
 अताराााांकित प्रश्नोत्तरााांची चव्वेचाळीसावी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

पहहले अधधवेशन, २०२१ 
___________ 

  

अतारााांकित प्रश्नोत्तरााांची यादी 
  

प्रश्नााांची एिूण साांख्या - ५० 
___________ 

  

बोरोळ (ता.देवणी जि.लातूर) येथील प्राथममि आरोग्य िें द्राच्या पररसर स्वच्छ िरण्याबाबत  
  

(१)  ७७४ (२२-०३-२०२०).   श्री.बाबासाहेब पाटील (अहमदपूर) :   सन्माननीय सावविननि 
आरोग् य व िट टट ाांब ि् याण माांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बोरोळ (ता.देवणी जि.लातूर) येथील प्राथममक आरोग्य कें द्राच्या इमारतीच्या पररसरात 
का्ेरी झडुपाींची वाढ झाली असून आरोग्य कें द्राची आतून स्वच्छ ददसणाऱ्या इमारतीचा पररसर 
बाहेरुन मात्र अस्वच्छ व घाणीने वेढला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पररसरातील घाणीमुळे डासाींच्या उत्पतीसह अन्य वन्यिीवाींचा वावरही 
वाढण्याचा धोका ननमााण झाला असून तालुक्यात डेंगुच्या रुग्णसींख्येत वाढ होत असनू 
प्राथममक आरोग्य कें द्राच्या पररसरातील अस्वच्छतेमुळे तेथे येणाऱ्या रुग्णाींचे आरोग्य धोक्यात 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, 
तदनुषींगाने पुढे कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 
 

श्री. रािेश टोप े(११-०१-२०२१) : (१)  हे खरे नाही. 

प्राथममक आरोग्य कें द्राची इमारत आतून व बाहेरुन स्वच्छ आहे, घाणीने वेढलेली नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
पररसरात घाण नसनू डास उत्पतीचे दिकाण नाही. व अन्य वन्यिीवाींचा धोका नाही. रुग्णाींच े
आरोग्य धोक्यात आलेले नाही. प्राथममक आरोग्य कें द्राचा पररसर स्वच्छ असून ननयममत 
साफसफाई होते.  
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

 
 



वव.स. ४४ (2) 

अमलबाग (जि.रायगड) जि्हा रुग्णालयातील गैरसोयीाांबाबत 
  

(२)  ८२० (२०-०३-२०२०).   श्री.प्रमोद (रािू) रतन पाटील (ि्याण ग्रामीण), श्री.महेंद्र दळवी 
(अमलबाग) :   सन्माननीय सावविननि आरोग् य व िट टट ाांब ि् याण माांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमलबाग (जि.रायगड) जिल्हा रुग्णालयात तज्ञ डॉक््र, पररचारीका तसेच इतर सींवगाातील 
ररक्त पदे तात्काळ भरावीत, जिल्हा रुग्णालयातील सात मदहने बींद असलेला नेत्रववभाग सुरु 
करावा, नमसाग कॉलेिच्या इमारतीचे बाींधकाम तातडीने पूणा कराव,े लहान मुलाींच्या वॉडा मध े
होत असलेली पाण्याची गळती थाींबवून इमारतीची दरुुस्ती करावी ,बाहयरुग्ण ववभागात 
सी.सी.द्व्ही कॅमेरे बसववण्यात यावेत, बाहयरुग्ण ववभाग दपुारी चार ते सहा वळेेत सुरु 
िेवावा, आींतररुग्ण ववभागाच्या इमारतीच ेस्रक्चरल ऑडड् कराव ेया व इतर मागण्याींकररता 
जिल्हयातील सामाजिक सींघ्ना व स्थाननकाींनी  माहे डडसेंबर,२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
उपोषण केले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच रायगड जिल्हयाच्या सामान्य रूग्णालयात अपघातग्रस्ताींसह प्राथममक उपचारासािी 
येणाऱ्या रूग्णाींना रूग्णालयातील गैरकारभार, अपुऱ्या सोयीसुववधा, स्वच्छतेचा अभाव आदी 
बाबीींमुळे उपचारापासून वींचचत रहावे लागत असून अनेक गींभीर समस्याींना सामोरे िावे लागत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सन २०१९ मध्ये सभापती, जिल्हा पररषद मदहला व बालकल्याण याींनी 
अमलबाग जिल्हा रुग् णालयात केलेल्या पाहणीत शौचालयाची अस्वच्छता, डॉक््राींची 
अनुपजस्थती, प्रसुती कक्षातील अस्वच्छता, अनतदक्षता ववभागातील नादरुुस्त यींत्रसामुग्री,अशा 
ववववध समस्या असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू जिल्हा सामान्य रूग्णालयात अपघात ववभागासािी असलेली िागा 
वषाभरात ३ वळेा बदलण्यात आलेली असून, बदललेल्या सध्याच्या िागेत केवळ दोनच खा्ा, 
स्वच्छतागॄहे, हात धुण्याच्या सोयीचा अभाव तसेच सींपूणा रूग्णालयात अस्वच्छता असल्याने 
औषधोपचारासािी येणारा रूग्ण व डॉक््राींचे तसेच अन्य कमाचाऱ्याींचे आरोग्य धोक्यात आलेले 
आहे, हे ही, खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले तदनुषींगान ेशासनाने कोणती कायावाही केली  वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
 

श्री. रािेश टोप े(११-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे. 
  तथावप उपोषणकत्याांकडून कोणते ही लेखी स्वरुपातील ननवेदन जिल्हा रुग्णालय, अमलबाग 
याींचेकड ेददलेले नाही.  
  जिल्हा रुग्णालयातील नेत्र ववभागात पावसाळयात पाणी गळती झालेमुळे तो बींद िेवण्यात 
आला होता.  सदर कक्ष दद. १६ डडसेंबर, २०१९ पासून कायाान्वीत आहे.  िीएनएम नमसांग 
स्कूलचे बाींधकाम सावािननक बाींधकाम ववभाग अमलबाग याींचे स्तरावरुन प्रगतीपथावर आहे.  
बाहयरुग्ण ववभागात सी.सी.्ी.व्ही. सुरु करण्यात आले असून बाहयरुग्ण ववभाग ४ ते ६ या 
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कालावधीत सुरु करण्यात आलेला आहे.  स्रक्चरल ऑडी्ची अींदािपत्रके प्राप्त करुन घेण्यात 
येत आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
   जिल्हा रुग्णालयात उपचारासािी येणाऱ्या सवा रुग्णाींना रुग्णालयात उपलब्ध आरोग्य 
सुववधा पुरववण्यात येतात. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
   याबाबत रुग्णालयात ननयममत स्वच्छतेबाबत जिल्हा रुग्णालय स्तरावर सींबींचधताींना सूचना 
देण्यात आल्या असून रुग्णालयात सवा यींत्रसामुग्री सुजस्थतीत कायारत करण्यात आलेल्या 
आहेत. 
(४) हे खरे नाही,  
   जिल्हा रुग्णालय, अमलबाग येथील डायलेमसस ववभागामध्ये ४ मशीन कायारत होत्या.  
त्यानींतर रुग्णालयास ७ डायलेमसस मशीन उपलब्ध झाल्या.  यामळेु पुरेशा िागेसािी सदरील 
डायलेमसस ववभाग रामा सें्रच्या दिकाणी हलववण्यात आला व रामा सें्र हे िुन्या 
डायलेमसस ववभागात आवश्यक फेरफार करुन कायाान्वीत करण्यात आले आहे. 
(५) व (६) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

रायगड जि्हयातील शासिीय रुग्णालयात सटववधा उपलब्ध िरण्याबाबत 
  

(३)  ९०१ (२०-०३-२०२०).   श्री.महेंद्र दळवी (अमलबाग) : सन्माननीय सावविननि आरोग् य व 
िट टट ाांब ि् याण माांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वडवली, ददवेआगर, बोलीपींचतन, ददघी कुडगाींव, शेखाडी (ता. श्रीवधान जि. रायगड) येथील 
अनेक गावाींतील रुग्णाींची गैरसोय होत असल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बोलीवपींचतन येथ े असलेल्या प्राथममक आरोग्य कें द्रात साधनसामुग्री अभावी 
रुग्णाींवर प्राथममक उपचार होईल एवढी औषधेही उपलब्ध नसल्याने रुग्णाींना माणगाव, 
पनवेल,मुींबई या दिकाणी उपचाराकरीता िाव ेलागते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यादिकाणी शासकीय रुग्णालय असूनही सुववधा उपलब्ध नसल्याने िीवघेणा 
प्रवास करुन माणगाव सारख्या दिकाणी याव ेलागत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
तदनुषींगान ेशासकीय रुग्णालयात सुववधा उपलब्ध करण्याबाबत कोणती कायावाही केली  वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. रािेश टोप े(११-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
बोलीपींचतन येथील प्राथममक आरोग्य कें द्रात आवश्यक औषधाींचा सािा उपलब्ध आहे. 
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(३) हे खरे नाही. 
   तथावप गींभीर स्वरुपाच ेरुग्ण प्राथममक आरोग्य कें द्रामाफा त पढुील उपचारासािी माणगाव 
येथे सींदमभात करण्यात येतात. 
(४) व (५) प्राथममक आरोग्य कें द्रामध्ये ननकषानसुार आवश्यक सेवा उपलब्ध आहेत. 

___________ 
  

मभसी व शाांिरपूर (ता.धचमूर, जि.चाांद्रपूर) येथील प्राथममि स्वास्थ िें द्र  
दिोन्नत िरून ग्रामीण रुग्णालय िरणेबाबत 

  

(४)  ११५८ (१३-०४-२०२०).   श्री.बाांटी भााांगडडया (धचमूर), श्री.देवेंद्र फडणवीस (नागपूर दक्षिण 
पजश्चम) :   सन्माननीय सावविननि आरोग् य व िट टट ाांब ि् याण माांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मभसी व शींकरपूर (ता.चचमूर, जि.चींद्रपूर) येथील प्राथममक स्वास्थ कें द्रास दिोन्नत करून 
ग्रामीण रुग्णालय करणेबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीनी मा.मुख्यमींत्री याींना ददनाींक ११ डडसेंबर 
२०१७ रोिी वा त्यासमुारास पत्रव्यवहार केला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सन २०११ च्या लोकसींखेच्या आधारीत आरोग्य सींस्था स्थापनेच्या मूळ बहृत 
आराखड्यानुसार प्राथममक आरोग्य कें द्र मींिूर करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात 
आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बहृत आराखड्यानुसार प्राथममक स्वास्थ कें द्र दिोन्नतीचा प्रस्ताव असतानाही 
पररसरातील वैद्यकीय व्यवस्था बींद पडल्याच्या स्थाननकाींच्या तक्रारी आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, चींद्रपूर जिल््यातील चचमूर तालुक्याच्या मभसी व शींकरपूर या भौगोमलक 
महत्वाच्या प्राथममक स्वास्थ कें द्रास दिोन्नत करून ग्रामीण रुग्णालय करणेबाबतचा 
प्रस्तावाबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. रािेश टोप े(१२-०१-२०२१) : (१) होय,हे खरे आहे. (२) नाही, हे खरे नाही. 
मभसी व शींकरपूर येथे प्राथममक आरोग्य कें द्र मींिूर असुन कायारत आहेत. 
(३) नाही, हे खरे नाही. मभसी आणण शींकरपूर येथील प्राथममक आरोग्य कें द्रामाफा त वैद्यकीय 
सेवा देण्यात येत आहे.तसेच मभसी पासून २५ कक.मी आणण शींकरपूर पासून १५ कक.मी 
अींतरावर चचमूर येथे उपजिल्हा रुग्णालय कायारत आहे व तेथ ेववशेषज्ञ सेवा उपलब्ध आहेत. 
(४) सन २०११ च्या िनगणनेवर आधारीत िोडबहृत आराखडा तयार करण्याची कायावाही सुरू 
असून प्राथममक आरोग्य कें द्र, मभसी व प्राथममक आरोग्य कें द्र,शींकरपूर(ता.चचमूर,जि.चींद्रपूर) च े
शे्रणीवधान ग्रामीण रुग्णालयात  करण्याची मागणी ननकषानसुार समाववष् करण्याची कायावाही 
सुरू आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

 ___________ 
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सैलानी (ता.जि. बटलडाणा) येथे मनोरुग्णालय सटरु िरणेबाबत 

 (५)  १२७३ (२५-०३-२०२०).   श्रीमती श्वेता महाले (धचखली) : सन्माननीय सावविननि 
आरोग् य व िट टट ाांब ि् याण माांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सैलानी (ता.जि. बुलडाणा) येथे सैलानी बाबाींचे िागनतक दिााचे तीथास्थान असून येथ े
दरवषी हिारो दहींद-ूमुस्लीम भाववक भक्त दशानासािी येत असून त्यामध्ये मानमसक जस्थती 
खराब झालेले रुग्ण सैलानीबाबाींच्या कृपाशीवादान ेबरे होतात अशी मान्यता असल्याने हिारो 
मनोरुग्ण सैलानी येथ ेयेतात, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, मनोरुग्णाींची मानमसक जस्थतीचा गैरफायदा घेऊन त्याींची शारीररक, आचथाक व 
मानमसक छळवणूक करत असल्याने सैलानी येथे मनोरुग्णालय सुरु करण्याची अनेक 
वषाापासूनची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी दद. २० डडसेंबर, २०१९ रोिी लेखी पत्राद्वारे 
नागपूर येथ ेमा. मुख्यमींत्री याींनी घेतलेल्या आढावा बैिकीदरम्यान केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. रािेश टोप े(११-०१-२०२१) : (१)  हे खरे आहे.  
(२)  हे खरे आहे.  
(३) िाणे, पुणे, नागपूर व रत्नाचगरी येथ ेशासनाच्या प्रादेमशक मनोरुग्णालयामध्ये राज्यातील 
सवा मनोरुग्णाींसािी उपचार सुववधा उपलब्ध आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

िामगार रूग्णालय, नागपूर येथील नादटरूस्त मलफ्ट दटरूस्त िरणेबाबत 
 (६)  १६४९ (१४-०३-२०२०). अॅड.आमशष ियस्वाल (रामटेि) : सन्माननीय सावविननि आरोग् य 
व िट टट ाांब ि् याण माांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

  

(१) कामगार व त्याींच्या कु्ूींबीयाींना आरोग्य सेवा देणा-या नागपूर येथील राज्य कामगार ववमा 
योिनेच्या कामगार रूग्णालयातील मलफ्् दरुूस्तीकररता ननधी मींिूर करण्यात आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननधी उपलब्ध असूनही मलफ्् दरुूस्ती न करण्याच ेकारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले तदनुषींगाने रूग्ण व त्याींचे कु्ूींबीयाींना होणारी गैरसोय ्ाळण्याकररता मलफ्् दरुुस्ती न 
करणाऱ्या सींबींचधत दोषी अचधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. रािेश टोप े(११-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे.       
(२)  सदर रुग्णालयात नवीन मलफ्् बसववण्यात आली असनु ती कायारत करुन घेण्यासािी 
आवश्यक परवाना प्राप्त करुन घेण्यात येत आहे.      
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(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
___________ 

  
िोरेगाव (ता.िराड जि.सातारा) येथे गॅस्रो साथीची लागण झा्याबाबत. 

  

(७)  १६६५ (१३-०४-२०२०).   श्रीमती याममनी यशवाांत िाधव (भायखळा) : सन्माननीय 
सावविननि आरोग् य व िट टट ाांब ि् याण माांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोरेगाव, (ता.कराड, जि.सातारा) येथ े१५ िणाींना गॅस्रोची लागण झाली असून, तीन रुग्ण 
अत्यावस्थेत असल्याच ेददनाींक ४ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासुमारास ननदशानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गॅस्रोची साथ येण्याची सवासाधारण कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, गॅस्रोची साथ आ्ोक्यात आणण्यासािी शासनाने कोणती उपाययोिना केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. रािेश टोप े(१२-०१-२०२१) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
मौिे कोरेगाव (ता.कराड जि.सातारा) येथ ेददनाींक ४ िानेवरी, २०२० वा त्या दरम्यान गॅस्रोचा 
१ आणण अनतसाराचे तुरळक स्वरुपातील ३ रुग्ण असे एकूण ४ रुग्ण आढळून आले. ३ रुग्ण 
कृषणा हॉस्पी्ल कराड अींतररुग्ण म्हणून उपचार घेत होत.े त्याींची प्रकृती चाींगली असल्यान े
त्याींना घरी सोडण्यात आले. 
(२) १५ ददवसाींपूवी १५ फू् खोल व ३ फू् रुीं दीचा िॅकवेल खोदण्यात आला. त्यातूनच काही 
भागाींमध्ये थे् पाणी पुरविा करण्यात येत होता. े्ंब ूधरणाच ेपाणी रात्रीच्या वेळी सोडल्यामुळे 
ते पाणी िॅकवेल मध्ये ममसळले व असे प्रकक्रया ववरहीत पाण्याचा थे् पुरविा झाल्यामुळे 
लोकाींच्या वपण्यात आले. त्यामळेु लोकाींना त्रास होवून गॅस्रोची साथ उद्भवली. 
(३)  ददनाींक २.१.२०२० ते ४.१.२०२० अखेर वैदयकीय अचधकारी व कमाचारी याींचमेाफा त सींपूणा 
गावाच े सवेक्षण करण्यात आले. सवेक्षणात आढळून आलेल्या रुग्णाींवर तातडीने उपचार 
करण्यात आले. घरोघरी मेडीक्लोर चे वा्प करण्यात आले. तसेच पाणी उकळून वपण्याबाबत 
आरोग्य मशक्षण देण्यात आले. िॅकवेल मधील पाईप िममनीपासून १५ फू् उींच घेण्यात आली. 
दैनींददन पाणी शुध्दीकरण करण्यात आले. पाणी नमनुे तपासणी करण्यात आली. थे् करण्यात 
येणारा पाणीपुरविा बींद करण्यात आला. 
(४)  प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

    राज्यात ियरोगामटळे होणारे मतृ्य ू
  

(८)  २१५८ (१३-०४-२०२०). श्री.साांतोष दानवे (भोिरदन), श्री.साांिय साविारे (भटसावळ), 
श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.प्रशााांत ठािूर (पनवेल), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अममत 
साटम (अाांधेरी पजश्चम), अॅड.राहटल हििले (नामशि पूवव), श्री.प्रताप अडसड (धामणगाव रे्वे), 
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श्रीमती माधटरी ममसाळ (पववती), श्री.रमेश िोरगााांविर (भााांडूप पजश्चम), श्री.सटभाष देशमटख 
(सोलापूर दक्षिण), श्री.रािशे पवार (नायगााांव) :   सन्माननीय सावविननि आरोग् य व िट टट ाांब 
ि् याण माांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सन २०१९ मध्ये िवळपास ६४७६ रूग्णाींचा क्षयरोगाने मॄत्यू झाला असल्याच े
कें द्रीय आरोग्य मींत्रालयाने िाहीर केलेल्या अहवालामध्ये नमुद केले असल्याचे माहे िानेवारी, 
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१७ मध्ये राज्यात क्षय रोगान े५ हिार ६६ रुग्णाींचे मतृ्य ूझाले तर सन 
२०१८ मध्ये हे प्रमाण २८ ्क्क्याींनी वाढले असून देशात क्षयरोगामुळे झालेले मतृ्यू व रुग्ण 
सींख्यामध्ये उत्तर प्रदेशचा पदहला क्रमाींक असून महाराषर दसुऱ्या क्रमाींकावर आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, योग्यवेळी वैद्यकीय उपचार न ममळण,े औषधाींची उपलब्धता नसणे तसचे 
वैद्यकीय उपचार अधाव् सोडल्यामुळे क्षयरोगाच्या रुग्णाींच्या सींख्येत वाढ होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहेत काय, चौकशीत काय आढळून 
आहे त्यानुसार राज्यात क्षयरोगाचे प्रमाण आ्ोक्यात आणण्याच्या ष्ष्ीने कोणती 
उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
 

श्री. रािेश टोप े(१२-०१-२०२१) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
माहे िानेवारी त े डडसेंबर २०१९ मध्ये क्षयरोगामुळे मतृ्य ू झालेल्या रुग्णाींची सींख्या ७७८३ 
इतकी आहे.  
(२) हे अींशत: खरे आहे 
• सन २०१७ मध्ये ५४२४, सन २०१८ मध्ये ६९५१ व सन २०१९ मध्ये ७७८३ क्षयरोगमुळे मतृ्यू 
झालेल आहेत.  
• सन २०१८ मध्ये सन २०१७ च्या तुलनते सरासरी २८ ्क्क्याींनी वाढ झालेली आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही 
शासनाने केलेल्या उपाययोिना - क्षयरोगाचे सननयींत्रण करण्यासािी राज्यात ३४ जिल्हा क्षयरोग 
कें दे्र व ४६ शहर क्षयरोग कें दे्र स्थापन करण्यात आलेले आहेत. राषरीय क्षयरोग दरुीकरण 
कायाक्रमाींतगात ५२९ ्ी.य.ू (क्षयरोग पथक) कायारत आहेत. हया माफा त सननयींत्रण करण्यता 
येते. सींशनयत क्षयरुग्णाींचा थुींकी नमनुा तपासणीसािी राज्यात १९३५ मान्यता प्राप्त 
सूक्ष्मदशीकें दे्र स्थापन करण्यात आलेली आहेत. क्षयरोगाच ेलवकर ननदान होण्यासािी राज्यात 
सवा जिल््यात एकूण १३१ CBNAAT यींत्र े उपलब्ध केली आहेत.  शासकीय अचधकारी व 
कमाचारी व्यनतररक्त कें द्र शासनाने क्षयरोगवर ननयींत्रण करण्यासािी राज्यात करार तत्वावर 
एकूण २२८१ अचधकारी व कमाचारी वगा मींिूर केला आहे व पूरेसा औषधसािा उपलब्ध करुन 
देण्यात आला असनू रुग्णाींना औषधोपचार करण्यात येत आहे.  व पुरेसा औषधसािा उपलब्ध 
करून देण्यात असुन रुग्णाींना औषधोपचार करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
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नााांदटरा (जि.बटलिाणा) येथे परतीच्या पावसामटळे साथीच्या आिारााांमध्ये वाि झा्याबाबत 
  

(९)  २२४९ (२५-०३-२०२०).   श्री.रािेश एिड े (मलिापूर) : सन्माननीय सावविननि आरोग् य 
व िट टट ाांब ि् याण माांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  नाींदरुा, (जि. बुलढाणा) येथ े परतीच्या पावसामळेु डेंग्यू व मलेररया आदी कक्किन्य 
आिाराींच्या रुग्णाींमध्ये प्रमाणात वाढ झाल्याच े ददनाींक २ नोव्हेंबर, २०१९ रोिी वा त्या 
सुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नाींदरुा जिल्हा बलुढाणा येथे डेंग्य,ू मलेररया, चचकनगुननया आदी कक्किन्य 
रोगाींवर ननयींत्रण ममळववण्यास दहवताप ववभागाला अपयश आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दहवताप ववभागामाफा त गप्पी मासे सोडण्याची प्रभावी उपाययोिना न 
केल्यामुळे कक्किन्य आिाराींमध्ये वाढ झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय ननषपन्न 
झाले, तदनुषींगान े नाींदरुा, जिल्हा बुलढाणा येथे कक्किन्य आिाराला आळा घालण्यासािी  
दहवताप ववभागाकडून होणाऱ्या हलगिीपणा बाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. रािेश टोप े(१२-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 
नाींदरूा (जि.बुलढाणा) सन २०१९ मधील कक्किन्य आिार कक्किन्य आिार जस्थती 
खालीलप्रमाण े- 

डेंग्यू मलेररया चचकनगुननया 
० ० ० 

(२)  हे खरे नाही. 
(३)  हे खरे नाही. 
नाींदरुा (जि.बुलढाणा) या दिकाणी १ गप्पी मास े पैदास कें द्र असनु सदर दिकाणी असलेल्या 
सवा ५८ डासोत्पत्ती स्थानाींमध्ये सन २०१९ गप्पी मासे सोडण्यास आलेले आहेत. 
(४)  या प्रकरणाची जिल्हा दहवताप अचधकारी, बुलढाणा याींनी प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार 
चौकशी केली, यामध्ये नाींदरु नगरपामलका हद्दीमध्ये कक्किनय आिाराचा सन २०१९ मध्ये 
एकही रुग्ण आढळून आलेला नाही. 
हलगिीपणा झाला नसल्यामुळे कायावाहीचा प्रश्न उद्भवत नाही. 
कक्किन्य आिारावर ननयींत्रणासािी बलुढाण्यासह राज्यात खालील उपाययोिना ननयममतपणे 
राबववण्यात येतात. 
१)    ननयममत साथरोग सवेक्षण. 
२)    कक्किन्य आिाराींवर ननयींत्रण िेवण्यासािी ननयममत कक्कशास्त्रीय सवेक्षण. 
३)    रुग्णोपचारासािी पुरेसा औषधसािा. 
४)    ननदानासािी प्रयोगशालेय सुववधा. 
५)    कक्किन्य आिाराींसािी एकाजत्मक कक्क व्यवस्थापन. 
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६)    उदे्रकाग्रस्त भागात कक्कनाशक धुरफवारणी अथवा फवारणी. 
७)    डासोत्पत्ती रोखण्यासािी कोरडया ददवसाची अींमलबिावणी होणेबाबत लोकसहभाग. 
८)    आींतरववभागीय समन्वय. 
९)    ववववध साथरोग प्रनतबींधासािी िनतेच ेआरोग्य मशक्षण. 
(५)  प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  
मटक्ताईनगर (जि. िळगााांव) येथील उपजि्हा रुग्णालयात रामा िेअर सेंटर उभारण्याबाबत 

  

(१०) ३१६७ (१३-०४-२०२०). श्री.चाांद्रिााांत (भाऊ) ननाांबािी पाटील (मटक्ताईनगर) : सन्माननीय 
सावविननि आरोग् य व िट टट ाांब ि् याण माांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुक्ताईनगर (जि. िळगाींव) तालुक्याला  आींतरराषरीय महामागा तसेच औरींगाबाद – इींदौर 
राषरीय महामागााचे िाळे असून या महामागाावर नेहमीच छो्े-मोिे अपघात होत असनू या 
अपघातग्रस्ताींना मुक्ताईनगर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात अत्यावश्यक सोयी-सुववधा 
नसल्यान े िळगाींव जिल्हयातील रुग्णालयात घेऊन िाव े लागत असल्यान े मकु्ताईनगर 
उपजिल्हा रुग्णालय येथ ेरामा केअर सें्र उभारण्यात याव ेअशी मागणी तथेील स्थाननकाींनी 
वारींवार शासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या मागणीसींदभाात शासनान ेकोणता ननणाय घेतला वा घेण्यात येणार आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. रािेश टोप े(१२-०१-२०२१) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
मुक्ताईनगर उपजिल्हा रुग्णालयात अपघाताचे रुग्ण आल्यानींतर आवश्यक उपचार करण्यात 
येतात गरि असेल तर पुढील उपचारासािी रुग्णास पुढे सींदभीत करण्यात येते. मुक्ताईनगर 
उपजिल्हा रुग्णालय येथ ेरॉमा केअर सें्र उभारण्याबाबत मागणी शासनास प्राप्त नाही. 
(२) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
     ___________ 

  
मभवाांडी (जि.ठाणे) येथील स्व. इाांहदरा गााांधी स्मतृी उपजि्हा रुग्णालयाच्या  

आवारात टािण्यात येणारा िैववि िचऱ्याबाबत  
  

(११)  ३३३३ (१३-०४-२०२०).   श्री.शााांताराम मोरे (मभवाांडी ग्रामीण), श्री.अबू आिमी (मानखूदव 
मशवािीनगर), श्री.रईस शेख (मभवाांडी पूवव) : सन्माननीय सावविननि आरोग् य व िट टट ाांब ि् याण 
माांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मभवींडी (जि.िाणे) स्व. इींददरा गाींधी स्मतृी उपजिल्हा रुग्णालयाच्या आवारात िैववक कचरा 
उघडयावर ्ाकला िात असल्याच ेमाहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या िैववक कच-यामध् ये सॅनन्री नॅपकक न, रुग्णाींना ददलेली इींिेक्शनचे नीडल व 
औषधे असल्यान ेरोगराई पसरण्याचा धोका वाढला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त रुग्णालयाला उपजिल्हा रुग्णालय म्हणून दिाा प्राप्त झाला असतानाही 
या शासककय रुग्णालयात रुग्णाींना त्या प्रकारच्या सुववधा ममळत नसल्याचेही ननदशानास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
तदनुसार याबाबत िबाबदार असणा-याींववरुध्द कारवाई करण्यासह िैववक कच-याची योग्य 
ववल्हेवा् लावण्यासींदभाात शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. रािेश टोप े(११-०१-२०२१) : (१) हेअींशत: खरे आहे. 
   यासींदभाातील बातमी दद. १०.०१.२०२० रोिीच्या दैननक पुण्यनगरी या वतृ्तपत्रामध्ये छापून 
आली होती.  मात्र िैववक कचरा नेण्यासािी िेकेदार नेमण्यात आला असून त्याद्वारे ननयममत 
कचरा उचलून नेला िातो.   
(२) हे खरे नाही. 
   िैववक कचरा िेकेदारामाफा त पुरववण्यात येणाऱ्या कचरा गाडीतून तसेच साधा कचरा 
महानगरपामलकेच्या घीं्ागाडीतून दररोि नेला िातो. 
(३) हे खरे नाही. 
   या रुग्णालयातून सी.्ी.स्कॅन, क्ष-ककरण, सोनोग्राफी, डायलेमसस, प्रयोगशाळा चाचण्या इ. 
अत्यावश्यक सुववधा उपलब्ध करुन ददलेल्या आहेत. 
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

अमरावती सामान्य रुग्णालयात एिाच खाटेवर दोन रुग्णााांवर  
उपचार िरावे लागत अस्याबाबत 

  

(१२)  ३७९५ (२५-०३-२०२०).   श्री.बळवाांत वानखड े (दयावपूर), श्री.अममन पटेल (मटाांबादेवी), 
श्री.सटरेश वरपटडिर (पाथरी), िट मारी प्रणणती मशाांदे (सोलापूर शहर मध्य) : सन्माननीय 
सावविननि आरोग् य व िट टट ाांब ि् याण माांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दर मदहन्याला तपासणीसािी मोिया प्रमाणात 
रूग्ण येत असल्यान े रूग्ण सींख्या वाढत असल्यामुळे एकाच खा्ेवर दोन रुग्णाींवर उपचार 
कराव े लागत असल्याच े ददनाींक १ नोव्हेंबर, २०१९ रोिी वा त्या सुमारास ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अमरावती शहरात जिल्हा सामान्य रुग्णालयात ददवसाला गींभीर िखमी, ववष 
प्राशन केलेले, भािलेले असींख्य रुग्ण येथ े उपचारासािी येत असल्यान े एका खा्ेवर दोन 
रुग्णाींना सलाईन लावण्याची वळे डॉक््राींवर आली असल्यान े रुग्णाींचे िीव धोक्यात आले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. रािेश टोप े(१२-०१-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अींशत खरे आहे. 
रुग्णालयात ववशेषत: मेडडसीन ववभागात िास्त रुग्ण भरती झाल्यामुळे एका खा्ेवर दोन 
रुग्ण िेवण्यात आले होते.मात्र अनतगींभीर व सींसगािन्य रुग्णाींसािी वेगळा कक्ष आहे. 
(३) सन २०११ च्या िनगणनेवर आधारीत िोडबहृत आराखडा तयार करण्याची कायावाही सुरू 
असून सामान्य रुग्णालय, अमरावतीच े शे्रणीवधान ३७९ खा्ाींवरून ७०० खा्ाींमध्ये करण्याची 
मागणी ननकषानुसार समाववष् करण्याची कायावाही सुरू आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

िो्हापूर जि््यातील प्राथममि, माध्यममि व उच्च माध्यममि मशििााांची  
प्रलाांबबत वैद्यिीय बबलााांच ेप्रस्ताव माांिूर िरण्याबाबत 

  

(१३)  ३९०० (२४-०७-२०२०).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) : सन्माननीय सावविननि 
आरोग् य व िट टट ाांब ि् याण माांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जिल््यातील प्राथममक, माध्यममक व उच्च माध्यममक मशक्षकाींची सादर केलेली 
वैद्यकीय बबले सी.पी.आर. रुग्णालय, कोल्हापूर येथील जिल्हा शल्यचचककत्सक कायाालयाकडून 
वेळेत मींिूर करण्याकररता प्रस्ताव मशक्षण ववभागाकड े तातडीने पािवाव े अशी मागणी 
स्वामभमानी मशक्षक सींघाच्या वतीने जिल्हा शल्यचचककत्सक याींच्याकड ेलेखी ननवेदनाद्वारे केली 
आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मशक्षक व कमाचाऱ्याींच्या वैद्यकीय खचााची रक्कम शासनाकडून देणे 
बींधनकारक असताना जिल्हा शल्यचचककत्सक कायाालयाकडून याबाबत वेळेत प्रस्ताव सादर केले 
िात नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जिल््यातील ककती मशक्षकाींचे वैद्यकीय बबलाचे प्रस्ताव प्रलींबबत आहेत, त्याची 
सद्य:जस्थती काय आहे, 
(४) असल्यास, कोल्हापूर जिल््यातील प्राथममक, माध्यममक व उच्च माध्यममक मशक्षकाींची 
सादर केलेली वैद्यकीय बबलाींच े प्रस्ताव मींिूर करण्यासींदभाात शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रािेश टोप े(११-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे.  
(२) हे खरे नाही.   
(३) व (४) दद.१०/०२/२०२० अखरे २५१ प्रस्ताव प्रलींबबत असून अनतररक्त कमाचारी उपलब्ध 
करुन घेऊन तसेच शननवार व रवववार या साप्तादहक सुट््ीच्या ददवशी कायाालय सुरु िेऊन 
सदर प्रलींबबत प्रस्ताव ननकाली काढण्याची कायावाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
     ___________ 
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सााांगोला (जि.सोलापूर) ग्रामीण रुग्णालयात रूग्णााांची होणारी गैरसोय 
 (१४)  ४०४३ (२५-०३-२०२०).   श्री.राम सातपटते (माळमशरस) : सन्माननीय सावविननि 
आरोग् य व िट टट ाांब ि् याण माांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगोला (जि.सोलापूर) ग्रामीण रुग्णालयात सेवेत असणारे अचधकारी व कमाचारी 
याींच्याकडून चाींगली वागणूक तसेच रूग्णालयातून मोफत औषध े ममळत नसल्याने ग्रामीण 
भागातील रुग्णाींची गैरसोय होत असल्याच ेननदशानास येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िीकाणी पुरेसा औषधसािा उपलब्ध नाही अस ेसाींगण्यात येत आहे, हे ही 
खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, रुग्णालयात सेवेत असणारे अचधकारी कमाचारी पणुावेळ रुग्णालयात उपजस्थत 
नसल्यान ेगींभीर अपघात व अन्यवेळी नागररकाींची गैरसोय होत असल्याचे ननदशानास येत,े हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाचीची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. रािेश टोप े(११-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही.  
(२) हे खरे नाही. अत्यावश्यक औषधीसािा उपलब्ध आहे. 
(३)  हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.   
     ___________ 
 

वामशम येथील जि्हा रुग्णालयात सफाई िामगार रुग्णााांना इाांिेक्शन देत अस्याबाबत 
 

 (१५)  ४९८६ (२२-०३-२०२०).   डॉ.भारती लव्हेिर (वसोवा) : सन्माननीय सावविननि आरोग् य 
व िट टट ाांब ि् याण माांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वामशम येथील जिल्हा रुग्णालयात सफाई कामगाराींकडून रुग्णाींना इींिेक्शन ददल्याच े
ददनाींक २७ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्या समुारास ननदशानास आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कीं त्रा्ी सफाई कामगाराींकडून रुग्णाींवर उपचार करण्यामुळे रुग्णालयातील 
व्यवस्थापनाचा बिेबाबदारपणा ननदशानास आला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले, तदनुषींगान ेसींबींचधत दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. रािेश टोप े(१२-०१-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) नाही, हे खरे नाही. 
(३) जिल्हा रुग्णालय, वामशम याींच्या स्तरावरुन चौकशी केली असून सींबींचधत कीं त्रा्ी सफाई 
कामगार याींच्या सेवा समाप्त करण्याींत आल्या असून,कताव्यावरील अचधपरीचारीका याींच े
वावषाक वेतनवाढ रोखण्यात आली आहे.तसेच वेळेवर कताव्यात हिर न झालेल्या कीं त्रा्ी 
अचधपरीचारीका अस्थायी असल्याने त्याींच्या सेवा उपसींचालक आरोग्य सेवा,अकोला याींच्याकड े
वगाकरण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उदभवत नाही. 

___________ 
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अाांबड (जि.िालना) येथील उपजि्हा रुग्णालयात रुग्णााांची होत असलेली आधथवि फसवणूि 
  

(१६)  ५३२७ (२२-०३-२०२०).   श्री.नारायण िट चे (बदनापूर) : सन्माननीय सावविननि आरोग् य 
व िट टट ाांब ि् याण माांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींबड (जि.िालना) येथील उपजिल्हा रुग्णालय बेडसह एक्सरे, पॅथॉलॉिी, सोनोग्राफी, ब्लड 
स््ोरेि अशा अत्याधुननक यींत्रणेने सज्ि असूनही बेडसािी रुग्णाींची आचथाक लू् सुरू 
असल्याच ेमाहे िानेवारी २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रुग्णालयातील बहुताींश पींखे व लाई् बींद अवस्थेत असून ननम्म्याहून अचधक 
बेड उचलून िेवले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
तदनुषींगाने रुग्णाींची लु् करणा-याींववरुद्ध शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. रािेश टोप े(११-०१-२०२१) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
  अबींड, जि. िालना येथील उपजिल्हा रुग्णालय बेडसह एक्सरे, पॅथोलॉिी, सोनोग्राफी, ब्लड 
स््ोरेि अशा अत्याधुननक यींत्रणेन ेसज्ि असून, बेडसािी रुग्णाींची आचथाक लु् करण्यात येत 
नाही. रुग्णालयातील बहुताींश पींख ेव लाई् चालू जस्थतीत आहेत. सवा उपलब्ध बेड वाडा मध्ये 
िेवण्यात आलेले आहेत. 
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

जि्हा शासिीय रुग्णालये खासगी साांस्थााांना चालवायला देण्याबाबत 
  

(१७)  ५५६१ (२२-०३-२०२०).   श्री.साांिय पोतनीस (िमलना), श्री.हदलीप लााांड े (चााांहदवली), 
श्री.सटननल राऊत (ववक्रोळी) :   सन्माननीय सावविननि आरोग् य व िट टट ाांब ि् याण माांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  जिल्हा शासकीय रुग्णालये खासगी सींस्थाींना चालवायला देण्याची योिना कें द्र शासनाच्या 
ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योिनेबाबतचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त योिनेचे स्वरुप काय आहे व सदर योिनाची अींमलबिावणी कधीपयांत 
होणार आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. रािेश टोप े(१२-०१-२०२१) : (१) (२) आणण (३) अींशत खरे आहे. 
कें द्र शासनाने वैद्यककय महाववद्यालय स्थापन करण्याबाबत सुधाररत ननयमावली सन २०१५ 
ला प्रमसध्द केली.त्यानसुार राज्यातील ३०० खा्ाींची रुग्णालये व त्याअींतगात सींलजग्नत 
शासककय वैद्यककय महाववद्यालये सुरू करून सावािननक खािगी भागीदारीवर खािगी 
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सींस्थेस देण्याबाबत धोरण ननजश्चतीसािी दद.२४ िानेवारी २०१८ च्या शासन ननणायान्वये 
सममती गिीत केली आहे.सदर सममतीचा अहवाल अद्याप अप्राप्त आहे.तसेच सदर सममतीचा 
अहवाल प्राप्त होताच पुढील कायावाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उदभवत नाही. 
    ___________ 

  
वसमत (जि.परभणी) तालटक्यातील प्राथममि आरोग्य िें द्राना नवीन रुग्णवाहहिा पटरववण्याबाबत 
  

(१८) ५६१७ (२५-०३-२०२०). श्री.चाांद्रिााांत ऊफव  रािटभैय्या रमािााांत नवघरे (बसमत) :   
सन्माननीय सावविननि आरोग् य व िट टट ाांब ि् याण माांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय 
(१) वसमत (जि. परभणी) तालकु्यात एक उपजिल्हा रुग्णालय, एक स्त्री रुग्णालय, सहा 
प्राथममक आरोग्य कें दे्र व एक नागरी आरोग्य कें द्र असून बाहयरुग्ण सेवेसािी सुमारे २,०८,७४४ 
इतके रुग्ण  रुग्णसेवेचा लाभ घेत आहेत, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, या सवा रुग्णालयाींमध्ये दरमहा ५०० ते ६०० प्रसुती शस्त्रकक्रया होत असून 
त्यातील िोखमीींच्या गरोदर माताींना प्रसतुीसािी अनेकदा वसमत तालुक्याचे दिकाणी 
पािववण्यात येत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वसमत तालुक्यातील प्राथममक आरोग्य कें द्राना शासनामाफा त सन २००७ मध्ये 
६ रुग्णवादहका पुरववण्यात आल्या असून त्यामध्ये वारींवार बबघाड होत असून दरुुस्तीसािी 
दरमहा ५० ते ६० हिार रुपये खचा करावे लागत असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय,  
(४) असल्यास, सदर सहा प्राथममक आरोग्य कें द्राना नवीन रुग्णवादहका पुरववण्यात याव्यात 
अशी मागणी सींबींचधत रुग्णालय प्रशासनाकडून दोन वषाापासून सतत उपसींचालक, आरोग्य 
सेवा, औरींगाबाद व सींचालक, आरोग्य सेवा, मुींबई याींचकेड ेकरण्यात आलेली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त सवा प्राथममक आरोग्य कें द्राींना नवीन रुग्णवादहका पुरववण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
 

श्री. रािेश टोप े(०८-०१-२०२१) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
बसमत तालुक्यातील ६ प्राथममक आरोग्य कें द्राींच्या रुग्णवादहका िुन्या झाल्या आहेत व 
त्याींच्या दरुुस्तीवर खचा करावा लागतो. 
(४) हे खरे आहे. 
(५) आरोग्य सेवा आयुक्तालयाकडून सवा जिल्हा आरोग्य अचधकारी, जिल्हा पररषद याींना 
डीपीडीसी /मानव ववकास /आमदार-खासदार ननधीतनू अनुदान प्राप्त करुन घेवुन रुग्णवाींदहका 
खरेदी करण्याबाबत कळववण्यात आले आहे. मरािवाडा ववकास ननधीमधून ४२ लक्ष ननधी मींिूर 
झाला आहे. त्यामधनू ५ रुग्णवाींदहका खरेदी करण्यास ताींबत्रक मान्यता देण्यात आली आहे. 

___________ 
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पालघर जि्हयात प्राथममि आरोग्य िें द्राची साांख्या अपटरी अस्याबाबत 
  

(१९)  ६०४९ (२५-०३-२०२०).   श्री.श्रीननवास वनगा (पालघर), डॉ.भारती लव्हेिर (वसोवा) :   
सन्माननीय सावविननि आरोग् य व िट टट ाांब ि् याण माांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय 
(१) पालघर जिल्हयात गोरगरीब आददवासी समाि मोिया प्रमाणात असून प्राथममक आरोग्य 
कें द्राची सींख्या अपूरी आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्राथममक आरोग्य कें द्राची सींख्या अपूरी असल्यामुळे गोरगरीब रूग्णाींना 
उपचारासािी शेिारच्या गुिरात राज्यातील वापी ककीं वा मसल्वासाला िावे लागत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले, चौकशीच्या अनुषींगान े गोरगरीब रुग्णाींना तात्काळ उपचार ममळण्यासािी पालघर 
जिल्हयात प्राथममक आरोग्य कें द्राची सींख्या वाढववण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. रािेश टोप े(११-०१-२०२१) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
  पालघर जिल्हयात सद्यजस्थतीत ५५ प्राथममक आरोग्य कें द्र मींिूर आहेत. त्यापैकी ४६ 
प्राथममक आरोग्य कें द्र कायारत आहेत.  उवाररत ९ प्राथममक आरोग्य कें द्रापैकी ३ दिकाणी 
िागा प्राप्त झाली असून त्याींच्या बाींधकामाची कायावाही सुरु आहे व ६ दिकाणी िागे अभावी 
त्याींचे बाींधकाम सुरु करता आलेले नाही.  तथावप प्राथममक आरोग्य कें द्राव्यनतररक्त जिल्हयात 
१७ प्राथममक आरोग्य पथके, ४ आयुवेददक दवाखाने, ५ ॲलोपॅथीक दवाखाने व ३कफरती 
आरोग्य पथके वैद्यकीय अचधकाऱ्यासह कायारत आहेत व त्याींचेमाफा त िनतसे आरोग्य सेवा 
उपलब्ध करुण देण्यात येतात.      
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) सन २००१ च्या लोकसींख्येवर आधाररत पालघर जिल्हयामध्ये शासन ननणाय 
दद.१७.०१.२०१३ व दद.०९.०६.२०१४ अन्वये ९ प्राथममक आरोग्य कें द्र व २७ उपकें द्र मींिूर झाली 
आहेत.  िागेच्या उपलब्धतेनुसार मींिूर आरोग्य सींस्था स्थापन करण्याची कायावाही सुरु आहे. 
     ___________ 

  

राज्यात सध्या महहलााांमध्ये ििव रोगाचा वाित असलेला धोिा 
  

(२०)  ६४७० (२५-०३-२०२०).   श्री.मोहनराव हाांबड े (नााांदेड दक्षिण) : सन्माननीय सावविननि 
आरोग् य व िट टट ाांब ि् याण माांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सध्या मदहलाींमध्ये धुम्रपानाचे प्रमाण मोिया प्रमाणात वाढत असल्यामळेु  
कका रोगाचा धोका वाढत असल्याचे ददनाींक २७ ऑगस््, २०१९ रोिी वा त्या सुमारास 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मदहलाींमध्ये वाढत असलेले धुम्रपानाचे प्रमाण रोखण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. रािेश टोप े(११-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 
   राषरीय कु्ुींब कल्याण आरोग्य सवेक्षणामाफा त प्रमसद्ध करण्यात आलेल्या मादहतीनुसार 
सन २००५-०६ मध्ये मदहलाींमध्ये तींबाखूिन्य पदाथााच्या सेवनाच े प्रमाण १०.५ % होते ते 
प्रमाण सन २०१५ - १६ मध्ये ५.८ %  झालेले आहे.   
(२) व (३) मदहलाींमध्ये धुम्रपान कमी करण्यासािी खालीलप्रमाणे उपाययोिना करण्यात येत 
आहे.   
(१) सावािननक आरोग्य ववभागामाफा त राषरीय तींबाख ू ननयींत्रण कायाक्रम ३४ जिल्हयाींमध्ये 
राबववण्यात येत आहे.  त्याअींतगात Cigarette and Other Tobacco Prouducts Act 
२००३ (COTPA Act २००३) ची अींमलबिावणी करण्यासािी राज्यस्तरावर मखु्य सचचव 
याींच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समन्वय सममतीची स्थापना तसचे जिल्हास्तरावर 
जिल्हाचधकारी याींच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समन्वयक सममती स्थापन करण्यात आली 
आहे. 
(२) राषरीय तींबाख ू ननयींत्रण कायाक्रमाींतगात शैक्षणणक सींस्था तसचे शासकीय सींस्था तींबाखू 
मूक्त करण्यासािी िनिागतृीपर ववववध प्रकारच ेउपक्रम चालू आहेत. 
(३) तींबाख ू ननयींत्रण कायाक्रमातील कायारत समुपदेशक मदहलाींना ववशेषत: गरोदर मदहलाींना 
तींबाखूिन्य पदाथााच्या सेवनामुळे होणाऱ्या दषुपररणामाबाबत अवगत करुन सेवन 
सोडण्याकरीता समुपदेशन करतात. 
(४) राषरीय तींबाख ू ननयींत्रण कायाक्रमाची प्रभावी अींमलबिावणी होण्याकरीता राषरीय तींबाखू 
ननयींत्रण कायाक्रमाींतगात कायारत अचधकारी कमाचारी याींचे जिल्हास्तर व राज्यस्तरावर प्रमशक्षण 
कायाशाळा आयोजित केल्या िातात. 
(५) कका रोगाच े वळेेत ननदान व उपचार होण्यासािी कका रोगाचे तपासणी मशबीरे घेण्यात 
येतात. प्रत्येक जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालयात व प्राथममक आरोग्य कें द्र इत्यादी 
दिकाणी तींबाख ूमूक्तीबाबत मागादशान व समुपदेशन केले िाते. 
     ___________ 

  
अिोला जि्हयामधील स्री रुग्णालयातील वािीव पदे माांिूरीबाबत 

 (२१)  ६४९७ (२५-०३-२०२०).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवव) : सन्माननीय सावविननि 
आरोग् य व िट टट ाांब ि् याण माांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला जिल् हा स् त्री रूग् णालयास शासनान े ३०० खा्ा वरून ५०० खा्ाींचे शे्रणीवधान 
करण् यास ववषेश बाब म् हणून माहे माचा २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान मींिूरी ददली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, शे्रणीवधीत केलेल् या जिल् हा स् त्री रूग् णालय अकोला कडून आवश् यक वाढीव पदे 
मींिूरी व भरती करीता शासनाकड ेमागणी प्रस् ताव सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. रािेश टोप े(१२-०१-२०२१) : (१) होय,हे खरे आहे. 
(२) आणण (३) होय, हे खरे आहे. 
स्त्री रुग्णालय, अकोला येथे वाढीव २०० खा्ाींना लागणारी वाढीव पदे ननममातीची कायावाही सुरू 
आहे. 
(४) प्रश्न उदभवत नाही. 

___________ 
  

मटाांबईमध्ये िावीळ या आिाराच्या रुग्णााांची वाित असलेली साांख्या 
  

(२२)  ६६०६ (१३-०४-२०२०).   श्री.अममन पटेल (मटाांबादेवी), श्रीमती सटलभा खोडिे (अमरावती), 
श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.हहरामण खोसिर (इगतपूरी), श्री.सटरेश वरपटडिर (पाथरी), 
श्री.वविास ठािरे (नागपूर पजश्चम), श्री.ववक्रममसाांह सावाांत (ित), िट मारी प्रणणती मशाांदे (सोलापूर 
शहर मध्य) :   सन्माननीय सावविननि आरोग् य व िट टट ाांब ि् याण माांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
 (१) मुींबईमध्ये माहे फेब्रुवारी २०१९, ते डडसेंबर २०१९ या अकरा मदहन्यात कावीळ झालेल् या 
रुग्णाींची सींख्या वाढली आहे, हे खरे आहे काय,  

(२) असल्यास, ही सींख्या मागील दोन वषाात नोंद झालेल्या रुग्णाींच्या सींख्येपेक्षा िास्त आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दवुषत पाणी आणण आरोग्यास घातक अशा पदाथाांच्या ननयममत सेवनान ेया 
रोगाची लागण होते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. रािेश टोप े(१२-०१-२०२१) : (१)  हे अींशत: खरे आहे. 
सन २०१९ मध्ये मुींबईत मे मदहन्यात काववळच्या रुग्णाींची सींख्या ननयींत्रणात होती. परींत ूएल 
ववभागात िलवादहनीला तड े गेल्यामुळे म े त ेऑगस्् मदहन्यापयांत काववळची साथ पसरली 
होती. बहृन्मुींबई महानगरपामलकेन ेकेलेल्या उपाययोिनाींमळेु काववळची साथ आ्ोक्यात आली. 
(२)  हे खरे नाही 
(३)  हे खरे नाही 
(४) मुींबई महानगरपामलकेच्या सावािननक आरोग्य खात्यातफे खालीलप्रमाणे उपाय योिना 
राबववण्यात येतात. 
• िलवादहनीमध्ये गळती असल्यास ती दरुुस्त केली िाते. 
• वस्तीपातळीवर दैनींददन सवेक्षण करण्यात येते. 
• पाण्याच्या अनतररक्त शुध्दीकरणासािी क्लोरीन गोळयाींचे वा्प करण्यात येते. 
• प्रनतबींधाच्या ववववध उपायाबाबत िनिागतृी केली िाते. 
(५) प्रश्न उदभवत नाही. 

___________ 
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उ्हासनगर येथील मध्यवती हॉजस्पटल मध्ये शवगहृातील  
वातानटिूमलत याांरणा नादटरुस्त अस्याबाबत 

 (२३)  ६७३३ (२५-०३-२०२०).   श्री.िट मार आयलानी (उ्हासनगर) :   सन्माननीय सावविननि 
आरोग् य व िट टट ाांब ि् याण माांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उल्हासनगर ३ येथील मध्यवती रूग्णालया मधील शवगहृाच े कुमलींग बींद पडल्यान े त्या 
शवगहृात मतृदेह िेवले िात नसल्यान े हे मतृदेह कल्याण ककीं वा िाणे येथ े पािववले िात 
असल्याच ेददनाींक ४ फेब्रुवारी, २०२० रोिी वा त्यासुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रूग्णालया मध्ये रुग्णाला न पाहता दसुरीकड े पािववले िाणे, ॲडमम् 
असलेल्या रुग्णाींना वाडाबॉय तसचे नसा याींच्या कडून दु् यम स्वरूपाची वागणूक ममळत 
असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. रािेश टोप े(११-०१-२०२१) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
  मध्यवती रुग्णालय, उल्हासनगर-३ येथील शवगहृामध्ये २ वातानुकुमलत यींत्र ेअसनू त्यापैकी 
एक यींत्र बींद पडले होते.  सदर वातानुकूलीत यींत्र अमभयींता याींचेकडून दरुुस्त करण्यात आलेले 
होते. परींतु, कोववड-१९ कालावधीत सदर मशीनच े पींख े अचानक बींद झाले.  कोववड-१९ चा 
प्रादुाभाव असल्यामुळे सदर दरुुस्ती करीता ्ेजक्नमशयन येत नसल्याने दरुुस्ती करणे शक्य 
झाले नव्हते.  तथावप आता सदर बींद असलेले वातानकूुलीत यींत्र उप अमभयींता, सावािननक 
बाींधकाम (ववद्युत ववभाग) याींचेडून दद.२०.११.२०२० रोिी दरुुस्त करुन देण्यात आले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.   

 ___________ 
 

िाराांिा (घा.),(ता.आवी, जि. वधाव) येथील ग्रामीण रूग्णालयाचे रूपााांतर उपजि्हा रूग्णालयामधे 
िरून डॉक्टर व इतर िमवचाऱ्यााांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(२४)  ७४९३ (१३-०४-२०२०).   श्री.दादाराव िेच े(आवी) :   सन्माननीय सावविननि आरोग् य 
व िट टट ाांब ि् याण माांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कारींिा (घा.) (ता.आवी, जि. वधाा) येथे ३० खा्ाींचे ग्रामीण रूग्णालय असून सदर 
रूग्णालयाच ेरूपाींतर ५० खा्ाींचे उपजिल्हा रूग्णालयामध्ये करण्याबाबत मागणी होत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तालुक्यात एकुण ८० ते ९० गावे या रूग्णालयाशी िोडलेले असून रूग्णालयाची 
इमारत सुसज्ि असूनदेणखल डॉक््र व इतर कमाचाऱ्याींची पदे ररक्त असल्यान े रूग्णाींना 
खािगी दवाखान् यामध्ये उपचार घ्यावे लागते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या रूग्णालयाच ेरूपाींतर उपजिल्हा रूग्णालयामध्ये करण्यासह डॉक््र व इतर 
कमाचाऱ्याींची ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. रािेश टोप े(१२-०१-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
   तालुक्यातील एकूण ९४ गावे ग्रामीण रुग्णालय,कारींिाशी िोडलेली आहेत.सद्यजस्थतीत 
उपलब्ध वैद्यककय अचधकारी व कमाचारी याींच्या माफा तयोग्य त ेउपचार ददले िातात आणण 
आवश्यकतेनुसार वररषि शासककय रुग्णालयात सींदभीत केले िाते.वगा १,वगा २,वगा ३ व वगा ४ 
च्या एकूण मींिूर २९ पदाींपकैी १० पदे ररक्त आहेत. 
(३) सन २०११ च्या िनगणनेवर आधारीत िोडबहृत आराखडा तयार करण्याची कायावाही सुरू 
असून ग्रामीण रुग्णालय,कारींिाच े शे्रणीवधान ५० खा्ाींच्या उपजिल्हा रुग्णालयात करण्याची 
मागणी ननकषानुसार समाववष् करण्याची कायावाही सुरू आहे वदै्यककय अचधकारी व इतर 
कमाचारी भरती करण्याची प्रकक्रया सुरू आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
     ___________ 

  
डॉ. स्व. ववमलताई मटाांदडा ववचारमाांच अाांबािोगाई (जि. बीड) यााांनी िेले्या मागण्यााांबाबत 

  

(२५)  ७५०१ (१३-०४-२०२०).   श्रीमती नममता मटाांदडा (िेि) : सन्माननीय सावविननि आरोग् य 
व िट टट ाांब ि् याण माांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डॉ. स्व. ववमलताई मुींदडा याींनी आरोग्य मींत्री असताना श्रीपतरायवाडी (ता. अींबािोगाई, 
जि. बीड) येथे वदृ्धत्व व िेनेद्क रुग्णालय तसेच लोखींडी सावरगाव-श्रीपतरायवाडी गायरानात 
शींभर खा्ाचे स्त्री रुग्णालय मींिरू केले असून सदरची मींिूर झालेली रुग्णालये त्वररत सुरू 
करावे यासह अन्य सात मागण्याींबाबतच े ननवेदन डॉ.स्व. ववमलताई मुींदडा ववचारमींच 
अींबािोगाई याींनी ददनाींक २ नोव्हेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास उपजिल्हाचधकारी अींबािोगाई 
जिल्हा बीड याींचकेड ेददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनान ेवरील प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, सदर ववचार मींच सींघ्नेन े
कोणत्या मागण्या शासनाकड ेकेल्या आहेत, 
(३) असल्यास, आतापयांत त्याींच्या कोणत्या मागण्या मान्य केल्या आहेत,त्यानसुार  शासनान े
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,याबाबतची  सद्य:जस्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. रािेश टोप े(११-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे. 
   डॉ. स्व. ववमलताई मुींदडा ववचारमींच अींबािोगाई याींनी ददलेले दद. २ नोव्हेंबर, २०१७ चे पत्र 
प्राप्त करुन घेण्यात आले आहे.   
(२) डॉ. स्व. ववमलताई मुींदडा ववचारमींच याींनी वधृ्दत्व आरोग्य व मानमसक आिार कें द्र सुरु 
करावे, १०० खा्ाींच ेस्त्री रुग्णालय सुरु करावे, आर्ीओ ऑफीस इमारतीसािी ननधी उपलब्ध 
करुन द्यावा व पररसरास डॉ.ववमलताई मुींदडा याींचे नाव द्यावे या मागण्या शासनाकड ेकेल्या 
होत्या. 
(३) व (४) दद. ०६.०२.२०१९ रोिीच्या शासन ननणायान्वये वधृ्दत्व आरोग्य व मानमसक आिार 
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कें द्र रुग्णालयासािी पदननममाती केलेली असून पदभरतीची कायावाही सुरु आहे. स्त्री रुग्णालय व 
नविात अभाक कें द्रासािी यींत्रसामग्री इ. प्राप्त करुन घेण्यात येत आहे. वधृ्दत्व आरोग्य व 
मानमसक आिार कें द्र तसेच स्त्री रुग्णालय सुरु करणेसािी आवश्यक ती कायावाही चाल ू
आहे.   
   सद्यजस्थतीत कोववड-१९ ची महामारी असल्यामुळे सदर रुग्णालयाचा वापर कोववड-१९ 
रुग्णालय म्हणून करण्यात येत आहे. 
     ___________ 

  
परळ (मटाांबई) येथील दादाभाई नौरोिी वाडीया रस्ट रुग्णालयान े 

शासनास िमा खचव टाळेबाांद सादर न िे्याबाबत 
  

(२६)  १०३५१ (०३-०६-२०२०).   श्री.सटननल प्रभू (हदाांडोशी) : सन्माननीय सावविननि आरोग् य व 
िट टट ाांब ि् याण माांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१)  परळ (मुींबई) येथील दादाभाई नौरोिी वाडीया रस््च्या मदहला प्रसुती व बाल रुग्णालय 
यास शासन व महानगरपामलकेने माहे एवप्रल, २०२० मध्ये वा त्या दरम्यान थककत 
अनुदानापो्ी उपलब्ध करुन ददलेल्या ९० को्ी ननधीचा िमा-खचा ताळेबींद अद्याप शासनास 
सादर केला नसल्याची बाब ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदरहू रुग्णालय रस््ीींनी प्रत्यक्षात ८०० कमाचारी असताना दपु्प् १६०० 
कमाचारी कागदोपत्री दाखवून व कमाचारी वेतन देणी आणण औषधे खरेदी खचाात सुमारे ३० 
को्ी रुपयाींच्या केलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणी   दक्षता आयोगाने केलेल्या दोन वषााच्या लेखा 
पररक्षणाची मागणी दडपण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार दोषीींववरुध्द कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. रािेश टोप े(११-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
     ___________ 

  
अमळनेर (ता.अमळनेर, जि िळगाव) येथील ग्रामीण रुग्णालयाच े 

उपजि्हा रुग्णालयात शे्रणीवधवन िरण्याबाबत 
  

(२७)  १०८०५ (०३-०६-२०२०).   श्री.अननल पाटील (अमळनेर) : सन्माननीय सावविननि 
आरोग् य व िट टट ाांब ि् याण माांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमळनेर (ता.अमळनेर, जि िळगाव) येथील ग्रामीण रुग्णालयाचे ५० खा्ाींच्या उपजिल्हा 
रुग्णालयात शे्रणीवधान करण्यास शासनान ेददनाींक ४ िुल,ै २०१९ रोिी वा त्यासुमारास मींिुरी 
ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या ग्रामीण रुग्णालयाच े उपजिल्हा रुग्णालयात शे्रणीवधान करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 

(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
 

 

श्री. रािेश टोप े(१२-०१-२०२१) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
दद. ४ िून २०१९ च्या शासन ननणायान्वये ग्रामीण रुग्णालय, अमळनेर (ता.अमळनेर, जि 
िळगाव) च े५० खा्ाींच्या उपजिल्हा रुग्णालयात शे्रणीवधान करण्यास मान्यता देण्यात आली 
आहे. 
(२) वाढीव २० खा्ाींच्या बाींधकामाचे अींदािपत्रक आराखड े तयार करण्याकरीता जिल्हा 
शल्यचचककत्सक, जिल्हा रुग्णालय, िळगाव याींनी सावािननक बाींधकाम ववभाग,िळगाव याींना 
कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
     __________ 

  
ववदभावत "सारी" या आिाराच्या प्रादटभाववामटळे झालेले मतृ्य ू

 
 (२८)  १०८८९ (०३-०६-२०२०).   श्री.मोहन मते (नागपूर दक्षिण) : सन्माननीय सावविननि 
आरोग् य व िट टट ाांब ि् याण माांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ववदभाात “सारी” या आिाराने आितागायत ५० िणाींचा मतृ्यू झाला असल्याची बाब 
ददनाींक २८ मे, २०२० रोिी वा त्यासुमारास ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय ननषपन्न झाले तदनुसार ववदभाातील सारी रोगाचा प्रादभुााव 
रोखण्यासािी शासनाने कोणत्या उपाययोिना केल्या वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. रािशे टोपे (१२-०१-२०२१) : (१) हे अींशत: खरे आहे. ”सारी” (Severe Acute 
Respiratory Infection) हा आिार नसुन लक्षणाींचा समुह आहे. मे २०२० अखेर ववदभाातील 
११ जिल््याींमध्ये सारी मुळे ३० िणाींचा मतृ्य ूझाला. 
(२)  स्वाईन फ्ल्यू, कोरोना तसचे इतरही अनके आिारामध्ये “सारी” लक्षण समुह आढळतो. 
सवा जिल््याींमध्ये सारी रुग्णाींचे ननयममत सवेक्षण करण्याबाबत आदेमशत करण्यात आले आहे. 
(३)  “सारी” प्रनतबींध व ननयींत्रणासािी ववदभाासह राज्यात पुढील उपाययोिना करण्यात 
आलेल्या आहेत.  
१) “सारी” असलेल्या व्यक्तीींचे ननयममत सवेक्षण. 
२)”सारी” सवेक्षणासािी शासककय, खािगी रुग्णालये आणण प्रयोगशाळा याींचा समन्वय  
३) प्रत्येक सारी रुग्णाची कोरोनासािी प्रयोगशाळा तपासणी, ववलगीकरण व उपचार. 
(४)  प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
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वपाांपळगाव बसवाांत व ननफाड (जि.नामशि) येथील रुग्णालयााांच ेशे्रणीवधवन होणेबाबत 
 

 (२९)  ११४३० (१०-०७-२०२०).   श्री.हदलीपराव बनिर (ननफाड) :   सन्माननीय सावविननि 
आरोग् य व िट टट ाांब ि् याण माांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वपींपळगाव बसवींत (ता.ननफाड, जि.नामशक) हे रा.म.मा.क्र.३ या मागाावर वसलेले मोिे शहर 
असून महामागाावारील वाढत े अपघात व पररसरातील नागररकाींना वपींपळगाींव बसवींत येथ े
उपचारासािी यावे लागत असल्याने येथील ३० खा्ाींचे ग्रामीण रुग्णालयाचे ५० खा्ाींच े
उपजिल्हा रुग्णालयात शे्रणीवधान तसेच ननफाड येथील ५० खा्ाींचे उपजिल्हा रुग्णालय १०० 
खा्ाींच ेकरण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी शासनाकड ेमाहे फेब्रुवारी, २०२० मध्ये 
वा त्या दरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, कोरोना आिाराचा वाढता प्रादभूााव रोखण्यासािी शासनास अनेक दिकाणी 
रुग्णालयाींची ननममाती करावी लागली असल्याने   सध्या अजस्तत्वात असलेल्या ग्रामीण 
रुग्णालयाचे उपजिल्हा रुग्णालयाींत शे्रणीवधान करून ज्या दिकाणी ३० खा्ाींचे रुग्णालय आहे 
तेथे ५० खा्ाींचे व ज्या दिकाणी ५० खा्ाींचे रुग्णालय आहे तेथे १०० खा्ाींचे रुग्णालय 
करण्यासदभाात शासन धोरणात्मक ननणाय घेणार आहे काय, 
(३) असल्यास, त्या अनुषींगान े वपींपळगाव बसवींत व ननफाड येथील रुग्णालयासींदभाात 
लोकप्रनतनीधीींनी केलेल्या मागणीबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत? 
 
 

श्री. रािेश टोप े(१२-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) सन २०११ िनगणनवेर आधारीत नवीन रुग्णालय सरुू करणे अथवा कायााजन्वत 
रुग्णालयाींच े शे्रणीवधान करण्यासािी िोडबहृत आराखडा तयार करण्याची कायावाही आयुक्त, 
आरोग्य सेवा याींच्याकड े सुरू असून वपींपळगाव बसवींत येथील ग्रामीण रुग्णालय व ननफाड 
येथील ५० खा्ाींच्या उपजिल्हा रुग्णालयाचे शे्रणीवधान करण्याची मागणी िोडबहृत 
आराखड्यामध्ये ननकषानुसार समाववष् करण्याची कायावाही सुरू आहे. 
(४) प्रश्न उदभवत नाही. 
     ___________ 

  
िटाां डलि (ता.ििवत,जि.रायगड) येथील एिा महहलेचा नतच्या नविात बालिासह  

डॉक्टरााांच्या ननष्ट्िाळिीपणामटळे झालेला मतृ्य ू
 (३०)  ११५०७ (०९-०९-२०२०).   श्री.महेंद्र थोरवे (ििवत) :   सन्माननीय सावविननि आरोग् य 
व िट टट ाांब ि् याण माांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  कुीं डलि (ता.किात, जि.रायगड) येथील एका गभावती मदहलेच्या प्रसूती दरम्यान किात 
उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉक््राींच्या ननषकाळिीपणामुळे नविात बालकासह मदहलेचा मतृ्य ू
झाल्याची घ्ना ददनाींक ०३ म,े २०२० रोिी वा त्या सुमारास ननदशानास आली, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत चौकशी करुन दोषी डॉक््राींवर करवाई करण्यात यावी अशी मागणी 
मतृ मदहलेच्या नातेवाईकाींनी जिल्हाचधकारी, रायगड आणण जिल्हाचचककत्सक याींच्याकड े केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानुषींगाने सींबचधत दोषी 
डॉक््राींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
 

श्री. रािेश टोप े(११-०१-२०२१) : (१) होय.  
(२) सदर मतृ मदहलेच्या नातेवाईकाींनी किात पोलीस िाण्यात तक्रार केली आहे.  
(३) व (४) या प्रकरणी ननवासी वैद्यकीय अचधकारी (बा.सीं) याींच्यामाफा त प्राथममक चौकशी 
करण्यात आली आहे.  किात येथील शस्त्रकक्रयागहृाची दरुूस्तीमुळे तथील शस्त्रकक्रयागहृ 
त्यावेळी बींद होते. सदर मदहलेस प्रसूनतसािी मसझरेरयनची आवश्यकता असल्याच ेलक्षात घेऊन 
नतच्यावर उपचार करणाऱ्या वैद्यकीय अचधकाऱ्याींनी नतला वेळीच हायर केअर सें्र वा ्शारी 
केअर सें्र येथे सींदमभात करणे आवश्यक होत.े तसे न झाल्याने सींबींचधत वैद्यकीय 
अचधकाऱ्याींचा ननषकाळिीपणा झाल्याच े मत सममतीने नोंदववले आहे. सींबींचधत वैद्यकीय 
अचधकाऱ्याींववरूध्द मशस्तभींग ववषयक कारवाई प्रस्ताववत करण्याच्या सूचना उपसींचालकाींनी 
ददलेल्या आहेत.  

___________ 

  

जिाांतूर (जि.परभणी) शहरातील आरोग्य अधधिारी िायावलयाच्या इमारतीची झालेली दटरावस्था 
 
 

 (३१)  ११६५१ (१४-०९-२०२०).   श्रीमती मेघना सािोरे बोडीिर (जिाांतूर) : सन्माननीय 
सावविननि आरोग् य व िट टट ाांब ि् याण माांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  जिींतूर (जि.परभणी) शहरातील आरोग्य अचधकारी कायाालयाच्या इमारतीची दरुावस्था 
झाली असल्याच े ददनाींक २ िून, २०२० रोिी वा त्यासुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या कायाालयात काम करणारे अचधकारी व कमाचारी हे आपला िीव धोक्यात 
घालून काम करत असल्याच ेननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर इमारतीच े नवीन बाींधकाम करण्यासािी ननधी उपलब्ध करुन 
देण्यासींदभाात शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. रािेश टोप े(११-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे. 
तालुका आरोग्य अचधकारी कायाालय हे ग्रामीण रुग्णालयाच्या इमारतीत कायारत असून सदर 
इमारतीची दरुावस्था झाली आहे.  
(२) हे खरे नाही. 
सदर इमारत गळत आहे, त्यामुळे कायाालयीन कामास अडचणी येत आहेत. 
(३) तालुका आरोग्य अचधकारी कायाालय पींचायत सममतीच्या ककीं वा पयाायी इमारतीत 
हलववण्याच्या सचूना देण्यात आल्या आहेत. 
(४) कायावाही सुरु आहे. 

___________ 
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िळगाव जि्हा व शहरात िोववड-१९ चा प्रादटवभाव रोखण्यासाठी िरावयाच्या उपाययोिना 
 

 (३२)  ११७४७ (०९-०९-२०२०).   श्री.सटरेश (रािूमामा) भोळे (िळगाव शहर) : सन्माननीय 
सावविननि आरोग् य व िट टट ाांब ि् याण माांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िळगाव जिल्हा व शहरात कोववड-१९ चा प्रादुाभाव िास्त प्रमाणात वाढला असनू हा 
प्रादुाभाव ्ाळण्यासािी प्रशासन अपयशी िरले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रुग्णाींना ममळणा-या वैद्यककय सेवेत व तपासणी अहवाल ममळण्यास ववलींब 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याींस िबाबदार सींबचधत अचधकारी याींच्यावर काय कारवाई करण्यासह   
िळगव जिल्हयातील कोववड-१९ चा प्रादभुााव रोखण्यासािी शासनाने कोणत्या उपाययोिना 
केल्या वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. रािेश टोप े(१२-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही.  
(२) हे खरे नाही. 
दद.२२ िुलै, २०२० च्या अहवालानसुार शासकीय वैदयककय महाववदयालय, िळगाव येथ ेकोववड 
१९ ननदानाची व्यवस्था असुन यामशवाय मेरोपोमलस या खािगी प्रयोगशाळेचेही सहकाया 
घेण्यात येत आहे. जिल््यामध्ये रॅपीड ॲन््ीिन ्ेस््ची सुरवात झाली आहे. सध्या या 
प्रकारची ५००० की्स ्उपलब्ध करण्यात आलेली आहेत. 
(३)  रुग्णाींना वैदयककय सेवा व तपासणी अहवाल प्राप्त होत नसल्याबाबतची कोणतीही तक्रार 
या कायाालयास प्राप्त नसल्याने कोणत्याही अचधकारी याींचेवर कारवाईचा प्रश्नच येत नाही. 
कोववड-१९ प्रनतबींध व ननयींत्रणासािी पुढील उपाययोिना करण्यात येत आहे. 
(i) फ्ल्यू सष्षय रुग्णाींचे सवेक्षण. 
(ii) बाधीत रुग्णाच्या ननक् सहवामसताींचा शोध, ननदान व ववलगीकरण. 
(iii)बाधीत रुग्णाच्या रदहवासी भागात कीं ्ेनमें् के्षत्र घोवषत करुन सवेक्षण व आवश्यकतेनसुार 
मानवी हालचालीींवर ननबांध. 
(iv) कोववड ननदानासािी पुरेशा प्रयोगशाळा 
(v) कोववड रुग्णावर उपचारासािी बत्रस्तरीय रचनेमध्ये पुरेशी रुग्णालय, खा्ा व गींभीर 
रुग्णाींसािी आवश्यक उपचार सुववधा. 
(vi) िोखमीच्या भागातून आलेल्या व्यक्तीींचे घरी/सींस्थात्मक पातळीवर क्वॉरीं्ाईन. 
(vii)कोववड रुग्णोपचार कारणा-या डॉक््सा आणण आरोग्य कमाचा-याींसािी पुरेशी सींरक्षण साधने. 
(viii) औषधे व साधन सामुग्रीचा पुरेसा सािा. 
(ix)  कोववड प्रनतबींध व ननयींत्रणासािी िनतेच ेप्रबोधन. 
(४)  प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
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वैद्यिीय तपासणीचा अहवाल पॉणझहटव्ह आला असताना रुग्णास मटाांबईतील शासिीय 
रुग्णालयात दाखल न िरता परस्पर िो्हापूरला पाठववण्यात आ्याबाबत 

  

(३३)  ११७५३ (१४-०९-२०२०).   श्री.रािट (बाबा) ियवाांतराव आवळे (हातिणाांगले) :   
सन्माननीय सावविननि आरोग् य व िट टट ाांब ि् याण माांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
  

(१) णखींडी वरवड े (ता. राधानगरी,जि.कोल्हापूर) येथील ३५ वषीय व्यक्ती समवेत दहा वषीय 
मुलाचा मुींबईत झालेल्या वैद्यकीय  तपासणीचा अहवाल कोरोना पॉणझद्व्ह आला असताना 
त्याींना मुींबईतील शासकीय रुग्णालयात दाखल न करता परस्पर कोल्हापूरला पािववण्यात आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ज्या खासगी प्रयोगशाळेमध्ये तपासणी झाली त्या प्रयोगशाळेन े तपासणी 
अहवाल प्रशासनाकड ेदेण्यास ्ाळा्ाळ केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, तदनुसार तपासणी अहवाल 
प्रशासनाकड े देण्यास ्ाळा्ाळ करणाऱ्या प्रयोगशाळेवर कारवाई करणेसह अश्या घ्ना पुन्हा 
घडू नयेत यासािी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. रािेश टोप े(१२-०१-२०२१) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
१० वषीय मलुीस ब्लड कॅन्सरसािी ्ा्ा कॅन्सर हॉस्पी्लमध्ये फेब्रुवारी २०२० मध्ये, उपचार 
सुरु होते. त्यानींतर पुढील उपचाराकरीता एस आर सी सी चचल्रने हॉस्पी्ल मुींबई येथ ेसींदमभात 
करण्यात आले. तथावप तेथ ेखा् उपलब्ध नसल्यामुळे सदर रुग्णास घरी पािववले तदनींतर 
कोल्हापुर येथील रािश्री शाहु महाराि वैदयकीय महाववदयालय कोल्हापुर येथील रुग्णालयात 
दाखल झाल्यानींतर घेतलेला स्वबॅ नमुना पॉणझद्व्ह आला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३)  प्रश्न उद्भवत नाही. 
(४)  प्रश्न उद्भवत नाही. 
     ___________ 

  

िरोना रुग्णााांच्या उपचाराच ेबील देण्यास वीमा िाां पनीने निार हद्याबाबत 
  

(३४)  ११७६१ (१४-०९-२०२०).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशडी), श्री.चेतन तटपे (हडपसर) :   
सन्माननीय सावविननि आरोग् य व िट टट ाांब ि् याण माांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
  

(१) कोरोना आिारावर मात करणाऱ्या एका रुग्णाच ेखासगी रुग्णालयातील उपचाराचे बील १ 
लाख ६६ हिार रुपये इतके झाले असता त्यातील ८१ हिार रुपये कन्झमुेबल चािा असल्याच े
कारणास्तव सदरची रक्कम देण्यास ववमा कीं पनीन ेनकार ददल्याची बाब माहे मे, २०२० मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे, हे खेर आहे काय, 
(२) असल्यास, पी.पी.ई. कक्सािी काही रुग्णालयाींकडून िास्त रक्कम आकारण्यात येत असून 
रुग्णलयात एक कक् घालून अनके रुग्णावर उपचार करण्यात येतात परींतु प्रत्येक रुग्णाींकड े
त्यासािी स्वतींत्र आकारणी करण्यात येत असल्याने उपचाराींचे बील िास्त येत असनू त्याचा 
भार रुग्णाींना सोसावा लागतो आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, खासगी रुग्णालयातील कोरोना बाचधताींवरील उपचारासािी अवािवी शुल्क 
आकारणा-या रुग्णालयाींवर आवश्यक ती कारवाई करण्याच ेननदेश मा.उपमुख्यमींत्री याींनी ददले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीच े ननषकषा काय आहेत त्यानुसार ववमा कीं पनाच्या मनमानी पध्दतीला 
आळा घालण्याबाबत व खासगी रुग्णालयातील दर ननयींबत्रत िेवण्याच्या ष्ष्ीन े शासनाने 
कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. रािेश टोप े(१२-०१-२०२१) : (१ ) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) खािगी रुग्णालयातील उपचार खचााचा भार सवासामान्य रुग्णाींना सोसावा लागु नये, 
यासािी शासनाने योग्य ती पावले उचलली असुन खािगी रुग्णालयाींची देयकाींबद्दल काही 
तक्रारी असल्यास त्या सींदभाात तक्रार ननवारण व्यवस्था ननमााण करण्यात आलेली आहे.  
(५) खािगी रुग्णालयातील दर ननयींबत्रत िेवण्यासािी तसचे त्याचा भुदांड सवासामान्याींना 
सोसावा लागु नये सासािी पुढील कायावाही करण्यात आलेली आहे. 
-रुग्णाींच्या उपचारासािी खािगी रुग्णालयाींनी आकारावयाच्या दरननजश्चती बाबत अचधसुचना 
ननगाममत केल्या आहेत. 
-राज्यातील सवा नागररकाींना महात्मा फुले िन आरोग्य योिना लागु करण्यात आली आहे. 
-चॅरर्ेबल रुग्णालयातील १० ्क्के खा्ा गरीब रुग्णाींसािी मोफत राखीव िेवण्याचे ननदेश तर 
आणखी १० ्क्के खा्ा आचथाक ष्ष्या दबुाल घ्काींसािी सवलतीच्या दरात राखीव िेवण्याच े
ननदेश देण्यात आले आहेत. 
-खािगी रुग्णालयातील देयकाींवर निर िेवण्यासािी लेखा पररक्षकाींची नमेणूक केली आहे. 
-खािगी रुग्णालयाींच्या बीलाींबद्दल िनतेच्या तक्रारी सोडववण्यासािी तक्रार ननवारण व्यवस्था 
केली. 
-खािगी प्रयोगशाळाींच्या कोववड ननदान चाचणी ची दरननजश्चती तसेच मास्क चे दर ननजश्चत 
केले आहे. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 
     ___________ 

  
मशरुर-हवेली (जि.पटणे) येथ ेिोरोनाचा प्रादटभावव रोखण्यासाठी तालटिास्तरावर  

सटसज्ि रुग्णालयाची उभारणी िरणेबाबत 
  

(३५)  १२०८२ (१०-०९-२०२०).   श्री.अशोि पवार (मशरुर), श्री.हदलीप मोहहते-पाटील (खेड 
आळाांदी), श्री.सटननल हटाांगरे (वडगाव शेरी), श्री.चेतन तटपे (हडपसर) : सन्माननीय सावविननि 
आरोग् य व िट टट ाांब ि् याण माांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात कोववड-१९ या सींसगािन्य आिाराचा प्रादभुााव मोिया प्रमाणावर वाढत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या आिाराचा प्रादभुााव रोखण्यासािी शासनाने मशरुर-हवेली (जि.पुणे) 
मतदारसींघात तालकुास्तरावर ससुज्ि अस ेरुग्णालय उभारणेबाबत नागररकाींकडून मागणी होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. रािेश टोप े (१२-०१-२०२१) : (१)  तात्कालीन पररजस्थतीत कोववड -१९ या सींसगािन्य 
आिाराचा प्रादभुााव वाढत होता. तथावप सदयजस्थतीत प्रादभुााव ननयींत्रणाखाली आहे. 
(२)  हे खरे आहे. 
(३)  शासकीय मलुीींच ेवसनतगहृ मशरुर येथ े१ कोववड ननगा कें द्र सरुु केले असुन सदर कें द्राची 
क्षमता १०० बेडची आहे. यामशवाय हवेली तालुकयामध्ये २ कोववड ननगा कें द्र १) भारतीय िैन 
सींघ्ना कॉलेि हॉस््ेल, वाघोली (२०० बेड क्षमता) २) मसींहगड ्ेजक्नकल इन्स््ी्यु्, आींबेगाव 
(२०० बेड क्षमता) येथे सुरु करण्यात आली आहेत. तसेच हवेली येथे २ कोववड रुग्णालये सुरु 
करण्यात आली आहेत. १) श्रीम.कामशबाई नवले वैदयककय कॉलेि, न-हे, हवेली (१५० बेड 
क्षमता) २) ववप्रो रुग्णालय, दहींिवडी, हवेली (४३९ बेड क्षमता) 
(४)  प्रश्न उद्भवत नाही. 
     ___________ 

  
राज्यात िट ष्ट्ठरोग मटक्तीसाठी ववशेष मोहहम राबववणेबाबत 

  

(३६)  १२२६२ (१४-०९-२०२०).   श्री.चेतन तटपे (हडपसर) : सन्माननीय सावविननि आरोग् य व 
िट टट ाांब ि् याण माांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सावािननक आरोग्य ववभाग अींतगात राबववलेल्या "कुषिरुग्ण शोध मोदहमे अींतगात 
राज्यातील ३५ जिल्हयाींत ७,११८ नवे कुषिरुग्ण आढलेले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात ददनाींक २३ ते २८ सप् े्ंबर, २०१९ या काळात शोधमोदहम राबववण्यात 
आली असून काही जिल्हयाींमध्ये ५ ऑक््ोबर पयांत ही मोदहम राबववण्यात आली असनू या 
मोदहमेत राज्यातील ८,५६,१३,२८१ लोकसींख्येच े सवेक्षण होणे अपेक्षक्षत होते मात्र त्यापैकी 
७,९०,०६,१२३ लोकसींख्येचे सवेक्षण झाले असून  त्यामध्ये अनके कुषिरुग्ण आढळले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात कुषिरोग मुक्तीसािी ववशेष मोदहम राबववणेबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबनाची कारणे काय आहेत? 

श्री. रािेश टोप े(१२-०१-२०२१) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
राज्यात राबववलेल्या “कुषिरुग्ण शोध मोदहम” राज्यातील ३५ जिल््यात ६,११६ नवीन 
कुषिरुग्ण आढळलेले आहेत आणण त्याींना उपचाराखाली आणण्यात आले आहे. 
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(२)  हे अींशत: खरे आहे. 
राज्यात ददनाींक १३ त े२८ सप् े्ंबर २०१९ या काळात शोध मोदहम राबववण्यात आली आणण 
मुींबई, िाणे, पालघर जिल््याींमध्ये पोलीयो मोदहम असल्याने ही मोदहम दद.२२ सप् े्ंबर ते ७ 
ऑक््ोबर व कोल्हापूर, साींगली जिल््यामध्ये पूर पररजस्थती असल्यान ेदद.१० ऑक््ोबर त े२५ 
ऑक् ्ोबर दरम्यान राबववण्यात आली. 
या मोदहमेत राज्यातील ८,६६,२५,२३० लोकसींख्येचे सवेक्षण होणे अपेक्षक्षत होते त्यापैकी 
७,५९,५८७ लोकसींख्येच ेसवेक्षण झाले आहे. 
या मोदहमेत ६,११६ नवीन कुषिरुग्ण आढळलेले आहेत. 
(३)  शासन ननणाय, सावािननक आरोग्य ववभाग, दद.१८ ऑक््ोबर, २०१८ नुसार स्पशा 
कुषिरोग दरूीकरण कायाक्रमाींतगात खालील ववशेष मोहीमा राबववण्यात येत आहे. 
•    कुषिरुग्ण शोध मोदहम (Leprosy Case Detection Campaign) 
•    Post Exposure Prophylaxis (PEP) - नवीन शोधलेल्या सवा कुषिरुग्णाींच्या सवा 
सहवामसताींची तपासणी केली िाते. सहवामसताींमध्ये कुषिरोगाचा प्रसार होऊ नये म्हणून या 
सवा सहवामसताींमध्ये कुषिरोगाचा प्रसार होऊ नये म्हणून या सवा सहवामसताींना ररफाींम्पीसीन 
या गोळीची एक मात्रा ददली िात.े 
•    ववकृती प्रनतबींध व वैदयकीय पुनवासन (DPMR) ववकृती आलेल्या रुग्णाींना एम.सी.आर. 
चप्पल, गॉगल, सेल्फ केअर की् व भोचगकोपचार ददल्या िातो तसेच पुनराचनात्मक 
शस्त्रकक्रया केल्या िात.े 
•    स्पशा कुषिरोग िनिागतृी मोहीम (SPARSH) महात्मा गाींधी याींच्या पुण्यानतथी ददनी 
(३० िानेवारी कुषिरोग ननवारण ददन) ग्रामसभेच े आयोिन करुन कुषिरोगाववषयी शास्त्रीय 
मादहती देवून िनिागतृी केली िाते. कुषिरोगाववषयीचे गैरसमि दरू करण्यात येतात, तसचे 
कुषिरुग्णाींकररता असलेल्या शासकीय योिनाींची मादहती ददल्या िाते. 
•    “०” रुग्ण गाव सवेक्षण मागील ३ वषाात ज्या गाव/वाडाात रुग्ण आढळून आले नाही, 
अशा गाव /वाडाात सवेक्षण. 
•    Focussed Leprosy Campaign (FLC) ज्या गाव/वाडाात नवीन शोधलेल्या 
रुग्णाींमध्ये ववकृती असलेले रुग्ण व बालरुग्ण ननदान झाले अशा गाव/वाडाात सवेक्षण करणे. 
•    Hard to Reach Area राज्यातील अनतदगुाम भागात आरोग्य मशक्षण व िनिागतृी 
करणे. 
(४)  प्रश्न उद्भवत नाही. 
     ___________ 

  
अिोला येथील िोववड रुग्णालयातील गैरसोयीबाबत. 

 (३७)  १२३८१ (१४-०९-२०२०).   श्री.रािेंद्र पाटणी (िाराांिा) :  सन्माननीय सावविननि 
आरोग् य व िट टट ाांब ि् याण माांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला येथील कोववड रुग्णालयास महाराषराचे ववरोधी पक्ष नेते याींनी ददनाींक २९ िनू, 
२०२० रोिी भे् ददली असता नतथे िवेण, वपण्याच े पाणी व स्वच्छता याबाबतच्या तक्रारी 
तेथील रुग्ग्णाींनी त्याींच्याकड ेकेली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत महाराषराचे ववरोधी पक्ष नतेे याींनी सवा उपाययोिना व्यवजस्थत 
करणेबाबत तातडीन ेकायावाही करण्याची मागणी ववभागीय आयुक्त व जिल्हाचधकारी, अकोला 
व इतर यींत्रणाींच्या प्रमुखाींना केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मागणीसींदभाात शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. रािेश टोप े(१२-०१-२०२१) : (१)  हे अींशत: खरे आहे. 
अकोला येथील कोववड रुग्णालयास महाराषराचे ववरोधी पक्ष नेत ेयाींनी दद २९.०६.२०२० रोिी 
भे् ददली, हे खरे आहे. तथावप त्यावळेी तेथील कोणत्याही रुग्णाने िेवण, वपण्याचे पाणी 
अथवा स्वच्छतेबाबत त्याींच्याकड ेतक्रार केलेली नाही. 
(२) हे खरे नाही.  
अकोला कोववड रुग्णालय येथे महाराषर ववधानसभा ववरोधी पक्ष नेते याींनी दद २९.०६.२०२० 
रोिी भे् ददली असता सींबींचधताींना रुग्णास देण्यात येणारे िेवण उत्तम व दिाा चाींगला 
असल्याच ेअमभप्राय ददले, तसेच रुग्णालय व कोववड सें्र मधील स्वच्छत े बाबत समाधान 
व्यक्त केले व मा. महोदयाींनी सींबींचधत रुग्णाींचे रुग्णपबत्रकाींची तपासणी केली असता त्यामध्ये 
रुग्णाींना देण्यात येणाऱ्या सवा नोंदी व्यवजस्थत आढळुन आल्या तसेच सींबींचधत रुग्णालयाींमध्ये 
आवक िावक रजिस््रची नोंदी तपासल्या असता त्या व्यवजस्थत आढळून आल्या असून 
एकीं दरच मा. महोदयाींनी रुग्णाींना देण्यात येणाऱ्य सेवाींबद्दल समाधान व्यक्त केले. 
   रुग्णालयातील सवा सोयी सुववधा तसेच स्वच्छता या सवेाींबद्दल समाधान व्यक्त करुन 
यापुढेही सोयी सुववधाींमध्ये कोणत्याही प्रकारची उणणव राहणार नाही याबाबत सवा सींबींचधत 
अचधका-याींच्या सभेमध्ये सुचचत केले. तसेच अकोला जिल्हयातील मतृ्यूदर कमी करण्यासािी 
रुग्ण व्यवस्थापनात सुयोग्य सधुारणा कराव्यात अशा सुचना ददल्या. 
(३) १) अकोल्यातील कोववड सींबींधी सवा रुग्णालयात सवा सुववधा व्यवजस्थतपणे ममळतील 
याची दक्षता घेण्यात येत आहे. 
२) रुग्णालयीन स्वच्छतकेड ेववशेष लक्ष देण्यात येत आहे. 
३) सवा रुग्णाींना कोववड १९ मागादशाक सचुनाींनुसार उपचार ददले िात आहेत. 
४) या सवा व्यवस्थाींबाबत वररषि अचधका-याींमाफा त ननयममत आढावा घेतला िात आहे. तसेच 
सवा कोववड केद्राींमध्ये औषधे व इतर साधन सामुग्री पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

मटाांबईतील छरपती मशवािी महाराि आाांतरराष्ट्रीय ववमानतळ येथील  
येलो कफवर रुग्णालय िोववड साठी ताब्यात घेणेबाबत 

 (३८)  १२४२४ (१४-०९-२०२०).   अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले) : सन्माननीय सावविननि 
आरोग् य व िट टट ाांब ि् याण माांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील छत्रपती मशवािी महाराि आींतरराषरीय ववमानतळ येथील येलो कफवर रुग्णालय 
सध्या वापरात नसल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, कोरोना ववषाणूचा वाढता प्रादभुााव पाहता पररसरातील इतर रुग्णालयात िागा 
उपलब्ध नसल्यान ेमहापामलकेस रुग्णालयाींची आवश्यकता असल्याचे कळते, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, यामळेु रुग्णाींना खासगी रुग्णालयात दाखल व्हावे लागत असून तेथ ेखचा 
िास्त येत असल्याच ेननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, छत्रपती मशवािी महाराि आींतरराषरीय ववमानतळ येथील येलो कफवर रुग्णालय 
कोववड-१९ या आिाराच्या उपचारासािी ताब्यात घेण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. रािेश टोप े(१२-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 
सदर रुग्णालय एअरपो ा् हेल्थ ऑरगनायझशेन, डायरेक््र िनरल ऑफ हेल्थ सव्हीसेस, हेल्थ 
ॲन्ड फॅमेली वेलफेअर मींत्रालय, भारत सरकार याींच्या अखत्यारीत येत े व सद्य: पररजस्थती 
मध्ये बाहेर देशात िाणाऱ्या व येणाऱ्या प्रवाशाींसािी येलो कफवर आिारावर लसीकराण कें द्र 
म्हणून कायारत आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
के/पुवा ववभागामध्ये महानगरपामलकेने सेवेन दहल्स हॉस्पी्ल, एचबी्ी रुग्णालय, कोरोना 
ननगा कें द्र (हॉ्ेल िेननसीस आणण पुनम नगर) या दिकाणी एकूण १६२५ खा्ा कोववड १९ 
रुग्णाींसािी उपलब्ध आहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) सदर बाब एअरपो ा् हेल्थ ऑरगनायझशेन, डायरेक््र िनरल ऑफ हेल्थ सव्हीसेस, हेल्थ 
ॲन्ड फॅममली वेलफअर मींत्रालय, भारत सरकार याींच्या अखत्यारीत येते. 
(५) लागू नाही. 
     ___________ 

  
ठाणे जि््यातील ग्रामीण भागात िोरोना रुग्ण व इतर आिाराच्या रुग्णाना  

अनेि समस्यााांना सामोरे िावे लागत अस्याबाबत 
 

 (३९)  १२४५० (१०-०९-२०२०).   श्री.किसन िथोरे (मटरबाड), श्री.िट मार आयलानी 
(उ्हासनगर), अॅड.आमशष शेलार (वााांदे्र पजश्चम), श्री.अतटल भातखळिर (िााांहदवली पूवव) :   
सन्माननीय सावविननि आरोग् य व िट टट ाांब ि् याण माांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
 
  

(१) राज्यभरात कोरोना ववषाणूचा सींसगा वाढत असताना िाणे जिल््याचे जिल्हा आरोग्य 
अचधकरी याींनी कोणतेही ननयोिन केलेले नसल्याने जिल््याच्या ग्रामीण भागात कोरोना रुग्ण 
व इतर आिाराच्या रुग्णाना अनके समस्याींना सामोरे िावे लागत असल्याचे माहे एवप्रल-मे, 
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, तदनुसार िाणे जिल्हा आरोग्य अचधकारी याींनी कोरोना सींसगााच्या काळात िाण े
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ग्रामीण भागात ननयोिन बध्दतनेे काम केले नसल्यान ेशासनान ेत्याींच्यावर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रािेश टोप े(१२-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 
िाणे जिल््यामध्ये कोववड - १९ प्रनतबींध व ननयींत्रणासािी पुढील उपाययोिना करण्यात आल्या 
आहेत. 
• वैदयकीय अचधकारी व आरोग्य कमाचारी याींचे कोववड ननयींत्रणाबाबत प्रमशक्षण 
• कोरोना सींसगााबाबत िनतेमध्ये आरोग्य मशक्षण 
• परदेशातनू येणा-या प्रवाशाींच ेअलगीकरण व सवेक्षण 
• बाचधत रुग्णाच्या के्षत्राभोवती प्रनतबींचधत के्षत्र तयार करुन सवेक्षण व कायावाही. 
• पुरेशी क्वारीं्ाईन सें्सा व कोववड-१९ ननगा कें द्राची स्थापना. 
• प्राथममक आरोग्य कें द्र स्तरावर आवश्यक औषध पुरविा व साधन सामुग्री 
• कोववड व्यनतररक्त इतर आरोग्य ववषयक सवेा सुरळीत पणे सुरु िेवणे. 
(२) िाणे जिल््यात कोववड-१९ प्रनतबींधक व ननयींत्रणासािी आवश्यक उपाययोिना करण्यात 
आल्या असून राज्य तसेच ववभागीय पातळीवरुन यासींदभाातील आढावा ननयममतपणे घेण्यात 
येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
     ___________ 

  
उन्द्री (ता. धचखली, जि. बटलडाणा) येथील ग्रामीण रुग्णालयास मान्यता ममळणेबाबत 

 

 (४०)  १२६१५ (१०-०९-२०२०).   श्रीमती श्वेता महाले (धचखली) : सन्माननीय सावविननि 
आरोग् य व िट टट ाांब ि् याण माांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उन्द्री (ता.चचखली, जि. बलुडाणा) येथील ग्रामीण रुग्णालय मींिूर करण्याबाबतच्या 
मागणीचा ननकषानुसार िोड बहृत आराखड्यात समावेश झाल्यानींतर मान्यता देण्याच े
आश्वासन मा.आरोग्यमींत्री याींनी ददले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िोड बहृत आराखडा तयार झाला आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. रािेश टोप े(१२-०१-२०२१) : (१) नाही, हे खरे नाही. 
मात्र स्थाननक लोकप्रनतननधी याींचकेडून शासनाकड ेववनींती करण्यात आलेली आहे. 
(२) बहृत आराखड्याचे काम सुरू आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
     ___________ 
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िळाांब (जि.यवतमाळ) येथील ग्रामीण रूग्णालयामध्ये शीतगहृाचे बााांधिाम िरणेबाबत 
 

 (४१)  १२८०५ (१६-०९-२०२०).   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाव) : सन्माननीय सावविननि आरोग् य 
व िट टट ाांब ि् याण माांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कळींब (जि.यवतमाळ) येथील ग्रामीण रूग्णालय हे नागपुर-तुळिापूर राषरीय महामागाावर 
असल्याने पररसरामध्ये िवळपास कुिेही अपघात झाल्यास ग्रामीण रूग्णालय कळींब येथे याव े
लागते परींतु रूग्णाींचा मतृ्यू झाल्यास सदर रूग्णालयामध्ये शवववच्छेदन गहृ नसल्याने मतृ 
व्यक्तीस यवतमाळ येथील शासकीय रूग्णालयामध्ये पािवावे लागत असल्याचे ददनाींक २७ म े
२०२० रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामीण रूग्णालयामध्ये शवववच्छेदनगहृ बाींधकाम करण्यात आले नसल्याने 
बाींधकामा कररता ननधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ननधी कधी पयांत उपलब्ध करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत? 
 

श्री. रािेश टोप े(०८-०१-२०२१) : (१) होय,हे खरे आहे. 
(२) व (३) ग्रामीण रुग्णालय, कळींब जि यवतमाळ येथील शवववच्छेदन गहृ लहान असल्यान े
त्यामध्ये मतृदेहासािी मशतपेिी िेवता येत नाही.मशतपे्ी िेवता येईल असे नववन शवववच्छेदन 
गहृ बाींधण्याकरीता सावािननक बाींधकाम ववभागाकडून अींदािपत्रक मागववण्याची कायावाही 
जिल्हा शल्यचचककत्सक, सामान्य रुग्णालय यवतमाळ याींचे स्तरावरून सुरू आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
     ___________ 

  
िरोनाचा प्रादटभावव रोखण्यािररता लसीच्या साांशोधनासाठी ननधी उपलब्ध िरणेबाबत 

 

 (४२)  १२८२५ (१०-०९-२०२०).   श्री.रमेश िोरगााांविर (भााांडूप पजश्चम) :   सन्माननीय 
सावविननि आरोग् य व िट टट ाांब ि् याण माांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भारतात कोरोना ववषाणूच्या सींसगााच ेसवााचधक बाचधत रुग्ण महाराषरात आढळून आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, करोनाचा वाढता प्रादभूााव रोखण्याकररता कोरोना लसीच्या सींशोधनासािी कें द्र व 
राज्य सरकारतफे ककती ननधी मींिुर करण्यात आला आहे, 
(३) असल्यास, सदर लसीच्या सींशोधनासािी कें द्र व राज्य सरकारकडून करण्यात आलेल्या 
कायावाहीची सद्य:जस्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, याबाबत होण्या-या ववलींबाची व दलुाक्षाची कारणे काय आहेत? 
 
 

श्री. रािेश टोप े(१२-०१-२०२१) : (१) होय हे खरे आहे. 
दद. २४.०७.२०२० अखेर महाराषरात कोरोनाच े३,५७,११७ रुग्ण आढळून आले आहेत. 
(२) कें द्र सरकारच्या डडपा ा्में् ऑफ बायो्ेक्नॉलॉिी या ववभागाच्या माफा त उद्योग आणण 
ॲकॅडमेमक ववश्व याींच्यामध्ये समन्वय ननमााण होऊन देशदहताचे सींशोधन होऊन त्यावर 
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सावािननक आरोग्य वधृ्दीगत होण्यासािी नवीन लसी, औषध, वैद्यककय उपकरणे, ननममातीवर 
भर देण्यासािी नॅशनल बायो-फामा ममशन सुरु करण्यात आलेली आहे. या मोदहमेसािी २५० 
दशलक्ष यु.एस. डॉलसा एवढा ननधी मींिूर करण्यात आला असून त्यातील ननम्मा ननधी 
िागनतक बँक उपलब्ध करुन देणार आहे हे सींशोधन बायो्ेक्नॉलॉिी इींडस्री ररसचा अमसस् ी्ंन्स 
कौजन्सल (BIRAC) याींच्या मागादशनाखाली सुरु आहे. 
(३) कारोना लसीबाबत डडपा ा्में् ऑफ बायो्ेक्नॉलॉिी झायड्स कॅडडला या औषध कीं पनी 
सोबत काम करत असून िलुै मदहन्यामध्ये या लसीच्या जक्लननकल रायल्स सुरु झाल्या 
आहेत. तसेच (आयासीएमआर) आणण भारत बायो्ेक याींच्या समन्वयातून भारतीय 
बनाव्ीच्या लसी सींदभाातही सींशोधन सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
     ___________ 

  
सोलापूर जि््यात िोरोना या साांसगविन्य आिारान ेमतृ्य ूझाले्या ४३ रुग्णााांची नोंद 

प्रशासनािड ेनस्याबाबत 
 (४३)  १२८२८ (१०-०९-२०२०).   श्री.सटभाष देशमटख (सोलापूर दक्षिण), श्री.सधचन 
ि्याणशेट्टी (अक्िलिोट) :   सन्माननीय सावविननि आरोग् य व िट टट ाांब ि् याण माांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जिल््यात कोरोना या सींसगािन्य आिारान े मतृ्य ू झालेल्या ४३ रुग्णाींची नोंद 
प्रशासनाकड ेनसल्याच ेमाहे िून, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, कोरोनो रुग्णाची नोंद प्रशासनाने न िेवल्यान े त्याचा सींसगा इतर व्यक्तीना 
होण्याचा धोका ननमााण झाला हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, तद्नुसार चौकशीत काय 
ननषपन्न झाले, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणात दोषी प्रशासकीय अचधकाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रािेश टोप े(१२-०१-२०२१) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
कोरोनामुळे झालेल्या मतृ्यूींची मादहती सींबींचधत रुग्णालयाींकड े होती. तथावप, सदर मादहती 
तत्कालीन पररजस्थतीत कोववड पो ा्लवर अद्यावत करण्यास ववलींब झाला. 
(२) हे खरे नाही. 
सवा बाचधत रुग्णाींच्या रदहवास पररसरात कीं े्ंमें्झोन स्थापन करुन सवेक्षण आणण इतर 
प्रनतबींधात्मक कायावाही करणे आलेली आहे. 
(३) सदर प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे. शहरातील रुग्णाींलयामध्ये उपचार घेत 
असलेल्या रुग्णाींची मादहती पो ा्लवर भरण्याची िबाबदारी ही सींबींचधत रुग्णालयाची आहे. परींत ु
रुग्णालयाकडून ही मादहती वेळच्यावेळी पो ा्लवर अद्यावय न केल्यामुळे अचुक मादहती 
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वेळेच्यावेळी प्राप्त झाली नाही. मतृ झालेल्या व्यक्तीींची मादहती मनपाला ददल्यानींतर त्या मतृ 
व्यक्तीची सवा कागदपत्र ेउपलब्ध न झाल्याने सदर मतृ्यूची मादहती पो ा्लवर भरण्यास ववलींब 
झाला. 
(४) पो ा्लवर योग्यररत्या मादहती न भरल्यामळेु रुग्णालयाला नो्ीसा बिावण्यात आल्या 
आहेत. सदर प्रकरणी सोलापूर महानगरपामलकेच्या आरोग्य अचधकारी व वैद्यककय अचधकारी 
याींना झालेल्या अननयममततेबाबत दोषारोप िेवुन त्यींना कारणे दाखवा नो्ीस बिावण्यासह 
त्याींची ववभागीय चौकशी सुध्दा प्रस्ताववत केली आहे. तसेच कोरोना बाचधत रुग्ण, मतृ रुग्ण 
याींची अचकु मादहती पो ा्लवर कशा प्रकारे भरावी याबाबतच ेपुन: प्रमशक्षण खािगी रुग्णालय 
व्यवस्थानास व सवा सींबींचधम रुग्णालयाच्या कमाचाऱ्याींस देणेत आले आहे. मतृ व्यक्तीींची 
मादहती रुग्णालयाकडून पो ा्लवर काळिीपूवाक नोंद करणेबाबतचे सक्त ननदेश देण्यात आलेलेल 
आहेत. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही 

___________ 
  

पोलीस अधधिारी, िमवचारी व राज्य राखीव पोलीस दलाचे िवान यााांच्यासाठी िोरोना 
उपचारासाठी रुग्णालया मधील खाटा राखीव ठेवण्याबाबत 

  

(४४)  १३०८६ (१०-०९-२०२०).   श्री.राहूल िट ल (दौंड), श्री.ियिट मार गोरे (माण) :   
सन्माननीय सावविननि आरोग् य व िट टट ाांब ि् याण माांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
  

(१) कोरोना ववषाणूच्या सींसींगााच्या काळात राज्यातील रेड झोन मध्ये कताव्य बिावत 
असलेल्या पोलीस अचधकारी, कमाचारी, राज्य राखीव पोलीस दलाच े िवान याींच्यासािी 
रुग्णालय मधील खा्ा राखीव िेवण्याची मागणी लोकप्रनतननधीनी ददनाींक ३ म,े २०२० रोिी 
वा त्यासुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त सवा अचधकारी व कमाचारी याींच्यासािी रुग्णालय मधील खा्ा राखीव 
िेवण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. रािेश टोपे (१२-०१-२०२१) : (१) या स्वरुपातील मागणी या कायाालयाकड ेकरण्यात आली 
नाही. तथावप पोलीस दलातील कमाचाऱ्याींसह सवाासािी राज्या खा्ा उपलबध्द िेवण्यात आल्या 
आहेत. 
(२) राज्यामध्ये कोरोना रुग्णावरील उपचारासािी बत्रस्तरीय आरोग्य यींत्रणा ननमााण करण्यात 
आली आहे. या बत्रस्तरीय आरोग्य यींत्रणेत राज्य भरात २७८४ रुग्णालयात ३,०६,४०० खा्ा 
कोरोना रुग्णाींसािी उपलब्ध आहेत. राज्यभरात १२,६११ आय.सी.यु बेड्स आणण  एकूण ४००७ 
व्हेंद्ले्र उपलब्ध आहेत. ही सुववधा अचधकारी/ कमाचारी यासह सवाांसािी उपलब्ध आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
     ___________ 
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पटणे येथील खािगी रूग्णालयात िारोनामटळे मतृ झालेला बालिाची माहहती  
आरोग्य ववभागास उमशराने िळवव्याबाबत  

 
 (४५)  १३५१९ (१४-०९-२०२०).   श्री.चेतन तटपे (हडपसर) :   सन्माननीय सावविननि आरोग् य 
व िट टट ाांब ि् याण माांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) रास्ता पेि (पुणे) येथील एका खािगी रुग्णालयात ददनाींक ३ िून, २०२० रोिी दाखल 
केलेल्या दोन मदहन्याचा बाळाचा कोरोनामुळे मतृ्य ूझाला असल्याच ेमाहे िून, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर रुग्णालयान े या बाळाच्या मतृ्यूच्या आिवड्यानींतर पुणे महापामलकेच्या 
आरोग्य ववभागाला मादहती ददली असल्याचेही ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, त्यानुसार शासनाने सींबचधत दोषी व्यक्तीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. रािेश टोप े(१२-०१-२०२१) : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदर रुग्णालयाने बाळाच्या मतृ्यूची वाताा वेळेत ददली होती तथावप मतृ्यू बाबतची 
सववस्तर मादहती डथे समरी ववलींबाने सादर केली. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 
ववटा (ता.खानापूर,जि.सााांगली) येथ ेउपजि्हा रुग्णालय िरण्याबाबत 
 

 (४६)  १३५९९ (१०-०९-२०२०).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय सावविननि 
आरोग् य व िट टट ाांब ि् याण माांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वव्ा (ता.खानापूर,जि.साींगली)   येथे उपजिल्हा रुग्णालय उभारणेबाबत स्थाननक 
लोकाींची मागणी आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सद्यजस्तथीमध्ये वव्ा येथ ेग्रामीण रुग्णालय आहे परींतु जिल््याचे दिकाणी 
म्हणिे साींगली येथे उपचारासािी िाण्याकररता रुग्णाींना ७० त े ८० ककलोमी्र िाव े लागत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वव्ा येथील रुग्णाींची होणारी गैरसोय लक्षात घेता तात्काळ उपजिल्हा रुग्णालय 
उभारणेबाबत बाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. रािेश टोप े(११-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे. 
दद.०३.०९.२०२० रोिी मागणी  करणेत आलेली आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) ननकषाप्रमाणे तपासून कायावाही करण्यात येत आहे.   
(४)  प्रश्न उद्भवत नाही. 
     ___________ 
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अिोले (जि.अहमदनगर) तालटक्यातील प्राथममि आरोग्य िें द्रातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
 

 (४७)  १३७३० (१४-०९-२०२०).   डॉ.किरण लहामटे (अिोले) : सन्माननीय सावविननि 
आरोग् य व िट टट ाांब ि् याण माांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  अकोले (जि.अहमदनगर) तालुक्यातील प्राथममक आरोग्य कें द्रामध्ये वैद्यकीय अचधकारी 
उपजस्थत असूनही सवासामान्य रुग्णाची आरोग्य तपासणी करण्याचे ्ाळत असल्याचे माहे 
िून, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, सदर आरोग्य उपकें द्रामध्ये अनके ररक्त िागा असल्याचे देणखल ननदशानास आले, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर उपकेद्रात रुग्णाची तपासणी ्ाळण्या-या वैद्यकीय अचधकारी व 
कामाचाऱ्याींवर कारवाई करण्यासह ररक्त असलेली पदे तात्काळ भरण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. रािेश टोप े(१२-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
अकोले (जि. अहमदनगर) तालुक्यातील १० प्राथममक आरोग्य कें द्र, ५ आरोग्य पथके व ७१ 
आरोग्य उपकें दे्र कायााजन्वत आहेत. या सवा आरोग्य सींस्थाींमध्ये एकुण २३६ पदे मींिूर असून 
२१७ पदे भरलेली आहेत व १९ पदे ररक्त आहेत. 
(३) प्राथममक आरोग्य कें द्रामध्ये वैद्यकीय अचधकारी उपजस्थत राहत असून सवा सामान्य 
रुग्णास ननयममत आवश्यक आरोग्य सेवा देत आहेत. वैद्यकीय अचधकारी ग्-अ (वेतनस्तर 
एस-२०) सींवगाातील ररक्त पदाींवर बींधपत्रीत वैद्यकीय अचधकारी व जिल्हास्तरीय सममतीमाफा त 
वैद्यकीय अचधकारी कीं त्रा्ी तत्वावर ननयुक्त करण्याबाबत कायावाही सुरु आहे. तसेच ग्-क व 
ग्-ड सींवगाातील ररक्त पदे भरणेबाबत जिल्हा पररषदेमाफा त िादहरात प्रमसध्द करण्यात 
आलेली आहे.  
ररक्त असलेल्या ननयममत पदाींच्या दिकाणी राषरीय आरोग्य अमभयान अींतगात कीं त्रा्ी आरोग्य 
सेवकाींमाफा त आरोग्य सेवा पुरववण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
     ___________ 

  
राज्यात िोरोना या साांसगविन्य आिारामटळे अत्यावश्यि सेवतेील मतृ्यटमटखी पडले्या  

िमवचाऱ्यााांना शासिीय योिनाचा लाभ ममळण्याबाबत 
 

 (४८)  १३७५८ (१४-०९-२०२०).   श्री.सधचन ि्याणशेट्टी (अक्िलिोट) :   सन्माननीय 
सावविननि आरोग् य व िट टट ाांब ि् याण माांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात कोरोना सींसगािन्य आिारामुळे अत्यावश्यक सेवेतील काही पोलीस, 
महानगरपामलकेचे अचधकारी, रूग्णालयामधील नसा, डॉक््र व कमाचारी याींचा कोरोनामळेु मतृ्य ू
झाला असल्याची बाब माहे िुलै, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, राज्यात एकूण ककती पोलीस, महानगरपामलका कमाचारी, रूग्णालया मधील 
कमाचारी डॉक््र मतृ्यूमूखी पडले आहेत तसेच त्याची आकडवेारी लपवण्यात येत आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनान े घोवषत केलेल्या ५० लाख ववमा कवच द्यावा लागेल म्हणून 
कोरोनामूळे मतृ्यूमूखी पडलेल्या अत्यावश्यसेवेतील व्यक्तीींचा मतृ्यू लपवण्यात येत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अत्यावश्यक सेवेत काम करणाऱ्या व्यक्तीींचा कोरोनाने मतृ्य ूझाल्यास पन्नास 
लाख रुपये व कु्ुींबातील एका व्यक्तीस सेवेत घेणार िरले असताना अद्याप पयांत 
अत्यावश्यक सेवतेील मतृ्यमूूखी पडलेल्या एकाही व्यक्तीला अिून पयांत शासनान े िाहीर 
केलेल्या योिनेचा लाभ ममळाला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, शासनाने यावर कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. रािेश टोप े(११-०१-२०२१) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
दद. २४.०७.२०२० च्या मादहतीनुसार सावािननक के्षत्रातील २ डॉक््सा , १ नसा व ३९ आरोग्य 
कमाचारी कोववड सींसगाामुळे मतृ्यमूूखी पडले आहेत . तर खािगी के्षत्रातील २० डॉक््सा, ४ 
नसेस व ११ आरोग्य कमाचारी मतृ्यूमूखी पडले आहेत.  
(२) राज्यभरातून २२ डॉक््सा, ५ नसेस व ५० इतर सींवगाातील कमाचाऱ्याींचा मतृ्य ूझाला आहे.  
(३) हे खरे नाही 
(४) प्रधानमींत्री गरीब कल्याण पॅकेि योिनेअींतगात कोववड आिारावर तपासणी व उपचार 
करणाऱ्या सवा डॉक््सा व इतर सवा सींबींधीताींना ववमा सींरक्षण अनजेु्ञय आहे. या योिने अतींगात 
रु.५० लाख इतक्या रकमेच े ववमा कवच अनुजे्ञय करण्यात आलेले आहे. दद. २५ िुल ैअखेर 
मतृ्यूमूखी पडलेल्या तीन अचधकारी व कमाचारी याींचे ववमा प्रस्ताव मान्य करण्यात आले 
असून १० ववमा प्रस्ताव कें द्र शासनामाफा त ववमा कीं पनीकड े पुढील कायावाहीसािी सादर 
करण्यात आले आहे.  
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 
     ___________ 

  
बोईसर (जि.पालघर) येथील ग्रामीण रुग्णालयाची इमारत धोिादायि जस्थतीत अस्याबाबत 

 (४९)  १६५०५ (२६-११-२०२०).   श्री.रािेश पाटील (बोईसर), श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), 
श्री.क्षितीि ठािूर (नालासोपारा) :   सन्माननीय सावविननि आरोग् य व िट टट ाांब ि् याण माांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बोईसर (जि.पालघर) येथील ग्रामीण रुग्णालयाची इमारत धोकादायक असल्याचा अहवाल 
सावािननक बाींधकाम ववभाग, पालघर याींनी ददनाींक ५ िनू, २०२० रोिी वा त्या सुमारास 
शासनाकड ेददलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्थाननक लोकप्रनतननधीनी सदरहू रुग्णालयाची पाहणी करुन इमारत 
धोकादायक असल्यामुळे त्यादिकाणी नव्याने इमारत बाींधणे आवश्यक असल्याबाबतची मागणी 
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ननवेदनान्वये मा.सावािननक आरोग्य मींत्री याींच्याकड े ददनाींक १५ सप््ेबर, २०२० रोिी वा 
त्यासुमारास प्रत्यक्ष भे् घेऊन केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बोईसर ग्रामीण रुग्णालयाच्या दरुुस्तीसािी वा पुनबाांधणीसािी शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. रािेश टोप े(११-०१-२०२१) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) बोईसर ग्रामीण रुग्णालयाकरीता िागा प्राप्त झाली आहे. तथावप सदरील िागेवर 
सावािननक बाींधकाम ववभागाकडून कीं पाऊड वालँचे काम सुरु असताना भाभा ऑ्ोममक ररसचा 
सें्र, तारापूर याींचेकडून मा. न्यायालयात दावा क्र.१४/२००८ दाखल करण्यात येवून सदरील 
िागा त्याींच े असल्याबाबत बाि ू माींडली. सदरील दाव्याबाबत ददनाींक ७.१२.२०१८ रोिी मा. 
न्यायालयाने स्थचगती आदेश बिावला आहे. याबाबत बािू माींडण्यासािी खािगी वकीलाची 
ननयुक्ती करण्यात आली असनू वेळोवेळी झालेल्या सुनावणीच्यावेळी ग्रामीण रुग्णालय, 
बोईसरसािी देण्यात आलेली िागा ही रुग्णालयास ममळण्याबाबत मा. न्यायालयात बाि ू
माींडण्यात आली आहे. 
     ___________ 

  
नागपूर जि्हयातील भूगाव (ता. िामठी), धानला (ता. मौदा), मभष्ट्णटर (ता.नरखेड), सालई  

गोधनी (ता. नागपूर ग्रामीण) येथील प्राथममि आरोग्य िें द्राच्या  
इमारती िायावजन्वत िरण्याबाबत 

 

 (५०)  १९१८६ (२१-११-२०२०).   अॅड.आमशष ियस्वाल (रामटेि) :  सन्माननीय सावविननि 
आरोग् य व िट टट ाांब ि् याण माांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर जिल्हयातील भूगाव (ता. कामिी), धानला (ता. मौदा), मभषणुर (ता. नरखेड), 
सालई गोधनी (ता. नागपूर ग्रामीण) येथे कोट्यावधी ननधी खचा करुन सन २०१३ मध्ये 
प्राथममक आरोग्य कें द्र मींिूर करण्यात आले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सवा प्राथममक आरोग्य कें द्राच ेबाींधकाम सन २०१७ मध्ये पूणा झाले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मागील ३ वषाांपासनू या सवा प्राथममक आरोग्य कें द्राच्या इमारतीच ेउद्घा्न न 
होण्याच ेकारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, यास िबाबदार असण्या-या अचधका-यावर कारवाई करणेसह सदर आरोग्य केद्र 
तात्काळ कायााजन्वत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
 

श्री. रािेश टोप े(१२-०१-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
सन २०१७ मध्ये सदरील सींस्थेच ेबाींधकाम फक्त ७५ ्क्के पुणा झाले होत.े 
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(३) सद्यजस्थतीत सदर प्राथममक आरोग्य कें द्राींचे मुळ बाींधकाम १०० ्क्के झाले असले तरी 
पाणी पुरविा व इतर ककरकोळ काम े सुरू आहेत.त्यामळेु सावािननक बाींधकाम ववभागाकडून 
सावािननक आरोग्य ववभागाकड े इमारतीचे हस्ताींतरण अद्याप करण्यात आलेले नाही 
आहे.तसेच कमाचा-याींची पद भरण्यात आलेली नसल्यान ेप्राथममक आरोग्य कें द्राच्या इमारतीचे 
उदघा्न झालेले नाही. 
(४)  जिल्हा ननयोिन ववकास मींडळामधून ३६.४० लक्ष ननधी प्राप्त झाला असून कायाकारी 
अमभयींता,बाींधकाम ववभाग माफा त सादहत्य व फननाचर खरेदीबाबत ननववदा प्रकक्रया झाली 
आहे.प्राथममक आरोग्य कें द्रातील कीं त्रा्ी कुशल व अकुशल पदभरतीबाबत कायावाही अींतीम 
्प्यात आहे.तसचे ग् अ व ग् ब ची  ननयममत पदे भरण्याची प्रकक्रया  शासन स्तरावर सुरू 
आहे तर  ग् क व ग् ड ची ननयममत पदे ग्रामववकास ववभागा माफा त भरण्यात येतील. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
     ___________ 

  
  
ववधान भवन :   रािेन्द्र भागवत 
मटाांबई.      सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
   
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूवा सवा प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सचचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


