
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २६३ वी यादी 

 
महाराष्ट्र विधानसभा 

  

पहहले अधधिेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

िोल् हापूर ल्ल् हयातील शालेय वि्या्याच्या ररो् य तपासणीत २४७ वि्या् याचना  
हृदयवििार असल् याचे रूनून रल्याबाबत 

  

(१)  ९३२४ (०७-०४-२०१५).   डॉ.सुल्त ममणचेिर (हातिणांगले), श्री.रा्ेश क्षीरसागर 
(िोल्हापूर उत्तर) :   सन्माननीय सािव् ननि ररो् य रिण िुुुंांब िल्याण मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल् हाप र ल्ल् हयातील ााल य विद्यार्थयाांची राज् य ाासना् या ोरो य विाागाक  ून सन 
२०१३-१४ मध् य  कर यात ोल ल् या ोरो य तपासीीत २४७ ााल य विद्यार्थ याांना हृदयविकार 
असल् याच  ोढन न ोल , ह  खर  ोह  काय, 

(२) असल् यास, यातील १५४ विद्यार्थ याांिर हृदय ात रक्रिया या क ली अस न अद्याप ९३ विद्यार्थी 
ननधी उपलब् ध नसल् यान  हृदय ात रक्रिया य ् या रतिनतषेत त असल् याच  माह  सूसब र, २०१४ मध् य  िा 
त् या दर यान ननदाानास ोल , ह  खर  ोह  काय,  
(३) असल् यास, या विद्यार्थ याां् या ात रक्रिया य कारता तातूीन  ननधी उपलब् ध कर यासींदााात 
ाासनान  कोीती कायािाही क ली िा कर यात य त ोह  ? 
 
डॉ. दीपि सािांत (०५-०१-२०१७) :(१) ह  खर  ोह . 
(२) अींात: खर  ोह . 
     हृदयविकार ोढन न ोल ल्या २४७  ालकाींपैकी माह  एवरतिल २०१६ अख र १७२  ालकाीं्या 
हृदयातरक्रिया या झाल ल्या ोह त. तस च ७५  ालकाीं्या ातरा ीया न झाल्याची उिाारत कारी  
खालीलरतिमाी  ोह त. 

तपशील सांख्या 
 ालकाीं्या पालकाींचा ातरक्रिया या करयास नकार १४ 
 ालकाींना त्िरीत ातरक्रिया य ची गर् नसल्यान  तज्ाीं्या 
द खर ख खाली तपासीी करयात य त ोह . 

०२ 
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 ालकाींना ातरक्रिया य ची गर् नाही. ०४ 
 ालकाींची ातरक्रिया या धोकादायक असल्यान  होि  ाकत 
नाही. 

५२ 
 

 ालकाींना औषधोपचार चाल  ोह  ०१ 
 ालकाच  कु  ् ीं  तर्थलाींतरीत ोह  ०१ 
ाातरक्रिया या करयासाठी पालकाींचा रतिनतसाद कमी ०१ 
एक ी ७५ 

(३) रतिश्न उद्भ ााित नाही. 
___________ 

  
ठाणे ल्ल् ्यातील शहापूर पारसरात मसिलसेल अॅनेममया या र्ाराचे २८ रु्ण असल् याचे 

राष्ट् रीय मीणामीण अमभयानाांतगवत रूनून रल्याबाबत 
  

(२)  १०५९२ (०७-०४-२०१५).   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.प्रदीप नाईि (किनिुं), श्री.रमेश 
िदम (मोहोन), श्री.ल्तेंद्र रव्हाड (मुांब्रा िनिा) :   सन्माननीय सािव् ननि ररो् य रिण 
िुुुंांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाी  ल्ल् ्यातील ाहाप र पारसरात ससकलस ल अिन समया या ो्ाराच  २८ रु ी 
असल् याच  राष रीय मीणामीी असायानाींतगात ोढन न ोल ल  ोह , ह  खर  ोह  काय, 

(२) असल् यास, उक् त रतिश् नी चशकाी क ल ली ोह  काय, चशकाीत काय ोढन न ोल  ि 
त् यानुसार ोतापयांत कोीती कायािाही क ली िा कर यात य त ोह , 
(३) उक् त रतिश् नी अद्याप कोीतीही कायािाही क ल ली नसल् यास, त् याची सिासाधारी कारी  
काय ोह त तस च पारसरात झपाट्यान  पसरत असल ला ससकलस ल ो्ारासींदााात 
रतिनत ींधात् मक उपाययो्ना कर यासाठी ोतापयांत कोीता पाठपुरािा क ला िा कर यात य त 
ोह  ? 
 
डॉ. दीपि सािांत (०५-०१-२०१७) :(१) ि (२) ह  अींात: खर  ोह . 
     ाहाप र तालुक्यात ससकलस ल ॲननसमयाच  एक ी ३६ रुी ोढन न ोल  ोह त. सदर 
रुीाींसाठी खालीलरतिमाी  उपययो्ना करयात ोल ल्या ोह त. 
     १) सदर रुीाींना ननयसमत औषधोपचार द यात य त ोह . 
     २) सिा ३६ रुीाींची HPCL चाचीी करयात ोल ली ोह . 
     ३) ११ रुीाींना राज्य रक्तसींा मी पारषद मार्ा त रक्त सींा मी काूा िा्प करयात 
ोल  ोह . 
     ४) ९ रुीाींना मोर्त रक्त पुरिठा द यात ोल ला ोह . 
     ५) १९ रुीाींना ल्ल्हा ाल्य चचक्रियकत्सक याींच  तिाषेतीरीच  रतिमाीपर द यात ोल  ोह . 
     ६) ७ रुीाींना रु.६००/- रतिती महहना सीं्य गाींधी ननराधार यो्न चा लाा समनि न 
द यात ोला ोह . 
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(३) ससकलस ल ो्ार ननयींरी कायाा म ठाी  ल्ल््यात सन २००८ पास न रा वियात य त 
अस न सदर कायाा माींतगात रतिनत ींधात्मक उपायो्ना ही न रुी ि िाहकाींना ननयसमत 
औषधपचारसाठी वििाहप िा समुपद ान करयात य त . त्यामध्य  लाल ि वपिन  काूा हदल ल्या 
रुीाींनी ोपापसात वििाह न करया ा त ि पाींढर  काूा असल ल्या व्यक्तीाी वििाह 
करयास रतिनत ींध नसल्या ा त सल्ला द यात य तो. ससकलस ल रुीाींना ननयसमत 
औषधपचारासाठी समुपद ान करयात य त . 

___________ 
  

राष्ट्रीय ररो्य अमभयानाअांतगवत विविध यो्ना राबविण्यासाठी औरांगाबादसह अन्य 
ल्ल्हयासाठी मागील ३ महहन्यापासून िारांिार मागणी िरुनही ननधी ममनत नसल्याबाबत 

  

(३)  १०९३४ (०७-०४-२०१५).   श्री.बसिरा् पाुंील (औसा) :   सन्माननीय सािव् ननि 
ररो् य रिण िुुुंांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राष रीय ोरो य असायानाअींतगात ्ननी सुरषेता यो्ना, ्ननी सााु सुरषेता कायाा म, 
 ाल ोरो य कायाा म, मीणाम  ालविकास कब द्र, ााल य ोरो य तपासीी ोदी यो्ना 
रा विल् या ्ात असतानाही औरींगा ाद विाागाींतगात औरींगा ादसह अन् य ल्ल् ्यासाठी मागील 
३ महहन् यापास न िारींिार मागीी करुनही ननधी समनत नसल्यान  या असायाींनातगात काम 
करीाऱ्या समुार  ५०० कमाचाऱ् याींच  ि तनही रखूल  ोह , ह  खर  ोह  काय, 
(२) सदरह  राष रीय असायाींना प िी कब द्र ाासनाक  ून र्थ ् ननधी समनत होता तर्थापी सन २०१४-
२०१५ पास न हा ननधी कोषागार विाागाक  ून िनवि यात ोल् यामुन  ननधी समन यास विलीं  
होत ोह , ह  ही खर  ोह  काय, 
(३) सदरह  राष रीय ोरो य असायाींना् या लााा् या यो्ना ठप् प झाल् या असल् यान  ि 
कमाचाऱ् याींच  ि तन रखूल  असल् यान  ोिश् यक असल ला ननधीविनाविलीं  उपलब् ध करुन 
द  या् या ष्ष ्ीन  ाासनान  कोीती कायािाही क ली ोह  ? 
 
डॉ. दीपि सािांत (०५-०१-२०१७) :(१) ह  खर  नाही. 
सन २०१४-१५ मध्य  औरींगा ाद विाागाींतगात राषरीय ोरोय असायानाींतगात रति्नन ि  ाल 
ोरोय, समान फ्ल सीप ल ि लसीकरी इ.कायाा मासाठी खालीलरतिमाी  ननधी उपलब्ध करुन 
हदला होता. 

औरींगा ाद -- रु.२२३३.५९ लषेत 
्ालना -- रु.१५७६.६२ लषेत 
हहींगोली -- रु.१४३०.९५ लषेत 
पराीी  -- रु.१५२८.१० लषेत 

      उपरोक्त ननधीपैकी औरींगा ाद विाागान  ८४.४६% ननधी कायाा मा्या अींमल ्ािीीिर 
खचा क ला अस न, सिा कीं रा्ी कमाचाऱ्याींच  ि तन अदा करयात ोल  ोह . 
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(२) सन २०१३-१४ पयांत कब द्र  हहश्श्याचा ननधी र्थ ्पी  समनत होता. परींत  २०१४-१५ पास न 
ननधीच  वितरी राज्या्या एकत्ररत ननधीत न क ल  ्ात ोह  यामुन  कब द्र ाासना्या ननधी 
वितरीत करयास सन २०१४-१५ मध्य  विलीं  झाला. सन २०१५-१६ मध्य  कब द्र ाासनाक  ून 
रतिाप्त झाल ला ननधी ननयसमतपी  वितरीत करयात ोला ोह . 
(३) राषरीय ोरोय असायानामधील यो्ना ि कायाा म यासाठी पुर सा ननधी उपलब्ध करुन 
द यात ोला अस न कमाचाऱ्याींच  ि तन ि नोि नी अदा करयात ोल  ोह . सिा यो्ना ि 
कायाा म सुरु ोह त. 

___________ 
  

परभणी ल्ल् ्यात बाांधलेल् या बांधाऱ याांचे िाम ननि ष्ट् ुं द्ावच ेााल् याबाबत 
  

(४)  ११००१ (०६-०४-२०१५).   डॉ.राहूल पाुंील (परभणी) :   सन्माननीय ्लसांधारण मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पराीी ल्ल््यात ्लसींधारी विााग, मीणामीी पाीीपुरिठा विााग ि कृषी विाागा्या 
ितीन  मीणामीी ाागात न िाहीाऱ् या नाल  ि ्यायाींिर कोट्यिधी पयपय  खचा कपयन ्िनपास ३ 
ह्ार  ाींधल ल्या या  ींधाऱ् यात पाीी साचयाजि्ी गानच साचल्यान  पाीी ोूिा, पाीी 
ल्रिा ्या ाासनाचा मुन ह त  असर्ल झाला ोह , ह  ही खर  ोह  काय, 

(२) असल्यास, कोट्यिधी पयपयाींचा ननधी खचा कपयनही सदर यो्ना कागदािरच 
राहयामागची कारी  काय ोह , 
(३) असल्यास, या ा त ाासनान  सखोल चशकाी क ली ोह  काय, त्यात काय ोढन न ोल , 
(४) तष्नुसार, ाासन ततरािर काय कायािाही क ली ोह  िा करयात य त ोह , 
(५) नसल्यास, विलीं ाची कारी  काय ोह त ? 
  
प्रा. राम मशांदे (०५-०१-२०१७) :(१) ह  खर  नाही. 
     पराीी ल्ल््यात ्लयुक्त सािार असायानाींतगात सन २०१५-१६ मध्य  २८३ ससमब् 
नाला  ाींध/साठिी  ींधारा/िनी  ींधार  रतिततावित अस न ोतापयांत १९२  ींधार  प ीा झाल  
ोह त ि ९१  ींधार  रतिगतीपर्थािर ोह त. 
     सदर कामाींची सीं ींचधत विाागामाात ननकषानुसार ि नोि नी तपासीी करयात ोली 
ोह . 
(२), (३), (४) ि (५) रतिश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील ररो्य विभागा्या अांतगवत येणाऱया मसलव्हल रु्णालय, ल्ल्हा रु्णालय ि 
मीणामीण रु्णालया्या रिारात औषधाांची दिुाने उघडण्याची परिानगी दांण्याबाबत 

  

(५)  २८२१६ (२१-०१-२०१६).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय सािव् ननि ररो् य 
रिण िुुुंांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) गोरगरी  ि गर्  रुीाींना तातूीन  औषध  उपलब्ध व्हािीत याकारता ाासनान  िैद्यकीय 
महाविद्यालयात,  हृन्मुीं ईतील महानगरपासलक ची ि ाासकीय रुीालयाींमध्य  औषधाींची 
दकुान  उघूयास परिानगी हदली ोह , ह  खर  ोह  काय, 
(२) असल्यास, त्याच धतीिर राज्यातील ोरोय विाागा्या अींतगात य ीाऱ्या ससलव्हल 
रुीालय, ल्ल्हा रुीालय ि मीणामीी रुीालया्या ोिारात औषधाींची दकुान  उघूयाची 
परिानगी द यात य त नाही, ह  ही खर  ोह  काय, 
(३) असल्यास, त्याची कारी  काय ोह त, 
(४) असल्यास, उपरोक्त रुीालयात न औषध  उपलब्ध होत नसल्यान  औषधाची मागीी 
झाल्यास नागारकाींना औषध  खर दी करयास दरुिर अर्थिा अन्यर ्ाि  लाग  नय  ही न 
रुीालया्या ोिारात औषधाची दकुान  उघूया ा त परिानगी द या ा त ाासन ततरािर 
कोीत्या उपाययो्ना करयात ोल्या ोह त िा य त ोह त, 
(५) नसल्यास, विलीं ाची कारी  काय ोह त ? 
 
डॉ. दीपि सािांत (०५-०१-२०१७) :(१) ि (२) अींात: खर  ोह . सािा् ननक ोरोय विाागा्या 
अखत्याारतील ाासकीय रुीालयात (ल्ल्हा रुीालय ) ५० ि १०० खा्ाींची उपल्ल्हा 
रुीालय , तरी रुीालय , २०० खा्ाींची सामान्य रुीालय , विाागीय सींदाा स िा रुीालय , 
षेतयरोग रुीालय  ोणी मनोरुीालय ) महाराषर त  ्् को.ऑप. कन्झमुसा र् ूर ान सल.मुीं ई 
या ाासनमान्य सहकारी सींतर्थ स औषधी दकुानाींसाठी ्ागा उपलब्ध करुन द या ा त ाासन 
ननीाय हद.१३ ऑगत्, २००९ अन्िय  मान्यता द यात ोली होती. तर्थावप, ाासन ननीाय 
हद.१५/१/२०१० अन्िय  उपरोक्त ाासन ननीाय रद्द करयात ोल ला ोह . स   ोरोय 
विाागा्या अींतगात य ीाऱ्या कोीत्याही रुीालयाीं्या ोिारात औषधाींची उघूयाची 
परिानगी द यात य त नाही. 
(३) ाासकीय रुीालयात खा्गी सींतर्था/व्यक्ती (अींध, अपींग इत्यादी धरुन) इत्यादीींना 
कोीत्याही व्यिसायासाठी ्ागा हदल्यास रुीालयात उदािीारी अति्छता, गदी ि त्यामुन  
होीारा ्ींत सींसगा यामनु  उपचार रतिक्रिया य त अूर्थन  य याची ाक्यता, रुीाींलयाींचा विततारासाठी 
लागीारी मोकनया ्ाग ची ोिश्यकता या  ा ीींचा विचार करुन सदर परिानगी द यात य त 
नाही. 
(४) सिा ाासकीय रुीाींलयाींना ाासनततरािरुन राज्यततरीत यो्नाींतगात, ल्ल्हा िावषाक 
यो्नाींतगात तस च राषरीय ोरोय असायाना अींतगात रतिाप्त ननधीत न रुीालयाीं्या 
मागीीनुसार औषध  ि साहहत्य सामुमीणीचा पुरिठा क ला ्ातो. अपिादात्मक पारलतर्थतीमध्य  
औषधाींचा तु्िूा ाासल्यास सदर औषध  तर्थाननक पातनीिर खर दी करुन रुीाींना पुरवियात 
य तात. 
(५) रतिश्न उद्भ ााित नाही. 
  

___________ 
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मौ् ेरािणगाि (ता.दौंड, ल्.पुणे) येथे मीणामीण रु्णालय स्थापन होण्याबाबत 
  

(६)  २८२४१ (२१-०१-२०१६).   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय सािव् ननि ररो् य 
रिण िुुुंांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मश्  रािीगाि (ता.दौंू, ल्.पुी ) य र्थ  मीणामीी रुीालय तर्थापन होया ा त 
मा.सािा् ननक ोरोय मींरी याींना तर्थाननक लोकरतिनतननधी याींनी हदनाींक ३१ ्ुल,ै २०१५ रो्ी 
िा त्यासुमारास ननि दन हदल  ोह , ह  खर  ोह  काय, 

(२) असल्यास, मीणामीी रुीालय तर्थापन होया ा त ाासनान  कोीती कायािाही क ली िा 
करयात य त ोह  
(३) असल्यास, मीणामीी रुीालय तर्थापन करयासाठीच  ननकष काय ोह  तस च यासाठी 
एक ी क्रियकती ननधीची ोिश्यकता ोह , 
(४) असल्यास, क्रियकती कालािधीमध्य  मीणामीी रुीालय तर्थापन करयात य ीार ोह त ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (२८-१२-२०१६) :(१) होय. 
(२) सींचालक, ोरोय स िा, मुीं ई याीं्याक  ून रतितताि रतिाप्त झाल्यानींतर या ा त ननीाय 
घ यात य ईल. 
(३) ाासनननीाय ा . पीएचसी-१०९४/४१९९/रति.ा .१३/९५/ो.४, हद.१ ्ान िारी, १९९६ नुसार 
३०,००० लोकसींख्य साठी एक रतिार्थसमक ोरोय कब द्र ि पाच रतिार्थसमक ोरोय कब द्रासाठी एक 
मीणामीी रुीालय मीं् र करयाचा ननकष ठरवियात ोला ोह . मीणामीी रुीालय तर्थापन 
करयासाठी अींदा्  ७ त  ८ को्ी ननधीची ोिश्यकता ोह . 
(४) सींचालक, ोरोय स िा, मुीं ई याीं्याक  ून रतितताि रतिाप्त झाल्यानींतर या ा त ननीाय 
घ यात य ईल. 

___________ 
  

चांद्रपूर येथील ल्ल्हा सामान्य रु्णालयातील प्रसूती िक्षाबाबत 
  

(७)  ३२४८४ (२१-०१-२०१६).   श्री.नाना्ी शामिुने (चांद्रपूर) :   सन्माननीय सािव् ननि 
ररो् य रिण िुुुंांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चींद्रप र य र्थील ल्ल्हा सामान्य रुीालयातील रतिस ती कषेत ा माींक ९ य र्थ  एचोरएलएन ि 
तत्र्थयाोधन चम न  हदनाींक २६ सप् ब् र, २०१५ िा त्यासमुारास ा ् हदली असता रतिस ती खोलीच  
दार उघू  असल्याच  ि तीन पुरुष त्याच पारसरात पब्ीगच  काम कारत असल्याच  विदारक 
चचर ननदाानास ोल  होत , ह  खर  ोह  काय, 

(२) असल्यास, रतिस ती खोलीत र्क्त चार  ् ल अस न रतिस ती िाूा मध्य  क िन २७ खा्ा 
उपलब्ध ोह त, ह  ही खर  ोह  काय, 
(३) असल्यास, या ा त ाासनान  चशकाी क ली ोह  काय, 
(४) असल्यास, चशकाीत काय ोढन न ोल  ोह  ि त्यानुषींगान  कोीती कायािाही करयात 
ोली तस च सामान्य रुीालयातील रतिस ती िाूा मधील खा्ाींची सींख्या िाढवियासींदााात 
कोीती कायािाही करयात ोली िा य त ोह , 
(५) नसल्यास, विलीं ाची कारी  काय ोह त ? 
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डॉ. दीपि सािांत (०५-०१-२०१७) :(१) ह  खर  नाही. परींत ुअाी  ातमी तर्थाननक ितामानपरात 
ोली होती. रतिसुती कषेताचा ि रींगकाम/पब्ीींग सुरु असल ल्या खोलीचा कुठलाही सीं ींध नाही. 
तस च रतिसुती कषेताचा दरिा्ा हा न हमी  ींद लतर्थतीत असतो. त्याचरतिमाी  दरिा्ाला पूदा 
सुध्दा ोह . रतिसुती कषेतातील  ् लला पाह ा्ान असल्यामुन  दरिा्ा उघूला ग ला तरी 
कषेता ाह रील व्यक्तीला कषेतातील  ् लिरील महहला हदसत नाही. 
(२) ह  खर  नाही. रतिसुती कषेतामध्य  एक ी ४  ् लची व्यितर्था ोह  त्याव्यनतारक्त २  ् लच  
ि गन  स प््ीक ल  र रुम रुीालयात ोह . तस च सामान्य रुीालयात एक ी मीं् र ३०० 
खा्ाींपकैी ९० खा्ा रतिसुती्या रुीाकरीता राख न ठ ियात ोल ल्या ोह त. 
(३) रतिश्न उद्भ ााित नाही. 
(४) रतिश्न उद्भ ााित नाही. 
(५) रतिश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
  

अहमदनगर ल्ल््यातील नेिासा रु्णालयात समस्या असल्याबाबत 
  

(८)  ३३०४० (२१-०१-२०१६).   श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.बानासाहेब मुरिुुें (नेिासा) :   
सन्माननीय सािव् ननि ररो् य रिण िुुुंांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) अहमदनगर ल्ल््यातील न िासा रुीालयात मोठया रतिमाीात समतया असल्याच  माह  
ऑगत्, २०१५ ्या ा ि््या सप्ताहात ननदाानास ोल , ह  खर  ोह  काय, 
(२) असल्यास, उक्त रतिकरीी ाासनामार्ा त चशकाी क ली ोह  काय, 
(३) असल्यास, चशकाीत काय ोढन न ोल  ि तद् नुसार सदर मीणामीी रुीालयात स िा 
सवुिधा पुरविी  ा त ाासनान  कोीती कायािाही क ली िा करयात य त ोह , 
(४)  नसल्यास, विलीं ाची कारी  काय ोह त ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (०५-०१-२०१७) :(१) ह  खर  नाही. रुीालयात य ीाऱ्या रुीास ोरोय स िा 
उपलब्ध करुन द यात य त . 
(२) रतिश्न उद्भ ााित नाही. 
(३) रतिश्न उद्भ ााित नाही. 
(४) रतिश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
  

दयावपूर मतदारसांघातील अां्नगाि सु्ी येथील मीणामीण रु्णालयाची ाालेली दरुिस्था 
  

(९)  ३३७४८ (२१-०१-२०१६).   श्री.रमेश बुांदीले (दयावपूर) :   सन्माननीय सािव् ननि ररो् य 
रिण िुुुंांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दयााप र मतदारसींघातील अी्ं नगाि सु् ी य र्थील लोकसींख्या ५० ह्ार अस न १० त  १५ 
ोहदिासी गाि  मीणामीी रुीालयााी ्ोूल ल  अस न, मार मीणामीी रुीालयाची दयननय 
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अितर्था ोह  रुीाींना उपचारविना परत ्ाि  लागत  एकाच खा्ाींिर दोन रुीाींना झोपाि  
लागत  याकारता सन २००९ पास न रतिाासन ततरािरुन ि लोकरतिनतननधीक  ून उपल्ल्हा 
रुीालय व्हाि  याकरीता िारींिार मागीी होत ोह , ह  खर  ोह  काय, 

(२) तस च रुीालयामध्य  मयााहदत सुविधा उपलब्ध असल्यान  ि अन क पद  ारक्त असल्यान  
रुीाींची याहठकाीी गैरसोय होत अस न त्याींना खा्गी दिाखान्यामध्य  उपचार घ्यािा लागतो, 
ह  ही खर  ोह  काय, 
(३) असल्यास, या ा त ाासनान  काय कायािाही क ली िा करयात य त ोह , 
(४) नसल्यास, विलीं ाची कारी  काय ोह त ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (०५-०१-२०१७) :(१) ि (२) अीं्नगािसु्ी य र्थील ३० खा्ाीं्या मीणामीी 
रुीालयाच  श्र ीीिधान ५० खा्ाीं्या उपल्ल्हा रुगीालयात करी  ा त लोकरतिनतननधीींक  ून 
मागीी झाली ोह  ह  खर  ोह . तर्थावप, मीणामीी रुीालयात उपलब्ध अचधकारी ि कमाचारी 
िगााक  ून ोिश्यक रुीस िा हदली ्ात ोह . रुीस ि  ा त अूचीी उदािीार नाही ि 
कोीत्याही रतिकार  रुीाींची गैरसोय होीार नाही याचीही दषेतता घ यात य त . ननकू ाासल्यास 
पयाायी िैद्यकीय अचधकाऱ्याींची व्यितर्था करयात य त . 
(३) ५० खा्ाीं्या उपल्ल्हा रुीालया्या  ाींधकामासाठी उपलब्ध असल ली ्ागा पुर ाी नाही. 
त्यासाठी पुर ाी ाासकीय ्ागा उपलब्ध करी  ा तची कायािाही चाल  ोह . 
(४) रतिश्न उद्भ ााित नाही. 
  

___________ 
  

िनांबस्ते (ता.धचपनूण, ल्.रत्नाधगरी) येथे पोमलओ सदृश्य बालि रूनून रल्याबाबत 
  

(१०)  ३६५९१ (२१-०१-२०१६).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपनूण) :   सन्माननीय सािव् ननि 
ररो् य रिण िुुुंांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कनीं तत  (ता.चचपन ी, ल्.रत्नाचगरी) य र्थ  पोसल् सष्श्य  ालक माह  ऑक््ो र, २०१५ 
मध्य  िा त्यादरयान ोढन न ोल  ोह , ह  खर  ोह  काय, 

(२) असल्यास, सदर  ालकाची प ीातः ोरोय तपासीी करयात ोली ोह  काय तपासीीत 
काय ननषपन्न झाल , 
(३) असल्यास, तदनुषींगान  सदर  ालकाच  उपचारा ा त ि सदर पारसराींमध्य  ोरोय 
विाागामार्ा त कोीती ख रदारी घ यात ोली ोह  ? 
 
डॉ. दीपि सािांत (२८-१२-२०१६) :(१) ह  खर  ोह . 
(२) होय. 
     तपासीीमध्य  Proximal muscle weakness of right and left leg myositis अस  
ननदान कयात ोल  ोह . 
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(३) सोहम रा् ा पिार, ८ िष े३ महहन  िया्या  ालकास (राहीार कनीं तत ) याला खा्गी 
 ालरोग तज्ाकू  उपचार करयात ोल  होत . तस च हार्क्रियकन इलन्त्तट्य ्, मुीं ई याीं्याक  ून 
रतिाप्त झाल ल्या सदर  ालका्या ाशचा्या नमुन्या्या तपासीी अहिालात पी १, पी २ ि पी 
३ ननग ्ीव्ह ोढन न ोल  ोह . 
     तस च ल्ल्हा पारषद ्या ोरोय  विाागामार्ा त  ालक राहत असल ल्या ५ क्रियक.मी. ्या 
कायाषेत रात ० त  ५ ियोग्ातील   ालकाींचा ाोध घ ऊन २१२  ालकाींना हद.१९ ऑक््ो र, २०१५ 
रो्ी पोसल् ूोस द यात ोल . तस च ोरोय कमाचाऱ्याीं्या ननयसमत घरा ्ी दरयान 
सदर  ालकाचा ि कायाषेत रातील पोसल् अर्थिा पोसल् सष्श्य  ालकाींचा ाोध घ ऊन त्याींच िर 
उपचार करयाची कायािाही सुरु ोह . 

___________ 
  

्नगाि ल्ल््यातील सात तालुक्यातील ३८ प्राथममि ररो्य िें द्राांतगवत  
ररो्य विभागाने मशबीरे न राबविल्याबाबत 

(११)  ४०३३५ (१०-०५-२०१६).   श्री.सां्य साििारे (भुसािन) :   सन्माननीय सािव् ननि 
ररो् य रिण िुुुंांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ्नगाि ल्ल््यातील सात तालुक्यातील ३८ रतिार्थसमक ोरोयकब द्राींतगात मानि सींसाधन 
विकास मींरालया्या ननधीत न माता ि  ालकाींच  पोषी ि कुपोषी कमी होयाासाठी ोरोय 
सा ीरास ननधी हदला ्ातो, ह  खर  ोह  काय, 
(२) असल्याींस, माह  एवरतिल, २०१५ पास न िा तदनींतर ोरोयय विाागान  सा ीर  रा विली 
नाहीत, ह  ही खर  ोह  काय, 
(३)  असल्यास, उक्त  ा  १ ि २ नुसार चशकाी करयारत ोली ोह  काय, 
(४) असल्याींस, चशकाी अनुषींगान  ोरो य सा ीर  न होया ा तची सिासाधारी कारी  काय 
ोह , 
(५) असल्यास, सा ीर  न होयास ् ा दार असीाऱ् या व्यक्तीींिर ाासनान  कोीती कारिाई 
क ली िा करयात य ीार ोह , 
(६) नसल्यास, विलीं ाची कारी  काय ोह त ?  
  
डॉ. दीपि सािांत (०५-०१-२०१७) :(१) ह  खर  ोह . 
     कब द्रपुरतकृत मानिविकास कायाा माींतगात कुपोषी विषयक कायाा मासाठी सा ीर  
ोयोल्त करयाकरीता ्नगाि ल्ल््यातील ७ तालुक्याींतील ३८ रतिार्थसमक ोरोय कब द्राींचा 
समाि ा करयात ोल ला ोह . 
(२) ह  खर  नाही. 
(३) ि (४) सदर ३८ रतिार्थसमक ोरोय कब द्रामध्य  र् ब्रुिारी ि माचा, २०१६ मध्य  गरोदर माता, 
ततनदा माता ि ० त  ६ महहन  ियोग्ातील  ालक  याीं्यासाठी र् ब्रुिारी ि माचा २०१६ मध्य  
एक ी १३३ सात्र राींच  ोयो्न करयात ोल  होत . 
(५) रतिश्न उद्भ ााित नाही. 
(६) रतिश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
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राज्य िामगार विमा यो्ना रु्णालयाांसाठी स्ितां् महामांडनाची स्थापना िरणेबाबत 
  

(१२)  ४०८११ (१७-०५-२०१६).   श्री.छगन भु्बन (येिला), श्री.उल्हास पाुंील (मशरोन), 
डॉ.सुल्त ममणचिेर (हातिणांगले), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर) :   सन्माननीय सािव् ननि 
ररो् य रिण िुुुंांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज्यातील ईएसोयएस रुीालयाच  कब द्रीय विमा यो्न न  ७५० को्ी रुपय  र्थकविल्यामनु  
कामगार रुीालयाींच  अलततत्ि धोक्यात ोल  असल्याच  ननदाानास ोल  ोह , ह  खर  ोह  
काय, 
(२) असल्यास, राज्य कामगार विमा यो्ना रुीालयाींची ् ा दारी कब द्र ाासन तिीकारयास 
तयार नसल्यामनु  या रुीालयाीं्या काराारासाठी राज्य ाासन तितींर महामींूनाची तर्थापना 
करया्या विचाराधीन ोह , ह  ही खर  ोह  काय, 
(३) असल्यास, सदर महामींूनाची तर्थापना क व्हा पयांत करयात य ीार ोह , 
(४) असल्यास, उक्त रतिश्न ााग (२) मधील कायािाही अद्याप प ीा झाल ली नसल्यास त्याची 
सिासाधारी कारी  काय ोह त, तस च राज्यातील ह्ारो कामगाराींना ोरोय विषयक सुविधा 
समनयाकारता ाासनाक  ून कोीती कायािाही क ली िा करयात य त ोह , 
(५) नसल्यास, विलीं ाची कारी  काय ोह त ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (२८-१२-२०१६) :(१) ह  अींात: खर  ोह . 
     राकावि यो्न मार्ा त पुरवियात य ीाऱ्या िैद्यकीय स ि िर रतिर्थम राज्य ाासनामार्ा त 
सींपुीा खचा करयात य तो ि नींतर कब द्र ाासनाक  ून झाल ल्या खचााची परामयााद त राह न 
(celling) १: ७ या रतिमाीात रतिनतपुती करयात य त . राकावि यो्न ्या हतताींतरीाची 
कायािाही रतिलींत्र त राह न नविन धोरीात्मक ननीाय न झाल्यान  राकावि यो्न िर होीाऱ्या 
एक ी खचाामध्य  घ् झाली ि त्यामुन  मागील ८ िषाामध्य  परामयााद नुसार राकावि 
महामींूनाक  ून अनुज् य असल ल  सुमार  ८९० को्ी रुपय  अद्याप उपलब्ध झाल ल  नाहीत. 
राकावि महामींून र्क्त खचा  क ल ल्या रक्कम ची ८७.५ ्क्क  रतिनतप ती करत . 
(२) ह  खर  ोह . 
(३) राज्य मींरी मींूना्या हद.३१.०५.२०१६ रो्ी झाल ल्या  ठैकीत राज्यततरीय राज्य कामगार 
विमा महामींून तर्थापन करयाचा ननीाय घ यात ोला ोह . त्यानुषींगान  राज्यततरीय राज्य 
कामगार विमा महामींूनाची सींरचना ि काया या ा त्या रतिततािािर कायािाही सुरु ोह . 
(४) राकावि महामींून, श्रम ि रो्गार मींरालय, ाारत सरकार, निी हदल्ली याींनी राकावि 
यो्न मार्ा त पुरवियात य ीाऱ्या िैद्यकीय स ि मध्य  सिासमाि ाक सुधारीा करयासाठी ्ुल,ै 
२०१४ मध्य  घ तल ल्या ननीायानुसार “राज्य कायाकारी ससमती” तर्थावपत करयात ोली अस न 
सदर ससमती दर नतमाहीस  ैठक घ ऊन राकावियो रुीालयातील सोई सुविधाीं ा त ननीाय 
घ त . 
(५) रतिश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
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ठाणे ल्ल््यातील िल्याण मीणामीण विधानसभा मतदार सांघामध्ये मौ् ेनािाली ररो्य िें द्र 
अांतगवत मौ्े वपांपरी, नागाि, िािलण, नाारिली, मशरूोण, येथे ररो्य  

उपिें द्र स्थापन िरण्यासाठी होत असलेल्या विलांबाबाबत 
  

(१३)  ४११८७ (१०-०५-२०१६).   श्री.सुभाष भोईर (िल्याण मीणामीण) :   सन्माननीय 
सािव् ननि ररो् य रिण िुुुंांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ठाी  ल्ल््यातील कल्याी मीणामीी विधानसाा मतदार सींघातील ननन्  गािचा समाि ा 

कल्याी ूोंत्र िली महानगरपासलक त करयात ोल्यामुन  १४ गािाींमध्य  ल्ल्हापारषद ोरोय 

विाागाच  एकही ोरोय कब द्र ि उपकब द्र उपलब्ध नाही,  ह  खर  ोह  काय 

(२) असल्यास, मश्  नािाली य र्थील ोरोय कब द्र  ींद करयात ोल  ोह , ह  ही  खर  ोह  काय,  

(३) असल्यास, तर्थाननक लोकरतिनतननधीींनी हदनाींक ०७ ्लुै २०१५ रो्ी्या परान्िय  मा.ोरोय 

मींत्रयाींकू  नािाली रतिार्थसमक ोरोय कब द्र अींतगात मश्  वपींपरी, नागाि, िाकली, नाारिली, सारढोी, 

य र्थ  ोरोय उपकब द्र तर्थापन  करयाची मागीी करयात ोली ोह , ह  ही खर  ोह  काय  ,  

(४) असल्यास, उक्त रतिकरीी ाासनान  ोरोय कब द्र ि उपकब द्र सुरु करया ा त कोीती कायािाही 
क ली िा करयात य त ोह ,  
(५) नसल्यास, विलीं ाची करी  काय ोह त ? 

  
डॉ. दीपि सािांत (२८-१२-२०१६) :(१) ि (२) ह  खर  ोह . तर्थावप, सद्य:लतर्थतीत रतिार्थसमक 
ोरो य कब द्र ननन्  ही सींतर्था तर्थलातरीत करयात ोल ली नाही ि नमुद १४ गािाींसहीत 
पारसरातील सिा नागरीकाींना ोिश्यक त्या रतिार्थसमक ोरो य स िा ननन्  रतिार्थसमक ोरोय 
क द्राींमार्ा त ननयसमत पुरवियात य त ोह त. 
(३) ह  खर  ोह . 
(४) ोगामी  हृत ोराखड्यामध्य  सदर  ा  समाविष् करया्या अनुषींगान  कायािाही 
करयात य त ोह . 
(५) रतिश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
  

राज्यात नागपूर्या प्रादेमशि मनोरु्णालयात उपचारानांतरही रु्ण नातेिाईिाांचा  
पत्याअभािी घरी ्ाण्यापासनु िांधचत असल्याबाबत 

  

(१४)  ४१७६१ (११-०५-२०१६).   डॉ.मममलांद मान े (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय सािव् ननि 
ररो् य रिण िुुुंांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात पोलीसासह सामाल्क सींतर्थ नी ि ूयासारख्या िागीाऱ्या व्यक्तीींना र ल्ि तर्थानक, 
 सतर्थानक ि इतर ाागात न नागप र्या रतिाद ाीक मनोपयीालयात उपचाराकरीता ोील ल्या 
पैंकी ाींाराह न पयी  र  झाल्यानींतर पत्ता साींगता य त नसल्यान  तस च ाासनाकू ही 
नात िाईकाींची नोंद नसल्यान  रुीालयातच ्गाि  लागत ोह , ह  खर  ोह  काय, 
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(२) तस च नागप र रतिाद ाीक मनोपयीालयाची पयी सींख्या ९४० ोह . त्यानुसार ाींारािर 
अचधक पयी पयीालयात अनतारक्त असल्यान  सदर पयीालयाची व्यितर्था वितकनीत झाल ली 
ोह , ह  ही खर  ोह  काय, 
(३) असल्यास, उक्त रतिकरीी ाासनान  कोीती कायािाही क ली िा करयात य ीार ोह , 
(४) अद्यावप, कायािाही क ली नसल्यास, विलीं ाची कारी  काय ोह त ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (२८-१२-२०१६) :(१) ह  अींात: खर  ोह . पोलीस विााग, सामाल्क 
सींतर्थाींमार्ा त र ल्ि  तर्थानक,  स तर्थानक ि इतर ाागात न ि ड्यासारख्या िागीाऱ्या व्यक्तीींना 
उपचाराकारता सदर रुीालयात दाखल क ल  ्ात . सदर रुी  र  झाल्यानींतर त्याींना घरी 
पाठवियाकारता त्याीं्या घर्या पत्त्यािर परव्यिहार करयात य तो. तस च पोलीस 
त  ्ानमार्ा त पत्ता ाोधयाचा रतियत्न सातत्यान  क ला ्ातो. परींतु रुीाींना पत्ता न साींगता 
ोल्यामुन  क्रियकीं िा त्याींच  पत्त  उपलब्ध न झाल्यामनु  सदर रुीाींना त्याीं्या घरी पाठविी  ाक्य 
होत नाही. सद्य:लतर्थतीत या रुीालयात  र  झाल ल  परींत ु तित:चा पत्ता साींगता न य ीार  
एक ी ४९ रुी (१२ महहला ३७ पुरुष) ोह त. सदर रुीाींच  पत्त  उपलब्ध न झाल्यान  त  घरी 
्ाऊ ाकल ल  नाहीत. 
(२) नाही. रतिाद साक मनोरुीालय, नागप र ह  ९४० खा्ाींच  अस न, सध्या ६५२ रुी नतर्थ  
ारती ोह त. तस च सदर रुीालयात मी्ं  र रुीसींख्य प षेता ्ातत रुी ारती झाल  नाहीत. 
(३) रतिश्न उद्भ ााित नाही. 
(४) रतिश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
  

चांद्रपूर ल्ल्हयातील ब्रम्हपूरी येथील १०० खाुंाां्या उपल्ल्हा रू्णालया्या इमारतीचे 
बाांधिाम िरण्यासाठी प्रशासिीय मान्यता ममनण् याबाबत 

  

(१५)  ४१८६१ (११-०५-२०१६).   श्री.वि्य िडटे्ुंीिार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय सािव् ननि 
ररो् य रिण िुुुंांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चींद्रप र ल्ल्हयातील ब्रहप री य र्थ  १०० खाीं्ाच  उपल्ल्हा पयीालय दोन िषाापुिी मी्ं  र 
करयात ोल  असल्यामुन  १०० खा्ाींच  उपल्ल्हा पयीालया्या इमारतीच   ाींधकाम 
करयासाठी १० को्ी २५ लषेत पयपयाींचा रतितताि सींचालक, सािा् ननक ोरोय विााग याीं्या 
कू  रतिाप्त होताच त्याींनी हदींनाक सोस /राज्यततर/ब्रहप री श्र ीीिधान/ ाींधकाम/  ्-६/कषेत ३२१४ 
नुसार हदींनाक ३/९/२०१५ रो्ी रतिधान सचचि ोरोय विााग याीं्याकू  अींनतम मीं् री ि 
रतिाासकीय मान्यत  करीता पाठवियात ोल  असता सदर रतितताि ननधी नसल्याच  कारी 
दाखि न ह त पुरतपर रतिलत्र ींत ठ ियात ोल  असल्याची माहहती हदनाींक २८ ्ान िारी, २०१६ 
रो्ी ननदाानास ोल  ोह , ह  खर  ोह  काय 

(२) असल्यास, या रतिततािानींतर १०० खा्ाींच  उपल्ल्हा पयीालय कामठी, (ल्.नागप र) या 
पयीालयाचा रतितताि सींचालक सािा् ननक ोरोय विााग याीं्याक  ून सींोस /कषेत-३/अ -
६/उपल्पयकामठी श्र ीी ाींध/१००३३-३४ङ१५ हदींनाक३१/१०/२०१५ रो्ी रतिधान सचचि सािा् ननक 
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ोरोय विााग याीं्या कू  रतिाप्त झाल्यानींतर सुध्दा या रतिततािास रतिाामा २०१५/ रति.ा .३३४/ 
ोरोय ३ हदींनाक ७ नोव्ह  र २०१५ रो्ी रतिाासकीय मान्यत सह ननधी द यात ोल  ोह , ह  
ही खर  ोह  काय 
(३) असल्यास, याच धतीिर ब्रहप री य र्थील १०० खा्ाींच  उपल्ल्हा पयीालया्या इमारत 
 ाींधकाम करया्या रतिततािास तातूीन  मान्यता द ि न ननधी उपलब्ध कपयन द या ा तच  
ल खी ननि दन लोकरतिनतननधीनी विि/ब्रह/१०१८/२०१६ हदनाींक १२ ्ान िारी २०१६ रो्ी 
मा.सािा् ननक ोरोय मींरी ोणी रतिधान सचचि, सािा् ननक ोरोय याींना हदल  ोह , ह  ही 
खर  ोह  काय 
(४) असल्यास, ब्रहप री य र्थील १०० खा्ाीं्या पयीालयाच   ाींधकाम करयासाठी असल ल्या 
रतिततािास रतिाासकीय मान्यता ोणी ननधी द यात ोला ोह  काय िा द यात य ीार ोह  
(५) नसल्यास, या ा त अद्यापही कोीतीच कायािाही करयात ोली नसल्यास विलीं ाची 
सिासाधारी कारी  काय ोह त ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (१७-०१-२०१७) :(१) ह  खर  नाही. चींद्रप र ल्ल््यातील ब्रहपुरी य र्थ  १०० 
खा्ाींच  उपल्ल्हा रु ीालय  ाींधकामा्या रतिततािास ाासन ननीाय हद.७ एवरतिल, २०१६ अन् िय  
रतिाासकीय मान्यता रतिदान करयात ोली ोह  ि सदर कामास ननधी उपलब्ध करुन द याची 
कायािाही ाासनततरािर सुरु ोह . 
(२) ह  खर  ोह . 
(३) ह  खर  ोह . 
(४) ाासन ननीाय हद.७ एवरतिल, २०१६ अन्िय  रतिाासकीय मान्यता रतिदान करयात ोली 
अस न ननधी उपलब्ध करुन द या ा तची कायािाही ाासनततरािर सुरु ोह . 
(५) रतिश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील सिव ल्ल्हा, उपल्ल्हा रु्णालयासह मीणामीण रु्णालयातील  
रु्ण सेिेत िाू िरण्याचा रदेश 

(१६)  ४१९५५ (१०-०५-२०१६).   श्री.ल्तेंद्र रव्हाड (मुांब्रा िनिा), श्री.शमशिाांत मशांदे 
(िोरेगाि), श्री.्यांत पाुंील (इस्लामपूर), श्री.सुरेश लाड (ि्वत), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.मिरांद ्ाधि-पाुंील (िाई), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.राधाि ष्ट् ण विख-ेपाुंील (मशडी), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.राहुल ्गताप (श्रीगोंदा) :   
सन्माननीय सािव् ननि ररो् य रिण िुुुंांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील सिा ल्ल्हा, उपल्ल्हा रुीालयासह मीणामीी रुीालयातील सिा रतिकार्या 
रुीालयातील सिा रतिकरीा्या रुी स ि त िाढ करयाचा ोद ा सािा् ननक ोरोय 
विाागान  माह  ्ान िारी, २०१६ ्या पहहल्या ोठिड्यात घ तला ोह , ह  खर  ोह  काय, 

(२) असल्यास, उक्त रतिश्न ााग (१) मधील रतिकरीी घ तल ल्या ननीायाच  र्थोूक्यात तिरुप 
काय ोह  ि त्यानसुार पुढ  कोीती कायािाही क ली िा करयात य त ोह , 
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(३) उक्त रतिश्नी अद्याप कोीतीही कायािाही क ल ली नसल्यास, विलीं ाची सिासाधारी कारी  
काय ोह त, तस च सदर रतिकरीी राज्यातील गरी  रुीाींना कमी दरात ि चाींगल्या रतिकारच  
उपचार समनि न द यासींदााात ोतापयांत कोीती उपाययो्ना क ली िा करयात य त ोह  ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (२०-१२-२०१६) :(१) अींात: खर  ोह . सािा् ननक ोरोय विाागा्या 
ननयींरीाखालील ाासकीय पयीालय  ि (रतिार्थसमक ोरोय कब द्र ि उपकब द्र िगन न) सिा ोरोय 
सींतर्था यामध्य  पुरवियात य ीाऱ्या रुीाुल्कामध्य  िाढ करया्या ोद ाास ाासन ननीाय 
हद.२८.१२.२०१५ अन्िय  मीं् री द यात ोल ली ोह . 
(२) ि (३) मागील १० िषााह न अचधक कालािधीपास न सदर रुीाुल्कामध्य  िाढ झाल ली 
नव्हती तस च िैद्यकीय साषेती ि औषधी द्रव्य  विाागा्या अखत्यारीतील रुीालयातील 
रुीालयातील रुीाुल्कामध्य  िाढ करयाचा ननीाय झाल ला असल्यान  ाासना्या दोन 
रुीालयाींमधील रुीाुक्लामध्य  सान्नता अस  नय  या धतीिर सदर ननीाय घ यात ोल ला 
ोह  ि त्याची अींमल ्ािीी करयात य त ोह . तर्थावप, ाासना्या याप िी्या ोद ाानुसार 
ज्या सींिगाांना विनााुल्क िैद्यकीय उपचाराची सिलत द यात ोली ोह . ती यापुढ ही ताीच 
चाल  ोह . तस च ज्याींच  िावषाक उत्पन्न रुपय  २०,०००/- क्रियकीं िा त्याह न कमी ोह  अाा ि 
वपिळ्या र ानकाूा धारक रुीाींना मोर्त ोरोय सुविधा पुरवियास मान्यता द यात ोल ली 
ोह . 

___________ 
  

मौ् ेमांगरुन निघरे (ता.धचखली, ल्.बुलूाणा) येथील प्राथममि ररो्य िें द्रा्या 
बाांधिामा्या प्रस्तािास मां्ूरी देऊन ननधी उपलब्ध िरुन देणेबाबत 

  

(१७)  ४२२१६ (१०-०५-२०१६).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय सािव् ननि ररो् य 
रिण िुुुंांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मश्  मींगरुन निघर  (ता.चचखली, ल्. लुढाीा) य र्थील रतिार्थसमक ोरोय कब द्रा्या 
 ाींधकामा्या रतिततािास मीं् रात द ऊन ननधी उपलब्ध करुन द ी  ा त मा.ोरोयमींरी याींना 
मा. लोकरतिनतननधी याींनी माह  नोव्हब र, २०१५ दरयान ल खी पर हदल  ोह , ह  खर  ोह  काय, 
(२) असल्यास, या ननि दनानुसार ाासनान  सदर रतिार्थसमक कब द्रात मीं् री द ऊन ननधी उपलब्ध 
करुन द या ा त ाासनान  कोीती कायािाही क ली ोह  िा करयात य त ोह , 
(३) अद्याप, कायािाही क ली नसल्यास विलीं ाची कारी  काय ोह त ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (२८-१२-२०१६) :(१) होय. 
(२) सदर  ाींधकामाकारता रतिाासकीय मान्यता द यात ोल ली ोह . रतिार्थसमक ोरोय कब द्र 
मींगरुन निघर ्या  ाींधकामाकारता सन २०१५-१६ या िषी रु.५०.०० लषेत अनुदान माचा २०१६ 
मध्य  रतिाप्त झाल  ोह . 
(३) रतिश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
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मौ् ेखोडाने (ता.मोखाडा, ल्.ठाणे) येथील प्राथममि ररो्य िें द्रात  
रु्णाांना रु्णिाहीिेची सेिा ममनत नसल्याबाबत 

(१८)  ४४७८८ (१०-०५-२०१६).   श्री.सरदार तारामसांह (मलुुांड), श्री.शरददादा सोनािणे (्ुन्नर), 
श्री.शामराि ऊफव  बानासाहेब पाुंील (िराड उत्तर) :   सन्माननीय सािव् ननि ररो् य रिण 
िुुुंांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मश्  खोूान  (ता.मोखाूा, ल्.ठाी ) य र्थील रतिार्थसमक ोरोय कब द्रात म्ुरीी ोहदिासी 
महहला हदनाींक ७ सूसब र, २०१५ रो्ी रतिसुती झाल्यानींतर सारगािी ्ायासाठी नत्या 
नात िाईकाींनी िैद्यकीय अचधकारी नार्था ूु  ् याीं्याकू  रुीिाहहक ची मागीी क ली अर्थिा 
सूझ लला पैस  नसल्याच  कारी साींग न गाूी द यास नकार हदल्याची  ा  श्रम्ीिी सींघ्न च  
कायाकत ेश्री.द िचींद ्ाधि याींनी ननदाानास ोी न िैद्यकीय अचधकारी श्री.नार्था दु्   याींना या 
रतिकरीी ल खी ्ा  विचारला ि सदर ोहदिासी महहला तीन तास ाररतत्यात रीरीत्या 
उन्हात नतषठत  सल्यान  त्या महहल ची रतिकृती खालािल्याची  ा  हदनाींक ८ सूसब र, २०१५ 
रो्ी ननदाानास ोली, ह  खर  ोह  काय, 

(२) असल्यास, खोूाना ोरोय रतिार्थसमक कब द्राला राषरीय मीणामीी ोरोय असायाना अींतगात 
४० ह्ार रुपय  सूझ ल करीता उपलब्ध करुन हदल्याच  अनतारक्त ल्ल्हा ोरोय अचधकारी 
याींनी तपष्ीकरी हदल्यानींतरही सूझ लला पैस  उपलब्ध करुन न द ीाऱ्या िै ै्द्यकीय अचधकारी 
श्री.नार्था दु्   याींच विरोधात सदर महहल ला रुीिाहीका उपलब्ध करुन न हदल्या ा त काय 
कारिाई करयात ोली िा य त ोह , 
(३) ल्ल्हा ोरोय अचधकारी याीं्या विनींतीनुसार अनतारक्त ल्ल्हाचधकारी याींनी या घ्न चा 
तपास प ीा क ला ोह  काय, असल्यास तपासाच  ननषकषा काय ोह त, त्यामध्य  दोषी 
ोढनल ल्या व्यक्तीविरुध्द काय कारिाई करयात ोली िा य त ोह , 
(४) नसल्यास, विलीं ाची कारी  काय ोह त ? 
  

डॉ. दीपि सािांत (२८-१२-२०१६) :(१) ह  खर  नाही. 
(२), (३) ि (४) रुीिाहहका उपलब्ध करुन हदली नाही ह  खर  नाही. हद.११.१२.२०१५ रो्ी 
दैननक सकान ितृ्तपरात रतिससध्द झाल ल्या  ातमी्या अनुषींगान  अनतारक्त ल्ल्हा ोरो य 
अचधकारी, ्व्हार याींच मार्ा त चशकाी करयात ोली. श्रीमती मी्ं ुना री, राहीार सारसगाींि 
ही महहला हद.७ सूसब र, २०१५ रो्ी नतसऱ्या ख प स रतिसुतीसाठी रतिार्थसमक ोरोय कब द्र, खोूान  
य र्थ  दाखल होऊन रतिसुती झाली. हदनाींक ८ सूसब र, २०१५ रो्ी नतला पी.पी.ोय.य.ुसी.ूी. 
 सवियासाठी नतला रतिितृ्त करयासीं ींधान  माहहती द यात ोली असता त्यास नतन  नकार 
हदला ि त्याच हदिाी िैद्यकीय अचधकारी  ा्यरुगी विाागात तपासीी करत असताना 
श्रीमती मीं्ुना री ही महहला नत्या ो्ीसो त न साींगता रतिार्थसमक ोरोय कब द्रात न ननघ न 
ग ली. त्याींनी रुीिाहहक ची मागीी क ली नव्हती. रुगीिाहहक च  ्ायर ट्य    खरा  झाल्यान  
 ींद होती परींत ुसदर कालािधीत ोूोाी य र्थील रुीिाहीका उपलब्ध करुन द यात य त होती. 
िैद्यकीय अचधकारी ि कमाचारी याींमध्य  समन्िय ि ननयींरी नसल्याच  चशकाीमध्य  ोढन न 
ोल्यान  सीं ींचधत ोरोय स विका याींना सक्त ताकीद द यात ोली ोह . तस च िैद्यकीय 
अचधकारी याींच विरुध्द विाागीय चशकाी रतिततावित करयात य त ोह . 

___________ 
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रष्ट्ुंी (ल्.बीड) येथील मीणामीण रु्णालयातील गैरप्रिाराांची तातडीन ेचौिशी होण्याबाबत 
  

(१९)  ४४९६२ (१०-०५-२०१६).   श्री.लक्ष्मण पिार (गेिराई) :   सन्माननीय सािव् ननि 
ररो् य रिण िुुुंांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ोष्ी (ल्. ीू) य र्थील मीणामीी रुीालयात करयात य ीाऱ्या कु्ुीं  ननयो्न 
ातरक्रिया य साठी महहलाींना रतिोत्साहपर मानधन द याएि्ी रुीालयातील अचधकारी त्याीं्याक  ून 
पैस  उकनत असल्याची, तस च रुीालयातील साहहत्य सीं ींचधत अचधकारी खा्गी रुीालयात 
न त असल्याची गींाीर  ा  माह  ्ान िारी, २०१६ ्या अींनतम ोठिड्यात ननदाानास ोली 
ोह , ह  खर  ोह  काय, 

(२) असल्यास, ाासनान  उक्त रतिकारची चशकाी क ली ोह  काय, 
(३) असल्यास, त्यात काय ननषपन्न झाल  ोह  ोणी रुीालयातील गैरकारााराींना ोना 
घालया ा त ोणी नागारकाींना द्ेदार ोरोय सुविधा उपलब्ध करुन द या ा त 
ाासनाक  ून ो्तागायत कोीती कायािाही करयात ोली िा य त ोह , 
(४) नसल्यास, उक्त रतिकरीी होत असल ल्या विलीं ाची सिासाधारी कारी  काय ोह त ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (२८-१२-२०१६) :(१) ह  खर  नाही. दैननक सकान ितृ्तपरामध्य   ातमी रतिससध्द 
झाली ोह . 
(२) होय, ल्ल्हा रुीालय,  ीू य र्थील िैद्यकीय अचधकारी (तरी रोग तज्ज्) िगा-१ याींच  
मार्ा त चशकाी करयात ोली ोह . 
(३) ितृ्तपराींमध्य  रतिससध् द झाल ल्या  ातमीनुसार चशकाी करयात ोली असता कु  ् ीं  
ननयो्ना्या ातरा ीय साठी पैााची मागीी क ल्याच  ोढन न ोल  नाही. 
(४) रतिश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
  

इगतपुरी (ल्.नामशि) महामागावत १०८ रु्णिाहहिा ठेिण्यासाठी ्ागा नसल्याबाबत 
  

(२०)  ४५५३० (११-०५-२०१६).   श्री.रा्ाभाऊ (पराग) िा् े (मसन्नर) :   सन्माननीय 
सािव् ननि ररो् य रिण िुुुंांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) महामागाािरील सातत्यान  होीार  अपघात ोणी त् िरीत ्खमीींना रु ीालयात दाखल 
करता न ोल् यान  होीार  मतृ् य  ्ान यासाठी अपघात त र्थनापास न ्खमीींना तातूीन  
रु ीालयात दाखल कर यासाठी १०८ रु ीिाहहका सुरु कर यात ोल् या ोह त, ह  खर  ोह  
काय, 

(२) असल् यास, िरील १०८ रु ीिाहहका महामागाालगत ्ागा नसल् यान  घो्ी (ता.इगतपुरी, 
ल्.नासाक) पोलीस ठायात ोश्रय हदला ोह , ह  खर  ोह  काय,  
(३) असल् यास, महामागाािर अपघात झाल् यानींतर अपघात त र्थनी पोहोच यात रु ीिाहहकाींना 
विलीं  होत ोह , ह  ही खर  ोह  काय, 
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(४) असल् यास, महामागाािर हठकहठकाीी सदर रु ीिाहहकाींना ्ागा उपलब् ध करुन द  यासाठी 
कोीत् या उपाय यो्ना क ल् या ोह त,  
(५) या ा तची सद्यःलतर्थती काय ोह  ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (०५-०१-२०१७) :(१) होय. 
     सिा रतिकार्या ोपत्कालीन पारलतर्थतीत तातूीच  उपचार ि रुीालयात दाखल 
करयासाठी महाराषर ोपात्कासलन िैद्यकीय स िा रतिकल्पाींतगात रुीिाहहकाींची स िा 
पुरवियात य त . 
(२) ह  अींात: खर  ोह . 
     या रतिकल्पातींगात रुीिाहहक च  तर्थान ह  सीं ींचधत ल्ल््याींच  ल्ल्हाचधकारी याीं्या 
अध्यषेतत खालील ससमतीद्िार  रतिार्थसमक ोरोय कब द्र मीणामीी रुीालय , पोसलस ठाी , महामागा 
इत्यादी हठकाीी ननलश्चत करयात य त . घो्ी, ता.इींगतप री य र्थील पोलीस त  ्ान्िन 
रुीिाहहक च  तर्थान ननलश्चत करयात ोल  ोह . 
(३) ह  खर  नाही. 
(४) ि (५) ोपत्कालीन िैद्यकीय स िा रतिकल्पातींगात महामागाािर असीाऱ्या रुीिाहहका 
ल्ल्हाचधकाऱ्याीं्या अध्यषेतत खालील ससमती्या ननदेाानुसार पोसलस चशकी, पारिहन 
विाागा्या चशक्या, महामागाानल्क्या ोरोय सींतर्था, रतिार्थसमक ोरोय कब द्र, इत्याहद 
हठकाीी उभया करयात य तात. त्यानुसार राज्यातील महामागाािरील एकुी ३८ हठकाीी 
रुीिाहहका उभया क ल ल्या ोह त. 

___________ 
  

ईस्लापूर (ता.किनिुं, ल्.नाांदेड) येथील प्राथममि ररो्य िें द्रात िै् यकिय अधधिारी  
गैरह्र असल्यान ेवि्याथीनीांचा मत्यू ााल्याची घुंना 

  

(२१)  ४६५९७ (११-०५-२०१६).   श्री.हेमांत पाुंील (नाांदेड दक्षक्षण) :   सन्माननीय सािव् ननि 
ररो् य रिण िुुुंांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ईतलाप र (ल्.नाींद ू) य र्थील ोश्रमाान त साषेती घ ीा-या अहदिासी विद्यार्थींनीस अचानक 
्ुला , उल्ी सुरु झाल्यान  ्लधारा (ता.क्रियकनि्) य र्थील रतिार्थसमक ोरोय कब द्रात 
उपचारासाठी घ ऊन ग ल  असता य र्थील िैद्यक्रियकय अचधकारी गैरह्र असल्यान  उपचाराअाािी 
सदर विद्यार्थयाानीींचा मतृ्य  झाल्याची ददैुिी घ्ना माह  सूसब र, २०१५ मध्य  िा त्या दरयान 
घूली ोह , ह  खर  ोह  काय, 
(२) असल्यास, या ा त ाासनान  सखोल चशकाी क ली ोह  काय,त्यात काय ोढन न ोल   
(३) तद्नुसार यास ् ा दार असीा-या अचधका-याींिर कोीती कारिाई करयात ोली ोह  
िा य त ोह , 
(४) नसल्यास, त्याची कारी  काय ोह त ? 
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डॉ. दीपि सािांत (२८-१२-२०१६) :(१) ह  खर  नाही. 
     रतिार्थसमक ोरोय कब द्र, ्लधारा य र्थ  ननयुक्त असल ल  दोन्ही िैद्यकीय अचधकारी   
ह्र होत . 
(२), (३) ि (४) कु.साारका ही विद्याचर्थानी हद.७.११.२०१५ रो्ी उपचारासाठी रतिार्थसमक ोरोय 
कब द्र ्लधारा, ता.क्रियकनि् य र्थ  ोली असता ूॉ.मुींढ  याींनी तपासीी क ली. रुीाची रतिकृती 
गींाीर असल्यान  नतला उपल्ल्हा रुीालय, गोकुीं दा ल्.नाींद ू य र्थ  सींदसाात करयात ोल , 
तर्थावप रुी गोकुीं दा य र्थ  न ्ाता तित:्या घरी ननघुन ग ला. हद.८.११.२०१५ रो्ी सकानी 
६.०० िा. रु ी पुन्हा ोला असता रुीाची तपासीी करुन रुीाची रतिकृती गींाीर असल्यान  
पुन्हा उपल्ल्हा रु ीालय, गोकुीं दा य र्थ  ्ायाचा सल्ला हदला तर्थावप, रुी इतलाप र 
ता.क्रियकनि् य र्थ  खा्गी दिाखान्यात दाखल झाला तद् नींतर रुीाचा मतृ्य  झाला ोह . 
     िैद्यक्रियकय अचधकारी/कमाचारी यारतिकरीी दोषी ोढन न ोल  नसल्यान  कारिाई करयात 
ोली नाही. 

___________ 
  

राज्यात विशेषत: मुांबईमध्ये ििव रोग रु्णाांची सांख्या हदिसेंहदिस िाूत असल्याबाबत 
  

(२२)  ४७६०५ (११-०५-२०१६).   श्री.रमेश लुंिे (अांधेरी पूिव) :   सन्माननीय सािव् ननि 
ररो् य रिण िुुुंांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात विा षत: मुीं ई ाहरात कका रोग रुीाींची सींख्या हदिसबहदिस िाढत चालली ोह , 
ह  खर  ोह  काय, 

(२) असल्यास, ोहार, ्ल, िाय  यापैकी कोीत्या माध्यतात न सींसगा अर्थिा इतर कोीत्या 
कारीाींनी कका रोग रुीाींची सींख्या िाढत ोह  याची ितत ननषठ पाहीी करुन त्या ा तचा 
अहिाल ाासनान  रतिाप्त करुन घ तला ोह  काय, 
(३) असल्यास, कका रोग रुीाींची सींख्या िाढ  नय  ही न रतिनत ींधात्मक उपाययो्ना ि 
कका रोग ाचधत रुीाींना योय उपचार द ऊन त्याीं्या ोरोयाच  सींरषेतीाकारता ाासनान  काय 
कायािाही क ली ोह , 
(४) अद्याप कायािाही क ली नसल्यास विलीं ाची कारी  काय ोह त ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (२८-१२-२०१६) :(१) ह  खर  ोह . 
(२) होय. ्ा्ा कि न्सर हॉतपी्ल याींनी ततनाचा कका रोग ि ाारतामधील कका रोगाच  रतिमाी 
अस  २ अहिाल रतिससध्द क ल  ोह त. 
(३) २० ल्ल्हा रुीालयामध्य  ्ा्ा कि न्सर रुीालयातील रतिसाषितषेतत तज्ाींमार्ा त तपासीी 
करयासाठी  ा्यरुी विााग तर्थापन करयात ोला ोह . त्यात महहन्यात न क्रियकीं िा १५ 
हदिसात  एकदा कका रोगा्या रुीाींची तपासीी करयात य त . रा्ीि गाींधी ्ीिनदायी 
ोरोय यो्न अींतगात कका रोगािर उपचारासाठी १८ ाासकीय, ३३ खा्गी रुीालय  सींललनत 
करयात ोल  ोह त. तस च म ूीकल ऑन्कॉलाा्ीच  ७२ ाासकीय ि खा्गी ३११ रुीालय  
सींललनत करयात ोल  ोह त. र सूएान ऑन्कॉलॉ्ीच  १० ाासकीय ३९ खा्गी रुीालय , 
सल्ाकल ऑन्कॉलॉ्ीच  ४५ ाासकीय ि ४५ खा्गी रुीालय  सींललनत करयात ोल  
ोह त. 
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     या व्यनतारक्त महाराषर ाासनातरे् कका रोगा्या रुीाींना लिकर ननदान ि ि न त 
उपचार समनाि त यासाठी महाराषर कि न्सर िॉारयसा हा उपा म ्ा्ा म मोारयल सब्र याीं्या 
सहकायाान  सुरु क ला ोह . महहला ोरोय असायानाींतगात ७,६२,३२५ महहलाींनी कका रोग 
रतिार्थसमक तपासीीचा लाा घ तला ोह . 
     िैद्यकीय अचधकारी, समुपद ाक ि महहला ोरोय स विका याीं्या मदतीन  कका रोगाची 
रतिार्थसमक लषेती , ननदान ि उपचार या ा त ्न्ागतृी करयात य त अस न, विा ष ोरोय 
सात्र रात नही कका रोगा ा त ्न्ागतृी करयात य त ोह . 
(४) रतिश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
  

मशडी (ल्.अहमदनगर) येथील ननराधार मत िध्दाला रु्णालयात नेत असताना  
रु्णिाहहिेऐि्ी िचऱया्या गाडीतून नेल्याबाबत 

  

(२३)  ५१८९५ (११-०५-२०१६).   श्री.्यांत पाुंील (इस्लामपूर), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाि), 
श्री.ल्तेंद्र रव्हाड (मुांब्रा िनिा), श्री.सुरेश लाड (ि्वत), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग 
बरोरा (शहापूर), श्री.राहुल ्गताप (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय सािव् ननि ररो् य रिण िुुुंांब 
िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) साूी (ल्.अहमदनगर) य र्थील साई ा ा मींहदरातील वपींपनगाींि रतत्याीं्या कू ला विठ्ठल 
नारकर िय ७५ या ननराधार मतृ िधृ्दाला रुीालयात न ताना रुीिाहहक जि्ी कचऱ्या्या 
गाूीत न हदनाींक २९ ्ान िारी, २०१६ रो्ी िा त्यासुमारास न ल , ह  खर  ोह  काय, 
(२) असल्यास, या घ्न च  ाासनान  चशकाी क ली ोह  काय, 
(३) असल्यास, चशकाीत काय ोढन न ोल , चशकाीअींती दोषीींिर कोीती कारिाई करयात 
ोली ोह , 
(४) नसल्यास, त्याची कारी  काय ोह त ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (०५-०१-२०१७) :(१) ह  खर  नाही. साूी, ता. राहता, ल्.अहमदनगर य र्थील 
साई ा ा मींदीरातील वपींपनगाींि रतत्या्या कू ला विठ्ठल नारकर, िय ७५ या ननराधार मतृ 
िधृ्दास मीणामीी रुीालय, राहता य र्थ  साई ननमााी मुीणपची खा्गी ॲब्यलुन्स ा .एमएच ०४ 
एच.५५-५५२ मध न ोील  होत . 
(२) रतिश्न उद्भ ााित नाही. 
(३) रतिश्न उद्भ ााित नाही. 
(४) रतिश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
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िै्यिीय मशक्षण ि सांशोधन सांचालनालयात ३१० पदे ारक्त असल्याबाबत 

  

(२४)  ५३७४३ (२२-०८-२०१६).   श्री.अतुल भातखनिर (िाांहदिली पूिव), अॅड.रमशष शेलार 
(िाांदे्र पलश्चम) :  सन्माननीय िै्यिीय मशक्षण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िैद्यकीय साषेती ि सींाोधन सींचालनालयात ३१० पद  ारक्त असल्याच  माह  म , २०१६ 
मध्य  िा त्यादरयान ननदाानास ोल , ह  खर  ोह  काय, 
(२) असल्यास, सींचालनालयाच  काम ह  सन १९८० ्या ोकृनत ींधानुसार चालत ोह , ह  ही 
खर  ोह  काय, 
(३) तस च, सन २०१४ पास न सींचालनालयातील पद  ारी  ा तचा रतितताि िैद्यकीय साषेती 
मींरालयाकू  रतिलींत्र त ोह , ह  खर  ोह  काय, 
(४) असल्यास, सींचालनालयातील ारक्त पद  ारी  ा त ाासनान  कोीती कायािाही क ली िा 
करयात य त ोह , 
(५) नसल्यास, विलीं ाची कारी  काय ोह त ? 
  
श्री. धगरीष महा्न (१४-१२-२०१६) :(१) ह  अींात: खर  ोह . 
     िैद्यकीय साषेती ि सींाोधन सींचालनालयात ३१० पद  ारक्त नस न, ७२ पद  ारक्त 
ोह त. 
(२) ह  खर  नाही. 
(३) ह  खर  नाही. 
(४) सींचालक, िैद्यकीय साषेती ि सींाोधन मुीं ई याीं्या अचधपत्याखालील ारक्त पद  
ारया ा त ाासन ततरािरुन कायािाही सपुय ोह . 
(५) लाग  नाही. 

___________ 
  

गेल्या रधथवि िषावत राज्य सरिारिडून ६८८१ िोुंी रुपये खचव िरण्यात  
येऊनही िन के्ष्ात िाू होण्याऐि्ी घुं ााल्याबाबत 

  

(२५)  ५४६०५ (२४-०८-२०१६).   श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.ल्तेंद्र रव्हाड 
(मुांब्रा िनिा), श्री.भास्िर ्ाधि (गुहागर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.चांद्रिाांत सोनािण े
(चोपडा) :   सन्माननीय िने मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गत ोचर्थाक िषाात ाासनाक  ून ६८८१ को्ी रुपय  खचा करयात य ऊनही िन षेत रात िाढ 
होयाजि्ी घ् झाल्याचा ठपका कि गचा अहिालात नम द कर यात ोला ोह ,  ह  खर  ोह  
काय, 
(२) असल्यास, िन षेत रात घ् होयाची कारी  काय ोह त, 
(३) असल्यास, या ा त ाासनाची ा समका काय ोह  ? 
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श्री. सुधीर मुनगांुंीिार (०२-०१-२०१७) :(१) ह  खर  नाही. 
     सन २००७-०८ त  २०१४-१५ या कालािधीत िनविाागामध्य  सिा कामािर एक ी ६८८१ 
को्ी रुपय  खचा करयात ोला होता. ाारतीय िन सव्हेषेती सींतर्थ च  सन २००७ ि २०१५ च  
अहिालानसुार महाराषरातील िना्छादन २२ चश.क्रियक.मी. न  कमी झाल्याच  नम द ोह . त  ्् 
ऑर् र्ॉर त् ारपो ा् मधील नोंदीरतिमाी  सन २०१३ च  ारपो ा् ची तलुना क ल्यास ४ चश.क्रियक.मी.न  
कमी झाल्याच  हदस न य त . तस च २००९ ारपो ा् मधील षेत राची तुलना क ल्यास २०१५ मध्य  
िषृेता्छादन षेत र ९२ क्रियक.मी.न  िाढल ल  हदसत . 
(२) ाारतीय िन सव्हेषेती २०१३ ्या अहिालात िना्छादना्या षेत रात घ्ीच  कारी कब द्र 
ाासना्या मी्ं ुरीन  िन त्तर कामासाठी िनती क ल ल  षेत र ८९ चश.क्रियक.मी. ोह  ि काही रतिमाीात 
िनसमनीिरील अनता मी अस  नम द क ल ल  ोह . िनती क ल ल्या षेत राप षेता िन्छादनात 
झाल ली ननव्िन घ् र्ार कमी ोह . 
(३) राज्यातील िन ि िषृेता्छादन िाढवियासाठी अन क िषाापास न ननरींतर िषृेतारोपनाची काम  
क ली ्ात ोह त. यासािाय २० कलमी कायाा म, १०० को्ी िषृेत लागिू, यो्ना ि 
यो्न त्तर ल खा साषाांतगात तस च मनरोगा अस  ि गि गनया यो्नबतगात िषृेत लागिू कायाा म 
रा विल  ्ातात. 

___________ 
  
येिला मीणामीण रु्णालय (ल्.नामशि) येथील ३० खाुंाां्या मीणामीण रू्णालयाचे १०० खाुंाां्या 

उपल्ल्हा रू्णालयामध्ये शे्रणीिधवन िरण्याचा प्रस्ताि 
  

(२६)  ५४९११ (३०-०८-२०१६).   श्री.पांि् भु्बन (नाांदगाि), श्री.हरीभाऊ ्ािने (रािेर) :   
सन्माननीय सािव् ननि ररो् य रिण िुुुंांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) य िला मीणामीी रुीालय (ल्.नासाक) य र्थील ३० खा्ाीं्या मीणामीी पयीालयाच  १०० 
खा्ाीं्या उपल्ल्हा पयीालयामध्य  श्र ीीिधान करया्या   ाींधकामास रतिाासकीय मान्यता 
द यासाठी ोरोय स िा सींचालनालयान  हदनाींक ५ नोव्हब र, २०१५ रो्ी पाठविल ला रतितताि 
ाासनाकू  माह  ् न २०१६ पयांत मान्यत साठी रतिलींत्र त ोह  , ह  खर  ोह  काय,  
(२) असल्यास, उक्त रतितताि मीं् र करुन ननधी अर्थासींकल्पीत करयासाठी ाासनामार्ा त 
कोीती कायािाही क ली िा करयात य त ोह , 
(३) अद्याप कोीतीही कायािाही क ली नसल्यास विलीं ाची कारी  काय ोह त ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (२८-१२-२०१६) :(१) ि (२) होय. ह  खर  ोह . सदर रतिततािास रतिाासकीय 
मान्यता द या ा तची कायािाही ाासनततरािर चाल  ोह . रतिाासकीय मान्यता रतिाप्त 
झाल्यानींतर ननधी उपलब्ध करुन द याची कायािाही करयात य ईल. 
(३) रतिश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
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बीड ल्ल्हा रू्णालयाांत डोनयाां्या शस््कियेनांतर ५ रू्णाांची दषॄ्ट्ुंी अध ूााल्याबाबत 
  

(२७)  ५४९२५ (३०-०८-२०१६).   श्री.सभुाष उफव  पांडडतशेठ पाुंील (अमलबाग), श्री.वि्य औुंी 
(पारनेर), श्री.धैयवशील पाुंील (पेण), श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.अममन पुेंल 
(मुांबादेिी), डॉ.सांतोष ुंारफे (िनमनुरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पलश्चम), श्री.अब् दलु सत्तार 
(मसल्लोड), श्री.हदलीप िनस-ेपाुंील (रांबेगाि), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्िर ्ाधि 
(गुहागर), श्री.सुननल राऊत (वििोनी), डॉ.सां्य रायमलुिर (महेिर), श्री.प्रिाश रबबुंिर 
(राधानगरी), श्री.सभुाष साबणे (देगलूर), श्री.िुणाल पाुंील (धुने मीणामीण), श्रीमती हदवपिा 
चव्हाण (बागलाण), श्री.्यांत पाुंील (इस्लामपूर), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पूिव), 
श्री.राधाि ष्ट् ण विख-ेपाुंील (मशडी) :   सन्माननीय सािव् ननि ररो् य रिण िुुुंांब िल्याण 
मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ीू ल्ल्हा पयीालयात हदनाींक २१ एवरतिल, २०१६ रो्ी ूोनयाींची ातरक्रिया या क ल्यानींतर ५ 
पयीाींची दटष्ी अधु झाल्याची घ्ना हदनाींक २३ एवरतिल, २०१६ रो्ी ननदाानास ोला, ह  खर  
ोह  काय 
(२) असल्यास, या रतिकारामुन  पाचही पयीाींना पुढील उपचारासाठी ् .् .पयीालय, मुीं इा य र्थ  
दाखल करयात ोल  अस न त्याीं्यािर पुन्हा ातरक्रिया या करयात ोल्या, ह  खर  ोह  काय 
(३) असल्यास, उक्त रतिकरीाची चशकाी करयासाठी ोरोय विाागान  तातूीन  एक चशकाी 
ससमती न मयात ोली अस न, चशकाी ससमती चशकाी कपयन हदनाींक २५ एवरतिल २०१६ रो्ी 
दपुारी १ िा् पयांत दोषीींिर कारिाइा करयात य ीार असल्याच  ोरोय सींचालक याींनी ्ाहीर 
क ल  ोह , ह  खर  ोह  काय 
(४) असल्यास, चशकाी ससमती्या चशकाी अहिालात काय ोढन न ोल  ि ोरोय 
सींचालकाींनी ्ाहीर क ल्यानसुार दोषीींिर कोीती कारिाइा करयात ोली ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (२८-१२-२०१६) :(१) ह  खर  ोह . 
(२) ह  खर  ोह . 
(३) ि (४) या रतिकरीी चशकाी करुन अहिाल रतिाप्त झाला ोह . चशकाी ससमतीन  सादर 
क ल ल्या अहिालानसुार न र ातरक्रिया य सीं ींधान  मागादााक सुचनाींच  अनसुरी करयात ोल  
नसल्याच  ५ रुीाींना Severe lritis झाल्याच  ोढन न ोल . 
     उपचारादरयान िापरयात ोल ल  (Inj. MERIDECA) ही औषध  ही Not of 
Standard Quality असा अहिाल रतिाप्त झाला ोह . 
     या रतिकरीी ् ा दार एक ी ोठ अचधकारी/कमाचारी याीं्याविरुध्द सातताींगविषयक 
कारिाई रतिततावित करयात ोली ोह . 

___________ 
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राज्यातील प्रत्येि १०० मुलीांपिैी १५ ुंक्िे मलुीांिर,  
िया्या १५ व्या िषी मातत्ि लादल्याबाबत 

(२८)  ५५१०९ (२४-०८-२०१६).   श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :   सन्माननीय महहला ि बाल 
वििास मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषरात रतित्य क १०० मलुीींपैकी १५ ्क्क  मलुीींिर, िया्या १५ व्या िषी ोधीच माततृ्ि 
लादल  ्ात असल्याची माहहती कब द्रीय महहला ि  ालकल्याी विाागा्या अहिालाद्िार  
हदनाींक १० म , २०१६ रो्ी िा त्यासुमारास ननदाानास ोली, ह  खर  ोह  काय,  

(२) असल्यास,  एक्या मुीं ई ाहरातच १५ िषााह न कमी ियात लन झाल ल्या मुलीींची 
सींख्या २१ ह्ार एिढी असल्याच  सदरह  अहिालात नम द करयात ोल , ह  ही खर  ोह  
काय,  
(३) असल्यास, महाराषरात अकाली ियातच मुलीींिर माततृ्ि लादयाच  होत असल ल  गैररतिकार 
रोखयासाठी ाासनान  कोीती उपाय यो्ना क ली िा करयात य त ोह  
(४) नसल्यास, विलीं ाची कारी  काय ोह त ? 
  
श्रीमती पांि्ा मुांड े (०९-१२-२०१६) :(१) ि (२) कब द्रीय महहला ि  ाल कल्याी विाागाचा 
अहिाल ाासनास अरतिाप्त ोह . 
(३) कब द्रीय  ाल वििाह रतिनत ींधक अचधननयम २००६ ्या कलम १६ द्िार  राज्य ाासनास 
रतिदान करयात ोल ल्या अचधकाराचा िापर करुन कलम १६ ्या पो् कलम (१) अन्िय  
मीणासमी ाागासाठी ाासन अचधस चना हद.०३ ् न, २०१३ नुसार मीणामस िक याींना त्याीं्या 
मीणामपींचायती्या षेत रामध्य   ाल वििाह रतिनत ींधक अचधकारी ही न ननयुक्त करयात ोल ल  
ोह . उक्त कलमा्या पो्कलम (२) अन्िय  सीं ींधीत मीणामपींचायत षेत रात ननयुक्त क ल ल्या 
अींगीिाूी स विका या  ाल वििाह रतिनत ींधक अचधकाऱ्यास सहाय्य करतील, अाा रतिकार  
ननयुक्त क ली ोह . तस च उक्त अचधननयमा्या कलम १६ पो् कलम (१) ि (३) अन्िय  
नागरी ाागासाठी ाासन अचधस चना हदनाींक १८ ऑगत्, २०१६ नुसार  ाल विकास रतिकल्प 
अचधकारी (नागरी) याींना ोपापल्या सीं ींचधत रतिकल्प षेत रािर अचधकारीता असीार   ाल वििाह 
रतिनत ींधक अचधकारी ही न ननयकु्ती क ली ोह  ोणी उक्त अचधननयमा्या कलम १६ ्या 
पो् कलम (२) ्या रतियो्नाींसाठी  ाल वििाह रतिनत ींध अचधकाऱ्याला सहाय्य करयाकारता 
सीं ींचधत  ालविकास रतिकल्प (नागरी) या अींतगात न मल ल्या अींगीिाूी पयाि षितषेतकाींची द खील 
ननयुक्ती क ली ोह .तस च मीणामततरािर मीणामसाा ोयोल्त करुन ्न्ागतृी करयात य त 
ोह . 
(४) रतिश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
  

धुने तालुक्यातील शेतिऱयाांनी बाांधलेल्या शेततळ्याची दरुिस्था ााल्याबाबत 
  

(२९)  ५५७७७ (१०-०८-२०१६).   श्री.िुणाल पाुंील (धुने मीणामीण) :   सन्माननीय ्लसांधारण 
मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) धुन  तालुक्यात अन क ा तकऱ्याींनी ा ततन   ाींधल  ोह त मार त्याींची दरुितर्था झाल ली 
अस न त्या ा ततळ्याींमध्य  प्लालत्क्या कागदाच  ो्छादन ्ाकयासाठी एका ा ततळ्याला 
तीन लाख रुपयाच  अनुदान समनाि  अाी मागीी ा तकऱ्याींक  ून होत ोह , ह  खर  ोह  काय, 
(२) असल्यास, सदर ा ततन  दरुुततीसाठी अनुदान उपलब्ध करुन द या ा त ाासनान  कोीती 
कायािाही क ली िा करयात य त ोह , 
(३) नसल्यास, विलीं ाची कारी  काय ोह त ? 
  
प्रा. राम मशांदे (०२-०१-२०१७) :(१) होय. 
(२) ा ततळ्याीं्या दरुुततीसाठी सद्य:लतर्थतीत ाासनाची कोीतीही यो्ना कायाालन्ित नाही. 
(३) रतिश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
  

अमरािती ल्ल्हा सामान् य रु् णालया् या शिागारातील  
किार बांद असल्याबाबत 

  

(३०)  ५६०३० (३०-०८-२०१६).   अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.अममन पुेंल (मुांबादेिी), 
डॉ.सांतोष ुंारफे (िनमनुरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पलश्चम) :   सन्माननीय सािव् ननि 
ररो् य रिण िुुुंांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरािती ल्ल्हा सामान् य रु ीालया् या ािागारातील क्रियरझर मागील ोठिड्यापास न  ींद 
असल् यान  ािवि् छ दन करताना त र्थील कमाचाऱ्याींना ि पोलीसाींना मनत ताप सहन करािा 
लागत असल् याच  माह  म , २०१६ ् या पहहल् या ोठिड्या् या ननदाानास ोल , ह  खर  ोह  
काय, 
(२) असल् यास, या ा त चशकाी कर यात ोली ोह  काय, 
(३) असल् यास, अमरािती ल्ल् हा सामान् य रु ीालयाची दरुित र्था सुधार यासाठी कोीती 
उपाययो्ना कर यात ोली ोह  िा य त ोह , 
(४) नसल् यास, त् यामागील विलीं ाची कारी  काय ोह त ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (२८-१२-२०१६) :(१), (२) ि (३) होय. ह  अींात: खर  ोह . काही क्रियकरकोन 
त्र घाूामुन  म  २०१६ ्या दरयान क्रियर्र  ींद पूला होता. तर्थावप, सदरहु क्रियरझरची दरुुतती 
हद.३.८.२०१६ रो्ी करयात ोली. 
(४) रतिश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
  

राज्यात खासगी महावि्यालये ि त्यात भरमसाठ फी भरुन बाहेर पडणारे  
डॉक्ुंसव यामुने िै्यिीय सेिचेा द्ाव खालाित असल्याबाबत 

  

(३१)  ५६१९५ (२२-०८-२०१६).   डॉ.सांतोष ुंारफे (िनमनुरी), श्री.वि्य िडटे्ुंीिार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.सांमीणाम थोपुें (भोर), श्री.अममन पुेंल (मुांबादेिी), श्रीमती सीमाताई हहरे (नामशि 
पलश्चम) :   सन्माननीय िै्यिीय मशक्षण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात सुरु असल ली खासगी महाविद्यालय  ि त्यात ारमसाठ र्ी ारुन  ाह र पूीार  
ूॉक््सा, यामुन  िैद्यकीय स ि चा द्ाा खालाित असल्यान  ाासनान  न मल ल्या ससमतीन  
िैद्यकीय स िा सींचालक ह  पदच  रखातत करुन ्ाकयाची सार्ारस क ली असल्याच  माह  
एवरतिल, २०१६ मध्य  िा त्यादरयान ननदाानास ोल , ह  खर  ोह  काय, 
(२) असल्यास, िैद्यकीय साषेतीाचा द्ाा अत्यींत खालािला अस न, कॉपोर ् व्यितर्थ तील 
तपधेमध्य , रुीाींक  ून ्ाततीत ्ातत चाचया करुन घ ी , अनािश्यक उपचार द ी , 
ूॉक््राींना र व्ह न्य  ्ागे्स द ऊन रुीाीं्या वपनिी कीस उत्त ्न द ी , अस  गैररतिकार ि कॉपोर ् 
इलतपतनाींची नर् खोरी रोखयास कायद  असमर्था ठरत असल्याच  ननदाानास ोल  ोह , ह  ही 
खर  ोह  काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रतिकरीी ाासनान  काय कायािाही क ली िा करयात य त ोह , 
(४) नसल्यास, विलीं ाची कारी  काय ोह त ? 
  
श्री. धगरीष महा्न (०९-१२-२०१६) :(१) नाही, ह  खर  नाही. 
(२) नाही, ह  खर  नाही. 
(३) राज्यातील खा्गी विनाअनुदाननत अभयासा मा्या ोरोय विज्ान अभयासा मा्या 
महाविद्यालयाीं्या रतिि ा ि ाुल्क विननयमन करयासाठी महाराषर राज्यातील विनाअनुदाननत 
खा्गी व्यिसानयक ाैषेतणीक सींतर्थाींमधील रतिि ााच  ि ाुल्काच  विननयमन करयासाठी सन 
२०१५ चा महाराषर अचधननयम ा माींक २८ हदनाींक १७ ऑगत्, २०१५ अन्िय  कायदा क ल ला 
ोह . 
(४) रतिश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
  

राज्यात मनोवििारतज्ाांची ारक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(३२)  ५६३८८ (३०-०८-२०१६).   डॉ.सांतोष ुंारफे (िनमनुरी), श्री.वि्य िडटे्ुंीिार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.िुणाल पाुंील (धुने मीणामीण), श्री.अममन पुेंल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय सािव् ननि 
ररो् य रिण िुुुंांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात तज् ूॉक् ्राची ५५१ पद  मीं् र अस न त् यापैकी तब्  ल ३८३ पद  ारक् त असल्याची 
 ा  अस न तस च मनोविकार तज्ा् या  ा तीत अस न त् याींची एक ी ८९ पद  मी्ं  र असतानाही 
त् यापैकी सींप ीा राज् यासाठी र्क् त २० च मनोविकारतज् असल् याच  माह  एवरतिल, २०१६ दर यान 
ननदाानास ोल , ह  खर  ोह  काय, 
(२) असल् यास, ाासनान  ननीाय घ ऊन सदर ारक् त पद  ार या ा त कोीती कायािाही क ली 
ोह  िा कर यात य त ोह , 
(३) अद्याप, कोीतीच कायािाही क ली नसल् यास, विलीं ाची कारी  काय ोह त ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (०५-०१-२०१७) :(१) ह  अींात: खर  ोह . तज् ूॉक््राींची ५५१ पद  मी्ं ुर 
अस न त्यापैकी ३८९ पद  ारक्त ोह त. 
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(२) महाराषर िैद्यकीय ि ोरोय स िा, ग्-अ मधील विा षज् सींिगाातील मनोविकारतज्ाींसह 
इतर विा षज्ाींची ारक्त पद  नामननदेानान  ि पदोन्नतीन  ारया ा तची कायािाही 
ाासनततरािर सुरु ोह . 
(३) रतिश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
  

नामशि ल्ल््यातील विभागीय सांदभव सेिा रु् णालयातील मसुंीस्िॅन ममशन 
गेल्या सात-रठ िषावपासून बांद असल्याबाबत 

  

(३३)  ५७३४३ (३०-०८-२०१६).   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देिनाली), श्री.रा्ाभाऊ (पराग) िा्े 
(मसन्नर) :   सन्माननीय सािव् ननि ररो् य रिण िुुुंांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नासाक ल्ल््यातील विाागीय सींदाा स िा रु ीालयातील सस्ीतकि न मसान ग ल्या सात-
ोठ िषाापास न  ींद असल्याच  माह  म , २०१६ मध्य  िा त्यादरयान ननदाानास ोल , ह  खर  
ोह  काय, 
(२) असल्यास, या रुीालयातील अन क उपकरी  नादरुुतत असल्यान  त र्थील रुीाींना खा्गी 
रुीालयात ्ाि  लागत , ह  ही खर  ोह  काय, 
(३) असल्यास, या ा त ाासनान  चशकाी क ली ोह  काय, 
(४) असल्यास, रुीाींची गैरसोय ्ानयाकारता ाासनान  कोीत्या सुविधा पुरविल्या िा य त 
ोह  ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (२८-१२-२०१६) :(१) ह  अींात: खर  ोह . विाागीय सींदाा स िा रुीालयातील 
सस्ीतकि न मसानमध्य  माह  एवरतिल, २०१५ मध्य  ताींत्ररक त्र घाू झाल्यान  मसान  ींद होती. 
सदर मसान दरुुतत करुन हद.२५.५.२०१६ रो्ी सुरु करयात ोली ोह . 
(२) ह  खर  नाही. 
(३) रतिश्न उद्भ ााित नाही. 
(४) रतिश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्रातील क्षयरोग रु्णाांची मो्णी िरुन ि ती रराखडा िरण्याबाबत 
  

(३४)  ५७९६७ (३०-०८-२०१६).   श्री.्यप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.राधाि ष्ट् ण विख-ेपाुंील 
(मशडी) :   सन्माननीय सािव् ननि ररो् य रिण िुुुंांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  महाराषरातील षेतयरोगाचा रै्लाि रतिाािीपी  ननयींरीात ोीयासाठी षेतयरोग रुीाींची 
मो्ीी व्हािी याकरीता खा्गी ि ाासकीय िैद्यकीय रुीालयातील पयीाींची नोंद कपयन 
कृती ोराखूा तयार करयाच  मा.मुख्यमींरी महोदयाींनी ोद ा हदल  होत , ह  खर  ोह  काय, 
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(२) असल्यास, ाहरी ाागात ्  ६० त  ७० ्क्क  पयी खा्गी ूॉक््राींकू  ्ातात त्याींची नोंद 
होत नाही, ह  ही खर  ोह  काय, 
(३) असल्यास, या अधाि् औषध  घ ीाऱ्या पयीाींक  ून षेतयरोगाचा िाढता रतिादाुााि 
रोखयासाठी ाासनाक  ून काय उपाय यो्ना करयात य ीार ोह  ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (०५-०१-२०१७) :(१) ह  खर  ोह . 
(२) ह  खर  नाही. 
     कब द्र ाासनान  नन:षेतय ह  सॉफ््ि अर तयार क ल  ोह . यामध्य  सिा षेतयरुीाींची माहहती 
ारयात य त . ाहरी ाागात खा्गी ि ाासकीय िैद्यकीय रुीालयात षेतयरुीाींची नोंद होत 
याची सविततर माहहती खालीलरतिमाी  ोह . 

सन 
 

ाासकीय षेत रातील 
रुीालय  

खा्गी षेत रातील 
रुीालय  

एक ी नोंदविल ल  षेतयरुी 
(ाासकीय ि खा्गी रुीालय ) 

२०१२ १३४०७१ १९७४ १३६०४५ 
२०१३ १३७३२० १४३७५ १५१५९६ 

२०१४ १३५४६५ २४१८५ १५९६५० 
२०१५ १३०९१० ३९९३५ १७०८४५ 

२०१६ (्ुल,ै 
२०१६ पयांत) 

७५०६१ 
 

२७७१७ 
 

१०२७७८ 
 

एक ी ६१२८२७ १०८१८६ ६००९१४ 
(३) खारीप ीा षेतयरोग ननदान, रुीऔषधोपचार व्यितर्थापन, षेतयरोगाच  सींा मी र्थाीं विी  ि 
औषधाींना रतिनतसाद न द ीाऱ्या षेतयरोगाचा रतिसार र्थाीं विी , यासाठी कब द्राासनान  “षेतयरोग हा 
नोह्र्ाय ल सूसी्” ही न हदनाींक ७ म , २०१२ ्या सरकारी अचधकृत पत्ररका (गिझ ् ) 
अचधस चन नुसार घोवषत क ला ोह . 
     त्यानुरुप ोरोय स िा परुविीाऱ्या खा्गी/ ाासकीय/अाासकीय सींतर्थाींनी रतित्य क 
षेतयरोयाची माहहती मीणामीी ाागासाठी ि नगरपारषद ाागासाठी ल्ल्हा ोरोय 
अचधकाऱ्याींकू  ि महानगरपासलका षेत रासाठी िैद्यकीय ोरोय अचधकारी याीं्याकू  दरमहा 
विहीत नमुन्यात सादर करी  ्ी ी नोह्क्रियर्क ानतींगात  ींधनकारक ोह . त्यानुसार सिा ोरोय 
स िा पुरविीाऱ्या षेतयरुीाींच  नोह्क्रियर्क ान करया ा त सुचना द यात ोल्या ोह त. २८१०० 
खा्गी ोरोय सींतर्थाींमध्य  माह  म , २०१६ अख र १०८१८६ षेतयरोग रुीाींची नोंदीी झाल ली 
ोह . 
     या व्यनतारक्त षेतयरोगािर ननयींरी करयाकरीता राज्यात खालील उपाययो्ना 
रा वियात य ातात. 
     १) सींानयत षेतयरुीाींचा र्थुींकी नमनुा तपासीीसाठी राज्यात १४४६ मान्यतारतिाप्त 
स क्ष्मदाी कब द्र  तर्थापन करयात ोल ली ोह त. याद्िार  षेतयरुीाींची मोर्त रोगननदान 
करयात य त . 
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     २) तपासीीत ोढन न ोल ल्या षेतयरुीाींना रतित्यषेत  द खर खीखली औषधोपचार प ीा 
करयासाठी ३६,९२५ ूॉ् रतिोव्हायूसा कायारत ोह त. हा सींप ीा औषधोपचार कायाा माींतगात 
ननयसमत हदला ्ातो. 
     ३) ननयसमत षेतयविरोधी औषधोपचारास ्  रुी दाद द त नाहीत अाा सींानयत 
एम.ूी.ोर./एक्स.ूी.ोर. षेतयरुीाींची रतियोगााना तपासीी करयासाठी राज्यात १० कल्चर 
ॲन्ू ूी.एस.्ी. रतियोगााना कब द्र ाासनान  मी्ं  र क ल्या ोह त. 
     ४) षेतयरोगाच  लिकर ननदान होयासाठी राज्यातील सिा ल्ल््यात एक ी ७४ 
CBNAAT यींर  उपलब्ध क ली ोह त. 
     ५) तपासीीत ोढनल ल्या एम.ूी.ोर/एक्स.ूी.ोर. षेतयरुीाीं्या रतियोगााना चाचया 
करुन पुढील औषधोपचार सुरु करयासाठी ूॉट्स प्लस िाूाात दाखल कराि  लागत . यासाठी 
राज्यात १६ ूॉट्स प्लस िाूा उपलब्ध ोह त. 
     ६) षेतयरोगाच  सींननयींरी करयासाठी राज्यात ३३ ल्ल्हा षेतयरोग कब द्र ि ४६ ाहर 
षेतयरोग कब द्र तर्थापन करयात ोल ल  ोह त. 
     ाासकीय अचधकारी ि कमाचारी व्यनतारक्त कब द्र ाासनान  षेतयरोगािर ननयींरी 
करयासाठी राज्यात करारतत्त्िािर एक ी २१९३ अचधकारी ि कमाचारी िगा मी्ं  र क ला ोह . 

___________ 
  

सातेफन (ता.बसमत, ल्.हहांगोली) येथील अांगणिाडी  
सेवििा विहहरीत पडून ्खमी ााल्याबाबत 

  

(३५)  ५८१३७ (२४-०८-२०१६).   श्री.ताना्ी मुुंिुले (हहांगोली) :   सन्माननीय महहला ि बाल 
वििास मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सात र्न (ता. समत, ल्.हहींगोली) य र्थील अींगीिाूी स विका विहहरीत प  ून ्खमी 
झाल्याच  माह  म , २०१६ दरयान ननदाानास ोल  ोह , ह  खर  ोह  काय, 
(२) असल्यास, या गािाला पायासाठी ्ँकर मी्ं  र होऊन तो समनत नसल्यान  त्याीं्यािर हा 
रतिसींग ्ढािला ोह  ह  खर  ोह  काय, 
(३) असल्यास, यासाठी ाासनान  कोीती कायािाही क ली िा करयात य त ोह , 
(४) नसल्यास, विलीं ाची कारी  काय ोह त ? 
  
श्रीमती पांि्ा मुांड े(०९-१२-२०१६) :(१) होय, ह  खर  ोह . 
(२) नाही, सदरची विहहर नागरीकाींना वपया्या पायासाठी अचधमीणहहत करयात ोली होती. 
तस च तहससलदार ( समत) याींनी गािाला ्ँकर सुविधा उपलब्ध करुन हदल ली होती. 
(३) ि (४) रतिश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
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चोपडा (ल्.्नगाि) तालुक्यातील अनेि अांगणिाडयाांची दरुुस्तीसांदभावत 
  

(३६)  ५८३६१ (२४-०८-२०१६).   श्री.किशोर पाुंील (पाचोरा) :   सन्माननीय महहला ि बाल 
वििास मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चोपूा (ल्.्नगाि) तालुक्यातील अन क अींगीिाड्याींमध्य   सयाची योय सोय नाही, 
सातीींना तू  ग ल , काही गनक्या अस न दरुितर्था झाली ोह , ह  खर  ोह  काय,  
(२) तस च तालुक्यात नऊ अींगीिाड्याींना तित:ची इमारतच नाही, ह  ही खर  ोह  काय, 
(३) असल्यास, या ा त ाासनान  चशकाी क ली ोह  काय, 

(४) असल्यास, चशकाीनुसार या अींगीिाड्याीं्या दरुुततीसींदााात ाासनान  कोीती कायािाही 
क ली िा करयात य त ोह  ? 
  
श्रीमती पांि्ा मुांड े(०९-१२-२०१६) :(१) ्नगाींि ल्ल््यातील चोपूा तालुक्यातील एक ी ३०१ 
अींगीिाूी कब द्राींपैकी २७७ अींगीिाूी कब द्राींना तित:च इमारती अस न त्यापैकी २५ इमारतीींना 
तू  ग ल ल  ोह त ि ४७ इमारती गनक्या ोह त. 
(२) होय. ह  खर  ोह . 
(३) होय. 
(४) ोयुक्त, एकालत्मक  ाल विकास स िा यो्ना, महाराषर राज्य, निी मुीं ई याीं्या हदनाींक 
१५ ्ान िारी, २०१५ ्या ोद ाान्िय  अींगीिाूी कब द्र दरुुततीसाठी रतिती अींगीिाूी कब द्र 
रु.२०००/- रतिमाी  अनुदान द यात ोल  ोह . तस च सन २०१६-१७ मध्य  ल्ल्हा ननयो्न 
विकास ससमतीमध न अींगीिाूी कब द्र इमारत  ाींधकामासाठी अनुदान उपलब्ध अस न त्यानुसार 
कायािाही करयात य त ोह . 

___________ 
  

हातिणांगले (ल्.िोल्हापूर) येथ ेबाांधण्यात रलेल्या मसमेंुं बांधाऱ या्या 
 ननि ष्ट्ुं द्ाव्या िामामुने गनती सुरु ााल्याबाबत 

  

(३७)  ५८३७९ (०१-०९-२०१६).   डॉ.सुल्त ममणचेिर (हातिणांगले), श्री.चांद्रदीप नरिे 
(िरिीर), श्री.उल्हास पाुंील (मशरोन) :   सन्माननीय ्लसांधारण मां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) एकालत्मक पाीलो् षेत र यो्न त न ल्ल्हा ननयो्न ससमती्या ितीन  हातकीींगल  
(ल्.कोल्हाप र) य र्थ   ाींधयात ोल ल्या ससमब्  ींधाऱ् या्या ननकृष् द्ाा्या कामामनु  गनती 
सुरु झाल्याच  माह  म , २०१६ मध्य  िा त्यादरयान ननदाानास ोल , ह  खर  ोह  काय, 

(२) असल्यास, या ा त ाासनान  चशकाी क ली ोह  काय, त्यात काय ोढन न ोल , 
(३) चशकाीनुसार सीं चधत दोषी अचधकारी ि ठ क दाराींिर कोीती कारिाई क ली िा करयात 
य त ोह , 
(४) अद्याप कायािाही क ली नसल्यास, विलीं ाची कारी  काय ोह त ?  
  



वि.स. २६३ (30) 

प्रा. राम मशांदे (१०-०१-२०१७) :(१) ह  खर  नाही. 
(२), (३) ि (४) रतिश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
  

शाहुिाडी तालुक्या्या िानसा खोऱयात होत असलेल्या बेसुमार िक्षतोडीबाबत 
  

(३८)  ५८५१६ (२४-०८-२०१६).   श्री.सत्य्ीत पाुंील-सरुडिर (शाहूिाडी) :   सन्माननीय िन े
मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ााहुिाूी तालकुा इकोस लन्सह्व्ह तालुका ही न ्ाहीर क ल ला ोह , ह  खर  ोह  काय, 
(२) असल्यास, ननसगाान  िरदान हदल ल्या ााहुिाूी तालुक्या्या कानसा खोऱ्यात   सुमार 
िषृेततोू चाल  ोह , ह  ही खर  ोह  काय, 
(३) असल्यास, सदर िषृेततोू इकोस लन्सह्व्ह असल ल्या कानसा खोऱ्यातील काींूिन पारसरात 
चाल  ोह , ह  ही खर  ोह  काय, 
(४) असल्यास, सदर रतिकरीी ाासन कोीती कारिाई करीार ोह , 
(५) नसल्यास, विलीं ाची कारी  काय ोह त ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीिार (२९-१२-२०१६) :(१) ह  खर  नाही. 
     ूॉ.कततुरीरींगन ससमतीमार्ा त कब हद्रय िन या पयाािरी विाागाला ााहुिाूी तालुक्यातील 
३९ गािाचा अभयास करुन इकोस लन्सह्व्ह झोन मध्य  समाविषठ करया ा त अहिाल सादर 
क ल ला ोह . त्यापैकी १० गािाचा त्यास विरोध ोह . िरील इकोस लन्सह्व्ह झोन ची अींनतम 
अचधस चना कब द्र ाासनान  अ् नपयांत ननगासमत क ली नाही. 
(२) ि (३) ह  खर  नाही. 
(४) ि (५) िषृेततोू ननयमानसुार परिानगीन  क ल ली असल न  कारिाई करयाचा रतिश्नच 
उद्भ ााित नाही. 

___________ 
  

राज्य िामगार विमा यो्नेची रु्णालय सेिा राज्य  
शासनामाफव त चालविण्याचा प्रस्ताि 

  

(३९)  ५९३०९ (३०-०८-२०१६).   श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.सुननल राऊत (वििोनी), 
डॉ.सां्य रायमुलिर (मेहिर), श्री.सुभाष साबणे (देगलूर), श्री.प्रिाश रबबुंिर (राधानगरी), 
श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पूिव) :   सन्माननीय सािव् ननि ररो् य रिण िुुुंांब 
िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य कामगार विमा यो्न ची रुीालय स िा राज्य ाासनामार्ा त चालवियाचा रतितताि 
ग ल्या एक िषाापास न ाासना्या विचाराधीन ोह , ह  खर  ोह  काय, 
(२) असल्यास, या रतिततािास अद्याप मींत्ररमींूनाक  ून मीं् री समनाली नाही, ह  ही खर  ोह  
काय, 
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(३) असल्यास, यारतिततािािर क्रियकती कालािधीत ननीाय होयाची अप षेता ोह  ि या ा तची 
सद्यःलतर्थती काय ोह , 
(४) अद्याप या रतिततािािर ननीाय घ यास होत असल ल्या विलीं ाची कारी  काय ोह त ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (२८-१२-२०१६) :(१) ि (२) ह  अींात: खर  ोह . 
     राकावि यो्न िर राज्य ाासन ि राकावि महामींून निी हदल्ली, श्रम मींरालय ाारत 
सरकार अस  दहु री ननयींरी असल्यान  राकावि यो्ना अचधक सुलात न  रा विता यािी 
याकारता राकावि महामींूनान  ्ी राज्य  इ्छुक असतील अाा राज्याींक  ून राकावि यो्ना 
ताब्यात घ या ा त सन २००६ साली रतिततावित क ल  होत . त्याअनुषींगान  राज्य मींरी मींूनान  
सन २०१० मध्य  सींपुीा राकावि यो्ना राकावि महामींूनाकू  हतताींतरीत करया ा त ननीाय 
घ तला होता. 
     मा.कब द्र राज्य मींरी (श्रम ि रो्गार) याींनी सूसब र, २०१४ मध्य  हदल ल्या मुीं ई ा ्ी्या 
ि न स परकार पारषद त राकावि यो्ना राज्य ाासनान  चालिािी अस  ्ाहहर क ल  ोह . 
तर्थावप या सींदााात कब द्र ाासनाक  ून अद्याप ल खी सुचना रतिाप्त झाल ली नाही. 
     सिा राज्याींना राज्यततरीय महामींून ननसमात करुन त्यामार्ा त िैद्यकीय स िा पुरि न 
राकावि यो्ना अचधक रतिाािी ि कायाषेत मत न  रा विता यािी याकारता कब द्र ाासनान  सन 
२०१० मध्य  मुन  “राज्य कामगार अचधननयम१९४८” मध्य  सधुारीा करुन “राज् य कामगार 
अचधननयम (सुधारीत) २०१०”  अन्िय  अाी तरत द क ली ोह . 
     तर्थावप ऑगत्, २०१० मध्य  राज्य मींत्ररमींूनान  सींप ीा राकावि यो्ना क द्र ाासनास 
हतताींतरीत करयाचा ननीाय घ तल्यामुन  त्याि न स राज्यततरीय महामींून ननसमात 
करया ा तची कायािाही होऊ ाकली नाही. 
       मा.राज्य मींत्ररमींूनान  हद.३१.०५.२०१६ रो्ी राज्यततरीय राकावि महामींून तर्थवपत 
करया ा त ननीाय घ तला ोह . त्या ा तचा ाासन ननीाय हद.२१.०६.२०१६ रो्ी ननगासमत 
करयात ोला ोह . 
(३) राज्यततरीय राकावित महामीूं नाची रचना ि काया या ा त्या रतिततािािर कायािाही सुरु 
ोह . 
(४) रतिश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
  

मागासिगीय महहला प्रिगावतील उ्यो्ि उमेदिाराांना  
स्ियांरो्गारािारता अथवसहाय्य देण्याबाबत   

  

(४०)  ५९४९८ (२४-०८-२०१६).   श्री.अबू र्मी (मानखूदव मशिा्ीनगर) :   सन्माननीय 
महहला ि बाल वििास मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य महहला ि  ाल कल्याी  विाागाींतगात्या महहला रतिधान ोचर्थाक विकास 
महामींूनामार्ा त मागासिगीय महहला रतििगाातील उद्यो्क उम दिाराींना तियींरो्गाराकारता 
अर्थासहाय्यीत क्ा पुरिठा ि  चत ग्ासाठी रतिाधान्य तत्िािरील क्े मी्ं  र करयाची मागीी  
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महहला मींूनाींनी, समा्स िकाींनी तस च ्नरतिनतननधीींनी मा.मींरी (महहला ि  ाल विकास), 
मा.राज्यमींरी (महहला ि  ाल विकास), रतिधान सचचि (महहला ि  ाल विकास ) तस च सीं ींचधत 
महहला ि  ाल कल्याी महामीूं नाच  ल्ल्हा व्यितर्थापक ोणी सीं ींचधत महहला ि  ाल 
कल्याी  रतिाासनाचधकारी याीं्याकू  माह  म -२०१६ िा त्या समुारास ल खीननि दनाद्िार  क ल ली 
ोह , ह  खर  ोह  काय, 

(२) असल्यास, उक्त रतिकरीी ाासनान  सखोल र् रचशकाीअींती कोीती ननीाायक कायािाही 
तातूीन  कायाालन्ित क ली िा करयाच  रतिततावित क ल  ोह  ?  
(३) नसल्यास, विलीं ाची सिासाधारी कारी  कोीती ? 
  
श्रीमती पांि्ा मुांड े(०९-१२-२०१६) :(१) ह  खर  नाही. 
      या विषया ा तच  ननि दन रतिाप्त झाल्याच  हदस न य त नाही. 
(२) ि (३) रतिश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील विशेषतः वििमसत, वििसनशील ि अवििमसत तसेच दगुवम भागातील 
अांगणिाडी्या ननधीत भरघोस िाू िरण्याबाबत 

(४१)  ५९५०१ (२४-०८-२०१६).   श्री.अबू र्मी (मानखूदव मशिा्ीनगर) :   सन्माननीय 
महहला ि बाल वििास मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील विा षतः विकससत, विकसनाील ि अविकससत तस च दगुाम ाागातील 
अींगीिाूी्या ननधीत ारघोस िाढ करया ा तची मागीी तर्थाननक रहहिााी सींघ्ना, 
लोकरतिनतननधी तस च तर्थानीय रहहिााी सींघा्या रतिनतननधीींनी मा.मुख्यमींरी, महहला ि  ाल 
कल्याी मींरी, राज्यमींरी (महहला ि  ाल कल्याी), अनतारक्त मुख्य सचचि (महहला ि  ाल 
कल्याी) सीं ींचधत महानगरपासलक च  ोयुक्त तर्था सीं चधत  महहला ि  ाल कल्याी 
सींचालनालयाच  ोयुक्त तस च सीं ींचधत ल्ल््याींच  ि रतिद ााच  महहला ि  ाल कल्याी 
रतिाचधकरीाच  सींचालक/उपसींचालक महहला ि  ाल कल्याी सींचालनालय याीं्याकू  हदनाींक २६ 
म , २०१६ रो्ी िा त्या सुमारास क ली ोह , ह  खर  ोह  काय,   

(२) असल्यास, या ा त ाासनामार्ा त कोीती कायािाही करयात ोली िा रतिततावित 
करयात य त ोह , 
(३) नसल्यास, विलीं ाची सिासाधारी कारी  कोीती ?      
  
श्रीमती पांि्ा मुांड े(०९-१२-२०१६) :(१) होय ह  खर  ोह . 
(२) ि (३) एकालत्मक  ाल विकास स िा यो्ना ही क द्र ाासनाची यो्ना ोह . कब द्र ाासनान  
विहहत क ल ल्या ननकषाींनुसार ही यो्ना राज्य ाासनामार्ा त रा वियात य त . कब द्र 
ाासनाक  ून ि नोि नी मीं् र क ल ली िाढीची अींमल ्ािीी करयात य त . 
  

___________ 
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नागपूर येथील शासिीय महावि्यालय ि रु्णालयातील, डडल्ुंल एक्सरे 
ममशन दर २ तासाांनी बांद होत असल्याबाबत 

  

(४२)  ५९७४८ (२२-०८-२०१६).   श्री.सुधािर िोहने (नागपूर दक्षक्षण), श्री.सुधािर देशमखु 
(नागपूर पलश्चम), श्री.ि ष्ट्णा खोपड े (नागपूर पूिव), श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   
सन्माननीय िै्यिीय मशक्षण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ाासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय ि रुीालय, नागप र य र्थ  मध्य ाारतात न मोठ्या 
रतिमाीात रुी य त अस न, या रुीाींलयातील एक्सर  मसान दर २ तासाींनी  ींद होत 
असल्यान  रुीाींना एक्सर  काढयासाठी तासनतास िा् पाहािी लागत असल्याची  ा  हदनाींक 
१७ म , २०१६ रो्ी िा त्या सुमारास ननदाानास ोली, ह  खर  ोह  काय, 

(२) असल्यास, उक्त रतिकरीी ाासनान  चशकाी क ली ोह  काय ि त्यानुसार कोीती कायािाही 
क ली िा करयात य त ोह , 
(३) नसल्यास, विलीं ाची कारी  काय ोह त ? 
 
श्री. धगरीष महा्न (०५-०१-२०१७) :(१) नाही, ह  खर  नाही. 
(२) रतिश्न उद्भ ााित नाही. 
(३) रतिश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
  

नागपूर शहरातील राज् य िामगार रु् णालयाअांतगवत असलेले 
५ रु् णालय बांद िरण् यात रल् याबाबत 

(४३)  ५९७७० (३०-०८-२०१६).   श्री.सुधािर िोहने (नागपूर दक्षक्षण), श्री.सुधािर देशमखु 
(नागपूर पलश्चम), श्री.ि ष्ट्णा खोपड े (नागपूर पूिव), श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   
सन्माननीय सािव् ननि ररो् य रिण िुुुंांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) नागप र ाहरातील राज् य कामगार रु ीालयाअींतगात असल ल  ५ रु ीालय  ींद कर यात 
ोल् याच  हदनाींक १२ म , २०१६ रो्ी ननदाानास ोल , ह  खर  ोह  काय, 

(२) असल् यास, या रु ीालयात ूॉक् ्र, पारचाारकाीं् या अाािी ह  रु ीालय   ींद कर यात ोल  
ोह , ह  ही खर  ोह  काय,  
(३) असल् यास, रु ीालय  ींद कर यात ोल् यान  याहठकाीी स िा घ त असल ल् या रु ीाींची 
गैरसोय होत ोह , ह  ही खर  ोह  काय, 
(४) असल् यास, यािर ाासनान  काय कायािाही क ली ोह  िा करयात य ीार ोह  ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (२८-१२-२०१६) :(१) ह  अींात: खर  ोह . 
     म  २०१४ मध्य  राकावियो स िा दिाखान्याींतील सींलन विमाधारकाींची सींख्या, विमा 
रुीाींची दैनींहदन उपलतर्थती, कमाचाऱ्याींची सींख्या, इमारतीची लतर्थती, इत्यादी  ा ी लषेतात 
घ ऊन नागप र ाहरातील १२ स िा दिाखान्याींपकैी राम ाग, नींदिन ल ोऊ् ि महाल या २ 
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स िा दिाखान्याींाी सींल न असल ल  विमाधारकाींना नल्क्या १ त  १.५ क्रियक.मी. ्या अींतरािर 
असल ल्या अनुा म  सोमिारी प ठ,  गूगीं् ि गी ाप ठ या राकावियो स िा दिाखान्याींमध्य  
विसलन करयात य ऊन राम ाग, नींदनिन ल ोऊ् ि महाल ह  ३ राकावियो स िा दिाखान   ींद 
करयात ोल  अस न सदर ३ स िा दिाखान  मुीं ई तर्थानाींतरीत करयाच  रतिततावित करयात 
ोल  ोह . 
(२) ह  खर  नाही. 
(३) ह  खर  नाही. 
     सदर ३ स िा दिाखान्यातील विमा रुीाींची नल्क्या इतर ३ राकावियो स िा 
दिाखान्यात पयाायी व्यितर्था करयात ोल्यामनु  विमा रुीाींची गैरसोय होत नाही. 
(४) रतिश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
  

मौ् ेपाचल (ता.रा्ापुर, ल्.रत्नाधगरी) येथील पाणलोुं वििास यो्नेत  
ाालेल्या गैरव्यिहाराची चौिशी िरण्याबाबत 

  

(४४)  ५९९९३ (२४-०८-२०१६).   श्री.विलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय ्लसांधारण मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मश्  पाचल (ता.रा्ापुर, ल्.रत्नाचगरी) य र्थील पाीलो् विकास यो्न त झाल ल्या 
गैरव्यिहाराची चशकाी करया ा तच  ननि दन रतिधान सचचि, मीणामविकास ि ्लसींधारी 
विााग याींच कू  हदनाींक ७ ् न, २०१६ रो्ी द यात ोल ल  ोह , ह  खर  ोह  काय, 
(२) असल्यास, ननि दनातील मागयाींच  सिासाधारी तिरुप ि ता ारी काय ोह त, 
(३) असल्यास, त्यानुषींगान  ाासनान  कोीती कायािाही क ली िा करयात य त ोह  
(४) अद्याप कायािाही क ली नसल्यास, विलीं ाची कारी  काय ोह त ? 
  
प्रा. राम मशांदे (०८-१२-२०१६) :(१) होय. 
(२) पाचल गाि पाीलो् विकास कायाा मातील कामाींमध्य  ग ल्या दोन-तीन िषाात भ्रष्ाचार 
झाला ोह , पाीलो् विकास कामाच  ल खापरीषेती का  ्कोरपी  करयात ोल ल  नाही, सदर 
रतिकरीात अन क ता ारी करुनही त्याची दखल घ यात ोल ली नाही, अस  ननि दनातील 
मागयाींच  तिरुप ोह . 
(३) मश्  पाचल य र्थील एकालत्मक पाीलो् व्यितर्थापन कायाा मातील कामाींसींदााातील 
ता ारीची चशकाी करयासाठी उपविाागी कृवष अचधकारी रत्नाचगरी याींना िसुींधरा पाीलो् 
विकास यींरीा या कायाालयाक  ून हद.२६/०७/२०१६ ्या परान  स चना द यात ोल्या ोह त. 
(४) रतिश्न उद्भ ााित नाही. 
  

 

___________ 
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मोखाडा (ल्.पालघर) येथील डोल्हारा गाि पाार तलािाचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(४५)  ६००४६ (०१-०९-२०१६).   श्री.डी.एस.अहहरे (सािी), अॅड.िे.सी.पाडिी (अक्िलिुिा), 
श्री.सा्ं य पुराम (रमगाि), श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय ्लसांधारण मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मोखाूा (ल्.पालघर) य र्थील पाीी ी्ंचाईन  गाीं्ल ल्या ूोल्हारा गाि पाझर तलािा्या 
कामाला सन २०१३ मध्य  मी्ं  र द यात य ऊन ग ल्या तीन िषाापास न पाझर तलािाच  काम 
रतिलींत्र त असल्यान  ोहदिासी  ाींधिाना पाीी ी्ंचाईला सामोर  ्ाि  लागत असल्या्या ता ारी 
उपअसायींता लघुपा् ींधार  विााग (मोखाूा) याीं्याकू  माह  म , २०१६ िा त्या सुमारास 
करयात ोल ल्या ोह त, ह  खर  ोह  काय, 

(२) असल्यास, ता ारी्या अनुषींगान  पाझर तलािा्या कामाला ननधी उपलब्ध होयासाठी 
ाासनान  कोीती कायािाही क ली िा करयात य त ोह , 
(३) नसल्यास, विलीं ाची कारी  काय ोह त ? 
  
प्रा. राम मशांदे (१३-१२-२०१६) :(१) ह  खर  नाही. 
     अाा रतिकारच  ननि दन ल्ल्हा पारषद पालघर याींच  कायाालयात ोढन न य त नाही. 
तर्थावप, सदर पाझर तलािाच  रुपाींतर साठिी तलािात करुन ा तीसाठी ि वपया्या 
पायासाठी मागीी ा तकऱ्याींक  ून होत ोह . 
(२) ननधी उपलब्ध ोह . 
(३) ूोल्हारा पाझर तलािाच  रुपाींतर साठिी तलािात करया्या अनुषींगान  कायाकारी 
असायींता, लघु पा् ींधार  विााग, ल्ल्हा पारषद याींनी मींून कायाालयामार्ा त साींूिा 
सींकल्पनासाठी सींकल्पचचर विााग, कोकीािन ि का््छ द सींकल्पनसाठी अधीषेतक असायींता 
(धरी) मध्यिती सींकल्पचचर सींघ्ना, नासाक याींच कू  रतितताि सादर क ला ोह . सींकल्पन 
रतिाप्त होताच सुधाारत रतिाासकीय मान्यत ची कायािाही करुन पाझर तलािाच  काम ल्ल्हा 
पारषद, पालघर याींच क  ून प ीा करयात य ईल. 

___________ 
  

राज्य िामगार विमा यो्नेच ेरुपाांतर राज्य िामगार महामांडनात िरण्याचा ननणवय 
  

(४६)  ६३३१५ (३०-०८-२०१६).   श्री.अ्य चौधरी (मशिडी) :   सन्माननीय सािव् ननि 
ररो् य रिण िुुुंांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कब द्र ाासना्या कामगार मींरालया्या ननयींरीाखाली चालवियात य ीार  राज्य कामगार 
विमा यो्न च  राज्य कामगार महामींून रुपाींतर करयाचा ननीाय राज्य मींरीपारषद न  हदनाींक 
३० म , २०१६ रो्ी घ तला ोह , ह  खर  ोह  काय, 

(२) असल्यास, या राज् य कामगार विमा महामींूना्या यो्नबतगात ोरोय स ि चा लाा 
राज्यातील क्रियकती लाख कामगाराींना समनीार ोह  ि क्रियकती ल्ल््यामध्य  ती रा वियात 
य ीार ोह , 
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(३) असल्यास, ाासनान  घ तल ल्या ननीाया्या अनुषींगान  अींमल ्ािीीची सद्य:लतर्थती काय 
ोह , 
(४) अद्याप कायािाही प ीा झाली नसल्यास विलीं ाची कारी  काय ोह त ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (२८-१२-२०१६) :(१) होय, ह  खर  ोह . 
(२) सद्यलतर्थतीत राज्यातील २२ ल्ल््यात राकावि यो्ना रा वियात य त अस न एक ी 
२४,००,२१० नोंदीीकृत विमाधारक ि समुार  ९६ लाख लााार्थींना राकावि यो्न अींतगात 
िैद्यकीय सुविधा पुरवियात य त. या सिाांना राज्य ततरीय राकावि महामींूना्या 
यो्न अींतगात ोरोय स ि चा लाा होीार ोह . 
(३) ि (४) राज्यततरीय राकावि महामींूनाची रचना ि काये या ा त्या रतिततािािर कायािाही 
सुरु ोह . 

___________ 
  

भारतात िै्यिीय व्यिसाय िरण्यासाठी नॅशनल बोडव ऑफ एक्ााममपेशन  
पा्ता पारके्षत डॉक्ुंर अनुत्तीणव होत असल्याबाबत 

  

(४७)  ६३५८५ (२२-०८-२०१६).   श्री.रा् पुरोहहत (िुलाबा) :   सन्माननीय िै्यिीय मशक्षण 
मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) विद ाात रसाया, तुकी, चीन ोहद द ााींमध्य  एम ी ीएसही पदिी घ ि न ूॉक््र 
 नल ल्या विद्यार्थयाांपैकी, ाारतात िैद्यकीय व्यिसाय करयासाठी द्यािा लागीा-या निानल 
 ोूा ऑर् एक्झासमन ान या पारता पारषेत त सुमार  ८० ्क्क  विद्यार्थी अनुत्तीीा होत 
असल्याची माहहती म ूीकल कशलन्सल ऑर् इींसूया ्या माध्यमात न हदनाींक २५ म , २०१६ 
रो्ी िा त्या दरयान ननदाानास ोली ोह , ह  खर  ोह  काय, 

(२) असल्यास, सन २०१५-१६ या िषाात सदरह  पारता पारषेत त द ाात अनुत्तीीा झाल ल्या 
एम ी ीएस रतिसाषेती घ तल ल्या विद्यार्थयाापैकी क्रियकती महाराषर राज्यातील ोह त, 
(३) असल्यास विद ाातील ोणी ाारतातील एम ी ीएस्या रतिसाषेतीात असल ली विसींगती द र 
कपयन विद ाात पदिी घ ि न ाारतात ोल ल्या विद्यार्थयाांना िैद्यकीय व्यिसाय करयासाठी 
कब द्र सरकार तर्था ाासनान  कोीती उपाय यो्ना क ली ोह  िा य त ोह , 
(४) नसल्यास, त्याची कारी  काय ोह त ? 
  
श्री. धगरीष महा्न (०९-१२-२०१६) :(१) सदर  ा  ही कब द्राासना्या अखत्याारतील असल्यान  
या ा तची माहहती ाासनाकू  उपलब्ध नाही. 
(२) कब द्र ाासनााी ननगूीत असल्यान  रतिश्न उद्भ ााित नाही. 
(३) कब द्र ाासनााी ननगूीत असल्यान  या ा त ाासनान  कायािाही करयाचा रतिश्न उद्भ ााित 
नाही. 
(४) रतिश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
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राज्यातील अांगणिाडी सेवििा मदतनीस याां्या मानधनिाूीबाबत 

  

(४८)  ६४२६२ (२४-०८-२०१६).   श्री.महेश (दादा) लाांडगे (भोसरी), श्री.राहूल िुल (दौंड), 
श्री.शरददादा सोनािणे (्ुन्नर) :   सन्माननीय महहला ि बाल वििास मां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अींगीिाूी स विका मदतनीस याींनी मानधनिाढी  ा त सतत मागीी कपयनही 
त्याींना िाढीि मानधन अ् न समनाल  नाही, ह  खर  ोह  काय 
(२) असल्यास, द ाातील तासमनना  ू , हारयाीा या राज्यान  अींगीिाूी स विका 
मदतनीस याीं्या मानधनात िाढ क ल्यारतिमाी  महाराषर ाासन त्यारतिमाी  िाढ करीार ोह  
काय, 
(३) नसल्यास, या ा तची कारी  काय ोह त ? 
  
श्रीमती पांि्ा मुांड े (०९-१२-२०१६) :(१), (२) ि (३) अींगीिाूी कमाचाऱ्याीं्या मानधनामध्य  
िाढ करी करीता रतिधान सचचि महहला ि  ाल विकास, महाराषर राज्य याींच  अध्यषेतत खाली 
ससमती गहठत करयात ोली ोह . सदर ससमती्या ि नोि नी  ैठका होत ोह त. 

___________ 
  
देिनार, मुांबई येथील नि्ीिन महहला सुधारगहात क्षमतेपेक्षा ्ास्त महहला असल्याबाबत 

  

(४९)  ६४७७३ (२४-०८-२०१६).   श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय महहला ि 
बाल वििास मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) द िनार मुीं ई य र्थील नि्ीिन महहला सुधारगहृात १०० महहलाीं्या पुनिासनासाठी षेतमता 
अस नसुध्दा सुधारगहृात १५० प षेता ्ातत महहला असल्याच  माह  ् न, २०१६ मध्य  िा त्या 
दरयान ननदाानास ोल , ह  खर  ोह  काय, 
(२) असल्यास, सुधारगहृातील १५० ि त्याप षेता अचधक महहलाींना ् िीापास न त्याींची कान्ी 
घ यासाठी र्क्त दोन महहला कान्ी िाहक उपलब्ध ोह , ह  ही खर  ोह  काय, 
(३) सदर रतिकरीी ाासनान  सदर महहला सुधारगहृाची पाहीी करयात ोली ोह  
काय,पहाीीच  ननषकषा काय ोह त, 
(४) तस च कान्ी िाहकाची ारक्त असल ली पद  ारया ा त ाासनान  कोीती कायािाही क ली 
ोह  िा करयात य त ोह , 
(५) नसल्यास, विलीं ाची कारी  काय ोह त ? 
  
श्रीमती पांि्ा मुांड े(०९-१२-२०१६) :(१) होय. 
(२) नाही. 
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(३) विाागीय उपोयुक्त, महहला ि  ाल विकास तस च ल्ल्हा महहला ि  ाल विकास 
अचधकारी याीं्या ततरािरुन सदर गहृाची पाहीी ि नोि नी करयात य त . तस च विाागीय 
उपोयुक्त, महहला ि  ाल विकास, मुीं ई याींनी सदर सींतर्थ ्या पाहीीसाठी तितींर ससमती 
न मली ोह . ि नोि नी झाल ल्या पाहीीत न सींतर्थ ची मी्ं  र सींख्या िाढविी  ि त्यारतिमाीात 
कमाचारी िगा मी्ं  र करी  ोिश्यक असल्याच  ननषकषा द यात ोल ल  ोह त. 
(४) सदर सींतर्थ तील रतिि साताींची कान्ी घ यासाठी सहा कान्ी िाहकाींची पद  मीं् र ोह त, 
ती सिा पद  ारल ली ोह . 
(५) रतिश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
  

मुांबईसह राज्यातील खारफुुंीांची ्ांगले ि पाणथनी्या ्ागा बु्िून तेथ े
बेिायदा बाांधिाम ेहोत असल्याबाबत 

  

(५०)  ६५००३ (२१-१०-२०१६).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय िन ेमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुीं ईसह राज्यातील खाररु््ीींची ्ींगल  ि पाीर्थनी्या ्ागा  ु्ि न त र्थ    कायदा 
 ाींधकाम  होत असल्याची  ा  माह  ् न २०१६ ्या पहहल्या ोठिड्यात ननदाानास ोल  
ोह , ह  खर  ोह  काय,  
(२) असल्यास, रतिकरीी एका सींतर्थ न  उ्च न्यायालयात याचचका दाखल क ली अस न 
सुनािीीच  ि नी राज्यातील पाीर्थनी्या ्ागा, खाररु््ीींची ्ींगल  ोणी ्लतरोत 
सींिधानासाठी ाासनाच  कोीत  धोरी ोह  अस  मा.उ्च न्यायालयान  ाासनाकू  विचारीा 
क ली असल्याच  हदनाींक २१ ् न, २०१६ रो्ी ्या सुमारास ननदाानास ोल  ोह , ह  खर  ोह  
काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील पाीर्थनी्या ्ागा, खाररु््ीींची ्ींगल  ोणी ्लतरोत सींिधान ि 
सींरषेती या ा त ाासनाच  कोीत  धोरी  ठरवियात ोल  ोह  िा ठरवियात य त ोह , 
(४) नसल्यास, विलीं ाची कारी  काय ोह त ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीिार (२९-१२-२०१६) :(१) ह  अींात: खर  ोह . 
       काींदनिन कषेता्या ताब्यातील राखीि िन  ही न अचधस चचत षेत रात काींदनिनािर 
अनाचधकृतपी  ाराि ्ाक न अनता मी करत असल्याची माह  ् न, २०१६ मध्य  २१ ता ारी 
रतिाप्त झाल ल्या होत्या. ता ारीच  अनुषींगान  चशकाी क ली असता काही हठकाीी काींदनिन 
षेत रािर तुरनक ाराि करुन अनता मी करयाचा रतियत्न करयात य त असल्याच  ननदेानास 
ोल  होत . तात्कान िन विाागाक  ून िनगुन्हाची नोंद करयात ोल ली ोह . िनगुन्हाचा 
पुढील तपास विाागाक  ून करयात य त ोह . 
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(२) मा.उ्च न्यायालयान  ाासनाला खाररु््ी, ्लतरोत सींिधानासाठी राज्य ाासनाला धोरीा 
विषयी विचारीा न करता मा.उ्च न्यायालयान  ्नहहत याचचका ा ीं .८७/२०१३ मध्य  
राज्यातील ि ्लिूच  सींरषेती ि सींिधान करयाकारता ननदेा हदल ल  ोह त. तस च कोंकी 
पारषेत रातील पाीतर्थन षेत रा ा त ता ार ननिारी यींरीा द खील ननमााी करयाच  ोद ा 
हदल ल  ोह त. 
(३) ाासनान  पाीतर्थन ्ागा ि खार रु््ीच  सींिधान ि सींरषेती करयाकारता ठोस पािल  
उचली ोह . काींदनिनाच  सींरषेती करयाकारता ाासनान  पुढील रतिमाी  उपाययो्ना क ल ल्या 
ोह त :- 
     १) राज्यातील काींदनिनाच  सींरषेती ि सींिधान करयाकारता ाासनान  काींदनिन कषेताची 
ननसमाती करयात ोल ली ोह . या सािाय काींदनिन कषेता  अींतगात मुीं ई, मुीं ई उपनगर, 
निी मुीं ई ोणी समरा-ााईंदर महानगरपासलकामधील काींदनिन षेत राच  अचधक रतिाािीपी  
सींरषेती ि सींिधान करयाकारता मुीं ई कादनिन सींधारी घ्काची ननसमाती करयात ोल ली 
ोह . मुीं ई काींदनिन सींधारी घ्काकू  मुीं ई, मुीं ई उपनगर ि निी मुीं ई मधील हततातारत 
क ल ल्या “राखीि िन ” ही न अचधस चचत झाल ल्या षेत राच  सींरषेती ि सींिधान करयात य त 
ोह . 
     २) राज्य ाासनान  सरकारी ्ाग िरील काींदनिन षेत राच  सींरषेती ि सींिधान 
करयाकारता ोणी सदर षेत रास िैधननक द्ाा रतिाप्त होयाकारता १५०८७ ह  काींदनिन षेत र 
ाारतीय िन अचधननयम १९२७ कलम ४ अींतगात राखीि िन  ही न अचधस चचत क ल  ोह . 
     ३) ल्ल्हाततरािर ल्ल्हाचधकारी याींच  अध्यषेतत खाली सागर त्ीय ससमती गठीत 
करयात ोल ली ोह . ससमतीमार्ा त काींदनिन षेत रािर होीाऱ्या अनता मीाच  ता ारी  ा त 
ि नोि नी ोढािा घ यात य तो. तस च सागर त्ीय ससमती मार्ा त ाासना्या विविध 
विाागाच  समन्ियान  सींयुक्तपी  तर्थनपाहीी करुन षेत र पयाािरी सींरषेती अचधननयम, १९८६ 
अनुसार दोषीींविरुध्द कायद ाीर कारिाई करयात य त ोह . यासािाय राज्यातील ि ्लिू क्रियकीं िा 
्लतरोताच  सींरषेती ि सींिधान करयाकारता पुढील रतिमाी  ाासनान  धोरी ठरविल ल  ोह . 
     ४) राज्यातील ि ्लिूच  सींननयींरी ि सींिधान करयाकारता मा.मखु्य सचचि, महाराषर 
राज्य, मुीं ई याींच  अध्यषेतत खाली ि ्लिू सींननयींरी ससमती तर्थापी क ल ली ोह . 
     ५) राज्यातील िनविाागा्या ताब्यातील िनषेत रातील ि ् लिू ननलश्चत करुन त्याींच  
“Brief Documents” तयार करयात ोल ल  ोह त. िनविाागा्या ताब्यातील षेत रात 
ाारतीय िन अचधननयम, १९२७ तस च िनषेत राव्यनतारक्त षेत रातील पाीतर्थनाना ि ्लिू 
अचधननयम, २०१० अन्िय  सींरषेती रतिदान करयात य ीार ोह . 
     ६) कोंकी विाागातील ि ्लिू िर होीाऱ्या अनता मीािर ता ार ननिारी यींरीा 
ननमााी करयात ोली. सदर यींरीािर ि ्लिूािरील अनता मीाविषयी य ीाऱ्या ता ारी्या 
अनुषींगान  कायािाही करुन मा.विाागीय ोयुक्त, कोंकी विााग याींच  अध्यषेतत खाली गठीत 
ससमतीला अहिाल सादर करयाची ् ा दारी सदर यींरी न िर ननलश्चत करयात ोल ली 
ोह . 
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     ७) या सािाय मुीं ई, मुीं ई उपनगर ोणी निी मुीं ई मधील काींदनिनाच  सींरषेती ि 
सींिधान करयाकारता सींननयींरी ससमती गठीत करयात ोल ली ोह . काींदनिनािरील 
अनता मी, तोू सींदााात रतिाप्त होीाऱ्या ता ारीचा ोढािा घ ऊन सदर ससमती मार्ा त 
कायािाही करयात य त ोह . 
(४) रतिश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
  
  
विधान भिन :   डॉ. अनांत िनसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा. 

  
_________________________ 
ाासकीय मध्यिती मुद्रीालय, मुीं ई. 


