
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची पांधरावी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
चौथे अधधवेशन, २०२० 

___________ 
  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

उरण (जि.रायगड) तालुक्यातील इांदीरा गाांधी ग्रामीण रूग्णालयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(१)  ४६ (१३-०४-२०२०).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.महेश बालदी (उरण), अॅड.आशशष 
शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर) :  
सन्माननीय सावविननि आरोग् य व िुटुांब ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
(१) उरण (जि.रायगड) तालुक्यातील शासनाच्या इींदीरा गाींधी ग्रामीण रूग्णालयात अनेक ररक्त 
पदे, डॉक््राींची कमतरता तसेच अनेक सोई सुविधाींच्या अभािामळेु रूग्णाींची मोठया प्रमाणात 
गैरसोय होत असल्याच ेमाहे नोव्हेंबर २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ग्रामीण रूग्णालयात नेहमी ३०० त े४०० रूग्ण िेगिेगळया आिाराींिरील 
उपचारासाठी येत असताना महहला ि पुरूष िॉडशमध्ये ३० खा्ाींसाठी ४ डॉक््राींची आिश्यकता 
असताना दोनच डॉक््र उपलब्ध असल्यामळेु रूग्णाींना सेिा देताना डॉक््राींना अनेक अडचणी 
ननमाशण होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करून रूग्णाींना उत्तम सेिा देण्यासाठी 
रूग्णालयातील ररक्त पदे तातडीन ेभरण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रािेश टोप े(२७-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     ग्रामीण रुग्णालयात दररोि सरासरी १०० त े १५० रुग्ण उपचारार्श येत असतात. 
िैद्यकीय अधधकारी ग्-अ ची ३ पदे मींिूर असून सदर पदे भरलेली असल्यामुळे उपचारार्श 
आलेल्या रुग्णाींना आिश्यक त्या आरोग्य सेिा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. 
(३) महाराषर िैद्यकीय ि आरोग्य सेिा ग्-अ सींिगाशतील ररक्त पदे पदोन्नतीन ेभरण्याची 
तसेच सदर पदे सरळसेिेन ेसुध्दा भरण्याची कायशिाही शासन स्तरािरुन सुरु आहे. तसेच ग्-
क सींिगाशतील पदे पदोन्नतीन े भरण्याची कायशिाही सुरु आहे ि सदर पदे सरळसेिेन े
भरण्यासाठी हदनाींक २४.०२.२०१९ रोिी िाहहरात प्रससध्द करण्यात आली असून कायशिाही सुरु 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही.  

___________ 



वि.स. १५ (2) 

राज्यात सावविननि आरोग्य ववभागामध्ये जि्हा श्यधचकित्सि सांवगावतील पदे भरण्याबाबत 
  

(२)  १५१ (१३-०४-२०२०).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.महेश बालदी (उरण), अॅड.आशशष 
शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), 
श्रीमती मांदा म्हार े(बलेापूर) :   सन्माननीय सावविननि आरोग् य व िुटुांब ि् याण मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सािशिननक आरोग्य विभागामध्ये िैद्यककय अधधक्षकाींची अनेक पदे ररक्त 
असल्यामळेु रूग्णाना सेिा देण्याच्या ननयोिनामध्ये अनेक अडचणी ननमाशण होत असल्याच े
माहे नोव्हेंबर २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनेक आरोग्य अधधक्षकाींची पदे ररक्त असूनही पदोन्नती होत नसल्यामुळे 
अनेक पात्र िैद्यकीय अधधका-याींमध्ये असींतोषाची भािना ननमाशण झाली असून त्याचा पररणाम 
रूग्णाींना सेिा देतानाही होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून रूग्णाींना उत्तम सेिा ि ननयोिन 
करण्यासाठी आरोग्य विभागातील अधधक्षकाींची ररक्त पदे तातडीने भरण्यासाठी कोणती 
कायशिाही केली िा करीत आहे, कायशिाहीच ेस्िरूप काय आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रािेश टोप े(२७-१०-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
सािशिननक आरोग्य विभागाींतगंत िैद्यकीय अधधक्षकाींची पदे ररक्त आहेत. तर्ावप, ररक्त 
पदाींचा स्र्ाननक पातळीिर अनतररक्त कायशभार सोपविण्यात आला असून, रुग्णसेिा अखींडीत 
सुरु आहे.   
(२) ि (३) हे खरे नाही. 
     महाराषर िैद्यकीय ि आरोग्य सेिा,ग्-अ मधील जिल्हा शल्यधचककत्सक सींिगाशतील 
पदोन्नती को्यातील ररक्त पदे भरण्यासाठी ५९ िैद्यकीय अधधकाऱयाींना हद. ०९.०५.२०१८ च्या 
शासन आदेशान्िये पदोन्नती देण्यात आली आहे.  तर्ावप, बरेच अधधकारी त्याींच्या पसींतीच्या 
हठकाणी पदस्र्ापना न समळाल्याने रुिू झालेले नाहीत. तसेच काही अधधकाऱयाींनी पदोन्नती 
नाकारली आहे.   
     तसेच, सन २०१८-१९ च्या ननिडसूचीतनू जिल्हा शल्यधचककत्सक सींिगाशत खुल्या 
प्रिगाशतून पदोन्नती देण्यासाठी विभागीय पदोन्नती ससमतीच्या सशफारशीनुसार १२४ िैद्यकीय 
अधधकाऱयाींच्या ननिडसूचीचा प्रस्ताि सामान्य प्रशासन विभागास सादर करण्यात आला होता.  
सदर प्रस्तािाच्या अनुषींगाने १०७ पदाींच्या ननिडसूचीस सामान्य प्रशासन विभागाने मान्यता 
हदली आहे.  त्यानुसार शासन मान्यतेने पदोन्नतीच ेआदेश ननगशसमत करण्यात येत आहेत. 
     जिल्हा शल्यधचककत्सक सींिगाशतील नामननदेशन को्यातील १२३ पदे स्ितींत्र 
ननिडमींडळामाफश त भरण्यासाठी हद. ४.९.२०१९ रोिी िाहहरात प्रससध्द करण्यात आली. 
त्यानुसार प्राप्त अिांची छाननी करुन पात्र/अपात्र उमेदिाराींची यादी प्रससध्द करण्यात आली 
आहे. त्यास अनुसरुन प्राप्त आके्षपाींची छाननी करण्यात आली असून, पुढील कायशिाही 
करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 



वि.स. १५ (3) 

दापोली (जि.रत्नाधगरी) येथील उपजि्हा रुग्णालयात रुग्णाांची होत असलेली गैरसोय 
  

(३)  ३५८ (१३-०४-२०२०).   श्री.देवेंद्र फडणवीस (नागपूर दक्षिण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) 
पाटील (िोथरुड), श्री.सुधीर मनुगांटीवार (ब्लारपूर), अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), 
श्री.राधािृष्ट् ण ववे-ेपाटील (शशडी), श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (तुळिापूर), श्री.अतुल 
भातेळिर (िाांहदवली पूवव), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्रीमती देवयानी फराांदे (नाशशि 
मध्य) :   सन्माननीय सावविननि आरोग् य व िुटुांब ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) दापोली (जि.रत्नाधगरी) येर्ील उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी आलेल्या रुग्णाींची 
तपासणी करण्यासाठी हि ेअसलेले तज्ञ िैद्यकीय अधधकारी रुग्णालयात नसल्यान ेरुग्णाींना 
औषधोपचारापासनू िींधचत रहािे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दापोली उपजिल्हा रुग्णालयात िैद्यकीय सींिगाशतील ूकूण ४६ मींिूर पदापैकी 
मुळातच १२ पदे ररक् त असून माहे गगस््, २०१९ मध्ये रुग्णालयाच े िैद्यकीय अधधक्षक 
तसेच स्त्री रोगतञ अशा दोघाींना येर्ून हलविण्यात आले असून कीं त्रा्ी असलेल्या िगश दोनच्या 
२ िैद्यकीय अधधकाऱयाींची मुदत सींपत येत असून िीिनािश्यक औषधाींचा तु्िडा आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू उपजिल्हा रुग्णालयातील सिश सींिगाशतील ररक्त पदे, विनाविलींब भरुन 
आिश्यक तो िीिनािश्यक औषधाींचा सुरळीत पुरिठा होण्याच्यादृष्ीन े शासनान े कोणती 
उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रािेश टोप े(२७-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) उपजिल्हा रुग्णालय, दापोली येर्े ग्-अ ते ग् ड सींिगाशची ूकुण ४६ पदे मींिूर असून 
त्यापैकी २९ भरलेली ि १७ पदे ररक्त आहेत. 
     िैद्यकीय अधधक्षक आणण १ िैद्यकीय अधधकारी याींचेिर रुग्णसेिेसींबींधी  हलगिीपणाचा 
आरोप झाला असल्यामुळे त्याींची सेिा तात्पुरत्या स्िरुपात इतरत्र सींलग्न करण्यात आली आहे. 
     मुदत सींपलेल्या ूक िैद्यकीय अधधकारी याींना खींड देण्यात येऊन पुनश्च कीं त्रा्ी 
िैद्यकीय अधधकारी म्हणून नेमण्यात आले आहे. 
     उपजिल्हा रुग्णालय, दापोली येर् े िीिनािश्यक औषधाींचा पुरिठा मुबलक प्रमाणात 
उपलब्ध आहे. 
(३) उिशररत िैद्यकीय अधधकारी याींची ररक्त पदे भरण्यासाठी जिल्हाधधकारी याींच े
अध्यक्षतेखालील ससमतीस अधधकार देण्यात आले आहेत. 
     ग् क ि ड पद भरतीसाठी  ग्रामविकास विभागामाफश त कायशिाही सुरु आहे. 
    उपजिल्हा रुग्णालय दापोली येर्े िीिनाश्यक औषधाींचा मुबलक साठा उपलब्ध आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  



वि.स. १५ (4) 

नागपूर शहरातील िॅन्सर इन््टीट्युटचे वविासिाम तातडीने सुरू िरणेबाबत 
  

(४)  ३९५ (२५-०३-२०२०).   श्री.मनोहर चांहद्रिापूरे (अिुवनी-मोरगाांव), डॉ.भारती लव्हेिर 
(वसोवा), श्री.रािु पारवे (उमरेड) :   सन्माननीय वैद्यिीय शशिण मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर शहरातील शासकीय िैद्यककय महाविद्यालय येर् े कॅन्सर इन्स््ीट्यु् ननमाशण 
होणेकरीता मागील काळामध्ये शासनाने घोषणा केली असता इमारत बाींधकाम नकाशास 
अक्षम्य हदरींगाई होत असल्याची बाब माहे नोव्हेंबर २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास 
आली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास नागपूर सुधार प्रन्यास ि मेडीकल प्रशासन या हदरींगाईला कारणीभुत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िैद्यककय सशक्षण विभागान ेयाकड ेअक्षम्य दलुशक्ष केले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, कॅन्सर इन्स््ीट्यु्चे विकासकामात हदरींगाई करणाऱया अधधकाऱयाींिर बडतफीची 
कारिाई करण्यासह सदर इन्स््ी्यू्चे विकासकाम तातडीन े सुरु करण्याबाबत शासनान े
कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशमत ववलासराव देशमुे (२८-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही 
(२) हे खरे नाही 
(३) हे खरे नाही 
(४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही 
  

___________ 
  

उां बड े(ता.वभैववाडी, जि.शसांधुदगुव) येथील प्राथशमि आरोग्य िें द्राच् या गैरिारभाराबाबत 
  

(५)  ८०२ (२०-०३-२०२०).   श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), श्री.ननतेश राण े(िणिवली) :   
सन्माननीय सावविननि आरोग् य व िुटुांब ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
  

(१) उीं बड े(ता.िैभििाडी, जि.ससींधुदगुश) हे आरोग्य सेिेसाठी अत्यींत महत्िाचे कें द्र असून सदरहू 
आरोग्य कें द्रातील िैद्यकीय अधधका-याींची २ पदे ररक्त असण,े अन्य सींिगाशतील पदे ररक्त 
असण,े िीिनािश्यक औषधाींचा सातत्याने तु्िडा असणे, अजस्तत्िात असलेल्या िैद्यकीय 
अधधकारी ि अन्य कमशचारी सातत्यान ेगैरहिर असणे, पररणामतः अपघात, सपशदींश, विींचूदींश 
यािर िळेीच औषधोपचार न होण,े तसेच बालक ि प्रसूती माताींना चुकीचा औषधोपचार होणे 
याबाबत अनेकिळेा तक्रारी करुनही शासनान ेआिसमतीस योग्य ती दखल घेतली नसल्यान े
उीं बड,े कोळप,े नतर्िली, माींगिली िेगींसर पररसरातील ग्रामस्र्ाींनी हदनाींक २ िानेिारी, २०२० 
रोिी िा त्या सुमारास प्रार्समक आरोग्य कें द्राच्या मखु्य प्रिशे दाराला ्ाळे ठोकून धरणे 
आींदोलन केले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले ि तद्नसुार सदर पररसरातील रुग्णाींना सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देणेबाबत कोणती 
कायशिाही केली  िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रािेश टोप े(२७-१०-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     उीं बड ेता.िभैििाडी पररसरातील ग्रामस्र्ाींनी हद. ०२.०१.२०२० रोिी धरणे आींदोलन केले 
होते हे खरे आहे. 
(२) अनधधकृत गैरहिर कीं त्रा्ी िदै्यकीय अधधकाऱयाींची सेिा समाप्त केली असून अन्य दोन 
कीं त्रा्ी िैद्यकीय अधधकाऱयाींची नेमणूक करुन आरोग्य सेिा हदली िात आहे. िीिनािश्यक 
औषधाींचा पुरेसा साठा प्रार्समक आरोग्य कें द्र स्तरािर उपलब्ध असून आिश्यकतेनसुार 
अधधकचा औषधसाठा उपलब्ध करुन देण्यात येतो. सपशदींश ि श्िानदींश रुग्णाींिर उपचार 
करण्यात आलेले आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

रत्नाधगरी प्रादेशशि मनोरुग्णालयात अधधििाांची नमेणूि िरणेबाबत 
  

(६)  ८२८ (१३-०४-२०२०).   श्री.रािन साळवी (रािापूर) :   सन्माननीय सावविननि आरोग् य 
व िुटुांब ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाधगरी प्रादेसशक मनोरुग्णालयाचा कायशभार गेल्या हदड िषाशपासनू अनतररक्त 
अधधकाऱ याींिर अिलींबून असनू अदयापी कायमस्िरुपी अधधक्षकाींची नेमणूक करण्यात आलेली 
नसल्याच ेमाहे िानेिारी,२०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रत्नाधगरी मनोरुग्णालयात सुमारे अडीचशे रुग्ण दाखल असनू बाहय रुग्णाींची 
सींख्या िाढत असताना अधधक्षकाींची नमेणूक करण्यास विलींब होण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त हठकाणी अधधक्षकाींची तातडीने नेमणूक करणेबाबत शासनाने काय 
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रािेश टोप े(२७-१०-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     िैद्यकीय अधधक्षक, प्रादेसशक मनोरुग्णालय, रत्नाधगरी या पदािर कायशरत असलेले 
िैद्यकीय अधधक्षक हे. २८.२.२०१९ रोिी ननयतियोमानाने सेिाननितृ्त झाले आहेत. त्यानुसार 
िैद्यकीय अधधक्षक, प्रादेसशक मनोरुग्णालय, रत्नाधगरी या पदाचा अनतररक्त कायशभार अन्य 
अधधकाऱयाकड ेसोपविण्यात आला आहे. 
(२) ि (३) महाराषर िैद्यकीय ि आरोग्य सेिा, ग्-अ मधील जिल्हा शल्यधचककत्सक 
सींिगाशतील ररक्त पदे पदोन्नतीन ेि सरळसेिेन ेभरण्याची कायशिाही सुरु आहे. 
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     तर्ावप, महाराषर शासकीय ग्-अ ि ग्-ब (रािपत्रत्रत ि अरािपत्रत्रत) पदाींिर 
सरळसेिेन े ननयुक्तीसाठी ि पदोन्नतीन े ननयुक्तीसाठी महसुली विभाग िा्प ननयम, २०१५ 
तयार करण्यात आले आहेत ि त्यामध्ये िळेोिेळी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. 
त्यानुसार  नागपूर, अमरािती ि औरींगाबाद या महसुली विभागातील मींिूर पदाींच्या ८० ्क्के 
इतकी पदे भरण्यासाठी आिश्यक पदाींची सींख्या ननजश्चत करणे आिश्यक आहे.  तसेच या 
तीन महसुली विभागात पदे भरण्यासाठी आिश्यक असलेली पदसींख्या, ूकूण िा्पासाठी 
उपलब्ध असलेल्या उमेदिाराींच्या/अधधकाऱयाींच्या पदसींख्येतून ििा करुन त्यानींतर िा्पासाठी 
उपलब्ध असलेल्या उिशररत पदसींख्येच्या ८० ्क्के पदे पाच महसुली विभागासाठी म्हणि े
नागपूर, अमरािती, औरींगाबाद, कोंकण विभागाचा भाग असलेला कोंकण-१ ि नासशक या 
महसुली विभागाकररता सुननजश्चत करणेत यािी आणण २० ्क्के पदे दोन महसुली 
विभागासाठी म्हणि े कोंकण विभागाचा भाग-१ असलेल्या कोंकण-२ ि पुणे या महसुली 
विभागाींसाठी सुननजश्चत करािी ि पसींती हदलेल्या महसुली विभागात िा्पासाठी पद उपलब्ध 
नसल्यास चक्राकार पध्दतीने महसुली विभाग िा्प करािी अशी तरतूद सदर अधधननयमात 
आहे. त्यानुसार पदोन्नतीन ेि सरळसेिेने ननयुक्त्या देण्यात येतात.     
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

रत्नाधगरी जि्हयातील आरोग्य सवेा हहवताप िेर िमवचारी, 
फवारणी िमवचारी याांच्या ववववध मागण्याांबाबत 

  

(७)  ८३० (१३-०४-२०२०).   श्री.रािन साळवी (रािापूर) :   सन्माननीय सावविननि आरोग् य 
व िुटुांब ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाधगरी जिल्हयातील आरोग्य सेिा हहिताप के्षत्र कमशचारी,फिारणी कमशचारी याींची 
आरोग्य सेिक भरती अदयाप झाली नसल्यान ेि या कमशचा-याींच्या इतर मागण्या मान्य न 
झाल्याने हदनाींक २६ िानेिारी, २०२० रोिी जिल्हाधधकारी कायाशलयासमोर उपोषण केले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, हींगामी के्षत्र कमशचारी ि त्याींच्या कु्ुींबािर उपासमारीची िळे आली आहे, हे ही 
खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उक्त आरोग्य सिेक भरती ि कमशचा-याींच्या इतर मागण्याींसदभाशत शासनान े
कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रािेश टोप े(२९-१०-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     मा.जिल्हाधधकारी, रत्नाधगरी याींनी हींगामी के्षत्र कमशचाऱयाींच्या मागण्या हया धोरणात्मक 
असल्याच ेसींघ्नेच्या ननदशशनास आणून हदल्यानींतर हद. २५ िानिेारी, २०२० रोिीच ेउपोषण 
मागे घेत असल्याच े हींगामी के्षत्र कमशचारी सींघ्नाींनी लेखी स्िरूपात जिल्हाधधकारी, रत्नाधगरी 
याींना कळविले आह. 
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(२) हे खरे नाही. 
(३) हींगामी फिारणी कमशचाऱयाींमधून ५० ्क्के कोठयातून आरोग्य सेिक (पुरूष) या पदािर 
नेमणूक करणेसाठी हद.२४.०२.२०१९ रोिी िाहहरात प्रससध्द करण्यात आलेली आहे. सामान्य 
प्रशासन विभागाच्या हद.२०.२.२०२० च्या शासन ननणशयानुसार महापरीक्षा पो श्लला स्र्धगती 
देण्यात आली असून पदभरतीची कायशिाही विभागाच्या स्तरािर करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

नागपूर शासकिय वैद्यकिय रुग्णालयात रक्तदाब यांर अपुरे  
अस्यान ेरुग्णाची होत असलेली गैरसोय 

  

(८)  ९९२ (१३-०४-२०२०). श्री.टेिचांद सावरिर (िामठी), श्री.राि ु पारव े (उमरेड) :   
सन्माननीय वैद्यिीय शशिण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर शासककय िैद्यककय रुग्णालयात रक्तदाब यींत्र अपुरे असल्यान े रुग्णाची गैरसोय 
होत असल्याची बाब माहे नोव्हेंबर २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, मेडीसीन विभागात ूकुण पाच रक्तदाब यींत्र असून त्यातील चार यींत्र ननकामी 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन यींत्र खरेदी करण्याबाबत कोणती 
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशमत ववलासराव देशमुे (२८-१०-२०२०) : (१)  हे खरे नाही 
(२) हे खरे नाही 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही 

___________ 
  

राज्यात सन २०१३ ते २०१८ या वषावतील एिूण ेचव व िमा  
ननधीचा ताळमेळ लागत नस्याबाबत 

  

(९)  १२९६ (१३-०४-२०२०).   श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा 
माजिवडा), श्री.चांद्रिाांत (भाऊ) ननांबािी पाटील (मुक्ताईनगर), श्रीमती याशमनी यशवांत िाधव 
(भायेळा), श्री.सदा सरवणिर (माहहम), श्री.सांिय गायिवाड (बुलढाणा), श्री.सुननल राऊत 
(ववक्रोळी), अॅड.शहािीबाप ूपाटील (साांगोले), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय उप 
मुख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) सन २०१३ ते २०१८ या िषाशतील राज्यात ूकूण खचाशच्या ५२ हिार को्ी ि िमा 
ननधीच्या ८ हिार ७६० को्ी अशा ूकीं दर ६१ हिार ४६० को्ी रुपयाींचा ताळमेळ लागत 
नसल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ च्या नतसऱ या आठिययात ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, प्रत्यक्षात उत्पादक कामािींर खचश करण्यापेक्षा िनुी किश फेडण्यातच मोठा ननधी 
खचश झाल्याचेही ननदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासिश प्रकाराची चौकशी केली आहे काय, असल्यास, चौकशीच े ननषकषश काय 
आहेत, 
(४) असल्यास या प्रकरणी सुरु असलेली चौकशी अद्याप पणूश झाली नसल्यास, ककती 
कालािधीत चौकशी पूणश होण्याची अपेक्षा आहे ि याबाबतची सद्यःजस्र्ती काय आहे ? 
  
श्री. अजित पवार (२७-१०-२०२०) : (१) ताळमेळ ही सातत्याने चालणारी प्रकक्रया असल्यान ेही 
बाब अींशत: खरी आहे. 
(२) सन २०१३-१४ ते २०१७-१८ या कालािधीत राज्य शासनाचे देशाींतगशत किश, कें द्र 
शासनाकडील कि ेयाींच्या परतफेडीची रक्कम रु.६५८९५.४५ को्ी ि इतर दानयत्ि िस ेभविषय 
ननिाशह ननधी, ग्विमा योिना, राखीि ननधी, ससींकीींग फीं ड, ठेिी इ. ची परतफेड रु.५७,००४.२८ 
को्ी अशी ूकुण रु. १,२२,८९९.७३ को्ी शासनािरील दानयत्िाची परतफेड करण्यात आली 
आहे. सन २०१३-२०१८ या कालािधीतील ूकूण किाशच्या (रु.६५८९५.४५ को्ी) परतफेडीची 
्क्केिारी ५.६३ इतकी आहे. यािरुन िुनी कि े फेडण्यात मोठी ननधी खचश झाल्याचे हदसत 
नाही. 
(३) िमा खचाशचे ताळमेळाचे कामकाि १०० ्क्के गनलाईन पध्दतीने करण्याबाबत 
मींत्रालयातील विविध प्रशासकीय विभागाींना सींबींधीत महालेखाकार कायाशलय / अधधदान लेखा 
कायाशलय याींच्याशी सींपकश  साधून गनलाईन पदध्दतीचा िापर करुन िमाखचाशच े ताळमेळ 
कामकाि १०० ्क्के पूणश करण्याबाबत सूचना िेळोिळेी देण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

ििवत (जि.रायगड) येथील उपजि्हा रुग्णालयात एिही एमबीबीएस डॉक्टर नसलेबाबत 
  

(१०)  १७७० (१३-०४-२०२०).   श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.सनुील राणे (बोरीवली), श्रीमती 
माधुरी शमसाळ (पववती) :   सन्माननीय सावविननि आरोग् य व िुटुांब ि् याण मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) किशत (जि.रायगड) येर्ील उपजिल्हा रुग्णालयात ूकही ूमबीबीूस डॉक््र नसल्याची 
माहहती जिल्हा धचककत्सक याींनी माहे िानेिारी २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान हदल्याच े
ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ूमबीबीूस डॉक््र हे ग्रामीण भागात सेिा देण्यास तयार नसून त्याींना 
प्रशासनाकडून फक्त ४५ हिार रुपये मानधन समळत असल्यामुळे ग्रामीण भागाकड े या 
डॉक््राींनी पाठ कफरिली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, त्यामुळे उपलब्ध िैद्यकीय अधधका-याींिर रुग्णसिेेचा अनतररक्त ताण पडतो 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ूमबीबीूस डॉक््राींची ननयुक्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रािेश टोप े(२७-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ूमबीबीूस डॉक््र ग्रामीण भागात सेिा देण्यास काही प्रकरणाींत तयार नसतात हे खरे 
आहे मात्र सदर डॉक््राींना फक्त रु. ४५,०००/- मानधन देण्यात येत ेहे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
     सदर उपजिल्हा रुग्णालयात िैद्यकीय अधधकारी, ग्-अ याींची ७ पदे मींिूर असून सिश 
पदे भरण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे िैद्यकीय अधधकारी याींचेिर रुग्णसेिेचा अनतररक्त ताण 
पडत नाही. 
(४) िैद्यकीय अधधकारी याींची ररक्त पदे भरण्यासाठी जिल्हाधधकारी याींचे अध्यक्षतेखालील 
ससमतीस अधधकार देण्यात आले आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

पेण (जि.रायगड) या तालुक्यामधील उपजि्हा रूग्णालय उजिवताव्थेत आणणेबाबत 
  

(११)  २०५४ (२५-०३-२०२०).   श्री.रववशेठ पाटील (पेण) :   सन्माननीय सावविननि आरोग् य 
व िुटुांब ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पेण (जि.रायगड) या तालुक्यामधील उपजिल्हा रूग्णालयात िैदयकीय अधधकारी, 
पररचारीका तसेच आिश़्क यींत्रसामुग्रीची कमतरता असल्यान े रूग्णालय बींद होण्याच्या 
मागाशिर आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामीण भागातून येणाऱया रूग्णाींना औषधोपचारापासून िींधचत रहािे लागत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रूग्णालय उजिशतािस्र्ेत आणून ग्रामीण गोरगरीब िनतेस औषधोपचार 
समळणेबाबत शासनाने कोणती उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,  विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रािेश टोप े(२७-१०-२०२०) : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
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बुलढाणा जि््यातील वैदयिीय अधधिारी व िमवचाऱयाांची ररक्त पदे भरणेबाबत 
  

(१२)  २०६७ (१३-०४-२०२०).   श्रीमती श्वेता महाले (धचेली), श्री.रािेश एिड े(मलिापूर) :   
सन्माननीय सावविननि आरोग् य व िुटुांब ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
  

(१) राज्यासह बुलढाणा जिल््यामध्ये सािशिननक आरोग्य विभागाच्या िैद्यकीय अधधकारी ि 
कमशचाऱयाींच्या ररक्त पदाींमुळे िैद्यकीय सेिेिर पररणाम होत असल्याचे हदनाींक १० िानेिारी, 
२०२० रोिी िा त्यासुमारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जिल््यातील अनेक शासकीय रुग्णालय तर्ा प्रार्समक आरोग्य कें द्रातील  
िैद्यकीय अधधकारी ि कमशचाऱयाींच्या ररक्त पदाींमुळे  ग्रामीण भागातील रुग्णाींची गैरसोय होत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तालुका नाींदरुा ि मलकापूर अींतगशत िैद्यकीय अधधकारी ि आरोग्य कमशचारी 
अभािी अनके प्रार्समक आरोग्य कें द्र बींद अिस्र्ेत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले, 
(५) असल्यास, त्यानुसार बुलढाणा जिल््यातील आरोग्य विभागाच्या ररक्त िागा भरणेबाबत 
शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रािेश टोप े(२७-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(५) महाराषर िैद्यकीय ि आरोग्य सेिा ग्-अ (ूस २३) सींिगाशतील ररक्त पदे पदोन्नतीन े
भरण्याची तसेच सदर पदे सरळसेिेने सुध्दा भरण्याची कायशिाही शासन स्तरािरुन सुरु आहे. 
िैद्यकीय अधधकारी ग्-अ (ूस २०) याींची ररक्त पदे भरण्याबाबत जिल्हाधधकारी याींचे 
अध्यक्षतेखालील ससमतीस अधधकार देण्यात आलेले आहेत. ग्-क कमशचाऱयाींची ररक्त पदे 
भरण्याची कायशिाही सुरु आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

बुलढाणा पाटबांधारे ववभागातील ५५ टक्िे पदे ररक्त अस्याबाबत 
  

(१३)  २२३१ (१०-०४-२०२०).   श्री.रािशे एिड े(मलिापूर), श्री.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :   
सन्माननीय िलसांपदा मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा िलसींपदा विभागामध्ये आकृनतबींधानुसार २७१ पदे ररक्त असल्याच े हदनाींक १५ 
नोव्हेंबर, २०१९ रोिी िा त्यासुमारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
 



वि.स. १५ (11) 

(२) असल्यास, मोठ्या प्रमाणात ररक्त असलेल्या पदाींमळेु िलसींपदा विभागाच्या दैनींहदन 
कामकािामध्ये मोठी समस्या ननमाशण होऊन त्याचा पररणाम पाणी वितरण ि कालव्याची 
दरुुस्ती   तसेच तापी ससींचन क्षमतेचा िापर करण्यात अडचणी ननमाशण होणार आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, बुलढाणा िलसींपदा विभागातील ररक्त पदे त्िररत भरण्याबाबत शासनान े
कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ियांत पाटील (२९-१०-२०२०) : (१) होय हे खरे आहे.  
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) िगश १ ि िगश २ या सींिगाशतील ररक्त पदे सरळसेिा, बदली, पदोन्नतीने भरण्याच े
प्रस्तावित आहे. 
कननषठ असभयींता (स्र्ापत्य) या पदािर पदोन्नतीन ेअमरािती विभागात ूकूण २१ कननषठ 
असभयींता (स्र्ापत्य) याींची ननयुक्ती करण्यात आली आहे. 
     सामान्य प्रशासन विभागाच्या पत्र हदनाींक २७ डडसेंबर, २०१७ अन्िये पदोन्नतीमधील 
३३% पदे (राखीि) ररक्त ठेिािी लागतात. 
     शासन ननणशय, वित्त विभाग, हदनाींक २ िून, २०१५ अन्िये सरळसेिा भरतीिर ननबधं 
घालण्यात आले असनू शासन ननणशय, वित्त विभाग, हदनाींक २५ मे, २०१७ अन्िये विभागाचा 
आकृतीबींध सुधारीत झाल्यासशिाय पदभरती करण्यास देखील ननबधं आहेत. सद्यजस्र्तीत 
िलसींपदा विभागाचा आकृतीबींध सुधारीत करण्याची कायशिाही शासन स्तरािर प्रगतीत आहे. 
त्यानुसार विभागाच्या आकृतीबींधास अींनतम मान्यता प्राप्त झाल्यानींतर ग् ‘क’ ि ग् ‘ड’ 
सींिगाशतील ररक्त पदे भरण्याबाबत आिश्यक कायशिाही करता येण ेशक्य होईल. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

नाांदरुा (जि.बुलढाणा) येथील जिगाव प्रि्पासाठी लागणारे िोट्यावधी  
रुपयाांचे साहहत्य पडून अस्याबाबत 

  

(१४)  २२३२ (१५-०४-२०२०).   श्री.रािेश एिड े (मलिापूर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदरुा (जि.बुलढाणा) येर्ील १३ हिार को्ीींच्या महत्िकाींक्षी जिगाि प्रकल्पासाठी लागणारे 
कोट्यािधी रुपयाींच े साहहत्य पडून असल्याची बाब हदनाींक १० नोव्हेंबर २०१९ रोिी िा 
त्यासुमारास ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रकल्पाच्या हठकाणी साहहत्याच्या सुरके्षसाठी सुरक्षारक्षकाींची नेमणूक न 
केल्यान ेसदर साहहत्य बेिारस पडलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी कोट्यािधी रुपयाींच्या साहहत्याच्या देखभालीसाठी सुरक्षारक्षक 
नेमणेबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ियांत पाटील (१४-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
     जिगाींि प्रकल्पाशी ननगडीत धरण ि अनुषींधगक बाींधकाम, िक्रव्दार ननसमशती, उभारणी, 
विद्युत उपकें दे्र ि उपसा ससींचन योिनाींसाठीचे साहहत्य या कामाींसाठी विविध हठकाणी सींबींधीत 
कीं त्रा्दाराचे Camp असून त्या हठकाणी सींबींधीत कीं त्रा्दाराींच्याच अखत्यारीत त्याींचेच साहहत्य 
ठेिण्याींत आलेले आहे. सदर साहहत्याच्या सुरके्षसींबींधीत सींपूणश िबाबदारी सींबींधधत कीं त्रा्दाराची 
असून सुरक्षक्षतेसाठी आिश्यक सुरक्षा रक्षक कीं त्रा्दाराने ननयुक्त केले आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

यवतमाळ जि्हयात मानव वविास शमशन योग्यररतीने राबववणेबाबत 
  

(१५)  २७३१ (२५-०३-२०२०).   श्री.मदन येरावार (यवतमाळ) :   सन्माननीय सावविननि 
आरोग् य व िुटुांब ि् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यितमाळ जिल्हयात मानि विकास समशनच्या ननदेशींकानुसार तालुक्यात ९३७ गरोदर 
माताींच्या प्रसतूी शस्त्रकक्रया होत असल्याच ेि १११ बालके कमी ििन असल्याच े ननदशशनास 
आल्याच ेआरोग्य विभागान ेस्पष् केले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, जिल्हयातील ९ तालुक्यातील महहला ि बालकाींच्या आरोग्य सशत्रबरासाठी १ 
को्ी ५० लाख ४८ हिाराींचा ननधी मींिूर केला असून माहे मे त ेनोव्हेंबर पयतं ३८ प्रार्समक 
आरोग्य कें द्राव्दारे आतापयतं ३६० सशत्रबरे घेण्यात आली असल्याने सदर सशत्रबर हे प्रार्समक 
आरोग्य कें द्रातील काही डॉक््राींकरीता केिळ कमाईचे साधन बनले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर आिारािर उपचार व्हािा याकरीता सन २०१० पासून जिल्हयात मानि 
विकास कायशक्रम हाती घेण्यात आला असून सध्या जिल्हयातील पुसद, झरी, उमरखेड, आणी, 
महागाि, घा ी्ंिी, पाींढरकिडा, मारेगाींि ि कळींब तालुक्यात मानि विकास समशन राबविले 
िात,े हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, िैद्यकीय अधधकारी सशत्रबराच्या आयोिनात केिळ सशत्रबराच्या हदिशी प्रसूती 
रोग तञ डॉक््राींना विसशष् फो्ोसेशनपुरतेच बोलािले िाऊन सशत्रबराकरीता बोलािलेली औषधे 
सशत्रबरस्र्ळी रुग्णाींना न देता िेर्ून आणली तेर्ेच परत पाठविली िात असल्याचेही 
ननदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले ि तदनुषींगाने दोषीींिर कारिाई करण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. रािेश टोप े(२८-१०-२०२०) : (१) हे खरे आहे.  
     यितमाळ जिल्हयात मानि विकास कायशक्रमाींतगशत ३६० आरोग्य सशबीरे नोव्हेंबर, २०१९ 
मध्ये आयोजित करण्यात आली होती.  त्यामध्ये ूकूण १२३१६ गरोदर माताींची तपासणी स्त्री 
रोग तञाींमाफश त करण्यात आली असता त्यामध्ये ९३७ िोखमीच्या माता आढळून आल्या 
आहेत. तसचे ८२३१ बालकाींची तपासणी बालरोग तञाींमाफश त करण्यात आली असता त्यापैकी 
१११ बालके कमी ििनाची आढळून आली आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
     मानि विकास ननदेशाींक कमी असलेल्या यितमाळ जिल्याींतील सदर ९ तालुक्यातील ३८ 
प्रार्समक आरोग्य कें द्रात सन २०१० पासून  दरमहा २ मानि विकास सशबीरे आयोजित केली 
िात आहेत. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) ि (६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

आरोग्य सेवि सेवाप्रवेश ननयमानसुार १० टक्िे िोटयातुन ननयशमत िेर  
िमवचा-याांना आरोग्य सेवि या पदावर पदोन्नती शमळण् याबाबत 

  

(१६)  २७७७ (१३-०४-२०२०).   श्री.सुधीर मुनगांटीवार (ब्लारपूर) :   सन्माननीय सावविननि 
आरोग् य व िुटुांब ि् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हदनाींक १९ माचश २००३ च् या आरोग् य सेिक सेिाप्रिेश ननयमानुसार १० ्क् के को्यातुन 
ननयसमत के्षत्र कमशचा-याींना आरोग् य सेिक या पदािर पदोन् नती समळण् याबाबत बल्लारपूर 
येर्ील लोकप्रनतननधी याींनी प्रधान सधचि, सािशिननक आरोग् य विभाग, याींना हदनाींक १४ 
डडसेंबर २०१९ रोिी िा त्या सुमारास लेखी ननिेदन सादर केले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रािेश टोप े(२९-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) ननयसमत के्षत्र कमशचारी हे िगश-४ चे कमशचारी आहेत. या सींिगाशच्या 
आस्र्ापनाविषयक बाबी ्या आरोग्य सेिा सींचालनायाच्या अधधपत्याखाली आहेत. यास्ति 
सदर ननिेदन सींचालक, आरोग्य सेिा सींचालनालय, पुणे याींना पुढील उधचत त्या कायशिाहीस्ति 
पाठविण्यात आले आहे. 

___________ 
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ठाणे, पालघर व रायगड जि््यातील शासिीय रुग्णालयातील  
डॉक्टराांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(१७)  ३१७२ (२५-०३-२०२०).   अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), िॅप्टन आर. से्वन (सायन-
िोळीवाडा), अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम) :   सन्माननीय सावविननि आरोग् य व िुटुांब 
ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ठाण,े रायगड ि पालघर जिल््यातील शासकीय रुग्णालयात ििळपास २०० च्या आसपास 
िैद्यकीय अधधकाऱयाींची पदे ररक्त असल्याचे माहे िानेिारी २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय , 
(२) असल्यास, या जिल््यातील शासकीय पुरेशी िैद्यकीय सुविधा नसल्याने िळेोिेळी रुग्णाींना 
उपचारासाठी मुींबईतील रुग्णालयात िाि ेलागत असल्याच े ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, जिल््यातील ससजव्हल रुग्णालयासह इतर विविध शासकीय रुग्णालयात तञ 
डॉक््राींची कमतरता असल्याने रुग्णाींना शस्त्रकक्रयेसाठी मुींबईतील रुग्णालयात िाि े लागत 
असल्याच ेननदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ठाणे, रायगड ि पालघर जिल््यातील गरीब ि गरिू रुग्णाींना अद्याित 
आरोग्य सुविधा पुरविण्यासाठी तसेच डॉक््राींची ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनाने कोणती  
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रािेश टोप े(२७-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
     िैद्यकीय अधधकारी ग्-अ (िेतनस्तर ूस २०) सींिगाशतील ६३८ मींिुर पदाींपकैी ५५३ पदे 
भरलेली आहेत ि ८५ पदे ररक्त आहेत. 
(२) ि (३) हे अींशत: खरे आहे. 
     शासकीय रुग्णालयात उपलब्ध असलेल्या अधधकारी ि कमशचारी याींचेकडून रुग्णाींना 
आिश्यक ती आरोग्य सेिा तात्काळ उपलब्ध करुन देण्यात येत ेि कोणताही रुग्ण आरोग्य 
सेिेपासून िींधचत राहणार नाही याची दक्षता घेतली िात.े तर्ावप गुींतागुींतीच्या शस्त्रकक्रयेसाठी 
ि ततृीय शे्रणीींच्या सेिाींची आिश्यकता असलेल्या रुग्णाींना मुींबई येर्ील रुग्णालयात सींदसभशत 
केले िाते. 
(४) ि (५) माहे िुल ै२०१९ मध्ये िैद्यकीय अधधकारी ग्-अ (िेतनस्तर ूस २०) या सींिगाशची 
राज्यात ूकुण ७५४ पदे समुपदेशनाने भरण्यात आलेली आहेत. त्यापैकी ५९७ उमेदिार हिर 
झाले आहेत. त्यामध्ये ठाण े जिल््यात २९, पालघर जिल््यात ९ ि रायगड जिल््यात १७ 
िैद्यकीय अधधकारी हिर झाले आहेत. िैद्यकीय अधधकारी ग्-अ (िगश-१) सींिगाशतील ररक्त 
पदे शासन स्तरािरुन पदोन्नतीन ेभरण्याची प्रकक्रया सुरु असुन, सरळसेिेन े पदे भरण्यासाठी 
शासन स्तरािरुन हद.०४.०९.२०१९ रोिी प्रससध्द करण्यात आली असुन, पद भरण्याची कायशिाही 
सुरु आहे. 
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     िैद्यकीय अधधकारी ग्-अ (िेतनस्तर ूस२०) च्या ररक्त पदाींिर बींधपत्रीत विशेषञ/ 
ूमबीबीूस अहशताधारक िैद्यकीय अधधकारी ि जिल्हास्तरीय ससमती माफश त कीं त्रा्ी िैद्यकीय 
अधधकारी याींची ननयुक्ती करण्यात येते. 

___________ 
  

िृष्ट्णा ेोऱयात ५ िोटी रुपये ेचव िरुन उभारण्यात आले्या ७० ्वयांचशलत पिवन्य 
मापिाचा वापर न िे्याने महापरूामुळे झालेले निुसान 

  

(१८)  ३४२६ (११-०४-२०२०).   श्री.राधािृष्ट् ण ववे-ेपाटील (शशडी) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कृषणा-खो-यात अनतिषृ्ीमळेु आलेल्या पुराच े ननयींत्रण करण्यासाठी सहा िषाशपूिी समुारे 
पाच को्ी रुपये खचश करुन ७० स्ियींचसलत पिशन्यमापक स््ेशन बसविण्यात आली आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कृषणा-खो-यात पडणा-या पािसाची नोंद दर १५ समनन्ाींनी या स््ेशनच्या 
सहाय्यान ेमोिली िािून पािसाची ूकत्रीत ि अचूक माहहती घेण्याची सुविधा आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर, यींत्रणेकडून िेध शाळेचाही अींदाि घेतला िात असल्याने कोणत्या धरण 
के्षत्रात ककती पाऊस पडणार आहे याची नोंद घेिून त्यानुसार कोणत्या भागात ककती पाऊस 
पडणार आहे ि ककती पाऊस पडला आहे, नदी खोऱयातील मध्यम ि मोठया धरणातील 
पाण्याची पातळी ककती आहे याची अचूक माहहती ूका हठकाणी बसून घेण्यात येत,े हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, धरणाचे दरिािे उघडले तर त्यातून ककती पाणी सोडले गेले ही माहहती ही या 
यींत्रणेद्िारे समळत असून सदर यींत्रणा पाऊस सुरु झाल्यापासून पहहल्या हदिसापासून 
ननरीक्षणाखाली ठेिली गेली असती तर परजस्र्तीिर ननयींत्रण ठेिता आले असते ि मोठया 
प्रमाणािर मनुषय ि शेतीची हानी ्ाळता आली असती, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, िलसींपदा विभागाच्या िररषठ अधधका-याींनी यात लक्ष न घातल्याने धरणातून 
पाणी सोडण्याचे ननणशय स्र्ाननक पातळीिर कननषठ अधधका-याींनी घेतले, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
िा त्यानुसार सींबींधधताींिर कोणती कारिाई केली तसेच भविषयात अशा प्रकारची पुनराितृ्ती होिू 
नये म्हणून शासनाने कोणती उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. ियांत पाटील (२९-१०-२०२०) : (१) होय,  
      सन २०१४ मध्ये ूककासलक आधारसामुग्री अधधग्रहण प्रणाली अींतगशत कृषणा ि भीमा 
उपखोऱयात १९१ पिशन्यमापन कें दे्र, ३७ नदीपातळी मापक कें दे्र, ४२  स्ियींचसलत हिामान कें दे्र, 
४६  िलाशय पातळी मापक ि २६ प्रमुख धरणाींतील साडींिािरील व्दार उघडणेबाबत माहहती 
देण्यासाठीची प्रणाली उभारली असून त्यापैकी कृषणा उपखोऱयात ूकूण ६८ स्ियींचसलत 
पिशन्यमापक स््ेशन बसविण्यात आली आहेत.   
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(२) होय, खरे आहे. 
     बसविण्यात आलेल्या स्ियींचसलत पिशन्यमापक कें द्राींची आधारसामग्री िी ूस ूम / िी 
पी आर ूस या प्रणाली द्िारे दर १५ समनन्ाला ससींचन भिन, पुणे येर्ील आधार सामग्री 
कें द्रात प्राप्त होत असते. 
(३) अींशत:  खरे आहे. 
     ूककासलक आधारसामुग्री अधधग्रहण प्रणाली अींतगशत िेध शाळेचा अींदाि घेतला िात 
नाही. 
     ूककासलक आधारसामुग्री अधधग्रहण प्रणाली अींतगशत कृषणा ि भीमा उपखोऱयात ूकूण 
४६  िलाशयािर पाणी  पातळी मापक यींत्र ेअसून त्यापकैी कृषणा उपखोऱयात १९ धरणाींिर 
पाण्याची पातळी मोिली िात े ि ती दर ूक तासाला ससींचन भिन, पुणे येर्ील सव्हशरिर 
प्राप्त होत असत.े 
(४) नाही. 
     धरणाींच्या दरिाज्यातून सोडण्यात येणाऱया पाण्याच े ननयींत्रण हे धरण असभयींत्याींकड े
असते. धरण के्षत्रात पडणारा पाऊस, येऊ शकणारा येिा ि धरणाची पररचालन सूची ि 
धरणाखालील नदीतील पाणी पातळीचा विचार करून धरणाींचे दरिािे उघडले िातात. सन 
२०१९-२० या िषी कमी कालािधीत अभतूपूिश पाऊस पडल्याने धरण सुरक्षक्षततेचा विचार करता 
मोठया प्रमाणात धरणातून पाणी सोडािे लागले. 
(५) नाही. 
     धरण के्षत्रात पडणारा पाऊस, येऊ शकणारा येिा ि धरणाची पररचालन सचूी याींचा 
विचार करून धरण असभयींत्याींपासून िररषठ असभयींत्याींपयतं समन्ियाने धरणातून पाणी 
सोडण्याचा ननणशय घेतला िातो. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील अांगणवाडी सेवविा, मदतनीस, शमनी अांगणवाडी सेवविाांच्या  
मोठ्या प्रमाणात िागा ररक्त अस्याबाबत 

(१९)  ३६६६ (२५-०३-२०२०).   श्री.महेंद्र दळवी (अशलबाग), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.रमेश 
नानासाहेब बोरनारे (सर) (विैापूर), श्री.क्षितीि ठािूर (नालासोपारा), श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), 
श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.अतलु भातेळिर (िाांहदवली पूवव) :   सन्माननीय 
महहला व बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील विशेषत: औरींगाबाद जिल्हयातील िैिापूर तालुका ि पालघर जिल्हयातील 
बालविकास प्रकल्प अधधकारी, अींगणिाडी पयशिेक्षक, अींगणिाडी सेविका, मदतनीस, समनी 
अींगणिाडी सेविकाींच्या मोठया प्रमाणात िागा ररक्त असल्याच ेनुकतेच माहे िानेिारी,२०२० 
मध्ये ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील मागील ३ िषाशमध्ये ररक्त झालेल्या ूकूण पदापकैी अींगणिाडी 
सेविका ि मदतनीसाींची ६ हिार ५०० पदे तात्काळ भरण्यास हदनाींक १८ िानेिारी, २०२० रोिी 
िा त्यासुमारास मान्यता देण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) तसेच, पुरेशा प्रमाणात अींगणिायया सुरू व्हाव्यात या हेतनू े ९८ अींगणिायया तर ७४५ 
समनी अींगणिायया सरुू करण्यात येणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त पदे भरणेबाबतचे ननबशध ह्विण्यात आले असतानाही ूिढया मोठया 
प्रमाणात पदे ररक्त असण्याची कारणे काय आहेत, 
(५) असल्यास, ररक्त पदे भरण्याबाबत अनेक िषाशपासून अींगणिाडी सेविका ि मदतननसाींच्या 
प्रलींत्रबत असलेल्या मानधनाबाबत शासनान े कोणती कायशिाही केली आहे िा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  

अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (२६-१०-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे.   
(२), (३), (४), (५) ि (६) ूकाजत्मक बाल विकास सेिा योिनअेींतगशत नींदरुबार, गडधचरोली, 
उस्मानाबाद, िासशम हे ननती आयोगाचे महत्िकाींक्षी जिल्हे तसेच डािी-कडिी विचारसरणी 
यामधील गोंहदया, चींद्रपूर ि भींडारा जिल्हयातील काही भाग तसेच सींपूणश पालघर जिल्हा, 
अमरािती जिल्हयातील मेळघा्, धारणी आणण धचखलदरा या प्रकल्प / तालुक्यातील 
अींगणिाडी सेविका, मदतनीस ि समनी अींगणिाडी सेविका याींची ररक्त पदे भरण्यास शासन 
ननणशय हदनाींक ८/१०/२०१८ अन्िये मान्यता देण्यात आली होती. 
     त्यानुसार या शासन ननणशयान्िये परिानगी हदलेल्या के्षत्रा व्यनतररक्त्त राज्यातील 
उिशररत सिश के्षत्रातील अींगणिाडी सेविका, मदतनीस ि समनी अींगणिाडी सेविका याींच्या ररक्त 
पदाींपैकी ५०% ररक्त पदे भरण्यास शासन ननणशय हदनाींक १७/०१/२०२० अन्िये मान्यता देण्यात 
आली आहे. 
     सदर ररक्त पदे भरताना ICDS CAS मध्ये िास्तीत िास्त मलुाींची उपजस्र्ती असले 
अशी अींगणिाडी कें द्र, आहदिासी के्षत्रातील अींगणिाडी कें द्र, डोंगराळ भाग ि तालुक्याच्या 
हठकाणापासनू दगुशम भागात असलेली अींगणिाडी कें द्र याचा प्राधान्याने विचार करुन तेर्ील 
ररक्त पदे भरण्याच ेननदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार के्षत्रत्रय पातळीिर कायशिाही करण्यात 
येत आहे. 

___________ 
  

िृष्ट् णा मराठवाडा शसांचन प्रि् पाच् या िामाबाबत 
  

(२०)  ३६८६ (१६-०४-२०२०).   श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (तळुिापूर) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मराठिाडयातील हक्काच ेअसलेले कृषणा खो-यातील २० ्क्के पाणी उस् मानाबाद ि बीड 
जिल्हयातील िनतेस हदलासा देण्यासाठी पहहला ्प्पा म्हणून ७ ्ीूमसी पाणी देण्याच ेठरले 
होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू प्रकल्पाच ेकाम तातडीन पुणश व्हाि ेम्हणून ि प्रकल्पाच ेमहत्ि लक्षात 
घेऊन माहे गक््ोबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान औरींगाबाद येर्े झालेल्या मींत्री मींडळाच्या 
बैठकीमध्ये सदरहू प्रकल्पास प्रनतिषाशस १२०० को्ी रुपयाींची तरतुद करुन प्रकल्प पुणश 
करण्याचे ठरले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदरहू प्रकल्प अींदाि े रु. ४८४५.०५ को्ीचा असून पहहल्या ्प्यातील ७ 
ह्ूमसी पाणी िापरासाठी रु. २३४९.१० को्ीची काम े हदनाींक २८ गगस््, २०१९ रोिीच्या 
शासन ननणशयान्िये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनान ेआखनू हदलेल्या प्रकल्प कामाींच्या प्राधान्य क्रमाींमध्ये सिशप्रर्म सलींक-
५ उध्द् बरैि, िेउर बोगदा ि उपसा ्प्पा क्र. १ ची कामे पुणश करािीत असे नमुद केले 
असून उपसा ससींचन योिना क्र. १ अींतगशत सोनधगरी साठिण तलािापयतंची उपसा घ्काींची 
सिश काम े ि उपसा ससींचन योिनेची काम े तसचे पाींगदरिाडी साठिण तलाि त े रामदरा 
साठिण तलाि हह कामे अद्याप हाती घेण्यात आलेली नसून िेऊर येर्ील २४ कक.मी. 
लाींबीच्या बोगद्यासाठी ननधी उपलब्ध असूनही काही ताींत्रत्रक अडचणीमुळे हे काम िेगाने पुणश 
करता येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदरहू योिनेस घालण्यात आलेल्या मयाशदेमुळे कामाींच्या गतीिर ि ननधी खचश 
करण्यास मयाशदा येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, शासनान े िलसींपदा विभागाच्या कामाच्या बाबतीत घातलेल्या मयाशदा कमी 
करणेबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियांत पाटील (२९-१०-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     कृषणा-मराठिाडा ससींचन प्रकल्पास शासन ननणशय हद. २७.०८.२००९ अन्िये प्रर्म 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. त्यामध्ये पहहल्या ्प्प्यात पाणी 
उपलब्धतेनुसार ७.०० अ.घ.फु. मयाशदेत काम ेहाती घेण्याचे ननदेश आहेत. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) प्रकल्पाची मींिुर प्रर्म सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची ककीं मत रु. ४८४५.०५ (दरसूची २००८-
०९) इतकी आहे. हद.२७.०८.२००९ च्या शासन ननणशयाद्िारे प्रदान करण्यात आलेल्या प्रर्म 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेतील ७.०० अ.घ.फू. पाणी िापरासाठीची ककीं मत रु. २३४९.१० को्ी 
इतकी आहे. 
(४) अींशत: खरे आहे. 
     िेऊर बोगदयाच ेकाम प्रगतीपर्ािर असून सदर बोगद्याच ेकाम िेगान ेपुणश होणेसाठी 
आिश्यक असलेल्या शाफ्् ि उपाययोिना करण्यात आल्या असुन त्यानसुार सदरहू काम 
शक्य तेिढ्या सशघ्र गतीन ेप्रगतीपर्ािर आहे. 
(५) कृषणा मराठिाडा ससींचन प्रकल्पाचा प्राधान्यक्रम ननश्चीत करण्यात आला असनू त्यानुसार 
कृषणा मराठिाडा ससींचन प्रकल्पाची कामे ७.०० अ.घ. फू. पाणी िापराच्या मयाशदेत 
प्रगतीपर्ािर आहेत. 
(६) कृषणा मराठिाडा ससींचन प्रकल्पाची पुढील प्राधान्यक्रमातील कामे हाती घेण्यास मान्यता 
समळणेबाबतचा प्रस्ताि महामींडळाकडून हद.०५.०२.२०२० रोिीच्या पत्रान्िये शासनास प्राप्त 
झाला असून त्याबाबतची कायशिाही शासनस्तरािर प्रगतीपर्ािर आहे. 
(७) प्रश्न उद्् ाित नाही.  

___________ 
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शशरपूर िैन (ता.मालेगाांव, जि.वाशशम) येथील प्राथशमि आरोग्य  
िें द्रातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

(२१)  ३८२३ (१३-०४-२०२०).   श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्रीमती 
सुलभा ेोडिे (अमरावती), श्री.मोहनराव हांबड े (नाांदेड दक्षिण) :   सन्माननीय सावविननि 
आरोग् य व िुटुांब ि् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सशरपूर िैन (ता.मालेगाींि, जि.िासशम) येर्ील प्रार्समक आरोग्य कें द्रातींगशत ३२ गाि े येत 
असतानाही सींबींधधत गािातील रुग्णाींिर उपचार करण्यासाठी ूकच िैद्यककय अधधकारी 
असल्यान ेयेर्ील रुग्णसेिेिर पररणाम होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येर्ील ररक्त पदे भरण्यासह या प्रार्समक आरोग्य कें द्राला ग्रामीण रुग्णालयाचा 
दिाश समळािा अशीही मागणी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या मागणीिर शासनाने ननणशय घेिून कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रािेश टोप े(२७-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) ग्रामीण रुग्णालयाचा दिाश देण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 

  
िरमाळा ववधानसभा िेरातील दहहगाव उपसा शसांचन योिना बांद झा्याबाबत 

  

(२२)  ४०४८ (२४-०७-२०२०).   श्री.राम सातपतुे (माळशशरस) :   सन्माननीय िलसांपदा मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) करमाळा विधानसभा के्षत्रातील दहहगाि उपसा ससींचन योिना बींद झाल्याचे ननदशशनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सध्या तालुक्यात ज्िारीच्या वपकासाठी पाण्याची अत्यींत गरि असून मागणीची 
पूतशता होत नसल्याच ेहदसून येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर योिना चाल ूकरण्यासाठी शासन स्तरािर कोणती  उपाययोिना केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ियांत पाटील (२९-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
     सुधारीत प्रशासकीय मान्यत ेअभािी योिनेची उिशरीत कामे तात्पूती बींद आहेत. 
(२) हद.२०/१२/२०१९ ते हद.३०/०१/२०२० या कालािधीत रब्बी हींगामाचे ससींचनाचे आितशन पूणश 
करण्यात आले आहे. सदर कालािधीत आितशनामध्ये ूकूण ३१२.८८ द.ल.घ.फु. इतका पाणी 
िापर झालेला आहे. 
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(३) सदर योिनचेा जव्दतीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताि शासनास प्राप्त झाला असून 
सदर प्रस्तािाची शासनस्तरािर छाननी सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

सांगमनेर (जि.अहमदनगर) तालुक्यातील ननळवांड ेप्रि्पाच्या िालव्याांच्या भूसांपादनाबाबत 
  

(२३)  ४०८८ (१६-०४-२०२०).   श्री.राधािृष्ट् ण ववे-ेपाटील (शशडी) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जिल््यातील ननळिींड े प्रकल्पाच्या कालव्याींच्या सींगमनेर तालुक्यातील काही 
के्षत्राचे भसूींपादन अद्यापही होऊ शकलेले नसल्यामुळे कालव्याींची काम ेप्रलींत्रबत आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सींगमनेर तालुक्यातील ककती के्षत्राचे भसूींपादन झाले आहे ि ककती िसमनीची 
भूसींपादन बाकी आहे, 
(३) असल्यास, भूसींपादनास होण्याऱया विलींबाची कारणे  काय आहेत, 
(४) असल्यास, सदर भूसींपादनाची कामे पूणश करुन कालव्याची कामे पूणश करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियांत पाटील (२९-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
     सींगमनेर तालुक्यातील ननळिींड े प्रकल्पाच्या कालव्याची काम े भुसींपादना अभािी 
रखडलेली नाहीत. 
(२) सींगमनेर तालुक्यातील भसुींपादनाचा तपशील खालील-प्रमाणे आहे. 
     १) ूकूण भूसींपादन के्षत्र ७४२.९१  हे.आर 
     २) सींपाहदत झालेले के्षत्र- ६५३.६१  हे.आर. 
     ३) भूसींपादन कराियाचे उिशरीत के्षत्र-८९.३०  हे. आर 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रकल्पाच्या कालव्याची कामे सन २०२२-२३ पयतं ननधीच्या उपलब्धतेनुसार पुणश करण्याच े
ननयोिन आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
मनमाड उपजि्हा रुग्णालयात िायम्वरुपी अज्थरोग तज्ञ डॉक्टरची नमेणूि िरण्याबाबत 

  

(२४)  ४२५३ (१३-०४-२०२०).   श्री.सुहास (आण्णा) व्दारिानाथ िाांदे (नाांदगाव) :   
सन्माननीय सावविननि आरोग् य व िुटुांब ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
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(१) मनमाड उपजिल्हा रुग्णालयात कायमस्िरुपी अजस्र्रोग तञ डॉक््रची नेमणूक करािी 
अशी मागणी स्र्ाननक लोकप्रनतननधी ि नागरीकाींकडून िारींिार रुग्णालय प्रशासनाकड े
करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मनमाड हे रेल्ि े िींक्शन असनू तेर्े पेरोसलयम कीं पन्या ि खाद्य पुरिठा 
ननगमचे गोडािून मोठ्या प्रमाणात आहेत तसेच शहराची लोकसींख्याही  ूक ते दीड लाखाींच्या 
आसपास असल्यामळेु तरे्े होणाऱया विविध अपघातात हाडाींच े फॅक्चर, हाड मोडणे ि विविध 
समस्याींिर उपचार करण्यासाठी कायमस्िरुपी अजस्र्रोग तञची नेमणूक करण्याबाबत शासनान े
कोणती कायशिाही केली  िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रािेश टोप े(२७-१०-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) उपजिल्हा रुग्णालय, मनमाड येर्े अजस्र्रोग तञ या सींिगाशचे पद प्रमाणकानुसार मींिुर 
नाही. अपघातग्रस्त रुग्णाींना प्रार्समक उपचार करुन नजिकच्या सामान्य रुग्णालय, मालेगाींि 
ि जिल्हा रुग्णालय, नासशक येर् ेपुढील सींदभशसेिेसाठी सींदसभशत केले िात.े 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

जिांतूर व सेल ु(जि.परभणी) तालुक्यात प्राथशमि आरोग्य िें द्रातील 
डॉक्टराांची पदे ररक्त अस्याबाबत 

  

(२५)  ४३८६ (२५-०३-२०२०).   श्रीमती मेघना सािोरे बोडीिर (जिांतूर) :   सन्माननीय 
सावविननि आरोग् य व िुटुांब ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जिींतूर ि सलेु (जि.परभणी) तालुक्यात प्रार्समक आरोग्य कें द्र येर्ील डॉक््राींची बहुताींश 
पदे ररक्त असल्याचे माहे िानेिारी, २०२० मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ही पदे ररक्त असल्यान े ग्रामीण भागातील रुग्णाींची गैरसोय होत असल्याच े
ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रुग्णसेिा देण्याबाबत शासनाने कोणत्या उपायोिना केल्या िा करण्यात येत 
आहेत, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रािेश टोप े(२७-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
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शशरपूर िैन (ता.मालेगाव, जि.वाशशम) या प्राथशमि आरोग्य िें द्रात दोन  
वषावपासून िुटूांब ननयोिन श्रकक्रया बांद अस् याबाबत 

  

(२६)  ४६७२ (२०-०३-२०२०).   श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्रीमती 
सुलभा ेोडिे (अमरावती), श्री.मोहनराव हांबड े (नाांदेड दक्षिण), श्री.सुरेश वरपुडिर (पाथरी), 
श्री.हहरामण ेोसिर (इगतपूरी), श्री.वविास ठािरे (नागपूर पजश्चम) :   सन्माननीय 
सावविननि आरोग् य व िुटुांब ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सशरपूर िैन (ता.मालेगाि, जि.िासशम) येर्ील प्रार्समक आरोग्य कें द्रात प्रशासनाच्या 
उदाससनतेमुळे कु्ूींब ननयोिन शस्त्रकक्रया गत २ िषाशपासनू पूणशत: बींद आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, शस्त्रकक्रया करुन घेण्यास इच्छुक असणाऱया शकेडो महहलाींच्या शस्त्रकक्रया 
रखडल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन तातडीन ेकु्ूींब ननयोिन शस्त्रकक्रया 
सुरु करण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रािेश टोप े(२७-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही.  
(२) हे खरे नाही. 
      ििळील आरोग्य सींस्र्ेत ननयेािन करुन तेर्े शस्त्रकक्रया करण्यात येत आहेत. 
(३) प्रार्समक आरोग्य कें द्राच्या निीन इमारतीत  माचश, २०२० पासून कु्ुींब ननयोिन 
शस्त्रकक्रया केल्या िातात. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
िळवण (जि.नाशशि) तालुक्यात राबववण्यात आले्या बोगस डॉक्टर शोध मोहहमेअांतगवत फक्त 

दोनच डॉक्टर आढळून आ्याबाबत 
  

(२७)  ५०१४ (२२-०३-२०२०).   श्री.ननतीन अिुवन (ए.टी.) पवार (िळवण) :   सन्माननीय 
वैद्यिीय शशिण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कळिण (जि.नासशक) तालुक्यात राबविण्यात आलेल्या बोगस डॉक््र शोध मोहहमेअींतगशत 
फक्त दोनच डॉक््र आढळून आल्याचे माहे िानेिारी,२०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास 
आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रत्यक्षात तालुक्यातील आहदिासी ि ग्रामीण भागात २० ते २५ बोगस डॉक््र 
कायशरत असल्याची नोंद आरोग्य विभागाकड ेआहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास. ग्रामीण ि आहदिासी भागात िैद्यककय के्षत्रातील कोणतीही ननयमानुसार 
परिानगी अर्िा पदिी नसताना हे डॉक््र गोरगरीब रुग्णाींिर उपचार करत असल्याच े
ननदशशनास आले आहे हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,त्यात काय आढळून आले, 
ि तद्नुषींगाने सींबींधधत दोषीींिर कारिाई करण्याबाबत शासनान े कोणती कायशिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशमत ववलासराव देशमुे (१६-१०-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) कळिण तालुक्यामध्ये घेण्यात आलेल्या शोध मोहहमेतील २२ अनधधकृत िैद्यकीय 
व्यिसायीकाींची यादी तालकुा आरोग्य अधधकारी कायाशलय कळिण याींच्याकड ेआहे.  
(३), (४) ि (५) अनाधधकृत िैद्यकीय व्यिसाय करणाऱया व्यक्तीींच्या शैक्षणणक अहशतेच्या 
कागदपत्राींची छाननी करण्याचे काम तालुकास्तरीय ससमतीकडून करण्यात येत आहे. 
     याबाबत िैद्यकीय सशक्षण विभाग शासन पररपत्रक हद.०५.०२.२००३ खालील तरतुदीनुसार 
कायशिाही करण्यात येत आहे. 
  

___________ 
  

राज्यातील वैद्यिीय महाववद्यालयामध्ये ववववध पदाांच्या िागा ररक्त अस्याबाबत 
  

(२८)  ५२२९ (२२-०३-२०२०).   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय वैद्यिीय शशिण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील िैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये  विविध पदाींच्या िागा ररक्त असल्याने त्याचा 
पररणाम रुग्णाींिर होत असल्याचे िरळी, मुींबई येर्ील भगिती हरीलाल भगिती रुग्णालयाच्या 
माध्यमातून सादर केलेल्या अहिालात स्पष् झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने गींभीर दखल घेऊन राज्यातील सिशच िैद्यकीय, 
ननमिैद्यकीय विद्यालयातील ररक्त िागा भरण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. अशमत ववलासराव देशमुे (२८-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ननयमानुसार ररक्त पदे भरण्याची कायशिाही शासन तसेच िैद्यकीय सशक्षण ि सींशोधन 
सींचालनालय ि सींस्र्ा स्तरािर सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

िें द्र शासनाच्या गोवर-रुबेरा आणण ववश्वास अशभयानासाठी  
मोठ्या प्रमाणात िनिागतृी होणेबाबत 

  

(२९)  ५७६३ (१३-०४-२०२०).   श्री.बाबासाहेब पाटील (अहमदपूर) :   सन्माननीय सावविननि 
आरोग् य व िुटुांब ि् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कें द्र शासनाच्या महत्िाकाींक्षी गोिर-रुबेरा आणण विश्िास असभयानासाठी मोठया प्रमाणात 
िनिागतृी व्हािी याकरीता शासनाने आधर्शक तरतूद करुन सदर ननधी हा सोलापूर 
जिल्हयातील िैद्यकीय अधधकारी याींच्या खात्यािर िमा करण्यात येऊन देणखल शासनान े
हदलेल्या ननयमानुसार ि सूचनेनसुार सदर ननधी खचश झाला नसल्याची तक्रार जिल्हयातील 
प्रार्समक आरोग्य कें द्राच्या िैद्यकीय अधधकारी आणण जिल्हा पररषद सदस्य याींनी मुख्य 
कायशकारी अधधकारी जि.प.सोलापरू याींच्याकड े माहे फेब्रुिारी २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान 
केलेल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणात जिल्हा आरोग्य अधधकारी याींनी सींबींधधत विभागाच े
अधधकाऱयाींना हाताशी धरुन को्यािधी रुपयाींचा गैरव्यिहार केलेला आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
तदनुषींगाने दोषी असणाऱया अधधकारी/कमशचारी याींच्यािर शासनान ेकोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रािेश टोप े(२७-१०-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
       जिल्हा पररषद सदस्य याींनी तक्रार केली असून प्रार्समक आरोग्य कें द्राच ेिैद्यककय 
अधधकारी याींनी तक्रार केलेली नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) गोबर रुबेला असभयानसींबींधी अनतररक्त सींचालक, आरोग्य सेिा राज्य कु्ुींब कल्याण 
कायाशलय, पुणे याींनी माहे िून, २०१९ मध्ये सहाय्यक सींचालक,आरोग्य सेिा, पुणे मींडळ 
याींच्या अध्यक्षतेखाली ३ सदस्य ससमती गठीत करुन सदर तक्रारीची चौकशी केली आहे.  
      कें द्र शासनाच्या मागशदशशक सुचनेनसुार सोलापूर जिल्हयात गोिर रुबेला मोहहमेमध्ये ९ 
महहने ते १५ िषश ियोग्ातील ८,९४,८२१ पैकी ८,९२,३१० लाभार्ीचे लसीकरण पूणश करण्यात 
आले. सदर मोहहम यशस्िीपणे राबविणेसाठी सोलापूर जिल्हयास रु.८६,६६,४७७/- इतका ननधी 
राज्य कु्ुींब कल्याण कायाशलय येर्ून प्राप्त झाला त्या पकैी विहहत प्रयोिनासाठी  
रु.७३,६८,४७४/- इतका खचश झाला असनू रु.१२,९८,००३/- ननधी सशल्लक आहे. चौकशीत गोिर 
रुबेला लसीकरण मोहहमेमध्ये भषराचार/आधर्शक गैरव्यिहार झाल्याचे हदसून येत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

नागोठणे (जि.रायगड) शहरातील प्राथशमि आरोग्य िें द्रात एम.बी.बी.एस.दिावचा वैद्यकिय 
अधधिारी तसेच १०८ क्रमाांिाची रुग्वाहीिा उपलब्ध नस्याबाबत 

  

(३०)  ६३४३ (२५-०३-२०२०).   श्री.रववशेठ पाटील (पेण) :   सन्माननीय सावविननि आरोग् य 
व िुटुांब ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागोठणे (जि.रायगड) शहरातील प्रार्समक आरोग्य कें द्रात ूम.बी.बी.ूस.दिाशचा िैद्यककय 
अधधकारी तसेच १०८ क्रमाींकाची रुग्िाहीका उपलब्ध नसल्यान ेरूग्णाींची गैरसोय होत आहे, हे 
खरे आहे काय, 



वि.स. १५ (25) 

(२) असल्यास, ूम.बी.बी.ूस.दिाशचा िैद्यककय अधधकारी ि अत्यािश़्क सेिेकरीता १०८ 
क्रमाींकाची रूग़् िाहीका तात्काळ उपलब़् करून देण्याबाबत स्र्ाननक ग्रामस्र्ाींनी नागोठण े
प्रार्समक आरोग्य कें द्राबाहेर उपोषण केले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रािेश टोप े(२७-१०-२०२०) : (१) ूमबीबीूस िैद्यकीय अधधकारी नाही हे खरे आहे परींतु 
दोन बीूूमूस िैद्यकीय अधधकाऱयाींमाफश त आरोग्य सेिा देण्यात येत आहे. १०८ क्रमाींकाची 
रुग्णिाहीका नागोठणे येर्ून ८ कक.मी. अींतरािर आींबेिाडी येर्े उपलब्ध आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
 महाराषर राज्य पत्रकार सींघ अध्यक्ष नागोठणे याींनी हद.१४.०२.२०२० रोिी उपोषणास 
बसण्याबाबतच ेपत्र हदले होत.े 
(३) हद.१४.०२.२०२० पासून जिल्हा पररषद दिाखाना कुहहरे ता.पेण येर्ील िैद्यकीय 
अधधकाऱयास प्रा.आ.कें ., नागोठणे येर्ील िैद्यकीय अधधकारी पदाचा अनतररक्त कायशभार 
सोपविण्यात आल्यान ेउपोषणाचा प्रश्न उद्भिला नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
साांगोला तालुक्यातील पजश्चमेिडील दषु्ट्िाळग्र्त गावाांना पाणी शमळण्यािररता मांिूर िरण्यात 

आले्या टेंभू उपसा शसांचन योिनचेे िाम सांथ गतीने होत अस्याबाबत 
  

(३१)  ६९६९ (१६-०४-२०२०).   अॅड.शहािीबाप ू पाटील (साांगोले) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगोला तालुक्यातील पजश्चमेकडील दषुकाळग्रस्त गािाींना पाणी समळण्याकररता े्ंभ ूउपसा 
ससींचन योिना मींिूर करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर े्ंभू उपसा ससींचन योिनअेींतगशत मींिूर कामे अत्यींत सींर् गतीन े चालू 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मींिूर काम े सींर् गतीन े होण्याची कारणे काय आहेत, तसेच, सदर काम े
लिकरात लिकर होण्याकररता शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ियांत पाटील (२९-१०-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     े्ंभू उपसा ससींचन योिनवे्दारे सातारा जिल्हयातील ६०० हे., साींगली जिल्हयातील 
५९,८७२ हे. ि सोलापूर जिल्हयातील २०,००० हे. असे ूकूण ८०,४७२ हे. के्षत्रास ससींचनाचा लाभ 
समळणार आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
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     े्ंभू उपसा ससींचन योिनेचा कें द्र शासनाच्या बळीरािा िलसींिीिनी योिनेत समािेश 
आहे ि प्रकल्पाची काम ेसुरु आहेत. 
(३) सदर प्रकल्पाचा समािशे सन २०१८-१९ मध्ये कें द्र शासनाच्या अर्शसहाय्यीत बळीरािा 
िलसींजििनी योिनेत करण्यात आला आहे ि उिशरीत कामासाठी रु.१,२०३.६६ को्ी रकमेची 
तरतूद करण्यात आली आहे बळीरािा िलसींिीिनी योिनेअींतगशत अद्याित खचश रु. ६७७.१६ 
को्ी इतका झाला आहे. 
     े्ंभू उपसा ससींचन योिनेस शासन ननणशय हद.०४/०२/२०१९ अन्िये रु.४,०८८.९४  इतक्या 
को्ी ककीं मतीची द्वितीय सुप्रमा प्रदान करणेत आली आहे. 
     े्ंभ ूयोिना ्प्पा क्र.१ त े५, विसापुर-पुणदी योिनेसह कायाशजन्ित झाली असुन, साींगोला 
तालुक्यातील कालव्याचे कामासह उिशरीत वितरण व्यिस्र्ेची काम ेबींदीस्त नसलकाद्िारे हाती 
घेऊन ननयोिनाप्रमाणे पुणश करणेत येत आहेत. सदर प्रकल्पाचे काम सन २०२१ मध्ये पूणश 
करण्याचे ननयोिन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

ेुांटेफळ (ता. आष्ट्टी, जि. बीड) येथील साठवण तलावाचे िाम त्वरीत सुरु िरणेबाबत 
  

(३२)  ७३२८ (१६-०४-२०२०).   श्री.बाळासाहेब आिब े(आष्ट्टी) :   सन्माननीय िलसांपदा मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  खुीं्ेफळ (ता.आष्ी, जि.बीड) येर्ील साठिण तलािाच ेकाम सद्यजस्र्तीत बींद असल्याची 
बाब माहे िानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खुीं्ेफळ येर्ील साठिण तलािाचे काम सद्यजस्र्तीत पयाशिरण मान्यता 
नसलेन ेमराठिाययािर विशेषत: आष्ी तालुक्यातील दषुकाळी भागािर अन्याय होत आहे, ही 
बाब लक्षात घेता या योिनसे पयाशिरणण िभाग मान्यता देणार, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू तलािाच ेअपुणाशिस्र्ेतील काम तातडीन ेसरुु करणेबाबत तसेच बाधीत 
शेतकऱयाींना तातडीने नुकसान भरपाई अदा करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायशिाही केली हे 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियांत पाटील (२९-१०-२०२०) : (१) होय. 
     कें द्रीय पयाशिरण, िन ि हिामान बदल मींत्रालय, भारत सरकार, निी हदल्ली याींच े
हद.१२/०२/२०१४ रोिीच्या पत्रानुसार योिनेच े काम पयाशिरण मान्यता अप्राप्त असल्यान े बींद 
होते. 
(२) होय. 
     पयाशिरण विभागाचे राज्य पयाशिरण प्रभाि मुल्याींकण प्राधधकरण (SEIAA ) याींचे हद. 
०२/०३/२०२० रोिीच्या पत्रान्िये खुीं्ेफळ तलािाचा समािशे असलेल्या आष्ी उपसा ससींचन 
योिना क्र. ३ ता. आष्ी जि. बीड या  योिनेस पयाशिरण  मान्यता प्राप्त झालेली आहे. 
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(३) ननधीच्या उपलब्धतेनसुार पुढील ४ िषाशत काम पुणश करण्याचे प्रस्तावित आहे. 
     तसेच बुडीत के्षत्रातील शतेकऱयाींच्या बाधीत िसमनीींची सींयकु्त मोिणी करण्यात येत 
आहे. सींपाहदत करण्यात येणाऱया िसमनीींचा योग्य तो मािेिा नविन भुसींपादन कायदा २०१३ 
नुसार सरळ खरेदीने िसमनी घेणे बाबत योग्य ती कायशिाही करुन बाधधत शेतकऱयाींना नुकसान 
भरपाई अदा करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
राळेगाांव (ता िळांब, जि.यवतमाळ) येथील बेबांळा मुख्य िालव्याचे उिव्या बािुन ेव  वद्युत 

ववतरण िपांनीव्दारे ववद्युत पुरवठा िरण्याबाबत 
  

(३३)  ७६३२ (१६-०४-२०२०).   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाव) :   सन्माननीय िलसांपदा मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राळेगाींि (ता.कळींब, जि.यितमाळ) येर्ील बेबींळा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्यातून पाणी 
सोडल्यान ेकालव्याच्या डाव्या बािुने उपकालिे पा्स-याचे काम केले असल्याने पररसरातील 
शेतकरी हा शतेी ससींचना कररता सदरहू पाणी घेि ू शकतो परींत ु कालव्याच्या उिव्याबािुन े
उपकालव्याची पा्स-याची ननमीती केली नसल्यान े शेत सशिाराच्या ििळच पाणी असताींना 
शेतक-याींना ससींचनासाठी पाणी घेता येत नसल्याच े हदनाींक १० िानेिारी, २०२० रोिी िा 
त्यासुामारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बेबींळा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याच्या उिव्याबािुन ेिीि वितरण कपींनी कडून 
विद्युत पोल उभारून विद्युतपुरिठा केल्यास उिव्या बािुच्या शेतक-याींना शेती ससींचनाकरीता 
इलेक्रीक मो्रच्या मदतीने पाणी समळू शकत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास शेतक-याींना ससींचनाचा लाभ समळण्याकरीता शासनस्तरािर िीि वितरण 
कपींनीला बेबींळा कालव् याच्या उिव्या बािुला विद्युतपोल काम करण्याबाबत ननधी उपलब्ध 
करून देण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियांत पाटील (१४-१०-२०२०) : (१) होय खरे आहे. 
     बेंबळा प्रकल्पास ूक उििा मुख्य कालिा प्रस्तावित आहे. सदर कालिा कीं ्ुर पध्दतीचा 
आहे. त्यामुळे िहन पध्दतीचा (by gravity) मुख्य कालव्याच्या फक्त डाव्या बािुस असलेले 
के्षत्र लाभके्षत्रात सामाविष् आहे. परींतू उिव्याबािूच े लाभके्षत्र कालिा तळ पातळीपेक्षा उींच 
असल्यान ेसदर के्षत्रास िहन पध्दतीने लाभ देता येत नाही,            
(२) होय. 
     सदरचे के्षत्र हे कालव्याच े िरील बािूस असल्यान,े कालव्यातून विद्युत मो्ारीव्दारे 
शेतीसाठी पाणी उपसाव्दारे घेता येईल. तर्ावप, सदर के्षत्र बेंबळा प्रकल्पाच्या िलननयोिन 
के्षत्राच्या कायशकके्षबाहेर आहे. 
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(३) विद्युत पोल उभारणीसाठी िलसींपदा विभागामाफश त ननधी उपलब्ध करुन हदला िात 
नाही.  
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही.                     

___________ 
  

ग्रामीण रुग्णालय औसा, कि्लारी व िासार शसरशी (जि.लातूर) येथे वैद्यिीय  
अधधिारी व िमवचारी याांची पदे ररक्त अस्याबाबत 

  

(३४)  ७७५४ (१३-०४-२०२०).   श्री.अशभमन्यु पवार (औसा) :   सन्माननीय सावविननि 
आरोग् य व िुटुांब ि् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ग्रामीण रुग्णालय औसा, ग्रामीण रुग्णालय ककल्लारी, ग्रामीण रुग्णालय कासार ससरशी 
(जि.लातूर) येर्ील रुग्णालयात िैद्यकीय अधधकारी, लॅब ्ेक्नीसशयन, ANM सेविका आहद 
कमशचाऱयाींची पदे ररक्त असल्याने िैद्यकीय सेिेिर पररणाम होत असल्याने स्र्ाननक 
लोकप्रनतननधी याींनी सदरील ररक्त पदे तत्काळ भरण्याबाबतचा प्रस्ताि  सादर करण्याची 
मागणी तालुका िैद्यकीय अधधकारी ि िैद्यकीय अधीक्षक ग्रामीण रुग्णालय औसा याींच्याकड े 
हदनाींक १२ डडसेंबर, २०१९ रोिी तहसील कायाशलय औसा येर्े आढािा बैठकीत केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास उक्त रुग्णालयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत  शासनाने कोणती कायशिाही केली 
िा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. रािेश टोप े(२७-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ग्रामीण रुग्णालय, औसा, ककल्लारी ि कासारसशरशी येर्ील िैद्यकीय अधधकारी ग्-अ 
(ूस२३) ि (ूस२०) ची पदे तसचे लातूर करीता ९ ूूनूमची पदे भरण्यात आलेली आहेत. 
प्रयोगशाळा तींत्रञानाच े पद ररक्त असले तरी प्रयोगशाळा चाचण्या बा्यसेिा पुरिठाद्िारा 
माफश त केल्या िातात. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

श्रीगोंदा-नगर (जि.अहमदनगर) तालुक्यातील सािळाई उपसा शसांचन  
योिनेस ननधी उपलब्ध िरु देणेबाबत 

  

(३५)  ९६३७ (२८-०५-२०२०).   श्री.राधािृष्ट् ण ववेे-पाटील (शशडी) :    सन्माननीय िलसांपदा 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) श्रीगोंदा-नगर (जि.अहमदनगर) तालुक्यातील साकळाई उपासा िलससींचन योिनेस ननधी 
उपलब्ध करुन देण्याची मागणी तेर्ील ग्रामस्र्ाींकडून गेल्या दोन िषाशपासून शासनाकड े  
करण्यात येिूनही ननधीची तरतदू करण्यात आली नसल्याचे माहे माचश, २०२० मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, डड ींभे माणणकडोह बोगदयाचे काम हाती घेण्याच्या अनुषींगान े सविस्तर सिेक्षण 
ि सींकल्पन करण्यास शासनाने हदनाींक ७ गगस््, २०१९ रोिी िा सुमारास मान्यता हदली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू  िलससींचन योिनेस ननधी उपलब्ध करुन देण्यासह सिेक्षण ि 
सींकल् पन केल्यानुसार डड ींभे माणणकडोह बोगदयाच ेकाम करणेबाबत शासनान ेकोणती कायशिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियांत पाटील (२९-१०-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     श्रीगोंदा-नगर (जि.अहमदनगर) तालुक्यातील साकळाई उपसा ससींचन योिनेला अद्याप 
कोणत्याही प्रकारची मान्यता नसल्यान ेसदर योिनेसाठी वििक्षक्षतपणे ननधीची तरतूद करण्यात 
आली नाही. 
(२) होय. 
(३) कायशकारी असभयींता, डड ींभे धरण विभाग, मींचर याींच्या हद. ०८/११/२०१९ रोिीच्या कायाशरींभ 
आदेशान्िये डड ींभे माणणकडोह बोगदयाचे सिेक्षण ि अन्िेषणाचे काम प्रगतीपर्ािर आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

दयावपूर (जि. अमरावती) येथील उपजि्हा रुग्णालयात  
श्यधचकि्तिाची ननयुक्ती िरण्याबाबत 

  

(३६)  ९७६८ (०३-०६-२०२०).   श्री.बळवांत वानेड े (दयावपूर), श्री.रािशे एिड े (मलिापूर), 
श्री.वविास ठािरे (नागपूर पजश्चम) :   सन्माननीय सावविननि आरोग् य व िुटुांब ि् याण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दयाशपूर (जि.अमरािती) हे जिल्हा मुख्यालयापासून ६० की.मी. दरू असून येर्ील उपजिल्हा 
रुग्णालयात शल्यधचककस्तक हे पद ररक्त असल्यामुळे येर्े येणा-या रूग्णाींना शस्त्रकक्रयेसाठी  
अमरािती अर्िा अकोला येर्ील रुग्णालयात िािे लागत असल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दयाशपूर येर्ील उपजिल्हा रुग्णालयात शल्यधचककस्तकाची तातडीन े ननयुक्ती 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रािेश टोप े(२७-१०-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     उपजिल्हा रुग्णालय दयाशपूर, जि.अमरािती येर्े िैद्यकीय अधधकारी, ग्-अ सींिगाशतील 
शल्यधचककत्सक उपलब्ध झाला नसल्यामुळे सदर पदािर बींधपत्रत्रत िैद्यकीय अधधकारी 
कायशरत आहे. तसेच सदर रुग्णालयाचे िैद्यकीय अधधक्षक हे ूमूस सिशन असून ते रुग्णाींना 
िेळोिेळी त्याींच्या सेिा देत आहेत. 
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(२) शा.नन. हद.०३.१२.२०१८ अन्िये सींबींधधत जिल्हाधधकारी याींच्या अध्यक्षतखेाली ससमती 
गठीत करुन िैद्यकीय अधधकारी सींिगाशच्या ररक्त पदाींिर कीं त्रा्ी पध्दतीन े ूकत्रत्रत 
मानधनािर ननयुक्ती करण्यात मान्यता देण्यात आली असनू त्यानसुार जिल्हास्तरािर 
कायशिाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

धामणगाव रे्व े(ता.चाांदरु रे्वे, जि.अमरावती) मतदार िेरातील  
पाथरगाव उपसा शसांचन योिनेबाबत 

  

(३७)  १०५५० (०३-०६-२०२०).   श्री.प्रताप अडसड (धामणगाव रे्वे) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धामणगाि रेल्ि े (ता.चाींदरु रेल्िे, जि.अमरािती) मतदार के्षत्रातील पार्रगाि उपसाससींचन 
योिनेला पींधरा िषाशनींतर मान्यता प्राप्त झाली असून आता ननविदा मींिूर होऊन ५६ को्ी 
रुपयाींचा ननधी मींिूर झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तत्कालीन शासनाने यािर रुपये २५ को्ी मींिूर केले असताना ननविदा मींिूर 
होऊन देखील कायाशरींभाचे आदेश हदले गेले नसल्याने अद्यापपयतं कामाला सुरुिात झालेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,पार्रगाि उपसा ससींचन योिनेच्या कामाला तातडीने सुरुिात होण्याच्यादृष्ीन े
शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियांत पाटील (१४-१०-२०२०) : (१) उध्िश िधाश प्रकल्पासाठी सन २०२०-२१ या िषाशत रू. 
७५.०० को्ी ची तरतूद करण्यात आलेली आहे. पार्रगाि उपसा ससींचन योिनेचा समािेश 
उध्िश िधाश प्रकल्पाच्या पाचव्या सुधाररत प्रशासकीय मान्यतेमध्ये करण्यात आला असून 
सद्य:जस्र्तीत राज्य ताींत्रत्रक सल्लागार ससमती, नासशक याींच्याकड ेमींिूरीच्या स्तरािर आहे. 
(२) हे खरे आहे. उध्िश िधाश प्रकल्पाींतगशत पार्रगाि उपसा ससींचन योिना ही उध्िश िधाश 
प्रकल्पाचा भाग म्हणून समाविष् केली आहे.  प्रकल्पास पाचिी सुप्रमा प्राप्त झाल्यानींतर 
ननविदेबाबत पुढील कायशिाही करण्याचे ननयोजित आहे. 
(३) उध्िश िधाश प्रकल्पाींतगशत पार्रगाि उपसा ससींचन योिना येत असून उध्िश िधाश प्रकल्पाचा 
पाचिा सुप्रमा प्रस्ताि अनुपालनासह हद. ०२.०६.२०२० रोिी राज्य ताींत्रत्रक सल्लागार ससमती, 
नासशक याींच्याकड ेताींत्रत्रक छाननीसाठी प्रस्ताि सादर करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
    

___________ 
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राज्यात आरोग्य ववभागातील ररक्त पदे तात्िाळ भरणेबाबत 
  

(३८)  ११३९३ (११-०८-२०२०).   श्री.देवेंद्र फडणवीस (नागपूर दक्षिण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण ववे-ेपाटील (शशडी), 
श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.अशभमन्य ुपवार (औसा), श्री.सभुाष देशमुे  (सोलापूर 
दक्षिण), श्री.अशोि पवार (शशरुर), श्री.हदलीप मोहहत-ेपाटील (ेेड आळांदी), श्री.सुननल हटांगरे 
(वडगाव शेरी), श्री.चतेन तुप े(हडपसर), श्री.शमहीर िोटेचा (मुलुांड), डॉ.डॉ.ववनय ववलासराव िोरे 
(साविर) (शाहूवाडी), श्री.सुभाष सुरेशचांद्र देशमुे  (सोलापूर दक्षिण), श्री.गणपत गायिवाड 
(ि्याण पूवव), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ) :  सन्माननीय 
सावविननि आरोग् य व िुटुांब ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  राज्यात आरोग्य विभागातील सुमारे १७,००० पदे ररक्त असून यापैकी सींचालकाींच्या २ 
पदाींपैकी १ पद, अनतररक्त सींचालकाींची ३ पकैी २ पदे, सहसींचालकाींची १० पैकी ८ पदे, जिल्हा 
शल्य धचककत्सक याींची ६४३ पैकी ३६८ पदे, जिल्हा आरोग्य अधधकाऱयाींची २८१ पैकी १५७ पदे, 
विशेषञाींची ६२७ पकैी ४९३ पदाींचा समािशे असून पररचाररकाींची ३०% ि आरोग्य सेविका ि 
सहायकाींची ५० ्क्के पदे ररक्त असल्याच े माहे म,े २०२० च्या दसुऱया आठिययात 
ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्रीय ग्रामीण आरोग्य अहिालात राज्यात ग्रामीण रुग्णालयाींमध्ये डॉक््राींच्या 
४० ्क्के तर प्रार्समक आरोग्य कें द्रािरील ७ ्क्के पदे, तसेच ननमिैद्यकीय पदे मोठया 
प्रमाणािर ररक्त असून ८२३ िागाींपैकी ४६५ डॉक््र उपलब्ध असनू ननयमानुसार १ हिार ४५६ 
डॉक््राींची आिश्यकता असून ९७१ डॉक््राींची कमतरता असल्याच े या अहिालात अधोरेणखत 
केले आहे, हे खरे आहे काय,     
(३) असल्यास, राज्यात सन २००५ ते २०१९ या काळात ग्रामीण रुग्णालय आणण प्रार्समक 
आरोग्य केद्र (पीूचसी)या भागातील लोकसींख्या िाढली असून त्या तुलनेत डॉक््र, पररचाररका 
याींसह ननमिैद्यकीय कमशचाऱ याींची सींख्या कमी असल्याने उपलब्ध व्यिस्र्ेिर ताण पडून ि 
रुग्णाींचीही गैरसोय होते तसेच प्रार्समक आरोग्य केद्र (पीूचसी) मध्ये बाहयरुग्ण तपासण्या 
दपुारी २ िािेपयतं ि ग्रामीण रुग्णालयात बाहयरुग्ण तपासण्या दपुारी १ पयतं सुरु असल्यान े
रुग्ण तपासणी पूणश होत नाही तसेच बाहयरुग्ण विभागात डॉक््राींची कमतरता असल्यान े
रुग्णाची गैरसोय होत असल्याच ेदेखील ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसचे, गेल्या िषशभरापासून िैद्यककय अधधकाऱयाींना पदोन्नती देण्यात आलेल्या नसनू  
िैयजक्तक अडचणी, पदव्युत्तर प्रसशक्षण ई. कारणामुळे गैरहिर असलेल्या िैद्यकीय 
अधधकाऱयाींनी कामािर हिर होणसेाठी सींबधधत अधधकाऱयाकड े अिश करून सहा महहन्यापेक्षा 
िास्त काळ होऊनही त्याींना कामािर हिर करून घेण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय  
(५) असल्यास, राज्यात आरोग्य विभागातील ररक्त पदे तातडीने भरण्यासींदभाशत तसचे 
िैद्यककय अधधकाऱयाींना पदोन्नती ि कामािर रुिू होणेसाठी तयार असलेल्या िैदयककय 
अधधकाऱयाींना कामािर रुि ूकरून घेणेबाबत शासनान ेकोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत 
आहे 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. रािेश टोप े(२७-१०-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
     डॉक््र ि कमशचारी याींच्या ररक्त पदाींमुळे उपलब्ध कमशचाींऱयािर काही प्रमाणात ताण 
पडत आहे हे खरे आहे.  राज्यात लोकसींख्येनुसार निी आरोग्य सींस्र्ा ि पदे ननमाशण होत 
आहेत.  सदर पदे भरण्याची कायशिाही करण्यात येत आहे.  उपलब्ध डॉक््र आणण कमशचारी 
याींचेमाफश त आरोग्य सुविधा पुरविण्यात येतात.  त्याचप्रमाणे राषरीय आरोग्य असभयानामाफश त 
सुध्दा डॉक््र, तञ ि इतर कमशचारी उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहेत.  प्रार्समक आरोग्य 
कें द्राच्याहठकाणी िैद्यकीय अधधकारी याींचेमाफश त बा्यरुग्णतपासणी सकाळी ०८.०० ते १२.०० 
आणण सायींकाळी ०४.०० त े०६.०० या िेळेत करण्यात येत.े  तर्ावप, ज्या प्रार्समक आरोग्य 
कें द्राच्या हठकाणी ूकच िैद्यकीय अधधकारी कायशरत असतो त्या सायींकाळच्या तपासणी ऐििी 
प्रार्समक आरोग्य कें द्राच्या कायशके्षत्रातील उपकें द्राना भे्ी देण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या 
आहेत. 
(४) ि (५) महाराषर िैद्यकीय ि आरोग्य सेिा, ग्-अ मधील िैद्यकीय अधधकाऱयाींना जिल्हा 
शल्यधचककत्सक सींिगाशत शासन आदेश हद.०९.०५.२०१८ अन्िये ५९ िैद्यकीय अधधकाऱयाींना 
खुल्या प्रिगाशतील ररक्त पदािर सेिािेषठतेनुसार पदोन्नती देण्यात आलेल्या आहेत.  तसेच 
शासन आदेश हद. १५.०९.२०२० च्या आदेशान्िये ८७ िैद्यकीय अधधकाऱयाींना खुल्या प्रिगाशतील 
ररक्त पदािर सेिािेषठतनेुसार पदोन्नती देण्यात आलेल्या आहेत. विशेषञ सींिगाशतील खुल्या 
प्रिगाशतील ररक्त पदाींिर ७० िैद्यकीय अधधकाऱयाींना पदोन्नतीच े आदेश ननगशसमत करण्यात 
आले आहेत. तसेच जिल्हा आरोग्य अधधकारी सींिगाशत पदोन्नती देण्याची कायशिाही सुरु आहे. 
     अनधधकृत गैरहिर िैद्यकीय अधधकाऱयाींना रुिू करुन घेण्यासींदभाशत हद.११.०८.२०२० 
च्या पत्रान्िये आरोग्य सेिा आयकु्तालयास सूधचत केल्यानसुार त्याबाबत ितृ्तपत्रात िाहहरात 
प्रससध्द करण्यात आली आहे. त्यानुसार पुढील कायशिाही उपसींचालक स्तरािर सुरु आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
एिाजत्मि बालवविास योिन ेअांतगवत अांगणवाडी िें द्राच्या िामिािाचे पयववेिण िरण्यासाठी 

िेरीय ्तरावर िाम िरणाऱया मखु्यसेवविाांच्या (पयववेक्षििा) पदोन्नतीबाबत 
(३९)  ११४९८ (०८-०९-२०२०).   श्री.सांिय पोतनीस (िशलना), श्री.अब ू आिमी (मानेूदव 
शशवािीनगर) :   सन्माननीय महहला व बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात ूकाजत्मक बाल विकास योिने अींतगशत सन २००५ पासून महहला ि बालविकास 
विभागानेअींगणिाडी कें द्राच्या कामकािाच े पयशिेक्षण करण्यासाठी के्षत्रीय स्तरािर काम 
करणाऱया समुारे चार हिार मुख्यसेविकाींना पदोन् नत्ती  देण्याचा मागश बींद केल्याने पात्रता 
आणण उच्चसशक्षण असतानाही या कमशचाऱयाींना आहे त्याच पदािर ननितृ्त होईपयतं काम 
करािे लागत असल्याची बाब हदनाींक २४ िनू २०२० रोिी िा त्यासुमारास ननदशशनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सन २००५ पयतं सेिा ज्येषठतेनुसार त्याींना सहायक बालविकास प्रकल्प 
अधधकारी, प्रकल्प अधधकारी, ग्विकास अधधकारी आणण शेि्ी उपमुख्य कायशकारी अधधकारी 
पदापयतं पदोन्नतीच े प्रािधान होते परींतु नींतर सहायक बालविकास अधधकारी हे पदच रद्द 
करण्यात आल्यान ेपयशिेक्षकाींच्या पदोन्नतीचा मागश बींद झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,अींगणिाडीच्या मखु्यसेविकाींच्या बदल्या बींद करण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय ,त्याअनुषींगाने अींगणिाडी कें द्राच्या 
कामकािाचे पयशिेक्षण करण्यासाठी के्षत्रीय स्तरािर काम करणाऱया मुख्यसेविकाींच्या पदोन्नती 
ि बदली सींदभाशत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (१५-१०-२०२०) : (१) ूकाजत्मक बाल विकास सेिा 
योिनेंमधील या विभागाच्या अधधपत्याखालील नागरी प्रकल्पातील मुख्यसेविका/पयशिेक्षक्षका  
याींची ६२१ पदे मींिूर आहेत तर उिशररत ग्रामीण प्रकल्पातील पयशिके्षक्षकाींची पदे ही ग्रामविकास 
विभागाच्या अधधपत्याखाली आहेत. या मुख्यसेविका /पयशिेक्षक्षका याींना या विभागातील बाल 
विकास प्रकल्प अधधकारी ि तत्सम पदे या ग्-ब सींिगाशमध्ये ननिडीने ननयुक्तीकररता इतर 
सिश सींिगाशसह योग्य प्रनतननधधत्ि देण्यात येत असनू त्यानुसार कायशिाही सरुू आहे. 
(२) महहला ि बाल विकास विभागाअींतगशत मुख्यसेविकाींना परीविक्षा अधधकारी या पदािर 
पदोन्नती देण्याबाबत कायशिाही सुरू आहे.  तसेच पयशिेक्षक्षका याींच्या पदोन्नतीसींदभाशत 
ग्रामविकास विभागामाफश त कायशिाही करण्यात येत.े 
(३) मुख्यसेविकाींच्या बदल्या बींद झालेल्या नाहीत. बदली सींदभाशत सामान्य प्रशासन 
विभागामाफश त िेळोिेळी ननगशसमत केलेल्या सुचनाींनुसार कायशिाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
राज्यात टाळेबांदीच्या िाळात ववववध हठिाणी अडिले्या नागररि व िामगाराांिडून वैद्यिीय 

प्रमाणपरासाठी ेासगी डॉक्टराांिडून अनतरीक्त रिमेची मागणी िे्याबाबत 
(४०)  ११५०६ (०९-०९-२०२०).   श्री.महेंद्र थोरवे (ििवत), श्री.किशोर िोरगेवार (चांद्रपूर), 
श्री.सांतोष बाांगर (िळमनुरी), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.श्रीननवास वनगा 
(पालघर), श्री.महेश चौघुले (शभवांडी पजश्चम) :   सन्माननीय वदै्यिीय शशिण मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात करोना विषाणूचा सींसगश िाढल्यामळेु  ्ाळेबींदी िाहहर केल्यािर शहरातील  
स्र्ाननक नागररकाींना िैद्यकीय सेिा देणाऱया बहुतेक डॉक््राींनी आपले खासगी दिाखाने बींद 
ठेिले होत े, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  ्ाळेबींदीच्या काळात विविध हठकाणी अडकलेल्या नागररकाींना ि कामगाराींना 
आपापल्या घरी िाण्यासाठी पोसलसाींची परिानगी ि िैद्यकीय प्रमाणपत्र घेतल्यानींतर प्रिासास 
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मुभा देण्यात येत असल्याचे शासनाने िाहहर करताच  सिशच डॉक््राींनी त्याींचे खासगी 
दिाखान ेतातडीने उघडली ि िैद्यकीय प्रमाणपत्रासाठी  ५०० ते १५०० रुपयाींची मागणी करत 
असल्याच ेमाहे म,े २०२० च्या पहहल्या आठिययात ननदशशनास  आले , हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर डॉक््राींचे िदै्यकीय सेिेच ेप्रमाणपत्र रद्द करण्याची मागणी होत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय चौकशीत काय आढळून आले 
तदनुसार ्ाळेबींदीच्या काळात आपले खासगी दिाखाने बींद ठेिण्या-या ि विविध हठकाणी 
अडकलेल्या नागररक ि कामगाराींकडून िैद्यकीय प्रमाणपत्रासाठी अनतरीक्त रकमेची मागणी 
करण्या-या  डॉक््राींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशमत ववलासराव देशमुे (१६-१०-२०२०) : (१), (२) ि (३) अशा स्िरुपाची तक्रार/ननिेदन 
प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही. 
(४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

सालेिसा (जि.गोंहदया) येथील वनववभागाच्या हद्दीत औषधाचा साठा  
िाळले्या ्थीतीत आढळ्याबाबत 

  

(४१)  ११५७२ (०९-०९-२०२०).   श्री.मनोहर चांहद्रिापूरे (अिुवनी-मोरगाांव) :   सन्माननीय 
वैद्यिीय शशिण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सालेकसा (जि.गोंहदया) येर्ील िनविभागाच्या हद्दीत बोगस डॉक््राींनी मोठ्या प्रमाणात 
औषधाचा साठा िाळण्याची घ्ना  माहे ूवप्रल, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान  ननदशशनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सालेकसा तालुक्यातील गाींधी ्ोला गाींिाच्या िन हद्दीत औषध,े ससररींि, 
इींिेक्शनच्या बा्ल्या इतर साहहत्य सामग्रीचा मोठा साठा  िाळण्याचा प्रयत्न ूका अञात 
डॉक््रा माफश त होत असल्याबाबतची  तक्रार नागरीकाींनी  केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी तालुका िैद्यककेय अधधकारी याींनी  चौकशी करुन कारिाई 
करण्याचे आश्िासन हदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, त्यानुसार सदर प्रकरणी  शासनाने सींबधधत दोषीींिर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशमत ववलासराव देशमुे (१६-१०-२०२०) : (१) िनविभागाच्या हदृीत दोन हठकाणी 
अधशि् िळालेल्या औषधी साहहत्याचे अिशेष आढळलेले आहेत. यामध्ये तुरळक स्िरूपात 
ररकाम्या औषधाींच ेआिरण, काचचे्या बा्ल्या, कुप्या ि इतर साहहत्य आढळून आले. 
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(२) खरे आहे. 
(३), (४), (५) ि (६) होय, याबाबत तालुका िैद्यकीय अधधकारी याींच्यामाफश त प्रार्समक चौकशी 
तालुका आरोग्य अधधकारी सालेकसा याींच्याकडून चौकशीची प्रकक्रया पूणश करून पोसलस स््ेशन 
सालेकसा येर्े अञात व्यक्ती विरुध्द हद.११.०६.२०२० रोिी भारतीय दींड विधान २९० अन्िये 
गुन्हा क्रमाींक २२६/२०२० नोंदविण्यात आला आहे. सदर गुन््याचा तपास करण्याचा अधधकार 
पोसलसाींना नसल्यान ेसींबींधधत पोलीस ठाण्याकडून मा. प्रर्म शे्रणी न्यायदींडाधधकारी, न्यायालय 
दसुरे आमगािीं याींना हद.१५.०७.२०२० च्या पत्रान्िये तपासासाठी परिानगी मागण्यात आली 
आहे. सदर परिानगी प्राप्त होताच पुढील तपास करण्यात येत आहे, असे पोसलस अधधक्षक 
गोंहदया याींनी कळविले आहे. 

___________ 
  

िो्हापूर मधील सीपीआर हॉज्पटलच्या िमवचा-यासाठी ेरेदी िरण्यात  
आलेले किट ननिृष्ट्ट दिावचे अस्याबाबत 

  

(४२)  ११६३६ (१४-०९-२०२०).   श्री.रािु (बाबा) ियवांतराव आवळे (हातिणांगले), श्रीमती 
श्वेता महाले (धचेली) :   सन्माननीय वैद्यिीय शशिण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर मधील सीपीआर रुग्णालयात कोरोना आिारािर उपचार करण्यासाठी आिश्यक 
असलेल्या  साहहत्य खरेदीसाठी जिल्हा प्रशासनान ेहदलेल्या ननधीमधून  कमशचा-यासाठी  खरेदी 
करण्यात आलेले कक् अत्यींत ननकृष् दिाशच े असनू काही तासातच फा्त असल्याची बाब 
माहे ूवप्रल,२०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आली हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सुमारे तीनशेहून अधधक िैद्यकीय अधधकारी, ब्रदर ि कमशचारी कोरोनाग्रस्ताींना 
िाचिण्यासाठी झ्त असताना ननकृष् दिाशच्या साहहत्यामळेु त्याींना कोरोना सींसगाशची भतीती 
ननमाशण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय,  
(४) असल्यास, त्यानुसार ननकृष् दिाशचे साहहत्य पुरिणाऱया ठेकेदारािर जिल्हा प्रशासनान े
कोणती कारिाई केली  िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. अशमत ववलासराव देशमुे (२९-१०-२०२०) : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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रत्नाधगरी व शसांधुदगुव जि््यामध्ये िोववड -१९ या सांसगविन्य आिाराची चाचणी 
िरण्यािरीता ्वतांर प्रयोगशाळा उपलब्ध िरुन देणेबाबत 

  

(४३)  १२१७६ (१७-०७-२०२०).   श्री.योगेशदादा िदम (दापोली), श्री.मांगेश चव्हाण 
(चाळीसगाव) :   सन्माननीय सावविननि आरोग् य व िुटुांब ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  
(१) रत्नाधगरी ि ससींधुदगुश जिल््यामध्ये कोविड-१९ या सींसगशिन्य आिाराची चाचणी 
करण्याकरीता  जिल्हास्तरािर स्ितींत्र तपासणी प्रयोगशाळा उपलब्ध नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्र सरकारच्या मींिुरीची िा् न पाहता या आिाराचा िाढता प्रादभुाशि लक्षात 
घेता रत्नाधगरी ि ससींधुदगुश या जिल््याींकररता जिल्हास्तरािर स्ितींत्र कोविड -१९ तपासणी 
प्रयोगशाळा शासनाकडून उपलब्ध करुन  देण्यात येणार आहे काय, 
(३) नसल्यास, याबाबतची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रािेश टोप े(२९-१०-२०२०) : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
     रत्नाधगरी जिल्हयामध्ये सािशिननक आरोग्य विभाग शासन ननणशय क्र. कोरोना-
२०२०/प्र.क्र.११५/आ-५ हद.२५.०५.२०२० अन्िये आर.्ी.पी.सी.आर. प्रयोगशाळा स्र्ापन 
करण्यासाठी मींिूरी देण्यात आली. त्यानसूार रत्नाधगरी येर्े हद.०९.०६.२०२० पासून 
आर.्ी.पी.सी.आर. पध्दतीची चाचणी करण्यासाठी प्रयोगशाळा स्र्ापन करण्यात आली आहे. 
तसेच शासन ननणशय हद.०२.०६.२०२० अन्िये रेण्िीय ननदान प्रयोगशाळा ससींधुदगुश येर्े कोविड-
१९ ननदान आर.्ी.पी.सी.आर. पध्दतीने करण्याची मान्यता हदलेली आहे. त्यानूसार सदर 
सुविधा हद.१९.०६.२०२० पासून उपलब्ध झालेली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

औरांगाबाद येथील घाटी रुग्णालयात बायोमेडडिल वे्ट व अन्य िचऱयाचे  
योग्य वव्हेवाट लावली िात नसलेबाबत 

  

(४४)  १२७७४ (१७-०७-२०२०).   श्री.प्रदीप िै् वाल (औरांगाबाद मध्य) :   सन्माननीय 
वैद्यिीय शशिण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद येर्ील घा्ी रुग्णालयाला िेळोिळेी प्रशासनाकडून सूचना समळून देखील 
बायोमेडडकल िेस्् ि अन्य कचऱयाचे योग्य विल्हेिा् लािली िात नसल्यामूळे नागरीकाींच्या 
आरोग्याला धोका  ननमाशण झाला असल्याच ेननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रुग्णालयातील बायोमेडडकल िेस्् माहे माचश, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान 
महापासलकेच्या कचऱयात आढळून आले असतानाही या कच-याची विल्हेिा् लािणा-या रेयडी 
कीं पनी तसेच यास िबाबदार असणाऱया घा्ी रुग्णालयािर कोणताही गुन्हा दाखल झालेला 
नाही,हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
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(४) असल्यास, त्यानुसार या रुग्णालयातील बायोमेडडकल िेस्् ि अन्य कचऱयाची योग्य 
विल्हेिा् न लािण्या-या सींबींधधताींिर कारिाई करणेसह या कच-याची योग्य विल्हेिा् 
लािण्यासींदभाशत शासनान ेकोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. अशमत ववलासराव देशमुे (२९-१०-२०२०) : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(५) लागू नाही. 

___________ 
  

अमळनेर (ता.अमळनेर, जि.िळगाव) येथील पाांझरा-माळण नदीिोड प्रि्पाबाबत 
  

(४५)  १२७९२ (१६-०७-२०२०).   श्री.अननल पाटील (अमळनेर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमळनेर (ता.अमळनेर, जि.िळगाि) येर्ील पाींझरा-माळण नदीिोड प्रकल्पासाठी 
आिश्यक असणारे सिेक्षण पुणश झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,सदर कामाचा प्रार्समक सिेक्षण अहिाल ि द्वितीय सुधारीत अहिाल तसेच 
पा्बींधारे उपविभाग याींनी हदलेल्या सचुनेनुसार ताींत्रत्रकदृषट्या अींनतम अहिाल (सींकलन ि 
अींदािपत्रक) मींिुरीसाठी शासनाकड ेप्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू कामाच्या सींकलन ि अींदािपत्रकास मींिरुी समळण्यासाठी  शासनान े
कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे,याबाबतची सद्य:जस्र्ती काय आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ियांत पाटील (२५-०९-२०२०) : (१) नाही. 
        प्रार्समक सिेक्षण करणेत आले आहे. तर्ावप पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र प्रस्ताि 
तयार करणे इ. बाबतची कायशिाही के्षत्रत्रय स्तरािर प्रगतीत आहे. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) पाींझरा-माळण नदीिोड प्रकल्पासाठी आिश्यक पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र मुख्य असभयींता, 
ननयोिन ि िलविञान, नासशक याींचेकडून प्राप्त करून घेणेची कायशिाही के्षत्रीय स्तरािर 
प्रगतीत आहे. सदरील प्रमाणपत्र प्राप्त झालेनींतर पुढील कायशिाही करणे शक्य आहे. 

___________ 
  

नगर जि््यामध्ये बिेायदा गभवपात िरणा-या डॉक्टरवर िारवाई िरणेबाबत. 
  

(४६)  १२९५८ (१४-०९-२०२०).   श्री.सुननल िाांबळे (पुणे िॅन्टोन् मेंट) :   सन्माननीय 
सावविननि आरोग् य व िुटुांब ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नगर जिल््यामध्ये बेकायदा गभशपात करणाऱ या ूका डॉक््रला स्र्ाननक पोसलसाींनी 
ताब्यात  घेतल्याची घ्ना माहे िून,२०२० मध्ये  िा त्यादरम्यान ननदशशनास आली, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, या डॉक््रन े पुणे, नगर, औरींगाबाद ि बीड जिल््यात गभशपातासाठी रुग्ण 
समळिण्यासाठी  िाळे बनविले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनान े चौकशी केली आहे काय,त्यात काय ननषपन्न झाले, 
(४) असल्यास, त्यानुसार शासनाने सींबधधत डॉक््राींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रािेश टोप े(२८-१०-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर गुन्हयाींचा स्र्ाननक पोलीसाींमाफश त तपास सुरु आहे.  
(३) ि (४) होय. 
   िखणगाि, ता.अहमदनगर येर्े गींधे हॉजस्प्लमध्ये अिैद्य गभशपात होत असल्याबाबतची 
खबर समळाल्यान े स्र्ाननक गुन्हे शाखा अहमदनगर, जिल्हा शल्य धचककत्सक, अहमदनगर 
तसेच अहमदनगर तालुका पोलीस पर्क याींच्या माफश त केलेल्या चौकशीत बीूूमूस अहशता 
धारक शासन मान्यता नसताना ूका महहलेचा गभशपात करीत असल्याच े ननदशशनास 
आल्यामुळे त्याींना अ्क करुन त्याींच्या विरुद्ध नगर पोलीस स््ेशन नगर येर्े भा.द.वि.सींहहता 
कलम ३१२,३१३,३१५ अन्िये गु.र.न.३०५/२०२० नुसार ूफआरआय नोंदविण्यात आला आहे. 
तसेच िैद्यककय गभशपात कायदा, १९७१ सुधाररत २००३ अींतगशत ३, ४, ५ अन्िये गुन्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. सदर गुन्हयाींचा पुढील तपास सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

औरांगाबाद येथील घाटी रुग्णालयात िनऔषधी िें दे्र सुरु िरण्याबाबत 
  

(४७)  १३११७ (१४-०९-२०२०).   श्री.प्रदीप िै् वाल (औरांगाबाद मध्य) :   सन्माननीय 
वैद्यिीय शशिण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद येर्ील घा्ी रुग्णालयात दररोि हिारे रुग्ण उपचारासाठी येत असतात परींतु 
रुग्णालयात िनऔषधी कें द्र नसून रग्णालय पररसरात असणारे िनऔषधी कें द्रही बींद करण्यात 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, घा्ी रुग्णालयात येणाऱया रुग्णाींना औषधाींसाठी दरू िाि ेलागत असल्यान े 
रुग्णाींना ि त्याींच्या नातेिाईकाींना  त्रास सहन करािा लागत आहे, हे हह खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, औरींगाबाद येर्ील घा्ी रुग्णालयात िनऔषधी कें द्र तात्काळ सुरु 
करण्यासींदभाशत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशमत ववलासराव देशमुे (२९-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही. सदर सींस्र्ेत रुग्णसेिकेररता 
िनऔषधी कें द्र सुरु आहे. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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मौिा रािापुर (ता.आवी, जि.वधाव) या ननम्न वधाव प्रि्पामधील  
गावठाणाच ेपुनववसन िरण्याबाबत 

  

(४८)  १३६४६ (१९-०७-२०२०).   श्री.दादाराव िेचे (आवी) :   सन्माननीय िलसांपदा मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिा रािापुर (ता.आिी, जि.िधाश) या ननम्न िधाश प्रकल्पामधील गािठाणाचे अींशत: 
पुनिशसन करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुळ गािठाण हे प्रकल्पात साचुन राहहलेल्या पाण्यामुळे प्रभािीत होत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुळ गाींिठाणच े देखील पुनिशसन करण्याबाबत पनुशस्र्ापना हक्क अधधननयम 
२०१३ मधील तरतुदीनुसार गािठाणाचे पुनिशसन करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायशिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियांत पाटील (१४-१०-२०२०) : (१) होय. 
     २८ घराींच ेपुनिशसन करण्यात आले आहे. 
(२) उिशररत गािठाण पूणश सींचय पातळीच्या िर आहे. 
(३)  मौिा रािापूर (ता.आिी, जि.िधाश) या गािाची लोकसींख्या ५०० असून कु्ुींब सींख्या १३० 
आहे. त्यापकैी ननम्न िधाश प्रकल्पाच्या पाश्चिलामुळे बाधधत होत असलेल्या २८ कु्ुींबाच े
अींशतः पुनिशसन रािापूर गािाच्या शेिारी िरच्या बािूस करण्यात आले आहे. सदर 
गािठाणातील २८ घरे बाधधत होत असून ूकूण घराींच्या तुलनते २२ ्क्के आहे. तसेच 
शेतिमीन ूकूण १४३.०३ हेक््र िसमनीच्या तलुनेत २.२९ हेक््र बाधधत होत आहे. त्याच े
प्रमाण १.६० ्क्के येत.े या प्रकल्पास महाराषर प्रकल्प बाधधत लोकाींचे पुनिशसन अधधननयम 
१९९९ लागू आहे. त्यातील अनुसचूी भाग (१) मधील कलम १३(३) (क) आणण १४ (३) ि (४) 
आणण १६ (१) अन्िये गािठाणातील घराींपकैी ७५ ्क्क्याींपेक्षा कमी घरे प्रकल्पासाठी सींपादीत 
करण्यात येतात तेव्हा पूणश गािठाणाच ेसींपादन करण्यात येत नाही. या प्रकल्पास पुनिशसन 
करण्याबाबत भूसमसींपादन, पुनिशसन ि पुनिशसाहत करताना उधचत भरपाई समळण्याचा आणण 
पारदशशकतेचा हक्क अधधननयम २०१३ लागू होत नाही.   
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

नागपूर व भांडारा जि््यातील अांगणवाडीिरीता ेरेदी िेले्या  
बेबी िेअर किट्समध्ये गैरव्यवहार झा्याबाबत 

  

(४९)  १३७६४ (१४-०८-२०२०).   श्री.सुननल प्रभ ू (हदांडोशी) :  सन्माननीय महहला व 
बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नागपूर ि भींडारा जिल््यातील अींगणिाययाींना वितरीत करण्याकररता महहला ि 
बालविकास विभागान े खरेदी केलेले बेबी केअर कक्मध्ये ८० को्ी रुपायाचा गैरव्यिहार 
झाल्याचे माहे म,े २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हदनाींक २६ िानिेारी, २०१९ पासून लागू करण्यात आलेल्या  योिने अींतगशत 
बेबी केअर कक् खरेदीच ेकीं त्रा् मे. इींडो इलाईड प्रो्ीन फुडस,् मुींबई याींना देण्यात आले होत,े 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले,  
(४) असल्यास, चौकशीनुसार या प्रकरणात दोषी असलेल्या सींबधधताींिर शासनाने कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (२९-०९-२०२०) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) (४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

पांढरपूर येथील शभमा पाटबांधारे ववभागातील पदे ररक्त अस्याबाबत 
  

(५०)  १३९१३ (१०-०९-२०२०).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपूर (जि.सोलापूर) येर्ील सभमा पा्बींधारे विभागातील सुमारे ६० ्क्के विविध 
कमशचाऱ याींची पदे ररक्त असल्याच ेननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पींढरपूर विभागातील कायशकारी असभयींता ि उप असभयींता पदाचे कामकाि 
प्रभारी अधधकारी करीत असल्याच ेननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पींढरपूर-मींगळिेढा तालुक्यातील ससींचनाची विविध काम ेपूणश करण्यासाठी पुरेस े
कमशचारी नसल्याने पाण्याचे ननयोिन योग्य होत नसल्यामुळे शतेकऱ याींची पाण्यासाठी गैरसोय 
होत आहे,हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सभमा पा्बींधारे विभागातील ररक्त असलेली पदे तात्काळ भरण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ियांत पाटील (१९-१०-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
     लाभके्षत्र विकास प्राधधकरण, सोलापूर अधधनस्त भीमा पा्बींधारे विभाग, पींढरपूर अींतगशत 
दोन शाखाींस मींिूर  ूकूण १४९ पदाींपैकी ७५  पदे ररक्त आहेत. सदर ररक्त पदाींपैकी  ग् 
‘क’ ि ग् ‘ड’ मधील  पदे सन, २०१२ नींतर भरती प्रकक्रया न राबविल्या गेल्याने तसेच 
मोठया प्रमाणात कमशचारी ननितृ्त झाल्यान ेररक्त आहेत.   
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(२) पींढरपूर विभागातील कायशकारी असभयींता हे हदनाींक २७ म,े २०१९ पासनू ननयसमत आहेत 
तर उपकायशकारी असभयींता हे हदनाींक १ िून, २०२० पासून प्रभारी आहेत. 
(३) पींढरपूर मींळिेढा तालुक्यातील ससींचनाची/ससींचन व्यिस्र्ापनाची विविध कामे उपलब्ध 
असलेल्या कमशचाऱयाींमाफश त पार पाडली िातात. त्यामूळे शेतकऱयाींची गैरसोय होणार नाही याची 
दक्षता घेण्यात येत आहे. 
(४) सन, २०१८ च्या परीके्षतून सहायक असभयींता शे्रणी २ या पदािर ६५ उमेदिाराींची सशफारस 
महाराषर लोकसेिा आयोगान ेकेली आहे. िैद्यकीय तपासणी/चाररत्र्य पडताळणी करून ननयुक्ती 
देण्याबाबतची कायशिाही करण्यात येत आहे. सन, २०१९ च्या असभयाींत्रत्रकी सेिा अींतगशत AE 
२  सींिगाशसाठी ५५३ पदाींची मागणी केली आहे. अद्याप अींनतम ननकाल लागलेला नाही. 
कननषठ असभयींता (स्र्ापत्य) या पदािर पदोन्नतीन े पूणे विभागामध्ये १५ अधधकाऱयाींची 
नेमणूक देण्यात आलेली आहे. 
     शासन ननणशय, वित्त विभाग, हदनाींक २ िून, २०१५ अन्िये सरळसेिा भरतीिर ननबधं 
घालण्यात आले असनू शासन ननणशय, वित्त विभाग, हदनाींक २५ मे, २०१७ अन्िये विभागाचा 
आकृतीबींध सुधारीत झाल्यासशिाय पदभरती करण्यास देखील ननबधं आहेत.  सद्यजस्र्तीत 
िलसींपदा विभागाचा आकृतीबींध सुधारीत करण्याची कायशिाही शासन स्तरािर प्रगतीत आहे. 
त्यानुसार विभागाच्या आकृतीबींधास अींनतम मान्यता प्राप्त झाल्यानींतर ग् क ि ग् ड 
सींिगाशतील ररक्त पदे भरण्याबाबत आिश्यक कायशिाही करता येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
ववधान भवन :   रािेन्द्र भागवत 
मुांबई.   सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
__________________________________________________________________ 
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