
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १५७ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

सांगमेश् वर ताुु् यातीु ि.  रत् नाधगरीद देवधामारूर प्रािकमि ोरो य िद ्ातीु वद्यि य 
अधधिा-याांसह िममचा-याांची अनेि रदे रर् त अस् याबाबत 

(१द  १४०३ ि२२-१२-२०१४द    श्री रा न साळवी िरा ारूरद :   सन्माननीय सावम ननि ोरो य 
व िुटुांब ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सींगमेश् वर तालु् यातील ि.  रत् नागिरगरीद वेवमामाप र राथमिकमक ोरो य कद ्ातील वद्यकयय 
अगिरमका-याींसह कममचा-याींची अनके पवे रर् त अस् याच ेनकुतेच माहे नो हदबर, २०१४ मध् ये वा 
त् या समुारास  नवर्मनास ोले ोहे, हे खरे ोहे काय, 

(२) अस् यास, उ् त रर् त पवाींमुेे येथमिे येाा-या रु ााींची गदरसोय होत अस न ही पवे १५ 
दववसाींत तातडीने भरावीत, अन् यथमिा ोरो य िवभागासमोर ोींवोलन कर् याचा ार्ारा ता हान े
पींचक्रोर्ीतील ग्रामस थमिाींनी दवला ोहे, हे खरे ोहे काय, 
(३) अस् यास, याबाबत र्ासनान ेसखोल चौकर्ी केली ोहे काय, त् यात काय ोढ  ेन ोले, 
त्नुसार पुढे कोाती कायमवाही केली वा कर् यात येत ोहे, 
(४) नस् यास, िवलींबाची काराे काय ोहेत ? 
  
डॉ  दीरि सावांत ि०६-०४-२०१६द :ि१द अींर्त: खरे ोहे  
     राथमिकमक ोरोय कद ्ा, वेवमामाप र, ता  सींगमेश्वर, .  रत्नागिरगरी येथमि ेोकृतीबींमानुसार 
मीं  र असले्या १३ पवापदकय ९ पवे भरलेली अस न वद्यकयय अगिरमकाऱयाींचया १ पवासह ४ पवे 
रर्त ोहेत  
(२द अर्ा सवरुपाचे पत्र/स चना राप्त झा्याच ेदवस न ोलेले नाही  
(३द र्ासनाकड न सवतींत्र  नवड मींडेामार्म त वद्यकयय अगिरमकारी ग्- अ सींवगामची रर्त पवे 
सथमिायी सवरुपात भर्याची कायमवाही सुरु ोहे  तसेच . ्हा पररषव, रत्नागिरगरी याींचयामार्म त 
पुरूष पररचर या पवाची पवभरती कर्यात येऊन एका पररचराची  नयु्ती कर्यात ोली 
ोहे  तर वगम-४ ची रर्त पवे कीं त्रा्ी पध्वतीने भर्याची कायमवाही . ्हा पररषव सतरावर  
सुरु ोहे  
(४द रश्न उ्् ावत नाही  

___________ 
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ररभणी . ् हा ग् णाुयाम ये मागीु ब-याच महहन् यारासून ववववध  
अधधिा-याांची महत् वाची रदे रर् त अस्याबाबत 

  

(२द  २९५३ ि१५-०१-२०१५द    डॉ राहूु राटीु िररभणीद :   सन्माननीय  ुसांरदा मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परभाी . ् हा रु ाालयामध् ये मागील ब-याच मदहन् यापास न िविवम अगिरमका-याींची 
महत् वाची पवे रर् त ोहेत, हे खरे ोहे काय, 
(२) अस् यास, सींप ाम . ् ्यात न उपचारासाठी येाारे रु ा उपचारािवना वींगिरचत राहत ोहेत, 
हे खरे ोहे काय, 
(३) अस् यास, र्ासनाने याबाबत चौकर्ी केली ोहे काय, 
(४) अस् यास, रर् त पवे अस् याची काराे कोाती व रर् त पवे भर् यासाठी कोाता  नामय 
घे्यात ोला ोहे वा येत ोहे ? 
  
श्री  धगरीष महा न ि२९-०३-२०१६द :ि१द अींर्त: खरे ोहे  
     . ्हा रुाालय, परभाी येथमिील महाराषर वद्यकयय ोरोय सेवा सींवगामतील मीं  र २० 
पवाींपदकय ९ पवे भरलेली ोहेत  तर वद्यकयय अगिरमकारी ग्-अ सींवगामतील मीं  र ३६ पवाींपदकय 
३५ पवे भरलेली ोहेत  
(२द हे खरे नाही  
(३द रश्न उ्् ावत नाही  
(४) महाराषर वद्यकयय ोरोय सेवा सींवगामची पवे सरेसेवेन ेोणा पवोन्नतीने भर्याची 
कायमवाही चाल  ोहे  तसेच वद्यकयय अगिरमकारी ग्-अ सींवगामची पवे सवतींत्र  नवड 
मींडेामार्म त नाम नवेर्नान ेभर्यात येत ोहेत  

___________ 
  
राुघर . ् ्यातीु मीणामीण ग् णाुय प्रािकमि ोरो य िद ्, प्रािकमि ोरो य परिद ्ातीु 

तांरज्ञ तसेच अन् य सांवगामतीु रदे रर् त अस् याबाबत 
(३द  २९५८ ि२३-१२-२०१५द    श्री ववुास तरे िबोईसरद :   सन्माननीय सावम ननि ोरो य व 
िुटुांब ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर . ् ्यातील ग्रामीा रु ाालय राथमिकमक ोरो य कद ्, राथमिकमक ोरो य उपकद ् 
ोवी दठकााी मागील अनेक वषामपास न वद्यककय अगिरमकारी, पररचारीका, िविवम रोग  नवान 
कराारे तींत्रज्ञ तसेच अन् य सींवगामतील पवे रर् त अस् यामुेे तसेच या ग्रामीा रु ाालय 
राथमिकमक ोरो य कद ्, राथमिकमक ोरो य कद ्, राथमिकमक ोरो य उपकद ्ला  ीवनाश् यक 
औषमाचा अत् य् प व अ नयमीत औषम पुरवठा होत ोहे, हे खरे ोहे काय, 
(२) अस्यास, ोरो य सेवेतील मो्या रमााात रर् त असलेली पवे, अ् प व अ नयकमत 
औषम पुरवठा यामुेे तेथमिील ोदववासी ग्रामस थमिाींना, लहान मुलाींना अनेक गींभीर ो ाराींना 
तसेच त् वचारोग, हत् तीरोग, कुपोषा ोदव ो ाराींना तोंड ्यावे लागत ोहे, हे ही खरे ोहे 
काय, 
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(३) अस् यास, यारकराी सखोल चौकर्ी कर् यात ोली ोहे काय, 
(४) अस् यास, चौकर्ीत काय ोढ  ेन ोले,  
(५) अस्यास, ोदववासीींना चाींग् या ोरो य सेवा सुरेीतपाे कमे् याच या ष्ष ्ीने र्ासनान े
कोाती कायमवाही केली ोहे वा कर् यात येत ोहे ? 
 
डॉ  दीरि सावांत ि०६-०४-२०१६द :ि१द पवे रर् त ोहेत  ही बाब अींर्त: खरी ोहे  पालघर 
. ््यात २ उप . ्हा रुाालये, १० ग्रामीा रुाालये, ४६ राथमिकमक ोरोय कद ्े व ३०४ 
उपकद ्े कायाम.न्वत ोहेत  सवर ोरोय सींसथमिाींमध्ये ग्-अ ते ग्-ड या सींवगामची एक ा २००३ 
पवे मीं  र अस न त्यापदकय १६०५ पवे भरलेली अस न त्यापदकय ३३८ पवे रर्त ोहेत  
     तथमिािप, सवर ोरोय सींसथमिामध्ये  ीवनावश्यक औषमाींचा अत्य्प व अ नयकमत औषम 
पुरवठा होत ोहे, हे खरे नाही  
(२द हे खरे नाही  
     रर्त असले्या पवाींवर  वेचया अगिरमकारी/कममचाऱयाींना अ तरर्त कायमभार वेऊन 
रुााींना रुासेवा वे्यात येते व रुासेवेवर  पररााम होाार नाही याची वक्षता घे्यात येत े 
तसेच तालु्याचया दठकााी रोग नवान व र्सत्रकक्रया कर्बीरे वेे ोवेे ी घे्यात येतात  
(३द व ि४द रश्न उ्् ावत नाही  
(५द वद्यकयय अगिरमकारी याींची रर्त पवे सवतींत्र  नवडमींडेामार्म त व ातर कममचाऱयाींची पवे 
. ्हासतरावर भर्याची कायमवाही सुरु ोहे  

___________ 
  
सोुारूर . ््यातीु साांगोुे तहकसु प्रािकमि ोरोय िद ्ामधीु रर्त  ागा भरण्याबाबत 
  

(४द  ३००६ ि२३-१२-२०१५द    श्री गणरतराव देशमुख िसाांगोुेद :   सन्माननीय सावम ननि 
ोरो य व िुटुांब ि् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगोले ि.   सोलाप रद तालु् यातील सहा राथमिकमक ोरोय कद ्ातील सहा वद्यकयय 
अगिरमकाऱयाींचया  ागा सहा मदहन्यापेक्षा अगिरमक काे रर्त ोहेत, हे खरे ोहे काय, 
(२) घेरडी िता साींगोलेद येथमिील ोरोय कद ्ातील वद्यकयय अगिरमकाऱयाींचया  ागा एक वषामपेक्षा 
अगिरमक काे रर्त अस्यान ेरुााींना ोरोय सुिवमा पासुन वींगिरचत रहाव ेलागत,े हे ही खरे 
ोहे काय, 
(३द अस्यास, सवर रर्त पवे भर्यासींवभामत र्ासनाने कोाती कायमवाही केली वा कर्यात 
येत ोहे, 
(४) अस्यास, या  ागा रर्त ठेव्याची काराे काय ोहेत, 
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डॉ  दीरि सावांत ि०६-०४-२०१६द :ि१द व ि२द हे अींर्त: खरे ोहे  
     सोलाप र . ््यातील साींगोले तालु्यात एक ा सहा राथमिकमक ोरो य कद ्ात वद्यकयय 
अगिरमकाऱयाींची रत्येकय वोन यारमााे एक ा १२ पवे मीं  र अस न ७ पवे भरलेली ोहेत व ५ 
पवे रर्त ोहेत  
    उपलब्म वद्यकयय अगिरमकाऱयाींमार्म त रुााींना ोवश्यक त्या रुा सेवा पुरिव्या  ातात  
(३द वद्यकयय अगिरमकाऱयाींची रर्त पवे सवतींत्र  नवड मींडेामार्म त भर्याची कायमवाही चाल  
ोहे  
(४द रश्न उ्् ावत नाही  

___________ 
  

अमरावती येिीु . ्हा स्त्री ग्णाुयात मागीु ८ महहन्यात २६४ मतृ्यु झा्याबाबत 
  

(५द  ४६६२ ि१५-०१-२०१५द    श्री ओमप्रिाश ऊर्म  बच्च ू िडू िअचुरूरद :   सन्माननीय 
सावम ननि ोरो य व िुटुांब ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती येथमिील . ्हा सत्री रुाालयात अपुऱया सोईसुिवमामुेे मागील ८ मदहन्यात 
२६४ मतृ्यु झा्याचे माहे नोहदबर, २०१४ मध्ये  नवर्मनास ोले, हे खरे ोहे काय, 
(२) अस्यास, ात्या मो्या रमााावर बालमतृ्यु हो्याचया कारााींची चौकर्ी कर्यात 
ोली ोहे काय, 
(३) अस्यास, यारकराी र्ासनाने कोाती कायमवाही केली वा कर्यात येत ोहे, 
(४) नस्यास, िवलींबाची काराे काय ोहेत ? 
  
डॉ  दीरि सावांत ि२९-०४-२०१६द :ि१द व ि२द होय  तथमिािप अपुऱया सोयीसुिवमामुेे बालमतृ्य  
झा्याचे ोढेले नस न सींप ाम . ््यातील व बाहेरील अत्यवसथमि गींभीर गुींतागुतीची 
बा ीेंतपा,े उर्ीरा भरती, बाेाच े व न कमी होा,े श्वासवरोम,  न्म झा्यानींतर उकर्रा 
रडा,े मेको नअम ॲसपीरेर्न िोईचया पो्ात केलेली कर् गिरगे्यामुेेद,  ींत सींसगाममुेे / 
न्युमो नया अस्यामुेे,  न्मत: वोष या सवम कारााींमुेे नव ात कर्र्ु वगावले ोहेत  
(३द बालमतृ्य ची काराे तपासाेकरता  नओने्ल डथेमि ऑडड् िनव ात कर्र् ुमतृ्य  लेखा  ोखा 
तपासाीद तज्ञ सकमती सथमिापन कर्यात ोली ोहे  या सकमतीमध्ये . ्हा र््य गिरचककत्सक 
वद्यकयय अगिरमक्षक, बालरोग तज्ञ िखा गी व सरकारीद बालरोग तज्ञ िाींडडयन ॲकडमी ऑर् 
पेडडयारीर्नद व वद्यकयय अगिरमकारी याींचा समावेर् ोहे  या सकमती्वारे झाले्या नव ात 
कर्र्ुचया मतृ्य चे िवश्लेषा केले  ाते व त्यानुसार नव ात कर्र् ुमतृ्य वर कमी कर्याबाबत 
योय त्या उपाययो ना कर्यात येतात  
(४द रश्न उ्् ावत नाही  
  

___________ 
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हहांगोुी . ्हयातीु शासि य ग्णाुयातीु रर्त रदे भरण्याबाबाबतचे ननवेदन 
  

(६द  ५६२७ ि०७-०४-२०१५द    डॉ सांतोष टाररे् ििळमनुरीद, श्री अब् दुु  सत्तार िकस्ुोडद, 
श्री अकमन रटेु िमुांबादेवीद :   सन्माननीय सावम ननि ोरो य ोिण िुटुांब ि्याण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली . ् ्यातील र्ासकयय रु ाालयातील िविवम वगामची पवे रर्त अस् याने उ् त 
पवे भर् याबाबत . ् ्यात . ् हा र्् यगिरचककत् सक सामान् य रु ाालय, दहींगोली याींनी सींचालक 
ोरो य सेवा व सगिरचव ोरो य िवभाग याींचेकड े अनकेा वेेा  नवेवन वेऊनही रर् त पवे 
भर् यात ोली नस् याने स थमिा नक लोकर त नमीनी दवनाींक १५ डडसदबर, २०१४ रो ी 
मा सावम  नक ोरो य मींत्री याींना  नवेवन वे् यात ोले ोहे, हे खरे ोहे काय, 
(२) अस् यास, उ् त  नवेवनाची चौकर्ी कर् यात ोली ोहे काय, 
(३) अस् यास, चौकर्ीच या अनुषींगाने उ् त रर् त पवे त् वरीत भर् याबाबत कोाती तातडीची 
कायमवाही कर् यात ोली ोहे वा येत ोहे, 
(४) अ्यापी कोातीच कारवाई कर् यात ोली नस् यास, िवलींबाची काराे काय ोहेत ? 
  
डॉ  दीरि सावांत ि०६-०४-२०१६द :ि१द होय  
(२द व ि३द दहींगोली . ््यात १ . ्हा रुाालय, १ उप . ्हा रुाालय, १ सत्री रुाालय 
व ४ ग्रामीा रुाालये कायाम.न्वत ोहेत  
     सवर रुाालयाींमध्ये वगम-१ ते वगम-४ सींवगामची एक ा ६४१ पवे मीं  र अस न त्यापदकय 
२५३ पवे भरलेली ोहेत  
     वद्यकयय अगिरमकारी वगम-१ सींवगामची पवे नाम नवेर्नाने ोणा पवोन्नतीने भर्याची 
कायमवाही र्ासन सतरावर सुरु ोहे  तर माहे सप् द्बर, २०१५ मध्ये सवतींत्र  नवड मींडेामार्म त 
वद्यकयय अगिरमकारी ग्-अ सींवगामची पवे भर्यात ोली अस न दहींगोली . ््याींमध्ये 
समुपवेर्ना्वारे १८ पवे भर्यात ोलेली ोहेत  उवमररत रर्त पवे बींमपत्रत्रत उमेववाराींमम न 
भर्यात येाार ोहेत  तसेच वगम -३ व वगम -४ सींवगामची रर्त पवे . ्हा सतरावर भर्यात 
येत ोहेत  
(४द रश्न उ्् ावत नाही  

___________ 
  

सातारा . ् ्यातीु  ावळी ताु्ु यातीु बामणोुी येि े 
प्रािकमि ोरो य िद ् बांद िे्याबाबत 

  

(७द  ६१४६ ि०७-०४-२०१५द    श्री शकशिाांत कशांदे ििोरेगावद, श्री हनुमांत डोळस िमाळकशरसद, 
श्री राहुु  गतार िश्रीगोंदाद, श्री . तद् ोव् हाड िमुांरा ा िळवाद, श्री अवधूत तटिरे िश्रीवधमनद, 
श्री भास्त्िर  ाधव िगुहागरद, श्री हसन मुश्रीर् ििागुद, श्री रमशे िदम िमोहोळद, श्री सुरेश ुाड 
िि मतद :   सन्माननीय सावम ननि ोरो य ोिण िुटुांब ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) सातारा . ् ्यातील  ावेी तालु् यातील बामाोली येथमि ेराथमिकमक ोरो य कद ् बींव करुन 
ठेवलेले ोहे, हे खरे ोहे काय, 
(२) अस् यास, त् याची काराे काय ोहेत, 
(३) राथमिकमक ोरो य कद ् बींव केलेले अस् याने तेथमि े येाा-या रु ााींची िवर्ेषतः रसुतीसाठी 
ोले् या मदहलाींना गदरसोय होत ोहे, हे ही खरे ोहे काय, 
(४) अस् यास, हे राथमिकमक ोरो य कद ् पुन् हा सुरु कर् याबाबत र्ासनान ेकोाती कायमवाही 
केली वा कर् यात येत ोहे ? 
 
डॉ  दीरि सावांत ि१४-०३-२०१६द :ि१द हे खरे नाही  
(२द रश्न उ्् ावत नाही  
(३द हे खरे नाही  
    राथमिकमक ोरोय कद ्, बामाोली, . ्हा सातारा येथमिे येााऱया रुााींची कोातीही 
गदरसोय झालेली नस न येथमिे सन २०१३-१४ मध्ये ५६ तर सन २०१४-१५ मध्ये ५७ व एिरल 
२०१५ ते सप् द्बर २०१५ या कालावमीत २० रस ती झा्या ोहेत तसेच येथमि ेएिरल २०१५ ते 
सप् द्बर २०१५ या कालावमीत ३४८२ बा्य रुााींना रुासेवा पुरिव्यात ो्या अस न 
राषरीय ोरोय िवषयक कायमक्रम  नयकमतपाे राबिवले  ात ोहेत  
(४द रश्न उ्् ावत नाही  

___________ 

  
मुग्ड व रेण ताुु् यातीु ि.  रायगडद हायस्त् िूुमधीु वव्याथ याांची  

वद्यि य तरासणी न झा्याबाबत 
  

(८द  ७६०६ ि०९-०४-२०१५द    श्री धदयमशीु राटीु िरेणद, श्री सभुाष पर्म  रांडडतशेठ राटीु 
िअकुबागद :   सन्माननीय सावम ननि ोरो य व िुटुांब ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१द मुरुड व पेा ि.  रायगडद तालु् यातील हायस क लममील िव्याथ याांची वद्यकयय तपासाी 
माहे डडसदबर, २०१४ अखेरपयांत झालेली नाही, हे खरे ोहे काय, 
(२द अस् यास, सींबींगिरमत सींस थमिाींनी तपासाी वेेीच न कर्याची काराे काय ोहेत, 
(३द िव्याथ याांच या ोरो याची तपासाी वेेीच न झा् यामुेे िव्याथ याांच या ोरो यास होाा-
या वषुपरराामाला  बाबवार असाा-या सींबींगिरमताींवर र्ासनाने कोाती कायमवाही केली वा 
कर्यात येत ोहे ? 
 
डॉ  दीरि सावांत ि३०-०३-२०१६द :ि१द हे खरे नाही  
     राषरीय बाल सवासथमि कायमक्रमाींतगमत मुरुड व पेा ताल्ुयातील सवम र्ाेाींममील 
िव्याथयाांचया वद्यकयय / ोरोय तपासाीचा कायमक्रम दव  ०१  ुलद, २०१४ ते दव  २८ 
रे्ब्रुवारी, २०१५ या कालावमीत राबिव्यात ोला  त्यानुसार मुरुड ताल्ुयातील २१ 
र्ाेाींममील ४,७८७ (९७.२२१७%) िव्याथयाांची वद्यकयय / ोरोय तपासाी कर्यात ोली  
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(२द रश्न उ्् ावत नाही  
(३द रश्न उ्् ावत नाही  

___________ 
  

िुडाळ ि.  कसांधूदगुमद येिीु . ्हा रूणाुय त ेमीणामीण रूणाुयात डॉ्टराांची  
िमतरता अस्यामुळे रूणाांच ेहाु होत अस्याबाबत 

  

(९द  ८४०१ ि०७-०४-२०१५द    श्री अकमत साटम िअांधेरी र.श्चमद, श्री सां य िदम िदारोुीद, 
श्री . तद् ोव् हाड िमुांरा ा िळवाद, श्री भास्त्िर  ाधव िगुहागरद, श्री रमेश िदम िमोहोळद :   
सन्माननीय सावम ननि ोरो य ोिण िुटुांब ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१द कुडाे ि.  कसींम वगुमद येथमिील . ्हा रूाालय त ेग्रामीा रूाालयात डॉ््राींची कमतरता 
अस्यामुे े रूााींचे हाल होत अस्याच े माहे  ानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यावरयान 
 नवर्मनास ोले ोहे, हे खरे ोहे काय, 
(२द अस्यास, . ्हा रूाालयात रकर्क्षक्षत व तज्ञ डॉ््र नस्यामुेे र्सत्रकक्रया कक्ष हे 
अस नही सामान्य नागरीकाींना  वेच असले्या गोवा राज्यात  ावे लागत,े हे ही खरे ोहे 
काय, 
(३द अस्यास, कुडाे . ्हा रूाालय व ग्रामीा रूाालयात डॉ््राींची  नयु्ती कराेबाबत 
र्ासनाने कोाती उपाययो ना केली वा कर्यात येत ोहे, 
(४द नस्यास, याबाबत िवलींबाची काराे काय ोहेत ? 
  
डॉ  दीरि सावांत ि२९-०३-२०१६द :१द अींर्त: खरे ोहे  
     कसींमुवगुम . ््यात कुडाे तालु्यात १ . ्हा रुाालय व १ ग्रामीा रुाालय 
कायमरत ोहे  
     . ्हा रुाालयात महाराषर वद्यकयय व ोरोय सेवा सींवगामची १९ पवे मीं  र अस न ४ 
पवे भरलेली ोहेत व वद्यकयय अगिरमकारी ग्-अ सींवगामची २८ पवे मीं  र अस न १५ पवे 
भरलेली ोहेत  
     ग्रामीा रुाालय, कुडाे येथमि े महाराषर वद्यकयय व ोरोय सेवा सींवगामची मीं  र 
असलेले एक पव रर्त ोहे  तर वद्यकयय अगिरमकारी ग्-अ सींवगामचया मीं  र ३ पवापदकय २ 
पवे भरलेली ोहेत  
     उपलब्म असले्या वद्यकयय अगिरमकाऱयाींमार्म त रुाालयात उपचारासाठी रुााींना 
रुासेवा वे्यात येत े 
ि२द अींर्त: खरे ोहे  
     . ्हा रुाालय, कसींमुवगुम येथमिे महाराषर वद्यकयय व ोरोय सेवा सींवगामतील वगम-१ च े
४ ोणा ग्-अ ममील ९ तज्ञ वद्यकयय अगिरमकारी कायमरत ोहेत  तसेच राषरीय ोरोय 
अकभयानाींतगमत ोयपीएचएस खाली ८ तज्ञ वद्यकयय अगिरमकारी कायमरत ोहेत  मात्र 
अपघातग्रसत ककीं वा मदवचुया ो ारासींवभामतील रुााींना न्युरोस मरी/ न्युरोकर्. कर्यन या अ त 
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िवर्ेषज्ञ रकारातील उपचाराकरीता . ््यात तर्ा सुिवमा उपलब्म नस्यामुे े र्ासकयय 
वद्यकयय महािव्यालय व रुाालय, पा ी, गोवा येथमि े ावे लागते  
ि३द महाराषर वद्यकयय ोरोय सेवा वगम-१ सींवगामची पवे सरेसेवेने ोणा पवोन्नतीन े
भर्याची कायमवाही चाल  ोहे  तसेच वद्यकयय अगिरमकारी ग्-अ सींवगामची पवे सवतींत्र  नवड 
मींडेामार्म त नाम नवेर्नाने भर्यात येत ोहेत  कसींमुवगुम व रत्नागिरगरी . ््यामध्ये असथमिायी 
वद्यकयय अगिरमकारी  नयु्त कर्यास परवानगी वे्यात ोली ोहे  
ि४द रश्न उ्् ावत नाही  

___________ 
  

गडहहांु  ताुु्यात ि.  िो्हारूरद येिीु प्रािकमि ोरोय िद ्ात रूणम वळे डॉ्टर 
नस्यान ेग्णाांना ोरोय सेवा कमळत नस्याबाबत 

  

(१०द  ८७५५ ि०७-०४-२०१५द    श्रीमती सां यादेवी देसाई-िुरेिर िचांदगडद, श्री भास्त्िर  ाधव 
िगुहागरद :   सन्माननीय सावम ननि ोरो य ोिण िुटुांब ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडदहीं ल  तालु् यात ि.  को् हाप रद असले् या हलकाी, न ल, कडगाव, महागाव, 
मुींग रवाडी व कानडवेाडी येथमिील राथमिकमक ोरो य कद ्ात प ाम वेे डॉ् ्र नस् यान ेरु ााींना 
पुरेर्ा रमााात ोरो य सेवा कमेत नाही, हे खरे ोहे काय, 
(२) तसेच उप. ् हा रु ाालयात पुरेर्ा रमााात तज्ञ डॉ् ्राींची कमतरता ोहे, हे ही खरे 
ोहे काय, 
(३) अस् यास रश् न भाग ि१) व ि२) बाबत र्ासनामार्म त चौकर्ी केली ोहे काय, 
(४) अस् यास, चौकर्ीत काय ोढ  ेन ोले व त्नुसार उप. ् हा रु ाालयात तज्ञ 
डॉ् ्राींची नेमा क ोणा रत् येक राथमिकमक ोरो य कद ्ात कायमस वरुपी डॉ् ्राींची  नयु् ती 
कराेबाबत र्ासनाने कोाती कायमवाही केली वा कर् यात येत ोहे, 
(५) अ्याप कोातीच कायमवाही केली नस् यास, िवलींबाची काराे काय ोहेत ? 
  
डॉ  दीरि सावांत ि२९-०३-२०१६द :१द अींर्त: खरे ोहे  
     ता गडदहींल , .  को्हाप र ममील राथमिकमक ोरेाय कद ्, हलकाी येथमि े१, नेर येथमिे २, 
कडगाव येथमिे २ ोणा मुींग रवाडी येथमिे १ वद्यकयय अगिरमकारी कायमरत ोहेत  राथमिकमक ोरेाय 
कद ्, महागाव व कानडवेाडी येथमि े वद्यकयय अगिरमकारी कायमरत नाही  तथमिािप, ज्या राथमिकमक 
ोरेाय कद ्ामध्ये एकाही वद्यकयय अगिरमकारी उपलब्म नाही अर्ा दठकााी  वेचया ोरोय 
सींसथमिेममील वद्यकयय अगिरमकारी र त नयु्त केला  ातो व उपलब्म वद्यकयय 
अगिरमकाऱयाींमार्म त रुााींना रुासवेा दवली  ात े 
ि२द हे खरे नाही  
    उप . ्हा रुाालय, गडदहींल , .  को्हाप र येथमि े१२ पवे मीं  र अस न कभषक, बालरोग 
तज्ञ, सत्री रोग तज्ञ, भुल तज्ञ व अ.सथमियींग तज्ञ यासह ११ वद्यकयय अगिरमकारी कायमरत 
ोहेत  



िव स  १५७ ि9द 

ि३द रश्न उ्् ावत नाही  
ि४द महाराषर वद्यकयय ोरोय सेवा वगम-१ सींवगामची पवे सरेसेवेने ोणा पवोन्नतीन े
भर्याची कायमवाही चाल  ोहे  तसेच वद्यकयय अगिरमकारी ग्-अ सींवगामची पवे सवतींत्र  नवड 
मींडेामार्म त नाम नवेर्नान ेभर्यात येत ोहेत  
ि५द रश्न उ्् ावत नाही  

___________ 
  

नाकशि . ्हात ववशेषत: ोहदवासी भागाांमधीु मीणामीण रूणाुयातीु दरुवस्त्िा 
  

(११द  ९१८९ ि०७-०४-२०१५द    श्रीमती सीमाताई हहरे िनाकशि र.श्चमद :   सन्माननीय 
सावम ननि ोरो य ोिण िुटुांब ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१द नाकर्क . ्हात िवर्ेषत: ोदववासी भागाींममील ग्रामीा रूाालयात अ तर्य वरुवसथमिा 
झालेली अस न अनेक दठकााी कममचाऱयाींचा अभाव तर कुठे ामारतीींचा रश्न गींभीर अस्याची 
बाब माहे  ानेवारी २०१५ मध्ये  नवर्मनास ोली, हे खरे ोहे काय, 
(२द अस्यास, या ग्रामीा रूाालयाींमध्ये असलेला अपुरा कममचारी वगम व सोयी सुिवमा 
उपलब्म करून वे्याच ेष्ष्ीन ेर्ासनाने कोाती उपाययो ना केली वा कर्यात येाार ोहे, 
(३द नस्यास, िवलींबाची काराे काय ोहेत ? 
  
डॉ  दीरि सावांत ि२९-०३-२०१६द :ि१द हे अींर्त: खरे ोहे  
     ोवश्यकतेनुसार ामारतीींची वरुुसती कर्यात येते  . ््यात एक ा २३ ोरोय सींसथमिा 
कायमरत अस न त्यामध्ये १५९२ पवे मीं  र अस न त्यापदकय ११७२ पवे भरलेली ोहेत  ४२० पवे 
रर्त ोहेत  
(२द रर्त पवे भर्याची कायमवाही सुरु ोहे  
(३द रश्न उ्् ावत नाही  

___________ 
  

परण ि.  रायगडद येिीु िोप्रोुी प्रािकमि ोरो य िद ्ात  
वद्यि य अधधिारी नस्याबाबत  

  

(१२द  ९५०३ ि०८-०४-२०१५द    श्री प्रशाांत ठािूर िरनवेुद, श्री मनोहर भोईर िपरणद, 
श्री भरतशेठ गोगावुे िमहाडद :   सन्माननीय सावम ननि ोरो य ोिण िुटुांब ि्याण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उरा ि.  रायगडद येथमिील कोरोली राथमिकमक ोरो य कद ्ाकड े रायगड . ् हा पररषवेने 
वलुमक्ष के् यान ेमागील अनेक मदहने हे रु ाालय वद्यकयय अगिरमकाऱ याींपास न वींगिरचत अस् याचे 
माहे  ानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यावरयान  नवर्मनास ोले ोहे, हे खरे ोहे काय, 
(२) अस् यास, उ् त रु ाालयात अप-ुया सुिवमाींमुेे उपचार घे् यासाठी येाा-या रु ााींची 
गदरसोय होत ोहे, हे ही खरे ोहे काय, 
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(३) अस् यास, उ् त रकराी र्ासन चौकर्ी करुन ोवश् यक ती कायमवाही कराार वा करीत 
ोहे काय, 
(४) नस् यास, यामागील िवलींबाची काराे काय ोहेत ? 
  
डॉ  दीरि सावांत ि२९-०३-२०१६द :ि१द अींर्त:खरे ोहे 
     माहे  ानेवारी २०१५ मध्ये राथमिकमक ोरोय कद ्, कोरोली, .  रायगड येथमि े एकच 
वद्यकयय अगिरमकारी कायमरत होते  तथमिािप, स्य:.सथमितीत सवर दठकााी वोन सथमिायी वद्यकयय 
अगिरमकारी कायमरत ोहेत  
(२द हे खरे नाही  
     राथमिकमक ोरोय कद ्, कोरोली, .  रायगड येथमिे रुा सेवेसींबींमीचया सवम सुिवमा 
उपलब्म अस न रुााींची गदरसोय होत अस्याची बाब  नवर्मनास ोलेली नाही  
(३द व ि४द रश्न उ्् ावत नाही  

___________ 
  

नवेगाांव खदरी चारगाांव ि.  नागरूरद येिे मीणामीण रूणाुय सुरू िरण्याची मागणी 
  

(१३द  ९५२२ ि०७-०४-२०१५द    श्री डड म्ुीिा ूमन रेड्डी िरामटेिद :   सन्माननीय 
सावम ननि ोरो य ोिण िुटुांब ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१द नवेगाींव खदरी चारगाींव ि.  नागप रद राथमिकमक ोरोय कद ् अस न सवरच े के्षत्र ोदववासी 
वगुमम के्षत्र अस्यान ेतेथमि ेग्रामीा रूाालय सुरू कर्याची मागाी तेथमिील नागररकाींनी तसेच 
लोकर त नमीींनी वारींवार सींबींगिरमत िवभागाकड ेकेली ोहे, हे खरे ोहे काय, 
(२द अस्यास, या दठकााी ग्रामीा रूाालय उभार्याचा  नामय र्ासनाने घेतला ोहे काय, 
(३द अ्याप कोाताच  नामय घेतला नस्यास, िवलींबाची काराे काय ोहेत? 
  
डॉ  दीरि सावांत ि२९-०३-२०१६द :ि१द हे खरे नाही  
(२द व ि३द रश्न उ्् ावत नाही  

___________ 
  

रामटेि िरारकशवणीद मीणामीण रूणाुय ि.  नागरूरद रूणाांिररता ोवश्यि  
त्या सोयीसुववधा नसून िममचारी वगमही अरुरा अस्याबाबत 

(१४द  ९५३४ ि०७-०४-२०१५द    श्री डड म्ुीिा ूमन रेड्डी िरामटेिद :   सन्माननीय 
सावम ननि ोरो य ोिण िुटुांब ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१द राम्ेक िपारकर्वाीद ग्रामीा रूाालय (.  नागप रद रूााींकररता ोवश्यक त्या 
सोयीसुिवमा नस न कममचारी वगमही अपुरा ोहे हे खरे ोहे काय, 
(२द अस्यास, या रूाालयात ोवश्यक त्या सोयीसुिवमा तसेच कममचाऱयाींची पवे रर्त 
अस्याची काराे काय ोहेत, 
(३द अस्यास, सवरची रर्त पवे व सोयीसुिवमा कमीपयांत पुरिव्याचे र्ासनास अपेक्षक्षत 
ोहे ? 
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डॉ  दीरि सावांत ि२९-०३-२०१६द :ि१द हे अींर्त: खरे ोहे  
     २६ मीं  र पवाींपदकय ८ पवे रर्त ोहेत  तथमिािप ोवश्यकत्या सोयी सुिवमा उपलब्म 
ोहे  
(२द सेवा नवतृ्ती, बवली व मतृ्य  या काराामुे े 
(३द रर्त पवे भर्याची कायमवाही सुरु ोहे  

___________ 
  

पमरगा व ुोहारा ताुु्यातीु ि.  पस्त्मानाबादद मीणामीण रूणाुय व प्रािकमि ोरोय 
िद ्ात वद्यि य अधधिाऱयाांसह अनेि ोरोय िममचाऱयाांची रदे रर्त अस्याबाबत 

  

(१५द  ९९५७ ि०७-०४-२०१५द    श्री ज्ञानरा  चौगुुे िपमरगाद, श्री मधुिरराव चव्हाण 
ितुळ ारूरद :   सन्माननीय सावम ननि ोरो य ोिण िुटुांब ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१द उमरगा व लोहारा तालु्यातील ि.  उसमानाबावद ग्रामीा रूाालय व राथमिकमक ोरोय 
कद ्ात वद्यकयय अगिरमकाऱयाींसह अनेक ोरोय कममचाऱयाींची पवे रर्त अस्यामुेे 
पररसरातील रूााींना िविवम गदरसोयीींचा सामना करावा लागत असलेबाबत व सवर दठकााची 
सवम रर्त पवे त्वररत भराेबाबत उमरगा-लोहारा येथमिील सथमिा नक लोकर त नमी याींनी 
मा अप्पर मुख्य सगिरचव, ोरोय िवभाग, महाराषर राज्य, मींत्रालय, मुींबई याींना दवनाींक २४ 
सप् द्बर, २०१२ रो ी लेखी पत्रावारे सुगिरचत केले होत,े हे खरे ोहे काय, 
(२द अस्यास, सवर रकराी कोातीच कायमवाही न झाले्या कारााने उमरगा व लोहारा 
तालु्यातील ोरोय सेवा िवसकेीत झाली ोहे, हे खरे ोहे काय, 
(३द अस्यास, सवरची रर्त पवे त्वररत भराेबाबत र्ासनावारे कोाती व केहा कायमवाही 
होाार ोहे काय, 
(४द नस्यास, िवलींबाची काराे काय ोहेत ? 
  
डॉ  दीरि सावांत ि२९-०३-२०१६द :ि१द होय 
ि२द हे खरे नाही  
     ग्रामीा रुाालय, उमरगा येथमिे ग्-अ ते ग्-ड सींवगामची एक ा १०७ पवे मीं  र अस न 
त्यापदकय ९५ पवे भरलेली ोहेत  तर ग्रामीा रुाालय, लोहारा येथमिे ग्-अ ते ग्-ड सींवगामची 
एक ा २५ पवे मीं  र अस न त्यापदकय २१ पवे भरलेली ोहेत  तसेच उमरगा व लोहारा 
तालु्यातील राथमि  ींकमक ोरोय कद ्ाींमध्ये ग्-अ त े ग्-ड सींवगामची एक ा ४०४ पवे मीं  र 
अस न त्यापदकय ३१६ पवे भरलेली ोहेत  सवम उपलब्म अगिरमकारी व कममचारी याींचयामार्म त त्या-
त्या भागातील रुााींना रुासेवा वे्यात येत ोहे  
ि३द महाराषर वद्यककय ोरोय सेवा वगम-१ सींवगामतील पवे सरेरेवेने ोणा पवोन्नतीन े
भर्याची कायमवाही चाल  ोहे  तसेच वद्यकयय अगिरमकारी ग्-अ सींवगामची पवे सवतींत्र  नवड 
मींडेामार्म त नाम नवेर्नान े भर्यात येत अस न, माहे सप् द्बर, २०१५ मध्ये उसमानाबाव 
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. ््यामध्ये २५ वद्यकयय अगिरमकाऱयाींची समुपवेर््वारे  नयु्ती कर्यात ोली ोहे  
त्याचरमााे ग्-क व ग्-ड ची रर्त पवे भर्याबाबची कायमवाही . ्हा सतरावर कर्यात 
येत ोहे  
ि४द रश्न उ्् ावत नाही  

___________ 
  

सोनवद िता धरणगाांव, .   ळगाांवद येिीु मीणामीण ग्णाुयातीु  
वद्यि य अधधिारी याांनी िेुेुी ोत्महत्या 

 
(१६द  १०००८ ि०७-०४-२०१५द    श्री गुुाबराव राटीु ि ळगाव मीणामीणद :   सन्माननीय 
सावम ननि ोरो य ोिण िुटुांब ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मरागाींव तालु् यातील ि.   ेगाींवद सोनवव येथमिील ग्रामीा वद्यकयय रु ाालयातील 
वद्यकयय अगिरमकारी डॉ हेमींत पा्ील याींनी दवनाींक २२  ानेवारी, २०१५ रो ी वा त् यासमुारास 
ोत् महत् या केली, हे खरे ोहे काय, 

(२) अस् यास, या रकराी चौकर्ी कर् यात ोली ोहे काय व त् यात काय ोढ  ेन ोले, 
(३) चौकर्ीनुसार पुढे कोाती कायमवाही केली वा कर् यात येत ोहे ? 
  
डॉ  दीरि सावांत ि२९-०३-२०१६द :ि१द होय  
(२द सवर रकराी मरागाींव पोलीस स्ेर्न येथमि े एर् ोय ोर ७/२०१५ सी ोर पी सी  १७४ 
रमााे नोंव झालेली ोहे  
     पोलीस  नरीक्षक, मरागाींव पोलीस स्ेर्न याींचया दवनाींक ११.४.२०१५ रो ी चया 
द्प्पाीमध्ये ोणा उप िवभागीय पोलीस अगिरमकारी, चोपडा याींनी दवनाींक २७.४.२०१५ रो ी उप 
िवभागीय वींडागिरमकारी, एरींडोल याींना पाठिवले्या समरीमध्ये रसतुत रकराी केले्या 
तपासाअींती मयत डॉ  हेमींत पा्ील याींचे लन  मत नस्यामुे े नदराश्याने गेर्ास लाव न 
मरा ोले अस्याच े नषपन्न झाले अस न त्याींचया मरााबाबत साक्षीवाराींचा कोाावरही सींर्य 
नस न गुन््याचा रकार दवस न येत नाही अस ेदवस न ोले ोहे  
(३द रश्न उ्् ावत नाही  

___________ 
  

राज्यातीु कशक्षि व कशक्षिेत्तर िममचाऱयाांची वद्यि य देयिे मां रू िरण्यासाठी ोरोय 
ववभागािडून देयिाच्या ३ ट्िे र्िम वसूु  िरण्याबाबत 

  

(१७द  १००८३ ि०७-०४-२०१५द    श्री महेश िदादाद ुाांडगे िभोसरीद, श्री अस्त्ुम शेख िमाुाड 
र.श्चमद :   सन्माननीय सावम ननि ोरो य ोिण िुटुांब ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१द राज्यातील कर्क्षक व कर्क्षकेत्तर कममचाऱयाींची वद्यकयय वेयक मीं  र कर्यासाठी ोरोय 
िवभागाकड न वेयकाचया ३ ््के र्कम वस ल कर्यात येत,े हे खरे ोहे काय, 
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(२द अस्यास, र्ासनाचया दवनाींक १०  ुलद, २००१ चया  नामयानुसार सवम मींत्री, ोमवार, 
खासवार, र्ासकयय कममचारी याींनाही तीन ््के र्कम भर्यापास न स ् वे्यात ोली ोहे, 
हे खरे ोहे काय, 
(३द अस्यास, कर्क्षक व कर्क्षकेत्तर कममचाऱयाींना ही स ् न वे्याची काराे काय ोहेत, 
(४द अस्यास, राज्य र्ासन कर्क्षक-कर्क्षकेत्तर कममचाऱयाींना ३ ््के र्कम भर्यापास न 
स ् वे्यासींवभामत काय कायमवाही कराार ोहे ? 
  
डॉ  दीरि सावांत ि२९-०३-२०१६द :ि१द होय, हे खरे ोहे  
(२द होय, हे खरे ोहे  
(३द र्ासन  नामय दवनाींक १०/०७/२००१ अींतगमत पररकर्ष् “अ” िवनार्ु्क यावीत कर्क्षक व 
कर्क्षकेत्तर कममचाऱयाींचा समावेर् नस्यान ेसु् वे्यात ोलेली नाही  
(४द कर्क्षा िवभागाकड न ३% ोकाराी न कराेबाबत रसताव या िवभागास सावर केला 
अस न िवचारामीन ोहे  

___________ 
  

अमरावती ववभागाच् या ोरो य ववभागात अधधिारी व िममचा-याांची  
१८१६ रदे रर् त अस् याबाबत 

  

(१८द  १०१८२ ि०७-०४-२०१५द    श्री गोवधमन शमाम िअिोुा र.श्चमद, श्री रा द् राटणी 
ििारां ाद :   सन्माननीय सावम ननि ोरो य ोिण िुटुांब ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती िवभागाच या ोरो य िवभागात अगिरमकारी व कममचा-याींची १८१६ पवे रर् त 
अस् याने या िवभागाचा भार रभारीींवर अस् याचे माहे  ानेवारी, २०१५  तस-या ोठवडयात 
 नवर्मनास ोले ोहे, हे खरे ोहे काय, 
(२) अस् यास, सवरह  पवे रर् त अस् याची काराे काय ोहेत, 
(३) अस् यास, तातडीने ही पवे भरुन ोरो य िवभागातील कायमरत कममचा-याींवरचा ताा कमी 
कर् याबाबत र्ासन काय कायमवाही करीत ोहे वा कराार ोहे, 
(४) नस् यास, िवलींबाची काराे काय ोहेत ? 
  
डॉ  दीरि सावांत ि२९-०३-२०१६द :ि१द होय  
     ोरोय सेवा, अकोला मींडे, अकोला अींतगमत ग्-अ ते ग्-ड सींवगामची एक ा ११६८५ 
पवे मीं  र अस न त्यापदकय २७४२ पवे रर्त ोहेत  
(२द सेवा नवतृ्ती, सवेचछसेवा नवतृ्ती व बवली यामुे े सवरह  पवे रर्त ोहेत  
(३द महाराषर वद्यकयय ोरोय सेव सींवगामची पवे सरेसेवेन ेोणा पवोन्नहतीने भर्याची 
कायमवाही चाल  ोहे  तसेच वद्यकयय अगिरमकारी ग्-अ सींवगामची पवे सवतींत्र  नवड 
मींडेामार्म त नाम नवेर्नाने भर्यात येत ोहेत  याय तरर्त ग्-क व ग्-ड ची पवे 
. ्हा सतरावरुन भर्यात येत ोहेत  
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     रर्त पवाींचा ताा कमी कर्यासाठी राषरीय ोरोय अकभयानाींतगमत ोयपीएचएसखाली 
२४३ अगिरमकारी व कममचाऱयाींची कीं त्रा्ी पध्वतीवर नेमा क कर्यात ोली ोहे  
(४द रश्न उ्् ावत नाही  

___________ 
  

घनसावांगी ि.   ाुनाद येिीु सामा. ि वनीिरणाच् या िायामुयात  
एिही िममचारी रूणम वेळ पर.स्त्ित नस्याबाबत 

  

(१९द  ११५५६ ि०७-०४-२०१५द    श्री रा ेश टोर े िघनसावांगीद, श्री . तद् ोव् हाड िमुांरा ा 
िळवाद :   सन्माननीय वन ेमांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) घनसावींगी ि.   ालनाद येथमिील सामा. क वनीकरााच या कायामलयात एकही कममचारी प ाम 
वेे उप.सथमित नसतात तसेच कोात् याही यो नेची अींमलब ावाी केली  ात नाही, हे खरे 
ोहे काय, 
(२) अस् यास, उ् त रकराी र्ासनामार्म त चौकर्ी केली ोहे काय, 
(३) अस् यास, चोकर्ीत काय ोढ  ेन ोले व त् नुसार सवर रकराी  बाबवार अगिरमका-
याींवर कोाती कारवाई केली वा कर् यात येत ोहे ? 
  
श्री  सुधीर मुनगांटीवार ि३०-०३-२०१६द :ि१द अींर्त: खरे ोहे  मीं   व भरले्या पवाींचा तपर्ील 
खालीलरमाा ेोहे :- 
अ क्र  सींवगम मीं  र पवे भरलेली पवे रर्त पवे र्ेरा 
१. 
 

लागवड अगिरमकारी ०१ 
 

०१ 
 

० 
 

-- 
 

२. 
 

सहा लागवड अगिरमकारी 
 

०१ 
 

० 
 

०१ 
 

दव १ ११ २०१४ पास न 
पव रर्त ोहे  

३. 
 

रोपवन कोतवाल 
 

०१ 
 

० 
 

०१ 
 

सवर कममचारी याींना 
दव  १७ १० २०१४ पास न 
 नलींत्रबत कर्यात 
ोले ोहे  त्यामुेे 

रर्त ोहे  
४. 
 

सामा. क वनीकरा 
म  र 

०२ 
 

०२ 
 

० 
 

-- 
 

(२द व ि३द घनसावींगी तालु्यात सन २०१४-१५ मध्ये मग्रारोहयो अींतगमत ३८ रसता वतुर्ाम 
वकृ्षलागवड कामे ७६ कक मी  व तीन रोपवा्ीका कामे १,५०,००० रोपे तयार कराेसाठी हाती 
घे्यात ोली होती  पदकय स्या ३ रोपवाद्का कामे सुरु ोहेत  
  

___________ 
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सामान् य ग् णाुय बुुढाणा येिीु ववववध वद्यि य अधधिा-याांची रर् त रदे भरणेबाबत 

  

(२०द  ११५६३ ि०७-०४-२०१५द    श्री हषमवधमन सरिाळ िबुुढाणाद :   सन्माननीय सावम ननि 
ोरो य ोिण िुटुांब ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सामान्य रुाालय बुलढााा . ् हा सामान् य रु ाालयाच या ोस थमिापनेवर एकुा ककती 
वद्यकयय अगिरमकाऱ याींची पवे मीं  र पवे ोहेत, 
(२) उपरो् त मीं  र पवापदकय सवम पवावर वद्यकयय अगिरमकारी कायमरत ोहेत काय, 
(३) कायमरत नस् यास सामान् य रु ाालय बुलढााा येथमिील िविवम वद्यकयय अगिरमका-याींची 
रर् त पवे भराेबाबत र्ासनान ेकाय कायमवाही केली वा कर् यात येत ोहे ? 
 
डॉ  दीरि सावांत ि२९-०३-२०१६द :ि१द सामान्य रुाालय, बुलढााा येथमिील ोसथमिापनेवर 
महाराषर वद्यकयय ोरोय सेवा सींवगामची एक ा १९ पवे मीं  र ोहेत व वद्यकयय अगिरमकारी 
ग्-अ सींवगामची एक ा ३३ पवे मीं  र ोहेत  
(२द नाही  
     सामान्य रुाालय, बुलढााा येथमिील महाराषर वद्यकयय ोरोय सेवा सींवगामतील ५ 
पवाींवर ोणा वद्यकयय अगिरमकारी ग्-अ  सींवगामतील २० पवाींवर  वद्यकयय अगिरमकारी कायमरत 
ोहेत  
(३द महाराषर वद्यकयय ोरोय सेवा सींवगामतील पवे नाम नवेर्नान े ोणा पवोन्नतीन े
भर्याची कायमवाही चाल  ोहेत  माहे सप् द्बर, २०१५ मध्ये वद्यकयय अगिरमकारी ग्-अ 
सींवगामची पवे नाम नवेर्नान े भर्यात ोली अस न २ वद्यकयय अगिरमकाऱयाींना सामान्य 
रुाालय, बुलढााा येथमिे  नयु्ती वे्यात ोलेी ोहे  उवमररत रर्त पवे भर्याबाबत 
कायमवाही कर्यात येत ोहे  

___________ 
  

वरांरळगाव िहरेद िता राचोरा, .   ळगाांवद येिीु मीणामीण ग् णाुयात  
अधधिारी / िममचा-याांच्या मां ूर रदाांबाबत 

  

(२१द  १२३६७ ि०६-०४-२०१५द    श्री किशोर राटीु िराचोराद :   सन्माननीय सावम ननि 
ोरो य ोिण िुटुांब ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िपींपेगाव िहरेद िता पाचोरा, .   ेगाींवद येथमिील ग्रामीा रु ाालयात अगिरमकारी / 
कममचाऱ याींनी ककती व कोाकोाती पवे मीं  र ोहेत, 
(२) अस् यास, वरीलपदकय कोाकोाती पवे भर् यात ोली ोहे, 
(३) अस्यास, उवमररत पवे ककती कालावमीपास न रर् त ोहेत, 
(४) अस्यास, रर् त पवे त् वरीत भर् यासाठी कोात ेरयत् न कर् यात ोले ोहेत व त् याींची 
र्लः  नष पत् ती काय ोहे ? 
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डॉ  दीरि सावांत ि२९-०३-२०१६द :ि१द वद्यकयय अगिरमकारी सींवगामतील ४ पवे व वगम-३ 
सींवगामतील २२ पवे अर्ी एक ा २६ पवे मीं  र ोहेत  
(२द वद्यकयय अगिरमकारी सींवगामतील २ पवे व वगम ३ सींवगामतील १५ पवे भर्यात ोली ोहेत  
(३द रर्त असले्या वद्यकयय अगिरमकारी पवाींचा अ तरर्त कायमभार अन्य अगिरमकाऱयास 
वे्यात ोला ोहे  
(४द वद्यकयय अगिरमक्षक याींची पवे भर्याची कायमवाही सुरु ोहे  तसेच वद्यकयय अगिरमकारी 
याींची पवे भर्याबाबत दवनाींक २७.०४.२०१५ ते दवनाींक ०९.०५.२०१५ या कालावमत 
समुपवेर्नान े नवड करुन ोवेर्  नगमकमत कर्यात ोलेले ोहेत  वगम ३ व वगम ४ ची रर्त 
असलेली पवे त्रबींव  नामावली रमाणात झा्यानींतर सरेसेवेन ेभर्याबाबत रसतािवत ोहे  

___________ 
  

हहांगणघाट ि.  वधामद पर . ् हा ग् णाुयात औषधाांचा  
व सोयी सुववधाांचा अभाव अस्याबाबत 

  

(२२द  १२७७८ ि०८-०४-२०१५द    श्री समीर िुणावार िहहांगणघाटद :   सन्माननीय सावम ननि 
ोरो य ोिण िुटुांब ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगाघा् मतवार सींघातील ि.  वमामद उप . ् हा रु ाालयात तज् ज्ञ डॉ् ्राींचा अभाव, 
अपुरा कममचारी वगम, औषमाींचा तसेच मुलभ त सोयी-सुिवमाींचा अभाव अस् याने अनेक रु ााींना 
नागप र-वमाम येथमिे पाठिव् यात येत अस् याची बाब माहे डडसदबर, २०१४ मध्ये वा त्या वर यान 
 नवर्मनास ोली, हे खरे ोहे काय, 
(२) अस् यास, सवर रकरााची र्ासनामार्म त सखोल चौकर्ी कर् यात ोली ोहे काय, 
(३) अस् यास, चौकर्ीत काय  नष पन् न झाले व त् याअनुषींगाने उप. ् हा रुगाालयातील 
वद्यकयय व मुलभ त सोयी - सुिवमा पुरिव् याबाबत र्ासनान े कोाती ठोस कायमवाही वा 
अींमलब ावाी केली ोहे, 
(४) नस् यास, िवलींबाची सवमसामारा काराे काय ोहेत ? 
  
डॉ  दीरि सावांत ि२९-०३-२०१६द :ि१द अींर्त: खरे ोहे  
    उप . ्हा रुाालय, दहींगाघा्, .  वमाम हे  १०० खा्ाींचे रुाालय अस न येथमिे वगम-१ ते 
४ सींवगामची एक ा ९५ पवे मीं  र अस न त्यापदकय ८२ पवे भरलेली ोहेत  त्यापदकय ८ तज्ञाींची 
पवे मीं  र अस न सत्री रोग तज्ञ, कभषक व र््य गिरचककत्सक ही ३ पवे वगेता ातर ५ पवे 
भरलेली ोहेत  तर १ सत्री रोग तज्ञ र त नयु्तीने उपलब्म करुन वे्यात ोले अस न १ सत्री 
रोग तज्ञ व १ अ.सथमियींग तज्ञ याींची पवे कीं त्रा्ी पध्वतीन े भर्यात ोलेली ोहेत  
याय तरर्त औषमाींचा व म लभ त सुिवमाींचा अभाव अस्याचे ोढ  ेन ोलेले नाही  
(२द, (३द व ि४द रश्न उ्् ावत नाही  
  

___________ 
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राज् यात हदवसदहदवस महागड्या होत  ाणा-या वद्यि य सेवेवर ोता  
एिच दरननयांरण रारदशमिरणे ठरववण्याबाबत 

(२३द  १४४३९ ि०८-०४-२०१५द    श्री नसीम खान िचाांहदवुीद :   सन्माननीय सावम ननि 
ोरो य ोिण िुटुांब ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यात दववसददववस महागयाया होत  ााा-या वद्यकयय सेवेवर ोता एकच वर नयींत्रा 
पारवर्मकपाे ठरिव्याबाबत र्ासन िवचारामीन अस्याचे माहे रे्ब्रुवारी, २०१५ मध्ये वा 
त् यावरयान  नवर्मनास ोले, हे खरे ोहे काय, 

(२) अस् यास, कद ्ीय वर नयींत्रा सकमतीचे सवस य ोणा छो्े रु ाालय चालिव् याचा अनभुव 
असले् या डॉ ग्े याींनी वर नयींत्रााची एक पध् वत िवकसीत केली ोहे, हे ही खरे ोहे काय, 
(३) अस् यास, िवमा कीं पन् या ोणा रु ाालये याींनी उपचार ोणा र्स त्रकक्रयाींचे वर कस े
ठरवावेत, याबाबत पुाे येथमि े न या पेठेतील पत्रकार भवनमध् ये  नोरो य अकभयान चचाम 
ोयो. त केली होती, हे ही खरे ोहे काय, 
(४) अस् यास, उपचाराींचे वर नयींत्रा पारवर्ीपाे ठेव् याबाबत र्ासनाने काय कायमवाही वा 
उपाययो ना केली ोहे, 
(५) अ्याप, याबाबत कोातीच कायमवाही कर् यात ोली नस् यास त् याची सवमसामारा काराे 
काय ोहेत ? 
 
डॉ  दीरि सावांत ि२९-०३-२०१६द :ि१द हे खरे ोहे  
(२द, (३द, (४द व ि५द राज्यात वद् यकयय उपचार व र्सत्रकक्रया याींचे वर  नयींत्रा पारवर्मकपा े
ठरिव्याबाबतचया रसतावाबाबत महाराषर .्ल नकल एस्ॅ.ब्लर्मद् ॲ््चया रारुपात 
समावेर् कर्याबाबतची कायमवाही र्ासनसतरावर सुरु ोहे  त्याबाबत   नतेकड न अकभराय 
मागािव्यात येत अस न त्यानसुार  सवर महाराषर .्ल नकल एस्ॅ.ब्लर्मद् ॲ््बाबत 
पुनश्च: सवम वद्यकयय / अवद्यकयय, सवमसामान्य  नतेकड न या िवषयावर चचाम घडव न 
ोा्यात येत ोहे  

___________ 
  

देवगड व िणिवुी ि.  कसांधुदगूमद मीणामीण पर. ्हा रूणाुयात भुुतज्ञ व  
िायमस्त्वरूरी तज्ञ वद्यि य अधधिारी याांची नमेणूि िरण्याबाबत 

(२४द  १५१३७ ि०८-०४-२०१५द    श्री ननतेश राण े ििणिवुीद :   सन्माननीय सावम ननि 
ोरो य व िुटुांब ि् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१द वेवगड व काकवली ि.  कसींमुव गमद ग्रामीा उप. ्हा रूाालयात भुलतज्ञ व 
कायमसवरूपी तज्ञ वद्यकयय अगिरमकारी याींची नेमा क कर्याबाबत मा सावम  नक ोरोय 
मींत्री याींना लोकर त नमी याींनी माहे डडसदबर, २०१४ मध्ये वा त्यावरयान  नवेवन दवले ोहे, 
हे खरे ोहे काय, 

(२द अस्यास, वेवगड व काकवली ग्रामीा उप. ्हा रूाालयात भ लतज्ञ तसेच 
कायमसवरूपी तज्ञ वद्यकयय अगिरमकाऱयाींची नेमा क कर्याबाबत र्ासनान ेकोाती कायमवाही 
केली वा कर्यात येत ोहे, 
(३द नस्यास, याबाबत होत असले्या िवलींबाची काराे काय ोहेत ? 
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डॉ  दीरि सावांत ि२९-०३-२०१६द :ि१द होय 
ि२द ग्रामीा रुाालय, वेवगड येथमिील मीं  र असलेली ३ पवे रर्त ोहेत ोणा उप . ्हा 
रुाालय, काकवली येथमिील मीं  र १२ पवाींपदकय ६ पवे रर्त ोहेत  माहे सप् द्बर, २०१५ मध्ये 
समुपवेर्ना्वारे भ लतज्ञासह २ वद् यकयय अगिरमकाऱयाींची उप . ्हा रुाालय, काकवली येथमि े
नाम नवेर्नान े  नयु्ती वे्यात ोली ोहे  सावम  नक ोरोय िवभागाींतगमत वद्यकयय 
अगिरमकाऱयाींची रर्त पवे नाम नवेर्नान ेतसेच असथमिायी सवरुपात भर्याबाबत र्ासन सतरावर 
कायमवाही चाल  ोहे  
     सवर रुााींलयाींमध्ये येााऱया रुााींना रुासेवा वे्याचया उदेशेर्ाने उप . ्हा रुाालय, 
काकवली येथमि े राषरीय अकभयान अींतगमत ोयपीएचएस अींतगमत कीं त्रा्ी तत्वावर िवर्ेषज्ञ 
उपलब्म करुन वे्यात ोले ोहेत  तर ग्रामीा रुाालय, वेवगड येथमिे एनसीडी कायमक्रमाींतगमत 
१ व ोयुष अींतगमत २ वद्यकयय अगिरमकारी उपलब्म करुन वे्यात ोले ोहेत  तसेच 
ोवश्यकतेनुसार ातर ोरोय सींसथमिामम न वद्यकयय अगिरमकारी र त नयु्ती केली  ात े व 
त्याींचयामार्म त रुााींस रुासेवा वे्यात येत े 
ि३द रश्न उ्् ावत नाही  

___________ 
  

गभमवती .स्त्रयाांच् या प्रसुती दर यान होणा-या मतृ् यूच् या प्रमाणात झाुेुी वाढ 
  

(२५द  १६२५७ ि१९-०८-२०१५द    श्री राधािृष्ट् ण ववख-ेराटीु िकशडीद :   सन्माननीय सावम ननि 
ोरो य ोिण िुटुांब ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पोषा ोहाराचा अभाव, वेेेत वद्यकयय तपासाी न होाे, र् तवाब वाढाे, ककीं वा 
ोवश् यक र् तग् न कमेाे ा  िविवम काराामुेे सन २०१४ यावषी मुींबईतील २७६ तर 
राज् यातील १३९० गभमवती .सत्रयाींचा रसुती वर यान मतृ् य  झा् याची बाब माहे  ानेवारी, २०१५ 
मध्ये वा त्यावरयान  नवर्मनास ोली, हे खरे ोहे काय, 
(२) अस् यास, या रकराी र्ासनाने अगिरमक चौकर्ी केली ोहे काय, 
(३) अस् यास, चौकर्ीत काय ोढ  ेन ोले व त् यानसुार रसुती वर यान मतृ् य म खी पडाा-या 
.सत्रयाींचा मतृ् य  होऊ नये  हा न कोाती उपाययो ना केली ोहे वा कर् यात येत ोहे ? 
  
डॉ  दीरि सावांत ि२९-०३-२०१६द : ि१द हे खरे ोहे  
    माहे एिरल, २०१३ ते माचम, २०१४ या कालावमीत बहृन्मुींबईमध्ये २७४ व राज्यामध्ये 
१३९० माताींचा मतृ्यु िविवम वद्यकयय कारााींमुेे व ो ाराींमुेे झालेला ोहे  
ि२द होय  
    सींसथमिा सतरावरील सकमती, . ्हासतरावरील सकमती, . ्हार््य गिरचककत्सकाचया 
अध्यक्षतेखाली सकमती, महानगरपाकलका सतरावरील याींचया मनपा सतरावरील वद्यकयय 
ोरोय अगिरमकारी याींचया अध्यक्षतेखालील सकमती या सवम सकमत्या्वारे वेेोवेे ी नम ना 
ोढावा घेव न चौकर्ी कर्यात ोली ोहे  
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     ग्रामीा व नागरी भागातील मातामतृ्युींचा ोढावा मखु्य कायमकारी अगिरमकारी, 
. ्हापररषव हे घेतात  र र्हरी भागातील मातामतृ्युींचा नमुना ोढावा महानगरपाकलका 
याींचया्वारेही घे्यात येतो  
ि३द ोढायाअींती राप्त झाले्या अहवालावरुन मातामतृ्युींचया कारााींचे वगीकरा कर्यात 
ोलेले ोहे  यामध्ये योनीमागामत न रसतुी पश्चात अ तर्तसत्राव, उचचर्तवाब,  ींतुवोष, 
र्तक्षय अर्ा िविवम कारााींचा समावेर् ोहे  
     मातामतृ्य ुकमी कर्याकररता र्ासनामार्म त खालील रमााे सेवा वे्यात येतात  
     (१द गरोवर माताींची लवकरात लवकर नोंवाी  
     (२) गरोवर माताींना लोहयु्त गोेया तसेच मनुवामताची लस वेाे  
     (३) गरोवरपाात कमीतकमी ५ वेे ा तपास्या कराे  
     (४)  ननी सुरक्षा यो नतेगमत अनुसुगिरचत  ाती/ माती, वारर् रेषेखालील गभमवती 
लाभाथमिीना र्ासकयय अथमिवा र्ासन मानाींककत सींसथमिेत रसतुती झा्यास ोगिरथमिमक लाभ वेाे  
     (५)  ननी कर्र् ु सुरक्षा कायमक्रमाींतगमत गरोवर माताींना मोर्त वाहत क सुिवमा, सवम 
र्ु्क मार्य, मोर्त रसतुी, मोर्त कसझरेरयन से्र्न, ोहार, रयोगर्ाेा तपास्या व 
औषमोपचार ा  सेवाींचा लाभ वेाे  

___________ 
  

स्त्रीभ्रुणहत्या रोखण्यासाठी सातत्याने  न ागतृी िग्नही २०१३-२०१४ या दोन्ही वषाममये 
मुुीांच्या  न्मदराचे प्रमाण वाढुे नस्याबाबत 

  

(२६द  १६५६५ ि१४-०८-२०१५द    श्री अकमत ववुासराव देशमुख िुातूर शहरद, श्री वव य 
वडटे्टीवार िरा हरूरीद, श्री अकमन रटेु िमुांबादेवीद, अॅड यशोमती ठािूर िनतवसाद, श्री िुणाु 
राटीु िधुळे मीणामीणद, श्री गुुाबराव राटीु ि ळगाव मीणामीणद, श्री चां्िाांत सोनावणे िचोरडाद, 
श्री अ ुमन खोतिर ि ाुनाद, अॅड रराग अळवणी िववुेराुेद, श्री सुननु कशांदे िवरळीद, श्रीमती 
अकमता चव्हाण िभोिरद, श्री डी री सावांत िनाांदेड पत्तरद, श्री राहुु बों्े िधचखुीद :   
सन्माननीय सावम ननि ोरो य ोिण िुटुांब ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) सत्रीभ्रुाहत्या रोख्यासाठी सातत्याने  न ागतृी करुनही सन २०१३-२०१४ या वोन्ही 
वषाममध्ये मलुीींचया  न्मवराचे रमाा वाढले नस्याचे म्कावायक वासतव माहे एिरल, २०१५ 
चया सुमारास  नवर्मनास ोले, हे खरे ोहे काय, 
(२) अस्यास, राज्यात एक ह ार मुलाींमागे ९५० मुली तर मुींबईमध्ये हेच रमाा एक ह ार 
मुलाींमध्ये ९३० मुली ातके  न्मवर रमाा अस्याचे  नवर्मनास ोले, हे ही खरे ोहे काय, 
(३) अस्यास, राज्यात व मुींबईत मुलीींचया  न्मवरात घ् होाे ही गिरचींतेचे बाब अस न 
राज्यर्ासनान ेमुलीींचया  न्मवराींची घ् रोख्यासाठी कोाती उपाययो ना केली वा कर्यात 
येत ोहे, 
(४) अ्याप, उ्त रश्नाबाबत कोातीच उपाययो ना केली नस्यास िवलींबाची काराे काय ? 
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डॉ  दीरि सावांत ि२९-०४-२०१६द :ि१द व ि२द राज्यात तसेच मुींबई सन २०१३ व २०१४ ममील 
वर ह ार मुलाींमागे मलुीच े न्मवर रमाा खालील रमााे वाढले ोहे  

वषम मुींबई राज्य 
२०१३ ९३० ९०१ 
२०१४ ९३१ ९१९ 

(३द बहृन्मुींबई महानगरपाकलकेमार्म त पीसीपीएनडी्ी काय्याची अींमलब ावाी कर्यासाठी २५ 
समुगिरचत रागिरमकारी ोणा िवर्ेष अगिरमकारी याींची नेमा क कर्यात ोली ोहे  सवर 
काय्याींतगमत स्लागार सकमतीची बदठक वर वोन मदहन्याने घे्यात येते  सवम पीसीपीएनडी्ी 
कद ्ाचया कामाची पहााी सवर कद ्ाींना अचानक भे्ी वेव न कर्यात येत े त्याकररता 
पीसीपीएनडी्ी कक्षाची सथमिापना कर्यात ोलेली ोहे  बहृन्मुींबई महानगरपाकलकेमार्म त 
पीसीपीएनडी्ी काय्याींतगमत २६ केसेस न्यायालयात र्ाईल केले्या ोहेत  महाराषर राज्यात 
मुलीींचा  न्मवर वाढव्याकररता खालीलरमाा ेउपाययो ना कर्यात येत ोहेत  
     १द रकसध्वी व  न ागतृी :- पीसीपीएनडी्ी काय्याचया अींमलब ावाीसाठी व कलींग 
 नवडीस र तबींम कर्यासाठी  न ागतृीचया माध्यमात न िविवम सतरावर मेे ाव,े पथमिनाट्य, 
कायमर्ाेा, रॅली याींच े ोयो न कर्यात येते  . ्हासतरावरील कलींग गुाोत्तराची मादहती 
 नतेस राप्त हो्याचया ष्ष्ीने “छकु्या मुकले्या” या रसतकाच ेसवम . ््याींना वा्प केले 
 ाते  
     २द सािवत्री रु्ले कन्या क्याा यो ना :- मुलीींचया  न्माला उत्ते न वे्यासाठी राज् य 
र्ासनामार्म त सािवत्रीबाई रु्ले कन्या क्याा यो ना राबिव्यात येत े यामध्ये लाभाथमिीना 
रोख र्कम व मुलीचया नावाने राषरीय बचत रमाापत्र वे्याची तरत व ोहे  
     ३द अवदम गभमकलींग  नवान करााऱया सोनोग्रार्य कद ्ाची मादहती वेााऱया य.्तला 
बातमीची खातर  मा करुन रु  २५,०००/- ातके बक्षीस वे्याची तरत व कर्यात ोली ोहे  
     ४द पीसीपीएनडी्ी काय्याींतगमत २०९१ समुगिरचत रागिरमकाऱयाींची  नयु्ती ि. ्हागिरमकारी, 
. ्हा र््यगिरचककत्सक, ोरोय अगिरमकारी, वद्यकयय अगिरमक्षक, अप्पर . ्हागिरमकारी, 
तहसीलवार ा द कर्यात ोलेले अस न त्याींना काय्याचे रकर्क्षा वे्यात ोलेले ोहे  
     ५द राज्यसतरीय पयमवेक्षककय मींडे :- त्याचरमााे सवर काय्याचया कलम १६ (अद 
नुसार मा ोरोय व कु्ुींब क्याा मींत्री याींचया अध्यक्षतेखाली २५ सवसयाींचा समावेर् 
असले्या राज्य पयमवेक्षकयय मींडेाची पुनमसथमिापना कर्यात ोलेली ोहे  
     ६द राज्य स्लागार सकमती :- राज्य समुगिरचत रागिरमकाऱयाींस स्ला ोणा मवत 
कर्यासाठी राज्य स्लागार सकमती सथमिापन कर्याच ेरसतािवत ोहे  
     ७द . ्हा सतरावरील वक्षता पथमिक :- पीसीपीएनडी्ी काय्याींची रभावी अींमलब ावाी 
कर्यासाठी . ्हागिरमकारी याींचया अध्यक्षतेखाली वक्षता पथमिकाची सथमिापना कर्यात ोली 
ोहे  वक्षता पथमिकाींचया वरमहा बदठकयत न पीसीपीएनडी्ी काय्याचा ोढावा घे्यात येतो  
     ८द ्ोल फ्रय नींबर व हे्प लाईन :- सवम सामान्य लोकाींना तक्रार नोंविव्यासाठी 
www.amchimulgi.gov.in ही वेबसाई् तयार कर्यात ोली अस न त्यावर राप्त होााऱया 
तक्रारीचया अनुषींगान े सींबींगिरमताींवर कारवाई कर्यात येत े सवर सींकेतसथमिेावर तक्रारीचा 
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पाठपुरावा कर्याची सुिवमा उपलबम ोहे  पीसीपीएनडी्ी काय्यासींवभामत हे्पलाईन कक्षाची 
सथमिापना कर्यात ोली अस न सवम सामान्य लोकाींना तक्रारी नोंविव्यासाठी ्ोल फ्रय नींबर 
१८००२३३४४७५ वे्यात ोलेला ोहे  या नींबरवर राप्त झाले्या तक्रारीची नोंव करुन 
समुपवेर्न कर्याची कायमवाही सरुु ोहे  त्यासाठी १ समुपवेर्क व समन्वय कायमरत ोहेत  
      ९द सोनोग्रार्य ोणा ामे. ींग मर्ीन  नकममती िवतरक याींना राज्य समुगिरचत 
रागिरमकाऱयाींकड े नोवाी कराे बींमनकारक केले ोहे  तसचे राज्य समुगिरचत रागिरमकाऱयाींकडद 
नोंवाी असले्या यावसायीकाींकड नच सोनोग्रार्य मर्ीन खरेवी कराे बींमनकारक केलेली ोहे  
उपरो्त रमााे स चना सील केले्या सोनोग्रार्य कद ्ाचया वर्मनीभागावर रवर्ीत कराे 
बींमनकारक केलेले ोहे  
     १०द सवम सोनोग्रार्य कद ्ाींना ऑनलाईन र्ॉमम भराे बींमनकारक कर्यात ोले ोहे  
तसेच ऑनलाईन ए ोणा एर् र्ॉमम साठी http:/pcpcndt.maharashtra,gov.in  ही 
वेबसाई् सुरु कर्यात ोलेली ोहे  स्य:.सथमितीत ९४ ््के सोनोग्रार्य कद ्मारक ऑनलाईन 
एर् र्ॉमम भरत ोहेत  
(४द रश्न उ्् ावत नाही  

___________ 
  

राज् यातीु शासि य व खा गी ग् णाुयाांम ये ुहान बाुिाांच् या ववषाणू न् या रोगाांची 
तरासणी िरणारी एमएमोर िगाुगांड, गोवर,  ममन .व्ह ् सद ुस सुग् िरण्याबाबत 

  

(२७द  १७९५९ ि१४-०८-२०१५द    श्री . तद् ोव् हाड िमुांरा ा िळवाद, श्री शकशिाांत कशांदे 
ििोरेगावद, श्री राांडुरांग बरोरा िशहारूरद, श्री वदभव वरचड िअिोुेद :   सन्माननीय सावम ननि 
ोरो य ोिण िुटुांब ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील र्ासकयय व खा गी रु ाालयाींमध् ये लहान बालकाींच या िवषाा  न् य रोगाींची 
तपासाी कराारी एमएमोर िगालगुींड, गोवर,  ममन .ह ् सद लस सुरु कर् यासींवभामतील 
कायमवाही प ाम झालेली ोहे काय, 
(२) अस् यास, उ् त रश् नी ोतापयांत केले् या कायमवाहीचे थमिोड् यात स वरुप काय ोहे व 
त् यानुसर पुढे कोाता  नामय घेतला वा घे् यात येत ोहे, 
(३) उ् त रश् नी सुरु असलेली कायमवाही प ाम झालेली नस् यास, त् याची सवमसामारा काराे 
काय ोहेत तसचे सवर रकराी ोतपयांत कोाता पाठपुरवा केला वा कर् यात येत ोहे ? 
  
डॉ  दीरि सावांत ि२९-०४-२०१६द :ि१द लहान बालकाींचया ो ाराचे व मतृ्य चे रमाा कमी 
कर्यासाठी कद ् र्ासनाचया मागमवर्मक स चनाींनसुार बालकाींना कावीे, गोवर, पोकलओ, 
बीसी ी, मनुवामत, डडपी्ी याींच े लसीकरा कर्यात येते  सवर लसीकरा वेे ापत्रकात 
एमएमोर ्या लसीचा समावरे् कर्यात ोला नाही  त्यामुेे राज्यातील र्ासकयय 
रुाालयाींमध्ये एमएमोर ही लस वे्यात येत नाही  काही खा गी रुाालयाींमध्ये सवर लस 
वे्यात येत े 
(२द रश्न उ्् ावत नाही  
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(३द कद ् र्ासनाचया मागमवर्मक स चनाींनुसार राज्य लसीकरााचा कायमक्रम राबिवला  ातो  कद ् 
र्ासनाचया मागमवर्मक स चनाींनुसार एमएमोर लस राज्यात सुरु कर्याबाबत कायमवाही केली 
 ाईल  

___________ 
  

शहारूर ि.  ठाणेद पर. ्हा ग्णाुयात डॉ्टराांची रर्त रदे तसेच सोनोमीणार्   
याांत्ररि युननट वारराववना रडून राहह्याबाबत  

  

(२८द  १९०२७ ि१४-०८-२०१५द    श्री राांडुरांग बरोरा िशहारूरद, श्री रमेश िदम िमोहोळद, 
श्री किसन ििोरे िमुरबाडद, श्री . तद् ोव् हाड िमुांरा ा िळवाद :   सन्माननीय सावम ननि 
ोरो य ोिण िुटुांब ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्हाप र ि.  ठााेद येथमिील उप. ्हा रुाालयात डॉ््राींची रर्त पवे मो्या रमााात 
अस न सोनोग्रार्य व ातर महागडी याींत्रत्रक यु न् वापरािवना पड न ोहे, हे खरे ोहे काय, 
(२) तसेच सवरह  रुाालयात औषमाचा मो्या रमााात तु्वडा ोहे हे ही खरे ोहे काय, 
(३) अस्यास, रश्न भाग ि१) व ि२) बाबत चौकर्ी केली ोहे काय, 
(४) अस्यास, चौकर्ीत काय ोढ  ेन ोले व त्यानुषींगाने र्ासनाने कोाती कायमवाही केली 
वा कर्यात येत ोहे, 
(५) अ्याप कोातीच कायमवाही केली नस्यास, िवलींबाची काराे काय ोहेत ? 
  
डॉ  दीरि सावांत ि२९-०३-२०१६द :ि१द हे खरे नाही  
     उप . ्हा रुाालय, र्हाप र, .  ठााे येथमिील वद्यकयय अगिरमक्षकाचे एक पव ोणा 
वद्यकयय अगिरमकाऱयाींची १२ पवे मीं  र अस न वद्यकयय अगिरमकाऱयाचे एक पव रर्त ोहे  
तसेच सवर रुाालयाममील यींत्रसामुग्री ोवश्यकतेनुसार वापर्यात येत ोहे  
(२) सवर ररुाालयात पुरेसा औषमसाठा उपलब्म अस न, तातडीने रसींगी गर ेनुसार ोवश्यक 
औषमे रुाालय सतरावरुन सथमिा नकररत्या खरेवी कर्यात येतात  
(३), (४द व ि५द रश्न उ्् ावत नाही  

___________ 
  

अडीवरे िता  ुन्नर, .  रुणेद येिीु ोरो य परिद ्ात वद्यि य 
 अधधिारी पर.स्त्ित नस् याबाबत  

(२९द  १९२६० ि१७-०८-२०१५द    श्री बाबुराव राचणे िकशग्रद :   सन्माननीय सावम ननि 
ोरो य ोिण िुटुांब ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अडीवरे िता  ुन्नर, .  पुाेद येथमिील ोरो य उपकद ्ात तातडीची वद्यकयय सेवा वे् यासाठी 
डॉ् ्र उप.सथमित नस् यामुेे बुडीत बींमा-यात पोह् यासाठी गेले् या गौरव पो्े या मुलाचा 
दवनाींक १५ म,े २०१५ रो ी बुड न मतृ् य  झाला ोहे, हे खरे ोहे काय, 

(२) अस् यास, अडीवरे येथमिील ोरो य उपकद ्ातील वद्यकयय अगिरमका-यावर कुठलीही कायमवाही 
कर् यात ोलेली नाही, हे खरे ोहे काय, 
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(३) अस् यास, राज् यातील ोरो य उपकद ्ासह राथमिकमक ोरो य कद ्ात अनेक दठकााी 
वद्यकयय अगिरमकारी व कममचारी याींना  नवासस थमिान स् तीच ेअस नही  नवास स थमिानी कोाीही 
राहत नाही, हे ही खरे ोहे काय, 
(४) अस् यास, राज् यातील ोरो य उपकद ् व राथमिकमक ोरो य कद ्ामध् ये सुिवमा व वद्यकयय 
अगिरमकारी उपलब् म करुन वे् याबाबत र्ासनस तरावरुन केलेली कायमवाही वा र्ासनाची  
र तकक्रया ? 
  
डॉ  दीरि सावांत ि२९-०३-२०१६द :ि१द अींर्त: खरे ोहे  
     दवनाींक १५ म,े २०१५ रो ी कु गौरव पो्े या मुलाचा बुड न मतृ्यु झा्याची घ्ना खरी 
ोहे  तथमिािप, सवर मुलाला पा्यात न बाहेर काढ्यावर राथमिकमक ोरोय कद ्, ोडडवरे येथमि े
ोा्यात ोले व त्यावेेी तथेमिे वद्यकयय अगिरमकारी उप.सथमित होते  परींत,ु सवर रकरा 
न्यायवद्यकर्ी सींबींगिरमत अस्याने मयत मुलास राथमिकमक ोरेाय कद ्ाचया वाहनाने ग्रामीा 
रुाालय, घोडगेाींव, ता ोींबेगाव येथमिे पाठिव्यात ोले  
(२) रश्न उ्् ावत नाही  
(३) अींर्त: खरे ोहे  
काही वद्यकयय अगिरमकारी व कममचारी उपकद ् तथमिा राथमिकमक ोरोय कद ्ाचया दठकााी 
असले्या  नवाससथमिानी राहत नाहीत व अर्ा अगिरमकारी/कममचाऱयाींना  नवाससथमिानी ह र 
राह्याचया स चना वे्यात येत अस न त्याींना घरभाड ेभत्ता वे्यात येत नाही  
(४) राज्यातील ोरोय उपकद ् व राथमिकमक ोरोय कद ्ाकरीत सुिवमा व वद्यकयय अगिरमकारी 
उपलब्म करुन वे्याबाबतची कायमवाही ोवश्यकतेनुसार  नयमीतपाे कर्यात येत ोहे  

___________ 
  

 ळगाांव . ्हा रूणाुयाांतीु  ळीत िक्षातीु वातानिूुुीत यांर  
गे्या ८ हदवसाांरासून बांद अस् याबाबत 

  

(३०द  १९९८१ ि१४-०८-२०१५द    श्री गुुाबराव राटीु ि ळगाव मीणामीणद :   सन्माननीय 
सावम ननि ोरो य ोिण िुटुांब ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१द  ेगाींव . ्हा रूाालयाींतील  ेीत कक्षातील वातानुक लीत यींत्र गे्या ८ दववसाींपास न 
बींव अस्यान ेरूााींना रचींड त्रास सहन करावा लागत अस्याचे नकुतेच माहे म,े २०१५ मध्ये 
 नवर्मनास ोले ोहे, हे खरे ोहे काय, 
(२द अस्यास, सवर रूाालयात अनेक सोयी-सुिवमाींचा अभाव अस्याचेही  नवर्मनास ोले 
ोहे, हे ही खरे ोहे काय, 
(३द अस्यास, सवर रकराी र्ासनाने सखोल चौकर्ी केली ोहे काय, त्यात काय ोढ  ेन 
ोले, तवनुसार यास  बाबवार असााऱया य्तीींवर काय कारवाई कर्यात ोली ोहे वा 
येत ोहे, 
(४द नस्यास, त्याची काराे काय ोहेत ? 
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डॉ  दीरि सावांत ि२९-०३-२०१६द :ि१द हे अर्त: खरे ोहे  तथमिािप कुलर व पींख े सुरु 
अस्यामुे े रुााींना त्रास झाला नाही  
(२) हे खरे नाही  
ोवश्यक सुिवमा उपलब्ध् ा ोहेत  
(३) पश्न उ्् ावत नाही  
(४) रश्न उ्् ावत नाही  

___________ 
  

हहांगोुी . ् ्यातीु ताुुिा बसमत येिीु िुग्ां दा प्रा ो िद ्ात येणा-या ग् णाांची सांख् या 
ववचारात घेता दोन रूणमवेळ वद्यि य अधधिा-याांची ोवश् यिता अस्याबाबत 

  

(३१द  २०८३० ि१४-०८-२०१५द    श्री  यप्रिाश मुांदडा िबसमतद :   सन्माननीय सावम ननि 
ोरो य ोिण िुटुांब ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली . ् ्यातील तालुका बसमत येथमिील कुरुीं वा रा ो कद ्ात येाा-या रु ााींची सींख् या 
िवचारात घेता वोन प ामवेे वद्यकयय अगिरमका-याींची ोवश् यकता ोहे, हे खरे ोहे काय, 
(२) अस् यास, रु ााींना पुरेर्ी ोसन  यवस थमिा वद्यकयय  यवस थमिेत वाढ कराे रु ााींना 
चाींगली सेवा वेाे याकड ेसोयीस करपाे वलुमक्ष केले  ात ोहे, हे ही खरे ोहे काय, 
(३) तसेच या ोरो य कद ्ाच या रु ावाहीकेवर  नयकमत कायम स वरुपी वाहक असताींना तेथमि े
कीं त्रा्ी पध् वतीचा वाहक ोवश् यकता नसताींना  नयु् त केला गेला ोहे, हे ही खरे ोहे काय, 
(४) अस् यास, र्ासनाने याबाबत कोाती कायमवाही केली ोहे ? 
  
डॉ  दीरि सावांत ि२९-०३-२०१६द :ि१द राथमिकमक ोरोय कद ्, कुरुवा, ता वसमत, .  दहींगोली 
येथमिे वद्यककय अगिरमकारी ग्-अ सींवगामची वोन पवे मीं  र अस न त्यादठकााी २ सथमिायी 
वद्यकयय अगिरमकारी कायमरत ोहेत  
(२) हे खरे नाही  
(३) हे अींर्त: खरे ोहे  
राथमिकमक ोरोय कद ्, कुरुीं वा येथमिील  नयमीत वाहन चालकाची सोय मा सभापती िमदहला व 
बालक्यााद, . ्हा पररषव, दहींगोली याींचया वाहनासाठी वगम कर्यात ोली अस्यामुेे 
राथमिकमक ोरेाय कद ् कुरुीं वा येथमिील ोरोय सेवा सुरेीत चाल्याचय ष्ष्ीन े
ोय पी एच एस  यो नेखाली  ननी कर्र्ु सुरक्षा कायमक्रमाींतगमत कीं त्रा्ी वाहन चालकाची 
रा ींवारी तत्वावर तात्पुरत्या यवसथमिा कर्यात ोली ोहे  
(४) रश्न उ्् ावत नाही  
  

___________ 
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चां्रूर . ् ्यातीु घुघुस येि ेमीणामीण ग् णाुय स्त् िारन  
िरण् यास मान् यता देण् यात ो्याबाबत 

  

(३२द  २२१५५ ि१४-०८-२०१५द    श्री नाना ी शामिुळे िचां्रूरद :   सन्माननीय सावम ननि 
ोरो य ोिण िुटुांब ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चीं्प र . ् ्यातील घुघसु येथमिे ग्रामीा रु ाालय स थमिापन कर् यास मान् यता वे् यात 
ोलेली अस् याच े लेखी उत् तर दवनाींक १९ माचम, २०१५ अन् वये मा सावम  नक ोरो य मींत्री 
याींनी स थमिा नक लोकर त नमी याींना दवले ोहे, हे खरे ोहे काय, 
(२) अस् यास, . ् हा र्् य गिरचककत् सक, सामान् य रु ाालय चीं्प र याींनी दवनाींक ११ डडसदबर, 
२०१४ ला  ा क्र  सारुचीं/ ीपोंघ/ुग्रारु/ ागा/२८१०३/०९/१४ अन् वये मा . ् हागिरमकारी चीं्प र याींना 
ोणा दवनाींक २  लुद, २०१४ ला  ा क्र /सारुचीं/सारुचीं/ग्रारुघु घसुमीं  र/१५९४८-५४/१४ अन् वये 
. ् हा ोरो य अगिरमकारी, . ् हा पररषव चीं्प र याींना घु घुस िता .  चीं्प रद येथमिील मीं  र 
ग्रामीा रु ाालयाच या मुख् य ामारत व  नवासस थमिानाच या बाींमकामासाठी  ागा उपलब् म करुन 
वे् याबाबत पत्र दवले होत,े हे ही खरे ोहे काय, 
(३) अस् यास, उ् त पत्राच या अनुषींगाने अ्यापही कायमवाही झालेली नस् यामुे े घु घुस 
येथमिील ग्रामीा रु ाालयाच या ामारतीचे बाींमकाम अ्यापही सुरु झालेले नाही, हे ही खरे ोहे 
काय, 
(४) अस् यास, यासींवभामत र्ासनाने चौकर्ी केली ोहे काय, 
(५) अस् यास, चौकर्ीत काय ोढ  ेन ोले ोहे व त् यानुषींगाने उ् त ग्रामीा रु ाालयाच े
बाींमकामासाठी  ागा उपलब् म करुन वे् यास िवलींब कराा-या अगिरमका-याींवर कोाती कायमवाही 
कर् यात ोली वा येत ोहे, 
(६) नस् यास, होाा-या िवलींबाच ेकाराे काय ोहेत ? 
  
डॉ  दीरि सावांत ि२९-०३-२०१६द :ि१द होय, हे खरे ोहे  
(२द हे खरे ोहे  
(३द अींर्त: खरे ोहे  
      तथमिािप  ागा नावावर कर्याची कायमवाही सुरु ोहे  
(४द, (५द व (६द रश्न उ्् ावत नाही  

___________ 
  

महाराष्ट् र .्ुननिु एस्त् ट ॅ.ब्ुशमदट अॅ् टचा मसुदा तयार िरण् याबाबत 
  

(३३द  २४८२२ ि१७-०८-२०१५द    श्री हदरि चव्हाण िर्ुटणद, श्री रमेश िदम िमोहोळद, 
श्री भास्त्िर  ाधव िगुहागरद, श्री . तद् ोव् हाड िमुांरा ा िळवाद, श्री सुरेश ुाड िि मतद, श्री हसन 
मुश्रीर् ििागुद, श्री हदुीर वळसे-राटीु िोांबेगावद :   सन्माननीय सावम ननि ोरो य 
ोिण िुटुांब ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खा गी रु ाालयाकड न सवमसामान् य व गरीब रु ााींची होाारी ोगिरथमिमक ल ् थमिाींबिव् यासाठी 
महाराष र .्ल नकल एस ् ॅ.ब्लर्मद् अॅ् ्चा मसुवा तयार कर् यात ोला, हे खरे ोहे काय, 
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(२) अस् यास, या मसुवाच ेसवमसामारा स वरुप काय ोहे, 
(३) अस् यास, याबाबतची अींमलब ावाी के हापास न कर् यात येाार ोहे ? 
  
डॉ  दीरि सावांत ि२९-०४-२०१६द :ि१द होय  कद ् र्ासनाचया गिरचककत्सालयीन ोसथमिापना 
अगिरम नयम, २०१० ममील वद्यक व रुा याींचयासाठीचया तरतुवीींमध्ये योय ते रे्रबवल 
करुन सवर काय्याींचा मसुवा तयार कर्यात ोला ोहे  
(२द अद वद्यकयय सेवा/सुिवमा यामध्ये सुमाराा घडव न ोा्याकररता िविवम गिरचककत्सालयीन 
ोसथमिापनाचया सेवा/सुिवमा याींच ेककमान मानाींकन  न.श्चत कराे  
     बद ोरोय सेवाींचया वराींमध्ये पारवर्मकता ोा्याचया ष्ष्ीन े गिरचककत्सालयीन 
ोसथमिापनाींना ककमान अ्ी व र्ती बींमनकारक कराे  ेाे करुन रुा सेवा व त्यानुषींगान े
्यावयाचया सुिवमा सामान्य  नतेला मार्क वरात सह पाे उपलब्म होऊ र्कतील   
     कद रुा व वद्यक या वोहोचयाही अगिरमकाराींचे सींरक्षा कराे  
(३द सवर काय्याचया मसु्यास र्ासनाची मीं  री कमेा्यानींतर अींमलब ावाी कर्यात 
येईल  

___________ 
  

औरांगाबाद . ्हयातीु िो् हारूरी बांधा-याांच् या बाबतीु ताांत्ररि मान् यता  
न घेता िोटयवधी ग्रये बांधा-याांच् या दगु्स्त् तीबाबत 

  

(३४द  २५८३३ ि१७-०८-२०१५द    श्री अब् दुु  सत्तार िकस्ुोडद, श्री अकमन रटेु िमुांबादेवीद, 
श्री प्रशाांत बांब िगांगारूरद :   सन्माननीय  ुसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) औरींगाबाव . ्हयातील को् हाप री बींमा-याींच या बाबतील ताींत्रत्रक मान् यता न घेता 
को्यवमी रुपये बींमा-याींच या वेखभाल-वरुुस तीसाठी खचम कर् यात ोले अस् याच े माहे म,े 
२०१५ वर यान  नवर्मनास ोले ोहे, हे खरे ोहे काय,  
(२) अस् यास, उपरो् त रकराी र्ासनाने चौकर्ी केली ोहे काय व त् यात काय ोढ  ेन 
ोले ोहे, 
(३) अ्याप, चौकर्ी केली नस् यास, होाा-या िवलींबाची काराे काय ोहेत ? 

  
श्रीमती रांि ा मुांड ेि२७-०४-२०१६द :ि१द नाही, हे खरे नाही  
(२द रश्न उ्् ावत नाही  
(३द रश्न उ्् ावत नाही  
  

___________ 
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िुरोषणामळेु होणाऱया बाुमतृ्यूची सांख्या घटावी यािररता िद ्ािडून राज्याुा  
देण्यात येणाऱया ननधीतीु िरात दरू िरण्याबाबत 

  

(३५द  २९६३४ ि१२-०१-२०१६द    श्री अकमत ववुासराव देशमुख िुातूर शहरद, श्री चां्िाांत 
सोनावण े िचोरडाद, श्री किशोर राटीु िराचोराद :   सन्माननीय महहुा व बाु वविास मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१द कुपोषाामुेे होााऱया बालमतृ्य ची सींख्या घ्ावी याकररता कद ्ाकड न राज्याला वे्यात 
येााऱया  नमीमध्ये सन २०१४ मध्ये ११ ्््याींनी कपात केली अस न सन २०१५ मध्ये हा 
 नमी प ामपाे बींव कर्यात येत अस्याच े माहे ऑ््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यावरयान 
 नवर्मनास ोले ोहे, हे खरे ोहे काय, 
(२द अस्यास, यामुेे राज्यातील तीव्र कुपोिषत ग्ातील ३० ह ाराह न अगिरमक मुलाींचया 
 ीवीतावर त्याचा पररााम होाार ोहे हे लक्षात घेता र्ासन त्वरीत ोवश्यक कायमवाही 
कराार वा करीत ोहे काय, 
(३द नस्यास, यामागील िवलींबाची काराे काय ोहेत ? 
 
श्रीमती रांि ा मुांड ेि१९-०४-२०१६द :ि१द व ि२द हे खरे नाही  
     तथमिािप िवत्त मींत्रालय, भारत सरकार, नवी दव्ली याींचया दव  २८/१०/२०१५ चया 
पत्रानुसार कद ् पुरसकृत यो नाींमध्ये कद ् दहससा व राज्य दहससा ककती राहाार ोहे, 
याबाबतचया स चना राप्त झा्या अस न त्यानुसार कद ् पुरसकृत यो नाींचया दहश्यामध्ये बवल 
कर्यात ोला ोहे  त्यानुसार एका.त्मक बाल िवकास सेवा यो नचेा िICDS)  कद ् व राज्य 
दहससा अनुक्रमे ६०.४० एवढा  न.श्चत कर्यात ोला ोहे  
     १४ या िवत्त ोयोगाकड न राज्य र्ासनाला वे्यात येाारा अगिरमकचा  नमी व 
त्याअनुषींगाने कद ् पुरसकृत यो नाींचया राज्य दहश्यात होाारी वाढ लक्षात घेता  राज्याचया 
सामन सींपत्तीचया उपलब्म सत्रोतात न एवढा  नमी उपलब्म होाे र््य नाही  त्यामुेे 
यो नाींचया रचकलत कद ् राज्य दहश्श्याचया रमााामध्य बवल कर्यात येऊ नये अस े
 नयो न िवभागाने  नती ोयोगास याप वीच केिवले होते  तथमिािप तरीवेखील कद ींं् र्ासनाने 
कद ् पुरसकृत यो नाींचया दहश्यामध्ये वरीलरमााे बवल केला ोहे  
(३द रश्न उ्् ावत नाही  

___________ 
  

हहांगोुी . ्हा रररषदेच्या ोरोय ववभागात तसेच ओढानागनाि  
मीणामीण ग्णाुयातीु रर्त रदे भरण्याबाबत 

  

(३६द  ३०१२० ि१६-०१-२०१६द    डॉ सांतोष टाररे् ििळमनुरीद, श्री अकमन रटेु िमुांबादेवीद, 
श्रीमती ननममु ा गाववत िइगतरूरीद, श्री नसीम खान िचाांहदवुीद, अडॅ यशोमती ठािूर िनतवसाद, 
प्रा वषाम गायिवाड िधारावीद :   सन्माननीय सावम ननि ोरो य ोिण िुटुांब ि्याण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१द दहींगोली . ्हा पररषवेचया ोरोय िवभागात मागील एका वषामपास न अ तरर्त . ्हा 
ोरोय अगिरमका-याींसह वद्यकयय अगिरमका-यासह नऊ पवे रर्त ोहेत तसेच तसेच 
औढानागनाथमि ि.  दहींगोलीद येथमिील ग्रामीा रुाालयात वद्यकयय अगिरमकारी व  नयकमत 
वद्यकयय सेवा कमेत नस्यामुे े रुााींचा हाल होत अस्याचे माहे ऑगस्, २०१५ मध्ये वा 
त्यावरयान  नवर्मनास ोले, हे खरे ोहे काय, 
(२द अस्यास, उ्त रुाालयात रर्त असलेली पवे त्वरीत भर्याबाबत र्ासनान ेकोाती 
तातडीची कायमवाही केली ोहे वा कर्यात येत ोहे, 
(३द अ्याप उपाययो ना केली नस्यास, होाा-या िवलींबाची काराे काय ोहेत ? 
  
डॉ  दीरि सावांत ि२९-०३-२०१६द :ि१द अींर्त: खरे ोहे  
     ग्रामीा रुगाालय, औींढा येथमिे ऑगस्, २०१५ मध्ये वद्यकयय अगिरमकाऱयाींचया ३ मीं  र 
पवाींपदकय १ पव भरलेले होते  सवरह  वद्यकयय अगिरमकारी हे . ्हा रुाालय, दहींगोली येथमिे 
र त नयु्तीवर अस न  नवासी वद्यकयय अगिरमकारी िबा्य सींपकम द या पवाचा कायमभार 
साींभाेतात, त्यामुेे माहे ऑगस्, २०१५ मध्ये . ्हा रुाालय, दहींगोली येथमि न ४ वद्यकयय 
अगिरमकाऱयाींची ग्रामीा रुाालयात औींढा येथमिे र त नयु्ती कर्यात ोलेली अस न चाींग्या 
रकारे सेवा वे्यात येत ोहे  
(२द ग्-अ व ग्-ब ची रर्त पवे भर्याची कायमवाही र्ासनसतरावर सुरु ोहे  
(३द रश्न उ्् ावत नाही  

___________ 
  

राज् यात महहुा व बाु वविास खात् याांतगमत अांगणवाड्यातीु  
महहुा बचत गटावर अन् याय होत अस् याप्रिरणी 

  

(३७द  ३०६८५ ि१२-०१-२०१६द    श्री . तद् ोव् हाड िमुांरा ा िळवाद, श्री शकशिाांत कशांदे 
ििोरेगावद, श्री सांदीर नाईि िऐरोुीद, श्री राांडुरांग बरोरा िशहारूरद, श्री सुरेश ुाड िि मतद, 
श्री किसन ििोरे िमुरबाडद, श्री हसन मुश्रीर् ििागुद, श्री  यांत राटीु िइस्त्ुामरूरद :   
सन्माननीय महहुा व बाु वविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१द राज् यात मदहला व बाल िवकास खात् याींतगमत अींगावायायातील सहा मदहन ेते सहा वषाांची 
बालके, गरोवर मदहला व स तनवामाताींना ोहार पुरवठा कर् याच या यो नमेध् ये मदहला बचत 
ग्ावर अन् याय होत अस् यारकराी मदहला बचत ग् सींघ्नेन े दवनाींक २९ सप् ्दबर, २०१५ 
रो ी वा त् यासुमारास  नवेवाना वारे मा मुख् यमींत्री व मदहला बालिवकास मींत्री याींचेकड ेवारींवार 
मागाी केलेली ोहे, हे खरे ोहे काय, 
(२द अस् यास, उ् त रश् न भाग ि१द ममील रकराी सावर केले् या  नवेवनातील माग् याींच े
स वरुपक काय ोहे व त् यावर ोतापयांत कोाता  नामय घेतला वा घे् यात येत ोहे, 
(३द उ् त रश् न अ्याप कोातीही कायमवाही केलेली नस् यास, िवलींबाची सवमसामारा काराे 
काय ोहेत तसेच सवर रकराी मदहला बचत ग्ाचया माग् या लवकरात लवकर मान् य 
करुन बचत ग्ाींचया समस या सोडिव् यासींवभामत ोतापयांत कोाती उपाययो ना केली वा 
कर् यात येत ोहे ? 
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श्रीमती रांि ा मुांड ेि२९-०३-२०१६द :ि१द हे खरे ोहे  
     यासींवभामत मदहला बचत ग् सींघ्नने ेमा मुख्यमींत्री तसेच मा मींत्री िम व बा िवद याींना  
 नवेवन दवलेले ोहे  
(२द व ि३द घरपोच ोहार िTHR) चया पुरवठा कर्यासाठी  नवड झाले्या मदहला बचत 
ग्ाींना न्याय कमेाेबाबतच े नवेवन ोहे  
     सन २०१५ चया पदह्या िअथमिमसींक.्पयद अगिरमवेर्नात मदहला बचत ग्ाींना वे्यात 
ोले्या पुरक पोषा ोहार पुरव्याबाबत या िवषयावर लक्षवेमी स चना उप.सथमित कर्यात 
ोली होती त्यावेेी  मा सभापती महोवयाींनी यासींवभामत सवम सन्माननीय सवसयाींची बदठक 
घेऊन यासींवभामत  नामय घे्यात येईल, अस ेसाींगिरगतले होत े त्यानषुींगाने मा सभापती, महाराषर 
िवमानपररषव याींचे अध्यक्षतेखाली दव  ०२/७/२०१५ रो ी बदठक घे्यात ोली  सवर बदठकयत 
ठर्यारमाा ेघरपोच िTHR) चा पुरवठा कर्यासाठी पात्र ठरले्या परींतु अ्यापपयांत पुरवठा 
ोवेर् न दवले्या ६४ मदहला बचत ग्ाींना  निववेतील अ्ी र्तीचया पतुमतेचया तसचे याबाबत 
दव ०९/७/२०१५  चया र्ासन पत्रान्वये कद ् र्ासनाकड न मागिव्यात ोले्या मागमवर्मनाचया 
अमीन राह न कायामवेर् वे्याबाबत दव  २५/८/२०१५ चया र्ासन पत्रान्वये ोयु्त, एका.त्मक 
बाल िवकास सेवा यो ना, नवी मुींबई याींना केिव्यात ोले होते  त्यारमााे ोय्ुत 
कायामलयान ेदव २६/८/२०१५ चया पत्रान्वये सवम . ्हागिरमकारी तथमिा अध्यक्ष . ्हासतरीय ोहार 
सकमती याींना केिवले होते  मध्यींतरीचया काेात THR साठी Extrusion Technology  
सह Plan ोवश्यक ोहे ककीं वा कस ेयाबाबत कद ् र्ासनाकड न दव  ०९/०७/२०१५ चया पत्रान्वये 
मागमवर्मन मागिवले असता मा कद द्य मींत्री मदहला व बाल िवकास मींत्रालय, भारत सरकार नवी 
दव्ली याींनी त्याींचया दव  ०३/०९/२०१५ चया पत्रान्वये मागमवर्मन केले  त्यानुषींगान े “Fully 
Automated machines with extrusion technology & zero infection”   असे यु न् 
बसिव्याची हमी घेऊन सवरह  ६४ मदहला बचत ग्ाींना कायामवेर् वे्यात यावेत ककीं वा तस े
यु न् ोहेत   त्याींनाच पुरवठा ोवेर् ्यावेत याबाबत ोयु्त, एका.त्मक बाल िवकास सेवा 
यो ना नवी मुींबई याींनी मागमवर्मन  मागिवले होत े त्यानुसार दव  २२/१२/२०१५ चया र्ासन 
पत्रान्वये सिवसतर स चना दवले्या ोहेत  

___________ 
  

मेहिर ताुु्यातीु ि.  बुुढाणाद घाटबोरी येिीु  
प्रािकमि ोरोय परिद ्ाची झाुेुी दरुवस्त्िा 

(३८द  ३१९८१ ि२१-०१-२०१६द    डॉ सां य रायमुुिर िमेहिरद :   सन्माननीय सावम ननि 
ोरो य ोिण िुटुांब ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मेहकर तालु्यातील ि.  बलुढाााद घा्बोरी येथमिील राथमिकमक ोरोय उपकद ्ात एकही 
कममचारी उप.सथमित नस्याने या उपकद ्ाला  ोडले्या चार ते पाच गावाींतील रुााींना खा गी 
रुाालयात  ाव े लागत अस्याचे माहे ऑ््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यावरयान  नवर्मनास 
ोले, हे खरे ोहे काय, 
(२) तसेच या राथमिकमक ोरोय उपकद ्ाचया ामारतीची व पररसराची वेखभाली अभावी अत्यींत 
वरुवसथमिा झाली ोहे, हे ही खरे ोहे काय, 
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(३) अस्यास, याबाबत तालुका वद्यककय अगिरमकारी, मेहकर याींना वारींवार  नवेवनेही वे्यात 
ोली ोहेत, हेही खरे ोहे काय, 
(४) अस्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली ोहे काय, चौकर्ीनुसार पुढे कोाती कायमवाही 
केली वा कर्यात येत ोहे, 
(५) अ्याप कोातीच कायमवाही केली नस्यास, िवलींबाची काराे काय ोहेत ? 
  
डॉ  दीरि सावांत ि२९-०३-२०१६द :ि१द हे खरे नाही  या उपकद ्ात ोरोय सेिवका ि नयकमतद व 
ोरोय सेिवका कीं त्रा्ी ही पवे भरलेली अस न ्या वोन्ही मुख्यालयी राहतात  तसेच ोरोय 
सवेकाच े पव रर्त ोहे  घा्बोरी उपकद ्ातील ोरोय सेवकाचा अ तरर्त कायमभार ातर 
उपकद ्ातील ोरोय सेवकाकड ेवे्यात ोलेला ोहे  उपकद ्ाचया अगिरमनसत असले्या चार त े
पाच गावातील रुााींना ऑ््ोबर, २०१५ वा त्या वरयान खा गी रुाालयात  ात 
अस्याबाबत कुठ्याही रकारची तक्रार राप्त नाही  
(२द हे खरे नाही  उपकद ्ाची वरुावसथमिा झालेली नाही  ोरोय सेिवका उपकद ्ामध्ये राहत अस न 
सवर उपकद ् राह्यायोय ोहे  उपकद ्ला लाग न नवीन रसुतीगहृाचे बाींमकाम  नकृष् व ामच े
झालेले अस्यामुे े सवर ामारतीची वरुावसथमिा झालेली अस्यामुे े तेथमिे रसुती के्या  ात 
नाहीत   ुन्या ामारतीमध्येच रसतुी के्या  ात ोहेत  
(३द हे खरे नाही  तालुका ोरोय अगिरमकारी कायामलय मेहकर याींना येथमिील ोवक र. स्रची 
पाहाी केली असता एकही  नवेवन ोढ  ेन ोलेले नाही  
(४द रश्न उ्् ावत नाही  
(५द रश्न उ्् ावत नाही  

___________ 
  

बुुढाणा . ््यात ोरोय ववभागातीु वद्यकिय अधधिाऱयाांची  
रदे मोठ्या प्रमाणात रर्त अस्याबाबत 

(३९द  ३२००४ ि१६-०१-२०१६द    डॉ सां य रायमुुिर िमेहिरद :   सन्माननीय सावम ननि 
ोरो य ोिण िुटुांब ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१द बुलढााा . ््यातील ोरोय िवभागात वगम-१ ची ८६ पवे, वगम-२ ची ४६ पवे, 
अगिरमपररचाररकाींचे ११० पवे रर्त ोहेत, हे खरे ोहे काय, 

(२) तसेच अनके रुाालयातील रामाकेअर यु न् सुरु ोहे, हे ही खरे ोहे काय, 
(३द अस्यास, ही रर्त पवे तातडीन े भर्याकररता र्ासनान े कोाती कायमवाही केली वा 
कर्यात येत ोहे, 
(४द अ्याप कोातीच कायमवाही केली नस्यास, िवलींबाची काराे काय ोहेत ? 
  
डॉ  दीरि सावांत ि०६-०४-२०१६द :ि१द होय  
(२द हे खरे नाही  
     बुलढााा . ््यात . ्हा रुाालय बुलढााा, सामान्य रुाालय, खामगाव व ग्रामीा 
रुाालय, वेऊेगाींव रा ा येथमि े रामा केअर यु न् स्य:.सथमितीत कायाम.न्वत ोहेत  तसचे 
ग्रामीा रुाालय, नाींव रा व मेहकर, येथमिे रामा केअर यु न् सथमिापन कर्यात येत ोहेत  
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(३द ग्-अ ममील रर्त पवे भर्याची कायमवाही र्ासन सतरावर सुरु ोहे  तर ग् क व ड 
ची पवे भर्याची कायमवाही िवभागीय सतरावर सुरु ोहे  
(४द रश्न उ्् ावत नाही  

___________ 
  

िान्हे ि.  रुणेद येिीु मीणामीण ग्णाुयातीु रर्त रदे भरण्याबाबत 
  

(४०द  ३२८८६ ि२१-०१-२०१६द    श्री सां य िबाळाद भेगड ेिमावळद :   सन्माननीय सावम ननि 
ोरो य ोिण िुटुांब ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कान्हे ि.  पुाेद येथमिील र्ासनाचे र्ासकयय ग्रामीा रुाालय सन १९९८ साली सुरु झाले 
अस न या रुाालयात पुरुष व मदहलाींच े ३० बेड अस न एक वद्यकयय अगिरमक्षक, तीन 
वद्यकयय अगिरमकारी, सात नसम, वोन कलपीक व सहा कर्पाई अस ेएक ा १९ पवे मीं  र ोहेत, 
हे खरे ोहे काय, 
(२द अस्यास, र्ासकयय रुाालयात पुरेस ेवद्यकयय अगिरमकारी व कममचारी नस्यान ेरुााींची 
गदरसोय होत ोहे, हे ही खरे ोहे काय, 
(३द अस्यास, मावे तालु्यातील कान्हे येथमिील र्ासनाच ेर्ासकयय ग्रामीा रुाालय एकाच 
वद्यकयय अगिरमकाऱयावर सुरु अस न डॉ््र र ेवर गे्यावर रुााींना सेवा कमेत नाही, हे ही 
खरे ोहे काय, 
(४द अस्यास, रुाालयात रर्त पवे तात्काे भराे बाबत व वद्यकयय सेवा यव.सथमित 
कमेाे बाबत र्ासन सतरावर काय उपाययो ना कर्यात ोले्या ोहेत काय, नस्यास 
िवलींबनाची काराे काय ोहेत ? 
  
डॉ  दीरि सावांत ि२९-०३-२०१६द :ि१द होय  तथमिािप, स्य:.सथमितीत रुाालयात एक ा २८ पवे 
मीं  र ोहेत  
(२द हे खरे नाही  मीं  र २८ पवाींपदकय २७ पवे भरलेली अस न उवमररत १ पव कीं त्रा्ी तत्वावर 
भरलेले ोहे  
(३द हे खरे नाही  
     तथमिािप, वोन वद्यकयय अगिरमकाऱयाींनी रा ीनाम ेसावर केलेले ोहेत  परींतु अ्याप त े
मीं  र झालेले नाहीत  राषरीय ोरोय अकभयानाींतगमत कायमरत असलेले वद्यकयय अगिरमकारी 
याींचे मवतीन ेोरोय सेवा सुरेीत ठेव्यात  ोले्या ोहेत  
(४द रश्न उ्् ावत नाही  

___________ 
  

राज्य िामगार ववमा यो ना ग्णाुयाांच्या िारभारासाठी स्त्वतांर  
महामांडळाची स्त्िारना िरणेबाबत 

(४१द  ३४३७० ि२१-०१-२०१६द    श्री छगन भु बळ ियेवुाद :   सन्माननीय सावम ननि 
ोरो य ोिण िुटुांब ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१द राज्यातील ईएसोयएस रुाालयाच ेकद ्ीय िवमा यो ननेे ७५० को्ी रुपये थमिकिव्यामुेे 
कामगार रुाालयाींचे अ.सतत्व मो्यात ोले ोहे, हे खरे ोहे काय, 
(२द अस्यास, राज्य कामगार िवमा यो ना रुाालयाींची  बाबवारी कद ् र्ासन सवीकार्यास 
तयार नस्यामुेे या रुाालयाींचया कारभारासाठी राज्य र्ासन सवतींत्र महामींडेाची सथमिापना 
कर्याचया िवचारामीन ोहे , हे ही खरे ोहे काय, 
(३द अस्यास, सवर महामींडेाची सथमिापना कमी कर्यात येाार ोहे, 
(४द अस्यास, उ्त रश्न भाग ि२द ममील कायमवाही अ्याप प ाम झालेली नस्यास त्याची 
सवमसामारा कराे काराे काय ोहेत तसेच राज्यातील ह ारो कामगाराींना ोरोय िवषयक 
सुिवमा कमे्याकररता र्ासनाकड न कोाती कायमवाही केली वा कर्यात येत ोहे ? 
 
डॉ  दीरि सावांत ि२९-०३-२०१६द :१द हे अींर्त: खरे ोहे  
     राकािव यो नेमार्म त पुरिव्यात येााऱया वद्यककय सेवेवर रथमिम राज्य र्ासनामार्म त 
सींपुाम खचम कर्यात येतो व नींतर कद ् र्ासनाकड न झाले्या खचामची परामयामवेत राह न 
िceiling) १:७ या रमााात र तपतुी कर्यात येत े राकािव यो नचेय हसताींतरााची कायमवाही 
रलींत्रबत राह न निवन मोराात्मक  नामय न झा्याने राकािव यो नेवर होााऱया एक ा 
खचाममध्ये घ् झाली व त्यामुेे मागील ८ वषाममध्ये परामयामवेनसुार राकािव महामींडेाकड न 
अनुजे्ञय असलेले सुमारे ८९० को्ी रुपये अ्याप उपलब्म झालेले नाहीत  राकािव महामींडे 
र््त खचम केले्या र्कमेची ८७ ५ ््के र तपु त म करत े 
ि२द व ि३द  हे ही अींर्त: खरे ोहे  
     मा कद ् राज्यमींत्री िश्रम व रो गारद याींनी डडसदबर, २०१४ मध्ये दवले्या मुींबई भे्ीचया 
वेेेस पत्रकार पररषवेत राकािव यो ना राज्य र्ासनाने चालवावी अस े  ाहीर केले ोहे  
तथमिािप यासींवभामत कद ् र्ासनाकड न अ्याप लेखी सुचना राप्त झालेली नाही  
     सवम राज्याींना राज्यसतरीय महामींडे  नकममत करुन त्यामार्म त वद्यकयय सेवा पुरव न 
राकािव यो ना अगिरमक रभावी व कायमक्षमतेन े राबिवता यावी याकररता कद ् र्ासनाने सन 
२०१० मध्ये मुे “राज्य कामगार अगिरम नयम िसुमारीतद २०१०” अन्वये तर्ी तरत व केली 
ोहे  
     तथमिािप ऑस्, २०१० मध्ये राज्य मींत्री मींडेान ेसींप ाम राकािव यो ना कद ् र्ासनास 
हसताींतरीत कर्याचा  नामय घेत्यामुेे त्यावेे ेस राज्यसतरीय महामींडे  नकममत 
कर्याबाबतची कायमवाही होऊ र्कली नाही  राज्यसतरीय राकािव महामींडे  नमामा 
कर्याबाबत मोराात्मक  नामय घे्याची कायमवाही सुरु ोहे  
ि४द राकािव महामींडे, श्रम व रो गार मींत्रालय, भारत सरकार, नवी दव्ली याींनी राकािव 
यो नेमार्म त पुरिव्यात येााऱया वद्यककय सेवेमध्ये सवमसमावेर्क सुमाराा कर्यासाठी  ुलद, 
२०१४ मध्ये घेतले्या  नामयानुसार “राज्य कायमकारी सकमती” सथमिािपत कर्यात ोली अस न 
सवर सकमती वर  तमाहीस बदठक घेऊन राकािवयो रुाालयातील सोई सुिवमाींबाबत  नामय 
घेते  
  

___________ 
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साांगुी . ्हयामये १०८ या ोरत्िाुीन ग्णसेवेमार्म त ग्णाांना शासि य ग्णाुयाऐव ी 
खासगी ग्णाुयात परराचारासाठी दाखु िरण्यात येत अस्याबाबत 

  

(४२द  ३५२३८ ि२१-०१-२०१६द    श्री धन ांय िसुधीरद गाडगीळ िसाांगुीद :   सन्माननीय 
सावम ननि ोरो य ोिण िुटुांब ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१द साींगली . ्हयामध्ये १०८ या ोपत्कालीन रुासेवमेार्म त रुााींना र्ासकयय 
रुाालयाऐव ी खासगी रुाालयात उपराचारासाठी वाखल कर्यात येत अस्याची बाब 
ऑ््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्या वरयान  नवर्मनास ोली, हे खरे ोहे काय, 
(२द अस्यास, रुा गींभीर अस्याचे भासव न त्याींना खासगी रुाालयात उपचारासाठी 
ने्यात येत ोहे हे खरे ोहे काय, 
(३द अस्यास, असे रकार रोख्यासाठी र्ासनाने काय उपाययो ना के्या ोहेत, 
(४द अस्यास, सींबींमीत वोषीींवरती काय कारवाई कर्यात ोली ोहे ? 
  
डॉ  दीरि सावांत ि२९-०३-२०१६द :ि१द हे खरे ोहे  
(२द हे खरे नाही  
(३द स्त् ा स चना वे्यात ोले्या अस न, असे ोढ  ेन ो्यास डॉ््राींवर कारवाई करुन 
डॉ््राींना कायममु्त कर्याच ेोवेर् वे्यात ोलेले ोहेत  
(४द रश्न उ्् ावत नाही  

___________ 
  

गोंहदया . ्हयातीु महहुा बचत गटाांना अांगणवाडी ोहाराच ेरुरवठा सांबधी शासनान े
बाहेरीु िां राटदार नेम्यामुळे मुु ाांना योय ोहार कमळत नस्याबाबत 

  

(४३द  ३५४१९ ि१२-०१-२०१६द    श्री सां य रुराम िोमगावद :   सन्माननीय महहुा व बाु 
वविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोंदवया . ्हयातील मदहला बचत ग्ाींना अींगावाडी ोहाराचे पुरवठा सींबमी र्ासनान े
बाहेरील कीं त्रा्वार नेम्यामुे े मलुाींना योय ोहार कमेत नस्याचया अनेक तक्रारी राप्त 
झा्या ोहेत, हे खरे ोहे काय, 
(२) अस्यास, सवर मदहला बचत ग्ाींना काम दव्यास योय ोहार मुलाींना कमेेल व 
मदहला बचत ग्ाींना कामे कमेतील, हे खरे ोहे काय, 
(३) अस्यास, याबाबत र्ासन काय कायमवाही कराार ोहे, 
(४) नस्यास, त्याची काराे काय ोहेत ? 
  
श्रीमती रांि ा मुांड ेि२९-०४-२०१६द :ि१द हे खरे नाही  
(२द व ि३द गोंदवया . ््यामध्ये . ्हासतरीय ोहार सकमती्वारे . ््यातील 
९ रक्पाींमध्ये THR चा पुरवठा कर्यासाठी एक ा ८ बचत ग्ाींची  नवड केलेली ोहे  सवर 
सवम बचत ग् गोंदवया . ््यातील ोहे  
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     त्याचरमााे अींगावाडीमध्ये गरम ता ा ोहाराचा पुरवठा कर्यासाठी ग्रामपींचायत न े
 नवड केले्या सथमिा नक बचत ग्ाींमार्म त त्या त्या अींावाडीमध्ये गरम ता ा ोहाराचा 
पुरवठा कर्यात येत ोहे  
(४द रश्न उ्् ावत नाही  

___________ 
  

डॉ िस्त्तुरीरांगन सकमतीन ेकसांधुदगुम . ््यातीु १९१ गावाांना इिो स.ेन्सहटव्ह झोन ुागू 
िरण्यास मां ूरी हद्यानांतर कसांधदुगुम . ्हा प्रशासनाने घेतुे्या मीणामसभेमये  

१९१ गावाांरदि  १४४ गावाांनी ववरोध िे्याबाबत 
  

(४४द  ३५५४७ ि२०-०१-२०१६द    श्री वदभव नाईि ििुडाळद, श्री भरतशेठ गोगावुे िमहाडद :   
सन्माननीय वन ेमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

ि१द डॉ मामवराव गाडगीे सकमतीने प.श्चमघा् ाको से.न्सद्ह झोनमध्ये ोा्याची 
कर्र्ारस कर्यात ो्यानींतर डॉ कसतुरीरींगन सकमतीने कसींमुवगुम . ््यातील १९१ गावाींना 
ाको से.न्सद्ह झोन लाग  कर्यास मीं  री दव्यानींतर कसींमुवगुम . ्हा रर्ासनान ेघेतले्या 
ग्रामसभेमध्ये १९१ गावाींपदकय १४४ गावाींनी िवरोम करुन ग्रामसभेत झाले्या ठरावारमाा े
. ्हा रर्ासनामार्म त अहवाल तयार करुन पयामवरा िवभागास पाठिवला ोहे, हे खरे ोहे 
काय, 
ि२द अस्यास, सवर अहवाल राज्य र्ासनास राप्त झाला ोहे काय, व त्यावर र्ासनाने 
कोाती  नामयात्मक कायमवाही केली वा कर्यात येत ोहे, 
ि३द अ्याप र्ासनास राप्त झाले्या अहवालावर  नामय घे्यात ोला नस्यास िवलींबाची 
काराे काय ोहेत ? 
  
श्री  सुधीर मुनगांटीवार ि२१-०४-२०१६द :ि१द प.श्चम घा् परर सींवेवनर्ील के्षत्र पडताेाीसाठी 
गठीत राज्यसतीर सकमती . ्हा रर्ासनामार्म त अहवाल पाठिवला ोहे  
(२द डॉ के  कसतुरीरींगन अहवालानुसार कसींमुवगुम . ््यातील ाको-से.न्सद्ह के्षत्रातील १९२ 
गावाींपदकय १२२ गाव े वग  ेन ७० गावे प.श्चम घा् परर सींववेनर्ील के्षत्रात समािवष् 
कर्याबाबतचा अहवाल कद ् र्ासनास सावर कर्यात ोला ोहे  त्या अनुषींगान े पुढील 
कायमवाही कद ्र्ासनामार्म त होाे अपेक्षक्षत ोहे  
(३द रश्न उ्् ावत नाही  

___________ 
  

येरवडा िरुणेद येिीु डॉ सुीम अुी रक्षी ननरीक्षण िद ्ाचा वविास िरण्याबाबत 
  

(४५द  ३६०५९ ि२१-०१-२०१६द    श्री  गदीश मळुीि िवडगाव शरेीद, श्रीमती माधुरी कमसाळ 
िरवमतीद, श्री वव य िाळे िकशवा ीनगरद :   सन्माननीय वने मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) येरवडा िपुाेद येथमिील डॉ सलीम अली पक्षी  नरीक्षा कद ्ाचा िवकास कर्यासाठी पुाे 
. ्हागिरमकारी याींनी . ्हागिरमकारी कायामलय येथमि ेमाहे ऑ््ोबर, २०१५ मध्ये बदठक घेतली, हे 
खरे ोहे काय, 
(२) अस्यास, या बदठकयमध्ये या पक्षी  नरीक्षा कद ्ास सींरक्षा कभींत कर्याचे ोवेर् 
. ्हागिरमकारी याींनी दवले होत,े हे ही खरे ोहे काय, 
(३) अस्यास, याबाबत र्ासनाने अहवाल मागिवला ोहे काय व या  नरीक्षा कद ्ाचया 
िवकास कर्यासाठी कोाती यो ना ोखली ोहे, 
(४) नस्यास, िवलींबाची काराे काय ोहेत ? 
  
श्री  सुधीर मुनगांटीवार ि२१-०४-२०१६द :ि१द होय  हे खरे ोहे  
(२द व ि३द पक्षी  नरीक्षा कद ् सथमिािपत कर्यासाठी महस ल िवभागाचे ताब्यात असलेले ८.४२ 
हे््र के्षत्र वनिवभागाकड ेहसताींतरीत कर्यासाठी ोवश्यक रसताव सावर कर्याचया स चना 
वे्यात ो्या ोहेत  त्या अनषुींगाने वन िवभागाने ोवश्यक रसताव . ्हागिरमकारी पुाे 
याींना सावर केला ोहे  
(४द रश्न उ्् ावत नाही  

___________ 
  
वरळी, मुांबई येिीु िामगार ग्णाुय ोिण रोद्दार ग्णाुय अ्ययावत िरण्याची मागणी 

  

(४६द  ३६२०४ ि२१-०१-२०१६द    श्री सुननु कशांदे िवरळीद :   सन्माननीय सावम ननि ोरो य 
ोिण िुटुांब ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वरेी, मुींबई येथमिील कामगार रुाालय ोणा पोदेशार रुाालय येथमिे अ्ययावत ोय सी यु  
सह ातर अत्यामु नक यींत्राा नस्यान े िवभागीय रुााींना न. कचया अन्य रुाालयाींत 
अगिरमक उपचारासाठी पाठिवले येत अस्यान े सवर रुाालयाींत तातडीन े सवर यींत्राा 
कायाम.न्वत कर्याची मागाी सथमिा नक लोकर त नमीकड न सातत्याने र्ासनाकड ेकरीत ोहेत, 
हे खरे ोहे काय, 
(२) अस्यास, सवरह  रुाालयात ोय सी यु  सह ातर अत्यामु नक यींत्राा तातडीन े
कायाम.न्वत कर्याबाबत र्ासनाकड न ो तागायत कोाती कायमवाही कर्यात ोली वा येत 
ोहे, 
(३) नस्यास, उ्त रकराी होत असले्या िवलींबाची सवमसामारा काराे काय ोहेत? 
  
डॉ  दीरि सावांत ि२९-०३-२०१६द :ि१द हे खरे ोहे  
(२द राकािवयो रुाालय वरेी येथमिे अ तवक्षता िवभाग िICU) सुरु कर्यासाठी ोवश्यक ती 
वरुुसती व ातर नवीन बाबीची पुतमता करुन घे्याकररता वोन रसताव वद्यकयय अगिरमक्षक 
राकिवयो रुाालय वरेी याींनी . ्हा  नयो न सकमती, र्ो म्, मुींबई याींना सावर केले ोहेत  
     सवर रुाालयातील रुाालय िवकास सकमती मार्म त ातर अत्यामु नक यींत्र सामुग्री 
खरेवीबाबत कायमवाही कर्यात येत ोहे  



िव स  १५७ ि36द 

(३द . ्हा  नयो न सकमतीमार्म त अ्याप  नमी उपलब्म झाला नस्याने पुढील कायमवाही 
कराे र््य झालेले नाही  यासींवभामत मा . ्हागिरमकारी मुींबई र्हर याींचया अध्यक्षतखेाली बदठक 
सींपन्न झाली ोहे  
      सवर रुाालयातील ातर अत्यामु नक यींत्र सामुग्रीचया रसतावाींबाबत राकािव यो ना 
राज्य कायमकारी सकमती चया बदठकयत मान्यता घे्यात येाार ोहे  

___________ 
  

अिोुा . ््यातीु अिोुा, रातूर ोिण बाशीटािळी या तीन  
ताुु्याांमये राबववण्यात ोुे्या सांक्रमण रडताळणी  

  

(४७द  ३६४४९ ि२१-०१-२०१६द    श्री गोवधमन शमाम िअिोुा र.श्चमद :   सन्माननीय 
सावम ननि ोरो य ोिण िुटुांब ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१द कद ् र्ासनाचया  नवेर्ानुसार अकोला . ््यातील अकोला, पात र ोणा बार्ी्ाकेी या 
तीन तालु्याींमध्ये राबिव्यात ोले्या सींक्रमा पडताेाी सहेक्षा मोदहमेअींतगमत घे्यात 
ोले्या र्ाेकरी मुलाींचया र्त नमुन्याींमध्ये डोंगरगाव येथमिील एका िव्याथमिीनीचा 
हत्तीरोगाचया परीक्षाासाठी घे्यात ोलेला र्त नमुन्यामध्ये विुषत ोढ  ेन ो्याच ेमाहे 
ऑ््ोबर, २०१५ चया  तसऱया ोठवयायात  नवर्मनास ोले ोहे, हे खरे ोहे काय, 
(२) अस्यास, उ्त िव्याथमिींनीवर उपचार कर्याचया ष्ष्ीन े कोाती कायमवाही कर्यात 
ोली ोहे वा येत ोहे, 
(३) अ्याप कोातेच कायमवाही केले नस्यास िवलींबाची काराे काय ोहेत? 
  
डॉ  दीरि सावांत ि१५-०३-२०१६द :ि१द हे खरे ोहे  
(२द होय, कद ् र्ासनाचया मागमवर्मन स चनेनसुार सवर िव्याथमिींनीस दव  २३/०७/२०१४ ते  दव  
०३/०८/२०१४ या कालावमीत १२ दववसाींचा डी ई सी  गोळयाींचा औषमोपचार वे्यात ोला ोहे  
(३द रश्न उ्् ावत नाही  

___________ 
  

कभवांडी ि.  ठाणेद येिीु स्त्िाननि महहुा बचत गटास ननववदा  
प्रकक्रया न राबववता िां राट देण्याबाबत 

  

(४८द  ३६७९१ ि१२-०१-२०१६द    श्री ग्रेश  हार ेिकभवांडी रूवमद :   सन्माननीय महहुा व बाु 
वविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१द कभवींडी ि.  ठााेद येथमि े२५० ह न अगिरमक गरीब व गर   मदहला सवयींसहाय्यता बचत ग् 
अस न मदहलाींचे ोगिरथमिमक सबलीकरा व उन्नतीसाठी सथमिा नक मदहला बचत ग्ास  निववा 
रकक्रया न राबिवता कीं त्रा् वे्याबाबत तेथमिील सथमिा नक लोकर त नमी याींनी मा मदहला व 
बालक्याा मींत्री याींचयाकड ेदवनाींक ३ ऑ््ोबर, २०१५ रो ी वा त्या सुमारास  नवेवना्वारे 
मागाी केली ोहे, हे खरे ोहे काय, 
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(२द तसेच या पररसरातील सवयींसहाय्यता बचत ग्ात कायमरत असाा-या मदहलाींची ोगिरथमिमक 
परर.सथमिती अत्यींत हलाखीची अस न बचत ग्ाींमार्म त उपलब्म होाा-या कामाींवर त्याींचे कु  ् ींत्रबय 
अवलींब न ोहे, हे ही खरे ोहे काय, 
(३द अस्यास, उ्त मागाीींचया अनुषींगाने र्ासनाने चौकर्ी केली ोहे का, चौकर्ीत काय 
ोढ  ेन ोहे व त् नसुार राज्यातील अर्ा गरीब व गर   सथमिा नक मदहला सवयींसहाय्यता 
बचत ग्ास कीं त्रा् कमेाेबाबत र्ासनाने कोाती कायमवाही केली वा कर्यात येत ोहे, 
(४द नस्यास, िवलींबाची काराे काय ोहेत ? 
  
श्रीमती रांि ा मुांड ेि२९-०४-२०१६द :ि१द हे खरे ोहे  
     यासींवभामत सथमि नक लोकर त नमी िमा ोमवार, कभवींडी प वमद याींनी  मा मींत्री िम व बा िवद 
याींना दव  ०३/१०/२०१५ रो ी  नववेन दवले ोहे  
(२द व ि३द एका.त्मक बाल िवकास रक्प, कभवींडी िनागरीद व कभवींडी  न ामप र येथमि े
. ्हागिरमकारी तथमिा अध्यक्ष, . ्हासतरीय सकस ोहार पुरवठा सकमती, .  ठााे याींच े दव  
०४/०५/२०१३ चे ोवेर् तसेच बाल िवकास रकल अगिरमकारी तथमिा सवसय  सगिरचव, 
. ्हासतरीय सकस ोहार सकमती .  ठाा े याींच े दव  २३/०७/२०१३ चया ोवेर्ानसुार बाल 
िवकास रक्प कभवींडी िनागरीद येथमिे एक ा ७८ व बालिवकास रक्प कभवींडी  न ामप र येथमि े
एक ा ४१ मदहला मींडे / मदहला बचत ग् याींचेमार्म त एका.त्मक बाल िवकास सेवा 
यो नेअींतगमत ोहार पुरव्याच े काम सुरु ोहे  
(४द रश्न उ्् ावत नाही  

___________ 
  

राज्यातीु तीन वषामरयांतच्या अांगणवाडीत न येणाऱया मुु ाांसाठी सरिारतरे् टीएचोर च्या 
नावाखाुी देण्यात येणारा रोषण ोहार अत्यांत ननिृष्ट्ट द ामचा अस्याची तक्रार 

  

(४९द  ३६७९३ ि१२-०१-२०१६द    श्री ग्रेश  हार ेिकभवांडी रूवमद :   सन्माननीय महहुा व बाु 
वविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१द राज्यातील तीन वषामपयांतचया अींगावाडी न येााऱया मुलाींसाठी सरकारतरे् ्ीएचोर चया 
नावाखाली वे्यात येाारा पोषा ोहार अत्यींत  नकृष् व ामचा अस्याची तक्रार अणखल 
भारतीय अींगावाडी सेिवका रे्डरेर्नने माहे ऑगस्, २०१५ मध्ये वा त्यावरयान मा  मदहला 
ोणा बालिवकास राज्यमींत्री याींचयाकड ेकर्यात ोली ोली, हे खरे ोहे काय, 
(२द अस्यास, या तक्रारीनसुार र्ासनान ेचौकर्ी केली ोहे काय, त्यात काय ोढ  ेन ोले, 
(३द अस्यास, चौकर्ीनुसार पुढे कोाती कारवाई केली वा कर्यात येत ोहे, 
(४द अ्याप चौकर्ी केली नस्यास, िवलींबाची काराे काय ोहेत ? 
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श्रीमती रांि ा मुांड ेि२९-०४-२०१६द :ि१द हे खरे नाही  
(२द व ि३द चौकर्ी कर्याचा रश्न उ्् ावत नाही  तथमिािप अींगावाडी कद ्ाींना पुरिव्यात 
येााऱया ोहाराचा व ाम तपास्यासाठी रत्येक अगावाडीसतरावर माता सकमती सथमिापन 
न्यात ोली अस न सवर सकमतीमार्म त ोहाराची तपासाी कर्यात येते सवर सकमतीमध्ये 
अींगावाडीत येाज्ञऱया लाभाथयाांचया माताींचा समावरे् कर्यात ोलेला ोहे  तसेच THR चा 
पुरवठा कर्याप वी NSBL मान्यता राप्त रयोगर्ाेेत न ोहाराचे नम ने तपासाी करुन 
मानवीष्षट्या खा्यास योय अस्याची खात्री झा्यानींतरच पुरवठा  कर्यात येतो  
कोात्याही परर.सथमितीत  नकृष् व ामचा माल न .सवकार्याबाबत तसेच याबाबत गहृभे्ीचया 
माध्यमात न खात्री कर्याबाबत अींगावाडी सेिवका व पयमवेक्षक्षका याींना स गिरचत कर्यात ोले 
ोहे  
(४द रश्न उ्् ावत नाही  

___________ 
  

राज्यातीु एिा.त्मि बाु वविास सेवा यो ना िुरोषण ननमुमु नात अरयशी ठर्याबाबत 
  

(५०द  ३९२१७ ि१२-०१-२०१६द    श्री सुननु कशांदे िवरळीद :   सन्माननीय महहुा व बाु 
वविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील एका.त्मक बाल िवकास सेवा यो ना कुपोषा  नमुमलनात अपयर्ी ठरली 
अस्याची बाब माहे नोहदबर, २०१५ चया  तसऱया सप्ताहात वा त्या सुमारास  नवर्मनास 
ोली ोहे हे खरे ोहे काय, 
(२) अस्यास, बालिवकास यो ना व ोरोय सेवा यींत्राा याींचे कुपोषााच े  नकष वेगेे 
अस्यान ेअनके मलु यो नेपास न वींगिरचत राहत ोहेत, हे ही खरे ोहे काय, 
(३) अस्यास, सवरह  वोन्ही यो नाींचया  नकषाींची यथमिायोय साींगड घाल्याबाबत 
र्ासनाकड न ो तागायता कोाती कायमवाही कर्यात ोली वा येत ोहे, 
(४) नस्यास, उ्त रकराी होत असले्या िवलींबाची सवमसामारा काराे काय ोहेत? 
  
श्रीमती रांि ा मुांड ेि२९-०४-२०१६द :ि१द हे खरे नाही  
     माहे  ुलद, २०१४ व माहे  ुलद, २०१५ चया माकसक रगती अहवालानुसार राज्यातील 
कुपोषााची ोकडवेारी खालीलरमााे ोहे  

कालावमी 
 

एक ा व न 
घेतले्या बालकाींची 

सींख्या 

सवमसामारा 
बालके 

 

मध्येम कमी 
व नाची बालके 

 

तीव्र कमी 
व नाची बालके 

 
 ुलद, २०१४ ६२४००१८ ५५५९९१५ ५८१५२० ९५८५३ (१.५८%) 
 ुलद, २०१५ ६२८४३९४ ५६२१५३६ ५७२५९३ ९०२६५ (१.४४%) 

      वरील ोकडवेारीवरुन कुपोषााचया रमााात घ् झा्याच ेदवस न येत े 
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(२द व ि३द मदहला व बाल िवकास िवभागाींतगमत एका.त्मक बाल िवकास सेवा यो नेमार्म त 
पुरक पोषा ोहार, ोरोय तपासाी, सींवभम ोरोय सेवा, ोरोय कर्क्षा, अनौपचाररक 
कर्क्षा, लसीकरा ा  सेवा ोवश्यक तेथमि ेसावम  नक ोरोय िवभागचया समन्वयान ेवे्यात 
येतात  वोन्ही िवभाग एकत्रत्रक काम करीत अस्यामुे े समा ात  ााीव- ागतृी  नमामा होत 
अस न त्यामुेे कुपोषााच ेरमाा कमी होत ोहे  
(४द रश्न उ्् ावत नाही  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ  अनांत िळसे 
मुांबई    प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा  

  
_________________________ 
र्ासकयय मध्यवती मु्ाालय, मुींबई  


