
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १२१ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

शशांदखेडा (जि.धुळे) येथे उपजिल् हा ग् णालय य मांिूर िर याबाबत 
  

(१)  ८१० (२२-१२-२०१४).   श्री.ियिुमार रावलय  (शशांदखेडा) :   सन्माननीय सावविननि 
आरो य व िुुुंांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श ींदखेडा (जि.धुळे) हे तालुक् याच े  हर तसताींना या काका ी रामामी  ग्  ालय  
तसल् यामळेु ग्  ाींची मोा या माणमा ागर गोरसोय होत तसल्यान े श ींदखेडा येथ े उपजिल् हा 
ग्  ालय करागे त ी माग ी लोकमाणनतननधीींसह रामाम थाींची  हे, हे खरे  हे काय, 
(२) तसल् यास, श ींदखेडा  हरा ी   िुबािूच् या १०० गागाींचा दोनींकदन सींपकक  तसून  
 हरापासून १० त े १२ कक.मी. तींतरागर मुींबई- रामा राष रीय महामागक र.३  हे त् यामुळे या 
र त् याींगर हो ारे तपााताींचे ग्    येथील रामामी  ग्  ालयात येत तसतात परींत ु पुरे या 
सोयी सुवगधाींतभागी त् याींना पुढील उपचारासााु धुळे येथील जिल् हा ग्  ालयात पाागाग े
लागत,े हे खरे  हे काय, 
(३) तसल् यास, श ींदखेडा येथे उपजिल् हा ग्  ालय मींिूर कर याबाबत  ासनान े को ती 
कायकगाही केली गा कर यात येत  हे, 
(४) नसल्यास वगलींबाची कार े काय  हे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२२-०१-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हे तीं त: खरे  हे. 
     तपााती रु  श ींदखेडा येथील रामामी  रु ालयात  ल्यानींतर रु ाींना  गयक तो 
औषधोपचार ग  रोय सुवगधा उपलबध करुन  कदल्या िातात. तसेच तनततातडीच्या  रोय 
सुवगधा दे याची गरि तसल्यास रु ाींस जिल्हयाच्या काका ी सींदभ त केले िात.े 
(३) ग (४) माणन उद् ागत नाही. 
  

___________ 
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िळगाांव जिल् ्यातीलय  पाचोरा तालय ुक्यातीलय  ग्रामीण रु णालय य  
उपजिल् हा रु णालय य िर याबाबतचा प्र ताव 

  

(२)  १३४८ (२३-१२-२०१४).   श्री.किशोर पाुंीलय  (पाचोरा) :   सन्माननीय सावविननि आरो य 
आणण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िळगाींग जिल् ्यातील पाचोरा तालुक्यातील रामामी  रु  ालय उपजिल् हा रु  ालय 
कर याबाबतचा माण ताग  ासनाकड ेमाणलींतबत  हे, हे खरे  हे काय, 

(२) तसल् यास, त् या सींदभाकत के हा नन कय ाे यात ये ार  हे, 
(३) तसल् यास, या नन कयाचे  गरुप काय  हे त् याींची तींमलबिाग ी के हापय त कर यात 
ये ार  हे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२२-०१-२०१६) :(१) िळगाींग जिल््यातील पाचोरा येथील रामामी  रु ालय 
उपजिल्हा रु ालय करयाबाबतचा माणताग  ासनाकड ेमाणलींतबत नाही. 
(२) ग (३) माणन उद् ागत नाही. 

___________ 
  

अमरावती येथ ेववभागीय सांदभव सवेा रुणालय याच्या ुंप्पा-दोन इमारतीचे बाांधिामाबाबत 
  

(३)  १५६६ (२३-१२-२०१४).   डॉ.सुननलय  देशमखु (अमरावती) :   सन्माननीय सावविननि 
आरो य आणण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तमरागती येथे वगभागीय सींदभक सेगा रु ालयाच्या ्प्पा-दोनच्या इमारतीच े बाींधकामास 
माणत्यक्षात सुरुगात लाली  हे काय, 
(२) तसल्यास, या इमारतीच ेबाींधकाम केहापय त पू क करयात येगून रु ालयातील सुवगधा 
माणत्यक्षात केहा सुरु हो ार  हेत, 
(३) नसल्यास, हो ाऱ्या वगलींबाची कार े काय  हेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२२-०१-२०१६) :(१) होय. 
(२)२०१५ तखेर काम पू क हो े तपेक्षक्षत तसल्यामळेु रु ालयीन सुवगधा सन २०१६ मध्ये 
कायाकजन्गत होयाची  क्यता  हे. 
(३) माणन उद् ागत नाही. 

___________ 
  

गडधचरोलय ी येथीलय  चामोशी व धानोरा ग्रामीण रुणालय याच े
उपजिल्हा रुणालय याांमध्ये रुपाांतर िरयाबाबत 

(४)  २२७१ (२०-१२-२०१४).   डॉ.देवराव होळी (गडधचरोलय ी) :   सन्माननीय सावविननि 
आरो य व िुुुंांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गडचचरोली येथील चामो ी ग धानोरा रामामी  रु ालयाींचे उपजिल्हा रु ालयामध्ये 
रुपाींतर करयाचे माणताग मींिुर लाले  हेत, हे खरे  हे काय, 
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(२) तसल्यास, सदरहू रामामी  रु ालयाच्या माणलींतबत माणतागाच्या मींिूरीबाबत पत्रयगहार 
केलेला  हे, हे ही खरे  हे काय, 
(३) तसल्यास,सदरहू चामो  , धानोरा रामामी  रु ालयाींचे उपजिल्हा रु ालयात रुपाींतर 
करयासींबींधात  ासनाची भूशमका काय  हे, तसेच तेथील पदाींना मींिूरी ग बाींधकामाबाबत 
ककती कालागधी लाग ार  हे, 
(४) तसेच सदर उपजिल्हा रु ालय चामो   ग धानोरा याींच्या बाींधकामासााु तींदािीत ये ारा 
खचक ककती  हे, 
(५) नसल्यास, वगलींबाची कार े काय  हेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२२-०१-२०१६) :(१) हे खरे  हे. 
(२) माणन उद् ागत नाही. 
(३) कद.१७/०१/२०१३ तन्गये चामो  , रामामी  रु ालयाच े उपजिल्हा रु ालयात रुपाींतर 
करयास ग कद.९/६/२०१४ तन्गये  करयास मान्यता कदलेली  हे. बहृत  राखड्यासााु 
ये ाऱ्या एकू  खचाकचे ननयोिन  ण  पदाींची ननशमकती येत्या ५ गषाकत ्प्प्या्प्प्यान े 
करयाबाबतच ेननयोिन  हे. 
(४) चामो  , धानोरा रामामी  रु ालयाच े उपजिल्हा रु ालयात शे्र ीगधकन करयासााु 
 गयक बाींधकामाच्या खचाकची तींदािपत्रके ग  राखड े सागकिननक बाींधकाम वगभाग, 
गडचचरोली याींचेकडून जिल्हा  ल्य चचककत्सक गडचचरोली याींना माणाप्त लाल्यानींतर ननधी 
उपलब्ध करुन देयात येईल. 
(५) माणन उद् ागत नाही. 

___________ 
  

वाशशम जिल् हा सामा य रु णालय यात नेहमी णाणीचे  
साम्राज् य व रु णाांचे हालय  होत असल् याबाबत 

  

(५)  २५७३ (२२-१२-२०१४).   श्री.रािेंद्र पाुंणी (िारांिा) :   सन्माननीय सावविननि आरो य 
व िुुुंांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गाश म जिल् हा सामान् य रु  ालयात नेहमी ाा ीचे साराजा य ग रु  ाींचे हाल होत 
तसल् याची बाब कदनाींक १७ नो हेंबर, २०१४ रोिी गा त् यासुमारास ननद कनास  ली  हे, हे 
खरे  हे काय, 
(२) तसल् यास, उक् त माणकर ी जिल् हा माण ासनामाफतक त को ती कायकगाही कर यात  ली गा येत 
 हे, 
(३) तसल् यास, सदर कायकगाहीमध् ये वगलींब कर ाऱ् या कमकचारी ग तचधकाऱ् याींवगरुध् द को ती 
कारगाई करयात  ली गा येत  हे, 
(४) नसल् यास, वगलींबाची कार े काय ? 
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दीपि सावांत (२२-०१-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
     रु ालयात सफताईगार कमकचारी ग कीं त्रा्ी गच्छता सेगक याींचमेाफतक त दररोि 
ननयशमतप े गेळापत्रकानुसार रु ालयीन साफतसफताईची ग गच्छतेची काम े करुन ाेयात 
येतात. तसचे ननगासी गोदयककय तचधकारी, तचधसेवगका ग जिल्हा  ल्य चचककत्सक सुध्दा 
गच्छतेची ननयशमतप े पाह ी करतात. त्यामळेु रु ालयात ाा ीचे साराजाय नसुन 
को त्याही रु ाींच ेहाल होत नाही. 
(२), (३) ग (४) माणन उद् ागत नाही. 

___________ 
  

गडधचरोलय ी शहरात (जि.गडधचरोलय ी) १०० खाुंाांच ेरी रु णालय याबाबत 
  

(६)  ५१७८ (०९-०४-२०१५).   डॉ.देवराव होळी (गडधचरोलय ी) :   सन्माननीय सावविननि 
आरो य आणण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गडचचरोली  हरातील (जि.गडचचरोली) मध् यभागी तसलेल् या १०० खा्ाींचे त्री  रु  ालयाच े
बाींधकामाच ेलोकापक  माहे िानेगारी, २०१५ पय त कर यात ये ार  हे, हे खरे  हे काय, 

(२) तसल् यास, सदर रु  ालयात तदययागत सोयी सुवगधाींसह माणश क्षीत तचधकारी कमकचारी 
गगक ननयुक् त कर यात  लेला  हे, हे ही खरे  हे काय, 
(३) तसल् यास, सदर त्री रु  ालयाच ेलोकापक  ग कायाकन् गयन हो याचा ननजचत कालागधी 
काय  हे ? 
 

डॉ. दीपि सावांत (२२-०१-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) त्री रु ालयाच े बाींधकाम पू क लाल्यागर सदर इमारत हताींतरीत केल्यागर त्री 
रु ालयाच ेलोकापक  ग कायाकन्गयन करयात येईल. 

___________ 
  

ठाणे जिल्हयातीलय  जिल्हा सामाय रुणालय यात एम.आर.आय. सेंुंरबाबत 
  

(७)  ७२४७ (०७-०४-२०१५).   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   
सन्माननीय सावविननि आरो य आणण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) ाा े जिल् ्यातील जिल् हा सामान् य रु  ालयात एम. र. य सें्रचे भुशमपूिन होगून 
दोन गषक लाली परींत ु ितागायत सदर एम. र. य. सें्र धळु खात पडले  हे, हे खरे 
 हे काय, 
(२) तसल् यास, याबाबत  ासनान ेचौक ी केली  हे काय, 
(३) तसल् यास, चौक ीतींती जिल् हा सामान् य रु  ालय ाा े येथील एम. र. य सें्र सुरु 
करुन रु  ाींना सुवगधा उपलब् ध करुन दे याबाबत  ासनान ेपुढील को ती यो य ती कायकगाही 
केली तथगा कर यात येत  हे, 
(४) तदयाप को तीच कायकगाही केलेली नसल् यास, वगलींबाची कार े को ती ? 



वग.स. १२१ (5) 

डॉ. दीपि सावांत (१६-०२-२०१६) :(१) ाा  े जिल््यातील वग.सा.सामान्य रु ालयात पब्लीक 
माणायहे् पा क्नरश प (PPP) तींतगकत रेडडओ डायनो्ीक सें्र सरु करयास मान्यता देयात 
 ली तसनू या योिनेतींगकत रु ालयाच्या माणकारानुसार सी्ीकॅन म ीन, एम र य, एक्स 
रे, सोनोरामाफती इ. सेगा सुरु करयात ये ार  हेत. यासााु जिल्हा सामान् य रु ालय, ाा  े
येथील नगीन ओपीडी इमारती मधील तळमिल्यागरील िागा त्यासााु दोन गषाकपूग  देयात 
 ली  हे. परींतु तदयाप हे काम पू क लालेले नाही. 

(२) ग (३) सींबींचधत पुरगााधारक कीं पनीस कार ेदाखगा नो्ीस बिागयात  ली  हे. 
सदयजथतीत रु ाींना एक्स-रे ग सोनोरामाफतीची सुवगधा उपलब्ध करुन देयात  ल्या  हे. 
सी्ी कॅन म ीन बींद तसून ती सुरु करयाबाबत जिल्हा  ल्य चचकीत्सक, ाा े याींच े
तरागर कायकगाही सुरु  हे. 
(४) माणन उद् ागत नाही. 

___________ 
  

डें यु साथीलय ा प्रनतबांध िर यासाठप पुरवव यात आलेय लय ी  
किुंिनाशिे ननिृष्ट् ुं प्रतीची असल् याबाबत 

  

(८)  ७२७३ (०६-०४-२०१५).   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), 
श्री.दत्तारय भरणे (इांदापूर), श्री.ियांत पाुंीलय  (इलय ामपूर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), डॉ.सतीश 
(अणासाहेब) पाुंीलय  (एरांडोलय ), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.हसन मशु्रीफ (िागलय ), 
श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय सावविननि आरो य 
आणण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डें यु साथीला माणनतबींध कर यासााु पुरवग यात  लेली कक्कना के ननकृष ् माणतीची 
तसल् याच ेमाहे िानेगारी, २०१५ मध्ये गा त्यासुमारास ननद कनास  ले, हे खरे  हे काय, 
(२) तसल् यास, याबाबत चौक ी करयात  ली  हे काय, त्यानुषींगान े ननकृष ् माणतीची 
औषधे पुरवग ा-याींगर  ासनान ेको ती कारगाई केली गा कर यात येत  हे, 
(३)  नसल् यास, वगलींबाची कार े काय  हेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१६-०२-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
     सन २०१४-१५ मध् ये ्ेमीफतॉस ५०% ई.सी. या कक्क ना काची खरेदी कर यात  लेली 
 हे. या कक्क ना काची खरेदी कर यात  लेली  हे. या कक्क ना काची पुरगाा पुगक 
तपास ी करुन तसचे रा य कृषी माणयोग  ाळा पु क याींनी तपास ी ग माणमाण त केल् यानींतर 
वगहीत माणकरयेचा तगलींब करुन खरेदी कर यात  लेली  हे. 
(२) माण न उद् ागत नाही. 
(३) माण न उद् ागत नाही. 

___________ 
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रायगड जिल्हयात अनेि रुणालय ये व प्राथशमि आरोय िें द्रामध्ये  
अधधिारी व िमवचाऱ याांच्या तुुंवडा असल्याबाबत 

  

(९)  ८०४५ (०७-०४-२०१५).   श्री.सुरेश लय ाड (ििवत), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जितेंद्र 
आव् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेलय ), श्री.राि परुोहहत (िुलय ाबा), श्री.समीर 
िुणावार (हहांगणणाुं), श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर), श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय 
सावविननि आरो य आणण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) रायगड जिल् ्यात एक सामान् य रु  ालय, पाच उपजिल् हा रु  ालये ग  ा रामामी  
रु  ालये तसचे जिल्हा पषरषद  रो य वगभागामाफतक त चालवगली िा ारी ५२ माणाथशमक  रो य 
कें द्र ग २८८ उपकें दे्र  हेत ही  रो य सुवगधा रायगड जिल् ्याचे लपानेयाने गाढत तसलेली 
लोकसींख् या ग नागषरकीकर  याींच् या वगचार करता तपुरी तसल् याच ेमाहे िानेगारी, २०१५ मध्ये 
गा त्यादरम्यान ननद कनास  ले  हे, हे खरे  हे काय, 
(२) तसल् यास, सदर गोदयकीय तचधकारी / कमकचारी भर ेबाबत  ासनाने को ती कायकगाही 
केली गा कर यात येत  हे, 
(३) तदयाप को तीच कायकगाही केली नसल् यास वगलींबाची कार े काय  हेत ? 
 
डॉ. दीपि सावांत (१२-०२-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) गोदयकीय तचधका-याींची षरक्त पदे एवमाणल-मे २०१५ मध्ये भरयात  ली तसून रायगड 
जिल््यात १५ गोदयकीय तचधकाऱ्याींना ननयुक्ती देयात  ली  हे. २८७ पदाींसााु िाकहरात 
देऊन तिक मागवगले तसून तिा ची छाननी सुरु  हे. गोदयकीय तचधका-याींची षरक्तपदे कीं त्रा्ी 
तत्गागर भरयाचा नन कय  ासनाने ाेतला  हे. रायतरागरील गगक-३ ग गगक-४ ची षरक्त 
पदे भरयाची कायकगाही उपसींचालक,  रोय, सेगा, मुींबई मींडळ, ाा े याींच्या तरागरुन सुरु 
 हे. जिल्हा पषरषद तरागरील गगक-३ ग गगक-४ ची षरक्त पदे जिल्हा पषरषद रायगड 
याींचेमाफतक त भरयाची कायकगाही सरुु  हे. 
(३) माणन उद् ागत नाही. 

___________ 
  

नाशशि येथीलय  ववभागीय सांदभवसेवा रुणालय याच्या वाढीव दोन मिल्याच्या प्रतावाबाबत 
  

(१०)  ८५९० (०७-०४-२०१५).   श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय सावविननि 
आरो य आणण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उत्तर महाराषरासााु माहे िलुो, २००८ मध्ये नाश क येथे वगभागीय सींदभकसेगा १०० खा्ाींच े
रु ालय सुरु करयात  ले  हे,  हे खरे  हे काय, 
(२) तसल्यास, रािीग गाींधी िीगन वगमा योिनेंतगकत उपचारासााु रु ाींना तीन मकहन्यापय त 
माणनतक्षा करागी लागत तसल्यामुळे रु ालयाला गाढीग दोन मिल्याींचा माणताग  रोय 
सचचगाींकड ेपाावगयात  ला तसनू सदर माणताग मींिूरीच्या माणनतके्षत  हे, हे खरे  हे काय, 
(३) तसल्यास, उक्त बाब १ ग २ नुसार चौक ी करयात  ली  हे काय, 



वग.स. १२१ (7) 

(४) तसल्यास चौक ीच्या तनुषींगाने माणलींतबत माणताग तातडीने मींिूर करयाबाबत  ासन 
को ती कायकगाही कर ार  हे गा करयात येत  हे, 
(५) नसल्यास, कायकगाहीस हो ाऱ्या वगलींबाची सगकसाधार  कार े काय  हेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२२-०१-२०१६) :(१) होय, हे खरे  हे. 
(२) होय, हे खरे  हे. 
(३) होय. 
(४) ग (५) माणतागाची छाननी सुरु  हे. 

___________ 
  

नागशभड (जि.चांद्रपूर) येथे उपजिल् हा रु णालय य ननमावण िर याबाबत 
  

(११)  ८६५४ (०७-०४-२०१५).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय सावविननि 
आरो य आणण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागशभड (जि.चींद्रपूर) येथे उपजिल् हा रु  ालय ननमाक  कर याबाबत  थाननक 
लोकमाणनतननधीींनी  मा.सागकिननक  रो य मींत्री, महाराष र रा य याींना कदनाींक २० िानेगारी, 
२०१५ रोिी एक लेखी ननगेदन कदले  हे, हे खरे  हे काय, 
(२) तसल् यास, या ननगेदनानसुार  ासनाने को ती कायकगाही केली  हे गा कर यात येत  हे, 
(३) तदयाप या सींदभाकत नन कय ाेतला नसल् यास, वगलींबाची कार े काय ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२१-०१-२०१६) :(१) होय, हे खरे  हे. 
(२) सदर ननगेदनाच्या तनुषींगान े ासन पत्र कदनाींक ०६/०५/२०१५ तन्गये सींचालक,  रो य 
सेगा सींचालनालय, मुींबई याींचेकडून तगाल मागवगयात  ला  हे. तहगाल माणाप्त होताच 
पुढील कायकगाही करयात येईल. 
(३) माणन उद् ागत नाही. 

___________ 
  

 यायडगरगरी (ता.नाांदगाव, जि.नाशशि) येथीलय  लय णुपाुंबांधारे ववभागाच् या वतीने  
पाणीवाुंप िरताांना गैरव् यवहार िेल् याबाबत. 

(१२)  ९२०३ (०७-०४-२०१५).   श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
िलय सांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) न् यायडगरगरी (ता.नाींदगाग, जि.नाश क) येथील लाुपा्बींधारे वगभागाच् या गतीने पा ीगा्प 
करताींना गोर यगहार केल् याची बाब माहे िानेगारी, २०१५ मध् ये ननद कनास  ली, हे खरे  हे 
काय, 
(२) तसल् यास, सदर गोर यगहाराची  ासनाने चौक ी केली  हे काय, 
(३) तसल् यास, चौक ीत काय  ढळून  ले ग सींबींचधत दोषीींगर  ासनान ेकारगाई केली काय, 
(४) नसल् यास, वगलींबाची कार े काय ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(१५-१२-२०१५) :(१) नाही. 
(२), (३) ग (४) माणन उद् ागत नाही. 

___________ 
  

िळवण (जि.नाशशि) येथीलय  उपजिल् हा रु णालय याच ेिाम  
अनतशय ननिृष्ट् ुं दिावच ेहोत असल्याबाबत 

  

(१३)  ९२१२ (०७-०४-२०१५).   श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम), डॉ.राहूलय  आहेर 
(चाांदवड) :   सन्माननीय सावविननि आरो य आणण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कळग  (जि.नाश क) येथील उपजिल् हा रु  ालयाचे काम तनत य ननकृष ् दिाकच े होत 
तसल्याच ेमाहे िानेगारी, २०१५ मध् ये ननद कनास  लेले  हे, हे खरे  हे काय, 

(२) तसल् यास, सदरच् या  ासनान ेसदर तरारीची दखल ाेतली  हे काय, 
(३) तसल् यास, सदरच् या तरारीमध् ये  ासनान ेचौक ी केली  हे काय, 
(४) तसल् यास, चौक ीमध् ये काय  ढळून  ले ग सींबींचधत दोषीींगर कारगाई कर यात  ली 
 हे काय ? 
 
डॉ. दीपि सावांत (२२-०१-२०१६) :(१) नाही. 
कळग  जि.नाश क येथ ेउपजिल्हा रु ालयाच्या मुख्य इमारतीच ेबाींधकाम पु क होगनू कदनाींक 
२/५/२००५ पासनू रु ालय कायाकजन्गत  हे. 
(२), (३) ग (४) माणन उद् ागत नाही. 

___________ 
  

रुणाांसाठप असलेय ल्या रुणवाहहिाांचा गैरवापर होत असल्याबाबत 
  

(१४)  ९९९५ (०७-०४-२०१५).   श्री.गुलय ाबराव पाुंीलय  (िळगाव ग्रामीण), श्री.रुपशे म् हार े(शभवांडी 
पूवव) :   सन्माननीय सावविननि आरो य आणण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१)  पत् काशलन पषरजथतीत १०८ या ्ोल फ्री रमाींकागर फतोन करुन बी हीिी कीं पनीच् या 
 पत् काशलन तपाात  थळी पोहचवग याची  यग था  रो य वगभागामाफतक त िळगाींग 
जिल् ्यात केली  हे, हे खरे  हे काय, 
(२) तसल् यास, यापोकी बहुताीं  रु  गाकहकाींचा गोरगापर होत तसून त् याींचा मतृदेह गाहुन 
ने यासााु तसेच धान् याची पोती ग इतर सामान गाहून ने यासााु होत तसल् याच े कदनाींक 
९.१.२०१५ रोिी गा त् या सुमारास ननद कनास  ले  हे, हे खरे  हे काय, 
(३) तसल् यास, यामाणकर ी चौक ी केली  हे काय, चौक ीत काय ननष कषक काय  हेत ग 
त् यानुषींगान ेपुढे त ा माणकाराला  ळा ााल यासााु को त् या उपाययोिना केल् या  हेत, 
(४) यासींदभाकत तदयापही चौक ी केली नसल् यास, वगलींबाची कार े काय  हेत ? 
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डॉ. दीपि सावांत (२२-०१-२०१६) :(१) हे खरे  हे. 
     परींत ु ही सेगा बीहीिी कीं पनीची नसून राषरीय  रोय तशभयानाींतगकत महाराषर 
 ासनाची  हे. बीहीिी कीं पनी ही सदर सेगेसााु सेगा पुरगाादार  हे. 
(२) ग (३) सदर कदगसाींच ेसगक कॉल्सची चौक ी केली तसता तसे ननद कनास  ले की, सदर 
कदग ी िळगाग जिल््यात १०८ रमाींकागर कॉल  ला होता ग त्यानुसार  पत्कालीन 
गोदयकीय सेगा देयासााु ॲम्ब्यलेुन्स ग डॉक््र ा्नाथळी पोहचले. परींत ुरु  मर  पागला 
तसल्याचे डॉक््राींच्या लक्षात  ले ग तेथे उपजथत तसलेल्या पोलीस कमकचा-याीं ी चचाक 
करुन िमलेल् या िमागाच भागना पाहून सदर मतृ यक्तीस त्याींच्या तत्यागथ पडलेल्या 
सामानासह िगळच्या सरकारी रु ालयात पोहचते करयात  ले. त्यात धान्याची पोती 
तथगा तत्सम सामान समावगष् नहते. 
(४) माणन उद् ागत नाही. 

___________ 
  

अिोलय ा जिल्हयात पररचाररिाांच्या वेतनामध्ये तफावत असल्याबाबत 
  

(१५)  १३४८० (०८-०४-२०१५).   श्री.हररष वपांपळे (मुनत विापूर) :   सन्माननीय सावविननि 
आरो य आणण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तकोला जिल््यात सागकिननक  रोय सेगेंतगकत माणाथशमक  रोय कें द्र, रामामी  
ग् ालय, उपजिल्हा रु ालय तसेच जिल्हा ग् ालयामध्ये गेल्या काही गषा पासून बींधपतत्रत 
ग कीं त्रा्ी पषरचाषरकाींच्या ननयकु्त्या केल्या िात तसून या पषरचाषरकाींच्या गेतनामध्ये 
कमालीची तफतागत तसल्याचे िानेगारी २०१५ मध्ये ननद कनास  ले  हे, हे खरे  हे काय, 
(२) तसल्यास, कायमगग्पी पषरचाषरकेला ३० हिार रुपये गेतन तर कीं त्रा्ी पषरचाषरकेला १० 
हिार रुपये गेतन तसल्याने या पषरचाषरकाींमध्ये  रोय माण ासनाबद्दल तसींतोष ननमाक  लाला 
 हे, हे खरे  हे काय, 
(३) तसल्यास, जिल््यातील उक्त कीं त्रा्ी पषरचाषरकाींच्या गेतनामधील तफतागतीची कर े काय, 
(४) तसल्यास, समान काम समान गेतन या ननयमानुसार या पषरचाषरकाींना समान गेतन 
शमळ ार काय, 
(५) नसल्यास, त्याची कार े काय  हेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (११-०२-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२), (३), (४) ग (५)  ासकीय माणश क्ष  कें द्रातून पास लालेल्या तचधपरीचारीका, सहाय्यक 
परीचारीका, पषरसेवगका याींना केगळ बींधपतत्रत कालागधीसााु ननयकु्ती देयात येते. बींधपत्रीत 
तचधपरीचारीकाींच्या बींधपत्राचा कलागधी सींपल्यानींतर त्याींच्या सेगा समाप्त करयात येतात. 
तसेच, कीं त्रा्ी तचधपषरचारीकाींची नेम ूक राषरीय रामामी  तशभयानाींतगकत वगश ष् 
कालागधीकरीता कीं त्रा्ी म्ह ून मानधन तत्गागर करयात येते. कीं त्रा्ाचा कालागधी 
सींपल्यानींतर कीं त्रा्ी तचधपषरचारीकाींच्या देखील कीं त्रा्ी सेगा समाप्त करयात येतात. त्यामळेु 
सींबींधीताींना गतेन देयाचा माणन उद् ागत नाही. 

___________ 
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सोलय ापूर जिल्हयातीलय  शासिीय ग्णालय याची क्षमता वाढववयाबाबत 
  

(१६)  १५४५४ (०९-०४-२०१५).   श्री.सभुाष देशमुख (सोलय ापूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय 
सावविननि आरो य आणण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  ासकीय ग् ालयात १०५० मा सी १ खा् तसागी तस े ासनाच ेननयोिन  हे, हे खरे 
 हे काय, 
(२) तसल्यास, सदय:जथतीला सोलापूर जिल्हयातील  ासकीय ग् ालयाची क्षमता 
लोकसींख्येच्या मानाने तपुरी पडत  हे, ग् ालयागर तनतषरक्त ता  येत  हे ग ग् ाींची 
गोरसोय होत  हे, तसे ननद कनास  ले  हे, हे खरे  हे काय, 
(३) तसल्यास, सोलापूर जिल्हयातील  ासकीय ग् ालयाची क्षमता गाढवगयाकषरता को ती 
उपाययोिना करयात  ली गा करयात येत  हे, 
(४) तसल्यास,  ासकीय ग् ालयाींगर पड ारा तनतषरक्त भार कमी करयाबाबत ग ग् ाींची 
गोरसोय ्ाळयाबाबत  ासनाचे धोर  काय  हे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१२-०२-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) (३) ग (४) सदयजथतीत सोलापूर जिल््यामध्ये १  ासकीय गोदयकीय महावगदयालय, 
१०० खा्ाींच े१ उपजिल्हा रु ालय, ५० खा्ाींची २ उपजिल्हा रु ालये १६ रामामी  रु ालये, 
७७ माणाथशमक  रोय कें दे्र ग ४३१ उपकें दे्र कायाकजन्गत  हेत.  ासकीय गोदयकीय 
महावगदयालयाची एम.बी.बी.एस. माणगे  क्षमता १०० गरुन १५० केली तसून त्यातनुषींगाने रु  
खा्ाींची सींख्या गाढवगयात  ली  हे. 
     कदनाींक १७.०१.२०१३ ग कद.०९.०६.२०१४ च्या  ासन नन कयान्गये सोलापूर जिल््यात ८ 
नगीन माणाथशमक  रोय कें द्र, १४८ नगीन उपकें द्र, १ नगीन रामामी  रु ालय, उपजिल् हा 
रु ालय, पींढरपूरच्या १०० खा्ाींचे २०० खा्ाींच्या सामान्य रु ालयातच शे्र ीगधकन, ३ नगीन 
रामा केतर सें्र, सोलापूर येथ े१०० खा्ाींच ेजिल्हा ग सामान्य रु ालय, तकलुि येथ े५० 
खा्ाींच्या उपजिल्हा रु ालयाचे १०० खा्ाींचे जिल्हा ग सामान्य रु ालयाच े १०० खा्ाींच्या 
उपजिल्हा रु ालयात शे्र ीगधकन कर े त ा एकू  १६३ नगीन  रोय सींथा थापनेस 
मान्यता कदली  हे. 
     सध्या उपलब्ध तसलेल्या  रोय सींथामाफतक त िनतसे  रोय सेगा पुरवगयात येत 
तसल्यान ेरु ाींची गोरसोय होत नाही. 

___________ 
 

िल्याण येथीलय  ग्रामीण रुणालय यामधीलय  प्रयोगशाळेत तांरज्ाांचा तुुंवडा असल्याबाबत 
  

(१७)  १५८६१ (०९-०४-२०१५).   श्री.सुभाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :   सन्माननीय 
सावविननि आरो य आणण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कल्या  तसचे ाा े जिल् ्याच् या  ासकीय रामाशम  रु  ालयाींमध् ये माणयोग ाळा तींत्रञ 
तसेच महत् गाची सहाय्यक पदे गेल् या तनेक मकहन् याींपासनू षरक् त तसल् याची बाब कदनाींक १३ 
फेतब्रुगारी, २०१५ रोिी गा त्यासमुारास ननद कनास  ली  हे, हे खरे  हे काय, 
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(२) तसल् यास, याबाबत  थाननक लोकमाणनतननधी ग नागरीकाींनी रामाशम  रु  ालयामधील 
डॉक् ्राची पदे भर याबाबत  ासनाकड ेसातत् यान ेपाापूरागा कर यात  ला, हे ही खरे  हे 
काय, 
(३) तसल् यास, तदयापपय त ाा  ेजिल् ्यातील  ासकीय रामाशम  रु  ालयाींमधील माणयोग ाळा 
तींत्रञ ग महत् गाची सहाय्यक पदे ककती षरक् त  हेत, ककती भर यात  ली  हेत, 
(४) नसल्यास, वगलींबाची कार े काय  हेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (११-०२-२०१६) :(१) हे तीं त: खरे  हे. 
(२) हे खरे  हे. 
(३) ाा े जिल््यातील  ासकीय रामामी  रु ालयाींमधील माणयोग ाळा तींत्रञाींची ३ पदे षरक्त 
तसून ती भरयाची कायकगाही माणगतीत  हे ग उगकषरत ७ पदे भरयात  ली  हेत ग 
माणयोग ाळा सहायकाींची मींिूर सगक १२ पदे भरयात  लेली  हेत. 
(४) माणन उद् ागत नाही. 

___________ 
  

मुलय ुांड (मुांबई) येथीलय  िामगार रु णालय याची लालेय लय ी दरुव था 
  

(१८)  १६३९४ (१७-०८-२०१५).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाुंीलय  (शशडी), श्री.अशमन पुेंलय  
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय सावविननि आरो य आणण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) रा य कामगार रु  ालय, मुलुींड (मुींबई) येथे औषधाींचा तु्गडा, मनुष यबळाची  कमतरता, 
 धुननक यींत्रसामुरामीचा तभाग इ. तनेक सम या तसल् याने उपचारावगना गरीब रु  ाींची 
गोरसोय होत तसून नाईलािा तग त् याींना खािगी रु  ालयात उपचार ाे याची पाळी येत  हे, 
हे खरे  हे काय, 

(२) तसल् यास, याबाबत मा.वगरोधी पक्षनेता, वगधानसभा याींनी कदनाींक २८ म,े २०१५ रोिी मा. 
 रो यमीं्याींना पत्र कदले  हे, हे ही खरे  हे काय, 
(३) तसल् यास, यामाणकर ी  ासनाने तचधक चौक ी केली  हे काय, 
(४) तसल् यास, चौक ीत काय  ढळून  ले  हे ग त् यानुसार रु  ालयाचा दिाक 
सुधार याच् या ष्ष ्ीन े ासनाने को ती उपाययोिना केली तथगा कर यात येत  हे ? 
 
डॉ. दीपि सावांत (१२-०२-२०१६) :(१) हे तीं त: खरे  हे. 
    औषध पुरगाादाराींची देयके मोा या माणमा ात माणलींतबत राकहली त्यामुळे काही पुरगाादाराींनी 
औषधाींचा पुरगाा न केल्यान ेऔषधाींचा तु्गडा ननमाक  लाला  हे. तथावप, इतर  ासकीय 
रुग ालयाींकडून तथगा थाननक खरेदी करुन वगमा रु ाींना औषधी उपलब्ध करुन देयात 
येत  हे. 
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     सदर रु ालयातील ३५% पदे षरक्त तसून षरक्त पदाींमळेु रु सेगेचे तडथळा होऊ नये 
याकषरता राकावग महामींडळामाफतक त १ गषाकच्या कालागधीकषरता तात्पुरत्या गरुपात तीं कालीन 
वग ेषाञाींची ननयुक्ती करयात येत तसून  ासनामाफतक त बींधपातत्रत गोदयकीय तचधकारी ग 
पषरचारीकाींची ननयुक्ती करयात येते. 
     सदर रु ालयात दोनींकदन ग तातडीच्या उपचाराकषरता  गयक यींत्र सामुरामी उपलब्ध् ा 
तसून सदर रु ालयातील रु ालय वगकास सशमती माफतक त  गयक त्या काका ी नगीन 
गोदयकीय उपकर े ग यींत्र सामरुामी खरेदी करयाबाबत कायकगाही करयात येत  हे. सदन 
रु ालयाींमाफतक त सन २०१४-१५ मध्ये ६७,१२६ वगमा रु ाींना बा्य रु  उपचार देयात  ले 
तसून ६३२६ वगमा रु ाींना  ींतर रु  उपचार देयात  ले  हेत सदर रु ालयात ५९४ 
लाू ग २७२ मोा या  त्रकरया करयात  ल्या तसून ४४०  माणसुती करयात  ल्या  हेत. 
(२) होय, हे खरे  हे. 
(३) औषधी उपलब्ध कर े, षरक्त पदे भर े ग  गयक त्या काका ी नगीन गोदयकीय 
उपकर े ग यींत्र सामुरामी खरेदी करयाबाबत कायकगाही करयात येत  हे. त्यामळेु चौक ीचा 
माणन उद् ागत नाही. 
(४) उपरोक्त १ माणमा  े

___________ 
  

राज्यामध्ये सावविननि हठिणी तांबाखु चणळ यास बांदी णालय  याचा ननणवय णेतल्याबाबत. 
  

(१९)  १६४३६ (१७-०८-२०१५).   डॉ.पतांगराव िदम (पलय ूस िडगेाव), श्री.अशमन पुेंलय  
(मुांबादेवी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.िुणालय  पाुंीलय  (धुळे ग्रामीण), श्री.प्रिाश 
आबबुंिर (राधानगरी), श्री.उल्हास पाुंीलय  (शशरोळ) :   सन्माननीय सावविननि आरो य आणण 
िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायामध्ये सागकिननक काका ी तींबाख ुचाळ यास बींदी ााल याचा नन कय रा य ासनान े
ाेतल् याचे माहे एवमाणल, २०१५ च् या सुमारास ननद कनास  ले, हे खरे  हे काय, 
(२) तसल्यास, गु्खा, पान मसाला, तींबाख ू ग तींबाखूशमचश्रत पदाथक खाऊन वपचकाऱ्या 
मारल्यास तनेक सींसगकिन्य  िार होत तसनू थुींकीगा्े बाहेर पड ाऱ्या िींतूमुळे क्षयरोग 
(्ी.बी) च े२० लाख रु   ढळून  ले  हे, हे ही खरे  हे काय 
(३) तसल्यास, सरकारन े२००३ मध्ये सागकिननक काका ी थुींक े केलेल्या कायदयाच्या कडक 
तींमलबिाग ीकषरता  ासनान ेको ती उपाययोिना केली  हे गा करयात येत  हे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१६-०२-२०१६) :(१) हे तीं त: खरे  हे. 
     “महाराषर  रोय रक्ष  ग थुींकी माणनतबींधक तचधननयम २०१५” रायात लागू करयाचे 
वगचाराधीन  हे. या तचधननयामाींतगकत सागकिननक काका ी थुींक ाऱ्या यक्तीस  चथकक दींड 
तसेच रु ालयात सामाजिक सेगा त ी तरतूद माणतावगत  हे. 
(२) तींबाखू ग तींबाखिून्य पदाथा चे सेगन करुन थुींकयामुळे  रोयागर दषुपषर ाम होऊन 
ककक रोग, गसनाचे  िार (क्षयरोग इ.), पुनरुत्पादन सींथेच े  िार, पचनसींथेच े  िार 
यासारख्या माणा ाातक  िाराींची लाग  होत.े 
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(३) कदनाींक १६/७/२०१४ च्या  ासन नन कयान्गये सागकिननक  रोय वगभागाचे सगक  रो य 
सींथामध्ये थुींकयास तसेच तींबाखू ग तींबाखिून्य पदाथाकच्या सेगनास बींदी केली  हे. 
       “महाराषर  रोय रक्ष  ग थुींकी माणनतबींधक तचधननयम २०१५” रायात लागू 
करयाबाबत कदनाींक १/७/२०१५ च्या  ासन नन कयान्गये मा.मींत्री ( रोय) याींच ेतध्यक्षतखेाली 
मसुदा ग ननयम ननजचत करयासााु सशमती गाुत करयात  ली  हे. 

___________ 
  

राज्यात क्षयरोग अधधिाऱयाांच्या ररक्त िागा भरयाबाबत 
  

(२०)  १६७०९ (१४-०८-२०१५).   प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), श्री.अशमन पुेंलय  (मुांबादेवी), 
श्री.अलय म शखे (मालय ाड पजश्चम), डॉ.सांतोष ुंारफे (िळमनुरी), श्री.िुणालय  पाुंीलय  (धुळे 
ग्रामीण), श्री.तानािी मुुंिुलेय  (हहांगोलय ी), प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), श्रीमती ननमवलय ा 
गाववत (इगतपूरी), श्री.वविय वडटे्टीवार (रा म्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवलय ी), श्री.हदलय ीप 
वळस-ेपाुंीलय  (आांबेगाव), श्री.राणािगिीतशसांह पाुंीलय  (उमानाबाद), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा 
िळवा), श्री.सत्यिीत पाुंीलय -सरुडिर (शाहूवाडी), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.रमशे िदम 
(मोहोळ), श्री.भािर िाधव (गुहागर), श्री.अवधूत तुंिरे (श्रीवधवन), श्री.वैभव वपचड (अिोलेय ), 
श्री.मिरांद िाधव-पाुंीलय  (वाई), श्री.सुरेश लय ाड (ििवत), श्री.राहुलय  मोुें (पराांडा), श्री.हनमुांत 
डोळस (माळशशरस), श्री.हदपि चव्हाण (फलय ुंण), श्री.दत्तारय भरणे (इांदापूर), श्री.सांदीप नाईि 
(ऐरोलय ी), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवव), श्री.सुरेश (रािूमामा) भोळे (िळगाव शहर), 
डॉ.सतीश (अणासाहेब) पाुंीलय  (एरांडोलय ), श्री.सुभाष उफव  पांडडतशेठ पाुंीलय  (अशलय बाग), 
श्री.धैयवशीलय  पाुंीलय  (पेण), श्री.िीवा गाववत (िळवण), श्री.लय क्ष्मण िगताप (धचांचवड), 
श्री.योगेश हुंळेिर (हडपसर), श्री.वैभव नाईि (िुडाळ), श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   
सन्माननीय सावविननि आरो य आणण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) रायात क्षयरोग ननयींत्र  कायकरमाची माणभागी तींमलबिाग ी तचधकाऱ्याींतभागी होत 
नसल्याच ेमाहे एवमाणल, २०१५ च्या दरम्यान ननद कनास  ले, हे खरे  हे काय, 
(२) तसल्यास, जिल्हा क्षयरोग तचधकाऱ्याींच्या २१ िागा षरक्त तसल्याचेही ननद कनास  ले, 
हे ही खरे  हे काय, 
(३) तसल्यास, सदरहू िागा तातडीने भरयाकरता  ासनान े को ती ाोस उपाययोिना गा 
नन कय ाेतला  हे, 
(४) नसल्यास, वगलींबाची सगकसाधार  कार े काय  हेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१२-०२-२०१६) :(१) तीं त: खरे  हे. कें द्र  ासनामाफतक त रायात सगक 
जिल््यात सधुाषरत राषरीय क्षयरोग ननयींत्र  कायकरम सन २००३ पासनू राबवगयात येतो. 
सुधाषरत राषरीय क्षयरोग ननयींत्र  कायकरमाची माणभागीप े तींमलबिाग ी करयासााु रायात 
जिल्हा क्षयरोग तचधकाऱ्याींची ३३ पदे मींिूर तसून ९ जिल््याींमध्ये जिल्हा क्षयरोग तचधकारी 
हे पद ननयशमतषरत्या भरलेले  हे. उगकषरत २४ जिल्हा क्षयरोग तचधकारी पदाींचा तनतषरक्त 
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कायकभार जिल््यातील  रोय वगभागातील इतर तचधकाऱ्याींकड े सोपवगयात  लेला  हे. 
त्याींचेमाफतक त या कायकरमाची तींमलबिाग ी सुरु  हे. 
(२) रायात जिल्हा क्षयरोग तचधकाऱ्याींच्या मींिूर पदाींपोकी ९ पदे भरलेली तसून २४ पदे षरक्त 
 हेत, हे खरे  हे. 
(३) सदरहू पदे पदोन्नतीने भरयाची कायकगाही सुरु  हे. 
(४) माणन उद् ागत नाही. 

___________ 
  

अमरावती येथीलय  जिल् हा सामा य व सांदभवसेवा अशा दोन  
मोठया रु णालय याांत अांदाि े२५३ पदे ररक्त असल्याबाबत 

  

(२१)  १६८६२ (१७-०८-२०१५).   अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अशमन पुेंलय  (मुांबादेवी), 
प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे) :   सन्माननीय सावविननि आरो य आणण िुुुंांब िल्याण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तमरागती येथील जिल् हा सामान् य ग सींदभकसेगा त ा दोन मोाया रु  ालयाींत तींदािे २५३ 
पदे षरक्त तसल् याचे माहे म,े २०१५ मध्ये गा त्यादरम्यान ननद कनास  ले  हे, हे खरे  हे 
काय,  
(२) तसल् यास, उक् त् ा कार ा तग िनतेची काम ेखोळींबून रु  ाींची जिगीत ग वगत् तहानी होत 
 हे हे पाहता  ासन त् गरीत  ग यक कायकगाही कर ार गा करीत  हे काय, 
(३) नसल् यास, यामागील वगलींबाची कार े काय  हेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१२-०२-२०१६) :(१) तीं त: खरे  हे. 
     तमरागती येथील जिल्हा सामान्य रु ालय ग सींदभक सेगा रु ालयातील गगक १ ते गगक 
४ या सींगगाकत एकू  ८९९ पदे मींिूर  हेत त्यापोकी ६५३ पदे भरलेली तसूल २४६ पदे षरक्त 
 हेत. 
(२) हे खरे नाही. 
     रु ाची को त्याही माणकारची जिगीत ग वगत्तहानी लालेली नाही ग याबाबत को ऱ्याही 
माणकारची तरार नाही. 
(३) माणन उद् ागत नाही. 
     ग् त ग ब या सींगगाकतील षरक्त पदे भरयाची कायकगाही  ासनतरागर सुरु  हे. 
तसेच ग् क ग ड या सींगगाकतील षरक्त पदे भरयाची कायकगाही उपसींचालक तरागर सुरु 
 हे. 

___________ 
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पुणे येथे रािीव गाांधी िीवनदायी आरोय योिना प्रभावीपणे राबववयाबाबत 
  

(२२)  १७६७८ (१४-०८-२०१४).   श्री.सांग्राम थोपुें (भोर), श्री.वविय वडटे्टीवार (रा म्हपूरी), 
श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर), श्रीमती माधुरी शमसाळ (पववती), श्री.वविय िाळे (शशवािीनगर), 
श्री.योगेश हुंळेिर (हडपसर), श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासलय ा), श्री.िगदीश मुळीि (वडगाव 
शेरी) :   सन्माननीय सावविननि आरो य आणण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) रािीग गाींधी िीगनदायी  रोय योिनेतील त्ी ग  त मुळे पुयातील खासगी 
रु ालयाींमध्ये ही योिना राबवगयात येत नाही ही बाब माहे एवमाणल, २०१५ च्या  ेग्च्या 
 ागडयात ननद कनास  ली, हे खरे  हे काय, 
(२) तसल्यास, पुयात िीगनदायी योिनेंतगकत उपचार ाे ाऱ्या रु ाींची सींख्या तन्या 
जिल्हयाींच्या तलुनेत खूपच कमी  हे, हे ही खरे  हे काय, 
(३) तसल्यास, गरील १ ग २ बाबत  ासनान ेको ती कायकगाही केली गा करयात येत  हे, 
(४) तदयाप को तीच कायकगाही केली नसल्यास वगलींबाची कार े काय  हेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१६-०२-२०१६) :(१) ग (२) हे खरे नाही. 
 योिनेंतगकत  तापय त सींपू क रायात रु.४,७४,११४ इतक्या  त्रकरया/उपचार करयात 
 ल्या तसुन त्यापोकी पु े जिल््यात कद.२१.११.२०१३ ते २७.०८.२०१५ या कालागधीत २३५८४ 
 त्ररीया/उपचार करयात  लेले  हेत. 
(३) माणन उद् ागत नाही. 
(४) माणन उद् ागत नाही. 

___________ 
  

राज्यातीलय  वेगवेगळया रुणालय यात यूजक्लय यि ॲशसड ुेंजुंांग िें द्र उभारयािररता 
िें द्र शासनािड ेपाठववयात आलेय ल्या प्रताव 

  

(२३)  १७९७७ (१७-०८-२०१५).   श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.शशशिाांत शशांदे 
(िोरेगाव), श्री.वैभव वपचड (अिोलेय ), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.ियांत पाुंीलय  (इलय ामपूर), 
श्री.राहुलय  मोुें (पराांडा), श्री.राणािगिीतशसांह पाुंीलय  (उमानाबाद), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाड) :   सन्माननीय सावविननि आरो य आणण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायातील गेगगेगळया रु ालयात एच यही बाधीत रक्त रु ाींना चढवगयात येत 
तसल्यान े एड्सच े गाढत तसलेले माणमा  रोखयासााु रायात प ेु, औरींगाबाद, तमरागती, 
नागपूर, नाश क  ण  मुींबई या काका ी न्यूजक्लयक ॲशसड ्ेज ी्ंग कें द्र उभारयाकषरता कें द्र 
 ासनाकड ेपाावगयात  लेल्या माणतागास मींिुरी शमळालेली  हे काय, 
(२) तसल्यास, त्यानुसार  तापय त को ती कायकगाही केली गा करयात येत  हे, 
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(३) उक्त माणनी सुरु तसलेली कायकगाही पू क लालेली नसल्यास त्याची सगकसाधार  कार े 
काय  हेत तसेच सदर माणकर ाचे गाींभीयक वगचारात ाेता लगकरात लगकर उपाययोिना 
करयासींदभाकत  तापय त को ता पाापुरागा केला गा करयात येत  हे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१६-०२-२०१६) :(१) राषरीय  रोय तशभयानाच्या सन २०१५-१६ च्या 
गावषकक कृती  राखड्यात रायात पु े, औरींगाबाद, तमरागती, नागपूर, नाश क  ण  मुींबई 
या काका ी न्युजक्लयक ॲशसड ्े्ीींग कें द्र उभारयाबाबतचा माणताग मींिूरी शमळयाकरीता 
कें द्र  ासनाकड ेसादर करयात  ला होता. 
(२) माणन उद् ागत नाही. 
(३) सदय:जथतीत राय रक्त सींरम  पषरषद मुींबई याींच्या माफतक त नॅ् ्े्ीींग  ासकीय 
रक्तपेढयाींमध्ये सुरु करयाबाबत माणतावगत करयात  ले  हे. 

___________ 
  

रत्नाधगरी शहरातीलय  िुष्ट्ठ रुणालय य बांद िरयात आल्याबाबत 
  

(२४)  १८४११ (१७-०८-२०१५).   श्री.भािर िाधव (गुहागर), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.अवधूत तुंिरे (श्रीवधवन) :   सन्माननीय सावविननि आरो य 
आणण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाचगरी  हरात तसलेले कुषा रु ालय  ासनाने दोन मकहन्यापूग  बींद करयात  ले, 
हे खरे  हे काय, 
(२) तसल्यास, रु ालय बींद तसल्यामळेु रु ाींची परगड होत तसून कुषारु  म्ह ून 
कु्ूींतबय गीकारत नसल्याने हे रु   वग ेषत: गधृ्द रु ाींच ेिीगन हलाकीचे ग गींभीर बनले 
 हे, हे ही खरे  हे काय, 
(३) तसल्यास, रु ालय बींद केल् यामुळे नतथे उपचार ाे ा-या कुषारु ाींच्या उपचारासााु 
 ासनाने को ती पयाकयी यगथा केली गा करयात  ली  हे, 
(४) नसल्यास, वगलींबाची कार े काय  हेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१६-०२-२०१६) :(१) हे खरे  हे. 
(२) हे खरे नाही. 
     जिल््यातील बरे लालेल्या कुषारु ाींना इतर  िाराकरीता जिल्हा रु ालय रत्नाचगरी 
येथे ननयशमतप े उपचार देयात येतो. तसेच जिल्हा  रोय तचधकारी, जिल्हा पषरषद,  
याींच्या तींतगकत माणाथशमक  रोय  कें द्र, कोतगड े येथील गोदयकीय तचधकारी गळेोगळेी 
कुषागसाहतीमधील रु ाींची तपास ी ग औषधोपचार देयात येतो. त्यामळेु रु ाींची परगड 
होत नाही ग गधृ्द रु ाींच ेिीगन हलाकीच ेग गींभीर गनयाचा माणन उद् ागत नाही. 
(३) होय. कद.१/१/२०१४ ग कद.३१/३/२०१४ या कालागधीत कुषारु ालयात केगळ ४ रु   
उपचार ाेत होते. त ेपु कत: बरे होऊन कद.३१/३/२०१४ रोिी त् याींना रु ालयातून ारी सोडयात 
 ले तेहापासून तदयापपय त एकही रु  भरती नाही. 
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     या कुषारु ाींना गोदयकीय उपचारासााु रु ालय सेगा गरिचेी होती त्याींना 
उपचारासााु शमरि येथील षरचडकसन कुषा रु ालय ग पु े येथील डॉ.बींदोरगाला लेमाणसी 
हॉजप्ल कगरढगा येथे पाावगयात  ले होते. तसेच काही कुषारु ाींना जिल्हा रु ालय 
रत्नाचगरी येथे उपचार देयात येतो ग सहाय्यक सींचालक,  रोय सेगा (कुषारोग) रत्नाचगरी 
ग माणाथशमक  रोय कें द्र कोतगड े याींच्याकडून कुषागसाहतीमध्ये कुषारु ाींना गळेच्यागेळी 
औषध पुरगाा करयात येतो. 
(४) माणन उद् ागत नाही. 

___________ 
  

रत्नाधगरी जिल््यातीलय  खेड तालय ुक्यातीलय  िळांबणी उपजिल्हा रुणालय याांच्या पथिाने  
िेलेय ल्या सवेक्षणात २६८ रुण क्षयरोगाने वपडीत असल्याचे ननदशवनास आल्याबाबत 

(२५)  १८४२२ (१७-०८-२०१५).   श्री.भािर िाधव (गुहागर), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), 
श्री.अवधूत तुंिरे (श्रीवधवन), श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :   सन्माननीय सावविननि आरो य 
आणण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रत्नाचगरी जिल््यातील खेड तालुक्यातील कळींब ी उपजिल्हा रु ालयाींच्या पथकान ेचालू 
गष  केलेल्या सगेक्ष ात खेड तालुक् यातील २६८ रु  क्षयरोगान े वपडीत तसल्याची बाब पुढे 
 ली  हे, हे खरे  हे काय, 

(२) तसल्यास, पुरुषाींबरोबर मकहला  ण  तरु -तरु ीींची सींख्या यामध्ये लक्ष ीय  हे, हे 
देखील खरे  हे काय, 
(३) तसल्यास, क्षयरोग ननयींत्र ात   यासााु  ण  समूळ ननगार ासााु  ासनाकडून 
को ती उपाययोिना करयात  ली  हे, नसल्यास, कार े काय ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१६-०२-२०१६) :(१) हे खरे  हे. 
(२) रत्नाचगरी जिल््यातील १५ त े२४ या गयोग्ातील पुरुष ग मकहला क्षयरु  तसचे तरु  - 
तरु ी याींचे माणमा  १७.५४%  हे, तर रायातील माणमा  २३.८६%  हे. यागरुन या जिल््यात 
क्षयरु ाींच्या सींख्येत लक्ष ीय गाढ लालेली कदसून येत नाही. 
(३) रत्नाचगरी जिल््यात राषरीय कायकरम राबवगयासााु ८ क्षयरोग पथके  ण  ३८ 
सूक्ष्मद   कें दे्र कायकरत  हेत. 
       माणत्येक क्षयरोग पथकामध्ये १ एस्ीएस ग १ एस्ीएलएस याींची करारतत्गागर 
नेम ूक करयात  ली  हे. क्षयरोग ननयींत्र  पथकाचे माणमखु म्ह ून तालूका  रोय 
तचधकारी हे काम पाहतात. एस्ीएस, एस्ीएलएस, गोदयककय तचधकारी क्षयरोग ननयींत्र  
पथक हे दरमहा त्याींच्या कायकके्षत्रात  रोयसींथाींना ननयशमत भे्ी देगून कायकरमावगषयी 
पहा ी ग मागकद कन करतात, ३८ सूक्ष्मद कक तपास ी कें द्राच्या काका ी माणश क्षक्षत माणयोग ाळा 
तींत्रञ तसून त्याकाका ी सीं नयत क्षयरु ाींच्या थूींकी नमुन्याींची तपास ी करुन क्षयरोगाचे 
ननदान केले िाते. क्षयरु  म्ह ून ननदान लालेल्या रु ाला त्याच्या ारापासून िगळच डॉ् 
माणोहायडरमाफतक त माणत्यक्ष देखरेखखेाली  ागड्यातून ३ गेळा ककमान सहा त े ा मकहन्याचा 
डॉनेस औषधोपचार कदला िातो. तसेच औषधोपचारादरम्यान गळेोगेळी रु ाींचा फतॉलोतप 
ाेयात येतो. 
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     रत्नाचगरी जिल््यात क्षय रोगावगषयी मागकद कन ग िनिागतृी करयाकरीता कम्युनन्ी 
शम्ीींग, पे ीं् माणोहायडर शम्ीींग, कूल ॲजक््ही्ीि, सेजन्स्ायल ेन सभा त ा सींग गाडी 
सेवगका सभा, मकहला बचत ग् कायकरम इत्यादी सभाींचे  योिन करयात येते. 
       एस्ी ्ॅड,  ाळा,  ासककय इमारती या काका ी क्षयरोगाबाबतचे बनॅसक, पो्सक, 
म्ह ीींदगारे िनतमेध्ये क्षयरोगावगषयी िनिागतृी केली िाते. 
       क्.ही. रेडडओ गरुन िनतेमध्ये क्षयरोगावगषयी िनिागतृी केली िाते. 

___________ 
  

मौि ेअणई (ता.शहापूर, जि.ठाणे) येथीलय  प्राथशमि आरोय िें द्राच ेडॉक्ुंर  
उपचाराऐविी रुणाांना योय ती वागणूि देत नसल्याबाबत 

  

(२६)  १९०५१ (१७-०८-२०१५).   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.राहुलय  िगताप (श्रीगगरदा) :   सन्माननीय सावविननि आरो य 
आणण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे ताई (ता. हापूर, जि.ाा े) येथील माणाथशमक  रोय कें द्राचे डॉक््र उपचाराऐगिी 
रु ाींना योय ती गाग ूक देत नसल्याची तरार जिल्हा  रोय तचधकारी याींचेकड ेथाननक 
लोकमाणनतननधीींनी माहे म,े २०१५ च्या पकहल्या सप्ताहात केली  हे, हे खरे  हे काय, 
(२) तसल्यास, सदर तरारीनुसार  ासनामाफतक त चौक ी केली  हे काय, 
(३) तसल्यास, को ती कारगाई केली नसल्यास वगलींबाची कार े काय  हेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (११-०२-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) ग (३) कद.८/५/१५ रोिी लोकमत गतृ्तपत्रामध्ये माणशसध्द लालेल्या बातमीच्या तनुषींगान े
चौक ी करयात  ली तसता डॉक््र दोषी  ढळून  ले नाहीत. 

___________ 
  

महाराष्ट्रात डेंयू रुणाांच्या मतृ्यचू ेप्रमाण इतर  
राज्यापेक्षा अधधि असल्याबाबत 

  

(२७)  १९२१० (१७-०८-२०१५).   श्री.अननलय  िदम (ननफाड) :   सन्माननीय सावविननि 
आरो य आणण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राषरीय सींसगकिन्य  िार ननयींत्र  कायकरमाींतगकत रायातील रु ाींची ग मतृ्यूची 
करयात  लेल्या नगरदी मध्ये, महाराषरात डेंयू रु ाींच्या मतृ्यचूे माणमा  इतर रायापेक्षा 
तचधक तसल्याच े माहे सप् े्ंबर, २०१३ मध्ये गा त्यादरम्यान करयात  लेल्या पाह ीत 
 ढळून  ले, हे खरे  हे काय, 
(२) तसल्यास, या माणकर ी  ासनाने काही चौक ी केली  हे काय, 
(३) तसल्यास, चौक ीचे ननषकषक काय  हे ग त्यानसुार माणनतबींधक उपाययोिना म्ह ून 
को ती कायकगाही केली  हे गा करयात येत  हे ? 
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डॉ. दीपि सावांत (१६-०२-२०१६) :(१) राषरीय कक्किन्य रोग ननयींत्र  कायकरम कदल्ली 
याींच्या गेब साई् गरील सन २०१३ मधील डेंय,ू मतृ्यूच्या माकहती गरुन महाराषर राय हे 
भारतामध्ये मतृ्यूच्या ्क्केगारीत ४थ्या रमाींकागर तसल्याच ेकदसून येते. 
(२) ग (३) महाराषर रायात सन २०१३ मध्ये डेंयूमळेु लालेल्या सगक मतृ्युींची वगभागतरागर 
उपसींचालक,  रोय सेगा याींच ेमाफतक त मतृ्यू सीं ोधन सशमती दगारे चौक ी करयात  लेली 
 हे. या सशमतीने एलायला रॅवपड ग जक्लनीकल ननदान या दगारे डेंय ूमतृ्य ूननजचत केलेले 
 हेत. 
     रायात कें द्र  ासनाचे सहकायक ग मागकद कनानसुार राषरीय कक्किन्य रोग ननयींत्र  
कायकरम राबवगयात येत  हे. या कायकरमाींतगकत डेंयू कक्किन्य रोगाच्या माणनतबींध ग 
ननयींत्र ासााु वगवगध उपाययोिना ननयशमतप े  ींमलात िा ल्या िातात त्याकषरता सोयी 
उपलब्ध करुन देयात  ल्या  हेत. 

___________ 
  
रािीव गाांधी िीवनदायी आरोय योिना, रािीव गाांधी िीवनदायी सोसायुंी आणण नॅशनलय  

इशुरस िां पनीच्या माध्यमातून उक्त योिना सवव जिल््यात राबववयाबाबत 
  

(२८)  १९२११ (१७-०८-२०१५).   श्री.अननलय  िदम (ननफाड) :   सन्माननीय सावविननि 
आरो य आणण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रािीग गाींधी िीगनदायी  रोय योिना, रािीग गाींधी िीगनदायी सोसाय्ी  ण  
नॅ नल इन् ुरन्स कीं पनीच्या माध्यमातून उक्त योिना सगक जिल््यात राबवगयाच्या नन कय 
 ासनाने माहे ऑग्, २०१३ मध्ये गा त्यादरम्यान ाेतला  हे, हे खरे  हे काय, 
(२) तसल्यास, सदर योिनेचे थोडक्यात गरुप काय  हेत, 
(३) उपरोक्त योिनेच्या सींदभाकत सगकसामान्य लोकाींपयकत या योिनचेी माकहती तदयापपय त न 
पोहचल्यामळेु लाभाथ  या योिनेपासून गींचचत राकहले  हेत, हे ही खरे  हे काय, 
(४) सदरहू योिनेची माकहती लाभाथ्या पय त पोहचयाच्या ष्ष्ीने  ासनाने को ती 
उपाययोिना केली  हे गा करयात येत  हे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१६-०२-२०१६) :(१) होय. 
     सदर योिना कद.२१ नोहेंबर, २०१३ पासून सींपू क रायात राबवगयात येत  हे. 
(२) रािीग गाींधी िीगनदायी  रोय योिनेंतगकत दाषरद्र्यरेषेखलील वपगळी, तींत्योदय तन्न 
योिना ग तन्नपू ाक श धापतत्रकाधारक कु्ुींबे  ण  दाषरद्र्य रेषेगरील (रु.१ लक्ष पय त गावषकक 
उत्पन्न तसलेल्या) के री श धापतत्रकाधारक कु्ुींब ेयाींना लाभ कदला िातो. 
     सदर योिनेंमध्ये समावगष् ९७१ माणोशसिसकगरील उपचार/ त्रकरया तसेच १२१ पाापुरागा 
माणोशसिसकगर उपचार कदले िातात. लाभाथ   कु्ूींबाला माणनतगषक /माणनतकु्ुींब रु. १.५० लक्ष पय तच े
वगमा सींरक्ष  कदले िाते. मुत्रवपींड माणत्यारोप  सााु सदर मयाकदा रु. २.५० लक्ष एगढी  हे. 
(३) नाही. 
       योिनेंतगकत कद.३.१.२०१५ पय त ६१७९३९ रु ाींगर उपचार करयात  ले  हेत. 
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(४) योिनेबाबतची माकहती वगवगध दरुद कन गाकहन्याींगरुन िाकहरातीदगारे, रेडडओ जिींगल्सदगारे, 
बसथानकाींगर उदाोष ा करुन, गतकमानपत्रातुन, पो्सक, पॉम्पले् इत्यादी ष्कश्राय 
माध्यमातून तसेच योिनेंतगकत भरवगल्या िा ाऱ्या  रोय श बीरामधनु तसेच सो ल 
शमडडयादगारे माकहती माणशसध्द करयात  ली  हे. 

___________ 
  

ठाणे जिल््यातीलय  उपसांचालय ि, आरोय सेवा मुांबई ववभाग ठाणे हे  
पद गेल्या सहा महहयाांपासून ररक्त असल्याबाबत 

  

(२९)  १९३३७ (१४-०८-२०१५).   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :   
सन्माननीय सावविननि आरो य आणण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) ाा े जिल््यातील उपसींचालक,  रोय सेगा मुींबई वगभाग ाा े हे पद गेल्या सहा 
मकहन्याींपासून षरक्त तसून जिल््यातील तनेक रामामी  रु ालयामध्ये गोदयकीय तचधकारी ग 
कमकचारी याींच्या तभागामुळे जिल््यातील  रोय सेगा वगकळीत लाल्याच ेकदसून येत  हे, 
हे खरे  हे काय, 
(२) तसल्यास, याबाबत  ासनान ेचौक ी केली  हे काय, 
(३) तसल्यास, चौक ीतींती उपसींचालक, गोदयकीय तचधकारी ग कमकचारी याींची पदे तात्काळ 
भरुन नगषरकाींना  रोयाच्या चाींगल्या सुवगधा उपलब्ध करुन देयाबाबत  ासनाने को ती 
उपाययोिना केली  हे तथगा करयात येत  हे, 
(४) तदयाप उपाययोिना केली नसल्यास, वगलींबाची कार े को ती ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१२-०२-२०१६) :(१) नाही. 
    उपसींचालक  रोय सेगा, मुींबई वगभाग, ाा े येथील उपसींचालक हे पद कदनाींक 
२६/११/१४ रोिी भरलेले  हे तसचे ाा  े जिल््यातील जिल्हा रु ालय, उपजिल्हा रु ालय 
ग रामामी  रु ालय या रु ालयात एकू  ८८१ मींिूर पदाींपोकी ६७६ पदे भरलेली तसनू २०५ 
पदे षरक्त  हेत. 
     सदरहू रु ालयामध्ये गोदयकीय माणनाींची पदे िरी षरक्त तसली तरी राषरीय  रोय 
तशभयानाींतगकत वग ेषतञाच्या सेगा उपलब्ध तसून त्यामाफतक त रु ाींना  रोय सुवगधा 
पुरवगयात येतात. 
(२) माणन उद् ागत नाही. 
(३) महाराषर गोदयकीय ग  रोय सेगा ग् - त, मधील षरक्त पदे नामननदे नाने/पदोन्नतीने 
भरयाची कायकगाही सुरु  हे. तसेच ग् र ग ग् ड ची षरक्त पदे उपसींचालक तरागर 
भरयाची कायकगाही सुरु  हे. 
(४) माणन उद् ागत नाही. 

___________ 
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मागणाव येथे मध्यवती हठिाणी उभारलेय ल्या उपजिल्हा रुणालय यात डॉक्ुंर  
तसेच आवश्यि उपिरणाांची िमतरता असल्याबाबत 

  

(३०)  १९५२६ (१४-०८-२०१५).   श्री.भरतशेठ गोगावलेय  (महाड) :   सन्माननीय सावविननि 
आरो य आणण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दक्षक्ष  रायगड तसेच रत्नाचगरी जिल््यातील खेड, दापोली, मींड गड ग मुींबई-गोगा 
महामागाकगरील तपाातरामत ग लहान मोा या  िारातील रु ाींगर तातडीच ेउपचार हागेत ग 
त्याींचे माणा  गाचाग े यासााु मा गाग येथे मध्यगत  काका ी  ासनाने उपजिल्हा रु ालय 
उभारले  हे, हे खरे  हे काय, 
(२) तसल्यास, सदर रु ालयात नेहमीच तञ डॉक््राींची उपेक्षा कायम तसत े तसेच कधी 
तपास ी ग उपचारासााु लाग ारी  गयक उपकर े यामळेु रु ाींना तशलबाग, मुींबई येथ े
पाागागे लागत  हे, हे ही खरे  हे काय, 
(३) तसेच मा गाग रु ालयातील सी्ी कॅन ९ मकहन्यापासून पडून तसल्याचेही नुकतेच 
माहे म,े २०१५ मध्ये गा त्या सुमारास ननद कनास  ले  हे, हे खरे  हे काय, 
(४) तसल्यास, याबाबत  ासनान ेसखोल चौक ी केली  हे काय, त्यात काय  ढळून  ले, 
(५) तदनुसार  ासन तरागर काय कायकगाही केली  हे गा करयात येत  हे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१२-०२-२०१६) :(१) होय, हे खरे  हे. 
(२) तीं त: खरे  हे. सदर रु ालयात वग ेषञाींची कमतरता  हे. तथावप, उपजिल्हा 
रु ालयाच्या ननकषामाणमा े तस ारी उपकर े, साकहत्य ग यींत्रसामुरामी उपजिल्हा रु ालय, 
मा गाग येथे उपलब्ध  हेत. 
(३) जिल्हा रु ालय, रायगड-तशलबाग येथील सी.्ी.कॅन म ीलन कद.१०.९.१४ रोिी 
पुरगाादार कीं पनीमाफतक त उपजिल्हा रु ालय, मा गाग येथ ेथलाींतरीत करयात  लेले तसून 
रु सेगेसााु कायाकजन्गत करयाची कायकगाही सुरु  हे. 
(४) ग (५) उपजिल्हा रु ालय, मा गाग येथे सी.्ी.कॅन म ीन कायाकजन्गत हो ेकरीता १०० 
के.ही.क्षमतचेे रान्सफतॉमकर बसवग ेसााु वगदयुत वगभाग, पे , जि.रायगड याींचकेड े ननधी गगक 
करयात  ला तसनू रान्सफतॉमकर बसवग ेची माणकरया सुरु  हे. 

___________ 
  
िैतापूर (ता.रािापूर, जि.रत्नाधगरी) येथीलय  प्राथशमि आरो य िें द्राच्या नववन इमारतीचे िाम 

पूणव लाल् यान ेमोडिळीस आलेय लय ी िुनी इमारत ग्रामपांचायतीलय ा दे याबाबत 
  

(३१)  १९६१३ (१७-०८-२०१५).   श्री.रािन साळवी (रािापूर) :   सन्माननीय सावविननि 
आरो य आणण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िोतापूर (ता.रािापूर, जि.रत्नाचगरी) येथील माणाथशमक  रो य कें द्राच्या नवगन इमारतीचे 
काम पू क लाल् यान ेमोडकळीस  लेली िुनी इमारत रामामपींचायतीला दे याबाबतची कायकगाही 
पू क लाली  हे काय, 
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(२) तसल् यास, सदर िुनी इमारत रामामपींचायतीला के हापय त दे यात ये ार  हे, 
(३) नसल् यास, त् याची कार े काय  हेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१६-०२-२०१६) :(१) िोतापुर तालुका रािापूर जिल्हा रत्नाचगरी येथील िुनी 
इमारत रामामपींचायतीला देयाबाबतची कायकगाही सुरु  हे. 
(२) सदरची िुनी इमारत रामामपींचायतीला हताींतरीत कर ेसााु  रोय सशमती जिल्हा 
पषरषद, रत्नाचगरी याींनी ाराग र. ३२७ मींिूर केला  हे. या ारागास जिल्हा पषरषदेच्या 
सगकसाधार  सभेमध्ये मान्यता शमळाल्यानींतर िुनी इमारत रामामपींचायत, िोतापुर याींचेकड े
हताींतरीत करयात येईल. 
(३) माणन उद् ागत नाही. 

___________ 
  

अणुशक्तीनगर, मुांबई येथे िुष्ट्ठरोग रुणालय य बनववयाबाबत 
  

(३२)  १९६३३ (१४-०८-२०१५).   श्री.तुिाराम िात े (अणुशक्ती नगर) :   सन्माननीय 
सावविननि आरो य आणण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) त ु क्तीनगर, मुींबई येथे कुषारोग रु ालय बनवगयाबाबत  कदनाींक २७/४/२०१५ रोिी  
थाननक लोकमाणनतननधीींनी मा. रोय ग कु्ुींब कल्या  मींत्री याींना ननगेदन कदले  हे, हे खरे 
 हे काय, 
(२) तसल्यास, सदर ननगेदनाच्या सींदभाकत को ती कायकगाही करयात  ली  हे गा करयात 
येत  हे, 
(३) तदयापपय त कायकगाही केली नसल्यास वगलींबाची कार े काय  हेत  ण  यामाणकर ी 
कायकगाही केहा करयात ये ार  हे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१६-०२-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) माणन उद् ागत नाही. 
(३) माणन उद् ागत नाही. 

___________ 
बबरवाडी ग्रामपांचायतीमध्ये (ता.महाड, जि.रायगड) दवुषत पायामळेु  

िाववळीची साथ पसरल्याबाबत 
  

(३३)  १९८२९ (१७-०८-२०१५).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय सावविननि आरो य 
आणण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तबरगाडी रामामपींचायतीमध्ये (ता.महाड, जि.रायगड) दवुषत पायामुळे माहे एवमाणल, २०१५ 
च्या पकहल्या  ागड्याच्या समुारास कावगळीची साथ पसरली, हे खरे  हे काय, 
(२) तसल्यास, या साथीची ककती ि ाींना लाग  लाली  हे, 
(३) तसल्यास, या रु ाींना को ती तातडीची गोदयकीय मदत देयात  ली गा येत  हे, 
(४) तसेच सदरची साथ  ्ोक्यात   याकषरता  ासनाने को ती उपाययोिना केली  हे? 
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डॉ. दीपि सावांत (१६-०२-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) माणन उद् ागत नाही. 
(३) माणन उद् ागत नाही. 
(४) माणन उद् ागत नाही. 

___________ 
  

अांधेरी (पूवव) येथीलय  सेव्हन हहल्स रुणालय यात रािीव गाांधी िीवनदायी योिन ेअांतगवत 
हदयावरीलय  शरकियाांच ेरुण ननिृष्ट्ुं दिावच्या शरकियेमुळे मतृ्य ुहोत असल्याबाबत 

  

(३४)  २०३६१ (१४-०८-२०१५).   श्री.रमेश लय ुंिे (अांधेरी पूवव) :   सन्माननीय सावविननि 
आरो य आणण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तींधेरी (पूगक) येथील सेहन कहल्स रु ालयात रािीग गाींधी िीगनदायी योिन े तींतगकत 
करयात  लेल्या हृदयागरील  त्रकरयेच्या रु ाींपोकी बहुताीं  रु , तसेच रािीग गाींधी 
िीगनदायी योिनेतींतगकत इतरही  त्रकरया लालेले रु  सदर  त्रकरया ननकृष् दिाकच्या 
होत तसल्यामुळे,  त्रकरया लाल्यानींतर तल्पागधीतच मतृ्यू पागतात तस े ननद कनास  ले 
 हे, हे खरे  हे काय, 
(२) तसल्यास, गेल्या दोन गषाकत सेहन कहल्स रु ालयात रािीग गाींधी िीगनदायी 
योिनेतींतगकत हदय  त्रकरया, इतर  त्रकरया ग उपचार लालेल्या रु ाींपोकी उपचार सींपताच 
तल्पागधीत ककती रु  मतृ्यु पागले याची नगरद रु ालयाकड ेतथगा  ासनाकड े हे काय, 
(३) तसल्यास,  ासकीय योिने तींतगकत सगलत माणाप्त ग इतर गरीब रु ाींगर ननकृष् दिाकची 
 त्रकरया ग उपचार कर ाऱ्या सेहन कहल्स रु ालयाच्या गोदयकीय तचधकारी ग डॉक््सक 
वगरुध्द काय कारगाई करयात येत  हे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१६-०२-२०१६) :(१) नाही. 
(२) ग (३) होय, याबाबतची नगरद रािीग गाींधी िीगनदायी  रोय योिना सोसाय्ी ग 
रु ालयाकड े उपलब्ध  हे. योिनेंतगकत सेहन कहल्स रु ालयात गेल्या २ गषाकत ६५२० 
रु ाींगर उपचार/ त्ररीया करयात  ले तसून त्यापोकी १२२ रु ाींचा मतृ्यु लाला  हे. 
सदर मतृ्यु हे ननकृष् दिाकच्या  त्रकरयेमुळे हात नसून रु ननहाय  िाराींची गुताींगुत ग 
गींभीर गरुप यामळेु लालेले  हेत. त्यामुळे गोदयकीय तचधकारी ग डॉक््सकवगरुध्द कारगाई 
करयाचा माणन उद् ागत नाही. 

___________ 
  

िळमनूरी (जि.हहांगोलय ी) येथीलय  असोड प्रा.आ. िें द्रातगतं येणा-या गावाांतीलय   
नागररिाांना वळेेवर आरो य सुववधा शमळत नसल् याबाबत. 

  

(३५)  २०८२९ (१४-०८-२०१५).   श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय सावविननि 
आरो य आणण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कहींगोली जिल् ्यातील कळमनूरी येथील तसोड माणा. . कें द्रातग त ये ा-या गागाींतील 
नागषरकाींना गेळेगर  रो य सुवगधा शमळत नसल् याने रु  ाींना ६ कक.मी. दरू कळमनूरी ग 
कहींगोली येथील माणा. . कें द्रात याग ेलागते, हे खरे  हे काय, 
(२) तसल् यास, या पषरसरातील १५ ते २० गागाींतील नागषरकाींना रु  सेगा दे याची िबाबदारी 
तसलेल् या या तसोड माणा. . कें द्रात २ पषरचारीका ग १ पयकगेक्षक याींच् या िागा षरक् त  हेत हे 
खरे  हे काय, 
(३) तसल् यास, रु  ाींची गोरसोय ्ाळ यासााु या षरक् त िागा  ासन भर ार  हे काय, 
(४) तसल् यास, या कें द्रात गोदयककय तचधका-यासह कमकचारी गगक तनचधकृत गोरहिर तस े 
तसेच औषधी साा यात मुदत सींपलेली औषधे सापड े, कें द्रात त गच् छता तस े ही बाब 
गषरष ा तचधका-याींनी तचानक कदलेल् या भे्ीत उाडकीस  ली, हे खरे  हे काय, 
(५) तसल् यास, या माणकारास िबाबदार दोषीींगर काय कारगाई कर यात  ली ग भवगष यात तस े
माणकार रोख यासााु  ासन को ती उपाय योिना कर ार  हे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१२-०२-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) ग (३) तीं त: खरे  हे. माणाथशमक  रोय कें द्र मसोड (ता.कळमनुरी) येथे  रोय 
सहाय्यक दोन पदे मींिूर तसून एक पद षरक्त  हे. तसेच सहाय्यक पषरचाषरका माणसावगका 
याींचे एक मींिूर पद षरक्त  हेत.  रोय सहाय्यकाचे पद पदोन्नतीने ग सहाय्यक 
पषरचारीका माणसावगका याींचे एक पद सरळ सेगा भरतीन ेभरयात ये ार  हे. 
(४) तीं त: खरे  हे. 
     मुख्य कायककारी तचधकारी, जिल्हा पषरषद, कहींगोली ग जिल्हा  रोय  चधकारी, जिल्हा 
पषरषद, कहींगोली याींनी सींयुक्तप े तचानक माणाथशमक  रोय कें द्र मसोड येथ े कदनाींक 
१६.०४.२०१५ रोिी सकाळी ११.३० गा. भे् कदली. भे्ीमध्ये  रोय कें द्रातील गोदयकीय 
तचधकारी हे उपजथत होत.े तसेच कननषा सहाय्यक ग एक पुरुष पषरचर नोशमजत्तक रिेगर 
होते ग उगकषरत  ा कमकचारी कतकयागर उपजथत होत.े भे्ीमध्ये  रोय कें द्राच्या 
इमारतीमध्ये ग पषरसराींमध्ये तगच्छता कदसून  ली. तसेच औषध भाींडारकक्ष,  त्रकरया 
गहृ, गच्छता गहृ, येथे तगच्छता  ढळून  ली. 
(५) तगच्छतसे िबाबदार तीनही पषरचराींचे माहे एवमाणल, २०१५ चे गेतन कपात करयात  ले 
 हे तसेच औषध भाींडार कक्षामध्ये Clorosan Liquid (२०० ml) च्या ५० बॉ्ल मुदत बा्य 
लाल्याचे  ढळून  ल्यामुळे ग मुदत बा्यपूग  इतरत्र काका ी उपायोगात न   ल्यामुळे 
माणनत बॉ्ल  ुल्क रु. ३३ माणमा े ५० बॉ्लचे रु. १६५०/- ची रक्कम औषध ननमाक  
तचधकाऱ्याींकडून गसूल करुन  ासन खाती भर ा करयात  ली. भे्ीच्या गेळी कननषा 
सहाय्यक हे रिेगर होते. तथावप, त्याींच्याकडील कपा्ाच्या ककल्ल्या गोदयकीय तचधकारी 
याींच्याकड े न ाेगल्यामुळे लेखे ग तशभलेखे तपास ी सााु उपलब्ध लाले नाहीत. त्यामळेु 
कननषा सहायक याींचे माहे एवमाणल, २०१५ चे गेतन कपात करयात  ले  हे. 

___________ 
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ििवत तालय ुक्यातीलय  (जि.रायगड) नेरळ येथीलय  प्राथशमि  
रुणालय याांची रुणवाहहिा बांद असल्याबाबत  

  

(३६)  २०९७२ (१७-०८-२०१५).   श्री.सुरेश लय ाड (ििवत), श्री.अवधूत तुंिरे (श्रीवधवन), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.भािर िाधव (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जितेंद्र 
आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय सावविननि आरो य आणण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) किकत तालुक्यातील (जि.रायगड) नेरळ येथील माणाथशमक रु ालयाची रु गाकहका 
िानेगारी, २०१५ पासून बींद  हे, हे खरे  हे काय, 

(२) तसल्यास, रु गाकहका बींद तसल्यान ेत्या दरम्यान रामामी  भागातून माणसुतीसााु ये ाऱ्या 
मकहला रु ाींची गोरसोय होत  हे, हे ही खरे  हे काय, 
(३) तसल्यास, माणसुतीसााु ये ाऱ्या मकहलाींना नेहमी खािगी गाडी करुन ककीं गा तन्य 
काका ाहून रु गाकहका मागगागी लागत,े हे ही खरे  हे काय, 
(४) तसल्यास, रु गाकहका बींद तसयाची सगकसाधार  कार े को ती ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१६-०२-२०१६) :(१) हे खरे नाही. िानेगारी २०१५ मध्ये गाहन सुरु होते. परींत ु
गाहनचालक जिल्हा पषरषद तध्यक्षाींच्या गाहनागर माणनतननयुक्तीगर तसल्याने रु गाकहका 
उपलब्ध होऊ  कली नाही. मात्र त्यानींतर गाहन ग गाहनचालक ननयशमतप े उपलब्ध करुन 
देयात  ला  हे. 
(२)  ग (३) हे खरे नाही. 
(४) माणन उद् ागत नाही. 

___________ 
  

खालय ापूर (जि.रायगड) तालय ुक्यातीलय  रते अपणातात प्रवाश्याांना  
वेळेवर उपचार शमळत नसल्याबाबत 

  

(३७)  २०९९५ (१७-०८-२०१५).   श्री.सुरेश लय ाड (ििवत), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भािर िाधव (गुहागर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.अवधूत 
तुंिरे (श्रीवधवन) :   सन्माननीय सावविननि आरो य आणण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खालापूर (जि.रायगड) तालुक्यातील  रते तपाातात मोा या माणमा ात माणगासी िखमी होत 
 हेत मात्र सदर माणगा ाींना गेळेगर उपचार शमळत नाहीत, हे खरे  हे काय, 
(२) तसल्यास, उक्त माणकर ी  ासनामाफत त चौक ी केली  हे काय, 
(३) तसल्यास, चौक ीत काय  ढळून  ले ग तदनुसार को ती उपाययोिना केली गा 
करयात येत  हे, 
(४) तदयाप, को तीच उपाययोिना केली नसल्यास, वगलींबाची कार े काय  हेत ? 
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डॉ. दीपि सावांत (१२-०२-२०१६) :(१) हे खरे नाही. खलापूर तालुक्यातील खालपूर, लोहोप,े 
गाबो ी, चौक येथ े चार माणाथशमक  रोय कें द्र ग चौक येथील ३० खा्ाींच्या रामामी  
रु ालयात रते तपाातातील ग इतर रु ाींगर तातडीन ेगोदयकीय उपचार करयात येतात. 
(२), (३) ग (४) माणन उद् ागत नाही. 

___________ 
  

लय ातुर जिल््यातीलय  लय ातुर-रेणापूर औसा तालय ुक्यातीलय  बहुताांश  
िुुुंांबाांना आरोयिाडव वाुंप िरयात आलेय  नसल्याबाबत 

  

(३८)  २१०४७ (१४-०८-२०१५).   श्री.त्र्यांबिराव शभस े (लय ातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय 
सावविननि आरो य आणण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रािीग गाींधी जिगनदायी  रो य योिनेच् या यादीनुसार लातुर जिल् ्यातील लातूर-रे ापुर 
औसा तालुक् यातील बहुताीं  कु्ुींबाींना  रो यकाडक गा्प कर यात  लेले नसल् यामळेु रु  ाची 
गोरसोय होत तसल् याच ेकदनाींक २३ एवमाणल, २०१५ रोिी गा त् या समुारास ननद कनास  ले  हे, 
हे खरे  हे काय, 
(२) तसल् यास, उक् त तालुक् यात सदर योिनेत ककती कु्ुींब तसुन त् यापोकी ककती कु्ुींबाींना 
 रो य काडाकच ेगा्प कर यात  ले  हे, 
(३) उक् त योिनेतील समाग ेातील सगकच कु्ुींबाना  रो य काडक वगतरीत कर यात  ासनास 
ककती कालागधी लागेल ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१६-०२-२०१६) :(१) ग (२) नाही. 
     योिनेतींतगकत लातुर, रे ापुर ग औसा तालकु्यातील पात्र लाभाथ  कु्ुींब ेत्यापोकी  रोय 
काडाकच ेगा्प केले. कु्ुींब पुढीलमाणमा े  हेत. 

त.र. तालुक्याचे नाग पात्र लाभाथ  कु्ुींब े  रोय पत्र गा्प केलेली कु्ुींबे 
१ लातुर १२१२४२ १००८५४ 
२ औसा ५८६३८ ५४८९९ 
३ रे ापुर ३११०३ २५६६६ 
 एकु  २१०९८३ १८१४१९ 

     उपरोक्त माणमा े सरासरी ८६ ्क्के कु्ुींबाींना  रोय ओळखपत्राचे गा्प करयात  ले 
 हे. 
(३) तन्न ग नागरी पुरगाा वगभागाकडुन श धापतत्रकाींचा गोध डडिी्ाईन डा्ा माणाप्त 
लाल्यानींतर उगकषरत  रोयपत्र वगतर ाची कायकगाही करयात येईल. योिनेतींतगकत  रोय 
ओळखपत्र शमळाले नसल्यास त्या कु्ुींबातील सदयाींस गोध श धापतत्रका ग  ासनान े कदलेले 
फतो्ो ओळखपत्राच्या  धारे उपचार देयात येत  हेत. 

___________ 
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राज् यात  वाइन लूलय ू या आिारान े१०२ लय ोिाांचा लालेय लय ा मतृ् य ू
  

(३९)  २१४५८ (१४-०८-२०१५).   श्री.रवव राणा (बडनेरा), श्री.अलय म शखे (मालय ाड पजश्चम), 
श्री.अशमन पुेंलय  (मुांबादेवी), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवव), 
श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाुंीलय  (शशडी), श्री.अिुवन खोतिर (िालय ना) :   सन्माननीय सावविननि 
आरो य आणण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायात िानेगारी, २०१५ पासून गाईन फ्लूची साथ पसरुन त्यात  ेकडो लोकाींचा मतृ्य ू
लाल्यामुळे गाईन फ्लूगर मोफतत उपचार देयाचा नन कय  ासनाने ाोवषत करुनही,  चथकक 
दबूकल ा्कातील ि ेरु  कदनाींक २ माचक, २०१५ पासून खािगी रु ालयामध्ये  हेंक्ले्र होत े
त ाच रु ाींना त्याची भरपाई शमळाली  हे. हे खरे  हे काय, 
(२) तसल् यास, १ िानेगारी ते १ माचक या कालागधीत खािगी रु ालयात उपचार ाेऊन ारी 
परतलेल्या खािगी हेंक्ले्रगर तसलेल्या रु ाींना मदत करयात  ली नाही, हे खरे  हे 
काय, 
(३) तसल्यास, माचक २०१५ पयकत रायात १४३ यक्ती गाईन फ्लनूे मतृ्यमूुखी पडल्यानींतर १ 
माचक, २०१५ पय त ४१ रु  हेंक्ले्रगर होत,े हे खरे  हे काय, 
(४) तसल्यास, सीिीएचएस च्या बेबसाई्गर रेजपरे्रचे एका कदगसाचे दर सुमारे १३०० ते 
१४०० होत,े तर खािगी रु ालयात एका कदगसाचे हेंक्ले्रचे भाड े ५ ते १० हिार तसून, 
सीिीएचएस च्या दरामाणमा  ेभरपाई कदल्याने रु ाींना केगळ ३० ते ४० ्क्केच तबलाची रक्कम 
शमळाली, हे खरे  हे काय, 
(५) तसल्यास, या माणकर ी केलेल्या चौक ीचे ननकषक काय  हेत ग त्यानुसार  सानाच्या 
नन कयानुसार सगक रु ाना उपचाराचे सगक पोसे देयाच्या ष्ष ्ीने को ती कायकगाही केली  हे 
गा करयात येत  हे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१६-०२-२०१६) :(१) हे खरे  हे. 
      ासन नन कय र. गाईन २०१५/माण.र.११३/ -५ कद.२०/०३/२०१५ तन्गये कद.०२/०३/२०१५ 
पासनू गाईन फ्ल ू िारागर खािगी रु ालयात गींभीर जथतीत उपचार ाे ाऱ्या रु ाींच्या 
खचाकची माणनतपुत  करयास मींिुरी कदली  हे. 
(२) हे खरे  हे. 
(३) हे खरे  हे. 
(४) हे खरे  हे. 
      ासन नन कय कद.२०/०३/२०१५ नुसार खचाकची माणनतपुत  CGHS च्या दरामाणमा  ेदेय  हे. 
(५) माणन उद् ागत नाही. 
  

___________ 
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ग्राम ववरलय ी बिु. (ता.लय ाखाांदरू, जि.भांडारा) येथीलय  आरोय उपिें द्रात  
३०-४० नागररिाांना अनतसाराची लय ागण लाल्याबाबत 

  

(४०)  २१५१९ (१७-०८-२०१५).   श्री.रािेश िाशीवार (सािोलय ी) :   सन्माननीय सावविननि 
आरो य आणण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रामाम वगरली बुि. (ता.लाखाींदरू, जि.भींडारा) येथील  रोय उपकें द्रात  ३० - ४० 
नागषरकाींना तनतसाराची लाग  लाल्यामुळे माहे  एवमाणल, २०१५ च्या समुारास भरती करयात 
 ले होत,े हे खरे  हे काय, 
(२) तसल्यास, सदर  रोय उपकें द्रात पु कगळे गोदयकीय तचधकारी नसून वगरलीच्या माणभारी 
गोदयकीय तचधकारी ननयशमत सेगा देत नसल्यामुळे साथीच्या काळात रु ाींगर खािगी 
रु ालयात उपचार करयाची गळे  ली, हे ही खरे  हे काय, 
(३) तसल्यास, जिल््यातील रामामी  भागातील   रोय उपकें द्र, माणाथशमक  रो य कें द्रातील 
षरक्त पदे  ासन ककती कालागधीत भर ार  हे नसल्यास वगलींबाची कार े  हेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१६-०२-२०१६) :(१) हे खरे  हे. 
(२) हे तीं त: खरे  हे. 
      युगेकदक दगाखाना वगरली बुि येथील गोदयकीय तचधकारी याींच्याकड ेजिल्हा कहगताप 
तचधकारी पदाचा तनतषरक्त कायकभार देयात  ला  हे. वगरली बिु येथील  युगेकदक 
दगाखाना येथे इतर  युगेकदक दगाखान्यातील गोदयकीय तचधका-याींची ननयशमत ड्यु्ी 
लागयात  ली  हे. त्यामळेु रु  सेगेगर को ताही वगपरीत पषर ाम लालेला नाही. 
(३) भींडारा जिल््यातील रामामी  भागामधील  रोय कें द्र, उपकें द्र ग माणाथशमक  रोय 
कें द्रामध्ये  रोगय सेगक (पु) ग  रोय सेवगका (मकहला) ही पदे नोहेंबर, २०१५ च्या भरती 
माणकरये दरम्यान भरयात ये ार  हेत. 

___________ 
  

भुसावळ तालय ुक्यात डेंयू ननमुवलय नासाठप िरावयाची उपाययोिना 
  

(४१)  २१७३० (१७-०८-२०१५).   श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय सावविननि 
आरो य आणण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भुसागळ तालुक्यातील सागतर-ननींभोरा येथील रकहगा ी सुननल तायड ेयाींचे कदनाींक १४ म,े 
२०१५ रोिी डेंयुच्या  िारान ेननधन लाले, हे खरे  हे काय, 
(२) तसल्यास, भुसागळ तालुक् यात कोाेही उपचार न लाल्याने औरींगाबाद येथील ाा्ी 
रु ालयात उपचारादरम्यान मतृ्य ूलाला हे खरे  हे काय, 
(३) तसल्यास, उक्त बाब १ ग २ नुसार चौक ी करयात  ली  हे, 
(४) तसल्यास, तालुक्यात डेयु ननमुकलनासााु  ासन को ती उपाययोिना कर ार  हे गा 
ककती  हे, 
(५) नसल्यास, कायकगाहीस हो ाऱ्या कदरींगाईची सगकसाधार  कार े काय  हेत ? 
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डॉ. दीपि सावांत (१६-०२-२०१६) :(१) हे खरे  हे. 
(२) हे तीं त: खरे  हे. 
     सदर रु  हा सरकारी दगाखान्यात उपचार न ाेता डॉ.तमोल डाींगे, भुसागळ याींच्या 
खािगी दगाखन्यात उपचारासााु कद.१३/०५/२०१५ रोिी दाखल लाला. परींत ू त्याची माणकृती 
गींभीर तसल्यान े डॉ.डाींगे याींनी सींदभक सेगसेााु ाा्ी हॉपी्ल, औरींगाबाद येथे भरती केले. 
कद.१४/०५/२०१५ रोिी रु ाचा मतृ्यू लाला.  ासककय गेदयककय महावगदयालय, औरींगाबाद 
याींनी सदर मतृ्यू डेंयूमळेु लाल्याचा दाखला कदला  हे. 
(३) होय. 
(४) डेंय ू ननयींत्र ासााु खालीलमाणमा े  ासनामाफतक त उपाययोिना करयात  ल्या ग येत 
 हेत. 

 िलद ताप सगेक्ष  
 ताप रु ाींच ेरक्तनमून ेाेऊन माणयोग ाळेत तपास ी. 
 डेंयू रु ाींना लक्ष ाधारीत उपचार. 
 कक्क ात्रीय सगेक्ष . 
 िीग ात्रीय उपाययोिनतेींतगकत डासोत्पती थानात गप्पीमासे सोड े. 
 मायनर इींजिननतरीींग गकक  ग डासोत्पत्ती थानात रॉकेल, िळके ऑईल याींची 

फतगार ी. 
 धूर फतगार ी. 
 पुरेसा औषधी सााा उपलब्ध. 
 कोरडा कदगस पाळ .े 
 िनतेस  रोय श क्ष . 

(५) माणन उद् ागत नाही. 
___________ 

  

रािीव गाांधी आरो यदायी योिनेच् या माध् यमातून मोफत श रकिया शशबीराच् या नावाखालय ी 
सातारा जिल् ्यातीलय  १५० रु णाांची फसवणूि िेलय ी असल्याबाबत 

(४२)  २१८८३ (१७-०८-२०१५).   श्री.शांभूराि देसाई (पाुंण) :   सन्माननीय सावविननि 
आरो य आणण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रािीग गाींधी  रो यदायी योिनेच् या माध् यमातनू मोफतत   त्रकरया श बीराच् या नागाखाली 
पु े येथील एका मोा या हॉ पी्लने सातारा जिल् ्यातील सुमारे १५० रु  ाींची फतसग ूक केली 
 हे, हे खरे  हे काय, 
(२) तसल् यास, रािीग गाींधी  रो यदायी योिनेच् या माध् यमातून मोफतत   त्रकरया कर यात 
येईल तसे साींगून श बीरात  लेल् या रु  ाींना पु े येथे बोलगून त् याींच् याकड े हृदयाची 
ॲजिओरामाफती करायची म् ह ून १०० रुपयाींचा केसपेपर काढ यात  ला ग त् यानींतर एक तासान े
ऑ ींजिओरामाफतीची मश न बींद पडली तसल् याच ेकार  साींगुन रु  ाींची फतसग ूक केली, हे ही 
खरे  हे काय, 
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(३) तसल् यास, रा य  ासनाच् या रािीग गाींधी  रो यदायी योिनेच् या माध् यमातून मोफतत 
  त्रकरया कर याच् या नागाखाली रु  ाींकडून १०० रुपये गोळा कर ा-या त् या हॉ पी्लची 
 ासनाने चौक ी केली  हे काय, 
(४) नसल् यास, चौक ी न कर याची सगकसाधार  कार े काय  हेत ? 
 
डॉ. दीपि सावांत (१६-०२-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) ग (३) नाही, सदर रु ालयान े हे श बीर रािीग गाींधी िीगनदायी  रोय योिनेंतगकत 
 योजित केलेले नहते तर त े खािगीषरत्या  योजित केलेले तसल्यामळेु रु ालयान े
त्याींच्या ननयमानुसार १०० रुपये नगरद ी फती  कारली  हे. 
    याबाबतची बातमी कद. २९.१२.२०१४ रोिी गतकमानपत्रात माणशसध्द लाल्यानींतर सींबींचधत 
हॉपी्लची चौक ी करयात  ली होती. त्यामध्ये फतसग ुकीचा माणकार  ढळून  ला नाही. 
(४) माणन उद् ागत नाही. 

___________ 
वेल्हा (जि.पुणे) तालय कु्यातीलय  तोरणागडाच्या पायथ्याशी अनतदगुवम भागात असलेय ल्या पसलय ी 

प्राथशमि आरोय िें द्रात डॉक्ुंर, िमवचारी उपजथत नसल्यान ेएिा बाळांनतणीचा लालेय लय ा मतृ्य ू
(४३)  २१९२३ (१४-०८-२०१५).   श्री.राहूलय  िुलय  (दौंड) :   सन्माननीय सावविननि आरो य 
आणण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जिल् हा पु े तालुका गेल् हा मधील तोर ागडाच् या पायथ् या ी तनतदगुकमभागात तसलेल् या 
पसली माणाथशमक  रो य कें द्रात डॉक् ्र, कमकचारी उपजथत नसल् यान े तननता कचरे या 
बाळींती ीचाीं मतृ् य ूलाल् याची ा्ना म,े २०१५ गा त् या दरम् यान ाडली, हे खरे  हे काय, 
(२) तसल् यास, याबाबत  ासनान ेचौक ी केली  हे काय, 
(३) तसल् यास, चौक ी तींती काय ननद कनास  ले ग तदनुषींगाने काय कायकगाही कर यात 
 ली गा येत  हे, 
(४) नसल् यास, वगलींबाची कार े काय  हेत ? 
  

डॉ. दीपि सावांत (१६-०२-२०१६) :(१) होय, हे खरे  हे. 
     कद.२८.५.२०१५ रोिी तननत कचरे या ारी माणसूती लालेल्या तत्यागथ मकहलेस माणाथशमक 
 रोय कें द्र, पासली येथे   ले तसता तेथ े डॉक््र ग  रोय सेवगका हिर नसल्याने, 
 रोय सहाय्यकान े नतला रामामी  रु ालय, गेल्हा येथे सींदशभकत केले. तेथ ेपोहोचयापूग च 
ती मतृ लाली होती. 
(२) ग (३) होय. याबाबत जिल्हा तरागरुन चौक ी करयात  ली तसून चौक ीत डॉक््र ग 
 रोय सेवगका उपजथत नस ,े हिेरी पुतकायनतषरक्त इतर को तेही रजि्र  रो य 
कें द्रात उपलब्ध नस ,े गोदयकीय तचधका-याींनी सोमगार ग  ुरगार कायाकलयात ये ,े  रोय 
सेवगका ड्यु्ी चा क्माणमा े कतकय न बिाग े, मयत मातेच्या ारी  रोय सेवगका,   ा याींनी 
भे् न दे े, या बाबी ननद कनास  ल्या तसून त्याबाबत सींबींचधत तचधकारी/कमकचाऱ्याींना 
कार े दाखगा नो्ीस बिागयात  ली  हे. 
(४) माणन उद् ागत नाही. 

___________ 
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हहांगोलय ी जिल्हयात सन २००१ च्या बहृत आराखडयानुसार भानखेडा, रा म्हवाड, (ता.सेनगाव) 
व शसद्धेश्वर, (ता.औढा) (ना) येथ ेमांिुर लालेय लेय  प्राथशमि आरोय िें द्र  

अद्याप सुरु न लाल्याबाबत 
  

(४४)  २२६४३ (१४-०८-२०१५).   श्री.तानािी मुुंिुलेय  (हहांगोलय ी) :   सन्माननीय सावविननि 
आरो य आणण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कहींगोली जिल्हयात सन २००१ च्या बहृत  राखडयानुसार भानखेडा, ब्रम्हगाड, (ता.सेनगाग) 
ग शसद्धेगर, (ता.औढा) (ना) येथ ेमाणाथशमक  रोय कें द्र मींिूर लाले  हेत, परींतु, तदयापही 
सुरु लाले नाहीत, हे खरे  हे काय, 
(२) तसल्यास, सदर माणाथशमक  रोय कें द्र तदयापही सुरु न होयाची सगकसाधार  कार े 
काय  हेत, 
(३) तसल्यास, सदर माणाथशमक  रोय कें द्र ननजचत ककती कालागधीत सुरु होतील ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१२-०२-२०१६) :(१) ग (२) कहींगोली जिल््यातील भानखेडा माणाथशमक  रोय 
कें द्राच्या नगीन इमारत बाींधकामाचा माणताग एन.एच.एम तींतगकत सन २०१५-१६ च्या 
गी. य.पी मध्ये माणतावगत करयात  ला  हे. तसेच सप्लीमें्री पी. य.पी मध्ये 
ब्रम्हगाड माणाथशमक  रोय कें द्राच ेबाींधकाम माणतावगत करयात  ले  हे. शसध्देगर येथील 
माणाथशमक  रोय कें द्राकरीता िागा उपलब्ध करुन ाेयाची कायकगाही सुरु  हे. 
(३) िागा उपलब्ध तसलेल्या भानखेडा ग ब्रम्हगाड या काका ी एन.एच.एम. तींतगकत तनुदान 
माणाप्त होताच बाींधकाम पू क करयात येईल ग ७५ ्क्के बाींधकाम लाल्यागर पदननशमकती केली 
िाईल  ण  बाींधकाम पू क होताच, माणाथशमक  रोय कें द्र सरुु केले िाईल. त्याचमाणमा े 
शसध्देगर येथे िागा उपलब्ध लाल्यानींतर पुढील कायकगाही करयात येईल. 

___________ 
  

साांगलय ी जिल् ्यातीलय  िुपवाड येथीलय  राज् य िामगार ववमा योिनेच े(ईएमआय) 
रु णालय यास मागीलय  पाच वषावचे भाड ेथिल्याबाबत 

  

(४५)  २३१२८ (०७-०४-२०१५).   श्री.धनिांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगलय ी) :   सन्माननीय 
सावविननि आरो य आणण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कुपगाड ( जि. साींगली) येथील रा य कामगार वगमा योिनेच् या (ईएम य) रु  ालयास 
मागील पाच गषाकच ेभाड ेथकल् यामुळे खोली मालकाने ्ाळे ाोकले  हे, हे खरे  हे काय, 
(२) तसल् यास, यामुळे कुपगाड, शमरि ग गसींतदादा औदयोचगक गसाहतीमधील कमागराींची 
रु  ालयातभागी माणचींड गोरसोय होत  हे, हे खरे  हे काय, 
(३) तसल् यास,  ासनाने या सींदभाकत काय कायकगाही केली गा कर यात येत  हे, 
(४) नसल् यास, वगलींबाची कार े काय  हेत ? 
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डॉ. दीपि सावांत (१२-०२-२०१६) :(१) हे खरे  हे. 
    कुपगाड (जि.साींगली) येथे राकावग योिनचे रु ालय नसून त्या काका ी फतक्त राकावगयो 
सेगा दगाखाना कायकरत होता. सेगा दगाखान्याची िागा १० गषाकचा भोडपेट्टीचा करार 
भाडतेत्गागर ाेयात  ली होती. तथावप सदर िागेचा करार सींपुष्ात  ल्यानींतर िागा 
षरकामी करुन कद. ३०/०५/२०१५ देयात  ली. सदर िागेच े मुळ मालक याींच े ननधन 
लाल्यानींतर त्याींच्या तपत्याींनी गारसा हक्क माणमा पत्र सुमारे साडतेीन गषाकनींतर कायाकलयात 
सादर केले. त्यामुळे सदर िागेचे भाड ेमाणलींतबत राकहले होत.े त्यामुळे िागेच्या मालकाने कद. २० 
एवमाणल, २०१५ रोिी कुपगाड दगाखान्यास ्ाळे ाोकले, सेगा दगाखान्याींपासुन िगळ तसलेले 
शमरि ग साींगली येथील राकावगयो दगाखान्याींमाफतक त वगमारु ाींना गोदयकीय सेगा पुरवगयात 
येत  हे. 
     गोदयकीय माण ासन तचधकारी पु े याींनी षरक्त पदे भरयात येईपय त कुपगाड सेगा 
दगाखाना हा राकावगयो सेगा दगाखाना शमरि ग साींगली यो दोन सेगा दगाखान्याींमध्ये सींलन 
करयात  ले  हे. 
(२) कुपगाड येथील कामगाराींची राकावगयो सेगा दगाखाना शमरि ग साींगली येथ े पयाकयी 
यगथा करयात  ली तसून कुपगाड, शमरि ग गसींतदादा ओदयोचगक गसाहतीमधील 
कामगाराींची रु ालयातभागी माणचींड गोरसोय होत  हे. हे खरे नाही. 
(३) षरक्त पदे भरयाबाबत कायकगाही सुरु  हे. 
(४) षरक्त पदे भरयाबाबत कायकगाही सुरु तसल्यान ेवगलींबाचा माणन उद् ागत नाही. 

___________ 
  

रािीव गाांधी िीवनदायी आरोय योिनेत हहमोफेशलय या या गांभीर रोगाचा सहभाग  
िेल्यानांतरही सदर रोगावरचा उपचार गरिूांना शमळत नसल्याबाबत 

(४६)  २३५१४ (१४-०८-२०१५).   श्री.अशमत साुंम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय 
सावविननि आरो य आणण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) रािीग गाींधी िीगनदायी  रोय योिनेत कहमोफेतशलया या गींभीर रोगाचा सहभाग 
केल्यानींतरही सदर रोगागरचा उपचार गरिूींना शमळत नसल्याची गींभीर बाब माहे म,े २०१५ 
च्या सुमारास ननद कनास  ली  हे, हे खरे  हे काय, 
(२) तसल्यास, रािीग गाींधी िीगनदायी योिनतेींतग त नगरद ी करयासााु तस ारी माणकरया 
पू क करयासााु कमीत कमी दोन ते तीन कदगसाींचा कालागधी िातो, हे खरे  हे काय, 
(३) तसल्यास, सदर रु ाींना रािीग गाींधी िीगनदायी योिनते उपचार लगकरात लगकर 
शमळयाबाबत  ासनान ेको ती कायकगाही केली गा करयात येत  हे, 
(४) नसल्यास, याबाबत वगलींबाची कार े काय  हेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१६-०२-२०१६) :(१) नाही. कहमोफेतशलया या  िारागरील दोन उपचार 
पध्दतीचा समागे  रािीग गाींधी िीगनदायी  रोय योिनेत तसुन  तापय त योिनेंतगत 
१३६ लाभाथ्या नी सदर  िारागरील उपचार ाेतले  हेत. 
(२) ग (३) नाही. 
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     सदर योिनेचा लाभ ाेयासााु लाभाथ्या नी गोध श धापतत्रका ग फतो्ो ओळखपत्र 
योिनेंतगकत तींगीकृत तसलेल्या रु ालयातील  रोय शमत्राींकड े सादर केल्यानींतर  रोय 
शमत्र रु ाची नगरद ी २ त े ३ तासात पू े करतो. त्यानींतर वगमा कीं पनी सींबींचधत  िार 
योिनेमध्ये समावगष् तसल्यास २४ तासाच्या  त त्यागर पुगक परगानगी देत.े 
(४) माणन उद् ागत नाही. 

___________ 
  

सावविननि आरो य ववभागाांतगवत गुं-ब मधीलय  वैद्यिीय अधधिा-याांचे  
सेवाननवतृ् तीच ेवय ६० वषे िर याबाबत 

  

(४७)  २३५५३ (१४-०८-२०१५).   श्री.शशवािीराव नाईि (शशराळा) :   सन्माननीय सावविननि 
आरो य आणण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रा यात सागकिननक  रो य वगभागाींतगकत कायकरत गोदयकीय  रो य सेगा ग्-त मधील 
गोदयकीय तचधका-याींची सेगाननगतृ् तीची गयमयाकदा ५८ गषाकगरुन ६० गषक कर यात  ली 
तसताना त् याच गेतनशे्र ीत कायकरत ग्-ब मधील गोदयकीय तचधका-याींच् या सेगा ननगतृ् तीचे 
गय मात्र ५८ गष ेाेग यात  ले  हे, हे खरे  हे काय, 
(२) तसल् यास, ग्-त ग ग्-ब मधील गोदयकीय तचधका-याींची गेतनशे्र ी समान तसताना 
ग्-ब मधील गोदयकीय तचधका-याींना सेगाननगतृ् तीच् या ६० गषे गयोमयाकदेचा फतायदा शमळत 
नसल् याने ग्-ब मधील गोदयकीय तचधका-याींना शे्र ी गाढ दे यात यागी म् ह ून रा यातील 
 रो यसेगेतील ग्-ब मधील तचधका-याींनी  ासनाकड ेलेखी माग ी केली  हे, हे खरे  हे 
काय, 
(३) तसल् यास, ग्-त ग ग्-ब मधील गोदयकीय तचधका-याींची सेगा ननगतृ् तीच् या 
गयोमयाकदेतील वगसींगती दरू कर याच् या ष्ष ्ीने  ासनाने काय कायकगाही केली गा कर यात येत 
 हे, 
(४) नसल् यास, वगलींबाची कार े काय  हेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (११-१२-२०१६) :(१) होय, गोदयकीय तचधकारी गेतनशे्र ी रुपये १५,६००- 
३९,१०० शे्र ीगतेन ५,४०० ग त्यागरील तचधकाऱ्याींच े सेगाननगतृ्तीचे गय ५८ ऐगिी ६० गष े
करयाचा नन कय  ासनाने ाेतला  हे. ग्-ब मधील गेदयकीय तचधकाऱ्याींची गेतनशे्र ी रेामड 
गेतन रुपये ५,४०० हून कमी तसल् याने त्याींचा हा नन कय लागू नाही. 
(२) होय. 
(३) रुपये ५,४०० हून कमी शे्र ीगेतन तसलेल्या गोदयकीय तचधकाऱ्याींच्या सेगाननगतृ्तीच्या 
गयोमयाकदेत बदल करयाचा माणताग  ासनाच्या वगचाराधीन नाही. 
(४) माणन उद् ागत नाही. 
  

___________ 
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खािगी रु णालय यात उपचार णेतलेय ल् या  वाईन लूलय ूच् या रु णाांना खचव  
दे याची णोषणा राज् य शासनाने िेल्याबाबत 

  

(४८)  २३५६५ (१४-०८-२०१५).   श्री.वविय िाळे (शशवािीनगर) :   सन्माननीय सावविननि 
आरो य आणण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खािगी रु  ालयात उपचार ाेतलेल् या  गाईन फ्लूच् या रु  ाींना खचक दे याची ाोष ा 
रा य  ासनाने कदनाींक २ माचक, २०१५ रोिी गा त् या सुमारास केली हे खरे  हे काय, 
(२) तसल् यास, या ाोष ेनुसार पु े जिल् ्यातील  गाईन फ्ल् यचू् या रु  ाींची यादी तयार 
कर यात  ली  हे काय, 
(३) तसल् यास, ककती रु  ाींनी या  िारासााु उपचार ाेतले ग उपचार ाेतलेल् या रु  ाींपोकी 
ककती ि ाींना परतागा दे यात ये ार  हे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१६-०२-२०१६) :(१) होय हे खरे  हे. 
(२) पु े जिल््यातील गाईन फ्ल्यू रु ाींची यादी तयार करयात  लेली  हे. 
(३) पु े जिल््यात गाईन फ्ल्यूच्या ९७ रु ाींनी खािगी रु ालयात हें्ीले्रगर उपचार 
ाेतले  हेत. त्यापोकी ८४ रु ाींचे तिक देयकासह जिल्हा  ल्य चचककत्सक, सामान्य 
रु ालय, पु े याींना माणाप्त लाले  हेत. यापोकी २४ रु  गोदयकीय माणनतपूत सााु पात्र तसून 
त्याींच्या देयकाींची माणनतपूत  करयाची कायकगाही सुरु  हे. 

___________ 
  
राष्ट्रीय अांधत्व ननयांरण अांतगवत असलेय ल्या अशासिीय सांथा लय ायस नेर रुणालय यान ेनाांदेड 

येथे िरयात आलेय ल्या शरकियेचे अनुदान प्रलय ांबबत असल्याबाबत 
  

(४९)  २४४३८ (१७-०८-२०१५).   श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अशमन पुेंलय  (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय सावविननि आरो य आणण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राषरीय तींधत्ग ननयींत्र  कायकरम तींतगकत तसलेल्या त ासकीय सींथा लायन्स नेत्र 
रु ालय, नाींदेड येथ े२०१३-१४ मध्ये एकू   त्रकरया १ हिार रु.माणमा  े९ लाख २६ हिार 
देयकापोकी ४ लाख तनुदान देयात  ले तसून ५ लाख २६ हिार तनुदान माणलींबीत  हे, हे 
खरे  हे काय, 
(२) तसल्यास, सन २०१४-१५ मध्ये मोफतत ९२४ नेत्र  त्रकरया करयात  ल्या  हेत माणती 
एक हिार   त्रकरया करयात  ल्या तसल्यान े एकू  ९ लाख २४ हिार रुपये तनुदान 
माणलींतबत  हे, हे ही खरे  हे काय, 
(३) तसल्यास, सन २०१३-१४ ग २०१४-१५ या गषाकतील एकू  माणलींतबत तनुदान १४ लाख ५० 
हिार तनुदान देयाबाबत को ती कायकगाही केली  हे गा करयात येत  हे, 
(४) नसल्यास, वगलींबाची कार े काय  हेत ? 
  



वग.स. १२१ (35) 

डॉ. दीपि सावांत (१६-०२-२०१६) :(१) ग (२) हे खरे  हे. 
राषरीय तींधत्ग ननयींत्र  कायकरम हा कें द्र पुरकृत कायकरम  हे. कें द्र  ासनाकडून सन २०१३-
१४ ग २०१४-१५ या  चथकक गषाकत  गयकतेपेक्षा कमी तनुदान माणाप्त लाल्यान,े गयींसेगी 
सींथाींना मोनततबींद ू  त्रकरया करीता माणत्यक्ष देय तसलेले तनुदान वगतरीत करता  लेले 
नाही. 
(३) ग (४) कें द्र  ासनाकड ेतनुदान माणाप्तीसााु पाापुरागा करयात येत  हे. 

___________ 
  

गडधचरोलय ी जिल् ्यात डॉक् ुंराांची वगव-१ व वगव-२ ची पदे त् वरीत भर याबाबत 
  

(५०)  २४८८२ (१४-०८-२०१५).   श्री.िृष्ट्णा गिबे (आरमोरी) :   सन्माननीय सावविननि 
आरो य आणण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गडचचरोली जिल् ्यात  रो य वगभागामध् ये डॉक् ्राींची गगक-१ ग गगक-२ ची तनेक पदे 
षरक् त  हेत, हे खरे  हे काय, 
(२) तसल् यास, सदर षरक् त पदाींमुळे नागषरकाींना औषध उपचारापासून गींचचत रहाग े लागत 
 हे, हे खरे  हे काय, 
(३) तसल् यास, तेथील गरीब नागषरकाींना खािगी रु  ालयाींमध् ये औषधोपचार करागे लागत 
तसल् यामळेु त् याींना  चथकक भुद ड सोसाग ेलागत  हे, हे ही खरे  हे काय, 
(४) तसल् यास, सदर षरक् त पदे तातडीन ेभर याबाबत  ासन कायकगाही कर ार  हे काय, 
(५) नसल् यास, वगलींबाची कार े काय  हेत ? 
 
डॉ. दीपि सावांत (१२-०२-२०१६) :(१) तीं त: खरे  हे. 
     गडचचरोली जिल््यातील  रोय सींथामध्ये ग्-त ग ब गोदयकीय तचधकाऱ्याींची एकू  
१९० पदे मींिूर  हेत. त्यापोकी १४२ पदे भरलेली तसून ४८ पदे षरक्त  हेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) गोदयकीय तचधकाऱ्याींची षरक्त पदे भरयाची कायकगाही  ासनतरागरुन सुरु  हे. 
(५) माणन उद् ागत नाही. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
  

_________________________ 
 ासकीय मध्यगत  मुद्र ालय, मुींबई. 


