अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५७० वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१९
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

हहांगोली जिल्हा ग्णालयाच्या इमारतीांची बाांधिामे अपूणण अवस्थेत असल्याबाबत
(१)

२६९२ (१५-०१-२०१५).

श्री.तानािी मुटिुले (हहांगोली) :

सन्माननीय सावणिननि

आरोय व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) हहींगोली जिल्हा ग् ालयातील १०० वाढीव खा्ाींच्या ग् ालयाची ामारत तसेच ातर
ामारतीची बाींधकामे पू ण करण्याची मुदत सींपल्यानींतरही ूपू ण ूव त
े ूसल्यामु े ग् ाींची
गैरसोय होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ूसल्यास, सदर ामारतीची बाींधकामे मुदत पू ण होऊनही ूपू ण ूसण्याची सवणसाधार
कार े काय आहे त,

(३) ूसल्यास, सदर ामारतीची ूपू ण बाींधकामे ननजचचत ककती कालावधीत पू ण करण्यात
येतील ?

श्री. एिनाथ शशांदे (१४-०३-२०१९) : (१), (२) व (३) हे खरे आहे.
कींत्रा्दाराने मींद गतीने काम कर े व ग् ालयाच्या पररसरातील ातर कामे एकाच
वे े स सुग् ूसल्याने बाींधकामाचे साहहत्य ठे वण्यास ये ाऱ्या ूडच ी व बाींधकामासाठी

लाग ाऱ्या वा ु ची कमतरता यामु े सदर ामारतीींची बाींधकामे पू ण न झाल्यामु े ववलींबाबाबत

बाींधकाम ववभागाने कींत्रा् दाराकडून ग्.२,०१,१००/- दीं ड वसुल केला आहे. ग् ाींना उपलब्ध
ूसलेल्या ामारतीमध्ये आरोय सेवा दे ण्यात आलेली आहे. ग् ालयाच्या ललफ््चे काम
प्रगतीप ावर आहे . त

मिल्यावरील वाडण क्र. ३ व ४ चे नुतनी कर ाचे काम सुग् ूसून

सदर वाडणचे काम पु ण झाल्यानींतर उवणरीत त
झालेल्या वाडाणत  लाींतरीत कग्न त
कायणवाही सुग् आहे .

मिल्यावरील वाडण ्प्या ्प्याने नत
ु नीकर

मिल्यावरील सवण वाडाणचे काम पु ण करण्याची

___________

वव.स. ५७० (2)
साांगलीतील शासिीय रूणालयाची िामे प्रलांतबत असल्याबाबत
(२)

१२०९८ (०६-०४-२०१५).

श्री.धनिांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली) :

सन्माननीय

सावणिननि आरोय व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) साींगली ये ील शासकीय रू ालयाची कामे प्रलींबबत आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) ूसल्यास, त्याची सवणसाधार

कार े काय आहे त,

(३) ूसल्यास, सदर कामे पू ण करण्यासींदभाणत शासनाने को ती कायणवाही केली वा करण्यात
येत आहे ?

श्री. एिनाथ शशांदे (१४-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) व (३) साींगली ये ील जिल्हा ग् ालय व महहला व नविात लशशु ग् ालय या

ग् ालयाींच्या ूींदािपत्रक व आराखडयास प्रशासकीय मान्यता दे ण्याबाबतची कायणवाही सुग्
आहे .

___________
सफाळे पररसरातील (जि.पालघर) येथील प्राथशमि आरोय िेंद्रात
अद्ययावत सोयी-सुववधा नसल्याबाबत
(३)

२२७९३ (१७-०८-२०१५).

श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसर) :

श्री.ववलास तरे (बोरसर), श्री.क्षितीि ठािूर (नालासोपारा),

सन्माननीय सावणिननि आरोय व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सफा े (जि.पालघर) पररसरात एकू
लाखाींच्यावर

िाऊन

पोहोचली

ूसून

६९ गावे व ४६ पाडे लम ू न ते ील लोकसींख्या २

दै नींहदन

वाढत्या

नागरीकीकर ामु े

हदवसाग ीक

लोकसींख्येत भर पडत ूसन
ू त्याचा परर ाम आरोय ववययक मल
ु भत
ू सवु वधाींसह ातर सवण
सुववधाींचा ूभाव ूसन
ू ूपघातात फ्रॅक्चर झालेल्या ग् ाींचा एक्सरे काढून झाल्यावरच त्या

दख
ु ापतीचा ूींदाि लावला िातो, त ापी सफा े ये ील प्रा लमक आरोय कद्ाि एक्सरे ची
सोय तसेच ूद्ययावत ऑपरे शन थ ए्र व ून्य सोयी-सुववधा नसल्यामु े त्या ग् ाींवर
केव

प्रा लमक उपचार कग्न त्याींना खािगी ग् ालयात पाठववण्याचा सल्ला प्रा लमक

आरोय कद्ाकडून दे ण्यात येत ूसल्यामु े ते ील नागरीकाींनी मागील ३ वयाणपासून सातत्याने
सुसज्ि व ूत्याधुननक ग् ालय उभारण्यात यावे ह ून मा.आरोय मींत्री, सथचव, आरोय

ववभाग, उपसींचालक, आरोय सेवा, ठा े, जिल्हाथचकीत्सक, सामान्य ग् ालय, ठा े आदीींकडे
लेखी ननवेदनाद्वारे , प्रत्यक्ष  भे्ून, आींदोलने कग्न माग ी केलेली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) ूसल्यास, सदरहू माग ीबाबत शासनाने को ता नन य
ण घेतला आहे ,
(३) ूद्यापी नन य
ण घेतला नसल्यास, त्याची सवणसाधार कार े काय आहे त,

(४) ूसल्यास सफा े ये े सुसज्ि व ूद्ययावत सोयी-सुववधा ूसलेले ग् ालय ववनाववलींब
उभारण्याच्यादृष्ष्ीने शासनाने को ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ?

वव.स. ५७० (3)
श्री. एिनाथ शशांदे (१२-०३-२०१९) :(१) व (२) ूींशत: खरे आहे .
ननकयानुसार प्रा लमक आरोय कद्ाच्या हठका ी क्ष -ककर

यींत्र व तत्रज्ञ मींिुर

नसल्यामु े प्रा लमक आरोय कद्ात ये ाऱ्या ूपघातात िखमी झालेल्या ग् ाींना प्रा लमक
उपचार दे ऊन पढ
ु ील क्ष -ककर

तपास ी व ूत्यावचयक उपचारासाठी शासककय ग् ालयात

सींदलभणत केले िाते.

नवीन ग् ालयाींना मान्यता दे े व कायाणन्वीत ग् ालयाींचे श्रे ीवधणन कर े याबाबत
सन २०११ च्या लोकसींख्येवर आधाररत बह
ृ त आराखडा तयार करण्याची कायणवाही सींचालक
आरोय सेवा याींचे तरावर सग्
ु ूसन
ू सफा े (जि.पालघर) ये े ग्रामी

ग् ालय सग्
ु

करण्याची माग ी ननकयानुसार बहृ त आराखडयामध्ये समाववष् करण्याची कायणवाही सुग् आहे .
(३) व (४) प्रचन उद््ावत नाही.

___________
चांदगड व गडहहांलि तालक्
ु यात प्राथशमि आरोय िेंद्र व पपिेंद्रे बाांध्यासाठी
ननधी पपलब्ध िग्न दे ्याबाबत

(४)

४५३६९ (११-०५-२०१६).

श्रीमती सांध्यादे वी दे सार-िुपेिर (चांदगड) :

सावणिननि आरोय व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) चींदगड व गडहहींलि तालक्
ु यातील प्रा लमक आरोय कद् व उपकद्े बाींध ेसाठी आवचयक
ूसलेल्या ग्पये ३ को्ीची तरतद
े ाबतची माग ी  ाननक
ू जिल्हा वावयणक योिनेत कर ब

लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक ३१ िल
ु ,ै २०१५ रोिी वा त्यासम
ु ारास पत्राव्दारे मा.पालकमींत्री याींचेकडे
केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच चींदगड तालुक्यातील कोवाड, बुगडीकट्टी, मिरे कावे ये ील मींिूर ूसलेले प्रा लमक
आरोय कद् व उपकद्ाचे बाींधकाम ननधी ूभावी प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) ूसल्यास, सदर प्रा लमक आरोय कद्ाच्या बाींधकामासाठी ननधी उपलब्ध कग्न दे ेच्या
दृष्ष्ीने शासनाने को ती कायणवाही केली वा करण्यात आली आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (१४-०३-२०१९) : (१), (२) व (३) हे ूींशत: खरे आहे .
प्रा लमक आरोय कद् कोवाड, ता. चींदगड साठी सन २०१६-१७ व २०१७-१८ या
आथ क
ण वयाणमध्ये ग्.२.१९ को्ी व सन २०१८-१९ या आथ क
ण वयाणमध्ये ग्.३५.३२ लाख ातका
ननधी जिल्हा ननयोिन सलमतीकडून प्राप्त झाला आहे . उपकद् बग
ु डीकट्टी, ता. गडहहींलि साठी
सन २०१७-१८ या आथ क
ण वयाणमध्ये ग्.४२.०९ लाख व सन २०१८-१९ या आथ क
ण वयाणमध्ये
ग्.१७.८८ लाख ातका ननधी जिल्हा ननयोिन सलमतीकडून प्राप्त झालेला आहे . उपकद् मिरे

कावे, ता. चींदगड साठी सन २०१७-१८ या आथ क
ण वयाणमध्ये ग्.६१.६७ लाख व सन २०१८-१९
या आथ क
ण वयाणमध्ये ग्.२.९१ लाख ातका ननधी जिल्हा ननयोिन सलमतीकडून प्राप्त झालेला
आहे . सदर सीं ाींची कामे प्रगतीप ावर आहे त.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ५७० (4)
दे गलूरनािा (जि.नाांदेड) पररसरातील है दरबाग येथील
महानगरपाशलिेचे ग्णालय सुग् िर्याबाबत

(५)

४६९५०

(१७-०५-२०१६).

धचखलीिर (लोहा) :

श्री.हे मांत

पाटील

(नाांदेड

दक्षिण),

श्री.प्रतापराव

पाटील

सन्माननीय सावणिननि आरोय व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) नाींदेड जिल्हयातील गुग् ता गद्दी बत्रशताब्दी सोह याच्या का ात महानगरपाललकेने

उभारलेल्या है दरबाग ये ील ग् ालय गेल्या पाच वयाणपासून वापराववना बींद ूव ेत
ूसल्याचे माहे डडसदबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरयान ननदशणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ूसल्यास, उक्त ग् ालयाकररता को्यावधी ग्पयाींचा खचण कग्न बाींधलेली ामारत राज्य
शासनाच्या आरोय ववभागाकडे सन २०१० मध्ये ५० खा्ाींचे ग् ालय सुग् करण्यासाठी
हताींतरीत करण्यात आले होती, हे ही खरे आहे काय,

(३) ूसल्यास, गुग् ता गद्दी बत्रशताब्दी सोह याच्या का ात दे श आण

ववदे शातून लाखो

भाववक नाींदेडमध्ये दाखल होत ूसताींत त्याींच्या उपचारासाठी पयाणयी व्यव ा ह न
ू
महानगरपललकेने लशवािीनगर, लसडको, िींगमवाडी व है दरबाग ूशा चार हठका ी भव्य नववन
ग् ालये उभारली होती, हे ही खरे आहे काय,
(४) ूसल्यास, सदर यापैकी है दरबाग ग् ालय सुग् न करण्याची कार े काय आहे त,

(५) ूसल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढ ू न आले,

(६) तदनस
ु ार उक्त ग् ालय तातडीने सग्
ु करण्याच्या दृष्ष्ीने शासनाने को ती कायणवाही
केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ?
श्री. एिनाथ शशांदे (१४-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) है दरबाग ये ील महानगरपाललकेच्या ग् ालयाच्या ामारतीचा कागदोपत्री ताबा जिल्हा
शल्य थचककत्सक, नाींदेड याींच्या कायाणलयाकडे हद.१३.०७.२०१० रोिी दे ण्यात आलेला होता.
परीं तु, प्रत्यक्ष  ताबा दे ण्यात आला नव्हता. सदर कागदोपत्री ताबा परत घेण्याबाबत जिल्हा

शल्य थचककत्सक नाींदेड याींच्या कायाणलयातफे महानगरपाललकेला ववनींती करण्यात आलेली
होती. प्रत्यक्ष ात सदर ामारत जिल्हा शल्य थचककत्सक याींच्याकडे ूद्याप हताींतरीत करण्यात
आली नाही.
(३) हे खरे आहे .
(४) नाींदेड वाघाला शहर महानगरपाललका नाींदेड तफे हद.१८.०८.२०१७ पासन
ु सदर ग् ालय
कायाणजन्वत करण्यात आलेले आहे.
(५) प्रचन उद््ावत नाही.
(६) नाींदेड वाघाला शहर महानगरपाललका तफे हद.१८.०८.२०१७ पासून सदर ग् ालय
कायाणजन्वत करण्यात आलेले आहे.

___________

वव.स. ५७० (5)
किन्हीरािा (जि.वाशशम) येथील प्राथशमि आरोय िेंद्राच्या
इमारतीचे बाांधिाम प्रलांतबत असल्याबाबत
(६)

४९८११ (११-०५-२०१६).

श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.अब्दल
सत्तार (शसल्लोड),
ु

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातरू
ग्रामीण) :

सन्माननीय सावणिननि आरोय व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) ककन्हीरािा (जि.वालशम) ये ील प्रा लमक आरोय कद्ाची ननलमणती सन २०१० मध्ये झाली
परीं तु या ामारतीचे बाींधकाम मागील सहा वयाणपासून प्रलींबबत ूसून िुन्या आरोय उपकद्ाच्या
ामारतीत प्रा लमक आरोय कद्ाचा कारभार सग्
ु ूसल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा
त्यादरयान ननदशणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ूसल्यास, उक्त कार ातव सींबींथधत ववभाग तसेच आसपासच्या पररसरातील नागररकाींना
आवचयक आरोय लम ण्यास ूडच ी येत आहे त हे लक्ष ात घेता शासनाने आवचयकती
को ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) ूद्याप कायणवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ?
श्री. एिनाथ शशांदे (१६-०३-२०१९) : (१) ूींशत: खरे आहे.
ऑक््ोबर २०१७ मध्ये प्रा लमक आरोय कद् ककन्हीरािा ये ील

नवीन ामारतीचे बाींधकाम

पू ण झाले ूसन
ू नवीन ामारतीमध्ये रू ालय सरू
ु आहे .
(२) सद्यज तीमध्ये ते े बाह्यरू , आींतररू
येत आहे त.

व ातर आरोय ववययक सेवा पुरववण्यात

(३) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
िुसुांबा (ता.जि.धुळे) येथे रामा सेंटर बाांध्यास ववलांब होत असल्याबाबत
(७)

५६०७१ (३०-०८-२०१६).

श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :

सन्माननीय सावणिननि आरोय व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) कुसुींबा (ता.जि.धु े ) ये े ट्रॉमा सद्र मींिूरी आहे परीं तु िागा उपलब्ध नसल्याने ट्रामा सद्र
बाींधण्यास ववलींब होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ूसल्यास, धु े जिल्ह्यातील साक्री हे मध्यवती हठका

ूसन
ू ते े िागा उपलब्ध आहे

त्या हठका ी ट्रामा सद्र व्हावे ूशी माग ी पढ
ु े येत ूसल्याने त्याहठका ी ट्रामा सद्र
करण्याबाबत शासनतरावग्न को ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
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श्री. एिनाथ शशांदे (१६-०३-२०१९) : (१) ूींशत: खरे आहे.
धु े तालुक्यातील कुसुींबा ये े ट्रॉमा सद्र मींिूर आहे . त ावप, प्रा लमक आरोय

कद्ाच्या आवारात िागा उपलब्ध नसल्याने प्रा लमक आरोय कद्ाला लागून ूसलेल्या जिल्हा
पररयदे च्या बींद पडलेल्या मराठी शा े च्या िागेची जिल्हा पररयद, धु े याींच्याकडे माग ी
करण्यात आली होती. सदर िागेची सींमती लम ाल्यानींतर मोि ी करून घेण्यात आली आहे .

परीं तु िागेचा मोि ी ूहवाल ूद्याप प्राप्त झालेला नसल्याने पढ
ु ील कायणवाही करता आलेली

नाही. ट्रॉमा केूर सद्र, कुसुींबाच्या मुख्य ामारत बाींधकामासाठी प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात
आली आहे ,

(२) ूसा को ताही प्रताव प्राप्त झालेला नाही. त ावप, ग्रामी

रू ालय, साक्री चे १००

खा्ाींच्या उपजिल्हा रू ालयामध्ये श्रे ीवधणन करण्यात आले ूसल्याने सद्य:ज तीत ते े
िागा उपलब्ध नाही.
(३) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
राज्यात वैद्यकिय तबल भग् न शिणाऱ्या ग्णाला डडस्चािण न दे णे व मत
ृ दे ह
ग्णालय प्रशासनाचे ताब्यात ठे वणे प्रिरणाबाबत

(८)

५६८१२ (३०-०८-२०१६).

श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िळवा),

श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.सुरेश लाड (ििणत) :

सन्माननीय सावणिननि आरोय व

िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात वैद्यककय बबल भग् न शक ाऱ्या ग् ाला डडचािण न दे े तसेच मत
ृ दे ह
ग् ालय प्रशासनाचे ताब्यात ठे व े ूशा प्रकर ी सदर ग् ालय प्रशासनावर कारवाईचे आदे श
मा.उच्च न्यायालयाने शासनास माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यादरयान हदले आहे त, हे खरे
आहे काय,
(२) ूसल्यास, त्यानस
ु ार शासनाने आत्तापयंत को ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) ूद्याप, को तीच कायणवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त?
श्री. एिनाथ शशांदे (१६-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रचन उद््ावत नाही.
(३) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
िोल्हापरू जिल््यातील ग्रामीण ग्णालयात ग्णाांची होत असलेली गैरसोय
(९)

६०७१९ (३०-०८-२०१६).

श्री.पल्हास पाटील (शशरोळ) :

सन्माननीय सावणिननि

आरोय व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) कोल्हापूर जिल्ह्यातील ग्रामी

भागातील माता मत्ृ यूचे प्रमा

कमी कर े तसेच

नागररकाींना गु वत्तापू ण आरोय सेवा पुरव े याकररता शासन प्रयत्नशील ूसताींनाही

तपास ीसाठी आलेल्या ग् ाींची वे ीच तपास ी केली िात नसल्याचे नुकतेच माहे मे, २०१६
मध्ये वा त्यादरयान ननदशणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) ूसल्यास,
ग्रामी

े् खािगी ग् ालयाकडे ग्

पाठवण्यात येत ूसल्याने जिल्हयातील

ग् ालये फक्त नावालाच उरली आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) ूसल्यास, माता मत्ृ यूचे प्रमा

कमी व्हावे, नागररकाींना गु वत्तापू ण आरोय सेवा

लम ावी याकररता कोट्यवधी ग्पयाींची यींत्रसामग्र
ु ी परु वन
ू ही त्याचा वापर होत नसल्याचे नक
ु तेच
माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरयान ननदशणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(४) ूसल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी/ू वा पाह ी केली आहे काय, त्यात काय आढ ू न
आले,

(५) तद्नस
ु ार शासन तरावर को ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे , नसल्यास, त्याची
कार े काय आहे त ?

श्री. एिनाथ शशांदे (१५-०३-२०१९) : (१) व (२) हे खरे नाही.
फक्त ूनतिोखमीचे ग्

१०२ व १०८ या ग् वाहहकेद्वारे ग्रामी

ग् ालय/

उपजिल्हा ग् ालय/सी.पी.आर ये े सींदलभणत केले िातात.
(३) व (४) हे खरे नाही.
क्ष  ककर , एचआयव्ही ्े ्, व्हीडीआर एल, एचबी ्े ् ात्यादी सवण तपासण्या
आरोय सीं ेतील उपलब्ध मलशनरी व साधन सामग्रीचा वापर कग्न मोफत करण्यात
येतात.
(५) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
भोिर (जि.नाांदेड) तालुक्यातील आरे ाय अधधिारी िायाणलयाची इमारत
धोिादायि असल्याबाबत

(१०)

६८१४७ (१०-०१-२०१७).

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

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

सन्माननीय

सावणिननि आरोय व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भोकर (जि.नाींदेड) तालुक्यातील आरे ाय ूथधकारी कायाणलयाची ामारत धोकादायक बनली
ूसल्याचे माहे सप््द बर, २०१६ मध्ये वा त्यादरयान ननदशणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ूसल्यास, पुवीच्या िुन्या नागरी दवाखान्यात सदर कायाणलय ूसन
ु पू ण ामारत ग त
ूसुन लॅ ब कोस ण्याच्या मागाणवर आहे व पु ण लभींतीींमध्ये पा ी तसेच काही प्रसींगी वीि

उतरत ूसुन ३ आरोय उपकद् तसेच १७ उपकद्ाचा कारभार याच कायाणलयातन
ू चालतो मात्र
सदर कायाणलय ूसरु क्षक्ष त आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) ूसल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे काय चौकशीनुसार को ती कायणवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (१४-०३-२०१९) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .
तालुका आरोय ूथधकारी कायाणलयास वतींत्र ामारत नसल्यामु े सदर कायाणलय

नागरी दवाखाना, भोकर ये ील ामारतीमध्ये तात्पुरत्या वग्पात चालू करण्यात आले आहे .
त ावप, सदर नागरी दवाखान्याच्या ामारतीची दग्
ु ती करण्यात आली ूसल्याने ामारतीस
को ताही धोका नाही.

(३) तालुका आरोय ूथधकारी कायाणलय, भोकर या कायाणलयास पींचायत सलमती, भोकर ये ील
ामारतीमध्ये िागा उपलब्ध कग्न दे ण्याबाबत कायणवाही चालू आहे .
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

___________
माहूर (जि.नाांदेड) येथील रे णूिादे वी तीथणिेरस्थानी भावविाांच्या आरोयाच्या सोरसाठी पपलब्ध
िर्यात आलेली १०८ क्रमाांिाची ग्णवाहहिेची सेवा अपूरी पडत असल्याबाबत
(११)

७०६४८ (१०-०१-२०१७).

श्री.प्रदीप नारि (किनवट), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िळवा),

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले) :

सन्माननीय सावणिननि आरोय व

िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) माहूर (जि.नाींदेड) ये ील साडेतीन वपठापैकी पू ण एक पीठ ूसलेले रे ूकादे वी
ती क्ष 
ण ेत्र ानी भाववकाींच्या आरोयाच्या सोईसाठी शासनाने उपलब्ध कग्न हदलेली १०८
क्रमाींकाची ग् वाहहकेची सेवा भाववकाींसाठी ूपूरी पडत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) ूसल्यास, आ खी एक िादा १०८ क्रमाींकाची ग् वाहहका उपलब्ध कग्न दे ण्याची माग ी
भाववकाींनी केली आहे, हे खरे आहे काय,
(३) ूसल्यास, ूनतररक्त ग् वाहहका उपलब्ध कग्न दे ण्याच्या दृष्ष्ीने शासनाने को ती केली
वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (१४-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) ूसा प्रताव प्राप्त नाही.
(३) व (४) माहुर ये े ्ोल फ्री क्र. १०८ ची एक ग् वाहहका कायाणजन्वत ूसून ूथधकच्या
ग् वाहहकेची आवचयकता भासल्यास नजिकच्या पररसरातील ३ ग् वाहहका आरोय सेवेस
उपलब्ध होतात.
___________
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अहमदपूर तालुक्यातील पप जिल्हा ग्णालयाच्या आवारात पावसाचे पाणी साचल्याबाबत
(१२)

७२६७८ (१०-०१-२०१७).

श्री.ववनायिराव िाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.शशरीषदादा

चौधरी (अमळनेर), श्री.ओमप्रिाश ऊफण बच्चू िडू (अचलपूर) :

सन्माननीय सावणिननि

आरोय व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ूहमदपूर तालुक्यातील उप जिल्हा ग् ालय पावसाच्या पाण्याने ओसींडून भरल्याचे माहे
िन
ू -िल
ु ै, २०१६ मध्ये वा त्यादरयान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) ूसल्यास, सदर ग् ालयाचे बाींधकाम ननकृषठदिाणचे ूसूनसुध्दा ग् ालयाच्या ६
वैद्यकीय ूथधकारी आण

वैद्यकीय ूधीक्ष काींचे याकडे दल
ण होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष 

(३) ूसल्यास, याबाबत शासनाने को ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (१४-०३-२०१९) : (१), (२) व (३) हे ूींशत: खरे आहे .
ूहमदपूर

ये ील

ग्रामी

ग् ालयाच्या आवारात काही का

ग् ालयाच्या

पररसरात

िात

पाऊस

झाल्यामु े

पा ी िमा झाले होते. त ापी, वैद्यकीय ूथधक्ष क याींच्या

ववनींतीनस
ु ार नगरपाललकेच्या कमणचाऱ्याींनी तींब
ु लेल्या नाल्याची साफसफाई कग्न पाण्याचा
ननचरा तातडीने कग्न हदला होता.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

___________

शेवाळ (ता.िळमनरु ी, जि.हहांगोली) येथील आरोय पपिेंद्राच्या इमारतीची झालेली दरु वस्था
(१३)

८००९० (१८-०४-२०१७).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी) :

सन्माननीय सावणिननि

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

झाल्यामु े

(ता.क मनुरी जि.हहींगोली) ये ील आरोय उपकद्ाच्या ामारतीची ूनतशय दरु व ा
ामारत धोकादायक झाली ूसल्याने ग् ाींची गैरसोय होत ूसल्याचे माहे

िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरयान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) ूसल्यास, सदरहू ग् ालयाच्या ामारतीची त्वरीत दग्
ु ती करण्याबाबत तसेच ामारतीच्या
दग्
तीबाबत
द
ल
क्ष 
ण
कर
ाऱ्
या
सीं
ब
ध
ीं
ीत
ूथधकाऱ्
याीं
व
र
कारवाई
करण्याबाबत शासनाने को ती
ु
ु
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) ूद्याप, को तीच कायणवाही केली नसल्यास ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (१४-०३-२०१९) : (१) हे ूींशत: खरे आहे .
(२) उपकद् शेवा ा, ता.क मनुरी ये ील ामारतीचे बाींधकाम िुने ूसले तरी त्या हठका ी
एक

खा्े चे

प्रसुतीगह
ृ

सन

२००९-१०

या

वयाणमध्ये

बाींधण्यात

आलेले

आहे .

तसेच

एन.आर.एच.एम. ूींतगणत उपकद् शेवा ा ये ील ामारतीची दग्
ु ती करण्यात आलेली ूसून
सदर दग्
ु तीवर ग्.१.५६ लक्ष  ग्पये खचण करण्यात आलेला आहे .
त्या आरोय सेवा दे ण्यात येतात व ग् ाींची गैरसोय होत नाही.

त्यामु े ग् ाींना आवचयक
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(३) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
गोंहदया जिल््यातील दाररद्र्यरे षेखालील लाभाथी िुटुांबाांना साववरीबार फुले िन्या िल्याण
योिनेतांगत
ण आधथणि मदत व प्रमाणपर शमळ्याबाबत

(१४)

८०४३९ (१९-०४-२०१७).

श्री.सांिय पुराम (आमगाव) :

सन्माननीय सावणिननि

आरोय व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) त्रीभ्र ृ हत्या रोखण्यासाठी तसेच मुलीींच्या िन्माला प्रोत्साहन दे ण्यासाठी दाररद्र्यरे येखालील

कु्ुींबाींना शासनाने हदनाींक १ एवप्रल, १९९५ पासन
ू सरू
ु केलेल्या साववत्रीबाई फुले कन्या
कल्या

योिनेतींगत
ण गोंहदया जिल्ह्यातील दाररद्र्यरे येखालील लाभा ी कु्ुींबाींना सन २०११-१२

ते २०१४-२०१५ या कालावधीतील एकू

९९७ कु्ुींबाींना राषट्रीय बचत प्रमा पत्र ूद्याप दे ण्यात

आलेले नाही तसेच ८७१ कु्ुींब आथ क
ण मदतीपासून वींथचत ूसल्याचे माहे िानेवारी, २०१७
मध्ये वा त्यादरयान आढ ू न आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) ूसल्यास, उक्त दाररद्यरे येखालील कु्ुींबाींची प्रलींबबत आथ क
ण मदत व प्रमा पत्राबाबत
सींबींथधत लेखा ववभागाचे ूथधकाऱ्याींना कार े दाखवण्याबाबतची नो्ीस दे ण्यात आली आहे , हे
ही खरे आहे काय,
(३) ूसल्यास, उक्त प्रकर ाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय ननषपन्न
झाले त्यानय
ु ींगाने शासनाने पढ
ु े को ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?

श्री. एिनाथ शशांदे (१५-०३-२०१९) : (१) हे ूींशत: खरे आहे .
गोंहदया जिल्हयात साववत्रीबाई फुले कन्या कल्या

२०११-१२ ते २०१४-१५ या कालावधीत एकू

पाररतोवयक योिनेूत
ीं गणत सन

१३५८ प्रकर े लाभ दे ण्यास पात्र होती. यापैकी

माचण, २०१५ ूखेर ११३१ लाभार्थयांना ग्.२०००/- प्रमा े धनादे शाद्वारे लाभ दे ण्यात आला होता
व २८९ लाभार्थयांना बचत प्रमा पत्र दे ण्यात आले होते.
(२) हे खरे आहे .
(३) या सींदभाणत जिल्हा आरोय ूथधकारी, जिल्हा पररयद गडथचरोली याींच्याकडून मख्
ु य लेखा

व ववत्त ूथधकारी याींनी केलेल्या सखोल चौकशीच्या ूहवालाच्या ूनुयींगाने सींबींथधत ७
ूथधकारी व कमणचारी याींना ूींनतम कार े दाखवा नो्ीस बिावण्यात आली आहे. तसेच एक

आरोय सेवक त ा कायाणसन कमणचारी याींना हद. १४.०२.२०१७ रोिी ननलींबबत करण्यात आलेले
आहे .
(४) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
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राज्यातील शासकिय ग्णालयातील “आरोय साधना, सामग्री
दे खभाल व दग्
ु स्ती ववभाग” बांद िेल्याबाबत
(१५)

८७४०२ (२१-०८-२०१७).

श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :

सन्माननीय सावणिननि

आरोय व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील कोल्हापूर, ठा ,े नागपूर, नालशक, औरीं गाबाद, लातूर व पु े ये ील शासककय

ग् ालयातील ूत्याधनु नक मशीन मध्ये बबघाड झाल्यास त्वरीत दग्
ु त कग्न बबनाखींड सग्
ु
रहाव्यात यासाठी शासनाने आरोय ववभागाूींतगणत सुग् केलेला “आरोय साधना, सामग्री
दे खभाल व दग्
ु ती ववभाग” बींद केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ूसल्यास, उक्त ववभाग बींद केल्यामु े ७२ कमणचारी बेरोिगार हो ार आहे त, हे ही खरे
आहे काय

(३) ूसल्यास, नादग्
ु त मशीन दग्
ु त करण्याची िबाबदारी शासनाने चेन्नई ये ील लसींदरु ी

या कींपनीकडे सोपववला ूसून त्या कींपनीला तातडीने २६ को्ी ग्पये मींिूर कग्न तो ननधी

कींपनीच्या नावे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरयान ववतरीत करण्यात आला आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(४)

ूसल्यास, शासककय ग् ालयातील मशीनरी दग्
ु त करण्यासाठी व पेूर पाट्णस खरे दी

करण्यासाठी यापूवी फक्त २५ लाख ग्पये दे ण्यात येत ूसताना खािगी कींपनीला या
कामासाठी आता २६ को्ी ग्पये दे ण्याची कार े काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (१४-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) हे ूींशत: खरे आहे .

नोव्हद बर-२०१६ मध्ये मे.फेबर लसींदरु ी मॅनेिमद् प्रा.लल. चैन्नई बरोबर करार केलेला

आहे . कराराची वावयणक ककीं मत २६,३४,९६,००० ूसून त्याींच्या कामकािाप्रमा े दे यके ूदा केली
िातात.

(४) नोव्हद बर, २०१६ पुवी आरोय सीं ाींच्या माग ीनस
ु ार आरोय साधन सामुग्री दग्
ु ती व
दे खभालसाठी ूनुदान उपलब्ध कग्न दे ण्यात येत होते. नोव्हद बर, २०१६ नींतर करार केलेल्या
सीं ेस त्याींच्या कामकािाप्रमा े दे यके ूदा केली िातात.
___________
अपांग प्रमाणपर प्रत्येि तालुक्यातील पपजिल्हा ग्णालयातून ववतरीत िर्याबाबत
(१६)

८८४५८ (१९-०८-२०१७).

श्री.सुरेश गोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय सावणिननि

आरोय व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ूपींग प्रमा पत्र प्रत्येक तालक्
ु यातील उपजिल्हा ग् ालयातून ववतरीत करावे ूसे आदे श
माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरयान राज्याच्या ूपींग कल्या
ग् ालयाींना हदले आहे त, हे खरे आहे काय,

आयुक्ताींनी सवण उपजिल्हा
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(२) ूसल्यास, आयुक्ताींच्या उक्त आदे शानस
ु ार पु े जिल्ह्यातील उपजिल्हा ग् ालयामधे
ूपींगाींना शासकीय सवलती लम ण्यासाठी ४०% ूपींगत्व ूसलेचे प्रमा पत्र लम ण्यासाठी
सुववधा उपलब्ध नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) ूसल्यास, ूपींगाींना प्रमा पत्र लम ण्यासाठी को ती पयाणयी व्यव ा तालक
ु ा उपजिल्हा
ग् ालयातून केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (०५-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) पु े जिल्हा रू ालय औींध व ससन
ू सवोपचार रू ालय, पु े ये ून हदव्याींगत्व प्रमा पत्र
लम

ेची

सुववधा

उपलब्ध

आहे .

तसेच

उपजिल्हा

लम ण्याची सुववधा उपलब्ध करून दे ण्यात येत आहे .

रू ालयातून

हदव्याींगत्व

प्रमा पत्र

(३) उप जिल्हा रू ालय भोर, ाींदापूर, बारामती, मींचर व दौंड ये े हदव्याींगत्व प्रमा पत्र
उपलब्ध करून दे ण्यासाठी ूपींग कल्या
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

आयक्
ु त,पु े याींचेकडून कायणवाही पू ण झालेली आहे.

___________
ििणत (जि.रायगड) तालक्
ु यातील प्राथशमि आरोय िेंद्र व प्राथशमि आरोय पपिेंद्रामध्ये
सोयी सुववधाांचा अभाव असल्याबाबत

(१७)

९६१९१ (२७-१२-२०१७).

श्री.मनोहर भोरर (परण) :

सन्माननीय सावणिननि आरोय

व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) किणत (जि.रायगड) तालुक्यातील सहा प्रा लमक आरोय कद् आण

प्रत्येक आरोय

कद्ाींतगणत ५ ते ६ प्रा लमक आरोय उपकद्ामध्ये ग् ाींना आवचयक त्या मूलभूत सुववधाींचा
ूभाव, हठकहठका ी कच-याचे साम्राज्य, वैद्यककय ूथधका-याींची ररक्त पदे ूशा ूनेक

तक्रारी माहे सप््द बर, २०१७ मध्ये वा त्यादरयान आरोय ववभागाकडे करण्यात आल्या आहे त,
हे खरे आहे काय,
(२) ूसल्यास, या तक्रारीनस
ु ार शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढ ू न आले,
(३) ूसल्यास, चौकशीनुसार शासनाने को ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?

श्री. एिनाथ शशांदे (१२-०३-२०१९) : (१) ूींशत: खरे आहे.
(२) व (३) माहे सप््द बर, २०१७ मध्ये ूशा तक्रारी प्राप्त झालेल्या नाहीत. किणत तालक्
ु यात ६
प्रा लमक आरोय कद्े कायणरत ूसून त्यापैकी ५ प्रा लमक आरोय कद्ाींना ामारती आहे त. व
एका प्रा लमक आरोय कद्ाला िागा उपलब्ध नसल्याने उपकद्ाींच्या ामारतीत कायणरत आहे .

३८ उपकद्ा पैकी ३२ उपकद्े वत:च्या ामारतीत कायणरत ूसून, ६ उपकद्े

भाड्याच्या िागेत कायाणजन्वत आहे त. सवणप्रा लमक आरोय कद् व उपकद्ामध्ये दररोि
वच्छता केली िाते. या लशवाय दर आठवडयाला वच्छता ूलभयान राबवले िाते.
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६ प्रा लमक आरोय कद्ात वैद्यकीय ूथधकारी याींची १२ पदे मींिूर ूसन
ू त्यापैकी

११ पदे भरलेली आहे त.

(४) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
खडी (ता.शहापूर, जि.ठाणे) येथील ग्रामीण ग्णालयाची मुख्य
इमारत व ननवासस्थान बाांधिाम प्रलांतबत असल्याबाबत

(१८)

९७१२६ (२७-१२-२०१७).

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.वैभव वपचड (अिोले) :

सन्माननीय सावणिननि आरोय व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) खडी (ता.शहापूर, जि.ठा े) ये ील ग्रामी

ग् ालयाची मुख्य ामारत व ननवास ान

बाींधकामाच्या ूींदािपत्रक व आराखडयाींना प्रशासकीय मान्यतेकरीता शासनाकडे गेली दोन
वयाणपासून प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) ूसल्यास, गेली दोन वयाणपासून प्रशासकीय मान्यता प्रलींबबत ूसण्याची सवणसाधार
कार े काय आहे त,

(३) ूसल्यास, सदर ग्रामी

ग् ालयात प्रशासकीय मान्यता दे ण्याबाबत शासनाकडून को ती

कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (१२-०३-२०१९) : (१) व (२) हे खरे आहे.
त ावप,

खडी,

ग्रामी

ग् ालय

करीता

सादर

केलेल्या

ूींदािपत्रक

व

आराखडयानुसार ामारत बाींधकामासाठीचा सववतर वातम
ु ाींड ी नकाशा सावणिननक बाींधकाम
ववभागाकडून सादर करण्याबाबत आरोय सेवा सींचालनालयास क ववण्यात आले आहे .

(३) सदर ामारत बाींधकामसाठीचा सववतर वातु माींड ी नकाशा सावणिननक बाींधकाम

ववभागाकडून प्राप्त कग्न घेण्याची कायणवाही जिल्हा शल्य थचककत्सक, ठा े याींचे तरावर सुग्
आहे .

(४) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
आरोय ववज्ञानपीठाच्या, आयुवेदाच्या पदवी अभ्यासक्रमातील
वादग्रस्त पुसांवनववधी प्रिरण रद्द िर्याबाबत

(१९)

९९१७७ (२७-१२-२०१७).

श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :

सन्माननीय सावणिननि आरोय

व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) महाराषट्र आरोय ववज्ञानपीठाच्या आयुवेदाच्या पदवी ू्यासक्रमाची पुसींवनववधी या
प्रकर ात हदलेली पुत्र प्राप्तीची माहहती, हे पीसीपीएनडी्ी या कायदयाचे उल्लींघन कर ारी
बाब ूसल्यामु े , आयुवेदाच्या ू्यासक्रमातून रद्द करण्याबाबत वारीं वार माग ी कग्नही,
नकार हदल्यामु े

े् सदट्रल कौजन्सल ऑफ ाींडडयन मेडडलसन या सीं ेच्या ववरोधात गन्
ु हा

दाखल करण्याचा नन य
ण , हदनाींक २७ सप््द बर, २०१७ रोिी, राज्य शासनाने घेतला, हे खरे आहे
काय

(२) ूसल्यास, या सींदभाणत, शासनाने कद्ीय सीं ेववग्ध्द, गुन्हा दाखल केला आहे काय,
त्यानस
ु ार पोलीसाींनी चौकशी कग्न, ूद्याप सीं े ववग्ध्द को ती कारवाई केली आहे ,

(३) तसेच, सदरहू कद्ीय सीं न
े े, पुसींवनववधी प्रकर , आयुवेद ू्यासक्रमातून तत्का
वग ण्याबाबत को ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (१५-०३-२०१९) : (१) नाही.
(२) प्रचन उद््ावत नाही.
(३) भारतीय थचककत्सा कद्ीय पररयदे च्या कायणकारी सलमतीने प्रकर
ये ार नाही ूसा नन य
ण घेतला आहे .

ू्यासक्रमातून वग ता

(४) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
पालघर जिल््यात जिल््याच्या हठिाणी सामान्य ग्णालयाची स्थापना िर्याबाबत
(२०)

१०३५०४ (०६-०१-२०१८).

श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर) :

सन्माननीय सावणिननि

आरोय व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्य शासनाने ठा े जिल्ह्याचे ववभािन कग्न नव्याने पालघर जिल्ह्याची ननलमणती केली
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) ूसल्यास, गेली चार वयण होऊन सुध्दा जिल्ह्याच्या हठका ी सामान्य ग् ालयाची
 ापना ूद्यापी करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) ूसल्यास, सामान्य ग् ालय  ापन करण्याबाबत शासन तरावर को ती कायणवाही
केली वा करण्यात येत आहे

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (१२-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे ूींशत: खरे आहे .
(३) जिल्हा सामान्य ग् ालय, पालघरसाठी १० एकर िागा उपलब्ध कग्न दे ण्यात आली
आहे . परीं तु जिल्हा ग् ालय ामारत व ननवास ाने बाींधकाम करीता एकू
आवचयकता

ूसल्याने

जिल्हा

शल्य

थचककत्सक

व

आयक्
ु त,

३० एकर िागेची

आरोय

सेवा

याींच्या
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कायाणलयाकडून व्यव ापकीय सींचालक, लसडको, नवी मुींबई याींच्याकडे ूधीकची िागा
दे ण्याबाबत ववनींती केली ूसून याबाबत पाठपुरावा करण्यात येत आहे .
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

___________
राज्यात, ववशेषतः ग्रामीण भागातील महहला ‘सॅननटरी नॅपकिन’ चा वापर िररत नसल्याबाबत
(२१)

१०९२२८ (०१-०४-२०१८).

श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी), अॅड.वारीस पठाण (भायखळा),

श्री.इम्तीयाि सय्यद (औरां गाबाद मध्य) :

सन्माननीय सावणिननि आरोय व िुटुांब िल्याण

मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात, ववशेयतः ग्रामी

भागात ८० ्क्क्याहून ूथधक महहला ‘सॅनन्री नॅपककन’च्या
वापरापासून वींथचत ूसल्याप्रकर ाची मा.उच्च न्यायालयाने गींभीर दखल घेऊन ‘सॅनन्री
नॅपककन’ च्या वापरच्या िागक
ृ तेसाठी तसेच सवलतीच्या दरात उपलब्ध कग्न दे ण्याबाबत
खुलासा करण्याचे मा.उच्च न्यायालयाने राज्य शासनास हदनाींक १६ िानेवारी, २०१८ रोिी वा
त्यासुमारास आदे श हदले, हे खरे आहे काय

(२) ूसल्यास, मा.उच्च न्यायालयाच्या आदे शानस
ु ार राज्य शासनाने राज्यातील ग्रामी
भागातील महहलाींना ‘सॅनन्री नॅपककन’च्या वापराबाबत िागत
ृ ी करण्यासाठी आण

‘सॅनन्री

नॅपककन’ च्या ककीं मतीत सवलत दे ण्याबाबत ूद्याप शासनातफे को ती कायणवाही करण्यात
आली आहे ,

(३) तसेच, ‘सॅनन्री नॅपककन’ ची ग्रामी

भागामध्ये िागत
ृ ी कर े आण

शासनाच्या या

योिनेच्या ूींमलबिाव ीवर दे खरे ख करण्यासाठी जिल्हाननहाय तरावर सलमती  ापन
करण्याच्या दृष्ष्ीने को ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (१५-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) शासनाच्या धोर ात्मक नन य
ण ानुसार सावणिननक आरोय ववभागामाफणत राज्यातील ग्रामी

भागातील ककशोरवयीन मुलीींना सॅनन्री नॅपकीनच्या वापराबाबत िागत
ृ ी कग्न सॅनन्री
नॅपकीन सवलतीच्या दरात दे ण्यात येतात.

(३) शासनाच्या धोर ात्मक नन य
ण ानुसार सावणिननक आरोय ववभागामाफणत, Promotion of
Menstrual Hygiene Scheme ूींतगणत जिल्हातर समन्वय सलमती कायणरत ूसन
ू
सदरच्या योिनेचा दर नतमाही आढावा घेण्यात येतो.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

___________

वाडा (जि.पालघर) येथील ग्रामीण ग्णालयास पप जिल्हा ग्णालयाच्या दिाण दे ्याबाबत
(२२)

१०९९६७ (३१-०३-२०१८).

श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :

सन्माननीय सावणिननि

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

वाडा

(जि.पालघर) ये ील ग्रामी

ग् ालयात आवचयक

सोई-सुववधाींची कमतरता

ूसल्यामु े नागररकाींची गैरसोय होत ूसल्याने ग् ालयास उप जिल्हा दिाण दे ऊन सस
ु ज्ि

करण्याची माग ी होत ूसल्याचे हदनाींक १४ डडसदबर, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननदशणनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ूसल्यास, ग् ालयास उप जिल्हा ग् ालयाचा दिाण दे ण्याचा प्रताव सन २०१२ मध्ये
पाठववण्यात आला ूसून आरोय खात्याची ूद्याप मींिूरी लम ाली नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(३) ूसल्यास, सदर प्रकर ी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) ूसल्यास, चौकशीनुसार शासनाने को ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?

श्री. एिनाथ शशांदे (१२-०३-२०१९) : (१) व (२) हे खरे आहे.
नवीन ग् ालयाींना मान्यता दे े व कायाणन्वीत ग् ालयाींचे श्रे ीवधणन कर े
याबाबत सन २०११ च्या लोकसींख्येवर आधाररत बह
ृ त आराखडा तयार करण्याची कायणवाही

सींचालक आरोय सेवा याींचे तरावर सुग् ूसून वाडा (जि.पालघर ) ये े जिल्हा ग् ालय सुग्
करण्याची माग ी ननकयानुसार बहृ त आराखडयामध्ये समाववष् करण्याची कायणवाही सुग् आहे .
(३), (४) व (५) प्रचन उद््ावत नाही.

___________
किन्हाळा (ता.िळां ब, जि.पस्मानाबाद) येथील पाझर तलावाचे मांिुर िाम सुग् िर्याबाबत
(२३)

११४०४१ (१०-०४-२०१८).

डॉ.अशोि परिे (राळे गाव) :

सन्माननीय िलसांधारण

मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ककन्हा ा (ता.क ीं ब, जि.उमानाबाद) ये े लसींचन ववभागामाफणत पाझर तलावाचे काम
घेण्यात आले सदर कामाकरीता परीसरातील िमीन भस
ु ींपादीत करण्यात आली परीं तु ननधी

ूभावी पाझर तलावाचे काम सुग् नसल्याचे हदनाींक २० िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास
ननदशणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ूसल्यास, भुसींपादनाकरीता ७० लक्ष  ग्पयाींच्या ननधीची आवचयकता आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) ूसल्यास, सदर पाझर तलावा करीता ननधीची तरतद
ु करण्यात ये ार आहे काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?

प्रा. राम शशांदे (२८-०२-२०१९) : (१) ककन्हा ा हे गाव उमानाबाद जिल्ह्यातील क ीं ब
तालुक्यातील नसुन यवतमा

जिल्ह्यामध्ये ूसुन, तेथ ल पाझर तलावाचे काम िमीन

ूद्याप उपलब्ध न झाल्याने सग्
ु करण्यात आलेले नाही.

(२) प्रचन भाग १ मधील उत्तराच्या ूनुयींगाने सदर िमीन खरे दीसाठी ग्.८५.०० लक्ष  ननधीची
आवचयकता आहे .
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(३) व (४) प्रकल्पाकररता सींपाहदत करण्यात आलेल्या िमीनीच्या सर
त्रु्ीींची पुतत
ण ा कग्न जिल्हा पररयद यवतमा
यवतमा

खरे दी प्रतावामधील

याींचक
े डून हद. १८/०७/२०१८ नुसार जिल्हाथधकारी,

याींचेकडे तसेच हद. १९/०५/२०१८ व ३/११/२०१८ नुसार प्रकल्प ूथधकारी, एकाजत्मक

आदीवासी ववकास प्रकल्प पाींढरकवडा याींचेकडे ननधीची माग ी करण्यात आली आहे . त्यानस
ु ार
ननधीच्या उपलब्धतेनुसार पुढील कायणवाही करण्यात ये ार आहे .
___________
राज्यातील सवण ग्णालयातील अजनसरु िा यांरणाांची तपासणी िर्याबाबत
(२४)

११७९२३ (२८-०७-२०१८).

श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल) :

सन्माननीय

सावणिननि आरोय व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील सवण ग् ालयातील ूजनसुरक्ष ा यींत्र ाची तपास ी करण्याचे आदे श माहे
एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरयान उच्च न्यायालयाने हदले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) ूसल्यास, यानुसार राज्यातील सवणच ग् ालयातील ूजनसुरक्ष ा यींत्र ा तपास ी करण्याचे
शासनाच्या ववचाराधीन आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) ूसल्यास, यासींदभाणत शासनाने को ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (१५-०३-२०१९) : (१) व (२) हे खरे नाही.
मात्र राज्यातील ग् ालयाींना नोंद ी दे ताना व नत
ू नीकर

करताना ूनीसरु क्ष ा

यींत्र ेबाबत सक्ष म ूथधकाऱ्याचे प्रमा पत्र पाहून नोंद ी दे ण्यात येते.
(३) सवण जिल्हा शल्य थचककत्सकाींना Maharashtra Fire Preventioin & Life Safety
Measures Act २००६ च्या तरतुदीनुसार मागणदशणक सूचना हद. २९.१२.२०१८ रोिी ननगणलमत
करण्यात आल्या आहे .

(४) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
िोल्हापूर जिल्हयातील आरोय िेंद्रामध्ये असलेल्या गैरसोयीबाबत
(२५)

११८६७२ (२३-०७-२०१८).

(चांदगड),

श्री.जितेंद्र

आव्हाड

श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्रीमती सांध्यादे वी दे सार-िुपेिर

(मुांब्रा

िळवा),

श्री.सत्यिीत

पाटील-सग्डिर

(शाहूवाडी) :
सन्माननीय सावणिननि आरोय व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) कोल्हापूर जिल्हयातील ूनेक प्रा लमक आरोय कद्ामध्ये ग् ाना प्रा लमक सुववधा
लम त नसल्याने ग् ाींना खािगी दवाखान्याींमध्ये िावे लागते तसेच चवानदीं श, सपणदींश
लसीचा नेहमीचा तु्वडा ूसल्याने ग् ाींना बाहे ग्न औयधे घ्यावी लागतात, हे खरे आहे काय,
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(२) ूसल्यास, गडहहींलि, चींदगड व आिरा या तीन तालुक्यामध्ये ूसलेल्या जिल्हा
ग् ालय, ग्रामी

ग् ालये, प्रा लमक आरोय कद्े व उपकद्ाींच्या हठका ी वैद्यकीय

ूथधकारी, आरोय सहाय्यक, आरोय सेवक (महहला व पुग्य) प्रयोगशा ा तींत्रज्ञ व पररचर
याींची ूनेक पदे ररक्त ूसन
ू सदर ररक्त

पदे तवररत भरण्याबाबत  ाननक लोकप्रनतननधी

याींनी हदनाींक ७ माचण, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास मा.सावणिननेक आरोय व कु्ुींब कल्या
मींत्री याींना ववनींती केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

ूसल्यास,

कोल्हापूर जिल्हयातील

ग्रामी

भागाच्या

आरोयाची

का िी

घे ाऱ्या

दवाखान्याींच्या पायाभत
ू सवु वधाींसाठी जिल्हा पररयद, आरोय ववभागाने ३४ को्ी ग्पयाींची
माग ी कग्नही जिल्हा ननयोिन सलमतीने केव

७ को्ी ग्पये मींिूर केल्याचे माहे मे, २०१८

मध्ये वा त्या दरयान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय,
(४) ूसल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(५) ूसल्यास, त्यानुसार उपरोक्त प्रकर ी शासनाने को ती कायणवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (१४-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
प्रा लमक आरोय कद्ामध्ये परु े सा औयधसाठा उपलब्ध आहे .

(२) हे खरे आहे .

पदभरतीबाबत कायणवाही सुग् आहे .

(३) जिल्हा ननयोिन सलमतीने ग्.७.६७ को्ी ातका ननधी मींिूर केला आहे.
(४), (५) व (६) प्रचन उद््ावत नाही.

___________
साांगोले (जि.सोलापूर) येथे रामा िेअर युननटची पभारणी िर्याबाबत
(२६) १२०४६९ (२५-०७-२०१८).

श्री.गणपतराव दे शमुख (साांगोले) :

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

सन्माननीय सावणिननि

(१) लमरि-सोलापूर राषट्रीय महामागण क्रमाींक १६६ या महामागाणवर ूपघाताचे प्रमा

िात

ूसल्यामु े ूपघातामध्ये िखमी झालेल्या व्यक्तीवर उपचार करण्याची को तीही सेवा

िव पास उपलब्ध नसल्याने हदनाींक १२ िन
ू २०१५ रोिी राज्यशासनाने साींगोले ये े ट्रामा
केूर युनन् मींिूर केले, हे खरे आहे काय,

(२) ूसल्यास, त्यासींबींधी  ाननक लोकप्रनतनीधीनी हदनाींक १६ िानेवारी, २०१८ रोिी
मा.आरोयमींत्री व मा.ववत्त व ननयोिन मींत्री याींना समक्ष  भे्ून पत्र दे ऊन सदरहू ट्रामा केूर
युनन्च्या ामारतीचे काम त्वररत सुग् करण्यात यावे ूशी माग ी केली, हे ही खरे आहे
काय,
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(३) ूसल्यास, सदरहू ट्रामा केूर युनन् ामारतीच्या बाींधकामाच्या ननववदा काढून सदर
ामारतीचे काम त्वररत सग्
ु करण्याबाबत शासनाने को ती कायणवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (१२-०३-२०१९) : (१) व (२) हे खरे आहे.
ग्रामी

ग् ालय साींगोला जि. सोलापूर ये े ट्रामा केूर युनन् शासन नन य
ण हद.

१७ िानेवारी, २०१३ ून्वये मींिरू केले आहे .

(३) सदर ट्रामा केूर युनन् बाींधकामाच्या ग्पये ४,३५,१२,५००/- ातक्या रक्कमेच्या ूींदाि

पत्रकास शासन नन य
ण हदनाींक १२ िून, २०१५ ून्वये प्रशासकीय मान्यता हदलेली ूसन
ू सन
२०१८-१९ मध्ये ग्पये १००.०० लक्ष  ातके ूनुदान मींिूर केलेले आहे .

शासनाच्या धोर ानस
ु ार साींगोले ये ील ट्रामा केूर युनन्च्या ामारतीचे बाींधकाम

हररत सींकल्पनेवर आधाररत करण्याचे प्रताववत ूसल्याने सध
ु ाररत आराखडे व ूींदािपत्रके

सावणिननक बाींधकाम प्रादे लशक ववभाग, पु े याींचेकडून प्राप्त कग्न सादर करण्याबाबत आरोय

सेवा सींचालनालयास तसेच ूथधक्ष क ूलभयींता सावणिननक बाींधकाम मींड , सोलापूर याींना
सूथचत करण्यात आले आहे.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

___________
पमरे ड (जि.नागपूर) तालक्
ु यात वववाह नोंदणी प्रमाणपर शमळ्यास होत असलेला ववलांब.
(२७)

१२०६२६ (२८-०७-२०१८).

(नागपरू पजश्चम) :

डॉ.शमशलांद माने (नागपूर पत्तर), श्री.सुधािर दे शमुख

सन्माननीय सावणिननि आरोय व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ूनेक शहरात नोकरीला गेलेल्या यव
ु काींना मागील दोन वयाणपासन
ू ग्रालम
ग् ालय वववाह प्रमा पत्र दे ण्यासींदभाणत ूथधकारी ववलींब करीत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ूसल्यास, नागपूर जिल्हयातील उमरे ड, नगर पररयद ूींतगणत ूसलेल्या ग्रालम

ग् ालयामध्ये वववाह नोंद ी प्रमा पत्र मागील दोन वयाणपासन
ू लम त नसल्याची बाब माहे
मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरयान ननदशणनास आली, हे खरे आहे काय,

(३) ूसल्यास, मुख्य ूथधकारी, नगर पररयद, उमरे ड व वैद्यकीय ूथधक्ष क याींच्या
ननष कािीप ामू े सदर प्रमा पत्र ननगणलमत करण्यास ववलींब होत आहे ,हे ही खरे आहे काय,

(४) ूसल्यास, वववाह प्रमा पत्र दे ण्यासींदभाणत ववलींब कर ा-या ूथधकाऱ्याींवर शासनाने
िबाबदारी ननजचचत कग्न को ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास ववलींबाची कार े काय आहे त ?
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श्री. एिनाथ शशांदे (१५-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.
(५) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
पानगाव (ता.रे णापरू , जि.लातरू ) येधथल प्राथशमि आरोय िेंद्रास ग्णवाहहिा मांिरू िरणेबाबत
(२८)

१२१३६२ (०१-०८-२०१८).

श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण) :

सन्माननीय

सावणिननि आरोय व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पानगाव (ता.रे ापूर, जि.लातरू ) येथ ल प्रा लमक आरोय कद्ास ग् ाच्या सेवेसाठी १०८
क्रमाींकाची ग् वाहहका उपलब्ध करून दे ण्याबाबत लातूर ग्रामी

 ाननक लोकाप्रतीननथधनी

हदनाींक २० िानेवारी, २०१८ रोिी झालेल्या लातूर जिल्हा ननयोिन सलमतीच्या बैठकीत
मा.पालकमींत्री महोदयाकडे व सातत्याने ूनेकवे ा जिल्हाथधकारी लातूर, उप सींचालक, आरोय
सेवा, लातरू याींच्याकडे माग ी केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) ूसल्यास, लातूर जिल्ह्यात तालुकाननहाय १०८ नींबरच्या ककती ग् वाहहका ूसून
त्यानुयींगाने रे ापूर तालुक्यात ककती ग्
ूपेक्षक्ष त आहे ,

वाहहका ननयमानुसार व ननकयानुसार ूस े

(३) ूसल्यास, सदर माग ीच्या ूनय
ु ींगाने शासनाने ग् वाहहका उपलब्ध करून दे ण्याबाबत
शासनाने को ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (१४-०३-२०१९) : (१) हे ूींशत: खरे आहे .
(२) जिल्हा लातरू ये े ता.रे नापरू , ता.दे व ी, ता.चाकूर, ता.ि को्, ता.उद्गीर व ता.लशग्र
ूनींतपा

ये े प्रत्येकी एक, ता.ूहमदपुर ये े ूहमदपुर व ककनगाव ये े प्रत्येकी एक,

ता.ननलींगा ये े ननलींगा, लशसी, मदनसूरी व नन्ूर ये े प्रत्येकी एक, ता.औसा ये े ककल्लारी,

लामि ा, औसा व बेलकींु ड ये े प्रत्येकी एक व ता. लातूर ये े बभु गाव व मुग्ड ये े प्रत्येकी
एक व लातरू ये े दोन ूशा १०८ नींबरच्या एकू

वीस ग्

वाहहका उपलब्ध आहे त. सद्या

तालुका रे नापूर ये े एक ग् वाहहका ननयमानुसार व ननकयानुसार योय आहे.
(३) व (४) प्रचन उद््ावत नाही.

___________
बीड जिल्हा ग्णालयात प्रसत
ु ीसाठी आलेल्या महहलेची झालेली फसवणि
ू
(२९)

१२१४७६ (०१-०८-२०१८).

श्री.गोवधणन शमाण (अिोला पजश्चम) :

सावणिननि आरोय व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

वव.स. ५७० (21)
(१) बीड जिल्हा ग् ालयात (जि.बीड) प्रसुतीसाठी आलेल्या महहलेने मल
ु ाला िन्म हदला मात्र
बा ाचे विन कमी आहे या कार ातव त्यास जिल्हा ग् ालयातील काचेच्या पे्ीत ठे वण्यात
आले परीं तु दहा हदवसानींतर या महहलेला मुला ऐविी मुलगी दे ण्यात आल्याची घ्ना माहे
मे,२०१८ मध्ये वा त्यादरयान ननदशणनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) ूसल्यास, प्रतुत प्रकर ी वपडीत दापत्याने सींबींथधत पोललस ठाण्यात याप्रकाराबाबत
तक्रार केली आहे काय,हे खरे आहे काय,

(३) ूसल्यास, सदर प्रकर ाचा तपास पू ण झाला आहे काय,

(४) ूसल्यास, त्यानस
ु ार वपडीत दापत्यास न्याय लम ण्यासह या प्रकर ात दोयीींवर कारवाई
करण्याबाबत शासनाने को ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (१५-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) होय.
(३) होय.
(४) जिल्हा ग् ालय, बीड ये ील कतणव्यावर ूसलेल्या कमणचाऱ्याींनी मुलगी िन्मली ूसता
रे कॉडणवर

मुलगा

ूसल्याची

चुकीची

नोंद

केल्याबाबत

सींबथीं धत

वैद्यकीय

ूथधकारी,

ूथधपररचारीका याींचे ववग्ध्द ववभागीय चौकशी सग्
ु केली आहे व ातर दोन िबाबदार कींत्रा्ी
ूथधकाऱ्याींच्या सेवा सींमाप्त करण्यात आल्या आहे त.
(५) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
पालघर जिल्हापररषदें तगणत येणाऱ्या तालक्
ु यातील आरोय
िमणचारी वेतनापासून वांधचत असल्याबाबत

(३०)

१२२०७२ (२३-०७-२०१८).

श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :

सन्माननीय सावणिननि

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

(१) पालघर जिल्हा पररयदद तगणत ये ाऱ्या आठ तालुक्यातील आरोय कमणचारी मागील चार
महहन्यापासन
ू

वेतनापासन
ू वींथचत ूसल्याची बाब हदनाींक १३ मे, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास

ननदशणनास आली, हे खरे आहे काय.

(२) ूसल्यास, उक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) ूसल्यास, त्यानुसार सदर कमणचा-याींचे

कीत वेतन ूदा करण्याबाबत शासनाने को ती

कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (१२-०३-२०१९) : (१) व (२) हे ूींशत: खरे आहे .
पालघर जिल्हा पररयदद तगणत ये ा-या आठ तालुक्यातील आरोय कमणचारी याींचे पुरेसे

ूनद
ु ान उपलब्ध नसल्याने तीन महीन्याचे वेतन

ककत होते.

वव.स. ५७० (22)
(३) माहे एवप्रल २०१८ ूखेर ूनद
ु ान प्राप्त झाल्याने सदर वेतन दे यके ूदा करण्यात आली
आहे त.

(४) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
मुांबर-गोवा राष्ट्रीय महामागाणवरील सांगमेश्वर ग्रामीण ग्णालयाच्या (ता.सांगमेश्वर,
जि.रत्नाधगरी) इमारतीची झालेली दरु ावस्था

(३१)

१२३१९७ (२३-०७-२०१८).

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

सन्माननीय सावणिननि

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

मुींबई-गोवा

राषट्रीय

महामागाणवरील

सींगमेचवर

ग्रामी

ग् ालयाच्या

(ता.सींगमेचवर,

जि.रत्नाथगरी) ामारतीची दरु ाव ा झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ूसल्यास, सदर ग् ालयाचे शवववच्छे दन कक्ष ही नादग्
ु त ूसून त्याचे नुतनीकर
कर ेही आवचयक आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) ूसल्यास, राषट्रीय महामागाणवरील ूपघातातील िखमीींना तात्का
ूत्यींत महत्वाचे ूस ारे सदरच्या ग्रामी

उपचार लम

ेकरीता

ग् ालयाची दे खभाल-दग्
ु ती व नत
ु नीकर

कर ेबाबत शासनाने को ती कायणवाही केली वा कर ेत येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (१२-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) व (३) हे खरे नाही.

सदर ग् ालयाच्या दग्
ु तीबाबत सावणिननक बाींधकाम ववभाग रत्नाथगरी याींना

क ववले ूसन
ू याबाबत सातत्याने पाठपरु ावा करण्यात येत आहे .
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

___________
रत्नाधगरी जिल््यातील शासिीय, जिल्हा, पपजिल्हा, ग्रामीण ग्णालय,
ग्णालये व प्राथशमि आरोय िेंद्रात असलेली ररक्त पदे
(३२)

१२३२१५ (२५-०७-२०१८).

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

सन्माननीय सावणिननि

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

रत्नाथगरी

जिल्ह्यातील

शासकीय

जिल्हा

ग् ालय,

उपजिल्हा

ग् ालये,

ग्रामी

ग् ालये, प्रा लमक आरोय कद्, उपकद् ा. हठका ी जिल्हा शल्य थचककत्सक, त्रीरोग तज्ञ,
बालरोग तज्ञ, ूज व्यींग तज्ञ, चमणरोग तज्ञ, मनोववकृती तज्ञ, क्ष यरोग तज्ञ, नेत्ररोग तज्ञ ा.
महत्वाची वैद्यकीय ूथधकारी व ून्य ूथधकारी-कमणचारी याींची पदे ररक्त आहे त, हे खरे आहे
काय,

वव.स. ५७० (23)
(२) ूसल्यास, सदरच्या ररक्त पदाींमु े कायणरत ूस ाऱ्या वैद्यकीय ूथधकारी याींचेवर
कामाचा ूनतररक्त

ता

पडत ूसल्याने वैद्यकीय सेवेत ववलींब होत आहे , हे ही खरे आहे

काय,
(३) ूसल्यास, सदरची ररक्त पदे तातडीने भर ेबाबत को ती कायणवाही केली आहे वा कर ेत
येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (०७-०३-२०१९) : (१) होय, हे ूींशत: खरे आहे .
महाराषट्र वैद्यकीय आरोय सेवा,ग्-ू ग्रेडपे ६६०० मध्ये एकू

३० पदे मींिूर

आहे त. त्यापैकी ७ पदे भरलेली आहे त. तसेच महाराषट्र वैद्यकीय आरोय सेवा, ग्-ू ग्रेडपे
५४०० मध्ये एकू

(२) हे खरे नाही.

९३ पदे मींिूर आहे . त्यापैकी ६८ पदे भरलेली आहे त.

(३) जिल्हा शल्य थचककत्सक तसेच ववशेयज्ञ सींवगाणतील सर सेवेच्या तसेच पदोन्नतीच्या
वाट्याची ररक्त पदे भरण्याची कायणवाही सुग् आहे.

महाराषट्र वैद्यकीय आरोय सेवा ग्-ू (ग्रेड-पे ग्. ५४००) या सींवगाणतील ररक्त पदे

भरण्याकरीता हद. ८.११.२०१७ रोिी जिल्हाथधकारी याींना पदे भरण्याबाबत ननदे श हदलेले आहे .
तसेच

राज्यतरावर

वैद्यकीय

ूथधका:याींच्या

हद.१३.०७.२०१८ रोिी प्रलसद्ध केली आहे .

एकू

७२३

ररक्त

पदाींची

िाहहरात

(४) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
लोहारा (ता.राळे गाव, जि.यवतमाळ) येथील मांिरू शसांचन
तलावास भुसांपादन िररता ननधी शमळ्याबाबत

(३३)

१२४१६६ (२३-०७-२०१८).

डॉ.अशोि परिे (राळे गाव) :

सन्माननीय िलसांधारण मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) लोहारा (ता.रा े गाव, जि.यवतमा ) ये ील आहदवासी ववभागामाफणत आहदवासी भागामध्ये
तलाव मींिुर झाला आहे .परीं तु सदर तलावा कररता लाग ा-या िमीनाचे भस
ु ींपादन न झाल्याने

मींिूर तलावाचे काम करण्यात आले नसल्याचे हदनाींक १२ मे, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास
ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) ूसल्यास, जिल्हा ननयोिन सलमती माफणत भुसींपादना कररता ननधी ची तरतुद करण्यात
येते परीं तु मींिुर कामाला दोन वयण होऊन कुठल्याही प्रकारची ननधीची तरतुद करण्यात आली
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) ूसल्यास, सदर मींिरु तलाव पु ण होण्यासाठी भस
ु ींपादन कररता ननधी उपलब्ध करून
दे ण्यात ये ार आहे काय, ूसल्यास, कधी पयंत ननधी उपलब्ध कग्न
(४) नसल्यास ववलींबाींची कार े काय आहे त ?

दे ण्यात ये ार आहे ,

वव.स. ५७० (24)
प्रा. राम शशांदे (२८-०२-२०१९) : (१) व (२) होय, हे खरे

आहे .

(३) व (४) प्रकल्पाकररता सींपाहदत करण्यात आलेल्या िमीनीच्या सर
पररयद यवतमा
यवतमा

खरे दी कररता जिल्हा

याींचेकडून हद. २८/३/१८ व २६/७/१८ नुसार जिल्हाथधकारी (ननयोिन),

याींचक
े डे तसेच हद. ३/११/२०१८ नस
ु ार प्रकल्प ूथधकारी, एकाजत्मक आदीवासी

ववकास प्रकल्प पाींढरकवडा याींचक
े डे ननधीची माग ी करण्यात आली आहे . त्यानुसार ननधीच्या
उपलब्धतेनुसार पुढील कायणवाही करण्यात ये ार आहे.

___________

राज्यातील नशसणग होम आणण ग्णालयाांनी वैद्यकिय ननयमाांचे पल्लांघन िेल्याबाबत.
(३४)

१२६४४८ (११-१२-२०१८).

श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी),

श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांहदवली पूव)ण , श्री.सुननल शशांदे (वरळी) :

सन्माननीय सावणिननि

आरोय व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील ६७४२ नलसणग होम आण

ग् ालयाींनी सवणसामान्य ग् ाींचे हहत न बघता

वैद्यककय ननयमाींचे उल्लींघन केल्याची बाब शासनाने केलेल्या कारवाईतून माहे सप््द बर २०१८
मध्ये वा त्यादरयान ननदशणनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) ूसल्यास, गभणधार ापुवण व प्रसवपूवण ननदान प्रनतबींधक कायदा (पीसीपीएनडी्ी) व सुरक्षक्ष त

गभणपात कायद्याचे उल्लघ
लीं न, वैद्यककय िैवकचऱ्याींची योय ववल्हे वा् न लाव े, बोगस

डॉक््राींची ननयक्
ु ती, ूजनशमन यींत्र ा नस े आदीींप्रकर ी राज्यभरातील चा ीस नलसंग
होमवर गुन्हा दाखल करण्यात आला ूसून १९६ नलसणग होमवर दीं डात्मक कारवाई करण्यात
आली ूसून १५६ नलसणग होमना कायमचे बींद करण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) ूसल्यास, मुींबईतील तब्बल ८१६ नलसंग होम ही ूनथधकृत ूसल्याचे ननदशणनास आले
ूसन
७५ नलसणग होमनी वैद्यककय ननयमाींचे उल्लींघन केल्यामु े
ू

त्यातील ५ नलसणग

होमववरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) ूसल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(५) ूसल्यास, ूनथधकृत व ननयमाींचा भींग कर ाऱ्या नलसंग होमवर कारवाई करण्यासह
माफक दरात आरोय सुववधा लम ावी तसेच ननयमाींचे व आरोय सबींथधत कायदयाचे
का्े कारप े पालन व्हावे यासाठी सातत्यातने नलसणग होमची पाहा ी करण्यासींदभाणत शासनाने
को ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, याबाबत ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (१५-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे ूींशत: खरे आहे .
त्रु्ी आढ लेल्या ६,७४२ ग् ालयाींपैकी ज्या ग् ालयाींनी त्रु्ीींची पुतत
ण ा केली नाही

ूशा ४३४ ग् ालय/नलसंग होसपैकी १९६ नलसंग होमवर दीं डात्मक कारवाई करण्यात आली
ूसुन १५७ ग् ालये/नलसंग होस कायमचे बींद करण्यात आले आहे त. ४३ डॉक््र ववग्ध्द
FIR दाखल करण्यात आला आहे .

वव.स. ५७० (25)
(३) व (४) हे खरे नाही.
मुींबईतील ३८ नलसंग होस ूनथधकृत ूसल्याचे ननदशणनास आले आहे. त्यापैकी २८

नलसंग होसवर गुन्हा दाखल करण्यात आला ूसन
ु १० नलसंग होसना कार े दाखवा नो्ीस
बिावण्यात आली आहे .

(५) राज्यात हदनाींक १५.०३.२०१७ ते ३१.०५.२०१७ या कालावधीत सवण खािगी ग् ालये/
नलसंग होसची धडक तपास ी मोहहम राबववण्यात आली आहे . मुींबई शुश्रुया नोंद ी
ूथधननयम २००६ नुसार नोंद ी/पन
ण ोंद ी करताना ग् ालयाची तपास ी करण्यात येते.
ु न
(६) प्रचन उद््ावत नाही.

___________
नवी मुांबरतील नामाांकित ग्णालयाने आरोय योिने अांतगणत
असलेल्या ग्णास िास्त तबल आिारल्याबाबत

(३५)

१२६९९६ (११-१२-२०१८).

(वडगाव शेरी) :

श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांहदवली पव
ू )ण , श्री.िगदीश मळ
ु ीि

सन्माननीय सावणिननि आरोय व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) नवी मुींबईतील एका नामाींककत ग् ालयाने शासनाच्या आरोय योिनदतगणत ूसलेल्या

एका ग् ास िात बबल आकारले ूसल्याची बाब माहे ऑग्, २०१८ मध्ये वा त्यादरयान
ननदशणनास आली, हे खरे आहे काय,
(२) ूसल्यास, ग् ाच्या तक्रारी नींतर सदर ग् ालयाकडून ूिूनही बऱ्याच ग् ाींकडून
आरोय योिनदतगणत ूसलेल्या ग् ाकडून शुल्क आकारले ूसल्याचे ही ननदशणनास आले, हे
ही खरे आहे काय,

(३) ूसल्यास, गरीब ग् ाींसाठी ूल्पदरात उपचार करण्याचे योिना लागू ूसताना गरीब
ग् ाकडून ककरको

आिारासाठी ववववध तपास ी करण्याच्या नावाखाली ग् ाींची फसव क
ू

केली िाते, हे ही खरे आहे काय,

(४) ूसल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीत काय आढ ू न आले
आहे ,

(५) ूसल्यास, त्यानुसार आरोय योिनदतगणत गरीब ग् ाींना सदर योिनेचा लाभ न दे ाऱ्या
ग् ालयाींवर शासनाने को ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (०५-०३-२०१९) : (१) नवी मुींबईतील डी.वाय.पा्ील रू ालयात माहे
ऑग्, २०१८ मध्ये ूनतररक्त रक्कमेची माग ी केल्याच्या एकू
होत्या. या सवण तक्रारीचे ननराकर

५३ तक्रारी प्राप्त झाल्या

राज्य आरोय हमी सोसाय्ीकडून करण्यात आले ूसन
ू

रू ाींना ूनतररक्त रक्कम परत दे ण्यात आलेली आहे .

वाशी नवी मुींबई मधील एम.िी.एम रू ालयाचे ऑग्, २०१८ मध्ये २० तक्रारी

सोसाय्ीस प्राप्त झाल्या ूसून त्यापैकी ९

तक्रारी ूनतररक्त रक्कम घेतल्याबाबत आहे त.

वव.स. ५७० (26)
या तक्रारीपैकी ३ तक्रारीचे ननवार
ननवार

सोसाय्ीकडून करण्यात आले ूसन
ू उवणररत तक्रारीींचे

सोसाय्ीकडून करण्यात येत आहे .

(२) व (३) डी.वाय.पा्ील रू ालयाची माहे सप््द बर ते डडसदबर २०१८ पयंत ३ तक्रारी प्राप्त
झाल्या ूसन
ू त्या ३ तक्रारीींचे राज्य आरोय हमी सोसाय्ीकडून ननवार

करण्यात आले

आहे .

एम.िी.एम. रू ालयाची माहे सप््द बर, २०१८ ते डडसदबर २०१८ ूखेर ७ तक्रारी
राज्य आरोय हमी सोसाय्ीस प्राप्त झाल्या ूसून त्या ननवार

करण्याची कायणवाही

सोसाय्ीकडून करण्यात येत आहे .

(४) ान्शुरन्स कींपनी व राज्य आरोय हमी सेासाय्ी ने तक्रारीची चौकशी केल्यावर
तक्रारीमध्ये तर्थय आढ ू न आले ूसून वरील सवण तक्रारीींचे ननराकर

सोसाय्ीमाफणत

करण्यात आले आहे .

(५) आरोय योिनेचा लाभ न दे ाऱ्या ूींगीकृत रू ालयाींवार ननलींबनाची ू वा ूींगीकर

रद्द करण्याची कायणवाही राज्य आरोय हमी सोसाय्ीकडून करण्यात येते. आतापयंत ९८
रू ालये ननलींबबत तर २४८ रू ालयाींचे ूींगीकर

रद्द करण्यात आलेले आहे .

(६) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
धुळे जिल्हा पररषदे च्या आरोय ववभागात औषधाांचा साठा िमी असल्याबाबत.
(३६)

१२७२७० (११-१२-२०१८).

श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(शशडी), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.अशमत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर), श्री.अशमन पटे ल

(मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्रीमती ननमणला गाववत (इगतपूरी), डॉ.सांतोष
टारफे

(िळमनरु ी),

श्री.हषणवधणन

सपिाळ

(बल
ु ढाणा),

श्री.डी.पी.सावांत

(नाांदेड

पत्तर) :

सन्माननीय सावणिननि आरोय व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) धु े जिल्हा पररयदे च्या आरोय ववभागात केव

१५ हदवस पुरतील ातकाच औयधाींचा

साठा लशल्लक ूसल्याचे हदनाींक ८ ऑग्, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास ननदशणनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ूसल्यास, औयध खरे दीसींदभाणत तातडीने ननववदा प्रकक्रया राबवन
ू ग् ाींना औयधे उपलब्ध
कग्न दे ण्याबाबत शासनाने को ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (०६-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) धु े जिल्हयातील आरोय कद्ाींकररता ूनक्र
ु मे ग्.४१.०० लक्ष  व ग्.२०.५ लक्ष  ातका ननधी

ववतरीत करण्यात आला आहे. सदर ननधीतून तातडीने ननववदा प्रकक्रया राबवून ग् ाींकररता
औयधे उपलब्ध कग्न दे ण्याबाबत सूथचत करण्यात आले, त्यानुसार धु े जिल्हा पररयदे च्या
आरोय ववभागात औयधे खरे दी करण्यात आलेली आहे त.

वव.स. ५७० (27)
तसेच हाफकीन महामींड ाकडून दे खील धु े जिल्हा पररयदे कररता मोठया प्रमा ात

औयधी साठा पुरवठा करण्यात आला आहे. त्यामु े सद्यज तीत औयधाींचा तु्वडा नाही.
(३) प्रचन उद््ावत नाही.

___________
िेंद्र शासनानची "प्रधानमांरी िनआरोय आयुष्ट्यमान भारत योिना" राज्यातील जिल्हा
शासिीय ग्णलायात प्रायोधगि तत्वावर सुग् िर्याबाबत

(३७)

१२७६८१ (११-१२-२०१८).

श्री.रािेश िीरसागर (िोल्हापूर पत्तर) :

सन्माननीय

सावणिननि आरोय व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कद् शासनाची “प्रधानमींत्री िनआरोय आयुषयमान भारत योिना’’ सवण राज्यातील जिल्हा

शासकीय ग् ालायात प्रायोथगक तत्वावर हदनाींक २५ सप््द बर, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास सुग्
करण्यात ये ार आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ूसल्यास, या योिनेूींतगणत कोल्हापूर जिल्हयातील ककती कु्ुींबाींची नोंद करण्यात आली
आहे ,

(३) ूसल्यास, या योिनेचा लाभ को को त्या तरातील नागररकाींना लम

ार आहे ?

श्री. एिनाथ शशांदे (०५-०३-२०१९) : (१) होय. कद् शासनाची आयुषयमान भारत- प्रधानमींत्री
िन आरोय योिना महाराषट्रात हदनाींक २१ सप््द बर, २०१८ रोिीच्या शासन नन य
ण ान्वये

हदनाींक २३ सप््द बर, २०१८ पासन
ु पहहल्या ्प्प्यामध्ये महात्मा ज्येानतबा फुले िन आरोय
योिनेसह राज्यातील ूींगीकृत शासकीय ग् ालयामध्ये एकबत्रतप े राबववण्यात येत आहे.

(२) आयुषयमान भारत-प्रधानमींत्री िन आरोय योिनेतींगत
ण
कोल्हापुर जिल्हयात ग्रामी
भागात १३९११९ कु्ुींबे व शहरी भागात ६५२२९ कु्ुींबे ूशा एकु
नोंद करण्यात आली आहे .

२०४३४८ ातक्या कु्ुींबाींची

(३) सामाजिक, आथ क
ण व िात ननहाय िनग ना (SECC) २०११ मध्ये नोंहदत समाववष्
कु्ुींबाना प्रधानमींत्री िन आरोय योिनेचा लाभ दे ण्यात येत आहे .
___________

िोल्हापूर येथील शेंडा पािण येथे स्वतांर महहला ग्णालय पभार्याबाबतचा प्रस्ताव
(३८)

१२७६९८ (१०-१२-२०१८).

श्री.रािेश िीरसागर (िोल्हापरू पत्तर) :

सन्माननीय

वैद्यिीय शशिण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापरू जिल्हयातील शदडा पाकण ये े नववन जिल्हा ग् ालयाच्या िोडीला १०० खा्ाींचे
वतींत्र महहला ग् ालय उभारण्याबाबतचा प्रताव छत्रपती प्रलमलारािे ग् ालय (सीपीआर)

प्रशासनाने सींबींथधत ववभागाकडे सादर कग्नही ूदयाप सदर ग् ालयाकररता िागा मींिूरीसाठी
लाग ाऱ्या ववववध ववभागाींचे ना हरकत प्रमा पत्र लम ाले नसल्याचे माहे ऑग्, २०१८ मध्ये
वा त्यादरयान ननदशणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ५७० (28)
(२) ूसल्यास, सदर ग् ालयात रोि कोल्हापूर जिल्हयासह कोक
ग्

उपचाराकररता येत ूसल्याने ते ील आरोय यींत्र ेवर ता

व कनाण्कातून हिारो

पडत ूसल्याने ूनेक वे ा

ग् ाींची गैरसोय होत ूसल्याचे ननदशणनास येत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) ूसल्यास, कोल्हापरू शहरातच शदडा पाकण ये े नववन जिल्हा ग् ालयाच्या िोडीला १००
खा्ाींचे वतींत्र महहला ग् ालय उभारण्याबाबत शासनाने को ती कायणवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (०८-०३-२०१९) : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३) प्रचन उद््ावत नाही.
(४) लागू नाही.
___________
नागपूर येथील मेयो मेडीिल सुपरस्पेशाशलटी ग्णालयात धगनीि
बुि ऑफ वल्डण रे िॉडण साठी िेलेल्या रक्तदाब तपास्या

(३९)

१२७८६७ (१०-१२-२०१८).

श्री.सुधािर िोहळे

(नागपूर दक्षिण) :

सन्माननीय

वैद्यिीय शशिण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपूर ये ील मेयो मेडीकल सुपरपेशालल्ी ग् ालयात थगनीि बुक ऑफ वल्डण
रे कॉडणसाठी एका तासात ७२० ग् ाींच्या रक्तदाब तपासण्यात करण्यात आल्या ूसल्याचा दावा
हदनाींक २४ सप््द बर, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ूसल्यास, एका तासात ६० लमनी्े याप्रमा े १ लमनी्ात ४ ग् ाींचे रक्तदाब तपासण्यात
आले, हे ही खरे आहे काय,
(३) ूसल्यास, वैद्यकीय शात्राप्रमा े एका लमनी्ात चार ग् ाींचे रक्तदाब तपास े
प्रत्यक्ष प े शक्य नसल्याने याप्रकर ाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) ूसल्यास, त्यानुसार याप्रकर ामध्ये दोयी ूस ा-या सींबथधतावर को ती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आाहे त ?
श्री. धगरीष महािन (०८-०३-२०१९) : (१) नागपूर ये ील मेयो, मेडडकल व सुपरपेशालल्ी या
तीन ग् ालयाींकडून एकू

५८४ ग् ाींचे रक्तदाब तपास ी करण्यात आली आहे.

(२) हे खरे नाही.

(३) व (४) प्रचन उद््ावत नाही.
(५) लागू नाही.

___________

वव.स. ५७० (29)
िागल (जि.िोल्हापूर) व नागपूर जिल्हयात’ "स्क्रब टायफस" आिाराांचे ग्ण आढळल्याबाबत
(४०)

१२८१२३ (११-१२-२०१८).

श्री.पल्हास पाटील (शशरोळ) :

सन्माननीय सावणिननि

आरोय व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कागल (जि.कोल्हापूर) व नागपूर जिल्हयात काही मोिक्या दे शात आढ ू न ये ारा "क्रब
्ायफस" नावाचा आिाराींचे ग्

माहे सप््द बर, २०१८ मध्ये वा त्यादरयान ननदशणनास आले

आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) ूसल्यास, या आिाराची सद्यःज ती काय आहे ,
(३) ूसल्यास, या आिाराची लक्ष  े काय ूसून खबरदारी ह ून शासनाने को ती
उपायिोिना केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (१४-०३-२०१९) : (१) होय.
(२) क्रब ्ायफस आिाराचे राज्यभरात सन २०१८ मध्ये १७ डडसे.२०१८ ूखेर ३९८ ग्
आढ ु न आले.त्यापैकी ३६ ि ाींचा या आिारामु े मत्ृ यू झाला आहे.

(३) क्रब ्ायफसच्या ग् ास ज्या हठका ी कक्क चावला ूसेल त्या िागी छो्ास ूल्सर
तयार होतो त्यास ाशार ूसे ह तात. या आिाराच्या सवणसाधार

ग् ाींमध्ये ताप ये े,

डोकेदख
ु ी, ूींगदख
ु ी, ललींफ नोड सुि ,े कोरडा खोकला, ूींगावर रॅश ये े ूशी लक्ष  े
आढ तात. तर, गींभीर वग्पाच्या ग् ाींमध्ये न्यूमोननया, मददज्
ू वर सदृष्षय लक्ष  े आढ तात.
सदर आिाराच्या उपाययोिनेसाठी सवेक्ष  , ननदान, उपचार, प्रलशक्ष 
पींचसत्र
ु ी कायणक्रमासोबतच कक्क ननयींत्र

व आरोय लशक्ष 

या

करण्याची कायणवाही करण्यात येत आहे.

(४) प्रचन उद््ावत नाही.

___________
तामसा, आष्ट्टी, वायपना (जि.नाांदेड) येथील प्राथशमि आरोय
िेंद्रात औषधाांचा पुरवठा बांद झाल्याबाबत
(४१)

१२८४०९ (११-१२-२०१८).

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

पत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :

सन्माननीय सावणिननि आरोय व िुटुांब िल्याण

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सत्तर ते एैंशी हिार लोकसींख्या ूसलेले तामसा, आष्ी, वायपना (जि.नाींदेड) ये ील
प्रा लमक आरोय कद्ाूींतगणत शा ा तपास ी, ूींग वाडी तपास ी, रोिची ग्
लसीकर

यासाठी हिारो ग्

तपास ी व

येत ूसन
ु ग् ाींना दे ण्यासाठी आरोय ववभागामाफणत हदला

िा ारा औयधाचा पुरवठा मागील सहा महहन्याींपासून बींद ूसल्याचे हदनाींक ९ िुल,ै २०१८
रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) ूसल्यास, उपरोक्त प्रकर ाची शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे काय,

वव.स. ५७० (30)
(३) ूसल्यास, ग् ाींच्या आरोयाच्या सुरक्ष नततेसाठी उक्त भागातील सरकारी दवाखान्याींना

ननयलमत औयधी पुरवठा सुग् करण्याबाबत शासनाने को ती कायणवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (०६-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रचन उद््ावत नाही.
(३) शासन पत्र हदनाींक १९.५.२०१८ व १७.९.२०१८ ून्वये जिल्हा वावयणक योिनाींतगणत प्राप्त
ननधीतून १० ्क्के ते २० ्क्के ननधी  ाननक तरावर औयध खरे दीसाठी खचण करण्यास
परवानगी हदली आहे .

तसेच उपलब्ध ननधीतून गरिेनस
ु ार औयधी खरे दी कग्न

प्रा लमक आरोय कद्

तरावर ववतरीत करण्यात आली आहे .
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

___________
िराड (जि.सातारा) तालुक्यातील किवळ-खोडिारवाडी लघु पाटबांधारे तलावासाठी सांपाहदत
िेलेल्या िशमनीचा मोबदला शेतिऱ्याांना शमळ्याबाबत

(४२)

१२८४१२ (०५-१२-२०१८).

श्री.शामराव ऊफण बाळासाहेब पाटील (िराड पत्तर) :

सन्माननीय िलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

कराड

(जि.सातारा)

बाींधण्यासाठी ककव
खरे आहे काय,

तालुक्यातील

ककव -खोडिाईवाडी

ये े

लघु

पा्बींधारे

तलाव

व खोडिाईवाडी ये ील शेतकऱ्याींची िमीन सींपाहदत करण्यात आली, हे

(२) ूसल्यास, उक्त तलावाचे ९० ्क्के काम पू ण झाले ूसन
ू त्यात पा ी साठा होत

ूसूनही तलावासाठी ज्या शेतकऱ्याींच्या िलमनी सींपाहदत केल्या त्याींना वारीं वार माग ी कग्नही
ूद्यापी मोबदला दे ण्यात आलेला नसल्याने भूसींपादन केलेल्या शेतकऱ्याींना त्याचा मोबदला
दे ण्याबाबत

 ाननक

लोकप्रनतननधीींनी

मा.मख्
ु यमींत्री

त्यादरयान ननवेदन हदले आहे , हे ही खरे आहे काय,

याींना

माहे

िन
ू ,

२०१८

मध्ये

वा

(३) ूसल्यास, उक्त ननवेदनाच्या ूनुयींगाने शेतकऱ्याींना मोबदला दे ण्याबाबत शासनाने को ती
कायणवाही केली वा करण्याींत येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे (२८-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे.
ल.पा. योिनेसाठी खोडिाईवाडी ये ील शेतकऱ्याींची िमीन सींपादीत करण्यात आलेली आहे.
(२) होय, हे खरे आहे .

वव.स. ५७० (31)
हदनाींक ४/६/२०१८ रोिी ग्रामपींचायत खोडिाईवाडी याींनी मा.मुख्यमींत्री, महाराषट्र

राज्य याींना ननवेदन सादर केलेले आहे .
(३) व (४) प्रादे लशक िलसींधार

ूथधकारी, मद
ृ व िलसींधार

ववभाग, पु े याींनी हदनाींक

२०/०३/२०१८ रोिी या कामाच्या भस
ू ींपादन ूींनतम ननवाडयाकरीता व्यव ापकीय सींचालक,
महाराषट्र िलसींधार

महामींड , औरीं गाबाद याींच्याकडे ग्.६४१.७४ लक्ष  ातक्या ननधीची माग ी

सादर केलेली आहे . तसेच जिल्हा िलसींधार

ूथधकारी, मद
ृ व िलसींधार

ववभाग, सातारा

याींचे हदनाींक १८/१/२०१९ च्या पत्रानुसार या रक्कमेची पुन्हा महामींड ाकडे माग ी केलेली

आहे . भस
ू ींपादनाची रक्कम ूदा करण्याकरीता ग्पये २.०० को्ी ातक्या रक्कमेचा धनादे श
उपलब्ध करण्यात आला आहे व उवणररत रक्कम लवकरच उपलब्ध करण्यात येत आहे .

भुसींपादनासाठी लाग ाऱ्या ननधीची तरतूद द्ववतीय सु.प्र.मा. ूींदािपत्रकामध्ये करण्यात येऊन
त्यास हदनाींक ६/९/२०१८ रोिीच्या महाराषट्र िलसींधार

महामींड ाच्या नन य
ण ान्वये सध
ु ारीत

प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झालेली आहे . भूसींपादनाकरीता महामींड ाकडे ननधी प्राप्त होताच

शेतकऱ्याींना मोबदला ूदा करण्याची कायणवाही करण्यात ये ार आहे . सध्या ग्पये २.०० को्ी
ातकी रक्कम दे ण्यात आली ूसन
ू उवणररत रक्कम लवकरच उपलब्ध करण्यात ये ार आहे .
___________

राज्यात दस
ु ऱ्या आरोय सांचालिाची ननयक्
ु ती िर्यास होत असलेला ववलांब.
(४३)

१२९३६२

(१०-१२-२०१८).

श्री.िालीदास

िोळां बिर

(वडाळा),

अॅड.वारीस

पठाण

(भायखळा), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी), श्री.सुननल शशांदे (वरळी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बूर),
श्री.इम्तीयाि सय्यद (औरां गाबाद मध्य) :

सन्माननीय सावणिननि आरोय व िुटुांब िल्याण

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात आरोय सेवेची गती वाढववण्याबरोबरच प्रशासकीय कारभार प्रभावी करण्यासाठी २
आरोय सींचालक ूसावेत ूसा नन य
ण हदनाींक ९ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास
घेण्यात आला ूसतानाही आिलमतीस दस
ु ऱ्या सींचालकाची ननयक्
ु ती करण्यात आलेली नाही, हे
खरे आहे काय,

(२) ूसल्यास, राज्याच्या आरोय ववभागाचे कामकाि सद् िॉिण ग् ालयातील आरोय
सींचालनालयातून चालववण्यात येत ूसून ते े सहसींचालक, ूनतररक्त सींचालक, उपसींचालक
तसेच सहायक सींचालकाची ूनेक पदे ररक्त ूसल्याने आरोय ववभागाच्या कामकािावर
ववपरीत परर ाम होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) ूसल्यास, राज्यात २ आरोय सींचालक ूसावेत ूसा नन य
ण घेण्यात आलेला ूसतानाही
दस
ु रे सींचालक पद न भरण्याची कार े काय आहे त,

(४) ूसल्यास, राज्यात दस
ु रे आरोय सींचालनालकाचे पद तसेच आरोय सींचालनालयातील
सद्यज तीत ूसलेल्या सवण ररक्त पदे ववनाववलींब भरण्याच्या दृष्ष्ीने शासनाने को ती
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?

वव.स. ५७० (32)
श्री. एिनाथ शशांदे (०७-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
आरोय ववभागातील सहसींचालक, ूनतररक्त सींचालक, उपसींचालक तसेच सहायक
सींचालकाींची पदे श्रे ीूवनत कग्न भरण्यात आली आहेत.
(३) सींचालकाच्या दोन पदापैकी एक पद नामननदे शनाने भरण्यात आले आहे .
पदोन्नतीने भरण्यासाठीची प्रकक्रया

व दस
ु रे पद

प्रताव सामान्य प्रशासन ववभागाच्या सहमतीने करण्यात

येत आहे .
(४) आरोय सेवा सींचालनालयातील ूनतररक्त सींचालक, सहसींचालक, उपसींचालक ही पदे
पदोन्नतीने भरण्यासाठीचा प्रताव सामान्य प्रशासन ववभागास सादर करण्यात आला होता.
त्याूनुयींगाने सामान्य प्रशासन ववभागाकडून ूद्ययावत गोपनीय ूहवाल व ातर माहहती
मागववण्यात आली आहे.

त्यानस
ु ार सींचालनालयाकडून माहहती मागववण्यात आली आहे.

तसेच जिल्हा शल्यथचककत्सक, जिल्हा आरोय ूथधकारी व ववशेयज्ञ पदावर पदोन्नतीसाठीचा
प्रतावही सींचालनालयाकडून मागववण्यात आला आहे. व

महाराषट्र वैद्यकीय व आरोय सेवा,

ग्-ू (वेतनश्रे ी ग्. १५६००-३९१०० ग्रेड पे ग्. ६६००) मधील जिल्हा शल्यथचककत्सक, जिल्हा
आरोय ूथधकारी व ववशेयज्ञ सींवगाणतील

नामननदे शनाची पदे महाराषट्र लोकसेवा आयोगाच्या

कक्ष ेतून ३ वयाणसाठी (हद. ३०.९.२०२१ पयंत) वग ू न ती ननवडमींड ामाफणत भरण्याची कायणवाही
सग्
ु आहे . तसेच महाराषट्र वैद्यकीय व आरोय सेवा, ग्-ू (ग्रेड पे ग्. ५४००) मधील
वैद्यकीय ूथधकाऱ्याींची पदे भरण्याची कायणवाही सुग् आहे .
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

___________
खािगी ग्णालयात आिार्यात येणा-या तबलावर ननयांरण
ठे व्याच्या िायद्याची अांमलबिावणी िर्याबाबत
(४४)

१३०३२९ (११-१२-२०१८).

श्री.सुरेश गोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय सावणिननि

आरोय व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) खािगी ग् ालयात दाखल झाल्यानींतर उपचाराचे बबल भरता न ये ाऱ्या ग् ाींची
ग् ालयाकडून ूडव ूक केली िात ूसल्याने ूशा ग् ालयावर ननयींत्र

ठे वण्याबाबत राज्य

शासनाने उपाययोिना करण्याच्या सूचना न्यायालयाने राज्य शासनास हदल्या आहे त, हे खरे
आहे काय,

(२) ूसल्यास, राज्य शासनाने न्यायालयाच्या सूचनेनुसार खासगी ग् ालयावर ननयींत्र
ठे व ारा कायदा कर ार ूसल्याचा नन य
ण घेतला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) ूसल्यास, सदर कायद्याचे वरूप काय आहे ,
(४) ूसल्यास, सदर कायद्याची ूींमलबिाव ी करण्याबाबत शासनाने को ती कायणवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?

वव.स. ५७० (33)
श्री. एिनाथ शशांदे (१५-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२),

(३)

व

(४) वैद्यकीय

ववभागाच्या सींकेत 

आ ापना

ववधेयक-२०१४

चा

मसूदा

सावणिननक

आरोय

ावर प्रलसध्द करण्यात आला ूसून सदर ववधेयक राज्यात लागू

करण्यापव
ू ी ववधेयकातील तरतद
ू ीींवर सींबींथधत क्ष ेत्रातील व्यक्ती व सीं ाींचे पष् ूलभप्राय

िा ून घेण्यासाठी उपसींचालक, आरोय सेवा, मुींबई याींच्या ूध्यक्ष तेखाली हद.१८.१.२०१८ च्या

शासन नन य
ण ान्वये सलमती गठीत करण्यात आली आहे. सदर सलमतीत खािगी ग् ालयाचे
प्रनतननधी, भारतीय वैद्यकीय सींघ्नेचे प्रनतननधी, आयएमएचे प्रनतननधी, पॅ ॉलॉजिकल लॅ बचे
प्रनतननधी ात्यादीचा समावेश करण्यात आला आहे . सदर सलमतीने ववधेयकाींचा ूींनतम मसद
ू ा
शासनास सादर केला आहे . त्याची छाननी कग्न ववधेयक सादर करण्यासाठी ववहहत कायणवाही
करण्यात येत आहे.
(५) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
सोलापूर येथील शासिीय ग्णालयात ग्णाांची होत असलेली गैरसोय.
(४५)

१३१४५९ (१०-१२-२०१८).

िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :

सन्माननीय

वैद्यिीय शशिण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापूर ये ील शासकीय ग् ालयात ग् सेवा ववक ीत झाल्याने ग् ाींना डॉक््राींसाठी

प्रनतक्ष ा करावी लागत ूसल्याचे हदनाींक ३ ऑक््ोंबर, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदशणनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) ूसल्यास, ते े ये ा-या गोरगरीब ग् ाींना औयधे व ून्य वैद्यकीय साहहत्य बाहे ग्न
ववकत आ ावे लागत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) ूसल्यास, या सींदभाणत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) ूसल्यास, त्यानुसार ग् ाींना तत्का

व चाींगली सेवा-सुववधा दे ण्यासह आवचयक औयधे

व वैद्यकीय साहहत्य उपलब्ध कग्न दे ण्याबाबत शासनाने को ती कायणवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (०८-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) सींचालनालयाच्या ूथधनत शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालये व ग् ालयाींमध्ये गोरगररब
व ातर वपव े रे शन काडण धारक ग् ाींना तात्का

औयधे व साहहत्य उपलब्ध कग्न हदले

िाते.
(३) प्रचन उद््ावत नाही.
(४) हाफककन िीव औयध ननमाण

महामींड

(खरे दी कक्ष ), मींब
ु ई माफणत औयधाींचा व

शत्रकक्रया उपकर ाींचा पुरवठा करण्यात येत आहे . गोरगररब ग् ाींसाठी उदा. वपव े रे शन
काडण धारक व ूींत्योदय योिनेतील ग् ाींकररता तात्का
कग्न दे ण्यात येत आहे त.

औयधे व ातर उपकर े उपलब्ध

वव.स. ५७० (34)
(५) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
सहाय्यि अधीिि, आरोय सेवा, लातूर याांच्या बदली सांदभाणत
(४६)

१३२०३२ (११-१२-२०१८).

श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पूव)ण :

सन्माननीय सावणिननि

आरोय व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) उप सींचालक कायाणलय आरोय सेवा, लातूर ये े सहाय्यक ूधीक्ष क पदावर कायणरत
ूसलेले श्री.पदमाकर थचम राव धोंडदे व त्याींचे वडील श्री.थचम राव उफण बाबुराव ककशनराव

धोंडदे व हे वातींत्र सैननक वय वयण ९८ ूसुन ते मददच्ू या ववकाराने त्रत ूसल्यामु े त्याींची

उदगीर ये े झालेली बदली रद्द करून त्याींना एक वयाणची मद
ु तवाढ दे ण्याबाबतचे पत्र लातरू
जिल्ह्याचे मा.पालकमींत्री व कौशल्य ववकास उद्योिकता व मािी सैननक कल्या मींत्री याींनी
मा.आरोय मींत्री व सींचालक आरोय सेवा, मुींबई याींना हदले होते, हे खरे आहे काय,

(२) ूसल्यास, श्री.पदमाकर थचम राव धोंडदे व याींची बदली रद्द करून त्याींना लातूर ये च
े एक

वयाणची मुदतवाढ दे ण्याकररता आरोयमींत्री याींनी सींचालक आरोय सेवा, मुींबई याींना आदे श
हदले होते, हे खरे आहे काय,

(३) ूसल्यास, उप सींचालक, आरोय सेवा, लातूर याींनी हदनाींक २ ऑग्, २०१८ रोिी

सींचालक आरोय सेवा, मुींबई याींना श्री.पदमाकर थचम राव धोंडदे व याींच्या बदलीमध्ये ूींशतः
बदल करून ू वा बदली रद्द करण्याबाबत प्रताव सादर केला होता, हे ही खरे आहे काय,

(४) ूसल्यास, उप सींचालक याींनी सदर प्रतावावर श्री.पदमाकर थचम राव धोंडदे व व
श्री.राहूल मधक
ु रराव िाधव या दोघाींच्याही बदल्या रद्द करण्याचा प्रताव पाठवला ूसुन
श्री.राहूल मधक
ु रराव िाधव याींची बदली रद्द करून त्याींना त्याच िागेवर कायणरत ठे वण्यात
आले व श्री.पदमाकर थचम राव धोंडदे व याींना मा.आरोय मींत्री याींनी त्याींची बदली रद्द करून
मुदतवाढ करण्याकररता सूचना दे ऊनही त्याींना कायणमुक्त करण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(५) ूसल्यास, ९८ वयाणच्या वातींत्र सैननकाने त्याींच्या आिारप ात त्याींच्या मल
ु ाची बदली रद्द

करण्यास केलेली ववनींती व मींत्री महोदयाींनी हदलेले आदे श याकडे सींचालक, आरोय सेवा, मुींबई
याींनी केलेल्या दल
ण ाबाबत शासनाने सींबथधतावर को ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
ु क्ष 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?

श्री. एिनाथ शशांदे (११-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे आहे .
(४) हे ूींशत: खरे आहे .
सींबथधत दोन्ही कमणचाऱ्याींचा मख्
ु यालयातील प्राशासककय कालावधी पू ण झाल्याने

दोन्ही कमणचाऱ्याींची समुपदे शनाने प्रशासककय कार ातव बदली करण्यात आलेली आहे .
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तसेच सींबींथधताींना कायणमुक्त करण्यात आलेले आहे. त ावप, उपसींचालक आरोय

सेवा, लातूर याींनी त्याींचे तरावर पत्र िा.क्र उसींआसे/काय.ू./कायणमुक्ती  थगती/श्री.धोंडदे व/

२०८८८-९३/१८, हद.०२.०८.२०८ ून्वये कायणमुक्ती आदे शास  थगती हदलेली होती.उपसींआसे
लातरू याींनी बदली रद्द कग्न मद
ु तवाढ दे ण्याचा प्रताव या सींचालनालयास सदर बदलीच्या
हठका ी ग्िू झाल्याने नागरी सेवा मींड ाने मुदतवाढ दे ण्याचा प्रताव ूमान्य केला आहे .

(५) प्रतुत प्रकर ी सींचालनालयाने ननयमानुसार कायणवाही केली ूसल्याने प्रचन उध्दभवत
नाही.

(६) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
पस्मानाबाद जिल्हा ग्णालयात महात्मा ज्योनतबा फुले िनआरोय
योिनेअत
ां गणत श्रवणयांराचे वाटप िर्यात आले नसल्याबाबत

(४७)

१३२०७१ (११-१२-२०१८).

श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :
सन्माननीय सावणिननि आरोय
व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) उमानाबाद जिल्हा ग् ालयात महात्मा ज्योनतबा फुले िनआरोय योिनेूींतगणत १००
पेक्ष ा िात ग् ाींनी माग ी कग्नसुध्दा श्रव यींत्राचे वा्प करण्यात आले नाही, हे खरे आहे
काय,

(२) ूसल्यास, गरीब तसेच गरिू ग् ाींना श्रव यींत्राची तात्का

वा्प करण्याबाबतची माग ी

लोकप्रनतननधीींनी मा.सावणिननक आरोय मींत्री याींच्याकडे हदनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१८ रोिी वा
त्यासम
ु ारास केली आहे, हे खरे आहे काय,

(३) ूसल्यास, उमानाबाद जिल्हा ग् ालयात महात्मा ज्योनतबा फुले

िन आरोय

योिनेूत
ीं गणत गरीब व गरिू ग् ाींना श्रव यींत्राचे तातडीने वा्प करण्याबाबत शासनाने
को ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (०५-०३-२०१९) : (१) महात्मा ज्योनतबा फुले िन आरोय योिनदतगणत
उमानाबाद जिल्हा रू ालयात काही रू ाींनी श्रव यींत्राची माग ी केली होती. परीं तु सदर
योिनदतगणत शहरामध्येच ूसलेल्या सहया्ी मल््ी पेशालल्ी रू ालयात श्रव यींत्रे उपलब्ध
करून दे ण्यात आल्याने रू ाींची गैरसोय

झालेली नाही.

(२) होय.
(३) व (४) महात्मा ज्योनतबा फुले िन आरोय योिनदतगंत आतापयंत उमानाबाद जिल्हा
रू ालयामाफणत पात्र लाभार्थयांना ४५५ श्रव यींत्राचे वा्प करण्यात आले आहे. तर शासकीय
रू ालयामाफणत पात्र लाभार्थयांना २८७६ श्रव -यींत्राचे वा्प करण्यात आले आहे .
___________

वव.स. ५७० (36)
दौंड (जि.पुणे) येथील श्रेणीवधणन िेलेल्या पपजिल्हा ग्णालयाचे बाांधिाम
िर्यासाठी ननधी शमळणेबाबत

(४८)

१३२८०९ (११-१२-२०१८).

सोनावणे (िन्
ु नर) :

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

खुलासा करतील काय :-

(१) दौंड (जि.पु े) ये ील उपजिल्हा ग् ालयाचे ५० खा्ावरून १०० खा्ा मध्ये श्रे ीवधणन
करण्याचा नन य
ण शासनाने हदनाींक १२ ऑक््ोबर, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास घेतला, हे खरे
आहे काय,

(२) ूसल्यास, उक्त ग् ालयासाठी आवचयक ूस ारे बाींधकाम व ूनतररक्त पद ापना
दे ण्याची आवचयकता ननमाण

झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) ूसल्यास, उक्त ग् ालयाचे बाींधकाम व ूनतररक्त पद ापना कर ेबाबत शासनाने
को ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (१२-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
शासन नन य
ण क्रमाींक : सींकी -ण २०१८/प्र.क्र. ३३१/आरोय ३ ू हद. १२ ऑक््ोबर,
२०१८ ून्वेय दौंड (पु े) ये ील उपजिल्हा ग् ालयाचे ५० खा्ावग्न १०० खा्ाींमध्ये
श्रे ीवधणन करण्यास मान्यता दे ण्यात आली आहे .
(२) व (३) खरे आहे .
श्रे ीवधीत उपजिल्हा ग् ालय ामारत बाींधकामाच्या दृष्ष्ीने ूींदािपत्रक व आराखडे
सादर कर ेबाबत सावणिननक बाींधकाम ववभागास क ववण्यात आले ूसून त्याबाबत वैद्यकीय
ूथधक्ष क उपजिल्हा ग् ालय दौंड याींचे कडून पाठपुरावा सुग् आहे.
श्रे ीवधीत

ग् ालयाच्या

ामारतीचे

बाींधकाम

७५

्क्के

पेक्ष ा

ूथधक

झाल्यानींतर आकृतीबींधानस
ु ार पदननलमणती व साहहत्य सामग्र
ु ी बाबत कायणवाही करण्यात येते.

पु ण

(४) प्रचन उद््ावत नाही.

___________
रावेर (जि.िळगाव) तालुक्यातील पाझर तलावाांची झालेली दरु ावस्था
(४९) १३२८७६ (०५-१२-२०१८).

श्री.हरीभाऊ िावळे (रावेर) :

सन्माननीय िलसांधारण मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

िानोरी, सहत्रललींग, जिन्सी, लभलानी, बोरखेडा खु. (ता.रावेर, जि.ि गाव) ये ील पाझर

तलाव नादग्
ु त झाल्याने या पाझर तलावामध्ये पाण्याचा साठा होत नसल्याचे माहे सप््द बर,
२०१८ मध्ये वा त्यादरयान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) ूसल्यास, सदर पाझर तलावाींची दग्
ु ती कर ेबाबत शासन ववचाराधीन आहे काय,

(३) ूसल्यास, पाझर तलावाींची दग्
ु ती कर ेबाबत शासनाने को ती कायणवाही केली वा
करण्यात येत आहे.

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे (१४-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) व (३) िानोरी, सहत्रललींग, जिन्सी, लभलानी (बोरखेडा) ता. रावेर ये ील पाझर तलावाच्या
दग्
ु तीच्या कामास िलयक्
ु त लशवार ूलभयान ूींतगणत ताींबत्रक मान्यता दे ण्यात आली होती.

त ावप, सदर पाझर तलावाींच्या दग्
ु तीचे ूींदािपत्रकीय रक्कम मोठी ूसल्याने त्यास
जिल्हाथधकारी त ा सदय सथचव, जिल्हा ननयोिन सलमती, ि गाव याींनी प्रशासकीय
मान्यता हदली नाही. सबब जिल्हा पररयद, ि गाव याींचक
े डून मद
ृ व िलसींधार

ववभागाच्या

सन २०१७-१८ च्या दरसच
ु ीवर आधाररत सध
ु ारीत ूींदािपत्रकाबाबतची कायणवाही सरू
ु आहे.
ूींदािपत्रकाींना सक्ष म प्राथधका-याची मान्यता लम ाल्यानींतर ननधीच्या उपलब्धतेनुसार िानोरी,
सहत्रललींग, जिन्सी, लभलानी (बोरखेडा)

कामाबाबत पुढील कायणवाही करण्यात येईल.

ता. रावेर ये ील पाझर तलावाच्या दग्
ु तीच्या

(४) प्रचन उद््ावत नाही.

___________
पल्हासनगर (जि.ठाणे) येथील मध्यवती ग्णालय श्रेणीवधणन िर्याबाबतचा प्रस्ताव
(५०)

१३३२८१ (१०-१२-२०१८).

श्रीमती ज्योती िलानी (पल्हासनगर) :

सन्माननीय

सावणिननि आरोय व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) उल्हासनगर (जि.ठा े) ये ील मध्यवती ग् ालयाला जिल्हा ग् ालयाचा दिाण प्राप्त
ूसन
ू ग्रामी

व शहरी भागातन
ू सदर ग् ालयात उपचार घे ा-या ग् ात वाढ झाल्याने

सध्या ूतीत्वात ूसलेल्या २०० खा्ा ूप-ू या पडत ूसल्यामु े सदर ग् ालयास ३५०
खा्ाींचा सुसज्य श्रे ीवधणन करण्याचा प्रताव शासनाने हदनाींक २ मे, २०१७ रोिी वा
त्यासुमारास सादर केलेला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ूसल्यास, सदर बाींधकामासाठी ूींदािीत आराखडे मींिूर कर ेबाबतचा प्रताव शासनास
माहे िन
ू , २०१७ मध्ये वा त्यादरयान सादर करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(३) ूसल्यास, शासनाने सदर दोन्ही प्रतावाबाबत को ती कायणवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाचे कार े काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (१२-०३-२०१९) : (१), (२) व (३) हे खरे आहे .
नवीन

ग् ालयाींना मान्यता दे े व कायाणन्वीत ग् ालयाींचे श्रे ीवधणन कर े

याबाबत सन २०११ च्या लोकसींख्येवर आधाररत बह
ृ त आराखडा तयार करण्याची कायणवाही
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सींचालक आरोय सेवा याींचे तरावर सुग् ूसून उल्हासनगर (जि.ठा े) ये ील मध्यवती

ग् ालचे श्रे ीवधणन करण्याची माग ी ननकयानुसार बह
ृ त आराखडयामध्ये समाववष् करण्याची
कायणवाही सुग् आहे .

(४) प्रचन उद््ावत नाही.
___________

ववधान भवन :

जितें द्र भोळे

मुांबर.

सधचव (िायणभार),
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मु् पूवण सवण प्रकक्रया महाराषट्र ववधानमींड

सथचवालयाच्या सींग क यींत्र ेवर

मु् : शासकीय मध्यवती मु् ालय, मुींबई.

