
 
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५८१ वी यादी 

 
महाराष्ट्र विधानसभा 

  

दसुरे अधधिेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

मािणी (ता.लोहारा, जि.उस्मानाबाद) येथील प्राथमिि आरोग्य िें द्रासाठी  
पाटबांधारे ववभागाची जागा ववनािलु्य हसताांतरीत िरण्याबाबत 

  

(१)  ९९५८ (०९-०४-२०१५).   श्री.ज्ञानराि चौगुले (उमरगा)  :   सन्माननीय सािविननि 
आरोग् य ि िुुुंांब ि् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माकणी (ता.लोहारा, जि.उस्मानाबाद) या पुनर्वसीत गार्ातील नागररकाींच्या ोरोयय 
वर्षयक समस्या सोडवर्णेकररता सन २०१२ मध्ये वा त्यादरम्यान शासनाद्र्ारे सदर ठिकाणी 
प्राथममक ोरोयय कें द्रास मींिुरी देण्यात ोलेली ोहे, हे खरे ोहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त ग्रामपींचायत सदर प्राथममक ोरोयय कें द्राकररता लागणारी िागा 
खरेदी करणेकररता सक्षम नसलेल्या कारणाने सदर कें द्राकररता खास बाब म्हणून वर्नामुल्य 
िमीन उपलब्ध करुन देणेबाबत उमरगा र् लोहारा येथील लोकप्रतततनधी याींनी मा.सार्वितनक 
ोरोयय मींत्री याींना ठदनाींक १७ िानेर्ारी, २०१३ रोिी र्ा त्यासुमारास लेखी तनर्ेदनाद्र्ारे 
वर्नींती केली होती, हे खरे ोहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत कोणती कायवर्ाही करण्यात ोली र्ा येत ोहे, 
(४) नसल्यास, कायवर्ाहीस होणाऱ्या वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (१८-०६-२०१९) : (१) र् (२) हे खरे ोहे. 
(३) माकणी, ता. लोहारा, जि. उस्मानाबाद येथील प्राथममक ोरोयय कें द्रासािी माकणी येथील 
पा्बींधारे वर्भागाची िागा वर्नामुल्य हस्ताींतरीत करण्याबाबत िलसींपदा वर्भागाला वर्नींती 
करण्यात ोली असून, त्याबाबत पािपुरार्ा करण्यात येत ोहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  
  

___________ 
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मानित (जि.परभणी) येथील िुन्या नागरी दिाखान्याच्या (शसव्हील हॉस्पीुंल)  
आरोग्य विभागाच्या जागेबाबत  

  

(२)  १५५५२ (११-०४-२०१५).   श्री.मोहन फड (पाथरी), श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत) :  
सन्माननीय सािविननि आरोग् य ि िुुुंांब ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) मानर्त (जि.परभणी) येथील िुन्या नागरी दर्ाखान्याींची (मसव्हील हॉजस्प्ल) ोरोयय 
वर्भागाची िागा स्र्ामी वर्र्ेकानींद मशक्षण प्रसारक मींडळ-पाथरी या सींस्थेस ठदनाींक ७ िुल,ै 
१९९४ रोजी वा त्यासुमारास शासनाची ोर्श्यक परर्ानगी न घेता अल्पकाळासािी देण्यात 
ोली होती, हे खरे ोहे काय, 
(२) असल्यास, स्र्ामी वर्र्ेकानींद मशक्षण प्रसारक मींडळाच्या अनकधकप तपणे ताब्यात असलेली 
िुन्या दर्ाखान्याींची िागा नगरपररषदेने तनयमबाहयपणे भोगर््दार रखान्यात सदर सींस्थेचे 
नार् दाखल केले ोहे, हे खरे ोहे काय, 
(३) असल्यास, जिल्हाकधकारी, परभणी याींनी ठदनाींक १६ सप् े्ंबर, २०१४ रोजी वा 
त्यासुमाराच्या पत्रान्र्ये मुख्य कायवकारी अकधकारी याींना सदर िागा र् इमारत त्र्ररत ताब्यात 
घ्यार्ी, अस ेकळवर्ले ोहे, हे खरे ोहे काय, 
(४) असल्यास, िागा ताब्यात घेणेबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली आहे, नसल्यास, 
ववलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (१८-०६-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे ोहे. 
(२) हे अींशत: खरे ोहे. 
(३) स्र्ामी वर्र्ेकानींद मशक्षण प्रसारक मींडळ, पाथरी या सींस्थेने त्याींच े वर्नींती अिव 
ठद.०३.०७.१९९४ नुसार नागरी दर्ाखाना, मानर्त येथील िागा ममळणेबाबत मशक्षणाकधकारी 
(प्रा), जिल्हा पररषद परभणी याींचेकड े मागणी केली होती. त्यानुसार मशक्षणाकधकारी (प्रा), 
जिल्हा पररषद परभणी याींच े ठद.०४.०७.१९९४ च्या पत्रान्र्ये मालमत्ता घर क्र.८-३-११ ोि 
खोल्या असलेली, व्हराींडा र् खुली िागा, नागरी दर्ाखान्याची ररकामी िागा वर्द्याथीनीच्या 
मशक्षणासािी सींस्थेची स्र्त:ची इमारत होईपयतं अल्प कालार्धीसािी देण्यात ोली होती. 
या िागेचा भोगर््दाराच्या रखान्यात स्र्ामी वर्र्ेकानींद मशक्षण प्रसारक मींडळ, पाथरी याींच े
नाींर्, मुख्य कायवकारी अकधकारी, जिल्हा पररषद परभणी याींच े ठद.०४.०७.१९९४ चे पत्र र् 
मुख्याध्यापक, स्र्ामी वर्र्ेकानींद कन्या वर्द्यालय, मानर्त याींच ेवर्नींती अिावर्रुन लार्ण्यात 
ोले होते. 
ोरोयय वर्भाग, जिल्हा पररषद परभणी याींनी ठद.२१.०२.२०१४ च्या पत्रान्र्ये भोगर््दाराचे 
नाींर् कमी करणेबाबत कळवर्ल्यार्रुन, मुख्याकधकारी, नगर पररषद, मानर्त याींनी सदरील 
नोंदवर्ण्यात ोलेले भोगर््दाराच े नार् कमी केले ोहे. सदर सींस्थेने ठद.०३.०७.२०१५ रोिी 
िागा ररकामी करुन जिल्हा पररषदेच्या ताब्यात ठदली ोहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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िळांब (जि.उस्मानाबाद) येथील उपजि्हा रुग्णालयातील पदभरती ि सोयीसुविधाांबाबत 
  

(३)  २८१९६ (२९-१०-२०१५).   श्री.राणािगिीतशसांह पाुंील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय 
सािविननि आरोग् य ि िुुुंांब ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कळींब (जि.उस्मानाबाद) येथील रुयणालयास उपजिल्हा रुयणालयाचा दिाव ममळूनही अद्याप 
येथे मींिूर ोकप तीबींधानुसार पदभरती र् सोयीसुवर्धा पुरवर्ल्या गेल्या नाहीत, हे खरे ोहे 
काय, 
(२) असल्यास, तेथ ेसद्य:जस्थतीत ककती कमवचारी कायवरत ोहेत, 
(३) असल्यास, उर्वररत पदभरती र् सोयीसुवर्धा पुरवर्ण्यासािी शासन स्तरार्र काय 
उपाययोिना करण्यात ोल्या ोहेत, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय ोहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (१८-०६-२०१९) : (१), (२) र् (३) हे अींशत: खरे ोहे. 
     कळींब जि.उस्मानाबाद येथील उपजिल्हा रुयणालयाच्या मींिूर ४७ पदाींपैकी ३४ पदे 
भरण्यात ोली ोहेत. सदर रुयणालयात सन २०१८-१९ मध्ये ५६७०६ ओपीडी, ३०२४ 
ोयपीडी, ७३७ प्रसुती, ४८ मसझररयन शस्त्रकक्रया, ५८५ लहान-मोिया शस्त्रकक्रया करण्यात 
ोलेल्या ोहेत. उर्वररत १३ पदे भरण्याची कायवर्ाही सुरु ोहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िरोरा (जि.चांद्रपुर) तालुक्यातील उपजि्हा रुग्णालय, िरोरा येथे  
येणाऱ्या रुग्णाांिडून अधधि रक्िम घेतल्याबाबत 

  

(४)  ३०२०६ (२१-०१-२०१६).   श्री.वििय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.अशमन पुेंल (मुांबादेिी), 
श्री.अब् दलु सत्तार (शस्लोड), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय सािविननि 
आरोग् य ि िुुुंांब ि् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्रोरा (जि.चींद्रपूर) तालुक्यातील उपजिल्हा रुयणालय, र्रोरा येथ े येणारे मसकसेलग्रस्त, 
अपींग र् इतर रुयणाकडून शासन तनयमाच े उल्लींघन करुन अकधक रक्कम घेतल्याचे माहे 
ऑगस््, २०१५ मध्ये र्ा त्यादरम्यान तनदशवनास ोले, हे खरे ोहे काय, 
(२) असल्यास, रुयणाकडून अकधकच्या पैसा मागणी करण्याप्रकरणी चौकशी करण्यात ोली 
काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय ोढळून ोले र् त्यानसुार सींबींकधत दोषीींर्र कोणती कारर्ाई 
केली र्ा करण्यात येत ोहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय ोहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (१३-०६-२०१९) : (१) होय.      
(२) होय. 
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(३) र् (४) या प्रकरणी चौकशीसािी जिल्हा शल्य कचककत्सक, सामान्य रुयणालय, चींद्रपूर 
याींच्या स्तरार्रुन त्रत्र-सदस्यीय सममती गिीत करण्यात ोली होती. सदर सममतीन ेचौकशी 
अहर्ाल ठदनाींक २२.०२.२०१६ रोिी सादर केला ोहे. तदनुसार सींबींकधत दोषी र्ररषि मलवपक 
याींना कारणे दाखर्ा नो्ीस बिार्ण्यात ोली होती. सदर नो्ीशीच्या अनुषींगाने त्याींनी ठदनाींक 
०५.०५.२०१६ अन्र्ये सादर केलेल्या स्पष्ीकरणात तक्रारदार याींनी कोणताही प्रकारचा दाखला 
दाखवर्लेला नसल्याने त्याची पार्ती फाडण्यात ोली होती, त्यानींतर र्ाद होर्ू नये म्हणून पैस े
परत केले, असे नमूद केले ोहे. तथावप चौकशी अहर्ालानुसार र्ररषि मलवपकाींनी शासकीय 
पार्तीपेक्षा िास्त रक्कम सींबींकधताकडून घेतल्याने त्याींच्या कतवव्यात कसूर केल्याचे ोढळून 
येते. त्यामळेु महाराषर नागरी सरे्ा (मशस्त र् अपील) तनयम, १९७९ च्या तनयम ६(२) अन्र्ये 
प्रदान करण्यात ोलेल्या शक्तीचा र्ापर करुन उपसींचालक, ोरोयय सेर्ा, नागपूर मींडळ, 
नागपूर याींनी महाराषर नागरी सेर्ा (मशस्त र् अपील) तनयम, १९७९ च्या तनयम ५ (१) अन्र्ये 
“िपका” िेर्ण्याची मशक्षा ठदली ोहे. 

___________ 
  

अहमदनगर जि््यातील जि्हा रुग्णालयाांच्या आिारात चार  
चािी मोुंारीच ेप्रदशवन भरविण्यात आ्याबाबत 

(५)  ३३०४४ (२१-०१-२०१६).   श्री.िैभि वपचड (अिोले)  :   सन्माननीय सािविननि आरोग् य 
ि िुुुंांब ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अहमदनगर जिल््यातील जिल्हा रुयणालयाींच्या ोर्ारात एका कीं पनीच्या ोर्ारात अथवपूणव 
देर्ाणघेर्ाण करून चार चाकी मो्ारीचे प्रदशवन भरवर्ण्यात ोल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये 
र्ा त्यादरम्यान तनदशवनास ोले, हे खरे ोहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफव त चौकशी केली ोहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय ोढळून ोले र् तद्नुसार ोकथवक देर्ाणघेर्ाण करून जिल्हा 
रूयणालयाच्या ोर्ारात मो्ारीच ेप्रदशवन भरण्यास परर्ानगी देणाऱ्या अकधकाऱ्याींर्र शासनान े
कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत ोहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायवर्ाही केली नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय ोहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (११-०६-२०१९) : (१) जिल्हा रुयणालय, अहमदनगरच्या ोर्ारात मो्ारीींच े
प्रदशवन भरवर्ण्यात ोले होत.े तथावप, ोकथवक देर्ाणघेर्ाण झाल्याचे तनदशवनास ोले नाही. 
(२) र् (३) प्रस्तुत प्रकरणी जिल्हा शल्य कचककत्सक, जिल्हा रुयणालय, अहमदनगर याींनी 
सींबींकधत प्रशासकीय अकधकारी याींचा ठदनाींक २१ ऑगस््, २०१५ रोिीच्या ज्ञापनाद्र्ारे खलुासा 
मागवर्ला होतो.  प्रशासकीय अकधकारी याींनी ठदनाींक २५ ऑगस््, २०१८ रोिी लेखी खुलासा 
केला असून, सदरचा खुलासा अमान्य करण्यात ोला ोहे. 
     सींबींकधत प्रशासकीय अकधकारी याींचेवर्रुध्द वर्भागीय चौकशीचा प्रस्तार् शासनास प्राप्त 
झाला असून, सींबींकधत प्रशासकीय अकधकारी याींचेवर्रुध्द वर्भागीय चौकशी करण्यात येत ोहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
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अहमदनगर जि्हा रुग्णालयाांतनू रूग्णाांना मुदत बा्य गोळया दद्याबाबत 

  

(६)  ३३०५३ (१८-०१-२०१६).   श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), 
श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा)  :   सन्माननीय सािविननि आरोग् य ि िुुुंांब ि् याण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अहमदनगर जिल्हा रुयणालयाींतून रूयणाींना मुदत बा्य गोळया ठदल्याच े माहे ऑगस््, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्यनास ोले, हे खरे ोहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफव त चौकशी केली ोहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय ोढळून ोले र् तद्नुसार सदर प्रकरणी िबाबदार असणा-या 
र्ैद्यकीय अकधकाऱ्याींर्र शासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्याींत येत ोहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय ोहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (१५-०६-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  
नाशशि जजल््यातील जजल्हा रुग्णालयातील पररचाररिा प्रशशक्षणाथी विद्याधथवनीच्या मतृ्यूबाबत 
  

(७)  ३७७६४ (२३-०१-२०१६).   श्री.पांिि भुिबळ (नाांदगाि) :   सन्माननीय सािविननि 
आरोग् य ि िुुुंांब ि् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नामशक जजल््यातील जजल्हा रुग्णालयातील उपचार घेणाऱ्या पररचाररका प्रमशक्षण 
महावर्द्यालयातील प्रमशक्षणाथी वर्द्याकथवनी सुवप्रया बाबू माळी या वर्द्याकथवनीचा ोिारी 
असताींना र्सततगपहातील व्यर्स्थापनाच्या दलुवक्षामुळे मपत्य ूठदनाकं २३ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी र् 
त्यासुमारास झाला ोहे, हे खरे ोहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केलेली ोहे काय, चौकशीत काय ोढळून ोले 
ोहे, 
(३) असल्यास, चौकशी अहर्ालानुसार सींबींकधताींर्र कोणती कारर्ाई करण्यात ोली र्ा येत 
ोहे ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (१०-०६-२०१९) : (१) अींशत: खरे ोहे. 
     श्रीमती सुवप्रया बाबू माळी या वर्द्याकथवनीचा ठद.२३.०९.२०१५ रोिी मपत्यू झाला 
ोहे.तथावप व्यार्स्थापनाच्या दलुवक्षामुळे सदर मपत्य ूझालेला नाही. 
(२) होय. 
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      सदर प्रकरणी चौकशी सममती गठित करून सखोल चौकशी करण्यात ोली. श्रीमती 
माळी या रुयणालयात दाखल झाल्यापासून सींबींधीत र्ैद्यकीय अकधकारी र् शुश्रपष कमवचारी 
याींनी ततच्या प्रकप तीची तपासणी करुन औषधोपचार र् योयय देखभाल केल्याच े तनषपन्न 
झाले.चौकशी अहर्ालानसुार श्रीमती माळी याींचा मपत्यू Brainstem Infarct Secondary and 
Encephalitis/Intracranial Hemorrhage मुळे झाल्याचे तनषपन्न झाले. 
(३) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

राज्यातील ग्रामीण भागातील प्राथशमि आरोग्य िें द्रामध्ये असलेल्या ररक्त पदाांबाबत 
  

(८)  ३८२४६ (२३-०६-२०१६).   अॅड.िारीस पठाण (भायखळा), श्री.इम्तीयाि सय्यद (औरांगाबाद 
मध्य) :   सन्माननीय सािविननि आरोग् य ि िुुुंांब ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कें द्र सरकारच्या ोरोयय वर्भागाचे केलेल्या तपासणीत (ग्रामीण ोरोयय ोकडरे्ारी २०१४-
१५) महाराषर राज्यातील ग्रामीण भागातील प्राथममक ोरोयय कें द्रामध्ये समुारे ४३१ 
मनुषयबळाचा अभार् असल्याच ेमाहे ऑगस्् २०१५ मध्ये र्ा त्यादरम्यान तनदर्यनास आले, हे 
खरे ोहे काय, 
(२) असल्यास, प्रसूतीतज्ञ, स्त्रीरोगतज्ञ, बालरोगतज्ञ, कचककत्सक इत्यादी महत्र्ाची पदे सदरील 
ग्रामीण भागाींतील ोरोयय क्रें द्रामध्ये तात्काळ भरणे गरिेच ेोहे, हे ही खरे ोहे काय, 
(३) असल्यास, शासनामाफव त चौकशीअींती कोणती प्रशासकीय कारर्ाई करण्यात ोली र्ा 
प्रस्तावर्त ोहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची सर्वसाधारण कारणे कोणती ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (१०-०६-२०१९) : (१) होय. 
     कें द्र शासनान े प्रमसध्द केलेल्या ग्रामीण ोरोयय सेर्ा ोकडरे्ारी २०१४-१५ च्या 
अहर्ालात २०१४ पेक्षा २०१५ मध्ये ए.एन.एम.ची र् क्ष ककरण तींत्रज्ञाींची सींख्या कमी झाल्याच े
नमूद केले होत.े 
(२) होय, ग्रामीण भागातील प्राथममक ोरोयय कें द्रामध्ये प्राथममक स्र्रुपाच्या र्ैद्यकीय सेर्ा 
देण्यात येत असल्यान ेयाठिकाणी ोकप तीबींधानुसार एम.बी.बी.एस र् बी.ए.एम.एस र्ैद्यकीय 
अकधकारी कायवरत असतात र् तज्ञ सेर्ा हया ग्रामीण /उपजिल्हा र् जिल्हा रुयणालयात 
उपलब्ध करुन देण्यात येतात. 
(३) ोकप तीबींधानसुार मींिूर पदाींपकैी पदे ररक्त अनके वववर्ध कारणाींमुळे ररक्त झाल्याने सदर 
पदे भरण्याची कायवर्ाही सुरु ोहे र् ोर्श्यकतेनसुार राषरीय ग्राममण ोरोयय 
अमभयानाअींतगवत ही कीं त्रा्ी स्र्रुपात ररक्त पदाींर्र तनयुक्त्या करुन रुयणसेर्ा सुरळीतपणे 
देण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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आष्ट्ुंी (जि.बीड) तालुक्यातील आरोग्य िें द्र, उपिें द्र येथील पदे ररक्त अस्याबाबत 
  

(९)  ४४९६१ (१२-०५-२०१६).   अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्ुंी), श्री.लक्ष्मण पिार (गेिराई) :   
सन्माननीय सािविननि आरोग् य ि िुुुंांब ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) ोष्ी (जि.बीड) तालुक्यातील सुमारे सव्र्ा दोन लाख िनतेच्या ोरोययाची काळिी 
घेण्यासािी कोट्यार्धी रुपये खचव करुन उभारलेल्या ोरोयय कें दे्र येथील बहुताींश पदे ररक्त 
असल्याच ेमाहे िानेर्ारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशवनास ोली ोहे, हे खरे ोहे 
काय, 
(२) असल्यास, शासनाने उक्त प्रकरणी चौकशी केली ोहे काय, 
(३) असल्यास, त्यात काय तनषपन्न झाले ोहे ोणण आष्टी तालुक्यातील ोरोयय कें दे्र र् 
उपकें दे्र यामधील ररक्त पदे तातडीने भरण्याबाबत शासनाकडून कोणती कायवर्ाही करण्यात 
ोली र्ा येत ोहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय ोहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (१०-०६-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे ोहे. 
र्ैद्यककय अकधकारी ग् अ र्गव २ ची ५ पदे भरलेली ोहे. तथावप 

र्ैद्यकीय अकधकारी ग् अ र्गव २ ची ६ पदे 
औषध तनमावण अकधकारी र्गव ३ ची ४ पदे 
ोरोयय सहाय्यक र्गव ३ ची २ पदे 
ोरोयय सेर्क (पुरष) र्गव ३ ची २४ पदे 
ोरोयय सेर्क (मठहला)  वर्य ३ ची २० पदे ररक्त आहेत. 

(२) र् (३) र्ट अ व र्गव २ ची पदे भरण्याबाबत शासनस्तरार्रून कायवर्ाही सुरू ोहे. तसचे 
र्गव३ ची ररक्त पदे भरण्याबाबतची प्रकक्रया ग्रामवर्कास वर्भागाचे स्तरार्र सुरू ोहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

धचपरी (ता.शशरोळ, जि.िो् हापूर) येथील आरोग्य उपिें द्रात िायमस्िरुपी  
आरोग्य सेवविेच ेपद ररक्त असल्याबाबत 

  

(१०)  ४६२७१ (१३-०५-२०१६).   श्री.उ्हास पाुंील (शशरोळ)  :   सन्माननीय सािविननि 
आरोग् य ि िुुुंांब ि् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कचपरी (ता.मशरोळ, जि.कोल् हापूर) येथील ोरोयय उपकें द्रात कायमस्र्रुपी ोरोयय सेवर्का 
मार्ील चार मठहन्याींपासनू येत नाही, हे खरे ोहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामुळे येथील रुयणाींना खािगी रुयणालयात उपचार घ्यार्े लागत ोहे, हे ही 
खरे ोहे काय, 
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(३) असल्यास, या ोरोयय उपकें द्रात कायमस्र्रुपी ोरोयय सवेर्का तनयुक्ती करणेबाबत 
जिल्हापररषदेच्या ोरोयय वर्भागाकड ेमाहे िानेर्ारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ग्रामस्थाींनी 
मागणी केली, हे खरे ोहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत ोहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय ोहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (१०-०६-२०१९) : (१) कचपरी उपकें द्रातील ोरोयय सेवर्केला ठद.१.०९.२०१५ 
पदोन्नती ममळाल्यान ेसदर पद ररक्त झाले होते. तथावप िून २०१६ पासून तनयममत ोरोयय 
सेवर्का कायवरत ोहेत. 
(२) नाही. 
     तनयममत पद ररक्त होत े त्यार्ेळी राषरीय ग्रामीण ोरोयय अमभयानाअींतगवत कीं त्रा्ी 
ोरोयय सेर्क या ररक्त पदी कायवरत होत ेर् रुयणसेर्ा देण्यात येत होती. 
(३) होय. 
(४) ररक्त ोरोयय सेवर्काच्या पदी तनयममत ोरोयय सेवर्काींची पदस्थापना केली ोहे. 
दरम्यान ररक्त पदाींर्र राषरीय ग्रामीण ोरोयय अमभयानाअींतगवत ोरोयय सेक र् सेवर्का 
याींची तनयुक्ती करण्यात ोली होती र् रुयणसेर्ा देण्यात येत होती.. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

शसन्नर नगरपाशलेिा हद्दीतील शशिािीनगर भागातील प्राथशमि  
आरोग्य िें द्रातील पद भरतीबाबत  

  

(११)  ५०२३२ (१३-०५-२०१६).   श्री.नरहरी झिरिाळ (ददांडोरी) :   सन्माननीय सािविननि 
आरोग् य ि िुुुंांब ि् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मसन्नर नगरपामलेका हद्दीतील मशर्ािीनगर भागातील प्राथममक ोरोयय कें द्राच ेबाींधकाम 
पूणव होऊन एक र्षव झाले तरी या ोरोयय कें द्रासािी कमवचारी र् डॉक््र याची भरती करण्यात 
ोली नाही हे खरे ोहे काय, 
(२) असल्यास, कमवचारी र् डॉक््र भरती न करण्याची सर्वसाधारण कारणे काय ोहेत, 
(३) असल्यास, त्यामुळे तेथील नागररकाींना र्ैद्यकीय सेर्ेपासून र्ींकचत रहार् ेलागत ोहे हे ही 
खरे ोहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती तातडची कायवर्ाही केली र्ा येत ोहे ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (१०-०६-२०१९) : (१) हे खरे ोहे. 
(२) नगरपामलका मसन्नर याींच्याकडून पदभरती होऊ न शकल्यामुळे पदभरती करण्याची 
िबाबदारी मुख्य कायवकारी अकधकारी, जिल्हा पररषद, नामशक याींना देण्यात ोली ोहे. 
पदभरती कायवर्ाही सुरु ोहे.  
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(३) हे खरे नाही. सद्यजस्थतीत मसन्नर नगरपररषदेच्या दर्ाखान्या माफव त नागरीकाींना 
बा्यरुयण सेर्ा देण्यात येत ोहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

चष्ट्माच्या दिुानात ऑप्ुंोिेट्रिसटची ननयुक्ती िरण्याबाबत 
  

(१२)  ५४९१६ (०१-०९-२०१६).   डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.मांगलप्रभात लोढा 
(मलबार दहल), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाव), श्री.नारायण पाुंील (िरमाळा), श्री.शाांताराम मोरे 
(शभिांडी ग्रामीण) :   सन्माननीय सािविननि आरोग् य ि िुुुंांब ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) औषधाींच्या दकुानात फामावमसस््, पॅथॉलॉिी लॅबमध्ये पॅथॉलॉजिस्् असणे िस ेबींधनकारक 
ोहे त्याच प्रमाणे चषम्याच्या दकुानात डोळयाींचा नींबर काढण्यासािी ऑप््ोमेठरस्् तनयुक्ती 
करणे गरिेचे ोहे, हे खरे ोहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईसह राज्यातील शहरी र् ग्रामीण भागातील ऑजप््मशयनच्या दकुानात 
ऑप््ोमठेरस्् मशर्ायच दकुानातील सेल्समनकडून डोळयाींचा नींबर ठदला िात असल्याच ेमाहे 
मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशवनास ोले ोहे, हे खरे ोहे काय, 
(३) असल्यास, राज्य शासनान े अशा प्रकाराला ोळा घालण्यासािी कोणत्या उपाययोिना 
केल्या ोहेत, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय ोहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (१०-०६-२०१९) : (१) साधारणपणे डोळयाींची तपासणी नेत्रतज्ञ अथर्ा 
ऑप््ोमेरीस्् माफव त करण्यात येते. तपासणी नींतर नेत्रतज्ञ तसेच ऑप््ोमेरीस्् याींचे माफव त 
सींबींकधत व्यक्तीींस डोळयाींचा नींबर काढून त्याच े Prescription त्याींना देण्यात येत.े या 
Prescription प्रमाणे चषम्याींच्या दकुानात चषमा तयार करण्यात येर्ून त्या व्यक्तीस देण्यात 
येतो. यामुळे चषम्याींच्या दकुानात डोळयाींचा नींबर काढण्यासािी ऑप््ोमेठरस््ची तनयुक्ती करणे 
बींधनकारक मानण्यात ोलेले नाही. 
(२) ऑजप््मशसनच्या दकुानात ऑप््ोमेठरस्् ऐर्िी इतर सेल्समन माफव त डोळयाींचा नींबर ठदला 
िात असल्याच्या तक्रारी वर्भागाला अथर्ा सींचालनालयाला प्राप्त झालेल्या नाहीत. 
(३) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

उमरी (जि.नाांदेड) तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयाचा प्रस्ताि 
  

(१३)  ५५५४८ (०१-०९-२०१६).   श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.अशमन पुेंल 
(मुांबादेिी) :   सन्माननीय सािविननि आरोग् य ि िुुुंांब ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) उमरी (जि.नाींदेड) तालुक्यातील ग्रामीण रुयणालयाची चाींगली सेर्ा र् सर्व सोईयुक्त 
असलेल्या रुयणालयाींना उपजिल्हा रुयणालयाचा दिाव प्राप्त व्हार्ा यासािीचा प्रस्तार् जिल्हा 
शल्यकचककत्सक, नाींदेड याींच्या माफव त शासनाकड ेसादर झालेला असून सदरील प्रस्तार् शासन 
स्तरार्र मागील ५ र्षावपासून प्रलंबबत असल्याच े माहे म,े २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदशवनास ोले ोहे, हे खरे ोहे काय, 
(२) असल्यास, त्याबाबत कोणती कायवर्ाही करण्यात ोली र्ा करण्यात येत ोहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय ोहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (१८-०६-२०१९) : (१) हे खरे ोहे. 
(२) सन २०११ च्या लोकसींख्येर्र ोधाररत नवर्न रुयणालय सुरु करणे र् रुयणालयाच े
शे्रणीर्धवन करणे याबाबत िोडबपहत ोराखडा तयार करण्यात येत असून उमरी येथील ग्रामीण 
रुयणालयाच े शे्रणीर्धवन करण्याची मागणी तनकषानुसार िोडबपहत ोराखडयामध्ये समावर्ष् 
करण्याची कायवर्ाही सुरु ोहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नाशशि जि्हा रुग्णालयातील डॉक्ुंर ि ताांत्ररि विभागातील िमवचारीही खासगी  
रुग्णालयात अनतररक्त िामे िरीत अस्याबाबत 

  

(१४)  ५७३६० (३०-०८-२०१६).   श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (देिळाली), श्री.रािाभाऊ (पराग) िाि े
(शसन्नर) :   सन्माननीय सािविननि आरोग् य ि िुुुंांब ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) नामशक जिल्हा रुयणालयातील डॉक््राींचे खािगी दर्ाखाना सुरु असून तसेच ताींत्रत्रक 
वर्भागातील कमवचारीही खासगी रुयणालयात अततररक्त काम ेकरीत असल् याच ेमाहे मे, २०१६ 
मध्ये र्ा त्यादरम्यान तनदशवनास ोले, हे खरे ोहे काय, 
(२) तसेच जिल्हा रुयणालयाच्या नवर्न इमारतीत नवर्न एक्सरे ममशन पडून असून त्याींचा 
र्ापर होत नाही, हे ही खरे ोहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली ोहे काय, चौकशीनुसार कोणती कारर्ाई केली 
र्ा करण्यात येत ोहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय ोहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (११-०६-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) जिल्हा रुयणालय, नामशकसािी पीपीपी अींतगवत सी्ी स्कॅन ोणण क्ष-ककरण यींत्र 
सार्वितनक ोणण खािगी भागीदारी तत्र्ार्र वर्प्रो/िीई पजब्लक पा व्नरमशप (पीपीपी) कीं पनीस 
देण्याबाबत ोदेश ोरोयय सेर्ा सींचालनालयास प्राप्त झाले.  त्या अनुषींगान ेजिल्हा रुयणालय, 
नामशक याींनी ठदनाींक २१ िून, २०१३ च्या ोदेशाद्र्ारे कीं पनीला सी्ी स्कॅन ोणण क्ष-ककरण 
यींत्र बसवर्ण्यासािी ठदनाींक २१ िनू, २०१३ रोिी िागा र्गव केली. कीं पनीच्या ोराखडयानुसार 
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बाींधकाम सुरु करण्यात ोले. परींतु कालाींतराने वर्प्रो कीं नीकडून पुढील कायवर्ाही न झाल्यान े
बाींधकाम अपूणव असल्याचे तनदशवनास ोल्याने नव्याने बाींधकाम पूण णव झालेले मसींहस्थ कुीं भमेळा 
इमारतीत नव्यान ेप्राप्त झालेले क्ष-ककरणयींत्र कायावजन्र्त करण्यात ोले. 
(३) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

घाुंांिी (जि.यितमाळ) तालुक्यातील पूरप्रिण के्षरात बहुउदे्दशीय ननिारे बाांधण्याबाबत 
  

(१५)  ६४१६० (०४-०१-२०१७).   श्री.रािु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय मदत ि पुनिवसन 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) घा ी्ंिी (जि.यर्तमाळ) तालकु्यातील पूरप्रर्ण के्षत्रात ओडीसा शासनाने चक्रीर्ादळ प्रर्ण 
के्षत्रात बाींधलेल्या बहुउदे्दशीय तनर्ा-याच्या धतीर्र बहुउदे्दशीय तनर्ारे बाींधण्याबाबत स्थातनक 
लोकप्रततनीधी (ोणी) याींनी मा. मदत र् पुनर्वसन मींत्री यांना ददनांक १६ एवप्रल, २०१६ रोिी 
वा त्यासुमारास तनर्ेदन देऊन मागणी केली ोहे, हे खरे ोहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने चौकशी केली ोहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती उक्त मागणीनुसार पूरप्रर्ण के्षत्रात बहुउदे्दशीय तनर्ारे बाींधण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत ोहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय ोहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील  (१३-०६-२०१९) : (१) होय. 
(२), (३) व (४) घा ी्ंिी तालकु्यामध्ये १७ गार्े ही  पूरप्रर्ण के्षत्रात येत असल्यामुळे 
बहुउदे्दमशय तनर्ारे बाींधण्याबाबत सींबींकधत तलािी र् मींडळ अकधकारी याींना सूकचत करुन 
पूरप्रर्ण के्षत्रात ओडडसा शासनाने चक्रीर्ादळ प्रर्ण के्षत्रात बाींधलेल्या बहुउदे्दर्ी तनर्ाराच े
धतीर्र बहुउदेमशय तनर्ारे बाींधण्याबाबत गार्ातील सरपींच याींना याबाबत प्रस्तार् सादर 
करण्याबाबत कळवर्ण्यात ोले ोहे. 
  

___________ 
  

भूम (जज.उसिानाबाद) ग्रामीण रुग्णालयाला उपजि्हा रुग्णालयाचा दिाव शमळणेबाबत 
  

(१६)  ६६४७९ (०४-०१-२०१७).   श्री.राहुल मोुें (पराांडा), श्री.राणािगिीतशसांह पाुंील 
(उस्मानाबाद), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय सािविननि आरोग् य ि िुुुंांब 
ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१)  पराींडा-भूम र्ाशी मतदार सींघातील (जि.उस्मानाबाद) भूम हा तालुका उपजिल्हा असून 
तालुक्यामध्ये एकूण ९६ गार् े असल्यान े ग्रामीण रुयणालयाला उपजिल्हा रुयणालयाचा दिाव 
ममळण्याबाबत स्थातनक लोकप्रतततनधीींली मा.सार्वजननक ोरोयय मींत्री याींना ठदनाींक १८ 
ऑक््ोबर, २०१६ रोिी र्ा त्यासुमारास पत्राद्र्ारे मागणी केली ोहे, हे खरे ोहे काय, 
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(२) असल्यास, या ग्रामीण रुयणालयात सपवदींश, श्र्ान यार्र लस नसल्यान ेतसेच इतर औषध े
उपलब्ध नसल्यान ेया रुयणालयात सर्व प्रकारची औषध ेतात्काळ उपलब्ध करुन देण्याबाबतची 
मागणी केली ोहे, हेही खरे ोहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्याींत येत ोहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय ोहेत ? 
 
श्री. एिनाथ शशांदे (१४-०६-२०१९) : (१) हे खरे ोहे. 
(२) ग्रामीण रुयणालय, भूम, जि.उस्मानाबाद येथे इींिेक्शन एोरव्ही (ोयएम) - १०० 
व्हायल्स र् इींिेक्शन एएसव्ही - १०० व्हायल्स एर्ढा सािा उपलब्ध ोहे. तसेच, भूम येथ े
औषधी सािा उपलब्ध असनू पुरेशा प्रमाणात श्र्ानदींश र् सपवदींशार्रील लसी उपलब्ध ोहेत. 
(३) र् (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
अहमदनगर जि्हा रुग्णालयात िामाच्या अनतररक्त ताणामुळे पररचाररिेचा झालेला मतृ्य ु

  

(१७)  ६७५४० (२७-०१-२०१७).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अशमन पुेंल (मुांबादेिी), 
प्रा.िर्ाव गायििाड (धारािी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्रीमती ननमवला गावित 
(इगतपूरी), डॉ.सांतोर् ुंारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय सािविननि आरोग् य ि िुुुंांब ि् याण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अहमदनगर जिल्हा शासकीय रुयणालयातील कामाच्या अततररक्त ताणामुळे पररचाररका 
शैला साळर्े याींचा मपत्य ुझाल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१६ मध्ये र्ा त्यादरम्यान तनदशवनास ोले, 
हे खरे ोहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफव त चौकशी करण्यात ोली ोहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय ोढळून ोले र् त्यानुषींगाने कोणती कायवर्ाही करण् यात ोली 
र्ा येत ोहे 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय ोहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (०६-०६-२०१९) : (१) श्रीमती. शैला साळर्,े पररसेवर्का याींचा मपत्यू 
ठद.१४.०८.२०१६ रोिी झाला ोहे.ही बाब खरी ोहे. तथावप जिल्हा रुयणालय अहमदनगर येथ े
१८ मींिूर पररसेवर्काींपैकक १६ पैकक भरलेली होती. तसेच सर्व शुश्रषुा सींर्गावतील पूरेसा कमवचारी 
र्गव उपलबध्द होता. त्यामळेु त्याींचा मपत्य ू कामाच्या अततररक्त ताणामुळे होण्याचा प्रश्न 
उद् ावत नाही. 
(२) होय. 
     जिल्हा शल्य कचककत्सक अहमदनगर र् उपसींचालक ोरोययसेर्ा नामशक याींचे माफव त या 
प्रकरणाची चौकशी करण्यात ोली. 
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(३) सदर प्रकरणी प्राप्त अहर्ालानुसार श्रीमती साळर्े ठद.१३.०८.२०१६ रोिी त्याींच्या तनयममत 
कतवव्यार्र हिर होत्या र् कतवव्य कालार्धी नींतर घरी गेल्या होत्या. त्याींना कोणतेही 
अततररक्त कतवव्य देण्यात ोले नव्हते. ठद.१४.०८.२०१६ रोिी त्याींना घरी त्रास होऊ 
लागल्यामुळे रुयणालयात औषधोपाचारासािी ोणण्यात ोले होत.े त्यार्ेळी त्याींना मपत घोषीत 
करण्यात ोले होत.े चौकशी दरम्यान सींबींधीत अततररक्त जिल्हा शल्य कचककत्सक र् 
अकधसेवर्का याींना सक्तीच्या रिेर्र पािवर्ण्यात ोले होते.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

साांगली जि्हयातील िैद्यकिय अधधिाऱयाांनी स्ित:च्या िुुुंांत्रबयाांच्या नाांि े 
खािगी रुग्णालये सुरु िरुन पॅ्रक्ुंीस िरीत अस्याबाबत 

  

(१८)  ७००९१ (२७-०१-२०१७).   श्री.धनिांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली) :   सन्माननीय 
सािविननि आरोग् य ि िुुुंांब ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जिल्हयातील र्ैद्यककय अकधकाऱ्याींनी स्र्त:च्या कु्ुींत्रबयाींच्या नाींर्े खािगी 
रुयणालये सुरु करुन त्यामध्ये खािगी पॅ्रक््ीस करीत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये र्ा 
त्यादरम्यान तनदशवनास आले ोहे, हे खरे ोहे काय, 
(२) असल्यास, प्राथममक ोरोयय कें द्र ककीं र्ा ग्रामीण रुयणालयात ोलेल्या रुयणाींना स्र्त:च्या 
नातेर्ाईकाींच्या खािगी रुयणालयात पािवर्ण्यात येत ोहे, हे ही खरे ोहे काय, 
(३) असल्यास, हे अकधकारी खासगी पॅ्रक््ीस करता यार्ी यासािी प्राथममक ोरोयय कें द्र अथर्ा 
ग्रामीण रुयणालयामध्ये न राहता अन्यत्र रहात ोहेत, हे ही खरे ोहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने अकधकाऱ्याींची चौकशी करुन दोषी ोढळल्यास दोषीींर्र कोणती 
कारर्ाई करणार र्ा करीत ोहे, 
(५) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (१२-०६-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे ोहे. र्ैद्यकीय अकधकाऱ्याींच्या 
नातेर्ाईकाींच्या नार् ेखािगी रुयणालये सुरु ोहेत. तथावप सदर ठिकाणी र्ैद्यकीय अकधकारी 
पॅ्रक््ीस करताना तनदशवनास ोले नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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सोलापुर जि्हयातील जि्हा, ग्रामीण ि उपिें द्र रुग्णालयात खरेदी  
िेलेल्या एक्सरे िशीन ववनावापर पडून असल्याबाबत 

  

(१९)  ७०४२९ (२७-०१-२०१७).   श्री.बबनराि शशांदे (माढा) :   सन्माननीय सािविननि आरोग् य 
ि िुुुंांब ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापुर जिल्हयातील जिल्हा, ग्रामीण र् उपकें द्र रुयणालयात २२ एक्सरे मशीन खरेदी 
केल्या ोहेत, मात्र ७ र्षावपासून ्ेजक्नमशनयची पदे भरली नसल्याने साधनसामुग्री र्ापरावर्ना 
पडून असल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये र्ा त्यादरम्यान तनदशवनास ोले, हे खरे ोहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफव त चौकशी केली ोहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय ोढळून ोले र् तदनुसार सोलापुर जिल्हयात ोरोयय 
वर्भागात ररक्त असलेली ्ेजक्नमशयनची पदे तातडीने भरण्याबाबत शासनान ेकोणती कायवर्ाही 
केली र्ा करण्यात येत ोहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय ोहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (०६-०६-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
     ग्रामीण रुयणालय र् उपजिल्हा रुयणालयाचे बाबतीत हे खरे नाही. प्राथममक ोरोयय 
कें द्राच ेर् उपकें द्राचे बाबतीत सोलापूर जिल्हा पररषदेन ेस्र्तनधीतून २००८-०९ र् २००९-१० या 
ोकथवक र्षावमध्ये २२ क्ष ककरण यींत्र खरेदी केल्या. प्राथममक ोरोयय कें द्रात क्ष ककरण तींत्रज्ञाचे 
पद मींिूर नसल्याने तेथील काही ोरोयय कमवचाऱ्यास र्ैद्यकीय महावर्द्यालयात प्रमशक्षण 
देऊन काही क्ष ककरण यींत्रे कायवन्र्ीत करण्यात ोली ोहेत र् उर्वरीत एक्स रे ममशन्स 
ग्रामीण रुयणालयाकड ेहस्ताींतरीत करण्याची प्रकक्रया सुरु ोहे. 
(२) चौकशी करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  
     मींिूर ोकप ती बींधानुसार प्राथममक ोरोयय कें द्रात क्ष ककरण तींत्रज्ञाचे पद मींिूर नाही.  
तथावप, जिल्हा रुयणालयाींतगवत क्ष ककरण तींत्रज्ञाींची पदे भरलेली ोहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

सािविननि आरोग्य सेिेत िाम िरणा-या पररचाररिाांच्या मागण्याांबाबत 
  

(२०)  ७४३७० (१८-०४-२०१७).   श्री.िुणाल पाुंील (धुळे ग्रामीण), डॉ.तुर्ार राठोड (मखुेड), 
श्री.सांिय साििारे (भुसािळ), श्री.उदेशसांग पाडिी (शहादा), श्री.डड म्लीिािूवन रेड्डी (रामुेंि), 
श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल) :   सन्माननीय सािविननि आरोग् य ि िुुुंांब ि् याण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सार्वितनक ोरोयय सेर्ेत काम करणाऱ्या सात हिार पररचाररकाींनी ोपल्या 
वर्वर्ध मागण्याींसािी तीन ठदर्साींच्या सींपार्र िाण्याचा तनणवय घेतला असल्याच े माहे 
िानेर्ारी, २०१७ मध्ये र्ा त्यादरम्यान तनदशवनास ोले ोहे, हे खरे ोहे काय, 
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(२) असल्यास, त्यामुळे राज्यातील जिल्हा, उपजिल्हा, ग्रामीण र् स्त्री रुयणालयात दाखल 
रुयणाींच्या र्ैद्यकीय सेर्ेर्र त्याचा पररणाम होण्याची शक्यता ोहे, हे ही खरे ोहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनान े तनणवय घेऊन या पररचारीकाींच्या मागण्या मान्य 
करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत ोहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय ोहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (०६-०६-२०१९) : (१) होय, हे खरे ोहे. 
(२) हे खरे नाही.  
(३) पररचाररकाींच्या मागण्याींबाबत पुढीलप्रमाणे कायवर्ाही  करण्यात ोली ोहे- 
   १. बींधपत्रत्रत पररचाररकाींना सरे्ेत तनयममत करण्याबाबत शासनाच्या धोरणानसुार कायवर्ाही 
सुरू ोहे. 
   २. कालार्धी पूणव झालेल्या र् वर्नींतीनसुार करार्याच्या बदल्या याबाबत बदली 
अकधतनयमानुसार कायवर्ाही सुरु ोहे. 
   ३. पररचाररकाींसािी तनजश्चत केलेल्या गणर्ेशाची अींमलबिार्णी झाली ोहे. 
   ४. पररचारीकाींची पदे मींिूर करणे र् भरणे याबाबत कायवर्ाही सरुू ोहे. 
   ५. महाराषर नमसगं कौजन्सलमध्ये पररचाररकाींची नोंदणी करण्याबाबत र्ैद्यकीय मशक्षण 
वर्भागाकडून कायवर्ाही करण्यात येते. 
   ६. पररचाररकाींना मलवपकाचे काम देऊ नये अशा सचूना देण्यात ोल्या ोहेत. 
   ७. पररचाररकाींच्या प्री-ररव्हॉईज्ड र्ेतन र् गे्रड प े बाबत च्या मागण्या सातव्या र्ेतन 
ोयोगाच्या सममतीसमोर सादर करण्यात ोल्या ोहेत.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 

  
िो्हापूर जि्हयािध्ये हे्थ जस्िमच्या नािाखाली भरमसाठ फी  

आिारुन फसिणूि िररत असल्याबाबत 
(२१)  ७८४६४ (२१-०४-२०१७).   श्री.उ्हास पाुंील (शशरोळ) :   सन्माननीय सािविननि 
आरोग् य ि िुुुंांब ि् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापूर जिल्हयातील शासकीय, तनमशासकीय अकधकारी, कमवचारी याींच्याकडून हेल्थ 
जस्कमच्या नार्ाखाली भरमसाि फी घेऊन कायवशाळा सींचालक फसर्णूक कररत असल्याचे माहे 
िानेर्ारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशवनास ोले ोहे, हे खरे ोहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी कमवचा-याींना हेल्थ स्कीमच्या नार्ाखाली लुबाडणाऱ्या कायवशाळा 
सींचालकाींर्र कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत ोहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय ोहेत ?  
  
श्री. एिनाथ शशांदे (१३-०६-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) र् (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 



वर्.स. ५८१ (16) 

नाशशि येथील सांदभव रुग्णालयात उपचार घेणाऱया रुग्णाने आत्महत्या िे्याबाबत 
  

(२२)  ७९३७३ (१८-०४-२०१७).   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देिळाली) :   सन्माननीय 
सािविननि आरोग् य ि िुुुंांब ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नामशक येथील सींदभव रुयणालयात उपचार घेणा-या ईश्र्र शेिर्ळ याींनी ठदनाींक १८ 
िानेर्ारी, २०१७ रोिी र्ा त्या सुमारास रुयणालयाच्या ततस-या मिल्यार्रुन उडी मारुन  
ोत्महत्या केली, हे खरे ोहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली ोहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार कोणती कायवर्ाही करण्यात ोली र्ा येत ोहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय ोहेत ?  
  
श्री. एिनाथ शशांदे (१३-०६-२०१९) : (१) हे खरे ोहे.  
(२) या सींदभावत भद्रकाली पोमलस िाणे, नामशक शहर याींच्याकडून चौकशी करण्यात ोली 
ोहे. त्यानुसार मयत रुयण ईश्र्र शेिर्ळ याने त्याच्या ककडनीच्या ोिाराला कीं ्ाळून 
ोत्महत्या केली असल्याचे तनषपन्न झाले असून मरणाबाबत मपताच्या नातेर्ाईकाींची ककीं र्ा 
साक्षीदाराींची कोणतीही तक्रार नसनू त्याींनी पोमलस स््ेशनमध्ये तक्रार दाखल केली नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

रत्नाधगरी (जि.रत्नाधगरी) जि्हा रुग्णालयािधील ररक्त पदाांबाबत 
  

(२३)  ८३३६७ (२०-०४-२०१७).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण)  :   सन्माननीय सािविननि 
आरोग् य ि िुुुंांब ि् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रत्नाकगरी (जि.रत्नाकगरी) जिल्हा रुयणालयामध्ये अपुरा कमवचारी र्गव र् सुवर्धाींची 
कमतरता असल्याने रुयणाींची गैरसोय होत ोहे, हे खरे ोहे काय, 
(२) असल्यास सदर रुयणालयाकडून शासनाकड ेसदर प्रकरणी मागणी होऊनही त्याकड ेदलुवक्ष 
होत ोहे, हे ही खरे ोहे काय, 
(३) असल्यास, तदनुषींगान ेशासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत ोहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय ोहेत ? 
  

श्री. एिनाथ शशांदे (१०-०६-२०१९) :(१) हे अींशत: खरे ोहे. 
     जिल्हा रुयणालय, रत्नाकगरी येथील र्गव ३ र् र्गव ४ सींर्गावतील मींिूर, भरलेल्या, ररक्त 
पदाींची माठहती खालीलप्रमाण ेोहे. 
अ.क्र. सांिगव मांिूर पदे भरलेली पदे ररक्त पदे 
१ र्गव ३ २१५ १४७ ६८ 
२ र्गव ४ १४९ १०३ ४६ 
 एकूण ३६४ २५० ११४ 
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     ररक्त पदाींर्र सद्यजस्थतीत कायवरत असलेल्या कमवचाऱ्याींना अततररक्त कायवभार देऊन र् 
राषरीय ोरोयय अमभयाना अींतगवत कीं त्रा्ी पध्दतीने कमवचारी उपलब्ध करुन सुरळीतपणे 
रुयणसेर्ा देण्यात येत ोहे. 
(२) र् (३) सन २०१६ मध्ये र्गव ३ र् र्गव ४ ची ररक्त पदे भरण्याबाबतची कायवर्ाही सुरु 
करण्यात ोली होती त्यातून ररक्त पदे भरण्यात ोली ोहेत. उर्वररत ररक्त पदाींर्र 
पदोन्नती/बदली र् पदभरतीची प्रक्रीया सुरु करण्यात ोली ोहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

राज्यातील शासिीय मनोरुग्णालयािधील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(२४)  ८५१२५ (११-०८-२०१७).   श्री.सुननल प्रभू (ददांडोशी), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), 
श्री.राधािृष्ण ववख-ेपाटील (मशडी) :   सन्माननीय सािविननि आरोग् य ि िुुुंांब ि् याण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मनोरुयणाींची सींख्या र्ाढत असून िागततक ोरोयय सींघ्नेनेही यींदाचे र्षव 
‘डडप्रशेन लेट्स ्ॉक’ म्हणून सािरे करण्यासािी ठदनाींक ७ एवप्रल, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास 
मा.मुख्यमींत्री याींच्या उपजस्थतीत ‘चला बोलू या, नैराश्य ्ाळूया’ या सींकल्पनेर्र तरुणाई र् 
र्पध्दामधील नैराश्यार्र उपाय करणाऱ्या व्यापक योिनेच ेउद्घा्न करण्यात ोले, हे खरे ोहे 
काय 
(२) राज्यातील, िाणे, पुणे, नागपूर र् रत्नाकगरी, या चार ठिकाणच्या शासकीय 
मनोरुयणालयात, मनोवर्कार तज्ञ, डॉक््र, पररचाररका, अ े्ंडन््, तींत्रज्ञ, रुम बॉय, चतुथवशे्रणी 
कामगार ोदीींची मोिया प्रमाणात पदे ररक्त असल्याच ेोढळून ोले ोहे, हे खरे ोहे काय 
(३) असल्यास, उपरोक्त रुयणालयातील मींिूर पदाींपकैी एकूण ककती पदे ररक्त ोहेत, सदर 
ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायवर्ाही केली, 
(४) तसेच, राज्यातील, २३ जिल्हा रुयणालयात, ८९ मींिूर पदापकैी, ७२ मनोवर्कार तज्ञाींची 
ररक्त पदे तातडीने भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत ोहे,  
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय ोहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (०६-०६-२०१९) : (१) होय, हे खरे ोहे. 
(२) र् (३) हे अींशत: खरे ोहे. 
     िाणे, पुणे, नागपूर र् रत्नाकगरी येथील पदाींची जस्थती खालीलप्रमाणे ोहे. 

मनोरुयणालयाचे नार् मींिूर पदे भरलेली पदे ररक्त पदे 
पुणे ९५४ ७२५ २२९ 
िाणे ७२३ ५४८ १७५ 
नागपूर ३७५ २७५ ११८ 
रत्नाकगरी १४४ ९३ ५१ 
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     सदर ररक्त पदे ोर्श्यकतेनुसार पदोन्नतीने र् सरळसेर्ा भरतीने भरण्याची कायवर्ाही 
सुरू ोहे. 
(४) महाराषर लोकसेर्ा ोयोगाकडून मनोवर्कारतज्ञ पदे भरण्याची िाठहरात देण्यात ोली 
ोहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

उस्मानाबाद जि्हा रुग्णालयातील ररक्त पदाांसह शे्रणीिधवनासाठी  
मांिूर ननधी उपलब्ध िरणेबाबत 

  

(२५)  ८६८६९ (१९-०८-२०१७).   श्री.राणािगिीतशसांह पाुंील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय 
सािविननि आरोग् य ि िुुुंांब ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उस्मानाबाद जिल्हा शासककय रुयणालयामध्ये र्गव १ ची १७, र्गव २ ची ५, र्गव ३ ची ११४ 
र् र्गव ४ ची ९५ पदे ररक्त ोहेत, हे खरे ोहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू रुयणालयात पदे ररक्त असल्याकारणाने रुयणाींना र्ेळेर्र औषधोपचार 
ममळत नाही, हे ही खरे ोहे काय, 
(३)  असल्यास, सदरहू ररक्त पदे भरण्यासह मींिूर तनधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनान े
कोणती उपाययोिना केली र्ा करण्यात येत ोहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय ोहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (०३-०६-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे ोहे.   
     जिल्हा रुयणालय उस्मानाबाद येथील र्गव-१ ची १९ पदे मिूर असून त्यापकैी ८ पदे 
भरलेली ोहेत र् ११ पदे ररक्त ोहेत. र्गव-२ ची ३३ पदे मींिरू असून ३३ पदे भरलेली 
ोहेत.  तसेच र्गव-३ ची २५१ पदे मींिूर ोहेत, त्यापैकी १९५ पदे भरलेली असून ५६ पदे 
ररक्त ोहेत र् र्गव-४ ची १७३ पदे मींिूर ोहेत.  त्यापैकी १३६ पदे भरलेली असून ३७ पदे 
ररक्त ोहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
     उस्मानाबाद जिल्हा रुयणालयात वर्वर्ध ोिारान ेग्रस्त असलेले रुयण येत असतात र् 
त्याींना र्ेळेर्र रुयण सेर्ा उपलब्ध करुन देण्यात येते.  
(३) महाराषर लोकसेर्ा ोयोगामाफव त र्ैद्यकीय अकधकारी ग्-अ ची पदे भरण्याची कायवर्ाही 
सुरु ोहे. तसचे ग्-अ मधील पदोन्नती को्यातील ररक्त पदे भरण्याची कायवर्ाही सुरु 
ोहे.  
    ग्-क र् ग्-ड सींर्गावतील मींडळ स्तरार्रील ररक्त पदे भरण्यासािी माहे िानेर्ारी, २०१७ 
मध्ये लेखी परीक्षा घेण्यात ोली असून, सदर पदार्र तनर्ड झालेल्या उमेदर्ाराींना तनयुक्ती 
ोदेश देण्याची कायवर्ाही सुरु करण्यात ोली ोहे. तसेच रुयणालयाच्या ोय.पी.डी. इमारत 
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बाींधकामास रु २७३४.१७ लक्ष मींिूर झाला असून तो सर्व तनधी खचव झालेला ोहे. ोय. 
पी.डी., ओ.पी.डी. इमारतीच्या अींदािपत्रकात समावर्ष् नसलेल्या बाबीींचे काम पूणव करणेसािी 
ोर्श्यक तनधीची र्ाढीर् मागणी करण्यात ोली ोहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पालघर जि्हयातील आरोग्य विभागातील अनिे पदे ररक्त अस्याबाबत 
  

(२६)  ८९८१५ (१९-०८-२०१७).   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू), श्रीमती मननर्ा चौधरी 
(ददहसर) :  सन्माननीय सािविननि आरोग् य ि िुुुंांब ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) पालघर जिल्हयातील ोरोयय वर्भागात १७४१ मींिूर पदे त्यापैकी १४१८ भरलेली पदे तर 
३२३ ररक्त पदे असल्याचे माहे िून, २०१७ मध्ये र्ा त्यादरम्यान तनदशवनास ोले ोहे, हे 
खरे ोहे काय, 
(२) असल्यास, वर्क्रमगड ोणण िव्हार तालुक्यातील अततदगुवम भागातील नागररकाींना 
उपचारासािी खािगी रुयणालयात िार्े लागते, हे ही खरे ोहे काय, 
(३) असल्यास, पार्साळयात या भागात र्ेळेर्र औषधोपचार न ममळाल्यामुळे बालमपत्युच े
प्रमाण ठदर्सेंठदर्स र्ाढत ोहे, हे ही खरे ोहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनान े चौकशी केली ोहे काय चौकशीनुसार रुयणाींना पुणव 
क्षमतेने औषधोपचार ममळार्ेत तसेच रुयणालयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनामाफव त 
कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत ोहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय ोहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (०६-०६-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे ोहे. 
     जिल्हा शल्य कचककत्सक, पालघर येथे र् त्याींच ेअकधनस्थ एकूण ३ उपजिल्हा रुयणालये 
र् ९ ग्रामीण रुयणालये कायवरत ोहेत. (ग्रामीण रुयणालय, खातनर्ड,े माींडर्ी अद्याप 
कायावजन्र्त नाही) उपरोक्त रुयणालयाींसािी एकूण ४८१ पदे मींिूर असून त्यापैकी ३३९ पदे 
भरलेली ोहेत र् १४२ पदे ररक्त ोहेत.  
(२) हे खरे नाही. 
     कु्ीर रुयणालय, िव्हार येथे मींिूर ९४ पदाींपैकी ६३ पदे भरलेली असून ३१ पदे ररक्त 
ोहेत. तसेच ग्रामीण रुयणालय, वर्क्रमगड येथे मींिूर २५ पदाींपकैी १४ पदे भरलेली असून ११ 
पदे ररक्त ोहेत. तथावप, ररक्त पदाींमळेु रुयणसेर्ा देण्यास कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी 
तनमावण झालेल्या नसनू रुयणाींर्र योयय त ेउपचार करण्यात येतात. 
(३) हे खरे नाही.  
(४) र् (५) र्ैद्यकीय अकधकाऱ्याींची ररक्त पदे भरण्याबाबत कायवर्ाही सुरु ोहे. तसेच ग् क 
पदे भरण्याबाबत भरती प्रकक्रया राबवर्ण्यात ोली असनू त्याद्र्ारे जिल््यातील वर्वर्ध 
ोरोयय सींस्थाींमधील ग् क ररक्त पदाींर्र पात्र उमेदर्ाराींना पदस्थापना देण्यात ोलेली ोहे. 
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सदर ग् ड ची पदभरतीकररता जिल्हा शल्य कचककत्सक, पालघर याींनी ग् ड र्गावतील कक्ष 
सेर्काींची ३४ पदे र् अपघात वर्भाग सेर्ाींची ३ पदे अशी एकूण ३७ पदे भरण्याबाबत प्रस्तावर्त 
केले ोहे र् त्यानुसार पुढील कायवर्ाही करण्यात येत ोहे. 
  

___________ 
  
औरांगाबाद-सोलापूर राष्ट्रीय महामागाविरील पाचाड येथील रामा िेअर सेंुंरची िालेली दरुिस्था 
  

(२७)  ९१४२८ (२१-०८-२०१७).   श्री.सांदीपानराि भुमरे (पठैण) :   सन्माननीय सािविननि 
आरोग् य ि िुुुंांब ि् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद-सोलापूर राषरीय महामागावर्रील पाचाड येथील रामा केअर सें्रमध्ये ठदनाींक १७ 
िून २०१७ रोिी वा त्यासमुारास गरोदर मठहला उपचारासािी ोली असताना डॉक््र र् इतर 
कमवचारी नसल्याने सुमारे ६ तास उपचाराअभार्ी राठहल्याने सदर घ्नेच्या गैरकारभारामुळे 
स्थातनक नागररकाींनी ग्रामीण रुयणालयाला कुलूप लार्ून बींद केले, हे खरे ोहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रुयणालयात डॉक््र र् कमवचारी गैरहिर र् मशीन बींद असल्याच्या अनेक 
तक्रारी स्थातनक लोकप्रतततनधी र् ग्रामस्थाींनी केल्या ोहेत, हे ही खरे ोहे काय, 
(३) असल्यास, या गींभीर तक्रारीींची दखल घेऊन शासनस्तरार्रून चौकशी केली ोहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानुसार या चौकशीत काय ोढळून ोले र् दोषीींर्र काय कारर्ाई करण्यात 
ोली र्ा करण्यात येणार ोहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय ोहेत ? 
 
श्री. एिनाथ शशांदे (१४-०६-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे ोहे. 
(२) हे खरे ोहे. 
(३) होय. 
(४) डॉ.साककब अींिमु सौदागर, र्ैद्यकीय अकधकारी ग्रामीण रुयणालय, पाचोड याींना 
ठद.१८.०६.२०१७ पासुन सक्तीच्या रिेर्र पािवर्ण्यात ोले होते. तसेच चौकशीत ते  दोषी 
ोढळून ोल्यामळेु त्याींच्यावर्रुध्द महाराषर नागरी सेर्ा (मशस्त  र् अपील) तनयम १९७९ 
मधील तनयम ८ अन्र्ये मशस्तभींगाची कारर्ाई सुरु ोहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िळगाांि जिल््यात दहिताप अधधिारी िायावलयातील पदे ररक्त अस्याबाबत 
  

(२८)  ९१६८९ (१९-०८-२०१७).   श्री.चांद्रिाांत सोनिण े (चोपडा) :   सन्माननीय सािविननि 
आरोग् य ि िुुुंांब ि् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िळगाींर् जिल्हा ठहर्ताप अकधकारी कायावलयात ४२६ मींिूर पदापैकी सुमारे १८२ पदे ररक्त 
ोहेत, हे खरे ोहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली ोहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार ररक्त पदे भरण्यासािी कोणती तातडीची कायवर्ाही केली र्ा 
करण्यात येत ोहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय ोहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (०६-०६-२०१९) :  (१) होय, हे खरे ोहे. 
(२) होय.  
(३) ररक्त पदाींच्या ७० ्क्के पदाींसािी िानेर्ारी, २०१६ मध्ये पदभरती प्रकक्रया सुरू करण्यात 
ोली होती र् ऑगस््, २०१७ पयतं र्गव-३ र् ४ च्या कमवचाऱ्याींची तनयुक्त्या करण्यात ोल्या 
ोहेत. तसेच उर्वरीत सर्व ररक्त पदाींर्र कमवचाऱ्याींची तनयुक्ती करण्यास्तर् पदोन्नती र् 
पदभरती प्रकक्रया सुरू करण्यात ोलेली ोहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नाशशि येथील राज्य िामगार विमा रुग्णालयािडून रुग्णाांची होणारी गैरसोय 
  

(२९)  ९५९६१ (२८-११-२०१७).   श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
सािविननि आरोग् य ि िुुुंांब ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनान ेकामगार वर्मा योिनअेींतगवत नामशक येथे राज्य कामगार वर्मा योिना 
रुयणालय सुरु केले, हे खरे ोहे काय. 
(२) असल्यास, सदर रुयणालयात रुयणाींना र् त्याींच्या कु्ूींत्रबयातील सदस्याींना उपचार ममळत 
नसून रुयणालयात उपचार घेण्यासािी ोलेल्या रुयणाींना जिल्हा रुयणालयात उपचारासािी 
पािवर्ण्यात आल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये र्ा त्यादरम्यान तनदशवनास ोले ोहे, हे 
खरे ोहे काय. 
(३) असल्यास, मठहन्याकािी १ लाख ६१ हिार ९५० कामगाराींच्या र्ेतनातुन तब्बल ७ ते ८ 
को्ी रुपये िमा होऊन देखील ईएसोय रुयणालयाकडून उपचार ममळत नसल्याची तक्रार 
करण्यात ोली ोहे, हे ही खरे ोहे काय 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दोषी अकधकाऱ्याींर्र कारर्ाई करण्याबाबत 
कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत ोहे 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय ोहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (०३-०६-२०१९) : (१) हे खरे ोहे. 
(२) हे खरे ोहे. 
(३) र् (४) होय.  
     भारतीय रेड युतनयन कें द्र नामशक जिल्हा कमम्ी या कामगार सींघ्नेने राकावर्यो 
रुयणालय, नामशक येथील ररक्त पदे भरणे, नर्ीन र्ैद्यकीय उपकरणे र् यींत्रसामुग्री खरेदी, र् 
र्ैद्यकीय खचव प्रततपुती इत्यादी बाबत ठदनाींक १७.०५.२०१७ रोिी र्ैद्यकीय अधीक्षक, 
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राकावर्यो रुयणालय, नामशक याींना तनर्ेदन ठदले होत.े त्यानुषींगान े ठदनाींक ०३.०८.२०१७ रोिी 
तत्कामलन ोयुक्त, राकावर्यो याींना सदर रुयणालयाच्या प्रश्नाींबाबत भारतीय रेड युतनयन कें द्र 
नामशक जिल्हा कमम्ी याींच्याशी सवर्स्तर चचाव केली ोहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
इचलिरांिी (जि.िो्हापूर) येथील आयिीएम दिाखान्यामध्ये लसीांचा तुटवडा असल्याबाबत 

  

(३०)  ९६०३८ (२७-१२-२०१७).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळिा) : सन्माननीय सािविननि आरोग् य ि िुुुंांब ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) इचलकरींिी (जि.कोल्हापूर) येथील (इींठदरा गाींधी मेमोरीयल) ोयिीएम रुयणालयामध्ये 
लहान मलुाींना गोर्र धनुवर्ात, कावर्ळ, पोमलओ अशा प्रततबींधक लसीबरोबर अन्य काही ठदल्या 
िाणाऱ्या लसीचा तु्र्डा तनमावण झाला असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदशवनास ोले ोहे, हे खरे ोहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली ोहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय ोढळून ोले ोहे, र् त्यानुसार शासनाने कोणती उपाययोिना 
केली र्ा करण्यात येत ोहे, 
(४)  नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय ोहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (१०-०६-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
    माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये गोर्र, कार्ीळ, धनुवर्ात, पोमलओ, बीसीिी, ोयपीव्ही ोणण 
पेन््ा व्हॅलें् या सर्व लसी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत्या. डडपी्ी लसीचा पुरर्िा 
ठद.१८/०९/२०१७ रोिी करण्यात ोला होता. 
    कें द्र शासनाकडून राज्य शासनाला डडपी्ी लसीचा पुरर्िा केला िातो. ठद.१३/९/२०१७ रोिी 
कें द्राकडून राज्य शासनास लसीचा पुरर्िा झाल्यानींतर कोल्हापूर जिल्हयास पुरर्िा करण्यात 
ोला. त्यामुळे ठद.१८/०९/२०१७ पासून इचलकरींिी येथील ोयिीएम दर्ाखान्यामध्ये लस 
उपलब्ध होती. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राष्िीय िुष्ठरोग ननिुलुन िायकु्रिाांच्या अांिलबजावणीबाबत  
  

(३१)  ९६९१६ (२७-१२-२०१७).   श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम) :   सन्माननीय 
सािविननि आरोग् य ि िुुुंांब ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात कुषिरोगाींर्र तनदान र् त्याचे तनर्ारण करणाऱ्या यींत्रणेला सर्वसाधारण ग्ात 
्ाकल्यान े र् अर्ैद्यकीय सहायकाींची ररक्त पदे अनके र्षावपासनू भरण्यात न ोल्यामुळे 
त्याचा तनमुवलनाचा कायवक्रमास बाधा आल्याच े माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदशवनास ोली ोहे, हे खरे ोहे काय 
(२) असल्यास, कुषिरोगाचे रूयण शोधनु त्यार्र प्रभार्ी औषधोपचार करणाऱ्या यींत्रणेला 
सर्वसाधारण ग्ात ्ाकण्यात ोल्याने र् १२ अर्ैद्यकीय सहायकाींची ररक्त पदे अनेक 
र्षावपासून भरण्यात न ोल्यामुळे कुष िरोगाींच्या रूयणाींच्या सींख्येत दरर्षी र्ाढ होत ोहे, हे 
ही खरे ोहे काय, 
(३) असल्यास, नागपूर जिल्हयात सन २०१५-१६ मध्ये कुषिरोगाचे ७८४ नर् े रूयण ोढळुन 
ोले असुन त्यात ग्रामीण भागातील ४४८ तर शहरी भागातील ३३६ रूयणाींची नोंद करण्यात 
झालेली होती, हे ही खरे ोहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत कोणत्या उपाययोिना र् तनणवयाची अींमलबिार्णी करण्यात ोली 
ोहे असल्यास त्याींच ेस्र्रूप काय ोहे, 
(५) नसल्यास, न राबवर्ण्याची कारणे काय ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (०६-०६-२०१९) : (१) खरे नाही. 
     सन २००५ पासून राषरीय कुषिरोग तनमुवलन कायवक्रमाची अींमलबिार्णी शासनाच्या 
मागवदशवक सचुनाींनुसार सर्व साधारण ोरोयय सेर्ेतील अकधकारी र् कमवचारी याींचेकडून 
करण्यात येत ोहे. अर्ैद्यकीय सहाय्यक हे कुषिरोगतींत्रज्ञ असून त्याींच्याकडून तालकूा र् 
जिल्हास्तरार्रुन कायवक्रमाच्या सींतनयींत्रणाींची िबाबदारी देण्यात ोलेली ोहे. सर्वसाधारण 
ोरोयय कमवचारी हे सींपूणव ग्रामीण भागात कायवरत असल्यामळेु कायवक्रमाींच्या अींमलबिार्णीला 
बाधा ोलेली नाही.  
(२) अींशत: खरे ोहे. 
     राज्यात अर्ैद्यकीय सहाय्यकाींची १३८ पदे ररक्त ोहेत. 
     तथावप, सन २००५ मध्ये राषरीय कुषिरोग तनमुवलन कायवक्रमाच े सर्वसाधारण ोरोयय 
सेर्ेमध्ये एकत्रत्रकरण करण्यात ोलेले ोहे. त्यामुळे नवर्न कुषिरोग शोधण्यासािी 
सर्वसाधारण ोरोयय सेर्ेतील कमवचारी सर्ेक्षण करुन नवर्न कुषिरुयण शोधण्याच े काम 
करतात. 
     सन २०१६ पासून कें द्रशासनाच्या मागवदशवक सुचननेुसार राज्यात कुषिरुयणभार िास्त 
असलेल्या जिल््याींमध्ये वर्शेष कुषिरुयणभार िास्त असलेल्या जिल््याींमध्ये वर्शेष कुषिरुयण 
शोध मोठहमा राबवर्ण्यात ोलेल्या ोहेत. या माठहमेमध्ये घरोघर िाऊन रुयणाींचा शोध 
घेतल्यामुळे रुयणसींख्या र्ाढलेली ोहे. मात्र त्यामळेु तनदान न झालेले रुयण उपचाराखाली येत 
असल्यामळेु तनमुवलनाकड ेराज्याची र्ा्चाल चाल ूोहे. 
(३) हे खरे ोहे. 
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(४) जिल््याींमध्ये कुषिरोगाींच े तनमुवलन करण्याकरीता वर्शेष कुषिरुयण शोध मोठहम, ोरोयय 
मशक्षण र् िनिागपती कायवक्रम, शालेय ोरोयय तपासणी इ. कायवक्रम राबवर्ण्यात येत ोहेत. 
तसेच कुषिरुयणाींसािी सर्व म.न.पा ोरोयय कें द्र र् शासकीय रुयणालये येथ ेमोफत तनदान र् 
उपचार वर्कप ती रुयणाींसािी वर्कप ती प्रततबींध र् र्ैद्यकीय पनुवर्सन कायवक्रम इत्यादी 
शासनामाफव त उपाययोिना राबवर्ण्यात येत ोहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

डोणगाि (ता.िैिापूर, जि.औरांगाबाद) येथील पुलािरुन गोदािरचे पाणी िाहत  
अस्यामळेु िैिापूर- श्रीरामपूर मागव पुरामुळे ठप्प िा्याबाबत 

  

(३२)  १०२९५६ (२९-१२-२०१७).   श्री.अब् दलु सत्तार (शस्लोड), श्री.अशमन पुेंल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.आशसफ शखे (मालेगाांि 
मध्य), श्री.िुणाल पाुंील (धळेु ग्रामीण), प्रा.िर्ाव गायििाड (धारािी) :   सन्माननीय मदत ि 
पुनिवसन मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अहमदनगरसह नामशक जिल्हयातील िोरदार पार्सामुळे अहमदनगर जिल्हयाच्या सीमेर्र 
असलेल्या पुणताींबा गार्ािर्ळच्या डोणगार् (ता.र्िैापूर, जि.औरींगाबाद) येथील पुलार्रुन 
गोदार्रचे पाणी र्ाहत असल्यामुळे येथील र्ैिापूर-श्रीरामपूर मागव पुरामुळे िप्प झाला 
असल्याच े माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशवनास ोले ोहे, हे खरे ोहे 
काय, 
(२) असल्यास, या िोरदार पार्सामुळे डोणगार् पररसरातील वपकाींचेही मोठ्या प्रमाणात 
नुकसान झाले ोहे, हे ही खरे ोहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न १ नुसार शासनान े येथ ेभवर्षयात पुन्हा प्रसींग येऊ नये यासािी येथील 
एकाच उींची र्ाढवर्ण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत ोहे, 
(४) तसेच, नुकसान झालेल् या शतेवपकाींचे पींचनामे करुन बाकधत शेतक-याींना कोणती ोकथवक 
मदत केली र्ा करण्यात येत ोहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय ोहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१०-०६-२०१९) : (१) अींशत: खरे ोहे. 
(२) सदर बाब तनदशवनास ोली नाही. 
(३) सदर ठिकाणी र्ोदार्री नदीर्र पुणताींबा को.प. बींधारा ोहे. तथावप, हा रस्तापुल 
नसल्यान ेत्याची उींची र्ाढर्ण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) र् (५) प्रश्न उद् ावत नाही.  
  

___________ 
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परळ (िुांबई) येथील नौरोसिी िाडडया मॅुंननुंी रुग्णालयाला राज्य  
शासनािडून शमळणारे अुनदान सरुु िरण्याबाबत 

  

(३३)  १०३८५४ (०६-०१-२०१८).   श्री.नारायण िुचे (बदनापूर), श्री.सांतोर् दानि े (भोिरदन) : 
सन्माननीय सािविननि आरोग् य ि िुुुंांब ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) परळ (मुंबई) येथील नौरोसिी र्ाडडया मॅ्तन्ी रुयणालयाला राज्य शासनाकडून ममळणारे 
अुनदान सुरु करार्े र् सन २०१२ पासून थककत असलेले अनुदान त्र्रीत द्यार् ेया मागणीसािी 
रुयणालय कमवचाऱ्याींनी ठदनाींक ६ नोव्हेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास मोचाव काढला, हे खरे 
ोहे काय, 
(२) असल्यास, या रुयणालयाच े सन २०१२ पासून अनुदान थकीत असल्याची कारणे काय 
ोहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रुयणालयाला अनुदान सुरु िेर्ण्याबाबत र् थकीत अनुदान देण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती काययवाही केली र् याबाबतची सद्यजस्थती काय ोहे ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (०६-०६-२०१९) : (१) रुयणालय कमवचाऱ्याींनी ठदनाींक ६.११.२०१७ रोिी मोचाव 
काढला याबाबत कोणतेही तनर्ेदन प्राप्त झालेले नाही. 
(२) सार्वितनक ोरोयय वर्भाग शासन तनणवय अनुदान-२००९/प्र.क्र.४२/ोरोयय-५, ठदनाींक 
१३.०१.२०१० च्या शासन तनणवयातील अ्ी र् शतीनुसार शासनास प्राप्त झालेल्या प्रस्तार्ाच्या 
अनुषींगाने नौरोसिी र्ाडीया मॅ्तनव् ी रुयणालय, परळ, मुींबई याींना शासन ठहस्याप्रमाणे उपलब्ध 
अथवसींकल्पीय तरतूदीतुन र्ळेोर्ळेी अनुदान वर्तरीत करण्यात ोले ोहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुलूांड (मुांबई) येथील फोदुंवस रुग्णालयाबाबत 
  

(३४)  १०४९५२ (१९-०४-२०१८).   श्री.शरददादा सोनािणे (िनु्नर), श्री.वििय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.राधािृष्ण ववख-ेपाटील (मशडी), श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे 
(आिी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.हर्विधवन सपिाळ (बुलढाणा), अॅड.यशोमती 
ठािूर (नतिसा), डॉ.सांतोर् ुंारफे (िळमनुरी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.सरदार 
ताराशसांह (मुलुांड), श्री.अशोि पाुंील (भाांडूप पजश्चम), श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), श्री.अशमत 
विलासराि देशमुख (लातूर शहर), श्री.अशमन पुेंल (मुांबादेिी), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), 
श्री.िुणाल पाुंील (धुळे ग्रामीण), प्रा.िर्ाव गायििाड (धारािी), श्रीमती ननमवला गावित 
(इगतपूरी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.सुननल प्रभ ू
(ददांडोशी), श्री.अब ू आिमी (मानखूदव शशिािीनगर) :   सन्माननीय सािविननि आरोग् य ि 
िुुुंांब ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुलुींड (मुींबई) येथील फोठ व्स रुयणालयातील डॉक््राींच्या दलुवक्ष र् तनषकाळिीपणामळेु श्री 
दत्ता नेलींगे या रुयणाचा ठदनाींक २७ डडसेंबर, २०१७ रोिी र्ा त्यासमुारास मपत्यू झाला असताना 
रुयणार्रील उपचाराची २० लाखाींची रक्कम ठदल्यामशर्ाय मपत्यदेह देणार नाही अशी भूममका 
रूयणालयाने घेतली तसेच ठदनाींक ११ िानेर्ारी, २०१८ रोिी फो्ीि रुयणालयामध्ये िाण्यातील 
कोपरी येथे राहणाऱ्या १५ र्षीय साहील भोईर या तरुणास हृदय प्रत्यारोपण शस्त्रकक्रयेसािी 
दाखल करुन घेऊन एक मठहना एलव्हीएडी यूतन्र्र िेऊन नींतर हृदय प्रत्यारोपण करण्याची 
गरि नसल्याच ेसाींगून र् त्याच्या उपचाराच े ३५ लाखाींचे त्रबल त्याींना देण्यात ोले, हे खरे 
ोहे काय, 
(२) असल्यास, या फो्ीस रुयणालयामध्ये उपचारासािी येणा-या रुयणाींकडून भरमसाि देयके 
र्सूल करुन त्याींची ोकथवक फसर्णूक केली िात असल्याच्या तक्रारी रुयणाींकडून स्थातनक 
लोकप्रतततनधीींकड ेर्ारींर्ार येत असून या प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कारर्ाई करार्ी अशी 
मागणी लोकप्रतततनधीींनी ठदनाींक १७ िानेर्ारी. २०१८ रोिी र्ा त्यासुमारास मा.मुख्यमींत्री 
याींच्याकड ेकेली ोहे, हे ही खरे ोहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली ोहे काय, ण्यात काय ोढळून ोले र् 
त्यानुसार शासनाने फो्ीस रुयणालयार्र कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत ोहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय ोहेत ? 
  

श्री. एिनाथ शशांदे (१२-०६-२०१९) : (१), (२), (३) र् (४) मुींबई शुश्रुषा अकधतनयम १९४९ 
कायद्याींतगवत खािगी रुयणालयाींची नोंदणी करण्याच े अकधकार सींबींकधत स्थातनक स्र्राज्य 
सींस्थेस ोहेत. तसेच या कायद्याशी वर्सींगत नसतील असे उपवर्धी ककीं र्ा तनयम तयार 
करण्याचे अकधकार देखील स्थातनक स्र्राज्य सींस्थेस ोहेत.  
     फो्ीस रुयणालय हे बपहन्मुींबई महानगरपामलकेच्या अखत्यारीत येत असुन या खािगी 
रुयणालयाची नोंदणी बपहन्मुींबई महानगरपामलका याींनी केलेली असल्याने सींबकधत रुयणालयार्र 
योयय ती कायवर्ाही करण्याबाबत नगर वर्कास वर्भागास ठद.११.३.२०१९ च्या पत्रान्र्ये 
कळवर्ण्यात ोले ोहे.   

___________ 
  

नागपूर येथील प्रादेशशि मनोरुग्णालयात नोंदणी शु्िाचा गैरव्यिहाराबाबत व 
पुणे जजल््यातील चौिशी समितीच्या अहवालाबाबत  

  

(३५)  १०७९६८ (३१-०३-२०१८).   श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य)  :  सन्माननीय 
सािविननि आरोग् य ि िुुुंांब ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूर येथील प्रादेमशक मनोरुयणालयात नोंदणी शुल्काचा गैरव्यर्हाराबाबतची चौकशी 
अपूणावर्स्थेत ोहे तसेच पुणे जिल्हयातील चौकशी सममतीचा अहर्ाल अद्यापही प्राप्त झाला 
नसल्याचे ठदनाींक १ िानेर्ारी, २०१८ रोिी र्ा त्यासमुारास तनदशवनास ोले ोहे, हे खरे ोहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्तबाबत सदर सममतीने चौकशी पूणव केली ोहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार सममतीने अहर्ाल केव्हा सादर करणार ोहे, 
(४) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय ोहेत ? 
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श्री. एिनाथ शशांदे (०६-०६-२०१९) : (१), (२) र् (३) नाही. 
     सहसींचालक, ोरोयय सेर्ा (अथवसींकल्प र् प्रशासन) पुणे याींनी या प्रकरणी केलेल्या 
चौकशी झाली असून सममतीन ेअहर्ाल ठद. १६.०२.२०१८ रोिी सादर केला ोहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पारशशिनी (जि.नागपूर) तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयातील ररक्त पदाांबाबत 
  

(३६)  १०७९९० (३१-०३-२०१८).   श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय 
सािविननि आरोग् य ि िुुुंांब ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पारमशर्नी (जि.नागपूर) तालकु्यातील ग्रामीण रुयणालयात अनेक पदे ररक्त असल्यामुळे 
रुयणालयाची अर्स्था दयनीय असल्याचे ठदनाींक ६ िानेर्ारी, २०१८ रोिी र्ा त्यासुमारास 
तनदशवनास ोले ोहे, हे खरे ोहे काय, 
(२) असल्यास, रुयणालयात ररक्त असलेली पदे तात्काळ भरण्यात येणार ोहे काय, 
(३) असल्यास, ककती पदे भरण्यात येणार ोहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (०६-०६-२०१९) : (१) अींशत: खरे ोहे.  
     ग्रामीण रुयणालय, पारमशर्नी येथ ेग् अ च्या ४ मींिूर पदाींपैकी ३ पदे भरलेली असून १ 
र्ैद्यकीय अकधक्षकाचे पद ररक्त ोहे. ग् क च्या १४ मींिूर पदाींपैकी ११ पदे भरलेली असून 
३ पदे ररक्त ोहेत.तसेच ग् ड च्या ७ मींिूर पदाींपकैी ४ पदे भरलेली असून ३ पदे ररक्त 
ोहेत.तथावप, कायवरत र्ैद्यकीय अकधकारी र् कमवचारी याींच ेमाफव त दैनींठदन येणा-या रुयणाींना 
चाींगल्या र् गुणात्मक सेर्ा तनयममत पुरवर्ल्या िात ोहेत. त्यामळेु रुयणाींर्र योयय त ेउपचार 
करण्यात येत असून रुयणाींची गैरसोय होत नाही. 
(२) ग् अ च ेपदभरतीसािी शासनस्तरार्रुन भरण्यासािी िाठहरात देण्यात ोली ोहे.तसेच 
ग् क र् ड ची पदे पदोन्नती बदली र् पदभरती प्रकक्रयेने भरण्याची कायवर्ाही सुरू झालेली 
ोहे. 
(३) ग् अ चे १ पद, ग् क ची ३ पदे र् ग् ड ची ४ पदे ररक्त असल्याने सदर पदे 
भरण्यात येत ोहे. 

___________ 
  

राज्यातील आरोग्य विभागात १ त े४ िगावतील हिारो पदे ररक्त अस्याबाबत 
  

(३७)  १०९४२२ (०६-०४-२०१८).   श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपडा), श्री.िभैि वपचड (अिोले), 
श्री.अजित पिार (बारामती), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तारय भरणे (इांदापूर), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय सािविननि 
आरोग् य ि िुुुंांब ि् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील ोरोयय वर्भागातील ररक्त िागाींपैकी ७५ ्क्के भरतीची परर्ानगी वर्त्त 
वर्भागाच्या शासन तनणवय क्र.सींकीणव२०१५/प्र.क्र.६४/२०१/वर्त्तीय सुधारण-१, ठदनाींक १५ 
िानेर्ारी, २०१६ रोिी देण्यात ोली, हे खरे ोहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानुषींगाने सींचालक ोरोयय सेर्ा र् सहसींचालक ोरोयय सेर्ा ठहर्ताप, पुणे 
याींनी २०१६ मध्ये प्रयोगशाळा तींत्रज्ञ, ोरोयय सेर्क या ग् ’क’ र् के्षत्रीय कमवचारी या ग् 
’ड’ ही पदे भरण्याची परर्ानगी ममळालेली असताींनाही त्याींनी ोरोयय सेर्क र् के्षत्रीय कमवचारी 
ही पदे भरली असून प्रयोगशाळा तींत्रज्ञाची पदे भरली नाहीत, तसेच राज्यात प्रयोगशाळा 
तींत्रज्ञाचे सरासरी ६०० पदे ररक्त ोहेत, हे ही खरे ोहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील ोरोयय वर्भागातील ररक्त पदे भरण्यासह ररक्त पदे तात्काळ 
भरण्याबाबत कायवर्ाही न करणाऱ्याीं सींबींकधत अकधकाऱ् याींर्र कारर्ाई करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत ोहे ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (१२-०६-२०१९) : (१) होय, हे खरे ोहे. 
(२) अींशत: खरे ोहे. 
     प्रयोगशाळा तींत्रज्ञ सींर्गावची पदोन्नती को्यातील ४१७ पदे ररक्त ोहेत. 
(३) ररक्त पदे भरण्याबाबत कायवर्ाही सुरु ोहे. तथावप ोरोयय सेर्ा बाकधत होऊ नये यास्तर् 
हींगामी र्ररषि के्षत्र कायवकत्ताव याींना या पदार्र हींगामी स्र्रुपात तनयुक्ती ोदेश देऊन 
त्याींचेकडून रक्त तपासणी करुन घेण्यात येत ोहे. 
  

___________ 
  

िाशशम जि्हयातील खासगी दिाखान्यातील िैि िैद्यिीय िच-याची बेिायदा 
भांगारात वि्हेिाुं लाित अस्याबाबत 

  

(३८)  ११०७७२ (०१-०४-२०१८).   श्री.अशमत िनि (ररसोड) :   सन्माननीय सािविननि 
आरोग् य ि िुुुंांब ि् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्ामशम जिल्हयातील अनेक खासगी दर्ाखान्यातील िैर् र्दैयकीय कचऱ् याची बकेायदा 
भींगारात वर्ल्हेर्ा् लार्त असल्याचे माहे िानेर्ारी, २०१८ मध्ये र्ा त्यादरम्यान तनदशवनास 
ोले ोहे, हे खरे ोहे काय, 
(२) असल्यास, काही सरकारी र् खासगी रुयणालयातील िैर् र्ैदयकीय कचरा उचलुन 
नेण्याकररता नमेून ठदलेले मे यलोबल इको सेर् मसजस््म या एिन्सीची र्ाहने ही तनयमीत येत 
नाहीत, हे ही खरे ोहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभावत शासनाने चौकशी करुन येथील िैर् र्ैदयकीय कचऱ् याची योयय 
पध्दतीने वर्ल्हेर्ा् लार्ण्यासोबतच याींसदभावत असलेल्या तनयमाींच ेपालन न करणाऱ् या येथील 
खासगी रुयणालयाींर्र र् सदरील कीं त्रा्दार एिन्सीर्र कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत 
ोहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय ोहेत ? 
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श्री. एिनाथ शशांदे (१२-०६-२०१९) : (१) हे खरे नाही.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
अांबड-घनसािगी (जज.जालना) तालकु्यातील गोदािरी नदीिाठच्या गािाांचे पुनिवसन िरण्याबाबत 
  

(३९)  ११२२२६ (०१-०४-२०१८).   श्री.रािेश ुंोपे (घनसािांगी) :   सन्माननीय मदत ि 
पुनिवसन मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अींबड-घनसार्ींगी (जि.िालना, ता.परतुर ) येथील गोदार्री नदीच्या महापुरामुळे नेहमीच 
नदी कािार्रील गार्ाींना नैसकगवक ोपत्तीला तोंड दयार्े लागते, हे खरे ोहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत सदर गार्ाींचे पुनर्वसन करण्याचा तनणवय शासनाने घेतला ोहे, हे ही 
खरे ोहे काय, 
(३) असल्यास, याकरीता शासनान ेककती िमीन सींपाठदत केली ोहे, 
(४) असल्यास, याबाबतची अींमलबिार्णी केव्हापासून करण्यात येणार ोहे, 
(५) असल्यास, अींबड-घनसार्ींगी येथील गोदार्री नदीकािार्रील परुबाधीतांच्या पुनवर्सनाबाबत 
शासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत ोहे, 
(६) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय ोहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील  (१३-०६-२०१९) : (१) हे खरे नाही. सन २००६ साली असाधारण 
पररजस्थतीमुळे पुरसदृश्य पररजस्थती तनमावण झाली होती. त्यानींतर अशी पररजस्थती उद्भर्ली 
नाही. 
(२), (३), (४), (५) र् (६) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िाघोली (ता.हिलेी, जि.पुणे) येथ ेउपजि्हा रुग्णालय सुरु िरण्याबाबत 
  

(४०)  ११३४२६ (०१-०४-२०१८).   श्री.बाबुराि पाचणे (शशरुर) :   सन्माननीय सािविननि 
आरोग् य ि िुुुंांब ि् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्ाघोली (ता.हर्लेी, जि.पुणे) येथील प्राथममक ोरोयय कें द्रामध्ये अपुऱ्या कमवचारी र्गावमुळे 
ोरोयय कें द्र बींद पडण्याच्या मागावर्र ोहे, हे खरे ोहे काय 
(२) असल्यास, र्ाघोली हे गार् पणेु-नगर महामागावर्र असल्यान ेरुयणाींची सींख्या र्ाढत ोहे, 
हे ही खरे ोहे काय 
(३) असल्यास, र्ाघोली येथे उपजिल्हा रुयणालय होण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा 
करण्यात येत ोहे 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय ोहेत ? 
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श्री. एिनाथ शशांदे (०६-०६-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) अींशत: खरे ोहे. 
(३) मौि ेलोहगार् या ठिकाणी १०० खा्ाींच े उपजिल्हा रुयणालय मींिूर असून रुयणालयाच्या 
इमारतीच ेबाींधकाम पूणव झाले की सुरु करण्यात येणार ोहे. र्ाघोली त ेलोहगाींर् अींतर ७.८ 
कक.मी. इतके असल्यामुळे र्ाघोली येथे उपजिल्हा रुयणालय प्रस्तावर्त नाही.  
(४) लागू नाही. 

___________ 
  

देिळा (जि.नाशशि) तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयात उपचार  
घेणा-या रुग्णाांची होत असलेली गैरसोय 

  

(४१)  ११४०२४ (०१-०४-२०१८).   डॉ.राहूल आहेर (चाांदिड)  :   सन्माननीय सािविननि 
आरोग् य ि िुुुंांब ि् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) देर्ळा (जि.नामशक) तालुक्यातील ४९ गार्ाींसािी दोन ग्रामीण रुयणालये र् पाच प्राथममक 
ोरोयय कें द्र असून या ठिकाणी अपुरे कमवचारी, र्ेळोर्ेळी होणारी औषध ी्ंचाई र् मुख्यालयी 
न राहणा-या कमवचा-याींमुळे सामान्य नागररकाींना गैरसोयीचा सामना करार्ा लागत असल्याचे 
माहे िानेर्ारी २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशवनास ोले ोहे, हे खरे ोहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू रुग्णालयात औषधसािा, कमवचा-याींची ३४ ररक्त पदे र् र्ैद्यकीय 
अकधका-याींची ४ पदे ररक्त असल्याने रुयणाींची गैरसोय होत ोहे, हे ही खरे ोहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू या रुयणालय र् ोरोयय कें द्रास पुरेसा औषधसािा र् ररक्त पदे 
भरण्याबाबत शासनान ेकोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत ोहे 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय ोहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (०६-०६-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
     नामशक जिल्हयातील देर्ळा तालुक्यामध्ये ३० खा्ाींच े ग्रामीण रुयणालय देर्ळा र् 
ग्रामीण रुयणालय उमराणे असे दोन ग्रामीण रुयणालय कायवरत ोहेत. सदर दोन्ही ग्रामीण 
रुयणालयामध्ये औषधाींचा सािा परेुशा प्रमाणात ोहे. ग्रामीण रुयणालय उमराणे येथे २५ पदे 
मींिुर असनू कमवचा-याींच्या एकूण २१ पदाींपैकी १९ पदे भरलेली ोहेत र् ६ पदे ररक्त ोहेत. 
तसेच ग्रामीण रुयणालय देर्ळा येथे २५ पदे मींिुर असून १९ पदे भरलेली ोहेत र् ६ पदे 
ररक्त ोहेत. ग्रामीण रुयणालयात येणा-या रुयणाींना उपलब्ध अकधकारी र् कमवचारी याींच्याकडून 
रुयणसेर्ा उपलब्ध करुन ठदल्या िात ोहेत. तसेच दोन्ही ग्रामीण अकधकारी र् कमवचारी हे 
मुख्यालयातच राहतात. एकही रुयण रुयणसेर्ापासून र्ींकचत राहणार नाही याची खबरदारी 
घेण्यात येते. 
(२) तथावप, रुयणसेर्ा सुरळीतपणे देण्यात येत ोहे. 
(३) र्ैद्यकीय अकधका-याींच्या ४ मींिूर पदाींपकैी ३ पदे भरलेली असून एक पद ररक्त ोहे. र् 
ररक्त पद भरण्यासािी िाठहरात देण्यात ोली ोहे. तसचे क र् ड र्गावच्या कमवचा-याींची पदे 
पदोन्नती र् पदभरतीने करण्याबाबतची कायवर्ाही सुरू ोहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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उ्हासनगर (जि.ठाणे) येथील शासिीय िध्यवती रुग्णालयात  
रेबीि इांिेक्शन उपलब्ध नसल्याबाबत 

  

(४२)  ११५३७२ (१०-०४-२०१८).   श्रीमती ज्योती िलानी (उ्हासनगर) :   सन्माननीय 
सािविननि आरोग् य ि िुुुंांब ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उल्हासनगर (जि.िाणे) येथील शासकीय मध्यर्ती रुयणालय र् शासकीय प्रसूततगपह या 
दोन्ही रुयणालयात बेर्ारस कुत्र्यान ेचार्ा घेतल्याची सींख्या या र्षी १२३१ पयतं एर्ढया मोठ्या 
प्रमाणात र्ाढ झालेली असूनही सदर दोन्ही रुयणालयात उपचारासािी ोर्श्यक असणारे रेबीि 
इींिेक्शन उपलब्ध नसल्याच ेठदनाींक ४ फेब्रुर्ारी, २०१८ रोिी र्ा त्यासुमारास ननदर्यनास आले, 
हे खरे ोहे काय, 
(२) असल्यास, पररसरातील २ र्षव र्याच्या मुलाला बेर्ारस कुत्र्याने चार्ल्यान े त्याला 
उल्हासनगरच्या मध्यर्ती रुयणालयात दाखल केले मात्र त्याची प्रकप ती कचींतािनक असल्याने 
पुढील उपचारासािी सायन हॉजस्प्लकड ेपािवर्ण्यात ोले मात्र सायन हॉजस्प्ल येथेही रेबीि 
इींिेक्शन उपलब्ध नसल्यान ेउपचारासािी के.ई.एम. रुयणालयात दाखल करण्यात ोले, हे ही 
खरे ोहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली ोहे काय र् त्यानुसार र्ाढत असलेल्या 
बेर्ारस कुत्र्याींचा बींदोबस्त करण्यासह शासकीय रुयणालयामध्ये रेबीि इींिेक्शनचा पुरर्िा 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत ोहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाच ेकारणे काय ोहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (०४-०६-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) बेर्ारस कुत्र्याने चार्लेल्या २ र्षे र्याचा मुलगा मध्यर्ती रुयणालय, उल्हासनगर-३ येथे 
दाखल झालेला नाही. बेर्ारस कुत्र्याचा बींदोबस्त करण्याची कायवर्ाही महापामलकामाफव त केली 
िाते. 
     रुयणालयात श्र्ानदींशार्रील लसीचा गरिेनुसार पुरर्िा करण्यात ोलेला ोहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

श्रीरामपूर (जि.अहमदनगर) येथील उपजि्हा रुग्णालयातील ररक्त पदाांबाबत 
  

(४३)  ११५७९७ (०६-०४-२०१८).   श्री.अशमत िनि (ररसोड), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे 
(श्रीरामपूर) :   सन्माननीय सािविननि आरोग् य ि िुुुंांब ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) श्रीरामपूर (जि.अहमदनगर) येथील उपजिल्हा रुयणालयातील १९ ररक्त पदाींमुळे रुयणाींची 
गैरसोय होत ोहे, हे खरे ोहे काय, 
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(२) असल्यास, लोकसींख्येच्या बपहत ोराखडयानुसार शासन तनणवय माहे िानेर्ारी, २०१३ 
नुसार येथील ररक्त पदे भरण्याबाबत तसचे रुयणालयातील साधनसामुग्रीसािी १९ लाख रुपये 
तनधी मींिूरीबाबत शासनान ेकोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत ोहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय ोहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (०६-०६-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
     सन २००१ च्या बपहत ोराखडयानुसार ३० खा्ाींच्या ग्रामीण रुयणालय, श्रीरामपूर याच े
५० खा्ाींच्या उपजिल्हा रुयणालयात शे्रणीर्धवन झालेले ोहे. उपजिल्हा रुयणालयाच्या मुख्य 
इमारत र् तनर्ासस्थानाच े अततररक्त बाींधकाम झाले नसल्यान ेोकप तीबींधाप्रमाणे पदे मींिूर 
करुन भरता येत नाही. तथावप, सद्यजस्थतीत ३० खा्ाींचे ग्रामीण रुयणालय, श्रीरामपूर येथ े
एकूण २५ मींिूर पदाींपकैी २० पदे भरलेली असून ५ पदे ररक्त ोहेत. ५ ररक्त पदाींपैकी २ पदे 
सफाईगार सींर्गावची ोहेत. उपलब्ध र्ैद्यकीय अकधकारी र् कमवचाऱ्याींकडून रुयणाींर्र योयय त े
उपचार करण्यात येत असून रुयणाींची गैरसोय होत नाही. तसेच ररक्त पदे भरण्याची कायवर्ाही 
सुरु ोहे. 
(२) सन २००१ च्या बपहत ोराखडयानुसार ३० खा्ाींच्या ग्रामीण रुयणालय, श्रीरामपूर याचे ५० 
खा्ाींच्या उपजिल्हा रुयणालयात शे्रणीर्धवन झालेले ोहे. उपजिल्हा रुयणालयाच्या अततररक्त 
मुख्य इमारतीचे ७५ ्क्के बाींधकाम पूणव झालेले नाही. त्यामुळे उपजिल्हा रुयणालयामध्ये 
ोकप तीबींधाप्रमाणे पदतनममवती झालेली नाही र् साधन सामग्रीसािी १९ लाख रुपये तनधीची 
मागण करण्यात ोलेली नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राष्ट्रीय फलोत्पादन अशभयान, राष्ट्रीय िृर्ी वििास योिना ि दठबि शसांचन  
या योिनाांचा िावर्वि िृती आराखडा तयार िरणेबाबत 

  

(४४)  ११५९४५ (०१-०४-२०१८).   प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :   सन्माननीय िृर्ी 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शेतकऱ्याींच्या उत्पन्नर्ाढीसािी फळे र् भाज्याींची वर्क्री व्यर्स्था,प्रकक्रया ोणण 
फळाींच्या तनयावतीर्र भर देत पुढील पाच र्षावच े जिल्हातनहाय कप ती ोराखडा सादर करण्याच े
माहे फेब्रुर्ारी, २०१८ मध्ये र्ा त्यादरम्यान तनदशवनास ोले, हे खरे ोहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्र र् राज्य परुस्कप त राषरीय फलोत्पादन अमभयान, राषरीय कप षी वर्कास 
योिना, उन्नत शेती-समपद्ध शेतकरी अमभयान चा तनधी खचव करणे, ठिबक मसींचन, तनयींत्रत्रत 
शेती, याींत्रत्रकीकरण सामुठहक शतेतळे योिनेच तनधी खचव करणे अशी अनेक कामाींचाही 
ोराखडा तयार केला आले, हे ही खरे ोहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली ोहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती त्यानुसार जिल्हातनहाय कप ती ोराखडा तयार करणेबाबत  
शासनाने कोणती कायवर्ाही केली  र्ा करण्यात येत ोहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय ोहेत ?  
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०६-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) कें द्र र् राज्य पुरस्कप त राषरीय फलोत्पादन अमभयान, राषरीय कप षी वर्कास योिना, र् 
ठिबक मसींचन या योिनाींचा र्ावषवक कप ती ोराखडा तयार करण्यात ोला असून तो कप षी 
सींचालनालयामाफव त ठद.२२.०३.२०१९ रोिी कें द्र शासनाला मींिूरीसािी पािवर्ण्यात ोला ोहे. 
कप षी वर्भागाच्या प्रचमलत योिनाींच्या अींमलबिार्णीत अकधक सु्सु्ीतपणा र् सुसुत्रता ोणून 
योिना पारदशवकररत्या र् अकधक प्रभार्ीपणे राबवर्णे, ोधुतनक कप षी तींत्रज्ञान राज्यातील सर्व 
शेतकऱ्याींपयतं पोहचवर्ण्याच्या दृष्ीने राज्य शासनान ेउन्नत शेती-समपध्द शेतकरी अमभयान हे 
अमभयान/मोठहम सुरु केली ोहे.          
(३), (४) र् (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 

  
नांदरूबार जि्हयातील होराफळी (ता.अक्िलिुवा), बोरद (ता.तळोदा) ि धनाि े(ता.धडगाि) 

येथील िैद्यकिय सेिते िालेला गैरव्यिहार 
  

(४५)  ११८७४५ (०१-०८-२०१८).   डॉ.सांतोर् ुंारफे (िळमनुरी), श्री.अशमन पुेंल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्रीमती ननमवला गावित (इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर 
(नतिसा), प्रा.िर्ाव गायििाड (धारािी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.िसांतराि चव्हाण 
(नायगाांि), श्री.हर्विधवन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.वििय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय 
सािविननि आरोग् य ि िुुुंांब ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नींदरूबार जिल्हयातील होराफळी (ता.अक्कलकुवा) बोरद (ता.तळोदा) र् धनाि े(ता.धडगार्) 
येथील कफरते (मोबाईल) मेडडकल युतन् मधीन र्ाहन दरुुस्ती, औषध खरेदी, स््ेशनरी छपाई 
र् खरेदी, एक्सरे मशीन र् िनरे्र दरुुस्ती इत्यादी प्रकरणी र् कीं त्रा्ी पदे भरताना 
तनयमबाहय भरती केल्याप्रकरणी स्थापन केलेल्या चौकशी सममतीन ेठदनाक २ िानेर्ारी, २०१८ 
रोिी र्ा त्यासुमारास जिल्हा ोरोयय अकधकारी, नींदरूबार र् सींचालक वर्त्त र् लेखा, मुींबई 
याींचे कड ेअहर्ाल सादर केला ोहे, हे खरे ोहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणातील दोषीर्र कारर्ाई करण्यासींदभावत स्थातनक लोकप्रतततनधींनी 
ठदनाींक २१ मार णच, २०१८ रोिी र्ा त्यासुमारास मा.सार्वितनक ोरोयय मींत्री याींचेकड े तनर्ेदन 
सादर केले ोहे, हे ही खरे ोहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली ोहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानुसार शासनाने याप्रकरणातील दोषीींर्र कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात 
येत ोहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय ोहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (१३-०६-२०१९) : (१) र् (२) होय, हे खरे ोहे. 
(३) र् (४) नींदरुबार जिल््यात कायवरत मोबाईल मेडडकल युतन्च्या सींदभावत तक्रारी प्राप्त 
झाल्यानींतर यासींदभावत स्थातनक पातळीर्र चौकशी सममती नेमण्यात ोली होती. त्यानसुार 
मोबाईल मेडडकल युतन् अींतगवत गींभीर स्र्रुपाच्या त्रु्ी ोढळून ोल्यान ेसींबींकधत र्ैद्यकीय 
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अकधकारी याींचेवर्रुद्ध मशस्तभींगवर्षयक कारर्ाई करणेबाबतचा वर्हीत नमुन्यातील प्रस्तार् ठद. 
४ िानेर्ारी, २०१९ रोिीच्या पत्रान्र्ये ोरोयय सेर्ा सींचालनालयाकडून मागवर्ण्यात ोला 
ोहे.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

साखरशेत (ता.िव्हार, जज.पालघर) प्राथशमि आरोग्य िें द्रातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(४६)  १२१८८० (०६-०८-२०१८).   श्री.नरेंद्र पिार (ि्याण पजश्चम), श्री.गणपत गायििाड 
(ि्याण पूिव), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.पास्िल धनारे 
(डहाणू), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.सांतोर् दानि े(भोिरदन), श्री.नारायण िुच े(बदनापूर), 
श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.दहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.क्षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा), श्रीमती 
मननर्ा चौधरी (ददहसर) :  सन्माननीय सािविननि आरोग् य ि िुुुंांब ि् याण मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साखरशेत (ता.िव्हार, जज.पालघर) प्राथममक ोरोयय कें द्रात एकूण ९ उपकें द्रात एकुण ४० 
पदापैकी फक्त १४ पदे भरलेली असून २६ पदे ररक्त असल्याचे ठदनाींक १० मे, २०१८ रोिी 
र्ा  त्यासमुारास तनदशवनास ोले, हे खरे ोहे काय, 
(२) असल्यास, ररक्त पदामुळे तथेील गरिू, गरीब र् ोठदर्ासी िनतेला ोरोयय सेर्ा पुरवर्णे 
गैरसोयीचे होत ोहे, हेही खरे ोहे काय, 
(३) असल्यास, शासनान े National Rural Health ोरोययसेर्ा योिनेंतगवत कीं त्रा्पद्धतीन े
डॉक््र, नसव, मशपाई पदे भरून सदु्धा सदर पदे अपूरी पडत असल्याने स्थातनक रुयणार्र योयय 
उपचार होत नसल्याने त्याींना  शहरातील खािगी रुयणालयामध्ये उपचार करार्े लागत 
असल्यान ेरुग्णांना ोकथवक वर्र्ींचनेस सामोरे िार् ेलागत ोहे,हे खरे ोहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ोहे काय, 
(५) असल्यास, त्या अनुषींगाने स्थातनक रुयणाींना र्ेळीच उपचार ममळण्यासािी सदर ररक्त पदे 
तत्काळ भरण्याबाबत शासनान ेकोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत ोहे, 
(६) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय ोहेत ?  
  
श्री. एिनाथ शशांदे (०६-०६-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे ोहे. 
     प्राथममक ोरोयय कें द्र साखरशेत येथ ेतनयममत स्र्रुपातील एकूण मींिूर १५ पदे असून 
त्यापैकी भरलेली १० र् ररक्त ०५ ोहेत. तसेच प्राथममक ोरोयय कें द्र साखरशेत अींतगवत ०८ 
उपकें दे्र कायवरत असून सदर उपकें द्रात २४ मींिूर पदे असून १७ भरलेली र् ०७ पदे ररक्त 
ोहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
     प्राथममक ोरोयय कें द्र र् उपकें द्रातील अकधकारी र् कमवचाऱ्याींमाफव त तेथील गरिू, गरीब 
र् ोठदर्ासी िनतेला ोरोयय सरे्ा सुरळीतपणे पुरवर्ण्यात येत ोहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
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     प्राथममक ोरोयय पथक र् उपकें द्राच्या ठिकाणी ०२ ोरोयय सेवर्का (मठहला) याींना 
जिल्हा पररषद सेस तनधीमधून तनयुक्ती देण्यात ोलेली ोहे. तसेच राषरीय ोरोयय 
अमभयानमधून कीं त्रा्ी स्र्रुपात उपकें द्राच्या ठिकाणी ०५ ोरोयय सेवर्का (मठहला) भरण्यात 
ोलेल्या ोहेत. तसेच प्राथममक ोरोयय कें द्र उपकें द्र र् प्राथममक ोरोयय पथके येथील 
अकधकारी र् कमवचाऱ्याींमाफव त रुयणाींना उपचार देण्यात येत ोहेत. 
(४) र् (५) प्राथममक ोरोयय कें द्र साखरशेत येथील तनयममत स्र्रुपात ररक्त पदे भरणेबाबत 
कायवर्ाही ग्रामवर्कास वर्भागाकडून करण्यात येत ोहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईतील िाडडया रुग्णालयाचे तब्बल ११६ िोुंी रुपये थिवि्याबाबत 
  

(४७)  १२७०८६ (०५-१२-२०१८).   श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.अजित पिार (बारामती), 
श्री.ददलीप िळस-ेपाुंील (आांबेगाि), श्री.ियांत पाुंील (इस्लामपूर), श्री.छगन भिुबळ (येिला), 
श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.रािेश ुंोपे (घनसािांगी), श्री.जयदत्त क्षीरसागर (बीड), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), 
श्री.भास्िर िाधि (गुहागर), श्री.राणािगिीतशसांह पाुंील (उस्मानाबाद), श्री.शामराि ऊफव  
बाळासाहेब पाुंील (िराड उत्तर), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्रीमती समुन पाुंील (तासगाि 
- ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिुं), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.िैभि वपचड 
(अिोले), श्री.दत्तारय भरणे (इांदापूर), श्री.मिरांद िाधि-पाुंील (िाई), श्री.वििय भाांबळे 
(जिांतूर), श्री.भाऊसाहेब पाुंील - धचिुंगाांििर (िैिापूर), श्री.सुरेश लाड (ििवत), श्री.राहुल मोुें 
(पराांडा), श्री.सांिय िदम (दापोली), श्री.पांिि भिुबळ (नाांदगाि), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) 
पाुंील (एरांडोल), श्री.मधुसूदन िें दे्र (गांगाखेड), श्री.नरहरी झिरिाळ (ददांडोरी), श्रीमती सांध् यादेिी 
देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.सुननल प्रभ ू(ददांडोशी) :   सन्माननीय सािविननि आरोग् य ि िुुुंांब 
ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील लहान मुलाींच्या असाध्य ोिारार्रील ोशास्थान म्हणून प्रमसध्द असलेल्या 
र्ाडडया रुयणालयाच े तब्बल ११६ को्ी रुपये ोरोयय वर्भाग र् मुींबई महानगरपामलकन े
थकवर्ल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशवनास ोली, हे खरे ोहे काय, 
(२) असल्यास, र्ाडीया रुयणालयाची थकबाकी न देण्याची कारणे काय ोहेत, 
(३) असल्यास, सदरहू रक्कम र्ेळेत न ममळाल्यास रुयणसेर्ेर्र वर्परीत पररणाम होणार 
असल्यामळेु थकबाकीची रक्कम र्ाडीया रुयणालयाला त्र्रीत देण्याबाबत कोणती उपाययोिना 
केली र्ा करण्यात येत ोहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय ोहेत ?  
  
श्री. एिनाथ शशांदे (०३-०६-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
    बाई िेरबाई र्ाडडया कचल्रन्सव हॉस्पी्ल, परळ या लहान मलुाींच्या रुयणालयास ोरोयय 
वर्भागाकडून सहाय्यक अनुदान ठदले िात नाही. 
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(२) प्रश्न उद् ावत नाही.    
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मौिे िोुंी (ता.पांढरपूर, जि.सोलापूर) येथील खािगी रूग्णालयात रूग्णाचा िालेला मतृ्य ू
  

(४८)  १३१२३३ (११-१२-२०१८).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय सािविननि 
आरोग् य ि िुुुंांब ि् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौि ेको्ी (ता.पींढरपूर, जि.सोलापूर) येथील एका खािगी रूयणालयात कै.हसन शखे या 
४० र्षीय इसमाचा डॉक््राींच्या हलगिीपणामळेु तनधन झाले असल्याच े ठदनाींक १५ सप् े्ंबर 
२०१८ रोिी र्ा त्यासमुारास तनदशवनास ोले, हे खरे ोहे काय, 
(२) असल्यास, मयत इसमाींच्या नातेर्ाईकाींनी समुारे ५ तास रुयणालयात ठिय्या ोींदोलन 
करून मपतदेह ताब्यात घेण्यास नकार ठदला असल्याचेही तनदशवनास ोले ोहे, हे ही खरे ोहे 
काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी खािगी रूयणालयात रुयणार्र उपचारात हलगिीपणा झाला असून 
मयत इसमाच े र्ैद्यकीय अहर्ाल ही (मेडडकल ररपो व्) दाखवर्ण्यास ्ाळा्ाळ केली असून 
रूयणालय प्रशासनाच्या गैरकारभारामुळे रुग्णाचा मतृ्यु झाल्याच े तनदशवनास ोले ोहे, हे ही 
खरे ोहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी या खािगी रूयणालय प्रशासनार्र गुन्हा दाखल करून 
चौकशीची मागणी मयत कु्ूींत्रबयाींनी पोलीस प्रशासनाकड ेकेली ोहे, हे खरे ोहे काय, 
(५) असल्यास, या प्रकरणाबाबत शासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत ोहे, 
(६) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय ोहेत ?  
  
श्री. एिनाथ शशांदे (११-०६-२०१९) : (१) हे खरे नाही.  
       प्रस्तुत प्रकरणी कै. हसन शेख याींचा मपत्यू डॉक््राींच्या हलगिीपणामळेु झाला नसून 
तो उपचार चालू असताना झालेला ोहे.  
(२) हे खरे ोहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) हे खरे ोहे.  
(५) शासकीय र्ैद्यकीय महावर्द्यालयाच्या सममतीने चौकशी केली ोहे.   
(६) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  
इचलिरांिी (जि.िो्हापूर) येथील इांददरा गाांधी सामान्य रुग्णालयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(४९)  १३१५४४ (११-१२-२०१८).   श्री.सुरेश हाळिणिर (इचलिरांिी) :   सन्माननीय 
सािविननि आरोग् य ि िुुुंांब ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) इचलकरींिी (जि.कोल्हापूर) येथील इींठदरा गाींधी सामान्य रुयणालय शासनाकड ेहसतांतरीत 
होऊन एक र्षव झाले तरी या रुयणालयातील काल्पतनक कुशल र् अकुशल पदे अद्याप 
भरण्यात ोलेली नसून स्र्च्छता, सुरक्षा, धुलाई, ोहार र् कीं त्रा्ी र्ाहन चालक या र्ैद्यकीय 
कीं त्रा्ी सेर्ा अद्याप सुरू झालेल्या नाहीत, हे खरे ोहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त सेर्ा सुरू न झाल्यामुळे सदर रुयणालयाची दरुर्स्था झाली असल्याच े
माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये र्ात्यादरम्यान तनदशवनास ोले, हे ही खरे ोहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रुयणालयाचा पीोरबी करार न झाल्यामुळे सार्वितनक बाींधकाम 
वर्भागामाफव त रुयणालयाच्या इमारतीची देखभाल दरुुस्ती करता येत नाही, हे  खरे ोहे काय, 
(४) असल्यास, सदर रुयणालयातील कीं त्रा्ी सेर्ा र् पदे भरण्याबाबत तसेच रुयणालय पीोरबी 
र्र देण्याबाबत शासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत ोहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (०६-०६-२०१९) : (१) हे खरे ोहे. 
(२) हे अींशत: खरे ोहे. 
     सेर्ा सुरु झाल्या नाहीत हे खरे ोहे मात्र इतर भरलेली कमवचारी र् र्ैद्यकीय अकधकारी 
याींच्या माफव त र्ैद्यकीय सेर्ा देणे सुरु ोहे. 
(३) हे खरे ोहे. 
(४) कीं त्रा्ी काल्पतनक (अकुशल) पदे ही ोहार, सुरक्षा, स्र्च्छता र् र्स्त्रधुलाई शी तनगडीत 
असून बा्य सेर्ेंतींगवत कीं त्रा्ी पद्धतीन ेभरार्याची असल्यान े:- १) ोहार सुरक्षा र् स्र्च्छता 
सेर्ाींना प्रशासकीय मान्यता देण्यात ोली असून त्यानुसार ई-तनवर्दा प्रकक्रया राबर्ून सदर 
सेर्ा उपलब्ध करुन घेण्याची कायवर्ाही सुरु ोहे. 
  २) काल्पतनक पदाींच्या सेर्ाशती एकत्रीत र्तेन र् कतवव्य िबाबदाऱ्या तनश्चीत 
करण्याबाबतचा प्रस्तार् ोरोयय सेर्ा सींचालनालयाकडून करण्यात येत ोहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

परसोडा (जि.औरांगाबाद) येथे आरोग्य उपिें द्र िायावजन्ित िरण्याबाबत 
  

(५०)  १३३८०५ (११-१२-२०१८).   श्री.अब् दलु सत्तार (शस्लोड) :   सन्माननीय सािविननि 
आरोग् य ि िुुुंांब ि् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परसोडा (जि.औरींगाबाद) येथे ोरोयय उपकें द्राची इमारत बाींधण्यासािी ७० लाख रुपये खचव 
करण्यात ोले असून सदर उपकेद्रात डॉक््राींसह कमवचारी नसल्याने सदर उपकें द्र सुरु झाले 
नसल्यान ेरुयणाींची गैरसोय होत ोहे, हे खरे ोहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ोहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानसुार या उपकें द्रात कायमस्र्रुपी डॉक््रसह कमवचा-याींची तनयुक्ती करुन 
सदरील ोरोयय उपकें द्र सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत 
ोहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय ोहेत ? 



वर्.स. ५८१ (38) 

श्री. एिनाथ शशांदे (१०-०६-२०१९) : (१) हे खरे नाही 
     परसोडा येथील उपकें द्रची नर्ीन इमारत ठद.१७.०५.२०१८ रोिी हस्ताींतररत झाली असून 
या नर्ीन इमारतीत उपकें द्र कायावन्र्ीत मींिूर झाले ोहे. ोकप तीबींधानुसार उपकें द्रासािी 
डॉक््रचे पद मींिूर नाही. प्राथममक स्र्रुपाच्या उपचाराींस्तर् ोरोयय सेर्क र् ोरोयय सेवर्का 
र् स्त्री पररचर याींची पदे मींिूर ोहेत. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) या उपकें द्रात ोरोयय सेवर्का र् ोरोयय सेर्क र् स्त्री पररचर हे कायवरत ोहेत. बदलीन े
ररक्त झालेल्या ोरोयय सेर्काचा अततररक्त कायवभार उपकें द्र पालखेड येथील ोरोयय सेर्क 
याींच्याकड ेदेण्यात ोला ोहे. 
(४) वर्लींब झालेला नाही. 

___________ 
  
  
विधान भिन :   जितेंद्र भोळे 
मुांबई.   सधचि (िायवभार), 

महाराष्ट्र विधानसभा. 
__________________________________________________________________ 
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मुद्रण: शासकीय मध्यर्ती मुद्रणालय, मुींबई. 


