
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १८९ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

नेरळ (ता.िर्जत, जर्.रायगड) येथील प्राथममि आरोग्य िें द्रास  
वैद्यिीय अधधिारी / िमजचारी नसल्याबाबत 

  

(१)  ८३८ (२३-१२-२०१४).   श्री.सुरेश लाड (िर्जत), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जर्तेंद्र 
आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय सावजर्ननि आरोग् य व िुुुंांब िल् याण मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) नेरळ (ता.कर्जत, जर्.रायगड) येथील प्राथममक आरोग्य कें द्रास पुरेशा प्रमाणात वैद्यकीय 
अधिकारी / कमजचारी नसल्यान े रुग्णाींना उपचार करण्यास मोठया प्रमाणात अडचणी येत 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर वैद्यकीय अधिकारी / कमजचारी भरणेबाबत शासनाने कोणती कायजवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायजवाही केली नसल्यास लवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०५-०७-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
       प्राथममक आरोगय कें द्र, नेरळ, ता.कर्जत, जर्.रायगड येथ ेआकृतीबींिानुसार वैद्यकीय 
अधिकारी/कमजचारी याींची एकुण १५ पदे मींर्ूर आहेत. त्यापैकी वैद्यकीय अधिकाऱयाींच्या मींर्ूर 
असलेल्या २ पदाींसह १२ पदे भरलेली आहेत. उपलब्ि अधिकारी/ कमजचारी याींच्याकडून रुग्णाींना 
रुग्णसेवा पुरलवण्यात येत आहेत. 
(२) प्राथममक आरोग्य कें द्र, नेरळ, ता.कर्जत, जर्.रायगड येथील ररक्त पदे भरण्याची कायजवाही 
जर्ल्हा पररषद, अमलबाग याींच्या स्तरावर सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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आरोग्य ववभागात बार्ार भावापेक्षा अधधि भावान ेधान्य  
पुरवणाऱ्या सांसथाांवर िारवाई िरण्याबाबत 

  

(२)  ७४७६ (०७-०४-२०१५).   अॅड.आमशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम) :   सन्माननीय सावजर्ननि 
आरोग् य आिण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्याच्या आरोग्य लवभागाचे मनोरुग्णालय, जर्ल्हा रुग्णालय तसेच ई.एस.आय.एस. 
रुग्णालयातील रुग्णाच्या र्ेवणासाठी खरेदी करण्यात येणारे अन्न-िान्य हे बार्ार भावापेक्षा 
र्ास्त भावाने खरेदी करण्यात येत असल्याचे माहे, डडसेंबर, २०१४ मध्ये  वा त्यादरम्यान 
ननदशजनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, हे अन्न-िान्य पुरवण्याचे कीं त्रा् मागील ५ वषाांपासनू ददक्षा सामाजर्क सींस्था 
आणण गीताई मदहला बचत ग् या दोनच सींस्थाींकड ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अशाप्रकारे बार्ार भावापेक्षा अधिक दरान ेअन्न-िान्य पुरलवणाऱया सींस्था व 
सींबींधित अधिकाऱयाींची शासनान ेचौकशी केली आहे काय, व त्यात काय आढळून आले आहे, 
(४) त्यामुळे, शासनाने उक्तबाबत कोणती कारवाई केली आहे व कोणत्या स्वरुपाची, 
(५) नसल्यास, लवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०५-०७-२०१६) : (१) अशा आशयाची बातमी वतृ्तपत्रात आली आहे. 
(२) होय. 
(३), (४) व (५) या सींपूणज पुरवठ्याची चौकशी करण्यासाठी आयकु्त, राज्य कामगार लवमा 
योर्ना याींचे अध्यक्षतखेाली सममती नमेण्यात आली होती. या सममतीने शासनास अहवाल 
सादर केला असून यासींदभाजत अधिक चौकशी गहृ लवभागामार्ज त करण्यात येत आहे. 

___________ 
  

राज् यातील आरोग् य ववभागात ननलाईन िाम िरणा-या डुेंा एांुंी नपरेुंराांना मागील १० 
महहन् याांपासून पगार देण् यात आला नसल्याबाबत 

  

(३)  १०५२० (०८-०४-२०१५).   श्री.ओमप्रिाश ऊर्ज  बच्च ू िडू (अचलपूर), डॉ.अननल बोंड े
(मोशी) :   सन्माननीय सावजर्ननि आरोग् य आिण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील आरोग् य लवभागात ननलाईन काम करणा-या डे् ा एीं्ी नपरे्राींना मागील १० 
मदहन् याींपासून पगार देण् यात आला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, माहे माचज, २०१४ पासून सुमारे २ हर्ार २९८ कमजचारी आरोग् य लवभागात 
लवनावेतन काम करीत आहेत, हे खरे आहे काय,  
(३) असल् यास, उक्त कमजचाऱ याींनी पगार ममळणा-या मागणीसाठी मुींबईतील आझाद मैदान येथे 
ददनाींक २१ र्ानेवारी, २०१५ पासून िरणे आींदोलन सुरु केले, हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, शासन यासींदभाजत काय कायजवाही करणार आहे ? 
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डॉ. दीपि सावांत (१६-०७-२०१६) : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
मे.ईगल मसक्युरर्ी ॲण्ड पसजनल सलवजसेस या सेवापुरवठादारान े ननयुक्त केलेल्या 

काही अकाऊन् ी्ं् कम डा्ा एन्री नपरे्र याींना एलप्रल २०१४ पयांत वेतन अदा केले आहे. 
परींतु म े२०१४ पासनू कीं पनीन ेअकाऊन् ी्ं् कम डा्ा एन्री नपरे्र याींना वेतन अदा केलेले 
नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) अणखल भारतीय एडीईओ सींघ्ना पररसींघ व मे. ईगल मसक्युरर्ी अँण्ड पसजनल सलवजसेस, 
मुींबई याींच्या अधिकाऱयाींसोबत दद.३१.१.२०१५ रोर्ी आरोग्य सेवा सींचालनालय, मुींबई येथे बैठक 
आयोजर्त करण्यात आली होती. त्यावेळी राषरीय आरोग्य अमभयानामार्ज त ममळालेल्या 
हर्ेरीपत्रकामध्ये मोठ्या प्रमाणावर त्रु्ी असल्याचे सेवा पूरवठादाराींनी नमूद केले. त्यामळेु 
जर्ल्हास्तरावर सममती गठीत करुन सवज हर्ेरीपत्रकाींची पडताळणी करुन सुिारीत हर्ेरीपत्रक 
लवकरात लवकर राषरीय आरोग्य अमभयान कक्षाकड े पाठलवण्याचा ननणजय घेण्यात आला. 
त्यानुसार जर्ल्हास्तरावर सममती गठीत करुन माहे रे्ब्रुवारी, २०१४ ते र्ानेवारी, २०१५ ची 
हर्ेरी पडताळणी करण्यात आली. सुिारीत हर्ेरीपत्रकाींनुसार सेवपूरवठादारस अदा करावयाच्या 
देयकापेक्षा दींडाची रक्कम र्ास्त असल्याच ेददसून आले. 
     दरम्यानच्या काळात सदर सेवापूरवठादारन े ननलवदेतील काही अ्ी व शतीचा भींग 
केल्यामूळे त्याींना दद. १ नक््ोंबर, २०१४ पासून त्याींचा करार रद्द करण्यात येत असल्याबाबत 
तसेच त्याींची सुरक्षा ठेव र्प्त करण्याबाबत कळलवण्यात आले. यावर सेवापुरवठादारान े
मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे आबीरेशन याधचका दाखल केली. सदर याधचकेस अनुसरुन 
मा.उच्च न्यायालयाने सेवपूरवठादारालवरुध्द करण्यात येणाऱया सदर कायजवाहीस स्थधगती ददली 
आहे. सदर याधचके सींदभाजतील कायजवाही मा. उच्च न्यायालयामध्ये प्रगतीपथावर आहे. 

___________ 
  

वन ववभागाच ेमुख्य िायाजलय चांद्रपूर येथे िरण्याची मागणी 
  

(४)  १२३६३ (०८-०४-२०१५).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय वने मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील सवाजत र्ास्त र्ींगल पररसर लवदभाजत म्हणर्ेच ताडोबा, धचखलदरा, मेळघा् 
येथे असनूही वन लवभागाचे मुख्य कायाजलय पुणे येथ ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरचे कायाजलय चींद्रपूर येथ े करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी 
वारींवार शासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
 (३) असल्यास, या मागणीसींदभाजत शासनान ेकोणता ननणजय घेतला आहे, 
(४) अद्याप ननणजय घेतला नसल्यास लवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (३०-०६-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
     प्रिान मुख्य वनसींरक्षक (वनबल प्रमखु) हे वन लवभागचे मुख्य कायाजलय नागपूर येथ े
आहे. 
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(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

उसमानाबाद जर्ल््यातील र्ैव वैद्यिीय घनिचरा उचलण्याच्या िामाबाबत 
  

(५)  २८१९८ (२७-१०-२०१५).   श्री.राणार्गर्ीतमसांह पाुंील (उसमानाबाद) :   सन्माननीय 
सावजर्ननि आरोग् य आिण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) उस्मानाबाद जर्ल््यातील काही शासकीय रुग्णालयातील र्ैव वैद्यकीय घनकचरा 
उचलण्याचे चींपावती वेस्् मॅनेर्में्, बीड याींच्याकडील वेस््ेर् मॅनेर्में् काम कुठलीही पुवज 
सुचना न देता काढून दसुऱया कीं पनीला ददल्यामुळे झालेल्या तक्रारीची गींभीर दखल घेऊन 
महाराषर प्रदषुण ननयींत्रण मींडळाने जर्ल्हा शल्यधचककत्सकाना कारणे दाखवा नो्ीस ददल्याच े
ददनाींक ०९ र्ुल,ै २०१५ रोर्ी ननदशजनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक १ एलप्रल, २०१५ रोर्ी वेस््ेर् मॅनेर्में्चे काम कुठलीही पूवज सुचना न 
देता काढून दसुऱया कीं पनीला देण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनस्तरावर चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) नसल्यास, लवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (११-०७-२०१६) : (१) हे खरे आहे. मे.चींपावती वेस्् मॅनेर्में्, बीड याींची 
सेवा बींद करुन दद.०१.०४.२०१५ पासून मे.अक्षय इींडस्रीर्, लातूर या सींस्थेस काम सोपलवण्यात 
आल्यामुळे महाराषर प्रदषुण ननयींत्रण मींडळ, मुींबई याींचमेार्ज त जर्ल्हा शल्यधचककत्सक, 
उस्मानाबाद याींना दद.२२.०६.२०१५ अन्वये कारणे दाखवा नो्ीस बर्ावण्यात आलेली होती. 
(२) मे.चींपावती वेस्् मॅनरे्में् बीड याींचेमार्ज त जर्ल्हा रुग्णालय, उस्मानाबाद येथील र्ैव 
वैद्यकीय कचऱयाची लवल्हेवा् वळेेत व ननयममत होत नसल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यामुळे, 
तसेच सदर सींस्थेशी केलेला करार दद. ३१ माचज, २०१५ रोर्ी सींपल्यामुळे सदरच े काम 
दद.०१.०४.२०१५ ते दद.३१.०७.२०१५ या कालाविीकरीता मे.अक्षय इींडजस्रर्, लातूर या सींस्थेला 
देण्यात आले होते. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अमरावती वन वतृ्त अांतगजत अनसुूधचत र्ातीच्या उमेदवाराांिररता सरळ सेवा वनरक्षि 
भरतीबाबत अपांग दशजवनू त्याांची ननयुक्ती रद्द िेल्याबाबत 

  

(६)  २८९०३ (१३-०१-२०१६).   श्री.ओमप्रिाश ऊर्ज  बच्च ूिडू (अचलपूर) :   सन्माननीय वन े
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अमरावती वन वतृ्त अींतगजत अनुसूधचत र्ातीच्या उमेदवाराींकररता सरळ सेवा वनरक्षक 
भरती सन २०१४ अन्वये पात्र कुमारी समुन बेठेकर राहणार ढाकणा पोस्् बबर् ू
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िावडी याींना अपींग नसतानाही अपींग दशजवून त्याींची ननयुक्ती रद्द केल्यामुळे स्थाननक 
लोकप्रनतननिी याींनी ददनाींक २४ नगस््, २०१५ रोर्ी शासनाकड े सदर प्रकरणी चौकशी 
करून कुमारी बेठेकर याींना सेवेत सामावून घेण्याची मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, याबाबत दोषी अधिकारी याींचेवर शासन कोणती कारवाई करणार आहे, 
(४) असल्यास, शासन चुकीची दरुुस्ती करून कु. बेठेकर याींनी ककती कालाविीत शासन 
सेवेत सामावून घेणार आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मुनगांुंीवार (१२-०७-२०१६) : (१) व (२) होय, स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी ददनाींक 
२४ नगस््, २०१५ रोर्ीशासनाकड े सदर प्रकरणी चौकशी करुन कुमारी बेठेकर याींना सेवेत 
सामावून घेण्याची मागणी केली आहे हे खरे आहे. अमरावती वनवतृ्तात वनरक्षक सींवगाजसाठी 
भरती प्रकक्रया नगस्् २०१४ मध्ये राबलवण्यात आली होती. सदर भरती प्रकक्रयेत कुमारी सुमन 
बेठेकर याींनी सहभाग घेतला होत. त्याींनी सादर केलेल्या वैद्यकीय दाखल्यानसुार त्या Visual 
Disability  असल्याचे आढळून आल्याने भरती प्रकक्रयेसाठी त्याींच्या नावाचा लवचार करण्यात 
आला नाही. त्यामुळे कुमारी समुन बेठेकर याींना अपींग नसतानाही अपींग दशजवून त्याींची 
ननयुक्ती रद्द केल्याच्या कथनात तथ्य नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

सांत तुिाराम हॉजसपुंल अिोला याांना शासनािडून ििज रोग रुग्णावरील सन २०१२ 
पूवीपासूनची उपचाराांची रक्िम थिीत असल्याबाबत 

  

(७)  २८९१२ (२१-०१-२०१६).   श्री.ओमप्रिाश ऊर्ज  बच्च ू िडू (अचलपूर), श्री.राहुल बोंदे्र 
(धचखली) :   सन्माननीय सावजर्ननि आरोग् य आिण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) रार्ीव गाींिी र्ीवनदायी आरोग्य योर्न ेअींतगजत सींत तुकाराम हॉजस्प्ल अकोला याींना 
शासनाकडून ककज रोग रुग्णावरील सन २०१२ पूवीपासूनची उपचाराींची रुपये २४,२३,७७७/- इतकी 
थकीत रक्कम तातडीन े अदा करण्याबाबत ददनाींक १२ डडसेंबर, २०१४ रोर्ी मा. मुख्यमींत्री 
महाराषर राज्य याींनी नागपूर दहवाळी अधिवेशन २०१४ मध्ये एका वषाजपूवी आश्वासन देवूनही  
अद्यालप रक्कम अदा करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासन लवदभाजतील गरीब ककज रोग रुग्णाची ननशलु्क सेवा करणाऱया िमाजदाय 
रुग्णालयाींना थकीत रकमेकाररता वेठीस िरणार आहे काय,  
(३) नसल्यास सींत तुकाराम रुग्णालय याींना सदरची थकीत रक्कम शासन ककती ददवसाींत अदा 
करणार आहे, 
(४) या प्रकरणी माननीय मुख्यमींत्री महोदयाींनी आश्वासन देवूनही अद्यालप रक्कम अदा 
करण्याबाबत कायजवाही न केलेल्या सींबींधित अधिकाऱयाींवर शासन कोणती कारवाई करणार  
आहे ? 
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डॉ. दीपि सावांत (०१-०७-२०१६) : (१) सींत तुकाराम हॉस्पी्ल, अकोला या रुग्णालयाची सन 
२०१२ पुवीची थकबाकी ही रार्ीव गाींिी र्ीवनदायी आरोग्य योर्नेंतगजत नसुन र्ुन्या 
र्ीवनदायी आरोगय योर्नेंतगजत होती. 
       सदर रुग्णालयाची र्ुन्या र्ीवनदायी आरोग्य योर्नेंतगजत प्रलींबबत असलेली रु. २४.२५ 
लक्ष एवढी रक्कम शासन ननणजय दद. २९.०३.२०१६ अन्वये सींबींधित रुग्णालयास अदा करण्यात 
आली आहे. सद्यजस्थतीत र्ुन्या र्ीवनदायी आरोग्य योर्नींतगजत सदर रुग् णालयाची कोणतीही 
थकबाकी प्रलींबबत नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पन्हाळा (जर्.िोल्हापूर) तालुक्यातील प्राथममि आरोग्य िें द्रात  
वैद्यिीय अधधिाऱ्याांची पदे ररक्त असल्याबाबत 

  

(८)  २९०७६ (२१-०१-२०१६).   श्री.सत्यर्ीत पाुंील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
सावजर्ननि आरोग् य आिण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पन्हाळा (जर्.कोल्हापूर) तालुक्यातील प्राथममक आरोग्य कें द्रात वैद्यकीय अधिकाऱयाींची पदे 
ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येथील ग्रामस्थाींना अनेक समस्याींना तोंड द्याव ेलागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरची ररक्त पदे भरण्याकररता शासन कोणती कायजवाही करणार आहे, 
(४) नसल्यास, लवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

डॉ. दीपि सावांत (०५-०७-२०१६) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
       कोल्हापूर जर्ल््यातील पनहाळा तालकु्यात ६ प्राथममक आरोग्य कें दे्र कायाजजन्वत असून 
मींर्ूर असलेली सवज १२ पदे ननयममत स्वरुपात भरलेली आहेत व त्याींच्यामार्ज त रुग्णाींना 
रुग्णसेवा पुरलवण्यात येत आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

उसमानाबाद जर्ल्हा सरी रुग्णालयाचे ववसतारीिरण िरण्याबाबत 
  

(९)  २९२२१ (२१-०१-२०१६).   श्री.राणार्गर्ीतमसांह पाुंील (उसमानाबाद) :   सन्माननीय 
सावजर्ननि आरोग् य आिण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) उस्मानाबाद येथे ६० खा्ाची क्षमता असलेल्या जर्ल्हा स्त्री रुग्णालयात अींदार् े ११० 
मदहला प्रसूतीसाठी दाखल झाल्याचे माहे नक््ोबर, २०१५ मध्ये ननदशजनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, सद्या मींर्ूर खा्ाच्या क्षमतेनुसार वैद्यकीय अधिकारी व कमजचाऱयाींची मींर्ूर 
पदे ररक्त आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वाढीव खा्ाींच्या आवश्यकतेनुसार रुग्णालयाचे लवस्तारीकरण व वैद्यकीय 
कमजचारी वगाजच्या पूतजतेबाबत शासनाने कोणती उपाययोर्ना केली व करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप उपाययोर्ना केली नसल्यास लवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

डॉ. दीपि सावांत (११-०७-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
     उस्मानाबाद येथील स्त्री रुग्णालयात माहे नक््ोंबर, २०१५ मध्ये ७५२ मदहला रुग्ण 
दाखल झाल्या असून ४९७ इतक्या मदहलाींची प्रसूती झाली आाहे. 
(२) व (३) हे खरे आहे. 
     या रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी व कमजचाऱयाींच्या मींर्ूर ७१ पदाींपैकी ४५ पदे 
भरलेली असनू २६ पदे ररक्त आहेत. याकरीता जर्ल्हा रुग् णालयातील वगज-३/वगज-४ चे कमजचारी 
प्रनतननयुक्तीवर घेण्यात आले आहेत. ग्-क व ग्-ड सींवगाजतील ररक्त पदे भरण्याची 
कायजवाही अनुक्रम ेउपसींचालक, आरोग्य सेवा लातूर व जर्ल्हा शल्य धचककत्सक, उस्मानाबाद 
याींच्या स्तरावर सुरु आहे. दद.१७.१.२०१३ च्या शासन ननणजयान्वये मींर्ूर बहृत आराखड्यानींतर 
प्राप्त होण्याऱया राज्यातील आरोग्य सींस्था स्थापनेच्या/ शे्रणीविजनाच्या प्रस्तावाींच्या एकबत्रत 
िोरणात्मक ननणजयाची बाब शासनाच्या लवचारािीन आहे. यामध्ये उस्मानाबाद येथील ६० 
खा्ाींच्या स्त्री रुग्णालयाच े१०० खा्ाींच्या स्त्री रुग्णालयात शे्रणीविजनाच्य प्रस्तावाचा समावशे 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

पुणे येथे सततच्या बदलत्या वातावरणामुळे थांडी, ताप, सदी, घसा  
खवखवणे इ.आर्ाराांच्या साथीबाबत 

 

(१०)  ३०३०५ (२१-०१-२०१६).   श्री.त्र्यांबिराव मभस े(लातूर ग्रामीण), श्री.सांग्राम थोपुें (भोर), 
श्री.अममन पुेंल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय सावजर्ननि आरोग् य आिण िुुुंांब िल्याण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे येथ ेसततच्या बदलत्या वातावरणामुळे थींडी, ताप, सदी, घसा खवखवण े
इ.आर्ाराींसाठी साथ आली असल्याचे माहे नगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशजनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या साथीवर ननयींत्रण ममळलवण्याबाबत शासनान ेकोणती कायजवाही केली आहे 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कायजवाही केली नसल्यास, लवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

डॉ. दीपि सावांत (३०-०६-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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देगलूर व बबलोली (जर्.नाांदेड) येथील १०० खाुंाांच्या रुग्णालयाचा  
बहृत आराखड्यामध्ये समावेश िरणेबाबत 

  

(११)  ३२२३२ (२१-०१-२०१६).   श्री.सभुाष साबणे (देगलूर) :   सन्माननीय सावजर्ननि 
आरोग् य आिण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) देगलूर व बबलोली (जर्.नाींदेड) येथील १०० खा्ाींच्या रुग्णालयाचा बहृत आराखड्यामध्ये 
समावेश करणेबाबत मा. सावजर्ननक आरोग्य मींत्री याींना ददनाींक  ३ माचज, २०१५ रोर्ी वा 
त्यासुमारास स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी एक लेखी ननवेदन ददले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननवेदनानसुार शासनाने ननणजय घेतला आहे काय, त्याींचे स्वरुप काय आहे, 
(३) अद्यापपयजत यासींदभाजत कोणताच ननणजय घेतला नसल्यास, लवलींबाची कारणे काय   
आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०१-०७-२०१६) : (१) हे खरे आहे. 
(२) राज्य मींत्रीमींडळाच्या बैठकीमध्ये झालेल्या ननणजयानसूार दद.१७.०१.२०१३ व दद.०९.०६.२०१४ 
च्या शासन ननणजयान्वये राज्यात १३६८ आरोग्य सींस्था स्थापन/शे्रणीविजन करण्यास मान्यता 
देण्यात आली आहे. या आरोग्य सींस्था १००% कायाजजन्वत होण्यापूवीच स्थाननक 
लोकप्रनतननिी/र्नतेकडून नव्यान े आरोग्य सींस्था स्थापना/शे्रणीविजनाच्या ननवेदने प्राप्त होत 
आहेत. या अनुषींगाने एकबत्रत िोरणात्मक ननणजयाची बाब शासनाच्या लवचारािीन आहे. 
यामध्ये बबलोली येथील ३० खा्ाींच्या ग्रामीण रुग्णालयाच े५० खा्ाींच्या उपजर्ल्हा रुग्णालयात 
व देगलूर येथील ५० खा्ाींच्या उपजर्ल्हा रुग्णालयाच े १०० खा्ाींच्या उपजर्ल्हा रुग्णालयात 
शे्रणीविजन करण्याची बाब समालवष् आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील ग्रामीण भागातील डॉक्ुंराांची ररक्त पदे भरण्याबाबतच 
  

(१२)  ३२८४७ (२१-०१-२०१६).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय सावजर्ननि 
आरोग् य आिण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ग्रामीण भागातील रुग्णालयामध्ये समुारे ११०० डॉक््राींची ररक्त पदे 
भरण्यासाठी (माहे सप् े्ंबर, २०१५ च्या शेव्च्या आठवड्यात) आरोग्य खात्यातरे् मुींबईतल्या 
आरोग्य भवनात सलग तीन ददवस मुलाखती घेण्यात आल्या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर डॉक््र हे ग्रामीण भागातील रुगणालयात काम करण्यास तयार आहेत, 
परींतु अद्याप त्याींना ननयुक्तीपत्र े ददले नसल्याच े ददनाींक ५ नक््ोबर, २०१५ व त्यादरम्यान 
ननदशजनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ननयुक्तीबाबत राज्य शासनाच्या कडून ददशाभूल होत असल्याचे डॉक््राींच े
म्हणणे आहे याबाबत शासनान ेकोणती उपाययोर्ना केली अथवा करण्यात येणार आहे ? 
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डॉ. दीपि सावांत (०५-०७-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे. 
       राज्यातील सावजर्ननक आरोग्य लवभागाींतगजत ग्रामीण भागातील रुग्णालयामध्ये २८७ 
लवशेषज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱयाींची ररक्त पदे भरण्यासाठी ननवड मींडळामार्ज त पात्र ठरलवण्यात 
आलेल्या उमेदवाराींचे ददनाींक १४ ते १६ सप् े्ंबर, २०१६ दरम्यान समुपदेशन घेण्यात आले होते. 
(२) होय. 
       मात्र समुपदेशनादरम्यान ननयुक्ती जस्वकारण्यास सींमती दशजलवलेल्या २३६ लवशेषज्ञ 
आणण ४६६ एमबीबीएस अहजतािारक उमेदवाराींना त्याींनी सींमती दशजलवलेल्या दठकाणी वैद्यकीय 
अधिकारी ग्-अ पदावर ननयुक्तीचे आदेश अनुक्रमे ददनाींक १.१०.२०१५ आणण १८.११.२०१५ 
च्या शासन ननणजयान्वये ननगजममत करण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

िुडाळ तालुक्यात (जर्.मसांधुदगुज) रुग्णालयास र्ागा उपलब्ध असताांनाही  
रुग्णालयाच ेबाांधिामास सुरुवात न िेल्याबाबत 

  

(१३)  ३५२६४ (२१-०१-२०१६).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय सावजर्ननि आरोग् य 
आिण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कुडाळ तालुक्यात (जर्.मसींिुदगुज) असलेल्या १०० खा्ाींच्या मदहला १ रुग्णालय बाींिण्याच्या 
प्रस्तावास शासनान ेमींर्ूरी देऊन ननिी उपलब्ि करुन ददला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रुग्णालयास र्ागा उपलब्ि असताींनाही अदयापी रुग्णालयाच ेबाींिकामास 
सुरवात न होण्यामागची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, मदहला रुग्णालय बाींिनू कायाजजन्वत व्हावी अशी कुडाळवामसयाींच्या मागणीच्या 
अनुषींगाने कुडाळचे लोकप्रनतननिीनी मा.सावजर्ननक आरोग्य मींत्री, याींच्याकड े ननवेदनाद्वारे व 
तद् नींतर यासींदभाजत प्रत्यक्ष भे्ून मागणी केलेली आहे हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेअदयापी कायजवाही न करण्याची कारणे काय आहेत ? 

डॉ. दीपि सावांत (११-०७-२०१६) : (१) हे खरे आहे. 
     दद.१७.०१.२०१३ च्या शासन ननणजयान्वये मसींिुदगुज जर्ल््याच्या ओरोस मुख्यालयी १०० 
खा्ाींच े स्त्री रुग्णालय, स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या रुग्णालयाच्या 
बाींिकामाच्या रु.१४.०० को्ी इतक्या रक्कमेच्या अींदार्पत्रकास दद.०८.०७.२०१३ च्या शासन 
ननणजयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यानुसार सन २०१५-१६ या वषी 
रु.६००.०० लक्ष इतक्या ननिीची अथजसींकल्पीय तरतूद करुन देण्यात आली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     सद्यजस्थतीत या रुग्णालयाच्या तळमर्ल्याचे स्लॅब लेव्हल पयजतच काम पूणज झालेले 
आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यात िामगार सेवेसाठी अवघी १५ रुग्णालये िामगाराांना सेवेसाठी उपलब्ध असल्याबाबत 
  

(१४)  ३६२७७ (२१-०१-२०१६).   श्री.रार्ाभाऊ (पराग) वार्े (मसन्नर), श्री.अममन पुेंल 
(मुांबादेवी), प्रा.वषाज गायिवाड (धारावी), श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री.ववर्य वडटे्टीवार 
(रा म्हपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), डॉ.सांतोष ुंाररे् (िळमनुरी), श्री.नसीम खान 
(चाांहदवली) :   सन्माननीय सावजर्ननि आरोग् य आिण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यात माहे नगस््, २०१५ अखेर अींदार् े २५ लाख कामगाराींची कमजचारी राज्य लवमा 
ननयम या योर्नेत नोंदणी झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, असे असताींना राज्यात मात्र अवघी १५ रुग्णालये कामगाराींना सेवसेाठी उपलब्ि 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) राज्यात कामगाराींच्या सींख्येत वाढ झाली तथालप रुग्णालयाच्या सींख्येत वाढ झाली 
नसल्यान ेअनके कामगाराींना या योर्नेच्या लाभापासून वींधचत रहावे लागत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) राज्यातील अनेक रुग्णालयाच्या इमारती अत्यींत र्ीणज झाल्या असून त्या मोडकळीस 
आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, त्या दरुुस्त करण्याबाबत कोणत्या उपाययोर्ना केल्या आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (३०-०६-२०१६) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
       सद्यजस्थतीत राज्यात राज्य कामगार लवमा योर्न े अींतगजत कुण २३,५१,८६० 
नोंदणीकृत लवमािारक असुन सुमारे ९८ लाख लाभाथी आहेत. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) नाही, हे खरे नाही. 
       राज्य कामगार लवमा योर्नेअींतगजत नोंदणीकृत लवमािारक व लाभाथींना राज्य 
शासनामार्ज त वैद्यकीय सेवा पुरलवण्याबाबत येते.  

ज्या दठकाणी २५ कक.मी. च्या आत राकालवयो रुग्णालये नाही त्या दठकाणी राकालव 
महामींडळामार्ज त Secondary Medical Care कररता खार्गी रुग्णालयाींशी ्ाय-अप करण्यात 
येते. सद्यजस्थतीत राकालव महामींडळामार्ज त एकूण १० खार्गी रुगणालयाशी ्ाय-अप 
करण्यात आले असून सन १५-१६ मध्ये एकूण ३४९१ लवमारुग्णाींना या खार्गी 
रुगणालयाींमार्ज त उपचार पुरलवण्यात आले आहेत. 
      याव्यनतररक्त राकालव महामींडळामार्ज त लवमारुग्णाींना Super Speciality Medical 
Care कररता एकूण १४ खार्गी रुग्णालयाींशी ्ाय-अप करण्यात आले असून सन २०१५-१६ 
मध्ये एकूण ८५७४ लवमारुग्णाींना या खार्गी रुग्णालयाींमार्ज त अनतलवमशष् उपचार पुरलवण्यात 
आले आहे. 
(४) व (५) हे अींशत: खरे आहे. 
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राकालव महामींडळ नलव ददल्ली याींच्या मालकीचे उवजररत १२ रुग्णालयाींची लवशेष 
दरुुस्तीींची कामे वळेोवेळी राकालव महामींडळामार्ज त करण्यात येतात. राकालव योर्ना राज्य 
कायजकारी सममतीच्या बैठकीत घेतलेल्या ननणजयानुसार २५ वषाजपके्षा र्ास्त र्ुन्या असलेल्या 
रुग्णालयाचे Structural Audit  करुन घेण्यास मान्यता देण्यात आली असून त्यानुसार 
कायजवाही करण्यात येत आहे. 
       राकालव योर्नेअींतगजत १५ राकालवयो रुग्णालयापकैी वरळी, मुलुींड व नागपूर हे ३ 
रुग्णालये राज्य शासनाच्या मालकीच े असून उवजररत १२ रुग्णालये राकालव महामींडळ कें द्र 
शासन याींच्या मालकीच े आहेत. शासनाच्या मालकीच्या ३ रुग्णालयाींपकैी मलुुींड व नागपूर 
रुग्णालयाच्या दरुुस्तीकररता ननिी उपलब्ि करुन ददला आहे. त्यानुषींगाने राकालवयो रुग्णालय 
मुलुींड व नागपूर येथील लवशेष दरुुस्तीचे काम सावजर्ननक बाींिकाम लवभागाकडून करुन घेण्यात 
येत आहे. 
       राज्य कामगार लवमा महामींडळामार्ज त बु्ीबोरी नागपूर येथे १०० खा्ाींचे रुग्णालय 
सुरु करण्यात ननणजय घेण्यात आला आहे. 

___________ 
  

नागपूर शहरातील औद्योधगि के्षरातील िामगार रुग्णालयाबाबत 
  

(१५)  ३६४२६ (२१-०१-२०१६).   श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), श्री.सुभाष देशमुख 
(सोलापूर दक्षक्षण), श्री.िृष्ट्णा खोपड े (नागपूर पूवज), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   
सन्माननीय सावजर्ननि आरोग् य आिण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 

(१) नागपूर शहरात औद्योधगक के्षत्रात कायज करणाऱया कामगाराींकररता कामगार रुग्णालय 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागपूर शहरात सुमारे १ लक्ष कामगार असून दवाखाना अपूऱ या सोयी सुलविा 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दवाखान्यात डॉक््र व इतर कमजचारीची सींख्या अपूरी आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास उपचाराकररता लागणारे यींत्र सवज प्रकारची सामुग्री येथे उपलब्ि नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनान े कोणती कायजवाही केली वा कोणत्या उपाययोर्ना 
केल्या आहेत 
(६) नसल्यास, लवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०३-०६-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
        नागपूर शहरातील औद्योधगक के्षत्रात कायज करणाऱया कामगाराींकररता सोमवारीपेठ 
नागपूर येथे राकालवयो रुग्णालय कायजरत आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
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       नागपूर लवभागात १,५९,२८० नोंदणीकृत लवमािारक असनू सुमारे ६ लाख लाभाथी 
आहेत. या सवाांना राकालवयो नागपूर मर्ज त लवशेषज्ञ बा्य व आींतररुग्ण उपचार पुरलवण्यात 
येत असनू सदर रुग्णालयामार्ज त सन २०१५-१६ मध्ये ७९,३३६ बा्यरुग्ण व २४,७५४ 
आींतररुग्णाींना उपचार देण्यात आले असनू ७२२ लघ ु व ४१४ मोठ्या शस्त्रकक्रया करण्यात 
आल्या आहेत. 
       सदर रुग्णालयात कमजचाऱयाींच्या ररक्त पदाींमुळे सदर रुग्णालयात पुरेशा सुलविा 
उपलब्ि नाहीत. तथालप पयाजयी व्यवस्था करुन लवमारुग्णाींना उपचार पुरलवण्यात येतात. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
        सदर रुग्णालयात लवशषेज्ञ व वैद्यकीय अधिकारी या सींवगाजची अनुक्रमे १३ व १९ 
पदे मींर्रू असून त्यापकैी अनकु्रमे ७ व १४ पदे भरलेली तर ६ व ५ पदे ररक्त आहेत. तसचे 
पररचारीका व समवैद्यकीय सींवगाजत अनकु्रमे ५५ व ३३ पदे मींर्ुर असून त्यापैकी अनकु्रमे ४४ 
व १२ पदे भरलेली तर ११ व २१ पदे ररक्त आहेत. 
       तथालप ररक्त पदाींमुळे सेवेत अडथळा होऊ नये याकररता वेळोवळेी राकालव 
महामींडळामार्ज त अींशकालीन लवशषेज्ञाींची १ वषाजकररता तात्पुरत्या स्वरुपात ननयुक्ती करण्यात 
येत असनू शासनामार्ज त बींिपत्रीत वैद्यकीय अधिकारी व पररचारीका याींची ननयुक्ती करण्यात 
येते. सदर रुग्णालयात सद्यजस्थतीत राकालव महामींडळामार्ज त ५ अींशकालीन लवशेषज्ञाींची 
ननयुक्ती करण्यात आली असून शासनामार्ज त ६ बींिपत्रीत वैद्यकीय अधिकारी व ३३ बींिपत्रीत 
पररचारीकाींची ननयुक्ती करण्यात आली आहे. 
(४) व (५) हे अींशत: खरे आहे. 
       तथालप सदर रुग्णालयाकररता आवश्यक त्या दठकाणी नवीन वैद्यकीय उपकरणे व 
यींत्र ेखरेदी करणेबाबत कायजवाही करण्यात येत आहे. 
       सदर रुग्णालयाकररता नवीन क्ष ककरण यींत्र व सींगणकीय रेडीओग्रार्ी प्रणाली हे 
वैद्यकीय यींत्र खरेदी करण्यात येऊन कायजजन्वत करण्यात आली आहेत. तसचे सदर 
रुग् णालयाकररता राकालवयो राज्य कायजकारी सममती च्या दद.२९.०३.२०१६ रोर्ी सींपन्न झालेल्या 
पाचच्या बैठककत इतर १२ वैद्यककय उपकरणे व यींत्र ेखरेदीसाठी मान्यता देण्यात आली असून 
त्यानुषींगान ेपुढील कायजवाही करण्यात येत आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

सांगमेश्वर (जर्.रत्नाधगरी) तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालय देवरुख व प्राथममि आरोग्य िें द्रातील 
वगज १ ते ४ मधील ररक्त पदे भरणेबाबत 

 

(१६)  ३६४९३ (२१-०१-२०१६).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय सावजर्ननि 
आरोग् य आिण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  सींगमेश्वर (जर्.रत्नाधगरी) तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालय देवरुख व प्राथममक आरोग्य 
कें द्रातील वगज १ ते ४ मिील पदे  मोठ्या प्रमाणात ररक्त असल्यामुळे रुग्णाींच्या उपचाराींमध्ये 
लवलींब होत असून सावजर्ननक आरोग्यासारख्या अत्यावश्यक सेवेवर त्याचा पररणाम होत आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर ररक्त पदे भरणेबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक २२ र्ुल,ै २०१५ 
रोर्ी मा.सावजर्ननक आरोग्य मींत्री व राज्यमींत्री याींना ननवेदन देऊन मागणी केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तद्नुषींगान ेकोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, लवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

डॉ. दीपि सावांत (३०-०६-२०१६) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
       ग्रामीण रुग्णालय, देवरुख येथ ेग्-अ त ेग्-ड ची २७ पदे मींर्ूर आहे. त्यापैकी २२ 
पदे भरलेली असून ५ पदे ररक्त आहेत. तसेच आरोग्य लवभाग, जर्ल्हा पररषद रत्नाधगरी 
अधिनस्त प्राथममक आरोग्य कें द्रातील आरोग्य लवभागाची ग्-अ ते ग्-ड ची १७४ पदे मींर्ूर 
आहेत. त्यापैकी १५८ भरलेली असनू १६ पदे ररक्त आहेत. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) ग्-अ त ेग्-ड ररक्त पदे भरण्याची कायजवाही शासनस्तरावरुन सुरु आहे तर ग्-क व ड 
ची पदे भरण्याची कायजवाही लवभागीय स्तरावर सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

नामशि जर्ल्हा रुग्णालयातील अपऱु्या सुववधाांबाबत 
 

(१७)  ३६६४६ (२१-०१-२०१६).   डॉ.राहूल आहेर (चाांदवड) :   सन्माननीय सावजर्ननि आरोग् य 
आिण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नामशक जर्ल्हा रुग्णालयावर तीस - पस्तीस लाखाींची लोकसींख्या असून शहराबरोबरच 
नामशकच्या खेडोपाड्यापासुन त ेसीमेला लागून असलेल्या अन्य जर्ल््यात प्रसतुीच्या सगळ्या 
सुलविा उपलब्ि असतानाही रुग्ण जर्ल्हा रुग्णालयात येतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रुग्णालयात अन्य वैद्यकीय सेवातील समस्याींबरोबरच प्रसुती लवभागातील 
केवळ ३० खा्ाींच्या व्यवस्थेमळेु तीन-तरन माताींना एकाच खा्ेवर आपल्या नवर्ात 
बालकासोबत गुदमरावे लागत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्ागेचा अभाव, अपुऱया कमजचारी वगाजवर येणारा कामाचा ताण, सुलविाींची 
कमतरता अशा पररजस्थतीत प्रसतुी कक्ष रुग्णाींना सेवा देत असल्यान े नवर्ात बालक व 
त्याींच्या माताींना प्रचींड हाल सहन करावे लागत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, जर्ल्हा रुग्णालयातील प्रसुती कक्षातील र्ागा वाढवून खा्ाींची सींख्या 
वाढलवण्याबाबत शासनान ेकोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
 
डॉ. दीपि सावांत (०१-०७-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) नामशक येथ े २०० खा्ाींच्या स्त्री रुग्णालयास मान्यता व त्यानुसार पदननममजतीच्या 
प्रस्तावावर शासनस्तरावर कायजवाही सुरु आहे. 

___________ 



लव.स. १८९ (14) 

पाुंण (जर्.सातारा) येथील ग्रामीण रुग्णालयाला उपजर्ल्हा  
रुग्णालय िरण्यास मान्यता ममळणेबाबत 

  

(१८)  ३६८४५ (१६-०१-२०१६).   श्री.शांभूरार् देसाई (पाुंण) :   सन्माननीय सावजर्ननि 
आरोग् य आिण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पा्ण (जर्.सातारा) या तालुक्याच्या दठकाणी समुारे ७० ते ८० गाींवाकरीता राज्य शासनान े
ग्रामीण रुग्णालय उभारले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ग्रामीण रुग्णालयात या लवभागातील समुारे ७० ते ८० गावातील व वाडया 
वस्त्याींमिील रुग्ण औषिोपचाराकररता येत असतात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी, कमजचारी याींच्या कमतरतेमुळे 
रुग्णालयात औषिोपचाराकरीता येणाऱया रुग्णाींनी मोठी गैरसोय होत असल्यान े या ग्रामीण 
रुग्णालयाला उपजर्ल्हा रुग्णालय असा दर्ाज देवून त्यादठकाणी वैद्यकीय अधिकारी तसचे 
कमजचारी सींख्या वाढलवणेबाबतचा प्रस्ताव ग्रामीण रुग्णालयाने जर्ल्हा रुग्णालयाच्या मार्ज त 
राज्य शासनाकड ेसादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्य शासनाने यासींदभाजत कोणता ननणजय घेतला आहे, 
(५) अद्यापही यासींदभाजत ननणजय घेतला नसल्यास ननणजय न घेण्याची व पा्ण ग्रामीण 
रुग्णालयाला उपजर्ल्हा रुग्णालयाचा दर्ाज देवून मान्यता न देण्याची सवजसािारण कारणे काय 
आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०१-०७-२०१६) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) पा्ण, जर्.सातारा येथील ग्रामीण रुग्णालयाकरीता आकृतीबींिानुसार मींर्ूर 
वैद्यकीय अधिकारी, कमजचारी याींच्या २७ पदाींपकैी २३ पदे भरलेली असनू ४ पदे ररक्त आहेत. 
तथालप, रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी, कमजचारी याींच्या कमतरतेमुळे रुग्णाींची गैरसोय 
झाल्याचे आढळून आलेले नाही. 
       तथालप, मा.लोकप्रनतननिीींनी केलेल्या मागणीनूसार पा्ण, जर्.सातरा येथील ग्रामीण 
रुग्णालयाच्या शे्रणीविजनाचा प्रस्ताव दद.४.०५.२०१६ रोर्ी शासनास प्राप्त झाला असनू सदर 
प्रस्ताव तपासण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पाचोरा व भडगाव (जर्.र्ळगाव) येथे उपजर्ल्हा रुग्णालय उभारण्याची मागणी 
  

(१९)  ३८३५१ (२१-०१-२०१६).   श्री.किशोर पाुंील (पाचोरा) :   सन्माननीय सावजर्ननि 
आरोग् य आिण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पाचोरा व भडगाव (जर्.र्ळगाव) येथ े उपजर्ल्हा रुग्णालय उभारण्याची मागणी माहे 
डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा त्या दरम्यान मा.सावजर्ननक आरोग्यमींत्री याींच्याकड े स्थाननक  
लोकप्रनतननिीींनतरे् करण्यात आली हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या मागणीसींदभाजत शासनान ेननणजय घेतला आहे काय, त्याींचे स्वरूप काय आहे, 
(३) अद्याप ननणजय घेतला नसल्यास, लवलींबाची करणे काय आहेत ? 

डॉ. दीपि सावांत (०१-०७-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर मागणी सींदभाजत के्षबत्रय अधिकाऱयाींकडून प्रस्ताव मागलवण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

रार्ीव गाांधी र्ीवनदायी योर्नेत ९७२ आर्ाराांचा समावेश िरण्याबाबत 
  

(२०)  ३८६९५ (१६-०१-२०१६).   श्री.मोहन र्ड (पाथरी) :   सन्माननीय सावजर्ननि आरोग् य 
आिण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) रार्ीव गाींिी र्ीवनदायी योर्नेत ९७२ आर्ाराींचा समावेश करण्यात आला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, आर्राींच्या उपचारासींदभाजत पुरेशी स्पष्ता नसल्यामुळे अनेक रुग्णाींना या 
योर्नेचा लाभ ममळत नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या योर्नअेींतगजत ्दय शस्त्रकक्रयेसाठी मदतीची तरतुद आहे मात्र शस्त्रकक्रयेपूवी 
व नींतरच्या उपचाराींसाठी कोणत्याही मदतीची तरतुद नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अनेक त्रु्ीींमळेु गरीब रुग्णाींची हॉस्पी्लकडून लपळवणूक होत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, या योर्नतेील त्रु्ी दरू करुन ही योर्ना पुणजपणे नव्या स्वरुपात लागु 
करण्यासींदभाजत शासन काय कायजवाही करणार आहे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०१-०७-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे. 
       रार्ीव गाींिी र्ीवनदायी आरोग्य योर्नेच्या पदहल्या ्प्प्यात एकुण ९७२ उपचार 
पध्दतीींच्या समावेश होता. तथालप दद.१६.११.२०१३ रोर्ी मा.मुख्यमींत्री याींच्या अध्यक्षतेखाली 
ननयामक पररषदेच्या नतसऱया बठैकीत पदहल्या ्प्प्यातील ९७२ उपचार पध्दतीपैंकी २ वगळून 
(गैर वापराची शींका असल्यामळेु) एका नवीन उपचार पध्दतीचा समावेश करण्याचा ननणजय 
घेण्यात आला त्यानुसार स.जस्थती रार्ीव गाींिी र्ीवनदायी आरोग्य योर्नेच्या पदहल्या व 
दसु-या ्प्प्यत एकुण ९७१ उपचार पध्दतीींचा समावेश आहे. 
(२) नाही, योर्नेंतगजत दद. २ र्ुल,ै २०१२ त े दद.३१ म,े २०१६ अखेर एकुण ८,८६,८२३ 
उपचार/शस्त्रकक्रया झालेल्या आहेत. 
(३) नाही. 
(४) नाही. 
(५) लवद्यमान योर्नतेील त्रु् ी दरु करुन सुिारीत योर्ना दद.२१.११.२०१६ पासून 
राबलवण्यासींदभाजत प्रस्ताव शासनाच्या लवचारािीन आहे. 

___________ 
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रार्ीव गाांधी र्ीवनदायी योर्नेंचा लाभ मध्यम वगीय घेत असल्याबाबत 
  

(२१)  ४०६५१ (१०-०५-२०१६).   श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल) :   सन्माननीय 
सावजर्ननि आरोग् य आिण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रार्ीव गाींिी र्ीवनदायी योर्नेचे मुींबईसह आठ जर्ल््यातील प्रथम सन २०१२ मध्ये 
सुरुवात झाल्यानींतर सन २०१३ मध्ये राज्यात या योर्नचेी अींमलबर्ावणी सुरु झाली आहे, हे 
खरे आहे काय 
(२) असल्यास, आता पयांत नेमका ककती रुग्णाींना कसा लाभ ममळाला याची पाहणी ्ा्ा 
सामाजर्क सौममत्र घोष आणण मेंगलोर येथील हेडगे वैदकीय सींथेच्या लप्रयाींका रें् याींनी 
तपासणी करून ददनाींक १४ नोव्हेंबर, २०१५ रोर्ी सेर् ओपन र्नरलमध्ये प्रमसद्ध झालेल्या 
अहवालानसुार या योर्नेंचा लाभ मध्यम वगीयाींनी घेतल्याचे ननदशजनास आणून ददले आहे, हे 
ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, त्याींनी या योर्नेतील त्रु्ीवर प्रकाश ्ाकून दह योर्ना सुिारणेबाबत मत 
प्रदशजन केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आले आहे काय व त्यानुषींगान ेकोणती कायजवाही 
केली वा करण्यात आली आहे, 
(५) नसल्यास, लवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (११-०७-२०१६) : (१) होय. 
(२) व (३) अींशत: खरे आहे. 
       ्ा्ा सामाजर्क लवज्ञान सींस्थेचे सहाय्यक प्रा.सौममत्र घोष व रार्ीव गाींिी र्ीवनदायी 
आरोग्य योर्ना सोसाय्ीतील तत्कालीन प्रमशक्षणाथी लप्रयींका डडसूझा याींनी दद. २ र्लु,ै २०१२ 
ते दद.१ र्ुल,ै २०१३ या कालाविीत मुींबई शहर व मुींबई उपनगर जर्ल््यातील योचर्नेच्या 
पदहल्या ्प्प्यातील १५२ रुग्णाींचा अ्यास करुन त्याचा पाहणी अहवाल तयार केला होता. 
       सदर अहवाल पदहल्या ्प्यतील केवळ आठ रुग्णालयाींतील १५२ रुग्णाींवर आिारीत 
असून मुींबई व मुींबई उपनगर पुरता मयाजददत आहे. सींपुणज महाराषरात ही योर्ना जव्दतीय 
्प्यात कायाजजन्वत झाली असून योर्नेतील त्रु्ीींवर योग्य उपाय योर्ले र्ात असल्यान ेसदरचे 
मत ननदशजक नाही. 
(४) योर्नेंतगजत प्राप्त तक्रारीींच े र्ीवनदायी आरोग्य सोसाय्ीकडून वेळोवळेी ननराकरण 
करण्यात येते. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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बोलीपांचतन (ता.श्रीवधजन, जर्.रायगड) येथील प्राथममि आरोग्य िें द्राला  
ग्रामीण रुग्णालयाचा दर्ाज देणेबाबत 

  

(२२)  ४०८५५ (१०-०५-२०१६).   श्री.धैयजशील पाुंील (पेण), श्री.सुभाष उर्ज  पांडडतशेठ पाुंील 
(अमलबाग) :   सन्माननीय सावजर्ननि आरोग् य आिण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 

(१) बोलीपींचतन (ता.श्रीविजन, जर्.रायगड) येथ ेरायगड जर्ल्हा पररषदेचे प्राथममक आरोग्य कें द्र 
गेल्या ५० वषाजपासून कायजरत आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, वाढती लोकसींख्या, पररसरात वाढलेल्या पयज् काींच े सींख्या वा ददघी पो ज्चा 
लवस्तार याचा लवचार करता येथील प्राथममक आरोग्य कें द्राला ग्रामीण रुग्णालयाचा दर्ाज द्यावा 
अशी मागणी येथील पररसरातील ग्रामस्थाींनी केली आहे, हे खरे आहे काय? 
(३) असल्यास, ग्रामस्थाच्या मागणीचा शासन सहानभुूतीपूवजक लवचार करून ग्रामीण 
रुग्णालयाचा दर्ाज देण्याबाबत ननणजय घेण्यात येणार आहे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (११-०७-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     प्राथममक आरोग्य कें द्र बोलीपींचतन हे सन १९८९ पासून सुरु आहे. 
(२) होय. 
(३) सींचालक, आरोग्य सेवा, मुींबई याींच् याकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानींतर याबाबत ननणजय 
घेण्यात येईल. 

___________ 
  

किनवुं (जर्.नाांदेड) येथील उपवनसांरक्षि िायाजलयाच्या प्रलांबबत प्रसतावाबाबत 
  

(२३)  ४१५०१ (०७-०५-२०१६).   श्री.प्रतापराव पाुंील धचखलीिर (लोहा), श्री.प्रदीप नाईि 
(किनवुं) :   सन्माननीय वने मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ककनव् (जर्.नाींदेड) येथील उपवनसींरक्षक कायाजलयास मींर्ूरी ममळाली असनू केवळ 
तरतुदीकररता सदरचा प्रस्ताव शासनाकड े गेल्या आठ वषाजपासून प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, मराठवाडयात सवाजधिक वनक्षेत्र ककनव्, माहूर तालकु्यात असले तरी 
उपवनसींरक्षक कायाजलय १५० कक.मी अींतरावर नाींदेडला असल्यामळेु ककनव्ला उपवनसींरक्षक 
कायाजलय व्हाव ेही मागणी तालुक्यातील र्नतचेी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त उपवनसींरक्षक कायाजलयाच्या प्रलींबबत प्रस्तावास तातडीने मींर्ूरी 
देण्याबाबत शासन स्तरावर काय कायजवाही करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०७-०७-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ककनव् येथे उपवनसींरक्षक कायाजलय व्हावे ही मागणी मराठवाडा र्नता लवकास पररषद, 
औरींगाबद, तालुका शाखा ककनव्, जर्.नाींदेड याींनी केली आहे. 
(३) व (४) सदर प्रस्ताव शासनाच्या लवचारािीन आहे. 

___________ 
  

राज्यातील मधुमेह आिण उच्च रक्त दाबाच्या रुग्णाांना सवाईन फ्ल ूप्रनतबांधि  
लसीपासून दरू रहावे लागत असल्याबाबत 

  

(२४)  ४२३८९ (१०-०५-२०१६).   श्री.पथृ् वीरार् चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.ववर्य वडटे्टीवार 
(रा म्हपूरी), श्री.अममन पुेंल (मुांबादेवी), श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), डॉ.सांतोष ुंाररे् 
(िळमनुरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.असलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.सांग्राम थोपुें 
(भोर), श्रीमती ननमजला गाववत (इगतपूरी), श्री.सांर्य पुराम (आमगाव), श्री.गणपत गायिवाड 
(िल्याण पूवज), श्री.मशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाुंील (एरांडोल) :   
सन्माननीय सावजर्ननि आरोग् य आिण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) राज्यातील मिुमेह आणण उच्च रक्त दाबाच्या रुग्णाींना स्वाईन फ्लू प्रनतबींिक लसीपासून 
दरू रहावे लागत असल्याचे माहे र्ानेवारी, २०१६ दरम्यान ननदशजनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील ७६ कें द्रामिून अवघ्या ७५० रुग्णाींपयजत ही लस पोहचली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ही लस या रुग्णाींपयजत पोहचलवण्यासाठी शासनान ेर्नर्ागतृीचे मोहीम हाती 
घेण्याबाबत कोणती कायजवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कायजवाही केली नसल्यास, लवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (११-०७-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 

२० र्ुल,ै २०१५ ते ३१ र्ानेवारी, २०१६ अखेर राज्यात १०२ लसीकरण कें दे्र कायजरत 
होती व त्या लसीकरण केद्राींवर मिुमेह आणण उच्च रक्त दाबाच्या १८१२ रुग्णाींना लसीकरण 
केले आहे. 
(३) २० र्ुल,ै २०१५ रोर्ी मा.मींत्री (आरोग्य) याींच्या हस्त ेऐजच्िक व मोर्त फ्ल्य ूलसीकरण 
मोदहमेचे उद्घा्न करण्यात आले त्याचवळेी लसीकरणास लोकाचा उत्तम प्रनतसादर ममळावा 
याकरीता आरोग्य मशक्षण मोदहम सुरु करण्यात आली या मोदहमत खालील बाबी प्रामुख्यान े
करण्यात आल्या. 
 इन्फ्ल्यूएींझा लसीकरण मोदहमेसींदभाजत २० हर्ार बॅनसजची िपाई व लवतरण. 
 २५ हर्ार पोस््सजची िपाई व लवतरण. 
 राज्यातील सवज जर्ल््याींमध्ये ९२ दठकाणी होडींग लावण्यात आले. 
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 इन्फ्ल्यूएींझा लसीकरण मोदहमेसींदभाजत राज्यात प्रमुख ्ी.व्ही. चॅनलवर र्ादहरातीच े
प्रसारण. 

 रेडीओ. णझींगलच्या माध्यमातून फ्ल्यू लसीकरण मोदहमेचा प्रसार. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात दषु्ट्िाळ असताांना र्लसांधारण ववभागातील योर्नाांना सथधगती हदल्याबाबत 
  

(२५)  ४३६९३ (२९-०४-२०१६).   श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.नरहरी ििरवाळ 
(हदांडोरी), श्री.हसन मशु्रीर् (िागल), श्री.अममन पुेंल (मुांबादेवी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), 
श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :   सन्माननीय र्लसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात र्लसींिारण लवभागातील योर्नाींना स्थधगती देण्यात आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच र्लसींिारण लवभागातील योर्नाींची स्थधगती उठवून सदर योर्नाींची काम ेतातडीने 
करणेबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायजवाही केली नसल्यास, लवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिर्ा मुांड े(०५-०७-२०१६) : (१) होय. 
     र्लसींिारण लवभागातील महाराषर र्लसींिारण महामींडळाच े ददनाींक १४/१०/२०१४ 
रोर्ीच्या पत्रानुसार ददनाींक १/४/२०१४ पासून महाराषर र्लसींिारण महामींडळाींतगजत (लवदभज 
वगळून) लवलवि ्प्प्यातील योर्नाींची पुढील कायजवाही स्थधगत ठेवण्यात आली. 
(२) महामींडळास दरवषज उपलब्ि होणाऱया ननिीचा लवचार करता, प्रगतीपथावरील काम ेप्रथम 
पूणज करण्याच्या दृष्ीकोनातून ददनाींक १/४/२०१४ पासून महाराषर र्लसींिारण महामींडळाींतगजत 
(लवदभज वगळून) लवलवि ्प्प्यातील योर्नाींची पुढील कायजवाही स्थधगत ठेवण्यात आली आहे. 
(३) महामींडळाींतगजत प्रगतीपथावर असलेली ० ते २५० हेक््र मसींचन क्षमतेची कामे पूणज 
करण्याची कायजवाही करण्यात येत आहे. तसेच दषुकाळाच्या पाश्वजभमूीवर र्लसींिारणाची काम े
हाती घेण्याबाबत महामींडळामार्ज त पुढील पाच वषाजचा कृती आराखडा तयार करण्याच ेननयोर्न 
आहे व त्याअनुषींगाने पुढील काम ेतातडीने हाती घेण्याच ेननयोर्न आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यात र्लसांधारण योर्नाांना सथधगती हदल्याबाबत 
  

(२६)  ४३७६५ (२९-०४-२०१६).   श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.शामराव ऊर्ज  बाळासाहेब पाुंील 
(िराड उत्तर), श्री.जर्तेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.सुरेश लाड 
(िर्जत), श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), श्री.मिरांद र्ाधव-पाुंील (वाई) :   सन्माननीय 
र्लसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात गतवषी अत्यल्प पाऊस पडल्यान े राज्यात दषुकाळ पडला असता र्लसींिारण 
योर्नाींच्या कामाींना स्थधगती देण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच दषुकाळाची तीव्रता कमी करण्यासाठी र्लसींिारण लवभागातील कामाींना ददलेली 
स्थधगती उठवून र्लसींिारणाची काम ेकरण्याबाबत कोणती कायजवाही केली आहे, 
(३) नसल्यास, लवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिर्ा मुांड े (०५-०७-२०१६) : (१) महाराषर र्लसींिारण महामींडळामार्ज त ददनाींक 
१/४/२०१४ नींतर प्रशासकीय मान्यता ददलेल्या १२०० योर्ना तसेच ददनाींक १/४/२०१४ पूवी 
(लवदभज वगळून) प्रशासकीय मान्यता ददलेल्या परींत ुप्रत्यक्षात के्षबत्रय काम ेसुरु झाली नाहीत 
अशा सवज योर्नाींना सुध्दा स्थधगती देण् यात आली आहे. 
(२) राज्यातील दषुकाळग्रस्त भाग, पाणी, ी्ंचाई, योर्नेतील त्या भागातील आवश्यकता, 
योर्नेची सद्य:जस्थती इत्यादी बाबीींचा सवांकष लवचार करुन स्थधगती देण्यात आलेल् या 
योर्नाींपकैी र्लयुक्त मशवार योर्नेअींतगजत गावातील १०१ योर्नाींची स्थधगती उठलवण्याचा 
ननणजय घेण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मसांधुदगुज जर्ल् ्यात र्न् मलेल् या मलुाांच् या प्रमाणात मुलीांच् या र्न् माच े 
प्रमाण समुारे ३० ुंक् िे ुंक् क् याांनी िमी िाल्याबाबत 

  

(२७)  ४४०२६ (०१-०५-२०१६).   श्री.सदा सरवणिर (माहहम), श्री.सांर्य पोतनीस (िमलना), 
श्री.सुननल मशांदे (वरळी) :   सन्माननीय सावजर्ननि आरोग् य आिण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मसींिुदगुज जर्ल् ्यात र्न् मलेल् या मलुाींच् या प्रमाणात मलुीींच् या र्न् माच े प्रमाण समुारे ३० 
्क् के ्क् क् याींनी कमी झाल्याचे माहे एलप्रल मे २०१५ पासून माहे डडसेंबर, २०१५ अखेरपयांतच् या 
कालाविीत झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुलीच् या र्न् माच े प्रमाण वाढलवण् यासींदभाजत कोणती उपाययोर्ना करण् यात 
आली आहे वा आखण् यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, लवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सावांत (११-०७-२०१६) : (१) हे खरे नाही. मसींिुदगुज जर्ल््यात एलप्रल २०१५ त े
डडसेंबर, २०१५ र्न्माच्यावेळी मुला-मुलीींचे मलींग गुणोत्तर प्रमाण पढुील प्रमाणे आहे. 
     एलप्रल २०१५-८६३ 
     डडसेंबर २०१५-१०३८ 
     माहे एलप्रल २०१५ व डडसेंबर २०१५ ची आकडवेारी पाहता डडसेंबर २०१५ मध्ये मलींग 
गुणोत्तर प्रमाणात वाढ ददसून येत आहे. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

जर्ल्हा रुग्णालय ठाण ेयेथे नडडओग्राम यांर उपलब्ध िरुन देणेबाबत 
  

(२८)  ४४५१४ (१०-०५-२०१६).   श्री.सांर्य िेळिर (ठाणे), अॅड.आमशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय सावजर्ननि आरोग् य आिण िुुुंांब िल्याण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) ठाणे जर्ल्हयातील जर्ल्हा शासकीय रुग्णालयात कणजबधिर व्यक्ती अपींगत्वाचे प्रमाणपत्र 
ममळलवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात येत असतात, हे खरे आहे काय, 
(२) सदर शासकीय रुग्णालयात कानाच े तज्ञ डॉक््र नडडओग्राम यींत्र उपलब्ि नसल्याने 
सदरचे रुग्णाींना बाींद्रा येथ ेर्ींग राषरीय स्त्रवन लवकलाींग सींस्था येथ ेर्ाण्याचा सल्ला देतात, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पररणामी वयोवधृ्द व इतर रुग्णाींना प्रवासा दरम्यान आधथजक, मानमसक, 
शारररीक त्रास सहन करावा लागत असून उक्त प्रकरणी नडडओग्राम यींत्र ठाणे जर्ल्हा 
शासकीय रुग् णालयात उपलब्ि करण्याची मागणी होत आहे, हे खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास,लवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सावांत (११-०७-२०१६) : (१) होय. 
(२) व (३) अींशत: खरे आहे. 
       जर्ल्हा सामान्य रुग्णालय, ठाणे येथ ेमाहे सप् े्ंबर, २०१२ पासून यींत्र उपलब्ि होत.े 
परींतु पदवीिारक नडीओलॉर्ीस्् उपलब्ि नसल्यामळेु कणजबिीर रुग्णाींना र्क्त नडडओग्राम 
घेण्यासाठी अलीयावर र्ींग बाींद्रा येथे पाठलवण्यात येत होते. परींतु माचज, २०१४ पासून 
पदवीिारक नडीओलॉर्ीस्् उपलब्ि असल्याने दर बुिवारी येणाऱया कणजबिीर रुग्णाींचे 
रुग्णालयातच नडडओमेरी करुन अपींगत्वाच े प्रमाणपत्र त्या ददवशी देण्यात येताता. 
सद्यजस्थतीत कोणत्याही कणजबिीर रुग्णाला इतर कोणत्याही रुग्णालयामध्ये वा बाींद्रा येथ े
तपासणीसाठी पाठलवण्यात येत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यातील लाखो अपांगाांना अपांगत् वाचे प्रमाणपर देण् याची महत् वािाांक्षी योर्नेबाबत 
 

(२९)  ४५१२० (११-०५-२०१६).   श्री.र्यिुमार रावल (मशांदखेडा), श्री.ओमप्रिाश ऊर्ज  बच्चू िडू 
(अचलपूर) :   सन्माननीय सावजर्ननि आरोग् य आिण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील लाखो अपींगाींना अपींगत् वाचे प्रमाणपत्र नसल् याने शासकीय योर्नाींचा लाभ ममळू 
शकत नसल् यामुळे आरोग् य लवभागाने आगामी दोन वषाजत दहा लाख अपगाींना प्रमाणपत्र 
देण् याची महत् वाकाींक्षी योर्ना हाती घेतल् यान ेमाहे सप् ्ेंबर, २०१५ च् या नतसऱ या आठवड्यात 
ननदशजनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल् यास, या मोदहमेमळेु हर्ारो अपींगाींना शासकीय योर्ना व् यवसाय तसेच शासकीय 
सेवेत सामावून घेण् याचा मागज मोकळा होणार, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, राज् यात २०११ च् या र्नगणनेनुसार २१ लाख अपींगाची सींख् या आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल् यास, उवजररत १९ लाख अपींगाींना ही प्रमाणपत्र शासन तात् काळ देणार आहे काय,  
(५) असल् यास, याबाबतचा कृती आराखडा शासन तयार करणार वा केला आहे काय,  
(६) असल् यास, त् याचे थोडक् यात स् वरुप काय ? 
 

डॉ. दीपि सावांत (११-०७-२०१६) : (१) होय. 
(२), (३), (४), (५) व (६) 
      आगामी दोन वषाजत १० लाख अपींगाींना प्रमाणपत्र देण्याची महत्वकाींक्षी योर्ना शासनान े
हाती घेतली असून राज्यातील अपींगाींची सींख्या मोठ्या प्रमाणावर असल्याने सींगणकीय 
प्रणालीद्वारा तातडीन े प्रमाणपत्र देण्यासाठी आवश्यक सेवा व सािनसामुग्री तसेच आधथजक 
तरतुद याबाबतचा सलवस्तर प्रस्ताव सामाजर्क न्याय लवभागाच्या मान्यतेस्तव सादर करण्यात 
आलेला आहे. सदर प्रकक्रया पुणज झाल्यानींतर योर्ना कायाजजन्वत होऊन अपींगाींना त्याचा लाभ 
ममळणार आहे. 

___________ 
 

िये (ता.रार्ापूर, जर्.रत्नाधगरी) येथील पािर तलावाच ेिाम अपणूाजवसथेत असल्याबाबत 
 

(३०)  ४५२९१ (२९-०४-२०१६).   श्री.रार्न साळवी (रार्ापूर) :   सन्माननीय र्लसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रत्नाधगरी जर्ल््यातील (ता.रार्ापूर, जर्.रत्नाधगरी) झये पाझर तलावास ददनाींक २३ 
रे्ब्रुवारी,२००६ मध्ये प्रशासककय मींर्ूरी देऊन त्याकरीता ५१,०३,२९१/- इतका ननिी 
जर्ल्हापररषदेकड ेवगज करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त झये पाझर तलावाकररता प्राप्त ननिीतून र्क्त २० ्क्केच काम पूणज 
झाले असनू उवजररत कामाींकररता जर्ल्हापररषदेने सुिाररत अींदार्पत्रक तयार करुन शासनास 
सादर केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त झये पाझर तलावाच्या कामाची शासनाने चौकशी केली आहे काय 
त्यात काय आढळून आले, 
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(४) तद्नुसार सुिाररत अींदार्पत्रकास शासनान ेमींर्ूरी देऊन सदर ननिी जर्ल्हापररषदेकड ेवगज 
करण्यात आला आहे काय, 
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिर्ा मुांड े(०५-०७-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     ददनाींक २४/३/२००६ रोर्ी प्रशासकीय मींर्ूरी ददली आहे. 
(२) उक्त झये पाझर तलावाकररता प्राप्त ननिीतून ६५ ्क्के काम पूणज झाले असून उवजररत 
कामाींकररता जर्ल्हा पररषदेने सुिाररत अींदार्पत्रक तयार करुन शासनास सादर केले आहे. 
(३) प्रस्तावाची िाननी करुन त्रु्ीींची पुतजता जर्ल्हा पररषदेकडून करण्यासाठी कळलवण्यात आले 
आहे. 
(४) ददनाींक २६/५/२०१६ रोर्ी सधचव (र्लसींिारण) याींनी बैठक घेवून सींबींधिताींना मागजदशजन 
केले व तशा पध्दतीचा प्रस्ताव तात्काळ सादर करण्याच्या सूचना ददल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

नामशि शहरात हवामानाच्या बदलामुळे साथीच्या आर्ाराांमध् ये लक्षणीय वाढ िाल् याबाबत 
 

(३१)  ४५५३२ (११-०५-२०१६).   श्री.रार्ाभाऊ (पराग) वार् े (मसन्नर) :   सन्माननीय 
सावजर्ननि आरोग् य आिण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) नामशक शहरात हवामानाच्या बदलामुळे साथीच्या आर्ाराींमध् ये लक्षणीय वाढ झाल् यान े
नामशक येथील मसव् हील हॉजस्प्लमध् ये रुग् णाींच् या सींख् येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे, हे 
खरे आहे काय,  
(२) असल् यास, सदर रुग् णालयात डॉक् ्र व कमजचा-याींची अपुरी सींख् या असल् यान े
रुग् णालयामध् ये येणा-या रुग् णाींना वेळेवर उपचार होत नसल् यान ेनकुतेच ननदशजनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, यासाठी कोणत् या तातडीने उपाययोर्ना केल् या आहेत वा याबाबतची 
सद्यःजस्थती काय आहे ? 
 
डॉ. दीपि सावांत (११-०७-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
       मागील तीन वषाजची तलुनात्मक साथरोग पररजस्थती पाहता या वषी साथरोगामध्ये 
वाढ झालेली आढळून आलेली नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सद्यजस्थतीत नामशक जर्ल्हा रुग्णालयात डॉक््र आणण इतर कमजचाऱयाींची सींख्या पुरेशी 
आहे. तथालप, ररक्तपदे भरण्याकरीता उधचत कायजवाही करण्यात येत आहे. तसेच साथरोग 
ननयींत्रणाकरीता दैनींददन सवेक्षण, मोर्त ननदान व उपचार व्यवस्था, पुरेसा औषण पुरवठा, 
आरोग्य मशक्षण आदी उपाययोर्ना करण्यात येत आहेत. तसे, उपलब्ि कमजचारी वगाजकडून 
रुग्णाींना वळेेवर उपचार करण्यात येत आहेत. 

___________ 
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रार्ीव गाांधी र्ीवनदायी आरोग् य योर्नेतून जजर्ओग्रार्ी व एमआरआय  
पुणजत: मोर्त िरण्याचा प्रसताव 

  

(३२)  ४६३७६ (११-०५-२०१६).   श्री.रार्ेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), श्री.उल्हास पाुंील 
(मशरोळ), श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांर्ी), श्री.सुननल मशांदे (वरळी) :   सन्माननीय 
सावजर्ननि आरोग् य आिण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) रार्ीव गाींिी र्ीवनदायी आरोग् य योर्नेतून ॲजर्ओग्रार्ी व एमआरआय पुणजत: मोर्त 
करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या लवचारािीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रस्तावावर शासनाने ननणजय घेतला आहे काय, त्याचे स्वरुप काय आहे, 
(३) अद्याप ननणजय घेतला नसल्यास, लवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (११-०७-२०१६) : (१) व (२) रार्ीव गाींिी र्ीवनदायी आरोग्य योर्नेत ज्या 
उपचार पध्दतीींच्या ननदानाकरीता ॲजर्ओग्रार्ी व एमआरआय या चाचण्याींची आवश्यकता 
असत,े त्या उपचार पध्दतीींच्या पॅकेर् मध्येच या चाचण्याींच्या खचाजचा अींतभाजत असतो. 
रुग्णाला सदर योर्नेंतगजत सींपूणजपणे मोर्त उपचार ददले र्ातात. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राष्ट्रीय िायजक्रम असलेल्या बरबडा प्राथममि आरोग्य िें द्रात (जर्.नाांदेड ) ननयोर्नाची 
शसरकक्रया िरण्यासाठी आलेल्या महहलाांना डॉक्ुंराांनी मारहाण िेल्याची घुंना 

  

(३३)  ४६६५६ (११-०५-२०१६).   श्री.हेमांत पाुंील (नाांदेड दक्षक्षण) :   सन्माननीय सावजर्ननि 
आरोग् य आिण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राषरीय कायजक्रम असलेल्या बरबडा प्राथममक आरोग्य कें द्रात (जर्.नाींदेड) ननयोर्नाची 
शस्त्रकक्रया करण्यासाठी आलेल्या मदहलाींना शस्त्रकक्रया गहृात भुल देऊन डॉ.बहात्तरे व डॉ.पी.के 
मभसे याींनी उध्द्पणान े बाळींतीण मदहलाींना मारहाण केल्याची खळबळर्नक घ्ना नुकतीच 
माहे नोव्हे-डडसेंबर,२०१५ मध्ये घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय,त्यात काय आढळून 
आले, 
(३) तदनुसार यास र्बाबदार असणा-या व्यक्तीींवर कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल् यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (११-०७-२०१६) : (१) हे खरे आहे. 
       प्राथममक आरोग्य कें द्र बरबडा, जर्.नाींदेड, येथ े नक््ोबर २०१५ मध्ये आयोजर्त 
केलेल्या कु्ुींब कल् याण शस्त्रकक्रया मशबीरामिील घ्ना आहे. 
(२) होय. 
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(३) प्राथममक चौकशी अहवालानुसार डॉ.डब्ल्यू.एन.बहात्र,े तालुका आरोग्य अधिकारी, बबलोली व 
डॉ.पी.के.मभस,े वैद्यकीय अधिकारी, प्राथममक आरोग्य कें द्र, बरबडा तालुका नायगाव, जर्.नाींदेड 
याींना शासन आदेश दद.७ एलप्रल, २०१६ च्या आदेशानसुार ननलींबबत करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पालघर जर्ल््यातील मोखाडा जर्ल्हा पररषदेच्या लघुपाुंबांधा-याांची  
िाम ेननिृष्ट्ुं दर्ाजची िाल्याबाबत 

  

(३४)  ४७०७५ (०६-०५-२०१६).   श्री.सभुाष उर्ज  पांडडतशेठ पाुंील (अमलबाग) :   सन्माननीय 
र्लसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पालघर जर्ल््यातील मोखाडा जर्ल्हा पररषदेच्या लघ ु पा्बींिारे लवभागान े केलेल्या 
पा्बींिाऱयाींची काम े ननकृष् दर्ाजची असल्यान ेश्री. रवीींद्र साळव ेयाींनी माहे र्ानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्या दरम्यान मुख्य कायजकारी अधिकारी, जर्ल्हा पररषद पालघर याींच्याकड े तक्रार 
दाखल केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तक्रारीच्या अनुषींगाने चौकशी करण्यात आली आहे काय व चौकशीअींती काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार ननकृष् दर्ाजची काम ेकरणाऱया दोषीींवर शासनान ेकाय कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, लवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिर्ा मुांड े(०५-०७-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर तक्रारीच्या अनुषींगाने सवज कामाींची उप अमभयींता, लघु पा्बींिारे उपलवभाग, र्व्हार 
याींच ेमार्ज त चौकशी करण्यात आली आहे. चौकशीमध्ये सवज काम ेताींबत्रकदृष्या योग्य असनू 
ती सुजस्थतीत आहेत. सव बींिाऱयाींमध्ये पाणीसाठा ननमाजण झालेला आहे.  त्यामुळे तक्रारीमध्ये 
तथ्य आढळून आले नाही. 
     सींबींिीत तक्रारदाराने सदर तक्रार गैरसमर्ूतीतून केली गेली असल्याचे ददनाींक 
१५/२/२०१६ रोर्ीच्या पत्रान्वये मखु्य कायजकारी अधिकारी, जर्ल्हा पररषद, पालघर याींना लेखी 
स्वरुपात कळलवले आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

चािण आिण आळांदी (ता.खेड, जर्.पुणे) या दोन्ही ग्रामीण रुग्णालयात  
डायलेसीसची सुववधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

 

(३५)  ४७३६३ (११-०५-२०१६).   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय सावजर्ननि 
आरोग् य आिण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) चाकण आणण आळींदी (ता.खेड, जर्.पुणे) या दोन्ही ग्रामीण रुग्णालयात डायलेसीसची 
सुलविा उपलब्ि नसल्यान े रुग्णाींची मोठया प्रमाणात गैरसोय होत असल्याच े माहे र्ानेवारी 
२०१६ वा त्यासुमारास ननदशजनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रुग्णाींची गैरसोय होत असल्याने डायलेसीसची सुलविा रुग्णालयात उपलब्ि 
होणेकररता स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी मा.उपसींचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मींडळ यास 
ददनाींक १५ डडसेंबर, २०१५ रोर्ी ननवेदनाद्वारे मागणी केली आहे, हे दह खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनुषींगाने रुग्णालयात सुलविा उपलब्ि करून देणेबाबत 
शासनाने काय ननणजय घेतला आहे वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, लवलींबनाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१६-०७-२०१६) : (१) व (२) स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी ग्रामीण रुग्णालय 
चाकण व आळींदी या रुग्णालयात डायलेमसस ममशन बसलवण्याबाबत जर्ल्हा शल्य धचककत्सक 
याींना दद.१५.१२.२०१५ अन्वये ननवदेनाद्वारे मागणी केली आहे. 
(३) ग्रामीण रुग्णालय हे ३० खा्ाींचे रुग्णालय असून या रुग्णालयात डायलेमसस युनन्साठी 
पुरेशी र्ागा व बाींिकाम तसेच मनुषयबळ उपलब्ि नसत े त्यामुळे ग्रामीण रुगणालयात 
डायलेमसस सुलविा अनुजे्ञय नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

किन् नर सवज समार् वविास सांस थेने मा. मखु् यमांत्र्याांना आपल् या  
मागण् याांसदभाजत हदलेले ननवेदन 

  

(३६)  ४८२५७ (२८-०४-२०१६).   श्री.सांर्य साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय महहला व बाल 
िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ककन् नर सवज समार् लवकास सींस् थेने लवलवि मागण् याींसाठी नागपूर लविानभवनावर मोचाज 
काढून आपल् या मागण् याींचे ननवेदन मा. मुख् यमींत्री याींना ददनाींक २२ डडसेंबर, २०१५  रोर्ी वा 
त्या समुारास ददले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त घ्नेची चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(३) असल् यास, सवोच् च न् यायालयाने ततृीयपींथीयासींदभाजत ददलेल् या ननणजयाची अींमलबर्ावणी 
शासनाने करण् याबाबत काय कायजवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, लवलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिर्ा मुांड े(११-०७-२०१६) : (१) नाही,  याबाबत मा.मुख्यमींत्री कायाजलयातील सींगणक 
प्रणालीवर ननवेदन प्राप्त झाल्याचा शोि घेतला असता ननवेदन प्राप्त झाल्याच ेआढळून आले 
नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
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(३) व (४) शासन ननणजय क्र. ततृीपीं-२०१४/प्र.क्र.४९/का-९ ददनाींक ०६.०९.२०१४ अन्वये 
राज्यातील ततृीयपींथीयाींच्या कल्याणासाठी व त्याींच्या हक्काींचे सींरक्षण करण्याच्या उदे्दशाींन े
ततृीयपींथीय हक्काींच े सींरक्षण आणण कल्याण मींडळ स्थापन करण्याबाबत ननणजय घेण्यात 
आलेले आहे. तसेच याबाबत आवश्यक असलेली कायजवाही करण्यात येत आहे. 

___________ 
  

परभणी येथ ेनवीन महहलाांसाठी रुग्णालय उभारण्याबाबत 
  

(३७)  ४८४०६ (११-०५-२०१६).   श्री.ववर्य भाांबळे (जर्ांतूर) :   सन्माननीय सावजर्ननि 
आरोग् य आिण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) परभणी येथे मदहलाींसाठी नवीन रुग्णालय उभारण्याची बाब शासनाच्या लवचारािीन आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर लवचारािीन बाबीवरील शासनाचा लवचार पूणज झाला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार शासनाने मदहलाींसाठी नवीन रुग्णालय उभारणेबाबत कोणती 
कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायजवाही केली नसल्यास, लवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (११-०७-२०१६) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
     शासन ननणजय दद.१७.०१.२०१३ अन्वये परभणी येथील ६० खा्ाींच ेस्त्री रुग् णालयास १०० 
खा्ाींच ेस्त्री रुग्णालयामध्ये शे्रणीविजन करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. 
(३) राषरीय आरोग्य अमभयानाींतगजत मींर्ूर १०० खा्ाींच्या एम.सी.एच.लवींग मदहला 
रुग्णालयाच्या परभणी येथील बाींिकामास दद.१८.०१.२०१६ रोर्ी आयुक्त, राषरीय आरेाग्य 
अमभयान, मुींबई याींची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या अनुषींगान े भारत 
सरकारकडून (GOI) प्राप्त मींर्ूर नकाशानुसार अींदार्पत्रक तयार करण्याची कायजवाही 
उपअमभयींता, राषरीय आरोग्य अमभयान, आरोग्य लवभाग, जर्ल्हा पररषद, परभणी याींच् या 
स्तरावर सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पजश्चम घाुंाच्या सुरक्षा व शाश्वत वविासासांबांधी डॉ.गाडगीळ सममतीने  
िेलेल्या मशर्ारशीांची अांमलबर्ावणी िरण्याबाबत  

  

(३८)  ४९८०९ (०७-०२-२०१६).   डॉ.तुषार राठोड (मखुेड) :   सन्माननीय वन े मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज् यातील र्ैवलवलवितेने समधृ्द असलेल्या व देशाच्या हवामानावर मोठा पररणाम 
करणाऱया पजश्चम घा्ास र्ागनतक वारसा स्थळ असून पजश्चम घा्ाच्या सुरके्षसींबींधित व 



लव.स. १८९ (28) 

शाश्वत लवकास सींबींिी डॉ.गाडगीळ सममतीने केलेल्या मशर्ारशीींची जस्वकृत करुन त्याची 
अींमलबर्ावणी करण्यात येणार आहे काय, 
(२) असल्यास, भागातील बॉक्साई् खाणीबाबत ्प्प्या ्प्प्यान ेबींद करण्यासाठीची कायजवाही 
करण्यात येत आहे काय, 
(३) असल्यास, या भागाच्या शाश्वत लवकासासाठी पयज् नास चालना देऊन खाणी मोठे उद्योग 
नागरी वस्त्याच्या वाढी रोखण्यासींबींिी कोणती कायजवाही करण्यात येत आहे वा आली आहे, 
(४) नसल्यास, लवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (१३-०६-२०१६) : (१) पजश्चम घा्ातील पयाजवरणाचे सींरक्षण व सींविजन 
करण्याच े दृष्ीन ेकें द्र शासनाकडून सन २०१० मध्ये डॉ.मािव गाडगीळ याींच ेअध्यक्षतेखाली 
सममती गठीत करण्यात आली होती.सदर सममतीने २०१२ मध्ये कें द्र शासनाला अहवाल सादर 
केला आहे या अहवालातील त्रु्ी तसेच आके्षपाचा अ्यास करण्याकरीता कें द्र शासनान े डॉ. 
कस्तुरीरींगन याींच े अध्यक्षतखेालील २०१२ मध्ये High Level Working Group (HLWG) 
गठीत करण्यात आला. सदर कायजग्ाला पजश्चम घा् परर-सींवेदनशील के्षत्र घोषीत करण्यासाठी 
अहवाल तयार करणेस सूधचत करण्यात आले. डॉ. के.कस्तुरीरींगन सममतीने २०१३ मध्ये 
अहवाल तयार करुन कें द्र शासनाला सादर केला आहे. कें द्र शासनाने ददनाींक १६.११.२०१३ च े
ज्ञापनाद्वारे डॉ. के.कस्तुरीरींगन सममतीच े अहवालाला तत्वत: मान्यता ददली. तथालप 
डॉ.के.कस्तुरीरींगन सममतीचे अहवालातील प्रस्तालवत परर-सींवेदनशील के्षत्राची राज्य शासनाद्वारे 
प्रत्यक्ष के्षत्र व सीमा पडताळणी करण्यासाठी कें द्र शासनाने राज्य शासनाला ननदेशीत केले 
त्यानुसार राज्य शासनान े डॉ. के.कस्तुरीरींगन अहवालातील पजश्चम घा् परर-सींवेदनशील 
के्षत्राची सीमा व के्षत्रा पडताळणीचे काम ेग्रामस्तरीय सममती व तालुका स्तरीय सममतीमार्ज त 
करण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्य शासनामार्ज त अहवाल कें द्र शासनास सादर करण्यात 
आला आहे. 
(२) ददनाींक ०४.०९.२०१५ रोर्ी कें द्र शासनाद्वारे प्रमसध्द करण्यात आलेल्या रार्पत्रातील मसुदा 
अधिसूचनेन्वये खाणीवर पूणजत: बींदी राहील व चालू असलेल्या खाणी पुढील ५ वषाजत ्प्या-
्प्याने बींद केल्या र्ातील, असे प्रस्तालवत आहे. अींनतम अधिसूचना प्रमसध्द झालेली नाही. 
(३) कें द्र शासनाच्या ददनाींक १६.११.२०१३ च्या ज्ञापनातील तरतदूीनुसार पजश्चम घा् परर-
सींवेदनशील के्षत्रातील खाणी, मोठे उद्योग आणण नागरी वस्त्याींची वाढ रोखण्यासींबींिी कायजवाही 
करण्यात येते. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

पुणे जर्ल्यात वैद्यकिय अपांग दाखले ममळववण्यासाठी 
 

(३९)  ४९८५१ (११-०५-२०१६).   श्री.सांग्राम थोपुें (भोर), श्री.र्यिुमार गोरे (माण), श्री.भारत 
भालिे (पांढरपूर), श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय सावजर्ननि आरोग् य आिण िुुुंांब 
िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) पुणे जर्ल्यात वैद्यककय अपींग दाखले ममळलवण्यासाठी जर्ल्हा व शहरातील अपींगाींना 
मोठ्या यातना सहन कराव्या लागत असनू दरू अींतरावरुन येणाऱया अपींगाींना अनेकदा 
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पुण्यातील ससून रुग्णालय व सामान्य रुग्णालय, औि, पुणे येथे रुग्णालयाच्या दारात 
उपासमारीत पदपथावर मुक्काम करावा लागत असल्याचा िक्कादायक प्रकार ददनाींक २ 
र्ानेवारी, २०१६ रोर्ी वा त्या समुारास ननदशजनास आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अपींगाींना वळेेत वैद्यकीय दाखले व सेवा, सुलविा-जर्ल््यातील सवज 
तालुक्याींच्या दठकाणी देणेकामी शासनाकडून काय कायजवाही करण्यात आली आहे वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीच कायजवाही करण्यात आली नसल्यास लवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सावांत (११-०७-२०१६) : (१) नाही. 
       राज्यात दद. ३.१२.२०१२ पासुन अपींग प्रमाणपत्र े सींगणकीय प्रणालीद्वारा देण्यास 
सुरुवात झाली असून पुणे जर्ल््यात सद्यजस्थतीत जर्ल्हा रुग्णालय, औींि, पुणे येथून बुिवारी 
व ससनू सवोपचार रुग्णालय, पुणे येथून बुिवार व गुरुवार अस ेदोन ददवस  अपींग रुग्णाींना 
त्याच ददवशी अपींगत्वाचे प्रमाणपत्र देण्यात येताता. 
(२) पुणे जर्ल््यातील रुग्णाींना तालुक्याच्या दठकाणी अपींगाच ेप्रमाणपत्र लवतरीत करण्यासाठी 
उपजर्ल्हा रुग्णालय मींचर, बारामती या रुग्णालयास अपींगाींना सींगणकीय प्रणालीद्वारा 
प्रमाणपत्र ननगजममत करण्यासाठी महाननलाईन कीं पनीस लॉग-इन आय.डी. उपलब्ि करुन 
देण्यासाठी प्रस्ताव सादर केलेला आहे. सदर लॉग-इन आय.डी. प्राप्त होताच, या 
रुग्णालयाींकडून अपींगत्वाचे प्रमाणपत्र ननगजममत करण्याबाबत कायजवाही करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

उदगीर (जर्ल्हा लातूर) उपजर्ल्हा रुग्णालयातील अनतररक्त १०० खाुंाांच्या मांर्ुरी बाबत 
 

(४०)  ५०११३ (११-०५-२०१६).   श्री.सुधािर भालेराव (उदगीर) :   सन्माननीय सावजर्ननि 
आरोग् य आिण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) उदगीर (जर्ल्हा लातूर) उपजर्ल्हा रुग्णालयातील रुग्णाींची सींख्या लक्षात घेत माहे रे्ब्रुवारी, 
२०१५ मध्ये अनतररक्त १०० खा्ाींची मींर्ुरी शासनान ेददली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माहे नक््ोबर, २०१५ मध्ये त्रु्ी पूणज करून, राज्य शासनाने सुिाररत प्रस्ताव 
मागवला होता, हे खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, शासन अनतररक्त १०० खा्ाींची  ची मींर्ुरी देणार आहे काय,  
(४) असल्यास, लवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
डॉ. दीपि सावांत (११-०७-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
शासन ननणजय दद.२.०२.२००९ अन्वये मराठवाडा लवकास कायजक्रमाींतगजत उदगीर, जर्.लातूर 
येथील उपजर्ल्हा रुग्णालयाच ेशे्रणीविजन करुन लवशेष कक्षासह २०० खा्ाींच ेरुग्णालय स्थापन 
करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यात िामगार ववमा योर्नेची एिूण १३ रुग्णालये व ६९ दवाखाने  
ननयममत सुरु िरण्याबाबत 

  

(४१)  ५०१६३ (०७-०५-२०१६).   िुमारी प्रिणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
सावजर्ननि आरोग् य आिण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यात कामगार लवमा योर्नेची एकूण १३ रुग्णालये व ६९ दवाखाने असून ही योर्ना 
कें द्र शासनाच्या लवमा महामींडळाच्या माध्यमातून चाललवण्याचा ननणजय सन २०१० मध्ये 
घेण्यात आला असल्याचे माहे र्ानेवारी, २०१६ दरम्यान ननदशजनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गत पाच वषाजपासनू अद्यापपयांत कें द्रशासनान ेसदर रुग्णाींलये ताब्यात घेतलेली 
नाहीत, तसेच कें द्र व राज्य   शासन रुग्णालयाींच्या लवकास व व्यवस्थापनाबाबत उदामसन 
रादहल्याने त्याचा रुग्णाींवर पररणाम झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्य शासनाने स्वतींत्र महामींडळ स्थापन करुन सदर रुग्णालये व दवाखान े
चाललवण्यासींदभाजत कोणती कायजवाही कली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, लवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (११-०७-२०१६) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     राकालव योर्नेवर राज्य शासन व राकालव महामींडळ नवी ददल्ली, श्रम मींत्रालय भारत 
सरकार अस े दहेुरी ननयींत्रण असल्यान े राकालव योर्ना अधिक सुलभतेन े राबलवता यावी 
याकररता राकालव महामींडळान े र्ी राज्ये इच्िुक असतील अशा राज्याींकडून राकालव योर्ना 
ताब्यात घेण्याबाबत सन २००६ साली प्रस्तालवत केले होत.े त्याअनुषींगाने राज्य मींत्री मींडळान े
सन २०१० मध्ये सींपूणज राकालव योर्ना राकालव महामींडळाकड ेहस्ताींतरीत करण्याबाबत ननणजय 
घेतला होता. 
(२) हे खरे आहे. 
     राकालव योर्नमेार्ज त पुरलवण्यात येणाऱया वैद्यककय सेवतेील सुिारणाबाबत नलवन 
िोरणात्मक ननणजय होऊ शकले नाही. त्यामुळे ररक्त पदे भरणे, नलवन वैद्यकीय उपकरणे व 
यींत्र सामुग्री उपलब्ि करणे, नलवन के्षत्रात लवस्तार, रुग्णालयीन इमारतीची देखभाल, इत्यादी 
बाबी प्रलींबबत रादहल्या व पररणामी वैद्यकीय सेवा प्रभालवपणे पुरलवण् यात अडचण ननमाजण 
झाली. 
(३) महाराषर राज्याकररता राज्यस्तरीय राकालव महामींडळ स्थालपत करण्याबाबतचा ननणजय  
दद. ३१.५.२०१६ रोर्ी झालेल्या मींत्रीमींडळाने घेतला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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रार्ूरा येथील (जर्. चांद्रपूर) सामाजर्ि वनीिरण ववभाग चांद्रपूरच्या पररके्षर रार्ूरा येथील 
लागवड अधधिारी िायाजलयात दारुची पाुंी चालत असल्याचा प्रिार 

  

(४२)  ५०२१६ (२९-०४-२०१६).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय वन ेमांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रार्ूरा येथील (जर्. चींद्रपूर) सामाजर्क वनीकरण लवभाग चींद्रपूरच्या पररके्षत्र रार्ूरा येथील 
लागवड अधिकारी कायाजलयात दारुची पा्ी चालत असल्याचा प्रकार ददनाींक २१ र्ानेवारी, 
२०१६ रोर्ी वा त्यामारास ननदशजनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीनसुार सींबींधित दोषी अधिकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) अद्याप कायजवाही केली नसल्यास, लवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०१-०७-२०१६) : (१) होय. 
(२) व (३) श्री.एस.पी.पा्स्कर, लागवड अधिकारी सामाजर्क वनीकरण रार्ूरा याींनी कायजलयात 
शासकीय कतजव्यावर असताना मद्य प्रशासन केल्याचे आढळून आले. त्याींना दद ३.२.२०१६ 
पासून शासकीय सेवेतून ननलींबबत केले असून त्याींच े लवरुध्द लवभागीय चौकशी सुरु करण्याची 
प्रकक्रया सुरु करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

आष्ट्ुंी (जर्.बीड) येथे उपजर्ल्हा रुग्णालय उभारण्याबाबत 
  

(४३)  ५१५३५ (११-०५-२०१६).   अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्ुंी) :   सन्माननीय सावजर्ननि 
आरोग् य आिण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) आष्ी (जर्.बीड) येथे उपजर्ल्हा रुग्णालय उभारण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिी 
याींनी शासनाकड ेसातत्याने केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू मागणीच्या अनुषींगाने आष्ी येथे तातडीने उपजर्ल्हा रुग्णालय 
उभारण्याबाबत शासनाकडून आर्तागायत कोणती ठोस कायजवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, लवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (११-०७-२०१६) : (१) हे खरे आहे. 
(२) मा.लोकप्रनतननिीींच्या मागणीनूसार आष्ी, जर्.बीड येथील ३० खा्ाींच्या ग्रामीण 
रुग् णालयाच े १०० खा्ाींच्या उपजर्ल्हा रुग्णालयात शे्रणीविजनाचा प्रस्ताव तपासून सादर 
करण्याबाबत दद.०२.०३.२०१६ रोर्ी सूचीत करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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मौर् ेसोनिे (ता.पांढरपूर, जर्.सोलापूर) येथ ेआरोग्य उपिें द्र मांर्ूर िरण्याबाबत 
  

(४४)  ५२०४५ (११-०५-२०१६).   श्री.गणपतराव देशमुख (साांगोले) :   सन्माननीय सावजर्ननि 
आरोग् य आिण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मौर्े सोनके (ता.पींढरपूर, जर्.सोलापूर) पासून १० ककमी अींतरावर असलेल्या यात्रचे्या 
वा्ेवर आरोग्य उपकें द्र मींर्ूर झाले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याच्या बाींिकामासाठी ग्रामस्थाींनी आरोग्य लवभागाला र्ागा उपलब्ि करून 
ददली आहे काय, 
(३) असल्यास, आरोग्य उपकें द्राच्या बाींिकामासाठी  सोलापूर जर्ल्हा आरोग्य लवभागान े 
शासनाकड ेननिीची मागणी केली आहे काय, 
(४) असल्यास ननिी केव्हा उपलब्ि करून देण्यात येईल ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (११-०७-२०१६) : (१) मौर्े सोनके (ता.पींढरपुर, जर्.सोलापूर) येथे आरोग्य 
उपकें द्र मींर्ूर झाले आहे ही बाब खरी आहे. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) सन २०१६-१७ चा वालषजक प्रकल्प आराखडा मींर्ूर झाल्यानींतर याबाबत ननिी उपलब्ि 
करुन देण्यात येईल. 

___________ 
  
बीड जर्ल्हा रुग्णालयास वाढीव २०० खाुंाांच्या इमारतीसाठी र्ागा उपलब्ध् ा होत नसल्याबाबत 

  

(४५)  ५२६५१ (११-०५-२०१६).   श्री.र्यदत्त क्षीरसागर (बीड) :   सन्माननीय सावजर्ननि 
आरोग् य आिण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बीड जर्ल्हा रुग्णालयास वाढीव २०० खा्ाींना मींर्ूरी ममळून १ वषज होत असनू यासाठी 
लागणारी र्ागा अद्याप उपलब्ि होत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या वाढीव २०० खा्ाींसाठी नवीन इमारत बाींिण्यासाठी ९ हर्ार चौरस मम्र 
र्ागेची गरर् असताींना राज्याच्या गहृ लवभागाकडून दोन हर्ार चौरस र्ागा उपलब्ि करुन 
देणे बाबत प्रस्ताव, या अपुऱया र्ागेमुळे २०० खा्ाींची इमारत पूणज होऊ शकत नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, २०० खा्ाींच्या नवीन इमारतीसाठी र्ागा उपलब्ि करुन देण्यासाठी शासन 
कोणती कायजवाही करणार आहे 
(४)  नसल्यास, लवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (११-०७-२०१६) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) या रुग्णालयानर्ीकच्या गहृ लवभागाच्या उपलबि ७१८० चौ.मी. र्ागेपैकी त्या 
लवभागाची प्रस्तालवत बाींिकाम े वगळता २६६४ चौ.मी. इतकी र्ागा रुग्णालयाच्या 
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बाींिकामासाठी देणे शक्य असल्याचे अमभप्राय पोलीस अधिक्षक, बीड याींनी गहृ लवभागास 
सादर केले आहे. या र्ागेत रुग्णालयाचे बाींिकाम शक्य नसल्याने अन् य पयाजयी र्ागा उपलब्ि 
करुन घेण्याबाबत प्रयत्न करण्यात येत आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
मांठा तालुक् यात (जर्.र्ालना) येथील २३ अांगणवाड्याांना इमारती नाहीत तर ४६ अांगणवाड्याांचे 

िाम अधजवुं जसथतीत असल्याबाबत 
  

(४६)  ५२६६४ (३०-०४-२०१६).   श्री.अर्ुजन खोतिर (र्ालना) :   सन्माननीय महहला व बाल 
िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) मींठा तालुक् यात (जर्.र्ालना) येथील २३ अींगणवाड्याींना इमारती नाहीत तर ४६ 
अींगणवाड्याींच े काम अिजव् जस्थतीत असल्याच े माहे रे्ब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशजनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच तालुक्यातील बाल लवकास प्रकल्प अधिकारी व दोन पयजवेक्षक्षका ही पदे ररक्त 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार पुढे कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्रीमती पांिर्ा मुांड े(११-०७-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे. 
       मींठा तालुक्यात (जर्.र्ालना) येथील अींगणवाड्याींना स्वत:च्या इमारती नसल्या तरी 
सदर अींगणवाड्या जर्ल्हा पररषद अखत्यारीतील शाळच्या र्ागेत, समार्मींददर तसेच भाडोत्री 
र्ागत भरलवण्यात येतात. अिजव् जस्थतीत १२ काम ेई.ननलवदा अभावी सुरु झालेली नाहीत. 
अींगणवाडी इमारत बाींिकाम पुणज करुन घेण्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येत आहे. 
(२) होय. 
(३) व (४) तालुक्यातील बाल लवकास प्रकल्प अधिकारी याींची पदे भरण्याबाबत शासन 
स्तरावरुन कायजवाही सुरु आहे. पयजवेक्षक्षकाींची पदे भरणेबाबतचे प्रकरण न्याय प्रलवष् आहे. 
तथालप सदर पदाींचा अनतररक्त कायजभार इतर अधिकारी/ कमजचाऱयाींकड े सोपलवण्यात येऊन 
कामकार् चाललवण्यात येत आहे. 

___________ 
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बुलढाणा जर्ल््यातील खामगाव वन प्रिल्प ववभागात वन मर्ूराांना सेवेत सामावून घेण्याबाबत 
  

(४७)  ५२६९४ (०७-०५-२०१६).   श्री.आमसर् शेख (मालेगाांव मध्य) :   सन्माननीय वने मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) बुलढाणा जर्ल््यातील खामगाव वन प्रकल्प लवभागात वन मर्ूर म्हणून सन १९९० मध्ये 
कामावर घेतलेल्या कामगाराींना सन १९९५ मध्ये रोर्गार हमीच्या कामावर पाठलवण्यात आले 
असून या लवरोिात वनमर्ूराींनी न्यायालयात दाद मागीतली असता मा. न्यायालयाच्या 
आदेशानुसार पुन्हा त्याींना सन १९९६ पासून सेवेत सामावून घेऊन सन २००१ पयांत कामावर 
ठेवण्यात आले परींत ू अस ेअसताना त्याींची सेवा कायम करण्यात आली नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त वन कामगाराींना कायमस्वरुपी सेवेत सामावून घेण्याबाबत कोणती 
कायजवाही करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, त्यामागील सवजसािारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांुंीवार (०७-०७-२०१६) : (१), (२) व (३) बुलढाणा जर्ल््यातील खामगाव 
येथील एर्डीसीएम मल. नागपूर याींच े अधिनस्त खामगाींव वन प्रकल्प लवभाग/उपलवभाग 
अींतगजत पयाजयी वनीकरण नसजरी व लागवड के्षत्राचे सींरक्षणाच ेकामावर मर्ुर म्हणून १९९० व 
त्यानुसारास कामावर हींगामी मर्रु म्हणून काही मर्ुराींना घेण्यात आले होते. १ माचज, १९९५ 
रोर्ी या मर्ुराींना नो्ीस देण्यात आले होती. या कामाकरीता ननिी उपलब्ि नसल्यामुळे 
३१.०३.१९९५ नींतर या कामगाराींना कामावरुन कमी करण्यात येईल, असे सूधचत करण्यात आले 
होते. या नो्ीसी लवरोिात एकूण ८ मर्ूराींनी कामगार न्यायालय अकोला येथ े ULP 
क्र.१३९/१९९५ दाखल केले. सदर मर्ूराींना पयाजय म्हणून रोर्गार हमी योर्नेच े कामावर 
पाठलवण्याची मुभा देण्यात आली होती. याप्रकरणी कामगार न्यायालय, अकोले याींनी 
दद.१९.०९.१९९८ रोर्ी सदर मर्ूराींना कामावर घेण्याच ेआदेश ददले. त्यानुसार त्याींना कामावर 
घेण्यात आले. त्यानींतर ददनाींक १९.३.२००१ रोर्ी सहाय्यक व्यवस्थापक वनप्रकल्प, उप 
लवभाग, खामगाव याींनी एकूण १० मर्ूराींना  औद्योधगक लववाद कायद्यानुसार १ मदहन्याची  
नो्ीस देवून कामावरुन का बींद करण्यात येवू नये ? अशी नो्ीस ददली व त्यानसुार 
Retrenchment Benefits  देण्यात आले. या कमी केलेल्या कामगारोपैकी श्री.गुणार्ी पुनार्ी 
पावर याींनी मा.कामगार न्यायालय, अकोला येथे तक्रार दाखल केली. सदर तक्रार ननरस्त 
करण्यात अशी. अशाच प्रकारे इतर कामगाराींनीही तक्रारीदाखल केल्या. त्या सवज तक्रारी ननरस्त 
करण्यात आल्या. सुमारे ५३ तक्रारी करण्यात आल्या त्यापकैी ५२ तक्रारी खारीर् ककीं वा 
नाकारण्यात आल्या. अलपल प्रकरणे न्यायालयात सुरु आहेत. शासन ननणजय ददनाींक 
१६.१०.२०१२ अन्वये वन लवभाग, सामाजर्क वनीकरण व वन लवकास महामींडळातील मर्ूराींना 
ननयममत करण्याचा ननणजय झाला. त्यानुसार वन लवकास महामींडळाच्या बाबीत १,००६ पदे 
ननमाजण करावयाची आहे. ज्या मर्ूराींना ररतसर क्षतीपूती देवनू कमी करण्यात आले. त्याींना 
कामावर घेता येणार नाही. त्यानसुार २००१ पयांत तसेच योर्ना/योर्नेत्त कामावर असलेल्या 
मर्ूरापैकी ररतसर क्षतीपूती देवून कायमस्वरुपी बींद करण्यात आले. तसेच, ज्या मर्ूराींना या 
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लवरुध्द कामगार न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती, त्याींच्या तक्रारी ननरस्त करण्यात 
आली ककीं वा प्रकरण को्ाजत प्रलींबबत आहेत. या कारणास्तव अशा मर्ूराींच्या सेवा ददनाींक 
१६.१०.२०१२ नुसार कायम करण्यात आल्या नाहीत. 

___________ 
  

पुणे जर्ल््यात सवाईन फ्ल्य,ू एचआयव्ही बरोबरच क्षयरोगाच ेरुग्ण वाढल्याबाबत 
  

(४८)  ५२७३० (११-०५-२०१६).   श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय 
सावजर्ननि आरोग् य आिण िुुुंांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) पुणे जर्ल््यात स्वाईन फ्ल्यू, एचआयव्ही बरोबरच क्षयरोगामुळे (्ीबी) मतृ्य ू होणाऱया 
रुग्णाींची सींख्या ददवसागणणक वाढत असल्याच ेमाहे डडसेंबर २०१५ च्या शेव्च्या आठवड्यात 
उघड झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात ९५ हर्ार पेक्षा अधिक र्णाींना क्षयरोग झाला असल्याचे वास्तव 
समोर आले आहे, हे दह खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील क्षयरोग रुग्ण वाढण्याची सवज सािारण कारणे काय आहेत यावर 
कुठली उपाययोर्ना केली अथवा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, त्याचा तपशील काय आहे, 
(५) सदर तपशील उपलब्ि नसल्यास त्यामागील लवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (११-०७-२०१६) : (१) पुणे जर्ल््यात क्षयरोगामळेु माहे डडसेंबर, २०१३ अखेर 
५२२ क्षयरुग्ण मतृ्य ू पावले. माहे डडसेंबर, २०१४ अखेर ४५० क्षयरुग्ण मतृ्यू पावले आणण माहे 
डडसेंबर, २०१५ अखरे ४२३ क्षयरुग्ण मतृ्यू पावले, हे खरे आहे. 
       वरील आकडवेारी पाहता, पुणे जर्ल््यात क्षयरोगामुळे मतृ्यू होणाऱया रुग्णाींची सींख्या 
कमी झाल्याच ेददसून येत.े 
(२) राज्यात सन २०१३ मध्ये १,३७,३२० क्षयरुग्ण, सन २०१४ मध्ये १,३५,४६५ क्षयरुग्ण आणण 
सन २०१५ मध्ये १,३०,९१० क्षयरुग्ण आढळून आले आहे. सदरील आकडवेारीवरुन र्क्त क्षय 
रुग्णाींच्या सींख्येत घ् होत असल्याचे ददसून येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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समुद्रपूर (जर्.वधाज) मसमलेगत असलेल्या वानरपुवा ते मोहगाव र्ोडणाऱ्या  
र्ांगल रसत्याची ननममजती िरण्याबाबत 

  

(४९)  ५३१६९ (०७-०५-२०१६).   श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाुं), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल) :   
सन्माननीय वन ेमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) समुद्रपूर (जर्.विाज) मसमेलगत असलेल्या वानरपुवा ते मोहगाव र्ोडणाऱया र्ींगल रस्त्याची 
ननममजती करण्याबाबत ग्रामस्थाींनी शासनाकड ेमागणी केल्याचे माहे रे्ब्रुवारी, २०१६ च्यासुमारास 
ननदशजनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मोहगाव त े वानरचुवा रत्याची ननममजती करण्याबाबत शासनस्तरावर कोणती 
कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप उक्त प्रश्नाबाबत कोणतीच कायजवाही होत नसल्यास लवलींबाची कारणे काय  
आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मुनगांुंीवार (११-०७-२०१६) : (१), (२) व (३) मोहगाव ते वानरपुवा रस्त्याकरीता 
ग्रामस्थ तसेच इतर यींत्रणेकडून वन (सींविजन) अधिननयम, १९८० अींतगजत वनर्ममन 
वळतीकरणासाठी प्रस्ताव प्राप्त झालेला नाही. तथालप, समुद्रपूर पररके्षत्रात कायज 
आयोर्नाप्रमाण े मशवनर्ळ ते ताडगाींव-२० कक.मी., ताडगाव त े र्ामकोल्ही-६ कक.मी. अस े
एकूण ३२ कक.मी. च ेवनरस्ते अजस्तत्वात आहेत. 

___________ 
  

आिोुं तालुक्यातील तार्नापूर येथे होत असलेला साठवण  
तलावाच्या िामला होणाऱ्या ववलांबाबाबत 

  

(५०)  ५३१७२ (२९-०४-२०१६).   श्री.प्रिाश भारसािळे (अिोुं) :   सन्माननीय र्लसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आको् तालुक्यातील तार्नापूर येथे होत असलेला साठवण तलावाचे काम रखडल्याच े
ननदशजनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या साठवण तलावासाठी १८ को्ी रुपये खचज येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मात्र या तलावाच्या भुसींपादनासाठीच १३ को्ी रुपये खचज येत असल्याचे 
ननदशजनास आले, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, साठवण तलावाच्या कामाला भुसींपदानासाठी ननिीची कमतरतेमळेु लवलींब होत 
असल्याच ेननदशजनास आले, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, हा साठवण तलाव र्नदहताच्या दृष्ीने अनतशय महत्वाचा असल्याने हा तलाव 
पूणजत्वास नेण्यासाठी शासन काय उपाययोर्ना करीत आहे, 
(६) नसल्यास, लवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिर्ा मुांड े(०५-०७-२०१६) : (१), (२), (३) व (४) होय. 
(५) सदर काम भसूींपदानामुळे आर्पयांत होवू शकले नाही. जर्ल्हाधिकारी, अकोला तथा 
अध्यक्ष, र्लयुक्त मशवार अमभयान सममती, अकोला याींनी आको् येथील आढावा सभेत 
ददनाींक ६/५/२०१६ रोर्ी ददलेल्या आदेशानुसार कायजकारी अमभयींता, लघु मसींचन जर्ल्हा पररषद, 
अकोला याींनी ददनाींक ६/५/२०१६ रोर्ी या प्रकल्पाची अींदार्पत्रके चाल ु दरान े अद्यावत 
करण्यासाठी लघु मसींचन (र्लसींिारण) लवभाग,  अकोला याींना ददलेली असून त्यावरील पुढील 
कायजवाही सुरु आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यवती मदु्रणालय, मुींबई. 


