
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १२२ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

नरडाणा (ता.ससांदखेडा, जि.धुळे) येथील ग्रामीण रूग् णालयाचे िाम अरूणअ असयायाबाबत 
  

(१)  ८१३ (२२-१२-२०१४).   श्री.ियिुमार रावल (सशांदखेडा) :   सन्माननीय सावअिननि 
आरोग् य व िुुुंांब िया याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नरडाणा (ता.ससींदखेडा, जि.धुळे) येथे गेल् या ेनेक ्षााापास न रामामीण ग् णालय मींि र 
करण् यात ेले े े,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल् यास, रामामीण ग् णालयासा ज िागेची लपल धता ेसताींना देखील रामामीण 
ग् णालयाची ामारत ंाींधकाम तसेच रामामीण ग् णालयातींगात येणारे सात  य ् कमाचा-याींची 
ननयुक् ती ेयायाप यात काणी करण् यात ेलेली ना ी,  े खरे े े काय, 
(३) ेसल् यास, याप्रकरणी शासनाने कोणती काया् ा ी केली े े ्ा करण् यात येत े े,  
(४) नसल्यास व्लींंाची कारणे काय े ेत ? 
  
डॉ. दीरि सावांत (१३-०१-२०१६) : (१)  े खरे े े. 

तद. १७/१/२०१३ च्या शासन ननणाया ेन््ये मींि र करण्यात ेले े े. 
(२)  े खरे ना ी. 

ं ृत ेराखड्यासा ज येणाऱ् या ूक ण खचााच ेननयोिन ेणण पदाींची ननसमाती गेल्या 
५ ्षााात ्प्या्प्यान ेकरण्यांांतचे ननयोिन े े. 
(३) मखु्य कायाकारी ेधधकारी जिल् ा पररषाद, धुळे याींचेकड ेप्राथसमक ेरोय कें द्राची िागा 
ना्ा्र करणेकामी जिल् ा शुल्य धचककसक, धुळे याींचेमार्ा त काया् ा ी सुरु े े. तसेच 
जिल् ाधधकारी धुळे याींचकेड ेपयाायी िागेची मागणी केलेी े े. 
(४) प्रश्न लया् ा्त ना ी. 

___________ 
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धुळे, नांदरुबार आणण िळगाांव या नतन्ही जिया्याचे मध्यवती ठििाण म्हणून  
धुळे शहरात सुररस्रेशासलुंी हॉस्रीुंल उभारण्याबाबत 

  

(२)  ८२२ (२३-१२-२०१४).   श्री.ियिुमार रावल (सशांदखेडा) :   सन्माननीय सावअिननि 
आरोग् य व िुुुंांब िया याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) धुळे श रालगत मुींंई-ेरामा राषरीय म ामागा ् सुरत-ेमरा्ती  े दोन् ी राषरीय म ामागा 
िातात, तसेच धळेु, नींदरुंार ेणण िळगाीं् या नतन् ी जिल््याच ेमध्य्ती त काण म् ण न 
धुळे श रात सुपरस्पेशासल्ी  ॉस्पी्ल लभारण्यात या् ेेसा प्रस्ता् शासनाच्या गेल्या ेनके 
्षााापास न व्चाराधीन े े,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, लक्त प्रकरणी ेयायाप कोणती ी काया् ा ी झालेली ना ी,  े खरे े े काय, 
(३) ेसल्यास, याप्रकरणी शासन तातडीन े सुपर स्पेशासल्ी  ॉस्पी्ल लभारण्यांांत काय 
काया् ा ी करणार े े ्ा करण्यात येत े े, 
(४) नसल्यास, व्लींंाची कारणे काय े ेत ? 
  
डॉ. दीरि सावांत (१३-०१-२०१६) : (१)  े खरे ना ी. ेसा प्रस्ता् व्चाराधीन ना ी. तथावप 
तदनाींक १७/१/२०१३ च्या शासन ननणाया ेन््ये धळेु येथील जिल् ा मखु्यालयी १०० खा्ाींच े
जिल् ा रुणालय ् १०० खा्ाींचे स्री रुणालय स्थापन करण्यास मान्यता तदलेली े े. 
(२), (३) ् (४) प्रश्न लया् ा्त ना ी. 

___________ 
  

नागरूर शहरातील गाांधीबाग येथील डागा स् मतृी शासि य ग्ग् णालयायाया बाांधिामाबाबत 
  

(३)  १०१५ (२२-१२-२०१४).   श्री.वविास िुां भारे (नागरूर मध्य) :   सन्माननीय सावअिननि 
आरोग् य व िुुुंांब िया याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नागप र श रातील गाींधींाग येथील डागा स् मतृी शासक य रु णालयाला शासन पुरक 
पररपरक क्र सींक णा /प्र.क्र.४०२ ेरो य/३ ेन् ्ये ५०० खा्ाींच े न्ीन रु णालय ंाींधकामास 
मींि री प्रदान केली े े,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल् यास, सदर रु णालयाचे ंाींधकाम ेयायाप ी सुरु झाले ना ी,  े  ी खरे े े काय, 
(३) ेसल् यास, यांांत शासनान ेचौकशी केली े े काय, 
(४) ेसल् यास, चौकशीत काय ेढळ न ेले े े ्  यानुसार सदर ५०० खा्ाींचे रु णालयाच े
ंाींधकाम तातडीन ेसुरु करण् यांांत कोणती काया् ा ी करण् यात ेली े े, 
(५) नसल् यास,  ोणा-या व्लींंाची कारणे काय े ेत ? 
  
डॉ. दीरि सावांत (१३-०१-२०१६) : (१) तदनाींक ९ ि न, २०१४ च्या शासन ननणाया ेन््ये 
नागप र येथील डागा स्मतृी रुणालयाींच्या ३०० खा्ाीं्रुन ५०० खा्ाींच्या स्री रुणालयामध्ये 
शे्रणी्धान करण्यास मान्यता देण्यात ेली े े. 
(२)  े खरे े े. 
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(३)  ोय. 
(४) नागप र येथील डागा स्मतृी रुणालयाच्या ्ाढी् २०० खा्ाींच्या रुणालयाच ेेींदािपरक ् 
ेराखड े कायाकारी ेसभयींता सा्ािननक ंाींधकाम व्भाग नागप र याींचेकड न प्राप्त करुन 
घेण्यांांत ्ैयायककय ेधधक्षक डागा स्मतृी रुणालय नागप र याींच े स्तरा्र काया् ा ी सुरु 
े े. 
(५) प्रश्न लया् ा्त ना ी. 

___________ 
  

भातिुली ग्रामीण ग्ग् णालय व बडनेरा रामा िेअर हॉस् रीुंल  
येथील डॉक् ुंर व िमअचा-याांची ररक् त रदे भरण् याबाबत 

  

(४)  ११३२ (१५-०१-२०१५).   श्री.रवव राणा (बडनेरा) :   सन्माननीय सावअिननि आरोग् य व 
िुुुंांब िया याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भातकुली रामामीण रु णालय ् ंडनेरा रामा केेर  ॉस् पी्ल ्या दोन्  ी ामारतीच े
ंाींधकाम प णा झाले े े,  े खरे े े काय,  
(२) ेसल्यास, रु णाींच्या सुव्धाींसा ज दोन्  ी रु णालये केहा ा पय त सुग् करण्यात येणार 
े ेत, 
(३) तसेच लपरोक् त  ॉस् पी्ल मध् ये डॉक् ्र ् कमाचारी पदे भरणेंांत कोणती काया् ा ी केली 
्ा करण् यात येत े े, 
(४) नसल् यास, व्लींंाची कारणे काय े ेत ? 

डॉ. दीरि सावांत (१३-०१-२०१६) : (१)  े खरे े े. 
(२) ंडनेरा रामा केेर युनन्ची का ी पदे भरण्यात ेल्यामुळे तापुरया स््रुपात रुणसे्ा 
सुरु करण्यात ेली े े. तसेच भातकुली रुणालयातील स्ा पदे भरण्याची काया् ा ी प णा 
 ोताच रुणालय कायााजन््त करण्यात येईल. 
(३) ्ैयायककय ेधधकाऱ्याींची ररक्त पदे भरण्याकररता २०१३ मध्ये स््तींर नन्ड मींडळातरे् 
१८८१ पदाींची िात रात देण्यात ेली  ोती. यानुसार २०१४ मध्ये ूक ण ६६४ ्ैयायक य 
ेधधकारी रुि  झाले े ेत. ल्ाररत ररक्त पदे भरण्यांांतची काया् ा ी सुरु े े. 

ग् क ् ग् ड मधील ररक्त पदे भरण्याकररता े्श्यक ती काया् ा ी सुरु 
करण्यात ेली ेस न स्ा ररक्त पदे ल्करच भरण्यात येतील. 
(४) प्रश्न लया् ा्त ना ी. 

___________ 
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गणोरी (ता.भातिुली, जि.अमरावती) येथील मांिूर असलेला प्राथसमि आरोग्य िद् रानाना  
िागा उरलब्ध िरून देण्याबाबत 

  

(५)  ११४२ (२३-१२-२०१४).   श्री.रवव राणा (बडनेरा) :   सन्माननीय सावअिननि आरोग् य व 
िुुुंांब िया याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) गणोरी (ता.भातकुली, जि.ेमरा्ती) येथ े प्राथसमक ेरोय कें द्र मींि र झाले ेस न त े
गणोरी येथे कायााजन््त झाले ना ी, गणोरी येथे िागा लपलध नसल्याची ंां ननदशानास 
ेली,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, या ंांत शासनाने िागा लपलध कग्न देण्यासा ज काय काया् ा ी केली ्ा 
करण्यात येत े े, 
(३) नसल्यास, व्लींंाची कारणे काय े ेत ? 
  
डॉ. दीरि सावांत (१३-०१-२०१६) : (१)  े खरे ना ी. 

गणोरी येथ ेप्राथसमक ेरोय कें द्र मींि र झालेले ना ी. 
(२) ् (३) प्रश्न लया् ा्त ना ी. 

___________ 
  

राज्यात िनेररि औषधाांयाया वाररामध्ये वाढ िरणेबाबत 
  

(६)  १२८९ (२२-१२-२०१४).   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय सावअिननि आरोग् य व 
िुुुंांब िया याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यामध्ये प्रायोधगक त्ा्र िनऔषाधी कें द्र (िनेररक औषाध कें द्र) सुरु करण्यांांत 
घेण्यात ेलेल्या ननणायाच्या ेनषुाींगाने यासा ज े्श्यक ेनुदानाच्या लपलधतेस्त् राज्य 
शासनाने कें द्र शासनास सादर केलेल्या प्रस्ता्ास मान्यता समळालेली े े काय, 
(२) ेसल्यास, या प्रस्ता्ांांत कें द्र शासनाने कोणता ननणाय घेतला े े, 
(३) ेसल्यास, प्रस्ता्ास कें द्र शासनान ेेयायाप ी मान्यता तदली नसल्यास, यांांत कोणया 
स््रुपात पा पुरा्ा करण्यात येत े े ् या प्रस्ता्ाची सयाय:जस्थती काय े े, 
(४) ेसल्यास, न्ीन औषाध खरेदी धोरणानसुार राज्यातील ेरोय सींस्थाींना िेनेररक औषाध 
करणेंांतच्या ेींमलंिा्णीची सयाय:जस्थती काय े े ? 
  
डॉ. दीरि सावांत (१३-०१-२०१६) : (१) राज्यामध्ये प्रायोधगक त्ा्र िनऔषाधी कें द्र (िनेररक 
औषाध कें द्र) सुरु करण्यांांत े्श्यक ेनुदान लपलध करुन देण्यासींदभाात कोणता ी 
प्रस्ता् राज्य शासनाने कें द्र शासनास सादर केलेला ना ी. 
(२), (३) ् (४) प्रश्न लया् ा्त ना ी. 

___________ 
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अमरावती जियाहा सामान्य ग्ग्णालयातील बांद असलेयाया सीुंी स्िॅन सुववधेबाबत 
  

(७)  १५६२ (२३-१२-२०१४).   डॉ.सुननल देशमखु (अमरावती) :   सन्माननीय सावअिननि 
आरोग् य व िुुुंांब िया याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ेमरा्ती जिल् ा सामान्य रुणालयात लपलध ेसलेली सी्ी स्कॅन सुव्धा ेनेक 
्षााापास न ंींद े े,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास,  ी सुव्धा सुरु करणेंांत कोणती काया् ा ी केली ्ा करण्यात येत े े, 
(३) नसल्यास,  ोणाऱ् या व्लींंाची कारणे काय े ेत ? 
  
डॉ. दीरि सावांत (१३-०१-२०१६) : (१)  े खरे े े. 
(२) जिल्  ा सामान्य रुणालय ेमरा्ती येथे न्ीन सी्ी स्कॅन मशीन खरेदी करण्यांांतचा 
प्रस्ता् शासनाच्या व्चाराधीन े े. तसेच मशीन ंींद ेसली तरी गरीं रुणाचे सी.्ी.स्कॅन 
डॉ.पींिांरा् देशमुख ्ैयायक य म ाव्यायालय ेमरा्ती ् मातोश्री डायनोस््ीक सें्र 
ेमरा्ती याींचेकड न करुन देण्यात येत  ेसल्यामळेु रुणाींची गैरसोय ननमााण  ोत ना ी. 
(३) प्रश्न लया् ा्त ना ी. 

___________ 
अमरावती जिया हा स् री ग्ग् णालयाया या ामारतीया या बाांधिामाबाबत 

  

(८)  १५६५ (२२-१२-२०१४).   डॉ.सुननल देशमखु (अमरावती) :   सन्माननीय सावअिननि 
आरोग् य व िुुुंांब िया याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ेमरा्ती जिल् ्यातील जिल्  ा स् री रु णालयाींचे व्स् तारीकरणाच् या ंाींधकामास शासन 
ननणाय क्र. प्रशाया/२०१३/प्र.क्र./१६७/ेरो य-३ ेन् ्ये मान् यता प्रदान करण् यात ेली े े 
काय, 
(२) ेसल् यास, सन २०१३-२०१४ च् या ेथासींकल् पात ककती ननधीची तरतुद करण् यात ेली 
े े, 
(३) ेसल्यास, या रु णालयाच् या कामाींना कायाारींभ ेदेश प्रदान करण् यात ेले े े काय, 
(४) ेसल्यास, या रु णालयाच् या प्र यक्ष ंाींधकामास केहा  ा सुरु्ात  ोणार े े, 
(५) नसल् यास,  ोणाऱ् या व्लींंाची कारणे काय े ेत ? 
 

डॉ. दीरि सावांत (१३-०१-२०१६) : (१)  े खरे े े. 
   तद. १२/४/२०१३ च्या शासन ननणाया ेन््ये ेमरा्ती जिल््यातील जिल् ा स्री  
रुणालयाच ेव्स्तारीकरणाच्या ंाींधकामास मान्यता प्राप्त करण्यात ेली े े. 
(२) रु. १५४७.४८ लक्ष सदर ननधी  े् ननधी ेींतगात प्राप्त े े. 
(३) राषरीय रामामीण ेरोय ेसभयान से्ा ेींतगात स्ा कामे ननव्दा स्तरा्र ेस न कायाारींभ 
ेदेश देण्यात ेलेला ना ी. 
(४) ननव्दा प्रक्र या प णा  ोताच पढुील काया् ा ी करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न लया् ा्त ना ी. 

___________ 
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राज्यात सवअ जिया्यातील प्राथसमि आरोग्य िद् रानाांची अरुऱ्या सोयीसवुवधा  
आणण िमअचारी वगअ नसयायामुळे झालेली दरुवस्था 

  

(९)  २०११ (२९-१२-२०१५).   श्री.हनुमांत डोळस (माळसशरस) :   सन्माननीय सावअिननि 
आरोग् य व िुुुंांब िया याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात स्ा जिल््यातील प्राथसमक ेरोय कें दे्र ेपुऱ्या सोयीसुव्धा ेणण कमाचारी ्गा 
नसल्यामळेु ंींद  ोण्याच्या मागाा् र ेसल्याचे मा े नोहा ेंंर, २०१४ मध्ये ्ा यासुमारास 
ननदशानास ेले,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, यांांतची शासनाने चौकशी केली े े काय, 
(३) ेसल्यास, चौकशीेींती प्राथसमक ेरोय कें द्रातील दयनीय े्स्था सुधारण्यांांत 
े्श्यक या सोयीसुव्धा ् कमाचारी ्गा लपलध करुन देण्यांांत शासनान ेकाय काया् ा ी 
केली े े ्ा करणार े े ? 
  
डॉ. दीरि सावांत (१३-०१-२०१६) : (१)  े खरे ना ी. 

राज्यात कायारत ेसलेली ूक ण १८११ प्राथसमक ेरोय कें द्रामार्ा त रामामीण 
भागातील िनतेला २४ तास ्ैयायक य ेरोय से्ा लपलध करुन तदल्या िातात. 
(२) ् (३) प्रश्न लया् ा्त ना ी. 

___________ 
फदाअरूर (ता.सोयगाव, जि.औरांगाबाद) येथे शासनाया या ‘’आरत् तिालीन वद्यि य सेवा 

आरया यादारी’’ या योिनेतील ग्ग् णवाठहिेबाबत 
  

(१०)  २०९६ (२२-१२-२०१४).  श्री.भाऊसाहेब राुंील - धचिुंगाांविर (वदिारूर), श्री.जितद्रान 
आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय सावअिननि आरोग् य व िुुुंांब िया याण मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) र्दााप र (ता.सोयगा्, जि.औरींगांाद) येथे शासनाच् या ‘’ेप तकालीन ्ैयायक य से्ा 
ेपल् यादारी’’ या योिनेेींतगात रु ण्ात केचे कीं रा् ंी.हा  ी.िी. या कीं पनीला तदल् यानींतर 
डॉक् ्र ् कमाचाऱ् याींनी रु णाींकड न ेड्ण क करुन ननयमंा यपणे रक्कमेची मागणी केली 
ेसल्याच ेननदशानास ेले े े,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल् यास, यासींंींधी शासनान ेकोणती कार्ाई केली ्ा करण् यात येत े े, 
(३) नसल् यास, व्लींंाची कारणे काय े ेत ? 
  
डॉ. दीरि सावांत (१३-०१-२०१६) : (१) ेपकालीन ्ैयायक य से्ा योिनेच से्ापुर् ादार 
डॉक््र ् कमाचाऱ्याींनी रुणाींकड न ेड्ण क करुन ननयमंा्यपणे रक्कमेची मागणी केली 
ेसल्याच ेननदशानास ेले ना ी. तसेच ेशा प्रकारची कोणती ी तक्रार शासनाकड ेेथ्ा १०८ 
या क्रमाींका्र प्राप्त झालेली ना ी. 
(२) ् (३) प्रश्न लया् ा्त ना ी. 

___________ 
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िळगाव येथील मठहला ग्ग्णालयाचे िाम तातडीन ेसुग् िरण्याबाबत 
  

(११)  २३१३ (२३-१२-२०१४).   श्री.गुलाबराव राुंील (िळगाव ग्रामीण) :   सन्माननीय 
सावअिननि आरोग् य व िुुुंांब िया याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) िळगाीं् येथील मत ला रुणालयास मा े िाने्ारी, २०१३ मध्ये मींि री दे् न या 
रुणालयासा ज े  को्ी रुपयाींचा ननधी ्गा करण्यात ेला े े,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल् यास, ्रील रुणालयाच ेेयायाप ी िागे ेभा्ी काम सरुु झालेले ना ी,  े  ी खरे 
े े काय, 
(३) ेसल्यास, रुणालयाच ेकाम तातडीने सुरु करण्यांांत कोणया लपायोिना केल्या ्ा 
करण्यात येत े ेत, 
(४) नसल्यास, व्लींंाची कारणे काय े ेत ? 
  
डॉ. दीरि सावांत (१३-०१-२०१६) : (१) तदनाींक १७ िाने्ारी, २०१३ च्या शासन ननणायाेन््ये 
िळगा् येथील १०० खा्ाींच े मत ला ् न्िात सशश ु रुणालय स्थापन करण्यात मान्यता 
तदलेली े े. तथावप, िुल,ै २०१३ मध्ये रुणालयासा ज े  को्ीींचा ननधी ्गा करण्यात 
ेलेला ना ी. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) मत ला रुणालयाींकररता िागा प्राप्त झालेली ेस न जिल् ा शल्य धचककसक, िळगाीं् 
याींनी १०० खा्ाींच्या मत ला रुणालयाच्या ंाींधकामाची ेींदािपरक ् ेराखड ेतयार करुन 
घेण्यांांतची काया् ा ी सुरु केली े े. 
(४) प्रश्न लया् ा्त ना ी. 

___________ 
  

वधाअ जिया ्यातील ठहांगणशाुं शहरातील नागरूर हदरानाबाद महामागाअवरील उरजिया हा 
ग्ग् णालयामध् ये रामा िेअर युननुंमध्ये अत् यावश् यि सुववधा नसया याबाबत 

  

(१२)  २६९८ (१५-०१-२०१५).   श्री.समीर िुणावार (ठहांगणशाुं) :   सन्माननीय सावअिननि 
आरोग् य व िुुुंांब िया याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ्धाा जिल् ्यातील त ींगणघा् श रातील नागप र  ैद्रांाद म ामागाा्रील लपजिल्  ा 
रु णालयामध् ये रामा केेर युनन् ेस न ् तेथ ेे या्श् यक सुव्धा नसल् याच ेमा े नोहा  ेंंर, 
२०१४ मध्ये ्ा यादरम्यान ननदशानास े े,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल् यास, सदर लप जिल्  ा रु णालयास रामा केेर युनन् ् े या्श्यक सोयी ् 
औषाधे लपल ध करण्यास्त् शासनस् तरा्रुन कोणती काया् ा ी केली ्ा करण् यात येत े े, 
(३) नसल् यास, व्लींंाची कारणे काय े ेत ? 
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डॉ. दीरि सावांत (१३-०१-२०१६) : (१) ेशींत: खरे े े. 
   रामा केेर युनन्सा ज े्श्यक साधन सामुरामी ् लपकरणे पुरव्ण्यत ेली े ेत. 
तसेच स्ा रुणाींना लपजिल् ा रुणालय, त ींगणघा् याींचे मार्ा त औषाधाींचा पुर् ा ् ेरोय 
से्ा पुरव्ण्यात येतात.  तसेच े्श्यक तज्ञसे्ा ूनेरूचूम ेींतगात या या्ेळी 
लपलध करुन देण्यात येतात. 
(२) लपजिल् ा रुणालय त ींगणघा् येथील रामा केेर युनन्चे ंाींधकाम प णा झाले ेस न 
ामारतीींच्या ंाींधकामाच्या रु्ी ेभा्ी रामा केेर युनन् सुरु करण्यास व्लींं झाला े े.  
रु्ी प णा करुन देण्यांांत कायाकारी ेसभयींता, सा्ािननक ंाींधकाम व्भाग ्धाा याींचेकड न 
काया् ा ी सुरु े े.  तसेच े्श्यक सामुरामी ् औषाधे लपलध करुन देण्यात ेली े ेत. 
(३) प्रश्न लया् ा्त ना ी. 

___________ 
  

वासशम जिया्यातील मालेगाव व ररसोड येथील ग्रामीण रूग्णालयातील  
वददयकिय उरिरणे बांद असयायाबाबत 

  

(१३)  ४२७९ (२३-१२-२०१४).   श्री.असमत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय सावअिननि आरोग् य 
व िुुुंांब िया याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ्ासशम जिल््यातील रामामीण ग्णालय मालेगा् ् ररसोड येथील ्ैयायककय लपकरणे गत 
५ ्षााापासुन ंींद े ेत,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, येथील ऑपरेशन धथू्र, क्ष-ककरण ् ई.सी.िी.  ी ेया्श्यक लपकरणे ंींद 
ेसल्यामळेु ग्णसे्े्र व्परीत पररणाम  ोत े े,  े  ी खरे े े काय, 
(३) ेसल्यास, यांांत शासनान े कोणती काया् ा ी केली ्ा करण्यात येत े े, 
(४) नसल्यास, व्लींंाची कारणे काय े ेत ? 
  
डॉ. दीरि सावांत (१३-०१-२०१६) : (१)  े खरे ना ी. 

रामामीण रुणालय मालेगा् ् ररसोड येथील ्ैयायक य लपकरणे चाल  जस्थतीत े े. 
(२) रामामीण रुणालय ररसोड येथील क्ष-ककरण मशीन ंींद े े. सदर मशीन दरुुस्त  ोत 
नसल्यामळेु मशीन ननलेणखत करण्यांांतची काया् ा ी जिल् ा शल्य धचककसक, ्ासशम 
स्तरा्र सुरु े े. परींतु रामामीण रुणालय मालेगा् येथील क्ष-ककरण मशीन चालु जस्थतीत 
े े. 

तसेच दोन् ी रामामीण रुणालयात ऑपरेशन धथू्र, क्ष-ककरण ् ई.सी.िी  ी 
ेया्श्यक लपकरणे चाल  जस्थतीत े ेत. यामळेु रुणसे्े्र कु ला ी पररणाम  ोत नस न 
रुणसे्ा सुरळीतपणे चाल  े े. तसेच े्श्यक ेसल्यास रुणास जिल् ा सामान्य रुणालय 
्ासशम येथ ेपुढील ेया्श्यक से् ेसा ज सींदभीत केले िात.े 
(३) ् (४) प्रश्न लया् ा्त ना ी. 

___________ 
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चांरानरूर जिया्यातील ब्रम्हरूरी तालकु्यात १०० खाुंाांचे उरजियाहा ग्ग्णालयायाया  
प्रशासि य ामारतीचे बाांधिामायाया प्रस्तावाबाबत 

  

(१४)  ५४७१ (०६-०४-२०१५).   श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हरूरी), श्री.असमन रुेंल (मुांबादेवी), 
श्री.नसीम खान (चाांठदवली), ॲड. यशोमती िािूर (नतवसा), श्रीमती ननमअला गावीत (ागतरुरी), 
श्री.सांतोष ुंारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय सावअिननि आरोग् य आणण िुुुंांब ियायाण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) चींद्रप र जिल््यातील ब्रम् प री तालुक्यात १०० खा्ाींच ेलपजिल् ा रुणालयाच्या प्रशासक य 
ामारतीचे ंाींधकाम करण्यासा ज १० को्ी २५ लाख रुपये ककीं मतीच े ेींदािपरक ेणण 
नकाशास  प्रस्ता् कायाकारी ेसभयींता ंाींधकाम व्भाग चींद्रप र ्याींनी तयार करुन जिल् ा 
शल्य धचककसालय, चींद्रप र याींच्याकड ेपा व्ला ेसता याींनी मींिुरीसा ज स सींचालक, ेरोय 
से्ा, रुणालये राज्यस्तर, मुींंई याींच्याकड ेिा.क्र.सारुचीं/रामारुब्र/नकाशे मींिुर/१६२९५-९९, तदनाींक 
३ िुल,ै २०१४ रोिी पा व्लेला  ोता, या ेनुषाींगान ेसींचालक ेरोय व्भाग, मुींंई याींनी 
पर क्र.सीें से/राज्यस्तर/ब्रम् प री/शे्रणी्धान/ंाींधकाम/्े.६/कक्ष-३२१४, तदनाींक ३ सप् े्ंंर, २०१४ 
नुसार ेींतीम मींि रीसा ज ेरोय व्भाग, मींरालय, मुींंई याींच्याकड ेसदर प्रस्ता् पा व्ला 
ेसता यास ेयायाप ी मींिुरी समळालेली ना ी यामुळे लोकप्रनतननधीींनी, मा.मींरी सा्ािननक 
ेरोय याींना तदनाींक ५ िाने्ारी, २०१५ रोिी नन्ेदन तदले े े,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, सदर प्रस्ता्ास ननधीस ीत मींि री समळण्यासा ज शासनान े कोणती काया् ा ी 
केलेली े े ्ा करण्यात येत े े, 
(३) नसल्यास, यांांत  ोणाऱ्या व्लींंाची स्ासाधारण कारणे काय े ेत ? 
  
डॉ. दीरि सावांत (१३-०१-२०१६) : (१)  ोय,  े खरे े े. 
(२) सदर प्रस्ता्ाची ककीं मत रु ५ को्ी पेक्षा िास्त ेसल्यान े यास सा्ािननक ंाींधकाम 
व्भागाची मान्यता घेऊन सधच् ससमतीपुढे मान्यतेसा ज सादर करण्यात येत े े. 
(३) प्रश्न लया् ा्त ना ी. 

___________ 
  

नासशि येथील ववभागीय सांदभअ सवेा ग्ग् णालयातील सधुाररत  
आिृती बांधास मान् यता देण् याचा प्रस् ताव 

  

(१५)  ५९९१ (०७-०४-२०१५).   श्री.छगन भिुबळ (येवला), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), 
श्री.जितद्रान आव् हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय सावअिननि आरोग् य आणण िुुुंांब ियायाण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नासशक येथील व्भागीय सींदभा से्ा रु णालयातील सुधाररत ेकृती ंींधास मान् यता 
देण् याचा प्रस् ता् शासनस्तरा्र प्रलींतंत ेसल् यामुळे येथील ३६७ पैक  सुमारे १०० पदे ररक् त 
ेसल् याच ेमा े िाने्ारी, २०१५ मध् ये ननदशानास ेले,  े खरे े े काय, 
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(२) तसेच सदर रु णालयातील ेनतव्शेषाोपचार तज्ञ ् तींरज्ञाींना प्रो सा नपर व्शेषा ्ेतन्ाढी 
मींिुर करण् याचा प्रस् ता् शासनस् तरा्र प्रलींतंत े े,  े  ी खरे े े काय, 
(३) तसेच सदर रु णालयासा ज ेकृतींींधाहा यनतररक् त ेनतररक् त स् ्रुपात ्ैयायक य ् शुश्र षाा 
सीं्गाातील पररचाररकाींची पदे नहा याने ननमााण करुन सदर पदे भरणेंांत शासनस् तरा्र 
प्रस् ता् प्रलींतंत े े,  े  ी खरे े े काय, 
(४) ेसल् यास, लक् त प्रश् न भाग (१) ते (३) ंांत शासनामार्ा त कोणती तातडीची काया् ा ी 
करण् यात ेली ्ा करण् यात येत े े ? 

डॉ. दीरि सावांत (१३-०१-२०१६) : (१) खरे ना ी. 
व्भागीय सींदभा से्ा रुणालय, नासशक येथ े शासनाने तदनाींक १५/११/२००६ रोिी 

ेकृतींींधास मान्यता दे् न ३६७ पदे ननमााण करण्यात ेलेली े ेत. पैक  २८७ पदे भरलेली 
ेस न ८० पदे ररक्त े ेत. 
(२), (३) ् (४) शासन स्तरा्र काया् ा ी सुरु े े. 

___________ 
  

मौि ेसुिातरूर गुं ग्राम रांचायत अांतगअत आमसरी, (ता.खामगाांव जि.बुलढाणा)  
येथे नववन प्राथसमि आरोग् य िद् रान सुग् िरणेबाबत 

  

(१६)  ८४९९ (०७-०४-२०१५).   श्री.आिाश फुां डिर (खामगाांव) :   सन्माननीय सावअिननि 
आरोग् य आणण िुुुंांब ियायाण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे सुिातप र ग् रामाम पींचायत ेींतगात ेमसरी (ता.खामगाी्ं , जि.ंुलढाणा) येथ ेनव्न 
प्राथसमक ेरो य कें द्र सुरु करणेंांत सरपींच ग.पीं.याींनी मखु् य कायापालन ेधधकारी, 
जि.प.ंुलढाणा याींचेकड ेपराया्ारे तदनाींक १४ िाने्ारी, २०१५ रोिी मागणी केली,  े खरे े े 
काय, 
(२) ेसल् यास, मौिे ेमसरी येथे नव्न प्राथसमक ेरो य कें द्र झाल् यास १५ खेड्यातील 
नागरीकाींना प्राथसमक ेरो याच् या सोयी - सुव्धा ि्ळ लपल ध  ोती,  े खरे े े काय, 
(३) ेसल् यास, मौि ेेमसरी येथे नव्न प्राथसमक ेरो य कें द्र ंाींधकामास शासन मींिुरात 
दे् न ननधी लपल ध् ा करुन देणार े े काय, 
(४) नसल् यास, व्लींंाची कारणे काय े ेत ? 

डॉ. दीरि सावांत (१३-०१-२०१६) : (१)  े खरे े े. जिल् ा ेरोय ेधधकारी, जिल् ा पररषाद, 
ंुलढाणा याींच्याकड े सरींपच याींनी ेमसरी येथ े प्रा.े.कें द्र सुरु करण्यांांतचा  रा् सादर 
केला े े. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) जिल् ा ेरोय ेधधकारी, जिल् ा पररषाद, ंुलढाणा याींच्याकड न प्रस्ता् प्राप्त न 
झाल्यामुळे पुढील काया् ा ी करण्याचा प्रश्न लया् ा्त ना ी. 
(४) प्रश्न लया् ा्त ना ी. 

___________ 
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मठहलाांना आरोग्य सेवेचा लाभ देणेसािी प्रत्येि जियाहयात  
स्वतांर मठहला आणण बाल ग्ग्णालयाांना मांिुरी देणेबाबत 

 

(१७)  ८५९४ (०७-०४-२०१५).   श्री.सांिय साविारे (भुसावळ), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) राुंील 
(एरांडोल) :   सन्माननीय सावअिननि आरोग् य आणण िुुुंांब ियायाण मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) मत लाींना ेरोय से्ेचा लाभ देणेसा ज तकालीन ेघाडी सरकारन े प्रयेक जिल् यात 
स््तींर मत ला ेणण ंाल रुणालयाींना मींिुरी तदली  ोती,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, राज्यात के्ळ े  जिल् यात मत ला रुणालय कायारत ेस न, १४ स््तींर 
१०० खा्ाींच्या मत ला रुणालयाींना मींिुरी तदली े े,  े खरे े े काय, 
(३) ेसल्यास, लक्त ंां १ ् २ नुसार चौकशी करण्यात ेली े े काय, 
(४) ेसल्यास, चौकशीच्या ेनुषाींगाने तातडीन े मत ला रुणालय सुरु करण्यांांत शासन 
कोणती काया् ा ी करणार े े ्ा केली े े, 
(५) नसल्यास, काया् ा ीस  ोणाऱ्या व्लींंाची स्ासाधारण कारणे काय े ेत ? 
 

डॉ. दीरि सावांत (१३-०१-२०१६) : (१)  ोय. 
(२)  ोय. 
(३) ् (४) मींि र झालेल्या स्री रुणालयाच्या मुख्य ामारत ् नन्ासी ामारती ंाींधकामासा ज 
पुरेशी िागा लपलध करुन ंाींधकामाचे ेींदािपरक ् ेराखड े सा्ािननक ंाींधकाम 
व्भागाकड न प्राप्त  ोताच प्रशासक य मान्यता देऊन ननधी लपलध करुन देणेंांत काया् ा ी 
करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न लया् ा्त ना ी. 

___________ 
मौिा नान्होरी (ता.धचमूर, जि.चांरानरूर) येथे प्राथसमि आरोग्य िद् रान मांिूर िरण्याबाबत 

 

(१८)  ८६४३ (०७-०४-२०१५).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय सावअिननि 
आरोग् य आणण िुुुंांब ियायाण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मौिा नान् ोरी (ता.धचम र, जि.चींद्रप र) येथे प्राथसमक ेरोय कें द्र मींि र करण्यांांत 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी तदनाींक २० िाने्ारी, २०१५ रोिीच्या सुमारास मा.सा्ािननक 
ेरोय मींरी, म ाराषर राज्य याींना ूक लेखी नन्ेदन तदले  ोते,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, या नन्ेदनानसुार शासनाने कोणती काया् ा ी केली े े ्ा करण्यात येत े े, 
(३) ेयायाप या सींदभाात मींि री तदली नसल्यास, व्लींंाची कारणे काय े ेत ? 
 

डॉ. दीरि सावांत (१३-०१-२०१६) : (१)  े खरे े े. 
(२) सदर नन्ेदनाच्या ेनुषाींगान े शासन पर तद.६/५/२०१५ ेन््ये सींचालक, ेरोय से्ा 
सींचालनालय, मुींंई याींचकेड न े ्ाल मागव्ण्यात ेला े े. े ्ाल प्राप्त  ोताच पुढील 
काया् ा ी करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न लया् ा्त ना ी. 

___________ 
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भरानावती (जि.चांरानरूर) येथील ५० खाुंाांया या ग्ग् णालयाच ेबाांधिाम मांिूरीबाबत 
  

(१९)  ८६५१ (०७-०४-२०१५).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय सावअिननि 
आरोग् य आणण िुुुंांब ियायाण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भद्रा्ती (जि.चींद्रप र) येथील सन २०१२-१३ मध् ये रामामीण रु णालय ५० खा्ाींच् या 
रु णालयाचे ंाींधकाम मींि रींांत स् थाननक लोकप्रनतननधीींनी तदनाींक २० िाने्ारी, २०१५ 
रोिीच् या सुमारास मा.सा्ािननक ेरो य मींरी, म ाराष र राज् य याींना ूक लेखी नन्ेदन तदले 
 ोते,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल् यास, नन्ेदनानुसार शासनाने कोणती काया् ा ी केली े े ्ा करण् यात येत े े, 
(३) ेयायाप या सींदभाात मींि री तदली नसल् यास, व्लींंाची कारणे काय े ेत ? 
  
डॉ. दीरि सावांत (१३-०१-२०१६) : (१)  ोय,  े खरे े े. 
(२) यांांतचा ेींदाि ् ेराखड्याचा प्रस्ता् शासन स्तरा्र ेप्राप्त े े. प्रस्ता् प्राप्त 
झाल्यानींतर पुढील काया् ा ी करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न लया् ा्त ना ी. 

___________ 
  

भांडारा जिया्यातील ग्रामीण ग्ग्णालयातील सोयीसुववधा व ररक्त रदाांबाबत 
  

(२०)  ८८३० (०७-०४-२०१५).   श्री.रामचांरान अवसरे (भांडारा), श्री.सुधािर देशमखु (नागरूर 
रजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोरड े(नागररू रूवअ), श्री.वविास िुां भारे (नागरूर मध्य), श्री.सुधािर िोहळे 
(नागरूर दक्षिण), डॉ.आसशष देशमुख (िाुंोल), श्री.रािेश िाशीवार (सािोली), श्री.चरण 
वाशमारे (तुमसर) :   सन्माननीय सावअिननि आरोग् य आणण िुुुंांब ियायाण मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) भींडारा जिल््यातील सामान्य ग्णालय ेींतगात रामामीण  भागातील नागररकाींचा 
लपचारासा ज सात त काणी रामामीण ग्णालयाींची स्थापना करण्यात ेली परींतु यात काणी 
मुलभ त सोयी-सुव्धाींचा ेभा् ् ेधधकारी, कमाचाऱ्याींची ५३ पदे ररक्त ेसल्याचे ननदशानास 
ेले े े,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, रामामीण पररसरातील ८०  िार गरीं ् सामान्य पररसरातील नागररक या 
ग्णालया्र ेधश्रत े ेत ् मोठ्या ेशेन ेेलेल्या ग्णाींची पराकाष्ा  ोत ेसल्यामळेु 
शे््ी याींना खािगी डॉक््राींची से्ा घेतल्यासश्ाय मागा नसल्याचे ननदशानास ेले े े,  े 
 ी खरे े े काय, 
(३) ेसल्यास, रुणाींना सोयी-सुव्धाींचा पुरव्ण्यांांत तसेच सदर ग्णालयात ररक्त 
ेसलेली पदे भरण्यांांत शासन काया् ा ी करणार े े काय, 
(४) नसल्यास, व्लींंाची कारणे काय े ेत ? 
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डॉ. दीरि सावांत (१३-०१-२०१६) : (१) ेींशत: खरे े े. 
     भींडारा जिल््यात सात रामामीण रुणालये ेस न या त काणी मुलभ त सोयी सुव्धाींचा 
ेभा् ना ी. या स्ा सींस्थाींमध्ये ूक ण स्ा सीं्गााची ५६ पदे ररक्त े ेत. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) ररक्त पदे भरण्यांांतची काया् ा ी शासन तसचे सींचालक स्तरा्र सुरु े े. 
(४) प्रश्न लया् ा्त ना ी. 

___________ 
 

नासशि जिया हा रररषदेतील आरोग् य ववभागाचा िवळरास १२ िोुंीांचा  
ननधी शासनास ररत िरण् यात आया याबाबत 

  

(२१)  ९२११ (०७-०४-२०१५).   श्रीमती सीमाताई ठहरे (नासशि रजश्चम) :   सन्माननीय 
सावअिननि आरोग् य आणण िुुुंांब ियायाण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नासशक जिल्  ा पररषादेतील ेरो य व्भागाचा १२ को्ीींचा ननधी शासनास परत करण् यात 
ेल् याची ंां मा े िाने्ारी, २०१५ मध् ये ्ा  या दरम् यान ननदशानास ेली,  े खरे े े 
काय, 
(२) ेसल् यास, सदरच् या ननधीचा व्ननयोग न  ोण् यामागील नेमक  कारणे काय, 
(३) ेसल्यास, ननधीचा व्ननयोग न केल् या प्रकरणी सींंींधधत दोषाीी्ं र शासनाने कार्ाई केली 
े े काय, 
(४) नसल् यास, व्लींंाची कारणे काय े ेत ? 

डॉ. दीरि सावांत (१३-०१-२०१६) : (१) ेींशत: खरे े े. रु. २.६४ को्ी ातका ननधी शासनास 
परत करण्यात ेला े े. 
(२) प्राथसमक ेरोय कें द्र ् लपकें द्र याींच्या ंाींधकामासा ज ्ळेेत िागा न समळाल्याने ननव्दा 
प्रकक्रया लाींंल्यामळेु ननधी परत करण्यात ेला. 
(३) ् (४) प्रश्न लया् ा्त ना ी. 

___________ 
 

राज् यातील गडधचरोली सारख् या अनतदगुअम भागात हॅमरेडीओ उरलब्ध िग्न देण्याबाबत 
 

(२२)  ९८३५ (०७-०४-२०१५).   श्री.ग्रेश म् हार े (सभवांडी रूवअ), श्री.गणरत गायिवाड (ियायाण 
रूवअ), श्री.जितद्रान आव् हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.प्रिाश फातरिेर (चद्बूर), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेराुंील 
(सशडी), अॅड.आसशष शलेार (वाांरेान रजश्चम) :   सन्माननीय सावअिननि आरोग् य आणण िुुुंांब 
ियायाण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील ेनतदगुाम भागामध् ये मोंाईलला रेंि येत नसल् यामुळे डॉक् ्र ् रु णाींना 
सरकारी ेरो य कें द्राशी सींपका  साधता येत नसल् यान ेया भागात रु ण दगा्तेसल् याने ेशा 
त काणी धगयाारो क ्ापरत ेसलेली  ॅमरेडीओ सुव्धा लपल ध करुन देण् याचा शासनाच् या 
व्चाराधीन ेसल् याचे मा े िान े२०१५ च् या समुारास ननदशानास ेले,  े खरे े े काय, 
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(२) ेसल् यास, ेनतदगुाम भागात  ॅमरेडीओ क् लं स् थापण् यासा ज कें द्र शासनाकड न पर्ानगी 
समळण् यांांत राज् य शासनान ेपा पुरा्ा केला े े काय, 
(३) ेसल् यास,  ॅमरेडडओ क् लं स् थापनांांत  राज् यशासनाकड न कोणती काया् ा ी केली ्ा 
करण् यात येत े े, 
(४) ेयायाप, लक् त प्रश् नांांत कोणतीच काया् ा ी  ोत नसल् यास व्लींंाची कारणे काय   
े ेत ? 

डॉ. दीरि सावांत (१३-०१-२०१६) : (१), (२) ् (३)  ॅमरेडीओ सुव्धा लपलध करुन 
देण्यांांत लपयोधगतेचा े्यास करण्यात येत े े, 
(४) प्रश्न लया् ा्त ना ी. 

___________ 
  

राज्यातील आरोग्य ववभागाचा मोफत रूग्णवाठहिा हा अत्यांत महत्विाांिी  
प्रियार बी.व्ही.िी. या खािगी िां रनीला देण्यात आयायाबाबत 

  

(२३)  १००८५ (०७-०४-२०१५).   श्री.प्रिाश आबबुंिर (राधानगरी) :   सन्माननीय सावअिननि 
आरोग् य आणण िुुुंांब ियायाण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील ेरोय व्भागाचा मोर्त ग्ण्ात का  ा ेयींत म ्काींक्षी प्रकल्प 
ंी.हा ी.िी. या खािगी कीं पनीला देण्यात ेला े े,  े खरे े े काय, 
(२) सदर कीं पनीला कीं रा् देत ेसताना या कीं पनीकड े लपलध ेसणाऱ्या ूक ण 
ग्ण्ात काींची तपासणी ेरोय व्भागाने केली  ोती काय, 
(३) सदर   ंी.हा ी.िी.कीं पनीला तदलेल्या कीं रा् रकमेमध्ये पत ला, दसुरा  प्ता न देता नतसऱ्या 
 प्याींची सींप णा रक्कम ंी.हा ी.िी. कीं पनीला तदला े े,  े खरे े े काय, 
(४) ेसल्यास, या कीं पनीन ेिोडलेल्या कागदपराींमध्ये ेनके रु्ी ् खो्े कागदपर िोडले 
े ेत यांांत शासन या कीं पनीच्या ् कागदपराींची तपासणी कग्न योय कार्ाई करेल 
काय ? 
 
डॉ. दीरि सावांत (१३-०१-२०१६) : (१)  े खरे े े. 
(२) कीं पनीला कीं रा् देताींना सदर कीं पनीने ननव्देतील पारता े्ीनुसार ककमान १०० 
रुण्ात का चालव्त ेसल्याच ेप्रमाणपर ्ा नाच्या रजिस््र नींंरसत त सादर केले े े. 
(३) मे.ंी.हा ी.िी. ाींडडया सल. याींना ेना्ती खचा ६  प्यामध्ये ्ा न लपलध करुन 
तदल्यानुसार ेदा करण्यात ेला तर े्ती खचा दरम ा ेदा करण्यात येतो. 
(४) सदर कीं पनीन ेखो्ी कागदपर ेिोडल्याचे ेढळ न ेलेले ना ी. 

___________ 
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वासशम जियाहयातील ररसोड येथील प्राथसमि आरोग्य िद् रान  
लोर (ता. ररसोड) येथे स्थलाांतरीत िेयायाबाबत 

  

(२४)  ११५१९ (०६-०४-२०१५).   श्री.असमत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय सावअिननि 
आरोग् य आणण िुुुंांब ियायाण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ्ासशम जिल् ्यातील ररसोड श राच् या मध् यभागी पोलीस स् ्ेशनच् या ंाि ला नागररकाींच् या 
ेरो य सुव्धेसा ज ३ ूकर पररसरात प्राथसमक ेरो य कें द्र सुरु  ोत,े  े खरे े े काय, 
(२) ेसल् यास, सन १९९७ च् या दरम् यान ररसोड येथ ेरामामीण रु णालय सुरु झाल् यामुळे ररसोड 
येथील प्राथसमक ेरो य कें द्र लोप (ता.ररसोड) येथ ेस् थलाींतरण करण् यात ेले,  े खरे े े 
काय, 
(३) ेसल् यास, प्राथसमक ेरोय कें द्र स् थलाींतरीत झाल् यामुळे जिल् ा पररषाद, ्ासशम कड न 
करोडो रुपयाींच् या या ्ास् तुकड े दलुाक्ष झाल् याच े तदनाींक १३ िुल,ै २०१३ च् या दरम् यान 
ननदशानास ेले े े,  े खरे े े काय, 
(४) ेसल् यास, जिल् ा पररषाद, ्ासशम कड न या ्ास् तु देखभाल ्ा लपयोगासा ज काय 
काया् ा ी करण् यात ेली ्ा करण् यात येत े े, 
(५) नसल् यास, व्लींंाची कारणे काय यांांत शासनाची स् पष ् भुसमका काय ? 
 

डॉ. दीरि सावांत (१३-०१-२०१६) : (१)  े खरे े े. 
(२)  े खरे े े. 
(३)  े खरे ना ी. 
(४) ् (५) िुन्या ामारतीच्या देखभाल दरुुस्तीकररता ननधी लपलध नसल्यान े दरुुस्ती 
करण्यात ेलेली ना ी. 

___________ 
मुांबई, िाणे, अिोला ववभागात सावअिननि आरोग् य ववभागाची ग्ग् णालये तसेच राज् य िामगार 

ववमा ववभागाया या ग्ग् णालयात बािार भावारेिा िास् त दराने  
िेलेयाया खरेदीची चौिशी िरण्याबाबत 

(२५)  १२७०३ (०८-०४-२०१५).   श्री.रािद्रान राुंणी (िारांिा) :   सन्माननीय सावअिननि 
आरोग् य आणण िुुुंांब ियायाण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींंई,  ाण,े ेकोला व्भागात सा्ािननक ेरो य व्भागाची रु णालये तसेच राज् य 
कामगार व्भागाची रु णालये तसेच राज् य कामगार व्मा व्भागाच् या रु णालयात ंािार 
भा्ापेक्षा िास् त दरान ेताींद ळ, ग  , साखर, गोडतेल, मसाले तसेच ेींडी, कोंंड्या ेणण केळी 
खरेदीची सखोल चौकशी करुन सींंींधधताीं्र ेधथाक गुन्  े व्भागाकड े गुन्  ा दाखल करण् यात 
येईल ् या सींंींधी चौकशीच ेेदेश मा.मींत्रयाींनी तदनाींक २६ डडसेंंर, २०१४ रोिी ्ा  या 
सुमारास तदले े े,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल् यास, सदर   प्रकरणी चौकशी करुन सींंींधधताीं्र गुन्  े दाखल करण् यात ेले े ेत 
काय, 
(३) ेयायाप कोणती ी काया् ा ी ्ा कार्ाई करण् यात ेली  नसल् यास, व्लींंाची कारणे काय 
े ेत ? 
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डॉ. दीरि सावांत (१३-०१-२०१६) : (१) यांांत सींप णा चौकशी करण्याचे ेदेश ेयुक्त, राज्य 
कामगार व्मा योिना याींच्या ेध्यक्षतखेाली नेमण्यात ेलेल्या ससमतीस तदनाींक 
१०/०७/२०१५ च्या शासन ननणायान््ये देण्यात ेलेले े ेत. 
(२) ् (३) चौकशी प णा झाल्या्र पुढील काया् ा ी करण्यात येईल. 

___________ 
  

मारेगाव तालुक् यातील प्राथसमि आरोग् य िद् रानाया या वास् त ुव बाांधिामािररता 
तीन िोुंीांचा ननधी रुरववण् याबाबत 

  

(२६)  १३७२३ (०८-०४-२०१५).   श्री.मदन येरावार (यवतमाळ), श्री.रािद्रान निरधने (उमरखेड), 
श्री.सांजिवरेड्डी बोदिुरवार (वणी) :   सन्माननीय सावअिननि आरोग् य आणण िुुुंांब ियायाण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मारेगा् (जि.य्तमाळ) तालकु्यातील ्ेगाीं् येथ ेसामान् य िनतेपय त ेरो याच् या सुव्धा 
पो ोचाहा या या  ेत न ेशासनाने पाच ्षााापु्ी प्राथसमक ेरो य कें द्राच् या ्ास् तुसा ज ननधी मींिुर 
केला ेस न व्व्ध ेडचणीमळेु या ्ास् तुच े ंाींधकाम पुणा न झाल् यान े या भागातील 
ेरो याचा प्रश् न ररणी्र ेला े े,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल् यास, ्ेगाीं् पररसरातील ेरो य सुव्धाींचा तंक् प्रश् न लक्षात घेता ्ेगा् येथ े
त ंल ३ को्ी रुपये खचा करुन प्राथसमक ेरो य कें द्राची ्ास् त  ंाींधण् याचा ननणाय घेतला 
तथापी प्र यक्षात ्ास् त च े ंाींधकाम  ाती घेताच ेनके ेडचणी ननमााण झाल् या,  े  ी खरे 
े े काय, 
(३) ेसल् यास, ंाींधकाम सात  य नेण् यास रस् ता नसल् याचे कारण साींग न ेनेक तद्स  े काम 
रखडले ् सुरु झाल् यानींतर ंाींधकाम कीं रा्दारान े काम ंींद केले या सींदभाात सरपींच ् 
रामामस् थाींनी जिल्  ा पररषाद च ेमखु् य कायाकारी ेधधकारी ंाींधकाम व्भागाच ेमुख् य ेसभयींता 
याींना भे्ी ् नन्ेदन देऊन ेयायापपय त कामाला सुरु्ात झाली ना ी,  े खरे े े काय, 
(४) ेसल् यास, प्रशासनाकड न कोणती काया् ा ी करण् यात ेली ् येत े े ् कसे ? 

डॉ. दीरि सावांत (१३-०१-२०१६) : (१), (२) ् (३) 
 े ेींशत: खरे े े, 
प्राथसमक ेरोय कें द्र ्ेगा् च्या न्ीन ामारतीचे ंाींधकामाच्या िागे्र िाणाऱ्या 

पोचमागाा्र ेनतक्रमण ेसल्यान ेंाींधकाम सात य ्ा तुक करणे शक्य नसल्यान ेामारतीच े
ंाींधकाम ंींद पडले े े. परींत ुेरोय से्ेच ेकाम सुरु े े. 
(४) म स ल व्भागामार्ा त ेनतक्रमण ननषकासन काया् ा ी सुरु ेस न यांांत सधुारीत 
ेींदािपरकास ताींरीक मान्यता प्राप्त  ोताच ेप णा काम प णा करण्याची काया् ा ी करण्यात 
येईल. 

___________ 
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मोहाडी (जि.भांडारा) तालुक्यातील ग्रामीण ग्ग् णालयात येणा-या  
ग्ग् णाांना उरलब् ध सवअ सेवा रुरववण्याबाबत 

  

(२७)  १४२७२ (०८-०४-२०१५).   श्री.चरण वाशमारे (तुमसर) :   सन्माननीय सावअिननि 
आरोग् य आणण िुुुंांब ियायाण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१)  मो ाडी (जि.भींडारा) तालुक्यातील रामामीण रु णालयात येणाऱ् या रु णाींना लपल ध स्ा से्ा 
पुरव्णे  े शासनाचे धोरण े े,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, रामामीण रु णालयात प्रसुती करण् याची ूक् स-रे काढण् याची ् ल ान-मोठ्या 
शस् रकक्रया करण् याची सोय े े,  े  ी खरे े े काय, 
(३) तसेच येथील ्ैयायक य ेधधक्षक ्याच् या प्रमाणपराच ेपैसे घेऊन पा्ती देत ना ी,  े खरे 
े े काय, 
(४) तसेच कु्ुींंननयोिनाची शस् रकक्रया रामामीण रु णालयातील डॉक् ्रया्ारे करण् यात येतात,  े 
खरे े े काय, 
(५) राष रीय रामामीण ेरो य ेसभयान ेींतगात रु णालयात सिान ् ातर डॉक् ्राींची सोय 
लपल ध करण् यात ेलेली  ोती पण  या काळात कु ल् या ी प्रकारची शस् रकक्रया करण् यात 
ेली ना ी,  े खरे े े काय, 
(६) यांांत शासनान ेकाया् ा ी केली ्ा करण् यात येत े े, 
(७) ेसल् यास, व्लींंाची कारणे काय े ेत ? 
  
डॉ. दीरि सावांत (१३-०१-२०१६) : (१)  ोय,  े खरे े े. 
(२)  े ेींशत: खरे े े. 

ूक्स रे मशीन नादरुुस्त ेसल्यामुळे ननलेखनास प्रस्ताव्त केलेली े े. प्रसुती ् 
ल ान-मो या शस्रकक्रया करण्याची सोय े े. 
(३) ना ी. 
(४)  ोय. 
(५) ना ी. या रुणालयात सन २०१४-१५ मध्ये १८९ ल ान शस्रकक्रया तर ११३ मो या 
शस्रकक्रया करण्यात ेल्या े ेत. 
(६) प्रश्न लया् ा्त ना ी. 
(७) प्रश्न लया् ा्त ना ी. 

___________ 
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रारोळा (जि. िळगाांव) येथील नॅशनल हायव ेनां.६ येथील रामा िेअर ामारतीत अ्यार 
औषधोरचार सुववधा सुग् िरण्यात न आयायाबाबत 

  

(२८)  १४६६६ (०८-०४-२०१५).   डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) राुंील (एरांडोल) :   सन्माननीय 
सावअिननि आरोग् य व िुुुंांब िया याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पारोळा (जि.िळगाीं्) येथील नॅशनल  ाय् े नीं ६ येथ े मोठ्या प्रमाणात ेपघात  ोत 
ेस न ेपघातातील िखमीींना तातडीन े लपचार समळ्ेत म् ण न ५ ्षाााप ्ी रामा केेरला 
मींिुरी घेऊन ६५ लाख खचा कग्न ामारत ंाींधण्यात ेली े े,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, सदर ामारतीत ेयायाप औषाधोपचार देण्याचे सुग् करण्यात ेले ना ी,  े  ी 
खरे े े काय, 
(३) ेसल्यास, प्रश्न भाग (१) ् (२) ंांत शासनामार्ा त चौकशी केली े े काय, 
(४) ेसल्यास, चौकशीत काय ेढळ न ेले ् तदनुसार सदर ामारतीत औषाधोपचार 
समळा्ेत म् ण न शासनान ेकोणती काया् ा ी केली ्ा करण्यात येत े े, 
(५) ेयायाप कोणतीच काया् ा ी केली नसल्यास, व्लींंाची कारणे काय ? 
  
डॉ. दीरि सावांत (१३-०१-२०१६) : (१) ना ी. पारोळा येथे रामा केेर युनन् मींिुर ना ी. 
ंाींधण्यात ेलेली ामारत ेनतदक्षता व्भाग म् ण न ंाींधण्यात ेली े े. 
(२) प्रश्न लया् ा्त ना ी. 
(३) प्रश्न लया् ा्त ना ी. 
(४) प्रश्न लया् ा्त ना ी. 
(५) प्रश्न लया् ा्त ना ी. 

___________ 
  

शेवगाव-राथडी (जि. अहमदनगर) तालुक्यातील ग्रामीण  
ग्ग् णालयातील १३ रदे ररक्त असयायाबाबत 

  

(२९)  १४६७३ (०८-०४-२०१५).   श्रीमती मोननिा रािळे (शेवगाांव - राथडी) :   सन्माननीय 
सावअिननि आरोग् य आणण िुुुंांब ियायाण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) शे्गा्-पाथडी (जि. े मदनगर) तालुक् यातील ंोधेगा् रामामीण रु णालयात ेप-ुया 
कमाचा-याींमळेु रामामीण रु णालयातील रु णसे्ा कोलमडली ेस न गेल् या ेनेक मत न् याींपास न 
ूकच ्ैयायक य ेधधकारी कायारत ेसल्याची मात ती मा े िाने् ारी, २०१५ च् या शे््च् या 
े ्ड्यात ननदशानास ेली,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल् यास, रु णालयात तीन ्ैयायक य ेधधकारी ् ूका ेधधक्षकास  त ंल १३ पदे 
ररक् त ेसल् यान ेरु णाींची गैरसोय  ोत े े,  े  ी खरे े े काय, 
(३) ेसल् यास, लक् त रु णालयात तातडीने ररक् त पदे भरुन रु णाींची गैरसोय द र करण् यांांत 
शासनाची भ समका काय े े, 
(४) नसल् यास, व्लींंाची कारणे काय े ेत ? 
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डॉ. दीरि सावांत (११-०१-२०१६) : (१) ् (२)  े ेींशत: खरे े े. 
रामामीण रुणालय , ंोधेगा् येथे ग्-े त ेग्-ड सीं्गा ची ूकुण २५ पदे मींि र 

ेस न ११ पदे भरलेली ् १४ पदे ररक्त े ेत. 
सदर रुणालयामध्ये ्ैयायक य ेधधक्षक सीं्गााच े १ पद मींि र ेस न सदर पद 

ररक्त े े. या पदाचा कायाभार रामामीण रुणालय, शे्गा् येथील ्ैयायक य ेधधकारी ग्-े 
याींचेकड े देण्यात ेलेला े े. ्ैयायक य ेधधकारी ग्-े सीं्गााची ३ पदे मींि र ेस न १ 
पदा्र ेस्थायी ्ैयायक य ेधधकारी कायारत े ेत ् २ पदे ररक्त े ेत. ग्-क सीं्गााची ७ 
पदे ् ग्- ड सीं्गााची ३ पदे ररक्त े ेत. लपलध ्ैयायक य ेधधकारी ् कमाचाऱ्याींमार्ा त 
्ैयायक य ेधधकारी ् कमाचाऱ्याींमार्ा त ्ैयायक य से्ा पुरव्ण्यात येतात. 
(३) ्ैयायक य ेधधक्षकाींची ररक्त पदे पदोन्नतीन े भरण्यांांतची प्रकक्रया सुरु े े. तसेच 
म ाराषर ्ैयायक य ् ेरोय से्ा-े सीं्गाातील ्ैयायक य ेधधकाऱ्याींची ररक्त पदे 
भरण्यासा ज िात रात प्रससध्द करण्यात ेली ेस न ेिााची छाननी सुरु े े. तसेच कीं रा्ी 
त्ा्र ्ैयायक य ेधधकाऱ्याींची ननयुक्ती करण्याचा ननणाय शासनाने घेतला े े. ग्-क ् 
ग्-ड सीं्गााची ररक्त पदे भरण्यांांत जिल् ा स्तरा्र काया् ा ी सुरु े े. 
(४) प्रश्न लया् ा्त ना ी. 

___________ 
  

शाहूवाडी तालुक् यातील (जि. िोयाहारूर) प्राथसमि आरोग् य िद् रानामधील  
वद्यि य अधधिाऱ्याांयाया ररक्त रदाबाबत 

  

(३०)  १४७९६ (०८-०४-२०१५).   श्री.सत्यिीत राुंील-सग्डिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
सावअिननि आरोग् य आणण िुुुंांब ियायाण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) शा  ्ाडी तालुक् यातील (जि. कोल् ाप र) प्राथसमक ेरो य कें द्रामधील १६ ्ैयायक य 
ेधधकाऱ् याींच् या पदापकै  के्ळ ३ पदे भरली े ेत,  े खरे े े काय,  
(२) ेसल् यास,  यामुळे तालुक् यातील रु णाींना दिेदार ेरो य से् ा समळत ना ी,  े खरे े े 
काय, 
(३) ेसल् यास, प्र येक प्राथसमक ेरो य कें द्रामध् ये ककमान ूका ्ैयायक य ेधधका-याची 
ननयुक् ती शासन तातडीने करणार े े काय ? 
  
डॉ. दीरि सावांत (११-०१-२०१६) : (१) ् (२) ेींशत: खरे  े े. 

कोल् ाप र जिल््यातील शा ु्ाडी तालुक्यात ८ प्राथसमक ेरोय कें दे्र  कायााजन््त 
े ेत. सदर ८ प्राथसमक ेरोय कें द्रामध्ये ेधधकाऱ्याींची प्रयेक  दोन या प्रमाण े १६ पदे 
मींि र पदाीं्र ५ स्थायी ् ३ ंींधपरीत ्ैयायक य ेधधकारी कायारत े ेत. 

ज्या प्राथसमक ेरोय कें द्रामध्ये ्ैयायक य ेधधकारी पद ररक्त े े, ेशा त ेकाणी 
१५ तद्साींच्या रो्ेशन पध्दतीन ेकायारत ्ैयायक य ेधधकाऱ्याींना तापुरया नेमण का देण्यात 
ेल्या े ेत. लपलध ्ैयायक य ेधधकाऱ्याींमार्ा त ्ैयायक य से्ा पुरव्ण्यात येतात. 
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(३) म ाराषर ्ैयायक य ् ेरोय से्ा ग्-े सीं्गाातील ्यैायक य ेधधकाऱ्याींची पदे 
भरण्यासा ज िात रात प्रससध्द करण्यात ेली ेस न ेिााची छाननी सुरु े े. तसेच कीं रा्ी 
त्ा्र ्ैयायक य ेधधकाऱ्याींची ननयुक्ती करण्याचा ननणाय शासनाने घेतला े े. 

___________ 
 

बुुंीबोरी व वाडी (जि.नागरूर) येथ ेशासनािडून ग्रामीण ग्ग्णालयायाया योिनेबाबत 
  

(३१)  १४८४७ (०८-०४-२०१५).   श्री.ससमर मेशे (ठहांगणा) :   सन्माननीय सावअिननि आरोग् य 
आणण िुुुंांब ियायाण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ंु्ींोरी ् ्ाडी (जि.नागप र) येथे शासनाकड न रामामीण रुणालयाची योिना मींि र झाली 
े े,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, सदर रुणालयाकररता पा णी करण्यात ेलेल्या ३ ूकर िागा मींि री प्राप्त 
करुन देण्याची तसेच सदर   योिनेच्या  काया् ा ी करण्याची मागणी लोकप्रनतननधीींनी मा.मींरी 
याींच्याकड ेतदनाींक ८ डडसेंंर, २०१४ रोिी ्ा यासुमारास केली े े,  े खरे े े काय, 
(३) ेसल्यास, शासन सदर   योिना ल्करात ल्कर करण्याकररता शासन व्चाराधीन े े 
काय, 
(४) नसल्यास, व्लींंाची स्ासाधारण कारणे काय ? 
  
डॉ. दीरि सावांत (१३-०१-२०१६) : (१)  े खरे े े. 
(२)  े खरे े े. 
(३)  ोय, िागा लपलध करुन घेण्याची काया् ा ी सुरु े े, 
(४) प्रश्न लया् ा्त ना ी. 

___________ 
  
वडधामणा (जि.नागरूर) येथ ेउरलब्ध असलेयाया िागेवर आरोग्य िद् रान मांिुर िरण्याची मागणी 
  

(३२)  १४८४८ (०८-०४-२०१५).   श्री.ससमर मेशे (ठहांगणा) :   सन्माननीय सावअिननि आरोग् य 
आणण िुुुंांब ियायाण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ्डधामणा (जि.नागप र) येथील ेसलेल्या प. .न.६ स् े१८५ ेरािी ०.८१  ेक््र ेर या 
लपलध ेसलेल्या िागे्र ेरोय कें द्र मींिुर करण्याची मागणी लोकप्रनतननधीींनी तदनाींक १३ 
डडसेंंर, २०१४ रोिी ्ा यासुमारास मा.मींरी याींच्याकड ेकेली,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, सदर िागे्र ेरोय कें द्र ंाींधण्याकररता शासन व्चारधीन े े काय, 
(३) नसल्यास, स्ासाधारण कारणे काय े ेत ? 
  
डॉ. दीरि सावांत (१३-०१-२०१६) : (१)  े खरे े े. 
(२) तदनाींक १५/२/२०१४ रोिी झालेल्या ेरोय ससमतीच्या सभमेध्ये लपकें द्र नागल्ाडी येथील 
लपकें द्र ्डधामणा येथे स्थलाींतरीत करण्यांांत चचाा झाली ेसता मौिा नागल्ाडी येथ े
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न्ीन लपकें द्राकरीता रामामपींचायत नागल्ाडी याींनी िागा लपलध करुन तदलेली ेसल्यामुळे 
स्थानाींतरणांांतचा  रा् ेरोय ससमतीमध्ये मींिुर झालेला ना ी. 
(३) प्रश्न लया् ा्त ना ी. 

___________ 
  

वणी (जि. नासशि) शहरात प्रामुख् याने रामा िेअर युननुं स् थारन िरण् यायाया ननणअयाबाबत 
  

(३३)  १५३०८ (०९-०४-२०१५).   श्री.सांजिवरेड्डी बोदिुरवार (वणी) :   सन्माननीय सावअिननि 
आरोग् य आणण िुुुंांब ियायाण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) ्णी (जि. नासशक) श रात प्रामुख् याने रामा केेर युनन् स् थापन करण् यास शासन 
ननणायानुसार मान् यता देण् यात ेली े े,  े खरे े े काय, 
(२) ्णी श रात रामा केेर युनन् स् थापन झाल् यास ेपतरामस् तास े्श् यक ती ्ैयायक य 
सुव्धा पत ल् या तासात समळाल् यास रु णाचे प्राण ्ाच  शकतात,  े खरे े े काय, ेसल् यास 
यांांत शासन काय लपाययोिना करणार े े, 
(३) ेसल् यास, व्लींंाची कारणे काय ? 
  
डॉ. दीरि सावांत (१३-०१-२०१६) : (१) ना ी. 
(२) ् (३) राज्यातील म ामागाा्र पयाायाने ज्या त काणी ेपघाताींची सींख्या िास्त े े, ेशा 
त काणी रामा केेर युनन् स्थापन करण्याच ेशासन धोरण े े, तसेच ेशा ककमान रामामीण 
रुणालय ेजस्त्ात ेसा्े ेशा पध्दतीने न्ीन रामा केेर युनन् स्थापन करण्यात ेली 
े ेत. या ननकषााींमध्ये ्णी जि. नासशक ंसत ना ी. 

___________ 
  

वणी (जि. नासशि) येथील ग्रामीण रूग्णालयाला शासनायाया  
आदेशानुसार उरजियाहा दिाअमध्ये वगअ िरण्याबाबत 

  

(३४)  १५३१५ (०९-०४-२०१५).   श्री.सांजिवरेड्डी बोदिुरवार (वणी) :   सन्माननीय सावअिननि 
आरोग् य आणण िुुुंांब ियायाण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ्णी (जि. नासशक) येथील रामामीण ग्णालयाला शासनाच्या ेदेशानुसार लपजिल् ा 
दिाामध्ये ्गा करण्यात ेले,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, या ग्णालयाच्या सोयी ् स्लती कधी समळणार यासा ज ेधथाक तरत द 
केली े े काय ? 
  
डॉ. दीरि सावांत (१३-०१-२०१६) : (१)  े खरे ना ी. 
(२) प्रश्न लया् ा्त ना ी. 

___________ 
 



व्.स. १२२ (22) 

बसमत (जि.ठहांगोली) येथील शासि य स्री रूग्णालयातील ररक्त रदे भरण्याबाबत 
  

(३५)  १५३२४ (०९-०४-२०१५).   श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय सावअिननि 
आरोग् य आणण िुुुंांब ियायाण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ंसमत (जि.त ींगोली) येथील शासक य स्री ग्णालयात े्श्यक ती पदे न भरल्यामळेु 
ररक्त े ेत,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, या ररक्त पदाींमळेु या ग्णालयात येणाऱ् या ग्णाींची  ेळसाींड  ोऊन याींना 
योय ेरोय से्ा समळत ना ी,  े  ी खरे े े काय, 
(३) ेसल्यास, ग्णाींना योय से्ा समळण्यासा ज शासन सदर ररक्त पदे ककती काला्धीत 
भरणार े े ? 
  
डॉ. दीरि सावांत (१२-०१-२०१६) : (१) ेींशत: खरे े े. 

ूक ण मींि र ८२ पदाींपकै  २५ पदे भरलेली े ेत. 
(२)  े खरे ना ी. 

लपलध ्ैयायक य ेधधकारी ् कमाचाऱ्याींकड न ेरोय से्ा पुरव्ण्यात येत.े 
(३) ्गा ३ ् ्गा ४ ची ररक्त पदे सरळसे्ेन ेभरण्याची प्रकक्रया सरुु े े. 

्ैयायक य ेधधकारी ग् े (्गा १) च्या पदाींसा ज म ाराषर लोकसे्ा ेयोगाकड े
मागणीपर पा व्ण्याची काया् ा ी सुरु ेस न  ी पदे पदोन्नतीन ेभरण्याची काया् ा ी प्रगतीत 
े े. 

___________ 
  

गोंठदया जियाहयातील देवरी येथील राष्ट्रीय महामागअ ६ वर  
रामा िेअर युननुं िायअरत िरण्याबाबत 

  

(३६)  १५६९१ (०९-०४-२०१५).   श्री.सांिय रुराम (आमगाव) :   सन्माननीय सावअिननि 
आरोग् य आणण िुुुंांब ियायाण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) गोंतदया जिल् यातील दे्री येथील राषरीय म ामागा ६ ्र रामा केेर युनन् कायारत 
 ोते,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, रामा केेर युनन्ची ेनत े्श्यकता ेसताींना ते ंींद करण्यात ेले,  े  
खरे े े काय, 
(३) ेसल्यास, राषरीय म ामागा ६ ्र ेपघाताची सींख्या ेधधक े े, यामुळे  ेतद्ासी 
िनता सोयीींपास न ्ींधचत  ोत े े, याकररता रामा केेर युनन् पुन् ा सुरु करण्यांांत 
शासन कोणती काया् ा ी करणार े े ्ा केहा ा सुरु  ोणार े े, 
(४) नसल्यास, व्लींंाची कारणे काय े ेत ? 
  
डॉ. दीरि सावांत (१३-०१-२०१६) : (१)  ोय, सदर रामा केेर युनन् ेि ी कायारत े े. 
(२)  े खरे ना ी. 
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(३) रामा केेर युनन् कायााजन््त ेसल्यामुळे पुन् ा सुरु करण्याचा प्रश्न लया् ा्त ना ी. 
(४) प्रश्न लया् ा्त ना ी. 

___________ 
  

राचोरा तालुक्यात (जि.िळगाांव) खेडगाांव (नदीचे) येथे प्राथसमि आरोग्य िद् रान व िारगाांव, 
सारोळा व िोयाहे येथ ेआरोग्य उरिद् रान स्थारन िरण्यात मान्यता देण्यात आयायाबाबत 

  

(३७)  १६१३० (०९-०४-२०१५).   श्री.किशोर राुंील (राचोरा) :   सन्माननीय सावअिननि 
आरोग् य आणण िुुुंांब ियायाण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) तदनाींक १७ िाने्ारी, २०१३ रोिीच् या शासन ननणायान््ये (सा्ािननक ेरोय व्भाग) 
पाचोरा तालुक्यात (जि.िळगाीं्) खेडगाीं् (नदीचे) येथे प्राथसमक ेरोय कें द्र ् िारगाीं्, 
सारोळा ् कोल् े येथे ेरोय लपकें द्र स्थापन करण्यात मान्यता देण्यात ेलेली े े,  े खरे 
े े काय, 
(२) ेसल्यास, सदर प्राथसमक ेरोय कें द्र ् लपकें दे्र ेयायाप ी स्थापन झालेली ना ीत,  े  ी 
खरे े े काय, 
(३) ेसल्यास, याींची कारणे काय े ेत, 
(४) ेसल्यास, लपरोक्त प्राथसमक ेरोय कें द्र ् लपकें दे्र केहा ा स्थापन  ोणार े ेत ? 
  
डॉ. दीरि सावांत (१३-०१-२०१६) : (१)  े खरे े े, 
(२)  े खरे े े. 
(३) प्राथसमक ेरोय कें द्र ् लपकें द्र स्थापनेसा ज िागा लपलध न झाल्यामुळे सदर सींस्था 
कायााजन््त झालेल्या ना ीत. 
(४) िागा प्राप्त  ोताच ंाींधकाम  ाती घेण्यात येईल. 

___________ 
  

जियाहा धुळे आरोग् य ववभागािडून आलेली िो्यवधी ग्रयाांची औषधे  
िेवण् यासािी जिया हा ग्ग् णालयािड ेप्रशस् त िागाच नसया याबाबत 

  

(३८)  १६४८६ (१४-०८-२०१५).   श्री.िुणाल राुंील (धुळे ग्रामीण), श्री.असमन रुेंल (मुांबादेवी), 
अॅड.िे.सी.राडवी (अक्िलिुवा), श्रीमती ननमअला गाववत (ागतरूरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
रजश्चम) :   सन्माननीय सावअिननि आरोग् य आणण िुुुंांब ियायाण मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) धुळे जिल् ्यातील रु णालयाकड न मागणीनुसार प्राथसमक ेरो य कें द्र, रामामीण 
रु णालयाींना औषाध ेपुर् ा केला िातो. ेरो य व्भागाकड न ेलेली  ी कोट्य्धी रुपयाींची 
म ागडी औषाधे  े्ण् यासा ज जिल्  ा रु णालयाकड े प्रशस् त िागाच नसल् याने  ी औषाधे 
जिन् यात, हा राींडयात  े्ली े ेत,  यामळेु औषाधे खरां  ोण् यास  चोरीला िाण् याची सभती 
्ाढली ेसल् याचे मा े मे २०१५ दरम् यान ननदशानास ेले े े,  े खरे े े काय, 
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(२) ेसल् यास, यासींदभाात शासनाने का ी लपाययोिना केली े े काय, 
(३) ेसल् यास,  याचा तपसशल काय, 
(४) सदर तपसशल लपल ध नसल् यास  यामागील व्लींंाची कारणे काय े ेत ? 
  
डॉ. दीरि सावांत (१३-०१-२०१६) : (१)  े ेींशत: खरे े े. 

सयाय:जस्थतीत िुन्या औषाध भाींडार ामारतीमध्ये औषाधाींचा सा ा केला िातो. यामुळे 
औषाधे खरां तसेच चोरी  ोण्याचा प्रश्न लया् ा्त ना ी. 
(२) ेयपीूचूस योिनेंतगात मडेीकल स््ोेरचे न्ीन ंाींधकाम करण्यात येत े े. सदरील 
ंाींधकाम प्रगतीपथा्र सुरु े े. 
(३) ेयपीूचूस योिनेंतगात मेडीकल स््ोेरचे नव्न ंाींधकामासा ज प्रशासक य मान्यता 
तदलेली ेस न मा े िाने्ारी, २०१५ ेखेर रु. १०६.०० लक्ष ू्ढा खचा झालेला े े. सदरील 
ंाींधकाम प्रगतीपथा्र सुरु े े. 
(४) प्रश्न लया् ा्त ना ी. 

___________ 
  

सावनेर (जि. नागरूर) येथील राुंणसावांगी या ग्रामीण ग्ग्णालय अथअसांियारात  
मांिूर िग्न याबाबत ननधीची तरतूद िरण्याबाबत 

  

(३९)  १७०४० (१७-०८-२०१५).   श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.असमन रुेंल (मुांबादेवी), 
डॉ.सांतोष ुंारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय सावअिननि आरोग् य आणण िुुुंांब ियायाण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सा्नेर (जिल् ा नागप र) येथील पा्णसा्ींगी या गा्ी रामामीण रुणालय सन २०१३-२०१४ 
च्या ेथासींकल्पात मींि र करुन यांांत ननधीची तरत द करण्यात येऊन ी ेयायाप कोणतीच 
काया् ा ी करण्यात ेली नसल्याचे मा े मे, २०१५ मध्ये ्ा यादरम्यान ननदशानास ेले,  े 
खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, सा्नेर (जिल् ा नागप र) येथील पा्णसा्ींगी या गा्ी रामामीण रुणालयासा ज 
मा े माचा, २०१५ च्या ेथासींकल्पीय ेधध्ेशनात सदर रुणालय ंाींधण्यासा ज ककती ननधीची 
तरत द करण्यात ेली, 
(३) ेसल्यास, सदर रुणालयाचे काम ककती काला्धी पुणा करण्यात येणार े े, 
(४) ेयायाप, लक्त प्रश्नांांत कोणतीच काया् ा ी  ोत नसल्यास, व्लींंाची कारणे काय 
े ेत ? 
 
डॉ. दीरि सावांत (१३-०१-२०१६) : (१)  े खरे ना ी. 

ंाींधकामासा ज पुरेसा ननधी लपलध करण्यात ेलेला नहा ता. के्ळ लाक्षणणक 
तरतुद करण्यात ेली  ोती. 
(२) सन २०१५-१६ मध्ये रु. ०.०१ लक्ष ातक  तरतुद करण्यात ेली े े. 
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(३) पुरेसा ननधी लपलध  ोताच सा्ािननक ंाींधकाम व्भागाकड न सदर ामारतीच े काम 
व्त त ्ेळेत पुणा करुन घेण्यात येईल. 
(४) प्रश्नच लया् ा्त ना ी. 

___________ 
  

वासशम  जिया ्यातील ररसोड येथील ग्रामीण ग्ग् णालय ५०/१०० खाुंाांचे िग्न  
त् यास उरजिया हा ग्ग् णालयाचा दिाअ देणेबाबत 

  

(४०)  १७२७३ (१७-०८-२०१५).   श्री.असमत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय सावअिननि 
आरोग् य आणण िुुुंांब ियायाण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ्ासशम जिल् ्यातील रामामीण रु णालय ररसोडचा दिाा लींचा् न तेथे ५०/१०० खा्ाींचे 
रु णालय करुन  याला लपजिल्  ा रु णालयाचा दिाा देणेंांत मा े िुल ै२०१० च् या दरम् यान 
स् थाननक लोकप्रनतननधीींनी मागणी केली  ोती,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल् यास, यांांत शासनान ेकाय काया् ा ी केली ्ा करण् यात येत े े, 
(३) नसल् यास, व्लींंाची कारणे काय यांांत शासनाची स् पष ् भुसमका काय ? 

डॉ. दीरि सावांत (१३-०१-२०१६) : (१)  े खरे े े. 
(२) ् (३) शासनान े ननजश्चत केलेल्या ननकषाात न ंसल्यान े ं ृत ेराखड्यात समा्शे 
करण्यात ेला ना ी. 

___________ 
गोरगरीबाांसािी राबववण्यात येणाऱ्या १०८ क्रमाांिायाया मोफत  

ग्ग्णवाठहिा सेवेच ेशासनान ेखािगीिरण िेयायाबाबत 
(४१)  १७५८८ (१७-०८-२०१५).   श्री.नसीम खान (चाांठदवली), श्री.असमन रुेंल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड रजश्चम) :   सन्माननीय सावअिननि आरोग् य आणण िुुुंांब ियायाण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कें द्र ् राज्य सरकारच्या्तीने गोरगरींाींसा ज रांव्ण्यात येणाऱ्या १०८ क्रमाींकाच्या 
मोर्त रुण्ात का से्ेच े शासनाने खािगीकरण केल्यामुळे याचा लाभ स्ासामान्याींना 
समळत नसल्याचे मा े ूवप्रल, २०१५ च्या दरम्यान ननदशानास ेले,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, या रुण्ात काींच्या से्ेचा लाभ स्ासामान्याींना देण्यांांत शासनाने काय 
काया् ा ी केली े े ्ा करण्यात येत े े, 
(३) नसल्यास, व्लींंाची कारणे काय े ेत ? 
 

डॉ. दीरि सावांत (१३-०१-२०१६) : (१)  े खरे ना ी. 
(२) ९३७ रुण्ात काींच्या मोर्त से्ेचा लाभ मा े रे्ब्र,ु २०१४ पास न राज्यातील स्ा 
नागररकाींना देण्यात ेलेला े े. सदर प्रकल्प चाल  झाल्यापास न तदनाींक ३०/११/२०१५ पय त 
ूक ण ५,५३,४२३ ातक्या रुणाींना मोर्त से्ा देण्यात ेलेली े े. 
(३) प्रश्न लया् ा्त ना ी. 

___________ 
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लोणार तालुक्यातील (जि. बुलढाणा) सलुतानरूर व सशवणीवरसा  
येथील आरोग्य िद् रान बांद असयायाबाबत 

  

(४२)  १९७६७ (१४-०८-२०१५).   डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय सावअिननि 
आरोग् य आणण िुुुंांब ियायाण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) लोणार तालुक्यातील (जिल् ा ंुलढाणा) सलुतानप र ् सश्णीवपसा येथील ेरोय कें द्रात 
रुणाींना सुव्धा समळत नसल्यान े ी ेरोय कें द्र ंींद े्स्थेत े े,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, या ेरोय कें द्रामध्ये े्श्यक या ेरोय सुव्धा न पुरव्ण्याची कारणे 
काय े ेत, 
(३) ेसल्यास, सदर ेरोय कें द्रामध्ये े्श्यक या ेरोय सुव्धा पुरव्ण्यासींदभाात 
शासनाने कोणती काया् ा ी केली ्ा करण्यात येत े ेत ? 
  
डॉ. दीरि सावांत (१३-०१-२०१६) : (१)  े खरे ना ी. 
(२) सदर प्रा.े.कें द्रामध्ये िनतेला ेरोयाच्या े्श्यक या सुव्धा पुरव्ल्या िात े ेत. 
(३) रुणाींची तपासणी करुन औषाधोपचार करण्यात येतो. कु्ुींं कल्याण शस्रकक्रया करण्यात 
येतात. मातांाल सींगोपन, कुष रोग, क्षयरोग कायाक्रम रांव्ण्यात येते. तसेच ातर सुव्धा 
पुरव्ल्या िात े े. 

___________ 
  

मेहिर (जि.बुलढाणा) येथ ेमांिुर असलेया या रामा िेअर युननुंचे  
िाम तातडीने सुग् िरण्याबाबत 

  

(४३)  १९७९१ (१७-०८-२०१५).   डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय सावअिननि 
आरोग् य आणण िुुुंांब ियायाण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मे कर (जि.ंुलढाणा) येथे मींिुर ेसलेल् या रामा केेर युनन्ला ता काळ ननधी देऊन 
रामा केेर युनन्चे काम तातडीने सुरु करण् याची मागणी स् थाननक लोकप्रनतननधीींनी तदनाींक 
२५ रे्ब्रु्ारी, २०१५ रोिी ्ा यासुमारास मा.सा्ािननक ेरो य मींरी याींची प्र यक्ष भे् 
घेऊन केली,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल् यास, या मागणीनुसार शासनाने या रामा केेर युनन्कररता ननधी लपल ध करुन 
तदला े े काय, 
(३) ेसल् यास, या युनन्च ेकाम केहा  ापय त प णा करण् याच ेशासनास ेपेक्षक्षत े े, 
(४) ेयायाप ननधी लपल ध करुन तदला नसल् यास, व्लींंाची कारणे काय े ेत ? 

डॉ. दीरि सावांत (१३-०१-२०१६) : (१)  ोय,  े खरे े े. 
(२) ् (३) प्रशासक य मान्यता प्राप्त झाल्यानींतर ननधीच्या लपलधतेनुसार काम  ाती घेण्यात 
येईल. 
(४) प्रश्न लया् ा्त ना ी. 

___________ 
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िळगाांव जियाहा ग्ग्णालयात अ्ययावत शवववयाछेदनगहृाचे िाम  
गेयाया चार मठहन्यारासून प्रलांबबत असयायाबाबत 

  

(४४)  २०००२ (१७-०८-२०१५).   श्री.गुलाबराव राुंील (िळगाव ग्रामीण), श्री.किशोर राुंील 
(राचोरा) :   सन्माननीय सावअिननि आरोग् य आणण िुुुंांब ियायाण मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) िळगाीं् जिल् ा रुणालयात ेयायाया्त श्व्च्छेदनग ृाचे काम गेल्या चार 
मत न्यापास न प्रलींतंत े े,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, व्लींं लागत ेसल्याने मतृदे ास  रुणालयाींच्या नातलगाींची  ाल   ोत े े, 
 े  ी खरे े े काय, 
(३) ेसल्यास, सदर श्व्च्छेदनग ृाचे काम प्रलींतंत रा ण्याची कारणे काय े ेत, 
(४) ेसल्यास, श्व्च्छेदनग ृाचे काम केहा ापय त प णा करण्यात येणार े ेत ? 
  
डॉ. दीरि सावांत (१३-०१-२०१६) : (१)  े खरे ना ी. 
(२)  े खरे ना ी. 

िुन्या श्व्च्छेदनग ृाच ेेधुननक करण करीत ेसताना पयाायी हाय्स्था म् ण न 
ि्ळच ूका कक्षामध्ये श्व्च्छेदनाची सोय लपलध करुन देण्यात ेली  ोती. 
(३) श्व्च्छेदनग ृाच्या ेधुननक करणाच ेकाम नकुतेच पुणा झाले े े. 
(४) प्रश्न लया् ा्त ना ी. 

___________ 
अहमदनगर जियाहा रररषद येथील आरोग्य ववभागात  

औषधे िेवण्यासािी स्ुंोअर ग्म नसयायाबाबत 
  

(४५)  २०७८४ (१७-०८-२०१५).   श्री.वविय औुंी (रारनेर), श्री.अननल िदम (ननफाड) :   
सन्माननीय सावअिननि आरोग् य आणण िुुुंांब ियायाण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) े मदनगर जिल् ा पररषादेच्या ेरोय व्भागात औषाध े  े्ण्यासा ज स््ोेर रुम 
नसल्यान ेकोट्य्धीची औषाधे ्ाया िाण्याची धक्कादायक मात ती तदनाींक १० ूवप्रल २०१५ 
रोिी ्ा यासमुारास ननदशानास ेले े े,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, िागा नसल्यान ेऔषाधे िुनी ामारती ् ातर त काणी  े्ल्याचे ी ननदशानास 
ेले े े,  े  ी खरे े े काय, 
(३) ेसल्यास, ेतापय त जिल् ा पररषादेच्या ेरोय व्भागाला औषाधे  े्ायला स््ोेर रुम 
समळाला े े काय, 
(४) नसल्यास, व्लींंनाची कारणे काय े ेत ? 
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डॉ. दीरि सावांत (१३-०१-२०१६) : (१)  े खरे ना ी. 
सयायपररजस्थतीमध्ये जिल््यामधील िुन े ससहा ील  ॉजस्प्ल येथे औषाध भाींडार 

कायारत े े. 
(२)  े खरे े े. 

जिल् ा पररषाद े्ारातील िनुे जिल् ा ेरोय ेधधकारी कायाालय येथे औषाध सा ा 
सुजस्थतीत  े्ण्यात ेला े े. 
(३) न्ीन गोडाऊन लपलध करुन तदले े े. 
(४) प्रश्न लया् ा्त ना ी. 

___________ 
  

जिया हा सामान् य ग्ग् णालय, अमरावती येथील ससुंी स् िॅन  
व एम.आर.आय. मसशन बांद असया याबाबत 

  

(४६)  २४०८२ (१७-०८-२०१५).   डॉ.सुननल देशमुख (अमरावती), श्री.समीर िुणावार 
(ठहांगणशाुं) :   सन्माननीय सावअिननि आरोग् य आणण िुुुंांब ियायाण मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) ेमरा्ती जिल्  ा सामान् य रु णालय येथील सस्ी स् कॅन ् ूम.ेर.ेय. मशीन ंरेच 
तद्सापास न ंींद े े,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल् यास, या रु णालयात लपचार घेणा-या गरीं रु णाींना या सुव्धा डॉ.पींिांरा् 
देशमुख  ॉस् पी्ल, ेमरा्ती हा दारे पुरव्ण् याचा ननणाय स् थाननक प्रशासनान े घेतला ेस न 
 याींची देयके जिल्  ा सामान् य रु णालयातरे् देण् याचा ननणाय  ी घेतला े े,  े  ी खरे े े 
काय 
(३) ेसल् यास, डॉ.पींिांरा् देशमुख  ॉस् पी्ची सस्ी स् कॅन ् ूम.ेर.ेय. ची देयके 
व्तरीत न केल् यान ेया  ॉस् पी्ल तरे् सुव्धा पुरव्ण् याचे ंींद केले े े,  े  ी खरे े े काय, 
(४) ेसल् यास, या सुव्धा पु्ा् त सुरु करण् यासा ज शासन स् तरा्र काय लपाययोिना 
करण् यात ेली े े, 
(५) नसल् यास, यांांत  ोणाऱ् या व्लींंाची कारणे काय ? 

डॉ. दीरि सावांत (१३-०१-२०१६) : (१)  े खरे े े. 
जिल्  ा रुणालयाच्या नॉमाप्रमाण ेेमरा्ती जिल् ा रुणालयामध्ये ूम.ेर.ेय. ी 

सुव्धा लपलध ना ी. तसेच सी.्ी.स्कॅन मशीन तदनाींक १८/११/२०११ पास न ंींद े े. 
(२)  े खरे े े. 
(३)  े खरे ना ी. 
(४) सी.्ी.स्कॅन यींर खरेदीची काया् ा ी सुरु े े. 
(५) प्रश्न लया् ा्त ना ी. 

___________ 
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रालाांदरू (ता.देवरी, जि.गोंठदया) िमीनदार येथील प्राथसमि आरोग् य िद् रानाबाबत 
  

(४७)  २४८७७ (१७-०८-२०१५).   श्री.सांिय रुराम (आमगाव) :   सन्माननीय सावअिननि 
आरोग् य आणण िुुुंांब ियायाण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालाींद र (ता.दे्री, जि.गोंतदया)  िमीनदार येथे प्राथसमक ेरो य कें द्र मींिुर झाले े े, 
 े खरे े े काय 
(२) ेसल् यास, मींि र झालेल् या प्राथसमक ेरो य कें द्र िागा लपल ध ना ी,  े  ी खरे े े 
काय, 
(३) ेसल् यास, मींिुर प्राथसमक ेरो य कें द्र ामारतीसा ज िागा लपल ध  ोणार काय, 
(४) ेसल् यास, केहा ा लपलध  ोणार े े ? 

डॉ. दीरि सावांत (१३-०१-२०१६) : (१)  ोय,  े खरे े े. 
(२)  े खरे ना ी. 

प्रा.े.कें द्राकररता रामाम पींचायत पालाींद र (िीम) याींनी िागा लपलध करुन तदली 
े े. 
(३) िागा लपलध े े. 
(४) प्रश्न लया् ा्त ना ी. 

___________ 
  

िळगाांव जिया हा ग्ग् णालयातील सोनोग्राफ  सद्ुंर बांद असयायाबाबत 
  

(४८)  २५०४८ (१७-०८-२०१५).   श्री.चांरानिाांत सोनावणे (चोरडा) :   सन्माननीय सावअिननि 
आरोग् य आणण िुुुंांब ियायाण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िळगाीं् जिल्  ा रु णालयातील सोनोरामार्  सें्र मा े ूवप्रल, २०१५ च् या पत ल् या 
े ्ड्यापास न ंींद े े,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल् यास, यामुळे तेथील रु णाींना ेधथाक भुद ड सोसा्ा लागत े े,  े  ी खरे े े 
काय, 
(३) तसेच या रु णालयात तज् ज्ञ डॉक् ्राींची ेनके पदे ररक् त ेस न यांांतचा प्रस् ता् ी 
पा व्ला े े,  े  ी खरे े े काय, 
(४) ेसल् यास, यांांत शासनान ेकोणती काया् ा ी केली ्ा करण् यात येत े े ? 

डॉ. दीरि सावांत (१३-०१-२०१६) : (१)  े ेींशत: खरे े े. 
ूवप्रल, २०१५ च्या पत ल्या े ्ड्यामध्ये सोनोरामार्  सें्र ंींद  ोते. परींतु तदनाींक 

८/४/२०१५ पास न त ेेिपय त ननयसमतपणे सुरु े े. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) ररक्त पदे भरण्याची काया् ा ी सुरु े े. 
(४) प्रश्न लया् ा्त ना ी. 

___________ 
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रेि (जि.नासशि) ग्रासमण ग्ग्णालयातील एक्स रे मसशन बांद असयायाबाबत 
  

(४९)  २७२१० (१७-०८-२०१५).   श्रीमती सीमाताई ठहरे (नासशि रजश्चम), डॉ.राहूल आहेर 
(चाांदवड) :   सन्माननीय सावअिननि आरोग् य आणण िुुुंांब ियायाण मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पे  (जि.नासशक) रामासमण रुणालयातील ूक्स रे मसशनच ंींद े े,  े खरे े े काय, 
(२) ेसल्यास, ेतद्ासी भागातील िनतेला यामुळे मो ा ेधथाक भ द ड स न करा्ा लागत 
ेस न मानससक रासाला देखील सामोरे िा् ेलागत े े,  े  ी खरे े े काय, 
(३) ेसल्यास, ेशा या ेतद्ासी भागातील रुणाींची  ोणारी  ेळसाींड थाींंव्ण्यासा ज शासन 
काय लपाययोिना करणार े े काय ? 
 

डॉ. दीरि सावांत (१३-०१-२०१६) : (१)  े ेींशत: खरे े े. के्ळ १-२ तद्साकररता ्ीि 
पुर्ठ्यात दां कमी िास्त झाल्यानींतर ूक्स रे मसशन ंींद  ोत.े ते दरुुस्त करण्यात ेले 
े े. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) प्रश्न लया् ा्त ना ी. 

___________ 
  

उमरखेड (जि.यवतमाळ) येथील उरजियाहा ग्ग्णालयाचे बाांधिाम तात्िाळ सुग् िरण्याबाबत 
  

(५०)  २७७१० (१७-०८-२०१५).   श्री.रािद्रान निरधन े (उमरखेड) :   सन्माननीय सावअिननि 
आरोग् य आणण िुुुंांब ियायाण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) लमरखेड (जि.य्तमाळ) येथील लतर्ार शासक य रुणालयास लपजिल् ा रुणालयाचा 
दिाा ेस न ी ामारत ाींरामि काळातील ेसल्यान े् ेपुऱ्या कमाचारी ्गााच्या से्ेमुळे रुणाच े
ेतोनात  ाल  ोत े े,  े खरे े े काय, 
(२) सदर रुणालयामध्ये ताींतरक सुव्धा ् भौनतक सुव्धा, ंेडची सींख्या, रुणाींना ्ाडाची 
सींख्या कमी ेसल्यान ेरुणाच े ाल  ोत े े,  े खरे े े काय, 
(३) सदर लपजिल् ा रुणालयाच े ंाींधकाम ताींतरक सुव्धेस  ् कमाचारी ्सा तीस  शासन 
ेरामक्रम दे् न प्राधान्यान ेकरणार े े काय, 
(४) ेसल्यास, लक्त प्रकरणी कोणती काया् ा ी करण्यात ेली ्ा करण्यात येत े े ? 
 
डॉ. दीरि सावांत (१३-०१-२०१६) : (१)  े खरे ना ी. 

रुणाींना े्श्यक ती ्ैयायक य से्ा पुरव्ली िात ेसल्यामुळे रुणाींचे कोणते ी 
 ाल  ोत ना ी. 
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(२)  े खरे ना ी. 
(३) ् (४)  ोय. 

लमरखेड जिल् ा य्तमाळ येथील ३० खा्ाींच्या रुणालयाचे १०० खा्ाींच्या लपजिल् ा 
रुणालयामध्ये शे्रणी्धान करण्यास शासनान ेमान्यता तदली े े. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासक य मध्य्ती मुद्रणालय, मुींंई. 


