अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५७२ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१९
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

मौजे वणी (जज.यवतमाळ) येथील ग्राममण रुगणालयातील पदे ररक्त असल्याबाबत
(१)

४६७७ (२३-१२-२०१४).

श्री.सांजजवरे ड्डी बोदिुरवार (वणी) :

सन्माननीय साववजननि

आरोग्य व िुुंुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौजे वणी (जज.यवतमाळ) पररसरात मलेरीया, डेग्यू इ. आजाराींचा फैलाव सुरु असताींनाही
तेथील ग्राममण रुग्णालयात रुग्णाींना वेळीच वैद्यकीय उपचार व औषधे उपलब्ध होत नाही, हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर रुग्णालयात रुग्णाींयाया सेवेसा ी स््ाफ, नसस इत्यादी पदे ही ररक्त आहे त,
हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर पदे न भरण्याची व डेंग्यू, मलेररया या रोगाींवरील प्रततबींधक औषधे
उपलब्ध नसण्याची कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, सदर प्रकरणी सावसजतनक आरोग्य ववभागाकडे तेथील नागररकाींनी वारीं वार
तक्रारी करुनही कायसवाहीस दल
स होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष
(५) असल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथ मशांदे (११-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) पदे भरलेली आहे व डेंगू मलेरीया वरील प्रततबींधक औषधी सा ा उपलब्ध आहे .
(४) हे खरे नाही.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ५७२ (2)
फुरुस (ता.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी) येथील प्राथममि आरोगय िेंद्रात िायवरत असलेल्या
वैद्यिीय अधधिारी याांच्या गैरिारभाराबाबत

(२)

६२०४ (०७-०४-२०१५).

मश्र
ु ीफ

(िागल),

श्री.जजतेंद्र

श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन
आव्हाड

(मांब्र
ु ा

िळवा),

श्री.अवधत
ू

तुंिरे

(श्रीवधवन) :

सन्माननीय साववजननि आरोग्य व िुुंुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) फुरुस (ता.चचपळूण, जज.रत्नाचगरी) येथील प्राथममक आरोग्य कें्ात स्या कायसरत असलेले
वैद्यकीय अचधकारी डॉ.आर.बी.सोनावणे हे प्राथममक आरोग्य कें्, जैतापूर, ता.राजापूर येथे

कायसरत असताना ददनाींक ५ फेब्रव
ु ारी, २०१४ रोजी एका रुग्णालयास लावलेल्या सलाचनयाया

आय.व्ही. से्म्ये मुींग्यासश आ आढळून आल्याचे जजल्हा आरोग्य अचधकारी, आरोग्य सममती
सभापती व तालुका आरोग्य अचधकारी याींनी ददलेल्या भे्ीयायावेळी तनदआसनास आले आणण
नींतर त्या रुग्णाचा मत्् यू झाला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत चौकआीअींती डॉ.सोनावणे याींनी कतसव्यात कसरू केल्याचा अहवाल
जजल्हा आरोग्य अचधकारी याींनी मु्य कायसकारी अचधकारी, जजल्हा पररषद, रत्नाचगरी
याींयायाकडे सादर केला हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, डॉ.आर.बी.सोनावणे याींना म.ना.से (वतसणूक) तनयम १९७९ मधील तनयम ३ चा

भींग करुन कतसव्याम्ये कसूर केल्याचा अहवाल जजल्हा आरोग्य अचधकारी याींचेकडून प्रा्त
झाल्यानींतर डॉ.सोनावणे याींना तात्काळ तनलींतबत करण्यात यावे असा प्रस्ताव म्
ु य कायसकारी

अचधकारी, जजल्हा पररषद, रत्नाचगरी याींनी १० फेब्रुवारी, २०१४ रोजी वा त्या सुमारास प्रधान
सचचव, सावसजतनक आरोग्य ववभाग, मुींबच याींचेकडे पा ववला आहे, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रस्तावावर आासनाने कोणता तनणसय तेतला वा तेण्यात येत आहे ?
श्री. एिनाथ मशांदे (०५-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे ,
(२) हे खरे आहे ,

(३) हे खरे आहे , प्राथममक चौकआीम्ये डॉ. आर. बी. सोनवणे, वैद्यककय अचधकारी हे सक्त
दआसनी दोषी असल्याचे ददसून आल्याने त्याींयाया ववरु्द ववभागीय चौकआी सुरु करण्याचा

प्रस्ताव सादर करण्यायाया सच
ू ना सींचालक, आरोग्य सेवा याींनी उप सींचालक, आरोग्य सेवा,
कोल्हापूर मींडळ, कोल्हापूर याींना दे ण्यात आल्या आहे त.

(४) अहवाल प्रा्त झाल्यानींतर तनयमानुसार डॉ.सोनवणे याींयायाववरु्द कारवाच करण्यात येचल.
___________

जव्हार-मोखाडा (जज.पालघर) तालक्
ु यातील िुपोषण आणण बालमत्ृ यच
ु े
प्रमाण रोखण्यासाठी िरावयाच्या उपाययोजना

(३)

३०२२२ (२१-०१-२०१६).

श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.अममन पुंे ल (मुांबादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अब्दल
ु सत्तार (मसल्लोड) :

सन्माननीय साववजननि

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

वव.स. ५७२ (3)

(१) जव्हार-मोखाडा (जज.पालतर) तालुक्यातील कुपोषण आणण बालमत्् युचे प्रमाण रोखण्यासा ी

तसेच कुपोषणाला आळा तालण्यासा ी ददनाींक १५ ऑगस््, २०१५ पासून गरोदर मातेला
प्रसतू तपव
ू स आणण प्रसत
ू ीनींतर प्रत्येकी तीन मदहने रुग्णालयात दाखल करुन ततला सआक्त
करण्याबाबत मा.आरोग्य मींत्री याींनी तोषीत केले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मा.आरोग्य मींत्री याींयाया तोषणेप्रमाणे आासनाने कायसवाहीस सुरुवात केली अथवा
नाही,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ मशांदे (०७-०३-२०१९) : (१) होय, अींआत: खरे आहे .
गरोदर मातेला प्रसूततपूवस व प्रसूतीनींतर ३ मदहने प्रत्येकी ३ माताींचे “आआा”

कायसकतीद्वारे पा पुरावा (Tracking) तेऊन काळजी तेण्यात येचल अआा सूचना ददनाींक

१०.०८.२०१५ रोजी ददल्या आहे त. व प्रसतू त गींत
ु ागींत
ु ीची असल्यास सोनोग्राफी व तत्सम तनदान
करुन ततला प्रसूतत ददनाींक पूवी ७-८ ददवस ॲडमी् करुन तेण्यायाया सूचना ददल्या आहे त.

(२) आरोग्य कमसचारी व आआामाफसत प्रत्येक गरोदर मातेची काळजी तनयममतपणे तेतली जात
आहे .
(३) प्रश्नच उद््ावत नाही.
___________
ब्रम्हपूरी (जज.चांद्रपूर) येथील ग्रामीण रुग्णालयात स्रीरोग तज्ञ पदावर
िायवरत असलेल्या मदहला ड्क्ुंर याांच्या गैरिारभाराबाबत

(४)

३५०४१ (२१-०१-२०१६).

श्री.सरु े श धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय साववजननि

आरोग्य व िुुंुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ब्रम्हपरू ी (जज.चीं्परू ) येथील ग्रामीण रुग्णालयात स्त्रीरोग तज्ञ पदावर कायसरत असलेल्या

एका मदहला डॉक््र दीड मदहन्याींपासून वैद्यकीय रजा ्ाकून आासकीय तनवासस्थानातच

खाजगी प्रॅजक््स करीत असल्याचे ददनाींक १ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास तनदआसनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी सींबींचधत वैद्यककय अचधका-याींवर कोणती कारवाच केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३) अद्याप कारवाच केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ मशांदे (०७-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ५७२ (4)
सरिारी सेवेत ननवड होवूनही वैद्यिीय सेवेत रुजू न होणाऱ्या
ड्क्ुंराांवर िारवाई िरण्याबाबतत

(५)

४०३३३ (१०-०५-२०१६).

श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) :

सन्माननीय साववजननि

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

(१) सरकारी सेवेत तनवड तेवूनही वैद्यकीय सेवेत रुजू न होणाऱ्या ४५० डॉक््राींना बडतफस
करण्याची तोषणा मा.सावसजतनक आरोग्य मींत्री याींनी दहवाळी अचधवेआनात केली, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, उक्त ४५० डॉक््ाराींना आोधण्यासा ी आासन ववआेष मोदहम राबववणार आहे काय,
(३) असल्यास, तनवड प्रकक्रयेसा ी झालेला खचस आासन सेवेत रुजू न होणा-या डॉक््ाराींकडून
करणार आहे काय,
(४) असल्यास,

उक्त प्रकरणी चौकआी करण्यात आली आहे काय, चौकआीयाया अनुषींगाने

दोषीींवर कोणती कारवाच केली वा करण्यात येणार आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथ मशांदे (०७-०३-२०१९) : (१) हे अींआत: खरे आहे .
सदर वैद्यकीय अचधकारी ४५० नसून ३९५ असून ते नवीन तनवड झालेले डॉक््सस

नाहीत. ते आासकीय सेवेत असणारे परीं तु अनचधक्त गैरहजर असणारे वैद्यकीय अचधकारी

आहे त. त्यापैकी ९९ वैद्यकीय अचधकाऱ्याींची सेवा समा्त करण्यात आली असन
ू उवसरीत
वैद्यकीय अचधकाऱ्याींची सेवा समा्त करण्याची कायसवाही सुरु आहे.
(२) होय.

ववआेष मोदहम राबववण्यात येऊन अनचधक्त गैरहजर अचधकाऱ्याींची सेवा समा्त

करण्याची कायसवाही सरु
ु आहे .

(३) सदर वैद्यकीय अचधकारी हे सेवेतील व स्या अनचधक्त गैरहजर असणारे अचधकारी
आहे त.

(४) सदर अनचधक्त गैरहजर वैद्यकीय अचधकाऱ्याींची सेवा समा्त करण्याची कायसवाही सुरु
आहे .

(५) कायसवाही सरु
ु असल्याने ववलींबाचा प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पी.सी.पी.एन.डी.ुंी िायद्यामध्ये सुधारणार िरण्याबाबत
(६)

४३८३४ (०३-०५-२०१६).

श्री.मशरीषदादा चौधरी (अमळनेर) :

श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.सुरेश लाड (िजवत),
सन्माननीय साववजननि आरोग्य व िुुंुांब िल्याण मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यात

स्त्रीभ्रण
ु

हत्येला

अ्काव

करण्यासा ी

आणलेल्या

पी.सी.पी.एन.डी.्ी.

कायद्याम्ये दरु
ु स्त्या करुन यन
ु ानी आाखाींतील डॉक््राींनाही गभसपात करण्याचा अचधकार
ममळण्याची तनमासण झाली आहे, हे खरे आहे काय,

वव.स. ५७२ (5)
(२) असल्यास, याबाबत इींडडयन मेडडकल असोमसएआनाने गभसपाताची ही सुववधा युनानी
आाखेला उपलब्ध करुन दे ण्यास तीव्र ववरोध दआसवला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत आासनाने कोणता तनणसय तेतला वा आासनायाया ववचाराधीन आहे ,
(४) नसल्यास, त्याची सवससाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ मशांदे (०५-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) कें् आासनायाय अखत्याररतील बाब.
पीसीपीएनडी्ी कायद्यायाया कलम ३१ (अे) नस
ु ार कायद्यात सध
ु ारणा करण्याचे

अचधकार कें् आासनास आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राळे गाव ग्राममण रुग्णालय प्राथममि आरोग्य िेंद्र वाढोणा बाजार व झाडगाांव व
तालुक्यातील इतर िेंद्रामध्ये िमवचाऱ्याांच्या ररक्त पदाांबाबत
(७)

४५७२१ (११-०५-२०१६).

ड्.अशोि उईिे (राळे गाव) :

सन्माननीय साववजननि

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

(१) राळे गाव ग्राममण रुग्णालय प्राथममक आरोग्य कें् वाढोणा बाजार व झाडगाींव व
तालक्
ु यातील इतर कें्ाम्ये कमसचारी याींचे ररक्त पद असल्याचे ददनाींक २३ डडसेंबर, २०१५
रोजी वा त्यासम
ु ारास तनदस आनास आले आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास ग्राममण भागातील गरीब जनतेयाया आरोग्यायाया श ष्ीने आवश्यक असलेल्या

ग्राममण रुग्णालय व प्राथममक आरोग्य कें् येथे असलेले ररक्तपदे कधी पयसत भरण्यात
येतील,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ मशांदे (११-०३-२०१९) : (१) हे अींआत: खरे आहे .
ग्रामीण रुग्णालय, राळे गाव येथील ग् अ ते ग् ड ची एकूण ३० पदे मींजूर होती.

त्यातील २३ पदे भरली आहे त व उवसरीत ७ पदे ररक्त आहे त.

राळे गाव तालक्
ु यातील प्राथममक आरोग्य कें् व इतर कें्ातील ग् अ ते ग् ड ची

१५४ मींजूर पदे आहे त. त्यापैकी १०९ पदे भरली असून ४५ पदे ररक्त आहे त.

(२) ग्रामीण रुग्णालय, राळे गाव जज.यवतमाळ येथील ग्-अ व ग्-ब ची पदे भरण्याबाबत
आासनस्तरावर कायसवाही सुरू आहे . तसेच ग्-क ची ररक्त पदे उपसींचालक आरोग्य सेवा,
आरोग्य मींडळ स्तरावरून व ग्-ड ची ररक्त पदे जजल्हा आल्य चचककत्सक याींचे स्तरावरून
भरण्याची कायसवाही करण्यात येत आहे . तसेच प्राथममक आरोग्य कें् (ता.राळे गाव) येथील ग्
अ व ब ची पदे आासन स्तरावरून व ग् क व ड ची पदे भरण्याची कायसवाही जजल्हा
पररषदे कडून करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ५७२ (6)
पारवा (ता.पाांढरिवडा, जज.यवतमाळ) येथील प्राथममि आरोग्य िेंद्राला
१०८ सेवाांतगवत अॅबुलन्स उपलब्ध िरून दे ण्याची मागणी
(८)

४६५३८ (११-०५-२०१६).

श्री.राजु तोडसाम (अणी) :

सन्माननीय साववजननि आरोग्य

व िुुंुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पारवा (ता.पाींढरकवडा, जज.यवतमाळ) पररसरातील ३५ ते ४० गावे जोडण्यात आलेल्या
पारवा प्राथममक आरोग्य कें्ाला १०८ सेवाींतगसत अॅबल
ु न्स उपलब्ध करून दे ण्याची मागणी
पररसरातील नागररकाकडून होत आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास पारवा आरोग्य कें्ा अींतगसत आ

उपकें् असन
ू जवळपास ४०० ते ५००

रुग्णाची तपासणी आणण ओषधउपचार या द काणी केला जातो, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पारवा आरोग्य कें्ाला १०८ अींतगसत अॅबल
ु न्स उपलब्ध करून दे ण्याकररता
आासनाने कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ मशांदे (०७-०३-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) पारवा प्राथममक आरोग्य कें्ापासून नजीक १९ कक.मी. व २६ कक.मी. अींतरावर ग्रामीण
रुग्णालय, ता्ीं जी व उपजजल्हा रुग्णालय, पाींढरकवडा येथे रुग्णसेवस
े ा ी महाराषर आपत्कालीन

वैद्यकीय सेवेअत
ीं गसत रुग्णवाहीका उपलब्ध असून, आवश्यकते नूसार प्राथममक आरोग्य कें्ाला

उक्त रुग्णवादहका सेवा उपलब्ध करुन ददली जाते. माहे फेब्रुवारी २०१४ ते ऑगस्् २०१८ या
कालावधीत ता्ीं जी ग्रामीण रुग्णालय व पाींढरकवडा उपजजल्हा रुग्णालय येथील रुग्णवाहीकाींनी
अनुक्रमे २१६० व ३७४८ रुग्णाींना सेवा पुरववली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

पालघर जजल््यात िुपोषणामळ
ु े बालमत्ृ य झाले असल्याचे तक्रारीबाबत
(९)

४८९०२ (११-०५-२०१६).

श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :

सन्माननीय साववजननि आरोग्य

व िुुंुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पालतर जजल््यातल्या प्राथममक आरोग्य कें्ात अततररक्त व मु्य कायसकारी वैद्यकीय
अचधकाऱ्याींनी २० ररक्त पदे आणण आरोग्य कें्ात आजारातील रुग्णाींवर उपचार करण्याकरीता

औषधसा ाक्षेत्र सामूग्री तु्वडयामळ
ु े आरोग्य यींत्रणायाया आददवासी क्षेत्राम्ये कुपोषणसार्या

समस्या सामोर येऊन सम
ु ारे ५४१ बालमत्् यू आढळून आल्याची तक्रार सामाजजक सींत्नायाया

प्रतततनधीनी प्राथममक आरोग्य कें्ात केलेल्या पाहणीतून ददनाींक ७ जानेवारी, २०१६ रोजी वा
त्यासुमारास तनदआसनास आणले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरबाबतील सवसकष चौकआी नुसार सावसजतनक आरोग्य ववभागामाफसत कोणती
कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५७२ (7)
श्री. एिनाथ मशांदे (०७-०३-२०१९) : (१) अींआत: खरे आहे.
पालतर जजल््यातील आरोग्य कें्ाींसा ी एकूण ६२ वैद्यकीय अचधकाऱ्याींयाया मींजूर

पदाींपैकी केवळ ७ पदे ररक्त असन
ू ५५ वैद्यकीय अचधकाऱ्याींची पदे भरलेली आहे त.

माहे जानेवारी २०१६ अखेर प्राथममक आरोग्य कें्ात परु े सा औषध सा ा उपलब्ध होता.

पालतर जजल््यातील प्राथममक आरोग्य कें्ाअींतगसत ग्रामीण कायसक्षेत्रात माहे एवप्रल

२०१५ ते माचस २०१६ म्ये ० ते ६ वषस वयोग्ातील एकुण ४५७ बालकाींचे मत्् यु

झालेले

आहे त.

(२) नाही.
पालतर जजल््यातील आददवासी उपयोजना अींतगसत माचस, २०१६ अखेर ४५२ ग्राम ववकास
कें्ात (VCDC) १११६ बालकाींना दाखल करण्यात आले. याचप्रमाणे उपजजल्हा रुग्णालय
जव्हार येथे राषरीय आरोग्य अमभयान अींतगसत पोषण पुनवससन कें् कायासजन्वत करण्यात आले
आहे .

उपजजल्हा रुग्णालय जव्हार येथे ववआेष नवजात काळजी कक्ष स्थावपत असन
ू , सन

२०१५-१६ या वषी एकूण १५८४ भरती मुलाींपैकी १३९७ (८८%) मुलाींना उपचार दे ऊन डडस्चाजस
दे ण्यात आला.

पालतर जजल्यातील प्राथममक आरोग्य कें्ावरुन सींदमभसत केलेल्या आजारी बाळाींची
प्रक्ती जस्थर

े वण्यासा ी (NBSU) ही कें् प्रथम सींदभस सेवा कें्स्तरावर (FRU) स्थापन

करण्यात आलेली आहे त.
पालतर जजल्हयातील बालकाींमधील कुपोषण कमी करण्यासा ी अभसक व नवजात

बालकाींयाया स्तनपानाबाबत मातेस सहा मदहन्याींपययंतत तनव्वळ स्तनपान व सहा मदहने पूणस
झाल्यानींतर पोषक आहाराबाबत मादहती व प्रमआक्षण ददले जाते.
पालतर जजल््यात राषरीय बाल स्वास्थ कायसक्रमाींतगसत

अींगणवाडीस्तरावरील ० त ६

वषस वयोग्ातील मुलाींची वषासतून २ वेळेस आरोग्य तपासणी करण्यात येते.

तसेच आासकीय

व तनमआासकीय आाळे तील ६ त १८ वषस वयोग्ातील मुलाींनाही आरोग्य तपासणी कायसक्रमाचा
लाभ होतो.

सदर आरोग्य तपासणी दरम्यान मुलाींम्ये आढळून आलेल्या आरोग्य ववषयक

समस्या/अडचणीसा ी योग्य ते सींदभस सेवा व सवस प्रकारचे वैद्यकीय व आल्य चचककत्सक
उपचार पुरववण्यात येत आहे त. मुलाींवर केले जाणारे उपचार हे पुणत
स : मोफफत पुरववण्यात
येतात.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

धाड (जज.बल
ु ढाणा) येथील ग्रामीण रुग्णालयात रुग्णाांची होत असलेली गैरसोय
(१०)
(मोशी),

५९७४२ (३०-०८-२०१६).
श्री.ववनायिराव

श्री.ओमप्रिाश रफव बच्चू िडू (अचलपूर), ड्.अननल बोंडे

जाधव-पाुंील

(अहमदपूर),

श्री.महे श

(दादा)

लाांडगे

(भोसरी) :

सन्माननीय साववजननि आरोग्य व िुुंुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

वव.स. ५७२ (8)
(१) धाड (जज.बुलढाणा) येथील ग्रामीण रुग्णालयात वैद्यकीय अचधकाऱ्याींची मनमानी सततची

गैरहजेरी आणण रुग्णाींना उपचारात येणाऱ्या अडचणीींबाबत लेखी पत्र मलहून कारवाचची मागणी
ददनाींक २३ स््ें बर, २०१५ रोजी वा त्यासम
ु ारास स्थातनक लोकप्रतततनधी याींनी मा.सावसजतनक
आरोग्य मींत्री याींना केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आासनाने ददनाींक ३० नोव्हें बर, २०१५ रोजी राज्याचे आरोग्य सींचालक (आरोग्य
सेवा) याींना तातडीने कारवाच करण्याचे आदे आ ददले, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, राज्याचे सह सींचालक आरोग्य सेवा रुग्णालये मुींबच याींनी ददनाींक ९ मे, २०१६

रोजी उपसींचालक आरोग्य सेवा अकोला मींडळ अकोला याींना प्रकरणी उचचत कारवाच करून
आासनास आणण सींचालनालयास तातडीने अहवाल सादर करण्याबाबत लेखी आदे आ ददले होते, हे
ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उपसींचालक आरोग्य आरोग्य सेवा अकोला मींडळ अकोला याींनी याबाबत
प्रकरणी अहवाल आासनास वा सींचालनालयास सादर केला आहे काय असल्यास याबाबत
आासनाने दोषी अचधकाऱ्याींवर कोणती कारवाच

केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) अद्याप कायसवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. एिनाथ मशांदे (०७-०३-२०१९) : (१) होय.
(२) होय.
(३) होय.
(४) प्रस्तुत प्रकरणी चौकआी अहवाल जजल्हा आल्य चचककत्सक, बुलढाणा याींनी दद. २२/०९/२०१६
चे पत्रान्वये सादर केला आहे. चौकआीत कोणीही दोषी आढळून आले नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
सफाळे (ता.जज.पालघर) येथील प्राथममि आरोग्य िेंद्रात रुग्णाांची होत असलेली गैरसोय
(११)

६१५६७ (३०-०८-२०१६).

श्री.अममत घोडा (पालघर) :

सन्माननीय साववजननि

आरोग्य व िुुंुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सफाळे (ता.जज.पालतर) येथील प्राथममक आरोग्य कें्ात रुग्णाींचे तपासणी सादहत्य तसेच
औषधे उपलब्ध नसल्यामुळे रुग्णाींना खाजगी रुग्णालयात जावे लागत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या रुग्णालयात जवळ जवळ ८० ्क्के आददवासी गोरगरीब नागररक
उपचारासा ी येत असतात परीं तु रुग्णलायात यींत्रसामुग्री व औषधे उपलब्ध नसल्यामळ
ु े लोकाींना
बाहे रुन औषधे आणावी लागतात, तसेच यींत्रसामुग्री उपलब्ध नसल्यामुळे रुग्ण कधी कधी

मरण पावतो तसेच डॉक््र गरीब आददवासी बाींधवाींआी उ्द्पणे वागत आहे त, ही बाब ददनाींक
१ मे, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास तनदआसनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वरील प्रकरणी आासनाने चौकआी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आलक
तद्नुसार पुढे आासनाने कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?
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श्री. एिनाथ मशांदे (०६-०३-२०१९) : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यात जन आरोग्य अमभयानामाफवत िेलेल्या अभ्यासानस
ु ार प्राथममि आरोग्य
िेंद्रात सरासरी ५३ ुंक्िे औषधाांचा साठा शुन्य असल्याची मादहती

(१२)

६२१०० (३०-०८-२०१६).

श्री.नसीम खान (चाांददवली) :

सन्माननीय साववजननि

आरोग्य व िुुंुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात सन नोव्हें बर, २०१० म्ये जन आरोग्य अमभयानामाफसत ५ जजल््यातील १०
प्राथममक आरोग्य कें् व ५ ग्रामीण रुग्णालयाींतन
ू उपलब्धता यावर एक अ्यास करण्यात
आला असल्याचा माहे एवप्रल, २०१६ म्ये वा त्यादरम्यान तनदआसनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, या अ्यासानुसार प्राथममक आरोग्य कें्ात सरासरी ५३ ्क्के औषधाींचा सा ा
आुन्य असल्याची धक्कादायक मादहती समोर आली आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या अहवालाची दखल तेत आासनाने ग्रामीण भागातील प्राथममक आरोग्य कें् व
ग्रामीण रुग्णालय येथे आवश्यक औषधाींचा पुरव ा करण्याबाबत कोणती कायसवाही केली आहे
वा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप कायसवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ मशांदे (०८-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) जन आरोग्य अमभयानायाया अहवालात असे नमूद केले असले तरी आवश्यक औषधाींचा
सा ा उपलब्ध होता.

(३) राज्याम्ये ददनाींक ७ मे, २०१३ पासून मोफत औषध योजना सुरु आाहे . आा.तन.
दद.२६.७.२०१७ अन्वये औषध खरे दीसा ी हाफकीन महामींडळ येथे स्वतींत्र खरे दी कक्ष स्थापन
केला आहे . स्थातनक स्तरावर औषध खरे दीसा ी १०-२०% अनुदान ववतरीत केले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

अपांगत्वाचे प्रमाणपर वेळेत ममळण्यासाठी तयार िेलेली वेबसाईुं बांद पडत असल्याबाबत
(१३)

६२५०९ (३०-०८-२०१६).

पुंे ल (मुांबादे वी) :

श्री.सांग्राम थोपुंे (भोर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अममन

सन्माननीय साववजननि आरोग्य व िुुंुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य आासनाने अपींगत्वाचे प्रमाणपत्र दे ताना पारदआसकता राहावी आणण अपींगाींना वेळेत
प्रमाणपत्र ममळावे यासा ी तयार केलेली वेबसाच् वारीं वार बींद पडत असल्याने प्रमाणपत्र वेळेत
ममळत नसल्याचा प्रकार ददनाींक १९ मे, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास तनदआसनास आला आहे, हे
खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या प्रकक्रयेत सस
ु त्र
ू ता आणण पादआसकता आणण्यासा ी राज्य सरकारने कोणती
प्रभावी उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) तसेच जजल््यातील उपजजल्हा रुग्णालयात अपींगत्वाचे प्रमाणपत्र दे ण्याबाबत आासनाकडून
कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ मशांदे (०५-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे. महाऑनलाचन कडे याबाबत सव्हसर
कपॅमस्ी वाढववण्याबाबत पा पुरावा करण्यात येत होता.

(२) आासन तनणसय ददनाींक १४.०९.२०१८ अन्वये कें् आासनायाया www.swavalambancard.
gov.in या सींकेतस्थळावरून ददनाींक २.१०.२०१८ पासून ददव्याींगत्व प्रमाणपत्र ववतररत करण्यात
येत आहे त.

(३) उपजजल्हा रूग्णालय भोर, इींदापरू , बारामती, मींचर व दौंड येथे ददव्याींगत्व प्रमाणपत्र
उपलब्ध करून दे ण्यासा ी अपींग आयुक्त, पुणे याींचेकडून कायसवाही पूणस झालेली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
चांद्रपूर जजल्हयातील प्राथममि आरोग्य िेंद्रात एिच वैद्यिीय अधधिारी िायवरत असल्याबाबत
(१४)

६८७५४

(१०-०१-२०१७).

श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर) :

श्री.बांुंी

भाांगडडया

(धचमूर),

अॅड.सांजय

धोुंे

(राजूरा),

सन्माननीय साववजननि आरोग्य व िुुंुांब िल्याण मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चीं्पूर जजल्हयातील अनेक मो या गावाींमधील प्राथममक आरोग्य कें्ात एकच वैद्यकीय
अचधकारी कायसरत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याच जजल्हयातील तळोधी बाळापरू हे मो े आरोग्य कें् असन
ू या के्ाींतगसत
आ

उपकें्ाींचा समावेआ असूनही येथे दे खील एकच वैद्यकीय अचधकारी कायसरत आहे व

वैद्यकीय अचधकारी, आरोग्य सेववका, पयसवेक्षक्षका वाहन चालक अआी अनेक पदे ररक्त आहे त,
हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, चीं्पूर जजल्हयातील तळोधी बाळापूर प्राथममक आरोग्य कें्ातील ररक्त पदे
त्वरीत भरण्याबाबत आासनाने कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ मशांदे (०६-०३-२०१९) : (१) हे अींआत: खरे आहे .

चीं्परू जजल्हयात एकुण ५८ प्राथममक आरोग्य कें्े कायसजन्वत आहेत. सदर प्राथममक

आरोग्य कें्ाम्ये वैद्यकीय अचधकारी सींवगासची एकुण १०८ पदे मींजुर असून त्यापैकी ९५ पदे
भरलेली व १३ पदे ररक्त आहे त.
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चीं्पूर जजल्हयातील उक्त कायसजन्वत ५८ प्राथममक आरोग्य कें्ापैकी ८ प्राथममक

आरोग्य कें्ाींना वैद्यकीय अचधकारी सींवगासचे १ पद मींजूर आहे. त्यापैकी ६ प्राथममक आरोग्य
कें्ाम्ये वैद्यकीय अचधकारी पद भरलेले आहे. व २ प्राथममक आरोग्य कें्ाम्ये वैद्यकीय
अचधकारी पद ररक्त आहे . उवसररत ५० प्राथममक आरोग्य के्ाींम्ये वैद्यकीय अचधकारी
सींवगासची प्रत्येकी २ प्रमाणे एकुण १०० पदे मींजुर आहे त. त्यापैकी ११ प्राथममक आरोग्य
कें्ाम्ये प्रत्येकी १ वैद्यकीय अचधकारी उपलब्ध आहे . उवसररत ३९ प्राथममक आरोग्य
कें्ाम्ये प्रत्येकी २ वैद्यकीय अचधकारी उपलब्ध आहे त.
(२) हे अींआत: खरे आहे .
प्राथममक आरोग्य कें् तळोदी बाळापूर, जज.चीं्पुर येथे ग्-अ ते ग्-ड सींवगासची

एकुण २८ पदे मींजुर असून २२ पदे भरलेली व ६ पदे सेवातनवत्् ती, राजीनामा इत्यादी कारणाने

ररक्त झालेली आहे त. सदर कें्ात वैद्यकीय अचधकारी याींची २ पदे मींजुर असून १ पद भरलेले
आहे .

(३) ररक्त पदाींवर कींत्रा्ी प्दतीने सेवा परु ववण्यात येत असन
ु कोणत्याही प्रकारची रूग्णाींची
गैरसोय होत नाही.

वैद्यकीय अचधकारी ग्-अ (ग्रेड पे ५४००) सींवगासची ररक्त पदे भरण्याची कायसवाही

सुरु आहे . आासनस्तरावर तसेच जजल्हाचधकारी याींयाया अ्यक्षतेखालील तनवड सममती माफसत

वैद्यकीय अचधकारी ग्-अ या सींवगासची ररक्त पदे भरण्याची कायसवाही सरु
ु आहे . तसेच ग्
क व ड सींवगासची ररक्त पदे भरण्याची कायसवाही सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
औरां गाबाद जजल््यातील प्राथममि आरोग्य िेद्राांसाठी आधनु नि उपिरणाांची खरे दी िरण्याबाबत
(१५)

७१७५७ (१०-०१-२०१७).

श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :

सन्माननीय साववजननि आरोग्य

व िुुंुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) औरीं गाबाद जजल््यातील प्राथममक आरोग्य कें्ाींसा ी अत्याधुतनक उपकरणाींची खरे दी होवु
आकली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या व्यततररक्त, प्राथममक आरोग्य कें्ायाया सुववधाींसा ी आासनाने १ को्ी ६७
लाख रुपयाींचा तनधी ददला असन
ू या तनधीचे तनयोजन झाले नाही व आता हा तनधीही
आासनाकडे परत जाण्याची आक्यता आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, दोषी असलेल्या सींबींचधत अचधकाऱ्याींवर जबाबदारी तनश्चीत करुन, आासन दोषी
अचधकाऱ्याींववरु्द कोणती कारवाच केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ मशांदे (०६-०३-२०१९) : (१) हे अींआत: खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
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(३) प्रश्न उद््ावत नाही. रु.५१.५१ लाखाची औषध खरे दी केली असून तनववदा कमी दराींयाया
आल्याने धोरणात्मक तनणसयासा ी प्रकरण सादर झाल्याने बाींधकाम झाले नाही व खचस होऊ
आकला नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
बुलढाणा जजल्हयातील जजल्हा सामान्य व ग्रामीण जजल्हा रुग्णालयाांतील
ड्क्ुंराांची पदे ररक्त असल्याबाबत

(१६)

७७९२९ (१५-०४-२०१७).

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :
सन्माननीय साववजननि आरोग्य
व िुुंुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) बुलढाणा जजल्हयातील जजल्हा सामान्य रुग्णालयासह उपजजल्हा व महत्वायाया ग्रामीण
रुग्णालयाींम्ये तब्बल ८३ डॉक््राींची ररक्त पदाींमुळे रुग्णालयाची दरु वस्था झाल्याचे माहे
जानेवारी, २०१७ म्ये वा त्यादरम्यान तनदआसनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, येथील सामान्य रुग्णालयात अजस्थरोग तज्ञच नाही तसेच ववववध प्रवगासतील
आेकडो पदे ररक्त आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, यासींदभासत आासनाने आढावा तेवून सदर ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती
कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ मशांदे (०७-०३-२०१९) : (१) हे अींआत: खरे आहे .
बुलढाणा जजल््यातील जजल्हा सामान्य रुग्णालय बुलढाणा व अचधनस्त १५ आरोग्य

सींस्थाींम्ये म.वै.आ.से. ग्-अ (ग्रेड पे रु.६६००/- व रु.५४००/-) सींवगासची व वैद्यकीय अचधकारी
ग्-ब सींवगासची एकुण १७९ पदे मींजुर असुन १०४ पदे भरलेली व ७५ पदे ररक्त आहे त.

सदर आरोग्य सींस्थाींम्ये उपलब्ध वैद्यकीय अचधकारी व राषरीय आरोग्य अमभयान

अींतगसत तनयुक्त तज्ञ वैद्यकीय अचधकारी याींचेद्वारा रुग्णाींना आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन
दे ण्यात येत आहे .

(२) हे अींआत: खरे आहे .
सामान्य रुग्णालय बुलढाणा येथे ग्-अ ते ग्-ड सींवगासची एकुण ५१४ पदे मींजुर

असन
ु ३६६ पदे भरलेली व १४८ पदे ररक्त आहे त.

सामान्य रुग्णालय बुलढाणा येथील अस्थीतज्ञ ग्-अ ची २ पदे मींजूर असून दोन्ही

ररक्त आहे . तथावप रॉमा केअर युतन् बडनेरा, जज.अमरावती येथील अजस्थतज्ञ याींयाया
प्रतततनयुक्तीने सामान्य रुग्णालय बुलढाणा येथे सेवा उपलब्ध करुन दे ण्यात आली आहे .

(३) व (४) म.वै.आ.से. ग्-अ सींवगासची ररक्त पदे भरणेबाबत आासन स्तरावरुन कायसवाही सुरु
आहे . तसेच वगस-३ व वगस-४ ची ररक्त पदे भरण्याबाबत क्षेतत्रय स्तरावर कायसवाही सुरु आहे .
___________
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राज्यातील पररचाररिाांच्या आरोग्यािडे दल
व होत असल्याबाबत
ु क्ष
(१७)

८०९४१ (१८-०४-२०१७).

(िुडाळ) :

प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड), श्री.वैभव नाईि

सन्माननीय साववजननि आरोग्य व िुुंुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :-

(१) रुग्णाींची अहोरात्र सेवा करणाऱ्या राज्यातील पररचाररकाींना आरोग्य ववमा सींरक्षण नसल्याचे
माहे जानेवारी, २०१७ म्ये वा त्यादरम्यान तनदआसनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

तसेच

ववववध

आजाराींनी

त्रस्त

असलेल्या

रुग्णाींची

सेवा

करताना

पररचाररकाींयाया

आरोग्याकडे दल
स होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(३) असल्यास, पररचाररकाींयाया आरोग्यासा ी आासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात
येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ मशांदे (११-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
आासकीय सेवत
े ील ग् अ ते ड या सींवगासतील कमसचाऱ्याींना वैद्यकीय खचासची
प्रततपुती दे ण्यात येते.
(२) अींआत: खरे आहे.

तथावप, रुग्णसेवेदरम्यान सींसगसजन्य आजाराची लागण होऊ नये यास्तव दक्षता
तेण्याबाबत आवश्यक ती काळजी तेण्यात येते.
(३) हे खरे नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
उपसांचालि, आरोग्यसेवा पररमांडळ, औरां गाबाद येथील िागदोपरी िायवमुक्त िेलेले
िमवचारी प्रत्यक्षात प्रनतननयुक्तीच्याच दठिाणी िायवरत असल्याबाबत

(१८)

८२०५३ (१९-०४-२०१७).

श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :

सन्माननीय साववजननि आरोग्य

व िुुंुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) उपसींचालक, आरोग्यसेवा पररमींडळ, औरीं गाबाद येथील कागदोपत्री कायसमुक्त केलेले पाच
कमसचारी प्रत्यक्षात प्रतततनयक्
ु तीयायाच द काणी कायसरत असल्याची बाब माहे जन
ू , २०१६ म्ये
वा त्यादरम्यान तनदआसनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासींबींधी सावसजतनक आरोग्य ववभागाचे प्रधान सचचवाींकडे करण्यात आलेल्या
तक्रारीवर कोणती कायसवाही केली वा करण्यात आली आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. एिनाथ मशांदे (११-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) सींबींचधत कमसचारी हे न्यायालयीन प्रकरणे व ग् क व ड भरती प्रकक्रया राबववण्यासा ी,
तक्रार, ववभागीय

चौकआीयाया

प्रलींतबत

प्रकरणाींचा

तनप्ारा

करण्यासा ी

मनषु यबळाची

आवश्यकता होती त्यामुळे तात्परु ते कामकाज करण्यासा ी तनदे आ दे ण्यात आल्याने सदर
कमसचारी कायसरत होते. तद्नींतर सदर कमसचाऱ्याींना कायसमुक्त करण्यात आले आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
चांद्रपुर जजल्हयातील उपजजल्हा व ग्रामीण रुग्णालयातील ररक्त पदाबाबत
(१९)

८३६१९ (२०-०४-२०१७).

ड्.दे वराव होळी (गडधचरोली) :

अॅड.सांजय धोुंे (राजूरा), श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर),
सन्माननीय साववजननि आरोग्य व िुुंुांब िल्याण मांरी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चीं्पुर जजल्हयातील उपजजल्हा व ग्रामीण रुग्णालयातील वैद्यकीय अचधक्षक, वैद्यकीय
अचधकारी, अचधपररचारीका, आवववयाछे दक हे पद ररक्त असल्याने योग्य उपचाराचा अभाव,

वैद्यकीय योजनाींचा लाभ न ममळणे, कु्ूींबतनयोजन, अींडकोआ आस्त्रकक्रया लाींबणीवर पडणे
यासारखा नाहक त्रास रूग्णाींना व त्यायाया नातेवाचकाींना होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गरजु रूग्णावर योग्य वेळेत उपचार होत नसल्याने व जबाबदार वैद्यकीय

अचधका-याींची पदे ररक्त असल्याने रूग्णाींला खासगी रूग्णालयात औषधोपचार घ्यावे लागत
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदरहू ररक्त पद भरण्याबाबत आासनाने कोणती कायसवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ मशांदे (०७-०३-२०१९) : (१) हे अआत: खरे आहे .
आहे त.

चीं्पूर जजल््यातील उपजजल्हा व ग्रामीण रुग्णालयाम्ये एकूण ९५८ मींजूर पदे

त्यापैकी ६१३ पदे भरलेली आहे त.

कींत्रा्ी प्दतीने भरलेली आहे त.

तसेच आयपीएचएस अींतगयंतत १२ ववआेषज्ञाींची पदे

त्यामुळे रुग्णाींवर आवश्यक उपचार वेळीच करुन

वैद्यकीय योजनाींचा लाभ ददला जातो.

त्याींना

(२) हे खरे नाही.
रुग्णालयातील कायसरत असलेल्या वैद्यकीय अचधकाऱ्याींमाफसत रुग्णाींवर आवश्यक
उपचार वेळीच होत असल्याने रुग्णाना खाजगी रुग्णालयात औषधोपचार घ्यावा लागत नाही.
(३) महाराषर वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, ग्-अ (ग्रेड पे रु. ६६००) मधील जजल्हा
आल्यचचककत्सक, जजल्हा आरोग्य अचधकारी व ववआेषज्ञ सींवगासतील ररक्त पदे भरण्यासा ी सदर
पदे महाराषर लोकसेवा आयोगायाया कायसकक्षेतून ३ वषाससा ी (दद. ३०.९.२०१२१ पययंतत) वगळून
ती तनवडमींडळामाफसत भरण्याबाबत आासनाने तनणसय तेतला आहे . त्यानुसार सदर पदे
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तनवडमींडळामाफसत भरण्याची कायसवाही सुरु आहे. तसेच महाराषर वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,
ग्-अ मधील पदोन्नतीयाया वा्याची पदे

भरावयाची कायसवाही सुरु आहे .

महाराषर वैद्यकीय व आरोग्य सेवा ग्-अ (ग्रेड पे रु. ५४००) मधील वैद्यकीय
अचधकाऱ्याींची ७२३ पदे भरण्यासा ी जादहरात दे ण्यात आली आहे.

तसेच सद्य:जस्थतीत सदर

पदे ११ मदहन्यायाया कालावधीसा ी कींत्रा्ी प्दतीने भरण्याबाबत उपसींचालक आरोग्य सेवा
याींना सींचालनालय स्तरावरुन कळववण्यात आले आहे .
तसेच ग्-क व ग्-ड सींवगासतील ररक्त पदे भरण्याची कायसवाही उपसींचालक
स्तरावर सरु
ु आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यातील न्न रान्सपलाांुं सेंुंरची सांख्या वाढववण्याबाबत
(२०)

८४८२८ (११-०८-२०१७).

श्री.सुननल मशांदे (वरळी) :

सन्माननीय साववजननि आरोग्य

व िुुंुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात सद्यजस्थतीत सुमारे चार हजार रुग्ण ककडनीयाया प्रतीक्षेत असून राज्यातील

बहुताींआी रुग्णालयाींकडे ब्रेनडेड झालेल्या रुग्णाींचे अवयव काढून तेण्याचा परवाना नसल्याने
सदर परवाना असलेल्या रुग्णालयात सींबचधत ब्रेनडेड झालेल्या रुग्णाला न्यावे लागत असल्याने
बहुमुल्य वेळ वाया जात असल्याची बाब माहे जून २०१७ याया पदहल्या स्ताहात वा त्या
सुमारास तनदआसनास आली आहे, हे खरे आहे काय;

(२) असल्यास, राज्यातील फक्त अवयव काढून तेणाऱ्या रुग्णालयाींची (नॉन रान्स्लाीं्
सें्रची) सीं्या वाढववण्याबाबत आासनाकडून आजतागायत कोणती कायसवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ मशांदे (०५-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा,१९९४ व सुधारणा २०११ आणण मानवी अवयव

प्रत्यारोपण तनयमावली २०१४ नस
ु ार अवयव प्रत्यारोपण करण्यात येते.

(२) कॅडेव्हर प्रत्यारोपण आस्त्रकक्रयाींयाया प्रमाणात वाढ होण्याकरीता व जास्तीत जास्त कॅडेव्हर

उपलब्ध होण्याकरीता सावसजतनक आरोग्य ववभागाने ददनाींक १३ स््ें बर, २०१२ रोजी एकूण
चार आासन तनणसय तनगसममत करण्यात आले आहे त.

राज्यातील सवस जजल्हा आल्यचचककत्सकाींना त्याींयाया कायसक्षेत्रातील ओ.्ी./आयसीयु

सुववधा असलेल्या खाजगी/सरकारी रूग्णालयाींना नॉन रान्स्ला् ऑगसन रररायव्हल सें्र
म्हणून नोंदणी करण्याबाबत आयसीयु/रामा सें्र रूग्णालय चालकाींची बै क तेऊन त्याींना नॉन
रान्स्लान्् ऑगसन रररायव्हल सें्र नोंदणी करण्याबाबत सच
ू ना दे ण्याबाबत व त्याचा
पा पुरावा करण्याबाबत कळववण्यात आलेले आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
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राज्यात जक्लननिल एस्ुंॅ बमलशमेन्ुं अॅक्ुं अांमलबजावणीच्या
अनुषांगाने मसुदा तयार िरण्याबाबत
(२१)

८६१७४ (१६-०८-२०१७).

श्री.सुननल मशांदे (वरळी), श्रीमती तपृ ती सावांत (वाांद्रे पूव)व ,

श्री.अशोि पाुंील (भाांडूप पजश्चम), िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापरू शहर मध्य) :

सन्माननीय

साववजननि आरोग्य व िुुंुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कें् आासनाने सन २०१२ म्ये जक्लतनकल एस््ॅ बमलआमेन्् अॅक्् (रजजस््े आन अॅण्ड
रे ग्युलेआन) अींतगसत राज्य आासनाने या कायद्यायाया अींमलबजावणीयाया अनुषींगाने मसूदा तयार
करण्यासा ी माहे डडसेंबर, २०१३ म्ये वा त्यादरम्यान १९ सदस्याींची सममती गद त केली, हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर सममतीने मसुदा तयार करुन राज्य आासनाकडे सादर केला आहे काय,

(३) असल्यास, सदर मसुद्यायाया अनुषींगाने राज्यात अींमलबजावणीची सद्यःजस्थती काय आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथ मशांदे (०५-०३-२०१९) : (१) होय हे खरे आहे .
(२) होय.
(३)

वैद्यकीय

आस्थापना

ववधेयक

२०१४

चा

मसुदा

सावसजतनक

आरोग्य

ववभागायाया

सींकेतस्थळावर प्रमस्द करण्यात आला असून सदर ववधेयक राज्यात लागू करण्यापूवी
ववधेयकातील तरतुदीींवर सींबींचधत क्षेत्रातील व्यक्ती वा सींस्थाींचे स्पष् अमभप्राय जाणून

तेण्यासा ी उपसींचालक, आरोग्य सेंवा, मुींबच याींयाया अ्यक्षतेखाली दद.१८.१.२०१८ याया आासन
तनणसयान्वये सममती ग ीत करण्यात आली होती. सदर सममतीने त्याबाबतचा अहवाल

आासनास सादर केला आहे. या मसुद्यावर मींत्रालयीन इतर प्रआासकीय ववभागाींचे अमभप्राय

तेऊन त्यास मा. मींत्री मींडळाची मान्यता तेतल्यानींतर पुढील कायसवाहीसा ी ववधानमींडळात
ववधेयक माींडण्यात येणार आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मुांबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामागावच्या रुां दीिरणासाठी वक्ष
ृ तोड िरण्यात आल्याबाबत
(२२)

८६२६० (११-०८-२०१७).

ड्.राहूल पाुंील (परभणी), श्रीमती तपृ ती सावांत (वाांद्रे पूव)व ,
श्री.अशोि पाुंील (भाांडूप पजश्चम) :
सन्माननीय वने मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) मुींबच-अहमदाबाद राषरीय महामागासयाया रुीं दीकरणासा ी सींजय गाींधी राषरीय उद्यानायाया
दीड ककलो मम्र पट्टय
् ातील झाडाींची तोड करण्यात येणार आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सींजय गाींधी राषरीय उद्यानाचा सखोल अ्यास असलेल्या पयासवरण अ्यासक
श्री.क्षणा ततवारी याींनी झाडाींची तोड करु नये असे मत व्यक्त केले असन
ु तसेच दस
ु रे

पयासवरण तज्ञ आनींद पेंडारकर याींनी रस्ता रुीं दीकरणाला ववरोध दआसववला आहे , हे ही खरे आहे
काय,
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(३)

असल्यास, पयासवरणाचे प्रचींड नुकसान होऊ नये यासा ी आासनाने कोणती कायसवाही केली

वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (११-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही.

मुींबच अहमदाबाद महामागासयाया रुीं दीकरणाचे काम सींजय गाींधी राषरीय उद्यानायाया

ताब्यातील वन जममनीवर होत नसून राषरीय महामागाससा ी सन १९६५ म्ये तनवसणीकरण

झालेल्या क्षेत्रात होत आहे . सदर वनेत्तर क्षेत्रातील रुीं दीकरणाम्ये बाचधत होणाऱ्या ६४७
झाडाींचे तनषकासनाकरीता ममरा भाचदर महानगरपामलका उद्यान व वक्ष
् प्राचधकरण ववभाग
याींचेमाफसत परवानगी दे ण्यात आली असून सद्यजस्थतीत ६४७ झाडापैकी ९८ झाडाची तोड
करण्यात आली आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
साांगोले (जज.सोलापूर) पांचायत सममती क्षेरातील आरोग्य ववभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत
(२३)

८६३४२ (१९-०८-२०१७).

श्री.गणपतराव दे शमुख (साांगोले) :

सन्माननीय साववजननि

आरोग्य व िुुंुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) साींगोले (जज.सोलापूर) पींचायत सममतीयाया क्षेत्रातील सहा प्राथममक आरोग्य कें्ातील

वैद्यकीय अचधकारी ६ पदे , आरोग्य सहाय्यक १ पद, आरोग्य सहाजय्यका १ पद, आरोग्य
सेवक १४ पदे , आरोग्य सेववका ४ पदे क पररचर १२ पदे अआी एकूण ३८ पदे अनेक
वषयासपासून ररक्त असल्याने ती तातडीने भरण्यात यावीत म्हणून स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी

ददनाींक १६ जन
े डे मागणी केली
ू , २०१७ रोजी वा त्यासुमारास पत्राद्वारे मा. आरोग्य मींत्री याींचक
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ररक्त पदे ककती ददवसात आासनाकडून भरण्यात येणार आहे त,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथ मशांदे (०७-०३-२०१९) : (१) हे अींआत: खरे आहे .
सोलापरू जजल््यातील साींगोले पींचायत सममतीयाया क्षेत्रात एकुण ६ प्राथममक आरोग्य

कें्े कायासजन्वत असन
ु सदर आरोग्य सींस्थाींमधील मींजुर पदे , भरलेली पदे व ररक्त पदे
याबाबतची मादहती पुढीलप्रमाणे:अ.क्र.

पदाचे नाव

मांजुर पदे

भरलेली पदे

ररक्त पदे

१२

८

४

१

वैद्यकीय अचधकारी

२

आरोग्य सेवक

४०

२७

१३

३

आरोग्य सेववका

३९

२८

११

४

आरोग्य सहाय्यक

७

६

१
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५

आरोग्य सहाजय्यका

६

५

१

६

पररचर

२५

१३

१२

१२९

८७

४२

एकुण

(२) वैद्यकीय अचधकारी याींची ८७७ ररक्त पदे भरणेबाबत जादहरात प्रमस्द करण्यात आली
असुन पुढील कायसवाही सुरु आहे. तसेच ग्-क व ग्-ड सींवगासची ररक्त पदे भरणेबाबत
जजल्हा पररषद स्तरावरुन कायसवाही सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

रायगड जजल्हयातील वैद्यकिय अधधिारी गैरहजर असल्याबाबत
(२४)

८६८७६ (२१-०८-२०१७).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय साववजननि आरोग्य

व िुुंुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रायगड जजल्हयातील १८ वैद्यककय अचधकारी गेल्या काही मदहन्यापासन
ू अनचधक्तपणे
गैरहजर असल्याचे माहे मे, २०१७ म्ये वा त्यादरम्यान तनदआसनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ररक्त पदे व गैरहजर वैद्यकीय अचधकाऱ्याींमुळे येथील रुग्णाींना मुींबचतील
रुग्णालयात उपचाराकररता जावे लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत आासनाने चौकआी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकआीनस
ु ार आासनाने कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथ मशांदे (०७-०३-२०१९) : (१) हे अींआत: खरे आहे .
रायगड जजल््यातील एक जजल्हा सामान्य रुग्णालय, ५ उपजजल्हा रुग्णालये व ८
ग्रामीण रुग्णालयात वैद्यकीय अचधकारी ग्-अ ची १३२ पदे मींजुर असून त्यापैकी ७१ पदे

भरण्यात आली आहे त व ६१ पदे ररक्त आहे त. सदर ररक्त पदाम्ये १७ अनचधक्तररत्या
गैरहजर वैद्यकीय अचधकाऱ्याींचा समावेआ आहे .
(२) हे खरे नाही.
गैरहजर वैद्यकीय अचधकाऱ्याींयाया द काणी अन्य वैद्यकीय अचधकाऱ्याींमाफसत रुग्णाींना
आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन दे ण्यात येत आहे त. त्याींना इतरत्र जावे लागत नाही.
(३) व (४) गैरहजर वैद्यकीय अचधकाऱ्याींना नो्ीसा दे ऊन त्याींयाया सेवा समा्तीची कारवाच
सुरु आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

दहांगोली शासिीय रुग्णालयात मानसोपचार तज्ञाांच्या पदासह इतर पदे ररक्त असल्याबाबत
(२५)

९२४६० (२१-०८-२०१७).

श्री.तानाजी मुुंिुले (दहांगोली) :

सन्माननीय साववजननि

आरोग्य व िुुंुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) दहींगोली आासकीय रुग्णालयात मानसोपचार तज्ञाींयाया पदासह इतर पदे ररक्त असल्यामुळे
नागरीकाींची गैरसोय होत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ म्ये वा त्यादरम्यान तनदआसनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याद काणी येणाऱ्या रुग्णाींचेसमप
ु दे आन व औषधोपचार कसे होणार हा प्रश्न
तनमासण झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत आासनाने कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ मशांदे (०७-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
सामान्य रुग्णालय, दहींगोली येथील महाराषर वैद्यकीय आरोग्य सेवा, ग्-अ (ग्रेड पे
५४००) मधील सवसच पदे भरण्यात आलेली असून सदरहू पदाम्ये मनोववक्ती चचककत्सक
पदाींचा समावेआ आहे . प्रेरणा प्रकल्प अींतगसत कींत्रा्ी तत्वावर समप
ु दे आनातज्ञ-१, चचककत्सालयीन
समप
ु दे आनतज्ञ-१, समप
ु दे आन पररचाररका-१ सामाजजक पररचारीका-१ अआी एकूण ४ पदे
भरण्यात आली आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) महाराषर वैद्यकीय आरोग्य सेवा ग्-अ (ग्रेड पे ६६००) मधील जजल्हा आल्य चचककत्सक
सींवगासतील ररक्त पदे भरण्याची कायसवाही आासनस्तरावर सरु
ु आहे .

वैद्यकीय अचधकाऱ्याींयाया एकूण ७२३ ररक्त पदाींची जादहरात दद. १३.०७.२०१८ रोजी

प्रमस्द होवून पदे भरण्याची कायसवाही सुरु आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
रायपाुंण (ता.राजापूर, जज.रत्नाधगरी) येथील ग्रामीण रुग्णालयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत
(२६)

९२५८३ (१९-०८-२०१७).

श्री.शरददादा सोनावणे (जुन्नर) :

सन्माननीय साववजननि

आरोग्य व िुुंुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रायपा्ण (ता.राजापूर, जज.रत्नाचगरी) येथील ग्रामीण रुग्णालयात ६० हून अचधक गावातील
रुग्ण या रुग्णालयाचा लाभ तेत असून सदरहू रूग्णालयातील चारही वैद्यककय अचधकारी,
पररचारीका, क्ष-ककरण तज्ज्ञ, औषधतनमासता पद, डें्ल ्े जक्नआीयन व अन्य पदे मागील अनेक
वषासपासन
ू ररक्त आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू रूग्णालयात असलेल्या अपुऱ्या सुववधेबाबतचे एक सववस्तर तनवेदन
ग्रामपींचायत, रायपा्ण याींनी मा. सावसजतनक आरोग्य मींत्री, मा.पालकमींत्री, रत्नाचगरी जजल्हा,
प्रधान सचचव, सावसजतनक आरोग्यसेवा, उपसींचालक, आरोग्य ववभाग, कोल्हापूर, जजल्हा

आल्यचचककत्सक, आासकीय रूग्णालय, रत्नाचगरी आदीकडे ददनाींक २९ माचस, २०१७ रोजी वा
त्यासुमारास पा ववलेले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू तनवेदनातील मागण्याबाबत आासनाने कोणता तनणसय तेतला आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. एिनाथ मशांदे (०७-०३-२०१९) : (१) हे अींआत: खरे आहे .
ग्रामीण रुग्णालय रायपा्ण,ता.राजापूर,जज.रत्नाचगरी येथे ग्-अ ते ग्-ड सींवगासची

एकुण २८ पदे मींजुर असुन १६ पदे भरलेली व १२ पदे ररक्त आहे त.

सदर रुग्णालयात वैद्यकीय अचधकारी ग्-अ ची ४ पदे मींजरु असन
ु ३ भरलेली व १ ररक्त
पद आहे .

सदर रुग्णालयात अचधपररचाररकाींची ७ पदे मींजुर असुन ६ पदे भरलेली व १ पद

ररक्त आहे . तसेच प्रयोगआाळा सहायक, औषधतनमासण अचधकारी व प्रयोगआाळा तींत्रज्ञ कायसरत

आहे त. क्ष-ककरण तींज्ञाचे पद आींतरमींडळ बदलीने सन २०१४ पासन
ररक्त आहे . डें्ल
ु
्े जक्नमआयनचे पद मींजुर नाही.

ग्-ड सींवगासची ७ पदे मींजूर असुन ४ पदे भरलेली असुन ररक्त ३ पदाींवर कींत्रा्ी

सेवेंतगसत ३ कमसचारी कायसरत आहेत.
(२) हे खरे आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राळे गाव (जज.यवतमाळ) येथील ग्रामीण रुग्णालयातील पदे ररक्त असल्याबाबत
(२७)

९४१८१ (२१-०८-२०१७).

ड्.अशोि उईिे (राळे गाव) :

सन्माननीय साववजननि

आरोग्य व िुुंुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राळे गाव (जज.यवतमाळ) येथील ग्रामीण रुग्णालयातील डॉक््र आणण अनेक कमसचाऱ्याचे
पदे ररक्त असल्यामुळे रुग्णाची गैरसोय होत असल्याचे ददनाींक २१ जून, २०१७ रोजी वा
त्यासुमारास तनदआसनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आददवासी भागातील गरीब जनतेला मोफत व पारदआी आरोग्य सेवा
पुरववण्यायाया श ष्ीने राळे गाव येथील ग्रामीण रुग्णालय असून सदर ररक्त पदाींमुळे रुग्णावर
उपचार होत नाही व रुग्णाना खाजगी रुग्णालयाम्ये उपचार घ्यावे लागत आहे त, हे ही खरे
आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत आासनाने कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ मशांदे (०७-०३-२०१९) : (१) हे अींआत: खरे आहे .
ग्रामीण रुग्णालय राळे गाव जज.यवतमाळ येथे ग्-अ ते ग्-ड सींवगासची एकुण २९

पदे मींजरु असन
ु त्यापैकी २२ पदे भरलेली व ७ पदे ररक्त आहे त.

ग्रामीण रुग्णालय राळे गाव येथे येणाऱ्या प्रत्येक रुग्णाींची तपासणी करुन त्याींयायावर

औषधोपचार करण्यात येतात. तसेच आजाराचे गाींभीयस लक्षात तेऊन त्याींयायावर प्राथममक
औषधोपचार करुन त्याींना जवळयाया वैद्यकीय महाववद्यालय यवतमाळ येथे रुग्णवादहकेद्वारे
सींदभससेवा दे ण्यात येते. त्यामुळे ग्रामीण रुग्णालय राळे गाव येथे येणाऱ्या कोणत्याही रुग्णाींची
गैरसोय होत नाही.
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(२) हे खरे नाही.
(३) महाराषर वैद्यकीय व आरोग्य सेवा ग्-अ सींवगासची पदोन्नतीची व नामतनदे आनाची ररक्त
पदे भरणेबाबत आासन स्तरावर कायसवाही सुरु आहे .

वैद्यकीय अचधकारी ग्-अ (ग्रेड पे रु.५४००/-) सींवगासची ररक्त पदाींवर तनयममत

वैद्यकीय अचधकारी भरण्याकररता ८७७ ररक्त पदाींची जादहरात दद. २७.१२.२०१८ रोजी प्रमस्द
करण्यात आली असुन पुढील कायसवाही सुरु आहे . आासन तनणसय दद. २१.०४.२०१५ नस
ु ार सदर
सींवगासतील ररक्त पदे कींत्रा्ी प्दतीने भरण्याकरीता ववभागीय स्तरावर सममती ग ीत करुन
भरती प्रकक्रया राबववण्याची कायसवाही करण्यात येत आहे .
ग्-क व ग्-ड सींवगासची ररक्त पदे भरणेबाबत जजल्हास्तरावर भरती प्रकक्रया
राबववण्यात आली असून त्याद्वारे ग्-क व ग्-ड मधील ररक्त पदाींवर पात्र उमेदवाराींना
पदस्थापना दे ण्यात आली आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अमभयानातून ड्क्ुंराांच्या भरारी पथिातील
ड्क्ुंराांचे वेतन दे ण्यात आले नसल्याबाबत

(२८)

९५५४४ (०६-०१-२०१८).

श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाुंील

(मशडी), श्री.सनु नल िेदार (सावनेर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), अॅड.यशोमती ठािूर

(नतवसा), ड्.सांतोष ुंारफे (िळमनुरी), श्री.हषववधवन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.अममत ववलासराव

दे शमुख (लातूर शहर), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.अममन पुंे ल (मुांबादे वी), श्री.अमर
िाळे (आवी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.पथ्
ृ वीराज चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.िालीदास
िोळां बिर (वडाळा), श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी), श्री.िुणाल पाुंील (धळ
ु े ग्रामीण),
श्री.जयिुमार

गोरे

(माण),

श्री.सांग्राम

थोपुंे

(भोर),

श्री.डी.पी.सावांत

(नाांदेड

उत्तर) :

सन्माननीय साववजननि आरोग्य व िुुंुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) राज्यातील सोळा आददवासी जजल्हयातील अततदग
स भागातील व नक्षलग्रस्त भागातील
ु म

राषरीय ग्रामीण आरोग्य अमभयानातून डॉक््राींयाया भरारी पथकातील डॉक््राींना मागील पाच
मदहन्याींपासून वेतन दे ण्यात आले नसल्याची बाब माहे स््ें बर, २०१७ म्ये वा त्यादरम्यान
तनदआसनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गेल्या पाच मदहन्यापासून वेतन न ममळाल्यामळ
ु े त्याींयाया कु्ूींबावर उपासमार
होत आहे आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त याबाबत आासनाने चौकआी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकआीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार सदरील डॉक््राींना प्रलींतबत असलेले
वेतन तातडीने दे ण्याबाबत आासनाने कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास याबाबत होणाऱ्या ववलींबाची सवससाधारण कारणे काय आहे त ?
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श्री. एिनाथ मशांदे (०५-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मत
ृ व्यक्तीच्या अांत्यसांस्िारासाठी नातेवाईिाांना आधार
िाडावची िेलेली सक्ती रद्द िरण्याबाबत

(२९)

९५६४३ (०६-०१-२०१८).

श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.अजजत पवार

(बारामती), श्री.जयांत पाुंील (इस्लामपूर), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव), श्री.जजतेंद्र आव्हाड
(मांब्र
ु ा िळवा) :

सन्माननीय साववजननि आरोग्य व िुुंुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य आासनायाया आरोग्य सींचालकाींनी मत
् व्यक्तीयाया अींत्यसींस्कारासा ी आधारकाडासची
नातेवाचकाींना केलेली सक्ती रद्द करण्याची मागणी एका राजककय पक्षायाया वतीने आरोग्य
सींचालक व सींबींचधताींना ददनाींक १२ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास केली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त मागणीयाया अनुषींगाने आधार काडासची सक्ती रद्द करण्याबाबत आासनाने
कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ मशांदे (०५-०३-२०१९) : (१) व (२) हे खरे नाही.
कें् सरकारयाया दद.४.८.२०१७ याया अचधसच
ू नेनस
ु ार १ ऑक््ोंबर, २०१७ पासन
ू मत्् यू

नोंदणीकररता मत
् व्यक्तीचे आधारकाडस आवश्यक करण्यात आलेले आहे . ही बाब आरोग्य
सींचालकाींनी

राज्यातील

सवस

तनबींधकाींना

दद.११.०९.२०१७

रोजीयाया

पत्रानुसार

कळववली

होती. कें् आासनाने उपरोक्त अचधसूचनेबाबत ददलेल्या स्पष्ीकरणानुसार मत्् यू नोंदणीसा ी

मत
् व्यक्तीचे आधार काडस उपलब्ध नसेल तर अजसदाराने तसे तोषणापत्र दे णे पुरेसे आहे .

तसेच जर मत
व्यजक्तयाया जोडीदाराचे / पालकाचे आधारकाडस उपलब्ध असेल तर ते
्
ओळखीयाया

पुराव्यासा ी

सादर

करु

आकतात.

ही

बाब

राज्यातील

सवस

तनबींधकाींना

दद.०२.१२.२०१७ याया पररपत्रकानुसार कळववण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

किडनी प्रत्यारोपणासाठी रुग्ण किडनीच्या प्रनतक्षेत असल्याबाबत
(३०)

९६०३३ (२७-१२-२०१७).

श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :

सन्माननीय साववजननि आरोग्य व िुुंुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) राज्यात अवयवदान चळवळीतन
ू गेल्या तीन वषासत ७०२ ववववध अवयवाचे प्रत्यारोपण
करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, राज्यात अद्यापही जवळजवळ चार हजार ककडनी प्रत्यारोपणाचे रुग्ण
ककडनीयाया प्रततक्षेत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, गरजू रुग्णाींना ककडनी प्रत्यारोपण करुन दे ण्याचे श ष्ीने आासनामाफसत कोणते
प्रयत्न करण्यात आले आहे त व त्यानुसार आासनाने ददनाींक ३० नोव्हें बर, २०१७ अखेर ककडनी
प्रत्यारोपण करुन ककती रुग्णाींना जीवदान ददले आहे ?
श्री. एिनाथ मशांदे (०५-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) व (३) मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा,१९९४ व सध
ु ारणा २०११ आणण मानवी अवयव
प्रत्यारोपण तनयमावली २०१४ नस
ु ार अवयव प्रत्यारोपण करण्यात येते.

कॅडेव्हर प्रत्यारोपण

आस्त्रकक्रयाींयाया प्रमाणात वाढ होण्याकरीता व जास्तीत जास्त कॅडेव्हर उपलब्ध होण्याकरीता

सावसजतनक आरोग्य ववभागाने ददनाींक १३ स््ें बर, २०१२ रोजी एकूण चार आासन तनणसय
तनगसममत करण्यात आले आहे त.

राज्यातील सवस जजल्हा आल्यचचककत्सकाींना त्याींयाया कायसक्षेत्रातील ओ.्ी./आयसीयु

सुववधा असलेल्या खाजगी/सरकारी रूग्णालयाींना नॉन रान्स्ला् ऑगसन रररायव्हल सें्र
म्हणून नोंदणी करण्याबाबत आयसीयु/रामा सें्र रूग्णालय चालकाींची बै क तेऊन त्याींना नॉन
रान्स्लान्् ऑगसन रररायव्हल सें्र नोंदणी करण्याबाबत सच
ू ना दे ण्याबाबत व त्याचा
पा परु ावा करण्याबाबत कळववण्यात आलेले आहे.

सन १९९५ ते डडसेंबर २०१८ पययंतत ११,२३४ ककडनी प्रत्यारोपण आस्त्रकक्रया करण्यात

आलेल्या आहे त.

___________
नामशि शहरातील िाही नमसवग होम व रुग्णालयाांचे परवान्याचे
नूतनीिरण िरण्यात आले नसल्याबाबत

(३१)

१०००३१ (०३-०१-२०१८).

श्री.अननल िदम (ननफाड) :

सन्माननीय साववजननि

आरोग्य व िुुंुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नामआक आहरातील ३८३ नमससग होम व रुग्णालयाींचे परवाने वैद्यकीय ववभाग व रुग्णालये
याींयाया सींगनमताने परवान्याचे नत
ू नीकरण करण्यात आले नसल्याचे ददनाींक ११ माचस, २०१७
रोजी वा त्यासम
ु ारास तनदआनासस आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू प्रकरणाबाबत दोषी अचधकारी व कमसचारी याींयायावर कोणती कारवाच
केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास ववलींबाची कोणती कारणे आहे त ?
श्री. एिनाथ मशांदे (०५-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
रुग्णालयाचे नोंदणी व नुतणीकरण करते वेळेस अजग्नप्रततबींधक दाखला व महाराषर

प्रदष
ु ण तनयींत्रण महामींडळाचा ना हरकत दाखला सादर न केल्यामळ
ु े सदर रुग्णालयाींचे नोंदणी
व नुतनीकरण करण्याींत आलेले नाही.
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(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

तुमसर (जज.भांडारा) येथील सुभाषचांद्र बोस उपजजल्हा रुग्णालयात
स्रीरोग तज्ञाांची ररक्त जागा भरण्यािररता

(३२)

१०३५५८ (०६-०१-२०१८).

श्री.चरण वाघमारे (तम
ु सर) :

सन्माननीय साववजननि

आरोग्य व िुुंुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) तुमसर (जज.भींडारा) येथील सुभाषचीं् बोस उपजजल्हा रुग्णालयात स्त्रीरोग तज्ञाींची ररक्त

जागा भरण्याकररता स्थतनक लोकप्रतततनधीनी मा.सावसजतनक आरोग्य मींत्री याींना ददनाींक १
जल
ु ,ै २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास तनवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आासनाने यावर कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाचे कारण काय आहे त ?
श्री. एिनाथ मशांदे (०७-०३-२०१९) : (१) होय.
(२) सदर रुग्णालयातील वैद्यकीय अचधक्षक पदावर स्त्रीरोगतज्ञ माहे ऑगस्् २०१७ पासन
ु

तनयममत कायसरत आहे . तसेच सदर रुग्णालयास ग्रामीण रुग्णालय पालाींदरु येथील स्त्रीरोगतज्ञ
याींची सेवासींलग्न करण्यात आलेली आहे . वैद्यकीय अचधकारी ग्-अ (ग्रेड पे रु.५४००/-)

सींवगासची ररक्त्ा पदाींवर तनयममत वैद्यकीय अचधकारी भरण्याकररता ८७७ ररक्त पदाींची

जादहरात दद.२७.१२.२०१८ रोजी प्रमस्द करण्यात आली असन
ु पढ
ु ील कायसवाही सरु
ु आहे.आासन
तनणसय दद. २१.०४.२०१५ अन्वये सदर सींवगासतील ररक्त पदे कींत्रा्ी प्दतीने भरण्याकरीता
दद.०४.१०.२०१८ याया पत्रान्वये सवस पररमींडळाींना सुचना दे ण्यात आलेल्या आहे त.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

िळवण (जज.नामशि) येथील उपजजल्हा रुग्णालयातील ररक्त पदाांबाबत
(३३)

१०३७८३ (०६-०१-२०१८).

ड्.राहूल आहे र (चाांदवड) :
सन्माननीय साववजननि
आरोग्य व िुुंुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कळवण (जज.नामआक) येथील उपजजल्हा रुग्णालयात जनरल सजसन, कान नाक तसा तज्ञ,
स्त्रीरोग तज्ञ व इतर तज्ञ वैद्यकीय अचधकारी तनवासी रहात नसल्याने व काही पदे ररक्त
असल्याने रुग्णाींची गैरसोय होत आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदरहू पदे तातडीने भरून रुग्णाींना तातडीची सेवा परु ववण्याबाबत नागररकाींनी
वारीं वार मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, कळवण उपजजल्हा रुग्णालयात तातडीने ररक्त पदे भरून रुग्णाींना, आददवासीींना
ददलासा दे ण्याबाबत आासनाने कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. एिनाथ मशांदे (०७-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) बालरोगतज्ञ वगळून अन्य सवस ववआेषज्ञाींची पदे भरलेली आहे त. तसेच बालरोगतज्ञाचे पद
प्रतततनयुक्तीने भरण्यात आले असन
ू त्याद्वारे रुग्णाींना सेवा पुरववली जात आहे.

(३) वैद्यकीय अचधकारी ववआेषज्ञ याींची पदे भरण्यात आलेली असन
बालरोगतज्ञाचे पद
ू

प्रतततनयुक्तीने भरण्यात आले असून ते नागररकाींना सेवा दे तात. त्यामुळे उपजजल्हा रुग्णालय,
कळवण येथे रुग्णाींचे हाल होण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही. तसेच बालरोगततज्ञ हे पद कायम
स्वरुपी भरण्याबाबतची कायसवाही सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
नवसांजीवनी योजनेंतगवत ननयुक्त िेलेल्या भरारी पथिातील िमवचा-याांचा वेतन वाढीबाबत
(३४)

१०५५२१ (०६-०४-२०१८).

श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) :

सन्माननीय साववजननि

आरोग्य व िुुंुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नवसींजीवनी योजनेंतगसत १९९७ पासून आासनाने अततदग
स व नक्षलग्रस्त भागात तरपोच
ु म
आरोग्यसेवा परु ववण्यायाया उद्देआाने भरारी पथक सरु
ु केले, हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, गेल्या २२ वषासपासून भरारी पथकातील कमसचाऱ्याींचा वेतन वाढववण्याचा ववचार
आासनाने केलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत आासनाने चौकआी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकआीयाया अनष
ु ींगाने आासन वेतनवाढीसींदभासत कोणती कायसवाही केली वा
करण्यात येणार आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ मशांदे (०५-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
सन १९९५ पासन
ू आददवासी जजल्हयाींम्ये ववआेष भरारी पथके स्थापन केली आहे.

(२) हे खरे नाही.

भरारी पथकातींगत
स
कायसरत मानसेवी वैदयकीय अचधकाऱ्याींना आददवासी ववकास
ववभागातींगत
स जजल्हा तनयोजन मींडळाकडील अनुदानातुन प्रतत मानसेवी वैदयकीय अचधकाऱ्यास
रु.६०००/- मानधन दे ण्यात येत आहे . तसेच राषरीय आरोग्य अमभयानातींगत
स सन २००९-१०

पासन
ू रु.६०००/-, सन २०११-१२ पासन
ु रु.१२०००/-, सन २०१४-१५ पासन
ु रु.१५,०००/- व सन
२०१६-१७ पासुन रु.१८,०००/- एवढी मानधन वाढ दे ण्यात आली असून सद्यजस्थतीत या
मानसेवी वैद्यकीय अचधकाऱ्याींना आददवासी ववकास ववभागाकडून रु,६,०००/- व NRHM मधून
रु. १८,०००/- असे एकूण रु. २४,०००/- मानधन दे ण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
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अिोले (जज.अहमदनगर) तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयातील पदे ररक्त असल्याबाबत
(३५)

१०७०८६ (३१-०३-२०१८).

श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा),
श्री.दत्तारय भरणे (इांदापूर), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर) :
सन्माननीय साववजननि आरोग्य व
िुुंुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अकोले (जज.अहमदनगर) तालुक्यातील अकोले, राजूर, कोतुळ, समआेरपूर येथील ग्रामीण
रुग्णालयातील वैदयकीय अचधकारी व वैदयकीय अचधक्षकाींची पदे ररक्त आहे त, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, उक्त पदे ररक्त असल्याची सवससाधारण कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, सदर ग्रामीण रुग्णालयातील ररक्त पदे तातडीने भरणेबाबत आासनाने कोणती
कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ मशांदे (०७-०३-२०१९) : (१) हे अींआत: खरे आहे .
जजल्हा अहमदनगर, तालुका अकोले येथील ग्रामीण रुग्णालय अकोले, राजुर, कोतुळ,

समआेरपरु या ४ रुग्णालयाींना वैद्यकीय अचधक्षकाचे प्रत्येकी १ पद याप्रमाणे एकूण ४ पदे

मींजुर असून १ पद भरलेले व ३ पद ररक्त आहे त. तसेच उक्त ४ ग्रामीण रुग्णालयाींम्ये

वैद्यकीय अचधकारी, ग्-अ सींवगासची प्रत्येकी ३ पदे या प्रमाणे एकूण १२ पदे मींजूर असून १०
पदे भरलेली व २ पदे ररक्त आहेत.

(२) व (३) म.वै. व आ. से. ग्-अ, वगस-१ सींवगासची ररक्त पदे भरण्याबाबतची कायसवाही आासन
स्तरावर सरु
ु आहे. राज्यस्तरावरील वैद्यकीय अचधकारी, ग्-अ, ग्रेड पे रु. ५४००/- सींवगासयाया
८७७ ररक्त पदाींची जादहरात दद. २७/१२/२०१८ रोजी वत्् तपत्रात प्रमस्द करण्यात आली असून
त्याअनुषींगाने पुढील कायसवाही सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
ठाणे जजल्हा शासिीय रुग्णालयाच्या आवारात उभ्या असलेल्या
तीन रुग्णवादहिा व एि जीपला आग लागल्याबाबत
(३६)

११३४९२ (११-०४-२०१८).

श्री.प्रिाश फातपपेकिर (चें बूर) :

सन्माननीय साववजननि

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

ाणे जजल्हा आासकीय रुग्णालयायाया आवारात उ्या असलेल्या तीन रुग्णवादहका व एक

जीपला ददनाींक २८ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास अचानक आग लागन
ू सदर वाहनाींचे
मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी चौकआी केली आहे काय, असल्यास, चौकआीत काय आढळून आले
आहे ,
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(३) असल्यास, भववषयात असे प्रकार होऊ नयेत म्हणून कोणत्या उपाययोजना केल्या वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ मशांदे (१२-०३-२०१९) : (१) व (२) हे खरे आहे.
ाणे जजल्हा रुग्णालयाचे आवाराींतील चार तनलेणखत वाहनापैकी एका वाहनाींस
अचानकपणे आग लागून लागलेली आग पसरुन या चारही तनलेणखत वाहनाींना आग लागली,
तातडीने अग्नीआमन दलास पाचारण करुन लागलेली आग आ्ोक्यात आणण्यात आली.
याबाबत उपसींचालक आरोग्य सेवा मींडळ,

ाणे याींनी आरोग्य सेवा सींचालनालय

स्तरावर दद.३१/०७/२०१८ रोजी तत्रसदस्यीय सममती स्थापन केली असून याबाबत कायसवाही सुरु
आहे .

(३) जजल्हा रुग्णालयायाया आवारात अपुरी जागा असल्याने अआी दत
स ना परत तडू नये म्हणून
ु ्

उपरोक्त चारही तनलेणखत वाहने ही स्थलाींतरीत करण्यात आलेली असन
ू रुग्णालयातील सवस
ववववध कक्षाम्ये व पररसराींत फायर फाय्र यींत्रणा कायासजन्वत केलेली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यात वैद्यिीय आस्थापना िायदा िरण्यासाठी आरोग्य
ववभागाने एि सममती स्थापन िेल्याबाबत
(३७)

११४६५९ (०६-०४-२०१८).

श्री.अजय चौधरी (मशवडी), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्ुंी),

श्री.सुननल मशांदे (वरळी), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :

सन्माननीय साववजननि आरोग्य व

िुुंुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील सवस खासगी, धमासदाय आणण सरकारी रुग्णालयाची नोंदणी करणारा वैद्यकीय
आस्थापना कायदा करण्यासा ी प्रस्ताववत कायद्यायाया मसद्
ु याचा अ्यास करुन आासनाला

मआफारस करण्यासा ी ददनाींक १८ जानेवारी, २०१८ रोजीयाया आासन तनणयासन्वये उपसींचालक,
आरोग्य सेवा, मुींबच याींयाया अ्यक्षतेखाली आरोग्य ववभागाने एक सममती स्थापन केली आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) तसेच सदरहू सममतीत खाजगी रुग्णालयाचे प्रतततनधी, भारतीय वैद्यक सींत्नेचे
प्रतततनधी, आयएमएमचे प्रतततनधी, पॅथोलॉजजकल लॅ बचे प्रतततनधी याींचा समावेआ करण्यात
आला असून सींबचधत क्षेत्रातील ग्राहक चळवळीतील कायसकत्यायंतना डावलण्यात आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहु सममतीत सामाजजक कायसकत्यायंतचा समावेआ करण्याबाबत आासनाकडून
आजतागायत कोणती कारवाच केली वा करण्यात येत आहे,
(४) असल्यास, सदर सममतीने याबाबतचा अहवाल आासनास ककती ददवसात सादर करावयाचा
आहे व त्यानुषींगाने कायसवाहीची सद्यःजस्थती काय आहे ?
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श्री. एिनाथ मशांदे (०५-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) व (३) मसुदा तयार करण्यासा ी दद.२०.१२.२०१३ अन्वये स्थापन
सुनावणी तेऊन मसुदा तयार केला आहे . सबब ग्राहक चळवळीतील व

सममतीने जादहर

सामाजजक कायसकत्यायंतचा

या सममतीत समावेआ करण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.

(४) सदर सममतीने आासनास अहवाल सादर केला आहे .
___________
वेल्हे (जज.पण
ु े) या तालक्
ु यातील ग्रामीण रुग्णालयील पदे ररक्त असल्याबाबत
(३८)

११४७४३ (०६-०४-२०१८).

श्री.सांग्राम थोपुंे

(भोर), श्री.जयिुमार गोरे

(माण) :

सन्माननीय साववजननि आरोग्य व िुुंुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) वेल्हे (जज.पुणे) तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयात वैद्यककय अचधकारी व कमसचारी याींची
ररक्त पदाींबाबत स्थातनक लोकप्रतततनधीनी उप सींचालक, आरोग्य सेवा मींडळ, पुणे याींना
ददनाींक १० जुल,ै २०१७ रोजी वा त्यासुमारास लेखी तनवेदन ददले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू ग्रामीण रुग्णालयात असलेली ररक्त पदे भरण्याबाबत आासनाने कोणती
कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) अदयाप, कोणतीच कायसवाही करण्यात आली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ मशांदे (०७-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) ग्रामीण रुग्णालय, वेल्हा,जज.पण
ु े येथे ग्-अ ते ग्-ड सींवगासची एकुण २८ पदे मींजरु असन
ु
२२ पदे भरलेली व ६ पदे ररक्त आहे त. वैद्यकीय अचधकारी ग्-अ (ग्रेड पे रु. ५४००/-) ची ३
पदे मींजूर असून सवस भरलेली आहे त.

वैद्यकीय सेवआ
े ी सींबींचधत असलेली सरळसेवच
े ी ररक्त पदे १०० ्क्के भरण्यास

आासन तनणसय दद. १६.०५.२०१८ अन्वये मान्यता दे ण्यात आली असन
ु त्यानष
ु ींगाने ग्-क व
ग्-ड सींवगासची ररक्त पदे भरणेबाबत पुढील कायसवाही सुरु आहे त.
सावसजतनक आरोग्य ववभागाींतगसत

वैद्यकीय अचधकारी

याींची

८७७ ररक्त पदे

भरण्याबाबत दद. २७.१२.२०१८ रोजी वतसमानपत्रात जादहरात प्रमस्द करण्यात आली आहे .
त्यानुसार पदभरतीची प्रकक्रया सुरु आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
गोमघर (ता.मोखाडा, जज.पालघर) प्राथममि आरोग्य उपिेंद्रात पदे ररक्त असल्याबाबत
(३९)

११५३३८ (०६-०४-२०१८).

श्री.ननतेश राणे (िणिवली) :

सन्माननीय साववजननि

आरोग्य व िुुंुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) गोमतर (ता.मोखाडा, जज.पालतर) येथील प्राथममक आरोग्य उपकें्ात डॉक््र व अन्य
सींवगासतील पदे च भरलेली नसल्यामुळे को्यवधी रूपये खचस करून उभारण्यात आलेले आरोग्य
कें् ववनावापर पडून आहे, हे खरे आहे काय,

(२) सदरहू प्राथममक आरोग्य उपकें्ात डॉक््र व अन्य कोणतेही कमसचारी नसल्याने त्या
पररसरातील गोरगरीबाींना उपचारासा ी खोडाळा, सूयम
स ाळ ककीं वा नामआकला जावे लागते, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू प्राथममक आरोग्य उपकें्ात अद्यापी डॉक््र व अन्य सींवगासतील
कोणतीही पदे न भरण्याची सवससाधारण कारणे काय आहे त,
(४) असल्यास, सदरहू प्राथममक आरोग्य उपकें्ावर ववनाववलींब उपचार होवून रूग्णाींना चाींगली
आरोग्य सेवा उपलब्ध होण्यायाया श ष्ीने आासनाने कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत
आहे ?
श्री. एिनाथ मशांदे (०७-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील आददवासी जजल््याांतील बालमत्ृ यूचे प्रमाण िमी िरण्याच्या
दृष्ट्ुंीने नवीन आरोग्य उपिेंद्रे स्थापन िरणेबाबत

(४०)

११६६२२ (२८-०७-२०१८).

श्री.अतल
भातखळिर (िाांददवली पव
ु
ू )व :

सन्माननीय

साववजननि आरोग्य व िुुंुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील आददवासी भागातील बालमत्् यच
ू े प्रमाण कमी करण्यायाया श ष्ीने १६ आददवासी

जजल््याींम्ये १५०० नवीन आरोग्य उपकें्े स्थापन करण्यात येणार असल्याचे माहे एवप्रल,
२०१८ म्ये वा त्यादरम्यान तनदआसनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदरयाया उपकें्ाींम्ये गरजेनुसार अत्याधुतनक यींत्रसामुग्री बसववण्यात येणार
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असलयास, नींदरु बार येथे बो् अॅम्ब्यल
ु न्स व डॉक््र कमसचारी पथक नेमण्यात येणार आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास,आददवासी जजल््याींम्ये १५०० नवीन आरोग्य कें् व नींदरु बार येथे बो्
अॅम्ब्युलन्स व डॉक््र कमसचारी पथक नेमण्यसाबाबत आासनाने कोणती कायसवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. एिनाथ मशांदे (०७-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
तथावप, आयुषयमान भारत योजनेअींतगसत सद्या राज्याम्ये अजस्तत्वात असलेल्या

उपकें्ाींचे ््या््याने आरोग्यवचधसनी कें्ाम्ये रुपाींतर केले जाचल.
(२) हे खरे आहे .

कें् आासनायाया मागसदआसक सूचनानूसार आवश्यक सामुग्री पुरववण्यात येणार आहे .

(३) हे खरे नाही.

तेथे २ तरीं गते दवाखाने व ३ बो् ॲम्ब्युलेन्स कायासजन्वत आहे त.

(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील खाजगी रुग्णालयाांवर ननयांरण ठे वण्यासाठी बनववण्यात येणाऱ्या प्रस्तावाबाबत
(४१)

११७०७५ (०६-०८-२०१८).

(वसोवा) :

श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांददवली पूव)व , ड्.भारती लव्हे िर

सन्माननीय साववजननि आरोग्य व िुुंुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :-

(१) राज्यातील खाजगी रुग्णालयात रुग्णाींयाया नातेवाचकाींनी उपचाराचा खचस जमा न केल्यास
सदर खचस जमा होचपययंतत रुग्णाला रुगणालयातून सोडण्यात येत नसल्याचे प्रकार तडत
असल्याचे तनदआसनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील खाजगी रुग्णालयाींवर तनयींत्रण

े वण्यासा ी बनववण्यात येणाऱ्या

प्रस्तावाम्ये रुग्णदहताकडे दल
स
होत असल्याचे माहे माचस २०१८ म्ये वा त्यादरम्यान
ु क्ष
तनदआसनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत जनआरोग्य अमभयानाकडून आींदोलन करण्याचा इआारा दे खील दे ण्यात
आला होता, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, रुग्णदहताकडे दल
स
न करता राज्यातील खाजगी रुग्णालयाींवर तनयींत्रण
ु क्ष
े वण्यासा ी क ोर तनयम प्रस्ताववत करण्याकररता आासनाने कोणती कायसवाही केली वा

करण्यात येणार आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ मशांदे (०५-०३-२०१९) : (१) होय हे खरे आहे .
अआी त्ना मुींबच येथील सेव्हन दहल्स रुग्णालयाींत सन २०१४ म्ये तडली आहे.

याबाबत मुींबच उयाच न्यायालयात कक्रममनल जनदहत याचचका ४२/२०१४ दाखल झाली आहे.
(२) हे खरे नाही.

(३) होय हे खरे आहे .
(४) वैद्यकीय आस्थापना ववधेयक-२०१४ चा मसूदा सावसजतनक आरोग्य ववभागायाया सींकेत
स्थळावर प्रमस्द करण्यात आला असून सदर ववधेयक राज्यात लागू करण्यापूवी ववधेयकातील
तरतूदीींवर

उपसींचालक,

सींबींचधत

आरोग्य

क्षेत्रातील
सेवा,

व्यक्ती

मींब
ु च

व

याींयाया

सींस्थाींचे

स्पष्

अ्यक्षतेखाली

अमभप्राय

दद.

जाणून

१८.१.२०१८

तेण्यासा ी

याया

आासन
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तनणसयान्वये सममती ग ीत करण्यात आली आहे . सदर सममतीत खाजगी रुग्णालयाचे
प्रतततनधी, भारतीय वैद्यकीय सींत्नेचे प्रतततनधी, आयएमएचे प्रतततनधी, पॅथॉलॉजजकल लॅ बचे
प्रतततनधी इत्यादीचा समावेआ करण्यात आला आहे . सदर सममतीने ववधेयकाींचा अींततम मसूदा
आासनास सादर केला आहे . त्याची छाननी करुन ववधेयक सादर करण्यासा ी ववदहत कायसवाही
करण्यात येत आहे.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िेंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय िुुंुांब िल्याण िायवक्रमाांतगवत आरोग्य िमवचा-याांना िेंद्र व राज्य

शासनाने २ वषावपासूनचे थकित वेतन भत्ते व सहाय्यि अनुदान उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(४२)

११७१७५ (२८-०७-२०१८).

श्री.सुननल प्रभू (ददांडोशी) :

सन्माननीय साववजननि

आरोग्य व िुुंुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कें् आासनायाया राषरीय कु्ुींब कल्याण कायसक्रमाींतगसत मुींबचसह राज्यभरातील नागरीकाींना

पोमलओ, लसीकरण, क्षयरोग, कुष रोग अश्या ववववध साथीचे रोग तनयींत्रण आदी जनजागत
् ी व

आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन दे णा-या २९ स्वयींसेवी सींस्थेतील १८६ कु्ुींब कल्याण आरोग्य
कमसचारी याींना कें् व राज्य सरकारने गेले २ वषासपासूनचे थककत वेतन, ५ वा वेतन आयोगाचे
भत्ते व ६ व्या वेतन आयोगाचे सहाय्यक अनुदान अद्याप उपलब्ध करुन दे ण्यात आले नाही,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त कमसचा-याींना कें् सरकारयाया आरोग्य ववभागाचे अवर सचचव सौ. वींदना
चौधरी याींनी ददनाींक २६ फेब्रव
ु ारी, २०१७ रोजी राज्य आासनास ददलेल्या पत्रानस
ु ार या पढ
ु े
सहाय्यक अनुदानाचा खचस राज्य आासनाने स्वःतनधीतून करण्यात यावा असे कळववले आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त कमसचा-याींची वेतना अभावी झालेली गैरसोय व उपासमार रोखण्यासा ी

राज्य आासनाने २ वषासचे दे य थककत वेतन, ५ वा व ६ व्या वेतन आयोगाची अनद
ु ान रक्कम
तातडीने उपलब्ध करुन दे ण्यायाया श ष्ीने कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ मशांदे (०५-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
स्वयींसेवी सींस्थेतील कमसचारी हे कें् अथवा राज्य आासनाचे तनयममत कमसचारी
नसल्याने त्याींना वेतन आयोग लागू नाही. सहाय्यक अनुदान कें् आासनाने दद. २५.०५.२०१२
पासून बींद केले आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) अनद
ु ान दे णे कें् आासनायाया अखत्याररतील बाब.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ५७२ (32)
मसांधुदग
ु व जजल््यातील राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अमभयानाअांतगवत सेवेत
असलेल्या िमवचारी व अधधिारी याांच्या प्रलांबबत मागण्याांबाबत

(४३)

११७२२९ (२३-०७-२०१८).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय साववजननि

आरोग्य व िुुंुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मसींधुदग
ु स जजल््यातील राषरीय ग्रामीण आरोग्य अमभयाना अींतगसत सेवेत असलेल्या
कमसचारी

व

अचधकारी

याींयाया

प्रतततनयक्
ु ती

प्रकक्रयेत

प्रतततनयुक्तीबाबत अतनजश्चतता तनमासण झाली असून

बदल

करण्यात

आल्यामळ
ु े

इतर प्रलींतबत असलेल्या मागण्या

सींदभासत तनणसय तेण्यासा ी ददनाींक १० मे, २०१८ रोजी वा त्यादरम्यान जजल्हाचधकारी
कायासलयावर अचधकारी व कमसचारी महासींतायाया वतीने मोचास काढून जजल्हाचधकरी याींना
मागण्याींचे तनवेदन ददले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त तनवेदनायाया अनुषींगाने आासनाने चौकआी केली आहे काय,

(३) असल्यास, त्यानुसार अनेक वषासपासून प्रलींतबत असलेल्या मागण्याबाबत योग्य तो तनणसय
तण्यासा ी आासनाने कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ मशांदे (०१-०३-२०१९) : (१) अींआत: खरे आहे.
प्रतततनयुक्तीबाबत अतनजश्चतता झाली हे खरे नाही. तसेच मोचास काढला नसून

जजल्हाचधकारी याींना मागण्याींचे तनवेदन ददले, हे खरे आहे .
(२) नाही.

(३) राषरीय आरोग्य अमभयानाींतगसत कायसरत असलेल्या कमसचाऱ्याींयाया प्रकरणी योग्य तो तनणसय
तेण्यासा ी आासन तनणसय, ददनाींक ०८/०५/२०१८ अन्वये तत्रसदस्यीय सममती ग ीत करण्यात
आलेली आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नैताळे (ता.ननफाड, जज.नामशि) येथील प्राथममि आरोग्य िेंद्रात ननवासी
वैद्यिीय अधधिारी याांची ननयुक्ती िरणेबाबत
(४४)

११७८४२ (२३-०७-२०१८).

श्री.अननल िदम (ननफाड) :

सन्माननीय साववजननि

आरोग्य व िुुंुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नैताळे (ता.तनफाड, जज.नामआक) येथील प्राथममक आरोग्य कें्ात तनवासी वैद्यकीय
अचधकारी नसल्याने रुग्णाींची गैरसोय होत असन
आचथसक पररजस्थती नसणा-या रुग्णाींना
ू
खाजगी दवाखान्यात ओषधोपचारासा ी जावे लागत असल्याची बाब माचस, २०१८ म्ये वा
त्यादरम्यान तनदआसनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत आासनाने चौकआी केली आहे काय,
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(३) असल्यास, नैताळे येथील प्राथममक आरोग्य कें्ात तनवासी वैद्यकीय अचधकारी याींचे पद
त्वरीत भरण्याबाबत आासनाने कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ मशांदे (०७-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
प्राथममक आरोग्य कें् नैताळे , जज.नामआक येथे वैद्यकीय अचधकारी सींवगासची दोन
पदे मींजुर असुन सद्यजस्थतीत दोन पदे भरलेली आहे त. एका पदावर स्थायी वैद्यकीय
अचधकारी व एका पदावर बींधपतत्रत वैद्यकीय अचधकारी कायसरत आहे .

त्यामुळे रुग्णाींना खाजगी दवाखान्यात औषधोपचारासा ी जावे लागत नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
बुलढाणा जजल्हयातील सामान्य रुग्णालयामध्ये िायमस्वरुपी
सोनोग्राफी तज्ज्ञाांची ननयुक्ती िरण्याबाबत

(४५)

११९२५८ (२८-०७-२०१८).

श्री.हषववधवन सपिाळ (बुलढाणा) :

सन्माननीय साववजननि

आरोग्य व िुुंुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) बुलढाणा जजल्हयातील सामान्य रुग्णालयामधील सोनोग्राफी तज्ज्ञाींचे पद ररक्त असून

कायमस्वरुपी सोनोग्रेाफी तज्ज्ञ नसल्याने स्त्री रुग्णाींची गैरसोय होत असल्याचे माहे माचस,
२०१८ म्ये वा त्यादरम्यान तनदआसनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर रुग्णालयात कायमस्वरुपी सोनोग्राफी तज्ज्ञाींची तनयुक्ती करण्याबाबत
आासनाने कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ मशांदे (०७-०३-२०१९) : (१) नाही, हे खरे नाही.
महाराषर वैद्यकीय आरोग्य सेवा ग्-अ (ग्रेड-पे रू.६६००) मधील क्ष-ककरणतज्ञाचे पद
दद. ३१.१०.२०१७ पासून सेवातनवत्् तीमुळे ररक्त आहे . तथावप रुग्णाची गैरसोय ्ाळण्या श ष्ीने
जेएसएसके कायसक्रमाअींतगसत माहे जानेवारी २०१८ पासन
ू क्ष-ककरणतज्ञाींचे पद भरुन सोनोग्राफी
व मस्ीस्क्न बाबतयाया सेवा तनयममतपणे रुग्णाींना दे ण्यात येत आहे . तसेच राषरीय आरोग्य
अमभयान अींतगसत दद. ३१.०७.२०१८ रोजी क्ष-ककरणतज्ञाचे पद भरण्यात आलेले आहे .
(२) महाराषर वैद्यकीय आरोग्य सेवा ग्-अ (ग्रेड-पे रू. ६६००) मधील क्ष-ककरणतज्ञाची पदे
पदोन्नतीने/सरळसेवेने भरण्याची कायसवाही सरु
ु आहे .

महाराषर वैद्यकीय आरोग्य सेवा ग्-अ (ग्रेड-पे रु. ५४००) मधील ररक्त पदे

भरण्यायाया अनुषींगाने दद. ४.१०.२०१८ रोजीयाया पत्रान्वये सवस उपसींचालक स्तरावर वैद्यकीय

अचधकारी कींत्रा्ी प्दतीने भरण्याबाबत तनदे आ ददलेले आहे त. तसेच राज्यस्तरावरील वैद्यकीय
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अचधकाऱ्याींयाया एकूण ७२३ ररक्त पदाींची जादहतरात दद. १३.०७.२०१८ रोजी प्रमस्द होवुन पदे
भरण्याची कायसवाही सुरु आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राजापूर (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील प्राथममि आरोग्य िेंद्रामधील ररक्त पदे भरण्याबाबत
(४६)

१२१३३७ (२३-०७-२०१८).

श्री.राजन साळवी (राजापूर) :

सन्माननीय साववजननि

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

राजापूर

(जज.रत्नाचगरी)

तालुक्यातील

नऊ

प्राथममक

आरोग्य

कें्ाम्ये

वैद्यककय

अचधकाऱ्याींसह आरोग्य सहाय्यक, सेववका तसेच अन्य कमसचा-याींची ५९ पदे ररक्त असल्याचे
माहे एवप्रल, २०१८ म्ये वा त्यादरम्यान तनदआसनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, पदे असल्यामुळे ग्रामीण भागातील रुग्णाींची गैरसोय होत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याबाबत आासनाने चौकआी केली आहे काय,
(४) असल्यास, त्यानस
ु ार राजापरू तालक्
ु यामधील वैद्यककय अचधका-याींची ररक्त पदे त्वररत
भरण्याबाबत आासनाने कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ मशांदे (०७-०३-२०१९) : (१) हे अींआत: खरे आहे .
जजल्हा पररषद रत्नाचगरी आरोग्य ववभागाकडील राजापरू तालक्
ु याम्ये एकुण ९

प्राथममक आरोग्य कें्े कायसजन्वत आहे त. सदर प्राथममक आरोग्य कें्ाींम्ये वैद्यकीय

अचधकारी याींची एकुण १८ पदे मींजुर असुन १० पदे भरलेली व ८ पदे ररक्त आहे त. तसेच

सदर प्राथममक आरोग्य कें्ाम्ये ग्-क व ग्-ड सींवगासची एकुण २०९ पदे मींजुर असुन
त्यापैकी १४९ पदे भरलेली व ६० पदे ररक्त आहे त.
(२) हे खरे नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) वैद्यकीय अचधकारी ग्-अ (ग्रेड पे रु.५४००/-) सींवगासयाया ररक्त पदाींवर तनयममत वैद्यकीय
अचधकारी भरण्याकररता ८७७ ररक्त पदाींची जादहरात दद. २७.१२.२०१८ रोजी प्रमस्द करण्यात
आली असन
ू पढ
ु ील कायसवाही सरु
ु आहे. त्यानस
ु ार तेथील ररक्त पदे भरण्याची कायसवाही
प्राथम्याने करण्यात येचल.

आासन तनणसय दद. २१.०४.२०१५ नुसार सदर सींवगासतील ररक्त पदे कींत्रा्ी प्दतीने

भरण्याकरीता ववभागीय स्तरावर सममती ग ीत केली असुन त्याद्वारे कींत्रा्ी भरती पकक्रया
राबवन
ू ररक्त पदे भरण्याची कायसवाही करण्यात येते.

ग्-क व ड ची ररक्त पदे भरण्याची कायसवाही क्षेतत्रय स्तरावर सुरु आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ५७२ (35)
रत्नाधगरी जजल्हयातील सवव ग्रामीण रुग्णालयाांमध्ये सपवदांश, ववांचूदांश व अत्यावश्यि
अन्य औषधे व सेवासुववधा पावसाळयापूवी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(४७)

१२३३८४ (०१-०८-२०१८).

श्री.राजन साळवी (राजापूर) :

सन्माननीय साववजननि

आरोग्य व िुुंुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) रत्नाचगरी जजल्हयातील सवस ग्रामीण रुग्णालयाींम्ये सपसदींआ, ववींचूदींआ व अत्यावश्यक अन्य

औषधे तसेच इतर आरोग्य सोयी-सवु वधा पावसाळयापव
ू ी उपलब्ध करुन द्याव्यात अन्यथा

प्रआासनाचे लक्ष वेधण्याकररता सींबचधत अचधका-यायाया दालनात साप,ववींचू सोडण्याचे अनोखे
आींदोलन करणार असल्याचा इआारा गाव ववकास सममतीने माहे मे, २०१८ म्ये वा
त्यादरम्यान ददला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी आासनाने चौकआी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,
(३) असल्यास, त्यानुसार आासन स्तरावर कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथ मशांदे (०६-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) जजल्हा आल्यचचककत्सक, रत्नाचगरी याींचे स्तरावरुन आरोग्य सींस्थाींचा आढावा तेण्यात
आलेला असून सदर चौकआीत अत्यावश्यक औषधे सा ा पुरेआा प्रमाणात उपलब्ध आहे .

(३) हाफककन बायो फामासस्यु्ीकल कॉपो.मल. माफसत १०० प्रकारयाया औषधाींचे पुरव ा आदे आ
तनगसममत करण्यात आलेले आहे त.
तसेच अत्यावश्यक
खरे दी करण्याकररता
करण्यात आलेले आहे .

औषधी व सादहत्य सामुग्रीची गरजेनुसार स्थातनक स्तरावर

ददनाींक २५ एवप्रल, २०१८ अन्वये रु.८.२५ को्ी एवढे अनद
ु ान ववतरीत

राषरीय आरोग्य अमभयान अींतगसत ददनाींक १३.६.२०१८ अन्वये रु.४१.५९ को्ी एवढे
अनुदान ववतरीत करण्यात आलेले आहे त.

आासन पत्र दद.१९.५.२०१८ व दद.१७.९.२०१८ अन्वये स्थातनक स्तरावरुन उपलब्ध

अनुदानातुन १०% ते २०% तनधीतून औषधे खरे दी करण्यास मान्यता ददली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
सातारा जजल्हा शासिीय रुग्णालयाला औषधाचा तुं
ु वडा ननमावण झाल्याबाबत.
(४८)

१२३७५८ (२८-०७-२०१८).

श्री.ददपि चव्हाण (फलुंण) :

सन्माननीय साववजननि

आरोग्य व िुुंुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सातारा जजल्हा आासकीय सामान्य रुग्णालयाला राज्य आासनाकडून होत असलेला औषधाींचा

पुरव ा गेल्या दोन वषासत करण्यात आला नसल्याने रुग्णालयात औषधाींचा तु्वडा तनमासण
झाला आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ५७२ (36)
(२) असल्यास, प्रआासनायाया तनषकाळजीपणा मळ
ू े

ओढावलेल्या औषधाींयाया ्ीं चाचमुळे अनेक

रुग्णाींना खाजगी मेडडकलमधून औषधे ववकत तेऊन उपचार करुन घ्यावे लागत आहे ,हे

ही

खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत आासनाने चौकआी केली आहे काय,व चौकआीत काय आढळून आले,
(४)

असल्यास,

सातारा

जजल्हा

आासकीय

सामान्य

रुग्णालयालास

औषधाींचा

करण्यासींदभासत आासनाने कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

पूरव ा

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ मशांदे (०८-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) आासन पत्र ददनाींक १९.५.२०१८ व १७.९.२०१८ अन्वये जजल्हा वावषसक योजनाींतगसत प्रा्त
तनधीतून १० ्क्के ते २० ्क्के तनधी स्थातनक स्तरावर औषध खरे दीसा ी खचस करण्यास
परवानगी ददली आहे .

त्यानुसार आवश्यकतेनुसार औषध खरे दी करुन पुरव ा करण्यात आला आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

गोंददया जजल््यात माता व बाल मत्ृ यच
ू ा दर शन्
ू य िरण्याबाबतचे
अमभयान अपयशी ठरल्याबाबत

(४९)

१२६३१३ (२८-०७-२०१८).

श्री.ववजय रहाांगडाले (नतरोडा) :

सन्माननीय साववजननि

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

(१) गोंददया जजल्हयात माता व बाल मत्् यच
ू ा दर आून्य करण्याबाबतचे अमभयान अपयआी
रल्यामळ
ु े मागील वषीयाया तल
ु नेत अभसक व बाल मत्् यू दारात वाढ झालेली आहे , हे खरे आहे

काय,

(२) असल्यास, सदर अमभयान यआस्वी होण्यासा ी आासनाने कोणत्या उपाययोजना केल्या वा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ मशांदे (०५-०३-२०१९) : (१)
वववरण
मातामत्् यू
बालमत्् यू

हे खरे नाही.

वषव २०१७ (एवप्रल ते जुलै)

वषव २०१८ (एवप्रल ते जुलै)

१२२

१०८

४

२

बालमत्् यूचे प्रमाण १४ अींकानी कमी झाले आहे.

(२) राज्यातील बालमत्् यूचे प्रमाण कमी करण्यासा ी पुढील उपाय योजना करण्यात येतात.

गरोदरपणातील सींपण
ू स तपासणी व उपचार, सींस्थात्मक प्रसत
ू ी, जननी मआआु सरु क्षा

कायसक्रम, जननी सुरक्ष योजना, तनयमीत लसीकरण कक्ष, एचबीएनसी व इन््े नमसफाचड
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एचबीएनसी, जीवनसत्व “अ” व जींतनाआक मोदहम, बाल उपचार कें्, पोषण पुनवससन कें्,
राषरीय बाल स्वास्थ कायसक्रम, मानव ववकास कायसक्रामाींतगसत तज्ञाींमाफसत माताींची व बालकाींची

तपासणी व उपचार, नवसींजीवनी कायसक्रमाींतगसत तज्ञाींमाफसत माताींची व बालकाींची तपासणी व
उपचार, नवसींजीवनी कायसक्रमाींतगसत मातत्् व अनद
ु ान योजना, भरारी पथकामाफसत आरोग्य
तपासणी व उपचार, करण्यात येतात.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

िडाव (ता.िजवत, जज.रायगड) येथील प्राथममि आरोग्य िेंद्राच्या दरु
ु स्तीच्या िामाबाबत
(५०)

१३२७८५ (१०-१२-२०१८).

श्री.सुरेश लाड (िजवत) :

सन्माननीय साववजननि आरोग्य

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

कडाव

(ता.कजसत,

जज.रायगड)

येथील

प्राथममक

आरोग्य

कें्ात

बा्य

रुग्ण

व

आींतररुग्णाींची सीं्या जास्त असन
ू या प्राथममक आरोग्य कें्ायाया दरु
ु स्तीचे काम माहे जल
ु ,ै
२०१७ पासन
ू सरु
ु आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्राथममक आरोग्य कें्ाचे काम पूणस न झाल्यामळ
ु े तेथील रुग्णाींना ववआेषत:
मदहला व गरोदर रुग्णाींना खाजगी रुग्णालयात उपचारासा ी जावे लागते, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच, कडाव प्राथममक आरोग्य कें्ायाया वैद्यककय अचधकाऱ्याींसा ी तनवासस्थाने बाींधून

तयार असन
त्या द काणी वैद्यककय अचधकारी राहत नसल्यामळ
ू
ु े त्या तनवासस्थानाची
दरु ावस्था झाली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत आासनाने चौकआी केली आहे काय,
(५) असल्यास, त्यानुसार आासनाने कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथ मशांदे (१२-०३-२०१९) : (१) हे अींआत: खरे आहे .
सन २०१६-२०१७ म्ये दरु
ु स्तीयाया कामास प्रआासकीय मान्यता दे ण्यात आली होती,

त्यानुषींगाने सदर काम ऑक््ोंबर, २०१८ अखेर पूणस झाले आहे.
(२) व (३) हे खरे नाही.

वैद्यककय अचधकारी तनवासस्थानात राहत आहे त.
(४), (५) व (६) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

ववधान भवन :
मांब
ु ई.

जजतें द्र भोळे
सधचव (िायवभार),

महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मु्णपूवस सवस प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सचचवालयायाया सींगणक यींत्रणेवर
मु्ण: आासकीय म्यवती मु्णालय, मुींबच.

