अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५१२ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

भातिुली (जि.अमरावती) येथे ग्रामीण रुग्णालयायाया ामारतीबाबत
(१)

१६०६८ (०९-०४-२०१५).

श्री.रवव राणा (बडनेरा) :

सन्माननीय साववितनि आरोग्य व

िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) भातुकली (जि.अमरावती) येथे ग्रामीण रुग्णालयाची ामारत पुण् वास ीली असन तेथे
लवकरच रुग्णालय सुरु करयासा प पुरेसा कम्चारी मींिुर करुन तेथील प्राथममक ीरोग्य कद्र,
गणोरी येथे स्थलाींतरीत करयासा प जि ा प्रसासन िागा लपल
करीत ी े ,

करुन ेे यास िवलीं

े खरे ी े काय,

(२) असयास, सासन व जि ा परी े प्रसासन भातकुली ग्रामीण रुग्णालय सुरु करुन तसेच
तेथील प्राथममक ीरोग्य कद्र गणोरी येथे स्थलाींतरीत करयासा प पुरेसी िागा (िममन) व
ाीं कामासा प नन ी क ी पयंत मींिरु करणार ी े या ा त सासनाची भममका काय ी े ?

डॉ. दीपि सावांत (२८-११-२०१८) : (१)

े खरे ना ी.

भातकुली ग्रामीण रूग्णालय, अमरावती येथील ामारतीचे

ाीं काम पण् झालेले असन

सेरची

ामारत दे. ०५.०३.२०१५ रोिी तायात घेयात ीलेली ी े . सेर रूग्णालयातील ीवश्यक
सव् पेे

भरयात ीलेली ी े त.

कद्राींकरीता योग्य िागा लपल

तसेच गणोरी, ता.भातक
ु ली येथे

प्राथममक ीरोग्य

करून घेया ा त काय्वा ी सुरू ी े .

(२) ग्रामीण रूग्णालय भातकुलीकरीता साद य सामुग्री लपकरणे खरे ेी करयाकरीता दे.

२४.१०.२०१७ च्या सासन ननण्यान्वये प्रसासकीय मान्यता ेे यात ीली असन खरे ेीची
काय्वा ी सरू
ु ी े. प्राथममक ीरोग्य कद्र, गणोरी करीता िागा लपल

झायानींतर नन ी

मींिर करयात येईल.

___________
तेरखेडा (ता.जि.उस्मानाबाद) येथे प्राथममि आरोग्य िेंद्र उभारणीस मांिूरी न ममळाल्याबाबत.

(२)

२०१८६ (१७-०८-२०१५).

श्री.बसवराि पाटील (औसा) :

सन्माननीय साववितनि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) तेरखेडा (ता.जि.लस्माना ाे) या राषरीय म ामागा्वरील गावासा प प्राथममक ीरोग्य कद्र
मींिरी

ममळावी म् णन

तेथील ग्रामस्थाींनी मागील

सम
ु ारे

५ व ा्पासन मा.साव्िननक

ीरोग्यमींत्री, प्र ान सचचव, साव्िननक ीरोग्य िवभाग, लपसींचालक, साव्िननक ीरोग्य
िवभाग, जि ा सयचचककसक, लस्माना ाे ीेीींकडे लेखी ननवेेनाद्वारे मागणी केलेली
ी े,

े खरे ी े काय,

(२) असयास, प्राथममक ीरोग्य कद्र लभारणीसा प पररसरातील ३०
असन तेरखेडा या गावाींची लोकसींख्या १३
कडकनाथवाडी, रनापर,

िार लोकसींख्येची अ्

िाराींच्या घरात असन स्वाईवाडी, खामकरवाडी,

ावी, मसो ाचीवाडी, नाींेगाव, खानापर,

ोरी, ासरूप, गोिवडा

गावे तेरखेडापासन िवळच असन तेरखेडा व अन्य सेर गावाींची लोकसींख्या
अच क असयाने प्राथममक ीरोग्य कद्रासा प ३०

ी ३०

िाराींची अ् पण् करु सकतात,

ी

िाराीं न
े

ी खरे

ी े काय,
(३) असयास, अद्यापी तेरखेडा येथे प्राथममक ीरोग्य कद्र लभारणीस मींिरी न ेे याची
सव्सा ारण कारणे काय ी े त,
(४) असयास, प्राथममक ीरोग्य कद्राअभावी तेरखेडा व पररसरातील गोर-गरी
ना क ीरोग्य सेवेपासन वींचचत व् ावे लागत औ
समस्याींना सामोरे िावे लागत ी े ,

रुग्णाींना

ोपचारासा प ीचथ्क भार तसेच अनेक

े ी खरे ी े काय,

(५) असयास, तेरखेडा येथे प्राथममक ीरोग्यकद्राच्या लभारणीस सासनाची मींिरी
सेर

प्राथममक ीरोग्य कद्र लवकरात लवकर काया्जन्वत

ोवन

ोयाच्या दृष्ीने सासनाने कोणता

ननण्य घेतला वा घेयात येणार ी े ?
डॉ. दीपि सावांत (२८-११-२०१८) : (१)

े खरे ी े .

मोिे तेरखेडा, ता.वासी, जि.लस्माना ाे येथे प्राथममक ीरोग्य कद्रास मींिरी ममळावी म् णन
तेथील ग्रामस्थाींनी जि ा सयचचककसक, लस्माना ाे याींचक
े डे लेखी ननवेेनाद्वारे मागणी
केली ी े .
(२)

ोय

े खरे ी े .

मौिे तेरखेडा, ता. वासी

े गाव ३०

िार लोकसींख्येची अ् पण् करू सकते.

(३) सासन ननण्य क्र. सींकीण् २०१२/ प्र.क्र.१४१/ ीरोग्य-३, दे.१७.०१.२०१३ अन्वये प्राथममक

ीरोग्य कद्र तेरखेडा, ता.वासी, जि.लस्माना ाे या ीरोग्य सींस्थेस मींिरी ेे यात ीली ी े .
तथािप ताींत्रत्रक त्रु्ीींमुळे अ.क्र.६३ येथे तेरखेडा ऐविी तेरडा
ी े.

स

दे.

१५.०१.२०१८

च्या सासन

ीली ी े .
(४) ना ी.

े नाव सासन ननण्यात प्रमसद्ध गेले

सद्ध
ु ीपत्रकाद्वारे सेर

त्र्
ु ी

ेरू
ु स्त

करयात

े खरे ना ी.

सद्यजस्थतीत प्राथममक ीरोग्य के्र येरमाळा

े तेरखेडा गावापासन ७ ककमी अींतरावर ी े .

तसेच तेरखेडा येथे ीयव
े ीक ेवाखना व ीरोग्य लपकद्र
ु े
रीसरातील रूग्णाींना

काय्रत ी े . यामळ
ु े तेरखेडा

ननयममत ीरोग्य सेवा ेे यात येत ी े त.
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(५)

प्राथममक

ीरोग्य

कद्राच्या

ाीं कामास िागा

लपल

जि ाच कारी काया्लयाकडन सुरू असन िागा लपल

करून

ेे याची

ोताच ामारतीच्या

करयात येईल.

काय्वा ी

ाीं काम सुरू

___________
राज्यातील रुग्णालयात रुग्णाांसाठी एस.एम.एस.व्दारे बेड आरक्षित िरण्याबाबतची सुववधा
उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(३)

२८७३६ (२१-०१-२०१६).

श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.अिय चौधरी

(मशवडी), श्री.सुतनल मशांदे (वरळी) :

सन्माननीय साववितनि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील रुग्णालयात रुग्णाींसा प एस.एम.एस.व्ेारे कोणया रुग्णालयात ककती खा्ा
ररकाम्या ी े त व सेर खा्ा ीरक्षित करयाची सिु व ा रुग्णाींना व याींच्या नातेवाईकाींना
लपल

करयाचा ननण्य राज्य सासनाने घेतला ी े ,

े खरे ी े काय,

(२) असयास, राज्यातील म ानगरपामलका, नगरपामलका व खािगी रुग्णालयाींचा यात
समावेस केला ी े काय,
(३) असयास, सेर सुिव ेच्या अींमल िावणीची सद्यःजस्थती काय ी े ?
डॉ. दीपि सावांत (२८-११-२०१८) : (१)

े खरे ना ी.

(२) प्रश्न लद््ावत ना ी.
(३) प्रश्न लद््ावत ना ी.
___________
गोंहदया तालक्
ु यात मरामटोला (िाटी) िटां गटोला, मसरपरू , लहहटोला येथे उपलब्ध िागेवर
आरोग्य उपिेंद्र सुरु िरण्याबाबत

(४)

३७८५३ (२१-०१-२०१६).

श्री.गोपालदास अग्रवाल (गोंहदया) :

सन्माननीय साववितनि

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

(१) गोंदेया जि्यात ६ प्राथममक ीरोग्य कद्र, २२ प्राथममक ीरोग्य लप कद्र मींिर असन
केवळ खमारी प्राथममक ीरोग्य कद्र व चार प्राथममक ीरोग्य लप कद्र काय्रत ी े ,

े खरे

ी े काय,
(२) असयास, गोंदेया तालक्
ु यात मराम्ोला (का्ी) क्ीं ग्ोला, मसरपर, लद ्ोला येथे
लपल

िागेवर ीरोग्य लपकद्र सुरु करया ा त तकालीन मा.मुख्यमींत्री याींनी सन २०१४

मध्ये ीेे स ननग्मीत केले ी े ,

े खरे ी े काय,

(३) असयास, काय्रत ीरोग्य कद्रामध्ये ीवश्यक पे ननमम्ती व पे भरती न केयाने
तसेच लपल

कम्चा-याना वेळेवर वेतन ममळत नसयामुळे पररणामत: स्थाननक सव्सामान्य

िनतेलाच अनेक ीरोग्य िव यक समस्याींना सामोरे िावे लागत ी े ,

े खरे ी े काय,
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(४) असयास, गोंदेया तालुकयातील मींिर प्राथममक ीरोग्य लपकद्र सुरु करया ा त तसेच
काय्रत

ीरोग्य

कद्र,

ीरोग्य

लप

कद्राकरीता

ीवश्यक

पेननमम्ती

व

तेभरती

करयासींेभा्त सासनाने कोणती काय्वा ी केली वा करयात येत ी े ?
डॉ. दीपि सावांत (२८-११-२०१८) : (१)

े खरे ना ी.

गोंदेया जि्यात एकण ७ प्राथममक ीरोग्य कद्र व २९ लपकद्रे मींिर ी े त. मींिर
प्राथममक ीरोय कद्राींपक
ै ी खमारी व खोडमसवनी

ी ेोन प्राथममक ीरोय कद्र काय्रत ी े त.

तसेच २९ लपकद्राींपैकी १२ लपकद्रे काय्रत ी े त.
(२)

े खरे ना ी.

(३)

े खरे ना ी.
प्राथममक ीरोग्य कद्र खमारी येथे ७ ताींत्रत्रक पेे भरयात ीलेली ी े त व

अताींत्रत्रक पेे भरयाची काय्वा ी सुरू ी े .

८

तसेच प्राथममक ीरोग्य कद्र खोडमसवनी येथील

सव् पेे भरलेली ी े . ज्या ीरोग्य सींस्थाींना पेे मींिर करयात ीलेली ी े त या सव्
द काणी ननयममत कम्चा-याींना

ेलीद्वारे ककीं वा कींत्रा्ी ीरोग्य सेिवकेद्वारे ीरोग्य सेवा

पुरिवयात येते. तसेच जि्यातील सव् ननयममत व कींत्रा्ी कम्चा-याींना ेरम ा ननयममत
वेतन अेा करयात येते.
(४)

ु ार गोंदेया
ृ त ीराखड्यानस

८ ताींत्रत्रक पेे भरली असन
सुरू ी े . तसेच

तालक्
ु याकरीता मींिर प्राथममक ीरोग्य कद्र खमारी येथे

लव्रीत ७ अताींत्रत्रक

मींिर ८ लपकद्राींपैकी

पेे

ा्य यींत्रणेमार्फ्त

भरयाची काय्वा ी

म ालगाव (मुरेडा), कासा, कुडवा व तेढवा

लपकद्रे काया्जन्वत करयात ीली ी े त.मरार्ोला, मसरपर, लद ्ोला व क्ीं ग्ोला
लव्रीत ४ लपकद्राींचे

ी ४
या

ाीं काम पण् झाले असन पेननमम्तीची काय्वा ी सरू
ु ी े.
___________

शेलू बािार (ता.मांगळरुपीर, जि.वामशम) येथील प्राथममि आरोग्य
िेंद्राला ग्रामीण रुग्णालयाचा दिाव दे णेबाबत

(५)

३९४१२ (२१-०१-२०१६).

श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) : सन्माननीय साववितनि आरोग्य व

िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सेल

ािार (ता.मींगळरुपीर, जि.वामसम) येथील प्राथममक ीरोग्य कद्राला ग्रामीण

रुग्णालयाच्या ेिा् ेे णे ा त मा. साव्िननक ीरोग्य मींत्री याींच्याकडे लोकप्रनतनन ीींनी देनाींक
२२ डडसद र, २०१४ रोिी वा यासम
ु ारास पत्राद्वारे मागणी केली ी े ,

े खरे ी े काय,

(२) असयास, या प्रकरणी सासनाने तेथील पररसर लोकसींख्या तेथील स्थाननक पररजस्थतीची
पा णी करुन या ा तचा अ वाल सासनास प्राप्त झाला काय,
(३) असयास या प्रकरणी पन्
ु ा ेिा् वाढीचे ीेे स देले असयास या ीेे साींचा क्रमाींक
काय ी े,

(४) नसयास, िवलीं ाची कारणे काय ी े

िव.स. ५१२ (5)
डॉ. दीपि सावांत (२८-११-२०१८) : (१)

ोय,

े खरे ी े .

(२) सन २०११ च्या िनगणनेवर ी ारीत ीरोग्य सींस्थाींचा िोड
करयात येत असन वामसम जि्यातील सेल
मागणी िोड-

ृ त ीराखडा तयार

ािार येथे ग्रामीण रूग्णालय सुरू करयाची

ु ार समािवष्
ृ त ीराखड्यामध्ये ननक ानस

(३) प्रश्न लद््ावत ना ी.

करयाची काय्वा ी सरू
ु ी े.

(४) प्रश्न लद््ावत ना ी.
___________
भांडारा (जि.भांडारा) येथे महहला रुग्णालयासाठी िागा उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(६)

४५१५८ (११-०५-२०१६).

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :

श्री.रािेश िाशीवार (सािोली), श्री.चरण वाघमारे (तुमसर),

सन्माननीय साववितनि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भींडारा (जि.भींडारा) येथे मद ला रुग्णालय सुरु करयासा प िी सासकीय े ु
कद्राची िागा ननजश्चत करयात ीली

सींकलन

ोती ती िागा नेस्ले कींपनीला ेे यात येणार असयाचे

मा े िानेवारी, २०१६ मध्ये वा याेरम्यान ननेस्नास ीले,

े खरे ी े काय,

(२) असयास, मद लाींच्या ीरोग्याच्या दृष्ीने म वपुण् असलेया मद ला रुग्णालयासा प
कोणती िागा ननजश्चत करयात ीली ी े काय,
(३) नसयास िवलीं ाची कारणे काय ी े त?
डॉ. दीपि सावांत (२८-११-२०१८) : (१)

े खरे ना ी.

(२) जि ा स्त्री रूग्णालय, भींडारा करीता मौिे भींडारा नझल त.सा.क्र. १६ मसत क्र. ५४
न.भु.क्र.१६,१७,२०/१,२०/४ मसत क्र. ५७ न. भ.ु क्र. ३/१,३/२, ४ म ील १०,५०० चौ. मी. िागा
लपल

झाली असन सेर िागा

जि ा सय चचककसक, भींडारा याींच्या नावाने

स्ताींतरीत

झालेली ी े .
(३) प्रश्न लद््ावत ना ी.
___________
उां बरे (ता.राहूरी, जि.नगर) येथील प्राथममि आरोग्य िेंद्राची अपरू े िमवचारी व सोयी
सुववधाअभावी झालेली दरु ावस्था
(७)

४९७२० (११-०५-२०१६).

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) :

श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री),
सन्माननीय साववितनि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रा ु री (जि.नगर) तालुक्यातील १३ गावाींतील ७० िार ग्रामस्थाींसा प को्याव ी रुपये खच्
करुन ाीं यात ीलेले लीं रे प्राथममक ीरोग्य कद्राची कम्चाऱयाींच्या कमतरतेमळ
ु े व सोयी
सिु व ाींचा अभाव असयामळ
ु े ेरु वस्था झाली ी े ,

े खरे ी े काय,
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(२) असयास सेरील प्राथममक ीरोग्य कद्राची ेरु ावस्था ेर करया ा त सासनाने कोणती
काय्वा ी केली वा करयात येणार ी े ,

(३) नसयास, िवलीं ाची कारणे काय ी े त ?
डॉ. दीपि सावांत (२८-११-२०१८) : (१)

े खरे ना ी.

(२) प्राथममक ीरोग्य कद्र लीं रे येथे एकण मींिर १३ पेाींपैकी ११ पेे भरलेली ी े त. सेर
प्राथममक ीरोग्य कद्रामार्फ्त तातडीच्या वैद्यकीय सेवाींची लपल ता, प्रसती, कु्ुीं
सस्त्रकक्रया,

ा्यरूग्ण

कि,

६

खा्ाींचे

ीतींररूग्ण

कि,

प्रयोगसाळा

ननयोिन

सेवा, ा.सेवाींस

रूग्णाींवर लपचार केले िातात.
(३) प्रश्न लद््ावत ना ी.
___________
प्रतापपूर (ता.तळोदा, जि.नांदरु बार) येथे प्राथममि आरोग्य िेंद्राची सरु िा मभांत िोसळून दोन
बालिाांचा मत्ृ यू व एि िखमी झाल्याबाबत

(८)

५३९३२ (३०-०८-२०१६).

डॉ.मममलांद माने (नागपूर उत्तर) :

सन्माननीय साववितनि

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

(ता.तळोेा,

कोसळयाने ेोन

जि.नींेर ार)

ालकाींचा मृ य व एक

ेरम्यान ननेस्नास ीले,

येथील

प्राथममक

ीरोग्य

कद्राची

सुरिा

मभींत

ालक िखमी झायाने मा े मे २०१६ मध्ये वा या

े खरे ी े काय,

(२) असयास, सुरिा मभींती खाली ीलेले प्रवीण मोरे व सींगीता मोरे लपचाराकरीता नेत
असताींना मत
ृ पावले ी े त,

े

ी खरे ी े काय,

(३) असयास, प्राथममक कद्राच्या ेरू
ु स्तीकरीता त मसलेार व ग्िवकास अच कारी याींनी
ीरोग्य िवभागाकडे अनेकेा प्रस्ताव पा िवले ी े त,
(४) असयास, मत
ृ पावलेया

े

ी खरे ी े काय

ालकाींच्या पालकाींना व व िखमी झालेया

ालकास सासनाने

ीचथ्क मेत केली ी े काय,
(५) असयास, सासनाने सेर प्रकरणी चौकसी करून यास ि ा ेार असणाऱया सीं ींच त
अच काऱयाींवर कारवाई केली ी े काय, नसयास िवलीं नाची कारणे काय ी े त?
डॉ. दीपि सावांत (२८-११-२०१८) : (१)

ोय,

े खरे ी े .

प्राथममक ीरोग्य कद्र प्रतापपर, ता.तळोेा ची

ईसान्य पव् भागातील सींरिक मभींत

दे.२१.०५.२०१६ रोिी सकाळी ८.४५ वािता कोसळली. सेर मभींतीिवळ खेळत असलेली ३
ालके मभींतीखाली े ली गेयामळ
ु े यातील ेोन

झाले.

(२) अींस:त खरे ी े.

ालके मृ य पावली व एक

ालक िखमी
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प्रिवण देलीप

ाकरे ( वय २ व े

मृ य झाला. सींचगता देलीप

११ मद ने) याचा डोक्याला मार लागयाने िागीच

ाकरे (वय ७ व े ११ मद ने) द ला लपचाराकरीता लपजि ा

रूग्णालयातन जि ा रूग्णालयात नेत असताना मृ य झाला.
(३)

े खरे ना ी.

(४) मत
ु ाींची ीई श्रीमती यमुना
ृ मल

ाकरे याींच्या

ॅंक खायात रािीव गाीं ी अपघात िवमा

योिनदतग्त रू. ७५,०००/- ातकी रक्कम दे. १८.०८.२०१७ रोिी िमा करयात ीली.

(५) सेर प्रकरणी केलेया चौकसीनुसार प्राथममक ीरोग्य कद्र प्रतापपर येथील सींरिक
मभींतीचे

ाीं काम सन १९९५ पवी झालेले असन ीवार मभींत िीण् झालेली ी े . ीवार

मभींतीचा

पाया

कमकुवत

वापरासा प

ेगडी

ाीं कामात असन सद्यजस्थतीत

पायाचे

झालेले ी े . ज्या द काणी अपघात झाला तेथील
ोगेा केला

ननखळयाने पाया

पायाचे ेगड काढन ग्रामस्थाींनी

ोता. तसेच अपघाता देवसी वाेळी वारे

झाला. सेर सींरिक मभींतीची ेरू
ु स्ती

ेगड

असयाने सेर अपघात

करयात ीली ी े .
___________

ररसोड (जि.वामशम) शहरायाया मध्यवती हठिाणी असलेले प्राथममि आरोग्य िेंद्रात प्रसुतीगह
ृ
सुरु ठे वण्यायाया मागणीबाबत

(९)

५५३७९ (३०-०८-२०१६).

श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे वी) :

सन्माननीय साववितनि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:(१) ररसोड (जि.वामसम) स राच्या मध्यवती द काणी असलेले प्राथममक ीरोग्य कद्र सन
१९७७ मध्ये भोप येथे िाऊन स रापासन तीन कक.मी. अींतरावर ग्रामीण रुग्णालयात स्थािपत
झाले यामुळे िुन्या प्राथममक ीरोग्य कद्राची त्रि्ीसकालीन भव्य वास्त, प्रसस्त ीवार,
करोडोची मालमता सध्या अखरे च्या घ्का मोित असयाने येथे प्रसतीग ृ

र ावे असी

िनतेची मागणी असयाचे मा े िुल,ै २०१६ मध्ये वा या ेरम्यान ननेस्नास ीले ी े ,

े

खरे ी े काय,

(२) असयास, या ा त सासनाने ननण्य घेऊन िनतेच्या केलेया मागणीसींेभा्त सासनाने
कोणती काय्वा ी केली ी े वा करयात येत ी े ,
(३) नसयास, िवलीं ाची कारणे काय ी े त ?
डॉ. दीपि सावांत (२८-११-२०१८) : (१)

े खरे ना ी.

ररसोड, जि.वामसम येथे नगरपरर े िेत्र ी े . या द काणी ग्रामीण रुग्णालय मींिर झायामळ
ु े
तेथील प्रा.ी.कद्र

े याच तालक्
ु यातील मौिे भोप येथे स्थलाींतरीत करयात ीलेले ी े .

तसेच ररसोड येथे नवीन िागेत
ी े.

मळ

ग्रामीण रूग्णालय

प्राथममक ीरोग्य कद्राच्या त्रिद्सकालीन

ाीं यात ीले असन ते काया्जन्वत
वास्तमध्ये सध्या

अच कारी काया्लय व डॉ् सद्र काया्जन्वत ी े . या द काणी प्रसतीग ृ
प्राप्त झाली ना ी.

तालक
ु ा ीरोग्य

रा ावे असी

मागणी
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(२) ररसोड येथील ग्रामीण रुग्णालय काया्न्वीत असयामळ
ु े या द काणी ेस
ु रे नवीन
प्रसुतीग ृ

मींिर ना ी.

(३) प्रश्न लद््ावत ना ी.
___________
तुमसर (जि.भांडारा) तालुक्यातील प्राथममि आरोग्य िेंद्रात सुधारणा िरण्याबाबत
(१०)

६३८५६ (३०-०८-२०१६).

श्री.चरण वाघमारे (तुमसर) :

सन्माननीय साववितनि

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

(१) तुमसर (जि.भींडारा) तालुक्यातील ेे व् ाडी, गो रवा ी, नाकाडोंगरी, चु ाड, लदडझ
े री,
मस ोरा, करडी, िाीं , मुींडीको्ा (त.नतरोडा ) या प्राथममक ीरोग्य कद्रातील अपुरी व्यवस्थेमळ
ु े
रुग्णाींची गैरसोय

ोत असयाने तेथील रुग्णाींना प्रसनतकररता/लपचाराकररता सुभा चीं्र

ोस

लपजि ा रुग्णालय, तुमसर येथे िावे लागत असयाने लपजि ा रुग्णालयातील भार कमी

करया ा त स्थाननक लोकप्रनतनन ीनी देनाींक २३ िन, २०१६ रोिी वा या सम
ु ारास
मा.ग्रामिवकास मींत्री याींना ननवेेन देले,

े खरे ी े काय,

(२) असयास, यावर सासनाने कोणती काय्वा ी केली वा करयात येत ी े
(३) नसयास, िवलीं ाचे कारण काय ी े त ?
डॉ. दीपि सावांत (२८-११-२०१८) : (१)

े

खरे ी े .

(२) प्राथममक ीरोग्य कद्रातील वैद्यकीय अच कारी व कम्चा-याींना मुख्यालयात रा याच्या

सचना ेे यात ीया असन प्राथममक ीरोग्य कद्रनन ाय प्रसतीींचा ीढावा घेऊन कमी प्रसती
असणा-या प्राथममक ीरोग्य कद्राींना सींस्थामक प्रसतीच्या प्रमाणात वाढ करया ा त सचना
ेे यात ीलेया ी े त.
(३) प्रश्न लद््ावत ना ी.
___________
लोणार (जि. बल
ु ढाणा ) येथील ग्रामीण रुग्णालयात सवु वधा ममळत नसल्याबाबत
(११)

६६५८९ (१०-०१-२०१७).

डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :

सन्माननीय साववितनि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) लोणार (जि. ुलढाणा) येथील ग्रामीण रुग्णालयात रुग्णाींना कोणयाच सोयीसुिव ा ममळत
नसयाचे मा े ऑक््ो र, २०१६ मध्ये वा याेरम्यान ननेस्नास ीले,

े खरे ी े काय,

(२) असयास, लक्त प्रकरणी सासनामार््त चौकसी करयात ीली ी े काय
(३) असयास, चौकसीत काय ीढळन ीले व यानु ींगाने कोणती काय्वा ी केली वा
करयात येत ी े,

(४) नसयास, िवलीं ाची कारणे काय ी े त ?

िव.स. ५१२ (9)
डॉ. दीपि सावांत (२८-११-२०१८) : (१) अींस:त खरे ी े .
लोणार येथील ग्रामीण रूग्णालयामध्ये

डॉक््राींच्या एकण ५ पेाींपैकी ४ पेे

कम्चा-याींच्या २२ पेाींपैकी ९ पेे भरली ी े त व याींच्यामार्फ्त

ररक्त असन

रूग्णसेवा ेे यात येत

ी े त.
(२) व (३) ररक्त पेाचा अनतररक्त काय्भार निीकच्या वैद्यकीय अच कारी याींच्याकडे सोपवन
रूग्णाींना लपचार सेवा ेे यात येत ी े त. वैद्यकीय अच कारी व कम्चारी याींची ररक्त पेे
भरयाची काय्वा ी सुरू ी े .
(४) प्रश्न लद््ावत ना ी.

___________
भोिर (जि.नाांदेड) तालुक्यात मानव वविास योिनेंतगवत रावणगाव, किनी, रायखोड येथील
तीन प्रसत
ु ी िि िायावजववत िरण्याबाबत

(१२)

६८१५० (२७-०१-२०१७).

उत्तर),

श्री.अस्लम

शेख

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

(मालाड

पजश्चम),

डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनुरी) : सन्माननीय

साववितनि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भोकर (जि.नाींेेड) तालुक्यात मानव िवकास योिनदतग्त रावणगाव, ककनी, रायखोड येथील

तीन प्रसुती कि अद्याप अपण् अवस्थेत असयाचे मा े िल
ु ,ै २०१६ मध्ये वा याेरम्यान
ननेस्नास ीले ी े ,

े खरे ी े काय,

(२) असयास, यासा प नन ी लपल

करुन सेर कि वरीत पण् करया ा त कोणती

काय्वा ी केली वा करयात येत ी े ,
(३) नसयास, िवलीं ाची कारणे काय ी े त ?
डॉ. दीपि सावांत (२७-११-२०१८) : (१) व (२) अींसत: खरे ी े .
भोकर तालुक्यातील लपकद्र रावणगाव येथील प्रसतीकि काया्जन्वत ी े . लपकद्र

रायखोड येथील प्रसुती किाचे
येथील प्रसुतीकिाचे

ाीं काम गावािवळील िागेत पण् झाले ी े. लपकद्र ककनी

ाीं काम कींत्रा्ेाराने पण् न करताच सोडन देयाने या

ेे यक अेा करयात ीलेले ना ी.
(३) प्रश्न लद््ावत ना ी.

ाीं काम पण
ु ् करुन घेयाची काय्वा ी सरु
ु ी े.

ाीं कामाचे

___________
चांद्रपूर जिल्हयातील जिल्हा सामावय रुग्णालयात सपवदांशने एिा रुग्णाचा झालेला मत्ृ यू

(१३)

६८४८० (१०-०१-२०१७).

प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.अममन पटे ल

(मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्रीमती तनमवला गाववत (ागतपूरी), डॉ.सांतोष
टारफे (िळमनुरी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे
(आवी) :

सन्माननीय साववितनि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-
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(१)

चीं्रपर

जि यातील

जि ा

सामान्य

रुग्णालयात

सप्ेींस

झालेया

व्यक्तीवर

अीं श्रेध्ेे द्वारे लपचार केयामळ
ु े रुग्णाींचा मृ य झायाची घ्ना मा े सप््द र, २०१६ मध्ये वा
या ेरम्यान ननेस्नास ीली,

े खरे ी े काय,

(२) असयास, सेरील घ्नेची चौकसी करयात ीली ी े काय,
(३) असयास, चौकसीत काय ीढळन ीले व यानुसार सेरील प्रकरणातील ेो ी असणाऱया
रुग्णालयातील कम्चारी व अच काऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करयात येत ी े ,
(४) नसयास, िवलीं ाची कारणे काय ी े त ?
डॉ. दीपि सावांत (२८-११-२०१८) : (१)

े खरे ना ी.

(२) प्रश्न लद््ावत ना ी.
(३) प्रश्न लद््ावत ना ी.
(४) प्रश्न लद््ावत ना ी.
___________
नामशि जिल्हयातील सांदभव सेवा रुग्णालयात रे डडओथेरपी यांरणा बांद असल्याबाबत
(१४)

७८०८७ (१५-०४-२०१७).

श्रीमती सीमाताई हहरे (नामशि पजश्चम) : सन्माननीय

साववितनि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

नामसक

जि यातील

सींेभ्

सेवा

रुग्णालयातील

रे डीओथेरपीची

असया ा त मा े िानेवारी २०१७ मध्ये वा याेरम्यान ननेस्नास ीली,
(२) असयास, सेरची यींत्रणा
ी खरे ी े काय.
(३) असयास,
ी े काय,

यींत्रसामुग्री

ींे

े खरे ी े काय.

े
ीं असयामुळे रुग्णाींची लपचाराअभावी गैरसोय

ोत ी े ,

ींे यींत्रसामुग्रीची ेरु
ु स्ती ीणण पॉवर ऑडी् करयात ीलेले ना ी,

े

े

ी खरे

(४) असयास, या ा त सासनाने कोणती काय्वा ी केली वा करयात ीली ी े ,
(५) नसयास, िवलीं ाची कारणे काय ी े त ?
डॉ. दीपि सावांत (२८-११-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) दे. ०२.१२.२०१६ ते

दे. ०६.०३.२०१७

या कालाव ीत िवभागीय सींेभ् सेवा रूग्णालय, नामसक येथील रे डडओथेरपी युनन्म ील
मलननअर ॲजक्सले्र सींयत्राम ील स्पेअर पा्् ननकामी झायामळ
ु े सेरचे सींयींत्र

ींे

ोते.

मे. मसमेन्स मल. मींु ई याींनी दे. ०६.०३.२०१७ रोिी सेरचे सींयींत्र ेरू
ु स्त करून देले

ोते. तथािप रे डडओथेरपी युनन्म ील ए.सी. नाेरू
ु स्त असयाने मे. मसमेन्स मल., मुीं ई याींनी

मलननअर ॲजक्सले्र सींयींत्र ए.सी. चाल झायानींतरच वापरावे असे दे. ०६.०३.२०१७ च्या
ताींत्रत्रक अ वालात नमे केले

ोते. स

रे डडओथेरपी िवभागातील ए.सी.

दे. २८.०३.२०१७

रोिी ेरू
ु स्त झायानींतर दे. ३०.०३.२०१७ रोिीपासन सेर सींयींत्र चाल करयात ीले ी े .
साव्िननक

ाीं काम िवभाग ( िवद्यत
ु ) याींनी रूग्णालयात असलेली ककीं मती यींत्रसामग्र
ु ी

ी
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कमी िास्त

िवद्युत पुरव ा झायास खरा

ोऊ नये यासा प

स स््े सन, रे डडओथेरपी

ममसनचे मेन पॅनेल, मेन कींरोल पॅनेल, रान्सर्फॉम्र, िनरे ्र ा. द काणची
नव्याने करून िोडणी करून देली ी े . रे डडओथेरपी

सिम ीचथंग

ममसनला स्वतत्र युपीएस मार्फ्त पुरव ा

करयात ीलेला ी े . दे. ३०.०३.२०१७ पासन मलननयर ॲक्सलेरे्र सींयींत्र सजु स्थतीत
वापरात ी े .

(५) प्रश्न लद््ावत ना ी.
___________
उमरखेड (जि. यवतमाळ) येथील उपजिल्हा रुग्णालयायाया बाांधिाम प्रस्तावाबाबत
(१५)

७८६१४ (१८-०४-२०१७).

श्री.रािेंद्र निरधने (उमरखेड) :

सन्माननीय साववितनि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) लमरखेड (जि. यवतमाळ) येथील लपजि ा रुग्णालयाच्या

ाीं कामाचा प्रस्ताव नन ीच्या

मान्यतेसा प मा.साव्िननक ीरोग्य मींत्री याींना स्थाननक लोकप्रनतनन ी याींनी मा े िल
ु ,ै २०१६
च्या सेव्च्या ी वडयात ननवेेनाद्वारे देला ी े ,

े खरे ी े काय,

(२) असयास, सेर ननवेेनावर अद्याप कोणतीच काय्वा ी करयात ीलेली ना ी,

े

ी

खरे ी े काय,
(३) असयास, सेर ननवेेनावर काय्वा ी करयात येणार ी े काय,
(४) असयास, याचे थोडक्यात स्वरुप काय ी े ?
डॉ. दीपि सावांत (२८-११-२०१८) : (१)

े खरे ी े .

(२), (३) व (४) लमरखेड( जि. यवतमाळ) येथील लपजि ा रूग्णालयाच्या

ाीं कामास सन

२०१७-१८मध्ये एकण १.५० को्ी व सन २०१८-१९ मध्ये एकण ३.५० को्ी नन ी लपल
करून ेे यात ीला ी े .
___________
अचलपूर (जि. अमरावती) रुग्णालयास जिल्हा सामावय रुग्णालयाचा दिाव दे ण्याबाबत
(१६)

८११७२ (१५-०४-२०१७).

श्री.ओमप्रिाश ऊफव बयाचू िडू (अचलपूर) :

सन्माननीय

साववितनि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अचलपर (जि. अमरावती) रुग्णालयाचा ेिा् वाढवन जि ा सामान्य रुग्णालयाचा ेिा्
ेे यात यावा असी मागणी लोकप्रनतनन ीींनी मा. मींत्री, साव्िननक ीरोग्य िवभाग याींचक
े डे
देनाींक ५ डडसद र, २०१६ रोिी वा यासम
ु ारास केली ी े ,
(२) असयास, यासींेभा्त सासनाने कोणती

(३) नसयास, िवलीं ाची कारणे काय ी े त?

े खरे ी े काय

काय्वा ी केली वा करयात येणार ी े
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डॉ. दीपि सावांत (२८-११-२०१८) : (१)

ोय,

े खरे ी े .

(२) लपजि ा रूग्णालय, अचलपर जि. अमरावती रूग्णालयाचा १०० खा्ाींवरून २०० खा्ाींचे
सामान्य रूग्णालयात श्रेणीव न
् करयास

दे. ०७.०९.२०१८ च्या सासन ननण्यान्वये मींिरी

ेे यात ीली ी े .
(३) प्रश्न लद््ावत ना ी.
___________
लोणार (जि. बुलढाणा) ग्रामीण रुग्ग्णालयातील गैरप्रिार
(१७)

८७८९० (१९-०८-२०१७).

डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) : सन्माननीय साववितनि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) लोणार (जि. ुलढाणा) ग्रामीण रुग्णालयात सलाानच्या

ा्या स्नानग ृ ात ्ाकयात

ीयाचा प्रकार मा े मे, २०१७ मध्ये वा याेरम्यान ननेस्नास ीली,

े खरे ी े काय,

(२) तसेच या रुग्णालयात ि-ककरण किास

े ी खरे ी े काय,

िविव

कि

ींे असतात,

(३) असयास, या ा त सासनाने चौकसी केली ी े काय, यात काय ीढळन ीले,
(४) असयास, तद्नुसार सासनस्तरावर कोणती काय्वा ी केली वा करयात येत ी े ,
(५) नसयास, िवलीं ाची कारणे काय ी े त?

डॉ. दीपि सावांत (२८-११-२०१८) : (१) अींसत: खरे
ररकाम्या
े वया

सलाईनच्या

ा्या

ी े.

िव े वा् लावयापवी का ी काळ िमा करून

ोया

स्नानग ृ ात

(२) ि- ककरण तज्ञाचे पे ररक्त असयाने िवळच्या रूग्णालयातील ि- ककरण तज्ञाची सेवा
ी वड्यातन ३ देवसाींसा प तापुरया स्वरूपात प्रनतननयुक्तीने ेे यात ीली ी े . सेर
ि-ककरण तज्ञाच्या

प्रसती रिेच्या कालाव ीत ि ककरण कि

ींे

ककरण तज्ञाींच्या सेवा ी वड्यातन ३ देवस सुरू ी े त. ातर कि

े

ोता. सध्या सेर ि -

ा्यरूग्ण वेळेत ीणण

ीपकालीन कालाव ीत सरू
ु असतात.

(३) वैद्यकीय अच िक, ग्रामीण रूग्णालय, लोणार याींनी केलेया चौकसीत ररकाम्या झालेया
सलाईनच्या

ा्या ेप
ु ार पाळीतील कि स्वच्छतेसा प िैिवक घनकचरा अींतग्त िव े वा्

लावयासा प एकत्रत्रत िमा करून स्नानग ृ ात तापरु या
ननयमानुसार िव े वा् लावयात ीली.

(४) कोणया ी प्रकारचा िैिवक घनकचरा

ा स्नानग ृ

े वयात ीया

वा ातर कोणया ी किामध्ये

े वयात येऊ नये या ा त लेखी सचना ेे यात ीया ी े त.
(५) प्रश्न लद््ावत ना ी.
___________

ोया. नींतर याची
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यवतमाळ जिल््यातील आणी पांचायत सममती अांतगवत मौिे सावळी सदोबा येथील प्राथममि
आरोग्य िेंद्रातील गैरप्रिार
(१८)

८८६५१ (१९-०८-२०१७).

श्री.रािु तोडसाम (अणी) :

सन्माननीय साववितनि आरोग्य

व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) यवतमाळ जि्यातील ीणी पींचायत सममती अींतग्त मौिे सावळी सेो ा प्राथममक
ीरोग्य कद्रात गैरप्रकार सरू
ु असयाचे मा े िन, २०१७ मध्ये वा या ेरम्यान ननेस्नास
ीले ी े ,

े खरे ी े काय,

(२) असयास, या प्राथममक ीरोग्य कद्रामध्ये डॉक््र अनेक मद न्याींपासन नसन अनेक
िागा ररक्त ी े त तसेच औ
ी े काय,
(३) असयास, सेर

ाींचा तु्वडा असयाने रुग्णाींची गैरसोय

ोत ी े ,

े

ी खरे

प्राथममक ीरोग्य कद्रातील ररक्त िागा भरयासा प सासनाने कोणती

काय्वा ी केली वा करयात येत ी े ,
(४) नसयास, िवलीं ाची कारणे काय ी े त ?
डॉ. दीपि सावांत (२८-११-२०१८) : (१)

े खरे ना ी.

अणी पींचायत सममतीींतग्त मौिे सावळी सेो ा प्राथममक ीरोग्य कद्रात गैरप्रकार सुरू
असया ा त कोणती ी तक्रार प्राप्त झाली ना ी.
(२) अींसत: खरे ी े.
प्राथममक ीरोग्य कद्र सावळी येथे मींिर ेोन वैद्यकीय अच का-याींच्या पेाींपैकी एक
पे ररक्त ी े . लव्रीत पेावरील काय्रत मद ला वैद्यकीय अच कारी प्रसती रिेवर गेया
ी े त. सद्यजस्थतीत येथे ीयुवेेीक ेवाखाना कव ा ािार येथील मद ला वैद्यकीय अच कारी

प्रनतननयुक्तीवर काय्रत ी े त. वैद्यकीय अच कारी, ीयुवेदेक ेवाखाना भानसरा याींना तेथे
ी वड्यातन तीन देवस कामकाि पा याकरीता ीेे मसत करयात ीले ी े . यामुळे
रूग्णाींना ीवश्यक या सोयी सिु व ा परु िवयात येतात.
प्राथममक ीरोग्य कद्र

सावळी

येथे जि ास्तरावरून वेळोवेळी औ

ीलेला ी े .

पुरव ा करयात

(३) प्राथममक ीरोग्य कद्रातील ररक्त वैद्यकीय अच कारी, ग् क व ग् ड पेे भरयाची
काय्वा ी सरू
ु ी े.
(४)

प्रश्न लद््ावत ना ी.
___________
मालेगाांव (जि. नामशि) येथे बाांधण्यात आलेली रामा िेअर सेंटरची ामारत
ववनावापर पडून असल्याबाबत

(१९)

९११०३ (१९-०८-२०१७).

श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :

साववितनि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) मालेगाींव (जि. नामसक) येथे

ाीं यात ीलेली रामा केअर सद्रची ामारत गेया तीन

व ा्पासन लेघा्नाअभावी िवनावापर पडन असयाचे मा े मे, २०१७ मध्ये वा याेरम्यान
ननेस्नास ीले ी े ,

े खरे ी े काय,

(२) असयास, या ामारतीचा ता ा सासकीय रुग्णालय प्रसासनाला अद्यापपय्त न ेे याची
कारणे काय ी े त,
(३) असयास, या ा त सासनाने चौकसी केली ी े काय, चौकसीनुसार पुढे कोणती काय्वा ी
केली वा करयात येत ी े ,

(४) नसयास, िवलीं ाची कारणे काय ी े त ?
डॉ. दीपि सावांत (२८-११-२०१८) :

(१)

े खरे ना ी.

मालेगाींव, जि. नामसक येथे २०० खा्ाींचे

सामान्य रूग्णालय दे. ३०.०६.२००९ पासन

काया्जन्वत

एक कि रामा केअर युनन् सा प मींिर असन

झाले ी े . सेर रूग्णालयामध्ये

ते सामान्य रूग्णालयासो तच काया्जन्वत झाले ी े .
(२) प्रश्न लद््ावत ना ी.
(३) प्रश्न लद््ावत ना ी.
(४) प्रश्न लद््ावत ना ी.

___________
मनमाड (जि.नामशि) येथे उपजिल्हा रुग्णालयात रामा िेअर सेंटर सुरु िरणेबाबत
(२०)

९१२०६

(२३-०८-२०१७).

श्री.पांिि

भुिबळ

(नाांदगाव) : सन्माननीय

साववितनि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नामसक जि्यातील सुमारे १ लिपेिा िास्त लोकसींख्या असलेया मनमाड लपजि ा
रुग्णालयात रामा केअर सद्र सुरु करणे ा त सासनाच्या िवचारा ीन ी े ,

े खरे ी े काय

(२) असयास, सासनाने या ा त कोणती काय्वा ी केली वा करयात येत ी े ,
(३) नसयास, िवलीं नाची कारणे काय ी े त ?
डॉ. दीपि सावांत (२२-११-२०१८) : (१) अींसत: खरे ी े .
(२)

सन २०११ च्या िनगणनेवर ी ारीत ीरोग्य सींस्थाींचा िोड

ृ त ीराखडा तयार

करयात येत असन लप जि ा रूग्णालय मनमाड येथे रॉमा केअर यनु न् सरू
ु करयाची
मागणी िोड

ृ त ीराखड्यामध्ये ननक ानुसार समािवष् करयाची काय्वा ी सुरू ी े.

(३) प्रश्न लद््ावत ना ी.

___________
रावेर (जि.िळगाव) ग्रामीण रुग्णालयास उपजिल्हा रुग्णालयाचा दिाव ममळणेबाबत
(२१)

९२३६१ (१९-०८-२०१७).

श्री.हरीभाऊ िावळे (रावेर) :

सन्माननीय साववितनि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) रावेर (जि.िळगाव) ग्रामीण रुग्णालयास लपजि ा रुग्णालयाचा ेिा् ममळणे ा तचा
प्रस्ताव मागील ७ व ा्पासन प्रलींत्र त असयाचे मा े िन, २०१७ मध्ये वा याेरम्यान
ननेस्नास ीले,

े खरे ी े काय,

(२) असयास, मध्यप्रेे सच्या सीमेपयंतचा िवस्तार व यातील ेग
् व ीदेवासी भागातील
ु म
नागररकाींच्या ीरोग्याच्या दृष्ीने या रुग्णालयास लपजि ा रुग्णालयाचा ेिा् ेे यास सासन
प्रयनसील ी े काय,
(३) असयास, सेर ग्रामीण रुग्णालयास लपजि ा रुग्णालयाचा ेिा् ममळणेसा प सासनाने
कोणती काय्वा ी केली वा करयात येत ी े काय,
(४) नसयास, िवलीं ाची कारणे काय ी े त?
डॉ. दीपि सावांत (२८-११-२०१८) : (१)
(२)

ोय,

े खरे ी े .

ोय.

(३) सन २०११ च्या िनगणनेवर ी ारीत ीरोग्य सींस्थाींचा िोड

ृ त ीराखडा तयार

करयात येत असन रावेर, जि. िळगाव येथील ग्रामीण रूग्णालयाचे लपजि ा रूग्णालयामध्ये
श्रेणीव न
्

करयाची

मागणी

िोड

करयाची काय्वा ी सरू
ु ी े.

ृ त

ीराखड्यामध्ये

ननक ानुसार

समािवष्

(४) प्रश्न लद््ावत ना ी.

___________
हहांगोली सामावय रुग्णालयात स्वतांर बनव वॉडव नसल्यामळ
ु े िळीत
महहला व पुरुषाांची गैरसोय होत असल्याबाबत

(२२)

९२४४५ (१९-०८-२०१७).

श्री.तानािी मुटिुले (हहांगोली) : सन्माननीय साववितनि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) द ग
ीं ोली सामान्य रुग्णालयात स्वतींत्र
गैरसोय

न् वॉड् नसयामळ
ु े िळीत मद ला व पुरु ाींची

ोत असन मसवाय अयावश्यक सुिव ा नसयामुळे रुग्णाींना अनेक अडचणीींना सामोरे

िावे लागत असयाचे मा े एिप्रल, २०१७ मध्ये वा याेरम्यान ननेस्नास ीले ी े,

े खरे

ी े काय,
(२) असयास, सामान्य रुग्णालय द ग
ीं ोली या रुग्णालयाच्या निवन ामारतीची ीवश्यकता
ननमा्ण झाली ी े ,

े

ी खरे ी े काय,

(३) असयास, या ा त सासनाने कोणती काय्वा ी केली वा करयात येत ी े ,
(४) नसयास, िवलीं ाची कारणे काय ी े त?
डॉ. दीपि सावांत (२७-११-२०१८) : (१)
(२)

े खरे ी े .

े अींसत: खरे ी े.
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(३) जि ा रुग्णालय द ग
ीं ोलीच्या अनतररक्त १०० खा्ाींच्या ामारतीचे
ी े . सेर ामारतीचे

ाीं काम प्रगती पथावर

ाीं काम अच क गतीने पण् करणे ा त साव्िननक

ाीं काम िवभाग,

द ग
ीं ोली याींना सचना ेे यात ीलेया ी े त.
(४) प्रश्न लद््ावतना ी.
___________
दे ऊळगाव रािा (जि. बुलढाणा) तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयातील
यांर सामग्र
ु ी ववनावापर पडून असल्याबाबत

(२३)

९८२०१ (२७-१२-२०१७).

डॉ.सांिय रायमल
ु िर (मेहिर) :

सन्माननीय साववितनि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ेे ऊळगाव रािा (जि.

ुलढाणा) तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयात लपचारासा प ीलेया

लाखो रुपयाींची यींत्र सामुग्री िवनावापर पडन असयाचे मा े ऑक््ो र, २०१७ मध्ये वा
याेरम्यान ननेस्नास ीले ी े ,

े खरे ी े काय,

(२) असयास, या ा त सासनाने चौकसी केली ी े काय,
(३) असयास, चौकसीनस
ु ार पढ
ु े कोणती काय्वा ी केली वा करयात येत ी े ,
(४) नसयास, िवलीं ाची कारणे काय ी े त ?
डॉ. दीपि सावांत (२८-११-२०१८) : (१)

े खरे ना ी.

(२) व (३) ग्रामीण रूग्णालय व रामा केअर सद्र ेे ऊळगाव रािा येथे एिप्रल, २०१६ पासन
ननक ानस
ु ार सव् लपकरणे, सा न सामग्र
ु ी व सिु व ा लपल

असन काया्जन्वत ी े त.

(४) प्रश्न लद््ावत ना ी.

___________
मौिे दिी बोरगाव (ता.रे णापरू , जि. लातूर) येथील आयव
ु ेहदि रुग्णालयास ामारत
बाांधिामासाठी तनधी मांिुरीबाबत

(२४)

९८५९१ (२७-१२-२०१७).

श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण) :

सन्माननीय

साववितनि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौिे ेिी

ोरगाव (ता.रे णापर, जि. लातर) येथील ीयुवेदेक रुग्णालयाची ामारत िीण्

झायामळ
ु े सेर रुग्णालयाची नवीन ामारतीचे

ाीं काम करया ा त देनाींक ३ नोव् द र,

२०१७ रोिी वा यासुमारास जि ा ननयोिन सममतीच्या
लातर याींच्याकडे मागणी केली ी े ,

े खरे ी े काय

(२) असयास, सेर नवीन ामारतीच्या
मींिरु ी ा त व ामारत

ै कीत सेस्याींनी मा.पालकमींत्री

ाीं कामासा प ककती नन ीची ीवसकता असन नन ी

ाीं कामा ा त सासनाने कोणती काय्वा ी केली वा करयात येत ी े

(३) नसयास, िवलीं ाची कारणे काय ी े त?
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डॉ. दीपि सावांत (२७-११-२०१८) : (१)
मौिे ेिी
ी े.

े खरे ी े .

ोरगाींव, ता.रे णापर, जि.लातर येथील ीयुवेदेक रुग्णालयाची ामारत िीण् झाली

सेर िीण् ामारत पाडन नवीन ामारत

ाीं या ा त जि ा परर े सव्सा ारण सभा

दे.२१.०७.२०१७ रोिी मान्यता ेे यात ीली ी े .
(२) ेिी

ोरगाव येथील ीयुवेदेक रुग्णालयाच्या िीण् ामारत

लि ातक्या नन ीची ीवश्यकता असन सेर

ाीं कामाकरीता रु.१२०.००

ाीं कामाकरीता सन २०१८-१९ च्या जि ा

वाि क
्
योिना अींतग्त ीयुवेदेक व युनानी ेवाखान्याचे

ाीं काम करणे या योिनदतग्त

रु.१२०.०० लि ातक्या नन ीची मागणी करयात ीली ी े.
(३) ीवश्यक नन ी प्राप्त

ोताच ामारतीचे

ाीं काम करयात येईल.

___________
नामशि शहरात स्वतांर महहला रुग्णालयास मांिूरी दे ण्याबाबत
(२५)

९८७७९

(२७-१२-२०१७).

श्री.योगेश

(बाप)ू

घोलप

(दे वळाली) :

सन्माननीय

साववितनि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नामसक स रात १०० खा्ाींच्या स्वतींत्र मद ला रुग्णालयास सासनाने मींिरी देली ी े,

े

खरे ी े काय,
(२) असयास, सेर रुग्णालयाच्या ामारतीच्या

ाीं कामासा प कोणती काय्वा ी केली वा

करयात येत ी े
(३) अेयाप कोणतीच काय्वा ी झाली नसयास, िवलीं ाची कारणे काय ी े त व या ा तची
सद्यजस्थती काय ी े त,?
डॉ. दीपि सावांत (२८-११-२०१८) : (१)

ोय,

े खरे ी े .

(२) व (३) नामसक स रातील १०० खा्ाींच्या स्त्री रूग्णालयाकरीता दे. २८.०८.२०१३ च्या
सासन ननण्यान्वये रू. २४१७.८२ लि ातक्या नन ीची प्रसासकीय मान्यता ेे यात ीली ी े.
तथािप िागा लपल

नसयाने ामारतीचे

ाीं काम

ोऊ सकले ना ी. िागा लपल

करून

ेे यासींेभा्त ीयुक्त, नामसक मनपा याींच्याकडे पा पुरावा सुरू ी े .
___________
पाटणबोरी (ता.िेळापूर, जि.यवतमाळ) येथील प्राथममि आरोग्य िेंद्रात
रुग्णाांची गैरसोय होत असल्याबाबत

(२६)

९९००६ (२७-१२-२०१७).

श्री.रािु तोडसाम (अणी) :

सन्माननीय साववितनि आरोग्य

व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पा्ण ोरी (ता.केळापर, जि. यवतमाळ) येथील प्राथममक ीरोग्य कद्रात रुग्णाींची मोठ्या
प्रमाणात गैरसोय
ी े,

ोत असयाचे मा े ऑक््ो र, २०१७ मध्ये वा याेरम्यान ननेस्नास ीले

े खरे ी े काय
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(२) असयास, या रुग्णालय पररसरात कचऱयाचे प्रमाण वाढले असन कम्पाऊींडच्या ीत
अस्वच्छता ी े ,

े

ी खरे ी े काय

(३) असयास, िपयाचे स्वच्छ पाणी नसन रुग्णाींना झोपयाकरीता व सलाईन लावयाकरीता
खा्ा ना ीत तसेच औ
(४) असयास, सेर

ाींचा त्
ु वडा ी े,

े

ी खरे ी े का

प्राथममक ीरोग्य कद्रास तातडीने सव् सा नसामुग्री लपल

करून

ेे ऊन अच कारी – कम्चारी ननयुक्त करया ा त सासन कोणती काय्वा ी केली वा करयात
येत ी े

(५) नसयास, िवलीं ाची कारणे काय ी े त?
डॉ. दीपि सावांत (२८-११-२०१८) : (१)
(२)

े खरे ना ी.

े अींस:त खरे ी े .
प्राथममक ीरोग्य कद्र मध्यवस्तीत असन पररसराच्या सींरिक मभींतीच्या ीसपास

लोकवस्ती असयाने सींरिक मभींतीच्या
कचरा ्ाकयामुळे

ा े रून प्राथममक ीरोग्य कद्राच्या पररसरामध्ये

क ीक ी अस्वच्छता देसन येते. या ा त ग्रामपींचायतीला तोंडी व लेखी

तक्रार केली ी े .

(३) व (४) प्राथममक ीरोग्य कद्र, पा्ण ोरी येथील परीसरात

ोरवेल काया्जन्वत असन

याद्वारे रूग्णाींकरीता िपयाच्या पायाची सोय करयात ीली ी े . रुग्णाींकरीता एकण १८
खा्ाींची सोय ी े , ीवश्यक सा नसामुग्री लपल
औ

ाींचा पुरव ा

ी े . तसेच जि ा स्तरावरून ननयममत

करयात येतो. सद्यजस्थतीत वैद्यककय अच कारी, ग्-अ याींची ेोन् ी पेे

भरयात ीली असन कम्चाऱयाींची पेे भरया ा तची काय्वा ी जि ा परर े स्तरावर सुरु
ी े.

(५) प्रश्न लद््ावत ना ी.
___________
पुणे जिल््यातील हदव्याांगाांची त्याांयाया हदव्याांगाबाबतचे प्रमाणपर दे ण्यासाठीची तपासणी जिल्हा
उप रुग्णालयात िरण्याबाबत

(२७) ९९०९३ (०३-०१-२०१८).

श्री.बाबुराव पाचणे (मशरुर) : सन्माननीय साववितनि आरोग्य

व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे जि्यातील देव्याींगाींना याींच्या देव्याींगा ा तचे प्रमाणपत्र ेे यासा पची तपासणी

देनाींक ३० सप््द र, २०१७ रोिी वा यासुमारास जि ा लप रूग्णालयात करयात येणार
ी े,

े खरे ी े काय,

(२) असयास, जि ा लप रूग्णालयाप्रमाणे ग्रामीण रूग्णालयामध्ये सुध्ेा मद न्यातन एकेा
देव्याींगाींची तपासणी करया ा तची मागणी ग्रामस्थाींकडन

ोत ी े ,

े

ी खरे ी े काय,

(३) असयास, या ा त सासनाने कोणती काय्वा ी केली वा करयात येत ी े ,
(४) नसयास, िवलीं ाची कारणे काय ी े त ?
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डॉ. दीपि सावांत (२२-११-२०१८) : (१) व (२)
(३) ग्रामीण रूग्णालयास देव्याींगव सीं

े खरे ी े .

ातील िवसे

तज्ञाींची पेे मींिर नसयामळ
ु े ग्रामीण

रूग्णालयात अपींगवाचे प्रमाण ेे णे सक्य ना ी.
कद्र सासनाच्या देव्याींग व्यक्ती

क्क अच ननयम, २०१६ म ील देव्याींगवाचे २१

प्रकारानुसार देव्याींगव प्रमाण ननश्चीत करयाच्या कद्र सासनाच्या माग्ेमस्केच्या अनु ींगाने
देव्याींगव तपासणी, मुयमापन व प्रमाणपत्र िवतरणासा पच्या माग्ेस्क सुचना

ा त सासन

ननण्य देनाींक १४.०९.२०१८ रोिी ननग्ममत करयात ीया ी े त.

सेर सासन ननणया्तील तरतेीनुसार देव्याींगव प्रमाणपत्र देव्याींग व्यक्ती ज्या

जि्यातील र ीवासी ी े या जि्यातील जि ा रूग्णालय/ वैद्यकीय म ािवद्यालय/

लपजि ा रुग्णालय/ ग्रामीण रूग्णालय याींचेमार््त ेे यात येणार ी े त, मात्र देव्याींगव
प्रमाणपत्र

(तज्ञाींच्या

अभावी)

जि्यातील सासकीय

या

जि्यात

लपल

ोणार

नसेल

तर

िवळच्या

रूग्णालय/ वैद्यकीय म ािवद्यालय/ म ानगर पामलका वैद्यकीय

म ािवद्यालय /रूग्णालय याम न ेे यात येणार ी े त.
(४) प्रश्न लद््ावत ना ी.
___________

(२८)

धुळे शहरातील िुने सवोपचार शासिीय रुग्णालयायाया दरु
ु स्तीबाबत

१०५५९४ (०७-०४-२०१८).

श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्रीमती तनमवला गाववत

(ागतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), श्री.त्र्यांबिराव मभसे
(लातरू ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्री.हषववधवन सपिाळ
(बुलढाणा), श्री.अममन पटे ल (मब
ुां ादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :

सन्माननीय

साववितनि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ुळे स रातील िुने सवोपचार सासकीय रुग्णालय

रुग्णालयाच्या ेरु
ु स्तीसा प साव्िननक

ींे अवस्थेत पडले असन सेर

ाीं काम िवभागाने केलेया लेखापरीिणानुसार २ ते ३

को्ी रुपयाच्या नन ीची ीवश्यकता असयाचे नक
ु तेच ननेस्नास ीले ी े ,

े खरे ी े

काय,

(२) असयास, सेर सासकीय रुग्णालय ताकाळ सरु
ु करयासा प व सासनाने सेर
कामासा प लागणारा नन ी ताकाळ मींिर करयासा प कोणती काय्वा ी केली वा करयात
येत ी े ,
(३) नसयास, िवलीं ाची कारणे काय ी े त ?
डॉ. दीपि सावांत (२८-११-२०१८) : (१)

अींस:त: खरे ी े .

िुने सवोपचार सासकीय रूग्णालय पण्पणे

ींे नसन

ा्यरूग्ण कि

व २० खा्ा

काया्जन्वत ी े त.

(२) जि ा रुग्णालय

ुळे सा प एकण २१० पेे व स्त्री रुग्णालयासा प एकण ९७ पेे

ननमम्तीस दे. ०२.०१.२०१७ च्या सासन ननण्यान्वये मींिरी ेे यात ीली असन पेभरतीची
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काय्वा ी सरू
ु ी े.
०५ लाख ९३

ुळे येथील

जि ा सासकीय रूग्णालयाच्या ेरू
ु स्तीकरीता रू. २ को्ी

िार ातक्या रकमेची प्रसासकीय मान्यता दे.२६.०२.२०१८ च्या सासन

ननण्यान्वये प्रेान करयात ीली असन कामे सरू
ु झाली ी े त.
(३) प्रश्न लद््ावत ना ी.

___________
ठाणे-घोडबांदर िांक्शन येथील उल्हासनदीयाया खाडीवर बाांधण्यात येणाऱ्या
(२९)
पूव)व :
(१)

चार पदरी पल
ु ायाया प्रस्तावाबाबत

१०५९७५ (३१-०३-२०१८).

श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाव), श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे

सन्माननीय वने मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ाणे-घोड ींेर िींक्सन येथील ल ासनेीच्या खाडीवर

पुलासा प ०.५५२५

ाीं यात येणाऱया चार पेरी

े क््र एवढी काींेळवन िमीन लागणार असयाचा प्रस्ताव मख्
ु य वन

सींरिकाींनी कद्रीय अच काऱयाींकडे मान्यतेसा प पा िवला ी े ,

े खरे ी े काय,

(२) असयास, सेर प्रस्तावास कद्रीय वन अच कऱयाींनी मींिरी देली ी े काय,
(३) असयास, लक्त चार पेरी पल
ु ाचे काम ककती कालाव ीत पण् करयात येणार ी े वा
यानु ींगाने काय्वा ीची सद्यःजस्थती काय ी े ?

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१७-११-२०१८) : (१) वन (सींव न
् ) अच ननयम, १९८० अींतग्त प्रकप

व्यवस्थापक, भारतीय राषरीय रािमाग् प्राच करण (NHAI), सरु त (गि
ु रात) याींचेकडन प्राप्त
झालेला राषरीय म ामाग् क्र. ८ वरील
चारपेरी पल

ाणे-घोड ींेर िींक्सन येथील ल ास नेीच्या खाडीवर

ाीं णेकरीता पालघर व

ाणे जि्यातील ०.५५२५

े क््र काींेळवन िेत्र

वळतेकरणाचा प्रस्ताव अपर प्र ान मुख्य वनसींरिक तथा कद्रस्थ अच कारी, म ाराषर राज्य,

नागपर याींनी देनाींक १७/०७/२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये पया्वरण, वन व िलवायु पररवत्न
मींत्रालय, िेत्रत्रय काया्लय, पजश्चम-मध्य िेत्र, भारत सरकार, नागपर याींना साेर केला

ोता.

(२) सेर प्रकरणी कद्र सासनाने देनाींक २९/०८/२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये का ी अ्ीींच्या अ ीन
रा न अींनतम मान्यता प्रेान केली ी े .
(३) प्रकप यींत्रणेने काींेळवनाच्या तोडीकरीता मा.लच्च न्यायालयाची मान्यता ममळवयानींतर
ननयमानस
ु ार कामे सरु
ु करयास (Working Permission) वन िवभागाकडन परवानगी
ेे यात येईल.

___________
मौ.िोडोली (ता.पवहाळा, जि.िोल्हापरू ) येथील उपजिल्हा रुग्णालयाचे श्रेणीवधवन िरण्याबाबत
(३०)

१०५९९० (३१-०३-२०१८).

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

(मशडी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी),

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर),

िव.स. ५१२ (21)
श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.हषववधवन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण),

श्री.आमसफ शेख (मालेगाांव मध्य), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्रीमती तनमवला गाववत
(ागतपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :

सन्माननीय साववितनि आरोग्य व िुटुांब िल्याण

मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौ.कोडोली (ता.पन् ाळा, जि.को ापर) येथील ५० खा्ाींच्या लपजि ा रुग्णालयाचे १००
खा्ाच्या लपजि ा रुग्णालयामध्ये श्रेणीव न
् करयास मान्यता ेे यात ीली यानुसार
लपल

िागेवर श्रेणीव ीत १०० खा्ाींच्या लपजि ा रुग्णालयाच्या

ाीं कामाचे अींेािपत्रक व

ीराखडे तयार करयाची काय्वा ी सुरु असन ीराखडे व अींेाजित खच् सासनास साेर केला
ी े,

े खरे ी े काय

(२) असयास, १०० खा्ाींचे रुग्णालया काया्जन्वत

ोयाच्यादृष्ीने सासनाने कोणती काय्वा ी

केली वा करयात येत ी े
(३) नसयास,

ोणा-या िवलीं ाची कारणे काय ी े त ?

डॉ. दीपि सावांत (२७-११-२०१८) : (१) व (२) अींसत: खरे ी े.
दे.९.०६.२०१४ च्या सासन ननण्यान्वये श्रेणीव न
् करयास मान्यता ेे यात ीली ी े.
श्रेणीव ीत

रुग्णालयाच्या

ाीं कामाचे

अींेािपत्रक

व

ीराखडे

साव्िननक

ाीं काम

िवभागाकडन तयार करुन घेयाची काय्वा ी जि ा सय चचककसक, को ापर याींचेस्तरावर
सुरु ी े .

(३) प्रश्नच लद््ावत ना ी.
___________
मौिे रािुर (ता. अिोले, जि. अहमदनगर) येथे रामा युतनट सेंटर सुरु िरण्याची मागणी

(३१)

१०७०९० (०७-०४-२०१८).

श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.अजित पवार (बारामती),

श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तारय भरणे (ाांदापूर), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),
श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ) :
सन्माननीय साववितनि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे रािुर (ता.अकोले, जि.अ मेनगर) येथे रामा युनन् सद्र सुरु करयाची मागणी
मा.साव्िननक ीरोग्य मींत्री याींच्याकडे लोकप्रनतनन ीींनी केली ी े,

े खरे ी े काय,

(२) असयास, लक्त मागणीच्या अनु ींगाने सासनाने कोणती काय्वा ी केली वा करयात येत
ी े,

(३) अद्याप कोणतीच काय्वा ी केली नसयास िवलीं ाची कारणे काय ी े त ?
डॉ. दीपि सावांत (२८-११-२०१८) : (१)

े खरे ी े .

(२) सन २०११ च्या िनगणनेवर ी ारीत ीरोग्य सींस्थाींचा िोड- ृ त ीराखडा तयार
करयात येत असन अ मेनगर जि्यातील मौिे रािुर येथे रामा केअर युनन् सुरू
करयाची मागणी िोड- ृ त ीराखड्यामध्ये ननक ानुसार समािवष् करयाची काय्वा ी सुरू
ी े.
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(३) प्रश्न लद््ावतना ी.
___________
राज्यात शासिीय रुग्णालयामध्ये वैद्यिीय सेवा, चाचण्या, उपचार आणण शस्रकक्रयाांयाया
शुल्िामध्ये ११ हिाराांपयवत वाढ िरण्यात आल्याबाबत
(३२)

१०८५३० (३१-०३-२०१८).

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.अस्लम शेख (मालाड

पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), अॅड.यशोमती ठािूर
(ततवसा), श्रीमती तनमवला गाववत (ागतपरू ी), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), प्रा.ववरें द्र िगताप
(धामणगाव रे ल्वे), श्री.हषववधवन सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.भारत

भालिे (पांढरपूर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.आमसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्रीमती
अममता चव्हाण (भोिर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :

सन्माननीय साववितनि आरोग्य

व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात सासकीय रुग्णालयाींम ील सव्सामान्य व गरी
चाचया, लपचार ीणण सस्त्रकक्रयाींच्या सुकामध्ये ११

िाराींपय्त वाढिवयात ीले असयाचे

मा े डडसद र, २०१७ मध्ये वा याेरम्यान ननेस्नास ीले,
(२)

असयास,

सासकीय

रुग्णालयातील

वैद्यकीय

सव्सा ारण कारणे काय ी े

रुग्णाींची वै द्यकीय सेवा,

े खरे ी े काय

सेवा

स
ु कात

वाढ

करयामागील

(३) असयास, केलेले सुकवाढ रद्द करया ा त सासनाने कोणती काय्वा ी केली वा
करयात येत ी े

(४) नसयास, िवलीं ाची कारणे काय ी े त?
डॉ. दीपि सावांत (२२-११-२०१८) : (१)
(२)

े खरे ना ी.

प्रश्न लद््ावतना ी.

(३) प्रश्न लद््ावतना ी.
(४) प्रश्न लद््ावतना ी.
___________
िोल्हापरू शहरातील छरपती प्रममलारािे रुग्णालयाने स्वतांर जिल्हा रुग्णालय िागेयाया
प्रस्तावाबाबत

(३३)

१०८७३५ (३१-०३-२०१८).

श्री.रािेश िीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) :

सन्माननीय

साववितनि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) को ापर स रातील छत्रपती प्रममलारािे रुग्णालय (सी.पी.ीर) प्रसासनाकडन म ाराषर
राज्य साव्िननक ीरोग्य िवभागाकडे स्वतींत्र जि ा रुग्णालयासा प देलेला िागेचा प्रस्ताव
अद्यापपय्त प्रलींत्र त ी े ,

े खरे ी े काय

िव.स. ५१२ (23)
(२) असयास, सेर प्रस्ताव मींिरु ी ा त सासनाने कोणता ननण्य घेतला ी े वा घेयात येत
ी े

(३) नसयास, िवलीं ाची कारणे काय ी े त?
डॉ. दीपि सावांत (२८-११-२०१८) : (१)

े खरे ी े .

को ापर येथे १०० खा्ाींचे जि ा रुग्णालय
(२) १०० खा्ाींचे जि ा रुग्णालय

ाीं णेकरीता िागा लपल

ाीं णेकरीता िागा लपल

झालेली ना ी.

करुन ेे या ा त लपसींचालक,

ीरोग्य सेवा, को ापर मींडळ, को ापर याींनी दे.०८.१२.२०१६ च्या पत्रान्वये जि ाच कारी,
जि.को ापर याींना प्रस्ताव साेर केला ी े .
(३) प्रश्न लद््ावत ना ी.

___________

मालेगाांव (जि.नाांदेड) प्राथममि आरोग्य िेंद्राची झालेली दरु वस्था
(३४)

१०९१७४ (०५-०४-२०१८).

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

उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :

सन्माननीय साववितनि आरोग्य व िुटुांब िल्याण

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मालेगाींव (जि.नाींेेड) येथील प्राथममक ीरोग्य कद्रात पायाची ्ीं चाई असयाचे मा े
िानेवारी, २०१८ मध्ये वा याेरम्यान ननेस्नास ीले ी े ,

े खरे ी े काय,

(२) असयास, लक्त प्राथममक ीरोग्य कद्रात िपयासा प सुध्ेा पाणी ममळत नसयाने
रुग्णाींची गैरसोय

ोत ी े ,

े

ी खरे ी े काय,

(३) असयास, या ा त सासनाने चौकसी केली ी े काय व यानुसार सासनाने कोणती
काय्वा ी केली वा करयात येत ी े ,

(४) नसयास, िवलीं ाची कारणे काय ी े त ?
डॉ. दीपि सावांत (२७-११-२०१८) : (१)
(२)

े अींसत: खरे ी े .

े अींसत: खरे ी े.

(३) सद्यजस्थतीत प्राथममक ीरोग्य कद्र मालेगाींव येथे एक
सेरील

ोअर घेयात ीली ी े .

ोअर पासन पाईप लाईन करुन रुग्णाींकरीता िपयाच्या पायाची व वापराच्या

पायाची व्यवस्था करुन ेे यात ीली ी े .
(४) प्रश्न लद््ावत ना ी.
___________
गडधचरोली शहरातील स्री रुग्णालयायाया लोिापवणाबाबत
(३५)

१०९३३८ (३१-०३-२०१८).

श्री.चरण वाघमारे (तम
ु सर) :

डॉ.दे वराव होळी (गडधचरोली), श्री.िृष्ट्णा गिबे (आरमोरी),

सन्माननीय साववितनि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

िव.स. ५१२ (24)
(१) गडचचरोली स रात मध्यभागी स्त्री रुग्णालयाचे
पयंत या रुग्णालयाचे लोकाप्ण

ोणार

ाीं काम पण्

ोऊन मा े िानेवारी २०१५

ोते परीं तु अद्यापपयंत लोकाप्ण झाले ना ी,

ी े काय,

े खरे

(२) असयास, यामळ
ु े जि ा रुग्णालयावर अनतररक्त ताण पडत असयाने स्त्री रुग्णालया
अभावी मद ला रुग्णाींची गैरसोय

ोत ी े ,

े

ी खरे ी े काय,

(३) असयास, सासनाने या ा त कोणती काय्वा ी केली वा करयात येत ी े,
(४) नसयास, िवलीं ाची कारणे काय ी े त?
डॉ. दीपि सावांत (२८-११-२०१८) : (१)

े खरे ना ी.

१०० खा्ाींच्या स्त्री रूग्णालय गडचचरोलीचे दे. १५.०४.२०१८ रोिी लोकाप्ण करयात ीले
असन सेर रूग्णालय या देनाींकापासन काय्रत ी े.
(२)

े खरे ना ी.

(३) प्रश्न लद््ावत ना ी.
(४) प्रश्न लद््ावत ना ी.
___________
राज्यातील अपांग व्यक्तीांना अपांगाचे प्रमाणपर ऑनलाईन
व जिल्हयायाया हठिाणी ममळण्याबाबत
(३६)

१०९५७८

(१७-०४-२०१८).

श्री.नसीम

खान

(चाांहदवली),

श्री.बाळासाहे ब

थोरात

(सांगमनेर), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अममत ववलासराव दे शमख
(लातूर शहर),
ु

श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.िुणाल पाटील (धुळे
ग्रामीण), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), श्रीमती तनमवला गाववत
(ागतपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर),
श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :

सन्माननीय साववितनि

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

राज्यातील अपींग व्यक्तीींना अपींगाचे प्रमाणपत्र ममळिवयासा प मुीं ईतील म ालक्ष्मी येथे

अमलयावर िींग येथे यावे लागते,

े खरे ी े काय,

(२) असयास,

अपींगाचे

सेर

प्रकरणी

प्रमाणपत्र

ऑनलाईन

व

जि याच्या

द काणी

ममळयासा प सासनाने कोणती काय्वा ी केली वा करयात येत ी े ,
(३) नसयास, िवलीं ाची कारणे काय ी े त ?
डॉ. दीपि सावांत (२२-११-२०१८) : (१) व (२) कद्र सासनाच्या

देव्याींग व्यक्ती

क्क

अच ननयम, २०१६ म ील देव्याींगवाचे २१ प्रकारानस
ु ार देव्याींगव प्रमाण ननश्चीत करयाच्या

कद्र सासनाच्या माग्ेमस्केच्या अनु ींगाने देव्याींगव तपासणी, मुयमापन व प्रमाणपत्र
िवतरणासा पच्या माग्ेस्क सुचना
करयात ीया ी े त.

ा त

सासन ननण्य देनाींक १४.०९.२०१८ रोिी ननग्ममत

िव.स. ५१२ (25)
सेर सासन ननणया्तील तरतेीनुसार देव्याींगव प्रमाणपत्र देव्याींग व्यक्ती ज्या

जि्यातील

र ीवासी

ी े

या

जि्यातील

जि ा

रूग्णालय/वैद्यकीय

म ािवद्यालय/लपजि ा/ग्रामीण रूग्णालय याींचेमार््त ेे यात येईल, मात्र देव्याींगव प्रमाणपत्र
(तज्ञाींच्या अभावी)
सासकीय

या जि्यात लपल

ोणार नसेल तर िवळच्या जि्यातील

रूग्णालय/ लपजि ा /ग्रामीण रूग्णालय/ वैद्यकीय म ािवद्यालय/म ानगर पामलका

वैद्यकीय म ािवद्यालय /रूग्णालय याम न ेे यात येणार ी े.
(३) प्रश्न लद््ावत ना ी.
___________
वामशम जिल्हयात लोिसांख्येयाया तुलनेत शासिीय आरोग्यसेवा अपरु ी पडत असल्याबाबत
(३७)

११०७४९ (०१-०४-२०१८).

श्री.अममत झनि (ररसोड) : सन्माननीय साववितनि आरोग्य

व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) वामसम जि यात लोकसींख्येच्या तुलनेत सासकीय ीरोग्यसेवा अपुरी पडत असयाने
प्रसासनाने तेथे ७ वाढीव प्राथममक ीरोग्य कद्र, ३३ ीरोग्य लपकद्राचा प्रस्ताव सासनाने
अेयाप मींिरी देली नसयाचे देनाींक ११ िानेवारी, २०१८ रोिी वा यासम
ु ारास ननेस्नास
ीले ी े ,

े खरे ी े काय

(२) असयास, येथील रुग्णाींना ेिेेार ीरोग्य सेवा ममळावी यासा प या प्रस्तावाला सासनाने
तातडीने मान्यता ेे वन येथे प्राथममक ीरोग्य कद्र व लपकद्राचे काम तातडीने सुरु
करया ा त कोणती काय्वा ी केली वा करयात येत ी े
(३) नसयास, िवलीं ाची कारणे काय ी े त?
डॉ. दीपि सावांत (२८-११-२०१८) : (१) अींस:त खरे ी े .
(२) सन २०११ च्या िनगणनेवर ी ारीत ीरोग्य सींस्थाींचा िोड

ृ त ीराखडा तयार

करयात येत असन वामसम जि्यातील प्राथममक ीरोग्य कद्राींचा व ीरोग्य कद्राींचा
ीराखड्यामध्ये ननक ानुसार समािवष् करयाची काय्वा ी सुरू ी े .

ृ त

(३) प्रश्न लद््ावत ना ी.

___________
राज्यातील शासिीय रूग्णालयातील तपासणीिररता असलेल्या शुल्िाांमधील
दरवाढ िमी िरण्याबाबत

(३८)

१११८५१ (१०-०४-२०१८).

श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :

सन्माननीय साववितनि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील सासकीय रुग्णालयाींमध्ये औ

ोपचारासा प व ेाखल

केसपेपर पासन सव्च तपासयाकरीता असलेया सुकाींमध्ये सासनाने
खरे ी े काय,

ोणाऱया रुग्णाींकडन
वाढ केली ी े ,

े

िव.स. ५१२ (26)
(२) असयास, सासकीय रुग्णालयातन िविव

लपचारासा प येणाऱया रुग्णाींकडन व अपींग

रुग्णाींकडन वाढीव सुक ीकारणी करु नये यासा प सोलापर जि्यातील सींभािी ीरमारच्या
वतीने सुकवाढीचा नन े ाथ् जि ाच कारी काया्लयासमोर मा े िानेवारी, २०१८ मध्ये वा
याेरम्यान

ीींेोलन

करुन

जि ाच काऱयाींना देले ी े ,

े

स
ु कवाढ

रद्द

करावी

असी

मागणी

करणारे

ननवेेन

ी खरे ी े काय,

(३) असयास, सासकीय रुग्णालयातन अपींगाकरीता ेे यात येणारे प्रमाणपत्र यापवी ननसुक
असताींना यावर ५० रुपये सुकाची ीकारणी व नोकरीकरीता प्रमाणपत्र
रुपये अपींगाींना स
ु क लावयात ीले ी े ,

े

े असयास ५००

ी खरे ी े काय,

(४) असयास, या ा त सासनाने चौकश्ाााी केली ी े काय व यानुसार ीरोग्य िवभागाने
केलेली सुकवाढ रद्द करया ा त सासनाने कोणती काय्वा ी केली वा करयात येत ी े ,
(५) नसयास, िवलीं ाची कारणे काय ी े त ?
डॉ. दीपि सावांत (२८-११-२०१८) :
(२)

े खरे ना ी.

(३)

े खरे ना ी.

(१)

े खरे ना ी.

(४) प्रश्न लद््ावत ना ी.
(५) प्रश्न लद््ावत ना ी.
___________
राज्यात शासिीय रुग्णालयायाया खासगीिरणासाठी नेमण्यात आलेल्या सममतीबाबत
(३९)

१११९०३ (०६-०४-२०१८).

श्रीमती सम
ु न पाटील (तासगाव - िवठे महाांिाळ), श्री.ियांत

पाटील (ास्लामपरू ), श्री.अिय चौधरी (मशवडी), श्री.मोहन फड (पाथरी), श्री.ओमप्रिाश ऊफव
बयाचू िडू (अचलपूर), श्री.ववनायिराव िाधव-पाटील (अहमदपूर) :

सन्माननीय साववितनि

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

राज्यातील रुग्णाींना व नागरीकाींना रुग्णालयातन अया ुननक वैद्यकीय सेवा सुिव ा

ममळावी यासा प ३०० खा्ाींची सासकीय रुग्णालये पलीक प्रायव् े ् पा्् रसीप (पीपीपी)
मॉडेलनुसार चालिवयाचा प्रस्तावासा प

देनाींक २४ िानेवारी, २०१८ रोिी वा यासुमारास

त्रत्रसेस्यीय सममती स्थापन करयाचा ननण्य घेयात ीलेला ी े ,

े खरे ी े काय,

(२) असयास, या सममतीचे स्वरुप काय असन सममतीच्या काय्किा ीणण सममतीस
कोणकोणते अच कार ेे यात ीलेले ी े त,
(३) तसेच, खािगीकरणामुळे सामान्य नागररकाींना स्वस्त रुग्णसेवा ममळणे असक्य
असयामळ
ु े

ा ननण्य रद्द करावा या ा तची मागणी िन ीींेोलने करुन केली ी े ,

खरे ी े काय,
(४) असयास, सासनाने या ा त कोणती काय्वा ी केली वा करयात येत ी े ,
(५)

नसयास, िवलीं ाची कारणे काय ी े त ?

ोणार
े

ी

िव.स. ५१२ (27)
डॉ. दीपि सावांत (२८-११-२०१८) : (१)

ोय,

े खरे ी े .

(२) कद्र सासनाच्या दे.२९.१२.२०१५ च्या अच सचनेतील माग्ेस्क सचनाींनुसार राज्यातील

३०० खा्ाींची रूग्णालये व याींतग्त सींलजग्नत सासकीय वैद्यकीय म ािवद्यालये सुरू करून
PPP तवावर चालिवयाकरीता खािगी सींस्थेस ेे या ा त सासनाचे

ोरण ननजश्चती

करयाकरीता ीयुक्त ( ीरोग्य सेवा) तथा अमभयान सींचालक, रा. ी. अ., मुीं ई

अध्यितेखाली
(३)

याींच्या

सममती ग पत करयात ीली असन सममतीचा अ वाल अद्याप अप्राप्त ी े .

े खरे ना ी.

(४) प्रश्न लद््ावत ना ी.
(५) प्रश्न लद््ावत ना ी.
___________
िळगाव वैद्यिीय महाववद्यालय वसतीगह
ृ ायाया खोलीत वविेचा
शॉि लागून अपघाती मत्ृ यूबाबत

(४०)

११२३६१ (१०-०४-२०१८).

डॉ.अतनल बोंडे (मोशी) :

सन्माननीय वैद्यिीय मशिण

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िळगाव येथील डॉ. ल ास पा्ील वैद्यकीय म ािवद्यालयात ाीं्न्मसप करणाऱया डॉ.
प्रसाींत रा ोड याींचा देनाींक २८ मे, २०१७ रोिी वसनतग ृ ाच्या खोलीत िविेचा सॉक लागन
अपघाती मृ य झाला,

े खरे ी े काय,

(२) असयास, याप्रकरणी गन्
ु ा ेाखल झाला ी े काय,

(३) असयास, याप्रकरणी क्राईम िँच तर्े चौकसी करून वैद्यकीय म ािवद्यालयाच्या ेो ी
व्यवस्थापनािवरुद्ध कारवाई करयात यावी असी मागणी सेर लोकप्रनतनन ीींनी मा. वैद्यकीय
मसिण मींत्री याींचक
े डे देनाींक १९ ऑगस््, २०१७ रोिी
ी े काय,

वा यासुमारास केली ी े,

े

ी खरे

(४) असयास, या सींेभा्त सासनाने कोणती कारवाई केलेली वा करयात येत ी े ,
(५) नसयास, िवलीं ाची कारणे काय ी े त ?
श्री. धगरीष महािन (१७-११-२०१८) : (१)

ोय,

े खरे ी े .

(२) डॉ.प्रसात सींिय रा ोड याींच्या मृ य प्रकरणी गन्
ु ा ेाखल करयात ीला ी े . परीं त,
याींचे वडील श्री.सींिय तोळाराम रा ोड याींनी तक्रार मागे घेतया ा तचे सपथपत्र साेर केले
ी े.
(३)

ोय,

े खरे ी े .

(४)

अच ष ाता,

श्री.

भाऊसा े

म ािवद्यालय स्तरावर तीन ज्येष

द रे

सासकीय

वैद्यकीय

म ािवद्यालय,

अध्यापकाींची चौकसी सममती नेमली

ुळे

याींनी

ोती. सेर सममतीने

देनाींक २२/०४/२०१८ रोिी डॉ.ल ास पा्ील वैद्यकीय म ािवद्यालय, िळगाव येथे िाऊन
प्रकरणाची सखोल चौकसी केली ीणण सीं ींच त अच ष ाता याींच्यामार््त चौकसी सममती
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अ वाल साेर केला. यानुसार सेर गुन् यातील कर्या्ेी सींिय तोळाराम रा ोड याींनी देलेली
कर्या्े

ी कॉलेि प्रसासनािवरुध्े गैरसमिुतीने देली असयाने याींनी नमसरा ाे पोलीस

स््े सनला समि

िर रा न ि ा

देलेला ी े .

(५) प्रश्न लद््ावत ना ी.
___________
मशरडशहापूर (ता.औढा नागनाथ, जि.हहांगोली) येथील प्राथममि आरोग्य
िेंद्र िायावजववत िरण्याबाबत

(४१)

११४५६० (०६-०४-२०१८).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :

सन्माननीय साववितनि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मसरडस ापर (ता.औढा नागनाथ, जि.द ग
ीं ोली) येथील प्राथममक ीरोग्य कद्राच्या ामारतीचे
ाीं काम पण् झाले असताना ी प्रसासनाच्या ेल
् ामुळे काया्जन्वत झालेले ना ी,
ु ि

े खरे ी े

काय

(२) असयास, येथील रुग्णाींना ीरोग्यसेवा ेे यासा प सासनाने या कद्राला ीवश्यक साद य
र्नन्चर व कम्चारी व वैेयककय अच कारी लपल

करुन ेे या ा त कोणती काय्वा ी केली

वा करयात येत ी े ,
(३) नसयास, िवलीं ाची कारणे काय ी े त ?
डॉ. दीपि सावांत (२७-११-२०१८) : (१)

े खरे ना ी.

औींढा नागनाथ तालुक्यातील प्राथममक ीरोग्य कद्र मसरडस ापर येथील ामारतीचे

ाीं काम

अद्याप अपण् असयामुळे ामारत तायात घेतलेली ना ी. तथािप, सद्य:जस्थतीत प्राथममक
ीरोग्य कद्र मसरडस ापुरच्या पररसरामध्येच

ाीं लेया ४ खा्ाींच्या सासककय ामारतीमध्ये

तापुरया स्वरुपात काया्जन्वत ी े .

(२) प्राथममक ीरोग्य कद्राकरीता ीवश्यक असलेया र्नन्चर व साद य सामग्र
ु ीकरीता
जि ा ननयोिन सममतीम न सन २०१८-१९ या व ा्त रु.१३.०० लि ातका नन ी लपल

करुन ेे यात ीला असन पुढील काय्वा ी सुरु ी े . प्राथममक ीरोग्य कद्र मसरडस ापर येथे
ेोन् ी वैद्यकीय अच काऱयाींस

१० पेे भरलेली ी े त व लव्ररत कम्चाऱयाींची ५ ररक्त पेे

भरया ा त ग्राम िवकास िवभागामार््त काय्वा ी सरु
ु ी े.
(३) प्रश्न लद््ावत ना ी.

___________
वाांगी (ता.िडेगाव, जि. साांगली) येथील प्राथममि आरोग्य िेंद्राचे िाम सुरु िरण्याबाबत
(४२)

११४७८६ (०९-०४-२०१८).

पजश्चम) :

श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड

सन्माननीय साववितनि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

िव.स. ५१२ (29)

(१) वाींगी (ता.कडेगाव, जि. साींगली) येथील येथील प्राथममक ीरोग्य कद्र

ाीं कामासा प ३

को्ी रुपयाींचा नन ी मींिर असुन व कामाचा काया्रींभ ीेे स ननघाला असयाचे देनाींक २४
नोव् द र, २०१७ रोिी वा या सम
ु ारास ीढळन ीले ी े,
(२) असयास, मात्र अेयाप काम सुरु झालेले ना ी,

े

े खरे ी े काय,

ी खरे ी े काय,

(३) असयास, या सींेभा्त सासनाने चौकसी करुन या कद्राचे काम तातडीने सुरु करया ा त
कोणती काय्वा ी केली ी े वा करयात येत ी े ,
(४) नसयास, िवलीं ाची कारणे काय ी े त ?
डॉ. दीपि सावांत (२७-११-२०१८) : (१)
(२)

े खरे ी े .

े खरे ी े .

(३) व (४)

वाींगी, ता.कडेगाींव येथील िागा तायात घेयात ीली ी े .

काय्कारी अच कारी, जि ा परर े, साींगली याींचे नावे करणेत ीलेली ी े .

सेर िागा मुख्य

___________

(४३)

मौिे बावधन (जि.पुणे) या वनिेरायाया मसमामभांतीचे िामात झालेला गैरव्यवहार

११६७४९ (३०-०७-२०१८).

श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला) :

सन्माननीय वने मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौिे
करता वन
सलग न

ाव ान (जि.पण
ु े) येथील तकालीन वनिेत्रपाल, भाीं ड
ु ा् याींनी वनिेत्राची मोिणी न
द्दीच्या ीत सींरिक मभींत

ाीं ता तु्कररया

ाीं याचे तसेच मौिे म् ाळुींगे येथील सींरिक मभींत

ाीं याचे मा े मे, २०१८ मध्ये वायाेरम्यान ननेस्नास ीले,

े खरे ी े काय,

(२) असयास, तकालीन वनिेत्रपाल, भाीं ड
ु ा् याींच्यावर या प्रकरणी र्क्त ेो ारोपपत्र ेखल
करयाव्यनतररक्त कु लीच कारवाई केली ना ी,

े ी खरे ी े काय,

(३) असयास, या प्रकरणाची सासनाने चौकसी केली ी े काय,
(४) असयास, यानुसार सासनाने कोणती कारवाई केली वा करयात येत ी े ,
(५) नसयास, िवलीं ाची कारणे काय ी े त ?

श्री. सध
ु ीर मुनगांटीवार (१६-११-२०१८) : (१) मौिे

ाव न, ता. मुळसी म ील सीं.नीं. २१ चे

वनिेत्राची मोिणी केली असता, ३३० र.मी. लाीं ीची मसमामभींत वन
सुमारे ०.३८

द्दीच्या ीत

ाीं याने

े . ातके िेत्र सु्याचे ननेस्नास ीले ी े . याचप्रमाणे मौिे म् ाळुींगे व

ाव न येथील सीमामभींत

ाीं ताना लगतच्या खािगी सेतकऱयाींनी वन द्द व खािगी मालकीची

द्द यामध्ये वाे ननमा्ण करुन मसमामभींत
का ी भाग सोडन तु्क मसींमामभींत

ाीं यास मज्िाव केयाने पुनम
् ोिणी

ोईपयंत

ाीं याचे ननेस्नास ीले ी े . मात्र सेर सोडलेया

भागाची मोिणी झायानींतर सन २०१७-१८ मध्ये सेर वन िमीनीवर ५९०.र.मी. ीरसीसी
मसमा मभींत

ाीं यात ीली ी े .
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(२), (३) व (४) मौिे
सुमारे ०.३८

ाव न, ता. मुळसी येथील मसमामभींत वन

द्दीच्या ीत

ाीं याने

े . ातके िेत्र सु्याचे ननेस्नास ीयाने सेर प्रकरणी तकालीन वनपररिेत्र

अच कारी, भाीं ुडा् याींच्या िवरुद्ध म ाराषर नागरी सेवा (मसस्त व अपील) ननयम, १९७९ नुसार
कत्व्यात कसर केया ा त िवभागीय चौकसी सरु
ु करुन ेो ारोप पत्र

िावयात ीले ी े.

िवभागीय चौकसीअींती सीं ींच त अच कारी ेो ी ीढळयास ीवश्यक ती कारवाई करयात
येईल.
(५) प्रश्न लद््ावत ना ी.
___________
मुांबईमधील परळ येथील नौरोिी वाडीया प्रसूतीगह
ृ ास ( मॅटरतनटी हॉजस्पटल) शासनािडून
दे ण्यात येणारे अनुदान थिीत असल्याबाबत

(४४)

११७०४५ (२३-०७-२०१८).

श्री.अिय चौधरी (मशवडी) :

सन्माननीय साववितनि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुीं ईम ील परळ येथील नौरोिी वाडीया प्रसतीग ृ ास (मॅ्रनन्ी
ेे यात येणारे अनुेान सन २०१३-१४ पासन थकीत ी े,
(२) असयास, नौरोिी वाडीया प्रसतीग ृ ाचे (मॅ्रनन्ी

ॉजस्प्ल) सासनाकडन

े खरे ी े काय,

ॉजस्प्ल) थकीत अनुेान ताकाळ

अेा करयात यावे असी मागणी स्थाननक लोकप्रनतनन ीीं याींनी

मा.साव्िननक ीरोग्य मींत्री,

व मा. िवत व ननयोिन मींत्री याींच्याकडे देनाींक २० माच्, २०१८ रोिी वा यासुमारास लेखी
ननवेेनाव्ेारे केली ी े ,

े खरे ी े काय,

(३) असयास, लक्त मागणीच्या अनु ींगाने थकीत अनुेान वररत िवतरीत करया ा त
सासनाने कोणती काय्वा ी केली वा करयात येत ी े ,
(४) नसयास, िवलीं ाची कारणे काय ी े त ?
डॉ. दीपि सावांत (१५-११-२०१८) : (१)
(२)

े खरे ना ी.

े खरे ी े .

(३) नौरोसिी वाडीया मॅ्नन््ी

ॉजस्प्ल, परळ, मुीं ई या रुग्णालयाला सन २०१६-१७ च्या

खचा्वर सन २०१७-१८ सा प देनाींक ३१ माच्, २०१८ च्या सासन ननण्यान्वये रुपये
३,६७,२२,९४०/- ातके स ायक अने
ु ान पद ला

प्ता म् णन मींिर करयात ीले ी े , तसेच

देनाींक ३१ ऑगस््, २०१८ च्या सासन ननण्यान्वये
मींिुर करयात ीला ी े .

रुपये ४,२०,००,०००/-ेस
ु रा

(४) प्रश्न लद््ावतना ी.

___________

प्ता म् णन
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राज्यायाया वनसांपदे त होत असलेली घट
(४५)

११८५१० (३०-०७-२०१८).

(नागपूर उत्तर) :

श्री.सुधािर दे शमुख (नागपूर पजश्चम), डॉ.मममलांद माने

सन्माननीय वने मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्याचे भौगोमलक िेत्र ७ लाख ७१३ चौरस ककलो मी्र एवढे असुन यानुसार सन २००९
च्या सवेिणात वनिेत्र ५०६५० चौरस मी्र असताींना मागील ५ व ा्त राज्याच्या वनसींपेे त
१४९ चौरस ककलो मी्रची घ् झाया ा तची
ननेस्नास ीली,

ा

मा े माच् २०१८ मध्ये वा याेरम्यान

े खरे ी े काय,

(२) असयास, राज्याच्या एकण भौगोमलक िेत्रापैकी ३३ ्क्के िेत्र वनिेत्र असणे ीवश्यक
असताना

ी ्क्केवारी २० झाली असन र्क्त िवेभा्ची ीकडेवारी ४० ्क्याच्यावर ी े ,

े

खरे ी े काय,
(३) असयास, िवेभ् वगळता राज्याची वनिेत्राची ्क्केवारी ीणखी खाली येणार ी े , असा
अ वाल डे ाराडनच्या वनसवेिण सींस्थेने देलेला ी े ,
(४) असयास, राज्याच्या वनसींपेे ची

े

ी खरे ी े काय,

ोत असलेली घ् लिात घेता वनिेत्र वाढिवयाकरीता

सासनाने कोणते प्रयन केले वा करयात येत ी े ,
(५) असयास, याचे स्वरूप काय,
(६) नसयास, िवलीं ाची कारणे काय ी े त?
श्री. सध
ु ीर मुनगांटीवार (१६-११-२०१८) : (१) म ाराषर राज्याचे भौगोमलक िदत्र ३०७७१३
चौ.कक.मी. एवढे असन र्ॉरे स्् सव् े ऑर् ाींडडयाकडन भारतीय वन सव् े िण अ वाल प्रमसद्ध

करयात येतो. सन २००९ च्या अ वालात म ाराषरात वनाच्छादेत िेत्र ५०६५० चौ.कक.मी.
ातके असयाचे नमे करयात ीले ी े . तसेच यापुढील ५ व ा्तील वन अच्छाेन जस्थती
पुढीलप्रमाणे ी े :-

सन २००९ चा अ वाल- वन अच्छाेन िेत्र- ५०६५० चौ.कक.मी.

सन २०११ चा अ वाल- वन अच्छाेन िेत्र- ५०६४६ चौ.कक.मी. सन २०१३ चा
अ वाल- वन अच्छाेन िेत्र- ५०६३२ चौ.कक.मी.
सन २०१५ चा अ वाल- वन अच्छाेन िेत्र- ५०६९९ चौ.कक.मी.
सन २०१७ चा अ वाल- वन अच्छाेन िेत्र- ५०६८२ चौ.कक.मी.
वरील तपसीलावरुन म ाराषरात सन २००९ च्या तल
ु नेत गेया ८ व ा्त ३२

चौ.कक.मी. एवढी वाढ झायाचे ननेस्नास ीले ी े .

(२) राज्याच्या एकण भौगोमलक िेत्रापैकी २०.०१ ्क्के वनाच्छादेत असन यापैकी र्क्त
िवेभा्ची ीकडेवारी िवचारात घेतयास वनाच्छेानाचे प्रमाण िवेभा्तील एकण भौगोलीक
िेत्र ९७४०४ चौ.कक.मी. पैकी २६९०९ चौ.कक.मी. वनाच्छादेत असन

े प्रमाण २०१७ च्या

भारतीय वन सव् े िण अ वालानस
ु ार २७.६३ ्क्के ातके ी े .

(३) असाप्रकारचे अनम
ु ान सेरच्या अ वालात नोंेिवयाचे देसन येत ना ी.

(४) सन २०१७ ते २०१९ या व ा्मध्ये ेरव ी िन - िल
ु ै मद न्यात वि
ृ लागवड करुन एकण
५० को्ी वि
ृ लागवडीचे लद्दीष् सासनाने

े वले ी े.
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(५) सन २०१७ ते २०१९ या कालाव ीत ५० को्ी वि
ृ लागवडीची सद्यजस्थती खालीलप्रमाणे
ी े .सन लद्दीष् साध्य २०१७ ४ को्ी ५.४३ को्ी २०१८ १३ को्ी १५.८८ को्ी २०१९ ३३
को्ी
(६) प्रश्न लद््ावत ना ी.
___________
खल्
व घटिाांना राज्यातील सरिारी अथवा खासगी ववनाअनद
ु या गटातील आधथवि दब
ु ल
ु ानीत
वैदद्यिीय व दां त वैदद्यिीय महाववद्यालयाांतील मशिण शुल्िापैिी ५० टक्िे खचावची
प्रततपूती िरण्याबाबत

(४६)

११८९२८ (०१-०८-२०१८).

श्रीमती तनमवला गाववत (ागतपूरी), श्री.अममन पटे ल

(मुांबादे वी), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :
मशिण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय वैद्यिीय

(१) खुया ग्ातील ीचथ्क े ु ल
् घ्काींना राज्यातील सरकारी अथवा खासगी िवनाअनुेानीत

वैद्यकीय व ेीं त वैद्यकीय म ािवद्यालयाींतील मसिण स
ु कापैकी ५० ्क्के खचा्ची प्रनतपती
येया सैिणणक व ा्पासन करयाचा ननण्य राज्यसासनाने घेतला असन याकररता लपन्न

स ा लाख रुपये असणार असयाचे देनाींक २१ एिप्रल, २०१८ रोिी वा या सुमारास
ननेस्नास ीले ी े ,
(२) असयास, या

े खरे ी े काय ?

ा त सासनाने कोणती काय्वा ी केली वा करयात येत ी े काय ?

(३) नसयास, िवलीं ाची कारणे काय ी े त

श्री. धगरीष महािन (१९-११-२०१८) : (१)

ोय,

े खरे ी े .

(२) सासन ननण्य देनाींक १७/०४/२०१८ अन्वये राज्यातील सासकीय/सासन अने
ु ाननत/ खािगी

िवनाअनुेाननत वैद्यकीय व ेीं त म ािवद्यालयातील रुपये २.५० लाख ते रुपये ६.०० लाख या
वाि क
्
कौ्ुींत्र क लपन्न मया्ेेतील ीचथ्कदृष्या े ु ल
्
घ्कातील एम. ी. ी.एस ीणण
ी.डी.एस अ्यासक्रमाींच्या िवद्याथ्यांना

अ्यासक्रमाप्रमाणे राि ी छत्रपती सा

ीरोग्य िवज्ञानाच्या ातर व्यावसानयक पेवी

म ाराि मसषयवृ ती योिनदतग्त याींच्या मसिण

सुकाच्या रकमेची ५० ्क्के मसषयवृ ती अेा करयास सन २०१८-१९ या सैिणणक व ा्पासन
मान्यता देली ी े .तसेच, सासन ननण्य देनाींक २८/०६/२०१८ अन्वये लक्त लपन्नाची मया्ेा
ी रुपये ८.०० लाख ातकी करयात ीली ी े .
(३) प्रश्न लद््ावत ना ी.
___________

िव.स. ५१२ (33)
मुखेड (जि.नाांदेड) तालुक्यातील बा-हाळी सह ातर अनेि गावात पररसरात िलयुक्त मशवार
योिनेतील िामे अद्यापपयवत सुरु झालेली नसल्याबाबत

(४७)

१२०२६४ (२३-०७-२०१८).

श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :

सन्माननीय िलसांधारण

मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुखेड (जि.नाींेेड) तालक्
ु यातील

ा- ाळी स

ातर अनेक गावात प्रसासनाच्या लेामसन

ोरणामळ
ु े अेयाप िलयक्
ु त मसवार योिनेतील कामे सरु
ु झालेली ना ीत,

े खरे ी े काय,

(२) असयास, यामुळे तालुक्यातील अनेक सेतकरी मसींचन सुिव प
े ासन वींचचत र ावे लागत
ी े,

े

ी खरे ी े काय,

(३) असयास, या सींेभा्त सासनाने चौकसी केली ी े काय,
(४) असयास,

या पररसरात िलयुक्त मसवारची कामे तातडीने सुरु करयास

कामे सुरु करयास
काय्वा ी केली

या योिनेची

ेल
् करणा-या अच का-याींवर कारवाई करया ा त सासनाने कोणती
ु ि

वा करयात येत ी े ,

(५) नसयास, िवलीं ाची कारणे काय ी े त ?
प्रा. राम मशांदे (२२-११-२०१८) : (१)

े खरे ना ी.

(२), (३), (४) व (५) प्रश्न लद््ावत ना ी.
___________
बबटरगाव व िवळा (जि.लातरू ) येधथल प्राथममि आरोय िेंद्रात रुग्णाची
होत असलेली गैरसोय.

(४८)
दे शमुख

१२१३६८ (२८-०७-२०१८).
(लातूर

शहर),

श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.अममत ववलासराव

श्री.राधािृष्ट्ण

ववखे-पाटील

(मशडी),

श्री.अममन

पटे ल

(मुांबादे वी),

श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) : सन्माननीय साववितनि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) त्र ्रगाव व िवळा (जि.लातर) येचथल प्राथममक ीरोय कद्रात अच कारी व कम्चारी
याींच्या ररक्त पेाींमळ
ु े तसेच तेथे

लपचार तपरतेने ममळत नसयाने
(२) असयास, सेर
सोयी-सुिव ा लपल

सोयी- सिु व ाींचा अभाव असयामळ
ु े
रुग्णाींची गैरसोय

ोत ी े ,

रुग्णींना

सेवा

व

े खरे ी े काय,

प्राथममक ीरोय कद्रातातील ररक्त पेे तातडीने भरया ा त व ीरोग्य
करुन

ेे या ा त लातर ग्रामीण लोकप्रनतनन ीनी जि ा ीरोग्य

अच कारी, जि ा परर े, लातर याींच्याकडे मा े, मे २०१८ मध्ये वा याेरम्यान ननवेेनाद्वारे
मागणी केली ी े , े खरे ी े काय,
(३) असयास ,सेर प्रकरणी सासनाने चौकसी केली ी े काय,
(४) असयास,

सेर ररक्त पेे भरया ा त व ीरोग्य सोयी-सुिव ा लपल

ेे यासींेभा्त सासनाने कोणती काय्वा ी केली ी े वा करयात येत ी े ,
(५) नसयास ,िवलीं ाची कारणे काय ी े त ?

करून

िव.स. ५१२ (34)
डॉ. दीपि सावांत (२७-११-२०१८) : (१)

े खरे ना ी.

त्र ्रगाव येथील प्राथममक ीरोग्य कद्रामध्ये ेोन् ी वैद्यकीय अच काऱयाींची पेे भरली असन
कम्चाऱयाींच्या १९ पेाींपैकी १४ पेे भरली ी े त.

याचप्रमाणे िवळा येथील प्राथममक

ीरोग्य कद्रामध्ये वैद्यकीय अच काऱयाींची ेोन् ी पेे भरली असन कम्चाऱयाींच्या १८ पेाींपैकी
१४ पेे भरली ी े त.
(२)

े खरे ी े .

याींच्याकडन रुग्णाींना ीरोग्य सेवा पुरिवयात येत ी े त.

सेर प्राथममक ीरोग्य कद्रातील ररक्त पेे भरणे ा त लातर ग्रामीण लोकप्रनतनन ीींनी मागणी
केलेली ी े .
(३) व (४) ररक्त पेे भरयाची काय्वा ी जि ा परर ेे मार््त सरु
ु ी े.
(५) प्रश्न लद््ावत ना ी.

___________
िोडोली (ता.पवहाळा, जि.िोल्हापूर) येथील उपजिल्हा रुग्णालयातील
ि-किरण यांर बांद असल्याबाबत

(४९)

१२१९५४

(२८-०७-२०१८).

श्री.सुरेश

हाळवणिर

(ाचलिरां िी) :

सन्माननीय

साववितनि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :कोडोली (ता.पन् ाळा, जि.को ापर) येथील लपजि ा रुग्णालयातील ि-ककरण यींत्र एक
व ांपासन

ींे असयाची

ा

मा े मे २०१८ मध्ये वा याेरम्यान ननेस्नास ीली ी े ,

े

खरे ी े काय,
(२) असयास, सेरचे लपकरण

ींे असयामुळे कोडोली स

सुिव ेसा प तीस ते पन्नास कक.मी. ेर िावे लागत ी े,

े

५१ गावाींना वैद्यकीय

ी खरे ी े काय,

(३) असयास, लक्त प्रकरणी चौकसी केली ी े काय

(४) असयास, यानुसार या रुग्णालयातले ि-ककरण यींत्र काया्जन्वत करया ा त सासनाने
कोणती काय्वा ी केली वा करयात येत ी े ,

(५) नसयास, िवलीं ाची कारणे काय ी े त ?
डॉ. दीपि सावांत (२७-११-२०१८) : (१)

े खरे ना ी.

लपजि ा रुग्णालय, कोडोली येथील ि-ककरण यींत्र सरु
ु असन, िानेवारी, २०१८ ते मे, २०१८
या कालाव ीत एकण ६२४ ि-ककरण चाचया करयात ीलेया ी े त.
(२) प्रश्न लद््ावत ना ी.
(३) प्रश्न लद््ावत ना ी.
(४) प्रश्न लद््ावत ना ी.
(५) प्रश्न लद््ावत ना ी.
___________

िव.स. ५१२ (35)
मौिे तनमगाव मसवनर (ता. मसवनर, जि.नामशि) येथील
बांधाऱ्याचे िाम तनिृष्ट्ट दिावचे झाल्याबाबत
(५०)

१२३१२०

(२३-०७-२०१८).

श्री.रािाभाऊ

(पराग)

वािे

(मसवनर) : सन्माननीय

िलसांधारण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौिे ननमगाव मसन्नर, (ता. मसन्नर, जि.नामसक) येथे सुरु असलेले के. ्ी. वेअर
ेरु
ु स्तीचे काम ननकृष् झायाची
ीली,

ा

मा े एिप्रल, २०१८ मध्ये

ीं ारा

वा याेरम्यान ननेस्नास

े खरे ी े काय,

(२) असयास, सेर के. ्ी. वेअर

ीं ारा-याींच्या ननकृष् कामाची चौकसी करुन काम

अींेािपत्रकाप्रमाणे पण् करयात यावे असी मागणी स्थाननक लोकप्रनतनन ी व ग्राम पींचायत,

ननमगाव (मसन्नर) याींनी काय्कारी अमभयींता, लघु मसींचन (िलसीं ारण) िवभाग, नामसक
याींचेकडे दे. ०१ एिप्रल, २०१८ रोिी वा यासुमारास लेखी ननवेेनाद्वारे केली,

े

ी खरे ी े

काय ,

(३) असयास, या ा त सासनाने चौकसी केली ी े काय,
(४) असयास, ननमगाव मसन्नर येथील के.्ी. ीं ा-याचे काम पण् करयाच्या दृष्ीने सासनाने
कोणती काय्वा ी केली वा करयात येत ी े ,
(५) नसयास, िवलीं ाची कारणे काय ी े त?
प्रा. राम मशांदे (२०-११-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) यासींेभा्त मा.लोकप्रनतनन ी याींचे ननवेेन
व यासो त सरपींच, ग्रामपींचायत, ननमगाव मसन्नर याींनी लोकप्रनतनन ीींना लद्देसन मल ीलेले
पत्र काय्कारी अमभयींता, लघुमसींचन (िलसीं ारण) िवभाग, नामसक काया्लयास प्राप्त ी े .
प्राप्त ननवेेनाच्या अनु ींगाने राज्य गुणवता ननयींत्रक याींना प्रस्तुत मसमद् नाला

पा णी करून
ोते.

राज्य

ाीं ाची

ीं ाऱयाच्या कामाचा गण
ु वताेस्क अ वाल साेर करणे ा त कळिवयात ीले

गुणवता

ननयींत्रक

याींचेकडील

अ वालानसार

तसेच

सामथ्या्च्या सींेभा्तील प्रयोगसाळे तील प्राप्त ननषक ा्नसार सेरील

सीं ानकाचे

सींपीडन

ीं ाऱयाचे सीं ानकातील

ेरू
ु स्तीचे काम गुणवतापव्क झालेले ी े . तसेच सेर काम ननिवेा िवननेे साींनसार पण्
करयात ीलेले ी े .

(५) प्रश्न लद््ावत ना ी.
___________

ववधान भवन :
मुांबई.

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मु्रणपव् सव् प्रकक्रया म ाराषर िव ानमींडळ सचचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर
मु्रण: सासकीय मध्यवती मु्रणालय, मुीं ई.

