
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १७५ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

िामोठे (ता.पनवेल, जि.रायगड)येथील रुग्णालयातील बायोमेडडिल  
वेस्टची शास्रशुध्द पध्दतीने ववल्हेवाट लावण्याबाबत 

  

(१)  १७६२ (२३-१२-२०१४).   श्री.धैययशील पाटील (पेण), श्री.सभुाष उर्य  पांडडतशेठ पाटील 
(अललबाग) :   सन्माननीय सावयिननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) कामोठे (ता.पनवेल, जि.रायगड) येथील रुग्णालयातील बायोमेडडकल वेस््ची शास्रशुध्द 
पध्दतीने ववल्हेवा् लावण्याऐविी ते मोकळ्या भुखींडावर ्ाकण्यात येत े त्यामळेु त्या 
वसाहतीतील स्थाननक नागररकाींच ेआरोग्य धोक्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रदषुण ननयींरण मींडळ व ससडको प्रशासन याींनी कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१८-०५-२०१६) :(१) हे खरे नाही, कामोठे, ता.पनवेल येथील दवाखान्यातील 
बायोमेडडकल वेस्् मोकळ्या भखुींडावर ककीं वा इतरर वसाहतीत ्ाकले िात नाही. कामोठे 
येथील मुींबई वेस्् मॅनिेमें्, तळोिा याींचकेडील वाहन ननयसमत येवून सदर बायोमेडडकल 
वेस्् शास्रशुध्द पध्दतीन े ववल्हेवा् लावण्यासाठी घेवून िात.े त्यामुळे वसाहतीतील स्थाननक 
नागररकाींचे आरोग्यास कोणताही धोका नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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मौिा घोबाडी (ता.िाटोल, जि.नागपूर) येथे पाणलोट योिनेच्या िामात आददवासी मिुराांना 
िाम न देता िसेीबी मलशनन ेनाला खोदल्याबाबत 

  

(२)  २११२५ (१६-०९-२०१५).   डॉ.लमललांद मान े(नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय िलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नागपूर जिल्हा कोंढाळी अींतगगत १४ कक.मी. अींतरावर मौिे घोबाडी येथ ेपाणलो् योिनेच े
कायग सुरु आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वन अधधकाऱ्यान ेआददवासी मिुराींना काम न देता िेसीबी ने नाले खोदल्या 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कोंढाळी मौि े घोबडी येथील ग्रामीण भागातील मिूराींना योिनेतून वन 
अधधकाऱ्याींनी हद्दपार केले, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त पाणलो् योिना राबववताींना वन अधधकाऱ्याींचा या चुकीच्या कारवाईची 
चौकशी केली आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबनाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांििा मुांड े(१६-०५-२०१६) :(१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
     मौिे घोबाडी ता.का्ोल जि.नागपूर हे गाव ग्रामीण पायाभूत ववकास ननधी (RIDF) या 
योिनेअींतगगत समाववष् आहे. पाणलो् ववकास योिनअेींतगगत सववस्तर आहे. पाणलो् ववकास 
योिनेअींतगगत सववस्तर आराखडयात (DPR) मींिूर असलेली काम े वन पररके्षर अधधकारी, 
कोंढाळी हे करीत आहेत, या वनक्षेरामध्ये सलग समतल चर, हे काम यींराच्या सहाय्यान े
करण्यात आले आहे. 
(३) हे खरे नाही, 
   मौिे घोबाडी या के्षरात मिरू उपलब्ध नाहीत तसचे वनिसमनीवर बराच भाग खडकाचा 
असल्यामळेु सलग समतल चराचे काम मिूरादवारे करणे अवघड आहे. त्यामळेु यींरादवारे 
करावयाच ेकामाच ेअींदािपरक तयार करुन यींराने काम ेकरण्यात आली आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

पालघर जिल् ्यात वतयमान वषायत ‘िलयुक् त लशवार’ या  
योिनेअांतगयत सुरु असलेल्या िामाांबाबत 

 

(३)  २२७७७ (१४-०८-२०१५).   श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.क्षितीि ठािूर (नालासोपारा) :   
सन्माननीय िलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर जिल् ्यात वतगमान वषागत ‘िलयुक् त सशवार’ या योिनेअींतगगत एकूण ककती 
दठकाणी काम ेसुरु असून सदरहू काम ेजिल् ्यातील कोणत् या तालुक् यात व गावात चालु आहेत, 

(२) सदरहू कामासाठी अींदाि ेआतापयतं ककती रक् कम खचग झाला आहे, 
(३) सदरहू योिनेदवारे कोण कोणती कामे करण् यात आली व त् यापीकी ककती कामे पूणग झाली 
व ककती काम ेप्रगतीपथावर आहेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े (१६-०५-२०१६) :(१) पालघर जिल््यात पालघर, वसई, डहाणू, तलासरी, 
वाडा, ववक्रमगड, िव्हार, मोखाडा या ८ तालुक्यात एकूण ५० गावाींमध्ये िलयुक्त सशवार 
असभयानाची काम ेसुरु आहेत, ती पुढीलप्रमाणे 
पालघर- उमरोळी, कोसबाड, खरशेत, वाकसई 
वसई- भा्पाडा, पोमण, आडण,े सभनार 
डहाणू- िामशेत, सशसने, चरीपावन, गींिाड 
तलासरी- डोलारपाडा, करिगाव, उपला्, वसा 
वाडा- हमरापूर, गोऱ्हे, उज्िेन, तसु,े गालतरे 
ववक्रमगड- साखरे, उपराळे, उ्ावली, खोस्त,े 
िव्हार- कास्वाडी, िुनी िव्हार, कासशवली, डगेाींची मे्, सारसुन, माळघर, दादरकोपरा, 
न्याहाळे, रायतळे, धानोशी, िाींभळूमाथा, 
मोखाडा- बेरीस्त,े आस,े चास, धामणी, सूयगमाळ, डोल्हारा, ब्राम्हणगाव, खोच, ककनीस्त,े 
कारेगाव, ननळमाती, पोशेरा, उधळे, िोगलवाडी 
(२) िलयुक्त सशवार असभयानाींतगगत आतापयतं रु. ११३२.०४ लाख खचग झाले आहे, 
(३) सदरहू योिनेदवारे कीं पा्में् बींडडग, सलग समतलचर, माती नाला बाींध, खोल सलग 
समतल चर, लूि बोल्डर स्रक्चर, ससमें् बींधारा दरुुस्ती, माती नाला बाींध दरुुस्ती, के.्ी.वेअर, 
गाळ काढण,े वकृ्ष लागवड, पक्के बींधारे अशी २७ प्रकारची काम ेहाती घेण्यात आली असनू 
आता पयतं ८९३ प्रकारची काम ेपणूग झाली आहेत व १५० काम ेप्रगती पथावर आहेत. 

___________ 
 

िळगाव जिल् ्यातील उपजिल् हा रुग् णालयातील ववना ननवीदा िामातील गैरिारभाराबाबत 
 

 

(४)  २४७४५ (१४-०८-२०१५).   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय सावयिननि आरोग् य 
आणण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िळगाव जिल् ्यात रुग् णालय व ग्रामीण रुग् णालयात सध् या तात् कालीन वळेेत ग्रामीण 
रुग् णालय चाल ूअसलेल् या सुरक्षा रक्षकाींच् या सेवा कामाच् या ननवीदा प्रकक्रया गेल् या पाच वषागत 
केल् या नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववना ननववदा काम ेददलेल्या सींस्थाची नावे काय आहेत, 
(३) असल् यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यात काय 
आढळून आले, तदनुसार ववना ननववदा काम े ददलेल्या सींबींधधत दोषीीं अधधकाऱ्याींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

डॉ. दीपि सावांत (१९-०५-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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लघु लसांचन (िलसांधारण), मांडळ अमरावती या िायायलयामार्य त  
ई-ननववदेनुसार ननधीच्या वाटपात झालेली ववषमता 

  

(५)  २५२६८ (१७-०९-२०१५).   श्री.रािु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय िलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) लघ ु ससींचन (िलसींधारण), मींडळ अमरावती या कायागलयामार्ग त ई-ननववदा सुचना      
क्र. ब/०४/२०१४-२०१५ अींतगगत यवतमाळ जिल््यातील ई-ननववदा काढण्यात आल्या परींतु 
ननववदेनुसार ननधीचे वा्पामध्ये मोठ्या प्रमाणात ववषमता ददसुन आली, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रे्रननववदा काढण्याबाबतचे ननवेदन स्थाननक लोकप्रनतननधी (आणी) याींनी 
अधधक्षक असभयींता, लघुससींचन (िलसींधारण), मींडळ अमरावती याींना ननवेदन ददले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ननवेदनावर कोणतीच कायगवाही करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासन काय कायगवाही करणार आहे, 
(५) नसल्यास, त्याचे कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१६-०५-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
     ई-ननववदा सुचना क्र.बी-१/०४/२०१४-०५ या ननववदेअींतगगत यवतमाळ जिल्हयातील १२ 
तालुक्यातील ४९ ननववदाींमध्ये १०८ ससमें् नाला बाींधाची कामे अींतभुगत आहेत. 
(२)  हे खरे आहे. 
(३) व (४) जिल्हाधधकारी याींनी प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेल्या कामाींच्या प्रारुप ननववदा 
मींिूरीनींतर ननयमानुसार ई-ननववदा कायगवाही करण्यात आली आहे. 
     सन २०१५-२०१६ मध्ये प्रथम ्प्पप्पयात यवतमाळ जिल्हयात १७२ कामाींच्या ७७ ई-ननववदा 
काढण्यात आल्या आहेत. त्यापीकी आणण केळापूर मतदारसींघात २८ कामाींचा समावशे आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पालघर जिल् ्यामध् ये डहाणू तालकु् यात शासि य उपजिल् हा रुग् णालयात (िॉटेि हॉजस्पटल) 
आरोग् य सुववधाांचा अभाव असल्याबाबत 

  

(६)  २५७८८ (१७-०८-२०१५).   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू), श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा 
माजिवडा) :   सन्माननीय सावयिननि आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर जिल् ्यामध् ये डहाणू तालुक् यात शासकीय उपजिल् हा रुग् णालयात (के्ेि 
हेजस्प्ल) आरोग् य सुववधाींचा अभाव, यींरसामु ु्ग्रीकड ेदलुगक्ष तसचे सोनोग्रार्ी प्रसशक्षक्षत कमगचारी 
वगग नसल् याने शेकडो आददवासी भागातील रुग् णाींची गीरसोय होत आहे असे ददनाींक १७ एवप्रल, 
२०१५ रोिी ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कायगवाही केलेली आहे, 
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(३) असल् यास, रुग् णाींवर आरोग् याच् या असुववधेवर तातडीची कोणती उपाययोिना केलेली आहे 
काय, 
(४) असल् यास, सोनोग्रार्ी प्रसशक्षक्षत कमगचारी वगागची नेमणूक होणार आहे काय, व कधी, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सावांत (१८-०५-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२), (३) व (४) उपजिल्हा रुग्णालय, डहाणू येथे सोनोग्रार्ी मशील चाल ूजस्थतीत आहे. परींतु 
रेडडओलेजिस्् हे पद भरण्यात आलेले नाही. सदरहू पद कीं रा्ी पध्दतीने भरण्याबाबतची 
कायगवाही सुरु आहे. तसेच तथेे कायगरत असलेल्या स्रीरोगतज्ाींकडून सोनोग्रार्ी करुन 
घेण्याबाबत व प्रनतननयुक्तीवर क्ष-ककरणतज् उपलब्ध करुन देण्याबाबत के्षत्ररय कायागलयाला 
ननदेश देण्यात आलेले आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यात िलयुक्त लशवाराची िाम ेिरण्यािररता चांद्रपूर जिल््यातील वरोरा तालुक्यात ननवड 
झालेल्या शेति-याांना ननधायररत रक्िमेची पावती न ददल्याबाबत 

 

(७)  २७०८८ (१७-०९-२०१५).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय िलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्य शासनाने राज्यात िलयुक्त सशवाराची कामे करण्याकररता ननवड झालेल् या 
शेतकऱ् याींकडून सशवाराच ेकाम करण्याकररता शासनान ेननधागररत केलेली रक्कम घेण्यात येत,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, चींद्रपूर जिल््यातील वरोरा तालुक्यात ननवड झालेल्या शतेक-याींकडून ननधागररत 
रक्कम घेण्यात आले परींत ुत्याींची पावती देण्यात आली नसल्याच ेमाहे िून, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, याींस िबाबदार असणा-या अधधकारी/कमगचा-याींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) अदयाप कारवाई केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१६-०५-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे आहे, 
     िलयुक्त सशवार असभयानाींतगगत ननवडलेल्या गावात एकाजत्मक पाणलो् व्यवस्थापन 
कायगक्रमाींतगगत मदृसींधारण कामासाठी सींबींधीत लाभार्थयांकडून मागगदशगक सूचनेप्रमाणे अ.िा.व 
अ.ि. लाभार्थयांकडून ५ ्क्के व इतर लाभार्थयाकंडून १० ्क्के रक्कम घेण्यात येते व 
पाणलो् ववकास  ननधीत िमा करण्यात येत,े 
(२) हे खरे नाही, 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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शासि य िमयचा-याांच्या वैद्यकिय देयिाच्या रक्िमेत वाढ िरण्याबाबत 
  

(८)  २८७४८ (१४-०१-२०१६).   श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), श्री.गणपत गायिवाड 
(िल्याण पूवय) :   सन्माननीय सावयिननि आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) शासकीय कमगचाऱ् याींच्या वीदयककय देयके एक लाख रुपयाींवरुन दोन लाख रुपयाींपयतं 
वाढववण्याचा शासनान ेननणगय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननणगय सशक्षकाींना व सेवाननवतृ्त शासकीय कमगचाऱ् याींनाही लागू करण्यात 
आला आहे काय, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ननणगयाच्या अनुषींगाने कायगवाहीची सदयःजस्थती काय आहे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१८-०५-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) ववभाग प्रमुखाींना असलेली वीदयकीय खचागची देयके मींिूर करण्याची रु. १,००,०००/- 
पयतंची मयागदा वाढवून रु. ३,००,०००/- पयतं करण्याबाबतचा शासन ननणगय ददनाींक १६/३/२०१६ 
रोिी ननमगसमत करण्यात आला आहे. 

___________ 
  

उल्हासनगर (जि.ठाणे) येथील िामगार रुग्णालयातील समस्याांबाबत 
  

(९)  २८७९३ (२१-०१-२०१६).   डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ) :   सन्माननीय सावयिननि 
आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उल्हासनगर, अींबरनाथ, बदलापूर व सभवींडी या भागात कारखान्याींचे मोठ्या प्रमाणात िाळे 
पसरले असल्याने त्या भागातील कामगाराींना व कु्ुींत्रबयाींना आरोग्य सुववधा व औषधोपचार 
समळावे यासाठी असलेले एकमेव उल्हासनगर येथील कामगार रुग्णालयात अपुरा कमगचारी वगग, 
औषधाींचा तु्वडा व रुग्णालयाची दरुावस्था दरू व्हावी यासाठी शासनाकड े मुख्य वीदयकीय 
अधधकारी याींनी कामगार रुग्णालयाींना ननधी उपलब्ध करून दयावा अशी मागणी वारींवार केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर कामगार रुग्णालयाला ननधी उपलब्ध करून देण्याबाबत शासन स्तरावरील 
ननणगयाची सदय:जस्थती काय आहे व त्यानुषींगाने आतापयतं ककती ननधी उपलब्ध करून 
देण्यात आला आहे, 
(३) अदयाप ननधी उपलब्ध करून ददला नसल्यास त्यासाठी अिनू ककती कालावधी अपेक्षक्षत 
आहे ? 
 
डॉ. दीपि सावांत (१८-०५-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे आहे. 
     उल्हासनगर, अींबरनाथ, बदलापुर व सभवींडी येथे ४,५६१ कारखाने राकावव योिनेच्या 
व्याप्पती के्षरात (Coverage) असून या भागात ७२,९१४ नोंदणीकृत ववमाधारक व सुमारे ९१ 
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लाख लाभाथी आहेत. या सवांना राकावव योिनेअींतगगत ६० ववमा वीदयकीय व्यवसायी व २ 
रा.का.वव.यो. सेवा दवाखान्याींमार्ग त प्राथसमक वीदयकीय सेवा तर राकाववयो रुग्णालय 
उल्हासनगर मार्ग त ववशेषज् बा्य व आींतररुग्ण सेवा पुरववण्यात येतात. 
     राकाववयो रुग्णालय उल्हासनगर येथे एकूण २४८ पदे मींिुर असून त्यापीकी १५१ भरलेली 
तर ९७ पदे ररक्त आहेत. तथावप ररक्त पदाींमळेु रुग्णसेवेत अडथळा ननमागण होऊ नये या 
कररता वेळोवळेी राकावव महामींडळामार्ग त अींशकालीन ववशेषज्ाींची नमेणूक करण्यात येत असून 
शासनामार्ग त बींधप त्ररत वीदयकीय अधधकारी व पररचारीका याींची ननयुक्ती करण्यात येते. 
सदयजस्थतीत सदर रुग्णालयात राकावव महामींडळामार्ग त ०१ ववशेषज्ाींची ननयुक्ती करण्यात 
आली आहे. तसचे राकावव योिना राज्य कायगकारी ससमतीच्या ४ र्थया बीठकीतील ननणगयानुसार 
ररक्त पदे भरण्याबाबत कायगवाही सुरु आहे. 
     राज्य कायगकारी ससमतीच्या अध्यक्षाींच्या ननदेशानुसार आरोग्यसेवा सींचालनालयामार्ग त 
राकावव योिनेकररता औषधे उपलब्ध करुन घेण्यात आली आहेत. सन २०१५-१६ च्या दहवाळी 
अधधवेशनात रु. १५.६१ को्ीची परुवणी मागणी मींिूर केली आहे. 
     सदर रुग्णालयाची इमारत दह राकावव महामींडळ, श्रम मींरालय, भारत सरकार, नवी 
ददल्ली याींच्या मालकीची असून रुग्णालयाच्या रुग्णालय ववकास ससमतीमार्ग त सन २००९-१० 
व २०१०-११ मध्ये रुग्णालयाच्या ववेशष दरुुस्ती कररता अनुक्रम ेरु.१२,०५,९६५ व रु.२६,७९,०५७ 
इतका खचग करण्यात आला आहे. ज्या राकाववयो इमातरी २५ वषागपेक्षा िास्त िुन्या आहेत 
त्या इमारतीच ेStructural audit करुन घेण्याबाबतची कायगवाही सरुु आहे. 
(२) शासनाने सन २०१५-१६ च्या दहवाळी अधधवेशनात औषधाच्या प्रलींत्रबत देयकासाठी 
प्रस्ताववत रु.१५.६१ को्ीींची पुरवणी मागणी मींिुर केली असनू त्यापीकी रु. १४.०५ को्ी इतका 
ननधी उपलब्ध झालेला आहे. त्या अनुषींगान ेसदर रुग्णालयाची औषधाींची प्रलींत्रबत देयके अदा 
करण्याबाबत कायगवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

लसांधुदगुय जिल््यातील आरोग्य यांरणेचा दिाय सुधारण्यासाठी उपयोिना िरण्याबाबत 
  

(१०)  २८८४५ (२१-०१-२०१६).   अॅड.आलशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.ननतेश राण े
(िणिवली), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पजश्चम) :   सन्माननीय सावयिननि आरोग् य आणण 
िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ससींधुदगुग जिल््यातील आरोग्य यींरणा साथीच्या रोगाींवर ननयींरण ठेवण्यामध्ये अपयशी 
ठरल्याचे ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आरोग्य यींरणेतील रु्ी, दिेदार औषधाींचा तु्वडा तसेच डेक््राींची ररक्त पदे 
याला िबाबदार असल्याचे समिते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आरोग्य प्रशासनाने केलेल्या औषधाींचा पुरवठा जिल््यातील रुग्णाींची सींख्या 
पाहता खूपच कमी असल्याच ेकळते, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, ससींधुदगुग जिल््यातील साथीच्या रोगाींवर ननयींरण ठेवण्याकररता शासन काही 
ठोस उपाययोिना करणार आहेत काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१८-०५-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) साथीच्या आिारावर ननयींरण ठेवण्यासाठी खालील उपाययोिना ननयसमतपणे केल्या 
िातात. 
• दीनींददन साथरोग सवेक्षण 
• पाणी गुणवत्ता सननयींरण 
• स्वच्छता सवेक्षण 
• ननयसमत कक्कशास्रीय सवेक्षण 
• साथरोग ननदान व उपचार सुववधा 
• ववववध साथरोग सींदभागत शासकीय व खािगी डेक््राींच्या प्रसशक्षण कायगशाळा 
• साथरोग ननयींरण सींदभागत वावषकं कॅलेंडर व अींमलबिावणी 
• िनतेचे प्रभावी आरोग्य सशक्षण 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

मलिापूर (ता.शाहुवाडी, जि.िोल्हापूर) येथील ग्रामीण रुग्णालय िें द्रात  
वैद्यि य अधधिाऱयाांची पदे ररक्त असल्याबाबत 

  

(११)  २९०७५ (२१-०२-२०१६).   श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
सावयिननि आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मलकापूर (ता.शाहुवाडी, जि.कोल्हापूर) येथील ग्रामीण रुग्णालय कें द्रात वीदयकीय 
अधधकाऱ्याींची ३ मींिूर पदाींपीकी १ पद ररक्त आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येथील ग्रामस्थाींना अनेक समस्याींचा सामना करावा लागत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदरची ररक्त पदे भरण्याकररता शासन कोणती कायगवाही करणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

डॉ. दीपि सावांत (१९-०५-२०१६) :(१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
ग्रामीण रुग्णालय, मलकापूर, ता.शाहुवाडी, जि.कोल्हापूर येथे १ वीदयकीय अधधक्षक या  
पदासह ३ वीदयकीय अधधकाऱ्याींची पदे ननयसमत स्वरुपात भरलेली आहेत. तसेच आयुष 
अींतगगत २ वीदयकीय अधधकारी व १ दींत धचककत्सक करार पध्दतीने कायगरत आहेत व 
त्याींच्यामार्ग त रुग्णाींना वेळच्या वळेी रुग्णसेवा पुरववण्यात येत आहे. 
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(३) सावगिननक आरोग्य ववभागाींतगगत ग्रामीण आरोग्य सींस्थाींमधील वीदयकीय अधधकाऱ्याींची 
ररक्त पदे भरण्याकरीता स्वतींर ननवडमींडळामार्ग त पार उमेदवाराींना समुपदेशनादवारे पसींतीच्या 
दठकाणी ननयुक्ती देण्यात येत.े सन २०१५ मध्ये माहे एवप्रल, व सप्प े्ंबर मध्ये समुपदेशनादवारे 
१३४९ वीदयकीय अधधकाऱ्याींना ननयुक्तीच े आदेश देण्यात आले आहेत. उवगररत ररक्त पदे 
भरण्याबाबत शासन स्तरावर कायगवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

उस्मानाबाद शहरालागत अधधिृत ित्तलखाना उभारणेबाबत 
  

(१२)  २९२२० (२१-०१-२०१६).   श्री.राणािगिीतलसांह पाटील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय 
मुख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उस्मानाबाद शहराची लोकसींख्या ववचारात घेता शहरात अथवा शहरालगत लागणाऱ्या मास 
ववक्रीसाठी एकही अधधकृत कत्तलखाना नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अधीकृत कत्तलखाना उभारणी सींदभागत शासन स्तरावर कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१६-०७-२०१६) :(१), (२) व (३) उस्मानाबाद शहरात अधधकृत कत्तलखाना 
नाही. नवीन कत्तलखाना उभारण्या करीता नगरपररषदेच्या सवगसाधारण सभेने ठराव मींिूर 
केला आहे. कत्तलखाना उभारण्यासाठी गावरान िमीन सींपाददत करण्यासींदभागत जिल्हाधधकारी 
स्तरावर कायगवाही सुरु आहे. 

___________ 
  

वालशम जिल््यालगत धचखली रोडवर जिल्हा स्री रुग्णालयाच्या  
इमारतीच ेस्लॅब सेंरीांग िोसळल्याबाबत 

 

(१३)  २९६९१ (२१-०१-२०१६).   श्री.अलमत झनि (ररसोड), श्री.अब् दलु सत्तार (लसल्लोड), 
श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर), श्री.आलसर् शेख (मालेगाांव 
मध्य) :   सन्माननीय सावयिननि आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 

(१) वासशम जिल््यालगत धचखली रोडवर जिल्हा स्री रुग्णालयाच्या इमारतीचे काम सुरु 
असून स्लॅब ्ाकण्यासाठी सेंरीींग बसववण्याचे काम सुरु असताना अचानक सेंरीींग खाली 
कोसळल्याने ददनाींक २४ सप्प े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, जिल्हा स्री रुग्णालयाच्या इमारतीच्या पदहल्या माळयाचे बाींधकाम पूणग 
होण्याआधीच स्लॅबचा एक कोपरा कोसळला असून सदर इमारतीच ेबाींधकाम हे ननकृष् दिागच े
होत असल्याच ेननदशगनास येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त इमारतीच े बाींधकाम करणाऱ्या त्रबल्डसगवर व ठेकेदारास शासनान े
काय कायगवाही केली आहे वा करणार आहे, 
(४) अदयाप कोणतीच कायगवाही करण्यात आली नसल्यास त्याची सवगसाधारण कारणे काय 
आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१९-०५-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे आहे. 

ददनाींक २४ सप्प े्ंबर, २०१५ रोिी स्री रुग्णालयाच्या पोचगच ेकाम सरुु होण्याअगोदरच 
पोचगच्या एका दठकाणी स्र्ररींग तु्ल्याने अींशत: सेंरीींग खाली आले होते. कीं रा्दारान े
स्वखचागन ेसदर सेंरीींगचे काम पुनश्च: करुन ददले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अललबाग (जि.रायगड) जिल्हा सामान्य रुग्णालय पररचाररिा  
ननवासस्थानाच्या नुतनीिरणाचे िाम िरण्याबाबत 

  

(१४)  २९९९८ (२१-०१-२०१६).   श्री.धैययशील पाटील (पेण), श्री.सुभाष उर्य  पांडडतशेठ पाटील 
(अललबाग), श्री.िीवा गाववत (िळवण) :   सन्माननीय सावयिननि आरोग् य आणण िुटुांब 
िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) असलबाग (जि.रायगड) जिल्हा सामान्य रुग्णालय पररचाररका ननवासस्थानाच्या 
नुतनीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पररचाररकाींच्या ननवासस्थानाींच्या नुतनीकरणासाठी ननधी उपलब्ध न झाल्यान े
काम अधगव् जस्थतीत करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ननवासस्थानासाठी शासन तातडीने ननधी उपलब्ध करण्यासाठी कोणती 
उपाययोिना करण्यात येणार आहे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०९-०५-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. पररचारीकाींच्या ननवासस्थानाच्या नुतनीकरणाच े काम पूणग करण्यात आले 
असून कामाच्या पूणगत्वाचा दाखला दद. २८.१०.१५ रोिी प्राप्पत झालेला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यात बहुताांशी रुग्णवादहिा चालिाांिडून आिारल्या िाणाऱया दराबाबत रुग्ण व 
नातेवाईिाांची अडवणूि होत असल्याबाबत 

  

(१५)  ३००९२ (२१-०१-२०१६).   डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.अब् दलु सत्तार (लसल्लोड), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :   
सन्माननीय सावयिननि आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात बहुताींशी रुग्णवादहका चालकाींकडून आकारल्या िाणाऱ्या दराबाबत रुग्ण व 
नातेवाईकाींची अडवणूक होत असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील अनके जिल््यामध्ये शेकडो रुग्णवादहका हेजस्प्लसमोर उ्या 
असतात अनेकवेळा हेजस्प्लमध्ये अत्याधुननक सोयी सुववधा उपलब्ध नसल्यान े
एम.आर.आय, सस्ी स्कॅन व इतर काही चाचण्यासाठी इतर दठकाणी िाण्याची गरि भासते 
त्यावेळी सदरहू रुग्णवादहका चालक रुग्णाच्या नातेवाईकाींची आधथगक लू् करतात याबाबत 
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, यामागील ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१९-०५-२०१६) :(१) अस ेननदशगनास आलेले नाही. 
(२) व (३) शासन ननणगय क्रमाींक  जिरुर्ी १०.००/प्र.क्र.९०/२०००/आरोग्य३, ददनाींक १०/०७/२००१ 
अन्वये शासकीय रुग्णालयातून रुग्ण सींदसभगत करण्यासाठी रुग्णवादहका शुल्क रु.५/- प्रनत 
कक.मी. एवढे दर ननजश्चत करण्यात आले होते. ददनाींक २८/१२/२०१५ पासून त्यात रु. १५/-  
प्रनत कक.मी. व प्रनतक्षा शुल्क, आठ तासाींच्या पुढे प्रनततास रु. ७५/- असे ननजश्तत केले आहे. 
यातून वपवळे रेशनकाडग धारक, गरोदर माता वनविात अभगकाींना ववनाशुल्क सेवा पुरववली 
िाते. 

___________ 
  

ओढानागनाथ (जि. दहांगोली) तालकु्यातील अांिनवाडी गावात  
ववववध साथीच्या रोगाची होत असलेली लागण 

 

(१६)  ३०१४८ (१६-०१-२०१६).   डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्रीमती ननमयला गाववत (इगतपूरी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), अडॅ.यशोमती ठािूर (नतवसा), 
प्रा.वषाय गायिवाड (धारावी) :   सन्माननीय सावयिननि आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) औढानागनाथ (जि.दहींगोली) तालुक्यातील अींिनवाडी गावात नेहमीच ववववध साथीच्या 
रोगाची लागण सुरुच असून सदरहू रुग्णालयात उपचार वेळेवर समळत नाहीत तसेच वारींवार 
दषुीत वपण्याच्या पाणी पुरवठा करण्यात येत असल्याच े या साथीला आळा घालण्यास 
सींबींधधताना अपयश येत असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, अींिनवाडी गावातील ग्रामस्थाींना शुध्द वपण्याचा पाण्याचा पुरवठा होण्याबाबत 
तसेच सुरु असलेल्या ववववध साथीच्या रोगाने आळा घालण्याबाबत शासनाने कोणती तातडीची 
कायगवाही केली वा करण्यात यत आहे, 
(३) अदयाप उपाययोिना केली नसल्यास, होणा-या ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१८-०५-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे आहे. 
       सदर गावात सध्या कोणत्याही रोगाची लागण नाही. परींत ुमाहे ऑगस््, २०१५ मध्ये 
अनतसाराच े एकूण ३२ रुग्ण आढळून आले होत.े त्याींचेवर तातडीने औींढा नागनाथ येथील 
ग्रामीण रुग्णालयात उपचार करण्यात आले असून त्याच मदहन्यात साथ आ्ोक्यात आली. 
(२) सदरची लागण ही हातपींपाचे दवुषत पाणी वपण्यामुळे झाली होती. त्याबाबत ग्रामपींचायतन े
वेळीच पाणी शुध्दीकरणाची कायगवाही केल्यानींतर सवग पाणी स्रोताच े पाणी नमुन े
प्रयोगशाळेमार्ग त तपासणी अींती योग्य आलेले आहेत. सध्या त्या-त्या गावात ननयसमत पाणी 
गुणवत्ता ननयींरण करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नालशि जिल््यातील पाटोदा येथील प्राथलमि आरोग्य िें द्राच्या  
बाहेरील पोचयच्या छताचा भाग िोसळल्याबाबत 

  

(१७)  ३०१७३ (२१-०१-२०१६).   श्रीमती ननमयला गाववत (इगतपूरी), श्री.आलसर् शेख (मालेगाांव 
मध्य), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय 
सावयिननि आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) नासशक जिल््यातील पा्ोदा येथील प्राथसमक आरोग्य कें द्राच्या शासनाने धोकादायक 
ठरववलेल्या इमारतीतील शस्रकक्रया बाहेरील पोचगच्या छताचा काही भाग कोसळला असल्याच े
माहे सप्प े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येथे नवीन इमारतीच्या प्रस्ताव मींिूर करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगवाही 
केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) अदयाप उपाययोिना केली नसल्यास, होणाऱ् या ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१९-०५-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 

प्राथसमक आरोग्य कें द्र पा्ोदा येथील इमारती बाहेरील पोचगच्या छताच े प्पलास््रचा 
पोपडा खाली पडलेला असल्याबाबत तालुका आरोग्य अधधकारी, पींचायत ससमती, येवला याींनी 
कळववलेले आहे. 
(२) प्राथसमक आरोग्य कें द्र पा्ोदा, ता.येवला िुनी मुख्य इमारत ननलेणखत करुन नववन 
इमारत बाींधण्याबाबत जिल्हा पररषद सवगसाधारण सभेवर मींिूरी घेण्याबाबतची कायगवाही 
प्रस्ताववत आहे. 
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(३) सन २०१५-१६ या आधथगक वषागत त्रबगर आददवासी के्षराींतगगत नववन प्रा.आ.कें द्र बाींधकाम 
करण्यासाठी पुरेसा ननधी उपलब्ध नसल्याने सन २०१५-१६ या आधथगक वषागत सदर इमारतीच े
बाींधकाम काम घेण्यात आलेले नाही. तरी सन २०१६-१७ या आधथगक वषागत ननधी उपलब्ध 
झाल्यानींतर नववन इमारत बाींधकाम करण्याबाबतची कायगवाही ननयोजित आहे. 

___________ 
  

उरण तालुक्यातील अद्ययावत हॉजस्पटल (मल्टी स्पेशाललटी) उभारण्याच्या मागणीसांदभायत 
  

(१८)  ३०६०२ (१६-०१-२०१६).   श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :   
सन्माननीय सावयिननि आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 

(१) उरण तालुक्यातील अदययावत हेजस्प्ल (मल््ी स्पेशासल्ी) उभारण्याच्या मागणीसींदभागत 
उरण सामाजिक सींस्था, उरण, (जि.रायगड) याींनी ददनाींक १५ सप्प े्ंबर, २०१५ रोिीच्या सुमारास 
प्रधान सधचव, आरोग्य ववभाग, महाराष र राज्य, मुींबई याींच्याकड ेएक लेखी ननवेदन ददले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या मागणीकररता ददनाींक २ ऑक््ोबर, २०१५ रोिीच्या सुमारात द्रोणाधगरी 
नोड, उरण, वाहतूक पोसलस चौकी समारे आींदोलन केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या मागणीसींदभागत शासनान ेननणगय घेतला आहे काय, त्याींचे स्वरुप काय आहे, 
(४) अदयाप कोणताच ननणगय घेतला नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१८-०५-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही, लेखी ननवेदनात दद २.१०.१५ रोिी द्रोणाधगरी नोड, उरण, वाहतूक पोसलस 
चौकी समोर सत्याग्रहाचा अवलींब करीत असल्याचे नमूद केले असले तरी प्रत्यक्षात आींदोलन 
झालेले नाही. 
(३) शासन ननणगय दद.१७.१.१३ अन्वये राज्यात आरोग्य सींस्था स्थापनेचा बहृत आराखड्यास 
शासन मान्यता ददलेली आहे. त्यामध्ये ३० खा्ाींच्या उरण ग्रामीण रुग्णालयाचे १०० खा्ाींच्या 
उपजिल्हा रुग् णालयामध्ये शे्रणीवधगन करण्यास मान्यता ददलेली आहे. सदर रुग्णालयाच्या 
बाींधकामासाठी ससडकोकडून ६० वषागच्या भाडपेट्टीवर िागा उपलब्ध करुन घेण्यात आलेली आहे. 
त्यासाठी आकारण्यात आलेली रककम रु. ८४,१४,०००/- यास व या रक्कमेच्या १० % अनामत 
रक्कम ससडकोस प्रदान करण्यास दद.९.२.२०१६ च्या शासन ननणगयान्वये मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यात नेरदानाबाबतच्या िनिागतृीसाठी नेरदान पांधरवडा सािरा िरण्यात आल्याबाबत 
  

(१९)  ३१७७१ (१६-०१-२०१६).   श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल) :   सन्माननीय 
सावयिननि आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात नेरदानाबाबतच्या िनिागतृीसाठी ददनाींक २५ ऑगस्् ते ददनाींक ८ सप्प े्ंबर, 
२०१५ हा कालावधी नेरदान पींधरवडा म्हणून सािरा करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लोकाींमध्ये नेरदानाबाबत िागतृीसाठी शासन पातळीवरील उदासीनता आणण 
राज्यातील नेरपेढ्यामध्ये समन्वयाचा प्रस्ताव असल्याने ही मोदहम प्रभावीपणे राबववली गेली 
नसल्याच ेननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात लोकाींमध्ये नेरदानाबाबत िागतृी करण्यासाठी शासनामार्ग त 
कोणकोणत्या उपाययोिना केल्या आहेत वा करण्यात येत आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१८-०५-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 

या पींधरवड्यात ६०६४४ लोकाींनी मरणोत्तर नेरदानासाठी सींमतीपर सादर केले 
आहेत. तसेच उपरोक्त काळात राज्यात १४८ नेर बुब्बुळे िमा करण्यात आली. 
(३) सवग जिल्हा रुग्णालयामध्ये नरेदान समुपदेशक या कीं रा्ी पदाींची ननयुक्ती करण्यात आली 
आहे. नेरदान समुपदेशकाींदवारे मतृ व्यक्तीींच्या नातेवाईकाींना नरेदानाबद्दल सवगकष मादहती 
देण्यात येऊन त्याींना नेरदानास प्रवतृ्त करण्यात येत.े 

नेरदान पींधरवडा कालावधीत जिल्हा स्तरावर नेरदानाबाबत िनिागतृी करण्याकरीता 
रॅली, पोस््र प्रदशगन, पथनाट्य, ननबींध स्पधाग आकाशवाणी कें द्रावर जस्थानक भाषेतून 
नेरदानाबाबत मादहती प्रसारण घोषवाक्य स्पधाग, स्थाननक दरूदशगक चॅनेलवर नेरदान सींदेशाच े
प्रसारण इत्यादी कायगक्रमाच ेआयोिन करण्यात आले आहे. 

___________ 
  
िोल्हापूर जिल््यातील वन मिुराांच्या ननवतृ्ती वेतनाचा प्रश्न शासनािड ेप्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(२०)  ३२५६० (१३-०१-२०१६).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीय 
वने मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कोल्हापूर जिल््यातील वन मिुराींच्या ननवतृ्ती वेतनाचा प्रश्न शासनाकड ेप्रलींत्रबत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रस्तावावर अींतीम ननणगय झाला आहे काय, 
(३) असल्यास, जिल्हयातील वन मिुराींचा ननवतृ्ती वेतनाचा प्रश्न ननकाली काढणेबाबत 
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, कोणतीच कायगवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सधुीर मुनगांटीवार (३०-०७-२०१६) :(१), (२) व (३) शासन ननणगय ददनाींक ३१.१.१९९६ 
नुसार वनमिूराींच्या ५४ ननवतृ्ती प्रकरणापीकी आश्वासीत प्रगती योिनचेा लाभ सेवाननतृ्ती 
नींतर समळालेल्या वनमिूराींचीसींख्या २० आहे. सदर मिूराींची मुळ सेवाननवतृ्ती प्रकरणे 
महालेखापाल याींचेकडून मींिूर झालेली आहे. त्यापीकी ४ वनमिूराींची सधुारीत सेवाननवतृ्ती 
प्रकरणे महालेखापाल, मुींबई याींचेकड े पाठववण्यात आली आहेत. एकूण १४ कु्ूींब ननवतृ्ती 
प्रकरणापीकी ४ वनमिूर मतृ आहेत. त्याींनादेखील  मतृ्यू ददनाींकापूवी ददनाींक १.१.२००६ रोिी 
आश्वाससत प्रगती योिनचेा लाभ समळाल्यामुळे सुधाररत ननवतृ्ती प्रकरण महालेखापाल, मुींबई 
याींचेकड ेपाठववण्यात आली आहेत. 
     ५४ सेवाननवतृ्ती प्रकरणापीकी १७ सेवाननवतृ्ती प्रकरणी ही उपवनसींरक्षक, कोल्हापूर 
वनववभागातील ७५ अननयसमतता झालेल्या प्रकरणातील आहेत. ५ कु्ुींब ननवतृ्त प्रकरणाशी 
सींबींधधत आहेत. ७५ वनमिूराींपीकी १७ वनमिूराींची सेवाननवतृ्ती प्रकरणे व ५ मयत वनमिूराींची 
कु्ुींब ननवतृ्ती प्रकरणे महालेखाकार याींचेकड ेसादर करणेबाबत कायगवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

वाळूि (जि.औरांगाबाद) ऑद्योधगि िेरातील ईएसआय िामगाराांना सदरील डायग्नोजस्टि 
सेंटरचा लाभ तातडीने लमळण्याबाबत 

  

(२१)  ३३१९९ (२१-०१-२०१६).   श्री.अब् दलु सत्तार (लसल्लोड), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय सावयिननि आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) वाळूि (जि.औरींगाबाद) औदयोधगक के्षरातील कामगाराींना आरोग्य सुववधा देण्यासाठी ३ 
वषागपूवी उभारलेल्या डायग्नोजस््क सें्रची भव्य इमारत उभारण्यात येऊनही अदयापपयगत येथ े
कोणतीही आरोग्य यींरसामुग्री बसववण्यात आलेली नसल्यामुळे ईएसआय कामगार लाभार्थयागना 
याच कोणताच र्ायदा होत नसल्याचे ददनाींक १४ सप्प े्ंबर, २०१५ मध्ये वा दरम्यान ननदशगनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती ईएसआय कामगाराींना सदरील डायग्नोजस््क सें्रचा लाभ तातडीन े
समळण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगवाही केली आहे वा करणार आहे, 
(४) अदयाप, कोणतीच कायगवाही करण्यात आली नसल्यास त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१८-०५-२०१६) :(१) राकावव महामींडळ आदशग सवेा दवाखाना व ननदान कें द्र 
वाळूींि (जि.औरींगाबाद) (ESIC MODEL DESPENSARY & DIAGNOSTIC CENTER) 
(MDDC) हे डायग्नोजस््क से्ं र कें द्र शासनाच्या श्रम व रोिगार मींरालय याींच्या 
अधधपत्याखालील राकावव महामींडळ नवी ददल्ली याींच्या अखत्याररतील आहे. सदर 
डायग्नोस््ीक सें्रच े उदघा्न दद. १४/९/२०१५ रोिी झाले असून माहे सप्प े्ंबर, मध्ये 
Calorimeter, Microscope, Autoclave, Resuscitation Kit I Glucometer ही ५ 
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वीदयकीय उपकरणे स्थावपत केली आहेत. तसेच Hemoglobin, Malaria Antivenin, 
Dengue Test, Blood Sugar I Pregnancy Test  या तपासण्या सदर सें्रमध्ये 
करण्यात येत आहेत. 
(२)  प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३)  प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४)  प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

वपरबावडा (ता.रु्लांब्री, जि.औरांगाबाद) येथे पाटबांधारे लसांचन ववभागामार्य त  
नाल्याच ेिाम ननिृष्ट्ट दिायच ेझाल्याबाबत 

  

(२२)  ३३२२४ (२०-०१-२०१६).   श्री.अब् दलु सत्तार (लसल्लोड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय िलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) औरींगाबाद जिल््यातील रु्लींब्री तालुक्यातील वपरबावडा येथे पा्बींधारे ससींचन 
ववभागामार्ग त एकाच नाल्यावर काही ससमें् बाींध तयार होत असून ननकृष् सादहत्य व 
अींदािपरकास दलुगक्ष करुन हे कामे होत आहे त्यामळेु या ननकृष् कामाची तात्काळ चौकशी 
करावी अशी वपरबावडा ग्रामस्थाींसह ग्रा.प. सदस्याींनी केली असल्याचे माहे मे-२०१५ दरम्यान 
ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शासनाने सदर ननकृष् कामाची चौकशी करुन सींबींधधत ठेकेदारावर 
कोणती कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्रीमती पांििा मुांड े(१२-०५-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
वपरबावडा ग्रामस्थाींसह ग्रामपींचायत सदस्याींनी दद. २५ म े २०१५ रोिी कायगकारी 

असभयींता, लघु ससींचन (िलसींधारण) ववभाग, औरींगाबाद कायागलयाकड ेतक्रार केली आहे. 
(२) वपरबावडा येथील ससमें् नाला बाींध क्र. ९ व ११ च े काम े दद. ७/७/२०१५ रोिी पूणग 
करण्यात आली आहेत. सदर कामाींच ेचाचणी ननषकषग हे ननववदा शतीशी साधम्यग ठेवून आहेत. 
सन २०१५ च्या पावसाळ्यात सदर काम े पुणग सींचय पातळीपयतं भरली होती. ससमें् नाला 
बाींध क्र. १० चे काम सदयजस्थतीत प्रगनतपथावर आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

सोलापूर जिल््यात रािीव गाांधी िीवनदायी योिनतेील  
लाभार्थयाांच्या देयिाांची पडताळणी िरण्याबाबत 

  

(२३)  ३३२३७ (२१-०१-२०१६).   िुमारी प्रणणती लशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
सावयिननि आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) सोलापूर जिल् ्यात खासगी रुग् णालयाने सादर केलेल्या देयकामध्ये सीिीएचएसच्या बाबी 
नसती तर तसचे यामध्ये अींतभूगत नसेल तर देय होणार नाहीत सादर केलेल्या देयकामध्ये 
औषधाींची देयके तपासण्यात येऊन देयके आवश्यक होती काय त्याचे दर योग्य होत ेकाय, 
लाभाथी रािीव गाींधी िीवनदायी योिनेतील लाभाथी आहे काय याबाबत पडताळणी करण्याच े
ननदेश जिल्हाधधकारी मुींढे याींनी सींबींधधताींना ददले असल्याचे माहे सप्प े्ंबर, २०१५ रोिी वा 
त्यासुमारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी औषधाींची देयके प्रशासनाने तपासली आहेत काय, 
(३) असल्यास, त्यात ककती बोगस देयके आढळून आली त्याींचवेर काय कारवाई करण्यात 
आली आहे वा येत आहे, 
(४) अदयाप, कोणतीच कायगवाही करण्यात आली नसल्यास त्याची सवगसाधारण कारणे काय 
आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१९-०५-२०१६) :(१) व (२) नाही. 

रािीव गाींधी िीवनदायी आरोग्य योिनेंतगगत अींगीकृत रुग्णालयाींनी केलेल्या 
उपचार/शस्रकक्रयाींची देयके ऑनलाईन पध्दतीन ेववमा कीं पनीकड ेसादर केली िातात. त्यानींतर 
ववमा कीं पनीमार्ग त त्याींची छाननी करुन सदर देयके मींिुर अथवा नामींिुर केली िातात. 
त्यामुळे प्रशासनान ेदेयके तपासण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अमरावती जिल््यातील प्राथलमि आरोग्य िें द्र आणण उपिें द्राची  
सांख्या २० टक्ियाांनी िमी झाल्याबाबत 

  

(२४)  ३३४४७ (१६-०१-२०१६).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे 
(श्रीरामपूर), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय सावयिननि 
आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अमरावती जिल््यातील प्राथसमक आरोग्य कें द्र आणण उपकें द्राची सींख्या २० ्क्कयाींनी 
कमी झाल्याच ेिुली, २०१५ दरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामीण भागात डेक््राींची कमतरता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनान ेगरीब गरिू रुग्णाींसाठी आरोग्य कें द्राींची पुरेशी ननसमगती करण्याबाबत 
कोणती कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) अदयाप कायगवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१९-०५-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
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ग्-अ वीदयककय अधधकारी मींिूर पदे १२० असून भरलेली पदे १०८ आहे. व ररक्त 
पदे १२ आहेत. ग्-ब वीदयककय अधधकारी मींिूर पदे ११० असून भरलेली पदे १०१ व ररक्त 
पदे ९ आहेत. 
(३) शासन ननणगय ददनाींक १७/१/२०१३ व ९/६/२०१४ अन्वये अमरावती जिल््यामध्ये एकूण ३५ 
उपकें दे्र, ६ प्राथसमक आरोग्य कें दे्र, २ रामा केअर युनन्, २ ग्रामीण रुग्णालयाींचे ३० खा्ाींवरुन 
५० खा्ात शे्रणीवधगन अशा एकूण ४५ आरोग्य सींस्था मींिूर करण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे जिल्हयातील वाघोली अथवा लशक्रापूर येथ ेउपजिल्हा रुग्णालय होण्याबाबत 
  

(२५)  ३३९१७ (२१-०१-२०१६).   श्री.बाबुराव पाचणे (लशरुर) :   सन्माननीय सावयिननि 
आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथील ससून सवोपचार रुग् णालयामध्ये उपचार घेण्यासाठी राज्यातून रुग्ण येत 
असल्यान ेससून वर ददवसेंददवस ताण वाढत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुणे नगर रस्त्यावरील वाघोली अथवा सशक्रापूर येथे उपजिल्हा रुग्णालय व्हावे 
अशी अनेक ददवसापासून ग्रामस्थाींची मागणी आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वाघोली अथवा सशक्रापूर येथ ेउपजिल्हा रुग्णालय होण्याबाबत शासनान ेकोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१८-०५-२०१६) :(१) हे खरे आहे, तथावप, पुणे येथ े ससून सवोपचार 
रुग्णालयाप्रमाण,े जिल्हा रुग्णालय, औींध व वपींपरी धचींचवड महानगरपासलकाींच े
वाय.सी.एम.हेस्पी्लमध्ये सवग सोयीयुक्त अत्यावश्यक आरोग्य सेवा पुरववली िाते. 
(२) व (३) पुणे नगर रस्त्यावरील वाघोली अथवा सशक्रापूर येथे उपजिल्हा रुग्णालय व्हाव ेअस े
कोणतेही ननवेदन अदयापपयतं शासनास प्राप्पत झालेले नाही, तथावप, दद. १७/११/२०१५ च्या 
शासन ननणगयान्वये मौि ेसशक्रापूर येथ े३० खा्ाींच ेग्रामीण रुग्णालय मींिूर झालेले आहे. तसेच 
वाघोली पासून ५ कक.मी. अींतरावर मौि े लोहगाव, ता.हवेली, जि.पुणे येथ े १०० खा्ाींचे 
उपजिल्हा रुग् णालय दद. १७/१/२०१३ च्या शासन ननणगयान्वये मींिूर झालेले आहे. 

___________ 
  

रुिडी (ता. हातिणांगले, जि.िोल्हापूर) येथ ेरुग्णालय उभारण्यासांदभायत 
  

(२६)  ३४१८२ (१६-०१-२०१६).   डॉ.सुजित लमणचेिर (हातिणांगले) :   सन्माननीय 
सावयिननि आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) रुकडी (ता. हातकणींगले, जि.कोल्हापूर) येथ ेरुग्णालय उभारण्याकररता दोन वषागपूवी मींिूरी 
समळाली असून ४ को्ीींचा ननधी उपलब्ध करुन देण्यात आला होता, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, अदयापही या रुग्णालयाच्या उभारण्याची कायगवाही होत नसल्याने सदरचा ननधी 
परत िाण्याची शक्यता ननमागण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त तालुक्यातील गावाची लोकसींख्या २५ हिाराींच्या घरात असनू तेथील 
नागररकाींना खािगी रुग्णालयात उपचार घ्यावे लागत असल्याने त्याींचे आधथगक नकुसान होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरचे रुग्णालय तातडीेेन े उभारण्यासींदभागत शासनाने कोणती उपाययोिना 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१८-०५-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे. 

दद.१७.०१.२०१३ च्या शासन ननणगयान्वये सन २००१ च्या लोकसींख्येवर आधाररत 
राज्यात आरोग्य सींस्था स्थापनेच्या बहृत आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये 
रुकडी, ता.हातकणींगले, जि.कोल्हापूर येथ े ३० खा्ाींच े ग्रामीण रुग्णालय स्थापन करण्यास 
मान्यता देण्यात आली आहे. सदर ३० खा्ाींच्या मुख्य इमारत बाींधकामासाठी दद. २६ िून, 
२०१३ च्या शासन ननणगयान्वये रु. ४५०.०० लक्ष इतक्या रक्कमेस प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात आलेली आहे. तथावप, या रुग्णालयाच्या बाींधकामासाठी आवश्यक िागा अदयाप 
उपलब्ध झालेली नसल्यामळेु सदर ननधी अदयापही उपलब्ध करुन देण्यात आलेला नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) हे खरे नाही. 

मौि ेरुकडी येथे हेले प्राथसमक आरोग्य  कें द्राअींतगगत आरोग्य पथक कायगरत असून 
येथे प्रसुती, लसीकरण व इतर आरोग्य सेवा ददल्या िात आहेत. तसेच मौिे रुकडी येथून ९ 
ते १० कक.मी अींतरावर ग्रामीण रुग्णालय, हातकणींगले हे ३० खा्ाींचे रुग्णालय कायगरत आहे. 
या रुग्णालयामार्ग त पररसरातील रुग्णाींना सेवा पुरववण्यात येत आहेत. 
(४) या रुग्णालयाच्या बाींधकामाकररता आवश्यक िागा उपलबध होताच बाींधकामाची कायगवाही 
करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

उल्हासनगर (जि.ठाणे) येथील िॅम्प नांबर चार येथील  
प्रसूतीगहृाच ेिाम अपूणायवस्थेत असल्याबाबत 

  

(२७)  ३४२५३ (२१-०१-२०१६).   श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर), श्री.गणपत गायिवाड 
(िल्याण पूवय) :   सन्माननीय सावयिननि आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) उल्हासनगर (जि.ठाणे) येथील कॅम्प नींबर चार येथील प्रसूतीगहृाचे काम दोन वषागपूवी सुरु 
करुनही अदयाप काम अपूणग आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामार्ग त चौकशी केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद नसुार सदर प्रसूतीगहृाचे काम तातडीन े
करणेबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अदयाप कोणती कायगवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१८-०५-२०१६) :(१), (२) व (३) दद.३०.१०.२०१५ रोिी बाींधकाम पूणग झालेले 
आहे. तथावप, बाींधकामाची पाहणी केली असता तळमिला व पदहल्या मिल्याच्या 
नुतनीकरणाच्या काही रु्ी ननदशगनास आल्या. त्या रु्ीींची पूतगता तातडीन ेकरुन देण्याबाबत 
सावगिननक बाींधकाम ववभागा कळववल्यानुसार कायगवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
मौि ेसावरगाांव माळ (ता.लसांदखेडरािा, जि.बुलडाणा) येथील मुक्तीधाम मांददराच्या बािूला सुरु 

असलेल्या तलावाच ेिाम अत्यांत ननिृष्ट्ट दिायचे होत असल्याबाबतची तक्रार 
  

(२८)  ३४२७३ (१२-०१-२०१६).   डॉ.शलशिाांत खेडिेर (लसांदखेड रािा) :   सन्माननीय 
िलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मौि ेसावरगाींव माळ (ता.ससींदखेडरािा, जि.बुलडाणा) येथील मुक्तीधाम मींददराच्या बािूला 
सुरु असलेल्या तलावाचे काम अत्यींत ननकृष् दिागचे होत असल्याबाबतची तक्रार ववभागीय 
अधधकारी, जि.प ससींचन ववभाग, बुलडाणा याींच्याकड ेस्थाननक ग्रामस्थाींनी केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) उक्त कामामध्ये योग्य दिागचे म्ेररअर वापरण्यात आलेले नसून शासनाच्या 
अींदािपरकाप्रमाणे काम करण्यात येत नसल्याच ेतसचे कामामध्ये काळ्या मातीऐविी िागीच 
पडलेला मुरुम ्ाकण्यात येत असल्याचे ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कामाची ववभागीय अधधकारी, याींनी चौकशी केली आहे काय त्यात काय 
आढळून आले, 
(४) तदनुसार यास िबाबदार असणाऱ्या व्यक्तीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२०-०५-२०१६) :(१) होय. 

कायगकारी असभयींता, ससींचन ववभाग, जिल्हा पररषद, बुलडाणा याींच ेकायागलयास शहर 
प्रमुख, मातनृतथग ससींदखेड रािा याींच्या ददनाींक २१ सप्प े्ंबर, २०१५ च्या परान्वये याबाबतची 
तक्रार प्राप्पत झालेली आहे, 
(२) नाही. 

अींदािपरकातील तरतुदीनसुार व ववननददगषठाप्रमाणे (माणके प्रमाण) काम करण्यात 
आलेले आहे. 
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(३) सदर कामाची उपववभागीय अधधकारी, जिल्हा पररषद ससींचन उपववभाग, देऊळगाींव रािा 
याींनी ददनाींक २२/९/२०१५ रोिी मोकास्थळी पाहणी करुन त्याींनी त्याींच े अहवालामध्ये काम 
अींदािपरकाप्रमाणे झाल्याच े नमदू केले आहे, ज्या उपाययोनाींसाठी अींदािपरकामध्ये बाबीींची 
तरतुद करण्यात आली होती त्या बाबीींचा उदे्दश सर्ल झाल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर जिल्हयात अवघे वीसच्या आसपास मानसोपचार तज्ञ असल्याबाबत 
  

(२९)  ३५२४६ (२१-०१-२०१६).   श्री.उल्हास पाटील (लशरोळ) :   सन्माननीय सावयिननि 
आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) देशात मानसोपचारतज्ाींची सींख्या केवळ पाच हिाराींच्या घरात असून कोल्हापूर जिल्हयात 
अवघे वीसच्या आसपास मानसोपचार तज्ाींची सींख्या आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सध्याची िीवनशीली तसचे स्पधेमळेु ताणतणाव वाढत असल्यान ेमनोरुग्णाींचा 
्क्का वाढत असल्याने मानसोपचार तज्ाींची सींख्या वाढववण्याकररता शासनाने काय कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, त्याचे स्वरुप काय आहे  ? 

डॉ. दीपि सावांत (१८-०५-२०१६) :(१) होय. 
(२) व (३) शासनामार्ग त सें्र ऑर् एक्सलींन्स अींतगगत रे्ि-२ मध्ये पुणे व नागपूर येथ े
सायकॅरीक पदव्युत्तर अ्यासक्रम सुरु करण्याची कायगवाही सुरु आहे. सीपीएस (केलेि ऑर् 
कर्िीसशएन ॲन्ड सिगन) अींतगगत प्रादेसशक मनोरुग्णालय, नागपूर येथ ेपदववका अ्यासक्रम 
सुरु करण्यात आला आहे. तसचे धचककत्सालयीन मानसशास्र, मनोववकार सामाजिक कायगकताग 
व मनोववकासतज् पररचाररका हे पदव्युत्तर अ्यासक्रम प्रादेसशक मनोरुग्णालय, पुणे, ठाणे व 
नागपूर येथे सुरु करण्यात येणार आहेत. 

___________ 
  

पालघर जिल््यातील ग्रामीण भागातील मनोर रुग्णालयात वैद्यकिय अधधिारी व िमयचारी 
उपलब्ध नसल्यामुळे रुग् ण उपचार अभावी वांचीत रहात असल्याबाबत 

  

(३०)  ३५५२३ (२१-०१-२०१६).   श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.शाांताराम मोरे (लभवांडी ग्रामीण), 
श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई) :   सन्माननीय सावयिननि आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) ग्रामीण भागातील आददवासी रुग्णाींसाठी उपयोगी ठरणारे पालघर तालुक्यातील मनोर 
रुग्णालयात गेल्या ककत्येक ददवसापासून एकही वीदयकीय अधधकारी, नसग व अन्य वेडगबेय व 
सशपाई इ. कमगचारी नसल्यामळेु रुग्णाींचे प्रचींड हाल होत असल्याचे ननदशगनास येत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या रुग्णालयात ३ डेक््सग, नसेस, वेडग बेय इ. कमगचाऱ्याींची पदे मींिूर हेाती 
पींरतू सदय पररजस्थती गींभीर झालेली असून उपरोक्त पदावरील कमगचारीववना रुग्णालय ओस 
पडले आहे ही वस्तुजस्थती खरी आहे काय, 
(३) असल्यास, ग्रामीण भागातील आददवासीींना चाींगल्या प्रकारची दिेदार आरोग्य सेवा 
समळण्याकररता शासन कोणती उपाययोिना करणार आहे व उपरोक्त प्रकाराची सखोल चौकशी 
करण्यात येऊन िबाबदार असणाऱ्या सींबींधधतावर चौकशीअींती कोणती कारवाई करण्यात येणार 
आहे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१९-०५-२०१६) :(१) व (२) हे खरे नाही. 

ग्रामीण रुग्णालय, मनोर, जि.पालघर येथ े २६ पदे मींिूर असून १९ पदे भरलेली 
आहेत व ७ पदे ररक्त आहेत. याबाबतचा तपसशल खालीलप्रमाणे आहे:- 
अ.क्र. पदनाम मांिूर भरलेली 
(१) वीदयककय अधधक्षक १ ० 
(२) वीदयकीय अधधकारी ३ ३ 
(३) सहायक अधधक्षक १ १ 
(४) कननषठ सलवपक २ १ 
(५) वाहनचालक १ १ 
(६) अधधपररचारीका ७ ७ 
(७) औषध ननमागण अधधकारी १ ० 

 (८)  क्ष-ककरण तींरज् १ ० 
(९) प्रयोगशाळा तींरज् १ १ 
(१०) प्रयोगशाळा सहायक १ १ 
(११) कक्षसेवक ४ २ 
(१२) सशपाई १ ० 
(१३) सर्ाईगार २ २ 
 एिूण २६ १९ 

        
वीदयकीय अधधक्षकाच्या ररक्त पदाचा अनतररक्त कायगभार वीदयकीय अधधकारी ग्-अ 

याींच्याकड े ददलेला आहे. उपलब्ध अधधकारी ग्-अ याींच्याकड े ददलेला आहे. उपलब्ध 
अधधकारी/कमगचाऱ्याींमार्ग त रुग्णाींना वेळच्यावळेी रुग्णसेवा पुरववण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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मध्यवती रुग्णालय उल्हासनगर ३ येथील प्रस्ताववत दरुुस्ती व नवीन  
इमारतीची िाम ेतातडीने िरण्याबाबत 

  

(३१)  ३५६०४ (२१-०१-२०१६).   श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :   सन्माननीय 
सावयिननि आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) मध्यवती रुग्णालय उल्हासनगर ३ येथील प्रस्ताववत दरुुस्ती व नवीन इमारतीची कामे 
तातडीने करण्याबाबतचे ननवेदनादवारे मागणी प्रधान सधचव सावगिननक ववभाग, मींरालय 
्याींच्याकड ेददनाींक १८ ऑगस््, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२)  असल्यास, शासनाच्या वतीने सदर काम ेत्वररत करण्यासाठी कोणती उपाययोिना तसचे 
कोणती कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१८-०५-२०१६) :(१) होय. 
(२) सावगिननक बाींधकम ववभागाकडून सदर रुग्णालयाच्या दरुुस्तीचे तथा नवीन इमारतीची 
कामे करण्याबाबतचे अींदािपरक व आराखड ेप्राप्पत करुन घेण्याची कायगवाही के्षरीय स्तरावर 
चालू आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
यवतमाळ जिल्हयातील घाटांिी तालुक्यात िलयुक्त लशवाराच्या िामात गैरप्रिार झाल्याबाबत 
  

(३२)  ३५८६९ (१२-०१-२०१६).   श्री.मदन येरावार (यवतमाळ) :   सन्माननीय िलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाने शतेकरी आत्महत्या पुणगतः थाींबववण्यासाठी ववववध उपायोिना करुन िलयुक्त 
सशवार अींतगगत मौिे घा ी्ंिी (जि.यवतमाळ) मध्ये सन २०१४-१५ मध्ये िलयुक्त सशवार 
अींतगगत ककन्ही, सशरोली, काली यासह अनके गावाींमध्ये कोट्यवधी रुपयाींची कामे केली असनू 
सदर कामामध्ये मोठयाप्रमाणात गीरप्रकार झाला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तालुक्यातील िलयकु्त सशवाराींतगगत मींिुर कामे हे ननयमबाहय पध्दतीन े
करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या कामातील अनेक दठकाणी ढाळीच ेबाींध, ससमें् नाला बाींध, गाळ काढण,े 
लुि बोल्डर, डडप सी सी ्ी, ववहीर पुणभरण तु्रु्् दरुुस्तीचे कामात तसचे ढाळीचे कामात 
सुवपक माती ओढून दठगारे व ससमें् प्पलग बींधाऱ् याच्या कामात सादहत्य ननकृष् दिागचे वापरुन 
काम करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, घा ी्ंिी तालुक्यातील या ननयमबाहय कामामुळे व सींबींधीत कृषी अधधकाऱ् याींच्या 
ददरींगाईमुळे शासनाच्या ननधीचा अपव्यय व िलयुक्त सशवार योिनेचे मुळ धोरण दलुगक्षीत 
झाले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(५) असल्यास, शासनाकडून वरील प्रकरणी कोणती कायगवाही करण्यात येत आहे ? 



वव.स. १७५ (24) 

श्रीमती पांििा मुांड े(१६-०५-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 

सन २०१५-१६ मध्ये घा ी्ंिी तालुक्यात िलयुक्त सशवार योिनेंतगगत २१ गावाींची 
ननवड करण्यात आली आहे. या गावाींमध्ये सशवार रे्री घेऊन सववस्तर आराखडा तयार करुन 
त्यास ग्रामसभेची मान्यता घेण्यात आली आहे, तसेच उपववभागीय कृवष अधधकारी याींची 
ताींत्ररक मान्यता घेऊन जिल्हा अधधक्षक कृवष अधधकारी याींचेकड े नोंदणी झालेल्या 
यींरधारकाींकडून काम ेकरुन घेण्यात आली आहेत. 
(३) हे खरे नाही. 

िलयुक्त सशवार असभयानाींतगगत झालेल्या कामाींची तपासणी सवग पयगवेक्षकीय 
अधधकाऱ्याींनी त्याींच्या ववहीत ्क्केवारीनुसार केलेली आहेत, त्याचप्रमाणे रयस्थ सींस्था 
नाबाडगनेही सदर कामाींचे मुल्याींकन केलेले आहे.  या सवग स्तरीय मूल्याींकनात कुठेही 
अननयसमतता अथवा गीरप्रकार आढळून आलेला नाही. त्याचप्रमाणे झालेल्या कामात कुठेही 
तक्रार प्राप्पत झालेली नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नागपूर जिल््यातील राज्य िामगार ववमा रुग्णालय बांद होण्याच्या मागायवर असल्याबाबत 
  

(३३)  ३६१६९ (२१-०१-२०१६).   डॉ.लमललांद मान े(नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय सावयिननि 
आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नागपूर जिल््यातील कामगाराींना आरोग्यसेवा देणाऱ्या सोमवार पेठेतील राज्य कामगार 
ववमा रुग्णालय शासनाच्या उदाससनतेमुळे बींद होण्याच्या मागागवर आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, खािगी कें द्रामधून सुरु असलेले सोनोग्रार्ी, पॅथेलेिी आणण एक्सरेची सोयही 
बींद केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गेल्या अनेक वषागपासून आकजस्मकररत्या भरती झालेल्या व मतृ्यशुी झुींि 
देणाऱ्या रुग्णाींवर तसेच प्रसूतीच्या शस्रकक्रया ते मोठ्या शस्रकक्रयाींसाठी मेडडकल ककीं वा खासगी 
रुग्णालयाींची रुग्णाींना वा् धरावी लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कामगाराींना आरोग्यसेवा प्रदान करताींना त्याींच्या वेतनातून १.७५ ्क्के आणण 
कीं पनी मालकाींकडून ४.७५ ्क्के रक्कम कपात करण्यात येत आहे काय, 
(५) असल्यास, रुग्णालयाच्या ववकासाच्या सींदभागन े कायगवाही केली आहे काय, नसल्यास 
ववलींबनाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१८-०५-२०१६) :(१) हे खरे नाही 

राकाववयो रुग्णालय नागपूर मार्ग त सन २०१५-१६ मध्ये माहे डडसेंबर पयतं ५७,२३२ 
बाहयरुग्णाींना व १५,७२० आींतररुग्णाींना उपचार देण्यात आले असून ३२४ लघ,ु ५२२ मोठया 
शस्रकक्रया व ८१ प्रसुती करण्यात आल्या आहेत. 
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(२) हे अींशत: खरे आहे. 
सदर रुग्णालयातील सोनोग्रार्ी मशीन िुनी होऊन वारींवार बींद पडत असल्यामळेु 

खािगी कें द्रामधून सोनोग्रार्ी करण्यात येत होत्या. ववमारुग्णाींनी खािगी कें द्रामधून सोनोग्रार्ी 
करुन घेतल्यास झालेल्या खचागची प्रनतपुती करण्यात येत ेतसेच राज्य कामगार ववमा योिना, 
राज्य कायगकारी ससमतीच्या ननणगयानुसार सदर रुग्णालयाकररता नववन सोनोग्रार्ी मसशन 
खरेदी करण्यात येत आहे. 
    सदर रुग्णालयातील शरीरववकृती शास्रज् हे पद व प्रयोगशाळा तींरज्ाींची सवग पदे ररक्त 
झाल्यामुळे सन २०११ पासुन प्रयोगशाळा बींद ठेवण्यात आली होती. तथावप, बींधपत्ररत ववशेषज् 
वीदयककय अधधकारी याींची ननयुक्ती करण्यात येऊन ऑक््ोबर २०१५ पासुन सदर 
रुग्णालयातील प्रयोगशाळा सुरु करण्यात आली असून ऑक््ोबर ते डडसेंबर २०१५ या 
कालावधीत एकूण ४२९४  चाचण्या करण्यात आल्या आहेत. 
    सदर रुग् णालयातील एक्स-रे मशीन िनुी होऊन वारींवार बींद पडत असल्यामळेु खािगी 
कें द्रामधुन एक्स-रे करुन घेण्यात येत होत.े तथावप, सदर रुग्णालयाकररता नवीन एक्स-रे 
मशीन खरेदी करण्यात आली असून सदर नवीन मशीन बसववण्याकररता आवश्यक ते 
बाींधकाम पूणग करुन घेण्यात आले आहे. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
    सदर रुग् णालयातील एकूण मींिूर पदाींपीकी ५६ % पदे ररक्त असून ववशेषज्, पररचाररका 
व समवीदयकीय कमगचारी याींच्या ररक्त पदाींमुळे आकजस्मक सेवा २४ तास पुरववण्यास शक्य 
होत नाही. आकजस्मक पररजस्थतीत रुग्णाींस शासकीय वीदयकीय महाववदयालय येथे स्थानाींतर 
करुन उपचार पुरववण्यात येत असनू ररक्त पदे भरण्याबाबत कायगवाही सुरु आहे. 
(४) होय. 
    राकावव योिनेअींतगगत ववमाधारकाींच्या वेतनाचे १.७५ % व कीं पनी मालकाींकडुन ४.७५ % 
अशी एकूण ६.५० % वगगणी राकावव महामींडळ, श्रम मींरालय, भारत सरकार, नवी ददल्ली 
याींच्याकड ेिमा होते. 
(५) होय. 
    राकावव योिना राज्य कायगकारी ससमती च्या ददनाींक २६.११.२०१५ व ददनाींक २९.०३.२०१६ 
रोिी सींपन्न झालेल्या अनकु्रम ेचौर्थया व पाचव्या बीठकीतील ननणगयानुसार राकावव योिनेतील 
ररक्त पदे भरण्याबाबत तसेच वीदयकीय उपकरणे व यींरसामुग्री खरेदी करण्याबाबत कायगवाही 
करण्यात येत आहे. 

___________ 
 

पुण्यातील येरवडा येथील रुग्णालयात गेल्या पाच मदहन्यात  
ननयम बा्यपणे प्रवशे ददल्याबाबत 

 

(३४)  ३६२८६ (२१-०१-२०१६).   श्रीमती माधुरी लमसाळ (पवयती), श्री.लभमराव तापि र 
(खडिवासला), श्री.वविय िाळे (लशवािीनगर), श्री.योगेश दटळेिर (हडपसर), श्री.िगदीश 
मुळीि (वडगाव शेरी) :   सन्माननीय सावयिननि आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पुण्यातील येरवडा येथील रुग्णालयात गेल्या पाच मदहन्यात ननयम बा्यपण े प्रवेश 
ददल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ च्या दसुऱ् या आठवड्यात ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामार्ग त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार ननयमबा्यररत्या प्रवशे देण्यास 
िबाबदार असणाऱ् या अधधकाऱ् याींवर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अदयाप कोणतीच कारवाई केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

डॉ. दीपि सावांत (१८-०५-२०१६) :(१) हे खरे नाही, प्रादेसशक मनोरुग्णालय, येरवडा, पुणे येथे 
पजश्चम महाराषरातील एकूण १३ जिल्हयातून १) न्यालयालयामार्ग त व २) ऐजच्छक अशा दोन 
प्रकारे रुग्ण भरती केले िातात. 
(२) व (३) पुण्यातील येरवडा येथील मनोरुग्णालयात ननयमबा्य प्रवेशाबाबत             
दद. १८.०८.२०१५  रोिी वतृ्तपरामध्ये प्रससध्द झालेल्या बातमीस अनुसरुन सदर प्रकरणी 
चौकशी करण्याकरीता त्ररसदस्यीय ससमती नेमण्यात आली होती. ससमतीच्या असभप्रायानुसार 
येरवडा मनोरुग्णालयात ननयमबा्य प्रवेश ददल्याच े ददसून आलेले नाही. त्यामुळे कोणावरही 
कारवाई करण्याचा प्रश्न उद् ावला नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अमरावती येथ ेशासि य रुग्णवादहिा १०८ च्या सेवेचे पसैे आिारण्यात येत असल्याबाबत 
  

(३५)  ३६८०० (२१-०१-२०१६).   डॉ.सुननल देशमखु (अमरावती) :   सन्माननीय सावयिननि 
आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अमरावती येथ े शासकीय रुग्णवादहका १०८ च्या कीं रा्दार एिन्सी मार्ग त मोर्त 
रुग्णवादहका सेवा न पुरववता अवीध मागागने पीस ेआकारून नागरीकाींच ेआधथगक शोषण होत 
असल्याची बाब ननदशगनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दोषीवर काय कारवाई करण्यात आली आहे ककीं वा करण्याचे योजिले आहे, 
(३) नसल्यास, होणाऱ्या ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१९-०५-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 

ददनाींक ३०/८/२०१५ च ेसकाळ मधील बातमीनुसार चौकशी केली असताना त्यामध्ये 
तर्थय आढळले नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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अमरावती जिल् हा सामान् य रुग् णालय येथील लसटी स् िॅन व एमआरआय 
 मशीन बांद असल् याबाबत 

  

(३६)  ३६८२४ (२१-०१-२०१६).   डॉ.सुननल देशमखु (अमरावती) :   सन्माननीय सावयिननि 
आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अमरावती जिल् हा सामान् य रुग् णालय येथील सस्ी स् कॅन व एमआरआय मशीन बरेच 
ददवसापासून बींद असल् याने नववन सस्ी स् कॅन मशीन उपलब् ध करुन देण् याचा ननणगय 
शासनस् तरावर घेण् यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक्त मशीनची सुववधा केव्हापासून कायागन् वीत होणार आहे, 
(३) नसल्यास, याबाबत होणाऱ् या ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१८-०५-२०१६) :(१) जिल्हा रुगणालय, अमरावती करीता नवीन सस्ी स्कॅन 
मशीन उपलब्ध करुन देण्याचा ननणगय घेण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय. 

जिल्हा रुग्णालयाींच्या प्रमाणकानसुार जिल्हा रुग्णालय, अमरावती येथे एमआरआय 
मशीनची सुववधा अनुजे्य नाही. 
(२) व (३) जिल्हा रुग्णालय, अमरावती करीता नवीन सस्ी स्कॅन मशीन उपलब्ध करुन 
देण्याच्या दृष्ीने आरोग्य सेवा सींचालनालयामार्ग त ननववदा प्रकक्रया करण्यात येऊन ददनाींक 
१४.२.२०१६ रोिी सस्ी स्कॅन मशीन खरेदीबाबत पुरवठा आदेश ननगगसमत करण्यात आले 
आहेत. 

___________ 
  

िळगाव जिल््यातील उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालयामध्ये वगय १ व वगय २ च्या 
 वैदयि य अधधिाऱयाांची तब्बल ४७ ररक्त पदे भरणेबाबत 

  

(३७)  ३७७६३ (२१-०१-२०१६).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय सावयिननि 
आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) िळगाव जिल््यातील उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालयामध्ये वगग १ व वगग २ च्या वीदयकीय 
अधधकाऱ्याींची तब्बल ४७ पदे ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास यामळेु जिल््यातील ग्रामीण आरोग्य सेवेच े वाताहात झाली असून गोरगरीब 
िनतेला खािगी रुग्णालयात िाव ेलागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास सदरची पदे ररक्त असण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास ररक्त पदे तातडीन ेभरण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१८-०५-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे. 

महाराषर वीदयकीय व आरोग्य सेवा ग्-अमध्ये उपजिल्हा/ग्रामीण रुग्णालयामध्ये 
एकूण १०० पदे मींिूर आहे. त्यापीकी ६३ पदे भरलेली असून ३७ पदे ररक्त आहेत. 
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(२) हे खरे नाही. 
(३) स्वेच्छा सेवाननवतृ्ती, बदली, तसेच नामननदेशनाने ननयुक्ती देऊनही अधधकारी रुि ून होणे 
इत्यादी कारणाींमुळे पदे ररक्त आहेत. 
(४) ग्-अ मधील ररक्त पदे भरण्याची कायगवाही शासनस्तरावर सुरु आहे. िळगाव 
जिल् ्यातील वीदयकीय अधधकाऱ्याींची ररक्त पदे अस्थायी स्वरुपात भरण्याबाबतच्या सूचना 
ददल्या आहेत. 

___________ 
  

बी.व्ही.िी. इांडडया प्रा.लल. िां पनीन े१०८ रुग्णवादहिेवरील ननयुक्त िरण्यात  
आलेले ई.एम.एम.ओ. (डॉक्टर) व पायलट (ड्रायव्हर) याांच े 

पी.एर् व अपघात ववमा भरला नसल्याबाबत 
  

(३८)  ३७८८२ (२१-०१-२०१६).   डॉ.तुषार राठोड (मुखेड) :   सन्माननीय सावयिननि आरोग् य 
आणण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) शासनास १०८ रुग्णवादहका सेवा पुरववणाऱ्या बी.व्ही.िी. इींडडया प्रा.सल. कीं पनीने १०८ 
रुग्णवादहकेवरील ननयुक्त करण्यात आलेले ई.एम.एम.ओ. (डेक््र) व पायल् (ड्रायव्हर) याींचे 
पी.एर् व अपघात ववमा भरला नाही असे ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) कीं रा्ी कामगार कायदयादवारे समळणारे ककमान वेतनही ही कीं पनी कामगाराींना देत नाही 
व देण्यात येणारे वेतनही ननयसमतपणे देत नाही असे ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) सेवा देत असताना शासनाकडून पूणग मोबदला घेणाऱ्या या कीं पनीने कामगाराींच्या मलुभुत 
हक्काची पायमल्ली केल्याप्रकरणी शासन काय कायगवाही करणार आहे, 
(४) राज्यात कामगाराींच े पी.एर् व अपघात ववमा न भरणाऱ्या कीं पन्याींवर कठोर कायगवाही 
करण्याबाबत शासन कोणती उपाययोिना करीत आहे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१९-०५-२०१६) :(१) महाराषर आपत्कालीन वीदयककय सेवा प्रकल्पाअींतगगत 
असणाऱ्या (१०८) मनुषयबळा सींबधधत अपघात ववमा भरला आहे. या प्रकल्पाअींतगगत कायगरत 
असणारे मनुषयबळा सींबींधधत पी.एर् भरला आहे. परींतु रुग्णवादहकेवरील कायगरत असणारे 
डेक््र व ड्रायव्हर Retainer ship basis वर असल्यामुळे पी.एर् लागू होत नाही. 
(२) हे खरे नाही. 

मे.बी.व्ही.िी.इींडडया प्रा.सल.कीं पनी ननयसमत वेळेत कामगाराींना पगार देते. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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बी.व्ही.िी. इांडडया प्रा.लल. िां पनीन ेअांतरवासीता पूणय न िेलेले  
डॉक्टर (ई.एम.एस.ओ.) नेमल्याबाबत 

  

(३९)  ३७८८९ (२१-०१-२०१६).   डॉ.तुषार राठोड (मुखेड) :   सन्माननीय सावयिननि आरोग् य 
आणण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात १०८ रुग्णवादहका सवेा पुरववणाऱ्या बी.व्ही.िी. इींडडया प्रा.सल. कीं पनीन ेडे.सींदीपान 
कुरमे-नाींदेड, डे.वप्रयींका होळकर-साींगली, जि.पुणे, डे.उमेश शेटे्ट-चाकण, जि.पुणे, डे.देवेंद्र यादव-
वाई, जि.सातारा अस ेअींतरवासीता पूणग न केलेले डेक््र (ई.एम.एस.ओ). नेमले आहेत अस े
ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) याच प्रकारे राज्यात अींतरवासीता पूणग न केलेले अथवा चाल ूअसलेले ककतीतरी ववदयाथी 
या कीं पनीत डेक््र (ई.एम.एस.ओ.) म्हणून काम करीत अेाहे ननदशगनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबतची चौकशी करण्यात आलेली आहे काय, यात ककती ववदयाथी 
अींतरवासीता पूणग न केलेले आढळून आले आहेत, 
(४) अशा प्रकारे अींतरवासीता पूणग न केलेल्या ववदयार्थयांना सेवेत सामावून घेण्याचा अधधकारी 
बी.व्ही.िी इींडडया प्रा.सल. कीं पनीस आहे काय याबाबत शासन कोणती कायगवाही करणार ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१९-०५-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे आहे. 

डे.सींदीप कुरम,े नाींदेड व डे.देवेंद्र यादव याींनी म.ेबी.व्ही.िी. इींडडया प्रा.सल. येथ ेव 
रुग्णवादहकेवर काम केलेले नाही. डे.वप्रयींका होळकर-साींगली, डे.उमेश शेटे्ट-पुणे, अींतरवासीयता 
पूणग केलेली नाही अस ेननदशगनास आल्यानींतर तत्काळ त्याींना कायगमकु्त केलेले आहे. 
(२) हे खरे नाही, 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
लोहगाव (ता.हवेली, जि.पुणे) येथे शासनाने सन २०१३ च्या बहृत आराखड्यामध्ये १०० खाटाांचे 

उपजिल्हा रुग्णालय उभारण्याबाबत 
  

(४०)  ३७८९८ (२१-०१-२०१६).   श्री.िगदीश मुळीि (वडगाव शेरी) :   सन्माननीय 
सावयिननि आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) लोहगाव (ता.हवेली, जि.पुणे) येथ ेशासनान ेसन २०१३ च्या बहृत आराखड्यामध्ये १०० 
खा्ाींच ेउपजिल्हा रुग्णालय उभारण्यासाठी ववधानमींडळाच्या पावसाळी अधधवेशनामध्ये १ लक्ष 
रुपये ननधी उपलव्ध करून ददला आहे हे, खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उवगररत १५ को्ी रुपये ननधी देऊन हे रुग्णालय तातडीन े उभे करणेसाठी 
शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सावांत (१९-०५-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) डडसेंबर, २०१५ च्या दहवाळी अधधवेशनामध्ये रु. २२.८३ लक्ष इतका ननधी मींिूर केलेला 
असून सावगिननक बाींधकाम ववभागाकडून रुग्णालयाचे बाींधकाम सरुु करण्याची कायगवाही चाल ू
आहे. 
(३) प्रश्नच उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अिोला जिल् ्यातील, बोरगाव (मांिु) व चोहट्टा बािार (ता.अिोला) येथील  
ग्रामीण रुग्णालयास शासनाने मांिरुी ददल्याबाबत 

  

(४१)  ३८४५३ (१६-०१-२०१६).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवय) :   सन्माननीय 
सावयिननि आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) अकोला जिल् ्यातील, बोरगाव (मींिु) व चोहट्टा बािार (ता.अकोला) येथील ग्रामीण 
रुग्णालयास शासनान ेमींिुरी ददलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ग्रामीण रुग्णालयाींच े बाींधकामासाठी मार स्थाननक सावगिननक आरोग्य 
खात्याचे प्रशासनाकडून ददरींगाई होत असल्यान ेलोकाींना स्वास्थ सेवा समळण्यास ववलींब होत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ददरींगाई व ववलींबास कारणीभुत असणा-या अधधका-याींवर शासन काय कारवाई 
करणार आहे, 
(४) असल्यास, उक्त रुग्णालयाींचे प्रलींत्रबत बाींधकाम सुरु करण्यासाठी शासन काय करणार   
आहे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१९-०५-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे आहे. 

बोरगाव (मींिु) येथे ग्रामीण रुग्णालयास शासनाने दद. १७/१/२०१३ रोिी मींिुरी 
ददलेली आहे. तथावप चोहट्टा बािार येथे ग्रामीण रुग्णालयास मींिूरी नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) शासन स्तरावर कायगवाही सुरु आहे. 

___________ 
  

बीड जिल्हा रुग्णालयाच्या वाढीव २०० खाटाांच्या इमारतीसाठी  
िागा उपलब्ध होत नसल्याबाबत 

  

(४२)  ३९५९५ (२१-०१-२०१६).   श्री.ियदत्त िीरसागर (बीड) :   सन्माननीय सावयिननि 
आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) बीड जिल्हा रुग्णालयास वाढीव २०० खा्ाींना मींिुरी समळून १ वषग पूणग होत असून यासाठी 
लागणारी िागा उपलब्ध होत नाही, हे खरे आहे काय, 



वव.स. १७५ (31) 

(२) असल्यास, या वाढीव २०० खा्ाींसाठी नवीन इमारत बाींधण्यासाठी ९ हिार चौरस मी्र 
िागेची गरि असताना राज्याच्या गहृ ववभागाकडून दोन हिार चौरस िागा उपलब्ध करुन 
देणेबाबत प्रस्ताव या अपुऱ्या िागेमुळे २०० खा्ाींची इमारत पूणग होऊ शकत नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, २०० खा्ाींच्या नवीन इमारतीसाठी िागा उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासन 
कोणती कायगवाही करणार आहे ? 
 
डॉ. दीपि सावांत (१८-०५-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) या रुग्णालयानिीकच्या गहृ ववभागाच्या उपलब्ध ७१८० चौ.मी. िागेपीकी त्या 
ववभागाची प्रस्तावनत बाींधकाम े वगळता २६६४ चौ.मी. इतकी िागा रुग्णालयाच्या 
बाींधकामासाठी देण े शक्य असल्याच ेअसभप्राय पोलीस अधधकक्षक, बीड याींनी गहृ ववभागास 
सादर केले आहेत. या िागेत रुग्णालयाच े बाींधकाम शक्य नसल्याने अन्य पयागयी िागा 
उपलबध करुन घेण्याबाबत प्रयत्न करण्यात येत आहेत. 

___________ 
  

बीड जिल्हयातील सुमारे १७४ िोल्हापूरी पध्दतीच्या बांधाऱयाांना दरवािे नसल्याबाबत 
  

(४३)  ३९६०६ (२१-०१-२०१६).   श्री.ियदत्त िीरसागर (बीड) :   सन्माननीय िलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सन १९९५ ते २००२ या कालावधीत बीड जिल्हयात बाींधण्यात आलेल्या ३४७ कोल्हापूरी 
पध्दतीच्या बींधाऱ्याींना दरवाि े बसवून त्याची दरुुस्ती करण्याचा ३७ को्ी रुपयाींचा प्रस्ताव 
जिल्हा पररषद, बीड याींचकेडून शासनास सादर करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त बींधाऱ्याींना दरवािे नसल्यामळेु सुमारे ८४४.१५ दशलक्ष घनरू्् पाणी 
वाहून िात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जिल्हयातील सततची ी्ंचाई व दषुकाळ पररजस्थती लक्षात घेवू जिल्हा पररषद, 
बीड याींनी पाठववलेल्या प्रस्तावास मींिूरी देण्याची कायगवाही शासन करणार आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रस्तावास मींिूरी देण्यासाठी झालेल्या ववलींबाची कारणे कोणती ? 
 
श्रीमती पांििा मुांड े(१७-०५-२०१६) :(१) होय हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) व (४) मुख्य कायगकारी असभयींता, जिल्हा पररषद, बीड याींनी सादर केलेल्या ननधी मागणी 
प्रस्तावामध्ये रु्ी असल्यामळेु शासन पररपरक ददनाींक ७/११/२०१३ प्रमाणे दरुुस्ती कामाींची 
का्ेकोर तपासणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्यामुळे त्याींचेकडून पुढील कायगवाही सुरु आहे. 
त्यास अनुसरुन पररपुणग ननधी मागणी प्रस्ताव प्राप्पत झाल्यानींतर ननधी उपलब्धतनेुसार पुढील 
कायगवाहीचे ननयोिन आहे. 

___________ 
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िोल्हापूर जिल््यामध्ये अांगणवाड्याांमध्ये पुरवल्या िाणाऱया  
ननिृष्ट्ट दिायच्या पोषण आहाराबाबत 

  

(४४)  ३९९४९ (३०-०४-२०१६).   श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
मदहला व बाल िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापूर जिल््यामध्ये अींगणवाड्याींच्या माध्यमातून (्ी.एच.आर) पोषण आहार घरपोच 
पुरववला िातो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ० ते ३ वषागच्या मुलाींना व गरोदर माताींना देण्यात आलेला पोषण आहार 
ननकृष् दिागचा असल्यान ेतो िनावराींना देण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त पोषण आहार पुरववणाऱ्या ठेकेदारावर व सींबींधधत ववभागाच्या 
अधधकाऱ्यावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०२-०६-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पनवेल तालुक्यातील (जि.रायगड) खारघर टेिडीवरील आददवासी पाड े 
अद्याप गँस लसलेंडर पासून वांधचत असल्याबाबत 

  

(४५)  ४०८७३ (०७-०५-२०१६).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (दहांगणघाट), 
श्री.वविय िाळे (लशवािीनगर), अॅड.आलशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी 
(ददहसर) :   सन्माननीय वन ेमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पनवेल तालुक्यातील (जि.रायगड) खारघर ्ेकडीवर असलेल्या र्णसवाडी व चारे्वाडी 
आददवासी पाड्यातील आददवासीींच्या प्रत्येक कु्ुींबाला वनववभागाकडून आश्वासन देऊनसुद्धा 
अदयापही गँस ससलेंडर ददला गेला नसल्याच ेमाहे िानेवारी २०१६ वा त्यासुमारास ननदशगनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दोन्ही पाड्याींच े सवेक्षण करून गँस ससलेंडर देण्याचा प्रस्तावही शासनाकडून 
मींिूर झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वकृ्ष तोडीपासून पयागवरणाचा होणारा ऱ्हास लक्षात घेता पयागवरणाचे रक्षण 
करण्यात याव े हा उदे्दश ठेऊन आददवासी पाड्याींना गँस ससलेंडर देण्यात येणार होत,े हे खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, आददवासीींच े आरोग्य लक्षात घेता धुरापासून सु्का करण्यासाठी शासनान े
चौकशी करून तातडीन ेगँस ससलेंडर देण्यासींदभागत कोणती कायगवाही केली वा करीत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०४-०६-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) िळाऊ लाकडावरील अवलींत्रबत्व 
कमी करण्यासाठी तसेच धुराींमळेु मदहलाींच्या आरोग्यावर होणारे वाई् पररणाम रोखण्यासाठी 
महसूल व वन ववभाग, शासन ननणगय, क्र.एर्डीएम-२०१२/प्र.क्र.४/र्-२,दद.१०.०७.२०१२ अन्वये 
सींरक्षक्षत वनाींच्या लगत असलेल्या सींयुक्त वनव्यवस्थापन ससमतीच्या सदस्याींना व ग्रामस्थाींना 
सवलतीच्या दराने (७५ ्क्के अनदुान) स्वयींपाकाचा गॅस पुरवठा करण्यात येतो. या अनुषींगान े
सन २०१४-१५ मध्ये मौिे र्णसवेाडी, चारे्वाडी, हेदोरावाडी व बीलपाडावाडी येथील आददवासी 
लाभार्थयांना सवलतीच्या दराने LPG गॅस कनेक्शन खरेदीसाठी ७५ ्क्के प्रमाणे रक्कम रु. 
६.०० लक्ष र्क्त सींयुक्त वनव्यवस्थापन ससमती, खारघर वनक्षरे, पनवेल याींच्या सरकारी 
बचत खात्यात िमा करण्यात आली होती. सदर LPG गॅस कनेक्शन कररता सींबींधधत 
लाभार्थयांनी उवगररत २५ ्क्के  रक्कम भरणे आवश्यक होत.े यासींदभागत ससमतीच्या सधचवाींनी 
आददवासी लाभार्थयांची दद.१८.०३.२०१५ रोिी सभा घेवून त्याींना २५ ्क्के रक्कम भरणा 
करण्यास साींधगतले होत.े तथावप, सदर लाभार्थयांनी प्रस्तूत रक्कमेचा भरणा न केल्यान ेत्याींना 
गॅस कनेक्शन देण्यात आले नाहीत. तथावप, खारघर ग्रामपींचायती मार्ग त ग्रामपींचायतीकड े
ववकास कामाींसाठी िमा असलेला ग्रामननधी अींतगगत १५ ्क्के मागासवगीय ननधीमधून सदर 
८९ आददवासी लाभार्थयांना दद. ९/४/२०१६ रोिी मोर्त गॅस कनेक्शन ससलेंडर ववतरीत 
करण्यात आले आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

नाांदेड जिल् ्यातील श्री.खांडोबा (श्री.म् हाळसािाांत) मांददर घुांगराळ येथ े 
वनपययटनाचा वविासासाठी ननयोिनबध्द आराखडा 

 

(४६)  ४२८१८ (०७-०५-२०१६).   श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय वने मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) नाींदेड जिल् ्यातील श्री.खींडोबा (श्री.म् हाळसाकाींत) मींददर घुींगराळ येथ े वनपयग् न, ननसगग 
पयग् नस्थळाचा दिाग देण्याच्या दृष्ीन े व या तीथगके्षरा, तीथगस्थळ व वनपयग् नाच्या 
ववकासासाठी ननयोिनबध्द आराखडा तयार करण्याच्या अनुषींगाने वन ववभागाच्या वतीन े
चाचणी करण्यात आली असल्याच ेमाहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी वनववभागाने चाचणी पुणग केली अथवा नाही, 
(३) नसल्यास, यामागील ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०४-०६-२०१६) :(१) व (२) सदरहू पयग् न स्थळाचा ववकास करण्याच्या 
अनुषींगाने माहे िानेवारी २०१६ मध्ये उपवनसींरक्षक, नाींदेड व सहाय्यक वनसींरक्षक (तेंद ु व 
कॅम्पा) नाींदेड याींनी प्राथसमक चाचणी/पहाणी केलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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एिाजत्मि बालवविास सेवा योिनेंतगयत देशातील सवायधधि २०० जिल्हयाच्या यादीत 
महाराष्ट्रातील २० जिल्हयाांची नाांव ेयादीत असल्याबाबत 

  

(४७)  ४५६३६ (३०-०४-२०१६).   श्री.वविय औटी (पारनेर), श्री.रणधीर सावरिर (अिोला 
पूवय) :   सन्माननीय मदहला व बाल िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मदहला व बालववकास मींरालयाच्या एकाजत्मक बालववकास सेवा योिनेंतगगत देशातील 
सवागधधक २०० जिल्हयाच्या यादीत महाराषरातील २० जिल्हयाींची नाींवे यादीत असल्याच ेददनाींक 
२६ डडसेंबर, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास ननदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसचे गत ५ वषागत पोषण आहारावर सुमारे ४८५५ को्ी रुपये खचग करुनही राज्यात ० ते 
६ वषे वयोग्ातील ७० हिार बालकाींचा मतृ्यु झाल्याचेही ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) बाबत यादीत कोणकोणत्या जिल्हयाचा समावेश आहे, 
(४) असल्यास, कुपोषणाच ेप्रमाण कमी न होण्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०१-०६-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 

माससक प्रगती अहवालावरुन एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योिनअेींतगगत अींगणवाडी 
कायगके्षरातील बालकाींचे मागील पाच वषागत झालेल्या बालमतृ्यूची आकडवेारी खालीलप्रमाणे 
आहे. 
िालावधी एिूण जिवांत 

िन्म 
०-१ वषय 
बालमतृ्य ू

IMR १-६ वषे 
मतृ्यू 

माचग २०११ ७४०७७ १२६६ १७ ३६८ 
माचग २०१२ ८५४६१ १४२६  १७ ३८४ 
माचग २०१३ ८५५३३ १२७७ १५ ३०८ 
माचग २०१४ ७६४३७ ११९१ १५ ३१० 
माचग २०१५ ७८२६३ ९११ १२ २४६ 

एिूण ३९९७७१ ६०७१ -- १६१६ 
वरील तपसशलावरुन बालमतृ्यचूे प्रमाण कमी होत असल्याचे ददसून येते. 

(३) एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योिनेअींतगगत देशातील २०० जिल्हयाींच्या यादीत राज्यातील 
अहमदनगर, अमरावती, बीड, बुलढाणा, चींद्रपूर, धुळे, गडधचरोली, गोंददया, दहींगोली, िळगाव, 
िालना, नागपूर, नाींदेड, नींदरुबार, नासशक, परभणी, साींगली, वधाग, वासशम, मुींबई या २० 
जिल्याींचा समावशे आहेत. 
(४) कुपोषणाच ेप्रमाणे कमी न होण्याची कारणे खालील आहेत:- 
• दवुषत पाण्यामुळे होणारे आिार, साथीचे आिार, वारींवार होणारे सींसगगिन्य रोग. 
• सहा मदहन्यापयतं ननव्वळ स्तनपान तसेच सहा मदहन्यानींतर स्तनपानाबरोबरच वरचा 
आहार सुरु करणे याच ेअपूरे ज्ान. 

• आहाराच्या अयोग्य पध्दती. 
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• अज्ान, असशक्षक्षतपणा. 
• बाल सींगोपन व बाल आहाराबद्दल अज्ान. 
• आरोग्य सेवा ववषायक अडचणी. 
• कमी वयात मुलीच ेलग्न व दोन मलुाींमधील कमी अींतर यामळेु िन्मत:च कमी विनाची 
बालके, अपुऱ्या ददवसाींची बालके िन्मास येणे. 

• अींधश्रध्दा, रुढी व परींपरेचा अभाव. 
___________ 

  
मदहला आणण किशोरवयीन मुलीसाठी राबववण्यात येणारा ननधी नालशि जिल्हा पररषदेच्या  

मदहला व बालिल्याण ववभागात पडून असल्याबाबत 
  

(४८)  ४६६३३ (३०-०४-२०१६).   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय मदहला व 
बाल िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मदहला आणण ककशोरवयीन मुलीसाठी राबववण्यात येणाऱ्या ववववध योिनाींचा िवळपास 
पाच को्ी रुपयाींचा ननधी नासशक जिल्हा पररषदेच्या मदहला व बालकल्याण ववभागात पडून 
असल्यान ेमाहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच नासशक जिल्हा पररषदेमध्ये मदहला व बालकल्याण ववभागच अजस्तत्वात नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०१-०६-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) जिल्हा पररषद नासशक मदहला व बाल कल्याण ववभागाअींतगगत मदहला व 
ककशोरवयीन मलुीींसाठी सन २०१५-१६ याआधथगक वषागत जि.प.सेस १८५.००, आददवासी योिना 
१७५.०० व ववशेष घ्क योिना १०२.०० अस ेएकूण रु. ४६२.०० लक्ष ननयतव्यय मींिुर आहे. 
त्यापीकी प्रत्यक्षात रु २१५.००० लक्ष ननधी माहे डडसेंबर, २०१५ पयतं उपलब्ध झाला होता व 
उवगररत ननधी माहे रे्ब्रुवारी व माचग २०१६ मध्ये प्राप्पत झाला आहे. सदर योिनेवर माचग, २०१६ 
अखेर रु.१०१.७७ लक्ष खचग झालेला आहे. उवगररत रु.३६०.२३ लक्ष इतका अखधचगत ननधी 
ननयोिनानसुार सन २०१६-१७ या आधथगक वषागत खचग करण्यात येणार आहे. 

___________ 
  

मोशी तालुक्यातील (जि.अमरावती) पोषण आहार पुरवठा िरणाऱया  
मदहला बचत गटाांना ननधी देण्याबाबत 

  

(४९)  ५२९९९ (०१-०३-२०१६).   डॉ.अननल बोंड े (मोशी) :   सन्माननीय मदहला व बाल 
िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) मोशी तालुक्यातील (जि.अमरावती) पोषण आहार पुरवठा करणाऱ्या मदहला बचत ग्ाींना 
माहे माचग, २०१५ पासून पोषण आहार वा्पाचा ननधी देण्यात आला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) सदर बचत ग्ाींना तातडीने ननधी देण्यात यावा हा ननधी प्रलींत्रबत ठेवणाऱ्या अधधकाऱ्याींवर 
कारवाई करावी अशी मागणी लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ३१ डडसेंबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास 
मा.मींरी, मदहला व बालववकास याींचेकड ेकेली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येणार आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०४-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 

यासींदभागत जस्थानक लोकप्रनतननधी मा.आमदार मोशी याींनी मा.मींरी (मदहला व बाल 
ववकास) याींना दद. ३१.१२.२०१५ रोिी ननवेदन ददलेले आहे. 
(३) व (४) सन २०१५-१६ या आधथगक वषागत एकाजत्मक बाल ववकास सेवा येािनेअींतगगत पोषण 
आहाराची देयके अदा करण्यासाठी अनुदान प्राप्पत झाले होत.े त्यानसुार बचतग्ाींना माहे माचग, 
२०१५ ते सप्प े्ंबर, २०१५ पयतंची देयके माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये अदा करण्यात आलेली 
आहेत. तसेच ३१ माचग, २०१६ रोिी प्राप्पत झालेल्या अनुदानातनू माहे ऑक््ोंबर, २०१५ त े
डडसेंबर, २०१५ या कालावधीची देयके बचतग्ाींना अदा करण्यात आलेली आहेत. माहे िानेवारी 
२०१६ व रे्ब्रुवारी २०१६ या दोन मदहन्याींची देयके प्रलींत्रबत आहेत. 

तसेच सबला योिनेंतगगत माहे िनू, २०१५ मध्ये प्राप्पत झालेल्या अनुदानातून मदहला 
बचतग्ाींची माहे माचग २०१५ त े माहे िुन, २०१५ पयतंची आहाराची देयके अदा करण्यात 
आलेली आहेत. तसेच माहे िुली, २०१५ ते माहे रे्ब्रुवारी, २०१६ या कालावधीतील देयके अदा 
करण्यासाठी दद. ३१/३/२०१६ रोिी कोषागाराने सदर देयके जस्वकारली नाहीत. त्यामुळे सदर 
देयके प्रलींत्रबत आहेत. 

___________ 
  

चांद्रपूर जिल््यातील नागभीड येथील मदहला बचत गटाांचे मानधन थि त असल्याबाबत 
  

(५०)  ५३४३५ (३०-०४-२०१६).   श्री.नानािी शामिुळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय मदहला व बाल 
िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) चींद्रपूर जिल्हयातील नागभीड येधथल एकाजत्मक बालववकास कायागलयामार्ग त एकुण २०३ 
अींगणवाडी कें द्राला आहार पुरववण्याऱ्या मदहला बचत ग्ाींच ेमागील ९ मदहन्यापासनूच ेतब्बल 
४५ लक्ष रूपयाींचा मोबदला देण्यात आलेला नसल्याच े माहे रे्ब्रुवारी २०१६ च्या पदहल्या 
आठवडयात ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळुन आले व त्यानुषींगान ेसदर मदहला बचत ग्ाींना थकीत 
मानधन देण्यासींदभागत कोणती कायगवाही करण्यत आली आहे वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, होणाऱ्या ववलींबाच ेकारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(०१-०६-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) एकाजत्मक बाल ववकास सेवा येािना, प्रकल्प नागसभड याींना आहार पुरववणाऱ्या 
बचत ग्ाींना मोबदला अदा करण्यासाठी रु. ६८,६६,५९१/- इतका ननधी उपलब्ध करुन देण्यात 
आला होता. अनुदान कोषागारातनू आहरीत करण्याकरीता देयके सादर केली असता कोषागारान े
देयकावर आके्षप नोंदवून देयके परत करण्यात आली. त्यामुळे अनदुान आहरीत प्राधधकार पर 
रद्द करण्याबाबत आयुक्त, एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योिना, नवी मुींबई याींना मेलदवारे 
ननवींती करण्यात आली. प्राधधकार पर रद्द होताच देयके पुनश्च सादर करुन बचत ग्ाींना 
डडसेंबर, २०१५ पयतं मोबदला अदा करण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


