अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४७६ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

नवजात बालिाांना गोवरचे इांजेक्शन दे ण्यासाठी २३ क्रांमािाची ससरीज
वापरली जात असल्याबाबत
(१)

१६६०४ (१४-०८-२०१५).

श्रीमती तनममला गाववत (इगतपरू ी), श्री.असमन पटे ल (मांबादे वी),

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरी), श्री.पांिज भजबळ (नाांदगाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र

आव्हाड (मांब्रा िळवा), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) : सन्माननीय सावमजतनि आरोग्य व िटां ब
िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नवजात बालकास ९ व्या महिन्यात आणि १५ व्या महिन्यात गोवरचे इींजेक्शन दे ण्यात
येते यासाठी ननयमाने २६ क्रमाींकाची ससरीींज वापरिे गरजेचे असताना नासशक जजल्ियातील

शासकीय रुग्िालये व मिापासलकेच्या रुग्िालयाींमयेये सरसक् २३ क्रमाींकाची ससरीींज वापरली
जात असल्याने स्वस्तात समळिाऱ्या ससरीींजमुळे बालकाच्या आरोग्याशी खेळण्याचे काम

शासनाच्या आरोग्य ववभागाकडून िोत आिे त्यामुळे सींबींधित ववभागाची चौकशी करुन
त्याींच्यावर गुन्िे दाखल करावे अशी मागिी जजल्िाधिकारी कायाालय, नासशक येथे आयोजजत

करण्यात आलेल्या जजल्िा ग्रािक सींरक्षि ससमतीच्या बैठकीत अप्पर जजल्िाधिकारी कायाालय,
नासशक याींच्याकडे हदनाींक १७ एविल, २०१५ रोजी वा त्यासम
ु ारास तक्रार करण्यात आलेली
आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, या सींदभाांत शासनाने चौकशी केलेली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले
आिे ,

(३) असल्यास, चौकशी अिवालानसाु र सींबींधिताींवर शासनाने कोिती कारवाई केली वा करण्यात
येत आिे ?

डॉ. दीपि सावांत (०१-०९-२०१८) : (१) िोय खरे आिे.
नासशक जजल््यामयेये ननयसमत लसीकरि कायाक्रमाींतगात गोवर लसीकरि करण्याकरीता
केंद्र शासनाच्या मागादशाक सच
ु नाींिमािे ०.५ समली ससींरीजेसला जोडलेल्या २३ नीं. च्या सई
ु चा

वव.स. ४७६ (2)
(Auto disable) वापर केला जातो.

त्यामुळे कुठल्यािी बालकाींच्या आरोग्यास िोका उद्ावत

नािी. सदर ससींरीजेसचा पुरवठा केंद्र शासनाकडून ननयसमत लसीकरि कायाक्रमाींतगात केला
जातो.

(२) चौकशीचा िश्न उद्ावत नािी
(३) िश्न उद्ावत नािी.
___________
आांबा (ता.शाहवाडी, जज.िोल्हापरू ) येथील आरोग्य िेंद्राची झालेली दरावस्था
(२)

२९०४१

(२१-०१-२०१६).

श्री.सत्यजीत

पाटील-सरुडिर

(शाहूवाडी) : सन्माननीय
सावमजतनि आरोग्य व िटां ब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आींबा (ता.शािुवाडी जज.कोल्िापूर) येथील िाथसमक आरोग्य केंद्रात मािे जल
ु ै, २०१५ पासून
आरोग्यसेववका नसल्याने सदर केंद्रात दरु ावस्था असल्याचे ननदशानास आले आिे , िे खरे आिे
काय,

(२) असल्यास, सदर आरोग्य केंद्रात सलाईनच्या खोक्यात दारूच्या बा्ल्या तसेच तेथे
दगडाची चल
ू िी आढळून आली, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, सदर िकरिी शासन कोिती कारवाई करिार आिे ?
डॉ. दीपि सावांत (३०-०८-२०१८) : (१) िे अींशत: खरे आिे.
िाथसमक आरोग्य केंद्राकडील आरोग्य सेववका पद ररक्त आिे. तथावप एन.एच.एम.अींतगात
आरोग्य सिानयका (महिला) िे पद भरलेले आिे .
(२) िे अींशत: खरे आिे .
सदर

िाथसमक

आढळल्याबाबत

आरोग्य

केंद्रात

वैदयकीय

सलाईनच्या

अधिकारी,

आरोग्य

खोक्यात

बा्ल्या

सिाय्यक

व

तसेच
इतर

दगडाची

कमाचारी

चल
ू

याींच्या

म्ििण्यानुसार सदरच्या बा्ल्या पािी नमन
ु े तपासिीसाठी आिल्या िोत्या असे लेखी सलिून
हदले. सदयजस्थतीत सदर हठकािी कोितेिी साहित्य आढळून आले नािी.
(३) चौकशी अधिकारी तथा अनतररक्त जजल्िा आरोग्य अधिकारी याींनी ग्रामपींचायत आींबा

येथील मा.सरपींच/उपसरपींच/ गाम्र पींचायत सदस्य व इतर पदाधिकारी याींची भे् घेवन
ू सदर
वस्तुजस्थतीचा खुलासा केला आिे व तो त्याींनी मान्य केला आिे . िाथसमक आरोग्य केंद्रातील
स्वच्छता व कमाचारी याींची उपजस्थतीबाबत ताकीद हदलेली आिे . आींबा िाथसमक आरोग्य केंद्र
व्यवजस्थत सुरु आिे .

___________

जाणवळ (ता.चािूर, जज.लातूर) येधथल प्राथसमि आरोग्य िेंद्राची झालेली दरवस्था
(३)

३२४६१ (२१-०१-२०१६).

श्री.बसवराज पाटील (औसा) :

सन्माननीय सावमजतनि

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

वव.स. ४७६ (3)
(१) जािवळ (ता.चाकूर, जज.लातरू ) येथील िाथसमक आरोग्य केंद्राींतगात ७ उपकेंद्र असून ३२

गावातील सुमारे ६० िजाराींिून अधिक ग्रामीि जनतेस आरोग्य सेवा उपलब्ि करुन दे ण्यात

आलेल्या असून सदरिू िाथसमक आरोग्य केंद्रात ४ आरोग्य सेवकाींच्या जागा ररक्त असून
कायमस्वरुपी डॉक््राींची ननयक्
ु ती नािी, ४ खा्ाींचा वाडा नािी, शवववच्छे दन कक्षाची झालेली
पडझड तसेच इतर सींवगाातील पदे िी ररक्त असल्याने व अपुरा व अननयसमत जीवनावश्यक

औषिाींचा कायम तु्वडा असल्याने सदरिू आरोग्य केंद्राींतगात येिाऱ्या ग्रामीि जनतेस आरोग्य
सेवेपासून वींधचत रिावे लागत आिे व अनेक समस्याींना सामोरे जावे लागत आिे , िे खरे आिे
काय,
(२)

सदरिू िाथसमक आरोग्य
अभावामुळेच व कायमस्वरुपी

केंद्रातील

वैदयकीय

अधिकारी

डॉक््र

नसल्यामुळे

दररोज

व

अन्य

बा्य

कमाचाऱ्याींच्या

रुग्ि

ववभागात

औषिोपचाींरासाठी येिाऱ्या सुमारे १२५ गरजू रुग्िाींना आरोग्य सेवा समळत नािी, िे िी खरे
आिे काय,

(३) असल्यास, सदरिू िाथसमक आरोग्य केंद्रासाठी एकूि मींजरू असलेल्या वैदयककय अधिकारी
व अन्य सींवगाातील आरोग्य सेवकाींची कमाचाऱ्याींची पदे न भरण्याची सवासािारि कारिे काय
आिे त,
(४) असल्यास, सदरिू आरोग्य केंद्र सुरळीत सुरु िोण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोिती कायावािी
केली वा करण्यात येत आिे?
डॉ. दीपि सावांत (३०-०८-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) िाथसमक आरोग्य केंद्र जानवळ येथील
ररक्त बाबतची वस्तुजस्थती पुढीलिमािे आिे.
अ.क्र.

सींवगा

मींजरू पदे

भरलेली पदे

ररक्त पदे

१

वै.अ.

२

२

-

२

आ.सिा.(प)ु

२

२

-

आ.सिा. (म)

१

१

-

४

आ.स.(म)

८

७

१

५

आ.से.(प)ु

७

४

३

औ.नन.अ.

१

१

-

सशपाई

५

४

१

३

६
७

सदयजस्थतीत ररक्त पदाींचा कायाभार कायारत असिाऱ्या कमाचाऱ्याकडे दे ण्यात आला

असून रुग्िसेवा सुरळीतपिे दे ण्यात येत आिे .

िाथसमक आरोग्य केंद्रास मागिीनस
ु ार औषि परु वठा करण्यात येत आिे. सन २०१७-१८

या वषाात शवववच्छे दनगि
ृ ास १० लाखाचा ननिी उपलब्ि करुन दे ण्यात आला आिे. चार
खा्ाींचा वाडा अदयाप बाींिलेला नािी. तसेच

ररक्त पद भरती िकक्रया ग्रामववकास ववभाग व

सींबींिीत जजल्िा पररषद याींचेकडून करण्यात येत आिे.
___________

वव.स. ४७६ (4)
मौजे दहे गाव (ता.राळे गाव, जज.यवतमाळ) येधथल प्राथसमि
आरोग्य िेंद्रातील ररक्तपदाांबाबत
(४)

३४८१२ (२१-०१-२०१६).

डॉ.अशोि उईिे (राळे गाव) : सन्माननीय सावमजतनि आरोग्य व

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

(१) मौजे दिे गाव (ता.राळे गाव, जज.यवतमाळ) येथील िाथसमक आरोग्य केंद्रात १६ कमाचा-याींची
पदे मींजूर आिे त. परीं तु ननम्यापेक्षा जास्त पदे ररक्त असल्याने ग्रामीि भागातील रूग्िाींचे
उपचाराअभावी गैरसोय िोत असल्याचे हदनाींक १८ जल
ु ै वा त्या सुमारास ननदशानास आले, िे
खरे आिे काय,

(२) असल्यास, िाथसमक आरोग्य केंद्राला २० ते २२ खेडी जोडलेली असताींना व वैदयकीय
अधिकारी दोन पदे मींजुर असताींना एकावरच आरोग्य केंद्राचा कायाभार चालवीत असल्याचे
ननदशानास आले, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, ररक्त पदे किीपयांत भरण्यात येिार आिे त,
(४) नसल्यास, ववलींबाची सवासािारि कारिे काय आिे त ?
डॉ. दीपि सावांत (३०-०८-२०१८) : (१) िे खरे आिे .
िाथसमक आरोग्य केंद्र दिेगाव येथे आकृतीबींिानस
ु ार १५ मींजूर पदाींपैकी ६ पदे भरलेली

आिे त व ९ पदे ररक्त असल्याची वस्तुजस्थती पुढीलिमािे :अ.क्र.

सवींगा

मींजरू पदे

भरलेली पदे

ररक्त पदे

२

१

१

१

वैदयकीय अधिकारी

२

औषि ननमााि अधिकारी

१

१

०

३

आरोग्य सिाय्यक (परु
ु ष)

२

१

१

आरोग्य सिाय्यक (महिला)

१

०

१

५

आरोग्य सेववका

१

०

१

६

ियोगशाळा तींत्रज्ञ

१

०

१

७

कननषठ सिायक

१

०

१

८

वािनचालक

१

१

०

९

पुरुष पररचर

३

२

१

स्त्री पररचर

१

०

१

सफाई कामगार

१

०

१

१५

६

९

४

१०
११

(२) िे खरे नािी.

एकूि

मौजे दिे गाव िाथसमक आरोग्य केंद्रातील

वैदयकीय अधिकारी ग्-अ चे १ पद भरलेले

असून ग्-ब चे वैदयकीय अधिकारी याींचे पद ररक्त आिे . सदर पदावर िनतननयुक्तीने
वैदयकीय अधिकारी कायारत आिे .
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(३) ग्-क व ग्-ड कमाचाऱ्याींची ररक्त पदे ग्राम ववकास ववभागामाफात भरण्यात येत आिे.
(४) िश्न उद्ावत नािी.
___________
धामि (जज.अमरावती) येथील प्राथसमि आरोग्य िेंद्र तसेच
उपिेंद्रमध्ये िममचाऱ्याची पदे ररक्त असल्याबाबत
(५)

३८८७९ (१६-०१-२०१६).

श्री.रणजीत िाांबळे (दे वळी), प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव

रे ल्वे), श्री.सतनल िेदार (सावनेर) :

सन्माननीय सावमजतनि आरोग्य व िटां ब िल्याण मांरी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िामक (जज.अमरावती) येथील िाथसमक आरोग्य केंद्रामयेये तसेच तेथील उपकेंद्रामयेये
कमाचाऱ्याची अनेक पदे ररक्त असुनसुयेदा डॉक््र दे खील रजेवर गेले आिे त अशा पररजस्थतीत

रुग्िालयात आलेल्या रुग्िाींची गैरसोय िोत असल्याचे मािे सप््ें बर, २०१५ मयेये वा
त्यादरम्यान ननदशानास आले, िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, उक्त िाथसमक आरोग्य केंद तसेच उपकेंद्र मिील ररक्त पदे भरण्याबाबत
शासनाने कोिती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(३) अदयाप कोितीच कायावािी करण्यात आली नसल्यास ववलींबाची कारिे काय आिे त ?
डॉ. दीपि सावांत (३०-०८-२०१८) : (१) िे खरे नािी.
िाथसमक आरोग्य केंद्रात वैदयकीय अधिकाऱ्याींची २ पदे मींजूर असून मािे जन
ू २०१५

मयेये १ पद ररक्त िोते. ते

पद २० नोव्िें बर २०१५ रोजी भरण्यात आले. तथावप

सदयजस्थतीत सवासािारि बदल्यामयेये जून २०१८ मयेये एक वैदयकीय अधिकाऱ्याची बदली
झाल्यामळ
ु े एक पद ररक्त झाले आिे व ते भरण्याची कायावािी करण्यात येत आिे .

(२) िामक िाथसमक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रातील आकृतीबींिानुसार आरोग्य सेवक महिला व
पुरुष याींची मींजूर पदे भरलेली आिे त.

तसेच वैदयकीय अधिकाऱ्याचे ररक्त पद भरण्याची

कायावािी सुरु आिे .

(३) िश्न उद्ावत नािी.
___________
मौजे वहाळ (ता.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी) येथील प्राथसमि
आरोग्य िेंद्राच्या ववववध समस्याांबाबत

(६)

३९९१७ (१०-०५-२०१६).

श्री.भास्िर जाधव (गहागर) :

सन्माननीय सावमजतनि

आरोग्य व िटां ब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मौजे विाळ (ता.धचपळूि, जज.रत्नाधगरी) येथील िाथसमक आरोग्य केंद्रात अपुरा कमाचारी

वगा, ियोगशाळा तींत्रज्ञ, एक्स रे यासि अन्य सवु विाींचा अभाव यामळ
ु े रुग्िाींची गैरसोय िोत
आिे , िे खरे आिे काय,

वव.स. ४७६ (6)
(२) असल्यास, सदर केंद्राींतगात येिारी ५ आरोग्य उपकेंद्रे भाड्याच्या इमारतीत कायारत असून
तेथे सोयी-सुवविाींचा अभाव आिे , िे खरे आिे काय

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोिती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिे त ?
डॉ. दीपि सावांत (३०-०८-२०१८) : (१) िे खरे नािी.
(२) उपकेंद्रे भाडयाच्या इमारतीत कायारत आिे त िे खरे आिे . परीं तु त्या हठकािी सोयीसवु विाींचा अभाव आिे, िे खरे नािी.
(३) िश्न उद्ावत नािी.
(४) िश्न उद्ावत नािी.
___________
िोल्हापरू जजल्हा पररषद आ ण आरोग्य ववभागाचा लोगो वापरुन िरण्यात आलेल्या एिा
िॅलेंडरची प्राथसमि आरोग्य िेंद्र व उपिेंद्राना जबरदस्तीने ववक्री सरु असल्याबाबत

(७)

४३३१० (१०-०५-२०१६).

(हातिणांगले) :

श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), डॉ.सजजत समणचेिर

सन्माननीय सावमजतनि आरोग्य व िटां ब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्िापूर जजल्िा पररषद आणि आरोग्य ववभागाचा लोगो वापरुन करण्यात आलेल्या एका
कॅलेंडरची िाथसमक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्राना जबरदस्तीने ववक्री सुरु असल्याचे नक
ु तेच मािे
जानेवारी, २०१६ मयेये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) तसेच सन २०१५ चे कॅलेंडर २०१६ मयेये ववकले जात असून त्यातिी २० रुपये ककीं मतीच्या
कॅलेंडरची ववक्री ककीं मत ९५० रुपये लावण्यात आली आिे , िे िी खरे आिे काय,
(३)

असल्यास,

कोल्िापूर

जजल्िा

पररषद

आरोग्य

ववभागाच्या

लोगोखाली

झालेल्या

गैरव्यविाराची शासनाने चौकशी केली आिे काय व त्यात काय आढळून आले,

(४) तदनुसार यासींदभाातील दोषीवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे , नसल्यास
ववलींबाची कारिे काय आिे त ?

डॉ. दीपि सावांत (२८-०८-२०१८) : (१) िे अींशत: खरे आिे.

एका खाजगी विीं्रकडून आरोग्य ववभागाचा लोगो छापन
ू कॅलेंडर तयार करण्यात आले िोते.
(२) अींशत: खरे आिे.

खाजगी विीं्रचे कॅलेंडर असल्याने त्याच्या ककीं मतीबाबत ननजश्चतपिे साींगता येिार नािी.

(३) व (४) सदर िकरिाची सखोल चौकशी करण्यात आलेली असून वैदयकीय अधिकारी,

तालक
ु ा आरोग्य अधिकारी व कमाचारी याींचे खल
ु ासे पािता कोिीिी शासकीय रुग्िालयासाठी
कॅलेंडर खरे दी केलेले नािी अथवा त्याची रक्कम अदा केलेली नािी.
___________

वव.स. ४७६ (7)
चाांदवड तालक्यात (जज.नासशि) उपजजल्हा रुग्णालयाच्या आवारातील
रामा िेअर सेंटर बांद असल्याबाबत
(८)

४९९१७ (११-०५-२०१६).
डॉ.राहूल आहे र (चाांदवड), श्रीमती दे वयानी फराांदे (नासशि
मध्य), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मांब्रा िळवा), श्री.सरे श लाड
(िजमत), श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (दे वळाली), श्री.नरहरी

झरवाळ (ददांडोरी) :

सन्माननीय

सावमजतनि आरोग्य व िटां ब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) चाींदवड तालुक्यात (जज.नासशक) उपजजल्िा रुग्िालयाच्या आवारातील ट्रामा केअर सें्रचे

उदघा्न पालकमींत्री याींच्या िस्ते झाल्यानींतरिी कमाचा-याींच्या ररक्त पदाींमुळे िे ट्रामा केअर
अदयापिी बींद अवस्थेत असल्याचे मािे जानेवारी, २०१६ मयेये वा त्या दरम्यान ननदशानास
आले आिे , िे खरे आिे काय,
(२) तसेच पदे भरली नसल्याने अनतगींभीर रुग्ि िे इतरत्र सींदभीयत करण्याची वेळ येथील
अधिका-याींवर येत असून या ट्रामा केअर सें्रमयेये सी-आमा मशीन तसेच िायड्रोसलक ्े बलची
गरज असून ते उपलब्ि झालेली नािी, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, सदरिू ट्रामा केअर सें्रमयेये तातडीने ररक्त पदे भरुन रुग्िाींची गैरसोय दरू
करण्याबाबत शासनाने कोिती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिे त ?
डॉ. दीपि सावांत (३०-०८-२०१८) : (१) िे खरे नािी.
ट्रामा केअर युनन्, उपजजल्िा रुग्िालय चाींदवड, जज.नासशक येथे एकूि ९ मींजूर पदे

असन
ू त्यापैकी ७ पदे भरली आिेत व २ पदे ररक्त आिे त. वैदयकीय अधिकारी ग्-अ चे १
पद व ग् - क चे पररसेववका सींवगााचे १ पद ररक्त आिे . सदयजस्थतीत ट्रामा केअर सें्रचे

कामकाज सुरु असून उपलब्ि वैदयकीय अधिकारी व कमाचारी याींचक
े डून रुग्िाींवर उपचार
करण्यात येत आिे.

(२) अींशत: खरे आिे.
उपजजल्िा रुग्िालयातील कायारत वैदयकीय अधिकाऱ्याींच्या व कमाचाऱ्याींच्या सिाय्याने
रुग्िाींवर उपचार केले जात आिे त. ट्रामा केअर युनन्साठी सी-आमा मशीन िाप्त झाली आिे.
तसेच िायड्रोलीक ्े बल िाप्त करुन घेण्याबाबत कायावािी करण्यात येत आिे .

(३) ग् अ ची पदे भरण्याबाबत शासन स्तरावरुन कायावािी सुरु आिे . सदयजस्थतीत ट्रामा

केअर सें्रचे कामकाज सरु
उपलब्ि वैदयकीय अधिकारी व कमाचारी याींचक
े डून
ु असन
ू
रुग्िाींवर उपचार केले जातात. रुग्िाींची गैरसोय िोत नािी.
(४) िश्न उद्ावत नािी.

___________

साांगोले ग्रामीण (जज.सोलापरू ) येधथल रुग्णालयामधील रामा िेअर
यतनट इमारतीच्या बाांधिामाबाबत

(९)

५४९९३ (३०-०८-२०१६).

श्री.गणपतराव दे शमख (साांगोले) :

सन्माननीय सावमजतनि

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

वव.स. ४७६ (8)
(१) समरज ते पींढरपूर या

नॅशनल िायवे क्र. १६६ वरील सुमारे १३५ ककमी अींतरावर वािनाचे

दररोज अपघात िोत असल्याने व या अींतरामयेये अपघाती व्यक्तीवर उपाययोजना करण्यासाठी
कािीिी आरोग्य सुवविा उपलब्ि नािीत, िे खरे आिे काय
(२) तसेच, साींगोले येथील ग्रामीि रुग्िालयामयेये

ट्रामा केअर यनु न् इमारत बाींिण्यासाठी

रु. ४.३५ को्ी ककमतीच्या बाींिकामासाठी िशासकीय मान्यता हदनाींक १२ जून, २०१५ रोजी
दे ण्यात आली, िे िी खरे आिे काय

(३) असल्यास, या इमारतीच्या बाींिकामाच्या ननववदा काढून बाींिकामास केव्िा सुरुवात
करण्यात येिार आिे ?

डॉ. दीपि सावांत (०४-१०-२०१८) : (१) िे खरे नािी.
सदर रस्त्यावर अपघात झाल्यास अपघाती रुग्िाींवर साींगोला ग्रामीि रुग्िालयात
तातडीने उपचार करण्यात येतात. अपघातामयेये गींभीर जखमी असलेल्या रुग्िाींना जजल्िा
रुग्िालयाकडे पढ
ु ील उपचाराथा पाठववण्यात येते.
(२) व (३) िे खरे आिे .

ग्रामीि रुग्िालय, साींगोला येथील ट्रामा केअर युनन्

इमारत बाींिकामास सन २०१८-

१९ या आधथाक वषाामयेये १.०० को्ी इतका ननिी मींजूर करण्यात आला असून सावाजननक
बाींिकाम ववभागाकडून अींदाजपत्रकास ताींत्रत्रक मान्यता िाप्त झाल्यानींतर इमारतीचे बाींिकाम
करण्याबाबत पुढील कायावािी करण्यात येईल.

___________

राज्यात परुषाांमध्ये नसबांदीबाबत जनजागत
ृ ी आ ण समपदे शन िरण्याबाबत
(१०)

६५२८८ (२७-०१-२०१७).

अॅड.आसशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्रीमती मतनषा चौधरी

(ददहसर), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.अतल भातखळिर (िाांददवली पूव)म , श्री.प्रशाांत
ठािूर (पनवेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) :

सन्माननीय सावमजतनि आरोग्य व िटां ब

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

राज्यातील वाढिारी लोकसींख्या ननयींत्रिात आिण्यासाठी दे श आणि राषट्रीय पातळीवर

कु्ुींबननयोजनाच्या कायाक्रमातील नसबींदी शस्त्रकक्रयेत महिलाींचा पुढाकार असून मुींबईतील
महिलाींचे नसबींदीचे िमाि ४३.५ ्क्के असून पुरुष नसबींदीचे िमाि शुन्यीं ्क्के आिे तर

राज्यातील महिला नसबींदीचे िमाि ४४.८ ्क्के असन
ू तर परु
ु ष नसबींदीचे िमाि फक्त ०.२
्क्के असल्याचे वास्तव राषट्रीय कौ्ुींत्रबक आरोग्य सवेक्षिाच्या सन २०१५-१६ च्या अिवालात
हदनाींक १ सप््ें बर, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास ननदशानास आले आिे , िे खरे आिे काय
(२) असल्यास,

पुरुषाींमयेये

नसबींदीबाबत

जनजागत
ृ ी

शासनामाफात कोिती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिे त ?

डॉ. दीपि सावांत (०१-०९-२०१८) : (१) िे खरे आिे .

आणि

समुपदे शन

करण्यासाठी

वव.स. ४७६ (9)
(२) पुरुषाींमयेये नसबींदीबाबत जनजागत
ृ ी आणि समुपदे शन करण्यासाठी पुढील कायावािी
करण्यात आली आिे .

• केंद्र शासनाच्या मागादशाक सच
ू नेनुसार सींपूिा मिाराषट्र राज्यामयेये हदनाींक २१ नोव्िें बर

२०१६ ते ४ डडसेंबर, २०१६ या कालाविील परु
ु ष नसबींदी शस्त्रकक्रया पींिरवडा मोहिम स्वरुपात
राबववण्यात आला.

• या मोहिमेंतगात २१ नोव्िें बर ते २७ नोव्िें बर, २०१६ या पहिल्या ्प्प्यामयेये आरोग्य
कमाचाऱ्याींनी गि
ृ भे्ीदवारे लाभार्थयाांना नो स्कालपेल व्िॅ सेक््ॉमी या आिुननक पुरुष नसबींदी
शस्त्रकक्रयेबाबत माहिती हदली.

• पुरुष नसबींदीबाबत जनजागत
ृ ी करण्यासाठी ह्व्िी स्पॉ्स दरु दशान वाहिनीवरुन व
आकाशवािीनीवरुन रे डडओ जजींगल्स िसाररत करण्यात येत आिे त.
(३) िश्न उद्ावत नािी.
___________
महानगरात मानवी अवयव प्रत्यारोपण सांदभामत अवयवदाता आ ण अवयवप्रत्यारोपण
ससमतीच्या तनिषानसार उच्चस्तरीय ससमतीचे गठन िरण्याबाबत
(११)

६५६७४ (२७-०१-२०१७).

श्री.अबू आजमी (मानखूदम सशवाजीनगर), श्री.बाळासाहे ब थोरात

(सांगमनेर), श्री.असमन पटे ल (मांबादे वी), प्रा.वषाम गायिवाड (धारावी), श्री.अस्लम शेख (मालाड

पजश्चम), श्री.िणाल पाटील (धळे ग्रामीण), श्रीमती तनममला गाववत (इगतपरू ी), डॉ.सांतोष टारफे
(िळमनरी) :

सन्माननीय सावमजतनि आरोग्य व िटां ब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ववशेषतः मिामब
ुीं ई व आसपासच्या ववकससत व ववकसनशील मिानगरात
मानवी अवयव ित्यारोपिबाबतच्या सींदभाात अवयवदाता आणि अवयवित्यारोपि ससमतीच्या

ननकषानुसार उच्चस्तरीय ससमतीचे गठन करण्याबाबतची मागिी १६ सदस्यीय ससमतीकडे
िस्ताींतररत करण्याची मागिी राज्यातील समाजसेवी सींस्थानदवारा तसेच सेवाभावी सींस्था व
नागररकाींनी, जनिनतननिी व अवयवित्यारोपि सींघाकडून तसेच आसपासच्या क्षेत्रातील

रहिवाशी सींघ्ना याींच्यावतीने मा. मींत्री (सावाजननक आरोग्य व वैदयकीय सशक्षि), मा.
राज्यमींत्री (सावाजननक आरोग्य व वैदयकीय सशक्षि), अनतररक्त मख्
ु यसधचव (सावाजननक
आरोग्य व वैदयकीय सशक्षि), ववभागीय आरोग्य सींचालक तसेच सींबींधित जजल्िाधिकारी आणि

सींबींधित मिानगरपासलका आयुक्त व इतर तत्सम अधिकाऱ्याींकडे हदनाींक २३ ऑगस्् २०१६
रोजी वा त्या सुमारास लेखी ननवेदनादवारे मागिी केली आिे , िे खरे आिे काय

(२) असल्यास, सींबींधित िकरिी सावाजननक आरोग्य व वैदयकीय सशक्षि ववभागाच्यावतीने
तसेच जनिनतननिी व जागत
ृ नागररकाींच्या सींघ्नेने सदर बाब वेळोवेळी ननदशानास आिली
आिे , िे िी खरे आिे काय

(३) असल्यास, सदर बाबतीत सखोल चौकशीअींती काय ननषपन्न झाले व त्याबाबत कोिती
कायावािी वा अनुकूल ननिाय घेण्यात आला वा येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिे त ?

वव.स. ४७६ (10)
डॉ. दीपि सावांत (३०-०८-२०१८) : (१) ननवेदन िाप्त झाल्याचे हदसून येत नािी. तथावप,
मानवी अवयव ित्यारोपि कायदा, १९९४

व मानवी अवयव ित्यारोपि (सुिारिा) कायदा,

२०११ आणि मानवी अवयव ित्यारोपि ननयमावली, २०१४ नुसार ित्येक राज्यात सदर कायदा
िभावीपिे राबववण्यासाठी समधु चत िाधिकाऱ्यास आवश्यक सिाय्य व सल्ला दे ण्यासाठी राज्य

सल्लागार ससमतीची स्थापना हदनाींक १६ डडसेंबर, २०१७ च्या शासन ननिायान्वये करण्यात
आली आिे .
(२), (३) व (४) िश्न उद्ावत नािी.

___________

नासशि जजल्हा रुग्णालयात तनयसमत आहारतज्ञाअभावी रुग्णाांना
असमतोल आहार समळत असल्याबाबत
(१२)

६७७७६

(२७-०१-२०१७).

श्रीमती

तनममला

गाववत

(इगतपूरी),

श्री.असमन

पटे ल

(मांबादे वी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.बाळासाहे ब
थोरात (सांगमनेर) :

सन्माननीय सावमजतनि आरोग्य व िटां ब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) नासशक जजल्िा रुगिालयात गेल्या कािी महिन्यापासन
ू ननयसमत आिारतज्ज्ञा अभावी

रुग्िाींना असमतोल आिार समळत असल्याने रुग्िाींचे आरोग्य िोक्यात आल्याचे हदनाींक १०
ऑगस््, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशानास आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदरील रुग्िाींना हदला जािारा आिार िा राषट्रीय आरोग्य असभयानातील
(एनआरसी) कींत्रा्ी आिारतज्ज्ञाींकडून तपासिी केला जात असल्याची माहिती ननदशानास आली
आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास राज्यातील सवाात मोठ्या रुग्िालयातील ननयसमत आिारतज्ज्ञाींची ननयुक्ती
करण्यास ववभागाकडून हदरीं गाई केला जात असून याबाबत शासनस्तरावरुन चौकशी करण्यात
आली आिे काय,

(४) असल्यास, ननयसमत आिारतज्ज्ञाींची ननयक्
ु ती करण्याकडे ्ाळा्ाळ करिाऱ्या दोषीींवर
कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोिती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,

(५) अदयाप, कोितीच कायावािी करण्यात आली नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिे त ?
डॉ. दीपि सावांत (३०-०८-२०१८) : (१) जजल्िा रुग्िालय, नासशक येथे आिारतज्ञाींचे पद हदनाींक
५/७/२०१७ रोजी बदलीने भरण्यात आलेले आिे .
(२) िे खरे नािी.
सदया ननयसमत आिरतज्ञ िजर झालेले असल्याने रुग्िाींना हदला जािारा आिार त्याींच्याकडून
तपासिी िोत आिे

(३) िश्न उद्ावत नािी.
(४) िश्न उद्ावत नािी.
(५) िश्न उद्ावत नािी.

___________

वव.स. ४७६ (11)
सावमजतनि आरोग्य ववभागातील िममचाऱ्याांच्या भरती प्रकक्रयेबाबत
(१३)

६९१५३ (१०-०१-२०१७).

श्री.सरदार ताराससांह (मलांड) :

सन्माननीय सावमजतनि

आरोग्य व िटां ब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सावाजननक आरोग्य ववभागात कमाचाऱ्याींच्या भरतीची िकक्रया राबववण्यासाठी पोसलसात
गुन्िा दाखल असलेल्या एका कींपनीला कींत्रा् दे ण्यात येऊ नये अशा स्वरुपाची मागिी

लोकिनतननिीनी हदनाींक १३ जल
ु ै, २०१६ रोजी वा त्या सम
ु ारास ििान सधचवाींकडे लेखी
स्वरुपात केल्याची बाब हदनाींक १ ऑगस््, २०१६ रोजी वा त्या सम
ु ारास ननदशानास आली, िे
खरे आिे काय,

(२) असल्यास, ििान सधचवाींना सलहिलेल्या लेखी पत्रामयेये लोकिनतननिीींनी केलेल्या मागण्या
कोित्या आिे त,
(३) असल्यास, सावाजननक आरोग्य ववभागात कमाचाऱ्याींची भरती िकक्रया पार पाडण्याकररता
हदनाींक २१ व २८ ऑगस््, असे दोन हदवस लेखी पररक्षा विकक्रया पार पाडण्याकररता शासनाने
मागववलेल्या ननववदाींमयेये ककती व कोिकोित्या कींपन्याींना सिभाग घेतला िोता त्यापैकी
कोित्या सींस्था व कींपनीला िे काम दे ण्याचा ननिाय घेण्यात आला,
(४) असल्यास, भरती िकक्रये सींदभाात गन्
ु िा दाखल केलेल्या कींपनीला काम दे ण्यात आले िोते

काय, असल्यास, त्या कींपनीववरोिात सन २००८ मयेये गैरव्यविार केल्याबद्दल पुिे येथील
पोलीस ठाण्यात गुन्िा नोंदववण्यात आला िोता याची माहिती सावाजननक आरोग्य ववभागाच्या

अधिकाऱ्याींना असूनिी अशा दोषी कींपनीला कमाचारी भरती िकक्रया पार पाडण्याचे काम
दे ण्याचा ननिाय घेण्याची सवासािारि कारिे काय आिे त ?
डॉ. दीपि सावांत (३०-०८-२०१८) : (१) िोय. िे खरे आिे .

(२) लोकिनतननिीनी कुिाल आय्ी या कींपनीवर गुन्िा दाखल असल्यामुळे कींपनीची चौकशी
करुन हदलेले काम रद्द करुन सेकींड लोवेस्् आय्ी कींपनी कडून काम करावे ककीं वा पुन्िा
ननववदा बोलववण्यात यावी, अशा आशयाच्या मागण्या केलेल्या आिेत.
(३) व (४) शासनाने मागववलेल्या ननववदाींमयेये
१. मे.कुिाल आय्ी सववासेस िा.सल.पुि,े
२. मे इ.्ी.एच सलसम्े ड, पुिे,

३. मे.ओएमआर ्े क सोल्युशन्स, पुिे,

४. मे.एक्झॉन ऑ्ोमेशन िा.सल., मींब
ु ई.

५. मे. ओएमआर इडडया ऑऊ् सोसेस िा.सल., नवी हदल्ली.,
६. मे.दे विषा इजन्फो्े क िा.सल., मुींबई,

या कींपन्याींनी सिभाग घेतला िोता. केंद्रीय खरे दी ससमती बैठक हद. १५/७/२०१६ मिील

ननिायानस
ु ार मे.कुिाल आय्ी सववासेस, पि
ु े याींची ननववदा अपात्र ठरवन
ू सींचालक, वैदयकीय
सशक्षि व सींशोिन, मुींबई याींचे अधिनस्त सी.ई.्ी. कक्षामाफात परीक्षाववषयक कामे दे ण्यात
आली.

___________

वव.स. ४७६ (12)
सावळदबारा (ता.सोयगाव, जज.औरां गाबाद) येथील प्राथसमि
आरोग्य िेंद्राची झालेली दरावस्था
(१४)

७१०१६ (२७-०१-२०१७).

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

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

(१) सावळदबारा (ता.सोयगाव,जज.औरीं गाबाद) येथील िाथसमक आरोग्य केंद्राची अत्यींत दयनीय
अवस्था झाली असून पावसाळ्यात हठकहठकािी पािी गळत असन
ू या रुग्िालयात रुग्िाींना
सुवविा समळत नसल्याचे मािे सप््ें बर, २०१६ मयेये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आिे , िे
खरे आिे काय,

(२) असल्यास, या िकरिी शासनाने चौकशी केली आिे काय, असल्यास सदर िाथसमक
आरोग्य केंद्राची दरु
ु स्ती करुन रुग्िाींना आवश्यक सुवविा उपलब्ि करुन दे ण्याबाबत कोिती
कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,

(३) अदयाप कोितीच कायावािी केली नसल्यास ववलींबाची कारिे काय आिे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२८-०८-२०१८) : (१) िे अींशत: खरे आिे.
िाथसमक आरोग्य केंद्र सावळदबाराची इमारत जीिा झाली आिे .

तथावप, याहठकािी रुग्िाींना

आवश्यक आरोग्य सुवविा दे ण्यात येत आिे त.

(२) जजल्िा पररषदे च्या हद.१५.१२.२०१७ च्या सवासािारि सभेमयेये सदर जीिा इमारत पाडून
त्याजागी नवीन इमारत बाींिण्याचा ठराव मींजूर झाला आिे.

त्यानुसार सन २०१८-१९ मयेये

सावळदबारा येथे नवीन इमारत बाींिकामासाठी रु.६००.०० लक्षची मागिी जजल्िा ननयोजन
ससमतीकडे करण्यात आलेली आिे .
(३) िश्न उद्ावत नािी.

___________
सांजय गाांधी राष्ट्रीय उद्यान मांबई येथील वन क्षेराची मोजणी िरुन
अततक्रमिाांचे पनवमसन िरण्याबाबत
(१५)

८५१४४ (१६-०८-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सतनल प्रभू (ददांडोशी) :

सन्माननीय वने मांरी पुढील

(१) मुींबई येथील, सींजय गाींिी राषट्रीय उदयानाच्या सव्िे क्र. २३९/१ या वन क्षेत्राची मोजिी
करुन अनतक्रमकाींचे पुनवासन करण्यासींदभाात लोकिनतननिीींनी, मा.मुख्यमींत्री याींना हदनाींक १९
डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या पत्रानस
ु ार सधचव, वन ववभाग याींनी, हदनाींक १० माचा, २०१७

रोजी हदलेल्या उत्तरामयेये सदरिू जमीनीची पुनम
ा ोजिी करण्याबाबत, मा.सवोच्च न्यायालयाचे,
तसेच शासनाचे आदे श नसल्याची चुकीची माहिती दे ऊन, लोकिनतननिीींची हदशाभूल केल्याचा
िकार नक
ु ताच ननदशानास आला, िे खरे आिे काय,
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(२) असल्यास, मा.वने मींत्री याींच्या कायाालयात, हदनाींक ३ फेब्रुवारी २०१६ रोजीच्या, बैठकीत,
मा.सवोच्च न्यायालयाचे ससजव्िल अपील क्र. २३५२/२००४ व इतर मयेये हदनाींक ८ मे, २००९

रोजी, पारीत केलेल्या आदे शानस
ा ोजिी करावी, तसेच अनतक्रमकाींचे
ु ार, जमीनीची पन
ु म
पुनवासन, मौजे मालाड सव्िे क्र. २३९/१ च्या क्षेत्रात करण्याची मागिी लोकिनतननिीनी
वन सींरक्षक व सींचालक, सींजय गाींिी राषट्रीय उदयान याींच्यामाफात

मुख्य

हदनाींक १२ फेब्रुवारी,

२०१६ रोजी, शासनास सादर झालेल्या अिवालावरुन सदर बाब स्पष् झाली आिे , िे िी खरे
आिे काय,

(३) असल्यास, सदरिू िकरिाची, शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात काय आढळून
आले, त्यानुसार मा. सवोच्च न्यायालयाच्या आदे शानुसार, सदर जमीनीची मोजिी करुन,

तेथील अनतक्रमकाींचे पुनवासन करण्यासींदभाात, अदयाप शासनातफे कोिती कायावािी केली वा
करण्यात येत आिे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिे त ?
श्री. सधीर मनगांटीवार (०३-०८-२०१८) : (१) िे खरे नािी.
दजनाींक

१०.०२.२०१७

च्या

शासन

पत्रान्वये

सींबींधित

लोकिनतननिीना

आिाररत उत्तर दे ण्यात आले आिे .

वस्तुजस्थवर

(२) िे खरे नािी.
मौजे मालाड सव्िे क्र. २३९/१ च्या क्षेत्राची पुनमोजिी सींदभाात वैिाननक िाधिकरिाने

(Statutory Authority) ननिाय घेिे आवश्यक आिे असे मा. सवोच्च्ा

न्यायालयाने ससजव्िल

अपील क्र. २३५२/२००५ व इतर मयेये हदनाींक ८ मे, २००९ रोजी आदे श पारीत केले आिे त.
शासन पत्र हदनाींक २१.१०.२०१६ अन्वये सदर क्षेत्राची पन
ु मोजिी करण्याची आवश्यकता नािी

असे मुख्य वनसींरक्षक तथा क्षेत्र सींचालक, सींजय गाींिी राषट्रीय उदयान, बोरीवली याींना
कळववण्यात आले आिे .

(३) व (४) िश्न उद्ावत नािी.
___________
साांगोले (जज.सोलापूर) ग्रामीण व प्राथसमि रुग्णालयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत.
(१६)

८६१९७ (१९-०८-२०१७). श्री.गणपतराव दे शमख (साांगोले) :

सन्माननीय सावमजतनि

आरोग्य व िटां ब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) साींगोले (जज.सोलापूर) तालक्
ु यातील ग्रामीि रुग्िालयात १० पदे ररक्त असून तसेच

िाथसमक आरोग्य रुग्िालयातील एकूि ३८ पदे अनेक वषाापासून ररक्त असल्याने ती तातडीने
भरण्यात यावीत म्ििन
स्थाननक लोकिनतननिीींनी हदनाींक १६ जन
ू
ू , २०१७ रोजी वा
त्यासुमारास पत्रादवारे मा. आरोग्य मींत्री याींचक
े डे मागिी केली आिे , िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, सदरिू ररक्त पदे ककती हदवसात शासनाकडून भरण्यात येिार आिे त,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिे त ?
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डॉ. दीपि सावांत (३०-०८-२०१८) : (१) िे खरे आिे .
ग्रामीि रुग्िालय, साींगोला, सोलापूर येथे वैदयकीय अधिकारी (वगा-२)

एकूि ३

मींजूर

पदाींपैकी २ पदे भरलेली असन
ै ी मींजूर १३
ू १ पदे ररक्त आिे . ग् क च्या एकूि १५ पदाींपक
पदे भरलेली असन
ू २ पदे ररक्त आिे त व ग् ड च्या एकूि ७ मींजरू पदाींपैकी ३ पदे भरलेली
असून ४ पदे ररक्त आिे त.

(२) ग्रामीि रुग्िालयातील वैदयकीय अधिकाऱ्याींची ररक्त पदे भरण्याबाबतची कायावािी शासन
स्तरावरुन सुरु आिे . तसेच ग् क व ग् ड ची ररक्त पदे भरण्याबाबत लेखी पररक्षा जानेवारी

२०१७ मयेये घेण्यात आल्या िोत्या. सदर पररक्षाींचा ननकाल जाहिर करण्यात आला असन
ू
ननवड झालेल्या उमेदवाराींना पदस्थापना दे ण्याबाबतची कायावािी करण्यात येत आिे .

तसेच साींगोले तालुक्यातील िाथसमक आरोग्य केंद्रातील वैदयकीय अधिकाऱ्याींच्या १२ मींजूर

पदाींपैकी ररक्त असलेली ६ पदे सावाजननक आरोग्य ववभागाकडून भरण्याची कायावािी करण्यात
येत आिे . तसेच उवाररत ररक्त पदे भरण्याची कायावािी जजल्िा पररषद स्तरावरुन सुरु आिे.
(३) ररक्त पदे भरण्याबाबतची कायावािी सरु
ु आिे.

___________

टािळी िडेवळी (ता.श्रीगोंदा, जज.अहमदनगर)

येथील प्राथसमि आरोग्य िेंद्रात लहान

मलाांना दे ण्यात येणाऱ्या लसीचा तटवडा तनमामण झाल्याबाबत
(१७)

८७७०५ (१२-०८-२०१७).

श्री.राहल जगताप (श्रीगोंदा) : सन्माननीय सावमजतनि आरोग्य

व िटां ब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ्ाकळी कडेवळी (ता.श्रीगोंदा, जज.अिमदनगर) येथील िाथसमक आरोग्य केंद्रात लिान
मल
ु ाींना दे ण्यात येिाऱ्या लसीचा त्
ु वडा असल्याचे हदनाींक १२ एविल, २०१७ रोजी वा
त्यासुमारास ननदशानास आले आिे, िे खरे आिे काय,
(२)

असल्यास, उक्त िकरिी शासनामाफात चौकशी केली आिे काय,

(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार कडेवळी येथील िाथसमक आरोग्य

केंद्रात लिान मुलाींना दे ण्यात येिाऱ्या लसीचा पुरेशा िमािात पुरवठा करिेबाबत शासनाने
कोिती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिे त ?

डॉ. दीपि सावांत (०१-०९-२०१८) : (१) अींशत : खरे आिे.
िाथसमक आरोग्य केंद्र, ्ाकळी कडेवळी येथे एविल महिन्याच्या (सन २०१७) दस
ु -या

मींगळवारी ननयसमत लसीकरि झाले असन
ू लसीकरिापासन
ू कोिीिी लाभाथी वींधचत राहिलेले

नािी. सदर लसीकरिादरम्यान केवळ आय.पी.व्िी. िी लस उपलब्ि नव्िती. तथावप, पुढील
लसीकरि सत्रात सदर लस लाभार्थयाांना उपलब्ि करुन दे ण्यात आलेली आिे .
(२) व (३)

उपसींचालक, आरोग्य सेवा, नासशक मींडळ, नासशक याींच्यामाफात िाथसमक आरोग्य

केंद्र, ्ाकळी कडेवळी येथे दरमिा लस ववतररत करण्यात येते.
(४) िश्न उद्ावत नािी.

___________

वव.स. ४७६ (15)
राज्यात वपसीपीएनडीटी िायद्या अांतगमत दाखल प्रिरणे
मोठ्या प्रमाणावर प्रलांबबत असल्याबाबत
(१८)

९२०४१ (१९-०८-२०१७).

श्री.सतनल सशांदे (वरळी) :

सन्माननीय सावमजतनि आरोग्य

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

गभाात

अपिवत्ृ तीवरिी

मारून

अींकुश

्ाकिाऱ्याना

लागावा,

कठोर

यासाठी

महिन्याींत ननकाली लावण्याचे स्पष् ननदे श

सशक्षा

वपसीपीएनडी्ी

व्िावी,

त्यादवारे

समाजातील

कायदयाींतगातची

िकरिे सिा

मा.सवोच्च न्यायालयाने हदले आिे त, िे खरे आिे

काय
(२) असल्यास, राज्यात सदरिू कायदया अींतगात सन २००२ ते मािे मे, २०१७ पयांत उच्च
न्यायालयात २७८ पैकी ९९ (३७ ्क्के), जजल्िा सत्र न्यायालयात १८५ पैकी १०२ (५५ ्क्के),
िथम न्यायदीं डाधिकारी न्यायालयात ५५९ पैकी ३०४ (५४ ्क्के) िकरिे न्यायासाठी िलींत्रबत
आिे त, िे हि खरे आिे काय;
(३) असल्यास, राज्यातील ववववि न्यायालयाींत सदरिू कायदया अींतगात मोठ्या िमािावर
िलींत्रबत असलेल्या िकरिाचा जलदगतीने ननकाल लावण्यासाठी शासनाकडून आजतागायत
कोिती कायावािी करण्यात आली वा येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिे त ?
डॉ. दीपि सावांत (०१-०९-२०१८) : (१) िे खरे आिे .
(२) िे खरे नािी.
राज्यात सन २००२ ते २०१७ पयांत मा.उच्च न्यायालयात

३३%,

मा. जजल्िा व सत्र

न्यायालयात ४७ % आणि िथम न्यायदीं डाधिकारी न्यायालयात ४७% िकरिे न्यायासाठी
िलींत्रबत आिे त.

(३) िकरिे जलदगतीने ननकाली काढण्यासाठी मा.आयुक्त, आरोग्य सेवा, मुींबई याींनी मा.
उच्च न्यायालय मुींबई तसेच नागपूर व औरीं गाबाद खींडपीठाींचे ननबींिक याींना हद.२७/०४/२०१७
च्या पत्रान्वये ववनींती केली आिे .
(४) िश्न उद्ावत नािी.
___________
िापडससांगी, (ता. दहांगोली) प्राथसमि आरोग्य िेंद्रात रुग्णाांची होत असलेली गैरसोय
(१९)

९२३०४ (१९-०८-२०१७).

श्री.तानाजी मटिले (दहांगोली) :

सन्माननीय सावमजतनि

आरोग्य व िटां ब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कापडससींगी, (ता. हिींगोली) िाथसमक आरोग्य केंद्रात रुग्िाींना कोित्याच सुवविा समळत
नसून केंद्रात २० पैंकी ११ जागा ररक्त असून दोन वैदयकीय अधिका-याींचा समावेश असण्याचे
मािे मे २०१७ व त्या दरम्यान ननदशानास आले आिे , िे खरे आिे काय,

वव.स. ४७६ (16)
(२) असल्यास, या केंद्रात कायारत असलेल्या पैंकी अिे कमाचारी गैरिजर असल्याने रुग्िाींची
गैरसोय िोत असन
ा दल
ा केले आिे , िे िी खरे आिे काय,
ू याकडे िशासनाने जािीवपूवक
ु क्ष
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोिती कायावािी केली व करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२८-०८-२०१८) : (१) िे अींशत: खरे आिे.
िाथसमक आरोग्य केंद्र कापडससींगी, ता.सेनगाींव, जज.हिींगोली येथील एकुि मींजूर १५

पदाींपैकी ०२ वैदयकीय अधिकाऱ्याींच्या पदासि ०८ पदे ररक्त आिे त. सदयजस्थतीत िाथसमक

आरोग्य केंद्रात रुग्िाींना आरोग्य सुवविा उपलब्ि करुन दे ण्याच्या दृष्ीने नजीकचे िाथसमक
आरोग्य केंद्र साखरा, ता.सेनगाींव जज.हिींगोली येथील वैदयकीय अधिकारी याींना अनतररक्त
पदभार सोपववण्यात आला असून त्याींच्यामाफात रुग्िाींना आरोग्य सेवा पुरववण्यात येत आिे त.
(२) िे खरे नािी.

िाथसमक आरोग्य केंद्रात कायारत असलेल्या कमाचाऱ्याींपक
ै ी सवा कमाचारी कामावर िजर
आिे त. त्याींच्यामाफात रुग्िाींना सेवा हदली जात आिे.
(३) वैदयककय अधिकाऱ्याींची पदे भरण्याबाबतची कायावािी शासन स्तरावर सुरु आिे.

तसेच

ग्-क ची पदे भरण्याबाबत ग्राम ववकास ववभागामाफात राज्यस्तरावरुन भरती िकक्रया
राबववण्यात येत आिे .
(४) िश्न उद्ावत नािी.

___________

बीड जजल्हयात गभमपात िरुन दे णारे टोळी सक्रीय असल्याबाबत
(२०)

९४३३८ (२१-०८-२०१७).

श्री.अब्दल सत्तार (ससल्लोड) :

सन्माननीय सावमजतनि

आरोग्य व िटां ब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) बीड जजल्ियात गभापात करुन दे िारी ्ोळी सक्रीय झाली असन
ू त्याचे कनाा्क पयांत
सींबि असल्याचे मािे जानेवारी, २०१७ मयेये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आिे ,

िे खरे

आिे काय,
(२) असल्यास, या िकरिाची शासनाने चौकशी केली आिे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्याअनुषींगाने सींबींधित दोषीींवर शासनाने
कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिे त ?
डॉ. दीपि सावांत (०१-०९-२०१८) : (१)

िे खरे नािी.

िे ल्पलाईन, ्ोल फ्री नींबरवर अथवा ित्यक्ष तक्रार राज्य अथवा जजल्िास्तरावर िाप्त
झालेली नािी
(२) िश्न उद्ावत नािी.
(३) िश्न उद्ावत नािी.
(४) िश्न उद्ावत नािी.

___________

वव.स. ४७६ (17)
धळे जजल्हयातील प्राथसमि आरोग्य िेंद्र व उपिेंद्रात िाम िरणा-या अांशिालीन
मदहला पररचराांचे वेतन प्रलांबबत असल्याबाबत
(२१)

९५१२१ (०६-०१-२०१८).

श्री.िणाल पाटील (धळे ग्रामीण), श्रीमती तनममला गाववत

(इगतपरू ी), प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.हषमवधमन सपिाळ (बलढाणा), श्री.असमन
पटे ल (मांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.ववजय
वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर) :

सन्माननीय सावमजतनि आरोग्य व

िटां ब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िुळे जजल्ियातील िाथसमक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रात काम करिाऱ्या अींशकालीन महिला
पररचराींचे वेतन ७ महिन्यापासन
ू दे ण्यात आले नािी, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील अींशकालीन महिला पररचराींना दरमिा ६ िजार रुपये दे ण्याचा ननिाय
झाला असून मा. मुख्यमींत्री याींनी त्यास मींजूरी दे ऊनिी अदयाप त्यावर कायावािी झालेली
नािी, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन सदर महिला पररचराींचे थकीत वेतन
दे ण्याबाबत शासनाने कोिती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिे त ?
डॉ. दीपि सावांत (३०-०८-२०१८) : (१) िे खरे नािी.
िुळे जजल्ियातील िाथसमक आरोग्य उपकेंद्रात एकूि २३२ अींशकालीन महिला पररचर (अिावेळ

स्त्री पररचर) याींचे मींजूर पदाींपक
ै ी २२५ पदे कायारत आिे त. त्याींना मािे फेब्रुवारी पेड इन माचा
२०१८ पयांत मानिन दे ण्यात आले आिे .

(२) ववत्त ववभागाने एखादया सींवगााच्या वेतनसींरचनेतील त्रु्ीसींबि
ीं ीचे कोितेिी िस्ताव/सींदभा
सदय:जस्थती

ववचारात

न

घेण्याचा

ननिाय

घेतला

आिे.

तसेच

असे

िस्ताव

वविीत

कायापयेदतीनस
ु ार राज्य वेतन सि
ु ारिा ससमती -२०१७ च्या ववचाराथा सादर करण्याबाबत
कळववले आिे ,

(३) जजल्िा स्तरावर मे २०१८ अखेर पयांत मानिनासाठी ननिी िाप्त झाला आिे .
(४) िश्न उद्ावत नािी.
___________
सावांतवाडी (जज.ससांधदग
ू )म उपजजल्हा रुग्णालयात औषधाांचा तटवडा असल्याबाबत
(२२)

९५९४९ (२७-१२-२०१७).

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

(ब्रम्हपूरी), श्री.असमन पटे ल (मांबादे वी) :

सन्माननीय सावमजतनि आरोग्य व िटां ब िल्याण

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सावींतवाडी उपजजल्िा रुग्िालयात (जज.ससींिुदग
ू )ा औषिाींचा तु्वडा असून रुग्िाींलयात
औषिोपचार व उपचार सुवविा समळावी यासाठी स्थाननक ग्रामस्थाींनी हदनाींक १३ सप््ें बर,
२०१७ रोजी वा त्यासुमारास उपोषि केले िोते, िे खरे आिे काय,

वव.स. ४७६ (18)
(२) असल्यास, रुग्िाींना चाींगली सेवा दे ण्याच्यादृष्ीने शासनाने कोिती उपाययोजना केली वा
करण्यात येत आिे
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिे त ?
डॉ. दीपि सावांत (०१-०९-२०१८) : (१) अींशत: खरे आिे .
हदनाींक १२.०९.२०१७ रोजी त्याींनी उपोषि केले िोते.
(२) सदर रुग्िालयात अत्यावश्यक व तातडडच्या औषिाींचा साठा उपलब्ि करून दे ण्यात
आलेला आिे. मनषु यबळ व साहित्यसामग्रीच्या आिारे रुग्िाींना ननयसमत आरोग्य सेवा
पुरववण्यात येत आिे .

(३) िश्न उद्ावत नािी.
___________
नागपरू शहरातील गोरे वाडा जांगलातील प्रततबांधीत क्षेरात अनैतीि घटना घडत असल्याबाबत
(२३)

९६२३१ (२६-१२-२०१७).

श्री.सधािर दे शमख (नागपूर पजश्चम) :

सन्माननीय वने

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नागपूर

शिरातील

गोरे वाडा

जींगलाच्या

िनतबींिीत

क्षेत्रात

अनैतीक

घ्ना

घडत

असल्याबाबतची बाब मािे ऑगस्् २०१७ मयेये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली आिे , िे खरे
आिे काय
(२)

असल्यास,

गोरे वाडा

जींगल

परीसरातील

तलावाच्या

िनतबींिीत

क्षेत्राला

भेदन
ु

मिाववदयालयीन व शालेय ववदयार्थयाींचे पोििे, दारू वपिे, जोराने बाईक रायडीींग करिे,
िेमीयुगलाींचे कफरिे अशा अनैतीक घ्नाींवर कडक ननबांि असताींना दे खील जींगलाच्या
परीसरात घडत असल्याचे जस््ीं ग ऑपरे शनमुळे ननदशानास आले आिे , िे िी खरे आिे काय

(३) असल्यास, गोरे वाडा जींगल परीसरात तैनात असलेले सुरक्षारक्षक व वनववभागाच्या

अधिकाऱ्याींच्या व कमाचाऱ्याींच्या दल
ा ामळ
ु क्ष
ु े अनैतीक घ्ना घडत असल्याचे ननदशानास आले
आिे , िे िी खरे आिे काय

(४) असल्यास, गोरे वाडा जींगल परीसरातील िनतबींिीत क्षेत्रात िवेश नसताींनािी िवेश
करण्यास ववरोि न करिाऱ्या सरु क्षारक्षक व वन ववभागाच्या अधिकारी कमाचाऱ्याींवर कोिती
कारवाई केली वा करण्यात येत आिे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिे त ?
श्री. सधीर मनगांटीवार (०३-०८-२०१८) : (१), (२) व (३) नागपूर शिरातील गोरे वाडा जींगलाच्या
िनतबींधित क्षेत्रात अनैनतक घ्ना घडल्याचे ननदशानास आलेले नािी.
(४) व (५) िश्न उद्ावत नािी.
___________

वव.स. ४७६ (19)
पणे येथील येरवडा प्रादे सशि मनोरुग्णालयात मनष्ट्यबळाची िमतरता असल्याने रुग्णाांना
वैद्यिीय सेवा सववधाांपासून वांधचत रहावे लागत असल्याबाबत.
(२४)

९६३९१ (२७-१२-२०१७).

श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.असमन पटे ल (मांबादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी),

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरी), श्रीमती तनममला गाववत
(इगतपूरी), श्री.िणाल पाटील (धळे ग्रामीण), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.जगदीश मळीि
(वडगाव शेरी), श्रीमती माधरी समसाळ (पवमती) :

सन्माननीय सावमजतनि आरोग्य व िटां ब

िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पुिे येथील येरवडा िादे सशक मनोरुग्िालयात गेल्या दोन वषाापासून मनुषयबळाची

कमतरता असल्याने बिुताींश रुग्िाींना वैदयकीय सेवा सुवविाींपासून वींधचत रिावे लागत
असल्याचे मािे जून, २०१७ मयेये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आिे , िे खरे आिे काय,
(२)

असल्यास, यासींदभाात रुग्िालय िशासनाने जादा मनुषयबळाची तात्काळ भरती केली

जावा असा िस्ताव राज्य शासनाकडे पाठववला आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, शासनाने सदर िस्तावावर ननिाय घेऊन या रुग्िालयाला आवश्यक मनुषयबळ
उपलब्ि करुन दे ण्याबाबत कोिती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिे त ?
डॉ. दीपि सावांत (३०-०८-२०१८) : (१) नािी.
(२) नािी.
तथावप पि
ु े िादे सशक मनोरुग्िालयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत शासन स्तरावर ियत्न

सुरु आिे त.

(३) मिाराषट्र लोकसेवा आयोगाकडून मनोववकारतज्ञ २० पदे भरण्याची जाहिरात दे ण्यात आली

आिे . राज्यातील वैदयकीय अधिकारी ग्-अ, सींवगााच्या ३९४ ररक्त पदाींची जाहिरात हदनाींक
८/९/२०१७ रोजी िससयेद करण्यात आली िोती. त्यानस
ु ार हदनाींक ४ व ५ डडसेंबर २०१७ रोजी
समुपदे शनादवारे उमेदवाराींची ननवड करुन एका वैदयकीय अधिकाऱ्याींस िादे सशक मनोरुग्िालय,
पुिे येथे ननयुक्ती दे ण्यात आली आिे . मनोरुग्िालयातील पुरुष व स्त्री पररचराींची ४२ पदे मािे
मे २०१७ मयेये पदोन्नतीने भरण्यात आली आिे त.
(४) िश्न उद्ावत नािी.
___________
मरगड (ता. िागल, जज.िोल्हापूर) येथील ग्रामीण रुग्णालयाचा
ववस्तार िरण्याच्या प्रस्तावाबाबत

(२५)

९६४१०

(२७-१२-२०१७).

श्री.हसन

मश्रीफ

(िागल),

श्री.जजतेंद्र

आव्हाड

(मांब्रा

िळवा) : सन्माननीय सावमजतनि आरोग्य व िटां ब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-
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(१) मुरगुड (ता.कागल, जज.कोल्िापूर) येथील ग्रामीि रुग्िालयाचा ववस्तार करुन सदरिू
रुग्िालयाची श्रेिीवाढ करुन ते ५० खा्ाींचे करण्याबाबतचा िस्ताव शासनाकडे २ वषाापासन
ू
िलींत्रबत आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय,
(३) असल्यास, त्यात काय आढळून आले आिे व त्यानुसार शासनाने कोिती कायावािी केली
वा करण्यात येत आिे

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२८-०८-२०१८) : (१), (२) व (३) िे अींशत: खरे आिे .
सन २०११ च्या लोकसींख्येवर आिाररत आरोग्य सींस्थाींचे श्रेिीविान करण्यासींबींिी
जोडबि
ृ त आराखडा तयार करण्यात येत असून, सदर सींस्थेचे श्रेिीविान करण्याची मागिी,
ननकषानुसार जोडबि
ृ त आराखडयामयेये समाववष् करण्याची कायावािी सुरु आिे .
(४) िश्न उद्ावत नािी.

___________
औराद शहाजानी (जज.लातूर) येथील ग्रामीण रुग्णालयाचे िाम अपण
ू म असल्याबाबत
(२६)

९६६५५ (२७-१२-२०१७).

ववखे-पाटील

(सशडी),

श्री.असमन

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

(मांबादे वी),

श्री.बाळासाहे ब

थोरात

(सांगमनेर),

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम
खान (चाांददवली) :

सन्माननीय सावमजतनि आरोग्य व िटां ब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) औराद शिाजानी (जज. लातरू ) येथील ग्रामीि रुग्िालयाचे सन २०१४ मयेये उदघा्न
िोऊन तीन वषे पूिा झाली परीं तु ननिी नसल्यामुळे अदयापिी रुग्िालयाचे काम पूिा झाले
नसल्याचे मािे जल
ु ै २०१७ मयेये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, िे खरे आिे काय

(२) असल्यास, सींबींधित रुग्िालय सुरू नसल्याने ग्रामीि भागातील नागररकाींची गैरसोय िोत
असल्याचे तेथील रुग्िाींना ननलींगा, लातूर याहठकािी पाठवावे लागते िे िी खरे आिे काय

(३) असल्यास, सींबींधित रुग्िालयाला ननिी उपलब्ि करुन इमारत पूिा िोण्यासाठी राज्य
शासनाने कोिते कायावािी केली वा करण्यात येत आिे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे कोिती आिे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२८-०८-२०१८) : (१) अींशत: खरे आिे .
सन २०१४ मयेये सदर औराद शिाजानी, ता.ननलींगा, जज.लातूर येथे ग्रामीि रुग्िालयाचे
भसू मपज
ू न िोऊन कामास सरु
ु वात करण्यात आली.
(२) िे खरे नािी.

औराद शिाजानी येथे िाथसमक आरोग्य केंद्र, कायााजन्वत असल्यामुळे रुग्िाींची गैरसोय िोत
नािी. अत्यावश्यक रुग्िाींनाच ननलींगा, लातूर येथे पाठववण्यात येत आिे .
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(३) सदर ग्रामीि रुग्िालयाचे

्प्पा-१ चे काम अींनतम ्प्प्यात असून सन २०१७-१८ पयांत

एकूि रु.४९४.९७ लक्ष ननिी दे ण्यात आला आिे. ्प्पा-२ च्या कामामयेये

१० खा्ाींचे

अनतररक्त कक्ष, सींरक्षि सभींत, पेवर ब्लॉक, पाण्याची ्ाकी इत्यादी कामे िाती घेण्यासाठी
अींदाजपत्रक व नकाशे तयार करण्याची कायावािी सावाजननक बाींिकाम ववभागाकडून सरु
ु आिे .
(४) िश्न उद्ावत नािी.

___________
नागेशवाडी (ता.औांढा नागनाथ, जज.दहांगोली) येथील आरोग्य उपिेंद्रातील आरोग्य
अधधिारी व िममचारी मख्यालयी रहात नसल्याबाबत
(२७)

९६८३०

(२७-१२-२०१७).

डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनरी),

श्रीमती

तनममला

गाववत

(इगतपूरी), प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अमर िाळे

(आवी), श्री.असमन पटे ल (मांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान
(चाांददवली), श्री.तानाजी मटिले (दहांगोली) :

सन्माननीय सावमजतनि आरोग्य व िटां ब

िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नागेशवाडी (ता.औींढा नागनाथ, जज.हिींगोली) येथील आरोग्य उपकेंद्रातील आरोग्य अधिकारी
व कमाचारी मुख्यालयी रिात नसल्याने या उपकेंद्राचा कारभार आशा वकार चालववत असल्याचे
मािे सप््ें बर, २०१७ मयेये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, यामुळे रुग्िाींची ववशेषत: गभावती महिलाींची गैरसोय िोत आिे , िे िी खरे आिे
काय,

(३) असल्यास, यासींदभाात शासनाने चौकशी करुन सींबधितावर कारवाई करण्याबाबत कोिती
कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिे त ?
डॉ. दीपि सावांत (३०-०८-२०१८) : (१) िे खरे नािी.
कायारत कमाचारी मुख्यालयी राित असून उपकेंद्राचे काम ननयसमत सुरु आिे .

(२) िे खरे नािी.

उपकेंद्र नागेशवाडी, ता.औींढा येथील ननयसमत आरोग्य सेवाक (महिला) तसेच कींत्रा्ी
आरोग्य सेववका िया कायारत आिे त. त्यामुळे गभावती महिलाींची गैरसोय िोत नािी.

(३) िश्न उद्ावत नािी

(४) िश्न उद्ावत नािी.
___________
फाळे गाव (ता.जज. दहांगोली) येथील प्राथसमि आरोग्य िेंद्राांची झालेली दरवस्था
(२८)

९७२८१ (२७-१२-२०१७).

श्री.तानाजी मटिले (दहांगोली) :

सन्माननीय सावमजतनि

आरोग्य व िटां ब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) फाळे गाव (ता.जज.हिींगोली) येथील िाथसमक आरोग्य केंद्राींची इमारतीची दरु वस्था झाली आिे

तसेच तेथील कमाचाऱ्याचे ननवासस्थानाची इमारतीचे प्लास््र उखडले असल्याचे मािे ऑगस््,
२०१७ मयेये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आिे , िे खरे आिे काय
(२) असल्यास, उक्त आरोग्य केंद्राींतगात पररसरातील २९ गावाींचा समावेश असन
ू मात्र इमारत
मोडकळीस आल्यामुळे रुग्िाींना इजा िोण्याची शक्यता वताववण्यात आली आिे , िे िी खरे आिे
काय,

(३) तसेच, औषिोपचाराअभावी रुग्िाींची गैरसोय िोत असन
याकडे सींबींधित ववभागाचे
ू
जािीवपव
ा दल
ा करत आिे, िे िी खरे आिे काय,
ू क
ु क्ष

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीनुसार कोिती उपाययोजना
करण्यात आली आिे वा येत आिे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२८-०८-२०१८) : (१) िे खरे आिे .
(२) िे अींशत: खरे आिे .
(३) िे खरे नािी.
िाथसमक आरोग्य केंद्राच्या मागिीनुसार जजल्िा स्तरावरुन औषिी पुरवठा करण्यात आलेला

असन
ू आवश्यकतेिमािे मानव ववकास योजना व रुग्ि कल्याि ससमती ननिीमिन
ू स्थाननक
स्तरावर औषिी खरे दी करण्यात येऊन रुग्िाींना दे ण्यात येते.

(४) सदर िाथसमक आरोग्य केंद्राच्या पुनबाांििीसाठी राषट्रीय आरोग्य असभयान अींतगात सन
२०१८-१९ च्या पीआयपीमयेये आवश्यक ननिी उपलब्ि करुन दे ण्याबाबत केंद्र शासनास ववनींती

करण्यात आली आिे . सदर िाथसमक आरोग्य केंद्रात जानेवारी २०१७ ते डडसेंबर, २०१८ या
कालाविीत ७०- िसत
ू ी व १३४-कु्ूींब कल्याि शस्त्रकक्रया करण्यात आल्या असन
ू , ८३०७
बा्यरुग्ि, ४०५ आींतररुग्ि याींना उपचारात्मक सुवविा पुरववण्यात आल्या आिे त.
(५) िश्न उद्ावत नािी.

___________
मौजे एिरगा (ता.जज.लातूर) येथे उपिेंद्राऐवजी प्राथसमि आरोग्य
िेंद्र मांजूर िरण्याबाबत

(२९)

९७३२० (२७-१२-२०१७).

श्री.त्र्यांबिराव सभसे (लातूर ग्रामीण) : सन्माननीय सावमजतनि

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

(१) मौजे एकुरगा (ता.जज.लातरू ) येथे िाथसमक आरोग्य उपकेंद्र असन
सदर गाव व
ू

पररसरातील नागररकाींनी वैदयकीय सुवविेसाठी उपकेंद्राऐवजी िाथसमक आरोग्य केंद्र मींजूर

करण्याबाबत मागिी स्थाननक लोकिनतननिीनी मािे ऑगस््, २०१७ मयेये वा त्या दरम्यान
मुख्य कायाकारी अधिकारी जजल्िा पररषद, लातूर याींच्याकडे ननवेदनादवारे केली आिे , िे खरे
आिे काय,
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(२) असल्यास सदर िाथसमक केंद्र मींजुरीबाबत शासनाने कोिती कायावािी केली आिे वा
करण्यात येत आिे

(३) नसल्यास, ववलींबाची सवासािारि कारिे काय आिे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२८-०८-२०१८) : (१) िे खरे आिे .
(२) सन २०११ च्या लोकसींख्येवर आिाररत नवीन आरोग्य सींस्थाींचे स्थान ननजश्चत
करण्यासाठी जोड बि
ृ त आराखडा तयार करण्यात येत असून सदर हठकािची मागिी
ननकषानस
ु ार जोडबि
ु आिे .
ृ त आराखडयामयेये समाववष् करण्याची कायावािी सरु
(३) िश्न उद्ावत नािी.

___________
अहमदनगर व सोलापूर जजल्हयातील शेतिऱ्याांचे खाजगी क्षेर माळढोि
अभयारण्यासाठी राखीव ठे वण्याचा तनणमय

(३०)

९७७४८ (२६-१२-२०१७).

श्री.राहल जगताप (श्रीगोंदा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मांरी पुढील

(१) अिमदनगर व सोलापूर जजल््यातील शेतकऱ्याींचे खाजगी क्षेत्र गायरान जसमन, आणि
राखीव वन क्षेत्र समळून एकूि ३६ िजार ६७३ िे क््र क्षेत्र माळढोक अभयारण्यासाठी राखीव
ठे वण्याचे शासनाने हदनाींक ५ माचा, २०१६ रोजी अधिसधु चत केले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, शेतकऱ्याींचे खाजगी क्षेत्र अधिसूधचत करण्यास शेतकऱ्याींचा ववरोि आिे , िे िी
खरे आिे काय,

(३) असल्यास याबाबत शासनामाफात चौकशी केली आिे काय,
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनस
ू ार शासनाने कोिती कायावािी केली वा
करण्यात येत आिे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिे त ?
श्री. सधीर मनगांटीवार (०३-०८-२०१८) : (१) िे खरे आिे .
अिमदनगर व सोलापरू जजल््यातील ३१४७७.४५ िे क््र राखीव वनक्षेत्र, ४७१५.२२ िे क््र

गायरान / शासककय क्षेत्र, व ४८०.२९ िे क््र सींपाहदत खाजगी क्षेत्र असे एकूि ३६६७२.९६
िे क््र क्षेत्र माळढोक पक्षी अभयारण्याकरीत अधिसूचीत करण्यात आले आिे.

(२), (३) व (४) माळढोक पक्षी अभयारण्यातील अधिसूचीत करण्यात आलेल्या खाजगी

क्षेत्राकरीता वन्यजीव (सींरक्षि) १९७२ च्या अधिननयमातील कलम १९ ते २५ अन्वये सींबधित
उपववभागीय अधिकारी याींच्या माफात त्या क्षेत्रातील लोकाींचे िक्क व सवलती बाबतची चौकशी
करण्यात आली असन
ू सींबींिीताींना रु.१७.८६ को्ी इतका मोबदला अदा करण्यात आला आिे.
(५) िश्न उद्ावत नािी.

___________

वव.स. ४७६ (24)
बलढाणा जजल्हयातील शासिीय रुग्णालयात व प्राथसमि आरोग्य िेद्राांत
रुग्णाांची होत असलेली गैरसोय
(३१)

९८१८३ (२७-१२-२०१७).

डॉ.सांजय रायमलिर (मेहिर) : सन्माननीय सावमजतनि

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

(१) बुलढािा जजल्ियातील शासकीय रुग्िालयात व िाथसमक आरोग्य केद्राींत कमाचाऱ्याींची

ररक्त पदे , औषिाींचा तु्वडा, घािीचे साम्राज्य तसेच रुग्िालयातील उपकरिे ववनावापर पडून
असल्याचे मािे ऑक््ोबर, २०१७ मयेये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आिे ,

िे खरे आिे

काय,
(२) असल्यास, यामळ
ु े जजल्ियातील गरजू रुग्िाींना खाजगी रुग्िालयात उपचार घ्यावे लागत
आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात काय आढळून आले,

(४) असल्यास, चौकशीनुसार शासनाने कोिती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ?
डॉ. दीपि सावांत (३०-०८-२०१८) : (१) िे खरे नािी.
(२) िे खरे नािी.
(३) िश्न उद्ावत नािी.
(४) िश्न उद्ावत नािी.
___________
लोढोली (जज.चांद्रपूर) येथील प्राथसमि आरोग्य िेंद्रातील आरोग्य
सेवविाांची पदे ररक्त असल्याबाबत

(३२)

९८५२४ (२७-१२-२०१७).

श्री.सरे श धानोरिर (वरोरा) : सन्माननीय सावमजतनि आरोग्य

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

(१) लोढोली (जज.चींद्रपूर) येथील िाथसमक आरोग्य केंद्रातील आरोग्य सेववकाींची पदे ररक्त
असल्याचे नक
ु तेच मािे ऑक््ोंबर, २०१७ मयेये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आिे , िे खरे
आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त पदे ररक्त रािण्यामागची कारिे काय आिे त,
(३) असल्यास, सदरिू पदे तात्काळ भरिेबाबत शासन स्तरावर कोिती कायावािी केली वा
करण्यात येत आिे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिे त ?
डॉ. दीपि सावांत (३०-०८-२०१८) : (१) िे अींशत: खरे आिे.
(२) चींद्रपूर जजल्ियातील िाथसमक आरोग्य केंद्र लोंढोली व त्याअींतगात उपकेंद्रामयेये आरोग्य
सेववका

(महिला)

याींची

५ पदे

मींजूर आिे त. त्यापैकी

४ पदे

भरली असून १ पद

स्वेच्छाननवत्ृ तीमुळे ररक्त आिे. तसेच भरलेल्या ४ पदाींपक
ै ी १ पद बदलीने भरण्यात आले परीं तु

वव.स. ४७६ (25)
पेसा क्षेत्रातन
ू कायामुक्त न केल्याने सदर पदावर कमाचारी रुजू झाला नािी. त्यामळ
ु े ररक्त
आिे .

(३) सदर ररक्त पदे भरण्याबाबत ग्राम ववकास ववभाग, मींत्रालय, मुींबई याींच्या सच
ु नेनुसार
ररक्त पदे भरण्याची कायावािी करण्यात येत आिे . तोपयांत पयाायी व्यवस्था करुन आरोग्य
सेवा पुरववण्यात येत आिे .
(४) िश्न उद्ावत नािी.

___________
आष्ट्टी (जज.बीड) येथे उप जजल्हा रुग्णालय उभारण्याबाबत
(३३) १००५९२ (०३-०१-२०१८).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) : सन्माननीय सावमजतनि आरोग्य

व िटां ब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आष्ी (जज.बीड) येथे उप जजल्िा रुग्िालय उभारण्यात यावे, अशी मागिी लोकिनतननिी
याींच्याकडून सातत्याने शासनाकडे केली जात आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदरिू मागिीच्या अनुषींगाने आष्ी येथे उप जजल्िा रुग्िालय उभारण्याबाबत
शासनाकडून िोरिात्मक ननिाय घेण्यात आला आिे काय,
(३) असल्यास, सदरिु ननिायाची अींमलबजाविी ककती कालाविीत िोिे अपेक्षक्षत आिे ?
डॉ. दीपि सावांत (२८-०८-२०१८) : (१) िे खरे आिे .
(२) व (३) सन २०११ च्या लोकसींख्येवर आिाररत आरोग्य सींस्थाींचे श्रेिीविान करण्यासींबि
ीं ी
जोडबि
ृ त आराखडा तयार करण्यात येत असून, सदर सींस्थेचे श्रेिीविान करण्याची मागिी,
ननकषानुसार जोडबि
ृ त आराखडयामयेये समाववष् करण्याची कायावािी सुरु आिे .
___________

भांडारा जजल््यातील जांगल व्याप्त भागातच शेतिऱ्याांच्या वपिाांचे
वन्यप्राण्याांनी निसान िेल्याबाबत
(३४)

१०१३४३ (२६-१२-२०१७).

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मांरी पुढील

(१) भींडारा जजल््यातील जींगल व्याप्त भागातच शेतकऱ्याींच्या जसमनी आिे त शेतकऱ्याींनी
खरीप िीं गामात िानावपकाींसोबतच तरू , सोयाबीन, समरची अन्य वपकाींची लागवड केली आिे या
वपकाींचे रानडुकराींचे कळप व िररिीचे कळप नक
ु सान करीत आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, शेतकरी व हिस्त्र श्वापदे याींच्यातील सींघषा ्ाळण्यासाठी शासनाने कोित्या
उपाययोजना केल्या आिे त
(३) असल्यास, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याींना आधथाक मदत दे ण्याबाबत शासनाने कोिती कायावािी
केली वा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिे त ?

वव.स. ४७६ (26)
श्री. सधीर मनगांटीवार (०३-०८-२०१८) : (१) भींडारा जजल््यामयेये वन्यिाण्याींकडून शेतवपकाींचे

नुकसान झाल्याचे सन २०१४-१५ ते सन २०१७-१८ (मािे नोव्िें बर, २०१७ अखेर) ६१९७ िकरिे
िाप्त झाली असून िस्तुत िकरिी िचसलत शासन ननिायान्वये सींबींधित शेतकऱ्याींना रु.
४,०८,७५,४९८/ इतकी नक
ु सान भरपाई अदा करण्यात आली आिे .

(२) मानव – वन्यिािी सींघषा ्ाळण्याच्या दृष्ीकोनातून खालीलिामिे उपाययोजना करण्यात
येतात.
•

वन्यिाण्याींना वनक्षेत्रात वपण्याचे पािी

उपलब्ि व्िावे याकरीता खोदतळे , वनतलाव

करण्यात आले आिे त.
•
•

वनालगतच्या शेताींना कािी हठकािी सोलर कींु पि लावण्यात आलेले आिे त.

मानव-वन्यिािी सींघषा ्ाळण्याकरीता जलद बचाव ग् (Rapid Rescue Team) ची

स्थापना करण्यात आली असून त्यामिील कमाचाऱ्याींना मानव-वन्यिािी सींघषा ्ाळण्याच्या
अनुषींगाने िसशक्षि दे ण्यात आले आिे .
•

वनकमाचाऱ्याींमाफात वनक्षेत्रात व वन क्षेत्रालगत ननयसमतपिे गस्त करण्यात येत.े

•

वन्यािाण्याींमुळे मनुषय िानी / जखमी, पशुिन िानी / जखमी व शेतवपकाींचे नक
ु सान

झाल्यास िचसलत शासन ननिायातील तरतूदीनुसार सींबींधितास तात्काळ नुकसान भरपाई अदा
करण्यात येते.

(३) वन्यािाण्याींमळ
ु े शेतवपकाींचे नक
ु सान झालेल्या िकरिाींमयेये िचसलत शासन ननिायातील
तरतूदीनुसार सींबींधितास तात्काळ नुकसान भरपाई अदा करण्यात आली आिे .
(४) िश्न उद्ावत नािी.

___________
मौजे आांबाबाखा (ता.सांग्रामपर, जज.बलढाणा) व्याघ्र प्रिल्पातील स्थलातांरीत िटूांबबयाांचे
पनवमसनासाठी दे य असलेली रक्िम प्रलांबबत असल्याबाबत

(३५)

१०२०५० (२६-१२-२०१७).

श्री.राहल बोंद्रे (धचखली) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौजे आींबाबाखा (ता.सींग्रामपुर, जज.बुलढािा)

सन्माननीय वने मांरी पुढील

व्याघ्र िकल्पातील स्थलातींरीत २८ पात्र

कु्ूींबाना हदनाींक १२ ऑक््ोबर २०११ च्या पात्र कु्ूींबाच्या यादीत नाव असताींना व कायम
वास्तव्यास

असताींना

पुनवासनासाठी

दे य

असलेली

रक्कम

न

समळाल्याने

स्थाननक

लोकिनतननिी याींच्या ननवेदनानस
ु ार जजल्िा पन
ु वासन अधिकारी, बल
ु डािा याींनी हदनाींक ६
नोव्िें बर, २०१७ च्या पत्रानुसार उप वन सींरक्षक, िादे सशक तथा सदस्य सधचव, मेळघा् व्याघ्र

िकल्प अको्, वन्यजीव ववभाग अको्, जजल्िा अकोला याींना पुनवासनाची दे य रक्कम
दे ण्याची कायावािी करण्यासींदभाात कळववले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उप सींरक्षक, िादे सशक, अको् जजल्िा अकोला याींच्याकडून पन
ु वसानाची दे य
असलेली रक्कम दे ण्यासाठी कोिती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(३) नसल्यास, ववलींबनाची कारिे काय आिे त ?

वव.स. ४७६ (27)
श्री. सधीर मनगांटीवार (०३-०८-२०१८) : (१) िे खरे आिे .
(२) मेळघा् व्याघ्र िकल्पातील अींबाबरवा या गावातील पुनवासनासाठी पात्र असलेल्या कु्ुींबाींची
यादी जजल्िास्तरीय ससमती बुलढािा याींचेकडून सन २०१४ मयेये मींजूर करण्यात आली आिे .
त्यामयेये कु्ुींब िमख
ु सींख्या २२९ व १८ वषाावरील सींख्या ६९ असे २९८ व्यक्ती पात्र आिे त.
सदर यादीमयेये उपरोक्त २८ कु्ुींबाचे उल्लेख नािी.

तथावप, उपरोक्त िकरिातील तक्रारीच्या अनुषींगाने उपववभागीय अधिकारी, राजस्व,

जळगावजामोद, जज. बुलढािा याींचे स्तरावर सुरु असन
ू चौकशी अिवाल िप्त िोताच पुढील
कायावािी करण्यात येईल.
(३) िश्न उद्ावत नािी.

___________

परभणी जजल्हा सामान्य रुग्णालयात जैववि औषधी व रक्त वपशव्याांचा
तटवडा तनमामण झाल्याबाबत
(३६)

१०२२२६ (०३-०१-२०१८).

डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :
सन्माननीय सावमजतनि
आरोग्य व िटां ब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) परभिी जजल्िा सामान्य रुग्िालयात जैववक औषिी व रक्त वपशव्याींचा तु्वडा ननमााि
झाला असून त्याकडे रुग्िालय िशासनाचे दल
ा िोत आिे , िे खरे आिे काय,
ु क्ष

(२) असल्यास, रुग्िालयात येिा-या ग्रामीि भागातील िजारो रुग्िाींना औषिाींचा त्
ु वडा
भासत असल्यामुळे रुग्िाींना बािे रुन औषि खरे दी करावी लागत आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, आवश्यक असलेला औषिाींचा व रक्ताींचा ननयसमत पुरवठा करण्याबाबत
शासनाने कोिती कायावािी केली वा याबाबतची सदयःजस्थती काय आिे ?
डॉ. दीपि सावांत (२८-०८-२०१८) : (१) िे खरे नािी.
(२) िे खरे नािी.
(३) जजल्िा रुग्िालय, परभिी येथे रुग्िालयास अत्यावश्यक असलेली औषिे व साहित्य
सामुग्री पुरेशा िमािात उपलब्ि आिे त. सदर रुग्िालयास, िनतमाि सािारिपिे ६०० ते ७००
रक्त वपशव्याींची आवश्यकता असते.

मािे नोव्िें बर २०१७ मयेये १५ रक्तदान सशबीराव्दारे ८३८

रक्त वपशव्याच्या सींकलनासि एकूि १०४६ रक्तवपशव्याींचा साठा उपलब्ि िोता.

त्यापैकी ६५२

वपशव्या रक्त रुग्िाींना ववतरीत करण्यात आल्या. मािे डडसेंबर २०१७ मयेये १५ सशबीरे
आयोजजत करुन ७७० रक्त वपशव्याींच्या सींकलनासि ८२२ रक्तवपशव्याींचा साठा उपलब्ि
िोता. त्यापैकी ६६९ रुग्िाींना रक्तवपशव्याींचे ववतरि करण्यात आले.
___________
राज्यात रोड अपघात ववमा योजना राबववण्यात येणार असल्याबाबत
(३७)

१०४८५१

(०५-०४-२०१८).

श्री.अतल

भातखळिर

(िाांददवली

पूव)म : सन्माननीय

सावमजतनि आरोग्य व िटां ब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) राज्य शासनामाफात रोड अपघात ववमा योजना राबववण्यात येिार असल्याचे मािे
जानेवारी २०१८ मयेये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, सदरच्या योजनेअत
ीं गात ककती रक्कमे पयांतचा खचा अपघातग्रस्तास समळिार
आिे ,
(३) असल्यास, सदर योजनेची अींमलबजाविी कशािकारे करण्यात येिार आिे ,
(४) असल्यास, सदर योजना किीपासून सुरू करण्यात येिार आिे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची काय कारिे काय आिे त ?

डॉ. दीपि सावांत (३०-०८-२०१८) : (१), (२) व (३) स्व.बाळासािे ब ठाकरे रस्ते अपघात ववमा
योजनेस हदनाींक ७ जन
ू ,२०१६ च्या मींत्रीमींडळ बैठकीमयेये तत्वत: मान्यता दे ण्यात आली आिे .
(४) िकरिी पुढील कायावािी सुरू आिे .
(५) िश्न उद्ावत नािी.

___________

महात्मा फले जन आरोग्य योजनेंतगमत आरोग्य समर रुग्णाांिडून
जादा रक्िम माधगतल्याबाबत

(३८)

१०५१७० (०७-०४-२०१८).

श्री.बांटी भाांगडडया (धचमरू ), श्री.िृष्ट्णा गजबे (आरमोरी) :

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

(१) मिात्मा फुले जन आरोग्य योजनेंतगात नेमलेल्या दोन आरोग्य समत्राींनी रुग्िाींना शासकीय

आरोग्य योजनाींचा लाभ खाजगी रुग्िालयामाफात समळण्याकररता रुग्िाींकडून जादा रक्कम
माधगतल्या िकरिी लाचलुचपत खात्याने अ्क केले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, तक्रारकत्यााच्या आईला तक्रारकत्यााने नागपुरातील एका खाजगी रुग्िालयात
भरती केले िोते जजथे हृदय रोगाची शस्त्रकक्रयेचा खचा जास्त असल्यामूळे शासकीय योजनेचा

लाभ केवळ नागपूर येथील शअ
ु र्े क रुग्िालयातच उपलब्ि असल्याचे भासवून या दोन
आरोग्यसमत्राींनी रुग्िाला शअ
ु र्े क खाजगी रुग्िालयात भरती करववले, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, शासकीय योजनेचा लाभ समळण्याकररता सदर दोनिी आरोग्य समत्राींनी
तक्रारकत्यााकडून अधग्रम रक्कम घेतली व उवाररत रक्कम शस्त्रकक्रये नींतर मागत असताना
लाच लुचपत खात्याने या दोघाींना अ्क केली, िे हि खरे आिे काय,

(४) असल्यास, आरोग्य समत्राींनी केवळ शअ
ु र्े क रुग्िालयाचे नाव जािन
ू बज
ु न
ू साींधगतल्या
िकरिी

हृदय शस्त्रकक्रया झालेल्या खाजगी रुग्िालयावर िनतबींिात्मक कोिती कायावािी केली

वा करण्यात येत आिे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिे त ?
डॉ. दीपि सावांत (३०-०८-२०१८) : (१) मिात्मा ज्योनतबा फुले जन आरोग्य योजनेंतगात

नन:शल्
ु क उपचार असताना दे खील अींगीकृत असलेल्या मेडीट्रीना रूग्िालय, नागपरू येथील
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आरोग्य समत्र व इींदीरा गाींिी वैदयकीय मिाववदयालय येथील डा्ा एन्ट्री ऑपरे ्र याींना १०
िजार रूपयाची लाच जस्वकारताना लाचलुचपत खात्याने हदनाींक २६.१२.२०१७ रोजी गुन्िा
दाखल करून अ्क केली. सदर आरोग्य समत्र व डा्ा एींन्ट्री ऑपरे ्र शासकीय ककीं वा
सोसाय्ीचे कमाचारी नसन
ू याींच्या ननयक्
ु त्या TPA -Third Party Administrator कडून
करण्यात येतात.

(२) तक्रारदार याींच्या आई याींचव
े र Angiography करण्यासाठी मेडीट्रीना रूग्िालय, नागपूर
येथे दाखल करण्यात आले. तेथे ह्रदय रोगाच्या शस्त्रकक्रयेचा खचा जास्त असल्याने तेथील
आरोग्यसमत्राने रूग्िास योजनेंतगात अींगीकृत असलेल्या शग
ु र्े क या खासगी रूग्िालयामयेये
शस्त्रकक्रया करण्याकररता सींदभीत केले. व सदर रूग्िालयात रूग्िाींवर योजनेंतगात मोफत
शस्त्रकक्रया करण्यात आली आिे.
(३) िे खरे आिे .
(४) व (५) सदर िकरिी ववमा कींपनीच्या ववभागीय व्यवस्थापक याींनी चौकशी केलेली असून

सदर लाचखोरीच्या िकरिाशी सींबधित शग
ु र्े क रूग्िालयाचा ित्यक्ष सिभाग नसल्याचे ववमा

कींपनीस आढळून आले आिे . तसेच हदनाींक १.०२.२०१८ पासून पॅरामाऊन्् ह्पीए ऐवजी एम
डी इींडीया ह्पीएकडे सदर जजल्ियातील काम सुपत
ूा करण्यात आले आिे .
___________

औरां गाबाद जजल्हयातील शासिीय जजल्हा मदहला व बाल रुग्णालयाला
जागा उपलब्ध िरून दे ण्याबाबत
(३९)

१०६०३३ (०७-०४-२०१८).

(सशडी),

श्री.ववजय

वडेट्टीवार

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(ब्रम्हपूरी),

श्री.असमत

ववलासराव

दे शमख

(लातूर

शहर),

श्री.पथ्
ृ वीराज चव्हाण (िराड दषक्षण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरी), श्री.सतनल िेदार (सावनेर),
श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.असमन पटे ल (मांबादे वी), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.हषमवधमन

सपिाळ (बलढाणा), श्री.िणाल पाटील (धळे ग्रामीण), श्री.आससफ शेख (मालेगाांव मध्य),
अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्रीमती तनममला गाववत (इगतपूरी) :

सन्माननीय सावमजतनि

आरोग्य व िटां ब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) औरीं गाबाद जजल्ियातील शासकीय जजल्िा महिला व बाल रुग्िालयाला मान्यता समळून ४
वषााचा कालाविीनींतरिी सदरचे रुग्िालय बाींिण्यासाठी जजल्िाधिकारी, कृषी ववभाग, सिकार
ववभाग, मिानगरपासलका, ससडको, दग्ु ि ववकास व वक्फ बोडा याींच्याकडे वारीं वार मागिी
करुनिी जागा अदयाप उपलब्ि झाली नािी, िे खरे आिे काय

(२) असल्यास, सदरच्या रुग्िालयाचा जागा उपलब्ि करुन दे ण्याच्यादृष्ीने शासनाने कोिती
कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(३) नसल्यास, त्याची कारिे काय आिे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२८-०८-२०१८) : (१) िे खरे आिे .
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(२) व (३)

जजल्िाधिकारी, औरीं गाबाद याींनी शासकीय दि
ु डेअरी, औरीं गाबाद येथे न.भु.क्र.

१३७८९ मिील १३८९७ चौ.मी. जागा उपलब्ि करुन दे ण्याचे तत्वत: मान्य केले असन
ु , सदर

जागा जजल्िा शल्य धचककत्सक, औरीं गाबाद याींच्या नावे िस्ताींतरीत करण्याची कायावािी सुरु
आिे .

___________
नागपूर रे ल्वेस्टे शन पासमल ववभागामध्ये अवैध्यररत्या आणलेले िासव समळाल्याबाबत.
(४०)

१०६२०२ (३१-०३-२०१८).

डॉ.समसलांद माने (नागपरू उत्तर) :

सन्माननीय वने मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू रे ल्वेस््े शन पासाल ववभागामयेये हदड महिन्यापव
ु ी मोठ्या िमािात स््ार कासव
नागपूर शिरामयेये ववक्री करण्याकरीता अवैिररत्या आिण्यात आले असल्याची बाब मािे
जानेवारी २०१८ मयेये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर कासवाींना अदयापपयांत सुरक्षीत स्थळी स्थलाींतरीत केले नसल्याचे
ननदशानास आले आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त कासवाींपक
ै ी कािी कासवे गिाळ झाल्याचे ननदशानास आले आिे , िे िी
खरे आिे काय,
(४) असल्यास, वन ववभागाने कासवाींना नैसधगाक स्थळी सोडण्यासाठी व दोषी व्यक्तीींवर
कारवाई करण्याबाबत कोिती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिे त?
श्री. सधीर मनगांटीवार (०३-०८-२०१८) : (१) िे खरे आिे .
(२), (३) व (४) हदनाींक १४.११.२०१७ रोजी गुप्त माहितीच्या आिारे श्री. कक्रषिा मींगलजी
दि
े ाडी, नागपूर
ु पाचारे , रा. गजानन नगर, भाींडव

याींच्या घराची वनववभागाच्या कमाचाऱ्याींनी

(सींरक्षि) अधिननयम, १९७२ च्या तरतुदीनुसार

वन गुन्िा नोंदववण्यात आला आिे .

झडती घेतली असता, ३ जजवींत कासव आढळून आले.

सदर िकरिी आरोपीींववरुयेद वन्यजीव
तसेच

सदर ३ जजवींत कासवाींना उपचाराकररता वनववभागाच्या उपचार व ननवारा केंद्रामयेये दाखल
करुन उपचारानींतर गोरे वाडा तलाव येथे ननसगामुक्त करण्यात आले.

हदनाींक १४.११.२०१७ रोजी गप्ु त माहितीच्या आिारे वनववभागाच्या कमाचाऱ्याींनी नागपरू

रे ल्वे स््े शन मिील पासाल ववभागामयेये झडती घेतली असता, एका पासालमयेये
कासव (Indian Star Turtle) आढळून आले.
(सींरक्षि) अधिननयम, १९७२ च्या तरतुदीनुसार

६ जजवींत

सदर िकरिी आरोपीींववरुयेद वन्यजीव
वन गुन्िा नोंदववण्यात आला आिे .

तसेच

सदर ६ जजवींत कासवाींना उपचाराकररता वनववभागाच्या उपचार व ननवारा केंद्रामयेये दाखल
करण्यात आले व उपचारानींतर नवेगावबाींि, तालक
ु ा
ननसगामुक्त करण्यात आले.

अजन
ुा ी मरु गाव, जज. गोंहदया

येथे

वव.स. ४७६ (31)
हदनाींक ०५.०१.२०१८ रोजी गुप्त माहितीच्या आिारे वनववभागाच्या कमाचाऱ्याींनी पींकज

ॲक्वेरीयम, नागपूर येथे झडती घेतली असता, ४ जजवींत कासव आढळून आले.
आरोपीींववरुयेद

वन्यजीव

(सींरक्षि)

नोंदववण्यात आला आिे .

अधिननयम,

१९७२

च्या

सदर िकरिी

तरतुदीनस
ु ार

वन

गुन्िा

सदर ४ जजवींत कासवाींना उपचाराकररता वनववभागाच्या उपचार व

ननवारा केंद्रामयेये दाखल करण्यात आले. तथावप, उपचारादरम्यान सदर ४ कासवाींचा मत्ृ यु
झालेला आिे .

(५) िश्न उद्ावत नािी.
___________
दे वनगर (ता.ददग्रस, जज.यवतमाळ) येथील वनववभागाच्या प्रततबांधीत क्षेरात बेिायदे शीर
खोदिाम सरू असल्याबाबत
(४१)

१०६४५२ (३१-०३-२०१८).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :
काय :-

श्री.राज तोडसाम (अणी), श्री.सांजय पराम (आमगाव),
सन्माननीय वने मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) दे वनगर (ता.हदग्रस, जज.यवतमाळ) येथील वन ववभागाच्या िनतबींिीत क्षेत्रात ओम बहिरम
मजुर सोसाय्ीच्या तीन मशीन लावून बेकायदे शीर खोदकाम सुरू असताना सुद्धा त्यावर
पाींढरकवडा

उप-वनसींरक्षक

कोितीिी

कारवाई

करीत

नसल्याचे

सन

२०१७

मयेये

वा

त्यादरम्यान ननदशानास आले आिे , िे खरे आिे काय
(२) असल्यास, या सवा मसशनी वन ववभागाने जप्त कराव्या अशी मागिी ग्रामस्थाींकडून केली
जात आिे, िे िी खरे आिे काय

(३) असल्यास, त्यानुसार सींबींिीत सोसाय्ीवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात ख्त आिे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिे त ?

श्री. सधीर मनगांटीवार (०३-०८-२०१८) : (१) व (२) यवतमाळ वन वत्ृ ताींतगात पस
ु द वन

ववभागातील हदग्रस वन पररक्षेत्रातील (हदग्रस तालक्
ु यातील) दे वनगर येथील वन जसमनीवर
ओम बहिराम मजूर सोसाय्ीने काम केलेले नािी अथवा अशी घ्ना सन २०१७ मयेये वा त्या

दरम्यान ननदा शनास आली नािी. तसेच दे वनगर येथील वन ववभागाचे िनतबींिीत क्षेत्र पस
ु द

वन ववभागाचे कायाक्षेत्रात येत असल्याने, उप वनसींरक्षक, पाींढरकवडा याींनी कारवाई करण्याचा
िश्न उद्ावत नािी.
(३) व (४) िश्न उद्ावत नािी.

___________

मेरा ब. (ता.धचखली, जज.बलढाणा) येथील अांरीखेडि
े र प्राथसमि आरोग्य
िेंद्रात मदहलाांची गैरसोय होत असल्याबाबत
(४२)

१०६४७६ (०७-०४-२०१८).

डॉ.शसशिाांत खेडि
े र (ससांदखेड राजा) :

सावमजतनि आरोग्य व िटां ब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

वव.स. ४७६ (32)
(१) मेरा ब.ु (ता.धचखली, जज.बुलढािा) येथील अींत्रीखेडक
े र िाथसमक आरोग्य केंद्रात कु्ुींब
ननयोजन शस्त्रकक्रया झालेल्या महिलाींची सुवविेअभावी गैरसोय िोत असल्याचे मािे डडसेंबर,
२०१७ मयेये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, याबाबत सींबधित अधिका-याींकडे तक्रार करुनिी त्याींनी कोितीच कायावािी केली
नािी, िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, या आरोग्य केंद्रात तातडीने कु्ुींब ननयोजन शस्त्रकक्रया झालेल्या महिलाींना
आवश्यक त्या सुवविा पुरववण्यासींदभाात कोिती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिे त ?

डॉ. दीपि सावांत (०१-०९-२०१८) : (१) िे खरे नािी.
(२) िे खरे नसल्याने िश्न उद्ावत नािी.
(३)

कु्ुींब ननयोजन शस्त्रकक्रया तातडीने न करता दर गुरुवारी ननयसमतपिे करण्यात येतात.
या शस्त्रकक्रया तज्ञ, अनभ
ु वी, िसशक्षीत वैदयककय अधिकारी करतात.

या िाथसमक आरोग्य केंद्रात सुसज्ज शस्त्रकक्रया गि
ू ननवास कक्षाची क्षमता (वाडा)
ृ असन

१४ खा्ाींची आिे . ननवासासाठी अत्यावश्यक (पािी, स्वच्छतागि
ृ , खा्ा इत्यादी) असिाऱ्या
सवा सुवविा उपलब्ि आिे त.
(४) िश्न उद्ावत नािी

___________

मांबई राज्य िामगार ववमा योजना रूग्णालयाच्या तनवासी
वसाहतीच्या इमारतीची झालेली दरवस्था
(४३)

१०८३३१ (१४-०४-२०१८).

(नासशि पजश्चम) :

श्री.असमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमती सीमाताई दहरे

सन्माननीय सावमजतनि आरोग्य व िटां ब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) मींुबई राज्य कामगार ववमा योजना रुग्िालयाच्या ननवासी वसाितीच्या इमारतीची
दरु वस्थेकडे शासनाचे लक्ष वेिण्यासाठी राज्यस्तरीय शासकीय महिला कमाचारी व शासकीय

कु्ुींब महिला मींचच्या वतीने हदनाींक १० जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास उपोषि
करण्यात आले िोते, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, राज्य कामगार ववमा योजनेच्या वसाितीची अत्यींत दरु वस्था झाल्याने कमाचारी
व त्याींच्या कु्ुींबीयाींच्या जीवीतास िोका ननमााि झाला आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, या अनुषींगाने शासनाने कोिती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आिे

काय,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिे त ?
डॉ. दीपि सावांत (१३-०८-२०१८) : (१) िे अींशत: खरे आिे.
राज्यस्तरीय शासकीय महिला कमाचारी व शासकीय कु्ुींब महिला मींच याींनी उपोषि

करण्याबाबतचे ननवेदन सादर केले िोते. तथावप, राज्य कामगार रुग्िालय ठािे येथील िलींत्रबत

वव.स. ४७६ (33)
कामे करुन घेण्यासाठी ननववदे माफात हदनाींक ०६.०१.२०१८ अन्वये एका सींस्थेची ननयुक्ती

करण्यात आली असल्याची बाब सदर सींघ्नेच्या ननदशानास आिून हदल्याने उपोषि वेळेवर
मागे घेण्यात आले िोते.
(२) िे अींशत: खरे आिे .
राज्य कामगार ववमा योजना रुग्िालय, ठािे येथील दरु ावस्था झालेल्या ननवासी

इमारतीमिील कमाचाऱ्याींना पयाायी ननवासस्थान उपलब्ि करुन दे ण्यात आले आिे .

(३) राज्य कामगार ववमा योजना रुग्िालय, ठािे येथील इमारत राज्य कामगार ववमा
मिामींडळ, नवी हदल्ली याींच्या मालकीची असन
ननवासी इमारतीींच्या वावषाक दरु
ू
ु स्ती व

दे खभालची कामे कािी िमािात पुिा करण्यात आली आिे त. तसेच, ववशेष दरु
ु स्ती व कािी
दरु ावस्था झालेल्या इमारती Demolition च्या कामाच्या अींदाजपत्रकास राज्य कामगार ववमा

मिामींडळ, नवी हदल्ली याींनी मान्यता हदली आिे व त्यानुषग
ीं ाने सावाजननक बाींिकाम
ववभागाकडून पुढील कायावािी करण्यात येत आिे .
(४) िश्न उद्ावत नािी.

___________
मौजा ढीवरवाडा (ता.मोहाडी, जज.भांडारा) येथे वन्यप्राणी व मानव त्याांच्यातील सांघषम
रोखण्याच्या िायमवाहीस ववलांब होत असल्याबाबत
(४४)

१०९१९४ (३१-०३-२०१८).

श्री.चरण वाघमारे (तमसर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मांरी पढ
ु ील

(१) मौजा ढीवरवाडा (ता.मोिाडी, जज.भींडारा) येथे वन्यिािी व मानव याींच्यातील सींघषा
रोखण्याच्या कायावािीस ववलींब िोत असल्याचे ननवेदन स्थाननक लोकिनतननिीनी मा.वनेमींत्री
याींना हदनाींक २९ जुल,ै २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास हदले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर ननवेदनानुसार शासनाने कोिती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाचे कारिे काय आिे त ?

श्री. सधीर मनगांटीवार (०३-०८-२०१८) : (१) िे खरे आिे .
(२) मौजा हढवरवाडा ता.मोिाडी, जज.भींडारा पररसरात मानव-वन्यजीव सींघषा कमी करण्याच्या
िे तूने वनालगतच्या क्षेत्रात तारे चे कींु पि उभारण्याकररता नाववण्यपूिा योजनेअींतगात ननिी
कायाकारी असभयींता, सावाजननक बाींिकाम ववभाग, भींडारा याींना उपलब्ि करुन दे ण्यात आला

आिे . ई-ननववदा िकक्रयेदवारे सावाजननक बाींिकाम ववभागाकडून तारे चे कींु पि उभारण्याची कामे
करण्यात येतील.

(३) िश्न उद्ावत नािी.
___________

वव.स. ४७६ (34)
राज्यातील खाजगी रुग्णालयाांत गरीब रुग्णाांिडून अवास्तव
बबल आिारणी िरीत असल्यबाबत

(४५)

१०९२१७ (३१-०३-२०१८).

श्री.नसीम खान (चाांददवली) : सन्माननीय सावमजतनि

आरोग्य व िटां ब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील खाजगी रुग्िालयाींकडून अवास्तव त्रबल आकारिी िोत असून गोरगरीब रुग्िाींची
फसविक
ू िोत असल्याची बाब शासनाच्या ननदशानास आली असल्याने खजगी रुग्िालयाच्या

कारभारावर कायदे शीर अींकुश आिण्यासाठी पररिामकारक उपाययोजना करण्याचे ववचारािीन
आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, याबाबत ननिाय घेण्यात आला आिे काय, असल्यास, ननिायाचे स्वरुप काय
आिे व तदनस
ु ार पुढे कोिती कायावािी करण्यात आली आिे वा येत आिे ,

(३) अदयाप, ननिाय घेण्यात आला नसल्यास ववलींबाची कारिे काय आिे त व यासींदभाात
सदयजस्थती काय आिे ?
डॉ. दीपि सावांत (०१-०९-२०१८) : (१) िे खरे आिे .
(२)

वैदयकीय

आस्थापना

वविेयक-२०१४

चा

मसद
ु ा

सावाजननक

आरोग्य

ववभागाच्या

सींकेतस्थळावर िससयेद करण्यात आला असून सदर वविेयक राज्यात लागु करण्यापूवी
वविेयकातील तरतूदीींवर सींबींधित क्षेत्रातील व्यक्ती वा सींस्थाींचे स्पष् असभिाय जािून

घेण्यासाठी उपसींचालक, आरोग्य सेवा, मुींबई याींच्या अयेयक्षतेखाली ससमती गठीत करण्यात

आली आिे . सदर ससमतीचा अिवाल िाप्त झाल्यानींतर ननयमानुसार पुढील कायावािी करण्यात
येिार आिे .

(३) िश्न उद्ावत नािी.

___________

जाांभळा (ता.हदगाांव, जज.नाांदेड) येथील मग्रारोहयो अांतगमत रोपवादटिेच्या
जसमनीचे भाडे प्रलांबबत असल्याबाबत
(४६)

११०२०५ (२८-०३-२०१८).

श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :

सन्माननीय वने

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) जाींभळा (ता.िदगाींव, जज.नाींदेड)
गेल्या

सिा

महिन्याींपासून

वन

येथील मग्रारोियो अींतगात रे पवाह्केच्या जसमनीचे भाडे
ववभागाकडून

दे ण्यात

आले

नसल्याचे

जानेवारी,२०१८ मयेये वा त्यादरम्यान आले आिे , िे खरे आिे काय,

नुकतेच

मािे

(२) असल्यास, भाडे दे त नसेल तर एकिी रोप उचलू न दे ण्याचा ननिाार शेतमालकाने केला
असल्याने दीड लाख रोप नष् िोण्याच्या अवस्थेत आिे त,िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास,

याबाबत शासनाने पाििी केली आिे काय व त्यात काय आढळून आले,

(४) असल्यास, तदनुसार

यास जबाबदार असिा-यावर शासनाने कोिती कारवाई केली वा

करण्यात येत आिे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिे त ?
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श्री. सधीर मनगांटीवार (२८-०८-२०१८) : (१) िे खरे नािी.
िदगाींव तालुक्यातील जजल्िा नाींदेड मिील मौजे जाींभळा येथील मालकी ग् क्रमाींक १५३
क्षेत्राींपैकी१० गींठ
११
ु े जमीन सींबींधित शेतकरी याींच्याकडून मािे नोव्िें बर, २०१६ पासन
ू
महिन्याींसाठी करारनामा करुन मग्रारोियो अींतगात रोपवा्ीकेसाठी भाडे तत्वावर घेण्यात आली
िोती. या भाडयापो्ी हद. १५.०४.२०१७ रोजी रु. ५४,९००/- व

हदनाींक ३०.०६.२०१७ रोजी रु.

५४,९००/- असे एकूि रु.१,०९,८००/- इतकी रक्कम िनादे शादवारे सींबींधित शेतकऱ्याींस अदा
करण्यात आली आिे .
(२)

सींबींधित शेतकरी याींच्या जसमनीवर असलेल्या रोपवा्ीकेतील रोपे हद.११.०१.२०१८ व

हद.१२.०१.२०१८ या दोन हदवसात अन्य रोपवा्ीकेत स्थलाींतरीत केली आिे त. त्यामुळे दीड
लाख रोपे नष् िोण्याचा िश्न उदभवत नािी.
(३), (४) व (५) िश्न उद्ावत नािी.
___________
दहांगोली जजल्हा सामान्य रूग्णालयाच्या दरवस्थेबाबत
(४७)

११०५८६ (३१-०३-२०१८).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरी) :

सन्माननीय सावमजतनि

आरोग्य व िटां ब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) हिींगोली जजल्िा सामान्य रूग्िालयाच्या इमारतीचे बाींिकाम अपूिाावस्थेत असून तसेच

डॉक््रिी रुग्िालयात वेळेवर उपजस्थत न राहिल्यामुळे रुग्िाींची गैरसोय िोत असल्याचे
ननदशानास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदरिू जजल्िा सामान्य रूग्िालयाच्या दयनीय अवस्थेबाबत शासनाने चौकशी
केली आिे काय,
(३) असल्यास, चौकशीनुसार रूग्िालयाचा कारभार सुरळीत करण्याबाबत शासनाने कोिती
कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२८-०८-२०१८) : (१) िे अींशत: खरे आिे.
(२)

व

(३)

हिींगोली

येथील

जजल्िा

सामान्य.

रुग्िालयास २००

सदयजस्थतीत १०० खा्ाींचे रुग्िालय कायााजन्वत आिे .

खा्ा मींजूर असून

वाढीव १०० खा्ाींच्या बाींिकामासाठी

रु.१०७१.७० लक्षच्या अींदाजपत्रकास मींजूरी दे ण्यात आली असून बाींिकाम सुरु करण्यात आले
आिे .

बाींिकामासाठी माचा, २०१७ पयांत रु.५५२.५३ लक्ष, सन २०१७-१८ मयेये रु.१००.०० लक्ष

व सन २०१८-१९ मयेये १२५.०० लक्ष इतका ननिी आतापयांत ववतरीत करण्यात आला आिे .
रुग्िालयाचे बाींिकाम पि
ु ा करण्याकरीता िथम हद.१२.१२.२०१३ अशी मद
ु त िोती.

सदर मद
ु त

हद.१.११.२०१५ पयांत वाढवून दे ण्यात आली िोती. तरीिी बाींिकाम पूिा न झाल्यामुळे
सावाजननक बाींिकाम ववभागाकडून हद.१.११.२०१५ पासन
ू सींबींधित कींत्रा्दारास रु.३००/- िनतहदन
दीं ड आकारण्यात आला आिे .

सदयजस्थतीत इमारतीचे बाींिकाम, अींतगात ववदयुतीकरि व
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रीं गरीं गो्ीचे काम पूिा झाले असन
ू , बािे रील रीं गाचे व ॲल्युसमननयम कींम्पोजी् पॅनलचे काम
सुरु असून, कामे िगतीपथावर आिे त.

त्याचिमािे डॉक््राींना रुग्िालयात वेळेवर उपजस्थत

रािण्याबाबत जजल्िा शल्य धचककत्सक, हिींगोली याींनी लेखी सूचना हदल्या आिे त.
(४) िश्न उद्ावत नािी.

___________
वडणगे (ता.िरवीर,जज.िोल्हापूर) येथील प्राथसमि आरोग्य िेंद्रातील रुग्णाांचे
आरोग्य धोक्यात असलेबाबत

(४८)

१११७४४ (०५-०४-२०१८).

श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर

(शाहूवाडी) :
सन्माननीय सावमजतनि आरोग्य व िटां ब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :(१) वडिगे (ता.करवीर, जज.कोल्िापूर) येथील िाथसमक आरोग्य केंद्राच्या बाजूला असिाऱ्या

गल्लीतून वाििारे मैलासमश्रीत साींडपािी, कचरा आणि आजूबाजल
ू ा वाढलेली झड
ु पे यामूळे या
आरोग्य केंद्रातील रुग्िाींचे आरोग्य िोक्यात आल्याचे मािे नोव्िें बर, २०१७ मयेये वा
त्यादरम्यान ननदशानास आले आिे , िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, या आरोग्य केंद्राची दरु वस्था दरू करण्याकरीता शासनाने कोिती उपाययोजना
केली वा करण्यात येत आिे

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२८-०६-२०१८) : (१) िे खरे आिे .
(२) ग्रामपींचायत वडगिे याींना साींडपािी वािून नेिारी ग्ारे बाींिण्याबाबत ववनींती करण्यात
आली असून ग्रामपींचायतीकडून पढ
ु ील कायावािी सरु
ु आिे .
(३) ववलींब झालेला नािी.

___________
महात्मा जोतीबा फले जन आरोग्य योजने अांतगमत उपचार व रुग्णालय वाढववणेबाबत
(४९)

११२००० (०१-०४-२०१८). श्री.राहूल िल (दौंड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.शरददादा
सोनावणे (जन्नर) :
सन्माननीय सावमजतनि आरोग्य व िटां ब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्य शासनाने हदनाींक १६ ऑक््ोबर २०१७ पासून मिात्मा ज्योनतबा फुले जन आरोग्य

योजनेची शासकीय िकक्रया राबवण्यास सरु
ु वात केली असन
ू या योजनेअींतगात उपचार व
रुग्िालय वाढववण्याची मागिी लोकिनतननिीनी हदनाींक २ जानेवारी २०१८ रोजी केली आिे , िे
खरे आिे काय,
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(२) असल्यास, उक्त योजनेमयेये १५२ आजारावर २८० रुग्िालये वाढववले जािार आिे त, िे िी
खरे आिे काय,
(३) असल्यास, उक्त योजनेमयेये अधिकाधिक आजार वाढवविेबाबत शासन स्तरावर कोिती
कायावािी करण्यात आली वा येत आिे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिे त ?

डॉ. दीपि सावांत (३०-०८-२०१८) : (१) िोय.
(२) व (३) राजीव गाींिी जीवनदायी आरोग्य योजनेतील उपचाराींमयेये वाढ करुन ११०० उपचार
अींतभ
ा ूत असलेली मिात्मा ज्योनतबा फुले जन आरोग्य योजना राबववण्यास हदनाींक ०४.०८.२०१६

च्या शासन ननिायान्वये मान्यता दे ण्यात आलेली आिे . परीं तू िशासकीय बाबीींमुळे सदर
योजनेची अींमलबाजविी िोऊ शकलेली नािी.

सयेया या योजनेंतगात ३० ननवडक ववशेष सेवाींतगात ९७१ िकारचे गींभीर व अधिक
खधचाक उपचार व १२१ शस्त्रकक्रया पश्चात सेवाींचा (फॉलोअप) समावेश असन
ू लाभाथी रुग्िाींना

४८४ अींगीकृत शासकीय व खाजगी रुग्िालयामिून रोख रक्कमरहित (कॅशलेस) या वैदयकीय
सेवा उपलब्ि करुन दे ण्यात येतात. योजनेंतगात वावषाक ववमा सींरक्षि रक्कम िनत वषा/ िनत

कु्ुींब रु.१.५० लक्ष एवढया मयाादेपयात मोफत उपचार अनुज्ञेय असून मुत्रवपींड ित्यारोपिासाठी
सदर मयाादा रु. २.५० लक्ष एवढी आिे .
(४) िश्न उद्ावत नािी.
___________
ससांधदग
ू म जजल््यात वैद्यिीय सोई-सववधाांनी पररपूणम रुग्णालय उभारण्याबाबत
(५०)

११५५८३ (११-०४-२०१८).

श्री.जयप्रिाश मांदडा (बसमत) :

सन्माननीय सावमजतनि

आरोग्य व िटां ब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ससींिद
ु ग
ू ा जजल््यात वैदयकीय सोई-सवु विाींनी पररपि
ू ा असे रुग्िालय उभारण्याची मागिी

अनेक वषाापासून िलींत्रबत असल्याचे मािे जानेवारी, २०१८ मयेये वा त्यादरम्यान ननदशानास
आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, मिाराषट्रातील रुग्िाींना बाींबोळी गोवा येथील रुग्िालयात शुल्क आकारण्याचा
ननिाय गोवा सरकारने घेतला आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय व त्यानस
ु ार ससींिद
ु ग
ू ा जजल््यात
वैदयकीय सुवविाींनी युक्त रुग्िालय उभारण्याबाबत कोिती कायावािी केली वा करण्यात येत
आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२८-०८-२०१८) : (१) िे खरे आिे .
(२) िे खरे आिे .
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(३) ससींिुदग
ू ा जजल््यात २०० खा्ाींचे जजल्िा रुग्िालय, ३ उपजजल्िा रुग्िालये व ७ ग्रामीि
रुग्िालये कायााजन्वत आिे त. ससींिद
ु ग
ू ा जजल््यातील रुग्िाींना शासकीय वैदयकीय मिाववदयालय,
बाींबोलीम, गोवा राज्य येथे स्वाईन फ्लल्य,ू माकडताप (केएफडी), लेप््ोस्पायरोससस आणि रस्ते

अपघात या गींभीर आजारावर उपचार घेण्यासाठी येिाऱ्या वैदयकीय खचााची िनतपत
ू ी करण्यास
हद.२८.०३.२०१८

च्या

शासन

ननिायान्वये

मान्यता

दे ण्यात

आली

आिे. तसेच

जजल््यात सुपर स्पेशासल्ी रुग्िालय सुरु करण्याची कायावािी सुरु आिे .

ससींिुदग
ू ा

(४) िश्न उद्ावत नािी.

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मुद्रिपूवा सवा िकक्रया मिाराषट्र वविानमींडळ सधचवालयाच्या सींगिक यींत्रिेवर
मुद्रि: शासकीय मयेयवती मुद्रिालय, मुींबई.

