अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५१६ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१९
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
_________

जिल्हा शासकिय रुग्णालय (जि. रत्नागिरी) येथे ववववध सांवर्ाातील पदे ररक्त असल्याबाबत
(१)

१४१५ (२३-१२-२०१४).

श्री.रािन साळवी (रािापूर) :

सन्माननीय सावािननि आरोग्य

व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) जिल्हा शासककय रुग्णालय (जि.रत्नागिरी) येथे विविध सींिगाातील १०३ पदे ररक्त
असल्याचे नुकतेच माहे ्क््ोंबर, २०१४ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, विविध सींिगाातील मींिूर ४०६ पदाींपैकी १०३ पदे ररक्त असून केि

५ सिान

उपलब्ध असून १४ पदे ररक्त आहेत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढ ू न आले,
(४) असल्यास, तदनस
ु ार उक्त ररक्त पदे तात्का

णरयाबाबत शासनाने कोणती कायािाही

केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२८-१२-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे.
जिल्हा रुग्णालय, रत्नागगरी येथील िगा-१ ते िगा-४ सींिगाातील माहे एविल २०१८ अखेर मींिरू ,
णरलेल्या ि ररक्त पदाींचा तपशशल खालीलिमाणे आहे .
अ.क्र.
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(२) ि (३) हे अींशत: खरे आहे .
४१८ पदाींपैकी १२९ पदे ररक्त असून िैद्यकीय अगधकाऱयाींची २३ पदे ररक्त आहे त.

एनआरएचएम अींतगात करार तत्िािर शणषक-१, णल
ू तज्ञ, ्नकॉल तत्िािर, बालरोगतज्ञ -२
ि स्त्रीरोगतज्ञ पूणि
ा े

१ कायारत आहे त .

(४) ग् अ ि ग्-ब ची ररक्त पदे MPSC ि शासन स्त्तरािरुन ि जिल्हागधकाऱयामार्ात
णरयाची कायािाही सुरु आहे . िैद्यकीय ग् अ ची ७२३ ररक्त पदे णरणेबाबत दद.१२.७.२०१८
रोिी पदणरती िादहरात दै ननक ित्ृ तपरात दे यात आली आहे . ग् क सींिगाातील ररक्त पदे
सर सेिेने णरयाची दद.२०.५.२०१८ रोिी उपसींचालक, कोल्हापूर मींड

याींचे स्त्तरािर पररक्षा

घेयात आली. पदणरती सींबध
ीं ीत पुढील कायािाही सुरु आहे. ग् ड ची पदणरतीची कायािाही
सुरु आहे .

(५) िश्न उद््ाित नाही.
___________
िशेळे (ता.ििात जि.रायर्ड) येथील ग्रामीण रुर्णालयासाठी संपादित
केलेल्या िममनीचा मोबदला मिळणेबाबत
(२)

४६६० (२३-१२-२०१४).

श्री.भरतशेठ र्ोर्ावले (महाड) :

सन्माननीय सावािननि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कशे े (ता.किात जि.रायगड) येथील ग्रामीण रुग्णालयासा

२५ िषाापूिी िमीन दे णेच्या

मोबदल्यात सींबींगधत शेतक-याींच्या कु्ूींबातील ित्येकी एका व्यक्तीला शासकीय नोकरीत
सामािन
ू घेयाचे आश्िासन आरोग्य विणागाकडून दे यात आले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासींदणाात शेतक-याींनी मे मदहन्यात उपोषण सुरु केले असताींना उपोषणाच्या
चौथ्या ददिशी आरोग्य विणाग ि महसूल विणाग याींनी रुग्णालय पररसरातील िापरात नसलेली
िशमन शेतक-याींना परत दे याचे आश्िासन ददले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, आश्िासन दे ऊनही पाच मदहन्याचा कालािधी उल्ूनही अद्याप शेतक-याींना
िशमनी परत दे यात आलेल्या नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय त्यात काय आढ ू न आले,
(५) असल्यास, तद्नुसार पुढे कोणती कायािाही केली िा करयात येत आहे ?
डॉ. दीपि सावांत (१९-१२-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

शेतक-याींनी िमीनीच्या मोबदल्यात मल
ु ास/मुलीस शासकीय नोकरीत सामािून घेयासा

उपोषणाची नो्ीस ददली होती. परीं तू आरोग्य विणागाच्या अगधका-याींनी सदर उपोषण मागे
घेयाची विनींती केल्यानींतर उपोषण मागे घेतले आहे . घेतलेली िमीन परत दे याबाबत
आश्िासन ददल्याची नोंद आढ ू न येत नाही.
(३) ि (४) आणण (५) िश्न उद््ाित नाही.

___________
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उमरी (जि. नाांदेड) येथील ग्रामीण रुग्णालयास उपजिल्हा रुग्णालयाचा दिाा दे ण्याबाबत
(३)

१७१९८ (१४-०८-२०१५).

श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड

उत्तर), श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे वी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी) :

सन्माननीय सावािननि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) उमरी (जि.नाींदेड) येथील ग्रामीण रुग्णालय सन १९८० साली स्थापन झाले असन
ु
तत्कालीन लोकसींख्या, उपलब्ध साधने, िगत तींरज्ञान या सिा बाबी लक्षात घेता आिघडीला
त्यात खूप बदल झाला असुन चार तालुक्याींना िोडणाऱया या रुग्णालयाकडे शासनाने दल
ा
ु क्ष
केले असल्याचे माहे एविल, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, शासनाने या रुग्णालयाला उपजिल्हा रुग्णालयाचा दिाा दे याबाबत तसेच िगत
तींरज्ञानाचे सस
ु ज्ि करयाबाबत कोणती कायािाही केली िा करयात येत आहे ,

(३) अद्याप, याबाबत कोणतीच कायािाही केली नसल्यास होणाऱया विलींबाची कारणे काय
आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (०१-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) ि (३) सन २०११ च्या लोकसींख्येिर आधाररत आरोग्य सींस्त्थाींचे श्रेणीिधान करयासींबध
ीं ी
िोडबह
ृ त आराखडा तयार करयात येत असून, ग्रामीण रुग्णालय, उमरी चे श्रेणीिधान

करयाची मागणी, ननकषानुसार िोडबह
ृ त आराखडयामध्ये समाविष् करयाची कायािाही सुरु
आहे .

___________
भारि ब.ु (जि.िालना) येथील रुग्णालयात वैद्यिीय अधधिाऱयाांची पदे ररक्त असल्याबाबत
(४)

२३८१८ (१७-०८-२०१५).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :

सन्माननीय सावािननि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) णारि ब.ु (जि.िालना) येथे जिल्हा पररषद आरोग्य विणागाच्याितीने सिासामान्य

गोरगरीब िनतेला आरोग्य सेिा शम ािी यासाठी नािरी दवाखान्याची णव्य ि सुस्ि ममारत
उणारयात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तेथे गेल्या एक िषाापासून िैद्यकीय अगधका-याींचे पद ररक्त असल्याने
पररसरातील नागररकाींची गैरसोय होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, रुग्णाींना बाहे रगािी िाऊन खािगी दिाखान्यात उपचार यावे लागत असल्याने
त्याांना नाहकचा आगथाक णुदाड सोसािा लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढ ू न आले,

(५) असल्यास, तदनुसार दोषी व्यक्तीींिर कोणती कारिाे केली िा करयात येत आहे,
नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
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डॉ. दीपि सावांत (०१-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) ि (३) नागरी दिाखाना णारि बु.(जि.िालना) येथे िैद्यकीय अगधकारी सींिगााचे एक पद
मींिरू आहे . सदर पदािर दद.२८.०५.२०१५ पासन
ु एक िैद्यकीय अगधकारी रुिु झाले होते.
त्याींनी दद.१६.०९.२०१५ रोिी रािीनामा ददला.

तेव्हा तेथील पदाचा अनतररक्त कायाणार तालुका

आरोग्य अगधकारी याींच्याकडे दे यात आला होता. याद काणी ननयशमत िैद्यकीय अगधकारी
दद.०१.१२.२०१५ पासुन कायारत आहे त.
(४) ि (५) िश्न उद््ाित नाही.

___________
िारां िा लाड (जि.वाशीम) येथील ग्रामीण रुग्णालयामध्ये रुगणांची होत असलेली र्ैरसोय
(५)

३६१७६ (२१-०१-२०१६).

श्री.रािेंद्र पाटणी (िारां िा) :

सन्माननीय सावािननि आरोग्य

व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कारीं िा लाड (जि.िाशीम) येथील ग्रामीण रुग्णालयामध्ये विविध सुविधाींचा अणाि तसेच
रुग्णाींची गैरसोय होत असल्याची मादहती शम ाल्यािर स्त्थाननक लोकिनतननधीींनी अचानक या

रुग्णालयास णे् ददल्यािर सदर सुविधेंचा अणाि ि रुग्णाींची गैरसोय होत असल्याची बाब
ननदशानास आली असल्याने सींबध
ीं ीत विणागाच्या िररष

अगधका-याींना त्िररत सदर सुविधा

दे याचे ि गैरसोय दरू करयाचे ननदे श ददनाींक ५ ्क््ोबर, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास
जिल्हा आरोग्य अगधकारी ि जिल्हा शल्यगचककत्सक याींना ददले , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रुग्णालयास सुविध दे यास ि गैरसोय दरू करयाबाबत सींबध
ीं ीत अगधकायाींनी कोणती उपाययोिना केली िा करयात येत आहे ,

(३) नसल्यास, अद्याप कोणतीच उपाययोिना न करयाची कारणे काय ?
डॉ. दीपि सावांत (०१-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) दद.०५.१०.२०१५ रोिी लोकिनतननधीींनी

कारीं िा लाड येथे ददलेल्या णे्ीदरम्यान त्याींच्या

ननदे शानुसार िैद्यकीय अगधक्षक, ग्रामीण रूग्णालय, कारीं िा लाड, जि. िाशशम हयाींना
रूग्णालय येथे

ग्रामीण

सुविधा दे याचे ि गैरसोय दरू करयाबाबतजिल्हा शल्य गचककत्सक िाशशम

याींनी आदे शशत केले असन
ू त्यानस
ु ार

उपाय योिना करयात आल्या आहे त.

(३) िश्न उद््ाित नाही.

___________
बसांबा उपिेंद्रात (जि.दहंिोली) वैद्यिीय अधधिारी व िमाचारी वर्ााची ननयुक्ती िरण्याबाबत
(६)

३८४४० (१०-०१-२०१५).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे वी),
श्रीमती ननमाला र्ाववत (इर्तपूरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा),
प्रा.वषाा र्ायिवाड (धारावी) :

सन्माननीय सावािननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वि.स. ५१६ (5)
(१) बसींबा (जि.हहांिोली) येथे शासनातर्े ९३ लाख रुपये खचा करुन बाींधयात आलेल्या
उपकेंद्रात एकही िैद्यकीय अगधकारी ि कमाचारी िगााची ननयुक्ती करयात आली नसल्यामु े

हे रुग्णालय बींदच आहे यामु े रुग्णाींना आरोग्य सेिा शम त नसल्याचे माहे ्गस्त््, २०१५
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू रुग्णालयात िैद्यकीय अगधकारी ि कमाचारी याींची पदे तातडीने
णरयाबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करयात येत आहे ,
(३) अद्याप उपाययोिना केली नसल्यास, होणाऱ्या विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२८-१२-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
दहींगोली जिल्हयातील मौिे बसींबा उपकेंद्राच्या ममारतीचे बाींधकाम पण
ू ा झाले असन
ू सदर
उपकेंद्र निीन ममारतीत चालू आहे. सदर उपकेंद्रात खालील पदे मींिरू आहे त :सींिगा

मींिूर

आरोग्य सेिक

२

णरलेली

ररक्त

१

१

शेरा

दद.१७.१.२०१३

च्या

शासन

ननणायान्िये १ आरोग्य सेविका ि १
आरोग्य सेिक अशी २ अनतररक्त पदे
मींिरू

आहे त.

तसेच

एन.एच.एम.अींतगात १ कींरा्ी आरोग्य
सेविका कायारत आहे .
क्

आरोग्स सेविका
अींशकालीन

स्त्री

३

२

१

१

१

१

६

४

२

पररचर
एकूण

सदर कमाचाऱयाींमार्ात रुग्णाींना आरोग्य सेिा दे यात येत.े
(२) राषरीय आरोग्य अशणयानातींगत
ा या उपकेंद्रात कींरा्ी िैद्यकीय अगधकारी (बी.ए.एम.एस)
चे १ पद मींिूर करयात आले आहे ि सदर पद णरयाची कायािाही सुरु आहे .
(३) कायािाही सुरु आहे .

___________
दे वरुख (जि.रत्नाधर्री) येथील ग्रामीण रुग्णालयातील ररक्त पदाांबाबत
(७)

४४०४६ (१०-०५-२०१६).

श्री.रािन साळवी (रािापूर) :

सन्माननीय सावािननि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) दे िरुख (जि.रत्नागगरी) येथील ग्रामीण रुग्णालयात ररक्त पदाींमु े रुग्णाींची गैरसोय होत

असताना रुग्णालयातील िैद्यकीय अगधकारी गेले दोन िषे सलग रिेिर असल्याने याचा त्रास
सिासामान्य रुग्णाींना सहन करािा लागत असल्याचे नुकतेच माहे िानेिारी, २०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

वि.स. ५१६ (6)
(२) असल्यास, उक्त अगधकाऱयाच्या िागेिर अन्य अगधकारीदे खील दे यात आलेले नाहीत
ककीं िा सलग रिेिर गेलेल्या अगधकाऱयाींिर कोणतीच कारिाे करयात आलेली नाही, हे ही खरे
आहे काय,
(३) असल्यास, दोन िषाांपि
ू ी ननयक्
ु त करयात आलेल्या या दोन िैद्यकीय अगधकाऱयाींिर
कारिाे करयाचा अहिाल शासनाकडे पा वियात येऊनही शासन स्त्तरािर दे खील अद्याप
कोणतीच कायािाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, आरोग्य विणागाच्या गैरकाराणाराबाबत स्त्थाननक लोकिनतननधीनी सींबींगधत
मींरीमहोदयाींच्या ननदशानास आणले असतानाही याकडे िाणीिपि
ा दल
ा करयात येत आहे ,
ू क
ु क्ष
हे ही खरे आहे काय,

(५) तद्नुसार शासन स्त्तरािर काय कायािाही केली िा करयात येत आहे , नसल्यास, त्याची
कारणे काय आहे त ?

डॉ. दीपि सावांत (२७-१२-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
दे िरूख (जि.रत्नागगरी) ग्राशमण रूग्णालय येथे िैद्यकीय अगधकाऱयाींची ३ पदे मींिुर

असून तीनही पदे णरयात आलेले आहे त. तथापी, सदर ३ िैद्यकीय अगधकाऱयाींपक
ै ी २

अनगधकृत गैरहिर असून १ िैद्यकीय अगधकारी कायारत आहे . तसेच आयुष योिनेंतगात एक
िैद्यकीय अगधकारी ि शालेय आरोग्य तपासणी कायाक्रमाींतगात चार िैद्यकीय अगधकारी

कायारत असून त्याींच्या मार्ात रूग्णाींना आरोग्य सेिा सुविधा उपलब्ध करून दे यात येत
आहे त.
(२)

हे अींशत: खरे आहे.
अनगधकृत गैरहिर िैद्यकीय अगधकाऱयाींची सेिा समाप्त करयाचा िस्त्ताि सींचालनालय

स्त्तरािर िस्त्तावित आहे .
(३) ि (४) हे खरे नाही.

(५) अनगधकृत गैरहिर िैद्यकीय अगधकाऱयाींची सेिा समाप्त करयाची कायािाही सुरु आहे .
___________
पारे (ता.खानापूर जि. साांर्ली) या डोंर्री ववभार्ात असणाऱया र्ावात प्राथममि
आरोग्य िेंद्र स्थापन िरण्याबाबत

(८)

४५३४९ (११-०५-२०१६).

श्री.अननल बाबर (खानापूर) :

सन्माननीय सावािननि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पारे (ता.खानापूर जि. साींगली) या डोंगरी विणागात असणाऱया गािात िाथशमक आरोग्य

केंद्र स्त्थापन करयाबाबत स्त्थाननक लोकिनतननधीींनी माहे िानेिारी, २०१६ मध्ये वा त्या
दरम्यान मा. सावशिननक आरोग्य मींरी याांच्याकडे पराद्िारे मागणी केली आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, सदर मागणीनस
ु ार शासन स्त्तरािर काय कायािाही केली वा करयात येत आहे ,

वि.स. ५१६ (7)
(३) असल्यास, याद काणी िाथशमक आरोग्य केंद्र नसल्याने स्त्थाननक नागररकाींची अत्यींत
गैरसोय ननमााण होत आहे , हे ही खरे आहे काय?
(४) अद्याप कोणतीच कायािाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (०१-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) ि (३) अींशत: खरे आहे .
वि्ा, ता.खानापूर येथे ग्रामीण रुग्णालय सुरु झाल्याने येथील िाथशमक आरोग्य केंद्र
नजिकच्या पररसरात स्त्थलाींतरीत करयाच्या िस्त्तािािर कायािाही सरु
ु आहे .
(४) िश्न उद््ावत नाही.

___________
इांडडयन नमसिंर् िौजससलच्या ननिषाप्रमाणे शहरी भािात तीन रुगणामार्े एि तर ग्रामीण
भार्ात चार रुगणामार्े एि पररचाररिा या आदे शाबाबत
(९)

४८३०१ (११-०५-२०१६).

श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा) :

सन्माननीय सावािननि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मींडडयन नशसांग कौजन्सलच्या ननकषािमाणे र्हरी भािात तीन रुग्णामागे एक तर ग्रामीण
णागात चार रुग्णामागे एक पररचाररका असे आदे श िमाणणत आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, असे असतानाही सध्या मुींबेतील रुग्णालयामध्ये एक पररचाररका सरासरी २५
रुिणाांची का िी घेते तर ग्रामीण णागात याींचे िमाण दप्ु प् आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, रा्यणरातील सरकारी, ेएसआयएस आदद रुग्णालयामध्ये पररचाररकाींची सुमारे
दीड हिार पदे ररक्त आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदरची ररक्त पदे अद्यापपयांत न णरयाची कारणे काय आहे त,
(५) असल्यास, ही ररक्त पदे तातडीने णरयाबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा
करयात येत आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२८-१२-२०१८) : (१) होय. हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३), (४) ि (५) अींशत: खरे आहे .
अगधपररचारीकाींच्या ररक्त पदाींसा

णरती िकक्रयाीं आयोजित करयात आलेली होती ि पूणा

करुन ननयुक्ती दे यात आली आहे . ि कोल्हापूर मींड

िग ता णरती िकक्रया पुणा झाली आहे .

कोल्हापूर मींड ाची णरती पररक्षा दद.२० मे २०१८ रोिी घेयात आली असून त्यानस
ु ार णरती

िकक्रयेची पुढील कायािाही सुरु आहे . तसेच बींधपरीत अगधपररचारीकडून ११ मदहन्याींच्या करार
पध्दतीने ररक्त पदी पदस्त्थापना दे ऊन रुग्णसेिा दे यात येते.
___________

वि.स. ५१६ (8)
खोलापूर (ता.भातुिली, जि.अमरावती) येथील प्राथममि आरोग्य िेंद्राची झालेली िरु ावस्था
(१०)

५६०२३ (३०-०८-२०१६).

अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :

सन्माननीय सावािननि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) खोलापूर (ता.णातुकली, जि.अमरािती) येथील िाथशमक आरोग्य केंद्रातील समस्त्या
सोडवियाबाबत

स्त्थाननक

लोकिनतननधीींनी

मख्
ु य

कायाकारी

अगधकारी,

जिल्हा

पररषद,

अमरािती याींना ददनाींक ६ मे, २०१६ रोिी िा त्यासुमारास ननिेदन ददले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त िाथशमक आरोग्य केंद्राची दरु िस्त्था सुधारयासा

कोणती कायािाही केली

वा करयात येत आहे ,

(३) अद्याप कोणतीच कायािाही करयात आली नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (०१-०१-२०१९) : (१) नाही.
सदर ननिेदन िाप्त झालेले नाही.
(२) दद. २५.०१.२०१६ रोिी िाथशमक आरोग्य केंद्र खोलापरू येथील निीन ममारत ि
ननिासस्त्थान

उपअशणयींता, बाींधकाम उपविणाग क्र.२, जिल्हा पररषद, अमरािती याींच्या मार्फात

िैद्यकीय अगधकारी याींच्या ताब्यात दे यात आलेली

आहे . सदर िाथशमक आरोग्य केंद्रात

शस्त्रकक्रयागह
ृ ि मतर सुविधा अद्ययाित आहेत. तसेच पायासा

निी बोअर

ननमााण

करयात आलेले आहे . सद्यजस्त्थतीत सदरचे िाथशमक आरोग्य केंद्र सुजस्त्थतीत आहे .
(३) िश्न उद््ाित नाही.

___________
उस्िानाबाि जिल्हयातील उपजिल्हा रुगणालय, परं डा व ग्रािीण रुगणालय भि
ू व वाशी येथे
(११)

सीटी स्कॅन िमशन व सोनोग्राफी िमशन उपलब्ध करुन िे णेबाबत

६३५७३ (३०-०८-२०१६).

श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :
सन्माननीय सावािननि आरोग्य
व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) उस्त्मानाबाद जिल्हयातील उपजिल्हा रुग्णालय, पराींडा व ग्रामीण रुिणालय णूम ि िाशी
येथील सोनोग्रार्ी मशशन नादरु
ु स्त्त असल्याने बींद आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू तालुक्यातन
ू राषरीय महामागा िात असल्याने याद काणी अपघाताचे
िमाण िास्त्त असल्याने अपघातग्रस्त्त रुग्णाींना िे े िर उपचार न शम ाल्याने त्याींच्या
जििीताला धोका ननमााण होतो, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उपरोक्त उपजिल्हा रुग्णालय येथे शस्ी स्त्कॅन मशशन तसेच सोनोग्रार्ी मशशन
उपलब्ध करुन दे याबाबत जिल्हयातील लोकिनतननधीींनी मा.आरोग्य मींरी याींना माहे िन
ू ,
२०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान लेखी ननिेदन ददली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करयाींत येत आहे ,
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त?

वि.स. ५१६ (9)

डॉ. दीपि सावांत (०१-०१-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे.
उस्त्मानाबाद जिल्हयातील परीं डा येथील उपजिल्हा रुग्णालयातील सोनोग्रार्ी मशीन बींद आहे .
ग्रामीण रुग्णालयास ननकषानस
ु ार सोनोग्रार्ी मशीन अनज्ञ
ु ेय नसल्याने णम
ू ि िाशी येथील
ग्रामीण रुग्णालयास सोनोग्रार्ी मशीन दे यात आल्या नाहीत.
(२) ि (३) हे खरे आहे.
(४) उपजिल्हा रुगणालय, पराींडा येथील सोनोग्रार्ी मशीन १० िषाापूिीची असल्याने ती दरु
ु स्त्त

होऊ शकत नसल्याने मे.र्ेबर शसींदरु ी याींनी क विले असन
त्यानस
ू
ु ार याद काणी निीन
सोनोग्रार्ी

मशीन

खरे दी

करयाबाबत

नाविन्यपूणा

योिनेंतगात

सन

२०१७-१८

मध्ये

जिल्हापररषदे कडे मागणी करयात आली होती. परीं त,ु ननधी उपलब्ध झाला नाही. सन

२०१८-१९ मध्ये जिल्हा िावषाक योिना ि ननती आयोग अींतगात उपलब्ध अनुदानातून निीन
सोनोग्रार्ी मशीन खरे दी करयाबाबतची मागणी करयात आली आहे .
(५) िश्न उद््ाित नाही.
___________

वामशम जिल्हयाांतील जिल्हा सामासय रुग्णालयातील पदे ररक्त असल्याबाबत
(१२)

६८३५५ (१०-०१-२०१७).

श्री.अस्लम

शेख

(मालाड

श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

पजश्चम),

श्री.बाळासाहे ब

थोरात

(सांर्मनेर) :

सन्माननीय

सावािननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िाशशम येथील २०० खा्ाींच्या जिल्हा सामान्य रुग्णालयात २५२ पैकी तब्बल १५० पदाींचा
अनुशेष असून रॉमा केअर युनन् मध्ये १५ पैकी केि

३ पदे कायारत असून ननिासी

िैद्यकीय अगधकारी, शररर विकृती तज्ञ, मनोविकृती तज्ञ, चमारोग तज्ञ, नेर तज्ञ, कान-नाक-

घसा तज्ञ, अस्त्थी व्यींग तज्ञ, स्त्री रोग तज्ञ ि िसुती तज्ञ यासारखी िगा-१ ची बारा पदे तसेच

दीं तगचकीत्सासह १० िैद्यकीय अगधकाऱयाींची पदे बऱयाच िषाापासून ररक्त असल्याचे माहे िल
ु ,ै
२०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ररक्त पदामु े रुग्ण सेिेिर त्याचा विपरीत पररणाम होत असून िाशशम
येथील रुग्ण ८० कक.मी. अींतरािर अकोला येथे पा वियात येत असल्यामु े सदर ररक्त पदे
णरयासींदणाात जिल्हा शल्यगचकीत्सक, िाशशम याींच्याकडून िारीं िार मागणी होते, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, तज्ञ डॉक््र अणािी, मानोरा, ररसोड, मींगरु पीर ग्रामीण रुग्णालयातील एक्सरे
मशीन विनािापर पडून असून मींगरु पीर येथील सोनोग्रार्ी मशीन ही बींद आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, सेलु बािार िाथशमक आरोग्य केंद्रातील बेबी केअर युनन् बींद आहे याशशिाय
अनशसींग िारला येथील आरोग्य केंद्राींना स्त्ितींर ममारत उपलब्ध नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(५) असल्यास, िाशशम येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील िगा-१ ि िगा-२ ची तज्ञ
िैद्यकीय अगधकाऱयाींची ि मतर ररक्त पदे णरयाबाबत ि जिल्हयातील आरोग्य विषयक
सुविधाींचा आढािा घेयाबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करयात येत आहे ,
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

डॉ. दीपि सावांत (२१-१२-२०१८) : (१) होय, अींशत: खरे आहे.
सामान्य रुग्णालय, िाशशम या रुग्णालयात एकूण २५२ पदे मींिूर असून त्यापैकी १४३

पदे णरयात आली आहे . तसेच रामा केअर यनु न्, िाशशम येथील १५ मींिरू पदाींपैकी ५ पदे
णरलेली आहे .

रुग्णालयातील विशेषज्ञाची ररक्त पदे णरयाची कायािाही सुरु आहे . तसेच महाराषर

िैद्यकीय ि आरोग्य सेिा, िगा-२ िैद्यकीय अगधकाऱयाींची १६ मींिूर पदे असून सिा पदे
णरलेली आहे .

(२) नाही, हे खरे नाही.
िगा-२ सींिगाामधून िैद्यकीय अगधकाऱयाींची पदे णरल्यामु े रुग्णसेिेिर विपरीत पररणाम

झालेला नाही. केि

गुींतागुींतीचे रुग्णाींनाच आिश्यकतेनस
ु ार सींदणीत केले िाते.

(३) होय अींशत: खरे आहे.

ग्रामीण रुग्णालय, मानोरा येथील क्ष-ककरण तींरज्ञ याींचे पद ररक्त आहे . ग्रामीण
रुग्णालय, ररसोड येथील क्ष-ककरण यींर ननलेणखत झाले असून, ग्रामीण रुग्णालय, तेल्हारा जि.
अकोला येथील क्ष-ककरण यींर कायााजन्ित करयात आले आहे .
येतो.

मींगरु पीर येथे नविन एक्सरे मशीन कायााजन्ित आले असन
ू रुग्णाींिर उपचार करयात

(४) होय, अींशत: खरे आहे .
िाथशमक आरोग्य केंद्र , सेलु बािार, जि िाशशम येथे एनएसएसके अींतगात १ िॉमार,

र्ो्ोथेरपी सींचाचा उपयोग केला िातो.

अनशसींग येथील ३० खा्ाींचे ग्रामीण रुग्णालय सद्यजस्त्थतीत िाथशमक आरोग्य केंद्राचे
ममारतीत कायााजन्ित असन
ू , केंद्रास स्त्ितींर ममारतीचे बाींधकामाकररता िागा िाप्त झालेली
आहे . तसेच ममारतीकररता सन २०१८-१९ मध्ये जिल्हा िावषाक योिनेच्या ननधीमधून आ
को्ी तरतुद झाली आहे . सदर काम ननविदास्त्तरािर आहे.

(५) महाराषर िैद्यकीय ि आरोग्य सेिा, ग्-अ मधील ररक्त पदे णरयाची कायािाही
शासनस्त्तरािर सुरु आहे . तसेच सोयीसुविधाबाबत िे ोिे ी आढािा घेयात येतो.
ग्-क ि ग्-ड सींिगाातील पदे णरयासा

दद.८.०१.२०१७ ि २२.१.२०१७ रोिी लेखी

पररक्षेत ननिड उमेदिाराींना ननयुक्ती आदे श दे याची कायािाही पूणा झाली आहे .
(६) िश्न उद््ाित नाही.

___________

वि.स. ५१६ (11)

(१३)

राज्यात जिल्हयािधील आरोगय संस्थेत मसटीस्िॅन सेंटर सुरु िरण्याबाबत

७३६२८ (१०-०१-२०१७).

श्री.सुननल मशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय सावािननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:(१) रा्यातील २६ जिल्हयाींमिील आरोग्य सांस्थेत सामान्य िनतेसा

शस्ीस्त्कॅन सें्र सुरु

करयाचा िस्त्ताि शासनाच्या विचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय;

(२) असल्यास, सदरहू िस्त्तािाचे थोडक्यात स्त्िरूप काय आहे ;
(३) असल्यास, सदरहू िस्त्तािाची अींमलबिािणी ककती कालािधीत होणे अपेक्षक्षत आहे ;
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त?

डॉ. दीपि सावांत (२८-१२-२०१८) : (१) हे खरे आहे ,
रा्यातील ३१ आरोग्य सींस्त्थाींमध्ये ही सुविधा उपलब्ध करुन दे यात येणार आहे .

(२) ि (३) मा.वित्तमींरी याींनी दद.१८ माचा, २०१७ रोिी अथासींकल्पीय णाषणामध्ये रा्यातील
ननिडक ३१ रुग्णालयाींमध्ये सी.्ी. स्त्कॅन

मशीन बसविणार अशी घोषणा केलेली आहे.

त्यानुसार शासन ननणाय दद.१५.९.२०१७ अन्िये रा्यातील आरोग्य सींस्त्थाींकररता ३१ नग

सी.्ी.स्त्कॅन मशीन खरे दी करयास िशासकीय मान्यता िदान करयात आली आहे ि
उपलब्ध तरतूदीतून हार्ककन िीि- औषध ननमााण महामींड

याींचे स्त्तरािरुन विदहत

कायापध्दती अिलींबून सी.्ी.स्त्कॅन मशीन खरे दीचे आदे श ददनाींक ३१/१०/२०१८ रोिी ददले
आहे त.

(४) िश्न उद््ाित नाही.
___________

(१४)

ववक्रमर्ड (जि. पालघर ) ग्रामीण रुग्णालयातील ररक्त पदाांबाबत

७८३३८ (१८-०४-२०१७).

श्री.अममत घोडा (पालघर) :

सन्माननीय सावािननि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) विक्रमगड (ता.विक्रमगड, जि. पालघर) येथील ग्रामीण रुग्णालयात एकाच िैद्यककय
अगधकाऱयाींिर

सींपूणा

कामाचा

ताण

असून रुग्णालयातील

अनेक

ररक्त

पदे

णरलेली

नसल्यामु े रुग्णाची गैरसोय होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरचा तालुका िींगली ि आददिासी णाग असल्यामु े पररसरातील घाणीचे
साम्रा्य असल्यामु े डासाींची मो

पैदास होऊन मलेररया, डायररया, ग्रॅस्त््ो या सारखे आिार

होत असन
ू रुग्ण मो या सींख्येने रुग्णालयात दाखल होत असतात त्यािे ी रुग्णाींना िे े िर
उपचार ि औषध शम त नसल्यामु े रुग्ण दगाित आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, रुग्णालयातील ररक्त िागा णरयाबाबत सन २०१२ ते २०१६ पयांत अनेक िे ा
आरोग्य विणाग, विक्रमगड तसेच आरोग्य विणाग, मींरालय येथे ननिेदने दे ऊनही आिपयांत
कोणतीही कायािाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, रुग्णालयातील ररक्त िागा णरणेबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा
करयात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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डॉ. दीपि सावांत (२७-१२-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
िैद्यकीय अगधकाऱयाींची ४ पैकी २ पदे णरलेली आहे त ि मतर कमाचाऱयाींची १४ पदे णरली
आहे . उपलब्ध िैद्यकीय अगधकाऱयाींमार्ात रुग्णाींना आरोग्य सेिा ददली िात आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.
(४) िैद्यकीय अगधकारी ग्-अ सींिगााची ररक्त पदे णरयाची कायािाही शासनस्त्तरािर सुरु
आहे . तसेच ग्-क ि ड सींिगाातील ररक्त पदे णरयाची कायािाही जिल्हापररषद स्त्तरािर
करयात येत आहे.
(५) िश्न उद््ाित नाही.
___________
बोरी ( जि.परभणी ) येथील ग्रामीण रुग्णालयातील वैद्यकिय
अधधिा-याांची पदे ररक्त असल्याबाबत
(१५)

७९२९५ (१८-०४-२०१७).

डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :
सन्माननीय सावािननि
आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) बोरी (जि.परणणी) येथील ग्रामीण रुग्णालयातील िैद्यककय अगधकाऱयाींची पदे ररक्त
असल्याचे माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, रुग्णालयात अगधकाऱयाची पदे ररक्त असल्यामु े रुग्णाींची गैरसोय होत आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, तदनुसार उक्त पदे तात्का

णरयाबाबत शासन स्त्तरािर कोणती कायािाही

केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२७-१२-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
सद्यजस्त्थतीत ग्रामीण रुग्णालय बोरी, जि.परणणी येथे िैद्यकीय अगधकारी सींिगााची एकुण
तीन पदे मींिुर असुन तीन पदे णरलेली आहे त.
(२) िश्न उद््ाित नाही.
(३) िश्न उद््ाित नाही.
(४) िश्न उद््ाित नाही

(५) िश्न उद््ाित नाही.

___________

वि.स. ५१६ (13)
औरां र्ाबाद जिल्हयातील वेरुळिवळील शादा ल
ु वाडीतील नार्ररि साांधेदख
ु ीने त्रस्त असल्याबाबत

(१६)

७९६५१ (१५-०४-२०१७).

श्री.अब्दल
ु सत्तार (मसल्लोड) :

सन्माननीय सावािननि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) औरीं गाबाद जिल्हयातील िेरु िि

असलेल्या शादा ल
ु िाडी येथील नागररक साींधेदख
ु ीने त्रस्त

झाले असल्याचे माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे
काय

(२) असल्यास, सदर गािातील ित्येक घरामध्ये साींधेदख
ु ीचे रुग्ण आढ ू न आले आहे , हे ही
खरे आहे काय

(३) असल्यास, सदर गािातील उदरननिााह शेतीिर चालतो पींरतू त्याींना झालेल्या या
आिारामु े अनेकाींिर उपासमारीची िे

आली आहे , हे ही खरे आहे काय

(४) असल्यास, शासनाने याबाबत तातडीने उपचार सुरु करयाबाबत कोणती कायािाही केली िा
करयात येत आहे

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (०१-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
औरीं गाबाद जिल्हयात िेरु िि ील शादा ल
ु िाडी गािाींमध्ये माहे िानेिारी िा त्यादरम्यान
गचकुनगुननया, डेंग्यु अथिा दहिताप अशा ि मतर कोणत्याही कक्किन्य आिाराचा एकही
रुग्ण आढ ू न आलेला नाही ककीं िा मत्ृ यू झालेला नाही.
(२) हे खरे नाही.

माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये तापाचे ३ रुग्ण आढ ू न आले होते. परीं तु, त्याींचे रक्तनमूने

तपासणी केली असता ते दहितापासा

दवु षत आढ ू न आलेले नाहीत.

तसेच, सदर गािात

साींधेदख
ु ीचा एकही रुग्ण आढ ू न आलेला नाही.
(३) िश्न उद््ाित नाही.

(४) कक्किन्य आिार ननयींरणासा
राबवियात येत आहे त.

(५) िश्न उद््ाित नाही.

िनतबींधात्मक ि उपचारात्मक उपाययोिना ननयशमतपणे

___________

सातारा येथील जिल्हा सामासय रुग्णालयात व्यक्तीांची तपासणी न िरता
(१७)

स्वास््य प्रमाणपर दे ण्यात येत असल्याबाबत

७९९५८ (१८-०४-२०१७).

श्री.हदपि चव्हाण (फलटण) :

सन्माननीय सावािननि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सातारा येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात पोलीस, सैन्य दलात तसेच मतर शासकीय
खात्याींमध्ये विविध कारणाींसा

स्त्िास्त्थ्य िमाणपर दे याकरीता कोणत्याही व्यक्तीींची तपासणी

न करता रु. ३७५ रुपयाींमध्ये िमाणपर दे त असल्याची बाब नक
ु तीच माहे िानेिारी, २०१७
मध्ये िा त्या दरम्यान सामाजिक कायाकत्याांनी शासनाच्या ननदशानास आणली आहे , हे खरे
आहे काय,

वि.स. ५१६ (14)
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढ ू न आले,

(४) असल्यास, चौकशीअींती कोणती कारिाे केली िा करयात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (०१-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
सातारा

येथील

जिल्हा

सामान्य

रुग्णालयामध्ये

आिश्यक

त्या

सिा

िकारच्या

चाचया/तपासया केल्या िातात. त्याची िैद्यककय तज्ञाींकडून पडता णी केली िाते.
त्यानींतरच विविध कारणाींसा
दे यात येत.े

शासकीय ननयमानुसार शुल्क आकारुन स्त्िास्त्थ्य िमाणपर

(२), (३), (४) ि (५) िश्न उद््ाित नाही.
___________
िौ.वाशी (जि.उस्मानाबाद) येथील ग्रामीण रुग्णालयास उपजिल्हा
रुग्णालयाचा दिाा ममळणेबाबत

(१८) ८३४६५ (२०-०४-२०१७).
श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :
सन्माननीय सावािननि आरोग्य
व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे िाशी (जि.उस्त्मानाबाद) येथील ग्रामीण रुग्णालयाला उपजिल्हा रुग्णालयाचा दिाा
शम याबाबतची मागणी स्त्थाननक लोकिनतननधीनी मा.मख्
ु यमींरी ि सािािननक आरोग्य मींरी
याींच्याकडे ददनाींक २० र्ेब्रुिारी, २०१७ रोिी िा त्यासुमारास लेखी ननिेदनाद्िारे केली आहे , हे
खरे आहे काय

(२) असल्यास, शासनाने या सींदणाात कोणती कायािाही केली िा करयात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

डॉ. दीपि सावांत (०१-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे .

(२) सन २०११ च्या लोकसींख्येिर आधाररत आरोग्य सींस्त्थाींचे श्रेणीिधान करयासींबींधी िोडबह
ृ त
आराखडा तयार करयात येत असन
ू , िाशी येथील ग्रामीण रुग्णालयाचे श्रेणीिधान करयाची
मागणी, ननकषानुसार तपासून एकत्ररत िोडबह
ृ त आराखडयामध्ये समाविष् करयाची
कायािाही सुरु आहे .

(३) िश्न उद््ाित नाही.
___________
मांर्ळवेढा (जि.सोलापरू ) येथील ग्रामीण रुग्णालयात वैद्यिीय
अधधकाऱयांची पदे ररक्त असल्याबाबत
(१९) ८८९६८ (१२-०८-२०१७).
श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), प्रा.वषाा र्ायिवाड (धारावी),
श्रीमती ननमाला र्ाववत (इर्तपरू ी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे वी),
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :
सन्माननीय सावािननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वि.स. ५१६ (15)
(१) मींग िेढा (जि.सोलापूर) येथील ग्रामीण रुग्णालयात िैद्यकीय अगधका-याींची ररक्त पदे
असल्यामु े रुग्णाींना उपाचारासा

स्वखचाशने खासगी रुग्णालयात िािे लागत असल्याची बाब

माहे मे, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय
(२) असल्यास, यासींदणाात शासनाने चौकशी करुन सदर रुग्णालयाींतील िैद्यकीय अगधका-याींची
ररक्त पदे णरयाबात कोणती कायािाही केली िा करयात येत आहे
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२७-१२-२०१८) : (१) हे

खरे नाही.

(२) िश्न उद््ाित नाही.
(३) िश्न उद््ाित नाही.

___________

इचलिरां िी नर्रपामलिेच्या इांहदरा र्ाांधी मेमोरीयल हॉस्पीटलिधील
(२०)

९०९२८ (१९-०८-२०१७).

िमाचाऱयाांचे वेतन थिल्याबाबत

श्री.सरु े श हाळवणिर (इचलिरां िी) :

सन्माननीय सावािननि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मचलकरीं िी नगरपाशलकेच्या मींददरा गाींधी मेमोरीयल हॉस्त्पी्लचे नगरविकास विणाग शासन
ननणाय ददनाींक ३० िून, २०१६ रोिीच्या ननणायाद्िारे

सािािननक आरोग्य विणागाकडे

हस्त्ताींतरण करयात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासन ननणायात कमाचाऱयाींच्या समािेशनाबाबत स्त्ियींस्त्पष् आदे श असतानाही
कमाचाऱयाींचे समािेशन मद
ु तीत न केल्यामु े हॉस्त्पी्लमधील ७० कमाचाऱयाींचे िेतन थकीत
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, समािेशन मुदतीत न करणाऱया सींबींगधत अगधकारी ि कमाचारी याींच्यािर

शशस्त्तणींगाची कारिाे करयाची मागणी स्थाननक लोकिनतननधी याींनी माहे िुन, २०१७ मध्ये
वा त्यादरम्यान मा.सािािननक आरोग्य मींरी याींच्याकडे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, सदरील मागणीिर कोणती कायािाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (०१-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) हे खरे आहे .

(४) सािािननक आरोग्य विणागाच्या दद.१७ िानेिारी, २०१८ च्या ि दद.१७.०२.२०१८ च्या

शासन ननणायान्िये मचलकरीं िी नगरपररषदे चे मींददरा गाींधी मेमोररलय हॉजस्त्प्लमधील ६७
कायारत अगधकारी/कमाचाऱयाींचे मींददरा गाींधी सामान्य रुग्णालयात समािेशन करयास मान्यता
दे यात आली आहे .

उिाररत ३ अगधकारी/कमाचारी हे मचलकरीं िी नगरपररषदे च्या मींददरा गाींधी

मेमोररयल हॉजस्त्प्लच्या आस्त्थापनेिरील आहे त.
(५) िश्न उद््ाित नाही.

___________

वि.स. ५१६ (16)

रायर्ड जिल्हयातील आरोग्य ववभार्ाअांतर्ात वैद्यिीय अधधिारी व तत्सांबांधी पदे भरण्याबाबत
(२१)

९११९१ (१२-०८-२०१७).

श्री.धैयश
ा ील पाटील (पेण), श्री.सुभाष उफा पांडडतशेठ पाटील

(अमलबार्), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांर्णघाट), अॅड.आमशष शेलार
(वाांद्रे पजश्चम), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय

सावािननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रायगड जिल्हयातील जिल्हा सामान्य रूग्णालय तसेच िाथशमक आरोग्य केंद्र, दिाखाने
मत्यादी विणागातील पदे ररक्त असल्याने रायगड जिल्हयातील रूग्ण सेिेिर विपररत पररणाम
झाला असल्याबाबत अनेक तक्रारी दाखल करयात आल्या आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, आरोग्य विणागाकडील िैद्यकीय अगधकारी तसेच तत्सींबींधी असलेली पदे
तातडीने णरयाच्या दृष्ीने र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (१४-१२-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे.
रायगड जिल्हयातील आरोग्य सींस्त्थाींमधील ररक्त असलेली पदे णरणेबाबत ित्ृ तपरात

तसेच लोकपनतननधी याींनी ननिेदने सादर केलेली आहे .

रायगड जिल्हयात १ जिल्हा रुग्णालय, ५ उपजिल्हा रुग्णालये, ९ ग्रामीण रुग्णालये ि ५२
िाथशमक आरोग्य केंद्रे कायााजन्ित आहे त.
रायगड जिल्हातील रुग्णालयाींमध्ये ग्-अ ते ग् -ड सींिगााची एकुण ९६६ पदे मींिूर

असन
६३३ पदे णरलेली ि ३३३ पदे ररक्त आहे त. तसेच िाथशमक आरोग्य केंद्राींमध्ये
ू
िैद्यकीय अगधकारी सींिगााची एकुण १३१ पदे मींिूर असून ९३ पदे णरलेली ि ३५ पदे ररक्त

आहे त. सदर आरोग्य सींस्त्थाींमध्ये उपलब्ध अगधकारी / कमाचारी याींच्यामार्ात रुग्णालयात
येणाऱया ित्येक रुग्णाींना आिश्यक त्या आरोग्य सेिा तात्का
(२)

िैद्यकीय

अगधकारी

ग्-अ

(ग्रेड

पे-५४००)

उपलब्ध करुन दे यात येते.

सींिगाातील

ररक्त

पदे

णरयाबाबत

जिल्हागधकारी याींच्या अध्यक्षतेखालील सशमनतस अगधकार दे यात आलेले आहे. जिल्हागधकारी
याींच्यास्त्तरािरुन तसेच शासन स्त्तरािरुन स्त्ितींर ननिड मींड ामार्ात िैद्यकीय अगधकारी ग्अ (पे बॅन्ड १५६००-३९१०० + ग्रेड पे ५४००) या सींिगाातील ररक्त पदे णरयाची कायािाही सुरु
आहे .

(३) िश्न उद््ाित नाही.
___________
आष्ट्टी (जि. वधाा) तालुक्यातील ग्रामीण रूग्णालयात सोयीसुववधाांचा अभावा असल्याबाबत

(२२)

९१४८४ (१९-०८-२०१७).

श्री.सुननल िेदार (सावनेर),

श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड

पजश्चम), डॉ.सांतोष

टारफे (िळमनुरी)

: सन्माननीय सावािननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

वि.स. ५१६ (17)
(१) आष्ी (जि. िधाा) तालक्
ु यातील

ग्रामीण रूग्णालयाची ममारत बाींधून तयार झाली

असींताना सुध्दा अघापही पुरेसा कमाचारी िगा ि िैद्यकीय अगधकारी याींची ननयुक्ती करयात
आली नाही तसेच तेथे यींरसामुग्रीचा अणाि असल्यामु े ३० खा्ाींचे ग्रामीण रूग्णालय

सिा

सोयीने यक्
ु त व्हािे याकरीता लोकिनतननधीींनी मा.मख्
ु यमींरी याींना ददनाींक १७ िन
ू , २०१७ रोिी
वा त्यासुमारास ननिेदन ददले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या सींदणाात रा्य शासनाने कोणती कायािाही केली िा करयात येत आहे ,
(३) नसल्यास,

विलींबाची कारणे काय आहे त ?

डॉ. दीपि सावांत (२८-१२-२०१८) : (१) मा. मुख्यमींरी कायाालय / सािािननक आरोग्य
विणागाला सदर ननिेदन िाप्त झालेले नाही.

(२) ि (३) ग्रामीण रुग्णालय, आष्ी जि.िधाा येथे १५ मींिूर पदे पुढीलिमाणे आहे त :अ.क्र.

पदनाम

मींिूर पदे

णरलेली पदे

ररक्त पदे

१

िैद्यकीय अगधक्षक िगा-१

१

०

१

२
३

िै.अ. िगा-२

३

३

०

अगधपररचाररका

७

७

०

४

क्ष-ककरण तींरज्ञ

१

०

१

५

ियोगशा ा तींरज्ञ

१

०

१

६

औषधी ननमााण अगधकारी

१

०

१

७

ियोगशा ा सहाय्यक

१

०

१

१५

१०

५

एकूण

सद्यजस्त्थतीत या रुग्णालयात रुग्णसेिा क्ष ककरण तींरज्ञाची तात्परु ती सेिा उपलब्ध

करुन दे यात आली आहे .

शासनाचा शासन ननणाय दद.२४/१०/२०१७ रोिी यींरसामग्र
ु ी ि साधन सामुग्री खरे दी

करयास मान्यता दे यात आली आहे .
खरे दी िकक्रयेनुसार

ग्रामीण रुग्णालय आष्ी, जि.िधाा याींना यींरसामुग्री ि साधन सामुग्रीचा

पुरि ा करयाची कायािाही सरु
ु आहे .

(२३)

त्यानुसार हार्कीन बायो र्ामाास्त्यु्ीकल्स याींचक
े डून

___________

राज्य काििार वविा िहािंडळ, अंधेरी (मांब
ु ई) या रुगणालयातील व्यवस्थापन
समितीच्या िैरकारभाराबाबत

९३९२१

(फलटण) :

(१९-०८-२०१७).

श्री.शमशिाांत

मशांदे

(िोरे र्ाव),

श्री.हदपि

चव्हाण

सन्माननीय सावािननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :-

(१) राज्य कामिार ववमा महामांडळ रुग्णालय, अांिेरी (मांब
ु ई) या रुग्णालयातील कमाचारी

सींघ्ना याींनी माहे िन
ू , २०१७ च्या चौथ्या आ िडयात ६ ददिस रुग्णालयाच्या व्यिस्त्थापन
सममतीच्या गैरकारणाराबाबत सींप केला होता, हे खरे आहे काय,

वि.स. ५१६ (18)
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, त्याअनुषींगाने शासनाने कोणती कायािाही केली िा करयात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त?

डॉ. दीपि सावांत (२८-१२-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२), (३) ि (४)

रा्य कामगार विमा महामींड

रुग्णालय अींधेरी हे रा्य कामगार विमा

महामींड , निी ददल्ली याींच्यामार्ात चालवियात येणारे आदशा रुग्णालय आहे. त्यानुषींगाने
सदर िश्न स्त्थाननक पात ीिर रा्य कामगार विमा महामींड , निी ददल्ली याींच्या सल्ल्याने
सोडवियात आला ि त्यानुषींगाने सदर सींप मागे घेयात आला असे रा्य कामगार विमा
महामींड ाच्या स्त्थाननक कायाालयाने क विले आहे .

___________
राष्ट्रीय रक्त सांक्रमण पररषदे ने रक्त व रक्तघटिाांसाठी आिारायचे
(२४)

शुल्ि व प्रकक्रया चाचणी शुल्िासांदभााबाबत

९५९७६

(२७-१२-२०१७).

श्री.मांर्लप्रभात

लोढा

(मलबार

हहल) :

सन्माननीय

सावािननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राषरीय रक्त सींक्रमण पररषदे ने रक्त ि रक्तघ्काींसा
चाचणी

शुल्कासींदणाात

रक्तपेढयाींसा

लागू

केलेल्या

मागादशाक

आकारायचे शुल्क ि िकक्रया

सूचनानुसार

शासकीय

तसेच

खािगी

शल्
ु क ननजश्चत करुन दे यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, असे असताींनाही रा्यात खािगी ि सािािननक रक्तपेढयाींमध्ये रक्ताचे दर
िेगिेग े असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे ही खरे
आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीनुसार शुल्क

ननजश्चतीनुसार शुल्क

न आकारणा-या खािगी ि

सािािननक रक्त पेढयाींिर कोणती कारिाे केली िा करयात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

डॉ. दीपि सावांत (२८-१२-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

ददनाींक २४.०९.२०१७ च्या दै ननक महाराषर ्ाेम्स मध्ये अशा आशयाची बातमी िशसध्द

झाली होती.
(३) नाही.

सदर बातमीमध्ये कोणत्याही रक्तपेढीच्या नािाचा उल्लेख नव्हता.तसेच रा्य रक्त

सींक्रमण पररषदे स अशा िकारची कोणतीही तक्रार िाप्त झालेली नव्हती. बातमी सींददग्ध
असल्यामु े चौकशी करयात आली नाही.
(४) ि (५) िश्न उद््ाित नाही.

___________

वि.स. ५१६ (19)

तोंडर्ाव, (ता.चाांदरू बािार, जि. अमरावती) येथील आरोग्य उपिेंद्राांच्या दरु वस्थेबाबत
(२५)

९७२३६ (२७-१२-२०१७).

अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्रीमती ननमाला र्ाववत

(इर्तपरू ी), प्रा.ववरें द्र िर्ताप (धामणर्ाव रे ल्वे), श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.अस्लम शेख

(मालाड पजश्चम), श्री.अममत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर), श्री.नसीम खान (चाांहदवली),
श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांर्मनेर), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी) :

सन्माननीय सावािननि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

तोंडगाि, (ता.चाींदरू बािार, जि. अमरािती) येथे लाखो रुपये खचन
ूा आरोग्य उपकेंद्र सुरु

करयात

आले

परीं तु

तेथील

िैद्यकीय

अगधकारी

ि

आरोग्य

सेविकाींच्या

अननयशमत

उपजस्त्थतीमु े ग्रामीण णागातील िाढती रोगराे, मदहलाींचे बा ीं तपण ि िे े च्या आत आरोग्य

सुविधा रुग्णाींना शम त नसल्याचे ददनाींक १७ ्गस्त््, २०१७ रोिी िा त्यासुमारास ननदशानास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी आरोग्य केंद्राचा लाण रुग्णाींना शम त नसल्याने त्याींना
अचलपूर, चाींदरू बािार ककीं िा परतिाडा येथे िािे लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरील आरोग्य उपकेंद्राची समस्त्या सोडवियाबाबत शासनपात ीिर कोणती
कायािाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास त्याची कारणे काय आहे त?
डॉ. दीपि सावांत (०१-०१-२०१९) : (१) हे खरे

नाही.

उपकेंद्र तोंडगाि हे िाथशमक आरोग्य केंद्र आसेगाि च्या अींतगात येत असन
ू िाथशमक

आरोग्य केंद्र आसेगाि

येथे

२ िैद्यकीय

अगधका-याींची मींिूर पदे णरलेली आहे त.

तसेच

उपकेंद्र तोंडगाि येथे आकृतीबींधानुसार १ आरोग्य सेिक, १ आरोग्य सेविका ि १ कींरा्ी
आरोग्य सेविका

कायारत आहे त.

(२) हे खरे नाही.
उपकेंद्र तोंडगाि येथील आरोग्य सेविका ि आरोग्य सेिक
ननयशमत आरोग्य सेिा पुरवितात.

मुख्यालयी राहून ग्रामस्त्थाींना

(३) िश्न उद््ाित नाही.
(४) िश्न उद््ाित नाही.

___________
मौिे धाड (ता.जि. बल
ु ढाणा) येथील ग्रामीण रूग्णालयातील ररक्त पदे भरणेबाबत
(२६)

९९४३९ (०२-०१-२०१८).
श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :
सन्माननीय सावािननि आरोग्य
व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ील
गोष्ीीं
च
ा
ख
ल
ासा
करतील
काय
:ु
ु
(१)

मौिे

धाड

(ता.जि.बुलढाणा) येथे

३० खा्ाचे

ग्रामीण

रूग्णालय

असुन

िैदयकीय

अगधकाऱ्याचे पद ररक्त आहे. तसेच दीं ततज्ञ ि ियोगशा ा तींरज्ञ याींची पदे सध्
ु दा ररक्त

वि.स. ५१६ (20)
असल्याने रुग्णाांची गैरसोय होत असल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान
ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर ररक्त पदे णरयासींदणाात शासनाकडून कोणती कायािाही केली वा
करण्यात येत आहे,

(३) अद्यापपयांत कु लीच कायािाही करयात आली नसल्यास, विलींबनाची कारणे काय
आहे त?

डॉ. दीपि सावांत (२७-१२-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे.
सदर रुग्णालयास िैद्यकीय अगधक्षकाचे १ पद मींिूर असुन ते ररक्त आहे . तथावप, िैद्यकीय

अगधकारी सींिगााची ३ पदे मींिुर असुन तीनही पदे णरलेली आहे त. दीं तशल्यगचककत्सक १ पद
मींिूर असुन ते ररक्त आहे . जि.श.गच. बुलढाणा याींच्या आस्त्थापनेिरील दीं तशल्यगचककत्सक ि

दीं त आरोग्यक हे आ िड्यातुन दोन ददिस ग्रामीण रुग्णालय धाड येथे उपजस्त्थत राहून
रुग्णाींना सेिा दे तात. ियोगशा ा तींरज्ञाचे १ पद मींिरू असन
ु ते णरलेले आहे . सद्यजस्त्थतीत
उपलब्ध अगधकारी/कमाचाऱयाींकडून रुग्णाींना आिश्यक सिा सुविधा उपलब्ध करुन दे यात
येतात.

(२) म.िै.आ.से. ग्-अ सींिगाातील नामननदे शनाची ि पदोन्नतीची ररक्त पदे णरणेबाबत
शासनस्त्तरािर कायािाही सरु
ु आहे . तसेच ग्-क सींिगााच्या णरतीबाबत कायािाही क्षेत्ररय
स्त्तरािर सुरु आहे .

(३) िश्न उद््ाित नाही.
___________
राज्यात प्रयोर्शाळा तांर्ाची पदे ररक्त असल्याबाबत
(२७)

१००१८४ (०६-०१-२०१८).

श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा) :

सन्माननीय सावािननि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) महाराषर शासनाच्या आरोग्य विणागातील ररक्त िागाींपक
ै ी ७५ ्क्के िागा णरतीची
परिानगी वित्त विणागाने ददनाींक १५ िानेिारी, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ददली होती, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यानुषींगाने सींचालक, आरोग्य सेिा ि सहसींचालक, आरोग्य सेिा दहिताप, पुणे

याींनी सन २०१६ मध्ये ियोगशा ा तींरज्ञ ि आरोग्य सेिक ग् ’क’ ि क्षेरीय कमाचारी ग् ’ड’
ही पदे णरयाची परिानगी शम ालेली असताींनाही त्याींनी आरोग्य सेिक ि क्षेरीय कमाचारी ही
पदे णरली असून ियोगशा ा तींरज्ञाची पदे णरली नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, रा्यात ियोगशा ा तींरज्ञाचे सरासरी ६०० पदे ररक्त आहे त, हे ही खरे आहे
काय,
(४) असल्यास, सदर ररक्त पदे

तात्का

णरयाबाबत कायािाही न करणाऱया सींबींगधत

अगधकाऱयाींिर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त?

वि.स. ५१६ (21)

डॉ. दीपि सावांत (२८-१२-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) होय.
(४) ि (५) ियोगशा ा िैज्ञाननक अगधकारी सींिगााची त्रबद
ीं ू नामािली नोंदिही तपासयाची

कायािाही सुरु असून त्याला मान्यता शम ाल्यानींतर ररक्त पदे णरयाची कायािाही करयात
येेल.

__________

(२८)

अांिनर्ाव सुिी (जि. अिरावती) येथील ग्रामीण रुग्णालयाचे श्रेणीवधान िरण्याबाबत
१००१९७ (०४-०१-२०१८).

श्री.रमेश बुांदीले (दयाापूर) : सन्माननीय सावािननि आरोग्य

व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अींिनगाि

सि
ु ी

(जि.अमरािती)

तालुक्यातील

ग्रामीण

रुग्णालयातील

िैद्यकीय

अगधकायाांची पदे ररक्त असल्याने अनेक रुग्णाींची गैरसोय होते, हे खरे आहे काय,
(२) तसेच, तेथे केि

३० खा्ाींची सोय असल्याने रुग्णाची मोठ्या िमाणात गैरसोय होत

आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत स्त्थाननक लोकिनतननधीींनी पराद्िारे मागणी केलेली आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(४) असल्यास, अींिनगाि सि
ु ी येथील ग्रामीण रुग्णालयाचे उपजिल्हा रुग्णालय कधीपयात
होणार आहे ?

डॉ. दीपि सावांत (२७-१२-२०१८) : (१) ि (२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे आहे .
(४) शासन ननणाय दद.१३.०७.२०१८ अन्िये ग्रामीण रुग्णालय अींिनगाि सि
ु ी, जि. अमरािती
चे श्रेणीिधान करयात येऊन तेथे ५० खा्ाींचे उपजिल्हा रुग्णालय सुरु करयात मान्यता
दे यात आली आहे . त्याअनुषींगाने पुढील कायािाही सुरु आहे .
___________
दौंड ( जि. पुणे) येथील उपजिल्हा रुग्णालयाचे श्रेणीवधान
िरण्याचा प्रस्ताव प्रलांबबत असलेबाबत

(२९)

१०१८९८ (०४-०१-२०१८).

सोनावणे (िस
ु नर) :

श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.शरददादा
सन्माननीय सावािननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) दौंड (जि. पण
ु े) तालक्
ु यातील उपजिल्हा रुग्णालयाचे १०० खा्ामध्ये श्रेणीिधान करयाचा

िस्त्ताि सहसींचालक आरोग्य सेिा महाराषर रा्य याींचक
े डे अनेक ददिसापासून िलींत्रबत आहे ,
हे खरे आहे काय,

वि.स. ५१६ (22)
(२) असल्यास, या द काणी पूिीचे ५० खा्ाींचे रुग्णालय असून, सद्यजस्त्थतीला र्क्त ३० खा्ा
बसू शकतील एिढीच ममारत अजस्त्तत्िात आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास,

सदर

िलींत्रबत

िस्त्तािािर

कायािाही

करयाची

मागणी

लोकिनतननधीींनी

ददनाींक ९ ्गस्ट, २०१७ रोिी िा त्यासम
ु ारास केली आहे, हे ही खरे आहे काय

(४) असल्यास, सदर िस्त्ताि मागी लािणेबाबत तसेच अपुरी असलेली ममारत बाींधकाम
करणेबाबत शासनस्त्तरािर कोणती कायािाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (१९-१२-२०१८) : (१) ि (२) हे खरे नाही.
(३) ि (४) ददनाींक ९ ्गस्त््, २०१७ रोिीचे ननिेदन ननदे शनास आलेले नाही. तथापी
दद. १४/०२/२०१८ रोिीच्या ननिेदना द्िारे स्त्थाननक लोकिनतननधीनी मागणी केलेली आहे .
त्यानूसार

उपजिल्हा रुग्णालय दौंड जिल्हा पूणे या ५० खा्ाींच्या उपजिल्हा रुग्णालयाींचे

१०० खा्ाींच्या उपजिल्हा रुग्णालयात श्रेणीिधान करयास “विशेष बाब” म्हणन
ददनाींक
ू
१२/१०/२०१८ रोिीच्या शासन ननणायान्िये मान्यता दे यात आलेली आहे .
(५) िश्न उदणित नाही
___________
लोहारा (जि.उस्मानाबाद) तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयात
(३०)

सोयी-सुववधांचा अभाव असल्याबाबत

१०२४२८ (०४-०१-२०१८).

श्री.्ानराि चौर्ुले (उमरर्ा) :

सन्माननीय सावािननि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) लोहारा (जि.उस्त्मानाबाद) तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयात तज्ञ िैद्यकीय अगधकारी ि
सोयी-सवु िधाींचा अणाि असल्याने गींणीर आिाराींिरील शस्त्रकक्रया करयासा

या रुग्णाींना

सोलापूर, उस्त्मानाबाद येथील खािगी रुग्णालयात हलिािे लागते आहे , पररणामी रुग्णाच्या
नातेिाेकाींना आगथाक नुकसान होत आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

लोहारा

येथील

विविध

रािकीय

पक्ष,

लोकिनतननधी

ि

सींघ्नाींनी

ननिेदनाद्िारे रुग्णालयातील स्त्री रोग तज्ञ ि अन्य ररक्त पदाींची णरती करणेबाबत क विले
होते, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदरविषयी शासनाने कोणती कायािाही केली िा करयात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (०१-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
ग्रामीण रुग्णालय, लोहारा, जि.उस्त्मानाबाद येथे िैद्यकीय अगधक्षकासह १ बालरोग तज्ञ, १
स्त्रीरोग तज्ञ ि १ णुल तज्ञ अशी ४ पदे मींिूर आहे त. सद्य:जस्त्थतीत चारही पदे णरलेली
असल्याने आरोग्य सेिा व्यिजस्त्थतपणे सुरु आहे .
(२) हे खरे आहे .

वि.स. ५१६ (23)
ग्रामीण रुग्णालय, लोहारा येथील िैद्यकीय अगधकाऱयाींची ररक्त पदे णरयाबाबत राषरिादी
कााँग्रेस पा्ी लोहारा याींनी दद.२०.११.२०१७ रोिी ननिेदन दे ऊन क विले आहे .
(३) ग्रामीण रुग्णालय लोहारा येथे विशेषज्ञाींची पदे णरयात आली आहे त.
(४) िश्न उद््ाित नाही.
___________
सातपूर (जि.नामशक) येथील शािांु तल सोनोग्राफी डायग्नोजस्टि
सेंटरबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारी

(३१)

१०५२७८

(मुलुांड) :

(०७-०४-२०१८).

श्री.शरददादा

सोनावणे

(िस
ु नर),

श्री.सरदार

तारामसांह

सन्माननीय सावािननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) नाशशक महानगरपाशलकेच्या िैद्यकीय विणागाने त्याींच्याकडे आलेल्या असींख्य तक्रारीनुसार
तसेच “आमची मल
ु गी” या उघडलेल्या सींकेतस्त्थ ािर डॉ.तुषार पा्ील याींच्या सातपूर येथील

एमएचबी कॉलनी मधील शाकींु तल डायग्नोजस्त््क सें्रिर छापा ्ाकला असता सोनोग्रार्ी ्न

जव्हल्स सरु
ु असल्याची बाब ददनाींक २० नोव्हें बर, २०१७ रोिी िा त्या सम
ु ारास ननदशानास
आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शाकींु तल डायग्नोजस्त््क सें्रकडून मनोव्हा गाडीत सोनोग्रार्ी सें्र सुरु
असल्याचे तपासात ननषपन्न झाले असून या सिा िकरणाचा तपास पूणा झाला आहे काय,

(३) असल्यास, जिल्हा शल्यगचककत्सक डॉ.पा्ील याींचेकडे याबाबतच्या अनेक लेखी तक्रारी
जिल्हयातील नागररकाींनी िारीं िार करुनही सींकेतस्त्थ ािर सदर तक्रारी केल्याचे जिल्हा
शल्यगचककत्सकाींना आढ ू न आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय चौकशीनस
ु ार शाकींु तल डायग्नोस्त््ीक सें्रिर
कारिाे करयाबाबत कोणती कायािाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (०१-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) होय.
(३) होय हे खरे आहे .
(४) होय. सदर सें्रची नोंदणी ननलींत्रबत करुन सोनोग्रार्ी मशीन सील केले आहे , ि सींबींगधत
डॉक््र

विरुध्द

न्यायालयात

दािा

क्र.आर.सी.सी. क्र.१७९/२०१८

आहे .
(५) िश्न उद््ाित नाही.

___________

दाखल

करयात

आला

वि.स. ५१६ (24)
नर्रसूल (ता.येवला,जि.नामशि) येथील ग्रामीण रुग्णालय इमारत व िमाचारी
ननवासस्थानाांमधील िामाांचे अांदािपरिे व आराखडे मांिुरीबाबत

(३२)

१०५७४७ (०६-०४-२०१८).
श्री.छर्न भि
सन्माननीय सावािननि
ु बळ (येवला) :
आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नगरसूल

(ता.येिला,

जि.नाशशक)

येथील

ग्रामीण

रुग्णालय

ममारत

ि

कमाचारी

ननिासस्त्थानाींमधील कामाींचे अींदािपरके ि आराखडे उपसींचालक, आरोग्य सेिा नाशशक मींड
याींनी आरोग्य सेिा सींचालनालय, मुींबे याींचेकडे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान
मींिरु ीसा

पा विले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त कामाींना िशासकीय मान्यता दे यासा

स्त्थाननक लोकिनतननधीींनी

माहे िानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान शासनाकडे मागणी केलेली आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, सदर मागणीनस
ु ार िशासकीय मान्यता दे याबाबत

शासनाने कोणती कायािाही

केली िा करयात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

डॉ. दीपि सावांत (०१-०१-२०१९) : (१)
(२)

हे खरे आहे .

होय. हे खरे आहे .

(३) सदर कामाींना िशासकीय मान्यता दे याबाबतची कायािाही सुरू आहे .
(४) िश्न उद््ाित नाही.

___________

राज्यात हाय डडपेंसडेसी ॲसड ऑब्सेहरि इांटेमसव्ह िेअर युननट स्थापन िरण्याचा ननणाय
(३३)

१०७६८३ (०७-०४-२०१८).

श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बार्लाण), श्रीमती सुमन पाटील

(तासर्ाव - िवठे महाांिाळ), श्री.पांिि भि
ु बळ (नाांदर्ाव) :

सन्माननीय सावािननि आरोग्य

व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रा्यात माता मत्ृ यु कमी करयासा

ि सरु क्षक्षत बा ीं तपणासा

नाशशकसह,

ाणे, पण
ु े,

कोल्हापूर, औरीं गाबाद, नाींदेड, अकोला आणण नागपूर येथे हाय डडपेंन्डेसी ॲन्ड ्ब्सेदरक
मीं्ेशसव्ह केअर युनन्ची स्त्थापना करयाचा ननणाय केंद्र शासनाच्या मागादशाक सच
ु नाींनसार
रा्य शासनाच्या कु्ुींब कल्याण विणागाने िस्त्ताि तयार केला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, शासनाने तयार केलेल्या िस्त्तािाचे सिासाधारण स्त्िरुप काय आहे ,

(३) असल्यास, शासन तयार केलेल्या िस्त्तािास केंद्र शासनाने मान्यता ददली आहे काय,
(४) असल्यास, केंद्र शासनाने मान्यता ददली असल्यास, ककती शहरात युनन् सुरु करयाींत
आले आहे ?

डॉ. दीपि सावांत (२८-१२-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे
सन २०१८-१९ या कररताच्या िकल्प अींमलबिािणी आराखड्यामध्ये केंद्र शासनाच्या
मागादशाक सूचनानुसार रा्यातील मुींबे, पुणे, कोल्हापूर, औरीं गाबाद, अकोला, नाींदेड, िधाा,

वि.स. ५१६ (25)
अमरािती, ि गाींि ि गोंददया अशा १० जिल्हयातील ननिडक आरोग्य सींस्त्थाींमध्ये हाय
डडपेंन्डेसी अॅन्ड ्ब्सेदरक म्ीं शसव्ह केअर युनन् िस्त्तावित करयात आले आहे .

नाशशक

जिल्हयात माता ि बाल आरोग्य कक्ष मींिूर असून त्यामध्ये हाय डडपेन्डेंसी अॅन्ड ्ब्सेदरक
म्ीं शसव्ह केअर यनु न् समाविष् आहे .

(२), (३) ि (४) या सींदणाात केंद्र शासनास सादर करयात आलेल्या सन २०१८-१९ च्या िकल्प
अींमलबिािणी आराखडयामध्ये िरील जिल्हयातील ननिडक सींस्त्थाींमध्ये हाय डडपेन्डेंसी अॅन्ड
्ब्सेदरक म्ें शसव्ह केअर युनन् कररता विस्त्तारीकरण, मनुषयब

ि आिश्यक उपकरणे ि

सींयींरे खरे दीकरीता अनद
ु ान िस्त्तावित करयात आले आहे . केंद्र शासनाकडून अद्याप सदर
िस्त्तावित िकल्प अींमलबिािणी आराखड्यास मान्यता शम ालेली नाही.
___________
नेवासाफाटा (जि.अहमदनर्र) येथील ग्रामीण रुग्णालयातील दरु वस्थेबाबत
(३४)

१०८१९१ (०५-०४-२०१८).

श्री.बाळासाहे ब मरु िुटे (नेवासा) :

सन्माननीय सावािननि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नेिासार्ा्ा (जि.अहमदनगर) येथील ग्रामीण रुग्णालयात अनेक मदहन्यापासन
ू िैद्यककय
अगधकारी, पररचाररका याींची िे े िर उपजस्त्थती नसल्याने तेथील रुग्णाींचे उपचाराविना गैरसोय
होत असल्याचे माहे ्गस्त््, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढ ू न आले,
(३) असल्यास, चौकशीनस
ु ार कोणती कायािाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त?

डॉ. दीपि सावांत (१४-१२-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
नेिासर्ा्ा येथील ग्रामीण रुग्णालयात सका ी ८ ते १२ ि सायींका ी ४ ते ६ या
का ात बाहयरुग्ण विणाग सरु
ु असन
ू , या द काणी दोन्ही िे े ला ननयशमतपणे रुग्णाींना

िैद्यकीय सेिा पुरवियात येत आहे . िैद्यकीय अगधकारी ि कमाचारी हे ननिास्त्थानात राहत
असून,

नेिासर्ा्ा

येथील

ग्रामीण

रुग्णालयात

उपलब्ध

िैद्यकीय

अगधकाऱयाींमार्ात

रुगणालयात येणाऱया ित्येक रुग्णाींिर औषधेपचार करयात येतो.
(२) िश्न उद््ाित नाही.
(३) िश्न उद््ाित नाही.
(४) िश्न उद््ाित नाही.
___________
पाटण (जि.सातारा) येथील ग्रामीण रुग्णालयाच्या श्रेणीवधान प्रस्तावास मासयता ममळणेबाबत
(३५)

१०८७७९

(०१-०४-२०१८).

श्री.शांभूराि

दे साई

(पाटण) : सन्माननीय

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सावािननि

वि.स. ५१६ (26)
(१) पा्ण (जि.सातारा) तालुक्याच्या द काणी सुमारे ७० ते ८० गाींिाकरीता रा्य शासनाने
ग्रामीण रुग्णालय उणारले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ग्रामीण रुग्णालयात या विणागातील सुमारे ७० ते ८० गाींिातील ि िाडया
िस्त्त्याींमधील रुग्ण औषोधोपचाराकरीता येत असतात, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या रुग्णालयातीस िैद्यकीय अगधकारी कमाचारी याींच्या कमतरतेमु े
रुग्णालयात औषधोपचाराकरीता येणाऱया रुग्णाींची मो

गैरसोय होत असल्याने या ग्रामीण

रुग्णालयाचे श्रेणीिधान करुन या रुग्णालयास उपजिल्हा रुग्णालय असा दिाा दे ऊन त्याद काणी
िैद्यकीय अगधकारी तसेच कमाचारी सींख्या िाढविणेबाबतचा िस्त्ताि ग्रामीण रुग्णालयाने
जिल्हा रुग्णालयाच्या मार्ात रा्य शासनाकडे सादर केला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, सदर िस्त्ताि तपासयात येत आहे असे नमुद केले असून यािर रा्य
शासनाने कोणता ननणांय घेतला आहे

(५) अद्यापही या सींदणाात ननणाय घेतला नसल्यास सिासाधारण कारणे काय आहे त?
डॉ. दीपि सावांत (०१-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) ि (४) िैद्यकीय अगधकारी याींच्या कमतरतेमु े रुग्णालयात औषधोपचाराकरीता येणाऱया
रुग्णाींची मो

गैरसोय होते. हे खरे नाही.

सन २०११ च्यालोकसींख्येिर आधाररत आरोग्य सींस्त्थाींचे श्रेणीिधान करयासींबींधी
िोडबह
ृ त आराखडा तयार करयात येत असून, पा्ण येथील ग्रामीण रुग्णालयाचे श्रेणीिधान
करयाची

मागणी,

ननकषानुसार

करयाची कायािाही सुरु आहे .

तपासून

एकत्ररत

िोडबह
ृ त

आराखडयामध्ये

समाविष्

(५) िश्न उद््ाित नाही.

___________
सातारा जिल्हयात शासकीय िहाववद्यालयाचे काि प्रलांबबत असल्याबाबत
(३६)

११२४९२ (०१-०४-२०१८).

भालिे (पांढरपूर) :
काय :-

श्री.ियिुमार र्ोरे (माण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.भारत

सन्माननीय वैद्यिीय मशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) सातारा जिल्हयात रुग्णाींसा

र्ासकीय िैद्यकीय महाववद्यालय सुरु करयाबाबतचे काम

अनेक िषाापासन
ू िलींत्रबत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मा.मुख्यमींरी याींनी काम पुणा करयाचे आश्िासन दे िूनही अदयाप काम सुरु
झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय

(३) असल्यास, शासनाने ननणाय घेिन
ू ि ननधीची तरतद
ू करुन येथील िैद्यकीय कॉलेिचे
काम सुरु करयाबाबत कोणती कायािाही केली िा करयात येत आहे
(४)

नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त?

वि.स. ५१६ (27)

श्री. धर्रीष महािन (१५-१२-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) िै.शश.ि औ.द्रव्ये विणाग, शासन ननणाय, ददनाींक २२ िन
ू , २०१८ अन्िये सातारा येथील
मींिूर शासकीय

िैद्यकीय महाविद्यालयासा

महाराषर कृषणा खोरे

पा्बींधारे

विकास

महामींड , पुणे याींची कृषणानगर, सातारा येथील २५ एकर िागा कायमस्त्िरुपी हस्त्ताींतररत

करयात मान्यता दे यात आली आहे . सदर िागेच्या हदद् ननजश्चतीचे काम सुरु असुन हदद्
ननजश्चती होताच िागा ताब्यात शम े ल.
(४) िश्न उद््ाित नाही.
___________
मुांबईतील सेंट िॉिा रुग्णालयातील िामर्ार सांघटनेने व िे.िे रुग्णालयामध्ये डॉक्टराांनी
(३७)

िेलेल्या आांदोलनामळ
ु े रुग्णाांची झालेली र्ैरसोय

११७९९८ (०१-०८-२०१८).

श्री.सांिय पोतनीस (िमलना), प्रा.वषाा र्ायिवाड (धारावी),

श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम),
श्रीमती ननमाला र्ाववत (इर्तपूरी) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय वैद्यिीय मशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा

(१) मुांबेतील सें् िॉिा रुग्णालयातील कामगार सींघ्नेने ऐन गदीच्या िे े त अचानक दोन
तास सींप घडिन
ू आणल्यामु े रुग्णाींची गैरसोय झाली पींरतु रुग्णालय िशासनाच्या सताकतेमु े

ि सिा डॉक््र कामािर असल्याने कोणत्याही िकारची विपरीत घ्ना घडली नसल्याचे ददनाींक
१६ एविल, २०१८ रोिी िा त्यासुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, मुांबेतील िे.िे रुग्णालयामध्ये मत्ृ यू झालेल्या रुग्णाच्या नातेिाेकाींनी डॉक््राींना
केलेल्या मारहाणीच्या ननषेधाथा ननिासी डॉक््राींनी माहे मे, २०१८ मध्ये िा त्या दरम्यान
“काम बींद“ आींदोलन केले आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या घ्नेच्या ननषेधाथा िे.िे. समूहातील डॉक््राींनी काम बींद केलेल्या

आींदोलनाला िी.्ी. हॉजस्त्प्ल, कामा रुग्णालय, सें् िॉिा रुग्णालयातील ४५० हून अगधक
ननिासी डॉक््राींनी या आींदोलनाला पाद ीं बा ददला आहे , हे खरे आहे काय,
(४) असल्यास, सें् िॉिा रुग्णालयातील कामगार सींघ्ना ि िे.िे. रुग्णालयातील ननिासी
डॉक््राींच्या काम बींद आींदोलनामु े रुग्णसेिेिर पररणाम झाला असल्याने सदर िकरणी
शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढ ू न आले,

(५) असल्यास, त्यानुसार शासनाने कोणती कायािाही केली िा करयात येत आहे ,
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धर्रीष महािन (२२-०१-२०१९) : (१), (२) ि (३) होय हे खरे आहे .

(४) सें् िॉिा येथे घडलेल्या िकरणी सींस्त्थािमख
ु ाींनी सींबगधताींशी चचाा केल्याने तत
ृ ीय ि
चतुथश्र
ा ेणी कमाचाऱयाींनी केलेले कामबींद आींदोलन त्िरीत मागे घेयात आल्यामु े चौकशी
करयात आलेली नाही.

वि.स. ५१६ (28)

िे.िे. समुह रूग्णालय, मुींबे येथे घडलेल्या िकाराची चौकशी सींस्त्थास्त्तरािर

करयात आली असून सदर चौकशीत रूग्ण कक्षात अनािश्यक नातेिाेक असल्याचे आढ ू न
आले आहे . तसेच महाराषर रािय सुरक्षा रक्षक ि ि.िी. समह
ु रूग्णालयातील ननयशमत
सरु क्षारक्षक याींच्यामध्ये समन्ियाचा अणाि असल्याचे ननदशानास आले आहे.

(५) सें् िॉिा येथे घडलेल्या िकरणी कमाचारी सींघ्नेच्या मागयाच्या अनुषींगाने आिश्यक
कायािाही करयात येत आहे .

सर िे.िे.समह
ु रूग्णालय, मुींबे येथे घडलेल्या िकाराची चौकशी केलेल्या सशमतीने
सादर केलेल्या अहिालानुसार रूग्णालयामध्ये दोन पेक्षा अगधक नातेिाेकाींना िनतबींध करयात
आला आहे . रूग्णालयीन कक्षामध्ये आलामा शसजस्त््म बसवियाबाबतची कायािाही रूग्णालय

िशासनामार्ात करयात येत आहे . तसेच ननिासी डॉक््राींच्या मागणीनुसार अनतररक्त सुरक्षा
बल तैनात करयाकररता कायािाही सुरू आहे .
(६) िश्न उद््ाित नाही.

___________

राज्यात िेंद्रीय श्रम मांरालयामाफात राबववण्यात येणारी
राष्ट्रीय स्वास्थ ववमा बांद असल्याबाबत

(३८)

११८८००

(२८-०७-२०१८).

श्री.बाळासाहे ब

थोरात

(सांर्मनेर),

प्रा.वषाा

र्ायिवाड

(धारावी), श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान
(चाांहदवली), श्रीमती ननमाला र्ाववत (इर्तपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.िुणाल
पाटील (धुळे ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.वसांतराव

चव्हाण (नायर्ाांव), श्री.ियिुमार र्ोरे (माण), श्री.हषावधान सपिाळ (बुलढाणा), श्री.वविय
वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी) :
सन्माननीय सावािननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील
गोष्ीींचा खल
ासा
करतील
काय
:ु
(१) रा्यात केंद्रीय श्रम मींरालयामार्ात राबवियात येणारी राषरीय स्त्िास्त्थ विमा योिना गत
३ िषाापासून बींद आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यामागील कारणे काय आहे त,
(३) तसेच, रा्यशासन आयुषयमान णारत योिनेची सुरुिात केव्हापासून करणार आहे ि या
योिनेत महात्मा र्ुले आरोग्य विमा योिनेचा समाविष् करयात येणार आहे काय,
(४) नसल्यास, त्यामागील सिासाधारण कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (०१-०१-२०१९) : (१), (२) व (३)

ददनाींक १.०४.२०१५ पासून राषरीय स्त्िास्त्थ

विमा योिना केंद्र शासनाच्या श्रम ि रोिगार मींरालयाकडून केंद्रीय आरोग्य ि कु्ुींब कल्याण
मींरालयाकडे हस्त्ताींतरीत करयात आली. केंद्र शासनाकडून राषरीय स्त्िास्त्थ विमा योिना
राबवियाच्या अनुषींगाने धोरण

रवियाची कायािाही सुरू होती.

केंद्र शासनाने राषरीय स्त्िास्त्थ विमा योिनेचे रूपाींतर िधानमींरी िन आरोग्य योिनमध्ये

करून सदर योिना ददनाींक २३.०९.२०१८ पासून राबवियाच्या ननणाय घेतला. त्यास अनुसरून
शासन ननणाय ददनाींक २१.०९.२०१८ नस
ु ार िधानमींरी िन आरोग्य योिना महात्मा ्योनतबा

वि.स. ५१६ (29)
र्ुले िन आरोग्य योिनेसह ददनाींक २३.०९.२०१८ पासून पदहल्या ्प्प्यामध्ये रा्यातील
शासकीय रूग्णालयामध्ये सरू
ु करयात आली आहे .
(४) िश्न उद््ाित नाही.

___________
मसांधुदर्
ु ा जिल्हयात आरोग्य ववभार्ािडून िोखीमग्रस्त र्ावाांमध्ये
प्रनतबांधि उपाययोिना आखण्याबाबत

(३९)

११८९८६ (०१-०८-२०१८).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय सावािननि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) शसींधुदग
ु ा जिल्हयात पािसाळ्यात उद्भणिणा-या साथीच्या आिाराींिर मात करयासा

जिल्हा आरोग्य विणागाकडून जिल्हयातील आ ही तालुक्यातील १५२ गाींिे िोणखमग्रस्त्त गािे
म्हणून ननजश्चत करयात आली आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यामध्ये लेप््ोस्त्पायरोशससची दरिषी येणारी साथ ि परू येणा-या ककती गािाींचा
समािेश आहे ,

(३) असल्यास, या सिा गािाींमध्ये कोणती िनतबींधक उपाययोिना आखयात आली आहे ि
मतर कोणत्या उपाययोिना ि सुविधा कायारत करयात आल्या आहे त,

(४) असल्यास, या उपाययोिना ि सवु िधाींची अींमलबिािणी कधीपासन
ू करयात येणार आहे
ि यासा

तालुका िाथशमक आरोग्य केंद्रात ि उपकेद्रामध्ये आिश्यक असलेल्या ककती

िकारच्या औषधाींचा समािेश करयात येणार आहे ि यासा
आली आहे ,

ककती ननधीची तरतूद करयात

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त?
डॉ. दीपि सावांत (२८-१२-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) यामध्ये लेप््ोस्त्पायरोसीस-७७ गािे ि पूर येणारी-५३ गािाींचा समािेश आहे .

(३) सदर अनतिोखमीच्या गािात खालील उपाययोिना करयात आल्या आहे त• ननयशमत साथरोग सिेक्षण
• अनतिोखमीच्या व्यक्तीींना लेप््ोसा

िनतबींधात्मक उपचार

• उपकेंद्र स्त्तरािर पुरेसा औषध सा ा

• कृषी, पशुसींिधान, आरोग्य विणागाच्या समन्ियाने लेप््ोिनतबींधासा
• साथरोग सव्हे क्षणासा

आरोग्य शशक्षण

गाि पात ीिर आशा कायाकत्यााचा सहणाग.

(४) साथरोग ननयींरण ही ननयशमत बाब असन
ू पािसा ा पि
ू ा तयारी १५ मे पासन
ू सरु
ु झाली
आहे .सिा आरोग्य सींस्त्थाींमध्ये ताप तसेच िलिन्य आिाराींसा
उपलब्ध

आिश्यक सिा औषधाींची कक्

े िणेबाबत सिा सींबींगधताींना सूगचत करयात आले आहे .यासा

स्त्तरािरील ननयशमत ननधीचा विननयोग करयात येत आहे.
(५) िश्न उद््ाित नाही.

___________

रा्य ि जिल्हा

वि.स. ५१६ (30)
पुणे जिल्हयातील ० ते १८ वयोर्टातील मुलाांमध्ये हृदयवविाराचे प्रमाण वाढत असल्याबाबत
(४०)

११९१३५

(०१-०८-२०१८).

श्री.अममत झनि (ररसोड) :

श्री.सांग्राम

थोपटे

(भोर),

श्री.ियिुमार

र्ोरे

(माण),

सन्माननीय सावािननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुणे जिल्हयामध्ये ित्येक िषाात ० ते १८ या ियोग्ातील मुलाींमध्ये हृदयविकाराचे िमाण
िाढत असन
ू सन २०१३ ते २९१८ या पाच िषााच्या कालािधीत जिल्हा पररषदे च्या शा ा,

अींगणिाडी आणण अनुदाननत शा ाींमधील १ हिार ७१ मुले हृदयविकाराने ग्रस्त्त असल्याचे
दद. ३० एविल,२०१८ रोिी िा त्यासुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या हृदयरोगग्रस्त्त मुलाींिर तातडीने उपचार करयासाबाबत शासनाने कोणती
कायािाही केली िा करयात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२८-१२-२०१८) : (१) होय.
(२) िस्त्तुत िकरणी शासनाने खालीलिमाणे कायािाही केली आहे .

१) ० ते १८ ियोग्ातील ११७१ मल
ु े हदयरोगी असल्याचे आढ ू न आले. त्यापैंकी, ७८९
बालकाींिर शस्त्रकक्रया करयात आलेल्या आहे त.

२) १०५ मुले िैद्यकीय उपचार घेत आहे त.

३) ७ मुलाींची Cardiac Cath तपासणी करयात आली.

४) ९ मुलाींिरील शस्त्रकक्रयेचा खचा ित्येकी १.५ लाखाींपेक्षा िास्त्त आहे . त्यामु े धमाादाय
रुग्णालय रुबी हॉल जक्लननक, पण
े डे िस्त्ताि
ु े आणण बध
ु राणी हॉस्त्पी्ल, पण
ु े याींचक
पा विला आहे .

५) १० मुलाींच्या हदय शस्त्रकक्रयेच्या िस्त्तािाची नोंदणी महात्मा र्ुले िन आरोग्य

योिनेअींतगात केलेली असून लिकरच त्याींच्या हदय शस्त्रकक्रया पूणा करयात येणार
आहे त.

उिाररत मुलाींमध्ये खालील बाबी आढ ू न आल्या आहे त.

अ) ४४ मुलाींचे पालक शस्त्रकक्रया करुन घेयास तयार नाहीत.
ब) ५६ मुलाींना शस्त्रकक्रयेची आिश्यकता नाही.

क) ३२ मुलाींच्या शस्त्रकक्रया या अनतिोखमीच्या ि अशक्य आहेत.
ड) १९ मल
ु े स्त्थलाींतरीत आहे त.

(३) िश्न उद््ाित नाही.

___________
सोलापरू जिल्हयात प्राथममि आरोग्य िेंद्र व उपिेंद्रास मांिरू ी ममळणेबाबतचे
प्रस्ताव प्रस्ताववत असल्याबाबत

(४१)

१२०१९३ (२५-०७-२०१८).

श्री.बबनराव मशांदे (माढा) :

व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सावािननि आरोग्य

वि.स. ५१६ (31)
(१)

सोलापूर जिल्हयातील

लऊ , घो्ी, उिनी (मा.) (ता.माढा)

ि

वपराची कुरोली

(ता.पींढरपूर) यासह मतर िाथशमक आरोग्य केंद्र ि उपकेंद्रास मींिूरी शम णेसा चा िस्त्ताि

जिल्हा पररषद,सोलापूर याींनी रा्य शासनाकडे पा विलेला असून मागील तीन िषाापासून त्यास
मींिरू ी शम ालेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ग्रामीण णागातील गोरगरीबाींना आरोग्य सुविधा पुरविणेच्या दृष्ीने उक्त
िस्त्तािाींना मींिूरी दे यासा

शासनाने कोणती कायािाही केली िा करयात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (१९-१२-२०१८) : (१) ि (२) हे खरे नाही
निीन

रुग्णालयाींना मान्यता दे णे ि कायाान्िीत

रुग्णालयाींचे

श्रेणी िधान करणे

सन २०११ च्या लोकसींख्येिर आधाररत बह
ृ त आराखडा तयार करयाची
आरोग्य सेिा याींचे स्त्तरािर
उपकेंद्रे

याबाबत

कायािाही सींचालक,

सुरु असून सोलापूर जिल्हयातील िाथशमक आरोग्य केंद्रे ि

सरु
करयाची मागणी ननकषानुसार बह
ु
ृ त आराखडयामध्ये समाविष् करयाची
कायािाही सुरु आहे .
(३) िश्न उद््ाित नाही

___________

पालघर जिल्हयातील ग्राममण भार्ातील नार्ररिाांना र्ॅस्रोच्या साथीची लार्ण झाल्याबाबत..
(४२)

१२०८९८ (०६-०८-२०१८).

श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.पास्िल धनारे (डहाणू),

श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा), श्री.योर्ेश
सार्र (चारिोप) :

सन्माननीय सावािननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) चें दिली (ता.िाडा, जि.पालघर) गािातील िाींगणपाडा, ्ोकरे पाडा ि डोंगरपाडा या तीन
पाड्यातील सम
ु ारे ३५ नागररकाींना गॅस्त्रोच्या साथीची लागण झाल्यामू े एका मदहलेचा मत्ृ यू ि
दस
ु -या मदहलेची िकृती गींणीर असल्याची घ्ना तसेच मोखाडा तालुक्यातील गचींचुतारा या

गािात ४० पेक्षा अगधक नागरीकाींना गॅस्त्रोची लागण झाल्याची घ्ना माहे मे, २०१८ च्या
पदहल्या आ िड्यात िा त्या दरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदरहू रुग्णािर ग्राशमण रुग्णालयात योग्य ते उपचार योग्य िे ी शम ाले
नाहीत ि रुग्णिादहका िे े िर उपलब्ध झाली नाही तसेच सदर पररसरात स्त्िच्छ पाणीपुरि ा
होत नसल्याचे दे खील ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, गॅस्त्रोच्या साथीने मत
ृ पािलेल्या मदहलेच्या कु्ुींबास ि िकृती गींणीर असलेल्या
मदहलेस शासनाने आगथाक मदत केली आहे काय,

(४) असल्यास उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(५) असल्यास, त्यानुसार पालघर जिल्हयातील ग्राशमण णागातील आरोग्य सेिा सुधारणयाबाबत
ि गॅस्त्रोची साथ आ्ोक्यात आणयासा

शासनाने कोणती कायािाही केली िा करयात येत

आहे ,
(६) नसल्यास, विलींबाची करणे काय आहे त ?

वि.स. ५१६ (32)

डॉ. दीपि सावांत (१७-१२-२०१८) : (१)

हे अींशत: खरे आहे .

चें दिली गािात सदर कालािधीत गॅस्त्रो आिाराची १९ िणाींना लागण झाली. मोखाडा
तालक्
ु यातील गचींचत
ु ारा गािात या कालािधीत एकूण ५९ िणाींना अनतसाराची लागण झाली.
एक मत्ृ यू दृदय रोगाने झाला आहे.
(२) हे अींशत: खरे आहे .

गचींचुतारा येथून रुग्णाींना सींदणा सेिा दे ताींना रुग्ण िादहका उपलब्ध करुन दे यात आली होती .

(३) चें ददिली येथील मदहलेचा मत्ृ यू साथरोगामु े झालेला नसन
ु हृदय रोगामु े झाला आहे .
सबब आथीक मदत दे याचा िश्न उदणित नाही.
(४) िश्न उद््ाित नाही.
(५) चें दिली आणण गचींचुतारा येथील िलिन्य आिाराींचे उद्रे क ननयींरणासा

खालील

उपाययोिना करयात आल्या.

रुग्णाींचे घरोघर िाऊन सिेक्षण.
गािात विशेष कक्ष उघडून उपचार.

पाणी शुध्दीकरण ि गुणित्ता ननयींरण.
गींणीर रुग्णाींसा

सींदणा सेिा.

पाणी शध्
ु दीकरणासा
रुग्ण सहिाशसताींसा

घरोघर मेडीक्लारचे िा्प.
उपचार.

पररसर स्त्िच्छता ि िनतेचे आरोग्य शशक्षण.
(६) िश्न उद््ाित नाही.
___________
पांढरपुर (जि. सोलापुर) तालूक्यातील १८ प्राथममि आरोग्य िेंद्र आणण उपिेसद्राना
आय.एस.ओ. प्रमाणपर दे ण्यात आल्याबाबत

(४३)

१२१०५३ (२८-०७-२०१८).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय सावािननि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पींढरपुर (जि.सोलापुर) तालक्
ू यातील १८ िाथशमक आरोग्य केंद्र आणण उपकेन्द्राना
आय.एस.ओ. िमाणपर दे यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त १८ िाथशमक आरोग्य केंद्रात िाथशमक मल
ु णुत सोे सुविधा उपलब्ध
नसून डॉक््र ि कमाचारी याींच्याकडून कोणत्याही सुविधा रुग्णना योग्य ररत्या दे त नसतानाही
आय.एस.ओ. मानाींकन दे याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी स्त्थाननक नागररकानी सबींगधत जिल्हा पररषद िशानानाकड़े
िारीं िार तक्रार करूनही न्याय शम त नसल्याचे ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(५) असल्यास, त्यानुसार शासनाने कोणती कायािाही केली िा करयात येत आहे ,
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ५१६ (33)

डॉ. दीपि सावांत (१९-१२-२०१८) : (१) हे अशींत: खरे आहे
सोलापूर जिल्हयातील पींढरपूर तालुक्यातील ०२ िाथशमक आरोग्य केंद्र ि १८ उपकेंद्राना
आय.एस.ओ. मानाींकन दे यात आले आहे .
(२) हे खरे नाही.
आय.एस.ओ.मानाकींन िाप्त सिा आरोग्य सींस्त्थामध्ये आरोग्याच्या मुलणत
सोयी सुविधा
ू
उपलब्ध असून या सींस्त्थामार्ात राषरीय आरोग्य कायाक्रम राबविले िातात.

सदर २ िाथशमक आरोग्य केंद्रे ि १८ उपकेंद्रे आय.एस.ओ.चे ननकषास िाप्त झाल्याने

त्याींना आय.एस.ओ. मानाकींन दे यात आले आहे .
(३) सदर िकरणी उपकेंद्र र्ुलगचींचोली बाबत स्त्थाननक स्त्तरािर उपसरपींच, ग्रामपींचायत
र्ुलगचींचोली ता.पींढरपूर याींचा तक्रार अिा तालुका आरोग्य अगधकारी कायाालयास िाप्त झालेला
आहे .

(४) ि (५) उपकेंद्र र्ुलगचींचोलीची एस.व्ही.सी.एस. ने्िक्सा सजव्हासेस िा.शल. सोलापरू या

कींपनीमार्ात र्ेरतपासणी करयात आली असून त्याींनी ननदशानास आणलेल्या रु्ीचे ननराकरण
करयाचे सूगचत केले ि उपकेंद्र र्ुलगचींचोलीची आय.एस.ओ.चे मानाींकन रद्द करयात आले
आहे

(६) िश्न उदणित नाही
___________
राज्यात डेंग्य,ू स्वाईन फ्लल्य,ु इ. साथीांवर आळा घालण्यासाठी िरावयाच्या उपाययोिना
(४४)

१२१९८५

(०१-०८-२०१८).

श्री.सुरेश

हाळवणिर

(इचलिरां िी) :

सन्माननीय

सावािननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) रा्यात मो या िमाणात डेंग्य,ू स्त्िाेन फ्लल्यु, म. साथीींचे रोगाींचे रूग्ण आढ ले असून
मचलकरीं िी (जि.कोल्हापरू ) येथे डेंग्यच
ू ी हिारो व्यक्तीींना लागण झाल्याची बाब माहे मे, २०१८
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मचलकरीं िी येथे डेंग्यू ि स्त्िाेन फ्ललु चे नमुने तपासणीसा

ियोग शा ा

नसल्याचे दे खील ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, रा्यात डेंग्यू ि स्त्िाेन फ्लल्यु साथीला आ ा घालणेसा
डेंग्यू ि स्त्िाेन फ्ललु चे नमुने तपासणीसा

ियोग शा ा उणारयासा

ि मचलकरीं िी येथे
शासनाने कोणती

कायािाही केली िा करयात येत आहे ,

(४) नसल्यास,विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (१७-१२-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे ,
रा्यात िानेिारी ते मे २०१८, या कालािधीत डेंग्यू आणण स्त्िाेन फ्लल्यू आिाराचा तपशील
पुढील िमाणे आहे .

वि.स. ५१६ (34)

अ.क्र.

आिार

१

रुग्ण

डेंग्यू

२

मत्ृ यू

५४३

स्वाईन फ्लल्यू

०

३२

८

कोल्हापरू जिल्हा ि मचलकरीं िी नपप मधील िानेिारी २०१८ ते मे २०१८ या

कालािधीतील डेंग्यू आणण

स्त्िाेन फ्लल्यू आिाराचा तपशील पुढील िमाणे आहे .

विणाग

रुग्ण
डेंग्यू

कोल्हापूर

मचलकरीं िी

१०२

स्त्िाेन फ्लल्यू

१

मत्ृ यू

२

०

०

०

(२) हे खरे आहे .
तथावप, डेंग्यूच्या ननजश्चत ननदानासा

शासककय िैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर

येथे सेंद्नल हॉजस्त्प्लची सुविधा उपलब्ध करुन दे यात आलेली आहे , तर
नमुने तपासणीसा

स्त्िाेन फ्लल्यू

एनआयव्ही, पुणे या शासकीय ियोगशा े बरोबरच रे लीगेअर आणण डॉ.लाल

पॅथॉलॉिी लॅ ब सह मतर २५ खािगी ियोगशा ाींना मान्यता दे यात आलेली आहे .
(३) साथरोगाींना आ ा घालयासा
करयात येतात-

शासनाकडून खालीलिमाणे िनतबींधात्मक उपाययोिना

• साथरोगाचे ननयशमत सिेक्षण
• की्किन्य आिारासा

की्कशास्त्रीय सिेक्षण

• आिश्यक औषधाींचा पुरेसा पुरि ा
• स्त्िाेन फ्लल्यू सा

अनतिोखशमच्या व्यजक्तचे लसीकरण

• रुग्ा उपचाराची सुविधा
• ननदानासा

ियोगशालेय सवु िधा

• एकाजत्मक की्क व्यिस्त्थापन
• िणािी ननयींरणासा

आींतरविणागीय समन्िय

• साथरोग सींदणाात िनतेच आरोग्य शशक्षण
डेंग्यू ि

स्त्िाेन फ्लल्यू चे नमुने तपासणीसा

मचलकरीं िी येथील डेंग्यू रक्तिल नमन
ु े तपासणीसा

ियोगशा ा बाबत केलेली कायािाहीशासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय

कोल्हापूर येथील सें्ीनल हॉस्त्पी्लची व्यिस्त्था स्त्िाेन फ्लल्यू नमन
ू े तपासयासा
ियोगशा े बरोबरच खािगी ियोगशा ाींना मान्यता दे यात आलेली आहे .
(४) िश्न उद््ाित नाही.
___________

शासकीय

वि.स. ५१६ (35)
भोसे (ता. मांर्ळवेढ़ा, जि.सोलापुर) येथील प्राथममि आरोग्य िेंद्रामध्ये
महहला रुग्णाांची होत असलेली र्ैरसोय

(४५)

१२२२९२ (२८-०७-२०१८).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय सावािननि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) णोसे (ता. मींग िेढ़ा, जि.सोलापुर) येथील िाथशमक आरोग्य केंद्रामध्ये मदहला रुग्णाींच्या

आरोग्याची का िी योग्य ररतीने घेत नसल्याचे ददनाींक १५ माचा, २०१८ रोिी िा त्यासम
ु ारास
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त केंद्रात दद. २४ र्ेब्रुिारी रोिी एका मदहलेची कु्ुींब ननयोिन
शस्त्रकक्रया केल्यानींतर रुग्णालय कमाच्याऱ्याच्या चुकीमु े नतची िकृती गचींतािनक बनल्याची
घ्ना घडल्याचे ही ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त विषयाबाबत आरोग्य विणागाकडे िारीं िार तक्रारी करून ही अद्याप
पयात कोणतीच कारिाे करयात आली नसल्याचे ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उपरोक्त िकरणी सींबगधत दोषीींिर कोणती कारिाे केली िा करयात येत
आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (१९-१२-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
कोणत्याही मदहला रुग्णाची कु्ुींब ननयोिन शस्त्रककया केल्यानींतर िकृती गचींतािनक झाली
नाही.

(३) हे खरे नाही.
(४) िश्न उद््ाित नाही
(५) िश्न उद््ाित नाही
___________
राज्यात शासिीय रुग्णालयात पररचाररिा सख्या िमी असल्याबाबत
(४६)

१२३३७६ (०६-०८-२०१८).

प्रा.वषाा र्ायिवाड (धारावी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांर्मनेर), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड

पजश्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पव
ू )ा , डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्रीमती ननमाला
र्ाववत (इर्तपूरी), श्री.बसवराि पाटील (औसा) :

सन्माननीय सावािननि आरोग्य व िुटुांब

िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) शासकीय ननयमानुसार शासकीय रुग्णालयातील िनरल िाडाामध्ये तीन रुग्णाींमागे एक

पररचाररका असणे आिश्यक असताना मनुषयब ाअणािी रा्यात शासकीय रुग्णालयात ५०
रुग्णाींमागे तीन पररचाररक रुग्णसेिेसा

ि रार पा ीला केि

एक पररचाररका तसेच

अनतदक्षता विणागात सात रुग्णाींमागे एक पररचाररका रुग्णाींचा सश्र
ु ष
ृ ा करत असल्याची बाब

वि.स. ५१६ (36)
माहे मे, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, रा्यात सुमारे अडीच लाखाहून अगधक पररचाररक आहे त तथावप सािािननक
आरोग्य विणाग ि सरकारी िैद्यकीय महाविद्यालयाींत केि २५ हिार पररचाररका कायारत
असल्याने अपऱु या मनषु यब ामु े रा्यातील सिा पररचाररकाींिर कामाचा अनतताण पडत आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पररचाररकाींना खािगी रुग्णालयामध्ये अल्पिेतनािर काम करािे लागते तसेच
त्याींना शासकीय ि खािगी रुग्णालयात कामाच्या द काणी डॉक््र, रुग्ण, रुग्णाींचे नातेिाेक
कींम्पाऊींडर याींच्याकडून शाररररक, मानशसक रासालाही सामोरे िािे लागते त्याचबरोबर ग्रामीण

णागात दै नींददन कामाबरोबर, लसीकरण, कु्ूींब कल्याण, िसुती म. कामेही करािी लागत आहे,
हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, यािकरणी शासनाने अगधक चौकशी केली आहे काय,
(५) असल्यास, त्यानुसार पररचाररकाींची ररक्त पदे तात्का

णरयाच्या दृष्ीने शासनाने

कोणती कायािाही केली िा करयात येत आहे ,
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त?

डॉ. दीपि सावांत (२८-१२-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
महाराषर नशसांग कौजन्सलकडे सुमारे ७५ हिार पररचाररका नोंदणीकृत आहे त. त्यापैकी
सािािननक

आरोग्य

विणागाअींतगात

२१,८४७

पररचारीका

आहेत.

रा्य

कामगार

विमा

योिनेतींगत
ा ५१४ पररचाररका कायारत आहे त. उिाररत नोंदणीकृत पररचारीका या िैद्यकीय

शशक्षण ि औषधी द्रव्य विणाग, बह
ु े महानगर पाशलकेसह सिा स्त्थाननक स्त्िरा्य सींस्त्था,
ृ न्मींब
अशासकीय िैद्यकीय महाविद्यालये खािगी रुग्णालय मत्यादी द काणी कायारत आहे त.
(३) हे खरे नाही.
याबाबत लेखी तक्रार िाप्त झालेली नाही. तसेच ग्रामीण रुग्णालयातील पररचारीकाींच्या
दै नींददनी कामात लसीकरण, कु्ुींब कल्याण, िसत
ु ी मत्यादी कामे आहे त.
(४) िश्न उद््ाित नाही.

(५) अगधपररचारीकाींच्या ररक्त पदाींसा

ददनाींक ८ िानेिारी, २०१७ ि ददनाींक २० मे, २०१८

रोिी णरती िकक्रयेबाबत पररक्षा आयोजित करयात आली होती. ररक्त िागा णरयाची
कायािाही चालू आहे .

(६) िश्न उद््ाित नाही.
___________
राष्ट्रीय आरोग्य अमभयाांनामाफात मांिूर ननधी राज्यात प्राप्त होण्यास होत असलेला ववलांब
(४७)

१२३८१० (२५-०७-२०१८).

िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :

सावािननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

वि.स. ५१६ (37)
(१) राषरीय आरोग्य अशणयानाअींतगात मींिूर ननधी राज्यात िाप्त होयास विलींब होत
असल्याचे ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, राषरीय आरोग्य अशणयानासा

िषाणरासा

असलेला ननधी हा शेि्च्या २-३

मदहन्यामध्ये िाप्त होत असल्याने तो ननधी तातडीने खचा करािा लागत असल्याने सदर
ननधी ्या कामासा

िापरयात येतो त्या कामाचा दिाा राखयासा

अगधका-याींना अत्यींत

अडचणी येत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, राषरीय आरोग्य अशणयानाचा मींिूर ननधी त्िरीत वितरीत करयासा
शासनाने कोणती कायािाही केली िा करयात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२८-१२-२०१८) : (१) नाही.
(२) नाही.
(३) राषरीय आरोग्य अशणयानाींतगात सन २०१७-१८ या आगथाक िषाात केंद्र ि रा्य शासनाचा
रु.२६४१.८२ को्ी मतका ननधी उपलब्ध करुन दे यात आलेला आहे .
(४) िश्न उद््ाित नाही.
___________
राज्यात पीसीएनडीटी िायद्याचा भांर् िेल्याप्रिरणी सयायालयात
दाखल िरण्यात आलेल्या खटल्याांबाबत
(४८)

१२३९४६ (२८-०७-२०१८).

श्री.सुननल मशांदे (वरळी) :

सन्माननीय सावािननि आरोग्य

व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रा्यात पीसीएनडी्ी कायद्याचा णींग केल्यािकरणी न्यायालयात ख्ले दाखल करयात
आले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, गेल्या िषाणरात रा्यात पीसीएनडी्ी कायद्याचा णींग केल्यािकरणी ककती
ख्ले न्यायालयात दाखल करयात आले आहे त ि त्यापैकी ककती ख्ल्याींचा ननकाल
अद्यापपयात लागला आहे ,
(३) असल्यास, सदर कायद्याचा णींग केलेल्या डॉक््राींना न्यायालयात क ोर शशक्षा होयाचे
िमाण अत्यल्प असल्यास त्याची कारणे काय आहे त, तसेच आिपयात ककती डॉक््राींना या
कायद्याअींतगात शशक्षा झाली आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (०१-०१-२०१९) : (१) ि (२) होय, सप््ें बर, २०१८ पयांत ५८६ ख्ले दाखल
केले आहे त. त्यापैकी ३५० िकरणाींचा ननकाल लागला आहे .
(३) ननकाल झालेल्या पैकी ९९ िकरणाींतील ९६ िणाींना सश्रम कारािासाची शशक्षा झाली आहे .
(४) िश्न उद््ाित नाही.
___________

वि.स. ५१६ (38)

सावािननि आरोग्य हहवताप व हत्तीरोर् ववभार्ातील प्रयोर्शाळा वैधाननि अधधिारी सांवर्ाात
ममळणारे लाभ व पदशांखला यामध्ये तफावत असल्याबाबत
(४९)

१२५३४८ (०६-०८-२०१८).

श्री.रवव राणा (बडनेरा) :

सन्माननीय सावािननि आरोग्य

व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सािािननक आरोग्य दहिताप ि हत्तीरोग विणागातील ियोगशा ा िैधाननक अगधकारी
(ि.शा.त.) सींिगाात आश्िाशसत िगती योिनेद्िारे शम णारे लाण ि पदशींख
ृ ला यामध्ये होणारी

तर्ाित दरू करयाकररता शासनाकडे तत्कालीन आमदार, विद्यमान मुख्यमींरी ि तत्कालीन
आमदार, विद्यमान वित्तमींरी हे शासनाकडे सन २०१० पासून परव्यिहार करुन

सतत

पा पुरािा करीत होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासींदणाात ददनाींक १४ ्गस्त््, २०१७ रोिीच्या पररपरकात अडथ ा न आणता
सदर परीपरक शशगथल करून शासन पदशींख
ृ ला ि िेतन िाढीमध्ये होणारी तर्ाित दरू
करयाबाबत कोणता ननणाय घेयात येणार आहे ,
(३) असल्यास, या ननणायाचे स्त्िरुप कसे असेल,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२८-१२-२०१८) : (१) होय.
(२) ि (३) याबाबतचा िस्त्ताि सातव्या िेतन आयोग रु्ी/सुधारणा सशमतीपुढे सादर करयात
आला आहे .

(४) िश्न उद््ाित नाही.
___________
अमरावती जिल््यातील वन ववभािात अवैध खचााना मांिूरी हदल्याबाबत
(५०)

१२९९०५ (०६-१२-२०१८).

प्रा.ववरें द्र िर्ताप (धामणर्ाव रे ल्वे), अॅड.यशोमती ठािूर
(नतवसा), श्री.हषावधान सपिाळ (बुलढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.सांग्राम थोपटे
(भोर), श्री.ियिुमार र्ोरे (माण), श्री.अमर िाळे (आवी) : सन्माननीय वने मांरी पुढील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अमरािती जिल्हयातील िन विणागाच्या मासीक रोखलेख्यातील र्ॉमा क्र. १४ ,२५, ३४ ,
३५ याींची

तपासणी न करता अिैध खचाास मान्यता दे यात आली

असल्याचे ददनाींक

६ ्क््ोंबर, २०१८ रोिी िा त्यासुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

महालेखाकारानी दरमहा

िन

विणागाच्या

रोखलेखा

ि

त्याचा

गोषिारा

(एब्स्त्रक्) सोबत मुख्य िनसरक्षींकाींना ददलेले र्ॉमा नां. १४, २५, ३४, ३५ ची तपासणी न
करता ननयमबाहय खचााना गेल्या ६० मदहन्याींपासून मान्यता दे त येयात आलेली असून या
सिा रोखलेख्यातील खचा तथा त्यासींबगधत असलेल्या सिा र्ॉमाची तपासणी करयाची
िबाबदारी ही मुख्य िनसरक्षींक तसेच िशासकीय अगधकारी याींची आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या गींणीर बाबीींकडे दल
ा करयात आले असन
ु क्ष
ू कोट्यिधी रुपयाींचा गैरव्यिहार
झाला असल्याचे ननदशानास येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

वि.स. ५१६ (39)
(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करयात आली आहे काय, असल्यास, त्याअनुषींगाने सींबींधीत
दोषीींिर शासनाने कोणती कारिाे केली िा करयात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. सध
ु ीर मन
ु र्ांटीवार (२५-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) ननयमबाहय खचाास मींिूरी दे यात आली हे खरे नाही.
(३) ते (५) िश्न उद््ाित नाही.

___________

ववधान भवन :

जितें द्र भोळे

मुांबई.

सधचव (िायाभार),

महाराष्ट्र ववधानसभा.
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