
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४८१ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

ततसरे अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

नागपूर प्रादेशशि मनोरूग्णालयात मनोरुग्णाांचे झालेले मतृ्य ू
  

(१)  ६५६७१ (२७-०१-२०१७).   डॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय साववजतनि 
आरोग् य व िट ुंट ां  ि् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  नागपूर प्रादेशिक मनोरूग्णालयात मागील ८ महिन्यात ११ रूग्णाींचा मतृ्यू झाला आिे, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, भरारी पथकाने रूग्णालयात भे् हदली असता तेथे अनेक त्रू्ी ननदेिनास 
आल्या आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, चतुथथ शे्रणी कमथचाऱयाींनी रूग्णाींना मारपी् केल्याची बाब ननदिथनास आली 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकिी करण्यात आली आिे काय असल्यास, चौकिीनुसार 
दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१८-०९-२०१८) : (१), (२) व (३) िे अींित: खरे आिे. 
(४) प्रादेशिक मनोरुग्णालय, नागपुर येथे मागील ९ महिन्यात म्िणजेच म े२०१६ ते जानेवारी 
२०१७ पयथत एकुण २५ रुग्णाींचा मतृ्य ु झालेला असुन सदर रुग्णाप क  १६ रुग्ण िासक य 
व द्यककय मिाववद्यालय, नागपुर येथे गींभीर आजार तसेच वयोवधृ्द असल्यान े उपचारा 
दरम्यान मतृ्यु पावले १ रुग्ण इींदीरा गाींधी  िासक य रुग्णालय, नागपूर येथे व ८ रुग्ण 
प्रादेशिक मनोरुग्णालय नागपूर येथे मतृ्यु पावले आिेत. या सवथ मतृ्युच ेिवववच्छेदन तसेच 
तिशसलदार करवी पींचनामा करण्यात आला  आिे. 
    मनोिर आिूजा रुग्णाचा हद.२९/८/२०१६ रोजी मतृ्यू झाला िोता. िवववच्छेद अिवालानुसार 
त्याच्या अींगावर जखमा िोत्या तथावप त्याचा मतृ्य ूिदयववकाराच्या झ्क्याने झाला आिे अस े
अिवालात नमुद आिे. 
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  तसेच या सवथ मतृ्यूची सखोल चौकिी पोलीस आयुक्त व जजल्िा न्यायाधधिाीं मार्थ त 
करण्यात येत  आिे. याबाबतचा अिवाल अद्याप प्राप्त झालेला नािी, अिवाल प्राप्त 
झाल्यानींतर पुढील कायथवािी करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी.  
  

___________ 
  

उ्हासनगर येथील मध्यवती रुग्णालयात  
रुग्णाांची होत असलेली गैरसोय 

(२)  ६७९१४ (२७-०१-२०१७).   श्रीमती ज्योती िलानी (उ्हासनगर), श्री.पाांडट रांग  रोरा 
(शहापूर), श्री.सटरेश लाड (िजवत), श्री.किसन िथोरे (मटर ाड), श्री.पास्िल धनारे (डहाणू), 
श्री.गणपत गायिवाड (ि्याण पूवव) :   सन्माननीय साववजतनि आरोग् य व िट ुंट ां  ि् याण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उल्िासनगर येथील मध्यवती रुग्णालय पररसरात अस्वच्छतेमुळे दगुधंी पसरल्यान े
रुग्णालयातील रुग्ण तसचे उपचाराकररता येणाऱया रुग्णाींची ग रसोय िोत आिे, िे खरे आिे 
काय 
(२) असल्यास, याबाबत जजल्िा िल्य धचककत्सक याींच्याकड े रुग्णाींनी तसेच त्याींच्या 
नातेवाईकाींनी मािे ऑक््ोंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तक्रारी करून सुद्धा कोणतीच 
कारवाई केली जात नािी, िे िी खरे आिे  काय 
(३) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आिे काय चौकिीत काय आढळून आले व 
त्याअनुषींगान ेकोणती कायथवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
डॉ. दीपि सावांत (१८-०९-२०१८) :  (१) व (२) िे खरे  नािी. 
     सदर रुग्णालयातील अस्वच्छतेबाबत ऑक््ोंबर २०१६ च्या दरम्यान रुग्ण अथवा त्याींच े
नातेवाईकाकडून  रुग्णालय प्रिासनाकड ेकोणतीिी  तक्रार प्राप्त झालेली नािी. रुग्णालयामध्ये 
उपलब्ध असलेल्या एकुण ८ कमथचा-याींकडुन रुग्णालयाची वळेोवळेी सार्सर्ाईची कामे करुन 
घेण्याींत येत आिेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी 

___________ 
  
जटन्नर (जि. पटणे) तालटि्यातील माांडवी नदीवर िोल्हापूरी पध्दतीचा  ांधारा  ाांधण्या ा त 

  

(३)  ७५६५० (१५-०४-२०१७).   श्री.शरददादा सोनावणे (जटन्नर) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) जुन्नर (जज.पुणे) तालुक्यातील ओतूर, रोिकडी, आींबेगव्िाण, पाचघर, धचल्िेवाडी, 
अहिनवेवाडी आणण माींदारणे या गावाची पाणी ी्ंचाइथ दरू करण्यासाठी माींडवी नदीवर तसेच 
पाचघर याहठकाणी मेगाळवाडी येथे कोल्िापूरी पध्दतीच े बींधारा बाींधण्याबाबतचे एक ननवेदन 
माींडवी नदी पाणी िक्क बचाव कॄती सशमतीन ेतसचे ग्रामपींचायत, आींबेगव्िाण-पाचघर याींनी 
मा. जलसींपदा व मा. जलसींधारणमींत्री याींचकेड ेहदनाींक २४ माचथ २०१६ रोजी वा त्या सुमारास 
सववस्तर ननवेदन सादर केले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, कृती सशमतीच्या मागणीसींदभाथत हदनाींक १६ माचथ २०१५ रोजी मा. जलसींपदा 
राज्यमींञ्याच्या अध्यक्षतखेाली मींत्रालयात सींबींधधत अधधकारी, स्थाननक लोकप्रनतननधी तसेच 
कॄती सशमतीच े पदाधधकारी याींचे समवेत एक ब ठकिी सींपन्न झालेली आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्यास, सदरिू ब ठक त कॄती सशमतीच्या ८ मागण्या तत्त्वत: मान्य केल्या असून दोन 
हठकाणी कोल्िापूरी बींधारे बाींधण्यासिी मान्यता हदलेली असतानािी याप्रकरणी िासनाकडून 
कोणतीिी कारवाइथ न झाल्यामुळे हदनाींक २३ ऑगस्् २०१६ रोजी पुन्िा स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी मा. जलसींपदा राज्यमींत्री याींचेकड ेननवेदन सादर करून सदरिू ब ठक त मान्य 
केलेल्या ननणथयाची त्वरीत अींमलबजावणी करण्यात यावी, असे स्पष्पणे नमूद केलेले आिे, 
िेिी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, कॄती सशमतीच्या मागण्याबाबत अींमलबजावणी करण्यास ववलींब िोण्याची 
सवथसाधारण कारणे काय आिेत, 
(५) असल्यास, कृती सशमतीच्या सदरिू ब ठक त घेण्यात आलेल्या ननणथयाची ववनाववलींब 
अींमलबजावणी िोवून सदरिू दोन्िी हठकाणचे कोल्िापूरी बींधारे बाींधण्याच्या दषॄ्ीन े िासनान े
कोणती कायथवािी केली वा करण्यात येत आिेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (२७-०९-२०१८) : (१), (२) व (३) िोय. 
(४) व (५) माींडवी नदीवर आींबेगव्िाण (पाचघर आमराई) या हठकाणी को.प. बींधाऱयाच े
सववस्तर सवेक्षण करुन रु.२३७.७१ लक्ष ककीं मतीच े अींदाजपत्रक तयार करण्यात आले आिे. 
प्रस्ताववत को.प.बींधाऱयाची साठवण क्षमता १४०.८० स.घ.मी. इतक  असनू प्रनत स.घ.मी. 
ककीं मत १,६८,८२८/- इतक  येत आिे. प्रचशलत मापदींडानुसार प्रनत स.घ.मी. ककीं मत 
रु.१,४३,०४८/- इतक  आिे. त्यामळेु सदर योजना आधथथक मापदींडात सर्ल िोत नसल्याने 
पुढील कायथवािी करण्यात आलेली नािी. तसेच रोिकडी (वाघदरी चोंडीओढा) या हठकाणी शसमें् 
कााँक्र ् बींधारा योजनेसाठी सववस्तर सवेक्षण करुन रु.३२.०५ लक्ष ककीं मतीच ेअींदाजपत्रक तयार 
करण्यात आले आिे. प्रस्ताववत शसमें् कााँक्र ् बींधाऱयाची साठवण क्षमता २१ स.घ.मी. इतक  
असून प्रनत स.घ.मी.ककीं मत १,५२,६१९/- इतक  येत आिे.प्रचशलत मापदींडानुसार प्रनत.स.घ.मी. 
ककीं मत रु.४,४३,०४८/- इतक  आिे. त्यामळेु सदर योजना आधथथक मापदींडात सर्ल िोत नािी.  
  

___________ 
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डहाणू (िज.पालघर) तालटक्यातील ग्रामीण रुग्णालय, उप िज्हा रुग्णालय  
तसेच प्राथशमि आरोग्य िें द्ाांची झालेली दटरवस्था 

  

(४)  ७८३५५ (१८-०४-२०१७).   श्री.अशमत घोडा (पालघर) :   सन्माननीय साववजतनि आरोग् य 
व िट ुंट ां  ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डिाणू (जज.पालघर) तालुक्यात २ ग्रामीण रुग्णालय, उप जजल्िा रुग्णालय तसेच ९ 
प्राथशमक आरोग्य कें द्र असून गेल्या अनेक वषाथपासून रुग्णालयात शस्ी स्कॅन मशिन, 
सोनोग्रार्  मशिन, रक्त साठा, औषध साठा उपलब्ध नसून तज्ञ व द्यककय अधधकारी देखील 
नसल्यामळेु पररसरातील सुमारे ७० ्क्के गोरगरीब आहदवासी रुग्णाींना वळेेवर उपचार शमळत 
नसल्यान ेत्याींना उपचारासाठी गुजरात राज्यात जाव ेलागत आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, रुग्णालयात आधनुनक सुखसोई उपलब्ध नसल्यामळेु रुग्णाला गींभीर आजार 
ककीं वा मोठा अपघात झाल्यास रुग्णाला वापी, शसलव्िासा ककीं वा वलसाड येथील रुग्णालयात 
जावे लागते पण िे अींतर दरुचे असल्यामळेु रुग्ण पोिचण्यास उशिर िोत असल्याने रुग्णाींचा 
वा्ेत मतृ्य ूिोतो, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, मुींबई, अिमदाबाद मागाथवर मध्यवती हठकाण ननवडण्यात येऊन तेथे सवथ 
सोईयुक्त ससुज्ज रुग्णालय बाींधण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी गेली २० वषे आरोग्य 
ववभाग तसेच आहदवासी ववकास ववभाग याींच्याकड े तक्रारी तसचे लेखी ननवेदन े देत असून 
आजतागायत कोणतीिी कायथवािी झाली नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी िासनान े गाींभीयाथन े लक्ष देऊन गोरगरीब जनतेकररता बऱयाच 
वषाथपासून प्रलींबबत असलेले नवीन रुग्णालय बाींधण्यास मींजूरी देण्याबाबत कोणत ेप्रयत्न केले 
वा करण्यात येत आिेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ?  
  
डॉ. दीपि सावांत (१८-०९-२०१८) : (१) िे अींित: खरे आिे. आरोग्य सींस्थेना उपलब्ध करुन 
द्यावयाच्या व द्यक य उपकरणाींच्या ननकषानुसार उपजजल्िा रुग्णालय, डिाणू येथ ेसोनोग्रार्  
मिीन कायथरत असून सी्ी स्कॅन मिीन अनुजे्ञय नािी. तसेच याहठकाणी रक्त साठवणूक कें द्र 
कायथरत असून तथेून रुग्णाींना रक्ताचा पुरवठा करण्यात येत आिे. सदर रुग्णालयासाठी 
आवश्यक असलेला औषधसाठा परेुिा प्रमाणात उपलब्ध आिे. सवथ रुग्णाींना उपलब्ध असलेल्या 
सवथ आरोग्यववषयक सुववधा पुरववल्या जात आिेत. गींभीर स्वरुपाच्या रुग्णाींना आवश्यकतेनुसार 
जजल्िा रुग्णालयात सींदशभथत केले जात.े उप जजल्िा रुग्णालय डिाणू साठी मींजूर असलेले 
व द्यक य अधधक्षक १ पद, व द्यक य अधधकारी १३ पदे अिी शमळून एकूण सवथ १४ पदे 
भरलेली असून एकिी पद ररक्त नािी.  
(२) िे अींित: खरे आिे. गींभीर व अत्यवस्थ रुग्णाींना प्राथशमक उपचारानींतर पुढील 
उपचाराींसाठी जजल्िा िासक य रुग्णालयात सींदशभथत केले जात.े तथावप वापी, शसलवासा व 
वलसाड पररसरातील रहिवासी याींना  उपचारासाठी सोयीच े वा्त असल्यान े अिा रुग्णाींना 
त्याींच्या ववनींतीवरुन वापी, शसलवासा व वलसाड येथ ेसींदशभथत केले जाते.  
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(३) व (४) डिाणू येथील ट्रॉमा केअर सें्रचे बाींधकाम पूणथ झाले असून िस्ताींतरण प्रकक्रया सुरु 
आिे. मनोर येथे २०० खा्ाींच ेरुग्णालय व ट्रॉमा केअर सें्र बाींधकामास  प्रिासक य मान्यता 
देण्यात आली आिे. पालघर येथ ेजजल्िा रुग्णालय सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली असून 
जागा उपलब्ध करुन घेण्याची कायथवािी सुरु आिे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

ठाणे िज्हा शासिीय रुग्णालयाची इमारत सवव सोयी सटववधायटक्त उभारण्या ा त 
  

(५)  ८२३७३ (१५-०४-२०१७).   श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) :   सन्माननीय साववजतनि आरोग् य 
व िट ुंट ां  ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाण ेजजल्िा िासक य रुग्णालयाची इमारत सवथ सोयी सुववधा युक्त उभारण्याची मागणी 
स्थाननक लोकप्रनतननधीनी हदनाींक २४ नोव्िेंबर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास केली आिे, िे खरे 
आिे काय 
(२) असल्यास, सद्यजस्थतीत ववववध ववभागामधील इमारतीत रुग्णाींच्या वाढत्या सींख्येमुळे 
सुववधावर ताण येऊन रुग्णाची ग रसोय िोत आिे, िे िी खरे आिे काय 
(३) तसेच अपघातग्रस्ताींवर तातडीचे उपचार करण्याच्या अत्याधुननक सुववधा येथे नसल्यान े
रुग्णाींना मुींबई व अन्यत्र पाठववले जात,े िे िी खरे आिे काय 
(४) असल्यास, याबाबत िासनान ेकोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येणार आिे 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१८-०९-२०१८) : (१) िे खरे आिे.  
(२) िे खरे नािी. ठाण े जजल्िा िासक य रुग्णालयामध्ये येणा-या आींतररुग्ण व बाियरुग्ण 
याींना आवश्यक त्या व द्यक य सुववधा तातडीने पुरववल्या जातात. उपचाराअभावी कोणत्यािी 
रुग्णाींची ग रसोय िोणार नािी याची काळजी घेतली जाते.  
(३) अपघातग्रस्ताींवर तातडीन ेउपचार केले जातात परींतु रुग्णाींस न्युरो सजथरी सारख्या सेवेची 
आवश्यकता असल्यास मुींबई येथे िासक य / ननमिासक य, व द्यक य मिाववद्यालयािी 
सींलग्नीत रुग्णालये व सुपरस्पेिाशल्ी रुग्णालयामध्ये सींदशभथत केले जात.े  
(४) ठाणे येथील जजल्िा रुग्णालयाच े ३०० खा्ावरुन ५७४ खा्ाींमध्ये रुग्णालयाच े
सुपरस्पेिाशल्ी सुववधेसि शे्रणीवधथन करण्याचा प्रस्तावावर कायथवािी सुरु आिे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी.  

___________ 
  

पटसेगाव (िज.सातारा) येथील शसमेंुं  ांधारे व माती  
 ांधाऱ याांची झालेली दटरावस्था 

(६)  ८२८३८ (१८-०४-२०१७).   श्री.जयिट मार गोरे (माण), श्री.अशमन पुेंल (मटां ादेवी), 
डॉ.सांतोष ुंारफे (िळमनटरी) :   सन्माननीय जलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
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(१) पुसेगाव (जज.सातारा) येथील श्री सेवाधगरी देवस्थान ट्रस््तरे् सन २००३ मध्ये ओढयाींवर 
बाींधण्यात आलेले २९ शसमें् बींधारे व ४ माती बींधाऱ याींची दरुावस्था झाल्यान े पाणी साठवण 
क्षमता कमी झाली असल्याचे मािे नोव्िेंबर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिथनास आले 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, त्यामुळे या बींधाऱ याींची दरुुस्ती करणे गरजेच ेझाले असून त्यासाठी िासनाने 
ननधी उपलब्ध करुन द्यावा अिी मागणी सदर ट्रस्् व ग्रामस्थाींनी जजल्िाधधकारी याींना 
ननवेदन सादर करुन केली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, या ननवेदनाची दखल घेऊन िासनाने या बींधाऱ याींच्या दरुुस्तीसाठी ननधी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती कायथवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) अद्याप, कोणतीच कायथवािी केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (२३-०८-२०१८) : (१) व (२) िोय, िे खरे आिे.  
(३) व (४) सन २००३ मध्ये श्री.सेवाधगरी देवस्थान स्ट्रस््, पुसेगाव याींचेमार्थ त पुसेगाव येथील 
ओढ्यावर २९ शसमें् बींधारे व चार माती बींधारे बाींधण्यात आले आिेत. सदर कामे ट्रस््न े
िासनाच्या कोणत्यािी ववभागाकड े िस्ताींतरीत केलेले नसल्यामळेु त्या कामाींच्या दरुूस्तीस 
िासनाकडून ननधी उपलब्ध करणे िक्य िोत नािी. सदर बींधारे ट्रस््ने स्वननधीतून दरुूस्त 
करावे अथवा जलसींधारण ववभागाकड े देखभाल दरुूस्तीसाठी िस्ताींतरीत कराव ेअिी सेवाधगरी 
देवस्थान ट्रस््ला ववनींती करण्यात येत आिे. 

___________ 
  

मौज ेवाशेरे (ता.खेड,े िज.पटणे) येथ े ामनझटरा या ठठिाणी पाझर तलाव िरण्या ा त 
  

(७)  ८८७०८ (२१-०८-२०१७).   श्री.सटरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय जलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे वािेरे (ता.खेड,े जज.पुणे) या गावातील पाण्याची तीव्र ी्ंचाई दरू करण्यासाठी 
बामनझरुा या हठकाणी पाझर तलाव करण्याची आवश्यकता असल्याची मागणी स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक १० एवप्रल,२०१७ रोजी वा त्यासुमारास  मा.,जलसींपदा राज्यमींत्री 
याींचेकड ेपत्राद्वारे केली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर मागणीच्या अनुषींगाने अींदाजपत्रकानुसार ननधी उपलब्ध करण्याबाबत  
िासनाने कोणती कायथवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (२४-०८-२०१८) : (१) िोय. िे खरे आिे. 
(२) सदर कामाचे अींदाजपत्रक तयार करुन कामाचा समावेि सन २०१८-१९ च्या जजल्िा वावषथक 
योजना सवथ साधारण प्रारुप आराखड्यात केलेला असून आराखडा जजल्िाधधकारी तथा सदस्य 
सधचव जजल्िा ननयोजन सशमती, पुणे याींचकेड ेहदनाींक ९/१०/२०१७ रोजी सादर केलेला आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
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वसई-ववरार महानगरपाशलिेच्या हद्दीतील प्राथशमि आरोग्य िें दे् व शासिीय  
रुग्णालय महानगरपाशलिेिड ेहस्ताांतररत िरण्या ा त 

  

(८)  ९०९९८ (१९-०८-२०१७).   श्री.क्षितीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.ठहतेंद् ठािूर (वसई), 
श्री.ववलास तरे ( ोईसर) :   सन्माननीय साववजतनि आरोग् य व िट ुंट ां  ि् याण मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वसई-ववरार मिानगरपाशलकेच्या िद्दीतील प्राथशमक आरोग्य कें दे्र व िासक य रुग्णालय 
मिानगरपाशलकेकड ेिस्ताींतररत करण्यात यावी अिी मागणी मािे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या 
दरम्यान स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा. मुख्यमींत्री याींचकेड े ननवेदनाद्वारे केली आिे, िे खरे 
आिे काय 
(२) तसेच, सिसींचालक, आरोग्य सेवा (प्रा.आ.कें द्र, जज.प.स्तर) मुींबई याींनी प्राथशमक आरोग्य 
कें द्र, नवघर, (ता.वसई) िे तत्काशलन नवघर माणणकपूर नगरपररषदेकड ेिस्ताींतरीत करण्यास 
िासन ननणथय क्र. पीएचसी/११००/२६८/प्र.क्र. ७४/आरोग्य-४, हद. ११-६-२००२ नुसार मींजुरी 
हदलेली असल्याचे व िस्ताींतरण करण्याबाबत अ्ी व िती काय असाव्यात याबाबत स्वतींत्र 
आदेि ननगथशमत करण्यात येणार असल्याचे लेखी कळवूनसुध्दा याबाबत अींनतम कायथवािी 
झालेली नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीच्या अनुषींगाने िासनान ेकोणती कायथवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ?  
  
डॉ. दीपि सावांत (१८-०८-२०१८) : (१) िे खरे आिे. 
(२) िे अींित: खरे आिे. वसई-ववरार मिानगर पाशलकेच्या िदीतील प्राथशमक आरोग्य कें द्र व 
िासक य रुग्णालय मिानगर पाशलकेकड ेिस्ताींतरीत करण्याबाबतच्या अ्ी व ितींचा सींयुक्त 
मसुदा अींनतम करण्याबाबतची कायथवािी आरोग्य सींचालनालय स्तरावर  सुरु आिे.  
(३) (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नािी.  

___________ 
  

देउळगाांव राजा (िज.  टलडाणा) येथील रामा िेअर सेंुंर िायावन्वीत न झा्या ा त 
  

(९)  ९२७८९ (२१-०८-२०१७).   श्री.राहटल  ोंदे् (धचखली) :   सन्माननीय साववजतनि आरोग् य 
व िट ुंट ां  ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देउळगाींव राजा (जज.बलुडाणा) ििरातील मिामागथ लगत चार वषाथपासून बाींधलेले ट्रामा 
केअर सें्र अदयापिी कायाथन्वीत झाले नसल्याच े मािे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदिथनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे गत पाच वषाथच्या कालावधीत सुमारे पाचि ेअपघाग्रस्ताींचा या मागाथवर 
मतृ्यू झाला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
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(३) असल्यास, यासींदभाथत चौकिी करून सदर सें्रमध्ये आवश्यक तज्ञ डॉक््र, अत्याधुननक 
आरोग्य उपकरणे व सुववधा उपलब्ध करून देण्याबाबत िासनान ेकोणती कायथवािी केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबनाची कारणे काय आिेत ? 
  

डॉ. दीपि सावांत (२६-०९-२०१८) : (१) िे खरे नािी.  
(२) िे खरे नािी. 
     मिामागाथवर झालेल्या अपघातात जखमी झालेल्या रुग्णाींना ट्रामा केअर युनन्, 
देऊळगाींव राजा येथे प्राथशमक उपचार करुन गरजेनुसार पुढील उपचारासाठी ग्रामीण रुग्णालय, 
देऊळगाींव राजा येथे स्थलाींतरीत करण्यात येते. तसचे अत्यावश्यक परीजस्थतीत  गींभीर 
रूग्णाींना जजल््याच्या हठकाणी वा िासक य व द्यक य मिाववद्यालय, अकोला येथ े पुढील 
उपचाराकरीता सींदशभथत करण्यात येते.  
(३) ट्रामा केअर सें्र, देऊळगाव राजा येथे व द्यक य अधधकारी ग् -२ याींची दोन पदे व 
अजस्थव्यींग िल्य धचककत्सक च े१ पद भरलेले असून बधधरीकरण िास्त्रज्ञ ची २ ररक्त पदे 
भरण्याची कायथवािी सुरू आिे. तसेच अत्याधुननक आरोग्य उपकरणे साधनसामुग्री प्राप्त 
झालेली आिेत.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी.  ___________ 
  

मौ.दातील (ता.शसन्नर, िज.नाशशि) येथे प्राथशमि आरोग्य उपिें द् मांजूर िरण्या ा त 
  

(१०)  ९२९१८ (२१-०८-२०१७).   श्री.राजाभाऊ (पराग) वाज े (शसन्नर) :   सन्माननीय 
साववजतनि आरोग् य व िट ुंट ां  ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शसन्नर तालुक्याची भौगोशलक पररजस्थती, वाढती लोकसींख्या व औद्योधगक करणामुळे 
मौजे दातली (ता.शसन्नर, जज.नाशिक) येथे नव्याने प्राथशमक आरोग्य उपकें द्र मींजूर करण्याची 
मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक २९ मे २०१७ रोजी वा त्या सुमारास मा.आरोग्य मींत्री 
याींचेकड ेपत्राद्वारे केली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त हठकाणी नव्याने प्राथशमक आरोग्य उपकें द्र मींजूर करणेकररता ववहित 
नमुन्यातील प्रस्ताव िासनाकड ेसादर केलेला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनान ेकोणती कायथवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

डॉ. दीपि सावांत (२६-०९-२०१८) : (१) अींि:त खरे आिे.  
मौजे दातली, ता.शसन्नर,जज.नाशिक येथे नव्याने प्राथशमक आरोग्य कें द्र मींजूर करणेबाबत 
हद.२६.०१.२०१६ रोजी ग्रामसभेन े ठराव मींजूर केला आिे.  
(२) व (३) सन २०११ च्या जनगणनेवर आधारीत आरोग्य सींस्थाींचा जोड बिृत आराखडा तयार 
करण्यात येत असून सदरच े हठकाण जोडबिृत आराखड्यामध्ये ननकषानसुार प्रस्ताववत 
करण्याची कायथवािी सुरू आिे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी.  ___________ 
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पथ्रोुं (ता.अांजनगाव (सटजी), िज.अमरावती) येथील प्राथशमि  
आरोग्य िें द्ाच्या इमारतीची झालेली दटरावस्था 

  

(११)  ९२९५७ (२१-०८-२०१७).   प्रा.ववरेंद् जगताप (धामणगाव रे्वे) :   सन्माननीय 
साववजतनि आरोग् य व िट ुंट ां  ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पथ्रो् (ता.अींजनगाव (सजुी), जज.अमरावती) येथील प्राथशमक आरोग्य कें द्रात आजूबाजूच्या 
४२ गावातील रुग्ण उपचाराकरीता येत असूण सदर कें द्राची इमारत अत्यींत जजणथ झाली आिे, 
िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, प्राथशमक आरोग्य कें द्राच्या इमारत बाींधकामाचे उद्घा्न मा.पालकमींत्री 
अमरावती याींच्या िस्ते मािे जानेवारी २०१७ मध्ये झाले असनू अद्याप पयतं प्रत्यक्षात 
कामाला सुरवात झालेली नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सींबींधीत कीं त्रा्दारावर जजल्िा पररषद प्रिासनान े कोणती कारवाई केली वा 
करणार आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१८-०८-२०१८) : (१) िे खरे आिे.  
(२) िे खरे आिे.  
(३) प्राथशमक आरोग्य कें द्राच्या बाींधकामासाठीच्या ननववदा स्वीकृतीचे अधधकार जजल्िा 
पररषदेच्या सवथसाधारण सभलेा आिेत. सदर कामास सवथसाधारण सभेची मींजूरी प्राप्त न 
झाल्याने कीं त्रा्दाराला कायाथरींभ आदेि अद्याप देण ेिक्य झाले नािी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
  

___________ 
  

मौज ेरोठहणखेड व िोथळी (ता.मोताळा, िज. टलढाणा) येथील प्राथशमि  
आरोग् य िेद्ाचा प्रस् ताव प्रलां ीत अस् या ा त 

  

(१२)  ९२९८३ (२१-०८-२०१७).   श्री.हषववधवन सपिाळ ( टलढाणा)  सन्माननीय साववजतनि 
आरोग् य व िट ुंट ां  ि् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ववदभाथतील आरोग् य ववषयक दोन िजार खा्ाींचा अनुिषे लक्षात घेता बुलढाणा 
जजल् ्यातील मोताळा तालुक् यात सन २०११ च् या जनगणनेनुसार प्राथशमक आरोग् य कें द्राचा 
अनुिेष प्रलींबबत असल् याची बाब मािे जून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिथनास आली 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल् यास, सदर अनुिेष भरून काढण् यासाठी मौज े रोहिणखडे व कोथळी (ता. मोताळा, 
जज. बुलढाणा) येथील नववन प्राथशमक आरोग् य कें द्राचा प्रस् ताव उपसींचालक आरोग् य सेवा याींनी 
िासनास सादर केला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल् यास, सदर प्रस् ताव प्रलींबीत असून आरोग् य ववषयक अनिुेष दरू करण् यासाठी सींबींधीत 
ववभागाकडून दलूथक्ष िोत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
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(४) असल् यास, प्राथशमक आरोग् य कें द्राचा प्रस् तावास मींजूरी देण्यासाठी िासानाने कोणती 
कायथवािी केली वा करण्यात येत ेआिे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२६-०९-२०१८) : (१) िे खरे नािी.  
     अनुिेष ननदेिाींक सशमतीच्या अिवालानुसार ववदभाथतील ११ जजल््याींमध्ये एकूण ३३८१ 
खा्ाींचा अनुिेष दरू करण्यात आला असून सद्यजस्थतीत ववदभाथमध्ये खा्ाींचा अनुिेष 
 शिल्लक नािी.  
(२), (३), (४) व (५) मौज ेरोहिणखेड व कोथळी, तालुका मोताळा येथ ेहद. २५.०७.२०१७ च्या 
िासन ननणथयान्वये प्राथशमक आरोग्य कें द्र स्थापन करण्यास मींजूरी देण्यात आली आिे. 
त्याप क  रोहिणखेड येथील ग्रामपींचायतीकडील जागा मुख्य कायथकारी अधधकारी, जज.प. बुलढाणा 
याींच्या नावे िस्ताींतरीत करण्याची कायथवािी सुरू आिे. मौजे कोथळी येथील प्राथशमक आरोग्य 
कें द्राकरीता जागा अद्याप प्राप्त झालेली नािी.  

___________ 
  

नाशशि येथील िज्हा शासिीय रुग्णालयास ठदलेले ब्रेस्ुं िन न्सर िडुेंक्ुंरच्या 
यांराचा वापर खाजगी रुग्णालयात होत अस्या ा त 

  

(१३)  ९३४४२ (२१-०८-२०१७).   श्री.योगेश ( ापू) घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय 
साववजतनि आरोग् य व िट ुंट ां  ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाशिक येथील जजल्िा िासक य रुग्णालयास गणपती र्ाऊीं डिेन सींस्थेकडून पालकमींत्राींना 
’’ब्रेस्् कॅन्सर डड्ेक््र’’ ची चार यींत्र ेहदलेली आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या चार यींत्राप क  एका यींत्राचा वापर ’’प्रयाग’’ या खाजगी िॉजस्प्लमध्ये सुरु 
असल्याच ेमािे म,े २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिथनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, प्रयाग िॉजस्प्ल कोणाच्या मालक ची आिे याप्रकरणाची िासनान ेचौकिी केली 
आिे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, चौकिीनुसार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२६-०९-२०१८) : (१) िे खरे आिे.  
(२) िे खरे आिे. 
(३) नाशिक मिानगरपाशलका व जजल्िा रुग्णालय याींच्या पथकामार्थ त चौकिी केली असता 
प्रयाग िॉजस्प्ल िे डॉ. वषाथ लिाड,े स्त्रीरोग तज्ञ व द्यककय अधधकारी याींच्या मालक चे 
असल्याच ेआढळून आले आिे. सद्य:जस्थती  सदरचे मिीन शसलबींद करण्यात आले आिे. 
(४) डॉ. वषाथ लिाड े  याींना हद. ११.०४.२०१७  रोजी ननलींबबत  करण्यात आले आिे. तसेच 
प्रयाग िॉजस्प्ल ववरूद्ध बॉम्बे नशसगं िोम रजजस्टे्रिन ॲक््  अींतगथत म्िसरूळ पोशलस स््ेिन, 
नाशिक येथे , एम्ीपी ॲक््  व औषध ेव सौंदयथप्रसाधन कायद्याींतगथत सरकारवाडा, पोशलस 
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ठाणे येथे गुन्िा दाखल करण्यात आला असून डॉ. वषाथ  लिाड ेयाना अ्क करण्यात आली 
आिे. त्याचप्रमाणे जजल्िा रुग्णालय नाशिक याींचेकडून सरकार वाडा, पोलीस स््ेिन, नाशिक 
याींच्यािी पत्रव्यविार करुन डॉ.लिाड ेयाींच्याकडील मॅमोग्रार्  मिीन ताब्यात घेण्याची कारवाई 
सुरु आिे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

मौज ेुंेंभीखोडाव,े (ता.िज.पालघर) येथे वपण्याच्या पाण्याची ुंांचाई तनमावण झा्या ा त 
  

(१४)  ९३४९६ (१९-०८-२०१७).   श्रीमती मतनषा चौधरी (दठहसर) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे े्ंभीखोडाव े (ता.जज.पालघर) येथ े वपण्याच्या पाण्याची तीव्र ी्ंचाई ननमाथण िोत 
असल्याची बाब मािे एवप्रल २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिथनास आले आिे, िे खरे आिे 
काय. 
(२) असल्यास, उक्त हठकाणी साठवण/पाझर तलाव दरुुस्तीच्या कामासाठी ननधीची मागणी 
लोकप्रनतननधी िासनाकड ेमािे डडसेंबर २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान केली िोती, िेिी खरे आिे 
काय. 
(३) असल्यास, साठवण/पाझर तलाव दरुुस्तीसाठी िासनाकडून ककती कालावधीमध्ये ननधीची 
पुतथता करण्यात येणार आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (०५-०९-२०१८) : (१) िे खरे नािी. 
(२), (३) व (४) मौजे े्ंभीखोडाव ेयेथे साठवण तलाव/पाझर तलाव नसल्याने दरुूस्तीचा प्रश्न 
उद्् ावत नािी. तथावप, मौज े े्ंभीखोडावे येथ ेसाठवण तलाव बाींधण्याची बाब जजल्िा पररषद, 
पालघर याींच े ववचाराधीन िोती. मात्र िी योजना आधथथक मापदींडात व लाभव्यय गुणोत्तरात 
बसत नसल्यामुळे पुढील कायथवािी करण्यात आली नािी. 

___________ 
  

मटां ईसह राज्यातील सवव िज्हयातील शासिीय रुग्णालये व िज्हा रुग्णालयाना  
औषधाांसाठी तनधी िमी शमळत अस्या ा त 

  

(१५)  ९६४११ (०६-०१-२०१८).   श्री.हसन मटश्रीफ (िागल), श्री.िजतेंद् आव्हाड (मटांब्रा िळवा) : 
सन्माननीय साववजतनि आरोग् य व िट ुंट ां  ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) मुींबईसि राज्यातील सवथ जजल्ियातील िासक य रुग्णालये व जजल्िा रुग्णालयाना 
औषधाींसाठी शमळणारा ननधी मागणीपेक्षा कमी शमळत असल्याने तसेच मागणीच्या केवळ २५ 
ते ३० ्क्के औषधे शमळत असल्याने रुग्णाींना पुरेिी आरोग्यसेवा व औषधे पुरववता येत 
नसल्याच ेननदिथनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आिे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले आिे व त्यानुसार या प्रकरणी कोणती कायथवािी 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०७-०९-२०१८) : (१) िे खरे नािी. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

नेरळ (ता.िजवत, िज.रायगड) येथील प्राथशमि आरोग्य िें द्ात गैरसोयी ा त 
(१६)  ९७४४८ (२७-१२-२०१७).   श्री.सटरेश लाड (िजवत), श्री.पाांडट रांग  रोरा (शहापूर), श्री.वैभव 
वपचड (अिोले), श्री.िजतेंद् आव्हाड (मटांब्रा िळवा) :   सन्माननीय साववजतनि आरोग् य व िट ुंट ां  
ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नेरळ (ता. कजथत, जज.रायगड) येथील प्राथशमक आरोग्य कें द्रात रुग्णाींची ग रसोय िोत 
असल्याच ेननदिथनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, मािे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान एका गरोदर महिलेला खा् 
नसल्याने नतला जशमनीवर झोपववण्यात आल्याचा प्रकार ननदिथनास आला आिे, िे िी खरे 
आिे काय, 
(३) असल्यास, त्याचबरोबर अपरुा असलेला कमथचारी वगथ तसचे ववद्युतपुरवठा नसल्यान े
डासाींचा प्रादभुाथव वाढला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनान ेकोणती कायथवािी केली, वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आिेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१८-०९-२०१८) : (१) िे खरे नािी. 
(२) िे खरे आिे.  
     मािे ०५ सप् े्ंबर,२०१७ ते ०८ सप््ेबर, २०१७ या कालावधीत प्राथशमक आरोग्य कें द्रात 
१४ प्रसुती झालेल्या िोत्या. प्राथशमक आरोग्य कें द्रात १० खा्ा उपलब्ध असतात. या 
कालावधीत प्रसुती माताींची सींख्या खा्ाींपेक्षा जास्त झाल्यान े प्रसुतीपूवथ काळात तात्पुरत्या 
स्वरुपात जमीनीवर बेड ्ाकून त्याींची व्यवस्था करण्यात आली िोती. प्रसतुीनींतर खा्ाींसि बेड 
उपलब्ध करुन देण्यात आलेले िोते.  
(३) िे खरे नािी.  
     प्राथशमक आरोग्य केद्रास मींजूर १५ पदाींप क  १४ पदे भरलेली आिेत. पुरुष पररचराचे ०१ 
पद ररक्त आिे. ववद्युतपुरवठा खींडीत झाल्यास इन्व्ि थ्र व सौरउजाथ सींचाची व्यवस्था आिे. 
ग्रामपींचायत व हिवताप कायाथलयाकडून ननयशमत डासप्रनतबींधक र्वारणी करण्यात येते.  
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
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___________ 
िजवत (िज.रायगड) तालटक्यातील मांजूर आरोग्य उपिें द्ापैंिी तनमयाांहून अधधि 

 उपिें दे्  ांद अस्या ा त 
(१७)  ९७४४९ (२७-१२-२०१७).   श्री.सटरेश लाड (िजवत), श्री.पाांडट रांग  रोरा (शहापूर), श्री.वैभव 
वपचड (अिोले), श्री.िजतेंद् आव्हाड (मटांब्रा िळवा) :   सन्माननीय साववजतनि आरोग् य व िट ुंट ां  
ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कजथत (जज.रायगड) तालुक्यातील ३२ आरोग्य उपकें द्रापैंक  ननम्याींिून अधधक उपकें दे्र बींद 
असल्याच े मािे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिथनास आले आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, कजथत तालुक्यातील बिुताींि भाग िा दगुथम, डोंगर दऱया, घनदा् जींगलाचा 
असल्यान ेया भागाींमध्ये सपथदींिाच्या अनेक घ्ना घडत असल्याच ेननदिथनास येत आिे, िे िी 
खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, अिा रुग्णाींवर तातडीने उपचार घेण्यासाठी आरोग्य उपकें द्रात सोय िोण े
अपेक्षक्षत असूनिी अनकेवेळा सदर कें द्र बींद असत,े िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनान ेकोणती उपाययोजना केली, वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
डॉ. दीपि सावांत (१८-०९-२०१८) : (१) िे खरे नािी.  
कजथत तालुक्यातील मींजूर असलेली सवथ  ३८ उपकें दे्र कायाथजन्वत आिेत. 
(२) िे खरे आिे.  
मािे ऑक््ोबर २०१७ अखेर कजथत तालुक्यात ३८ सपथदींिाींच्या घ्ना घडल्या असून त्याींचेवर 
उपचार केलेले आिेत.  
(३) व (४) िे खरे नािी.  
     आरोग्य उपकें द्रात  सपथदींिावर उपचार केले जात नािीत. सपथदींिाच्या  रुग्णाींवर 
प्राथशमक आरोग्य कें द्रात आणण वरीषठ रुग्णालयात उपचार करण्यात येतात.   
     कजथत तालुक्यात ०६ प्राथशमक आरोग्य कें दे्र असून याहठकाणी सपथदींिावरील ए.एस.व्िी 
लसीींचा पुरेसा साठा उपलब्ध आिे. सपथदींिाच्या रुग्णावर आवश्यक असल्यास पुढील 
उपचारासाठी सींदशभथत करण्याकररता ्ोल फ्र  क्र.१०८ ची रुग्णवाहिका  उपलब्ध आिे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

देगावा (िज.सोलापूर) येथील शमनी आरोग्य िें द् िायाविन्वत िरण्या ा त 
(१८)  ९७७७१ (२७-१२-२०१७).   श्री.सटभाष उफव  पांिडतशेठ पाुंील (अशल ाग) :   सन्माननीय 
साववजतनि आरोग् य व िट ुंट ां  ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देगाव (जज.सोलापूर) येथे सोलापूर मिानगरपाशलकेच्या प्रभाग "ि" मध्ये िासनाच्या 
योजनेतून समुारे ६० लाख रूपये खचथ करून शमनी आरोग्य कें द्राची इमारत उभारण्यात आली 
आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, बबींद ू नामावलीनसुार सदर शमनी आरोग्य कें द्रामध्ये पदे भरण्याचे आदेि 
िासनाने हदलेले असूनिी अद्याप पदे भरण्यात आली नािीत, िे िी खरे आािे काय 
(३) असल्यास, सदर आरोग्य कें द्र सुरू करण्यासाठी िासनान ेकोणती उपाययोजना केली, वा 
करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१८-०९-२०१८) : (१) िे खरे आिे. 
(२) िे खरे नािी. आयुक्त, सोलापूर मिानगर पाशलका याींच्या अध्यक्षतेखालील सेवक वगथ 
ननवड सशमती मार्थ त मींजूर असलेली सवथ पदे (५) भरण्यात आली आिेत. 
(३) देगाव, सोलापूर येथील शमनी आरोग्य कें द्र हदनाींक १५/१२/२०१७ पासून कायथरत असून 
दररोज २० त े३० रुग्णाींची तपासणी करुन उपचाराबाबत कायथवािी करण्यात येते. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

नेवासा (िज. अहमदनगर) तालटक्यात अांगणवाडयाांसाठी तनिृष्ट्ुं प्रतीचा  
आहाराचा पूरवठा होत अस्या ा त 

  

(१९)  ९७७७६ (२६-१२-२०१७).   श्री.राहटल जगताप (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय मठहला व 
 ालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नेवासा (जज.अिमदनगर) तालुक्यात अींगणवाड्याींसाठी ननकृष् प्रतीच्या धान्याचा पुरवठा 
िोत असल्याच ेमािे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिथनास आले आिे, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनामार्थ त चौकिी केली आिे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व तद्नसूार नेवासा तालुक्यातील अींगणवाड्याींना 
दजेदार स्वरुपाचा पोषण आिार पुरववणेबाबत िासनान ेकोणती कायथवािी केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मटांड े(३१-०७-२०१८) : (१), (२) व (३) नािी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
  

___________ 
  

उ्हासनगर (िज.ठाणे) येथील मध्यवती रूग्णालयाच ेशे्रणीवधवन िरण्याचा प्रस्ताव 
  

(२०)  ९८९८२ (०३-०१-२०१८).   श्रीमती ज्योती िलानी (उ्हासनगर) :   सन्माननीय 
साववजतनि आरोग् य व िट ुंट ां  ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) उल्िासनगर (जज.ठाणे) येथील िासक य मध्यवती रूग्णालयास जजल्िा रूग्णाल्याचा दजाथ 
हदलेला असून तथेे कजथत, कसारा या ग्रामीण भागातील व बदलापूर, अींबरनाथ, उल्िासनगर 
या ििरी भागातील रूग्ण उपचारासाठी येतात, परींतु सध्या अजस्तवात असलेल्या २०० खा्ाींची 
सींख्या कमी पडत असल्यान ेजजल्िा िल्यधचककत्सक, उल्िासनगर-३ याींनी सदर रूग्णालय २०० 
खा्ा वरून ३५० खा्ामध्ये रूग्णालयाच े शे्रणीवधथन करण्यासाठी प्रस्ताव आरोग्य ववभागाच्या 
वररषठ कायाथलयास सादर केला आिे, िे खरे आिे काय 
(२) असल्यास, सदर प्रस्तावाकरीता बाींधकाम अींदाजपत्रके तात्काळ शमळणेबाबत िासनाच्या 
बाींधकाम ववभागाचे वररषठ कायाथलयाला जजल्िा िल्यधचक त्सक मध्यवती रूग्णालय, 
उल्िासनगर, ३ याींनी हदनाींक २८ जून, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास कळववले आिे, िे िी खरे 
आिे. काय 
(३)  असल्यास, उक्त प्रस्तावाबाबत िासनाकडून कोणती कायथवािी केली वा करण्यात येत 
आिे 
(४) नसल्यास, ववलींबाचे कारण काय आिेत? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१८-०९-२०१८) : (१) व (२) िे खरे आिे. 
(३) नवीन रुग्णालयाींना मान्यता देणे व कायाथन्वीत रुग्णालयाींच ेशे्रणी वधथन करणे याबाबत 
सन २०११ च्या लोकसींख्येवर आधाररत बिृत आराखडा तयार करण्याची कायथवािी सींचालक, 
आरोग्य सेवा याींचे स्तरावर सुरु असून याबाबतचा प्रस्ताव ननकषानुसार बिृत आराखडयामध्ये 
समाववष् करण्याची कायथवािी सुरु आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

अिोला येथील शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालयात एमआरआय मशीन  
उपलब्ध िरून देणे ा त 

  

(२१)  ९९४७६ (२७-१२-२०१७).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवव) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
शशिण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला येथील िासक य व द्यक य मिाववद्यालयात एमआरआय मिीन तातडीने उपलब्ध 
करून देण्याबाबतची मिाववद्यालयाची मागणी/प्रस्ताव तसेच स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी देखील  
िासनाकड ेसतत मागणी केली, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी एम.आर.आय मिीन उपलब्ध देण्यास शसद्धी ववनायक ट्रस््न े
पाच को्ी रुपये हदले आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सदर एम.आर.आय मिीन न बसववल्यास कािी पदव्युतर ववषयाींची मान्यता 
सुद्धा रद्द िोऊ िकत,े िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, गरजू रुग्णाींना रुग्णसेवा उपलब्ध करून देण्यास सदर एमआरआय मिीन 
िासन कधी उपलब्ध करून देणार आिे ? 
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श्री. धगरीष महाजन (१९-०९-२०१८) : (१), (२) व (३) िे खरे आिे. 
(४) सदर यींत्र खरेदीस िासनस्तरावरुन प्रिासक य मान्यता देण्यात आली आिे. त्याअनुषींगाने 
पुढील कायथवािी सुरु आिे.  

___________ 
  

पाणजू (ता.वसई, िज.पालघर) या गावासाठी प्राथशमि आरोग्य  
िें द्ाचे उपिें द् मांजूर िरणे ा त 

  

(२२)  ९९९८० (०३-०१-२०१८).   श्री.ठहतेंद् ठािूर (वसई), श्री.क्षितीज ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.ववलास तरे ( ोईसर) :   सन्माननीय साववजतनि आरोग् य व िट ुंट ां  ि् याण मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाणजू (ता.वसई, जज.पालघर) िे भाईंदर व नायगाव खाडीमधल्या बे्ावर वसलेल्या 
गावासाठी प्राथशमक आरोग्य कें द्राचे उपकें द्र मींजूर िोऊन बराच कालावधी झालेला असतानािी 
अद्यापिी सदरचे उपकें द्र अजस्तत्वात आलेले नािी, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, पाणजू बे्ावरील सदरचे प्राथशमक आरोग्य उपकें द्र तातडीन े कायाथजन्वत 
करण्याबाबत व तेथील रुग्णाींना प्राथशमक व द्यक य उपचार शमळण्याबाबत िासनाने कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१९-०९-२०१८) : (१) िे खरे आिे. पाणज ू येथे प्राथशमक आरोग्य उपकें द्र 
मींजूर नसून त्याहठकाणी प्राथशमक आरोग्य पथकास मींजुरी हदलेली आिे.  
     सदर प्राथशमक आरोग्य पथकासाठी मींडळ अधधकारी, तिसील कायाथलय, वसई याींनी 
उपलब्ध करुन हदलेली जमीन िी खार जमीन असल्याने सदर जागेमध्ये सपा्ीकरण व 
सींरक्षक शभींत बाींधण े यासाठी येणारा खचथ इमारत बाींधकामापेक्षा जास्त असल्याने  पयाथयी 
जागेची मागणी करण्यात आलेली आिे. जागा उपलब्ध नसल्यान ेबाींधकाम िोऊ िकलेले नािी. 
(२) प्राथशमक आरोग्य पथक ग्रामपींचायत पाणजू कायाथलयाच्या तळ मजल्यावर कायथरत असनू 
येथून द नहदन कामकाज सुरु आिे. याहठकाणी   दररोज सरासरी १४ त े१५ रुग्ण बाियरुग्ण 
सेवेसाठी येत असून त्याींना रुग्ण सेवा देण्यात येत आिे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

वसई (िज.पालघर) येथे नवीन उपिज्हा रुग्णालय स्थापन िरण्या ा त 
  

(२३)  १००००९ (०३-०१-२०१८).   श्री.क्षितीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.ठहतेंद् ठािूर (वसई), 
श्री.ववलास तरे ( ोईसर) :   सन्माननीय साववजतनि आरोग् य व िट ुंट ां  ि् याण मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) वसई (जज.पालघर) येथ े नवीन १०० खा्ाींच े उपजजल्िा रुग्णालय स्थापन करण्यास 
िासनाने मान्यता हदलेली आिे, िे खरे आिे काय; 
(२) असल्यास, िी सींख्या तथेील रुग्णाींच्या मानान े अपुरी असल्याकारणाने खा्ाींची सींख्या 
वाढववण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मािे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान केली 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनान ेकोणती कायथवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१८-०९-२०१८) : (१)  िे खरे आिे.  
(२) िे खरे आिे. 
(३) वसई येथे १०० खा्ाींचे उपजजल्िा रुग्णालय स्थापन करण्यास हद. ०९/०६/२०१४ च्या 
िासन ननणथयान्वये मान्यता देण्यात आली असनू इमारतीसाठी जागा उपलब्ध करुन 
घेण्याबाबतची कायथवािी जजल्िा िल्य धचक त्सक, पालघर याींचे स्तरावर सुरु आिे. रुग्णालय 
कायाथजन्वत झाले नसल्याने खा्ाींच्या सींख्येमध्ये वाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताव ववचारधीन 
नािी.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

मटां ईतील ववद्याथी धूम्रपान तसचे तां ाखूच्या पदाथाांच्या सेवनाच्या आहरी गे्या ा त 
  

(२४)  १०११८८ (२६-१२-२०१७).   श्री.नारायण िट चे ( दनापूर), श्री.सांतोष दानव े(भोिरदन) :  
सन्माननीय मठहला व  ालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईमध्ये १० ते १९ वयोग्ात शिक्षण घेणाऱ या चार ववद्यार्थयांप क  एक ववद्याथी 
धूम्रपान तसचे तींबाखू पदाथांच्या सेवनाच्या आिरी गेल्याची माहिती मािे नोव्िेंबर २०१७ मध्ये 
वा त्या दरम्यान वप्रन्स अलीखान रुग्णालयाकडून करण्यात आलेल्या एका सवेक्षणात 
ननदिथनास आली आिे, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, सदरिू प्रकरण गींभीर असून याबाबत ठोस कायथवािी व प्रबोधन करण्याकरीता, 
िासनाने कोणत्या उपाययोजना केल्या वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, त्याची ववलींबाची कारणे काय आिेत? 
  
श्रीमती पांिजा मटांड े (१६-०८-२०१८) : (१) नािी. अिा प्रकारचा कोणतािी सवेक्षण अिवाल 
ववभागास प्राप्त नािी.  
(२) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
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सािोली, लाखनी व लाखाांदरू (िज.भांडारा) तालटक्यातील  
 ांधाऱयातील िाम ेअपटणव अस्या ा त 

  

(२५)  १०१५१७ (०२-०१-२०१८).   श्री.राजेश िाशीवार (सािोली) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साकोली, लाखनी व लाखाींदरू (जज.भींडारा) तालुक्यात लघू पा्बींधारे स्थाननक स्तर ववभाग, 
गोंहदया अींतगथत ग्राम बाम्पेवाडा, ककन्िी/सोनपूरी, बोदरा येथे सन २०१२-१३ मध्ये बींधाऱयाच े
बाींधकाम करण्यात आले असून सदर बींधाऱयामध्ये पाणी अडववण्यासाठी अजुनिी प्लेट्स 
लावण्यात आल्या नािीत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, नतन्िी तालुक्यात लघू पा्बींधारे स्थाननक स्तर ववभाग, गोंहदया अींतगथत 
बाींधण्यात आलेल्या बिुतेक बींधाऱयाींवर प्लेट्स लावण्यात आले नसल्याचे मािे आक््ोबर, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिथनास आले, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, नतन्िी तालुक्यात लघू पा्बींधारे स्थाननक स्तर ववभाग, गोंहदया अींतगथत ककती 
बींधारे बाींधण्यात आले व सदर बींधाऱयाींवर ककती ननधी खचथ करण्यात आला, 
(४) असल्यास, ननयोजनिुन्य बाींधकाम करणाऱया अधधकाऱयाींवर िासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (२३-०८-२०१८) : (१) व (२) िे खरे नािी. 
     सदर बींधाऱयाींच े  बाींधकाम सन २०१६-१७ मध्ये पुणथ झाले असनू ९ बींधाऱयाींप क  ८ 
बींधाऱयाींवर प्ले्स लावल्या आिेत.उवथरीत सोनेखारी येथील १ बींधाऱयाच े काम प्रगतीत 
असल्यामळेु सदर बधाऱयाींच्या प्लेट्स ग्रामपींचायतीस जमा करण्यात आलेल्या आिेत. 
(३) साकोली, लाखनी व लाखींदरू जज. भींडारा तालुक्यात अनुक्रम े ६, २ व १ अिी एकुण ९ 
बींधाऱयाींची काम े िाती घेण्यात आली िोती त्याप क  ८ बींधाऱयाींची काम े पुणथ झाली असून 
सोनेखारी येथील १ काम प्रगतीपथावर आिे. सदर बींधाऱयाींवर रु.१७०.८४ लक्ष रुपये खचथ 
करण्यात आलेला आिे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

 टलढाणा िज््यात ववदभव सधन शसांचन योजनेअांतगवत झाले्या िामाचे  
देयिे िां राुंदाराला शमळाली नस्या ा त 

  

(२६)  १०२०५६ (२६-१२-२०१७).   श्री.राहटल  ोंदे् (धचखली) :   सन्माननीय जलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा जजल्ियात सन २०१३-१४ व २०१४-१५ मध्ये ववदभथ सधन शसींचन योजन ेअींतगथत 
केलेल्या कामाींच ेदेयके अदयाप पयतं कीं त्रा्दाराला शमळाले नसनु सदर योजनेच ेकाम दसुऱ या 
योजनेमध्ये आले असल्याच े मािे ऑक््ोंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदथिनास आले 
आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, ववदभथ सधन शसींचन योजनेचा दसुऱ या योजनेत समावेि केला असल्यास 
कीं त्रा्दाराचे देयके देण्यासींदभाथत िासनाकडुन कोणती कायथवािी केली वा करण्यात येत आिे 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (०५-०९-२०१८) : (१) अींित: खरे आिे. 
     ग्रामववकास व जलसींधारण ववभाग िासन ननणथय हद.१३/०६/२०१७ अन्वये मदृ व 
जलसींधारण ववभाग, बुलढाणा याींच्या एकूण ३५ योजना जलसींधारण मिामींडळ, औरींगाबाद 
याींचेकड ेवगथ करण्यात आल्या आिेत. तसचे जजल्िा पररषद (ल.पा.) ववभाग, बुलढाणा याींच्या 
िासन लेखाशिषथ २७०२-४७५४ अींतगथत २७, लेखाशिषथ २७०२-१४७९ अींतगथत ३२ व जलयुक्त 
शिवार अशभयान लेखाशिषथ ४४०२-२६८१ अींतगथत १२ अिा एकूण ७२ योजना वगथ करण्यात 
आल्या आिेत. 
     मदृ व जलसींधारण ववभाग ,बुलढाणा याींचेकड े कीं त्रा्दाराचे देयके प्रलींबबत नािीत. 
तथावप,जजल्िा पररषदेची २१ देयके प्रलींबबत आिेत. 
(२) सन २०१७-१८ मध्ये मिाराषट्र जलसींधारण मिामींडळ, औरींगाबाद याींचकेडुन मदृ व 
जलसींधारण ववभाग, बुलढाणा याींना ०७ योजनाींसाठी रु.५५६.८६ लक्ष ननधी ववतरीत करण्यात 
आला आिे.तसेच जजल्िा पररषद (ल.पा.) ववभाग, बुलढाणा याींना लेखाशिषथ ४४०२-२६८१ अींतगथत 
रु.१५६.३२ लक्ष व लेखाशिषथ २७०२-१४७९ अींतगथत रु.१००.०० लक्ष असा एकूण रु.२५६.३२ लक्ष 
ननधी ववतरीत करण्यात आला आिे. उवथरीत योजनाींसाठी ननधी मागणीच्या अनुषींगान े ननधी 
उपलब्ध करुन देण्याची कायथवािी प्रगतीत आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

सावरगाव (ता.तनफाड, िज.नाशशि) साठवण तलावाच ेिाम  
प्रलांब त राठह्या ा त अस्या ा त 

  

(२७)  १०४८४७ (०४-०४-२०१८).   श्री.छगन भटज ळ (येवला) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सावरगाव (ता.ननर्ाड, जज.नाशिक) साठवण तलावाच्या कामास हदनाींक १३ डडसेंबर २०१५ 
रोजी कायाथरींभ आदेि देण्यात आलेले असूनिी कायाथजन्वत यींत्रणेने वनजशमनीसाठी प्रस्ताव 
दाखल न केल्यामुळे वन ववभागाच्या मान्यतअेभावी मािे जानेवारी २०१८ पयतं या योजनचेे 
काम सुरु झालेले नािी, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त योजनेच्या वनप्रस्तावास मींजुरी, भूसींपादन व सींपादीत जशमनीची मोजणी 
करणेसाठी मखु्य अशभयींता, लघुशसींचन याींनी मािे ऑगस्् २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
िासनाकड ेननधीची मागणी केलेली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मािे सप् े्ंबर २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान 
िासनाकड ेननवेदन हदलेले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त साठवण तलावाच ेकाम सुरु करण्यासाठी िासनामार्थ त कोणती कायथवािी 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (१९-०९-२०१८) : (१), (२) व (३) िे खरे आिे. 
     यासींदभाथत िासनामार्थ त सींयुक्त मोजणी र्  साठी ननधी ववतरीत करण्यात आला असनू 
मींडळ कायाथलयामार्थ त सदर ननधी भूमी अशभलेख कायाथलय ननर्ाड व चाींदवड याींना अदा 
केलेला आिे. तालुका भुमीअशभलेख कायाथलय, चाींदवड याींनी सींयकु्त मोजणी पूणथ केली असून 
ननर्ाड कायाथलाकडील सींयुक्त मोजणीची कायथवािी प्रगतीत आिे. 
(४) व (५) सद्यजस्थतीत वनजशमनीचा प्रस्ताव राज्य िासनाने हद.१९/४/२०१८ रोजीच्या 
पत्रान्वये कें द्र िासनास सादर केलेला आिे. वनेत्तर प्रयोजनाकरीता वन (सींवधथन) अधधननयम 
१९८० अींतगथत वविीत प्रपत्राींच्या प्रस्तावास कें द्राची तत्वत: मान्यता शमळाल्यानींतर पुढील योग्य 
ती कायथवािी करण्यात येईल. 

___________ 
  

पटणे, ससून सवोपचार रुग्णालयातच्या दटरवस्थे ा त 
  

(२८)  १०४९३१ (०४-०४-२०१८).   श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय 
वैद्यिीय शशिण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे, ससून सवोपचार रुग्णालय िे डॉक््सथ व कमथचाऱयाींची अपरुी सींख्या, िस्त्रकक्रयागिृासि 
ववववध ववभाग बींद, िवागाराची दरुवस्था अिा अनके गींभीर समस्याींनी ग्रासले असल्याची बाब 
मािे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिथनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, अपुऱया कमथचाऱयाींमुळे िवागरातून मतृदेि नातेवाईकाींना आणाव ेलागत असून 
मतृदेि ठेवण्यास पुरेिी जागािी उपलब्ध नसल्याने मतृदेिाींची अविेलना िोत असल्याचे 
ननदिथनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, िासनाने याबाबत चौकिी केली आिे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीनुसार िासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ?     
  
श्री. धगरीष महाजन (०३-०८-२०१८) : (१) िे खरे नािी. 
(२) ससून सवोपचार रुग्णालयामध्ये एकूण ९ िस्त्रकक्रयागिेृ आिेत.  तसेच ५ स्पेिल प्रोशसजर 
रुम्स आिेत.  या सवथ सुजस्थतीत कायथरत असून, िस्त्रकक्रया गिृामध्ये दररोज सरासरी ५१ 
मोठी िस्त्रकक्रया व १०६ लिान िस्त्रकक्रया केल्या जातात.  रुग्णालयातील सवथ ववभाग 
सुजस्थतीत सुरु आिेत.  या रुग्णालयात दरवषी ककमान ६००० िवववच्छेदन करण्यात येतात.  
तसेच मतृकाींचे देि जतन करुन ठेवण्यासाठी ३२ क्षमता असलेले िविीतगिृ अजस्तत्वात 
आिेत. िवववच्छेदनानींतर मतृदेि ववभागातील कमथचाऱयाींमार्थ तच िवागिृात नेले जातात व मतृ 
व्यजक्तींच्या नातेवाईकाींच्या ताब्यात हदले जातात. 



वव.स. ४८१ (21) 

(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
 

महाराष्ट्र शासन आरोग्यावर प्रतत माणसी िेवळ ७६३ रुपये खचव िरीत अस्या ा त 
  

(२९)  १०५७९५ (०७-०४-२०१८).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाुंील (शशडी), श्री.ववजय वडटे्टीवार 
(ब्रमहपूरी), श्री.नसीम खान (चाांठदवली), श्री.अशमत ववलासराव देशमटख (लातूर शहर), 
श्री.त्र्यां िराव शभसे (लातूर ग्रामीण), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), श्री.सटतनल िेदार (सावनेर), 
श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पिश्चम), श्री.हषववधवन सपिाळ ( टलढाणा), 
डॉ.सांतोष ुंारफे (िळमनटरी), श्री.सांग्राम थोपुें (भोर), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री. ाळासाहे  
थोरात (सांगमनेर), श्री.अशमन पुेंल (मटां ादेवी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.िट णाल 
पाुंील (धटळे ग्रामीण), प्रा.ववरेंद् जगताप (धामणगाव रे्वे), श्री.अशमत झनि (ररसोड), 
श्री.राहटल  ोंदे् (धचखली), अनड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्रीमती तनमवला गाववत (इगतपूरी), 
श्री.अब् दटल सत्तार (शस्लोड) :   सन्माननीय साववजतनि आरोग् य व िट ुंट ां  ि् याण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मिाराषट्र िासनाने सन २०१४-१५ या वषाथमध्ये आरोग्यावर प्रनत माणसी केवळ ७६३ रुपये 
खचथ करीत असल्याने लोकाींना आरोग्य सेवा घेण्यासाठी प्रनत माणसी सुमारे २६८४ इतका 
स्वत:ला खचथ करावा लागत असल्याचे भारत सरकारच्या आरोग्य आणण कु्ूींब कल्याण 
मींत्रालयाने नॅिनल िेल्थ अकाऊीं ्स-एजस््में् र्ॉर इींडडया याींनी मािे  डडसेंबर, २०१७ मध्ये 
प्रशसध्द केलेल्या अिवालात नमूद करण्यात आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, मिाराषट्र िासन ववरुध्द भूशमका घेत असनू िासक य रुग्णालयाच्या 
िुल्कामध्ये वाढ करुन िुल्क वाढीच्या पातळीवर अननयींबत्रत खाजगी रुग्णालयाबरोबर स्पधाथ 
करत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, या राज्यामध्ये सवाथथाथन ेसावथजननक आरोग्य व्यवस्थेवरच अवलींबून असलेला 
समाज लक्षात घेता आरोग्य सवेेसाठी कमी तदतूद करण्यात येत असल्यान े सवथसामान्य 
लोकाींच्या अथथकारणावर ताण पडत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, 
(५) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व त्यानसुार सवथसामान्य लोकाींना आरोग्य सेवा 
मोर्त व स्वस्त करण्याच्या दष्ीने िासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत 
आिे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०३-१०-२०१८) : (१) िे खरे आिे.  
(२) िे खरे नािी.  
(३) िे खरे नािी.  
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(४) व (५) सवथ िासक य  रूग्णालयाींमध्ये िासक य कमथचारी व त्याींच्यावर अवलींबबत कु्ुींबीय, 
मानसेवी  व द्यक य अधधकारी  व िासक य  रूग्णालय व  दवाखान्यातील पररचयाथ कमथचारी 
वगथ, व द्यक य, ननमव द्यक य तसेच व्यवसायोपचार व  भौनतकोपचार ववद्यालयामध्ये शिक्षण 
घेत असलेले ववद्याथी, न्यायधधिाींच्या आदेिान्वये स्थानबद्ध व्यक्ती, स्वातींत्रसींग्राम स ननक व 
त्याींच े कु्ुींबीय, न्यायव द्यक य प्रकरणात औषधोपचारासाठी पाठववलेल्या व्यक्ती व न्याय 
चौकिी अधधन क दी, पोशलसाींतरे्फ येणा-या मेडडको शलगल केसेस, सुधारगिृातील रूग्ण, 
कुषठरोग मींडळाींकडून येणारे रूग्ण, महिला सुधारगिृातील रूग्ण, नागरी  ववभागातील बेवारिी 
मुले, आश्रम िाळेतील मलेु,आमदार, खासदार, मींत्री, सभापती  व माजी आमदार, न्यायाधीि, 
वरीषठ नागरीक, अधधस्वीकृतीधारक पत्रकार,  गरोदर माता आणण ० त े ३० हदवस वयाची 
नवजात अभथक, वपवळे शिधापत्रकधारक  व्यक्ती याींना ववनािलु्क आरोग्य सेवा देण्यात 
येतात.  तसेच उवथरीत  व्यक्तीींना िासक य दरान े आरोग्य सेवा परुववण्यात येतात.  
मिात्मा रु्फले जन आरोग्य योजनेंतगथत  राज्यातील दारीद्र रेषेखालील वपवळी 
शिधापबत्रकाधारक, अींत्योदय अन्न योजना, अन्नपूणाथ योजना  शिधापबत्रकाधारक कु्ुींबे आणण 
द्राररद्ररेषेवरील (रू. १ लाखापयथत  वावषथक उत्पन्न  असलेल्या) केिरी शिधापबत्रकाधरक कु्ुींबे 
व िेतकरी आत्मित्याग्रस्त १४ जजल््यातील िुभ्र शिधापबत्रकाधारक  िेतकरी कु्ुींबाींना ववमा 
सींरक्षणाद्वारे व द्यक य सेवा पुरववण्यात येतात. सध्या या योजनेंतगथत ३० ननवडक वविेष 
सेवाींतगथत ९७१ प्रकारचे गींभीर  व अधधक खधचथक उपचार व १२१ िस्त्रकक्रया व खाजगी 
रूग्णालयातून रोख रक्कमरहित (कॅिलेस) व द्यक य सेवा उपलब्ध करून देण्यात येतात. सदर 
योजनेंतगथत वावषथक ववमा सींरक्षण  रक्कम प्रनत वषथ /प्रनत कु्ुींब रू.१.५० लक्ष एवढ्या 
मयाथदेपयतं मोर्फत उपचार अनुजे्ञय आिेत.  

___________ 
  

पनवेल (ता.पनवेल, िज.रायगड) येथील उपिज्हा रूग्णालयाच ेिाम  
तनधीअभावी प्रलांब त राठह्या ा त 

  

(३०)  १०६२७९ (०७-०४-२०१८).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवले), श्री.समीर िट णावार (ठहांगणघाुं), 
अनड.आशशष शलेार (वाांदे् पिश्चम), श्री.अशमत साुंम (अांधेरी पिश्चम), श्री.अतटल भातखळिर 
(िाांठदवली पूवव), श्रीमती मतनषा चौधरी (दठहसर), श्री.सांतोष दानव े(भोिरदन) :   सन्माननीय 
साववजतनि आरोग् य व िट ुंट ां  ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पनवेल (ता.पनवेल, जज.रायगड) येथील सन २०११ मध्ये भूमीपुजन करण्यात आलेल्या 
१०० खा्ाींच्या उपजजल्िा रूग्णालयाच्या इमारतीच ेकाम ननधीअभावी प्रलींबबत असल्याच ेमािे 
जानेवारी २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिथनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत सींबींधधत ववभागाच्या अधधकाऱ याींसोबत वारींवार ब ठका िोऊनसुध्दा 
अद्यापपयतं सदर रूग्णालयाच ेकाम अधथव् जस्थतीत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, िासनान े चौकिी करून उपजजल्िा रूग्णालयाच े काम पूणथत्त्वास नेण्यासाठी 
तातडीन ेननधी उभारण्याबाबत कोणती कायथवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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डॉ. दीपि सावांत (१८-०९-२०१८) : (१) व (२) िे खरे नािी. 
सद्य:जस्थतीत पनवेल उपजजल्िा रुग्णालय व ट्रामा केअर युनन्चे बाींधकाम ८५ ्क्के पुणथ 
झालेले असून काम प्रगतीप्रथावर  आिे. 
(३) सदर उपजजल्िा रुग्णालयाच े काम पुणथत्वास नेण्यासाठी उवथररत कामाच े रु.२९२.३९ लक्ष 
ककीं मतीचे अींदाजपत्रकास िासन ननणथय हद.१०/४/२०१८ अन्वये प्रिासक य मान्यता प्रदान 
करण्यात आली असनु आवश्यक ननधी उपलब्ध करुन देण्याची कायथवािी सुरु आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी 

___________ 
  

राज्यात अ्झायमर आणण स्मतृतभ्रांस रुग्णाांच्या सांख्येत वाढ  
झा्याने ममेरी िक्लतनि सटरु िरण्याचा तनणवय 

  

(३१)  १०७६२४ (३१-०३-२०१८).   श्रीमती ठदवपिा चव्हाण ( ागलाण), श्रीमती सटमन पाुंील 
(तासगाव - िवठेमहाांिाळ), श्री.प्रिाश फातपिेर (चें ूर), श्री.उ्हास पाुंील (शशरोळ), 
श्री.योगेश ( ाप)ू घोलप (देवळाली), श्री.किशोर पाुंील (पाचोरा), श्री.सटतनल शशांदे (वरळी), 
अनड.भीमराव धोंड े(आष्ट्ुंी), श्री.सांतोष दानव े(भोिरदन) :   सन्माननीय साववजतनि आरोग् य व 
िट ुंट ां  ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात अल्झायमर आणण स्मतृीभ्रींिाच्या रुग्णाींच्या सींख्येत वाढ झाल्याने राज्यातील 
जजल्िा रुग्णालयाींमध्ये "मेमरी जक्लननक’’ सुरु करण्याचा ननणथय मािे जानेवारी, २०१८ च्या 
पहिल्या आठवडयात घेण्यात आला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, पुणे, मुींबई, नागपूर, नाशिक, ठाणे आणण शसींधुदगुथ येथे उपरोक्त रुग्णाींसाठी ’’ड े
केअर सें्र’’ सुरु करण्यात येणार आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, याबाबतची अींमलबजावणी करण्यात आली आिे काय, अद्यापिी याची 
अींमलबजावणी झाली नसल्यास, यासाठी ककती कालावधी लागणार आिे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१८-०९-२०१८) : (१) व( २) िे खरे आिे.  
(३)  राज्यातील पुणे, मुींबई, नागपूर, नाशिक, ठाणे आणण शसींधुदगुथ जजल्िा रुग्णालयाींमध्ये 
“मेमरी जक्लननक” हदनाींक १ जनू, २०१८ पासून सुरु करण्याबाबत सींबींधधत जजल्िा िल्य 
धचक त्सकाींना कळववण्यात आले आिे.  
     सींबींधधत जजल्ियाींना सदर कायथक्रमाींसाठी पी.आय.पी-२०१८ अींतगथत ननधी उपलब्ध करुन 
देण्याकररता कें द्र िासनास प्रस्ताव सादर करण्यात आला असनू या कायथक्रमासाठी प्रादेशिक 
मनोरुग्णालय, ठाणे येथील २ मनोववकार तज्ञाींना नोडल ऑर् सर म्िणून नेमणूक करण्यात 
आली आिे. या कायथक्रमासाठी अधधकारी व कमथचारी याींना प्रशिक्षण देण्याबाबतची कायथवािी 
सुरु आिे. 
  

___________ 
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ठाणे शसव्हील रुग्णालयात लहान मटलाांसाठी व्हेंठुंलेुंर नस्या ा त 
  

(३२)  १०९२७९ (०१-०४-२०१८).   श्री.अ  ूआजमी (मानखूदव शशवाजीनगर) :   सन्माननीय 
साववजतनि आरोग् य व िट ुंट ां  ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे शसव्िील रुग्णालयात लिान मलुाींसाठी आवश्यक व्िेंह्ले्र नसल्याची बाब हदनाींक 
११ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास ननदिथनास आली आिे, िे खरे आिे काय 
(२) असल्यास, िासनाने उक्त रुग्णालयात त्वरीत व्िेंह्ले्रचा पुरवठा करण्यासाठी कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येणार आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१८-०९-२०१८) : (१) िे खरे आिे.  
(२) जजल्िा रुग्णालय, ठाणे येथील नवजात शिि ु उपचार कक्षासाठी एक आणण अन्य 
रुग्णालयाींसाठी २२ अस े२३ नग ननओने्ल व्िें्ीले्र खरेदी करण्यासाठी िार्क न जीव-औषध 
ननमाथण मिामींडळाकडून ननववदा प्रशसध्द करण्यात आलेली असून पढुील कायथवािी सुरु आिे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी.  

___________ 
  

रामुेंि (िज.नागपूर) तालटक्यातील माजी मालगटजारी तलावाच ेपटनवजीवन िरण्या ा त 
  

(३३)  १११३८२ (०४-०४-२०१८).   श्री.िड म्लीिाजूवन रेडडी (रामुेंि) :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राम्ेक (जज.नागपूर) तालूक्यातील ५२ माजी मालगुजारी तलावातील गाळ काढणे व 
तलावाची दरुुस् ती करण् यासींबींधी िासनाकड ेमागणी करण् यात आली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल् यास, सदर तलावातील गाळ काढून तलाव दरुुस् ती करण् यासींबींधी िासनान ेआतापयतं 
कोणती कायथवािी केली वा करण्यात येणार आिे, 
(३) अद्यापी कायथवािी झाली नसल् यास, त् याची कारणे काय आिेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (१३-०८-२०१८) : (१) िोय. िे खरे आिे. 
(२) जजल्िा पररषद ववभाग, नागपूर अींतगथत राम्ेक तालुक्यात ६९ माजी मालगुजारी तलाव 
आिेत. त्याप क  जजल्िा पररषद ववभागाद्वारे सन २०१६-१७ मध्ये २० माजी मालगुजारी 
तलावाींच े पुनबांधनी व बळक्ीकरणाच े काम पुणथ झाले असून २०१७-१८ मध्ये ६ काम े
प्रगतीपथावर आिेत.  
     तर मदृ व जलसींधारण ववभागाद्वारे ७ माजी मालगुजारी तलावाींच े पुनबांधणी व 
बळक्ीकरणाचे काम ननयोजनात िोते. त्याप क  ६ कामे पुणथ झालेली असून उवथरीत १ काम 
प्रगतीपथावर आिे.   
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
  

___________ 
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राज्यात जलयटक्त शशवार योजनेच्या प्रस्ताववत िामाांसाठी 
नवीन दरसूची लागू िरणे ा त 

(३४)  १११४७१ (०४-०४-२०१८).   श्री.हषववधवन सपिाळ ( टलढाणा) :  सन्माननीय जलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात जलयुक् त शिवार योजनेच् या प्रस् तावीत कामाींना हदनाींक ३१ डडसेंबर २०१७ पूवी 
नववन दर सुची लागू करण् यात येईल अिी घोषणा मा. जलसींधारण मींत्री याींनी हदनाींक १४ 
डडसेंबर २०१७ रोजी वा त्यासमुारास केली िोती, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, राज् यात अद्यापिी नववन दरसुची लागू झालेली नसल् यान ेजलयुक् त शिवार व 
जलसींधारणाच् या कामाींची अींदाजपत्रके तयार करण् यास अनेक अडचणी ननमाथण िोत आिेत, िे 
िी खरे आिे काय, 
(३) असल् यास, उपरोक् त बाबत िासनान े चौकिी केली आिे काय, व त्यात काय आढळून 
आले, 
(४) असल्यास, त्यानुसार िासनान ेकोणती कायथवािी केली वा करण् यात येत आिे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची सवथसाधारण कारणे काय आिेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (१३-०८-२०१८) : (१) िोय. िे खरे आिे. 
(२) िे खरे नािी. मदृ व जलसींधारण ववभागाची सन २०१७-१८ ची दरसूची हदनाींक २६/१२/२०१७ 
पासून लागू करण्यात आली आिे. 
(३), (४)  व (५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
  

___________ 
  

वाशशम िज््यात ुंीएचआर (ुेंि होम रेशन) योजनतेांगवत पूरववण्यात येणाऱया पोषण 
आहाराच्या पािीुंावर उत्पादनाचा ठदनाांि व  नच नां र नस्या ा त 

(३५)  १११५४६ (१०-०४-२०१८).   श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री. ा टराव पाचणे (शशरुर) :   
सन्माननीय मठहला व  ालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाशिम जजल्ियात ्ीएचआर ्ेक िोम रेिन योजनअेींतगथत अींगणवाडीतील बालके गरोदर 
आणण स्तनदा माताींना पुरववण्यात येणाऱ या पोषण आिाराच्या पाक ्ावर उत्पादन हदनाींक व 
बॅच नींबर नसल्यामुळे सदर प्रकरण आयुक्त, महिला व बालकल्याण ववभाग याींच्याकड ेसादर 
करण्यात आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, पोषण आिार पाकक्ावर उत्पादनाच्या हदनाींक व बॅच नींबर ्ाकण्या बाबत 
आयुक्त, महिला व बालल्याण ववभाग याींनी कोणता ननणथय घेतला वा घेण्यात येणार आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मटांड े(३१-०७-२०१८) : (१) िोय. 
(२) भक्ती महिला बचतग् याींनी Food Safety Standards (Packaging &amp; 
Labelling) Regulations २०११ मधील ननयमाचा भींग केल्यामुळे त्याींचेवर सदरिू 
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कायद्यानुसार दींडात्मक कायथवािी करुन दींडाची रक्कम सींबींधीत बचत ग्ाच्या देयकामधून 
कपात करण्यात आलेली आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

मदृसांधारण ववभागात िामात झालेला गैरव्यवहार 
  

(३६)  १११७४१ (१०-०४-२०१८).   श्री.चांद्दीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यजीत पाुंील-सरुडिर 
(शाहूवाडी) :   सन्माननीय जलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मदृसींधारण ववभागातील १०० को्ी रुपयाच्या कामामध्ये ग रव्यविार झाला असून कृषी 
आयुक्तालयाने या ग रप्रकारप्रकरणी ९४ अधधकाऱयाींना मािे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान नो्ीसा पाठववण्यात आल्या आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची चौकिी केली आिे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी दोषी असणाऱया सींबींनतधताींवर कोणती कारवाई केली वाकरण्यात 
येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (०७-०९-२०१८) : (१) अींित: खरे आिे. 
(२)  व (३) िोय. 
     प्रस्तुत प्रकरणी प्राप्त तक्रारीींच्या अनुषींगाने कृवष ववभागाच्या दक्षता पथक, कृवष 
आयुक्तालय, पुणे याींचेमार्थ त प्राथशमक चौकिी करण्यात आली आिे. सदर अिवालानुसार 
ननदिथनास आलेल्या अननयशमतताींच्या अनुषींगाने सींबधधत अधधकारी व कमथचारी याींच्याववरुध्द 
शिस्तभींगववषयक कायथवािी करण्यात येत आिे. तसेच प्रकरणातील सींबधधत जजल्िा अधधक्षक 
कृवष अधधकारी, सातारा याींना हद. २०/१२/२०१७ रोजी ननलींबबत करण्यात आले आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

नाांदटरा (िज. टलढाणा) तालटक्यातील शशवगांगा नदीवर  ाांधण्यात आले्या  
िो्हापूरी  ांधाऱ यातून पाण्याची गळती होत अस्या ा त 

  

(३७)  ११२७४१ (१०-०४-२०१८).   डॉ.सांजय रायमटलिर (मेहिर) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदरुा (जज.बुलढाणा) तालकु्यातील शिवगींगा नदीवर अनके वषाथपासून हठकहठकाणी 
बाींधण्यात आलेल्या कोल्िापूरी बींधाऱ यातून पाण्याची गळती िोत असल्याच े मािे जानेवारी, 
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिथनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आिे काय, त्यात काय आढळून आले, 
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(३) असल्यास, ननकृष् दजाथचे काम करणाऱ याींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (२९-०९-२०१८) : (१) िोय, िे खरे आिे. तथावप, सदर बींधारे िे शिवगींगा नदीवर 
नसून ववश्वगींगा नदीवर आिेत. 
(२) जजल्िा जलसींधारण अधधकारी (ल.पा.) जजल्िा पररषद, बुलडाणा याींच्या अिवालानुसार मौजे 
औरींगपुर व मौ.ताींदळुवाडी येथील बींधाऱयावर गळती आढळुन आली. त्यानुसार मौ.ताींदळुवाडी 
येथील कोल्िापूरी बींधारा दरुुस्तीच ेकाम जलयुक्त शिवार अशभयान सन २०१५-१६ मधुन पूणथ 
झाले असून मौ.औरींगपुर येथील काम जज.प. सेस र्ीं ड मधुन प्रस्ताववत करण्यात आले आिे. 
सदर कामास कायाथरींभ आदेि देण्यात आले असून लवकरच काम पूणथ करण्यात येईल. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

चांद्पूर िज्हयातील ग्रामीण भागातील अांगणवाडी िें द्ास पटरवठा िरण्यात  
आलेला आहार तनिृष्ट्ुं दजावचा अस्या ा त 

  

(३८)  ११३०४७ (१०-०४-२०१८).   श्री.सटरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय मठहला व 
 ालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जजल्ियातील ग्रामीण भागातील ० त े ६ वयोग्ातील मुले अींगणवाडी कें द्राच्या 
माध्यमातून कुपोषणमुक्त करण्याकररता गरोदर व स्तनदा माताींना सकस आिार देण्यात येतो, 
िे खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, महिला व बाल कल्याण ववभागामार्थ त अींगणवाडीना पोषण आिार पुरवठा 
करणा-या कीं त्रा्दारामार्थ त पुरवठा करण्यात येत असलेला आिार अत्यींत ननकृष् दजाथचा 
असल्याच ेमािे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिथनास आले आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, तद्नुसार अींगणवाडीना ननकृष् दजाथचा पोषण आिार पुरववणाऱया कीं त्रा्दारावर 
िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मटांड े(३१-०७-२०१८) : (१) िोय. 
(२), (३) व (४) नािी.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
  

___________ 
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अक्राळे (ता.ठदांडोरी िज. नाशशि) येथील पाझर तलावासाठी सांपाठदत  
िेले्या जशमनीस  ाजारभावाप्रमाणे मू्य देण्या ा त 

  

(३९)  ११३७९२ (०७-०४-२०१८).   श्रीमती सीमाताई ठहरे (नाशशि पिश्चम) :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अक्राळे (ता.हदींडोरी,जज.नाशिक) येथील १० िेतक-याींची १० िेक््र जशमन सन १९९६ मध्ये 
पाझर तलावासाठी सींपाहदत केली िोती मात्र सदर जशमनीस बाजारभावाप्रमाण े िेतक-याींना 
मूल्य देण्याचे न्यायालयाने आदेि देवूनिी मूल्य देण्याचे ्ाळल्यान ेकायथकारी अशभयींता, जजल्िा 
पररषद, नाशिक याींना पदावरुन िलववण्यात आल्याचा प्रकार मािे रे्ब्रुवारी २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदिथनास आला,िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आिे काय व त्यानुसार सींबींधधत प्रकल्पगस्त 
िेतक-याींना बाजारभावाप्रमाणे मुल्य तात्काळ देण्याबाबत कोणती कायथवािी केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(३) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (२३-०८-२०१८) : (१) िे खरे नािी. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

मौज ेचाांडोळ व इरला (ता.िज. टलढाणा) येथे पाझर तलाव व िो्हापूरी  
पध्दतीच्या  ांधाऱयाच्या दटरूस्ती िामात झालेला गैरव्यवहार 

  

(४०)  ११४२६१ (०४-०४-२०१८).   श्री.राहटल  ोंदे् (धचखली) :   सन्माननीय जलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे चाींडोळ व इरला (ता.जज. बुलडाणा) येथ ेजजल्िा पररषद शसींचन ववभागामार्थ त पाझर 
तलाव व कोल्िापूरी पध्दतीच्या बींधाऱयाच्या दरुूस्तीच े कामाच्या अींदाजपत्रकात वाढ करून 
ग रव्यविार केल्याचे जजल्िा पररषद सदस्य याींनी लेखी तक्रार मुख्य कायथकारी अधधकारी, 
बुलढाणा याींच्याकड ेकेली आिे, िे खरे आिे काय 
(२) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आिे काय 
(३) असल्यास, चौकिीनुसार कोणती कायथवािी केली वा करण्यात येत आिे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ?  
  
प्रा. राम शशांदे (०५-०९-२०१८) : (१) िे खरे नािी. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
  

___________ 
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गोंठदया िज्यात िट पोषणाग्रस्त  ालिाांच्या सांख्येत होणारी वाढ 
  

(४१)  ११५७१६ (३१-०३-२०१८).   श्री.ववजय रहाांगडाले (ततरोडा) :    सन्माननीय मठहला व 
 ालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात कुपोषणाचे प्रमाण रोखण्यासाठी कोट्यावधी रुपये  िासन खचथ करीत असतानािी  
गोंहदया जजल्यात कुपोषणाग्रस्त बालकाींची आकडवेारी कमी न िोता वाढत आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, जजल््यात डॉ.अब्दलु कलाम पोषण आिार योजनेची योग्य प्रकारे 
अींमलबजावणी न झाल्यामुळे कुपोषणाचा आकडा  ६२०७ वर पोिोचला आिे, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्यास. िासनाने याप्रकरणी चौकिी केली आिे काय, त्यानुसार डॉ. अब्दलु कलाम 
पोषण आिार योजनेची अमींलबजावणी योग्यप्रकारे करण्यासाठी िासनाने  कोणती कायथवािी 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मटांड े(३१-०७-२०१८) : (१)  व (२) िे खरे नािी.     
     गोंहदया जजल्ियामध्ये डॉ.ए.पी.जे.अब्दलु कलाम अमतृ आिार योजना िी ५ 
तालुक्याींमधील ४१८ अींगबणवाडी व ६३ शमनी अींगणवाडीमध्ये राबववण्यात येत आिे. 
कालावधी कमी वजनाची बालके तीव्र कमी वजनाची बालके 

कालावधी कमी वजनाची बालके तीव्र कमी वजनाची बालके 
माचथ-२०१५ २८२२ ५३३ 
जानेवारी-२०१८ ११४४ २६५ 

     वरील तपिील पािता माचथ,२०१५ च्या तलुनेत जानेवारी २०१८ मध्ये कमी वजन व तीव्र 
कमी वजनाच्या बालकाींमध्ये सुधारणा झालेली आिे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

राज्यात जलयटक्त शशवार योजनअेांतगवत िाम ेप्रलांब त अस्या ा त 
  

(४२)  ११७५३९ (३१-०७-२०१८).   श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.अतनल िदम (तनफाड), 
श्री. ाळासाहे  थोरात (सांगमनेर), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), श्री.अशमन पुेंल (मटां ादेवी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पिश्चम), श्री.नसीम खान (चाांठदवली), श्रीमती तनमवला गाववत 
(इगतपूरी), अनड.यशोमती ठािूर (ततवसा), डॉ.सांतोष ुंारफे (िळमनटरी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.िट णाल पाुंील (धटळे ग्रामीण), श्री.हषववधवन सपिाळ ( टलढाणा), श्री.जयिट मार गोरे 
(माण), श्री.सटतनल प्रभ ू (ठदांडोशी), श्री.आशसफ शखे (मालेगाांव मध्य), श्री.सांग्राम थोपुें (भोर), 
श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रमहपूरी), 
श्री.डी.एस.अठहरे (साक्री) :   सन्माननीय जलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) राज्य िासनाच्या वतीने राबववण्यात येत असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेच्या 
माध्यमातून माधगल तीन वषाथत १६ िजार ५२१ गावाींची  ननवड करण्यात आली असुन त्याप क  
११ िजार २४७ गाव ेजलपररपूणथ झाली असुन उवथररत गाव ेमािे जनू, २०१८ पयथत जलपररपूणथ 
करावीत व पुढील वषाथसाठी ननवड करण्यात आलेल्या ६,२०० गावाींमध्ये जलयकु्त शिवाराची 
कामे तातडीन े सुरु करण्याच े ननदेि मा.मखु्यमींत्री याींनी मािे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान हदले आिेत, िे खरे आिे काय , 
(२) असल्यास,या योजनेच्या अींमलबजावणीची गती मींदावल्यामळेु अनके काम े पूणथ िोत 
नसल्यान ेमा.मुख्यमींत्री याींनी सींबधधत अधधका-यावींर कारवाई करण्याच ेननदेि देखील  हदनाींक 
११ एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास  जव्िडीओ कॉन्र्रजन्सींगद्वारे घेण्यात आलेल्या ब ठक त 
देण्यात आले आिेत,  िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, िासनान े जलयकु्त शिवार योजना राबववण्यासाठी ननवड केलेल्या एकूण 
कामाप क  प्रत्यक्षात  ककती काम ेपूणथ झाली आिेत व ककती कामे प्रलींबबत आिेत, 
(४) असल्यास, जलयुक्त शिवार योजनेअींतगथत प्रलींबबत कामामळेु नागररकाींची प्रामुख्यान े
िेतक-याींची ग रसोय िोत असल्याने अपूणथ काम ेपूणथ करण्याबाबत तसेच सदर कामात हदरींगाई 
करणा-या सींबधधतावर कारवाई करण्याबाबत िासनान े कोणती कायथवािी केली वा करण्यात 
येणार आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (१८-०८-२०१८) : (१) व (२) अींित: खरे आिे. 
(३), (४) व (५) ननवडलेल्या सवथ गावात काम ेसुरू िोती. मा. मखु्यमींत्री मिोदयाींनी हदलेल्या 
ननदेिाच्या अनुषींगाने िासन पत्र हद.१२/४/२०१८  व हद.२६/४/२०१८ अन्वये सींबींधधत यींत्रणाींना 
कायथवािी करणेबाबत सूचना देण्यात आल्या. त्यानुसार जलयुक्त शिवार अशभयानाींतगथत सन 
२०१५-१६ ते सन २०१७-१८ पयतं ननवडलेल्या गावाींमध्ये एकुण ५,६०,५१७ कामाींप क  ५,३३,७४५ 
कामे म्िणजचे ९५ ्क्के काम े पुणथ झाली असुन २६,७७२ कामे प्रगतीपथावर आिेत. 
अशभयानाींतगथत सन २०१५-१६ ते सन २०१७-१८ मध्ये ननवडलेल्या १६,५२१ गावाींप क  १३,७६४ 
गावे जलपररपुणथ झाली आिेत.  
    तसेच जलयुक्त शिवार अशभयान सन २०१७-१८ चा कालबद्ध कायथक्रमानुसार कायथवािी न 
केलेल्या सींबींधधताींकडून िासन ज्ञापन हद.२७/४/२०१८ अन्वये खुलासे मागववण्यात आले असून 
याबाबत पुढील कायथवािी िासन स्तरावर सुरू आिे.    

___________ 
  

धटळे िज्हयात जलयटक्त शशवार योजनेअांतगवत असलेली प्रलांब त िाम े
  

(४३)  ११८५७५ (३१-०७-२०१८).   श्री.िट णाल पाुंील (धटळे ग्रामीण), श्रीमती तनमवला गाववत 
(इगतपूरी), श्री.हषववधवन सपिाळ ( टलढाणा), श्री.अस्लम शखे (मालाड पिश्चम), श्री.अशमन 
पुेंल (मटां ादेवी), डॉ.सांतोष ुंारफे (िळमनटरी), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.डी.पी.सावांत 
(नाांदेड उत्तर) :  सन्माननीय जलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) धुळे जजल्ियात जलयुक्त शिवार योजनअेींतगथत नतस-या ्प्प्यात (सन २०१७-२०१८) जजल्िा 
पररषदेच्या  लघुशसींचन ववभागातरे् ४३१ काम ेकेली जाणार असून सदर काम ेमािे माचथ,२०१८ 
पयतं पूणथ करण्याच ेननदेि हदले आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, जजल्ियात नाला खोलीकरणाची ६९ कामे प्रलींबबत आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आिे काय, 
(४) असल्यास, त्यानुसार सदर प्रलींबबत काम ेतातडीन ेपुणथ करण्यासि काम ेप्रलींबबत ठेवणाऱ या 
सींबींधधत अधधका-याींवर कारवाई करण्याबाबत िासनान ेकोणती कायथवािी केली  वा करण्यात 
येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ?  
  
प्रा. राम शशांदे (२८-०८-२०१८) : (१) अींित: खरे आिे.  
     धुळे जजल््यात जलयुक्त शिवार योजना सन २०१७-१८ मध्ये जजल्िा पररषदेच्या 
लघुशसींचन ववभागामार्थ त एकुण ४२९ कामाींप क  ३५९ काम ेपुणथ झाली असनू उवथरीत ७० कामे 
प्रगतीपथावर आिेत.  
(२) िे खरे नािी. 
     धुळे जजल्ियात नाला खोलीकरणाच्या एकूण ७७ कामाींप क  ६६ कामे पूणथ झाली असून 
उवथररत ११ काम ेप्रगतीपथावर आिेत. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

सातारा िज्हयातील जलयटक्त शशवार योजनेअांतगवत िामे प्रलांब त अस्या ा त 
  

(४४)  ११९०९५ (३१-०७-२०१८).   श्री.ठदपि चव्हाण (फलुंण), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), 
श्री.शामराव ऊफव   ाळासाहे  पाुंील (िराड उत्तर) :   सन्माननीय जलसांधारण मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा जजल्ियातील जलयुक्त शिवार योजनेअींतगथत करावयाची ४०० कामे गेल्या 
वषथभरापासून प्रलींबबत असल्यान ेतेथील जनतलेा ा्ँकरन ेपाणी पुरवठा केला जात आिे, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, जलयुक्त शिवार योजनेची काम ेप्रलींबबत असण्याची कारणे काय आिेत, 
(३) असल्यास, सदर प्रलींबबत काम े तातडीने पूणथ करण्याबाबत िासनान े कोणती कायथवािी 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (१६-०८-२०१८) : (१) िे खरे नािी.  
     सातारा जजल््यात जलयुक्त शिवार अशभयानाींतगथत सन २०१५-१६ ते सन २०१७-१८ 
मध्ये एकुण १७,३६७ कामाींप क  १६,२६५ काम ेम्िणजेच जवळजवळ ९४ ्क्के काम ेपुणथ झाली 
असून ११०२ काम ेप्रगतीपथावर आिेत.  
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(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
___________ 

  
अमरावती िज्हयातील मटख्य वनसांरिि प्रदेशशि िायावलया माफव त वनरिि  

भरती प्रकक्रया तनयम ा्य पध्दतीने रा ववण्यात आ्या ा त 
  

(४५)  ११९८९८ (३१-०७-२०१८).   श्री.सांजय साविारे (भटसावळ) :   सन्माननीय वने मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जजल्ियातील मुख्य वनसींरक्षक प्रदेशिक कायाथलया मार्थ त सन २०१७ मध्ये 
वनरक्षक भरती प्रकक्रया ननयमबा्य पध्दतीन े राबववण्यात आल्याची बाब मािे एवप्रल, २०१८ 
च्या नतस-या आठवडयात  ननदिथनास आली  आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या भरती प्रकक्रयेमध्ये रातआींधळेपणाचा ननयमाकड े दलुथक्ष करुन वनरक्षकाची 
ननयुक्ती करण्यात आली, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, या भरती प्रकक्रयेची िासनाने चौकिी केली आिे काय, 
(४) असल्यास, त्यानुसार िासनान ेकोणती कायथवािी केली  वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. सटधीर मटनगांुंीवार (२९-१०-२०१८) : (१) अमरावती वनवतृ्तातील सन २०१६ च्या वनरक्षक 
पदाच्या भरतीप्रकक्रयेत ननवडयादीतील उमेदवाराींची िारररीक व  व द्यक य तपासणी करुन पात्र 
उमेदवाराींनाच वनरक्षक पदावर  मुख्य वनसींरक्षक (प्रादेशिक) कायाथलयामार्थ त ननयुक्ती देण्यात 
आली आिे. तथावप, हद.०७.०४.२०१८ च्या प्राप्त तक्रारीतील उपजस्थत बाबीींवर सींबींधधताींना रे्र 
व द्यक य तपासणीकरीता व द्यक य मींडळ, यवतमाळ याींच्याकड े पाठववण्यात आले असून 
व द्यक य मींडळाचा अिवाल अद्यापी अप्राप्त आिे.  
(२) नािी, 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नािी.  

___________ 
  
ठहांगोली िज्हयात जलयटक्त शशवार योजनेंतगवत झालेले िाम तनिृष्ट्ुं दजावच ेझा्या ा त 

(४६)  १२०२१५ (३१-०७-२०१८).   डॉ.सांतोष ुंारफे (िळमनटरी) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हिींगोली जजल्ियात जलयुक्त शिवार योजनअेींतगथत जलसींधारण ववभागा मार्थ त करण्यात 
आलेली ३ आणण जजल्िा पररषद मार्थ त करण्यात आलेली ४ कामे ननकृष् दजाथचे झाली 
असल्याबाबतची तक्रार जजल्िाधधकारी,हिींगोली याींच्याकड े करण्यात आली असल्याच े मािे मे, 
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिथनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, जजल्िाधधकारी  हिींगोली याींनी याप्रकरणी चौकिीचे आदेि देऊन ननकृष् दजाथच े
काम करणा-या कीं त्रा्दार व अशभयींतावर कारवाई करण्याचे आदेि हदले िोते, िे िी खरे आिे 
काय, 
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(३) असल्यास,याबाबत िासनान ेचौकिी केली आिे काय व त्यानुसार सींबींधधत कीं त्रा्दार व 
अशभयींतावर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (१६-०८-२०१८) : (१) िे खरे नािी.  
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

मटां ईतील सेंुंजॉजव व सर जे.ज.े रुग्णालयात अांशिालीन मठहला  
िमवचा-याांना सेवेत िायम िरण्या ा त 

  

(४७)  १२०३४२ (२८-०७-२०१८).   डॉ.भारती लव्हेिर (वसोवा) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
शशिण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील सें् जॉजथ व सर ज.ेजे. रुग्णालयात अींिकालीन पदे कायम भरण्याचा आकृतीबींध 
मींजूर असतानािी गेले १५ ते २० वषाथपासून रुपये  ४५०  इतक्या अल्प वेतनावर काम करणा-
या सिा अींिकालीन महिलाींना सेवेत कायम करणेबाबत अनेक लोकप्रनतननधीींनी लेखी पत्र 
देवूनिी अद्याप सदरिू महिलाींना िासनाने सेवते कायम केले नसल्याची बाब नकुतीच 
ननदिथनास आली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, िासनान ेमािे एवप्रल २०१६ मध्ये  जे.ज.े रुग्णालयातील ७७४ बदली कमथचा-
याींना सेवेत कायम केले असताना उक्त सिा अींिकालीन महिलाींना अद्याप सेवेत कायम न 
करण्याची  कारणे काय आिेत, 
(३) असल्यास, उक्त अींिकालीन कमथचा-याींच्या वाढत्या वयामुळे त्याींना इतरत्र नोकरी 
शमळणार नसल्याने तसेच सद्याच्या मिागाईच्या काळात कु्ुींबाचा उदरननवाथि चालववणे कठीण 
िोत असून गेले १५ त े२० वषाथपासून अल्प वेळ सेवा असूनिी पूणथवेळ काम करणा-या सदरिू 
कमथचा-याींना त्वरीत सेवेत कायम करण्याच्या दष्ीने िासनाने कोणती कायथवािी केली  वा 
करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे  कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (०३-१०-२०१८)  : (१) िे खरे आिे. 
(२) मािे एवप्रल २०१६ मध्ये ज.ेजे. रुग्णालयातील ७७४ बदली कमथचाऱयाींना सेवेत कायम 
केल्याची बाब खरी नसून िासन ननणथय हद.७.१२.२०१५ अन्वये राज्यातील सवथ सींस्थाींमध्ये 
कायथरत असलेल्या चतुथथशे्रणीतील ६२६ बदली कमथचाऱयाींच्या सेवा वगथ-४ च्या पदावर ननयशमत 
करण्यात आल्या आिेत. सदर िासन ननणथय िा वगथ-४ च्या पदावर २९ हदवस बदली काम 
करणाऱया कमथचाऱयाींबाबत आिे. मुींबईतील सें् जॉजथ व ज.ेजे. रुग्णालयात एकूण ६ अींिकालीन 
कमथचारी काम करत असून त्याींना सामान्य प्रिासन ववभागाच े पररपत्रक हद.२५.०८.२००५ 
अन्वये पूणथकालीन शलपीक पदावर सामावून घेता येणार नािी. 
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(३) सुशिक्षक्षत बेरोजगाराींना त्याींचा नोकरी िोधण्यासाठी येणारा खचथ भागववता यावा यासाठी 
सन १९७९ पासून सुशिक्षक्षत बेरोजगाराींना अथथसिाय्य िी योजना राबववण्यात येत िोती. या 
सुशिक्षक्षत बेरोजगाराींना मिाराषट्र लोकसेवा आयोगाच्या कके्षबािेरील ग्-क पदावरील सरळसेवेन े
करावयाच्या ननयुक्तीसाठी १० ्क्के समाींतर आरक्षण लागू केले असून या पदावर सरळसेवेन े
िासन सेवेत येण्यासाठी कमाल वयोमयाथदा ४६ वषाथपयतं शिथीलता देण्यात आली आिे. तसेच 
अींिकालीन उमेदवाराींना िासन सवेेत थे् सामावनू घेण्याबाबत िासनाचे कोणतेिी धोरण नािी. 
सदर कमथचारी पूणथवेळ कमथचारी नसल्याने त्याींना समान काम समान वेतन िे धोरण सुध्दा 
लागू िोत नािी. त्यामुळे अींिकालीन कमथचाऱयाींना िासन सेवेत थे् सामावून घेण्याचा प्रश्न 
उद्् ावत नािी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

िो्हापूर िज्हयात जलयटक्त शशवार व मदृसांधारणाच्या िामस मांजूर  
झाले्या तनधीचा पूणव ववतनयोग न झा्या ा त 

  

(४८)  १२३१६९ (३१-०७-२०१८).   श्री.सत्यजीत पाुंील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्िापूर जजल्ियात कृषी ववभागाकडून  करण्यात येणा-या जलयुक्त शिवार व  
मदृसींधारणाच्या अपूणथ कामसि इतर कामाींसाठी १३ को्ी रुपये इतक्या ननधीची तरतूद केलेली 
असताना केवळ ६९.४४ लाख रुपये एवढाच ननधी हदनाींक ३१ माचथ,२०१८ पयथत खचथ करण्यात 
आले असल्याच ेमािे म,े २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिथनास आले, िे खरे आिे का , 
(२) असल्यास, सदरिू मींजूर ननधी खचथ न करण्याची  कारणे काय आिेत, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनान े चौकिी केली आिे काय,  
(४) असल्यास, त्यानूसार सींबींधधत दोषी अधधकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (२४-०९-२०१८) : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) प्रिासक य मींजूरी तसचे कायाथरींभ आदेि देऊनिी ठेकेदारानी वविीत वेळेत कामे सुरु न 
केलेमुळे मािे माचथ अखेर खचथ करणे िक्य झाले नािी. त्यामळेु ननधी समवपथत करण्यात 
आला. 
(३) व (४) जलयुक्त शिवार अशभयान सन २०१७-१८ चा आराखडा ४३४ काम े२३०० लाख वरुन 
२१५ काम े ३७५ लाख इतका ननधी कमी झाल्यामुळे जजल्िा वावषथक योजनेचा ननधी 
पूनववथननयोजजत करण्यात आला. 
      त्यानुषींगान े जजल्िा अधधक्षक कृषी अधधकारी, कोल्िापूर याींचेवर मिाराषट्र नागरी सेवा 
(शिस्त व अवपल) ननयम १९७९ नुसार ववभागीय चौकिी प्रस्ताववत करण्याबाबत कायथवािी सुरू 
आिे. 
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(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
___________ 

  
सोलापूर शहरातील छरपती शशवाजी महाराज सवोपचार रुग्णालयात सफाईदार या पदासाठी 

िामगाराांच्या वारसास नोिरीत सामावून घेण्या ा त 
  

(४९)  १२३८११ (२५-०७-२०१८).   िट मारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
वैद्यिीय शशिण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर ििरातील छत्रपती शिवाजी मिाराज सवोपचार  रुग्णालयात सर्ाईगार या 
पदासाठी १९ कामगाराींनी त्याींच्या वारसास नोकरीत सामावनू घेण्यासाठी ननवतृ्तीनींतरच्या एक 
वषाथच्या आत अजथ हदले नसल्यामळेु त्याींच्या वारसाींना नेमणुक चे अजथ प्रलींबबत ठेवण्यात आले 
आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या पध्दतीन े नमेणुक देण्याच्या कायथपध्दतीत अनेक अडचणी असल्यामुळे 
सर्ाईगार कमथचा-याींच्या वारसाींना नोकरीपासून वींधचत रिाव ेलागले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकिी केली आिे काय, 
(४) असल्यास, त्यानुसार सदर रुग्णालयात सर्ाईदार कमथचा-याच्या ननवतृ्तीनींतर त्याींच्या 
वारसाींना एक वषाथच्या आत अजथ करण्याची अ् शिधथल करुन सर्ाईगार कमथचा-याींना 
वारसाींना नोकरीत सामावून घेण्याबाबत कोणती कायथवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (०३-१०-२०१८) : (१) व (२) सामाजजक न्याय व वविेष सिाय्य 
ववभागाच्या िासन पररपत्रक हद.२१.१०.२०११ व हद. २६.२.२०१४ अन्वये सर्ाई कामगाराींच्या 
वारसाींनी ननयुक्ती शमळण्यासाठी एक वषाथच्या मुदतीत अजथ करण्याची अ् घातलेली आिे. 
त्यामुळे छत्रपती शिवाजी मिाराज सवोपचार रुग्णालय, सोलापूर येथील ज्या कामगाराींच्या 
वारसाींनी एक वषाथच्या मुदतीनींतर अजथ केलेले आिेत त्याींना ननयुक्ती देणे िक्य िोत नािी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(४) सदर रुग्णालयातील सर्ाईगार कमथचाऱयाींच्या ननवतृ्तीनींतर त्याींच्या वारसाींना एक वषाथच्या 
आत अजथ करण्याची अ् शिथील करण्याची बाब िासनाच्या ववचाराधीन नािी. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

 
मांगरुळपीर (िज.वाशशम) तालटक्यात जलयटक्त शशवार अशभयानाअांतगवत 

 ाांधण्यात येणा-या   ांधा-याच्या िामा ा त 
  

(५०)  १२४४०५ (३१-०७-२०१८).   श्री.राजेंद् पाुंणी (िारांजा) :   सन्माननीय जलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मींगरुळपीर (जज.वाशिम) तालकु्यातील कोठारी शिवारात जलयकु्त शिवार अशभयानाअींतगथत 
जजल्िा पररषद, लघु शसींचन उप ववभाग द्वारा तीन बींधारे बाींधण्यासाठी २५ लाख रुपये 
ककीं मतीचे कीं त्रा् देण्यात आले िोत,े िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदरिू नतन्िी बींधा-याींचे काम झाले नसून  त् याचे कच्चा मालाच े साहित्य 
तेथील िेतात अस्ताव्यस्त पडले असल्यान ेिेतकरी त्रस्त झाले असल्याचे मािे मे, २०१८ मध्ये 
वा त्यादरम्यान  ननदिथनास आले , िे खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, 
(४) असल्यास, त्यानुसार सदरिू बींधारे पूणथ करून घेण्यासि सदर कामाच े कीं त्रा् हदलेल्या 
कीं त्रा्दारावर कारवाई करण्याबाबत िासनान ेकोणती कायथवािी केली  वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
प्रा. राम शशांदे (१६-०८-२०१८) : (१) िोय, िे खरे आिे.  
(२) अींित: खरे आिे.  
     बींधाऱयाच्या खोदकामातून उपलब्ध साहित्य तसेच बाींधकामास आवश्यक साहित्याची 
योग्य ववल्िेवा् लावण्याची कायथवािी कीं त्रा्दारा मार्थ त करण्यात आली आिे. 
(३) व (४) िोय. 
     सदर कामातील शसीं.ना.बाींध क्र.०१ च े बाींधकामा दरम्यान वापरण्यात येत असलेले 
साहित्य िे ननकृषठ दजाथच ेअसल्याचे आढळून आले असल्याने कायथकारी अशभयींता याींनी त्याींच े
पािणी दरम्यान शसीं.ना.बाींध क्र.०१ च े ननकृष् दजाथच े काम तोडुन ्ाकुन गुणवत्तापुणथ 
साहित्यान े बींधारा पुन:बाींधण्याच ेआदेि हदले तरीदेणखल कीं त्रा्दाराने शसमें् नाला बींधाऱयाच े
काम गुणवत्तापुणथ, मुदतीत पुणथ केले नसल्यान ेकीं त्रा्दाराची सुरक्षाठेव जमा करण्यात आली 
आिे. सद्य:जस्थतीत जलयुक्त शिवार अशभयान सन २०१५-१६ ची मुदत सींपल्यान े िी कामे 
म.ग्रा.रो.ि.यो अींतगथत प्रस्ताववत करुन पुणथ करुन घेण्याच ेननयोजन आिे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी.  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
मटां ई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूवथ सवथ प्रकक्रया मिाराषट्र ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण: िासक य मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


