
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५९६ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

दसुरे अधधवेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

वैभववाडी (जि.ससांधुदरु्ग) येथील ग्रामीण रुग्णालयातील रिक्त पदे भिण्याबाबत 
  

(१)  १९४८८ (१४-०८-२०१५).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय सावगिननि आरोग् य 
व िुटुांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वैभववाडी (जि.ससींधुदगुग) तालुक्यातील ग्रामस्ाींना दिेदार व यनयसमत ोरोय य सावा 
समळण्यासाठी ग्रामीण रुय णालयाची सुसज्ि इमारत बाींधून व इमारतीच ेलोकार्पण करुन दोन 
वर्ागचा कालावधी झाला असतानाही येथ े नववन डॉक््राींची व इतर कमगचारी याींची यनयुक्ती 
करण्यात ोलाली नाही, हा खरा ोहा काय, 
(२) असल्यास, याबाबतची कारणा काय ोहात, 
(३) असल्यास, ग्रामस्ाींना सुसज्ि ोरोय य सुववधा ोणण और्धापचार समळावात यासाठी 
डॉक््र, प्रयोगशाळातींत्रज्ञ, क्षककरणतज्ञ इत्यादी ररक्त असलाली १२ पदा भरण्याबाबत ककती 
कालावधीत यनणगयात्मक कायगवाही करण्यात याणार ोहा ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (३१-०८-२०१९) : (१) हा खरा नाही. 
(२) व (३) हा खरा नाही. 
 त्ावप, सन २०१६ मध्या सदर ग्रामीण रुय णालयात ग्-अ ता ग्-ड सींवगागची एकुण 
२५ पदा मींिूर असनू त्यापैकी १३ पदा भरलाली व १२ पदा ररक्त ोहात. वैद्यकीय अधधकारी 
ग्-अ (ग्राड पा रु.६६००/-) सींवगागचा १ पद ररक्त ोहा. ती भरण्याची कायगवाही शासनसतरावर 
सुरु ोहा. तसाच वैद्यकीय अधधकारी ग्-अ (ग्राड पा रु.५४००/-) सींवगागची मींिूर ३ पदा असून १ 
पद भरलाला ोहा. तसाच वैद्यकीय अधधकारी ग्-अ (ग्राड पा रु.५४००/-) सींवगागची ररक्त पदाींवर 
यनयसमत वैद्यकीय अधधकारी भरण्याकररता ८७७ ररक्त पदाींची िाहहरात हद. २७.१२.२०१८ रोिी 
प्रससध्द करण्यात ोली असनु पुढील कायगवाही सुरु ोहा. 
 ग्-क व ग्-ड सींवगागतील ररक्त पदा बदली/पदोन्नतीना व पदभरतीना भरण्याची 
प्रकिया सुरु ोहा. 

___________ 
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भारतीय धचिीत्सा पदवीधारि वैद्यिीय अधधिारी (बी.ए.एम.एस) याांच्यामधून  
ॲलोपॅथी (एम.बी.बी.एस) याांची पदे सरळ सेवेने भरण्याबाबत 

  

(२)  २०५१७ (३१-०७-२०१५).   श्री.सांिय िेळिर (णाणे), श्री.र्णपत र्ायिवाड (िल्याण पूवग), 
डॉ.सुधािर भालेराव (उदर्ीर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय सावगिननि आरोग् य 
व िुटुांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भारतीय धचकीत्सा पदवीधारक वैद्यकीय अधधकारी (बी.ए.एम.एस) याींना ॲलोपॅ्ी 
(एम.बी.बी.एस) याींचा समकक्ष करण्याचा यनणगय हदनाींक २६ मा, १९८१ रोिी घेण्यात येऊन 
त्यानुसार २५ ्क्का  पदा उपरोक्त पदवीधारकाींमधून सरळ सावाना भरावीत असा शासनाचा 
अध्यादाश ोहा, हा खरा ोहा काय, 
(२) असल्यास, सदर अध्यादाशाची अींमलबिावणी करण्यात ोली ोहा काय, असल्यास 
राज्यात भारतीय धचककत्सा पदवीधारकाींना ोयुवेहदक वैद्यकीय अधधकाऱयाींना समकक्ष पदावर 
सामावून घाण्यात ोला ोहा काय, असल्यास त्याींची सींख्या ककती ोहा, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणा काय ोहात ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (३१-०८-२०१९) : (१) हा खरा ोहा. 
(२) महाराषर वैद्यकीय व ोरोय य सावा, ग्-अ मधील वैद्यकीय अधधकारी सावा प्रवाश यनयम 
२००० मध्या राज्यातील प्रा्समक ोरोय य कें द्रातील उपलब्ध असलाल्या एकुण मींिुर पदाींपैकी 
२५ ्क्का  पदा ही बीएएमएस अहगताधारक उमादवारामधुन भरण्याबाबत तरतुद करण्यात ोलाली 
ोहा. त्यानसुार बीएएमएस अहगताधारक वैद्यकीय अधधकारी याींची पदा नामयनदेशन तसाच 
पदोन्नतीद्वारा भरण्यात यातात. 
 सद्यजस्तीत वैद्यकीय अधधकारी, ग्-अ (बीएएमएस) याींची मींिरु पदा ८४० असुन 
२२५ पदा भरलाली ोहात व ६१५ पदा ररक्त ोहात. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  
  

___________ 
  

राज्यातील ग्रामीण भार्ात तज्ञ डॉक्टराांची कमतिता असल्याबाबत 
  

(३)  ३६८०१ (१६-०१-२०१६).   श्री.रुपेश म् हार े (सभवांडी पवूग) :   सन्माननीय सावगिननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ग्रामीण भागात ववशार्त: ोहदवासी व दगुगम भागाींत सत्री रोग तज्ञ, प्रसुती 
राडडओलॉिीस्ट, नात्ररोग तज्ञ, बालरोग तज्ञ, अशा तज्ञ डॉक््राींची कमतरता असल्याना ता्ील 
गरीब रुय णाींना उपचाराकररता शहरात यावा लागता, हा खरा ोहा काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील गामीण रुय णालयाींत अशा ककती तज्ञ डॉक््राींची ोवश्यकता ोहा, 
(३) असल्यास, तज्ञ डॉक््राींकडून ोरोय य ववभागाला अपाक्षक्षत प्रयतसाद समळत नसल्यामुळा 
शासन काही प्रोत्साहनात्मक धोरण अवलींबववणार ोहा काय ? 
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श्री. एिनाथ सशांदे (३१-०८-२०१९) : (१) हा अींशत: खरा ोहा. 
 राज्यात एकुण ३६३ ग्रामीण रुय णालया कायागजन्वत असनू त्यात सत्रीरोगतज्ञ, 
बालरोगतज्ञ, भुलतज्ञ ह्या ववशार्ज्ञाींचा प्रत्याकी एक अशी एकुण १०८९ ववशार्ज्ञाींची पदा मींिूर 
ोहात. त्यापकैी ४४० ववशार्ज्ञाींची पदा भरलाली असून ६४९ ववशार्ज्ञाींची कमतरता ोहा. सदर 
पदाींवर ५७१ एमबीबीएस अहगताधारक वैद्यकीय अधधकारी कायगरत असुन ७८ पदा ररक्त ोहात. 
(२) राज्यातील ग्रामीण रुय णालयात ६४९ ववशार्ज्ञाची ोवश्यकता ोहा. 
(३) तज्ञ डॉक््र समळण्यासाठी सावाींतगगत वैद्यकीय अधधकाऱयाींना पदव्युत्तर पदवी/पदववका 
अभ्यासिमासाठी पाठववला िाता. तसाच पदव्युत्तर पदवी/पदववका अभ्यासिम पूणग झाल्यानींतर 
वैद्यकीय अधधकाऱयाींना ३/६ अयतररक्त वातनवाढी दाण्यात यातात. कीं त्रा्ी वैद्यकीय 
अधधकाऱयाींच्या मानधनात रु. १५,०००/- वाढ शासन यनणगय हद. १३ िून २०१९ अन्वया का ली 
ोहा. 
  

___________ 
  

चांद्रपूर जिल्हयातील ब्रम्हपूरी, सावली व ससांदेवाही येथील ग्रामीण रूग्णालयातील  
वैद्यिीय अधधिाऱयाांची पदे भरण्याबाबत 

  

(४)  ५५५११ (०१-०९-२०१६).   श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय सावगिननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जिल्हयातील ब्रम्हपरूी, सावली व ससींदावाही या्ील ग्रामीण रूय णालय तसाच 
प्रा्समक ोरोय य कें द्रात अनाक वैद्यकीय अधधकाऱयाींचा पदा ररक्त असून कायगरत वैद्यकीय 
अधधकारी सुध्दा र्दव्युत्तर अ्यासक्रमासाठी रजवेर गाल्यामळुा या यतन्ही तालुक्यातील 
ोरोय यसावा ववस्कळीत होऊन रूय णाींची मोठया प्रमाणात गैरसोय होऊन रूय णासह त्याींच्या 
नातावाईकाींना ोध्गक व मानससक त्रास सहन करावा लागत असल्याची माहहती ददनाांक ५ 
िून, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास यनदर्पनास ोली ोहा, हा खरा ोहा काय, 
(२) असल्यास, ब्रम्हपूरी, सावली, ससींदावाही या्ील प्रा्समक ोरोय य कें द्र व ग्रामीण 
रूय णालयातील ररक्त असलाली वैद्यकीय अधधकाऱयाींची पदा तातडीना भरण्याबाबत शासनाना 
कोणती कायगवाही का ली वा करण्यात यात ोहा, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणा काय ोहात ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (३१-०८-२०१९) : (१) हा अींशत: खरा ोहा. 
 चींद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रम्हपूरी, ससींदावाही, सावली या तीन तालकु्याच्या हठकाणी 
प्रत्याकी एक याप्रमाणा एकुण ३ ग्रामीण रुय णालया कायगजन्वत ोहात. तसाच सदर तीन 
तालुक्याींमध्या एकुण १५ प्रा्समक ोरोय य कें द्र कायगजन्वत ोहात. सन २०१६ मध्या सदर 
ोरोय य सींस्ाींमध्या वैद्यकीय अधधकारी, ग्-अ, ग्राड पा रु.५४००- सींवगागची एकूण ४२ पदा 
मींिूर असुन ३२ पदा भरलाली व १० पदा ररक्त ोहात. सदर १० ररक्त पदाींपकैी ५ पदाींवर 
वैद्यकीय अधधकारी, ग्-ब (अस्ाई) याींची सावा सींलय न करण्यात ोलाली ोहा. उक्त कायगरत 
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३२ वैद्यकीय अधधकाऱयाींपैकी ८ वैद्यकीय अधधकारी सावाींतगगत पदव्युत्तर अभ्यासिमासाठी 
प्रयतयनयुक्तीवर ोहात. पदव्युत्तर अभ्यासिमासाठी प्रयतयनयुक्तीवर असलाल्या वैद्यकीय 
अधधकाऱयाींमळुा रुय णाींची गैरसोय ्ाळण्यासाठी ग्रामीण रुय णालय, भद्रावती या्ील 
बालरोगतज्ञाींची सावा ग्रामीण रुय णालय, सावली या्ा सींलय न करण्यात ोली ोहा. 
(२) वैद्यकीय अधधकारी, ग्-अ, ग्राड पा रु.५४००/- सींवगागची ररक्त पदा स्ायनक सतरावर 
भरण्यात यावीत म्हणून शा.यन. हद.२४.०६.२०१६ अन्वया जिल्हा सतरावर मा. जिल्हाधधकारी 
याींचा अध्यक्षताखाली यनवड ससमतीस अधधकार हदलाला ोहात. तसाच पदव्युत्तर पदवी/ पदववका 
अभ्यासिमासाठी प्रवाश घातल्यामुळा वैद्यकीय अधधकाऱयाींची ररक्त राहणारी पदा भरती 
करण्यासाठी ५४५ अधधसींख्य पदा यनमागण करण्यात ोली ोहा. त्यामुळा पीिीला िाणाऱया 
वैद्यकीय अधधकाऱयाींच्या ररक्त िागी इतर वैद्यकीय अधधकाऱयाींच्या माध्यमातनू ती पदा 
भरण्यात यातात. राषरीय ोरोय य असभयान अींतगगत ोपीएचएस खाली ग्रामीण रुय णालय, 
ब्रम्हपूरी या्ा १ सभर्क, १ भुलतज्ञ व १ दींतशल्यधचककत्सक करार तत्वावर कायगरत ोहात. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

बसमत (जि.हहांर्ोली) येथील स्त्री रुग्णालयात एिही स्त्रीरोर् तज्ञ नसल्याबाबत 
  

(५)  ५६३६३ (३०-०८-२०१६).   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.तानािी मुटिुले (हहांर्ोली) :   सन्माननीय सावगिननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बसमत (जि.हहींगोली) या्ील स्री रुय णालयात एकही सत्रीरोग तज्ञ नसल्याचा माहे मा, 
२०१६ मध्या वा त्यादरम्यान यनदशगनास ोला ोहा, हा खरा ोहा काय, 
(२) असल्यास, या हठकाणी ११ डॉक््राींचा काम का वळ ४ डॉक््र चालवत असून सत्रीरोग तज्ञ 
नसल्यामुळा महहला रुय णाींना िोखीम सवीकारावी लागत ोहा, हा ही खरा ोहा काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाना कोणती कायगवाही का ली वा करण्यात यात ोहा, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणा काय ोहात ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (३१-०८-२०१९) : (१) हा खरा नाही. 
(२) हा खरा नाही. 
      सत्री रुय णालय बसमत, जि.हहींगोली या्ा वैद्यकीय अधधकारी, ग्-अ,ग्राड  पा रु.६६००/- 
व ग्राड पा रु.५४००/- सींवगागतील एकुण ११ मींिुर पदाींपकैी ६ पदा भरलाली ोहात. त्यात २ 
सत्रीरोगतज्ञ ोहात. 
        सत्री रुय णालय, बसमत, जि.हहींगोली या्ा प्रसतुी तज्ञाचा (ग्राड पा रु.६६००/-) १ पद 
मींिुर असुन ता ररक्त ोहा. सदर रुय णालयास सत्रीरोगतज्ञाींची ४ पदा मींिुर ोहात. 
सद्यजस्तीत २ सत्रीरोगतज्ञ स्ायी सवरुपात उपलब्ध ोहात. 
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 सदर रुय णालयातील उपलब्ध वैद्यकीय अधधकाऱयाींकडून महहला रुय णाींची तपासणी व 
उपचार का ला िातात व अयत िोखमीच्या रुय णाींना वैद्यकीय महाववद्यालय, नाींदाड या्ा सींदसभगत 
का ला िाता. 
(३) वैद्यकीय अधधकारी/ ववशार्ज्ञ (ग्राड पा रु.६६००) या सींवगागची ररक्त पदा भरण्याच्या 
अनुर्ींगाना कायगवाही शासनसतरावरुन सुरु ोहा. राज्यातील १४ ोत्महत्याग्रसत जिल्ह्यातील 
वैद्यकीय अधधकारी, ग्-अ, ग्राड पा रु. ५४००/- सींवगागतील ववशार्ज्ञाींची ररक्त पदा भरण्याबाबत 
सावगियनक ोरोय य ववभागामार्ग त हद. २६.०२.२०१६ अन्वया दाण्यात ोलाल्या मागगदशगक 
सूचनाींच्या अनुर्ींगाना हद. १६.०४.२०१६ रोिी ४१२ पदाींची िाहहरात प्रससध्द करण्यात ोली 
होती. सदर िाहहरातीींच्या अनुर्ींगाना १४ ोत्महत्याग्रसत जिल्ह्यात मुलाखती घाण्यात ोल्या 
व शासन ोदाश हद. २९.०८.२०१६ अन्वया एकुण २१३ ववशार्ज्ञाींचा यनयुक्ती ोदाश यनगगसमत 
करण्यात ोला ोहात. सदर ोदाशात हहींगोली जिल्ह्यासाठी २ बालरोगतज्ञ, २ नात्ररोगतज्ञ, २ 
शरीरववकृतीतज्ञाींचा ोदाश समाववष् ोहात. शासन ोदाश हद.२०.०९.२०१६ अन्वया एकुण १९४ 
एमबीबीएस अहगताधारक वैद्यकीय अधधकाऱयाींचा यनयुक्ती ोदाश यनगगसमत करण्यात ोला 
ोहात. 
 तसाच राज्यातील वैद्यकीय अधधकारी, ग्-अ, सींवगागची पदा मुलाखतीद्वारा भरण्याचा 
शासनाना यनणगय घातला असुन सदर प्रकिया राबववण्यासाठी शासन पररपत्रक हद. २४.०६.२०१६ 
अन्वया मागगदशगक सूचना यनगगसमत का ल्या असनु त्यानुर्ींगाना पुढील कायगवाही सुरु ोहा. 
वैद्यकीय अधधकारी ग्-अ (ग्राड पा रु.५४००/-) सींवगागची ररक्त पदाींवर यनयसमत वैद्यकीय 
अधधकारी भरण्याकरीता ८७७ ररक्त पदाींची िाहहरात हद. २७.१२.२०१८ रोिी प्रससध्द करण्यात 
ोली असुन पुढील कायगवाही सुरु ोहा. 
शासन यनणगय हद.२१.०४.२०१५ नुसार सदर सींवगागतील ररक्त पदा कीं त्रा्ी पध्दतीना 
 भरण्याकरीता ववभागीय सतरावर ससमती गठीत करुन भरती प्रकिया राबववण्याची 
कायगवाही करण्यात यात ोहा. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

परभणी जिल् ्यातील आरोग् य ववभार्ाांतर्गच्या सवग रुग् णालयाांमध् ये 
वैद्यिीय अधधिारी व िमगचारी याांची ररक् त पदे असल्याबाबत 

(६)  ६३००५ (३०-०८-२०१६).   श्री.वविय भाांबळे (जिांतूर) :   सन्माननीय सावगिननि आरोग् य 
व िुटुांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी जिल् ह्यातील ोरोय  य ववभागाींतगगत असलाल्या सवग रुय णालयाांमध्या वैद्यकीय 
अधधकारी व कमगचारी याींची एकूण ५५७ पदा अजसतत्वात ोहात, हा खरा ोहा काय, 
(२) असल्यास, सवग सींवगागच्या पदापैकी १४२ पदा अद्यापही ररक्त ोहात, हा ही खरा ोहा काय, 
(३) असल्यास, सदरहू पदा का व्हापासून ररक्त ोहात व त्याची कारणा काय ोहात, 
(४) असल्यास ररक्त पदा त्वरीत भरण्याबाबत शासनाना कोणती उपाययोिना का ली वा 
करण्यात यात ोहा ? 
 



वव.स. ५९६ (6) 

श्री. एिनाथ सशांदे (३१-०८-२०१९) : (१) व (२) हा अींशत: खरा ोहा. 
 परभणी जिल्ह्यातील ोरोय य सींस्ाींमध्या ग्-अ ता ग्-ड सींवगागची एकुण १३८४ पदा 
मींिुर असनू त्यापैकी ४३६ पदा ररक्त ोहात. 
(३) सदर पदा वाळोवाळी सावायनवतृ्ती, सवाच्छासावायनवतृ्ती, रािीनामा, अनधधकृत गैरहिारी व 
इतर करणाींमुळा ररक्त झालाली ोहात. 
(४) महाराषर वैद्यकीय व ोरोय य सावा ग्-अ (ग्राड पा रु.६६००/-) सींवगागची पदोन्नतीची व 
नामयनदेशनाची ररक्त पदा भरणाबाबत शासनसतरावर कायगवाही सुरु ोहा. तसाच वैद्यकीय 
अधधकारी ग्-अ (ग्राड पा रु.५४००/-) सींवगागच्या ररक्त पदाींवर यनयसमत वैद्यकीय अधधकाऱयाींची 
८७७ ररक्त पदा भरण्याकररता िाहहरात हद.२७.१२.२०१८ रोिी प्रससध्द करण्यात ोली असनु 
पुढील कायगवाही सुरु ोहा व सदर सींवगागतील ररक्त पदा कीं त्रा्ी पध्दतीना भरण्याकररता जिल्हा 
सतरावर कायगवाही करण्यात यात ोहा. तसाच ग्-क व ग्-ड सींवगागतील ररक्त पदा भरणाबाबत 
क्षात्रीय सतरावर कायगवाही सुरु ोहा. 

___________ 
 

 सोलापूर येथे जिल्हा रुग्णालय उभािण्याबाबत 
  

(७)  ६५५१८ (२७-०१-२०१७).   श्री.र्णपतराव देशमुख (साांर्ोले) :   सन्माननीय सावगिननि 
आरोर्य् व िुटुांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जिल्ह्यासाठी २०० खा्ाींचा सवग सोई-सुववधाींनी युक्त असा नवीन ससजव्हल 
हॉजसप्ल उभा करण्याचा यनणगय माहा सप् े्ंबर, २०१६ मध्या वा त्यादरम्यान घातला ोहा, हा 
खरा ोहा काय, 
(२) असल्यास, त्यामध्या कोणकोणत्या सुववधा असणार ोहात, 
(३) असल्यास, नव्या हॉजसप्लच्या बाींधकामास प्रत्यक्षात का व्हा सुरवात होणार ोहा व 
त्यासाठी ककती खचग याणार ोहा ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (१९-०८-२०१९) : (१) हा अशींत: खरा ोहा 
 सोलापूर या्ा १०० खा्ाींचा जिल्हा रुय णालय ोणण १०० खा्ाींचा महहला व नविात 
सशशु रुय णालय स्ापन करण्यास शासन यनणगय हद.१७ िानावारी, २०१३ अन्वया मींिूरी दाण्यात 
ोलाली ोहा. 
(२) जिल्हा रुय णालय ोणण महहला व नविात रुय णालय यामध्या १०० खा्ाच्या मानकानुसार 
सवग सोयी सुववधा पुरववण्यात याणार ोहा.  
(३) सोलापूर या्ा स्ापन करण्यात ोलाला १०० खा्ाींचा जिल्हा रुय णालय ोणण १०० खा्ाींचा 
महहला व नविात सशशु रुय णालय या इमारत बाींधकामाच्या रु.२०३३.९० लक्ष एवढया रकमाच्या 
अींदािपत्रक व ोराखडयास शासन यनणगय हद.५ नोव्हाबींर, २०१६ अन्वया प्रशासकीय मान्यता 
दाण्यात ोलाली असनू सदर रुय णालयाच्या बाींधकामासाठी रु.२.०० को्ी असा यनधी मींिूर 
करण्यात ोलाला ोहा. यनववदा प्रिीया पूणग करण्याची कायगवाही सावगियनक बाींधकाम 
ववभागाकडून सरु ोहा. 

___________ 
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रत्नाधर्री व ससांधुदरु्ग जिल््यातील आरोग्य िें द्रामध्ये डॉक्टराांची पदे ररक्त असल्याबाबत 
  

(८)  ६५५९० (१०-०१-२०१७).   अॅड.परार् अळवणी (ववलेपाले), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण 
पजश्चम), श्री.ननतेश राणे (िणिवली), श्री.सुननल सशांदे (वरळी), श्री.रािन साळवी (रािापूर) :   
सन्माननीय सावगिननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) रत्नाधगरी जिल्ह्यातील जिल्हा पररर्दाच्या ६७ प्रा्समक कें द्र ोणण ३७८ उपकें द्राींसाठी १४१ 
वैद्यकीय अधधकाऱयाींची पदा मींिरू असून गाल्या १० वर्ाांत हह पदा न भरल्यामुळा ोरोय य 
यींत्रणावर ताण पडत असल्याचा यनदशगनास ोला ोहा, हा खरा ोहा काय 
(२) तसाच ससींधुदगुग जिल्हयातील उपजिल्हा रूय णालया, ७ ग्रामीण रूय णालया व ३८ प्रा्समक 
रूय णालयात १०० हून अधधक वैद्यकीय अधधकारी वगग १, वदै्यकीय अधधकारी वगग २, 
वैद्यकीय अधधकारी वगग ३ दह र्दे ररक्त असून एक्सरा मसशन, डायलाससस मसशन, व्हेंह्ला्र 
ोदी ववववध सवरूपाची उपकरणा नादरुूसत अवस्ात ोहा, हा ही खरा ोहा काय 
(३) असल्यास, कोकण ववभागात याण्यास वैद्यकीय अधधकारी उत्सकु नसल्याना व तब्बल बारा 
डॉक््सग ववनार्रवानगी गैरहिर असल्याना ोरोय य यींत्रणात मोठी पोकळी यनमागण झाल्याचा 
समिता, हा खरा ोहा काय 
(४) असल्यास, कीं त्रा्ी तत्वावर ोरोय य कें द्रामध्या बीएएमएस वदै्यकीय अधधकारी यनयुक्त 
करण्याचा प्रसताव जिल्हा पररर्द ोरोय य ववभागाना यनधीसाठी पाठवला असतानाही त्याकडा 
जिल्हा प्रशासन व लोकप्रयतयनधीींकडून त्याकड े दलुपक्ष करण्यात ोला ोहा, हा ही खरा ोहा 
काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात ोली ोहा काय चौकशीनुसार कोणती 
कायपवाही करण्यात ोली वा येत ोहा, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणा काय ोहात ? 
  

श्री. एिनाथ सशांदे (३१-०८-२०१९) : (१) हा अींशत: खरा ोहा. 
 रत्नाधगरी जिल्हा पररर्द अींतगगत ोरोय य ववभागाकडा एकूण ६७ प्रा्समक ोरोय य 
कें द्रा कायगजन्वत ोहात. सदर ोरोय य सींस्ाींसाठी एकुण १३१ वैद्यकीय अधधकारी पदा मींिूर 
असून त्यापैकी ८२ पदा भरलाली ोहात व ४९ पदा ररक्त ोहात. सध्या कायगरत वैद्यकीय 
अधधकारी याींची सींख्या ६२ असून रुय णाींना अत्यावश्यक ोरोय य सावा उपलब्ध करुन 
दाण्यासाठी ज्या प्रा्समक ोरोय य कें द्रात दोन वैद्यकीय अधधकारी कायगरत ोहात त्यापैकी 
एका वैद्यकीय अधधकाऱयाला तात्पुरत्या सवरुपात कामधगरी दाण्यात ोलाल्या ोहा. तसाच 
जिल्हा पररर्द सास यनधीतून ३० कीं त्रा्ी वैद्यकीय अधधकारी (बीएएमएस) याींची यनयुक्ती 
करण्यात यावनू त्याींचा मार्ग तही वदै्यकीय सावा उपलब्ध करुन दाण्यात यात ोहा. 
(२) हा अींशत: खरा ोहा. 
 ससींधुदगुग जिल्ह्यातील ोरोय य सींस्ाींना वैद्यकीय अधधकारी सींवगागची एकुण १९८ पदा 
मींिुर असुन १२१ पदा भरलाली व ७७ पदा ररक्त ोहात. जिल्हा रुय णालय ससींधुदगुग, उपजिल्हा 
रुय णालय सावींतवाडी, कणकवली, सशरोडा ग्रामीण रुय णालय कुडाळ, वेंगुलाग, दोडामागग, दावगड, 
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मालवण, पेंडूरकट्टा याहठकाणी क्ष-ककरण यींत्र कायगरत ोहा व त्याकररता क्ष-ककरण तींत्रज्ञ 
उपलब्ध ोहात. जिल्हा रुय णालय ससींधुदगुग या्ा अयतदक्षता ववभाग कायगरत ोहा. या 
ववभागामध्या व्हें्ीला्र यींत्र कायगरत ोहा. त्याव्ययतररक्त उपजिल्हा रुय णालय सावींतवाडी व 
कणकवली याहठकाणी व्हें्ीला्र यींत्र कायगरत ोहा. जिल्हा रुय णालय ससींधुदगुग या्ा ५ 
डायलाससस यींत्र व २ ोरओ प्ला् कायगरत ोहात. उपजिल्हा रुय णालय सावींतवाडी या्ा २ 
डायलाससस यींत्र व १ ोरओ प्लाी्ं  कायगरत ोहात. या ववभागाींकररता कर्जिसशयन, डायलाससस 
तींत्रज्ञ, अधधपररचारीका ही पदा कीं त्रा्ी पध्दतीना मींिूर असून भरलाली ोहात. ता्ा यनयसमतपणा 
ककडनीच्या ोिाराच्या रुय णाींना हहमोडायलाससस उपचार दाण्यात यातात. वरील व्ययतररक्त 
जिल्हा, उपजिल्हा व ग्रामीण रुय णालयाींमध्या ोकृतीबींधानसुार मींिूर का लाली यींत्रसामुग्री, 
उपकरणा, साधनसामुग्री कायगरत ोहात. तपासणी/चाचणी सावा रुय णालयात उपलब्ध नसाल तर 
रुय ण कल्याण ससमती यनधीतून सदर चाचण्या मोर्त करुन हदल्या िातात. 
(३) हा अींशत: हा खरा ोहा. 
 कोकण ववभागासाठी वैद्यकीय अधधकारी, ग्-अ, ग्राड पा रु.५४००/- सींवगागची एकुण 
१११७ पदा मींिुर असुन ८४९ पदा भरलाली व २६८ पदा ररक्त ोहात. सदर भरलाल्या पदाींपैकी 
एकुण ६५ वैद्यकीय अधधकारी अनधधकृत गैरहिर ोहात. 
महाराषर वैद्यकीय व ोरोय य सावा, ग्-अ सींवगागची एकुण २५५ पदा मींिूर असून १११ पदा 
भरलाली व १४४ पदा ररक्त ोहात. महाराषर वैद्यकीय ोरोय य सावा ग्-अ सींवगागची 
पदोन्नतीची व नामयनदेशनाची ररक्त पदा भरणाबाबत शासन सतरावर कायगवाही सुरु ोहा. 
वैद्यकीय अधधकारी ग्-अ (ग्राड पा रु.५४००/-) सींवगागची ररक्त पदा भरण्याकररता ८७७ पदाींची 
िाहहरात हद.२७.१२.२०१८ रोिी प्रससध्द करण्यात ोली ोहा. तसाच शासन यनणगय हद. 
२१.०४.२०१५ नुसार सदर सींवगागतील ररक्त पदा कीं त्रा्ी पध्दतीना भरण्याकररता ववभागीय 
सतरावर ससमती गठीत करुन भरती प्रकिया राबववण्याची कायगवाही करण्यात यात ोहा. 
(४) ससींधुदगुग व रत्नाधगरी जिल्ह्यातील ोरोय य कें द्रामध्या ४७ बीएएमएस वैद्यकीय अधधकारी 
याींची कीं त्रा्ी तत्वावर यनयुक्ती करुन त्याींचा मानधन जिल्हा पररर्द सास अनुदानामधून अदा 
करणात यात ोहा. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अमरावती येथील इववगन रुग्णालयात पोलीस सुरक्षा पुरववण्याबाबत 
  

(९)  ६८०५४ (२७-०१-२०१७).   अॅड.यशोमती णािूर (नतवसा), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय सावगिननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती या्ील इववगन रुय णालयात कायगरत असताना वारींवार रुय णाींच्या नातावाईकाींकडून 
डॉक््राींवर हल्ला ककीं वा हल् ल्याचा प्रयत्न का ला िात असल्यामुळा रुय  णालयासाठी पोसलस सुरक्षा 
पुरवावी अशी मागणी या्ील डॉक््राींनी पोलीस ोयुक्ताींकडा का ली असल्याचा माहा ऑगस्ट, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान यनदशगनास ोला ोहा, हा खरा ोहा काय, 
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(२) असल्यास, या मागणीवर यनणगय घाऊन सदर रुय णालयात पोसलसाींची सुरक्षा पुरववण्याबाबत 
कोणती कायगवाही का ली वा करण्यात या ोहा, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणा काय ोहात ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (२६-०८-२०१९) : (१) हा खरा ोहा. 
(२) जिल्हा सामान्य रुय णालय, अमरावती या्ा पोलीस चौकी असून ता्ा हदवसरात्र पोलीस 
कमगचारी याींची नामणूक करण्यात ोलाली ोहा. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर येथील लाईन बझार बावडामधील रुग्णालयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(१०)  ७६६३८ (१८-०४-२०१७).   श्री.रािेश क्षीरसार्र (िोल्हापरू उत्तर) :   सन्माननीय 
सावगिननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर शहरासह ग्रामीण भागातील गोरगरीब िनताला ोरोय याच्या सुववधा समळाव्यात, 
या हातूना शासनाना कोल्हापूरातील लाईन बझार बावडामध्या असणाऱ या सावा रुय णालयाला 
उपजिल्हा रुय णालयाचा दिाग दाऊन सुसज्ि इमारत उभारली ोहा, हा खरा ोहा काय,   
(२) असल्यास, सदर रुय णालयामध्ये अनाक पदा अदयापी ररक्त असून काींही डॉक््र 
प्रयतयनयुक्तीवर, तर अजस्रोगतज्ञ गाली दोन वर्ग यनयुक्ती असनूही दवाखान्यात उपजस्त 
झालाला नाही, तसेच रुय णालयाला पूणगवाळ वैद्यककय अधधक्षक नसल्याना रुय णालयाची दरुवस्था 
झालाली ोहा, हा ही खरा ोहा काय, 
(३) असल्यास, उक्त रुय णालयाच्या कामकािाची शासनाना चौकशी का ली ोहा काय, 
(४) असल्यास, तदनुसार उक्त ररक्त पदा तात्काळ भरण्याबाबत शासन सतरावर काय कायगवाही 
करण्यात ोली वा यात ोहा, 
(५) नसल्यास, ववलांबाची कारणा काय ोहात ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (२७-०८-२०१९) : (१)  होय, हा खरा ोहा. 
(२) हा खरा नाही. 
 हद.०७.०७.२०१७ रोिी तत्कालीन वैद्यकीय अधधक्षकाची बदली झालामुळा हद. 
०९.०१.२०१७ पासून सदरहू रुय णालयातील सावािाषठ वैद्यकीय अधधकारी याींचाकडा वैद्यकीय 
अधधक्षकाींचा कायगभार सुपूदग करण्यात ोलाला असून रुय णालयातील कामकाि सुरळीतपणा सुरु 
ोहा. 
 तसाच रुय णालयात ७ वैद्यकीय अधधकारी व २ ोयुर् वैद्यकीय अधधकारी तसाच 
ोय.पी.एच.एस. अींतगगत १ सिगन, सत्रीरोगतज्ञ व भूलतज्ञ पॅनाल कॉल बासीसवर कीं त्रा्ी 
पध्दतीना भरण्यात ोलाला ोहात. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
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(४) महाराषर वैद्यकीय व ोरोय य सावा ग्-अ (ग्राड पा रु.६६००/-) सींवगागची पदोन्नतीची व 
नामयनदेशनाची ररक्त पदा भरणाबाबत शासनसतरावर कायगवाही सुरु ोहा. तसाच वैद्यकीय 
अधधकारी ग्-अ (ग्राड पा रु.५४००/-) सींवगागच्या ररक्त पदाींवर यनयसमत वैद्यकीय अधधकाऱयाींची 
८७७ ररक्त पदा भरण्याकररता िाहहरात हद.२७.१२.२०१८ रोिी प्रससध्द करण्यात ोली असनु 
पुढील कायगवाही सुरु ोहा व सदर सींवगागतील ररक्त पदा कीं त्रा्ी पध्दतीना भरण्याकररता जिल्हा 
सतरावर कायगवाही करण्यात यात ोहा. तसाच ग्-क व ग्-ड सींवगागतील ररक्त पदा भरणाबाबत 
क्षात्रीय सतरावर कायगवाही सुरु ोहा. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िेि, अांबािोर्ाई व बीड तालुक्यातील रुग् णालयातील रिक्त पदे भिण्याबाबत  
  

(११)  ८३७७८ (२०-०४-२०१७).   श्रीमती सांर्ीता णोंबरे (िेि) :   सन्माननीय सावगिननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) का ि, अींबािोगाई व बीड तालुक्यातील ग्रामीण रुय  णालया, उपजिल् हा रुय  णालया, स त्री 
रुय णालया, रामा का अर युयन् अशा अनाक हठकाणी वैद्यकीय अधधकाऱयाांची व इतर पदा 
ररक्त असल् याच ेयनदशगनास ोला ोहा, हा खरा ोहा काय, 
(२) असल् याना, ग्रामीण भागातील रुय णास अनाक वैद्यकीय उपचारासाठी वैद्यकीय अधधकारी 
उपलब्ध होत नसल्याचा यनदशगनास ोला ोहा, हा ही खरा ोहा काय, 
(३) असल्यास, वाळोवाळी मागणी करूनही अिनूपयांत ही पदा भरण् यात न ोल् याची कारणा 
काय ोहात, 
(४) असल् यास, सदरील पदा तातडीना भरण् याबाबत शासनाना कोणती कायगवाही का ली वा 
करण्यात यात ोहा, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणा काय ोहात ?   
  
श्री. एिनाथ सशांदे (३१-०८-२०१९) : (१) हा अींशत: खरा ोहा. 
 का ि, अींबािोगाई व बीड तालुक्यातील ग्रामीण रुय णालया, उपजिल्हा रुय णालया, सत्री 
रुय णालया, रामा का अर युयन् अशा सींस्ात वैद्यकीय अधधकारी ग्-अ सींवगागची एकुण ११४ 
पदा मींिुर असुन त्यापकैी ८६ पदा भरलाली ोहात व २८ पदा ररक्त ोहात. 
तसचा ग् ब, ग्-क व ग्-ड सींवगागची एकुण १०५९ पदा मींिुर असुन त्यापैकी ७५६ पदा 
भरलाली ोहात व ३०३ पदा ररक्त ोहात.  
(२) हा खरा नाही. 
(३) व (४) २७ डडसेंबर, २०१८ रोिी ८७७ पदा नामयनदेशनाना भरण्याबाबतची िाहहरात 
शासनसतरावरुन दाण्यात ोली ोहा. त्या पदभरतीची प्रकिया कायगन्वीत ोहा. ररक्त पदाींवार 
कीं त्रा्ी तसाच बींधपत्रीत उमादवार यनयुक्त करुन त्यामार्ग त वैद्यकीय सावा उपलब्ध करुन 
हदल्या िातात.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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बीड तालुक्यातील नेिनूर येथील स्त्री व िुटीर या दोन्ही रुग्णालयासाणी  

केवळ चार डॉक्टर िायगरत असल्याबाबत 
  

(१२)  ९०४५४ (१२-०८-२०१७).   श्री.भरतशेण र्ोर्ावले (महाड) :   सन्माननीय सावगिननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड तालकु्यातील नाकनूर या्ील सत्री व कु्ीर दोन्ही रुय णालयासाठी १२ ता १५ डॉक््राींची 
ोवश्यकता असताना का वळ चारच डॉक््र कायगरत असल्याचा माहा िून, २०१७ मध्या वा 
त्यादरम्यान यनदशगनास ोला ोहा, हा खरा ोहा काय, 
(२) असल्यास, उक्त रुय णालयात नाकनूरसह ोसपासच्या िवळपास ६० ता ७० 
खाडयापाडयातून रुय ण यातात, हा ही खरा ोहा काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाना सखोल चौकशी का ली ोहा काय, त्यात काय ोढळून ोला, 
(४) असल्यास, तदनुसार शासन सतरावर कोणती कायगवाही का ली वा करण्यात यात ोहा, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणा काय ोहात ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (३१-०८-२०१९) : (१) हा खरा नाही. 
 जिल्हा रुय णालय बीड अींतगगत नाकनुर ता.जि.बीड या हठकाणी ६० खा्ाींचा एक सत्री 
रुय णालय व ३० खा्ाींचा एक कु्ीर रुय णालय कायगजन्वत ोहात.  
 सत्री रुय णालय, नाकनुर या्ा महाराषर वैद्यकीय व ोरोय य सावा ग्-अ (ग्राड पा 
रु.६६००/-) सींवगागची ४ पदा मींिुर असुन ४ पदा ररक्त ोहात. तसाच वैद्यकीय अधधकारी ग्-अ 
(ग्राड पा रु.५४००/-) सींवगागची ७ पदा मींिुर असुन ६ पदा भरलाली व १ पद ररक्त ोहा. 
 कु्ीर रुय णालय नाकनुर या्ा वैद्यकीय अधधक्षक १ पद मींिुर असनु ता भरलाला ोहा. 
तसाच वैद्यकीय अधधकारी, ग्-अ सींवगागची ३ पदा मींिुर असुन ३ पदा भरलाली ोहात. 
 त्ावप, सत्री रुय णालय नाकनुर या्ा सत्रीरोगतज्ञ व भुलतज्ञ या ववशार्ज्ञाच्या सावा 
कीं त्रा्ी पध्दतीना उपलब्ध करुन दाण्यात ोल्या ोहात. 
 तसाच राषरीय ोरोय य असभयान अींतगगत कु्ीर रुय णालय नाकनरु या्ा ोयुवेदीक, 
होमीओपॅ्ी व युनानी या तीन पॅ्ीचा प्रत्याकी एक वैद्यकीय अधधकाऱयाची सावा कीं त्रा्ी 
पध्दतीना उपलब्ध करुन दाण्यात ोली ोहा. वैद्यकीय अधधकारी ग्-अ (ग्राड पा रु.६६००/) 
सींवगागची ररक्त पदा भरण्याची कायगवाही शासन सतरावर सुरु ोहा. 
(२) हा अींशत: खरा ोहा. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील शासकीय रुग्णालयातील हिि िाहत नसणाऱ्या  
वैद्यकीय अधधकाऱ्याांची तक्राि किण्याबाबत 

  

(१३)  १०३८२९ (०६-०१-२०१८).   श्री.नारायण िुच े (बदनापूर) :   सन्माननीय सावगिननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ग्रामीण भागातील प्रा्समक ोरोय य कें द्रासह ग्रामीण, उपजिल्हा, जिल्हा 
रुय णालयाींतील वैदयकीय अधधकारी ड्यु्ीवर असताना िागावर नसल्यास ककीं वा बाहार कर्रत 
असल्याचा ोढळून ोला तर त्याींची १०४ या ्ोल िमाींकावर तिार नोंदवून घाण्याचा यनणगय 
राज्य शासनाना घातला ोहा, हा खरा ोहा काय, 
(२) असल्यास, याची अींमलबिावणी सुरु झाली ोहा काय, 
(३) नसल्यास, या ननणपयाची कधीपासून अींमलबिावणी सुरु होण्याची अपाक्षा ोहा ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (३१-०८-२०१९) : (१) होय, हा खरा ोहा. 
(२) होय. 
 १०४ या ्ोल िमाींकावर तिार नोंदवून घाण्याची अींमलबिावणी सुरु झाली ोहा. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

सोलापूर जिल््यात वैद्यिीय अधधिा-याांसह इतर पदे ररक्त असल्यामुळे  
रूग्णाांची रै्रसोय होत असल्याबाबत 

  

(१४)  १०८२४७ (०५-०४-२०१८).   श्री.बबनराव सशांदे (माढा) :   सन्माननीय सावगिननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर जिल्ह्यातील माढा मतदारसींघासह सवगच तालुक्यातील ग्रामीण रूय णालये व 
प्रा्समक ोरोय य कें द्र यामधील वैद्यकीय अधधका-याींसह ोवश्यक कमगचा-याींची पदा ररक्त 
असल्यामळुा ग्रामीण भागातील नागररकाींची गैरसोय होत असल्याची बाब माहा सप् े्ंबर, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान यनदशगनास ोला ोहा, हा खरा ोहा काय, 
(२) असल्यास, ग्रामीण भागातील गरीब, गरि ूरूय णाींना वाळात वैद्यकीय उपचार समळणासाठी 
ग्रामीण रूय णालया, प्रा्समक ोरोय य कें द्रा यनमागण का ली ोहात परींतु माढा, कुडूगवाडी, करकीं ब 
या ग्रामीण रूय णालयासह मानागाींव, रोपळा(क.), उपळाई (ब.ु), मोडयनींब, े्ंभणुी, ोलागाींव (खु.), 
वपींपळनार, उीं बरा (पा.), या प्रा्समक ोरोय य कें द्रामध्या वैद्यकीय अधधकारी, और्ध यनमागता, 
पररचाररका सत्री-पुरुर् तींत्रज्ञ ोहद पदा गाल्या अनाक हदवसापासनू ररक्त असल्याना गरि ू
रूय णाींना वैद्यकीय सावा वाळात समळत नाही यासाठी सदर पदा भरणाबाबत स्ायनक 
नागररकाींतून मागणी होत ोहा, हा ही खरा ोहा काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न ि.१ व २बाबत शासनाना चौकशी का ली ोहा काय, 
(४) असल्यास, नमुद हठकाणची ररक्त पदा भरणासाठी शासनाना कोणती कायगवाही का ली वा 
करण्यात यात ोहा, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणा काय ोहात ? 
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श्री. एिनाथ सशांदे (३१-०८-२०१९) : (१) हा अींशत: खरा ोहा. 
 सोलापुर जिल्ह्यात ७७ प्रा्समक ोरोय य कें द्रा व १४ ग्रामीण रुय णालया कायापजन्वत 
असून ता् ील ररक्त पदाींची जस्ती खालीलप्रमाणा ोहा:- 
अ.ि. सींवगग ग्रामीण रुय णालया प्रा्समक ोरोय य कें द्रा 

मींिुर भरलाली ररक्त मींिुर भरलाली ररक्त 
१ वैद्यकीय अधधक्षक १४ ० १४ ० ० ० 
२ वैद्यकीय अधधकारी ४२ २८ १४ १५९ १११ ४८ 
३ दींत धचककत्सक ११ ५ ६ ० ० ० 
४ ग्-क १३६ ५५ ८१ ११९० ७५५ ४३५ 
५ ग्-ड १०५ ५५ ५० - - - 

एकूण ३०८ १४३ १६५ १३४९ ८६६ ४८३ 
 सोलापूर जिल्ह्यातील कायगरत वदै्यकीय अधधकारी व कमगचारी याींचामार्ग त रुय णाींना 
सावा उपलब्ध करुन दाण्यात यातात. 
(२) हा खरा नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) महाराषर वैद्यकीय ोरोय य सावा ग् अ ग्राड पा रु.६६००/ सींवगागची पदोन्नती व 
सरळसावाची पदा भरण्याबाबतची कायगवाही शासनसतरावर सुरु ोहा. 
 वैद्यकीय अधधकारी ग्-अ (ग्राड पा रु.५४००/) सींवगागची ररक्त पदाींवर यनयसमत 
वैद्यकीय अधधकारी भरण्याकररता ८७७ ररक्त पदाींची िाहहरात हद. २७.१२.२०१८ रोिी प्रससध्द 
करण्यात ोली असून पुढील कायगवाही सुरु ोहा. 
 शासन यनणगय हद. २१.०४.२०१५ नुसार वैद्यकीय अधधकारी सींवगागतील ररक्त पदा 
कीं त्रा्ी पध्दतीना भरण्याकररता जिल्हा सतरावर ससमती गठीत करुन भरती प्रकिया 
राबववण्याची कायगवाही करण्यात यात ोहा. 
 ग्-क व ग्-ड सींवगागची ररक्त पदा भरण्याबाबत जिल्हा सतरावर कायगवाही सुरु 
ोहा. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मोखाडा (जि.पालघर) तालुक्यातील बालरोर् तज्ाांच ेपद ररक्त असल्याबाबत 
  

(१५)  ११२२८४ (०१-०४-२०१८).   श्री.पास्त्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय सावगिननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मोखाडा (जि.पालघर) तालुक्यातील बालरोग तज्ञ हे पद ररक्त असल्यामळुा बालका  कुपोवर्त 
होणा, कमी विनाची बालके िन्माला याणा, पूणग वाढ न झालाली बालका  िन्माला याणा इत्यादी 
वागवागळ्या कारणाींनी तालुक्यात बालमतृ्यूचा प्रमाण वाढत असल्याचा माहा डडसेंबर, २०१७ मध्या 
वा त्यादरम्यान यनदशगनास ोला ोहा, हा खरा ोहा काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाना चौकशी का ली ोहा काय, चौकशीच्या अनुर्ींगाना 
बालरोग तज्ञ पद भरण्याबाबत कोणती कायगवाही का ली वा करण्यात यात ोहा, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणा काय ोहात ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (३१-०८-२०१९) : (१) हा अींशत: खरा ोहा. 
 ोरोय य सींस्ाींसाठी यनजश्चत का लाल्या ववशार्ज्ञाींच्या प्रमाणकानुसार ग्रामीण रुय णालय, 
मोखाडा या्ा वैद्यकीय अधधकारी सींवगागची ३ पदा मींिूर ोहा. त्यामध्या बालरोगतज्ञाींचा १ पद 
मींिुर असनु ता माहा िानावारी २०१८ मध्या शासन सतरावरुन भरण्यात ोलाला ोहा. 
 ग्रामीण रुय णालय, मोखाडा या्ा माहा एवप्रल ता डडसेंबर २०१७ दरम्यान एकुण ३०१ 
प्रसुती झालाल्या असुन त्यापैकी कमी विनाचा एकुण १४ बालका  िन्माला ोली ोहात. परींत ु
सदर सींस्ामध्या एकही बालमतृ्यू झालाला नाही.  
 मोखाडा तालुक्यातील प्रा्समक ोरोय य कें द्राची सन २०१७-१८ ची बालमतृ्यूची 
ोकडावारी ५६ ोहा व सन २०१८-१९ (माहा डडसेंबर २०१८ अखार) ची बालमतृ्यूची ोकडावारी 
२६ ोहा. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

हहांर्ोली जिल्हा रुग्णालयात बालरोर्तज्ञ, ननवासी वैद्यिीय  
अधधिािी इत्यादी पदे ररक्त असल्याबाबत 

  

(१६)  ११२५६८ (०१-०४-२०१८).   श्री.तानािी मुटिुले (हहांर्ोली) :   सन्माननीय सावगिननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हहींगोली जिल्हा रुय णालयात बालरोगतज्ञ, यनवासी वैद्यकीय अधधकारी इत्यादी र्दे ररक्त 
असल्यामळुा रुय णाींची मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय होत असल्याचा माहा नोव्हेंबर, २०१७ मध्या वा 
त्यादरम्यान यनदशगनास ोला ोहा, हा खरा ोहा काय, 
(२) असल्यास, गाल्या काही वर्ागपासून रुय णाींची सींख्या अनाक प्ीना वाढली असल्यामुळा 
उपलब्ध असलाली यींत्रणा वाढत्या रुय ण सींख्याला अपुरी पडत ोहा, हा ही खरा ोहा काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाना कोणती कायगवाही का ली वा करण्यात यात ोहा, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणा कोणती ोहात ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (३१-०८-२०१९) : (१) हा अींशत: खरा ोहा.  
 महाराषर वैद्यकीय व ोरोय य सावा, ग्-अ सींवगागत ५३ पदा मींिरू असून त्यापैकी 
४० पदा भरण्यात ोलाली ोहात. त्यामध्या ३ बालरोगतज्ञाींचा समावाश ोहा. त्यामुळा रुय णाींची 
गैरसोय होत नाही.  
(२) हा खरा नाही. 
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 महाराषर वैद्यकीय व ोरोय य सावा, ग्-अ (ग्राड वातन रु. ५४००) मध्या ३५ पदा 
मींिरू असून ती सवग पदा भरलाली ोहात. तसाच सत्रीरोगतज्ञ-४, क्ष-ककरणतज्ञ-२, 
ककडणीववकारतज्ञ, मनोववकारतज्ञ, दत्तशल्यधचककत्सक, बालरोगतज्ञ (एसएनसीयु) प्रत्याकी एक 
अशी एकूण ११ पदा कीं त्रा्ी तत्वावर भरण्यात ोली असून, त्याींच्या सावा ऑन कॉल तत्वावर 
घाण्यात ोलाल्या ोहात. त्याींच्यामार्ग त रुय ण सावा पुरववण्यात यात ोहा.  
(३) महाराषर वैद्यकीय व ोरोय य सावा, ग्-अ (ग्राड पा रु.६६००) मधील जिल्हा 
शल्यधचककत्सक, जिल्हा ोरोय य अधधकारी व ववशार्ज्ञ सींवगागतील ररक्त पदा भरण्याची 
कायगवाही सुरु ोहा.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ववभार्ीय आयुक्त, औरांर्ाबाद याांच्या तक्रािीबाबत 
  

(१७)  ११३७४८ (१२-०४-२०१८).   श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), प्रा.वषाग र्ायिवाड (धारावी), अडॅ.यशोमती णािूर (नतवसा), 
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय महसलू मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ववभागीय ोयुक्त, औरींगाबाद याींच्या ववरुध्द तिार दाऊ नया यासाठी जिल्ह्याबाहारील 
एका मींत्र्याचा दबाव होता, असा दावा या्ील वगग-२ िमीन वविी परवानगी प्रकरणात यनलींबीत 
उपजिल्हाधधकारी याींनी का ला असल्याचा हदनाींक १४ िानावारी, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास 
यनदशगनास ोला ोहा, हा खरा ोहा काय, 
(२) असल्यास, ववभागीय ोयुक्ताींनी रुपया १ को्ीची मागणी का ली असल्याची तिार या 
उपजिल्हाधधकारी याींनी सस्ी चौक पोलीस ठाण्यात का ली ोहा, हा ही खरा ोहा काय, 
(३) असल्यास, यासींदभागत शासनाना चौकशी का ली ोहा काय व त्यात काय यनषपन्न झाला व 
त्यानुसार दोर्ीींवर कोणती कारवाई का ली वा करण्यात यात ोहा, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणा काय ोहात ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०८-२०१९) : (१) अशी बाब यनदशगनास ोलाली नाही. 
(२) व (३) तत्का. ववभागीय ोयुक्त, औरींगाबाद याींनी लाचाची मागणी का ल्याबाबतची तिार 
तत्का. यनलींबबत उपजिल्हाधधकारी, जिल्हाधधकारी कायागलय, औरींगाबाद याींनी पोलीस यनरीक्षक, 
सस्ी चौक पोलीस स ा्शन, औरींगाबाद शहर याींच्याकडा हद.०८.०१.२०१८ रोिी का ली होती. 
त्ावप, प्रसतूत प्रकरणात तत्कालीन ववभागीय ोयुक्त, औरींगाबाद याींच्याववरुद्ध अिागत नमूद 
गुन्हा दाखल करणा उधचत होणार नाही असा अहवाल पोलीस ोयकु्त, औरींगाबाद शहर याींनी 
शासनास सादर का ला ोहा.    
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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सावगिननि आरोग्य ववभार्ातील ५०० पेक्षा िास्त्त वैद्यकीय  
अधधकािी सेवाननवतृ्त होत असल्याबाबत 

  

(१८)  १२०८४८ (०६-०८-२०१८).   श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), अडॅ.यशोमती णािूर (नतवसा), 
श्री.हषगवधगन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांर्मनेर), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.डी.पी.सावांत 
(नाांदेड उत्तर), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पजश्चम), श्री.र्णपत र्ायिवाड (िल्याण पूवग), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), अॅड.परार् अळवणी (ववलेपाले), िॅप्टन आर.तसमल सेल्वन (सायन-
िोळीवाडा), श्री.नरेंद्र महेता (समरा भाईंदर), श्री.सुभाष उफग  पांडडतशेण पाटील (असलबार्), 
श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.सुरेश र्ोरे (खेड आळांदी), श्री.प्रशाांत णािूर (पनवेल), 
श्री.समीर िुणावार (हहांर्णघाट), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूवग), श्रीमती मननषा चौधरी 
(दहहसर), श्री.असमत साटम (अांधरेी पजश्चम) :   सन्माननीय सावगिननि आरोग् य व िुटुांब 
िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सन २०१५ मध्या वैद्यकीय अधधकारी व वररषठ वैदयकीय अधधकाऱयाींचा यनवतृ्ती वय ५८ 
वरून ६० वर्षे करण्याचा अध्यादाश सावगियनक ोरोय य ववभागाना काढला असून या 
अध्यादाशाची मुदत ३१ मा, २०१८ पयांत असल्यामूळा ३१ मा, २०१८ रोिी राज्यातील एकाच वाळी 
५०० च्यावर वैद्याकीय अधधकारी व वररषठ अधधकारी सावा यनवतृ्त होणार असल्याची बाब 
ददनाांक २५ मा, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास यनदशगनास ोली, हा खरा ोहा काय, 
(२) असल्यास, नागपूर या्ील राज्य कामगार योिनाींच्या रुय णालयातील १९ तज्ञ वैद्यकीय 
अधधकारी तसाच ठाणा जिल्ह्यातील १५ हून अधधक वररषठ वैद्यकीय अधधकारी एकाच वाळी 
सावायनवतृ होत असल्याना रुय णसावावर त्याचा पररणाम होणार ोहा, हा ही खरा ोहा काय, 
(३) असल्यास, राज्याच्या ोरोय य ववभागात वररषठ  डॉक््राींसह तब्बल १६,१८१ पदा ररक्त 
असून सध्या ोरोय य ववभागाचा कारभार हींगामी तत्वावर सुरु ोहा, हा ही खरा ोहा काय, 
(४) असल्यास, राज्यातील ोरोय य ववभागातील ररक्त पदा तातडीना भरण्याबाबत तसाच 
सावायनवतृ्त्तीचा वय ६० वर्ग करण्याबाबत शासनाना कोणती कायगवाही का ली वा करण्यात यात 
ोहा, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणा काय ोहात ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (३१-०८-२०१९) : (१) अींशत: खरा ोहा. 
 सावगियनक ोरोय य ववभागातील ोरोय य सावा सींचालनालयातील सींचालक, ोरोय य 
सावा, उपसींचालक, ोरोय य सावा, सहायक सींचालक, ोरोय य सावा तसाच महाराषर वैद्यकीय व 
ोरोय य सावा, ग्-अ मधील जिल्हा शल्यधचककत्सक, जिल्हा ोरोय य अधधकारी, ववशार्ज्ञ व 
वैद्यकीय अधधकारी (ग्राड पा रु.५४०० व त्यावरील) िा अधधकारी यनयत वयोमानानसुार 
हद.३१.०५.२०१८ रोिी सावायनवतृ्त होत ोहात अशा अधधकाऱयाींनी हद. ३१.०५.२०१८ रोिी िरी 
५८ वर्े पूणग का ली असली तरी ज्याींचा वय हद. ३१.०५.२०१८ रोिी ६० वर्ागपाक्षा कमी ोहा अशा 
अधधकाऱयाींना सावायनवतृ्त न करता त्याींच्या बाबतीत मींत्रीमींडळासमोर वय वाढववण्याबाबतचा 
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प्रसताव सादर करण्याच्या अ्ीच्या अधीन राहून ककीं वा पुढील ोदाश होईपयांत ककीं वा वयाची ६० 
वर्े पूणग होईपयांत यापैकी िा अगोदर घडाल तोपयांत शासन सावात ठावण्यात ोला होता तसाच 
याबाबतचा प्रसताव मा.मींत्रीमींडळापुढा ठावण्यात ोला होता. त्यास मा.मींत्रीमींडळाना मान्यता 
हदली असून, त्याबाबतचा शासन यनणगय हद. २९.०८.२०१८ रोिी यनगगसमत करण्यात ोला ोहा. 
(२) हा ही अींशत: खरा ोहा. 
(३) हा खरा नाही. 
(४) महाराषर वैद्यकीय व ोरोय य सावा ग्-अ (ग्राड पा रु.६६००) मधील जिल्हा 
शल्यधचककत्सक सींवगागतील एकूण ५९ वैद्यकीय अधधकाऱयाींना शासन ोदाश हद. ०९.०५.२०१८ 
च्या ोदाशान्वया वैद्यकीय अधधक्षक म्हणून यनयुक्ती हदलाली ोहा. उवगरीत ररक्त पदा 
भरण्याची कायगवाही शासनसतरावर सुरु ोहा. 
 महाराषर वैद्यकीय व ोरोय य सावा ग्-अ (ग्राड पा रु.५४००/-) सींवगागतील ररक्त पदा 
भरण्याकररता वैद्यकीय अधधकाऱयाींच्या एकूण ८७७ ररक्त पदाींची िाहहरात हद. २७.१२.२०१८ 
रोिी प्रससध्द होवून पदा भरण्यासाठी पुढील कायगवाही सुरु ोहा. 
 तसाच शासनाना शासन यनणगय हद. २९ ऑगस्, २०१८ च्या ोदाशान्वया पाच 
वर्ागसाठी वैद्यकीय अधधकारी ग्-अ व त्यावरील वररषठ वैद्यकीय अधधकाऱयाचा वय ५८ वरुन 
६० वर्ग वाढ करण्याचा यनणगय घातलाला ोहा. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील आहदवासी व दरु्गम भार्ात डॉक्टराांची ननयुक्ती किण्याबाबत  
  

(१९)  १२४८२३ (०६-०८-२०१८).   श्री.हहतेंद्र णािूर (वसई), श्री.क्षक्षतीि णािूर (नालासोपारा) :  
सन्माननीय सावगिननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) राज्यातील ोहदवासी व दगुगम भागात डॉक््र उपलब्ध होत नसतील तर बाहारील 
राज्यातून डॉक््राींना राज्यात बोलवून त्याींना चाींगला मोबदला व ोवश्यक त्या सवग 
सोयीसुववधा दाण्यात याव्यात असा ोदाश मा.उच्च न्यायालयाना शासनास माहे िून, २०१८ 
मध्या वा त्यादरम्यान ददले, हा खरा ोहा काय, 
(२) असल्यास, ोहदवासी व दगुगम भागातील डॉक््राींची यनयुक्तीनींतर तीन वर्ागत बदली होत 
नसल्याना त्याींना बदली करुन घाण्यासाठी वारींवार मींत्रालयात िावा लागत असल्यामुळा या 
भागत डॉक््र याण्यास तयार नसतात, हे ही खरा ोहा काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाना ववशार् धोरण ोखनू या ोहदवासी व दगुगम भागातील 
िनताला चाींगल्या वैद्यकीय सोई-सुववधा व तज्ञ डॉक््राींची यनयुक्ती कमीतकमी कालावधीत 
करण्यासांदभागत कोणती कायगवाही का ली वा करण्यात यात ोहा, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणा काय ोहात ? 
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श्री. एिनाथ सशांदे (३१-०८-२०१९) : (१) हा खरा नाही. 
(२) हा खरा नाही. 
(३) ोहदवासी व दगुगम भागात वैद्यकीय अधधकारी याींना सावा बिावण्यात प्रोत्साहीत 
करणासाठी अयतदगुगम व दगुगम भागातील िनताला ोरोय य सावा यनयसमत पुरववण्यासाठी 
प्रा्समक ोरोय य कें द्र, ग्रामीण रुय णालया, उपजिल्हा रुय णालया व जिल्हा रुय णालया यावरील 
कायगरत वैद्यकीय अधधकारी याींना वातनाव्ययतररक्त त्याींच्या कामानुसार िासतीचा ोध्गक 
लाभ दाणाबाबतचा प्रसताव शासनाच्या ववचाराधीन ोहा. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
नाांदेड जिल्हयातील माहूर व लोहा येथील नार्रीिाांना आरोग्यसांदभागत उद्् ावणा-या समस्त्या 

(२०)  १२७०८७ (११-१२-२०१८).   श्रीमती असमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायर्ाांव) :   सन्माननीय सावगिननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माहूर (जि.नाींदाड) ोहदवासी बहुल नक्षल प्रवण तालुक्यातील ोरोय य ववभागात मागील 
काही वर्ागपासून डॉक््र व कमगचारी याींची अनाक पदा ररक्त असून त्याींना दाण्यात याणारी 
यनवासस्ानाही मोडकळीस ोल्याना नागरीकाींच्या ोरोय याची समसया यनमागण झाली 
असल्याचा हदनाींक ९ िुलै, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास यनदशगनास ोला, हा खरा ोहा काय, 

(२) असल्यास, सदय:जस्तीत ता् ा ोरोय य ववभागातील अधधकारी व कमगचारी याींच्या एकूण 
१४३ पदा पैंकी २६ पदा ररक्त असून, रुय णवाहहका ची दाणखल दरुवस्ा झाली असल्याना रुय णाींना 
रुय णालयात ना-ोण करण्यासासाठी खािगी वाहनाांचा ोधार घ्यावा लागत असल्याचा 
यनदशगनास ोला ोहा, हा ही खरा ोहा काय, 
(३) तसाच, लोहा (जि.नाींदाड) या्ील प्रा्समक ोरोय य का द्राींची दरुवस्ा झाली असून सदर कें द्र 
ोणण उपकें द्रामधील अधधकारी, कमगचाऱयाांना मखु्यालयी रहाण्याचा ोदाश असतानाही ता 
मुख्यालयी राहत नसल्याना रुय णाींना तालुका, जिल्हयामधील रुय णालयात िावा लागत 
असल्याचा यनदशगनास ोला ोहा, हा खरा ोहा काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाना चौकशी का ली ोहा काय, 
(५) असल्यास, त्यानुसार नाींदाड जिल्हयातील माहूर व लोहा या्ील ोरोय यासींदभागतील समसया 
दरू करण्यासाठी शासनाना कोणती कायगवाही का ली वा करण्यात यात ोहा, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणा काय ोहात ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (३१-०८-२०१९) : (१) हा अींशत: खरा ोहा. 
 नाींदाड जिल्ह्यातील माहूर तालुक्यात ३० खा्ाींचा १ ग्रामीण रुय णालय व प्रा्समक 
ोरोय य कें द्रा कायगजन्वत ोहात. 
 ग्रामीण रुय णालयात, ग्-अ ता ग्-ड सींवगागची एकुण ३० पदा मींिरु असुन २४ पदा 
भरलाली व ६ पदा ररक्त ोहात. सदर ररक्त पदाींवर पयागयी व्यवस्ा करण्यात ोलाली असून 
कायागलयीन कामकाि व रुय णसावा उपलब्ध करुन दाण्यात यात ोहा. 
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 ग्रामीण रुय णालय, माहूर या्ा कायगरत अधधकारी व कमगचारी याींच्याकररता २३ 
यनवासस्ाना बाींधण्यात ोलाली असून त्यापैकी ८ यनवासस्ाना नादरुुसत ोहात व १५ 
यनवासस्ानात रुय णालयीन कमगचारी राहत ोहात. 
 माहुर तालुक्यात जिल्हा पररर्द ोरोय य ववभागात एकुण १०४ पदा मींिुर असुन ८९ 
पदा भरलाली व १५ पदा ररक्त ोहात. तालुक्यातील प्रा्समक ोरोय य कें द्र व उपकें द्राच्या 
इमारत बाींधकाम व वैद्यकीय अधधकारी व कमगचारी याींची यनवासस्ाना बाींधकामासाठी यनधी 
उपलब्ध करुन प्रशासकीय मान्यता दाण्यात ोली ोहा. 
(२) हा अींशत: खरा ोहा. 
 ग्रामीण रुय णालय, माहूर या्ा १०२ या रुय णवाहहका द्वारा गरोदर माता व बालकाींना 
तसाच १०८ रुय णवाहहका द्वारा रुय णाींना सींदसभगत करण्यात याता. 
 ग्रामीण रुय णालय माहूर कररता २ रुय णवाहहका उपलब्ध करुन दाण्यात ोलाल्या 
असून त्यापैकी एक रुय णवाहहका चा अपघात झाला असून सदर रुय णवाहहका दरुुसतीसाठीची 
कायगवाही सुरु ोहा. सद्यजस्तीत ग्रामीण रुय णालय, माहूर या्ा एक रुय णवाहहका कायगरत 
असून ोवश्यकतानुसार निीकच्या प्रा्समक ोरोय य कें द्रातील रुय णवाहहका द्वारा रुय ण सींदसभगत 
करण्यात यातात. 
 नाींदाड जिल्ह्यातील माहुर व लोहा तालुक्यातील सवग प्रा्समक ोरोय य कें द्राींच्या 
रुय णवाहीका ह्या सुजस्तीत ोहात. 
(३) हा अींशत: खरा ोहा. 
 नाींदाड जिल्ह्यातील लोहा तालुक्यात सवग प्रा्समक ोरोय य कें द्र व उपकें द्राींना 
इमारती ोहात. त्यापैकी मौिा सोनखाड व कलींबर या्ील इमारती मोडकळीस ोल्याना पाडुन 
नवीन बाींधकाम प्रसताववत करण्यासाठी कायगवाही सुरु ोहा. तालुक्यातील अधधकारी व कमगचारी 
मुख्यालयी वासतव्य करुन राहतात तसाच अधधकारी व कमगचारी याींना मुख्यालयी राहण्याबाबत 
सक्त सुचना दाण्यात ोल्या ोहात. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

आटपाडी तलावातील (जि.साांर्ली) वाळू सललावाच्या सांववदा देण्याबाबत 
  

(२१)  १२७५०२ (१०-१२-२०१८).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय महसूल मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जिल्हयातील ो्पाडी तलावातील वाळू सललावाची सींववदा दाण्यास तयार 
असल्याचा ठराव ो्पाडी ग्रामपींचायतीना माहा ऑगस्, २०१८ मध्या वा त्यादरम्यान का ला 
ोहा, हा खरा ोहा काय, 
(२) असल्यास, या ठरावानुसार ो्पाडी तलावातील वाळूचा सललाव करण्यात ोला ोहा काय, 
(३) नसल्यास, त्याची कारणा काय ोहात ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०८-२०१९) : (१) होय. 
(२) व (३) भूिल सवेक्षण ोणण ववकास यींत्रणा याींची वाळू सललावास सशर्ारस नसल्याना 
तसाच पयागवरण मींिूरी प्राप्त झाली नसल्याना वाळू सललाव करण्यात ोला नाही. 

___________ 
  
पळशी (जि.सातारा) येथील प्राथसमि आरोग्य िें द्रात पूणगवळे वैद्यिीय अधधिारी नेमण्याबाबत 
  

(२२)  १२९३६५ (११-१२-२०१८).   श्री.ियिुमार र्ोरे (माण) :   सन्माननीय सावगिननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पळशी (जि.सातारा) या्ील प्रा्समक ोरोय य कें द्रात पणूगवाळ वैद्यकीय अधधकारी 
नसल्याना रुय णाींची उपचाराअभावी गैरसोय होत ोहा, हा खरा ोहा काय, 
(२) असल्यास, सदरील प्रा्समक ोरोय य कें द्रात कायमसवरुपी पणुगवाळ वैद्यककय अधधकारी 
दाण्याबाबत स्ायनक नागररक शासनाकडा वारींवार मागणी करीत ोहात, हा ही खरा ोहा काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाना चौकशी का ली ोहा काय, 
(४) असल्यास, त्यानुसार पळशी प्रा्समक ोरोय य कें द्रात पूणगवाळ वैदयककय अधधकरी 
दाण्याबाबत शासनाना कोणती कायगवाही का ली वा करण्यात यात ोहा, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणा काय ोहात ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (२६-०८-२०१९) : (१) हा खरा नाही. 
 प्रा्समक ोरोय य कें द्र पळशी (जि.सातारा) या्ा वैद्यकीय अधधकारी, ग्-अ सींवगागची 
दोन पदा मींिुर ोहात. त्यापैकी एक पद भरलाला व एक पद ररक्त ोहा. सदर भरलाल्या पदावर 
पुणगवाळ वैद्यकीय अधधकारी कायगरत ोहा. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) वैद्यकीय अधधकारी ग्-अ (ग्राड पा रु.५४००/-) सींवगागची ररक्त पदाींवर यनयसमत वैद्यकीय 
अधधकारी भरण्याकररता ८७७ ररक्त पदाींची िाहहरात हद. २७.१२.२०१८ रोिी प्रससध्द करण्यात 
ोली ोहा. यनयसमत भरती होईपयांत शासन यनणगय हद. २१.०४.२०१५ नुसार सदर सींवगागतील 
ररक्त पदा कीं त्रा्ी पध्दतीना ववभागीय सतरावर ससमती गठीत करुन भरती प्रकिया राबववण्याची 
कायगवाही करण्यात यात ोहा. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
राज्यातील िोतवाल, आशा विग सग, अांर्णवाडी सेवविा व पोलीस पाटील याांच्या मार्ण्याांबाबत 

  

(२३)  १२९९१७ (०५-१२-२०१८).   श्री.त्र्यांबिराव सभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.असमत ववलासराव 
देशमुख (लातूर शहर), श्री.बसवराि पाटील (औसा), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), 
श्री.पथृ् वीराि चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.बाळासाहेब थोरात 
(सांर्मनेर) :   सन्माननीय महसलू मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील कोतवाल, पोलीस पा्ील, ोशा वकग सग, अींगणवाडी साववका याींच्या मागण्याच्या 
अनुर्ींगाना त्याींना सामाजिक सुरक्षा व दिाग दाण्यासाठी व त्याींचा कौ्ुींबबक उपिीववका योय य 
ररतीना व्हावी असा वातन दाण्यासाठी राज्य शासनाना अप्पर मुख्य सधचव, ववत्त ववभाग याींच्या 
अध्यक्षताखाली ससमतीची स्ापना करण्याबाबतचा यनणगय महसूल व वन ववभागामार्ग त हदनाींक 
१८ माचग, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास घातला, हा खरा ोहा काय, 
(२) असल्यास, उक्त यनणगयानसुार स्ापन का लाल्या ससमतीना ोपला अहवाल शासनास सादर 
का ला ोहा काय, 
(३) असल्यास, सदर अहवालाच्या अनुर्ींगाना शासनाना कोणती कायगवाही का ली वा करण्यात यात 
ोहा, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणा काय ोहात ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०६-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) कोतवालाींना चतु्गश्राणी दिाग 
दाण्याबाबत सींघ्नाच्या मागणीच्या अनुर्ींगाना कोतवालाींना चतु्गश्राणी दिाग द्यावयाचा झाल्यास 
राज्यातील कोतवालाींप्रमाणा इतरही मानधनावर असलाल्या कमगचाऱयाींचीही मागणी पुढा याण्याची 
शक्यता ववचारात घाता, अशा मानधनावर कायगरत असलाल्या सवग कमगचाऱयाींचा एकबत्रत ववचार 
करुन त्याींना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी, त्याींच्यासाठी “एकछत्र योिना” तयार 
करण्याकामी अभ्यास करुन शासनास सशर्ारस करण्यासाठी महसलू व वन ववभाग, हदनाींक १८ 
माचग, २०१७ च्या शासन यनणगयान्वया अपर मुख्य सधचव (ववत्त) याींच्या अध्यक्षताखाली स्ापन 
करण्यात ोली. सदर ससमतीना ोपल्या सशर्ारशीींसह सादर का लाला अहवाल तसाच 
कोतवालाींच्या एकबत्रत कामाींचा सवरुप, त्याींची पूणगवाळ शासकीय कामाशी बाींधीलकी ववचारात 
घाता कोतवालाींना दाण्यात याणाऱया मानधनात सावािाषठतानुसार मानधन वाढ करणा, त्याींना 
“राज्य शासकीय कमगचारी समुह वैयजक्तक अपघात योिना”, “अ्ल यनवतृ्तीवातन योिना” व 
“महात्मा ज्योयतबा रु्ला िन ोरोय य योिना”  या योिनाींचा लाभ दाणा व त्याींचा चतु्ग 
श्राणीच्या सरळसावाच्या पदाींमध्या सशपाई म्हणून प्र्म यनयुक्तीचा को्ा २५ % वरुन ४० % 
 पयांत वाढववणा या सींबींधी हदनाींक ८ िानावारी, २०१९ रोिीच्या मा. मींबत्रमींडळ बैठकीत यनणगय 
घाण्यात ोला व त्यानुसार हद.०६.०२.२०१९ रोिी शासन यनणगय यनगगसमत करण्यात ोलाला 
ोहा. 

___________ 
  

लातूर जिल््यातील आरोग्य ववभार्ातील ररक्त पदे भिण्याबाबत 
  

(२४)  १३०७५४ (१०-१२-२०१८).   श्री.त्र्यांबिराव सभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.असमत ववलासराव 
देशमुख (लातूर शहर), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), प्रा.वषाग र्ायिवाड (धारावी), श्री.डी.पी.सावांत 
(नाांदेड उत्तर), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.असमन 
पटेल (मुांबादेवी), श्री.पथृ् वीराि चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.राणािर्िीतससांह पाटील 
(उस्त्मानाबाद) :  सन्माननीय सावगिननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) लातूर जिल्ह्यातील जिल्हा पररर्द अींतगगत प्रा्समक ोरोय य कें द्र, उपकें द्रामधील तसाच 
ग्रामीण रुय णालयातील शासन मान्य मींिूर असलाली वैद्यकीय अधधकारी ग् अ व ब, ोरोय य 
पयगवाक्षक, और्ध यनमागण अधधकारी, ोरोय य सहाय्यक, ोरोय य सावक याींची पदा ररक्त असून 
ोरोय य ववभागातील अनाक कमगचारी प्रयतयनयुक्तीवर इतर ववभागात कायगरत असल्यामुळा 
ोरोय य सावावर त्याचा पररणाम होत असनू रुय णाींची गैरसोय होत असल्याचे माहा िनू, २०१८ 
मध्या वा त्यादरम्यान यनदशगनास ोले, हा खरा ोहा काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाना चौकशी का ली ोहा काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार ग्रामीण भागातील रुय णाींना तत्परताना ोरोय य सावा दाण्यासाठी सदरहू 
ररक्त पदा तातडीना भरण्याबाबत शासनाना कोणती कायगवाही का ली वा करण्यात यात ोहा, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची करणा काय ोहात ?  
  
श्री. एिनाथ सशांदे (३१-०८-२०१९) : (१) हा खरा नाही. 
 लातुर जिल्ह्यात जिल्हा शल्य धचककत्सक अींतगगत एकुण १० ग्रामीण रुय णालया 
कायगजन्वत ोहात. सदर ग्रामीण रुय णालयाींमध्या वैद्यकीय अधधकारी ग्-अ सींवगागची एकुण ४८ 
पदा मींिुर असुन ४६ भरलाली व २ पदा ररक्त ोहात. तसाच सदर ग्रामीण रुय णालयाच्या 
हठकाणी और्ध यनमागण अधधकारी सींवगागची एकुण १६ पदा मींिरु असुन सवग पदा भरलाली 
ोहात. तसाच जिल्हा शल्य धचककत्सक लातुर कायागलयाच्या अधधनसत सींस्ातील एकही 
कमगचारी इतर ववभागात प्रयतयनयकु्तीवर कायगरत नाहीत. 
 लातूर जिल्ह्यातील जिल्हा पररर्द अींतगगत एकुण ४६ प्रा्समक ोरोय य कें द्रा 
कायगजन्वत ोहात. सदर प्रा्समक ोरोय य कें द्रात वैद्यकीय अधधकारी ग्-अ सींवगागची एकुण 
१०१ पदा मींिुर असुन ७८ पदा भरलाली व २३ पदा ररक्त ोहात. वैद्यकीय अधधकारी ग्-ब 
सींवगागची एकुण ९ पदा मींिुर असुन ७ पदा भरलाली व २ पदा ररक्त ोहात. तसाच ोरोय य 
पयगवाक्षक, ोरोय य सहायक, और्ध यनमागण अधधकारी, ोरोय य सहायक, ोरोय य सावक या 
ग् क सींवगागची एकुण ८७० पदा मींिुर असुन त्यापैकी ५७७ पदा भरलाली व २९३ पदा ररक्त 
ोहात. 
 राषरीय ोरोय य असभयानद्वारा कीं त्रा्ी तत्वावर तज्ञसावा उपलब्ध करुन दाण्यात 
यातात तसाच उपलब्ध वैद्यकीय अधधकारी व कमगचाऱयाींच्या मार्ग त ोरोय य सावा पुरववण्यात 
याता. त्यामुळा रुय णाींची गैरसोय झालाली नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) वैद्यकीय अधधकारी ग्-अ (ग्राड पा रु.५४००/) सींवगागची ररक्त पदाींवर यनयसमत वैद्यकीय 
अधधकारी भरण्याकररता ८७७ ररक्त पदाींची िाहहरात हद. २७.१२.२०१८ रोिी प्रससध्द करण्यात 
ोली असनू पुढील कायगवाही सुरु ोहा. शासन यनणगय हद.२१.०४.२०१५ नुसार सदर सींवगागतील 
ररक्त पदा कीं त्रा्ी पध्दतीना भरण्याकरीता ववभागीय सतरावर ससमती गठीत करुन भरती 
प्रकिया राबववण्याची कायगवाही करण्यात यात ोहा. 
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 जिल्हा पररर्द लातुर याींच्या ोस्ापनावरील ोरोय य कमगचारी ग्-क सींवगागची सरळ 
सावाची पदा भरण्याबाबत ग्रामववकास ववभाग व िलसींधारण ववभाग याींचाकडा कायगवाही सुरु 
ोहा. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

अमरावती जिल्हयातील मेळघाटात डॉक्टराांच्या ररक्त िार्ा असल्याबाबत 
  

(२५)  १३११४३ (११-१२-२०१८).   श्री.सुधािर देशमुख (नार्पूर पजश्चम), श्री.प्रभुदास 
सभलावेिर (मेळघाट) :   सन्माननीय सावगिननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती जिल्हयातील कुपोर्णग्रसत असलाल्या माळघा्ात ोरोय य उपसींचालक, अकोला 
याींनी डॉक््राींच्या बदली प्रकीयात अयनयसमतता का ल्याना माळघा् या्ील ७ डॉक््राींच्या िागा 
अिुनही ररक्त असल्याच ेहदनाींक २४ ऑगस्, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास यनदशगनास ोले, हा 
खरा ोहा काय, 
(२) असल्यास, सदर ७ िागा भरण्याबाबत मा.न्यायालयाना ोदाश हदला असूनही सदर िागा 
ररक्त ोहात, हा ही खरा ोहा काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकशी करण्यात ोली ोहा काय, 
(४) असल्यास, त्यानुसार माळघा् या्ा डॉक््राींच्या बदली प्रकीयात अयनयसमतता का ल्यासींदभागत 
ोरोय य उपसींचालक, अकोला व माळघा् या्ा कामावर रूिु न होणाऱ या डॉक््राींवर कारवाई 
करण्यासह सदर हठकाणी डॉक््राींची यनयुक्ती तात्काळ करण्याबाबत शासनाना कोणती कायगवाही 
का ली वा करण्यात यात ोहा, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणा काय ोहात ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (३१-०८-२०१९) : (१) हा खरा नाही. 
(२) हा खरा नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) सद्यजस्तीत माळघा् ववभागात वैद्यकीय अधधकारी ग्-अ (ग्राड पा रु. ५४००/-) सींवगागची 
एकुण ३० पदा मींिुर असुन २९ पदा भरलाली व १ पद ररक्त ोहा. 
 तसाच वैद्यकीय अधधकारी ग्-ब सींवगागची एकूण २७ पदा मींिूर असून त्यापकैी २७ 
पदा अस्ायी यनयुक्तीना भरलाली ोहात. 
माळघा् या्ा रुिू न झालाल्या २ वैद्यकीय अधधकारी, ग्-ब याींच्या सावा सींपुष्ात ोणल्या 
ोहात. 
 वैद्यकीय अधधकारी ग्-अ (ग्राड पा रु.५४००/-) सींवगागची ररक्त पदाींवर यनयसमत 
वैद्यकीय अधधकारी भरण्याकरीता ८७७ ररक्त पदाींची िाहहरात हद. २७.१२.२०१८ रोिी प्रससध्द 
करण्यात ोली असुन पुढील कायगवाही सुरु ोहा. 
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 शासन यनणगय हद. २१.०४.२०१५ नुसार सदर सींवगागतील ररक्त पदा कीं त्रा्ी पध्दतीना 
भरण्याकरीता ववभागीय सतरावर ससमती गठीत करुन भरती प्रकिया राबववण्याची कायगवाही 
करण्यात यात ोहा. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

माहुर (जि.नाांदेड) तालुक्यात ऑनलाईन ७/१२ समळत नसल्याबाबत 
  

(२६)  १३२५१० (३०-११-२०१८).   श्री.वसांतराव चव्हाण (नायर्ाांव) :   सन्माननीय महसलू 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माहुर (जि.नाींदाड) तालुक्यात एक महहन्यापासून  शातकऱयाींना ताींबत्रक अडचणीमळुा  
ऑनलाईन ७/१२ समळत नसल्याचा  हदनाींक १५ िुल,ै २०१८ रोिी वा त्यासमुारास 
यनदशगनास ोला, हा खरा ोहा काय, 
(२) असल्यास, त्यामळुा पीककिग समळववणा व पीकववमा भरण्यासाठी ७/१२ समळववताना 
शातकऱयाींची गैरसोय होत असनू यामळुा शातकऱयाींच्या पाल्याींना र्ी मार्ी सवलत व 
सशषयवतृ्तीच्या लाभापासनू वींधचत रहावा लागत असल्याचा यनदशगनास ोला ोहा, हा ही खरा 
ोहा काय, 
(३) असल्यास, यामुळा शासनाना या तालुक्यात तात्पुरत्या सवरुपात पूवीप्रमाणा हसतसलणखत 
७/१२, नमनुा नीं., र्ा रर्ार नक्कल दाण्याबाबत कोणती कायगवाही का ली वा करण्यात यात ोहा, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणा काय ोहात ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-०४-२०१९) : (१), (२) व (३) राषरीय भमूी असभलाख ोधुयनकीकरण 
कायगिमातगगत माहा िून, २०१८ च्या दरम्यान माहूर तालूक्याचा गा.न.नीं. ७/१२ चा डा् ा स ा्् 
डा्ा सें्र वरून नॅशनल डा्ा से्ं र वर स्लाींतरीत होत असताना ताींत्रीक अडचणीमुळा सव्हगर 
बींद असल्याना शातकऱयाींना ऑनलाईन गा.न.नीं.७/१२ उपलब्ध करून दाण्यामध्या काही काळ 
व्यत्यय यनमागण झाला होता. परींतु डा् ा रान्सर्र चा काम झाल्यानींतर राषरीय सूचना ववज्ञान 
कें द्र, नाींदाड याींनी उपलब्ध करून हदलाल्या दोन व्हीपीएन चा वापर करून माहूर तालुक्यातील 
सवग गावाींचा गा.न.नीं. ७/१२ पीडीएर् सवरूपामध्या डाऊनलोड करण्यात ोला व सदर गा.न.नीं. 
७/१२ शातकऱयाींना ववतरीत करण्यात ोला. सदर ताींबत्रक अडचणीमुळा माहूर तालुक्यातील 
शातकरी हा पीक किग समळवणा, पीक ववमा भरणा ककीं वा त्याींच्या पाल्याींना सवलतीपासून ककीं वा 
सशषयवतृ्तीपासून वींधचत रहावा लागल्याबाबत तिार प्राप्त झाली नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िालना जिल्हयातील शासिीय रुग्णालयतील ररक्त पदाांमुळे रुग्णाांची होणारी रै्रसोय 
  

(२७)  १३३७०७ (११-१२-२०१८).   श्री.रािशे टोपे (घनसावांर्ी) :  सन्माननीय सावगिननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) िालना जिल्हयातील शासकीय रुय णालयात डॉक््राींसह पररचाररका, कक्षसावक, सर्ाईदार, 
लॅब ा्जक्नसशयन याींची ररक्त पदे असल्यामळेु रुय णाींची गैरसोय होत ोहा, हा खरा ोहा काय, 
(२) असल्यास, सदर रुय णालयातील पदा का व्हापासून ररक्त ोहात व त्याची कारणा काय ोहात, 
(३) असल्यास, उक्त रुय णालयातील ररक्त पदा त्वररत भरण्याबाबत शासनाना कोणती कायगवाही 
का ली वा करण्यात यात ोहा, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणा काय ोहात ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (३१-०८-२०१९) : (१) हा अींशत: खरा ोहा. 
 िालना जिल्ह्यातील जिल्हा शल्य धचककत्सक, िालना याींचा अधधनसत १ सामान्य 
रुय णालय, १ उपजिल्हा रुय णालय, ८ ग्रामीण रुय णालया अश्या १० ोरोय य सींस्ा कायगजन्वत 
ोहात. सदर ोरोय य सींस्ाींमध्या वैद्यकीय अधधकारी, ग्-अ (ग्राड पा रु.६६००/-) सींवगागची 
एकुण २७ पदा मींिुर असनु त्यापैकी ०८ पदा भरलाली व १९ पदा ररक्त ोहात. वैद्यकीय 
अधधकारी,ग्-अ (ग्राड पा रु.५४००/-) सींवगागची एकुण ८९ पदा मींिरु असुन त्यापैकी ८७ पदा 
भरलाली ोहात. तसाच पररचारीका, कक्षसावक, सर्ाईदार, लॅब ा्क्नीसशयन या सींवगागची एकुण 
३२९ पदा मींिुर असुन त्यापकैी २५९ पदा भरलाली व ७० पदा ररक् त ोहात. 
 िालना जिल्ह्यात एकुण ४० प्रा्समक ोरोय य कें द्रा, २१८ उपकें द्र, २ ोयुवादीक 
दवाखाना, ३ युनानी दवाखाना, २  प्रा्समक ोरोय य प्क, १ नागरी दवाखाना कायगजन्वत 
ोहात. सदर सींस्ाींमध्या शासनाना ठरवुन हदलाल्या यनकर्ानुसार सवग ोरोय य ववर्यक सावा 
सुववधा यनयमीतपणा भरण्यात ोलाल्या ोरोय य कमगचाऱयामार्ग त ग्रामीण िनतास पुरववल्या 
िातात. ोरोय य ववभाग, जिल्हा पररर्द, िालना अींतगगत वैद्यकीय अधधकारी,ग्-अ ची एकुण 
९१ पदा मींिुर असुन ४५ पदा भरलाली व ४६ पदा ररक्त ोहात. तसाच ोरोय य कमगचाऱयाींची 
एकुण ८२६ पदा मींिुर असुन ५४१ पदा भरलाली व २८५ पदा ररक्त ोहात. 
 उक्त ोरोय य सींस्ाींमध्या उपलब्ध वैद्यकीय अधधकारी व कमगचाऱयाींमार्ग त रुय णसावा 
पुरववली िाता. रुय णाींची गैरसोय न होता सुववधा पुरववल्या िातात. प्रा्समक ोरोय य कें द्रसतर 
व उपकें द्रसतरावरुन ग्रामीण िनतास अववरत ोरोय य सावा पुरववण्यात याता. तसाच शासनाना 
वाळोवाळी का लाल्या यनदेशानसुार सवग ोरोय य ववर्यक कायगिम राबवुन ग्रामीण िनतास ोरोय य 
ववर्यक सोयी सुववधा पुरववण्यात यातात. त्यामळुा ग्रामीण भागात प्रा्समक ोरोय य कें द्र व 
उपकें द्र सतरावर रुय णाींची गैरसोय होत नाही. 
(२) सदर पदा वाळोवाळी सावायनवतृ्ती, सवाच्छासावायनवतृ्ती, रािीनामा, अनधधकृत गैरहिारी व 
इतर कारणामुळा ररक्त ोहात. 
(३) महाराषर वैद्यकीय व ोरोय य सावा, ग्-अ ( ग्राड पा रु.६६००/-) सींवगागची नामयनदेशनाची 
व पदोन्नतीची ररक्त पदा भरण्याबाबत शासन सतरावर कायगवाही सरुु ोहा. 
 वैद्यकीय अधधकारी ग्-अ (ग्राड पा रु.५४००/-) सींवगागची ररक्त पदाींवर यनयसमत 
वैद्यकीय अधधकारी भरण्याकरीता ८७७ ररक्त पदाींची िाहहरात हद. २७.१२.२०१८ रोिी प्रससध्द 
करण्यात ोली असुन पुढील कायगवाही सुरु ोहा. शासन यनणगय हद. २१.०४.२०१५ नुसार सदर 
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सींवगागतील ररक्त पदा कीं त्रा्ी पदध्दतीना भरण्याकरीता ववभागीय सतरावर ससमती गठीत करुन 
भरती प्रकिया राबववण्याची कायगवाही करण्यात यात ोहा. पररचारीका, कक्षसावक, सर्ाईदार, 
लॅब ा्क्नीसशयन याींची ररक्त असलाली पदा भरण्याची कायगवाही क्षात्रीय सतरावर चालु ोहा. 
सवच्छता सावा ह्या बाह्य यींत्रणामार्ग त उपलब्ध ोहा. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 

  
ससांधुदरु्ग जिल््यातील मुांबई–र्ोवा राष्ट्रीय महामार्ागच्या दरुुस्त्तीबाबत 

  

(२८)  १३४७८३ (०४-०६-२०१९).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय सावगिननि 
बाांधिाम (सावगिननि उपक्रम वर्ळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई–गोवा राषरीय महामागग ि.६६ (िुना ि.१७) च्या ससींधदुगुग जिल्ह्यातील भागाच्या 
दरुुसती व दाखभालीसाठी सन २००८–२००९ ता २०१७–२०१८ या ोध्गक वर्ागत (वर्गयनहाय) एकूण 
ककती यनधी कायगकारी असभयींता राषरीय महामागग याींना प्राप्त झाला ोहा, 
(२) तसाच, सदरहू प्राप्त झालाल्या यनधीतनू सन २००८–२००९ ता सन २०१७–२०१८ या 
कालावधीत वर्गयनहाय ककती रक्कम प्रत्यक्षात दाखभाल व दरुुसतीसाठी खचग करण्यात ोली 
ोहा, 
(३) तसाच, सदरहू प्राप्त झालाल्या यनधीपैकी उपअसभयींता, राषरीय महामागग ससींधुदगुग याींनी सदर 
यनधी खचग न का ल् याना ससींधुदगुग जिल्ह्यातील राषरीय महामागागची अत्यींत दरुवस्ा झाली असनू 
त्यामुळा मोठया प्रमाणात अपघात घडून जिवीत व ववत्त हानी झाल्याचा यनदशगनास ोला ोहा, 
हा खरा ोहा काय, 
(४) असल्यास, सदरहू यनधी अखधचगत राहण्याची कारणा काय व सदर यनधी अखधचगत ठावणाऱया 
सींबींधधताींवर शासनाना कोणती कारवाई का ली वा करण्यात यात ोहा, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणा काय ोहात? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०८-२०१९) : (१) व (२) मुींबई-गोवा राषरीय महामागग ि.६६ च्या 
ससींधुदगुग जिल्हयातील १०४.१० कक.मी. भागाच्या दाखभाल व दरुुसतीकरीता सन २००८-०९ ता 
२०१७-१८ या ोध्गक वर्ागमध्या एकूण रु.७.२५ को्ी इतका यनधी कायगकारी असभयींता, राषरीय 
महामागग ववभाग, रत्नाधगरी याींना प्राप्त झाला होता. 
सदरहू वर्गयनहाय प्राप्त यनधी व त्यामधून वर्गयनहाय दाखभाल व दरुुसतीसाठी करण्यात ोलाला 
खचग पुहढलप्रमाणा ोहा. 
अ.ि. वर्ग प्राप्त यनधी 

(को्ीमध्या) 
झालाला खचग 
(को्ीमध्या) 

अखधचगत यनधी 
(को्ीमध्या) 

१ २००८-०९ ०.५७ ०.५७ ०.०० 
२ २००९-१० ०.५३ ०.५३ ०.०० 
३ २०१०-११ १.१६ १.१६ ०.०० 
४ २०११-१२ १.६२ १.६२ ०.०० 
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५ २०१२-१३ ०.३७ ०.३७ ०.०० 
६ २०१३-१४ ०.६६ ०.६६ ०.०० 
७ २०१४-१५ ०.१४ ०.१४ ०.०० 
८ २०१५-१६ ०.६८ ०.६८ ०.०० 
९ २०१६-१७ ०.८६ ०.८६ ०.०० 
१० २०१७-१८ ०.६६ ०.६६ ०.०० 

एकूण ७.२५ ७.२५ ०.०० 
(३) हा खरा नाही. 
 प्राप्त यनधीतून राषरीय महामागग ि.६६ च्या ससींधुदगुग जिल्हयातील महामागग 
वाहतुकीयोय य ठावण्याच्या दृजष्ना अजसतत्वातील डाींबरी पषृठभागाच्या ोवश्यक दाखभाल-
दरुुसतीची कामा पूणग करण्यात ोली. त्यामुळा यनधी खचग न का ल्याना महामागागची दरुावस्ा 
झाली व अपघात होऊन जिववत व ववत्त हानी झाली, हा खरा नाही. 
(४) यनधी अखधचगत राहीलाला नाही. त्यामुळा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ससांधुदरु्ग जिल््याच्या बाांधिाम ववभार्ािड ेप्राप्त झालेल्या ननधीबाबत 
  

(२९)  १३४७८५ (०४-०६-२०१९).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय सावगिननि 
बाांधिाम (सावगिननि उपक्रम वर्ळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ससींधुदगुग जिल्ह्याच्या बाींधकाम ववभागाकडा सन २००८–२००९ ता सन २०१७–२०१८ या 
ोध्गक वर्ागत (वर्गयनहाय) शासनाकडून रसता बाींधणा, रसत्याचा मिबुतीकरण, खडीकरण व 
डाींबरीकरण करणा तसाच दाखभाल व दरुुसतीच्या कामासाठी  एकूण ककती यनधी प्राप्त झाला 
ोहा, 
(२) तसाच, शासनाकडून प्रत्याक ोध्गक वर्ागत प्राप्त झालाल्या यनधीतून प्रयतवर्ी उपरोक्त 
कामासाठी प्रत्यक्षात ककती रक्कम खचग करण्यात ोली ोहा, 
(३) तसाच, उपरोक्त कामासाठी शासनाकडून प्रयतवर्ी कोट्यावधी रुपया प्राप्त झालाला 
असतानाही सावगियनक बाींधकाम ववभागाना अनाक कामा का ली नसल्यामुळा प्रयतवर्ी 
मोठ्याप्रमाणात यनधी शासनाकडा परत पाठववण्यात ोला ोहा, हा खरा ोहा काय, 
(४) असल्यास, सदर यनधी सींपूणगतः खचग न होण्याची सवगसाधारण कारणा काय ोहात तसाच 
सदर यनधी अखधचगत ठावणाऱया सींबींधधतावर शासनाना कोणती कारवाई का ली वा करण्यात यात 
ोहा, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणा काय ोहात ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३०-०७-२०१९) : (१) व (२) ससींधुदगुग जिल्हयासाठी सावगियनक बाींधकाम 
ववभागाच्या रसत्याच्या कामाींसाठी वर्गयनहाय प्राप्त यनधी व खचग खालील प्रमाणा ोहा. 
  



वव.स. ५९६ (28) 

ोध्गक वर्ग प्राप्त यनधी (रुपया लक्ष) खचग (रुपया लक्ष) 
सन २००८-२००९ ४३३३.४० ४३३३.४० 
सन २००९-२०१० ६८२१.२४ ६८२१.२४ 
सन २०१०-२०११ ६३१४.५३ ६३१४.५३ 
सन २०११-२०१२ ६९७६.२१ ६९७६.२१ 
सन २०१२-२०१३ ७७७५.९४ ७७७५.९४ 
सन २०१३-२०१४ ८३२१.८२ ८३२१.८२ 
सन २०१४-२०१५ ८९२६.३७ ८९२६.३७ 
सन २०१५-२०१६ ७४६०.१७ ७४६०.१७ 
सन २०१६-२०१७ ९९४९.१२ ९९४९.१२ 
सन २०१७-२०१८ ७२२६.२७ ७२२६.२७ 

एकूण ७४१०५.०७ ७४१०५.०७ 
(३) प्राप्त झालाला सवग यनधी खचग झालाला ोहा,तो  परत पाठववण्यात  ोलाला  नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
  

मुांबई शहर व मुांबई उपनर्र जिल्हा व्यवस्त्थापन मांडळाांची बैणि झाली नसल्याबाबत 
  

(३०)  १३५३६१ (१५-०७-२०१९).   श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूवग) :   सन्माननीय 
मदत व पुनवगसन मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई शहर व उपनगर जजल््यात जिल्हा व्यवस्ापन मींडळाींची मागील ८ महहन्याींत 
बैठकच झाली नसल्याचा माहा माचग, २०१९ मध्या वा त्यादरम्यान यनदशगनास ोला असुन बैठक 
घाण्याबाबत न्यायालयाना दोन्ही मींडळाींना वाळोवाळी समरण ोदाश हदला असल्याचा यनदशगनास 
ोला ोहा, हा ही खरा ोहा काय, 
(२) असल्यास, ८ महहन्याींत दोन्ही मींडळाींची एकही बैठक न होण्याची नामकी काय कारणा 
ोहात, 
(३) असल्यास, भववषयात ोपत्कालीन पररजस्तीवर मात करण्यासाठी जिल्हा व्यवस्ापन 
मींडळाींच्या बैठक घाण्याबाबत शासनाना कोणती कायगवाही का ली वा करण्यात यात ोहा, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणा काय ोहात ?  
  
श्री. सुभाष देशमखु (२९-०८-२०१९) : (१) होय. 
(२), (३) व (४) मुींबई शहर व मुींबई उपनगरा या जिल्ह्याींकररता हदनाींक २० एवप्रल २०१८ 
पासून सवतींत्र जिल्हा ोपत्ती व्यवस्ापन प्राधधकरणाींची स्ापना करण्यात ोल्यानींतर या 
प्राधधकरणाच्या हदनाींक ३१ मा २०१९ पयांत प्रत्याकी ५ बैठका घाण्यात ोल्या ोहात.  
  

___________ 
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मुांबई व नवी मुांबईमध्ये रोप-वे प्रिल्प राबववण्याबाबत 
  

(३१)  १३५७२० (०५-०७-२०१९).   श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.अजित पवार 
(बारामती), श्री.ियांत पाटील (इस्त्लामपूर), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेर्ाव) :   सन्माननीय 
सावगिननि बाांधिाम (सावगिननि उपक्रम वर्ळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
  

(१) वाढत्या लोकसींख्यामुळा मुींबईतील प्रवाशाींची गैरसोय होत असल्याना वाहतकुीच्या कोंडीतून 
मागग काढण्यासाठी बोरीवली ता ठाणा, घा्कोपर ता वाशी, वाशी ता बालापूर व नारळ ता मा्ारान 
असा रोप-वा प्रकल्प राबववण्याचा यनणगय शासनाना घातला ोहा, हा खरा ोहा काय, 
(२) असल्यास, नवी मुींबईतील एपीएमसी माके्, ोय.्ी. पाकग , बबझनास पाकग , एमोयडीसी 
इत्यादीमुळा नवी मुींबईत मोठ्या प्रमाणात वदगळ राहत असल्याना वाहतुक कोंडी होता, हा ही खरा 
ोहा काय, 
(३)  असल्यास, मुींबईतील रोप-वा प्रकल्पाप्रमाणाच नवी मुींबईत वाशी ता ऐरोली, ऐरोली ता 
भाींडूप व घणसोली ता काींिुरमागग असा रोप-वा प्रकल्प राबववण्याच्या दृष्ीना सवेक्षण करण्यात 
यावा म्हणून स्ायनक लोकप्रयतयनधीनी मा. मुख्यमींत्री महोदयाींना माहा ऑक््ोबर व नोव्हेंबर, 
२०१८ मध्या वा त्यादरम्यान लाखी यनवादन हदला ोहा, हा ही खरा ोहा काय, 
(४) असल्यास, उक्त यनवादनाच्या अनुर्ींगाना सवेक्षण करुन उपरोक्त हठकाणी रोप-वा प्रकल्प 
राबववण्याबाबत शासनाना कोणती कायगवाही का ली वा करण्यात यात ोहा, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणा काय ोहात ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०८-२०१९) : (१) व (२) हा खरा नाही. 
 नमूद प्रसताव सावगियनक बाींधकाम ववभागाच्या हवाई रज्िूमागग सल्लागार ससमतीस 
प्राप्त झालाला नाहीत. 
(३) नमूद प्रसताव  सावगियनक बाींधकाम ववभागाच्या हवाई रज्िूमागग सल्लागार ससमतीस 
प्राप्त झालाला नाहीत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर जिल्हयातील वेदर्ांर्ा नदीवर उभारण्यात येत असलेल्या  
र्ारर्ोटी-म्हसवे पुलाच्या िामाबाबत 

  

(३२)  १३६३६६ (०१-०७-२०१९).   श्री.हसन मुश्रीफ (िार्ल), श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर 
(चांदर्ड), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय सावगिननि बाांधिाम (सावगिननि 
उपक्रम वर्ळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापूर जिल्हयातील वादगींगा नदीवर को्यवधी रुपया खचग करुन उभारण्यात यात 
असलाल्या गारगो्ी-म्हसवा पुलाच्या कामाची सद्य:जस्ती काय ोहा, 
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(२) असल्यास, या पुलाच्या कामावर ोतापयांत ककती खचग करण्यात ोला ोहा,   
(३) असल्यास, सदर पुलाचा काम तातडीना पूणग करण्याबाबत शासनाना कोणती कायगवाही का ली 
वा करण्यात यात ोहा,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणा काय ोहात ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०८-२०१९) : (१) मुख्य पलुाचा बाींधकाम पणुग झाला असुन पोहच मागाग 
करीता ोवश्यक असणाऱया िमीनीची भुसींपादन प्रकिया अींयतम ्प्यात ोहा. 
(२) माहे िून, २०१९ अखार एकूण खचग रु. ६४८.० ९लक्ष इतका झालाला ोहा. 
(३) भुसींपादनाची प्रकिया अींयतम ्प्यात ोहा. पोहच मागागचा काम हाती घाणात ोलाला असनु 
लवकरात लवकर पूण णग करुन रसता वहातुकीस सुरु करणात याईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
 

 आयुष्यमान भारत योिनतेील महत्वाच्या उपचार पध्दतीचा समावशे  
िन आरोग्य योिनेत िरण्याचा प्रस्त्ताव 

  

(३३)  १३६४०६ (१५-०७-२०१९).   श्री.सांदीपानराव भुमरे (पैणण), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), 
श्री.सुभाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.मांर्लप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.सुरेश र्ोरे (खेड 
आळांदी), श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजिवडा), डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.र्णपत 
र्ायिवाड (िल्याण पूवग), श्री.तुिाराम िात े(अणुशक्ती नर्र), श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा), 
श्री.ज्ञानराि चौरु्ले (उमरर्ा), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.मांरे्श िुडाळिर (िुलाग), 
श्री.प्रिाश फातपिेर (चेंबूर), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), श्री.प्रिाश सुवे (मार्ाणाणे), 
डॉ.सांिय रायमलुिर (मेहिर) :  सन्माननीय सावगिननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाची आयुष्यमान भारत योिना राज्यात हदनाींक २३ सप् े्ंबर, २०१८ रोिी वा 
त्यासुमारास पासून सुरु झाली असुन सदरहू योिना शासकीय रुय णालयाींमध्या लागू होणार 
ोहा, हा खरा ोहा काय, 
(२) असल्यास, महात्मा रु्ला िन ोरोय य योिनेंतगगत खासगी रुय णालया ोणण ववमा कीं पनीशी 
का लाला करार माहा डडसेंबर, २०१८ मध्या वा त्यादरम्यान सींपुष्ात ोला ोहात, हा ही खरा ोहा 
काय, 
(३) असल्यास, नव्याना करार करताना आयुष्यमान ोणण राज्याची िन ोरोय य योिना 
एकत्रीकरण करुन ोयुषमान भारत योिनातील महत्वाच्या ३०० उपचार पध्दतीचा समावाशन 
िन ोरोय य योिनात करण्याचा प्रसताव शासनाच्या ववचाराधीन ोहा, हा ही खरा ोहा काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाना चौकशी करुन कोणकोणत्या उपचार पध्दतीचा समावाश िन 
ोरोय य योिनात करण्यात याणार ोहा व यासींदभागत कोणती यनणगय घातला ोहा काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणा काय ोहात ? 
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श्री. एिनाथ सशांदे (३१-०८-२०१९) : (१) होय. 
 कें द्र शासनाची ोयुषयमान भारत - प्रधानमींत्री िन ोरोय य योिना राज्यात हदनाींक 
२३ सप् े्ंबर, २०१८ पासुन महात्मा ज्योयतबा रु्ला िन ोरोय य योिनासह एकबत्रतररत्या सुरु 
झाली असुन सुरुवातीला ८३ शासकीय रुय णालयात सदर योिना चाल ू होती. शासन यनणगय 
हदनाींक ०५ माचग, २०१९ नुसार सदरील योिना खािगी व शासकीय अींगीकृत रुय णालयामध्या 
राबववण्यात यात ोहा. 
(२) होय, सुधारीत महात्मा ज्योयतबा रु्ला िन ोरोय य योिना ोणण प्रधानमींत्री िन ोरोय य 
योिना लागू होईपयांत हदनाींक ०१.०१.२०१९ ता हदनाींक ३०.०६.२०१९ पयांत मुदतवाढ दाण्यात 
ोली होती. त्ावप, सदरहू मुदतवाढ सींपुष्ात ोल्याना हदनाींक ०३.०७.२०१९ च्या शासन 
यनणगयान्वया सुधारीत महात्मा ज्योयतबा रु्ला िन ोरोय य योिना ोणण प्रधानमींत्री िन 
ोरोय य योिना लागू होईपयांत ककीं वा सहा महहना (हदनाींक ०१.०७.२०१९ ता हदनाींक 
३१.१२.२०१९) यापैकी िा ोधी होईल त्या कालावधीपयांत ववद्यमान महात्मा ज्याायतबा रु्ला 
िन ोरोय य योिना व प्रधानमींत्री िन ोरोय य योिनास मुदतवाढ दाण्यात ोली ोहा.   
(३) शासन यनणगय हदनाींक २६.०२.२०१९ नुसार महात्मा ज्योयतबा रु्ला िन ोरोय य योिनातील 
लाभा्ी कु्ुींबास (िा प्रधानमींत्री िन ोरोय य योिनाचा लाभा्ी नसतील) ९९६ वैद्यकीय 
उपचाराींचा व १२१ पाठपुरावा सावाींचा लाभ समळाल व प्रधानमींत्री िन ोरोय य योिनातील 
लाभा्ी कु्ूींबास वरीलप्रमाणा ९९६ वैद्यकीय उपचार व अयतररक्त २१३ वैद्यकीय उपचार अशा 
एकूण १२०९ वैद्यकीय उपचाराींचा तसाच १८३ पाठपुरावा सावाींचा (महात्मा ज्योयतबा रु्ला िन 
ोरोय य योिनातील १२१ पाठपुरावा सावा व प्रधानमींत्री िन ोरोय य योिनातील ६२ पाठपुरावा 
सावा) लाभ समळाल. याबाबत यनववदा प्रकियाची कायगवाही चाल ूोहा.  
 सध्या चाल ुअसलाल्या एकबत्रत प्रधानमींत्री िन ोरोय य योिना व महात्मा ज्योयतबा 
रु्ला िन ोरोय य योिनातींगगत महात्मा ज्योयतबा रु्ला िन ोरोय य योिनाच्या लाभार्थयाांस ९७१ 
उपचाराींचा व प्रधानमींत्री िन ोरोय य योिनाच्या लाभार्थयाांस १३०० उपचार पध्दतीींचा लाभ 
समळत ोहा. 
(४) शासन यनणगय हदनाींक २६.०२.२०१९ मध्या नवीन उपचाराींचा समावाश असनू त्यात साींधा 
प्रत्यारोपण शसत्रकिया व मानससक उपचार पध्दतीींचा समावाश करण्यात ोला ोहा.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

सेलू (ता.वणी, जि.यवतमाळ) येथ ेगौण खननिाची वाहतूक किणाऱ्या  
टॅ्रक्टिवि केलेल्या कािवाईबाबत 

(३४)  १३७४७२ (०५-०७-२०१९).   श्री.राि ु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय महसूल मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साल ू(ता.वणी, जि.यवतमाळ) या्ा सींबींधधत नायब तहससलदार, मींडळ अधधकारी व तलाठी 
याींनी माहा एवप्रल, २०१९ च्या यतस-या ोठवड्यात वा त्यादरम्यान रातीचा दोन रॅक््र ताब्यात 
घातला होता, हा खरा ोहा काय, 



वव.स. ५९६ (32) 

(२) असल्यास, या रॅक््रवर सींबींधधत अधधकाऱयाींकडून कोणतीही करवाई करण्यात ोली नाही, 
हा ही खरा ोहा काय,  
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करून या प्रकरणी दोर्ी असणा-या सींबींधीत 
अधधकाऱ याींवर शासनाना कोणती कारवाई का ली वा करण्यात  यात ोहा, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणा काय ोहात ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०८-२०१९) : (१), (२) व (३) हद.२३/४/२०१९ रोिी मौिा शाल ूखुदग, 
ता.वणी व मौिा चारगाव ररठ, ता.मारागाव या मारागाव व वणी तालुक्याच्या सीमावर नायब 
तहससलदार, मींडळ अधधकारी हा गौण खयनिाची तपासणी करताींना वधाग नदी पात्रातून वाळूचा 
अवैध उत्खनन व वाहतकू करीत असताींना दोन रॅक््र ोढळून ोल्याना सदर दोन्ही रॅक््रचा 
पींचनामा व िप्तीनामा तयार करण्यात ोला. सदर रॅक््र पोलीस पा्ील, रा.गोरि याींचा 
ताब्यात सूपूदगनाम्यावर दाऊन हद.२३/४/२०१९ रोिी सदर रॅक््र पोलीस पा्ील याींचा घराचा 
ोवारात ठावण्यात ोलात. तसाच सदर रॅक््र मालकाींना हद.२६/४/२०१९ रोिी सुनावणीसाठी 
उपजस्त राहण्यासाठी कळववण्यात ोला. त्ावप, सदर दोन्ही रॅक््र अज्ञात चोरट्याींनी चोरुन 
नाली. याप्रकरणी पोलीस ठाणा, मारागाींव या्ा हद.२६/४/२०१९ रोिी गु.र.ि.१४४/२०१९, भा.दीं.वव. 
चा कलम ३७९ अन्वया गुन्हा दाखल करण्यात ोला ोहा. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

समरिुां डी-फाटा (ता.वाशी, जि.उस्त्मानाबाद) येथील सेवा रस्त्त्याचे िाम पुणग िरण्याबाबत 
  

(३५)  १३७५९१ (०५-०७-२०१९).   श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :   
सन्माननीय सावगिननि बाांधिाम (सावगिननि उपक्रम वर्ळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद-सोलापूर या महामागागवरील समरकुीं डी-र्ा्ा (ता.वाशी, जि.उसमानाबाद) या्ील 
सावा रसत्याचा काम अधगव् अवस्ात सोडून दाण्यात ोल्याचा यनदशगनास ोला ोहा, हा खरा 
ोहा काय, 
(२) असल्यास, सदर काम कोणत्या एिन्सीमार्ग त सुरु करण्यात ोला होता व काम अधगव् 
सोडून दाण्याची कारणा काय ोहात, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून या रसत्याचा काम पूणग करण्याबाबत शासनाना कोणती 
कायगवाही का ली वा करण्यात यात ोहा, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणा काय ोहात ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०८-२०१९) : (१) होय. 
     सदर काम हा कें द्र शासनाच्या भारतीय राषरीय रािमागग प्राधधकरणाच्या अखत्याररतील 
असून मौिा सरमकुीं डी या्ील डाव्या बािूच्या (LHS) सुमारा १५० मी्र सावा रसत्याचा काम हा 
िागा उपलब्ध न झाल्यामुळा नाईलािाना सशल्लक राहीला ोहा, असा प्रकल्प सींचालक, भारतीय 
राषरीय रािमागग प्राधधकरण, औरींगाबाद याींनी कळववला ोहा. 
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(२) याडशी ता औरींगाबाद NH २११ या रसत्याच्या चौपदरीकरणाींतगगत सरमकुीं डी या्ील सावा 
रसत्याचा काम हा M/S Yedshi Aurangabad Tollway Pvt.Ltd (IRB) या एिन्सीमार्ग त 
सुरु करण्यात ोला होता. त्ावप कीं त्रा्दारास िमीन उपलब्ध न झाल्यामुळा सुमारा १५० मी्र 
सावा रसत्याचा काम अधगव् जस्तीत राहीला ोहा. 
(३) व (४) मौिा सरमकुीं डी या्ा १५० मी.च्या सजव्हगस रोडचा काम हा सींपादीत क्षात्राच्या ग् ि. 
१४२ मध्या यात असनू सदरील हठकाणी या अगोदरच्या सींयुक्त मोिणीप्रमाणा श्री.ववठ्ठल 
यनवतृ्ती गायकवाड व इतर याींची िमीन सींपादीत होत असल्याचा दशगववल्यानुसार सींबींधीताींस 
सक्षम प्राधधकारी याींचामार्ग त मावािा अदा करण्यात ोला. परींत ु प्रत्यक्षात सदर काम सुरु 
करता वाळी श्री.अींगद ववश्वना् गायकवाड व श्री.धनींिय रामकृषण पा्ील याींनी काम 
अडवल्यामुळा या हठकाणी पुन:श्च करण्यात ोलाल्या सींयुक्त मोिणीनुसार तिारदार  याींची 
िमीन सींपादीत होत असल्याचा व श्री.ववठ्ठल यनवतृ्ती गायकवाड व इतर याींचा क्षात्र कमी 
असल्याचा यनदशगनास ोला. यासतव प्रसतुत प्रकरणी याोधी मावािा अदा करण्यात ोलाल्या 
सींबींधीताींकडून वसुली करुन श्री.अींगद ववश्वना् गायकवाड व श्री.धनींिय रामकृषण पा्ील 
याींना मावािा अदा करण्यासाठीची कायगवाही सक्षम प्राधधकारी त्ा उप ववभागीय अधधकारी, 
भूसींपादन, कळींब (CALA) याींचामार्ग त सुरु ोहा. 
 सदर प्रकियाअींती सशल्लक सावा रसत्याच्या कामाकररता िमीन उपलब्ध झाल्यानींतर 
काम पूणग करण्यात याणार ोहा, असा प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागग प्राधधकरण, 
औरींगाबाद याींनी कळववला ोहा. 

___________ 
  

उपसांचालि, भूमी असभलेख ववभार्, पुणे याांच्या ननयुक्तीबाबत 
  

(३६)  १३८३२२ (०५-०७-२०१९).   श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी) :   सन्माननीय महसूल मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्री.बाळासाहाब वानखाडा, उपसींचालक, भूमी असभलाख ववभाग, पुणा याींच्यावर एक को्ी ७० 
लाख रुपयाींची लाच घातल्या प्रकरणी लाच लुचपत प्रयतबींधक ववभागाना गुन्हा दाखल का ला 
ोहा, हा खरा ोहा काय, 
(२) असल्यास, श्री.बाळासाहाब वानखाडा, उपसींचालक, भूमी असभलाख ववभाग, याींच्या यनयुक्तीस 
यनवड ससमतीना दोनदा ववरोध करूनही त्याींची परत पुणा या्ा यनयकु्ती का ली असल्याचा हदनाींक 
११ िानावारी, २०१९ रोिी वा त्यासुमारास यनदशगनास ोला, हा खरा ोहा काय,  
(३) असल्यास, लाच घातल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल असताींना ोणण यनवड ससमतीचा ववरोध 
असताींना परत पुणा या्ा  सींबींधधताींची  याींची यनयुक्ती करण्याची कारणा  काय ोहा, 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-०८-२०१९) : (१) होय.  
(२) व (३) हा खरा नाही. 
 श्री.बाळासाहाब वानखाडा, जिल्हा अधीक्षक, भूमी असभलाख याींना शासन ोदाश 
ि.ोस्ा २०१८/ प्र.ि.२६/ई-६, हदनाींक ०३.११.२०१८ अन्वया पदोन्नतीना उप सींचालक भुमी 
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असभलाख, पुणा प्रदाश, पुणा या्ा पदस्ापना दाण्यात ोली होती. प्रश्नाधीन लाचलुचपत प्रकरण 
हा हदनाींक २६.१२.२०१८ रोिी घडलाला असून श्री.वानखाडा याींच्याववरुद्ध भ्रष्ाचार प्रयतबींध कायदा, 
सन १९८८ (सुधारीत २०१८) चा कलम ७ अ, १२ व भा.दीं.वव. कलम १२० (ब) अन्वया बींडगाडगन 
पोलीस स ा्शन, पुणा शहर, पुणा या्ा गु.र.नीं. ३९२/२०१८ अन्वया गुन्हा दाखल असल्यामळुा 
त्याींना महसूल व वन ववभाग, शासन ोदाश िमाींक ोस्ा-२०१९/प्र.ि.२/ई-६, हदनाींक 
११.०१.२०१९ अन्वया शासन सावातनू यनलींबबत करण्यात ोला ोहा. 

___________ 
  

िोल्हापूर जिल््यात वादळी वाऱयासह अविाळी पावसामळेु झालेली  
नुिसान भरपाई देण्याबाबत 

  

(३७)  १३८६९४ (११-०७-२०१९).   श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांिी) :   सन्माननीय मदत व 
पुनवगसन मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जिल्ह्यातील ववववध हठकाणी माहा मा, २०१८ मध्या वा त्यादरम्यान वादळी 
वाऱयासह अवकाळी पावसामुळा झालाली नकुसान भरपाई दाण्याचा प्रसताव मागील वर्गभरापासनू 
प्रलींबबत ोहा, हा खरा ोहा काय, 
(२) असल्यास, सदर वादळी वाऱयामुळा इचलकरींिी पररसरात सुमारा ३.७८ को्ी रुपयाींचा 
नुकसान झाला, हा ही खरा ोहा काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाना चौकशी करुन कोल्हापूर जिल्ह्यात वादळी वाऱयासह 
अवकाळी पावसामुळा झालाली नकुसान भरपाई दाण्याबाबत कोणती कायगवाही का ली वा करण्यात 
यात ोहा, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणा काय ोहात ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (२९-०८-२०१९) : (१) नाही. 
(२) अींशत: खरा ोहा. 
(३) सदर ोपत्तीमध्या शातीवपका /र्ळवपकाींचा झालाल्या नुकसानीच्या अनुर्ींगाना कोल्हापूर 
जिल्ह्यास शासन यनणगय हदनाींक १८.१२.२०१८ अन्वया रु.३२,०९,३१०/- इतकी रक्कम ववतररत 
करण्यात ोली. त्यापैकी रु.३०,५४,५८०/- इतकी रक्कम बाधधताींना ववतररत करण्यात ोली 
असून, उवगररत रक्कम रु.१,५४,७३०/- शासन समवपगत करण्यात ोली ोहा.   
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अांबरनाथ (जि.णाणे) शहरात पॉसलजक्लननि उभारण्यािररता शासिीय भूखांड देण्याबाबत 
  

(३८)  १३९१९३ (०५-०७-२०१९).   डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.र्णपत र्ायिवाड 
(िल्याण पूवग) :   सन्माननीय महसूल मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अींबरना् (जि.ठाणा) शहरात कें द्र शासनाच्या रक्षा मींत्रालयाद्वारा राबववण्यात याणाऱया 
ECHS (Ex.Servicemen Contributory Health Scheme) या योिनाअींतगगत 
पॉसलजक्लयनक उभारण्याकररता मींिुरी समळाली असून याकररता अींबरना् नगरपररर्द हद्दीतील 
राखीव शासकीय भखूींड समळण्याबाबतची मागणी स्ायनक लोकप्रतीयनधीनी हदनाींक ३० 
िानावारी, २०१९ रोिी वा त्यासुमारास शासनाकडा का ली ोहा, हा खरा ोहा काय, 
(२) असल्यास, अींबरना् शहरामध्या दारुगोळा बनववणारी ऑडगनन्स  रॅ्क््री तसाच नौसानाचा 
नावल म ा्रीयल्स ररसचग लाबॉट्र्री (एम.ोर.एम.एल.) असून मोठ्या प्रमाणात भारतीय 
लषकरी सावातून यनवतृ्त झालाला मािी सैयनक वासतव्यास असल्याना अींबरना् नगरपररर्द 
हद्दीतील शासकीय राखीव भखूींड पॉसलजक्लयनक उभारण्याकररता समळाल्यास त्याचा 
त्याींना र्ायदा होऊ शका ल, हा ही खरा ोहा काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करून पॉसलजक्लयनक उभारण्याकररता  अींबरना् नगरपररर्द 
हद्दीतील राखीव शासकीय  भूखींड दाण्याबाबत शासनाना कोणती कायगवाही का ली वा करण्यात 
यात ोहा,  
(४) नसल्यास  ववलींबाची कारणा काय ोहात ?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०८-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) अशा ोशयाची ववनींती स्ायनक 
लोकप्रयतयनधी याींनी  हदनाींक ३०/०१/२०१९ रोिीच्या यनवादनान्वया शासनाकडा का ली ोहा. 
 सन्मानयनय सदसयाींनी उक्त यनवादनान्वया का लाल्या ववनींतीच्या अनरु्ींगाना शासनाच्या 
प्रचसलत धोरणानुसार ोवश्यक कायगवाही करण्याबाबत शासन पत्र हदनाींक ०५ र्ा ब्रवुारी, २०१९ 
अन्वया जिल्हाधधकारी, ठाणा याींना कळववला असून त्यानुसार जिल्हाधधकारी याींच्या सतरावर 
कायगवाही सुरु ोहा. 

___________ 
  

इचलिरांिी (जि.िोल्हापूर) येथील आयिीएम रुग्णालयाची दरुुस्त्ती िरण्याबाबत 
  

(३९)  १३९६०१ (०५-०७-२०१९).   डॉ.सुजित समणचिेर (हातिणांर्ले) :   सन्माननीय 
सावगिननि बाांधिाम (सावगिननि उपक्रम वर्ळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
  

(१) इचलकरींिी (जि.कोल्हापूर) या्ील ोयिीएम रुय णालय या शासनाकडा हसताींतररत 
झालाल्या रुय णालयाच्या इमारतीची दरुुसती करण्याबाबतचा १६ को्ी रुपयाींचा प्रसताव 
सावगियनक बाींधकाम ववभागाना माहा िाना, २०१९ मध्या शासनाकडा मींिूरीकररता पाठववला ोहा, 
हा खरा ोहा काय, 
(२) असल्यास, सदरच्या प्रसतावास शासनाकडून मींिूरी दाण्यात ोली ोहा काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणा काय ोहात ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०८-२०१९) : (१) हा खरा ोहा. 
 सा.बाीं.ववभागाना हद.२०/०३/२०१९ अन्वया यनवासस्ान व हॉसपी्ल दरुुसतीचा 
अींदािपत्रक जिल्हा शल्यधचककत्सक याींच्या कायागलयाकडा सादर करण्यात ोला ोहा.  
 त्ावप सा.बाीं. ववभागाच्या २०५९ अयनवासी इमारतीची दाखभाल व दरुुसती 
लाखासशर्ाांतगगत रु.२ को्ीींचा काम हाती घाण्याचा यनयोिन ोहा. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

रेणापूर, लातूर व औसा (जि.लातूर) तालुक्यातील रस्त्त्याांची व पलुाांची दरुुस्त्ती िरण्याबाबत 
  

(४०)  १३९७९२ (०१-०७-२०१९).   श्री.त्र्यांबिराव सभस े (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय 
सावगिननि बाांधिाम (सावगिननि उपक्रम वर्ळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) राणापूर, लातूर व औसा (जि.लातूर) तालुक्यातील रसत्याींचा रुीं दीकरणासह सुधारणा व 
पुलाींची पनुबाांधणी नाबाडग ्प्पा ि.२५ अींतगगत यनधीतून मींिूर करण्याबाबतची मागणी स्ायनक 
लोकप्रयतयनधी लातूर ग्रामीण याींनी मा.मुख्यमींत्री, मा.सावगियनक बाींधकाम मींत्री व अधीक्षक 
असभयींता, सावगियनक बाींधकाम मींडळ, उसमानाबाद याींच्याकडा माहा मा, २०१९ मध्या वा 
त्यादरम्यान यनवादनाद्वारा का ली ोहा, हा खरा ोहा काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाना चौकशी का ली ोहा काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार व लोकप्रयतयनधीच्या यनवादनाच्या अनुर्ींगाना राणापूर, लातूर व औसा 
तालुक्यातील रसता सुधारणा व पलुाींच्या बाींधकामास नाबाडग ्प्पा ि.२५ अींतगगत यनधीतून मींिूर 
दाण्याबाबत शासनाना कोणती कायगवाही का ली वा करण्यात यात ोहा, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणा काय ोहात ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०८-२०१९) : (१) होय. 
(२), (३) व (४) ववर्याींककत काम हा मींिुरी, यनकर् व यनधीच्या उपलब्धताच्या अधीन राहून 
हाती घाण्याचा यनयोिन राहील. 

___________ 
  

र्डधचरोली जिल््यातील रस्त्त्याांवर असलेल्या खड्ड्याांबाबत 
  

(४१)  १४०७७४ (०५-०७-२०१९).   डॉ.देवराव होळी (र्डधचरोली) :   सन्माननीय सावगिननि 
बाांधिाम (सावगिननि उपक्रम वर्ळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडधचरोली जिल्ह्यातील रसत्याींवरील खड्ड्याींना बुझववण्याकररता दरवर्ी दाखभाल 
दरुुसतीची कामा का ली िात असून या कामासींदभागत कोणत्याही प्रकारची माहहती दाणारा र्लक 
(बोडग) लावले िात नाही, हा खरा ोहा काय, 
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(२) असल्यास, वावर्गक रसता दाखभाल दरुुसती र्ीं डामध्या दरवर्ी कोट्यवधी रुपयाींची तरतुद 
करूनही प्रत्याक वर्ी नववन खड्डा तयार होत असून रसत्यावरील खड्डा बुझववण्याची कामा न 
करताच अधधकारी व कीं त्रा्दार सींगनमताना दायकाची रक्कम वा्ून घात ोहा, हा ही खरा ोहा 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाना चौकशी का ली ोहा काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार सींबींधधत दोर्ीींवर शासनाना कोणती कारवाई का ली वा करण्यात यात 
ोहा, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणा काय ोहात ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०८-२०१९) : (१) अींशत: खरा ोहा. योिनात्तर कामावर माहहती र्लक 
लावण्याची बाब करारनाम्या अींतगगत समाववष् नसल्याना माहहती दाणारा र्लक लावण्यात 
ोलाला नाही. त्ापी खड्डा बिुववण्याचा काम सुरु असताींना ोवश्यक सचातक र्लक 
लावण्यात ोला होता. 
(२) नाही, कीं त्रा्दाराना का लाल्या कामानुसार व गुणवत्तानुसार दायकाचा भुगतान करण्यात ोलाला 
ोहा. यामध्या कोणत्याही प्रकारची अर्रातर्र झाल्याचा यनदशगनास ोलाला नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

दौंड व सशरूर (जि.पुणे) या तालकु्याांमधील भीमा नदीवरील पुलाच्या बाांधिामाबाबत. 
  

(४२)  १४०९३४ (०५-०७-२०१९).   श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.शरददादा 
सोनावणे (िुनन्र) :  सन्माननीय सावगिननि बाांधिाम (सावगिननि उपक्रम वर्ळून) मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दौंड व सशरूर (जि.पुणा) या तालुक्याींमधील भीमा नदीवरील पलुाच्या बाींधकामाचा समावाश 
माहा एवप्रल, २०१६ मध्या वा त्यादरम्यान नाबाडग अींतगगतच्या कामाींमध्या प्राधान्याना का ला 
िाणार असल्याचा ोश्वासन मा.मींत्री याींनी हदला होता, हा खरा ोहा काय,  
(२) असल्यास, सदर पुलाच्या सवेक्षणाचा ोणण अींदािपत्रक तयार करण्याचा काम सुरू असून 
पुलासाठी १५ को्ी रुपयाींच्या सुमारास खचग याणार असल्याचा प्रा्समक अींदाि ोहा, हा ही खरा 
ोहा काय, 
(३) असल्यास, सदर ोश्वासनाची पूतगता करण्याबाबतचे यनवादन लोकप्रयतयनधीींनी हदनाींक १० 
डडसेंबर, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास मा. मींत्री महोदयाींना हदला ोहा, हा ही खरा ोहा काय, 
(४) असल्यास, सदर पुलाचा समावाश नाबाडग अींतगगत करण्याबाबत शासनाना कोणती कायगवाही 
का ली वा करण्यात यात ोहा, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणा काय ोहात ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०८-२०१९) : (१), (२) व (३) होय. हा खरा ोहा. 
(४) व (५) प्रश्नाधीन रसत्याच्या कामाबाबत यनकर्, मींिुरी व यनधी उपलब्धताच्या अधीन राहून 
काम हाती घाण्याचा यनयोिन ोहा. 

___________ 
  

णाणे जिल््यातील डुबीन ेरेती िाढणाऱयाांना परवान ेदेण्याबाबत 
  

(४३)  १४०९५३ (०५-०७-२०१९).   श्री.सुभाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :   सन्माननीय महसूल 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणा जिल्ह्यातील नदी व खाडी पात्रातुन डुबीना राती काढण्याचा पारींपाररक व्यवसाय 
करणाऱया स्ायनक भूमीपुत्राींना परवाना दाण्यात याणार असल्याचा मा.महसूल मींत्री याींनी माहा 
ऑक््ोबर, २०१८ मध्या वा त्यादरम्यान िाहीर का ला, हा खरा ोहा काय, 
(२) असल्यास, उक्त घोर्णाच्या अनुर्ींगाना अद्यापपयांत ककती भूमीपुत्राींना परवाना दाण्यात ोला 
ोहा,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणा काय ोहात ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०८-२०१९) : (१) व (२) महाराषर मारी्ाईम बोडग याींनी त्याींच्या 
हद.१२/११/२०१८ रोिीच्या पत्रान्वया सन २०१८-२०१९ या वर्ागत ठाणा जिल्ह्यातील कामवाडी 
नदी ता.सभवींडी (कामवाडी नदीच्या मुखापासून खारबाींव ता राल्वापूल) या खाडीपात्रातील 
वाळूग्ातून १५,३२१ ब्रास वाळू हातपा्ी/ मनुषयबळाना उत्खननास मान्यता हदली ोहा. 
त्यानुर्ींगाना सदर वाळूग्ातनू हातपा्ी/डुबीद्वारा वाळू उत्खननास परवानगी दाणाबाबत 
वतगमानपत्रात िाहहरात दाऊन राती उत्खननाचा पारींपाररक व्यवसाय करणाऱया स्ायनक 
व्यक्ती/सींस्ा याींचाकडून हद.५/२/२०१९ पासून अिग मागववणात ोला ोहात. त्ावप, सदर 
िाहहरातीनुसार अद्यापपयांत एकही अिग प्राप्त झालाला नाही.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नासशि जिल््यातून मालेर्ाांव हा नवीन जिल्हा बनववण्याबाबत 
  

(४४)  १४०९८३ (०५-०७-२०१९).   श्री.आससफ शखे (मालेर्ाांव मध्य) :   सन्माननीय महसूल 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालागाींव (जि.नासशक) शहरासह ग्रामीण भागातील लोकसींख्या सुमारा ७ लाख असून या्ील 
नागररकाींना जिल्हासतरीय कामाकरीता नासशक या्ा िावा लागत असल्यामुळा त्याींची गैरसोय 
होत ोहा, हा खरा ोहा काय, 
(२) असल्यास, स्ायनक लोकप्रयतयनधी याींनी मालागाींव हा नवीन जिल्हा बनववण्याबाबत 
सातत्याना मागणी का ली असतानाही त्याकडा दलुगक्ष करण्यात यात ोहा, हा ही खरा ोहा काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून मालागाींव हा नवीन जिल्हा बनववण्याबाबत शासनाना 
कोणती कायगवाही का ली वा करण्यात यात  ोहा, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणा काय ोहात ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०८-२०१९) : (१) अशा ोशयाचा यनवादन शासनास प्राप्त झाला ोहा. 
(२) व (३) जिल्हा ववभािनाबाबत यनकर् यनजश्चत करण्याकरीता गठीत करण्यात ोलाल्या 
ससमतीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला असून सदर ससमतीच्या अहवालाच्या अनुर्ींगाना 
धोरणात्मक यनणगय घाण्यासाठी प्रसताव मींत्रीमींडळाच्या मान्यतासतव सादर करण्याच्या दृष्ीना 
कायगवाही सुरु ोहा. 
 जिल्हा यनसमगती ही एक मोठी ोध्गक व प्रशासकीय प्रकिया ोहा. त्याअनुर्ींगाना 
ववववध पैलू तपासून त्यासींदभागत धोरण यनजश्चत झाल्यानींतर जिल्ह्याचा ववभािन/ 
पुनरगचनाबाबत प्रकरणपरत्वा उधचत यनणगय घाण्याचा सींकजल्पत ोहा. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ररसोड (जि.वासशम) नर्रपररषद के्षरामधुन िाणाऱया राज्य महामार्ग क्र. ५१ वरील  
रस्त्त्याची दरुुस्त्ती िरण्याबाबत 

  

(४५)  १४१२९६ (०५-०७-२०१९).   श्री.असमत झनि (ररसोड), प्रा.ववरेंद्र िर्ताप (धामणर्ाव 
रेल्वे), अॅड.यशोमती णािूर (नतवसा) :   सन्माननीय सावगिननि बाांधिाम (सावगिननि उपक्रम 
वर्ळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ररसोड (जि.वासशम) नगरपररर्द क्षात्रामधुन िाणाऱया राज्य महामागग ि. ५१ वरील वासशम 
नाका ता काळुशाबाबा दगाग या ्प्प्यातील रसत्यावर खड्डा पडल्यामळुा रसता वाहतुकीस अत्यींत 
गैरसोयीचा होऊन अनाक अपघात घडत ोहात, हा खरा ोहा काय, 
(२) असल्यास, सदर रसत्याच्या सुधारणासाठी ववशार् बाब म्हणुन यनधी उपलब्ध करुन 
दाण्याबाबत स्ायनक लोकप्रयतयनधीींनी मागणी का ली असनु त्याबाबतचा प्रसताव व बिा् 
प्ला्सुध्दा सावगियनक बाींधकाम ववभागाना शासनाला सादर का ला ोहा, हा ही खरा ोहा काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार सदर रसत्याची दरुुसती करण्याबाबत शासनाना कोणती कायगवाही का ली 
वा करण्यात यात ोहा,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणा काय ोहात ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०८-२०१९) : (१) नाही. 
(२) होय. 
(३) व (४) ववर्याींककत रसत्याचा काम यनकर्, मींिूरी व यनधी उपलब्धतताच्या अधीन राहून 
हाती घाण्याचा यनयोिन राहील. 
  

___________ 
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ससांदेखेडरािा-मेहिर-मालेर्ाांव-िारांिा-वधाग या महामार्ागच्या दरुुस्त्तीबाबत 

  

(४६)  १४१२९८ (०५-०७-२०१९).   श्री.असमत झनि (ररसोड), प्रा.ववरेंद्र िर्ताप (धामणर्ाव 
रेल्वे), अॅड.यशोमती णािूर (नतवसा) :   सन्माननीय सावगिननि बाांधिाम (सावगिननि उपक्रम 
वर्ळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ससींदाखाडरािा-माहकर-मालागाींव-कारींिा-वधाग हा महामागग महाराषर राज्य रसता ववकास 
मींडळाकडून सावगियनक बाींधकाम ववभागाकडा हसताींतरीत करण्यात ोला आहे, हा खरा ोहा 
काय, 
(२) असल्यास, त्यानींतर हदनाींक ५ र्ा ब्रुवारी, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास गॅझा् नुसार हा 
महामागग दिोन्नत होऊन राषरीय महामागग ७५३ सी झाला पींरतू अदयापही भारतीय राषरीय 
रािमागग प्राधधकरणाकडा हसताींतरीत झाला नाही, हा ही खरा ोहा काय,  
(३) असल्यास, महामागागचा अद्यावप हसताींतरण न झाल्यामुळा महामागागवर मोठामोठा खड्डा  
पडून दरुवस्ा झाली असुन रसत्याचा असतरीकरण यनघाला ोहा, हा ही  खरा ोहा काय, 
(४) असल्यास, या महामागागची तातडीना दरुुसती व सधुारणा करण्याबाबत  लोकप्रयतयनधी, 
ररसोड याींनी हदनाींक १९ िुल,ै २०१८ रोिी वा त्यासुमारास लाखी यनवादन हदला, हा ही खरा ोहा 
काय, 
(५) असल्यास, याबाबत चौकशी करून या महामागागची तातडीना दरुुसती करण्याबाबत शासनाना 
कोणती कायगवाही का ली वा करण्यात यात ोहा, 
(६) नसल्यास ववलींबाची कारणा काय ोहात ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०८-२०१९) : (१) व (२) होय. 
(३), (४) व (५) अींशत: खरा ोहा, 
 परींतु रसत्यावर पडलाला खड्डा वाळोवाळी भरुन रसता वाहतकूीस सुजस्तीत ठावण्यात 
यात ोहा. तसाच या रसत्यावरील काही लाींबीतील कामा शासनाव्दारा योिनात्तर कायगिमाींतगगत 
ववशार् दरुुसती अींतगगत मींिुर असनू, या पकैी काही कामा प्रगतीत व काही कामा पूणग झालाली 
ोहात. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
सायन-पनवेल महामार्ागवर बेलापूर खखांडीिवळील दरड िोसळण्याच्या जस्त्थतीत असल्याबाबत.. 

  

(४७)  १४१७११ (०५-०७-२०१९).   श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.अजित पवार (बारामती), 
श्री.ियांत पाटील (इस्त्लामपूर), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेर्ाव), श्री.शसशिाांत सशांदे 
(िोरेर्ाव), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.हसन मशु्रीफ (िार्ल), श्री.सुरेश लाड (ििगत), 
श्री.रािेश टोपे (घनसावांर्ी), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.राहुल िर्ताप 
(श्रीर्ोंदा), श्री.बबनराव सशांदे (माढा), श्री.शामराव ऊफग  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), 
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श्री.सांिय िदम (दापोली), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बार्लाण), श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर 
(चांदर्ड), श्रीमती सुमन पाटील (तासर्ाव - िवणेमहाांिाळ) :   सन्माननीय सावगिननि 
बाांधिाम (सावगिननि उपक्रम) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सायन-पनवाल महामागागवरील प्रससध्द बालापूर णखींडीोधी असलाल्या उरण र्ा्ा या्ील 
डोंगरावरील दरड कोसळण्याची शक्यता यनमागण झाल्याचा माहा मा, २०१९ मध्या वा त्यादरम्यान 
यनदशगनास ोला, हा खरा ोहा काय, 
(२) असल्यास, सदर हठकाणी घ्ना घडल्यास मोठी िीवीतहानी होण्याची शक्यता ोहा, हा ही 
खरा ोहा काय. 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाना चौकशी का ली ोहा काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार सदर हठकाणी दरड कोसळु नया म्हणुन उपाययोिना करण्याबाबत 
शासनाना कोणती कायगवाही का ली वा करण्यात यात ोहा, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणा काय ोहात ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (२६-०८-२०१९) : (१) व (२) हा खरा नाही. 
(३) व (४) सायन-पनवाल महामागागवरील बालापूर णखींडीोधी असलाल्या उरणर्ा्ा या्ील 
डोंगरावरील दरड कोसळू नया याकरीता सुरक्षक्षतताच्या दृष्ीना लोखींडी सींरक्षण िाळी बसववण्यात 
ोलाली ोहा. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ागवर ववववध सोयीसुववधाांचा अभाव असल्याबाबत 
  

(४८)  १४१८१७ (०५-०७-२०१९).   श्री.हहतेंद्र णािूर (वसई), श्री.क्षक्षतीि णािूर (नालासोपारा) :   
सन्माननीय सावगिननि बाांधिाम (सावगिननि उपक्रम) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींबई-अहमदाबाद राषरीय महामागागवर सावा रसत्यावरील (सव्हीस रोड) अपघातप्रवण क्षात्रात 
उड्डाणपूल नसणा, अनाक हठकाणी असलाला प्हदव्याींचा अभाव, भूमाकर्याींनी का लाला 
अतीिमण, अपघातग्रसताींसाठी महामागागलगत रुय णालयाचा असलाला अभाव इत्यादी महत्वपुणग 
बाबीींकडा सींबींधधत अधधकाऱयाींनी दलुगक्ष का ल्यामळुा या महामागागची दरुवस्ा झाली ोहा, हा खरा 
ोहा काय, 
(२) असल्यास, याबाबत चौकशी करून या महामागागवर अद्यावत सोयीसुववधा पुरववण्याबाबत 
शासनाना कोणती कायगवाही का ली वा करण्यात यात ोहा,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणा काय ोहात ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (२३-०८-२०१९) : (१) व (२) मुींबई-अहमदाबाद राषरीय महामागग ि.८ नववन 
४८ चा काम कें द्र शासनाच्या भारतीय राषरीय रािमागग प्राधधकरणामार्ग त प्रगतीप्ावर ोहा. 
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         सदर प्रकल्पाींतगगत सरुत ता दहहसर या भागातील प्रसताववत तसाच प्राधधकरणाना 
नव्याना मींिुरी हदलाल्या उड्डाणपलूाींची (सायतवली व मालिीपाडा वगळून) बाींधकामा पूणग होऊन 
ता वाहतुकीस खुला ोहात. त्ावप सायतवली (वरई) भुयारीमागागचा बाींधकाम भूसींपादनासाठी 
प्रलींबबत ोहा. परींतु सदर हठकाणची भूसींपादन प्रकिया लवकरच पूणग होऊन या हठकाणी 
भुयारीमागागचा बाींधकाम सुरु करण्यात याणार ोहा. तसाच मालिीपाडा या्ा उड्डाणपूलाचा 
बाींधकाम करण्याकरीता सदजस्तीत ताध्ल सावा रसत्याचा बाींधकाम प्रगतीप्ावर ोहा. 
 तसाच बाींधकाम पूणग होऊन वाहतूकीस खुल्या असलाल्या बहुताींशी उड्डाणपूलाींवर 
प्हदवा लावण्यात ोलाला ोहात व उवगररत हठकाणी प्हदवा लावण्याचा काम प्रगती प्ावर 
ोहा. 
 महामागग ROW मधील अयतिमणा स्ायनक प्रशासनाच्या सहाय्याना काढण्याकररता 
प्रकिया सुरु ोहा, असा प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागग प्राधधकरण,सुरत याींनी 
कळववला ोहा.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

औरांर्ाबाद जिल््यातील खुलताबाद-फुलांब्री व खुलताबाद-म्हैसमाळ  
या रस्त्त्याांची िामे पुणग िरण्याबाबत 

  

(४९)  १४२२५० (०५-०७-२०१९).   श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड) :   सन्माननीय सावगिननि 
बाांधिाम (सावगिननि उपक्रम) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद जिल्ह्यातील खुलताबाद-रु्लींब्री व खुलताबाद-म्हैसमाळ या रसत्याींची कामा सीं् 
गतीना सुरु असल्याना रसत्याींवर उडणाऱया धुळीमुळा नागररकाींना श्वास घाण्यास त्रास होऊन 
श्वसन ववकार होत असल्याचा माहा एवप्रल, २०१९ मध्या वा त्यादरम्यान यनदशगनास ोला, हा 
खरा ोहा काय, 
(२) असल्यास, याबाबत चौकशी करुन या रसत्याींची कामा पुणग करण्याबाबत शासनाना कोणती 
कायगवाही का ली वा करण्यात यात ोहा, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणा काय ोहात ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (२७-०८-२०१९) : (१) हा खरा नाही. 
 सदर रसत्याींची कामा करताना नागररकाींना धळुीचा त्रास होऊ नया यासाठी 
्प्प्या्प्प्याना खोदकाम करुन पुराशी दक्षता घाण्यात यात ोहा. नागररकाींना श्वास घाण्यास त्रास 
होत असल्याबाबत कोणतीही तिार प्राप्त झालाली नाही. 
(२) चौकशीचा प्रश्न उद् ावत नाही. त्ावप खुलताबाद-रु्लींब्री राषरीय महामागग ि.७५२-एच 
कक.मी.१३७/७५८ ता १०५/७०० या सुमारा ३२ कक.मी. रसत्याचा काम प्रगतीप्ावर असनू मींिूर 
यनववदानुसार सदर काम डडसेंबर २०१९ अखार पयांत पूणग होणा अपाक्षीत ोहा.     
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 तसाच खलुताबाद-म्हैसमाळ या प्रजिमा-२१ रसत्याच्या कक.मी.०/०० ता ११/५०० मधधल 
काम प्रगतीप्ावर असून सदर काम मींिूर यनववदानुसार िुलै २०२० पयांत पूणग होणा अपाक्षक्षत 
ोहा. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ररसोड (जि.वासशम) येथील वासशम नािा त ेधचांचेच्या झाडापयतंचा दोन कि.मी.रस्त्ता 
सावगिननि बाांधिाम ववभार्ािडून नर्रपासलिेिड ेवर्ग िरण्याबाबत 

  

(५०)  १४२३८६ (१३-०७-२०१९).   श्री.असमत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय सावगिननि 
बाांधिाम (सावगिननि उपक्रम वर्ळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ररसोड (जि.वासशम) या्ील वासशम नाका ता धचींचाच्या झाडापयांतचा दोन कक.मी. रसता 
नगरपासलका ना माहा ऑगस्, २०१७ मध्या वा त्यादरम्यान झालाल्या सवगसाधारण सभात 
सावगियनक बाींधकाम ववभागाकडून नगरपासलका कडा घाण्याचा ठराव का ला ोहा, हा खरा ोहा 
काय, 
(२) असल्यास, या ठरावाची अींमलबिावणी न झाल्यामुळा व प्रशासनाच्या दलुगक्षामुळा या 
रसत्याची दरुवस्ा झाली ोहा, हा ही खरा ोहा काय, 
(३) असल्यास, शासनाना माहहती घावून हा रसता सावगियनक बाींधकाम ववभागाकडून नगर 
पासलका कडा वगग करुन या रसत्याची लवकरात लवकर दरुुसती करण्याबाबत कोणती कायगवाही 
का ली वा करण्यात यात ोहा, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणा काय ोहात ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०८-२०१९) : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) सदरचा रसता अवगीकरणाचा यनकर् पूणग करीत नाही. दरुूसतीबाबत यनधीच्या 
उपलब्धतानुसार कायगवाही करण्यात यात ोहा. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
   
ववधान भवन :    

सधचव 
महािाष्ट्र ववधानसभा. 

मुांबई.   

__________________________________________________________________ 
मुद्रणपूवग सवग प्रकिया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणावर 

मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


