
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५३८ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

पहहले अधधवेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

मानोरा व िारांजा (जज.वाशशम) येथील ग्रामीण रुग् णालयातील ररक् त पदे भरण्याबाबत  
  

(१)  १२७१३ (०८-०४-२०१५).   श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा) :   सन्माननीय साववजननि आरोग् य 
व िुटुांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मानोरा व कारींजा (जज.वाशिम) येथील ग्रामीण रुग् णालयात ेनेक कम चा-याींची वग  े त े
ड पयतंची ेनेक पदे ररक् त ेसून ती भरण् याची मागणी लोकरतिनतननंीींनी िासनाकड े मा े 
जानेवारी, २०१५ मध् ये वा यायादरयायान केली े े,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल् यास, उक् त मागणीनसुार सदर ू ररक् त पदे तातडीने भरण् याबाबाबाबत िासनाने कोणती 
काय वा ी केली वा करण्यात येत े े, 
(३) ेद्यापपयतं कोणती ी काय वा ी केली नसल् यास, ववलींबाबाची कारणे काय े ेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१४-१२-२०१८) : (१)  े ेींित: खरे े े. 
     मानोरा येथे २८ पैकी ५ व कारींजा येथ े२७ पैकी २ पदे ररक्त े ेत. 
(२) ग्रामीण रुग्णालय, मानोरा व ग्रामीण रुगणालय, कारींजा वैद्यकीय ेधंकाऱ्याची सव  पदे 
भरलेली ेसुन, वैद्यकीय ेधंक्षक  े पद िासन स्तरावरुन भरणेबाबाबाबत काय वा ी सुरु े े. 
वग  ३ व वग  ४ ची ररक्त पदे भरण्याबाबाबाबतची काय वा ी के्षत्रीय स्तरावर सुरु े े. 
(३) सदर ु ररक्त पदाींचे काय वा ी बाबाबाबत कोणयाया ी रतिकारचा ववलींबाब झालेला ना ी. 
  

___________ 
  

बोरगाव मांज ु(ता.जज.अिोला) येथील ग्रामीण रुग्णालय मांजूरीबाबत 
(२)  २८१६४ (२७-१०-२०१५).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवव) :   सन्माननीय साववजननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बाबोरगाव मींज ू(ता.जज. ेकोला) येथील ग्रामीण रुग्णालय िासनाकडून मींजूर े े,  े खरे 
े े काय, 



वव.स. ५३८ (2) 

(२) ेसल्यास, सदर रुग्णालयास जागा उपलब्ं करुन देण्यात स्थाननकररयाया ेडचणी ननमा ण 
झाल्या,  े  ी खरे े े काय, 
(३) ेसल्यास, िासनान ेसदर रतिकरणी जागा उपलब्ं करुन देण्यासाठी कोणती काय वा ी केली 
वा करण्यात येत े े ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०७-१२-२०१८) : (१)  े खरे े े.  
(२)  े खरे ना ी. 
(३) ग्रामीण रूग्णालय बाबोरगावसाठी बाबोरगाव मींजू ग्रामपींचायतीन ेयायाींच्याकडील उपलब्ं ६ 
एकर जागा रूग्णालयासाठी उपलब्ं करून ददली े े. सदर इमारतीचे ेींदाज ेराखड ेतयार 
करण्यात ेले ेसून ननंी ेभावी उच्च स्तर सधचव सशमतीने सदर रतिस्ताव नामींजूर 
केला. सबाबबाब  ग्रामीण रूग्णालय  बाबोरगाव करीता ननयोजन ववभागाच्या दद.११.०६.२०१८ च्या 
िासन पररपत्रकानसुार व ननंीच्या उपलब्ंतेनुसार रतििासकीय मान्यता देण्याची काय वा ी सुरू 
े े.  

___________ 
  

सताळा (ता.अहमदपुर, जज.लातूर) येथील प्राथशमि आरोग्य िें द्राच्या  
हद्दीत २१ गावाांचा समावेश असल्याबाबत 

(३)  ३४८४७ (२१-०१-२०१६).   श्री.ववनायिराव जाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.प्रतापराव पाटील 
धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय साववजननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सताळा (ता. े मदपुर, जज.लातूर) तालुक्यातील सताळा येथील रतिाथशमक ेरोग्य कें द्राच्या 
 द्दीत २१ गावाींचा समावेि े े,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, या ेरोग्य कें द्रावर एकच वैद्यकीय ेधंकारी ेसल्यामुळे रुग्णाींना योग्य सेवा 
शमळत ना ी,  े खरे े े काय, 
(३) ेसल्यास, या ेरोग्य कें द्रामंील एक वैद्यकीय ेधंकारी तसेच इतर १४ कम चारी याींची 
पदे ररक्त े ेत,  े खरे े े काय, 
(४) ेसल्यास, या भागातील नागररकाींना योग्य ेरोग्य सेवा शमळावी यासाठी ररक्त पदे 
भरणे ेवश्यक ेसताना ी यायाकड ेदलु क्ष  ोण्याची कारणे काय े ेत, 
(५) ेसल्यास, याबाबाबाबत िासनान ेकोणती काय वा ी केली वा करण्यात येत े े ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१४-१२-२०१८) : (१)  े खरे ना ी. 
रतिाथशमक ेरोग्य कें द्र, सताळा या कें द्राच्या  द्दीत १४ गावाींचा समावेि े े. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३), (४) व (५) वैद्यकीय ेधंकारी ग्-े सींवगा ची २ पदे मींजुर ेसून दोन् ी भरलेली 
े ेत. ग् क व ड सींवागा ची ररक्त पदे भरण्याची काय वा ी के्षत्रत्रय स्तरावर करण्यात येत 
े े. 
  

___________ 



वव.स. ५३८ (3) 

  
मौज ेलाखनवाडा व मौजे रोहणा (ता. खामगाव, जज. बुलढाणा ) ग्रामीण भागातील प्राथशमि 

आरोग्य िें द्रातील पदे ररक्त असल्याबाबत 
  

(४)  ४१४५९ (१०-०५-२०१६).   अॅड.आिाश फुां डिर (खामगाांव) :   सन्माननीय साववजननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे लाखनवाडा व मौजे रो णा (ता.खामगाव, जज.बाबुलढाणा) ग्रामीण भागातील रतिाथशमक 
ेरोग्य कें द्रातील वैद्यकीय ेधंकाऱ्याींची व पररचाररकाींची पदे ररक्त े े,  े खरे े े काय, 
(२) तसेच ग्रामीण भागातील रुग्णालयास ेवश्यक ेसलेले ऑजक्सजन शसलेंडर, ओषंे, एन््ी 
रबाबीज लसी इयायादी साद याय नसल्यामुळे रुग्णसेवेवर यायाचा दषुपररणाम  ोत े े,  े  ी खरे 
े े काय, 
(३) ेसल्यास, सदर ग्रामीण भागातील रुग्णाींना ि रात खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी याव े
लागत,े  े  ी खरे े े काय, 
(४) ेसल्यास, सदर रतिाथशमक ेरोग्य कें द्रातील ररक्त पदे भरण्याबाबाबाबत व उपरोक्त औषंे व 
साद याय पुरवठा करण्याबाबाबाबत िासनाने कोणती काय वा ी केली वा करण्यात येत े े, 
(५) नसल्यास, ववलबाबाची कारणे काय े ेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१४-१२-२०१८) : (१)  े ेींित: खरे े े. 
 
े.क्र.
    

ेरोग्य सींस्था    सींवग   मींजुर 
पदे 

भरलेली 
पदे 

ररक्त 
पदे 

 

१ ग्राशमण रूग्णालय 
लाखनवाडा, ता.खामगाींव, 
जज. बाबुलढाणा    

वैद्यकीय ेधंक्षक    १ ० १ 
वैद्यकीय ेधंकारी    ३ २ १ 
पररचाररका ७ ३  

२ रतिाथशमक ेरोग्य कें द्र 
मौज ेरो णा, ता.खामगाींव, 
जज. बाबुलढाणा    

वैद्यकीय ेधंकारी    २ २ ० 
ेरोग्य स ाय्यक    २ २ ० 
ेरोग्य सेवक/ 
सेववका    

१५ १३ २ 

 

(२) व (३)  े खरे ना ी, 
(४) रतिाथशमक ेरोग्य कें द्र रो णा येथील २ ेरोग्य सेवकाींची ररक्त पदे भरण्याची रति्क्रया सुरु 
ेसुन ती पदे भरण्यात येतील. िासनस्तरावरून औषं े व साद याय पुरवठा ननयशमत ेसुन 
रतिाथशमक ेरोग्य कें द्रावर पुरेसा साठा उपलब्ं े े. वैद्यकीय ेधंक्षकाच े१ पद मींजुर ेसून 
ते ररक्त ेसल्यान े सदर पदाचा काय भार सामान्य रूग्णालय, खामगाींव येथील वैद्यकीय 
ेधंकारी याींचकेड ेददलेला े े. 
(५) रतिश्न उद्भ ाावत ना ी. 

___________ 
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मुरबाड (जज.ठाणे) तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयात सुववधाांचा अभाव असल्याबाबत 

  

(५)  ४१७७१ (१०-०५-२०१६).   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय साववजननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुरबाबाड (जज.ठाणे) तालुक्यातील सुमारे दोन त े ेडीच लाख जनतेला ेरोग्य सुववंा 
पुरववण्यासाठी ग्रामीण रुग्णालयास उपजजल् ा रुग्णालयाचा दजा  देण्यात ेला परींत ुयादठकाणी 
डॉक््र, कम चारी व वैद्यकीय सवुवंा याींचा ेभाव ेसल्याच े ननदि नास ेले,  े खरे े े 
काय, 
(२) ेसल्यास, याबाबाबाबत िासनान ेचौकिी केली े े काय, 
(३) ेसल्यास, चौकिीेींती िासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत े े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय े ेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१४-१२-२०१८) : (१)  े ेींित: खरे े े. 
     मुरबाबाड येथे उपजजल् ा रुग्णालय काया जन्वत झालेले ना ी, तथापी सदर ग्रामीण 
रूग्णालयात ेकृतीबाबींंानुसार एकुण २५ पदे मींजुर ेसून २१ पदे भरण्यात ेलेली े े व ४ 
पदे ररक्त े ेत. सदर रूग्णालयात वैद्यकीय ेधंकारी ग्-े (गे्रड पे रू.५४००) सींवगा ची ३ 
पदे मींजुर ेसून ३ पदे भरण्यात ेलेली े ेत. 
    सदर ेधंकारी व कम चारी याींचे मार् त बाबा यरूग्ण व ेींतररूग्ण याींना ेवश्यक याया 
ेरोग्य सुववंा पुरववण्यात येत े ेत व रूग्णालयामध्ये ेयायावश्यक औषं साठा ी उपलब्ं 
े े. 
(२), (३) व (४) रतिश्न उद्भ ाावत ना ी. 
  

___________ 
  

 

अमडापूर (ता.धचखली, जज.बलुडाणा) येथील प्राथशमि आरोग्य िें द्रामध्ये  
जागा ररक्त असल्याबाबत 

  

(६) ४२११७ (१०-०५-२०१६).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय साववजननि आरोग् य व 
िुटुांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ेमडापूर (ता.धचखली, जज.बाबलुडाणा) येथील रतिाथशमक ेरोग्य कें द्रामध्ये डॉक््राींस  स ा 
जागा ररक्त ेसल्याने रुग्णाींचे  ाल  ोत ेसल्याच ेमा े सप् े्ंबाबर, २०१५ मध्ये वा यायादरयायान 
ननदि नास ेले े े,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, येथील ररक्त पदे भरण्याबाबाबाबत िासनान ेकोणती काय वा ी केली वा करण्यात 
येत े े, 
(३) ेद्याप, काय वा ी केली नसल्यास ववलींबाबाची कारणे काय े ेत ? 
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डॉ. दीपि सावांत (१४-१२-२०१८) : (१)  े ेींित: खरे े े. 
    रतिाथशमक ेरोग्य कें द्र ेमडापूर, ता.धचखली, जज.बाबुलढाणा येथ ेग्-े ते ग्-ड सींवगा ची 
एकुण १४ पदे मींजुर ेसून १० पदे भरलेली व ४ पदे ररक्त े ेत. सदर पदाींची माद ती 
पुढीलरतिमाणे:- 

े.क्र. पदनाम मींजुर पदे भरलेली 
पदे 

ररक्त पदे 
 

१ वैद्यकीय ेधंकारी ग्-े  
(ग्रेड पे ५४००)    

२ १ १ 

२ ेरोग्य स ायक    २ ० २ 
३ स्वास्थ ेभयगींता    १ १ ० 
४ ेरोग्य सेववका    ५ ५ ० 
५ ेरोग्य सेवक    ४ ३ १ 

एकुण १४ १० ४ 
 
(२) िासन पररपत्रक दद. २४.०६.२०१६ मंील माग दि क सुचनेनसुार जजल् ाधंकारी याींच्या 
ेध्यक्षतेखालील गठीत सशमतीमार् त मुलाखतीद्वारे तसेच िासन स्तरावरुन स्वतींत्र ननवड 
मींडळामार् त वैद्यकीय ेधंकारी ग्-े (प ेबाबँड १५६००-३९१०० + गे्रड प े५४००) या सींवगा तील 
ररक्त पदे भरण्याची काय वा ी सुरु े े. 
(३) रतिश्न उद्भ ाावत ना ी. 
  

___________ 
  

सोलापूर जजल्हयातील वैघिीय अधधिाऱयाांची पद ररक्त असल्याबाबत 
  

(७)  ४३८६१ (१०-०५-२०१६).   श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळवा), श्री.सुरेश लाड (िजवत) :   सन्माननीय साववजननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ेकलजु (जज.सोलापूर) येथील ग्रामीण ेरोग्य कें द्रात तसेच जजल् यातील ेन्य सामान्य 
रुग्णालयात डॉक््राींची १५३ पैंककी ५३ पदे ररक्त े ेत,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, डॉक््राच्या ररक्त पदामुळे रुग्णालयात तसचे ेरोग्य कें द्रातील येणाऱ्या 
रुग्णाींची गैरसोय  ोत े े,  े  ी खरे े े काय, 
(३) ेसल्यास, डॉक््राींच्या ररक्त पदे भरण्याबाबाबाबत िासनान ेकोणती काय वा ी केली केली वा 
करण्यात येत े े, 
  
डॉ. दीपि सावांत (१४-१२-२०१८) : (१)  े ेींित: खरे े े, 
    सोलापूर जजल् यात एकुण ३  उपजजल् ा रूग्णालये, १३ ग्राशमण रूग्णालय, ७७ रतिाथशमक 
ेरोग्य कें दे्र काय जन्वत े ेत. 
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    सोलापूर जजल् यात वैद्यकीय ेधंकारी ग्-े गे्रड प े५४००/- सींवगा ची राज्यस्तरीय व 
जजल् ा स्तरीय शमळुन एकुण २४२ पदे मींजुर ेसनू यायापकैी २१२ पदे भरलेली ेसून ३० पदे 
ररक्त े ेत. 
  सोलापूर जजल् यातील उक्त ३ उपजजल् ा रूग्णालये व १३ ग्रामीण रूग्णालयाींसाठी वैद्यकीय 
ेधंकारी ग्-े गे्रड प े५४००/-सींवगा ची एकुण ६८ पदे मींजूर ेसनू ५९ पदे भरलेली व ९ पदे 
ररक्त े ेत. 
    उपजजल् ा रूग्णालय ेकलजु जज. सोलापूर येथे वैद्यकीय ेधंकारी ग्-े (ग्रेड प े
५४००/-)  सींवगा ची एकुण ७ पदे मींजुर ेसून ७ पदे भरलेली े ेत.  
(२)  े खरे ना ी. 
(३) वैद्यकीय ेधंकारी ग्-े (ग्रेड प े ५४००) सींवगा तील ररक्त पदे भरण्याबाबाबाबत 
जजल् ाधंकारी याींच्या ेध्यक्षतेखालील सशमतीस ेधंकारी देण्यात ेलेले े े. जजल् ाधंकारी 
याींच्यास्तरावरुन तसेच िासन स्तरावरुन स्वतींत्र ननवड मींडळामार् त वैद्यकीय ेधंकारी ग्-
े (प ेबाबँड १५६००-३९१०० + गे्रड पे रु.५४००) या सींवगा तील ररक्त पदे भरण्याची काय वा ी सुरु 
े े. 

___________ 
  
सािोली, लाखनी व लाखांदरू (जज.भांडारा) तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयातील ररक्त पदाांबाबत 

  

(८)  ४५१७० (११-०५-२०१६).   श्री.राजेश िाशीवार (सािोली), श्री.चरण वाघमारे (तुमसर), 
श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा), श्री.िृष्ट्णा गजब े (आरमोरी) :   सन्माननीय साववजननि आरोग् य 
व िुटुांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साकोली, लाखनी व लाखींदरू (जज.भींडारा) या तालुक्याच्या दठकाणी ेसलेल्या ग्रामीण 
रुग्णालयाींमध्ये वैद्यकीय ेधंकाऱ्याींची तसेच ेरोग्य सेववकाींची मींजूर पदे पुण पणे कंीच 
भरली जात नसनू रक्तचाचणी सवुवंा, जनरे्र व ववद्युत सुववंाींचा ने मी ेभाव ेसल्याच े
ननदि नास ेले े े,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, सदर रुग्णालयाींमध्ये ेरोग्य सेववकाींची पदे मोठया रतिमाणात ररक्त ेसून 
साकोली सारख्या उपजजल् ा रुग्णालयामध्ये काय रत १० ेरोग्य सेववकाींपैकी सलग ५ 
सेववकाींना बाबदलीच ेेदेि ेल्याचे मा े जानेवारी, २०१६ मध्ये वा यायादरयायान ननदि नास 
ेले,  े खरे े े काय, 
(३) ेसल्यास, वैद्यकीय ेधंकारी व ेरोग्य सेववकाींची मींजूर पदे तातडीने भरुन बाबदलीस 
पात्र सेववकाींचे बाबदली करण्यासाठी िासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येणार 
े े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय े ेत? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१४-१२-२०१८) :  (१)  े ेींित: खरे े े. 
    भींडारा जजल् यातील उपजजल् ा रूग्णालय, साकोली येथ ेवैद्यकीय ेधंकारी ग्-े गे्रड प े
५४००/-सींवगा ची एकुण ७ पदे मींजुर ेसून ७ पदे भरलेली े ेत. ग्राशमण रूग्णालय लाखनी 
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येथे वैद्यकीय ेधंकारी, ग्-े गे्रड प े ५४००/- सींवगा ची एकुण ३ पदे मींजुर ेसनू ३ पदे 
भरलेली े ेत. 
   उक्त ेरोग्य सींस्थासाठी ेरोग्य सेववकाींची  पदे मींजूर ना ीत. 
   उपजजल् ा रूग्णालय साकोली व ग्राशमण रूग्णालय लाखाींदरू येथे जनरे्र सुववंा उपलब्ं 
े े. तथावप लाखाींदरु येथील जनरे्र बाबींद ेसून दरुुस्त करण्याबाबाबाबत काय वा ी सुरु े े. 
ग्राशमण रूग्णालय लाखनी येथ ेजनरे्र सुववंा उपलब्ं ना ी. 
(२) रतिश्न उद्भ ाावत ना ी. 
सदर रुग्णालयामध्ये ेधंपररचारीकाींची पदे मींजुर े ेत. साकोली उपजजल् ा रुग्णालयामध्ये ५ 
ेधंपररचारीकाींच्या बाबदल्या मे २०१५ मध्ये करण्यात ेल्या  ोयाया. तसेच म े २०१६ च्या 
सव सांारण बाबदल्याींमध्ये ४ ेधंपररचारकाींची बाबदली उपजजल् ा रुग्णालय साकोली येथ े
करण्यात ेल्या े ेत.   
(३) व (४) वैद्यकीय ेधंकारी ग्-े (ग्रेड पे ५४००) सींवगा तील ररक्त पदे भरण्याबाबाबाबत 
जजल् ाधंकारी याींच्या ेध्यक्षतेखाली सशमतीस ेधंकार देण्यात ेलेले े े. जजल् ाधंकारी 
याींच्यास्तरावरुन तसेच िासन स्तरावरुन स्वतींत्र ननवड मींडळामार् त वैद्यकीय ेधंकारी ग्-
े (प ेबाबँड १५६००-३९१०० + गे्रड पे रु.५४००) या सवींगा तील ररक्त पदे भरण्याची काय वा ी सुरु 
े े. 

___________ 
  

जळगाांव जजल्हा रुग्णालयातील जागा ररक्त असल्याबाबत 
(९)  ४८७४८ (११-०५-२०१६).   श्री.चांद्रिाांत सोनवण े (चोपडा) :   सन्माननीय साववजननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाींव जजल् ा रुग्णालयात एक ततृीयाींि जागा ररक्त े ेत,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, यामुळे येथील रुग्णाींना वैद्य्कय ेधंकारी व कम चाऱ्याीें भावी खाजगी 
रुग्णालयाींत जाव ेलागत,े  े  ी खरे े े काय, 
(३) ेसल्यास, सदरच्या ररक्त जागा तातडीन ेभरण्यासींदभा त िासनाने कोणती काय वा ी केली 
वा करण्यात येत े े, 
(४) ेद्याप काय वा ी केली नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय े ेत? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१४-१२-२०१८) : (१)  े ेींित: खरे े े. 
जजल् ा रुग्णालय, जळगाव येथे खालीलरतिमाणे मींजुर, भरलेली व ररक्त पदे े ेत. 
 

सींवग  मींजूर पदे भरलेली पदे ररक्त पदे 
वग -१ १९ 

 

६ १३ 
वग -२ ३५ ३४ १ 
वग -३ २६६ २०८ ५८ 
वग -४ १९३ १४० ५३ 
एकुण ५१३ ३८८ १२५ 
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(२)  े खरे ना ी. 
(३) वग  १ व वैद्यकीय ेधंकाऱ्याींची पदे भरण्याबाबाबाबत िासनस्तरावरुन काय वा ी सुरु े े. 
तसेच वग -३ व वग -४ ची ररक्त पदे भरण्याबाबाबाबत के्षत्रत्रय स्तरावर काय वा ी सुरु े े. 
(४) रतिश्न उद्भ ाावत ना ी. 
  

___________ 
  

नाांदेड जजल् ्यातील प्राथशमि आरोग्य िें द्रात वैद्यिीय अधधिाऱयाांची गैरहजेरी  
व औषधाांचा तुटवडा असल्याबाबत 

  

(१०)  ५०७९२ (११-०५-२०१६).   श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :   सन्माननीय साववजननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जजल् ्यातील ६५ रतिाथशमक ेरोग्य कें द्रात ेनेक दठकाणी वैद्यकीय ेधंकाऱ्याींची 
कमतरता ेसून कम चाऱ्याींस  का ी कें द्रावर औषंाींचा तु्वडा ेसल्याचे मा े जानेवारी २०१६ 
मध्ये वा यायादरयायान ननदि नास ेले,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, यासींदभा त िासनाने चौकिी करुन रतिाथशमक ेरोग्य कें द्रात गैर जर वैद्यकीय 
ेधंकाऱ्याींवी कारवाई करण्यासोबाबतच येथ े ननयशमत औषंाींचा पुरवठा करण्याबाबाबाबत िासनान े
कोणती काय वा ी केली वा करण्यात येत े े, 
(३) ेद्याप, काय वा ी केली नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय े ेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१४-१२-२०१८) : (१)  े खरे ना ी. 
नाींदेड जजल् यात एकुण ६५ रतिाथशमक ेरोग्य कें दे्र काया जन्वत े ेत. सदर रतिाथशमक ेरोग्य 
कें द्राना वैद्यकीय ेधंकारी ग्-े (ग्रेड प-े५४००) सींवगा ची रतियायेकी २ यारतिमाणे एकुण १३० 
पदे मींजुर ेसून १३० पदे भरलेली े े. 
     उक्त ६५ रतिाथशमक ेरोग्य कें द्रात औषं साठा उपलब्ं े े. 
(२) सदर काय रत वैद्यकीय ेधंकाऱ्याींपैकी गैर जर ेसणाऱ्या डॉक््रावर कारवाई सुरु े े. 
  नाींदेड जजल् यातील सव  रतिाथशमक ेरोग्य कें द्रावर दद.३१.०१.२०१६ रोजी औषं े उपलब्ं 
े ेत. 
(३) रतिश्न उद्भ ाावत ना ी. 
  

___________ 
  

रत्नाधगरी जजल्हा शासिीय रुग्णालयातील ररक्त पदे भरणेबाबत 
  

(११)  ६४५११ (३०-०८-२०१६).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय साववजननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) रयानाधगरी िासकीय जजल् ा रुग्णालयातील वैद्यकीय ेधंकारी व तींत्रज्ाींची पदे ररक्त 
ेसून रुग्णालयातील सी्ी स्कॅन मिीन बाबींद े े तसेच डायलेशसस सुववंा ी ेपुरी े े,  े 
खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, जजल् ा रुग्णालयातील सदरची ररक्त पदे भरणे व ेवश्यक सोयी तातडीन े
उपलब्ं  ोणेबाबाबाबत िासनाने कोणती काय वा ी केली वा करण्यात येत े े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय े ेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१४-१२-२०१८) : (१)  े ेींित: खरे े े. 
     जजल् ा रूग्णालय रयानाधगरी  े २०० खा्ाींचे रूग्णालय ेसून एकूण मींजुर ६१ पदाींपैकी 
३४ पदे भरलेली े ेत व २७ पदे ररक्त े ेत. राषरीय ेरोग्य ेशभयान ेींतग त तींत्रज्ाींची 
पदे भरलेली ेसून ४ डायलेशसस मशिनद्वारे डायशलसीस सुववंा ददली जात े े. जुन ेशस्ी 
स्कॅन मिीन ननलेखखत करुन नववन मशिन उपलब्ं करुन देण्याची काय वा ी चाल ु े े. 
बाबा्ययींत्रणेमार् त बाबीपीएल रुग्णाींना मोर्त व इतराींना ेल्पदरात सी्ी स्कॅन सुववंा ददली 
जात े े. 
(२) जजल् ाधंकारी स्तरावरील गठीत सशमतीमार् त तसचे िासनस्तरावरुन वैद्यकीय ेधंकारी 
ग्-े (ग्रेड प-े५४००) सींवगा तील ररक्त पदे भरण्याची काय वा ी सुरु े े. तसेच वैद्यकीय 
ेधंकारी ग्-े (ग्रेड पे रु.६६००/-) सींवगा तील ररक्त पदे पदोन्नतीने व नामननदेिनान े
भरण्याची काय वा ी सुरु े े. 
(३) रतिश्न उद्भ ाावत ना ी. 
  

___________ 
  

िोल्हापूर जजल्हयामध्ये ग्रामीण रुग्णालये व प्राथशमि आरोग्य िें द्रातील वैद्यिीय 
अधधिाऱयाांच्या ररक्त पदाांबाबत 

(१२)  ६७७१२ (१०-०१-२०१७).   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर 
(शाहूवाडी) :   सन्माननीय साववजननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) कोल् ापूर जजल् यामध्ये ग्रामीण रुग्णालये व रतिाथशमक ेरोग्य कें द्रामध्ये जवळपास २५ 
्क्के जागा ेद्याप ररक्त ेसनू यामध्ये रतिामुख्याने स्त्री रोग तज्, हृदयववकार तज्, मेंद ू
ववकार तज् व भुल तींज्ाची पदे ररक्त े े,  े खरे े े काय 
(२) ेसल्यास, िासनान े ररक्त पदे भरण्याबाबाबाबत कोणती काय वा ी केली वा करण्यात येणार 
े े 
(३) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय े ेत? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१४-१२-२०१८) : (१)  े ेींित: खरे े े. 
   कोल् ापूर जजल् यामध्ये एकुण १६ ग्राशमण रूग्णालये व ७३ रतिाथशमक ेरोग्य कें दे्र 
काय जन्वत े ेत. 
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   सदर ेरोग्य सींस्थापकैी ग्राशमण रूग्णालयाींना वैद्यकीय ेधंकारी सींवगा ची रतियायेकी तीन 
पदे यारतिमाणे एकुण ४८ पदे मींजुर ेसून ३७ पदे भरलेली व ११ पदे ररक्त े ेत. सदर 
भरलेल्या ३७ पदाींमध्ये १६ स्त्रीरोगतज्, ६ भुलतज्, १२ बाबालरोग तज् समाववषठ े ेत. 
िासनाच्या मींजुर ेकृतीबाबींंानुसार ग्राशमण रूग्णालयाींना ्दयववकारतज्, मेंदवुवकारतज्ाींची पदे 
मींजुर ना ीत. 
   तसेच ७३ रतिाथशमक ेरोग्य कें द्रामध्ये वैद्यकीय ेधंकारी सींवगा ची रतियायेक २ पदे 
यारतिमाणे एकुण १४६ पदे मींजुर ेसुन १०१ पदे भरलेली व ४५ पदे ररक्त े ेत. रतिाथशमक 
ेरोग्य कें द्राींना वैद्यकीय ेधंकारी सींवगा तील वविेषज्ाींचे पद मींजरू ना ी. 
(२) वैद्यकीय ेधंकारी ग्-े (ग्रेड पे-५४००) सींवगा तील ररक्त पदे भरण्याची काय वा ी सुरु 
े े. 
(३) रतिश्न उद्भ ाावत ना ी. 

___________ 
  

सालेिसा (जज.गोंहदया) तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(१३)  ७०२६७ (१०-०१-२०१७).   श्री.सांजय पुराम (आमगाव) :   सन्माननीय साववजननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सालेकसा (जज.गोंददया) तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयात दोन वैद्यकीय ेधंकारी व तीन 
ेधंपररचारीका याींची ररक्त भरण्याबाबाबाबत तेथील ग्रामस्थाींनी, लोकरतिनतननंीींनी मा. साव जननक 
ेरोग्य मींत्री याींना ददनाींक २१ जनू, २०१६ रोजी वा याया सुमारास लेखी ननवेदन ददले े े,  े 
खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, याबाबाबाबत ररक्त पदे तायाकाळ भरण्याबाबाबाबत िासनान ेकोणती काय वा ी केली वा 
करण्यात येत े े. 
(३) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय े ेत ? 
 

डॉ. दीपि सावांत (१४-१२-२०१८) : (१)  े खरे े े. 
सींवग  मींजूर पदे भरलेली पदे ररक्त पदे 

वैद्यकीय ेधंक्षक १ 
 

० १ 
वैद्यकीय ेधंकारी 

गे्र पे ५४०० 
३ २ १ 

ेधंपररचाररका ७ ६ १ 
एकुण ११ ८ ३ 

(२) वैद्यकीय ेधंक्षक, वग -१ सींवगा ची ररक्त पदे तसेच वैद्यकीय ेधंकारी ग् े ची 
ररक्त पदे भरण्याबाबाबाबत काय वा ी सुरू े े. 
    वग -३ व वग -४ सींवगा ची ररक्त पदे भरण्याबाबाबाबत के्षत्रीय स्तरावर काय वा ी सुरु े े.  
(३) रतिश्न उद्भ ाावत ना ी. 

___________ 
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सातारा जजल््यातील प्राथशमि आरोग्य िें द्रामध्ये वैद्यिीय अधधिारी 
नसल्यामळेु रुग्णाांची होत असलेली गैरसोय 

  

(१४)  ७०७४० (१०-०१-२०१७).   श्री.जयिुमार गोरे (माण) :  सन्माननीय साववजननि आरोग् य 
व िुटुांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा जजल््यातील ७४ दठकाणी वैद्यकीय ेधंकारी नसल्यामुळे सींपूण  जजल् यात 
ेरोग्य सेवा सुरळीत नसल्याचे ंक्कादायक वास्तव मा े सप् े्ंबाबर, २०१६ मध्ये वा 
यायादरयायान ननदि नास ेले े े,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, जजल् ा पररषदेच्या ेरोग्य ववभागात वैद्यकीय ेधंकारी नसल्यामळेु रुग्णाींची 
गैरसोय  ोत ेसल्याच ेननदि नास ेले े े,  े  ी खरे े े काय, 
(३) ेसल्यास, उपरोक्त रतिकरणी वैद्येधंकारी व ेधंकारी  ी पदे तातडीन े भरण्याबाबाबाबत 
िासनस्तरावरून कोणती काय वा ी केली वा करण्यात येत े े, 
(४) नसल्यास,  ोणाऱ्या ववलींबाबाची कारणे काय े ेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०७-१२-२०१८) :  (१)  े ेींित: खरे े े. 
     मा े सप् े्ंबाबर २०१६ मध्ये सातारा जजल् यात वैद्यकीय ेधंकारी, ग्-े  गे्रड पे 
रू.५४००/- सींवगा ची राज्यस्तर व जजल् ास्तरावरील शमळुन एकुण २५५ पदे मींजूर ेसनू 
यायापैकी २०७ पदे भरलेली व ५४ पदे ररक्त  ोती. सद्यजस्थतीत २५७ पदाींपैकी २१६ पदे 
भरलेली व ४१ पदे ररक्त े ेत. 
     ज्या रतिाथशमक ेरोग्य कें द्रामध्ये वैद्यकीय ेधंकाऱ्याींची पदे ररक्त े ेत ेश्या 
दठकाणी जजल् यातील ेन्य रतिाथशमक ेरोग्य कें द्रातील वैद्यकीय ेधंकाऱ्याींमार् त व राषरीय 
ेरोग्य ेशभयान काय क्रमाींेींतग त काय रत वैद्यकीय ेधंकाऱ्याींमार् त पया यी व्यवस्था 
करण्यात येऊन ेरोग्य सेवा सुरळीत व ननयशमत पुरववल्या जात े ेत. 
(२)  े खरे ना ी.  
(३) िासनाने जजल् ाधंकारी याींच ेेध्यक्षतेखालील सशमतीस ददलेल्या ेधंकारानूसार सातारा 
जजल् यातील वैद्यकीय ेधंकाऱ्याींची १२ पदे भरण्यात ेली े ेत. तसेच िासनस्तरावरून ी 
वैद्यकीय ेधंकारी ग्-े सींवगा ची ररक्त पदे भरण्याची काय वा ी सुरू े े.  
(४) रतिश्न उद्भ ाावत ना ी. 

___________ 
  

गडधचरोली जजल््यातील प्राथशमि आरोग्य िें द्रात राष्ट्रीय िुटूांब िल्याण उपक्रमाअांतगवत 
नसबांदी िेलेल्या रुग्णाांना सांसगव झाल्याबाबत 

(१५)  ७२२८४ (१०-०१-२०१७).   श्री.िृष्ट्णा गजबे (आरमोरी) :   सन्माननीय साववजननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडधचरोली जजल््यातील ववववं रतिाथशमक ेरोग्य कें द्रात राषरीय कु्ूींबाब कल्याण 
उपक्रमाेींतग त मा े सप् े्ंबाबर, २०१६ वा यायादरयायान १०० पेक्षा जास्त पुरूष रुग्णाींवर नसबाबींदी 
करण्यात ेली,  े खरे े े काय, 
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(२) ेसल्यास, नसबाबींदी करण्यात ेलेल्या पैकी का ी रूग्णाींना सींसग  (इन्रे्क्िन) झाल्यामळेु 
यायाींची रतिकृती खालावली ेसल्याच्या कारणास्तव सामान्य रूग्णालय, गडधचरोली येथे भरती 
करण्यात ेले,  े खरे े े काय, 
(३) ेसल्यास, सदर रूग्णाींना किामुळे सींसग  (इन्रे्क्िन) झाले याची चौकिी केली काय, 
(४) ेसल्यास, िस्त्र्क्रया करणाऱ्या वैद्यकीय ेधंकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत े े,  
(५) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय े ेत  ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१०-१२-२०१८) :(१)  ोय,  े खरे े े. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३), (४) व (५) रतिश्न उद्भ ाावत ना ी. 
  

___________ 
वैद्यिीय अधधिारी, जजल्हा आरोग्य ववभाग, यवतमाळ याांनी प्रोत्साहन 

भत्याची अनतरीक्त रक्िम अदा िेल्याबाबत 
(१६)  ७३०३८ (१०-०१-२०१७).   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाव) :  सन्माननीय साववजननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िासन ननण य ददनाींक ६ ऑगस््, २००२ नुसार नक्षलग्रस्त भागामध्ये काय रत ेरोग्य 
ववभागातील वैद्यकीय ेधंकारी व कम चारी याींना रतिोयासा न भता देण्यात येत  ोता सदर 
रतिोयासा न भता ददनाींक २० एवरतिल २०११ च्या परीपत्रकामुळे रदद करण्यात ेल्याचे ददनाींक २० 
ऑक््ोबाबर, २०१६ मध्ये वा यायादरयायान ननदि नास ेले,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, वैद्यकीय ेधंकारी, जजल् ा ेरोग्य ववभाग, यवतमाळ याींनी मा े एवरतिल, 
२०११ नींतर ५ वषा मध्ये ६ वैद्यकीय ेधंका-याींना रतिोयासा न भत्त्यापो्ी तब्बाबल रू ४३ लाख 
इतकी ेनतरीक्त रक्कम ेदा केलेली े े,  े  ी खरे े े काय, 
(३) ेसल्यास, ददनाींक २० एवरतिल २०११ च्या परीपत्रका ववरूध्द िासनाला रू ४३ लाखाचा भुदंड 
देणा-या ेधंकाऱ्यावर िासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत े े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय े ेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१४-१२-२०१८) : (१)  ोय.  े खरे े े. 
(२)  े खरे े े. 
(३) ेनतररक्त रतिदान करण्यात ेलेली रक्कम वसूल करण्याची काय वा ी सुरु करण्यात ेली 
 ोती. तथावप, सींबाबींधंत वैद्यकीय ेधंकाऱ्याींनी यायास न्यायालयाकडुन स्थधगती शमळववली 
ेसून सद्या रतिकरण न्यायरतिववषठ े े. िासनाचे नुकसान करणाऱ्या ेधंकाऱ्यावर जबाबाबाबदारी 
ननजश्चत करून शिस्तभींगाची कारवाई करण्यात येईल. 
(४) वरील रतिमाणे काय वा ी सुरू केल्यान ेववलींबाबाचा रतिश्न उद्भ ाावत ना ी. 
  

___________ 
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खामगाांव (जज.बुलढाणा) शहरातील उपजजल्हा सामान्य रुग्णालयातील ररक्त पदे भरणेबाबत 

  

(१७)  ७३७७६ (१३-०१-२०१७).   अॅड.आिाश फुां डिर (खामगाांव) :   सन्माननीय साववजननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खामगाींव (जज.बाबुलढाणा) ि रातील उपजजल् ा सामान्य रुग्णालयात वैद्य्कय ेधंकारी, 
नसेस व डायशलसीस ्ेक्नीिीयनची पदे ररक्त े ेत,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, सदर पदे ररक्त ेसल्यामळेु उपचाराथ  ेलेल्या रुग्णाींना ेकोला येथ ेजावे 
लागत,े  े  ी खरे े े काय, 
(३) ेसल्यास, खामगाव उपजजल् ा सामान्य रुग्णालयातील ररक्त जागा भरण्याकररता 
िासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत े े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाबाची करणे काय े ेत? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१४-१२-२०१८) : (१)  े ेींित: खरे े े. 
     बाबुलढाणा जजल् यातील खामगाव तालुक्यात २२० खा्ाींच ेसामान्य रुग्णालय काय जन्वत 
े े. सदर रूग्णालयातग्-े त े ग् ड सींवगा ची एकुण २३० पदे मींजुर ेसुन १५७ पदे 
भरलेली व ७३ पदे पदे ररक्त े ेत. 
    सदर रूग्णालयात ४ डायलीसीस यींत्र े उपलब्ं े ेत. सदर डायलीसीस यींत्र े
चालववण्यासाठी ३ डायलीसीस ्ेक्नीशिेन कीं त्रा्ीपध्दतीन ेकाय रत े ेत. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) म ाराषर वैद्यकीय व ेरोग्य सेवा ग्-े (ग्रेड प े रु.६६००/-) मंील ननव्वळ जजल् ा 
िल्य धच्कयासक सींवगा तील पदोन्नती को्यातील खुल्या रतिवगा तील ररक्त पदे ननव्वळ 
तायापुरयाया स्वरुपात भरण्यास सामान्य रतििासन ववभागाने ददलेल्या सूचनानुसार िासन ेदेि 
 े दद. ०९.०५.२०१८ ेन्वये पदोन्नती देण्यात ेल्या े ेत. उव ररत पदे भरण्याची काय वा ी 
सुरु े े. तसेच नामननदेिन को्यातील ररक्त पदे म ाराषर लोकसेवा ेयोगामार् त 
भरण्याची काय वा ी सुरु े े. 
    वैद्यकीय ेधंकारी ग्-े (ग्रेड पे रु.५४००) सींवगा ची ररक्त पदे िासन स्तरावर तसेच 
जजल् ाधंकारी याींच्या ेध्यक्षतखेाली गठीत जजल् ा ननवड सशमती मार् त भरण्यात येत े ेत. 
     ग्-क व ग्-ड सींवगा ची ररक्त पदे भरण्याबाबाबाबत भरती रति्क्रया के्षत्रत्रय स्तरावर सुरु 
े े. 
(४) रतिश्न उद्भ ाावत ना ी. 

___________ 
  
उस्मानाबाद जजल्हा शासिीय रुग्णालयात रुग्णाांना वैद्यिीय साहहत्य एिा ठराववि मेडीिल 

मधूनच आणण्याबाबत िरण्यात येणारी सक्ती 
 (१८)  ८३४६७ (१८-०४-२०१७).   श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय साववजननि आरोग् य 
व िुटुांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) उस्मानाबाबाद जजल् ा िासकीय रुग्णालयात रुग्णाींना वैद्यकीय साद याय एका ठराववक 
मेडीकल मंूनच ेणायची सक्ती सींबाबींधंत डॉक््राींकडून केली जात ेसल्यामळेु याबाबाबाबतच े
ननवेदन स्थाननक लोकरतिनतननंीनी मा.मुख्यमींत्री व मा.साव जननक ेरोग्य मींत्री याींच्याकड े
ददनाींक २० रे्ब्रुवारी, २०१७ रोजी वा यायासुमारास ददले े े,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, या रुग्णालयातील गैररतिकाराबाबाबाबत िासनान ेचौकिी केली े े काय, 
(३) ेसल्यास, चौकिीनुसार िासनाने कोणती काय वा ी केली वा करण्यात येत े े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय े ेत ?    

डॉ. दीपि सावांत (०७-१२-२०१८) : (१)  े खरे ना ी. ननवेदन सींचालनालयास रतिाप्त झालेले 
नसून दै.ददव्य मराठी या वतृ पत्रात  बाबातमी रतिशसध्द झाली े े. 
(२), (३) व (४)  ोय, ेरोग्य सींचालनालय स्तरावर चौकिी करण्यात ेली े े. चौकिीेींती 
सींबाबींंीत जबाबाबाबदार वैद्यकीय ेधंकाऱ्याींववरूध्द ववभागीय चौकिीचा रतिस्ताव सींचालनालयाने 
िासनास दद.१८.१.२०१८ च्या पत्रान्वये सादर केला े े. यायावर िासनस्तरावर काय वा ी सुरू 
े े. 

___________ 
  

नागपूर शहरातील प्रादेशशि मनोरूग्णालयातील डॉक्टराांच्या बदलीबाबत 
  

(१९)  ८५०६० (२१-०८-२०१७).   श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम) :   सन्माननीय 
साववजननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर ि रातील रतिादेशिक मनोरूग्णालयातील डॉक््राींची मागील १७ वषा पासून बाबदली 
झाली नसल्याची बाबाबाब मा े जनू, २०१७ मध्ये वा यायादरयायान ननदि नास ेली,  े खरे े े 
काय, 
(२) ेसल्यास, राज्याच्या साव जननक ेरोग्य ववभागान ेनागपूर ि रास  जजल् यातील वग -२ 
डॉक््राींच्या बाबदल्या ददनाींक ३१ मे, २०१७ रोजी वा यायादरयायान केल्या ेसुन याया बाबदली 
ेदेिाींमध्ये एकाच दठकाणी ेनके वषा पासुन काय रत ेसलेल्या रतिादेशिक मनोरूग्णालयाच्या 
५ डॉक््राींच्या नावाींचा समावेि करण्यात ेलेला ना ी,  े  ी खरे े े काय, 
(३) ेसल्यास, या रूग्णालयामंील एकाच पदावर ेनके वषा पासुन काय रत ेसलेल्या 
डॉक््राींची बाबदली करण्यात येणार े े काय, 
(४) नसल्यास, बाबदली न करण्याची कारणे काय े ेत? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१४-१२-२०१८) : (१)  े ेींित: खरे े े. 
 मागील ेनेक वषांपासून काय रत ेसलेल्या रतिादेशिक मनोरुग्णालय नागपूर येथील वैद्यकीय 
ेधंकारी याींच्या बाबदल्या करण्यात ेलेल्या ना ीत. 
(२)  े खरे े े. 
िासन ेदेि ददनाींक ३१/०५/२०१७ मध्ये रतिादेशिक मनोरुग्णालय नागपूर येथील बाबदलीपात्र 
वैद्यकीय ेधंकारी याींचे नाव समाववष् ना ी. 
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(३) बाबदली ेधंननयम २००५ मंील तरतुदीनुसार बाबदलीपात्र वैद्यकीय ेधंकाऱ्याींच्या 
बाबदल्याींबाबाबाबत सन २०१९ च्या सव सांारण बाबदल्याींच्या वेळी काय वा ी करण्यात येईल. 
(४) रतिश्न उद्भ ाावत ना ी. 
  

___________ 
  

मांचर (जज.पुणे) येथील उपजजल्हा रुग्णालयातील दरुवस्थेबाबत 
  

(२०)  ८५५३८ (११-०८-२०१७).   श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील 
(आांबेगाव), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.नरहरी झझरवाळ (हदांडोरी), श्री.अजजत पवार 
(बारामती), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूवव), 
श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) :   सन्माननीय साववजननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मींचर (जज.पुणे) उपजजल् ा रुग्णालयामध्ये डॉक््र, भूलतज् व इसीजी तींत्रज् नसल्यान े१० 
खा्ाींच ेेयसीय ू(ICU) यूनन् व एक्सरे मिीन बाबींद पडल्या े ेत तसेच क व ड वगा तील 
कम चाऱ्याींची पदे ररक्त े े,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, रुग्णालयाींतील त्रु् ीींमुळे ेनके रुग्णाींना खाजगी रुग्णालयाकड ेजाव ेलागते,  े 
 ी खरे े े काय, 
(३) ेसल्यास, यारतिकरणी िासनाने चौकिी केली े े काय, 
(४) ेसल्यास, यायानुषींगान ेिासनाने कोणती काय वा ी केली वा करण्यात येत े े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय े ेत? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१४-१२-२०१८) : (१)  े ेींित: खरे े े. 
     उपजजल् ा रुग्णालय, मींचर, जज.पुणे येथे ५ बाबेडचे ेय.सी.युनन् सींलग्न े े. सदर 
रुग्णालयास वैद्यकीय ेधंकारी सींवगा ची एकुण २० पदे मींजुर ेसून यायापकैी १७ पदे भरलेली 
व ३ पदे ररक्त े ेत. सदर भरलेल्या पदाींमध्ये १ भुलतज् काय रत े े. तसचे रुग्णालयाच े
वैद्यकीय ेधंक्षक भुलतज् े ेत. राषरीय ेरोग्य ेशभयान ेींतग त स्त्रीरोगतज्, 
बाबालरोगतज्, भुलतज्, सज न इयायादी वविेषज्ाींच्या ऑन कॉल सवेा घेऊन रुग्णाींना ेरोग्य 
सेवा उपलब्ं करुन देण्यात ेल्या े ेत. 
     तसेच ननयशमत शभषक काय रत नसल्यामुळे एनएचएम ेींतग त ऑन कॉल ्र्जजशियन 
याींच्या सेवा घेण्यात ेल्या े ेत. तथावप ननयशमत ्र्जजशियन रतियायक्ष काय रत नसल्यान े
सद्यजस्थतीत ेय.सी.य.ु बाबींद े े. 
     ई.सी.जी. तींत्रज् पद भरलेले ेसुन ई.सी.जी. सेवा उपलब्ं े े. एक्स-रे मशिन 
सुजस्थतीत ेसुन रुग्णाींना सेवा उपलब्ं े ेत. 
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     ग्-क सींवागा ची एकुण ५८ पदे मींजुर ेसुन यायापकैी ४५ पदे भरलेली ेसुन १३ पदे 
ररक्त े ेत. तसेच ग्-ड सींवगा त एकुण २४ पदे मींजुर ेसनु यायापैकी १६ पदे भरलेली व ८ 
पदे ररक्त े ेत. 
     सदर रुग्णालयात रुग्णालय बाबळक्ीकरणाींतग त खाजगी स्त्रीरोगतज्ाींचे पॅनले तयार करुन 
गरोदर माता व डडलेव् री रुग्णाींना ेरोग्य सेवा पुरववण्यात येत े ेत. सदर रुग्णालयात 
उपलब्ं वैद्यकीय ेधंकारी व कम चारी तसेच राषरीय ेरोग्य ेशभयान ेींतग त रुग्णाींना २४ 
तास वविेषज् सेवा उपलब्ं े ेत. तसेच रुग्णाींना उपचारापासनु वींधचत र ावे लागणार ना ी 
याची दक्षता घेण्यात येते. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) रतिश्न उद्भ ाावत ना ी. 
(४) रतिश्न उद्भ ाावत ना ी. 
(५) रतिश्न उद्भ ाावत ना ी. 

___________ 
  

माणगाांव (जज. रायगड) तालुक्यातील उपजजल्हा रूग्णालयातील  
वैद्यिीय अधधिाऱयाांची पदे ररक्त असल्याबाबत 

  

(२१)  ८६७२७ (१९-०८-२०१७).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), 
अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूवव), श्रीमती मननषा 
चौधरी (दहहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय साववजननि आरोग् य व 
िुटुांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माणगाींव (जज. रायगड) तालकु्यातील उपजजल् ा रूग्णालयातील वैद्यकीय ेधंकाऱ्याच्या 
मींजूर करण्यात ेलेल्या १५ पदाींपैकी वैद्यकीय ेधंक्षक-१, वैद्य्कय ेधंकारी-२, वैद्यकीय 
ेधंकारी-३ ेिी ५ ररक्त पदे तातडीने भरावयाची मागणी स्थाननक लोकरतिनतननंीींनी मा े 
एवरतिल २०१७ मध्ये वा यायादरयायान मा.राज्यमींत्री, साव जननक ेरोग्य याींच्याकड ेननवेदनाद्वारे 
केली े े,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, मुींबाबइ -गोवा म ामागा वरील माणगाींव ि रातील ेपघाताींमध्ये गींभीर दखुापत 
झालेल्या रूग्णाींना डॉक््र व कम चाऱ्याच्या ररक्त पदाींमळेु वेळीच उपचार शमळत 
नसल्यामळेु मुींबाबइ  ्कीं वा ेशलबाबाग येथे उपचारासाठी घेऊन जाव ेलागत े े,  े  ी खरे े े 
काय, 
(३) ेसल्यास, माणगाींव व ेजुबाबाजूच्या पररसरातील गररबाब व गरजू रूग्णाींना  े एकमेव 
 ॉजस्प्ल ेसल्यामुळे ररक्त ेसलेल्या वैद्यकीय ेधंकाऱ्याच्या पदाींमुळे उपजस्थत 
ेधंकाऱ्यावर ेनतररक्त भार येत ेसल्यामुळे उपचाराववना रूग्णाींची गैरसोय  ोत े े,  े  ी 
खरे े े काय, 
(४) ेसल्यास, उक्त रतिकरणी िासनान ेरूग्णाींना तातडीन ेेरोग्य सेवा पुरववण्यासाठी ररक्त 
पदे भरण्याबाबाबाबत कोणती काय वा ी केली वा करण्यात येत े े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय े ेत ? 
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डॉ. दीपि सावांत (१४-१२-२०१८) : (१)  ोय.  े खरे े े. 
(२)  े ेींित: खरे े े.  
केवळ ेयायवस्थ गींभीर रुग्णाींना पुढील उपचाराथ  सींदशभ त केले जाते. 
(३)  े खरे ना ी. 
(४) मवैेसे ग्-े (ग्रेड पे ६६००) व (ग्रेड पे ५४००) मंील ररक्त पदे भरण्याची काय वा ी 
सुरु े े.  
    तसेच ग्-क व ग्-ड सींवगा तील मींडळ स्तरावरील ररक्त पदे भरण्यासाठी मा े जानेवारी 
२०१७ मध्ये लेखी पररक्षा घेण्यात ेली ेसून, सदर पदावर ननवड झालेल्या उमेदवाराींमंून 
उपजजल् ा माणगाींव येथील रूग्णालयामध्ये रतियोगिाळा तींत्रज्, वैज्ाननक ेधंकारी १ पद व 
कक्षसेवक-३ पदे भरण्यात ेलेली े ेत. 
(५) रतिश्न उद्भ ाावत ना ी. 

___________ 
  

िजवत (जज.रायगड) तालुक्यातील शासिीय उपजजल्हा रुग्णालयाची झालेली दरुवस्था 
(२२)  ८८८५२ (१९-०८-२०१७).   श्री.सुरेश लाड (िजवत) :   सन्माननीय साववजननि आरोग् य 
व िुटुांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कज त (जज.रायगड) तालुक्यातील िासकीय उपजजल् ा रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या 
रुग्णाना डॉक््राींच्या व रतििासनाच्या ेकाय क्षमतेमळेु ेद्ययावत उपचार शमळत ना ी,  े खरे 
े े काय, 
(२) ेसल्यास, याबाबाबाबत स्थाननक लोकरतिनतननंीनी तसचे सामाजजक काय कयायांनी 
मा.साव जननक ेरोग्य मींत्री याींचकेड े मा े माच , २०१७ मध्ये वा यायादरयायान लेखी ननवेदन 
ददले े े,  े  ी खरे े े काय, 
(३) ेसल्यास, या रतिकरणी रुग्णालय रतििासनान े कोणती काय वा ी केली वा करण्यात येत 
े े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय े ेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१४-१२-२०१८) : (१)  े खरे ना ी. 
(२)  ोय,  े खरे े े.  
(३) सदर रूग्णालयात वैद्यकीय ेधंक्षक वग -१  े पद मींजुर ेसून ते भरलेले े े. तसेच 
वैद्यकीय ेधंकारी वग -२ ची एकुण ७ पदे मींजुर ेसुन ेकृतीबाबींंानुसार वविेषज्ाींस  
वैद्यकीय ेधंकाऱ्याींची ६ पदे भरलेली े ेत. यायाींचेकडून उपचाराथ  ेलेल्या रूग्णाींना 
चाींगल्या रूग्णसेवा पुरववल्या जात े ेत. 
     रूग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या रूग्णाींना रूग्णसेवा परुववल्या जात ेसल्यामळेु 
डॉक््राींच्या व रतििासनाच्या ेकाय क्षमतेमुळे ेद्ययावत उपचार शमळत ना ी ेसे या णणे 
सींयुजक्तक वा्त ना ी. 
(४) रतिश्न उद्भ ाावत ना ी. 
  

___________ 
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आरोग्य सेवा अिोला, मांडळाच ेउपसांचालि याांच्या पत्नीची चौिशी िरण्याच ेआदेश 

  

(२३)  ९१८६९ (१९-०८-२०१७).   श्री.हररष वपांपळे (मुनत वजापूर) :   सन्माननीय साववजननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ेरोग्य सेवा ेकोला, मींडळाचे उपसींचालक डॉ.ननतीन ेींबाबाडकेर याींच्या पयानी डॉ.िभुाींगी 
ेींबाबाडकेर याींच्या ेकोला जजल् ा िल्यधच्कयासक काया लयातनू यवतमाळ येथ े झालेली 
रतिनतननयुक्ती तसेच याया खासगी रॅतिजक््स करीत ेसल्याबाबाबाबतची चौकिी करण्याच े ेदेि 
मखु्यमींत्री काया लयाने ेरोग्य सींचालकाींना मा े मे, २०१७ मध्ये वा याया दरयायान ददले े ेत, 
 े खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, याबाबाबाबत िासनान ेचौकिी केली े े काय, यायात काय ेढळून ेले, 
(३) ेसल्यास, चौकिीनुसार िासनाने पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत े े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय े ेत?  
  
डॉ. दीपि सावांत (१४-१२-२०१८) : (१)  े खरे े े.  
(२) व (३)  ोय. 
डॉ. िुींभागी ेींबाबाडकेर याींनी यायाच्या खासगी व्यवसायाबाबाबाबत व व्यवसायरों भत्त्याबाबाबाबत मा. 
उच्च न्यायालय, नागपूर बाबेंच येथ ेरर् वप्ीिन क्र. ४३६२/२०१५ दाखल केली ेसनू मा.उच्च 
न्यायालयाने स्थधगती ददली े े. यायानसुार यायाींचा व्यवसायरों भता बाबींद करण्यात ेला 
े े. 
(४) रतिश्न उद्भ ाावत ना ी. 

___________ 
  
डोगांरखडाव (ता.िळांब) येथील आरोग्य उपिेद्र बांद असल्याने रुग्णाांची होत असलेली गैरसोय  

  

(२४)  ९२३४८ (१९-०८-२०१७).   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाव) :   सन्माननीय साववजननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डोगींरखडा  (ता.कळींबाब) परीसरातील नागरीींकाींना ेरोग्य उपकेद्राींत डॉक््र, पररचाररका ेखण 
कम चारी मुख्यालयी रा ावे या णुन िास्कय ननवासस्थान े बाबाींं ण्यात ेले परींत ु डॉक््र 
मुख्यालयी रा ात नसल्याने तथेील कम चारी ेरोग्य उपकें द्र बाबींद ठेवत ेसल्याच ेददनाींक २६ 
एवरतिल २०१७ रोजी वा यायासुमारास ननदि नास ेले,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, ेरोग्य ेधंकारी, कळींबाब तालुका याींनी उपकेद्राला भे् ददली ेसता ेनेक 
कम चारी गैर जर ेसल्याच ेननदि नास ेले,  े  ी खरे े े काय, 
(३) ेसल्यास, याबाबाबाबत िासनाने चौकिी केली े े काय, चौकिीनुसार दोषी कम चाऱ्याींवर 
कारवाई करण्याबाबाबाबत िासनाने कोणती काय वा ी केली वा करण्यात येत े े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय े ेत? 
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डॉ. दीपि सावांत (१४-१२-२०१८) : (१)  े  खरे े े. 
(२) व (३)  े खरे े े. 
सदर रतिकरणाची चौकिी करण्यात ेली ेसून गैर जर कीं त्रा्ी वैद्यकीय ेधंकारी व ेरोग्य 
सेववका याींच े एक ददवसाची सेवा ववनावतेन करुन गैर जर राद ल्यास सेवा समाप्त केली 
जाईल,याबाबाबाबत समज देण्यात ेली े े.तसेच ननयशमत औषंननमा ण ेधंकारी, ेरोग्य 
सेवक व ेरोग्य स ायक याींची एक वेतनवाढ पुढील वेतनवाढीवर पररणामकारक न ठरता 
रोखण्यात ेली े े. 
(४) रतिश्न उद्भ ाावत ना ी. 
  

___________ 
  

भामरागड (जज. गडधचरोली) जांगलात नक्षलवाद्याांनी घडववलेल्या भसूुरुां ग स्फोटात जखमी 
झालेल्या  जवानाांवर उपचार िरण्यास नागपूर येथील रुग्णालयाांनी निार हदल्याबाबत 

  

(२५)  ९२८५१ (२१-०८-२०१७).   श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), 
श्री.त्र्यांबिराव शभस े (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय साववजननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भामरागड (जज. गडधचरोली) जींगलात नक्षलवाद्याींनी घडववलेल्या भूसुरुीं ग स्र्ो्ात जखमी 
झालेल्या २० जवानाींवर उपचार करण्यास नागपूर येथील का ी नामाीं्कत रुग्णालयाींनी नकार 
ददल्याचे ददनाींक ४ म,े २०१७ रोजी वा यायासमुारास ननदि नास ेले े े,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, याबाबाबाबत चौकिी करण्यात ेली े े काय, 
(३) ेसल्यास, तद्नुसार िासनाने सींबाबींधंत रुग्णालयाींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत े े, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय े ेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१०-१२-२०१८) : (१)  े खरे ना ी.  
(२) रतिश्न उद्भ ाावत ना ी. 
(३) रतिश्न उद्भ ाावत ना ी.  
(४) रतिश्न उद्भ ाावत ना ी. 
  

___________ 
  

उल्हासनगर (जज.ठाणे) मध्यवती रूग्णालयातील वैद्यिीय  
अधधिाऱ याांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(२६)  ९८८४३ (०६-०१-२०१८).   श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर), श्री.गणपत गायिवाड 
(िल्याण पूवव) :   सन्माननीय साववजननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) उल् ासनगर (जज.ठाणे) मध्यवती रूग्णालयात मींजूर पदाींपकैी गायनकोलॉजजस््ची ५, 
ओ्ोलोररींगोलोजजस््ची २, डने््ीस््ची २, ्र्जजशियन् सची २, रेडीओलॉजजस््च े१, ेॅनेस्थेशसया 
१, डायलेसीस तज्च े-१ ेिी ररक्त पदे े ेत,  े खरे े े काय 
(२) ेसल्यास, सदर ररक्त पदे भरण्याबाबाबाबत िासनान े कोणती काय वा ी केली वा करण्यात 
येत े े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय े ेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१४-१२-२०१८) : (१)  े ेींित: खरे े े. 
मध्यवती रुगणालय, उल् ासगनर, जज.ठाणे येथ ेवविेषज्ाच्या मींजुर पदाींपकैी स्त्रीरोगतज्, कान, 
नका, घसा तज्, ्र्जीशियन याींचे रतियायेकी १ पद ररक्त े े परींतु दींतिल्यधच्कयासक, क्ष-
्करणतज्, भुलतज् याींची मींजुर पदे भरलेली े ेत.  
(२) वैद्यकीय ेधंकारी ग्-े, वग -१ (गे्रड पे रु. ६६००/-) सींवगा तील ररक्त पदे भरण्याबाबाबाबत 
िासन स्तरावरुन काय वा ी सरुु े े. राज्यातील म.वै.े.स.ेग्-े (ग्रेड पे रु.५४००/-) 
सींवगा तील वैद्यकीय ेधंकाऱ्याींची ररक्त पदे भरण्यासाठी ७२३ ररक्त पदाींची जाद रात दद. 
१३.०७.२०१८ रोजी रतिशसध्द करण्यात ेली ेसुन पुढील काय वा ी सुरु े े. 
(३) रतिश्न उद्भ ाावत ना ी. 
  

___________ 
  

आष्ट्टी व पाटोदा (जज. बीड) ग्रामीण रुग्णालयातील डॉक्टसव व िमवचाऱयाांची  
ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(२७)  १००५८९ (०३-०१-२०१८).   अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी) :   सन्माननीय साववजननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ेष्ी व पा्ोदा (जज.बाबीड) ग्रामीण रुग्णालयात डॉक््स  व कम चाऱ्याींची पदे ररक्त 
ेसल्यान े रुग्णाींची गैरसोय  ोत ेसल्याची गींभीर बाबाबाब मा े नोव् ेंबाबर २०१७ च्या पद ल्या 
सप्ता ात ननदि नास ेली े े,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, सदर ररक्त पदे तातडीने भरण्याबाबाबाबत िासनान े कोणती काय वा ी केली वा 
करण्यात येत े े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाबाची सव सांारण कारणे काय े ेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१४-१२-२०१८) : (१)  े ेींित: खरे े े. 
     ग्रामीण रुग्णालय ेष्ी, जज.बाबीड येथ ेग्-े त ेग्-ड सींवगा ची एकुण २५ पदे मींजुर 
ेसुन १९ पदे भरलेली व ६ पदे ररक्त े ेत. ग्रामीण रुग्णालय पा्ोदा, जज.बाबीड येथ ेग्-े 
ते ग्-ड सींवगा ची एकुण २५ पदे मींजूर ेसुन २२ पदे भरलेली व ३ पदे ररक्त े ेत. ग्रामीण 
रुग्णालय ेष्ी येथील वैद्यकीय ेधंक्षकाींच ेएक पदाव्यनतररक्त वैद्यकीय ेधंकाऱ्याींची सव  
पदे भरलेली े ेत.  
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(२) ववत ववभाग, िासन ननण य दद. १६.०५.२०१८ ेन्वये राज्यातील रुग्णसेवेिी सींबाबींधंत ररक्त 
पदे १०० ्क्के भरण्यास मान्यता ददली े े. 
     म.व.ैे.स.ेवग -१ सींवगा ची ररक्त पदे भरणेबाबाबाबत िासन स्तरावर काय वा ी सुरु े े. 
म ाराषर वैद्यकीय व ेरोग्य सेवा ग्-े (वेतनबाबँड रु.१५६००-३९१००,गे्रड पे रु.५४००/-) या 
सींवगा तील वैद्यकीय ेधंकाऱ्याींची ररक्त पदे भरण्यास जजल् ाधंकारी याींना ेधंकार रतिदान 
केले े ेत. राज्यस्तरावरुन वैद्यकीय ेधंकाऱ्याींच्या ७२३ ररक्त पदाींची जाद रात 
दद.१३.०७.२०१८ रोजी रतिशसध्द करण्यात ेली ेसुन पुढील काय वा ी सुरु े े. 
ववत ववभागाच्या ददनाींक ०२ जलु,ै २०१५ व १७ नोव् ेंबाबर, २०१५ च्या िासन ननण यानसुार 
रुग्णसेवेिी सींबाबींंीत सींवगा तील ररक्त पदाींच्या ७५ ्क्के पदे भरण्यास मींजूरी देण्यात ेली 
 ोती. यायानुसार ग् क च्या २३ सींवगा तील २७६९ उमेदवाराींची ननवड  ोऊन यायाींना मा े 
सप् े्ंबाबर/ऑक््ोबाबर २०१७ मध्ये ननयुक्ती देण्यात ेलेली े े. ग् ड ची १२६४ पदे मा े 
सप् े्ंबाबर/ ऑक््ोबाबर २०१७ मध्ये भरली े ेत.  
(३) रतिश्न उद्भ ाावत ना ी. 
  

___________ 
  
िरमाळा (जज.सोलापूर) तालुक्यातील प्राथशमि आरोग्य िें द्रात वैद्यिीय अधधिारी, आरोग्य 

सेवविा व सेविाांची पदे ररक्त असल्याबाबत 
  

(२८)  १०१५९३ (०३-०१-२०१८).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), श्री.बबनराव शशांदे (माढा) :   
सन्माननीय साववजननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय 
:- 
  

(१) करमाळा (जज.सोलापूर) तालकु्यातील ५ रतिाथशमक ेरोग्य कें द्रात वैद्यकीय ेधंकारी, 
ेरोग्य सेववका व सेवकाींची पदे ररक्त े ेत,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, तालुक्यात जजल् ा पररषदेच्या ेरोग्य ववभागाींतग त ५ रतिाथशमक ेरोग्य कें दे्र व 
३२ उप रतिाथशमक ेरोग्य कें दे ेसताींना पींचायत सशमतीमध्ये ेरोग्य ववभागासाठी ववस्ताररत 
ेधंकाऱ्याींच ेएक पद मींजूर ेसनू ते  ी ररक्त े े,  े  ी खरे े े काय, 
(३) ेसल्यास, यायाची कारणे काय े ेत व ररक्तपदे भरण्याच्या ेनुषींगाने सुरु ेसलेल्या 
काय वा ीची सद्यःजस्थती काय े े? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१४-१२-२०१८) : (१)  े  ेींित: खरे े े. 
 सोलापूर जजल््यातील करमाळा तालुक्यात एकुण ५ रतिाथशमक ेरोग्य कें दे्र काय जन्वत े ेत. 
सदर ५ ेरोग्य कें द्रामध्ये वैद्यकीय ेधंकारी सींवगा ची एकुण १० पदे मींजूर ेसनु १० पदे 
भरलेली े ेत. ेरोग्य सेवकाींची एकुण ३४ पदे मींजूर ेसुन २१ पदे भरलेली ेसनु १३ पदे 
ररक्त े ेत. तसेच ेरोग्य सेववकाींची ३६ पदे मींजूर ेसुन यायापकैी २९ पदे भरलेली व ७ पदे 
ररक्त े ेत.  
(२)  े खरे े े. 
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सोलापूर जजल््यातील करमाळा तालुक्यात एकुण ५ रतिाथशमक ेरोग्य कें दे्र काय जन्वत ेसुन 
यायाेींतग त एकुण ३२ उपकें दे्र काय जन्वत े ेत. ववस्तार ेधंकारी  े पद ररक्त ेसुन 
पदोन्नतीन ेभरण्याची काय वा ी सरुु े े.  
(३) सदरची पदे  ी ेींतरजजल् ा बाबदलीने, ननयत वयोमानानसुार सेवाननवतृ झाल्याने ररक्त 
झाली े ेत. िासन ननण य ववत ववभाग दद. १६.०५.२०१८ ेन्वये ेरोग्य सेवेिी सींबाबींधंत 
नामननदेिनाची पदे १०० ्क्के भरणेबाबाबाबत मान्यता देण्यात ेली ेसुन यायानुषींगान ेग् क व 
ग् ड सींवगा तील ररक्त पदे भरण्यासींदभा त पुढील काय वा ी सुरु े ेत. ववस्तार ेधंकारी  े 
पद पदोन्नतीने भरण्याची काय वा ी सुरु े े.  
  

___________ 
  

नेवासा फाटा (जज. अहमदनगर ) येथील ग्रामीण रुग्णालयात  
बाहय व आांतररुग्ण सेवा बांद असल्याबाबत 

  

(२९)  १०७८७३ (३१-०३-२०१८).   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय साववजननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नेवासा र्ा्ा (जज.े मदनगर) येथील ग्रामीण रुग्णालयात नमेणूकीस ेसलेल्या वैद्य्कय 
ेधंकाऱ् याींचा ११ मद न्याचा करार सींपल्यान े दसुऱ् या वैद्य्कय ेधंकाऱ् याींची नेमणूक न 
झाल्यामुळे गेल्या मद न्याभरापासनू बाबा य व ेींतर रुग्ण सेवा बाबींद  ोती,  े खरे े े काय, 
(२) तसेच या रुग्णालयात कायमस्वरुपी वैद्य्कय ेधंक्षक ना ी,  े  ी खरे े े काय, 
(३) ेसल्यास, या रुग्णालयात कायमस्वरुपी वैद्य्कय ेधंक्षक व वैद्य्कय ेधंकाऱ् याींची 
पदे भरण्याबाबाबाबत िासनाने कोणती काय वा ी केली वा करण्यात येत े े 
(४) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय े ेत ?  
  
डॉ. दीपि सावांत (१४-१२-२०१८) : (१)  े खरे ना ी. 
(२)  े ेींित: खरे े े. 
ग्रामीण रुग् णालय, नेवासा येथील वैद्यकीय ेधंक्षक वग -१ च ेपद ददनाींक २५/०७/२०१६ पासुन 
बाबदलीन े ररक्त झाले ेसुन सदर पदाचा काय भार ग्रामीण रुग्णालय नेवासा येथील वैद्यकीय 
ेधंकारी, वग -२ याींचेकड ेसोपववण्यात ेला े े. 
(३) म.वै.े.से. ग्-े सींवगा ची ररक्त पदे भरणेबाबाबाबत िासनस्तरावर काय वा ी सुरु े े. 
िासन पररपत्रक दद. २४.०६.२०१६ च्या माग दि क सुचनानुसार सींबाबींधंत जजल् ाधंकारी याींच्या 
ेध्यक्षतेखाली गठीत सशमतीमार् त मुलाखतीद्वारे वैद्यकीय ेधंकारी,ग्-े (ग्रेड पे 
रु.५४००/-) सींवगा ची ररक्त पदे भरण्याबाबाबाबत जजल् ास्तरावर काय वा ी सुरु े े.  
(४) रतिश्न उद्भ ाावत ना ी. 
  

___________ 
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शाहुवाडी (जज.िोल्हापूर) तालुक्यातील ग्रामीण व प्राथशमि आरोग्य  
िें द्रातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(३०)  १०८०५९ (०१-०४-२०१८).   श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :  सन्माननीय 
साववजननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल् ापूर जजल््यातील िा ुवाडी तालुक्यातील ग्रामीण व रतिाथशमक ेरोग्य कें द्रात 
वैद्यकीय ेधंकारी, स्त्री रोग तज्, हृदयववकार तज्, मेंदवूवकार तज् तसेच भूलतज् याींच्या 
ररक्त पदाींमुळे रुग्णाींना जजल् याच्या दठकाणी जाव ेलागत,े  े खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, िासन उक्त तालुक्यातील वैद्यकीय ेधंकाऱ्याींची ररक्त पदे भरण्यासींदभा त  
िासनाने कोणती काय वा ी केली वा करण्यात येत े े,  
(३) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय े ेत? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१४-१२-२०१८) : (१)  े ेींित: खरे े े. 
कोल् ापूर जजल््यातील िा ूवाडी तालुक्यात १ ग्रामीण रुग्णालय व ९ रतिाथशमक ेरोग्य कें दे्र 
काय जन्वत े ेत. िासनाच्या ेरोग्य सींस्थेसाठीच्या मींजूर ेकृतीबाबींंानुसार ग्रामीण 
रुग्णालयासाठी वैद्यकीय ेधंकारी,ग्-े (ग्रेड प े रु.५४००/-) सींवगा ची एकुण ३ पदे मींजुर 
े ेत. मलकापुर या ग्रामीण  रुग्णालयात  मींजूर ३ पदावर स्त्रीरोगतज्, बाबालरोगतज् व 
भुलतज् ेसे एकुण ३ वविेषज् मींजूर े ेत. सदर ३ पदाींपैकी १ पदावर स्त्रीरोगतज् व २ 
पदाींवर बाबींंपत्रत्रत वैद्यकीय ेधंकारी काय रत े ेत. ग्रामीण रुग्णालयासाठी ेकृतीबाबींंानुसार 
ह्रदयववकार व मेंदवुवकारतज्ाची पदे मींजुर ना ीत. ग्रामीण रुग्णालय, मलकापूर येथ े
रतिनतननयुक्तीने वविेषज्ाींच्या सेवा रुग्णाींना उपलब्ं करुन देण्यात ेल्या े ेत. 
     िा ूवाडी तालुक्यात काय जन्वत ेसलेल्या एकुण ९ रतिाथशमक ेरोग्य कें द्राींना वैद्यकीय 
ेधंकारी सींवगा ची रतियायेकी २ पदे यारतिमाणे एकुण १८ पदे मींजुर ेसुन यायापकैी ९ पदे 
भरलेली व ९ पदे ररक्त े ेत. रतिाथशमक ेरोग्य कें द्राींना वविेषज्ाींचे पद मींजूर ना ी. 
     िा ूवाडी तालकु्यातील ज्या रतिाथशमक ेरोग्य कें द्राींमध्ये एक ी वैद्यकीय ेधंकारी 
काय रत ना ी ेिा दठकाणी ेन्य वैद्यकीय ेधंकारी याींचेकड े ेनतररक्त काय भार 
सोपववण्यात ेला ेसुन रुग्णाींची तायापुरती पया यी व्यवस्था करणेत ेली े े. तसेच जजल् ा 
पररषद स्वननंीमंून कीं त्रा्ी स्वरुपात दरम ा रु. २०,०००/- मानंनतयावावर बाबीएएमएस 
वैद्यकीय ेधंकारी याींची ६ मद न्याकरीता तायापुरती ननयुक्ती केलेली े े. 
(२) जजल् ास्तरावर गदठत सशमतीमार् त तसेच िासनस्तरावर वैद्यकीय ेधंकारी ग्-े (ग्रेड 
पे रु. ५४००/-) या सींवगा ची नामननदेिनाने स्वतींत्र ननवडमींडळामार् त वैद्यकीय ेधंकाऱ्याींची 
पदे भरण्याची काय वा ी सुरु े े. 
(३) रतिश्न उद्भ ाावत ना ी. 
  

___________ 
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तुमसर (जज.भांडारा) येथ ेसुभाषचांद्र बोस शासिीय उपजजल्हा रुग्णालयात वैद्यिीय अधधिारी व 
तज्ाांची पदे ननमावण िरुन तात्िाळ भरण्याबाबत 

  

(३१)  १०९१९२ (०१-०४-२०१८).   श्री.चरण वाघमारे (तमुसर) :   सन्माननीय साववजननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तुमसर (जज.भींडारा) येथे सभुाषचींद्र बाबोस िासकीय उपजजल् ा रुग्णालयात कान, नाक, 
घसाचे वैद्य्कय ेधंकारी, यावचारोग तज्, ववकृतिात्र तज्ाींचे पद ननमा ण करून तायाकाळ 
भरणेबाबाबाबत स्थाननक लोकरतिनतननंीनी मा.ेरोग्य मींत्री याींना ददनाींक १९ सप् े्ंबाबर, २०१७  रोजी 
वा यायासुमारास ननवेदन ददले े े,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, िासनाने यावर कोणती काय वा ी केली वा करण्यात येत े े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय े ेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०२-१२-२०१८) : (१)  े खरे ना ी. 
(२) उपजजल् ा रूग्णालय येथ े दद. २३.१२.२००२ च्या िासन ननण यान्वये  मींजूर 
ेकृतीबाबींंानुसार कान, नाक, घसा तज्, यावचारोग तज्, िरीरववकृतीिास्त्र तज्ाींची पदे मींजूर 
ना ी. 
(३) रतिश्न उद्भ ाावत ना ी.  
  

___________ 
  

गडधचरोली जजल््यातील ग्रामीण रुग्णालय जजल्हा उपरुग्णालय व जजल्हा रुग्णालयात 
एम.बी.बी.एस. डॉक्टराांची ननयुक्ती किां वा पदभरती िरण्याची मान्यता देण्याबाबत 

  

(३२)  १०९३३९ (३१-०३-२०१८).      डॉ.देवराव होळी (गडधचरोली), श्री.िृष्ट्णा गजब े
(आरमोरी), श्री.राजेश िाशीवार (सािोली), श्री.बांटी भाांगडडया (धचमूर), श्री.चरण वाघमारे 
(तुमसर) :   सन्माननीय साववजननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) गडधचरोली जजल््यात ७०% वदै्य्कय ेधंकाऱ्याींची पदे ररक्त े ेत,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, उक्त जजल््यामध्ये पी.जी व डडप्लोमांारक वैद्यकीय ेधंकारी उपलब्ं ना ी, 
 े  ी खरे े े काय 
(३) ेसल्यास, याबाबाबाबत ेनकेदा िासनाकड े जजल् यातील वैद्यकीय सेवा सुरळीत 
करण्यासाठी गडधचरोली जजल््यासाठी खास बाबाबाब या णून एम.बाबी.बाबी.एस ंारक डॉक््राींना 
ननयुक्ती व पदभरतीसाठी मान्यता देण्याबाबाबाबत पत्र व्यव ार झालेला े े,  े  ी खरे े े काय 
(४) ेसल्यास, िासनान े याबाबाबाबत चौकिी केली े े काय, चौकिीनुसार कोणती काय वा ी 
केली वा करण्यात येत े े 
(५) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय े ेत 
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डॉ. दीपि सावांत (१४-१२-२०१८) : (१) गडधचरोली जजल््यातील ेरोग्य सींस्थाींमध्ये वैद्यकीय 
ेधंकारी ग्-े ची एकुण मींजरु पदे २२८ ेसुन १४७ पदे भरलेली ेसुन ८१ पदे ररक्त 
े ेत.  
(२)  े खरे ना ी. 
गडधचरोली जजल््यातील काय रत वैद्यकीय ेधंकाऱ्याींमध्ये म.वै.े.स.े ग्-े (ग्रेड पे 
रु.६६००/-) चे  ११ वविेषज् काय रत े ेत व वैद्यकीय ेधंकारी, ग्-े, गे्रड प ेरु. ५४००/- 
सींवगा तील काय रत वैद्यकीय ेधंकाऱ्याींमध्ये एकुण १६ वविेषज् े ेत. तसेच गडधचरोली 
जजल््यात राषरीय ेरोग्य ेशभयानेींतग त वविेषज् काय रत े ेत.   
(३)  े खरे े े. 
(४) ेददवासी दगु म नक्षलग्रस्त भागातील वैद्यकीय ेधंकारी (गे्रड पे रु. ५४००/-) सींवगा तील 
ररक्त पदे भरण्यासाठी िासन ेदेि दद. १९/०६/२०१७ व दद. १६/११/२०१६ ेन्वये ननदेि 
ददलेले े ेत. याया ेनुषींगान े सींबाबींधंत जजल् ाधंकारी याींच्या ेध्यक्षतेखाली गठीत 
सशमतीमार् त गडधचरोली जजल््यातील ेनतदगु म नक्षलग्रस्त ेददवासी भागातील कोरची, 
ए्ापल्ली, भामरागड,े ेरी,शसरोंचा तालुक्यातील वैद्यकीय ेधंकारी सींगवा ची एकुण १२ पदे 
भरण्यात ेली. राज्यातील म.वै.े.स.े ग्-े (ग्रेड पे रु.५४००/-) सींवगा तील वैद्यकीय 
ेधंकाऱ्याींची ररक्त पदे जजल् ाधंकारी स्तरावरुन भरण्याची रति्क्रया राबाबवुन सुध्दा सदर पदे 
ररक्त र ात ेसल्यामळेु राज्यस्तरावरुन वैद्यकीय ेधंकाऱ्याींच्या ७२३ ररक्त पदाींची जाद रात 
दद. १३/०७/२०१८ रोजी रतिशसध्द करण्यात ेली ेसुन पुढील काय वा ी सुरु े े. 
(५) रतिश्न उद्भ ाावत ना ी. 
  

___________ 
  

महाळुांगे-पडवळ (ता. आांबेगाव, जज.पुणे) येथील प्राथशमि आरोग्य िें द्रात  
मुख्य वैदयिीय अधधिाऱयाांची पदे ररक्त असल्याबाबत 

(३३)  १०९७८२ (०१-०४-२०१८).   श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापूर) :   सन्माननीय साववजननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) म ाळुींगे-पडवळ (ता. ेींबाबेगाव, जज.पुणे) येथील रतिाथशमक ेरोग्य कें द्रात मुख्य वैदयकीय 
ेधंकाऱ्याींच्या तीन जागा तीन मद न्याींपासून ररक्त ेसल्याने रुग्णाींची तपासणी करुन यायाींना 
औषंे व गोळया देण्याचे काम मद ला पररचारकाींनाच कराव ेलागत े े,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, या रतिाथशमक ेरोग्य कें द्राच्या कके्षत ेसलेल्या तालुक्याच्या पजश्चम व उतर 
भागातील २७ उपकें द्रातील १३ गावातील रुग्णाींना ेरोग्याच्या सुववंा शमळण्यात ेडचणी येत 
े ेत,  े  ी खरे े े काय, 
(३) ेसल्यास, याबाबाबाबत िासनान ेचौकिी केली े े काय यायानुसार कोणती काय वा ी केली वा 
करण्यात येत े े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय े ेत? 
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डॉ. दीपि सावांत (१४-१२-२०१८) : (१)  े खरे ना ी. 
 रतिाथशमक ेरोग्य कें द्र म ाळुींगे पडवळ ता. ेींबाबेगाव, जज.पुणे येथ ेवैद्यकीय ेधंकारी याींची 
दोन पदे मींजुर ेसुन दोन पदे भरलेली े ेत. सदर वैद्यकीय ेधंकारी बाबा्यरुग्ण व 
ेींतररुग्ण ववभागामध्ये येणाऱ्या रुग्णाींना वैद्यकीय सेवा देत े ेत.  
(२)  े ेींित: खरे े े. 
रतिाथशमक ेरोग्य कें द्र म ाळुींगे पडवळ च्या काय कके्षत १० उपकें द्र काय जन्वत े ेत. सदर 
रतिाथशमक ेरोग्य कें द्राच्या काय कके्षत ेसलेल्या उपकें द्राींमध्ये ननयशमत तसचे राषरीय ेरोग्य 
ेशभयाींनेींतग त काय रत ेरोग्य सेववकाींमार् त रुग्णाींना रतिाथशमक ेरोग्य सेवा पुरववल्या 
जात े ेत.  
(३) ववत ववभाग, िासन ननण य दद. १६.०५.२०१८ ेन्वये ग् क व ग् ड सींवगा ची 
रुग्णसेवेिी सींबाबींधंत १०० ्क्के ररक्त पदे भरण्यास मान्यता ददलेली े े.  यायानुसार 
पदभरतीची काय वा ी सुरु े े. 
(४) रतिश्न उद्भ ाावत ना ी. 
  

___________ 
  

नाशशि जजल्हा रुग्णालयात वैद्यिीय अधधिाऱयाांची पदे ररक्त असल्याबाबत 
  

(३४)  १११२८५ (०१-०४-२०१८).   श्री.राजाभाऊ (पराग) वाज े (शसन्नर) :   सन्माननीय 
साववजननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सवा त जास्त खा्ाींचे रुग्णालय ेसलेल्या नाशिक जजल् ा रुग्णालयात 
वैद्यकीय ेधंकाऱ्याींची ६० पेक्षा ेधंक पदे ररक्त ेसल्याने रुग्णाींना ेरोग्याच्या सुववंा 
वेळेवर शमळत नसल्याची बाबाबाब मा े डडसेंबाबर २०१७ मध्ये वा यायादरयायान ननदि नास ेली 
े े,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, दररोज सरासरी एक  जार रुग्णाींवर उपचार  ोणाऱ्या या रुग्णालयातील ररक्त 
पदे भरण्यास िासनाकडून ेद्याप ी परवानगी शमळाली नसल्यान ेनवीन वषा त देखील सदर 
पदे ररक्त रा ण्याची िक्यता ननमा ण झाली े े,  े  ी खरे े े काय, 
(३) ेसल्यास, िासनाने याबाबाबाबत चौकिी केली े े काय चौकिीत काय ेढळून ेले, 
(४) ेसल्यास, सदर ररक्त पदे तातडीन े भरण्यासाठी िासनान े कोणती काय वा ी केली वा 
करण्यात येत े े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय े ेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१४-१२-२०१८) : (१)   े खरे ना ी. 
     जजल् ा रुग्णालय नाशिक येथे वैद्यकीय ेधंकारी ग्-े त ेवैद्यकीय ेधंकारी ग्-बाब 
सींवगा ची एकुण ६४ पदे मींजुर ेसून यायापकैी वैद्यकीय ेधंकारी ग्-े गे्रड पे (रु.५४००/-) 
ची सव  मींजूर ४२ पदे भरली ेसनू ग्-े गे्रड प े(रु.६६००/-) ची २१ पदे मींजूर ेसून १२ पदे 
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भरली े ेत व  ९ पदे ररक्त े ेत. 
जजल् ा रुग्णालयात येणाऱ्या सव  रुग्णाींना तायाकाळ मुलभूत ेरोग्य सेवा उपलब्ं करुन 
देण्यात येत े े.  
(२)  े खरे ना ी. 
(३) व (४) म.वै.े.से.,ग्-े (वतेनशे्रणी रु. १५६००-३९१००, गे्रड प े रु. ६६००/-) सींवगा तील 
पदोन्नतीची व सरळसेवचेी ररक्त पदे भरण्याबाबाबाबत िासन स्तरावर काय वा ी सुरु े े. ववत 
ववभाग, िासन ननण य दद.१६.०५.२०१८ ेन्वये रुग्णसेवेिी सींबाबींधंत १०० ्क्के ररक्त पदे 
भरण्यास मान्यता ददलेली ेसुन यायानुसार पदभरतीची काय वा ी सरुु े े.  
(५) रतिश्न उद्भ ाावत ना ी. 
  

___________ 
  

िरांजी (ता. िेळापुर, जज. यवतमाळ) येथील ग्राशमण रूग्णाांची गैरसोय होत असल्याबाबत 
  

(३५)  ११२६४७ (३१-०३-२०१८).   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाव) :   सन्माननीय साववजननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) करींजी (ता. केळापुर, जज. यवतमाळ) येथील ग्राशमण रूग्णालयात वैद्यकीय ेधंकारी 
 जर रा ात नसल्यान ेतपासणी करण्यासाठी ेलेल्या रूग्णाची गैरसोय  ोत ेसल्याच ेददनाींक 
२१ ऑक््ोबाबर, २०१७ रोजी वा यायासुमारास ननदि नास ेले,  े खरे े े काय 
(२) ेसल्यास या भागातील गरीबाब जनतेला मोर्त व पारदि क ेरोग्य सेवा 
पुरववण्याच्यादृष्ीने करींजी येथ ेग्राशमण रूग्णालय े े परींत ुतेथील रूग्णालयामध्ये वैद्यकीय 
ेधंकारी  जर रा ात नसल्यामळेु रूग्णाींवर उपचार  ोत ना ी यायामुळे रूग्णाींना खाजगी 
दवाखान्यामध्ये उपचार घ्यावे लागतात,  े  ी खरे े े काय, 
(३) ेसल्यास, वैद्यकीय ेधंकारी  जर रा ात नसल्याबाबाबाबत चौकिी करुन सींबाबींधंताींवर 
िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत े े, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय े ेत? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१४-१२-२०१८) : (१)  े खरे ना ी. 
    करींजी या रुग्णालयामध्ये वदै्यकीय ेधंकाऱ्याींची ३ पदे मींजूर ेसून तीन ी वैद्यकीय 
ेधंकारी कत व्यावर  जर ेसतात. तसेच राषरीय ेरोग्य ेशभयानाेींतग त ननयुक्ती 
करण्यात ेलेले वैद्यकीय ेधंकारी सुध्दा कत व्यावर  जर ेसतात.  
(२)  े खरे ना ी. 
     करींजी येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपलब्ं वैद्यकीय ेधंकाऱ्याींमार् त रुगणालयात 
येणाऱ्या रतियायेक रुग्णाींवर औषंेपचार करण्यात येतो. 
(३) रतिश्न उद्भ ाावत ना ी. 
(४) रतिश्न उद्भ ाावत ना ी. 
  

___________ 
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मौज ेनेरी (ता. धचमूर, जज. चांद्रपूर ) येथील प्राथशमि आरोग्य िें द्रात 
रुग्णाांची गैरसोय होत असल्याबाबत 

(३६)  ११३०२४ (०१-०४-२०१८).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय साववजननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौ.नेरी (ता.धचमूर, जज.चींद्रपूर) येथील रतिाथशमक ेरोग्य कें द्र ेसून या ेरोग्य कें द्राला 
स ा उपकें द्र जोडलेले ेसताींना वैद्य्कय ेधंकाऱ् याेभावी तथेील रुग्णाींची गैरसोय  ोत 
ेसल्याच े मा े जानेवारी, २०१८ मध्ये वा यायादरयायान ननदि नास ेले े े,  े खरे े े 
काय, 
(२) ेसल्यास, याबाबाबाबत िासनान ेचौकिी केली े े काय, यायात काय ेढळून ेले, 
(३) ेसल्यास, वैद्य्कय ेधंका-याींची ननयुक्ती करणेबाबाबाबत िासनाने कोणती काय वा ी केली 
वा करण्यात येत े े 
(४) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय े ेत?  
  
डॉ. दीपि सावांत (१४-१२-२०१८) : (१)   े ेींित: खरे े े. 
     चींद्रपुर जजल््यातील धचमुर तालुक्यात रतिाथशमक ेरोग्य कें द्र नेरी काय जन्वत ेसुन 
यायाेींतग त १ ॲलोपॅथीक दवाखाना व ६ उपकें दे्र काय जन्वत े ेत. 
     सदर रतिाथशमक ेरोग्य कें द्रामध्ये वैद्यकीय ेधंकारी, ग्-े सींवगा ची २ पदे मींजुर 
ेसुन यायापकैी १ पद भरलेले व १ पद ररक्त े े. ॲलोपॅथीक दवाखान्यातील वैद्यकीय 
ेधंकारी (ग्-बाब) चे पद दद. ३०.१०.२०१७ रोजी ननयत वयोमानान ेसेवाननवतृीमुळे ररक्त झाले 
े े. तसचे उपकें द्राेींतग त वैद्यकीय ेधंकारी याींची पदे मींजूर ना ीत. 
     चींद्रपूर जजल््यात रतिाथशमक ेरोग्य कें द्रामध्ये वैद्यकीय ेधंकारी, ग्-े च्या ररक्त 
ेसलेल्या का ी पदाींवर वैद्यकीय ेधंकारी ग्-बाब व बाबींं पत्रत्रत वैद्यकीय ेधंकारी याींची 
तायापुरती पया यी व्यवस्था केली े े. 
     ररक्त पदाींच ेदठकाणी पया यी व्यवस्था करण्यात येऊन रुग्णसवुवंा पुरववण्यात येत.े 
(२) रतिश्न उद्भ ाावत ना ी. 
(३) वैद्यकीय ेधंकारी सींवगा ची पदे नामननदेिनान े सींबाबींधंत जजल् ाधंकारी याींच े
ेध्यक्षतेखाली भरण्याबाबाबाबत िासन पररपत्रक दद. २६.१०.२०१६ ेन्वये ननदेि ददल्यारतिमाणे 
चींद्रपुर जजल््यात जजल् ा ननवड करण्यात ेली यायापकैी वविेषज् ेसलेल्या उमेदवाराींना 
ग्रामीण रुग्णालयात व ज्या रतिाथशमक ेरोग्य कें द्रात एक ी वैद्यकीय ेधंकारी, ग्-े 
एमबाबीबाबीएस उपलब्ं ना ी ेिा दठकाणी ननयुक्ती करण्यात ेली े े. 
     वैद्यकीय ेधंकाऱ्याींची ररक्त पदे जजल् ाधंकारी स्तरावरुन भरण्याची रति्क्रया राबाबवुन 
सुध्दा सदर पदे ररक्त रा त ेसल्यामुळे वैद्यकीय ेधंकाऱ्याींची ररक्त ेसलेली पदे पुनश्च 
राज्यस्तरावरुन जाद रात देऊन भरण्याबाबाबाबत ननण य झाला ेसुन यायानुसार वैद्यकीय 
ेधंकाऱ्याींच्या ७२३ ररक्त पदाींची जाद रात दद. १३.०७.२०१८ रोजी रतिशसध्द करण्यात ेली 
ेसुन पुढील काय वा ी सुरु े े. 
(४) रतिश्न उद्भ ाावत ना ी. 

___________ 
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माथेरान येथील (जज.रायगड) प्राथशमि आरोग्य िें द्राची झालेली दरुवस्था 
  

(३७)  ११४०८५ (०१-०४-२०१८).   श्री.सुरेश लाड (िजवत) :   सन्माननीय साववजननि आरोग् य 
व िुटुांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माथेरान (जज.रायगड) येथील पय ् न नगरी येथ ेरतिाथशमक ेरोग्य कें द्रात डॉक््र उपजस्थत 
नसल्याचे ददनाींक २ डडसेंबाबर, २०१७ रोजी वा यायासुमारास ननदि नास ेले े े,  े खरे े े 
काय, 
(२) ेसल्यास, या रतिाथशमक ेरोग्य कें द्रात डॉक््र नसल्यान ेरुग्णाींची गैरसोय  ोत े े,  े 
 ी खरे े े काय, 
(३) ेसल्यास, याबाबाबाबत िासनान ेचौकिी केली े े काय, 
(४) ेसल्यास, चौकिीेींती िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत े े, 
(५) नसल्यास, यायाची सव सांारण कारणे काय े ेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१४-१२-२०१८) : (१)  े खरे ना ी. 
तथावप, माथेरान धगरीस्थान नगरपररषदेचे वैरामजी जीजीभाय रुग्णालय े े. सदर 
रुग्णालयात वैद्यकीय ेधंकारी, वग -२ याींची िासनाची ०२ पदे मींजुर े ेत. दद. ०२ डडसेंबाबर, 
२०१७ रोजी मानंनावर ननयुक्त १ व िासनान े नेमणुक ददलेला दसुरा वैद्यकीय ेधंकारी 
उपजस्थत  ोते. सद्यजस्थतीत डॉ.ननलेि यादव याींना ददनाींक २७.०१.२०१८ रोजी ेस्थायी 
नेमणूक व डॉ. रतििाींत यादव याींना ददनाींक ०२.०१.२०१८ रोजी बाबींंपत्रत्रत ननयुक्ती देण्यात 
ेलेली ेसून सदर दोन् ी वैद्यकीय ेधंकारी दवाखान्यात उपजस्थत े ेत. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) रतिश्न उद्भ ाावत ना ी. 
(४) रतिश्न उद्भ ाावत ना ी. 
(५) रतिश्न उद्भ ाावत ना ी. 
  

___________ 
  

मौज ेजेऊर, िेम व साड े(ता. िरमाळा, जज.सोलापूर) प्राथशमि आरोग्य  
िें द्र व उपिें द्रामधील ररक्त पदाांबाबत 

  

(३८)  ११५३३४ (०६-०४-२०१८).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :  सन्माननीय साववजननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे जऊेर, केम व साड े (ता. करमाळा, जज.सोलापूर) रतिाथशमक ेरोग्य कें द्र व 
उपकें द्रामध्ये रतिया येकी १ वैद्यकीय ेधंकारी, १३ ेरोग्य सेवक ेखण ७ ेरोग्य सेववकाींची 
पदे ेनेक मद न्याींपासून ररक्त े ेत,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, यायाची कारणे काय े ेत व सदर ररक्त पदे तातडीन ेभरण्याच्या ेनुषींगान े
िासनाने कोणती काय वा ी केली वा करण्यात येत े े, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय े ेत ? 
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डॉ. दीपि सावांत (१४-१२-२०१८) : (१)   े ेींित: खरे े े. 
       जजल् ा सोलापूर, ता.करमाळा येथील रतिाथशमक ेरोग्य कें द्र जेऊर, रतिाथशमक ेरोग्य 
कें द्र, केम, रतिाथशमक ेरोग्य कें द्र, साड े या तीन रतिाथशमक ेरोग्य कें द्रामध्ये वैद्यकीय 
ेधंकारी सवींगा ची एकुण ६ पदे मींजुर ेसुन ६ पदे भरलेली े ेत. सदर रतिाथशमक ेरोग्य 
कें द्राींमध्ये ेरोग्य सेवकाींची एकुण १८ पदे मींजुर ेसुन १० पदे भरलेली व ८ पदे ररक्त 
े ेत. तसेच ेरोग्य सेववकाींची २० पदे मींजुर ेसुन १६ पदे भरलेली व ४ पदे ररक्त े ेत. 
(२) ेरोग्य सेवक व ेरोग्य सेववका सींवगा ची पदे  ी ेींतरजजल् ा बाबदलीने, ननयत 
वयोमानानुसार सेवाननवतृ झाल्याने ररक्त झाली े ेत. 
      ववत ववभाग, िासन ननण य दद. १६/०५/२०१८ ेन्वये ग् क व ग् ड सींवगा ची 
रुग्णसेवेिी सींबाबींधंत १०० ्क्के ररक्त पदे भरण्यास मान्यता ददलेली े े. यायानुसार 
पदभरतीची काय वा ी सुरु े े. 
(३) रतिश्न उद्भ ाावत ना ी. 
  

___________ 
  

छरपती प्रशमलाराज ेरुग् णालय (सीपीआर) (जज.िोल्हापूर) येथील ररक्त पदासांदभावत 
(३९)  ११७९३५ (०१-०८-२०१८).   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), श्री.सत्यजीत पाटील-
सरुडिर (शाहूवाडी), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर) :   सन्माननीय वदै्यिीय शशक्षण मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) छत्रपती रतिशमलाराज े रुग्णालयातील (सीपीेर) (जज.कोल् ापरू)  २३८ ववववं पदाींच्या 
जागा गेल्या पाच वषा पासून ररक्त ेसून तेथील  का ी डॉक््र खासगी रॅतिजक््स कररत 
ेसल्याच े ननदि नास ेले,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, ेपघातग्रस्त रुग्णाींवर उपचार करण्यासाठी सुमारे ेठ को्ी खच  करुन  रॉमा 
केेर सें्र उभारण्यात ेलेले ेसताींना ी या ववभागात काम करण्याकररता वैद्य्कय 
ेधंकारी,पररचाररका याींची ३९ स्थायी पदे व ्ेक्नीशियन्सची ९ कीं त्रा्ी पदे ेिा एकत्रत्रत ४८ 
पदे ररक्त ेसून यायाींना ेदयापी मींजूरी शमळालेली ना ी,  े खरे े े काय, 
(३) तसेच, जजल् यात कक रोगाच े वाढत े रतिमाण पा ता या रुग्णालयाला िासनान े नुकयायाच 
केमोथेरपी उपचाराींच्या सुववंासाठी जा ीर केलेल्या यादीतून वगळण्यात ेले ेसल्याचे व  
या रुग्णालयाच्या रतिसूनतग ृात सोयी-सुववंा नसून या ववभागातील सोनोग्रार्ी उपकरण देखील 
बाबींद ेवस्थेत ेसल्याच ेमा े एवरतिल, २०१८ मध्ये वा यायादरयायान ननदि नास ेले,  े  ी खरे 
े े काय, 
(४) ेसल्यास,याबाबाबाबत िासनान ेचौकिी केली े े काय व यायात काय ेढळून ेले, 
(५) ेसल्यास, तदनुसार या रुग्णालयातील खासगी रॅतिजक््स करणा-या डॉक््राींवर कारवाई 
करण्याबाबाबाबत व ररक्त पदे भरण्यासींदभा त तसेच रुग्णालयातील गैरसोयी दरू करण्यासींदभा त 
िासनाने कोणती काय वा ी केली वा करण्यात येत े े, 
(६) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय े ेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन (३०-११-२०१८) : (१) ेींित: खरे े े.  
    रुग्णालयाकररता मींजूर १०८५ पदाींपैकी २४० पदे ररक्त ेसनू ती भरण्याची काय वा ी 
करण्यात येत े े. तसेच का ी डॉक््र खाजगी वैद्यकीय व्यवसाय कररत ेसल्याची बाबाबाब 
ननदि नास ेली े े 
(२)  रॉमा केेर सें्रकररता नव्याने ४८ पदे ननशम तीचा रतिस्ताव िासन स्तरावर ववचारांीन 
े े.  
(३) व (४) नॅिनल कॅन्सर ग्रीड ेींतग त छत्रपती रतिशमलाराज े रुग्णालय, कोल् ापूरची नोंदणी 
करण्यात ेली े े. कक रोगग्रस्त रुग्णाींना ेयायांुननक उपचार उपलब्ं  ोण्यासाठी ्ा्ा 
रस्् सोबाबत सामींजस्य करार करण्यात ेला ेसून यायाींच े तज् डॉक््राींच्या माग दि नाखाली 
रुग्णाींवर उपचार करण्यात येत े े. रुग्णालयाकररता उपलब्ं ०४ सोनोग्रार्ी मिीनपैकी ०१ 
मिीन काय रत ेसनू यायाद्वारे रुग्णाींची तपासणी केली जात े े. सींस्थेकररता नव्यान े
सोनोग्रार्ी मिीन खरेदीचा रतिस्ताव सींचालनालयाकडून रतिाप्त  ोताच यायाबाबाबाबत ननयमानुसार 
काय वा ी करण्यात येईल.   
(५) व (६) राजषी छत्रपती िा ू म ाराज िासकीय वैद्यकीय म ाववद्यालय, कोल् ापूर येथील 
का ी ेध्यापक िासनाचा व्यवसायरों भता घेवून िासकीय कत व्य कालावंीत खाजगी 
वैद्यकीय व्यवसाय कररत  ेसल्याची बाबाबाब ननदि नास ेली ेसल्यान े एकूण ०६ 
ेध्यापकाींची ेन्यत्र बाबदली करण्यात ेली े े. तसेच यायाींचेववरुध्द दोषारोप बाबजावून 
शिस्तभींग ववषयक काय वा ी सरुु करण्यात ेली े े.  राजषी छत्रपती िा ू म ाराज 
िासकीय वैद्यकीय म ाववद्यालय, कोल् ापूर तसेच छत्रपती रतिशमलाराजे रुग्णालय, कोल् ापूर 
येथील ररक्त पदे भरण्याची काय वा ी सुरु े े. 
  

___________ 
  

वेंगुलाव (जज.शसांधुदगूव) येथील ग्रामीण रुग्णालयात िुटूांब ननयोजनाची शस्रकक्रया  
िरीत असताांना महहलेचा झालेला मतृ्य ू

  

(४०)  ११८७८५ (२३-०७-२०१८).   श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अशमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), 
श्री.पथृ् वीराज चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), 
श्री.हषववधवन सपिाळ (बुलढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), 
श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनरे), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.आशसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.अब् दलु सत्तार 
(शसल्लोड), श्री.अशमत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय साववजननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  वेंगुला  (जज.शसींं ुदगू ) येथील  ग्रामीण रुग्णालयात श्रीमती ननलम राऊळ या मद लेवर 
कु्ूींबाब ननयोजनाची िस्त्र्क्रया करीत ेसताींना डॉक््राींच्या  ननषकाळजीपणामुळे उक्त मद लेचा 
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ददनाींक २० एवरतिल, २०१८  रोजी वा यायासुमारास मयृायू झाला, े खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, सदरच्या मद लेच्या पतीने व नातेवाईकाींनी सींबाबींधंत डॉक््रवर गुन् ा दाखल 
करुन चौकिीची मागणी वेंगुले पोलीस ठाणे याींच्याकड े ददनाींक २० एवरतिल, २०१८ रोजी वा 
यायासुमारास केली े े,  े खरे े े काय , 
(३) ेसल्यास, सदरच्या मद लेचे कु्ूींबाबीय, नातेवाईक ददनाींक १ म,े २०१८ रोजी वा 
यायासुमारास पोलीस ठाण,े वेंगुला  येथे उपोषणाला बाबसले  ोत,े  े खरे े े काय, 
(४) ेसल्यास, या घ्नेची चौकिी िासनाने केली े े काय, 
(५) ेसल्यास, यायानुसार या रतिकरणात दोषी ेसणा-या डॉक््राींवर िासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत े े, 
(६) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय े ेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१०-१२-२०१८) : (१)  े ेींित: खरे े े. 
     श्रीमती ननलम राऊळ याींची कु्ुींबाब ननयोजन स्त्री नसबाबींदी (्ाक्याची) िस्त्र्क्रया ग्रामीण 
रुग्णालय वेंगुला  येथ े दद. २६.२.२०१८ रोजी झाली तथावप यायाींचा मयृाय ू यायानींतर िास्कय 
मेडीकल कॉलेज पणजी गोवा येथ ेदद. २२.०३.२०१८ रोजी झाला े े.  
(२)  ोय,  े खरे े े. 
     श्रीमती ननलम राऊळ याींचे पती श्री. जजतेंद्र शसताराम राऊळ याींनी दद. २७.०४.२०१८ 
रोजी वेंगुला  पोलीस ठाणे याींचेकड े गुन् ा दाखल करुन सींबाबंीत डॉ. राजेश्वर उबाबाळे याींचेवर 
कायदेिीर कारवाई करण्याची मागणी केली े े. 
(३)  ोय,  े खरे े े. 
(४)  ोय, जजल् ास्तरीय तज् सशमतीने या रतिकरणाची ददनाींक २६.४.२०१८ रोजी बाबैठक घेऊन 
सववस्तर चौकिी केली े े. 
(५) जजल् ास्तरीय तज् सशमतीन े केलेल्या चौकिीचा  े वाल दद.२७.०४.२०१८ रोजी पोलीस 
ननरीक्षक पोलीस ठाण,े वेंगुला  याींचेकड े पाठववण्यात ेला ेसून, पोलीस ठाणे वेंगुला  येथ े
५०/२०१८ भा.द.वव.क्र.३०४ े रतिमाणे  डॉ. राजेश्वर उबाबाळे याींच ेववरुध्द गुन् ा दाखल करण्यात 
ेला े े. सद्यजस्थतीत सदर रतिकरणाचा तपास सुरु े े.   
(६) रतिश्न उद्भ ाावत ना ी.  
  

___________ 
  
रायगाांव (ता. लोणार, जज.बुलढाणा) येधथल प्राथशमि आरोग्य िें द्रामध्ये झालेला गैरव्यवहार 

  

(४१)  ११९००८ (२३-०७-२०१८).   डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय साववजननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगाींव  (ता. लोणार, जज.बाबुलढाणा) येधथल रतिाथशमक ेरोग्य कें द्रामंील तयाकाशलन 
डॉ.राठोड याींनी रुग्णकल्याण ननंी व मानव ववकास ननंीमध्ये ेप ार  केला ेसल्यान े
यायाींची चौकिी करुन सींबाबधंत दोषीवर कारवाई करण्यासींदभा त जजल् ापररषद सदस्या श्रीमती 
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कोका्े याींनी जजल् ाधंकारी याींना लेखी ननवेदन ददनाींक २४ माच , २०१८ रोजी च्या समुारास 
ददले े े,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, या ननवेदनानसुार िासनाने चौकिी केली े े काय, 
(३) ेसल्यास, यायानुसार  सींबाबधंत दोषीवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
े े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय े ेत? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२९-११-२०१८) : (१), (२) व (३) सौ. कोका्े, जजल् ा पररषद सदस्या, जज. 
बाबुलढाणा याींनी दद. २३.०६.२०१७ च्या पत्रान्वये जजल् ाधंकारी, बाबुलढाणा याींच्याकड े लेखी 
ननवेदन ददले  ोत.े सदर ननवेदनाच्या ेनुषींगान ेमानव ववकास काय क्रम सन २०१३-१४  ते  
सन  २०१६-१७  या कालावंीत रुग्ण कल्याण सशमती व मानव ववकास काय क्रमाींतग त 
चौकिी करण्यासाठी नेमलेल्या त्रत्रसदस्यीय चौकिी सशमतीने    दद. १२.०२.२०१८ रोजी 
े वाल ददला ेसून, सदर चौकिी े वाल मुख्य काय कारी ेधंकारी, जजल् ा पररषद,  
बाबुलढाणा  याींनी जस्वकारला े े.  सदर चौकिी े वालामध्ये रतिस्ताववत केल्यानसुार,  डॉ. बाबी. 
ेर. राठोड याींचकेडून रु.१३,८४०/- व डॉ. ेशमत िाींतीलाल बाबोरा याींचेकडून रु.५०००/- इतक्या 
दींडायामक रकमेची वसूली करण्यात ेली े े. 
(४) रतिश्न उद्भ ाावत ना ी. 
  

___________ 
  

बुलढाणा जजल्हयातील लोणार सरोवरावरील तारिुां पणाची दरुवस्था झाल्याबाबत 
  

(४२)  ११९५०७ (२३-०७-२०१८).   डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय वने मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बाबुलढाणा जजल् यातील लोणार सरोवरावर नुकतेच लाखो रुपये खच  करुन तारकुीं पण घातले 
ेसून या कुीं पणाची ेयायींत दरुवस्था झाल्याच ेददनाींक २८ एवरतिल, २०१८ रोजी वा याया समुारास 
ननदि नास ेले,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, या कामाची गुणवयाता ननयींत्रण पथकाकडून चौकिी करण्याची मागणी तेथील 
स्थाननक लोकरतिनतननंीींनी सींबाबींधंत ेधंका-याींकड ेकेली े े,  े  ी खरे े े काय, 
(३) ेसल्यास, उक्त रतिकरणी चौकिी केली े े काय, यायात काय ेढळून ेले, 
चौकिीनुसार िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत े े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय े ेत ? 
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१३-१२-२०१८) : (१) व (२)  े खरे ना ी. 
(३) व (४) रतिश्न उद्भ ाावत ना ी. 
  

___________ 
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वसई (जज.पालघर) पुविेडील वन आझण महसूली जशमनीांवर असलेली ग्रामस्थाांची घरे ररिामे 
िरण्याच्या नोटीसा जजल्हा प्रशासनाने ग्रामस्थाांना हदल्याबाबत 

  

(४३)  ११९७३९ (०९-०८-२०१८).   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाव), श्री.सुननल शशांदे (वरळी) :  
सन्माननीय वन ेमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वसई (जज.पालघर) पुवेकडील वन ेखण म सूली जशमनीींवर ेसलेली ग्रामस्थाींची घरे 
ररकामे करण्याच्या नो्ीसा जजल् ा रतििासनान ेग्रामस्थाींना ददल्या े ेत,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, या नो्ीसाींमळेु  जारो कु्ुींबाबे बाबेघर  ोणार ेसल्याने सदर जशमनीवरील 
बाबाींंकामे उध्दवस्त  ोऊ नयेत यासाठी या नो्ीसा मागे घेण्यात याव्यात ेिी मागणी 
ग्रामस्थाींनी ेखण स्थाननक लोकरतिनतननंी याींच्या शिष्मींडळाने ददनाींक २० एवरतिल, २०१८ रोजी 
वा यायासुमारास मा.वने मींत्री याींची भे् घेऊन केली,  े खरे े े काय, 
(३) ेसल्यास, सदर मागणीच्या ेनुषींगाने िासनाने कोणती काय वा ी केली वा करण्यात येत 
े े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय े ेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०७-१२-२०१८) : (१) ठाणे वनववभागातील माींडवी वनपररके्षत्राींतग त 
वसई तालुक्यातील वनजशमनीवर एकूण २८.३७६  ेक््र के्षत्रात ेनतक्रमण ेसून यायामंील 
१०२९७ ेनतक्रमणंारकाींना म ाराषर जशमन म सूल ेधंननयम,१९६६ चे कलम ५३ व ५४ 
ेन्वये नो्ीस बाबजावण्यात ेलेल्या े ेत.  े खरे े े.   
(२) व (३) वन ववभागाने बाबजावलेल्या नो्ीसीींच्या ेनुषींगाने वाघराळपाडा बाबचाव सींघष  
सशमतीच्या वतीने ेनतक्रमण तोडण्याची कारवाई थाींबाबववण्याबाबाबाबत ददनाींक ३१.०३.२०१८ रोजी 
ननवेदन रतिाप्त झाले े े.   
     तथावप, भारतीय वन ेधंननयम, १९२७ व म ाराषर जशमन म सूल ेधंननयम,१९६६ चे 
कलम ५३, ५४ ेन्वये ेनतक्रमण ंारकाींवर कारवाई करणे ेवश्यक ेसल्याने, ददनाींक 
१९.०२.२०१८ व ददनाींक १३.०४.२०१८ ेनतक्रमण ननषकासनाची मोद म ेखण्यात ेली  ोती. 
यायामध्ये ननवासी घरे, वाखणज्य गाळे १२ व दगडी बाबाींंकाम पाया ५४ ेस े ेनतक्रमण 
ननषकाशसत करून ३.३६०  ेक््र वनजशमन ेनतक्रमणमुक्त करण्यात ेली े े. 
(४) रतिश्न उद्भ ाावत ना ी. 

___________ 
  

मौज ेखुांटघर (ता. शहापूर, जज. ठाणे) येथील वनववभागाच्या जशमनीमध् ये बेिायदेशीर 
ववटाभट्टी िारखाना सुरु असल्याबाबत 

(४४)  १२१२४६ (३०-०७-२०१८).   श्री.महेश चौघुले (शभवांडी पजश्चम) :   सन्माननीय वन ेमांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे खुीं्घर, (ता. ि ापूर, जज. ठाणे )येथील रस्यायालगत वनववभागाची (म ाराष र िासन 
राखीव वने) सव्  े नींबाबर १६५/े/१, १६५/े/२ या जशमनीमंून बाबेकायदेिीर गौणखननज उया खनन 
करुन ववक्री केल्याचे ननदि नास ेले,  े खरे े े काय, 
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(२) ेसल्यास, या याच जशमनीवर कोणया या ी रतिकारची िासनाची परवानगी न घेता 
बाबेकायदेिीररीयाय  वव्भ््ी कारखानाला सुरु ेसल्याची बाबाबाब ननदि नास ेली े े,  े  ी खरे 
े े काय, 
(३) ेसल्यास, ेद्याप पय त  यावर कोणतीच कायदेिीर कारवाई करण् यात ेलेली ना ी,  े 
 ी खरे े े काय , 
(४) ेसल् यास, यारतिकरणची िासनान ेचौकिी केली े े काय, 
(५) ेसल्यास, यायानुसार यास जबाबाबाबदार ेसणा-या सींबाबधंत दोषीवर कारवाई करण्यास  
वनववभागाच्या जशमनीवर  ोत ेसलेले बाबेकायदेिीर रतिकार रोखण्यासाठी िासनान े कोणती 
काय वा ी केली वा करण्यात येत े े, 
(६) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय े ेत ?  
 
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१४-१२-२०१८) : (१)  े खरे ना ी. 
      मौज ेखुीं्घर, ता. ि ापूर, जज. ठाणे येथील ग् नीं. १६५/े/१ व १६५/े/२ मध्ये सव् े 
क्र. १६/४, २१/३, ६४ समाववष्  ोत ेसून सदर के्षत्राची म ाराषर खाजगी वने (सींपादन) 
ेधंननयम, १९७५ सुंारणा १९७८ चे कलम २२े ेींतग त म सूल ववभागाच्या रतिाधंकृत 
ेधंकाऱ्याींमार् त चौकिी  ोऊन ददनाींक २५.१०.१९८० नींतर सदर के्षत्र सींबाबींधंत खातेदारास 
पुन:स्थावपत करण्यात ेलेले ेसून सदर पुन:स्थापनाचे ेदेिास कें द्र िासनाची मींजूरी रतिाप्त 
झाल्याचे ददसून येत ना ी. िासन पत्र ददनाींक १.१.२००५ व ददनाींक २२.०२.२००५ मंील 
माग दि क सुचनाींनुसार ७/१२ उताऱ्यावर भोगव्दार सदरी म ाराषर िासन राखीव वने ेिी 
नोंद व इतर  क्काींमध्ये सींबाबींधंत खातेदार ेिी नोंद घेण्यात ेलेली े े.  
       सदर के्षत्र सींबाबींधंत खातदेारास पुन:स्थावपत करण्यात ेलेले ेसल्याने सदर के्षत्राचा 
भौनतक ताबाबा सींबाबींधंत खातेदार याींच्याकडचे े े.    
(२), (३), (४) व (५)  वनक्षेत्रपाल, ंसई व वन कम चारी याींनी ददनाींक ४.८.२०१८ रोजी 
रतिश्नामध्ये नमुद के्षत्राची स्थळ पा णी केली ेसता सदर के्षत्रावर श्री. राजेि लक्ष्मण ेधंकारी 
याींनी यायाींच्या जून्या घराची दरुुस्ती करण्यासाठी मा े जानेवारी, २०१६ मध्ये वव्भ््ी तयार 
केली  ोती. 
      सदर जशमनीच े मालक श्री.रामचींद्र नारायण डुकरे व वन ववभागाच्या ेधंकाऱ्याींनी 
मज्जाव केल्यानींतर माच , २०१६ मध्ये श्री. राजेि लक्ष्मण ेधंकारी याींनी वव्भ््ी काढून 
घेतली ेसून सदर दठकाणी सद्यजस्थतीत वव्भ््ी ेढळून येत ना ी.  
(६) रतिश्न उद्भ ाावत ना ी. 

___________ 
  

सांगमेश्वर तालुक्यातील गावाांमध्ये मांजूर झालेले बांधारे नववन ननिषामुळे  
रदद िरण्यात आल्याबाबत 

 (४५)  १२१४७० (२३-०७-२०१८).   श्री.राजन साळवी (राजापूर) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सींगमेश्वर तालुक्यातील १६ गावाींमध्ये एकाजयामक पाणलो् ववकास काय क्रमातींग त पाच 
वषा पूवी मींजूर झालेले बाबींंारे नववन ननकषामळेु रदद करण्यात ेले े ेत,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, यायामुळे सदर बाबींं ा-याकररता मींजूर झालेला १५ को्ी रुपयाींचा  ननंी खच  
 ोणार ना ी,  े  ी खरे े े काय, 
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(३) ेसल्यास, कृवष ववभागाच्या गैरकारभार पररणाम तालुक्यातील १६ गावाींमध्ये बाबाींं ण्यात 
येणा-या  बाबींंा-याींवर  ोणार े े,  े  ी खरे े े काय,  
(४) ेसल्यास, सींगमेश्वर तालकु्यातील १६ गावाींमध्ये  बाबींंारे बाबांण्याबाबाबाबत   िासनान े
कोणती काय वा ी केली वा करण्यात येत  
(५) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय े ेत? 
  
प्रा. राम शशांदे (०६-१२-२०१८) : (१)  े खरे ना ी. 
(२), (३) व (४) सींगमेश्वर तालुक्यातील १६ गावाींमध्ये एकाजयामक पाणलो् ववकास 
काय क्रमातींग त बाबॅच क्र. २ मध्ये एकूण ३०९ शसमें् नालाबाबाींं ाची काम े रतिस्ताववत करण्यात 
ेली  ोती. यायापकैी १४३ काम ेपुण  झाली ेसून यायावर ११६६.४१ लक्ष इतका खच  करण्यात 
ेला े े. उव रीत काम ेननववदा रति्क्रयेस रतिनतसाद न शमळणे, पाणलो् सशमतीमार् त वेळेवर 
काया रींभ ेदेि न देण ेव काया रींभ ेदेि देऊन ी ठेकेदाराने काम ेसुरु न करणे इयायादीमळेु 
काम ेसुरु करता ेलेली ना ीत. 
        बाबॅच क्र.३ मध्ये २०३ शसमें् नाला बाबाींंाची काम ेरतिस्ताववत  ोती, पैकी ५१ काम ेपूण  
झाली े ेत. जलसींपदा ववभाग िासन ननण य क्र.मापदींड २०१७/(४५२/२०१७)/लपा-२ दद. १३ 
जुल,ै २०१८  नुसार सुंारीत मापदींड ग्रा य ंरुन याया ननकषामध्ये बाबसणारी काम ेकरण्याची 
काय वा ी करण्यात येत े े. 
(५)  रतिश्न उद्भ ाावत ना ी. 
  

___________ 
  

राज्यात मुलीांच्या जन्म प्रमाणात घट होत असल्याबाबत 
  

(४६)  १२२४५९ (२३-०७-२०१८).     श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अशमत ववलासराव देशमुख 
(लातूर शहर), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवव) :    
सन्माननीय साववजननि  आरोग् य  व िुटुांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) नीती ेयोगाने जा ीर केलेल्या े वालानुसार देिातील रतिमुख २१ राज्यापैकी १७ 
राज्यामध्ये मुलीींच्या  जन्मदरामध्ये  घ् झाली ेसून यामध्ये म ाराषर पाचव्या स्थानावर 
े े,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, राज्यात दर  जारी ९०४ इतकी मुलीींची सींख्या ेसल्याची  माद ती या  
े वालानसुार समोर ेल्याच ेमा े माच -२०१८ मध्ये वा यायादरयायान ननदि नास ेले े े,  े 
खरे े े काय, 
(३) ेसल्यास, राज्यातील घ्ती मलुीींची सींख्या  ी धचींताजन बाबाबाब ेसनू स्त्री-भ्रुण याया 
रोखण्यासाठी रतिभावीपणे ेींमलबाबजावणी करण्यासाठी राज्यातील ४१६ सींिनयत सोनोग्रार्ी 
कें द्रावर नजर ठेवली जात ेसल्याची माद ती मा.साव जननेक ेरोग्य मींत्री याींनी मा े माच -
२०१८ मध्ये वा यायादरयायान ददली,  े  ी खरे े े काय, 
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(४) ेसल्यास, राज्यातील सींिनयत सोनोग्रार्ी कें द्राची तपासणी करुन दोषी ेसणा-या 
सोनोग्रार्ी कें द्रावर कोणती कारवाई केली तसेच राज्यात स्त्री भ्रूण याया रोखण्यासाठी  
 कायद्याची रतिभावी ेींमलबाबजावणी करण्यासाठी िासनामार् त कोणकोणयाया उपाययोजना 
केल्या वा करण्यात येत े े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाबाची  कारणे काय े ेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१०-१२-२०१८) : (१)  े खरे े े. 
(२)  े ेींित: खरे े े. 
     नीतीेयोगाकडून मा े रे्ब्रुवारी २०१८ मध्ये रतिकाशित े वालानुसार १००० मुलाींच्या 
जन्माच्या मागे मुलीींच्या जन्माच ेरतिमाण सन २०१२-२०१४ या कालावंीमध्ये ८९६ ेखण सन 
२०१३-२०१५ या कालावंीमध्ये ८७८ एवढे े े. नागरी नोंदणी पध्दतीच्या सन २०१६ च्या 
े वालानसुार जन्माच्या वळेी १००० मुलाींच्या मागे मलुीींच्या जन्माचे रतिमाण ९०४ े े.  
(३)  ोय,  े खरे े े. 
(४) राज्यात स्त्री भ्रणृ याया रोखण्यासाठी व या सींदभा तील कायदयाची रतिभावी ेींमलबाबजावणी 
करणेसाठी सामुधचत रतिाधंकारी याींचेमार् त सोनोग्रार्ी कें द्राची ननयशमतपणे त्रैमाशसक 
(quarterly) तपासणी करण्यात येत.े या कायदयाच े उल्लींघन करणाऱ्या दोषी सोनोग्रार्ी 
कें द्रावर कायदेिीर कारवाई करण्यात येते.  
     एकूण २०७ वैद्यकीय व्यवसानयकाींची नावे म ाराषर वैद्यकीय पररषदेला कळववली 
े ेत. यायानुसार ७२ डॉक््राींची सनद ननलींत्रबाबत करण्यात ेलेली े े. ५८ डॉक््राींना ताकीद 
देण्यात ेलेली े े.  
(५) रतिश्न उद्भ ाावत ना ी.  
  

___________ 
  

वाशीम जजल्हा पररषदेच्या लघुशसांचन ववभाग, ग्रामीण पाणी पुरवठा व बाांधिाम  
ववभागातील  िामाांची चौिशी िरण्याबाबत 

  

(४७)  १२४१९५ (२४-०७-२०१८).   श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा) :   सन्माननीय जलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  वािीम जजल् ा पररषदेच्या लघुशसींचन ववभाग, ग्रामीण पाणी पुरवठा व बाबाींंकाम 
ववभागाची गत चार वषांतील जवळपास ६०० कामाींची चौकिी दीड मद न्याींपासून सुरू 
ेसल्याच ेमा े जून, २०१८ मध्ये वा यायादरयायान ननदि नास ेले े े,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, सदर ू कामाींच्या चौकिीस ववलींबाब लागण्याची कारणे काय े ेत, 
(३) ेसल्यास, तायाकाळ चौकिी पूण  करून दोषीींवर िासनान े कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत े े, 
(४) नसल्यास,ववलींबाबाची कारणे काय े ेत ? 
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प्रा. राम शशांदे (१०-१२-२०१८) : (१)  ोय,  े खरे े े. 
    वाशिम जजल् ा पररषदेच्या लघुशसींचन व बाबाींंकाम ववभागातील कामाींच्या चौकिीचे ेदेि 
जजल् ा पररषद सव सांारण सभा ददनाींक २७/९/२०१७ चे ेंारे देण्यात ेले े ेत. 
(२) बाबाींंकाम ववभागातील वाशिम, मालेगाव व ररसोड तालुक्यातील कामाींची चौकिी श्री. 
एम.सी.उके, काय कारी ेशभयींता, लघुशसींचन ववभाग (तयाकालीन), याींना ददनाींक ०१/११/२०१७ 
रोजी सोपववण्यात ेली. 
     तथावप, श्री. एम.सी.उके याींना पदोन्नती शमळाल्यान े लघुशसींचन ववभागाचा ेनतररक्त 
रतिभार काय कारी ेशभयींता बाबाींंकाम याींचकेड े सोपववला े े. यायामुळे मुळातच बाबाींंकाम 
ववभागाचे काय कारी ेशभयींता ेसल्यामुळे तसेच लघुशसींचन ववभाग व बाबाींंकाम ववभागातील 
उपेशभयींता याींच ेस काया न ेसदर चौकिी पूण  करण्याचा रतिययान, उपेशभयींता ची बाब ुताींि पदे 
ररक्त ेसल्यामळेु ववभागातील काय रत िा.े. याींचेकड े रतिभार सोपववण्यात ेला े े. 
यायामुळे चौकिीतील पारदि कता तसेच यायाींचेकडील िा.े. तसचे उपेशभयींता पदाचा रतिभार 
साींभाळून करावयाच्या चौकिीकररता वेळेची उपलब्ंता व चौकिीस रतिस्तावीत मोठ्या व 
व्यापक कामाींची सींख्या इयायादीच ेेनुषींगाने सदर चौकिीस ववलींबाब झाला े े.  
(३) व (४) रतिश्न उद्भ ाावत ना ी. 
  

___________ 
  

वाडा (जज.पालघर) येधथल उपजजल्हा रुग्णालयात अधधक्षि पद ररक्त असल्याबाबत 
  

(४८)  १२४३१४ (२८-०७-२०१८).   श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय साववजननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाडा व ववक्रमगड (जज.पालघर) व ि ापूर (जज.ठाणे) तालुक्यातील ेनेक रुग्णाींना 
रुग्णसेवा देणाऱ्या वाडा येथील उपजजल् ा रुग्णालयात ेधंक्षक पद ररक्त े े,  े खरे े े 
काय, 
(२) ेसल्यास, िासनाने याची चौकिी केली े े काय, 
(३) ेसल्यास, यायानुसार सदर ररक्त पद ्कती कालावंीत भरण्यात येणार े े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय े ेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०४-१२-२०१८) : (१)  े खरे े े.  
     तथावप, पालघर जजल् यातील वाडा  े उपजजल् ा रुग्णालय नसून  ३० खा्ाींच ेग्रामीण 
रुग्णालय े े. वाडा ग्रामीण रुग्णालयातील वैद्यकीय ेधंक्षक पदाचा ेनतररक्त काय भार 
वरराषठ वैद्यकीय ेधंकारी याींचकेड े सोपववण्यात ेला े े.  
    म ाराषर वैद्यकीय व ेरोग्य सेवा,ग्-े (वेतनशे्रणी रु. १५६००-३९१०० गे्रड ५४०० ) 
मंील वैद्यकीय ेधंकाऱ्याींची तीन पदे मींजूर ेसून तीन ी पदे भरलेली े ेत.  तसेच 
ेयवपएचएस ेींतगतं सज -१, स्त्रीरोतज्-१, बाबधंरीकरणतज्-१ व बाबालरोगतज्-१ तसेच 
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ेरबाबीएसके ेींतगतं वैद्यकीय ेधंकारी-६, ए.एन.एम.-३, औषंननमा ण ेधंकारी-३ व 
ेयुषेींतगतं वैद्यकीय ेधंकारी-३, शसकलसेल तींत्रज्-१, स््ार्नस -२, रक्त सींकलन तींत्रज्-१ 
व वा न चालक-१ ेिी एकूण २७ पदे कीं त्रा्ी पध्दतीने भरण्यात ेली े ेत. यायामार् त 
रुग्णाना रुग्ण सेवा पुरववण्यात येते.  
(२) व (३) म ाराषर वैद्यकीय व ेरोग्य सेवा, ग्-े (वेतनशे्रणी रु. १५६००-३९१०० गे्रड 
६६००) मंील जजल् ा िल्यधच्कयासक सींवगा तील ररक्त पदे भरण्याची काय वा ी सुरु े े.  
(४) रतिश्न उद्भ ाावत ना ी. 
  

___________ 
  

चाांदोली (जज.साांगली) येथील अभयारण् यात वन्यप्राण् याांच्या सांख्येत होत असलेली घट. 
  

(४९)  १२५१४४ (३०-०७-२०१८).   श्री.शशवाजीराव नाईि (शशराळा) :   सन्माननीय वने मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चाींदोली (जज.साींगली) येथील ेभयारण् यात ८-१० वषा पूवी करण् यात ेलेल् या रतिाणी 
गणनेमध् ये २१ वाघ व २७ त्रबाबबाब्े ेसल् याच ेननदि नास ेले  ोत,े  े खरे े े काय, 
(२) ेसल् यास, मागील ३ वषा पासून सदर ू ेभयारण् य वाघाींचे ेजस्तया व नसल् याचे ेढळत 
े े,  े खरे े े काय, 
(३) ेसल् यास, ेभयारण् यात ेसलेला ेपुरा कम चारी वग , रतिाण् याींच् या ेश्रय स् थळे व 
पाणवठ्याींची कमतरता  इ. मुळे वन् यरतिाणी पाणी िोंात  ेभयारण् याबाबा ेर पडत ेसल् यान े
तेथील रतिाण् याींची सींख् या घ्ली े े,  े  ी खरे े े काय, 
(४) ेसल् यास, ेभयारण् यात कम चारी वग  भरण्याबाबाबाबत व वन्यरतिाण्यासाठी पाणवठा ननमा ण 
करणे यासींदभा त िासनान ेकोणती काय वा ी केली वा करण्यात येत े े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय े ेत ? 

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१३-१२-२०१८) : (१)  े खरे ना ी. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) व (४) चाींदोली ेभयारण्यात १५ ननयतके्षत्र ेसून यायाच्या सींरक्षण व सींवं नासाठी १ 
वनक्षेत्रपाल, १ वनपाल, १५ वनरक्षक, ०३ कायम वनमजूर व ३४ रोजींदारी वनमजूर ेसा 
पूरेसा कम चारी वग  उपलब्ं े े. 
     स्याद्री व्याघ्र राखीव के्षत्रातातील वन्यरतिाणी पीण्याचे पाणी व ेन्नाच्या िोंात 
वनके्षत्राबाबा ेर पडू नये या णून सन २०१८-१९ मध्ये ५० पाणवठ्याींची दरुुस्ती व ४ नवीन 
पाणवठ्याींची ननशम ती करण्यात ेली े े. तसेच वनपररके्षत्रात कुरण ववकासाची काम े केली 
जातात. 
(५) रतिश्न उदभवत ना ी. 
  

___________ 
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सावांतवाडी (जज.शसांधुदगुव) तालकु्यात एिाजत्मि पाणलोट व्यवस्थापन िायवक्रमाअांतगवत 
बांधाऱयाच्या िामाांमध्ये झालेला गैरव्यवहार 

(५०)  १२६३६१ (३१-०७-२०१८).   श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड), श्री. महेश चौघुले (शभवांडी 
पजश्चम) :   सन्माननीय जलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सावींतवाडी  (जज.शसींं ुदगु ) तालुक्यात एकाजयामक पाणलो् व्यवस्थापन काय क्रमाेींतग त  
 करण्यात ेलेल्या सव  बाबींंाऱ्याच्या कामाींमध्ये ेींदाजपत्रकातील मोजमाप व रतियायक्षात 
मोजमापात   तर्ावत ेसल्याच ेमा े  जून, २०१७ मध्ये वा यायादरयायान  ननदि नास ेले 
े े,  े खरे े े काय,   
(२) ेसल्यास, का ी दठकाणी कामाचे मोजमाप घेतल्याची तारीख ेगोदर व  काया रींभ 
ेदेिाची तारीख नींतर दि ववली ेसून शसमें्च्या बाबींंाऱ्यामध्ये ननकृष् दजा चे कॉक्री् 
वापरल्यामुळे बाबींंाऱ्यामंून पाण्याची गळती  ोत े े तसचे का ी दठकाणी बाबींंाऱ्याची सींख्या 
जास्त दाखवण्यात ेलेली े े,  े  ी खरे े े काय,  
(३) ेसल्यास, पाणलो् रतिकल्पातील कामाींमध्ये कृषी ववभागाच्या ेधंकाऱ्यानी गैरव्यव ार 
केल्यामुळे  ी कामे ज्या के्षत्रात करण्यात ेली यायादठकाणच्या ववद रीच्या पाण्याच्या पातळीत 
वाढ झाली ना ी व जमीन देखील ओशलताखाली ेलेली ना ी,  े  ी खरे े े काय,  
(४) ेसल्यास, सावींतवाडी तालुक्यातील रतियायेक बाबींंाऱ्याचे स्वतींत्र यींत्रणेमार् त तपासणी करून 
गैरव्यव ार करणाऱ्या कृषी ववभागाच्या ेधंकाऱ्यावर कारवाई करण्यात यावी ेिा ेियाची 
तक्रार स्थाननक रतििासनास ददल्या े ेत, . े  ी  खरे े े काय,  
(५) ेसल्यास, सदर तक्रारीच्या ेनुषींगान े सावींतवाडी तालकु्यातील रतियायेक बाबींंाऱ्याच ेस्वतींत्र 
यींत्रणेमार् त तपासणी करण्यास   सींबाबींधंत दोषी ेधंकाऱ्यावर कारवाई करण्याबाबाबाबत िासनान े
कोणती काय वा ी केली वा करण्यात येत े े,  
(६) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय े ेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (२९-११-२०१८) : (१), (२) व (३)  े खरे ना ी. 
(४)  ोय. 
(५) सदर तक्रारीच्या ेनुषींगान े ेनतरीक्त रतिकल्प व्यवस्थापक व उप रतिकल्प व्यवस्थापक, 
जजल् ा ेधंक्षक कृवष ेधंकारी, सातारा काया लय याींचेमार् त तक्रारीच्या ेनुषींगाने एकाजयामक 
पाणलो् व्यवस्थापन काय क्रमातींग त करण्यात ेलेल्या सींबाबींधंत बाबींंाऱ्याच्या कामाींची तपासणी 
करण्यात ेलेली े े. शसमें् नालाबाबाींं कामातील त्रु्ीबाबाबाबत सींबाबींधंताींचा खलुासा मागववण्यात 
ेलेला े े. 
(६) रतिश्न उद्भ ाावत ना ी. 
  

___________ 
  
 ववधान भवन :   जजतेंद्र भोळे 
   मुांबई.   सधचव (िायवभार), 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूव  सव  रति्क्रया म ाराषर ववंानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण: िासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबाबई. 


