अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५९४ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१९
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

रत्नाधीरी येथील िुष्ट्ठ ुग्णालयातील िममचा-याांचे सेवाननवत्ृ तीवेतन अदा करण्याबाबत
(१)

६१९८ (०९-०४-२०१५).

श्री.भास्िर जाधव (ीुहाीर), श्री.हसन मुश्रीफ

श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :

सन्माननीय सावमजननि आरो्य व िुुंुां

(िाील),

ि्याण मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रत्नागिरगरी यीलील कुष

ुग् ालयाया पाच कममचा-याींची सीवाननवत्ृ तीची ५ ती १९ महिन्याींची

वीतन शासनाकडून दी ण्यात ेली नािीह िी खरी ेिी कायह

(२) असल्यास, सदरहू वीतनासा ी या कममचा-याींनी प्रजासत्ताक हदनी ोपोा ाचा ाशार हदला,
िी िी खरी ेिी कायह
(३) असल्यासह या कममचा-याींना वीतन दी ण्यास ्ाटा्ाट कर ा-या दोाीींवर शासनाने को ती
कारवाई कीली वा करण्यात यीत ेिी
श्री. एिनाथ शशांदे (२८-०८-२०१९) : (१) िी खरी नािी.
सदर कममचाऱयाींची ५ ती १९ महिन्याींची वीतन रक्कम ुग.१०१४२०३/- हद.७.१०.२०१५
रोजी जजल्िा परराद रत्नागिरगरी या कायामलयाकडून अदा करण्यात ेली ेिी.
(२) िोयह िी खरी ेिी .

परीं तु सदर कममचाऱयाींची वीतन रक्कम ुग. १०१४२०३/- हद.७.१०.२०१५ रोजी अदा

करण्यात ेली.

(३) अनुदान प्राप्त नसल्यानी वीतन दी ण्यात ेली नव्िती. हद.२० ऑगस््ह २०१५ ची शासन

नन य
म ानी अनद
ु ान प्राप्त िोताच हद.७.१०.२०१५ रोजी ुग.१०१४२०३/- कममचाऱयाींची वीतन अदा
करण्यात ेली ेिी .

___________

वव.स. ५९४ (2)
मेळघाट (जि.अमरावती) येथील कुपोषण रोखण्यासाठी शासकीय पदाांची भरती करण्याबाबत
(२)

१६८५८ (१९-०८-२०१५).

डॉ.सांतोष ुंारफे (िळमनुरी) :

अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अशमन पुंे ल (मुां ादे वी),

सन्माननीय सावमजननि आरो्य व िुुंुां

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ि्याण मांरी पुढील

(१) मीटघा् (जि.अमरावती) यीली कुपोाणामळ
ु े िो ारी मत्ृ यूचे प्रमाण रोखण्याकररता ेवयक
अस ारी सवम शासकीय पदाींची भरती कील्याची शासन साांगितले असली तरी अद्यापिी या दग
म
ु म
भागात वगम ४ पदाची ेवयक भरती करण्यात ेली नसल्याची मािी मीह २०१५ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशमनास ेली ेिीह िी खरी ेिी कायह
(२) असल्यासह ोक्त प्रकर ी शासन त्वरीत ेवयक कायमवािी कर ार वा करीत ेिी कायह
(३) नसल्यासह ववलींचाची कार ी काय ेिी त
श्री. एिनाथ शशांदे (२८-०८-२०१९) : (१) िी अींशत: खरी ेिी .
सुरक्षा रक्षकाची पदी कींत्रा्ी स्वुगपात भरलीली ेिी व ोवमरीत वगम ४ ची पदी जजल्िा

गिरचककत्सक स्तरावुगन भरण्याची कायमवािी सुुग ेिी.
(२) िोय.

(३) प्रन उद्ावत नािी.
___________
राज्यातील आददवासी भाीातील ववववधा योजनासाठी िममचारी
वीम उपलब्ध िुगन दे ण्या ा त
(३)

५६१८६ (१२-०८-२०१६).

ुंारफे (िळमनुरी) :

श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.अशमन पुंे ल (मुां ादे वी), डॉ.सांतोष

सन्माननीय सावमजननि आरो्य व िुुंुां

खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ेहदवासी भागातील अभमकमत्ृ यू े

ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा

मातामत्ृ यच
ू े प्रमाण कमी करण्यासा ी

ेहदवासी ोपयोजना क्षीत्रात ववववधा योजना कायामजन्वत असल्या तरी त्यासा ी ेवयक तो
कममचारी वगम ोपलब्ध कुगन न हदल्यानी राज्यभरातील ेहदवासी भािाांमध्ये चालमत्ृ यू े

कुपोा ाची प्रमाण िास्त असल्याचे मािी माचमह २०१६ मध्यी वा त्यादरम्यान ननदशमनास ेलेह
िी खरी ेिी कायह

(२) असल्यासह ेहदवासी ववकास योजना प्रभावीप ी राचववण्यासा ी कममचारी वगम भरण्यासा ी
को ती कायमवािी केली वा करण्यात यीत ेिी ह
(३) नसल्यासह ववलींचाची कार ी काय ेिी त
श्री. एिनाथ शशांदे (२३-०८-२०१९) : (१) िी खरी नािी. राज्यामध्यी सन २०१२-१३, २०१३-१४,
२०१४-१५ व २०१५-१६ या वााममध्यी ेहदवासी क्षेत्रात जजल्हयाींकडील प्राप्त अिवालानूसार

अनुक्रमी ४५८१, ३९६२, ४१८६ह व २६७९ एवढी चालमत्ृ यु झालीली असन
ू ह मत्ृ युया सींख्यीमध्यी घ्
झाल्याची हदसून यीत ेिी .

वव.स. ५९४ (3)

(२) ेरो्य सीवा सींचालनालय अगिरधनस्त ग् अ ती ड सींवगामतील एकू

५५८७ पदी मींजूर

असन
ू ह त्यापैंकी ३९८८६ पदी भरण्यात ेलीली ेिी त. तसीच ररक्त पदी भरण्याची कायमवािी सुग
ू
ेिी .

(३) प्रन उद्ावत नािी.
___________
सफाई िामीाराांच्या ननयक्
ु ती ा त वारसा हक्क पध्दतीने ननयक्
ु ती करण्याबाबत
(४)

६०५०१ (०१-०९-२०१६).

आरो्य व िुुंुां

श्री.हषमवधमन सपिाळ ( ुलढाणा) :

सन्माननीय सावमजननि

ि्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लाड सममतीया मशरारशीनस
ु ार सराई कामगाराींया ननयुक्ती चाचत वारसा िक्काची
अांमलचजाव ी पुढी चालु

ी वण्याचाचत शासन नन य
म हदनाांक ११ माचम, २०१६ रोजी ननगममीत

करण्यात ेला ेिी , िी खरी आहे काय,
(२) असल्यास, सदर शासन नन य
म ाया अनुाींगानी सामान्य ुग् ालय चुलढा ा यीली वारसा
िक्काची ननयुक्ती कील्या जात नािी व सदर ननयुक्त्या चुलढा ा जजल्ियात सुुग कर ीचाचत
स्लननक

लोकप्रनतननधी

याींनी

हदनाांक

२७

माचच,

२०१६

रोजी

वा

शल्यगिरचकीत्सक, चल
ु ढा ा याींना पत्र ददले ेिी , िी खरी ेिी काय,

त्यासुमारास

जजल्िा

(३) असल्यास, सदर शासन नन य
म ाच्या अनुाींगानी अशा वारसा िक्कानी ननयुक्तीस प्राप्त
असलीले ोमीदवार हदनाांक ५ एवप्रल, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ोपोानास चसली, िी ही खरे
ेिी काय,

(४) असल्यास, ोक्त प्रकर ाची शासनानी चौकशी कीली ेिी काय,
(५) असल्यास, चौकशीया अना
ु ींगानी बल
ु ढाणा जिल््यातील सामान्य रुग्णालयात सराई
कामगाराींची ननयुक्तीचाचत

वारसा

िक्कची अांमलचजाव ी

कर च
ी ाचत

शासनानी

कोणती

कायमवािी कीली वा करण्यात यीत ेिी ,
(६) नसल्यास, ववलींचाची सवमसाधार

कार ी काय ेिी त ?

श्री. एिनाथ शशांदे (०१-०९-२०१९) : (१) िोयह िी खरी ेिी .
(२) िोयह िी खरी ेिी .
(३) िोयह िी खरी ेिी .
(४) सावमजननक ेरो्य ववभागाचा शासन नन य
म हदनाींक ७/१२/२०१७ अन्वयी राज्यातील सवम
ुग् ालयी व ेस्लापना यासा ी ेकृतीचींधानस
ु ार मींजरू असलीली ननयममत सराईगार या
ररक्त पदाींवर कींत्रा्ी पध्दतीनी सीवा न घीता सामाजजक न्याय व ववशीा सिाय्यक ववभागाया

हदनाींक ११/३/२०१६ या शासन नन य
म ानुसार वारसािक्क पध्दतीनी ननयुक्ती करण्याचाचत
ननदे श दी ण्यात ेली ेिी त.

(५) सावमजननक ेरो्य ववभागाचा शासन नन य
म हदनाींक ७/१२/२०१७ अन्वयी राज्यातील सवम
ुग् ालयी व ेस्लापना यासा ी ेकृतीचींधानुसार मींजूर असलीली ननयममत सराईगार या

वव.स. ५९४ (4)
ररक्त पदाींवर कींत्रा्ी पध्दतीनी सीवा न घीता सामाजजक न्याय व ववशीा सिाय्यक ववभागाया
हदनाींक ११/३/२०१६ या शासन नन य
म ानुसार वारसािक्क पध्दतीनी ननयुक्ती करण्याचाचत

हदलील्या नन य
म ानस
ु ार जजल्िा शल्य गिरचककत्सकह सामान्य ुग् ालय चल
ु ढा ा याींची अगिरधनस्त व

अगिरधपत्याखालील ररक्त पदावर ज्यीष तीनुसार वारसा िक्कानी २६ वारसदाराींना ननयुक्ती दी ण्यात
ेली असून ोवमररत ३३ ोमीदवाराींकरीता चुलढा ा जजल्ियाींतगमत पदी ररक्त नसल्यामट
ु ी प्रनतक्षा
यादीवर

ी वण्यात ेलीेिी. मींडटातींगत
म सराईगाराींची ररक्त पदी सींचींगिरधत वारसदाराची ववकल्प

घीवून ननयुक्ती दी ण्याची कायमवािी चालू ेिी .
(६) प्रन उद्ावत नािी.

___________
खालापूर (जज.रायीड) तालुक्यातील शासिीय ुग्णालयाांमध्ये पररचाररिा, अपुरे मनुष्ट्य ळ,
डॉक्ुंराांच्या ररक्त पदाांसह साधनसामग्र
ु ीच्या अभावाबाबत

(५)

६०७४३

(०१-०९-२०१६).

श्री.मनोहर

सन्माननीय सावमजननि आरो्य व िुुंुां
काय :-

भोईर

(उरण),

श्री.सरु े श

लाड

(िजमत),

ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) खालापूर (जज.रायगड) तालुक्यातील शासकीय ुग् ालयाींमध्यी पररचाररकाह अपुरी मनुषयचटह
डॉक््राींची ररक्त पदी तसीच परु ी शा साधनसामग्र
ु ीचा अभावामट
ु ी यीलील ुग् ाींना खाजगी
ुग् ालयात जावी लागत असल्याची मािी एवप्रलह २०१६ मध्यी वा त्यादरम्यान ननदशमनास ेलीह
िी खरी ेिी कायह
(२) असल्यास, सदरहू तालुक्यातील चारिी शासकीय ुग् ालयाींमध्यी एकिी भूलतज्ञ नािीह िी
िी खरी ेिी कायह
(३) असल्यासह याचाचत शासनानी चौकशी कीली ेिी कायह त्यात काय ेढटून ेलीह

(४) असल्यासह चौकशीनुसार या ुग् ालयाींतील ररक्त पदी भर ीचाचत व ेवयक त्या सुववधा
ोपलब्ध कुगन दी ण्याबाबत शासन को ती कायमवािी करीत ेिी वा कर ार ेिी ,
(५) नसल्यास, ववलांबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (०१-०९-२०१९) : (१) िी खरी नािी.
(२) ग्रामी

ुग् ालयाया ेकृतीचींधानुसार तीली भूलतज्ञ िी पद मींजूर नािी.

(३) व (४) सन २०१६ या भरती प्रकक्रयीनस
ु ार जून २०१८ पयंत ररक्त पदी भरण्यात ेली

िोती. ोवमरीत ररक्त पदी पदोन्नती/चदली व पदभरती पकक्रयीनी भरण्याची कायमवािी सुुग
करण्यात ेलीली ेिी .

(५) प्रन उद्ावत नािी.
___________

वव.स. ५९४ (5)
आधथमि दृष्ट््या द ु ळ
म रुगणाांना आिाराांकररता महात्मा फुले जीवनदायी िॅशलेस आरो्यववमा
वविशसत व वविसनशील अशा शासिीय रुगणालयातून लाीू िरण्या ा त

(६)

६५४७४ (२७-०१-२०१७).

(हातिणांीले), श्री.अननल

श्री.अ ू आजमी (मानखूदम शशवाजीनीर), डॉ.सुजजत शमणचेिर

ा र (खानापूर) :

सन्माननीय सावमजननि आरो्य व िुुंुां

ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यातील

ेगिरलक
म

दृष्या

दच
म
ु ट

घ्काींना

जवटपास

पहिल्या

्प्प्यातील

१२००

ेजराकररता मिात्मा रुली जीवनदायी कॅशलीस ेरो्य ववमा ववकमसत व ववकसनशील अशा

शासकीय ुग् ालयातन
ू लागू करण्याची माग ी ववववध स्वयींसीवी सींस्लाह जनप्रनतननधी याींनी
मा.सावमजननक ेरो्य मींत्री, मा.वैद्यकीय मशक्ष
सींचालक जजल्िा ेरो्य अगिरधकारी े

मींत्रीह सींचगिरीं धत प्रशासकीय ववभागाची

अगिरधनस्त असली ल्या ोप ेरो्य केंद्र प्रमुख

सींचींगिरधत ेरो्य सींचालनालयाची प्रमुख तला प्रभारी वैद्यकीय अगिरधकारी याींयाकडी हदनाींक १९
ऑगस््, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास केली असल्याचे ननदशमनास ेलेह िी खरी ेिी काय,
(२) असल्यासह उक्त प्रकर ी सावमजननक ेरो्य व वैद्यकीय मशक्ष

ववभागायावतीनी तसीच

जनप्रनतननधी व जागत
ृ नागररकाींया सींघ्नीनी सदर चाच वीटोवीटी ननदशमनास े ली ेिीह िी
िी खरी ेिी काय,

(३) असल्यासह सदर चाचतीत सखोल चौकशीअींती काय ननषपन्न झाली व त्याचाचत सावमजननक
ेरो्य व वैद्यकीय मशक्ष

ववभागाया कायमक्रमाची

यीईल वा यीत ेिी ख

ोस कायमवािी कधीपासन
ू सुग
ु करण्यात

(४) नसल्यासह ववलींचाची कार ी काय ेिी त
श्री. एिनाथ शशांदे (२६-०८-२०१९) : (१) सदर ननवीदन प्राप्त झाल्याची हदसून यीत नािी.

राजीव गाींधी जीवनदायी ेरो्य योजनीतील ोपचाराींमध्यी वाढ कुगन ११०० ोपचार

अींतभ
म ूत असलीली मिात्मा ज्योनतचा रुली जन ेरो्य योजना राचववण्यास हदनाींक ०४.०८.२०१६

या शासन नन य
म ान्वयी मान्यता दी ण्यात ेलीली ेिी . परीं तू प्रशासकीय कार ाींमट
ु ी सदर
योजनीची अींमलचजाव ी िोऊ शकलीली नािी.

राजीव गाींधी जीवनदायी ेरो्य योजनीतील मट
ु तरतद
ु ी कायम

ी वन
ू सदर योजना

मिात्मा ज्योनतचा रुली जन ेरो्य योजना या नावानी हद. १.०४.२०१७ पासुन राचववण्यात यीत
ेिी .

मिात्मा ज्योनतचा रुली जन ेरो्य योजनेंतगमत राज्यातील दाररद्रय री ाीखालील वपवटीह

अींत्योदय अन्न योजनाह अन्नपू ाम योजना मशधा-पत्रत्रकाधारक कु्ुींची े
(ुग.१ लक्षापयमत वावामक ोत्पन्न असलील्या) कीशरी

दाररद्रयरी ाीवरील

मशधापत्रत्रकाधारक कु्ुींची व शीतकरी

ेत्मित्याग्रस्त १४ जजल्ियातील शभ्र
ु मशधा-पत्रत्रकाधारक शीतकरी कु्ुींचाींना मिात्मा ज्योनतचा
रुली जन ेरो्य योजनेंतगमत ववमा सींरक्ष ाव्दारी वैद्यकीय सीवा पुरववण्यात यीतात. सध्या या
योजनेंतगमत ३० ननवडक ववशीा सीवाींतगमत ९७१ प्रकारची गींभीर व अगिरधक खगिरचक
म ोपचार व

१२१ शस्त्रकक्रया पचात सीवाींचा (रॉलोअप) समावीश असून लाभाली ुग् ाींना ४८४ अींगीकृत
शासकीय व खाजगी ुग् ालयामधन
ू रोख रक्कमरहित (कॅशलीस) या वैद्यकीय सीवा ोपलब्ध

कुगन दी ण्यात यीतात. योजनीया लाभार्थयामस वैध मशधापत्रत्रका (वपवटीह अींत्योदयह अन्नपू ाम व
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कीशरी) व रो्ो ओटखपत्राया ेधारी अींगीकृत ुग् ालयाींमधन
ोपचार अनुज्ञीय ेिी त.
ू
योजनेंतगमत वावामक ववमा सींरक्ष

रक्कम प्रनत वाम/ प्रनत कु्ुींच ुग.१.५० लक्ष एवढया

मयामदीपयमत मोरत ोपचार अनज्ञ
ी असन
ु य
ू मत्र
ु वपींड प्रत्यारोप ासा ी सदर मयामदा ुग. २.५० लक्ष
एवढी ेिी.

(२), (३) व (४) प्रन उद्ावत नािी.
___________
िो्हापरू जज्हयात आशाविमसम यनु नयने थिीत मानधन आणण अन्य
प्रलांब त माीणीसाठी िाढलेला मोचाा

(७)

७६२६३ (१५-०४-२०१७).

(चांदीड) :

श्री.हसन मुश्रीफ (िाील), श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर

सन्माननीय सावमजननि आरो्य व िुुंुां

करतील काय :-

ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) कोल्िापरू ेशा वकमसम यनु नयनया वतीनी लकीत मानधन े

अन्य मागण्याींचाचत

जजल्िा पररादी वर मािी जानीवारी, २०१७ मध्यी वा त्यादरम्यानया मोचाम काढला, िी खरी ेिी
कायह
(२) असल्यासह या मोचेकराींया मागण्या को को त्या ेिी तह
(३) असल्यासह को को त्या मागण्या मान्य करण्यात ेल्या व ोवमररत मागण्याींया
अनुाींगानी शासनानी को ती कायमवािी कीली वा करण्यात यीत ेिी ह
(४) नसल्यासह ववलींचाची कार ी काय ेिी त

श्री. एिनाथ शशांदे (२६-०८-२०१९) : (१) िोयह िी खरी ेािी .
(२) मोचेकऱयाींया मागण्या खालीलप्रमा ी ेिी त :१) राषरीय अमभयान ेरो्य कायमस्वुगपी करा. ेशा व ग्प्रवतमक याींना सीवीत कायम करा.
२)

ग्प्रवतमक

याींना

शैक्ष ीक

पात्रतीनूसार

वीतन

लागू

करावी.

तसीच

४५

व्या

अ.भ.श्रमपररादी या मशरारशी लागू कुगन अींमलचजाव ी करा.

३) ेशा व ग्प्रवतमक याींना ववमाह पेंशनह चोनसह ग्रॅयई
ू ्ी यासानख्या सामाजजक सरु क्षा लागू
करण्यासा ी “ेशा” सींजजवनी कल्या कारी मींडटाची स्लापना करावी.

४) ेशाींना मोचदला महिन्याया महिन्याला द्या. गिरचरायू योजनीचा लाभ सरसक् दी ण्यात
यावा.

५) राषरीय ग्रामी

ेरो्य अमभयानासा ी राज्य सरकारनी स्वननधीतून जादा तरतूद करावी.

६) ेशाींना महिन्याला १० िजार व ग्प्रवतमक याींना १५ िजार ककमान वीतन लागू करा.
७) HBNC सि ातर स््ी शनरी तात्काट पुरव ा करा.

८) JSY मधील APL BPL भीद रद्द करा. ेशा सींजजवनी प्रभावीप ी राचवा.
९) ेशा व ग्प्रवतमक याींया मोचाईल भत्यात वाढ कुगन मामसक ५०० ुग.द्यावा.
१०) ेशाींना मामसक चै क भत्ता १५० वुगन ५०० ुग. करा.
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११) शिरी ेरो्य अमभयानाींतगमत काम कर ाऱया ेशाींना तात्काट प्रमशक्ष

दी ऊन मोचदला

द्या. यापव
ू ीची लककत मोचदला द्या.

१२) ेशा व ग्प्रवतमकाींना स्वतींत्र सींग क दी ण्याची अवस्ला करावी.
१३) ेशा व ग्प्रवतमक याींना प्रसुती रजाह भर पगारी सिा महिनी करावी.

१४) स्लाननक समस्या सोडववण्यासा ी तालक
ू ास्तरीय सींयुक्त चै का ेयोजजत कराव्यात.

(३) त्याींया मागण्याींपक
ै ी कािी मागण्या मान्य करण्यात ेल्या ेिी त. ोवमरीत मागण्याींवर
ननयमानस
ु ार अींमलचजाव ी करण्यात यीत ेिी.
(४) प्रन उद्ावत नािी.

___________
राज्यात
(८)

ांधपबरत अधधपारीचारीिाांच्या सेवा ननयशमत िरण्याबाबत

७७८०६ (१८-०४-२०१७).

सावमजननि आरो्य व िुुंुां

श्री.ओमप्रिाश ऊफम

च्चू िडू (अचलपरू ) :

सन्माननीय

ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात चींधपत्रत्रत अगिरधपारीचारीकाींया सीवा ननयममत करण्यासींदभामत मा.सावमजननक
ेरो्य मांत्री याींनी हदनाींक ३ ऑगस््ह २०१६ रोजी वा त्यासुमारास सींचींगिरधत अगिरधकाऱयाींसमवेत
चै क घीतलीह िी खरी ेिी कायह

(२) असल्यासह चींधपत्रत्रत अगिरधपारीचारीकाना त्या सीवीत लागलील्या हदनाींकापासून ननयममत
करण्यासा ी तसीच तोंडी परीक्षा घीवन
ू ननयममत करण्यासा ी ेरो्य सींचालनालयानी शासनास
प्रस्ताव सादर करावा असी ेदी श मा. मींत्री मिोदयाींनी या चै कीत हदलीह िी िी खरी ेिी कायह
(३) असल्यासह सदर प्रकर ीचा प्रस्ताव शासनास

प्राप्त झाला ेिी कायह

(४) असल्यासह शासनानी या सींदभामत काय कायमवािी कीली ेिी ह
(५) नसल्यासह ववलींचाची कार ी काय ेिी त
श्री. एिनाथ शशांदे (२६-०८-२०१९) : (१) िोयह िी खरी ेिी .
(२) सदर प्रकर ी मा.मींत्री याींचक
ी डी लोकप्रनतननधीह सींघ्ना प्रनतननधी व अगिरधकारी याींचक
ी डी
झालील्या चै कीत सदर माग ी करण्यात ेली िोती तलावपह मा.सवोय न्यायालयाची ननदे श
व अगिरधसगिरु चत सीवाप्रवीश ननयम यानस
ु ार तोंडी पररक्षा घीऊन चींधपत्रीत अगिरधपररचाररकाींना सीवीत
लागलील्या हदनाींकापासून ननयममत कर ी शक्य नसल्याची स्पष् करण्यात ेली.

(३) व (४) शासनास सीवाननयममत कर ीचाचत नन य
म घीण्याचाचतचा प्रस्ताव सादर करण्यात
ेलीला ेिी .
(५) प्रन उद्ावत नािी.
___________
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राज्यातील सवम जज्हा व उपजज्हा ुग्णालयाांमधील समुपदे शिाांच्या
मानधनामध्ये िपात िे्या ा त

(९)

७७८१३ (१८-०४-२०१७).

श्री.ओमप्रिाश ऊफम

च्चू िडू (अचलपूर), श्री.शशरीषदादा चौधरी

िुुंुां

ि्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१)

राषरीय

(अमळनेर), श्री.ववनायिराव जाधव-पाुंील (अहमदपूर) :
असींसगमजन्य

रोग

ननयींत्र

सन्माननीय सावमजननि आरो्य व

कायमक्रमाअींतगमत

माहे

जून,

२०१२

मध्ये

वा

त्यादरम्यान राज्यातील सवम जजल्िा व ोपजजल्िा ुग् ालयाींमध्यी समुपदी शक नीमण्यात ेली
ेिी तह िी खरी ेिी कायह

(२) असल्यासह या समुपदी शकाींना दी य मानधनात NRHM या सच
ू नानुसार दरवाी ८% वाढ
कर ी ेवयक असतानािी प्रत्यक्षात त्याींया मानधनात कपात करण्यात ेली ेिी ह िी िी
खरी अाािी कायह
(३) असल्यासह या समुपदी शकाींना २०१५-१६ मध्यी ुग.१४२०८/- ातकी मानधन दी ण्यात ेली
िोती. मात्र २०१६-१७ मध्यी िी मानधन ुग.१०ह०००/- ातकी करण्यात ेली ेिी ह िी खरी ेिी
कायह
(४) असल्यासह या समप
ु दी शकाींना NRHM या सच
ू नाींनस
ु ार मानधन दी ण्यात यावी व त्याींया

मानधनात कपात करू नयी अशी माग ी सदर लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक २ ऑक््ोचरह २०१६
रोजी वा त्यासम
ु ारास मा.सावचिननक ेरो्य मींत्री याींचीकडी कीलीह िी खरी ेिी कायह
(५) असल्यासह शासनानी या सींदभामत काय कायमवािी कीली वा करण्यात यीत ेिी
श्री. एिनाथ शशांदे (२६-०८-२०१९) : (१) िी अींशत: खरी ेिी .
NPCDCS कायमक्रम कायामजन्वत १७ जजल्हयाींमध्यी समुपदी शक याींची ननयुक्ती िी

्प्प्या्प्प्यानी करण्यात ेलीली ेिी .

(२) व (३) समुपदी शकाींची ननयुक्ती कींत्रा्ी तत्वावर असून केंद्र शासनानी मींजूर कीलील्या कृती

ेराखडयामध्यी त्याींना मानधन हदली जाती. सन २०१६-१७ या कृती ेराखडयात केंद्र
शासनानी वाढीव मानधन प्रस्ताव मान्य कीला नािी.
(४) िी खरी ेिी.
(५)

केंद्र

शासनास

मानधन

वाढीचाचत

सन

२०१६-१७

व

सन

२०१७-१८

या

ेराखडयातिी ववनींती करण्यात ेली ेिी .
___________
राष्ट्रीय आरो्य अशभयाांनामाफमत मांजूर ननधी प्राप्त होण्यास ववलां
(१०)

७८५३५ (१८-०४-२०१७).

सावमजननि आरो्य व िुुंुां

कृती

होत अस्या ा त

िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :

सन्माननीय

ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्याया अलमसक
ीं ल्प २०१६-१७ मध्यी सामाजजक क्षीत्रासा ी अपुरी तरतूद करण्यात ेली

असून राषरीय ेरो्य अमभयाींनामारमत मींजूर ननधी प्राप्त िोण्यास ववलींच िोत असल्याची
ननदशमनास ेली ेिी ह िी खरी ेिी कायह
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(२) असल्यासह राषरीय ेरो्य अमभयानासा ी वामभरासा ी असलीला ननधी िा शीव्या २-३
महिन्यामध्यी प्राप्त िोतो े

तो खचम तातडीनी करावा लागत असल्यानी त्याचा दजाम

राखण्यासा ी अगिरधकाऱयाींना अत्यींत अडच ी यीत ेिी तह िी िी खरी ेिी कायह
(३) असल्यासह राषरीय ेरो्य अमभयानाचा मींजूर ननधी त्वरीत ववतरीत करण्याबाबत को ती
कायमवािी करण्यात ेली वा यीत ेिी ह

(४) नसल्यासह ववलींचाची कार ी काय ेिी त
श्री. एिनाथ शशांदे (२७-०८-२०१९) : (१) िी खरी नािी.
सन २०१६-१७ सामाजजक क्षीत्रासा ी ेवयकती तरतुद अलमसींकजल्पय अींदाजपत्रकात

कीलीली ेिी . तसीच मींजूर ननधी ववलींचानी प्राप्त िोत नसून ववहित मुदतीत प्राप्त झालीला ेिी .
(२), (३) व (४) प्रन उद्ावत नािी.

___________
वाशशम येथील जज्हा सामान्य ुग्णालयामधील ररक्त पदाां ा त
(११)

८१६५२ (१८-०४-२०१७).

आरो्य व िुुंुां

श्री.अशमत कनि (ररसोड) :

सन्माननीय सावमजननि

ि्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वामशम यीलील जजल्िा सामान्या ुग् ालयामध्यी सी.्ी. स्कॅन ववभागात क्ष-ककर
२ह क्ष- ककर

शास्त्रज्ञ-

तत्रींज्ञ-३ह अमभलीखापाल-१ अगिरधपररचारीका-१, कक्ष सीवक-२ िी ९ पदी ररक्त

ेिी तह िी खरी ेिी कायह
(२)

असल्यासह

सी.्ी.स्कॅन

ववभागातील

ररक्त

पदी

भरण्या

सींदभामत

जजल्िा

शल्यगिरचककत्सकामारमत शासनाला दर महिन्याला अिवाल पा ववण्यात यीतोह िी खरी ेिी कायह
(३) असल्यासह सदर ररक्त पदी भर ीबाबत शासनानी को ती कायमवािी कीली वा करण्यात यीत
ेिी ह
(४) नसल्यासह ववलींचाची कार ी काय ेिी त
श्री. एिनाथ शशांदे (२८-०८-२०१९) : (१) िी अशींत: खरी ेिी .
क्ष ककर

शास्त्रज्ञाींया दोन मींजूर पदावर सद्यजस्लतीत तात्पुरत्या स्वुगपात

वैदयकीय अगिरधकारी कायमरत ेिीत ोवमरीत ७ पदी ररक्त ेिी त.
(२) िोयहिी खरी ेिी .

(३) सी.्ी.स्कॅन मशीन ोपलब्ध नसल्यानी सदर पदी भरण्यात ेली नव्िती. सी.्ी स्कॅन

मशीन पुरव ा करण्याचाचत ेदी श दी ण्यात ेलीली ेिी व ररक्त पदी भरतीची कायमवािी सुरू
झालीली ेिी .

(४) प्रन उद्ावत नािी.
___________
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वैद्यिीय नमुन्याांच्या चाचण्या िरण्यासाठी प्रत्येि ुग्णालयात
वैद्यिीय प्रयोी शाळा सुुग िरण्या ा त

(१२)

८४९१४ (१९-०८-२०१७).

श्री.मांीलप्रभात लोढा (मल ार दहल), अॅड.भीमराव धोंडे

(आष्ट्ुंी), श्री.अशोि पाुंील (भाांडूप पजश्चम), श्री.सनु नल शशांदे (वरळी), डॉ.राहूल पाुंील
(परभणी) :
सन्माननीय सावमजननि आरो्य व िुुंुां ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) राज्यातील शिर तसीच ग्रामी

भागातील शासकीय ुग् ालयात रक्तह लघवी तसीच अन्य

वैद्यकीय नमुन्याींया चाचण्या करण्यासा ी प्रत्यीक ुग् ालयात वैद्यकीय प्रयोग शाटा सुुग
करण्याचाचत शासनाया ेरो्य सींस्लीनी मी.एच.एल.ए ल.लाईरकीअर मल. या कींपनीसोचत
करार कीला ेिी ह िी खरी ेिी कायह
(२) असल्यासह ुग् ाींना रक्तह लघवी तसीच अन्य तपास ीचा अिवाल ली् दी ण्यात यी ार
ेिी ह िी िी खरी ेिी कायह
(३) असल्यासह याचाचतया ोपक्रमाची अींमलचजाव ी व त्यावर ननयींत्र
सक्षम यींत्र ा ोभारण्यात ेली ेिी वा त्यानुाींगानी याची एकू

ी वण्यासा ी को ती

स्वुगप काय ेिी ?

श्री. एिनाथ शशांदे (२७-०८-२०१९) : (१) िी खरी ेिी .
(२) ुग् ाींना ेरो्य सींस्लाींमारमत अिवाल दी ण्यात यी ार ेिी.
(३) सदर प्रकल्प िा २३१४ सींस्लाींमध्यी सुुग करण्यात ेलीला ेिी . एकू

४६ चाचण्या कील्या

जातात. नमन
ु ी गोटा कुगन चाच ीचा अिवाल सींचींगिरधत सींस्लीस e-mail वर पा ववण्यात यीतो.

प्रकल्पासा ी Online Dash Board तयार करण्यात ेलीली असन
त्याद्वारी
ू

Reporting वीटीत िोत ेिी ककीं वा कसी ह को त्या ेरो्य सींस्लीमध्यी को त्या व ककती
चाचण्या करण्यात यीत ेिी त ह तसीच दी यकाचा ववलींच ेकार व दी य रक्कम

रवव ीह या सवम

चाची Online Dash Board द्वारी ननयींत्रत्रत करण्यात यीत ेिी .
___________
क्षयरोी समुपदे शिाांची नेमणि
ू िरण्या ा त
(१३)

८६१३३ (१९-०८-२०१७).

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.नरें द्र

पवार (ि्याण पजश्चम), अॅड.पराी अळवणी (ववलेपाले) :
व िुुंुां

सन्माननीय सावमजननि आरो्य

ि्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) क्षयरोगाची

लाग

झाल्यामुटी

कु्ुींचातून

चािी र

काढलील्या

ुग् ाींना

ुग् ालयातील

समप
पाचपैकी तीनच
ु दी शकाींकडून हदलासा हदला जातो परीं तु मागील सिा महिन्याींपासन
ू
समुपदी शक कायमरत असल्याची मािी जून, २०१७ मध्यी वा त्यादरम्यान ननदशमनास ेलीह िी खरी
ेिी काय,

(२) तसीच मािी जानीवारी ती ऑक््ोचर २०१४ या कालावधीत ३ तसीच सन २०१३ मध्यी ४ व
सन २०११ मध्यी ५ ुग् ाींनी ेत्मित्या कीलीली ेिीह िी िी खरी ेिी कायह
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(३) असल्यासह या क्षयरोगग्रस्त ुग् ाींना समुपदी शन करण्यासा ी अगिरधक समुपदी शकाींची भरती
करण्यासा ी शासनानी को ती कायमवािी कीली वा करण्यात यीत ेिी ह
(४) नसल्यासह ववलींचाची कार ी काय ेिी त
श्री. एिनाथ शशांदे (२८-०८-२०१९) : (१) िी खरी नािी.
(२) मािी जानीवारी ती ऑक््ोचर २०१४ या कालावधीमध्यी ३ तसीच सन २०१३ मध्यी ५ ुग् ाींनी
ेत्मित्या कीलीली ेिी व सन २०११ मध्यी को त्यािी ुग् ाींनी ेत्मित्या कीलीली नािी.
(३) क्षयरोग ुग् ालय समि
ू ह मींच
ु ई यीलील ुग् ाींची व ुग् ाींया नातीवाईकाींची दर े वडयातन
ू
एकदा “मीडडमसन्स सीन्स फ्रॉजन््यसम (MSF)” ्ा्ा ाजन्स्््यू् ऑर सोमशयल सायन्सीस
(TISS)ह व सुधाररत राषरीय क्षयरोग ननयींत्र
समुपदी शक सल्लागार समुपदी शन कररत ेिी त.

कायमक्रम ववभागातरे ननयुक्त कीलीली सिा

तसीच सवम क्षयुग् ाींना वैदयकीय अगिरधकारी व ेरो्य पररचारीकातरे ननयममतररत्या

वैदयकीय तपास ी तसीच समुपदी शन करण्यात यीत.ी त्यामशवाय सदर तज्ञ समुपदी शकाींमारमत
सुध्दा ननयममतररत्या तसीच गरजीनुसार क्षयुग् ींना व त्याींची नातीवाईकाींना समुपदी शन करण्यात
यीती.

तसीच

ननयममत

औाधोपचाराची

व

ेिाराची

मित्त्व

समजावून

ुग् ाींस

चरी

करण्याववायी प्रयत्न कीली जातात. यामट
ु ी ुग् ाींची मनोधैयम वाढून त्याींचा ेजार चरा िोण्यास
मदत िोती.

(४) प्रन उद्ावत नािी.
___________
नाीपूर मनोरू्णालयातील दोन पररचाररकाांचे
(१४)

९२७४८ (२१-०८-२०१७).

दली आदे श रद्द िे्या ा त

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.ववजय वडेट्टीवार

(ब्रम्हपूरी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), डॉ.सांतोष ुंारफे (िळमनुरी) :
सन्माननीय सावमजननि आरो्य व िुुंुां
काय :-

ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) नागपूर मनोरू् ालयात कायमरत ेलील्या दोन पररचाररकाींची जजल्िास्तरावर मानसोपचार
ोपचाराींचा दजाम वाढववण्यासा ी शासकीय ननयमानुसार भींडारा े

गडगिरचरोली यीली मािी माचम,

२०१७ मध्यी वा त्यादरम्यान चदली करण्यात ेली असता अवघ्या दोनच महिन्यात
अगिरधकाऱयाींया सींगनमतानी दोन्िी पररचाररकाींची चदलीची ेदी श रदद कुगन त्याींना पुन्िा

नागपरू मनोरू् ालयात कायमरत रािण्याची ेदी श दी ण्यात ेल्याची माहिती हदनाींक २७ जन
ू ह
२०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशमनास ेलीह िी खरी ेिी कायह

(२) असल्यासह नागपूर शिरात असलील्या शासकीय रू् ालयात यीण्यासा ी अनीक पररचाररका

ाछुक असतानािी त्याींना डावलून दोन्िी पररचाररकाींच्या चदलीचे ेदी श अगिरधका-याींया
सींगनमतानी रद्द करण्यात ेले, िी िी खरी ेिी काय,
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(३) असल्यासह या प्रकर ी चौकशी करून सींचगिरधत दोाी अगिरधकारी व कममचाऱयाींवर शासनानी
को ती कायमवािी कीली वा करण्यात यीत ेिी ह
(४) नसल्यासह ववलींचाची सवमसाधार

कार ी काय ेिी त ?

श्री. एिनाथ शशांदे (२८-०८-२०१९) : (१) व (२) िी अींशत: खरी ेिी .
प्रादी मशक मनोुग् ालयह नागपरू यीलील ३ पररचाररकाींची हद.३१ मीह २०१६ या

ेदी शान्वयी भींडारा व गडगिरचरोली यीली प्रशासकीय चदली करण्यात ेली िोती. यानींतर दोन
मनोुग्

तज्ञ पररचाररका याींची हद.३१ मीह २०१७ या ेदी शान्वयी प्रादी मशक मनोुग् ालय

नागपूर यीली पुन्िा ववनींती चदली करण्यात ेली े

नतसरी पररचाररका याींची चदली

त्याींया ववनींतीनुसार हद.८.१.२०१७ या ेदी शान्वयी रद्द करण्यात ेली िोती.
(३) प्रन उद्ावत नािी.
(४) प्रन उद्ावत नािी.

___________

राज्यातील शासिीय ुग्णालयात औषधाांचा तुं
ु वडा अस्या ा त
(१५)

९४३२८ (२१-०८-२०१७).

सावमजननि आरो्य व िुुंुां

श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि पजश्चम) :

सन्माननीय

ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील शासकीय ुग् ालयात सपमदींशावर ॲण््ी स्नीक वी नॉम सीरम-१० नावाया
लसीची तु्वडा असल्यानी ुग् ाींना जीव गमवावा लागल्याचे मािी जुलैह २०१७ मध्यी वा
त्यादरम्यान ननदशमनास ेलेह िी खरी ेिी काय,
(२)

तसीच, औरीं गाचाद जजल्ियातील प्रालममक ेरो्य केंद्रात सपमदींश व ककमरोगाींया

ेजाराींवरील औाधी ोपलब्ध नसल्यानी ुग् ाींना खाजगी मीडीकल मधुन औाधी ववकत घीण्याचा

सल्ला या ुग् ालयातील वैद्यकीय अगिरधकारी दी त असल्यानी ुग् ाींची ेगिरलक
म नुकसान झाले
ेिी ह िी िी खरी ेिी काय,

(३) असल्यासह सदर ुग् ालयामध्यी औाधाींचा सा ा ोपलब्ध करण्याबाबत शासनानी को ती
कायमवािी कीली वा करण्यात यीत ेिी ह
(४) नसल्यासह ववलींचाची कार ी काय ेिी त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (२७-०८-२०१९) : (१) िी खरी नािी.
(२) िी खरी नािी.
औरीं गाचाद जजल्ियातील प्रालममक ेरो्य केंद्रामध्यी ॲण््ी स्नीक वीनम सीरम-१०
मम.ली. एकू

१४९२ व्िायल एवढा मशल्लक सा ा ोपलब्ध िोताह ककमरोग या ेजारावर

प्रालममक ेरो्य केंद्रामध्यी औाधोपचार कीला जात नािी. त्यामट
ु ी खाजगी मीडीकल मधून
औाधी ववकत घीण्याचा प्रनउद्ावतनािी.

(३) शासन पत्र हदनाींक १७.९.२०१७ अन्वयी प्राप्त ननधीया १०% ती २०% पयंत ननधी
स्लाननक स्तरावर खचम करण्यास परवानगी हदली ेिी .
(४) प्रन उद्ावत नािी.

___________

वव.स. ५९४ (13)
नाशशि जज्हा ुग्णालयात दरमहा सुमारे ३०
(१६)

९५१५८ (२७-१२-२०१७).

श्री.अस्लम

शेख

(धामणीाव रे ्वे) :

(मालाड

ालमत्ृ यू होत अस्या ा त

श्री.िुणाल पाुंील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.अशमन पुंे ल (मुां ादे वी),

पजश्चम),

श्री.ववजय

वडेट्टीवार

सन्माननीय सावमजननि आरो्य व िुुंुां

खुलासा करतील काय :-

(ब्रम्हपूरी),

प्रा.ववरें द्र

जीताप

ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा

(१) नामशक जजल्िा ुग् ालयात दरमिा सुमारी ३० चालमत्ृ यू िोत असून मािी ऑगस््ह २०१७
मध्यी वा त्यादरम्यान िी प्रमा

वाढून ५५ झाली ेिीह िी खरी ेिी काय,

(२) असल्यासह या जजल्िा ुग् ाींलयात महिलाींया प्रसूतीसा ी तसीच नवजात चालकाींसा ी
ववशीा प्रकल्प राचववण्याचा गील्यावाी नन य
म घीण्यात ेला असून त्यासा ी २१ को्ी ुगपयाींची
तरतद
ू िी करण्यात ेली ेिी ह िी िी खरी ेिी काय,
(३)

असल्यासह

या

प्रकल्पासा ी

१६

झाडी

तोडण्याची

गरज

असतानािी

नामशक

मिानगरपामलकीनी परवानगी नाकारल्यानी सदर प्रकल्प प्रलांबबत आहे, िी िी खरी ेिी काय,
(४)

असल्यासह

यासींदभामत

शासनानी

चौकशी

कुगन

सदर

प्रकल्प

मागी

लावण्यासा ी

पामलकीकडून झाडी तोडण्याची परवानगी ममटवून दी ण्याचाचत को ती कायमवािी कीली वा
करण्यात यीत ेिी ,

(५) नसल्यास ववलींचाची कार ी काय ेिी त
श्री. एिनाथ शशांदे (२६-०८-२०१९) : (१) नािी.
मािी एवप्रल ती ऑगस््ह २०१७ मध्यी नामशक जजल्िा ुग् ालयामध्यी ३४५ गींभीर ेजारी
नवजात अभमकी दाखल झाली िोती. त्यापैकी ५५ चालकाींचा ोपचारा दरम्यान दद
ु े वी मत्ृ यु झाला
ेिी .

(२) िोयह िी अींशत: खरी ेिी.
(३) व (४) नािीह िी खरी नािी.
नगर सगिरचव मिानगरपामलकाह नामशक याींया वक्ष
ृ प्रागिरधकर

सममतीनी एकू

३०

झाडाींपैकी २७ झाडी ररप्लॅ न्् कर ी व ३ झाडाींची तोड करण्यास मा.ोच न्यायालयाया अींनतम
परवानगीया अगिरधन रािून परवानगी हदली असूनह हदनाींक १०/०६/२०१८ पासून प्रस्ताववत माता
व चाल सींगोपन केंद्राया (MCH Wing) नवीन ामारतीया चाींधकामाजागी खोदाईची काम सुुग
करण्यात ेली ेिी .

(५) प्रन उद्ावत नािी.

___________

दोडी (ता.शसन्नर, जज.नाशशि) येथील ग्रामीण ुग्णालयातील
(१७)

९५३९७ (२७-१२-२०१७).

अपऱ्ु या वैद्यिीय सवु वधाां ा त

श्री.राजाभाऊ (पराी) वाजे (शसन्नर), श्रीमती ददवपिा चव्हाण

( ाीलाण), श्री.अजजत पवार ( ारामती), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे ीाव), श्री.जयांत पाुंील
(इस्लामपूर), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :

सन्माननीय सावमजननि आरो्य व िुुंुां

ि्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

वव.स. ५९४ (14)
(१) मसन्नर (जज.नामशक) तालुक्यातील नामशक-पु ी मिामागामवरील दोडी ग्रामी

ुग् ालय

पररसरातील २० ती २५ गावाींतील ुग् ाींना सोयीची ुग् ालय असून यीली औाधाींचा अपुरा सा ाह

वैद्यकीय अधीक्षक ग्-अह वैद्यकीय अधीक्षक वगम-१ पदी ररक्त असल्यामट
ु ी गरजू ुग् ाींना

वैद्यकीय सीवा ोपलब्ध िोत नािीह ुग् ाींची गैरसोय िोत असल्याचे हदनाींक २१ सप््ें चर, २०१७
रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशमनास ेलीह िी खरी ेिी काय

(२) असल्यास, शासकीय ुग् ालयात अपुऱया वैद्यकीय सुववधा असल्यानी असींख्य ुग् ाींना
खाजगी ुग् ालयात दाखल करावी लागतीह िी िी खरी ेिी काय
(३) असल्यासह सदर ग्रामी

ुग् ालयातील ररक्त पदी तातडीनी भरण्याचाचत शासनानी को ती

कायमवािी कीली वा करण्यात यीत ेिी
(४) नसल्यासह ववलींचाची कार ी काय ेिी त
श्री. एिनाथ शशांदे (२३-०८-२०१९) : (१) अींशत: खरी ेिी.
ग्रामी

ुग् ालयह दोडीह जज.नामशक िी ३० खा्ाींची ुग् ालय कायामजन्वत असून या

ुग् ालयात अत्यावयक असलीली औाधी व साहित्य सामुग्री पुरीशा प्रमा ात ोपलब्ध ेिी त.

शासन नन य
म हद.८.५.२०१८ अन्वयी डॉ. राजकुमार ज-िाड(चालरोग तज्ञ ) याींची

वैद्यकीय अगिरधक्षक (ग्-अ) पदावर ननयुक्त झाली असून वैद्यकीय अगिरधकारी( ग्-अ) ची

ररक्त पदाचाचत शासन पररपत्रक २४.६.२०१६ अन्वयी जजल्िागिरधकारी याींया अध्यक्षतीखाली
ग ीत कीलील्या सममतीमारमत सदर पद भरण्याची कायमवािी सुरू ेिी .
(२) िी खरी नािी.

(३) व (४) हद.८.५.२०१८ पासून वैद्यकीय अगिरधक्षक (ग्-अ) पदावर ननयुक्ती दी ण्यात ेली
असन
ू वैद्यकीय अगिरधकारी (ग्-अ)या ररक्त पदाचाचत शासन पररपत्रक २४.६.२०१६ अन्वयी
जजल्िागिरधकारी याींया अध्यक्षतीखाली ग ीत कीलील्या सममतीमारमत सदर पद भरण्याची
कायमवािी सरू
ु ेिी.

___________

मांु इम ीोवा महामाीामवरील महाड येथील ग्रामीण रू्णालय व रामा सेंुंर
मधील ररक्त पदे भरण्या ा त

(१८)

९५६३० (२७-१२-२०१७).

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (दहांीणघाुं),

श्री.अतुल भातखळिर (िाांददवली पूव)म , श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.अशमत साुंम
(अांधेरी पजश्चम) :

सन्माननीय सावमजननि आरो्य व िुुंुां

खल
ु ासा करतील काय :-

ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा

(१) मुींचाम गोवा मिामागामवरील मिाड (जज.रायगड) तालुक्यातील ग्रामी

रू् ालयात २७ मींजूर

पदापैकी ६ ररक्त पदी व रामा सें्र मधील ११ ररक्त पदाींपैकी ७ ररक्त पदी अद्यापिी न

भरल्यामुटी अपघातग्रस्त रू् ाींची गैरसोय िोत असल्याची मािी ऑक्टोबर, २०१७ मध्यी वा
त्यादरम्यान ननदशमनास ेलीह िी खरी ेिी काय,

वव.स. ५९४ (15)
(२) असल्यासह रामा कीअर सें्र व ग्रामी

रू् ालयात यी ा-या दररोज ३००-४०० चािय

रू् ाींची तपास ी कीली जात असन
ू गरोदर माताह सपमदींशह ववींचूदींशह वानदीं श तसीच शस्त्रकक्रया

अपघातग्रस्त रू् ाींवर ोपचार करण्यासा ी तज्ञ डॉक््राींची व ातर मींजरू ररक्त पदी न
भरल्यामुटी रू् ाींची गैरसोय िोत ेिी ह िी िी खरी ेिी काय

(३) असल्यासह ोक्त प्रकरणी शासनानी चौकशी करून अपघातग्रस्त व ातर रू् ाींना रू्
सीवा पुरवण्यासा ी ररक्त पदी तातडीनी भरण्याबाबत को ती कायमवािी कीली वा करण्यात यीत
ेिी ,

(४) नसल्यासह ववलींचाची कार ी काय ेिी त
श्री. एिनाथ शशांदे (२८-०८-२०१९) : (१) व (२) अींशत: खरी ेिी .
ग्रामी

ुग् ालयह मिाड यीली ग् अ या ४ मींजूर पदाींपक
ै ी ४ पदी भरलीली ेिी त.

ग् च ची १ पद मींजरू असन
ू ती पद भरलीली ेिी . ग् क या १६ मींजरू पदाींपैकी १५ पदी
भरलीली असून १ पद ररक्त ेिी व ग् ड या ७ मींजूर पदाींपक
ै ी ४ पदी भरलीली असून ३ पदी
ररक्त ेिी त. रामा कीअर सें्र यीली ग् अ या ५ मींजूर पदाींपक
ै ी २ पदी भरलीली असून ३ पदी

ररक्त ेिी त. ग् क या ५ मींजरू पदाींपैकी २ पदी भरलीली असून ३ पदी ररक्त ेिी त व ग्
ड ची १ पद भरलीली ेिी . तलावपह ररक्त पदाींया जागीवर एनेरएचएम अींतगमत ववशीाज्ञाींया

सीवा ोपलब्ध कुगन घीण्यात यीतात. त्यामट
ु ी ुग् ाींवर यो्य ती ोपचार करण्यात यीत असन
ू
ुग् ाींची गैरसोय िोत नािी.

(३) ग् अ ची ररक्त पदी भरण्याचाचतची कायमवािी सुुग ेिी . तज्ञ डॉक््राींची व ातर ररक्त
असली

तरी

एनेरएचएम

अींतगमत

ववशीाज्ञाींया

सीवा

व

ोपलब्ध

अगिरधकारी/कममचारी

याींयाकडून ुग् सीवा पु क्ष
म मतीनी दी ण्यात यीत ेिी. तसीच ग् क व ड पदी पदौन्नतीनी /चदली
व पदभरतीची भरण्याची कायमवािी सुुग ेिी.
(४) प्रन उद्ावत नािी.

___________
नाशशि ववभाीातील आरो्य अधधिारी व कमाचाऱयाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत
(१९)

९६८७७ (२७-१२-२०१७).

सावमजननि आरो्य व िुुंुां

श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि पजश्चम) :

सन्माननीय

ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नामशक ववभागातील ेरो्य अगिरधकाऱयाींची ३९४ तर ग् ड ची ६३९ अशी एक िजार पदी
ररक्त असल्याचे मािी सप््ें चर, २०१७ मध्यी वा त्यादरम्यान ननदशमनास ेले, िी खरी ेिी
काय.
(२) असल्यासह सदरहू ररक्त पदी भरली जावीत यासा ी शासनाकडी तसा प्रस्ताव ेरो्य
ववभागानी सादर कीलीला ेिी ह िी िी खरी ेिी काय.
(३) असल्यास, सदरची ररक्त पदी तातडीनी भरण्याबाबत शासनानी कोणती कायमवािी कीली वा
करण्यात यीत ेिी
(४) नसल्यासह ववलींचाची कार ी काय ेिी त ?
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श्री. एिनाथ शशांदे (२६-०८-२०१९) : (१) िी खरी ेिी .
(२) िी खरी ेिी .
ेरो्य सीवा सींचालनालयानी हद. १८.७.२०१८ या पत्रान्वयी ग्-क व ग्-ड
सींवगामतील प्रशासकीय सीवीशी सींचगिरीं धत १०० ्क्की ररक्त पदी सरटसीवीनी भर ीचाचतचा प्रस्ताव
सादर कीला ेिी .
(३) ेरो्य ववभागातील जजल्िा शल्यगिरचककत्सक सींवगामतील ५९ पदी पदोन्नतीनी भरण्यात
ेली ेिी त.

तसीच मिाराषर वैद्यकीय व ेरो्य सीवाह ग्-अ (वीतनश्री ी ुग.१५६००-३९१००

ग्रीड पी ुग.६६००) मधील जजल्िा शल्यगिरचककत्सकह जजल्िा ेरो्य अगिरधकारी व ववशीाज्ञ
सींवगामतील ररक्त पदी मिाराषर लोकसीवा ेयोगाया कायमकक्षीतून हद.३०.९.२०२१ पयंत वगटून

ती पदी स्वींतत्र ननवड मींडटामारमत भरण्याचाचत शासनानी नन य
म घीतला ेिी . त्यानुसार स्वतींत्र
ननवड मींडटाची स्लापना करण्यात यीऊन पदी भरण्याची कायमवािी सुुग ेिी . तसीच पदोन्नती
को्यातील ररक्त पदी भरण्याची कायमवािी सुग
ु ेिी.

मिाराषर वैद्यकीय व ेरो्य सीवाह ग्-अ (ग्रीड पी ुग.५४००) मधील ८७७ ररक्त पदी

भरण्यासा ी हद. २७.१२.२०१८ रोजी जाहिरात प्रमसध्द कीली असून पढ
ु ील कायमवािी सुुग ेिी .

सावमजननक ेरो्य ववभागाींतगंत वैद्यकीय सीवीशी सींचध
ीं ीत असलीली सरटसीवीची

ररक्त पदाींया १०० ्क्की पदभरतीस मान्यता दी ण्यात ेली ेिी. त्यानुसार ग्-क व ग्-ड
सींवगामतील ररक्त पदी भरण्याची कायमवािी ोपसींचालक स्तरावर सुग
ु ेिी .
(४) प्रन उद्ावत नािी.

___________
अिोला शहरातील ग्राशमण ुगगणालयासाठी शहरा

ाहे र ६ कि.मी. अांतरावरील

मौजे शशरला येथील प्रस्ताववत भख
ु ांड ीैरसोईचा अस्या ा त
(२०)

९९८०३ (०२-०१-२०१८).

आरो्य व िुुंुां

श्री. ळीराम शसरसिार ( ाळापूर) :

सन्माननीय सावमजननि

ि्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला शिरातील ग्रामम

ुग् ालयासा ी शिरा चािी र ६ कक.मी. अींतरावरील मौजी मशरला

यीलील प्रस्ताववत भख
ु ींड गैरसोईचा असल्यामुटी नागररक व लोकप्रनतननधीींनी ववरोध दशमववला
ेिी िी खरी ेिी काय

(२) असल्यासह ोक्त गावाऐवजी अकोला शिरात ववना वापर पडून असलीली पा्चींधारी
ववभागाची जागा ोपलब्ध कुगन दी ण्याचा प्रस्ताव दी ण्यात ेला ेिी ह िी िी खरी ेिी काय,

(३) असल्यासह शिरातील सवम सामान्य ुग् ाींया सुववधीसा ी शिरातील जागा ोपलब्ध
दी ण्याचाचत को ती कायमवािी कीली वा करण्यात यीत ेिी ,
(४) नसल्यास ववलींचाची कार ी काय ेिी त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (२२-०८-२०१९) : (१) िोयह िी खरी ेिी .
(२) िोयह िी खरी ेिी .
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(३) पा्चींधारी ववभागाची जागा हद. ०१.०४.२०१६ पासून ववदभम पा्चींधारी ववकास मिामींडटह
नागपूर याींयाकडी वगम झाली असून सदर जमीन को ालािी भाड्यानी दी ण्यात यीऊ नयी असा

नन य
म ववदभम पा्चींधारी ववकास मिामींडटाया हद. २१.०१.२०१७ या चै कीत झाल्यामट
ु ी सदर
जागा

ग्रामी

हद.१८.०९.२०१७

रू् ालयह

या

पातूर

पत्रान्वयी

करीता

कटववली

दी ी

ेिी .

शक्य

सचच

नसल्याची

हद.

पा्चींधारी

१८.११.२०१७

रोजी

ववभागानी
स्लाननक

लोकप्रनतननधीींसि जजल्िा शल्य गिरचककत्सक, अकोलाह ोपववभागीय अगिरधकारी चाटापूर व
नगराध्यक्ष पातुर याया चै कीत नगर परराद पातूर या िद्दीतील एकू
कक्रडाींग ाची जागा ग्रामी

९९.० िी . ेर.

रू् ालयह पातरु करीता ोपलब्ध करून दी ण्याचा नन य
म झाला.

सदर जागा ोपलब्ध करून घीण्याची कायमवािी सुरू ेिी.
(४) प्रन उद्ावत नािी.

___________
अचलपूर (जज.अमरावती) उपजज्हा ुग्णालय येथे डायलेशसस सेंुंर सुुग िरण्याबाबत
(२१)

१००४८७ (०४-०१-२०१८).

जाधव-पाुंील (अहमदपूर) :

श्री.ओमप्रिाश ऊफम

च्चू िडू (अचलपूर), श्री.ववनायिराव

सन्माननीय सावमजननि आरो्य व िुुंुां

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ि्याण मांरी पुढील

(१) अचलपूर (जज.अमरावती) ोपजजल्िा ुग् ालय यीली डायलीमसस सें्र सुुग करण्याची माग ी
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक १९ सप््ें चरह २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास मा.सावमजननक
ेरो्य मींत्री याींचीकडी कीलीह िी खरी ेिी काय,

(२) असल्यासह या सींदभामत शासनानी को ती कायमवािी कीली वा करण्यात यीत ेिी ,
(३) नसल्यासह ववलींचाची कार ी काय ेिी त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (२३-०८-२०१९) : (१) िी खरी नािी.
(२) प्रन उद्ावत नािी.
(३) प्रन उद्ावत नािी.
___________
भांडारा व पवनी ग्रामीण भागातील प्राथशमि आरो्य िेंद्रात ्लि
ू ोस्रीप उपलब्ध नस्या ा त
(२२)

१०१९८४ (०३-०१-२०१८).

आरो्य व िुुंुां

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :

सन्माननीय सावमजननि

ि्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भींडारा व पवनी ग्रामी

भागातील ुग् ाींची शग
ु र तपास ी प्रालममक ेरो्य केंद्राकडून

मोरत कीली जातीह िी खरी ेिी काय,

(२) असल्यासह मािी मी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान भींडारा व पवनी ग्रामी

भागात

्लूकोस्रीप प्रालममक ेरो्य केंद्रात ोपलब्ध नसल्यानी खाजगी ुग् ालयाींकडून ुग् ाींची
ेगिरलक
म ल्
ु िोत ेिी ह िी िी खरी ेिी काय,
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(३) असल्यासह शासन प्रालममक ेरो्य केंद्राला ्लूकोस्रीप पुरवव ार ेिी काय,
(४) नसल्यासह ववलींचाची कार ी काय ेिी त

श्री. एिनाथ शशांदे (२२-०८-२०१९) : (१) िी खरी ेिी .
(२) िी खरी नािी.
(३) राज्यस्तरावरून िाफ़ककन- जैवऔाध ननमाम

मिामींडट या सींस्लीमाफ़मत ्लुकोस्रीप खरी दी

प्रकक्रया अींनतम ्प्प्यात असून पुरव ा करण्याची कायमवािी सुुग ेिी.
(४) प्रन उद्ावत नािी.

___________
राज्यातील रुगणालयात स्वतांर तक्रार ननवारण यांरणा ननमामण िरण्या ा त
(२३)

१०२७०० (०४-०१-२०१८).

आरो्य व िुुंुां

श्री.ववजय िाळे (शशवाजीनीर) :

सन्माननीय सावमजननि

ि्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील खाजगी व कॉपोरी ् ुग् ालयात भरमसा

वैद्यकीय दी यकी ेकाुगन ुग् ाींया

दयनीय अवस्लीचाचतया तक्रारी नागररकाकडून शासनाकडी करण्यात ेली ेिीह िी खरी ेिी
काय,

(२) असल्यास, राज्यातील खाजगी व कॉपोरी ् िॉजस्प्लया मनमानी कारभारावर ननयींत्र
े ण्यासा ी तसीच ुग् ाींया िक्काींना सींरक्ष
ननमाम

दी ण्यासा ी स्वतींत्र तक्रार ननवार

यींत्र ा

करण्याचाचतची माग ी जन ेरो्य अमभयान सींस्लीया वतीनी करण्यात ेली ेिी ह

िी िी खरी ेिी काय,
(३) तसीच सरकारी ेरो्य सीवाींचा दजाम सुधारण्याकररता व ुग् ाींसा ी मोरत औाधी व
तपासण्या सुुग करण्याकररता राजस्लान राज्याया धतीवर वैद्यकीय ेस्लापना कायदा
करण्याची माग ी जन ेरो्य अमभयानह पु ी याींनी कीली ेिीह िी िी खरी ेिी काय,
(४) असल्यास, स्वतींत्र तक्रार ननवार

यींत्र ा ननमाम

करण्याचाचत शासन को ती कायमवािी

कीली वा करण्यात यीत ेिी ,
(५) नसल्यासह ववलींचाची कार ी काय ेिी त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (२३-०८-२०१९) : (१) िी खरी नािी.
(२) िी खरी ेिी .
(३) िी खरी ेिी.
(४) वैद्यककय ेस्लापना ननयम तयार करण्याची प्रस्ताववत ेिी.
(५) प्रन उद्ावत नािी.
___________
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भांडारा जज्हयातील क्षयरोी िेंद्रात नवीन डडजजुंल क्ष-किरण यांर पुरववण्या ा त
(२४)

१०३५५१ (०६-०१-२०१८).

आरो्य व िुुंुां
(१)

भींडारा

श्री.चरण वाघमारे (तुमसर) :

सन्माननीय सावमजननि

ि्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

जजल्ियातील

क्षयरोग

केंद्रात

नवीन

डडजज्ल

क्ष-ककर

यींत्र

शासनाकडून

परु ववण्याकररता स्लाननक लोकप्रनतननधीनी मा.सावचिननक ेरो्य मींत्री याींना हदनाींक ७
ऑगस््ह २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननवीदन हदली ेिी ह िी खरी ेिी काय,

(२) असल्यासह शासनानी यावर को ती कायमवािी कीली वा करण्यात यीत ेिी ,
(३) नसल्यासह ववलींचाची कार ी काय ेिी त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (२०-०८-२०१९) : (१) िी अींशत: खरी ेिी .
सरपींच ग्रामपींचायत खोकरलाह पो.मोिदरु ाह जज.भींडारा याींची हद. ३/२/२०१८ ची ननवीदन

मा.मींत्री ोजामह नवीन व नवीकर ीय ऊजामह राज्य ोत्पादन शुल्कह मिाराषर राज्य याींचम
ी ारमत
शासनास प्राप्त झाली ेिी .

(२) जजल्िा ननयोजन सममतीनी जजल्िा खननज प्रनतष ानह भींडारा याींया ननधीतन
ू भींडारा
जजल्हयातील क्षयरोग केंद्राला क्ष-ककर
ननगमममत कीली ेिी त.

यींत्र परु व ा करण्याची ेदी श हद.०८/०३/२०१९ रोजी

(३) प्रन उद्ावत नािी.
___________
ीोंददया जज््यातील शासिीय ुग्णालयाांमध्ये औषधाांचा तुुंवडा अस्या ा त
(२५)

१०३६४० (०६-०१-२०१८).

आरो्य व िुुंुां

श्री.सांजय पुराम (आमीाव) :

सन्माननीय सावमजननि

ि्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गोंहदया जजल्हयातील सामान्य ुग् ालयह ोपजजल्िा ुग् ालयह प्रालममक ेरो्य केंद्र या
शासकीय ुग् ालयाींमध्यी औाधाींचा पुरव ा करण्याचाचत जजल्िा ननयोजन सममतीया ननधीतून
औाध खरी दीची धोर

अद्याप ननजचत न कील्यानी मािील कािी महिन्यापासून ुग् ाींसा ी

अत्यावयक जीवनदायी औाधाींचा त्
ु वडा असल्याची मािी

ऑक््ोचरह २०१७ मध्ये वा

त्यादरम्यान ननदशमनास ेली, िी खरी ेिी कायह

(२) असल्यासह गोरगरीच ुग् ाींना अत्यावयक औाधाींचा पुरव ा ोपलब्ध करून दी ण्यासा ी

ेरो्य सींचालनालयामारमत औाध खरी दीची चौकशी करून पुढी को ती कायमवािी कीली वा
करण्यात यीत ेिीह

(३) नसल्यासह ववलांबाची कार ी काय ेिी त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (२०-०८-२०१९) : (१) िी खरी नािी.
शासन पत्र हद.१८.५.२०१८ व हद.१७.९.२०१८ अन्वयी जजल्िा ननयोजन सममतीया
ननधीमधन
औाध खरी दीची धोर
ू

ननजचत कीली असन
गोंहदया जजल्हयातील सामान्य
ू
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ुग् ालयह ोपजजल्िा ुग् ालय व प्रालममक ेरो्य केंद्र या शासकीय ुग् ालयाींमध्यी मािी
सप््ें चरह २०१७ ती ऑक््ोचरह २०१७ या कालावधीत औाधाींचा सा ा ोपलब्ध िोता.
(२) व (३) प्रन उद्ावत नािी
___________
नाीपूर, चांद्रपूर जज्हयासह ववदभामतील खाजीी ुग्णालये, दवाखाने व प्रसुतीगह
ृ ाांत
अज्नसुरक्षा यांरणा नस्या ा त

(२६)

१०५१४९ (०७-०४-२०१८).

श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.सनु नल िेदार (सावनेर),

श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.हषमवधमन सपिाळ ( ल
ु ढाणा),
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), डॉ.सांतोष ुंारफे (िळमनुरी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :
सन्माननीय सावमजननि आरो्य व िुुंुां
काय :-

ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) नागपूरह चींद्रपूर जजल्ियासि ववदभामतील खाजगी ुग् ालयीह दवाखानी व प्रसत
ु ीिह
ृ ात
अदयाप अज्नसुरक्षा यींत्र ाच चनववण्यात ेली नसल्याची मािी जानीवारीह २०१८ मध्यी वा
त्यादरम्यान ननदशमनास ेलीह िी खरी ेिी कायह

(२) असल्यासह शासनानी याची गींभीर दखल घीवून नागपूरह चींद्रपूर जजल्ियासि ववदभामतील
खाजगी ुग् ालयाींत व दवाखान्यात तातडीनी अज्नप्रनतचींधक यींत्र ा ोभारण्याचाचत को ती
कायमवािी कीली वा करण्यात यीत ेिी ह
(३) नसल्यास, ववलींचाची कार ी काय ेिी त
श्री. एिनाथ शशांदे (२३-०८-२०१९) : (१) िी खरी नािी.
(२) मुींचई नमसंग िोम ॲक्् अींतगमत ुग् ालयाींना नोंद ी दी ताींना अज्नशमन यींत्र ा ोपलब्ध
ेिी ककीं वा कसी याचाचत अज्नशमक ववभागाची ना िरकत प्रमा पत्र तपासुन नोंद ी दी ण्यात
यीती.

(३) प्रन उद्ावत नािी.
___________
राज्यात एड्सग्रस्ताांवरील उपचारासाठी आधथमि मदत िमी पडत अस्या ा त
(२७)

१०५६८० (०७-०४-२०१८).

श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.नसीम खान (चाांददवली),

श्री.अशमत ववलासराव दे शमख
(लातूर शहर), श्री.त्र्यां िराव शभसे (लातूर ग्रामीण), प्रा.वषाम
ु

ीायिवाड (धारावी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शेख

(मालाड पजश्चम), श्री.हषमवधमन सपिाळ ( ुलढाणा), डॉ.सांतोष ुंारफे (िळमनुरी), श्री.सांग्राम
थोपुंे (भोर), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ) :

सन्माननीय सावमजननि आरो्य व िुुंुां

ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) राज्यात एचेयव्िी चागिरधत ुग् ाींची सींख्या सुमारी दोन लाख पन्नास िजार ातकी असून
एचेयव्िी चाधीत ुग् ाींवर ोपचार करण्यासा ी शासनाकडून ममट ारा ननधी कमी पडत

असल्याचे मच
ींु ई मरा ी पत्रकार सींघात हदनाींक ३० डडसेंचरह २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास

झालील्या पत्रकार पररादी त नी्वकम ऑर मिाराषर चाय वपपल मलजव्िीं ग ववल एचेयव्िी एड्स
सींस्लीया ननयींत्रकाींनी ननदशमनास े लीह िी खरी ेिी कायह
(२) असल्यासह शासनाकडून सींजय गाींधी ननराधार अनुदान योजनाह श्राव चाट योजना
ात्यादीींचा लाभ ममटण्याकररता वावामक ोत्पन्नाची मयामदीचा ननका १९८० पासून २१००० ुगपयी
असन
ू २०१७ अखीर िाच ननका ेिी ह िी िी खरी ेिी कायह

(३) असल्यासह गरीच गरजू व ननराधार व्यक्तीींना शासनामारमत ममट ाऱया शासनाया या
योजनीचा लाभ ममटण्यास अडच

ननमाम

िोत असल्यानी ोत्पन्नाची मयामदा एक लाख ुगपयी

करण्याची माग ी ननयींत्रकाींनी कीली ेिीह िी िी खरी ेिी कायह
(४) असल्यासह ोक्त माग ीया अना
ु ींगानी शासनानी को ती कायमवािी कीली ेिी वा करण्यात
यीत ेिी

श्री. एिनाथ शशांदे (२०-०८-२०१९) : (१) िी खरी नािी.
राज्यात एकू

२,३९,०१४ ुग्

एच.ेय.व्िी. केंद्रातून ोपचार घीत ेिी त व त्याींना

केंद्र शासनाकडून प्राप्त औाधी मोरत हदली जात असल्यानी ननधी ममटण्याचा प्रन ोपजस्लत
िोत नािी.

(२) िी खरी ेिी
(३) िी अींशत: खरी ेिी .
नी्वकम ऑर वपपल मलजव्िीं ग ववल एचेयव्िी एड्स याींनी ोत्पन्नाची मयामदा
वाढववण्याची माग ी सामाजजक न्याय व ववशीा सिाय ववभागाकडी कीली ेिी .
(४) हद.३.११.२०१८ रोजीया शासन नन य
म ान्वयी सींजय गाींधी ननराधार अनुदान योजना व
श्राव चाट सीवा राज्य ननवत्ृ ती वीतन योजनीतील हदव्याींग लाभार्थयांची वावामक ोत्पन्न मयामदा
ुग.५०,०००/- ातकी करण्यात ेली ेिी . व ातर लाभालींची ुग. २१,०००/- ेिी.
___________
ुलढाणा जज्हयातील आशा विमसम व ीुं प्रवतमकाना इतर सुववधा लाीु िरणे ा त
(२८)

११४४१० (०१-०४-२०१८).

आरो्य व िुुंुां

श्री.राहुल
ोंद्रे (धचखली) :
सन्माननीय सावमजननि
ि्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चुलढा ा जजल्ियातील ेशा वकमसम व ग् प्रवतमक सींघ्ना याींनी ेशा वकमसमला केंद्रातील

४५ व्या ाींडीयन लीचल कॉन्ररसम मशरारस कील्याप्रमा ी कामगार म्ि ून मान्यता दी ीह ककमान
वीतन १८ िजार रूपयी दी ही मिागाई ननदे शाींक ननगडीत कर ही पीन्शन े

गॅज्यए
ु ्ी रींड

दी ण्यात यावी या सींदभामची ननवीदन जजल्िागिरधकारी व मख्
ु य कायमकारी अगिरधकारीह जजल्िा पररादह
चुलढा ा याींना मािी जानीवारी, २०१८ मध्यी वा त्यादरम्यान हदली ेिी ह िी खरी ेिी काय,
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(२) असल्यासह ातर राज्यातील कममचाऱयाप्रमा ी ेशा वकमसम याींना ककमान १० िजार व ग्
प्रवतमक याींना ककमान १५ िजार रूपयी माग ी सध्
ु दा सींघ्नीनी कीली ेिी ह िी िी खरी ेिी काय
(३) असल्यासह शासनाकडून को ती कायमवािी केली वा करण्यात यीत ेिी ,
(४) नसल्यासह ववलींबाची कार ी काय ेिी त ?

श्री. एिनाथ शशांदे (२७-०८-२०१९) : (१) व (२) िी खरी ेिी.
िी खरी असली तरी ेशा या स्वयींसीववका ेिी त. कींत्रा्ी कममचारी अलवा कामगार
नािीत. सचचह त्याींना वीतन व ातर भत्ती अनुज्ञीय नािीत. त्याींना केंद्र शासनाची ननदे शाप्रमा ी
कीलील्या कामानुुगप मानधन अनज्ञ
ु ीय ेिी .

(३) मानधनामध्यी वीटोवीटी चदल केंद्र शासनाची ननदे शाप्रमा ी करण्यात यीत ेिी.
(४) प्रन उद्ावत नािी.
___________
अचलपूर (जज.अमरावती) तालुक्यातील आरो्य समस्ये ा त
(२९)

११५३६० (०६-०४-२०१८).

जाधव-पाुंील (अहमदपरू ) :

श्री.ओमप्रिाश ऊफम

च्चू िडू (अचलपूर), श्री.ववनायिराव

सन्माननीय सावमजननि आरो्य व िुुंुां

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ि्याण मांरी पढ
ु ील

(१) अचलपरू (जज.अमरावती) यीलील श्री ीवधमन कु्ीर ुग् ालयह परतवाडा
स्त्री ुग् ालयह ेसीगाव यीली ग्रामी

यीली ३० खा्ाींची

ुग् ालयह तटी गाव मोिनाह ब्राहम

वाडा लडीह

घातालाडकी यीली नवीन मानूर प्रालममक ेरो्य केंद्राची काम सुुग कर ीह अपींग प्रमा पत्र
पडताट ी े

हदव्याींगाींची युननक ेय डी दी ण्याचाचत झालील्या नन य
म ाची अींमलचजाव ी न

कर ाऱया अगिरधकाऱयाींवरील कारवाई तसीच अन्य मागण्याचाचत स्लाननक लोकप्रनतननधीनी
ेींदोलन करण्याचाचत लीखी ननवीदन हदली ेिीह िी खरी ेिी कायह
(२) असल्यासह सदर मागण्यानस
ु ार शासनानी को ती कायमवािी कीली वा करण्यात यीत ेिीह
(३) नसल्यासह ववलींचाची कार ी काय ेिी त

श्री. एिनाथ शशांदे (२२-०८-२०१९) : (१) िी खरी ेिी .
(२) अचलपूर यीली १०० खा्ाींची महिला व चाल रू् ालय स्लापन करण्यास हद. ०५.०५.२०१८
या शासन नन य
म ान्वयी मींजूरी दी ण्यात ेली ेिी. तसीच ेसीगावह ता.चाींदरु चाजार यीली
हद.१२.०९.२०१८ या शासन नन य
म ान्वयी ग्रामी

रू् ालय स्लापनीस मींजूरी दी ण्यात ेली

ेिी . ब्राम्ि वाडा यीली नवीन ामारत चाींधकामासा ी जागा ोपलब्ध करून घीण्याची कायमवािी
सरू
ेिी . प्रालममक ेरो्य केंद्र घा्लाडकीया चाींधकामासा ी ननधी राषरीय ेरो्य
ु
अमभयानाींतगमत सन २०१९-२० या प्रकल्प अींमलचजाव ी ेराखड्यामध्यी प्रस्ताववत करण्यात

ेला ेिी. सन २०११ या जनग नीवर ेधारीत ेरो्य सींस्लाींचा जोड-चि
ृ त ेराखडा
ेरो्य सीवा सींचालनालय स्तरावर तयार करण्यात यीत असून तटी गाव मोिना यीली प्रालममक
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ेरो्य केंद्र स्लापन करण्याची माग ी ननकाानुसार जोड-चि
ृ त ेराखडयामध्यी समाववष्

करण्याची कायमवािी सुुग ेिी . अपींग़ प्रमा पत्र पडताट ी व हदव्याींगाना युननक ेय डी
दी ण्याचाचत जजल्िा शल्य गिरचककत्सक अमरावती याींया स्तरावर कायमवािी सरू
ु ेिी .
(३) प्रन उद्ावत नािी.

___________
वणे आददवासी वाडीतील व वनराई ठािूरवाडी (ता.िजमत, जज.रायीड) येथील आददवासी
ीभमवती मदहलाांना वैद्यिीय मदत शमळत नस्या ा त

(३०)

११७५८६ (०६-०८-२०१८).

श्री.अजजत पवार ( ारामती), श्री.ददलीप वळसे-पाुंील

(आां ेीाव), श्री.जयांत पाुंील (इस्लामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे ीाव), श्री.जजतेंद्र आव्हाड

(मुांब्रा िळवा), श्री.राजेश ुंोपे (घनसावांीी), श्री.हसन मुश्रीफ (िाील), श्री.भास्िर जाधव
(ीह
ु ाीर), श्रीमती ददवपिा चव्हाण ( ाीलाण), श्री.शामराव ऊफम

ाळासाहे

पाुंील (िराड

उत्तर), श्री.राहुल जीताप (श्रीीोंदा), श्रीमती सुमन पाुंील (तासीाव - िवठे महाांिाळ),
श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.दत्तारय भरणे (इांदापूर), श्री.मिरां द जाधव-पाुंील (वाई),
श्री.ववजय भाां ळे (जजांतूर), श्री.भाऊसाहे

पाुंील - धचिुंीाांविर (वैजापूर), श्री.सांग्राम जीताप

(अहमदनीर शहर), श्री.सुरेश लाड (िजमत), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.ददपि चव्हाण
(फलुंण), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ) पाुंील (एरां डोल), श्री.अशमन पुंे ल (मांु ादे वी), श्री.ववजय

वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.वषाम ीायिवाड (धारावी), श्री.नसीम
खान (चाांददवली), श्री.िुणाल पाुंील (धुळे ग्रामीण), श्री. ाळासाहे

थोरात (सांीमनेर), डॉ.सांतोष

ुंारफे (िळमनुरी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (शस्लोड), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अमर िाळे

(आवी), श्री.आशसफ शेख (मालेीाांव मध्य), श्री.अशमत ववलासराव दे शमख
ु (लातरू शहर), िुमारी

प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), प्रा.ववरें द्र जीताप (धामणीाव
रे ्वे), श्री.राहुल ोंद्रे (धचखली), श्री.हषमवधमन सपिाळ ( ुलढाणा), श्री.अशमत कनि (ररसोड),
श्री.त्र्यां िराव शभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री) :
सन्माननीय सावमजननि
आरो्य व िुुंुां

ि्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) व े ेहदवासी वाडीतील (ता.कजमतह जज.रायगड) ेहदवासी गभमवती महिलीला ुग् ालयात
नीण्यासा ी ुग् वाहिका ममटाली नसल्यानी नतची चाट वा्ी तच मत
ृ पावली असल्याची घ्ना
हदनाींक १८ एवप्रलह २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशचनास आलीह िी खरी ेिी कायह
(२) तसीचह ग्रामी

भागातील पाडी व वाडयाींमध्यी ेशा कममचारी करुगन गभमवती महिलाींची

नोंद करीत असतात तसीच त्याींया औाधोपचाराींची दी खील व्यवस्ला करतात मात्र वनराई
ाकूरवाडी (ता.कजमत, जज.रायगड) यीली मागील तीन महिन्यापासून ेशा कममचारी आली

नसल्यानी

श्रीमती

कल्पना

चाींगरी

या गभमवती

महिलीला

को तीिी

वैदयकीय

मदत

न

ममटाल्यानी तीची चाट दगावली असल्याचे हदनाींक २० एवप्रलह २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास
ननदशमनास ेली ेिी ह िी खरी ेिी काय,
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(३) असल्यासह याचाचत चौकशी करण्याींत ेली ेिी काय व चौकशीत काय ेढटून ेली
ेिी ,

(४) असल्यासह त्यानस
ु ार दोाी असणा-यावर कारवाई करण्याचाचत तसीच भववषयात अया
घ्ना घडू नयी म्ि ून शासनानी को ती कायमवािी कीली वा करण्यात यीत ेिी ह
(५) नसल्यासह ववलींचाची कार ी काय ेिी त ?

श्री. एिनाथ शशांदे (२७-०८-२०१९) : (१) िोयह िी अशींत: खरी ेिी.
हदनाींक १८/०४/२०१८ रोजी व े ेहदवासी वाडीतील गभमवती महिला ोपचारासा ी

दवाखान्यात जाण्यासा ी अींग वाडी सीववकीसि वाडीतून पायी चालत मुख्य रस्त्याकडी ननघाली.
अींग वाडी सीववकीनी ुग् वािीकीसा ी १०८ या ्ोल फ्री नींचरवर रोन कुगन सींपकम करण्याचा

प्रयत्न कीला असता मोचाईल रें ज नसल्यानी सींपकम िोऊ शकला नािी व रस्त्यातच सदर
गभमवती महिलीचा गभमपात झाला.
(२) िोयह िी अशींत: खरी ेिी.
ेशा कायमकतीचा ११ माचमह २०१८ रोजीया पल्स पोमलओ कायमक्रमादरम्यान िात
े़
रॅक्चर झाला असल्यानीह हद. १६ माचमह २०१८ पासन
ू मािी एवप्रलह २०१८ महिना अखीर ेरो्य
सीवा दी ण्याची काम करत नव्िती.
गभमवती

श्रीमती कल्पना चाींगरी िी गभमवती महिला १६ े वडयाची गभमवती असूनह सदर

महिला
ाकूरवाडीिून ेई-वडील व अींग वाडी कायमकतीसोचत दवाखान्यात
ोपचारासा ी ननघाली असता वा्ी तच सदर महिलीचा १६ े वडयाींचा गभमपात झाला. नतची
चाट दगावली नािी.
(३) िोयह चौकशी करण्यात ेली ेिी .
सदर प्रकर ाची चौकशी कीली असता श्रीमती कल्पना चाींगरी ह वय २१ वाे िी महिला
१६ े वडयाींची गरोदर असताना हद.१४/०४/२०१८ रोजी ेजारप ाया अशक्तप ामट
ु ी मािी री
ेली िोती.

हद.१५/०४/२०१८ रोजी सदर महिलीया पो्ात दख
ु त असल्यानी व रक्त पा ी

अींगावुगन जात असल्यानीह खाजगी वैद्यकीय व्यावसानयक डॉ.ना झरकरह स्त्रीरोग तज्ञह श्री
नाराय

िॉस्पी्लह कजमत याींचक
ी डी गीली. नतला गभमपात िोऊ नयी म्ि ून गभम वपशवीया

तोंडाला ्ाकी घालावी लागतीलह असा वैद्यकीय सल्ला दी ण्यात ेला िोता. परीं तु ुग् ानी सदर
सल्ला मान्य न करता दस
ु री वैद्यकीय व्यावसानयक डॉ.गायकवाडह स्त्रीरोग तज्ञह ेम्रपाली

जक्लनीकह कजमत याींचक
ी डी गीली. तीलीिी तोच सल्ला दी ण्यात ेला. परीं तु तो सल्ला न मानता
ुग् ह ेई-वडीलाींसि घरी ननघून ेली.

हद.१८/०४/२०१८ रोजी सदर गभमवती महिलीला जास्त त्रास िोवू लागल्यानी पुन्िा

ोपचारासा ी अींग वाडी सीववकाह ेई व वडील याींचीसि दवाखान्यात यीण्यास ननघाली परीं तु
दग
म भाग असल्यानी दवाखान्यात जाण्यासा ी पायी मख्
ु म
ु य रस्त्याकडी चालत जात असताना
सदर गभमवती महिलीचा गभमपात झाला. दरम्यान अींग वाडी सीववकीनी अत्यावशक ुग् सीवा
्ोल फ्री क्रमाींक १०२ व १०८ क्रमाींकावर रोन कुगन सींपकम साधण्याचा प्रयत्न कीला िोता.
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(४) भववषयात या प्रकारची घ्ना घडू नयी यासा ी व े
ेरो्य केंद्र ुग्

ाकुरवाडी मधील ग्रामस्लाींना प्रालममक

सीवा ्ोल फ्री क्र.१०२ ववायी व अत्यावयक ुग् सीवा ्ोल फ्री १०८ ुग्

वाहिकीववायी मागमदशमन करण्यात ेली ेिी.

तसीच वीटीच गरोदर माताींची नोंद व पा परु ावा

करावा या ववायी ेशा कायमकतीह अींग वाडी सीववका व ेरो्य सीववका याींना मागमदशमन
करण्यात ेली ेिी .
(५) प्रन उद्ावत नािी.
___________
रत्नाधीरी येथील पावसिर रुगणालयामधील डॉक्ुंराांचा ननष्ट्िाळजीपणा
(३१)

११७६२१ (२८-०७-२०१८).

आरो्य व िुुंुां

श्री.भास्िर जाधव (ीुहाीर) :

सन्माननीय सावमजननि

ि्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रत्नागिरगरी शिरातील पावसकर रुग्णालयात श्रीमती ज्ञानदा पोटी कर या महिलीचा प्रसुतीनींतर
सिा हदवसाींत मत्ृ यू झाल्याचे हदनाांक ११ रीब्रुवारी, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास ननदशचनास
आलेह िी खरी ेिी कायह

(२) असल्यासह रुग्णालयामधील डॉक््राींचा ननषकाटजीप ा तसीच वीटीत यो्य ोपचार न
झाल्यानी सदर महिलीचा मत्ृ यू झालाह िी िी खरी ेिी कायह

(३) असल्यासह या प्रकर ाचाचत ववववध सममत्याींमारमत चौकशी कीली असी दाखवून दोाीींना
वाचववण्यासा ी जा ीवपूवक
म ववलींच कीला जात असल्याची ेरोप दी खील झाले ेिीह िी खरी
ेिी कायह

(४) असल्यासह याचाचत सींचींगिरधत दोाी डॉक््र अलवा अगिरधकाऱयाींवर शासनाने को ती कारवाई
कीली वा करण्यात यीत ेिी ह
(५) नसल्यासह ववलींचाची कार ी काय ेिी त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (२३-०८-२०१९) : (१) व (२) िी खरी ेिी.
(३) िी खरी नािी.
(४) महिलीचा ोपचारादरम्यान मत्ृ यू झाल्याप्रकर ी F.I.R. क्र.७१/१८ह भा.दीं .वव. ची कलम ३०४,

३४ हद. ७.३.२०१८ रोजी दाखल झालीला ेिी . तसीच मुींचई शुश्रुाागि
ृ नोंद ी अगिरधननयमह १९४९
नस
ु ार पावसकर िॉस्पी्लह रत्नागिरगरी याींचा नमसंग िोम चालववण्याचा परवाना पढ
ु ील ेदी श
िोईपयमत ननलींत्रचत कीला ेिी .
(५) प्रन उद्ावत नािी.
___________
राज्यात हाफिीन औषध खरे दी महामांडळातफे औषधे खरे दी िरण्या ा त
(३२)

११८६९६ (०६-०८-२०१८).

श्री. ाळासाहे

थोरात (सांीमनेर), श्री.ववजय वडेट्टीवार

(ब्रम्हपूरी), श्री.अशमत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर), श्री.पथ्
ृ वीराज चव्हाण (िराड दषिणक्षण),
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श्री.अशमन पुंे ल (मुां ादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.वषाम ीायिवाड (धारावी),

अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.नसीम खान (चाांददवली), डॉ.सांतोष ुंारफे (िळमनुरी),
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.सनु नल िेदार (सावनेर), श्री.वसांतराव

चव्हाण (नायीाांव), श्री.िुणाल पाुंील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.हषमवधमन सपिाळ ( ुलढाणा),
श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय सावमजननि आरो्य व िुुंुां

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यात को त्यािी

ववभागाला

लाग ारी

औाध

खरी दी

ि्याण मांरी पुढील

िारकीन

औाध

खरी दी

मिामींडटातरे कीली जावी असा शासन ेदी श असताना सावमजननक ेरो्य ववभागाया
अींतगमत यी ा-या जजल्िा शल्य गिरचककत्सकाींनी गैरमागामनी औाध खरी दी सुुग कीली असल्याची मािी
एवप्रल २०१८ मध्यी वा त्यादरम्यान ननदशमनास ेलीह िी खरी ेिी कायह

(२) असल्यासह राज्यात वीगवीगटया स्तरावर राचववण्यात यी ारी औाधववतर ाया

प्रकक्रयीत

अनीक त्रु्ी ननदशमनास ेल्यानी सदरील प्रकक्रया चींद कुगन िारकीन ाजन्स््यू्ला राज्यातील
औाध खरी दीया ननववदा काढण्याची ेदी श दी त खरी दीसा ी ननधी दी ण्यात ेला असून दी खील
िी प्रकक्रया पू म न झाल्यामट
ु ी मागील चार महिन्याींपासन
ू राज्यात औाधाींचा त्
ु वडा ननमाम

झाला असल्याची मािी एवप्रल, २०१८ मध्यी वा त्यादरम्यान ननदशमनास ेिी , िी खरी ेिी काय,
(३) असल्यासह याप्रकर ी शासनानी चौकशी कीली ेिी कायह
(४) असल्यासह त्यानुसार राज्यात ननमाम

झालीला औाधाींचा तू्वडा दरू करण्यासा ी औाध

खरी दी प्रकक्रया िी िारकीन ाजन्स््यू्तरे राचववण्याचाचत शासनानी को ती कायमवािी कीली वा
करण्यात यीत ेिीह

(५) नसल्यासह ववलींचाची कार ी काय ेिी त
श्री. एिनाथ शशांदे (२७-०८-२०१९) : (१) व (२) िी खरी नािी.
राज्यातील सवम ेरो्य सींस्लाींना औाधीह तदना
ु ींगिरगक ोपभो्य वस्तू व वैद्यकीय

ोपकर ी या चाचीींची खरी दी िारकीन चायो-रामामस्यु्ीकल्स कॉपो. मल. याींचीमारमत करण्याचाचत

शासनानी नन य
म घीतला ेिी. त्यानुसार हदनाींक १५ ऑगष्ह २०१७ पासून िारकीन चायो-

रामामस्यु्ीकल्स कॉपो.मल.ह मुींचई अींतगमत खरी दी कक्षाची स्लापना करण्यात ेली असून सदर
कक्षामारमत खरी दीचाचतची प्रकक्रया राचववली जाती.

राज्यातील सवम ेरो्य सींस्लाींमध्यी परु ी सा अत्यावयक औाधी व साहित्य सामग्र
ु ीचा

सा ा ोपलब्ध असून खरी दी कक्षामारमत ेजपयंत एकू
ोपकर ाींची पुरव ा ेदी श दी ण्यात ेलीली ेिी त.
(३) प्रन उद्ावत नािी.
(४) प्रन उद्ावत नािी.
(५) प्रश्न उद्ावत नािी.
___________

५६५ औाधी व साहित्याींची तसीच २९

वव.स. ५९४ (27)

अमरावती येथील जज्हा सामान्य ुग्णालयात ुग्णाांची होत असलेली ीैरसोय.
(३३)

११८८९९ (०६-०८-२०१८).

(नतवसा), श्री.रणजीत िाां ळे

प्रा.ववरें द्र जीताप (धामणीाव रे ्वे), अॅड.यशोमती ठािूर

(दे वळी), श्री.हषमवधमन सपिाळ ( ल
ु ढाणा),

(धचखली), श्री.अशमत कनि (ररसोड), श्री.अशमन पुंे ल (मुां ादे वी) :
आरो्य व िुुंुां

श्री.राहुल
ोंद्रे
सन्माननीय सावमजननि

ि्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अमरावती यीलील जजल्िा सामान्य ुग् ालयात डॉक््र े

कममचारी त्याया कामात

ननषकाटजीप ा करीत असल्यामट
ु ी तपास ीसा ी यीणाऱया ुग् ाींना च-याचवीटा डॉक््र व
कममचाऱयाींची प्रनतक्षा करावी लागत असल्याचे हदनाींक १२ एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास
ननदशमनास ेलीह िी खरी ेिी कायह

(२) असल्यासह सदर ुग् ालयात चुधवार िा हदवस अपींग ुग् ाींना अजम दी ण्याचा असून सदर

अजम घीण्याकरीता हदनाींक ११ एवप्रलह २०१८ रोजी वा त्यासुमारास ुगग़् ालयात जचाचदार

कममचारी अजम जस्वकारण्यासा ी िजर नसल्यानी अपींगाींना नािक त्रास सिन करावा लागत
असल्याची ननदशमनास ेली ेिी , िी खरी ेिी काय,
(३) असल्यासह सदर ुग् ालयामध्यी तपास ीया नावाखाली महिला ुग् ाींशी गैरवतमन करीत
असल्याची दी खील मािी मीह २०१८ मध्यी वा त्यादरम्यान ननदशमनास ेले, िी िी खरी ेिी काय,
(४) असल्यासह सदर ुग् ालयात िोत असली ल्या गैरप्रकाराची शासनानी चौकशी कीली ेिी
कायह
(५) असल्यासह त्यानुसार सदर ुग् ालयातील गैरपकार रोखण्याकररता शासनानी को ती
कायमवािी कीली वा करण्यात यीत ेिी ह

(६) नसल्यास, ववलींचाची कार ी काय ेिी त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (२३-०८-२०१९) : (१) िी खरी नािी.
(२) िी खरी नािी.
हद. ११ एवप्रलह २०१८ रोजी हदव्याींगाींची खालीलप्रमा ी तपास ी करण्यात ेली.
१) अस्लीव्यींग -४५
२) नीत्र-५५
३) कानह नाकह घसा-२८
४) मनोववकृती-१८
५) वैद्यकीय-१०

(३) अशी को तीिी तक्रार प्राप्त झालीली नािी.
(४) प्रन उद्ावत नािी.
(५) प्रन उद्ावत नािी.
(६) प्रन उद्ावत नािी.
___________

वव.स. ५९४ (28)
वपांपळीाव

सवांत (जज.नाशशि) येथील प्राथशमि आरो्य िेंद्रात ुंीपीुंी,
ुस्ुंर, ीोवर आदद लसीांचा तुुंवडा असल्याबाबत

(३४)

११९०३६ (०६-०८-२०१८).

सावमजननि आरो्य व िुुंुां
(१)

वपींपटगाव

चसवींत

श्रीमती ददवपिा चव्हाण ( ाीलाण) :

सन्माननीय

ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(जज.नामशक)

यीलील

प्रालममक

ेरो्य

महिन्यापासून ्ीपी्ीह चुस््रह गोवर ेहद लसीांचा तु्वडा ननमाम

केंद्रात

मागील

पाच

झाला ेिी ह िी खरी ेिी

कायह

(२) असल्यासह लसीांचा तु्वडयामुटी अनीक माताांना लस न ममटाल्यानी परत जावी लागत
ेिी ह िी िी खरी ेिी कायह

(३) असल्यासह याचाचत शासनानी चौकशी कीली ेिी कायह
(४) असल्यासह त्यानूसार सदर प्रालममक ेरो्य केंद्रात लसीचा तू्वडा दरू करण्याचाचत
शासनानी को ती कायमवािी कीली वा करण्यात यीत ेिीह
(५) नसल्यासह ववलींचाची कार ी काय ेिी त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (२३-०८-२०१९) : (१) व (२) िी खरी नािी.
केंद्र शासनाकडून राज्य शासनाला डडसेंचरह २०१७ ती मीह २०१८ या कालावधीत गोवर

व डीपी्ी या लसीचा पुरव ा कमी प्रमा ात ोपलब्ध झाल्यामुटी वपींपटगाव चसवींत
(जज.नामशक) यीलील प्रालममक ेरो्य केंद्राला लस कमी प्रमा ात पुरववण्यात ेली.

तसीच प्रालममक ेरो्य केंद्रह वपींपटगाव चसवींत यीली ातर सवम लसी ेवयक

प्रमा ात ोपलब्ध असल्यानी लसीकर

करण्यात ेली ेिी.

गरोदर माताींना दी ण्यात यी ारी ह्.ह्. ची लस ेवयक त्या प्रमा ात ोपलब्ध
असल्यामट
ु ी त्याींना माघारी परतावी लागत नािी.
(३) प्रन उद्ावत नािी.

(४) सदर लसीींचा परु व ा केंद्र शासनाकडून करण्यात यीतो. परीं तु शासन पत्र हदनाींक १९.५.२०१८

व शासन पत्र हदनाींक १७.९.२०१८ अन्वयी ववभागास प्राप्त ननधीया १० ्क्की व १५ ती २०
्क्की ननधी स्लाननक स्तरावर औाध खरी दीसा ी मान्यता दी ण्यात ेली ेिी .
(५) प्रन उद्ावत नािी.
___________
िजमत (जज.रायीड) तालुक्यात

ालउपचार िेंद्र,

ालधचकित्सा िेंद्रे आणण

ग्राम ाल उपचार िेंद्र सुुग िरण्या ा त

(३५)

१२०८२८ (२५-०७-२०१८).

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली) :

श्री.सुरेश लाड (िजमत), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),

सन्माननीय सावमजननि आरो्य व िुुंुां

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ि्याण मांरी पढ
ु ील

वव.स. ५९४ (29)
(१)

कजमत

(जज.रायगड)

तालक्
ु यातील

चालोपचार केंद्रह चालगिरचककत्सा केंद्री े

कुपोा

कमी

करण्यासा ी

ेवयक

असलीली

ग्रामचाल ोपचार केंद्र सुुग करण्याचाचत शासनानी

तीन महिन्यापव
ू ी प्रशासकीय मान्यता हदली ेिीह िी खरी ेिी कायह

(२) असल्यासह याचाचत ननधी ोपलब्ध असन
ू िी अद्याप ोपचार केंद्री सुुग झाली नािीतह िी िी
खरी ेिी कायह

(३) असल्यासह याचाचतची सवमसाधार

कार ी काय ेिी तह

(४) असल्यासह ोक्त केंद्री तात्काट सुुग करण्याचाचत शासनानी को ती कायमवािी कीली वा
करण्यात यीत ेिीह

(५) नसल्यासह ववलींचाची कार ी काय ेिी त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (२७-०८-२०१९) : (१) िी खरी नािी.
राज्यातील सवम जजल्हयाींप्रमा ी रायगड यीली जजल्िास्तरावर एक पोा

पुनव
म सन केंद्रह

केंद्र शासनाया मागमदशमक सूचनीनस
ू ार सन २०१५-१६ पासून सुुग ेिी .
(२) िी खरी नािी.

(३), (४) व (५) प्रन उद्ावत नािी.

___________

घाुंपेंढरी (ता.पारशशवनी, जज.नाीपूर) येथील प्राथशमि िेंद्र सुुग िरण्या ा त
(३६)

१२१७४० (२५-०७-२०१८).

सावमजननि आरो्य व िुुंुां

श्री.डड म्लीिाजन
रे ड्डी (रामुंे ि) :
ूम

सन्माननीय

ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) घा्पेंढरी (ता.पारमशवनीह जज.नागपूर) यीलील प्रालममक ेरो्य केंद्राला सन २०१२ मध्यी
मींजरू ी ममटाली असन
ू जागीअभावी या केंद्राया कामाला अद्यापिी सुग
ु वात करण्यात ेली
नािी, िी खरी ेिी कायह

(२) असल्यासह या केंद्राला अद्यापिी जागा ोपलब्ध न िोण्याची कार ी काय ेिी तह
(३) असल्यासह ोक्त प्रकर ी जचाचदार अस ा-याींवर कारवाई करण्याचाचतसि सदर ेरो्य
केंद्रास जागा ोपलब्ध कुगन दी ण्याचाचत शासनानी को ती कायमवािी कीली वा करण्यात यीत
ेिी ह
(४) नसल्यासह ववलींचाची कार ी काय ेिी त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (२२-०८-२०१९) : (१), (२) व (३) िी खरी नािी.
घा्पेंढरी यीलील प्रालममक ेरो्य केंद्रासा ी जजल्िागिरधकारी याींया अध्यक्षतीखाली
हद.०७.११.२०१७

रोजी

झालील्या

जजल्िास्तरीय

वन

िक्क

सममतीया

सभीमध्यी मौजी

घा्पेंढरी यीलील ग् क्र. ४० मधील ५.७४ िी . ेर. जममनीपैकी ०.९९ िी . ेर.
ोपलब्ध
सवमसाधार

करून

दी ण्यास

मींजूरी

हदली

ेिी .

जजल्िा

पररादी या हद.

वन जमीन

१८.०५.२०१८

या

सभीत रू. ८.९० लक्ष ननधीची प्रशासकीय मान्यता दी ण्यात ेली असून पुढील

सदर ेरो्य केंद्राया चाींधकामाया नकाशा मींजूरीवर जज.प. स्तरावर कायमवािी सुरू ेिी .
(४) प्रन उद्ावत नािी.

___________

वव.स. ५९४ (30)
ववदभामतील ग्रामीण क्षेरातील प्राथशमि आरो्य िेंद्रातील पदे ररक्त अस्या ा त
(३७)

१२१७५० (२८-०७-२०१८).

सावमजननि आरो्य व िुुंुां
(१) ववदभामतील ग्रामी

श्री.डड म्लीिाजन
रे ड्डी (रामुंे ि) :
ूम

सन्माननीय

िलयाण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

क्षीत्रातील प्रालममक ेरो्य केंद्रात मींजूर असलील्या पदापैकी अनीक पदी

ररक्त असल्याची ननदशमनास ेलीह िी खरी ेिी कायह

(२) तसीचह ननवासी डॉक््राींना ेरो्य कीद्राजवट ननवासस्लान नसल्यानी ेरो्य केंद्राजवट
राित नािीह िी िी खरी ेिी कायह
(३) असल्यासह याचाचत चौकशी कीली ेिी कायह
(४) असल्यासह ववदभामतील ग्रामी

क्षीत्रातील प्रालममक ेरो्य कीद्रातील ररक्त जागा तातडीनी

भरण्याचाचत तसीच ननवासी डॉक््राींना ेरो्य कीद्राजवट ननवासस्लान ोपलब्ध करण्याचाचत
शासनानी को ती कायमवािी कीली वा करण्यात यीत ेिी ,
(५) नसल्यासह ववलींचाची कार ी काय ेिी त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (२६-०८-२०१९) : (१) िी खरी ेिी .
(२) िी खरी नािी.
ज्या प्रालममक ेरो्य केंद्राींमध्यी वैद्यकीय अगिरधकारी याींचीकरीता ननवासस्लानी
ोपलब्ध ेिी त त्या ह का ी कायमरत असलीली चिुताींश वैद्यकीय अगिरधकारी िी ननवासस्लानात
राितात. तसीच ज्या ह का ी ननवासस्लानी चाींधकाम दरू
ु स्ती सरू
ु ेिी ककीं वा ोपलब्ध नािी
अशा ह का ी वैद्यकीय अगिरधकारी याींनी स्वत: पयामयी व्यवस्ला कीलीली असून प्रालममक
ेरो्य केंद्राींया मुख्यालयाया जवटपास ननवास करून राित ेिी त.
(३) िोय.

(४) राज्यस्तरीय वैद्यकीय अगिरधकारीह ग् क व ग् ड कममचारी पदभरती प्रकक्रया राचववण्यास
सुरूवात झाली ेिी . ग्रामी

क्षीत्रातील ग् क व ड ची पदी जजल्िा ेरो्य सीवीची असल्यानी

याींची पदभरती प्रकक्रया ग्रामववकास ववभगामारमत राज्य स्तरावरून करण्यात यीत ेिी.
प्रालममक

ेरो्य

केंद्राींमधील

वैद्यकीय

अगिरधका-याींकररता

ननवासस्लानाींची

चाींधकामी

प्रगतीपलावर असून कािी ह का ी ननवासस्लानाींकररता जागा ोपलब्ध नसल्यामुटी ननवासस्लानी

चाींधण्यात ेलीली नािीत तर कािी ह ाक ी ननवासस्लानी नादरू
ु स्त असल्यानी दरू
ु स्तीचाचत
कायमवािी सरू
ु ेिी.

(५) प्रन उद्ावत नािी.

___________

अमळनेर येथील ग्रामीण ुग्णालय (जज.जळीाव) श्रेणीवधमन िुगन तेथे
५० खाुंाांचे उपजज्हा ुग्णालय स्थापन िरणे ा त
(३८)
िडू

१२४५०१ (०६-०८-२०१८).
(अचलपूर),

श्री.ीणपत

श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.ओमप्रिाश ऊफम
ीायिवाड

(ि्याण

श्री.ववनायिराव जाधव-पाुंील (अहमदपूर) :

पूव)म ,

श्री.चांद्रिाांत

सोनवणे

च्चू

(चोपडा),

सन्माननीय सावमजननि आरो्य व िुुंुां

ि्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) अमटनीर यीलील ग्रामी

ुग् ालय (जज.जटगाव) श्री ीवधमन कुगन तीली ५० खा्ाींची

ोपजजल्िा ुग् ालय स्लापन कर ीचाचतची माग ी स्लाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा.मुख्यमींत्री
मिोदयाींकडी पत्रान्वयी कीलीह िी खरी ेिी काय,

(२) तसीचह मौजी मशरसोदी (ता.पारोटाह जज.जटगाव) यीलील प्रालममक ेरो्य केंद्राची ग्रामी
ुग् ालयामध्यी श्री ीवधमन कर च
ी ाचतची माग ी स्लाननक लोकप्रनतननधी याींनी मािी २०१६
मध्यी वा त्यादरम्यान मा. सावमजननक ेरो्य े
खरी ेिी कायह

कु्ूींच कल्या

मींत्री याींयाकडी कीलीह िी

(३) असल्यासह अमटनीर यीलील ुग् ालय श्री ीवधमन कुगन तीली ५० खा्ाींची ोपजजल्िा
ुग् ालय स्लापन कर ीचाचत व मौजी मशरसोदी यीलील प्रालममक ेरो्य केंद्राची ग्रामी
ुग् ालयामध्यी श्री ीवधमन कर ीचाचत कायमवािी करण्याची ेदी श सींचगिरधत ववभागास दी ण्यात
ेली ेिी त, िी िी खरी ेिी कायह
(४) असल्यासह या प्रकर ी सींचींगिरधत ववभागाकडून मागील दोन वााममध्यी को ती कायवामिी
कीली वा करण्यात यीत ेिी ह

(५) नसल्यासह ववलींचाची कार ी काय ेिी त
श्री. एिनाथ शशांदे (२२-०८-२०१९) : (१) िी खरी ेिी .
(२) िी खरी ेिी.
(३) व (४) सन २०११ या जनग नीवर ेधारीत कायामजन्वत ुग् ालयाींची श्री ीवधमन कर ी व
नवीन ुग् लया सुुग कर ी यासा ी ेरो्य सींस्लाींचा जोड-चि
ृ त ेराखडा तयार करण्याची
कायमवािी सुुग असून अमटनीर यीलील ग्रामी
ग्रामी

ुग् ालयाची श्री ीवधमन कर ी व मशरसोदी यीली

ुग् लय सुग
ु कर ी याचाचतची माग ी जोड-चि
ृ त ेराखडयात समाववष् करण्याची

कायमवािी सुुग ेिी.

(५) प्रनच उद्ावत नािी.
___________
रत्नाधीरी जज्हयात १०८ क्रमाांिाची ुग्णवादहिेची सेवा वेळीच उपलब्ध िुगन दे ण्या ा त
(३९)

१२५०३१

(भोिरदन) :

(०१-०८-२०१८).

श्री.शशवाजीराव

िडडमले

सन्माननीय सावमजननि आरो्य व िुुंुां

खुलासा करतील काय :-

(राहुरी), श्री.सांतोष दानवे
ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा

(१) रत्नागिरगरी जजल्ियात ुग् ाींया तात्काट सीवस
ी ा ी शासनाया ेरो्य ववभागाकडून १०८
क्रमाकाींची ुग् वाहिका सुुग करण्यात ेल्या ेिी तह िी खरी ेिी कायह

(२) असल्यासह ुग् ाींना ुग् वाहिका सीवा वीटीच ोपलब्ध िोत नसल्यानी जजल्िाध्यक्षह
मानवागिरधकार सुरक्षा सींघह रत्नागिरगरी याींनी हदनाींक १५ मीह २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास
राज्यातील जजल्िा शल्य गिरचकीत्सकाीं याींयाकडी ननवीदन हदली ेिी ह िी खरी ेिी कायह
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(३) असल्यासह ोक्त ननवीदनासींदभामत चौकशी कुगन ुग् वाहिकीची सीवा वीटीच ोपलब्ध
िोण्याचाचत शासनानी को ती कायमवािी कीली वा करण्यात यीत ेिी ह
(४) नसल्यासह ववलींचाची कार ी काय ेिी त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (२२-०८-२०१९) : (१) िी खरी ेिी .
(२) िी खरी ेिी.
(३) सदर ननवीदनामध्यी रू् वाहिका ोमशरा पोिोचल्याचाचत दोन तक्रारी दी ण्यात ेल्या िोता.
सदर तक्रारीींया अना
ु ींगानी रू् वाहिका ोमशरा ोपलब्ध करून हदल्याचद्दल सीवा पुरव ादार
ची.व्िी. जी.ाींडडया याींना रू.१,००,०००/- ातका दीं ड प्रत्यीकी प्रकर ातील ेकारण्यात ेला

ेिी . तसीच वरील एका प्रकर ात वािन चालकास रू. ५,०००/- ातका दीं ड ेकारण्यात ेला
ेिी .
(४) प्रन उद्ावत नािी.
___________
राज्यात आददवासी ग्रामीण भाीात वैदयिीय सेवा सक्षम िरण्या ा त.
(४०)

१२६७९६ (११-१२-२०१८).

श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.नसीम खान (चाांददवली),

श्री.अशमत ववलासराव दे शमख
ु (लातूर शहर), श्री.अशमन पुंे ल (मुां ादे वी), श्री.त्र्यां िराव शभसे

(लातूर ग्रामीण), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड
पजश्चम), श्री.हषमवधमन सपिाळ ( ुलढाणा), डॉ.सांतोष ुंारफे (िळमनुरी), श्री.जयप्रिाश मुांदडा
( समत) :

सन्माननीय सावमजननि आरो्य व िुुंुां

करतील काय :-

(१) राज्यात ेहदवासी ग्रामी
ग्रामी

ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

भागात माता व चालमत्ृ यूची प्रमा

अगिरधक असल्यानी राषरीय

ेरो्य अमभयाींनातगमत वैद्यकीय सीवा सक्षम करण्यासा ी शासनानी डॉक््राींना ेगिरलक
म

लाभासि अन्य सोयी सुववधा दी वन
ू िी डॉक््र सीवा चजावण्यास तयार नसल्याची मािी ऑगस््ह
२०१८ मध्यी वा त्यादरम्यान ननदशमनास ेलीह िी खरी ेिी कायह

(२) असल्यासह डॉक््र व पररचारीकाींया अप-ु या सींख्यीमुटी ग्रामी

ववशीात: ेहदवासी चिुल
भागातील जनतीया ेरो्यावर त्याचा परर ाम िोत असल्याची ननदशमनास ेली ेिीह िी खरी
ेिी कायह
(३) असल्यासह ेहदवासी भागामध्यी डॉक््र वैद्यकीय सीवा नाकारण्याची कार ी काय ेिी तह
(४) असल्यासह याप्रकर ी शासनानी अगिरधक चौकशी कीली ेिी कायह
(५) असल्यासह त्यानुसार ेहदवासी चािुल भागात शासनानी वैद्यकीय सीवा सक्षमप ी
परु ववण्यासींदभामत को ती कायमवािी कीली वा करण्यात यीत ेिीह
(६) नसल्यासह ववलींचाची कार ी काय ेिी त
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श्री. एिनाथ शशांदे (२७-०८-२०१९) : (१) िोय िी खरी ेिी.
राज्यात मिाराषर वैद्यकीय व ेरो्य सीवा ग् अ (ग्रीड पी ५४००) सींवगामतील
वैद्यकीय अगिरधकारी याींची ७७८९ पदी मींजरू असन
ू त्यापैकी ५४७७ पदी ननयममत स्वुगपात
भरलीली असून ३८५ चींधपत्रातील वैद्यकीय अगिरधकारी व २८६ अस्लायी वैद्यकीय अगिरधकारी
कायमरत ेिी त. राज्यात पररचारीका याींया मींजूर २४८ पदाींपैकी १४८ पदी भरलीली ेिी त.

अगिरधपरीचारीका याींया ८३३० मींजरू पदाींपैकी ७४६६ पदी भरलीली ेिी त. ेरो्य सीववका याींया
११९२० मींजूर पदाींपक
ै ी १०८६२ पदी भरलीली ेिी त.

राज्यातील १६ ेहदवासी जजल्ियापैंकी १३ जजल्ियामध्यी मािी ऑगष् २०१८ अखीर

ेरो्य सींस्लीया ेवयकतीनुसार ९२ स्त्रीरोग तींज्ञह ४९ चालरोग तींज्ञ व ८८ भुलतींज्ञाींया

कींत्रा्ी पध्दतीनी ननयुक्ती करण्याींत ेलील्या ेिी त. तसीच ेवयींकतीनुसार कींत्रा्ी पध्दतीनी
पदभरती करण्याींत यीत ेिी.

तसीच राज्यातील दग
म भागात राि ाऱया ेहदवासी जनतीला ववशीा कुगन माता व
ु म

चालकाींना औाधोपचार वीटीच व नजीकच ोपलब्ध कुगन दी ण्यासा ी राज्यातील १६ ेहदवासी
जजल्ियात एकु

२८१ भरारी पलकामध्यी मानसीवी वैद्यकीय अगिरधकारी सध्या कायमरत ेिी त.

तसीच नवसींजीवनी कायमक्षीत्रात वैद्यकीय अगिरधकारी याींया ९२८ मींजूर पदाींपक
ै ी ७६९ पदी
भरलीली ेिी त. ेरो्य सिाय्यक/ेरो्य सिायीका/ेरो्य सीवक/ेरो्य सीववका याींची
५३१४ पदी मींजरू असन
ू त्यापैकी ४८५५ पदी भरलीली ेिी त.
(२), (३) व (४) प्रन उद्ावत नािी.

(५) ेहदवासी चािुल भागात वैद्यकीय सीवा सक्षम करण्यासा ी कीलीली कायमवािी अ) पदव्युत्तर व पदववकाधारक वैद्यकीय अगिरधकाऱयाींना प्राधान्यानी ेहदवासी चिुल भागात
ननयक्
ु ती दी ण्याींत यीत ेिी .

च) सीपीएस कोसेस द्वारी प्रमशक्षीत कुगन सध्या कायमरत असलील्या अगिरधकाऱयाींची प्रलम सींदभम
सीवा केंद्रामध्यी ननयुक्ती करण्यात यीती.

क) ेहदवासी चिुल भागामध्यी कींत्रा्ी पध्दतीनी ववशीा तींज्ञाया नीम क
ु ा करण्याींत यीत
ेिी त. या तज्ञाींया कींत्रा्ी पध्दतीनी ननयमीत स्वुगपात ककीं वा ऑनकॉल चीसीसवर नीम क
ु ा
करण्याींत यीतात व त्यानस
ु ार मानधन कामगिरगरीवर ेधारीत भत्ता हदला जातो.
(६) प्रन उद्ावत नािी.

___________

जज्हा सामान्य ुग्णालयातील (इववमन) (जज.अमरावती) ररक्त पदाांबाबत
(४१)

१२९७५९ (११-१२-२०१८).

अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),

श्री.पथ्
ु (लातूर शहर), श्री.सुननल
ृ वीराज चव्हाण (िराड दषिणक्षण), श्री.अशमत ववलासराव दे शमख

िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अशमन पुंे ल (मांु ादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड
पजश्चम), श्री. ाळासाहे

थोरात (सांीमनेर), श्री.िुणाल पाुंील (धुळे ग्रामीण), श्री.हषमवधमन

सपिाळ ( ुलढाणा), डॉ.सांतोष ुंारफे (िळमनुरी), प्रा.ववरें द्र जीताप (धामणीाव रे ्वे),
श्री.त्र्यां िराव शभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.नसीम खान (चाांददवली) :
सन्माननीय सावमजननि आरो्य व िुुंुां
काय :-

ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
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(१) जजल्िा सामान्य ुग् ालय (ाववमन) (जज.अमरावती) यीलील ररक्त पदाींचा अनश
ु ीा (चॅकलॉग)

मागील कािी वाामपासून भरण्यात ेला नसल्यानी ुग् ालयात यी ा-या ुग् ाींची गैरसोय िोत
असल्याची मािी ऑगस््ह २०१८ मध्यी वा त्यादरम्यान ननदशमनास ेलीह िी खरी ेिी काय,

(२) असल्यासह सदरील ुग् ालयात दजेदार ेरो्य सीवा पुरववण्यासा ी वाढीव पदाींची गरज
असताींना सद्यजस्लतीत अजस्तत्वात असलील्या मींजूर पदाींपैकी एकिी पद भरण्यात ेली
नसल्यानी ुग् ालयावर (ाववमन) ता

पडत असल्याची हदसून यीत ेिी ह िी िी खरी ेिी काय,

(३) असल्यासह सदर ुग् ालयात ररक्त असलीली मींजूर पदी तातडीनी भरण्याबाबत शासनानी
को ती कायमवािी कीली वा करण्यात यीत ेिी ह

(४) नसल्यासह ववलींचाची कार ी काय ेिी त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (२८-०८-२०१९) : (१) िी खरी नािी.
जजल्िा सामान्य ुग् ालय (ाववमन) (जज.अमरावती) यीलील ररक्त् पदाींचा अनश
ु ीा

(चॅकलॉग) वीटोवीटी सरटसीवा भरती २०१६, पदोन्नतीनी तसीच अनुकींपातत्वावर पदभरतीनी
भरण्यात ेलीला ेिी . सद्यजस्लतीत एकू

५८४ मींजूर पदाींपैकी ४५४ पदी भरलीली असून १३०

पदी ररक्त ेिी त. ुग् सीवा सरु टीतप ी दी ण्यात यीत ेिी .ोवमररत ररक्त पदी भरण्याची
कायमवािी सरू
ु झालीली ेिी . सद्यजस्लतीत सुरटीतप ी ुग् सीवा दी ण्यात यीत ेिी.
(२) िी खरी नािी.

(३) ग् अ ती ड वगामची ररक्त पदी भरण्याचाचतची कायमवािी सुरू झालीली ेिी .
(४) प्रश्न उद्ावत नािी.

___________

दे वरी, सालेिसा, आमीाव (जज.ीोंददया) येथील प्राथशमि आरो्य उपिेंद्राना मांजरू ी दे ण्या ा त
(४२)

१३०३८९ (११-१२-२०१८).

आरो्य व िुुंुां
(१)

दी वरीह

श्री.सांजय पुराम (आमीाव) :

सन्माननीय सावमजननि

ि्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सालीकसाह

ेमगाव

(जज.गोंहदया)

यीलील

तालुक्यात

अनतदग
म
ु म

नक्षलग्रस्त

धोकादायक क्षीत्रामध्यी (डेंजरझोन) जलद ववकास िोण्यासा ी शासनाया धोर ानुसार प्रालममक

ेरो्य ोपकेंद्र स्लापन करण्यास मींजरू ी दी ण्याचाचतची माग ी स्लाननक लोकप्रनतनीधी याींनी
हदनाींक १८ ऑगस््ह २०१८ रोजी वा त्यासुमारास मा.मुख्यमींत्री याींयाकडी लीखी ननवीदनाद्वारी
कीली ेिी ह िी खरी ेिी कायह

(२) असल्यासह सदर ननवीदनावर शासनानी को ती कायमवािी कीली वा करण्यात यीत ेिीह
(३) नसल्यासह ववलींचाची कार ी काय ेिी त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (२२-०८-२०१९) : (१) िी खरी ेिी .
(२) सन २०११ या जनग नीवर ेधारीत ेरो्य सींस्लाींचा जोड- चि
ृ त ेराखडा तयार
करण्याची काम ेरो्य सीवा सींचालनालयस्तरावर सुरू असन
ू गोंहदया जजल्हयातील दी वरीह

सालीकसाह ेमगाव तालुक्यात नवीन प्रालममक ेरो्य केंद्री स्लापन करण्याची माग ी
ननकाानस
ु ार जोड-चि
ृ त ेराखड्यामध्यी समाववष् कीली जाईल.
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(३) प्रन उद्ावत नािी.
___________
ठाणे पररमांडळात व राज्यात िममचा-याांना खोुंया जात वैधता
प्रमाणपराआधारे पदोन्नती दद्या ा त
(४३)

१३१९५७ (११-१२-२०१८).

सावमजननि आरो्य व िुुंुां
(१)

श्री.शाांताराम मोरे

(शभवांडी ग्रामीण) :

सन्माननीय

ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ा ी ेरो्य पररमींडटात

ा ी, मच
ुीं ईह रायगड व पालघर या पररक्षीत्रात कायमरत असलील्या

अगिरधपररचाररका, पररसीववका त्याींची सीवाज्यीष ता डावलून पदोन्नती दी ण्यात ेल्याची मािी
ऑक््ोंचरह २०१८ मध्यी वा त्यादरम्यान ननदशमनास ेली, िी खरी ेिी कायह
(२) तसीचह खो्या जात वैधता प्रमा पत्राेधारी

ा ी पररमींडटात व राज्यात कममचा-याींना

पदोन्नती दी ण्यात ेल्या असल्याची मािी सप््ें चरह २०१८ मध्यी वा त्यादरम्यान ननदशमनास
ेली ेिीह िी खरी ेिी कायह
(३) असल्यासह

ा ी ेरो्य पररमींडटात हदनाींक ३१ ऑक््ोचरह २०१४ रोजी वा त्यासुमारास

१० ती १५ कममचाऱयाींना खो्या प्रमा पत्राया ेधारी पदोन्नती हदली असन
ू नमसमग सींवगामची
ज्यीष ता सूची गील्या तीन वाामपासून जाहिर करण्यात ेलीली नसून त्रचद
ीं ू ननयमावलीनुसार
नमसमग सींवगामत सरटसीवा व पदोन्नती पदी भरण्यात ेलीली नािीत, िी िी खरी ेिी कायह
(४) असल्यासह ोक्त प्रकर ी चौकशी करण्यात ेली ेिी कायह
(५) असल्यासह त्यानस
ु ार उक्त प्रकरणी जचाचदार अस ा-या सींचगिरधतावर को ती कारवाई कीली
वा करण्यात यीत ेिीह

(६) नसल्यासह ववलींचाची कार ी काय ेिी
श्री. एिनाथ शशांदे (२६-०८-२०१९) : (१) िी खरी नािी.
(२) अींशत: खरी .
या ेशयाची तक्रार प्राप्त झाली िोती व या तक्रारीया अनुाींगानी सववस्तर चौकशी

करण्यात ेली.

(३) िी खरी नािी.
ा ी पररमींडटातील नमसंग सींवगामची ज्यीष ता सच
ू ी गील्या तीन वाामपासन
ू मािीह

जानीवारी-रीब्रुवारी

मध्यी

ननयममतप ी

जाहिर

करण्यात

ेलीली

ेिी.

तसीच

त्रचद
ीं ू

ननयमावलीनस
ु ारच नमसमग सींवगामत अगिरधपररचारीका या पदाची सरटसीवा भरती करण्यात ेली
ेिी .तसीच पररसीववका सींवगामत पदोन्नतीची कायमवािी करण्यात ेलीली नािी.

(४) व (५) कममचाऱयाींची ननयुक्ती अनस
ु ुगिरचत जमाती प्रवगामतुन झाली िोती परीं तु त्याींनी जात
वैधता प्रमा पत्र सादर न करता त्याींनी ववशीा मागास प्रवगामची जातवैधता प्रमा पत्र सादर

कील्यानी सदर चाच ववभागीय पदोन्नती सममतीया ननदशमनास े ून याचाचतया शासन

नन य
म ातील मागमदशमन सुचनानस
ु ार सींचींगिरधत कममचाऱयाींची सीवाजीष ता हद.१५.०६.१९९५ पासून
ननजचत कुगन त्यानुसार त्याींना ननयमानुसार खुल्या प्रवगामतुन पदोन्नती दी ण्यात ेली ेिी .
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(६) प्रन उद्ावत नािी.
___________

दहांीणघाुं (जज.वधाम) येथील उपजज्हा ुग्णालयात ुग्णाांची होत असलेली ीैरसोय
(४४)

१३२५६१

(११-१२-२०१८).

सावमजननि आरो्य व िुुंुां

श्री.समीर

िुणावार

(दहांीणघाुं) :

सन्माननीय

ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) हिींग घा् (जज.वधाम) यीलील ोपजजल्िा ुग् ालयात पररचाररका ोपलब्ध नसल्यानी ुग् ाींची
व त्याींया नातीवाईकाची गैरसोय िोत असल्याची मािी सप््ें चर, २०१८ मध्यी वा त्यादरम्यान
ननदशमनास ेलीह िी खरी ेिी कायह
(२) असल्यासह ोक्त प्रकर ाची शासनानी चौकशी कीली ेिी कायह
(३) असल्यासह त्यानुसार ोक्त ुग् ालयात कायमरत असलील्या पररचाररकाींवर शासनानी को ती
कारवाई कीली वा करण्यात यीत ेिी ह

(४) नसल्यास ववलींचाची कार ी काय ेिी त
श्री. एिनाथ शशांदे (२६-०८-२०१९) : (१) िी खरी नािी.
(२) प्रन उद्ावत नािी.
(३) प्रन उद्ावत नािी.
(४) प्रन उद्ावत नािी.
___________
जळीाव शहरातील ुग्णाांना मुां ई येथे उपचारारासाठी नेत असलेल्या १०८ ुग्णवादहके ा त
(४५)

१३२५७१ (११-१२-२०१८).

चौधरी (अमळनेर) :

श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे (जळीाव शहर), श्री.शशरीषदादा

सन्माननीय सावमजननि आरो्य व िुुंुां

खल
ु ासा करतील काय :-

ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा

(१) जटगाींव शिरातील ुग् ाींना मुींचई यीली ोपचारासा ी नीत असताना शासनातरे पुरववण्यात
यी ारी १०८ क्रमाींकाची ुग् वाहिका जटगाव ती मुींचई दरम्यान चार ह का ी चदलण्यात यीतही
िी खरी ेिी कायह

(२) असल्यासह त्यामुटी ुग् ाींना ोपचार ममटण्यास ववलींच िोतोह िी ही खरी ेिी कायह
(३) असल्यासह ुग् वाहिका चार ह क ी चदलण्याची कार
(४)

काय ेिी ह

असल्यासह जटगाींव ती मींच
ु ई दरम्यान १०८ क्रमाींकाची ुग् वाहिका ली् मींच
ु ईत

े ण्याचाचत शासनानी को त्या ोपाययोजना कीली वा करण्यात यीत ेिी ह
(५) नसल्यासह ववलींचाची कार ी काय ेिी त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (१६-०८-२०१९) : (१) िी अींशत: खरी ेिी .
(२) िी खरी नािी.
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(३) व (४) ेपत्कालीन वैद्यकीय सीवा प्रकल्पाींतगमत रू् ास नजीकया जजल्िाींतगमत शासकीय
रू् ालयातच ोपचारासा ी नीली जाती. जजल्हयाया चािी र रू् ास न्यायची असल्यास जजल्िा
शल्य गिरचककत्सक याींची परवानगी घीऊन जजल्हयाचािी र पा ववली जाती. तसीच एकच रू् वाहिका
मुींचईपयंत पा ववल्यास त्या रू् वाहिकीया अखत्यारीत अस ा-या भागात रू् सीवा दी ण्यास

अडच ी यीऊ शकतात. त्यामुटी अपवादात्मक पररजस्लतीत रू् वाहिका चदलून रू् ास मुींचई
यीली पा ववली जाती.

(५) प्रन उद्ावत नािी.
___________
राजापूर (जज.रत्नाधीरी) शहरातील ग्रामीण ुग्णालयाच्या इमारतीची दरु वस्था का्या ा त
(४६)

१३३४७२ (११-१२-२०१८).

आरो्य व िुुंुां

श्री.राजन साळवी (राजापूर) :

सन्माननीय सावमजननि

ि्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राजापूर (जज.रत्नागिरगरी) शिरातील मुख्य रस्त्यालगत असलीली ग्रामी
ामारतीची जागा ववनावापर असल्यानी
कुत्री तसीच

ुग् ालयाची

सदर जागीत सद्यजस्लतीमध्यी सरप् ारी प्रा ीह भ्की

ोनाड जनावराींचा वावर असल्यानी ामारतीची दरु वस्ला झाल्याची

मािी

सप््ें चरह

२०१८ मध्यी वा त्यादरम्यान ननदशमनास ेलीह िी खीर ेिी कायह

(२) असल्यासह सदर ुग् ालयाची जागा नगर पररादी या ताब्यात दे ण्यासाठी मािील सात –
े

वाामपासून शासनाकडी पत्रव्यविार कुगनिी याचाचत को तीच कायमवािी झालीली नािीह िी

िी खरी ेिी कायह

(३) असल्यासह सन २००७ मध्यी ग्रामी

ुग् ालय नववन जागीत स्ललाींतरीत झाल्यापासन
ू

जुन्या ुग् ालयाची ामारत व जागा वापराववना पडून ेिी ह िी िी खरी ेिी कायह

(४) असल्यासह याचाचत शासनानी चौकशी कीली ेिी काय व त्यानुसार ुग् ालयाया
ईमारतीया ववनावापर जागीसींदभामत को ता नन य
म घीतला वा घीण्यात यी ार ेिीह
(५) नसल्यासह ववलींचाची कार ी काय ेिी त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (१९-०८-२०१९) : (१), (२) व (३) अशींत: खरी ेिी .
(४) ववनावापर जागीचाचत मिसल
ू ववभागाची अमभप्राय घीवून पढ
ु ील कायमवािी करण्याचाचत
जजल्िा शल्य गिरचककत्सक स्तरावर कायमवािी सुग
ु ेिी.
(५) प्रन उद्ावत नािी.

___________
ुलढाणा जज््यातील उपववभाीीय िृषी अधधिारी व तालुिा
िृषी अधधिारी ही पदे भरण्या ा त

(४७)

१३५३७२ (०६-०७-२०१९).

श्री.हषमवधमन सपिाळ ( ुलढाणा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांरी

वव.स. ५९४ (38)
(१) चुलढा ा जजल्हयात ोप ववभागीय कृाी अगिरधकाऱयाींची दोन व

तालुका कृाी अगिरधकाऱयाींची

चार पदी ररक्त असल्यानी कृाी ववभागाया योजना व जलयुक्त मशवार अमभयान याींची कामी
प्रलींत्रचत असल्याची
कायह

हदनाींक १ एवप्रलह २०१९ रोजी व त्यासम
ु ारास ननदशमनास ेलीह िी खरी ेिी

(२) असल्यासह याचाचत शासनानी चौकशी कीली ेिी कायह चौकशीची ननषकाम काय ेिी तह
(३) असल्यासह त्यानुसार चुलढा ा जजल्हयातील ोपववभागीय कृाी अगिरधकारी व तालक
ु ा कृाी
अगिरधकारी िी पदी भरण्याचाचत शासनानी को ती कायमवािी कीली वा करण्यात यीत ेिीह
(४) नसल्यासह ववलींचाची कार ी काय ेिी त
डॉ. अननल

ोंडे (२७-०८-२०१९) : (१) िोय अींशत: खरी ेिी.

(२) व (३) चुलढा ा जजल्हयातील सवम ोपववभागीय कृवा अगिरधकारी याींची पदी भरण्यात ेलीली
ेिी त. तसीच तालक
ु ा कृवा अगिरधकारीह मोताटा व गिरचखली िी पदी भरण्यात ेलीली ेिी त.

सद्यजस्लतीत तालुका कृवा अगिरधकारीह जटगाव जामोदह सींग्रामपूर व शीगाव िी ३ पदी ररक्त
ेिी त. सदर ररक्त पदाींचा पदभार नजजकया अगिरधकाऱयाींकडी सोपववण्यात ेलीला असून

शासककय कामकाज सुरटीत चालू ेिी. मिाराषर लोकसीवा ेयोगाकडून मिाराषर कृवा सीवाह
ग्-च सींवगामतील ८३ पदी सरटसीवीनी भरण्याचाचतची कायमवािी अींनतम ्प्प्यात ेिी . त्यानूसार
ोमीदवार ोपलब्ध िोताच वरील तीनिी ररक्त जागा प्राधान्यानी भरण्यात यीतील.
(४) प्रन उद्ावत नािी.
___________
सावांीा ( .ु ) (ता.ददग्रस, जज.यवतमाळ) पररसरातील मत्स्य ीज
उत्पादन िेंद्र िायमरत िरण्या ा त

(४८)

१३७४३७ (०५-०७-२०१९).

श्री.राजु तोडसाम (अणी) :

सन्माननीय मत्स्यवविास मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सावींगा (च.ु ) (ता.हदग्रसह जज.यवतमाट) पररसरात मत्स्यचीज ोत्पादन केंद्राची चाींधकाम २
वाामपूवीच पू म झाली असताना

झालीला नािीह िी खरी ेिी कायह

चुकीया धोर ामुटी ेजपयंत िा प्रकल्प प्रत्यक्षात सुरू

(२) असल्यासह सदर केंद्र भाडीतत्वावर चालवावयाची असल्यामट
ु ी नतली कममचारी ननयक्
ु त
करण्यात ेली नािी तसीच

केंद्र भाडीतत्वावर दी ण्यासा ी मागील २ वाामपासून ननववदा

प्रकामशत करण्यात यीत असून ३ वीटा ननववदी ची रक्कम चदलूनिी त्याींना प्रनतसाद ममटत नािी
व यीलील शासकीय मालमत्तािी चोरीला गीली ेिी ह िी िी खरी ेिी कायह
(३) असल्यासह याचाचत शासनानी चौकशी कीली ेिी कायह
(४)

असल्यासह

चौकशीनस
ु ार

सावींगा

(च.ु )

यीलील

मत्स्यचीज

करण्याचाचत शासनानी को ती कायमवािी कीली वा करण्यात यीत ेिी ह
(५) नसल्यासह ववलींचाची कार ी काय ेिी त

ोत्पादन

केंद्र

कायमरत

वव.स. ५९४ (39)
श्री. महादे व जानिर (०१-०९-२०१९) : (१) ता. हदग्रस जज. यवतमाट पररसरातील “अुग ावती”
मत्स्यचीज ोत्पादन केंद्र ववभागाकडी हदनाींक २५.७.२०१७ ला िस्ताींतर
त्यानींतर न्यन
ू तम

करण्यात ेली ेिी.

ी का रक्कम ुग. १७.३० लाख प्रतीवाम प्रमा ी भाडीपट्टीनी दी ण्याकरीता ई-

ननववदा मागववण्यात ेल्या िोत्या व त्यास मुदतवाढ दी वन
ू िी प्रनतसाद ममटाला नािी. त्यामुटी

ी का शासन मान्यतीनी रक्कम सध
ु ारीत (कमी) कुगन रक्कम ुग. ९.९७ लाख प्रनतवाम प्रमा ी

कुगन पुन्िा ई-ननववदा प्रमसध्द कुगन ननववदा मागववण्यात ेल्या िोत्या. परीं तु त्यास सुध्दा
प्रनतसाद ममटाला नािी. त्यामट
ु ी पुन्िा ई-ननववदा मागववण्यात यीत ेिी त.

(२) सावींगा (च.ु ) ता.हदग्रसह जज.यवतमाट “अुग ावती” मत्स्यचीज केंद्र भाडी तत्वावरच

द्यावयाची असल्यामुटी तीली कममचारी वगामची ननयुक्ती करण्यात ेलीली नािी. भाडीतत्वावर

दी ण्यासा ी ई-ननववदा मागववण्यात ेल्या िोत्या. परीं तु त्यास प्रनतसाद ममटाला नािी. त्यामुटी
पुन्िा ई-ननववदा मागववण्यात यीत ेिी त. चोरीला गीलील्या मालमत्तीचाचत हदग्रज पोलीस
स््ी शन मध्यी तक्रार नोंद कीली ेिी .

(३) िोयह हदग्रस पोलीस स््ी शनला चोरीला गीलील्या वस्तूचाचत तक्रार नोंद कीली ेिी.

(४) सावींगा (चु.) ता.हदग्रसह जज.यवतमाट “अुग ावती” मत्स्यचीज केंद्र भाडी तत्वावर दी ण्यासा ी
न्यूनतम

ी का रक्कम ुग. १७.३० लाख वुगन ुग. ९.८७ लाख प्रनतवाी कीला असून पुन्िा ई-

ननववदा मागववण्यात यीत ेिी त. या ववायी हदनाींक १ ऑगस्् २०१९ रोजी प्रधान सगिरचव
(पदम
ेयक्
ु ) याींची स्तरावर ोच स्तरीय ेढावा चै क घीवन
ू
ु त (मत्स्य व्यवसाय) व
प्रादी मशक

ोपायुक्त

मत्स्यव्यवसायह

अमरावती

याींना

सदर

मत्स्यचीज

केंद्र

कायामजन्वत

करण्याचाचत ननदे श दी ण्यात ेलीली ेिी त. याचाचत ई-ननववदा ऑगस्् महिन्यातील दस
ु ऱया
े वड्यात अींनतम िो ार असून व्यापक प्रमसध्दीमुटी यावीटी चाींगला प्रनतसाद ममटण्याची
शक्यता ेिी .
(५)

सदरची

मत्स्यचीज

केंद्र

भाडीतत्वावर

ममटाल्यामट
ु ी ववलींच झालीला ेिी.

दी ण्यासा ी

ई-ननववदी स

दोनदा

प्रनतसाद

न

___________

अमरावती जजल््यात शमशन मेळघाुं असे ववशेष पॅनेल नेमण्या ा त
(४९)

१४०४०४ (१२-०७-२०१९).

श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.दत्तारय भरणे (इांदापूर),

श्री.राहुल जीताप (श्रीीोंदा), श्री.अशमन पुंे ल (मुां ादे वी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), डॉ.सांतोष
ुंारफे (िळमनुरी) :
सन्माननीय सावमजननि आरो्य व िुुंुां ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अमरावती जजल्िातील मीटघा् या ेहदवासी व अनतदग
म भागाींला लाभ ममटावा यासा ी
ु म

असलील्या सवम योजनाींचा पा पुरावा करण्यासा ी ममशन मीटघा् असी ववशीा पॅनल
ी नीमण्याची
ननदे श मा.ोच न्यायालयानी शासनाला हदली असल्याची हदनाींक १८ माचमह २०१९ रोजी वा
त्यासुमारास ननदशमनास ेली ेिीह िी खरी ेिी कायह

(२) असल्यासह मीटघा् पररसरातील डॉक््राींना प्रनतननयक्
ु तीवर पा ववल्यानी तीली कायमस्वुगपी
डॉक््र ोपलब्ध नसल्यानी ेहदवासी भागातील कुपोा ात वाढ झालीली ेिीह िी िी खरी ेिी
कायह

वव.स. ५९४ (40)
(३) असल्यासह मा.ोच न्यायालयाया या ननदे शाींवर शासनानी को ती कायमवािी कीली वा
करण्यात यीत ेिीह
(४) नसल्यासह ववलींचाची कार ी काय ेिी त
श्री. एिनाथ शशांदे (२६-०८-२०१९) : (१) िी खरी ेिी .
(२) िी खरी नािी.
मीटघा् भागात मािी एवप्रल २०१९ अखीर वैद्यकीय अगिरधकारी ग्-अ व ग्-च ची
४४ पदी मींजरु असन
ू सवम पदी भरलीली ेिी त. भरारी पलक योजनेंतगमत मानसीवी वैद्यकीय
अगिरधकाऱयाींची २२ पदी मींजुर असन
ू त्यापैंकी १९ पदी कायामजन्वत ेिीत.

अमरावती जजल्हयात ववशीातज्ञ म्ि ून १४ चालरोग तज्ञह १० स्त्रीरोग तज्ञ (८

पू व
म ीट व २ कॉल चीसीसवर) व ८ भुलतज्ञ कायमरत ेिी त.
तसीच प्रलम सींदभम सींस्लाींची चटक्ीकर

करण्याकरीता अमरावती जजल्हयात कींत्रा्ी

स्वुगपातील ७ चालरोगतज्ञह ७ स्त्रीरोगतज्ञ व ६ भुलतज्ञ कायमरत ेिी त.

(३) शासन नन य
म क्र.न्यायप्र-०७१८/प्र.क्र.३७३/ ेरो्य-७ह हद.२२/०३/२०१९ अन्वयी मा.मुख्य
सगिरचव याींया अध्यक्षतीखाली सममती स्लापन करण्यात ेली ेिी.
(४) प्रन उद्ावत नािी.
___________
ररसोड (जज.वाशशम) तालुक्यात िायमस्वुगपी तालुिा िृषी अधधिारी ननयुक्त िरण्या ा त.
(५०)

१४२४३४ (१०-०७-२०१९).

श्री.अशमत कनि (ररसोड), प्रा.ववरें द्र जीताप (धामणीाव

रे ्वे), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अशमन पुंे ल (मुां ादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड
पजश्चम) :

सन्माननीय िृषी मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ररसोड (जज.वामशम) तालुक्यात कृाी अगिरधक्षक याींया दल
म ामट
ु क्ष
ु ी कृाी कायामलयातील अनीक
मित्त्वाची पदी ररक्त ेिी तह िी खरी ेिी कायह

(२) असल्यासह मागील सिा महिन्याींपासून ररसोड तालुका कृाी अगिरधकारी कायमस्वुगपी
नसल्यानी शीतकऱयाींसा ीया अनीक योजना प्रभाववत िोऊन त्या प्रलींत्रचत राित ेिी तह िी िी
खरी ेिी कायह
(३) असल्यासह याचाचत शासनानी चौकशी कुगन ररसोड तालक्
ु याला कायमस्वुगपी तालक
ु ा कृाी

अगिरधकारी ननयुक्त करण्यासि यीलील ररक्त पदाींचा ेढावा घीऊन ररक्त पदी भरण्याचाचत
को ती कायमवािी कीली

वा करण्यात यीत ेिीह

(४) नसल्यास ववलींचाची कार ी काय ेिी त
डॉ. अननल

ोंडे (२६-०८-२०१९) : (१) िी खरी नािी.

(२) व (३) तालक
ु ा कृवा अगिरधकारीह ररसोडह जज.वामशम िी पद ररक्त नसून हद.०८/०६/२०१८ ची

शासन नन य
म ान्वयी श्री.सुननल सािी चराव नरवडी याींची सदर पदावर चदलीनी पदस्लापना दी ण्यात
ेली ेिी . तलावप श्री.नरवडी िी सदर पदावर अद्याप ुगजू झाली नसल्यामुटी सदर पदाचा

वव.स. ५९४ (41)
अनतररक्त कायमभार ातर अगिरधकाऱयाींकडी सोपववण्यात ेला असून शीतकऱयाींया योजना
राचववण्यात यीत ेिी त. तसीच सवम कृवा योजनाींची प्राप्त लक्षाींकानूसार साध्य पू म करण्यात
ेली ेिी.

(४) प्रन उद्ावत नािी.
___________

ववधान भवन :
मुां ई.

सचचव
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मुद्र पूवम सवम प्रकक्रया मिाराषर ववधानमींडट सगिरचवालयाया सींग क यींत्र ीवर
मुद्र : शासकीय मध्यवती मुद्र ालयह मुींचई.

