूतत
ण ा महामींडळाकडे प्रगतीपिािर आहे .
(५) प्रश्न उद्भित नाही.

___________

वि.स. ४७ (9)
िळर् ांव सिप ळ (त .भोिरदन, जि.ि लन ) येथे आरोग्य वधधगनी िेंद्र सुरू िरणेब बत
(१२)

३९८१ (२५-०३-२०२०).

श्री.सांतोष द नवे (भोिरदन) : सन्माननीय स वगिननि आरोग्य व

िुटुांब िल्हय ण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) जळगाींि सकपाळ (ता.भोकरिन, जज.जालना) येिील प्रािसमक आरोग्य केंद्राचे निीन
धोरणानुसार, केंद्र सरकारच्या आयुषयमान भारत योजनेतून राषरीय आरोग्य समशन अींतगणत येतया
आधिणक िर्ाांपासून आरोग्य िधधणनी केंद्रात रूपाींतर होणार असल्याचे जजल्हा प्रशासनामार्णत माहे
जून २०१९ मध्ये िा तयािरम्यान ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरहू आरोग्य केंद्रात साींडपाणी व्यिसिापन, अींतगणत प्रतीक्षा कक्ष, प्रयोगशाळा,
िैद्यकीय अधधकारी कक्ष, आींतररुग्ण कक्ष, और्ध साठिणी भाींडार कक्ष इतयािीची िरु
ु सती
प्राधान्याने करण्यात येणार आहे ,

एमबीबीएस डॉक्रची ननयक
ु ती करण्यात येणार आहे ,
तयाचबरोबर आयुिेिीक, यन
ु ानी, होसमओपॅिी उपचार सुरू करण्यात येणार आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, जळगाींि सकपाळ आरोग्य िधधणनी केंद्र सुरू करणेबाबत शासनाने कोणती
कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. र िेश टोपे (११-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे अींशत: खरे आहे .
सिर

केंद्राींमध्ये

समुिाय

आरोग्य

अधधकारी

(Community

Health

आयुिेि/युनानी/B.Sc. (Nursing) पििीधारक ननयुकत केले जाणार आहे त.
(३)

Officer)

या पिािर

डडसेंबर, २०१९ पासन
ू आरोग्यिधधणनी केंद्र सुरु केले आहे .

(४) प्रश्न उद्भित नाही.

___________

ननळवांडे (त . अिोले, जि. अहमदनर्र) धरण च्य ि लव्य ांची ि मे पुणग िरणेब बत
(१३)

४०८७ (१६-०४-२०२०).

श्री.र ध िृष्ट्ण ववखे-प टील (सशडी) : सन्माननीय िलसांपद मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नगर ि नासशक जजल््यातील अिर्णणग्रसत भागासाठी महतिपण
ू ण असलेल्या सन १९९७ मध्ये
मान्यता दिलेल्या ननळिींडे प्रकल्पाच्या कालव्याींच्या कामासाठी केंद्रीय जल आयोगाने ताींत्रत्रक

मान्यता ि गुींतिणूक मान्यता प्रसतािास सन २०१९ मध्ये मींजुरी दिली आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ननळिींडे धरणाचे काम पण
ू ण होऊनही कालव्याींची कामे प्रलींत्रबत असल्याने िषु काळी
भागाला पाणी समळू शकत नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, कालव्याींच्या कामासाठी नाबाडण, साई सींसिान इतयािी माध्यमातून ननधी मींजूर
करण्यात आला असताना कालव्याींच्या कामबाबात दिरीं गाई होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, कालव्याींच्या कींत्रा्िाराची मुित सींपल्याने कालव्याींच्या कामाींच्या रकमेत िाढ होत
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि
तिनुर्ींगाने सींबींधधत िोर्ीींिर कारिाई करण्यासह उकत कालव्याची कामे तातकाळ पूणण करणेबाबत
शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे,
६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ४७ (10)
श्री. ियांत प टील (१३-०१-२०२१) : (१) अींशत: खरे आहे ,

उध्िण प्रिरा (ननळिींड-े २) प्रकल्पास मुळ प्रशासकीय मान्यता दि. १४/०७/१९७० रोजी प्रिान
करण्यात आली आहे. केंद्रीय जल आयोगाने दि.१४/०६/२०१८ अन्िये रू.२२३२.६२ को्ी रुपयास
ताींत्रत्रक मान्यता प्रिान केली आहे . तसेच दि.२५/०२/२०१९ रोजी रू.२२३२.६२ को्ी रकमेस
गुींतिणुक मान्यता प्रिान केलेली आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.

श्री. साईबाबा सींसिान विश्िसत व्यिसिा सशडी याींचेमार्णत रु. ५०० को्ी इतका ननधी गोिािरी

मराठिाडा पा्बींधारे विकास महामींडळ, औरीं गाबाि याींना िे ण्यासाठी जलसींपिा विभागास “एक
विशेर् बाब ” म्हणन
ू उसनिार ततिािर (त्रबनव्याजी परत करण्याच्या बोलीिर) विधी ि न्याय
विभागाने शासन ननणणय दि. ३०/११/१८ अन्िये मान्यता प्रिान केली आहे . तिावप, याबाबत मा.

उच्च न्यायालय खींडवपठ औरीं गाबाि येिे जनदहत याधचका ्. १५२/२०१८ िाखल करण्यात
आलेली आहे सद्य:जसितीत सिरहू प्रकरण न्याय प्रविष् आहे.
राज्य शासनाच्या उपलब्ध अिणसक
ीं जल्पय तरतुिी मधन
ू ि नाबाडणच्या ननधीतून धरण अनुर्ींगीक
कामे, डािा मख्
ु य कालिा, उजिा मुख्य कालिा ि शाखा कालव्याींची कामे प्रगतीत आहे.
(४) अींशत: खरे आहे.

क्षेत्रत्रय पररजसिती विचारात घेता विधधित प्रक्याव्िारे ननवििा शती नस
ु ार मि
ु तिाढ िे णेबाबत
सक्षम सतरािर ननणणय झाला आहे. तयानुसार तया प्रकरणी भाििाढ िे य ठरते.

सिर प्रकल्पाींतगणत कालव्याींिरील कामासाठी एकूण ननवििाींची सींख्या १७ असून तया प्रगतीपिािर
आहे त. तयापैकी १६ ननवििाींना मि
ु तिाढी दिलेल्या आहेत. तसेच १ ननवििे स मुितिाढ िे ण्याची
सद्यजसितीत आिश्यकता नाही.
(५) प्रश्न उद्भित नाही.

ननळिींडे धरणाच्या उजिा कालिा कक.मी. १ ते ४० ि डािा कालिा कक.मी. ० ते ३ साठी नाबाडण–
२४ अींतगणत रु.१८९.३५ को्ी कजण सहाय्य मींजूर आहे.

तसेच कालव्याींच्या उिणरीत कामाींसाठी नाबाडण-२६ अींतगणत रु. ८२०.७२ को्ी कजण सहाय्याचा

प्रसताि (शासन दहससा ४०.०९ को्ी/ नाबाडण अिणसहाय्य रु.७८०.६३ को्ी) मुख्य असभयींता,

जलसींपिा विभाग, नागपरू याींचे पत्र दि.१७/०८/२०२० अन्िये शासनास प्राप्त असन
ू तया अनर्
ु ींगाने
उधचत कायणिाही सुरू आहे .
(६) प्रश्न उद्भित नाही.

___________

हहांर्ोली जिल्हहय तील स म न्य रुग्ण लय तील आयसीयू िि त तज् च
ां ी पदे ररक्त असल्हय ब बत
(१४) ४६२९ (२५-०३-२०२०).
श्री.त न्ह िी मट
ु िुळे (हहांर्ोली) : सन्माननीय स वगिननि आरोग्य
व िुटुांब िल्हय ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) दहींगोली सामान्य रुग्णालयामध्ये आयसीयू कक्षात तज्ञच उपलब्ध नसल्याने लाखो रुपयाींची
महागडी यींत्रे बींि असल्याचे माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा तयािरम्यान ननिशणनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आयसीयू कक्ष बींि असल्याने िररोज िहा ते पींधरा रुग्णाींना उपचारासाठी नाींिेडला
पाठिािे लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

वि.स. ४७ (11)
(३) असल्यास, सिर रुग्णालयातील पाणी प्रश्न, िाडाणतील असिच्छता, और्धाींचा तु्िडा, अपुरी
िैद्यकीय सेिा या गोष्ीींच्याही त्ारी आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोकत प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले ि तिनुसार शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. र िेश टोपे (११-०१-२०२१) : (१) हे अींशत: खरे आहे . तज्ञाींची पिे ररकत आहे त, हे खरे आहे.
मात्र आयसीयच
ू ा िापर सुरु आहे ि यींत्रसामुग्री िापरात आहे .
(२) ि (३) हे खरे नाही.

(४) ि (५) प्रश्न उद्भित नाही.

___________

र्ोंहदय येथील र्ांर् ब ई रुग्ण लय त प्रसुती िररत महहल ांिडून होत असलेली अवैध वसुली
(१५) ४६७४ (२२-०३-२०२०).
श्री.वविय रह ांर्ड ले (नतरोड ), श्री.ववनोद अग्रव ल (र्ोंहदय ) :
सन्माननीय वैद्यिीय सशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

बाई गींगाबाई रुग्णालय गोंदिया

येिे प्रसूतीकररता येणाऱया

उपचाराकररता पैसे िसुल करण्यात येत,े हे खरे आहे काय,

मदहलाींकडून अिैधररतया

(२) असल्यास उपरोकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले
ि तिनर्
ु ींगाने सींबींधधताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. असमत ववल सर व दे शमख
ु (१३-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही.
(२) ि (३) प्रश्न उद्भित नाही.

___________

बुलढ ण जिल्हह पररषदे तांर्त
ग असलेल्हय रस्तय ांची झ लेली दरु वस्थ
(१६)

५६३१ (१६-०४-२०२०).

श्री.सांिय र यमल
ु िर (मेहिर) : सन्माननीय ग्र मववि स मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बल
ण असलेल्या ५५ ्कके रसतयाींची िरु िसिा झाल्याचे माहे डडसेंबर,
ु ढाणा जजल्हा पररर्िे तींगत
२०१९ मध्ये िा तयािरम्यान ननिशणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या रसतयाींच्या िरु
ु सतीकररता ननधी उपलब्ध करुन रसते िरु
ु सती करणेबाबत
शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. हसन मश्र
ु ीफ (१४-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे .
(२) सन २०१९-२० या आधिणक िर्ाणसाठी जजल्हा पररर्िे स शासनाच्या तसेच जजल्हा पररर्िे च्या

विविध योजनाींमधन
एकूण रु.२३९१.१२ लक्ष ननधी उपलब्ध करुन िे ण्यात आला असून
ू
तयाअींतगणत १३७ कामे मींजूर आहेत.

वि.स. ४७ (12)
सिर कामे प्रगतीपिािर असन
ू माचण २०२१ अखेर पूणण करण्याचे जजल्हा पररर्िे चे ननयोजन

आहे .

(३) प्रश्न उद्भित नाही.

___________

स ठवण तल व अटलर्व्ह ण ते वपांप्री ड भ
ां ुणी िोड ि लव्य च्य प्रस्त व ब बत
(१७)

५७६० (१६-०४-२०२०).

श्री.किशोर प टील (प चोर ) : सन्माननीय िलसांपद मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पाचोरा-भडगाींि (जज. जळगाि) तालुकयातील साठिण तलाि अ्लगव्हाण ते वपींप्री डाींभुणी
जोड कालव्याचा प्रसताि जजल्हाधधकारी, जळगाींि याींचक
े डे सािर करािा, साींडिा िरु
ु सतीचे कामाचे
अींिाजपत्रक करािे ि खचण अिसशष् कामे या सशर्ाणिर ्ाकािा असे ननिे श ततकासलन जलसींपिा
मींत्री, याींनी दिनाींक ३ जन
ू , २०१९ रोजी िा तया सम
ु ारास दिले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ननिे शानुसार शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ियांत प टील (२२-०१-२०२१) : (१) होय.

(२) शासन ननणणय ्. सींकीणण/२०१७/(१८७/१७)/लपा-१, दि. २३ ऑगष्, २०१७ नुसार सिरील निी
जोड प्रकल्पास पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र आिश्यक आहे .
धगरणा उपखोऱयात पाणी उपलब्ध नाही.

साठिण तलाि अ्लगव्हाण साींडिा िरु
ु सतीची कामे कींत्रा्िाराच्या खचाणने पूणण केली जाणार
आहे त.

(३) प्रश्न उद्भित नाही.

___________

मह तम फुले िन आरोग्य योिनेतील रुग्ण लय ांची सांख्य एि हि र वरुन
दोन हि र िरण्य ब बतच घेतलेल ननणगय
(१८)

५७७९ (२५-०३-२०२०).

श्रीमती सुलभ

श्री.सांिय पोतनीस (िसलन ), श्री.प्रि श फ तपेिर (चें बरू ),
खोडिे (अमर वती), श्री.ववि स ठ िरे (न र्पूर पजश्चम), श्री.असमन पटे ल

(मुांब दे वी), श्री.सुभ ष धोटे (र िूर ), श्री.हहर मण खोसिर (इर्तपूरी), श्री.मोहनर व हां बडे (न ांदेड

दक्षिण), श्री.लहू ि नडे (श्रीर मपूर), िुम री प्रणणती सशांदे (सोल पूर शहर मध्य), श्री.सांग्र म थोपटे
(भोर), श्री.चेतन तुपे (हडपसर), श्रीमती य समनी यशवांत ि धव (भ यखळ ), अॅड.शह िीब पू
प टील (स ांर्ोले) :
सन्माननीय स वगिननि आरोग्य व िुटुांब िल्हय ण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील जासतीत जासत गोरगरीब रुग्णाींना लाभ समळिन
ू िे ण्यासाठी महातमा र्ुले जन
आरोग्य योजनेतील रुग्णालयाींची सींख्या एक हजार िरुन िोन हजार करण्याचा ननणणय शासनाने
माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा तयािरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या योजनेची व्याप्ती िाढिण्यासाठी राज्यात आता प्रतयेक तालक
ु यात एक
रुग्णालय या योजनेत सहभागी करुन घेण्यात येणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

वि.स. ४७ (13)
(३) असल्यास, या योजनेची अींमलबजािणी राज्यात करण्यात आली आहे काय, असल्यास,

आतापयांत राज्यात ककती ि कोणतया तालुकयात उपरोकत योजनेअत
ीं गणत निीन रुग्णालय
उभारण्यात आली आहे त,

(४) अद्याप या योजनेची राज्यात अींमलबजािणी करण्यात आली नसल्यास, होणाऱया विलींबाची
कारणे काय आहे त ?
श्री. र िेश टोपे (११-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही.
दिनाींक २६ र्ेब्रुिारी, २०१९ च्या शासन ननणणयान्िये महातमा र्ुले जन आरोग्य योजनेतील

रुग्णालयाींची सींख्या र्कत एक हजार पयांत ठे िण्याचा ननणणय घेण्यात आलेला आहे .

(२) या योजनेची व्याप्ती िाढविण्यासाठी राज्यात प्रतयेक तालक
ु यात २ रुग्णालये या प्रमाणे
अींगीकृत रुग्णालयाींच्या सींख्येमध्ये आिश्यकतेनुसार १००० रुग्णालयापयांत िाढ करण्यात येणार
आहे .

(३) आतापयांत राज्यात एकूण ३५८ तालुकयापैकी २५४ तालुकयात योजनेंतगणत रुग्णालये अींगीकृत
करण्यात आली आहे त.

(४) प्रश्न उद्भित नाही.
___________
भोर (जि.पुण)े त लुक्य तील ननर -दे वधर प्रिल्हप ांतर्गत येण ऱ्य
उिव्य ि लव्य च्य अस्तरीिरण ब बत

(१९)

५९९८ (१०-०४-२०२०).

श्री.सांग्र म थोपटे (भोर), श्री.असमन पटे ल (मांब
ु दे वी), िुम री

प्रणणती सशांदे (सोल पूर शहर मध्य), श्री.सांिय िर्त प (पुरांदर), श्रीमती सुलभ

खोडिे

(अमर वती), श्री.बळवांत व नखडे (दय गपूर), श्री.हहर मण खोसिर (इर्तपूरी), श्री.ववि स ठ िरे
(न र्पूर पजश्चम), श्री.सुरेश वरपुडिर (प थरी) : सन्माननीय िलसांपद
खल
ु ासा करतील काय :-

मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) भोर (जज.पुण)े तालुकयातील ननरा-िे िधर प्रकल्पाींतगणत येणाऱया उजव्या कालव्याच्या (कक.मी.

१८ ते ४०) असतरीकरणास रु.७० को्ीचा ननधी मींजरू करुन उपलब्ध करणेबाबत सिाननक

लोकप्रनतननधीींनी मा. जलसींपिा मींत्री याींना दिनाींक २० जानेिारी, २०२० रोजी िा तयासुमारास
लेखी पत्र दिले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या पत्रािर शासनाने ननणणय घेऊन ि ननधीची तरतूि करुन सिरील कामासाठी
रककम रुपये ७० को्ी मींजूर करुन उपलब्ध करुन िे ण्याबाबत कोणती कायणिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. ियांत प टील (१३-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही.

सिाननक लोकप्रनतननधी याींनी दिनाींक २० जानेिारी, २०२० रोजी सािर केलेले ननिेिन शासनास
प्राप्त झालेले नाही.

(२) प्रश्न उद्भित नाही.

वि.स. ४७ (14)
तिावप, मा.मींत्री (जलसींपिा) याींच्या अध्यक्षतेखाली सिर विर्यासह इतर प्रकल्पाींच्या

विविध प्रलींत्रबत कामासींिभाणत दिनाींक २८ जानेिारी, २०२० रोजी मींत्रालय, मुींबई येिे बैठक सींपन्न
झाली.

तयाअनुर्ींगाने ननरा िे िधर प्रकल्पास सन २०२०-२१ या आधिणक िर्ाणकरीता रु.५०.०० को्ी एिढी
अिणसींकजल्पय तरतूि मींजूर करण्यात आलेली आहे .
(३) प्रश्न उद्भित नाही.

___________

र ज्य च्य पुर ततव ख तय मधील ररक्त पदे भरण्य ब बत
(२०)

६०९७ (२५-०३-२०२०).

श्री.ज् नर ि चौर्ुले (उमरर् ), श्री.योर्ेश स र्र (च रिोप), श्रीमती

मननष चौधरी (दहहसर), श्रीमती लत ब ई सोनवणे (चोपड ), श्री.महें द्र थोरवे (ििगत), श्री.अतल
ु
भ तखळिर

(ि ांहदवली

पूव)ग ,

डॉ.ब ल िी

किणीिर

(अांबरन थ),

श्री.र ध िृष्ट्ण

(सशडी) : सन्माननीय स ांस्िृनति ि यग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ववखे-प टील

(१) राज्यातील गड ककल्ल्याींच्या सींिधणनाची जबाबिारी राज्याच्या पुरातति विभागाची असून सिर

विभागात मींजूर पिे ३०० पैकी तब्बल १२८ पिे ररकत असल्याची बाब माहे जानेिारी, २०२० मध्ये
िा तया िरम्यान ननिशणनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यात एकूण ३५० ककल्ले असन
ू या ककल्ल्याींपैकी ४७ ककल्ले हे राषर सींरक्षीत

समारके असून, सिर ककल्ले केंद्र शासनाच्या पुरातति सिेक्षण विभागाच्या अखतयाररत असून, ४९
ककल्ले राज्य सींरक्षक्षत समारके म्हणून घोवर्त करण्यात आले असून, या सिण ककल्ल्याींचे रक्षण
आणण जतन करण्याचे काम राज्याच्या पुरातति विभागाकडे आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, गड-ककल्ल्याींचे शासत्रशुध्ि पध्ितीने जतन-सींिधणनाच्या कामात ररकत पिाींचाही
अडसर असन
ू अनेक ककल्ल्याींसाठी राखणिाराींची कमतरता आहे , हे खरे आहे काय,

(४) राज्यातील िारसा (हे रर्े ज) िासतुमध्ये राज्य पुरातति विभागाच्या अखतयाररतील ५१
ककल्ल्याींचा समािेश असून, या िारसा िासतुींच्या िे खभालीसाठी सध्याचा कमणचारी िगण अपूरा
आहे , हे खरे आहे काय,

(५) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(६) असल्यास, चौकशीत ननषकर्ण काय आहे , तयानुसार ररकत पिे भरण्यासाठी तसेच गड
ककल्ल्याचे सींिधणन करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे ?
श्री. असमत ववल सर व दे शमुख (२१-०१-२०२१) : (१) अींशत: खरे आहे .

(२) अींशत: खरे आहे. या विभागाच्या अखतयारीत ५१ ककल्ले राज्य सींरक्षक्षत म्हणून घोवर्त
करण्यात आलेले आहे त. या राज्य सींरक्षक्षत ककल्ल्याींची जतन ि रक्षण करण्याचे काम पुरातति ि
िसतस
ु ींग्रहालये सींचालनालयाचे आहे .
(३) हे खरे आहे.
(४) हे खरे आहे.
(५) ि (६) या विभागाच्या दि. २०.०६.२०१९ च्या आिे शान्िये सींचालनालयातील ग्-क सींिगाणतील
२० पिे सरळसेिेने आणण ग्-ड सींिगाणतील ३० पिे बा्ययींत्रणेद्िारे भरण्यास मान्यता िे ण्यात
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आली आहे .
गड-ककल्ले सींिधणनाकररता गड सींिधणन ससमतीची सिापना केलेली असून या ससमतीच्या

सशर्ारसीनस
ु ार २८ ककल्ल्याींची ननिड करण्यात आलेली आहे . या ककल्ल्याींच्या सींिधणनाची कामे
प्रगतीपिािर आहे त.

___________
प लघर येथील ग्र मीण रुग्ण लय त म त ब लसांर्ोपन व प्रसुतीर्ह
ृ त ब ळां तपण स ठी
आलेल्हय महहलेच व नवि त ब लि च झ लेल मतृ यु

(२१)

६१३७ (२५-०३-२०२०).

श्री.श्रीननव स वनर् (प लघर) : सन्माननीय स वगिननि आरोग्य

व िुटुांब िल्हय ण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पालघर येिील ग्रामीण रुग्णालयात माता बालसींगोपन ि प्रसुतीगह
ृ ात बाळीं तपणासाठी आलेल्या

मदहलेचा ि निजात बालकाचा मतृ यु झाल्याची घ्ना दिनाींक २१ डडसेंबर, २०१९ रोजी िा तयासम
ु ारास
घडली आहे , हे खरे आहे का,

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि
तद्नुर्ींगाने सींबींधधत िोर्ीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. र िेश टोपे (२२-०१-२०२१) : (१) हे अींशत:खरे आहे.
सिर मदहला दि.१७ डडसेंबर, २०१९ रोजी पालघर येिील आरोग्य पिक (पालघर) येिे िाखल
झाली असता तेिे दि.१८ डडसेंबर, २०१९ रोजी निजात बालकाचा जन्म झाला.

जन्म झालेल्या

बाळाचा प्रनतसाि नसल्याने बाळाच्या तपासणी करीता बालरोग तज्ञ, ग्रामीण रुग्णालय पालघर
याींना बोलविण्यात आले.
दहमोग्लोत्रबन

प्रमाण

तयाींनी तपासणी करुन बाळ उपजत मतृ यू असल्याचे घोवर्त केले.

कमी

असल्याने

अधधकाऱयाींनी ससल्िासा येिे सींिभीत केले.
प्रनतसाि कमी झाला होता.
घोवर्त केले.

बाळाच्या

मातेला

आरोग्य

पिकातील

िैद्यकीय

नतिे घेऊन जात असताना रुग्णिादहकेत मातेचा

ससल्िासा रुग्णालयात पोहचल्यानींतर तेिील डॉक्राींनी मातेला मत
ृ

(२) ि (३) सिर घ्ना आरोग्य पिक (पालघर) येिे घडलेली असल्याने ि सिर पिक िैद्यकीय
सशक्षण विभागाच्या ननयींत्रणाखाली काम करत असल्याने या प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी
िैद्यकीय सशक्षण विभागाद्िारे िैद्यकीय अधीक्षक, सर ज.जी. समुह रुग्णालये, मुींबई याींच्या
अध्यक्षतेखाली ससमती गठीत करण्यात आली आहे .

___________
मोशी (जि.अमर वती) येथे १५० ख ट ांचे रुग्ण लय व रक्तपेढी सुरू िरणेब बत
(२२)

६३२१ (२५-०३-२०२०).

श्री.दे वेंद्र भुय र (मोशी) : सन्माननीय स वगिननि आरोग्य व

िुटुांब िल्हय ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मोशी (जज.अमरािती) येिे अद्ययाित सुविधा पुरिणारे शासकीय रुग्णालय आहे , हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास मोशी येिील रुग्णालयामध्ये खा्ाींची सींख्या िाढविणे तसेच विविध सुविधाींसदहत
रकतपेढी उपलब्ध करुन िे ण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास मोशी तालक
ु यात १५० खा्ाींचे रुग्णालय ि रकतपेढी सरू
ु करणेबाबत शासनाने
कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, तयाची कारणे काय आहे त ?
श्री. र िेश टोपे (०७-०१-२०२१) : (१) होय,हे खरे आहे .
(२) आणण (३) नाही. हे खरे नाही.

उपजजल्हा रुग्णालय, मोशी येिे रकतपेढी सुरू करण्याबाबत प्रसताि शासनास प्राप्त झालेला नाही

आहे .तसेच सन २०११ च्या जनगणनेिर आधारीत जोडबह
ृ त आराखडा तयार करण्याची कायणिाही
सुरू असून प्रािसमक आरोग्य केंद्र,मोशीचे श्रेणीिधणन ग्रामीण रुग्णालयात
ननकर्ानुसार समाविष् करण्याची कायणिाही सरू
ु आहे.
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

करण्याची मागणी

___________

ब भुळर् व, िळां ब, र ळे र् व (जि यवतम ळ) येथील प टबांध रे ववभ र् आणण बेंबांळ प्रिल्हप वर
बांद प णीव पर सांस्थ ि यगरत असल्हय चे द खववल्हय ब बत

(२३)

६३८५ (१०-०४-२०२०).

डॉ.अशोि उईिे (र ळे र् व) : सन्माननीय िलसांपद मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बाभुळगाि, कळीं ब, राळे गाि, (जज यितमाळ) येिील बींि पाणीिापर सींसिा अजसततिात
नसताना पा्बींधारे प्रकल्प आणण बेंबळा प्रकल्प याींच्या सतरािर कायणरत असल्याचे िाखवित
असल्याचे दिनाींक २३ जानेिारी, २०२० च्या सम
ु ारास ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर पाणी िापर सींसिाचे सहकार विभागामार्णत आॅॅडी् करण्यात यािे असे

आिे श असताना कोणतयाही पाणी िापर सींसिेचे ऑडी् करण्यात आले नसल्याचे ननिशणनास
आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर पाणीिापर सींसिा बींि असन
ू पा्बींधारे आणण बेंबळा प्रकल्प विभागाने सींसिा
सुरू असल्याचे िाखविल्याने याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले ि तद्नुर्ींगाने कोणती कायणिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. ियांत प टील (१४-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही.

(२) हे खरे नाही महाराषर ससींचन पद्धतीचे शेतकऱयाींकडून व्यिसिापन अधधननयम २००५ अन्िये
पाणीिापर सींसिा सिापन होत असल्याने सहकार विभागामार्णत ऑडड् करण्याचा प्रश्न उद्भित
नाही.

(३) प्रश्न उद्भित नाही.

(४) बेंबळा प्रकल्पािरील ससींचनाकरीता एकूण १७५ पाणी िापर सींसिा सिापन करण्याचे ननयोजजत
असून सद्यःजसितीत १४२ पाणी िापर सींसिा सिापन झालेल्या आहे त ि हसताींतरणाची प्रक्या
विभागा मार्णत सरु
ु आहे.

___________

वि.स. ४७ (17)
पूवग ववदभ गत हहवत प ने ५ िण ांच मतृ यू झ ल्हय ब बत
(२४)

६७२१ (१३-०४-२०२०). श्रीमती सल
ु भ खोडिे (अमर वती), श्री.ववि स ठ िरे (न र्परू
पजश्चम), श्री.असमन पटे ल (मुांब दे वी), श्री.सुभ ष धोटे (र िरू ), श्री.हहर मण खोसिर (इर्तपूरी),
श्री.मोहनर व हां बडे (न ांदेड दक्षिण), श्री.लहू ि नडे (श्रीर मपूर), िुम री प्रणणती सशांदे (सोल पूर शहर

मध्य), श्री.सांग्र म थोपटे (भोर) : सन्माननीय स वगिननि आरोग्य व िुटुांब िल्हय ण मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पूिण वििभाणतील ६ जजल्हयात दहितापाच्या आजाराने िैमान घातले असून माहे जानेिारी
२०१९ ते माहे सप््ें बर २०१९ या कालािधीत आजाराचे १ हजार ६८२ रुग्ण आढळले असल्याचे
दिनाींक १२ नोव्हें बर, २०१९ रोजी िा तयासम
ु ारास ननिशणनास आले आहे , हे खरे आहे काय
(२) असल्यास, या रुग्णाींपैकी ५ जणाींचा उपचार िरम्यान मतृ यू झाला आहे, हे ही खरे आहे काय

(३) असल्यास, या आजारािर ननयींत्रण समळिून तयाचे ननमल
ुण न करणेबाबत शासनाने कोणती
कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. र िेश टोपे (१४-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे .
पि
ु ण वििभाणतील जजल््याींमध्ये माहे जानेिारी २०१९ ते माहे सप््ें बर २०१९ या कालािधीतीत
आढळून आलेल्या दहिताप आजार रुग्णाींची सींख्या खालीलप्रमाणे आहे .

(२)

हे खरे आहे .

जजल्हा

लागण

नागपुर

८

नागपुर मनपा

१

िधाण

४

भींडारा

६

गोंदिया

२१६

चींद्रपरु

३८

गडधचरोली

१४०९

एकुण

१६८२

पुिण वििभाणतील जजल््याींमध्ये माहे जानेिारी २०१९ ते माहे सप््ें बर २०१९ या कालािधीत दहिताप
आजारामुळे झालेल्या मतृ युींची सींख्या खालीलप्रमाणे जजल्हा

नागपुर

मतृ यू
१

िधाण

०

भींडारा

०

गोंदिया

३

चींद्रपुर

०

गडधचरोली

१

एकुण

५
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(३)

पुिण वििभाणसह राज्यात कक्कजन्य रोग ननयींत्रण कायण्माींतगणत दहिताप आजाराच्या

प्रनतबींध ि ननयींत्रणासाठी खालील उपाययोजना ननयसमतपणे राबविल्या जातात.

(१) ननयसमत सािरोग सिेक्षण ि ननिान झालेल्या रुग्णाींिर तिरीत समळ
ु और्धोपचार

(२) दहिताप प्रभािी क्षेत्रामध्ये सिेक्षण ननयसमत ि प्रभािी होणेसाठी अनतररकत मनुषयबळाची
उपलब्धता.

(३) कक्कजन्य आजाराींिर ननयींत्रण ठे िण्यासाठी ननयसमत कक्कशासत्रीय सिेक्षण.
(४) रुग्णोपचारासाठी पुरेसा और्धसाठा पुरिठा करण्यात आला आहे.
(५) ननिानासाठी प्रयोगशालेय सवु िधा.

(६) िग
ण भागामध्ये तिरीत ननिानासाठी रॅपीड डायग्नॉजस्क ्े स् ककट्सचा पुरिठा.
ु म
(७) कक्कजन्य आजाराींसाठी एकाजतमक कक्क व्यिसिापन.
(८) अनतसींिेिनसशल गािाींमध्ये कक्कनाशकाची र्िारणी.
(९) डासोतपत्ती रोखण्यासाठी लोकसहभाग.
(१०) आींतरविभागीय समन्िय
(११) विविध सािरोग प्रनतबींधासाठी जनतेचे आरोग्य सशक्षण
• दहिताप ननिान ि और्धोपचारासाठी जजल््यातील सिण प्रा.आ.केंद्र. ि सिण शासककय
रुग्णालयाींमध्ये मोर्त व्यिसिा आहे .
• उद्रे कग्रसत दठकाणी उपाययोजनाींच्या मागणिशणनासाठी जजल्हा/विभागीय/

राज्यसतरीय अधधका-

याींच्या भे्ी.
• िरिर्ी २५ एवप्रल जागनतक दहिताप दिन ि जुन मदहना दहिताप विरोधी मदहना म्हणून
साजरा केला जातो.

• उद्रे कग्रसत गािाींमध्ये ग्रामसभेच्या माध्यमातन
ु जनजागत
ृ ी

• सिाननक केबल, ित्त
ृ पत्राद्िारे जनतेला आिाहन करण्यात येते. तसेच हसतपत्रत्रका िा्प, कोराडा
दििास पाळणे, मायककीं ग द्िारे जनजागत
ृ ी केली जाते.

सिाननक लोकप्रनतनीधीशी समन्ियाच्या माध्यमातुन जनजागत
ृ ी केली जाते.

राज्यात दहितापाचे सिाणधधक प्रमाण असलेल्या गडधचरोली जजल््यासाठी खालीलप्रमाणे विशेर्
कृती कायण्म राबविण्यात आला आहे .
• गडधचरोली जजल््यातील सिण गािाींचे रुग्ण

भाराच्या प्रमाणानुसार (API) नुसार अ, ब, क असे िगीकरण करुन प्रनतबींधातमक उपाययोजना
राबविणेत येत आहे .

• सिेक्षणासाठी अनतररकत हीं गामी क्षेत्र कमणचारी ननयक
ु त (९००० मनषु यबळ दििस)
• रकतनमुने तपासणीसाठी हीं गामी प्रयोगशाळा तींत्रज्ञ ननयुकत (१७५० मनुषयबळ दििस)

• िैयजकतक सींरक्षणासाठी सन २०१९ पयांत जजल््यामध्ये ३,५५,९७२ कक्कनाशक भाररत
मच्छरिाण्याींचे िा्प.

• सींकसलत रकतनमुन्याींची २४ तासात तपासणी

• जनतेच्या सोयीनस
ु ार कमणचा-याींचे सिेक्षण िेळेत बिल.
• गडधचरोली जजल््यासाठी डॉ.अभय बींग याींचे अध्यक्षतेखाली Gadchiroli Task Force
ससमतीची सिापना.
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• पुिण वििभाणतील १८५० अनतसींिेिनसशल गािाींमध्ये २ र्े-याींमध्ये कक्कनाशक र्िारणी
(गडधचरोली-१४३१)

• पि
ु ण वििभाणतील ६ जजल््याींमध्ये एकूण २०६५ गप्पी मासे पैिास केंद्रे असन
ू तयातन
ु एकुण
१७८६० डासोतपत्ती सिानाींमध्ये गप्पीमासे सोडण्यात आलेले आहे त. (गडधचरोली - गप्पी मासे
पैिास केंद्र -५५४ डासोतपती सिाने -२७६१)
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

___________
आष्ट्टी त लुक्य ल उिनी धरण तन
ू प णी दे ण्य ब बत
(२५)

७३२९ (१६-०४-२०२०).

श्री.ब ळ स हे ब आिबे (आष्ट्टी) : सन्माननीय िलसांपद

मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कृषणा मराठिाडा प्रकल्पाींतगणत आष्ी उपसा ससींचन योजना ्. ३, (ता. आष्ी, जज. बीड) या
योजनेत आष्ी तालुकयातील २७५४३ हे . क्षेत्रास उजनी धरणातून ५.६८ अ.घ.र्ु पाणी िे ण्याचे
प्रसतावित असल्याचे दिनाींक २७ ऑगस्, २०१९ रोजी ननिशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सद्यजसितीत या योजनेला र्कत १.६८ अ.घ.र्ु. पाणी मींजुर आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उिणरीत ४.०० अ.घ.र्ु पाणी समळण्याबाबत कोणती कायणिाही केली िा करण्यात
येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ियांत प टील (१३-०१-२०२१) : (१) होय.

शासनाने दिनाींक ०७/०७/२००९ च्या पत्रान्िये कृषणा मराठिाडा ससींचन प्रकल्पाच्या २३.६६ अ.घ.र्ु
पाणी िापराच्या सध
ु ाररत जलननयोजनास मान्यता दिली आहे . तयानस
ु ार प्रकल्पाच्या रूपये
४८४५.०५ को्ी रककमेच्या सुधाररत प्रशासकीय मान्यता अहिालास दिनाींक २७/०८/२००९ अन्िये
मान्यता दिली आहे . तयानस
ु ार या प्रकल्पाची कामे िोन ्प्यात कराियाचे असून प्रिम ्प्पा ७

अ.घ.र्ु पाणी िापरासाठी ि जव्ित्तीय ्प्पा १६.६६ अ.घ.र्ु पाणी िापरासाठी प्रसतावित आहे .
तयामध्ये आष्ी उपसा योजना ्. ३ साठी उजनी जलाशयातून प्राप्त होणाऱया पाण्यापैकी ५.६८

अ.घ.र्ु पाणी िापर ि २७५४३ हे . ससींचन क्षेत्र प्रसतावित आहे.
तिावप प्रिम ्प्यासाठी आष्ी उपसा ससींचन योजना ्. ३ साठी १.६८ अ.घ.र्ु पाणीिापर ि
८१४७ हे . ससींचन क्षेत्र प्रसतावित आहे .
(२)

हे खरे आहे .

(३) कृषणा पाणी तीं्ा लिािाचा अींनतम ननणणय झाल्यानींतर महाराषर राज्याच्या िाट्यास आलेल्या
अनतररकत पाणी िापरास मान्यता समळाल्यानींतर कृषणा-सभमा जसिरीकरण प्रकल्प कायाणन्िीत
झाल्यास उिणररत १६.६६ अ.घ.र्ु पाणी कृषणा मराठिाडा ससींचन प्रकल्पासाठी उपलब्ध होऊ
शकेल.
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

___________

वि.स. ४७ (20)
फ ळे र् व (त .ब भळ
ु र् व, जि.यवतम ळ) येथील अधधग्रहीत न िेलेल्हय शेति-य च्य
शेतिसमनीमध्ये बेंबळ प्रिल्हप चे प णी िम होउन शेती वपि चे नि
ु स न होत असल्हय ब बत
(२६)

७६१२ (१६-०४-२०२०).

डॉ.अशोि उईिे (र ळे र् व), श्री.सांजिवरे ड्डी बोदिुरव र (वणी) :
सन्माननीय िलसांपद मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) र्ाळे गाि (ता.बाभुळगाि, जज यितमाळ) येिील श्री गोपाल गणपतराि बािनकर रा र्ाळे गाि
आणण सुिाम महािे ि डोलार, र्ाळे गाि, श्री.सींजय ऐकनाि सशींिे, कोल्ही याींचे शेत सिे ् ५३,

५५, ११५, याींचे शेत बेंबींळा प्रकल्पाच्या बाजुला असल्याने प्रकल्पामध्ये पाणी साठी िाढल्यास

शेतक-याच्या शेतात पाणी येऊन शेती वपकाचे नुकसान होत असल्याचे दिनाींक १३ जानेिारी,
२०२० च्या सुमारास ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बेंबळा प्रकल्प मध्ये शेतक-याच्या शेत जमीनी अधधग्रहीत केल्या परीं तु काही
जमीनी अधधग्रहीत केल्या नसल्याने तया शेतजमीनीत बेंबळा प्रकल्पातील पाणीसाठयामध्ये िाढ
झाल्यास शेतात पाणी येिून वपकाचे नुकसान होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शेतक-याींना शेतवपक नक
ु सान मोबिला िे ण्यात आला नसल्याने चौकशी करुन
शेतक-याींना मोबिला िे ण्यासह तसेच जसमन अधधग्रहण करणेबाबत शासनाने कोणती कायणिाही
केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ियांत प टील (१४-०१-२०२१) : (१) हे

खरे आहे,

बेंबळा प्रकल्पाचे बड
ु ीत क्षेत्रा लगतच्या मौजा र्ाळे गाींि येिील ग् ्. ५३ ि ५५ ि मौ.

कोल्ही येिील ग् ्.११५ हे क्षेत्र प्रकल्पाच्या पूणण सींचय पातळीचे लगत असल्याने प्रकल्पात

पूणण क्षमतेने पाणीसाठा झाल्यानींतर उपरोकत ग्ाचे बाजुस असलेल्या नाल्याच्या िोपीमुळे
(Back Water) सिरचे शेतात पाण्याचा ओलािा काही काळ राहतो.
(२) हे खरे आहे.
(३) दि.०७/११/२०१९ च्या िरम्यान सींबींधधत शेतकरी याींचे शेती वपकाबाबत सिळपाहणी करण्यात
आली आहे. प्रकल्पाच्या सुधारीत येिा अभ्यासानुसार पूणण सींचय पातळीमधे बिल झाला

असल्याने र्ेर सिेक्षण करण्यात आले आहे. यानस
ु ार बुडीत क्षेत्रालगतचे सु्लेले क्षेत्र सींपादित
करण्याकरीताचा प्रसताि तयार करण्याचे काम प्रगतीपिािर आहे.
(४) प्रश्न उद्भित नाही.
___________
मैिे प डळसरे (जि.िळर् व) येथील ननम्न त पी प्रिल्हप स ननधी उपलब्ध िरुन दे ण्य ब बत
(२७)

९९९५

(०४-०६-२०२०).

श्रीमती

लत ब ई

सोनवणे

(चोपड ),

श्री.अननल

(अमळनेर) : सन्माननीय िलसांपद मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मैजे

पाडळसरे

(जज.जळगाि)

येिील

ननम्न

तापी

प्रकल्प

चोपडा

मतिार

प टील
क्षेत्रातील

नागररकाींसाठी उपयक
ु त प्रकल्प असून या तालुकयातील १०५०० हे. क्षेत्र ननम्न तापी प्रकल्पाच्या

लाभ क्षेत्रात येत असन
या प्रकल्पासाठी २२५१ को्ी रुपयाींची आिश्यकता असताना सन
ू

२०१९-२० मध्ये या प्रकल्पास र्कत रु.३२.५० को्ी इतकी अल्प ननधीची तरति
ू करण्यात आलेली

वि.स. ४७ (21)
असल्याने ननधी अभािी या प्रकल्पाचे काम सींिगतीने सुरु आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रधानमींत्री कृर्ी ससींचन योजना ि बळीराजा जल सींजजिनी योजना या िोन्ही

योजनेत समाविष् असलेले प्रकल्प िगळून उिणररत प्रकल्प पण
ू ण करण्यासाठी रुपये १५ हजार
को्ी इतके दिघणमुितीचे कजण घेण्यास शासनाने दिनाींक ९ सप््ें बर २०१९ रोजी मान्यता दिली

असुन तयामधन
ू पाडळसरे ननम्न तापी प्रकल्पासाठी रुपये १५०० को्ी इतकया रकमेची आधिणक
तरतूि करण्यात येणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ननम्न तापी प्रकल्पाचे काम प्रसतींभाच्या सींकल्पनेच्या अभािी गेल्या १२
िर्ाणपासून प्रलींत्रबत असल्याने या प्रकल्पाचे काम पुणण करण्यासाठी मा. जलसींपिा मींत्री याींच्या

अध्यक्षतेखाली दिनाींक २८ जानेिारी, २०२० रोजी आयोजजत करण्यात आलेल्या बैठकीत मा.मींत्री
महोियाींनी दिनाींक ३० जानेिारी, २०२० रोजीपयांत प्रकल्पाच्या प्रसतींभाच्या सींकल्पनेचा प्रसताि
सािर करण्याबाबतचे ननिे श दिले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, मा.मींत्री महोियाींनी दिलेल्या ननिे शानस
ु ार प्रकल्पाच्या प्रसतींभाच्या सींकल्पनेचा

प्रसताि सािर करण्यासह सिरहू प्रकल्पास ननधी उपलब्ध करून तातकाळ काम पुणण करणेबाबत
शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ियांत प टील (१३-०१-२०२१) : (१)अींशत: खरे आहे,

तिावप, सन २०१९-२० मध्ये प्रकल्पास िावर्णक आखणी मध्ये रू. ३२.५० को्ी तरतुि करण्यात

आली आहे ि तयानुसार रू. १४.२५ को्ी ननधी प्राप्त झालेला आहे . तयानस
ु ार प्रकल्पाींतगणत सिण
घ्काींचे (सिापतये कामे, ि्ाकार िरिाजे, भस
ण सन ि इतर) कामे ननधीच्या
ु ींपािन, पन
ु ि
उपलब्धतेनुसार प्रगतीपिािर आहेत.
(२) अींशत: खरे आहे.

दि. ०९/०९/२०१९ च्या शासन ननणणयाद्िारे PMKSY ि BJSY या िोन्ही योजनेत समाविष्

असलेले प्रकल्प िगळून उिणरीत प्रकल्प पूणण करण्यासाठी रु. १५००० को्ीचे िीघण मुितीचे कजण
घेण्यास मान्यता प्राप्त झालेली आहे . सिर प्रकल्पाींमध्ये ननम्न तापी प्रकल्पाचा समािेश
करण्यात आलेला आहे.

(३) ि (४) दि.२८ जानेिारी २०२० च्या बैठकीतील ननगणसमत इनतित्त
ृ ामध्ये तसे ननिे श दिलेले

नाहीत. तिावप, प्रकल्पाच्या प्रसतींभाच्या सध
ु ारीत सींकल्पनेच्या दिनाींक १०/०७/२०२० च्या प्राप्त
प्रसतािाच्या अनुर्ींगाने का्ापार उजिा कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील पाणी उपलब्ध झाल्यानींतर
सिर पाणी िापरासाठी ननयोजन करणे शकय आहे का? याचा अभ्यास करुन शासनास अहिाल
सािर करण्यास दि. २२/१०/२०२० च्या पत्रान्िये महामींडळास कळविण्यात आले आहे.
तसेच सिर प्रकल्पाचा अींतभाणि िीघण मि
ु तीचे रू. १५००० को्ी कजण घेिन
ू हाती घेण्याींत येणाऱया
प्रकल्पाच्या यािीमध्ये करण्यात आला आहे . तयानस
ु ार ननधी उपलब्ध करून िे ण्याची कायणिाही
प्रगतीपिािर आहे .

(५) प्रश्न उद्भित नाही.
___________

वि.स. ४७ (22)
अांबरन थ (जि. ठ णे) येथील िै.बी.िी.छ य रुग्ण लय शांभर ख ट ांचे िरण्य सह
ड यलसीस व िेमोथेरपी सेंटर सुरु िरणेब बत

(२८)

१०७०७ (०३-०६-२०२०). डॉ.ब ल िी किणीिर (अांबरन थ), श्री.सांिय िेळिर (ठ णे),

डॉ.भ रती लव्हे िर (वसोव ) : सन्माननीय स वगिननि आरोग्य व िुटुांब िल्हय ण मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अींबरनाि (जज. ठाणे) येिील कै. बी.जी. छाया उपजजल्हा रुग्णालय शींभर खा्ाींचे करणे तसेच

डायलेससस ि केमोिेरपी सें्र सुरू करण्याची मागणी सिाननक लोकप्रनतननधी याींनी प्रधान
सधचि, सािणजननक आरोग्य ि कु्ुींब कल्याण विभाग याींच्याकडे दिनाींक १४ जानेिारी २०२० रोजी
िा तया सम
ु ारास केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, सिर रुग्णालयास दिनाींक २१ मे, २०१८ रोजीच्या शासन ननणणयानुसार उपजजल्हा
रुग्णालयाचा

िजाण

प्राप्त

झाला

असून

सद्यजसितीत

सिर

रुग्णालयाची ि

कमणचारी

ननिाससिानाच्या इमारतीची िरू ािसिा झाली असल्याने यादठकाणी निीन इमारतीचे बाींधकाम
करण्याकररताचा प्रसताि जजल्हा शल्य धचककतसक, ठाणे याींचेमार्णत आयुकत तिा असभयान
सींचालक, राषरीय आरोग्य असभयान, मुींबई याींचेकडे पाठविला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कै. बी.जी.छाया रुग्णालय शींभर खा्ाींचे करण्यासह डायलसीस ि केमोिेरपी सें्र
सरु
ु करण्याबाबत तसेच सिर रुग्णालय कमणचा-य ांच्या ननिाससिानाची नविन इमारतीचे बाींधकाम
करण्याकररताचा प्रसतािािर शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. र िेश टोपे (२२-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे.
(३) ि (४) आयुकतालय सतरािर रुग्णालयाचे इमारतीचे बाींधकाम ि कमणचारी ननिाससिानाचे
बाींधकामाचे अींिाजपत्रक ि आराखडयाींचा पररपूणण प्रसताि प्राप्त करण्याची प्रक्या सुरु आहे .
___________

धळ
ु े शहर त असलेले िन
ु े सरि री रुग्ण लय चे श्रेणीवधगन िरणेब बत
(२९)

११६११ (०९-०९-२०२०).

श्रीमती मांिळ
ु

र् वीत (स री) : सन्माननीय स वगिननि

आरोग्य व िुटुांब िल्हय ण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) धुळे शहरात असलेले जुने सरकारी रुग्णालय (Civil Hospital) १०० खा्ाीं िरून २००
खा्ाींचा श्रेणीिधणन करण्याचा प्रसताि शासनाच्या विचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर रुग्णालयाचे श्रेणीिधणन केल्यास आरोग्य कमणचा-याींची पिे िाढिण्यात येणार
आहे त काय तसेच सध्या सुरु असलेल्या १०० खा्ाींच्या रुग्णालयासाठी सिण सींिगाणतील कमणचायाींची पिे पूणण क्षमतेने भरली आहे त काय,

(३) असल्यास, शासनाने सध्या सरु
ु असलेल्या रुग्णालयासाठी आिश्यक असलेली साधन सामुग्री,
और्धे यासाठी ननधी मींजूर केलेला आहे काय ि तयासींिभाणत हार्ककन इन्स्ी्यू्कडे सादहतयाची
ि और्धाींची मागणी केलेली आहे काय,

वि.स. ४७ (23)
(४) असल्यास, सिर मागणी नस
ु ार हर्ककन इन्स्ी्यू्कडून ककती साधन सामुग्री ि और्ाधे
रुग्णालयास पुरविण्यात आली आहे त,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. र िेश टोपे (०७-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे अींशत: खरे आहे .

मींजुर पिाींपक
ै ी िगण १ ते िगण ३ एकूण १३७ पिे मींजूर असन
ू ८९ पिे भरलेली आहे त ि ४८ पिे
ररकत आहे त.
(३) हे खरे आहे.

(४) एकूण ९ प्रकारची साधन सामग्र
ु ी पुरविण्यात आलेली आहे.
(५) प्रश्न उद्भित नाही.
___________

धुळे येथील सोनवद धरण तील ि लव्य ची दरु
ु स्ती िरुन खोलीिरण िरणेब बत
(३०)

११६८३ (११-०९-२०२०).

श्री.िुण ल प टील (धळ
ु े ग्र मीण) : सन्माननीय िलसांपद मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) धुळे येिील पाींझरा निीतील पाण्यातून सोनिि धरण भरले जाते परीं तु कालव्याची िरु
ु सती न

केल्यामळ
ु े पाणी िाहून जात असल्याने सिर कालव्याची िरु
ु सती करुन खोलीकरण करण्यात यािे
अशी मागणी सिाननक शेतकऱयाींनी शासनाकडे माहे मे, २०२० मध्ये िा तयािरम्यान केली आहे,
हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सोनिि धरणाचे खोलीकरण करणेबाबत शासनाने कोणती कायणिाही केली िा
करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ियांत प टील (१४-०१-२०२१) : (१) सिाननक शेतक-याींनी शासनाकडे माहे

मे २०२० मध्ये िा

तया िरम्यान अशी मागणी केल्याबाबत क्षेत्रीय कायाणलयाचे असभलेखािरुन दिसून येत नाही.

(२) प्रश्न उद्िभित नाही. तिावप, सन २०१९-२० मध्ये सोनिि कर्डर कालव्याद्िारे सोनिि
धरण १०० ्कके भरण्यात आले होते. तयामुळे पाींझरा निीस आलेले पुराचे पाणी िाहून नेणा-या
कालव्याची िरु सती न केल्यामळ
ु े पाणी िाहून जाते हे खरे नाही. तसेच ननधी उपलब्धतेनुसार
सोनिि कर्डर कालव्याच्या िरु
ु सतीचे काम िेळोिेळी हाती घेण्यात आलेले आहे .
(३) प्रश्न उद्िभित नाही.

___________
िोिण तील प्र चीन ि तळ सशल्हप च्
ां य सांवधगन ब बत
(३१)

११७०९ (१४-०९-२०२०).

श्रीमती य समनी यशवांत ि धव (भ यखळ ), श्री.भ स्िर ि धव

(र्ह
ु र्र) : सन्माननीय स ांस्िृनति ि यग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) जागनतक िारसा सिळात समाविष् होऊ शकण्याची क्षमता असणाऱया आणण राज्यातील

कलेचा आद्य पुरािा असणाऱया कोकणातील प्राचीन कातळसशल्पाींच्या सींिधणन योजनेस दिनाींक

वि.स. ४७ (24)
२६ जून, २०२० रोजी िा तयासुमारास राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, कोकणातील प्रामख्
ु याने रतनाधगरी ि ससींधि
ु ग
ु ण जजल्हयात विविध दठकाणी आढळून
आलेली ि प्राचीन मानिी सींसकृतीचा इनतहास उलगडणारी
कातळसशल्पे राज्य सींरक्षक्षत होण्यासाठी पुरातति विभागाकडून शासनाकडे प्रसताि पाठविण्यात
आले आहे त, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, कोणकोणतया दठकाणचे प्रसताि शासनाला प्राप्त झाले आहे त आणण या
कातळसशल्पाींच्या सींिधणनाची योजना काय आहे ,

(४) असल्यास, तद्नस
ु ार कातळसशल्पाींच्या सींिधणनाबाबत शासनाने कोणती कायणिाही केली िा
करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. असमत ववल सर व दे शमख
ु (२१-०१-२०२१) : (१) ि (२) रतनाधगरी ि ससींधि
ु ग
ु ण जजल््यातील
कातळसशल्पे सींरक्षक्षत करण्याचे प्रसताि शासनास प्राप्त झाले असन
ू तयास प्रशासकीय मान्यता
िे ण्याची बाब शासनाच्या विचाराधधन आहे.

(३) रतनाधगरी जजल््यातील भगितीनगर, उक्षी, िे ऊड, चिे, कापडगाि, िे िीहसोळ, बारसू येिील
िोन ि िाडीरुीं ढे या पुरासिळाींचे प्रसताि प्राप्त झालेले आहे त.

या योजनेत कातळसशल्पाींचे सींिधणन करणे, तयाींच्या भोिती सींरक्षण सभींत बाींधणे, मादहती

र्लक लािणे, मचाण/मनोरा बाींधणे ि पयण्काींसाठी अन्य सुविधा उपलब्ध करुन िे णे प्रसतावित
आहे .

(४) रतनाधगरी जजल््यातील १० कातळसशल्पाींचे राज्य सींरक्षक्षत समारक घोवर्त करण्याबाबतचे
प्रसताि परु ातति ि िसतस
ु ींग्रहालये सींचालनालयाकडून सन २०१८ मध्ये प्राप्त झालेले आहे त. सिर

कातळसशल्पे ही बहुताींश खाजगी मालकीच्या जसमनीमध्ये जसित आहे त. या जसमनीच्या मालकी
हककात अनेक सहधारकाींची नािे आहे त. अशा सिण सहधारकाींची सहमती समळविण्याचा प्रयतन
विभागाकडून सुरु आहे.

(५) प्रश्न उद्भित नाही.
___________
िोल्हह पूर जिल्ह्य तील ॲस्टर आध र हॉजस्पटल, स ई ि डग य रुग्ण लय ांच मह तम फुले
िीवनद यी आरोग्य योिनेतांर्त
ग सम वेश िरणेब बत.

(३२)

११७२८ (१४-०९-२०२०). श्री.र िु (ब ब ) ियवांतर व आवळे (ह तिणांर्ले) : सन्माननीय

स वगिननि आरोग्य व िुटुांब िल्हय ण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोरोना सींसगाणच्या काळात कोरोना व्यनतररकत अन्य व्याधीग्रसत रुग्णाींच्या उपचाराची सोय
व्हािी याकररता शासनाने महातमा र्ुले जीिनिायी आरोग्य योजनेतींगत
ण राज्यातील सम
ु ारे ५००

हून अधधक रुग्णालयाींचा नव्याने समािेश केला आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यामध्ये प्रामख्
ु याने अनतिक्षता विभाग, पिव्युत्तर डॉक्र कायम सेिेत असणे,
व्हें द्ले्र, ऑजकसजन, ऑपरे शन िे्र, कॅन््ीन तसेच रोग ननिानासाठी सस्ीसकॅन ि
पॅिॉलॉजी लॅ बची सोय असणे गरजेचे असते, हे ही खरे आहे काय,

वि.स. ४७ (25)
(३) असल्यास, कोल्हापूर जजल््यातील ॲस्र आधार हॉजसप्ल, साई काडण या रुग्णालयाींचा
शासनाने या योजनेतींगत
ण नव्याने समािेश केलेल्या रुग्णालयाींच्या यािीत समािेश नाही, हे ही
खरे आहे काय,
(४) असल्यास, कोल्हापुरातील िैद्यकीय सेिेतील अतयींत महत्त्िाचा रुग्णालयाींना या यािीतून
िरू ठे िण्यात आले असल्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. र िेश टोपे (११-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे .
महातमा ज्योनतबा र्ुले जन आरोग्य योजनेंतगणत ३१ माचण, २०२० अखेरीस ४९२ रुग्णालये

अींगीकृत होती. दिनाींक ०१ एवप्रल, २०२० पासून राबविण्यात येणाऱया सुधारीत एकत्रत्रत महातमा

ज्योनतबा र्ुले जन आरोग्य योजना ि प्रधान मींत्री जन आरोग्य योजनेमध्ये आजपयांत एकूण
९८१ (२९९ शासकीय
(२) हे खरे आहे.

ि ६८२ खाजगी) रुग्णालये अींगीकृत आहे त.

(३) ि (४) ॲस्र आधार हॉजसप्ल दिनाींक

०१.१२.२०१३ रोजी ि साई काडण रुग्णालय दिनाींक

०९.०१.२०१४ रोजी योजनेंतगणत अींगीकृत करण्यात आले होते. िोन्ही रुग्णालयाविरुद्ध पैसे
घेतल्याच्या त्ारी असल्यामुळे दिनाींक ०६.११.२०१८ रोजी सिर रुग्णालयाींचे अींगीकरण रद्ि
करण्यात आले आहे .

___________
स जिवली (त .शह परू , जि.ठ णे) येथील भ तस उिव्य ि लव्य ची दरु
ु स्ती िरणेब बत
(३३)

११८९५ (११-०९-२०२०).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.दौलत दरोड (शह पूर) : सन्माननीय िलसांपद मांत्री पुढील

(१) साजजिली (ता.शहापूर, जज.ठाणे) येिील भातसा उजव्या कालव्यातून शेती ससींचनासाठी ३०

्कके पाणीपुरिठा सुरु असताना गेल्या १० िर्ाणपासून या भातसा उजिा कालव्याची िरु
ु सती ि
सार्सर्ाई न झाल्यामळ
ु े शेतकऱयाींना तयाींच्या शेतापयांत मुबलक प्रमाणात पाणी उपलब्ध होत
नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

भातसा उजिा कालव्याची ककमी ३३ पयांत मख्
ु य कालिा ि ननिडक वितरण

व्यिसिेची िरु
ु सतीची कामे प्रगतीपिािर असून दिनाींक २० डडसेंबर, २०१९ रोजीपासून भातसा
उजव्या कालव्यात पाणी सोडण्यात आलेले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर धरणाची शासनाने पाहणी केली आहे काय ि तयानुसार भातसा उजिा
कालव्याची िरु
ु सती ि सार्सर्ाई तातकाळ करणेबाबत कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ियांत प टील (१५-०१-२०२१) : (१) हे अींशत: खरे आहे.
िरिर्ी कालव्याच्या सार्सर्ाई ि गाळ काढण्याचे काम पाखरण कायण्माींतगणत याींत्रत्रकी
विभागाकडून करण्यात येते.

वि.स. ४७ (26)
सन २०१८-१९ ि सन २०१९-२० मध्ये भातसा उजिा कालिा ि वितरण प्रणालीच्या िरू
ु सतीची

कामे हाती घेण्यात आली आहे त.

(२) खरे आहे. सन २०१९-२० मध्ये रब्बी हीं गामासाठी दि.२०/१२/२०१९ पासन
ू पाणी सोडण्यात
आले होते.

(३) डडसेंबर, २०१८ मध्ये धरण सुरक्षक्षतता सींघ्ना, नासशक याींचेमार्णत कालव्याींची तपासणी
करण्यात आली आहे . सिर सींघ्नेच्या प्राप्त अहिालानुसार भातसा उजिा कालव्याच्या आिश्यक

असलेल्या िरू
ु सती कामाींची अींिाजपत्रके तयार करून तया कामाींची ननवििा प्रक्याही पूणण झालेली
आहे .सिर िरू
ु सतीची कामे ननधी उपलब्धतेनस
ु ार पण
ू ण करण्याचे ननयोजन आहे .
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

___________
ित (जि.स ांर्ली) त लक्
ु य तील ४२ र् व ांन तब
ु ची बबलेश्वर य िनेतन
ू प णी समळण्य ब बत
(३४)

१२०८५ (१४-०९-२०२०). श्री.ववरमससांह स वांत (ित) : सन्माननीय िलसांपद मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जत (जज.साींगली) तालुकयातील ४२ गािाींचा म्है साळ योजनेत समािेश नसल्यामळ
ु े या गािाींना

कनाण्कातील तब
ु ची बबलेश्िर या योजनेतन
ू पाणी समळािे यासाठी मा.मख्
ु यमींत्री ि मा.जलसींपिा
मींत्री याींना ननिेिन दिले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कनाण्क सरकारसमिेत चचाण केली आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ियांत प टील (१४-०१-२०२१) : (१) होय. (२) होय.

(३) सन २०१९ मध्ये जत तालक
ु यातील िींधचत गािाींना तुबची बबलेश्िर योजनेतून पाणी
समळणेसाठी कनाण्क राज्यासोबत सामींज्यस करार करुन पाठविला होता. तिावप कनाण्क

राज्याने तयास असमिणतता िशणविली होती. तिावप याबाबत दि. ०८/०७/२०२० रोजी मा.मींत्री,
जलसींपिा महाराषर राज्य, याींचे अध्यक्षतेखाली मा. मींत्री (जलसींपिा), कनाण्क राज्य याींचे
समिेत झालेल्या बैठकीत कनाण्क राज्याच्या तुबची बबलेश्िर योजनेतून जत तालुकयातील
िींधचत गािाींस पाणी सोडणे बाबत सकारातमक चचाण झाली आहे. िोन्ही राज्याींच्या जलसींपिा

अधधकाऱयाींमार्णत सींयक
ु तररतया तब
ु ची बबलेश्िर योजनेतुन जत तालुकयातील िींधचत गािास पाणी

िे ण्याबाबतची ताींत्रत्रक शकयता पडताळून अहिाल सािर करण्याचे ननिे श िे ण्यात आले तयानस
ु ार
कायणिाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

___________

िोयनेच्य अविल च व पर ससांचन व प णीपुरवठ िरण्य स ठी ववववध
ववभ र् ांम फगत सरु
ु असलेल्हय अभ्य स ब बत

(३५)

१२१३४ (११-०९-२०२०).

श्री.योर्ेशद द िदम (द पोली), श्री.भ स्िर ि धव (र्ुह र्र) :

सन्माननीय िलसांपद मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रतनाधगरी जजल््यातील िासशषठी निीमध्ये कोयना धरणातन
ू िीज ननसमणतीनींतर उपलब्ध

वि.स. ४७ (27)
होणारे ६७.५० अ.घ.र्ु् पाणी ससींचन ि त्रबगर ससींचनासाठी िापरात आणण्याच्यादृष्ीने विविध
विभागामार्णत अभ्यास प्रगतीपिािर असून सिर अभ्यासाच्या ननषकर्ाणिरून प्रकल्प
राबविण्याबाबत ननणणय घेण्यात येईल असे आश्िासन मा. जलसींपिा मींत्री याींनी दिले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, कोयना अिजलाचा िापर रतनाधगरी, ससींधुिग
ु ,ण रायगड, पालघर ि ठाणे जजल्हातील
ससींचन क्षेत्र ि वपण्यासाठी तसेच मुींबई शहराच्या पाणी पुरिठयासाठी प्रकल्प राबविण्याकररता
अभ्यास करण्यात येत आहे ,हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, याबाबतचा अभ्यास परू ण
होऊन कोणते ननषकर्ण काढण्यात आले आहे त
्

तसेच सिरहू अहिाल शासनाला कधी पयांत प्राप्त होणार आहे ,
(४) असल्यास, तयानर्
ु ींगाने शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे , नसल्यास,
विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ियांत प टील (१८-०१-२०२१) : (१) सन २०२० च्या अिणसींकल्पीय अधधिेशनातील ताराींककत

प्रश्न ्. १३८५ च्या अनुर्ींगाने रतनाधगरी जजल््यातील िसशषठी निीमध्ये कोयना धरणातून िीज
ननमीतीनींतर उपलब्ध होणारे ६७.५ अ.घ.र्ू. पाणी ससींचन ि त्रबगर ससींचन िापरात आणण्याच्या
दृष्ीने विविध विभागामार्णत अभ्यास प्रगनतपिािर असून, सिर अभ्यासाच्या ननषकर्ाणिरुन
प्रकल्प राबविण्याबाबत ननणणय घेणेत येईल असे उत्तर विधानमींडळास िे णेत आले आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) कोयना अिजलाचा िापर याबाबतचा अभ्यास प्रगतीपिािर असून अभ्यास पूणण होण्यास
ककमान एक िर्ाणचा कालािधी लागण्याची शकयता आहे.
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

(३६)

___________

िोिण तील श सिीय रुग्ण लय मधील ररक्त पदे भरण्य ब बत

१२१७३ (१४-०९-२०२०).

श्री.योर्ेशद द िदम (द पोली) : सन्माननीय स वगिननि आरोग्य

व िुटुांब िल्हय ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोकणातील बहुताींश भाग हा ग्रासमण ि डोंगराळ भाग असल्याने तेिील शासकीय
रुग्णालयामध्ये बी.एच.एम.एस., एम.बी.बी.एस., एम.डी इतयािी उच्च सशक्षक्षत ि अनुभिी डॉक्सण
काम करण्यास प्रनतसाि िे त नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अश्या डॉक्राींना शासनातर्े डोंगरी ि ग्रामीण भागात काम करण्याकररता
इन्सेंद्व्ह िे ण्याची बाब शासनाच्या विचाराधधन आहे काय,

(३) तसेच, सद्यजसित कोकणातील रुग्णालयाींमध्ये ररकत असलेली पिे भरणेबाबत शासनातर्े
काही ननयोजन करण्यात आले आहे काय,

(४) असल्यास, उकत बाबीबाबत शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

र िेश

टोपे

(११-०१-२०२१)

:

(१)

हे

अींशत:

खरे

आहे .

शासकीय

रुग्णालयामध्ये

बीएचएमएसची पिे मींजरु नाहीत. कोकण विभागात ठाणे, पालघर, रायगड, रतनाधगरी, ससींधि
ु ग
ु ण
्या ५ जजल््याींचा समािेश आहे. कोकणातील शासकीय रुग्णालयात विशेर्ज्ञ एम.डी. इतयािी

वि.स. ४७ (28)
उच्च सशक्षक्षत डॉक्सण उपलब्ध होत नाहीत ही िसतुजसिती आहे.

(२) राज्याच्या अनतिग
ण , िग
ण
ि ग्रामीण भागातील आरोग्य सींसिेमध्ये सेिा करणाऱया
ु म
ु म

िैद्यकीय अधधकाऱयाींना पिव्यत्त
ु र पिविका अभ्यास्माींसाठी घेण्यात येणाऱया राषरीय पात्रता तिा
प्रिेश परीक्षेत (NEET PG) शासन ननणणय दि. १९.०३.२०१९ नुसार सींसिेच्या प्रकारानस
ु ार
गुणाधधकय िे ण्यात येते. तसेच शासन ननणणय दि. २९.०५.२०२० अन्िये कींत्रा्ी ि बींधपत्रीत
िैद्यकीय अधधकारी याींच्या मानधनात रु.२०,००० इतकी िाढ करण्यात आली असुन, तयानुसार

आदििासी ि िग
ण भागात काम करणारे एमबीबीएस अहणताधारक याींना रु. ८०,०००/- ि विशेर्ज्ञ
ु म
अहणताधारक याींना रु. ९०,०००/- माससक मानधन ननजश्चत करण्यात आले आहे .
(३) होय.

(४) महाराषर िैद्यकीय ि आरोग्य सेिा ग्-अ (िेतनसतर एस-२३) सींिगाणतील पिोन्नतीची पिे

भरण्याची प्रक्या सुरु आहे. तसेच सरळसेिेची पिे भरण्यासाठी जादहरात प्रससध्ि करण्यात आली
असन
ु , पि भरण्याची कायणिाही सरु
ु आहे .
िैद्यकीय अधधकारी ग्-अ (िेतनसतर एस-२०) सींिगाणतील ररकत पिाींिर बींधपत्रीत िैद्यकीय

अधधकारी ि जजल्हासतरीय ससमतीमार्णत कींत्रा्ी ततिािर िैद्यकीय अधधकारी ननयुकत करण्यात
येतात. तसेच आयपीएचएस/एनएचएम मार्णत कींत्रा्ी ततिािर िैद्यकीय अधधकारी/कमणचारी
उपलब्ध करुन िे ण्यात येतात.
(५) प्रश्न उद्भित नाही.

___________

स वरर् ांव (मेट) (त .भोिर, जि.न द
ां े ड) येथे श ळ व अांर्णव डीतील
ब लि न
ां ि लब ्य आयर्न,फॉसलि अॅससड’ च डोस हदल्हय ब बत
(३७)

१२६२८ (१५-०९-२०२०).

डॉ.तष
ु र र ठोड (मख
ु ेड) : सन्माननीय स वगिननि आरोग्य व

िुटुांब िल्हय ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सािरगाींि (मे्) (ता.भोकर, जज.नाींिेड) येिे सशकत विद्यािी असभयानातींगत
ण
शाळा ि
अींगणिाडीतील
नोव्हे बींर,२०१९

७

बालकाींना

कालबा्य

’आयनण,र्ॉसलक

अॅससड’

चा

डोस

दिनाींक

२५

रोजी िा तयासम
ु ारास िे ण्यात आला, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, आरोग्य विभागाच्या अहिालानस
ु ार ’सशकत विद्यािी असभयानासाठी’ दिनाींक १९
ऑक्ोबींर, २०१९ रोजी प्रािसमक आरोग्य केंद्र मोघाळी येिून सािरगाींि (मे्) अींगणिाडीस २०
बॉ्ल्स ’आयनण,र्ॉसलक अॅससड’ िे ण्यात आल्या ज्याींची मुित २०२० पयांत होती पण अींगणिाडीत
एकूण २१ बॉ्ल सापडल्या तयापैकी ३ बा्ल्या कालबा्य झाल्या होतया, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, जर अींगणिाडीस २० बॉ्ल दिल्या असतील तर जािाची एक बॉ्ल धरुन नतन
कालबा्य बॉ्ल कश्या प्राप्त झाल्या ि िोन बॉ्ल ज्याींची मि
ु त २०२० पयांत होती तया कुठे
आहे त,

(४) असल्यास, सामान्यत: ज्या कींपनीची और्धी आरोग्य विभागाकडून पुरविली जाते ती और्धे
बाहे र मेडीकल िक
ू ानात ककीं िा खरे िीसाठी उपलब्ध नसतात तयामुळे अींगणिाडी सेविकेने आपल्या
सतरािर और्धाींची अिलाबिल करण्याची शकयता ि तसे करण्याचे कारण सपष् होऊ शकत
नाही. िा शकयताही िा्त नाही. हे ही खरे आहे काय.

(५) असल्यास, सींबींधधत प्रकरणात जजल्हा आरोग्य अधधकारी याींनी काय कारिाई केली,

वि.स. ४७ (29)
(६) तसेच ज्या और्धी कींपनीकडून ही और्धे खरे िी केली गेली तया कींपनीिर काींणती कारिाई
केली िा करण्यात येत आहे ,

(७) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. र िेश टोपे (११-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे .
(२) ि (३) हे अींशत: खरे आहे

सशकत विद्यािी असभयानासाठी दिनाींक १९.१०.२०१९ रोजी प्रािसमक आरोग्य केंद्र, मोघाळी

येिून सािरगाि (मे्) अींगणिाडीस आयनण र्ॉसलक ॲससडच्या २० बॉ्ल्स पाठविण्यात आल्या
ज्याींची मुित माहे र्ेब्रुिारी, मे ि जुलै, २०२० पयांत होती.

तसेच दिनाींक ३१.०८.२०१८ रोजी

LAV८०१५AL या बॅचमधन
ू १८ बॉ्ल्स सिर अींगणिाडीस िे ण्यात आल्या होतया, तयापैकी ३
बॉ्ल्स िापरात न आल्याने सशल्लक रादहल्या होतया.
एकूण २३ बॉ्ल्स होतया.

तयाींची मुित एवप्रल, २०१९ होती.

अशा

(४) ि (५) घ्नेची मादहती समळताच िैद्यकीय अधधकारी ि तालुका आरोग्य अधधकारी याींनी
तातडीने अींगणिाडीत जाऊन मुितबा्य और्ध दिलेल्या बालकाींची तपासणी केली.
आरोग्यविर्यक

गींत
ु ागींत
ु

नसल्याचे

आढळून

आले.

तसेच

चौकशी

बालकाींमध्ये

अहिालाअींती

सींबींधधत

अींगणिाडी सेविकेस यापुढे िक्षता घेण्याबाबत उपमुख्य कायणकारी (म.बा.) याींच्यामार्णत सकत
ताकीि िे ण्यात आली.

(६) प्रश्न उद्भित नाही.
(७) प्रश्न उद्भित नाही.
___________
सोनख स (त .िळां ब,जि.यवतम ळ) सशव र तील बेंबळ सोनख स
(३८)

१२७९८ (०९-०९-२०२०).

लघु प ट ची दरू
ु स्ती िरणेब बत

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

डॉ.अशोि उईिे (र ळे र् व) : सन्माननीय िलसांपद मांत्री पुढील

(१) सोनखास (ता.कळीं ब, जज.यितमाळ) सशिारातील बेंबळाच्या सोनखास लघु कालव्याचे बाींधकाम
करण्यात आले परीं तु िे खभाल िरू
ु सती अभािी गािाजिळील ससमें् पाईप त्
ु ल्याने कालव्यात
पाणी सोडल्यािर पाणी गािात, शेतक-याींच्या शेतात ि रसतयािर येत असल्याचे माहे एवप्रल,
२०२० मध्ये िा तयािरम्यान ननिशणनास आले, हे ही खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत पररसरातील शेतक-याींनी बेंबळा प्रकल्प अधधकारी याींच्याकडे त्ार केली
असता सींबींधीत विभागाचे अधधकारी याकडे िल
ण करीत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय ि तयानुसार नािरू
ु सत लघुपा्ाची
िरू
ु सती करण्यासह सींबींधधत अधधकाऱयािर कारिाई करणेबाबत शासनाने कोणती कायणिाही केली
िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ियांत प टील (१४-०१-२०२१) : (१) हे अींशत: खरे आहे , याबाबत

दि. २६/०६/२०२० रोजीचे

ननिेिन प्राप्त आहे .
(२) नाही. सोनखास लघुपा्ाची िरु
ु सती करुन समळणे बाबतचे ननिेिन दि. २६/०६/२०२० रोजी
प्राप्त झालेले आहे , तयानुसार सिळ पाहणी करण्यात आलेली आहे.

वि.स. ४७ (30)
(३) सोनखास लघुपा्ािरील सा.्. ६४० िरील syphon िरुन होणाऱया पाणींि रसता िाहतुकीमुळे

क्षतीग्रसत झालेला भाग िरु
ु सत करण्याचे काम प्रापणसुची सन २०२०-२१ समाविषठ करण्यात
आले आहे. यानस
ु ार िरु
ु सती करण्याचे प्रसतावित आहे.
(४) विलींब झालेला नाही.

___________
मेर (त .धचखली,जि.बुलढ ण ) येथील भस
ू ांप दन प्रिरण स म न्यत दे ण्य ब बत
(३९)

१२९५७ (०९-०९-२०२०).

श्रीमती श्वेत मह ले (धचखली) :

सन्माननीय िलसांपद मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मेरा (ता.धचखली,जज.बल
ु ढाणा) येिील भस
ू ींपािन प्रकरण ्.७०/२०१२-१३ उिणररत ग्ाींच्या
भूसींपािनाचे प्रकरण सन २०१२-१३ मध्येच
सािर करण्यात आलेले

जजल्हाधधकारी, बुलढाणा याींच्याकडे मान्यतेसाठी

आहे परीं तु तयािर कोणतीही कायणिाही करण्यात आली नसल्याची बाब

सिाननक लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक २८ जून,२०२० रोजी िा तयासुमारास ननिशणनास आणून दिली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास,याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय ि तयात काय आढळून आले आहे ,
(३) असल्यास, तयानुसार शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ियांत प टील (१४-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे .
मा.लोकप्रनतननधी याींनी जजल्हाधधकारी, बुलडाणा याींना दिनाींक २७/६/२०२० रोजी ननिेिन सािर

केले आहे . जजल्हाधधकारी बुलडाणा याींचक
े डून सिर ननिेिन उपविभागीय तिा भूसींपािन
अधधकारी, बल
ु डाणा याींना सािर केले असन
ू तयाची प्रत मा.लोकप्रनतननधीींना सध्
ु िा पाठविली आहे .
मौजे मेरा ब.ु ॥ ता.धचखली, जज.बुलडाणा येिील खडकपुणाण प्रकल्प उपसा ससींचन ्प्पा ्. ४

िररल मेरा वितररका ्. १ च्या कामासाठी आिश्यक असलेल्या १६.८९ हे क्र आर क्षेत्राचा सरळ
खरे िी प्रसताि माहे डडसेंबर २०१८ मध्ये जजल्हाधधकारी कायाणलयास सािर करण्यात आला होता,

तयापैकी १४.५४ हे क्र आर क्षेत्राचा प्रसताि जजल्हाधधकारी कायाणलयाने मींजूर केला ि तयाप्रमाणे
१४.५४ हे क्र आर क्षेत्राचा ५.९५ को्ी रूपयाचा मोबिला सींबधधताींस िा्प झालेला आहे . उिणररत

२.१८ हे क्र आर खाजगी क्षेत्राचा सरळ खरे िी प्रसताि दिनाींक ३०-०७-२०१९ रोजी उपविभाधगय
अधधकारी बुलडाणा याींना सािर करण्यात आला होता. २६ भुधारकाींचा प्रसताि क्षेत्र २.१८ हे क्र
आर ग् ि ताबा बिल असल्याने आपसातील सहमती घेऊन दिनाींक ३०-०७-२०१९ रोजी पन
ु ःश्च

सािर केलेला आहे . सिर प्रकरणी दिनाींक ०२-०६-२०२० रोजी जजल्हाधधकारी, बुलडाणा याींचेकडे
सरळ खरे िी सींिभाणत बैठक झाली. बैठकीमध्ये जजल्हाधधकारी याींनी सिर प्रकरण सरळखरे िी न

करता नविन भुसींपािन कायद्यानुसार कलम ११ अन्िये करण्याचे आिे शीत केले आहे .
तयाप्रमाणे सिर

प्रकरणी

नविन

भस
ु ींपािन

कायद्यानस
ु ार कलम

११

अन्िये

कायणिाही

करण्याबाबतचा प्रसताि उप विभाधगय अधधकारी, बुलडाणा याींना सािर करण्यात आलेला आहे .
उिणररत ०.१७ हे क्र आर क्षेत्राचा सरकारी ग्ाचा भुसींपािन प्रसताि मींजुर झालेला नाही.
(२) प्रश्न उद्भित नाही.

(३) प्रश्न उद्भित नाही.

वि.स. ४७ (31)
(४) २६ भूधारकाींच्या ७/१२ नुसार मालकी हकक ि प्रतयक्ष ताबा या मध्ये तर्ाित आहे. तयामुळे

सरळ खरे िी मींजुरीस अडचण येत आहे, तयामळ
ु े निीन भूसींपािन कायद्यानुसार कलम ११ चा
प्रसताि सािर करण्यात आला आहे .

___________
मह र ष्ट्र त ववशेषत: मुांबईत िोरोन सांसर् गच्या ि ळ त ख िर्ी नससिंर् होम
रुग्ण लये दव ख ने बांद ठे वण्य त आल्हय ब बत

(४०)

१३१०२ (१०-०९-२०२०).

श्री.समहीर िोटे च (मल
ु ांड
ु ) : सन्माननीय स वगिननि आरोग्य व

िुटुांब िल्हय ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषरात विशेर्त: मुींबईत कोरोना सींसगाणच्य काळात अनेक खासगी नससांग होम, रुग्णालये
ि ििाखाने बींि ठे िण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. र िेश टोपे (०८-०१-२०२१) : (१) मुींबईतील खाजगी नससांग होम रुग्णालयाची बॉम्बे नससांग
होम, रुग्णालयाचे रजजसरे शन ऍक् १९४९ अींतगणत बह
ु ई महापासलकेच्या सािणजजनक आरोग्य
ृ मींब
खातयातर्े नोंिणी करण्यात येत,े मुींबई महापासलका क्षेत्रात १४१६ खाजगी नससांग होम, रुग्णालये

कायणरत आहे त. कोरोना सींसगाणच्या काळात यापैकी १३७२ इतके नससांग होम, रुग्णालये चालू
आहे त. तसेच राज्यातील खाजगी नससांग होम सुरु आहे त.

(२) बींि असणारी रुग्णालये तेिील खाजगी िैद्यककय व्यिसानयक, ियोगध्
ृ ि झाल्याने अििा
इतर व्यकतीगत अपररहायण कारणाने बींि असल्याने याबाबत कोणतयाही कारिाई करण्यात आलेली
नाही.
(३) प्रश्न उद्भित नाही.
___________
र ज्य तील र ष्ट्रीय आरोग्य असभय न अांतर्गत ि म िरण -य
िांत्र टी िमगच -य ांच्य म र्ण्य ब बत
(४१)

१३२१६ (१०-०९-२०२०). श्री.सुभ ष धोटे

(र िूर ), श्री.सध
ु ीर मुनर्ांटीव र (बल्हल रपूर),

श्री.सशरीषिुम र न ईि (नव पूर) : सन्माननीय स वगिननि आरोग्य व िुटुांब िल्हय ण मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राषरीय आरोग्य असभयान अींतगणत राज्यात १९ हजार कमणचारी, अधधकारी १५ िर्ाांपासून
कींत्रा्ी सिरूपात काम करीत असून शासनसेिेत समायोजन करण्याचा

ननणणय होऊनही तयाना

शासनसेिेत समािन
ू घेत नसल्यामळ
ु े ५ जन
ू पासन
ू सिसींरक्षण न करता कोविड क्षेत्रात ि अन्यत्र
काम केले जाईल असा इशारा कींत्रा्ी कमणचारी ि आरोग्य से िा कमणचारी सींघ्नेने माहे मे, २०२०

मध्ये िा तयािरम्यान शासनास दिला असून आपल्या मागण्याींचे लेखी ननिेिन राज्यातील सिण
जजल्हा शल्यधचककतसक, जजल्हा आरोग्य अधधकारी याींना दिले आहे, हे खरे आहे काय,

वि.स. ४७ (32)
(२) तसेच, राषरीय आरोग्य असभयान मधील अधधकारी/कमणचारी याींचे ननयसमत शासन सेिेमध्ये
समािेशन करण्याबाबत विधानसभा सिसय बल्लारपूर याींनी मा. मख्
ु यमींत्री याना दिनाींक १६ जून,
२०२० रोजी िा तया सम
ु ारास लेखी ननिेिन सािर केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ननयसमत शासन सेिेत अनुभि ि सशक्षणाचे आधारे विनाशतण समायोजन करािे,
समायोजन होईपयांत ि समायोजनेनींतर उिणररत कमणचाऱयाींना राषरीय आरोग्य असभयानामध्ये

मींजूर असलेल्या निीन िेतन पद्धतीने ननगणसमत आिे शापासून पूणण र्रकासदहत िेतन द्यािे,
अशीही मागणी करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास, राषरीय

आरोग्य

असभयान

अींतगणत काम

करण्या-या

कींत्रा्ी

कमणचा-याींच्य

मागण्याबाबत शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. र िेश टोपे (१३-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही. समायोजन करण्याचा ननणणय झालेला नाही.
मागण्याींचे ननिेिन दिले आहे.
(२) हे खरे आहे.
(३) हे खरे आहे.
(४) समायोजनाबाबत शासन ननणणय दिनाींक ०८ मे, २०१८ अन्िये गठीत ससमतीने सशर्ारस केली
आहे . आयुकत, आरोग्य सेिा तिा असभयान सींचालक, राषरीय आरोग्य असभयान, मुींबई याींचे
सतरािरून कींत्रा्ी कमणचाऱयाींना कोविड प्रोतसाहन भत्त्याबाबत दिनाींक ६.७.२०२० रोजी ि केंद्र

शासनाच्या सहमतीने िेतन सुसत्र
ू ीकरण ि िावर्णक िेतनिाढीबाबत दिनाींक ५.१०.२०२० रोजी
आरोग्य आयुकतालयातुन आिे श ननगणसमत करण्यात आले आहे . राषरीय आरोग्य असभयानाींतगणत
कायणरत कींत्रा्ी कमणचारी याींच्या बिली ि पिोन्नती बाबत कोणतेही धोरण नाही.
(५) प्रश्न उद्भित नाही.
___________
िोरोन ग्रस्त रुग्ण ांच्य व ढतय सांख्येमुळे मह तम फुले िनआरोग्य
योिनेस मुदतव ढ समळण्य ब बत

(४२) १३२२६ (१०-०९-२०२०).
श्री.हदपि चव्ह ण (फलटण), डॉ.र हूल आहे र (च ांदवड) :
सन्माननीय स वगिननि आरोग्य व िुटुांब िल्हय ण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय:(१) कोरोना विर्ाणच
ू ा िाढता प्रािभ
ु ाणि लक्षाींत घेऊन शासनाने महातमा र्ुले जनआरोग्य
योजना राज्यातील सिण जनतेसाठी लागू करण्याचा ननणणय दिनाींक २३ मे, २०२० रोजी िा
तयासुमारास घेतला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर योजनेची मि
ु तिाढ ही दिनाींक ३१ जुल,ै २०२० पयणतच आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास,

राज्यातील

कोरोनाग्रसत

रुग्णाींची

दििसेंदििस

िाढती

सींख्या

तसेच

यापढ
ु े

कोरोनासह जीिन व्यनतत करण्याची ननमाणण झालेली पररजसिती पाहताीं ही मुित ननिान दिनाींक
३० नोव्हें बर, २०२०पयांत िाढविण्यात यािी अशी राज्यातील जनतेकडून शासनाकडे मागणी
करण्यात आली असल्याचे दिनाींक १ जुल,ै २०२० रोजी िा तयासुमारास ननिशणनास आले आहे , हे
ही खरे आहे काय,

वि.स. ४७ (33)
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने कोणता ननणणय घेतला िा घेण्यात येणार आहे,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. र िेश टोपे (११-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे .

(२) (३) ि (४) सािणजननक आरोग्य विभाग, शासन ननणणय दिनाींक २३ मे, २०२० अन्िये महातमा

ज्योनतबा र्ुले जन आरोग्य योजना राज्यातील सिण जनतेसाठी दिनाींक ३१ जुलै, २०२० अखेरपयांत
लागू करण्यात आली होती. तद्नींतर दिनाींक १८ ऑगस्, २०२० च्या शासन ननणणयान्िये सिर

योजनेस दिनाींक ३१ ऑक्ोंबर, २०२० पयांत मि
ु तिाढ िे ण्यात आली होती. आता दिनाींक १
डडसेंबर, २०२० च्या शासन ननणणयान्िये सिर योजनेस ३१ जानेिारी, २०२१ पयांत मि
ु तिाढ
िे ण्यात आली आहे .
(५) प्रश्न उद्भित नाही.

___________

व घेरी-मठखुदग (त .िणिवली,जि.ससांधूदर्
ू )ग ग्रुप ग्र मपांच यतीच्य हद्दीतील िुळय ची व डी
(व घेरीव डी) ते व घेरीर् व य रस्तय ची झ लेली दरु वस्थ

(४३)

१३४३१ (११-०९-२०२०).

अॅड.आि श फुांडिर (ख मर् ांव) : सन्माननीय ग्र मववि स मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िाघेरी-मठखुिण (ता.कणकिली, जज.ससींधूिग
ू )ण ग्रुप ग्रामपींचायतीच्या हद्िीतील कुळयाची िाडी
(िाघेरीिाडी) ते िाघेरीगाि या अींिाजे ३ कक.मी. अींतराच्या रसतयाच्या खडीकरणाचे ि

डाींबरीकरणाचे काम गेल्या ककतयेक िर्ाांपासन
ू करण्यात आलेले नसल्याने ग्रामसिाींची गैरसोय
होत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत जजल्हाधधकाऱयाींशी िारीं िार पत्रव्यिहार ि विनींती अजण केल्यानींतर तयाींनी

पींचायत ससमतीचे सहाय्यक ग् विकास अधधकारी याींचे सोबत ग्रुप ग्रामपींचायतीचे सरपींच,
ग्रामसेिक ि तयाींचे सहकारी याींना माहे मे, २०१६ मध्ये िा तयािरम्यान पाहणी करण्यासाठी
पाठविले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिरहू पाहणीत काय आढळून आले आहे ि तयानुर्ींगाने या कामास विलींब
करणा-या सींबधधतािर कारिाई करण्यासह सिरहू रसतयाचे काम तातकाळ करणेबाबत
शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. हसन मुश्रीफ (१४-०१-२०२१) : (१) ि (२) हे खरे आहे .

(३) िाघेरी कुळयाची िाडी ग्रामीण मागण ्.१०५ असून तयाची लाींबी ३.०० कक.मी.आहे .सा.्.१/७००
ते १/९५० रसता अजसततिात असन
ू डाींबरी आहे . तर ०/०० ते १/७०० ि १/९५० ते ३/०० लाींबी
अजसततिात नाही. सिर रसता मख्
ु यमींत्री ग्राम सडक योजनेंतगणत प्रसतावित होता. तिावप, सिर
रसतयासाठी खाजगी जसमन धारकाींनी जागा उपलब्ध करुन िे ण्यास मनाई केल्यामुळे रसता होऊ
शकला नाही.

सिर रसता तयार करण्यासाठी खाजगी जसमन धारकाींकडून जागा उपलब्ध झाल्यास
सिर रसतयाचे काम शासनाच्या विविध योजनेतन
ननधीच्या उपलब्धतेनस
ू
ु ार ्प्प्या्प्प्याने
प्रसतावित करण्याचे जजल्हा पररर्िे चे ननयोजन आहे.
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

___________

वि.स. ४७ (34)
हतनूर (त .भुस वळ, जि. िळर् ांव) धरण चे व य ि ण रे प णी
ओझरखेड तल व त सोडण्य ब बत

(४४)

१३७७३ (११-०९-२०२०).

श्री.सांिय स वि रे (भुस वळ) : सन्माननीय िलसांपद

मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) हरताळ, (ता. मक
ु ताईनगर, जज. जळगाींि) येिन
ू जिळच असलेल्या भस
ु ािळ, मक
ु ताईनगर,

बोििड या तीन तालुकयाींसाठी पाणी पुरिठा करणारा ओझरखेड तलािात हतनूर धरणाचे िाया
जाणारे पाणी सोडण्यात यािे अशी सिाननक शेतक-याींनी मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय.

(२) असल्यास, सिर मागणीनस
ु ार ओझरखेड तलािात हतनूर धरणाचे िाया जाणारे पाणी
सोडण्याबाबत शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ियांत प टील (१४-०१-२०२१) : (१) मा.श्री.सींजय सािकारे , विधानसभा सिसय, भुसािळ
मतिार सींघ याींनी सींबींधीत कायणकारी असभयींता याींचेकडे दिनाींक २७/०७/२०२० रोजीच्या पत्रान्िये
ननिेिन दिलेले आहे .
(२) ओझरखेड तलािात आजसमतीस २४ िलघमी पाणीसाठा उपलब्ध आहे. तयामळ
ु े हतनरू
धरणाचे पाणी उचलून ओझरखेड तलािात सोडण्याची आिश्यकता नाही.
(३) प्रश्न उद्भित नाही.

___________
शह पूर (जि. ठ णे) येथील ि ही र् व ांत ननम गण झ लेल्हय प णी टां च ईवर उप ययोिन िरणेब बत
(४५)

१४२८६ (०८-०९-२०२०).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.योर्ेश स र्र (च रिोप) : सन्माननीय िलसांपद मांत्री पुढील

(१) शहापूर (जज. ठाणे) येिील डोळखाींब पासन
ू सुमारे तीन ककलोमी्र अींतरािर ढाढरे गािात

सन २००२ मध्ये लाघुपा्बींधारे विभागाने तलाि बाींधल्यामळ
ु े िाधाने, डोंगरिाडी, उीं बरिाडी,
नामपाडा, खरपत -१, खरपत -२, लाकूडपाडा आणण अन्य गािाींना ि शेतीला पाणी समळाले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, डोळखाींब ि ढाढरे गािापासन
ू जिळच १७०० एकरमध्ये एक र्ामणहाऊस बाींधले
असून ढाढरे तलािाचे पाणी अडिन
ू ते िे् र्ामणहाऊस पयांत नेण्यात आले असल्याचे ननिशणनास
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय ि तयानस
ु ार सिर गािाींना पाणीपुरिठा
करणेबाबत कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ियांत प टील (१४-०१-२०२१) : (१) शहापूर (जज.ठाणे) तालुकयात ढाढरे गािात सन २००२
मध्ये कोणतेही धरण बाींधण्यात आलेले नाही. परीं तु ढाढरे गािाचे पजश्चमेस शाई निीिर सशरोशी
ता, मुरबाड जज.ठाणे येिे सन २००८ मध्ये को.प.बींधारा बाधला आहे . तयाद्िारे खाजगी उपसा
ससींचनाद्िारे सशरोशी, माळ ि ढाढरे या गािातील ११६.६५ हे क्र क्षेत्र लाभक्षेत्रात येत आहे.
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(२) सशरोळी, माळ ि ढाढरे या गािातील शेतकरी सिखचाणने उपसाद्िारे ११६.६५ हे क्र एिढया
क्षेत्रास

सशरोशी

को.प.बींधाऱयािरुन

ससींचनासाठी

पाणी

उचलतात.

र्ामण हाऊस

बींधाऱयाच्या

लाभक्षेत्रामध्ये आहे.
(३) प्रश्न उद्भित नाही
(४) प्रश्न उद्भित नाही
___________
आष्ट्टी, प टोद व सशरूर (जि.बीड) मतद र िेत्र तील ससांचन प्रिल्हप ची झ लेली दरु वस्थ
(४६)

१४३५८ (०८-०९-२०२०).

श्री.ब ळ स हे ब आिबे (आष्ट्टी) : सन्माननीय िलसांपद

मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

आष्ी, पा्ोिा ि सशरूर (जज.बीड) येिे ७ मध्यम प्रकल्प - मेहकरी, कडा, रू्ी, तलिार,

काींबळी, तालुका आष्ी ि महासाींगिी तालुका पा्ोिा तसेच २७ लघु पा्बींधारे प्रकल्प आहे त, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या सिण तलािाींमधन
ु आजपयांत ककती क्षेत्र ओसलताखाली येत,े

(३) असल्यास, सिरचे सिण तलाि साधारणतः सन १९५८ ते सन २००६ या कालािधीत बाींधलेले
असून कालिे अतयींत नािरु
ु सत आहे त, कुठे ही अींनतम भागात पाणी जात नाही तसेच प्रतयक्ष
ससींचन गेल्या १० िर्ाांत र्कत १० ते १५% झाल्याचे दिसते ि ससींचन क्षेत्र कमी होत चालले
आहे ,हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, सिरचे सिण तलािात मोठ्या प्रमाणात गाळ साठलेला असल्याने तलािातील गाळ
काढण्यासह कालव्याचे असतरीकरण करणेबाबत शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात
येत आहे ,
(५) नसल्यास, तयाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ियांत प टील (२०-०१-२०२१) : (१) होय हे खरे आहे ,
आष्ी,पा्ोिा,सशरुर (जज.बीड) येिे एकूण ८ मध्यम प्रकल्प आहे त. आष्ी तालक
ु यामध्ये मेहकरी,
कडा, रु्ी, तलिार, काींबळी, कडी हे ६ प्रकल्प आहे त.महासाींगिी तालक
ु ा पा्ोिा येिे १ ि

ससींिर्णा,तालुका सशरुर येिे १ असे एकूण ८ मध्यम प्रकल्प आहे त. तसेच आष्ी, पा्ोिा, सशरुर
या तालुकयात २८ लघु पा्बींधारे प्रकल्प आहे त असे एकूण ३६ प्रकल्प आहे त.
(२) सिण ३६ ससींचन प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र २४०८५ हे क्र आहे .
(३) होय, अींशत: खरे आहे .
सिरचे तलाि १९३८ ते सन २००६ या कालािधीत बाींधलेले आहे त. तसेच काही लघुससींचन
तलािाच्या पुच्छभागात काही कालिे नािरु
ु सत असल्याने ि काही दठकाणी लाभधारकाींच्या मागणी

अभािी ससींचनाचे पाणी पोहचत नाही. िरिर्ी तलािात उपलब्ध होणा-या पाणीसाठयाींनुसार ि
मागणी प्रमाणे ससींचन होत असन
ू गेल्या १० िर्ाणतील जासतीत जासत प्रतयक्ष ससींचीत क्षेत्र सन
२०१७-१८ मध्ये ७०३९ हे क्र (२९.२३%) एिढे आहे.
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(४) ८ मध्यम प्रकल्प ि २७ ल.पा. तलािाींच्या बुडीत क्षेत्रामधून केंद्रपुरसकृत पिििी प्रकल्प
योजनेमध्ये

योजनेअत
ीं गणत

तसेच

लोकसहभागाद्िारे ,

गाळ

िरु
ण िापना
ु सती,पुनस

काढण्याचे
ि

मग्रारोहयो,

काम

नुतनीकरण

ि

अींतगणत

िरु
ु सती

गाळमुकत

कामे

धरण

करण्यात

आणण याींत्रत्रकी

ि

गाळयुकत

आलेली

मसशनरीद्िारे

आहे त.

सशिार
तसेच

आिश्यकतेप्रमाणे

गरजेच्या ननिडक दठकाणी कालिा िरु
ु सतीची कामे करण्यात आलेली आहे . तसेच ननिडक

दठकाणी कालिा िरु
ण आिश्यकतेप्रमाणे प्रसतावित
ु सती ि असतरीकरणाची कामे विशेर् िरु
ु सतीतींगत
करण्याचे ननयोजजत आहे .
(५) प्रश्न उद्भित नाही.
___________
मौिे नवघर (त . वसई, जि.प लघर) येथील प्र थसमि आरोग्य िेंद्र च्य
ि र्ेत सस
ु ज्ि उपजिल्हह रूग्ण लय उभ रण्य ब बत.
(४७)

१४४३६ (१५-०९-२०२०).

श्री.सध
ु ीर मन
ु र्ांटीव र (बल्हल रपरू ) : सन्माननीय स वगिननि

आरोग्य व िुटुांब िल्हय ण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे निघर (ता. िसई जज.पालघर) येिील प्रािसमक आरोग्य केंद्राच्या साधारणता ५८ गींठ
ु े
जागेत १०० खा्ाींचे सुसज्ज उपजजल्हा रूग्णालय उभारण्यासाठी राज्य शासनाने दिनाींक ९ जन
ू ,

२०१४ रोजी िा तयासुमारास मींजूरी िे ऊन ५ िर्ाणचा कालािधी उल्ूनही अद्याप शासकीय
उपजजल्हा रूग्णालयाचे कोणतेही काम सुरू झाले नसल्याचे माहे ऑगस्, २०२० मध्ये िा तया
िरम्यान मा.मख्
ु यमींत्री, सािणजननक आरोग्य मींत्री, मख्
ु य सधचि, महाराषर शासन याींच्या
ननिशणनास आणले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िसईत १०० खा्ाींचे शासकीय उपजजल्हा रूग्णालय उभारण्यासाठी रूग्णालय
प्रशासनास शासनाने ननधी उपलब्ध करून दिलेला नसल्याने अद्याप रूग्णालय उभारण्याबाबत
कोणतीच कायणिाही करण्यात आलेली नाही. हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, तयानुसार िसई तालुकयातील िाढती लोकसींख्या पाहता येिील जनतेला आरोग्य

सुविधा समळणेबाबत गरजेचे असल्याने तातकाळ ननधी उपलब्ध करून शासकीय रूग्णालय
उभारण्याबाबत शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे कोणती.?
श्री. र िेश टोपे (२२-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे .

(२) (३) ि (४) मौजे निघर (ता. िसई जज.पालघर) येिील उपजजल्हा रुग्णालयाचे इमारत
बाींधकामाचे अींिाजपत्रक ि आराखडे सन २०१७-१८ च्या िरसच
ू ीिर आधाररत होते. सिर
अींिाजपत्रक सद्याच्या िरसूचीिर आधाररत तयार करुन सािर करण्याबाबत आरोग्य सेिा

आयुकतलयास कळविण्यात आले असून पुढील कायणिाही सुरु आहे . सुधाररत अींिाजपत्रक प्राप्त
झाल्यानींतर ननधीच्या उपलब्धतेनस
ु ार प्रशासकीय मान्यता िे ण्याबाबत कायणिाही करण्यात येईल.
(५) प्रश्न उद्भित नाही.

___________

वि.स. ४७ (37)
प लघर जिल्ह्य तील िोववड आरोग्य िेंद्र त सोयी-सुववध उपलब्ध िरून दे ण्य ब बत
(४८)

१४४४३

(१५-०९-२०२०).

श्री.श ांत र म

मोरे

(सभवांडी

ग्र मीण),

श्री.दौलत

दरोड

(शह पूर) : सन्माननीय स वगिननि आरोग्य व िुटुांब िल्हय ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) पालघर जजल्हयात शासनामार्णत कोरोना रुग्णाींच्या उपचारासाठी ककती कोविड आरोग्य केंद्र
उभारली गेली आहे त ि तयािर ककती खचण झाला तसेच सिर कोविड आरोग्य केंद्र मधे
दिनाींक ३० जुलै २०२० रोजी पयणत ककती रुग्ण िाखल झाले ि तयाींना शासनामार्णत कोणतया
सींसिेकडून आहार सवु िधा परु विण्यात आली ि या आहार सवु िधेकररता ककती खचण झाला,
(२) तसेच, पोशेरी (ता.िाडा, जज.पालघर) येिे कोरोनाग्रसत रूगणाींसाठी ३०० खा्ाींचे

कोविड आरोग्य केंद्र उभारण्यात आले असून येिे कोरोना पॉणझद्व्ह रूग्ण ि किारीं ्ाइन केलेले
रूग्ण अशा िोन्ही प्रकारच्या रूग्णाींिर उपचार तिा सुरक्षातमक उपाय म्हणून ठे िण्यात येत होते,
हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिरहू कोविड सें्र मध्ये आलेले पॉणझद्व्ह रूग्ण ि किारीं ्ाईन केलेले रूग्ण
याींचेकररता एकच प्रसाधनगह
ृ उपलब्ध असल्याने ज्याींना किारीं ्ाईन करण्याकररता या दठकाणी
आणण्यात आले होते तयाींनाही कोरोनाचा सींसगण होण्याची शकयता असल्याचे तसेच असिच्छ
प्रसाधनगह
ू , खीर या बाबी
ृ ि रूग्णाींना सुरिातील िे ण्यात येणारे विविध और्धी काढे , िध
कालाींतराने रूग्णाींना समळत नाही अशा बाबी ननिशणनास आल्या, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सिरहू कोविड सें्रच्या उभारणीकररता आलेला खचण, येिील रुग्णाींना
आिश्यक और्धोपचार, जेिण, चहा, अल्पोपहार िे ण्याकररता केलेला खचण तसेच येिील कामाचे
ननयोजन कोणामार्णत करण्यात येते याबाबतची चौकशी शासनाने केली आहे काय,
(५) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले आहे, तयानुसार पोशेरी येिील कोविड केंद्रात
आिश्यक तया सोयी-सवु िधा उपलब्ध करुन िे ण्यासह याकडे िल
ण करण्या-या
ु क्ष
सींबधधतािर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. र िेश टोपे (०८-०१-२०२१) : (१) पालघर जजल््यात शासनामार्णत कोरोना रुग्णाींच्या
उपचारासाठी कोविड ननगा केंद्र-२२, कोविड समवपणत रुग्णालय-४, समवपणत कोविड आरोग्य केंद्र -५
इतकी कोविड सें्र उभारली गेली आहे त. सिरील कोविड सें्रमध्ये ३० जुल,ै २०२० पयणत कोविड
ननगा केंद्र-८०४४, कोविड समवपणत रुग्णालय -१२४२, समवपणत कोविड आरोग्य केंद्र-१४८०

इतके

रुग्ण कोरोना आजारािरील उपचारासाठी िाखल झाले होते. सिर रुग्णाींना राजर्ी नागरी सहकारी
सेिा सींसिा, बोईसर याींचक
े डून आहार पुरिठा करण्यात येतो. सिरील आहार पुरिठयासाठी
रककम रु.३,४३,६५,२११/- इतका खचण झालेला आहे .
(२) हे खरे आहे.
(३) हे खरे नाही.
(४) जजल्हाधधकारी याींचे आिे शानस
ु ार कोविड सें्र सींसिा अधधग्रहण करुन रुग्णाींना उपचारासाठी
िाखल ि उपचार करणे कामी अधधग्रहीत सींसिा ताब्यात दिल्यानुसार रुग्णाींना

वि.स. ४७ (38)
आिश्यक और्ोधोपचार, जेिण, चहा, अल्पोपहार िे ण्यात येतो. सिरील सींसिातील कामाचे
ननयोजन हे जजल्हा शल्य धचककतसक ि जजल्हा आरोगय अधधकारी तसेच जजल्हाधधकारी याींचेकडून
नेमणक
ू केलेल्या नोडल ऑकर्सर याींचेकडून केले जात असन
ू रुग्णाींना चाींगली आरोगय सवु िधा
उपलब्ध करुन दिली जाते. याबाबत चौकशीचा प्रश्न उिभित नाही.
(५) प्रश्न उद्भित नाही.
(६) प्रश्न उद्भित नाही.
___________
मुांबई नससिंर् होम अॅक्ट सन २०१८ ननयम वलीब बत
(४९)

१४७०४ (१५-०९-२०२०). श्री.योर्ेश स र्र (च रिोप) : सन्माननीय स वगिननि आरोग्य व

िुटुांब िल्हय ण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींबई नससांग होम अॅक् सन २०१८ मध्ये प्रसतावित ननयमािलीमध्ये शासनाने सुचिलेले

ननिे श हे रुग्णदहताच्या दृष्ीने दिसत असले तरीही हा सगळा िाढीि बिलाींचा भि
ु ां ड रुग्णाींकडून
अप्रतयक्षपणे घेण्यात येईल अशी शकयता िैद्यकीय तज्ज्ञाींनी व्यकत केली आहे, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, उकत प्रसतािातील तरतुिीींमळ
ु े रुग्णाींना भुिांड भरािा लागत असल्याने शासन
याबाबत र्ेरविचार करणार आहे काय,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. र िेश टोपे (१४-०१-२०२१): (१) याबाबत कोणतीही त्ार प्राप्त झालेली नाही.
(२) ि (३) प्रश्न उद्भित नाही.
___________

(५०)

मह मांडळ तील िमगच ऱ्य ांन ७ व्य वेतन आयोर् च्य सशफ रसी ल र्ू िरणेब बत

२०२५४ (१२-१२-२०२०). श्री.रणधीर स वरिर (अिोल पूव)ग : सन्माननीय उप मुख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराष् शासनाचे दिनाींक ३० जानेिारी, २०१९ रोजीच्या अधधसुचनेनुसार शासकीय कमणचायाींना दिनाींक १ जानेिारी, २०१६ पासन
ू ७ िा िेतन लागू करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्य शासनाच्या सािणजननक उप्म अींतगणत कायणरत असले ल्या महामींडळातील
कमणचाऱयाींना अद्याप ७ िा िेतन आयोग लागू करण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय ि तयानुसार राज्यातील ५५

महामींडळापैकी जी महामींडळे आधिणक दृष्या पररपूणण असून ७ िा िेतन आयोग लागू करण्यास
पररपण
ू ण आहे त अशा महामींडळाींना ७ िा िेतन लागू करणेबाबत शासनाने कोणती कायणिाही केली
िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ४७ (39)
श्री. अजित पव र (११-०१-२०२१) : (१) होय.
(२)

हे खरे आहे .

(३) ि (४) राज्य सािणजननक उप्मातील अधधकारी/ कमणचारी याींना ७ व्या िेतन आयोगाच्या
सशर्ारशीींच्या धतीिर सुधारीत िेतनश्रेणी लागू करण्याबाबतचे ननकर् ठरविणे हा धोरणातमक
ननणणय घेण्याबाबतचा प्रसताि शासनाकडे विचाराधीन आहे.

___________

ववध न भवन :
मुांबई.

र िेन्द्र भ र्वत
सधचव,
मह र ष्ट्र ववध नसभ .
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