अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४६० वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

शासिीय सेवेत रुजू झाल्यानांतर दगम
् म भागमातीर रुणारयातीर नोिरी सोडणाऱ्या
डॉक्टराांिडून घेतल्या जाणा-या दां डाच्या रक्िमेत वा

िर्याच्या प्रतावाबाबत

(१)

७०५५ (०७-०४-२०१५).
श्री.जजतेंद्र आव्हाड (म्ांब्रा िळवा), श्री.राह्र जगमताप (श्रीगमोंदा),
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.किसन िथोरे (मर् बाड), श्री.हसन मश्र
् ीफ (िागमर) : सन्माननीय
सावजतनि आरोय व ि्ट्ांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य ाासना्या ाासक य सेतेत जू झ लायानींतर रग
ु म भागातील जूग्णालयामये नोकरी
न करता नोकरी सोडणाऱ्या डॉक््राींकडझन ेेतया
प्रस्तात ाासना्या चतचारनीन े े ,

ाणा-या रीं डा्या रक्कमेत ताढ कर्याचा

े खरे े े काय,

(२) असयास, उक्त प्रस्तातातर ाासनाने िनणय ेेतला े े काय,
(३) नसयास, त्याची सतसानारण कारणे काय े े त ?
डॉ. दीपि सावांत (०२-०८-२०१८) : (१)

े खरे ना ी.

ाासक य सेतेत जू झ लायानींतर रग
ु म भागातील जूग्णालयामये नोकरी न करता नोकरी

सोडणाऱ्या तैद्यक य अधनकाऱ्याींकडझन कोणत्या ी प्रकारची रीं डाची रक्कम तसुल केली

ात

ना ी.

(२) त (३) प्रश्न उद््ातत ना ी.
___________
अमडापरू (ता.धचखरी, जज.बर
् डाणा) येथीर प्राथममि आरोय िेंद्रास एिच
वैद्यिीय अधधिारी असल्याबाबत

(२)

१०३७६ (०७-०४-२०१५).

श्री.राह्र बोंद्रे (धचखरी) :
सन्माननीय सावजतनि आरोय
व ि्ट्ांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

चत.स. ४६० (2)
(१) अमडापझर (ता.धचखली, ज .बुलडाणा) येथील प्राथममक ेरोग्य केंद्ाींतगत २८ गाते असझन ४
उपकेंद् े े त, तसेच या ठिकाणी ातचत्छरन ग ह
येणाऱ्या ४८ गातातील एमएलसीची

त अमडापुर पोलीस स््े ान अींतगत

बाबरारी असताना रोन तैद्यक य अधनकारी ऐत ी एकाच

तैद्यक य अधनकारी असयाबाबत नागररकाींची तक्रार केयाचे मा े
त्याररम्यान िनरानास ेले,

ानेतारी, २०१५ मये ता

े खरे े े काय,

(२) असयास, उक्त ठिकाणी रोन तैद्यक य अधनकारी असताना एका तैद्यक य अधनकायाची मा े

ुल,ै २०१५ मये बरली कर्यात ेलेली असझन अरयापपयत रस
ु -या तैद्यक य

अधनका-याची िनयक्
ु ती कर्यात ेली ना ी,

े

ी खरे े े काय,

(३) असयास, रस
ु -या तैद्यक य अधनका-याची िनयुक्ती कर्यासींरभात ाासनाकडझन कोणती
कायता ी कर्यात ेली ता येत े े ,

(४) अरयापयत कोणती ी कायता ी कर्यात ेली नसयास चतलींबाची सतसानारण कारणे
काय े े त ?
डॉ. दीपि सावांत (०३-०८-२०१८) : (१) प्राथममक ेरोग्य केंद् अमडापझर, ता.धचखली येथे एकच
तैद्यक य अधनकारी असयाबाबत नागररकाींची तक्रार

ानेतारी, २०१५ रो ी अथता त्या

सुमारास प्राप्त लालेली ना ी.

तथापी, प्राथममक ेरोग्य केंद् अमडापरझ , ता.धचखली, ज . बल
ु ढाणा येथे तैद्यक य

अधनकारी ग्-अ (ग्रेड पे ५४००) सींतगाची २ परे मीं झर असझन रोन् ी परे सया भरलेली े े त.
(२)

े खरे ना ी.

(३) त (४) प्रश्न उद््ातत ना ी.
___________
परभणी जजल्हा रुणारयातीर डॉक्टर खाजगमी व्यवसाय िरीत असल्याबाबत
(३)

११०१० (०७-०४-२०१५).

डॉ.राहूर पाटीर (परभणी) :
सन्माननीय सावजतनि आरोय
व ि्ट्ांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) परभणी ज  ा जूग्णालयात

तापास ४९ डॉक््राींची परे मीं झर असझन त्यापैक ब ु ताींा
डॉक््र तेतनातर काम करीत असझन या डॉक््राींनी खा गीत व्यतसाय कजू नये म् णझन
ाासनाकडझन भत्ता ठरला

ात असताना ी ज  ा जूग्णालयातील ब ु ताींा डॉक््र स्तत:चे
खा गी रताखाने ऊेडझन रा रोसपणे व्यतसाय करीत असयाचे नुकतेच मा े सडसेंबर, २०१४
मये ता त्याररम्यान िनरानास ेले,

े खरे े े काय,

(२) असयास, याबाबत ाासनाने चौकाी केली े े काय, त्यात काय ेढाझन ेले,

(३) तद्नुसार खा गी व्यतसाय करणा-या डॉक््राींतर ाासन स्तरातर कोणती कारताई केली ता
कर्यात येत े े,

(४) नसयास, त्याची कारणे काय े े त ?

चत.स. ४६० (3)
डॉ. दीपि सावांत (०२-०८-२०१८) : (१) त (२)

े अींात: खरे े े.

परभणी ज  ा जूग्णालयात ग्-अ सींतगातील एकझण ४९ परे मीं झर असझन त्यापैक ४९

परे भरलेली े े त. खा गी व्यतसाय करणाऱ्या तैद्यक य अधनकाऱ्याींबाबत चौकाी कर्यात
ेली असता कायरत असलेया तैद्यक य अधनकाऱ्याींपैक
व्यतसाय करीत असयाचे ेढाझन ेले े े .
(३)

खा गी

व्यतसाय

करणाऱ्या

तैद्यक य

४ तैद्यक य अधनकारी खा गी

अधनकाऱ्याींचतजूर

करातया्या

कारताई्या

अनुषींगाने प्रकरण मा.उ्च न्यायालयामये न्यायप्रचतष् असझन मा.न्यायालया्या िनणयानस
ु ार
कारताई कर्यात येईल.

(४) प्रश्न उद््ातत ना ी.
___________
रायगमड जजल््याचा वविास तनधी वापराववना पडून असल्याबाबत
(४)

२०९९० (०४-०६-२०१५).

श्री.स्रेश राड (िजत), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (म्ांब्रा िळवा),

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भािर जाधव (गमह
् ागमर), श्री.पाांड्रां गम बरोरा (शहापरू ), श्री.अवधत
ू
तटिरे (श्रीवधन), श्री.किसन िथोरे (म्रबाड) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांरी पुढील

(१) रायगड ज ्या्या चतकासासािी १६८ यो नाींसािी १३५ को्ी जूपये ममााले असता
ठरनाींक १० माच, २०१५ पयत ९५ को्ी जूपये चततरीत केले मात्र ४० को्ी तापराचतना पडझन
असयाचे िनरानास ेले,

े खरे े े काय,

(२) असयास, ज ्यातील चतकास कामाची सद्य:जस्थती काय े े तसेच चतकास कामे
ठरनाींक ३१ माच, २०१५ पयत पझण

ो्या्या दृष्ीने ाासनाने कोणती कायता ी केली ता

कर्यात येत े े ,

(३) नसयास, चतलींबाची कारणे काय े े त ?
श्रीमती पांिजा म्ांडे (०३-०८-२०१८) : (१)

े खरे ना ी.

(२) प्रश्न उद््ातत ना ी.
(३) प्रश्न उद््ातत ना ी.

___________
राज्यातीर २१ जजल््यामध्ये ि्ष्ट्ठरोगम िमचा-यास िांराटी सेवेतन
ू
िायम्क्त िर्यात आल्याबाबत

(५)

३६३२५ (१६-०१-२०१६).

श्री.स्धािर दे शम्ख (नागमपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपडे

(नागमपूर पूव), श्री.वविास िां् भारे (नागमपूर मध्य), श्री.स्धािर िोहळे (नागमपूर दक्षिण), श्री.राह्र
बोंद्रे (धचखरी) :
सन्माननीय सावजतनि आरोय व ि्ट्ांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

चत.स. ४६० (4)
(१) राज्यातील २१ ज ्यामये कुषिरोगाचे प्रमाण सताधनक असझन त्याींचा िनराकरणासािी
१९४

तालक
ु े

त

२१

नागरी

चतभागासािी

कुषिरोग

तींत्रज्ञ

(पॅरामेडीकल

तकर)

त

२१

ज ्याकरीता ज  ा मुख्यालयी २१ फिज ओथेरपीस्् अाी एकुण २२६ कींत्रा्ी परे भर्यात
ेलेली असन
झ त्याींना स सींचालक, ेरोग्य सेता (कुषिरोग त क्षयरोग) पण
ु े त्याींचे कायालयीन
पत्र क्र. ३४४२३-६५ ठरनाींक ९ ऑक््ोबर, २०१५ ्या ेरे ाान्तये कायमुक्त कर्यात
ेयाबाबतचे िनरानास ेले,

े खरे े े काय,

(२) असयास, स सींचालक, ेरोग्य सेता (कुषिरोग) पुणे याींनी त्याींचे कायालयीन पत्र क्र.
२८५७९-६२११ ठरनाींक ४

ल
ु ,ै २०१३ त पत्र क्र. ३२२२५-६६ ठरनाींक २६

सींबींनीत २१ ज ्याचे मा.स

ल
ु ,ै २०१३ नस
ु ार

सींचालक, कुषिरोग त मा.मुख्य कायकारी अधनकारी ज  ा

पररषर याींना कुषि कमचा-याींची भरती प्रफक्रया राबतझन परे भर्यास सुधचत केले असझन

त्यानुसार मा े सडसेंबर, २०१३ अखेरपयत भरती प्रफक्रया पुण करून मा े माच, २०१४ पयत
प्रथम िनयुक्ती ेरे ा पॅरामेडीकल तकर त फि ीओथेरपीस्् याींना रे ्यात ेले,

े

ी खरे

े े काय,

(३) असयास, स सींचालक, ेरोग्य सेता (कुषिरोग त क्षयरोग) पण
ु े याींनी त्याींचे कायालयीन
पत्र क्र. ३४४२३-६५ ठरनाींक ९ ऑक््ोबर, २०१५ ्या ेरे ाान्तये ठरनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१५
पासझन कमचा-यास तडकािाडक

कायमुक्त कर्याचे ेरे ा सींबींधनत अधनका-याींना प्राप्त

लायामा
ु े या सत कमचा-याींतर बेरो गार

ो्याची तेा ेलेली े े ,

े

ी खरे े े काय,

(४) असयास, कुषिरोग कमचा-यास कींत्रा्ी सेतेतन
झ कायमुक्त कर्यात ये्याची कारणे काय
े े त,

(५) नसयास, कमचाऱ्यास सेतेत न ेे्याची कारणे काय े े त ?
डॉ. दीपि सावांत (२३-०८-२०१८) : (१), (२), (३) त (४)

े खरे े े.

सन २०१५-१६ या तषा्या मीं झर पी.ेय.पी. मये कुषिरोग तींत्रज्ञ (पॅरामेडीकल तकर)

त फिज ओथेरपीस्् या पराींना केंद् ाासनाकडझन मान्यता त िननी उपलब्न न लायाने
सररील कींत्रा्ी कमचाऱ्याींना कायमुक्त कर्यात ेले.

सींबींधनत कमचाऱ्याींना पन
ु िनयक्
ु ती रे ्याबाबत केंद् ाासनाकडे सातत्याने पािपरु ाता

केयानींतर

केंद्

ाासनाने

ठरलेया

मीं झरीनींतर

कायमुक्त

कर्यात

ेलेया

सींबींधनत

फि ीओथेरचपस्् त पॅरामेडीकल तकर याींना पुनिनयुक्ती रे ्यात ेली.
(५) प्रश्न उद््ातत ना ी.

___________
अमळनेर (जज.जळगमाव) येथीर ग्रामीण रुणारयात डॉक्टराांची पदे ररक्त असल्याबाबत
(६)

३९१०६ (१६-०१-२०१६).

श्री.मशरीषदादा चौधरी (अमळनेर) :

सन्माननीय सावजतनि

आरोय व ि्ट्ांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अमानेर (ज . ागात) येथील ग्रामीण जूग्णालयात डॉक््राींची ३ परे ररक्त े े त,
े े काय,

े खरे

चत.स. ४६० (5)
(२) असयास, पुरेसे डॉक््स उपलब्न नसयामा
ु े येथील गरीब नागररकाींना सेता ममात ना ी,
े खरे े े काय,

(३) असयास, या भागात चतचतन रोगाीं्या साथी पसरया असझन तैद्यक य अधनकारी
नसयामा
ु े

नतेची

ोणारी गैरसोय लक्षात ेेता ाासनाने ररक्त

ागा भर्यासींरभात

कोणती कायता ी केली ता कर्यात येत े े ?
डॉ. दीपि सावांत (०२-०८-२०१६) : (१)

े खरे ना ी.

ग्रामीण जूग्णालय, अमानेर, ज . ागाींत येथे मीं रझ असलेली तैद्यक य अधनकारी ग्-अ

सींतगाची तीन ी परे चताेषज्ञतेनस
ु ार स्थायी स्तजूपात भर्यात ेलेली े ेत.
(२)

े खरे ना ी.

(३) प्रश्न उद््ातत ना ी.

___________

उदगमीर (जज.रातूर) तार्क्यातीर ५ प्राथममि आरोय िेंद्रातीर
डॉक्टराांची ररक्त पदे भर्याबाबत

(७)

४४७३७ (१०-०५-२०१६).

डॉ.स्धािर भारेराव (उदगमीर) :

सन्माननीय सावजतनि

आरोय व ि्ट्ांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) उरगीर (ज .लातझर) तालुक्यातील ५ प्राथममक ेरोग्य केंद्ात डॉक््राींची कमतरता
असयाचे मा े नोव् ें बर, २०१५ मये ता त्याररम्यान िनरानास ेले,

े खरे े े काय,

(२) असयास, प्रसत
ु ी त इतर साथी्या े ारातील ग्रामीण भागातील जूग्णाींची डॉक््रा
अभाती गैरसोय

ोते,

े

ी खरे े े काय,

(३) असयास, प्राथममक ेरोग्य केंद्ात डॉक््राींची ररक्त परे भरणे बाबत ाासनाने िनणय
ेेतला े े काय,
(४) नसयास, चतलींबाची कारणे काय े े त?
डॉ. दीपि सावांत (०३-०८-२०१८) : (१)
(२), (३) त (४) प्रश्न उद््ातत ना ी.

े खरे ना ी.
___________

औ ा नागमनाथ (जज.हहांगमोरी) येथीर ग्रामीण रुणारयातीर वैद्यिीय अधधिारी,
िमचाऱ्यासह पररचारीिाांची अनेि पदे ररक्त असल्याबाबत
(८)

५६३४२ (३०-०८-२०१६).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमन्री), श्री.अममन पटे र (म्ांबादे वी) :

सन्माननीय सावजतनि आरोय व ि्ट्ांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) औढा नागनाथ (ज .ठ ग
ीं ोली) येथील ग्रामीण जूग्णालयातील ेरोग्य सेता पुरचतणारे
तैद्यक य अधनकारी कमचाऱ्यास

पररचारीकाींची अनेक परे ररक्त असयामा
ु े जूग्णाींची गैरसोय

ोत असयाचे मा े मे, २०१६ मये ता त्याररम्यान िनरानास ेले,

े खरे े े काय,

चत.स. ४६० (6)
(२) असयास, तेथील ररक्त परे भर्याबाबत ाासनाने कोणती कायता ी केली ता कर्यात
येत े े ,
(३) अद्याप कायता ी केली नसयास चतलींबाची कारणे काय े े त ?
डॉ. दीपि सावांत (०२-०८-२०१८) : (१)

े अींात: खरे े े.

ग्रामीण रूग्णालय औढा नागनाथ ज .ठ ग
ीं ोली येथे ग्-अ ते ग्-ड सींतगाची एकुण २८

परे मीं रु असझन मा े मे, २०१६ मये त्यापैक १४ परे भरलेली त १४ परे ररक्त

ोती. तग-४

सींतगा्या ररक्त पराीं्या रो ींरारी तत्तातर सेता ेे्यात येतात. तग-१ ते तग-३ सींतगा्य
ररक्त पराीं्या

ागी पयायी व्यतस्था कर्यात ेली े े त रूग्णाींची गैरसोय ्ाा्यात

ेली े े .
(२) तैद्यक य अधनकारी ग्-अ (ग्रेड पे-५४००) सींतगातील ररक्त परे भर्याची कायता ी सुजू
े े.

गड क त ड सींतगाची परे क्षेत्रीय स्तरातर भर्याची कायता ी सजू
ु े े.

(३) प्रश्न उद््ातत ना ी.

___________
पारघर जजल््यातीर आहदवासी भागमात असरेल्या िाही प्राथममि आरोय िेंद्रावर
अद्यापही एम.बी.बी.एस डॉक्टर िायरत नसल्याबाबत
(९)

६०७७२ (३०-०८-२०१६).

श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई) :

ि्ट्ांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सावजतनि आरोय व

(१) पालेर ज ्यातील ेठरतासी ग्ात असलेया प्राथममक ेरोग्य केंद्ातर अद्याप ी सत
ठिकाणी एम.बी.बी.एस डॉक््र कायरत ना ीत,

े खरे े े काय,

(२) असयास, फकती केंद्ाींतर एम.बी.बी.एस डॉक््र नेमले ना ीत,
(३) असयास, ेठरतासी चतभागातील

नतेला ेरोग्यचतषयक सचु तना प्राप्त

ो्याचे दृष्ीने

एम.बी.बी.एस. र ाचे डॉक््राींची नेमणझक कर्याबाबत ाासनाने काय उपाययो ना केली ता
कर्यात येणार े े ?

डॉ. दीपि सावांत (०२-०८-२०१८) : (१) त (२)

े अींात: खरे े े.

पालेर ज  यातील ेठरतासी भागात एकुण ३८ प्राथममक ेरोग्य केंद्े कायाजन्तत

े े त. सरर प्राथममक ेरोग्य केंद्ाना प्रत्यक

१ एम.बी.बी.एस. अ तानारक तैद्यक य

अधनकाऱ्याचे पर मीं झर े े . उक्त ३८ प्राथममक ेरोग्य केंद्ापैक

२९ प्राथममक ेरोग्य

केंद्ामये एम.बी.बी.एस. अ तानारक तैद्यक य अधनकारी कायरत े े त.
(३) तैद्यक य अधनकारी ग्-अ (ग्रेड पे-५४००) सींतगातील ररक्त परे भर्याची कायता ी सजू
ु
े े.

___________

चत.स. ४६० (7)
मोखाडा (जज.पारघर) तार्क्यातीर बेहटवाडी या गमावातीर एिा आहदवासीचा
सपदां शाने झारेरा मत्ृ यू

(१०)

६२२१८ (३०-०८-२०१६).

श्री.पािर धनारे (डहाणू) :

सन्माननीय सावजतनि

आरोय व ि्ट्ांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मोखाडा (ज .पालेर) तालुक्यातील बे ्ताडी या गातातील श्री.सोन्या राेो ेा्ाा या ५५
तषीय ेठरतासीला सपरीं ा लायातर खोडााा येथील प्राथममक उपचार केंद्ामये त्या्यातर
तेाीच उपचार न लायामुाे त्याचा मत्ह यझ लायाची े्ना ेडली े े ,

े खरे े े काय,

(२) असयास, सरर झ ेठरतासीला डॉक््राींकडझन उपचार ममा्यास उाीर लायाने त्याचा
मत्ह यझ लाला, े ी खरे े े काय,
(३) असयास, उक्त प्रकरणी चौकाी कर्यात ेली े े काय,
(४) असयास, चौकाी्या अनष
ु ींगाने ज्या डॉक््राीं्या
लाला त्यास

लग ीपणामुाे ेठरतासीचा मत्ह यझ

बाबरार असणाऱ्या डॉक््राींचतजूर कोणती कारताई कर्यात ेली े े तसेच

मत
ह ेठरतासी्या कु्ुींबबयाला ाासनाने कोणती मरत केली े े ता कर्यात येत े े ,
(५) नसयास, चतलींबाची कारणे काय े े त ?
डॉ. दीपि सावांत (३१-०७-२०१८) : (१) त (२)

े खरे ना ी.

(३) सरर प्रकरणी तालक
ु ा ेरोग्य अधनकारी, मोखाडा ज . पालेर याींचेमाित चौकाी
कर्यात ेली े े .

(४) सपरीं ा लालेया जूग्णातर प्राथममक ेरोग्य केंद् खोडााा येथे प्राथममक उपचार कर्यात
ेले े े त. जूग्णाचा उपचाराचतना मत्ह यझ लालेला ना ी. या चतभागामाित मत्ह यीं्
ु या कु्ुींबबयाींना
ेधथक मरत कर्यात येत ना ी.
(५) प्रश्न उद््ातत ना ी.

___________

हहांगमोरी येथीर जजल्हा पररषद आरोय ववभागमने राष्ट्रीय ग्रामीण
आरोय अमभयान अांतगमत पाठववरेरा प्रताव
(११)

७२०५७ (१०-०१-२०१७).

श्री.तानाजी म्टि्रे (हहांगमोरी) :

सन्माननीय सावजतनि

आरोय व ि्ट्ांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ठ ग
ीं ोली येथील ज  ा पररषर ेरोग्य चतभागने राषरीय ग्रामीण ेरोग्य अमभयान अींतगत
पािचतलेला २० को्ी जूपयाींचा प्रस्तात ाासनाकडे मीं झरीसािी असयाचे मा े
ता त्याररम्यान िनरानास ेले े े ,

े खरे े े काय,

ुल,ै २०१६ मये

(२) असयास, या अमभयानामाित अनेक यो नाची प्राथममक ेरोग्य केंद् पाताीतर
अींमलब ातणी केली

ाते, मात्र या प्रस्ताताला राज्य ाासनाची मीं झरी नसयामुाे ज ्यात

ेरोग्य चतभागा्या कामात चतलींब

ोत े े ,

े

ी खरे े े काय,

(३) असयास, याबाबत ाासनाने कोणती कायता ी केली ता कर्यात येत े े ,
(४) अद्याप कोणती ी कायता ी केली नसयास चतलींबाची कारणे काय े े त ?

चत.स. ४६० (8)
डॉ. दीपि सावांत (२३-०८-२०१८) : (१)

े खरे ना ी.

राषरीय ेरोग्य अमभयान, ज  ा पररषर ठ ग
ीं ोली या कायालयामाित सन २०१६-१७
या तषाकरीता जू. १८.२७ को्ीचा प्रस्ताचतत प्रकप अींमलब ातणी ेराखडा राज्य ेरोग्य
सोसाय्ी, मींब
ु ई कायालयाकडे मान्यतेसािी सारर कर्यात ेला

ोता. त्यानस
ु ार राज्य

ेरोग्य सोसाय्ी, मुींबई कायालयाने त्याीं्या ठर.१९/७/२०१६ रो ी्या पत्रान्तये ठ ग
ीं ोली
ज ्यास चतचतन यो ना िन ाय मागराक सुचनाींस

सन २०१६-१७ या तषाचा जू. १९.०७

को्ी इतक्या िननीचा प्रकप अींमलब ातणी ेराखडा मीं झर करून ठ ग
ीं ोली ज ्यास
पािचत्यात ेला े े .
(२)

े खरे ना ी.

(३) त (४) प्रश्न उद््ातत ना ी.
___________
यावर (जज.जळगमाव) येथे मांजरू िेरेरे उपजजल्हा रुणारय सरु
् िरणेबाबत
(१२)

७७८३९ (२०-०४-२०१७).

श्री.हरीभाऊ जावळे (रावेर) :

सन्माननीय सावजतनि

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

(१) यातल (ज . ागात) येथे सन-२०१३ पासझन उपज  ा जूग्णालय मीं झर कर्यात ेलेले
े े,

े खरे े े काय,

(२) असयास, मीं रझ असलेले उपज  ा जूग्णालयाचे ताींबत्रक कामे अद्याप ी सजू
ु लालेली
ना ीत,

े

ी खरे े े काय,

(३) असयास, उपज  ा जूग्णालयाचे काम लतकरात लतकर सजू
ु कर्यासािी ाासनाकडझन
कोणती कायता ी केली ता कर्यात येत े े ,

(४) नसयास, चतलींबाची कारणे काय े े त ?
डॉ. दीपि सावांत (१८-०८-२०१८) : (१)

े खरे े े .

ठर.१७.०१.२०१३ ्या ाासन िनणयान्तये यातल, ज  ा

ागात येथील ३० खा्ाीं्या

ग्रामीण रूग्णालयाचे ५० खा्ाीं्या उपज  ा रूग्णालयात श्रेणीतनन कर्यास मीं झरी ठरलेली
े े.
(२)

े खरे े े .

(३) कायकारी अमभयींता, सात िनक बाींनकाम उपचतभाग, यातल, ज . ागात याींना सरर्या
उपज  ा रूग्णालयासािी खचाचे अींरा पत्रक त नकााे सारर कर्याबाबत काचत्यात ेले
े े . यासींरभात ाासनस्तरातर प्रस्तात प्राप्त लायानींतर पढ
ु ील कायता ी कर्यात येईल.
(४) प्रश्न उद््ातत ना ी.

___________

चत.स. ४६० (9)
आहदवासीबह्र जजल््यातीर साखरीटोरा (ता.सारेिासा, जज.गमोंहदया) येथीर तहसीर अांतगमत
येणाऱ्या प्राथममि आरोय िेंद्राची झारेरी दर् वथा
(१३)

८०४४० (१८-०४-२०१७).

श्री.सांजय प्राम (आमगमाव) :

सन्माननीय सावजतनि

आरोय व ि्ट्ांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ेठरतासीब ु ल ज ्यातील साखरी्ोला (ता.सालेकासा, ज .गोंठरया) येथील त सील
अींतगत येणाऱ्या प्राथममक ेरोग्य केंद्ात ेाणीचे साम्राज्य पसरयामा
ु े तेथे जूग्णाींना
गैरसोयीींना सामोरे

ाते लागत असयाने सरर प्राथममक ेरोग्य केंद्ात सोयी-सुचतना

पुरचत्याबाबत तेथील जूग्णालयात कायरत असणाऱ्या अधनकाऱ्याींनी मा े
ता त्याररम्यान तक्रार केली े े ,

ानेतारी, २०१७ मये

े खरे े े काय,

(२) असयास, गोरगरीब जूग्णाींसािी अत्यातश्यक सिाई कमचाऱ्याींची परे त सोयी-सुचतना
उपलब्न करून रे ्याबाबत ाासनाने कोणती कायता ी केली ता कर्यात येत े े ,
(३) नसयास, चतलींबाची कारणे काय े े त ?
डॉ. दीपि सावांत (१८-०८-२०१८) : (१)
प्राथममक

ेरोग्य

केंद्,

े खरे ना ी.

साखरी्ोला

येथील अस्त्छतेबाबत

तेथील

अधनकारी,

लोकप्रितिननी फकीं ता नागरीकाींकडझन कोणती ी तक्रार प्राप्त लाली ना ी.

(२) मुख्य कायकारी अधनकारी, ज  ा पररषर गोंठरया याीं्या ठर. १३.०४.२०१७ ्या पत्रान्तये
गोंठरया ज ्यातील २३ प्राथममक ेरोग्य केंद्ाकरीता कींत्रा्ी तत्तातर सफाई सेता ेे्या्या
सझचना रे ्यात ेलेया े े त. त्यानुसार कायता ी सुरू े े .
(३) प्रश्न उद््ातत ना ी.

___________
मौ.घ्घूस (जज.चांद्रपूर) येथे ३० खाटाांचे ग्रामीण रूणारयाचे बाांधिाम
जागमेअभावी प्ररांबबत असल्याबाबत

(१४)

८१७७८ (१९-०४-२०१७).

श्री.नानाजी शामि्ळे (चांद्रपूर) :

सन्माननीय सावजतनि

आरोय व ि्ट्ांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौ.ेुग्ेझस (ज .चींद्पझर) येथे ३० खा्ाींचे ग्रामीण रूग्णालय मीं ुर असझन

ागेअभाती

बाींनकाम प्रलींबबत असयाचे मा े सडसेंबर, २०१६ ्या रस
ु -या ेितड्यात िनरानास ेले
े े,

े खरे े े काय,

(२) असयास,

ागा उपलब्न करून रे ्याकररता ाासनाने कोणती कायता ी केली ता

कर्यात येत े े ,
(३) नसयास, चतलींबाची कारणे काय े े त ?
डॉ. दीपि सावांत (१८-०८-२०१८) : (१)

े खरे े े .

चत.स. ४६० (10)
(२) त (३) मौ े ेुग्ेझस येथील ग्रामीण रूग्णालयाकरीता
काम

ाती ेे्यात ेले ना ी. ेता या

असझन सरर
े े.

ागा उपलब्न नसयाने इमारतीचे

रूग्णालयासािी

ागा ज  ा ाय धचफकत्सक, चींद्पझर

ेतश्यक

ागा उपलब्न लाली

याीं्या नातातर कर्याची कायता ी सरू
ु

___________
चांद्रपूर जजल्हा सामान्य रुणारयातीर मसटी िॅन ममशन बांद असल्याबाबत
(१५)

८१७८२ (२०-०४-२०१७).

श्री.नानाजी शामि्ळे (चांद्रपूर) :

सन्माननीय सावजतनि

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

(१) चींद्पझर ज  ा सामान्य जूग्णालयातील मस्ी स्कॅन ममान बींर असयाचे मा े सडसेंबर
२०१६ ्या ाेत््या ेितड्यात िनरानास ेले े े ,

े खरे े े काय,

(२) असयास, मस्ी स्कॅन ममान बींर असयाची कारणे काय े ेत,

(३) असयास, जूग्णाींची गैरसोय ्ाा्याकररता ाासनाने काय उपाययो ना केली ता कर्यात
येत े े ,
(४) नसयास, चतलींबाची कारणे काय े े त ?
डॉ. दीपि सावांत (१८-०८-२०१८) : (१)

े अींात: खरे े े.

(२) ठर.२५.०५.२०१६ रो ी ज  ा रूग्णालय चींद्परझ येथे नतीन सी.्ी. स्कॅन ममान प्राप्त
लाली

ोती. सरर ममान कायाजन्तत कर्याकरीता ठर.२६.०५.२०१६ ते ठर. १०.११.२०१६ या

कालातनीत ्नक चे काम पझण कर्यात ेले. तद्नींतर कींपनीद्तारे सी.्ी. स्कॅन ममानचे
इन्स््ॉलेान पझण करून ठर. २४.०२.२०१७ पासझन सररची ममान रूग्णसेतेकरीता उपलब्न करून
रे ्यात ेली े े .

(३) सी.्ी. स्कॅन अभाती रूग्णाींची गैरसोय

ोऊ नये याकरीता राषरीय ग्रामीण ेरोग्य

यो नेंतगत रूग्ण कयाण सममती, ेयपीएचएस, एनसीडी तसेच सीएसेर फींड याीं्या
मायमातझन बा्य यींत्रणेमाफत खच करून येऊन खा गी रूग्णालयामनझन अत्यातश्यक त
गर झ रूग्णाींचे सी.्ी. स्कॅन काढ्यात ेले.
(४) प्रश्न उद््ातत ना ी.

___________
रे णापूर (जज.रातूर) तार्क्यात १०८ क्रमाांिाची रुणवाहहिा मांजूर िरणेबाबत
(१६)

८४४९६ (१८-०४-२०१७).

श्री.त्र्यांबिराव मभसे (रातूर ग्रामीण) :

सन्माननीय

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

(१) रे णापझर (ज .लातझर) तालुक्यातील प्राथममक ेरोग्य केंद् पानगात त प्राथममक ेरोग्य केंद्

खरोाा येथे पररसरातील नागररकाीं्या तैद्यक य सोयीसािी, गींभीर त अत्यतस्थ जूग्णाींना
तात्काा उपचाराची सुचतना ममा्यासािी इतर तालक्
ु याप्रमाणे या रोन् ी प्राथममक ेरोग्य

चत.स. ४६० (11)
केंद्ात १०८ क्रमाींकाची जूग्णताठ का मीं झर करून उपलब्न करून रे ्याबाबत स्थािनक

लोकप्रितिनधननी ठरनाींक ३० सडसेंबर, २०१६ रो ी मा.पालकमींत्री त ज  ाधनकारी, लातझर
याीं्याकडे िनतेरनाद्तारे मागणी केली े े ,

े खरे े े काय,

(२) असयास, सरर जूग्णताठ का उपलब्न करून रे ्याबाबत ाासनाने कोणती कायता ी केली
ता कर्यात येत े े ,
(३) नसयास, चतलींबाची सतसानारण कारणे काय े े त ?
डॉ. दीपि सावांत (१८-०८-२०१८) : (१)
(२) प्राथममक ेरोग्य केंद् पानगात

े खरे ना ी.
पासझन ९ फक.मी अींतरातर त प्राथममक ेरोग्य केंद्

खरोाा पासझन २० फक.मी अींतरातर, ग्रामीण रूग्णालय रे णापझर येथे

्ोल फ़्र क्रमाींक १०८ ची

रूग्णताठ का उपलब्न े े .
(३) प्रश्न उद््ातत ना ी.

___________
म्ांबई- गमोवा महामागमावर असरेल्या आांबेवाडी प्राथममि आरोय िेंद्रात
फक्त एिच डॉक्टर िायरत असल्याबाबत

(१७)

८५९६५ (१९-०८-२०१७).

श्री.भरतशेठ गमोगमावरे (महाड) :

सन्माननीय सावजतनि

आरोय व ि्ट्ांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींबई-गोता म ामागातर असलेया ेींबेताडी (ता.म ाड, ज .रायगड) प्राथममक ेरोग्य
केंद्ात िक्त एकच डॉक््र कायरत असयाचे नक
ु तेच मा े
िनरानास ेले े े ,
(२) असयास,

े खरे े े काय,

ेींबेताडी

प्राथममक

ेरोग्य

केंद्ा्या

न
झ , २०१७ मये ता त्याररम्यान

अींतगत

येणा-या

लोकसींख्या ५६२०१ असताींना ी या सताचा भार एकाच डॉक््रातर े े ,

गाताची

ममाझन

े ी खरे े े काय,

(३) असयास, याबाबत ाासनाने चौकाी केली े े काय, त्यात काय ेढाझन ेले,

(४) असयास, तद्नस
ु ार ाासन स्तरातर पुढे काय कायता ी कर्यात ेली ता येत े े ,
(५) नसयास, चतलींबाची कारणे काय े े त ?
डॉ. दीपि सावांत (२१-०८-२०१८) : (१) त (२)

े खरे ना ी.

प्राथममक ेरोग्य केंद् ेबेताडी येथे तैद्यक य अधनकारी सींतगाची रे ान परे मीं रझ असन
ु

सद्यजस्थतीत रोन ी परे भरलेली े े त.
(३) प्रश्न उद््ातत ना ी
(४) प्रश्न उद््ातत ना ी.
(५) प्रश्न उद््ातत ना ी.

___________

चत.स. ४६० (12)
पारनेर (जज.अहमदनगमर) येथीर पारनेर-स्पा मागमावरीर ग्रामीण रुणारयातीर अस्ववधेबाबत
(१८) ८६२७३ (११-०८-२०१७).

श्री.ववजय औटी (पारनेर) :

सन्माननीय सावजतनि आरोय

व ि्ट्ांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पारनेर (ज .अ मरनगर) येथे पारनेर-सप
ु ा मागातरील ग्रामीण जूग्णालयात तैद्यफकय

अधनकारी गैर

र असयाने जूग्णाींची गैरसोय

त्यासुमारास िनरानास ेले े े,

ोत असयाचे ठरनाींक १३

े खरे े े काय,

झन, २०१७ रो ी ता

(२) असयास, पारनेर ग्रामीण जूग्णालयात तींत्रज्ञानाअभाती एक्स रे माीनस
अत्यानुिनक माीन चतनातापर पडझन असयाचे िनरानास ेले े े ,
(३)

असयास,

पारनेर

ग्रामीण

जूग्णालयात

े

रीं तधचफकत्सकासािी

स्तानरीं ाा्या लसीचा तु्तडा असयाचे ी िनरानास ेले े े ,

े

चतचतन

खरे े े काय,
लागणारे

साठ त्य

त

ी खरे े े काय,

(४) असयास, पारनेर ग्रामीण जूग्णालयाला कायमस्तजूपी तैद्यफकय अधनकारी त अप-ु या
सुचतनेबाबत ाासनाने कोणती कायता ी केली ता येत े े ,
(५) नसयास, चतलींबाची कारणे काय े े त ?
डॉ. दीपि सावांत (२१-०८-२०१८) : (१)

े खरे ना ी.

ग्रामीण जूग्णालय पारनेर येथील तैद्यक य अधनक्षकाचे पर ररक्त असझन सरर पर

ाासनामात भर्यात येत े े . तैद्यक य अधनकाऱ्याींचे ३ परे मीं ुर असुन सरर परे भरलेली
े े त. त्यापैक

१ तैद्यक य अधनकारी अनधनकहत गैर

र े े . तसेच राषरीय ग्रामीण

ेरोग्य अमभयान अींतगत २ तैद्यक य अधनकारी उपलब्न कजून रे ्यात ेले े े त.
त्यानुसार सरर ४ तैद्यक य अधनकाऱ्याींमाित जूग्णाींना सेता पुरचत्यात येत े े त.
(२)

े खरे ना ी.

जूग्णालयातील क्ष-फकरण तींत्रज्ञाचे पर भरलेले असन
झ क्ष-फकरण यींत्र चाच्या ेे्यात येत

े े त.
(३)

े खरे ना ी.
रीं तायधचफकत्सेसािी ेतश्यक साठ त्याचा सािा जूग्णालयात उपलब्न े े .

(४) प्रश्न उद््ातत ना ी.
(५) प्रश्न उद््ातत ना ी.
___________
तनांबोरी, पळसखेड (ता.धामणगमाव, जज.अमरावती) येथीर आरोय िेंद्रात
डॉक्टर व िमचारी गमैरहजर रहात असल्याबाबत
(१९)

८६८२७ (१२-०८-२०१७).

श्री.िारीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.अममन पटे र (मांब
् ादे वी),

श्री.अरम शेख (माराड पजश्चम), प्रा.वषा गमायिवाड (धारावी) :

सन्माननीय सावजतनि

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

चत.स. ४६० (13)
(१) िनींबोली, पासखेड (ता.नामणगात, ज .अमरातती) येथील ेरोग्य केंद्ाला ज  ा पररषरे चे
अयक्ष याींनी ठरनाींक २३ मे, २०१७ रो ी ेकजस्मक भे् ठरली असताना त्यातेाी ेरोग्य
केंद्ात अधनकारी त कमचारी गैर

र असयाचे ेढाझन ेले,

(२) असयास, सरर कमचारी गैर
नसयाने त्याींची गैरसोय

ोत े े ,

े खरे े े काय,

र असयामा
ु े जूग्णाींना अत्यातश्यक उपचार ममाझ ाकत
े

ी खरे े े काय,

(३) असयास, याबाबत ाासनाने चौकाी केली े े काय त्यानुसार रोषीींतर कोणती कारताई
कर्यात ेली ता येत े े

तसेच जूग्णाींना तेाीच उपचार ममा्याबाबत कोणत्या

उपाययो ना केया े े त,
(४) नसयास, चतलींबाची कारणे काय े े त ?
डॉ. दीपि सावांत (२१-०८-२०१८) : (१)

े अींात: खरे े े.

रोन् ी प्राथममक ेरोग्य केंद्ातील तैद्यक य अधनकारी उपजस्थत
येथे का ी कमचारी अनप
ु जस्थत
(२)

ोते. तथाचप िनींबोली

ोते त पासखेड येथील सतच कमचारी उपजस्थत

ोते.

े खरे ना ी.
उपजस्थत

तैद्यक य

अधनकाऱ्याींमाित

जूग्णाींना

िनयमीत अत्यातश्यक औषनोपचार

उपलब्न कजून रे ्यात येत े े त.
(३) अनप
ु जस्थत असणाऱ्या कमचाऱ्याींचे तेतनताढ रोख्याची माक्षा रे ऊन त्याींचे ेरभाडे भत्ता
बींर केला े े . तसेच जूग्णाींना िनयममत त तेाेतर उपचार ममा्याची व्यतस्था कर्यात
ेलेली े े .
(४) प्रश्न उद््ातत ना ी.
___________
मेहिर (जज.ब्र ाणा) तार्क्यातीर ग्रामीण रुणारयाच्या मागम्याांबाबत
(२०)

८७९६० (१२-०८-२०१७).

डॉ.सांजय रायम्रिर (मेहिर) :

सन्माननीय सावजतनि

आरोय व ि्ट्ांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मे कर (ज .बुींलढाणा) तालुक्यात ग्रामीण जूग्णालयाचे उपज  ा जूग्णालय, १०० खा्ाींचे
रामा केअर सें्र त ककरोग जूग्णालय कराते अाा माग्या ठरनाींक १० मे, २०१७ रो ी ता
त्यासुमारास मा.ेरोग्य मींत्री याीं्या रौऱ्या ररम्यान स्थािनक लोकप्रितिननी त ग्रामस्थाींनी
केया े े त,

े खरे े े काय,

(२) असयास, या माग्यासींरभात ाासनाने कोणता िनणय ेेतला े े , त्याींचे स्तजूप काय
े े,
(३) असयास, याबाबतची सद्यःजस्थती काय े े ?
डॉ. दीपि सावांत (१८-०८-२०१८) : (१) अींात: खरे े े .
मे कर येथील ग्रामीण जूग्णालयाचे १०० खा्ाीं्या उपज  ा जूग्णालयात श्रेणीतनन
कर्याबाबत तसेच याठिकाणी रॉमा केअर सें्र सुरू कर्याची मागणी लोकप्रितिननीींनी

चत.स. ४६० (14)
केलेली े े . तथाचप ककरोग जूग्णालय कर्याबाबतची मागणी कर्यात ेयाचे ेढाझन
ेले ना ी.

(२) त (३) रॉमा केअर युिन् ्या बाींनकामाकरीता प्राासक य मान्यतेची कायता ी सुरू े े .
तसेच सन २०११ ्या
कर्यात

येत

नगणनेतर ेनारीत ेरोग्य सींस्थाींचा

असझन रूग्णालयाचे

श्रेणीतनन

कर्याची

ोड ब ह त ेराखडा तयार

मागणी

िनकषानुसार समाचतष् कर्याची कायता ी सरू
ु े े.

बह त

ेराखड्यामये

___________

राज्यातीर सरिारी दवाखाने, जजल्हा रुणारये,उपजजल्हा रुणारये आणण प्राथममि आरोय
िेंद्रामध्ये वैद्यकिय तपास्याांसाठी व चाच्याांसाठी ’’महारॅ ब प्रिल्प स्रु िर्याबाबत
(२१)

८८३२८ (१६-०८-२०१७).

(खानापूर) :

श्री.राजेश िीरसागमर (िोल्हापरू उत्तर), श्री.अतनर बाबर

सन्माननीय सावजतनि आरोय व ि्ट्ांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) राज्यातील सरकारी रताखाने, ज  ा जूग्णालये, उपज  ा जूग्णालये ेणण प्राथममक
ेरोग्य केंद्ामये तैद्यफकय तपास्याींसािी त चाच्याींसािी ’’म ालॅ ब
सुजू कर्यात येणार े े,

ा म त्ताकाींक्षी प्रकप

े खरे े े काय,

(२) असयास, या िनणयाची अींमलब ातणी केव् ापासझन कर्यात येणार े े ,

(३) असयास, याकरीता लागणारी यींत्रणा कााप्रकारे उभी करणार असन
झ याकरीता फकती ि
ेकार्यात येणार े े काय ?

डॉ. दीपि सावांत (२३-०८-२०१८) : (१)

ोय, खरे े े .

(२) त (३) या प्रकपासािी ठरनाींक ०३ िेब्रत
ु ारी, २०१७ रो ी M/s.HLL Life care Ltd.
कींपनीबरोबर

अींमलब ातणी

पुढील

पाच

तषासािी

करार

यापझतीच सुरू लालेली े े .

कर्यात

ेलेला

े े.

सररची

सरर करारानुसार यासािी

प्रकपाची

सेतापुरतिारराने

यींत्रसामुग्री त मनुषयबा उपलब्न केले े े . या कींपनीकडझन कर्यात येणा-या चाच्याींची ि
ाासनाकडझन अरा कर्यात येणार े े .

___________

िेंद्र सरिारच्या अहवारान्सार राज्यातीर शहरी महहराांमध्ये ॲतनममयाचे
प्रमाण अधधि असल्याबाबत

(२२)

८८७००

(म्ांबादे वी) :

(१६-०८-२०१७).

श्री.बाळासाहे ब

थोरात

(सांगममनेर),

श्री.अममन

पटे र

सन्माननीय सावजतनि आरोय व ि्ट्ांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :-

(१) केंद् सरकार्या ेरोग्य त कु्झींब कयाण मींत्रालयाने सन २०१५-१६ ्या अ तालानुसार
राज्यातील ा री मठ लाींमये ॲिनममयाचे प्रमाण अधनक असयाचे िनरानास ेले े े ,
खरे े े काय,

े

चत.स. ४६० (15)

(२) असयास, राज्यात १८ तषाखालील चतता
प्रमाण लक्षणीय असयाचे िनषकष े े ,

े

ेणण १५ ते १८ तयोग्ातील प्रसझती याींचे ी

ी खरे े े काय,

(३) असयास, या अ तालाची रखल ेेऊन ॲिनममयाग्रस्त मठ लाींना ेतश्यक उपचार त
बालचतता

प्रितबींनक

कायद्याची

प्रभाती

अींमलब ातणी

कर्याबाबत

ाासनाने

कोणती

कायता ी केली ता कर्यात येत े े ,
(४) नसयास चतलींबाची कारणे काय े े त ?
डॉ. दीपि सावांत (२३-०८-२०१८) : (१) NFHS-३ (२००५-०६) ्या सव् े क्षणा्या अ तालानुसार

म ाराषर राज्यात १५ ते ४९ तष तयोग्ातील ा री मठ लाींमये अॅिनममयाचे प्रमाण ५४.६०
्क्के असयाचे ेढाुन ेले.

तर NFHS-४ (२०१५-१६) ्या सव् े क्षणा्या अ तालानस
ु ार

सररचे प्रमाण ४८.२० असयाचे ेढाुन ेले. म् ण ेच ा री मठ लाींमये अॅिनममयाचे
प्रमाण कमी

ोत असयाचे ठरसन
झ येते.

(२) NFHS-३ (२००५-०६) ्या सव् े क्षणा्या अ तालानस
ु ार म ाराषर राज्यात २० ते २४ तष
तयोग्ातील ज्या मठ लाींचे तया्या १८ व्या तषापुती लग्न लाले े े , अाा माताींचे प्रमाण
३९.०० ्क्के

ोते. तर

NFHS-४ (२०१५-१६) ्या सव् े क्षणा्या अ तालानस
ु ार अाा माताींचे

प्रमाण २५.१ ्क्के ेढाले.
प्रमाण कमी

म् ण ेच मल
ु ीींचे चतता

ोत असयाचे ठरसन
झ येते.

(३) नॅानल ेयन प्लस इिनमाए्ीव्

१८ तषापेक्षा कमी असताना

ो्याचे

या कायक्रमाींतगत गरोरर माताींना १८० गोळ्या

प्रितबींनात्मक म् णझन त ३६० गोळ्या उपचारात्मक म् णझन गरोररपणात रे ्यात येतात.

२५ ते ४९ तयोग्ातील गरोरर स्तनरा माता सोडझन इतर मठ लाींना ेितडी १ लो युक्त

गोळ्या रे ्यात येतात त सत माताींना
बालचतता

ींतनााक गोळ्या रे ्यात येतात.

रोख्यासािी ाासन अधनसच
झ ना ठर. ०३

झन,२०१३ अन्तये ग्रामीण भागात

ग्रामसेतक याींना त्याीं्या ग्रामपींचायती्या क्षेत्रामये बाल चतता

प्रितबींनक अधनकारी म् णझन

त सींबींनीत ग्राम पींचायत क्षेत्रातील अींगणताडी सेचतका या बाल चतता
स ाय्य करतील अाी िनयक्
ु ती केली े े

प्रितबींनक अधनका-यास

तसेच नागरी भागासािी ाासन अधनसच
झ ना ठर. १८

ऑगस््, २०१६ अन्तये बाल चतकास प्रकप अधनकारी (नागरी) याींना ेपापया सींबींधनत
प्रकप क्षेत्रातर अधनकारीता असणारे बाल चतता
े े , ेणण बालचतता

प्रितबींनक अधनकारी म् णझन िनयुक्ती केली

प्रितबींनक अधनका-याला स ाय्य कर्याकरीता सींबींनीत बाल चतकास

प्रकप (नागरी) या अींतगत नेमलेया अींगणताडी पयतेक्षकाींची िनयुक्ती केली े े .

तसेच

मुख्यसेचतका,

ेणण

ग्रामस्तरातर ग्रामसभा ेयोज त करून
अींगणताडी

सेचतका

तसेच

न ागत
ह ी कर्यात येते त ा री भागामये

मरतिनस

याीं्या

माक्षणाबाबत िनयममतपणे प्रचार त प्रमसरी कर्यात येते.
(४) प्रश्न उद््ातत ना ी.
___________

माित

बालचतता

चत.स. ४६० (16)
राज्यातीर शासिीय िमचाऱ्याांसह सेवातनवत्ृ त िमचाऱ्याांना
दजेदार आरोय स्ववधा प्रववणेबाबत

(२३)

८९१०७ (०४-०९-२०१७).

ि्मारी प्रणणती मशांदे (सोरापूर शहर मध्य) :

सन्माननीय

सावजतनि आरोय व ि्ट्ांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील ाासक य कमचाऱ्याींस
ेरोग्य सुचतना पुरचतणे

सेतािनतत्ह त कमचाऱ्याींची काा ी ेेणे त त्याींना र ेरार

ी राज्याासनाची

बाबरारी असयाची भुममका नागपझर खींडपीिाने

माींडयाचे मा े मे, २०१७ मये ता त्याररम्यान िनरानास ेले े े ,
(२) असयास, राज्यातील ाासक य कमचाऱ्याींस

े खरे े े काय,

सेतािनतत्ह त कमचाऱ्याींना र ेरार ेरोग्य

सेता परु चत्याबाबत िनणय ेेऊन ाासनाने कोणती कायता ी केली ता कर्यात येत े े ,
(३) नसयास, चतलींबाची कारणे काय े े त ?
डॉ. दीपि सावांत (०२-०८-२०१८) : (१)

े अींात: खरे े े.

तथाचप राज्यातील केंद् ाासनातील सेता िनतत्ह त कमचारी त त्याींचे कु्ुींबबयाींना तैद्यक य

प्रितपुतीबाबत पी ेय एल ११७/२०१२ बाबत मा.न्यायालयात

नठ त याधचका राखल

कर्यात ेलेली असता, त्यातर मा. न्यायालयाने ठर.२३.०९.२०१७ रो ी सरर प्रकरणी
सी.एच.एल.

ॉजस्प्ल, चींद्पुर या खा गी जूग्णालयास केंद् ाासक य कमचारी त त्याींचे

कु्ुींबबयाींना तैद्यक य प्रितपुती बाबत ३ ेितडया्या ेत िनणय ेे्यात याता असे ेरे ा
ठरलेले े े त.

(२) राज्यात (तैद्यक य रे खभाल) िनयम १९६१ मनील तरतुरीनुसार राज्यातील राज्य ाासक य

कमचारी त त्याींचे कु्ुींबबयाींना तैद्यक य प्रितपुती रे ्यासािी राज्यातील ाासन मान्य खा गी

जूग्णालयात तसेच ाासक य जूग्णालयात र ेरार बैद्यक य सुचतना उपलब्न े े त तसेच
केलेया खचाची प्रितपत
ु ी रे ्यात येते. सेता िनतत्ह त कमचाऱ्यासािी ाासनामाित चतमा-छत्र
यो नेअत
ीं गत ेरोग्य सुचतना उपलब्न कजून ठरलेया े े त.
(३) प्रश्न उद््ातत ना ी.

___________
येवरा व तनफाड (जज.नामशि) तारक्
् याांमधीर नवीन प्राथममि आरोय िेंद्रे व उपिेंद्राांचा बह
ृ त
आराखड्यामध्ये समावेश िरणेबाबत

(२४)

८९१९९ (१९-०८-२०१७).

श्री.छगमन भ्जबळ (येवरा) :

सन्माननीय सावजतनि

आरोय व ि्ट्ांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) येतला त िनिाड (ज .नामाक) तालुक्याींमनील नतीन प्राथममक ेरोग्य केंद्े त उपकेंद्ाींचा
ब ह त ेराखड्यामये समातेा करणेसािी स्थािनक लोकप्रितिननीींनी ठरनाींक २२ सडसेंबर, २०१६
त ठरनाींक २५ एचप्रल, २०१७ रो ी ता त्यासुमारास ाासनाकडे मागणी केलेली े े ,
काय,

े खरे े े

चत.स. ४६० (17)

(२) असयास, माग्याीं्या अनुषग
ीं ाने नामाक ज ्यात नतीन प्राथममक ेरोग्य केंद्े ेणण
उपकेंद्े स्थापन कर्याकररता ाासनामाित कोणती कायता ी केली ता कर्यात येत े े ,
(३) नसयास, चतलींबाची कारणे काय े े त ?
डॉ. दीपि सावांत (१८-०८-२०१८) : (१)
(२) सन २०११ ्या

े खरे े े .

नगणनेतर ेनारीत ेरोग्य सींस्थाींचा

ोड ब ह त ेराखडा तयार

कर्यात येत असन
झ येतला त िनफाड तालक्
ु यात नतीन प्राथममक ेरोग्य केंद्े ेणण उपकेंद्े
ब ह त ेराखड्यामये िनकषानस
ु ार समाचतष् कर्याची कायता ी सरू
ु े े.
(३) प्रश्न उद््ातत ना ी.

___________
टािळी िडेवळी (ता.श्रीगमोंदा, जज.अहमदनगमर) येथे रहान मर
् ाांना दे ्यात
येत असरेरी रस उपरब्ध नसल्याबाबत

(२५)

८९६६७ (१९-०८-२०१७).

श्री.राह्र जगमताप (श्रीगमोंदा) :
सन्माननीय सावजतनि
आरोय व ि्ट्ांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ्ाकाी कडेताी (ता.श्रीगोंरा, ज .अ मरनगर) येथे ल ान मल
ु ाींना रे ्यात येत असलेली
लस उपलब्न नसयाचे मा े एचप्रल, २०१७ ्या रस
ु ऱ्या ेितड्यात िनरानास ेले,

े खरे

े े काय,

(२) असयास, उक्त प्रकरणी ाासनामाित चौकाी केली े े काय,
(३) असयास, चौकाीत काय ेढाझन ेले त तद्नझसार सरर प्राथममक ेरोग्य केंद्ात
ल ान मल
ु ाींची लस उलब्न व् ाती म् णन
झ ाासनाने कोणती कायता ी केली ता कर्यात येत
े े,

(४) नसयास, चतलींबाची कारणे काय े े त ?
डॉ. दीपि सावांत (१९-०७-२०१८) : (१) अींात: खरे े े .

प्राथममक ेरोग्य केंद्, ्ाकाी

कडेताी येथे एचप्रल मठ न्या्या (सन २०१७) रस
ु -या मींगातारी िनयममत लसीकरण लाले

असझन लसीकरणापासझन कोणी ी लाभाथी तींधचत राठ लेले ना ी. सरर लसीकरणाररम्यान केता
ेय.पी.व् ी.

ी लस उपलब्न नव् ती. तथाचप, पुढील लसीकरण सत्रात सरर लस लाभार्थयाना

उपलब्न कजून रे ्यात ेलेली े े .

(२), (३) त (४) प्रश्न उद््ातत ना ी. तथाचप, उपसींचालक, ेरोग्य सेता, नामाक मींडा,
नामाक याीं्यामाित प्राथममक ेरोग्य केंद्, ्ाकाी कडेताी येथे ररम ा लस चततररत
कर्यात येते.
___________

चत.स. ४६० (18)
सातपूर (जज.नामशि) येथीर राज्य िामगमार ववमा (इ.एस.आय) रुणारयात
रुणाांची होत असरेरी गमैरसोय

(२६)

९०१८५ (१९-०८-२०१७).

श्रीमती सीमाताई हहरे (नामशि पजश्चम) :

सन्माननीय

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

(१) सातपझर (ज .नामाक) येथील राज्य कामगार चतमा (इ.एस.ेय) जूग्णालयात उपचार
ेेणा-या जूग्णाींची गैरसोय
िनरानास ेली े े ,

ोत असयाची बाब मा े मे, २०१७ मये ता त्याररम्यान

े खरे े े काय,

(२) असयास, एमेयडीसीतील गरीब कामगाराींना ेरोग्य चतषयक सुचतना ममााव्यात या
उद्देााने सजू
ु कर्यात ेलेया राज्य कामगार चतमा (इ.एस.ेय)
गैरसोय

ॉजस्प्लमये जूग्णाींची

ोत असयाने त्याींना योग्य उपचार ममाातेत याबाबत तैद्यफकय अधनक्षक याींना

नागररकाींनी िनतेरन ठरलेले े े ,

े

ी खरे े े काय,

(३) असयास, जूग्णालयातील तैद्यफकय उपकरणे रे खील नारजू
ु स्त असझन जूग्णाींना चाींगली सेता
उपलब्न कजून रे ्यासािी ाासनाने कोणती कायता ी केली ता कर्यात येत े े ,
(४) नसयास चतलींबाची कारणे काय े े त ?
डॉ. दीपि सावांत (१८-०८-२०१८) : (१)
(२)

े खरे े े .

े खरे े े .
भारतीय रे ड यिु नयन केंद् नामाक ज  ा कमम्ी या कामगार सींे्नेने राकाचतयो

जूग्णालय, नामाक येथील ररक्त परे भरणे, नतीन तैद्यक य उपकरणे त यींत्रसामुग्री खरे री,

तैद्यक य खच प्रितपुती इत्यारी बाबत ठर.१७.०५.२०१७ रो ी तैद्यक य अधनक्षक, राकाचतयो
जूग्णालय, नामाक याींना िनतेरन ठरले े े .

(३) मा.राज्य मींत्रीमींडााने ठरनाींक २४.०४.२०१८ रो ी राकाचत यो नेकरीता सोसाय्ी स्थापन
कर्याबाबत िनणय ेेतला असझन, सरर सोसाय्ी स्थापन लायानींतर राकाचत म ामींडााकडझन
यो नेकरीता थे् िननी उपलब्न

ोणार असझन त्यामुाे तैद्यक य सुचतना अधनक सुलभतेने

पुरचतता येतील. सरर जूग्णालया करीता एकझण २४० परे मीं झर परे असझन त्यापैक १४९ परे
भरलेली त ९१ परे ररक्त े े त. तथाचप ररक्त पराींमा
े ुाे अडथाा िनमाण
ु े जूग्णसेतम

ोऊ

नये या करीता तेाोतेाी राकाचत म ामींडाामाित चताेषज्ञाीं्या िनयक्
ु त्या कर्यात येतात.

सरर जूग्णालयासािी २५ पररचाररका त ११ समतैद्यक य असे एकझण ३६ कमचाऱ्याींचा

सरा सेतेने िनयुक्ती कर्यात ेली े े.

ािक न सींस्थेमाित तैद्यक य उपकरणे त यींत्रसामुग्री खरे रीबाबत कायता ी कर्यात

येत े े . तसेच ेपात्कालीन पररजस्थतीत चतमाजूग्णाने न ीक्या खा गी जूग्णालयात
तैद्यक य उपचार ेेतयास ाासनामाित लालेया खचाची प्रितपुती कर्यात येते.
(४) प्रश्न उद््ातत ना ी.

___________

चत.स. ४६० (19)
पात्र (जज.अिोरा) येथीर ग्रामीण रुणारयासाठी भख
् ांड प्रताववत िर्याबाबत
(२७)

९०४९४ (२१-०८-२०१७).

श्री.बळीराम मसरसिार (बाळापूर) :

सन्माननीय सावजतनि

आरोय व ि्ट्ांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पातुर (ज .अकोला) येथील ग्रामीण जूग्णालयासािी ा राबा े रील मौ े मारला येथील भुखींड
प्रस्ताचतत कर्यात ेला े े ,
(२) असयास, सरर

े खरे े े काय,

ागा ा रापासन
झ लाींब असयाने जूग्णाीं्या सोयीसािी ा रात चतनातापर

पडझन असलेली पा्बींनारे चतभागाची
े े,

े

ागा उपलब्न कजून रे ्याची मागणी कर्यात ेली

ी खरे े े काय,

(३) असयास, ाासनाने याबाबत कोणती सकारात्मक कायता ी केली ता कर्यात येत े े ,
(४)

नसयास, चतलींबाची कारणे काय े े त ?

डॉ. दीपि सावांत (१८-०८-२०१८) : (१)
(२)

ोय,

ोय,

े खरे े े .

े खरे े े .

(३) सरर
असन
झ सरर

ागा ठर.०१.०४.२०१६ पासझन चतरभ पा्बींनारे चतकास म ामींडाा्या मालक ची

ागा ग्रामीण जूग्णालयाकरीता रे ता येणार ना ी असे अकोला पा्बींनारे चतभागाने

ठरनाींक १८.०९.२०१७ चे पत्रान्तये काचतले े े.
(४) प्रश्न उद््ातत ना ी.
___________
सातारा येथीर जजल्हा रुणारयामध्ये औषधाचा तट
् वडा असल्याबाबत
(२८)

९०६८४ (१२-०८-२०१७).

श्री.जजतेंद्र

आव्हाड

(म्ांब्रा

श्री.जयि्मार गमोरे (माण), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गमाव),

िळवा),

श्री.शामराव

ऊफ

बाळासाहे ब

पाटीर

(िराड

उत्तर) : सन्माननीय सावजतनि आरोय व ि्ट्ांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) सातारा येथील ज  ा जूग्णालयामये मोठ्या प्रमाणातर ेतश्यक औषनाींचा तु्तडा
िनमाण लायाचे मा े मे, २०१७ मये ता त्याररम्यान िनरानास ेले े े ,

े खरे े े

काय,
(२) असयास, त्यामा
ु े औषनाीं्या ्ीं चाईमुाे जूग्णाींना बा े जून औषने घ्याती लागत े े ,

े

ी खरे े े काय,

(३) असयास, याबाबत स्थािनक लोकप्रितिननीींनी तसेच
ज  ा ेरोग्य अधनकारी याीं्याकडे मा े
े े त,

े खरे े े काय,

नतेनी ज  ाधनकारी सातारा तसेच

न
झ , २०१७ रो ी्या सम
ु ारास तक्रारी केलेया

(४) असयास, याबाबत ाासनाने कोणती तातडीची कायता ी केली ता कर्यात येत े े,
(५) नसयास, चतलींबाची कारणे काय े े त ?

चत.स. ४६० (20)
डॉ. दीपि सावांत (१६-०७-२०१८) : (१)
(२)

े खरे ना ी.

(३)

े खरे े े .

े खरे ना ी.

(४) ज  ा जूग्णालय, सातारा येथे अत्यातश्यक असलेला औषनी सािा परु े ाा प्रमाणात
उपलब्न े े ..

(५) प्रश्न उद््ातत ना ी.
___________
रत्नाधगमरी जजल््यातीर जजल्हा रुणारयासह उपजजल्हा व ग्रामीण रुणारयाांमध्ये
वैद्यिीय अधधिाऱ्याांची अनेि पदे ररक्त असल्याबाबत
(२९)

९१५८७ (१९-०८-२०१७).

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

सन्माननीय सावजतनि

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

रत्नाधगरी

ज ्यातील ज  ा

जूग्णालयास

उपज  ा

जूग्णालयाींमये तैद्यक य अधनकाऱ्याींची अनेक परे ररक्त े े त,

जूग्णालय

त

ग्रामीण

े खरे े े काय,

(२) असयास तैद्यक य अधनकाऱ्याीं्या सरर ररक्त पराींमा
ु े नागररकाींना तैद्यक य उपचाराींची
गैरसोय

ोत े े ,

े

ी खरे े े काय,

(३) असयास ज ्यातील ररक्त असलेया तैद्यक य अधनकाऱ्याींची परे भरणे बाबत
ाासनाकडे तारीं तार मागणी

ोऊन ी त्याकडे रल
ु क्ष

ोत े े ,

े

ी खरे े े काय ,

(४) असयास, तद्नष
ु ींगाने ाासनाने ररक्त परे भर्याबाबत कोणती कायता ी केली ता करणेत
येत े े ,

(५) नसयास, चतलींबाची कारणे काय े े त ?
डॉ. दीपि सावांत (२१-०८-२०१८) : (१)

े अींात: खरे े े.

सरर ेरोग्य सींस्थाींमये म.तै.े.से. (ग्रेड पे जू.६६००/-) सींतगाची एकुण ३० परे मीं रु

असुन ६ परे भरलेली त २४ परे ररक्त े े त. तसेच तैद्यक य अधनकारी, ग्-अ, ग्रेड पे

जू.५४००/- सींतगाची एकुण ९३ परे मीं ुर असुन त्यापैक ६४ परे भरलेली त २९ परे ररक्त
े े त.
(२)

े खरे ना ी.
उपलब्न तैद्यक य अधनकारी त राषरीय ेरोग्य अमभयानाींतगत तैद्यक य अधनकारी

उपलब्न कजून रे ऊन त्याीं्यामाित जूग्णाींना सेता पुरचत्यात येतात.
(३)

े खरे ना ी.

(४) म.तै.े.से., ग्-अ सींतगाची परोन्नतीची त नामिनरे ानाची ररक्त परे भरणेबाबत ाासन
स्तरातर कायता ी सजू
ु े े.
(५) प्रश्न उद््ातत ना ी.

___________

चत.स. ४६० (21)

तळोदा (जज.नांदर् बार) येथीर ग्रामीण रुणारयात तज्ञ डॉक्टराांची पदे ररक्त असल्याबाबत
(३०)

९१८४३ (१९-०८-२०१७).

श्री.उदे मसांगम पाडवी (शहादा) :

सन्माननीय सावजतनि

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

(१) ताोरा (ज .नींररु बार) येथील ग्रामीण जूग्णालयात तज्ज्ञ डॉक््राींची परे ररक्त े े त,

े

खरे े े काय,

(२) असयास, सरर परे ररक्त असयाने ेठरतासी जूग्णाींतर उपचार
असझन ेठरतासी गरीब जूग्णाींना खासगी उपचार ेेणे परतडत ना ी,

े

ो्यास चतलींब

ोत

ी खरे े े काय,

(३) असयास, सरर ररक्त्त परे भर्याबाबत ाासनाने कोणती कायता ी केली ता कर्यात
येत े े ,
(४) नसयास चतलींबाची कारणे काय े े त ?
डॉ. दीपि सावांत (२१-०८-२०१८) : (१)

े अींात: खरे े े.

उपज  ा जूग्णालय ताोरा, ज . नींररु बार येथे तैद्यक य अधनक्षक १ पर मीं झर असुन

ते ररक्त े े . तैद्यक य अधनकारी सींतगाची एकुण ७ परे मीं ुर असुन ७ परे भरलेली े े त.
सरर मीं ुर पराींमये मभषक-१, स्त्रीरोगतज्ञ-१, भुलतज्ञ-१, ायधचफकत्सक-१, बालरोगतज्ञ-१

े

पाच चताेषज्ञ मीं ुर असुन त्यापैक सद्यजस्थतीत भल
ु तज्ञ, ायधचफकत्सक, बालरोगतज्ञ

े

कायरत े े त.
(२)

े खरे ना ी.
सरर जूग्णालयात कायरत तैद्यक य अधनकारी त चताेषज्ञ याीं्या माित जूग्णाींना

जूग्णसेता पुरचत्यात येतात. अिततात्काा प्रसींगी जूग्णाींना ज  ा जूग्णालय, नींररु बार येथे
सींरमभत कजून त्याींना ेतश्यक औषनोपचार त इतर सोयीसचु तना परु चतया
जूग्णाींची गैरसोय

ोत ना ी.

ातात. त्यामा
ु े

(३) तैद्यक य अधनकारी ग्-अ सींतगाची परोन्नतीची त नामिनरे ानाची ररक्त परे भरणेबाबत
ाासन स्तरातर कायता ी सुजू े े .
(४) प्रश्न उद््ातत ना ी.

___________
यावर, रावेर, पार (जज.जळगमाव) येथीर ग्रामीण रुणारयाांमधीर
वैद्यिीय अधधिा-याांच्या ररक्त पदाांबाबत
(३१)

९२२५२ (२१-०८-२०१७).

श्री.हरीभाऊ जावळे (रावेर) :

सन्माननीय सावजतनि

आरोय व ि्ट्ांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) यातल, रातेर, पाल (ज . ागात) येथील ग्रामीण जूग्णालयाींमनील तैद्यक य अधनका-याींची
अनेक परे ररक्त असयामा
ु े जूग्णाींची गैरसोय
त्याररम्यान िनरानास ेले,

े खरे े े काय,

ोत असयाचे मा े

न
झ २०१७ मये ता

चत.स. ४६० (22)

(२) असयास, सरर झ ररक्त परे तातडीने भर्याबाबत ाासनाने कोणती कायता ी केली ता
कर्यात येत े े ,
(३) नसयास, चतलींबाची कारणे काय े े त ?
डॉ. दीपि सावांत (२१-०८-२०१८) : (१)

े अींात: खरे े े.

ग्रामीण जूग्णालय यातल, रातेर त पाल येथे एकझण मीं झर १२ पराींपैक ७ परे भरलेली

े े त. सरर जूग्णालयात तैद्यक य अधनकारी नामिनरे ानाने िनयक्
ु ती कर्यात ेले े े .

तसेच उक्त ग्रामीण जूग्णालयात राषरीय ेरोग्य अमभयान त राषरीय बाल स्तास्र्थय

कायक्रम अींतगत तैद्यक य अधनकारी याींचम
े ाित जूग्णाींना तेद्यक य सेता पुरचत्यात येतात.

(२) तैद्यक य अधनकरी, ग्-अ सींतगाची परोन्नतीची त नामिनरे ानाची ररक्त परे भरणेबाबत
ाासन स्तरातर कायता ी सुजू े े .
(३) प्रश्न उद््ातत ना ी.

___________
मेडीखेडा (ता.िळां ब, जज.यवतमाळ) प्राथममि आरोय िेंद्रातीर वैद्यिीय अधधिारी म्ख्यारयी
राहत नसल्यामळ
् े रूणाची होत असरेरी गमैरसोय

(३२)

९२५७० (१९-०८-२०१७).

डॉ.अशोि उईिे (राळे गमाव) :

सन्माननीय सावजतनि

आरोय व ि्ट्ांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मेडीखेडा (ता.काीं ब, ज .यततमाा) प्राथममक ेरोग्य केंद्ातील तैद्यक य अधनकारी
मुख्यालयी र ात नसयाचे त ेरोग्य केंद्ात अस्त्छतेचा अभात असयाचे ठरनाींक ५ मे,
२०१७ रो ी ता त्यासुमारास िनरानास ेले,

े खरे े े काय,

(२) असयास, सामान्य नागरीक उपचारासािी प्राथममक ेरोग्य केद्ाींत गेले असता डॉक््र
गैर

र असयाने त्याींना खा गी रूग्णालयामये उपचार घ्याते लागतात,

े

ी खरे े े

काय,
(३) असयास, याबाबत ाासनाने चौकाी केली े े काय चौकाीनुसार रोषी व्यक्तीींतर
कारताई कर्याबाबत ाासनाने कोणती कायता ी केली ता कर्यात येत े े ,
(४) नसयास, चतलींबाची कारणे काय े े त ?
डॉ. दीपि सावांत (२१-०८-२०१८) : (१)
(२)

े खरे ना ी.

े खरे ना ी.

(३) प्रश्नच उद््ातत ना ी.
(४) प्रश्नच उद््ातत ना ी.
___________

चत.स. ४६० (23)
वसमत (जज.हहांगमोरी) येथीर महहरा रुणारयातीर ररक्त पदाांबाबत
(३३)

९३४५७ (२१-०८-२०१७).

श्री.जयप्रिाश म्ांदडा (बसमत) :

सन्माननीय सावजतनि

आरोय व ि्ट्ांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) तसमत (ज .ठ ग
ीं ोली) येथील मठ ला जूग्णालयात तैद्यक य अधनक्षक पर (तग-१) ते
मापाई (तग-४) पयत्या एकझण ८२ मीं झर पराींपक
ै
िक्त २६ परे भर्यात ेलेली े े त,

े

खरे े े काय,

(२) असयास, उतरीत ५६ ररक्त पराींमा
ु े जूग्णालयात येणाऱ्या मठ ला जूग्णाींना ेरोग्य सेता
ममा्यास गैरसोईचे

ोत े े ,

े

ी खरे े े काय,

(३) असयास, उक्त ररक्त परे केव् ापयत भर्यात येणार े े ता येत े े ,
(४) नसयास, चतलींबाची कारणे काय े े त ?
डॉ. दीपि सावांत (०७-०९-२०१८) : (१)

े खरे ना ी.

मठ ला जूग्णालय, बसमत येथे तग-१ ते तग-४ ची एकझण ८२ परे मीं झर असझन त्यापैक

४४ परे भरलेली
(२)

े खरे ना ी.

असझन ३८ परे ररक्त े े .

(३) म ाराषर तैद्यक य त ेरोग्य सेता,ग्-अ (ग्रेड पे ६६००) मनील ररक्त परे नामिनरे ान
त परोन्नतीने भर्याची कायता ी सुजू े े .

म ाराषर तैद्यक य त ेरोग्य सेता,ग्-अ (ग्रेड पे ५४००) मनील ररक्त परे भर्यासािी

ज  ास्तरातर ज  ाधनकारी याीं्या अयक्षतेखाली गिीत केलेया सममतीमाित िनयममत
तैद्यक य अधनकाऱ्याींची परे मल
ु ाखतीद्तारे भर्याची कायता ी सजू
ु े े.

तसेच ग्-क त ग्-ड सींतगातील मींडास्तरातरील ररक्त परे भर्यासािी मा े

ानेतारी,

२०१७ मये लेखी पररक्षा ेे्यात ेली असन
झ , सरर परातर िनतड लालेया उमेरताराींना
िनयुक्त्या रे ्यात ेया े े त.
(४) प्रश्न उद््ातत ना ी.

___________
माांडवी (ता.वसई, जज.पारघर) येथीर प्राथममि आरोय िेंद्रात डॉक्टर नसल्याने रुणाांना
खासगमी दवाखान्यातून उपचार घ्यावे रागमत असल्याबाबत
(३४)

९६६०८

(२७-१२-२०१७).

श्रीमती

तनमरा

गमाववत

(इगमतपरू ी),

श्री.अममन

पटे र

(म्ांबादे वी), श्री.अरम शेख (माराड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमन्री) :

सन्माननीय

(१) पारोा, भाताणे, माींडती (ता.तसई, ज .पालेर) या तीन ेरोग्यकेंद्ापैक

अत्यींत

सावजतनि आरोय व ि्ट्ांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ुने

असलेया माींडती प्राथममक ेरोग्य केंद्ात डॉक््र नसयाने जूग्णाींना खासगी रताखान्यातझन

उपचार घ्याते लागतत असयाचे ठरनाींक १३ सप््ें बर, २०१७ रो ी ता त्यासुमारास िनरानास
ेले े े ,

े खरे े े काय,

चत.स. ४६० (24)
(२) असयास, राज्यातील रग
ु म भागात ब ु ताींा प्राथममक ेरोग्य केंद्ाची पररस्थीती सारखीच
असुन रग
ु म भागात काम कर्याकररता तज्ञ डॉक््र स ास ी तयार नसयाने
अनेकठिकाणी

तज्ञ डॉक््राीं्या

ागा

ररक्त

े े

पररणामी

डॉक््र

त

नसेस

याीं्या

कमतरतेमा
ु े राज्यात अ न
ु ी बालमत्ह यु त मातामत्ह यच
ु े प्रमाण मोिया प्रमाणात े े त,

े

लक्षात ेेता ाासनाने कोणती कायता ी केली ता कर्यात ेली े े ,
(३) नसयास, यामागील चतलींबाची कारणे काय े े त ?
डॉ. दीपि सावांत (२१-०८-२०१८) : (१)

े खरे ना ी.

तालक
ु ा तसई येथील प्राथममक ेरोग्य केंद्, भाताणे त पारोा येथे िनयुक्त तैद्यक य

अधनकारी तसेच माींडती ज  ा पररषर रताखान्यातील पयायी तैद्यक य अधनकाऱ्याींमाित
जूग्णाींना ेरोग्य सेता ठरली
(२)

ात े े .

े अींात: खरे े े .
राज्यातील रग
ु म त ेठरतासी भागालतील

भरारी पथकामाित ेरोग्य सुचतना ठरया

नतेला िनयममत ेरोग्य सेता व्यितररक्त

ातात. मातामत्ह य,झ बालमत्ह यझ त कुपोषणाचे प्रमाण

कमी कर्यासािी नतसीं ीतनी यो ना, राषरीय बाल ेरोग्य कायक्रम, मातत्ह त अनुरान
यो ना,

इींद्ननुषय

लसीकरण

प्रकप

इत्यारी

एस.ेर.एस. प्रमाणे राज्याचा मातामत्ह यझ रर

यो नाींची

अींमलब ातणी

केली

ाते.

६१ (सन २०१४-१६) त बालमत्ह यझ रर १९ (सन

२०१६) े े . सन २०१५ ते सप््ें बर, २०१७ पयतचा कालातनीत पालेर ज ्यातील मातामत्ह यझ
त बालमत्ह यझ ररात े् लाली े े.
(३) प्रश्न उद््ातत ना ी.

___________
हहांगमोरी जजल्हा सामान्य रुणारयात पदे ररक्त असल्याबाबत
(३५)

९६८५७ (२७-१२-२०१७).

श्री.तानाजी म्टि्रे (हहांगमोरी) :

सन्माननीय सावजतनि

आरोय व ि्ट्ांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ठ ग
ीं ोली ज  ा सामान्य जूग्णालयात १९ परे ररक्त असयाने कायरत डॉक््राींतर
अितररक्त ताण येत असयाने जूग्णाींना इतर ठिकाणी उपचारासािी
मा े ऑगस्् २०१७ मये ता त्याररम्यान िनरानास ेले े े ,

ाते लागत असयाचे

े खरे े े काय,

(२) असयास, ज  ा सामान्य जूग्णालयामये ररक्त असलेली परे अनेक तषापासन
झ भरलेली
नसयामा
ु े मोठ्या प्रमाणातर उपचारा अभाती जूग्णाींची गैरसोय

ोत े े ,

े

ी खरे े े

काय,
(३)

असयास, याठिकाणी त्तरीत ररक्त परे भरणे बाबत ाासनाने कोणती कायता ी केली ता

कर्यात येत े े ,
(४) नसयास चतलींबाची कारणे कोणती े े त ?
डॉ. दीपि सावांत (२१-०८-२०१८) : (१)

े अींात: खरे े े .

चत.स. ४६० (25)
ज  ा जूग्णालय ठ ग
ीं ोली येथे ग्-अ ते ग्-ड सींतगाची एकुण पराींची माठ ती

खालीलप्रमाणे :अ.क्र.

सींतग

१

तैद्यक य अधनकारी ग्-अ

२

तैद्यक य अधनकारी ग्-अ

(ग्रेड पे जू.६६००/-)

मीं ुर परे

भरलेली परे

ररक्त परे

१८

३

१५

३४

३१

३

(ग्रेड पे जू.५४००/-)
३

ग्-क

१८९

१२७

६२

४

ग्-ड

१४५

५०

९५

उपलब्न तैद्यक य अधनकारी त कमचारी याींचेमाित जूग्णाींना ेरोग्य सेता ठरली

ात

े े.
(२)

े खरे ना ी.
ज  ा जूग्णालय ठ ग
ीं ोली येथे उपलब्न तैद्यक य अधनकाऱ्याींमाित उपचारासािी

येणाऱ्या जूग्णाींना सुराीतपणे ेरोग्य सेता पुरचत्यात ेया े ेत.

(३) तैद्यक य अधनकारी ग्-अ सींतगातील परोन्नतीची त नामिनरे ानाची ररक्त परे भर्याची
कायता ी ाासन स्तरातर सजू
ु े े . तसेच ग्-क तग्-ड ची जूग्णसेतेाी सींबींनीत ररक्त परे

१००% भर्यास ाासनाने मान्यता ठरली असझन त्यानुषींगाने भरतीची कायता ी ज  ास्तरातर
सुजू े े .

(४) प्रश्न उद््ातत ना ी.
___________
ि्रुां दा (ता.बसमत, जज.हहांगमोरी) येथे दवू षत पा्याम्ळे एिा चार वषाच्या
बारिास डेंयूची रागमण झाल्याबाबत

(३६)

९७२८२ (२७-१२-२०१७).

श्री.तानाजी मट
् ि्रे (हहांगमोरी) :

सन्माननीय सावजतनि

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

(१) कुजूीं रा (ता.बसमत, ज .ठ ग
ीं ोली) येथे रचझ षत पा्यामुाे चार तषा्या बालकास डेंग्यझची
लागण लायाचे मा े
काय,

ल
ु ,ै २०१७ मये ता त्याररम्यान िनरानास ेले े े ,

(२) असयास, अनेक गाताींमये नझर ितारणी तेाेतर केली
जब्लधचींग पातडर तेाेतर ्ाकले

े खरे े े

ात ना ी त चतींनन चतठ रीमये

ात नसयामुाे पररसरात तेगतेगाया रोगाची लागण

ोत

(३) असयास, या पररसरात अाा प्रकार्या े ाराींची लागण मोिया प्रमाणातर

ोत

े े,

े

ी खरे े े काय,

असताना ेरोग्य चतभागा्या अधनकारी याकडे रल
ु क्ष करीत असयाचे िनरानास ेले े े ,
े

ी खरे काय,

(४) असयास, याबाबत ाासनाने चौकाी कजून रोषी अधनकाऱ्यातर कारताई कर्याबाबत
कोणती कायता ी केली ता कर्यात येत े े ,
(५) नसयास, चतलींबाची कारणे काय े े त ?

चत.स. ४६० (26)
डॉ. दीपि सावांत (२०-०८-२०१८) : (१)

े खरे ना ी.

एका चार तषा्या बालकास तातातरण
(२)

ींतझ सींसग लाला

े खरे ना ी.

ोता.डेंग्यझची लागण लाली ना ी.

कुजूीं रा या ठिकाणी नरु ितारणी कर्यात ेली असन
ज  यातील अनेक गाताींत
झ

नुरितारणी तेाेतर म् ण ेच सतेक्षणात डासाची ेनता ताढलेया १४ ठिकाणी नुरितारणी
तेाेतर कर्यात ेली असझन डास उत्पत्तीच

ोऊ नये म् णझन उपाययो ना कर्यात ेलेया

े े त.तसेच पाणी ाुरीकरण िनयममत जब्लचीींग पातडर ्ाकझन कर्यात येते. म् णझनच
ज  यामये मा े
लाला ना ी.
(३)

ल
झ ै त तद्नींतर

ल न्य े ार त फक्क न्य े ाराचा कोणता ी उद्े क

े खरे ना ी.

ेरोग्य

कमचारी

रै नींठरन

असतात.साथीचे े ार

सतेक्षण

कजून

प्रत्येक

ेितडी

अ ताल

सारर

करीत

ोऊ नये यासािी प्रत्येक प्राथममक ेरोग्य केंद्ामये साथरोग

िनयींत्रण कक्षाची स्थापना केलेली े े .साथसदृश्य पररजस्थती चतषयी तेाीच काचत्यात येते त
उद्े कापुतीच िनयींत्रणात्मक उपाययो ना कर्यात येतात.
(४) त (५) प्रश्न उद््ातत ना ी.

___________
अिोरा जजल्हा महहरा रूणारयामध्ये मोठया प्रमाणात बारम्त्यू झाल्याबाबत
(३७)

९९५०९ (०२-०१-२०१८).

श्री.राह्र बोंद्रे (धचखरी) :
सन्माननीय सावजतनि आरोय
व ि्ट्ांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अकोला ज  ा मठ ला रूग्णालयामये मोिया प्रमाणात बालमत्ु यझ लायाची गींभीर रखल
राषरीय मानती

क्क ेयोगाने ेेतली असझन राज्य सरकारला नो्ीस पाितझन स ा ेितडयात

स्पष्ीकरण कर्यात साींधगतले े े ,

े खरे े े काय,

(२) असयास, अकोला ज  ा मठ ला रूग्णालयातील नत ात मााु रक्षता केंद्ात मोिया
प्रमाणातर बालकाींचे मुत्यझचे प्रमाण थाींबचत्यासािी ाासनाकडझन काय उपाययो ना कर्यात
ेया ता कोणत्या उपाययो ना प्रस्तातीत केया े े त,

(३) अरयाप पयत कोणत्याच उपाययो ना केया नसयास चतलींबनाची कारणे काय े े त ?
डॉ. दीपि सावांत (२३-०८-२०१८) : (१)
राषरीय मानती

ोय,

े खरे े े .

क्क ेयोगाने ठरलेया नो्ीाी्या अनुषग
ीं ाने ठरनाींक २७-१०-२०१७

रो ी्या पनान्तये ेयोगास स्पष्ीकरण सारर कर्यात ेलेले े े .

(२) अकोला ज  ा म ीला जूग्णालयामये सद्यजस्थतीत एसएनसीयुमये ४८ खा्ा असझन २०
खा्ाींचे नतीन स््े पडाऊन यिु न् सरू
ु कर्यात येत े े.

या व्यितररक्त एसएनसीयम
ु ये नत ात मााुींची काा ी ेे्यासािी तसेच त्याींची

गुणतत्ता ताढचत्यासािी राज्यस्तरातर खालील प्रमाणे उपाययो ना कर्यात ेया े े त:-

चत.स. ४६० (27)
१) तैद्यफकय म ाचतद्यालाया्या चताेष तज्ञ याीं्याकडझन एसएनसीयुना मागराक भे्ी

ठरया
२)

ातात.

नत ात

बालरोग

तज्ञाीं्या

चताेष

प्रो्ोकॉलमये सन
ु ारणा कर्यात ेली े े .

सममती्या

३) एसएसनसीयु मनील अनातश्यक अॅडममान

अमभप्रायानुसार

एसएनसीयु्या

कमी कर्या्या दृष्ीने केएमसीचा तापर

ताढचत्यात ेला े े .

४) एसएनसीयु कक्षातील कायरत स््ाि ला िनयमीत प्रमाक्षण रे ्यात ेले असझन सरर

प्रमाक्षणामये

ात न्
झ याची योग्य परत, नत ात मााु पन
ु ज तीकरण, काींगाजू मरर केअर,

ींतझसींसग ्ााणे, एिबीएनसी त एनएसएसके प्रमाक्षण इ. बाबीचा समातेा े े .

(३) प्रश्न उद््ातत ना ी.

___________
खामगमाव (जज.बर
् ाणा) तारक्
् यातीर उपजजल्हा सामान्य रुणारयातीर
वैद्दकिय अधधिारी व नसेसची पदे भरणेबाबत

(३८)

१०२८२९ (०४-०१-२०१८).

अॅड.आिाश फ्ांडिर (खामगमाांव) :

सन्माननीय सावजतनि

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

(१) खामगात (ज .बुलढाणा) तालक्
ु यातील उपज  ा सामान्य जूग्णालयात तैद्दफकय अधनकारी त
नसेसची परे ररक्त े े त,

े खरे े े काय

(२) असयास, सरर परे ररक्त असयामुाे ग्रामीण भागातील त ा रातील नागररक
उपचारासािी
(३)

ाते लागते,

े खरे े े काय,

असयास, खामगात उपज  ा सामान्य जूग्णालयातील ररक्त

ागा भर्याकररता ाासन

काय उपाय यो ना करणार े े ,
(४) नसयास, चतलींबाची कारणे काय े े त ?
डॉ. दीपि सावांत (२१-०८-२०१८) : (१)

े अींात: खरे े े.

सामान्य जूग्णालय, खामगात, ज .बुलढाणा येथे म.तै.े.से. ग्-अ (ग्रेड पे जू. ६६००/-)

सींतगाची एकुण १५ परे मीं रझ असन
ु ३ परे भरलेली त १२ परे ररक्त े े त. तसेच तैद्यक य

अधनकारी, ग्-अ (ग्रेड पे जू. ५४००/-) सींतगाची एकुण २४ परे मीं रु असुन १९ परे भरलेली त

५ परे ररक्त े े त. सरर जूग्णालयात ाुश्रुषा सींतगाची ८५ परे मीं रु असुन ६३ परे भरलेली त
२२ परे ररक्त े े त.
(२)

े खरे ना ी.

(३) म.तै.े.से. ग्-अ (तेतनश्रेणी जू. १५६००-३९१००, ग्रेड पे जू.६६००/- त जू.५४००/-)
सींतगातील परोन्नतीची त सरासेतेची ररक्त परे भर्याबाबत ाासन स्तरातर कायता ी सुजू
े े . ग्-क त ड सींतगातील ररक्त परे भरणेबाबत ज  ास्तरातर कायता ी सुजू े े .
(४) प्रश्न उद््ातत ना ी.

___________

चत.स. ४६० (28)
राज्यात राबवव्यात आरेल्या ि्ष्ट्ठरोगम शोध अमभयानाबाबत
(३९)

१०५६०३ (३१-०३-२०१८).

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोरी), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गमाव),

श्री.राजेश टोपे (घनसावांगमी), श्री.पांिज भ्जबळ (नाांदगमाव), श्रीमती स्मन पाटीर (तासगमाव -

िवठे महाांिाळ), श्री.राह्र मोटे (पराांडा), श्री.राह्र जगमताप (श्रीगमोंदा), श्री.हदपि चव्हाण
(फरटण), श्री.शामराव ऊफ बाळासाहे ब पाटीर (िराड उत्तर), श्री.ववजय भाांबळे (जजांतरू ),

डॉ.सतीश (अ्णासाहे ब) पाटीर (एरां डोर), श्री.दत्तारय भरणे (इांदापूर), श्री.हदरीप वळसे-पाटीर

(आांबेगमाव), श्री.जयांत पाटीर (इरामपूर), श्री.पाांड्रां गम बरोरा (शहापूर), श्री.अतर
् भातखळिर
(िाांहदवरी पूव), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटीर (मशडी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम

खान (चाांहदवरी), श्री.अममत ववरासराव दे शमख
(रातरू शहर), श्री.त्र्यांबिराव मभसे (रातरू
्
ग्रामीण), प्रा.वषा गमायिवाड (धारावी), श्री.स्तनर िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी),
श्री.अरम

शेख

(माराड

पजश्चम),

श्री.हषवधन

सपिाळ

(ब्र ाणा),

डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमन्री), श्री.अब्दर
् सत्तार (मसल्रोड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.भारत भारिे (पां रपूर),
श्री.जयदत्त िीरसागमर (बीड), श्री.मिरां द जाधव-पाटीर (वाई), श्रीमती हदवपिा चव्हाण

(बागमराण), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (म्ांब्रा िळवा), श्री.वैभव वपचड (अिोरे), श्री.राणाजगमजीतमसांह
पाटीर (उमानाबाद), श्री.मशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.ओमप्रिाश ऊफ बच्चू िडू
(अचरपूर), श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगममनेर), अॅड.यशोमती

ठािूर (ततवसा), श्री.अजजत पवार (बारामती), श्री.भािर जाधव (गम्हागमर), श्री.स्रेश राड
(िजत), श्री.हनम
ां डोळस (माळमशरस), श्री.प्रदीप नाईि (किनवट), श्री.सांजय िदम (दापोरी),
् त

श्री.हसन म्श्रीफ (िागमर), श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-ि्पेिर (चांदगमड), श्रीमती तनमरा गमाववत
(इगमतपूरी), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.ि्णार पाटीर (धळ
् े ग्रामीण), प्रा.ववरें द्र जगमताप

(धामणगमाव रे ल्वे), श्री.राह्र बोंद्रे (धचखरी), श्री.अममन पटे र (म्ांबादे वी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड
उत्तर) : सन्माननीय सावजतनि आरोय व ि्ट्ांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) राज्यात सन २०१७ मये ५
सतेक्षणात मा े
(२)

ार कुषि जूग्णाींची नोंर लायाचे ाासनाने केलेया

ानेतारी २०१८ मये ता त्याररम्यान िनरानास ेले,

े खरे े े काय

तसेच, सन २००५ मये राज्यातझन कुषिरोगाचे उ्चा्न लाले असे सम झन ाासनाने या

रोगाचे िनरान करणारी त्तचाचतलेपन तपासणी पद्धत बींर केयाचे िनरानास ेले े े ,

े

ी

खरे े े काय
(३) असयास, या प्रकरणी ाासनाने कोणती तातडीची उपाययो ना केली त त्तचाचतलेपन
परत सुजू कर्याबाबत कोणती कायता ी केली ता येत े े ,
(४) नसयास, चतलींबाची कारणे काय े े त ?
डॉ. दीपि सावांत (२०-०८-२०१८) : (१)
ाोन

अमभयाींनामये

ेण्यात ेले.
(२)

ोय, े खरे े े .

राज्यात ठर.५ सप््ें बर ते २० सप््ें बर २०१७ या कालातनीत राबचतणेत ेलेया कुषिजूग्ण

े खरे ना ी.

एकझण

५०७३

कुषिजूग्ण

ाोनझन

त्याींना ब ु चतन

औषनोपचाराखाली

चत.स. ४६० (29)
राज्य ाासनाने म ाराषरातन
ु सन २००५ मये कुषिरोगाचे ररु रकरण

(कुषिरोग

ररु रकरण

म् ण े

नस्याइतके प्रमाण कमी

ोणे).

कुषिरोग

ी

समा ामये

ेरोग्याची

ा ीर केलेले े े .
समस्या

राठ लेली

(३) त्तचा चतलेपन परत बींर कर्यात ेलेली ना ी.
राज्यातील सत तैद्यक य म ाचतद्यालयात, ब ु ताींा ज  ा जूग्णालयात त स्तयींसेती
सींस्था तसेच डॉ.बींरोरताला लेप्रसी ॉस्पी्ल, कोंढता येथे त्तचा चतलेपने ेे्यात येऊन
तपासणी कर्यात येत.े
(४) चतलींबाचा प्रश्न उद््ातत ना ी.
___________
प्णे शहरातीर डेंगमी रुणाच्या अहवाराबाबत
(४०)

१०६५९१ (०१-०४-२०१८).

प्रा.(श्रीमती) मेधा ि्रिणी (िोथरुड) :

सन्माननीय

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

(१) पुणे ा रातील डेंगी्या तपासणीसािी ठरलेया एकाच जूग्णा्या रक्ता्या नमुन्याींमये

तेगतेगळ्या तपासणी केंद्ाकडझन उल्सुल् अ ताल ममात असयाचे मा े नोव् ें बर, २०१७
मये ता त्याररम्यान िनरानास ेले,

े खरे े े काय,

(२) असयास, खा गी तपासणी केंद्ातझन डेंगी पॉणलठ्व्

असे अ ताल ेढालेया जूग्णा्या

रक्ताचे नमन
ु े राषरीय चतषाणझ सींाोनन सींस्थेत तपासणीसािी ठरले असता िनगेठ्व्
अ तालात साींधगतले,

े

असयाचे

ी खरे े े काय,

(३) असयास, या परस्परचतरोनी अ तालामुाे डॉक््रमये उपचार करणेसींरभात सींभ्रम िनमाण
करून ेधथक रे ताणेेताण करत े े त,

े

ी खरे े े काय,

(४) असयास, याप्रकरणी ाासनाने चौकाी केली े े काय, त्यात काय ेढाझन ेले,
त्यानुसार चुक चा अ ताल रे णाऱ्याींतर ाासनाने कोणती कारताई केली ता कर्यात येत े े ,
(५) नसयास, चतलींबाची कारणे काय े े त ?
डॉ. दीपि सावांत (०८-०८-२०१८) : (१)
(२)

े अींात: खरे े े.

े अींात: खरे े े .

ब ु तेक तेाा खा गी तैद्यक य व्यतसाियक डेंग्यझ िनरानाकररता रॅपीड फकट्सचा तापर
करतात.रॅपीड फकट्स या डेंग्यझ िनरानासािी चतश्तासा मानया
ात ना ीत. यामाताय
े ाराची सुजूतात ेणण रक्त ल नमुना ेेतलेला ठरतस या कालातनीचा पररणाम ी
िनरानातर

ोत असतो. राषरीय फक्क न्य े ार िनयींत्रण कायक्रमा्या राषरीय स्तरातरील

मागराक सझचनानुसार िनजश्चत िनरानासािी Elisa igm त NSI Elisa चाच्या तैन मानया
ातात.

(३)

े खरे ना ी.
डेंगी

े ाराला

चतमाष् असा उपचार ना ी.

लक्षणानाररत उपचार केला

डॉक््राीं्या मनील ेधथक रे ताण ेेताण बाबत कोणती ी तक्रार प्राप्त लालेली ना ी.

ातो.

चत.स. ४६० (30)
(४) प्रश्न उद््ातत ना ी.
(५) प्रश्न उद््ातत ना ी.
___________
आहदवासी ववभागमामधीर प्राथममि आरोय िेंद्रे , उपिेंद्र व कफरते पथिामध्ये वैद्यकिय
अधधिारी व िमचारी अप्रे असरेबाबत
(४१)

१०७१७९ (०७-०४-२०१८).

श्री.वैभव वपचड (अिोरे), श्री.अजजत पवार (बारामती),

श्री.राह्र जगमताप (श्रीगमोंदा), श्री.पाांड्रां गम बरोरा (शहापूर), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (म्ांब्रा िळवा),
श्री.दत्तारय भरणे (इांदापरू ) :
सन्माननीय सावजतनि आरोय व ि्ट्ांब िल्याण मांरी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ेठरतासी भागामनील प्राथममक ेरोग्य केंद्े , उपकेंद्े त फिरत्या पथकाींमये
तैद्यफकय अधनकारी त कमचारी याींची सींख्या अपुरी े े ,

े खरे े े काय,

(२) असयास, त्याची कारणे काय े े त,

(३) असयास, पेसा कायद्याींतगत ेठरतासी भागामये अधनकारी त कमचारी याींची परे
भर्याबाबत ाासनाने कोणती कायता ी केली ता कर्यात येत े े ,
(४) नसयास, चतलींबाची कारणे काय े े त ?
डॉ. दीपि सावांत (२१-०८-२०१८) : (१)

े अींात: खरे े े .

ेठरतासी ज ्यातील तैद्यक य अधनकाऱ्याीं्या ९३४ मीं झर पराींपक
ै

७२४ भरलेली

े े त. तसेच कमचाऱ्याीं्या ९८७९ पराींपैक ७९४२ परे भरलेली े े त.

(२) तैद्यक य अधनकारी याींचे परव्युत्तर प्रमाक्षण, बरली तसेच भरती प्रफक्रयेत उमेरतार प्राप्त

न लायामुाे परे ररक्त े े त. तर ज  ा पररषरे माित कमचाऱ्याींची सरासेतेची भरती
प्रफक्रया राबतज्याबाबतची कायता ी न लायामा
ु े सरर परे ररक्त े े त.

(३) त (४) तैद्यक य अधनकारी ग्-अ सींतगातील परे भर्याची कायता ी सजू
ु े े त ग् क
त ड सींतगातील परे भर्याची कायता ी ज  ा पररषर स्तरातर कर्यात येत े े .
___________
राज्यातीर शासिीय िमचाऱ्याांना ववशेष आजारावर औषधोपचार िर्यासाठी खाजगमी रुणारय
मानाांकित िर्याचे प्रताव प्ररांबबत असल्याबाबत
(४२)

डॉ.राहूर आहे र (चाांदवड) :
सन्माननीय सावजतनि
आरोय व ि्ट्ांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

१०९३२३ (३१-०३-२०१८).

राज्यातील ाासक य कमचाऱ्याींना चताेष े ारातर औषनोपचार कर्यासािी खा गी

जूग्णालये मानाींक त केली

ातात,

े खरे े े काय,

(२) असयास, गेया का ी तषापासझन अाा जूग्णालयाींचे प्रस्तात ाासन स्तरातर प्रलींबबत
े े त,

े

ी खरे े े काय,

चत.स. ४६० (31)
(३) असयास, याबाबत चौकाी कर्यात ेली े े काय,
(४) असयास, सरर झ प्रस्तात प्रलींबबत अस्याची कारणे काय े े त ाासन फकती ठरतसाींत
या जूग्णालयाींना मानाींक त कर्याची कायता ी करणार े े त ?
डॉ. दीपि सावांत (०७-०९-२०१८) : (१)
(२)

े खरे े े .

े खरे ना ी.

(३) प्रश्न उद््ातत ना ी.
(४) मागील का ी तषात प्राप्त लालेया अाा प्रकार्या प्रस्ताताींना ेतश्यकतेनस
ु ार त चतठ त
अ्ीत बसणाऱ्या जूग्णालयाींना ाासनामाित तेाोतेाी मान्यता रे ्यात ेलेली े े.
___________
म्ांबईसह राज्यातीर ियरोगम आरोय ववभागमातीर िांराटी िमचाऱ्याांबाबत
(४३)

१०९४२६ (०१-०४-२०१८).

श्री.योगमेश सागमर (चारिोप) :

सन्माननीय सावजतनि

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

राज्यातील ेरोग्य केंद्ात क्षयरोग जूग्णातर उपचार कर्यासािी सम
ु ारे रोन

ार पेक्षा अधनक कींत्रा्ी कमचारी काम करत े े त,

े खरे े े काय,

(२) असयास, उक्त कमचारी क्षयजूग्णासोबत सतत काम करत असयाने या कमचाऱ्याींना ी
क्षयरोग

ो्याची ाक्यता असते,

े

ी खरे े े काय,

(३) असयास, सुमारे १५ तषापासझन कींत्रा्ी पद्धतीने कमी तेतनातर काम करणाऱ्या कींत्रा्ी
कमचाऱ्याींना ाासक य सेतेत सामातझन ेेणेबाबतचा प्रस्तात क्षयरोग िनमींत्रण कायक्रमाचे
स सींचालक ेरोग्य (कुषि ेणण क्षय) याींनी ाासनाकडे तीन तषापत
झ ी सारर केला े े ,

े

ी

खरे े े काय,

(४) असयास, याबाबत ाासनाचे नोरण काय े े ?
डॉ. दीपि सावांत (२०-०८-२०१८) : (१)

े अींात: खरे े े.

सुनारीत राषरीय क्षयरोग िनयींत्रण कायक्रमाींतगत केंद्ाासनाने क्षयरोगातर िनयींत्रण कर्यासािी
मुींबईस

राज्यात करारतत्तातर एकझण २२४५ अधनकारी त कमचारी तग मीं झर केला असझन

११७९ अधनकारी त कमचारी तग कायरत े े त.
(२)

क्षयरोग

ा

मायकोबॅक््े ररयम

्युबरक्यल
ु ोमसस

नाता्या

ीताणुींमा
ु े

ोतो.

ेव् ा

िुप्िुसा्या क्षयरोगाने े ारी असणारी व्यक्ती माींकते फकीं ता खोकते तेव् ा

तेव्रारे

अाा जूग्णाीं्या सतत स तासात असणाऱ्या िनरोगी व्यक्तीस क्षयरोगाची बाना

ो्याची

क्षयरोगा्या

ीताणच
ींु ा प्रसार

ोतो.

ाक्यता असते.
(३)

े अींात: खरे े े .
स सींचालक (कुषि त क्षय) याींनी ठर.१६.०१.२०१७ रो ी्या पत्रान्तये क्षयरोग िनयींत्रण

कायक्रमाींतगत कींत्रा्ी कमचाऱ्याींना सेतत
े कायम करणेबाबतचा प्रस्तात ाासनास प्राप्त लाला
े े.

चत.स. ४६० (32)
(४) क्षयरोग िनयींत्रण कायक्रमाींतगत िनयुक्त केलेले कींत्रा्ी कमचारी

े केंद्ाासना्या राषरीय

ेरोग्य अमभयाना्या मागराक सुचनानुसार करार तत्तातर िनयुक्त केलेले िनव्ता कींत्रा्ी

कमचारी े े त. राषरीय ेरोग्य अमभयानाींतगत िनयुक्त कींत्रा्ी कमचाऱ्याींना िनयममत
स्तजूपात सामातन
झ ेेणेबाबत चतचार कर्याकररता ाासन िनणय ठर.०५. न
झ २०१७ अन्तये

ेयुक्त सेता तथा अमभयान सींचालक, राषरीय ेरोग्य अमभयान याींचे अयक्षतेखाली अ्यास
सममती गिीत कर्यात ेलेली े े .

___________

खारघर शहराजवळ (जज.रायगमड) ओवे िॅम्प गमावात डेंयच
् ी साथ पसरल्याने
दोन रुणाांचा झारेरा मत्ृ यू

(४४)

१०९९१८ (०५-०४-२०१८).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय सावजतनि

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

(१) खारेर ा रा ता (ज .रायगड) ओते कॅम्प गातात मा े सडसेंबर, २०१७ मये ता
त्याररम्यान डेंग्यच
ु ी साथ पसरयाने रोन जूग्णाींचा मत्ह यझ लायाची े्ना िनरानास ेली
े े,

े खरे े े काय,

(२) असयास, या साथीची ेतापयत फकती

णाींना लागण लाली त फकती

धचींता नक े े ,

णाींची प्रकहती

(३) असयास, साथ े्ोक्यात ेण्याकररता ाासनाने कोणती उपाययो ना केली ता
कर्यात येत े े ?
डॉ. दीपि सावांत (२०-०८-२०१८) : (१)

े खरे ना ी.

खारेर ा रा ता (ज .रायगड) ओते कॅम्प गातात मा े सडसेंबर, २०१७ मये ता

त्याररम्यान एक ी डेंग्यझ जूग्ण ेढाझन ेला ना ी.

तसेच सन २०१७ या तषात रायगड

ज  यात डेंग्यझने एक ी मत्ह यझ लाला ना ी.

(२) डेंग्यझचा एक ी जूग्ण ेढाझन ेला नसयाने लागण त धचींता नक प्रकहतीचा प्रश्नच
उरभतत ना ी.

(३) प्रश्न उद््ातत ना ी.

___________

राज्यात गमेल्यावषी दोन राख नव्या ियरोगम रुणाांची नोंद झाल्याबाबत
(४५)

११०१६७ (०१-०४-२०१८).

श्री.प्रतापराव पाटीर धचखरीिर (रोहा), श्रीमती मतनषा

चौधरी (दहहसर), श्री.अममन पटे र (म्ांबादे वी), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.राधािृष्ट्ण ववखेपाटीर

(मशडी),

श्री.बाळासाहे ब

थोरात

(सांगममनेर),

श्री.नसीम

खान

(चाांहदवरी),

प्रा.वषा

गमायिवाड (धारावी), प्रा.ववरें द्र जगमताप (धामणगमाव रे ल्वे), श्री.अब्दर
सत्तार (मसल्रोड),
्
अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अरम शेख (माराड पजश्चम), श्रीमती तनमरा गमाववत
(इगमतपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमन्री), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.जयि्मार गमोरे

(माण), श्री.स्तनर प्रभू (हदांडोशी), श्री.गमोवधन शमा (अिोरा पजश्चम), अॅड.परागम अळवणी

चत.स. ४६० (33)
(ववरेपारे), िॅप्टन आर.तममर सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), श्री.नरें द्र महे ता (ममरा भाईंदर),

श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पजश्चम), श्री.अममत ववरासराव दे शमख
(रातूर शहर), श्री.ववजय
्

वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.त्र्यांबिराव मभसे (रातूर ग्रामीण), श्री.अतनर
बाबर (खानापरू ) :

सन्माननीय सावजतनि आरोय व ि्ट्ांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात गेयातषी रोन लाख नव्या क्षयरोग जूग्णाींची नोंर लायाचे नुकतेच मा े
ानेतारी, २०१८ मये ता त्याररम्यान िनरानास ेले े े ,

े खरे े े काय,

(२) असयास, सयजस्थतीमये क्षयरोगाचा (्ीबी) प्रसार मोिया प्रमाणात
प्रत्येक तषी २९ लाख
े े,

े

ोत असन
झ रे ाात

णाींना नव्याने या सींसग न्य रोगाची लागण लायाचे िनरानास ेले

ी खरे े े काय,

(३) असयास, क्षयरोगाचा प्रसारास ेाा ेाल्या्या दृष्ीने ाासन स्तरातर कोणती
उपाययो ना कर्यात ेली े े ता येत े े ,
(४) नसयास, त्याची कारणे काय े े त ?
डॉ. दीपि सावांत (२०-०८-२०१८) : (१)

े खरे े े .

सुनाररत राषरीय क्षयरोग िनयींत्रण कायक्रमाींतगत राज्यात सन २०१७ मये ाासक य

सींस्थाींकडे १२३९८२ तसेच खा गी तैद्यक य क्षेत्राकडे ६९१८० एकुण १,९३,१६२ क्षयजूग्णाींची नोंर
लाली े े .

(२) केंद्ीय क्षयरोग चतभागाचे प्रमसर लालेले ताचषक अ तालातजून सन २०१७ मये ाासक य
सींस्थाींकडे १४४४१७५ तसेच खा गी तैद्यक य क्षेत्राकडे ३८३७८४ असे एकझण १८२७९५९
क्षयजूग्णाींची नोंर लालेली े े

(३) क्षयरोगातर िनयींत्रण कर्याकररता राज्यात खालील उपाययो ना राबचत्यात येतात.
• सींाियत क्षयजूग्णाींचा थुींक नमुना तपासणीसािी राज्यात १५२० मान्यता प्राप्त सझक्ष्मराी
केंद् स्थापन कर्यात ेलेली े े त. तसेच ५१७ ्ी.यझ कायरत े े त.

• तपासणीत ेढाझन ेलेया क्षय जूग्णाींना प्रत्यक्ष रे खरे खीखाली औषनोपचार कर्यासािी
३६,९२५ डॉ् प्रोव् ायडस कायरत े े त.
• िनयममत औषनोपचारास

े जूग्ण रार रे त ना ी अाा सींाियत एम.डी.ेर/एक्स.डी.ेर

क्षयजूग्णाींची प्रयोगाााा तपासणी कर्यासािी राज्यात १२ कचर ॲ्ड डी.एस.्ी. प्रयोगाााा
केंद्ाासनाने मीं झर केया े े त.
• क्षयरोगाचे लतकर िनरान
उपलब्न केली े े त.

ो्यासािी राज्यात सत ज  यात एकझण११७ CBNAAT यींत्रे

• तपासणीत ेढालेया एम.डी.ेर/एक्स.डी.ेर क्षयजूग्णाीं्या प्रयोगाााा चाच्या कजून
पढ
ु ील औषनोपचार सजू
ु कर्यासािी डॉट्स प्लस ताडात राखल कराते लागते. राज्सात २३

नोडल डॉट्स प्लस ताड कायरत े े त. तसेच ज  ास्तरातरील १३ मलींक डॉट्स प्लस ताड
कायरत े े त.

चत.स. ४६० (34)

• क्षयरोगाचे सिनींयींत्रण कर्यासािी राज्यात ३३ ज  ा क्षयरोग केंद्े त ४६ ा र क्षयरोग केंद्े
स्थापन कर्यात ेलेले े े त.
• ाासक य अधनकारी त कमचारी व्यितररक्त केंद्ाासनाने क्षयरोगातर िनयींत्रण कर्यासािी
राज्यात करारतत्तातर एकुण २२४५ अधनकारी त कमचारी तग मीं रझ केे े .

• राज्यात ाासना्या िननीव्यितररक्त क्षयरोगातर िनयींत्रण ेण्यासािी सुनारीत राषरीय
क्षयरोग िनयींत्रण कायक्रमाींतगत केंद्ाासनाने मागील तषी (२०१६-१७) जूपये ७९.५७ को्ी िननी
मीं रझ केलेला े े.तसेच चालु तषी (२०१७¬-१८) जू.७६.२१ को्ी िननी पी.ेय.पी. मये
उपलब्न केलेला े े .

(४) प्रश्न उद््ातत ना ी.

___________

नसरापरू (जज.पण
् े) येथीर प्राथममि आरोय िेंद्रात एिा बेशध्
् द पडरेल्या महहरेस सम
् ारे हदड
(४६)

तास उपचारापासून वांधचत रहावे रागमल्याबाबत

११०४७० (०१-०४-२०१८).

भारिे (पां रपूर) :

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.जयि्मार गमोरे (माण), श्री.भारत

सन्माननीय सावजतनि आरोय व ि्ट्ांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) नसरापझर (ज .पुणे) येथील प्राथममक ेरोग्य केंद्ात बेाुर पडलेया श्रीमती सुिनता ढे बे
या मठ लेला तैरयक य अधनकारी उपजस्थत नसयामा
ु े सुमारे ठरड तास उपचारापासझन तींधचत
र ाते लागले असयाचे ठरनाींक १३
े े,

े खरे े े काय,

ानेतारी, २०१८ रो ी ता त्यासम
ु ारास िनरानास ेले

(२) असयास, यासींरभात ाासनाने चौकाी कजून येथील सरर े्नेररम्यान गैर

र

असलेया येथील तैद्यक य अधनकाऱ्याींतर कोणती कारताई केली े े ता कर्यात येत े े ,
(३) नसयास, चतलींबाची कारणे काय े े त ?
डॉ. दीपि सावांत (२१-०८-२०१८) : (१) त (२)

े अींात: खरे े े ,

ठर. १२.०१.२०१८ रो ी श्रीमती सिु नता ढे बे याींना बेा
ु र अतस्थेत प्राथममक ेरोग्य केंद्

नसरापझर येथे सायींकााी ५.३० ते ६.०० ता ता ग्रामस्थ ेेऊन ेले. सरर केंद्ातील तैद्यक य
अधनकारी

े ठर. १२.०१.२०१८ रो ी रप
ु ारी २.०० ते ७.३० ता ता ेरसीएच, एचएमेयएस

प्रमाक्षणास पींचायत सममती भोर येथे उपजस्थत

ोते. केंद्ातील उपजस्थत पररचारीकेने जूग्णास

राखल कजून ेेतझन प्रथमपोचार रे णे त तैद्यक य अधनकाऱ्याींना त्याबाबत काचतणे ेतश्यक

असताना त्याप्रमाणे कायता ी न केयाने त्याीं्याचतजूर कतव्यात कसरझ केयाबद्दल कारताई
कर्यात येत े े

(३) प्रश्नच उद््ातत ना ी.
___________

चत.स. ४६० (35)
आशा व गमटप्रवति आणण मध्याांन भोजन अमभयानातांगमत िायरत असरेल्या
वयांपािी व मदतनीस याांच्या ववववध मागम्याबाबत
(४७)

११११०४

(०५-०४-२०१८).

श्री.भारत

(इचरिरां जी), श्री.वैभव नाईि (ि्डाळ) :

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राषरीय

ेरोग्य

अमभयानात

कयाणकारी यो ना लागझ
िनरानास ेले े े ,

भारिे

(पां रपरू ),

श्री.स्रेश

हाळवणिर

सन्माननीय सावजतनि आरोय व ि्ट्ांब िल्याण

ग्प्रततक

त

ेाा

ोणार असयाचे ठरनाींक २२

े खरे े े काय,

यो नेतील

तक राींसािी

अनेक

ानेतारी, २०१८ रो ी ता त्यासुमारास

(२) तसेच राषरीय ेरोग्य अमभयानातींगत ेाा त ग्प्रततक ेणण मयाींन्

भो न

अमभयानातींगत कायरत असलेया स्तयींपाक त मरतनीस याीं्या अनेक तषापासझन चतचतन

माग्या मठ ला त बालकयाण चतभागाकडे मीं झरीसािी प्रलींबबत असझन ेाा त ग्प्रततक
याीं्या मानननात रे ाातील इतर १२ राज्याींप्रमाणे ताढ कर्याची मागणी ेाा कमचारी
सींे्नाींनी ाासनाकडे मा े

ानेतारी, २०१८ मये ता त्याररम्यान केली े े,

े

ी खरे े े

काय,
(३) असयास,उपरोक्त यो नेतील कमचाऱ्याींना त्याीं्या मानननामये ताढ करून सायकली त
ररु तनी काड इत्यारी सुचतना ाासनाकडझन पुरचत्यात येणार असयाचे िनरानास येत े े ,
े

ी खरे े े काय,

(४) असयास, सरर यो ना तातडीने ज  ा त सींपण
झ राज्यामये राबचत्याबाबत ाासनाने
कोणती कायता ी केली ता कर्यात येत े े ,

(५) नसयास, चतलींबाची कारणे काय े े त ?
डॉ. दीपि सावांत (२३-०८-२०१८) : (१)

े अींात: खरे े े.

(२)

े खरे े े. ेाा त ग्प्रततक याीं्या मानननात रे ाातील इतर १२ राज्याींप्रमाणे ताढ

(३)

े खरे े े .

कर्याची मागणी ेाा कमचारी सींे्नाींनी केली े े.

(४) सरर यो नेची अींमलब ातणी सींपझण राज्यामये कर्यात येणार े े .
(५) प्रश्न उद््ातत ना ी.

___________
साखरा (ता.सेनगमाव, जज.हहांगमोरी) येथीर प्राथममि आरोय िेंद्रात रुणाांची
होत असरेरी गमैरसोय
(४८)

११२५३४ (०१-०४-२०१८).

श्री.तानाजी म्टि्रे (हहांगमोरी) :

सन्माननीय सावजतनि

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

(१) साखरा (ता.सेनगात, ज .ठ ग
ीं ोली) येथील प्राथममक ेरोग्य केंद्ात तीन पैंक
तैद्यक य अधनकारी उपजस्थत असयाने जूग्णाींची गैरसोय
मये ता त्याररम्यान िनरानास ेली े े ,

एकच

ोत असयाचे मा े सप््ें बर, २०१७

े खरे े े काय,

चत.स. ४६० (36)
(२) असयास, तेथील ४२ गाताींचा कायभार एकाच तैद्यक य अधनकाऱ्याींतर ेयामा
ु े तेथील
जूग्णाींना खा गी रताखान्यात उपचारासािी

ाते लागते े े ,

े

ी खरे े े काय,

(३) असयास, सरर जूग्णालयातील तैद्यक य अधनकाऱ्याींची ररक्त परे भर्याबाबत ाासनाने
कोणती कायता ी केली ता कर्यात येत े े ,
(४) नसयास, चतलींबाची कारणे कोणती े े त ?
डॉ. दीपि सावांत (२१-०८-२०१८) : (१)

े खरे े े .

प्राथममक ेरोग्य केंद् साखरा, ता.सोनगात येथे मा े सप््ें बर, २०१७ मये मीं रझ एकझण

०३ पराींपैक

तैद्यक य अधनकाऱ्याींची ०२ परे ररक्त

ोती. तथाचप सद्यजस्थतीत तैद्यक य

अधनकाऱ्याींची सत परे भरलेली े े त.
(२)

े खरे ना ी.
प्राथममक ेरोग्य केंद् साखरा येथे उपलब्न एक तैद्यक य अधनकारी त ेरोग्य

केंद्ातील इतर कमचाऱ्याींमाित जूग्णाींना ेतश्यक ेरोग्य सेता परु चत्यात ेया े े त.
त्यामुाे जूग्णाींना उपचाराकररता खा गी रताखान्यात

ाते लागत ना ी.

(३) प्राथममक ेरोग्य केंद् साखरा, ता.सेनगाींत येथे उपसींचालक, ेरोग्य सेता पररमींडा
औरीं गाबार या कायालयामाित मा े

ानेतारी, २०१८ मये बींनपबत्रत तैद्यक य अधनकाऱ्याींची

०२ परे भर्यात ेली े े त.
(४) तैद्यक य अधनकाऱ्याींची नामिनरानाने परे भर्याबाबतची कायता ी ाासन स्तरातजून सुजू

े े . या व्यितररक्त ज  ाधनकारी याीं्या अयक्षतेखाली सममतीमाित ज  ा स्तरातर
तत्ह तपत्रामये

भर्यात येतात.

ाठ राती रे ऊन मुलाखतीद्तारे

तैद्यक य अधनकाऱ्याींची परे

___________

राज्यातीर ि्ष्ट्ठवपडीताांच्या अन्दानात मागमीर आठ वषात वा
(४९)

११२५८५ (०१-०४-२०१८).

कायमस्तजूपी

िर्यात आरी नसल्याबाबत

श्री.ति
् ाराम िाते (अण्शक्ती नगमर) :

सन्माननीय

सावजतनि आरोय व ि्ट्ांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील कुषिचपडीताीं्या अनर
ु ानात मागील ेि तषात ताढ कर्यात ेली ना ी,

े

(२) तसेच, पररतारात रोेे पतीपत्नी

ी

खरे े े काय,
खरे े े काय,

र कुषिरोगी असले तरी एकालाच अनुरान ममाते,

े

(३) असयास, याबाबत ाासनाची भमझ मका काय े े ?
डॉ. दीपि सावांत (२०-०८-२०१८) : (१)

े खरे ना ी.

पन
ु तसन त जूग्णालय तत्तातर राज्यामये अनक्र
ु मे १६ त १३ स्तयींसेती सींस्था कायरत

े े त. या सींस्थाना त्याींचक
े डे भरती असलेया जूग्ण सींख्येतर ेनारीत राष्ीय कुषिरोग
िनमलन
कायक्रमाींतगत अनर
ु
ु ान ठरले

ाते. पन
ु तसन तत्तातर काम करणाऱ्या या स्तयींसेती

चत.स. ४६० (37)
सींस्थेमये ररम ा ररडोई जूपये ४५०/- प्रमाणे त जूग्णालय तत्तातर काम करणाऱ्या स्तयींसेती
सींस्थेमये ररम ा ररडोई जू ४८०/- इतके अनुरान ठर.३१.०३.२०१२ पयत ठरले

ात

ोते.

परीं तु ाासन िनणय क्र. कुिनका-२०११ /प्र.क्र.३२१/े-५, मींत्रालय मुींबई ठर.२१ माच,२०१२ या

ाासन िनणयान्तये अनर
ु ानामये ताढ कजून पन
ु तसन तत्तातर काम करणाऱ्या स्तयींसेती
सींस्थेमये ररम ा ररडोई जू.२०००/- प्रमाणे त जूग्णालय तत्तातर काम करणाऱ्या या स्तयींसेती
सींस्थेमये ररम ा ररडोई जू.२२००/- इतके अनुरान ठरले
(२)

ात े े.

े खरे ना ी.

सरर सींस्थेमये पती पत्नी कुषिजूग्ण रोेे ी भरती असयास त्या रोेाींसािी ी सींस्थेला

अनुरान ठरले

ाते.

(३) प्रश्न उद््ातत ना ी.
___________
वाळवा (जज.साांगमरी) तारक्
् यासह इरामपरू शहरात पसररेल्या
िाववळीच्या साथीत दोन रुणाांचा झारेरा मत्ृ यू

(५०)

११४७७३ (१०-०४-२०१८).

श्री.जयांत पाटीर (इरामपूर) :

सन्माननीय सावजतनि

आरोय व ि्ट्ांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) तााता (ज .साींगली) तालक्
ु यास

इस्लामपझर ा रात मा े

त तापाची अनेक नागरीकाींना लागण लाली े े ,

ानेतारी, २०१८ पासझन कातीा

े खरे े े काय,

(२) असयास, या काचताी्या साथीने रोन जूग्णाींचा मत्ह यझ ठरनाींक १६
ता त्यासम
ु ारास लाला,

े

ानेतारी, २०१८ रो ी

ी खरे े े काय,

(३) असयास, याबाबत ाासनाने चौकाी केली े े काय त त्यानुसार ाासनाने कोणती
कायता ी केली ता कर्यात येत े े ,

(४) नसयास, त्याची कारणे काय े े त ?
डॉ. दीपि सावांत (२०-०८-२०१८) : (१)

े खरे े े .

तााता तालुक्या्या ग्रामीण भागात

इस्लामपझर ा रात ३८ रूग्ण ेढाले े े त.
(२)

ानेतारी २०१८ पासझन १२० जूग्ण ेढाले असझन

े अींात: खरे े े .

मौ े तााता येथील एका ४८ तषीय मठ लेचा मत्ह यझ ठर.२८.०१.२०१८ रो ी काचताीने

को ापझर येथे लाला.

(३) तााता इस्लामपझर भागातील काचताीतर प्रितबींन त िनयींत्रण िे त्यासािी खालील
उपाययो ना कर्यात ेया े े त.
• ग ह भे्ीव्रारे जूग्णाींचे सतेक्षण

• पाणी पुरतिा यो नेची पा णी ेणण गाती ररू
ु स्तीबाबत स्थािनक स्तराज्य सींस्थेस सझचना
त पा्याचे सुपर क्लोररनेान

• जूग्णाींतर उपचाराची सुचतना

चत.स. ४६० (38)
• इस्लामपझर ा रातील
नागररकाींना

नतेसािी ेरोग्य माक्षण, पररसर स्त्छतेबाबत प्रबोनन त

स्तपबत्रका ता्प.

(४) प्रश्न उद््ातत ना ी.
___________

ववधान भवन :
मांब
् ई.

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मुद्णपझत सत प्रफक्रया म ाराषर चतनानमींडा सधचतालया्या सींगणक यींत्रणेतर
मुद्ण: ाासक य मयतती मुद्णालय, मुींबई.

