अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १५२ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

उल्हासनगर (जि.ठाणे) येथील मध्यवती रुग्णालयात रुग्णाांिडे दल
ल होत असल्याबाबत
ु क्ष
(१)

१९०१२

(१४-०८-२०१५).

श्रीमती

ज्योती

(मोहोळ), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :

िलानी

(उल्हासनगर),

श्री.रमेश

िदम

सन्माननीय सावलिननि आरोग्य आिण िुुंुांब

िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) उल्हासनगर (जि.ठाणे) येथील मध्यवती रुग्णालय, उल्हासनगर येथे थॅलेसससमया या
आिारासाठी वेगळा कक्ष असून त्याठठकाणी कममचारी व वैद्यकीय अधिकारी कमी असल्यामुळे

तेथील रुग्णाींकडे दल
म होत आहे याबाबतची तक्रार स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी ठदनाींक १ िन
ु क्ष
ू
२०१५ रोिी मा.आरोग्य मींत्री याींच्याकडे लेखी स्वरुपात केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या कक्षातील थॅलेसससमया या रुग्णाींना दर दहा ते पींिरा ठदवसाींनी रक्ताची
आवश्यकता असन
ू तेथील रक्तपेढी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ि नसल्यामुळे रुग्णाींना रक्तपुरवठा
करण्यास गैरसोयीचे होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यासींदर्ाांत चौकशी करण्यात आली आहे काय, असल्यास त्यात काय आढळून

आले व तदनुषींगाने तेथील रुग्णाींना पुरेशा प्रमाणात रक्त पुरवठा करण्यासाठी व पुरेशा
प्रमाणात वैद्यकीय अधिकारी व कममचाऱयाींची ननयुक्ती करण्याबाबत कोणती उपाययोिना केली
वा करण्यात येत आहे ?

डॉ. दीपि सावांत (१४-०३-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे आहे . तक्रार

केली आहे हे खरे आहे .

तथापप, कममचारी व वैद्यकीय अधिकारी कमी असले तरी रुग्णाींकडे दल
म केले िात नाही.
ु क्ष

(२) हे खरे नाही. मध्यवती रुग्णालय उल्हासनगर येथे रक्त घ्क ननसममती केंद्र असून तेथे

रुग्णालयीन गरिेप्रमाणे प्रत्येक मठहन्यात पुरशा प्रमाणात रक्तसाठा, रक्तपेढीत उपलब्ि
ठे वण्यात येत असल्यामळ
ु े रक्तपरु वठा करण्यात रुग्णाींची गैरसोय होत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

पव.स. १५२ (2)
राज्यामध्ये रताचा पुरवठा िरताना ववांडो पीरीयडमध्ये रतातील ववणाणू शोधयासाठ
न्यजू ल ि अिडसड ुंे ुं (एन.ए.ुंी) रतपेययाांना बांधनिारि िरणेबाबत.

(२)

१९४७३ (१४-०८-२०१५).

श्री.अतुल भातखळिर (िाांददवली पूव)ल :

सन्माननीय

सावलिननि आरोग्य आिण िुुंुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यामध्ये रक्ताचा पुरवठा करताना पवींडो पीरीयडमध्ये रक्तातील पवषाणू शोिण्यासाठी

न्यूजक्ल क अॅससड ्े स्् (नन.न.्ी) आवश्यक असताना, ते होत नसल्याचे माहे माचम २०१५
मध्ये ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर नन.न.्ी. ्े स्् करणेसाठी िास्त खचम आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, रक्त पुरवठा करणा-या रक्तपे्याींना ते बींिनकारक असावे याबाबत शासनाचे
काय िोरण आहे ,

(४) असल्यास, सदर ्े स्् िास्त खचीक असल्याने कमी दरामध्ये उपलब्ि करुन दे ण्याबाबत
शासनाने कोणती उपाययोिना केली आहे ,
(५) नसल्यास, त्याींची काय कारणे आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (१०-०३-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे.
केंद्र शासनाच्या अन्न व औषि प्रसािने कायदा १९४५ नस
ु ार न्युजक्लक ॲससड ्े स््

(नन.न.्ी.) ही चाचणी करणे बींिनकारक नाही. अन्न व औषि प्रसािने कायदा १९४० व

१९४५ नुसार राज्यातील सवम नॅको सहाय्यीत रक्तपेढयाींमध्ये सद्य:जस्थतीत (HIV, HCV,
HBV) या प्रकारच्या रक्तातील पवषाणूची तपासणी करण्याकरीता III Generation ELISA
Test या चाचणीचा वापर करण्यात येतो.

मात्र न्युजक्लक ॲससड ्े स्् (नन.न.्ी.) ही चाचणी अत्यािुननक तींत्रज्ञानाचा वापर

म्हणन
ू अधिकची उच्च तींत्रज्ञानावर आिारीत तपासणी म्हणन
ू करता येश शकते.
(२) हे खरे आहे .

सदर नन.न.्ी. करणेसाठी िास्त खचम आहे . HIV, HCV, HBV या तीनही पवषाणू

करीता नकत्रत्रत तपासणीसाठी नकुण रु. १००० ते रु. १२०० खचम अपेक्षक्षत आहे .

(३) केंद्र शासनाच्या अन्न व औषि प्रसािने कायदा १९४५ नस
ु ार न्यजु क्लक ॲससड ्े स््
(नन.न.्ी.) ही चाचणी बींिनकारक करता येत नाही

(४) राज्यात मुींब , पुणे, नासशक, औरीं गाबाद, अमरावती व नागपूर या ठठकाणी न्युजक्लक
ॲससड ्े स््ीींग (NAT) सें्र उर्ारण्याचे प्रस्तापवत आहे .

सदर तपासणी केंद्रामध्ये नॅको सहाय्यीत व शासकीय रक्तपे्याींतील रक्त तपासणीसाठी
आणन
ू नींतर पढ
ु े रक्त सींक्रमण करण्यात ये ल. यामध्ये शासकीय ननयमानस
ु ार दाररद्रय

रे षेखाली रुग्णाींना, ससकल सेल, ॲननसमया, ठहमोफेलीया, थॅलीसससमया व इतर रक्त सींबींिीत
आिार या रुग्णाींना मोफत रक्त पुरवठा करण्यात ये ल.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

पव.स. १५२ (3)
डसांधुदग
ु ल जिल््यातील दोडामागल रुग्णालयात डॉुंर नसल्याने
उपचाराअभावी रुग्णाचा झालेला मत्ृ यु

(३)

१९४९२ (१४.८.२०१५).

श्री.वैभव ना ि (िुडाळ) :

सन्माननीय सावलिननि आरोग्य

आिण िुुंुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ससींिुदग
ु म जिल््यातील दोडामागम रुग्णालयात डॉक््र नसल्याने उपचाराअर्ावी रुग्णाचा
मत्ृ यु झाल्याने सदर प्रकरणाची गींर्ीर दखल घेशन चौकशी करण्यासाठी सावींतवाडी उपजिल्हा

रुग्णालयाचे वैद्यककय अधिक्षक डॉ.पा्ील याींची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात
आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी पूणम झाली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,
(३) असल्यास, तदनुसार दोषी व्यक्तीींवर कोणती कारवा

करण्यात आली आहे वा येत आहे ,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

डॉ. दीपि सावांत (१७.३.२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे.
(२) रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी अनधिकृतपणे गैरहिर असल्याचे आढळून आले आहे .

(३) सींबींधित िबाबदार वैद्यकीय अधिकाऱयाींची बदली करण्यात आली असन
अनधिकृत
ू
गैरहिेरीबाबत त्याींच्यापवरुध्द पवर्ागीय चौकशी करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या पवचारािीन आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
रािीव गाांधी िीवनदायी योिनेअत
ां गलत िोल्हापूर जिल््यात सन २००९ ते २०१३ या

िालावधीत रुग्णाांवर उपचार िेलेल्या वैद्यिीय बबलाचा खचालचा परतावा दे याबाबत
(४)

१९६७८ (१४-०८-२०१५).

श्री.उल्हास पाुंील (डशरोळ) :

सन्माननीय सावलिननि

आरोग्य आिण िुुंुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रािीव गाींिी िीवनदायी योिनेअींतगमत कोल्हापूर जिल््यात सन २००९ ते २०१३ या
कालाविीत रुग्णाींवर उपचार केलेल्या वैद्यकीय त्रबलाचा खचामचा परतावा अद्यापपयांत दे ण्यात
आला नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदरचा परतावा अद्यापही न दे ण्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, ककती रुग्णालयाींना ककती रुपयाींचा परतावा दे णे बाकी आहे ,
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ?
डॉ. दीपि सावांत (११-०३-२०१६) : (१) नाही. कोल्हापरू जिल््यातील रुग्णालयाींची रािीव गाींिी

िीवनदायी आरोग्य योिनेंतगमत केलेल्या उपचाराींची थकबाकी प्रलींत्रबत नसुन िुन्या िीवनदायी

आरोग्य योिनेंतगमत समापवष् रुग्णालयाींची माचम, २०१४ अखेर रु. ६.७८ को्ी नवढी थकबाकी
प्रलींत्रबत होती. त्यापैकी आतापयांत रु. ४.११ को्ी नवढी रक्कम मींिुर करण्यात आली असुन
आि ठदनाींकास रु. २.६७ को्ी नवढया रक्कमेची दे यके प्रलींत्रबत आहे त.

पव.स. १५२ (4)
(२) राज्यात ठदनाींक २१.११.२०१३ पासुन रािीव गाींिी िीवनदायी आरोग्य योिना सुरु
झाल्याने सदर योिना बींद करण्यात आली. त्यामुळे सन २०१४-१५ च्या अथमसक
ीं ल्पामध्ये कमी

तरतद
ु उपलब्ि झाल्यामळ
ु े तसेच परु वणी मागणीचे प्रस्ताव मान्य न झाल्याने थकबाकी अदा
करता आलेली नाही.

(३) सदर योिनेंतगमत आि ठदनाींकास ४७ रुग्णालयाींची रु. ५२.३२ को्ी नव्या रक्कमेची
दे यके प्रलींत्रबत आहे त.
(४) िीवनदायी आरोग्य योिनेंतगमत सन २०१५-१६ या आधथमक वषामत उपलब्ि तरतूद पवचारात
घेशन सींबींधित रुग्णालयाींची दे यके अदा करण्यासाठी ननिी उपलब्ध्ा करुन दे ण्यात येत आहे.
तसेच उवमररत प्रलींत्रबत दे यके अदा करण्यासाठी ननिी उपलब्ि होण्यासींबींिाने पवत्त पवर्ागाकडे
पाठपुरावा करण्यात येत नाही.

___________

डलांगननदानातून होणारे गभलपात रोखले िावेत या हे तूने िळगाांव जिल््यातील
(५)

सोनोग्राफी यांत्राांना “ॲजुंव्ह रि िर” लावयाबाबत

१९७४६ (१७-०८-२०१५).

श्री.किशोर पाुंील (पाचोरा) :

सन्माननीय सावलिननि

आरोग्य आिण िुुंुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मल
ु ाींच्या तल
ु नेत मल
ु ीींचे प्रमाण वाढावे व सलींगननदानातन
ू होणारे गर्मपात रोखले िावेत या
हे तूने

िळगाींव

जिल््यातील

सोनोग्राफी

यींत्राींना

“ॲजक््व्ह

ट्रॅ कर”

लावण्याच्या

जिल्हाधिकाऱयाींनी माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ठदल्या आहेत, हे खरे आहे काय,

सूचना

(२) असल्यास, या सींदर्ामत आयनमन, स्त्रीरोगतज्ञ व रे डडओलॉजिस्् याींनी नक लेखी ननवेदन
जिल्हाधिकारी याींना ठदले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या सींदर्ामत शासनाने कोणता ननणमय घेतला आहे व त्याींचे स्वरूप काय आहे ,
(४) अद्याप, कोणताच ननणमय घेतला नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (१५-०३-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) याबाबत केंद्र शासनाने सहसधचव (आरसीनच) याींचे अध्यक्षतेखाली तज्ञाींची ससमती गठठत
करण्यात आली असल्याचे ठदनाींक १९ िून, २०१५ रोिीच्या पत्रान्वये कळपवले आहे . केंद्र

शासन स्तरावरील कसम्ी यावर अ्यास कररत असन
ू त्याचा अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर
पढ
ु ील कायमवाही करण्यात ये ल.

तसेच राज्यस्तरावर मा. आयुक्त (कु्ुींब कल्याण) याींच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञाींचा समावेश

असलेल्या ससमतीची बैठक ठदनाींक ०८.०७.२०१५ रोिी घेण्यात आली. त्यात झालेल्या

ननणमयानुसार ॲक््ीव्ह ट्रॅ क््र मसशन कायामजन्वत न करण्याबाबतच्या सुचना अनतररक्त
सींचालक, आरोग्य सेवा, कु्ुींब कल्याण, पुणे याींनी ठद. २४.०७.२०१५ रोिीच्या पत्रान्वये जिल्हा
शल्य धचककत्सक, सामान्य रुग्णालय, िळगाींव याींना दे ण्यात आल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

पव.स. १५२ (5)
अडलबाग येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील रुग्णाांना डसुंीििन
िरीता वडखळ पनवेल येथे िावे लागत असल्याबाबत

(६)

२०३८८ (१४-०८-२०१५).

श्री.डशरीणदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.ओमप्रिाश ऊफल बच्चू

िडू (अचलपूर), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)ल :

सन्माननीय सावलिननि आरोग्य

आिण िुुंुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) असलबाग येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील रुग्णाींना सी.्ी. स्कॅन करीता वडखळ

पनवेल येथे िावून अडीच ते तीन हिार रुपये खचम करावा लागत असल्यामळ
ु े रुग्णाींमध्ये नतव्र
असींतोषाची र्ावना पसरली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली आहे ,
(३) नसल्यास, याबाबतची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (१४-०३-२०१६) : (१) हे अींशत: खरे आहे. जिल्हा रुग्णालय, रायगड,
असलबाग

येथील

सी.्ी.स्कॅन

मशीन

उपजिल्हा

रुग्णालय,

माणगाव,

जि.रायगड

येथे

स्थलाींतरीत करण्यात आलेली आहे . त्यामुळे असलबाग येथील रुग्णाींना सस्ीस्कॅन करीता
वडखळ येथे िावे लागते.

(२) व (३) रुग्णाींची गैरसोय होश नये यास्तव वडखळ -पनवेल येथे खािगी सी.्ी.स्कॅन सें्र
मध्ये ४ गरिू रुग्णाींवर सी.्ी.स्कॅन चाचण्या करण्यात आलेल्या आहे त. त्यावरील खचम रुग्ण
कल्याण ससमतीच्या अनुदानातन
ू र्ागपवण्यात आला आहे .
___________

रायगड जिल्हा रुग्णालयात पचरचाचरिाांची पदे चरत असल्यामुळे
जिल््यातील रुग्ण सेवेवर पचरणाम झाल्याबाबत

(७)

२०४१२

(१४-०८-२०१५).

श्री.ओमप्रिाश

गायिवाड (िल्याण पूव)ल , डॉ.अननल बोंडे (मोशी) :

ऊफल

बच्चू

िडू

(अचलपूर),

श्री.गणपत

सन्माननीय सावलिननि आरोग्य आिण

िुुंुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रायगड जिल्हा रुग्णालयात पररचाररकाींची पदे ररक्त असल्यामळ
ु े जिल््यातील रुग्ण सेवेवर
पररणाम होशन सावमिननक आरोग्य ठहत िोक्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली आहे ,
(३) नसल्यास, याबाबतची कारणे काय आहे त ?
डॉ.

दीपि

सावांत

(१४-०३-२०१६)

:(१)

हे

खरे

नाही.

रायगड

जिल्हा

रुग्णालयातील

पररचाररकाींच्या मींिूर १५१ पदाींपैकी १२९ पदे र्रलेली आहे त.

(२) व (३) रायगड जिल्हा रुग्णालयातील ररक्त २२ पदे पदोन्नतीने सरळसेवा र्रती
प्रक्रीयेद्वारे तसेच बींिपत्रीत कालाविी पूणम झालेल्या उमेदवाराींना ११ मठहन्याींकररता अस्थायी
ननयुक्ती दे शन ररक्त पदे र्रण्यात येत आहे त.

___________

पव.स. १५२ (6)
वैद्यिीय अधधिारी, उपजिल्हा रुग्णालय, दहांगणघाुं याांच्यावरील दाखल तक्रारीबाबत
अद्यावप िोणतीही िायलवाही िरयात आली नसल्याबाबत
(८)

२०४३०

(१७-०८-२०१५).

गायिवाड (िल्याण पूव)ल :

श्री.ओमप्रिाश

ऊफल

बच्चू

िडू

(अचलपूर),

श्री.गणपत

सन्माननीय सावलिननि आरोग्य आिण िुुंुांब िल्याण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) डॉ.दे शमख
व वैद्यकीय अधिकारी, उपजिल्हा रुग्णालय, ठहींगणघा् याींच्यावरील दाखल
ु
(गैरवतमन-गैरसशस्त) तक्रारीबाबत अद्यापी कोणतीही कायमवाही करण्यात आलेली नाही याबाबत

आमदार (अचलपूर) याींनी ठदनाींक ३० नपप्रल, २०१५ रोिी शासनास पत्र सलहून पवचारणा केली
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली आहे ,
(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (०९-०३-२०१६) :(१) नाही.
श्री. ओमप्रकाश शफम बच्चू कडू, पविानसर्ा सदस्य, अचलपूर याींनी ठदनाींक २७.०५.२०१५

रोिी ठदलेल्या पत्राच्या अनष
ु ींगाने डॉ. दे शमख
ु याींच्या गैरवतमणक
ू ीबाबत चौकशी करण्यात आली
असून त्यानुसार कारवा

प्रस्तापवत करण्यात आलेली आहे .

(२) चौकशी अहवालाच्या अनुषींगाने डॉ. दे शमख
ु , वैद्यकीय अधिक्षक याींना कारणे दाखवा
नो्ीस बिावन
ू खुलासा मागपवण्यात आला आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

सपलदांश, श्वानदां श, ववणबाधा यासाठ प्रनतबांधात्मि लस उपलब्ध िरुन दे याबाबत
(९)

२१०९६ (१७-०८-२०१५).

श्री.हणलवधलन सपिाळ (बुलयाणा) :

सन्माननीय सावलिननि

आरोग्य आिण िुुंुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) शासनाच्या वतीने सपमदींश, श्वानदीं श, पवषबािा यासाठी प्रनतबींिात्मक लस उपलब्ि करुन
ठदली िाते हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, शासकीय रुग्णालयाबाहे र खािगी रुग्णालयाच्या मागणीनुसार सदर लसीचा
पुरवठा केला िातो काय,

(३) नसल्यास त्याची सवमसािारण कारणे काय,
(४) आगामी काळात खािगी रुग्णालयाींना सदर लस उपलब्ि करुन दे णार आहे त काय ?
डॉ. दीपि सावांत (१०-०३-२०१६) : (१) सावमिननक आरोग्य पवर्ागाच्या अखत्याररतील
रुग्णालयाींमिन
ू सपमदींश, श्वानदीं श यावरील लस मोफत उपलब्ि करुन दे ण्यात येते.

(२), (३) व (४) खािगी रुग्णालयाींना शासनामाफमत सपमदींश, श्वानदीं श यावरील लसीचा पुरवठा
करण्याबाबत शासनाचे िोरण नाही.

___________

पव.स. १५२ (7)
नागपूर शहरात औद्योधगि क्षेत्रात िायल िरणाऱ्या िामगाराांिचरता
िामगार रुग्णालयातील पदे भरयाबाबत

(१०)

२१२९१ (१४-०८-२०१५).

श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), श्री.वविास िांु भारे

(नागपरू मध्य), श्री.िृष्ट्णा खोपडे (नागपरू पव
(नागपरू पजश्चम),
ू )ल , श्री.सध
ु ािर दे शमख
ु
श्री.वविय रहाांगडाले (नतरोडा) :

सन्माननीय सावलिननि आरोग्य आिण िुुंुांब िल्याण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपूर शहरात औद्योधगक क्षेत्रात कायम करणाऱया कामगाराींकररता कामगार रुग्णालय आहे

तसेच दक्षक्षण नागपूरातील सोमवारी पेठेतील राज्य कामगार पवमा रुग्णालयातील पवपवि

सींवगामतील ५० ्क्के िागा ररक्त असल्यामुळे येथील रुग्णसेवा प्रर्पवत झाली असल्याचे
ठदनाींक ९ मे, २०१५ रोिी ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शहरात सुमारे १ लक्ष कामगार असून ्या दवाखान्यात डॉक््र व इतर
कममचारी ्याींची सींख्या अपूरी आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच उपचाराकररता लागणारे यींत्र सवम प्रकारची सामुग्री येथे उपलब्ि नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, शासन या ठठकाणी ररक्त असलेल्या िागा र्रणार आहे काय, तसेच
याठठकाणी ननिी उपलब्ि करुन दे णार आहे काय ?
डॉ. दीपि सावांत (१०-०३-२०१६) :(१) व (२) अींशत: खरे आहे .
राज्य कामगार पवमा योिना रुग्णालय, नागपरू येथे ग्-अ सींवगामची ३५ पेकी ९, ग्-

ब, सींवगामतील सवम ३, ग्-क सींवगामची १२९ पैकी ७३, ग्-ड सींवगामची १६५ पैकी १०९ पदे
ररक्त आहे त.

या रुग्णालयाींतगमत १.३२ लाख नोंदणीकृत पवमािारक आहे त. तेथील ररक्त पदाींमुळे

रुग्णाींची गैरसोय होश नये म्हणून केंद्र शासनाच्या कामगार राज्य पवमा महामींडळाकडून
अींशकालीन पवशेषज्ञाींची ननयुक्ती केली गेली आहे . तसेच राज्य शासनाकडून बींिपत्रत्रत
वैद्यकीय अधिकाऱयाींची व पररचारीकाींची ननयुक्ती केली गेली आहे. अशाप्रकारे रुग्णाींची गैरसोय
होणार नाही याची दक्षता घेण्यात येत आहे .

(३) अींशत: खरे आहे . या रुग्णालयातील काही सींत्रसामुग्री िुनी झाली असल्यामुळे, तसेच काही
यींत्रसामग्र
ु ी उपलब्ि नसल्यामळ
ु े , नकूण ११ मोठ्या प्रकारच्या वैद्यकीय यींत्राींची व उपकरणाींची
खरे दी करण्याची कायवाही सुरु आहे .

(४) सदर रुग्णालयातील पवशेषज्ञाींची ४ पदे र्रण्यात आली आहे त. सलपपक सींवगामतील २ पदे
अनुकींपा ननयुक्तीने र्रण्यात आली आहे त. सदर रुग्णालयामध्ये वेद्यकीय उपकरणाींचे २४ नग
खरे दी करण्यात आले असून त्याकररता रुपये ९,२६,९७४/- खचम करण्यात आले आहे त.
___________

पव.स. १५२ (8)
नागपूर शहरातील रािीव गाांधी िीवनदायी आरोग्य योिना सुरु असलेल्या खािगी रुग्णालयात
िायाललयाची वेळ िमी असल्याने रुग्णाांना अडचण येत असल्याबाबत

(११)

२१३१९ (१०-०८-२०१५).

श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), श्री.वविास िांु भारे

(नागपरू मध्य), श्री.िृष्ट्णा खोपडे (नागपरू पव
(नागपरू पजश्चम) :
ू )ल , श्री.सध
ु ािर दे शमख
ु

सन्माननीय सावलिननि आरोग्य आिण िुुंुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) नागपूर शहरातील रािीव गाींिी िीवनदायी आरोग्य योिना सुरु असलेल्या खासगी

रुग्णालयात या योिनेचे कायामलय ६ ते ८ तासाींकररताच सुरु राहत असल्याचे ननदशमनास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गींर्ीर आिार व त्याचा उपचाराचा खचम न पेलावणाऱया गोर गररब
रुग्णाींना अडचण येत आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, शासन यावर काय उपाययोिना करणार आहे ?
डॉ. दीपि सावांत (११-०३-२०१६) :(१) व (२) नाही. रािीव गाींिी िीवनदायी आरोग्य
योिनेंतगमत अींगीकृत खािगी तसेच शासकीय रुग्णालयाींमाफमत २४x७ तास सेवा दे ण्यात येतात.
योिनेंतगमत समापवष् असलेल्या सवम आिाराींवर योिनेमध्ये पात्र लार्ार्थयाांना उपचार

दे ण्यात येतात. आतापयांत नागपरु जिल््यात योिनेंतगमत २८८१४ उपचार/शस्त्रकक्रया करण्यात
आलेल्या आहे त.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यात दोन मुलीांवर िुुंूांब िल्याण शत्रकक्रया िरणाऱ्या
पाल्याांना प्रोत्साहन ननधी दे याबाबत

(१२)

२१५०६ (०२-०९-२०१५).

श्री.रािेश िाशीवार (सािोली) :

सन्माननीय सावलिननि

आरोग्य आिण िुुंुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात दोन मल
ु ीींवर कु्ूींब कल्याण शस्त्रकक्रया करणाऱया पाल्याींचा सत्कार करुन त्याींना
आरोग्य पवर्ागाच्या वतीने प्रोत्साहन ननिी दे ण्याची योिना राबपवण्यात येत,े हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, गोंठदया जिल्हा पररषदे च्या आरोग्य पवर्ागाच्या हलगिीपणामळ
ु े सन २००७
पासन
ू सम
ु ारे २००० लार्ार्थयी योिनेच्या लार्ापासन
ू वींधचत राठहले असल्याचे माहे िन
ू , २०१५
च्या सुमारास ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी करुन सींबींधित दोषी अधिकाऱयाींवर शासनाने कोणती
कारवा

केली वा करणार आहे, तसेच वींधचत राठहलेल्या लार्ार्थयाांना शासन प्रोत्साहन ननिी

दे णाच्या दृष्ीने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

पव.स. १५२ (9)
डॉ. दीपि सावांत (१५-०३-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
राज्यात नक ककीं वा दोन मुलीींवर कु्ुींब ननयोिन शस्त्रकक्रया करुन घेणाऱया दारीद्रय

रे षेखालील लार्ार्थयाांकरीता सापवत्रीबा

फुले कन्या कल्याण पाररतोपषक योिना ठद. २४ नपप्रल,

२००७ च्या शासन ननणमयान्वये राबपवण्यात येते.
(२) हे खरे नाही.
जिल्हा पररषद गोंठदया मध्ये सापवत्रीबा

फुले कन्या कल्याण पाररतोपषक योिनेअींतगमत

नपप्रल, २००७ ते माचम, २०१५ अखेरपयांत नकूण प्राप्त १३६९ प्रकरणे व प्रलींत्रबत १८४ प्रकरणे
अशी नकूण १५५३ प्रकरण आहे त. त्यापैकी १४६६ पात्र लार्ार्थयाांना सदर योिनेअींतगमत आधथमक

लार् दे ण्यात आला आहे . उवमररत ८७ अपात्र प्रकरणे नामींिूर करण्यात आली आहे त. तसेच

नपप्रल-िून २०१५ या कालाविीतील प्राप्त नकूण २५४ प्रलींत्रबत प्रकरणाींकरीता अनुदान पवतरीत
करण्याबाबतची कायमवाही सुरु आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
बेळगाांव येथील िे.एल. .हॉजपुंलमध्ये रािीव गाांधी िीवनदायी
योिनेचा लाभ डमळयाबाबतचा प्रताव
(१३)

२१८३६ (१७-०८-२०१५).

श्री.सत्यिीत पाुंील-सरुडिर (शाहूवाडी) :
सन्माननीय
सावलिननि आरोग्य आिण िुुंुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कोल्हापूर, साींगली, सातारा जिल््यातील शेकडो रुग्ण ृदय शस्त्रकक्रयेसाठी के.नल.
हॉजस्प्ल बेळगाव येथे दाखल होतात, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मुींब पेक्षा या जिल््यातील रुग्णाींना बेळगाव येथे उपचार घेणे सोयीचे व कमी
खचामचे आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, महाराषट्र शासनाच्या रािीव गाींिी िीवनदायी योिनेचा लार् के.नल. .हॉजस्प्ल
बेळगाींव येथे रुग्णाींना समळत नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, सदर हॉजस्प्ल मध्ये महाराषट्र सरकार माफमत ही योिना राबपवण्याबाबतचा
प्रस्ताव महाराषट्र शासनाकडे प्रलींत्रबत आहे , हे खरे आहे काय,
(५) असल्यास, शासन सदर प्रस्ताव तात्काळ मान्यता दे णेपवषयी कायमवाही करणार आहे
काय ?
डॉ. दीपि सावांत (१६-०३-२०१६) :(१) व (२) सदर रुग्णालय हे राज्याबाहे रील (कनाम्क राज्य)
खािगी रुग्णालय असल्याने याबाबतची ननश्चीत आकडेवारी उपलब्ि नाही. तथापप कोल्हापूर,
साींगली, ससींिद
ु ग
ु म जिल््यातन
ू बरे च रुग्ण बेळगाींव येथे िातात, हे खरे आहे .
(३) होय.
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(४) व (५) के.नल. . रुग्णालय, बेळगाींव या रुग्णालयाचा प्रस्ताव प्राप्त झालेला नाही. तथापप
सदर रुग्णालयाचा समावेश रािीव गाींिी िीवनदायी आरोग्य योिनेमध्ये करण्याबाबत
मा.लोकप्रनतननिीींनी मागणी केली होती. सद्य:जस्थतीत पवमा कींपनीबरोबर केलेल्या करारामध्ये
योिनेंतगमत राज्याबाहे रील रुग्णालये अींगीकृत करण्याची तरतुद नसल्यामुळे सदर पवनींती
अमान्य करण्यात आली आहे. तथापप, आता रािीव गाींिी िीवनदायी आरोग्य योिनेचा करार
ठद. २० नोव्हें बर, २०१५ रोिी सींपुष्ात येत असल्याने योिनेमध्ये काही बदल करुन योिना

राज्यात नकाच ्प्प्यात लागु करण्याची बाब पवचारािीन आहे . प्रस्तापवत बदलाींमध्ये
परराज्यातील रुग्णालयाींचा समावेश योिनेमध्ये करण्याची बाब पवचारािीन आहे.
___________
सपलदांशावरील आयुवेदीि औणध राज्य शासनाने खरे दी िरणेबाबत
(१४)

२१८७८ (१७-०८-२०१५).

श्री.शांभूराि दे सा

(पाुंण) :

सन्माननीय सावलिननि

आरोग्य आिण िुुंुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कराड (जि.सातारा) येथील र्ुराडी आयुवेदीक फामामसी्ीकल या आयुवेदीक कींपनीने

सपमदींशावरील आयुवेदीक गोळी तयार केली असून सदरची आयुवद
े ीक गोळी राज्य शासनाने
खरे दी करुन ती राज्यातील सवम शासन रुग्णालयाींमध्ये उपलब्ि करुन दे णेबाबतची मागणी

र्राडी आयव
ु ेदीक फामामसी्ीकल या आयव
ु ेदीक कींपनीने तसेच राज्य शासनाच्या हॉस्पी्ल
पवर्ागाने राज्य शासनाकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरची सपमदींशावरील गोळी खरे दी करणेबाबत राज्य शासनाच्या आरोग्य खरे दी
पवर्ागाने ननवीदा क्र.

१७३ नुसार प्रससध्द केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्य शासनाच्या आरोग्य खरे दी पवर्ागाने सदरची ननवीदा तीनवेळा प्रससध्द
करुनही राज्य शासनाच्या औषि खरे दी पवर्ागाकडून याबाबत ठदरीं गा

करण्यात येत असल्याने

सदरची आयुवेदीक गोळी अनेक रुग्णालयाींना उपलब्ि करुन दे णस
े अडचणी ननमामण झाल्या
आहे त याबाबत राज्य शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, यासींदर्ामत राज्य शासनाने सदरची आयुवेदीक गोळी खरे दी करणेबाबत कोणता

ननणमय घेतला आहे ननणमय घेतला नसल्यास ननणमय न घेण्याची सवमसािारण कारणे काय
आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (१०-०३-२०१६) :(१) व (२) हे खरे आहे.
सपमदींशावरील Oral herbal antivenom tablet (पपनाक आयुवेदीक गोळी) खरे दी

करण्यासाठीननपवदा राबपवण्यात आली आहे. सदर ननपवदा प्रकक्रयेमध्ये दोन मद
ु तवाढी नींतर
मे.श्री.र्राडी आयुवेदीक फामामस्युठ्कल्स या नकाच ननपवदािारकाने र्ाग घेतला होता.

(३) व (४) पपनाक आयुवेदीक गोळयाींची सदर खरे दी ही प्रायोधगक तत्वावर करण्यात येत

आहे .

सपमदींशावरील उपचारासाठी लागणारी लस सावमिननक आरोग्य पवर्ागाींतगमत रुग्णालयाींना
उपलब्ि करुन दे ण्यात आलेली आहे .
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सदर प्रकरणी ननपवदा प्रकक्रया पुणम झाली असून सींबींधित ननपवदािारकाकडून सदर

गोळीच्या उत्पादन खचामचा तपशील तसेच आयुवेद सींचालनालयातील तींज्ञाचे असर्प्राय प्राप्त
करुन यासींदर्ामत पढ
ु ील ननणमय घेण्यात येणार आहे.

___________

नागपूर जिल््यातील अनेि प्राथडमि आरोग्य िेंद्रातील रुग्णवादहिा नादरु
ु त असल्याबाबत.
(१५)

२२१३६ (१४-०८-२०१५).

श्री.वविास िांु भारे (नागपूर मध्य), श्री.सुधािर दे शमुख

(नागपरू पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपडे (नागपरू पव
ू )ल , श्री.सध
ु ािर िोहळे (नागपरू दक्षक्षण) :

सन्माननीय सावलिननि आरोग्य आिण िुुंुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) नागपूर जिल््यातील अनेक प्राथसमक आरोग्य केंद्रातील रुग्णवाठहका नादरु
ु स्त असल्याने
तसेच दरु
ु स्तीचा खचम अधिक असल्यामुळे त्या बींद अवस्थेत असल्याचे ठदनाींक १४ नपप्रल,
२०१५ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रुग्णवाठहका उपलब्ि होत नसल्यामुळे रुग्णाींची प्रचींड गैरसोय होत आहे , हे ठह
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार तातडीने रुग्णवाठहका परु पवण्याच्या दृष्ीने शासन कोणते प्रयत्न
करणार आहे वा कररत आहे ?

डॉ. दीपि सावांत (१४-०३-२०१६) :(१) व (२) हे खरे नाही.
नागपूर जिल््याींतगमत नकूण ४९ प्राथसमक आरोग्य केंद्रामध्ये सवम ठठकाणी रुग्णवाठहका

परु पवण्यात आलेल्या आहे त. यापैकी प्राथसमक आरोग्य केंद्र, खात व प्राथसमक आरोग्य केंद्र,
करवाही येथील वाहन मेिर दरु
ु स्ती करीता कायमशाळे त िमा आहे तथापप जिल्हा पररषद,
नागपूरकडे अनतररक्त असलेले वाहन तात्पुरत्या स्वरुपात पुरपवण्यात आलेले आहे.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
जिल्हा शल्य धचकित्सि, सामान्य रुग्णालय, चांद्रपूर येथील चरत पदाांबाबत
(१६)

२२१६२ (१७-०८-२०१५).

श्री.नानािी शामिुळे (चांद्रपूर) :

सन्माननीय सावलिननि

आरोग्य आिण िुुंुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) जिल्हा शल्य धचककत्सक, सामान्य रुग्णालय चींद्रपूर याींनी ठदनाींक १८ मे, २०१५ ला

िा.क्र/सारु च/ननयोिन /पदे र्रणे/प्रस्ताव /९३७१-८४/१५ अन्वये सींचालक आरोग्य सेवा, महाराषट्र
राज्य, मींब
ु

याींचेकडे जिल्हा रुग्णालयातील ररक्त पदे र्रण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला आहे ,

हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, चींद्रपूर जिल््यातील जिल्हा सामान्य रुग्णालय-१, उपजिल्हा रुग्णालय-३, ग्रा,
रुग्णालय-१० अशी नकूण जिल््यातील १४ रुग्णालयात ३०४ पदे ररक्त आढळून आले आहे, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, जिल्हा सामान्य रुग्णालय चींद्रपूर येथील वैद्यकीय अधिकारी वगम १ ची २०
मींिूर पदाींपक
ै ी १२ पदे ररक्त आहेत, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, यासदीं र्ामत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(५) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले आहे व त्यानुषींगाने जिल्हा शल्य धचककत्सक,
जिल्हा सामान्य रुग्णालय चींद्रपरू याींनी सादर केलेल्या प्रस्तावाच अनष
ु ींगाने ररक्त पदे
र्रण्यात आली आहे काय,

(६) नसल्यास, होणाऱया पवलींबाचे कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (१४-०३-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) हे खरे आहे .
(४), (५) व (६) स्वतींत्र ननवड मींडळामाफमत सप््ें बर व नोव्हें बर, २०१५ मध्ये वैद्यकीय
अधिकारी याींची नामननदे शनाने ननयुक्ती करण्यात आली असन
ू वगम ३ व ४ ची पदे र्रण्याची
कायमवाही करण्यात येत आहे .

___________
खेड (जि.रत्नाधगरी) येथील तालुिा पांचायत सडमतीच्या ४८ पैिी १२ प्राथडमि
आरोग्य उपिेंद्रे भा्याच्या िागेत असल्याने रुग्णाांची झालेली गैरसोय

(१७)

२२२६८

(मुलुांड) :

(१४-०८-२०१५).

श्री.शरददादा

सोनावणे

(िन्
ु नर),

श्री.सरदार

ताराडसांह

सन्माननीय सावलिननि आरोग्य आिण िुुंुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) खेड (जि.रत्नाधगरी) येथील तालुका पींचायत ससमतीच्या ४८ पैकी १२ प्राथसमक आरोग्य

उपकेंद्रे र्ाड्याच्या िागेत असल्याने अनेक रुग्णाींची गैरसोय होते तसेच कममचाऱयाींना त्रास होत
असल्याची घ्ना माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशमनास आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर प्राथसमक आरोग्य उपकेंद्रातील रुग्णाींना आरोग्य सेवा तसेच केंद्राींना िागा
उपलब्ि करण्याकररता शासनाने कोणता ननणमय घेतला आहे ,
(३) असल्यास, त्या ननणमयाची अींमलबिावणी शासनामाफमत करण्यात आली आहे काय,
(४) नसल्यास, पवलींबाची सवमसािारण कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (१४-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही. खेड, जिल्हा रत्नाधगरी येथील ४८
उपकेंद्राींपैकी ११ उपकेंद्रे र्ाड्याच्या िागेत असून येथे रुग्णाींची गैरसोय वा कममचारी याींना त्रास
होत असल्याबाबत कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही.
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(२) व (३) ठदनाींक २५.०५.२०१२ च्या शासन ननणमयानस
ु ार िसमन उपलब्ि नसेल तर मींिूर
उपकेंद्र अन्य गावात स्थलाींतरीत करावे असा ननणमय झालेला आहे . त्यानुसार ३ उपकेंद्र
स्थलाींतरीत

करण्याबाबत

कायमवाही

सरु
ु

आहे .

उवमररत

उपकेंद्रासाठी

िागा

उपलब्ि

करणेसींदर्ामत जिल्हा आरोग्य अधिकारी याींचेमाफमत सींबींधित ग्रामपींचायतीींशी पत्रव्यवहार
करण्यात आला आहे . तसेच जिल्हा पररषद व जिल्हा

ननयोिन ससमतीच्या मान्यतेने व

स्थाननक लोकप्रनतननिीींच्या सहकायामने िागा समळपवण्याचे प्रयत्न सुरु असून वैद्यकीय
अधिकारी याींच्या माससक आढावा बैठकीत याबाबत चचाम करण्यात येते.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पुणे जिल््यात सन २०१४ -१५ या वणालत ६६ गभलवती मदहलाांचा मत्ृ यु झाल्याबाबत
(१८)

२२३०९

(१४-०८-२०१५).

श्री.लक्ष्मण

िगताप

(धचांचवड),

श्री.डभमराव

(खडिवासला), श्री.सांग्राम थोपुंे (भोर), श्री.वविय वडेट्टीवार (रा म्हपरू ी) :

तापिीर

सन्माननीय

सावलिननि आरोग्य आिण िुुंुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) गर्मवती माता आणण बालकाींच्या सींगोपनासाठी कोट्यविी रुपये खचन
ूम केंद्र, राज्य शासन

आणण स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींकडून अनेक योिना राबपवल्या िातात, मात्र गर्मवती माताींच्या
मत्ृ यूचे प्रमाण घ्त नाही. सवम सोयीसुपविा असूनही पुणे शहराच्या हद्दीत सन २०१४-१५ या

वषामत तब्बल ६६ गर्मवती मठहलाींचा मत्ृ यू झाल्याची िक्कादायक माठहती माहे मे, २०१५
दरम्यान ननदशमनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

येथील

गर्मवती

माता

मत्ृ यच
ूीं ी

गींर्ीर

दखल

घेवून

हे

माता

रोखण्यासदर्ामत शासनाने कोणती उपाययोिना केली आहे वा करण्यात येत आहे ,

मत्ृ यू

(३) अद्याप, उपाययोिना केली नसल्यास, होणाऱया पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (१५-०३-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२) सावमिननक आरोग्य पवर्ागाच्या ठद. २८ मे २०१० च्या शासन ननणामयान्वये वैद्यकीय

आरोग्य अधिकारी, मनपा याींच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या मातामत्ृ यू गुणवत्ता

असर्वचन ससमती, पुणे महानगरपासलका माफमत पुणे शहरामध्ये झालेल्या प्रत्येक मातामत्ृ यूचे
अन्वेषण करण्यात आले आहे. तसेच आयक्
ु त, मनपा याींच्या अध्यक्षतेखाली दर नतमाही
शहराच्या हद्दीत होणाऱया मातामत्ृ यूींचा नमुना पध्दतीने आढावा घेण्यात आलेला आहे.

माता मत्ृ यू असर्वचन ससमतीच्या सशफारशीनस
ु ार गर्मवती मठहलाींच्या मत्ृ यूचे प्रमाणे

कमी करण्यासाठी पुढील उपाययोिना करण्यात येतात.

िननी सुरक्षा योिने अींतगमत अनस
ु ूधचत िाती, अनुसूधचत िमाती व दाररद्रय रे षेखालील

प्रवगामतील गर्मवती लार्ाथींना शासकीय अथवा शासन मानाींककत सींस्थेत प्रसत
ु ी अथवा
ससझेरीयन शस्त्रकक्रया झाल्यास आधथमक लार् दे ण्यात येतो. तसेच िननी सशशु सुरक्षा

कायमक्रमाींतगमत गरोदर मातेस नतच्या ननवास स्थानापासन
ू ते शासकीय आरोग्य सींस्थेपयांत येिा करण्याकररता मोफत शासकीय वाहन उपलब्ि करुन ठदले िाते. शासकीय आरोग्य सींस्थेत
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प्रसूतीनींतर सािारण प्रसुती झालेल्या मातेस ३ ठदवस व ससझेररयन प्रसुती झालेल्या मातेस ७

ठदवस मोफत आहार ठदला िातो. मोफत प्रसुती व ससझेररयन सेक्शन, मोफत आहार, मोफत
प्रयोगशाळा तपासण्या आणण मोफत औषिोपचार व गरिेनस
ु ार रक्तपरु वठा परु पवला िातो.

तसेच प्रसुती दरम्यान होणाऱया माता मत्ृ यूींचे प्रमाण कमी करण्यासाठी गरोदर माता नोंदणी,
लोहयुक्त गोळया वा्प, माताींना

िनव
ुम ात प्रतीबींिक लसीकरण, िोखमीच्या अवस्थेबाबत

तपासणी व समुपदे शन, तज्ञाींकडून तपासणी, तीव्र रक्ताक्षयासाठी सशरे तून इींिेक्शन आयनम
सुकरोि, नवसींिीवनी योिनेंतगमत आठदवासी जिल््यात मातत्ृ व अनुदान योिनेंतगमत आधथमक
लार् ठदला िातो.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
रायगड जिल्हयातील रसायनी िासाांबे-मोहोपाडा येथे रायगड जिल्हा पचरणदे ने सम
ु ारे १०
वणालपूवी मांिूर िेलेले प्राथडमि आरोग्य िेंद्र अद्यावप िायालजन्वत न झाल्याबाबत

(१९)

२२४९२ (१४-०८-२०१५).

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

सन्माननीय सावलिननि

आरोग्य आिण िुुंुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रायगड जिल््यातील रसायनी कासाींब-े मोहोपाडा येथे रायगड जिल्हा पररषदे ने सुमारे १०
वषामपूवी प्राथसमक आरोग्य केंद्र मींिूर केले आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, १० वषामपूवी मींिूर असलेले आरोग्य केंद्र अद्यापी कायामजन्वत न होण्याची
कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, औद्योधगकरणामळ
ु े मोहोपाडा वर्ाली ग्रामपींचायतीच्या हद्दीमिील गावाची

लोकसींख्या वाढली असून िवळ कोणतेही आरोग्य केंद्र नसल्याने नागररकाींची गैरसोय होत
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,
(५) तदनुसार यास िबाबदार असणाऱया व्यक्तीींवर कोणती कारवा

करण्यात आली आहे वा

येत आहे ,

(६) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (१४-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही. वासाींब-े मोहोपाडा येथे प्राथसमक आरोग्य
केंद्र मींिूर नसून उपकेंद्र मींिूर आहे .

(२) वासाींब-े मोहोपाडा उपकेंद्रे प्राथसमक आरोग्य केंद्र लोहोप ता.खालापूर अींतगमत कायमरत आहे त.

दर उपकेंद्राचे बाींिकाम ठदपाींक ३१.०३.२०११ रोिी पूणम झाले असून उपकेंद्र कायामजन्वत आहे. या

उपकेंद्राींतगमत मोहोपाडा, चाींर्ाली, तळे गाव व पानसशल अशा ४ गावाींना आरोग्य सेवा उपलब्ि
करुन दे ण्यात येत.े
(३) हे खरे नाही.
(४), (५) व (६) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
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मुांब
(२०)

तसेच पुयामध्ये सन २०१४-१५ मध्ये १५ वणालखालील

मुलीांचे गभलपात िरयाचे प्रमाणात वाय झाल्याबाबत

२२५४५ (१७-०९-२०१५).

श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.अडमत साुंम (अांधेरी

पजश्चम), श्री.योगेश दुंळे िर (हडपसर), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाुंील (डशडी), श्री.अडमन पुंे ल

(मुांबादे वी), श्री.राहूल िुल (दौंड) :
सन्माननीय सावलिननि आरोग्य आिण िुुंुांब िल्याण
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींब मध्ये सन २०१४-१५ मध्ये १५ वषामखालील मुलीींचे गर्मपात करण्याचे प्रमाण ६७ ्क्के
असल्याचे माहे मे, २०१५ च्या सम
ु ारास ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मुींब तील गर्मपात करणा-या केंद्रातून िमा केलेल्या माठहतीच्या आिारे सन
२०१३-१४ मध्ये गर्मपात करणा-या १११ मुली या १५ वषामखालील आहे त तसेच सन २०१४’१५
मध्ये १८५ मल
ु ी १५ वषामखालील आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच पण
ु े शहर व पररसरात मागील वषमर्रात १० ते १८ वयोग्ातील ८१५ अल्पवयीन
मुलीींचा गर्मपात करण्यात आल्याची बाब पुणे महानगरपासलकेच्या अहवालातून माहे मे, २०१५
वा त्या दरम्यान ननदशमनास आली, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या गींर्ीर गुन््याबाबत (मुलीची माठहती गुप्त ठे वून) अल्पवयीन मुलीींच्या
अज्ञानाचा गैरफायदा घेणा-याींवर शासनाने काय कारवा

केली वा करत आहे ,

(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (१५-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) हे अींशत: खरे आहे .
सन २०१३-१४ मिील आकडेवारी बरोबर आहे . परीं तु २०१४-१५ मध्ये गर्मपात करण्यात

आलेल्या १५ वषामखालील मुलीींची सींख्या १४० इतकी आहे.

(३) माहे मे, २०१४ ते माहे माचम, २०१५ दरम्यान पुणे शहर व पररसरातील सवम शासकीय व

खािगी रुग्णालयाींमध्ये १५ ते १९ या वयोग्ातील नकूण ८१५ मुलीींचा गर्मपात करण्यात
आल्याची नोंद आहे.

(४) वैद्यकीय गर्मपात कायदा १९७१ नस
ु ार गर्मपात करणेस मान्यता आहे . तथापप मल
ु ीींच्या
अज्ञानाचा गैरफायदा घेतला िाश नये यासाठी अशम कायमक्रम राबपवण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

बीड जिल्हयात आरोग्य ववभागाच्या मांिरू पदाच्या आिृत बांधामध्ये जिल्हा पचरणद बीड
(२१)

अांतगलत ववववध सांवगालतील १८५ पदे दशलववयात आली नसल्याबाबत

२२५७९ (१४-०८-२०१५).

श्री.लक्ष्मण पवार (गेवरा ) :

सन्माननीय सावलिननि

आरोग्य आिण िुुंुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बीड जिल््यात ठदनाींक ६ ऑगस््, २००७ च्या आरोग्य पवर्ागाच्या मींिरु पदाच्या आकृती

बींिामध्ये जिल्हा पररषद बीड अींतगमत पवपवि सींवगामतील १८५ पदे दशमपवण्यात आलेली नाहीत,
हे खरे आहे काय,

पव.स. १५२ (16)
(२) असल्यास, सदर पदे न र्रल्यामुळे बीड जिल््यातील िनतेचे आरोग्य िोक्यात असुन
त्याींना वेळोवेळी व वेळेवर आरोग्य सेवा समळत नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ग्रामीण र्ागातील िनतेच्या आरोग्य सेवेवर त्याचा पवपरीत पररणाम होत आहे
त्यामुळे सदरची पदे केव्हा र्रती करण्यात येतील,

(४) शासन ननणमय असुन सुध्दा आकृती बींिामध्ये पदे कमी दशमपवल्यामुळे रोस््र तपासणीला
अडचणी ननमामण झालेल्या आहे त, यास िबाबदार असणा-या दोषीवर काय कारवा

करण्यात

आली आहे ,
(५) असल्यास, उक्त पदे र्रती करण्यात ठदरीं गा

होत असल्याची कारणे काय आहे त ?

डॉ. दीपि सावांत (०४-०३-२०१६) :(१) होय. तथापप, सदर पदे १८५ नसून १८१ आहे त. सदर

शासन ननणमयात जिल्हा पररषदें तगमत आरोग्य सींस्थाींची जिल्हाननहाय आकडेवारी ठदली नसून
सींवगमननहाय आकडेवारी ठदली आहे.

(२), (३) व (४) पवर्ागातील आरोग्य सींस्थाींच्या आकृतीबींिात सि
ु ारणा करण्याची कायमवाही

प्रगतीत असून त्यानस
ु ार बीड जिल््यातील आरोग्य सींस्थाींच्या मिूर पदाींच्या आढावा घेशन
आवश्यकतेनुसार पदे मींिूर करण्यात येतील.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

िांु डलवाडी, (ता.बबलोली, जि.नाांदेड) येथील ग्रामीण रुग्णालयाचा
शासनाच्या बह
ृ त आराखडयामध्ये समावेश िरयाबाबत

(२२)

२२६६० (१४-०८-२०१५).

श्री.सभ
ु ाण साबणे (दे गलूर) :

सन्माननीय सावलिननि

आरोग्य आिण िुुंुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

कींु डलवाडी,

आराखडयामध्ये

(ता.त्रबलोली,
समावेश

जि.नाींदेड) येथील

करण्याची

मागणी

ग्रामीण

माहे

माचम,

रुग्णालयाचा
२०१५

मध्ये

शासनाच्या

बह
ृ त

लोकप्रनतननिीींनी

शासनाकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, शासनाने या प्रकरणी आतापयांत काय कायमवाही केली आहे वा करणार आहे ,
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

डॉ. दीपि सावांत (१४-०३-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२) कींु डलवाडी, जि.नाींदेड येथे कायामजन्वत प्राथसमक आरोग्य केंद्राच्या िागी ग्रामीण रुग्णालय

मींिूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव प्रचलीत ननकषानुसार तपासून तो शासनास सादर करण्याबाबत
सींचालक, आरोग्य सेवा, मुींब
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

याींना सच
ू ीत करण्यात आले आहे.
___________

पव.स. १५२ (17)
पारध (ता.भोिरदन, जि.िालना) येथील आरोग्य उपिेंद्राची अवथा दयनीय झाल्याबाबत
(२३)

२३८१७ (१७-०८-२०१५).

श्री.सांतोण दानवे (भोिरदन) :

सन्माननीय सावलिननि

आरोग्य आिण िुुंुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पारि (ता.र्ोकरदन, जि.िालना) येथील आरोग्य उपकेंद्राची अवस्था दयनीय झाली असन
ू
या उपकेंद्रार्ोवती गािर गवत मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे नक
ु तेच माहे मे, २०१५ मध्ये
ननदशमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रशासनाने लाखो रुपये खचन
ूम या आरोग्य उपकेंद्राची इमारत बाींिलेली असून
दे खर्ाली अर्ावी ही इमारत समस्याींच्या पवळख्यात सापडलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, येथील स्वच्छतागहृ चा दरवािा गेल्या ककत्येक वषामपासून तु्लेला असल्याने हे
स्वच्छतागह
ृ वापरापवनाच आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर आरोग्य उपकेंद्राची शासनाने पाहणी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले, तदनुसार यास िबाबदार असणाऱया व्यक्तीींवर कोणती कारवा

केली आहे वा करण्यात

येत आहे ,

(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (१४-०३-२०१६) :(१) व (२) हे खरे नाही.
आरोग्य उपकेंद्र, पारि

जि.िालना

स्वत:

च्या

इमारतीत

कायामजन्वत

असन
ू

या

उपकेंद्राच्या इमारतीत आरोग्य सेपवका राहत आहे त या उपकेंद्राची अवस्था दयनीय झाली
असल्याचे मे, २०१५ वा त्या सम
ु ारास आढळून आलेले नाही.

या उपकेंद्रामाफमत प्रथमोपचार, प्रसूतीपूवम माताींची तपासणी व ककरकोळ आिारावर

औषिोपचार, कु्ुींबकल्याण, माताबालसींगोपन पवषयक सल्ला व सेवा या बरोबरच क्षयरोग,
कुषठरोग व ठहवतापाच्या रुग्णाींचा शोि व उपचार केला िातो.
(३) हे खरे नाही.

सदर इमारतीमिील स्वच्छता गह
ृ सूजस्थतीत असून त्याचा वापर करण्यात येत आहे .

(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
रािीव गाांधी िीवनदायी आरोग्य योिनेंतगलत िाही
रुग्णालयाांमध्ये उपचार िेले िात नसल्याबाबत

(२४)

२३९७५ (१४-०८-२०१५).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

सन्माननीय सावलिननि

आरोग्य आिण िुुंुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) रािीव गाींिी िीवनदायी आरोग्य योिना ही योिना केशरी व पपवळे

रे शनकाडम

िारकाींसाठीच होती, परीं तु या योिनेचा फायदा आता पाींढऱया रे शनकाडम िारकाींनाही समळणार
असल्याचे ठदनाींक ६ िन
ू , २०१५ वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

पव.स. १५२ (18)
(२) असल्यास, सध्या लहान मुलाींमध्ये अनेक गींर्ीर स्वरूपाचे आिार फैलावत असल्याने ० ते
१८ वयोग्ातील मुले याचे लार्ाथी ठरणार आहे त, असेही ननदशमनास आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, सध्या काही रूग्णालयाींमध्ये रािीव गाींिी िीवनदायी आरोग्य योिनेंतगमत
उपचार केले िात नाहीत याबाबत शासन कोणती उपाययोिना करणार आहे ?
डॉ. दीपि सावांत (११-०३-२०१६) :(१) नाही.
(२) रािीव गाींिी िीवनदायी आरोग्य योिनेच्या लार्ार्थयाांसाठी वयाची कोणतीही अ्
नसल्याने योिनेंतगमत ० ते १८ वयोग्ातील बालकाींवर उपचार केले िात असून आतापयांत या
वयोग्ातील ५२१४९ रुग्णाींवर उपचार/शस्त्रकक्रया करण्यात आले आहे त.

(३) रािीव गाींिी िीवनदायी आरोग्य योिनेंतगमत अींगीकृत रुग्णालयाींतन
ू लार्ाथी रुग्णाींना
वैद्यककय उपचार केले िात आहे त. तथापप नखाद्या रुग्णालयाने उपचार करण्यास नकार

ठदल्या अथवा समािानकारक सेवा न ठदल्याची तक्रार आल्यास त्या तक्रारीच्या अनुषींगाने
सींबींधित रुग्णालयावर कारवा

केली िाते.

___________
िणिवली (जि.डसांधद
ु ग
ु )ल उपजिल्हा रुग्णालयातील ववववध ६ बाांधिामाच्या
अांदाि पत्रिास प्रशासिीय मान्यता डमळणेबाबत

(२५)

२४५३१ (१४-०८-२०१५).

श्री.ननतेश राणे (िणिवली) :

सन्माननीय सावलिननि

आरोग्य आिण िुुंुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कणकवली (जि.ससींिुदग
ु )म उपजिल्हा रुग्णालयातील येथील पवपवि ६ बाींिकामाच्या अींदाि

पत्रकास प्रशासकीय मान्यता समळणेबाबत यापवषयी सींचालक, आरोग्यसेवा, आरोग्यसेवा
सींचालनालय याींनी ९० लाख ४८ हिार ९०० रुपयाींचा नक प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यता व ननिी
उपलब्ितेबाबत प्रिान सधचव, सावमिननक आरोग्य पवर्ाग, िी.्ी. रुग्णालय सींकुल, मुींब
याींचेकडे

पत्र

क्र.सींआसे

कक्ष-३/्े -६/बाींिकाम

कणकवली

िानेवारी, २०१५ अन्वये सादर केला आहे , हे खरे आहे काय,

दरु
ु /३-६८०-३८२/१५,

ठदनाींक

२९

(२) असल्यास, सदरहू ९० लाख ४८ हिार ९०० रुपये इतक्या ककमतीच्या अींदाि पत्रकास
प्रशासकीय मान्यता व ननिी उपलब्ि बाबतच्या प्रस्तावास शासनाने मान्यता ठदली आहे काय,
(३) नसल्यास, सदरहू प्रस्तवास अद्यापी प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली नसल्यास, त्याची
सवमसािारण कारणे काय आहे त,
(४) सींचालक आरोग्य सेवा, मुींब

याींनी पाठपवलेल्या सदरहू प्रस्तावास पवनापवलींब शासनाची
मान्यता व ननिी उपलब्ि करुन दे ण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणता ननणमय घेतला आहे ?
डॉ. दीपि सावांत (११-०३-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२) होय, ठद.११.०३.२०१५ च्या शासन ननणमयान्वये उपजिल्हा रुग्णालय, कणकवली जि.ससींिुदग
ु म
येथील पवपवि बाींिकामाींच्या रु.९०.४८ लक्ष रक्कमेच्या अींदािपत्रकास प्रशासकीय मान्यता
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दे ण्यात आली आहे . तसेच िुल,ै २०१५ च्या पावसाळी अधिवेशनात सदर कामाकररता रु.४२.२५
लक्ष इतके अनुदान पुरवणी मागणीव्दारा मींिूर करण्यात आले आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
यवतमाळ जिल्हयातील सोळा तालुयातील प्राथडमि आरोग्य िेंद्रात नसल,
डॉुंर आिण इतर िमलचारी मख्
ु यालयात नसल्याबाबत

(२६)

२४८६४ (१७-०८-२०१५).

श्री.रािु तोडसाम (अणी) :

सन्माननीय सावलिननि आरोग्य

आिण िुुंुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) यवतमाळ जिल््यातील सवमच सोळा तालक्
ु यातील प्राथसमक आरोग्य केंद्रात नसम, डॉक््र
आणण इतर कममचारी मुख्यालयात हिर नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पुसद तालुक्यातील फेट्रा येथे तेंदप
ू त्ता तोडणाऱया मिुरावर हल्ला केल्याने ते
गींर्ीर िखमी झाले असता त्याींना फेट्रा येथील प्राथसमक आरोग्य केंद्रात र्रती केली असता
तेथे कुणीही कममचारी िागेवर नव्हते, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्तबाबत सींबींधिताींवर कोणती कारवा

करण्यात आली आहे ,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (११-०३-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे आहे .
(२) दोन्ही वैद्यकीय अधिकारी व अन्य सहा कममचारी गैरहिर होते. हे खरे आहे .
(३) प्राथसमक आरोग्य केंद्र, फेट्रा, ता.पुसद येथील गैरहिर वैद्यकीय अधिकारी व कममचारी
याींचेवर प्रशासकीय कायमवाही करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
गडधचरोली जिल्हा पचरणदे च्या आरोग्य िेंद्र व एमबीबीएस व इतर
वैद्यिीय अधधिाऱ्याांची पदे चरत असल्याबाबत

(२७)

२५२०७ (१७-०८-२०१५).

श्रीमती मोननिा रािळे (शेवगाांव - पाथडी) :

सन्माननीय

सावलिननि आरोग्य आिण िुुंुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) गडधचरोली या मागास जिल््यात राज्य शासनाच्या तसेच जिल्हा पररषदे च्या आरोग्य
सेवेसशवाय अन्य आरोग्यसेवा नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ४५ आरोग्य केंद्रे , ३ उपजिल्हा रुग्णालये, ८ ग्रामीण रुग्णालये व १ जिल्हा
सामान्य रुग्णालयावर सींपूणम जिल््याची आरोग्य यींत्रणा काम करते, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

सदरहू आरोग्य यींत्रणा अपुरी असून, नमबीबीनस व इतर वैद्यकीय
अधिकाऱयाींची पदे ररक्त असल्याने रुग्णाींना अनेक गैरसोयीींचा सामना करावा लागतो व त्यात
रुग्ण दगावण्याची शक्यताही वाढते, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, तातडीने गडधचरोली जिल््यातील आरोग्य यींत्रणा सक्षम करण्यासाठी शासन
ननणमय घेणार आहे काय,
(५) असल्यास, त्याचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (१७-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
अन्य आरोग्य सेवा उपलब्ि आहे त.
(२) हे खरे नाही.
बहुताींश ररक्त पदे र्रण्यात आली आहे त.
(३) हे खरे नाही.
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यातील सवल जिल्हा रुग्णालयातील एम.आर.आय व डसुंीििन
(२८)

२५३२४ (१७-०८-२०१५).

तांत्रज्ञाची चरत पदे भरणेबाबत

श्री.हणलवधलन सपिाळ (बुलयाणा) :

सन्माननीय सावलिननि

आरोग्य आिण िुुंुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बल
ु ढाणा जिल्हयासह राज्यातील सवम सामान्य रुग्णालयाींना शासनाने नम.आर.आय. व
सस्ीस्कॅन उपकरणे उपलब्ि करुन दे ण्यात आल्या आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, त्यासाठी सींबींिीत उपकरणाींच्या तींत्रज्ञाींची पदे

मोठ्या प्रमाणावर ररक्त

असल्यामळ
ु े सदर उपकरणे वापरात नसल्याची बाब खरी आहे काय,

(३) असल्यास, वैद्यकीय सशक्षण व सींशोिन सींचालनालयाच्या वतीने तींत्रज्ञाींची ररक्त पदे
र्रण्यासींदर्ामत माहे नपप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान िाठहरात प्रससध्द केली होती, हे खरे
आहे काय,
(४)

असल्यास,

सदर

िाठहरात

प्रकक्रयेतील

पररक्षेनींतर

पात्र

ठरणाऱया

सद्यजस्थतीत ररक्त असलेली तींत्रज्ञाींची सवम पदे र्रण्यात येणार आहे काय,

उमेदवाराींमिून

(५) नसल्यास, सवमसािारण कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (०९-०३-२०१६) :(१) रुग्णालयाींना उपलब्ि करुन द्यावयाच्या यींत्रसामुग्रीींच्या
प्रचलीत ननकषाींनुसार जिल्हा रुग्णालयाींकरीता नम.आर.नय. ही सुपविा उपलब्ि नाही.

सद्यजस्थतीत आरोग्य सेवा सींचलनालयाच्या अखत्याररतील ०९ जिल्हा रुग्णालये, १ सामान्य
रुग्णालय व १ पवर्ागीय सींदर्म सेवा रुग्णालय येथे सी.्ी. स्कॅन मशीन कायामजन्वत आहे त.
(२) हे खरे नाही.

(३) व (४) वैद्यकीय सशक्षण व सींशोिन सींचालनालयाच्या अधिनस्त सींस्थाींतील तींत्रज्ञाींची
ररक्त पदे र्रण्यासाठी ऑक््ोबर, २०१४ मध्ये िाठहरात प्रससध्द करण्यात आली होती. सदरहू
पदर्रती वैद्यकीय सशक्षण व सींशोिन सींचालनालयाच्या सींस्थाींतील ररक्त पदे र्रण्यासाठी
असल्याने सदर पदर्रती प्रकक्रयेतून आरोग्य पवर्ागाच्या अखत्याररतील तींत्रज्ञाींची ररक्त पदे
र्रता येणे शक्य नाही.
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सावमिननक

आरोग्य

पवर्ागाच्या

अखत्याररतील

रुग्णालयाींतगमत

सी.्ी.

स्कॅन

पवर्ागाकरीता आवश्यक असलेली तींत्रज्ञाींची ररक्त पदे र्रण्याबाबतचा ननणमय घेण्यात आला
असन
ू त्या अनष
ु ींगाने सदर पदे र्रण्याबाबतची कायमवाही सरु
ु करण्यात आली आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

(२९)

___________

राज्यात सोनोग्राफी िेंद्रावर बसववयात येणाचा सायलेंन्ुं बब्िव्हलरबाबत

२५३५१ (१७-०८-२०१५).

श्री.हणलवधलन सपिाळ (बुलयाणा) :

सन्माननीय सावलिननि

आरोग्य आिण िुुंुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात वाढत्या रुणण
ु हत्या रोखण्यासाठी कायद्याने सलींग ननदान चाचणीवर बींदी घालण्यात
आलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यासाठी सोनोग्राफी केंद्राींवर सायलेन्् ऑब्िव्हमर कायामन्वीत करण्यात येणार
होते, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, राज्यात नकुण ककती सोनोग्राफी केंद्र आहे त व ककती केंद्रावर सायलेन््
ऑब्िव्हमर कायामन्वीत करण्यात आले आहे त,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (१५-०३-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) राज्यात नकुण ९७५८ इतके सोनोग्राफी केंद्रे असन
ू त्यापैकी ६१८९ कायामजन्वत, बींद ८४७ व
कायमस्वरुनी बींद केंद्रे

२७२२ आहे त. जिल्हाधिकारी कोल्हापूर याींनी जिल््यातील २८२

सोनोग्राफी मशीींन्सना (ग्रामीण र्ागामध्ये १३० केंद्र व महानगरपासलका क्षेत्रात १५२ केंद्र)
प्रायोधगत तत्वावर नस.आय.ओ.बी. ही यींत्रणा बसपवण्यात आली होती. सदरचा ननणमय जिल्हा
प्रशासनामाफमत घेणेत आला होता. राज्यात अन्यत्र कोठे ही ही यींत्रणा कायामजन्वत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

दयापूर (जि.अमरावती) तालुयातील अांिनगाव सि
ु ी येथे ग्रामीण
(३०)

रुग्णालय उपजिल्हा रुग्णालयाचा दिाल डमळयाबाबत

२५६०६ (१४-०८-२०१५).

श्री.रमेश बुांदीले (दयालपूर) :

सन्माननीय सावलिननि आरोग्य

आिण िुुंुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दयामपूर, (जि.अमरावती) तालक्
ु यातील अींिनगाव सुिी यथे ग्रामीण रुग्णालय असून त्याचे
श्रेणीविमन करुन उपजिल्हा रुग्णालयाच्या दिाम समळण्याबाबत मागणी केली आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, या सींदर्ामत स्थाननक लोक्रप्रनतननिी याींनी मा.सावमिननक आरोग्य व कु्ूींब
कल्याण मींत्री याींना ठदनाींक १२ डडसेंबर, २०१४ व ठदनाींक १६ माचम, २०१५ या पत्राद्वारे मागणी
केली आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत काय कायमवाही करण्यात आली ?
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डॉ. दीपि सावांत (१७-०३-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२) होय.
(३) प्रस्तावाची छाननी करण्यात येत आहे .
___________
मौिे िरखेली (ता.धमीबाद, जि.नाांदेड) येथील प्राथडमि आरोग्य िेंद्रात सुववधेबाबत
(३१)

२५९३८

(मांब
ु ादे वी) :

(१७-०८-२०१५).

श्री.वसांतराव

चव्हाण

(नायगाांव),

श्री.अडमन

पुंे ल

सन्माननीय सावलिननि आरोग्य आिण िुुंुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे करखेली (ता.िमीबाद, जि.नाींदेड) येथील प्राथसमक आरोग्य केंद्रात सपु विा नसन
ू
तसेच वैद्यकीय अधिकारी रुग्णालयात राहत नसल्याने रुग्णाींची गैरसोय होत असल्याचे माहे
नपप्रल, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, येथील प्राथसमक आरोग्य केंद्रावर न राहणा-या या वैद्यकीय अधिका-यावींर
शासनाने चौकशी करुन कोणती कायमवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३) अद्याप, कोणतीच कायमवाही केली नसल्यास पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (१४-०३-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
करखेली ता.िमामबाद, जि.नाींदेड येथील प्रा.आ.केंद्रात वैद्यकीय अधिकारी कतमव्यावर नेहमी
गैरहिर राहून कसरू करत असल्याबाबतची तक्रार माहे नपप्रल, २०१५ मध्ये जिल्हा आरोग्य
अधिकारी, नाींदेड कायामलयास प्राप्त झाली आहे .
(२) सदरील तक्रारीच्या अनुषींगाने अनतररक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी याींचे माफमत चौकशी

अहवालानस
ु ार प्रा.आ.क्रेंद्र, करखेली, ता.िमामबाद येथीि जव्दतीय वैद्यकीय अधिकारी मुख्यालयी
वास्तव्य करुन रहात नसल्याचे ननदशमनास आले आहे . त्यानस
ु ार कारणे दाखवा नो्ीसा

बिावन
ू खल
ु ासा मागपवण्यात आलेला आहे व सींबींधिताींपवरुध्द पवर्ागीय चौकशी प्रस्तापवत
करण्यात येत आहे . तसेच तालक
ु ा आरोग्य अधिकारी याींच्या मागमदशमनाखाली प्रर्ारी वैद्यकीय
अधिकारी याींच्या माफमत प्रा. आ. केंद्राचे कामकाि सुरळीत चालू आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
ननमगाव (ता.मालेगाव, जि.नाडशि) येथील प्राथडमि आरोग्य
िेंद्राच्या इमारतीची झालेली दरु वथा
(३२)

२५९८५ (१७-०८-२०१५).

श्रीमती सीमाता

दहरे (नाडशि पजश्चम) :

सन्माननीय

सावलिननि आरोग्य आिण िुुंुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ननमगाव (ता.मालेगाव, जि.नासशक) येथील प्राथसमक आरोग्य केंद्राची इमारत ही सन
२०११ मध्ये ननलेणखत केलेली आहे , हे खरे आहे काय,

पव.स. १५२ (23)
(२) असल्यास, ठदनाींक २८ मे, २०१५ रोिीच्या वादळी वाऱयामुळे या प्रा.आ.केंद्राच्या इमारतीचे
मोठया प्रमाणात नुकसान झालेले आहे याची दे खील शासनास माठहती आहे काय,

(३) असल्यास, या इमारतीची झालेली दरु वस्था लक्षात घेता याठठकाणी नपवन इमारत
बाींिण्याची आवश्यकता आहे, हे दे खील खरे आहे काय,

(४) असल्यास, नपवन इमारत बाींिकामासाठी शासन तातडीने काही कायमवाही करणार आहे
काय ?
डॉ. दीपि सावांत (१७-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे आहे .
(३) अींशत: खरे आहे.
(४) स्थाननक प्रशासनाकडून इमारत ननलेखनाचा प्रस्ताव जिल्हा पररषद, नासशक याींना प्राप्त

होताच ननलेखनाची कायमवाही करुन नवीन इमारत बाींिकामाची प्रशासककय मान्यता दे ण्याची
कायमवाही करण्यात ये ल.
___________
दोडी ब.ु (ता.डसन्नर, जि.नाडशि) ग्रामीण रुग्णालयात सादहत्यअभावी बांद
असलेल्या शव ववच्छे दन िक्षाच्या सादहत्याच्या मागणीबाबत

(३३)

२६७६७ (१७-०८-२०१५).

श्री.रािाभाऊ (पराग) वािे (डसन्नर) :

सन्माननीय

सावलिननि आरोग्य आिण िुुंुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) दोडी बु. (ता.ससन्नर, जि.नासशक) येथील नासशक-पुणे महामागामवरील तसेच नासशक-सशडी

महामागामलगत असलेल्या ग्रामीण रुग्णालय दोडी ब.ु येथील साठहत्यअर्ावी बींद असलेल्या शव
पवच्छे दन कक्षासाठी साठहत्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी ठदनाींक ५ िानेवारी, २०१५
रोिी पत्राद्वारे केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, वरील शव पवच्छे दन कक्षात पवपवि साहीत्य उपलब्ि न होण्याची कारणे काय
आहे त व साहीत्य तातडीने उपलब्ि करुन दे ण्यासाठी कोणत्या उपाययोिना केल्या आहे त,
(३) असल्यास, ककती कालाविीत शव पवच्छे दन कक्ष सरु
ु होण्याची अपेक्षा आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (०९-०३-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२) व (३) दोडी बु. ता. ससन्नर, जिल्हा नासशक येथील शव पवच्छे दन कक्षाचे हस्ताींतरण

सावमिननक बाींिकाम उपपवर्ाग, ससन्नर याींच्याकडून ठदनाींक २२.०६.२०१५ रोिी ग्रामीण
रुग्णालय, दोडी बु. ता. ससन्नर, याींच्याकडे करण्यात आले आहे . सदर शव पवच्छे दन कक्षासाठी

आवश्यक असलेले साठहत्य जिल्हा शल्यधचककत्सक, जिल्हा रुग्णालय, नासशक याींच्याकडून
ठदनाींक ०५.०८.२०१५ रोिी उपलब्ि करुन दे ण्यात आले असून ग्रामीण रुग्णालय, दोडी बु. ता.

ससन्नर येथील शव पवच्छे दन कक्ष ठदनाींक ०६.०८.२०१५ पासून कायामजन्वत करण्यात आलेला
आहे .

___________

पव.स. १५२ (24)

(३४)

दे गलूर (जि.नाांदेड) जिल््यातील उपजिल्हा रुग्णालयाच्या श्रेणीवधलनाच्या प्रतावाबाबत
२७१७१ (१७-०८-२०१५).

श्री.सभ
ु ाण साबणे (दे गलूर) :

सन्माननीय सावलिननि

आरोग्य आिण िुुंुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) दे गलूर तालुक्यातील (जि.नाींदेड) उपजिल्हा रुग्णालय ५० खा्ाींचे १०० खा्ात श्रेणी वाढ
करण्याकरीता योग्य त्या ननकषानुसार व योग्य त्या पूतत
म ेसह प्रस्ताव सहसींचालक आरोग्य
सेवा (रुग्णालये) राज्यस्तर, मुींब

याींच्याकडे सादर करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर श्रेणी वाढ करण्याच्या प्रस्तावास शासनाने मींिरू ी ठदली आहे काय,
(३) असल्यास, अद्यापी मींिरू ी ठदली नसल्यास त्याची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (११-०३-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२) व (३) सन २००१ च्या लोकसींख्येवर आिारीत राज्यात आरोग्य सींस्था स्थापनेच्या बह
ृ त
आराखड्यास ठद. १७.०१.२०१३ व ठद. ०९.०६.२०१४ च्या शासन ननणमयान्वये मान्यता दे ण्यात
आली आहे त्यानींतर प्राप्त झालेल्या आरोग्य सींस्था स्थापनेच्या तसेच श्रेणीविमनाच्या
प्रस्तावासींदर्ामत नकत्रत्रत िोरणात्मक ननणमयाची बाब पवचारािीन आहे . त्यावेळी दे गलूर
जि.नाींदेड येथील ठद. २२.०६.२०१५ रोिी शासनास प्राप्त झालेल्या प्रस्तावासींदर्ामत ननणमय
घेण्यात ये ल.

___________
नाांदरु ी (ता.िळवण, जि.नाडशि) येथे प्राथडमि आरोग्य िेंद्राची

(३५)

इमारत अद्यापही ववनावापर पडून असल्याबाबत

२७२११ (१७-०८-२०१५).

(चाांदवड) :

श्रीमती सीमाता दहरे (नाडशि पजश्चम), डॉ.राहूल आहे र
सन्माननीय सावलिननि आरोग्य आिण िुुंुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) नाींदरु ी (ता.कळवण, जि.नासशक) येथे प्राथसमक आरोग्य केंद्राची नपवन इमारत बाींिण्यात
आलेली असून सदरची इमारत अद्यापही पवनावापर पडलेली आहे , हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, सदर प्राथसमक आरोग्य केंद्र हे अद्यापही सुरु न होण्यामागील कारणे काय,

(३) असल्यास, प्राथसमक आरोग्य केंद्राच्या इमारतीचे बाींिकाम ननकृष् दिामचे झाल्यामळ
ु े सदर
इमारत वापरात नाही, हे दे खील खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या बाबीची शासनाने चौकशी केली आहे काय वा करण्यात येत आहे काय ?
डॉ. दीपि सावांत (१७-०३-२०१६) :(१) अींशत : खरे आहे .
माहे

सप््ें बर, २०१५ पासून

इमारतीमध्ये सरु
ु आहे .

प्राथसमक आरोग्य केंद्र नाींदरु ी चे कामकाि नवीन

(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

पव.स. १५२ (25)
रािीव गाांधी िीवनदायी आरोग्य योिनेमध्ये समाववष्ट्ठ रुग्णालयाांनी
रुग्णाांिडून पििेिपेक्षा िादा पैसे घेतल्याबाबत
(३६)

२८६७१

(२१-०१-२०१६).

श्री.सुरेश

हाळवणिर

(इचलिरां िी) :

सन्माननीय

सावलिननि आरोग्य आिण िुुंुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील

रािीव

गाींिी

िीवनदायी

आरोग्य

योिनेमध्ये

समापवष्

रुग्णालयाींनी

रुग्णाींकडून पॅकेिपेक्षा िादा पैसे घेतल्याचे प्रकार कोल्हापुरसह पवपवि ठठकाणी ननदशमनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अशाप्रकारे िादा पैसे आकारले गेलेल्या कोल्हापरु ातील ५३ रुग्णाींना परतावा
समळवून दे ण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अशा िादा पैसे आकारणाऱया रुग्णाींलयाची शासनाने चौकशी केली आहे काय
तसेच अशा रुग्णालयाींवर कोणती कारवा

करण्यात आली अथवा येत आहे ,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (१४-०३-२०१६) :(१) होय.
(२) होय.
(३) प्राप्त तक्रारीच्या अनुषींगाने सींबींधित रुग्णालयाींची चौकशी करुन रुग्णाींकडून अनतररक्त

घेतलेले पैसे परत करण्यात आले आहे त. तसेच ्ी.पी.न. कींपनीमाफमत तक्रारीच्या अनष
ु ींगाने
सींबींधित रुग्णालयाींना ताकीद, सुचना तसेच नो्ीस बिावण्यात आलेल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
डसांधद
ु ग
ु ल जिल्हयातील खारे पाुंण येथील िावीळचे रुग्ण आयळल्याबाबत
(३७)

२९४६६ (१६-०१-२०१६).

श्री.ननतेश राणे (िणिवली) :

सन्माननीय सावलिननि

आरोग्य आिण िुुंुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ससींिुदग
ु म जिल्हयातील खारे पा्ण येथे कावीळचे रुग्ण आढळल्याचे माहे ऑगस््, २०१५
दरम्यान ननदशमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कावीळची साथ आ्ोक्यात आणण्यासाठी शासनाच्या आरोग्य पवर्ागाने कोणती
कायमवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३) अद्याप कायमवाही झाली नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ?
डॉ. दीपि सावांत (०८-०३-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) कापवळीची साथ आ्ोक्यात आणण्यासाठी खालील प्रमाणे उपाययोिना करण्यात आल्या.
(१) दै नींठदन सवेक्षण
(२) रुग्णाींवर उपचार
(३) पाणी गुणवत्ता सननयींत्रण

पव.स. १५२ (26)
(४) खािगी वैद्यकीय व्यवसानयकाींशी समन्वय
(५) आरोग्य सशक्षण
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यात िुष्ट्ठरोग रुग्णालय बनववयाबाबत
(३८)

३१४२६ (२१-०१-२०१६).

श्री.तुिाराम िाते (अणुशती नगर) :

सन्माननीय

सावलिननि आरोग्य आिण िुुंुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात कुषठरोग रुग्णालय बनपवण्याबाबत या पवषयावरील ठदनाींक २७ नपप्रल, २०१५
रोिीचे ननवेदन अणश
ु क्तीनगर, मींब
ु

येथील लोकप्रनतननिीींनी मा.आरोग्य व कु्ुींब कल्याण

मींत्री याींनी ठदले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ननवेदनाच्या सींदर्ामत कोणती कायमवाही करण्यात आली आहे वा करण्यात
येत आहे ,
(३) अद्यापपयांत कायमवाही केली नसल्यास पवलींबाची कारणे काय आहे त आणण याप्रकरणी
कायमवाही केव्हा करण्यात येणार आहे ?
डॉ. दीपि सावांत (०८-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मौिे वडणगेत व नागदे वाडी (ता.िरवीर, जि.िोल्हापूर) येथे मलेचरया
साथीचा मोठ्या प्रादभ
ु ालव झाल्याबाबत

(३९)

३१६७० (१६-०१-२०१६).

श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल) :

सन्माननीय सावलिननि

आरोग्य आिण िुुंुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे वडणगेत व नागदे वाडी (ता.करवीर, जि.कोल्हापूर) येथे मलेररया साथीचा मोठ्या
प्रादर्
ु ामव झाल्याचे माहे सप््ें बर, २०१५ च्या दस
ु ऱया सप्ताहात ननदशमनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफमत चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार मलेररयाच्या साथीला प्रनतबींि
करणेबाबत शासनाने कोण्ती कायमवाही केली वा करण्याींत येत आहे ,

(४) अद्याप कोणतीच कायमवाही केली नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (१५-०३-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२) होय.

पव.स. १५२ (27)
(३) जिल््यामध्ये करवीर तालुक्यातील प्राथसमक आरोग्य केंद्र, वडणगे अींतगमत मलेररयाचा
(ठहवताप) प्रादर्
ु ामव झाल्याने वडणगे येथे ठदनाींक २६.६.२०१५ रोिी व नागदे ववाडी येथे ठदनाींक
१०.९.२०१५ रोिी उद्रे क घोपषत करण्यात आला होता. सदर उद्रे कामध्ये वडणगे अींतगमत ठद.

१२.९.२०१५ पयांत १५३ व नागदे ववाडी उद्रे कामध्ये १६ असे नकूण १६९ मलेररया (ठहवताप)
रुग्ण आढळून आले आहे त.
उपरोक्त

सवम मलेररया

(ठहवताप)

रुग्णाींना समूळ

उपचार करण्यात

आलेला आहे .

उपचाराअींती सवम रुग्ण बरे झाले असून नकाही रुग्णाींचा मत्ृ यू झालेला नाही.
उद्रे कग्रस्त गावाींमध्ये राबपवण्यात आलेल्या उपाययोिना खालीलप्रमाणे :(१) िलद ताप सवेक्षण
(२) तापरुग्णाींचे रक्तनमन
ू ा सींकलन, तपासणी व सवम रुग्णाींना समळ
ू उपचार.
(३) कक्कशास्त्रीय सवेक्षण
(४) कीं्े नर सव्हे
(५) अळीनाशकाचा वापर
(६) िूरफवारणी

(७) कक्कनाशक फवारणी इ.
(८) आरोग्य सशक्षण
(९) ग्रामसर्ा

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नाांदेड जिल्हयात हत्तीरोगाचा प्रादभ
ु ालव िात प्रमाणात आयळून आल्याबाबत
(४०)
उत्तर),

३४५६४ (२१-०१-२०१६).
श्री.वसांतराव

(िळमनुरी) :

चव्हाण

श्रीमती अडमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड
(नायगाांव),

श्री.अडमन

पुंे ल

(मुांबादे वी),

डॉ.सांतोण

ुंारफे

सन्माननीय सावलिननि आरोग्य आिण िुुंुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) नाींदेड जिल्हयात हत्तीरोगाचा प्रादर्
ु ामव िास्त प्रमाणात आढळून आला असल्याचे माहे
सप््ें बर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, ठदनाींक १६ ते ३१ ऑगस््, २०१५ दरम्यान राबपवण्यात आलेल्या हत्तीरोग
रूग्ण शोि मोठहम अहवालानुसार अींडवध्
ृ दीचे २ हिार १५७ व हत्तीपायाचे ३ हिार ८४० असे
नकूण ५,९९७ रुग्ण आढळून आले आहे त, हे ही खरे आहे काय

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी ठदनाींक ९ सप््ें बर, २०१५ मध्ये जिल्हयात पवशेष शस्त्रकक्रया
सशत्रबराचे आयोिन करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय
(४) असल्यास, सदरील सशबीरात ककतीिणाींवर शस्त्रकक्रया करण्यात आल्या तसेच सदरील
हत्तीरोगाचा प्रादर्
ु ामव सींपुष्ात आणण्याबाबत काय उपाययोिना केली आहे

(५) अद्याप, कोणतीच कायमवाही वा उपाययोिना केली नसल्यास त्याची कारणे काय आहे त ?

पव.स. १५२ (28)
डॉ. दीपि सावांत (१५-०३-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे अींशत: खरे आहे.
ठद.१६ ते ३१ ऑगस्् या कालाविीत अींडवध्
ृ दीचे २०६५, हत्तीपायाचे ३८५० असे ५९१५

रुगण आढळून आले आहे त.
(३) होय.

जिल्हा रुग्णालय, नाींदेड येथे ठदनाींक ८/०९/२०१५ ते १५/१०/२०१५ या कालाविीत अींडवध्
ृ दी

शस्त्रकक्रया सशत्रबराचे आयोिन करण्यात आले होते.

(४) सदर सशबीरात नकूण १६६ अींडवध्
ृ दी रुग्णाींवर यशस्वीपणे शस्त्रकक्रया करण्यात आल्या
असून हत्तीरोग दरु ीकरणासाठी शासन स्तरावर खालील उपाययोिना राबपवण्यात आल्या व
येत आहे त.


हत्तीरोग रुग्ण सवेक्षणाकरीता नाींदेड जिल््यात हत्तीरोग सवेक्षण पथक, औरीं गाबाद
माफमत व हत्तीरोग ननयींत्रण पथकामाफमत लोकसींख्येतील १०% हत्तीरोग रुग्ण सवेक्षण
करण्यात येत.े तसेच रात्रधचककत्सालय पेठवडि व िलिारा अींतगमत हत्तीरोग रुग्णाींची
तपासणी केली िाते.



सवेक्षणात आढळून आलेल्या हत्तीरोग रक्तदपु षत रुग्णाींना १२ ठदवसाचा डी. .सी.
गोळयाींचा सींपूणम उपचार केला िातो.



दर आठवड्याला ननयींत्रण पथकामाफमत डासोत्पत्ती स्थानाींवर क्षेत्र कममचाऱयाींमाफमत
अळीनाशकाची फवारणी करण्यात येते, तसेच डबकी बुिपवणे, वाहती करणे, व्हें ्
पा पाींना िाळया बसपवणे या उपाययोिना केल्या िातात.



िीवशास्त्रीय उपाययोिनेअींतगमत गप्पीमासे पैदास केंद्राची ननसममती करुन योग्य अशा
डासोत्पत्ती स्थानाींमध्ये अळीर्क्षक गप्पीमासे सोडण्यात येतात.



कक्क समाींहारकाींमाफमत कक्कशास्त्रीय सवेक्षण ननयसमतपणे करण्यात येत आहे.



हत्तीपाय रुग्णाींच्या बाधित अवयवाींची दे खर्ाल व ननगा राखणेसाठी व्यवस्थापनाचे
प्रसशक्षण प्रत्येक रुग्णाला ठदले िाते.



अींडवध्
ृ दी रुग्णाींची शस्त्रकक्रया करण्यासाठी जिल्हा रुग्णालयात सशबीराींचे आयोिन केले
िाते.



सन २००४ पासून सींपूणम जिल््यामध्ये हत्तीरोग दरु ीकरणासाठी नक ठदवसीय सावमत्रत्रक
औषिोपचार मोठहम राबपवण्यात येते.



दरवषी ठद. १६ ते ३१ ऑगस्् या कालाविीत हत्तीरोग रुग्ण शोि मोठहम राबपवण्यात
येते. हत्तीरोगापवषयी आरोग्य कममचारी व प्रससध्दी माध्यमे याींचम
े ाफमत िनतेस आरोग्य
सशक्षण दे ण्यात येत.े

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

पव.स. १५२ (29)
माया (जि.सोलापूर) येथील ग्रामीण रूग्णालयामध्ये वतांत्र नेत्रशल्य
शत्रकक्रया ववभागाच्या प्रताव मांिूरीबाबत

(४१)

३५३८२ (२१-०१-२०१६).

श्री.बबनराव डशांदे (माया) :

सन्माननीय सावलिननि आरोग्य

आिण िुुंुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) माढा (जि.सोलापरू ) ग्रामीण रूग्णालयासाठी स्वतींत्र नेत्र तपासणी पवर्ाग, नेत्र शल्य
शस्त्रकक्रया व आींतरूग्ण कक्ष बाींिणेबाबतचा प्रस्ताव सींचालक कायामलय, मुींब

याींचेकडे प्रलींत्रबत

आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रस्तावास मान्यता दे णेबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३) अद्याप कोणतीच कायमवाही केली नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (१४-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) या प्रस्तावाशी अन्य पवर्ागाचा दे णखल सींबींि असल्याने प्रस्तावातील त्रु्ी दरू करुन
प्रस्ताव फेरसादर करण्याबाबत सींबींधित पवर्ागास कळपवण्यात आले आहे . त्याींचेकडून सुिाररत
प्रस्ताव प्राप्त होताच पढ
ु ील कायमवाही करण्यात ये ल.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
भांडारा येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालय, तसेच जिल््यातील ग्राडमण रुग्णालय व उपजिल्हा
रुग्णालयाांमध्ये वगल १ व ४ ची पदे चरत असल्याबाबत
(४२)

३६०९८ (२१-०१-२०१६).

श्री.रािेश िाशीवार (सािोली), श्री.चरण वाघमारे (तुमसर) :

सन्माननीय सावलिननि आरोग्य आिण िुुंुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) र्ींडारा येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालय, जिल््यातील ग्रासमण रुग्णालय व उपजिल्हा
रुग्णालयाींमध्ये वैद्यकीय अधिकारी तसेच वगम ३ व ४ ची मोठ्या प्रमाणात पदे ररक्त आहे त,
हे खरे आहे काय,
(२) तसेच जिल््यातील ककती रुग्णालयातील नक्स-रे व सस्ी स्कॅन मशीन बींद अवस्थेत
आहे त,

(३) असल्यास, बहुतेक रुग्णालयाींमध्ये नक्स-रे व सस्ी स्कॅन चालपवणारे ऑपरे ्र उपलब्ि
नसल्यामळ
ु े ग्रासमण र्ागातील आठदवासी गरीब रुग्णाींना खािगी ठठकाणी िावे लागत
असल्याचे माहे आक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशमनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(४) असल्यास, सदर प्रश्न गींर्ीर स्वरुपाचा असन
म नक्षलप्रर्ावीत
ू र्ींडारासारख्या अनतदग
ु म
जिल््यात प्रािान्याने ररक्त पदे र्रुन रुग्णालयातील मशीन्स तातडीने दरु
ु स्त करुन त्यासाठी
ऑपरे ्र नेमण्यासाठी शासन ककती ठदवसात कायमवाही करणार आहे ?

पव.स. १५२ (30)
डॉ. दीपि सावांत (१७-०३-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे आहे .
र्ींडारा जिल््यातील जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय व ग्रामीण रुग्णालयाींमध्ये
ग्-अ ची ११२ पदे मींिरू आहे त. त्यापैकी ७४ पदे र्रलेली असन
ू ३८ पदे ररक्त आहे त. ग्-क

ची ४९० पदे मींिूर आहे त. त्यापैकी ३७१ पदे र्रलेली असून ११९ पदे ररक्त आहे त. तसेच ग्ड ची ३२० पदे मींिूर आहे त. त्यापैकी २०० पदे र्रलेली असून १२० पदे ररक्त आहे त.

(२) जिल्हा रुग्णालय र्ींडारा, उपजिल्हा रुग्णालय, तुमसर व साकोली, ग्रामीण रुग्णालय,

पवनी, लाखाींदरू , लाखनी, मोहाडी, अड्याळ, या रुग्णालयात नक्स-रे मशीन असून फक्त
ग्रामीण रुग्णालय लाखनी व मोहाडी येथील नक्स-रे मशीन बींद आहे .

तसेच ग्रामीण

रुग्णालय, ससहोरा व पालाींदरू येथे क्ष-ककरणयींत्र उपलब्ि नाही.जिल्हा रुग्णालय, र्ींडारा येथेच
सस्ीस्कॅन मशीन असून ते ठद. १७.१०.२०११ पासून बींद आहे .

(३) ग्रामीण रुग्णालय, लाखाींदरू , लाखानी, ससहोरा व पालाींदरू येथे क्ष-ककरणतज्ञाींची पदे मींिूर
आहे त मात्र ती ररक्त आहे त. उवमररत रुगालयामध्ये ती र्रलेली आहे त. सी्ी स्कॅन खािगी
सींस्थाींकडून करण्यात येत असून त्यावरील खचम रािीव गाींिी िीवनदायी आरोग्य योिना
आणण असींसगमिन्य (ननसीडी) रोगाींसाठीच्या योिनेतन
ू करण्यात येतो.

(४) ग्-अ व ग्-ब ररक्त पदे र्रण्याची कायमवाही शासनस्तरावरुन सुरु आहे. तसेच ग्-क व
ग्-ड ची पदे पवर्ागीय स्तरावर र्रण्याची कायमवाही सुरु आहे .
___________

ुंािळघाुं (ता.दहांगणा, जि.नागपूर) येथील अांगणवाडयाांची झालेली दरु वथा
(४३)

३६१७२ (१२-०१-२०१६).

डॉ.डमडलांद माने (नागपूर उत्तर) :

सन्माननीय मदहला व

बाल वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ्ाकळघा् (ता.ठहींगणा, जि.नागपरू ) येथील अींगणवाडयाची दरु वस्था झाली आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, ्ाकळघा् येथे नकूण ११ अींगणवाडया असुन ९ अींगणवाडयाची स्वतींत्र
शासकीय इमारत आहे मात्र अींगणवाडी क्र. १९४ येथील इमारतीींचे मोडकळीस आलेल्या आहे त,
हे खरे आहे काय,
(३) तसेच मठहला बालकल्याण शेष फींड १० ्क्के व समािकल्याण पवर्ागातफे १५ ्क्के
खचम ग्रामपींचायतला अींगणवाडयावर करावा लागतो परीं तु ग्रामपींचायत प्रशासनाच्या ठदरीं गा मुळे
बालकाींच्या सवमधगण पवकास व मल
म करीत आहे काय,
ु र्ुत शासन व प्रशासन दल
ु क्ष
(४) असल्यास, शासनाने या प्रकरणावर चौकशी करून कारवा

केली आहे काय,

(५) नसल्यास, पवलींबनाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (११-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

तथापप, ्ाकळघा् येथे नकूण ११ अींगणवाड्या आहेत. त्यापैकी ९ अींगणवाड्या

र्ाड्याच्या इमारतीत र्रतात. स्वतींत्र इमारतीपैकी १९४ क्रमाींकाची अींगणवाडीच्या इमारतील

पव.स. १५२ (31)
र्ेगा पडल्यामुळे व फ्लोररींग दबल्यामुळे दरु
ु स्तीची आवश्यकता आहे . त्यासाठी ठदनाींक

१४/८/२०१५ रोिीच्या ग्रामपींचायतच्या सर्ेत ठराव घेण्यात आला असून त्याचे प्राकलन तयार
करण्याकरीता पींचायत ससमती ठहींगणा याींच्याकडे पाठपवण्यात आले आहे . प्राकलन प्राप्त होताच
ग्रामपींचायतीच्या १० % सामान्य ननिीतुन दरु
ु स्ती करण्यात ये ल.
(३) हे खरे नाही.

ग्रामपींचायत ्ाकळघा् याींनी सामान्य ननिी अींतगमत मठहला व बाल कल्याण १० %
ननिीतून खालीलप्रमाणे कायमवाही केले आहे.
वषम

केलेली कामे

खचम

२०१२-१३

अींगणवाडी र्ाड्यासाठी

९४,५००/-

२०१३-१४

अींगणवाडी र्ाडे व अींगणवाडी रीं गरीं गो्ी

३,७७,७८४/-

२०१४-१५

अींगणवाडी र्ाडे

८६,६२५/-

समाि कल्याण ननिीचा १५% ननिी अींगणवाडीवर खचम करण्यात यावा असे कोणतेही
बींिन नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
ुंे ुं बँि बफ इांडडया शाखेने प्रधानमांत्री मुद्रा योिने अांतगलत
व्यवसानयिाांना ििल दे यास मना

(४४)

३६५०० (१४-०१-२०१६).

िेल्याबाबत

श्री.रािेश ुंोपे (घनसावांगी) :

सन्माननीय ननयोिन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िालना जिल्हा घनसावींगी तालक्
ु यातील मौिे कींु र्ारी पपींपळगाव येथील स््े ् बँक ऑफ
इींडडया शाखेने प्रिानमींत्री मुद्रा योिने अींतगमत व्यवसानयकाींना किम दे ण्यास मना

केली आहे ,

हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीअींती काय आढळून
आले,

(३) असल्यास, तद्नुसार शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०५-०३-२०१६) :(१) नाही.

मौिे कींु र्ारी पपींपळगाव, ता.घनसावींगी, जि.िालना येथे स््े ् बँक ऑफ इींडडया या बँकेची

कुठलीही शाखा नाही.

(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

पव.स. १५२ (32)
रािुरा तालुयातील (जि.चांद्रपूर) येथील दे वाडा, लिडिोुं, येरगव्हान व
रािुरा शहरातील सोमनाथपूर, सोननया नगर, रमाबा

(४५)

नगर येथे

िवळपास २५० मलेचरया सदृष्ट्य रुग्ण आयळून आल्याबाबत

३६६६० (२१-०१-२०१६).

अिड.सांिय धोुंे (रािूरा) :

सन्माननीय सावलिननि आरोग्य

आिण िुुंुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रािुरा तालुक्यातील (जि.चींद्रपरू ) येथील दे वाडा, लक्कडको्, येरगव्हान व रािुरा शहरातील
सोमनाथपूर, सोननया नगर, रमाबा
आले, हे खरे आहे काय,

नगर येथे िवळपास २५० मलेररया सदृषय रुग्ण आढळून

(२) असल्यास, या रुग्णाच्या आरोग्याच्या दृष्ीने सींबींिीत पवर्ागाकडून कोणत्याही उपायोिना
न केल्याचे अनेक तक्रारीही जिल्हा पररषदे ला प्राप्त झाल्या आहे, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, रुग्णींच्या आरोग्याच्या दृष्ीने व आगामी प्रनतबींि म्हणून शासनानी कोणत्या
उपाययोिना केल्या वा करीत आहे ,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे व उपाययोिना काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (१०-०३-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे आहे .
परीं त,ू उपरोक्त गावामध्ये (दे वाडा, लक्कडको्, येरगव्हान) व रािुरा शहर अींतगमत

(सोमनाथपरू , सोननयानगर, रमाबा नगर) या वाडाममध्ये सन २०१५ मध्ये ४३६९ तापाच्या

रक्तनमूने ठहवतापाकरीता तपासण्यात आले. त्यापैकी नकूण ३४ रक्त नमुने ठहवताप दपु षत
आढळले.

(२) हे खरे नाही.
(३) या बाबत शासन ननयसमतपणे करीत असलेल्या प्रनतबींिात्मक व उपचारात्मक उपाययोिना
खालीलप्रमाणे :(१) ननयसमत व िलद ताप सव्हे क्षण करणे.
(२) रक्त नमुना घेशन ठहवताप बाधित रुग्णाींना समळ
ू उपचार करणे.

(३) कीं्े नर सव्हे क्षण करणे व दपु षत कीं्े नर ररकामे करणे, ररकामे करता न येणाऱया
कीं्े नरमध्ये ॲबे् ्ाकणे.

(४) डासअळीनाशक फवारणी करणे.
(५) िुर फवारणी करणे.

(६) कक्कनाशक फवारणी करणे.
(७) गप्पी मासे सोडणे.
(८) नाल्या व ग्ारे वाहते करणे.
(९) आरोग्य सशक्षण.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

पव.स. १५२ (33)
मौिा डशांदी (ता.िाफ्राबाद, जि.िालना) येथे साथीच्या आिाराने गावातील सुमारे ७५
ग्रामथाांना तापाची लागण झाल्याबाबत

(४६)

३६६७६ (२१-०१-२०१६).

श्री.सांतोण दानवे (भोिरदन) :

सन्माननीय सावलिननि

आरोग्य आिण िुुंुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौिा

सशींदी

(ता.िाफ्राबाद,

जि.िालना)

येथे

माहे

सप््ें बर,

२०१५

च्या

शेव्च्या

आठवडयात साथीच्या आिाराने गावातील सुमारे ७५ ग्रामस्थाींना तापाची लागण झाल्याचे
ननदम शन
म ास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू साथीचा आिार गावात पसरल्याची सवमसािारण कारणे काय याबाबत
साथ रोग आ्ोक्यात आणण्यासाठी शासनाने कोणती उपययोिना केली आहे ,
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (१०-०३-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे आहे .
परीं तु सदर गावात माहे सप््ें बर, २०१५ च्या शेव्च्या आठवड्यात कोणत्याही प्रकारची

साथ उद््ावलेली नसून ककरकोळ सदी, तापाचे नकूण ७ रुग्ण आढळून आलेले होते.

(२) सदर ठठकाणी साथ नसली तरीही साथरोग उद््ावू नये म्हणन
ू शासनामाफमत खालीलप्रमाणे
उपाययोिना ननयसमतपणे राबपवण्यात आल्या व येत आहे त.


ताप रुग्ण सवेक्षण.



ताप रुग्णाींचे रक्तनमुने घेशन प्रयोगशाळे त तपासणी,




तपासणी अींती आढळून आलेल्या ठहवताप रुग्णाींना िींतच्
ू या प्रकारानस
ु ार समळ
ू उपचार.

गप्पीमासे पैदास केंद्र कायमरत असून तालुक्यातील डासोत्पत्ती स्थानाींमध्ये गप्पती मासे
सोडणे.



कक्कशास्त्रीय सवेक्षण अींतगमत पाणी साठ्याींची तपासणी, डास अळया आढळून आलेले
पाणीसाठे ररकामे, करणे व ररकामे करता न येणाऱया पाणी साठ्यामध्ये ्े समफॉस ५०
्क्के इ. सी अळीनाशकाचा योग्य त्या प्रमाणात वापर.




कक्कनाशकाची िुरफवारणी.
शासकीय

आरोग्य

सींस्थाींना

आवश्यक

तो

औषिाींचा

कक्कनाशके, अळीनाशके व साठहत्यसामुग्री पुरवठा.

पुरवठा

तसेच

जिल््याला

कक्किन्य आिाराच्या उपचाराकरीता परु े सा औषिसाठी स्थाननक आरोग्य सींस्थाींमध्ये
उपलब्ि आहे .


उपाययोिनाींच्या मागमदशमनासाठी जिल्हा / पवर्ागीय अधिकाऱयाींच्या र्े्ी.



पवपवि माध्यमाींद्वारे िनतेस आरोग्य सशक्षण.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

पव.स. १५२ (34)
रािीव गाांधी िीवनदायी योिनेमधून छत्रपती प्रडमलारािे शासिीय
रुग्णालय, िोल्हापूर येथे उपचार होत नसल्याबाबत

(४७)

३६७४२

(१६-०१-२०१६).

डॉ.सुजित

डमणचेिर

(हातिणांगले) :

सन्माननीय

सावलिननि आरोग्य आिण िुुंुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) रािीव गाींिी िीवनदायी योिनेमध्ये दे ण्यात आलेल्या नकूण वैद्यककय आिाराींपक
ै ी १३१
आिार हे शासकीय रुग्णालयामध्ये उपचार घेता येतात, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, छत्रपती प्रसमलारािे शासककय रुग्णालय, कोल्हापूर या ठठकाणी रािीव गाींिी
आरोग्यदायी

योिनेमिून

कोणतेही

उपचार

होत

नसल्याने हिारो

रुग्णाींना

शासनाच्या

महत्वपूणम योिनेचा लार् समळत नाही, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, रािीव गाींिी िीवनदायी योिनेचा लार् िाणीवपव
म सवमसामान्य नागरीकाींना
ू क
न दे ण्याऱया सींबींधित अधिकाऱयाींवर शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ?

डॉ. दीपि सावांत (१४-०३-२०१६) :(१) होय. रािीव गाींिी िीवनदायी आरोग्य योिनेमध्ये
समापवष् ९७१ उपचारपध्दतीपैकी १३१ उपचार पध्दती या शासकीय रुग्णालयाींसाठी राखीव
आहे त.
(२) नाही. रािीव गाींिी िीवनदायी आरोग्य आरोग्यअींतगम छत्रपती प्रसमलरािे शासकीय
वैद्यकीय महापवद्यालय व रुग्णालय हे अींगीकृत असन
ठद.२१.११.२०१३ ते आतापयांत
ु
ठद.३१.०१.२०१६ पयांत नकुण ६७२ उपचार/शस्त्रकक्रया करण्यात आल्या असुन त्यासाठी रु.२.३१
को्ी नवढी रक्कम मींिरु करण्यात आली आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील खािगी व सावलिननि रुग्णालयातील रािीव गाांधी िीवनदायी योिनेतांगत
ल उपचार
(४८)

घेणाऱ्या सम
ु ारे ६३ ुंिे रुग्णाांना सेवेचा लाभ डमळत नसल्याबाबत

३९२३२ (२९-०१-२०१६).

श्री.सनु नल डशांदे (वरळी) :

सन्माननीय सावलिननि आरोग्य

आिण िुुंुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील खािगी व सावमिननक रुग्णालयाींत रािीव गाींिी िीवनदायी योिनेतींगत
म उपचार
येणाऱया सम
ु ारे ६३ ्क्के रुग्णाींना या योिनेचा लार् घेताना वैद्यकीय ननदान, औषिोपचार
आहार आणण औषिोपचारासाठी स्वत:च्या णखशातन
ू पैसे खचम करावे लागत असल्याची गींर्ीर
बाब माहे नोव्हें बर, २०१५ च्या नतसऱया सप्ताहात वा त्या सुमारास ननदशमनास आली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू प्रकरणी शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय ननषपन्न झाले आहे आणण सदर योिनेच्या

प्रर्ावी

अींमलबिावणीसाठी शासनाकडून आितागायता कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, उक्त प्रकरणी होत असलेल्या पवलींबाची सवमसािारण कारणे काय आहे त ?
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डॉ. दीपि सावांत (१४-०३-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे.
योिनेंतगमत आतापयांत ७,४९,०००/- शस्त्रक्रीया/ उपचार झाले असून त्यापैकी ४९८३

रुग्णाींनी वैद्यकीय ननदान, औषिोपचार आहार आणण औषिोपचाराींसाठी स्वत:च्या णखशातन
ू

पैसे खचम करावे लागल्याच्या तक्रारी नोंदपवण्यात आल्या आहे त. त्याचे प्रमाण आतापयांत
झालेल्या नकूण शस्त्रकक्रयाींच्या ०.६६ ्क्के नवढे आहे .
(२) होय.

(३) योिना सुरु झाल्यापासुन आतापयांत पवपवि प्रकारच्या ७३८२ तक्रारी नोंदपवण्यात आल्या

असन
ु त्यापैकी ५७६९ तक्रारीींचे ननराकरण करण्यात आले आहे . त्याचे प्रमाण ७८ ्क्के नवढ
आहे .

तसेच प्राप्त तक्रारीींच्या पाश्चमर्ूमीवर आतापयांत ३ रुग्णालयाींचे ननलींबन करण्यात आले

असुन १०३ रुग्णालयाींची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वा न फ्लूवर मोफत उपचार दे याच्या शासनाच्या ननणलयाबाबत
(४९)

३९४३६ (२१-०१-२०१६).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाुंील (डशडी) :

सन्माननीय सावलिननि

आरोग्य आिण िुुंुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात माहे िानेवारी, २०१५ पासन
ू स्वा न फ्लच
ू ी साथ पसरुन त्यात शेकडो लोकाींचा
मत्ृ यू झाल्यामुळे स्वा न फ्लूवर मोफत उपचार दे ण्याचा ननणमय शासनाने घोपषत करुनही,

आधथमक दब
म घ्कातील िे रुग्ण २ माचम, २०१५ पासून खािगी रुग्णालयामध्ये व्हें ठ्ले्रवर
ू ल
होते अशाच रुग्णाींना त्यची र्रपा

समळाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ठदनाींक १ िानेवारी ते १ माचम या कालाविीत खािगी रुग्णालयात उपचार
घेशन घरी परतलेल्या अथवा व्हें ठ्ले्रवर असलेल्या रुग्णाींना मदत करण्यात आली नाही, हे
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, माहे माचम, २०१५ पयमत राज्यात १४३ व्यक्ती स्वा न फ्लूने मत्ृ यम
ू ुखी
पडल्यानींतर १ माचम, २०१५ पयांत ४१ रुग्ण व्हें ठ्ले्रवर होते, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सीिीनचनस च्या वेबसा ्वर रे जस्परे ्रचे नका ठदवसाचे दर सम
ु ारे १३०० ते

१४०० होते, तर खािगी रुग्णालयात नका ठदवसाचे व्हें ठ्ले्रचे र्ाडे ५ ते १० हिार असून,
सीिीनचनस च्या दराप्रमाणे र्रपा

ठदल्याने रुग्णाींना केवळ ३० ते ४० ्क्केच बीलाची रक्कम

समळाली, हे खरे आहे काय,
(५) असल्यास, याप्रकरणी केलेल्या चौकशीचे ननषकषम काय आहेत व त्यानस
ु ार शासनाच्या
ननणमयानुसार सवम रुग्णाींना उपचारचे सवम पैसे दे ण्याच्या दृष्ीने कोणती कायमवाही केली आहे वा
करण्यात येत आहे ?

डॉ. दीपि सावांत (०८-०३-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) हे खरे आहे .
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(४) सदर प्रनतपूती ही शासन ननणमयानुसार सी.िी.नच.नस.च्या दराप्रमाणे दे य राहील.
(५) चौकशी करण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.

मात्र ठदनाींक २०/०३/२०१५ रोिीच्या शासन ननणमयानुसार वैद्यकीय प्रनतपूतीसाठी

मुख्यमींत्री सहाय्यक ननिीतून रुपये ३ को्ी इतका ननिी सींचालक, आरोग्य सेवा, मुींब

याींना

उपलब्ि करुन दे ण्यात आला आहे . त्यानुसार ३० दे यके पारीत करण्यात आली आहे त.
___________

ठाणे व पालघर जिल्हयात २७ हिार एचआयव्ही बाधीत रुग्ण आयळून आल्याबाबत
(५०)

३९६१८

(२१-०१-२०१६).

श्री.राधािृष्ट्ण

ववखे-पाुंील

(डशडी),

श्री.नसीम

खान

(चाांददवली), श्री.अडमन पुंे ल (मुांबादे वी), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), डॉ.सांतोण ुंारफे (िळमनुरी),
श्री.भारत भालिे (पांयरपूर) :

सन्माननीय सावलिननि आरोग्य आिण िुुंुांब िल्याण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ठाणे व पालघर जिल्हयात २७ हिार नचआयव्ही बािीत रुग्ण आढळून आल्याचे
आय सीचे सहसींचालकाींनी ठदनाींक १४ सप््ें बर, २०१५ रोिी नड्स ननयींत्रण सोसाय्ीच्या वतीने
आयोजित केलेल्या कायमशाळे चे उद्धा्न प्रसींगी माठहती ठदली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास त्याबाबतची सवमसािारण कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास नड्स ननयींत्रणासाठी शासनाने कोणकोणती उपाययोिना केली आहे व त्याची
फलननषपती काय आहे ?
डॉ. दीपि सावांत (०८-०३-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
परीं तु सदर आकडेवारी ही नका वषामतील नसुन ठाणे जिल््यातील (सध्याच्या ठाणे व

पालघर जिल्हा) नचआयव्ही / नड्स ननयींत्रण कायमक्रम राबपवणे सरु
ु झाल्यापासून (सन २००७
ते ऑगस्् २०१५) या कालाविीत नचआयव्ही सींसगम झालेल्या रुग्णाींची नकत्रत्रत सवमसािारण
सींख्या आहे .
(२) नचआयव्ही सींसगम होण्याची प्रमुख ४ कारणे आहे त.





असुरक्षक्षत लैंधगक सींबींि.

नविात बालकास मातेकडून होणारा नचआयव्ही सींसगम.

रक्त सींक्रमण व सशरे वा्े नशा करण्यामुळे होणारा नचआयव्ही सींसगम.

ठाणे जिल्हा हा लोकसींख्येकच्या दृष्ीने महाराषट्रातील सवामत मोठा जिल्हा असून या
जिल््यातील

औद्योधगकरणामळ
ु े या जिल््यात स्थालाींतरीत कामगाराींची सींख्या फार

मोठी आहे . त्याचबरोबर दे ह पवक्री करणाऱया जस्त्रया, सशरे वा्े नशा करणारे युवक
समलैंधगक सींबींि ठे वणारे परु
ु ष, तत
ृ ीयपींथी व ट्रकसम इत्यादी अनतिोखीम ग्ातील

व्यक्तीींची सींख्या दे खील िास्त आहे .त्यामुळे ठाणे जिल््यातील नकूण नचआयव्ही सींसगम
झालेल्या व्यजक्तींची सींख्या िास्त ठदसून येत.े
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(३) शासन स्तरावर नचआयव्ही/ नड्स कायमक्रमाींतगमत नचआयव्ही महाराषट्र राज्य नड्स
ननयींत्रण

सींस्थेद्वारे

प्रत्येक

जिल्हा

पातळीवर

जिल्हा

नड्य प्रनतबींि

व

ननयींत्रण

पथे

याींच्याअींतगमत आयसी्ीसी, नआर्ी, नस्ीआय केंद्र व रक्तपे्या तसेच अशासकीय सींस्था
याींच्यामाफमत

सवमसामान्य

िनता,

गर्मवती

मठहला

व

पौगींडावस्था

असलेल्या

तरुणाींना

नचआयव्ही सींसींगम होश नये यासाठी िनिागत
ृ ी केली िाते. तसेच नचआयव्ही रक्तचाचणी,
नआर्ी उपचार व ननरोि पुरवठा इ. सुपविा मोफत पुरपवण्यात येतात.

उक्त उपाययोिनाींमुळे ठाणे (सध्याच ठाणे व पालघर जिल्हा) जिल््यातील नव्याने

नचआयव्ही सींसगम होण्याचे प्रमाणे ३.७९ ्क्क्याींवरुन ०.७६ ्क्क्याींपयांत कमी झालेले आहे .
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांब .

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींब .

