
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५३९ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

पहहले अधधवेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

पांढरपूर (जि.सोलापूर) तालुक्यातील रुग्णालयात आरोग्य सोयी-सुववधाांचा अभाव असल्याबाबत 
 

(१)  ४२२०१ (१०-०५-२०१६) श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), प्रा.वर्ाा गायिवाड (धारावी), श्री.अब् दलु 
सत्तार (ससल्लोड), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख 
(मालाड पजश्चम), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) : सन्माननीय सावािननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपूर (जि.सोलापूर) तालुक्यातील रुग्णालयात रुग्णसाठी कोट्यावधी रुपयाचा खचच करुन 
उभारण्यात आलेल्या शासकीय यींत्रणेकडून समाधानकारक आरोग्य सुववधा ममळत नसल्याच्या 
तक्रारी माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरमरययान ननदरमशचनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने काय कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अदरमयाप, कोणतीच कायचवाही करण्यात आली नसल्यास त्याची कारणे काय आहेत? 
 
डॉ. दीपि सावांत (१९-१२-२०१८) : (१) हे खरे नाही 
(२) पींढरपूर जि.सोलापूर तालुक्यात खालीलप्रमाणे आरोग्य सींस्था कायाचजन्वत आहेत. 

अ.क्र. आरोग्य सींस्था सींख्या सींस्थेचे नाींव 
१ उपजिल्हा रुग्णालय १ पींढरपूर 
२ ग्रामीण रुग्णालय १ करकीं ब 
३ प्राथममक आरोग्य कें द्र ८ १) गादेरमगाव २) उीं बरे पागे ३) रोपळे  

४) कासेगाव ५) पुळूि  ६) भाळवणी 
 ७) खडी ८) तुींगत 

४ उपकें दे्र ४२  
 आयुवेददरमक दरमवाखाना १ शेळव े

-------------------- 
 एकूण सींस्था ५३  
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पींढरपुर येथे १०० खा्ाींच े उपजिल्हा रुग्णालय पींढरपूर कायचजन्वत असुन सदरमर रुग्णालयात 
ववववध ववशेषज्ञ ववभाग कायचरत आहेत. या रुग्णालयात रुग्णाींना तात्काळ सुववधा ममळावी या 
करीता २४ तास तात्काळ सेवा देरमणारा कक्ष/ववभाग सुध्दरमा कायचजन्वत आहे. सदरमर सुववधेचा लाभ 
प्रत्यक्ष पणे रुग्ण घेत आहेत. तसेच पींढरपूर तालुक्यात मौि ेकरकीं ब येथे ३० खा्ाींचे ग्रामीण 
रुग्णालय कायाचजन्वत असून या ही दठकाणी रुग्णाींना आवश्यक त्या सोयी सुववधा पुरववल्या 
िात आहेत. 
      
पींढरपूर तालुक्यात व शहरात  वषचभरातील चारही वारी यात्राींच ेननयोिन योग्य पध्दरमतीने केले. 
त्यामुळे कोणताही उदे्रक अथवा अघ्ीत घ्ना घडली नाही. 
(३) प्रश्न उदरमभवत नाही.  

___________ 
 

राज्यभरातील रूग्णाांना पुरेशा प्रमाणात और्धोपचार समळत नसल्याबाबत 
 

(२) ४८४६५ (११-०५-२०१६)  श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांिी) : सन्माननीय सावािननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सावचिननक आरोग्य ववभागात डॉक््राींसह ३० ्क्के पदेरम ररक्त असल्यान े
राज्यभरातील रूग्णाींना पुरेशा प्रमाणात औषधोपचार ममळत नसल्याची बाब माहे िानेवारी 
२०१६ मध्ये वा त्यादरमरययान ननदरमशचनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामार्च त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार राज्यभरातील रूग्णालयातील डॉक््र 
आणण कमचचाऱयाींची पदेरम पुणच क्षमतेने भरणेबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
डॉ. दीपि सावांत (१४-१२-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
    राज्यात सावचिननक आरोग्य ववभागात वैद्यकीय अधधकाऱयाींसह २७ ्क्के पदेरम ररक्त 
आहेत. तथावप राज्यभरातील रुग्णाींना पुरेशा प्रमाणात औषधोपचार ममळत नसल्याच ेबाब खरी 
नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) वैद्यकीय अधधकारी ग्-अ (ग्रेड पे-५४००) सींवगाचतील ररक्त पदेरम भरण्याबाबत जिल्हाधधकारी 
याींच्या अध्यक्षतेखालील सममतीस अधधकार देरमण्यात आलेले आहे. जिल्हाधधकारी याींच्यास्तरावरुन 
तसेच शासन स्तरावरुन स्वतींत्र ननवड मींडळामार्च त वैद्यकीय अधधकारी ग्-अ (प े बॅन्ड 
१५६००-३९१००+ गे्रड पे ५४००) या सींवगाचतील ररक्त पदेरम भरण्याची कायचवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 
  

___________ 
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रत्नाधगरी जिल्हयात वैदयिीय अधधिाऱ याांची पदे ्रक्त असल्याबाबत 
 

(३)  ५४३६० (३०-०८-२०१६) श्री.भास्िर िाधव (गुहागर) : सन्माननीय सावािननि आरोग् य व 
िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाधगरी जिल्हयात वैदरमयकीय अधधकाऱयाींची ३७ पदेरम ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जिल्हयातील कोणत्या आरोग्य कें द्राींमध्ये वैदरमयकीय अधधकाऱयाींची पदरम ररक्त 
आहेत, 
(३) असल्यास, पावसाळयात सपचदरमींश, ववींचूदरमींश आणण साथीच े आिार अशावेळी रूग्णाींना 
अत्यावश्यक सेवा उपलब्ध करून देरमण्यासाठी सदरमर आरोग्य कें द्राींमध्ये शासनाने कोणती पयाचयी 
व्यवस्था केली आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची त्याची कारणे काय? 
 
डॉ. दीपि सावांत (१४-१२-२०१८) : (१) रत्नाधगरी जिल्हयात १ जिल्हा रुग्णालय, ३ उपजिल्हा 
रुग्णालय, ८ ग्रामीण रुग्णालय, ६७ प्राथममक आरोग्य कें दे्र कायाचजन्वत आहेत. सदरमर आरोग्य 
सींस्थाींमध्ये वैद्यकीय अधधकारी, ग्-अ, गे्रड पे रु. ६६००/- सींवगाचची एकूण ३० पदेरम मींिूर 
असुन, ७ पदेरम भरलेली व २३ पदेरम ररक्त आहेत. तसेच वैद्यकीय अधधकारी, ग्-अ, गे्रड पे रु. 
५४००/- सींवगाचची एकूण २२५ पदेरम मीं ींंिूर असनू १९५ पदेरम भरलेली व ३० पदेरम ररक्त आहेत. 
(२) १० प्राथममक आरोग्य कें द्राींमध्ये वैद्यकीय सींवगाचच े १ पदरम ररक्त आहे. (१) प्रा.आ. कें . 
पणदेरमरी ता. मींडणगड (२) प्रा.आ. कें . केळशी ता. दरमापोली (३) प्रा.आ. कें . लो्े ता. खेड (४) 
प्रा.आ. कें . तळवली ता.गुहागर (५) प्रा.आ. कें . ननवे खुदरमच ता. सींगमेश्वर (६) प्रा.आ. कें . 
र्णगुस ता. सींगमेश्वर (७) प्रा.आ. कें .धामापूर ता.सींगमेश्वर (८) प्रा.आ. कें . हातखींबा ता. 
रत्नाधगरी (९) प्रा.आ.कें . वाडीमलींबू ता.लाींिा (१०) प्रा.आ. कें . सोलगाींव ता. रािापूर 
        उक्त सवच प्राथममक आरोग्य कें द्राच्या दठकाणी अत्यावश्यक सेवा देरमणेकररता ककमान 
१ वैद्यकीय अधधकारी कायचरत ठेवण्याची दरमक्षता घेण्यात आली आहे. 
(३) पयाचयी व्यवस्था यहणून रत्नाधगरी जिल््यातील ग्रामीण व उपजिल्हा रुग्णालयाींपकी काही 
सींस्थाींमध्ये राषरीय आरोग्य अमभयान कायचक्रमाींतगचत आयुष, आरबीएसके अींतगचत वैद्यकीय 
अधधकारी कायचरत आहेत. त्याींचेमार्च त सपचदरमींश, ववींचूदरमींश व साथीच े आिाराच्या रुग्णाींना 
आवश्यक आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन ददरमली िात.े 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
 

दौंड (जि.पुणे) येथील ग्रामीण रुग्णालयाच ेबाांधिाम अपुरे पडत असल्याने  
रुग्णसेवाांवर ववपरीत प्रणाम होत असल्याबाबत 

 

(४)  ६०५१३ (३०-०८-२०१६) श्री.राहूल िुल (दौंड) : सन्माननीय सावािननि आरोग् य व िुटुांब 
िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दरमौंड (जि. पुणे) तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयाची इमारत अपरुी पडत असल्यान ेरुग्णाची 
गैरसोय होत असल्यामुळे सदरमर इमारतीचा ववस्तार अथवा नवीन बाींधकाम करण्याची मागणी 
स्थाननक लोकप्रनतननधीनी मा. आरोग्य मींत्री याींना ददरमनाींक २४ म े२०१६ रोिी वा त्यासुमारास 
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ननवेदरमन ददरमले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दरमौंड तालुक्यातील आरोग्य ववषयक ववववध मागण्याबाबत ददरमनाींक १४ डडसेंबर, 
२०१६ रोिी वा त्यासमुारास मा.आरोग्य मींत्री याींच्या नागपूर ननवासस्थानी बठैक घेण्यात आली 
होती हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरमर बैठकीत झालेल्या चचेनसुार घेण्यात आलेलेल्या ननणचयानसुार शासनान े
कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच दरमौंड (जि.पुणे) येथील ग्रामीण रुग्णालयाच्या इमारतीचा ववस्तार अथवा नवीन 
बाींधकाम करण्यासाठीसाठी शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१९-१२-२०१८) : (१) व (२) खरे आहे. 
(३) व (४) उपजिल्हा रुग्णालय दरमौंड या रुग्णालयाच े५० खा्ावरुन १०० खा्ामध्ये शे्रणीवधचन 
करण्यास ददरम.१२/१०/२०१८ रोिीच्या शासन ननणचयान्वये मान्यता देरमण्यात आली आहे. त्यानसूार 
नववन बाींधकामाचे अींदरमाि पत्रक व आराखड े तयार करण्याची कायचवाही के्षत्रीय स्तरावर सुरु 
आहे. 
(५) प्रश्नच उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

नाांदेड जिल््यातील वैद्यिीय अधधिाऱयाांना ननयमबा्य ननयुक्त्या देायात आल्याबाबत 
  

(५)  ६२८३७ (३०-०८-२०१६).   श्री.रािेंद्र निरधने (उमरखेड) :   सन्माननीय सावािननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेरमड जिल््यातील ९ वदै्यकीय अधधकाऱयाींना तालकुा आरोग् य अधधकारी पदरमावर 
ननयमबा्य ननयुक्त्या देरमण्यात आल्याचा प्रकार माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये ननदरमशचनास आला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जिल्हा पररषदेरमच्या आरोग्य ववभागाअींतगचत कायचरत असलेल्या १० वैद्यकीय 
अधधकाऱयाींच्या बदरमल्या तसेच एकूण ३३ आरोग्य कमचचाऱयाींच्या प्रनतननयुक्त्या यापूवी 
ननयमबा्य करण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणासींदरमभाचत शासनाने चौकशी केली आली आहे काय, 
(४) असल्यास, ननयमबा्य ननयुक्त्या करण्याची कारणे काय, 
(५) असल्यास, दरमोषी असणाऱ याींववरुध्दरम कोणती कारवा  केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१४-१२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
     सन २०१३ च्या पुवीचे कालावधीत एकुण १० वैद्यकीय अधधकारी याींच्या जिल्हा अींतगचत 
बदरमल्या हया तत्कालीन पररजस्थतीनुसार केल्याचे ददरमसुन येते. तसचे यापुवीचे कालावधीत १६ 
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वैद्यकीय अधधकारी व ३३ कमचचारी याींच्या केलेल्या अनावश्यक प्रनतननयुक्त्या ऑगस्् २०१४ 
मध्ये रद्द करण्यात आल्या. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील अनतदगुाम आहदवासी भागात िायारत असलेल्या डॉक्टराांना  
िायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेायाबाबत 

  

(६)  ६५६९४ (२७-०१-२०१७).   अॅड.आसशर् शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), 
श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवले), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्रीमती मननर्ा चौधरी (दहहसर), 
श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल) :  सन्माननीय सावािननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील नींदरमरुबार, अमरावती, िव्हारसह अनतदरमगुचम आददरमवासी भागात तसेच नक्षलग्रस्त 
गडधचरोलीतील प्राथममक आरोग्य कें द्रामध्ये िवळपास एक तप रुग्णसेवा करणाऱ या आरोग्य 
ववभागातील डॉक््राींना अिूनही हींगामी यहणूनच काम कराव ेलागत असल्याच ेमाहे ऑक््ोबर 
२०१६  मध्ये वा त्या दरमरययान ननदरमशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, सन २००३ मध्ये  सदरमर बीएमएस डॉक््राींना हींगामी सेवेत सामावनू घेतले 
असून अकरा वषच उल्ूनही सदरमर डॉक््राींना सेवेत कायम न केल्याचे ननदरमशचनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, या डॉक््राींना दरमर अकरा मदहन्याींनी शासनाकडून सेवेत काम करण्यासाठी 
आदेरमश घ्याव ेलागत असून हे आदेरमश ममळववण्याकररता सींबधधत वररषठाींना पैस े ददरमल्यामशवाय 
आदेरमश ममळत नसल्याचे समोर आले आहे, हे ही खरे आहे काय 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय चौकशीनुसार शासनान े
कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत?   
  
डॉ. दीपि सावांत (२०-१२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
सदरमर बी.ए.एम.एस. डॉक््राींची नमेणूक हींगामी स्वरुपाची नसून अस्थायी स्वरुपाची आहे. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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िोल्हापूर जिल््यातील आरोग्य ववभागात िमाचाऱयाांची पदे ्रक्त असल्याबाबत 
  

(७)  ६८६८१ (१०-०१-२०१७).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :   सन्माननीय सावािननि आरोग् य 
व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जिल््यातील आरोग्य ववभागात स्त्रीरोग तज्ञ, भूलतज्ञ, ह्रदरमयववकार तज्ञ आणण 
कमचचाऱयाींची पदेरम मोठ्या प्रमाणात ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याींची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच, कोल्हापूर जिल्हयात स्त्रीरोग तज्ञ, भूलतज्ञ, ह्रदरमयववकार तज्ञ आणण कमचचाऱयाींची 
ररक्त असलेली पदेरम भरणेबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच कोल्हापूर येथील सीपीआर रूग्णालयाला मलफ््ची सोय करणेबाबत शासनान ेकोणती 
कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) अद्याप कायचवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२०-१२-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
कोल्हापूर जिल्हयात आरोग्य ववभागात उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये व ग्रामीण रुग्णालयामध्ये 
स्त्रीरोगतज्ञाींची २० पदेरम मींिूर असून त्यापैकी १४  पदेरम भरलली आहेत. तसेच भलूतज्ञाींची २१ 
पदेरम मींिूर असून त्यापकैी ११ पदेरम भरलेली आहेत. तसेच ्दरमयववकारतज्ञाींचे पदरम मींिूर नाही. 
(२) सेवाननवतृ्ती, स्वेच्छासेवाननवतृ्ती, रािीनामा तसेच पात्र उमेदरमवार उपलब्ध न होणे, इत्यादरमी 
कारणामळेु पदेरम ररक्त आहे. 
(३) महाराषर वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, ग्-अ (ग्रेड प ेरु. ६६००) मधील ररक्त पदेरम भरण्याची 
कायचवाही सुरु असून, महाराषर वदै्यकीय व आरोग्य सेवा, ग्-अ वैद्यकीय अधधकारी (ग्रेड पे 
रु. ५४००) याींची ररक्त पदेरम भरण्यासाठी शासन ननणचय ददरम. २६/१०/२०१६ अन्वये जिल्हा 
स्तरावर जिल्हाधधकारी याींच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या सममतीमार्च त ननयममत वैद्यकीय 
अधधकाऱयाींची पदेरम मुलाखतीद्वारे भरण्यास परवानगी देरमण्यात आली होती. त्यानसुार १४ 
आत्महत्याग्रस्त जिल्हयाींसाठी ४१२ व उवचररत २२ जिल्हयाींसाठी २८८ वैद्यकीय अधधकारी ग्-
अ ची ररक्त पदरमाींची िादहरात देरमण्यात आलेली होती. त्यानुसार एकूण ७०० पदरमाींपकैी ३०६ पदेरम 
जिल्हास्तरावर भरण्यात आली असून उवचररत ३९४ ररक्त पदेरम भरण्याबाबत तशी िादहरात ०८ 
सप् े्ंबर, २०१७ रोिी शासन स्तरावरून देरमण्यात आली असून, त्याबाबतची प्रकक्रया सुरु आहे. 
तसेच ग्-क सींवगाचतील कोल्हापरू पररमींडळ स्तरावर ररक्त पदेरम भरण्यासाठी माहे डडसेंबर, 
२०१६ मध्ये िादहरात देरमण्यात आली असून लेखी परीक्षा घेण्याची कायचवाही सुरु आहे. ग्-ड 
सींवगाचतील ररक्त पदेरम भरण्यासाठी माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये लेखी पररक्षा घेण्यात आली 
असून, सदरमर पदेरम भरण्याची कायचवाही अींनतम ्प्प्यात आहे. 
(४) कोल्हापूर येथील सीपीआर रुग्णालयात ४ मलफ्् उपलब्ध असून त्या सुजस्थतीत चाल ू
आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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सोलापूर जिल्हयातील सवा तालुक्यात वैद्यिीय अधधक्षिाची व वैद्यिीय  

अधधिाऱयाांची पदे ्रक्त असल्याबाबत 
  

(८)  ७०९३७ (१०-०१-२०१७).   िुमारी प्रणणती सशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
सावािननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जिल्हयातील सवच तालुक्यात वैद्यकीय अधधक्षकाची १५ व वैद्यकीय अधधकाऱयाींची 
१९ पदेरम ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ररक्त पदेरम त्वरीत भरण्यासाठी कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) अद्याप, याबाबत कायचवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०२-१२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
      वैद्यकीय अधधक्षकाींची १६ पदेरम ररक्त आहेत व वैद्यकीय अधधकाऱयाींची एकूण १४१ पदेरम 
भरली असून २४ पदेरम ररक्त आहेत. सदरमर ररक्त पदेरम भरण्याची कायचवाही सुरु आहे. 
(२) महाराषर वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,ग्-अ (ग्रेड पे रु.६६००) मधील ररक्त पदेरम भरण्याची 
कायचवाही शासनस्तरावर सुरु आहे. 
    महाराषर वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,ग्-अ (ग्रेड पे रु.५४००) मधील ररक्त पदेरम 
भरण्यासाठी शासनाने शासन ननणचय ददरम.२४ िून, २०१६ अन्वये जिल्हाधधकारी याींच्या 
अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर सममती नमेण्यात आली आहे. सममतीमार्च त ८ पदेरम भरण्यात 
आली आहेत. उवचररत पदेरम भरण्याची कायचवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

पालघर जिल््यात शासनाच्या ववववध योिना गरीब  
आहदवासीांपयात पोहचत नसल्याबाबत 

  

(९)  ७१५२४ (१०-०१-२०१७).   श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई) :   सन्माननीय महहला व बालवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जिल््यात कुपोषण व बालमतृ्यूमळेु शासनाच्या ववववध योिना गरीब 
आददरमवासीींपयचत पोहचत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरमरहू योिना राबववताना आरोग्य ववभाग व मदहला बालकल्याण ववभाग व 
आददरमवासी ववभाग या ववभागाींच्या अींतगचत योग्य तो समन्वय नसल्यामुळे आददरमवासीींना 
योिनाींचे र्ायदेरम योग्य वेळी ममळत नसल्याचे शासनाच्या ननदरमशचनास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सन २०१४-१५ व सन २०१५-१६ मध्ये एकूण ककती बालकाींची तपासणी आरोग्य 
अधधकाऱयाींनी केली व त्यापैकी ककती बालके कमी विनाची आढळून आली तसेच ककती बालके 
नतव्र कमी विनाची आढळली,  
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(४) असल्यास, अींगणवाडी सेववकाींना पुरेसे वेतन ददरमले िात नसल्याने व आददरमवासी भागात 
काम करणाऱया बीएचएमएस डॉक््राींना सेवेत कायम न करता त्याींना वेठबबगाराींसारख ेराबवून 
घेत असल्यान ेत्याींच्यात प्रचींड असींतोष असून त्याचा आरोग्य सेवेवर पररणाम होतो, हे खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त कायचपध्दरमतीतील त्रु्ी दरमरू करण्याबाबत तसेच आददरमवासी बालकाींना 
योग्य वेळी चाींगले व तज्ञ डॉक््राींकडून औषधोपचार ममळण्याबाबत शासनान े कोणती 
उपाययोिना केली ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१४-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) सन २०१४-१५ मध्ये आर.बी.एस.के. वैद्यकीय अधधकाऱयाींनी एकूण १६९१६३ बालकाींची 
तपासणी केली व त्यापैकी ६८९० बालके कमी विनाची आढळून आली तसेच १६७५ बालके 
तीव्र कमी विनाची आढळली व सन २०१५-१६ मध्ये आर.बी.एस.के. वैद्यकीय अधधकाऱयाींनी 
एकूण १६६५५५ बालकाींची तपासणी केली व त्यापैकी ४८६१ बालके कमी विनाची आढळून 
आली तसेच १०२८ बालके तीव्र कमी विनाची आढळली. 
(४) अींगणवाडी सेववका याींना मामसक रु.५०००/-व अींगणवाडी मदरमतनीस याींना मामसक रु.२५००/- 
इतके मानधन देरमण्यात येत आहे. 
     तथावप, पालघर जिल्हा पररषदरम अींतगचत ४८ बीएएमएस वैद्यककय अधधकारी याींना 
कायचरत आहेत.  तथावप, आरोग्य सेवेवर कोणताही ववपरीत पररणाम झालेला नाही. 
(५) कुपोषण,बालमतृ्यू रोखण्यासाठी खालील उपाययोिना राबववण्यात येत आहेत :- 
*  अींगणवाडी कायचकती मार्च त ० ते ६ वयोग्ातील सवच मुलाींच ेविन, उींची व दरमींडघेर याींची 
नोंदरम घेऊन सॅम व मॅम शे्रणी ननजश्चत करुन त्यानसुार कुपोवषत मलुाींच्या शे्रणीनुसार व 
आवश्यकतेनुसार बालकाींना VCDC, CTC  व NRC मध्ये दरमाखल करण्यात येते. 
* जिल्हास्तरावर उपलब्ध ननयममत बालरोग तज्ञ तसेच मुींब तील िसलोक, दहींदरमिुा, वाडडया, 
ग्लोबल व सुयाच हॉजस्प्ल या खािगी रुग्णालयातील बालरोग तज्ञ याींचेमार्च त उपजिल्हा 
रुग्णालय,ग्राममण रुग्णालय व प्राथममक आरोो्ग्य कें द्र स्तरावर आरोग्य मशबीराींचे ननयेािन 
करण्यात येवून त्याद्वारे समॅ व मॅम शे्रणीतील तसचे इतर आिारी मुलाींची आरोग्य तपासणी 
करुन आवश्यक उपचार ददरमले िातात. 
* प्राथममक आरोग् य कें द्र स्तरावर अींगणवाडी सेववका व आरोग्य कमचचारी याींची दरमरमहा 
आढावा सभा घेण्यात येवनू आवश्यक उपाययोिना करण्यात येतात. 
  

___________ 
  

िडवई (ता.सांगमेश्वर, जि.रत्नाधगरी) येथील प्राथसमि आरोग्य िें द्रामधील  
शवववच्छेदन िक्षाच ेदरुावस्थेबाबत 

 (१०)  ७२४८२ (२७-०१-२०१७).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय सावािननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कडव  (ता.सींगमेश्वर, जि.रत्नाधगरी) येथील प्राथममक आरोग्य कें द्रामधील शवववच्छेदरमन 
कक्षाची अत्यींत दरमरुवस्था झालेली असल्यामळेु मतृ व्यक्तीींच्या शवववच्छेदरमनासाठी त्याींना अन्य 
दठकाणी पाठवाव ेलागत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शवववच्छेदरमन कक्षाच्या दरमरुावस्थेबरोबर ववद्युतीकरणाचा अभाव तसेच क्र 
उपलब्ध नसल्यामुळे नागरीकाींना गैरसो ला सामोरे िावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरमर शवववच्छेदरमन कक्षाचे नुतनीकरण करणे व आवश्यक सुववधा उपलब्ध 
करणेबाबत कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१९-१२-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
प्राथममक आरोग्य कें द्र कडव , ता. सींगमेश्वर येथील शवववच्छेदरमनगहृ सुजस्थतीत आहे. तथावप 
प्रमशक्षक्षत कमचचारी नसल्यामूळे शवववच्छेदरमनासाठी ग्रामीण रुग्णालय सींगमेश्वर येथ े
पाठववण्यात येत.े 
(२) व (३) शवववच्छेदरमन कें दरमाच े ववद्युतीकरण व नुतनी करण्याचे काम पूणच झाले असनू 
उपलब्ध चतथूच शे्रणी कमचचा-याींमधून इच्छूक कमचचा-यास शवववच्छेदरमन करण्याच े प्रमशक्षण 
देरमण्याची कायचवाही करण्यात येत आहे.  
  

___________ 
  

भांडारा येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालय, ग्रासमण रुग्णालय व उपजिल्हा  
रुग्णालयाांतील ्रक्त पदे भरणेबाबत 

  

(११)  ७३०२० (१०-०१-२०१७).    श्री.रािेश िाशीवार (सािोली), श्री.चरण वाघमारे 
(तुमसर) :   सन्माननीय सावािननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) भींडारा येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालय, ल ग्राममण रुग्णालय व उपजिल्हा 
रुग्णालयाींमध्ये वैद्यकीय अधधकारी तसेच वगच ३ व ४ ची पदेरम ररक्त असून एक्स-रे व  मस्ी 
स्कॅन सारख्या मशीन्स बींदरम अवस्थेत आहेत, हे खरे आहे काय     
(२) असल्यास, बहुतेक रुग्णालयाींमध्ये वैद्यकीय अधधकारी नसनू, एक्स-रे व मस्ी स्कॅन 
चालववणारे ऑपरे्र उपलब्ध नसल्यामुळे ग्राममण भागातील आददरमवासी गरीब रुग्णाींना खािगी 
दठकाणी िाव ेलागत असल्याच ेमाहे आक््ोबर २०१६ मध्ये वा त्यादरमरययान ननदरमशचनास आले, 
हे ही खरे आहे काय     
(३) असल्यास, शासनाने ररक्त पदेरम व रुग्णालयातील मशीन्स तातडीने दरमरुुस्त करण्यासाठी 
कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
डॉ. दीपि सावांत (१४-१२-२०१८) :  (१) व २) हे अींशत: खरे आहे. 
     भींडारा जिल्हयातील आरोग्य सींस्था मध्ये वैद्यकीय अधधकारी ग्-अ (ग्रेड प-े६६००) 
सींवगाचची एकुण ३१ पदेरम मींिुर असून ५ पदेरम भरलेली व २६ पदेरम ररक्त आहेत. तसेच वैद्यकीय 
अधधकारी ग्-अ (ग्रेड पे ५४००) या सींवगाचची एकुण १५४ पदेरम मींिरू असुन त्यापैकी १२६ पदेरम 
भरलेली व २८ पदेरम ररक्त आहेत. ग्-क ची ४८९ पदेरम मींिुर असनू ३२९ पदेरम भरलेली व १६० 



वव.स. ५३९ (10) 

पदेरम ररक्त आहेत. तसचे ग्-ड सींवगाचची ३२० मींिुर असून २०३ पदेरम भरलेली व ११७ पदेरम ररक्त 
आहेत. 
     सामान्य रूग्णालय भींडारा येथे मस्ी स्कॅन मशीन सुरळीतपणे सुरु आहे.  
उपजिल्हा रूग्णालय तुमसर व साकोली, ग्राममण रूग्णालय लाखाींदरमरु व पवनी येथ ेक्ष-ककरण 
यींत्र कायचरत आहेत. ग्राममण रूग्णालय लाखनी येथ ेक्ष-ककरण यींत्र तज्ञ उपलब्ध करुन घेण्याची 
व क्ष-ककरण यींत्र कायाचजन्वत करण्याची कायचवाही सुरु आहे. 
(३) वैद्यकीय अधधकारी ग्-अ (ग्रेड पे ६६००) व गे्रड पे ५४००) सींवगाचची ररक्त पदेरम 
भरण्याबाबत कायचवाही सुरू आहे. वगच-३ व वगच-४ सींवगाचची ररक्त पदेरम भरण्याबाबत के्षत्रीय 
स्तरावर कायचवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

खालापूर, चौि, वावोशी (जि.रायगड) येथील प्राथसमि आरोग्य िें द्रातील समस्याांबाबत 
  

(१२)  ७६२४८ (१८-०४-२०१७).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय सावािननि आरोग् य 
व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जिल्हयातील खालापूर, चौक, वावोशी (जि.रायगड) येथील प्राथममक आरोग्य कें द्रात 
अनेक आधुननक ममशनरी केवळ कुशल तींत्रज्ञ तसचे योग्य देरमखभाली अभावी ववनावापर पडून 
असून औषधाींचा पुरेसा साठाही नसून कमचचारी व वैद्यककय अधधका-याींची कमतरता असल्याच े
ननदरमशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे येथील रुग्णाींना खािगी रुग्णालयात उपचार घ्यावे लागत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार पुढे कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१९-१२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
     रायगड जिल्हयातील खालापूर, चौक, वावोशी प्राथममक आरोग्य कें द्राींना मागणीप्रमाण े
औषधी व सादहत्याचा पुरवठा करण्यात आलेला आहे. 
     प्राथममक आरोग्य कें द्र खालापूर व चौक येथ े वैद्यककय अधधका-याींच्या ०२ मींिूर 
पदरमाींपैकी दरमोन्ही पदेरम भरलेली असनू वावोशी येथील प्राथममक आरोग्य कें द्रातील ०२ पैकी ०१ 
वैद्यककय अधधका-याींचे पदरम भरण्यात आले आहे. उवचरीत वैद्यककय अधधका-याींची ररक्त पदेरम 
भरण्याबाबतची कायचवाही शासन स्तरावर सूरु आहे. तर अन्य कमचचा-याींची पदेरम ग्राम ववकास 
ववभागामार्च त भरण्याची कायचवाही सूरु आहे. 
(२) हे खरे नाही 
(३), (४) आणण (५) प्रश्न उदरमभवत नाही. 
  

___________ 
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राज्यात पोसलओच्या इांिेक्टेबल लसीचा तुटवडा ननमााण झाल्याबाबत 

  

(१३)  ७६५८८ (१८-०४-२०१७).   श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), 
श्री.राणािगिीतससांह पाटील (उस्मानाबाद) : सन्माननीय सावािननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात लहान मुलाींना देरमण्यात येणाऱया पोमलओच्या इींिेक््ेबल लसीचा तु्वडा माहे 
डडसेंबर २०१६ पासून ननमाचण झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लहान मुलाींना पोमलओ होव ूनये यहणून सदरमर लसीचा पुरवठा लवकरात लवकर 
करणेबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायचवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

डॉ. दीपि सावांत (०२-१२-२०१८) : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 
     सदरमरी लसीींचा पुरवठा कें द्र शासनाकडून करण्यात येतो व त्याप्रमाणे डडसेंबर,२०१६ पयतं 
५,२३,५०० आणण तद्नींतर िून, २०१७ पयतं ७,५०,००० I.P.V. (आय.पी.व्ही.) लसीींचा पुरवठा 
झाला आहे. तसेच ओ.पी.व्ही. लसीींचा साठा राज्यात पुरेसा उपलब्ध आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

देवरूख (जि.रत्नाधगरी) येथील ग्रामीण रूग्णालय िमाचारी वसाहतीची झालेली दरुवस्था  
  

(१४)  ८५१८८ (११-०८-२०१७).   श्री.भास्िर िाधव (गुहागर) :   सन्माननीय सावािननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  देरमवरूख (जि.रत्नाधगरी) येथील ग्रामीण रूग्णालयाच्या कमचचारी वसाहतीची दरमरुवस्था झाली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रूग्णालय कमचचारी भाडयाच्या खोलीत राहत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कमचचारी वसाहतीच्या दरमरुूस्ती वा नूतनीकरणाबाबत शासनाने कोणती कायचवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१९-१२-२०१८) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) देरमवरुख ग्रामीण रुग्णालयाची मुख्य इमारत व कमचचारी वसाहतीच्या दरमरुुस्तीसाठी राषरीय 
आरोग्य अमभयान कायचक्रमातींगचत रु.२५.०० लक्ष इतके अनुदरमान ववतरीत केले असून सदरमर 
अनुदरमानातुन दरमरुुस्तीची पुढील कायचवाही करण्यात येत आहे 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही 
  

___________ 
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मालेगाांव (ता. जि.नासशि) येथील सामान्य रुग्णालयातील गैरसोयीबाबत 

  

(१५)  ८८०३३ (१२-०८-२०१७).   श्री.आससफ शेख (मालेगाांव मध्य) :   सन्माननीय सावािननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाींव (ता,जि.नामशक) शहरातील सामान्य रुग्णालयाींमध्ये तज्ञ डॉक््र व सोयी 
सुववधाींचा अभाव असल्यान ेरुग्णाींना तेथ े वेळीच उपचार ममळत नसल्याच े माहे िून, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरमरययान ननदरमशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी नागररकाींची होणारी गैरसोय दरमरू करण्याबाबत लोकप्रनतननधीनी 
मा.आरोग्य मींत्री याींना यापूवीच ननवेदरमन ददरमले असून याबाबत अदरमयापही कायचवाही करण्यात 
आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०२-१२-२०१८) : (१) होय, अींशत: खरे आहे. 
     सामान्य रुग्णालय मालेगाव, जि. नामशक येथे २२४ पदेरम मींिूर असनू,१२७ पदेरम भरलेली 
आहेत. तसेच कीं त्रा्ी पदेरम भरलेली आहेत. त्याव्दरमारे रुग्णाींवर उपचार करण्यात येतात. 
(२) व (३) या सींबींधीच ेननवेदरमन आढळून आलेले नाही. महाराषर वदै्यकीय आरोग्य सेवा ग्-अ 
(ग्रेड पे ६६००) मधील ररक्त पदेरम भरण्याची कायचवाही सुरु आहे. तसेच महाराषर वैद्यकीय 
आरोग्य सेवा ग्-अ (ग्रेड पे ५४००) मधील ररक्त पदेरम भरण्यासाठी शासनाने जिल्हा स्तरावर 
जिल्हाधधकारी याींच्या अध्यक्षतखेाली गठीत केलेल्या सममतीमार्च त ननयममत वैद्यकीय 
अधधकाऱयाींची पदेरम मुलाखतीव्दरमारे भरण्याची कायचवाही सुरु आहे. ग्-क व ग् ड सींवगाचतील 
मींडळ स्तरावरील ररक्त पदेरम भरण्यासाठी माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये लेखी पररक्षा घेण्यात 
आली असून, सदरमरहू पदेरम भरण्याची कायचवाही चालू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

सातारा जिल््यातील प्राथसमि आरोग्य िें द्र व उपिें द्रातील ्रक्त पदाांबाबत 
(१६)  ९०६८७ (१९-०८-२०१७).   श्री.हदपि चव्हाण (फलटण) :   सन्माननीय सावािननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा जिल््यात ७१ प्राथममक आरोग्य कें द्राींसह अनेक आरोग्य उपकें दे्र असून त्यादठकाणी 
डॉक््राींची १५२ पदेरम मींिूर आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या मींिूर पदरमाींपकैी ७२ पदेरम ररक्त असल्यामळेु तेथील नागरीकाींना आरोग्य सेवा 
ममळत नसल्याने त्याींची गैरसोय होत असल्याच ेननदरमशचनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
३) असल्यास, उक्त ३२ पदेरम कें व्हापासून ररक्त आहेत व ररक्त पदेरम भरण्याबाबत शासनान े
कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
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डॉ. दीपि सावांत (१४-१२-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
    सातारा जिल््यात एकुण ७२ प्राथममक आरोग्य कें दे्र कायचजन्वत असून सदरमर प्राथममक 
आरोग्य कें द्रामध्ये वैद्यकीय अधधकारी सींवगाचची एकुण १४४ पदेरम मींिुर आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
सातारा जिल््यातील ७२ प्राथममक आरोग्य कें द्रामध्ये वैद्यकीय अधधकारी सींवगाचची एकुण १४४ 
पदेरम मींिुर असुन ९२ पदेरम भरलेली व ५२ पदेरम ररक्त आहेत. उक्त ७२ प्राथममक आरोग्य 
कें द्रामध्ये १ प्रथम वैद्यकीय अधधकारी कायचरत आहे. ररक्त ५२ पदेरम ही प्राथममक आरोग्य 
कें द्रातील जव्दरमतीय वैद्यकीय अधधकारी याींची आहेत. पदरमव्युत्तर परीक्षा उत्तीणच होऊन ६ 
वैद्यकीय अधधकारी प्राथममक आरोग्य कें द्रामध्ये हिर झाले आहेत. त्यामुळे आरोग्य सेवा 
नागररकाींना ददरमल्या िात आहेत. आरोग्य सेवेपासुन िनता वींधचत रहात नाही.  
(३) सदरमर पदेरम वेळोवेळी ररक्त झालेली असुन शासन मान्यतेने पदेरम भरण्यासाठी सातारा जिल्हा 
पररषदेरममार्च त दरमोन वेळा िादहरात देरमण्यात आली होती. पदहल्याींदरमा ९ पदेरम भरण्यात आली आहेत. 
तद्नींतर ददरमलेल्या िादहरातीनुसार एकही पात्र उमेदरमवार उपलब्ध झाला नाही. 
राज्यातील म.व.ैआ.स.े ग्-अ (ग्रडे प े रु. ५४००/-) सींवगाचतील वैद्यकीय अधधकाऱयाींची ररक्त 
पदेरम जिल्हाधधकारी स्तरावरुन भरण्याची प्रकक्रया राबवुन सुध्दरमा सदरमर पदेरम ररक्त रहात 
असल्यामळेु राज्यस्तरावरुन वैद्यकीय अधधकाऱयाींच्या ७२३ ररक्त पदरमाींची िादहरात ददरम. 
१३.०७.२०१८ रोिी प्रमसध्दरम करण्यात आली असुन पुढील कायचवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वसई (जि.पालघर) तालुक्याच्या हद्दीत सुसज्ि रुग्णालय बाांधायाबाबत 
  

(१७)  ९०८९८ (१९-०८-२०१७).   श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.ववलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय सावािननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींब -अहमदरमाबादरम राषरीय महामागच क्र. ८ वर पालघर जिल््यातील वस  तालकु्याच्या 
हद्दीत २०० खा्ाींचे सुसज्ि रुग्णालय बाींधण्याबाबत माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरमरययान 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.मखु्यमींत्री याींचेकड ेलेखी ननवेदरमन ददरमलेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
डॉ. दीपि सावांत (१९-१२-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) नवीन रुग्णालयाींना मान्यता देरमण े व कायाचन्वीत रुग्णालयाींच े शे्रणी वधचन करणे याबाबत 
सन २०११ च्या लोकसींख्येवर आधाररत बहृत आराखडा तयार करण्याची कायचवाही सींचालक, 
आरोग्य सेवा याींच ेस्तरावर सुरु असून वस  येथील उपजिल्हा रुग्णालयाच ेसामान्य रुग्णालय 
मध्ये शे्रणीवधचन करण्याची मागणी ननकषानुसार बहृत आराखडयामध्ये समाववष् करण्याची 
कायचवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही 

___________ 
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चािण (ता.खेड,जि.पुणे) येथील ग्रामीण रुग्णालयाच्या नवीन इमारतीस तड ेगेल्याबाबत 
  

(१८)  ९११६२ (१९-०८-२०१७).   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय सावािननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चाकण (ता.खेड,जि.पुणे) येथील ग्रामीण रुग्णालयात येणाऱया रुग्णाींवर औषधोपचार 
करण्यासाठी ग्रामीण रुग्णालय अपुरे पडत आहे तसेच रुग्णालयाच्या इमारतीच्या मागे मिली 
इमारत बाींधण्यात आली आहे,  हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, सदरमर इमारतीच े बाींधकाम अपूणच असतानाही ग्रामीण रुग्णालयाच्या िुन्या 
इमारतीतून अपूणाचवस्थेत असलेल्या इमारतीमधे रुग्णालय स्थलाींतर करण्यात आले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, नवीन इमारतीच्या ननकृषठ दरमिाचच्या कामामुळे इमारतीला तड ेगेले आहेत हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणाींची चौकशी करण्याबाबतची मागणी ग्रामस्थाींनी व रुग्णाींच्या 
नातेवा काींनी जिल्हा वैद्यकीय अधधकारी व रुग्णालयाच ेवैद्यकीय अधधकारी याींचकेड ेमाहे मे, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरमरययान ननवदेरमनाद्वारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, ननवेदरमनातील तक्रारीींच्या अनुषींगान े ननकृषठ दरमिाचच े बाींधकाम करणाऱया 
ठेकेदरमाराववरुद्ध शासनाने कोणती कारवा  केली व कायचवाहीची सद्य जस्थती काय आहे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१९-१२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
रुग्णालयाची इमारत ही तळमिला+ पदहला मिला अशी बाींधण्यात आली आहे 
(२) हे खरे नाही 
इमारतीच े बाींधकाम हे सन २००९ला मींिुर झाले होत.े त्यानुसार पदहल्या ्प्प्यात 
तळमिल्याचे बाींधकाम हे सन २०१२ ला पूणच करण्यात आले व  या इमारतीमध्ये रुग्णालयाच े
कामकाि सुरु करण्यात आले. तथावप सदरमरची िागा अपूरी पडत असल्यान ेसदरमर इमारतीचा 
वाढीव (पदहला) मिला सन -२०१६ ला  पुणच करण्यात आला असनू दरमोन्ही मिल्यावर 
रुग्णालय सुरु आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
सदरमर इमारत सुजस्थतीत असून इमारतीला तड ेगेलेले नाहीत. 
(४) अशी तक्रार केली असल्याच ेननदरमशचनास आले नाही 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

अमरावती जिल्हात स्त्री रुग्णालयातील रक्त साठवण िें द्र २४ तास सुरु ठेवायाबाबत 
 (१९)  ९१८२७ (१९-०८-२०१७).      श्री.ओमप्रिाश ऊफा  बच्च ूिडू (अचलपूर), श्री.ववनायिराव 
िाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.सशरीर्दादा चौधरी (अमळनेर), डॉ.अननल बोंड े (मोशी) :   
सन्माननीय  सावािननि  आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) अमरावती जिल्हयात जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील रक्त साठवण कें द्र बींदरम असल्यान े
रुग्णाच्या नातेवा काींना बाहेरून रक्त आणाव ेलागत असल्याची तक्रार प्रहर िनशक्ती पक्षान े
ददरमनाींक २ म,े २०१७ रोिी वा त्यासुमारास सींचालक, आरोग्य सेवा, उपसींचालक, आरोग्य सेवा, 
अकोला तसेच वैद्यकीय अधीक्षक, स्त्री रुग्णालय, अमरावती याींचकेड ेकेली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील रक्त साठवण कें द्र २४ तास सुरु ठेवण्याींदरमभाचत 
शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१७-१२-२०१८) : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) जिल्हा स्त्री रुग्णालय अमरावती येथील रक्त साठवण कें द्र २४ तास सुरु करण्यात आले 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  
दोडी व वावी (ता.ससन्नर, जि. नासशि) येथील ग्रामीण रुग्णालयातील वैद्यिीय अधीक्षि गट-

अ आणण वैद्यिीय अधीक्षि वगा-१ अशी दोन्ही पदे ्रक्त असल्याबाबत 
  

(२०)  ९१८७१ (१९-०८-२०१७).   श्री.रािाभाऊ (पराग) वाि े (ससन्नर) :   सन्माननीय 
सावािननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक - पुणे आणण नामशक - मशडी या महामागाचवरील मौिे दरमोडी (ता.मसन्नर, जि. 
नामशक) येथील ग्रामीण रुग्णालयातील वैद्यकीय अधीक्षक ग्-अ आणण वैद्यकीय अधीक्षक 
वगच-१ अशी दरमोन्ही पदेरम ररक्त असल्याची बाब स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददरमनाींक २९ म े२०१७ 
रोिी वा त्या सुमारास मा. सावचिननक आरोग्य मींत्री याींच्याकड ेलेखी ननवेदरमनाद्वारे ननदरमशचनास 
आणली आहे, हे खरे आहे काय 
(२) तसेच, वावी (ता. मसन्नर, जि. नामशक) येथील प्राथममक आरोग्य कें द्रातील वैद्यकीय 
अधधकारी ग्-अ पदरम ररक्त असल्याची बाब माहे िून २०१६ मध्ये वा त्यादरमरययान ननदरमशचनास 
आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सवच सोयीींयुक्त व ३०% लहान मुलाींची OPD असलेल्या या रुग्णालयात 
वैद्यकीय अधीक्षक पदरमाच्या दरमोन्ही िागा ररक्त असल्याने नामशक-पुणे आणण नामशक-मशडी 
महामागाचवर प्रवास करणाऱया प्रवाशाींना व नागररकाींना २५ कक. मी. दरमरू मसन्नर येथ े येऊन 
उपचार घ्याव ेलागतात, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरमर ररक्त पदेरम तातडीन े भरणेबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा 
करण्यात येत आहे , 
(५) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सावांत (०२-१२-२०१८) : (१) हे खरे आहे.      
(२) हे खरे आहे, 
प्राथममक आरोग्य कें द्र वावी (ता. मसन्नर, जि. नामशक) येथ े २ वैद्यकीय अधधकाऱयाींची पदेरम 
मींिूर असनू सदरमर पदेरम ररक्त आहेत.  मुख्य कायचकारी अधधकारी जिल्हा पररषदरम नामशक याींच े
ददरम. २०.६.२०१७ च्या आदेरमशान्वये डॉ. ननतीन के. यहस्के, वैद्यकीय अधधकारी, प्राथममक 
आरोग्य कें द्र ,दरमापूर, ता. मसन्नर  याींचेकड े प्राथममक आरोग्य कें द्र वावी या पदरमाचा अनतररक्त 
कामकाि सोपववण्यात आला आहे. 
(३) हे खरे नाही, 
      ग्रामीण रुग्णालय दरमोडी येथे बालरुग्णाींच्या तपासणी व उपचारासाठी राषरीय बाल 
स्वास्थ कायचक्रमाींतगतं सींपूणच मसन्नर तालुक्यातील बालकाची आरोग्य तपासणी व उपचार केले 
िातात. तसेच आींतरुग्ण व बाहयरुग्ण ववभागामार्च त उपचार करण्यात येतात. 
(४) महाराषर वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, ग्-अ (ग्रेड प े रु. ६६००) मधील जिल्हा शल्य 
धचककत्सक सींवगाचतील वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, दरमोडी (बु.) जि. नामशक हे पदेरम 
ददरम.८.५.२०१८ च्या आदेरमशान्वये भरण्यात आले आहे. तसेच वैद्यकीय अधधकारी, ग्-अ (ग्रेड प े
रु.५४००) या सींवगाचतील ररक्त पदेरम  भरण्याची कायचवाही सुरु आहे.      
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नेवासा फाटा (जि. अहमदनगर ) येथील ग्रामीण रुग्णालयामध्ये  
वैद्यकिय अधधक्षि पद ्रक्त असल्याबाबत 

(२१)  ९२२३९ (१९-०८-२०१७).   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय सावािननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नेवासा र्ा्ा (जि.अहमदरमनगर) येथील ग्रामीण रुग्णालयामध्ये गेल्या दरमोन वषाचपासून 
वैद्यककय अधधक्षक पदरम ररक्त असल्यान े या रुग्णालयाचा अनतररक्त भार श्रीरामपूर येथील 
वैद्यककय अधधकारी याींच्याकड ेअसल्यामळेु ते र्क्त दरमर शुक्रवारी येत असल्यामुळे वयाच्या 
दरमाखल्याकररता ज्येषठ नागररकाींची गैरसोय होत असल्याचे ननदरमशचनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, याबाबतची सद्यःजस्थती काय आहे ?  
  
डॉ. दीपि सावांत (०२-१२-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     ग्रामीण रुग्णालय, नेवासा (जि.अहमदरमनगर) येथील वैद्यकीय अधधक्षक हे पदरम ददरम. 
२८/७/२०१६ पासून ररक्त असल्यामुळे या पदरमाचा अनतररक्त कायचभार श्रीरामपूर येथील 
वैद्यकीय अधीक्षक याींचकेड े ददरमलेला आहे. ज्येषठ नागररकाींसाठी वयाचे दरमाखले देरमण्यासाठी त े
दरमर शुक्रवारी येत असल्यामळेु ज्येषठ नागररकाींची गैरसोय होऊ ददरमली िात नाही. 
२) व ३) महाराषर वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,ग्-अ (ग्रेड प े ६६००) मधील ररक्त पदेरम 
नामननदेरमशन व पदरमोन्नतीने भरण्याची कायचवाही सुरु आहे. 
  

___________ 



वव.स. ५३९ (17) 

  
गडधचरोली जिल्हा सामान्य रुग्णालयाची झालेली दरुवस्था 

  

(२२)  ९३३६३ (२१-०८-२०१७).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय सावािननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडधचरोली जिल्हा सामान्य रुग्णालयात तज्ञ डॉक््राींचा अभाव, तसेच सोयीसुववधा 
नसल्याच ेमाहे िून, २०१७ मध्ये वा त्यादरमरययान ननदरमशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रुग्णालयातील गैरकारभाराबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले. 
(३) असल्यास, तदरमनुसार ररक्त पदेरम तात्काळ भरण्याबाबत तसेच रुग्णालयात मुलभतू    
सोयी-सुववधा पुरववण्याबाबत शासन स्तरावर कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०२-१२-२०१८) : (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) सामान्य रुग्णालय, गडधचरोली या रुग्णालयात महाराषर वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, ग्-अ 
पदरमावर एकूण मींिूर पदेरम ५१ असून त्यापैकी ३३ पदेरम भरलेली आहेत. 
        ग्-अ  मधील ररक्त पदेरम भरण्याची कायचवाही शासनस्तरावर सुरु आहे. ग्-क व 
ग्-ड सींवगाचतील पदेरम भरण्यासाठी माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये लेखी पररके्षत ननवड झालेल्या 
उमेदरमवाराींना ननयुक्ती आदेरमश देरमण्याची कायचवाही पूणच झाली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

बोटेिसा (ता.िोरची, जि. गडधचरोली) येथील प्राथसमि आरोग्य िें द्रातील  
आरोग्य सेवविेच्या तक्रारीबाबत 

  

(२३)  ९३८०७ (२२-०८-२०१७).   डॉ.देवराव होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय सावािननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बो्ेकसा (ता.कोरची, जि. गडधचरोली) प्राथममक आरोग्य कें द्रातील आरोग्य सेववका याींनी 
तालुका वैद्यकीय अधधकाऱयाींववरोधात वररषठ अधधकाऱयाींकड े माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरमरययान एकूण चारवेळा तक्रारी केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यातक्रारीींबाबत वररषठाींनी कोणतीच कायचवाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानुसार दरमोषीींवर शासनान े
कोणती कारवा  केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
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डॉ. दीपि सावांत (२०-१२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. बो्ेकसा (ता. कोरची, जि. गडधचरोली) 
येथील आरोग्य सेववका  याींनी ददरम.२३.०८.२०१५, ददरम.०४.०८.२०१६, ददरम.१७.०८.२०१६ व 
ददरम.२२.०८.२०१६ रोिी ददरमलेल्या तक्रारी हया मौिा बबदह्ेकला येथील ग्रामस्थाींच्या ववरोधात 
असून, सदरमर तक्रारी तालुका आरोग्य अधधकारी याींच्या ववरोधात नाहीत. 
(२) व (३) आरोग्य सेववका, उपकें द्र बबदह्ेकला, प्राथममक आरोग्य कें द्र, बो्ेकसा, 
जि.गडधचरोली याींनी केलेल्या तक्रारीच्या अनुषींगाने पडताळणी करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर 
चौकशी सममती नेमण्यात आली होती. तसेच पोलीस अधधक्षक, गडधचरोली याींच्यामार्च त ही 
चौकशी करण्यात आली. सदरमर दरमोन्ही चौकशी सममतीने ददरमलेल्या अमभप्रायानुसार मौिे 
बबदह्ेकला गावातील लोकाींचा आरोग्य कमचचा-याींस मानमसक व इतर कोणताही त्रास नाही. 
आरोग्य सेववका हया वारींवार कतचव्यावर गैरहिर असतात लोकाींबरोबर वादरम झाल्यावर त्या 
रुग्णाींची तपासणी करत नाही. कमचचा-याींनी मुख्यालयात रहाणे सक्तीचे असून सुध्दरमा त्या 
ददरम.१७.०८.२०१६ पासनू अनधधकृत गैरहिर आहेत. त्या अनुषींगाने त्याींच्याववरुध्दरम महाराषर 
जिल्हा पररषदरम, जिल्हा सेवा,  (मशस्त व अपील)  ननयम, १९६४ मधील ननयम ३ (१) (अ) 
नुसार त्याींना ननलींबबत करण्यात आले होत.े  ननलींबन कालावधीमध्ये त्याींची ववभागीय चौकशी 
पुणच करुन, ददरमनाींक १९.०३.२०१८ च्या आदेरमशान्वये पुनचस्थावपत करुन, त्याींची पदरमस्थापना 
प्राथममक आरोग्य कें द्र, मालेवाडा अींतगचत उपकेद्र खडकी येथे करण्यात आली आहे.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मौि ेवरवांड (ता. दौंड, जि. पुणे) येथे ग्रामीण रुग्णालय स्थापन िरणेबाबत 
  

(२४)  ९४३१६ (२१-०८-२०१७).       श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.शरददादा सोनावणे (िुन्नर) :    
सन्माननीय  सावािननि आरोग् य व  िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) मौिे वरवींड (ता.दरमौंड, जि.पुणे) येथील ग्रामीण रुग्णालय स्थापन करणेबाबत 
लोकप्रनतननधीनी ददरमनाींक १५ सप् े्ंबर २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननवेदरमन ददरमले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ददरमनाींक २५ डडसेंबर २००७ रोिी तत्कालीन लोकप्रनतननधीच्या पाठपुराव्यान े
जिल्हा ननयोिन सममतीने रुग्णालय स्थापनसे परवानगी ददरमली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त दठकाणी ग्रामीण रुग्णालय व रामा केअर से्ं र सुरु करणेबाबत शासन 
स्तरावर ननणचय होऊन आरोग्य सेवा सींचालनालयामार्च त प्रस्ताव सादरमर करण्याच ेआदेरमश मा. 
आरोग्य मींत्री याींनी ददरमनाींक १४ डडसेंबर २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ददरमले आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त दठकाणी ग्रामीण रुग्णालय व रामा केअर से्ं र सुरु करण्यास शासनान े
कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येणार आहे, 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सावांत (१९-१२-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) नवीन रुग्णालयाींना मान्यता देरमण े व कायाचन्वीत रुग्णालयाींच े शे्रणी वधचन करणे याबाबत 
सन २०११ च्या लोकसींख्येवर आधाररत बहृत आराखडा तयार करण्याची कायचवाही सींचालक, 
आरोग्य सेवा याींच ेस्तरावर सुरु असून वरवींड येथ ेग्रामीण रुग्णालय व रामा केअर से्र सुरु 
करण्याची मागणी ननकषानुसार बहृत आराखडयामध्ये समाववष् करण्याची कायचवाही सुरु 
आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मौि ेवावे व मौिे आबलोली (जि.रत्नाधगरी) येथील प्राथसमि आरोग्य िें द्राांचे ग्रामीण 
रूग्णालयात शे्रणीवधान िरायास होत असलेल्या ववलांबाबाबत 

(२५)  ९५१२९ (२७-१२-२०१७).   श्री.भास्िर िाधव (गुहागर) :  सन्माननीय सावािननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाधगरी जिल्हयातील मौि ेवाव े (ता. खेड) आणण मौि ेआबलोली (ता. गुहागर) येथील 
प्राथममक आरोग्य कें द्राींच ेग्रामीण रूग्णालयात शे्रणीवधचन करण्याबाबत स्थाननक ग्रामस्थ तसचे 
लोकप्रनतननधी याींच्याकडून सातत्याने पत्राद्वारे मागणी करण्यात आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या दरमोन्ही प्राथममक आरोग्य कें द्राींवर पररसरातील सुमारे २० ते २५ गावाींतील 
िनतेची आरोग्य सेवा अवलींबून आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरमर रूग्णालयाींचा दरमिाच उन्नतीकरण करून बहृत आराखडयात समाववष् 
करण्याची कायचवाही सुरु आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरमर कायचवाही करून या दरमोन्ही आरोग्य कें द्राींचे शे्रणीवधचन करण्यात आले आहे 
काय 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१९-१२-२०१८) :  (१), (२), (३) व (४) हे खरे आहे. 
नवीन रुग्णालयाींना मान्यता देरमणे व कायाचन्वीत  रुग्णालयाींचे  शे्रणी वधचन करणे याबाबत सन 
२०११ च्या लोकसींख्येवर आधाररत बहृत आराखडा तयार करण्याची  कायचवाही सींचालक, 
आरोग्य सेवा याींचे स्तरावर  सुरु असून मौि े वावे (ता. खेड) आणण मौिे आबलोली (ता. 
गुहागर) येथे ग्रामीण रुग्णालय सुरु करण्याची मागणी ननकषानुसार बहृत आराखडयामध्ये 
समाववष् करण्याची कायचवाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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राज्यात बबगर आहदवासी के्षत्रात बालवविास िें द्र स्थापन िरणेबाबत 
(२६)  ९५४८३ (२६-१२-२०१७).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (सशडी), श्री.वविय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.असमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), श्री.असमन 
पटेल (मुांबादेवी), श्री.त्र्यांबिराव सभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अस्लम 
शेख (मालाड पजश्चम), श्री.हर्ावधान सपिाळ (बुलढाणा), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी) :   
सन्माननीय महहला व बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील बबगर आददरमवासी के्षत्रात लहान बालकाींच्या कुपोषण समस्येवर मात करण्यासाठी 
२० जिल््याींमध्ये ३० हिार बालववकास कें द्र सुरु करण्याचा शासनाने ननणचय घेतला असल्याच े
ददरमनाींक २४ ऑगस््, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननदरमशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरमर बालववकास कें दे्र कोणकोणत्या जिल््यात स्थापन करण्यात येणार आहेत 
व त्यासाठी ककती आधथचक तरतूदरम करण्यात आली आहे, 
(३) तसेच, सदरमर योिनचेे / कायचक्रमाच े थोडक्यात स्वरुप काय आहे व आतापयतं ककती 
बालववकास कें दे्र प्रत्यक्षात सुरु करण्यात आली आहेत, 
(४) असल्यास, या योिनेच ेसींननयत्रण कोणामार्च त करण्यात येणार आहे,  
(५) तसचे, सावचिननक आरोग्य ववभागाकडून राबववणाऱया याच योिनेअींतगचत कें द्र शासनाकडून 
ममळणारा ननधी बींदरम होण्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (१४-०२-२०१९) : (१) राज्यात बबगर आददरमवासी के्षत्रात लहान बालकाींच्या 
कुपोषण समस्येवर मात करण्यासाठी ग्राम बालववकास कें द्र सुरु करण्याचा ननणचय घेण्यात 
आला आहे. तथावप, कें द्राींची सींख्या ननजश्चत करण्यात आली नाही. तीव्र कुपोवषत बालकाींच्या 
सींख्येनुसार बाल ववकास कें द्र सुरु करण्यात येतील. 
(२) बाल ववकास कें द्र सींपूणच राज्यात ग्रामीण आददरमवासी प्रकल्पाींमध्ये सुरु करण्यात येणार 
आहेत. कुपोवषत बालकाींसाठी प्रत्यक्ष बाल ववकास कें द्र सुरु झाल्यानींतर बालकाींच्या सींख्येनुसार 
ननधी उपलब्ध करुन देरमण्यात ये ल. 
(३) अींगणवाडी स्तरावर सवच बालकाींच े विन, उींची, दरमींडघेर इत्याददरम बाबीींच े मोिमाप करुन 
बालकाींची वगचवारी ही सवचसाधारण, मॅम (Moderately acute malnourished) व सॅम 
(Severely acute malnourished) अशी वगचवारी करण्यात येवनू सॅम बालकाींची आरोग्य 
अधधकारी याींचेमार्च त तपासणी करुन आरोगय अधधकाऱयान ेसॅम बालक असल्याचे प्रमाणपत्र 
ददरमल्यानींतर त्याींना VCDC मध्ये प्रवेश देरमण्यात ये ल व त्याबालकाींस VCDC मध्ये Energy 
Dense Nutritious Food  देरमण्यात ये ल. तसेच त्या बालकाींना आवश्यक असणारे औषध े
देरमण्यात येतील. या बालकाींना तीन मदहने VCDC मध्ये EDNF व औषधोपचार देरमण्यात ये ल. 
तसेच, या बालकाींमध्ये सुधारणा आढळून न आल्यास त्याींना Child Rehabilitation Centre 
मध्ये दरमाखल करण्यात ये ल. 
(४) या योिनचेे सींननयींत्राण जिल्हा पररषदेरमचे उपमुख्य कायचकारी अधधकारी (बाक) याींचमेार्च त 
करण्यात येणार आहे. 
५) कें द्र शासनाकडून सदरमर ननधी बींदरम करण्याबाबत ननणचय घेण्यात आलेला आहे. ननधी बींदरम 
करताना कें द्र शासनाकडून ववमशष् कारणे देरमण्यात आलेली नाहीत. 
  

___________ 
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 चािण (जि. पुणे) ग्रामीण रुग्णालयाला उपजिल्हा रुग्णालय म्हणून मान्यता देायाबाबत 
(२७)  ९९७६६ (०२-०१-२०१८).   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय सावािननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चाकण (जि. पुणे) ग्रामीण रुग्णालयातील बा्यरुग्ण सींख्या वाढत असल्यान ेतीस खा्ाींच े
रुग्णालय अपुरे पडत आहे त्यामुळे चाकणला ५० खा्ाींचे उपजिल्हा रुग्णालय करण्याचा 
प्रस्ताव आरोग्य उपसींचालक, पुणे याींचमेार्च त शासनास सादरमर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरमर प्रस्तावाच्या अनुषींगाने ग्रामीण रुग्णालयास उपजिल्हा रुग्णालयाची 
मान्यता देरमण्याबाबत शासन स्तरावर कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 

डॉ. दीपि सावांत (१९-१२-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सन २०११ च्या लोकसींख्येवर आधाररत नवीन रुग्णालय सुरु करणे व कायाचजन्वत 
रुग्णालयाच ेशे्रणीवधचन करणे यासाठी िोड बहृत आराखडा तयार करण्यात येत असून चाकण 
येथे नवीन उपजिल्हा रुग्णालय सरुु करण्याची मागणी िोड बहृत आराखडयामध्ये ननकषानसुार 
प्रस्ताववत करण्याची कायचवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
साांगोले (जि.सोलापूर) येथील रामा िेअर युननट इमारतीचे बाांधिाम सुरु िरायाबाबत 

(२८)  १०१४११ (०४-०१-२०१८).   श्री.गणपतराव देशमुख (साांगोले) :  सन्माननीय सावािननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ममरि सोलापूर नॅशनल हायवे क्र.-१६६ वर २०० ककमी अींतरावर दरमररोि वाहनाचे अपघात 
होत असून िखमी व्यक्तीींवर  उपचार  करण्यासाठी कोणतीही सोय नसलेने शासनान ेसाींगोले 
(जि.सोलापूर) येथील कॉ्ेि हॉजस्प्लच्या उपलब्ध िागेवर रामा केअर युनन् इमारतीच्या 
रुपये ४.३३ को्ीच्या खचाचस ददरमनाींक १२ िून २०१५ रोिी वा त्यासुमारास प्रशासकीय मान्यता 
ददरमली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास सन २०१३-१४ च्या DSR च्या आधारावर खचाचस मान्यता ददरमली आहे काय, 
(३) असल्यास माहे िुलै २०१७ च्या पुरवणी अींदरमािपत्रकामध्ये ्ोकन स्वरूपामध्ये रक्कम रु. 
१००० मींिूर करण्यात आले आहे काय, 
(४) असल्यास, इमारतीच्या बाींधकामास सन २०१७-१८ च्या DSR वर आधाररत अींदरमािपत्रक 
तयार करून कें व्हा सुरुवात करण्यात ये ल? 
 

डॉ. दीपि सावांत (०७-१२-२०१८) : (१), (२) व (३) हे खरे आहे. 
 (४) ग्रामीण रुग्णालय, साींगोला येथील रामा केअर युनन् इमारत बाींधकामास सन २०१८-१९ 
या आधथचक वषाचमध्ये १.०० को्ी इतका ननधी मींिूर करण्यात आला आहे. याबाबत 
मा.राज्यमींत्री (सा.आ) याींच े अध्यक्षतेखाली ददरम.४/१०/२०१८ रोिी बैठक सींपन्न झाली असून 
सदरमर रामा सें्रच्या इमारतीच े बाींधकाम हरीत सींकल्पनेवर आधारीत असल्यान े सुधारीत 
आराखड े व अींदरमािपत्रक त्वरीत सादरमर करण्याबाबत सींबींधधत अधधका-याींना बैठकीत ननदेरमश 
देरमण्यात आले आहे. 

___________ 
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मुांबई राज्य िामगार ववमा योिनचे्या िायाालयातील समवैद्यिीय पदे भरायािरीता देायात 

आलेल्या िाहहरातीत अननयसमतता झाल्याबाबत 
(२९)  १०४८६७ (०७-०४-२०१८).   श्रीमती देवयानी फराांदे (नासशि मध्य), श्री.सुननल राऊत 
(ववक्रोळी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), श्री.तुिाराम िात े (अणुशक्ती नगर), श्री.ियप्रिाश 
मुांदडा (बसमत), श्री.सांिय पोतनीस (िसलना), डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सुननल 
सशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी), श्री.सांतोर् दानव े (भोिरदन), डॉ.शसशिाांत खेडिेर 
(ससांदखेड रािा) :   सन्माननीय सावािननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींब  राज्य कामगार ववमा योिनेच्या कायाचलयातील समवदै्यकीय पदेरम भरण्याकरीता 
ददरमनाींक १७ ऑगस््, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास िादहरात देरमण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, उपरोक्त िादहरात प्रमसध्दरम केल्यानींतर एक आठवडयानींतर सुधाररत िादहरात देरमऊन 
हृदरमयस्पींदरमन आलेख तींत्रज्ञ या पदरमाच्या शैक्षणणक अहचतेमध्ये बदरमल करण्यात आला व अनुभवाची 
अ् काढून ्ाकण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरमर भरती प्रककया रद्द करुन पुन्हा नव्यान े भरती प्रक्रीया राबववण्याबाबतच े
ननवेदरमन महाराषर राज्य चतुथचशे्रणी सरकारी कमचचारी सींघ्नेने ददरमनाींक ३० डडसेंबर, २०१७ रोिी 
वा त्यासुमारास मा.आरोग्य मींत्री, आरोग्य राज्यमींत्री, आरोग्य सधचव, आयुक्त, राज्य कामगार 
योिना याींचेकड ेसादरमर केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरमर भरती प्रककया रद्द करुन नव्याने भरती प्रककया राबववण्याबाबत शासनाची 
भूममका काय आहे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२०-१२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
    सदरमर िादहरातीमध्ये ्दरमय स्पींदरमन आलेख तींत्रज्ञ पदरमाच ेउपलब्ध असलेले ददरम. १७.०४.१९७४ 
च्या सेवाप्रवेश ननयमानसुार “आलेख एस.एस.सी. उत्तीणच शैक्षणणक अहचता व ६ मदहन्याचा 
 सीिी ममशन हाताळण्याचा अनभुव” असणे आवश्यक असे ननकष दरमशचववण्यात आले होते. 
तथावप, ०४.०४.२००१ च े ्दरमय स्पींदरमन आलेख तींत्रज्ञ या पदरमाच े सुधारीत सेवाप्रवशे ननयम 
उपलब्ध झाल्यानींतर त्यानुसार आयुक्त, राज्य कामगार ववमा योिना, मुींब  या कायाचलयाच्या 
ददरमनाींक २४.०८.२०१७ च्या पत्रान्वये मुख्य व्यवस्थापक, महाऑनला नच्या कायाचलयास ददरमनाींक 
०४.०४.२००१ च्या सुधारीत सवेाप्रवेश ननयमानुसार सदरमर पदरमाच्य शैक्षणणक अहचतेमध्ये 
एस.एस.सी. ऐविी बी.एस.सी. (भौनतकशास्त्र/रसायनशास्त्र/िीवशास्त्र) अशी शैक्षणणक अहचता 
नमूदरम करण्यात आली असून, अनुभवाची अ् सक्तीची नसून र्क्त १ वषाचचा अनभुव 
असलेल्या उमेदरमवाराींना पसींतीक्रम देरमण्यात तरतूदरम असल्याचे सुधारणा करण्याबाबत मुख्य 
व्यवस्थापक, महाऑनला न याींना कळववण्यात आले. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) सदरमर भरती प्रकक्रया ननणचयाप्रमाणे राबववण्यात आलेली असल्याचे ती रद्द करण्याचा प्रश्न 
उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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वैद्यिीय महाववद्यालयाची मूल्याांिनाची प्रकक्रया प्रणामिारि राबववायाबाबत 
(३०)  १०५१०८ (१०-०४-२०१८).   श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(सशडी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्री.हर्ावधान सपिाळ (बुलढाणा), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.असमत ववलासराव देशमुख 
(लातूर शहर), श्री.पथृ् वीराि चव्हाण (िराड दक्षक्षण), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.िुणाल 
पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.आससफ शेख 
(मालेगाांव मध्य), श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपूरी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर) :   
सन्माननीय वैद्यिीय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वैद्यकीय महाववद्यालयाची मूल्याींकनाची प्रकक्रया पररणामकारक राबववण्यासाठी शासनाने 
महाराषर आरोग्य ववज्ञान ववद्यापीठ अधधननयम १९९८ कलम ७२ (१) नुसार सममती स्थापन 
केली असून सममतीन ेआपला अहवाल शासनास सादरमर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अहवालात कोणत्या मशर्ारसी करण्यात आल्या आहेत, 
(३) असल्यास, मशर्ारशीची अींमलबिावणी करण्याच्या दृष्ीन े कोणती कायचवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची सवचसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीर् महािन (१५-१२-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
      शासनाने महाराषर आरोग्य ववज्ञान ववद्यापीठ, नामशक मार्च त ववद्यापीठ अधधननयम 
१९९८ कलम ७२ (१) नुसार राज्यातील सवच आयुवेदरम, होममओपॅथी, भौनतकोपचार, नमसगं 
महाववद्यालयाींच ेपररणामात्मक मुल्याींकन करण्याची कायचवाही सरुु केली आहे. सदरमर अहवाल 
अद्याप अप्राप्त आहे.    
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात आिजस्मिरीत्या झालेल्या व्यक्तीच्या मतृ्यचूे प्रमाणपत्र तातडीने समळायाबाबत 
 

(३१)  १०५५३६ (३१-०३-२०१८).   श्री.मोहन फड (पाथरी), श्री.ओमप्रिाश ऊफा  बच्च ू िडू 
(अचलपूर), श्री.ववनायिराव िाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.सशरीर्दादा चौधरी (अमळनेर) :   
सन्माननीय सावािननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
  

(१) राज्यात कुणाही व्यक्तीच्या मतृ्युनींतर अींत्यसींस्कार करण्यासाठी मतृ्य ूप्रमाणपत्र देरमण्यासाठी 
वैद्यकीय अधधकाऱयाचा ककीं वा उपचार करणाऱया अॅलोपॅथी डॉक््रचा दरमाखला देरमण े आवश्यक 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, डॉक््रचे प्रमाणपत्र नसल्यास शवववच्छेदरमन केल्यामशवाय अींत्यसींस्कार करण्याची 
परवानगी देरमण्यात येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, एखाद्या व्यक्तीचा नसैधगचक मतृ्य ूआकजस्मकरीत्या झाल्यास त्या व्यक्तीला 
डॉक््रचे प्रमाणपत्र ममळत नाही व त्यामळेु कारण नसतानाही शवववच्छेदरमन करण्याची वेळ 
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लागत असल्यामळेु तसचे शवववच्छेदरमनाची व्यवस्था पुरेशी उपलब्ध नसल्यामुळे अनेक वेळा २ 
ते ३ ददरमवसपयतं अींत्यसींस्कार होव ूशकत नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मतृ व्यक्तीच्या नातेवा काींच े दरमःुख कमी व्हाव े व त्याींचा त्रास कमी व्हावा 
यासाठी मतृ्यचूे प्रमाणपत्र देरमण्याचे अधधकार आयुवेददरमक व होममयोपॅथीक डॉक््राींनाही  
देरमण्यासींदरमभाचत राज्य शासन ननणचय घेणार आहे काय, 
(५) त्याचप्रमाणे मतृ व्यक्तीच े नातेवा क तसचे समािातील अन्य प्रनतजषठत व्यक्ती याींचे 
प्रमाणपत्र व ना हरकत पत्र घेवून ज्या मतृ्यू मध्ये सींशयाची शक्यता नसेल अशा मतृ 
व्यक्तीच्या अींत्यसींस्काराींना शवववच्छेदरमन न करताही परवानगी देरमण्याचा ननणचय शासन घेणार 
आहे काय ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२६-१२-२०१८) : (१) हे अशींत: खरे आहे.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही पोलीसाींच्या ववनींतीनुसार शवववच्छेदरमन करण्यात येते.  
(४) िन्म मतृ्य ू नोंदरमणी अधधननयम १९६९ मधील तरतुदरमी नसुार वैद्यककय व्यावसानयकाींना 
परवानगी आहे त्यामुळे प्रश्न उद्् ावत  नाही. 
(५) ननयमानुसार नोंदरमणी होते. पोमलसाींच्या ववनींतीनुसार शवववच्छेदरमन केले िाते. सबब प्रश्न 
उद्् ावत नाही.  
 

___________ 
  

येवला व नगरसूल (जि.नासशि) येथील ग्रामीण रुग्णालयातील ्रक्त पदे तातडीन ेभरायाबाबत 
  

(३२)  १०५७४५ (०६-०४-२०१८).   श्री.छगन भुिबळ (येवला) :   सन्माननीय सावािननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) येवला व नगरसूल (जि.नामशक) येथील ग्रामीण रुग्णालयात वैद्यकीय अधीक्षक व 
अधधकारी याींची ररक्त पदेरम भरण्याची स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददरमनाींक ७ नोव्हेंबर २०१७ रोिी 
वा त्या समुारास शासनाकड ेमागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येवला ग्रामीण रुग्णालय (जि.नामशक) येथील एक वैद्यकीय अधीक्षक व तीन 
वैद्यकीय अधधकाऱयाींपैकी र्क्त एक वैद्यकीय अधधकारी पदरम भरले आहे, तसेच नगरसूल  
(जि.नामशक) येथे वैद्यकीय अधीक्षक व वैद्यकीय अधधकाऱयाींची पदेरम ररक्त असल्याने रुग्णाची 
गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त पदेरम भरण्याबाबत शासनामार्च त कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
   
डॉ. दीपि सावांत (२०-१२-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
ग्रामीण रुग्णालय येवला, जि. नामशक येथ े वैद्यकीय अधीक्षकाच ेएक पदरम मींिूर असून सदरमर 
पदरम ररक्त आहे. तसेच वैद्यकीय अधधकाऱयाींची तीन पदेरम मींिूर असनू एक पदरम भरलेले आहे व 
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दरमोन पदेरम ररक्त आहेत. ग्रामीण रुग्णालय नगरसूल, जि. नामशक येथील वैद्यकीय अधधक्षकाच े
पदरम ररक्त आहे.  वैद्यकीय अधधकाऱयाींची तीन पदेरम मींिूर असनू त्यापैकी दरमोन पदेरम भरलेली 
आहेत व एक पदरम ररक्त आहे. सदरमर रुग्णालयातील उपलब्ध वैद्यकीय अधधकारी  तसेच 
एनएचएम व आयपीएचएस अींतगतं वैद्यकीय अधधकाऱयाींमार्च त रुग्णाींना रुग्णसेवा पुरववण्यात 
येते. 
(३) वैद्यकीय अधीक्षकाची पदेरम पदरमोन्नतीन े व नामननदेरमशनाने भरण्याची कायचवाही सुरु आहे. 
तसेच वैद्यकीय अधधकाऱयाींची ररक्त पदेरम भरण्याबाबत शासन स्तरावर कायचवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

धचखली (जि.बुलढाणा) तालुक्यातील ग्रामीण भागातील आरोग्य  
ववभागातील ्रक्त पदे भरणेबाबत 

  

(३३)  १०७७१२ (०५-०४-२०१८).   श्री.हर्ावधान सपिाळ (बुलढाणा), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(सशडी), श्री.असमत झनि (्रसोड), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी) : सन्माननीय सावािननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धचखली (जि.बलुढाणा) तालुक्यातील एकलारा, अमडापूर, अींत्री खेडकेर, ककन्होळा, शेळगाव 
आ्ोळ व उीं द्री येथील प्राथममक आरोग्य कें द्रात ग्रामीण भागातील रुग्णाींवर योग्य उपचार 
करण्यासाठी आवश्यक असणारे वैदरमयककय अधधकारी, कमचचारी नसल्यान े ग्रामस्थाींची गैरसोय 
होत आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, सदरमरील ग्रामीण भागातील आरोग्य रुग्णालयात ८ वैद्यककय अधधकारी व ९ 
कमचचारी पदेरम ररक्त आहेत, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, शासनान े उक्त प्रश्नाींची दरमखल घेऊन बुलढाणा जिल्हयात आरोग्य ववभागात 
आवश्यक असणारे ररक्त पदेरम तातडीने भरण्याबाबत कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत 
आहे 
(४) नसल्यास, त्यामागील कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१४-१२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
बुलढाणा जिल््यातील धचखली तालुक्यात एकुण सहा प्राथममक आरोग्य कें दे्र कायचजन्वत आहेत. 
सदरमर सहा प्राथममक आरोग्य कें द्राींमध्ये वैद्यकीय अधधकारी ते कमचचारी याींची एकूण ९१ पदेरम 
मींिुर असून ८७ पदेरम भरलेली र्क्त ४ पदेरम ररक्त आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) वैद्यकीय अधधकाऱयाींच्या ७२३ पदरमाींची िादहरात शासन स्तरावरुन देरमऊन वैद्यकीय 
अधधकाऱयाींची पदेरम भरण्याची कायचवाही सुरु आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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िुिाणा (ता.नेवासा, जि.अहमदनगर) गावातील अांगणवाडीत देायात येणाऱया  

पोर्ण आहारात अळया आढळून आल्याबाबत 
  

(३४)  १०७८७१ (०७-०४-२०१८).   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय महहला व 
बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुकाणा (ता.नेवासा, जि. अहमदरमनगर) गावातील अींगणवाडीमधील ० त े ६ वषाचच्या 
बालकाींसह गरोदरमर माताींना देरमण्यात येणा-या घरपोच पोषण आहारात माहे डडसेंबर  २०१७ मध्ये 
वा त्यादरमरययान अळया आढळून आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार दरमोषीवर कोणती कारवा  केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१४-१२-२०१८) : (१) नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  
डहाणू (जि. पालघर) तालुक्यात बाांधलेली रामा िेअर सेंटर इमारत िायााजन्वत िरायाबाबत 

 
(३५)  १०८३५९ (०७-०४-२०१८).   श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई) :  सन्माननीय सावािननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डहाणू (जि. पालघर) तालुक्यात शासनान ेसमुारे ५४ लाख रुपये खचच करुन बाींधलेली रामा 
केअर सें्र इमारतीस वीि परुवठा, पाणी पुरवठा तसचे डहाणू नगरपररषदेरमचे भोगव्ा 
प्रमाणपत्र प्राप्त झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरमरची इमारत सावचिननक बाींधकाम ववभागाकडून सावचिननक आरोग्य 
ववभागाकड ेहस्ताींतररत करण्यात आलेली आहे काय, 
(३) नसल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
व शासनस्तरावरून कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१९-१२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
सदरमर रामा केअर सें्रच ेबाींधकामामध्ये अनके त्रु्ी असुन स्वतींत्र ला ् व्यवस्था, पाण्याची 
स्वतींत्र व्यवस्था नाही. त्यामुळे इमारत  अद्याप हस्ताींतरीत झालेली नाही. त्रु्ीची पुतचता 
करण्याची कायचवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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पालघर जिल््यामधील अांगणवाडीतील मुलाांना पोर्ण आहार पुरववणाऱया महहला बचतगटाांच्या 

आहार सामग्रीची देयिे थिववल्याबाबत 
(३६)  १०८८०१ (०४-०४-२०१८).   श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई) :   सन्माननीय महहला व बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) पालघर जिल््यामधील अींगणवाडीतील मलुाींना पोषण आहार पुरववणाऱया मदहला 
बचतग्ाींच्या आहार सामग्रीची देरमयके थकववल्यामळेु मदहला बचतग्ाींच्या सदरमस्याींनी ददरमनाींक 
१६ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्या सुमारास पालघर जिल्हापररषदरम कायाचलयावर मोचाच काढून 
मुख्य कायचकारी अधधकारी याींना ननवेदरमन ददरमले आहे, हे खरे आहे काय; 
(२) असल्यास, यासींदरमभाचत राज्य शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे काय व त्याच े
ननषकषच काय आहेत; 
(३) असल्यास, तद्नुसार अींगणवाडीतील मलुाींना पोषण आहार पुरववणाऱया मदहला बचतग्ाींची 
थककत देरमयके अदरमा करण्याबाबत शासनाकडून कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येणार 
आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१४-१२-२०१८) : (१) होय. 
(२) सदरमर ननवेदरमनातील मुद्ये हे वगेवेगळया ववभागाशी सींबींधीत आहेत. यापकैी मदहला व बाल 
ववकास ववभागाशी सींबींधीत मुद्याींतर कायचवाही करण्यात आली आहे. 
(३) बचतग्ाींची माहे माचच, २०१८ पयतंची देरमयके अदरमा करण्यासाठी ननधी ववतरीत करण्यात 
आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मौि ेिेम (ता. िरमाळा, जि.सोलापूर) येथील प्राथसमि आरोग्य िें द्राांचे  
रुपाांतर ग्रामीण रुग्णालयामध्ये िरायाबाबतची मागणी 

 
(३७)  १०९००९ (०१-०४-२०१८).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय सावािननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे केम (ता. करमाळा, जि.सोलापूर) येथील प्राथममक आरोग्य कें द्राींचे रुपाींतर ग्रामीण 
रुग्णालयामध्ये करुन दरमिाचवाढ करण्याबाबतची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
मा.सावचिननक आरोग्य मींत्री, सींचालक आरोग्य सेवा व उपसींचालक, आरोग्य सेवा याींचेकड े
ननवेदरमनाव्दरमारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, करमाळा तालुक्यातील उपजिल्हा रुग्णालय २७ कक.मी. अींतरावर दरमरूवर 
असल्यान ेगावातील सपचदरमींश, गभचवती मदहला, अपघाती रुग्ण व दरमधुचर ववकारावर तातडीने योग्य 
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ते औषधोपचार, आरोग्य सुववधा तसेच तज्ञ डॉक््र याींचा अभाव असल्यान ेप्राथममक आरोग्य 
कें द्रात उपचार होऊ शकत नाही यहणून उक्त प्राथममक आरोग्य कें द्राचे ग्रामीण रुग्णालयामध्ये 
रुपाींतर करुन दरमिाचवाढ करावी या मागणीच्या अनुषींगाने आतापयतं काय ननणचयात्मक कायचवाही 
करण्यात आली आहे, 
(३)  अद्याप ननणचय घेण्यात आला नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१९-१२-२०१८) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
नवीन  रुग्णालयाींना मान्यता देरमणे व कायाचन्वीत  रुग्णालयाींच े शे्रणी वधचन करणे  याबाबत 
सन २०११ च्या लोकसींख्येवर आधाररत बहृत आराखडा तयार करण्याची  कायचवाही सींचालक, 
आरोग्य सेवा याींच ेस्तरावर  सुरु असून मौि ेकेम (ता. करमाळा, जि.सोलापूर)  येथे ग्रामीण 
रुग्णालय सुरु करण्याची मागणी ननकषानसुार बहृत आराखडयामध्ये समाववष् करण्याची 
कायचवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मुांबईसह राज्यामध्ये सव्हाायिल ििा रोगाच ेप्रमाण वाढत असलेबाबत 
  

(३८)  १०९५५४ (१०-०४-२०१८).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय सावािननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींब सह राज्यामध्ये डायबब्ीस, बीपी, कावीळ (हॅपी्ाय्स-बी) या रोगाचा प्रादरमभुाचव 
वाढल्यामुळे शासन व काही सामाजिक सींस्थाींनी मार्क व सवलतीच्या दरमरात इींिेक्शन 
उपलब्ध करून ददरमले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सध्या वय वषच ११ त े२५ या वयोदरमरययानच्या मुलीींमध्ये सव्हाचयकल ककच रोगाच े
प्रमाण वाढत असल्याची बाब ननदरमशचनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सव्हाचयकल ककच रोग प्रनतबींधक इींिेक्शनची एका वळेेची ककीं मत सुमारे ३ ते ४ 
हिार रुपये असून अशी ३ इींिेक्शने काही कालाींतरान ेघेतल्यास सव्हाचयकल ककच रोग होत नाही 
असे तज्ञाींचे मत असून सवच सामान्य गरीब घरातील मुलीींना ही ककीं मत परवडत नसल्यान े
आरोग्य मशबीर आयोजित करून मार्क दरमरात ही इींिेक्शन े उपलब्ध करून देरमण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
डॉ. दीपि सावांत (१९-१२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
     मुींब सह राज्यामध्ये स्वा न र्ल्य,ू डेंग्य,ू दहवताप धचकुनगुननया आणण लेप््ोस्पायरोमसस 
असे ववववध आिार आढळतात. यापैकी प्रत्येक आिारासाठी प्रनतबींधात्मक लस उपलब्ध नाही. 
तथावप, इन्र्ल्युएींझा प्रनतबींधासाठी अनतिोणखमीच्या व्यक्तीींना मोर्त व ऐजच्छक लसीकरण 
करण्यात येते.  
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     ववववध आिाराींच्या तपासणीसाठी मुींब सह राज्यात वेळोवळेी अनेक आरोग्य मशबीराींचे 
आयोिन केले िाते. तसेच असींसगचिन्य रोग ववभागामार्च त आरोग्य मशबीराींच ेआयोिन केले 
िाते व त्यात उच्च रक्तदरमाब, मधुमेह इत्यादरमी आिाराची तपासणी करण्यात येते. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ्ा्ा ममेोरीअल रुग्णालय, मुींब  येथील तज्ञाींच्या मतानसुार सव्हाचयकल कॅन्सरच्या 
प्रमाणात अथवा त्यामळेु होणाऱया मतृ्यूींमध्ये अशा प्रकारच्या लसीकरणामुळे ननणाचयक र्रक 
पडतो असे आढळून आलेले नाही.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

ठाणे येथील मनोरुग्णालयाच्या िागेवर नवीन रेल्व ेस्थानि उभारायासांदभाात 
  

(३९)  ११०२१० (०५-०४-२०१८).   श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.ियांत पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेगाव), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.वैभव वपचड 
(अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.राणािगिीतससांह पाटील 
(उस्मानाबाद), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्रीमती सुमन पाटील (तासगाव - 
िवठेमहाांिाळ) :   सन्माननीय सावािननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे येथील मनोरुग्णालयाच्या िागेवर नवीन रेल्व े स्थानक उभारण्यासींदरमभाचत ठाण े येथ े
मा.पालकमींत्री, ठाणे जिल्हा, मा.सावचिननक आरोग्यमींत्री व लोकप्रनतननधीींच्या उपजस्थतीत माहे 
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरमरययान बैठक घेऊन महत्वाच े ननणचय घेऊनही अद्यापपयतं 
कोणतीही कायचवाही केलेली नसल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ च्या दरमसु-या आठवड्यात ननदरमशचनास 
आलेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रश्नी चौकशी केलेली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
त्यानुसार आतापयतं कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) उक्त प्रश्नी अद्याप कोणतीही कायचवाही केलेली नसल्यास, त्याची सवचसाधारण कारणे 
काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१९-१२-२०१८) : (१) हे खरे नाही.  
ठाणे मनोरुग्णालयाची िागा ठाणे रेल्वे स््ेशनच्या ववकासासाठी ठाणे महानगरपामलकेस 
उपलब्ध करुन देरमण्याबाबतच्या पयाचयची तपासणी करण्यासाठी मा. मुख्य सधचव याींचे 
अध्यक्षतेखाली ददरम. २९/०८/२०१८ रोिीच्या शासन ननणचयान्वये सममती गठीत करण्यात आली 
आहे. सदरमर सममतीचा अहवाल प्राप्त झाल्यनींतर पुढील कायचवाही करण्यात ये ल. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही 
  

___________ 
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उमरखेड ( जि. यवतमाळ ) शहरात महहला डॉक्टरिडून ससझरच्या नावाखाली आधथाि 

वपळवणूि िरीत असल्याची तक्रार 
(४०)  ११०५५१ (०१-०४-२०१८).   श्री.रािेंद्र निरधने (उमरखेड) :   सन्माननीय सावािननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उमरखेड (जि. यवतमाळ) शहरात एका प्रख्यात मदहला डॉक््रकडून मसझरच्या नावाखाली 
आधथचक वपळवणूक करीत असल्याची तक्रार जिल्हा आरोग्य अधधकारी, यवतमाळ याींच्याकड े
माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरमरययान करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तक्रारीनुसार शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार दरमोषीींवर कोणती कारवा  केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
डॉ. दीपि सावांत (२६-१२-२०१८) : (१) हे खरे आहे.  
(२) होय, शासन ननणचय ददरम.२६.०३.२०१० अन्वये  शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय यवतमाळ 
मधील गठीत सममतीच्या तज्ञाकडून चौकशी करण्यात आली आहे.   
(३) चौकशी अींती सींबींधधत डॉक््र ननदरमोष असल्याच ेमसद्ध झाले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

िोरा (ता. हहांगणघाट, जि.वधाा) येथील अॅलोपॅथी दवाखान्यातील  
डॉक्टराचे पद ्रक्त असल्याबाबत 

(४१)  ११०८१६ (१०-०४-२०१८).   श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट) :   सन्माननीय सावािननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोरा (ता. दहींगणघा्, जि.वधाच) येथील अलॅोपॅथी दरमवाखान्यातील डॉक््राींच े पदरम ररक्त 
असल्यान े ग्रामस्थाींनी डॉक््राींची ननयुक्ती करा अथवा दरमवाखान्याला कुलूप लाव ू असा ठराव 
ग्रामसभेत घेतल्याच ेमाहे सप् े्ंबर २०१७ मध्ये वा त्यादरमरययान ननदरमशचनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरमरहू दरमवाखान्यावर पमसरातील समुारे १८ त े २० गाव ेअवलींबून असून सवच 
रुग्ण उपचाराकरीता येथे येत असतात; परींतु डॉक््रच नसल्यान े रुग्णाींना उपचारासाठी ३० 
कक.मी. अींतरावर तालुक्याच्या दठकाणी िाव ेलागते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त दरमवाखान्यात तातडीने डॉक््राींची ननयुक्ती करून हा दरमवाखाना सुरू 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२०-१२-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) उपसींचालक, नागपूर याींचे आदेरमश ददरमनाींक ०९.०३.२०१७ अन्वये प्राथममक आरोग्य कें द्र, 
धगरड व ॲलोपॅथी दरमवाखाना वायगाींव येथील डॉक््राींची सेवा कोरा (ता.दहींगणघा् जि. वधाच) 
येथे सींलग्न करण्यात आलेली असल्यान े रुग्णाींना उपचारासाठी तालुक्याच्या दठकाणी िाव े
लागणार नाही. 
(३) वैद्यकीय अधधकारी, ग्-अ सींवगाचतील ररक्त पदेरम भरण्याची कायचवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
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__________ 
  

पांढरपूर, मांगळवेढा (जि.सोलापूर) जिल्हा प्रर्देने प्राथसमि आरोग्य िें दे्र  
आणण उपिें द्राच्या प्रस्तावाला मांिरूी देायाबाबत 

  

(४२)  १११०९७ (०५-०४-२०१८).    श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.बबनराव सशांदे (माढा) :   
सन्माननीय सावािननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
  

(१) पींढरपूर, मींगळवेढा तालुकासह सोलापूर जिल््यातील जिल्हा पररषदेरमने ११ प्राथममक आरोग्य 
कें दे्र आणण ६ उपकें द्राचा प्रस्तावास मींिूरी ममळाली नसल्याच ेददरमनाींक ११ िानेवारी, २०१८ रोिी 
वा त्यासुमारास ननदरमशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पींढरपूर-मींगळवेढा तालकु्यातील लोकसींख् या वाढल्याने व साथीच्या ववववध 
आिाराींना नागररकाींना सामोरे िाव े लागत असल्यामुळे जिल्हा प्रशासनान े व शासनाकडून 
आरोग्य कें द्राबाबत अद्यापही अींमलबिावणी होत नसल्याच े ननदरमशचनास येत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व त्यानुसार सोलापूर जिल््यातील 
प्रलींबबत असलेल्या ११ प्राथममक आरोग्य कें दे्र व ६ उपकें द्राच्या प्रस्तावास तात्काळ मींिूरी 
ममळणेबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१९-१२-२०१८) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
     नवीन रुग्णालयाींना मान्यता देरमण ेव कायाचन्वीत रुग्णालयाींच ेशे्रणी वधचन करणे याबाबत 
सन २०११ च्या लोकसींख्येवर आधाररत बहृत आराखडा तयार करण्याची  कायचवाही सींचालक, 
आरोग्य सेवा याींच े स्तरावर सुरु असून पींढरपूर, मींगळवेढा तालुक्यासह  सोलापुर जिल्हातील 
 प्राथममक आरोग्य कें दे्र व उपकें द्र  सुरु करण्याची मागणी ननकषानुसार बहृत आराखडयामध्ये 
समाववष् करण्याची कायचवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

साांगली जिल्हयातील आरोग्य िें द्रामध्ये हहरिणी िक्ष उभारायाबाबत 
  

(४३)  १११९०६ (०४-०४-२०१८).   श्रीमती समुन पाटील (तासगाव - िवठेमहाांिाळ), श्री.ियांत 
पाटील (इस्लामपूर) :   सन्माननीय सावािननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जिल्हयातील २४ आरोग्य कें द्रामध्ये दहरकणी कक्ष स्थापन करण्याचा ननणचय 
शासनाने माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरमरययान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानुसार शासनान ेआतापयतं कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायचवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सावांत (२६-१२-२०१८) : (१) होय. हे खरे आहे.  
(२) राज्य शासनाच्या ददरम.०६.०२.२०१७ रोिीच्या मागचदरमशचक सुचनेनसुार माताींना स्तनपानासाठी 
व मशशुपोषणाबाबत समुपदेरमशन करण्याच्या उदे्दशाने राज्यात एकूण ७२१ दहरकणी कक्ष स्थापन 
करण्यात आले असून या अींतगचत गरोदरमर व स्तनदरमा माताींसाठी ५४१८९ इतके समुपदेरमशन सत्र 
घेण्यात आले आहेत.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

नासशि येथील राज्य िामगार ववमा रुग्णालयात भरतीप्रकक्रयेत झालेला गैरव्यवहार 
  

(४४)  ११३०८७ (११-०४-२०१८).   श्रीमती सीमाताई हहरे (नासशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
सावािननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक येथील राज्य ववमा कामगार रुग्णालयात मािी सैननकाींच्या आरक्षणात ननयमाींच े
उल्लींघन करुन भरतीप्रकक्रयेत झालेल्या गैरव्यवहाराची माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यासुमारास ननदरमशचनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास कामगार ववमा योिनेंतगचत पररचारक पदरमासाठी झालेल्या भरतीप्रकक्रया पार 
पाडताींना ननवड झालेल्या परीक्षाथींच्या यादरमीत िवळपास ३९ िणाींना मािी सैननकाींसाठी 
असलेल्या आरक्षणात भरती करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाच्या ददरमनाींक ३० एवप्रल, २०१३ आणण २ सप् े्ंबर, १९८३ च्या ननदेरमशानुसार 
मािी सैननकाींसाठी राखीव असलेल्या १५ ्क्के आरक्षणाचा र्ायदरमा र्क्त ि े सैननक शहीदरम 
अथवा अपींग झालेले आहे अशा सैननकाींच्या पाल्याींनाच नोकरीत मािी सैननकाींच्या आरक्षणात 
नोकरी ममळू शकत,े हे ही खरे आहे काय 
(४) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय व त्यानुसार दरमोषीींवर शासनान े
कोणती कारवा  केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२०-१२-२०१८) : (१), (२), (३), (४) व (५) राज्य कामगार ववमा 
योिनेअींतगचत पररचाररका सींवगाचत एकूण ४२२ ररक्त पदेरम भरण्यासाठी ददरमनाींक १७.०८.२०१७ 
रोिीच्या वतचमानपत्रात िादहरात देरमण्यात आली या ४२२ ररक्त पदरमाींपैकी ववववध सींवगाचसाठी 
मािी सैननक प्रवगाचसाठी एकूण ६३ पदेरम ननजश्चत करण्यात आली होती याबाबत ददरमनाींक २५ व 
२६, ऑक््ोबर, २०१७ रोिी महाऑनला न परीके्षस मािी सैननक प्रवगाचतून एकूण ७६ 
उमेदरमवाराींनी परीक्षा ददरमली असनू एकूण ७६ उमेदरमवाराींपैकी १९ उमेदरमवार पररके्षत उत्तीणच झाले व 
५७ उमेदरमवार अनुत्तीणच झाले या उत्तीणच १९ उमेदरमवाराींना ददरम १३ ते २९ नोव्हेंबर, २०१७ या 
कालावधीत त्याींची मळु कागदरमपत्र े तपासणीसाठी बोलववण्यात आले. या कालावधीत एकूण 
उत्तीणच १९ उमेदरमवाराींपैकी १६ उमेदरमवार उपजस्थत रादहले. उपरोक्त १६ उमेदरमवाराींपकैी १५ 
उमेदरमवाराकड े मािी सैननक प्रमाणपत्र आढळून आले नाही. केवळ एकच उमेदरमवाराकड े मािी 
सैननक असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र आढळून आल्याने त्याींना ददरमनाींक २९.११.२०१७ च्या राज्य 
कामगार ववमा योिना कायाचलयाच्या आदेरमशान्वये ननयुक्ती देरमण्यात आलेली आहे. 

___________ 
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प्रधानमांत्री माततृ्व वांदना योिनेबाबत  

  

(४५)  ११३१४३ (०४-०४-२०१८).   श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (सशडी), 
श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), प्रा.वर्ाा गायिवाड (धारावी), 
श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), 
श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अस्लम शखे 
(मालाड पजश्चम), श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अतुल 
भातखळिर (िाांहदवली पूवा), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) : सन्माननीय सावािननि आरोग् य 
व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माता व बालमतृ्यूचा दरमर कमी करण्यासाठी तत्कालीन कें द्र शासनाने इींददरमरा गाींधी माततृ्व 
योिना ही १०० ्क्के कें द्र पुरस्कृत योिना देरमशात लागू केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, इींददरमरा गाींधीच्या नावाने अींमलात असलेली सदरमर योिना सध्याच्या कें द्र 
शासनाने बींदरम करुन त्याऐविी “प्रधानमींत्री माततृ्ववींदरमना योिना” ददरमनाींक १ िानेवारी, २०१८ 
पासून राज्यात लागू करण्यात येणार असल्याचे ददरमनाींक १० डडसेंबर, २०१७ रोिी वा 
त्यासुमारास शासनामार्च त िाहीर करण्यात आले आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रस्तुत योिना १०० ्क्के कें द्र पुरस्कृत या ऐविी ६० ्क्के कें द्र शासन व ४० 
्क्के राज्य शासन या तत्वावर राबववली िाणार असनू, त्यामुळे राज्यावर ४० ्क्के ननधीचा 
आधथचक भार पडणार आहे, हेही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्याची सध्याची आधथचक जस्थती लक्षात घेता, ४० ्क्के आधथचक भार उचलण े
शासनास शक्य आहे काय, 
(५) नसल्यास, सदरमर योिना पूवीप्रमाणे १०० ्क्के कें द्र पुरस्कृत करण्याबाबत कें द्र शासनाकड े
मागणी करण्याबाबत राज्य शासनाची भूममका काय आहे व त्यादृष्ीने कोणती कायचवाही केली 
वा करण्यात येणार आहे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२०-१२-२०१८) : (१) हे अशींत: खरे आहे. 
     सदरमर योिना देरमशातील ननवडक जिल्हयात लागू केली होती त्यात राज्यातील र्क्त 
भींडारा व अमरावतीचा समावेश होता. 
(२) हे अशींत: खरे आहे. 
     प्रधानमींत्री माततृ्व वींदरमना ही कें द्र पुरस्कृत देरमशव्यापी योिना १ िानेवारी, २०१७ पासून 
राज्यात कायाचजन्वत केली आहे.       
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) होय, हे शक्य आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
  

___________ 
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देशात मानससि आिारावर सांशोधन िरणारी ”ननमहान्स” या सांस्थचेे  
सॅटेलाईट िें द्र राज्यामध्ये सुरु िरायाबाबत 

  

(४६)  ११६७२४ (२८-०७-२०१८).   श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदवली पूवा) :   सन्माननीय 
सावािननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देरमशात मानमसक आिारावर सींशोधन करणारी एकमेव सींस्था “ननमहान्स” या सींस्थेच े
सॅ्ेला ् कें द्र राज्यामध्ये सुरु करण्याचा राज्य शासनाचा मानस असल्याच ेसन २०१८ मध्ये 
वा त्यादरमरययान  ननदरमशचनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात स्मरणशक्ती धचककत्सालय (मेमरी जक्लननक) सुरु करण्याचा ही ननणचय 
झाला असून तेथे मनोरुग्णाींना प्रमशक्षण देरमणार असल्याचे ही ननदरमशचनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यामध्ये मानसोपचार तज्ञाींची कमतरता लक्षात घेता राज्यातील वैद्यकीय 
अधधकारी आणण पररचाररकाींना मानमसक आिार व त्यासींबींधी उपचाराचे ववशेष प्रमशक्षण देरमखील 
ददरमले िाणार असल्याचे ननदरमशचनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मानमसक स्वास््यासींबींधी िागतृी करण्याकररता  राज्यामध्ये “ननमहान्स” या 
सींस्थेचे सॅ्ेला ् कें द्र सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१९-१२-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे अशत: खरे आहे. 
ममेरी जक्लननक सुरु करण्याचा ननणचय झाला आहे. तथेे स्मतृीभ्रींश असणा-या रुग्णाींची 
तपासणी व त्याबाबत उपचार  करण्यात येणार आहे. राज्यातील २८ जिल्हयात प्रायोधगक 
तत्वावर ददरम.२१ सप् े्ंबर २०१८ पासुन मेमेरी जक्लननक सुरु करण्यात आले आहेत 
(३) हे खरे आहे. 
(४) याबाबतच्या प्रस्तावावर कायचवाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात मुलीांच्या िन्मदराांमध्ये होत असलेली घट 
  

(४७)  ११७२०३ (२३-०७-२०१८).   डॉ.समसलांद माने (नागपूर उत्तर), श्री.सुधािर देशमुख 
(नागपूर पजश्चम) :   सन्माननीय सावािननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मुलीच्या िन्मदरमरात नगण्य प्रमाणात वाढ झाल्याची बाब कें द्रीय अहवालामधून 
माहे एवप्रल-२०१८ मध्ये वा त्यादरमरययान  ननदरमशचनास आली,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील ठाणे जिल्हयात मलुीचा िन्मदरमर ७७० इतका ननचाींक व अहमदरमनगर 
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जिल्हयातमुलीींचे िन्मदरमर कायम कमी होत असल्याची बाब माहे एवप्रल-२०१८ मध्ये वा 
त्यादरमरययान ननदरमशचनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याकड ेआरोग्य ववभागाच ेदरमलुचक्ष होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मूलीींच्या िन्मदरमरात होणारी घ् रोखण् यासाठी िनिागतृी करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०२-१२-२०१८) : (१) हे खरे आहे.  
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) राज्यात मुलीींच्या िन्मदरमरात होणारी घ् रोखण्यासाठी व्यापक िनिागतृीसाठी 
खालीलप्रमाण ेकायचवाही करण्यात येत आहे, 
• मुलीच्या िन्माच ेस्वागत, महत्व आणण मुलीच्या लग्नाचे वय या ववषयाींच े्ीव्ही स्पॉ् च े
प्रसारण, प्रसवपूवच गभचमलींगननदरमान कायदरमयामधील तरतुदरमी इ. ववषयी मादहती देरमणाऱया रेडडओ 
जिींगलचे आकाशवाणी मुींब  व पुणे कें द्रावरुन प्रसारण, आरोग्य पबत्रकेच्या मामसक अींकात 
आींतरराषरीय बामलका ददरमन या ववषयावर लेख प्रमसध्दरम. 
• www.amchimulgi.gov.in या सींकेतस्थळाची स्थापना करण्यात आली. सदरमर वेबसा ्वर 
पीसीपीएनडी्ी कायदरमयाच्या उल्लींघन सींदरमभाचत महाराषरातील सवच सामान्य व्यक्ती 
गभचमलींगननदरमान व बेकायदेरमशीर गभचपाताच्या सींदरमभाचत ऑनला न तक्रार दरमाखल करु शकतात.  
• मलींग गुणोत्तर प्रमाण हा ववषय जिल्हा ननयोिन सममतीच्या बैठकीत चचेसाठी ठेवण्याबाबत 
सवच जिल्हाधधकारी याींना कळववण्यात आले आहे. 
• कायद्याचे उल्लींघन करणाऱया कें द्राबाबत मादहती उपलब्ध करुन देरमणाऱया व्यक्तीस सींबधधत 
कें द्राववरुध्दरम न्यायालयीन केस दरमाखल केल्यानींतर रु.१,००,०००/- बक्षीस ददरमले िाते.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
  

___________ 
उरण ( जि. रायगड ) तालुक्यातील िोप्रोली प्राथसमि आरोग्य  

िें द्रातील ्रक्त पदे व गैरसोयीसांदभाात 
(४८)  ११७६९१ (२८-०७-२०१८).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय सावािननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उरण  (जि. रायगड) तालुक्यातील कोप्रोली प्राथममक आरोग्य कें द्रात डॉक््राींची, 
पररचाररकेची पदेरम अनके वषाचपासनू ररक्त आहेत तसेच  ऑपरेशन ववभाग, एक्स-रे, सोनोग्रार्ी 
ममशन आददरम अत्यावश्यक सुववधा उपलब्ध नसणे व तड े गेलेल्या मभींती, छताची पडझड, 
पाण्याची ी्ंचा  अशा अनेक गैरसोयी  माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरमरययान ननदरमशचनास 
आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रुग्णालयाची दरमरुावस्था तातडीन े दरमरू करण्यासींदरमभाचत व डॉक््राींची व 
पररचाररकाींची ररक्त पदेरम तातडीन ेभरण्यासींदरमभाचत शासनान ेकोणती कायचवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सावांत (१९-१२-२०१८) : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 
कोप्राली प्राथममक आरोग्य कें द्रात मींिूर पदरमा नूसार डॉक््राींची २ पदेरम भरण्यात आली असून 
आरोग्य सेववकेचे ०१ पदरम, स्त्री पररचर ०१ पदरम व पररचर ०२ पदेरम अशी एकूण ०४ पदेरम ररक्त 
आहेत. 
     प्राथममक आरोग्य कें द्राच्या ननकषामध्ये एक्स-रे सोनाग्रार्ी ममशन सुववधा मींिूर नाहीत. 
प्राथममक आरोग्य कें द्र कोप्रोलीच्या  दरमरुुस्तीसाठी  सन २०१७-१८ मध्ये रु ७.५० लक्षची 
प्रशासककय मान्यता जिल्हा पररषदेरमने ददरमली असनू पाणी ी्ंचा  दरमरू करण्याकरीता सूमारे १२.३० 
लक्ष इतक्या रकमेच्या अींदरमािपत्रकास  प्रशासककय मान्यता देरमण्याची कायचवाही जिल्हा पररषदरम 
स्तरावर सूरु आहे. तसेच उवचररत ररक्त पदेरम भरणेबाबत जिल्हा आरोग्य अधधकारी जिल्हा 
पररषदरम रायगड कायाचलयाकडून  आयुक्त, कोकण ववभाग, कोकण भवन, नवी मुींब  याींचकड े
मादहती सादरमर करण्यात आली असून ग्राम ववकास ववभागामार्च त जिल्हा पररषदेरमकडील वगच-३ व 
वगच-४ ची पदेरम भरण्याबाबतची कायचवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उदरमभवत नाही. 
  

___________ 
  
मुांबईतील रक्तपेढयाांमध्ये व ठाणे जिल्हा रुग्णालयात रक्ताचा तुटवडा ननमााण झाल्याबाबत 

  

(४९)  ११९३५८ (२३-०७-२०१८).   श्री.सभुार् भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.रािेंद्र पाटणी 
(िारांिा) :   सन्माननीय सावािननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींब तील रक्तपेढयाींमध्ये ददरमवसाला २५० ते ३०० बा्ल्याींची गरि असताना सध्या २५ त े
४० बा्ल्या रक्त उपलब्ध आहे व ठाणे जिल्हा रुग्णालयात रक्ताच्या केवळ २२ वपशव्या 
मशल्लक असल्यान े रक्ताचा तु्वडा ननमाचण झाला असल्याची बाब  एवप्रल २०१८ मध्ये वा 
त्यादरमरययान ननदरमशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय,          
(२) असल्यास, रक्ताच्या तु्वड्यामुळे शस्त्रकक्रया पुढे ढकल्या िात असल्याचेही ननदरमशचनास 
आले , हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रक्ताचा तु्वडा भरून काढण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१७-१२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
माहे एवप्रल, २०१८ या मदहन्याच ेमुींब  व ठाणे जिल्हा रुग्णालयाच ेरक्तसींकलन खालीलप्रमाणे 
होते. 
 

नाव एकूण 
रक्तसींकलन 

वापरले गेलेले 
युनन् 

मुींब  जिल्हा १७९९८ १४५८० 
ठाणे जिल्हा 
रुग्णालय 

४७१ २८९ 
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(२) हे खरे नाही.  
(३) प्रश्न उदरमभवत नाही. 
(४) प्रश्न उदरमभवत नाही. 
  

___________ 
  

त्र्यांबिेश्वर (जि.नासशि) तालुक्यात अांगणवाडयात होत असलेला गैरिारभार 
  

(५०)  १२५१८९ (२५-०७-२०१८).   श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपूरी), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), 
श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) : सन्माननीय महहला व 
बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) त्र्यींबकेश्वर (जि.नामशक) तालुक्यातील शासन यींत्रणा व अींगणवाडयातील कारभारावर 
ननयींत्रण ठेवण्यासाठी नमेण्यात आलेल्या पयचवेक्षक्षकाच्या ननषकाळिीपणामळेू  अींगणवाडयामध्ये 
गैरकारभार होत असल्याची बाब माहे मे,२०१८ मध्ये वा त्यादरमरययान ननदरमशचनास आली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, आददरमवासी भागातील अींगणवाडया कधी सुरू असतात तर कधी बींदरम असल्यामुळे 
बालके व गरोदरमर माताींना पोषण आहार ममळत नसल्याच े ननदरमशचनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त  प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानुसार  बालके व गरोदरमर माताींना अींगणवाडयामध्ये ननयममत पोषण आहार 
ममळण्याबाबत व िे कमचचारी त्याींची िबाबदरमारी व्यवजस्थत पार  पाडत नाहीत त्याींचेवर  
 कारवा  करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायचवाही  केली वा करण्यात येणर आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१४-०२-२०१९) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  
ववधान भवन :   जितेंद्र भोळे 
  मुांबई.   सधचव (िायाभार), 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

 _______________________________________________________________ 
मुद्रणपूवच सवच प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 

मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींब . 


