अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५५९ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१९
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

िणिवली (जि.ससांधुदर्
ु )ग तालुक्यातील रामािेअर सेंटरसाठी वैद्यिीय
अधधिाऱयाांची पदे मांिूर झालेली नसल्याबाबत

(१)

१३१७ (२३-१२-२०१४).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय सावगिननि आरोग्य व

िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कणकवली (जि.ससींधुदग
ु )ग तालुक्यातील ट्रामाकेअर सें्रसाठी ननधी मींिूर झाला असून
वैद्यकीय अधधकाऱयाींची पदे अद्याप मींिरू झालेली नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ट्रामा केअर सें्र केव्हापयंत कायागजन्वत होण्याचे अपेक्षित आहे ,
(३) असल्यास, सदर ट्रामा केअर सें्रच्या कामाची सद्य:जथिती काय आहे ?
श्री. एिनाथ सशांदे (२५-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
सावगिननक आरोग्य ववभाग क्र. पदनन-२०१५/प्र.क्र.२७२/आरोग्य-३, दद.२ िानेवारी,
२०१७ च्या शासन ननणगयान्वये वैद्यकीय अधधकाऱयाींसह ट्रामा केअर युनन्साठी प्रत्येकी १५
पदे मींिूर आहे त.

(२) व (३) ववशेषतज्ञ व वैद्यकीय अधधकारी पदे व कमगचाऱयाींची पदे भरण्याबाबतची आणण
ट्रामा केअर सें्रसाठी उपकरणे उपलब्ध करुन दे ण्याची कायगवाही सरु
ु आहे .
___________
असलबार् (जि.रायर्ड) येथील जिल्हा ग्ग्णालयाया िुया ामारतीया
िार्ी नववन ामारत बाांधण्याबाबत

(२)

८१६० (०७-०४-२०१५).

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.राि पुरोहहत (िुलाबा), श्री.समीर

िुणावार (हहांर्णघाट), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.बाबुराव पाचणे (सशग्र) :

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

सन्माननीय

वव.स. ५५९ (2)
(१) असलबाग (जि.रायगड) येिील जिल्हा रुग्णालयाच्या िुन्या इमारतीच्या िागी नववन
इमारत बाींधण्याची शासनाची सशरारस ्ानून िुन्याच इमारतीच्या दरु
ु थतीवर कोयवयवधी रुपये

खचग करण्याची सशरारस करुन हिारो रुग्णाींचे आरोग्य धोक्यात आणणा-या सावगिननक
बाींधकाम ववभागाच्या व सावगिननक आरोग्य ववभागातील सींबींधधत अधधका-याींनी चौकशी करावी
अशी मागणी थिाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान
मा.मुख्यमीं्ी याींच्याकडे ननवेदनाद्वारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने आवश्यक ती कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ सशांदे (२५-०२-२०१९) :(१) हे खरे आहे .
थिाननक लोकप्रनतनधधी याींनी दद. २०/२/२०१४ च्या ननवेदनाद्वारे सींबींधधताववरुध्द चौकशीची
मागणी केली आहे .
(२) असलबाग येिील जिल्हा रुग्णालयाचे बाींधकाम कायगकारी असभयींता, सावगिननक बाींधकाम
ववभाग, असलबाग तसेच मख्
ु य असभयींता, सा.बाीं.प्रादे सशक ववभाग, औरीं गाबाद याींचेकडून
करण्यात आल्याने याप्रकरणी मा. थिाननक लोकप्रनतननधी याींनी केलेल्या ननवेदनातील

मागणीच्या अनुषींगाने कायगकारी असभयींता सा.बाीं. ववभाग, असलबाग आणण मुख्य असभयींता

सा.बाीं. ववभाग, असलबाग आणण मुख्य असभयींता, सावगिननक बाींधकाम ववभाग, औरीं गाबाद

याींचेकडून जिल्हा शल्य धचककत्सक, रायगड याींच्या थतरावरुन ददनाींक १७.३.२०१५ व तद्
नींतरच्या

प्ान्वये थपष्ीकरण मागववण्यात आले आहे . तिावप, त्याींचेकडून अद्यापही

मादहती अप्राप्त असल्याने याबाबत प्रधान सधचव (सावगिननक बाींधकाम ववभाग) याींना
याप्रकरणी चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याबाबत कनववण्यात आले आहे.

तसेच सदर रुग्णालयाचे बाींधकाम प्रकरणी आरोग्य ववभागाच्या अनुषींगाने आयुक्त तिा

असभयान सींचालक, आरोग्य सेवा सींचालनालय, मींब
ु ई याींना चौकशी करुन अहवाल सादर
करण्यास कनववण्यात आले आहे . अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर पुढील कायगवाही करण्यात येईल.

सद्य:जथितीत कायगकारी असभयींता (सा.बाीं.वव.) असलबाग याींनी जिल्हा रुग्णालय

असलबाग येिील आींतररुग्ण इमारतीची प्रत्यि पाहणी केली असन
ू रुग्णालयाच्या इमारतीच्या
दरु
ु थतीच्या कामाचे अींदािप्क तयार करण्यात येत आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील आहदवासी षेतेरातील अनतदर्
ग भार्ात िायगरत असलेल्या मानसेवी
ु म
वैद्यिीय अधधिा-याांया सेवा ननयसमत िरण्याबाबत

(३)

११८४२

(र्डधचरोली) :

(१०-०४-२०१५).

श्री.रािाभाऊ

(परार्)

वािे

(ससनर),

डॉ.दे वराव

होळी

सन्माननीय सावगिननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

वव.स. ५५९ (3)
(१) राज्यातील आददवासी िे्ातील १६५ जिल्हयाींमध्ये नवसींिीवनी योिनेंतगगत अनतदग
ग
ु म
भागात कायगरत असलेल्या १७२ मानसेवी वैद्यकीय अधधका-याींच्या सेवा ननयसमत करण्यासाठी

आरोग्य सेवा सींचालनालयाने ददनाींक ३१ मे, २०१४ रोिी वा त्यासुमारास शासनास प्रथताव
सादर केलेला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर मानसेवी वैद्यकीय अधधका-याींची सेवा ननयसमत करण्यासाठी राज्यातील
लोकप्रनतननधीींनी माहे ऑगथ्, २०१४ मध्ये वा त्यादरम्यान शासनाकडे मागणी केलेली आहे , हे
ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ सशांदे (२५-०२-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे .
मानसेवी

वैद्यकीय

अधधकाऱयाींची

१७२

पदे

ववदहत

शासकीय

ननयमानस
ु ार

ननयसमत

करण्याबाबतचा प्रथताव सींचालक, आरोग्य सेवा सींचालनालय याींचे दद.३१.०५.२०१४ च्या
प्ान्वये प्राप्त झाला होता. तसेच, मानसेवी वैद्यकीय अधधकाऱयाींच्या सेवा, नवीन पदे ननमागण
करुन

ननयसमत

करण्याबाबतचा

प्रथताव,

सींचालक,

आरोग्य

सेवा

सींचालनालय

याींच्या

दद.३०.०६.२०१८ च्या प्ान्वये प्राप्त झाला होता.
(२) हे खरे आहे .
(३) मानसेवी वैद्यकीय अधधकारी याींच्या सेवा ननयसमत करण्यासींदभागत शासनाने धोरणात्मक
ननणगय घेतलेला नाही. याथतव मानसेवी वैद्यकीय अधधकाऱयाींसाठी पदननसमगती करण्याबाबतचा
प्रथताव शासनाच्या दद.११.१०.२०१८ च्या प्ान्वये अमान्य करण्यात आला आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नाांदेड जिल्हयात आरोग्य ववभार्ाने बाांधलेली ननवासस्थाने ररक्त असल्याबाबत
(४)

१६९३३ (१७-०८-२०१५).

श्री.वसांतराव चव्हाण (नायर्ाांव), श्री.असमन पटे ल (मुांबादे वी),

प्रा.ववरें द्र िर्ताप (धामणर्ाव रे ल्वे) :

सन्माननीय सावगिननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींदेड जिल््यात आरोग्य ववभागाच्या वतीने वैद्यकीय अधधकारी आणण कमगचाऱयाींसाठी
बाींधण्यात आलेली ननवासथिाने सध्या ररक्त असल्याचे माहे मे, २०१६५ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदरहू ननवासथिाने ही चुकीच्या दठकाणी व ननयोिनशुन्य पध्दतीने बाींधण्यात
आली असल्याने ही ननवासथिाने ररक्त असून यावर शासनाने को्यावधी रुपये खचग केले
असून ग्रामीण रुग्णालयापासून अधाग कक.मी. अींतरावर असून या ननवासथिानाला लागूनच

थमशामभम
ग
ू ी आहे तसेच सध्या नव्याने रिू झालेल्या कमगचा-याींनी या ननवासथिाकडे दल
ु ि
केल्याने ननवासथिाींनाची दारे , लोखींड णखडक्या, ररशी, ववद्युत बल्ब, लोखींडी गि याची चोरी

वव.स. ५५९ (4)
झाली आहे हे पाहता शासनाने त्वरीत याबाबत आवश्यक ती कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येणार आहे ,
(३) नसल्यास, यामागील ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. एिनाथ सशांदे (२५-०२-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे .
(२) ग्रामीण रुग्णालय, उमरी पासून अध्याग कक.मी. अींतरावर वगग-३ व वगग-४ ची ननवासथिाने

बाींधण्यात आली असन
ू , ननवासथिाींनाच्या बािूस थमशान भूमी असल्याने, कमगचारी तेिे
राहण्यास तयार झाले नाहीत.

त्यामुने, अज्ञात चोराींनी दारे , णखडक्या, लोखींडी गि चोरुन

नेले. याबाबत वैद्यकीय अधधिकाींनी पोसलस थ्े शन उमरी येिे तक्रार दाखल केली आहे .

तसेच सदर ननवासथिानाींची दरु
ु थती करुन दे ण्याबाबत सावगिननक बाींधकाम ववभाग याींना
कनववण्यात आले आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
ननलांर्ा (जि.लातूर) येथे उपजिल्हा रूग्णालयास मांिूरी दे ण्याबाबत
(५)

३५६१२ (२१-०१-२०१६).

श्री.बसवराि पाटील (औसा) :

सन्माननीय सावगिननि

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

ननलींगा (जि.लातूर) येिे २०० खा्ाींच्या उपजिल्हा रूग्णालयास शासनाने मींिूरी ददलेली

आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, सदरहू २०० खा्ाींच्या उपजिल्हा रूग्णालयास मींिूरी होवून आिसमतीस सुमारे
६५ वषागहून अधधक कालावधीत लो्लेला असतानाही रूग्णालयाच्या उभारणीच्या कामास
शासनाकडून सरू
ु वात झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदरहू २०० खा्याींच्या उपजिल्हा रूग्णालयाच्या उभारणीच्या कामास ववलींब
होण्याची सवगसाधारण कारणे काय आहे त,
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ?
श्री. एिनाथ सशांदे (२५-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) हे अींशत: खरे आहे .
शासन ननणगय क्र.सींककणग-२०१२/प्र.क्र.१४१/ आरोग्य-३, दद. १७ िानेवारी, २०१३ अन्वये राज्यात
आरोग्य सींथिा थिापनेच्या बह
ृ त आराखडयास मान्यता ददलेली आहे .

त्यामध्ये उपजिल्हा

रुग्णालय, ननलींगा, जि.लातूर चे ६५० खा्ाींवरुन १०० खा्ाींचे उपजिल्हा रुग्णालयात श्रेणीवधगन
करण्यास मान्यता ददलेली आहे .

त्यानुसार रु.१८२६.४२ लि ककीं मतीच्या बाींधकामाचा आराखडा

व अींदािप्कास प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली आहे. याकरीता ननधी उपलब्ध करुन
दे ण्याची कायगवाही सरु
ु आहे .
___________
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र्डहहांग्लि (जि.िोल्हापूर) येथील उप जिल्हा ग्ग्णालयाची झालेली दरु वस्था
(६)

४१३८५ (१०-०५-२०१६).

श्री.सत्यिीत पाटील-सग्डिर (शाहूवाडी) :
सन्माननीय
सावगिननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गडदहींग्लि (जि.कोल्हापरू ) येिे आिब
ू ािच्
ू या तालक्
ु यातील लोकाींना वेनेवर उपचार
समनावेत या हे तूने १०० खा्ाींचे अद्ययावत सवग सोयीनुक्त उपजिल्हा रुग्णालय उभारले गेले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर उपजिल्हा रुग्णालय प्रशासनाच्या योग्य ननयोिन अभावी ववववध समथया
उद््ावत आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, आिब
ू ािच्
ू या सवग तालक्
ु यातील लोकाींना उपचारासाठी कोल्हापरू , बेनगाव या
दठकाणी िावे लागत असून अनेक वेना रुग्ण प्रवासात दगावल्याचे ननदशगनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर उपजिल्हा रुग्णालयाच्या १०२ रुग्णवादहका वारीं वार बींद असल्याने
अडगनीत पडल्या आहे त हे खरे आहे काय,
(५) असल्यास सदर उपजिल्हा रुग्णालय सुजथितीत चालू करून रुग्णाींना वेनेत उपचार
समनण्यासाठी शासन कोणती कायगवाही करणार आहे ?
श्री. एिनाथ सशांदे (२५-०२-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.
गींभीर व अत्यवथि अवथिेतील रुग्णाींना छ्पती प्रसमलारािे रुग्णालय, कोल्हापूर येिे सींदसभगत
केले िाते. बेनगाींव येिे कोणताही रुग्ण सींदसभगत केला िात नाही. अशा प्रसींगी प्रवासात
कोणताही रुग्ण दगावलेला नाही.
(४) व (५) रुग्णालयाकडील ्ोल फ्री क्र.१०२ ची रुग्णवादहका सुजथितीत आहे . त्याप्रमाणे ्ोल
फ्री क्र.१०८ ची रुग्णवादहका अशा दोन रुग्णवादहकाींच्या सेवा उपलब्ध आहे त.
___________
ननलांर्ा तालुक्यातील नवीन प्राथासमि आरोग्य िेंद्राचा प्रस्ताव
(७) ४१६२१ (१०-०५-२०१६) श्री.बसवराि पाटील (औसा), श्री.ननतेश राणे (िणिवली) :
सन्माननीय सावगिननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:(१) ननलींगा तालुक्यातील प्रािसमक आरोग्य केंद्ाींना िोडण्यात आलेली गावे व त्याींची
भौगोसलक रचना पहाता ग्रामीण भागातील सवगसामान्य रूग्णाींना आरोग्य सेवा दे ण्यासाठी

प्रशासकीय पातनीवर अडचणी येत असल्याने नवीन प्रािसमक आरोग्य केंद्ाचा प्रथताव
मींिरू ीसाठी शासनाकडे पाठववलेले असतानाही मागील ५ वषागपासन
ू सदर प्रथताव प्रलींबबत आहे,
हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, शासनाच्या ननयमानुसार प्रत्येक प्रािसमक आरोग्य केंद्ासाठी ३० हिार एवढी

लोकसींख्या असावी असा ननयम असून तालुक्यातील लोकसींख्येचे प्रमाण पहाता पानधचींचोली
आरोग्य केंद् वगनता तालुक्यातील अींबुलगा, नन्ूर, कासारबालकींु दा, मदनसुरी, हलगरा आदी
उवगररत सवगच आरोग्य केंद्ाला िमतेपेिा िाथत गावे िोडल्याने लोकसींख्या दीडप् झाली आहे
तसेच

भौगोसलक

पररजथितीनुसार

ग्रामीण

भागातील

रूग्णाींना

दिेदार

सेवा

दे ण्यासाठी

गैरसोयीचे होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, पींचायत ससमतीकडून केलेल्या सवेिणानुसार मध्यवती व सोयीचे दठकाण
लिात घेवन
ू ननलींगा तालक्
ु यातील उथतरु ी, रामसलींग, मद
ु गड व िेवरी येिील नवीन प्रािसमक
आरोग्य केंद् तर सरवडी, हाडोवनी येिे प्रत्येकी एका उपकेंद्ाच्या ननसमगतीचा प्रथतावावर ननणगय
घेण्यास ववलींब होण्याची सवगसाधारण कारणे काय आहे त,
(४) असल्यास, सदरहू नवीन आरोग्य केंद् व उपकेंद्ास ववनाववलींब मींिूरी होवून ती लवकरात
लवकर कायागजन्वत होण्याच्या दषॄ ्ीने शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ?
श्री. एिनाथ सशांदे (२५-०२-२०१९) : (१) व (२) अींशत: खरे आहे.
(३) व (४) मुदगड येिे प्रािसमक आरोग्य केंद्ाचे बाींधकाम सुरु आहे . सन २०११ च्या

लोकसींख्येवर आधाररत नवीन रुग्णालय सुरु करण्यासाठी िोड-बह
ृ त आराखडा तयार करण्यात
येत असून ननलींगा तालुक्यामध्ये नवीन उथतुरी, रामसलींग व िेवरी येिे प्रािसमक आरोग्य केंद्
तसेच, सरवडी व हाडोनी येिे उपकेंद् सुरु करण्याची मागणी ननकषानुसार िोड-बह
ृ त
आराखडयामध्ये समाववष् करण्याची कायगवाही सरु
ु आहे.
___________

औरां र्ाबाद शहरात धचिलठाणा येथील जिल्हा सामाय ग्ग्णालयासोबतच समनी
घाटी या ग्ग्णालयातच स्री ग्ग्णालय मांिरू ीबाबत
(८)

५७१९९ (३०-०८-२०१६)

श्री.अतुल सावे (औरां र्ाबाद पूव)ग , श्री.ाम्तीयाि सय्यद (औरां र्ाबाद

मध्य) : सन्माननीय सावगिननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद शहरात शासनाने धचकलठाणा येिील जिल्हा सामान्य रुग्णालयासोबतच २००
खा्ाींचे समनी घा्ी या रुग्णालयातच थ्ी रुग्णालय मींिरू केले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर समनी घा्ी रुग्णालयाचे काम अनेक कालावधीपासून अपुरे असल्याने
रुग्णाींना रुग्णसेवा ददली िात नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर समनी घा्ी रुग्णालयाचे काम अपूणग राहण्याची कारणे काय आहे त व
सदर काम ककती कालावधीत पूणग करण्यात येणार आहे ?
श्री. एिनाथ सशांदे (२५-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
धचकलठाणा येिील २०० खा्ाींच्या जिल्हा सामान्य रुग्णालयासोबतच थ्ी रुग्णालय मींिूर
केलेले नाही. दद.१७ िानेवारी, २०१३ च्या शासन ननणगयान्वये आरोग्य सींथिा थिापनेच्या बह
ृ त

आराखडयानुसार, औरीं गाबाद येिे २०० खा्ाींचे नवीन थवतीं् मदहला व सशशू रुग्णालय थिापन
करण्याबाबत मींिूरी दे ण्यात आली आहे .
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(२) व (३) जिल्हा रुग्णालय, औरीं गाबाद या रुग्णालयाचे बाींधकाम पुणग झाले असून, सदर
रुग्णालयाची इमारत दद. ३ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी जिल्हा शल्य धचककत्सक याींनी ताब्यात

घेतली आहे . जिल्हा रुग्णालय, औरीं गाबाद येिील बा्यरुग्ण ववभाग दद. २५ िन
ू , २०१८ रोिी
रुग्णसेवेसाठी कायागन्वीत करण्यात आला आहे. तसेच, रुग्णालयातील ट्रामा केअर सें्र,
आींतररुग्ण ववभाग, प्रसुती ववभाग, शथ्कक्रयागार ववभाग, डे-केअर सें्र, ककमोिेरेपी ववभाग,

सोनोग्रारी ववभाग, ि-ककरण ववभाग, लसीकरण ववभाग, आयष
ु ववभाग व भौनतकोपचार

ववभाग इ. ववभाग रुग्णसेवेसाठी ्प्प्या्प्याने कायागन्वीत करण्यात आले आहे त . अपघात
(Casuality) ववभाग सुरु करण्याची कायगवाही ननधीच्या उपलब्धतेनुसार सुरु आहे .
___________
असलबार् जिल्हा ग्ग्णालयात मणक्यावरील शस्रकिये दरम्यान एिा तग्णाचा झालेला मत्ृ यु
(९)

६२२५२ (३०-०८-२०१६).

श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :

सन्माननीय सावगिननि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) असलबाग जिल्हा रुग्णालयात मणक्यावरील शथ्कक्रये दरम्यान सरु ि चींद्काींत पा्ील या

तरुणाचा डॉक््राींच्या हलगिीपणामुने सींशयाथपद मत्ृ यु झाला असल्याचे माहे माचग २०१६ मध्ये
वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींधधतावर कारवाई करण्याबाबत तसेच
मत
ृ ाच्या कु्ुींबबयाना आधिगक मदत दे ण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) अद्याप, कायगवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ सशांदे (२२-०२-२०१९) : (१) होय.
(२) व (३) डॉ.चींद्शेखर साठे , अजथिरोग तज्ञ (कीं्ा्ी) याींनी पूवप
ग रवानगी न घेता रूग्णालयाची
ददशाभूल करून पैसे घेऊन सामान्य रूग्णालय, असलबाग येिे रूग्णाची शथ्कक्रया केल्याने
त्याींच्या तसेच त्याींना सहाय्य करणाऱया कीं्ा्ी वैद्यकीय अधधकाऱयाींच्या सेवा समाप्त

करण्यात आल्या आहे त. डॉ.साठे याींची व्यवसाय नोंदणी रद्द करण्याचा प्रथताव महाराषट्र
वैद्यकीय

पररषद,

मुींबई

याींच्याकडे

सादर

करण्यात

आला

आहे .

डॉ.चींद्शेखर

साठे ,

अजथिरोगतज्ञ याींच्या वकीलामारगत या प्रकरणी पररषदे स खुलासा प्राप्त झाला असून, या
सींदभागतील प्रशासकीय बाबी पण
ू ग झाल्याचे व सदर प्रकरण लवकरच सन
ु ावणीस ठे वण्यात येत
असल्याचे महाराषट्र वैद्यकीय पररषद, मुींबई

याींनी दद.६.११.२०१८ च्या प्ान्वये कनववले

आहे .

मत
ृ ाच्या कु्ुींबबयाना ववभागामारगत आधिगक मदत करण्याची कोणतीही तरतूद नाही.
___________
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मुदखेड (जि.नाांदेड) येथील ग्रामीण ग्ग्णालयात रूग्णाांची होत असलेली र्ैरसोय
(१०)

६८१४४ (१०-०१-२०१७).

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

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

सन्माननीय

सावगिननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुदखेड (जि.नाींदेड) येिील ग्रामीण रुग्णालयात प्रािसमक पातनीवरील औषधे, वीि, पाणी
याची कमतरता असल्यामुने रुग्णाींची गैरसोय होत असल्याचे माहे िुल,ै २०१६ मध्ये वा या
दरम्यान ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, येिे उपचारासाठी येणाऱया रुग्णाींना योग्य उपचार समनावा यासाठी रुग्णालयात
सोयी-सुववधा उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) अद्याप, कोणतीच कायगवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ सशांदे (२५-०२-२०१९) : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे .
मुदखेड (जि. नाींदेड) येिील माहे िुल,ै २०१६ व त्या सुमारास पाणी पातनी कमी झाल्याने

बोअरवेलला पाणी उपलब्ध नव्हते. ग्रामीण रुग्णालयातील रुग्णाींची गैरसोय होऊ नये म्हणून
आवश्यकतेनुसार ्ॅ करद्वारे पाणी उपलब्ध करुन दे ण्यात आले होते. सदर कालावधी मध्ये
वीि परु वठा अखींडीत होता व रुग्णालयातील औषधी साठा पररपण
ु ग होता.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
सातारा जिल्हयातील िाांतीससांर् नाना पाटील जिल्हा शासिीय ग्ग्णालयातील
अजस्थरोर् शस्रकिया बांद असल्याबाबत
(११)

७०३१८ (१०-०१-२०१७).

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :

श्री.ियिुमार र्ोरे (माण), श्री.असमन पटे ल (मुांबादे वी),

सन्माननीय सावगिननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सातारा जिल्हयातील क्राींतीससींग नाना पा्ील जिल्हा शासकीय रुग्णालयात सध्या चार
अजथिरोग तज्ञ डॉक््र कायगरत असूनही तेिे सध्या अजथिरोगाची शथ्कक्रया बींद असल्याने
रुग्णाींना थवखचागने अजथिरोग शथ्कक्रयेसाठी पुणे येिे िावे लागत असल्याचे माहे सप््ें बर,
२०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रुग्णाींची गैरसोय िाींबववण्याबाबत शासनाने कोणती तातडीची कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५५९ (9)
श्री. एिनाथ सशांदे (२५-०२-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे .
क्राींतीससींग

नाना

पा्ील

जिल्हा

शासकीय

रुग्णालय,

सातारा

येिील

सस.आमग

मसशन

दद.२.०८.२०१६ ते २१.०९.२०१६ या कालावधीत ५१ ददवस नादरु
ु थत असल्याने, या कालावधीत
१७ रुग्णाींना ससन
ू रुग्णालय, पण
ु े येिे पढ
ु ील उपचारासाठी सींदसभगत करण्यात आले होते.
(२) सदर मसशन दद.२२.०९.२०१६ पासून पुवव
ग त कायगरत केलेली आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
वाशी (जि.उस्मानाबाद) येथील ग्रामीण ग्ग्णालयामध्ये रामा
िेअर सेंटरची उभारणी िरणेबाबत
(१२)

८३४६६ (१८-०४-२०१७).

श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :
सन्माननीय सावगिननि आरोग्य
व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) वाशी (जि.उथमानाबाद) येिील ग्रामीण रुग्णालयामध्ये ट्रामा केअर सें्रची उभारणी
करण्याबाबत थिाननक लोकप्रनतननधीनी मा.मुख्यमीं्ी व मा.सावगिननक आरोग्य मीं्ी याींच्याकडे
ददनाींक २० रेब्रुवारी, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननवेदनाद्वारे मागणी केली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, राषट्रीय महामागग २११ महामागागवरील दोन ट्रामा केअर सें्रमध्ये १२५
कक.मी.पेिा िाथत अींतर असल्याने अपघातग्रथत रुग्णाींना उपचार समनण्यास ववलींब होतो, हे
ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, शासनाने या सींदभागत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ सशांदे (२५-०२-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
राषट्रीय महामागग २११ महामागागवर जिल्हा रुग्णालय उथमानाबाद, प्रािसमक आरोग्य
केंद् येडशी, प्रािसमक आरोग्य केंद् येरमाना, ग्रामीण रुग्णालय वाशी, प्रािसमक आरोग्य केंद्
पारगाींव, प्रािसमक आरोग्य केंद् चौसाना, ग्रामीण रुग्णालय माींिरसुबा व जिल्हा

रुग्णालय,

बीड ्या आरोग्य सींथिा कायगरत असल्याने अपघातग्रथत रुग्णाींना वेनेवर उपचार समनण्यास
मदत होते.

(३) वाशी, जि.उथमानाबाद येिील ग्रामीण रुग्णालयामध्ये ट्रामा केअर सें्रची उभारणी
करण्याकरीता प्रशासकीय मान्यता दे ण्याची कायगवाही सुरु आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ५५९ (10)
साांर्ली जिल्हयामध्ये ििगरोर्ाचे ग्ग्णामध्ये झालेली वाढ
(१३)

९००८६ (१९-०८-२०१७).

श्री.धनिांय (सुधीर) र्ाडर्ीळ (साांर्ली) :

सन्माननीय

सावगिननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) साींगली जिल्हयामध्ये मागील काही ददवसापासून ककगरोगाच्या रुग्णाींमध्ये मोठया प्रमाणात
वाढ होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ककगरोगावरील उपचाराच्या सोई सुववधा सवग दठकाणी नसल्यामन
ु े तसेच उपचार
महाग असल्यामन
ु े महागडया उपचारामन
ु े अनेक ककगरोगाचे रुग्ण मत्ृ यम
ु ख
ु ी पडत आहे त, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, साींगली येिे मींिूर असलेल्या शासकीय ककगरोग रुग्णालयाचे काम सुरु
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ सशांदे (२५-०२-२०१९) : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३) साींगली जिल्हयातील गोरगरीब ककगरोगाचे रुग्णाींना उपचार करण्याकरीता पद्मभूषण
वसींतदादा पा्ील शासककय रुग्णालय, साींगली व शासककय वैद्यककय महाववद्यालय, समरि

येिे मोरत उपचार केले िातात. तसेच खािगी रुग्णालयाींमारगत महात्मा रुले िनआरोग्य

योिना तसेच मख्
ु यमीं्ी सहाय्यता ननधीअींतगगत मोरत उपचार केले िातात. सद्यजथितीत
असे ककगरोग रुग्णालयाचे काम सरु
ु करण्याबाबतचा प्रथताव ववचाराधीन नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
पुण्यातील प्रत्यारोपण प्राधधिार ससमतीने प्रत्यारोपणाचा प्रस्ताव
पोलीसाांिडे पाठववला नसल्याबाबत

(१४)

९१६८८ (१९-०८-२०१७).

श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा) :

सन्माननीय सावगिननि

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

पुण्यामध्ये सन २०१२ पासून १० यकृत, ३ हृदय व मु्वपींडाचे प्रत्यारोपण करण्यात आले

आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, पुण्याच्या प्रत्यारोपण प्राधधकार ससमतीने एकही प्रथताव सन २०१४ पासून
पोलीसाींकडे पाठववला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यासींदभागत चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीअींत दोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५५९ (11)
श्री. एिनाथ सशांदे (२२-०२-२०१९) : (१) ववभागीय प्रत्यारोपण समन्वय ससमती, पुणे
याींच्याकडून प्राप्त

अहवालानुसार सन २०१२ पासून आितागायत पुणे येिे यकृत प्रत्यारोपण

- ११६, ह्रदय प्रत्यारोपण-०७, आणण मु्वपींड प्रत्यारोपण-२०३

करण्यात आले आहे .

(२) प्रत्यारोपण प्रकरणाींमध्ये प्रत्यारोपण प्राधधकार ससमतीस ननणगय प्रक्रीयेदरम्यान गरि
भासल्यास सींबधधत प्रकरण पोलीसाींकडे पाठववण्यात येते. प्रत्यारोपण प्राधधकार ससमती,पुणे

याींनी सन २०१४ पासून आितागायत एकूण ३ मु्वपींड प्रत्यारोपण प्रकरणे पोलीसाींकडे
पाठववलेली आहे त.

(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पराांडा (जि.उस्मानाबाद) येथील उपजिल्हा ग्ग्णालयातील असुववधेबाबत
(१५)

श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :
सन्माननीय सावगिननि आरोग्य
व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

९१९३८ (१९-०८-२०१७).

पराींडा

(जि.उथमानाबाद)

येिील

उपजिल्हा

रुग्णालयातील

असवु वधेबाबत

थिाननक

लोकप्रनतननधीनी मा.सावगिननक आरोग्य मीं्ी याींचेकडे ददनाींक २८ िून, २०१७ रोिी वा
त्यासुमारास ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ननवेदनाच्या अनुषग
ीं ाने शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. एिनाथ सशांदे (२५-०२-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) सावगिननक बाींधकाम ववभागाकडून रुग्णालयाची डागडुगी करुन ड्रेनेि लाईन व प्लींबीग
लाईन दरु
ु थत करण्यात आली. तसेच, पराींडा नगरपररषदे कडून पाणी पुरवठा सुरनीत सुरु झाला
असून वायरमन कडून दरु
ु थती करण्यात आलेली आहे .

रुग्णालयात सध्या थ्ीरोग, बालरोग, दीं त धचककत्सा ववशेषज्ञ सेवा दे ण्यात येत

आहे त.

उपलब्ध नसलेल्या ववशेषज्ञ सेवा, खािगी िे्ातील ववशेष तज्ञ याींना रुग्णालयात

कॉल बेसीसवर बोलवून रुग्णसेवा दे ण्यात येत आहे त.

रुग्णाींची सोनोग्रारी करण्यासाठी

खािगी सोनोग्रारी ववशेषज्ञ याींचश
े ी करार करुन करार तत्वावर सवु वधा उपलब्ध करुन दे ण्यात
आलेल्या आहे त.

रुग्णालयात अत्यींत कमी प्रमाणात पुरवठा झालेली व तु्वडा असलेली

औषध रुग्णाींच्या गरिेनस
ु ार तात्कान थिाननक थतरावरुन उपलब्ध करुन रुग्ण सेवा करण्यात
येत आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ५५९ (12)
रावेर, यावल, भुसावळ (जि. िळर्ाव) तालुक्यातील जिल्हा षेतयरोर्
िमगचाऱयाांना वेतन वाढ न समळाल्याबाबत

(१६)

९२३७३ (१९-०८-२०१७).

श्री.हरीभाऊ िावळे (रावेर) :

सन्माननीय सावगिननि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) रावेर, यावल, भुसावन (जि. िनगाव) तालुक्यातील जिल्हा ियरोग कमगचारी याींना शासन

ननदे शानस
ु ार वेतन वाढ न समनाल्याचे माहे िन
ू , २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर तालुक्याींमधील कमगचाऱयाींना वेतनवाढी पासून वगनण्यात आले असल्याचे
ननदशगनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ सशांदे (२२-०२-२०१९) : (१) होय.
(२) नाही,
सदर तालक्
ु यातील कमगचाऱयाींना दद.३१ माचग २०१८ रोिी वेतन वाढ व त्यावरील ररकाची

रक्कम अदा करण्यात आली आहे . सदर कालावधीची आि रोिी कुठल्याही प्रकारची वेतन वाढ
प्रलींबीत नाही.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
उस्मानबाद जिल््यातील जिल्हा ग्ग्णालय व नळदर्
ु ग तालुक्यातील
ग्रामीण रूग्णालयाची ामारत बाांधिामाबाबत

(१७)

९२८२०

(१९-०८-२०१७).

श्री.मधि
ु रराव

चव्हाण

(तळ
ु िापरू ) :

सन्माननीय

सावगिननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) उथमानाबाद जिल््यातील जिल्हा रूग्णालयात तसेच ननदग
ु ग तालक्
ु यातील ग्रामीण
रुग्णालयाची इमारत व कमगचारी वसाहतीच्या बाींधकामास शासनाने मींिूरी दे ऊनही अद्यापही

उक्त इमारतीच्या कामास सुरूवात झाली नसल्याचे माहे िून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रुग्णालयाची इमारत काम पण
ू ग करण्याबाबत नागररकाींनी व थिाननक

लोकप्रनतननधी याींनी मा.मुख्यमीं्ी व मा.आरोग्य मीं्ी याींच्याकडे माहे िून, २०१७ मध्ये वा
त्या दरम्यान ननवेदनाद्वारे मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुषींगाने
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५५९ (13)
श्री. एिनाथ सशांदे (२५-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
उथमानाबाद येिील जिल्हा रुग्णालयाच्या आींतररुग्ण व बा्यरुग्ण इमारतीचे बाींधकाम आणण
ननदग
ु ग येिील ग्रामीण रुग्णालयाचे बाींधकाम प्रगतीपिावर आहे.
(२) हे खरे आहे .

(३) जिल्हा रुग्णालयाच्या आींतररुग्ण व बा्यरुग्ण इमारतीच्या Framed structure flooring,
आतील व बाहे रील प्लाथ्रचे काम पूणग झाले असून दरवािे, रीं गकाम, external sanitary
work

प्रगतीपिावर

आहे.

तसेच,

ननदग
ु ग

येिील

प्रथताववत

५०

खा्ाींचे

उपजिल्हा

रुग्णालयाच्या बाींधकामाची सद्य:जथिती पढ
ु ीलप्रमाणे आहे:-

१) Main Building :- आर.सी.सी.चे काम पूण,ग वव् बाींधकाम प्रगतीत
२) Under Ground Water Tank:- काम पूणग

३) Elevated Storage Tank :- आर.सी.सी. काम प्रगतीत
४) Type-१ Quarter (१२ nos):- आर.सी.सी. काम पूणग

५) Type-२ Quarter (२६ nos):- आर.सी.सी. काम पण
ू ,ग वव् बाींधकाम प्रगतीत
६) Type-३ Quarter (७ nos):- आर.सी.सी. काम पूण,ग वव् बाींधकाम प्रगतीत

७) Type-४ Quarter (१ nos):- आर.सी.सी. काम पूण,ग वव् बाींधकाम, ररशी प्लाथ्र पूणग
Water supply and sanitary प्रगतीत आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मुांबईया उपनर्रीय रे ल्वे सेवा व रस्त्यावरील वाहति
ू ीचा ताण िमी
िरण्यासाठी िलवाहति
ू सेवा सुरू िरण्याबाबत

(१८)

९५४१७ (०६-०१-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली) : सन्माननीय मुख्यमांरी पुढील

(१) मुींबईच्या उपनगरीय रे ल्वे सेवेवरील आणण रथत्यावरील वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी
मुींबई,

नवी

मुींबई,

ठाणे,

वसई-ववरार,

मीराभाईंदर,

कल्याण,

डोंबबवली,

सभवींडी

या

महानगरपासलकाींच्या िे्ात िलवाहतूक सेवा सुरु करण्यासींबधीच्या केंद् शासनाकडे सन २०१६
मध्ये पाठववण्यात आलेल्या प्रथतावास अद्याप मान्यता समनालेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त िलवाहतूक सवेसाठी वसई, भाईंदर, ठाण्यात घोडबींदर, कोलशेत तसेच
नवी मुींबईत वाशी, करावे, सीबीडी बेलापूर व ददवा, सभवींडी, कल्याण, मुलुींड येिे िेट्टी
बाींधण्यासाठी िागा ननजश्चत करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त िलवाहतक
ु ीच्या प्रथतावास केंद् शासनाची मान्यता समनववण्यासाठी
शासन थतरावरून कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५५९ (14)

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०२-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) मुींबईच्या उपनगरीय रे ल्वे सेवेवरील
आणण रथत्यावरील वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी िलवाहतुक सेवा सुरू करण्यासाठी
खालील सववथतर प्रकल्प अहवाल प्रथताव महानगरपासलकेतरे तयार करण्यात आले आहे :

प्रिम ्प्पा:- िलवाहतक
ु मागग क्र.६५३ कररता कोलशेत येिे मल््ीमोडल ट्रान्सपो्ग हब व

९ दठकाणी- वसई, समराभाईंदर, घोडबींदर, नागला, काल्हे र, अींिूर ददवे, पारससक, डोंबबवली
(ठाकूली) व कल्याण या दठकाणी िेट्टी बाींधणे आणण अनुषींधगक सुववधा पुरववण्याचे
प्रथताववत आहे .


द्ववतीय ्प्पा:- ठाणे - मुींबई दरम्यान १० दठकाणी (साकेत, कनवा, वव्ावा, मीठबींदर,

ऐरोली, वाशी, ट्रॉम्बे, एसलरीं्ा, रेरीव्हारग, गे् वे ऑर इींडडया) व ठाणे - नवी मुींबई

दरम्यान ८ दठकाणी (वाशी, नेरुन, बेलापूर, तनोिा, िुई गाव, पनवेल, िे.एन.पी.्ी.
आणण मोरा) िेट्टी बाींधणे आणण अनुषींधगक सुववधा पुरववण्याचे प्रथताववत आहे .


उक्त सववथतर प्रकल्प अहवालास भारतीय अींतदे शीय िलमागग प्राधधकरण, ददल्ली याींनी
मान्यता ददली आहे. िलमागग क्र. ६५३ िवाहरलाल नेहरु पो्ग ट्रथ् याींना ननदहत
असल्याने, सदर प्रकल्प अींमलबिावणीसींदभागत िवाहरलाल नेहरु पो्ग ट्रथ् याींना ठाणे
महानगरपासलकेशी सींपकग साधून पढ
ु ील कायगवाही करण्याचे ननदे श



ददले आहे त.

ठाणे महानगरपासलकेने ददनाींक ०६.१२.२०१८ च्या प्ान्वये िवाहरलाल नेहरु पो्ग ट्रथ्
याींना आवश्यक पुढील कायगवाही करण्याची ववनींती केली आहे .
___________
राज्यात आरोग्य ववभार्ात पदे ररक्त असल्याबाबत

(१९)

९६०९५ (२७-१२-२०१७).

श्री.दत्तारय भरणे (ाांदापूर), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा),

श्री.असमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.ियांत पाटील (ास्लामपूर),

श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.योर्ेश सार्र (चारिोप), श्री.धैयसग शल
पाटील (पेण), श्री.पाांडुरां र् बरोरा (शहापरू ), श्री.राहुल िर्ताप (श्रीर्ोंदा), श्री.सरु े श लाड (ििगत),
श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.सुभाष उफग पांडडतशेठ पाटील (असलबार्), डॉ.सतीश
(अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेर्ाव), श्रीमती हदवपिा चव्हाण
(बार्लाण),

श्री.सशरीषदादा

चौधरी

(अमळनेर),

श्री.र्णपत

र्ायिवाड

(िल्याण

पूव)ग ,

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (सशडी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.असमत ववलासराव दे शमुख

(लातरू शहर), श्री.त्र्यांबिराव सभसे (लातरू ग्रामीण), श्री.सनु नल िेदार (सावनेर), श्री.हषगवधगन

सपिाळ (बुलढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सांिय िेळिर

(ठाणे), श्री.ओमप्रिाश ऊफग बचू िडू (अचलपूर) : सन्माननीय सावगिननि आरोग्य व िुटुांब
िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

वव.स. ५५९ (15)
(१) राज्यातील आरोग्य ववभागाींतगगत १२,९०५ आरोग्य सींथिा कायागजन्वत असून या सींथिाींमध्ये

ग् ‘अ’ ते ग् ड सींवगागची एकूण ५३,६२८ मींिूर पदाींपक
ै ी ३८,४३३ पदे भरण्यात आली असन
ू ,

अद्यापही १५,१९५ पदे ररक्त असल्याची बाब माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशगनास आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ररक्त पदाींमुने आरोग्य ववभागातील कायगरत असलेल्या डॉक््राींवर ताण पडत
असल्यामन
ु े राज्यातील एकूण १६ आददवासी जिल््यातील सन २०१६-१७ या वषगभरातील
बालमत्ृ यूींची सींख्या २८१८ झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, आरोग्य ववभागातील ररक्त पदे तातडीने भरण्याबाबत तसेच आरोग्य केंद्ाची
दरु
ु थती व दे खभाल करण्याबाबत मा.ववरोधी पिनेता, ववधानसभा याींनी मा.आरोग्य मीं्ी याींना
ददनाींक २५ सप््ें बर, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास प् पाठवून ववनींती केली आहे , हे खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने अधधक चौकशी केली आहे काय,
(५) असल्यास, चौकशीत काय आढनून आले, त्यानस
ु ार बालमत्ृ यच
ू े प्रमाण रोखण्यासाठी तसेच

आरोग्य केंद्ाच्या दे खभाल व दरु
ु थती करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ?

श्री. एिनाथ सशांदे (२५-०२-२०१९) : (१) हे खरे आहे ,
(२) हे खरे आहे
(३) आरोग्य ववभागातील जिल्हा शल्यधचककत्सक सींवगागतील ५९ पदे पदोन्नतीने भरण्यात
आली आहे त.

तसेच महाराषट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,ग्-अ (वेतनश्रेणी रु. १५६००-३९१००

ग्रेड पे रु. ६६०० ) मधील जिल्हा शल्यधचककत्सक, जिल्हा आरोग्य अधधकारी व ववशेषज्ञ
सींवगागतील ररक्त पदे महाराषट्र लोकसेवा आयोगाच्या कायगकिेतून दद. ३०.९.२०२१ पयंत
वगनून ती पदे थवींत् ननवड मींडनामारगत भरण्याबाबत शासनाने ननणगय घेतला आहे.

त्यानुसार थवतीं् ननवड मींडनाची थिापना करण्यात येऊन पदे भरण्याची कायगवाही सुरु आहे .
तसेच पदोन्नती को्यातील ररक्त पदे भरण्याची कायगवाही सुरु आहे .

महाराषट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, ग्-अ (ग्रेड पे रु. ५४००) मधील ८७७ ररक्त पदे

भरण्यासाठी दद. २७.१२.२०१८ रोिी िादहरात प्रससध्द केली असून पढ
ु ील कायगवाही सुरु आहे.

ग्-क व ग्-ड सींवगागतील ररक्त पदे भरण्याची कायगवाही उपसींचालक थतरावर सुरु आहे.
प्रािसमक आरोग्य केंद्ाची दरु
ु थती करण्याची कायगवाही जिल्हा पररषद थतरावर सुरु आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही
(५)

बालमत्ृ यूचे प्रमाण रोखण्यासाठी आरोग्य ववभागामारगत सींथिात्मक प्रसूती, ननयसमत

लसीकरण, नविात कानिी कि, एचबीएनसी व इन््े नससराइड एचबीएनसी, िीवनसत्व अ व
िींतनाशक मोदहम, बाल उपचार केंद्, पोषण पुनवगसन केंद्, मानव ववकास कायगक्रमाींतगंत

तज्ञाींमारगत माताींची व बालकाींची तपासणी व उपचार, नवसींिीवनी कायगक्रमाींतगंत मातत्ृ व
अनद
ु ान योिना, भरारी पिकामारगत आरोग्य तपासणी व उपचार, दायी बैठक योिना इत्यादी

राबववण्यात येत आहे त. तसेच प्रािसमक आरोग्य केंद्ाची बाींधकामे लवकरात लवकर पूणग
करण्याच्या सूचना सवग जिल्हा आरोग्य अधधकाऱयाींना दे ण्यात आल्या आहे त.
___________

वव.स. ५५९ (16)
भांडारा जिल््यातील जिल्हा ग्ग्णालय, तालुिा ग्ग्णालये व प्राथसमि आरोग्य
िेंद्रातील ररक्त पदे भरण्याबाबत

(२०)

१०१५२५ (०४-०१-२०१८).

श्री.रािेश िाशीवार (सािोली), श्री.चरण वाघमारे (तुमसर),

श्री.वविय रहाांर्डाले (नतरोडा), श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :

सन्माननीय सावगिननि आरोग्य

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

भींडारा जिल््यात जिल्हा सामान्य रुग्णालय व तालक्
ु यातील रुग्णालयामध्ये सािीच्या

रोगाची लागण झालेल्या रुग्णाींची सींख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असल्याचे माहे सप््ें बर
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान अखेरीस ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर रुग्णाींवर योग्य वेनी औषधोपचार व्हावा यासाठी शासनाने जिल्हा
सामान्य रुग्णालय व तालुक्यातील रुग्णालयाींमध्ये तातडीने औषधी पुरवठा करण्याचे ननदे श
ददले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सािीच्या रोगाचे वाढते प्रमाण लिात घेता जिल््यातील जिल्हा रुग्णालय,
तालुका रुग्णालये व प्रािसमक आरोग्य केंद्ातील डॅाक््राींची ररक्त पदे तातडीने भरण्यासाठी
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात ये त आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ सशांदे (२२-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
तिावप, सािरोगावरील आवश्यक औषधसाठा जिल्हयातील सवग आरोग्य केंद्ाींमध्ये पुरेशा

प्रमाणात उपलब्ध आहे .

(३) जिल्हा रुग्णालय, तालुका रुग्णालये व प्रािसमक आरोग्य केंद्ातील डॉक््राींची ररक्त पदे
भरण्याकरीता खालील प्रमाणे कायगवाही करण्यात आलेली आहे / येत आहे .

भींडारा जिल्हयातील प्रा.आ.केद्े आणण जिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय येिील ररक्त

पदाींची जथिती पढ
ु ीलप्रमाणे

वैद्यकीय अधधकाऱयाींची पदे मींिूर पदे भरलेली पदे ररक्त पदे

वैद्यकीय अधधकाऱयाींची

मींिूर पदे

भरलेली

ररक्त पदे

जि.प. थतर

७५

६२

१३

राज्यथतर

७९

६४

१५

एकूण

१५४

१२६

२८

पदे

पदे

• दद.१६.११.२०१६ च्या शासन आदे शान्वये भरती प्रकक्रया राबवून भींडारा जिल्हयातील वैद्यकीय
अधधकाऱयाची ६ पदे भरण्यात आली आहेत.
•

शासकीय

वैद्यकीय

महाववद्यालयातन
ू

एम.बी.बी.एस.

उत्तीणग

झालेल्या

उमेदवाराींना बींधप्ीत वैद्यकीय अधधकारी म्हणन
ू ननयक्
ु ती दे ण्यात येत आहे .

बींधपब्त
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• आरोग्य सींचालनालयाच्या दद.०८.११. २०१७ च्या प्ान्वये वैद्यकीय अधधकारी ग्-अ याींची
भरती प्रकक्रया जिल्हाधधकारी थतरावर पुन्हा सुरु करण्याबाबत ननदे श दे ण्यात आले आहे त.

• वैद्यकीय अधधकाऱयाींनी सेवाींतगगत पदव्यत्ु तर अ्यासक्रमास प्रवेश घेतल्यामन
ु े ररक्त
राहणाऱया पदाींबाबत पयागयी व्यवथिा करण्यासींदभागतही कायगवाही करण्यात आली आहे .

• ग्-ब सींवगागतील वैद्यकीय अधधकाऱयाींची ररक्त पदे भरण्याबाबत कायगवाही सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मौिे पाचपाखाडी (जि.ठाणे) येथे ननयमबा्यपणे ननवासी
ामारतीांचे बाांधिामे होत असल्याबाबत
(२१)

१०२२१७ (२६-१२-२०१७).

श्री.ग्पेश म्हारे (सभवांडी पूव)ग :

सन्माननीय वने मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे (जि. ठाणे) पाचपाखाडी येिील ववकासक मे. आशार ररअेल््सग याींच्या सव्हे क्र. २५४
पै, २५६ पै, २७७ पै, २७८ पै, २७९ पै व महाराषट्र औद्योधगक ववकास महामींडनाची प्लॉ् क्र.
डी-२ यावर ननवासी बाींधकामास भारतीय वन अधधननयम १९२७ चे कलम ३५ (३) अन्वये
तत्कासलन वनसींरिक व सींचालक, सींिय गाींधी राषट्रीय उद्यान, बोरीवली याींचक
े डून दद. ११

नोव्हें बर, २००५ रोिी नो्ीसा बिावण्यात येऊनही ववकासकाने त्याींची पुतत
ग ा न करता
अधधकाऱयाींच्या सींगनमताने ननवासी इमारतीींची बाींधकामे सुरु असल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१७
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ववकासकाींकडून बाींधण्यात येणाऱया भूखींडापैकी सव्हे क्र. २७५/३, २७५/४, २६५,
१६०/१, १६०/३, ३७३ १ ते ३ व ३७४ १ ते ४ या िसमनीींवर एमआयडीसी असा शेरा असल्याचे
ननदशगनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, ७/१२ वरील उताऱयावर २५४(१) व २५६(अे) पै या िसमनीवर एमआयडीसी च्या
भूसींपादनाकररता

समाववष् असल्याबाबतचा

शेरा

नमूद असूनही

ववकासकाने

ववभागाची

परवानगी न घेता अनधधकृत बाींधकामे केल्याचे ननदशगनास येऊनही जिल्हाधधकारी, ठाणे
याींच्याकडून िाणीवपूवक
ग दल
ग करण्यात येत आहे , हे ही खरे आहे काय,
ु ि

(४) असल्यास, उक्त दोन्ही प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढनून आले व तद्नस
ु ार ननयमबा्य पध्दतीने अधधकाऱयाींच्या सींगनमताने ननवासी इमारतीींचे
बाींधकाम

करणाऱया

व

शासनाच्या

करोडो

रुपयाींच्या

महसल
ू ाींचे

ववकासकाींववरुध्द शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

नुकसान

करणाऱया
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श्री. सुधीर मुनर्ांटीवार (२६-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
ददनाींक ११.११.२००५ रोिीच्या प्ान्वये

ददनाींक ३०.०८.१९७५ पूवी ज्या िे्ाला

भारतीय वन अधधननयम १९२७ चे कलम ३५(३) अन्वये नो्ीसा बिावण्यात आल्या आहे त त्या

िे्ाच्या तपसशलामध्ये मे. आशार ररअेल््सग याींच्या सव्हे क्र. २५४ पै, २५६ पै, २७७ पै, २७८
पै, २७९ पै चा उल्लेख नाही.
(२) होय हे खरे आहे .
(३) हे खरे नाही.
(४) व (५) प्रश्न उदभवत नाही.
___________
मोशी (जि.अमरावती) येथील उपजिल्हा ग्ग्णालयातील ररक्त िार्ा भरण्याबाबत
(२२)

१०३०२१ (०४-०१-२०१८).

डॉ.अननल बोंडे (मोशी) :

सन्माननीय सावगिननि आरोग्य

व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मोशी (जि.अमरावती) येिील उपजिल्हा रुग्णालयातील येिील १६ ररक्त िागा तातडीने
भरण्यात याव्यात अशी मागणी लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक ३० एवप्रल, २०१७ रोिी वा
त्यासुमारास मा. मीं्ी, सावगिननक आरोग्य याींचक
े डे केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या सींदभागत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ सशांदे (२५-०२-२०१९) : (१) व

(२) हे अींशत: खरे आहे .

मोशी उपजिल्हा रुग्णालय येिील १६ ररक्त होती. त्यापैकी सन २०१८ ऑक््ोबरपयंत ३ पदे
भरली आहे त व

उवगररत पदे एनएचएम/आर.बी.एस.के. व एन सी.डी ववभागामारगत कीं्ा्ी

थवरुपात भरण्यात आली व रुग्णसेवा सुरनीतपणे दे ण्यात येत आहे . क व ड वगागची पदे
भरण्याबाबतची कायगवाही सरु
ु आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यात अपघातग्रस्ताांना तातडीने मदत समळण्यािरीता आरोग्य
ववभार्ाने तयार िेलेला प्रस्तावाबाबत

(२३)

१०५१४८ (३१-०३-२०१८).

श्री.असमत ववलासराव दे शमख
ु (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट्ण

ववखे-पाटील (सशडी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांर्मनेर), श्री.असमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.नसीम
खान (चाांहदवली), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.वषाग र्ायिवाड (धारावी), अॅड.यशोमती

ठािूर (नतवसा), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.आससफ
शेख

(मालेर्ाांव मध्य), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी),

श्री.त्र्यांबिराव सभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.रािाभाऊ (परार्) वािे (ससनर) :

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

सन्माननीय
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(१) राज्यात अपघात ग्रथताींना तातडीने मदत समनावी याकररता आरोग्य ववभागाने ददल्ली,
कनाग्क, केरनच्या धतीवर तयार केलेला प्रथताव गेल्या ५ ते ६ मदहन्याींपासून ववत्त

ववभागाच्या मींिुरीववना प्रलींबबत असल्याची बाब माहे िानेवारी २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रथताव प्रलींबबत असण्याची कारणे काय आहे ,
(३) तसेच प्रथतावातील ्ु्ी तातडीने पूणग करून प्रथतावास मान्यता दे णेबाबत शासनामारगत
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ सशांदे (२२-०२-२०१९) : (१) थव.बानासाहे ब ठाकरे रथते अपघात ववमा योिनेस
ददनाींक ७ िून,२०१६ च्या मींब्मींडन बैठकीमध्ये तत्वत: मान्यता दे ण्यात आली आहे .
(२) प्रकरणी पुढील कायगवाही सुरू आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील अांर्णवाडी िमगचा-याांया मानधनात वाढ िरण्याबाबतचा ननणगय
(२४)

१०५३६५ (०४-०४-२०१८).

श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी), श्री.ओमप्रिाश ऊफग बचू िडू

(अचलपरू ), श्री.मोहन फड (पाथरी), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), डॉ.अननल बोंडे (मोशी),

श्री.ववनायिराव िाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.अबू आिमी (मानखूदग सशवािीनर्र), डॉ.सांिय
रायमुलिर

(मेहिर),

श्री.ननतेश

राणे

(िणिवली),

श्री.पाांडुरां र् बरोरा (शहापूर), श्री.अननल बाबर (खानापूर) :

श्री.सुरेश

हाळवणिर

(ाचलिरां िी),

सन्माननीय महहला व बालवविास

मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील २ लाख अींगणवाडी कमगचा-याींना सेवा ज्येषठततेनस
ु ार मानधन वाढ दे ण्याची

मा.मख्
ु यमीं्ी याींनी ददनाींक ५ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास िाहीर केले असन
ू त्यास
तीन मदहन्याचा कालावधी होऊनही अद्याप शासनाने याबाबतचा शासन ननणगय िारी केला
नसल्याचे ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, राज्य शासनाने अद्याप शासन ननणगय िारी न करण्याची सवगसाधारण कारणे
काय आहे त,
(३) असल्यास, उक्त शासन ननणगय अींमलबिावणी करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे,
(४)

नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांििा मांड
ु े (२१-०२-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) अींगणवाडी सेववका, मदतनीस व
समनी अींगणवाडी सेववका याींच्या मानधनात / भाऊबीि भे् रक्कमेत ददनाींक २३/०२/२०१८ च्या
शासन ननणगयान्वये वाढ करण्यात आली आहे.
___________
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वासशम जिल््यात नेरववहीनता व अधुदृष्ट्टी या नेर ग्ग्णाांचे वाढते प्रमाण
(२५) १०५७७४ (०७-०४-२०१८) श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (सशडी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),

श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.असमत ववलासराव दे शमख
ु (लातरू शहर), श्री.त्र्यांबिराव सभसे
(लातूर ग्रामीण), प्रा.वषाग र्ायिवाड (धारावी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे

(आवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.हषगवधगन सपिाळ (बुलढाणा), डॉ.सांतोष टारफे
(िळमनुरी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय सावगिननि

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

(१) ने् ववहीनता व अधुदृष्ी या ने् रुग्णाींचे प्रमाण िगात एक लाखामागे १३ रुग्ण असे
असताना वासशम जिल््यात हे प्रमाण सुमारे २७ हून अधधक असल्याची बाब वासशम येिील
एका ने् रोग तज्ञाींने केलेल्या सवेिणात माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशगनास आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने अधधक चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढनून आले व त्यानुसार ने् रुग्णाींचे प्रमाण कमी करण्याच्या
दृष्ीने शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ?
डॉ. एिनाथ सशांदे (२२-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) होय, या सींदभागत सींचालनालयामारगत ५ तज्ञाींची ससमती गदठत करुन चौकशी करण्यात
आली.
(३)

ने्दहनता व अधदृ
ु ष्ी हा आिार मख्
ु यत: अनव
ु ाींसशक बदलामन
ु े (Gene Mutation)

तसेच नात्यामध्ये वववाह Vitamin A Deficiency, Gestational Acquired Infection,
Thalidomide व Warfarin औषधी िींतुनाशके व ि-ककरणाींच्या साजन्नध्यामन
ु े होतो. या
आिाराचे प्रमाण कमी करण्याकरीता शासकीय रुग्णालयामध्ये १. Vitamin A Supplements
ददले िाते.
२. Thalidomine व Warfarin चा गरोदरपणात उपयोग ्ानला िातो.
३. गरोदर जथ्याींचे ि-ककरणाींपासून सींरिण केले िाते.

___________

रािापरू (जि.रत्नाधर्री) येथील ग्रामीण ग्ग्णालयात पाणी टां चाईमळ
ु े शस्रकिया
अयर िराव्या लार्त असल्याबाबत

(२६)

१०६१०२ (३१-०३-२०१८).

श्री.रािन साळवी (रािापूर) :

सन्माननीय सावगिननि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रािापूर (जि.रत्नाधगरी) येिील ग्रामीण रुग्णालयात दरवषी पाणी ्ीं चाईमुने कु्ुींबकल्याण
व अन्य शथ्ककया अन्य् कराव्या लागत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उपरोक्त ग्रामीण रुग्णालयाची पाणी ्ीं चाई लिात घेऊन रुग्णालय पररसरात
ववींधन ववदहरीची गेल्या ककत्येक वषागपासून मागणी केली िात असून त्यासींदभागतील प्रथताव
वररषठ पातनीवर पाठववण्यात आलेला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रथतावावर शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगवाही केली वा करण्यात
येत आहे
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ सशांदे (२५-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही. रािापरू पररसरात दरवषी माचग ते मे

मदहन्यात पाणी ्ीं चाई भासत असली तरी रुग्णालयासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध होत असल्याने
तेिील कींु ्ुींबकल्याणसह अन्य शथ्क्रीया अन्य् कराव्या लागत नाहीत. सवग शथ्क्रीया
ग्रामीण रुग्णालय रािापूर येिे केल्या िातात.
(२) व (३) हे खरे आहे.

ग्रामीण रुग्णालय रािापरू साठी मब
ु लक पाणी परु वठा करण्या करीता जिल्हा

ननयोिन समीती रत्नाधगरी याींनी २७.२९ लाख ननधीस प्रशासकीय मींिूरी समनाली असन
ू
त्यापैकी २३.६५० लाख ननधी नगरपररषद रािापूर याींच्याकडे ननधी वगग करण्यात आला आहे.
नगरपररषद रािापूर याींच्या थतरावर पुढील कायगवाही चालू आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
बुलढाणा व मोताळा तालुक्यातील प्राथसमि आरोग्य िेंद्रातील
पाणी तपासणी नमुयाया चाचण्याबाबत

(२७)

१०७६१० (३१-०३-२०१८).

श्री.हषगवधगन सपिाळ (बल
ु ढाणा) :

सन्माननीय सावगिननि

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

(१) बुलढाणा व मोताना तालक्
ु यातील प्रािसमक आरोग्य केंद्ात सन २०१७-१८ मध्ये
गावाींमधील पाणी नमुने तपासणीकरीता प्रयोगशाने कडे पाठववण्यात आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, त्यापैकी ककती व कोणत्या दठकाणाींचे पाणी दवु षत आढनुन आले आहे ,

(३) असल्यास, शासनाने याबाबत कोणती प्रनतबींधात्मक उपाययोना केली व त्यास िबाबदार
असणाऱया सींबींधधतावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ सशांदे (२५-०२-२०१९) : (१) व (२) हे खरे आहे.
सन २०१७-१८ मध्ये बुलढाणा जिल्हायातील बुलडाणा तालुक्यातील एकूण ९४७ व

मोताना तालुक्यातील एकूण ९९८ पाणी नमूने तपासणीकरीता जिल्हा प्रयोगशाना, बुलडाणा
येिे पाठववण्यात आले होते. त्यापैकी बुलडाणा तालुक्यातील २३६ पाणी नमन
ू े व मोताना
तालक्
ु यातील २६५९ पाणी नमन
ू े दवु षत आढनून आलेले आहे त.
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(३) प्रनतबींधात्मक उपाययोिनेच्या अनुषींगाने वषागतन
ू दोन वेना पावसानयापूवी माहे मे-िून व
पावसानयानींतर माहे ऑक््ोबर-नोव्हें बर मध्ये सावगिननक वपण्याचे पाण्याच्या थ्ोताींचे सवेिण
केले िाते व दवु षत पाणी थ्ोताींवर कायगवाही करण्याबाबत सींबींधधत ग्रामपींचायतीला कनववले

िाते. त्यानुसार दवु षत पाणी नमन
ू े आलेल्या पाणी थ्ोताींवर पुढील कायगवाही ग्रामपींचायत व
पाणी पुरवठा व थवच्छता ववभागामारगत करण्यात येत.े
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
लाचलुचपत प्रनतबांधि ववभार्ािडे लाच घेतल्याप्रिरणी दाखल झालेल्या
र्ु्यात दोषारोपपर दाखल न िेल्याबाबत

(२८)

१०८०२५ (२६-०४-२०१८).

श्री.अमर िाळे

(आवी), श्री.सरदार ताराससांह (मुलुांड),

श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.सुननल िेदार (सावनेर) :
मख्
ु यमांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभागाकडे (एसीबी)

सन

२०१४

ते

२०१६

या

सन्माननीय

कानात

लाच

घेतल्याप्रकरणी दाखल झालेल्या ३ ते ४ हिार प्रकरणाींपैकी ८ प्रकरणात गेल्या चार वषागपासून
दोषारोपप् दाखल न होणे, तसेच २०१६ मध्ये २१ प्रकरणात व २०१७ मध्ये १० प्रकरणी
दोषारोपप् दाखल करण्यात न आल्याची बाब, मादहती अधधकार कायगकते याींना ददलेल्या
मादहतीतून ददनाींक २८ डडसेंबर २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदशगनास आली, हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्यास,

एसीबी

ने

शासनाकडे

वारीं वार

पाठपुरावा

करुनही

शासनाने

अनेक

अधधकाऱयाींववरोधात चौकशी व गुन्हे दाखल करण्यास परवानगी ददली नसल्याची बाब उघडकीस
आली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सन २०१७ मध्ये शासनाने एकूण ककती व कोणकोणत्या शासकीय अधधकारी व
कमगचाऱयाींववरोधात चौकशी व गन्
ु हे दाखल करण्याची परवानगी शासनाकडे माधगतली होती,
त्यापैकी ककती प्रकरणी शासनाने परवानगी ददली आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) : (१) लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभागाकडे सन २०१४ ते
२०१७ या चार वषागमध्ये एकूण ४६५३६ एवढे गुन्हे दाखल झाले आहे. त्यापैकी ३७३६५
प्रकरणात दोषारोपप् दाखल करण्यात आले आहे . उवगररत गुन्हे तपासावर प्रलींबबत आहे .

(२), (३) व (४) सन २०१७ मध्ये एकुण २२ प्रकरणाींपैकी ८ प्रकरणी शासनाने उघड चौकशीची
परवानगी ददली आहे .

___________
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राज्यातील स्वाईन फ्लू ग्ग्णाांया सांख्येत वाढ झाल्याबाबत
(२९)

१०८३०७ (३१-०३-२०१८).

श्री.अबू आिमी (मानखूदग सशवािीनर्र), श्री.उल्हास पाटील

(सशरोळ), श्री.रािाभाऊ (परार्) वािे (ससनर), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), प्रा.ववरें द्र िर्ताप
(धामणर्ाव रे ल्वे), श्री.हषगवधगन सपिाळ (बुलढाणा), श्रीमती ननमगला र्ाववत (ार्तपूरी),
श्री.असमत झनि (ररसोड) :

सन्माननीय सावगिननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील थवाईन फ्लू रुग्णाची सींख्या माहे , डडसेंबर २०१७ च्या पदहल्या पींधरवड्यात ४
हिार पेिा िाथत वाढली होती, हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, थवाईन फ्लम
ू ुने मत्ृ यूमुखीींचीही सींख्याही ददवसेंददवस वाढत चालली आहे , हे ही
खरे आहे काय

(३) असल्यास, सदर साि आ्ोक्यात आणण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा
करण्यात येत आहे
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ सशांदे (२२-०२-२०१९) : (१) नाही.
(२) नाही.
सप््ें बर, २०१७ ते डडसेंबर २०१७ या कानातील थवाईन् फ्ल्यूच्या मत्ृ युींची सींख्या कमी

झाली आहे .
(३)

थवाईन फ्ल्यू प्रनतबींध व ननयीं्णासाठी पढ
ु ील उपाययोिना करण्यात येत.े

• फ्ल्यू सदृश्य रुग्णाींचे ननयसमत सवेिण करणे.

• फ्ल्यू सदृषय रुग्णाींवर वगीकरणानुसार ववनाववलींब उपचार करणे
•

राज्यातील

उपजिल्हा

रुग्णालयात

तसेच

वैद्यकीय

महाववद्यालयाच्या

रुग्णालयात

ववलगीकरणत किाची थिापना करणे.
• उपचार सुववधा असणाऱया सवग खािगी रुग्णालयाींना थवाईन फ्ल्यू उपचाराची मान्यता दे ण.े

• आधिगकदृष्या दब
ग
ग्ातील थवाईन फ्ल्यू रुग्णाींचा व्हें द्ले्रवरील वैद्यकीय खचागची
ु न
शासनामारगत प्रनतपुती करण्यासाठी मुख्यमीं्ी ननधीतून तरतूद करणे.

• राज्यातील ५ शासकीय प्रयोगशानाींमारगत मोरत ननदान सुववधा परु ववणे.

• रे लेगेअर आणण डॉ.लाल पॅिॉलॉिी लॅ ब्सह इतर १९ खािगी प्रयोगशानाींना मान्यता दे णे
• खािगी प्रयोगशानाींना मान्यता दे ण्यासाठी तज्ञ ससमत्याींची िापना करणे.
• ऑसेल्ॅ मीवीरचा पुरेसा साठा उपलब्ध करुन दे णे.

• दस
ु ऱया व नतसऱया नतमाहीतील गरोदर माताींसोबतच मधम
ु ेह आणण उच्चरक्तदाब असणाऱया
व्यक्तीींना आणण आरोग्य कमगचाऱयाींना फ्ल्यू प्रनतबींधक लसीकरणे करणे.

• महाराषट्र सािरोग प्रनतबींध व ननयीं्ण ताींब्क ससमतीची थिापना करणे.
• अन्न व औषध प्रशासन ववभागामारगत सवग खािगी औषध दक
ु ानाींमध्ये ऑसले्ॅमीवीर हे
औषध उपलब्ध ठे वण्यासाठी आींतरववभागीय समन्वय ठे वणे.
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• शासकीय आणण खािगी डॉक््राींच्या थवाईन फ्ल्यू कायगशानाींचे आयोिन.
• फ्ल्यू प्रनतबींधासाठी िनतेमध्ये िनिागत
ृ ी करणे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

आटपाडी (जि.साांर्ली) तालुक्यातील शासिीय ग्रामीण ग्ग्णालयात ररक्त पदे असल्याबाबत
(३०)

१०८४८६ (०१-०४-२०१८).

श्री.अननल बाबर (खानापूर) :

सन्माननीय सावगिननि

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

(१) आ्पाडी (जि.साींगली) तालक्
ु यातील ग्रामीण रुग्णालयातील एक्सरे ्े जक्नसशयनचे पद
गेल्या तीन मदहन्याींपासून ररक्त असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरील पद ररक्त असल्याने तेिील रुग्णाींची गैरसोय होत आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, सदरील ररक्त पद तातडीने भरण्याबाबत शासन कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ सशांदे (२२-०२-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे अींशत: खरे आहे .
ग्रामीण रुग्णालय, आ्पा्ी येिें ि ककरण तीं्ज्ञाचे पद ररक्त असले तरी ग्रामीण
रुग्णालय सभवघा् करीं िे रुग्णालयातील ि ककरण तीं्ज्ञास दोन ददवस प्रनतननयुक्ती दे ण्यात
आली आहे . त्यामन
ु े रुग्णाींची गैरसोय होत नाही.

(३) दद. ०७.१२.२०१६ रोिी उपसींचालक आरोग्य सेवा कोल्हापूर मींडनातील ग् क सींवगागतील

१६१ पदाींची िादहरात प्रससध्द करण्यात आली होती. त्यामध्ये २३ ि ककरण तीं्ज्ञाींची ररक्त
पदे भरण्यात येणार आहे त. दद २०.०६५.२०१८ रोिी पररिेचे ननयोिन करण्यात आले होते.
लेखी पररिेस उपजथित असलेल्या उमेदवाराींची गुणवत्तायादी सींकेतथिनावर प्रससध्द करण्यात

आली आहे . लवकरच ननवडयादी प्रससध्द करण्याची व ननवडयादीतील उमेदवाराींमधून ग्रामीण
रुग्णालय, आ्पाडी येिे समुपदे शाद्वारे पदथिापना दे ण्याची कायगवाही सुरू आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
औसा रे णापूर व मुरड (जि.लातूर) येथे रामा िेअर सेंटर मांिुरीबाबत
(३१)

१०८९६६ (३१-०३-२०१८).

श्री.त्र्यांबिराव सभसे (लातूर ग्रामीण) :

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

सन्माननीय

वव.स. ५५९ (25)
(१) औसा, रे णापूर व मुरुड (जि.लातूर) येिील ग्रामीण रुग्णालयात अत्यवथि व गींभीर

रुग्णाींना उपचाराची कोणतीही सुववधा नसल्याने सदर दठकाणी ट्रामा केअर सें्र मींिुरी व

आवश्यक ननधीची तरतुद करण्याबाबत लातूर ग्रामीण लोकप्रनतननधीनी ददनाींक २० िानेवारी
२०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास झालेल्या जिल्हा ननयोिन ससमतीच्या बैठकीत मा.पालकमीं्ी

याींच्याकडे मागणी केली व त्याबाबतचा ठरावही जिल्हा ननयोिन ससमती, लातूर याींनी घेतला
आहे , हे खरे आहे काय

(२) असल्यास सदर ट्रामा केअर सें्र च्या कामासाठी ककती ननधीची आवश्कता असून सदर
ननधीची तरतद
ू करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) असल्यास सदर दठकाणी ट्रामा केअर सें्र मींिुरीबाबत शासनास ककती कालावधी लागेल,
(४) कोणतीही कायगवाही केली नसल्यास ववलींबाची सवगसाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ सशांदे (२५-०२-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे .
औसा व रे णापरू येिील ग्रामीण रुग्णालय येिे ट्रामा केअर सें्र मींिरू करण्याची

मागणी करण्यात आली आहे. ग्रामीण रुग्णालय मुरुड येिे ट्रामा केअर सें्र मींिूर आहे .

(२) ग्रामीण रुग्णालय मुरुड येिील ट्रामा केअर सें्रच्या इमारत बाींधकामासाठी नकाशे व
अींदािप्क यास प्रशासकीय मान्यता दे ण्याची कायगवाही सुरु आहे .

(३) सन २०११ च्या लोकसींख्येवर आधाररत नववन आरोग्य सींथिाींचे थिान ननजश्चत
करण्यासाठी िोडबह
ृ त आराखडा तयार करण्यात येत असून, औसा व रे णापूर येिील ग्रामीण
रुग्णालयामध्ये

ट्रामा

केअर युनन् थिावपत

करण्याची मागणी, ननकषानुसार िोडबह
ृ त

आराखडयामध्ये समाववष् करण्याची कायगवाही सुरु आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
नवी मुांबई महापासलिेतुन १४ र्ाव वर्ळण्यात आल्यानांतर नावाळी येथील प्राथसमि आरोग्य
िेंद्र जिल्हा पररषदे िडे वर्ग िग्न ग्ग्णालय सुग् िरण्याबाबत

(३२)

११०२०२

(१०-०४-२०१८).

श्री.जितेंद्र

आव्हाड

(मुांब्रा

िळवा),

श्री.ियांत

पाटील

(ास्लामपरू ), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरे र्ाव), श्री.पाांडुरां र् बरोरा (शहापरू ), श्री.वैभव वपचड

(अिोले), श्री.राणािर्िीतससांह पाटील (उस्मानाबाद), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बार्लाण),
श्री.राहुल िर्ताप (श्रीर्ोंदा), श्री.दत्तारय भरणे (ाांदापूर), श्रीमती सुमन पाटील (तासर्ाव िवठे महाांिाळ) :
सन्माननीय सावगिननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नवी मुींबई महापासलकेतुन १४ गाव वगनण्यात आल्यानींतर नावानी येिील प्रािसमक

आरोग्य केंद् बींद अवथिेत असल्याने नागरीकाींना आरोग्यववषयक अडचणीीं येत असून सदरचे

आरोग्य केंद् जिल्हा पररषदे कडे वगग करुन रुग्णालय सुरु करण्याची लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक
१० िानेवारी, २०१८ वा त्यासम
ु ारास रोिी जिल्हा ननयोिन बैठकीमध्ये मागणी केलेली आहे , हे
खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, याबाबत चौकशी केलेली आहे काय, चौकशीत काय आढनून आले व त्यानुसार
शासनाने आतापयंत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) असल्यास, उक्त प्रश्नी अद्याप कोणतीही कायगवाही केलेली नसल्यास, त्याची सवगसाधारण
कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ सशांदे (२५-०२-२०१९) : (१) व (२) दद. १०.०१.२०१८ च्या जिल्हा ननयोिन
ससमतीच्या बैठकीत मा. लोकप्रनतननधीनी मागणी केली आहे , हे खरे आहे. नावानी येिील
आरोग्य केंद्ाची इमारत, नवी मींब
ु ई महापासलकेने बाींधली असन
ू सद्या ही गावे महापासलकेतन
ू

वगनल्याने इमारत ववनावापर पडून आहे . त्यामुने तेिील नागररकाींना वैद्यकीय सुववधा
पुरववण्याकररता प्रािसमक आरोग्य केंद् नननिे चे थिलाींतर नावानी येिे करण्याबाबत कायगवाही
सुरु आहे .

तसेच नवी मुींबई महानगर पासलकेच्या अधधपत्याखालील नावानी येिील इमारत

जिल्हा पररषद, ठाणे याींचेकडे वगग करण्याबाबत प्व्यवहार करुन पाठपरु ावा करण्यात येत
आहे .
(३)

सद्यजथितीत नावानी व इतर १४ गावाींना आरोग्य ववषयक आवश्यक त्या सेवा प्रािसमक

आरोग्य केंद्, नननिे याींचेमारगत पुरववल्या िात आहे त.

___________

िोल्हापरू जिल्हयात जिल्हापररषदे या आरोग्य ववभार्ािडून डेग्य
ू या
प्रनतबांधािररता वाटप िरण्यात आलेल्या मछरदाण्याबाबत

(३३)

११०६९८ (०५-०४-२०१८).

डॉ.सुजित

समणचेिर (हातिणांर्ले) :

सन्माननीय

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

(१) कोल्हापूर जिल्हयात जिल्हापररषदे च्या आरोग्य ववभागाकडून डेग्यूच्या प्रनतबींधाकररता वा्प

करण्यात आलेल्या मच्छरदाण्याची मद
ु त माहे ऑगथ्, २०१७ मध्ये सींपलेली असताींना सदर

मच्छरदाण्याचे वा्प करण्यात आल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वात्यादरम्यान ननदशगनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढनून आले,
(३) असल्यास, चौकशीनस
ु ार पढ
ु े कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथ सशांदे (२२-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) याबाबत चौकशी केली असता, कोल्हापूर जिल्हयातील दहवतापग्रथत वडणगे प्रा.आ.केंद्ाच्या

कायगिे्ात ४३०० कक्कनाशक भाररत मच्छरदाण्याींचे वा्प शासनाच्या मागगदशगक सच
ू नाींनस
ू ार
ननयोिनबध्दररत्या करण्यात आले आहे . तदनींतर कोल्हापूर जिल्हयातील आींबेवाडी गावात
सुध्दा दहवतापाचे रुग्ण आढनल्याने दद.१४.११.२०१७ ते दद.२३.११.२०१७ या कालावधीत
शारीररक प्रनतबींध (Physical Barrier) म्हणून २६५० मच्छरदाण्याींचे वा्प करण्यात आले
असून सदर मच्छरदाण्याींचा ननयसमत वापर होत असल्याचे आढनून आले आहे .
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(३)

चौकशी अींती शासनाच्या मागगदशगक सूचनाींनूसार व ननयमानुसार कक्कनाशक भाररत

मच्छरदाण्याींचे वा्प केले असल्याने कारवाईचा प्रश्न उदभवत नाही
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

बीड येथील जिल्हा ग्ग्णालयात डॉक्टराांया हलर्िीपणामळ
ु े ग्ग्णाचा झालेला मत्ृ यू
(३४)

१११६७२ (१०-०४-२०१८).

श्री.अब्दल
ु सत्तार (ससल्लोड), श्री.असमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.आससफ शेख (मालेर्ाांव मध्य) :

सन्माननीय

सावगिननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) बीड येिील जिल्हा रुग्णालयात डॉक््राींनी आपल्या खासगी रुग्णालयातील रुग्णाला
वाचववण्यासाठी श्री.कृषणा ज्ञानदे व लाींडगे या रुग्णाला आयसीयुमधन
ु बाहे र काढल्यामन
ु े त्याचा

मत्ृ यु झाला असल्याचे ददनाींक १४ नोव्हें बर, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननदशगनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यामुने या रुग्णाींच्या नातेवाईकाींनी या मत
ृ तरुणाींचा मत
ृ दे ह बीड शहर पोलीस
ठाण्यात नेऊन सींबींधधत डॉक््राींवर कारवाईची मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या सींदभागत शासनाने सखोल चौकशी करुन सींबींधधत डॉक््राींवर सदोष
मनुषयवधाचा गुन्हा दाखल करण्याबाबत कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथ सशांदे (२२-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) रूग्णाच्या नातेवाईकाींनी डॉक््राींवर कारवाई करण्याची मागणी पोलीसाींकडे केली
आहे . या प्रकरणी जिल्हा रूग्णालयातील ब्सदथयीय ससमतीमारगत चौकशी करण्यात आलेली
आहे . रूग्ण कृषणा ज्ञानदे व लाींडगे याने ववष प्राशन केल्यामुने त्याला दद.३.११.२०१७ रोिी
अनतदिता ववभागात दाखल करण्यात आले होते. त्याचेवर उपचार झाल्यानींतर त्याची प्रकृती

जथिर झाल्यामन
ु े त्याला दद.६.११.२०१७ रोिी सेमी आयसीयुमध्ये हलववण्यात आले व तेिे
त्यावर दद.८.११.२०१७ पयंत उपचार करण्यात आले. ववषप्राशनामुने त्याचे Acute liver
failure होऊ शकते याबाबत आगाऊ कल्पना त्याच्या नातेवाईकाींना दे ण्यात आलेली होती.
त्याचे

Acute

liver

failure

बनावल्यामन
ु े

दद.८.११.२०१७

रोिी

सकानी

वैद्यकीय

महाववद्यालय, औरीं गाबाद येिे पढ
ु ील उपचारासाठी सींदसभगत करण्यात आले. पुढे सदर रूग्णाचा
दद.१२.११.२०१७ रोिी मत्ृ यू झाला आहे .

या दरम्यान खािगी रूग्णालयातून सींदसभगत करण्यात आलेल्या

श्रीमती उज्वला

शेनके दहला प्रसूतीनींतर उच्च रक्तदाब (Eclampsia) मुने व रक्तथ्ाव होत असल्याने
अनतदिता ववभागात दाखल करण्याची आवश्यकता ननमागण झाल्याने

वर नमद
ू केल्याप्रमाणे

रूग्ण कृषणा लाींडगे याची प्रकृती जथिर असल्यामुने त्याला सेमी आयसीयम
ु ध्ये हलववण्यात
आले व त्याचे िागी उपरोक्त मदहलेवर उपचार करण्यात आले.सदर मदहला रुग्ण खािगी

प्रसुतीगह
ृ ातून दाखल करण्यात आलेली असली तरी सदर रुग्णालय जिल्हा रुग्णालय, बीड
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येिील कोणत्याही वैद्यकीय अधधकाऱयाचे नाही. रुग्ण कृषणा लाींडगे याच्या उपचारात जिल्हा

रुग्णालय, बीड येिील वैद्यकीय अधधकाऱयाकडुन कोणताही हलगिीपणा झालेला नसल्याचे
ससमतीच्या अहवालात थपष् करण्यात आले आहे. त्यामन
ु े सींबींधधत डॉक््राींवर सदोष
मनषु यवदाचा गन्
ु हा दाखल करण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

िांु डलवाडी (ता.बबलोली, जि.नाांदेड) येथील प्राथसमि आरोग्य िेंद्राचे
ग्रामीण ग्ग्णालयामध्ये श्रेणी वधगन िरण्याबाबत

(३५)

११२०२२ (०१-०४-२०१८).

श्री.सभ
ु ाष साबणे (दे र्लरू ) :

सन्माननीय सावगिननि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कींु डलवाडी (ता.बबलोली, जि.नाींदेड) येिील प्रािसमक आरोग्य केंद्ाचे ग्रामीण रुग्णालयामध्ये

श्रेणीवधगन करण्याबाबत लोकप्रनतननधीने माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान मागणी
केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रािसमक आरोग्य केंद्ाचे ग्रामीण रुग्णालयाींत श्रेणीवधगन करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ सशांदे (२५-०२-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) कींु डलवाडी, ता.बबलोली, जि.नाींदेड येिे नववन ग्रामीण रुग्णालय थिापन करण्यास
शासनाच्या दद.१३.११.२०१८ च्या शासन ननणगयान्वये मान्यता दे ण्यात आली आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यात प्रधानमांरी महहला शजक्त िेंद्र योिना सग्
ु िरण्याचा ननणगय
(३६)

११२२६६ (०४-०४-२०१८).

श्री.रािेश टोपे (घनसावांर्ी), श्रीमती सुमन पाटील (तासर्ाव

- िवठे महाांिाळ), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.पाांडुरां र् बरोरा (शहापूर), श्रीमती
हदवपिा चव्हाण (बार्लाण), श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेर्ाव), श्री.ियांत पाटील (ास्लामपूर),
श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरे र्ाव), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण) :
सन्माननीय महहला व बालवविास मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात शासनाने प्रधानमीं्ी मदहला शजक्त केंद् योिना सुरु करण्याचा ननणगय माहे
नोव्हें बर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या योिनेचे थवरुप काय आहे ,
(३) असल्यास,सदर योिनेच्या अींमलबिावणीसाठी शासनाने कोणत्या अ्ी व शिी घातल्या
आहे त काय,
(४) असल्यास, त्या काय आहे त ?
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श्रीमती पांििा मुांडे (२६-०२-२०१९) :१) होय, केंद् शासनाच्या मागगदशगक सूचनाींनुसार “मदहला
शक्ती केंद्” योिना राज्यामध्ये सरु
ु करण्याचे प्रथताववत आहे .

(२) “मदहला शक्ती केंद्” या योिनेअत
ीं गगत ववद्यािी / थवयींसेवक याींच्यामारगत ग्रामीण
मदहलाींच्या सिमीकरणासाठी शासनामारगत राबववण्यात येणाऱया कौशल्य ववकासाच्या ववववध
योिना/ कायगक्रम व प्रसशिणासींदभागत ग्रामीण जथ्याींना त्याींच्या अधधकाराींचा लाभ घेण्यासाठी
सरकारकडे िाण्यासाठी राज्य, जिल्हा आणण ब्लॉक पातनीवर मदहलाींच्या सिमीकरणाच्या
दृष्ीने एक यीं्णा उपलब्ध करण्याचे प्रथताववत आहे.
(३) “मदहला शक्ती केंद्” योिना राज्यामध्ये सरु
ु करण्याचे प्रथताववत असन
ू अद्याप अ्ी व
शती ननजश्चत नाहीत.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
औरां र्ाबाद –सोलापरू राष्ट्रीय महामार्ागवरील पाचोड येथील रामा िेअर सेंटर बांद असल्याबाबत
(३७)

११२४१० (०१-०४-२०१८).

श्री.सांदीपानराव भम
ु रे (पैठण) :

सन्माननीय सावगिननि

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

(१) औरीं गाबाद –सोलापूर राषट्रीय महामागागवरील पाचोड येिील ट्रामा केअर सें्र चार वषागपासून
ववनावापर पडून असल्याचे माहे िानेवारी २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त सें्र अदयाप सुरु न झाल्याने सदर रथत्यावर अपघात झाल्यास रुग्णाींना
घा्ी रुग्णालयात नेईपयगत अनेकाींना िीव गमवावे लागल्याच्या घ्ना घडल्या आहे त, हे ही खरे
आहे काय,
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढनून आले,

(४) असल्यास, तदनस
ु ार उक्त ट्रामा केअर सें्र तात्कान सरु
ु करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ सशांदे (२५-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
सावगिननक बाींधकाम ववभागाने ट्रामा केअर युनन्, पाचोड येिील इमारतीची प्रलींबबत

कामे पूणग करुन ददलेली नसल्यामुने, ग्रामीण रुग्णालय, पाचोड येिील ट्रामा केअर युनन्ची
इमारत ताब्यात घेण्यात आलेली नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) ग्रामीण रुग्णालय, पाचोड येिे अपघातग्रथत रुग्णाींवर तातडीने उपचार केले िातात. गींभीर
थवरुपाच्या
येते.

रुग्णाींना वरीषठ रुग्णालयात ्ोल फ्री क्र.१०८ या रुग्णवादहकेने सींदसभगत करण्यात
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(४) सावगिननक बाींधकाम ववभागास अपुणग कामे पुणग करण्याकरीता वेनोवेनी जिल्हा शल्य
धचककत्सक, औरीं गाबाद कायागलयाने प् व्यवहार केलेला आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

जिल्हा ग्ग्णालय परभणी (जि.परभणी) येथील स्री ग्ग्णालयाची झालेली दरु वस्था
(३८)

११४११९ (०६-०४-२०१८).

श्री.वविय भाांबळे (जिांतूर) :

सन्माननीय सावगिननि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) जिल्हा रुग्णालय परभणी (जि.परभणी) येिील थ्ी रुग्णालयाची दरु वथिा झाली आहे, हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

सदर थ्ी रुग्णालयाची शासनाने पाहणी केली आहे काय व त्यानुसार थ्ी

रुग्णालयासाठी थवतीं् इमारत वा इतर व्यवथिा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ सशांदे (२५-०२-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे .
(२) होय.

थ्ी रुग्णालय, हे जिल्हा रुग्णालयाच्या सध्याच्या इमारतीत सुरु आहे .
थ्ी रुग्णालयाच्या इमारतीकरीता २.६५ एकर थवतीं् िागा उपलब्ध झाली असन
ु ,

राषट्रीय आरोग्य असभयान अींतगगत आराखडे व अींदािप्काबाबत आणण ननधी उपलब्ध करुन
घेण्याबाबतची कायगवाही सुरु आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

तळे रे, िणिवली आणण सावांतवाडी (जि.ससांधुदर्
ू )ग येथील मांिूर
रामा िेअर सेंटसग िायागजवत िरण्याबाबत

(३९)

११५२५६ (०१-०४-२०१८).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

श्री.सुननल सशांदे (वरळी), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन),

सन्माननीय सावगिननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कणकवली आणण सावींतवाडी (जि.ससींधुदगग) ट्रामा केअर सें्सग बाींधून तयार असून येिे
आवश्यक असणाऱया मनुषयबनासही शासनाने मान्यता ददलेली असन
ू तने रे येिील ट्रामा केअर
सेन््सगसाठी िागा उपलब्ध झालेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कणकवली व सावींतवाडी येिील ट्रामा केअर सें्सगमधील पदभरती आणण
साधनसामुग्री उपलब्धतेबाबतची तसेच तने रे येिील ट्रामा केअसग सेन््सगच्या िागा उपलब्ध
करून घेण्याबाबतची सद्यजथिती काय आहे ,

वव.स. ५५९ (31)
(३) असल्यास, मुींबई – गोवा महामागागवरील ददवसेददवस वाढत असलेल्या अपघाताींचे प्रमाण
लिात घेता सदरहू ट्रामा केअसग सें्सग कायागजन्वत करण्यात ककती कालावधी अपेक्षित आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ सशांदे (२५-०२-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे .
कणकवली व सावींतवाडी या उपजिल्हा रुग्णालयाच्या दठकाणी ट्रामा केअर सें्सग
बाींधून तयार असून तेिे आवश्यक असणाऱया मनुषयबनासही शासनाने मान्यता ददलेली आहे .
तने रे येिे ग्रामीण रुग्णालय व ट्रामा केअर यनु न्साठी अद्याप िागा उपलब्ध झालेली नाही.

(२), (३) व (४) कणकवली व सावींतवाडी या दठकाणी पदे भरण्याची कायगवाही सुरु आहे . काही

प्रमाणात साधनसामुग्री पुरवठा करण्यात आलेला आहे . पदभरतीची कायगवाही पूणग झाल्यानींतर
व उवगररत साधनसामुग्रीचा पुरवठा केल्यानींतर येिील ट्रामा केअर यनु न् तातडीने सुरु करण्यात

येतील. तने रेच्या िागा उपलब्धतेसाठी जिल्हाधधकारी, ससींधुदग
ू ,ग तहससलदार कणकवली,
सरपींच, ग्रामपींचायत तने रे याींचेकडे प्व्यवहार केला असन
ू पाठपरु ावा सरु
ु आहे .
___________
धचळणी नतवसपाडा (ता.डहाण,ू जि.पालघर) या दर्
ग भार्ात
ू म
प्राथसमि आरोग्य पथिाया िामिािाबाबत

(४०)

११५४६१ (०६-०४-२०१८).

श्री.असमत घोडा (पालघर) :

सन्माननीय सावगिननि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) धचनणी नतवसपाडा (ता.डहाण,ू जि.पालघर) या तालक्
ग भागातील अत्यावश्यक
ु याच्या दग
ु म
सेवा प्रािसमक आरोग्य पिकाचे कामकाि दर रवववारी बींद असल्यामुने ग्रामीण भागातील
रुग्णाींचे मोठी गैरसोय होत असल्याचे माहे रेब्रुवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढनून आले,

(३) असल्यास, तदनुसार यासदीं भागत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथ सशांदे (२५-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
प्रािसमक आरोग्य पिक, धचनणी येिे रवववारी आरोग्य सेववका मुख्यालयी वाथतव्य करुन
रुग्णाींवर उपचार करतात. आवश्यकता भासल्यास रुग्णाींना सींदभग सेवा ददली िाते.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ५५९ (32)
यवतमाळ, नांदरू बार मध्ये ििगरोर्ाचे व नाांदेड व किनवटमध्ये
(४१)

अधाांर्वायूचे प्रमाण सवागधधि असल्याबाबत

११८६६७ (०१-०८-२०१८).

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांर्मनेर), श्री.वविय वडेट्टीवार

(ब्रम्हपरू ी), श्री.असमत ववलासराव दे शमख
ु (लातरू शहर), श्री.पथ्
ृ वीराि चव्हाण (िराड दषषेतण),
श्री.असमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.वषाग र्ायिवाड (धारावी),
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्रीमती ननमगला र्ाववत (ार्तपरू ी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड

उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायर्ाांव), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे
ग्रामीण) :

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

करतील काय :-

(१) यवतमान, नींदरू बार मध्ये ककगरोगाचे व नाींदेड व ककनव्मध्ये अधांगवायूचे प्रमाण

सवागधधक असल्याचे महासशबीराच्या माध्यमातून माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशगनास आले असून शासकीय आरोग्य व्यवथिा रुग्णाींपयंत पोहोचत नसल्याचे दे खील
ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय ,
(२) असल्यास,

राज्यातील

सावगिननक

आरोग्य

व्यवथिेची

शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

जथिती

सुधारण्यासाठी

राज्य

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ सशांदे (२५-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) राज्यामध्ये आरोग्य ववषयक जथिती सध
ु ारण्यासाठी राज्य शासनामारगत राषट्रीय आरोग्य
असभयानाींतगगत पुढीलप्रमाणे ववववध कायगक्रम राबववण्यात येतात.

१) असींसगगिन्यरोग ननवारण कि :सदर ववभागामारगत राषट्रीय ककगरोग, मधुमेह,

हृदृयरोग व पिाघात प्रनतबींधक व ननयीं्ण कायगक्रमाींतगगत मधम
ु ेह, हृदृयरोग व पिाघात
प्रनतबींधक व ननयीं्ण या सेवा राज्यातील ३४ जिल्हा रुग्णालयात ददल्या िातात.
२) युननव्हसगल जथक्रननींग

कायगक्रमाींतगगत एकूण १६ जिल््याींत ३० वषागवरील सवग थ्ी-

पुरुषाींची गावपातनीवर मधुमेह, रक्तदाव, मुखककगरोग, गभागशय मुखककगरोग आणण थतन
ककगरोगाची तपासणी कायगक्रम सन २०१८-१९ पासन
ू राबववण्यात येणार आहे .

३) माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये राज्यभरात मख
ु थवाथि असभयानामध्ये २.१४ को्ी रुग्णाींची

मौणखक पूवग तपासणी केली. २.६२ लि ववववध लिणाींचे रुग्ण पुढील तपासणीसाठी तज्ञाींकडून
रेरतपासणी करुन घेण्यासाठी सींदसभगत करण्यात आले. त्यापैी सींदभगसेवा पुणग झाल्यानींतर
२००८ इतके रुग्ण बायोप्सी ग्रा्य असल्याने त्याींची बायोप्सी घेण्यात येत आहे .

४) राज्यात कॅन्सर वॉररअर उपक्रमाींतगगत कॅन्सरच्या सेवा परु ववण्यात येतात. या

व्यनतररक्त माता बाल आरोग्य ववभागाींतगगत खालील प्रकारच्या ववववध सेवा राज्यात उपलब्ध
आहे त. या ववभागामारगत माता आरोग्य सेवा, आलआरोग्य सेवा, ननयसमत लसीकरण सेवा,
कु्ुींबननयोिन सेवा आणण ककशोरवयीन कायगक्रम अींतगगत १० ते १९ वयोग्ातील मल
ु ा मल
ु ीींना
समप
ु दे शन सेवा इ. सेवा परु ववण्यात येतात.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ५५९ (33)
वाडेबोल्हाई (ता.हवेली, जि.पुणे) येथील प्राथमीि आरोग्य िेद्रामध्ये
ग्ग्णाची होत असलेली र्ैरसोय

(४२)

१२३८४९ (२५-०७-२०१८).

श्री.बाबुराव पाचणे (सशग्र) :

सन्माननीय सावगिननि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) वाडेबोल्हाई (ता.हवेली, जि.पुणे) येधिल प्रािमीक आरोग्य केद्ामध्ये रूग्णाची गैरसोय
असल्याबाबतच्या तक्रारी जिल्हा पररषद

होत

सदथयाींनी अनेक वेना जिल्हा आरोग्य अधधकारी,

पुणे याींच्याकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रािमीक आरोग्य केंद्ामध्ये नसबींदी शथ्कक्रया केलेल्या जथ्याींना एका
हॉलमध्ये िमीनीवर झोपववण्यात येते, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, तेिील वैद्याककय अधधकारी व इतर ररक्त पदे त्वररत भरण्याबाबत सुध्दा

अनेक वेना मागणी करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(५) असल्यास, त्यानुसार सदर प्रािसमक आरोग्य केद्ात येणा-या रुग्णींची गैरसोय होऊ नये व
तेिील ररक्त पदे त्वररत भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथ सशांदे (२५-०२-२०१९) : (१) व (२) हे खरे आहे.
वाडेबोल्हाई, ता. हवेली येिील प्रािसमक आरोग्य केंद्ामध्ये सहा रुग्णाींसाठी बेड
उपलब्ध आहे त. तिावप शथ्कक्रयेच्यावेनी रुग्णाींची सींख्या सहापेिा आधधक असल्यास
रुग्णाींची गैरसोय होणार नाही अशा पध्दतीने शथ्कक्रयेनींतर रुग्णाींची व्यवथिा करण्याबाबत
दिता घेण्यात येत.े
(३) हे खरे नाही.
वैद्यककय अधधका-याींची दोन्ही पदे भरलेली असून कमगचा-याींचे १२ पैकी १० पदे

भरलेली असन
ू दोन पदे ररक्त आहे त.
(४) पश्न उद््ावत नाही.

(५) रुग्णाींची गैरसोय होवू नये म्हणून वैद्यककय अधधकारी व ताींब्क कमगचारी याींना आरोग्य

सेवा सींचालनालयाच्या थतरावरुन सूचना दे ण्यात आलेल्या आहे त. तसेच ररक्त पदभरतीची
कायगवाही जिल्हा पररषदे मारगत सरु
ु आहे .
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
आष्ट्टी (जि.बीड) येथील रामा िेअर सेंटर सुग् िरण्याबाबत
(४३)

१२४०७८ (०६-०८-२०१८).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय सावगिननि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) आष्ी (जि.बीड) तालुक्यातील ट्रामा केअर सें्सगच्या इमारतीचे बाींधकाम पूणग झाले असून

केवन ररक्त असलेल्या कमगचारी/अधधकारी याींच्या पदाींमन
ु े आणण अत्याधुननक यीं्सामुग्री

उपलब्ध नसल्याने सदरहू ट्रामा केअर सेन््सग आिसमतीपयंत कायागजन्वत झाले नसल्याची बाब
माहे िन
ू २०१८ च्या पदहल्या सप्ताहात ननदशगनास आली आहे , हे खरे आहे काय;
(२) असल्यास, आष्ी तालुक्यातील ट्रामा केअर सें्सग कायागजन्वत करण्यासाठी साठी आवश्यक

कमगचारी/अधधकारी याींची ररक्त पदे भरण्याबाबत, तसेच अत्याधुननक यीं्सामुग्री उपलब्ध करून
दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची सवगसाधारण कारणे काय आहे त ?
डॉ. एिनाथ सशांदे (२५-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) ददनाींक १६ रेब्रुवारी, २०१८ च्या शासन ननणगयान्वये मींिुर केलेल्या १६५ पदाींपैकी तीन पदे

भरण्यात आली आहे त. उवगररत ररक्त पदे भरण्याची कायगवाही सरु
ु आहे . सदर ट्रामा केअर

युनन्मध्ये आवश्यक यीं्सामुग्री पुरवठयासाठी मे.हारककन, मुींबई याींचेकडे मागणी नोंदववलेली
आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पाटोदा व मोहपूर (ता.किनवट-माहुर, जि.नाांदेड) या आहदवासी व नषेतलग्रस्त भार्ात नववन
प्राथसमि आरोग्य िेंद्र स्थापन िरण्याया प्रस्तावाबाबत
(४४) १२५३०७ (०१-०८-२०१८) श्री.प्रदीप नाईि (किनवट), श्री.वविय भाांबळे

(जिांतूर) :

सन्माननीय सावगिननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय:(१) पा्ोदा व मोहपूर (ता.ककनव्-माहुर, जि.नाींदेड) या आददवासी व निलग्रथत भागात नववन
प्रािसमक आरोग्य केंद् थिापन करण्याचा प्रथताव मागील ७-८ वषागपासन
प्रथतावीत आहे, हे
ू
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासन ननयमानस
ु ार आददवासी व निलग्रथत भागात १० ते १६५ हिार

लोकसींख्येवर एक प्रािसमक आरोग्य केंद् असावे असा ननयम असताही या भागात ४० ते ६५६५
हिार लोकसींख्या असूनही

प्रािसमक आरोग्य केंद् थिापन करण्याचा प्रथताव अद्याप प्रलींबीत

असण्याची कारणे काय आहे ,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, त्यानुसार नाींदेड जिल््यातील पा्ोदा व मोहपूर या आददवासी भागात
प्रथताववत प्रािसमक आरोग्य केंद्ाला मींिुरी दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. एिनाथ सशांदे (२५-०२-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) आददवासी/डोंगरी/निल भागासाठी दर
२०,००० लोकसींख्येस १ प्रािसमक आरोग्य केंद् थिापन करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. सन
२०११ च्या लोकसींख्येवर आधाररत नवीन रुग्णालय सुरु करण्यासाठी िोड-बह
ृ त आराखडा
तयार करण्यात येत असन
ू नाींदेड जिल्हयातील पा्ोदा व मोहपरू या दठकाणी प्रािसमक
आरोग्य केंद् सुरु करण्याची मागणी ननकषानस
ु ार िोड-बह
ृ त आराखडयामध्ये समाववष्
करण्याची कायगवाही सुरु आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
ससांधुदर्
ु ग जिल्हयािरीता आरोग्यववषयि सेवा – सुववधा पुरववण्यासांदभागत
प्राप्त झालेला ननधी खचग न झाल्याबाबत

(४५)

१२८०३५ (१०-१२-२०१८).

श्री.ननतेश राणे (िणिवली) :

सन्माननीय सावगिननि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ससींधुदग
ू ग जिल्हा पररषदे च्या आरोग्य ववभागास राज्यशासनाकडून तसेच इतर ववववध

मागागने जिल््यात आरोग्यववषयक सेवा–सवु वधा परु ववण्यासींदभागत सन २००८–२००९ ते सन
२०१७–२०१८ या कालावधीत प्राप्त झालेल्या ननधीतून प्रत्यिात ननधी खचगच झालेला नसल्याने

ससींधुदग
ग
व डोंगरान भागातील तसेच गोरगरीब रुग्णाींना
ु ग जिल््यातील ववशेषेकरून दग
ु म

आरोग्य सेवेपासन
ू वींधचत राहावे लागत असून औषधोपचारा अभावी अनेक रुग्णाींचा मत्ृ यू
झालेला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ससींधुदग
ू ग जिल्हयाकरीता उपरोक्त कालावधीत ककती ननधी प्राप्त झाला व प्राप्त
झालेल्या ननधीतून प्रनतवषी प्रत्यिात ककती ननधी खचग करण्यात आलेला आहे ,

(३) असल्यास, ससींधुदग
ू ग जिल््यातील जिल्हापररषद आरोग्य सेवेला उपरोक्त कालावधीत प्राप्त
झालेला ननधी खचग न होण्याची कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, या सींपण
ू ग प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(५) असल्यास, त्यानुसार उक्त कालावधीत ससींधुदग
ु ग जिल्हयाकरीता आरोग्यववषयक सेवा –
सुववधा पुरववण्यासींदभागत प्राप्त झालेला ननधी खचग न करणा-या सींबधधतावर शासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ सशांदे (२५-०२-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे.
ससींधुदग
ू ग जिल््यात सन २००८-०९ ते सन २०१७-१८ या वषागत प्राप्त ननधीपैकी काही

ननधी ववववध प्रशासकीय व ताींब्क कारणामुने अखचीत राहीला आहे , हे खरे आहे . तिावप,

त्यामन
ु े जिल््यातील गोरगरीब रुग्णाींना आरोग्य सेवा परु ववण्यात कोणतीही अडचण आलेली

नाही. तसेच, शासकीय रुग्णालयात औषधोपचारा अभावी कोणताही रुग्ण मत्ृ युमख
ु ी पडलेला
नाही.
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(२) ससींधुदग
ू ग जिल््याकरीता सन २००८-०९ ते सन २०१७-१८ या कालावधीत प्राप्त झालेला व
खचग झालेला ननधी खालीलप्रमाणे आहे .

(रु.लाखात)
वषग

प्राप्त अनद
ु ान

खचग अनद
ु ान

२००९-२०१०

१२१.८७

११४.२०

२०१०-२०११

११६.६७

१११.७८

२०११-२०१२

४५८.१६

४४९.७३

२०१२-२०१३

२९९.४०

२९२.३८

२०१३-२०१४

१४९.६३

१४९.६३

२०१४-२०१५

२५३.४८

२५३.४४

२०१५-२०१६

२१०.३२

२१०.३२

२००८-२००९

१५१.६१

१४९.८०

२०१६-२०१७

२२३.९५

२२३.९१

२०१७-२०१८

२१९.७०

२१९.७०

एकूण

२२०४.७९

२१७४.८९

वरील प्राप्त ननधी हा औषधे व सादहत्य खरे दी, उपकरणे व सामग्र
ु ी, रुग्णालये

बाींधकाम याकररता ववतरीत केलेला होता.

(३) िागेबाबतची न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवल्याने, बाींधकामाची दे यके वेनीच प्राप्त न
झाल्यामुने, िागा ननजश्चतीस उसशर झाल्यामुने, ई-्ें गरीींगला पुरेसा प्रनतसादर न समनाल्यामुने
इ.प्रशासकीय

कारणामन
ु े

खचग

होवू

शकलेला

नाही.

तसेच

दरकरारावरील

औषधाींचा

पुरवठादाराकडून पुरवठा वेनेत न झाल्याने बाींधकामाबाबतचा व औषधाींबाबतचा ननधी
अखधचगत रादहला.

(४) व (५) प्रशासकीय कारणाींमन
ु े ननधी खचग न झाल्यामुने कोणावरही कारवाई करण्याची
आवश्यकता भासली नाही.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

िळमनुरी (जि.हहांर्ोली) तालुक्यातील आरोग्य उपिेंद्र बांद
असल्यामळ
ु े ग्ग्णाांची होत असलेली र्ैरसोय

(४६)

१२९६१२ (११-१२-२०१८).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(सशडी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांर्मनेर), श्री.िुणाल पाटील
(धुळे ग्रामीण), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.असमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख
(मालाड पजश्चम) :

सन्माननीय सावगिननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) कनमनरु ी (जि.दहींगोली) तालक्
ु यातील आरोग्य उपकेंद् नेहमीच बींद असल्यामन
ु े रुग्णाींची

गैरसोय होत असून त्याींना खचग परवडत नसतानासुध्दा खािगी रुग्णालयात िावे लागत
असल्याचे माहे ऑगथ्, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, त्यानुसार सदरहू रुग्णालय पूवव
ग त सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ सशांदे (२५-०२-२०१९) : (१) व (२) अींशत: खरे आहे.
दहींगोली जिल््यातील कनमनुरी तालुक्यातील उपकेंद्ाींतगगत येणाऱया ४ ते ५ गावाींना

लसीकरण तसेच िे्भे्ीसाठी आरोग्य सेववका व आरोग्य सेवक याींना िावे लागते.

तसेच

जिल्हा थतरावर, तालुका थतरावरील माससक बैठका व इतर अनुषग
ीं ीक योिनाींच्या अनुषींगाने
बैठका आयोजित करण्यात येतात.

सदर बैठकाींना त्याींना उपजथित रहावे लागते.

पररजथितीत उपकेंद् बींद असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

अशा

परीं तु उपकेंद् थतरावर

दे ण्यात येणाऱया आरोग्य सेवा रुग्णाींना दे ण्यात येतात.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

िौठा (जि.हहांर्ोली) येथील आरोग्य उपिेंद्राया ामारतीची झालेली दरु वस्था
(४७)

१३०७४६ (११-१२-२०१८).

श्री.तानािी मट
ु िुले (हहांर्ोली) :

सन्माननीय सावगिननि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कौठा (जि.दहींगोली) येिील आरोग्य उपकेंद्ाच्या इमारतीची दरु वथिा झालेली असन
ू तेिे
सींरिण सभींत नसल्यामुने इमारतीच्या आवारात गुरे व िनावरे आढनून येत असल्याचे माहे
िुलै, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या आरोग्य उपकेंद्ाच्या पररसरात वाढलेली झाडे व झड
ु पे, गवत व साचत
असलेल्या घाणीमन
त्यादठकाणी
ु े तेिील कमगचाऱयाींसह रुग्णाींना दे खील ्ास होत असन
ू

पावसाळ्यात िागोिागी पावसाचे पाणी गनत असून दग
ं ीमुने नाकाला रूमाल लाऊनच
ु ध
रुग्णाींवर उपचार करावे लागत असल्याचे दे खील ननदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी आरोग्य ववभागाने केलेले दल
ग
व सदर बाब वेनीच शासनाला
ु ि
कनववली नसल्यामुने सदर इमारतीची दरू ावथिा झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ सशांदे (२५-०२-२०१९) : (१) हे अींशत: हे खरे आहे .
सन २००८-०९ मध्ये मौिे कौठा ता.वसमत येिील उपकेंद्ाच्या दरु
ु थतीचे काम एनएचएम

अींतगगत करण्यात आले होते. कौठा आरोग्य उपकेंद्ाच्या इमारतीस सींरिण सभींत नसल्यामुने
इमारतीच्या आवारात गुरे व िनावरे आढनून येतात.
(२) हे खरे नाही.

वव.स. ५५९ (38)

सदर उपकेंद्ात सन २०१८ मधील उपलब्ध ननधी मधून आवारातील झाडे, झड
ु पे व

पररसर थवच्छता करुन खड्डे असलेल्या दठकाणी मुरुम ्ाकण्यात आलेला असल्यामुने
पावसाचे पाणी साचन
ं ी येत नाही.
ू राहत नाही. तसेच पाण्यामन
ु े दग
ु ध
(३) हे खरे नाही.

कौठा उपकेंद्ाच्या इमारतीची दरु ावथिा झालेली नाही. सदर उपकेंद्ात येणाऱया रुग्णाींना

सवग आरोग्य सेवा पुरववण्यात येत असून उपकेंद्ात प्रसूती करण्यात येते.

(४) मौिे कौठा, ता.वसमत येिील आरोग्य उपकेंद्ास हे ल्ि वेलनेस सें्र योिने अींतगगत
एनएचएम मधून सन

२०१८-१९ मध्ये रु.७.०० लि ननधी मींिूर असन
ू उपकेंद् नुतनीकरण

करणेबाबत कायगवाही सुरु आहे.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
सुिटा (ता.भूम, जि.उस्मानाबाद) येथील प्राथसमि आरोग्य िेंद्र बांद
असल्यामळ
ु े ग्ग्णची होत असलेली र्ैरसोय

(४८)

१३२०४७ (११-१२-२०१८).

श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :
सन्माननीय सावगिननि आरोग्य
व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मु.पो.सुक्ा (ता.भूम, जि.उथमानाबाद) येिील प्रािसमक आरोग्य केंद् मागील सहा
मदहन्याींपासून बींद आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरील आरोग्य केंद्ात अनेक आिाराींवर उपचार होत असन
ू ते बींद असल्याने

आिूबािूच्या गावातील लोकाींची गैरसोय होत असल्याने प्रािसमक आरोग्य केंद् लवकरात
लवकर सुरु करण्यासाठी थिाननक लोकप्रनतननधीनी मा.ग्रामववकास मीं्ी याींचेकडे ददनाींक १६
ऑक््ोबर, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास प्ाद्वारे ववनींती केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्ाच्या सींदभागत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानस
ु ार या
प्रकरणी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ सशांदे (२५-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
म.ु पो.सक
ु ्ा (ता.भम
ु , जि.उथमानाबाद) येिे प्रािसमक आरोग्य कायागजन्वत नसन
ू सदर दठकाणी
नागरी दवाखाना कायागजन्वत आहे .
(२) हे खरे नाही.
उथमानाबाद जिल््यातील सक
ु ्ा येिील नागरी दवाखान्यात कायगरत वैद्यकीय अधधकारी

याींची दद.१०.१०.२०१७ च्या शासन आदे शान्वये प्रािसमक आरोग्य केंद् मान, जि.पण
ु े येिे
ववनींती बदली झाल्याने त्याींना दद.१६५.११.२०१७ रोिी उथमानाबाद जिल्हा पररषदे मधून
कायगमुक्त करण्यात आले आहे.

वव.स. ५५९ (39)
सद्यजथितीत सुक्ा येिील नागरी दवाखान्यातील “वैद्यकीय अधधकारी” या पदाचा

पदभार तात्पुरता “वैद्यकीय अधधकारी, प्रािसमक आरोग्य केंद् वालवड, ता.भूम” याींचेकडे
दे ण्यात आला आहे . त्यामन
ु े सदर दवाखाना बींद नाही व आरोग्य ववषयक कामकाि ननयसमत
चालू आहे .

(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
येरवडा (जि.पुणे) येथील प्रादे सशि मनोग्ग्णालयात ररक्त पदे असल्याबाबत
(४९)
शेरी) :

१३२८२६ (१०-१२-२०१८).

श्री.डी.एस.अहहरे (सािी), श्री.िर्दीश मुळीि (वडर्ाव

सन्माननीय सावगिननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :-

(१) येरवडा (जि.पुण)े येिील प्रादे सशक मनोरुग्णालयात रुग्णाची सींख्या वाढत असल्याने तेिे
कमगचारी वगग अपरु ा पडत असल्याने रुग्णाकडे दल
ग होत असल्याचे ननदशगनास आले आहे , हे
ु ि
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या मनोरुग्णालयासाठी आवश्यक असलेल्या अ्ें ड् या पदाच्या २५ ्क्के िागा
ररक्त असल्याचे माहे ऑगथ्, २०१८ मध्ये

वा त्या दरम्यान

ननदशगनास आले, हे ही खरे

आहे काय,
(३) असल्यास, या रुग्णाींपैकी काही िण िेलमधील कैदी असून ते काही प्रसींगी अ्ें ड्ना
मारहाण

करीत

असतात

तसेच मनोरुग्णाींना ज्या

वेनी

झ्के येतात

त्यावेनी

त्याींना

साींभानण्यासाठी प्रसशिीत मनुषयबनाची गरि असल्याचे ननदशगनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनाकडे वेनोवेनी पाठपरु ावा करण्यात आला आहे , हे
खरे आहे काय,

(५) असल्यास, त्यानुसार रुग्णालयातील ररक्त पदे भरण्यासींदभागत शासनाने कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ सशांदे (२५-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे आहे .

प्रादसशक मनोरुग्णालय, येरवडा, पुणे येिील अ्े ड्ची एकूण ५५२ पदे मींिूर असून

त्यापैकी ३९५ पदे भरलेली आहे त.
(३) हे खरे आहे .

या करीता २४ तास पोलीस बींदोबथत दे ण्याकरीता आरोग्य सेवा सींचालनालय, मुींबई

व प्रादे सशक मनोरुग्णालय पुणे या कायागलयाकडून पोलीस आयुक्त याींच्याकडे पाठपुरवठा
करण्यात येत

(४) व (५) हे खरे आहे.

वव.स. ५५९ (40)
महाराषट्र लोकसेवा आयोगाकडून मनोववकारतज्ञ २० पदाींची िादहरात दे ण्यात आली

असून पदभरतीची कायगवाही सुरु आहे .
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

नाांदेड जिल््यातील दे र्लूर येथील रामा िेअर सेंटर बांद अवस्थेत असून बबलोली
येथे रामा िेअर सेंटर उभारण्यात आले नसल्याबाबत

(५०)

१३४११३ (११-१२-२०१८).

श्री.सभ
ु ाष साबणे (दे र्लूर) :

सन्माननीय सावगिननि

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

(१) दे गलरू -बबलोली (जि.नाींदेड) या तालक्
ु यातील महामागागवर वारीं वार अपघात घडत असल्याचे
ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, दे गलूर येिील ट्रामा केअर सें्र बींद अवथिेत असून बबलोली येिील ट्रामा
केअर सें्र अद्यापही उभारण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाकडे वेनोवेनी मागणी करण्यात येऊनही मागणी पूणग होत
नसल्याने रुग्णाींची

गैरसोय होत असल्याचे माहे

सप््ें बर, २०१८ मध्ये वा

त्यादरम्यान

ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उक्त मागणीबाबत शासनाकडून कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथ सशांदे (२५-०२-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) व (३) हे अींशत: खरे आहे .
ट्रामा केअर युनन्, दे गलूर हे कायागजन्वत नाही.

येिे रुग्णाींना आवश्यक उपचार केले िातात.

तिावप, उपजिल्हा रुग्णालय, दे गलूर

बबलोली येिे ट्रामा केअर सें्र मींिूर नाही.

(४) ट्रामा केअर यनु न् दे गलरू येिे आवश्यक यीं्सामग्र
ु ी उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेली आहे
उवगररत यीं्सामुग्री उपलब्ध करण्याची कायगवाही हारककन महामींडनाकडून सुरु आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

ववधान भवन :
मुांबई.

जितें द्र भोळे
सधचव (िायगभार),
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मुद्णपूवग सवग प्रकक्रया महाराषट्र ववधानमींडन सधचवालयाच्या सींगणक यीं्णेवर
मुद्ण: शासकीय मध्यवती मुद्णालय, मुींबई.

