
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ६०२ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

दसुरे अधधवेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

मांगरुळ चव्हाळा (ता.नाांदगाव खांडशे्वर, जि.अमरावती) येथील नवीन प्राथममि आरोग्य  
िें द्राच्या ामारतीच्या ंाांधिामांांत 

  

(१)  ५६७१ (०८-०४-२०१५).   प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), अॅड.यशोमती ठािूर 
(ततवसा), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय साववितनि आरोग् य व िुुुंांं िल् याण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मींगरुळ चव्हाळा (ता.नाींदगाव खींडशे्वर, जि.अमरावती) येथील नवीन प्राथममक आरोग्य 
कें द्राच्या इमारतीच्या बाींधकामास ववलींब होत असल्यामुळे गरिू व गरीब रुग््ाींची 
उपचाराअभावी गैरसोय होत असल्यामुळे स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी जिल्हा अधधकारी, 
जिल्हा पररषद अमरावती याींना वारींवार लेखी ननवेदन देण्यात येऊनही अद्यापी को्तीही 
काययवाही करण्यात आली नसल्याचे माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्यनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्राथममक आरोग्य कें द्राच्या इमारतीचे बाींधकाम पू्य करण्याबाबत र्ासनान े
को्ती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (१४-१०-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
 मींगरूळ चव्हाळा (ता.नाींदगाव खींडशे्वर, जि. अमरावती) नवीन प्राथममक आरोग्य 
कें द्राच्या इमारतीच े बाींधकाम माहे मे, २०१५ अखेर पू्य झालेले होते. तथावप ववद्युत आण् 
पा्ी पुरवठ्याच्या कामामळेु सदर इमारत हस्ताींतर् करण्यास ववलींब  झाला होता. 
(२) प्राथममक आरोग्य कें द्राच्या इमारतीच ेबाींधकाम पू्य झाले असनू पा्ी व ववद्युतीकर्ाची 
व्यवस्था करण्यात आली आहे. सद्यजस्थतीत प्राथममक आरोग्य कें द्रामध्ये बाह्यरूग््, 
आींतररूग्् सेवा ददल्या िातात. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
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लाखनी (जि.भांडारा) येथील ग्रामीण रुग्णालयात सोयी सुववधाांचा अभाव असल्यांांत 
  

(२)  २१५०९ (१९-०८-२०१५).   श्री.रािेश िाशीवार (सािोली) :   सन्माननीय साववितनि 
आरोग् य व िुुुंांं िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लाखनी (जि.भींडारा) येथील ग्रामी् रुग््ालयात सोयी सुववधाींचा अभाव असून डॉक््र व 
कमयचाऱयाींची पदे ककत्येक ददवसाींपासून ररक्त आहेत. प्रसुतीचे वेळी डॉक््राींना अडच् ननमाय् 
होत असून औषधे साठवून ठेवण्यासाठी सोयी नसल्याच े माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्यनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भींडारा जिल्हयातील बहुतके ग्रामी् रुग््ालयामध्ये सोयी सुववधाींचा अभाव 
असून ररक्त पदाींमळेु अनके अडच्ीींचा सामना करावा लागत असल्याचे ननदर्यनास आले आहे. 
त्यामुळे डॉक््र आण् रुग््ाींची गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू रुग््ालयातील सोयी सुवधधाींचा आढावा घेऊन ररक्त पदे भरण्यासाठी 
र्ासनाने को्ती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (१४-१०-२०१९) : (१) अींर्त: खरे आहे. 
 लाखनी येथील ग्रामी् रूग््ालय नवीन इमारतीमध्ये सुरू करण्यात आलेले असून 
तेथे आवश्यक सोयी व सुववधा उपलब्ध करून ददलेल्या आहेत. तसेच वैद्यकीय अधधक्षक पद 
ररक्त असून वैद्यकीय अधधकारी याींची मींिूर ३ पदे भरली आहेत. तसेच ग् क व ग्-ड 
मधील प्रयोगर्ाळा तींत्रज्ञ-१ पद, प्रयोगर्ाळा सहायक-१ पद, क्ष ककर् तींत्रज्ञ-१ पद व   
मर्पाई-१ पद ररक्त आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
 रूग््ालयात ये्ा-या रूग््ाींना उपलब्ध साधनसामुग्री व औषधोपचार वेळीच 
पुरववण्यात येतात. 
(३) ररक्त पदे पदोन्नतीन,े सरळसेवा भरतीने भरण्याची काययवाही सुरू आहे. 
  

___________ 
  

वामशम जिल््यातील सवोपचार रुग्णालयात सोयीसुववधा पुरववण्यांांत 
  

(३)  २९७२८ (२३-०१-२०१६).   श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), 
श्री.अममन पुेंल (मुांंादेवी) :   सन्माननीय साववितनि आरोग् य व िुुुंांं िल् याण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वामर्म जिल्ह्यातील सवोपचार रुग््ालयातील आरोग्य सेवेच े त्रास बाह्यरुग्् ववभागात 
ये्ाऱया रुग््ाींना होत असून या ववभागातील डॉक््राींची अनुपजस्थती, एक्स-रे अव्यवजस्थत, 
औषध ववतर्ात कमालीचा वळे, अपींगाींना प्रमा्पत्रासाठी माराव्या लाग्ाऱया चकरा, 
सींग्कात सतत बबघाड इत्यादीींमुळे रुग््ाींना मानमसक त्रास होत असल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्यनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सवोपचार रुग््ालयात सोयीसुववधा पुरववण्यासह रुग््ाना वेळेत सुववधाींचा लाभ 
ममळण्याबाबत र्ासनान ेको्ती काययवाही केली वा कर्ार येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (१४-१०-२०१९) : (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) वैद्यकीय अधधकारी, ववर्ेषज्ञ याींच्या मींिूर १८ पदाींपैकी ३ पदे भरली आहेत. उवयरीत ररक्त 
१५ पदे भरण्याबाबत काययवाही सरुू आहे. तसेच २९ मींिूर वैद्यकीय अधधकारी ग् अ पदाींपैकी 
२४ स्थाई व ५ बींधपबत्रत असे एकू् २९ पदे भरलेली आहेत. सद्यजस्थतीत काययरत वैद्यकीय 
अधधकारी याींच्याकडून रूग््ालयीन काम सुरळीत पार पाडून रूग््ाींवर आवश्यक उपचार केले 
िातात. क्ष ककर् ववभाग पू्यप्े काययरत असनू एक्स रे ची  गु्वत्ता चाींगली आहे. औषधी 
ववभागामध्ये ननयममत व वेळेवर औषध पुरवठा करण्यात येतो. अपींगाींना प्रमा्पत्र  देण्यासाठी 
मदहन्यामधून दोन ऐविी चार मर्बबरे घेण्यात आली. व अपींगाींना वेळेवर प्रमा्पत्र देण्यात 
आली आहेत. सींग्कामध्ये को्त्याही प्रकारचा बबघाड नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

ंागलाण (जि.नामशि) तालुक्यातील उपजिल्हा रुग्णालयातील पदे मांिूर िरण्यांांत 
  

(४)  ३०२२६ (२३-०१-२०१६).   श्रीमती ददवपिा चव्हाण (ंागलाण) :   सन्माननीय 
साववितनि आरोग् य व िुुुंांं िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बागला् (जि.नामर्क) तालुक्यातील िनतेच्या आरोग्यासाठी उपजिल्हा रुग््ालयाला (ट्रामा 
केअर) मींिूरी ममळून दोन वषायत इमारत बाींधून पू्य झाली असनू सात वषायपासून वैद्यककय 
अधधकारी, तज्ञ डॉक््र व कमयचारी याींची भरती न केल्यान े सदर उपजिल्हा रुग््ालय 
कायायजन्वत झाले नाही, हे खर आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकर्ी र्ासनामार्य त चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व तद्नुसार सदर उपजिल्हा रुग््ालय (ट्रामा 
केअर) ला वैद्यककय अधधकारी, तज्ञ डॉक््र आण् कमयचारी याींची पदे मींिूर करुन पदे भरुन 
रुग््ालय सुरु कर्ेबाबत र्ासनाने को्ती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (१४-१०-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२)  व (३) ग्रामी् रूग््ालय, स्ा्ा येथील ट्रॉमा केअर युनन्करीता दद. ०२.०१.२०१७ च्या 
र्ासन नन्ययान्वये पदननममयती करण्यात आली आहे. पदभरतीची काययवाही सुरू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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मसन्नर (जि.नामशि) ग्रामीण रुग्णालयात १०० खाुंाांचे रुग्णालय व रॉमािेअर  
युतनुं मांिूर िरण्यांांत 

  

(५)  ३५७४५ (२३-०१-२०१६).   श्री.रािाभाऊ (पराग) वािे (मसन्नर) :   सन्माननीय 
साववितनि आरोग् य व िुुुंांं िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मसन्नर (जि.नामर्क) ग्रामी् रुग््ालयाच्या इमारतीचे काम प्रगतीपथावर असनू मसन्नर 
तालुक्याची लोकसींख्या, एक र्ासकीय व एक औद्योधगक सहकारी वसाहत, इींडडया बुल्स 
(रतन इींडडया) चा सेझ प्रकल्प, नामर्क–पु्े, मुींबई-मर्डी महामागायवरील वाढत्या रहदारीमळेु 
रस्त्याींवरील अपघाताींच े प्रमा्, त्यामध्ये मतृ पाव्ाऱया, िखमी हो्ाऱयाींच े प्रमा् बघता 
मसन्नर येथे अद्ययावत १०० खा्ाींचे रुग््ालय व १ ट्रॉमाकेअर युनन् मींिूर करण्यात याव े
अर्ी माग्ी स्थाननक लोकप्रनतननधीनी ददनाींक ६ म,े २०१५ रोिी वा त्यासमुारास मा.आरोग्य 
मींत्री याींचेकड ेलेखी पत्राद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त माग्ीच्या अनुषींगान े ट्रामाकेअर युनन् मींिूर करण्याबाबत र्ासनान े
को्ती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (१४-१०-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ग्रामी् रूग््ालय, मसन्नर येथे दद. १७.०१.२०१३ च्या र्ासन नन्ययान्वये ट्रॉमा केअर 
युनन् मींिूर करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

धचखली (जि.ंुलढाणा) तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयातील अपुऱ्या सोयी सुववधेंांत 
  

(६)  ४२१११ (१२-०५-२०१६).   श्री.राहुल ंोंदे्र (धचखली), डॉ.सांतोष ुंारफे (िळमनुरी) :  
सन्माननीय साववितनि आरोग् य व िुुुंांं िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
  

(१) धचखली (जि.बुलढा्ा) तालुक्याची लोकसींख्या सुमारे २ लाख ८५ हिार ३२१ असून एवढ्या 
प्रमा्ावर असलेल् या लोकसींख् येचा भार येथील ग्रामी् रुग् ् ालयावर असल् याचे माहे िानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्यनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या दठका्ी अपु-या सुववधा असतानाही गेल् या आठ मदहन् याींच् या काळात 
वेगवेगळया आिाराच् या ५२ हिार रुग् ् ाींवर उपचार करण्यात आले असून येथे केवळ २६ 
कमयचारी काययरत असून २ पदे ररक् त आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या रुग् ् ालयास अत् याधुननक आरोग् य ववषयक सुववधा उपलब् ध करुन 
देण् यासोबतच येथे मनुष यबळ पुरववण् याबाबत र्ासनाने को्ती काययवाही केली वा करण् यात येत 
आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कार्े काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ मशांदे (१४-१०-२०१९) : (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) अींर्त: खरे आहे. 
 ग्रा.रु. धचखली येथील एकू् २८ पदाींपैकी  २४ पदे  भरलेली असून ४ पदे ररक्त 
आहेत. याव्यनतररक्त राषट्रीय बालस्वास्थ काययक्रमाींतगयत कीं त्रा्ी पद्धतीने १६ पदे भरण्यात 
आली असून आयुष काययक्रमाींतगयत ३ वैद्यकीय अधधका-याींची पदे भरली आहेत. 
 आयपीएचएस  अींतगयत औषधननमायता १ पद, अधधपररचारीका ३ पदे व स्त्रीरोग 
तज्ञाींची सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. 
(३) ग्रामी् रूग््ालय, धचखली चे ५० खा्ाींच्या उपजिल्हा रूग््ालयामध्ये दद. १७.०१.२०१३ 
च्या र्ासन नन्ययान्वये शे्र्ीवधयन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासाठी इमारतीच े
अींदाि आराखड ेतयार करण्याची काययवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ागतपुरी (जि.नामशि) तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयाच्या प्राथममि आरोग्य सेवेत सोयी-
सुववधाांचा अभाव असल्यांांत 

  

(७)  ४३४९८ (१२-०५-२०१६).   श्री.मसध्दराम म्हेत्र े (अक्िलिोुं), श्री.मधुिरराव चव्हाण 
(तुळिापूर), श्री.अममन पुेंल (मुांंादेवी) :   सन्माननीय साववितनि आरोग् य व िुुुंांं िल् याण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) इगतपुरी (जि.नामर्क) तालुक्यातील दोन ग्रामी् रुग््ालयाच्या व प्राथममक आरोग्य सेवेत 
सोयी-सुववधाींची अभाव असून प्राथममक आरोग्य कें द्रात अस्ाऱया अपुऱया सोयी-सुववधा, 
अस्वच्छता, अपूरा कमयचारी वगय यामळेु आददवासी रुग््ाींची गैरसोय होत असल्याने येथील 
रुग््ाींना आरोग्य सेवेचा लाभ ममळण्यास अनेक अडच्ी ननमाय् हात असल्याचे माहे डडसेंबर, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्यनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामी् भागातील आददवासीना वळेेवर उपचार ममळण्याबाबत येथील प्राथममक 
आरोग्य कें द्रात डॉक््राींची पूतयता व आवश्यक तया सोयी-सुववधा उपलब्ध करण्याबाबत 
र्ासनाने को्ती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ मशांदे (१४-१०-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) इगतपुरी (जि.नामर्क) या तालुक्यात एकू् ८ पकैी ५ आददवासी प्राथममक आरोग्य कें दे्र व 
२ ग्रामी् रूग््ालये आहेत. या सवय दठका्ी वैद्यकीय अधधकारी याींच्या िागा भरलेल्या 
आहेत. बाहयरुग्् ववभागाद्वारे रुग््ाींवर उपचार केले िातात. आींतररुग्् ववभागात 
अत्यावश्यक सेवा ददल्या िातात. प्राथममक आरोग्य कें द्राींचे कामकाि सुरळीत सुरु आहे. सवय 
उपकर्े चाल ूजस्थतीत आहेत. तसेच प्राथममक आरोग्य कें द्रात दररोि स्वच्छता केली िाते. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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मराठवाड्यातील प्राथममि आरोग्य िें द्रातील दरुावस्थेंांत 

  

(८)  ४४९६६ (१२-०५-२०१६).   अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्ुंी), श्री.लक्ष्मण पवार (गेवराई) :  
सन्माननीय साववितनि आरोग् य व िुुुंांं िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
  

(१) मराठवाड्यातील बीड, लातूर, उस्मानाबाद व औरींगाबाद जिल्ह्यातील बहुताींर् प्राथममक 
आरोग्य कें दे्र अत्यींत िुना् अवस्थेत, सद्यजस्थतीत या कें द्रात ककमान सोयी सुववधा आण् 
पाण्याचा अभाव असल्याच ेमाहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्यनास आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू आरोग्य कें द्रामध्ये साथीचे रोग रोखण्यासाठी, पा्ी र्ुध्दीकर्ासाठी 
आवश्यक असलेली पुरेर्ी औषध े देखील उपलब्ध नाहीत तसेच पुरेर्ा सींख्येने कमयचारी वगय 
देखील उपलब्ध नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्ासनाने उक्त प्रकर्ी चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यात काय ननषपन्न झाले आहे आण् सदरहू प्राथममक आरोग्य कें द्राची 
दरुवस्था दरू करण्यासह कमयचारी वगायची नेम्ूक करण्याबाबत र्ासनाने को्ती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (११-१०-२०१९) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
 बीड जिल्हयातील ५० प्राथममक आरोग्य कें द्रापैकी ४७ प्राथममक आरोग्य कें द्र 
स्वत:च्या इमारतीमध्ये काययरत आहेत. दोन प्राथममक आरोग्य कें द्राींची बाींधकामे पु्य झाली 
असून नवीन इमारतीमध्ये कायायजन्वत करण्याची काययवाही सुरु आहे. एक प्राथममक आरोग्य 
कें द्राच्या बाींधकामासाठी िागा उपलब्ध नाही. काही प्राथममक आरोग्य कें द्रात बोअरचा अपुरा 
पा्ीपुरवठा आहे. तथावप, पाण्याचा अभाव असल्याची गींभीर बाब नाही. २६ प्राथममक आरोग्य 
कें द्राच्या ननवासस्थानाींच्या दरुुस्तीची काम ेडीपीडीसी अनुदानातनू करण्याचे प्रस्ताववत आहे. 
 लातूर जिल्हयातील ४६ प्राथममक आरोग्य कें दे्र स्वत:च्या इमारतीत काययरत असनू 
प्राथममक आरोग्य कें द्र िवळगाच्या पुनबाांध्ीसाठी राषट्रीय आरोग्य अमभयानातून ननधी मींिूर 
होऊन बाींधकामाची काययवाही सुरु आहे. १६ प्राथममक आरोग्य कें द्राींना ्ँकरद्वारे पा्ीपुरवठा 
केला िातो. 
 उस्मानाबाद जिल्हयातील सवय ४३ प्राथममक आरोग्य कें दे्र सुजस्थतीत आहेत. १२ 
प्राथममक आरोग्य कें द्राींना ्ॅकरद्वारे पा्ीपुरवठा केला िातो. 
 औरींगाबाद जिल्हयात ५० प्राथममक आरोग्य कें दे्र असनू त्यापैकी ५ प्राथममक आरोग्य 
कें द्रापैकी ३ प्राथममक आरोग्य कें द्राची दरुुस्तीची काम े पु्य झाली आहेत. दोन प्राथममक 
आरोग्य कें द्राच्या दरुुस्तीच े काम प्रस्ताववत आहे. सवय प्राथममक आरोग्य कें द्रात पा्ी 
पुरवठयाची सोय आहे. 
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 मराठवाडयातील बीड, लातूर, उस्मानाबाद व औरींगाबाद जिल्ह्यातील प्राथममक 
आरोग्य कें द्राना साथीचे रोग रोखण्यासाठी औषधाचा पुरेसा साठा आहे. सदरहू  ४ जिल्हयातील 
ररक्त पदाींची जस्थती खालीलप्रमा्े आहे :- 

जिल्हा मींिूर पदे भरलेली पदे ररक्त पदे 
बीड ६९५ ४७९ २१६ 
लातूर १०४६ ७६५ २८६ 

उस्मानाबाद ९६६ ६५८ ३०८ 
औरींगाबाद १०८८ ७५३ ३३५ 

(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
___________ 

  
उमरखेड (जि.यवतमाळ) येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपजिल्हा रुग्णालयातील  

सोयी सुववधाच्या अभावांांत  
  

(९)  ५१८३३ (१३-०५-२०१६).   श्री.रािेंद्र निरधने (उमरखेड) :   सन्माननीय साववितनि 
आरोग् य व िुुुंांं िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उमरखेड (जि.यवतमाळ) येथील ग्रामी् रुग््ालयाला उपजिल्हा रुग््ालयाच्या बहृत 
आराखड्यामध्ये दिाय प्राप्त झाला असुन अद्यापपयांत बाींधकाम सुरु झाले नसुन ग्रामी् 
रुग््ालय बि्ीर्कालीन असल्यान ेव अपुऱया कमयचारी वगायच्या सवेेमुळे रुग््ाची गैरसोय होत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रुग््ालयामध्ये ताींबत्रक व भौनतक सुववधा कमी असल्याने रुग््ाची 
गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीनुसार को्ती काययवाही केली आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (१०-१०-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
 उमरखेड  येथील  ग्रामी् रूग््ालयास उपजिल्हा  रूग््ालयाचा दिाय प्राप्त झाला 
असून उपजिल्हा रूग््ालयासाठीच्या  वाढीव इमारतीच े बाींधकाम जप्लींथ लेव्हल पयांत झालेले 
असून प्रगतीपथावर आहे.  
 ग्रामी् रूग््ालय, उमरखेड  येथील रूग््ालयाच ेकामकाि ननयममतप्े सुरू असून 
रूग््ाींना आरोग्य सेवा पुरववल्या िातात. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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अधावपूर (जि.नाांदेड) शहरातील ग्रामीण रुग्णालयाच ेिाम  प्रलांबंत असल्यांांत  
  

(१०)  ६८१४० (२७-०१-२०१७).   श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष ुंारफे (िळमनुरी), श्री.वविय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.अममन पुेंल (मुांंादेवी) :   सन्माननीय साववितनि आरोग् य व िुुुंांं िल् याण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अधायपूर (जि.नाींदेड) र्हरातील ग्रामी् रुग््ालयाचे काम गेल्या दोन वषायपासून बींद 
असल्याच ेमाहे िून, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्यनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कमयचारी व अधधकाऱयाींच्या ननयुक्तीअभावी मालेगाव येथील बाींधकाम पू्य 
झाल्याने ट्रामा केअर सें्र वापराववना पडून आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अधायपूर र्हरातील ग्रामी् रूग््ालयाचे बाींधकाम पू्य करण्यासाठी ननधी 
उपलब्ध करून देण्याबाबत र्ासनाने को्ती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, मालेगाव येथील ट्रामा केअर सें्र कायायजन्वत करण्यासाठी आवश्यक यींत्रसामुग्री 
व अधधकारी, कमयचारी ननयुक्त करण्याबाबत र्ासनाने को्ती काययवाही केली वा करण्यात 
येत आहे ? 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (११-१०-२०१९) : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
 ग्रामी् रुग््ालय, अधायपूर च्या इमारतीच ेबाींधकाम र्ेव्च्या ्प्प्यात आहे. 
(२), (३) व (४) हे अींर्त: खरे आहे. 
 मालेगाींव येथील स्वतींत्र ट्रामा केअर इमारतीच ेबाींधकाम पू्य झाले असून इमारतीचा 
ताबा दद.१७.११.२०१८ रोिी घेण्यात आला आहे. ट्रामा केअर युनन्, मालेगाींव हे को्त्याही 
उपजिल्हा / ग्रामी् रुग््ालयार्ी सींलग्न नाही. ट्रामा केअर यनुन् मालेगाव, कायायजन्वत 
करण्याकररता प्रमा्कानुसार ३५ उपकर्ाींची आवश्यकता असून त्यापकैी १२ उपकर्े 
उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहेत. उवयररत यींत्रसामुग्रीसाठी हार्ककन िीव औषध महामींडळ, 
मुींबई येथे माग्ी नोंदववण्याींत आली असून त्याींचे स्तरावर काययवाही सुरु आहे. ट्रामा केअर 
सें्र मालेगाींव कररता ९ पदे मींिूर करण्यात आलेली असून सवय ९ पदे भरण्यात आलेली 
आहेत. ट्रामा केअर सें्र कायायजन्वत नसल्यामळेु सदर ९ पदाींवर ननयुक्त अधधकारी व 
कमयचाऱयाींच्या सेवा जिल्हा रुग््ालय नाींदेड येथे उपलब्ध करुन घेण्यात येत आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मसिलसेलग्रस्त रुग्णाांना एसुंीच्या मोफत प्रवासाच्या लाभापासून  
वांधचत राहावे लागत असल्यांांत 

  

(११)  ६९२६३ (२७-०१-२०१७).   श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम) :   सन्माननीय 
साववितनि आरोग् य व िुुुंांं िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्याच्या सावयिननक आरोग्य ववभागाींना पररवहन ववभागाच्या खात्यात १ को्ी रुपयाचा 
ननधी िमा केला नसल्यामुळे मसकलसेलग्रस्त रुग््ाींना एस्ीच्या मोर्त प्रवासाच्या लाभापासून 
वींधचत राहावे लागत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्यनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या मसकलसेलग्रस्त रुग््ाींना औषधोपचारासाठी रुग््ालयात िाता याव े
याकररता राज्य र्ासनाद्वारे मोर्त प्रवासाचे पररपत्रक काढण्यात आले असून त्यासाठी १५ 
को्ी १० लक्ष रुपयाची तरतूद अथयसींकल्पात करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या मोर्त प्रवास योिनचेा लाभ मसकलसलेग्रस्ताींना घेता यावा त्याकररता 
राज्य र्ासनाने हा ननधी सावयिननक न्याय ववभाग, सावयिननक आरोग्य ववभाग व आददवासी 
ववकास ववभागाकड ेददला, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, या ननधीपकैी एक को्ी रुपयाचा ननधी राज्य पररवहन मींडळानी आपल्या 
खात्यात सावयिननक आरोग्य ववभागाला िमा करण्यास साींधगतले परींतु अद्यापपयांत तो ननधी 
देण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, मसकलसेग्रस्त रुग््ाींच्या मोर्त प्रवासाचा ननधी अद्यापपयांत राज्य पररवहन 
मींडळाच्या खात्यात िमा न करण्यास ववलींब कर्ाऱया सावयिननक न्याय ववभाग, सावयिननक 
आरोग्य ववभाग व आददवासी ववकास ववभागाच्या अधधकाऱयाींवर को्ती कारवाई केली वा 
करण्यात आली आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (०१-१०-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
 मसकलसेल रुग्् व त्याच्या एका मदतनीसास उपचारा दरम्यान  मोर्त प्रवास 
सवलत देण्यासाठी रु.१,४२,९७,०००/- अनुदानाची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानुसार र्ासन 
नन्यय क्र. PHD ३००११/ प्र.क्र. २९७/ २०१६/ आरोग्य-७, ददनाींक ३१ माचय, २०१६ पाररत 
करण्यात आला आहे.  
(२) हे खरे आहे. 
 रु.१५.११ को्ीची तरतुद करण्यात आली आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) हे अींर्त: खरे आहे. 
 र्ासन नन्यय, क्र.साआवव-३००११/प्र.क्र.८३३/ २०१५/ आ-७, ददनाींक ११ िानेवारी, 
२०१६ च्या र्ासन नन्ययाद्वारे रु.३७,६६,७००/- अनुदान महाव्यवस्थापक (वाहतूक) महाराषट्र 
राज्य मागय पररवहन महामींडळ, मध्यवती कायायलय, महाराषट्र वाहतकू भवन, मुींबई याींच्या बॅक 
खात्यात ददनाींक ०४.०२.२०१७ रोिी वगय करण्यात आले आहे.  
 एकू् रु.२७८.९८ लक्ष अनुदान महाव्यवस्थापक (वाहतूक), महाराषट्र राज्य मागय 
पररवहन महामींडळ, मध्यवती कायायलय, महाराषट्र वाहतकू भवन, मुींबई याींच्या बँक खात्यात 
दद.१६.०६.२०१७ रोिी वगय करण्यात आले आहे. 
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(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

धुळे येथील जिल्हा रुग्णालय व मदहला रुग्णालयाच्या मांिूरींांत 
  

(१२)  ७४३७६ (१८-०४-२०१७).   श्री.िुणाल पाुंील (धळेु ग्रामीण) :   सन्माननीय साववितनि 
आरोग् य व िुुुंांं िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धळेु र्हरातील मध्यवती दठका्ी असलेल्या िुन्या जिल्हा रुग््ालयाच्या िागेवर १०० 
खा्ाींच े जिल्हा रुग््ालय व १०० खा्ाींचे मदहला रुग््ालय मींिूर करण्यात आले असल्याचे 
माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्यनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यासाठी वगय एक त े चारच्या पदाींसह बाहयस्तरीय पद गहृीत धरुन ३०७ 
पदाींची ननममयती करण्यात ये्ार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रुग््ालय व पदननममयती प्रत्यक्षात आ्ण्याबाबत र्ासनाने को्ती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (१०-१०-२०१९) : (१) हे खरे आहे.  
 धुळे येथ े दद. १७.०१.२०१३ च्या र्ासन नन्ययान्वये १०० खा्ाींच े जिल्हा रूग््ालय 
 आण् १०० खा्ाींच े मदहला व नविात मर्र्ु रूग््ालय मींिूर करण्यात आले आहे. 
(२) हे खरे आहे.   
(३) धुळे येथील १०० खा्ाींच्या जिल्हा रूग््ालयाकरीता ग् अ त ेग् क ची ननयममत १३७ 
पदे, ७३ बाह्यस्तरीय पदे तसेच मदहला व नविात मर्र्ु रूग््ालय, धुळे करीता ग् अ ते ग् 
क ची ननयममत ६८ पदे, २९ बाह्यस्तरीय पदे अर्ा एकू् ३०७ पदाींची ननममयती 
दद.०२.०१.२०१७ च्या र्ासन नन्ययान्वये करण्यात आली आहे. सदर पदे भरण्याची आण् 
रूग््ालयास आवश्यकतेनुसार उपकर्े, यींत्रसामुग्री व औषधाींचा पुरवठा करण्याबाबतची 
काययवाही सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात राष्ट्रीय अमभयानाांतगवत िायवरत असलेल्या िां त्राुंी िमवचाऱ्याांना  
शासिीय सेवेत समाववष्ट्ुं िरण्यांांत 

  

(१३)  ७८११७ (१८-०४-२०१७).   श्री.राहुल मोुें (पराांडा), श्री.उल्हास पाुंील (मशरोळ), श्रीमती 
सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), डॉ.सुधािर भालेराव (उदगीर), श्री.हरीभाऊ िावळे (रावेर) : 
सन्माननीय साववितनि आरोग् य व िुुुंांं िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय: 
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(१) राज्यात ववर्ेषत: कोल्हापूर, लातूर, ठा्े आण् पालघर येथील राषट्रीय अमभयानाींतगयत 
काययरत असलेल् या कीं त्रा्ी कमयचाऱयाींना र्ासकीय सेवेत समाववष् करण्याची माग्ी 
मा.मुख्यमींत्री, मदहला व बालववकास मींत्री याींचेकड ेराषट्रीय ग्रामी् आरोग्य अमभयान अधधकारी 
कमयचारी महासींघ याींनी ददनाींक ३१ ऑगस््, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त माग्ीच्या अनुषींगान ेर्ासनान ेको्ती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहेत  ? 
 

श्री. एिनाथ मशांदे (२७-०९-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) राषट्रीय आरोग्य अमभयानाींतगयत काययरत कीं त्रा्ी मनुषयबळास कायमस्वरुपी र्ासन 
सेवेत सामावून घेण्याबाबत कें द्र र्ासनाच्या को्त्याही मागयदर्यक सूचना नाहीत. तथावप, सदर 
कमयचाऱयाींच्या माग्ीच्या अनुषींगाने मा.मींत्री, ववत्त, मा.मींत्री, सावयिननक आरोग्य व कु्ुींब 
कल्या् व मा.मींत्री, ग्रामववकास याींची बत्रसदस्यीय अ्यास सममती र्ासन नन्यय 
दद.०८/०५/२०१८ अन्वये स्थापन केली आहे. सदर सममतीच्या दद.१८/०५/२०१८ व 
दद.१९/१२/२०१८ रोिी बैठका सींपन्न झाल्या. बैठकीतील चचेनूसार प्रस्तुत प्रकर्ी ननयमानूसार 
काययवाही करण्यात येत आहे. 

___________ 
  

वामशम येथील सामान्य रुग्णालयामधील िमवचारी व वैद्यिीय अधधिारी, 
जिल्हा शल्य धचकित्स याांच्या तनवासस्थानांांत 

(१४)  ८१५९९ (१८-०४-२०१७).   श्री.रािेंद्र पाुंणी (िारांिा) :   सन्माननीय साववितनि 
आरोग् य व िुुुंांं िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वामर्म येथील सामान्य रुग््ालयामधील कमयचारी व वैद्यकीय अधधकारी, जिल्हा र्ल्य 
धचककत्स याींची ननवासस्थाने बनवनू सुमारे ४ वषाांचा कालावधी झाला तरी अद्याप को्ीही या 
ननवासस्थान मध्ये राहण्यासाठी गेले नसल्यामुळे सदर ननवासस्थान पडीत असल्याचे माहे 
िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्यनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बाींधकाम पू्य होऊनी या ननवासस्थानमध्ये कमयचारी राहण्यासाठी न 
गेल्याने र्ासनाने को्ती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (१०-१०-२०१९) : (१) अींर्त: खरे आहे.  
 सन २०१७ मध्ये वामर्म सामान्य रूग््ालयामधील अधधकारी व कमयचारी 
ननवासस्थानाींमध्ये पा्ी पुरवठा व वीि पुरवठा नसल्यामुळे कमयचारी व अधधकारी याींना 
ननवासस्थानाींचे वा्प करण्यात आले नव्हते. सन २०१८ मध्ये  पा्ी व वीि पुरवठ्याची 
व्यवस्था  करण्यात आली असल्यामुळे उपलब्ध असलेली ्ाईप ४ ची २ ननवासस्थान ेव ्ाईप 
३ ची ६ ननवासस्थाने अर्ी एकू् ८ ननवासस्थानाींच े वा्प करण्यात आले असनू त्यात 
कमयचारी राहत आहेत.  
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(२) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िेि, अांंािोगाई व ंीड (जि.ंीड) तालुक्यातील रुग्णालयात सोनोग्राफी मशीन, 
मसुंी स्िॅन मशीन्स व रक्त पेढीतील रक्त ववघुंन मशीन ंांद असल्यांांत 

  

(१५)  ८७४१५ (१२-०८-२०१७).   श्रीमती सांगीता ठोंंरे (िेि) :   सन्माननीय साववितनि 
आरोग् य व िुुुंांं िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) केि, अींबािोगाई व बीड (जि.बीड) तालुक्यातील ग्रामी् भागात ग्रामी् रुग््ालये, 
उपजिल्हा रुग््ालये, स्त्री रुग््ालये, ट्रामा केअर युनन् अर्ा अनेक दठका्ी सोनोग्रार्ी 
मर्ीन, मस्ी स्कॅन मर्ीन्स व रक्त पेढीतील रक्त ववघ्न मर्ीन यासारख े अत्यावश्यक 
मर्ीन मागील वषायपासून बींद आहेत, हे खरे आहे काय,    
(२) असल्यास, ग्रामी् भागातील रुग््ास अनेक वैद्यकीय उपचारासाठी आवश्यक असलेल्या 
वैद्यकीय चाचण्या या खािगी दठका्ातून कराव ेलागत असल्याचे ननदर्यनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेको्ती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे. 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहेत ?  
  

श्री. एिनाथ मशांदे (०७-१०-२०१९) : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
 केि, अींबािोगाई व बीड तालुक्यातील कायायजन्वत आरोग्य सींस्थाींपैकी को्त्याही 
रुग््ालयाींमध्ये सी.्ी. स्कॅन मर्ीन उपलब्ध नाही. तथावप, हार्ककन िीव-औषध ननमाय् 
महामींडळ याींच ेदद.२३.१०.२०१८ च्या पुरवठा आदेर्ान्वये जिल्हा रुग््ालय, बीड करीता नववन 
सी.्ी. स्कॅन मर्ीनचा पुरवठा करण्यात आलेला आहे. सदरहू नवीन सी.्ी. स्कॅन मर्ीन 
कायायजन्वत करण्यासाठी आवश्यक असलेली तयारी करण्यात येत आहे. जिल्हा रुग््ालय, बीड, 
उपजिल्हा रुग््ालय, केि येथील सोनोग्रार्ी मर्ीन कायायन्वीत आहेत. कु्ीर रुग््ालय, नेकनूर 
येथील सोनोग्रार्ी मर्ीन बींद आहे. ग्रामी् रुग््ालय, धानोरा, ग्रामी् रुग््ालय, नाींदरूघा् व 
कु्ीर रुग््ालय, नेकनूर येथे सोनोग्रार्ी मर्ीन अनुजे्ञय नाही. केि जिल्हा रुग््ालय, बीड 
येथे रक्त ववघ्न कें द्र कायायजन्वत असून सदरच्या रक्त ववघ्न कें द्रातील उपलब्ध असलेल्या 
सवय ममर्न्स चाल ूआहेत. रक्त ववघ्न कें द्र हे जिल्हा रुग््ालय येथे मींिूर असून त ेअन्य 
रुग््ालयास अनुजे्ञय नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
 केि, अींबािोगाई व बीड तालुक्यातील कायायजन्वत आरोग्य सींस्थाींमार्य त 
दद.०१.०४.२०१७ ते दद.३१.०३.२०१८ या कालावधीत एकू् ५,३५,८९८ प्रयोगर्ाळा चाचण्या 
करण्यात आल्या असून, राषट्रीय आरोग्य अमभयानाींतगयत Outsourcing of laboaratory 
services च्या प्रकल्पातींगयत मे. एच.एल.एल. लाईर् केअर मल. याींचेमार्य त दद.०३.०७.२०१७ त े
दद.३१.०३.२०१८ या कालावधीत एकू् २८,०५२ प्रयोगर्ाळा चाचण्या करण्यात आल्या आहेत. 
चाचण्याकरीता रुग््ाींकडून र्ुल्क घेण्यात आले नाही. 
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(३) कें द्र र्ासनाच्या मागयदर्यक सूचनाींनुसार राज्यातील आरोग्य सींस्थाींमधील बायोमेडडकल 
उपकर्ाींच्या देखभाल व दरुुस्तीसाठी सींस्थाननवडीची प्रकक्रया पू् य झालेली असून मे. रे्बर 
मसींडूरी मॅनेिमें् सजव्हयसेस प्रा. मल., चेन्नई या कीं पनीर्ी करार करण्यात आलेला आहे. सदरहू 
कराराची अींमलबिाव्ी दद.०१.१२.२०१६ पासून सुरु करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वावी (ता.मसन्नर, जि.नामशि) प्राथममि आरोग्य िें द्र येथे  
शव ववच्छेदन िक्ष सुरु िरणे ंांत 

  

(१६)  ९६५४५ (२७-१२-२०१७).   श्री.रािाभाऊ (पराग) वाि े (मसन्नर) :   सन्माननीय 
साववितनि आरोग् य व िुुुंांं िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नामर्क जिल्ह्यात सवायत िास्त अपघात होत असनू नामर्क-मर्डी महामागायवरील वावी 
(ता.मसन्नर, जि.नामर्क) प्राथममक आरोग्य कें द्र येथे र्व ववच्छेदन कक्ष सुरु कर्े बाबत 
ग्रामस्थाींनी जिल्हा र्ल्य धचककत्सक याींचेकड ेमाग्ी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर माग्ीच्या अनुषींगाने र्ासनाने को्ती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (१०-१०-२०१९) : (१) हे अींर्त: खरे आहे.  
 प्राथममक आरोग्य कें द्र, वावी  ता.मसन्नर जिल्हा नामर्क येथ े र्व ववच्छेदन कक्ष 
अजस्तत्वात आहे. परींत ुप्राथममक आरोग्य कें द्र वावी येथे एम. बी.बी. एस. वैद्यकीय अधधकारी 
पद ररक्त असल्यामुळे र्व ववच्छेदन कक्ष काययरत झालेला नाही. 
(२) पद भरतीची काययवाही सुरू आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मनमाड (ता.नाांदगाांव, जि.नामशि) उपजिल्हा रुग्णालयात  
रामा िेअर सेंुंर सुरु िरण्यांांत 

  

(१७)  ९९२५१ (०३-०१-२०१८).   श्री.पांिि भिुंळ (नाांदगाव) :   सन्माननीय साववितनि 
आरोग् य व िुुुंांं िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मनमाड (ता.नाींदगाींव, जि.नामर्क) उपजिल्हा रुग््ालयात ट्रामा केअर सें्र सुरु 
करण्याबाबतची माग्ी लेखी पत्राद्वारे स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १७ िून, २०१७ रोिी 
वा त्यासुमारास उपसींचालक, आरोग्य सेवा नामर्क मींडळ, नामर्क व जिल्हा र्ल्यधचककत्सक, 
जिल्हा रुग््ालय, नामर्क याींच्याकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेको्ती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबनाची कार्े काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ मशांदे (१४-१०-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ट्रॉमा केअर युनन्ची व्यवहाययता तपासून ट्रॉमा केअर युनन् सुरू करण्यासाठी धोर् 
ननजश्चत करण्यासाठी दद.२२.११.२०१८ च्या र्ासन नन्ययान्वये ताींबत्रक सममती गठीत करण्यात 
आली असून सदर सममतीचा अहवाल अद्याप अप्राप्त आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

पालघर जिल्हयात रुग्णवादहिेअभावी रुग्णाचा झालेला मतृ्य ू
  

(१८)  १०५३९६ (०७-०४-२०१८).   श्री.अममत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), श्री.ंाळासाहें 
थोरात (सांगमनेर), श्री.अममन पुेंल (मुांंादेवी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.अस्लम शखे 
(मालाड पजश्चम), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.वविय 
वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अमर िाळे (आवी), डॉ.सांतोष ुंारफे (िळमनुरी), श्री.त्र्यांंिराव मभस े
(लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय साववितनि आरोग् य व िुुुंांं िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जिल्हयात ददलखूर् ददलीप मींडल नावाच्या मुलाला कुत्रा चावल्यान ेउपचाराकरीता 
मुींबईत नेण्यासाठी १०८ क्रमाींकाची रुग््वादहका देण्यास डॉक््राींनी नकार ददल्यामुळे वेळीच 
उपचार न झाल्यान ेमुलाचा मतृ्य ूझाला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकर्ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीनुसार दोषीींवर कारवाई करण्यासाठी र्ासनान ेको्ती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (२७-०९-२०१९) : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
(२) होय, चौकर्ी केली आहे. 
(३) दोषी वैद्यकीय अधधकारी याींना सेवापुरवठादारामार्य त सेवामुक्त करण्यात आले आहे. 
तसेच सेवापुरवठादारास समि देण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

खािगी रुग्णालयात रुग्णाांच्या नातेवाईिाांनी उपचाराचा खचव िमा न िेल्याने  
रुग्णाांना डाांंून ठेवण्यात येत असल्यांांत  

  

(१९)  १०७१०७ (०७-०४-२०१८).   श्री.अं ूआिमी (मानखूदव मशवािीनगर), श्री.सांिय िेळिर 
(ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), िॅप्ुंन आर.तममल सेल्वन 
(सायन-िोळीवाडा), श्री.किसन िथोरे (मुरंाड), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.अममन पुेंल 
(मुांंादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.हषववधवन सपिाळ 
(ंुलढाणा), श्री.राि पुरोदहत (िुलांा), श्रीमती सीमाताई दहरे (नामशि पजश्चम), श्री.अिय 
चौधरी (मशवडी), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलंार दहल) :   सन्माननीय साववितनि आरोग् य व 
िुुुंांं िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील खािगी रुग््ालयात रुग््ाींच्या नातेवाईकाींनी उपचाराचा खचय िमा न केल्यान े
ते िमा होईपयांत रुग््ाला डाींबनू ठेवण्यात येत असल्याचे गींभीर प्रकार होत असल्याचे ददनाींक 
१२ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास ननदर्यनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रुग््ाींना अर्ी वाग्ूक दे्ाऱ या खासगी रुग््ालयाींची सींख्या ककती आहे, 
(३) असल्यास, सदर प्रकर्ी राज्य सरकारच्या आरोग्य ववभागाने याची तातडीने दाखल घेऊन 
रुग््ाींचे अधधकार व हक्क याींचा सववस्तर तपर्ील सरकारी सींकेत स्थळावर प्रमसद्ध करण्याच े
ननदेर् मा.उच्च न्यायालयान ेददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकर्ी तक्रार आलेल्या रुग््ालयाींवर को्ती प्रर्ासकीय कारवाई 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (११-०९-२०१९) : (१) होय, हे अर्ींत: खरे आहे.  
 मुींबई येथील सेव्हन दहल्स हॉस्पी्ल, अींधेरी या रुग््ालयाववरुध्द तक्रार प्राप्त झाली 
होती. सदर प्रकर्ी मुींबई उच्च न्यायालयात २०१४ मध्ये एक कक्रममनल िनदहत याधचका 
क्र.४२/२०१४ दाखल आहे. 
(२) अर्ा प्रकारची वाग्ूक र्क्त मुींबईतील एकाच रुग्ालयात घडल्याबाबत या ववभागात 
मादहती प्राप्त आहे. 
(३) होय हे खरे आहे, 
 रुग््ाींचे अधधकार व हक्क र्ासनाच्या www.arogya.maharashtra.gov.in या 
सींकेतस्थळावर दद.१२.०२.२०१८ रोिी प्रमसध्द करण्यात आले आहेत. 
(४) सदर प्रकर् न्याय प्रववष्् आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

परभणी जिल््यात िननी सखी योिना िायावन्वीत िरण्यांांत 
  

(२०)  ११००६४ (०४-०४-२०१८).   डॉ.राहूल पाुंील (परभणी) :   सन्माननीय साववितनि 
आरोग् य व िुुुंांं िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परभ्ी जिल्ह्यात िननी सखी योिना कायायन्वीत करण्यात यावी अर्ी माग्ी आर्ा 
समन्वय सममतीने लेखी ननवेदनाव्दारे जिल्हा पररषदेचे मुख्य काययकारी अधधकारी याींच्याकड े
माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यार केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त माग्ीच्या अनुषींगाने र्ासनाने को्ती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (२७-०९-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 



वव.स. ६०२ (16) 

भोर (जि.पुणे) तालुक्यातील उपजिल्हा रुग्णालयात ५० खाुंाांच्या रुग्णालयाच े१०० खाुंाांच्या 
रुग्णालयात अततदक्षता ववभागासह दिोन्नती देण्यांांत 

  

(२१)  ११२१२४ (०१-०४-२०१८).   श्री.सांग्राम थोपुें (भोर), श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.राहूल 
िुल (दौंड) :   सन्माननीय साववितनि आरोग् य व िुुुंांं िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) भोर (जि.पु्े) तालुक्यातील उपजिल्हा रुग््ालयात ५० खा्ाींच्या रुग््ालयाचे १०० 
खा्ाींच्या रुग््ालयात अनतदक्षता ववभागासह दिोन्नती देण्याबाबत मा.स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी मा.सावयिननक आरोग्य मींत्री याींना ददनाींक १ िानेवारी, २०१८ रोिी वा 
त्यासुमारास लेखी ववनींती पत्र देवूनही अदयाप त्यावर काययवाही झालेली नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) तसेच उक्त रुग््ालयात उपचाराची चाींगली यींत्र्ा असतानाही येथील वैदयककय अधधक्षक 
डॉ.रािरे् मोरे याींच्या भोंगळ कारभारामळेु रुग््ाींना योग्य रुग््सेवा देता येत नाही, हे ही खरे 
आहे काय 
(३) असल्यास, उक्त प्रकर्ी र्ासनान ेचौकर्ी करुन सदरील वैद्यककय अधधक्षकाींवर कारवाई 
करण्याबाबत तसचे रुग््ालयाला दिोन्नती देण्याबाबत को्ती काययवाही केली वा करण्यात 
येत आहे  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (२०-०८-२०१९) : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
 स्थाननक लोकप्रनतननधीनी भोर येथील उपजिल्हा रुग््ालयाच े ५० खा्ाींवरुन १०० 
खा्ाींत शे्र्ीवधयन करण्याबाबत ववनींती केली आहे.       
(२) व (३) अींर्त: खरे आहे. 
 डॉ. रािरे् मोरे याींच्या बाबत स्थाननक िनतेच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यामुळे त्याींच े
कडील वैद्यकीय अधधक्षक या पदाचा काययभार काढुन घेण्यात येवून त्याींच्या सेवा जिल्हा 
रुग््ालय, पु्े येथे अधधग्रहीत करण्यात आलेल्या आहेत. उपजिल्हा रुग््ालय भोर येथील 
रुग््सेवा सुरळीतप्े सुरु आहे.    
 डॉ.मोरे, वैद्यकीय अधधक्षक याींच्या ववरुध्द गैरकारभाराबाबत केलेल्या तक्रारीच्या 
अनुषींगाने स्थाननक स्तारावर चौकर्ी सममती नमेण्यात आली होती, सदर चौकर्ीच्या 
अहवालानसुार दद. ३१/५/२०१८ रोिी प्रर्ासककय कार्ास्तव उपजिल्हा रुग््ालय, इींदापूर येथे 
बदली करण्यात आलेली आहे. 
 सन २०११ च्या लोकसींख्येच्या आधारावर रुग््ालयाची स्थापना व शे्र्ीवधयन 
करण्याबाबतचा िोड बहृत आराखडा तयार करण्याचे काम सरुु असून भोर उपजिल्हा 
रुग््ालयाच े५० खा्ाींवरुन १०० खा्ाींमध्ये शे्र्ीवधयन करण्याची माग्ी िोड बहृत आराखडया 
मध्ये समाववष् करण्याची काययवाही सुरु आहे.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 



वव.स. ६०२ (17) 

ंामशवुंािळी (जि.अिोला) तालुक्यातील शेतिऱ्याांनी मायक्रो फायनान्स  
िां पनीिडून घेतलेल्या ििावंांत 

  

(२२)  ११४३९४ (२४-०४-२०१८).   श्री.गोवधवन शमाव (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय मदत 
व पुनववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बार्ी्ाकळी (जि.अकोला) तालुक्यातील अनेक र्ेतकऱयाींनी मायक्रो र्ायनान्स कीं पनीकडून 
किय घेतले असून या तालुक्यातील चोहोगाींव येथील श्री.हरीदास वपींगळे या र्ेतकऱ यान ेकीं पनीच े
किय रे्डू र्कत नसल्यामुळे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान आत्महत्या केली 
असल्याच ेननदर्यनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकर्ी र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, असल्यास, चौकर्ीत काय 
आढळून आले आहे व त्यानुषींगाने र्ासनाने आत्महत्याग्रस्त र्ेतक-याच्या वारसाींना आधथयक 
मदत देण्याबाबत को्ती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (२५-०९-२०१९) : (१) नाही. 
 अकोला जिल्हयातील बामर्य् ाकळीअींतगयत असलेल्या मौिे चोहोगाींव येथील मतृक 
श्री.हररदास रतन इींगळे, वय ५० वषे याींनी ददनाींक ३१/०१/२०१८ रोिी आत्महत्या केली. परींतु 
मतृकाचे नाींवे र्तेी नसून त्याींच्या पत्नीच्या नाींवे ००.४० आर र्ेती असून मतृकाच्या पत्नीच्या 
नावे सेवा सहकारी सींस्था मल.चोहोगाींव याींच े ददनाींक ३०/०७/२०१६ च े रुपाींतर् असलेले किय 
रु.१४,८७८/- इतके श्री छत्रपती मर्वािी महाराि र्तेकरी कियमार्ी योिना, २०१७ अींतगयत 
त्याींना कियमार्ी ममळाली आहे. परींतु सदर प्रकर्ातील मतृकाच ेपत्नीच्या म्ह्ण्यानुसार व 
तलाठी, मींडळ अधधकारी याींचे अहवालानुसार मतृकावर (लक्ष्मी रामदास खींडारे याींचे रु.८०,०००/- 
व वविय सींपत कपले याींचे रु.१०,०००/-) खािगी किय होत.े व तालुका कृषी अधधकारी याींच े
अहवालानसुार सदर आत्महत्या ही नावपकी झाली असल्यान ेसदर प्रकर् कियबािारीप्ा व 
नावपकीमुळे मदतीस पात्र ठरली आहे. 
(२) सदर प्रकर्ातील चौकर्ी अहवालानुसार को्त्याही मायक्रो र्ायनान्स कीं पनीकडून किय 
घेतले असल्याच ेननदर्यनास आले नाही. सदर किय खािगी व्यक्तीकडून घेतले असल्याने सदर 
प्रकर् कियबािारीप्ा व नावपकीमुळे मदतीस पात्र ठरले आहे. परींतु सदर प्रकर्ात मतृकाला 
दोन पत्नी, चार मुले व तीन मुली असल्याचे ननदर्यनास येत असल्याने सदर प्रकर्ात 
आधथयक मदत ववतरीत करण्यासाठी वारस असल्याबाबत सक्षम न्यायालयाच ेवारस प्रमा्पत्र 
सादर करण्याच े कळववण्यात आले आहे. परींतु सदर वारसाींनी न्यायालयाचे वारस प्रमा्पत्र 
अद्याप सादर न केल्यामुळे मदतीची काययवाही प्रलींबबत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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शेति-याांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी मनोवविार व मानसोपचार  
तज्ञ डॉक्ुंराांची पदे मांिूर िरण्यांांत 

(२३)  ११६७२२ (२८-०७-२०१८).   श्री.नारायण पाुंील (िरमाळा), डॉ.राहूल पाुंील (परभणी), 
श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.ज्ञानराि चौगुले (उमरगा), श्री.वभैव नाईि (िुडाळ), श्री.अममत 
ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.अममन पुेंल (मुांंादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददवली), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), श्री.त्र्यांंिराव मभस े(लातूर 
ग्रामीण), श्री.सुतनल प्रभ ू(ददांडोशी), श्री.नारायण िुच े(ंदनापूर), श्री.सांतोष दानव े(भोिरदन) : 
सन्माननीय साववितनि आरोग् य व िुुुंांं िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
(१) राज्यातील १४ आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्याींमध्ये र्ेतक-याींच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी 
राबववण्यात आलेल्या प्रेर्ा प्रकल्पाींतगयत नैराश्यग्रस्त र्ेतकरी व त्याींच्या कुीं ्ूबबयाींना 
मानसोपचार तज्ञाची व्यवस्था करण्यात आली परींत ुयासाठी पुरेसे मानसोपचारतज्ञ व कमयचारी 
उपलब्ध नसल्यामळेु प्रेर्ा प्रकल्पाच ेकाम साध्य झाले नसल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्यनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ेतक-याींच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्य र्ासनाने इतर अनके योिना 
िादहर करुनही आत्महत्याींच े सत्र सुरुच असल्यान े यास िादहर केलेल्या योिनाींमधील 
गैरव्यवहार व त्रु्ी प्रामुख्यान े कार्ीभूत असल्याने आरोग्य ववभागामार्य त र्ेतक-याींवर 
मानसोपचार करण्यासाठी मनोववकार व मानसोपचार तज्ञ डॉक््राींची ककती पदे मींिूर आहेत व 
त्यापैकी ककती पदे ररक्त आहेत, 
(३) असल्यास, सदर मींिूर पदापैकी िवळपास ४० ्क्क्याहून अधधक मनोववकार व 
मानसोपचार तज्ञाींची पदे ररक्त आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, नैराश्यग्रस्त र्ेतक-याींचा र्ोध र्ास्त्रोक्त पध्दतीन ेघेण्यासाठी तसेच उपचाराचे 
व उपचारानींतरच े वगीकर् करण्याची यींत्र्ा नसल्यामळेु र्ासनाने प्रेर्ा प्रकल्पाींचा आढावा 
घेऊन राज्यात प्रेर्ा प्रकल्प सक्षमप्े राबवून राज्यातील र्ेतक-याींच्या आत्महत्या 
रोखण्यासह मनोववकार व मानसोपचार तज्ञ डॉक््राींची ररक्त पदे भरण्याबाबतत र्ासनाने 
को्ती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (०७-०९-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) राज्यातील १४ आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्याींमध्ये मानसोपचारतज्ञाींची एकू् १४ पदे 
मींिूर असून त्यापकैी १० पदे भरलेली आहेत. उवयररत तीन दठका्ी कीं त्रा्ी तत्वावर 
मानसोपचार तज्ञ उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. यवतमाळ येथे र्ासकीय वैद्यकीय 
महाववद्यालयातील मानसोपचार तज्ञाकडून सेवा देण्यात येतात. 
(४) नैराश्यग्रस्त र्ेतकयाचा र्ोध र्ास्त्रोक्त पध्दतीने घेवनू त्याींच ेवगीकर् करण्याची यींत्र्ा 
स्थापन करण्यात आली असून,या यींत्र्ामार्य त नैराश्यग्रस्त र्ेतकयाचा र्ोध घेण्यात येवून 
आवश्यकतेनुसार समुपदेर्न उपचार करण्यात येतात. ररक्त पदे भरण्याची काययवाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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स् व.ाांददरा गाांधी मेमोररयल उपजिल्हा रुग्णालय (ता.मभवांडी, जि.ठाणे) येथे  
रुग्णाची होत असलेली गैरसोय 

  

(२४)  ११६८३२ (०६-०८-२०१८).   श्री.अं ूआिमी (मानखूदव मशवािीनगर), श्री.महेश चौघलेु 
(मभवांडी पजश्चम) :   सन्माननीय साववितनि आरोग् य व िुुुंांं िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) स्व. इींददरा गाींधी मेमोररयल उपजिल्हा रुग््ालय (ता.मभवींडी, जि.ठा्े) येथे रुग््ाींना 
उपचारास लाग्ाऱया गरिेच्या सवुवधा उपलब्ध नसल्यामुळे रुग््ाींची गैरसोय होत असल्याचे  
ददनाींक १६ म,े २०१८ रोिी वा त्यासुमारास ननदर्यनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रुग््ालयामध्ये गरिेच्या अस्ाऱया सवय सोयी-सुववधा रुग््ाींना उपलब्ध 
करुन देण्यासींदभायत स्थाननक लोकप्रनतननधी, नागररक, सेवाभावी सींस्था व सामाजिक सींघ्ना 
याींच्यातरे् वारींवार माग्ी करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकर्ी र्ासनाने चौकर्ी कें ली आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर रुग््लयातील हो्ारे गैरप्रकार रोखण्यासह रुग््ाींना उपचारासाठी 
लाग्ाऱ या गरिेच्या सुववधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत र्ासनान ेको्ती काययवाही केली आहे 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (०७-०९-२०१९) : (१) व (२) हे अींर्त: खरे आहे. 
 मभवींडी जिल्हा र्हर मदहला कॉगे्रस कमम्ी अध्यक्षा याींनी दद. १४/५/२०१८ रोिी 
रुग््ालयातील अप-ुया सोयी सुववधाबाबत ननवेदन सादर केले असनू या अनुषींगाने स्थाननक 
वतयमान पत्रात बातमी प्रमसध्द झाली होती. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) हे रुग््ालय १०० खा्ाींचे उपजिल्हा रुग््ालय असून उपजिल्हा रुग््ालयाच्या 
प्रमा्कानुसार सोयी सुववधा उपलब्ध आहेत.  
 सुधारीत बहृत आराखडयानुसार या रुग््ायाचे १०० खा्ाींच्या उपजिल्हा रुग््ालयाच े
२०० खा्ाींच्या सामान्य रुग््ालयामध्ये शे्र्ीवधयन झाल्यान े २०० खा्ाींच्या प्रमा्कानुसार, 
इमारतीच्या दरुुस्ती बाबत व अनतररक्त कमयचारी मींिूर कर्ेबाबत काययवाही सुरु आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

दहांगोली जिल्हा शासकिय रुग्णालयात रुग्णवादहिा अभावी रुग्णाांची होत असलेली गैरसोय 
  

(२५)  १२०१८६ (२५-०७-२०१८).   डॉ.सांतोष ुंारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय साववितनि 
आरोग् य व िुुुंांं िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डोंगरगाींव (ता.र्ेनगाींव, जि.दहींगोली)येथील  दगुयम भागातील श्रीमती कल्पना माकां ड या 
मदहलेच्या नविात बालकाला नतच्या घरी घेऊन िाण्यासाठी १०२ क्रमाींकाची रुग््वादहका 
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जिल्हा र्ासककय रुग््ालयाच्या प्रर्ासनान े उपलब्ध करुन न ददल्याने बालकासह सदर 
मदहलेच्या जिवाला धोका ननमाय्  झाल्याचे माहे रे्िुवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्यनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामी् भागातील रुग््ालयात १०२ क्रमाींकाची रुग््वादहका उपलब्ध नसल्याची 
बाब सींबींधधत अधधका-याींना वारींवार लक्षात आ्ून देऊनही त्याकड े दलुयक्ष करण्यात येत,े हे ही  
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकर्ी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने दहींगोली जिल्हा र्ासकीय रुग््ालयात रुग््वादहका 
उपलब्ध करुन न दे्ाऱया सींबींधधताींवर कारवाई करण्यासह या रुग््ालयात ग्रामी् भागातील 
रुग््ाींचे रुग््वादहका अभावी हो्ारी गैरसोय थाींबववण्याकरीता र्ासनाने को्ती काययवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (०७-१०-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
 दहींगोली जिल्हयातील प्रत्येक रुग््ालयामध्ये ्ोल फ्री क्र.१०२ ची रुग््वादहका 
उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. 
(३) व (४) श्रीमती कल्पना माकां ड ही गरोदर माता प्रसुतीसाठी दद.१८.०२.२०१८ रोिी जिल्हा 
रुग््ालय, दहींगोली येथे अींतररुग्् म्ह्ून भरती झाली होती. दद.१८.०२.२०१८ रोिी प्रसुती 
झाल्यानींतर सदर मदहलेस योग्य ते उपचार करुन दद.२१.०२.२०१८ रोिी रुग््ालयातून सुट्टी 
देण्यात आली व त्याच ददवर्ी नतच्या नविात बाळासह ननवासस्थानी डोंगरगाव येथे ्ोल फ्री 
क्र.१०२ च्या रुग््वाहीकेन ेसुखरुप पोहोचववले होत.े सदर मदहलेची या सींदभायत को्तीही लेखी 
तक्रार प्राप्त झालेली नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नागपूर जिल्हयातील शासिीय रुग्णालयात उष्ट्मा सांंांधधत  
आिाराच्या रुग्णाांची नोंदी नसल्यांांत 

  

(२६)  १२०६२५ (०१-०८-२०१८).   डॉ.मममलांद माने (नागपूर उत्तर), श्री.सुधािर देशमुख 
(नागपूर पजश्चम) :   सन्माननीय साववितनि आरोग् य व िुुुंांं िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर जिल्हयातील र्ासककय रुग््ालयात ऊषमाघाताच्या रुग््ाींच्या नोंदी र्ुन्य असल्याच े
माहे म,े २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्यनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मेयो रुग््ालयात स्वतींत्र कक्ष  ऊषमाघाताच्या रुग््ाकरीता तयार केले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, नागपूर महानगर पामलकेन े सदर रुग््ाींच्या नोंदी छापील नमुन्यात मादहती 
उपलब्ध हो्ेकरीता ववतरीत केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, आरोग्य मींत्रालयाच्या ददनाींक १५ माचय च्या पररपत्रकास र्ासकीय 
रुग््ालयातील सींबींधीत अधधकाऱयाींनी  दलुयक्ष केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय,त्यानसुार सींबधधत दोषीवर र्ासनान े
को्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (०७-०९-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
 दद.१५ माचय त े २४ िून २०१८ या कालावधीत नागपूर र्हरात ३६४ तर नागपूर 
जिल्ह्यात (ग्रामी्) ३२ उषमा सींबींधधत आिाराच्या रुग््ाींची नोंद झालेली आहे. 
(२) व (३) हे खरे आहे. 
(४) हे खरे नाही 
(५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नेरळ (ता.ििवत, जि.रायगड) येथील प्राथममि आरोग्य िें द्राांची झालेली दरुावस्था 
  

(२७)  १२९०८२ (११-१२-२०१८).   श्री.सुभाष उफव  पांडडतशेठ पाुंील (अमलंाग) :   सन्माननीय 
साववितनि आरोग् य व िुुुंांं िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नेरळ (ता.कियत, जि.रायगड) येथील जिल्हा पररषदेच्या प्राथममक आरोग्य कें द्रात 
आददवासी भागातून गोरगरीब रूग्् कमी खचायत उपचार ममळण्याच्या उद्देर्ाने येत असून तेथ े
कायमस्वरूपी डॉक््र नसल्यान े तेथे ये्ा-या गोरगरीब रूग््ाींना औषधोपचारापासून वींधचत 
रहावे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू प्राथममक आरोग्य कें द्रासाठी मींिूर करण्यात आलेल्या वैद्यकीय 
अधधकारी तसेच अन्य सींवगायतील कमयचाऱयाींची पदे मागील काही वषाांपासून ररक्त असल्याने 
सदरहू प्राथममक आरोग्य कें द्रावर काययरत असलेल्या कमयचाऱयाींवर कामाचा अनतररक्त ता् 
पडत असल्यान ेतेथे ये्ारे रूग्् व त्याींच्या नातेवाइयकाींकडून कमयचा-याींना वाइय् वाग्ूकही 
ददली िात,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर आरोग्य कें द्राच्या नतुननकर्ासाठी २३ लाखाींचा ननधी खचय केलेला 
असतानाही अपुऱया कमयचारीवगायमुळे रूग््ाींची गैरसोय तसचे सर्ाइय कामगाराींअभावी 
रुग््ालयात अस्वच्छता ददसून येते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर आरोग्य कें द्राची झालेली दरुावस्था व ररक्त पदामुळे तेथील कमयचा-यावर 
पड्ारा अनतरीक्त ता् कमी करण्यासह रूग््ाींची होत असलेली गैरसोय ववनाववलींब दरू करून 
रूग््ाींना चाींगल्या व ननयममतप्े आरोग्य सोयीसुववधा ममळण्याच्यादषॄ्ीन ेर्ासनान ेको्ती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ मशांदे (०७-०९-२०१९) : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) हे खरे नाही. 
 प्राथममक आरोग्य कें द्र, नेरळ येथील दोन्ही ननयममत वैद्यकीय अधधकायाींची पदे 
ररक्त आहेत.परींत ुसद्दजस्थतीत प्राथममक आरोग्य कें द्र, कडाव ता.कियत व आींबबवली ता.कियत 
येथील वैद्यकीय अधधकारी याींना नेरळ येथील कामकाि पाहण्याबाबत आदेर् देण्यात आले 
आहेत.  
 नेरळ ववकास सींकुल प्राधधकर् ववकास काम ेया योिनेंतगयत सदर प्राथममक आरोग्य 
कें द्राची सन २०१५-२०१६ मध्ये दरुुस्ती करण्यात आली आहे. कमयचा-याींच्या १३ पदाींपैकी १२ 
पदे भरलेली असून सर्ाई कमयचायाींचे पद कीं त्रा्ी तत्वावर भरलेले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
खालापूर (जि.रायगड) येथील प्राथममि आरोग्य िें द्राच्या िमवचारी वसाहतीची झालेली दरुवस्था 
  

(२८)  १२९२०६ (१०-१२-२०१८).   श्री.सुभाष उफव  पांडडतशेठ पाुंील (अमलंाग) :   सन्माननीय 
साववितनि आरोग् य व िुुुंांं िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खालापूर (जि.रायगड) येथील प्राथममक आरोग्य कें द्र हे रुग््ाींवर उपचार करण्यासाठी २४ 
तास सुरू असून तेथ े बाहय रूग्् तपास्ीच े दररोि समुारे १५० च्या वर रूग्् 
औषधोपचारासाठी येत असतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू आरोग्य कें द्रािवळ असलेल्या वैद्यकीय अधधकारी व अन्य कमयचारी 
याींच्या ननवासस्थानाींची दरुावस्था झालेली असून इमारतीींवर वाढलेले गवत, र्ौचालयाची 
झाक्ाववना ्ाकी व मतृ व्यक्तीींच्या कपडयाींचा खच आदी बाबी ननदर्यनास येत असल्यामुळे 
तेथे रोगराइय पसरण्याची र्क्यता ननमाय् झालेली आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, सदरहू आरोग्य कें द्राच्या कमयचाऱयाींच्या वसाहतीतील इमारती व पररसराची 
देखभाल आिममतीस न करण्याची कार्े काय आहेत, 
(४) असल्यास, सदरहू आरोग्य कें द्राींतील कमयचाऱयाींच्या ननवासस्थानाच्य इमारती ववनाववलींब 
दरुूस्ती करण्यासींदभायत व तेथील पररसर स्वच्छ ठेवण्याबाबत र्ासनाने को्ती काययवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (२०-०८-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
 सन २०१५-१६, २०१६-१७, २०१७-१८, २०१८-१९ या वषायत देखभाल दरुुस्तीची काम े
हाती घेण्यात आली आहेत. 
(४) सन २०१५-२०१६ मध्ये कमयचारी ननवासस्थान दरुुस्ती कामे व २०१६-२०१७ मध्ये प्राथममक 
आरोग्य कें द्र आवारातील पेव्हरब्लॉक इ. कामे करण्यात आली आहेत. 
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(५) पश्न उद्् ावत नाही. 
___________ 

  
आग्रीपाडा, मुांंई येथील वोखाुंव रुग्णालयामधील गैरिारभार 

  

(२९)  १३१५०१ (११-१२-२०१८).   अॅड.वारीस पठाण (भायखळा), श्री.ाम्तीयाि सय्यद 
(औरांगांाद मध्य) :   सन्माननीय साववितनि आरोग् य व िुुुंांं िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आग्रीपाडा, मुींबई येथील वोखा य् रुग््लयामध्ये रुग््ाकडून उपचारासाठी, वैद्यकीय चाच्ी, 
डॉक््र व्हीिी् र्ी इत्यादीसाठी रुग््ालय प्रर्ासन अवािवी र्ुल्क आकारत असल्याने 
त्याववरोधात रुग््ाींच्या नातेवाईकाींनी असींख्य तक्रारी माहे म,े २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.सावयिननक आरोग्य मींत्री याींच्याकड े लेखी ननवेदनाद्वारे केल्या 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ददनोक १४ मे, २०१८ रोिी वोखा य् रुग््ालयाच्या इमारती बाहेरील बािूस बेस्् 
िींक्र्न बॉक्समध्ये लागलेल्या आगीमुळे आिूबािूच्या इमारतीींना नुकसान पोहचण्याची 
र्क्यता असल्याने याबाबत पररसरातील रदहवार्ाींनी वोखा य् रुग््ालय प्रर्ासनाला आग 
ववझव्ाऱया यींत्र्े बाबत ववचारले असता रुग््ालय प्रर्ासनान ेयाबाबत मादहती देण्यास दलुयक्ष 
केल्याच ेननदर्यनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वोखा य् रुग््ालय प्रर्ासन गोरगरीब रुग््ाींना वैद्यकीय लाभ दे्े, बहृन्मुींबई 
महानगरपाननका ननयमानुसार २०% खा्ा गररबाींसाठी राखीव ठेव्े त्याचबरोबर रािीव गाींधी 
योिनेचा लाभ दे्े याकड े देखील दलुयक्ष करीत असल्याच े ननदर्यनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, त्यानसुार वोखा य् रुग््ालयामधील 
गैरकारभारासींदभायत रुग््ालय प्रर्ासनाववरुध्द र्ासनाने को्ती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (१९-०९-२०१९) : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) महात्मा ज्योनतबा रु्ले िन आरोग्य योिनेंतगयत दद. २९ िून, २०१८ मध्ये अनतररक्त 
रक्कमेची माग्ी केल्याची तक्रार प्राप्त झाली होती. त्या तक्रारीच्या अनुषींगान े
रुग््ालयाववरुध्द तक्रारीची नोंद्ी करण्यात आली होती. वरील तक्रारीचे ननराकर् झाले असून 
रुग््ाींना अनतररक्त रक्कम परत ददली गेली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
  

___________ 
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अहमदनगर जिल्हा शासिीय रुग्णालयातील मसुंीस्िॅन ममशन ंांद असल्यांांत 
  

(३०)  १३१८०४ (११-१२-२०१८).   श्री.सांग्राम िगताप (अहमदनगर शहर) :   सन्माननीय 
साववितनि आरोग् य व िुुुंांं िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जिल्हयातील जिल्हा र्ासकीय रुग््ालयातील मस्ीस्कॅन मर्ीन मागील एक 
ते दोन वषायपासून बींद आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मर्ीन सुरु करण्याबाबत र्ासनाने को्ती काययवाही केली वा करण्यात 
येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहे ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (१४-१०-२०१९) : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
 जिल्हा रुग््ालय, अहमदनगर येथील सी.्ी. ममर्न दद. २८.११.२०१४ रोिी 
उपजिल्हा रुग््ालय कळव् येथ ेस्थलाींतरीत करण्यात आली आहे. 
(२) सन २०१६-१७ च्या जिल्हा वावषयक योिनेअींतगयत प्राप्त ननधीतून दद. १६.०४.२०१४ रोिी 
सी.्ी.स्कॅन ममर्न जिल्हा रुग््ालय, अहमदनगर येथे कायायजन्वत करण्यात आली आहे. 
दरम्यानच्या काळात रुग््ाींची गैरसोय होऊ नये म्ह्ून बी.पी.एल धारक रुग््ाींचे व तातडीच े
सी.्ी.स्कॅन हे खािगी व्यावसानयकाींमार्य त काढण्यात येत होत.े याबाबतचा खचय रुग्् कल्या् 
सममतीतून भागववण्यात आला होता. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मौि ेिामखेडा (ता.रेणापूर, जि.लातूर) येथील शेत व पाणांद रस्त्याांच्या 
 िामास मांिुरी देण्यांांत 

  

(३१)  १३४७७४ (०४-०६-२०१९).   श्री.त्र्यांंिराव मभस े (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय 
रोिगार हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौि ेकामखेडा (ता.रे्ापूर,जि.लातूर) येथील र्ते व पा ी्ंद रस्ते मिबतुीकर् पालकमींत्री 
र्ेत/पा ी्ंद रस्ता योिनेंतगयत सदर कामाींना मींिुरी देण्ण्याबाबत लातूर ग्रामी् स्थाननक 
लोकप्रनतननधीनी उपववभागीय अधधकारी रे्ापूर-औसा याींच्याकड े ननवेदनाद्वारे माग्ी केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननवेदनाच्या अनुषींगाने उक्त गावातील रस्त्याींच्या कामास मींिुरी 
देण्याबाबत र्ासनान ेको्ती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. ियदत्त क्षीरसागर (०५-१०-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे.     
(२) व (३) सदरील कामाींना जिल्हास्तरीय काययकारी सममतीन े ददनाींक ३१.१२.२०१८ रोिीच े
बैठकीत मींिुरी देण्यात आलेली आहे. 

___________ 
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लोणी (ता.पराांडा, जि.उस्मानांाद) पररसरामध्ये वादळ वाऱ्यामुळे फळंागाांच ेझालेले नुिसान 
  

(३२)  १३४८६७ (१५-०७-२०१९).   श्री.राहुल मोुें (पराांडा) :   सन्माननीय मदत व पुनववसन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लो्ी (ता.पराींडा, जि.उस्मानाबाद) पररसरामध्ये ददनाींक ४ एवप्रल, २०१९ रोिी वा 
त्यासुमारास दपुारी ३ वािता वादळी वारे आले असुन सदर वादळी वाऱयामुळे समुारे ६२ 
हेक््रवरील र्ळबागाींच ेमोठया प्रमा्ावर नकुसान झाले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर नुकसानीचा पींचनामा करुन नुकसान भरपाई देण्याबाबतच े ननवेदन 
स्थाननकाींनी तहमसलदार, पराींडा याींना देवुनही पींचनामे झाले नाही ककीं वा नुकसान भरपाई 
ममळाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त सवय बाबी स्थाननक लोकप्रनतननधीनी मा.मुख्यमींत्री व महसूल मींत्री 
याींचेकड ेमाहे म,े २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी ननवेदनाद्वारे ननदर्यनास आ्ून ददल्या 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी करुन उक्त ननवेदनाच्या अनुषगाींने को्ती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष देशमुख (०३-१०-२०१९) : (१) लो्ी (ता.पराींडा, जि.उस्मानाबाद) पररसरामध्ये 
ददनाींक ४ एवप्रल, २०१९ रोिी वा त्यासुमारास दपुारी ३ वािता  झालेल्या वादळी वाऱयामळेु 
र्ळबागाींच े ३३  ्क्क्याींच्यावर नकुसान झाल्याच ेननदर्यनास आलेले नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सदर बाब ननदर्यनास आलेली आहे. 
(४) लो्ी (ता.पराींडा, जि.उस्मानाबाद) पररसरामध्ये ददनाींक ४ एवप्रल, २०१९ रोिी वा 
त्यासुमारास दपुारी ३ वािता झालेल्या वादळी वाऱयामुळे र्ळबागाींच े ३३ ्क्क्याींच्यावर 
नुकसान झाल्याचे ननदर्यनास आलेले नाही. सबब, र्ासन नन्यय ददनाींक १३.०५.२०१५ मधील 
तरतूदीींनुसार नुकसानभरपाई अनजेु्ञय नाही.   
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील धरणाांच्या दरुुस्त्याांसाठी िागतति ंँिेन ेतनधी देण्यास ददलेली मांिुरी 
  

(३३)  १३५०१८ (०५-०७-२०१९).   श्री.दत्तात्रय भरणे (ाांदापूर), श्री.छगन भुिंळ (येवला), 
श्री.ददलीप वळस-ेपाुंील (आांंेगाव), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), डॉ.सतीश (अण्णासाहें) 
पाुंील (एरांडोल), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.शामराव ऊफव  ंाळासाहें पाुंील (िराड 
उत्तर), श्री.सुरेश लाड (ििवत) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) कें द्र र्ासनाच्या धर् पुनवयसन व सुधार्ा प्रकल्पाींतगयत राज्यातील धर्ाींच्या 
दरुुस्त्याींसाठी िागनतक बकेँने ९६० को्ी रुपयाींचा ननधी देण्यास मींिुरी ददलेली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननधीतनू राज्यातील को्को्त्या धर्ाींची दरुुस्ती करण्यात ये्ार आहे, 
(३) असल्यास, या धर्ाींच्या दरुुस्तीच्या कामास केव्हा सुरुवात करण्यात ये्ार आहे ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०५-१०-२०१९) : (१) होय. 
 कें द्र र्ासनान ेDRIP ्प्पा-२ व ्प्पा -३ अींतगयत महाराषट्र राज्यातील धर्ाींकरीता 
एकू् रु.९४० को्ी मींिूर असल्याचे ददनाींक ०७.०३.२०१९ रोिीच्या पत्रान्वये कळववले आहे. 
(२) DRIP ्प्पा-२ व ्प्पा -३ अींतगयत मींिूर ननधीच्या मयायदेत प्रस्ताववत करावयाच्या 
धर्ाींची सींख्या व नाव ेननजश्चत करण्याबाबतची काययवाही प्रगतीपथावर आहे. 
(३) सदर DRIP-II काययक्रमाचा कालावधी एवप्रल २०२० त े२०३० असा १० वषय आहे. त्यातील 
ननयोिनानसुार काम ेकर्ेत येतील.  

___________ 
  

राज्यातील वन के्षत्रात होत असलेली घुं 
  

(३४)  १३५४६० (१२-०७-२०१९).   श्री.सुतनल प्रभ ू (ददांडोशी), श्री.अममत ववलासराव देशमुख 
(लातूर शहर), श्री.अममन पुेंल (मुांंादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान 
(चाांददवली), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), श्री.िुणाल पाुंील (धुळे ग्रामीण), श्री.वविय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.त्र्यांंिराव मभसे (लातूर ग्रामीण), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), डॉ.सांतोष ुंारफे 
(िळमनुरी), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददवली पूवव) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात वकृ्षलागवडीचे काययक्रम मोठया प्रमा्ात करण्यात आले असले तरीही गेले तीन 
वषायत ६३३ चौ. कक.मी. वनके्षत्र कमी झाल्याचे तसेच गेले तीन दर्कात सुमारे १६०२ चौ. 
कक.मी. इतके िींगल के्षत्र कमी झाले असल्याच ेसन २०१७-१८  च्या अींतररम अथयसींकल्पामध्ये 
सादर  झालेल्या आधथयक पाहा्ी अहवालामध्ये  ननदर्यनास झाले आहे, हे खरे आहे काय , 
(२) असल्यास, वनक्षेत्राची ही घ् वनखाते आण् र्ॉरेस्् डवे्हलमें् कॉपोरेर्न ऑर् 
महाराषट्राच्या याींच्या अखत्यारीतील असल्याच ेननदर्यनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राषट्रीय वनधोर् मानकानुसार राज्याच े एकू् ककती ्क्के के्षत्र वनाखाली 
असल्याच ेननदर्यनास झाले आहे तसेच राषट्रीय वनधोर् १९८५ नसुार एकू् के्षत्रर्ळाच्या ३३ 
्क्के के्षत्र वनाखाली अस्े आवश्यक असताना राज्यातील वनके्षत्र वाढण्या ऐविी कमी 
होण्याची कार्े काय आहेत, 
(४) असल्यास, राज्यातील वनक्षेत्रात वाढ करण्याच्या दृष्ीन ेर्ासनान ेको्त्या उपाययोिना 
केल्या वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  



वव.स. ६०२ (27) 

श्री. सुधीर मनुगांुंीवार (२३-१०-२०१९) : (१) सन २०१७-१८ अींतररम बिे् मध्ये सादर 
झालेल्या आधथयक पाहा्ी अहवालामध्ये मागील १० वषायत ८८.०० चौ.कक.मी. वनक्षेत्र कमी 
झाल्याचे ददसून येत आहे. 
     परींत,ु सन २०१६-१७ मध्ये ६१७२४ चौ.कक.मी. अस्ारे के्षत्र सन २०१७-१८ मध्ये ६१८५१ 
चौ.कक.मी.  झाले आहे. म्ह्ि ेमागील २ वषायत वन के्षत्रात घ् न होत उल् १२७ चौ.कक.मी. 
के्षत्राची वाढ झाली आहे. 
(२) व (३) हे अींर्त: खरे आहे. 
     राषट्रीय वन ननती, १९८८ नुसार राज्यात ३३ ्क्के के्षत्र हे वनाखाली अस्े आवश्यक 
आहे. मागील १० वषायत ८८.२० चौ.कक.मी. वनके्षत्र कमी झाल्याचे ददसून येत आहे. 
     परींत ु वावषयक प्रर्ासन अहवालानुसार सन २०१५-१८ मध्ये म्ह्िे मागील तीन वषायत 
राज्यातील वन के्षत्रात घ् न होता उल् २२८.३७ चौ.कक.मी. एवढी वाढ झालेली आहे. तसेय 
भारतीय वन सव्हेक्ष् सींस्था याींनी प्रकामर्त केलेल्या सन २०१३ ते २०१७ या कालावधीतील 
अहवालानसुार राज्यातील वनके्षत्रात २२२ चौ.कक.मी. वाढ झाल्याच ेददसून येत आहे. 
     तथावप, राज्यातील वन के्षत्र िवळपास २०.१० ्क्के एवढे कायत आहे. 
(४) राज्यातील वनक्षेत्रात वाढ करण्याच्या दृष्ीन ेर्ासनाने सन २०१७ ते २०१९ या वषायमध्ये 
दरवषी िून-िुलै मदहन्यात वकृ्ष लागवड करुन एकू् ५० को्ी वकृ्ष लागवडीचे उद्दीष् ठेवले 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 

  
राज्यातील िोतवालाांच्या ववववध मागण्याांंांत 

  

(३५)  १३६२०८ (०५-०७-२०१९).   श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.ियांत पाुंील 
(ास्लामपूर), श्री.ददलीप वळस-ेपाुंील (आांंेगाव), श्री.छगन भुिंळ (येवला), श्री.शमशिाांत मशांदे 
(िोरेगाव), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.ददपि चव्हाण 
(फलुंण), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.सुरेश लाड (ििवत), श्रीमती ददवपिा चव्हाण 
(ंागलाण), श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जिल्ह्यासह राज्यातील कोतवालाींनी चतुथय शे्र्ी ममळण्याबाबत व इतर न्याय 
मागण्याींसाठी माहे डडसेंबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान राज्यातील सवय जिल्हाधधकारी 
कायायलयाींसमोर आींदोलने केली असुन कोतवालाींच्या ववधवाींना ककमान ३ हिार रुपये ननवायह 
भत्ता देण्याबाबत माग्ी महाराषट्र राज्य कोतवाल सींयुक्त सींघषय सममतीन े ददनाींक २६ 
नोव्हेंबर, २०१८ रोिी आझाद मैदानावर मा.मुख्यमींत्री याींच्याकड े ननवेदनाव्दारे  केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२)   असल्यास, राज्यातील  १२ हिार ६२७ कोतवालाींनी बेमुदत काम बींद आदोलन सुरु 
केल्यामुळे चावडीतली अनेक कामे ठप्प झाली असून त्यामुळे नागररकाींची गैरसोय होत 
असल्याचेही ननदर्यनास आले आहे,  हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय तसेच कोतवालाींच्या मागण्याींच े
थोडक्यात स्वरुप काय आहे,  
(४) असल्यास, चौकर्ीनुसार कोतवालाींना चतुथय शे्र्ी देण्यासह त्याींच्या इतर न्याय मागण्या 
मींिूर करण्याबाबत र्ासनान ेको्ती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाुंील (३०-१०-२०१९) : (१) महाराषट्र राज्य कोतवाल सींयुक्त सींघषय सममतीन े
त्याींचे मागण्याबाबत मा.मुख्यमींत्री सधचवालयास दद. २६ नोव्हेंबर, २०१८ रोिीचे ननवेदन सादर 
केलेले आहे. 
(२) कोतवालाींच्या कामबींद आींदोलनामुळे काही प्रमा्ात तलाठी व मींडळ अधधकारी याींना 
गैरसोय ननमाय् झाली होती.     
(३) कोतवालाींना चतुथयशे्र्ीचा दिाय दे्े, पात्र कोतवाल कमयचाऱयाींना ज्येषठतेनसुार मर्पाई 
सींवगायत पदोन्नती दे्,े मानधनामध्ये वाढ कर्े इत्यादी मागण्या सींघ्नेन ेकेलेल्या आहेत. 
(४) “कोतवाल” हे पद मानधनावरील आहे. सबब कोतवालाींना चतुथयशे्र्ी दिाय देण्याबाबत 
सींघ्नेची माग्ी अमान्य करण्यात आलेली आहे.  
 राज्यातील अर्ा मानधनावरील कमयचाऱयाींचा एकबत्रत ववचार करुन त्याींना सामाजिक 
सुरक्षा प्रदान करण्याकरीता राज्य र्ासनाने “एकछत्र योिना” तयार करण्यासाठी सममती 
स्थापन केली होती. सदर सममतीच्या मर्र्ारर्ी लक्षात घेऊन र्ासन नन्यय क्र.बठैक-
२०१६/प्र.क्र.५८१/ई-१०, दद.०६.०२.२०१९ व र्ुजध्दपत्रक दद.०१.०३.२०१९ नुसार कोतवालाींच्या 
मानधनात सेवाकालावधीनुसार भरीव वाढ करण्यात आलेली आहे. महसूल ववभागाींतगयत 
अस्ाऱया ग् ‘ड’ च्या प्रथम ननयुक्ती पदाींपैकी ननयममत पदाींमधून ४० %  पदे 
कोतवालाींसाठी राखीव ठेवण्यात आलेली आहेत. तसेच “राज्य र्ासकीय कमयचारी समूह 
वैयजक्तक अपघात योिना”, “अ्ल ननवतृ्तीवेतन योिना” व “महात्मा ज्योनतबा रु्ले िन 
आरोग्य योिना” या योिनाींचा लाभ त्या त्या योिनाींमधील अ्ीींनुसार देण्यात येऊन 
त्याकररता ये्ारे हप्ते राज्य र्ासनाकडून भरण्याचा नन्यय घेण्यात आलेला आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

िोयना धरणाच्या िलनीतीत ंदल िरण्याचा तनणवय घेऊन सममती गठीत िेल्यांांत 
  

(३६)  १३६२२६ (१०-०७-२०१९).   श्री.अतलु भातखळिर (िाांददवली पूवव) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कोयना धर्ाच्या िलनीतीत बदल करण्याचा नन्यय घेऊन त्यासाठी र्ासनान े सममती 
गठीत केली असल्याच ेमाहे माचय २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्यनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, वीिननममयती झाल्यानींतर समुद्रामागे वाया िा्ारे कोयना धर्ाच ेपा्ी कृष्ा 
खोऱयात देण्यात ये्ार असल्याने वपण्याच्या पाण्यासाठी व र्ेती मसींचनासाठी माग्ी होत 
असलेल्या जिल्ह्याींना मुबलक पा्ीसाठा उपलब्ध हो्ार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सममतीचा अहवाल र्ासनाकड ेप्राप्त झाला आहे काय व प्राप्त अहवालानुसार 
र्ासनाने को्ती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची काय कार्े आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०९-१०-२०१९) : (१) अींर्त: खरे आहे. 
       राज्य र्ासनान े र्ासन नन्यय क्र. सींकी्य-२०१८/ (१२६/२०१८)/िसींअ, दद.२.८.२०१८ 
अन्वये कोयना व ्ा्ा िलववद्युत प्रकल्प समुहास कृष्ा खोऱयातून ववपुलतेच्या खोऱयात 
वळवव्ेत ये्ारे पा्ी ्प्प्या्प्प्याने कमी करण्याकरीता अ्यास करण्यासाठी अ्यास ग् 
गदठत कर्ेत आलेला होता. 
(२) अींर्त: खरे आहे. 
 राज्य र्सनान े र्ासन नन्यय क्र.सींकी्य-२०१८/(१२६/२०१८)/िसींअ, दद. २ ऑगस््, 
२०१८ अन्वये कोयना िलववद्युत प्रकल्प व ्ा्ा िलववद्युत प्रकल्प समुहास वीि 
ननममयतीसाठी कृष्ा खोऱयातून ववपुलतेच्या खोऱयात वळववण्यात ये्ारे पा्ी ्प्प्या ्प्प्याने 
कमी करण्याकरीता अ्यास करण्यासाठी अ्यास ग् गदठत करण्यात आलेला होता व या 
अ्यास ग्ाचा अहवाल दद. १० म,े २०१९ रोिीच्या पत्रान्वये र्ासनास प्राप्त झाला आहे. या 
अ्यासग्ाचा अहवालावरील अ्यास र्ासन स्तरावर प्रगतीत आहे. 
(३) उपरोक्त अ्यास ग्ाचा अहवाल दद. १० म े २०१९ रोिीच्या पत्रान्वये र्ासनास प्राप्त 
झाला आहे. या अ्यासग्ाच्या अहवालावरील अ्यास र्ासन स्तरावर प्रगतीत आहे. तसेच, 
सदरील अहवालाबाबत कृष्ा पा्ी तीं्ा लवादाचे नन्यय व सवोच्च न्यायालयात न्याय प्रववषठ 
याधचका याींचे अनुषींगाने ववधीज्ञ याींचे अमभप्राय व उिाय ववभागाच ेअमभप्राय प्राप्त झालेनींतर 
पुढील काययवाही अपेक्षक्षत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अचलपूर (जि.अमरावती) तालुक्यातील ग्रामपांचायतीमधील 
रोिगार सेविाांना मानधन ममळण्यांांत 

  

(३७)  १३७६३५ (११-०७-२०१९).   प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.वविय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अममन पुेंल 
(मुांंादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय रोिगार हमी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अचलपूर (जि.अमरावती) तालुक्यातील ग्रामपींचायतीमधील रोिगार सेवकाींना मागील सात 
-आठ मदहन्याींपासनू मानधन ममळालेले नसल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्यनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रोिगार सेवकाींना आधीच कमी मानधन, त्यात अनेक मदहन्याींपासून मानधन 
ममळालेले नसल्याने र्ासनाने चौकर्ी करुन रोिगार सेवकाींना देण्यात ये्ारे मानधन तात्काळ 
देण्याबाबत र्ासनान ेको्ती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहेत ? 
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श्री. ियदत्त क्षीरसागर (०५-१०-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) अचलपूर तालुक्यातील ग्रामपींचायतीमधील रोिगार सेवकाींच्या मानधनाचा ननधी 
दद.२९ मे, २०१९ ला पींचायत सममती स्तरावरुन सवय ग्रामपींचायतीींना अदा करण्यात आला. 

___________ 
  

रािीव गाांधी िीवन आरोग्य योिना व महात्मा फुले िन  
आरोग्य योिनेच ेिाडवचे वाुंप िरण्यांांत 

  

(३८)  १३८०११ (१२-०७-२०१९).   श्री.सभुाष उफव  पांडडतशेठ पाुंील (अमलंाग), श्री.धैयवशील 
पाुंील (पेण) :   सन्माननीय साववितनि आरोग् य व िुुुंांं िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषट्रात गरीब व गरि ू लोकाींसाठी मोर्त आरोग्य सेवा ममळावी म्ह्ून र्ासनान े
रािीव गाींधी िीवन आरोग्य योिना व महात्मा रु्ले िन आरोग्य योिना सुरू करण्यात आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योिनेचा लाभ गरीब व गरिू लोकाींना ममळावा यासाठी कु्ुींबाींचे सव्हे 
करून या योिनाींचे ककती काडयचे वा्प करण्यात आले आहेत व ककती कु्ुींब या योिन ेपासून 
वींधचत आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकर्ी र्ासनाने चौकर्ी करुन वींधचत असलेल्या गरीब व गरिू 
कु्ूींबाना या योिनेच ेकाडय ममळण्यासाठी को्ती उपाययोिना केली वा करण्यात ये्ार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (०९-०९-२०१९) : (१) होय. 
 सावयिननक आरोग्य ववभाग, र्ासन नन्यय ददनाींक ३१ म,े २०११ अन्वये रािीव 
गाींधी िीवनदायी आरोग्य योिना सुरु करण्यात आली होती. सा.आ. वव. र्ासन नन्यय, 
ददनाींक १३ एवप्रल, २०१७ नुसार रािीव गाींधी िीवनदायी आरोग्य योिनेतील मुळ तरतुदी 
कायम ठेवून सदर योिना “महात्मा ज्योनतबा रु्ले िन आरोग्य योिना” या नावान े
राबववण्यात येत आहे.   
(२) व (३) महात्मा ज्योनतबा रु्ले िन आरोग्य योिनेच्या (पुवीची रािीव गाींधी िीवनदायी 
आरोगय योिना) पदहल्या ्प्यात (अमरावती, नाींदेड, धुळे, गडधचरोली, रायगड, सोलापुर, मुींबई 
र्हर व मुींबई उपनगर या ०८ जिल्हयाींसाठी) एकु् २३,६३,८८० इतक्या आरोग्य ओळखपत्राींच े
वा्प करण्यात आले आहे. तर योिनेच्या दसुऱया ्प्यात उवयररत जिल्ह्यामध्ये एकु् 
७७,४१,२५४ इतक्या काडयचे (आरोग्य ओळखपत्राच)े वा्प करण्यात आले आहे.  
     महात्मा ज्योनतबा रु्ले िन आरोग्य योिनेचा लाभ वपवळी, अत्योंदय, अन्नपु्ाय, केर्री 
मर्धापबत्रकाधारक (ज्याींचे उत्पन्न १ लाख रुपयेपयांत असलेली)  आण् र्ेतकरी 
आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्हयातील र्ुभ्र मर्धापबत्रकाधारक याींना आरोग्य ओळखपत्राच्या वा 
र्ासनमान्य र्ो्ो ओळखपत्राच्या सहा्यान ेयोिनेंतगयत अींगीकृत रुग््ालयाींत योिनेचा लाभ 
घेता येतो. या योिनेच्या लाभापासुन को्ीही वींधचत रादहले नाही. 
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(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
___________ 

  
नायगाांव (जि.नाांदेड) तालुक्यात ंरेोिगाराांना महात्मा गाांधी राष्ट्रीय  

रोिगार हमी योिनेंतगवत िामे सरुु िरणेंांत 
  

(३९)  १३८८५१ (०५-०७-२०१९).   श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर) :   सन्माननीय रोिगार हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नायगाींव (जि.नाींदेड) तालुक्यात बेरोिगारी वाढल्यामळेु ग्रामरोहयोची कामे सुरु करण्याची 
बेरोिगाराींनी माग्ी केली असल्याच ेमाहे माचय, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्यनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच नाींदेड जिल्हयात महात्मा गाींधी राषट्रीय रोिगार हमी योिनेतींगयत सन २०१७-१८ 
पूवीचे १८ हिार ४२० काम ेअपू् य असल्याची मादहती माहे म,े २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्यनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील मनरेगा अींतगयत अपू्य असलेली कामे वळेेत पु्य करण्यासह नायगाींव 
तालुक्यातील बेरोिगाराींना महात्मा गाींधी राषट्रीय रोिगार हमी योिनेंतगयत काम े उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत र्ासनान ेको्ती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. ियदत्त क्षीरसागर (०५-१०-२०१९) : (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) व (३) हे अींर्त: खरे आहे. 
 सदर अपू्य कामे माचय, २०२० पयांत पु्य करण्याच ेननयोिन करण्यात आले असून 
नायगाींव तालुक्यात मिुराींच्या माग्ीनुसार काम ेउपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.                  

___________ 
  

पालघर जिल््यात शासिीय िृषी महाववद्यालय स्थापन िरण्यांांत 
  

(४०)  १३९०२४ (०८-०७-२०१९).   श्री.रुपेश म् हात्र े (मभवांडी पूवव) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जिल्ह्यात र्ासकीय कृषी महाववद्यालय स्थापन करण्याबाबतचा सववस्तर प्रस्ताव 
कोक् कृषी ववद्यापीठ, दापोली याींनी तयार करुन र्ासनास सादर केला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकर्ी र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या अनुषींगान ेसदर 
प्रस्तावावर नन्यय घेऊन पालघर जिल्ह्यात कृषी महाववद्यालय स्थापन करण्याबाबत को्ती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहेत ? 
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डॉ. अतनल ंोंड े(०४-०९-२०१९) :(१) होय.  
(२) र्ासनान े दद. २५.३.२०१४ रोिी नवीन कृवष महाववद्यालय स्थापन करण्याचा बहृत 
आराखडा तयार करताना कोक् कृवष ववद्यापीठाकडून प्राप्त प्रस्तुत प्रस्तावाचा ववचार 
करण्याबाबत सूधचत केले होते.  महाराषट्र कृवष मर्क्ष् व सींर्ोधन पररषदेने कृवष पररषदेच्या 
९८ व्या बैठकीमध्ये ठराव क्र. १९/९७/२०१८ अन्वये डॉ. एस.एस. मगर, मािी कुलगुरु, डॉ. 
बाळासाहेब सावींत कोक् कृवष ववद्यापीठ, दापोली याींच्या अध्यक्षतेखाली गदठत करण्यात 
आलेल्या सममतीने तयार केलेला कृवष मर्क्ष्ाचा बहृत आराखडा र्ासनास सादर केला आहे.   
सदरचा बहृत आराखडा र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे.  
 तथावप राज्यातील चारही कृवष ववद्यापीठाींनी भारतीय कृवष अनुसींधान पररषद, नवी 
ददल्ली याींच्या पाचव्या अधधषठाता सममतीच्या मर्र्ारर्ी स्वीकारलेल्या आहेत.  त्यामुळे 
पाचव्या अधधषठाता सममतीच्या ननकषाींनुसार पालघर येथे कृवष महाववद्यालय स्थापन 
करण्याबाबतचा सुधारीत प्रस्ताव ववद्यापीठाच्या काययकारी पररषदेच्या मान्यतेन े कृवष 
पररषदेच्या मान्यतेसाठी सादर करण्याबाबत कृवष पररषद कायायलयाने दद. ६.१२.२०१८ रोिीच्या 
पत्रान्वये डॉ. बाळासाहेब सावींत कोक् कृवष ववद्यापीठ, दापोली ववद्यापीठास कळववले आहे.  
सदरचा प्रस्ताव अद्याप अप्राप्त आहे. 
(३) प्रश्नच उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ंीड जिल्हयात चारा छावण्यात िनावराची ंोगस सांख्या दाखवून  
अनुदानात िेलेला गैरव्यवहार 

(४१)  १३९२७९ (१३-०७-२०१९).   श्री.सांदीपानराव भुमरे (पैठण), श्री.ददपि चव्हाण (फलुंण), 
श्री.अजित पवार (ंारामती), श्री.ियांत पाुंील (ास्लामपूर), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), 
श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.सरेुश लाड (ििवत), श्री.रािेश 
ुंोपे (घनसावांगी), डॉ.सतीश (अण्णासाहें) पाुंील (एरांडोल), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), 
श्री.ंंनराव मशांदे (माढा), श्री.शामराव ऊफव  ंाळासाहें पाुंील (िराड उत्तर), श्री.सांिय िदम 
(दापोली), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (ंागलाण), श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), 
श्रीमती सुमन पाुंील (तासगाव - िवठेमहाांिाळ) :   सन्माननीय मदत व पुनववसन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बीड जिल्ह्यातील चारा छावण्यात िनावराींची सींख्या बनाव् दाखवून अनुदानात 
गैरव्यवहार करुन बीड तालुक्यातील १६ छावण्या तर आष्ीतील २० छावण्यात तपासल्या 
असता यादठका्ी ७४४ िनावरे कमी आढळुन आल्याच े ददनाींक ११ म,े २०१९ रोिी वा 
त्यासुमारास ननदर्यनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  एकू् ९३१ छावण्याींना मींिूरी देण्यात आली असुन त्यापैकी ६०० छावण्या सुरु 
आहेत. यामध्ये सवायधधक १८६ छावण्या बीड तालुक्यात तर १८५ चारा छावण्या आष्ी 
तालुक्यात आहेत. बीडच्या छाव्ीवरील िनावराींची सींख्या ददनाींक ९ मे, २०१९ रोिी ४,१७,६७१ 
होती. दसुऱया ददवर्ीच ददनाींक १० मे, २०१९ रोिी अचानक केलेल्या तपास्ीत छावण्याींतील 
िनावराींची सींख्या १३,३४४ ने कमी झाल्याचे ननदर्यनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी करुन राज्यात चारा छावण्या सुरु करण्यापेक्षा 
ज्याींच्याकड ेिनावरे आहेत त्या र्ेतकऱयाींनी िनावराींसाठी आवश्यकते प्रमा् ेमदत देण्याबाबत 
को्ती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  

श्री. सुभाष देशमखु (३०-०९-२०१९) : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
 मौि ेकोल्हारवाडा ता.बीड येथील मत्स्यगींधा बहु. सेवाभावी सींस्थेमार्य त चालववण्यात 
ये्ाऱया चारा छावण्याींची तपास्ी केली असता, ७४४ िनावराींची तर्ावत आढळून आली आहे. 
सदर चारा छाव्ीची मान्यता ददनाींक १०/०५/२०१९ रोिी रद्द करुन सुरुवातीपासून ७४४ 
िनावराींच े अनुदान कपात कर्े व एकू् देयकाच्या १० ्क्के दींडात्मक कारवाईचे आदेर् 
पारीत करण्यात आले आहेत. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
 बीड तालुक्यात १८७ चारा छावण्या व आष्ी तालुक्यात १८५ चारा छावण्या सुरु 
होत्या. ज्या चारा छावण्यामध्ये अचानक िनावराींची सींख्या कमी झाली अर्ा चारा छावण्याींवर 
दींडात्मक कारवाई करण्यात आलेली आहे. तसेच बीड तालुक्यातील ७ म ेते १५ म,े २०१९ या 
दरम्यान अचानक कमी झालेल्या िनावराींच्या सींख्येचे देयक अदयाप ववतरीत करण्यात आलेले 
नाही व आष्ी तालुक्यातील ज्या चारा छावण्याींमध्ये त्रु्ी आढळुन आल्या त्या छावण्याींना मे 
मदहन्यातील देयकावर एकू् रुपये १,०८,५०,२८९/- रुपये दींड आकारण्यात आलेला आहे. 
(३) असा नन्यय घेण्यात आलेला नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील अनेि दठिाणी पाणांद रस्ते अपूणाववस्थेत असल्यांांत 
  

(४२)  १३९३८५ (१०-०७-२०१९).   श्री.अमल महाडीि (िोल्हापूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय 
रोिगार हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अनेक दठका्ी मर्वारातून र्ेतमालाची ककीं वा र्तेीच्या अविाराींची ने आ् 
करण्यासाठी पा ी्ंद रस्त े तयार केलेले असून अनके पा ी्ंद रस्त े हे अपू्ायवस्थेत असल्याच े
माहे म,े २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्यनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त अपू्ायवस्थते असलेल्या रस्त्याींची दरुुस्ती करून पक्के रस्त ेबनववण्यासह 
सदरच्या कामासाठी दरवषी ठराववक ननधी जिल्हा ननयोिन सममती अींतगयत उपलब्ध 
कर्ेबाबत र्ासनाने को्ती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. ियदत्त क्षीरसागर (०५-१०-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) पालकमींत्री पा्ींद रस्ता योिने अींतगयत पा्ींद रस्त्याींसाठी मागील वषी प्रत्येक 
जिल्हयास रु.१५० लक्ष एवढा ननधी ववतरीत करण्यात आले. तसचे जिल्हा ननयोिन सममती 
कडुन रस्त्याच्या कामासाठी दरवषी ठराववक ननधी उपलब्ध करण्यात येतो. 

___________ 
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गडधचरोली जिल््यातील िळमगाव ंॅरेि या मसांचन प्रिल्पास प्रशासिीय मान्यता देण्यांांत 
  

(४३)  १३९४०५ (१२-०७-२०१९).   डॉ.देवराव होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडधचरोली जिल्ह्यात ७८% िींगल असल्याने वन कायद्यामळेु  या जिल्ह्यातील अनके 
मसींचन प्रकल्प प्रलींबबत आहेत,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कळमगाव बॅरेि हे मसींचन प्रकल्प  मींिूर झालेले असून त्याची मसींचन क्षमता 
२०७३४ हेक््र आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास या मसींचन प्रकल्पाची मळू प्रर्ासकीय मान्यता ककीं मत ३७२३५.८६/- रुपये सन 
२०११-१२ च्या दरसूचीनुसार ननजश्चत करण्यात आलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकल्पाची मळू प्रर्ासकीय मान्यता ककीं मत ३७२३५.८६/- रुपये अद्यापपयांत 
अप्राप्त असून सदर मसींचन प्रकल्प पू्य हो्े आवश्यक आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या प्रकल्पाला प्रर्ासकीय मान्यता ककीं मत तात्काळ देण्याबाबत र्ासनान े
को्ती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०५-१०-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही, कळमगाींव बॅरेिला अदयाप प्रर्ासकीय मान्यता प्राप्त  नाही. 
(३) प्रश्न उद्भभवत नाही 
(४) प्रश्न उद्भभवत नाही 
(५) सन २०११-१२ च्या दरसुचीवर आधाररत रु.३७२.३५ को्ीचा कळमगाींव बॅरेिचा सववस्तर 
प्रकल्प अहवाल राज्य ताींबत्रक सल्लागार सममतीस सादर करण्यात आला होता. तपास्ीअींती 
त्रु्ी पूतयतेस्तव  राज्य ताींबत्रक सल्लागार सममती नामर्क याींच्याकडून सदर प्रस्ताव परत 
करण्यात आला आहे. त्याची पूतयता करण्यास्तव अनतररक्त सवेक्ष्, अन्वेष्, बॅरेिच्या बुडीत 
के्षत्रातील वन िममनीच े ननजश्चतीकर् इ. कररता अींदािपत्रक तयार करण्यात आले होते. 
तथावप सद्य:जस्थतीत बॅरेिचा पा्ी वापर ननजश्चत झाला नसल्याने पुढील काययवाही स्थधगत 
करण्यात आली आहे.               
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही 
  

___________ 
  

साांगली जिल्हयातील िसंे डडग्रिच्या िृवष ववदयालयासाठी तनधीची तरतूद  
िरुन आवश्यि सोयीसुववधा उपलब्ध िरुन देण्यांांत 

  

(४४)  १३९६१९ (०८-०७-२०१९).   श्री.ववश्वजित िदम (पलूस िडगेाव), श्री.अममन पुेंल 
(मुांंादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) साींगली जिल्हयातील कृवष ववभागाच्या कसबे डडग्रिच्या कृवष ववदयालयाची  दरुवस्था 
झाली असून येथ ेवपण्याच ेपा्ी, बींद असलेले भोिनालय, र्ौचालयाची  दरुवस्था, ररक्त पदे, 
इमारतीवर व पररसरात उगवलेली झाड-ेझडुपे, सापाचा वावर इ. समस्या असल्याचे ददनाींक ४ 
रे्िुवारी, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदर्यनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी करुन साींगली जिल्हयातील कृवष ववभागाच्या कसब े
डडग्रिच्या कृवष ववदयालयासाठी ननधीची तरतूद करुन आवश्यक सोयीसुववधा उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत को्ती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
डॉ. अतनल ंोंड े (३०-०९-२०१९) : (१) हे खरे नाही. कृवष ववद्यालय, कसबे डडग्रि या 
ववद्यालयाच्या दठका्ी कृष्ा नदीवरील उपसा िलमसींचन योिनदे्वारे ववद्याथी व कमयचारी 
ननवासस्थानाकरीता पाण्याची सोय उपलब्ध आहे.  मुलीींचे भोिनालय सुरु असून सहकारी 
तत्वावरील मलुाींचे भोिनालय त्याींची इच्छा नसल्यामुळे बींद आहे.  मुलीींचे र्ौचालय सुजस्थतीत 
असून मुलाींचे र्ौचालय अत्यींत िुन े असल्यामळेु दरुुस्तीची आवश्यकता आहे. तसेच 
ववद्यालयातील एकु् ३२ ताींबत्रक व अताींबत्रक मींिुर पदाींपैकी १६ ववववध प्रवगायतील पदे ररक्त 
आहेत.  उपरोक्त अडच्ीींबाबत ववद्यालयान ेकुलगुरु तसेच ववद्यापीठ अमभयींता महात्मा रु्ले 
कृवष ववद्यापीठ, राहुरी याींच्याकड े वेळोवळेी पत्रव्यवहार केलेला आहे. ववद्यालयाच्या 
पररसरातील इमारतीवर को्तीही िींगली झाड े झडुपे नाहीत. परींतु ववद्यालय पररसर हा 
बागायती के्षत्रामध्ये असल्यामुळे क्वधचत प्रसींगी साप आढळतात. 
(२) कृवष तींत्र ववद्यालय, कसबे डडग्रि, ता.ममरि, जि.साींगली येथे सोयीसुववधा ननमाय् 
करण्यासाठी प्रस्ताव ववद्यापीठ अमभयींता कायायलयास प्राप्त झाला आहे.  ववद्यापीठाींतगयत सवय 
ववद्यालयाींसाठी सोयीसुववधा ननमाय् करण्यासाठी एकबत्रत रु. ४६.९० लाख रुपयाींचा प्रस्ताव 
ननयींत्रक, महात्मा रु्ले कृवष ववद्यापीठ, राहुरी याींच्याकड ेसादर करण्यात आला आहे. सदर 
ननधी ववद्यापीठ अमभयींता याींचेकड े वगय करण्यात येतो. तसेच ववद्यापीठ अमभयींता, राहुरी 
याींनी अत्यावश्यक सोयीसुववधा पुरववण्यासाठी दरुुस्तीची कामे तात्काळ सुरु केलेली आहेत. 
तथावप महापुरामुळे सध्या काम ेबींद आहेत. तसेच काययकारी पररषद सदस्य याींना अडच्ीींची 
मादहती देण्यात आलेली असून त्याींच्यामार्य त ववद्यालयास ननधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी 
प्रयत्न करण्यात येत आहेत.  
(३) प्रश्नच उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ग्लायफोसेुंचा वापराने िॅन्सर होत असल्यांांत 
  

(४५)  १३९८५३ (१०-०७-२०१९).   श्री.नसीम खान (चाांददवली), प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव 
रेल्वे), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), श्री.अममत ववलासराव देशमुख 
(लातूर शहर), श्री.अममन पुेंल (मुांंादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष ुंारफे 
(िळमनुरी) :  सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील र्ेतकरी ग्लायर्ोसे्  ननममयती कर्ाऱया कीं पन्याींकडून सुमारे ७०० को्ी रुपयाींचे 
३५ लाख मल्र त्नार्काींचा वापर र्ेतात करतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्लायर्ोसे्च्या वापरामुळे ककय रोग होत असल्याचे हिारो दावे अमेररकेच्या 
न्यायालयात दाखल झाले असून न्यायालयाने ककय रोगाचा मुद्दा मान्य करुन नुकसानभरपाई 
देण्याचे आदेर् ददल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्यनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, र्ासनान ेग्लायर्ोसे्च्या बींदीच्या वादग्रस्त र्ायली पुन्हा उघडण्याचा नन्यय 
घेऊन ककय रोगग्रस्ताींची मादहती गोळा करण्याच ेआदेर् देऊन ग्लायर्ोसे्वर बींदी घालण्याच्या 
नो्ीसा उत्पादक कीं पन्याींना ददल्या असून, ग्लायर्ोसे्ची ननममयती आण् र्ोधात अगे्रसर 
असलेल्या मोन्सॅन््ोलादेखील नो्ीस ददली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी करुन ककय रोगग्रस्ताींना नुकसानभरपाई देण्याबाबत 
काययवाही करुन ग्लायर्ोसे् ननममयती कर्ाऱया कीं पन्याींवर को्ती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे ? 
  

डॉ. अतनल ंोंड े(०७-०९-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) अमेररकन न्यायालयाने ददलेल्या आदेर्ाबाबतची अधधकृत मादहती उपलब्ध नाही.  
(३) नाही. 
 ग्लायर्ोसे्वर बींदी घालण्याच्या नो्ीसा उत्पादक कीं पन्याींना बिावण्यात आलेल्या 
नाहीत. तथावप, ग्लायर्ोसे्च्या वापरामुळे ककय रोगासारख ेघातक परर्ाम आरोग्यावर होतात 
ककीं वा कस,े याबाबत राज्यातील सवय कृवष ववद्यापीठे, सींर्ोधन सींस्था, सामाजिक सींस्था, 
तसेच, ववववध र्ेतकरी मींडळ/ ग् याींचकेडून अमभप्राय मागववण्यात आलेले आहेत. 
(४) वरील सवय सींस्थाींचे ग्लायर्ोसे् बाबतचे अमभप्राय ववचारात घेऊन पुढील काययवाही 
करण्यात येईल. 

___________ 
  

वसई (जि.पालघर) तालुक्यातील ओखी वादळामुळे नुिसान झालेल्या 
नुिसानग्रस्ताांना नुिसानभरपाई अदा िरण्यांांत 

  

(४६)  १३९९६५ (११-०७-२०१९).   श्री.क्षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा), श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई) : 
सन्माननीय मदत व पुनववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वसई (जि.पालघर) तालुक्यात ‘ओखी’ नामक वादळामुळे ददनाींक ५, ६ आण् ७ डडसेंबर, 
२०१७ रोिी वा त्यासमुारास वसई समुद्रककनारपट्टीवरील मजच्छमार बाींधवाींची घरे, र्ेती, झाड,े 
मजच्छमार बाींधवाींच्या बो्ी, मासळी सकुववण्याचे र्ेड इत्यादीींचे नुकसान झाले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, पालघर जिल्हा प्रर्ासनाकडून याप्रकर्ी सुमारे ८५० हून अधधक 
नुकसानग्रस्ताींचे पींचनामे करण्यात आले असुन १ वषायपेक्षा अधधक कालावधी होवुनही अद्याप 
त्याींना नुकसान भरपाई ममळाली नसल्याच े ददनाींक २८ नोव्हेंबर, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास 
मा.मुख्यमींत्री याींच्या ननदर्यनास आ्ून देण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 



वव.स. ६०२ (37) 

(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी करुन वसई तालुक्यातील ओखी वादळामुळे 
नुकसानग्रस्ताींना नुकसानभरपाई अदा करण्याबाबत को्ती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (१९-०९-२०१९) : (१) ददनाींक ४ त े६ डडसेंबर २०१७ रोिी आलेल्या ओखी 
चक्रीवादळामळेु पालघर जिल्ह्यातील वसई तालुक्यातील घरे, मजच्छमाराींच ेिाळे याींच ेनकुसान 
झाल्याचे ददसून आले. 
(२) व (३) र्ासन नन्यय ददनाींक १२.०७.२०१८ अन्वये ददनाींक ४ ते ६ डडसेंबर २०१७ रोिी 
आलेल्या ओखी चक्रीवादळामळेु मजच्छमार बो्ीींचे व िाळीींच े झालेल्या नकुसानीसाठी ननधी 
ववतररत करण्याबाबतची मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानसुार पालघर जिल्ह्यातील वसई 
तालुक्यातील अनायळा ककल्ल्यातील १९ मजच्छमाराींना िाळीींच्या झालेल्या नुकसानीसाठी रु. 
४९४००/- इतकी मदत ववतररत करण्यात आली आहे. तसेच ओखी चक्रीवादळामुळे पालघर 
जिल्ह्यातील वसई तालुक्यातील अनायळा ककल्ल्यातील १९ मजच्छमाराींच्या घराींच्या झालेल्या 
नुकसानीसाठी रु. १२,७६,५००/- एवढी नुकसानभरपाई देण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

भांडारा (जि. भांडारा) येथील जिल्हा सामान्य रूग्णालयातील डॉक्ुंराांच्या गैरवतववणूिींांत 
  

(४७)  १४०००९ (१२-०७-२०१९).   श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :   सन्माननीय साववितनि 
आरोग् य व िुुुंांं िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भींडारा (जि.भींडारा)  येथील जिल्हा सामान्य रूग््ालयात तत्कालीन जिल्हा र्ल्य 
धचककत्सक डॉ. माधुरी थोरात व ननवासी वैद्यकीय अधधकारी डॉ. बड े याींनी मुख्यालयी न 
राह्,े रुग््ाची हेळसाींड कर्े, तसेच त्याींना लगेच नागपूरच्या रुग््ालयात रेर्र कर्े, 
लोकप्रनतननधीसोबत गैरवतय् ूक कर्े याबाबत लेखी पत्राद्वारे मा. मुख्यमींत्री, उिाय व 
नवीनीकर् तथा पालक मींत्री, भींडारा व सावयिननक आरोग्य मींत्री याींना ददनाींक २८ ऑगस््, 
२०१८ रोिी वा त्यासमुारास व रुग््ालयातील १ ते ११ मुद्याच्या दैनाअवस्थेसींदभायत आयुक्त, 
आरोग्य सेवा तथा अमभयान सींचालक, राषट्रीय आरोग्य अमभयान, मुींबई याींना ददनाींक ३० 
ऑक््ोंबर, २०१८ रोिी व आरोग्य उपसींचालक, आरोग्य सेवा नागपूर मींडळ, नागपूर याींना 
ददनाींक २९ ऑक््ोंबर, २०१८ रोिी स्थाननक लोकप्रनतननधीद्वारे तात्काळ चौकर्ी करून 
कारवाई करण्यासींदभायतच ेननवेदन ददले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने सदर प्रकर्ाची चौकर्ी कर्ेसींदभायत आयुक्त, आरोग्य 
सेवा तथा अमभयान सींचालक राषट्रीय आरोग्य अमभयान, मुींबई याींना ददनाींक २६ सप् े्ंबर, 
२०१८ रोिी लेखी पत्राद्वारे आदेर् ननगयममत केले व त्याींच्या कायायलयाने त्याींच े पत्र िा.क्र. 
४१८३/१८ दद. ३०/१०/२०१८ रोिी आरोग्य उपसींचालक, आरोग्य सेवा नागपूर मींडळ, नागपूर 
याींना तात्काळ चौकर्ी करून अहवाल सादर करण्याचे ननदेर् ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत आरोग्य उपसींचालक, आरोग्य सेवा नागपूर मींडळ, नागपूर याींनी ५ 
सदस्यीय चौकर्ी सममती त्याींचे िावक पत्र क्र. २८५४७ - ५० /२०१८ दद. २९/१८/२०१८ रोिीच्या 
पत्रानुसार गठीत करून सदर प्रकर्ाची घ्नास्थळ जिल्हा सामान्य रूग््ालय भींडारा येथील १ 
ते ११ मुद्याच्या अनुषींगान े दैनाअवस्थेसींदभायत व लोकप्रनतननधी सोबत तसेच रुग््ाींसोबत 
गैरवतय् ूक व गैरकारभाराची चौकर्ी केली वा करण्यात येत आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी करुन त्याअनुषींगाने सींबींधधत दोषी डॉक््र अधधकारी 
व कमयचाऱयाववरुद्ध को्ती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (०९-०९-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे.  
(३) व (४) उपसींचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मींडळ, नागपूर याींनी चौकर्ी कर्ेकरीता पाींच 
सींदस्यीय सममती गठीत केली असून, सदर प्रकर्ी गठीत सममतीचे समन्वयक जिल्हा र्ल्य 
धचककत्सक, वधाय याींचेकडून  ददनाींक  ०१.०६.२०१९ रोिी चौकर्ी अहवाल प्राप्त झाला आहे.  
त्यानुसार सममतीन ेपुढीलप्रमा्े मर्र्ारर्ी केल्या आहेत:- 
• नोंद्ी ववभागामध्ये णखडक्या वाढवव्े गरिेच ेआहे. सोबतच स्त्री, पुरूष, स्वातींत्र सैननक, 
िेषठ नागरीक, ददव्याींग व बालके ह्याकररता वेगवेगळ्या नोंद्ी णखडक्या अस्े गरिचेे आहे. 
• प्रत्येक तज्ञ डॉक््राींनी वेळापत्रक पाळण्यात यावे व तश्या प्रकारचे वेळापत्रक अनत.जिल्हा 
र्ल्य धचककत्सक याींनी तयार करावे.  
• व्यवसायरोध भत्ता घेत असलेल्या व न्यायालयात प्रकर् असलेल्या सवय वैद्यकीय 
अधधकाऱयाींच े व्यवसाय रोध भत्ता बींद करण्यात यावा. तसेच पवूी ददलेल्या व्यवसाय रोध 
भत्त्याच्या रकमा परत घेण्याकररता वररषठाींचे मागयदर्यन घेण्यात यावे.  
• डी.एम.ओ.ची ड्यु्ी लावण्यात यावी, िे्ेकरून २४ तास रूग््ाींना सेवा देता येईल.  
• मदहन्यातून जिल्हा र्ल्य धचककत्सक ह्याींनी सभा घेऊन कमयचाऱयाींची तक्रार असल्यास, 
त्वररत सोडववण्यात यावी 
• डायमलसीस ववभागाचा आढावा घेऊन आवश्यक व ननयमानुसार मनुषयबळ ठेवण्यात यावे. 
तसेच ननयममतप्े यींत्रसामुग्रीचा आढावा घेऊन त्वररत काययवाही करावी.   
सममतीने केलेल्या मर्र्ारर्ीींच्या अनुषींगाने आवश्यक काययवाही करण्यात येत आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िळगाांव येथे िृवष ववद्यापीठ स्थापन िरण्यांांत 
  

(४८)  १४१३११ (०६-०७-२०१९).   श्री.एिनाथराव खडस े (मुक्ताईनगर) :  सन्माननीय िृषी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महात्मा रु्ले कृवष ववद्यापीठ, राहुरी व डॉ.पींिाबराव देर्मखु कृवष ववद्यापीठ, अकोला 
याींचे ववभािन करण्याबाबत र्ासनाने ककती व को्त्या सममत्या नेमल्या आहेत, 
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(२) तसेच, या ववद्यापीठाचे ववभािन करुन उत्तर महाराषट्रात िळगाींव येथे व पूवय ववदभायत 
चींद्रपूर येथ ेस्वतींत्र ववभािीत कृवष ववद्यापीठाची स्थापना करण्याबाबत डॉ.वेंक्ेश्वरलु सममतीन े
सादर केलेल्या अहवालाबाबत मा.मुख्यमींत्रयाींचे अपर मुख्य सधचव याींनी सवय सींबींधधताींची 
ददनाींक ११ रे्िुवारी, २०१९ रोिी वा त्यासुमारास घेतलेल्या बैठकीत झालेल्या नन्ययाच्या 
अनुषींगाने तातडीन ेकाययवाही करण्याबाबत लोकप्रनतननधीनी ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी करुन उक्त ननवेदनाच्या अनुषींगाने को्ती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
डॉ. अतनल ंोंड े(३०-०९-२०१९) : (१) महात्मा रु्ले कृवष ववद्यापीठ, राहुरी आण् डॉ. पींिाबराव 
देर्मुख कृवष ववद्यापीठ, अकोला या दोन ववद्यापीठाींचे ववभािन करण्याबाबत र्ासनाने दोन 
सममत्या नमेल्या आहेत.  
 कृवष व पदमु ववभागाच्या दद. १९/८/२०१३ च्या र्ासन नन्ययान्वये डॉ. वाय.एस.पी. 
थोरात, मािी अध्यक्ष नाबाडय याींच्या अध्यक्षतेखाली सममती नेमण्यात आली होती. या 
सममतीच्या अहवालावर काययवाही करण्याकरीता काही आधथयक, ताींबत्रक व प्रर्ासकीय बाबीींची 
मादहती घे् ेव दोन ववद्यापीठाींच ेववभािन करण्याकरीता लाग्ारा आवश्यक तपर्ील प्राप्त  
करुन र्ासनास सादर करण्यासाठी र्ासन नन्यय ददनाींक १४ मे, २०१५ अन्वये 
डॉ.वेंक्ेश्वरल्ल,ु तत्कालीन कुलगुरु, वसींतराव नाईक मराठवाडा कृवष ववद्यापीठ, परभ्ी 
याींच्या अध्यक्षतेखाली दसुरी सममती गठीत करण्यात आली होती.  
(२) होय, हे खरे आहे.   
(३) कृवष ववद्यापीठाींच्या ववभािनाच्या अनुषींगान ेतत्कालीन मा. मींत्री (कृवष व र्लोत्पादन) 
याींच्या अध्यक्षतेखाली दद.१९.४.२०१७ रोिी आयोजित बैठकीमध्ये झालेल्या नन्ययानसुार 
प्रस्ताव र्ासनास सादर करण्याबाबत कृवष पररषद, पु्े कायायलयास कळववण्यात आले होते. 
या बठैकीच्या इनतवतृ्तामधील मुद्दा क्र.४-नववन कृवष ववद्यापीठाच ेकाययके्षत्र, त्याअींतगयत ये्ारी 
सध्याची महाववद्यालये व त्यासाठी आवश्यक ननधीबाबतचा सववस्तर प्रस्ताव,  आण्  मुद्दा 
क्र.५-नववन ववद्यापीठाींतगयत सींर्ोधन कें द्राची वपकाींचा ववचार करुन ववभाग्ी करताना तेथील 
वपकाींचा ववचार करुन त्यानुसार प्राथम्यक्रम ठरवावा. दोन मुद्याींच्या अनुषींगाने कृवष पररषद 
कायायलयान ेसववस्तर अहवाल ववद्यापीठाकडून मागववला आहे.  सदरचा अहवाल अद्यापपावेतो 
ववद्यापीठाकडून प्राप्त झालेला नाही.  त्यामुळे राज्य कृवष  पररषदेच्या स्तरावर हा प्रस्ताव 
ववचाराधीन आहे.  उक्त ननवेदनाच्या अनुषींगाने पुनश्च तात्काळ आवश्यक ती काययवाही 
करण्याबाबत महाराषट्र कृवष मर्क्ष् व सींर्ोधन पररषद, पु्े कायायलयास कळववण्यात आले 
आहे. 
(४) प्रश्नच उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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रेवसा (ता.जि.अमरावती) येथील परुग्रस्त पुनववसनचे २२७ प्लॉुं असल्याने रोड नालीच े
ंाांधिाम व ववद्युत पुरवठा िरण्यांांत 

  

(४९)  १४१६२८ (११-०७-२०१९).   अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अममन पुेंल (मुांंादेवी), 
प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.अममत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), डॉ.सांतोष 
ुंारफे (िळमनुरी), श्री.अममत झनि (ररसोड) :  सन्माननीय मदत व पुनववसन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रेवसा (ता.जि. अमरावती) येथील पुरग्रस्त पुनवयसनच े २२७ प्लॉ् असल्यान े रोड नालीच े
बाींधकाम व ववद्युत पुरवठा करण्याकरीता स्थाननक लोकप्रनतननधीनी याींनी जिल्हाधधकारी, 
अमरावती याींना ददनाींक २३ िानवेारी, २०१९ रोिी वा त्यासुमारास ननवेदन ददले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी करुन उक्त ननवेदनाच्या अनुषींगाने को्ती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (२२-०८-२०१९) : (१) होय. 
(२) व (३) सन २००७ मध्ये अमरावती जिल्ह्यातील अनतवषृ्ी/पुरामुळे बाधधत झालेल्या रेवसा 
येथील रस्त े व नाली बाींधकामास प्रर्ासकीय मान्यता ममळण्याबाबतचा प्रस्ताव ववभागीय 
आयुक्त, अमरावती याींनी र्ासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्तावावर र्ासन स्तरावर 
काययवाही करण्यात येत आहे. रेवसा येथील लोकाींच्या घराींचे बाींधकामासाठी अनुदान उपलब्ध 
करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव ववभागीय आयुक्त, अमरावती याींच्याकडून र्ासनास प्राप्त 
झाल्यानींतर त्यावर ननयमानुसार काययवाही करण्याच ेननयोजित आहे. 
  

___________ 
  

अमरावती जिल्हयात राष्ट्रीय ंाल स्वास्थ िायवक्रमातांगवत वाहन े 
पुरववण्यासाठी िाढलेल्या ई-तनववदांांत 

  

(५०)  १४१९३९ (१५-०७-२०१९).   डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय साववितनि 
आरोग् य व िुुुंांं िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जिल्हयात राषट्रीय बाल स्वास्थ काययक्रमातींगयत वाहने पुरववण्याबाबत ई-ननववदा 
सन २०१६-१७ मध्ये काढण्यात आला असनु उक्त ई-ननववदा सन २०१८ साठी लागू करण्यात 
आल्याने बहुताींर् वाहने ननकामी व परवाना सींपलेली असल्याचे माहे माचय, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्यनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने उक्त प्रकर्ी र्ासनाने को्ती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ मशांदे (२७-०९-२०१९) : (१), (२) व (३) अींर्त: खरे आहे. 
 अमरावती जिल्हयामध्ये सन २०१६-१७ मध्ये राषट्रीय बाल स्वास्थ काययक्रमाींतगयत 
एकू् ३४ वाहने पुरववण्याबाबत ई-ननववदा करण्यात आली होती. सदर ई-ननववदेला 
ननयमानुसार २ वळेा मुदतवाढ देऊनही एकच ननववदा आल्यान े सदर ननववदाद्वारे प्राप्त 
कागदपत्राींची तपास्ी सेवा अमभयींता, जिल्हा काययर्ाळा पररवहन, सामान्य रुग््ालय 
अमरावती याींचेकडून तपास्ी करुन ददनाींक १.३.२०१७ रोिी मे. रत्नम ्ुसय ॲण्ड ट्रान्सपो य्, 
परतवाडा याींना आदेर् देण्यात आला. सदरचा आदेर् ददनाींक ३१.३.२०१७ पयांत देण्यात आला. 
त्यानींतर आरबीएसके काययक्रमामध्ये वाहनाअभावी अडथळा ननमाय्  होऊ नये म्ह्ून मुख्य 
काययकारी अधधकारी, जिल्हा पररषद अमरावती याींच्या मान्यतने े मुदतवाढ देण्यात आली.  
त्यानींतर ज्या जिल्हयाींमध्ये सन २०१७-१८ साठी वाहनाींची जिल्हा स्तरावरुन ननववदा प्रकक्रया 
पु्य झालेली नाही अर्ा वाहनाींच्या कत्राीं्दाराींना ६ मदहन्याींपयांत मुदतवाढ देण्यात आली.  
माचय २०१९ मध्ये ७ वाहनाींचा परवाना कालबाहय असल्याचे आढळून आले परींत ू को्तेही 
वाहन ननकामी ददसून आले नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :    
मुांंई.   सधचव 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
__________________________________________________________________ 

मुद्र्पूवय सवय प्रकक्रया महाराषट्र ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींग्क यींत्र्ेवर 
मुद्र्: र्ासकीय मध्यवती मुद्र्ालय, मुींबई. 


