
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५३१ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

पहहले अधधवेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

वडाळा (ता.उत्तर सोलापूर,जि.सोलापूर) येथील ग्रामीण रुग्णालयातील ररक्त पदाांबाबत 
(१) २४६३१ (१४-०८-२०१५) :  रमेश िदम (मोहोळ) सन्माननीय सावविननि आरोग् य व िट ुंट ांब 
िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वडाळा (ता.उत्तर सोलापूर, जि.सोलापूर) येथील ग्रामीण रुग् णालयातील तीन पदे ररक् त 
असून तेथ े चालका अभावी रुग् णवािकका ंींद असल्यामळेु रुग् णाींची गोरसोय कोत असल्याच े
ननदर्शनास आले आके, के खरे आके काय, 
(२) तसेच, पदे ररक् त असल् यान े ड्क् ्राींना २४ तास थाींंून रुग् णाींना सेवा ायावी लागत 
असल्यामळेु ड्क् ्राींना मानिसक व र्ारीररक तणावाींना सामोरे िावे लागत आके, असे की 
ननदर्शनास आले आके, के की खरे आके काय, 
(३) असल् यास, ररक् त पदे भर् यासाठी र्ासनान ेकोणती कायशवाकी केली वा कर् यात येत आके, 
(४) नसल् यास, ववलींंाची कारणे काय आकेत ? 

डॉ. दीपि सावांत (२८-१२-२०१८) : (१) के अर्ींत: खरे  आके. 
वोायकीय अधिकाऱ्याची ३ पदे मींिुर असून त्यापोकी २ पदे भरलेली आकेत. तसेच आरंीएसके 
अींतगशत वोायकीय अधिकारी कायशरत आकेत. तसचे वाकन चालकाच ेपद कीं त्रा्ी असून त्याींच्या 
कामात अननयिमतता झाली आके. तथावप तातडीच्या रुग्णाकररता १०८ या रुग्णवािककेचा वापर 
कर्यात आला असून िननी सुरके्ष अींतगशत मींिूर अनुदानातून खािगी वाकनाावारे रुग्णसेवा 
उपलब्ि करुन दे्यात आली आके. 
(२) के खरे नाकी. 
(३) वोायकीय अधिकारी ग्-अ या सींवगाशतील ररक्त पदे भर्यांांतची कायशवाकी 
र्ासनस्तरावर सुरु आके. 
(४) ववलींंाचा प्रश्न उा् ावत नाकी 
  

___________ 
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शशरुर (जि.पटणे) तालटक्यातील बोगस डॉक्ुंराांवर िारवाई िरण्याबाबत 
  

(२) ४३६८१ (०३-०५-२०१६) श्री.बाबटराव पाचणे (शशरुर) : सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िर्रुर (जि.पुणे) तालुक्यातील ंोगस ड्क््राींकडून रुग्णाींवर चकुीचे उपचार कोत असल्यान े
त्याींच्यावर कारवाई कर्याची मागणी पींचायत सिमती सदस्याींनी तालुका वोायकीय 
अधिकाऱ्याींकड ेिदनाींक २४ डडसेंंर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास केली आके, के खरे आके काय, 
(२) असल्यास, ंोगस ड्क््राींंांत तालुका वोायकीय अधिकाऱ्याींकड े अनेक वळेा तक्रार 
करुनकी यांांत कोणतीकी कारवाई कर्यात आलेली नाकी, के की खरे आके काय, 
(३) असल्यास, ंोगस ड्क््राींवर फौिदारी ख्ले कर्यांांत र्ासनाने कोणती कायशवाकी 
केली वा कर्यात येत आके, 
(४) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आकेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२२-०१-२०१९) : (१) कोय, के खरे आके. 
(२) के खरे नाकी. 
     ंोगस ड्क््राींवर सींंींधित पोलीस स््ेर्नमध्ये एफआयआर दाखल कर्यात आलेले 
आकेत. 
(३) िर्क्रापूर पोलीस स््ेर्नमध्ये सवश ंोगस ड्क््राींवर एफआयआर दाखल कर्यात आलेले 
आकेत. त्यातील एकूण सात ंोगस ड्क््राींपोकी सका ंोगस ड्क््राींनी त्याींचे दवाखान ेंींद केले 
असून एका ंोगस ड्क््राींचा दवाखाना चाल ूआके. त्याींच्यावर पोलीस कायशवाकी कर्यासींदभाशत 
पोलीसाींना जिल्का आरोग्य अधिकारी याींचेमाफश त पत्र दे्यात आले आके. 
(४) प्रश्न उा् ावत नाकी. 

___________ 
  

बालािी ताांबे शलखीत आयटवेहदय गभवसांस् िार पटस्तिातील शलखाणामटळे  
पीसीपीएनडीुंी िायद्याचा भांग झाल्याबाबत 

  

(३) ४४८७२ (१०-०५-२०१६) श्री.सरदार ताराशसांह (मटलटांड) : सन्माननीय सावविननि आरोग् य व 
िट ुंट ांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्री.गणेर् ंोराड े याींनी ंालािी ताींं े िलखीत आयुवेदीय गभशसींस्कार पुस्तकातील पुत्र 
प्राप्तींदल सचुववलेले उपाय यामळेु पीसीपीएनडी्ी कायदा कलम २२ चा भींग झाला असून, 
या सींदभाशत अकमदनगर जिल्का र्ासकीय रुग्णालय धचककस्तकाींना नो्ीस देऊन कारवाईची 
मागणी केली, के खरे आके काय, 
(२) असल्यास, त्यानुसार जिल्का र्ल्यधचककत्सकाींनी िदनाींक ४ डडसेंंर, २०१५ रोिी वा त्या 
सुमारास घेतलेल्या सल्लागार सिमतीच्या ंोठकीत ंालािी ताींंे व इतराींनी कायायाचा भींग 
केला असल्यान ेत्याींचेववरोिात कायदेर्ीर कारवाई करावी असा ठराव कर्यात येऊन जिल्का 
र्ल्यधचककत्सकाींनी आरोपाींची चौकर्ी करुन, न्यायालयात गुन्के दाखल कर्याची कायशवाकी 
करावी व त्याचा अकवाल सादर करावा अस ेआदेर्, अिीक्षक ग्रामीण रुग्णालय, सींगमनेर याींन 
दे्यात आले, के की खरे आके काय, 
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(३) असल्यास, सींगमनेर ग्रामीण रुग्णालयाचे अिीक्षक ड्. रािीव घोडके याींनी िदनाींक     
१९ डडसेंंर, २०१५ रोिी ड्. ंालािी ताींं े याींना कारणे दाखवा नो्ीस ंिावून, नो्ीस 
िमळताच पाच िदवसात खुलासा कर्यांांत कळववले आके, त्यानुसार ड्. घोडके याींना, ड्. 
ंालािी ताींंे याींचकेडून खुलासा प्राप्त झाला आके काय, 
(४) नसल्यास, त्याींचेववरुध्द काय कारवाई कर्यात आली वा येत आके, कारवाई कर्यात 
आली नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आकेत? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०४-०१-२०१९) : (१) अींर्त: खरे आके. 
     सींंींधित लेखक व सींगमनरे येथील पुस्तक ववके्रता ववरुध्द कारवाई ची मागणी केली 
आके. 
(२) के खरे नाकी. 
     सिमतीच्या सदर ंोठकीत सींं ींधिताींना नो्ीस देऊन त्याींचा खलुासा घे्याचे ठरले. 
(३) केाय, 
      ड्.ंालािी ताींंे याींनी त्याचा लेखी खुलासा ०८ िानेवारी, २०१६ रोिी सादर केला आके. 
(४) प्रश्न उा् ावत नाकी.  

___________ 
  

मेहिर, लोणार, शसांदखेडरािा, िळगाांव िामोद, सांग्रामपूर, नाांदटरा (जि.बटलढाणा) या 
तालटक्यातील गभववती माताांच ेपोषण योग्य होत नसल्याबाबत 

  

(४) ५४६०७ (२४-०८-२०१६) डॉ.सांिय रायमटलिर (मेहिर) : सन्माननीय सावविननि आरोग् य व 
िट ुंट ांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मेककर, लोणार, िसींदखेडरािा, िळगाींव िामोद, सींग्रामपूर, नाींदरुा (जि.ंुलढाणा) या 
तालुक्यातील गभशवती माताींचे गभाशवस्थेत पोषण योग्य प्रमाणात कोत नसल्याने मागील चार 
वषाशत माता मतृ्यूींच े प्रमाण वाढत असल्याची मािकती माके म,े २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आली, के खरे आके काय, 
(२) असल्यास, यांांत र्ासनान ेचौकर्ी केली आके काय, त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकर्ीनुसार पुढे कोणती कायशवाकी केली वा कर्यात येत आके, 
(४) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आकेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०४-०१-२०१९) :(१) के खरे नाकी. 
     मागील चार वषाशतील माता-मतृ्यू याींची मािकती पुढीलप्रमाणे - 

अ.क्र. वषव माता मतृ्य ू
१ २०१२-१३ २ 
२ २०१३-१४ ५ 
३ २०१४-१५ २ 
४ २०१५-१६ ३ 
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(२) प्रश्न उा् ावत नाकी. 
(३) प्रश्न उा् ावत नाकी. 
     राज्यामध्ये कोणाऱ्या सवश माता मतृ्यूींच े जिल्कास्तरावर जिल्का र्ल्य धचककत्सक माफश त 
दरमका अन्वेषण कर्यात येते. 
(४) प्रश्न उा् ावत नाकी. 
  

___________ 
  

राष्ट्रीय आरोग्य अशभयानाांतगवत ववववध योिना राबववण्यासाठीचा  
ननधी अखधचवत राहहल्याबाबत 

 
(५) ५५५१५ (३०-०८-२०१६)  श्री.अशमन पुेंल (मटांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
डॉ.सांतोष ुंारफे (िळमनटरी) : सन्माननीय सावविननि आरोग् य व िट ुंट ांब िल् याण मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राषरीय आरोग्य अिभयानाींतगशत ववववि योिना रांवव्यासाठी र्ासनाकडून योिनाननकाय 
ननिी उपलब्ि असताींना देखील सदर ननिी खचश केला नसल्याच े माके एवप्रल, २०१६ मध्ये 
वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आले आके, के खरे आके काय, 
(२) असल्यास, राज्यात सवाशत कमी ननिी खचश असलेल्या जिल््यात सोलापूरच्या जिल््याचा 
समावेर् असून माता व ंालसींगोपनाच्या अनतररक्त सींचालक ड्. अचशना पा्ील याींनी जिल्का 
आरोग्य अधिकारी व जिल्का लेखा व्यवस्थापक याींना यांांत ववचारले असून  सवशसामान्य 
आरोग्यववषयी उत्तम सेवा सुवविा पुरवव्यासाठी राषर आरोग्य अिभयींनातगशत ववववि 
योिनाींसाठी २४ को्ीपोकी १७ को्ीचा ननिी प्राप्त कोता परींत ु सींंींधित जिल्का आरोग्य 
अधिकारी व जिल्का लेखा व्यवस्थापक याींचेकड े दलुशक्ष झाल्यान े सवशसामान्याींना आवश्यक 
आरोग्य सोयी सुवविा िमळ्यांांत अडचणी येत आकेत तरी यांांत र्ासनाने त्वरीत 
चौकर्ी करुन आवश्यक ती कोणती कायशवाकी केली वा कर्यात येत आके, 
(३) नसल्यास, यामागील ववलींंाची कारणे काय आकेत? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०४-०१-२०१९) : (१) के  खरे  नाकी. 
खचाशच ेप्रमाण उपलब्ि ननिीच्या ९५.५१ ्क्के आके. 
(२) सोलापूर जिल््याच्या खचाशच्या प्रमाणात माके माचश, २०१६ अखेर सिुारणा झाली असून 
सन २०१५-१६ मध्ये सोलापूर जिल््यासाठी एनएचएम अींतगशत रु.२४८२.७४ लक्ष एवढा ननिी 
उपलब्ि झाला. त्यातून माचश अखेर रु.२१८८.४१ लक्ष खचश झालेला आके. सवश प्रकारच्या 
आरोग्य ववषयक सुवविा पुरवव्यात आलेल्या आकेत. त्यामळेु चौकर्ी कर्याचा प्रश्न उा् ावत 
नाकी. 
(३) प्रश्न उा् ावत नाकी. 
  

___________ 
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राज्यात किशोरवयीन माताांची सांख्या वाढत असल्याबाबत 

  

(६) ५८०९६ (३०-०८-२०१६) श्री.योगेश सागर (चारिोप) : सन्माननीय सावविननि आरोग् य व 
िट ुंट ांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कमी वयातील, अपुरी समि, यामुळे व ववववि कारणामुळे राज्यात ककर्ोरवयीन (१४ त े
२२ वषश) माताींची सींख्या वाढत असल्याचे िदनाींक १० म,े २०१६ रोिी वा त्यासुमारास 
ननदर्शनास आले आके, के खरे आके काय, 
(२) असल्यास, मुींंईतील कामा क्जस्प्लमध्ये सध्या दर मिकन्याला सरासरी एक त े दोन 
कुमारी माता तपासणीसाठी येत असल्याच ेननदर्शनास आले आके, के की खरे आके काय, 
(३) असल्यास, यांांत ककर्ोरवयीन मुलीींना र्ासकीय व सामाजिक मिकला सींस्था माफश त 
सदर पररणामाींंांतची मािकती देऊन यावर आळा घाल्यासाठी र्ासनाने कोणती उपाययोिना 
केली वा कर्यात येणार आके? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०४-०१-२०१९) : (१) के खरे नाकी. 
एन.एफ.एच.एस.- ४ च्या अकवालानुसार ककर्ोरवयीन माताींच्या एकूण सींख्येत घ् झाली आके. 
(२) के खरे आके. 
(३) मिकला व ंाल ववकास ववभागामाफश त खालील योिना रांववल्या िातात. 
   * ंाल वववाकास प्रनतंींि कर्याच्या दृष्ीने ग्राम व र्कर पातळीवर ंाल वववाक प्रनतंींिक 
अधिकारी घोवषत कर्यात आलेले आकेत. 
   * ंाल वववाक कायायाची पररणामकारक अींमलंिावणी कर्याकरीता राज्यस्तरावरुन 
सदर कायायांांत प्रचार व प्रिसध्दी कर्यात येत.े 
   * जिल्कास्तरावर तसेच ग्राम पातळीवर ंाल वववाकाच े प्रमाण कमी कर्यासाठी ंाल 
सींरक्षण सिमती स्थापन कर्यांांत कायशवाकी सुरु असून या सिमतीच्या माध्यमातून कुमारी 
माताींच े प्रमाण कमी कर्यासाठी सींंींिीत पातळीवरील यींत्रणाींच्य सककायाशन े समाि िागतृी 
करणेंांत कारवाई कर्यात येत आके. 
   * र्ासनाच्या एकाजत्मक ंाल ववकास सेवा योिनेअींतगशत ककर्ोरवयीन ंािलकाींच्य 
सक्षमीकरणासाठी पोषण आकार आणण कौर्ल्य ववकास योिना ंाल ववकास प्रकल्प अधिकारी 
याींच्या माध्यमातून रांवव्यात येत आके.  

___________ 
  

परभणी जिल् ्यात मानव वविास िायवक्रमाांतगवत प्राहोत होणारे अनटदानाचे  
वाुंप लाभार्थयाांना िरण्यात आले नसल्याबाबत 

  

(७) ६३००८ (३०-०८-२०१६) श्री.वविय भाांबळे (जिांतूर) : सन्माननीय सावविननि आरोग् य व 
िट ुंट ांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य र्ासनाावारे मानव ववकास कायशक्रमाींतगशत परभणी जिल्कयाची ननवड कर्यात 
आलेली आके, के खरे आके काय, 
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(२) असल्यास, र्ासनाावारे परभणी जिल््यातील िदनाींक १ एवप्रल, २०१५ ते ३१ ऑगस्् 
२०१५ या कालाविीत प्रसुती झालेल्या मिकला लाभार्थयाांना अनुदानाचे वा्प कर्यात आले 
नाकी, के की खरे आके काय, 
(३) असल्यास, या सींदभाशत चौकर्ी कर्यात आली आके काय, 
(४) असल्यास, त्यात काय आढळून आले व तानसुार सींंींधित अधिकारी/कमशचारी याींच्याववरुध्द 
र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा कर्यात येत आके? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०४-०१-२०१९) :(१) कोय. 
    मानव ववकास कायशक्रमाींतगशत परभणी जिल््यातील सवश नऊ (९) तालुक्याींची ननवड 
कर्यात आलेली आके. 
(२) के खरे नाकी. 
     माके १ एवप्रल, २०१५ त े िदनाींक ३१ ऑगस््, २०१५ या कालाविीतील पात्र ३,१३६ 
लाभाथींना रु १,२५,४४,०००/- ंुडीत मिूरी अनुदान वा्प कर्यात आलेले आके. 
(३) प्रश्न उा् ावत नाकी. 
(४) प्रश्न उा् ावत नाकी.  

___________ 
  

शभवांडी (जि. ठाणे) येथील स्व. इांहदरा गाांधी या रुग्णालयामधील 
 शवागहृातील वातानटिूशलत यांरणा बांद असल्याबाबत 

  

(८)  ६७७२२ (१६-०१-२०१७) श्री.रुपेश म् हार े(शभवांडी पूवव) : सन्माननीय सावविननि आरोग् य व 
िट ुंट ांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िभवींडी (जि. ठाणे)येथील स्व. इींिदरा गाींिी रुग्णालय या मकापािलकेच्या रुग्णालयाला 
गेल्या तीन वषाशपूवी उपजिल्का रुग्णालयाचा दिाश दे्यात येऊनकी र्वागकृातील वातानुकूिलत 
यींत्रणा ंींद असल्याने मतृदेक सडू लागले असून पररसरात दगुांिी पसरत असल्याच े माके 
ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आले, के खरे आके काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आके काय, चौकर्ीत काय आढळून आले 
व तदनुसार उपजिल्का रुग्णालयातील र्वागकृातील वातानुकूिलत यींत्रणा तातडीन े सुरु 
कर्यांांत र्ासनान ेकोणती कायशवाकी केली वा कर्यात येत आके, 
(३) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आकेत व सदरकू प्रकरणांांतची सायजस्थती काय आके? 

डॉ. दीपि सावांत (०४-०१-२०१९) : (१) के अींर्त: खरे आके. 
(२) िदनाींक १७ ऑगस््, २०१६ रोिी उपजिल्का रुग्णालय, िभवींडी येथील वातानकुुलीत यींत्रणा 
अचानक ंींद पडली कोती. सदर बंघाड दरुुस्तीस ३ त े४ िदवस लाग्याची र्क्यता असल्याचे 
मॅकेननक याींनी साींधगतल्यामुळे र्वागकृात उपलब्ि असलेले ंेवारस मतृदेक तात्काळ घेऊन 
िा्यांांत सींंींधित पोलीस स््ेर्न याींना कळवव्यात आले त्यानुसार पोलीसाींकडून ंेवारस 
मतृदेकाींवर अींनतम वविींांत कायशवाकी कर्यात आली. मतृदेक खरां कोऊ नये याकररता 
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र्वागकृात रोि २ त े ३ ंफाशच्य लादया ठेवल्या िात कोत्या. त्यामुळे मतृदेक खरां कोऊन 
दगुांिी पसर्याचा प्रश्न उा् ावत नाकी. िदनाींक २२ ऑगस््, २०१६ पासून र्वागकृातील 
वातानुकुलीत यींत्रणा पूवशवत कायशरत असून सुजस्थतीत कायाशजन्वत आके. 
(३) प्रश्न उा् ावत नाकी.  

___________ 
 

राज्यातील खािगी रूग्णालयाांवर अिट श ठेवण्यासाठी वैद्यिीय 
 िायद्याचा मसूदा तयार िरण्याबाबत 

(९) ७०९४० (२७-०१-२०१७) िट मारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) : सन्माननीय 
सावविननि आरोग् य व िट ुंट ांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील खािगी रूग्णालयाींकडून कोणारी अडवणूक थाींंवव्यासाठी खािगी रूग्णालयाींवर 
अकुीं र् ठेव्यासाठी वोायकीय अाययावत कायायाचा मसूदा र्ासनाने सन २०१५ मध्ये तयार 
केला आके, के खरे आके काय, 
(२) असल्यास, या मसुायात रूग्ण कक्क सींरक्षक खािगी रूग्णालयाींच्या दरावर ननयींत्रण 
ठेवण,े रूग्णासाठी तक्रार ननवारण व्यवस्था रांववणे इत्यादी ंांीचा समावरे् कर्यात आला 
आके काय, 
(३) असल्यास, या मसुायाला राज्यर्ासन ककती कालाविीत मींिूरी देणार आके, 
(४) अायाप, यांांत कायशवाकी कर्यात आली नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आकेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०४-०१-२०१९) :(१) के खरे आके. 
(२) व (३) वोायकीय आस्थापना वविेयक-२०१४ चा मसुदा सावशिननक आरोग्य ववभागाच्या 
सींकेतस्थळावर प्रिसध्द कर्यात आला असून सदर वविेयक राज्यात लागु कर्यापूवी 
वविेयकातील तरतूदीींवर सींंींधित के्षत्रातील व्यक्ती वा सींस्थाींच े स्पष् अिभप्राय िाणून 
घे्यासाठी उपसींचालक, आरोग्य सेवा, मुींंई याींच्या अध्यक्षतेखाली सिमती गिठत कर्यात 
आली आके. सदर सिमतीचा अकवाल प्राप्त झाल्यानींतर ननयमानुसार पुिढल कायशवाकी कर्यात 
येणार आके. 
(४) प्रश्न उा् ावत नाकी.  

___________ 
 

 
अांढेरा (ता.देऊळगावरािा,जि.बटलढाणा) येथील प्राथशमि आरोग्य 

 िें द्रात रुग्णाांची होत असलेली गैरसोय  
 

(१०) ७२४६७ (२७-०१-२०१७) डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड रािा) : सन्माननीय सावविननि 
आरोग् य व िट ुंट ांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींढेरा (ता.देऊळगावरािा,जि.ंुलढाणा) येथील प्राथिमक आरोग्य कें ्ात कायशरत असलेल्या 
ड्क््र व कमशचाऱ्याींच्या गोरकारभारांांत तसचे तथेील रुग्णाींचे पावसाळ्यात काल कोत 
असल्याच ेमाके िून, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, के खरे आके काय, 
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(२) असल्यास, साथीच्या आिाराने त्रस्त असलेल्या रुग्णाींना खािगी रुग्णालयात उपचार घ्याव े
लागत आके, के की खरे आके काय, 
(३) असल्यास, यांांत र्ासनान ेचौकर्ी केली आके काय, त्यात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, चौकर्ीनुसार सींंींधित ड्क््र व कमशचाऱ्याींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली 
वा कर्यात येत आके ? 
 
डॉ. दीपि सावांत (०४-०१-२०१९) : (१) के खरे नाकी. 
(२) िनू २०१६ दरम्यान देऊळगाींवरािा तालुक्यातील (जि.ंुलढाणा) अींढेरा येथील प्राथिमक 
आरोग्य कें ्ाअींतगशत साथरोग उद्भवल्याचे ननदर्शनास आलेले नाकी. 
(३) व (४) प्रश्न उा् ावत नाकी. 
  

___________ 
  

चतारी (ता.पातूर, जि.अिोला) येथ ेकिडनी रुग्णाांच्या मतृ्यूांच ेप्रमाणात होत असलेली वाढ 
 
(११) ७२५२६ (१०-०१-२०१७) श्री.गोवधवन शमाव (अिोला पजश्चम) : सन्माननीय सावविननि 
आरोग् य व िट ुंट ांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चतारी (ता.पातूर, जि.अकोला) येथे ककडनी रुग्णाींच्या मतृ्यूींचे प्रमाण वाढत असून या 
आिारान े २० व्यक्तीचा मतृ्यू झाला असल्याचे माके ऑक््ोंर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आले आके, के खरे आके काय, 
(२) असल्यास, सन २०१४ पासून चतारी येथील ककडनीग्रस्ताींची व्यथा सातत्यान ेर्ासनासमोर 
येत असतानाकी अायापपयांत त्यावर कोणतीकी कायशवाकी वा उपाययोिना कर्यात आली 
नाकी, के खरे आके काय, 
(३) असल्यास, ककडनीग्रस्त रुग्णाींसाठी तातडीन े उपाययोिना करुन त्याींना योग्य उपचार 
दे्यांांत र्ासनान ेकोणती कायशवाकी केली वा कर्यात येत आके ? 
 
डॉ. दीपि सावांत (०४-०१-२०१९) : (१) अींर्त: खरे आके. मौि े चतारी येथे सन २००७ ते 
ऑक््ोंर, २०१६ या कालाविीत एकूण १७ रुग्णाींचा मतृ्यू झाला आके. 
(२) के खरे नाकी. सदर गावात उपलब्ि असलेल्या वप्याच्या पा्याच्या स्त्रोताींमिून पा्याच्य 
नमुन्याींची तपासणी कर्यात आली.  तपासणी अकवालानुसार सदर पाणी वप्यास योग्य 
नसल्याने सदर स्त्रोत त्वरीत ंींद कर्यात येवून पयाशयी वप्याच्या पा्याची व्यवस्था 
कर्यांांत, कायशकारी अिभयींता, ग्रामीण पाणीपुरवठा, जिल्का पररषद अकोला, ग्ववकास 
अधिकारी याींना कळवव्यात आले. सदर पाणी वप्यासाठी वापरु नये यांांत प्राथिमक 
आरोग्य कें ् सस्ती याींच्यामाफश त िनिागतृी कर्यात आली. वोायकीय अधिकारी, प्रा.आ. कें ्, 
सस्ती व त्याींच्या पथकान ेचतारी येथील प्रत्येक नागररकाच्या घरी िावून ककडनी आिारान े
ंाधित रुग्णाींची र्ोिमोिकम रांववली. 
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(३) वोायकीय अधिकारी, प्रा.आ. कें ्, सस्ती व त्याींच्या पथकाने चतारी येथ े रांववलेल्या 
ककडनी रुग्णाींच्या र्ोिमोिकमेत आढळून आलेल्या रुग्णाींची र्ासकीय वोायकीय मकाववायालय 
येथे पुन्का तपासणी करुन घे्यात आली. तसचे त्याींच्यावर ननयिमत औषिोपचार कर्यात 
येत आकेत. त्यापोकी दोन रुग्ण खािगी रुग्णालयात औषिोपचार घेत आकेत. मौिे चतारी 
येथील नागररकाींना र्ुध्द पाणीपुरवठा को्यासाठी िलर्ुध्दीकरण यींत्रणा (आरओ मर्ीन) 
ंसवव्यांांतची कायशकारी अिभयींता, ग्रामीण पाणीपुरवठा, जिल्का पररषद अकोला याींनी 
िदनाींक १७/११/२०१६ च्या पत्रान्वये कळववले आके.  

___________ 
 

दापोली (जि.रत्नाधगरी) तालटक्यामधील उपजिल्हा रुग्णालयातील  
स्वच्छतागहृ अस्वच्छ असल्याबाबत 

 

(१२) ७३२१६ (२७-०१-२०१७) श्री.सांिय िदम (दापोली) : सन्माननीय सावविननि आरोग् य व 
िट ुंट ांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दापोली (जि.रत्नाधगरी) तालकु्यामिील उपजिल्का रुग्णालयातील स्वच्छतागकृ अस्वच्छ 
असल्याच ेमाके सप् े्ंंर २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, के खरे आके काय, 
(२) असल्यास, यांांत आरोग्य अधिकाऱ्याींनी चौकर्ी केली असता स्वच्छतागकृ साफ 
कर्याचे काम नािर्क येथील ठेकेदाराला दे्यात आले असून त्या ठेकेदारानी दापोलीतील एक 
उपठेकेदार नमेला असनू तो आठवडयातून एकदा स्वच्छतागकृ साफ करीत आके, के की खरे 
आके काय, 
(३) असल्यास, र्ासनाने यांांत चौकर्ी केली आके काय, चौकर्ीनुसार ठेकेदाराींवर कोणती 
कारवाई केली वा कर्यात येत आके, 
(४) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आकेत? 
 

डॉ. दीपि सावांत (०४-०१-२०१९) : (१) के खरे नाकी. 
(२) के खरे नाकी. दापोली उपजिल्का रुग्णालयात १५ स्वच्छतागकेृ असनू त े साफ कर्याचे 
कीं त्रा् डी.एम.एीं्रपाा्रयझसे, नवी मुींंई याींना दे्यात आले आके. सदर कीं त्रा्दाराचे कीं त्रा्ी 
कमशचारी िदवसातून तीन वेळा ननयिमत स्वच्छतागकृाींची साफसफाई करतात. 
(३) व (४) प्रश्न उदभवत नाकी.  

___________ 
 

रािापूर (जि. रत्नाधगरी) तालटक्यातील प्राथशमि आरोग्य िें द्रातील  
शव ववच्छेदन इमारतीची दटरुस्ती िरण्याबाबत 

 

(१३) ७८९४५ (१८-०४-२०१७) श्री.रािन साळवी (रािापूर) : सन्माननीय सावविननि आरोग् य व 
िट ुंट ांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रािापूर (जि. रत्नाधगरी) तालुक्यातील ९ प्राथिमक आरोग्य कें ्ाींतील र्व ववच्छेदन 
इमारतीपोकी चार प्राथिमक आरोग्य कें ्ातील र्व ववच्छेदन इमारती सायजस्थतीत दरुुस्तीच्या 
प्रतीके्षत असनू अन्य प्राथिमक आरोग्य कें ्ाींतील र्व ववच्छेदन इमारतीींना ताींबत्रक कारणाींमुळे 
मींिुरी िमळालेली नाकी, के खरे आके काय, 
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(२) असल्यास, सींपूणश तालुक्यात र्व ववच्छेदन कर्यासाठी मकत्त्वाची भूिमका ंिावणारा 
एकच क्र उपलब्ि आके, के की खरे आके काय, 
(३) असल्यास, तालुक्यातील प्राथिमक आरोग्य कें ्ाींतील र्व ववच्छेदन इमारतीची तातडीन े
दरुुस्ती सुरु कर्यांांत, तसेच तालुक्यातील र्व ववच्छेदन क्र या पदाींची सींख्या 
वाढवव्यांांत र्ासनाकडून आितागायत कोणती कायशवाकी केली वा कर्यात येत आके, 
(४) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आकेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०४-०१-२०१९) : (१) के अींर्त: खरे आके. रािापूर (जि.रत्नाधगरी) 
तालुक्यातील एकुण ९ प्राथिमक आरोग्य कें ्ाींपोकी १ प्राथिमक आरोग्य कें ्ात र्वववच्छेदन 
कक्षाची इमारत सुजस्थतीत आके उवशररत ३ प्राथिमक आरोग्य कें ्ातील र्व ववच्छेदन गकृाची 
दरुुस्ती आवश्यक आके ५ प्राथिमक आरोग्य कें ्ाींत र्व ववच्छेदन कक्ष नाकीत. 
(२) के खरे आके.  
(३) प्राथिमक आरोग्य कें ् ओणी, कुीं भवड े व िारतळे, ता.रािापूर जि.रत्नाधगरी येथील 
र्वववच्छेदन इमारतीच्या दरुुस्तीचे काम प्रािान्यान ेकाती घे्यात येत आके. प्राथिमक आरोग्य 
कें ्ात क्रचे पद  अनुजे्ञय नाकी. तथावप प्राथिमक आरोग्य कें ्ात कायशरत असलेल्या 
 पररचराींना क्रचे प्रिर्क्षण िदले िात.े पररचर या पदावर कायशरत असलेल्याना र्ासन 
ननणशयानुसार  क्रचे प्रिर्क्षण  सक्तीचे करता येत नाकी. रािापरू तालुक्यात रायपा्ण व 
रािापूर या िठकाणी कायशरत असलेल्या ग्रामीण रुग्णालयात र्व ववच्छेदन गकृ उपलब्ि आके. 
िनतेची गोरसोय कोऊ नये याकररता काकी वेळेस सींंींधित कायशके्षत्रातील वोायकीय अधिकारी 
ग्रामीण रुग्णालयाच्या िठकाणी िावून र्वववच्छेदन करतात. 
(४) प्रश्न उा् ावत नाकी.  

___________ 
  

मटांबईतील चेंबूर–मानखटदव येथील हद धचल् रन्स एस एड सोसायुंी 
 सांस्थेला शासिीय बालगहृाचा दिाव देण्याबाबत 

  

(१४) ७९३१८ (१८-०४-२०१७) श्री.तटिाराम िाते (अणटशक्ती नगर) : सन्माननीय महहला व 
बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींंईतील चेंंूर–मानखुदश येथील िद धचल् रन्स एड सोसाय्ी या सींस्थेत असलेल् या अनेक 
त्रु्ी तसेच कमशचाऱ् याींच्या पेन्र्न योिना, आरोग्य ववमा योिना आणण सींस्थेला र्ासकीय 
ंालगकृाचा दिाश दे्यांांत स्थाननक लोकप्रनतननिीनी मा.मिकला व ंालववकास मींत्री याींना 
िदनाींक २९ फेब्रुवारी २०१६ रोिी व त्यानींतर अनेक वेळा पत्रव्यवकार करुनकी अदयाप र्ासन 
स्तरावर कोणतीच कायशवाकी झालेली नाकी, के खरे आके काय, 
(२) तसेच, उक्त सींस्था र्ासनाकड े ववलीनीकरण कर्यांांतचा प्रस्ताव र्ासनाच्या 
ववचारािीन आके काय, 
(३) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासन स्तरावर कोणता ननणशय घे्यात आला वा येत आके, 
(४) नसल् यास, ववलींंाची कारणे काय आकेत? 
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श्रीमती पांििा मटांड े (०४-०१-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) िद धचल् रन्स एड सोसाय्ीच्या 
कामकािातील त्रु्ी, कमशचा-याींच्या माग्या, र्ासनात ववलीनीकरण या सींंींिीचा  पत्रव्यवकार 
र्ासनास प्राप्त झाला आके. यामध्ये  वोिाननक व िोरणात्मक ंांी अींतभूशत असून यांांतचा 
प्रस्ताव ववचारािीन आके. 

___________ 
  

पटणे जिल्हयातील प्राथशमि आरोग्य िें द्राांची िामे ननधीअभावी प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(१५) ८१५२७ (१८-०४-२०१७) श्री.सांग्राम थोपुें (भोर) : सन्माननीय सावविननि आरोग् य व 
िट ुंट ांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जिल्कयात सध्या ९६ प्राथिमक आरोग्य कें ् व नववन २८ आरोग्य कें ् मींिूर 
कर्यात आली असून ननिीअभावी या २८ पोकी केवळ ६ आरोग्य कें ्ाचीची काम ेसुरु आकेत 
यामुळे नागररकाींना आरोग्य सेवसेाठी इतरत्र िावे लागत असल्याचे माके िानेवारी, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरम्यान आढळून आले आके, के खरे आके काय, 
(२) असल्यास, सध्या सुरु असलेले प्राथिमक आरोग्य कें ्ाचे काम त्वरीत पूणश कर्यांांत 
तसेच उवशररत प्राथिमक आरोग्य कें ्ाच े काम तातडीन े सुरु कर्यांांत र्ासनान े कोणती 
कायशवाकी केली वा कर्यात येत आके, 
(३) अदयाप, कोणतीच कायशवाकी कर्यता आली नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आकेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०४-०१-२०१९) : (१) अींर्त: खरे आके. 
(२) पुणे जिल्कयात नव्याने मींिूर कर्यात आलेल्या २८ प्राथिमक आरोग्य कें ्ाींपोकी ०७ 
प्राथिमक आरोग्य कें ्ाची ंाींिकामे सुरु असून ०१ प्राथिमक आरोग्य कें ्, उपकें ्ाींच्या 
अाययावत इमारतीत कायशरत झालेले आके. ०८ प्राथिमक आरोग्य कें ्ाींची ंाींिकामे सुरु 
कर्यासाठी जिल्का ननयोिन सिमतीकड े वाढीव अनुदानाची मागणी कर्यात आली असून 
ननिीच्या उपलब्ितेनुसार ंाींिकामे काती घेतली िातील.  उवशररत १२ प्राथिमक आरोग्य कें ्ाना 
ग्रामपींचायतीकडून िागा उपलब्ि करुन घे्याची कायशवाकी सुरु असनू यांांत जिल्का आरोग्य 
अधिकारी, जिल्का पररषद, पुणे याींच्या कड ेयांांत पाठपुरावा कर्यात येत आके.  
(३) प्रश्न उा् ावत नाकी. 

___________ 
  

आांबेगाव (जि.पटणे) तालटक्यातील आहदवासी डोंगरी भागातील  
आरोग्य उपिें द्रात रुग्णाांची होत असलेली गैरसोय  

  

(१६) ८३२३९ (१५-०४-२०१७) श्री.हदलीप वळस-ेपाुंील (आांबेगाव), श्री.ियांत पाुंील (इस्लामपूर), 
श्री.पाांडट रांग बरोरा (शहापूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.वैभव वपचड 
(अिोले) : सन्माननीय सावविननि आरोग् य व िट ुंट ांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) आींंेगाव (जि.पुणे) तालुक्यातील पजश्चमेकडील आिदवासी डोंगरी भागातील आरोग्य 
उपकें ्ावर सपशदींर् प्रनतंींिक औषिाींचा पुरवठा कमी असल्याने उपचारासाठी गेलेल्या आिदवासी 
ंाींिवाींना व सवशसामान्य नागररकाींना आरोग्य सुवविेपासून वींधचत राकावे लागत,े के खरे आके 
काय 
(२) तसेच, उपकें ्ामध्ये ड्क््रच उपजस्थत राकत नसल्याने अनतगींभीर स्वरुपाच्या आिाराच्या 
उपचारासाठी रुग्णाींच्या नातेवाईकाींना १४ कक.मी दरू असलेल्या मौिे तळेघर येथे रुग्णाींना 
उपचारासाठी घेऊन िाव ेलागते, के की खरे आके काय 
(३) असल्यास, यांांत र्ासनान ेचौकर्ी केली आके काय 
(४) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले आके तसेच उपकें ्ाच्या िठकाणी आवश्यक त्या 
प्राथिमक सुवविा उपलब्ि करुन दे्यासाठी र्ासनाना कोणत्या उपाययोिना केल्या वा 
कर्यात येत आकेत, 
(५) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आकेत? 
 
डॉ. दीपि सावांत (०४-०१-२०१९) : (१) के खरे नाकी. ग्रामीण आिदवासी डोंगरी भागातील 
रुग्णाींना सपशदींर्ावरील उपचार प्रामुख्याने प्राथिमक आरोग्य कें ्स्तरावरील वोायकीय अधिकारी 
याींचेमाफश त िदले िातात. सदर प्रकारच्या रुग्णाींना उपकें ् स्तरावरुन प्राथिमक आरोग्य सींदभश 
सेवा िदली िात.े आींंेगाींव तालकु्यातील पजश्चमेकडील आिदवासी डोंगरी भागातील प्राथिमक 
आरोग्य कें ्ात पुरेश्या प्रमाणात सपशदींर् प्रनतंींिकऔषि ेउपलब्ि करुन दे्यात आली आकेत. 
(२)  के अींर्त: खरे आके. सदर उपकें ्ातील कमशचा-याींमाफश त गकृभे्ीच्या माध्यमातून आरोग्य 
सेवा पुरवव्यात येतात. रुग्णाींना सपशदींर्ासारख्या अनतगींभीर आिारावरील उपचार सुवविा 
प्राथिमक आरोग्य कें ्, तळेघर येथे उपलब्ि आकेत. 
(३) व (४) तळेघर प्राथिमक आरोग्य कें ्ाच्या कायशके्षत्रात कोंडवळ येथे वोायकीय पथक मींिुर 
असून यात वोायकीय अधिका-याचे पद मींिूर आके. तसचे उपकें ्ाच्या स्तरावर प्राथिमक 
उपचारासाठी आवश्यक असणारी औषिे उपलब्ि करुन िदली िातात तसेच आरोग्य कमशचा-
याींमाफश त प्राथिमक उपचार िदले िातात. 
(५) प्रश्न उा् ावत नाकी.  

___________ 
 

 
राष्ट्रीय ग्रामीण अशभयानाांतगवत शसांधटदटगव जिल््यात िायवरत असलेल्या  

डॉक्ुंर व िमवचा-याांना पटनवःननयटक्ती देण्याचे आदेश 
 

(१७) ८६४११ (२१-०८-२०१७) श्री.वैभव नाईि (िट डाळ) : सन्माननीय सावविननि आरोग् य व 
िट ुंट ांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राषरीय ग्रामीण अिभयानाींतगशत िसींिुदगुश जिल््यात कायशरत असलेल्या १३३८ अधिकारी, 
ड्क््र व कमशचा-याींना िदनाींक २ माचश, २०१८ पयांत पुनशःननयुक्ती दे्याच ेआदेर् राज्याच्या 
आरोग्य ववभागाच्या सकसींचालकाींनी माके एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान काढले आकेत, 
के खरे आके काय, 
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(२) असल्यास, राषरीय ग्रामीण आरोग्य अिभयानाींतगशत रुग्णाींना दिेदार आरोग्य सुवविा 
िमळ्यासाठी जिल््यात माके एवप्रल, २००५ पासून ननयुक्त केलेल्या अधिकारी, ड्क््र व 
कमशचा-याींना ्प्प्या-्प्प्याने मींिूरी दे्याची कारणे काय आकेत, 
(३) असल्यास, जिल््यातील दिेदार आरोग्यसेवा रुग्णालयात रुग्णाींना िमळावी यासाठी 
कायमस्वरुपी ननयुक्त्या कर्यांांत र्ासनान ेकोणती कायशवाकी केली वा कर्यात येत आके, 
(४) नसल्यास ववलींंाची कारणे काय आकेत? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०४-०१-२०१९) :(१) कोय. अींर्त: खरे आके. 
कामावर आिाररत मोंदला तत्वावर कायशरत अधिकारी-कमशचाऱ्याींना पुनननशयुक्ती िदली आके. 
(२) राषरीय आरोग्य अिभयान का कें ् र्ासनाचा कायशक्रम आके. सदर अिभयानाींतगशत अधिकारी 
व कमशचारी याींना कीं त्रा्ी स्वरुपात ननयुक्ती िदली िात असल्यामुळे त्याींच्या मागील 
कालाविीच्या Performance Report (मुल्याींकन अकवाल) आिारे पुढील ११ मिकन्याींसाठी 
पुनननशयुक्ती िदली िाते. 
(३) राषरीय आरोग्य अिभयानाींतगशत कोणत्याकी कमशचाऱ्यास कायम स्वरुपी ननयुक्ती दे्याची 
तरतूद नाकी.  
(४) प्रश्न उा् ावत नाकी. 

___________ 
  

 श्री के्षर िौंडण्यपूर (ता.नतवसा,जि. अमरावती) येथे प्राथशमि आरोग्य िें द्र उभारणेबाबत 
  

(१८) ८८०४९ (१२-०८-२०१७) अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी), 
प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पुेंल (मटांबादेवी), 
डॉ.सांतोष ुंारफे (िळमनटरी) : सन्माननीय सावविननि आरोग् य व िट ुंट ांब िल् याण मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्री के्षत्र कौंड्यपूर (ता.नतवसा, जि.अमरावती) येथ ेनव्याने प्राथिमक आरोग्य कें ् ननमाशण 
करणेंांत लोकप्रनतननिी याींनी िदनाींक ७ एवप्रल, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास मा. सावशिननक 
आरोग्य मींत्री याींना लेखी पत्र िदले असतानाकी अायापपयांत यांांत कोणतीच कायशवाकी झाली 
नसल्याच ेननदर्शनास आले आके, के खरे आके काय, 
(२) असल्यास, त्याअनुषींगान ेर्ासनाने कोणती कायशवाकी केली वा कर्यात येत आके, 
(३) नसल्यास ववलींंाची कारणे काय आकेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०४-०१-२०१९) : (१) अींर्त: खरे आके. 
     सन २०१५ मध्ये लोकप्रनतननिीींनी मागणी केली आके. सन २०११ च्या िनगणनेवर 
आिारीत आरोग्य सींस्थाींचा िोड ंकृत आराखडा तयार कर्यात येत असून सदरचे िठकाण 
ंकृत आराखड्यामध्ये ननकषानसुार समाववष् कर्याची कायशवाकी सरुू आके.   
(२) सन २०११ च्या िनगणनेवर आिारीत आरोग्य सींस्थाींचा िोड ंकृत आराखडा तयार 
कर्यात येत असून सदरचे िठकाण ंकृत आराखड्यामध्ये ननकषानुसार समाववष् कर्याची 
कायशवाकी सरुू आके.   
(३) प्रश्न उा् ावत नाकी.  

___________ 
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धगरिवड े(ता. शशराळा,जि.साांगली) या गावच्या लघटशसांचन 

 तलावाच्या िामासाठी ननधी शमळण्याबाबत 
  
(१९) ८८६३२ (१८-०८-२०१७)  श्री.शशवािीराव नाईि (शशराळा) :  सन्माननीय िलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जिल्कयातील धगरिवडे, (ता. िर्राळा, जि.साींगली) या गावच्या लघु िसींचन 
तलावाच ेकाम ननिी अभावी प्रलींबंत असून या तलावाच ेकाम सन २०१७-१८ या वषाशत पूणश 
कर्यात येईल अर्ी घोषणा मा. िलसींपदा मींत्री याींनी केली आके, के खरे आके काय, 
(२) असल्यास, त्यानुसार लघु िसींचन तलावाचे काम पूणश कर्यासाठी ननिी दे्यांांत 
र्ासनाने कोणती कायशवाकी केली वा कर्यात येत आके, 
(३) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय  आकेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (०१-०२-२०१९) : (१) कोय, के खरे आके. 
(२) या योिनेच्या ंाींिकामावर आतापयांत ंाींिकामाकररता रु.३०७४.४० लक्ष इतका खचश झाला 
आके. कीं त्रा्दाराचे कोणतेकी देयक प्रलींबंत नाकी. 
तलावाच ेकाम ९० ्क्के काम पणूश झाले असून प्रलींबंत देयक काकी नाकी. योिनेवर आि 
अखेर रु.३०७४.४० लक्ष इतका ननिी प्राप्त झाला असून तो सवश खचश झाला आके. सदर 
तलावाचघेळभरणीसक काम माके िून २०१९ अखेर पूणश करणेचे ननयोिन आके. 
(३) भुसींपादन कायशवाकी पूणश झाली नसल्याने ववलींं कोत आके. भूसींपादन तलावासाठी 
आवश्यक ४२.६२ के. के्षत्राची भसूींपादनाची कायशवाकी सन २०१७-१८ मध्ये पुणश करता आली 
नाकी. भूसींपादन प्रकक्रया पूणश करणेसाठी उपववभागीय अधिकारी (प्राींत) वाळवा याींच े समवेत 
लोकप्रनतननिी प्रकल्पग्रस्त र्ेतकऱ्याींच्या ंरोंर ३ त े४ ंोठका घे्यात आल्या. या ंोठकाींमध्ये 
प्रकल्पग्रस्त र्ेतकरी याींनी धगरिवड े प्रकल्पापासून िवळ असलेल्या र्ेिारील कराड 
तालुक्यातील वाींग-मराठवाडी प्रकल्पच्या भसूींपादनामध्ये ंािीत र्ेतकऱ्याींना िादा मोंदला 
िमळाला आके. तसेच धगरवड ेया पररसरात रेडीरेकनर पेक्षा िास्त दराने खरेदी ववक्री व्यवकार  
झालेले असलेन ेर्ेतकऱ्याींनी सकाय्यक सींचालक नगर रचना ववभाग साींगली याींचेकडील मींिुर 
दरापेक्षा २५ ्क्के िादा दराची मागणी केली आके. नवीन भूसींपादन कायदा अधिननयम २०१३ 
च्या अनुषींगाने िद.१२/५/२०१५ च्या र्ासन ननणशयाप्रमाणे येणाऱ्या मोंदल्या पेक्षा २५ ्क्के 
िादा मोंदला िमळणेववषयी ंािीत र्ेतकऱ्याींचा आग्रक आके. भूसींपादना कररता िमीन दर 
मुल्याींकनाचा प्रस्ताव सकाय्यक सींचालक नगर रचना, साींगली याींचकेडून िद.२३/१०/२०१८ रोिी 
मींिूर कोऊन प्राप्त झाला आके. िद.१३/०८/२०१८ च्या र्ासन पररपत्रकामध्ये रेडीरेकनर प्रमाणे 
दर घेणेववषयी नमूद आके. त्या अनुषींगान ेसदर मींिुर दर सींंींधित प्रकल्पग्रस्त र्ेतकऱ्याींना 
मान्य नसल्याने २५ ्क्के िादा दराचा प्रस्ताव तयार केला असून जिल्काधिकारी, साींगली याींच े
माफश त कायशवाकी प्रगतीत आके. 

___________ 
  



वव.स. ५३१ (15) 

 
नागपूरसह ववदभावत स्वाईन फ्लू रुग्णासाठी रुग्णालयात स्वतांर िक्ष सटरु िरण्याबाबत 

  

(२०) ८८६९५ (११-०८-२०१७) श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अशमन पुेंल (मटांबादेवी) :   
सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूरसक ववदभाशत स्वाईन फ्लू च ेरुग्ण सातत्यान ेवाढत असल्याने यावर ननयींत्रण व्काव े
व रुग्णाींवर आवश्यक उपचार व्कावेत यासाठी र्ासनान ेवोायकीय मकाववायालय आणण नागपूर 
मकापािलका रुग्णालयात स्वतींत्र कक्ष सुरु कर्याची घोषणा दोन वषाशपूवी केली कोती, के खरे 
आके काय, 
(२) असल्यास, र्ासनानी केलेल्या पकाणीत नागपूर मकानगरपािलकेच्या ववववि रुग्णालयात 
स्वाईन फ्लु रुग्णाींना दाखल करुन उपचाराची सोय नसल्याचे आढळून आले आके, के की खरे 
आके काय, 
(३) असल्यास, र्ासनान े सदर रुग्णालयात स्वाईन फ्ल ू रुग्ग्णाींसाठी स्वतींत्र कक्ष सुरु 
कर्यांांत कोणती कायशवाकी केली वा कर्यात येत आके, 
(४)  नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आकेत ? 

 
श्री. धगरीष महािन (२२-०१-२०१९) : (१) के अींर्त: खरे आके. र्ासकीय वोायकीय 
मकाववायालय व रुग्णालय,नागपूर या सींस्थमेध्ये स्वाईन फ्लु रुग्णाींसाठी स्वतींत्र कक्ष उपलब्ि 
आके. तसेच मकानगरपािलका कायशके्षत्रात स्वाईन फ्ल ू रुग्णाकररता स्वतींत्र वाडश आवश्यक 
उपचाराकररता सुरु कर्यांांत ननदेर् नसल्यामुळे मकानगरपािलकेतफे कायशवाकी कर्यात 
आलेली नाकी. 
(२), (३) व (४) लागू नाकी. 
 

___________ 
  

 
मौिा सासी (ता.नाांदगाांव खांडशे्वर, जि. अमरावती) येथील पाझर तलावािररता सांपादीत 

िशमनीचा मोबदला प्रिल्पग्रस्ताांना शमळण्याबाबत 
  

(२१) ८८८८० (११-०८-२०१७) प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.अशमन पुेंल (मटांबादेवी), 
प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी) : सन्माननीय िलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) मौिा सासी (ता.नाींदगाींव खींडशे्वर, जि. अमरावती) येथील पाझर तलावाकरीता सींपािदत 
केलेल्या ििमनीचा मोंदला प्रकल्पग्रस्त र्ेतकऱ्याींना दे्यासाठी ननिी उपलब्ि करुन 
दे्यांांत लोकप्रनतननिीींनी िदनाींक १६ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास कायशकारी 
अिभयींता लघुिसींचन िलसींिारण ववभाग, अमरावती याींना लेखी ननवेदन िदले आके,  के खरे 
आके काय, 
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(२) असल्यास, या ननवेदनाच्या अनुषींगान ेर्ासनान ेकोणती कायशवाकी केली वा कर्यात येत 
आके, 
(३) नसल्यास, ननलींंाची कारणे काय आकेत? 
 

प्रा. राम शशांदे (२५-०१-२०१९) : (१)  कोय, के खरे आके. 
(२) व (३) र्ासन ननणशय िदनाींक १३/०९/२०१७ अन्वये ववदभश सघन िसींचन ववकास 
कायशक्रमातील सदर योिना मकामींडळाचे लेखािर्षाशखाली वगश झाली आके. 
     सदर योिनेची प्रर्ासकीय मान्यता अजस्तत्वात नसल्याने आणण की योिना 
मकामींडळामाफश त काती घे्यात येणार असल्यान े नव्यान े प्रर्ासकीय मान्यता प्रस्ताव सादर 
करणे आवश्यक आके. तसेच भूसींपादनाच ेदेयकाच ेअनुषींगान ेया योिनेची प्रर्ासकीय मान्यता 
अजस्तत्वात नसल्यान े या योिनवेर खचश करणे उधचत कोणार नसल्यान े त्याकररता नव्यान े
प्रर्ासकीय मान्यतचेी कायशवाकी प्रादेिर्क िलींसिारण अधिकारी, मदृ व िलसींिारण ववभाग, 
अमरावती याींचेकडून कर्यात येत आके.    

___________ 
 

राज्यातील सववच रुग्णालय व दवाखान्स एयाांची सावविननि आरोग्य 
 ववभागाने िेलेल्या तपासणीबाबत 

 

(२२) ८९०६२ (१९-०८-२०१७) श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाुंील 
(शशडी), श्री.उन्स एमेश पाुंील (चाळीसगाव), श्री.रािट तोडसाम (अणी), श्री.वविास िटां भारे (नागपूर 
मध्य), श्री.चरण वाघमारे (तटमसर), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), श्री.सांदीपानराव भटमरे (पैठण), 
श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवव), श्री.राि पटरोहहत (िट लाबा), श्री.वविय िाळे 
(शशवािीनगर) : सन्माननीय सावविननि आरोग् य व िट ुंट ांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ंेकायदा िलींगननदान, गभशपात रोख्यासाठी राज्यातील सवशच गभशपात, सोनोग्राफी 
कें ्ासक रुग्णालय व दवाखान्याींची िदनाींक १५ माचश, ते १५ एवप्रल, २०१७ या कालाविीत काती 
घेतलेला तपासणी मोिकमे अींतगशत २१,०९३ िठकाणी तपासणी केली असता ३,२०८ िठकाणी त्रु्ी 
आढळून आल्या, के खरे आके काय, 
(२) असल्यास, केलेल्या तपासणीत ३२०० िठकाणी कायायाचे उल्लींघन केल्याच े ननदर्शनास 
आले, के की खरे आके काय, 
(३) असल्यास, कायायाच े उल्लींघन करणाऱ्या दवाखान े व रुग्णालयाींवर तसेच सींंींधित 
ड्क््रवर र्ासनान ेकोणती कारवाई केली वा कर्यात येत आके, 
(४) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आकेत? 
 
डॉ. दीपि सावांत (०४-०१-२०१९) : (१) व (२) के अींर्त: खरे आके. 
      राज्यातील सवश दवाखान/ेरुग्णालयाींच्या तपासणीची िडक मोिकम िदनाींक १५/३/२०१७ ते 
िदनाींक ३१/५/२०१७ या कालाविीमध्ये रांवव्यात आली आके. 
िदनाींक ३१/५/२०१७ अखेर राज्यामध्ये ३७०६८ दवाखाने/रुग्णालयाींची तपासणी कर्यात आली 
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असून ६७४२ दवाखान्याींमध्ये कायायानुसार उववणा आढळून आल्या आकेत. 
(३) जिल्कास्तरीय सिमतीने नोसधगशक न्यायाच्य तत्वानुसार सींंींिीत दवाखाना/रुग्णालयाींना 
कारणे दाखवा नो्ीसा देऊन आपले म्कणणे माींड्याची सींिी िदली आके. 
यामध्ये ५००७ दवाखानयाींनी त्रु्ीची पूतशता केल्यामळेु त्याींचेवर कारवाई कर्यात आलेली नाकी. 
    तानींतर कायायाचे उल्लींघन करत असल्याच े ननषपन्न झालेल्या दवाखाना/रुग्णालयाींवर 
पुढीलप्रमाणे कारवाई कर्यात आलेली आके. 
एफआयआर-४० दींड -१८८, कें ् ंींद-६९, एम्ीपी कें ्ाची मान्यता राय -०५, सें्र सील-०५ 
आणण ताककद िदलेले -१६, न्यायालयीन प्रकरणे २, इतर ववभागास कळववलेली प्रकरणे ५.    
उवशररत कें ्ाींवर ननयमानुसार कारवाई कर्यात येत आके. 
(४) प्रश्न उा् ावत नाकी. 

___________ 
 

नाशशि जिल्हा रुग्णालयात बिेायदा गभवपात िरणारी ुंोळी िायवरत असल्याबाबत 
 

(२३) ८९४९२ (१९-०८-२०१७) श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम), श्री.आशसफ शेख 
(मालेगाांव मध्य), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पुेंल (मटांबादेवी) :सन्माननीय 
सावविननि आरोग् य व िट ुंट ांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नािर्क जिल्का रुग्णालयात ंेकायदा गभशपात कर्यासाठी ड्क््रसकीत एक ्ोळी कायशरत 
असल्याची ंां माके माचश, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आली, के खरे आके काय. 
(२) तसेच मालेगाव (जि. नािर्क) के अवोि गभशपाताच ेमुख्य कें ् ंनले असून गुिरातच्या 
सीमेवरुन येथे गभशिलींग ननदान झालेल्या गभशवती मिकलाींना गभशपातासाठी आणले िात 
असल्याच ेमाके एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आके, के की खरे आके 
काय, 
(३) असल्यास, सदरकू प्रकरण स्ाणा रोडवरील िर्वमींगल सोनोग्राफी सें्रवर छापा घातला 
असता ननदर्शनास आले आके, के की खरे आके काय 
(४) असल्यास, यासींदभाशत र्ासनाने र्ोिमोिकम रांवून सदर अवोि गभशपात करणा-या कें ्ावर 
कोणती कारवाई केली वा कर्यात येत आके, 
(५) अायाप, कोणतीच कायशवाकी केली नसल्यास ववलींंाची कारणे काय आकेत ? 
 

डॉ. दीपि सावांत (०४-०१-२०१९) : (१) के खरे नाकी. 
    नािर्क येथील जिल्का रुग्णालयात गभशपात करणारी ्ोळी नसून या रुग्णालयातील 
स्त्रीरोग तज्ञ ड्.वषाश लकान ेयाींनी ंेकायदेर्ीर गभशपात केल्याची ंां माके माचश, २०१७ मध्ये 
ननदर्शनास आली आके. 
(२) के खरे नाकी. 
(३) के खरे नाकी. 
    सन २०१७ मध्ये िर्वमींगल सोनोग्राफी सें्रवर कोणाताकी छापा घातलेला नाकी. मात्र सन 
२०१३ मध्ये िर्वमींगल सोनोग्राफी सें्रमध्ये ंकेायदेर्ीर गभशिलींगननदान कोत असल्याची तक्रार 
प्राप्त झाल्यामळेु सदर सें्र ववरुध्द समुधचत प्राधिकारी, मालेगाव मकानगरपािलकेने डडक्य 
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केस करुन िदनाींक ६/९/२०१३ मध्ये मा. प्रथमवगश न्यायदींडाधिकारी न्यायालयात केस दाखल 
केली व मा. न्यायालयाने सदर सोनोग्राफी सें्रच्या ड्क््र याींना दींड व ३ वषाशची कारावासची 
िर्क्षा िदली असनू दोन्की ड्क््राींची नोंदणी मकाराषर मेडडकल क्जन्सल न े ननलींबंत केली 
आके. सदर सें्र आिपयांत ंींद आके. 
(४) सींपूणश राज्यामध्ये िद. १५.३.२०१७ ते िद. ३१.५.२०१७ पयांत ३७०६८ दवाखान्याींची तपासणी 
कर्यात आली असून ६७४२ दवाखान्याींमध्ये कायायानसुार उणणवा आढळून आल्या आकेत. 
यापोकी ५००७ दवाखान्याींनी त्रु्ीची पूतशता केल्यान े त्याींचेवर कारवाई कर्यात आलेली नाकी. 
परींतु कायायाचे उल्लींघन केलेल्या दवाखाना/रुग्णालयाींवर खालीलप्रमाणे कारवाई कर्यात 
आलेली आके - 
४०-एफआयआर, १८८-दींड ६९-कें ् ंींद, ०५-एम्ीपी कें ्ाची मान्यता राय, ०५ सें्र सील 
आणण १६ ताककद िदलेले. २ न्यायालयीन प्रकरणे व ५ इतर ववभागास कळववलेली प्रकरणे 
      तर उवशररत कें ्ाींवर ननयमानुसार कारवाई कर्यात येत आके. 
(५) प्रश्न उा् ावत नाकी. 
  

___________ 
  

ठाणे येथील शसव्हील रुग्णालयातील गैरिारभाराबाबत 
  

(२४) ८९६२९ (२१-०८-२०१७) श्री.ियप्रिाश मटांदडा (बसमत), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण 
पूवव) : सन्माननीय सावविननि आरोग् य व िट ुंट ांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) ठाण े येथील िसजव्कल रुग्णालयात रुग्णाींची सींख्या वाढत असून तेथ े ननयोिनाचा अभाव 
असल्यामळेु  िस्ी स्कॅन मर्ीन व अन्य वोायकीय उपचार यींत्रणा ंींद असून रुग्णालयातील 
अस्वच्छेतेमुळे रुग्णाींची मोठया प्रमाणात गोरसोय कोत आके,  के खरे आके काय, 
(२)  असल्यास, रुग्णालयातील कमशचाऱ्याींकडून रुग्णाींना व त्याींच्या नातेवाईकाींना िमळत असलेल्या 
ंेिंांदार वागणुकींांत रुग्णालय प्रर्ासनाकड ेवारींवार लेखी तक्रारी करुन देखील त्यांांत 
कोणतीच दखल प्रर्ासनाकडून घेतली िात नसल्याचेकी ननदर्शनास आले आके, के की खरे आके 
काय, 
(३) असल्यास, रुग्णालयातील गोरकारभारांांत र्ासनाने चौकर्ी केली आके काय 
व चौकर्ीनसुार सींंींधिताींवर कारवाई कर्यांांत र्ासनान े कोणती कायशवाकी केली वा 
कर्यात येत आके 
(४) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आकेत? 
 
डॉ. दीपि सावांत (०४-०१-२०१९) : (१) के अींर्त: खरे आके. सन २०१४ ते २०१७ या कालाविीत 
प्रत्येक वषी ठाणे िसव्कील रुग्णालयातून सुमारे दोन लाखाींपेक्षा िास्त ंाकयरुग्णाींना आरोग्य 
सेवा उपलब् ि करुन दे्यात आल्या आकेत. त्याचप्रमाण ेसदर कालाविीत प्रत्येक वषी तीन 
लाखाींपेक्षा िास्त रुग्णाींच्या प्रयोगर्ाळेत तपासणी व चाच्या कर्यात आल्या आकेत. ठाण े
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येथील िसव्कील रुग्णालयातील सी्ी स्कॅन मर्ीन १० वषाशपके्षा िास्त िुनी असल्यान े
कायमची ंींद झाली असून तेथ े नवीन सी्ी स्कॅन मर्ीन दे्याची कायशवाकी सुरु आके. क्ष 
ककरण मर्ीन तसेच इतर आवश्यक यींत्रसामुग्री कायाशजन्वत आके. ठाणे सामान्य रुग्णालयाची 
अींतगशत व आवारातील साफसफाई िदवसातून दोन वेळा कर्यात येत.ेरुग्णालयीन कक्षामध्ये 
ननमाशण कोणारा वोायकीय कचरा प्रदषुण ननयींत्रण मींडळाच्या मागशदर्शक सुचनाींप्रमाणे वगीकरण 
करुन कचरा साठवणुकीच्या स्वतींत्र खोलीमध्ये दररोि िमा करुन ननयिमतपणे ववल्केवा् 
लावली िाते. सवशसािारण कच-याची ववल्केवा् मकानगर पािलका, ठाणे याींचेमाफश त लाव्यात 
येते. त्यामुळे रुग्णालयात योग्य प्रकारे स्वच्छता राख्यात येत आके. 
(२) के खरे नाकी. रुग्णालयात सवश रुग्णाींना आरोग्य सुवविा दे्यात कोणत्याकी प्रकारची 
कयगय कर्यात येत नाकी. त्याचप्रमाणे रुग्ण व त्याींच्या नातेवाईकाींना सौिन्यपूणश वागणूक 
दे्यात येत असनू यांांत कोणतीकी लेखी अथवा तोंडी तक्रार प्राप्त झालेली नाकी. 
(३) व (४) प्रश्न उा् ावत नाकी. 

___________ 
  

नागपूर येथील वैद्यिीय व शासिीय रुग्णालयात थायरॉईड  
या आिारावर औषध ेउपलब्ध नसल्याबाबत 

(२५) ८९७७९ (२१-०८-२०१७) श्री.सटधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण) : सन्माननीय वैद्यिीय 
शशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील वोायकीय व र्ासकीय रुग्णालयात थायर्ईड औषिाींचा केमीकल पुरवठा 
करणाऱ्या कीं पन्याींची १ को्ीपके्षा िास्त रक्कमचेी देयके र्ासनाकड े अनेक िदवसापासून 
प्रलींबंत असल्यामुळे कीं पन्याींनी केमीकलचा पुरवठा करणे ंींद केला आके, के खरे आके काय, 
(२) असल्यास, यामुळे सींंिीत आिाराच्या रुग्णाींची गोरसोय कोत असल्याचेकी ननदर्शनास आले 
आके, के की खरे आके काय, 
(३) असल्यास, सदर देयके रुग्णाींच्या आिाराींर्ी सींंिीत असताींना अनके वषाशपासुन प्रलींंीत 
ठेवणा-या सींंिीताींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा कर्यात आली आके, 
(४) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आकेत? 
  
श्री. धगरीष महािन (२२-०१-२०१९) : (१) व (२) खरे नाकी. 
(३) देयके प्रलींबंत नाकीत. 
(४) प्रश्न उा् ावत नाकी. 

___________ 
 

नागपूर इांहदरा गाांधी शासकिय वैद्यकिय महाववद्यालय व रूग्णालय (मेयो) येथ े 
डायलेशसस िें द्रािडून होत असलेला गैरप्रिार 

  

(२६) ८९९०० (१९-०८-२०१७) श्री.वविय रहाांगडाले (नतरोडा) : सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नागपूर इींिदरा गाींिी र्ासककय वोायककय मकाववायालय व रूग्णालय (मेयो) येथ े
सावशिननक खासगी भागीदारी तत्वावर सुरू झालेल्या डायलेिसस कें ्ाकडून प्रनत रूग्ण रु. 
४००/- र्ुल्क तरतूद असताींना रूग्णाकडून प्रत्यक्षात रु. १६००/- रूपये घेवून रूग्णाची आाधथशक 
फसवणूक करीत असल्याचे िदनाींक २० एवप्रल, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननदर्शनास आले, के 
खरे आके काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आके काय तसचे सदर रूग्णाची 
फसवणूक करणाऱ्या डायलेिसस कें ्ावर र्ासनाने कारवाई कर्यांांत कोणती कायशवाकी केली 
वा कर्यात येत आके, 
(३) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आकेत? 
  
श्री. धगरीष महािन (२२-०१-२०१९) : (१) के खरे नाकी. 
(२) प्रश्न उा् ावत नाकी. 
(३) लागू नाकी. 
  

___________ 
  

नागपूर शासिीय वैदयिीय महाववदयालयातील मटलीांच्या वस्तीगहासमोरील 
 पाकिां ग मधील वाहन िाळल्याबाबत 

  

(२७) ९०५४६ (२२-०८-२०१७) डॉ.शमशलांद मान े (नागपूर उत्तर) : सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर र्ासकीय वोदयकीय मकाववदयालय व रुग्णालयात ववदयाथाांच्या वस्तीगकृासमोरील 
पाकींगमिील वाकन ेवषशभरात तीन वेळा अज्ञाींताकडून िाळ्यात आल्यान ेमाके एवप्रल २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आके, के खरे आके काय, 
(२) असल्यास, याकड ेअधिष्ाता व प्रर्ासनाकडून दलुशक्ष कोत आके, के की खरे आके काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची चौकर्ी करुन दोषीींवर र्ासनान े कोणती कारवाई केली वा 
कर्यात येत आके, 
(४) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आकेत? 
  
श्री. धगरीष महािन (२२-०१-२०१९) : (१) र्ासकीय वोायकीय मकाववायालय, नागपूर येथील 
ववायाथीनीींच्या वसतीगकृासमोरील पाकींगमिील वाकन े िाळ्याच्या घ्ना आतापयांत दोनदा 
घडलेल्या आकेत. 
(२) के खरे नाकी. 
(३) चौकर्ी अींती दोषी आढळलेल्या ववायार्थयाशला वसतीगकृातनू कायमस्वरूपी ननषकासीत 
कर्यात आले आके व त्याला १ वषशकररता पररके्षला ंसता येणार नाकी. तसेच सदर प्रकरणी 
स्थाननक पोलीस ववभागामाफश त कायशवाकी सुरू आके. 
(४) प्रश्न उा् ावत नाकी. 
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___________ 
  

औरांगाबाद शहरातील शासिीय वदै्यिीय महाववद्यालय व घाुंी रुग्णालयामधील  
 आांतर वासीताना वस्तीगहृ शमळाले नसल्याबाबत 

  

(२८) ९०६९६ (१९-०८-२०१७) श्री.अतटल साव े (औरांगाबाद पूवव) : सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भारतीय आयुववशज्ञान पररषेदेच्या ननकसानुसार र्ासकीय वोायकीय मकाववायालय मिील 
प्रत्येक आींतरवासीता व वपिी ववायार्थयाशला वस्तीगकृाची सुवविा ंींिनकारक आके, के खरे आके 
काय, 
(२) असल्यास, औरींगांाद र्करातील र्ासकीय वोायकीय मकाववायालय व घा्ी रुग्णालयात 
सुमारे ४० आींतर वासीताना वस्तीगकृ िमळाले नाकी, के की खरे आके काय, 
(३) असल्यास, ज्याींना वस्तीगकृ िमळाले नाकी त्याींच्या राक्याची कोणती व्यवस्था कर्यात 
आली आके, 
(४) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आकेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२२-०१-२०१९) : (१) के खरे आके. 
(२) के खरे नाकी. 
(३) सवश ४० आींतरवासीता ववायार्थयाांची राक्याची व्यवस्था कर्यात आलेली आके. 
(४) प्रश्न उा् ावत नाकी.  

___________ 
  

 
सािगाांव-मोहाडी (ता. पाचोरा, जि. िळगाांव) येथ ेलघटपाुंबांधारे योिना  

या प्रिल्पास ननधी शमळण्याबाबत 
  

(२९) ९१९८५ (१८-०८-२०१७) श्री.किशोर पाुंील (पाचोरा) : सन्माननीय िलसांधारण मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सािगाींव-मोकाडी (ता. पाचोरा, जि. िळगाींव) येथे लघुपा्ंींिारे योिना या प्रकल्पास खास 
ंां म्कणून ननिी उपलब्ि कोणेंांत स्थाननक लोकप्रनतननिीनी िदनाींक २० ऑगस््, २०१६ 
रोिी वा त्यासमुारास मा. िलसींिारण मींत्री याींना लेखी ननवेदन िदले कोत,े के खरे आके काय, 
(२) असल्यास, सदर ननवेदनानुसार अायापकी ननिी उपलब्ि कर्यात आला नाकी, के की खरे 
आके काय, 
(३) असल्यास, यांांत चौकर्ी केली आके काय व चौकर्ीनसुार सदर प्रकल्पास ननिी 
दे्यांांत र्ासनान ेकोणती कायशवाकी केली वा कर्यात येत आके, 
(४) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आकेत ?  
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प्रा. राम शशांदे (३१-०१-२०१९) : (१) व (२) कोय, के खरे आके. 
(३) लघुपा्ंींिारे योिना सािगाव मोकाडी या प्रकल्पाच्या मखु्य िरणाच े काम पुणश झाले 
असुन त्याचे अींनतम देयक आणण प्रकल्पाच्या ंुडीत के्षत्रातील पूलाच्या ंाींिकामाचे देयक अदा 
करणे िर्ल्लक आके. त्यानुषींगाने प्रकल्पावरील वाढीव खचश अदा कर्यासाठी आवश्यक 
असलेल्या ततृीय सिुाररत प्रर्ासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव र्ासनाच्या ववचारािीन आके. या 
प्रस्तावाच्या मान्यतेनींतर ननिीच्या उपलब्ितनेुसार लघुपा्ंींिारे योिना सािगाव-मोकाडी 
 प्रकल्पाच ेिर्ल्लक अींनतम दानयत्व पुणश कर्यात येईल. 
(४) प्रश्न उा् ावत नाकी. 

___________ 
  

पाचोरा (जि. िळगाांव) येथील शासिीय ग्रामीण रुग्णालयातील वैद्यकिय  
अधधिारी याांच्यावर िायदेशीर िारवाई िरण्याबाबत 

 
(३०) ९२१९३ (२१-०८-२०१७) श्री.किशोर पाुंील (पाचोरा) : सन्माननीय सावविननि आरोग् य व 
िट ुंट ांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाचोरा (जि. िळगाींव) येथील र्ासकीय ग्रामीण रुग्णालयातील वोायककय अधिकारी ड्. 
अतुल मकािन व ड्.इम्रान र्ेख याींचेवर कायदेर्ीर कायशवाकी करणेंांत ग्रामस्थाींनी िदनाींक 
१० िून, २०१७ रोिी च्या सुमारास मा. मुख्यमींत्री, मा. आरोग्य मींत्री याींच्यासक सींंधित 
अधिका-याींना लेखी ननवेदन िदले, के खरे आके काय, 
(२) असल्यास, या ननवेदनानसुार र्ासनाने चौकर्ी केली आके काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीनुसार र्ासनाने पुढे कोणती कारवाई केली वा कर्यात येत आके, 
(४) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आकेत?  
 
डॉ. दीपि सावांत (०४-०१-२०१९) : (१) कोय, के खरे आके. 
(२) सदर तक्रारीच्या अनुषींगान ेचौकर्ी केली आके. 
(३) प्रस्तुत प्रकरणी चौकर्ी केली असून सदर तक्रार की पूवशग्रकदषूीत मनान ेसामुकीक केली 
असल्यान ेसदर तक्रार ननकाली काढ्यात आली आके. 
(४) प्रश्न उा् ावत नाकी. 
 

___________ 
  
 

राज्यातील डॉक्ुंराांच्या समस्या व तक्रार ननवारणासाठी  
उच्चस्तरीय सशमती स्थापन िरण्याबाबत 

 

(३१) ९२८२६ (२१-०८-२०१७) श्री.राहूल िट ल (दौंड) : सन्माननीय वदै्यिीय शशक्षण मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील ड्क््राींची समस्या व तक्रारीच े ननवारण कर्यासाठी उच्चस्तरीय सिमती 
स्थापन कर्याची सूचना उच्च न्यायालयान े राज्य र्ासनाला केली असल्याचे माके एवप्रल, 
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आले आके, के खरे आके काय 
(२) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाच्या या सूचनेनसुार र्ासनान े सदर उच्चस्तरीय सिमती 
स्थापन कर्यांांत र्ासनाने कोणती कायशवाकी केली वा कर्यात येत आके, 
(३) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आकेत ? 
 

श्री. धगरीष महािन (२२-०१-२०१९) : (१) के खरे आके. 
(२) र्ासन ननणशय िदनाींक १२ ऑक््ोंर,२०१७ अन्वये उच्चाधिकार सिमती गठीत कर्यात 
आलेली आके. 
(३) लागू नाकी.  

___________ 
 

पटणे येथील ससटन रूग्णालयात अपांगाांना प्रमाणपर देण्यासाठी होत असलेला ववलांब  
  

(३२)  ९२९९४ (२१-०८-२०१७) श्री.बाबटराव पाचणे (शशरुर) : सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथील ससुन रूग्णालयात अपींगाींना प्रमाणपत्र दे्यासाठी ववलींं कोत असल्याची तक्रार 
अपींगिकत ववकास व पुनवशसन सींघाने िदनाींक ४ एवप्रल, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास केली 
आके, के खरे आके काय, 
(२) असल्यास, ससुन रूग्णालयामध्ये अपींग व्यक्तीींना रात्रीच्या वेळी राींगेत उभ े राक्यास 
साींगीतले िात,े के की खरे आके काय, 
(३) असल्यास, सुमारे १२ तास राींगेत उभे राकुन की आता वेळ सींपली आके, सव्कशर ंींद आके, 
अर्ी कारणे साींगून प्रमाणपत्र िदले िात नाकी. के की खरे आके काय, 
(४) असल्यास, अपींगाींची गोरसोय थाींंवव्यासाठी र्ासनान े कोणती उपाययोिना केली वा 
कर्यात येत आके, 
(५) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आकेत? 
 

श्री. धगरीष महािन (२२-०१-२०१९) : (१) के खरे आके. 
(२) व (३) के खरे नाकी. 
(४) प्रश्न उा् ावत नाकी. 
(५) लागू नाकी. 

___________ 
 

बटलढाणा जिल्हयासह ववदभावतील गभववती महहलाांना सोनोग्राफी  
िरण्यासाठी उद्् ावणाऱ्या गैरसोयी 

(३३)  ९५९४२ (२७-१२-२०१७)  श्री.हषववधवन सपिाळ (बटलढाणा), प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव 
रेल्वे), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाुंील (शशडी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी) : सन्माननीय 
सावविननि आरोग् य व िट ुंट ांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) ंुलढाणा जिल््यासक ववदभाशतील गभशवती मिकलाींना सोनोग्राफी कर्यासाठी आय.डी.क्रमाींक 
अननवायश कर्यात आला असून त्यासाठी जिल्का सामान्य रुग्णालय ककीं वा प्राथिमक आरोग्य 
कें ्ात नोंद करणे आवश्यक कर्यात आल्याच े माके ऑगस्् २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आले आके, के खरे आके काय, 
(२) असल्यास, गभशवती मिकला आय-डी क्रमाींकासाठी जिल्का सामान्य रुग्णालयात गेल्यास 
त्याींना िेथे राकतात अथवा सासर-माकेर निीकच् या आरोग्य कें ्, ग्रामीण रूग् णालय 
येथे िा्याचा सल्ला िदला िातो आके, के की खरे आके काय, 
(३) असल्यास, त् यामुळे उदरननवाशकासाठी ंाकेर गावी राकणा-या गभशवती मिकलाींची 
मोठ्याप्रमाणावर गोरसोय कोत आके, के की खरे आके काय, 
(४) असल्यास, अर्ा गभशवती मिकलाींची सोनोग्राफीची कोणारी गोरसोय लक्षात घेता ती दरू 
कर्यांांत र्ासनान ेकोणती कायशवाकी केली वा कर्यात येत आके, 
(५) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आकेत? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०४-०१-२०१९) : (१) के खरे आके. 
(२) के खरे आके. 
(३) के खरे नाकी. कारण नोंदणीकरण मातेच्या पुढील Follow up साठी अत्यावश्यक असल्यान े
नोंदणी कर्याचा सल्ला िदला िातो. मात्र सोनोग्राफीची आवश्यकता असल्यास तेथेच नोंदणी 
करुन ककीं वा आवश्यकता असल्यास नोंदणीची वा् न पाकता सोनोग्राफी कर्याच्या सुचना 
जिल््यातील सवश सोनोग्राफी कें ्िारक व सोनोल्जिस्् याींना िदनाींक १९.०७.२०१७ रोिीच्या 
कायशर्ाळेमध्ये दे्यात आलेल्या आकेत. 
(४) आर. सी. एच. पो श्ल के कें ् र्ासनाचे सींकेतस्थळ, असून त्यामध्ये जिल््यातील सवश पात्र 
िोडपी तसेच गरोदर माता व ंालकाींची नोंदणी तसेच िदलेल्या सवेाींची मािकती भर्यात येत े
सदर ंांतीत १३ तालुक्यातील सींंींधित अधिकारी/कमशचारी याींना गभशवती माताींची त्वरीत 
नोंदणी व आय.डी.पुरववणेंांत सुचना दे्यात आलेल्या आकेत अत्यावश्यक प्रसींगी आय.डी. 
िर्वाय सोनोग्राफी कर्यास परवानगी दे्यात आलेली आके. त्यामळेु रुग्णाींना 
सोनोग्राफीिर्वाय परत िा्याचा प्रश्न उा् ावत नाकी. 
(५) प्रश्न उा् ावत नाकी. 

___________ 
  

बेलवपांपळगाव, सौंदाळा, गोंडगेव्हाण, मोरगव्हाण, झापवाडी, लोहगाव व चाांदा (ता. नेवासा,  
जि. अहमदनगर) येथील प्राथशमि आरोग्य उपिें द्रात रुग्णाांची गैरसोय होत असल्याबाबत 

  

(३४) ९७२७४ (२७-१२-२०१७) श्री.बाळासाहेब मटरिट ुें (नेवासा) : सन्माननीय सावविननि आरोग् य 
व िट ुंट ांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ंेलवपींपळगाव, सौंदाळा, गोंडगेव्काण, मोरगव्काण, झापवाडी, लोकगाव व चाींदा (ता. नेवासा, 
जि. अकमदनगर) येथील प्राथिमक आरोग्य उपकें ्ात आठवडयातून एकच िदवस आरोग्य सेवा 
देत असल्याने रुग्णाींची गोरसोय कोत असल्याचे माके सप् े्ंंर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आले, के खरे आके काय, 
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(२) असल्यास, आरोग्य सेवा वेळेवर िमळत नसल्यासींदभाशत लोकप्रनतननिीींनी वळेोवळेी ननवेदन े
देऊन सुद्धा कायशवाकी कर्यात आलेली नाकी, के की खरे आके काय, 
(३) असल्यास, या उपकें ्ात ननयिमत आरोग्य सेवा न दे्याची कारणे काय आकेत असल्यास, 
यांांत र्ासनाने चौकर्ी केली आके, चौकर्ीनुसार पुढे कोणती कायशवाकी केली वा कर्यात 
येत आके, 
(४) असल्यास, यांांतची सायःजस्थती काय आके ?  
 
डॉ. दीपि सावांत (०४-०१-२०१९) : (१) के अींर्त: खरे आके. 
    उपकें ् ंोलवपींपळगाव येथील आरोग्य सेववका िद. ०१.०६.२०१७ ते िद. ३१.०१.२०१८ या 
कालाविीत प्रसूती रिेवर कोत्या. त्याचप्रमाणे आरोग् य सेवक के िद. ०१.०३.२०१७ त े िद. 
३१.०१.२०१८ या कालाविीत वोायकीय रिेवर कोत.े संं सदर कालाविीत निीकच्या 
उपकें ्ातील आरोग्य सेववकेकड ेउपकें ् ंोलवपींपळगाव येथील अनतररक्त कायशभार सोपवव्यात 
आला कोता. 
 

   सौंदाळ के गाव उपकें ् भेंडा खुदश अींतगशत येत असून तथेील आरोग्य कमशचाऱ्याींावारे 
ननयिमत आरोग्य सेवा दे्यात येते. गोंडगेव्काण व मोरगव्काण की गावे उपकें ् िर्ींगेवेतुकाई व 
झापवाडी के गाव उपकें ् लोकगाींव अींतगशत येत असनू तेथील आरोग्य सेववका के पद ररक्त 
असल्याने निीकच्या उपकें ्ाींतील आरोग्य सेववकेमाफश त आरोग्य सेवा पुरवव्यात येते. तसेच 
चाींदा येथ े प्राथिमक आरोग्य कें ् असल्यान े प्राथिमक आरोग्य कें ्ाींमाफश त ननयिमत आरोग्य 
सेवा पुरवव्यात येते. 
(२) के खरे नाकी. 
(३) व (४) ज्या उपकें ्ात कमशचारी रिेवर कोत े ककीं वा पदे ररक्त आकेत तेथ े अनतररक्त 
कायशभार िदलेल्या कमशचाऱ्याींमाफश त आरोग्य सेवा पुरवव्यात येत.े 

___________ 
  

राज्यभरात एड्स सांदभावत िनिागतृी िरणाऱ्या िलापथिाांना  
िामाचा मोबदला न शमळाल्याबाबत 

 (३५) १०००९७ (०३-०१-२०१८) श्री.सांदीपानराव भटमरे (पैठण), श्री.सदा सरवणिर, श्री.योगेश 
(बापू) घोलप (देवळाली) : सन्माननीय सावविननि आरोग् य व िट ुंट ांब िल् याण मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यभरात एड्स सींदभाशत िनिागतृी कर्यासाठी एकूण ३९ कलापथकाींनी प्रत्येकी २० 
प्रमाणे लोकल कलाकाराींच्या मदतीने मकाराषर राज्य एड्स ननयींत्रण सींस्थेने माके माचश, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान कायशक्रम रांववले, के खरे आके काय, 
(२) असल्यास, या पथकाींना प्रत्येकी ८० किार रुपये देणार कोत,े के की खरे आके काय,  
(३) असल्यास, सात मिकने झाले तरी सदरकू कलाकाराींना के पोस े िमळाले नाकीत, के की खरे 
आके काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त कलाकाराींना त्याींच े पोसे न दे्याची कारणे काय आकेत व त्याींना 
तातडीने पोसे उपलब्ि करुन दे्यांांत र्ासनाने कोणती कायशवाकी केली व यांांतची 
सायःजस्थती काय आके? 
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डॉ. दीपि सावांत (०४-०१-२०१९) : (१) कोय. 
(२) कोय. 
(३) नाकी. 
     एकूण ३९ कलापथकाींपोकी माके ऑक््ोंर, २०१७ मध्ये ३० कलापथकाींना व माके 
नोव्केंंर, २०१७ मध्ये उवशरीत ९ पोकी ८ कलापथकाींना मानिन अदा कर्यात आले. तसेच 
रािकलेल्या एका कलापथकाच्या ंँक खात्याच्या अडचणीमुळे िद. ०२ िानेवारी, २०१८ रोिी 
मानिन अदा कर्यात आले. 
(४) साय:जस्थतीत सवश ३९ कलापथकाींना रक्कम रु. ८०००० प्रनत कलापथक प्रमाणे एकूण रु. 
३१.२० लक्ष इतके मानिन अदा कर्यात आलेले आके. 

___________ 
 

यवतमाळ जिल्हयातील आरोग्य िें द्राची झालेली दटरवस्था 
 

(३६) १०३२८८ (०६-०१-२०१८) श्री.सांजिवरेड्डी बोदिट रवार (वणी) : सन्माननीय सावविननि 
आरोग् य व िट ुंट ांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जिल्कयात ५६ आरोग्य कें ्ाची कामे प्रींलबंत असल्यामळेु सुरु असलेल्या 
प्राथिमक आरोग्य कें ् उपकें ्ावर त्याींचा अनतरीक्त ताण पडत असल्यान ेआरोग्य कमशचारी 
त्रस्त झाल्याच ेमाके ऑक््ोंर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आके, के खरे आके 
काय, 
(२) असल्यास, सदर रखडलेली प्रकल्प तातडीन े पूणश कर्याची मागणी ग्रामस्थाींनी केली 
आके, के की खरे आके काय, 
(३) असल्यास सदरकू ५६ आरोग्य कें ् तातडीन े सुरु कर्यांांत र्ासनाची भूिमका काय 
आके?  
 
डॉ. दीपि सावांत (०४-०१-२०१९) : (१) अींर्त: खरे आके. 
    यवतमाळ जिल््यात एकूण ६३ प्राथिमक आरोग्य कें ्े व ४३५ उपकें ्े कायाशजन्वत असनू 
त्याावारे आरोग्य सेवा पुरवव्यात येते. सदर ६३ प्राथिमक आरोग्य कें ्ापोकी ६० प्राथिमक 
आरोग्य कें ् भाडयाच्या िागेत कायशरत आकेत. त्यापोकी २ प्राथिमक आरोग्य कें ्ाींच ेंाींिकाम 
प्रगतीपथावर आके ४३५ उपकें ्ाींपकेी ३६८ उपकें ् स्वत:च्या िागेत कायशरत आकेत. सदरच्या ६७ 
उपकें ्ाींपोकी २२ उपकें ्ाींकरीता  िागा प्राप्त झाली नाकी, ०९ उपकें ्ाींच ेंाींिकामाची कायशवाकी 
जिल्का पररषदेकडून सुरु आके व ३६ उपकें ्ाींकरीता उपलब्ि िागेसींंींिी त्रु्ी असल्याने सदर 
त्रु्ीची पूतशता करुन िागा उपलब्ि कर्याची कायशवाकी जिल्का पररषदेमाफश त सुरु आके. 
(२) के खरे आके. 
(३) आरोग्य सींस्थाींसाठी िागा उपलब्ि करुन घे्याची कायशवाकी जिल्का पररषद यवतमाळ 
याींच्यामाफश त सुरु असून िागा प्राप्त झाल्यानींतर ंाींिकाम सुरु कर्यात येईल. 
 

___________ 
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राज्यात मानव वविास शमशन अांतगवत आरोग्य ववभागामाफव त 

 राबववल्या िाणाऱ्या योिनाांबाबत 
 
(३७) १०५७९९ (०१-०४-२०१८) श्री.िट णाल पाुंील (धटळे ग्रामीण), श्रीमती ननमवला गाववत 
(इगतपूरी), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अशमन पुेंल 
(मटांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.बाळासाहेब 
थोरात (सांगमनेर), श्री.परृ्थ वीराि चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.त्र्यांबिराव शभस े(लातूर ग्रामीण), 
प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.हषववधवन सपिाळ 
(बटलढाणा) : सन्माननीय सावविननि आरोग् य व िट ुंट ांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात िननी सुरक्षा योिना व ंुडीत मिूरी कया दोन योिना मानव ववकास िमर्न 
अींतगशत आरोग्य ववभागामाफश त रांववल्या िाणाऱ्या सदर दोन्की योिनाींचा लाभ देताना पती व 
पत्नीींचा एकबत्रत ंकँ खात ेग्राकय िर्यात येत,े के खरे आके काय, 
(२) असल्यास, सदर योिनेच्या अनुषींगाने कें ्र्ासनाच्या पींतप्रिान माततृ्व वींदन योिनेचा 
लाभ दे्यासाठी पती व पत्नीच े एकबत्रत ंँक खाते ग्राकय िर्यात येत नसल्याने पात्र 
असूनकी लाभार्थयाांना या योिनेचा लाभ देता येत नाकी, के की खरे आके काय, 
(३) असल्यास, यांांत राज्य र्ासन चौकर्ी करुन पींतप्रिान माततृ्व वींदन योिनेचा लाभ 
लाभार्थयाांना िमळ्यासाठी कें ् र्ासनाकड ेपाठपुरावा करणार आके काय, 
(४)  नसल्यास, त्यामागील सवशसािारण कारणे काय आकेत ? 
 
डॉ. दीपि सावांत (०४-०१-२०१९) : (१) के खरे नाकी. 
     िननी सुरक्षा योिनेचा लाभ आरोग्य सींस्थेत प्रसुती झालेल्या मिकलेच्या आिार सींलग्न 
ंँक खात्यात अथवा पती सोंतच्या सींयकु्त खात्यात िमा केला िातो. 
     तसेच ननयोिन ववभागाच्या ंुडीत मिुरी सींदभाशतील मानव ववकास योिनेचा लाभ 
सींंींधित मिकलेच्या राषरीयकृत ंकँ ककीं वा पोस्् ऑकफस च्या ंचत खात्यामध्ये िमा कर्यात 
येतो. 
(२) के खरे नाकी. 
     कें ् र्ासनाच्या मागशदर्शक सूचनानुसार लाभार्थयाांच्या पोस्् ककीं वा ंँकेतील खात्यावर थे् 
लाभ कस्ताींतर पध्दतीने िमा कोतो. 
(३) प्रश्न उा् ावत नाकी. 
(४) प्रश्न उा् ावत नाकी. 
  

___________ 
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राज्यात पररचाररिाांसाठी स्वतांर नशसांग सांचालनालय स्थापन िरणेबाबत 
 
(३८) १०५८९४ (३१-०३-२०१८) प्रा.(श्रीमती) मेधा िट लिणी (िोथरुड) : सन्माननीय सावविननि 
आरोग् य व िट ुंट ांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) प्रत्येक राज्यात स्वतींत्र निसांग सींचालकाची नेमणूक करून पररचाररकाींसाठी स्वतींत्र निसांग 
सींचालनालय स्थापन कर्याच ेआदेर् कें ् र्ासनाच्या आरोग्य व कु्ुींं कल्याण मींत्रालयाने 
िदल्याचे माके नोव्केंंर २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आले आके, के खरे आके काय 
(२) असल्यास, पररचाररकाींसाठी िर्क्षण सेवा र्ती आणण रुग्णसवेा सुिार्यासाठी व अन्य 
गोष्ीमध्ये आमुलाग्र ंदल कोणे गरिेच े आणण आवश्यक असून या िर्क्षणाचा आणण 
अनुभवाचा मिकलाींचा ववकास को्यासाठी फायदा कोईल, केकी खरे आके काय 
(३) असल्यास, याप्रकरणी चौकर्ी केली आके काय, त्यात काय आढळून आले, त्यानुसार कें ् 
र्ासनाच्या आदेर्ाची अींमलंिावणी करणेसाठी र्ासनान ेकोणती कायशवाकी केली वा कर्यात 
येत आके, 
(४) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आकेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे (०१-०२-२०१९) : (१) कोय, के खरे आके. 
(२) कोय. 
   यांांतचे प्रस्ताव र्ासनाच्या ववचारािीन आकेत. 
(३) कायशवाकी सुरु आके. 
(४) प्रश्न उा् ावत नाकी. 
  

___________ 
  

 
नागपूर येथील शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालय व रुग्णालयाने (मडेडिल) रुग्ण सेवेसाठी 

खासगी िां पनीचे िमवचारी िायवरत िेल्याबाबत 
 
(३९) १०७९९६ (०४-०४-२०१८) श्री.वविास िटां भारे (नागपूर मध्य) : सन्माननीय वैद्यिीय 
शशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील र्ासकीय वोायकीय मकाववायालय व रुग्णालयाने (मेडडकल) रुग्ण सेवेसाठी 
अिभजित इीं्ेलीिेंस अॅन्ड लेंर सप्लायर या खासगी कीं पनीच्या १०६ कमशचारी कायशरत असून 
र्ासनाचे यावर लाखो रुपये खचश कोत आके, के खरे आके काय, 
(२) असल्यास, सदर खासगी कमशचारी रुग्णाींची सेवा करीत नसल्याची ंां िदनाींक ७ 
िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास ननदर्शनास आली आके, के की खरे आके काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची चौकर्ी कर्यात आली आके काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीनुसार पुढे कोणती कारवाई केली वा कर्यात येत आके, 
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आकेत? 
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श्री. धगरीष महािन (२२-०१-२०१९) : (१) के अींर्त: खरे आके. सदर खािगी कीं पनीच े १०५ 
कमशचारी कायशरत आकेत. 
(२) के खरे नाकी. 
(३) व (४) प्रश्न उा् ावत नाकी. 
(५) लागू नाकी. 
  

___________ 
  

अिोला जिल्हा सवोपचार रुग्णालयातील दरवाढीमटळे गरीब रुग्णाांची होत असलेली गैरसोय 
 

(४०) १०९४४९ (०४-०४-२०१८) श्री.गोवधवन शमाव (अिोला पजश्चम) : सन्माननीय वैद्यिीय 
शशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला जिल्का सवोपचार रुग्णालयातील दरवाढीमुळे गरीं रुग्णाींची गोरसोय कोत 
असल्याची ंां माके िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आली आके, के खरे 
आके काय, 
(२) असल्यास, सदरकू रुग्णालयात रुग्णाींकरीता सोयी सुवविा अपुऱ् या असतानाकी दपु्प् दरवाढ 
कर्याची कारणे काय आकेत, 
(३) तसेच गरीं रुग्णाींसाठी दरवाढ कमी कर्यासाठी र्ासन कोणती कायशवाकी केली वा 
कर्यात येत आके, 
(४) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आकेत? 
 
श्री. धगरीष महािन (२२-०१-२०१९) : (१) के खरे नाकी. 
(२) प्रश्न उा् ावत नाकी. 
(३) दाररद्र्य रेषेखालील रूग्ण तसेच राज्य र्ासनाच्या मकात्मा ज्योनतंा फुले िन आरोग्य 
योिनेंतगशत येणाऱ्या रू.१.५० लाख पेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या सवश रूग्णाींना सेवा मोफत 
िदली िाते. 
(४) प्रश्न उा् ावत नाकी. 
  

___________ 
  

रािटरा िोरपना, व गडचाांदटर (जि.चांद्रपूर) येथील ग्रामीण  
रूग्णालयात पदे ररक्त असल्याबाबत 

  
 

(४१) १०९८६० (३१-०३-२०१८) अॅड.सांिय धोुें (रािूरा) : सन्माननीय सावविननि आरोग् य व 
िट ुंट ांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) रािूरा कोरपना व गडचाींदरू (जि.चीं्पूर) के के्षत्र आिदवासी, नक्षलग्रस्त ंकुल के्षत्र असुन 
येथील ग्रामीण रूग्णालयाची अनेक पदे ररक्त असल्यामुळे रूग्णालयाची अवस्था दयनीय 
असल्याच ेमाके िानेवारी २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशर्नास आले, के खरे आके काय, 
(२) असल्यास, रूग्णालयातील ररक्त पदे भर्यांांत र्ासनान े कोणती कायशवाकी केली वा 
कर्यात येत आके, 
(३) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आकेत? 
  
 

डॉ. दीपि सावांत (०४-०१-२०१९) : (१) के अींर्त: खरे आके. 
 

ग्रामीण रुग्णालय, रािुरा येथे ग् अ व ड सींवगाशतील एकूण २५ पदे मींिूर असून 
त्यातील १९ पदे भरलेली आकेत व ६ पदे ररक्त आकेत. 
 

अ.क्र. सींवगश ग्रा.रु.रािूर 
  मींिूर पदे भरलेली पदे ररक्त पदे 

१ ग् अ ४ ३ १ 
२ ग् ं ० ० ० 
३ ग् क १४ १० ४ 
४ ग् ड ७ ६ १ 

 एकूण २५ १९ ६ 

 
ग्रामीण रुग्णालय कोरपना येथ ेग् अ त ेड सींवगाशत एकूण २५ पदे मींिूर असून त्यातील १९ 
पदे भरलेली आके व ६ पदे ररक्त आकेत. 
 

अ.क्र. 
 

सींवगश 
 

ग्रा.रु.कोपरना 
 

  मींिूर पदे 
 

भरलेली पदे 
 

ररक्त पदे 
 

१ 
 

ग् अ 
 

४ 
 

३ 
 

१ 
 

२ 
 

ग् ं 
 

० 
 

० 
 

० 
 

३ 
 

ग् क 
 

१४ 
 

९ 
 

५ 
 

४ 
 

ग् ड 
 

७ 
 

७ 
 

० 
 

 एकूण 
 

२५ 
 

१९ 
 

६ 
 

 
ग्रामीण रुग्णालय, गडचाींदरू येथे ग् अ ते ड सींवगाशत एकूण २६ पदे मींिूर असून त्यातील १९ 
पदे भरली आकेत व ७ ररक्त आकेत. 
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अ.क्र. सींवगश ग्रा.रु.गडचाींदरू 
  मींिूर पदे भरलेली पदे ररक्त पदे 
१ ग् अ ४ ३ १ 
२ ग् ं ० ० ० 
३ ग् क १५ ९ ६ 
४ ग् ड ७ ७ ० 
 एकूण २६ १९ ७ 

 
काकी ररक्त पद असल्याने उपलब्ि अधिकारी/कमशचारी याचेकडून तसचे राषरीय ग्रामीण 
आरोग्य अिभयाींनातगशत कमशचारी व आयपीएचएस अींतगशत पुरवव्यात आलेल्या सेवासक सवश 
सुवविा रुग्णाींना पुरवव्यात येतात. 
(२) वोायकीय अधिकारी ग् अ ची ७२३ ररक्त पद भर्यांांत िद. १२.७.२०१८ रोिी 
पदभरतीची िािकरात दे्यात आली आके. तसेच ववत्त ववभागाच्या िद. १६.५.२०१८ नुसार ग् 
क व ड ची पदे भर्यास मान्यता िमळाली आके. 
(३) प्रश् न उा् ावत नाकी. 

___________ 
  

अहमदनगर येथील जिल्हा शासिीय रुग्णालयातील  
शसुंीस्िॅन मशीन बांद असल्याबाबत 

(४२) ११००९४ (३१-०३-२०१८) श्री.सांग्राम िगताप (अहमदनगर शहर) : सन्माननीय सावविननि 
आरोग् य व िट ुंट ांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकमदनगर येथील जिल्का र्ासकीय रुग्णालयातील िस्ीस्कॅन मर्ीन गेली एक ते दोन 
वषाशपासून ंींद आके, के खरे आके काय, 
(२) असल्यास, यांांत र्ासनान ेकोणती उपाययोिना केली वा कर्यात येत आके, 
(३) नसल्यास ववलींंाची कारणे काय आकेत? 
 

डॉ. दीपि सावांत (०४-०१-२०१९) : (१) व (२) अींर्त: खरे आके. 
    जिल्का रुग्णालय, अकमदनगर येथील सी. ्ी. स्कॅन मर्ीन िद. २८.११.२०१४ रोिी 
उपजिल्का रुग्णालय, कळवण, जि. नािर्क येथे स्थलाींतरीत कर्यात आली आके. जिल्का 
रुग्णालय, अकमदनगर येथ े नवीन मिर्न िद. १६.०४.२०१८ पासून कायाशजन्वत आके. 
दरम्यानच्या काळात रुग्णाींची गोरसोय कोऊ नये म्कणून दारर्य रेषेखालील रुग्णाींचे व तातडीच े
सी.्ी. स्कॅन के खािगी व्यावसानयकाींमाफश त ननर्ुल्क काढून दे्यात येत कोते. 
(३) प्रश्न उा् ावत नाकी. 

___________ 
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शभवांडी (जि.ठाणे) तालटक्यातील वनववभागामाफव त 

 मांिूर िामाांबाबत माहहती देण्यासांदभावत 
 
(४३) ११०७०८ (३१-०३-२०१८) श्री.रुपेश म् हार े (शभवांडी पूवव) : सन्माननीय वने मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िभवींडी (जि.ठाणे) तालुक्यातील सन २०१५-१६ व २०१६-१७ या आधथशक वषाशमध्ये ठाण े
जिल्का ननयोिन ववभाग व राज्यस्तरीय वनववभागामाफश त मींिूर असलेल्या कामाींंांत 
सववस्तर मािकती दे्यांांत उपवनसींरक्षक, वन ववभाग, ठाणे याींना माके िुलो, २०१७ पासून 
लोकप्रनतननिीनी वारींवार स्मरणपत्र देऊनकी अायापकी यांांतची मािकती प्राप्त झाली नाकी, के 
खरे आके काय, 
(२) असल्यास, यांांत र्ासनान ेचौकर्ी केली आके काय, 
(३) असल्यास, सदरची मािकती दे्यास ववलींं लाव्याची कारणे काय आकेत, व यास 
िंांदार असणाऱ् या अधिकाऱ् याींवर र्ासनान ेकोणती कारवाई केली वा कर्यात येत आके, 
(४) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आकेत ?  
 
श्री. सटधीर मटनगांुंीवार (०४-०२-२०१९) : (१)  के खरे नाकी. 
        मा.वविानसभा सदस्य (िभवींडी पूवश) याींनी सदर मािकती िमळ्यांांत 
िद.२०.०५.२०१७  रोिी अिश केला कोता. सदर मािकती ववस्ततृ स्वरुपाची असल्याने सींकिलत 
कर्यास वेळ लागल्यान े सवश मािकती एकबत्रत करुन  िद.०६.०४.२०१८ रोिी मा.वविानसभा 
सदस्य (िभवींडी पूवश) याींना पुरवव्यात आली असून यांांत लोकप्रनतननिीकडून कोणतेकी 
स्मरणपत्र प्राप्त झालेले नाकी. 
(२), (३) व (४) सदर मािकतीचे स्वरुप ववस्ततृ असल्याने ननयिमत प्रर्ासकीय  कामे साींभाळून 
ती सींकिलत कर्यासाठी अधिक कालाविी लागला आके. सदर प्रकरणी मािकती दे्याकरीता 
झालेल्या ववलींंांांत वन पररके्षत्र अधिकारी, िभवींडी याींना सक्त ताकीद दे्यात आली आके. 
  

___________ 
  

सटधागड पाली (जि.रायगड) येथील प्रसटतीगहृातील गैरिारभाराबाबत 
  

(४४) ११४३६१ (११-०४-२०१८) श्री.सटभाष उफव  पांडडतशेठ पाुंील (अशलबाग) : सन्माननीय 
सावविननि आरोग् य व िट ुंट ांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सुिागड पाली (जि.रायगड) येथील प्रसुतीसाठी आलेल्या मिकलेला र्ासकीय आरोग्य कें ्ात 
एचआयव्की प्णझ्ीव्क िाकीर करून नतच्यावर उपचार करणेच थाींंववल्याचा घ्ना ननदर्शनास 
आली आके, के खरे आके काय, 
(२) असल्यास, तेथील प्राथिमक आरोग्यकें ्ाच े ड्क््र श्री.रमेर् भगत याींनी चुकीचा सल्ला 
देवून ननषकाळिीपणामुळे अिदवासी मिकलेला मानिसक त्रास िदला, के की खरे आके काय, 
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(३) असल्यास, सदर मिकला एचआयव्की नसल्याच ेननषपन्न कोवून सुखरूप ंाळींतीण झाल्यान े
तेथील आिदवासी समािात सींताप व्यक्त कर्यात येत आके, के की खरे आके काय, 
(४) असल्यास, यांांत सींंींधितावर र्ासनाने कोणती कारवाइश केली वा कर्यात येत आके 
(५) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आकेत? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०४-०१-२०१९) : (१) व (२) के अींर्त: खरे आके. 
     प्राथिमक आरोग्य कें ्ात एचआयव्कीची तपासणी Rapid Test ावारे कर्यात आली. 
ननदानाचे ननजश्चतीकरण कर्याची सोय ग्रामीण रुग्णालय/उप जिल्का रुग्णालय/जिल्का 
रुग्णालयातच उपलब्ि आके. प्राथिमक आरोग्य कें ्ात सेफ डडलीव्करी कक्चा साठा सींपल्याने 
HIV कन्फरमे्री ्ेस्् (Confirmatory Test)  न करता सदर मिकलेस सेफ डडलीव्करी 
कक्ची व्यवस्था व सोय असलेल्या जिल्का रुग्णालय अिलंाग येथे सींदिभशत कर्यात आले. 
(३) के खरे आके. 
(४) चौकर्ीअींती ननषकाळिीपणा केल्यांांत सींंींधित वोायकीय अधिकाऱ्याची ननयुक्त समाप्त 
कर्यात आली आके. 
(५) प्रश्न उा् ावत नाकी. 
  

___________ 
  
राज्यातील सवव शासिीय रुग्णालयामधील प्रसतृी िक्षात िाांगारु शसजस्ुंम सटरू िरण्याबाबत 

  
 

(४५) ११५६५१ (११-०४-२०१८) डॉ.भारती लव्हेिर (वसोवा) : सन्माननीय सावविननि आरोग् य व 
िट ुंट ांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 
  

(१) राज्यातील सवश र्ासकीय रुग्णालयामिील प्रसतृी कक्षात ्यूमन िमल्क ंँक व कमी 
विनाच्या ंाळाींना सींरक्षण देणारी काींगारु िसजस््म सुरू कर्यांांत र्ासनाने उपाययोिना 
केली आके काय, 
(२) असल्यास, प्रस्तुत प्रकरणी कर्यात आलेल्या कायशवाकीच ेस्वरुप काय आके, 
(३) असल्यास, या सींदभाशत ज्या मिकला स्वेच्छेन ेदिु देतात त्या मिकलाींची वोायककय चाचणी 
करुन दिू सींकलन कर्यांांत तसेच सदर कालाविीत त्याींना सकस आकार व मानिन 
दे्यांांत र्ासनान ेकोणती कायशवाकी केली वा कर्यात येत आके, 
(४) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आकेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०४-०१-२०१९) : (१) व (२) कोय 
     राज्यातील ३६ ववर्ेष नविात काळिी कक्षात तसेच प्रसूती पश्चात कक्षात काींगारु मदर 
केअर कक्ष स्थावपत कर्यात आले आकेत. व सवश आरोग्य कमशचाऱ्याींना व आर्ाींना काींगारु 
मदर केअरच ेप्रिर्क्षण दे्यात येत आके. 
    जिल्का स्त्री रुग्णालय अमरावती येथ े िद. १६ म,े २०१७ पासून कयुमन िमल्क ंँक 
स्थावपत केली असून सायजस्थतीत कायशरत आके. 
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    एनएनसीयमुध्ये दाखल असलेल्या कमी विनाच्या ंालकाींना तसेच गरि ूंालकाींना दिू 
उपलब्ि करुन दे्यात येते. 
    कें ् र्ासनाच्या मागशदर्शक सुचनाींवर कयुमन िमल्क ंकँ स्थावपत कर्यासाठी जिल्का 
रुग्णालय नािर्क तसेच डागा ममेोररअल क्जस्प्ल नागपूर येथे Comprehensive lactation 
management Centers स्थापनेसाठी सन २०१८-१९ च्या पीआयपी मध्ये प्रस्ताववत आके व 
्प्या्प्याने कयमुन िमल्क ंँक वाढवव्यात येणार आकेत. 
(३) जिल्का स्त्री रुग्णालय अमरावती येथ ेकयुमन िमल्क ंकॅ येथ ेज्या मिकला स्वच्छेन ेदिू 
देतात त्या मिकलाींची वोायककय चाचणी करुन दिू सींकलन कर्यात येते. तसेच त्याींना सकस 
आकार व मानिन दे्याची ंां सन २०१८-१९ च्या पीआयपीमध्ये प्रस्ताववत केलेली आके. 
(४) प्रश्न उा् ावत नाकी. 
  

___________ 
  
िोल्हापूर जिल्हयातील छरपती प्रशमलारािे रुग्णालयात (सीपीआर) महात्मा फट ले िनारोग्य 

योिनेतांगवत शस्रकियेच्या खचावची रक्िम शासनािड ेप्रलांबबत असल्याबाबत 
 (४६) ११८३४१ (०१-०८-२०१८) श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) : सन्माननीय वैद्यिीय 
शशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्कापूर जिल्कयातील छत्रपती प्रिमलारािे रुग्णालयात (सीपीआर) मकात्मा फुले िनारोग्य 
योिनेतून गेल्या दोन वषाशत केलेल्या र्स्त्रकक्रयेच्या खचाशच े ७५ लाख रुपयाींची रक्कम 
र्ासनाकड ेप्रलींबंत असल्याचे  माके एवप्रल,२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, के 
खरे आके काय, 
(२) असल्यास, िदनाींक २० सप् े्ंंर २०१६ त े२० एवप्रल,२०१८ या कालाविीत झालेल्या ३१६ 
र्स्त्रकक्रयाींची रक्कम सीपीआर रुग्णालयाला अदयाप िमळालेली नाकी, के खरे आके काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रक्कम र्ासनाकडून न िमळ्याच ेकारण काय आके, 
(४) असल्यास, सदर रक्कम त्वररत दे्यांांत र्ासनाने कोणती  कायशवाकी केली वा कर्यात 
आली आके, 
(५) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आकेत? 
 
श्री. धगरीष महािन (२२-०१-२०१९) : (१) नाकी. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उा् ावत नाकी.  

___________ 
  

नागपूर शहरातील शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालय व रूग्णालयामधील  
ििव रोग आिारावरील शटल्िात झालेली वाढ 

 (४७) ११८५२० (०१-०८-२०१८) श्री.सटधािर देशमटख (नागपूर पजश्चम), डॉ.शमशलांद मान े(नागपूर 
उत्तर) : सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर र्करातील र्ासकीय वोायकीय मकाववायालय व रूग्णालयामिील ककश रोग 
आिाराच्या उपचारावरील र्ुल्कात वाढ कर्यात आल्यामुळे गरीं रूग्णाींना आधथशक भार सकन 
करावा लागत असल्याची ंां माके माचश २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आली आके, 
के खरे आके काय, 
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(२) असल्यास, या आिारावरील रूग्णाींना नेकमी ववववि  तपास्यासक एक्स-रे, िस्ी स्कॅन व 
एमआरआय, तसेच ककमोथेरपी, रेडीएर्न व र्स्त्रकक्रया कराव्या लागत असल्यामुळे या 
सवाशचा  खचश ककश रोगाचे गरीं रूग्ण भर्यास असमथश असल्यामुळे त्याना उपचारापासून 
वींधचत रकावे लागते, के की खरे आके काय ,  
(३) असलयास, यांांत र्ासनान ेचौकर्ी केली आके काय, 
(४) असल्यास, त्यानूसार ककश रोगसारख्या दगुशम आिारावर उपचार घेणा-या रूग्णाना मोफत 
ककीं वा कमी खचाशत उपचार दे्यासींदभाशत र्ासनाने कोणती कायशवाकी केली वा कर्यात येत 
आके, 
(५) नसल्यास, ववलींंाची  कारणे काय आकेत? 
 

श्री. धगरीष महािन (२२-०१-२०१९) : (१) के खरे नाकी. 
(२), (३) व (४) दाररद्र्य रेषेखालील गरीं रूग्णाींना मोफत रूग्णसवेा िदली िाते, तर १ लाख 
५० किार पेक्षा कमी वावषशक उत्पन्न असणाऱ्या रूग्णाींना मकात्मा ज्योनतंा फुले योिनेंतगशत 
मोफत रूग्णसेवा िदली िात.े त्यामुळे र्ासनाने चौकर्ी कर्याचा प्रश्न उा् ावत नाकी. 
(५) प्रश्न उा् ावत नाकी. 

___________ 
 

बोराुंी (ता राळेगाव,जि यवतमाळ) पररसरामध्ये मांिटर तलावाच्या िामासाठी 
 भटसांपादन ननधी उपलब्ध िरुन देणेबाबत 

 (४८) १२३७८४ (२३-०७-२०१८) डॉ.अशोि उईिे (राळेगाव) : सन्माननीय िलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
  

(१) ंोरा्ी(ता.राळेगाव, जि यवतमाळ) पररसरामध्ये आिदवासी ववभागामाफश त लघुप्रकल्पाअींतगशत 
तलाव ननमीती कररता ननिी दे्यात आला परींतु तलाव के्षत्रा कररता लागणा-या िमीनीच े
सींपादन कर्यास ननिी उपलब्ि न झाल्यान ेमींिूर तलावाचे काम कर्यात आले नसल्याच े
िदनाींक १५ म े२०१८ रोिी वा त्यासुमारास ननदर्शनास  आले, के खरे आके काय, 
(२) असल्यास, ंोरा्ी येथील मींिुर तलावाचे काम पुणश कर्यासाठी भसुींपादन साठी  ननिी 
उपलब्ि करून दे्यात येणार आके काय, 
(३) असल्यास,  सदर ननिी केव्कापयांत  उपलब्ि करून दे्यात येणार आके, 
(४) नसल्यास, ववलींंाींची कारणे काय आकेत ? 
 

प्रा. राम शशांदे (०२-०२-२०१९) : (१) कोय, के अर्त: खरे आके. 
(२) कोय. 
     सदर प्रकल्प िदनाींक १३/०१/२०१७ रोिीच्या र्ासन ननणशयानुसार मकाराषर िलसींिारण 
मकामींडळ, औरींगांाद अींतगशत वगश झालेला आके. तसेच िदनाींक १३/०७/२०१८ रोिीच्या र्ासन 
ननणशयानुसार सुिारीत मापदींडानुसार का प्रकल्प प्रवतीत आधथशक मापदींडात सफल ठरत आके. 
(३) व (४) सदर प्रकल्पाच े सुिारीत अींदािपत्रक िदनाींक ३१/१२/२०१८ रोिी मुख्य अिभयींता, 
पुणे याींना सादर कर्यात आले असून यास मकाराषर िलसींिारण मकामींडळ, औरींगांाद तफे 
सुिारीत प्रर्ासकीय मान्यता प्राप्त कोताच ननिी उपलब्ि करुन दे्यात येणार आके.   

___________ 
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मटांबईच्या सेंुं िॉिव रुग्णालयातील डॉक्ुंरान ेसहा वषावच्या रुग्णाला मारहाण िेल्याबाबत 

  

(४९) १२४२९९ (०१-०८-२०१८) श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सटननल िेदार (सावनेर), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अमर िाळे (आवी) : सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींिाांगवायुचा त्रास कोत असलेला सुयाांर् गुप्ता का ६ वषाशचा ंालक सें् िािश रुग्णालयात 
उपचार घेत कोता, के खरे आके काय, 
(२) असल्यास, िदनाींक २७ म े २०१८ रोिी रुग्णालयात कायशरत असलेल्या ड्क््राना रात्री 
साडें ारा वािता तपासणीसाठी ंोलावल्यामुळे त्याचा राग त्या ड्क््राींनी सूयाांर् गुप्ताच्या 
डोक्यावर ्ाचशन े मारकाण करुन व्यक्त केल्याची घ्ना िदनाींक २९ म े २०१८ रोिी वा त्या 
सुमारास ननदर्शनास आली आके, के खरे आके काय, 
(३) असल्यास, या सींपुणश प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आके काय, 
(४) असल्यास, या गींभीर प्रकरणी िंांदार असणा-या सींंधितावर र्ासनान ेकोणती कारवाई 
केली वा कर्यात येत आके, 
(५) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आकेत? 
  
श्री. धगरीष महािन (२२-०१-२०१९) : (१) कोय, के खरे आके. 
(२) िद.२७/०५/२०१८ रोिी रूग्णाींचे डोके दखुत असल्याच्या कारणाने त्याला तपासणीकरीता 
आलेल्या नेत्रर्ल्यधचककत्सा ववभागातील ड्क््रचा ््चश अनाविानाने रूग्णाच्या डोक्यावर 
पडलेली ंां खरी आके. 
(३) कोय. 
(४) घडलेला प्रकार रूग्णास उपचार करतेवेळी अनविानाने झाल्यामुळे असा प्रकार पुनश्च घडू 
नये या कररता सींंींिीत ड्क््राींना ज्ञापन देऊन समि दे्यात आली आके. 
(५) प्रश्न उा् ावत नाकी. 
  

___________ 
  

रािटरा (जि.चांद्रपूर ) तालटक्यात िलयटक्त शशवार योिनेंतगवत झालेला गैरव्यवहार . 
  

(५०) १३२७०४ (०५-१२-२०१८) अॅड.सांिय धोुें (रािूरा) : सन्माननीय िलसांधारण मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रािुरा (जि.चीं्पूर) तालुक्यात र्ेतीचे र्ाश्वत िसींचन व्काव े याकरीता कृषी ववभागाने 
िलयुक्त िर्वार योिनेंतगशत वविकरगाींव, पींचाळा, कोकपरा, मुती, सोंडो, सोनुली व देवाडा या 
के्षत्रातील िलयुक्त िर्वारातील कामाींसाठी को्याविी रुपये खचश केले, के खरे आके काय, 
(२) असल्यास, उक्त के्षत्रातील र्तेिर्वारात मींिगी, ढाळीचे ंाींि व ंोडी नतुनीकरणाची काम े
ननकृष् दिाशची व ननयोिनर्ुन्य झाली असनू या कामात वािवी पेक्षा िास्त देयके 
सींंींधिताींना मींिूर कर्यात आली असल्याच ेननदर्शनास आले, के खरे आके काय, 
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(३) असल्यास, यांांत र्ासनान ेचौकर्ी केली आके काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनुषींगाने याप्रकरणातील दोषीवर र्ासनान ेकोणती कारवाई केली 
वा कर्यात येत आके, 
(५) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आकेत?  
  
प्रा. राम शशांदे (६-०२-२०१९) : (१) चीं्पूर जिल्कयातील रािूरा तालुक्यात िलयुक्त िर्वार 
अिभयानाींतगशत प्रश्नाींककत गावाींपोकी मौिा वविकरगाव, पींचाळा, कोकपरा, सोंडो व देवाडा 
गावाींतील झालेल्या कामाींवर एकूण रू.१४६.२७ लक्ष खचश कर्यात आले के खरे आके. िलयुक्त 
िर्वार अिभयान सन २०१८-१९ करीता मौिा मूती व सोनुली या दोन गावातील काम े
प्रस्ताववत कर्यात आली असून सदर काम े पूणश कर्याचे ननयोिन आके.  
(२) उक्त के्षत्रातील गावाींमध्ये झालेल्या कामाींची त्रयस्थ सींस्थेकडून तपासणी कर्यात आलेली 
असून त्याच ेअकवालानसूार काम ेसमािानकारक व चाींगल्या दिाशची झाली असल्याचे आढळून 
आले आके. सदरच े कामात वािवीपेक्षा िास्त देयके सींंींधिताींना मींिूर कर्यात आलेली 
नाकीत. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उा् ावत नाकी. 
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :    जितेंद्र भोळे 
मटांबई.    सधचव (िायवभार), 

  महाराष्ट्र ववधानसभा. 
__________________________________________________________________ 

मु्णपूवश सवश प्रकक्रया मकाराषर वविानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मु्ण: र्ासकीय मध्यवती मु्णालय, मुींंई. 


