
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५६६ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राज्यातील अनधधिृत रुग्णालये व बोगस डॉक्टराांवर िारवाई िरण्याबाबत 
  

(१)  १७९८८ (३१-०७-२०१५).   डॉ.सुधािर भालेराव (उदगीर),  श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण 
पूवव), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल),  श्री.मांगेश िुडाळिर 
(िुलाव), श्री.धैयवशील पाटील (पेण), श्री.सुभाष उर्व  पांडडतशेठ पाटील (अललबाग),  श्री.अजय 
चौधरी (लशवडी),  श्री.जीवा गाववत (िळवण),  श्रीमती मोननिा राजळे (शेवगाांव - पाथडी), 
श्री.हरीभाऊ जावळे (रावेर),  श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),  श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन), 
श्री.नसीम खान (चाांहदवली),  श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी),  श्री.िालशराम पावरा (लशरपूर), 
श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर),  श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम),  श्री.हदलीप वळस-े
पाटील (आांबेगाव),  श्री.रमेश िदम (मोहोळ),  श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचवड),  श्री.प्रिाश सुव े
(मागाठाणे)   :   सन्माननीय वैद्यिीय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) ममरा भाईंदर महानगरपामलकेच्या के्षत्रातील ममरा रोड, भाईंदर तसेच बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेच्या के्षत्रातील मालवणी, धारावी आणण ववक्रोळी या पररसरात बोगस डॉक््र 
व्यवसाय करत असून चेंबूर, गोंवडी व मानखुदद या पररसरात सुमारे ३७ बोगस रुग्णालये व 
नमसिंग होम चालववण्यात येत असययाची बाब माहहती अधधकाराींतगदत प्राप्त झालेयया 
माहहतीवरुन माहे म,े २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्दनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व 
त्याअनुषींगान े मुींबईत आतापयिंत ककती अनधधकृत रुग्णालये व बोगस डॉक््राींवर कारवाई 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसययास, ववलींबची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (१४-०३-२०१९) : (१) हे अींर्त: खरे आहे, 
     ममरा भाईंदर महानगरपामलकेमध्ये २०१५ व त्या सुमारास बोगस डॉक््र असययाच े
ननदर्दनास आलेले नसून यापूवी आढळलेयया बोगस डॉक््सद वर खालीलप्रमाणे कारवाई 
करण्यात आलेली आहे. 
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बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या के्षत्रात मालवणी, धारावी आणण ववक्रोळी या पररसरात 
सवेक्षणाींतगदत ५ बोगस डॉक््र व्यवसाय करताींना आढळले तसचे चेंबुर, गोवींडी व मानखुदद 
पररसरात एकूण ३३ अनधधकृत रुग्णालय व नमसिंग होम चालववण्यात येत असययाच े
ननदर्दनास आले आहे. 
(२) महानगरपामलकेच्या वैद्यकीय  ववभागाने वेळोवेळी केलेयया चौकर्ीअींती बोगस डॉक््सद व 
अनधधकृत रुग्णालये याींच्यावर खालीलप्रमाणे कारवाई केलेली आहे. 

वषव िेलेली िारवाई 
२०१० ४ बोगस वैद्यकीय व्यवसानयकाींना अ्क करुन २५ दवाखान ेमसल करण्यात आले. 
२०१३ ३ बोगस वैद्यकीय व्यवसायीकाींवर कारवाई केली. त्यापैकी २ बोगस डॉक््सद फरार 

व १ बोगस डॉक््रला अ्क करण्यात आली. 
२०१४ १३ रुग्णालयाींची नोंदणी रद्द करण्यात आली. 

(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
___________ 

  
मुांबईतील ह्रदयरोगी रुग्णाांना दान िेलेले हृदय तातडीन ेपोहोचववण्यासाठी राज् य शासनान े

हेललिॉप् टरची सेवा देणा-या िां पन याांशी िेलेला सामांजय य िरार 
  

(२)  ५२२२६ (०३-०५-२०१६).    श्री.सदा सरवणिर (माहहम)  :  सन्माननीय वैद्यिीय 
लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील ह्रदयरोगी रुग्णाींना एखादा अवयव दान करणा-या व् यक् तीने आपले दयदय दान 
केय यास व ती दान देणारी व् यक् ती र्रेारच् या गुररात अावा र्रेारील राज् यातील असय यास 
सदर दान केलेले दयदय व दयदयदान करणा-या व् यक् तीींना मुींबईच् या सींबींधधत रुग् णालयाींमध् ये 
तातडीन ेआणण् यासा र राज् य र्ासनान े हेमलकॉप् ्रची सेवा देणा-या कीं पन् याींबरोबर सामींरय य 
करार केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असय यास, असा अत् यींत खधचदक करार करण् याची काही ववर्ेष कारणे आहेत काय, 
असय यास, सदर कारणे कोणती, 
(३) असययास, एखादया रोग् याचे दयदय ननकामी झाय यास त् याला दयदयदान करणा-या 
व् यक् तीींच् या दयदयाची र्य त्रकक्रयाही अत् यींत महागडी असताना व गुररात येाील दयदयदान 
केलेय या व् यक् तीच ेदयदय अावा सदर दान करण्या-या व् यक् तीींना हेलीकॉप् ्रच् या सेवेन ेतातडीन े
मुींबईला आणण् यासा र सुमारे ७ त े१० लाख रुपये खचद येणार असय यान ेअर्ा खचादतील काही 
रक् कम राज् यर्ासन देणार आहे काय ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (१४-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) अर्ा प्रकारचा कोणताही ननणदय अद्याप झालेला नाही. 
  

___________ 
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अभोणा (ता.िळवण, जज.नालशि) येथील ग्रामीण रुग्णालयाच्या 
पररसरात रुग्णाांची होत असलेली गैरसोय 

  

(३)  ५७७५७ (३०-०८-२०१६).   श्री.राजाभाऊ (पराग) वाजे (लसननर) :   सन्माननीय 
साववजननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अभोणा (ता.कळवण, जर.नामर्क) येाील ग्रामीण रुग्णालयाच्या पररसरातील साींडपाण्याची 
ववयहेवा् लावण्याची कोणतीच व्यवयाा नसययाने तेाे डुकराींचा मुक्तसींचार सुरु असून 
पररसरात अयवच्छता पसरययान ेरुग्णाींचे आरोग्य धोक्यात आययाचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदर्दनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, उक्त रुग्णालयात पररसरातील आहदवासी भागातील अनेक रुग्ण उपचारासा र 
येतात, मात्र सोयीसुववधाींचा अभाव असययान ेव वपण्याच्या पाण्याची सोय नसययान ेरुग्णाींची 
गैरसोय होत असययाने अभोणा रुग्णालयातील समयया त्वररत सोडववण्यासा र यााननक 
लोकप्रनतननधीनी हदनाींक १५ एवप्रल, २०१६ रोरी वा त्यासुमारास वदै्यककय अधीक्षक याींच्याकड े
लेखी ननवेदनाद्वारे मागणी केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असययास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन आहदवासी भागातील रुग्णाींना 
सोयीसुववधा उपलब्ध करुन देण्यासा र कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (१६-०३-२०१९) : (१) अींर्:त खरे आहे. 
(२) अींर्त: खरे आहे. 

यााननक लोकप्रनतननधीींनी हद. ०४.०७.२०१६ रोरी वैद्यकीय अधधक्षक, ग्रामीण 
रूग्णालय, कळवण याींना लेखी ननवेदन हदले आहे. 
(३) रूग्णाींच्या आरोग्याच्या दृष्ीन ेड्रनेेर लाईनची दरुूयती करण्यात आली आहे. तसेच ग्रामीण 
रूग्णालयाच्या मुख्य प्रवेर्द्वारावर कॅ्लगाडद बसववण्याबाबत कायदकारी अमभयींता, सावदरननक 
बाींधकाम ववभाग, कळवण याींच्याकड ेसतत पा पुरावा करण्यात येत आहे. तसेच रूग्णालयात 
दाखल होणारे रूग्ण व त्याींचे नातवेाईक याींच्या वपण्याच्या पाण्याच्या सोईकरीता रूग्णालयाच्या 
कक्षात ॲक्वागाडद क़िय्र बसववण्यात आलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे शहरातील इनलॅक्स बुधराणी रुग्णालयातील वैद्यिीय तज्ाांनी किडनीच्या  
आजारावरील रुग्णास चिुीच ेऔषध हदल्याबाबत 

  

(४)  ६७३२७ (१६-१२-२०१६).   श्री.लभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे र्हरातील इनलॅक्स बुधराणी रुग्णालयातील वैद्यकीय तज्ाींनी ककडनीच्या 
आरारावरील रुग्णास चुकीचे औषध हदययाने रुग्ण दगावययाची न्ना हदनाींक ३ सप् े्ंबर, 
२०१६ रोरी वा त्यासुमारास ननदर्दनास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असययास, रुग्णाच्या मतृ्यसू कारणीभूत  रययाच्या आरोपावरून इनलॅक्स बुधराणी 
रुग्णालयाच े व्यवयाापन आणण वैद्यकीय तज्ाींसह दोन पररचाररका ववरुद्ध गुन्हा ही दाखल 
झाला आहे काय, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असययास, उक्त न्ना ही गींभीर यवरुपाची असून या न्नसेह र्हरात बोगस वैद्यकीय 
तज् मोठ्या रुग्णालयाींत कायदरत असययाचे ही ननदर्दनास येत असययाने या सींदभादत र्ासनान े
कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (१४-०३-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 

सदर रुग्णालयात हद. २९.०७.२०१६ ते २७.०८.२०१६ दरम्यान श्री. चींद्रकाींत वाळके 
ककडनीच्या आरारासा र ॲडमम् होते. त्याींना डॉ. सधचन पा्ील व हॉयपी्ल य्ाफ नसद र्ारदा 
हुींबरे व माधवी चक्रनारायण याींनी दसुऱ्या पेर्ीं्ची औषधे हदली. ती चुकीची औषध े सेवन 
केययान ेश्री. वाळके मयत झाले आहेत. 
(२) होय, हे खरे आहे. 

डॉ.सधचन पा्ील व हॉयपी्ल य्ाफ नसद र्ारदा हुींबरे व माधवी चक्रनारायण 
याींच्याववरुध्द कोरेगाव पाकद  पोलीस य्ेर्न येाे गु.रीं.क्र. ८४/२०१६, भा.द.वव. ३०४(अ), ३४ 
प्रमाणे हद.०१.०९.२०१६ रोरी गुन्हा दाखल केला आहे. 
(३) बोगस वैद्यकीय व्यवसानयकाींवर आळा नालण्याकररता पुढील र्ासन ननणदय/        
पररपत्रके वेळोवेळी ननगदममत करण्यात आली आहेत. 
 अ) र्ासन ननणदय क्र.सीआयएम १०९१/सीआर-१७२/९१/एमईडी-८,हद.५ सप् े्ंबर,१९९१,  
 ब) र्ासन पररपत्रक क्र.सीआयएम-१०९९/१७२६/प्र.क्र.३५५/९९/अधधननयम, हद.५.०२.२००३.  
 क) र्ासन ननणदय क्रमाींक-सीआयएम १०९९/प्र.क्र.३५५/९९ अधधननयम, हद.७ फेब्रुवारी, २०००  
 ड) र्ासन ननणदय क्र. सीआयएम १०९९/प्र.क्र.३५५/९९ अधधननयम हद. ५ डडसेंबर, २००१. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

इगतपूरी (जज.नालशि) येथील घोटी ग्रामीण रुग्णालयातील िारभाराबाबत 
  

(५)  ६७७७१ (१०-०१-२०१७).   श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी), श्री.अयलम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), 
श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर) :   सन्माननीय साववजननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) इगतपूरी (जर.नामर्क) येाील नो्ी ग्रामीण रुग्णालयात ग्रामीण भागातून येणाऱ्या 
गोरगरीब रुग्णाींची आधादक अडवणूक होत असययान े रुग्ण तेाील वैद्यकीय अधधकारी व 
कमदचाऱ्याींच्या कारभाराला त्रयत झाले असययाचे माहे रून, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्दनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असययास, र्ासनाच्या धोरणानुसार बीपीएल धारकाींची तपासणी ववनामुयय करण्यात यावी, 
असे ननदेर् असताना येाील प्रयोगर्ाळे तज् व एक्स रे कोणतीही पावती न देता र्ुयक 
आकारीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असययास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन दोषीींवर कारवाई करण्यासह येाे रुग्णाींना 
चाींगली वागणूक ममळावी यासा र कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (१६-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही.  
(२) हे खरे नाही. 

ग्रामीण रूग्णालय, नो्ी येाील प्रयोगर्ाळा व क्ष-ककरण ववभागामध्ये होणा-या 
चाचणीच े र्ुयक र्ासकीय दरान े आकारले राते व त्याची नोंद नोंदवहीत नेतली राते. 
त्यानुसार सदर कक्षात प्रत्येक हदवसातील एकूण रूग्णाींकडून आकारलेयया र्ुयकाची एकरत्रत 
 र्ासकीय पावती देऊन सदर रक्कम यवीय प्रपींरी खात्यात रमा केली रात.े तसेच बीपीएल 
धारकाींना मो़ित सेवा पुरववयया रातात.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

धुळे शहरातील जजल्हा रुग्णालय मेडडिलचे िॉलेजचे रुग्णालय ववभाजजत 
झाल्यापासून पूणवपणे बांद पडल्याबाबत 

  

(६)  ६८६९१ (१०-०१-२०१७).   श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :   सन्माननीय साववजननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धुळे र्हराच्या मध्यवती ह काणी असलेले जरयहा रुग्णालय वैद्यकीय महाववद्यालयाच े
रुग्णालय ववभाजरत झाययापासनू पूणदपणे बींद असययाच ेहदनाींक ११ ऑगय्, २०१६ रोरी वा 
त्यासुमारास ननदर्दनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, वैद्यकीय महाववद्यालय रुग्णालय धुळे र्हरापासून सात ककलोमी्र लाींब 
असून या ह काणी रुग्णाींना राण्या-येण्याचा त्रास होतो याकारणायतव धुळे र्हरातील 
रुग्णालयात दोनर् ेखा्ाींचे रुग्णालय सुरु करण्यासा र र्ासकीय मींरुरी असूनही या कामात 
ववलींब होत असय याने रुग्णाींची गैरसोय होत आहे हे लक्षात नेता याबाबत र्ासनाने कोणती 
कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (१६-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे.  
(२) जरयहा रूग्णालय, धुळे ची रुनी इमारत सद्यजयातीत अधधष ाता श्री.भाऊसाहेब हहरे 
र्ासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रूग्णालये याींच्या ताब्यात आहे. सद्यजयातीत जरयहा 
रूग्णालय, धुळे येाे बाह्य रूग्ण ववभाग व २० खा्ाींचे आींतर रूग्ण ववभाग सुरू करण्यात 
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आला आहे. सदर इमारतीच्या य्क्चरल ऑडड् नुसार दरुूयती अींदारपत्रक व आराखडयाींना 
रू.२,०५,९३,६२१/- एवढ्या अनुदानास हद.२६.०२.२०१८ च्या र्ासन ननणदयान्वये प्रर्ासकीय 
मींरूरी देण्यात आली आहे. तसचे हद.१०.०५.२०१८ च्या र्ासन ननणदयान्वये ववद्युत ववभागाच्या 
दरुूयती नकार् े व अींदारपत्रकास रू.९५,४२,४९६/- इतक्या रकमेस प्रर्ासकीय मान्यता देण्यात 
आली आहे. सदर इमारतीच्या दरुूयतीचे काम प्रगतीपाावर आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नालशि जजल्हा रुग्णालयाच्या आवारात रुग्णाांच्या सुरके्ष सांदभावत 
  

(७)  ७०७९४ (१०-०१-२०१७).   श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय साववजननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामर्क जरयहा रुग्णालयाच्या आवारात राररोरपणे मद्यपी देर्ी दारुच ेसेवन व गु्खा 
खात असययाचे हदनाींक २६ ऑगय्, २०१६ रोरी वा त्यासमुारास ननदर्दनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असययास, या प्रकारामळेु रूग्णालयाच्या सुरक्षततेचा प्रश्न ननमादण झाययान े रूग्णामध्ये 
कमालीचा असींतोष पसरला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असययास, याप्रकरणी चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व या 
अनुषींगाने र्ासनाने कोणत्या उपाययोरना केयया आहेत, 
(४) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (१६-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) जरयहा रूग्णालय, नामर्क च्या सुरके्षकरीता एकूण १४ सुरक्षा रक्षक ननयुक्त करण्यात 
आले असून त्याींच्यामा़िद त २४ तास सुरक्षा पुरववली राते. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अवयवदानासांदभावत जनजागतृीसाठी राज्य शासनातरे् अवयवदान  
जागतृी महाअलभयान राबववण्यात आल्याबाबत 

  

(८)  ७१३२७ (१०-०१-२०१७).   श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अवयवदानासींदभादत रनरागतृीसा र राज्य र्ासनातफे अवयवदान रागतृी महाअमभयान 
हदनाींक ३० ऑगय् ते १ सप् े्ंबर, २०१६ या कालावधीत राबववण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, सदर महाअमभयाना दरम्यान एकूण ककती इच्छुक दात्याींची नोंदणी करण्यात 
आली, 
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(३) असययास, यामध्ये मतृ्यूपश्चात देहदान करणारे दाते व मजयतषक मतृ (ब्रेनडडे) झाययास 
अवयवदान करणारे दाते याींची सींख्या ककती आहे, 
(४) असययास, अवयवदान अमभयानाचा अधधक पररणामकारक करण्याच्यादृष्ीन े र्ासनातफे 
कोणत्या प्रकारचे ननयोरन आखण्यात आले वा येत आहे ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (१४-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर महाअमभयाना दरम्यान एकूण ३१९ इच्छुक दात्याींची नोंदणी करण्यात आली. 
(३) मतृ्यूपश्चात देहदान करणारे दाते ननरींक व ब्रेनडडे झाययास अवयवदान करणारे दात-े१ 
(४) मानवी अवयव प्रत्यारोपणाकररता रुग्णालयाींना रायतीत रायत अवयवदाता तसेच 
मजयतषक मतृ व्यक्तीचे अवयवदान कायदक्रमास चालना देण्याकररता उपसींचालक आरोग्य, 
जरयहा आरोग्य अधधकारी याींना त्याींच्या यतरावरुन जरयहा र्ासकीय रुग्णालये, ग्रामीण 
र्ासकीय रुग्णालयामध्ये ववववध मर्बीराींचे आयोरन करुन अवयवदात्याींना आकवषदत करण्या 
हेतूने कायदक्रमाच ेआयोरन करणे, जरयहा यतरावर/ तालकुा यतरावर र्ुभारींभ व अवयवदान 
रागतृी महारॅलीचे आयोरन करणे, अवयव नोंदणी कायदक्रम ननमींत्रणे नरोनर राऊन वा्प 
करणे, जरयहा यतरावर/तालकुा यतरावर कायदर्ाळा चचादसत्र, धचत्रकला, ननबींध यपधाद याींच े
आयोरन करणे, अवयवदान नोंदणी केलेयया अवयवदात्याींचा सन्मान करणेबाबत सुचना 
देण्यात आयया आहेत. 

___________ 
  

अिोले (जज.अहमदनगर) तालुक्यातील ग्रामीण जजल्हा रुग्णालयाच े 
रुपाांतर उपजजल्हा रुग्णालयात िरण्याच्या मागणीबाबत 

  

(९)  ७८२१२ (१८-०४-२०१७).   श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय साववजननि आरोग् य व 
िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोले (जर.अहमदनगर) तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयाच ेरुपाींतर उपजरयहा रुग्णालयात 
करण्याची मागणी मा.मखु्यमींत्री, मा.सावदरननक आरोग्य मींत्री तसचे जरयहा र्ययधचककत्सक, 
अहमदनगर याींचेकड ेयााननक लोकप्रनतननधीनी हदनाींक१५ नोव्हेंबर, २०१५ रोरी वा त्यासुमारास 
केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, तालुक्यातील आहदवासी रुग्णाींची मो र असलेली सींख्या ववचारात नेता अकोले 
येाील ग्रामीण रुग्णालयाचे रुपाींतर उपजरयहा रुग्णालयात करणेबाबत र्ासनाने कोणती 
कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायदवाही केली नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (१६-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे.  
(२) सन २०११ च्या रनगणनेवर आधारीत नवीन आरोग्य सींयााींचा व कायादजन्वत रूग्णालयाींच े
शे्रणीवधदन करण्यासा र रोड बहृत आराखडा तयार करण्यात येत असून अकोला येाील 
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ग्रामीण रूग्णालयाचे शे्रणीवधदन उपजरयहा रूग्णालयामध्ये करण्याबाबतची मागणी रोड-बहृत 
आराखडयामध्ये ननकषानुसार समाववष् करण्याची कायदवाही सुरू आहे.   
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
  

___________ 
  

साांगली जजल्हयातील लसव्हील हॉजयपटलमयेये रुग्णाांची होत असलेली गैरसोय 
  

(१०)  ८१६२१ (१८-०४-२०१७).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय वैद्यिीय लशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जरयह्यातील मसव्हील हॉजयप्लमध्ये रुग्णाींची गैरसोय होत असययाच े माहे 
रानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्दनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, दक्षक्षण महाराष्ासह कनाद्क राज्यातूनही मसजव्हल रुग्णालयाींमध्ये मोठ्या 
प्रमाणात रुग्ण उपचारासा र दाखल होत असून दररोर रुग्णालयात र्ेकडो रुग्ण उपचार नेत 
आहेत परींत ु रुग्णालयातील कमदचाऱ् याींकडून योग्य वागणूक रुग्णाींच्या नातेवाईकाींना ममळत 
नसययाच ेननदर्दनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असययास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असययास, तदनुसार यास रबाबदार असणा-या सींबींधधताींवर र्ासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसययास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (१६-०३-२०१९) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) लागू नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील प्राथलमि आरोग्य िें द्रात प्राथलमि व नागरी सुववधाांचा अभाव असल्याबाबत. 
  

(११)  ८५००१ (१९-०८-२०१७).   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जयांत पाटील (इयलामपूर), 
श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.वैभव वपचड (अिोले), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय साववजननि आरोग् य व 
िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नींदरूबार जरयह्यातील आहदवासी भागातील प्रााममक आरोग्य कें द्रात वषादनुवषे काम 
करणाऱ्या डॉक््सदसा र राहण्याची सुववधा नसययाने ते कुडाच्या नराींमध्ये राहतात, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असययास, प्रााममक आरोग्य कें द्रात वीर, र्ौचालय व औषधाींची कमतरता असययान े
प्रााममक कें द्रातील डॉक््सद, पररचाररका व अन्य कमदचाऱ्याना सुववधेअभावी उपचार करण्यास 
ववलींब लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 



वव.स. ५६६ (9) 

 
(३) असययास, याबाबत चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, चौकर्ीत  काय आढळून आले व 
त्यानुसार राज्यातील सवदच प्रााममक आरोग्य कें द्रात मलुभूत व नागरी सुववधा उपलब्ध करून 
देण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (१६-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे.  

अक्कलकुव्वा तालकु्यातील माींडवा व राींग र येाील  प्रााममक आरोग्य कें द्र याींना 
यवत:च्या इमारती नसययाने वैद्यकीय अधधका-याींना कुडाच्या नरात रहावे लागत आहे.  
(२) हे अींर्त: खरे आहे. 

प्रााममक आरोग्य कें द्र माींडवा व राींग र, ता.अक्कलकुवा तसेच प्रााममक आरोग्य 
कें द्र रोषमाळ, रबलगाींव व झापी, ता. धडगाींव येाे ववद्युत ववतरण कीं पन्यामाफद त ववद्युत 
पुरव ा झालेला नसययान ेसदर ह काणी  सोलर हदव्याींचा वापर करण्यात येत आहेत. सदर 
प्रााममक आरोग्य कें द्राींत पुरेसा औषधसा ा उपलब्ध असून नागरीकाींना आरोग्य सेवाींचा लाभ 
देण्यात येत आहे. 
(३) डॉक््र, पररचारीका व अन्य कमदचारी याींना सोयी सुववधा व नागरीकाींना आरोग्य सुववधा 
उपलब्ध करुन देण्यासा र प्रााममक आरोग्य कें द्राचे आणण कमदचारी वसाहतीींचे बाींधकाम हाती 
नेण्याबाबत व प्रााममक आरोग्य कें द्रात मूलभूत आणण नागरी सुववधा पुरववण्यासा र सींबींधधत 
जरयहा पररषदाींकडून ननधीच्या उपलब्धतेनुसार कायदवाही करण्यात येत आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

धुळे शहरातील जुन ेजजल्हा रुग्णालयातील गैरप्रिाराबाबत 
  

(१२)  ८५२६० (१९-०८-२०१७).   श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण) :   सन्माननीय साववजननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धुळे र्हराच्या मध्यवती भागात असलेले रुन े जरयहा रुग्णालयात मद्यपीचा वावर व 
अनेक अनैनतक प्रकार सुरु असययाच ेमाहे म,े २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्दनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असययास, यासींदभादत र्ासनान े चौकर्ी करुन या इमारतीची देखभाल आणण सुरक्षा 
 ेवण्याबाबत कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (१६-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 

अर्ा यवरूपाची एकही लेखी वा तोंडी तक्रार जरयहा र्यय धचककत्सक कायादलयाकड े
प्राप्त झालेली नाही.  
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(२) सद्यजयातीत ४ सुरक्षा रक्षकाींची ननयुक्ती अधधष ाता श्री.भाऊसाहेब हहरे र्ासकीय 
महाववद्यालय व रूग्णालय, धुळे याींच्या मा़िद त करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ब्रम्हपूरी (जज.चांद्रपूर) येथे रामािेअर युननट मांजूर िरण्याबाबत 
  

(१३)  ८६७३२ (११-०८-२०१७).   श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अयलम 
शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (लशडी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.हषववधवन सपिाळ 
(बुलढाणा)  :   सन्माननीय साववजननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ब्रम्हपूरी (जर.चींद्रपूर) येा े ्ामाकेअर युनन् सरुू करण्यासा र जरयहा र्यय धचककत्सक, 
सामान्य रूग्णालय, चींद्रपूर याींनी प्रयताव (प्रयताव क्र. सारूच/ननयोरन/ह्मसयु/ब्रम्हपूरी 
प्रयताव/८३७२/१६ हदनाींक १८/४/२०१६ नुसार) तयार करून मींरूरी करीता उपसींचालक, आरोग्य 
ववभाग, नागपूर याींच्याकड े पा ववले. उपसींचालक आरोग्य ववभाग नागपूर याींनी  प्रयताव क्र 
उसआसे/ननयोरन/्ाकेस े ब्रम्हपूरी/प्रयताव/१३६२८-२९/१६ हदींनाक २९ एवप्रल २०१६ नसुार सदर 
प्रयतावास अींनतम मींरूरी ममळण्याकरीता सींचालक आरोग्य सेवा आरोग्य भवन मुींबई याींच्याकड े
पा ववण्यात आले असतानाही गेयया हदड वषादपासून सदर प्रयताव प्रलींरबत असून अद्यापही 
प्रयतावास मींरूरी देण्यात आली नसययाची माहहती हदनाींक १५ रून २०१७ रोरी वा त्या 
सुमारास ननदेर्नास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, ब्रम्हपूरी येा े ्ामा केअर युनन् मींरूर करण्याकरीता व प्राप्त झालेयया 
प्रयतावास मींरूरी ममळण्याकरीता लोकप्रनतननधीींनी ननवेदनाव्दारे वारींवार मागणी केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असय यास, या प्रयतावास तातडीने ननधीसह प्रर्ासकीय मान्यता ममळण्याबाबत र्ासनान े
कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (१६-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे.   
(२) हे खरे आहे.   
(३) सन २०११ च्या रनगणनेवर आधारीत आरोग्य सींयााींचा रोड बहृत आराखडा तयार 
करण्यात येत असून चींद्रपूर जरयह्यातील ब्रम्हपुरी येा े्ॉमा केअर युनन् सुरू करण्याची 
मागणी ननकषानुसार रोड बहृत आराखडयात समाववष् करण्याची कायदवाही सरुू आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
  

___________ 
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िोल्हापूर जजल्हयातील ग्रामीण भागात बोगस डॉक्टराांचा बिेायदेशीरररत्या 
वैद्यकिय व्यवसाय सुरु असल्याबाबत 

(१४)  ८७३११ (१९-०८-२०१७).   डॉ.सुजजत लमणचेिर (हातिणांगले) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोयहापूर जरयहयातील ग्रामीण भागात बोगस डॉक््राींचा बेकायदेर्ीरररत्या वैद्यककय 
व्यवसाय सुरु असययाच ेमाहे म,े २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्दनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) तसेच, अर्ा बोगस डॉक््राींकडून रुग्ण दगावययास रुग्णाींच्या नातेवाईकाींर्ी मध्ययाामाफद त 
तडरोड करीत प्रकरणी मम्ववत असययान े पोमलसाींतही यासींदभादत तक्रारी करण्यात येत 
नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असययास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(४) असययास, चौकर्ीनुसार र्ासनाने पुढे कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (१४-०३-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
जरयहा आरोग्य अधधकारी, जरयहा पररषद कोयहापूर याींनी मे २०१७ मध्ये गावननहाय बोगस 
डॉक््र र्ोध मोहहम राबववणेत आली होती. त्यापैकी १२२ बोगस डॉक््र आढळून आले. 
(२) हे खरे नाही. परींत ुतक्रारदाराींनी हदलेयया कफयाददीवरुन सन २०१७ मध्ये बोगस डॉक््राींच े
ववरुध्द एकूण १० गुन्हे दाखल आहेत. 
(३) ११८ इलेक््ोपॅाी व्यवसाय करणारे खारगी वैद्यकीय व्यवसाय करीत होत.े त्यापैकी 
तालुकायतरीय बोगस डॉक््र र्ोध सममतीमाफद त नो्ीस हदययानींतर ८४ खारगी वैद्यकीय 
व्यवसायीकाींनी व्यवसाय बींद केले आहेत. 
(४) सन २०१७ मध्ये बोगस डॉक््राींवर एकूण १० गुन्हे दाखल असून सवद गुन्हयाींच ेदोषारोपत्र 
मा.को्ादमध्ये दाखल करण्यात आलेले आहेत आणण तालकुायतरीय बोगस डॉक््र र्ोध सममती 
माफद त १८ डॉक््सदना नो्ीसा देण्यात आलेयया आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यातील बोगस र्ामवसी नोंदणीबाबत 
  

(१५)  ९४९३४ (२४-१०-२०१७).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय वैद्यिीय लशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील केममय् दकुानामध्ये फामादमसय् म्हणून काम करण्यापूवी फामदसी 
काऊन्सीलकड ेनोंदणी करावी लागते, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, कनाद्क राज्यातील पॅरामेडडकल काऊन्सीलचे बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारे 
महाराष् राज्यात फामादमसय् होत असययाचे प्रकार हदनाींक २२ ऑगय्, २०१७ रोरी वा 
त्यासुमारास ननदर्दनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असययास यापूवीही बाहेरच्या राज्यातील बोगस प्रमाणपत्राद्वारे नोंदणी करण्याचा प्रकार 
ननदर्दनास आलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असययास, याबाबत र्ासनान ेकोणत ेधोरण ननजश्चत केले वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन (१६-०३-२०१९) : (१) होय. 
महाराष् राज्य औषध व्यवसाय पररषदेकडून फामदसी ॲक्् १९४८ च्या कलम ३२(२) 

अींतगदत तरतूदीनसुार फामदमसय् नोंदणी प्रमाणपत्र रारी करण्यात येते. 
(२) हे अींर्त: खरे आहे. 

माहे ऑगय्, २०१७ च्या सुमारास एका अरददाराचे कागदपत्र बनाव् असययाच े
ननदर्दनास आले. 
(३) होय. 

सन २०१३ पासून आरतागायत बनाव् कागदपत्राआधारे पींरीकरण ममळववण्याचा 
प्रयत्न केययाबाबत एकूण आ  व्यक्ती आढळून आयया आहेत. 
(४) बाहेरील राज्यात नोंदणीकृत औषध व्यवसायीींनी महाराष्ात पींरीकरण याानाींतरण करुन 
ममळावे यासा र अरद केययास सींबींधधत राज्य पररषदेने त्याींचेकडील पींरीकरण रद्द करुन ना 
हरकत प्रमाणपत्र हदययास सींबींधधत अरददारास महाराष्ात राज्य औषध व्यवसाय पररषदेकडून 
पींरीकरण हदले रात.े सींबींधधत महाववद्यालय/ववद्यापी /राज्य औषध व्यवसाय पररषद 
याींचेकडून पडताळणी दरम्यान बनाव् कागदपत्र ेअसययाच ेआढळययास कायदकारी सममतीच्या 
आदेर्ानुसार गुन्हा दाखल करण्यात येतो. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

शासिीय रुग्णालयात व वैद्यकिय महाववद्यालयात यवीय प्रपांची खात्यातील  
जमा ननधीचा ववननयोन िरण्याबाबत 

(१६)  ९५०५८ (२७-१२-२०१७).   श्री.अमल महाडीि (िोल्हापूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय 
साववजननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील र्ासकीय रुग्णालयात व वैद्यककय महाववद्यालयात रुग्णाींकडून व मर्क्षण 
नेणाऱ्या ववद्यााींकडून रमा करण्यात येणाऱ्या यवीय प्रपींची ननधीचा ववननयोग 
करण्याबाबतच्या हदनाींक २७ नोव्हेंबर, २००१ च्या र्ासन ननणदयाच्या मागददर्दक सुचनाींमध्ये 
बदल करण्याची बाब माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्दनास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२)  असययास, यवीय प्रपींची खात्यातील रक्कम ही यींत्रसामुग्री वरील देखभाल व दरुूयती 
खचद, प्रयोगर्ाळा व रक्तपेढी देखभाल दरुूयती, इमारत दरुूयती, र्व वाहीनीवरील खचद 
करण्याच्या सुचना र्ासन ननणदयात असून त्यामध्ये अरून रुग्णालयात लागणाऱ्या आधुननक 
यींत्रसामुग्रीची खरेदी, रुग्णालयामध्ये लागणारे खा्ा ककीं वा र्ासनाकडून ज्या कामासा र ननधी 
उपलब्ध होण े अडचणीचे होत असेल त्यागोष्ीीं अश्या अनेक गोष्ीींचा समावरे् करण्याची 
आवश्यकता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असययास, र्ासन सदर सुचनाींच्याबाबत र्ासन ननणदयामध्ये सुधारणा करण्यास 
सकारात्मक आहे काय, 
(४) नसययास, सवदसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (१६-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे.  
(२) हे खरे नाही.  

राष्ीय आरोग्य अमभयानामा़िद त राज्यातील रैव वैद्यक यींत्र सामुग्री देखभाल 
दरुूयतीसा र मे.़ेिबर मसींदरुी, चेन्नई याींची ननयुक्ती करण्यात आली असून त्याींच्या मा़िद त 
हद.०१.१२.२०१६ पासून वैद्यकीय उपकरणाींची दरुूयती व देखभाल दरुूयती करण्यात येते. 
त्यामुळे रूग्णालयीन यींत्रसामुग्री दरुूयती वा देखभाल दरुूयती यवीय प्रपींरी खात्यातून करण्यात 
येत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

रामटेि, (जज.नागपूर) येथील उप जजल्हा रूग्णालय येथ ेरामा सेंटर सुरु िरण् याबाबत 
  

(१७)  ९८२९८ (२७-१२-२०१७).   श्री.डड मल्लीिाजूवन रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय 
साववजननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राम्ेक (जर.नागपूर) येा े उप जरयहा रूग्णालय असून राम्ेक हे नताद व पयद् न के्षत्र 
असून येाे दररोर हरारो भाववक व पयद् क ये-रा कररता असतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, त्यामुळे येाे मो या प्रमाणात रयत्यावर वाहनाींची ये-रा सुरू असययान ेनेहमीच 
अपनात होत असून अपनातग्रयताींना तात्काळ उपचाराकररता ४० त े५० कक.मी. दरु असलेयया 
नागपूर येाे राव ेलागत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असय यास, अपनात झालेयया रूग्णाींना उपचार ममळत नसययाने रूग्ण मतृ्यमखुी पडत 
असय यान ेराम्ेक येाे ्ामा सें्र सुरू करणे अत्यींत गररेच ेअसनू ते लवकरात लवकर सुरु 
करण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ लशांदे (१६-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे.  
(२) हे खरे आहे.  
(३) सन २०११ च्या रनगणनेवर आधारीत आरोग्य सींयााींचा आधारीत रोड-बहृत आराखडा 
तयार करण्यात येत असून उपजरयहा रूग्णालय, राम्ेक येा े्ामा केअर सें्र सुरू करण्याची 
मागणी ननकषानुसार रोड-बहृत आराखडयात समाववष् करण्याची कायदवाही सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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रायपुर, टािळघाट, िानहोलीबारा अडगेाांव (ता.हहांगणा, जज.नागपुर) येथील आरोग्य िें द्रामधील 
आरोग्य सुववधाांबाबत आढळणाऱ्या त्रुटीांची पुतवता िरणेबाबत 

  

(१८)  १०११५९ (०४-०१-२०१८).   श्री.सलमर मघेे (हहांगणा) :  सन्माननीय साववजननि आरोग् य 
व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायपुर, ्ाकळना्, कान्होलीबारा अडगेाींव (ता.हहींगणा, जर.नागपुर) येाील आरोग्य 
कें द्रामधील आरोग्य सुववधाींच्या त्रु् ीची पुतदता करणेबाबत यााननक लोकप्रनतननधी याींनी हदनाींक 
१७ ऑगय्, २०१७ रोरी वा त्यासमुारास ननवेदन हदले, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, या आरोग्य कें द्रामध्ये अनेक महत्वाची पदे ररक्त आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असययास, सदर आरोग्य कें द्रामध्ये ररक्त पदे भरण्यात आली आहे काय व या आरोग्य 
कें द्राची त्रु्ीची पुतदता करण्यात आली आहे काय 
(४) नसययास आरोग्य कें द्राची त्रु् ीची पुतदता व ररक्त पदे भरण्याची कायदवाही न करण्याची 
कारणे काय ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (१६-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे अींर्त: खरे आहे 
(३) रायपूर, ्ाकळना्, कान्होलीबारा व अडगेाव येाील प्रााममक आरोग्य कें द्राींमधील 
वैद्यकीय अधधकारी याींची प्रत्येकी दोन अर्ी एकूण ८ पदे भरण्यात आली आहेत. तसेच सदर 
प्रााममक आरोग्य कें द्राींमधील अनुक्रम े १, ६, १ व ४ कमदचा-याींची ररक्त पदे भरण्याची 
कायदवाही जरयहा पररषद यतरावर सुरू आहे. प्रााममक आरोगय कें डात आवश्यक सुववधा 
उपलब्ध आहेत. 
(४) ग्-क व ग्-ड या सींवगादतील भरतीयोग्य ररक्त पदे भरण्याची कायदवाही ग्राम ववकास 
ववभागामा़िद त सुरू आहे. 

___________ 
  

गोहदया जजल्हयातील िे टी एस. जजल्हा सामानय रुग्णालयात डॉक्टराांच्या  
हदरांगाईमुळे रुग्णाांचा झालेला मतृ्य ू

  

(१९)  १०१४९० (०३-०१-२०१८).   श्री.ववजय रहाांगडाले (नतरोडा), श्री.चरण वाघमारे (तमुसर), 
श्री.राजेश िाशीवार (सािोली) :   सन्माननीय वैद्यिीय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मसकलसेल रोगाींसा र र्ासनाकडून ववववध सुववधा पुरववण्यात येतात परींत ु गोंहदया 
जरयहयात के ्ी एस. जरयहा सामान्य रुग्णालयात डॉक््राींच्या हदरींगाईमुळे एका २१ वषीय 
तरुणीचा मतृ्यू झाययाची न्ना हदनाींक १ ऑक््ोबर, २०१७ रोरी वा त्यासुमारास ननदर्दनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, सदर प्रकरणाची र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असययास, चौकर्ीनुसार दोषीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन (१६-०३-२०१९) : (१) गोंहदया येाील के ्ी एस रुग्णालयात मसकलसेल 
वपडीत तरुणीचा हदनाींक ०१/१०/२०१७ रोरी मतृ्य ुझाला आहे.  
(२) सदर प्रकरणी सींयाायतरावर गह त करण्यात आलेयया सममतीने चौकर्ी केली आहे. 
(३) चौकर्ी सममतीच्या अहवालानसुार रुग्णाचा मतृ्यु Respiratory Arrest with sickle cell 
crises यामुळे झाला असययाच े नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान कतदव्यावरील डॉक््र 
ववनापरवानगी गैरहरर असययाने रुग्णाींची गैरसोय होत आहे अर्ी तक्रार रुग्णाच्या 
नातेवाईकाींनी केययाने अधधष ाता याींनी हदनाींक ०१/१०/२०१७ अन्वये डॉ. पींकर गणवीर याींना 
ननलींरबत केले आहे. 
(४) लागू नाही. 

___________ 
  

राज्यातील रुग्णालयात ज्येष्ट्ठ नागररि व अपांग रुग्णाांना वैद्यिीय सुववधा प्रधानयाने 
लमळण्यािररता यवतांत्र व्यवयथा िरण्याबाबत 

  

(२०)  १०३५२९ (०६-०१-२०१८).   श्री.ववजय िाळे (लशवाजीनगर) :   सन्माननीय साववजननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ज्येष  नागररक व अपींग रुग्णाींना र्ासकीय, महापामलका तसेच, जरयहा/ग्रामीण 
रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणीसा र व डॉक््राींनी हदलेली औषधे नेण्याकररता राींगेमध्ये 
तासनतास उभे रहाव ेलागते, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, ज्येष  नागररक व अपींग रुग्णाींकररता र्ासकीय/ननमर्ासकीय रुग्णालयात 
वैद्यकीय सुववधा प्रधान्याने ममळण्याच्या दृष्ीन े यवतींत्र व्यवयाा करण्याबाबत र्ासनान े
कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ लशांदे (१६-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही.  
(२) रेष  नागरीक व अपींग रूग्णाींकरीता र्ासकीय / ननम र्ासकीय रूग्णालयात तातडीन ेसेवा 
ममळण्यासा र यवतींत्र राींग व्यवयाा उपलब्ध करून देण्यात येते.   
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
नाांदेड जजल्हयातील डॉ. शांिरराव चव्हाण वैद्यिीय महाववद्यालयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(२१)  १०३५८० (२७-१२-२०१७).   श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींदेड जरयहयातील डॉ.र्ींकरराव चव्हाण वैद्यकीय महाववद्यालयात २०० खा्ाचे 
रुग्णालयाच े५०० खा्ाींच ेकरण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असययास, या रुग्णालयात वगद ४ चे २४६ पदाींपैकी ५५ पदे ररक्त असययामुळे रुग्णालयात 
यवच्छता ववषयक कामे करण्यास पुरेसे कमदचारी वगद नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असययास, अपुरे कमदचाऱ् यामळेु रुग्णालयात मोठ्या प्रमाणात अयवच्छता व नाणीमुळे डेंग्य ू
व मलेररया सारख्या रोगाने रुग्णाचे रीव धोक्यात आले आहे, हे ही खरे काय, 
(४) असययास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(५) असययास, चौकर्ीच्या अनुषींगाने रुग्णालय पररसर यवच्छ  ेवण्यासा र ररक्त कमदचाऱ्याींची 
पदे भरण्याबाबत ककीं वा बाह्ययतोत्रामाफद त काम ेकरुन नेण्यासा र र्ासनाने कोणती कायदवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. धगरीष महाजन (१६-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर सींयाेस वगद ४ ची एकूण २४६ पदे मींरूर असून त्यामधील ६७ पदे ररक्त 
आहेत.ररक्त असलेयया पदाींवर २९ हदवस तत्वावर बदली कमदचारी कायदरत आहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) सदर सींयाेतील रुग्णालय पररसर यवच्छ  ेवण्यासा र र्ासनाने प्राधधकृत केलेयया दोन 
सींयााींकडून बाह्ययत्रोतामाफद त यवच्छता ववषयक काम करण्यासा र मनुषयबळ उपलब्ध करुन 
नेण्याची कायदवाही सींयाायतरावर सुरु आहे. 
(६) लागू नाही. 

___________ 
  

गडधचरोली जजल्हयातील जजल्हा सामानय रुग्णालयात नववन 
सीटीयिॅन मलशनचा पुरवठा िरण्याबाबत 

  

(२२)  १०४९४५ (३१-०३-२०१८).   श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(लशडी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अयलम शखे (मालाड पजश्चम), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.हषववधवन सपिाळ (बुलढाणा), डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), 
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :  सन्माननीय साववजननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडधचरोली जरयहयातील जरयहा सामान्य रुग्णालयातील सी्ीयकॅन ममर्न गेयया एक 
वषादपासून नादरुुयत असययामुळे रुग्णाींना तपासणी करण्यासा र बाहेर खारगी रुग्णालय तसेच 
चींद्रपूर येाे रावे लागत असययामळेु रादा रक्कम खचद करावे लागत असययाचे माहे रानेवारी, 
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्दनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, रुग्णाींची समयया सोडववण्यासा र सध्या बींद असलेली मस्ी यकॅन ममर्न 
ननलेणखत करून नववन मस्ी यकॅन ममर्न त्वरीत उपलब्ध करण्याच्या दृष्ीने र्ासनान े
कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
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(३) अनापही उक्त प्रकरणी कोणतीच कायदवाही होत नसययास ववलींबाची सवदसाधारण कारणे 
काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (१६-०३-२०१९) : (१) अींर्त: खरे आहे.  

जरयहा रुग्णालय, गडधचरोली येाील सी.्ी.यकॅन मर्ीन हद. २८.०६.२०१६ रोरी बींद 
पडली आहे. ताावप, रुग्णाींची गैरसोय होऊ नये म्हणून बी.पी.एल.धारक रुग्णाींच ेव तातडीच े
सी.्ी.यकॅन हे खारगी व्यावसानयकाींमाफद त काढण्यात येतात व त्याींची देयके रुग्ण कययाण 
सममती अावा यवीय प्रपींरी खात्यामधून भागववण्यात येत आहे. 
(२)  नादरुुयत असलेले सी.्ी.यकॅन मर्ीन ननलेणखत करण्याची कायदवाही सुरु आहे. तसेच 
हद.१५.०९.२०१७ च्या र्ासन ननणदय अन्वये ३१ सी.्ी.यकॅन खरेदी करण्यास प्रर्ासकीय 
मान्यता प्रदान करण्यात आली असून हाफककन रीव-औषध ननमादण महामींडळाींचे माफद त ई-
ननववदा प्रमसध्द करण्यात आलेली आहे. सदरहू ननववदा प्रकक्रया अींनतम करून ३१ 
रूग्णालयाींकरीता सी.्ी.यकॅन मर्ीन पुरववण्याची कायदवाही सुरू आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

धुळे (जज.धुळे) शहरात मांजूर झालेले नवीन जजल्हा रुग्णालय िायावजनवत िरण्याबाबत 
  

(२३)  १०५७७३ (०१-०४-२०१८).   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), प्रा.वषाव गायिवाड 
(धारावी), श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.त्र्यांबिराव लभस े
(लातूर ग्रामीण), डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.भारत भालिे 
(पांढरपूर), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अयलम शेख 
(मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :   सन्माननीय साववजननि आरोग् य व िुटुांब 
िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धुळे (जर.धुळे) र्हरात मींरूर झालेले नवीन जरयहा रुग्णालय कायादजन्वत करुन रुग्णाींची 
होत असलेली गैरसोय दरू करावी अर्ी मागणी जरयह्यातील सामाजरक सींन्नाींसह नागरीकाींनी 
जरयहाधधकारी कायादलयासमोर माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान धरणे आींदोलनाद्वारे 
केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, सदरील नववन जरयहा रुग्णालयाचा प्रश्न त्वरीत मागी लावण्याचे आश्वासन 
मा.पालकमींत्री याींनी हदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असययास, सदरील मींरूर जरयहा रुग्णालय कायादजन्वत करण्याबाबत र्ासनान े कोणती 
कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (१६-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे.  
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(३) जरयहा रूग्णालय, धुळे येाे बाह्य रूग्ण ववभाग व २० खा्ाींचे आींतर रूग्ण ववभाग सुरू 
करण्यात आला आहे. सदर इमारतीच्या य्क्चरल ऑडड्  नुसार दरुूयती अींदारपत्रक व 
आराखडयाींना रू.२,०५,९३,६२१/- एवढ्या अनुदानास हद.२६.०२.२०१८ च्या र्ासन 
ननणदयान्वये प्रर्ासकीय मींरूरी देण्यात आली आहे. तसेच हद.१०.०५.२०१८ च्या र्ासन 
ननणदयान्वये ववद्युत ववभागाच्या दरुूयती नकार्े व अींदारपत्रकास रू.९५,४२,४९६/- इतक्या 
रकमेस प्रर्ासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर इमारतीच्या दरुूयतीचे काम प्रगतीपाावर 
आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यातील आयुवेद व होलमओपॅथी महाववद्यालयाांमयेये पुरेसे अयेयापि व सुववधा नसल्याबाबत 
  

(२४)  १०६७२५ (०७-०४-२०१८).   श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), श्री.वैभव वपचड (अिोले), 
श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्रीमती सांये यादेवी देसाई-िुपेिर 
(चांदगड), श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाव), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.मिरांद जाधव-पाटील 
(वाई), श्री.हदपि चव्हाण (र्लटण), श्री.शामराव ऊर्व  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), 
श्री.ववजय भाांबळे (जजांतूर), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.दत्तात्रय भरणे 
(इांदापूर), श्री.लशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.ओमप्रिाश ऊर्व  बच्चू िडू (अचलपूर), 
श्री.चांद्रिाांत सोनवण े(चोपडा), श्री.अजजत पवार (बारामती), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), 
श्री.जयांत पाटील (इयलामपूर), श्री.भायिर जाधव (गुहागर), श्री.राजशे टोप े (घनसावांगी), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.सुरेश लाड (िजवत), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), 
श्री.राणाजगजीतलसांह पाटील (उयमानाबाद), श्री.जयदत्त क्षीरसागर (बीड), श्रीमती सुमन पाटील 
(तासगाव - िवठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनवट), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.राहुल 
मोटे (पराांडा), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), अॅड.आलशष शलेार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.नरेंद्र महेता 
(लमरा भाईंदर), श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :   सन्माननीय वैद्यिीय लशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील आयुवेद व होममओपॅाी महाववद्यालयाींमध्ये पुरेस े अध्यापक तसेच पायाभूत 
सुववधा नसययाची बाब माहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्दनास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असययास, याबाबत पुरेस अध्यापक तसेच पायाभूत सुववधा नसययाची सवदसाधारण कारणे 
काय आहेत, 
(३) असययास, राज्यातील आयुवदे व होममओपॅाी महाववद्यालयाींमध्ये अध्यापक व पायाभूत 
सुववधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन (१६-०३-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) र्ासनान े हदनाींक ९.१०.२०१७ च्या पररपत्रकान्वये आयुवेद व होममओपॅाी 
महाववद्यालयाींचे पररणामात्मक मयुयाींकन करण्याचा ननणदय नेतलेला आहे. 

___________  
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साांगली येथील लसव्हील रुग्णालयाच्या दरुवयथेबाबत 
  

(२५)  १०७७९३ (३१-०३-२०१८).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली येाील सामान्य रुग्णालयात सुधार सममतीने केलेयया पाहणीत रुग्णालयाच्या 
आवारात दारुच्या बा्यया आढळून आययाची बाब माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्दनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, गेयया ४ महहन्याींपासनू इींरेक्र्नच्या सुईसह आवश्यक वैद्यकीय साहहत्य व काही 
औषधे उपलब्ध नसययामुळे रुग्णाींची गैरसोय होत असून त्याींना नाहक आधादक भार सहन 
करावे लागत असययाचे हदनाींक १० रानेवारी, २०१८ रोरी वा त्यासुमारास ननदर्दनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असययास, उक्त प्रकरणाबाबत दोषी असणाया सींबींधधताींवर कारवाई करण्यासोबतच येा े
रुग्णाींसा र आवश्यक वैदयकीय साहहत्य व औषध ेतातडीन ेउपलब्ध करुन देण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (१६-०३-२०१९) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) लागू नाही. 

___________ 
  

नेवासा (जज.अहमदनगर) येथील प्राथलमि आरोग्य िें द्राच्या यथलाांतराबाबत 
  

(२६)  १०७९०४ (३१-०३-२०१८).   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय साववजननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नेवासा (जर.अहमदनगर) येाील प्रााममक आरोग्य कें द्र र्हरातून यालाींतरीत करण्यात 
येऊ नये याबाबतची मागणी नगराध्यक्ष याींनी जरयहा पररषदेकड ेमाहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान लेखी ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, या मागणीनुसार र्ासनाने कोणता ननणदय नेतला आहे, त्याींचे यवरुप काय 
आहे, 
(३) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. एिनाथ लशांदे (१६-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे.  
(२) नेवासा येा ेग्रामीण रुग्णालय कायादजन्वत असययाने व महानगरपामलका व नगरपामलका 
के्षत्रातील प्रााममक आरोग्य कें द्र व उपकें द्र इतरत्र यालाींतर करण्याबाबत धोरण असययान े
प्रााममक आरोग्य कें द्र त्याच तालुक्यातील ग्रामीण भागात यालाींतर करण्याबाबतचा प्रयताव 
जरयहा आरोग्य अधधकारी, जरयहा पररषद अहमदनगर यतारावर बनववण्यात येत आहे 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
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अमरावती येथील जजल्हा यत्री रुग्णालयात रुग्णाांची होत असलेली गैरसोय 

  

(२७)  १०८१०० (३१-०३-२०१८).   डॉ.अननल बोंड े (मोशी), श्री.ओमप्रिाश ऊर्व  बच्चू िडू 
(अचलपूर), श्री.मोहन र्ड (पाथरी), श्री.ववनायिराव जाधव-पाटील (अहमदपूर) :   सन्माननीय 
साववजननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती येाील जरयहा यत्री रुग्णालयात उद्् ावणाऱ्या ववववध समयया तातडीने दरू 
करण्याबाबतची मागणी लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक १३ रनू, २०१७ रोरी वा त्यासुमारास 
मा.सावदरननक आरोग् य मींत्री याींचकेड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, सदर रुग्णालयात उद्वाहन, रक्तपेढी उपलब्ध नसून तसेच अपुरा कमदचाऱ्यामुळे 
रुग्णाींची गैरसोय होत असययाच ेलोकप्रनतननधीींनी ननवेदनात नमूद केले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असययास, सदर ननवेदनाच्या अनुषींगान ेर्ासनाने कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (१६-०३-२०१९) : (१) अींर्त: खरे आहे.  
(२) अींर्त: खरे आहे. 
(३) जरयहा यत्री रूग्णालय, अमरावती येाील नवीन उद्वाहनाच े काम प्रगतीपाावर आहे. 
सद्यजयातीत रक्त सा वणी कें द्र  कायदरत असून रक्त सींक्रमण अधधकारी  व अन्य ३ रक्त 
पेढी तींत्रज्ाींची पदे व २ रक्तपेढी परीचर पदे भरली आहेत.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यातील बिेायदेशीर पॅथॉलॉजीवर बांद िरण्यासह लॅबमयेये होणा-या  
चाचण्याच्या शुल्िावर ननबधं घालणेबाबत 

  

(२८)  १०९१७८ (०५-०४-२०१८).   श्रीमती अलमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.बबनराव लशांदे (माढा), श्री.नारायण िुच े(बदनापूर), 
प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :  सन्माननीय वैद्यिीय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात अनधधकृतररत्या सुरु असलेयया पॅाॉलॉजरय् लॅब तात्काळ बींद कराव्यात अस े
यपष् आदेर् मा.सवोच्च न्यायालयाने हदले असतानाही नाींदेड र्हर व पररसरात र्केडो 
बेकायदेर्ीर पॅाॉलॉरी लॅब सुरु असययाचे हदनाींक २१ डडसेंबर, २०१७ रोरी वा त्यासुमारास 
ननदर्दनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, राज्यात ३५०० पॅाॉलॉरीय् असून १०,००० पॅाॉलॉरी लॅब आहेत यामध्ये 
पदव्युत्तर मर्क्षण नेतलेयया व मेडीकल कौजन्सलला नोंदणीकृत असलेले पॅाॉलॉजरय्च 
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लॅबोरे्रीचे ररपो द् प्रमाणणत करून वैद्यकीय प्रयोगर्ाळेतील अहवालावर सही करण्याचा 
अधधकार असययाचे माहे फेब्रुवारी २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्दनास आले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असययास, ववववध भागातील लॅबमधील चाचण्याच्या र्ुयकावर र्ासनाच े व मेडीकल 
कौजन्सलचे कोणत्याही प्रकारच े ननबिंध नसययामुळे लॅबमधील डॉक््र अधधक र्ुयक आकारुन 
रूग्णाींची तपासणी करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असययास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय व त्यानुसार बेकायदेर्ीर पॅाॉलॉरी 
लॅब तात्काळ बींद करुन दोषी अधधकाऱ्याींवर कारवाई करण्यासह राज्यातील पॅाॉलॉरी लॅबमध्ये 
होणा-या चाचण्याच्या र्ुयकावर ननबिंध नालणेबाबत र्ासनान े कोणती कायदवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. धगरीष महाजन (१४-०३-२०१९) : (१) होय, हे अींर्त: खरे असनू अर्ा २२ बकेायदेर्ीर लॅब 
नाींदेड महानगरपामलका के्षत्रात असययाचे ननदर्दनास आले आहे. 
(२) होय, हे अींर्त: खरे आहे. 

राज्यात पदव्युत्तर मर्क्षण नेतलेयया व मेडीकल कौजन्सलला नोंदणीकृत असलेयया 
आणण लॅबोर्री ररपो द्वर सही करण्याचा अधधकार असलेयया पॅाॉलॉरीय्ची सींख्या २५४६ 
इतकी आहे.  
(३) हे खरे नाही. 
      सावदरननक आरोग्य ववभागातफे हद. २८.०९.२०१६ रोरी ननगदममत केलेयया र्ासन 
ननणदयानुसार जरयहा र्यय धचककत्सक, नाींदेड याींनी लॅबमधील तपासणी र्ुयकासींदभादत सवद 
खारगी पॅाॉलॉरी लॅब चालकाींना हद. २७.११.२०१८ रोरी सूचना हदयया आहेत.  
(४) सावदरननक आरोग्य ववभागाने हद. २८.०९.२०१६ रोरी खारगी रुग्णालय/प्रयोगर्ाळा याींनी 
डेंगू ननजश्चत ननदान चाचणीसा र आकारण्यात येणाऱ्या र्ुयकावर ननयींत्रण  ेवण्याकररता र्ासन 
ननणदय ननगदममत केला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
जाांब (ता.मोहाडी, जज.भांडारा) येथे ग्रामीण रुग्णालय मांजूर िरण्यास ववलांब होत असल्याबाबत 

  

(२९)  १०९१८८ (०१-०४-२०१८).   श्री.चरण वाघमारे (तमुसर) :   सन्माननीय साववजननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राींब (ता.मोहाडी, जर.भींडारा) येाे ग्रामीण रुग्णालय मींररू करण्याकररता याननक 
लोकप्रनतननधीनी मा.सावदरननक आरोग्य मींत्री याींना हदनाींक ३ रानेवारी, २०१७ रोरी वा 
त्यासुमारास ननवेदन हदले, हे खरे आहे काय 
(२) असययास, र्ासनाने याबाबत कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ लशांदे (१६-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही.  
(२) सन २०११ च्या रनगणनवेर आधारीत आरोग्य सींयााींचा रोड बहृत आराखडा तयार 
करण्यात येत असून राींब येा ेग्रामीण रूग्णालय याापन करण्याची मागणी ननकषानसुार रोड 
बहृत आराखडयात समाववष् करण्याची कायदवाही सुरू आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

चाांदवड (जज.नालशि) येथील उपजजल्हा रुग्णालयात ग्रामीण भागातनू  
उपचार घेण्यासाठी आलेल्या रुग्णाांची होत असलेली गैरसोय 

  

(३०)  १०९३२६ (३१-०३-२०१८).   डॉ.राहूल आहेर (चाांदवड) :   सन्माननीय साववजननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चाींदवड (जर.नामर्क) येाील रुग्णालयात ग्रामीण भागातनू उपचार नेणा-या रुग्णाींना 
आरोग्य सुववधा अप-ुया ममळत असययाने त्याींची गैरसोय होत असययाचे माहे रानेवारी, २०१८ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्दनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, या उपजरयहा रुग्णालयात ११२ गावाींतील रुग्ण उपाचराकरीता येत असतात, हे 
ही खरे आहे काय 
(३) असययास, औषधाींचा तु्वडा, अप-ुया सोयी सुववधा यामुळे रुग्णाींना खारगी 
रुग्णालयाींमध्ये उपचार करुन नेण्याची वेळ येत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असययास, सदरहू उपजरयहा रुग्णालय अद्यावत करून सवद सोयीसुववधा रुग्णाींना 
देण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे ?  
  
श्री. एिनाथ लशांदे (१६-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) चाींदवड र्हर व र्हराच्या आरुबारूच्या गावातील रूग्ण उपचारासा र उपजरयहा रूग्णालय, 
चाींदवड येा ेऔषधोपचारासा र येतात. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

अहमदनगर जजल््यातील प्रयतावीत महहला प्रसुतीगहृ रुग्णालय सुरु िरण्याबाबत 
  

(३१)  ११०१९८ (०४-०४-२०१८).   श्री.सांग्राम जगताप (अहमदनगर शहर) :   सन्माननीय 
साववजननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जरयह्यातील प्रयतावीत महहला प्रसुतीगहृ रुग्णालय सुरु करणेबाबत 
अद्यापपयिंत र्ासनाकडून कोणतीही कायदवाही करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास याबाबत र्ासन यतरावर काही उपाययोरना करण्यात आयया वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ लशांदे (१६-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही.  
(२) सन २००१ च्या बहृत आराखडयानसुार मींरूर नवीन १०० खा्ाींच्या महहला व बाल 
रूग्णालयाच्या बाींधकामाच े अींदारपत्रक व आराखड े सादर करण्याबाबत कायदकारी अमभयींता 
याींच्याकड ेकायदवाही सुरू आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

सोलापूर येथील छत्रपती लशवाजी महारात सवोपचार रुग्णालयातील  
आरोग्य सेवेचा दर वाढववण्याच्या ननणवयाबाबत 

  

(३२)  ११०९५५ (१०-०४-२०१८).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), िुमारी प्रणणती लशांदे (सोलापूर 
शहर मयेय) :   सन्माननीय वैद्यिीय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर येाील छत्रपती मर्वारी महारार सवोपचार रुगणालयात र्ासनाने यींदाच्या 
वषादपासून आरोग् य सेवेचा दर वाढववण्याचा ननणदय हदनाींक ५ रानेवारी, २०१८ रोरी नेतला 
असययाने जरयहाधधकारी, सोलापूर येाे र्ासकीय रूग्णालयातील दरवाढीचा ननषेध करणेसा र 
ववववध सींन्नाींनी मोच ेकाढययाच ेहदनाींक ८ रानेवारी, २०१८ रोरी वा त्यासुमारास ननदर्दनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, केसपेपर, आहार, बेड, ववववध चाचण्या इ. सा र र्ुयक दपु्प् ते हदडप् केले 
असययान े ववववध सींन्ना मोचकेरी याींनी र्ासकीय रूग्णालयात र्ासनाने केसपेपर पासनू 
सवदच तपासण्या करण्याकररता लागू केलेली दपु्प्ीने दरवाढ तात्काळ रद्द करावी अर्ी मागणी 
जरयहाधधकारी याींच्यासह श्री छत्रपती मर्वारी महारार सवोपचार रूग्णालय, सोलापूर येाील 
अधधष ाता याींच्याकडहेी करण्यात आले असययाच ेननदर्दनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असययास, ही र्ुयकवाढ सवदसामान्याींना परवडणारी नसययामुळे सदर मागणीनसुार 
र्ासकीय रुग्णालयातील वाढलेली र्ुयकवाढ कमी करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायदवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (१६-०३-२०१९) : (१) याबाबत जरयहाधधकारी, सोलापूर याींना हदनाींक 
०९/०१/२०१८ चे सींन्नेच ेननवेदन प्राप्त झाले आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सवद र्ासकीय वैद्यकीय/दींत महाववद्यालय व सींलजग्नत रुग्णालयाींमध्ये ननरननराळ्या 
चाचण्या व वैद्यकीय सुववधाींकररता नव्याने दर ननजश्चत केले आहेत. सदर रुग्णर्ुयकाींमध्ये 
दरवषी वाढ न करता आ  वषादनींतर माफक दरवाढ करण्यात आली आहे. दाररद्रय रेषखेालील 
रुग्णाींवर तसेच रु.१.५० लाख पेक्षा कमी वावषदक उत्पन्न असलेयया रुग्णाींवर महात्मा ज्योनतबा 
फुले रनआरोग्य योरनेतींगदत ननर्युक उपचार करण्यात येतात. 
(४) लागू नाही. 

___________ 



वव.स. ५६६ (24) 

िोपरगाव (जज.अहमदनगर) येथील ग्रामीण रुग्णालयामधील रुग्णाांची होत असलेली गैरसोय 
  

(३३)  ११३५२४ (०१-०४-२०१८).   श्रीमती यनेहलता िोल्हे (िोपरगाव) :   सन्माननीय 
साववजननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोपरगाव (जर.अहमदनगर) येाील ग्रामीण रुग्णालयामधील रुग्णाींना आवश्यक सेवा 
सुववधा ममळत नसययाच ेमाहे रानेवारी २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्दनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असययास, सदर ग्रामीण रुग्णालयात अपुरे डॉक््र, अपुरा औषधसा ा व यवच्छतेच्या 
अभावी रुग्णालयात आलेयया रुग्णाींची व त्याींच्या नातेवाईकाींची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असययास, याबाबत रुग्णालयातील आवश्यक त्या सेवा सुववधा पुरववण्याबाबत र्ासनान े
कोणती उपाययोरना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (१६-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२)  व (३) सदर रूग्णालयातील वैद्यकीय अधधकारी ग् अ चे मींरूर एक पद ररक्त असून 
वैद्यकीय अधधकारी ग्- ब च्या मींरूर ३ पदाींपकैी २ पदे भरलेले असनू १ अयााई पद भरले 
आहे. रानेवारी, २०१८ दरम्यान औषधाींचा काही प्रमाणात तु्वडा होता. ताावप यााननक 
खरेदीतून औषधाींची ननकड भागववण्यात आली होती तसेच यवच्छतेसा र कीं त्रा्ी कमदचारी 
कायदरत असून त्याींच्याकडून ननयममत यवच्छता करून नेण्यात येते. त्यामुळे रूग्ण व त्याींचे 
नातेवाईक याींची गैरसोय होत नाही.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यातील शासिीय रुग्णालयात खाटाांची सांख्या वाढववण्याबाबत 
  

(३४)  ११६८६९ (०६-०८-२०१८).   अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण 
पजश्चम), िॅप्टन आर.तलमल सले्वन (सायन-िोळीवाडा), अॅड.आलशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), 
श्री.नरेंद्र महेता (लमरा भाईंदर), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (लशडी), श्री.ववजय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अलमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), श्री.अलमन 
पटेल (मुांबादेवी), श्री.त्र्यांबिराव लभसे (लातूर ग्रामीण), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), श्री.अयलम 
शेख (मालाड पजश्चम), श्री.हषववधवन सपिाळ (बुलढाणा), डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), 
श्री.अब् दलु सत्तार (लसल्लोड), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.सांतोष 
दानवे (भोिरदन), श्री.नारायण िुचे (बदनापूर) :   सन्माननीय साववजननि आरोग् य व िुटुांब 
िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ग्रामीण भागातील रुग्णालयात ४ हरार २६४ रुग्णाींमागे केवळ एकच खा् तर 
र्हरात एक लाख लोकाींमागे केवळ १०८ खा्ा असययाची बाब माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्दनास आली , हे खरे आहे काय, 
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(२) असययास, रागनतक आरोग्य सींन्नेच्या ननयमात साधारणतः एक हरार रुग्णाींमागे एक 
खा् असावी असे नमूद कले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असययास,  सींचालक,आरोग्य सेवा याींनी ग्रामीण भागातील रुग्णाींना उत्तम वैद्यकीय सेवा 
उपलब्ध करुन देण्याकररता र्ासन प्रयत्नर्ील असनू जरयहा रुग्णालयात आणण प्रााममक 
आरोग्य कें द्रात रुग्णाींसा र खा्ाींची सेवा असून ५० खा्ाींची सोय प्रत्येक रुग्णालयात असययाचे 
साींगण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असययास, आहदवासी भागामध्ये २० कक.मी अींतरावर तर गावखेडयात ३० कक.मी. अींतरावर 
एक प्रााममक आरोग्य उपकें द्र उपलब्ध करुन देण्यात आययाच ेदेणखल सींचालक, आरोग्य सेवा 
याींनी साींधगतले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असययास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय व त्यानुसार राज्यात रुग्णालयाींमध्ये 
खा्ाींच े व सुववधाींचे प्रमाण वाढववण्यासह आहदवासी भागातील व गावखेडयातील उपकें द्राच े
अींतर कमी करण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(६) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (१६-०३-२०१९) : (१) अींर्त: खरे आहे. 

महाराष् राज्यात १७९५ इतक्या ग्रामीण लोकसींख्येमागे १ खा् र्ासकीय 
रूग्णालयात उपलब्ध आहे.  

राज्यात एकूण ग्रामीण व र्हरी लोकसींख्येचा ववचार करता २०८८ लोकसींख्येमागे 
एक खा् र्ासकीय रूग्णालयात उपलब्ध आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे अींर्त: खरे आहे. 

सवद जरयहा रूग्णालये व प्रााममक आरोग्य कें द्राींमध्ये  खा्ाींची सोय आहे. उपजरयहा 
रूग्णालयामध्ये ५०/१०० खा्ाींची सोय आहे.  
(४) हे खरे नाही.  

आहदवासी/डोंगराळ के्षत्रामध्ये ३ हरार लोकसींख्येसा र व प्रत्येक ४ कक.मी. अींतरावर 
एक उपकें द्र आणण रबगर आहदवासी भागात ५ हरार लोकसींख्येसा र प्रत्येक ६ कक.मी. 
अींतरावर एक उपकें द्र अस ेननकष ननजश्चत करण्यात आले आहेत. 
(५) सन २०११ च्या लोकसींख्येवर आधारीत आरोग्य सींयााींचा रोड-बहृत आराखडा तयार 
करण्याची कायदवाही सुरू असून नवीन आरोग्य सींयााींना मान्यता देण्याची व रुन्या आरोग्य 
सींयााींच े शे्रणीवधदन करण्याची मागणी ननकषानुसार रोड बहृत आराखडयामध्ये समाववष् 
करण्याची कायदवाही सुरू आहे.   
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
  

___________ 
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अहमदनगर जजल्हयातील जजल्हा अपांग पुनववसन िें द्रासाठी 
 जजल्हा रुग्णालयात जागा देण्याबाबत 

  

(३५)  ११८६२४ (२३-०७-२०१८).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), प्रा.वषाव गायिवाड 
(धारावी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी), श्री.पथृ् वीराज 
चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.अलमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), श्री.ववजय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), 
डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अयलम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.आलसर् शखे (मालेगाांव मयेय), श्री.अब् दलु सत्तार (लसल्लोड), 
श्री.हषववधवन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.जयिुमार गोरे (माण), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे) :   सन्माननीय साववजननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जरयहयातील अपींगाींसा र (हदव्याींग) असलेले जरयहा अपींग पुनवदसन कें द्राला 
मागील सहा वषादपासून जरयहा रुग्णालयात हक्काची रागा देण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असययास, या कें द्रासा र जरयहा रुग्णालयास रागा देण्यासा र र्ासनाने कोणती कायदवाही 
केली वा करण्यात येत आहे 
(३) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. एिनाथ लशांदे (१६-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) अपींग पुनवदसन कें द्राकरीता ववखे पा्ील ़िाऊीं डरे्न (ववळद ना्) येाे इमारत उपलब्ध 
करण्यात आली आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  
उपजजल्हा रुग्णालय, मनमाड (ता.नाांदगाांव, जज.नालशि) येथे रामा िेअर सेंटर सुरु िरणेबाबत 
  

(३६)  ११८७५३ (२३-०७-२०१८).   श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाव) :   सन्माननीय साववजननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उपजरयहा रुग्णालय मनमाड (ता.नाींदगाींव, जर.नामर्क) येाे ्ामा केअर सें्र सुरु 
करणेबाबतची मागणी लेखी ननवेदनाद्वारे यााननक लोकप्रनतननधीीं याींनी मा.सावदरननक आरोग्य 
व कु्ुींब कययाण मींत्री याींच्याकड ेहदनाींक २३ माचद, २०१८ रोरी वा त्यासमुारास केली, हे खरे 
आहे काय,  
(२) असययास, उपजरयहा रुग्णालय मनमाड येाे ्ामा केअर सें्र सुरु करणेबाबत र्ासनान े
कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ लशांदे (१६-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे.  
(२) सन २०११ च्या रनगणनवेर आधारीत आरोग्य सींयााींचा रोड-बहृत आराखडा तयार 
करण्याचे काम सरुू असून उपजरयहा रूग्णालय, मनमाड येाे ्ॉमा केअर सें्र सुरू करण्याची 
मागणी ननकषानुसार रोड-बहृत आराखडयात समाववष् करण्याची कायदवाही सरुू आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

चाांदरु रेल्व,े नाांदगाव खांडशे्वर (जज.अमरावती) तालुक्यातील ग्रालमण  
रुग्णालयातील गैरसोयी दरू िरण्याबाबत 

  

(३७)  ११८८४६ (२३-०७-२०१८).   प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे), अॅड.यशोमती ठािूर 
(नतवसा), श्री.हषववधवन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.रणजीत िाांबळे (देवळी), श्री.अलमत झनि 
(ररसोड), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.ववजय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय साववजननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) चाींदरु रेयवे, नाींदगाव खींडशे्वर (जर.अमरावती) तालुक्यातील ग्राममण रुग्णालायच्या राष्ीय 
आरोग्य देखरेख अमभयाना अींतगदत देखरेख सममनतच्या हदनाींक १ म े २०१८ रोरीच्या सभेत 
तालुक्यातील नागरीकाींनी  आरोग्य व रुग्णालयातील ररक्त पदे, अपुरा औषध सा ा, एक्स रे 
ममर्न  बींद पडययाबाबत तसचे  यवच््तेसींदभादत  तक्रारी केयया आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असययास, त्यानुसार सदर ग्राममण रुग्णालयातील ररक्त पदे तसेच ववववध समयया 
सोडववण्यासा र  र्ासनान ेकोणती कायवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. एिनाथ लशांदे (१६-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 

राष्ीय आरोग्य देखरेख सममतीकड े ग्रामीण रूग्णालय, चाींदरु रेयवे, जर.अमरावती 
बाबत तक्रार प्राप्त झालेली नाही.  
(२) ग्रामीण रूग्णालय, चाींदरु रेयवे येाे एकूण २९ पदे मींरूर असनू त्यापकैी २२ पदे भरलेली 
आहेत. वैद्यकीय अधधक्षक-१, दींत धचककत्सक-१, अधधपररचारीका-२, औषध ननमादता-१, कननष  
मलवपक-१, दींत धचककत्सक सहाय्यय्यक-१ ही ७ पदे ररक्त आहेत. रूग्णालयातील औषधाींचा सा ा 
उपलब्ध असतो. अपवादात्मक परीजयातीत औषधे उपलब्ध नसययास रूग्णाच्या गररेनुसार 
यााननक पातळीवर औषधी खरेदी करून रूग्णाींना पुरववण्यात येतात. एक्स रे ममर्न सुरमळत 
चालू आहे. रूग्णालयातील दोन स़िाई कामगाराींची पदे भरली असनू त्याींच्याकडून रूग्णालयीन 
सा़िस़िाई, पोय् मा द्म रूमची इतर काम ेकरून नेण्यात येतात. 
(३) रूग्णालयातील ररक्त पदे भरण्याची कायदवाही सुरू आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
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पाांढरिवडा (जज.यवतमाळ) येथील शासिीय उपजजल्हा रुग्णालयात  
पाण्याअभावी रुग्णाांची होत असलेली गैरसोय 

  

(३८)  ११९१५८ (२३-०७-२०१८).   श्री.राजु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय साववजननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाींढरकवडा (जर.यवतमाळ) येाील र्ासकीय उपजरयहा रुग्णालयात गेयया काही 
हदवसाींपासून पाणी नसययामुळे रुग्णाींची गैरसोय होत असययाची बाब माहे म,े २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्दनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, पाणी नसययामळेु सदर रुग्णालयातील यवच्छतागहृ अयवच्छ झाले असययाने 
प्रर्ासनाववषयी नागररकाींमधून सींताप व्यक्त केला रात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असययास, या उपजरयहा रुग्णालयात पाणीपुरव ा सुरु करण्याबाबत र्ासनान े कोणती 
कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ लशांदे (१६-०३-२०१९) : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 

बोअरवेल नादरुूयत झाययामुळे हद. २२.०५.२०१८ रोरी रूग्णालयातील पाणी पुरव ा 
तात्पुरता बींद झालेला होता. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) रूग्णालयातील बोअरवेल दरुूयती केययानींतर २४ तास ननयममत पाणीपुरव ा 
हद.२३.०५.२०१८ रोरी सुरू करण्यात आला. बोअरवेल मो्ार दरुूयत होईपयिंत रूग्णालयीन 
यवच्छतेकरीता नगरपररषदेकडून क्करद्वारे पाणीपुरव ा करण्यात आला होता.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वालशम जजल््यामयेये जजल्हा शल्य धचकित्सि (सीएस) याांचे बनावट  
वैद्यिीय प्रमाणपत्र बनववणारी टोळी सक्रीय असल्याबाबत 

  

(३९)  १२०५८१ (०१-०८-२०१८).   श्री.हररष वपांपळे (मुनत वजापूर) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वामर्म जरयह्यामध्ये जरयहा र्यय धचककत्सक (सीएस) याींच ेबनाव् वैद्यकीय प्रमाणपत्र 
बनववणारी ्ोळी सक्रीय असययाची बाब माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्दनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, महाराष् राज्य मागद पररवहन महामींडळाच्या अकोला ववभागात सदर बनाव् 
वैद्यकीय प्रमाणपत्राींचा सरादस वापर होत असून प्रयतुत प्रकरणातील दोषीींववरुध्द कारवाई 
करण्याबाबतच े ननवेदन अकोययाच्या यााननक लोकप्रनतननधीींनी ववभागीय ननयींत्रकाींना हदले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असययास, उक्त ननवेदनाच्या अनुषींगाने दोषीींववरुध्द र्ासनान ेकोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन (१४-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही. ताावप, वामर्म जरयहयातील कारींरा 
आगार येाे नेमणूकीस असलेला यवच्छक, महाराष् राज्य पररवहन महामींडळ कारींरा आगार, 
जर.वामर्म यान ेजरयहा र्यय धचककत्सक, वामर्म याींच ेबनाव् व खो्या सहीच ेहद.८.३.२०१८ 
रोरीच ेवैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर केले. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.   

परींतु या प्रकरणातील आरोपीवर भादींवव कलम ४६८, ४७१ अन्वये पोलीस य्ेर्न 
कारींरा र्हर येा े हद.५.६.२०१८ रोरी गुन्हा दाखल केला असून हद.१३.१०.२०१८ रोरी 
सी.आर.पी.सी. कलम ४१(१) अन्वये समरपत्र देण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नागपूर जजल्हयात रामािेअर िें द्र सुरु िरण्याबाबत 
  

(४०)  १२१०२२ (२३-०७-२०१८).   श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.डड मल्लीिाजूवन रेड्डी 
(रामटेि) :   सन्माननीय साववजननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) नागपूर जरयहयातील राम्ेक हे तीादके्षत्र व पयद् न के्षत्र असून तेा े दररोर भाववक, 
पयद् क व वाहनाींची वददळ होत असययान ेअनेक छो्े-मो े अपनातातही होत असययान ेया 
अपनातातील अपनातग्रयताींना तातडीने उपचाराकररता नागपूर येा ेरावे लागत,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असययास, नागपूर सावदरननक आरोग्य मींडळाअींतगदत सहा जरयहायामध्ये १४ ्ामाकेअर 
युनन्ला मींरुरी ममळूनही आ  ते दहा वषादचा कालावधी पूणद होऊनही केवळ ८ ्ामाकेअर  
युनन् सुरु असययाच ेमाहे मे, २०१८ च्या दसु-या आ वडयात ननदर्दनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असययास, नागपूर जरयहयात ्ामा केअर सें्र सुरु करण्याबाबत र्ासनान े कोणती 
कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथ लशांदे (१६-०३-२०१९) : (१) हे अींर्त: खरे आहे.  
(२) हे खरे आहे. 
(३) ग्रामीण रूग्णालय, का्ोल, उमरेड व मभवापूर येा े ्ामा केअर मींरूर करण्यात आली 
असून ती कायादजन्वत करण्याची कायदवाही सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
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घोटी (जज.नालशि) तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयाची सांरक्षि लभांतीचे  

दरुुयतीचे िाम िरण्यात आले नसल्याबाबत 
  

(४१)  १२१२६२ (२८-०७-२०१८).   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय 
साववजननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नो्ी (जर.नामर्क) तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयाची सींरक्षक मभींत दीड वषादपूवी कोसळली 
असून त्याींच्या दरुुयतीच ेकाम अद्यापही करण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, सदरील सींरक्षक मभींत तातडीन े बाींधण्यासींदभादत र्ासनान े कोणती कायदवाही 
केली वा करण्यात येणार आहे, 
(३) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. एिनाथ लशांदे (१६-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे.  
(२) प्रकयप अधधकारी, एकाजत्मक आहदवासी ववकास प्रकयप, नामर्क याींच्या हद. २२.०२.२०१८ 
च्या पत्रान्वये सदर सींरक्षक मभींत दरुूयतीसा र रू.४०.०० लक्ष रकमसे प्रर्ासकीय मान्यता हदली 
असून सदरच्या कामाची ननववदा प्रकक्रया सावदरननक बाींधकाम ववभागाकडून पूणद करण्यात 
आली आहे व कायादरींभ आदेर् देण्याची प्रकक्रया सुरू आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

भारतीय वैद्यि पररषदेने (एमसीआय) ववदभावतील पाच शासिीय व खासगी सांवगावतील 
वैद्यकिय महाववद्यालयाांतील िाांही ववषयाच्या पदव्युत्त्तर जागाांना  

मानयता नािारण्यात आल्याबाबत 
  

(४२)  १२२०६६ (०१-०८-२०१८).   श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय 
वैद्यिीय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भारतीय वैद्यक पररषदेने (एमसीआय) ववदभादतील पाच र्ासकीय व खासगी सींवगादतील 
वैद्यककय महाववद्यालयाींतील काींही ववषयाच्या पदव्युत्त्तर रागाींना मान्यता नाकारण्यात आली 
असययाच े माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्दनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, आवश्यक पायाभूत सुववधा व मर्क्षकाींची पदे भरण्याबाबत एमसीआयन ेकेलेयया 
सूचनाींकड ेदलुदक्ष केययामुळे उक्त पाच महाववद्यालयाींतील काींही ववषयाींच्या पदव्युत्त्तर रागा 
कमी करण्यात आयया आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असययास, सदर ननणदयाचा  रायत पररणाम अकोला मेडडकल कॉलेरला होणार आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असययास, एमसीआयन े केलेयया ननररक्षणात अकोलातील र्ासककय वैद्यकीय 
महाववद्यालयात एमआरआय तपासणी यींत्र नसणे, चार प्राध्यापक, सात सहयोगी 
प्राध्यापकाींसह इतर काींही मर्क्षकाींची पदे ररक्त्त असणे, यासह अनेक त्रु्ी आढळयया तर 
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यवतमाळच्या वैद्यकीय महाववद्यालयातील एमआरआय उपकरण नसणे, सहा सहयोगी 
प्राध्यापकाींसह १० सहायक प्राध्यापकाींची पदे ररक्त असययाचे आढळून आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असययास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(६) तद्नुसार र्ासनाने कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. धगरीष महाजन (१४-०३-२०१९) : (१) होय, हे अींर्त: खरे आहे. 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
(३) नाही, हे खरे नाही. 
(४) होय, हे खरे आहे. ररक्त पदे भरण्याची कायदवाही करण्यात येत आहे. 
(५) त्रु्ी पूतदतेबाबतची कायदवाही सुरु आहे. त्यामुळे चौकर्ीचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(६) अकोला व यवतमाळ येाील र्ासकीय वैद्यकीय महाववद्यालयात एम.आर.आय मर्ीन 
खरेदीस प्रर्ासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे अध्यापक वगादतील 
पदाींबाबत सुध्दा कायदवाही सुरु आहे. 
(७) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अांजनगाव सुजी (ता.दयावपूर, जज.अमरावती) येथील ग्रामीण रुग्णालयाचे  
रुपाांतर उपजजल्हा रुग्णालयात िरणेबाबत 

  

(४३)  १२५६७६ (२८-०७-२०१८).   श्री.रमशे बुांदीले (दयावपूर) :   सन्माननीय साववजननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अींरनगाव सुरी (ता.दयादपूर, जर.अमरावती) येाील ग्रामीण रुग्णालयाला आहदवासी भाग 
रोडलेला असून ताेे उपजरयहा रुग्णालय नसययामुळे रुग्णाची गैरसोय होत असययाने सदर 
ग्राममण रुग्णालयाचे रुपाींतर उपजरयहा रुग्णालयात करण्याकररता वारींवार सींबधधत ववभागाकड े
मागणी करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, सदर ग्रामीण रुग्णालय हे उपजरयहा रुग्णालयात रुपाींतरीत होण्याकररता 
लागणा-या सवदच ननकषाींत बसत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असययास, या ग्राममण रुग्णालयातील वैद्यककय अधधका-याची पदे देणखल ररक्त असययाने 
रुग्णाची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असययास, सदर ग्राममण रुग्णालयाचे रुपाींतर उपजरयहा रुग्णालयात करण्याच्या 
मागणीसींदभादत व ररक्त पदे भरण्यासींदभादत र्ासनान ेकोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?    
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श्री. एिनाथ लशांदे (१६-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे.  
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही.  

सदर रूग्णालयाकरीता वैद्यकीय अधधकारी याींची ३ पदे मींरूर असून २ बींधपरत्रत 
वैद्यकीय अधधका-याची पदे भरण्यात आली आहेत.  
(४) अींरनगाव सरुी येाील ग्रामीण रूग्णालयाच्या ५० खा्ाींचे उपजरयहा रूग्णालयात 
शे्रणीवधदन करण्यास हद.१३.०७.२०१८ च्या र्ासन ननणदयान्वये मींरूरी देण्यात आली आहे. तसेच 
ररक्त पदे भरण्याची कायदवाही सुरू आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

ववरली (जज.गोंहदया) येथील आरोग्य उपिेद्राची झालेली दरुावयथा 
  

(४४)  १२६३१९ (०१-०८-२०१८).   श्री.ववजय रहाांगडाले (नतरोडा) :   सन्माननीय साववजननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ववरली (जर.गोंहदया) येाील आरोग्य उपकें द्र इमारतीचे ववर्ेष दरुुयतीचे कामास सन २०१७-
१८ जरयहा वावषदक अींतगदत ननधी मींरूर झाला पण दरुुयती न झाययान ेइमारतीची दरुावयाा 
झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असययास, त्यानुसार सदर इमारतीच्या दरुुयती करण्यासींदभादत र्ासनाने कोणती कायदवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (१६-०३-२०१९) : (१) अींर्त: खरे आहे.  

ववरली हे उपकें द्र भींडारा जरयह्यातील ता.लाखाींदरु मधील आहे.   
(२) व (३) सन २०१७-१८ मध्ये उपकें द्र ववरली (ब)ु येाील इमारत दरुूयतीकरीता रू.४,९५,११०/- 
च्या कामास प्रर्ासकीय मान्यता देण्यात आली असून सद्यजयातीत सदर काम प्रगतीपाावर 
आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

नालासोपारा (जज.पालघर) तसेच मुांबईतील धारावी येथे बोगस 
डॉक्टराांना अटि िरण्यात आल्याबाबत 

  

(४५)  १२६९३१ (०७-१२-२०१८).   श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल) :  सन्माननीय 
वैद्यिीय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नालासोपारा (जर.पालनर) तसेच मुींबईतील धारावी येा े माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान सहा बोगस डॉक््राींना अ्क करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, त्याींचेवर कोणत्या कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, 
(३) असययास, मुींबईतील धारावी व नालासोपारा येाीन अन्य डॉक््ाराींची चौकर्ी करण्यात 
आली आहे काय, 
(४) असययास, बोगस डॉक््राींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (१४-०३-२०१९) : (१) होय, अींर्त: हे खरे आहे. 
(२) आरोपीींवर महाराष् वैद्यकीय व्यवसाय अधधननयम १९६१ चे कलम ३३, ३३(अ), ३८ या 
कलमान्वये गुन्हे दाखल केले आहेत. 
(३) होय. 
(४) मा.न्यायालयात ३ आरोपीींवर हद.१६.१.२०१९ रोरी दोषारोप पत्र सादर केले आहे.  

महाराष् वैद्यकीय व्यवसाय अधधननयम, १९६१ च ेकलम ३३, ३३(अ), ३८, प्रमाणे 
गुन्हा दाखल केला असून  २ आरोपीींना अ्क केली आहे. 

बहृन्मुींबई महानगरपामलका याींच्यातफे धारावी येाील धगरीष चींद रत्रपा र या एका 
बोगस डॉक््रास कारणे दाखवा नो्ीस देण्यात आली असून धारावी पोलीस य्ेर्न येाे लेखी 
तक्रार देण्यात आली आहे. तसेच, श्री.रामचींद्र र्ुक्ला नावाच्या व्यक्तीच्या वैद्यकीय 
अहदतेववषयी नोंदणी नसययाबाबत धारावी पोलीस  ाण्यास पढुील कारवाई करण्याकररता 
कळवले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील शासिीय रुग्णालयाांमयेये यथाननि यतरावर  
औषध खरेदीच्या मयावदा वाढववण्याबाबत 

  

(४६)  १२८१८१ (१०-१२-२०१८).   श्री.उल्हास पाटील (लशरोळ) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील र्ासकीय रुग्णालयाींमध्ये यााननक यतरावर औषध खरेदीच्या मयाददा पाच हरार 
रुपयाींवरुन वाढवून १ लाख रुपयापयिंत करण्याचा ननणदय माहे ऑगय्, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान नेण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, सदरची औषध खरेदीची प्रकक्रया कर्ा प्रकारे असून औषधाींच ेदर करार ननजश्चत 
करण्यात आले आहेत काय, 
(३) असययास, याबाबतची अींमलबरावणी केव्हापासून करण्यात येणार आहे, 
(४) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन (१६-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) वैद्यकीय मर्क्षण व औषधी द्रव्ये ववभाग र्ासन ननणदय हदनाींक ०२/११/२०१८ 
अन्वये र्ासकीय वैद्यकीय महाववद्यालये व रुग्णालयाींना औषध े व र्ययोपचार सामुग्रीच्या 
खरेदीसा र यााननक पातळीवरील यपॉ् खरेदीची मयाददा रु.५०००/- वरुन रु.१०००००/- प्रनतहदन 
इतकी वाढववण्यास अ्ी व र्तीच्या अधीन राहून मींरूरी देण्यात आलेली आहे. सदर 
खरेदीसा र आवश्यक दरकरार नमदू करण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िानहुर पठार (ता.पारनेर, जज.अहमदनगर) या खेडगेावात बोगस डॉक्टराांववरुयेद  
िारवाई िरण्याच्या मागणीसांदभावत 

  

(४७)  १३०५२१ (११-१२-२०१८).   श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(लशडी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अयलम शेख (मालाड 
पजश्चम), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.हषववधवन सपिाळ 
(बुलढाणा), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.त्र्यांबिराव लभस े (लातूर ग्रामीण) :  सन्माननीय वैद्यिीय लशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कान्हुर प ार (ता.पारनेर, जर.अहमदनगर) या खेडगेावात राहणा-या मरेर बाबा ववरय  ुब े
तसेच इतर बोगस डॉक््राींवर गभदमलींगननदान प्रनतबींधक कायद्याअींतगदत क ोर कारवाई 
करण्याची मागणी सवदयतरावरुन होत असययाचे माहे ऑगय्, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्दनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, उपरोक्त प्रकरणाची र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असययास, त्यानुसार दोषी आढळून येणा-या सींबींधधताींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (१४-०३-२०१९) : (१) होय, हे अींर्त: खरे आहे. 

अहमदनगर जरयहयातील पारनेर तालुक्यात सदर न्ना ननदर्दनास आली असून, 
बोगस डॉक््राींकडून रादु् ोणा सारखे प्रकार करुन लोकाींची फसवणूक केली रात आहे. 
(२) महाराष् वैद्यक व्यवसायी पररषद याींच्यातफे श्री.बबनराव मसताराम  ुब े याींच्यावर 
कायदवाही करण्याच ेपत्र पोलीस ननरीक्षक पारनेर जर.अहमदनगर याींना पा ववण्यात आले. 
(३) सदर प्रकरणात भा.द.वव. क्र. ४२० महाराष् रादु् ोणा ववरोधी कायद्याच्या कलम २(२), 
२(१०), ३(२) अन्वये पारनेर पोलीस य्ेर्न येाे गुन्हा दाखल करण्यात आला असून दोन 
आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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चांद्रपूर जजल्हयात बोगस डॉक्टर वदै्यिीय  

व्यवसाय िरीत असल्याबाबत 
  

(४८)  १३०७४४ (१०-१२-२०१८).   श्री.बांटी भाांगडडया (धचमूर) :  सन्माननीय वैद्यिीय लशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जरयहयातील ववववध भागात बोगस डॉक््र वैद्यकीय व्यवसाय करीत असययाच े
हदनाींक ०४ सप््ेबर, २०१८ रोरी वा त्यादरम्यान ननदर्दनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, सदर बोगस डॉक््राींकड ेकोणीतीही र्ैक्षणणक पात्रता नसतानाही त्याींनी दवाखान े
सुरु केले असुन त्याींच्याकड े ॲलोपाी उपचाराच े कोणतेही ज्ान नसताींना रुग्णावर उपचार 
करीत असययान ेरुग्णाींचा रीवाला धोका ननमादण होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असययास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असययास, त्यानुसार चींद्रपूर जरयहयातील बोगस डॉक््राींवर कारवाई करण्यासह भववषयात 
असे प्रकार नडू नयेत म्हणून र्ासनाने कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (१४-०३-२०१९) : (१) होय, सन २०१८ पासून आरपावेतो चींद्रपूर 
जरयहयामध्ये ६ बोगस डॉक््र व्यवसाय करीत असययाचे ननदर्दनास आले आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) महाराष् वैद्यक व्यवसायी अधधननयम, १९६१ च्या कलम ३३ अींतगदत ६ बोगस 
डॉक््राींववरुध्द गुन्हे दाखल केले आहेत. 
(४) र्ासन ननणदय क्र. सीआयए १०९९/प्र.क्र.३५५/९/अधधननयम, हद.७ फेब्रुवारी, २००० नुसार 
बोगस वैद्यकीय व्यावसानयकाींववरुध्द कारवाई करण्यासा र जरयहा आरोग्य अधधकारी 
याींच्यातफे सींबींधधत पोलीस य्ेर्नमध्ये तक्रार नोंदवली राते. त्यानुसार पोलीस य्ेर्न प्रभारी 
अधधकारी याींच्यातफे चौकर्ी करुन बोगस डॉक््राींववरुध्द कायदवाही केली राते. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वसई (जज.पालघर) येथे वैद्यिीय महाववद्यालयाच्या मागणीबाबत 
  

(४९)  १३१६२७ (०७-१२-२०१८).   श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्षतीज 
ठािूर (नालासोपारा) :   सन्माननीय वैद्यिीय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) वसई (जर.पालनर) येा ेवैद्यकीय महाववद्यालय काढण्यात यावे अर्ी मागणी र्ासनाकडे 
करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असययास, सदर मागणीच्या अनुषींगाने वसई येाे वैद्यकीय महाववद्यालय काढण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (१६-०३-२०१९) : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 

पालनर जरयहयात नवीन र्ासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय सुरु करण्याबाबत 
ननवेदन प्राप्त झाले आहे. 
(२) वसई (जर.पालनर) येाे र्ासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय सुरु करण्याची बाब तूतद 
र्ासनाच्या ववचाराधीन नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

जऊळिा (जज.वालशम) येथील प्राथलमि आरोग्य िें द्रात शवववच्छेदन  
गहृात सुववधा नसल्याबाबत 

  

(५०)  १३३३८३ (१०-१२-२०१८).   श्री.अलमत झनि (ररसोड), प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव 
रेल्वे), श्री.हषववधवन सपिाळ (बुलढाणा), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), डॉ.सांतोष टाररे् 
(िळमनुरी), श्री.त्र्यांबिराव लभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), 
श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.अयलम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी) :   सन्माननीय साववजननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रऊळका (जर.वामर्म) येाील   प्रााममक आरोग्य कें द्रात र्वववच्छेदन गहृात सुववधा 
नसययाच ेननदर्दनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, अपनात अावा इतर गींभीर न्नाींमध्ये मतृ्यू झालेयया मतृदेहाच े
र्वववच्छेदनाची प्रकक्रया पार पाडण्यासा र मतृदेहास मालेगाव अावा वामर्म येाील र्ासकीय 
रुग्णालयात न्याव े लागत असययाने मतृाींच्या नातेवाईकाींना अनके अडचणीींना समोरे राव े
लागत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असययास, नागरीकाींच्या सोयीसा र र्ासनान े या प्रााममक आरोग्य कें द्रात 
र्वववच्छेदनगहृाची सवुवधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत र्ासनान े कोणती कायदवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (१६-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे.  
(२) हे खरे आहे.  
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(३) वामर्क जरयहा पररषदेंतगदत प्रााममक आरोग्य कें द्र, रऊळकासह अन्य ६ प्रााममक 
आरोग्य केद्राींच्या ह काणी र्वववच्छेदन गहृ बाींधकाम जरयहा वावषदक योरना व जरयहा वावषदक 
आहदवासी उपयोरना मधून सन २०१९-२०२० या आधादक वषादच्या प्रारूप आराखडयात 
प्रयताववत केले आहे. त्यानुसार सन २०१९- २०२० या आधादक वषादत ननधी प्राप्त झाययानींतर 
नवीन बाींधकाम करण्याच ेप्रयताववत आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   जजतेंद्र भोळे 
मुांबई.   सधचव (िायवभार), 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूवद सवद प्रकक्रया महाराष् ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण: र्ासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


