
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०१७ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

गुरुिार, हदनाांि ३० माचच, २०१७ / चैत्र ९, १९३९ ( शिे ) 
   

(१) वित्त आणि ननयोजन, िने मांत्री 

 

 याांचे प्रभारी विभाग 

(२) ग्रामवििास, महहला ि बाल िल्याि मांत्री 
(३) िैद्यिीय शशक्षि, जलसांपदा ि लाभक्षेत्र वििास मांत्री  
(४) सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री 
(५) जलसांधारि, राजशशष्ट्टाचार मांत्री 
(६) रोजगार हमी योजना, पयचटन मांत्री  

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

प्रश्नाांची एिूि सांख्या - ५२ 
------------------------------------- 

 

जिाहर िदै्यकिय महाविद्यालय आणि पररचाररिा महाविद्यालयातील (जज.धळेु) 
विद्यार्थयाांना अन्नातनू विषबाधा झाल्याबाबत 

 

(१) *  २९६०७   श्रीमती जममता िाघ : सन्माननीय अन्न आणि औषध प्रशासन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जवाहर वैद्यककय महाववद्यालय आणि पररचाररका महाववद्यालयातील 
(जज.धळेु) ववद्यार्थयाांना माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान अन्नातनू 
झालेल्या ववषबाधेची चौकशी करण्याची मागिी करण्यात आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, त्यानुसार कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीश बापट : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ववषबाधेच्या सदर घ्नेच्या अनषुींगाने अन्न व औषध प्रशासनाद्वारे सदर 
महाववद्यालयातील मेसची तपासिी करण्यात आली. तपासिीच्यावेळी 
ववषबाधेच्या घ्नेच्या वेळी सेवन करण्यात आलेल्या तयार अन्न पदार्ाांचा साठा 
आढळून आला नाही.  तर्ावप मेसमधून ५ कच्च्या अन्न पदार्ाांचे नमुने घेण्यात 
आले.  तसेच ते कच्चे अन्नपदार्थ पुरवठा करिाऱ्या परुवठादाराकडून २ नमुने 
घेण्यात आले.  ववश्लेषिासाठी घेण्यात आलेले सदर सातही नमुने प्रमाणित 
घोवषत करण्यात आले आहेत. 
     तपासिीदरम्यान मेसच्या स्वयींपाकगहृात अन्न सुरक्षा व मानके (परवाना 
व नोंदिी) ननयमावली, २०११ मधील तरतदुीींचे उल्लींघन होत असल्याचे 
ननदशथनास आले. 
     तपासिी दरम्यान मेसमध्ये आढळून आलेल्या त्रु् ीींच्या अनुषींगाने 
मेसववरुध्द न्यायननिथय ख्ला क्र. ३७/२०१७, ददनाींक  २८/०२/२०१७ रोजी दाखल 
करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील जजल्हा पररषद शाळेतील प्राथशमि डिमरेंि शशक्षिाांना चौर्थया िेतन 

आयोगाची सुधाररत िेतनशे्रिी देण्याबाबत 

(२) *  ३०२०४   श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
२२६६० ला हदनाांि १ ऑगमट, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत 
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यातील जजल्हा पररषद शाळेतील प्रार्ममक डडमट्रेंड मशक्षकाींना चौर्थया 
वेतन आयोगाची सुधाररत वेतनशे्रिी व १८ वषे पूिथ केलेल्या मशक्षकाींना 
ननवडशे्रिीच्या रुपाने सुधाररत वेतनशे्रिी देण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयाच्या 
औरींगाबाद खींडपीठाने ददनाींक १३ फेब्रुवारी, २०१४ रोजी वा त्यासुमारास ननिथय 
ददलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननिथयानसुार शासनाने कोिती कायथवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) होय. 
(२) व (३) मा.उच्च न्यायालयाने ददलेल्या ननिथयाच्या अनुषींगाने मा.सवोच्च 
न्यायालयात अपील/पनुववथचार याचचका दाखल करण्याची कायथवाही करण्याबाबत 
तसेच दरम्यानच्या कालावधीत मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होऊ 
नये म्हिनू ववधी व न्याय ववभाग, औरींगाबाद याींचा सल्ला घेऊन ताबडतोब 
कायथवाही करण्याबाबत सींबींचधत प्रनतवाद्याींना कळववण्यात आले आहे. 

----------------- 
ठािे शसव्हील रुग्िालयातील गैरसोई दरू िरण्याबाबत 

(३) *  २७५४०   अॅि.ननरांजन िािखरे : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि 
िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठािे येर्ील मसव्हील रुग्िालयाच्या मागील बाजसू साींडपाण्याच्या ्ाक्या 
फु्ल्याने रुग्िालयाच्या आवारात अस्वच्छता पसरली असून, रुग्िालयातील 
उद्वाहने वारींवार बींद असून त्याींची दरूवस्र्ा झाल्याचे ददनाींक १९ डडसेंबर, २०१६ 
रोजी वा त्यासुमारास ननदशथनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन रुग्िालयात स्वच्छता 
राखण्यासाठी व बींद पडिारी उद्वाहने पूवथवत सुरु करुन रुग्िाींची गैरसोय दरू 
करण्यासाठी कोिती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) ठािे मसव्हील रुग्िालय व कमथचारी वसाहतीचे साींडपािी वाहून नेिारा पाईप 
महानगरपामलकेच्या साींडपािी वादहनेस जोडलेला आहे. ददनाींक २० डडसेंबर, २०१६ 
रोजी महानगरपामलकेची मुख्य साींडपािी वादहनी पूिथपिे भरल्यामुळे जजल्हा 
रुग्िालयाच्या कमथचारी वसाहतीच्या साींडपाण्याचा ननचरा होत नव्हता. त्यामुळे 
साींडपािी आवारात काही प्रमािात पसरले होते. याबाबत ठािे महानगरपामलकेकड े
तक्रार केल्यानींतर सदर साींडपाण्याचा ननचरा करण्यात आला होता. रुग्िालयाच्या 
दोन्ही इमारतीमध्ये प्रत्येकी १ उद्वाहन कायथरत असून दरुुस्तीचे काम सावथजननक 
बाींधकाम ववभागाच्या ववद्यतु ववभागामाफथ त आवश्यकतेनसुार करण्यात येते.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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शभिांिी येथील मि.इांहदरा गाांधी रुग्िालयाची (जज.ठािे) दरूिमथा झाल्याबाबत 

(४) *  २७२९४   श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.हेमांत टिले, श्री.धनांजय मुांि,े 
अॅि.ननरांजन िािखरे, श्री.किरि पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरशसांह 
पांडित : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  ठािे जजल््यातील मभींवडी ननजामपुर महानगरपामलकेच्या मालकीचे असलेले 
१०० बेडचे स्व.इींददरा गाींधी रुग्िालय हे २०११ पासून शासनाकड ेवगथ झाल्यानींतर 
त्याची दरूवस्र्ा झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वैद्यककय आरोग्य ववभागातफे ददनाींक १७/१/२०१३ रोजी प्रमसध्द 
करण्यात आलेल्या आरोग्य सींस्र्ा स्र्ापनेचा बहृत आराखडा यामध्ये अशा 
प्रकारची रुग्िालये चालववण्याकररता लागिारा ननधी, अचधकारी व तत्सम 
अचधकारी याींची कमतरता, त्याींचे पगार याबाबतची द्पिी या ववभागातील प्रधान 
सचचवाींनी ननदेश पत्र-अ प्र.क्र.६८/२०१६, नस्ती क्र. ममभा-१११६/प्र.क्र.६८/१६/२०१६ 
न.वी.२८ याींना सादर करताना उल्लेणखत केल्याचे ददनाींक २० जानेवारी, २०१७ 
रोजी वा त्यासुमारास ननदशथनास आले, हे ही खरे आहे का, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायथवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही.  
(२) हे अींशत: खरे आहे. ममरा भाईंदर महानगरपामलकेचे पींडडत भीमसेन जोशी 
रुग्िालय सावथजननक आरोग्य ववभागाकड े हस्ताींतरीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव 
मींत्रीमींडळास नगरववकास ववभागामाफथ त नस्ती क्र.ममभा-१११६/प्र.क्र.६८/१६/२०१६/ 
न.वी.२८ अन्वये सादर करण्यात आला होता. त्यानुषींगाने ददनाींक ४/७/२०१६ च्या 
द्प्पिीन्वये नगरववकास ववभागाच्या प्रस्तावावर सावथजननक आरोग्य 
ववभागाकडून अमभप्राय देण्यात आले. त्यात मभवींडी येर्ील स्व.इींददरा गाींधी 
रुग्िालयाच्या हस्ताींतराच्या वेळी आलेल्या अडचिीींचा उल्लेख करण्यात आला 
होता. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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बा-हाळी (ता.मुखेि, जज.नाांदेि) येथील िुां द्राळा धरिाचा िािा 
िालिा फुटून झालेल्या निुसानीबाबत 

(५) *  ३०४४०   श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बा-हाळी पररसरात (ता.मुखेड, जज.नाींदेड) असलेल्या कुीं द्राळा धरिाचे काम 
ननकृष् दजाथचे झाल्याने डावा कालवा फु्ून लाखो मल्र पािी वाया गेल्याचे 
माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशथनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायथवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) व (२)  होय, हे अींशत: खरे आहे. 
     प्रकल्प पूिथ होवून ४० पेक्षा जास्त वषथ झाली असल्याने त्याच्या कालवा व 
ववतरिप्रिालीमध्ये काही प्रमािात नादरुूस्ती झाली आहे. 
     जानेवारी, २०१७ मध्ये डाव्या कालव्यावरील सा.क्र.६८० मी. येर्ील 
जलसेतुजवळ कालवा ३ मी. लाींबीमध्ये फु्ला होता. कालव्याची आवश्यक 
दरुुस्ती तातडीने करुन कालवा सुजस्र्तीत आिनू ववसगथ प्रवाहीत करण्यात आला 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
भांिारा जजल्हयातील मुद्रा योजनेचा ननधी अखधचचत राहहल्याबाबत 

(६) *  २९९९७   श्री.पररिय फुिे : सन्माननीय ननयोजन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाने भींडारा जजल्हयातील बेरोजगार युवकाींसह उद्योग 
व्यावसानयकाींना रोजगार उभारण्यासाठी सुलभतेने कजथ ममळावे याकररता राज्यात 
मुद्रा योजना राबववली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योजनेच्या प्रचार, प्रसार, जनजागतृी करीता रुपये २१ लाखाींचा 
ननधी जजल्हयाला प्राप्त झाला आहे, मात्र या योजनेसाठी सममती स्र्ापन न 
केल्यामुळे या योजनेसाठी आलेला ननधी अजून अखचचथत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, ददनाींक ३१ माचथ, २०१७ पूवी ननधी खचथ केला नाही तर परत 
जाण्याची शक्यता आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन मुद्रा योजनेचा ननधी परत 
जाऊ नये तसेच सममती स्र्ापन करण्याबाबत कोिती कायथवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) होय. 
(२), (३) व (४) भींडारा जजल्हयाकरीता रुपये २१.२५ लक्ष ननधी उपलब्ध करण्यात 
आला असून जजल्हाचधकारी याींच्या अध्यक्षतेखाली सममती गठीत करण्यात आली 
आहे. सदर ननधी ३१ माचथपवूी खचथ करण्याच्यादृष्ीने खचाथचे ननयोजन करण्यात 
आले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील आरोग्य अशभयानातील अधधिारी मनमानी िरुन ‘आशा’  

मियांसेवििाांचे जबरदमतीने राजीनामे घेत असल्याबाबत 

(७) *  २७३७९   श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब 
िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाच्या आरोग्य अमभयानातील अचधकारी मनमानी करुन राज्यातील 
‘आशा’ या स्वयींसेववकाींचे जबरदस्तीने राजीनामे घेत असल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशथनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानषुींगाने 
सींबींचधत दोषी अचधका-याींवर कारवाई करुन सींबींचधत स्वयींसेववकाींवरील अन्याय 
दरू करण्यासाठी कोिती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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शशरिळ-पळशी-ििगाि (ता.खांिाळा, जज.सातारा) या रमत्याचे िाांबरीिरि, 
रुां दीिरि ि मजबतुीिरि िरण्याबाबत 

 

(८) *  ३०५९७   श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मशरवळ-पळशी-वडगाव (ता.खींडाळा, जज.सातारा) रस्ता हा इजजमा ८ दजाथचा 
असून मोठया प्रमािावर झालेल्या औद्योचगकरिामुळे तसेच शेती व इतर 
अनषुींचगक व्यवसायामुळे वाहतुकीची वदथळ वाढल्यामुळे सदरहू रस्त्याचे 
डाींबरीकरि, रुीं दीकरि व मजबतुीकरि करण्याबाबतचा प्रस्ताव जजल्हा पररषद, 
सातारा याींना सन २०१५-२०१६ मध्ये सचचव, ग्रामववकास ववभाग याींच्याकड े
पाठववला आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, सदरहू रस्त्याचे डाींबरीकरि, रुीं दीकरि व मजबतुीकरि तात्काळ 
करण्याच्यादृष्ीने शासनाने कोिती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) हे खरे नाही.  
(२) प्रश्नाींककत रस्त्याचे सन २०१६-१७ मध्ये सा.क्र.६/५०० मध्ये लहान पूल/मोरी 
बाींधकाम सावथजननक बाींधकाम ववभागाकड ेमींजूर आहे. ०/०० ते ३/५०० कक.मी. या 
लाींबीमध्ये प्रधानमींत्री ग्राम सडक योजनेंतगथत सन २०११ मध्ये रस्ता 
डाींबरीकरिाचे काम झालेले आहे. सदर लाींबी सुजस्र्तीत आहे. उवथरीत ३/५०० ते 
७/५०० कक.मी. लाींबीतील रस्ता दरुुस्तीचे काम जजल्हा वावषथक योजना/रस्ते ववशेष 
दरुुस्ती कायथक्रमाींतगथत प्राधान्यक्रमाने प्रस्ताववत करण्याचा जजल्हा पररषदेचा 
प्रयत्न आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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अमरािती जजल््यात ििाळी िन विभागाने सांरक्षि िुां पिास 
ननिृष्ट्ट दजाचचे साहहत्य िापरल्याबाबत 

 

(९) *  २८०४५   प्रा.जोगेन्द्र ििाि े: सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जजल््यात वडाळी वन ववभागाने सन २०१५ मध्ये जनेु बायपास, 
वडाळी, वडरपुरा, पींचमशलनगर, आमशयाना क्लब, वी्भट्टी पररसरात तसेच अन्य 
दठकािी वन जममनीींवर अनतक्रमि होऊ नये म्हिनू सींरक्षि कुीं पि घालताना 
वन सीमा ननजश्चतीसाठी वापरण्यात आलेले मसमें्चे आरसीसी वपलर हे  
ननषकृष ् दजाथचे असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशथनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रुपये तीन लाखाींच्यावरील कामे ई-ननववदा प्रकक्रयेद्वारे करण्याचे 
शासनाचे आदेश असताींनाही आरसीसी वपलर लावताींना वन ववभागाने शासनाचे 
आदेश डावलले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ववनाननववदा केलेल्या या कामाींमध्ये गैरव्यवहार झालेला असून 
शासनाच्या ननधीचा अपहारही झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन ननयमबा्य कामाींना आळा 
घालून सींबींचधत दोषीींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे नाही. 
(२) ज्या वनक्षेत्राचे सीमाींकन करण्यात आले आहे, ते वनक्षेत्र नागरी भागात 
असून ते अनतक्रमिाच्यादृष्ीने अनतसींवेदनशील असल्यामुळे तातडीने सीमाींकन 
करण्यासाठी प्रशासकीय ननकड लक्षात घेता, ववभागीयररत्या कामे करण्यात आली 
आहेत.  
(३) व (४) सदर कामाींमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे ननदशथनास आलेले नाही. 
त्यामुळे दोषीींवर कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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राज्यातील शासिीय िदै्यिीय महाविद्यालयाांसाठी  
पात्र विद्यार्थयाांची यादी जाहहर िेल्याबाबत 

(१०) *  ३०३५५   श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षि 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालयाींसाठी एकूि २ हजार ९६० 
जागा आहेत. ववभागाच्या सींकेतस्र्ळावर ददनाींक २८ ऑगस् ्, २०१६ रोजी जागा 
मशल्लक असल्याची सुचना प्रकामशत केली त्यात केवळ २ हजार ५१७ पात्र 
ववद्यार्थयाांची यादी जादहर करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उवथररत २८५ ररक्त जागाींबाबत वदै्यकीय मशक्षि ववभाग मादहती 
देत नाही, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, सीई्ी पररक्षा ददलेले पात्र ववद्यार्ी उपलब्ध असताना जागा 
ररक्त ठेवण्यामागील कारिे काय आहेत व या गुिवींत ववद्यार्थयाांवर झालेल्या 
अन्यायास जबाबदार अचधका-याींवर शासनाने चौकशी करुन कोिती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
साठिि तलाि ममदापूर (ता.येिला, जज.नाशशि) या योजनेचा 

सुधाररत प्रमताि ताांत्रत्रि मांजरुीअभािी रखिल्याबाबत 

(११) *  २७१८५   श्री.जयिांतराि जाधि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २३६०९ ला 
हदनाांि ६ डिसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
जलसांधारि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  साठवि तलाव ममदापरू (ता.येवला, जज.नामशक) या योजनेच्या वन जमीन 
प्रस्तावासाठी पयाथयी जमीन उपलब्ध करुन देण्याची मागिी जलसींधारि 
ववभागाने नामशक जजल्हा प्रशासनाकड े ददनाींक १४ डडसेंबर, २०१६ रोजी वा 
त्यासुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 



10 

(२) असल्यास, उक्त योजनेचा सुधाररत प्रस्ताव ताींत्रत्रक मींजुरीअभावी प्रलींत्रबत 
असल्याने माहे जानेवारी, २०१६ पयांत सदर योजनेची ननववदा प्रकक्रया झालेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायथवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे : (१) व (२) होय. तर्ावप, योजनेचा ताींत्रत्रक मान्यतेचा प्रस्ताव 
अचधक्षक अमभयींता, लघुमसींचन (जलसींधारि) मींडळ, नामशक याींनी ददनाींक 
०७/०३/२०१७ च्या पत्रान्वये मींजुरीसाठी मुख्य अमभयींता, लघुमसींचन (जलसींधारि), 
पुिे कायाथलयास सादर केलेला आहे. त्यास मान्यतेनींतर सदरची ननववदा कायथवाही 
ननयमानुसार केली जाईल. 
(३) अींदाजपत्रकास ताींत्रत्रक मान्यता देण्याची कायथवाही प्रगतीत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 

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

पेंच व्याघ्र प्रिल्पातील दोन िानघिीांचा मतृ्यू झाल्याबाबत 

(१२) *  २७६५९   श्री.धनांजय मुांि,े श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.सनतश चव्हाि, अॅि.ननरांजन िािखरे : सन्माननीय िने 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील दोन वानघिीींचा मतृ्यू झाल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशथनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर वानघिीींच्या मतृ्यूची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीचे ननषकषथ काय व त्यानसुार शासनाने कोिती कायथवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 



11 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१), (२) व (३) पेंच व्याघ्र प्रकल्पात माहे जानेवारी, 
२०१७ मध्ये एक वानघि मतृावस्रे्त आढळून आली असून नतचा मतृ्यू हा 
Respiratory Failure मुळे असू शकतो असे शवववच्छेदन अहवालात नमूद 
करण्यात आले आहे, तरी पढुील तपासिीसाठी सदर वानघिीचा ववसेरा व 
घ्नास्र्ळाजवळील पािवठ्यातील पाण्याचे नमुने न्यायसहाय्यक प्रयोगशाळेमध्ये 
पाठववण्यात आलेले आहेत. तसेच माहे फेब्रुवारी, २०१७ मध्ये एक वाघ 
मतृावस्रे्त आढळला. दोन वाघाींच्या झुींजीत झालेल्या अनतरक्तस्त्रावामुळे सदर 
वाघाचा मतृ्यू झाला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यात प्रत्येि जजल््यात सािचजननि ि खाजगी सहभागातून  

िैद्यिीय महाविद्यालय सुरु िरण्याबाबत 

(१३) *  २७६९९   िॉ.अपिूच हहरे, श्री.शरद रिवपसे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
२४१०२ ला हदनाांि ६ डिसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या 
सांदभाचत सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यात ज्या जजल््यात शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय अजस्तत्वात नाही, 
अशा जजल््यात खाजगी भागीदारीतून आरोग्य सेवा सींचालनालयाच्या 
अचधपत्याखालील जजल्हा रुग्िालयात सींलजग्नत वदै्यकीय महाववद्यालय स्र्ापन 
करण्याच्या ववचाराधीन प्रस्तावावरील शासनाचा ववचार पिुथ झाला आहे काय, 
(२) असल्यास, शासकीय रुग्िालये व खाजगी सहभाग (खाजगी 
सींस्र्ा/व्यक्ती/स्वयींसेवी सींस्र्ा) याींच्यामध्ये यानषुींगाने सामींजस्य करार (M.O.U.) 
करण्याबाबतची सावथजननक आरोग्य ववभागामाफथ त सुरु असलेली कायथवाही पुिथ 
झाली आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात ज्या जजल््यात शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालये 
नाहीत, अशा सवथ जजल््यात सावथजननक-खाजगी सहभागातनु वदै्यकीय 
महाववद्यालये सुरु करण्याच्या शासनाच्या ननिथयाच्या अनषुींगाने कोिती 
कायथवाही करण्यात आलेली आहे व कोिकोित्या जजल््यात अशी वदै्यकीय 
महाववद्यालये सुरु करण्याचे ननयोजजत करण्यात आलेले आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही. 
(२) नाही, 
     सावथजननक आरोग्य ववभागाकड े सामींजस्य करार (M.O.U.) तयार 
करण्याची  कायथवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
रत्नाधगरी जजल्हा हा पयचटन जजल्हा म्हिनू जाहहर िरण्याबाबत 

(१४) *  २९४६८   श्रीमती हुमनबानू खशलफे : सन्माननीय पयचटन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने सन २०१६ मध्ये या वषाथत पयथ् न धोरिात ज्या जजल्हयात पयथ् न 
ववकासाला वाव आहे तो जजल्हा पयथ् न जजल्हा म्हिनू जादहर केला जाईल असे 
स्पष् केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रत्नाचगरी जजल्हयात समुद्र ककनारे, ऐनतहामसक मींददरे, धबधबे, 
गडककल्ले, सुींदर ननसगथ स्र्ळे असताींनाही रत्नाचगरी जजल्हा पयथ् न जजल्हा 
म्हिनू जादहर करण्यासाठी शासनाने कोिती कायथवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री.जयिुमार रािल : (१) पयथ् न धोरि २०१६ मध्ये शासन आवश्यकतेनुसार 
इतर ववशेष पयथ् न क्षेत्र/ेइस््े् घोवषत करील अशी तरतदू आहे. 
(२) व (३) या प्रकरिी जजल्हाचधकारी, रत्नाचगरी याींचेकडून अहवाल मागववण्यात 
आलेला आहे. 

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

मौजे सरिोली-पुळूज बांधा-यातील पािीगळती थाांबविण्याबाबत 

(१५) *  २९६६०   श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांि े: सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे सरकोली येरे् पािी अडववण्यासाठी भीमा नदीवर कोल्हापूर पध्दतीचा 
बींधारा बाींधण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, त्यामुळे चळे, आींबे, मुींढेवाडी, सुस्ते, पोहरगाव, वव्े, तारापूर, 
खरसोळी या गावातील हजारो हेक््र क्षेत्र ओलीताखाली आिण्यास मदत झाली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर बींधाऱ् यातून पाण्याची गळती झाल्यामुळे स्र्ाननक 
नागररकाींनी सींबींचधत अचधकाऱ्याींना ननवेदने ददली आहेत तसेच सदर बींधाऱ् याच्या 
दरुुस्तीसाठी शासनाने ठेकेदाराची नेमिकू केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सदर बींधा-यातून पािी 
गळती र्ाींबववण्यासाठी कोिती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे. 
     सरकोली कोल्हापूर पध्दतीचा बींधारा हा भीमा नदीवर नसून तो माि 
नदीवर सन १९९८ मध्ये बाींधण्यात आला आहे. 
(२) सदरची गावे सरकोली कोल्हापूर पध्दतीच्या बींधाऱ्याच्या लाभक्षेत्रात येत 
नाहीत. 
(३) कोल्हापूर पध्दतीच्या बींधाऱ्याच्या दरुुस्तीसींदभाथत स्र्ाननक नागररकाींची 
ननवेदने प्राप्त झालेली नाहीत.  तर्ावप, कोल्हापूर पध्दतीच्या बींधाऱ्यात दरवषी 
पािी अडववण्यासाठी (बगे बसवविे व काढिे) क्षते्रत्रयस्तरावर ननववदा ननजश्चत 
करुन कामे केली जातात. 
     सन २०१४-१५ मध्ये सरकोली बींधाऱ्याचे दरुुस्ती, नतुनीकरि व पनुस्र्ाथपना 
(RRR) या कें द्र शासनाच्या योजनेंतगथत दरुुस्तीची कामे करण्यात आली आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
सांजीिनी नशसांग होम, हिपसर (जज.पुिे) येथे िॉक्टराांच्या 

हलगजीपिामुळे रुग्िाचा मतृ्यू झाल्याबाबत 

(१६) *  २८४२८   श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सींजीवनी नमसांग होम, हडपसर (जज.पुिे) येरे् रुग्ि मदहला ववद्या अमभजजत 
कदम दहचा डॉक््राींच्या हलगजीपिामुळे मतृ्यू झाल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशथनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
दोषी आढळून येिा-या सींबींचधत डॉक््राींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, हे खरे आहे, 
     सींजीवनी नमसांग होम हडपसर, पुिे येरे् रुग्िनामे ववद्या अमभजजत कदम 
या रुग्िेचा उपचारादरम्यान मतृ्य ूझाला हे खरे आहे. 
     परींत ुसदर मतृ्य ूडॉक््राींच्या हलगजीपिामुळे झालेला असल्याबाबत, ससून 
सवोपचार रुग्िालय, पुिे येर्ील ननयुक्त चौकशी सममतीच्या अहवालात कोठेही 
नमूद नाही. 
(२) उक्त प्रकरिाची कागदपत्र े हडपसर पोलीस स््ेशन पुिे याींचेमाफथ त ससून 
सवोपचार रुग्िालय, पुिे याींचेकड े ददनाींक ७/१२/२०१६ नसुार चौकशीकामी प्राप्त 
झाली होती. ससून सवोपचार रुग्िालय, पुिे याींचेमाफथ त सदर प्रकरिी चौकशी 
सममती ननयुक्त करुन सममतीचा अहवाल ददनाींक २६/१२/२०१६ नुसार पोलीस 
स््ेशन याींना पढुील कायथवाहीस्तव सादर केला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
पालघर, ठािे जजल््यात अपांगाांना अपांगत्िाचे 

प्रमािपत्र सुलभररत्या शमळण्याबाबत 

(१७) *  २८१२१   श्री.नारायि रािे : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि 
िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जजल्हा स्वतींत्र झाला असला तरी तेर्ील अपींगाना अद्याप अपींगाच्या 
दाखल्यासाठी ठािे जजल्हा सामान्य रुग्िालयात यावे लागते, परींतु ठािे जजल्हा 
रुग्िालयातील मींदगतीच्या कारभारामुळे अपींगाींची गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन पालघर, ठािे जजल््यासह 
राज्यातील सवथ जजल््यात अपींगत्वाचे प्रमािपत्र अपींगाींना सुलभररत्या ममळण्यासाठी 
कोिती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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िॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
     ददव्याींग प्रमािपत्राचे प्रत्यक्ष कामकाज जजल्हा शल्य चचककत्सक, जजल्हा 
रुग्िालय, पालघर येरे् ददनाींक ३१ ऑगस््, २०१६ पासून सुरु करण्यात आले 
आहे. त्याींच्या स्तरावरुन पालघर जजल्हयातील अपींगाींना दर बधुवारी अपींग 
प्रमािपत्र देण्यात येते.  ददनाींक ३१ ऑगस््, २०१६ ते ददनाींक ८ माचथ, २०१७ 
पयांत एकूि दाखल ९९० अजाांपकैी ६८८ उमेदवाराींना अपींग प्रमािपत्र ननगथममत 
करण्यात आलेले आहे 
(२) राज्यात ३५ सावथजननक आरोग्य ववभागातील रुग्िालये, १५ वदै्यकीय 
महाववद्यालय व २ इतर सींस्र्ा (अली यावर जींग श्रवि सींस्र्ा, बाींद्रा व हाजी 
अली मुींबई) अशा एकूि ५२ दठकािी अपींगाचे प्रमािपत्र देण्यात येते. अपींगाना 
अपींग प्रमािपत्र सुलभररत्या ममळण्यासाठी सींचालनालय स्तरावरुन वेळोवेळी 
जजल्हा शल्य चचककत्सक व वैद्यकीय अचधक्षक याींना मागथदशथक सूचना ददलेल्या 
आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
सुपर मपेशाशलटी रुग्िालय, नागपूर येथे येिाऱ्या रुग्िाांच्या नातेिाईिाांिरीता 

प्रनतक्षालयाचे बाांधिामास मांजूरी देण्याबाबत 
(१८) *  २८७०६   श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले : सन्माननीय िैद्यिीय 
शशक्षि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सुपर स्पेशामल्ी रुग्िालय, नागपूर येरे् येिाऱ्या रुग्िाींच्या नातेवाईकाींकरीता 
प्रनतक्षालयाचे बाींधकामास मींजूरी ममळूनही सदर प्रनतक्षालयाचे बाींधकाम प्रस्ताववत 
जागेवरील ३ झाडामुळे प्रलींत्रबत असल्याचे ददनाींक ३ जानेवारी, २०१७ रोजी वा 
त्यासुमारास ननदशथनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायथवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) व (३) सींस्रे्ने सदर जागेचा नकाशा नागपूर महानगरपामलका, नागपूर याींना 
सादर केला असता, त्याींनी सदर जागेवरील तीन झाड े तोडून नववन १५ झाड े
लावून त्याींची वाढ होईपयांत जोपासना करण्याच्या अ्ीचे पालन होण्याच्या 
दृष्ीने रुपये २२,०००/- रोख स्वरुपात डडपॉणझ् भरण्याच्या अ्ीवर परवानगी 
ददली आहे. 
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     सदर झाड े तोडण्याऐवजी झाड े नसलेली जागा शोधनू तेरे् प्रस्ताववत 
बाींधकाम सींस्रे्ने करिे योग्य राहील, त्यादृष्ीने सींस्र्ास्तरावर कायथवाही सुरु 
आहे. 

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

पुिे जजल्हयातील आरोग्य िें द्राची िामे ननधीअभािी अपिूच असल्याबाबत 
 

(१९) *  २६८१९   श्री.अननल भोसले, अॅि.जयदेि गायििाि, श्री.किरि 
पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब 
िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुिे जजल्हयातील २८ आरोग्य कें द्राची कामे ननधीअभावी अपूिथ आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन २८ आरोग्य कें द्राींना ननधी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोिती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे.  पुिे जजल्हयात ९६ प्रार्ममक 
आरोग्य कें द्र असून ददनाींक १७/०१/२०१३ रोजीच्या आरोग्य सींस्र्ा स्र्ापनेच्या 
मींजुर बहृत आराखडयानुसार आिखी २८ प्रार्ममक आरोग्य कें द्राना मींजुरी देण्यात 
आली आहे.  
(२) पुिे जजल्हयातील २०१३ साली मान्यता ददलेल्या २८ प्रार्ममक आरोग्य 
कें द्राींपकैी ७ प्रार्ममक आरोग्य कें द्राींची बाींधकामे सुरु असून, १ प्रार्ममक आरोग्य 
कें द्र अद्ययावत इमारतीत कायथरत झाले आहे. 
     ८ प्रार्ममक आरोग्य कें द्राींच्या बाींधकामासाठी ग्रामपींचायतीकडून जागा 
उपलब्ध करुन घेण्यात आली असून, जजल्हा ननयोजन सममतीकड े अनुदानाची 
मागिी करण्यात आली आहे. 
     उवथरीत १२ प्रार्ममक आरोग्य कें द्राींना ग्रामपींचायतीकडून जागा उपलब्ध 
करुन घेण्याची कायथवाही सुरु आहे. याबाबत जजल्हा आरोग्य अचधकारी, जजल्हा 
पररषद, पुिे याींच्यामाफथ त पाठपुरावा करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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परभिी जजल्हयातील जलयकु्त शशिार अशभयानातील गैरप्रिाराांबाबत 
(२०) *  २७९१०   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सनतश चव्हाि, 
श्री.सुननल तटिरे, श्री.अमरशसांह पांडित : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १९९७३ ला 
हदनाांि २५ जुलै, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
जलसांधारि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) परभिी जजल्हयातील जलयकु्त मशवार अमभयानाींतगथतच्या कामात 
पारदशथकतेचा व दजेदार कामाचा अभाव हे त्रयस्त यींत्रिेकडून तपासण्याबाबत व 
इतर प्रकरिाींची चौकशी करण्याबाबतचे आदेश मींत्री महोदयाींनी जजल्हाचधकारी, 
परभिी याींना ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच जजींतुर व सेलू तालुक्यातील (जज.परभिी) जलयकु्त मशवार 
अमभयानाींतगथत करण्यात आलेल्या मसमें् नाला बाींधकामाची कामे ज्या यींत्रिेने 
केली त्याच यींत्रिेकडून चौकशी करून गैरप्रकार दडपण्याचा प्रकार करण्यात 
आल्याने मा. मींत्री महोदयाींनी ववभागीय आयुक्त याींना जजल्हयाबाहेर इतर ताींत्रत्रक 
अचधकाऱ्याींकडून अहवाल सादर करण्याचे आदेश सन २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ददलेले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कामाींची ननवतृ्त न्यायाचधशाींच्या त्रयस्त पर्कामाफथ त 
स्वतींत्रपिे चौकशी करावी अशी मागिी स्र्ाननक लोकप्रनतननधी याींनी ववभागीय 
आयुक्त, औरींगाबाद याींच्याकड ेसन २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, जजल्हाचधकारी परभिी व ननवतृ्त न्यायाचधशाींच्या पर्कामाफथ त 
उपरोक्त प्रकरिी सवथ कामाींची चौकशी करण्यात आला आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सींबींचधताींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

प्रा. राम शशांदे : (१) व (२) हे खरे नाही. 
     तर्ावप, मा.मुख्य सचचव याींनी चौकशी करिेबाबत ननदेश ददले आहेत. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) जजल्हाचधकारी परभिी व ननवतृ्त न्यायाचधशाींच्या पर्कामाफथ त चौकशी केली 
नाही. तर्ावप उपववभागीय अमभयींता, ननम्न दधुना पा्बींधारे प्रकल्प याींचेमाफथ त 
चौकशी करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबईतील िाांदे्र िुलाच सांिुलात आांतरराष्ट्रीय वित्तीय सेिा िें द्र उभारण्याबाबत 
 

(२१) *  २७८४४   श्री.शरद रिवपसे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील वाींदे्र-कुलाथ सींकुलात आींतरराषट्रीय ववत्तीय सेवा कें द्र (आयएफएससी) 
उभारण्याचा ननिथय मा.कें द्रीय राज्यमींत्री व मा.मुख्यमींत्री याींच्या उपजस्र्तीत 
ददनाींक १८ जानेवारी, २०१७ रोजी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आलेला असून 
गुजरात मधील चगफ््मध्ये सुरु होत असलेल्या आींतरराषट्रीय ववत्तीय कें द्राचे 
मुींबईतील वाींदे्र-कुलाथ सींकुलातील कें द्र हे पूरक कें द्र म्हिनू कायथरत ठेवण्याचाही 
ननिथय घेण्यात आलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननिथयाचे स्वरुप काय आहे व त्यानुसार कोिती कायथवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच मुींबईतील सदर कें द्र स्वतींत्र आींतरराषट्रीय ववत्तीय सेवा कें द्र न उभारता 
ते पूरक कें द्र उभारण्याची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिििीस : (१), (२) व (३) शासनाने ददनाींक ३ डडसेंबर, २०१५ च्या 
शासन ननिथयानुसार मा. कें द्रीय राज्यमींत्री, नागरी ववमान उड्डाि मींत्रालय याींच्या 
अध्यक्षतेखाली जागनतक ववत्तीय सेवा कें द्र या प्रकल्पासाठी कायथदलाची (्ास्क 
फोसथ) स्र्ापना केली. यामध्ये राज्य व कें द्र शासनाचे वररषठ अचधकारी तसेच या 
क्षेत्रातील तज्ञ (एक्सप थ्) याींचा समावेश आहे. 
     सदर कायथदलाची (्ास्क फोसथ) नतसरी बैठक ददनाींक १८ जानेवारी, २०१७ 
रोजी मा. कें द्रीय राज्यमींत्री, नागरी ववमान उड्डाि, मींत्रालय याींच्या 
सहअध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. या बैठकीमध्ये, गुजरात मधील चगफ्् व 
मुींबईतील वाींदे्र-कुलाथ सींकुलात आयएफएससी दरम्यान सहकायाथने काम करण्याचे 
मागथ ओळखण्यासींदभाथत कायथदलामध्ये (्ास्क फोसथ) चचाथ करण्यात आली. तसेच 
कायथदलाने हब ॲण्ड स्पोक मॉडले नुसार परस्पराींचा फायदा कसा करता येईल 
यावर देखील चचाथ केली आहे. 
 

----------------- 
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विरार (जज.पालघर) येथील जजल्हा रुग्िालयात तज्ञ 
िॉक्टराांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

(२२) *  ३०६८१   अॅि.राहुल नािेिर : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि 
िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ववरार (जज.पालघर) येर्ील जजल्हा रुग्िालयात तज्ञ डॉक््राींचा अभाव असून 
रुग्िालयाची दरूवस्र्ा झाल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशथनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन तद्नषुींगाने सदर 
रुग्िालयात तज्ञ डॉक््राींची ननयुक्त करिे व सवथ सोई-सुववधा उपलब्ध 
होण्यासाठी कोिती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     ववरार, जज.पालघर येरे् जजल्हा रुग्िालय नसून ३० खा्ाींचे ग्राममि 
रुग्िालय कायाथजन्वत आहे. सदर रुग्िालयात वदै्यकीय अचधक्षक वगथ-१ सींवगाथचे 
१ पद मींजूर असून ते पद ररक्त आहे. सदर पदाचा अनतररक्त कायथभार 
वैद्यकीय अचधकारी, आश्रमशाळा पर्क वाडा, जज.पालघर याींच्याकड े देण्यात 
आला आहे.   
     ग्राममि रुग्िालय ववरार येरे् वदै्यकीय अचधकारी ग्-अ (गे्रड पे      
रुपये ५४००) सींवगाथची ३ पदे मींजूर असून त्यापैकी स्त्रीरोगतज्ञाचे पद ररक्त आहे. 
बालरोगतज्ञ व भुलतज्ञाींची पदे भरलेली आहेत.  तर्ावप, बालरोगतज्ञ माहे 
ऑक््ोबर, २०१६ पासून ननलींत्रबत आहेत.  उपलब्ध वैद्यकीय अचधकाऱ्याींमाफथ त 
रुग्िाींना आवश्यक रुग्िसेवा पुरववण्यात येत आहेत.  
(२) महाराषट्र वदै्यकीय व आरोग्य सेवा ग्-अ (गे्रड पे रुपये ६६००) सींवगाथची 
पदे भरण्याची कायथवाही सुरु आहे. तसेच वदै्यकीय अचधकारी ग्-अ (गे्रड पे 
रुपये ५४००) सींवगाथची ररक्त पदे जजल्हाचधकारी याींच्यामाफथ त walk in 
interview च्या माध्यमातून भरण्याची कायथवाही जजल्हा स्तरावर सुरु आहे. 
     ग्राममि रुग्िालय ववरार येरे् प्रयोगशाळा चाचण्या, लहान शस्त्रकक्रया, 
मोठया शस्त्रकक्रया व प्रसुती या सुववधा उपलब्ध आहेत.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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शासिीय िैद्यकिय महाविद्यालय, औरांगाबाद येथील  
विद्यार्थयाांसाठी ग्रांथालय सुरु िरण्याबाबत 

(२३) *  २८८९५   श्री.सनतश चव्हाि, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.अमरशसांह 
पांडित, श्री.धनांजय मुांि े: सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षि मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद येर्ील शासकीय वदै्यककय महाववद्यालयातील पदवी व पदव्यतु्तर 
ववद्यार्थयाांना अ्यास करण्यासाठी घा्ी पररसरात १ वषाथपासुन ग्रींर्ालय इमारत 
बाींधनु तयार असून ग्रींर्ालय सुरू झाले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सध्या जनु्या इमारतीत ग्रींर्ालय सुरू असून सदर इमारतीची 
दरूवस्र्ा झाल्याने ववद्यार्ी तेरे् अ्यासाला जात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानषुींगाने 
ववद्यार्थयाांची गैरसोई दरू करुन सोई-सुववधासह नवीन ग्रींर्ालय उपलब्ध करून 
देण्यासाठी कोिती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, औरींगाबाद या 
सींस्रे्ची नववन इमारत हस्ताींतरिासाठी सींस्र्ास्तरावर सममती गठीत करण्यात 
आली असून त्यामधील ककरकोळ स्वरुपाचे कामे पुिथ झाल्यानींतर ग्रींर्ालय सुरु 
करण्यात येईल. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
नांदरुबार तालुक्यातील अमरािती नदीचे पािी बलदाने 

येथील एम.आय.टँि मध्ये टािण्याबाबत 

(२४) *  ३०५७६   श्री.चांद्रिाांत रघुिांशी : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नींदरुबार तालुक्यातील अमरावती नदीचे पािी बलदाने येर्ील एम.आय.्ँक 
मध्ये ्ाकण्याची मागिी शेतक-याींनी अनेक वषाथपासून करुनही याबाबत 
कायथवाही करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायथवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही. 
(२) जजल्हा ननयोजन सममती, नींदरूबार याींनी उपलब्ध करुन ददलेल्या ननधीनुसार 
काम प्रगतीत आहे. सद्य:जस्र्तीत ४०% काम झाले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 

----------------- 
नागपूर येथील िॉ.बाबासाहेब आांबेििर अनुसांधान िें द्रातून 

आरोग्य विभागाचे िॉक्टर िाढून घेतल्याबाबत 
 

(२५) *  २७२११   प्रा.अननल सोले : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षि मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येर्ील डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर अनुसींधान कें द्रातून आरोग्य ववभागाचे 
डॉक््र काढून घेण्याचा ननिथय घेण्यात आल्याचे ददनाींक १७ जानेवारी, २०१७ 
रोजी वा त्यासुमारास ननदशथनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रूग्िालयाकरीता अनुसूचचत जाती उपयोजनेतनू सन २०१४ 
मध्ये रूपये २०९ को्ी मींजरू करण्यात येवून सदर ननधी ५ वषाथत ्प्या्प्याने 
देण्याचे ठरववण्यात येवनूही ननधी प्राप्त झाला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायथवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ?  
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) सींस्रे्च्या जममनीसींदभाथतील प्रकरि न्यायप्रववषठ असल्याने 
प्रस्ततु प्रकरिी कायथवाही प्रलींत्रबत आहे. 
 

----------------- 
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उपजजल्हा रुग्िालय (ता.िजचत, जज.रायगि) येथील जवैिि िच-याची 
विल्हेिाट शामत्रोक्त पध्दती िरण् याबाबत 

(२६) *  २८१०६   श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि 
िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रूग्िालयातनू ननघिाऱ्या जवैवक कच-याची ववल्हेवा् शास्त्रोक्त पध्दतीने 
लाविे ही जबाबदारी त्या त्या रूग्िालयाची आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रायगड जजल््यातील कजथत उपजजल्हा रूग्िालयात ननमाथि 
होिारा कचरा सींकमलत करून ववल्हेवा् लावण्यासाठी ठािे येरे् पाठववला जातो, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कजथत उपजजल्हा रूग्िालयात गोळा होिारा कचरा हा 
दवाखान्याच्या आवारात असलेल्या शवववच्छेदन गहृाच्या बाजनू ्ाकून 
जाळल्याने रूग्िालय पररसरात राहिा-या नागररकाींसह रूग्िालयातील रूग्िाींच्या 
आरोग्याला धोका ननमाथि झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सींबींचधत दोषी 
अचधकाऱ्याींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ?  
  
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. शवववच्छेदन गहृाजवळील झाडाींचा जमा झालेला पालापाचोळा 
एकत्र करुन जाळण्यात आला होता. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
युसुफििगाि (ता.िेज, जज.बीि) येथील बांधाऱ् याचे 

िाम ननिृष्ट्ट दजाचचे झाल्याबाबत 

(२७) *  ३०५४३   श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१)  युसुफवडगाव (ता.केज, जज.बीड) येर्ील बींधाऱ् याचे काम ननकृष् दजाथचे 
झाल्यामुळे सदर बींधारा कोरडा पडला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सींबींचधताींवर कोिती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
प्रा. राम शशांदे :  (१) हे खरे नाही. 
     सन २०१६ च्या पावसायायामध्ये सदर बींधाऱ्यामध्ये पूिथ क्षमतेने पािीसाठा 
ननमाथि झालेला आहे. ग्रामपींचायत मौजे युसूफवडगाव याींनी कायथकारी अमभयींता, 
लघुमसींचन (जलसींधारि) ववभाग बीड याींना मलदहलेल्या ददनाींक १५/१२/२०१६ 
रोजीच्या पत्रान्वये सदर कामाींबाबत समाधान व्यक्त केले आहे. 
     बींधाऱ्याच्या सींधानकाच्या कामाचे चाचिी ननषकषथ घेण्यात आले असून 
ननषकषथ अनुजे्ञय मयाथदेत आहेत. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
जळगाांि जजल््यात िदै्यकिय शशक्षि सांिुल उभारण्याबाबत 

(२८) *  २९६२५   श्रीमती जममता िाघ, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.सनतश चव्हाि, अॅि.ननरांजन िािखरे :   
सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१)  उत्तर महाराषट्रासाठी जळगाींव येरे् रुपये ५८५ को्ी खचथ करुन वदै्यकीय 
दींत आयवेुद, होममओपॅर्ी भौनतकोपचार व महाववद्यालयाची ननममथती करुन 
जजल््यात वदै्यकीय मशक्षि सींकुल (मेडीकल हब) उभारण्यात येिार आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर मेडडकल हबमध्ये पररचारीका प्रमशक्षि, वैद्यकीय 
महाववद्यालय, दींत महाववद्यालय या बाबी प्रस्ताववत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उत्तर महाराषट्रात सुपर स्पेशामल्ी सुववधा उपलब्ध होण्यासाठी 
सदरचा ननिथय घेतला असताना मराठवाड्यासारख्या दषुकाळग्रस्त भागात असे 
“मेडीकल हब” करण्यासाठी शासनाने कोिती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) असल्यास, या मेडीकल हब मध्ये कोिकोित्या सोई-सुववधा प्रस्ताववत 
करण्यात आलेल्या आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
     सदर मेडडकल हब मध्ये नमसांग महाववद्यालय अींतभूथत नाही. 
(३) मराठवाडयात मेडीकल हब तयार करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त 
झालेला नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
िसई पांचायत सशमती अांतगचत (जज.पालघर) पारोळ प्राथशमि आरोग्य िें द्रातील 

िमचचा-याने रक्िमेत गैरव्यिहार िेल्याबाबत 
(२९) *  २७७४३   अॅि.ननरांजन िािखरे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वसई पींचायत सममती अींतगथत (जज.पालघर) पारोळ प्रार्ममक आरोग्य 
कें द्रातील रुग्िाींकडून ददनाींक ३० जून, २०१६ ते ४ ऑक््ोबर, २०१६ या 
कालावधीतील जमा झालेली रक्कम बा्यरुग्ि चचककत्सा फी येर्ील कमथचाऱ् याने 
शासन खाती जमा न करता अपहार केल्याचे ददनाींक ३० डडसेंबर, २०१६ रोजी वा 
त्यासुमारास ननदशथनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरिाची तक्रार वदै्यकीय अचधकारी याींनी सींबींचधत 
ग्ववकास अचधकारी याींचेकड ेकेल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशथनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानषुींगाने 
दोषी कमथचाऱ्याववरुध्द कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सींबींचधत आरोग्य कें द्रावरील मशपायाकड े ददनाींक ३/१०/२०१६ पयांतचे 
बा्यरुग्ि ववभागाचे शुल्क रुपये ७८७५/- बँकेत जमा करण्यासाठी देण्यात आले 
होते. तर्ावप ददनाींक ४/१०/२०१६ पासून वैद्यकीय रजेवर असल्याने त्याींनी ती 
रक्कम ददनाींक ९/१/२०१७ रोजी बकेँत भरिा केली. बकेँत रकमेचा भरिा उमशरा 
केल्याने त्याींची एक वेतनवाढ (पढुील वेतनवाढीवर पररिाम न करता) बींद 
करण्याची शास्ती त्याींना देण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------------------------------------------- 
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राजापूर तालुक्यातील (जज.रत्नाधगरी) अजुचना नदीिरील पलुाच्या  
जोिरमत्यािरील अनधधिृत बाांधिामाबाबत  

(३०) *  २७७२८   श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरि पािसिर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, अॅि.ननरांजन िािखरे, श्री.अननल भोसले, श्री.सनतश चव्हाि :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) रायपा्ि, बागवेवाडी, धामि पीतीढा (ता.राजापूर, जज.रत्नाचगरी) येर्ील 
अजुथना नदीवरील पुलाचे बाींधकाम माहे मे, २०१६ मध्ये पिूथ झाले असून पुलाच्या 
१५० मी्र जोडरस्त्यावर असलेले अनचधकृत बाींधकाम ननषकामसत करण्याबाबत 
जजल्हाचधकारी, रत्नाचगरी याींनी ददनाींक १० ऑक््ोबर, २०१३ रोजी आदेश देऊनही 
सदर अनचधकृत बाींधकाम ननषकामसत करण्यात आले नसल्याने पुलावरुन वाहतकु 
सुरु नसल्याचे ददनाींक १८ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदशथनास 
आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार सदर जोडरस्त्यावरील अनचधकृत बाींधकाम 
ननषकामसत करून नदीच्या पलुावरील वाहतकु सुरू करण्याबाबत कोिती कायथवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांि े : (१) होय, अींशत: खरे आहे. सदर पुलावरुन वाहतुक सुरु 
नाही. 
     पुलाचे बाींधकाम सावथजननक बाींधकाम ववभागाकडून मे, २०१६ अखेर पूिथ 
झाले आहे. 
     शासन पररपत्रक, महसूल वन ववभाग ददनाींक १० ऑक््ोबर, २०१३ अन्वये 
शासकीय जममनीवरील अनतक्रमि प्रनतबींध करिे व झालेली अनतक्रमिे 
ननषकामसत करण्या सींदभाथत सूचना देण्यात आल्या आहेत. तर्ावप, प्रश्नाचधन 
रस्त्यावरील अनचधकृत बाींधकाम ननषकामसत करण्यात न आल्याने जोडरस्त्याचे  
काम सुरु करिे शक्य झाले नसल्याने यापुलावरुन वाहतकु सुरु नाही.        
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(२) प्रश्नाधीन रस्त्यावरील अनतक्रमि ह्ववण्याकरीता तहमसलदार, राजापूर 
याींच्याकड ेसावथजननक बाींधकाम, उपववभाग, राजापूर याींनी वेळोवेळी पत्रव्यवहार 
केला आहे. तर्ावप, अद्याप अनतक्रमि काढण्यात आलेले नाही. त्यामुळे 
जोडरस्त्याचे काम सुरु करिे सावथजननक बाींधकाम ववभागास सुरु करिे शक्य 
झालेले नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
नाव्हा (ता.हदगाि, जज.नाांदेि) येथील ग्रामसेििाने 

ग्रामपांचायतीचा ननधी हिप िेल्याबाबत 

(३१) *  ३०४४१   श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाव्हा (ता.हदगाव, जज.नाींदेड) येर्ील ग्रामसेवकाने गावात कोितेही ववकासाचे 
काम न करता ५० हजार रुपयाींचा ननधी हडप केल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशथनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सींबींचधतावर कोिती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िटांगी मध्यम प्रिल्प (जज.गोंहदया) पूिच िरण्याबाबत 

(३२) *  २९९९९   श्री.पररिय फुिे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गोंददया जजल्हयातील क ी्ंगी मध्यम प्रकल्प ३३ वषाथपूवी सुरु करण्यात आला 
असूनही अद्यापपयांत हा प्रकल्प अपुिाथवस्रे्त आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकल्पाचा खचथ ३३ वषाथपवूी रुपये २.२० को्ी होता, परींतु 
प्रकल्पाचे काम अपूिथ रादहल्यामुळे सदर खचथ सन २०१७ मध्ये रुपये ७०.४९ 
को्ी इतका झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या प्रकल्पामुळे पररसरातील अनेक गावाींना शेती व वपण्याच्या 
पाण्याची सोय होिार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन प्रकल्पाचे काम पूिथ 
करण्यासाठी कोिती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशतः खरे आहे. 
     धरिाचे व मुख्य कालव्याचे काम पुिथ झाले आहे. ववतरि व्यवस्रे्चे काम 
८०% झालेले आहे. 
(२) होय, ददनाींक १५/०१/८३ चे प्रशासकीय मान्यतेनुसार प्रकल्पाची ककीं मत रुपये 
२.२० को्ी होती. मात्र प्रकल्प अर्थसींकल्पीत न झाल्याने ददनाींक २७/०९/१९९४ 
अन्वये रुपये ९.६६ को्ीस नव्याने प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. यानींतर 
ददनाींक २३/०१/२००५ रोजी रुपये ४०.५४ को्ीस सुधारीत मान्यता देिेत आली. 
प्रकल्पाची अद्यावत ककीं मत रुपये ७०.४९ को्ी आहे. प्रकल्पावर जानेवारी,     
२०१७ अखेर रुपये ६०.६२ को्ी खचथ झाला आहे. 
(३) होय, क ी्ंगी प्रकल्पातून महाराषट्र जीवन प्राचधकरि गोंददया माफथ त 
पािीपुरवठा योजनाद्वारे गोरेगाींव तालुक्यातील १७ गाींवाना वपण्याच्या पाण्याची 
सोय करण्यात आली आहे. तसेच गोंददया येर्ील पोलीस मुख्यालय (कारींजा) 
गोंददया याींना सुध्दा वपण्यासाठी पािीपुरवठा करण्यात येत आहे. क ी्ंगी 
प्रकल्पातनू मौजा गोरेगाींव, मसलेगाींव, पुरगाींव, गिखरैा, तुमखेडा, दहरडामाली, 
क ी्ंगी व घो्ी या गाींवाची एकूि २०४४ हेक््र शतेी मसींचना खाली येिार आहे. 
(४) प्रकल्पाचे काम जनू, २०१७ पयांत पूिथ करण्याचे ननयोजन आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
भोिरदन (जज.जालना) येथील िोल्हापुरी बांधा-याांची दरूिमथा झाल्याबाबत 

(३३) *  २९२५३   प्रा.जोगेन्द्र ििाि े: सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भोकरदन (जज.जालना) येर्ील जळगाव सपकाळ, तळेगाींव पद्मावती, 
वालसावींगी, धावडा, आन्वा आदी दठकािी बाींधण्यात आलेल्या कोल्हापुरी     
बींधा-याींची दरूवस्र्ा झाली असून मसींचन ववभागाचे याकड ेदलुथक्ष झाल्याचे माहे 
फेब्रवुारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशथनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर कोल्हापरुी बींधा-याींची दरुुस्ती झाली असती तर मसींचनासाठी 
या बींधा-यातील पाण्याचा उपयोग पररसरातील शतेकऱ्याींना घेता आला असता, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सदर कोल्हापुरी       
बींधा-याींच्या दरुुस्तीकड ेदलुथक्ष करिाऱ्या अचधका-याींवर कोिती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे : (१) व (२) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
     भेाकरदन (जज.जालना) येर्ील जळगाींव सपकाळ, आन्वा, वालसावींगी व 
तळेगाींव या गावाींमध्ये कायथकारी अमभयींता, पा्बींधारे ववभाग, (जजल्हा पररषद) 
जालना कायाथलयाने कोल्हापुरी बींधा-याींची कामे पुिथ केलेली आहेत. 
     त्यापकैी जळगाींव सपकाळ क्र. १,३,४ या कोल्हापुरी बींधा-याींचे बाींधकाम 
ददनाींक १७/०९/२०१५ रोजीच्या अनतवषृ्ीमुळे नादरुूस्त झाले आहेत. तर तळेगाींव 
को.प. बींधा-यात दरवषी काही प्रमािात पािी अडववण्यात येते, परींतु गे् ननकामी 
झाल्यामुळे त्याची दरुूस्ती करिे आवश्यक आहे. वालसावींगी येर्ील को.प.    
बींधा-यात गे् ्ाकण्यास शतेक-याींचा ववरोध आहे, तसेच आन्वा क्र.१ को.प. 
बींधा-याच्या सींरक्षक मभींतीचे काम करिे आवश्यक आहे. 
     मौजे पद्मावती व धावडा या दठकािी जजल्हा पररषद पा्बींधारे ववभाग, 
जालना अर्वा लघमुसींचन (जलसींधारि) ववभाग, जालना याींचे माफथ त कोल्हापुरी 
बींधारे बाींधण्यात आलेले नाहीत. 
(३) उपरोक्त नमुद कोल्हापरुी बींधा-याींपैकी जळगाींव सपकाळ येर्ील कोल्हापुरी 
बींधा-याींच्या दरुूस्तीसाठी कायथकारी अमभयींता, पा्बींधारे ववभाग, (जजल्हा पररषद) 
जालना कायाथलयाने ददनाींक २८ सप् े्ंबर, २०१५ च्या पत्रान्वये जजल्हाचधकारी, 
जालना तसेच ददनाींक ०८ ऑक््ोबर, २०१५ च्या पत्रान्वये ववभागीय आयकु्त, 
औरींगाबाद याींना प्रस्ताव सादर केला आहे. आन्वा, वालसावींगी व तळेगाींव या 
कोल्हापुरी बींधा-याींच्या ववशेष दरुूस्तीचे प्रस्ताव जजल्हा पररषद ववभाग, जालना 
कायाथलयामाफथ त तयार करण्यात येत आहे. ननधी उपलब्धतेच्या अधीन उपरोक्त 
सवथ कामाींची पावसाळा पूवथ आवश्यक दरुूस्ती करण्याचे ननयोजन आहे. 
(४) कायथवाही प्रगतीपर्ावर आहे. 

----------------- 
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राज्यात धरिातील पािी मीटर पध्दतीने पुरविण्याबाबत 

(३४) *  ३०३६०   श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील :  
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मोठ्या शहराींना वपण्याच्या पाण्यासाठी धरिातील बेदहशेबी पािी 
उपसले जाते त्याला पायबींद घालण्यासाठी धरिातील पािी मी्र पध्दतीनेच 
उचलण्याचे सींबींचधत महानगरपामलका व नगरपामलकाींना शासन सक्ती करिार 
असल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशथनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या पाण्याचा पुनवाथपर करण्यासाठी प्रककया कें दे्र उभारिे अननवायथ 
करण्यात येिार आहे अन्यर्ा सींबचधत पामलकाींचे २५ ्क्के पािी कपात 
करण्याचे धोरि ठरववले जािार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ऊस, केळी, द्राक्षे अशा भरपूर पािी लागिा-या वपकाींसाठी सुक्ष्म 
मसींचन करण्यात येिार असून त्यासाठी कायदा करण्याची जलसींपदा ववभागाने 
तयारी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी धोरि व कायदा करण्याबाबत शासनाने कोिती 
कायथवाही केली करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) त्रबगर मसींचन प्रयोजनार्थ पुरववण्यात येिारे पािी 
घनमापन पध्दतीने पुरववण्याचे धोरि शासनाने सन २००३ मध्येच स्वीकारले 
आहे. 
     या धोरिानुसार पािीवापर मोजण्याकररता पािी मोजिी यींत्र बसवविे 
सवथच अमभकरिाींकररता अननवायथ करण्यात आले आहे. मींजूर कोट्यापेक्षा जास्त 
पािी वापराच्या अनुषींगाने पािी दर पत्रकात दींडात्मक तरतदू करण्यात आली 
आहे. 
(२) शासनाने पुिे, नामशक व राज्यातील सवथ “ड” वगथ महानगरपामलकाींच्या 
ववकास ननयींत्रि ननयमावलीमध्ये साींडपािी प्रकक्रया व पनुवाथपर कें द्र 
उभारण्यासाठी तरतदू समाववष् केली आहे. सदर तरतदूीनुसार नामशक शहरातील 
०.४ हेक््र पेक्षा मोठ्या क्षेत्राची रेखाींकने/इमारती बाींधकामे, तसेच पुिे व 
राज्यातील सवथ “ड” वगथ महानगरपामलकाींच्या क्षेत्रातील १.०० हेक््र पेक्षा मोठ्या 
क्षेत्राची रेखाींकने/इमारती बाींधकामे यासह उक्त शहरातील समुह गहृननमाथि 



30 

योजना, शैक्षणिक, वाणिज्य, औद्योचगक, शासकीय व ननमशासकीय सींस्र्ा, 
हॉ्ेल्स, लॉजजींग्स, हॉजस्प्ल्स, गॅरेजेस व इतर हाननकारक/इमारतीींसाठी साींडपािी 
प्रकक्रया व पनुवाथपर कें द्र उभारिे सींबींचधत ववकासकाींवर/जमीन मालकाींवर अननवायथ 
करण्यात आले आहे. 
     मात्र, तसे न केल्यास सींबींचधत पामलकाींचे २५ ्क्के पािी कपात करण्याचे 
धोरि अद्याप ठरलेले नाही. 
(३) व (४) महाराषट्र जलसींपत्ती ननयमन प्राचधकरि अचधननयम, २००५ च्या 
कलम १४(४) मधील तरतुदीनुसार महाराषट्र जलसींपत्ती ननयमन प्राचधकरिामाफथ त 
ददनाींक २५ जनू, २०१५ च्या अचधसूचनेद्वारे जनू, २०१८ पयांत राज्यातील १) े्ं भू 
उपसा मसींचन योजना, २) भीमा (उजनी), ३) मुळा, ४) ननम्न मानार, ५) हतनुर, 
६) ऊध्वथ पसु, ७) कान्होळी नाला (नागपूर) व ८) अींबोली (मसींधदुगुथ) या 
प्रकल्पाींच्या लाभक्षेत्रात बारमाही वपकाींना दठबक/तषुार मसींचन पध्दत अननवायथ 
करण्यात आले आहे. 
       वरील पर्दशथक प्रकल्पाींच्या अनुभवाच्या आधारे दठबक/तुषार मसींचनचा 
ननबांध राज्यातील अन्य प्रकल्पाींवर जनू, २०१९ पासून लावण्यात येईल, अशी 
तरतुद सदर अचधसूचनेत करण्यात आली आहे.        
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
पालखेि (जज.नाशशि) िािा िालिा आठमाही िरण्याबाबत 

(३५) *  २७४०८   श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पालखेड (जज.नामशक) डावा कालवा कक.मी. ११० ते १३० व ववतरीका क्र. ४६ 
ते ५२ खरीप कालवा आठमाही करण्यासाठी स्र्ाननक ग्रामस्र्ाींनी माहे डडसेंबर, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान बेमुदत उपोषि केले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच पालखेड डावा कालव्याचा वहनव्यय शून्यावर आिण्यासाठी 
अस्तरीकरि करण्याची मागिी स्वयींसेवी सींघ्नाींनी माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान केली, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायथवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     पालखेड डावा कालवा कक.मी. ० ते १२८ चे सींपूिथ अस्तरीकरि करावे अशी 
मागिी येवला तालुका जलहक्क सींघषथ सममतीने ददनाींक ६ जानेवारी, २०१६ च्या 
पत्राने सींबींचधत क्षते्रत्रय कायाथलयास केली आहे. 
(३)  प्रकल्प अहवालानसुार पालखेड डावा कालवा कक.मी. ११० ते १३० मधील 
ववतररका क्र. ४६ ते ५२ साठी फक्त खरीपात अनतररक्त पािी असल्यास देिेची 
तरतुद आहे. तसेच पालखेड डावा कालव्याचा वहनव्यय कमी करण्यासाठी ज्या 
दठकािी मोठ्या प्रमािात गळती होते अशा ननवडक दठकािी १७८० मी्र 
इतक्या लाींबीतील अस्तरीकरि पुिथ झालेले आहे व सुमारे २००० मी्र साठीचे 
अस्तरीकरि करण्याची तरतदु उध्वथ गोदावरी प्रकल्पाच्या प्रस्ताववत एकत्रत्रत 
ततृीय सुधाररत प्रशासकीय मान्यतेच्या अहवालात केलेली असून त्यास मान्यता 
देण्याच्या अनषुींगाने शासनस्तरावर छाननीची कायथवाही प्रगतीपर्ावर आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
परळी िजैनाथ (जज.बीि) येथील बीि पाटबांधारे प्रिल्प 

मांिळाचे िायाचलय परळी येथे ठेिण्याबाबत 

(३६) *  २७८१३   श्री.धनांजय मुांि,े श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.सनतश चव्हाि, अॅि.ननरांजन िािखरे : सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) परळी वजैनार् (जज.बीड) जलसींपदा ववभागाचे अचधक्षक अमभयींता, बीड 
पा्बींधारे प्रकल्प मींडळ कायाथलय लातूर येरे् स्र्लाींतरीत करण्यात येत असल्याचे 
माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशथनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कायाथलयाचे स्र्लाींतर न करता परळी येरे्च कायम 
ठेवण्याची मागिी लोकप्रनतननधीींनी मा.मुख्यमींत्री व मा.जलसींपदा मींत्री याींच्याकड े
लेखी स्वरुपात माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायथवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही. 
     तर्ावप, यासींदभाथत मा.मींत्री, कामगार व भूकीं प पनुवथसन कौशल्य ववकास 
माजी सनैनकाींचे कल्याि याींचे ननवेदन प्राप्त झाले आहे. 
(२) होय,  
(३) व (४) याबाबतचा ननिथय झालेला नाही.   

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

नांदरुबार जजल्हा ि नाशशि विभागातील आरोग्य अधधिा-याांची  
ररक्त पदे भरण्याबाबत 

(३७) *  २७७५८   िॉ.अपिूच हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २४६७१ ला हदनाांि    
६ डिसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नींदरुबार जजल््यामध्ये महाराषट्र वदै्यकीय व आरोग्य सेवा ग्-अ (गे्रड पे 
रुपये ६६००) ची मींजुर २१० पदाींपैकी ररक्त असलेली ५६ पदे नामननदेशनाने व 
पदोन्नतीने भरिेबाबतची सुरु असलेली कायथवाही पुिथ झाली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) तसेच नींदरुबार जजल्हा आरोग्य ववभागातील ग्-क व ग्-ड ची ररक्त पदे 
भरण्याबाबतची सुरु असलेली कायथवाही पुिथ झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच वदै्यकीय अचधकारी ग्-अ (गे्रड पे रुपये ५४००) सींवगाथची ररक्त पदे 
सींबींचधत जजल्हाचधकारी, नींदरुबार याींच्यामाफथ त भरण्याची कायथवाही जजल्हास्तरावरुन 
करण्याबाबत कळववण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, नींदरुबार जजल््यातील आरोग्य अचधकारी व कमथचाऱ् याींची ररक्त 
पदे भरण्यात आली आहेत काय, तसेच नामशक ववभागात आरोग्य अचधकारी व 
कमथचाऱ् याींची सद्यजस्र्तीत ककती पदे ररक्त असून, ती केव्हापयांत भरिे अपेक्षक्षत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
िॉ. दीपि सािांत : (१) नींदरुबार जजल्हामध्ये महाराषट्र वदै्यकीय व आरोग्य सेवा 
ग्-अ (गे्रड पे रुपये ६६००) मधील ३७ मींजूर पदाींपकैी १० पदे भरलेली असून २७ 
पदे ररक्त आहेत. ररक्त पदे नामननदेशनाने व पदोन्नतीने भरण्याची कायथवाही 
सुरु आहे. 
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(२) नींदरुबार जजल्हा आरोग्य ववभागातील ग्-क व गड-ड ची ररक्त पदे 
भरण्यासाठी उमेदवाराींच्या लेखी परीक्षा घेण्यात आल्या असून भरतीप्रकक्रया 
अींनतम ्प्प्यात आहे. 
(३) होय. 
(४) नींदरुबार जजल्हयातील आरोग्य अचधकारी व कमथचाऱ्याींची ररक्त पदे 
नामननदेशनाने व पदोन्नतीने भरण्याची कायथवाही सुरू आहे.  नामशक ववभागात 
ग्-अ ते ग्-ड मधील ६३१८ मींजूर पदाींपकैी ४८८९ पदे भरण्यात आली असून 
१४२९ पदे ररक्त आहेत. ररक्त पदे नामननदेशनाने व पदोन्नतीने भरण्याची 
कायथवाही सुरू आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

यितमाळ जजल्हा पररषदेमाफच त जजल्हा ननयोजन सशमतीने नतथचक्षेत्र  
वििास ननधीचे प्रमतािास ताांत्रत्र ि मान्यता हदल्याबाबत 

 

(३८) *  ३०६३१   श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय ननयोजन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  यवतमाळ जजल्हा पररषदेमाफथ त जजल्हा ननयोजन सममतीने नतर्थक्षेत्र ववकास 
ननधीच्या प्रस्तावाला मान्यता देताना शासन ननिथयाचे उल्लींघन केले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सींबींचधत दोषी 
अचधकाऱ्याींवर व त्याींना पाठीशी घालिाऱ्या वररषठ अचधका-याींवर कोिती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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राज्यातील शासिीय िदै्यिीय महाविद्यालयात िायचरत सहाय्यि प्राध्यापिाांना 
शासन सेिेत िायममिरुपी सामािनू घेण्याबाबत 

(३९) *  २८७१३   श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले : सन्माननीय िैद्यिीय 
शशक्षि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील १४ शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालयात अनेक वषाथपासून 
सहाय्यक प्राध्यापक म्हिनू काम करिारे ७०० प्राध्यापक अस्र्ाई स्वरुपात 
कायथरत असल्याचे ददनाींक २८ डडसेंबर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननदशथनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सदर वैद्यककय 
महाववद्यालयातील सहाय्यक प्राध्यापकाींना शासन सेवेत सामावनू घेण्याबाबत 
कोिती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही 
(२) राज्यातील शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालयातील अस्र्ायी स्वरुपात कायथरत 
असलेल्या सहायक प्राध्यापकाींपैकी ज्याींची सेवा ददनाींक ३०/७/२०१६ रोजी ककमान 
२ वषे इतकी झाली आहे, अशा १५९ अध्यापकाींच्या सेवा ददनाींक २४/१०/२०१६ 
पासून ननयममत करण्याबाबतचा धोरिात्मक ननिथय शासनाने घेतला असून 
त्यानुसार सदर अध्यापकाींना सेवेत सामावून घेण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुळशी ि िेल्हा तालुक्यातील (जज.पुिे) अांगििाडयाांसाठी इमारत बाांधण्याबाबत 

(४०) *  २६९३४   श्री.अननल भोसले, अॅि.जयदेि गायििाि, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.किरि पािसिर : सन्माननीय महहला ि बाल िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  मुळशी व वेल्हा तालुक्यातील (जज.पुिे) ६६ अींगिवाड्याींसाठी स्वत:ची 
इमारत नसल्याने तेर्ील अींगिवाडया इतरत्र भरववल्या जात असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशथनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ६६ अींगिवाडयाींसाठी स्वत:ची इमारत बाींधण्याबाबत 
शासनाने कोिती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
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(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) होय.       
(२) मुळशी व वेल्हा तालुक्यामध्ये सन २०१४-१५ मध्ये अनुक्रमे ३ व ७ सन   
२०१५-१६ मध्ये अनुक्रमे ५ व ६ व सन २०१६-१७ मध्ये अनुक्रमे १ व ३ अींगिवाडी 
इमारत बाींधकामे मींजूर करण्यात आलेली असून उवथररत बाींधकामे ननधी व जागा 
उपलब्धतेनुसार मींजूर करण्यात येतील.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.   

---------------- 
परभिी येथे मत्री रुग्िालयास मान्यता देण्याच्या प्रमतािाबाबत 

(४१) *  २९३८१   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सुननल तटिरे, 
श्री.सनतश चव्हाि, श्री.अमरशसांह पांडित : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि 
िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) परभिी येरे् ६० खा्ाींच्या स्त्री रूग्िालयास मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव 
शासनाकड ेसादर करण्यात आलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रूग्िालयासाठी लागिारी जागा, मींजुरी, ननधीबाबत 
शासनाने कोिती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
     शासन ननिथय ददनाींक ३१/०६/२००६ अन्वये यापूवीच मान्यता ददल्यानुसार 
परभिी येरे् ६० खा्ाींचे स्त्री रुग्िालय कायाथजन्वत आहे.  
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
शासकिय िदै्यकिय महाविद्यालय (मेिीिल) नागपूर येथील रूग्िाांना 

फाटिे िपि ेिापरण्यािरीता हदल् याबाबत 
(४२) *  २७३४०   प्रा.अननल सोले : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षि मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  शासककय वदै्यककय महाववद्यालय (मेडीकल) नागपूर येर्ील रूग्िाींकरीता 
वापरण्यात येिारे कपड े हे कमी दजाथचे असून रूग्िाींना फा्के कपड े वापरावे 
लागत असल्याचे ददनाींक ४ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदशथनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली काय, चौकशीच्या अनषुींगाने 
कोिती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ?   
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

आांबेत (ता.महाि, जज.रायगि) येथील प्राथशमि आरोग्य 
िें द्राची दरूिमथा झाल्याबाबत 

(४३) *  ३०२७३   श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि 
िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  आींबेत (ता.महाड, जज.रायगड) गावामध्ये कें द्र शासनाच्या मदतीने सन 
१९८७ मध्ये रुग्िाींना आरोग्यसेवा ममळावी म्हिनू उभारण्यात आलेल्या आरोग्य 
कें द्राची दरूवस्र्ा झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रार्ममक आरोग्य कें द्राची दरुवस्र्ा झाल्याने गींभीर आजारी 
रूग्िाींना महाडच्या ग्राममि रुग्िालयात पाठववण्यात येते, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  तसेच सदर आरोग्य कें द्राच्या दरुवस्रे्मुळे जून्या इमारतीच्या सभोवताली 
झाड े झुडपे वाढल्यामुळे आरोग्य कमथचाऱ्याींसाठी तसेच डॉक््राींना राहण्यासाठी 
उभारण्यात आलेली इमारतही मोडकळीस आल्याने सदरहू आरोग्य कें द्रातील 
को्यवधी रूपयाींची साधनसामुग्री वापराववना आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायथवाही केली वा 
करण्यात येत आहे 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे.  सन १९७८ मध्ये कें द्र शासनाच्या 
योजनेतनू आींबेत (ता.महाड, जज.रायगड) येरे् ग्राममि कु्ुींब कल्याि कें द्र सुरु 
झाले.  सन २००५  मध्ये सदर योजना बींद झाली. सन २००५  मध्ये आरोग्य 
उपकें द्र आींबेतची स्र्ापना करण्यात आली आहे. सदर उपकें द्रामाफथ त सध्या 
आरोग्यसेवा देण्यात येतात. सद्य:जस्र्तीत सदर इमारत जुनी झाली आहे. 
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(२) हे खरे नाही. सन २००५ मध्ये आरोग्य उपकें द्र, आींबेतची स्र्ापना करण्यात 
आली आहे. सदर उपकें द्रामाफथ त सध्या आरोग्य सेवा देण्यात येतात. आरोग्य 
सींस्र्ाींच्या बहृत आराखडयात सन २०१३ मध्ये आींबेत येरे् प्रार्ममक आरोग्य कें द्र 
मींजूर करण्यात आलेले आहे. उपकें द्रात प्रार्ममक उपचार ददले जातात व गींभीर 
रुग्िाींना सींदमभथत करण्यात येते. 
(३) नाही. आींबेत  येर्ील ग्राममि कु्ुींब कल्याि कें द्र सन २००५  मध्ये बींद 
झाल्याने व सदर इमारत जनुी झाल्याने इमारतीचा वापर होत नाही. तर्ावप या 
आवारात उपकें द्राची प्रसुतीगहृ इमारत सन २००८ मध्ये बाींधली असल्याने सदर 
इमारतीमध्ये उपकें द्रामाफथ त आरोग्य सेवा ददल्या जात आहेत. सदर इमारतीत 
कोितीही यींत्रसामुग्री उपलब्ध नाही. 
(४) आरोग्य सींस्र्ाींच्या बहृत आराखडयात सन २०१३ मध्ये आींबेत येरे् प्रार्ममक 
आरोग्य कें द्र मींजूर करण्यात आलेले आहे. हे प्रार्ममक आरोग्य कें द्र कायाथजन्वत 
करण्यासाठी जजल्हा पररषदेच्या सवथसाधारि सभेची व जजल्हा ननयोजन सममतीची 
मान्यता ममळाली आहे.  सन २०१७-१८ मध्ये प्रार्ममक आरोग्य कें द्राच्या मुख्य 
इमारतीच्या बाींधकामाची प्रकक्रया सुरु करण्याची कायथवाही करण्यात येईल व सदर 
बाींधकाम प्रकक्रया पूिथ झाल्यानींतर पदननममथती करुन हे प्रार्ममक आरोग्य कें द्र 
कायाथजन्वत करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
दामोधरिािी आणि रेििेमती (ता.ििििी, जज.बीि) येथील िोल्हापुरी 

बांधाऱ् याच्या िामाची ई-ननविदा ननयोजनपिूचि िेल्याबाबत 

(४४) *  ३०५७१   श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) दामोधरवाडी आणि रेडवेस्ती (ता.वडविी, जज.बीड) येर्ील कोल्हापुरी 
बींधाऱ् याच्या कामाची ई-ननववदा ननयोजनपवूथक केल्याची तक्रार करण्यात आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सींबींचधत दोषीवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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प्रा. राम शशांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) जजल्हाचधकारी बीड कायाथलयामाफथ त तसेच गोदावरी मराठवाडा पा्बींधारे 
ववकास महामींडळ कायाथलयाच्या अचधनस्त अचधक्षक अमभयींता व प्रशासक 
लाभक्षेत्र ववकास प्राचधकरि बीड याींनी तक्रारीची शहाननशा केली असून या 
प्रकरिात कोिीही दोषी आढळून आलेले नाही. 
    तसेच याबाबत तक्रारदार सुगिेश मजुर सहकारी सींस्र्ा मु.पाली, ता.जज.बीड 
याींनी जजल्हाचधकारी, बीड याींना मलदहलेल्या ददनाींक २५/७/२०१६ च्या पत्रान्वये 
खोट्या मादहतीच्या आधारे व गैरसमजतुीमुळे सींदभीय तक्रार ददल्याचे कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
जळगाांि जजल्हा रुग्िालयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

(४५) *  २९०४०   श्रीमती जममता िाघ : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि 
िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) जळगाींव जजल्हा रुग्िालयात एक ततृीयाींश पदे ररक्त असल्यामुळे रुग्िाींना 
वैद्यकीय अचधकारी व कमथचा-याींअभावी खाजगी रुग्िालयात जावे लागते, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सदर ररक्त पदे 
भरण्याबाबत कोिती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे.  
     जजल्हा रुग्िालय, जळगाव येरे् महाराषट्र वदै्यकीय व आरोग्य सेवा ग्-अ 
(गे्रड पे रुपये ६६००) सींवगाथची १९ पदे मींजूर असून त्यापकैी ६ पदे भरलेली व १३ 
पदे ररक्त आहेत. महाराषट्र वदै्यकीय व आरोग्य सेवा ग्-अ (गे्रड पे       
रुपये ५४००) सींवगाथची ३५ पदे मींजूर असून त्यापकैी ३३ पदे भरलेली व ०२ पदे 
ररक्त आहेत. 
     तसेच, जजल्हा रुग्िालय जळगाव येरे् ग्-क सींवगाथची एकूि ३०५ पदे 
मींजूर असून त्यापकैी २०५ पदे भरलेली व १०० पदे ररक्त आहेत. ग्-ड सींवगाथची 
एकूि १९३ पदे मींजूर असून त्यापैकी १३९ पदे भरलेली व ५४ पदे ररक्त आहेत. 
     उपलब्ध वदै्यकीय अचधकारी व कमथचाऱ्याींमाफथ त रुग्िाींना आवश्यक त्या 
रुग्ि सेवा पुरववण्यात येत आहेत. 
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(२) महाराषट्र वदै्यकीय व आरोग्य सेवा ग्-अ (गे्रड पे रुपये ६६००) सींवगाथची 
पदे भरण्याची कायथवाही सुरु आहे. तसेच वदै्यकीय अचधकारी ग्-अ (गे्रड पे 
रुपये ५४००) सींवगाथची ररक्त पदे जजल्हाचधकारी याींच्यामाफथ त walk in interview 
च्या माध्यमातनू भरण्याची कायथवाही जजल्हास्तरावर सुरु आहे. 
     तसेच ग्-क व ग्-ड सींवगाथची ररक्त पदे भरण्याबाबतची कायथवाही सुरु 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

आत्रबटघर (ता.िािा, जज.पालघर) येथील रोजगार हमी योजनेंतगचत शाळा मैदान 
सपाटीिरिाच्या िामाची रक्िम मजुराांना अदा िरण्याबाबत 

(४६) *  २७८२३   अॅि.ननरांजन िािखरे : सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  आत्रब्घर (ता.वाडा, जज.पालघर) येर्ील शाळा मदैान सपा्ीकरिाचे काम 
माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान रोजगार हमी योजनेंतगथत करण्यात 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कामावर ३१ मजुराींनी काम करुनही मजुरीची रक्कम रुपये ५८ 
हजार ५१२ त्याींना अद्याप अदा करण्यात आली नसून सदर कामाचा ननधी 
शासनाकडून अप्राप्त असल्याचे रोजगार हमी योजनेच्या सींबींचधत अचधकाऱ्याींनी 
साींचगतल्याचे ददनाींक २१ डडसेंबर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननदशथनास आले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सींबींचधत दोषी 
अचधकाऱ्याींववरुध्द कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर कामावरील ३१ मजूराींना त्याींनी केलेल्या कामाची रक्कम ववलींब 
शुल्कासह अदा करण्यात आलेली आहे.  
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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तारामुांबरी (ता.देिगि, जज.शसांधुदगुच) येथील मुरमिे-जामसांि े
येथील नदीचे पािी अििनू धरि बाांधण्याबाबत 

(४७) *  ३०५९९   श्रीमती विद्या चव्हाि : सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) तारामुींबरी (ता.देवगड, जज.मसींधदुगुथ) येर्ील मुरमिे-जामसींड े येर्ील 
नदीकाठच्या गावाींना पािी ी्ंचाई असल्याने तारामुींबरी, भ्वाडी, कानखोल, 
ममठमुींबरी या गावाींना पािीपुरवठा करण्याबाबत त्यादठकािी पावसाचे पािी 
अडवनू धरि बाींधण्याबाबतची मागिी ग्रामस्र्ाींनी ददनाींक ४ ऑक््ोबर, २०१६ 
रोजी वा त्यासुमारास मा.जलसींधारि मींत्री याींच्याकड े केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, पावसायायात नदीचे वाहून जािारे पािी अडववण्याकररता व सदर 
गावाींचा पाण्याचा प्रश्न सोडववण्यासाठी धरि बाींधण्याबाबत शासनाने कोिती 
कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे : (१) होय. 
(२) ववषयाींकीत दठकािी प्रार्ममक पाहिी करण्याच्या सूचना ववभागीय 
कायाथलयास देण्यात आलेल्या आहेत. प्रकल्पासाठी जागा योग्य असल्यास 
त्यानुसार सवेक्षि करुन अींदाजपत्रक तयार करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

वप ांपळगाांि देपळू (जज.िाशशम) येथील गाि तलािाच्या 
शभांतीची दरुुमती िरण्याबाबत 

(४८) *  २९२५७   प्रा.जोगेन्द्र ििाि े: सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वपींपळगाींव देपळू (जज.वामशम) येर्ील २०० एकर मसींचन क्षमता 
असिाऱ्या जजल्हा पररषद लघुमसींचन ववभागामाफथ त बाींधण्यात आलेल्या गाव 
तलावाच्या मभींतीचे काम व्यवजस्र्त झाले नसल्याने गेल्या १५ वषाथपासून या 
तलावात पािी साचत नाही, हे खरे आहे काय, 



41 

(२) असल्यास, सदर गाव तलावात पािी साठवि झाल्यास जममनीतील पाण्याचा 
स्तर उींचावून जवळपास २०० एकर क्षेत्र मसींचनाखाली येईल, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या गाव तयायाच्या मभींतीचे काम न करिाऱ्या अचधकारी व 
कमथचाऱ्याींववरुध्द शासनाने कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     वपींपळगाींव देपळू (जज.वामशम) येरे् सींपुिथ ग्राममि रोजगार योजनेंतगथत सन 
२००४-२००५ मध्ये गाव तलावाचे काम लघमुसींचन उपववभाग जजल्हा पररषद, 
वामशम माफथ त पूिथ करण्यात आले असून साठवि क्षमता ७२.०२ स.घ.मी. एवढी 
आहे. दरवषी साधारित: माहे सप् े्ंबर अखेरपयांत तलावात पािी साठा उपलब्ध 
असतो. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
     सदर तलाव हा गाव तलाव या प्रकारात बाींधण्यात आल्याने त्यामधनू 
मसींचन ननममथती करिे हा तलावाचा हेत ूनाही. 
     जलयुक्त मशवार अमभयान २०१५-१६ अींतगथत सदर तलाव दरुुस्तीचे     
रुपये १४,८१,५००/- ककीं मतीचे अींदाजपत्रक लघमुसींचन ववभाग, जजल्हा पररषद, 
वामशम याींनी ददनाींक ०१/०३/२०१७ रोजी जजल्हाचधकारी, वामशम कायाथलयास 
मान्यतेसाठी सादर केलेले आहे. मान्यतेनींतर लघमुसींचन ववभाग जजल्हा पररषद, 
वामशम माफथ त सदर तलाव दरुुस्तीचे काम हाती घेण्याचे ननयोजन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 

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

िुपोषिग्रमत माता आणि बालिाांचे पोषि धोरि 
मांजूरीसाठी प्रलांत्रबत असल्याबाबत 

(४९) *  ३०३६१   श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप : सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात एवप्रल, २०१६ ते ऑगस् ्, २०१६ या पाच मदहन्यात सुमारे आठ 
हजार नवजात अभथके दगावली असून सहा वषाथपयांतच्या सुमारे १७०० बालके व 
२३४ माता दगावल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशथनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, कुपोषिग्रस्त माता आणि बालकाींच्या पोषिबाबतचे शासनाचे 
धोरि सावथजननक आरोग्य ववभागाकड ेदीड वषाथपासून मींजूरीसाठी प्रलींत्रबत आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील कुपोषिग्रस्ताींना ददलासा देण्यासाठी शासनाने या 
धोरिाला मींजूरी देवून त्याची अींमलबजाविी सुरु करण्याबाबत कोिती कायथवाही 
केली वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     माहे एवप्रल, २०१६ ते ऑगस््, २०१६ या पाच मदहन्यात राज्यात 
डीएचआयएस २ च्या अहवालानुसार ६१४८ नवजात अभथकाींचा व सहा वषाथपयांतच्या 
६३८० बालकाींचा मतृ्यू झाल्याचा अहवाल प्राप्त आहे. 
     तसेच माहे एवप्रल, २०१६ ते नोव्हेंबर, २०१६ या कालावधीत राज्यामध्ये 
एकूि ८८१ माता मतृ्यू झाले आहेत. 
(२) व (३) राज्यामध्ये माता, अभथक, बालक व ककशोरवयीन मुलाींसाठी व सवथ 
वयोग्ातील सवथ समावेशक पोषि धोरि तयार करण्याची बाब ववववध 
ववभागाींशी सींबींचधत असल्याने सवांकष बाबीींचा ववचार करुन   सवथ समावेशक 
पोषि ववषयक धोरि मसुदा सींबींचधत/घ्क ववभागाींच्या सींमतीने तयार करण्याची 
कायथवाही सुरु आहे. 
     राज्यात बालमतृ्यूचे प्रमाि कमी करण्यासाठी ववशेष नवजात मशशु कक्ष 
३६ व नवजात जस्र्रीकरि कक्ष १६६ ची स्र्ापना, बालकाींना लसीकरि तसेच 
आददवासी कायथक्षेत्रामध्ये आशा माफथ त गहृ भे्ी द्वारे नवजात बालकाींची 
तपासिी उपचार, माताींना समुपदेशन इत्यादी सेवा ववभागामाफथ त सुरु आहे. 
     तसेच राज्यातील माता मतृ्यू ्ाळण्यासाठी गरोदर माताींची प्रसुतीपूवथ 
तपासिी धनुवाथताची लस, प्रनतबींधात्मक उपचार, मोफत आहार व वाहन 
व्यवस्र्ा इत्यादी सेवा देण्यात येत आहेत.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.    

 
----------------- 
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दमिगांगा-गोदािरी ि ितैरिा-गोदािरी या नदीजोि प्रिल्पाांचे  
सविमतर प्रिल्प अहिाल प्रलांत्रबत असल्याबाबत 

(५०) *  २७४११   श्री.जयिांतराि जाधि : हदनाांि १७ डिसेंबर, २०१६ रोजी 
सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि 
९ मधील प्रश्न क्रमाांि १९५४० ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक जजल््यातील तु् ीच्या गोदावरी खोऱ्यात अनतररक्त पािी उपलब्ध 
करण्याकररता दमिगींगा-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पाचा सववस्तर प्रकल्प अहवाल 
तयार करण्यासाठी शासनाने माहे माचथ, २०१५ मध्ये राषट्रीय जलववकास 
अमभकरिास ववनींती करूनही, सदर अमभकरिाने माहे जानेवारी, २०१७ पयांत 
शासनास सववस्तर प्रकल्प अहवाल ददलेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वैतरिा-गोदावरी या नदीजोड प्रकल्पासाठी सुधाररत प्रार्ममक 
व्यवहायथता अहवाल तयार करण्यासाठी शासनाने राषट्रीय जलववकास अमभकरिाकड े
माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ववनींती केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राषट्रीय जलववकास अमभकरिाकडून प्रश्न भाग (१) व (२) बाबतचे 
अहवाल लवकरात लवकर ममळण्याकररता शासनाने कोिती कायथवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
     दमिगींगा (एकदरे)-गोदावरी खोरे या आींतरदेशीय नदीजोड योजनेचा 
सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची ववनींती राज्य शासनाने राषट्रीय 
जलववकास अमभकरिास ददनाींक १२ माचथ, २०१५ चे पत्राने केलेली होती.   
(२) होय. 
(३) दमिगींगा (एकदरे)-गोदावरी नदीजोड प्रकल्प व वतैरिा-कडवा-देव नदीजोड 
प्रकल्प याींचा एकत्रत्रत सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करिेबाबत ददनाींक      
१७ मे, २०१६ च्या शासन पत्रान्वये राषट्रीय जलववकास प्राचधकरिास ववनींती 
करण्यात आलेली आहे. तसेच शासनाच्या ददनाींक २३ नोव्हेंबर, २०१६ च्या 
पत्रान्वये सदर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठीची सल्लामसलत फी देण्यास 
सहमती दशथववलेली आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील प्रसुतीपुिच शलांग ननदान प्रनतबांधि िायद्याबाबत 

(५१) *  २७७५९   िॉ.अपिूच हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २३५४२ ला हदनाांि   
६ डिसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील प्रसुतीपुवथ मलींग ननदान प्रनतबींधक कायद्याबाबत राज्य शासनाच्या 
कक्षतेील बाबीींच्या अनुषींगाने Standard Operating Procedure (SOP) तयार 
करण्याचे सुरु असलेले काम पुिथ झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कायद्याचा योग्य वापर होत नसल्याने ननदोष डॉक््राींना 
त्रास होत असल्याचा आरोप करून राज्यातील हजारो रेडडओलॉजजस्् डॉक््राींनी 
सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये केलेल्या सींप आींदोलनाच्या पाश् वथभुमीवर Standard 
Operating Procedure (SOP) बाबत शासनाने कोिता ननिथय घेतला, त् याचे 
सवथसाधारि स्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायथवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
िॉ. दीपि सािांत : (१), (२) व (३) ददनाींक १८/०८/२०१६ रोजीच्या शासन 
ननिथयानुसार मा. प्रधान सचचव सावथजननक आरोग्य ववभाग याींचे अध्यक्षतेखाली 
सममती गठीत करण्यात आली असून सदर सममतीने सादर केलेल्या  Standard 
Operating Procedure (SOP) च्या प्रस्ताववत मसुदयावर कायथवाही सुरु आहे 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
बीि सामान्य रूग्िालयातील शसटी मिॅन मशशन बांद असल्याबाबत 

(५२) *  ३०५७९   श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि 
िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) बीड जजल्हा सामान्य रूग्िालयातील मस्ी स्कॅन ममशन व इतर उपकरिे 
अनेक ददवसाींपासून बींद असल्याने रूग्िाींची गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, रूग्िालयातील कोिकोिती उपकरिे ककती ददवसापासुन बींद 
पडलेली आहेत तसेच मस्ी स्कॅन ममशनच्या दरुूस्तीसाठी ददनाींक ३० जानेवारी, 
२०१७ अखेर पयांत ककती खचथ करण्यात आला आहे, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानषुींगाने 
कोिती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     बीड जजल्हा सामान्य रुग्िालयातील सी.्ी.स्कॅन मशीन ददनाींक २९/३/२००४ 
ते ददनाींक २२/५/२०१६ पयथत कायाथजन्वत होती. सद्य:जस्र्तीत सदर मशीन बींद 
आहे. तर्ावप, सी.्ी.स्कॅन ममशनची सुववधा वगळता रुग्िाींच्या सेवेसाठी आवश्यक 
असलेली उपकरिे चालु आहेत. त्यामुळे रुग्िाींची गैरसोय होत नाही. 
(२) सी.्ी.स्कॅन, व्हेन््ीले्रसह काही सयींत्र े गेल्या काही ददवसाींपासून नादरुुस्त 
आहेत. सी.्ी.स्कॅन मशीनच्या दरुुस्तीसाठी ददनाींक ३०/०१/२०१७ पयांत       
रुपये ६७,२९,७२५/- इतका खचथ झालेला आहे. 
(३) सी.्ी.स्कॅन व क्ष-ककरि मशीन ननलेणखत करण्याची कायथवाही सुरु आहे.  
उवथररत २५ सयींत्र े ही मे. फेबर मसींदरुी मॅनेज्में् प्रा.मल., चेन्नई याींचेकडुन 
दरुुस्त करुन घेण्याची कायथवाही सुरु आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
   
विधान भिन :   उत्तमशसांग चव्हाि 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________ 
मुद्रिपूवथ सवथ प्रकक्रया महाराषट्र ववधानमींडळ सचचवालयाच्या सींगिक यींत्रिेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रि: शासकीय मध्यवती मुद्रिालय, मुींबई. 


