
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २७० वी यादी 

 
महाराष्ट्र विधानसभा 

  

पहहले अधधिेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

अमरािती जिल्हा सामान्य रुग्णालयात अपांगत् ि प्रमाणप्ाची क् िेिारी नम द िरणेबाबत 
  

(१)  २४०७२ (१७-०८-२०१५).   डॉ.स ननल देशम ख (अमरािती), श्री.समीर ि णािार 
(हहांगणघाक) :   सन्माननीय सािविननि आरोग् य आिण ि क ांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती जिल् हा सामान् य ुग्  ालयावावारव तवतरीत कर यात यव ा-या अपींगत् व 
प्रमा पत्रात ४० ्क् कव  खाली अपींगत् व असलवल् या अपींगत् वाची ्क् कव वारी नमुक कर यात यवत 
नाही, हव खरव आहव काय, 

(२) असल् यास, ४०% खालील अपींगाचव अपींगत् वाची नद क होत नसल् यानव अपतातात अपींगत् व 
आलवल् या अपींगाींना नुकसान परपाम ळम् याकरीता अणच  रनमा   होतव या आायाचव एक पत्र 
स्थारनक लोकप्ररतरनधी याींनी मा.साव िरनक आरो् य मींत्री याींना माहव माच , २०१५ मध्यव वा 
त्याकरम्यान दकलव आहव, हव खरव आहव काय, 
(३) असल् यास, अपींगत् व प्रमा पत्र ्क् कव वारीची नद क कर वबाबत रनक ा रनग ळमत कव लव आहव 
काय, 
(४) नसल् यास, हो ा-या तवलींबाची कार व काय आहवत ? 
 
डॉ. दीपि सािांत (०३-०१-२०१७) :(१) होय. 
     अपींग तपास ी, मुल्यमापन व प्रमा पत्र कवयासाठी तवकळसत कव लवल्या सींग क 
प्र ालीमध्यव (SADM) ४० ्क्कव पवक्षा खालील अपींगत्व असलवल्या अपींगत्वाची ्क्कव वारी नमुक 
होत नाही. ४० ्क्कव पवक्षा कमी अपींगत्व असल्यास Rejection of application for disablity 
certificate Note असा ावरा असतो. 
(२) होय. 
(३) होय. 
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     कव व् अपतातात अपींगत्व आलवलव असल्यास, न्यायालयाच्या नुकसान परपाम काव्यासाठी 
मा.न्यायालयाकणून अपींग प्रमा पत्राची माग ी झाली तर अाा प्रसींगी अपींग व्यक्तीला 
मॅन्युअली अपींग प्रमा पत्र कवयाबाबत व या प्रमा पत्रावर “सकर प्रमा पत्र हव फक्त अपतातात 
आलवल्या अपींगत्व काव्यासाठीच ग्राह्य धरयात यावव” असव स्पष्प व नमूक कुगन मॅन्युअली 
अपींग प्रमा पत्र रनग ळमत करयाच्या सचुना सहसींचालक आरो्य सववा (ुग् ालयव) राज्यस्तर, 
मुींबम याींनी रनग ळमत कव लवल्या आहवत. 
(४) प्रश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

म रुम (ता.उमरगा, जि.उस्मानाबाद) ग्रामीण रुग्णालयाच्या उिवररत  
िामास अांदािप्िान सार ननधीची तरत द होणेबाबत 

  

(२)  २६१५५ (१७-०८-२०१५).   श्री.ज्ञानराि चौग ले (उमरगा) :   सन्माननीय सािविननि 
आरोग् य आिण ि क ांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुुगम (ता.उमरगा, जि.उस्मानाबाक) ग्रामी  ुग् ालयाच्या उव ररत कामास 
अींकािपत्रकानुसार रनधीची तरतकु हो वबाबत उमरगा-लोहारा यवथील लोकप्ररतरनधी याींनी 
मा.साव िरनक आरो्य मींत्री याींना दकनाींक ८ एतप्रल, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास लवखी 
रनववकनावावारव तवनींती कव ली होती हव खरव आहव काय, 
(२) असल्यास, उक्त रनववकनाच्या अनुषींगानव कुठलीच काय वाही झाली नाही, हव खरव आहव काय, 
(३) असल्यास, तवलींबाची सव साधार  कार व को ती, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकर ी ाासन को ती व कव व्हा काय वाही कर ार आहवत? 
  
डॉ. दीपि सािांत (१७-०१-२०१७) :(१) हव खरव आहव. 
(२) हव खरव नाही. 
     मुुगम (ता.उमरगा, जि.उस्मानाबाक) या ग्रामी  ुग् ालयाच्या श्रव ीवध न व वाढ कर व 
कामासाठी राषरीय ग्रामी  आरो्य अळपयान अींतग त ुग.३,५०,००,०००/- इतक्या ककीं मतीस 
प्राासकीय मान्यता दक.१.०३.२०१४ अन्वयव प्रकान करयात आली आहव. सर कामासाठीचा 
धनाकवा साव िरनक बाींधकाम तवपागास दक. ३.४.२०१४ अन्वयव वग  करयात आला आहव. सकर 
कामावर ुग. १५७.२२ लक्ष इतका खच  झालवला आहव. 
(३) प्रश्न उवा् ावत नाही. 
(४) राषरीय आरो्य अळपयानातींग त पुढील काय वाही चालू आहव. 

___________ 
  

उल्हासनगर (जि.ठाणे) येथील शासिीय मध्यिती रुग्णालयात  
 साफसफाई होत नसल्याबाबत  

(३)  ३०३६६ (२१-०१-२०१६).   श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अममन पकेल (म ांबादेिी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.आमसफ शेख (मालेगाांि मध्य) :   सन्माननीय 
सािविननि आरोग् य आिण ि क ांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) उल्हासनगर (जि.ठा व) यवथील ाासकीय मध्यवती ुग् ालयात ता ीचव साम्राज्य पसरलव 
असून त्याकणव ाासन कलु क्ष करीत असल्याचव माहव ऑगस््, २०१५ मध्यव वा त्याकरम्यान 
रनका नास आलव आहव, हव खरव आहव काय, 
(२) असल्यास, उक्त कार ास्तव ुग् ाींचव तसवच काय रत अधधकारी व कम चारी याींचव आरो्य 
धोक्यात आलव आहव हव पाहता ाासन आवश्यक काय वाही कर ार वा करीत आहव काय, 
(३) नसल्यास, यामागील तवलींबाची कार व काय आहवत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (१८-०१-२०१७) :(१) व (२) हव खरव नाही. ाासन रन  य दक.१ माच , २००६ 
च्या आकृतीबींधानुसार या ुग् ालयाकररता सफामगाराींच्या एकू  ३७ मींिूर पकाींपैकी ३२ पकव 
सवाय:जस्थतीत परलवली आहवत. या उपलब्ध सफामगाराींकणून ुग् ालय, ुग् ालयाची नतवन 
इमारत व पररसर रनयळमतप व साफ करयात यवतो. तसवच ुगग ालयामध्यव िैतवक कचऱ्याची 
तवल्हववा् उल्हासनगर महानगरपाळलकव माफ त करयात यवतव. त्याचबरोबर जिल्हा 
ाल्यधचककत्सक याींनी ुग् ालय व पररसर साफसफाम रनयळमतप व करयाच्या सूचना 
सींबींधधताींना दकलवल्या आहवत. 
(३) प्रश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

ध ळे शहरातील आग्रा रोड पररसरात ठेिेदाराला आदेश हदला  
नसताांनाही विनापरिाना िकृ्ाांची तोड झाल्याबाबत 

  

(४)  ३०८९३ (१३-०१-२०१६).   श्री.ि णाल पाकील (ध ळे ग्रामीण), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), 
श्री.आमसफ शेख (मालेगाांि मध्य), अॅड.िे.सी.पाडिी (अ्िलि िा) :   सन्माननीय िन ेमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धु व् ाहरातील आग्रा रोण पररसरात ठवकव काराला आकवा दकला नसताींनाही तवनापरवाना 
वकृ्षाींची तोण झाल्याचव माहव ऑक््ोबर, २०१५ मध्यव वा त्या करम्यान रनका नास आलव आहव, हव 
खरव आहव काय, 
(२) असल्यास, वकृ्षतोण थाींबतवयासाठी प्राासनानव को ती तातणीची काय वाही कव ली वा 
करयात यवत आहव, 
(३) अवायाप, काय वाही झालवली नसल्यास तवलींबाची कार व काय आहवत ? 
  
श्री. स धीर म नगांकीिार (०७-०३-२०१७) :(१) साव िरनक बाींधकाम तवपाग, धु व् याींच्या 
अखत्याररतील धु व् ाहरातून िा ाऱ्या िुन्या मुींबम आग्रा महामागा वर (आताचा रा.मा.क्र. 15-
ब) झाणव तोणयाचव को तवही काम साव िरनक बाींधकाम तवपागामाफ त करयात आलवलव नाही. 
तसवच आयुक्त, महानगरपाळलका, धु व् याींचवकणव वकृ्षतोणीबाबत तक्रार प्राप्त झालवली नाही. 
(२) प्रश्न उवा् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
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रािीि गाांधी िीिनदायी आरोग्य योिनेला, हदिांगत मशिसेनाप्रम ख  
बाळासाहेब ठािरे याांच ेनाि देणेबाबतचा प्रस्ताि 

  

(५)  ३३६१६ (२१-०१-२०१६).   श्री.स ननल प्रभू (हदांडोशी) :   सन्माननीय सािविननि आरोग् य 
आिण ि क ांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील प्रथम िीवनकायी व त्यानींतर रािीव गाींधी िीवनकायी आरो्य योिनवला, 
दकवींगत ळावसवनाप्रमुख बा्ासाहवब ठाकरव याींचव नाव कव वबाबतचा प्रस्ताव राज्य ाासनाच्या 
तवचाराधीन आहव, हव खरव आहव काय, 
(२) असल्यास, उक्त तवचाराधीन असलवल्या प्रस्तावास त्वरीत मान्यता कवयाच्या दृष्ीनव 
अवायाप ाासनातफ  को ती काय वाही करयात आली आहव वा यवत आहव, 
(३) अवायाप ाासनानव याबाबत काय वाही कव ली नसल्यास, तवलींबाची कार व काय आहवत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (१७-०१-२०१७) :(१) नाही. 
(२) मींत्रीमींण्ाच्या रन  यानसुार दक.४ ऑगस््, २०१६ रोिीच्या ाासन रन  यानुसार महात्मा 
ज्योरतबा फुलव िन आरो्य योिना सींपू   राज्यात राबतवयास मान्यता कवयात आली असून 
सकर योिना आधथ क वष  सन २०१७-१८ मध्यव राबतवयात यव ार आहव. 
(३) प्रश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
 

िोडोली उपजिल्हा रुग्णालयातील (जि.िोल्हापूर) पाच िैद्यिीय अधधिाऱयाांची 
पदे आठ महहन्यापासून रर्त असल्याबाबत 

(६)  ३४१८९ (२१-०१-२०१६).   डॉ.स जित ममणचेिर (हातिणांगले), श्री.सत्यिीत पाकील-
सरुडिर (शाहूिाडी) :   सन्माननीय सािविननि आरोग् य आिण ि क ांब िल्याण मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोणोली यवथील उपजिल्हा ुग् ालयातील (जि.कोल्हापूर) स्त्रीरोगतज्ञ, अजस्थरोग तज्ञ, ऑथो 
सि न, बालरोगतज्ञ, पूलतज्ञ ही पाच वैवायकीय अधधकाऱ्याींची पकव गवल्या आठ मदहन्यापासून 
ररक्त आहवत, हव खरव आहव काय, 

(२) असल्यास, दह ररक्त पकव परयाबाबत वैवायकीय अधधक्षक याींनी वररषठ अधधकाऱ्याींना लवखी 
क्तवलव होतव, हव ही खरव आहव काय, 
(३) असल्यास, सकरची ररक्त पकव अवायापही न परयाची कार व काय आहवत, 
(४) तसवच ही ररक्त पकव तातणीनव परयाबाबत ाासनानव को ती काय वाही कव ली वा करयात 
यवत आहव ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (१९-०१-२०१७) :(१) हव खरव नाही. 
     उप जिल्हा ुग् ालय, कोणोली, जि.कोल्हापूर यवथव ७ वैवायकीय अधधकाऱ्याींची पकव मींिूर 
असून आकृतीबींधानुसार अजस्थव्यींग तज्ञाचव पक मींिूर नाही. तथातप मींिूर असलवली बालरोग 
तज्ञ, स्त्री रोग तज्ञ, ळपषक व एम.बी.बी.एस. अह ताधारक वैवायकीय अधधकाऱ्याींची पकव परलवली 
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आहवत. एम.बी.बी.एस. अह ताधारक वैवायकीय अधधकाऱ्याींच्या पकावर काम कर ारव अजस्थव्यींग 
तज्ञ दकत का्ापासनू अनधधकृत गैरहिर आहवत. 
(२) हव खरव नाही. 
(३) व (४) सकरची ररक्त पकव वैवायकीय अधधकाऱ्याींच्या परतीच्या वव्ी समुपकवानावावारव 
नामरनक ानानव परयाची काय वाही सुुग आहव. 

___________ 
  

मसन्नर ग्रामीण रुग्णालयातील (जि.नामशि) इमारतीच्या  
बाांधिामासाठी ननधी उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

(७)  ३५७४६ (२१-०१-२०१६).   श्री.रािाभाऊ (पराग) िािे (मसन्नर) :   सन्माननीय 
सािविननि आरोग् य आिण ि क ांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ळसन्नर ग्रामी  ुग् ालय (जि.नाळाक) यवथील इमारतीच्या बाींधकामासाठी दकनाींक १० 
सप् े्ंबर, २०१४ रोिी महाराषर ाासनाच्या आरो्य तवपागानव प्राासकीय मींिुरी दकलवली होती 
मागील अथ सींकल्पात ाासनानव ुग.१००० ची तरतूक करून सकर इमारतीचव बाींधकाम सुुग कव लव व 
बाींधकाम करतववव्ी ुग् ालयाच्या कोन्ही इमारती पाणयात आल्यानव, आितागायत सकर 
बाींधकाम अपू ा वस्थवत व बींक स्वुगपात असल्यानव ुग् ालयाच्या इमारतीचव बाींधकाम 
िलकगतीनव पू   होयासाठी िास्तीत िास्त रनधी उपलब्ध करून कवयाची माग ी स्थारनक 
लोकप्ररतरनधी याींनी दकनाींक ५ िानववारी,  २०१५ व  दकनाींक १८ िून, २०१५ रोिी वा त्या 
सुमारास मा.साव िरनक आरो्य मींत्री याींचवकणव लवखी रनववकनावावारव कव ली आहव, हव खरव आहव 
काय, 
(२) असल्यास, ुग् ालयाच्या कोन्ही इमारती पाणयात आल्यानव, ुग् ालयाकणव स्वतःची 
इमारत नसल्यानव ुग् ाींच्या उपचारासाठी हो ाऱ्या दकरींगामची ाासनानव काय काय वाही कव ली वा 
करयात यवत आहव, 
(३) नसल्यास, त्याची कार व काय आहवत ? 
 
डॉ. दीपि सािांत (१३-०१-२०१७) :(१) हव खरव आहव. 
(२) ाासनानव या कामासाठी दकनाींक १० सप् े्ंबर, २०१४ रोिी ुग.४८०.८४ लक्ष इतक्या रकमवस 
प्राासकीय मान्यता कववून सन २०१५-१६ मध्यव ुग.०.०१ लक्ष इतकी तरतूक कव ली आहव. 
सवायजस्थतीत बाींधकाम प्रगतीपथावर असून ुग् ाींची पया यी व्यवस्था म्ह ून नगरपररषकवच्या 
िागववर ुग् सववा सुुग करयात आली आहव. 
(३) प्रश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

सकाणा (जि.नामशि) येथील ग्रामीण रुग्णालयातील िैद्यिीय अधधिाऱयाांची रर्त पदे 
(८)  ३५७८० (२१-०१-२०१६).   डॉ.राहूल आहेर (चाांदिड) :   सन्माननीय सािविननि आरोग् य 
आिण ि क ांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) स्ा ा (जि.नाळाक) यवथील ग्रामी  ुग् ालयातील वैवायकीय अधधकाऱ्याींची ररक्त पकव 
परयासाठी ाासनाकणून दकरींगाम होत असल्यानव दकनाींक ६ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी ुग् ालयाला 
ग्रामस्थाींकणून बींक करयात आलव, हव खरव आहव काय, 
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(२) असल्यास, राज्याच्या आरो्य सींचालकाींनी लवकरात लवकर रनयुक्ती करयाचव आश्वासन 
दकलव आहव, हव ही खरव आहव काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार ररक्त पकव परयात आली आहव काय, 
(४) नसल्यास, तवलींबाची कार व काय आहवत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (१९-०१-२०१७) :(१) होय. 
     ग्रामी  ुग् ालय, स्ा ा, जि.नाळाक यवथव एक वैवायकीय अधधक्षक व तीन वैवायकीय 
अधधकारी ग्-अ सींवगा ची पकव मींिूर आहवत. सकर पकाींपकैी वैवायकीय अधधक हव पक ररक्त 
आहव. तर वैवायकीय अधधकारी पकावर कोन बींधपत्रत्रत व एका स्थायी वैवायकीय अधधकाऱ्याची 
रनयुक्ती करयात आली आहव. दकनाींक २७.८.२०१५ अन्वयव एका स्थायी वैवायकीय अधधकाऱ्याची 
स्वतींत्र रनवण मींण्ामाफ त रनयुक्ती करयात आली होती. तथातप, कोन्ही बींधपत्रत्रत वववायकीय 
अधधकाऱ्याींनी रािीनामव दकलव असनू, स्थायी वैवायकीय अधधकारी हिर झालवलव नाहीत. त्यामु व् 
तवथील नागरीकाींनी दकनाींक ६.९.२०१५ रोिी ग्रामी  ुग् ालय, स्ा ा अनधधकृतप व बींक कुगन 
आींकोलन कव लव होतव. 
(२) होय. 
     ग्रामी  ुग् ालय, स्ा ा यवथील वैवायकीय अधधकाऱ्याींची पकव परयाबाबत दकनाींक 
६.९.२०१५ रोिी ग्रामस्थाींनी कव लवल्या आींकोलनासमयी सींचालक, आरो्य सववा याींच्यााी 
करुध्वनीवुगन सींपक  साधला असता साकर पकव लवकरात लवकर परयाचव आश्वासन त्याींनी 
दकलव होतव. 
(३) व (४) सवायजस्थतीत ग्रामी  ुग् ालय, स्ा ा यवथव बींधपत्रत्रत वैवायकीय अधधकाऱ्याींची 
नवम ूक करयात आली आहव. ररक्त पकाींवर वैवायकीय अधधकारी ग्-अ पकावरील 
नामरनक ानानव परतीच्या वव् ी समुपकवान तवऊन वैवायकीय अधधकाऱ्याींची रनयुक्ती करयात 
यवमल. 

___________ 
  

िळगाांि जिल्हयातील ग्रामीण रुग्णालयातील डॉ्कर, पररचाररिा ि िमवचारी  
याांची सिव पदे रर्त असल्याबाबत 

  

(९)  ३९२४४ (१६-०१-२०१६).   श्री.स रेश (रािूमामा) भोळे (िळगाि शहर) :   सन्माननीय 
सािविननि आरोग् य आिण ि क ांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ि्गाव जिल्ह्यातील ग्रामी  ुग् ालयाींमध्यव काम कर ारव ण क््र, नस स व इतर 
कम चारी याींची मोठी कमतरता आहव, हव खरव आहव काय, 

(२) असल्यास, ग्रामी  ुग् ालयामध्यव वरील सव  प्रकारची पकव ररक्त असून ाासनानव 
अवायापपय त परलवली नाही, हव खरव आहव काय, 
(३) असल्यास, त्यामु व् ुग् ालयामध्यव असलवलव एक्स-रव मळान, ळस्ीस्कॅन मळान, औषधाींचा 
साठा इत्याकी गोष्ीकणव कलु क्ष होत असल्याचव आढ्ून आलव आहव, हव ही खरव आहव काय, 
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(४) असल्यास, आधथ क दृष्या कमकुवत असलवल्या नागररकाींना ुग् ालयाचा लाप तवता यवत 
नाही, हव खरव आहव काय, 
(५) असल्यास, ाासनानव याबाबत गींपीर कखल तवऊन सव  सुख-सोयीयुक्त ुग् ालयव 
करयासाठी को ती काय वाही कव ली आहव वा करीत आहव ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (१९-०१-२०१७) :(१) अींात: खरव आहव. 
     ि्गाींव जिल्ह्यामध्यव एकु  १६ ग्रामी  ुग् ालयव काया जन्वत आहवत. सकर 
ुग् ालयाींमध्यव वग -१ तव वग -४ सींवगा ची एकू  ६२१ पकव मींिरू असून त्यापैकी ५१३ पकव 
परलवली आहवत व १०८ पकव ररक्त आहवत. 
(२) हव खरव नाही. 
     ररक्त पकाींपैकी वग -१ ची पकव पकोन्नतीनव व नामरनक ानानव परयींबाबतची काय वाही 
ाासन स्तरावर चाल ूआहव. 
     वग -२ (ग्-अ) ची ररक्त पकव मुलाखतीवावारव नामरनक ानानव परयात यव ार असून सन 
२०१५ मध्यव स्वतींत्र रनवण मींण्ामाफ त ५२ वैवायकीय अधधकाऱ्याींना ि्गाींव जिल्ह्यामध्यव 
रनयुक्ती आकवा कवयात आलवलव आहवत. 
     वग -३ व वग -४ ची ररक्त पकव उप सींचालक स्तरावुगन परयाबाबत काय वाही चाल ूआहव. 
(३) हव खरव नाही. 
     रनजश्चत कव लवल्या मानकानुसार ग्रामी  ुग् ालयाींमध्यव औषधी साठा उपलब्ध आहव. 
सी.्ी. स्कॅन व एक्स-रव यींत्रव ग्रामी  ुग् ालयासाठी मींिूर नाहीत. 
(४) ि्गाींव जिल्ह्यातील ग्रामी  ुग् ालयात मोठ्या प्रमा ात नागरीक ाासकीय ुग् सवववचा 
लाप तवतात. राषरीय बाल स्वास््य काय क्रम, आयुष, मानळसक आरो्य काय क्रम, राषरीय 
आरो्य अळपयान अींतग त तसवच इतर प्रकारच्या काय क्रमाींमाफ त सव  स्तरावरील नागररकाींना 
आरो्य सुतवधा पुरतवल्या िातात. 
(५) प्रश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यात अनेि डॉ्कर शासिीय नोिरी सोडून िात असल्याबाबत 
  

(१०)  ३९५९४ (२१-०१-२०१६).   श्री.ियदत्त क्ीरसागर (बीड) :   सन्माननीय सािविननि 
आरोग् य आिण ि क ांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात अनवक ण क््रस  ाासकीय सवववत यवताना कव लवला करार मोणून नोकरी सोणून िात 
असल्यामु् व बाचणच्या रकमवत वाढ करयाचा तवचार ाासन करीत आहव हव खरव आहव काय, 
(२) असल्यास, अनवक ण क््स  ाासकीय सवववचा फायका तवऊन ववतनासोबत ाासकीय 
सवलतीतून पकवीत्तर ळाक्ष  तवत असून सवलती पू   होताच नोकरी सोणयाचव प्रकारही करीत 
आहवत हव ही खरव आहव काय, 
(३) असल्यास, राज्याच्या आरो्य सवववतील वैवायकीय अधधकाऱ्याींची ररक्त पकव लक्षात तवऊन 
अाा अध व् नोकरी सोण ाऱ्या ण क््स  पू   ाासकीय सववा करयासाठी ाासन को ती 
उपाययोिना कर ार आहव वा करयाींत यवत आहव, 
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(४) ाासकीय सवववत उच्च ळाक्ष  तव ाऱ्या वैवायकीय अधधकाऱ्याींच्या ररक्त िागा तात्का् 
पर वसींकपा त ाासन को ती काय वाही कर ार आहव ? 
 

डॉ. दीपि सािांत (१९-०१-२०१७) :(१) हव खरव नाही. 
(२) हव खरव नाही. 
(३) राज्याच्या आरो्य सवववतील वैवायकीय अधधकाऱ्याींची ररक्त पकव लक्षात तवऊन वैवायकीय 
अधधकाऱ्याींनी पू   ाासकीय सववा करयाच्या दृष्ीनव ाासनानव पुढीलप्रमा व उपाययोिना 
कव लवल्या आहवत :- 
     अ) ाासकीय सवलतीतून पकव्युत्तर अ्यासक्रम पू   कर ाऱ्या वैवायकीय अधधकाऱ्याींनी 
तवहीत मुकतीपुवी नोकरी सोणल्यास ुगपयव ५०,००,०००/- कींण रक्कमवची तरतूक आहव. 
     ब) पकव्युत्तर पकतवकाधारक वैवायकीय अधधकाऱ्याींस ३ ववतनवाढी व पकवीधारकास ६ 
ववतनवाढी कवयाची तरतूक आहव. 
     क) पकव्युत्तर पकतवकास/ पकवी धारक वैवायकीय अधधकाऱ्याींस त्याींच्या तवावषज्ञत्वानुसार 
ररक्त पकाींच्या उपलब्धतवप्रमा व प्राधान्यानव रनयुक्त्या दकल्या िातात. 
(४) ाासकीय सवववत उच्च ळाक्ष  तव ाऱ्या वैवायकीय अधधकाऱ्याींचव ववतन त्याींच्या मू् 
आस्थापनववरच काढ व आवश्यक असल्यानव त्याींच्या िागववर नतवन रनयुक्ती करता यवत नाही. 
तथातप, साव िरनक आरो्य तवपागाींत त वववायकीय ळाक्ष  तवपागाकणव पकव्युत्तर 
प्रळाक्ष ाकरीता गवलवल्या वैवायकीय अधधकाऱ्याींच्या पकाींवर पया यी वैवायकीय अधधकाऱ्याींची 
नवम ूक करयाच्या दृष्ीनव अधधसींख्य पकव रनमा   करयाची बाब ाासनाच्या तवचाराधीन 
आहव. 

___________ 
 

जिबगाि (ता.सािली, जि.चांदपूर) प्राथममि आरोग्य िें द्राच्या इमारतीचे  
बाांधिाम िरण्यासाठी ननधी ममळण्याबाबत 

(११)  ३९८०२ (१०-०५-२०१६).   श्री.वििय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय सािविननि 
आरोग् य आिण ि क ांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपूर जिल्हयातील सावली तालूक्यातील जिबगाव प्राथळमक आरो्य कव द्राच्या इमारतीचव 
बाींधकाम सरुू असताींना पुरवाा प्रमा ात रनधी उपलब्ध करून कवयात आलवलव नसल्यामू व् सकर 
आरो्य कें द्राच्या इमारतीचव बाींधकाम अध व् असल्यामु् व सकर बाधींकाम पु   होयासाठी 
जिल् हा रनयोिन तवकास सळमती योिनवमधून रनधी उपलब्ध करून कवयात यावव याकरीता 
लोकप्ररतरनधीनी मा.मींत्री अथ  व रनयोिन तथा पालकमींत्री चींद्रपूर जिल्हा, जिल्हाधधकारी 
चींद्रपूर याींना दकींनाक १६ नोव्हेंबर, २०१५ रोिी रनववकन दकलव असताींना सुध्का अधापही रनधी 
उपलब्ध करून कवयात आलवलव नसल्यामु् व सकर आरो्य कें द्राचव बाधींकाम ठप्प असल्याची 
मादहती दकनाींक २५ िानववारी, २०१६ रोिी वा त्या समुारास रनक ानास आलव आहव, हव खरव आहव 
काय, 
(२) असल्यास, सकर आरो्य कें द्राच्या इमारतीचव बाींधकाम पु   करयासाठी जिल्हा रनयोिन 
सळमती योिनवतून रनधी उपलब्ध करून कवयात आला आहव काय वा उपलब्ध करून कवयात 
यव ार आहव, 
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(३) अवायाप को तीच काय वाही करयात आली नसल्यास तवलींबाची सव साधार  कार व काय 
आहवत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (१८-०१-२०१७) :(१) हव खरव नाही. मौिव जिबगाींव ता.सावली, जि.चींद्रपूर यवथील 
प्राथळमक आरो्य कें द्राच्या बाींधकामाची रनतवका प्रकक्रया दक.९.२.२०१६ रोिी बाींधकाम तवपाग 
जिल्हा पररषक चींद्रपूर याींच्याकणून पू   झाली असून रनतवकवतील अ्ीींच्या अधधन राहून 
काया रींप आकवा कवयात आलवलव आहवत. सकर इमारतीचा िोणरस्ता व सींरक्ष  ळपींतीचव काम 
प्रगतीपथावर आहव. 
(२) सकरहू बाींधकाम पू   करयासाठी अवश्यक रनधी उपलब्ध कुगन कवयात आलवला आहव. 
(३) प्रश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

येिला ताल ्यातील (जि.नामशि) आरोग्य सांस्थाच्या पदाांचा आिृनतबांध मांिूर नसल्याम ळे 
निीन आरोग्य सांस्थाांच्या इमारती विनािापर पडून असल्याबाबत 

  

(१२)  ४०९३० (१०-०५-२०१६).   श्री.छगन भ िबळ (येिला), श्री.पांिि भ िबळ (नाांदगाि) :   
सन्माननीय सािविननि आरोग् य आिण ि क ांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) प्राथळमक आरो्य कें द्र पारम तसवच उपकें द्र खखणीसाठव व पलुवगाव (ता.यववला, जि.नाळाक) 
या नवीन मींिूर आरो्य सींस्थाींची बाींधकामव पू   होवूनही कव व् पकाींचा आकृतीबींध प्रलींत्रबत 
असल्यामु् व को्यावधी ुगपयाींच्या इमारती तवनावापर पणून असल्यामु व् पकाींचा 
आकृतीबींधाबाबत ाासनानव लवकर मींिूर करयाची लोकप्ररतरनधधींनी माहव डणसेंबर, २०१५ मध्यव 
माग ी करूनही अवायापही सकर आरो्य सींस्था काया जन्वत झालवल्या नाही, हव खरव आहव काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकर ी ाासनामाफ त को ती काय वाही कव ली वा करयात यवत आहव, 
(३) अवायाप को तीही काय वाही कव लवली नसल्यास तवलींबाची कार व काय आहवत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (१३-०१-२०१७) :(१) होय. 
(२) दक.२ िानववारी, २०१७ रोिीच्या ाासन रन  यानसुार प्राथळमक आरो्य कें द्र पारम तसवच 
उपकें द्र खखणीसातव व पुलवगाव (ता.यववला, जि.नाळाक) या आरो्य सींस्थाींना आकृतीबींधानुसार 
नव्यानव पकरनळम ती करयास मान्याता कवयात आलवली आहव. 
(३) प्रश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

ध ळे जिल्हयातील शासिीय रुग्णालयातील उपचाराची फी द प्पक िरण्याच्या ननणवयाबाबत 
  

(१३)  ४१५५६ (१०-०५-२०१६).   श्री.ि णाल पाकील (ध ळे ग्रामीण) :   सन्माननीय सािविननि 
आरोग् य आिण ि क ांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 



तव.स. २७० (10) 

(१) धु व् जिल्हयातील ाासकीय ुग् ालयातील उपचाराची फी कपु्प् करयाचा रन  य 
ाासनानव तवतला असल्याचव माहव िानववारी, २०१६ मध्यव वा त्याकरम्यान रनका नास आलव, हव 
खरव आहव काय, 

(२) असल्यास, ाासनानव सींबींधधत रन  य रद्द कुगन कवयासाठी को त्या उपाययोिना कव ल्या 
आहवत,  
(३) नसल्यास, तवलींबाची कार व काय आहवत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (१३-०१-२०१७) :(१) अींात: खरव आहव. दक.२८.१२.१५ च्या ाासन रन  यानसुार 
राज्यात सुधाररत ुग् ालयीन ाुल्क आकारयात यवत आहव. 
(२) सकर ाासन रन  य रद्द करयाबाबतचा प्रस्ताव ाासनाच्या तवचाराधीन नाही, मात्र     
दक. २८.१२.१५ रोिीच्या ाासन रन  यान्वयव अन्य काही त्काींसमववत ज्याींचव वातष क उत्पन्न 
ुगपयव २०,०००/- ककीं वा त्याहून कमी आहव अाा ुग् ाींना ककीं वा अन्न व नागरी पुरवठा तवपागानव 
तवतरीत कव लवल्या तपवळ्या रवानकाण  धारकाींना काररद्र्य रवषवखालील असव समियात यवमल व 
त्याींना मोफत आरो्य सुतवधा पुरतवयास मान्यता कवयात आलवली आहव. 
(३) प्रश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

अिोला जिल्हा रुग्णालयाच्या िागेचा प्रस्तावित निाशास मांिूरी ममळाली नसल्याबाबत 
  

(१४)  ४४७७० (१०-०५-२०१६).   श्री.गोिधवन शमाव (अिोला पजश्चम), डॉ.सांिय ि के (िळगाि 
िामोद), श्री.हररष वपांपळे (म नत विापूर) :   सन्माननीय सािविननि आरोग् य आिण ि क ांब 
िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला जिल्हा ुग् ालयाच्या िागवचा प्रस्तातवत नकााा तीन मदहन्याींपासून साव िरनक 
बाींधकाम तवपागाकणव साकर करयात आला आहव, हव खरव आहव काय, 
(२) असल्यास, उक्त िागवच्या नकााास ाासनाची अवायाप मींिुरी न ळम्याची कार व काय 
आहवत, 
(३) असल्यास, तातणीनव प्रस्तावास मींिुरी कवऊन जिल्हा ुग् ालयाची िागा रनजश्चत 
करयाबाबत ाासनाची पूळमका काय आहव ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (१३-०१-२०१७) :(१) हव खरव आहव. 
(२) व (३) मौिव ळावापूर, जि.अकोला यवथव सकर जिल्हा ुग् ालयाकररता िागा उपलब्ध 
झालवली आहव. तथातप, साव िरनक बाींधकाम तवपागाकणून अींकािपत्रक व आराखणव प्राप्त झालवलव 
नाहीत, तव प्राप्त झाल्यानींतर प्राासकीय मान्यता व रनधी उपलब्धतवबाबतची काय वाही 
करयात यवमल. 

___________ 
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भ सािळ ताल ्यातील ग्रामीण रुग् णालयाची िाम ेननधीअभािी बांद असल्याबाबत 
  

(१५)  ४५०३१ (१०-०५-२०१६).   श्री.सांिय साििारे (भ सािळ) :   सन्माननीय सािविननि 
आरोग् य आिण ि क ांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुसाव् तालुक्यातील साव िरनक बाींधकाम तवपागातफ  प्राासकीय इमारत, रामा सें्र, 
ग्रामी  ुग्  ालय इ. कामव सुुग आहवत, हव खरव आहव काय, 

(२) असल्यास, उक्त कामव रनधी अपावी बींक असल्याची बाब माहव िानववारी, २०१६ मध्यव वा 
त्याकरम्यान रनका नास आली, हव खरव आहव काय, 
(३) असल्यास, उक्त त्नवची चौकाी करयात आली आहव काय, 
(४) असल्यास, चौकाीच्या अनुषींगानव तातणीनव रनधी उपलब्ध कुगन कवयासाठी ाासन काय 
काय वाही कर ार वा कव ली आहव, 
(५) नसल्यास, तवलींबाची सव साधार  कार व काय आहवत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (१७-०१-२०१७) :(१) हव खरव आहव. 
(२) हव खरव नाही. पुसाव् तालकु्यातील ग्रामी  ुग् ालयाच्या मुख्य इमारतीच्या व रामा 
कव अर युरन्च्या बाींधकामाचव काम चाल ूआहव. त्यासाठी ाासनानव अनकु्रमव ुग.३८४.८३ लक्ष व 
ुग.२५० लक्ष इतक्या रक्कमवस प्राासकीय मान्यता दकलवली आहव व सन २०१६-१७ या आधथ क 
वषा त अनुक्रमव ुग.५०.०९ लक्ष व ुग.७४.९९ लक्ष इतक्या रनधीची तरतूक करयात आली आहव. 
(३) प्रश्न उवा् ावत नाही. 
(४) ाासनामाफ त साव िरनक बाींधकाम तवपागास रनधी उपलब्ध कुगन कवयात आलवला आहव. 
(५) प्रश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात प्रत्येि जिल््यात स्ितां् स््ी रुग्णालय स्थापन िरण्याबाबत  
  

(१६)  ४७५०४ (११-०५-२०१६).   डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाकील (एरांडोल) :   सन्माननीय 
सािविननि आरोग् य आिण ि क ांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात प्रत्यवक जिल्ह्यात स्वतींत्र स्त्री ुग् ालय स्थापन करयाचव ाासनाचव धोर  आहव, 
हव खरव आहव काय, 
(२) असल्यास, ि्गाव जिल्हयात असींख्य गोरगरीब मदहला ुग् ाींची गैरसोय होत असून 
त्याींना उपचारासाठी इतरत्र िावव लागत आहव, हव ही खरव आहव काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न पाग (१) व (२) बाबत ाासनामाफ त चौकाी कव ली आहव काय, 
(४) असल्यास, चौकाीत काय आढ्ून आलव व तवा नुसार सकर जिल्ह्यात मदहला ुग् ाींची 
गैरसोय होऊ नयव म्ह ून ाासनानव स्वतींत्र स्त्री ुग् ालय उपारयाबाबत ाासनोनव को ती 
उपाययोिना कव ली वा करयात यवत आहव, 
(५) अवायाप को तीही उपाययोिना कव ली नसल्यास, तवलींबाची कार व काय आहवत ? 
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डॉ. दीपि सािांत (१३-०१-२०१७) :(१) हव खरव आहव. 
(२) हव खरव नाही. सामान्य ुग् ालय, ि्गाव यवथव १०० खा्ाींच्या नतवन इमारतीमध्यव असींख्य 
गोरगरीब मदहला ुग् ाींवर उपचार कव लव िात असून त्याींना अत्यावश्यक सववा कवयात यवतात. 
त्यामु व् त्याींना इतरत्र िावव लागत नाही. 
(३) प्रश्न उवा् ावत नाही. 
(४) ि्गाींव यवथव १०० खा्ाींचव स्वतींत्र स्त्री ुग् ालय बाींध वबाबतची काय वाही चाल ूआहव. 
(५) प्रश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

मौि ेदेऊळघाक (ता.जि.ब लढाणा) येथे आय िेहदि दिाखाना स रु असल्याबाबत 
  

(१७)  ४८६१७ (११-०५-२०१६).   श्री.हषविधवन सपिाळ (ब लढाणा) :   सन्माननीय सािविननि 
आरोग् य आिण ि क ांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिव कवऊ्ता् (ता.जि.बुलढा ा) यवथव आयुव दकक कवाखाना काय रत आहव, हव खरव आहव 
काय, 

(२) असल् यास, सकर कवाखान् यास स् वत:ची इमारत आहव काय, 
(३) नसल् यास, ुग्  ाच् या हो ा-या असुतवधवबाबत ाासनाच् या मापकींणानुसार इमारत बाींधकाम 
करयात यव ार आहव काय ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (१३-०१-२०१७) :(१) हव खरव आहव. 
(२) नाही. 
(३) आयुव दकक कवाखाना हा सध्या उपकें द्राच्या एका खोलीमध्यव सुुग आहव. सवाय:जस्थतीत प्राप्त 
िागवत बाींधकाम करयास ग्रामस्थाींचा तवरोध असून िागवच्या उपलब्धतवनुसार बाींधकाम हाती 
तवयात यवमल. 

___________ 
  

चांद्रपूर जिल््यातील धचमूर ताल ् यातील मभसी येथील प्राथममि आरोग् य िें द्रातील  
मरणोत्तर तपासणी गहृ द रािस्थते असल्याबाबत 

  

(१८)  ४९१६० (११-०५-२०१६).   श्री.बांकी भाांगडडया (धचमूर) :   सन्माननीय सािविननि 
आरोग् य आिण ि क ांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जिल्ह्यातील धचमूर तालुक् यातील ळपसी यवथील प्राथळमक आरो् य कें द्रातील 
मर ोत्तर तपास ी गहृ करुावस्थवत असल्याचव माहव िानववारी, २०१६ मध्यव वा त्याकरम्यान 
रनका नास आलव, हव खरव आहव काय, 
(२) असल्यास, सकर मर ोत्तर तपास ी गहृाला िायाकररता रस्ता नसून वीि व पायाची 
कवखील व्यवस्था अजस्तत्वात नाही, हव ही खरव आहव काय, 
 



तव.स. २७० (13) 

(३) असल्यास, ज्या कगु म स्थानी प्राथळमक आरो्य कें द्र आहव त्या कगु म स्थानाींवर मर ोत्तर 
तपास ी गहृ बाींधयाचव प्रस्तातवत आहव काय त्याचा कालावधी तसवच ळपसी यवथील मर ोत्तर 
तपास ी गहृाला प्राथळमक सुतवधा उपलब्ध करयात यव ार आहव काय, 
(४) नसल्यास, तवलींबाची कार व काय आहवत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (१३-०१-२०१७) :(१) हव खरव आहव. 
(२) हव ही खरव आहव. 
(३) व (४) प्राथळमक आरो्य कें द्र ळपसी यवथील ावतवच्छवकन गहृाच्या प्राथळमक सुतवधाींच्या 
कामाचव अींकािपत्रक काय कारी अळपयींता, बाींधकाम तवपाग, जिल्हा पररषक याींच्याकणून 
मागतवयात आलव आहव. तव झाल्यानींतर रनधीच्या उपलब्धतवनसुार सकरच्या अींकािपत्रकास 
प्राासकीय मींिुरी प्रकान करयात यवऊन बाींधकाम करयात यवमल. 

___________ 
  

राज्यात तांबाख ूि तांबाखिून्य ग किा ि ध म्रपान िरण्याऱयाांिरीता 
 िनिागतृी ि प्रभािी उपाययोिना िरणेबाबत 

  

(१९)  ५०२८६ (२८-०४-२०१६).   श्री.ियप्रिाश म ांदडा (बसमत) :   सन्माननीय सािविननि 
आरोग् य आिण ि क ांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात तींबाख ूव तींबाखूिन् य गु्खा खा व व धुम्रपान कर ाऱ्या हिारो व्यक्तीींचव करवषी 
तद णाच्या व फुप्फुसाच्या कॅन्सरनव मतृ्यू होत आहवत, हव खरव आहव काय, 
(२) असल्यास, तींबाख,ू तींबाखूिन्य गु्खा व धुम्रपान याबाबत हो ारव कषुपरर ाम याींची 
िनिागतृी तसवच ककरको् कींणात्मक कारवाम कर वबाबत तसवच रनयळमत व प्रपावी कायकयाची 
उ ीव यामु व् सकर प्रकारास आ्ा तालयास सींबींधधत ाासन यींत्र ा कमी पणल्यामु व् 
उकारनसनता आहव, हव ही खरव आहव काय, 
(३) असल्यास, या धोकाकायक व्यसनामु व् दकवसेंदकवस वाढ ाऱ्या ुग् ाींची सींख्या तवचारात 
तवता हव मतृ्यूींचव प्रमा  रोखयासाठी ाासनानव को ती उपाययोिना कव ली वा करयात यवत 
आहव, 
(४) नसल्यास, तवलींबाची कार व काय आहवत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (१३-०१-२०१७) :(१) होय, हव खरव आहव. 
(२) हव खरव नाही. 
     आरो्य तवपाग तसवच पोलीस व अन्न व औषध प्राासन तवपागाकणून कींण वसुलीची 
काय वाही कव ली िात असनू सन २०११ तव २०१६ मध्यव ुग.३,३४,६८९/- इतका कींण वसलू कव ला 
गवला आहव. 
(३) सव  जिल्ह्यातील कींताल्यधचकीत्सकाींचव तींबाख ूमुक्तीबाबतचव प्रळाक्ष  झालवलव असनू सव  
जिल्ह्यातील जिल्हा ुग् ालयात तींबाखू मुक्ती कें द्रव चाल ूआहवत. 
(४) प्रश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
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मशरोळ (जि.िोल्हापूर) येथील ग्रामीण रुग्णालयात सोयीस विधाांचा अभाि,  
रर्त पदे ि रुग्णालयाांची द रिस्था 

  

(२०)  ५१६८० (११-०५-२०१६).   श्री.उल्हास पाकील (मशरोळ) :   सन्माननीय सािविननि 
आरोग् य आिण ि क ांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ळारो् (जि.कोल्हापूर) यवथील ग्रामी  ुग् ालयात सोयीसुतवधाींचा अपाव ररक्त पकाींमु् व 
ुग् ालयाींची करुवस्था झाली आहव, हव खरव आहव काय, 

(२) असल्यास, त्यामु व् यवथील गोरगरीब ुग् ाींना खािगी ुग् ालयात िावव लागत असल्यानव 
आधथ क नुकसान होत आहव, हव ही खरव आहव काय, 
(३) असल्यास, सकरच्या ग्रामी  ुग् ालयात आवश्यक त्या सोयीसुतवधा, वैवायकीय अधधकारी 
व कम चारी तातणीनव उपलब्ध कुगन कवयाकररता ाासनानव को ती काय वाही कव ली वा करयात 
यवत आहव ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (१७-०१-२०१७) :(१) हव खरव नाही. 
     सकर ुग् ालयातील आरो्य सुतवधा पुरवयासाठी एकु  २५ पकव मींिूर असून त्यापैकी 
२३ पकव परलवली आहवत. तसवच तवथव आवश्यक त्या सोयीसुतवधा सुध्का उपलब्ध आहवत. 
(२) हव खरव नाही. 
(३) प्रश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

मौि ेस सदाव (ता.धारणी, जि.अमरािती) येथील आरोग्य उपिें द्रात  
डॉ्कर ि िमवचारी उपजस्थत राहत नसल्याची बाब 

  

(२१)  ५२१२९ (११-०५-२०१६).   श्री.प्रभ दास मभलािेिर (मळेघाक) :   सन्माननीय सािविननि 
आरोग् य आिण ि क ांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिव सुसका  (ता.धार ी, जि.अमरावती) यवथील आरो्य उपकें द्रात अलीकणवच मा.आरो्य 
मींत्री महोकयाींनी पव् दकल्यानींतर तवथील आरो्य कें द्रात ण क् ्र व कम चारी उपजस्थत राहत 
नसल्याची बाब रनका नास आली, हव खरव आहव काय, 
(२) असल्यास, यवथील आदकवासी बहुत पागात आदकवासी ुग् ींना आरो्य सववा ळम्त 
नसल्यानव तवथील नागररकात प्रचींण उकाळसनता पसरली आहव, हव ही खरव आहव काय, 
(३) असल्यास, याबाबतीत ाासनानव काय काय वाही कव ली आहव वा कर ार आहव, 
(४) नसल्यास, तवलींबाची कार व काय आहवत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (१९-०१-२०१७) :(१) होय. 
       मौिव सुसका , ता.धार ी, जि.अमरावती यवथव प्राथळमक आरोय पथक काया जन्वत असून 
तवथव मा.मींत्री (आरो्य) याींनी पव् दकली असता काही कम चारी अनुपजस्थत होतव. 
(२) हव खरव नाही. 
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       साव िरनक आरो्य तवपागाींतग त आरो् य सींस्थामध्यव उपलब्ध असलवल्या अधधकारी/ 
कम चारी याींच्यामाफ त आदकवासी पागातील िनतवला वव्ोवव्ी आरो्य सववा पुरतवयात यवतव. 
(३) गैरहिर असलवल्या अधधकारी / कम चाऱ्याींवर रनयमानुसार काय वाही करयात यवत आहव. 
(४) प्रश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
 

मेळघाकातील (जि.अमरािती) पाथ्रोक येथील प्राथममि आरोग्य िें द्रात स विधाांचा अभाि 
  

(२२)  ५२१४२ (११-०५-२०१६).   श्री.प्रभ दास मभलािेिर (मळेघाक) :   सन्माननीय सािविननि 
आरोग् य आिण ि क ांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मव्ता्ातील (जि.अमरावती) पथ्रोण यवथील प्राथळमक आरो्य कें द्रात सुतवधाींचा अपाव 
असल्याचव माहव फव ब्रुवारी, २०१६ च्या कसुऱ्या आठवड्यात रनका नास आलव आहव, हव ही खरव आहव 
काय, 
(२) असल् यास, या सींकपा त तात्का् पुत ता करयासाठी वैवायकीय अधधकारी, पथ्रोण याींना 
ग्रामस्थाींनी रनववकन दकलव आहव, हव ही खरव आहव काय, 
(३) असल्यास, सकर रनववकनावर को ती काय वाही करयात आली आहव, 
(४) असल्यास, त्याचव थोणक्यात स्वुगप काय आहव, 
(५) नसल्यास, हो ाऱ् या तवलींबाची कार व काय आहवत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (१८-०१-२०१७) :(१) हव खरव नाही. 
(२) वैवायकीय अधधकारी, प्राथळमक आरो्य कें द्र, पाथ्रो् याींना ग्रामस्थाींकणून को त्याही 
प्रकारचव रनववकन प्राप्त झाल्याचव दकसून आलव नाही. 
(३) प्रश्न उवा् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उवा् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

िळगाांि जिल््यात १४ उपआरोग्य िें द्र िागेअभािी रखडल्याबाबत 
  

(२३)  ५२५१२ (११-०५-२०१६).   श्री.उन्मशे पाकील (चाळीसगाि) :   सन्माननीय सािविननि 
आरोग् य आिण ि क ांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ि्गाींव जिल्ह्यात १४ उपआरो्य कें द्र िागवअपावी रखणली आहवत, हव खरव आहव काय, 

(२) असल्यास, सकर आरो्य कें द्राींना िागा उपलब्ध कुगन उपआरो्य कें द्र सुुग कर व बाबत 
ाासनानव को ती काय वाही कव ली वा करयात यवत आहव, 
(३) अवायाप को तीच काय वाही कव ली नसल्यास तवलींबाची कार व काय आहवत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (१३-०१-२०१७) :(१) अींात: खरव आहव. 
(२) ाासन रन  य क्र. सींकी   २०१२/प्र.क्र.१४१/ आरो्य-३ दक.१७.१.२०१३ नुसार १९ आरो्य 
उपकें द्रव मींिूर झालवली आहवत. त्यापैकी २ आरो्य उपकें द्राींना िागा उपलब्ध झालवली आहव. ११ 



तव.स. २७० (16) 

आरो्य उपकें द्राींच्या नावावर िागा हो वबाबत काय वाही चाल ूआहव तर ६ आरो्य उपकें द्राींसाठी 
िागा उपलब्ध कुगन कवयाबाबत पाठपुरावा चालू आहव. 
(३) प्रश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

सोलापूर जिल्हा रुग्णालयािडून नव्याने पोमलस भरती होि ूइजच्छणाऱया य ििाांिड न  
िैद्यकिय प्रमाणप्ासाठी िैद्यकिय अधधिारी िादा पैस ेघेत असल्याबाबत 

  

(२४)  ५३८६२ (३०-०८-२०१६).   श्री.हन मांत डोळस (माळमशरस) :   सन्माननीय सािविननि 
आरोग् य आिण ि क ांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जिल्ह्यात नव्यानव पोळलस परतीसाठी तवयात यव ाऱ्या वैवायककय प्रमा पत्रासाठी 
युवकाींकणुन मोठ्या प्रमा ात पैसव तववून प्रमा पत्रव जिल्हा ुग् ालयाकणून तवतलव िात 
असल्याचव माहव मव २०१६ च्या कसुऱ्या आठवड्यात रनका नास आलव, हव खरव आहव काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकर ी ाासनामाफ त चौकाी कव ली आहव काय, 
(३) असल्यास, चौकाीत काय आढ्ून आलव व तवानसूार िाका पसैव तववून वैवायककय प्रमा पत्र 
कव ाऱ्या जिल्हा ुग् ालयाच्या ववैायककय अधधकाऱ्यावर ाासनानव को ती कारवाम कव ली वा 
करयात यवत आहव, 
(४) अवायाप को तीच कारवाम कव ली नसल्यास तवलींबाची कार व काय आहवत ? 
 
डॉ. दीपि सािांत (१८-०१-२०१७) :(१) हव खरव नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

िलप रूष डॉ. रािेंद्र मसांह याांनी िोिणातील पाणी समस्येिर सचूविलेल्या उपाययोिना 
  

(२५)  ५४४२२ (२४-०८-२०१६).   श्री.भास्िर िाधि (ग हागर) :   सन्माननीय िलसांधारण 
मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िलपुरूष ण .रािेंद्र ळसींह याींनी सींपू   कोक ात दठकदठका ी िलयोिना पररषक माहव 
िानववारी २०१५ मध्यव तवतल्या, हव खरव आहव काय, 
(२) असल्यास, या पररषकाींच्या माध्यमातून आख  कोक ातील पायाचा अ्यास करून त्याींनी 
को त्या उपाययोिना सूचतवल्या आहवत, 
(३) असल्यास, या उपाययोिनाींवर ाासनाकणून को ती काय वाही कव ली करयात यवत आहव, 
(४) नसल्यास, त्याची कार व काय आहवत ? 
  
प्रा. राम मशांदे (१२-०१-२०१७) :(१) होय, हव खरव आहव. 
     िानववारी २०१६ मध्यव रत्नाधगरी जिल्ह्यातील खवण व रािापूर तालुक्यात िलपररक्रमा 
अळपयान तवयात आलव तसवच रायगण जिल्ह्यात महाण व रत्नाधगरी जिल्ह्यात खवण यवथव िल 
योिना पररषक तवयात आल्या. 
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(२) पररषकाींच्या माध्यमातून पायाच्या अ्यासाबाबत सुचतवयात आलवल्या उपाययोिना 
ाासनास अवायाप अप्राप्त आहवत. 
(३) व (४) प्रश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  
िल्याण ताल ्यातील (जि.ठाणे) दहागाि प्राथममि आरोग्य िें द्राच्या इमारती बाांधण्यासाठीचा 

प्रस्ताि मागील १६ िषावपासून शासनािड ेप्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(२६)  ५४९८२ (३०-०८-२०१६).   श्री.ननतेश राण े (िणििली) :   सन्माननीय सािविननि 
आरोग् य आिण ि क ांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कहागाव प्राथळमक आरो्य कें द्र कहागाव (ता.कल्या , जि.ठा व) या प्राथळमक आरो्य 
कें द्रात काींबा, कहागाव, गोववली, ळारणो , कहीवली, ळमसो्, मा ीवली अाी ७ उपकें द्र व रायतव, 
कुीं कव, िाींपू्, वणीवली ही ४ उपकें द्रव मींिूर असून २५ गावव, २४ पाणव असलवल्या ७८ हिार १७८ 
एवढया लोकसींख्यवच्या आरो्याचव काय  सकर प्राथळमक आरो्य कें द्राच्या माफ त सुरू आहव, हव 
खरव आहव काय, 
(२) असल्यास, सकरहू आरो्य कें द्रासाठी फक्त १ वैवायककय अधधकारी, ७ आरो्य सवतवका व 
अन्य सींवगा तील कम चाऱ्याींयाींसह २० पकव मींिूर आहवत, हव ही खरव आहव काय, 
(३) असल्यास, सकरहू आरो्य कें द्रातील वैवायककय अधधकाऱ् याींना उपरोक्त ७ उपकें द्राींना पव्ी 
वायाव्या लागतात,हवही खरव आहव काय 
(४) तसवच कहागाव प्राथळमक आरो्य कें द्र हव अवघ्या १ गुींठयात बाींधलवलव असून तव गैरसोयीचव 
असल्यानव नवीन इमारत बाींधयासाठी कहागाव यवथील ग्रामस्थाींनी अणीच एकर िळमन 
स्वखुाीनव दकली असनू ग्रामपींचायतीनव १६ वषा पूवी नवीन इमारत बाींधयाचा प्रस्ताव 
ाासनाकणव पाठतवलवला असतानाही आिळमतीस तो प्रलींत्रबत असून सोयीसुतवधा अपावी 
सवाय:जस्थतीतील कहागाव प्राथळमक आरो्य कें द्रावर औषधोपचारासाठी यव ाऱ् या रू् ाींची 
गैरसोय होत आहव, हवही खरव आहव काय 
(५) नवीन इमारतीींच्या प्रस्तावास मींिूरी कवयास तवलींब होयाची सव साधार  कार व काय 
आहवत तसवच कहागाव प्राथळमक आरो्य कें द्राींतग त यव ाऱ्या उपरोक्त ११ उपकें द्रातील 
कम चाऱ् याींची पकव न परयाची सव साधार  कार व काय आहवत 
(६) असल्यास, कहागाव प्राथळमक आरो्य कें द्राच्या नवीन इमारतीींची ररक्त पकव तवनातवलींब 
परयाच्या कषॄ्ीनव ाासनानव को ती काय वाही कव ली आहव ? 
 
डॉ. दीपि सािांत (१७-०१-२०१७) :(१) हव खरव आहव. 
(२) सकरहू आरो्य कें द्रासाठी ववैायकीय अधधकाऱ्याची २ पकव मींिूर असून परलवली आहवत. 
तसवच आरो् य सवतवका व इतर कम चाऱ्याींची २८ पकव िूर असून २५ पकव परलवली आहवत. 
(३) हव खरव आहव. 
(४) कहागाव यवथील प्राथळमक आरो्य कें द्राचव कामकाि कहागाव यवथव उपलब्ध असलवल्या 
उपकें द्राच्या इमारतीत कव लव िात आहव. प्राथळमक आरो्य कें द्र कहागावसाठी नवीन इमार 



तव.स. २७० (18) 

बाींधयासाठी गावकऱ्याींनी गुरचर  असलवली अणीच एकर िमीन कवत असल्याचा ठराव कव ला 
आहव. तथातप, सकर िळमनीमध्यव आदकवासीींकररता तरकुल योिनवअींतग त तरव बाींधनू दकलवली 
आहवत. त्यामु व् या प्रकर ी अपर मुख्य सधचव, साव िरनक आरो्य तवपाग याींच्या 
दक.१३.१०.२०१० च्या पत्रान्वयव महसूल व वन तवपाग याींच्याकणव अन्य िमीन ळम्याबाबत 
कव लवल्या पत्रव्यवहाराच्या अनुषींगानव जिल्हाधधकारी, ठा व याींनी त्याींच्या दक.९.५.२०११ च्या 
पत्रान्वयव महसलू व वन तवपाग याींच्याकणव प्रस्ताव साकर कव ला आहव. 
     सकर प्राथळमक आरो्य कें द्रात यव ाऱ्या ुग् ाींची परवण होतव ही बाब खरी नसून, 
ुग् ाींना प्रसतुी वग्ता सव  आरो्य सुतवधा पुरतवयात यवत आहवत. 
(५) व (६) जिल्हाधधकारी, ठा व याींनी त्याींच्या दक.९.५.२०११ च्या पत्रान्वयव महसलू व वन 
तवपाग याींच्याकणव िागा ळम्यासाठी प्रस्ताव साकर कव ला असून याबाबत पाठपुरावा सुुग आहव. 
उपरोक्त ११ उपकें द्रातील कम चाऱ्याींची पकव परली नाहीत ही बाब खरी नसून सकर आरो्य 
कें द्रासाठी मींिूर असलवल्या २८ पकाींपैकी २५ पकव परलवली आहवत. तसवच उव रीत ३ पकव परयींची 
काय वाही सुुग आहव. 

___________ 
  

राज्यामध्ये मशिसेना प्रम ख स्ि.बाळासाहेब ठािरे अपघात  
विमा योिना स रु िरण्याच्या ननणवयाबाबत 

  

(२७)  ५५००५ (३०-०८-२०१६).   श्री.गणपतराि देशम ख (साांगोले), श्री.स ननल मशांदे (िरळी), 
श्री.प्रतापराि पाकील धचखलीिर (लोहा), श्री.अममत घोडा (पालघर) :   सन्माननीय सािविननि 
आरोग् य आिण ि क ांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यामध्यव ळावसवना प्रमुख स्व.बा्ासाहवब ठाकरव अपतात तवमा योिना सुुग करयाचा 
रन  य ाासनानव दकनाींक ७ िून, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास तवतला आहव काय, हव खरव आहव 
काय, 

(२) असल्यास, ही योिना कव व्हापासून सुुग करयात यव ार आहव, 
(३) असल्यास, या योिनवचव थोणक्यात स्वरूप काय आहव ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (१७-०१-२०१७) :(१) होय. 
     दक. ७ िून, २०१६ रोिी झालवल्या मींत्रीमींण् बैठकीत “स्व. बा्ासाहवब ठाकरव रस्तव 
अपतात तवमा योिना” सींपु   राज्यात सुुग करयात तत्वत: मान्यता कवयात आली आहव. 
(२) व (३) अपतातानींतर पदहल्या सहा तासात (Golden Hour) रस्तव अपतात झालवल्या 
व्यजक्तस तत्पर वैवायकीय सववा उपलब्ध कुगन कव याचव या योिनवचव उदद्दष् असून या नवीन 
योिनवस मींत्रत्रमींण्ाची मान्यता तवयाची काय वाही या तवपागामाफ त सुुग आहव. 

 
 

___________ 
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महात्मा फ ले िन आरोग्य योिना स रु िरण्याच्या ननणवयाबाबत 
  

(२८)  ५५०१० (३०-०८-२०१६).   श्री.गणपतराि देशम ख (साांगोले), डॉ.अननल बोंड े (मोशी), 
श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्च ूिडू (अचलपूर), श्री.स ननल मशांदे (िरळी) :   सन्माननीय सािविननि 
आरोग् य आिण ि क ांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यामध्यव दकनाींक २ ऑक््द बर, २०१६ पासून महात्मा फुलव िन आरो्य योिना सुुग 
करयाचा ाासनानव रन  य तवतला आहव, हव खरव आहव काय, 

(२) असल्यास त्यामध्यव सध्या चालू असलवल्या रािीव गाींधी िीवनकायी आरो्य योिनवपवक्षा 
को त्या उपयुक्त ज्याका सवलती ुग् ाींना व ुग् ाच्या कु्ुींबाला कवयात यव ार आहव काय, 
(३) असल्यास, नवीन योिनवसाठी करवषी ककती खच  यवमल असा ाासनाचा अींकाि आहव, 
(४) तसवच रािीव गाींधी िीवनकायी आरो्य योिनववर सन २०१३-१४, २०१४-१५ व २०१५-१६  
या वषा त प्रत्यवक वषा त ककती खच  करयात आला आहव ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (१७-०१-२०१७) :(१) अींात: खरव आहव. 
    दक. ७ िून, २०१६ रोिी झालवल्या मींत्रत्रमींण् बैठकीत रािीव गाींधी िीवनकायी आरो्य 
योिनवऐविी महात्मा ज्योरतबा फुलव िन आरो्य योिना दक. २ ऑक््ोबर, २०१६ पासून राज्या 
राबतवयाबाबतचा ाासन रन  य दक. ४ ऑगस््, २०१६ रोिी रनग ळमत करयात आला आहव. 
परींतू प्राासकीय व ताींत्रत्रक कार ास्तव सकर योिना दक. २१ नोव्हेंबर, २०१६ पासून 
राबतवयाबाबातचा ाासन रन  य दक. २९ सप् े्ंबर, २०१६ रोिी रनग ळमत करयात आला आहव. 
(२) महात्मा ज्योरतबा फुलव िन आरो्य योिनवमध्यव खालील सुतवधा / सवलती ुग्  व 
ुग् ाींच्या कु्ुींबाींना कवयात यव ार आहवत. 
     अ) वातष क तवमा सींरक्ष ाची मया का १.५० लक्ष (मुत्रतपींण प्रत्यारोप ासाठी ुग. २.५० लक्ष) 
एवढी होती ही मया का नवीन योिनवत ुग. २.०० लक्ष (मुत्रतपींण प्रत्यारोप ासाठी ुग. ३.०० लक्ष) 
एवढी करयात आलवली आहव. 
     ब) नवीन योिनवत पुवीच्या योिनवत असलवल्या ३० तवावषज्ञ सववववरील ९७१ उपचार 
पध्कतीपैकी अत्यींक कमी वापर असलवल्या उपचार पध्कती वग्यात यवऊन काही नवीन 
उपचार पध्कतीींचा समाववा करयात आलवला आहव. त्यामध्यव कक रोग, बालकाींवरील उपचार, 
वधृ्कावरील उपचार, Hip & Knee Replacement, ळसकलसवल, ॲरनळमया, णें्यू, स्वामन 
फ्लल्यू इ. सारख्या नवीन उपचाराींचा समाववा कुगन रक्ततवकार ाास्त्र या तवावषज्ञ सवववसह 
एकू  ३१ तवावषज्ञ सवववसह एकू  ३१ तवावषज्ञ सववाींतग त एकू  ११०० प्रोळसिस चा समाववा या 
योिनवत करयात आलवला आहव. 
     क) पुवीच्या योिनवत असलवल्या लापा्या  व्यरतररक्त खालील नवीन लापा्याांचा 
समाववा या नवीन योिनवत करयात आलवला आहव. 
     १. ाासकीय आश्रमाा व्तील तववायाथी, मदहला आश्रमातील मदहला, अनाथालयातील 
मलुव, वधृ्काश्रमातील िवषठ नागररक 
     २. अधधस्वीकृतीधारक पत्रकार व त्याींच्यावर अवलींबून अस ारव कु्ुींब. 
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     ३. महाराषर इमारत व इतर बाींधकाम कामगार कल्या कारी मींण्ातील नद कीत बाींधकाम 
कामगार 
     ण) योिनवमध्यव सहपागी हो ाऱ्या अींगीकृत ुग् ालयाींची कमाल मया का नवीन 
योिनेंतग त काढून ्ाकयात आली असून िास्तीत िास्त ुग् ालयव अींगीकृत करयात यव ार 
आहवत. णद गरा् / आदकवासी तसवच १४ ावतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्याींमधील ुग् ालयव 
अींगीकृत होयासाठी रनकष ळाथील कुगन कमीत कमी २० खा्ाींची मया का ठववयात आली 
आहव. 
     म) राज्यातील अधधकाधधक लापा्याांना योिनवचा लाप कवयासाठी अपवाकात्मक 
पररजस्थतीत आवश्यकतवनुसार सीमावती राज्यातील ाासकीय ुग् ालयाींना एका वषा साठी 
योिनेंतग त अींगीकृत करयास मान्यता कवयात आलवली आहव. 
     फ) योिनवसाठीच्यसा क लसें्रमध्यव ुग्  ुग् ालयातून तरी गवल्यानींतर Follow Up 
Reminder साख्या आऊ् बाऊन्ण क लच सुतवधा करयात आली आहव.      
     ि) प्ररत कु्ुींब / प्ररतवष  तवमा सींरक्ष  रक्कमवपवक्षा ककीं वा पॅकव िकरापवक्षा अधधक खच  
झाल्यास  त्यासाठीच्या खचा ची परपाम करयाकररता अरतररक्त रक्कम अींगीकृत रक्कम 
अींगीकृती ुग् ालयाींना अका करयात यव ार असून त्यासाठी सोसाय्ीकणव राखीव रनधीची 
तरतूक करयात आली आहव. 
(३) नवीन योिनवप्रकर ी रनतवका अींरतम झाल्यानींतर तवमाहप्ता सुरनजश्चत कुगन करवषी 
यव ाऱ्या खचा ची पररग ना करता यवमल. 
(४) रािीव गाींधी िीवनकायी आरो्य योिनववर सन २०१३-१४, २०१४-१५ व सन २०१५-१६ या 
वषा त प्रत्यवक वषी खालीलप्रमा व खच  करयात आला आहव. 

वष  खच  
सन २०१३-१४ ४५९,०२,२४,७६७/- 
सन २०१४-१५ ८९९,६६,८८,४४७/- 
सन २०१५-१६ ८४२,१३,६८,६७२/- 

 

___________ 
  

धचखली (जि.ब लढाणा) ताल ्यातील ग्रामीण रुग्णालयातील अस विधाांबाबत 
  

(२९)  ५५३४४ (३०-०८-२०१६).   श्री.राह ल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय सािविननि आरोग् य 
आिण ि क ांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धचखली (जि.बलुढा ा) तालुक्यात मोठया प्रमा ावर लोकसींख्या असनूही या तालुक्यातील 
आरो्य सवववचा पार एक्या ग्रामी  ुग् ालयावर असून या तालुक्याव्यरतररक्त मराठवाणयात 
यव ाऱ्या गावाींमधील ुग् सुध्का ग्रामी  ुग् ालयातील आरो्य सवववचा लाप तवत असल्याचव 
माहव िनू, २०१६ मध्यव वा त्या करम्यान रनका नास आली आहव, हव खरव आहव काय, 
(२) असल्यास, धचखली तालकु्याची व्याप्ती पाहता ग्रामी  ुग् ालयात ाासनाच्या 
आरो्यतवषयक मोठया प्रमा ावर असुतवधा असूनही या ुग् ालयातील कम चारी ग्रामी  
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ुग् ालयाचा कारपार पाहत आहवत तरी या ुग् ालयाला अत्यावश्यक आरो् य सुतवधा 
पुरतवयाबाबत ाासन आवश्यक काय वाही कर ार वा करीत आहव काय, 
(३) नसल्यास, यामागील तवलींबाची कार व काय आहवत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (१७-०१-२०१७) :(१) हव खरव आहव. 
(२) ग्रामी  ुग् ालय, धचखली यवथव रनयमाप्रमा व आवश्यक असलवल्या अत्यावश्यक सववा पुरवाा 
प्रमा ात उपलब्ध असून यामध्यव पी.एम.ुगम, औषधी पाींणार, क्ष-ककर  तवपाग, प्रयोगाा्ा, 
नवत्रतपास ी तवपाग, प्रसुती तवपाग, एन.आर.एच.एम. अींतग त ऑन क लवर स्त्रीरोग तज्ञाींच्या 
सववा तवयात यवतात व िननी सुरक्षा योिना या सवववचा लाप ुग् ाींना कवयात यवत आहव. १०८ 
ुग् वादहकव ची मोफत वाहतुक सववाही पुरतवयात यवत आहव. 
     लोकसींख्यवच्या रनकषानुसार दक.१७.१.२०१३ च्या ाासन रन  यानुसार धचखली यवथव 
उपजिल्हा ुग् ालय मींिूर करयात आलव आहव. याबाबत अींकािपत्रक व आराखणव तयार 
करयाचव काम साव िरनक बाींधकाम तवपाग, बुलढा ा याींचवकणव चाल ूआहव. 
(३) प्रश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

िामशम जिल््यातील मशरपूर िैन येथे बब्रकीशिाळात उभारण्यात आलेल्या  
प्राथममि आरोग्य िें द्राची इमारत नाद रुस्त असल्याबाबत 

(३०)  ५५४१४ (३०-०८-२०१६).   श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.अममन पकेल (म ांबादेिी), 
डॉ.सांतोष कारफे (िळमन री) :   सन्माननीय सािविननि आरोग् य आिण ि क ांब िल्याण मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वाळाम जिल्ह्यातील ळारपूर िैन यवथव त्रब्र्ीाका्ात उपारयात आलवल्या प्राथळमक 
आरो्य कें द्राची इमारत नाकुुगस्त झाली असून या १० खा्ाींच्या इमारतीत अपुरी सुतवधाींचा 
अपाव असल्याचव माहव माच , २०१६ मध्यव वा त्याकरम्यान रनका नास आलव आहव, हव खरव आहव 
काय, 

(२) असल्यास, यवथव नव्यानव प्राथळमक आरो्य कें द्राची सुसज्ि इमारत उपारयाकररता सुमारव 
१.७५ को्ी ुगपयाींचा रनधी मींिूर झाला आहव, हव ही खरव आहव काय, 
(३) असल्यास, सकर नव्या प्राथळमक आरो्य कें द्राचव काम तातणीनव सुुग करयाबाबत ाासनानव 
को ती काय वाही कव ली आहव वा करयात यवत आहव, 
(४) अवायाप, काय वाही कव ली नसल्यास तवलींबाची कार व काय आहवत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (१७-०१-२०१७) :(१) होय हव खरव आहव. 
(२) दक. १२.११.२०१४ रोिी जिल्हा पररषक सव साधार  सपवत मान्य झालवल्या ठराव क्रमाींक 
१०(१) नुसार दक. २१.६.२०१६ रोिी नवीन इमारत बाींधकामास प्राासकीय मान्यता कवयात 
आलवली असून ुग. २०० लक्ष एवढा रनधी मींिूर झालवला आहव. 
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(३) प्राथळमक आरो्य कें द्रासाठी उपलब्ध असलवली िागा नवीन ्ामपप्लॅननुसार बाींधकामास 
अपुरी पणत असल्यानव व गावात इतरत्र िागा उपलब्ध नसल्यानव िुनी इमारत पाणून त्याच 
उपलब्ध िागवत नवीन इमातर बाींधयासाठी नवीन ्ामपप्लॅननुसार लवआऊ् स्थ्का क 
नकााा मींिूर कुगन तवयाची काय वाही चाल ूआहव. 
(४) प्रश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील रस्त ेअपघातातील िखमीांना तीन हदिसाांचा उपचाराचा  
खचव शासन िरणार असल्याच्या निीन योिनेबाबत 

(३१)  ५५८९० (३०-०८-२०१६).   श्री.ियि मार गोरे (माण), श्री.वििय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), 
डॉ.सांतोष कारफे (िळमन री), श्री.अममन पकेल (म ांबादेिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   
सन्माननीय सािविननि आरोग् य आिण ि क ांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज् यातील रस् तव अपतातातील िखमीींना त्वरीत उपचार ळम्ाववत यासाठी को त्याही 
दठका ी अपतात झाला तर नजिकच्या ुग् ालयात काखल हो ाऱ्या ुग् ाींच्या नातववामकाींचा 
ाोध लागवपयांत पदहल्या तीन दकवसापयांतचा सव  वैवायकीय खच  ाासन कर ार असून 
त्याबाबतची योिना लवकर िादहर करयात यव ार असल्याचव माहव एतप्रल, २०१६ मध्यव वा 
त्याकरम्यान रनका नास आलव, हव खरव आहव काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील रस्तव अपतातातील िखमीींना तीन दकवसाींचा उपचाराचा खच  ाासन 
कर ार असल्याची नवीन योिनवची तोष ा कुगन त्यानुसार को ती काय वाही कव ली वा 
करयात यवत आहव, 
(३) अवायाप उक्त प्रश्नाबाबत को तीच काय वाही होत नसल्यास तवलींबाची कार व काय   
आहवत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (०९-०१-२०१७) :(१) नाही. 
(२) अपतातानींतर पदहल्या ७२ तासात रस्तव अपतात झालवल्या व्यजक्तस तत्पर वैवायककय सववा 
उपलब्ध कुगन कवयाकररता दक.७ िून, २०१६ रोिी झालवल्या मींत्रत्रमींण् बैठकीत “स्व.बा्ासाहवब 
ठाकरव रस्तव अपतात तवमा योिना” सींपु   राज्यात सुुग करयाबाबत तत्वत: मान्यता कवयात 
आली आहव. सकर नवीन योिनवस मींत्रत्रमींण्ाची मान्यता तवयाची काय वाही या तवपागामाफ त 
सुुग आहव. 
(३) प्रश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

नागपूर येथील आयिीिीएमसी रुग्णालयातील ननिासी डॉ्कराांिर होत असलेले हल्ले 
  

(३२)  ५६२८६ (२२-०८-२०१६).   श्री.जितेंद्र आव्हाड (म ांब्रा िळिा), श्री.हसन म श्रीफ (िागल), 
श्री.किसन िथोरे (म रबाड), श्री.हदपि चव्हाण (फलकण), श्री.पाांड रांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाि), श्री.ियांत पाकील (इस्लामपूर) :   सन्माननीय िैद्यिीय मशक्ण 
मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 



तव.स. २७० (23) 

(१) नागपूर यवथील आयिीिीएमसी ुग् ालयातील रनवासी ण क््राींना दकनाींक २७ मव, २०१६ 
रोिी वा त्या सुमारास मारहा  कव ली असल्याची गींपीर बाब रनका नास आली हव खरव आहव 
काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकर ी ाासनानव चौकाी कव ली आहव काय, चौकाीत काय आढ्ून आलव 
व त्यानसुार आतापय त को ती काय वाही कव ली वा करयात यवत आहव, 
(३) तसवच राज्यातील रनवासी ण क््राींवर वारींवार हो ाऱ्या हल्ल्याींमध्यव दकवसेंदकवस वाढ होत 
असल्यानव सकरचव हल्लव थाींबाववत व सुरक्षक्षततवच्या दृष्ीनव आवश्यक उपाययवािना 
करयासींकपा त ाासनानव को ती काय वाही कव ली वा करयात यवत आहव, 
(४) नसल्यास, तवलींबाची कार व काय आहवत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१४-१२-२०१६) :(१) होय, हव खरव आहव. 
(२) स्थारनक पोलीस ठायामध्यव सींबींधधताींच्या तवरोधात तक्रार काखल कव ली आहव. 
(३) रनवासी ण क््राींच्या सुरक्षक्षतवच्या दृष्ीनव ुग् ालयातील पररसरात सी.सी.्ी.व्ही. कॅमवरव 
लावयात आलवलव आहव. तसवच, ाासकीय/महानगरपाळलकव च्या ववैायकीय महातववायालयाींमध्यव 
हत्यारबींक पोलीस रक्षक पुरतवयात आलव आहवत. 
     ुग् ाींच्या नातववामकाींना एन्री पास उपलब्ध कुगन वायाववत. नातववामकाींना पव्ीच्या कपुारी 
०४ तव ०७ च्या करम्यान कक्षात प्रववा कवताना एका ुग् ाच्या िास्तीत िास्त कोन 
नातववामकाींना प्रववा वायावा. कायकवाीर काय वाही सींबींधधत सूचना फलक कमीत कमी १४ 
दठका ी ठ्क का तवयात यावा, अाा सूचना वैवायकीय ळाक्ष  व सींाोधन सींचालनालयाच्या 
स्तरावुगन अधधषठाताींना दकलवल्या आहव. 
(४) प्रश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

प णे जिल््यातील जिल्हा पररषदेच्या एिात्मीि बालवििास विभागामाफव त चालविल्या  
िाणाऱया अांगणिाडयाांना स्ित:ची इमारत नसल्याबाबत 

  

(३३)  ५६३६२ (२४-०८-२०१६).   श्री.बाब राि पाचणे (मशरुर), श्री.अजित पिार (बारामती), 
श्री.दत्ता्य भरणे (इांदापूर), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.पाांड रांग बरोरा (शहापूर) :   
सन्माननीय महहला ि बाल वििास मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पु व जिल्ह्यातील जिल्हा पररषकवच्या एकात्मीक बालतवकास तवपागामाफ त ४ हिार ५७० 
अींग वाड्या सध्या सुुग आहव, हव खरव आहव काय, 
(२) असल्यास, पु व जिल्ह्यातील २ हिार २३६ अींग वाणयाींना स्वत:ची इमारत नाही, हव खरव 
आहव काय, 
(३) असल्यास पु व जिल्हयातील ११२ अींग वाड्या मींदकरात तर ७१३ अींग वाड्या समािमींदकर 
व झाणाखाली परत आहव, हव खरव आहव काय, 
(४) असल्यास, याबाबत ाासनानव को ती काय वाही कव ली वा करयात यव ार आहव ? 
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श्रीमती पांििा म ांड े (१७-१२-२०१६) :(१) पु व जिल्ह्यामध्यव ग्रामी  पागात एकाजत्मक बाल 
तवकास तवपागामाफ त ४५९६ अींग वाड्या काय रत आहवत. 
(२) एकाजत्मक बाल तवकास सववा योिनेंतग त पु व जिल्ह्यामध्यव काय रत असलवल्या एकू  
४५९६ अींग वाड्याींपैकी २७७२ अींग वाड्याींना स्वत:ची इमारत असून उव ररत १८२४ 
अींग वाड्याींना स्वत:ची इमारत नाही. 
(३) पु व जिल्ह्यातील ९६ अींग वाड्या मींदकरात व १९९ अींग वाड्या समािमींदकरात परतात 
झाणाखाली अींग वाड्या परत नाहीत. 
(४) एकाजत्मक बाल तवकास सववा योिनवतींग त ाासनस्तरावुगन अींग वाणी इमारत 
बाींधकामासाठी जिल्हा रनयोिन तवकास सळमती व आदकवासी उपाययोिना अींतग त रनधी 
उपलब्ध कुगन कवयात यवतो. सन २०१६-१७ या चालू आधथ क वषी सींव साधार  योिनेंतग त 
एकू  २०६ व आदकवासी उपायोिनेंतग त एकू  ३३ अींग वाणी बाींधकामाींना मींिूरी कवयात 
आलवली आहव. 

___________ 
  

 
 ि डाळ (जि.मसांध द गव) ताल ्यातील सोनिड ेघाकमागाविरील िन विभागाच्या िमीनीत 

“अांडरपास” रस्ता बाांधण्याचा प्रस्ताि 
  

(३४)  ५६९४७ (२४-०८-२०१६).   श्री.िैभि नाईि (ि डाळ) :   सन्माननीय िने मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ळसींधुकगू  जिल्ह्यातील कुणा् तालकु्यातील सोनवणव ता्मागा वरील वन तवपागाच्या 
िमीनीत “अींणरपास” रस्ता बाींधयाचा प्रस्ताव वन तवपागानव राषरीय वन्यिीव बोणा स साकर 
कव ला आहव, हव खरव आहव काय, 

(२) असल्यास, कें द्रीय वन्यिीव बोणा नव सकर प्रस्तावास मान्यता दकली आहव काय, 
(३) असल्यास, सकर रस्त्यासाठी ककती रनधी तरतूक करयात आली आहव व ककती कालावधी 
काम पू   करयाचव रनयोिन आहव ? 
  
श्री. स धीर म नगांकीिार (१९-०१-२०१७) :(१) हव खरव नाही. 
(२) प्रश्न उवा् ावत नाही. 
(३) सन २०१६-१७ च्या अथ  सींकल्पात सकर कामाकररता ुग.११८.९४ लक्ष इतकी तरतूक आहव. 
सकर रस्त्याच्या वन (सींवध न) अधधरनयम, १९८० अींतग त एकू  २५.७६ हव. वनिळमन 
व्तीकर ाचव प्रस्तावास कें द्र ाासनानव दकनाींक २९/०९/२०१६ रोिीच्या पत्रान्वयव काही अ्ीींच्या 
अधीन राहून तत्वत: मान्यता दकली आहव. कें द्र ाासनाच्या दक.०७/०५/२०१५ रोिीच्या माग का क 
सूचनास अनुसुगन प्रकल्प यींत्र वनव नक्त वत मान मूल् य रक्कम, पया यी वनीकर  रक्कम, 
वनवत्तर क्षवत्र वनतवपागाकणव वग  कर व इ. आवश्यक अ्ीींची पूत ता कव ल्यानींतर प्रकल्प यींत्र वस 
काम सुुग करयास परवानगी कवयात यवमल. 

___________ 
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िारे प्राथममि आरोग्य िें द्राला (जि.नामशि) दोन िोकी २५ लाखाांचा ननधी  
ममळूनही िें द्राच्या बाांधिामास स रुिात न िेल्याबाबत 

  

(३५)  ५७०३५ (३०-०८-२०१६).   श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (देिळाली) :   सन्माननीय 
सािविननि आरोग् य आिण ि क ांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वारव प्राथळमक आरो्य कें द्राला (जि.नाळाक) मींिूरी ळम्ून समुारव कोन को्ी २५ लाखाींचा 
रनधी माहव माच , २०१६ मध्यव उपलब्ध होऊनही अवायाप या कें द्राला बाींधकामाला सुुगवात 
करयात आली नाही, हव खरव आहव काय, 
(२) असल्यास, सकरहू आरो्य कें द्राच्या बाींधकामास तवलींब होयाची कार व काय आहवत, 
(३) असल्यास, या आरो्य कें द्राचव बाींधकाम तातणीनव सुुग करयासींकपा त ाासनानव को ती 
काय वाही कव ली वा करयात यवत आहव, 
(४) अवायाप को तीच काय वाही कव ली नसल्यास तवलींबाची कार व काय आहवत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (१३-०१-२०१७) :(१), (२) व (३) होय हव अींात: खरव आहव सकर बाींधकामास 
एकू  ७६.६२ लक्ष इतकी तरतूक करयात आलवली आहव. म-रनतवका प्रळसध्क कुगन काम सुुग 
करयाबाबतचव आकवा प्रकान कर वबाबत जिल्हा पररषक स्तरावर काय वाही सुुग आहव. 
(४) प्रश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील िामगाराांसाठी असलेल्या िामगार विमा योिना  
रुग्णालयाांची अिस्था अत्यांत दयनीय असल्याबाबत 

  

(३६)  ५७९४२ (३०-०८-२०१६).   श्री.ियप्रिाश म ांदडा (बसमत), श्री.अममत विलासराि देशम ख 
(लातूर शहर), श्री.सदा सरिणिर (माहहम), श्री.योगेश हकळेिर (हडपसर) :   सन्माननीय 
सािविननि आरोग् य आिण ि क ांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील कामगाराींसाठी आरो्यकायी असलवल्या कामगार तवमा योिना ुग् ालयाींची 
अवस्था अत्यींत कयनीय आहव, हव खरव आहव काय, 

(२) असल्यास, राज्यातील २३ लाख कामगाराींच्या व त्याींच्या कु्ुींत्रबयाींची आरो्यसववा कलु क्षक्षत 
आहव, हव खरव आहव काय, 
(३) असल्यास, सकर ुग् ालयव राज्य ाासनानवच चालवावी असव ाासनाचव धोर  
स्वीकारल्यानुसार वष परात अवायाप यासवववबाबत को ताही ठोस रन  य झाला नाही, हव खरव 
आहव काय, 
(४) असल्यास, राज्यातील एकू  १३ ुग् ालयाींपैकी बहुताींा ुग् ालयाच्या इमारतीींची अवस्था 
अत्यींत धोकाकायक आहव, हव खरव आहव काय, 
(५) असल्यास, कामगार ुग् ालयात दकवसेंदकवस कमी होत चाललवल्या र् ाींनी सींख्या पाहता, 
कामगार व त्याींच्या कु्ूींत्रबयाींना पुवीसारखी चाींगली आरो्य सववा कवयासाठी ाासन को ती 
ठोस काय वाही कर ार आहव ? 
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डॉ. दीपि सािांत (१७-०१-२०१७) :(१) हव अींात: खरव आहव. 
     राज्य कामगार तवमा योिना ही राज्य कामगार तवमा महामींण् याींच्यामाफ त राबतवली 
िातव. सन २०१० मध्यव सींपु   राकातव योिना राकातव महामींण्ाकणव हस्ताींतरीत करयाबाबत 
मा.राज्य मींत्रत्रमींण्ानव रन  य तवतला होता. मात्र राकातव योिनवच्या हस्ताींतर ाची काय वाही 
प्रलींत्रबत होती. त्यामु् व नतवन धोर ात्मक रन  य न झाल्यानव तसवच रनधी उपलब्ध होऊ 
ाकलव नाही व त्यामु व् खच  करता आला नाही. त्यामु व् राकातवयो ुग् ालयाींच्या णागणुिीवर 
खच  करता आला नाही. 
(२) हव अींात: खरव आहव. 
     राज्यातील तवमाधारकाींना व त्याींच्या कु्ुींत्रबयाींना आरो्यसववा पुरतवयाकरीता राकातव 
महामींण्ामाफ त अींाकालीन तवावषज्ञाींची रनयुक्ती करयात आली तसवच आरो्यसववा 
सींचालनालयाकणुन औषधी उपलब्ध कुगन तवऊन तवमाधारकाींना परुतवयात आली. याळावाय 
खािगी ुग् ालयाींाी ्ाय-अप कुगन तवमाधारकाींना सुपर स्पवााळल्ी वैवायकीय सववा 
पुरतवयाकरीता आल्या आहवत. 
(३) महाराषर राज्य कररता राज्यस्तरीय राकातव महामींण् स्थातपत करयाबाबतचा रन  य 
दक.३१.५.२०१६ रोिी झालवल्या मींत्रीमींण्ानव तवतला आहव. 
(४) हव अींात: खरव आहव. 
     राकातव योिनवअींतग त १३ ुग् ालयाींपैकी बहुताींा ुग् ालयव बाींधून ३० तव ३५ वष  होऊन 
गवल्यानव सकर ुग् लयाींची इमारती िुन्या झाल्या आहवत. 
     सकर १३ राकातवयो ुग् ालयाींपैकी वर्ी, मुलुींण व नागपूर हव ३ ुग् ालयव राज्य 
ाासनाच्या मालकीचव असून उव ररत १० ुग् ालयव राकातव महामींण् कें द्र ाासन याींच्या 
मालकीची आहवत. ाासनाच्या मालकीच्या ३ ुग् ालयाींपैकी मुलुींण व नागपूर या कोन 
ुग् ालयाींकररता उपलब्ध रनधीतनू तवावष कुुगस्तीचव कामव कुगन तवयात आली आहव. वर्ी 
यवथील ुग् ालयाींचव Strructural Audit करयात आलव असून त्याअनुषींगानव एकु  ५ तवावष 
कुुगस्ती कामाकररता प्राासकीय मान्यता व रनधी उपलब्धतवबाबत काय वाही सुुग आहव. 
     राकातव महामींण् नतव दकल्ली याींच्या मालकीच्या १० ुग् ालयाींची तवावष कुुगस्तीींची 
कामव वव् ोवव्ी राकातव महामींण्ामाफ त करयात यवतात. उल्हासनगर, ठा व व महात्मा गाींधी 
स्मारक ुग् ालय या तीन ुग् ालयाींकररता तवावष कुुगस्तीची कामव पु   करयात आली आहवत. 
राकातव महामींण्ामाफ त सकर १० ुग् ालयाींची वातष क कुुगस्ती व कवखपाल (Annual Repair 
& Maintenance) करयात आली आहव. या व्यरतररक्त राकातव महामींण् नवी दकल्ली याींनी 
ज्या राकातवयो इमारती २५ वषा पवक्षा िास्त िुन्या आहवतत्या इमारतीचव Strructural Audit 
कुगन तवयाबाबत रनक ा दकलव आहवत. त्याअनुषींगानव काय वाही सुुग आहव. 
(५) राज्यस्तरीय राकातव महामींण् स्थातपत झाल्यानींतर सकर राज्यस्तरीय राकातव 
महामींण्ामाफ त राकातव योिनवतील ररक्त पकव पर व, नवीन यींत्रसामुग्री खरवकी, ुग् ालयीन 
इमारतीींची तवावष कुुगस्ती, नवीन क्षवत्रात तवस्तार इत्याकी बाबत काय वाही करयात यवमल. 

___________ 
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सर िे िे रुग्णालय, म ांबई येथे बदली िामगार म्हणून िायवरत असलेल्या मागासिगीय 
प्रिगावतील िमवचाऱयाांना बबांद नामािलीन सार शासिीय सेिते सामािनू घेण्याबाबत 

  

(३७)  ५८१३० (२२-०८-२०१६).   श्री.स धािर देशम ख (नागपूर पजश्चम), श्री.स भाष भोईर 
(िल्याण ग्रामीण) :   सन्माननीय िैद्यिीय मशक्ण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) सर िव िव ुग् ालय, मुींबम यवथव बकली कामगार म्ह ून काय रत असलवल्या ५८१ पैंकी १२२ 
बकली कम चाऱ्याींना सर्सववा परती प्रकक्रयवनव दकनाींक २६ िानववारी, २०१६ रोिी वा त्या 
सुमारास ाासकीय सवववत समावून तवयात आल्याचव रनका नास आलव आहव, हव खरव आहव काय, 
(२) असल्यास, सर्सववा परती प्रकक्रया करतववव् ी ाा.रन.क्र. बीसीसी-१०९७/प्र.क्र.२/९७/१६ब, 
दकनाींककत २९ माच , १९९७ व ाा.रन.क्र. बीसीसी-१०९७/प्र.क्र.६३/९७/१६-ब, दकनाींककत १८ 
ऑक््ोबर, १९९७ चव उल्लींतन करून त्रबींकनुामावलीनुसार मागास प्रवगा तील उमवकवाराींना णावलून 
परती प्रकक्रया कव लवली आहव, हव ही खरव आहव काय, 
(३) असल्यास उक्त परती प्रकक्रयवत बकली कामगाराींपकैी श्रीमती कमल कगणू लोहकरव व इतर 
अनवक कम चारी याींची ‘अनुसूधचत िमाती’ या मागासवगीय प्रवगा तील उमवकवाराींची िव िव 
ुग् ालय याींनी ‘तवावष प्रवग ’ अाी चकुीची नद क कव ल्यामु् व त्याींना सर्सववा परती 
प्रकक्रयवपासून वींधचत रहावव लागलव, हव ही खरव आहव काय, 
(४) असल्यास, त्रबींकनुामावलीनुसार मागास प्रवगा तील उमवकवाराींना प्राधान्यानव ाासकीय सवववत 
सामावून तवयाबाबत तसवच, उक्त प्रकर ी कोषीींवर कारवाम करयाबाबत ाासनानव को ती 
काय वाही कव ली वा करयात यवत आहव, 
(५) नसल्यास, तवलींबाची कार व काय आहवत ?  
  
श्री. धगरीष महािन (०१-०१-२०१७) :(१) हव खरव नाही. 
     तथातप, ाासनानव दकनाींक ७ डणसेंबर, २०१५ रोिी तवतवध ाासकीय वैवायकीय 
महातववायालयव व ुग् ालयातील ६२६ बकली कम चाऱ्याींच्या सववा रनयळमत करयाचा रन  य 
तवतला आहव. सकर रन  यात सर ि.िी. समूह ुग् ालय, मुींबम या सींस्थवतील ३३६ बकली 
कम चाऱ्याींचा समाववा आहव. 
(२) हव खरव नाही. 
(३) हव खरव नाही. 
     श्रीमती कमल कगणू लोहकरव व इतर या बकली कम चाऱ्याींची दकनाींक ३१.३.२००७ रोिी १० 
वषा ची अरनयळमत सववा झालवली नसल्यामु् व प्रस्तावामध्यव त्याींच्या नावाचा समाववा करयात 
आला नाही. 
(४) प्रश्न उवा् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
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राष्ट् रीय आरोग् य अमभयानाांतगवत विविध योिनेबाबत 
  

(३८)  ५८२२६ (३०-०८-२०१६).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय सािविननि 
आरोग् य आिण ि क ांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राष रीय आरो् य अळपयानातग त तवतवध योिना राबतव यासाठी ाासनाकणून योिनारनहाय 
परतोस रनधी उपलब् ध असताींना कवखील तो खच  कव ला नसल् याचव माहव एतप्रल, २०१६ मध्यव वा 
त् याकरम्यान रनका नास आलव आहव, हव खरव आहव काय, 
(२) असल् यास, राज् यात सवा त कमी खच  असलवल् या जिल् हयात सोलापूरचा जिल् हयाचा समाववा 
असून सव सामान्याींना आरो् यतवषयी उत् तम सववा-सुतवधा पुरतव यासाठी राष र आरो् य 
अळपयानाींतग त तवतवध योिनाींसाठी २४ को्ीपैकी १७ को्ीचा रनधी प्राप् त होता परींतु सींबींधधत 
जिल् हा आरो् य अधधकारी व जिल् हा लवखा व् यवस् थापक याींचवकणव कलु क्ष कव ल्यामु व् 
सव सामान् याींना आवश् यक आरो् य सोयी सुतवधा ळम् याबाबत अणच ी यवत आहवत तरी 
याबाबत ाासन त् वररत चौकाी कुगन आवश् यक काय वाही कर ार वा करीत आहव काय, 
(३) नसल् यास, यामागील तवलींबाची कार व काय आहवत ? 
 
डॉ. दीपि सािांत (१८-०१-२०१७) :(१) हव खरव नाही. 
     सन २०१५-१६ या आधथ क वषा करीता कें द्र ाासनाकणून महाराषर राज्यास एकू  
ुग.१५५४.२६ को्ी रक्कमवचा रनधी प्राप्त झाला असून सुुगवातीची ळाल्लक ुग.२७२.९७ को्ी 
असा एकू  ुग.१८२७.२३ को्ी इतका रनधी उपलब्ध झाला ुग.१७५९.०१ को्ी इतका रनधी खच  
झाला आहव. म्ह िवच सन २०१५-१६ या आधथ क वषा त खचा चव प्रमा  उपलब्ध रनधीच्या 
९६.२७% इतकव  आहव. 
(२) सन २०१५-१६ मध्यव सोलापरू जिल्ह्यासाठी ुग.२५.०४ को्ी रनधी तवतरीत झाला असून 
ुग.२२.०८ को्ी इका खच  झाला आहव. खचा चव प्रमा  समाधानकारक आहव. 
(३) प्रश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

नामशि जिल्हा पररषदेच्या प्रस्तािास मांिूरी ममळूनही  
आरोग्य विभागािडून औषध प रिठा न झाल्याबाबत 

  

(३९)  ५८३११ (३०-०८-२०१६).   श्री.रािाभाऊ (पराग) िाि े (मसन्नर) :   सन्माननीय 
सािविननि आरोग् य आिण ि क ांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाळाक जिल्हा पररषकवच्या आरो्य तवपागानव औषध माग ीसाठी पाठतवलवल्या प्रस्तावास 
मींिुरी ळम्ून कवखील आरो्य तवपागाकणून औषध पुरवठा झाला नसल्याचव दकनाींक १४ एतप्रल, 
२०१६ मध्यव वा त्यासुमारास रनका नास आलव, हव खरव आहव काय, 
(२) असल्यास, औषधाींचा पुरवठा तवलींब करयाची कार व काय आहवत, 
(३) असल्यास, ाासनामाफ त काय काय वाही करयात आली वा करयात यवत आहव, 
(४) अवायापपाववतो को तीही काय वाही नसल्यास त्याची कार व काय आहवत ? 
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डॉ. दीपि सािांत (१७-०१-२०१७) :(१) हव खरव नाही. 
     सन २०१५-१६ मध्यव राज्यस्तरावर तसवच जिल्हा वातष क योिनवअींतग त औषधी खरवकी 
करयात यवऊन सकरहू औषधाींचा जिल्हास्तरावर पुरवठा करयात आलवला आहव. तसवच 
प्राथळमक आरो्य कें द्राच्या माग ीनुसार सकरहू औषधव तवतरीत करयात आलवली आहवत. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

मौि ेधोडगेाि (ता.नेिासा, जि.अहमदनगर) येथील ग्रामीण  
रुग्णालयाच्या द रिस्था ि रामा सेंकरबाबत 

 

(४०)  ५८५०९ (३०-०८-२०१६).   श्री.बाळासाहेब म रि के (नेिासा) :   सन्माननीय सािविननि 
आरोग् य आिण ि क ांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिव धोणवगाव (ता.नववासा, जि.अहमकनगर) यवथील ग्रामी  ुग् ालय सध्या तवतवध 
काय कारी सोसाय्ीच् या िागववर सुुग आहव व या ुग् ालयाची अवस्था अत्यींत करुवस्था झाली 
असून सुमारव १५ हिार लोकवस्तीचव धोणवगाव व पररसरातील  नागररकाींना याकणव प्रचींण गैरसोय 
होत आहव, हव खरव आहव काय, 

(२) तसवच, या ग्रामी  ुग् ालयासाठी रामा सें्रचव काम सन २००८ मध्यव मींिुर झालव असून 
आिपयांत या कामात काहीच प्रगती झाली नाही अाा तक्रारी ग्रामस्थ व भ्रष्ाचार रनमु लन 
सळमतीनव कव ली आहव, हव खरव आहव काय, 
(३) असल्यास, सकर तक्रारीनुसार चौकाी कर यात आली आहव काय, 
(४) असल्यास, चौकाीत काय आढ्ून आलव आहव व त्यानुसार पुढव ाासनानव को ती काय वाही 
कव ली वा करयात यवत आहव, 
(५) नसल्यास, तवलींबाची कार व काय आहवत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (१३-०१-२०१७) :(१) अींात: खरव आहव. ग्रामी  ुग् ालय तोणवगावचव कामकाि 
तवतवध काय कारी सोसाय्ीच्या इमारतीत सुुग असलव तरी यवथव यव ाऱ्या ुग् ाींवर औषधोपचार 
कव लव िातात. को ताही ुग्  हा ुग् सववववाचून वींधचत रहात नाही. 
(२) हव खरव नाही. सन २००८ मध्यव अनाुवषाींतग त ग्रामी  ुग् ालय तोणवगाव मींिूर झालवलव 
असून तवथव र मा कव अर सें्र मींिूर नाही. ग्रामी  ुग् ालयाची इमारत व रनवासस्थानाींच्या 
बाींधकामास प्राासकीय मान्यता कवयाबाबतची काय वाही प्रगतीत आहव. 
(३) प्रश्न उवा् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उवा् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उवा् ावत नाही. 

 
___________ 
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फ लांब्री (जि.औरांगाबाद) ताल ्यातील पाच प्राथममि आरोग्य  
िें द्रामध्ये औषधाचा त किडा असल्याबाबत 

  

(४१)  ५९००२ (३०-०८-२०१६).   श्री.प्रतापराि पाकील धचखलीिर (लोहा), श्री.विनायिराि 
िाधि-पाकील (अहमदपूर) :   सन्माननीय सािविननि आरोग् य आिण ि क ांब िल्याण मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) फुलींब्री (जि.औरींगाबाक) तालकु्यातील पाच प्राथळमक आरो्य कें द्रामध्यव औषधाचा तु्वणा 
असल्याचव माहव मव, २०१६ मध्यव वा त्याकरम्यान रनका नास आलव, हव खरव आहव काय, 
(२) असल्यास, याबाबत ाासनानव चौकाी कव ली आहव काय, त्यात काय आढ्ून आलव, 
(३) असल्यास, या प्राथळमक आरो्य कें द्रात तातणीनव आवश्यक ती औषधव पुरतवयासींकपा त 
ाासनानव को ती काय वाही कव ली वा करयात यवत आहव, 
(४) अवायाप काय वाही कव ली नसल्यास, तवलींबाची कार व काय आहवत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (१७-०१-२०१७) :(१) हव खरव नाही. 
     माहव मव, २०१६ मध्यव वा त्या करम्यान फुलींब्री (जि.औरींगाबाक) तालुक्यातील पाच 
प्राथळमक आरो्य कें द्राींमध्यव पुरवसा औषधीसाठा उपलब्ध होता. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

महहलाांचे िायावलयात शोषण होि ूनये यासाठी स्थावपत विशाखा सममतीच्या स्थापनेबाबत 
  

(४२)  ५९४४८ (२४-०८-२०१६).   श्री.हषविधवन सपिाळ (ब लढाणा) :   सन्माननीय महहला ि 
बाल वििास मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) काया लयात काम कर ाऱ्या मदहलाींच्या ाारीरीक ाोष ाींस प्ररतबींध तालयासाठी ाासनानव 
सन २०१३ मध्यव सव  काया लयात तवााखा सळमती स्थापीत करयाचव रनक ा दकलव होतव, हव खरव 
आहव काय, 

(२) असल्यास, बुलढा ा जिल्हयात मोता्ा तहळसल काया लय वग्ता अन्य एकही 
काया लयात सकर सळमती स्थापन करयात आली नसल्याचव सन २०१६ मध्यव वा त्याकरम्यान 
रनक ानास आलव आहव, हव खरव आहव काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकर ी ाासनानव चौकाी कव ली आहव काय, 
(४) असल्यास, सकर सळमती गठीत कुगन सक्षमप व काया न्वीत करयासाठी ाासनानव को ती 
काय वाही कव ली वा करयात यवत आहव, 
(५) नसल्यास, तवलींबास तवलींबाची कार व काय आहवत ? 
  
श्रीमती पांििा म ांड े (१७-१२-२०१६) :(१) कें द्र ाासनाच्या कामाच्या दठका ी मदहलाींचव लैंधगक 
छ्ास (प्ररतबींध, मनाम आख  रनवार ) अधधरनयम-२०१३ मधील तरतूकीनुसार सव  
काया लयामध्यव अींतग त तक्रार सळमती गठीत करयाबाबत दक.१९.०६.२०१४ रोिीच्या ाासन 
रन  यान्वयव सुचना कवयात आल्या आहवत. 
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(२) नाही. 
(३) प्रश्न उवा् ावत नाही. 
(४) ाासनानव आवश्यक ाासन रन  य पारीत कव लव आहवत. 
(५) प्रश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

सोलापूर जिल््यातील मािंडये सहिारी रुग्णालय रािीि गाांधी योिनेतून िगळल्याबाबत 
  

(४३)  ६०२५३ (३०-०८-२०१६).   ि मारी प्रिणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
सािविननि आरोग् य आिण ि क ांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जिल्ह्यातील माकां णवय सहकारी ुग् ालय रािीव गाींधी योिनवतून आतापयांत १२०० 
ास्त्रकक्रया यास्वी कुगन हकयास्त्रकक्रयवसाठी ४९ ुग् ाींना बोलावलव परींतु अचानक रािीव गाींधी 
योिनवतून माकां णवय ुग् ालयाला वग्यात आलव असल्याचव दकनाींक २२ मव, २०१६ रोिी वा 
त्या समुारास रनका नास आलव, हव खरव आहव काय, 
(२) असल्यास, उक्त ुग् ालयात गोरगरीबाींसाठी असलवली रािीव गाींधी योिना पूव वत सुुग 
करयाबाबत ाासनानव काय काय वाही वा उपाययोिना कव ली आहव, 
(३) अवायाप, को ीतच काय वाही करयात आली नसल्यास त्याची कार व काय आहवत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (१९-०१-२०१७) :(१) होय. 
     सकर ुग् ालयातवुगध्क प्राप्त तक्रारीींच्या अनुषींगानव दक.१७ मव, २०१६ रोिी झालवल्या ६६ 
व्या ुग् ालय अींगीकर  सळमतीच्या बैठकीतील रन  यानसुार दक.२२ मव, २०१६ रोिी सकर 
ुग् ालयाचव अींगीकर  रद्द करयात आलव आहव. 
(२) दक.१७ िून, २०१६ रोिीच्या ६७ व्या ुग् ालय अींगीकर  सळमतीच्या बैठकीमध्यव सकर 
ुग् ालयास C२ श्रव ीमध्यव २३ तवावषज्ञ सववाींसाठी योिनेंतग त अींगीकृत करयास मान्यता 
दकली आहव. ुग्  ालयाकणून पुढील कस्तऐवि साकर कर व अपवक्षक्षत आहव. 
(३) प्रश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

नामशि जिल्हा पररषदेच्या ननगडोळ (ता.हदांडोरी) प्राथममि आरोग्य िें द्रात ि क ांब ननयोिन 
शस््कक्रयेच्या दरम्यान महहलेचा झालेला मतृ्य ू

  

(४४)  ६०६४६ (३०-०८-२०१६).   डॉ.राहूल आहेर (चाांदिड) :   सन्माननीय सािविननि आरोग् य 
आिण ि क ांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मातामतृ्यूमु् व गवल्या काही मदहन्यापूवी वाकात सापणलवल्या नाळाक जिल्हा पररषकवच्या 
रनगणो् (ता.दकींणोरी) प्राथळमक आरो्य कें द्रात कु्ुींब रनयोिन ास्त्रकक्रयवच्या करम्यान एका 
मदहलवचा मतृ्य ूझाल्याचव माहव मव, २०१६ च्या ावव्च्या आठवड्यात रनका नास आलव आहव, हव 
खरव आहव काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकर ी सखोल चौकाी करयात आली आहव काय, 
(३) असल्यास, चौकाीचव रनषकष  काय आहवत व त्यानुसार कोषी वैवायकीय अधधकाऱ्याींतवुगध्क 
काय कारवाम करयात आली आहव वा यवत आहव, 
(४) अवायाप को तीच काय वाही कव ली नसल्यास तवलींबाची कार व काय आहवत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (१७-०१-२०१७) :(१) कु्ुींब रनयोिन ास्त्रक्रीयवच्या करम्यान मतृ्य ूझाला, हव 
खरव नाही. 
(२) व (३) मात्र ास्त्रक्रीयव नींतर उपचाराकरम्यान दकनाींक २८.५.२०१६ रोिी ुग् ाचा मतृ्यू 
झाल्यानव उक्त प्रकर ी प्राथळमक चौकाी करया आली असनू सकर चौकाीमध्यव कोषी 
आढ्लवल्या सींबींधधत वैवायकीय अधधकाऱ्याींना रनलींत्रबत करयात आलव आहव. 
(४) प्रश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

प्राथममि आरोग्य िें द्र मेकीखेडा येथे आरोग्य अधधिारी म ख्यालयी 
 राहत नसल्याम ळे रूग्णाची गैरसोय होत असल्याबाबत 

(४५)  ६१५२७ (३०-०८-२०१६).   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय सािविननि 
आरोग् य आिण ि क ांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मवणीखवणा (ता.क ी्ंब, जि.यवतमा्) प्राथळमक आरो्य कें द्रात वैवायकीय अधधकारी 
मुख्यालयी राहात नसल्यामु व् व आरो्य कें द्रात अस्वच्छतवमु् व ता ीचव साम्राज्य असल्याचव 
दकनाींक ५ मव २०१६ रोिी वा त्यासुमारास रनक ानास आलव, हव खरव आहव काय, 

(२) असल्यास, सामान्य नागरीक उपचारासाठी प्रा.आ.कव द्राींत गवलव असता ण क््रच्या 
अनुपजस्थतीमु व् ुग् ाींना खािगी रू् ालयामध्यव उपचार घ्यावा लागतात, हव ही खरव आहव 
काय, 
(३) असल्यास, सींबधधत आरो्य अधधकाऱ्याींवर को ती कारवाम करयात आली आहव, 
(४) नसल्यास, तवलींबाची कार व काय आहवत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (०३-०१-२०१७) :(१) हव खरव नाही. 
       प्राथळमक आरो्य कें द्र मेंणीखवणा यवथव २ वैवायकीय अधधकाऱ्याींची पकव मींिूर असून सकर 
कोन्ही वैवायकीय अधधकारी रनयळमतप व मुख्यालयी राहून ुग् ाींवर औषधोपचार करीत 
असतात. सकर कोन्ही वैवायकीय अधधकारी याींनी दकनाींक १ मव, २०१६ तव ७ मव, २०१६ या 
कालावधीत प्राथळमक आरो्य कें द्र, मेंढीखवणा यवथव १४ प्रसूती झाल्या असून दकनाींक ०५ मव, 
२०१६ रोिी ४५ बाह्य ुग् ाींवर उपचार करयात आलव आहवत. को त्याही ुग् ाला खािगी 
कवाखान्यात पाठतवयात आलवलव नाही. सकर ुगग ालयाच्या आवारात को तवही  ता ीचव 
साम्राज्य नाही. तसवच ुग् ालय व ुग् ालयाच्या आवारात स्वच्छता राखयात यवत आहव. 
(२) हव खरव नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
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अिोला जिल््यातील प्राथममि आरोग् य िें द्रात िैद्यिीय 

अधधिारी अन पजस्थत आढळून आल्याबाबत 
  

(४६)  ६२२७६ (३०-०८-२०१६).   श्री.हररष वपांपळे (म नत विापूर) :   सन्माननीय सािविननि 
आरोग् य आिण ि क ांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला जिल्ह्यातील हातुग  प्राथळमक आरो् य कें द्राला जिल्हाधधकारी व मखु्य काय कारी 
अधधकाऱ्याींनी दकलवल्या पव्ीत वैवायकीय अधधकारी अनुपजस्थत आढ्लव होतव परींतु त्याींनी अींकरुा 
यवथव वी्पट्टीवर वैवायकीय तपास ीसाठी गवल्याची मादहती अधधकाऱ्याींना दकली परींत ु सकर 
वी्पट्टी गवल्या वष परापासनू बींक आहव, हव खरव आहव काय, 
(२) असल्यास, तसा अहवाल जिल्हाधधकारी याींनी वररषठाींना दकला आहव, हव खरव आहव काय, 
(३) असल्यास, त्याचप्रमा व सकर प्राथळमक आरो्य कें द्र या दठका ी मस््रवर २० कम चारी 
असताना कव व् ४ कम चारी हिर असल्याचव दकसून आलव आहव, हव खरव आहव काय, 
(४) असल्यास, सकर प्रकर ी सखोल चौकाी करयात आली आहव काय, 
(५) असल्यास, त्यानुसार कोषी आढ्ल्यास को ती कारवाम करयात यव ार आहव ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (१३-०१-२०१७) :(१) जिल्हाधधकारी, अकोला व मुख्य काय कारी अधधकारी, 
जिल्हा पररषक, अकोला याींनी पव् दकली हव खरव आहव. तथातप, अींकरुा यवथील वी् पट्टी बींक आहव, 
हव खरव नाही. 
(२) तालुका आरो्य अधधकारी, बा्ापूर याींनी चौकाी कुगन त्याबाबतचा अहवाल जिल्हा 
आरो्य अधधकारी याींना साकर कव ला आहव. 
(३) हव खरव नाही. 
     प्राथळमक आरो्य कव द्र या दठका ी १३ कम चारी काय रत असनू त्यापैकी ५ कम चारी पूव  
परवानगीनव रिा मींिूर कुगन तवऊन रिववर होतव. 
(४) होय. 
(५) चौकाी अहवालानुसार बायोमवरीक हिवरीपत्रक बाह्युग्  नद कवही उपकें द्र अींकरुा ावरव 
पुस्तकातील नद की तसवच सींबींधधताींचव लवखी बयान या वुगन दक.२३/०४/२०१६ रोिी सका्ी १०.०० 
वािवपयांत बाह्य ुग्  तवपागात काम कुगन ण .णी.बी.इींग व् , वैवायकीय अधधकारी प्राथळमक 
आरो्य कें द्र, हातुग  उपकें द्र, अींकरुा यवथील वी् पट्टीवर पव् कवयासाठी गवल्याचव आढ्ून 
आलव. त्यामु व् कारवाम करयाचा प्रश्न उवा् ावत नाही. मात्र गैरहिर असलवल्या प्रयोगाा्ा 
तींत्रज्ञ याींना कर व काखवा नो्ीस कवयात आली असून त्याींच्याकणून खुलासा मागतवयात 
आलवला खुलासा प्राप्त झालवला असून पुढील काय वाही जिल् हा दहवताप अधधकारी, अकोला 
याींच्या स्तरावुगन करयात यवत आहव. 

 
___________ 
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सोलापूर जिल््यातील ग्रामीण ि उपजिल्हा रुग्णालयातील रुग्णाांना  
अपांगाची व्यांगत्िाची प्रमाणप् ेममळत नसल्याबाबत 

  

(४७)  ६३८०० (३०-०८-२०१६).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय सािविननि 
आरोग् य आिण ि क ांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जिल्ह्यातील ग्रामी  व उपजिल्हा ुग् ालयातील ुग् ाींना अपींगाची व्यींगत्वाची 
प्रमा पत्रव कव व बींधनकारक असताना ही प्रमा पत्रव ळम्त नसल्याचव माहव िून, २०१६ मध्यव वा 
त्याकरम्यान रनका नास आलव, हव खरव आहव काय, 
(२) असल्यास, सोलापूर जिल्ह्यात जिल्हा आरो्य अधधकारी व ळसव्हील सि न याींच्या 
मतपवकामु् व अपींगत्वाचव प्रमा पत्र ळम्यास तवलींब होत आहव, हव ही खरव आहव काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकाी कुगन अींपगत्वाचव प्रमा पत्र त्वरीत ळम्यासाठी को ती 
काय वाही करयात आली आहव वा यवत आहव, 
(४) अवायाप काय वाही कव ली नसल्यास तवलींबाची कार व काय आहवत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (१७-०१-२०१७) :(१) हव अींात: खरव आहव. 
     सोलापूर यवथील सवोपचार ुग् ालय व जिल्हा ाल्य धचककत्सक, सोलापूर हव अधधषठाता 
श्री.छत्रपती ळावािी महाराि सवोपचार ुग् ालय, सोलापूर याींच्या आस्थापनववर सींल्न असून 
त्याींच्या अधधनस्थ आहव. सोलापरू यवथील जिल्हा ाल्य धचककत्सक याींना स्वतींत्र ुग् ालय 
नसल्यानव अधधषठाता याींच्या अधधनस्त त्या तवपागाच्या तवपागप्रमुखाींकणून अपींगाींना काखलव 
कवयात यवतात. 
     त्यामु् व सोलापूर जिल्ह्यातील उपजिल्हा ुग् ालय व ग्रामी  ुग् ालय स्तरावुगन अपींग 
काखलव आवश्यक आलवल्या व्यक्तीींना ऑनलामन ्ोकन कवयात यवतव. कवयात आलवल्या 
्ोकनाप्रमा व अपींगाना प्रमा पत्र कवयाबाबतची काय वाही अधधषठाता सवोपचार ुग् ालय, 
सोलापूर याींच्याकणून करयात यवतव. 
     नोव्हेंबर, २०१६ अखवर पयांत सवोपचार ुग् ालय सोलापूर याींच्याकणव अपींगत्व 
प्रमा पत्रासाठी १६२२३ अि  प्राप् त झालव असून त्यापकैी १०,९३९ (७१ ्क्कव ) अपींगत्व प्रमा पत्र 
कवयात आली आहव. 
(२) हव खरव नाही. 
(३) ग्रामी  पागातील अपींगाींना प्रमा पत्र कवयासाठी सोय व्हावी, कररता उपजिल्हा ुग्  ालय, 
करमा्ा जिल्हा सोलापूर यवथव अपींगाींना सींग कीय प्रमा पत्र तवतरीत करयसाठी व्यवस्था 
करयाची काय वाही सुुग आहव. ताींत्रत्रक कम चारी वग  व सववापावी सववक वग  याींच्यामाफ त अपींग 
व त्याींचव नातववामकाींना यो्य तव माग का न वव व्वर कव लव िातव व अपींगाींना को ताही त्रास होऊ 
नयव कक्षता तवतली िातव. 
(४) प्रश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
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िळिण ताल ्यातील (जि.नामशि) विसापूर गक ग्रामपांचायत अांतगवत गािठाण (पाांढरीपाडा) 
या आहदिासी लोििस्ती असलेल्या समािमांहदराची द रिस्था 

  

(४८)  ६३९५७ (२४-०८-२०१६).   श्रीमती ननमवला गावित (इगतपूरी) :   सन्माननीय महहला ि 
बाल वििास मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) क्व  तालुक्यातील (जि.नाळाक) तवसापूर ग् ग्रामपींचायत अींतग त गावठा  
(पाींढरीपाणा) या आदकवासी लोकवस्ती असलवल्या िुन्या समािमींदकरात पर ाऱ्या अींग वाणीची 
िी   इमारत ळपींत कोस्ल्यानव तवथील सव  सादहत्याचव पु  प व नकुसान झालव असल्याचव माहव 
िून, २०१६ मध्यव वा त्याकरम्यान रनका नास आलव आहव, हव खरव आहव काय, 

(२) असल्यास, या समािमींदकराची करुवस्था झालवली असल्यामु व् तवथील आदकवासी बाींधवाींनी 
नतवन अींग वाणी इमारत बाींधून ळम्ावी, यासाठी वव्ोवव् ी ाासनास रनववकन कववूनही कलु क्ष 
करयात आलव, हव ही खरव आहव काय, 
(३) असल्यास, या प्रकर ी ाासनानव चौकाी कुगन यवथव नतवन अींग वाणीची इमारत 
उपारयाबाबत को ती काय वाही कव ली आहव वा करयात यवत आहव, 
(४) अवायाप, को तीच काय वाही कव ली नसल्यास तवलींबाची कार व काय आहवत? 
  
श्रीमती पांििा म ांड े(१७-०१-२०१६) :(१) हव खरव नाही. 
(२) व (३) क्व  तालुक्यातील (जि.नाळाक) तवसापूर ग् ग्रामपींचायत अींतग त गावठा  
(पाींढरीपाणा) या आदकवासी लोकवस्ती असलवल्या िुन्या समािमींदकरात पर ाऱ्या अींग वाणीची 
िी   इमारत लक्षात तवता सन २०१५-१६ या आधथ क वषा त नतवन अींग वाणी इमारत 
बाींधकामास प्राासकीय मान्यता प्रकान करयात आलवली असून सकर दठका ी अींग वाणी 
इमारत उपारयाबाबत जिल्हा पररषकवच्या बाींधकाम तवपागानव तवसापुर (गावठा ) या 
ग्रामपींचायतीस काया रींप आकवा दकलवलव आहवत. 
(४) काय वाहीस तवलींब झालवला नाही. 

___________ 
  

देिरुख (ता.सांगमेश्िर, जि.रत्नाधगरी) ग्रामीण रुग्णालय येथ ेिैद्यिीय अधधिाऱयाांच्या 
हलगिीपणाम ळे नििात बालिाांचा मतृ्य ूझाल्याची घकना 

  

(४९)  ६४५२३ (३०-०८-२०१६).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय सािविननि 
आरोग् य आिण ि क ांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कववुगख (ता.सींगमवश्वर, जि.रत्नाधगरी) ग्रामी  ुग् ालय यवथव वैवायकीय अधधकाऱ्याींच्या 
हलगिीप ामु् व नविात बालकाींचा मतृ्य ू झाल्याची त्ना दकनाींक १६ मव, २०१६ रोिी वा 
त्यासुमारास तणली आहव, हव खरव आहव काय, 

(२) असल्यास, सकर प्रकर ी चौकाी करयात आली आहव काय, 
(३) असल्यास, चौकाीत काय आढ्ून आलव व तवानुषींगानव को ती काय वाही कव ली वा 
करयात यवत आहव, 
(४) नसल्यास, तवलींबाची कार व काय आहवत ? 
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डॉ. दीपि सािांत (१७-०१-२०१७) :(१) हव खरव आहव. 
(२) प्रस्तुत प्रकर ी प्राथळमक चौकाी करयात आलवली आहव. 
(३) ण क््राींच्या अनुपजस्थतीमु व् यो्य वव् वत उपचार न ळम्ाल्यानव तसवच यो्य वव् वत 
सींकळप त न कव ल्यामु व् बा्ाचा मतृ्यु झाला असावा असव दकसून यवत असल्याचव प्राथळमक 
चौकाीअींती आढ्ून आलव आहव. सींबींधधताींतवुगध्क ळास्तपींग तवषयक कारवाम करयाबाबतचा 
प्रस्ताव साकर करयाबाबत उपसींचालक, आरो्य सववा, कोल्हापूर याींना क्तवयात आलव आहव. 
(४) प्रश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

िॉमेडीयन िवपल शमाव याने स्ित:च्या मालिीच्या बांगल्याच्या 
मागच्या बािूिडील नतिराांची तोड िेल्याबाबत 

  

(५०)  ६६५९८ (१९-११-२०१६).   श्री.अिय चौधरी (मशिडी) :   सन्माननीय िने मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींधवरीच्या (मुींबम) चार बींगला यवथील म्हाणा क लनीतील कतपल ामा  याींनी स्वत:च्या 
मालकीच्या बींगल्याच्या मागच्या बािूकणील रतवराींची बवकायकवाीरप व तोण कुगन अनधधकृत 
बाींधकाम कव लव आहव, हव खरव आहव काय, 
(२) असल्यास, कतपल ामा  याींनी रतवराींची तोण कुगन त्या दठका ी णवत्रब्रिचा पराव ्ाकुन 
अनधधकृत बाींधकाम कव ल्याचव अींधवरी तहळसल काया लयातील तलाठ्यानव नुकत्याच कव लवल्या 
पाह ीत रनका नास आलव आहव, हव ही खरव आहव काय, 
(३) असल्यास, यापूवी कतपल ामा तवुगध्क गोरवगाव यवथील एन्क्लवव इमारतीच्या ९ व्या 
मिल्यावरील तरात बवकायका बाींधकाम कव ल्या प्रकर ी एमआर्ीपी कायवायान्वयव ओळावरा 
पोलीस ठायात गुन्हा काखल करयात आला आहव, हव ही खरव आहव काय, 
(४) असल्यास, उक्त कोन्ही गुन्ह्याींनुसार ाासनानव चौकाी कुगन को ती कारवाम कव ली आहव 
वा करयात यवत आहव तसवच कारवामची सवायःजस्थती काय आहव, 
(५) नसल्यास, तवलींबाची कार व काय आहवत ? 
  
श्री. स धीर म नगांकीिार (०२-१२-२०१६) :(१) व (२) मा.उच्च न्यायालयातील िनदहत याधचका 
क्र. ३२४६/२००५ मधील रन  यानसुार काींक्वना-पासून ५० मी्र अींतराच्या आत बाींधकाम 
करता यवत नाही. अींधवरीच्या (मुींबम) चार बींगला यवथील म्हाणा क लनीतील श्री.कतपल ामा  याींनी 
काींक्वनापासून १५ मी्रच्या आतील क्षवत्रावर अनधधकृतप व बाींधकाम कव ल्याचव रनका नास 
आलव आहव. या सींकपा त वसोवा पोळलस स् व्ानमध्यव पया वर  सींरक्ष  अधधरनयम, १९८६ चव 
कलम १५ (१), (२) अन्वयव दकनाींक १७.०९.२०१६ रोिी गुन्हा नद कतवयात आला असून पुढील 
तपास करयात यवत आहव. 
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(३) व (४) श्री.कतपल ामा  याींनी त्याींच्या तरात बवकायका बाींधकाम कव ल्याप्रकर ी ओळावरा 
पोलीस ठा व योथव दकनाींक १२.०९.२०१६ रोिी महाराषर राज्य नगर रचना कायका, १९६६ चव 
कलम ५३ (७) अन्वयव गुन्हा काखल करयात आला असनू पुढील तपास करयात यवत आहव. 
श्री.कतपल ामा  याींनी महाराषर प्राकवळाक नगर रचना कायका, १९६६ च्या कलम ५३ (१) अन्वयव 
दकनाींक २८.०४.२०१६ रोिी दकलवल्या नो्ीसी तवरोधात मा.उच्च न्यायलयात याधचका काखल 
कव ली असून मा. न्यायालयानव स्थगन आकवा दकला आहव. 
(५) प्रश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  
  
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
म ांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा. 

  
_________________________ 
ाासकीय मध्यवती मुद्र ालय, मुींबम. 


