
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २१८ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

चौथे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

ससांधुदरु्ग जिल् ्यात अनेि मीणामीण भार्ात वकीयिधय अधधिारी नसल् याने  
शासिधय आरोग् य सेवेवर होत असलेला पररणाम 

  

(१)  १३१८ (२३-१२-२०१४).   श्री.वकभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय सावगिननि आरोग् य व 
िुटुांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ससींधुदगुग जिल् ्यात  न्क मीणामीग तागात यकीयकधय  रधकारी नसल् यान ्ग्णागाींना य्व्यर 
उपचार समवत नसल्यान् शासकधय आरोणा य स्य्यर पिरगाम ोोत आो्, ो् खर् आो् काय, 
(२)  सल् यास, जिल् ्यात यकीयकधय  रधकारी यगग तात ीन ् द्ा यासींदतागत शासनान ् कोगती 
कायगयाोी क्ली या करा यात य्त आो्, 
(३) नसल्यास, वयलींबाची कारग् काय आो्त ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०२-०८-२०१६) : (१)  ींशत: खर् आो्. 
       ससींधुदगुग जिल््यातील मीणामीग तागात ७ मीणामीग ग्णागालय् य ३८ प्राथसमक आरोणाय 
कें द्र कायागजन्यत आो्त. सदर आरोणाय सींसथाींमध्य् एकूग ९७ पद् मींिूर  सून त्यापककध ७५ पद् 
तरल्ली आो्त. 
       िरक्त  सल्ल्या पदाींयर राषरीय आरोणाय  सतयान, आयपीएचएस योिन ्ींतगगत 
खािगी वयश्षतज्ञ यकीयकधय  रधकाऱयाींच्या स्या आयश्यकत्नुसार ग्णागाींना उपलब्ध कग्न 
ददल्या िातात. तस्च  सथायी यकीयकधय  रधकारी ननयुक्तीस ससींधुदगुग य रत्नारगरी 
जिल््याकिरता परयानगी द्ायात आली आो्. 
(२) सदर िरक्त पद् सयतींत्र ननय मीं वामार्ग त तरायाची कायगयाोी शासन सतरायर चाल ूआो्. 
(३) प्रश्न उी् ायत नाोी. 

___________ 
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उल्हासनर्र येथील शासिधय हॉस्पीटलमध्ये डॉक्टराांची तात्िाळ नमेणूि होणेबाबत 
  

(२)  २४५२ (२३-१२-२०१४).   श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनर्र) :   सन्माननीय 
सावगिननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) उल्ोासनगर शोराींतील सेंरल ोॉसपी्ल या शासकधय दयाखान्यात  ॉक््राींची य  न्य 
बाबीींची कमतरता आो्, ो् खर् आो् काय, 
(२)  सल्यास, ोीयरोगतज्ञ सींबींधीच्  ॉक््राींची  त्यींत कमतरता आो्, ो् ोी खर् आो् काय, 
(३)  सल्यास, यामुव् ग्णागाींच्  त्यींत ोाल ोोत आो्त, ो् ोी खर् आो् काय, 
(४)  सल्यास, शासन याबाबत तस्च  ॉक््राींच्या तात्काव न्मगुकधबाबत काय उपाययोिना 
करीत आो्त ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०२-०८-२०१६) : (१) ो् खर् नाोी. 
     मध्ययती ग्णागालय, उल्ोासनगर य्थ् यकीयकधय  रधकारी यगग-१ ची १६ पद् मींिूर 
 सून त्यापककध ८ पद् तरल्ली आो्त. तस्च यकीयकधय  रधकारी ग्-  ची मींिूर  सल्ली 
सयग २९ पद् तरल्ली आो्त यकीयकधय  रधकारी ग्-१ सींयगागतील वयश्षज्ञाींची पद् िरक्त 
 सली तरी यकीयकधय  रधकारी ग्-  सींयगागतील वयश्षज्ञाींच्या सय्ा ग्णागाींना उपलब्ध आो्त. 
     तस्च ग्णागालयामध्य् सी्ी सकॅन, क्ष-ककरग, प्रयोगशावा, रक्तप्ढी, इसीिी, 
तौनतकोपचार, वयश्ष बालरोग वयताग, थल्ॅस्समया वयताग, बा्यग्णाग वयताग, आींतरग्णाग 
वयताग, रामा क् र युनन् ो् वयताग कायागजन्यत  सून त्यामार्ग त ग्णागाींना आरोणाय स्या 
पुरवयायात य्त्. 
(२) ो् खर् नाोी. 
     सदर ग्णागालयात शासनाच्या मींिूर प्रमागकानसुार वयश्षज्ञाींची पद् तरायात आली 
आो्त. 
(३) ो् खर् नाोी. 
(४) मोाराषर यकीयकधय य आरोणाय स्या  ींतगगत यकीयकधय  रधकारी यगग-१ ची िरक्त पद् 
नामननदेशनान ्य पदोन्नतीन् तरायाची कायगयाोी शासन सतरायर चालू आो्. 

___________ 
  

किनवट, माहूर व माांडवी (जि.नाांदेड) येथील मीणामीण रूग्णालयात  
वकीयिधय अधधिाऱ याांची पदे ररक्त असल्याबाबत 

  

(३)  २९७० (२३-१२-२०१४).   श्री.प्रदीप नाईि (किनवट) :   सन्माननीय सावगिननि आरोग् य 
व िुटुांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) ककनय्, माोूर य माीं यी (जि.नाींद् ) य्थील मीणामीग रूणागालयात यकीयकधय  रधका-याींची 
पद् िरक्त  सल्याच ्माो् ऑक््ोबर, २०१४ मध्य् या त्या दरम्यान ननदशगनास आल्, ो् खर् 
आो् काय, 
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(२)  सल्यास, यकीयकधय  रधकारी यव््यर उपलब्ध ोोत नसल्यान् रूणागाींची गकरसोय ोोत 
आो्, ो् खर् आो् काय, 
(३)  सल्यास, सदर रूणागालयातील िरक्त पद् तरायाबाबत शासनान् कोगती कायगयाोी क्ली 
या करायात य्त आो्, 
(४)  ीयाप कोगतीच कायगयाोी क्ली नसल्यास, वयलींबाची कारग् काय आो्त ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०२-०८-२०१६) : (१) य (२) ो् खर् नाोी. 
     नाींद्  जिल््यातील ककनय् य माोूर या दोन तालुक्यामध्य् माोूर य माीं यी य्थ ्प्रत्य्कध 
एक मीणामीग ग्णागालय कायागजन्यत आो्. सदर मीणामीग ग्णागालयाींमध्य् आकृतीबींधानसुार मींिूर 
 सल्ली ३ पद् तरल्ली आो्त. त्यामुव् त्थील ग्णागाींची गकरसोय ोोत नाोी. 
(३) य (४) प्रश्न उी् ायत नाोी. 

___________ 
 

सातारा जिल्हयातील पाटण येथील आरोग्य ववभार्ात तज्ञ डॉक्टराांच्या नेमणूिा िरण्याबाबत 
 

(४)  २९७९ (२३-१२-२०१४).   श्री.शांभूराि देसाई (पाटण) :   सन्माननीय सावगिननि आरोग् य 
व िुटुांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) सातारा जिल््यातील पा्ग तालकु्यात  सगाऱया आरोणाय वयतागातील मीणामीग 
ग्णागालयामध्य् सिगन, बालरोगतज्ञ, सत्री रोगतज्ञ तस्च प्राथसमक आरोणाय कें द्रामध्य् तज्ञ 
 ॉक््सग न्मायाबाबत राज् याच् सायगिननक आरोणाय मींत्री याींच ्क  ् न्कदा मागगी क्ली आो्, 
ो् खर् आो् काय, 
(२)  सल्यास, आरोणाय वयतागाक ील मीणामीग ग्णागालयामध्य् सिगन, बालरोगतज्ञ, सत्री 
रोगतज्ञ  ॉक््सग तस्च प्राथसमक आरोणा य कें द्रामध्य् तज्ञ  ॉक््सग न्मायाबाबत शासनान् 
कोगती कायगयाोी क्ली या करायात य्त आो्, 
(३)  सल्यास, त्याच् थो क्यात सयग्प काय आो्, 
(४)  ीयाप ननगगय घ्तला नसल्यास वयलींबाची कारग् काय आो्त ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०२-०८-२०१६) : (१) ोोय. 
(२) य (३) मीणामीग ग्णागालय, पा्ग, जि.सातारा य्थ ्आकृतीबींधानसुर एक यकीयकधय  रधक्षक 
आणग ३ यकीयकधय  रधकाऱयाींची पद् मींिूर आो्त. त्यानुसार एक यकीयकधय  रधक्षक कायगरत 
 सून त ्बालरोग तज्ञ आो्त. यकीयकधय  रधकाऱयाींची दोन पद् िरक्त  सून एका पदायर सत्री 
रोग तज्ञ कायगरत आो्त. 
       पा्ग तालुक् यात १३ प्राथसमक आरोणाय कें द्र कायागजन्यत  सनू आकृतीबींधानसुार 
प्रत्य्कध २ यकीयकधय  रधकाऱयाींची पद् मींिूर आो्त. त्यानसुार एकुग २६ यकीयकधय 
 रधकाऱयाींपककध १८ यकीयकधय  रधकारी कायगरत आो्त. तर सप् े्ंबर, २०१५ मध्य् सयतींत्र 
ननय मीं वामार्ग त पात्र ठरल्ल्या १४ यकीयकधय  रधकाऱयाींना सातारा जिल््यामध्य् 
शासनामार्ग त ननयुक्तीच ्आद्श द्ायात आल् आो्त. त्यातील ४ यकीयकधय  रधकारी याींना 
पा्ग तालुक् यात ननयुक्ती ददल्ली आो्. 
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       आरोणाय वयतागाींतगगत आरोणाय सींसथाींमधील यकीयकधय  रधकाऱयाींची िरक्त पदाींपककध 
मोाराषर यकीयकधय आरोणाय स्या यगग-१ सींयगागची पद् सरवस्य्न् आणग पदोन्नतीन ्तरायाची 
कायगयाोी चालू आो्. तस्च यकीयकधय  रधकारी ग -  सींयगागची पद् सयतींत्र ननय  
मीं वामार्ग त नामननदेशनान् तरायात य्त आो्त. 
(४) प्रश्न उी् ायत नाोी. 

___________ 
  

ठाणे जिल््यातील शहापूर प्राथसमि आरोग्य िें द्राला ननधी समळाला नसल्याबाबत 
  

(५)  ३५६० (२४-१२-२०१५).   श्री. रूपशे म्हार े (सभवांडी पूवग) :   सन्माननीय सावगिननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ठाग् जिल््यातील शोापूर प्राथसमक आरोणाय कें द्राला राषरीय मीणामीग 
आरोणाय  सतयानाींतगगत प्रत्य्क प्राथसमक आरोणाय कें द्रासाठी  सल्ला पायग्दोन लाख इतका 
ननधी ग्ल्या सोा मदोन्यापासनू समवाला नाोी, ो् खर् आो् काय, 
(२)  सल्यास, यासींदतागत शासनान् कोगती कायगयाोी क्ली या करायात य्त आो्, 
(३) नसल्यास, वयलींबाची कारग् काय आो्त ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२०-०८-२०१६) : (१) एन.आर.एच.एम. ींतगगत ठाग् जिल््यातील शोापूर 
तालुक्यामधील ९ प्राथसमक आरोणाय कें द्राींना माो् िून, २०१४ त् िान्यारी २०१५ या कालायधीत 
एकूग ग्. ११,२३,०५०/- इतका ननधी वयतरीत करायात आला आो्. 
(२) प्रश्न उी् ायत नाोी. 
(३) प्रश्न उी् ायत नाोी. 

___________ 
  

धचपळूण व सांर्मेश्वर तालुक् यात िलयुक् त सशवार योिने अांतर्गत िाही र्ावाांमध् ये ससमेंट 
बांधारे बाांधणेच् या िामाांना मांिुरी समळाल्याबाबत 

  

(६)  २६३०१ (०८-०९-२०१५).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय िलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िलयुक् त सशयार योिन ् ींतगगत रचपवूग य सींगम्श्यर (जि.रत् नारगरी) तालुक् यातील काोी 
गायाींमध् य् ससमें् बींधार् बाींधग्च् या कामाींना मींिुरी समवाली आो्, ो् खर् आो् काय, 
(२)  सल् यास, सदर कामाींसाठी ननय  करा यात आल्ली गाय् सदर  सतयानाच् या ननकषात 
बसत आो्त काय, 
(३)  सल् यास, सीयजसथतीत ननय  करा यात आल्ल् या गायाीं यनतिरक् त सदर कामाींची  त् यींत 
आयश् यकता  सगारी गायठ्दठकाग् उपलब् ध  सताना सदर गायाींचीच ननय  करा याची 
सयगसाधारग कारग् काय आो्त ? 
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प्रा.राम सशांदे (२०-०९-२०१६) : (१) ोोय, ो् खर् आो्. 
(२) ोोय. 
(३) िलसींधारग वयतागाच्या दद. ०२ िान्यारी, २०१५ य १४ ऑगस्, २०१५ च्या 
शासनपत्रान्यय् िलयुक्त सशयार  सतयान गाय ननय ीच् ननकष ठरवयायात आल् आो्त. सदर 
गाय ननय  ननकषाींच्या आधार् िलयुक्त सशयार  सतयानाीं तगगत गायाची ननय  करायात 
आली आो्त. 

___________ 
  

शाहुवाडी (जि.िोल्हापूर) तालकु्यातील प्राथसमि आरोग्य िें द्रात  
वकीयिधय अधधिाऱयाांची पदे ररक्त असल्याबाबत 

  

(७)  २९०७७ (२१-०१-२०१६).   श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
सावगिननि आरोग् य आिण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
(१) शाोुया ी (जि.कोल्ोापूर) तालकु्यातील प्राथसमक आरोणाय कें द्रात यकीयकधय  रधकाऱयाींची १७ 
मींिूर पदाींपककध १२ पद् िरक्त आो्त, ो् खर् आो् काय, 
(२)  सल्यास, उक्तबाबत मीणामसथाींना ग्णागस्या उपलब्ध कग्न द्गार आो्, ो् खर् आो् काय, 
(३)  सल्यास, सदरची िरक्त पद् तरायाकिरता शासन कोगती कायगयाोी करगार आो्, 
(४) नसल्यास, वयलींबाची कारग् काय आो्त ? 

डॉ. दीपि सावांत (१६-०९-२०१६) : (१)  ींशत: खर् आो्. 
     ता.शाोुया ी, जि.कोल्ोापूर  ींतगगत एकूग ८ प्राथसमक आरोणाय कें द्र कायागजन्यत आो्त. 
सदर प्राथसमक आरोणाय कें द्राींकरीता प्रत्य्कध २ याप्रमाग् यकीयकधय  रधकारी ग्-  सींयगागची 
१६ पद् मींिूर  सून त्यापककध १० पद् तरल्ली आो्त य ६ पद् िरक्त आो्त. तरल्ल्या १० 
पदाींयर ७ सथायी य ३ बींधपत्रत्रत यकीयकधय  रधकारी कायगरत आो्त. 
(२) ो् खर् नाोी. 
     ज्या प्राथसमक आरोणाय कें द्रामध्य् एकोी यकीयकधय  रधकारी कायगरत नाोी  शा 
प्राथसमक आरोणाय कें द्राच्या दठकागी  सथायी सयग्पात यकीयकधय  रधकाऱयाींची न्मगूक 
करायात य्त ् ककीं या इतर दठकागीोून यकीयकधय  रधकारी प्रनतननयुक्तीन् उपलब्ध कग्न 
द्ायात य्तात. उपलब्ध यकीयकधय  रधकाऱयाींमार्ग त मीणामसथाींना ननयसमतपग् ग्णागस्या द्ायात 
य्त्. 
(३) सायगिननक आरोणाय वयतागाींतगगत आरोणाय सींसथाींमधील यकीयकधय  रधकारी ग्-  
सींयगागची िरक्त पद् सयतींत्र ननय  मीं वामार्ग त नामननदेशनान् मलुाखतीीयार् तरायाबाबतची 
प्रकिया शासन सतरायर चाल ूआो्. 
(४) प्रश्न उी् ायत नाोी. 

___________ 
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के्षर िेिुरी येथ ेआठ वर्ाांपूवी शासनाने सुरु िेलेल्या मीणामीण रुग्णालयामध्ये ३० हिार 
लोिसांख्येसाठी एिच डॉक्टर असल्याबाबत 

  

(८)  २९२२९ (२१-०१-२०१६).   श्री.सभमराव तापिधर (खडिवासला) :   सन्माननीय 
सावगिननि आरोग् य आिण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) श्री क््षत्र िि्ुरी य्थ ्आठ यषापूूयी शासनान् सुग् क्ल्ल्या मीणामीग ग्णागालयामध्य् ३० ोिार 
लोकसींख्य्साठी एकच  ॉक््र  सल्याची धक्कादायक बाब माो् ऑगस्, २०१५ मध्य् या त्या 
दरम्यान ननदशगनास आली आो्, ो् खर् आो् काय, 
(२)  सल्यास, आयश्यक सुवयधाींचा  ताय आणग सध्या एकच  ॉक््र कायगरत  सल्यान ्
आरोणाय स्या वयसकवीत झाली, ो् ोी खर् आो् काय, 
(३)  सल्यास, उक्त मीणामीग ग्णागालयामध्य् पींचयीस त् तीस कमगचारी कायगरत  सून ग्णागाींयर 
उपचार करायासाठी  ॉक््सग नसल्यान् ग्णागस्य्बाबत प्रश्नरचन्ो ननमागग ोोत  सल्यान् या 
प्रकरगी तात ीन ्चौकशी करायात य्गार काय, 
(४)  सल्यास, याबाबत शासनाक ून कुठली कायगयाोी क्ली या करायात य्त आो्,  
(५) नसल्यास, वयलींबाची सयगसाधारग कारग् काय आो्त ? 

डॉ. दीपि सावांत (१६-०९-२०१६) : (१) ो् खर् नाोी. 
     मीणामीग ग्णागालय, ि्िुरी, जि.पुग् य्थ् यकीयकधय  रधकारी ग्-  सींयगागची मींिूर 
 सल्ली तीनोी पद् सथायी सयग्पात तरल्ली आो्त. यापककध एका यकीयकधय  रधकारी 
ददघगकाव  नरधकृत गकरोिर  सल्यामुव् त्याींच्यावयग्ध्द कारयाई सुग् आो्. 
     मीणामीग ग्णागालय, ि्िुरी य्थ् ग्णागाींच् प्रमाग िासत  सल्यामुव् इतर दठकागचा एक 
यकीयकधय  रधकारी त्थ ्प्रनतननयुक्तीन् पाठवयायात य्तो. 
(२) ो् खर् नाोी. 
    मीणामीग ग्णागालय, ि्िूरी य्थ् आयश्यक सुवयधा उपलब्ध  सून कायगरत यकीयकधय 
 रधकाऱयाींमार्ग त ग्णागाींना ननयसमतपग् आरोणाय स्या पुरवयायात य्त्. 
(३), (४) य (५) प्रश्न उी् ायत नाोी. 

___________ 
 

ससांधुदरु्ग जिल्हयात सामान्य रुग्णालय व मीणामीण रुग्णालयात वकीयिधय अधधिारी,  
िमगचारी, टेक्नीसशयन पदे ररक्त असल्याबाबत 

 

(९)  २९२४८ (२१-०१-२०१६).   श्री.ननतेश राणे (िणिवली), श्री.नसीम खान (चाांददवली), 
श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), 
श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.सुरेश लाड (ििगत) :   
सन्माननीय सावगिननि आरोग् य आिण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 

(१) ससींधुदगुग जिल्ोयातील सामान्य ग्णागालय य मालयग तालुक्यातील मीणामीग ग्णागालयात 
यकीयकधय  रधकारी, कमगचारी, ््क्नीसशयन इ. पद् िरक्त  सल्याच् माो् ऑगस्, २०१५ मध्य् 
या त्यादरम्यान ननदशगनास आल् आो्, ो् खर् आो् काय, 
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(२)  सल्यास, सदर िरक्त पद् तरायाबाबत शासनान् कोगती कायगयाोी क्ली आो् या 
करायात य्त आो्, 
(३)  ीयाप कायगयाोी क्ली नसल्यास ोोगाऱया वयलींबाची कारग् काय आो्त ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१६-०९-२०१६) : (१) ोोय. 
    जिल्ोा ग्णागालय ससींधुदगुग य्थ् यगग-१ त् यगग-४ सींयगागची एकुग १०३ पद् मींिूर  सून 
त्यापककध ४८ पद् तरल्ली आो्त तर ५५ पद् िरक्त आो्त. 
     ससींधुदगुग जिल््यातील मालयग तालुक्यामध्य् मालयग य पें ुरकट्टा य्थ् दोन मीणामीग 
ग्णागालय् कायागजन्यत आो्त. यापककध मीणामीग ग्णागालय, मालयग य्थ् यगग-१ त् यगग-४ च एकूग 
२६ पद् मींिूर  सून त्यापककध १७ पद् तरल्ली आो्त य ९ पद् िरक्त आो्त.  तस्च मीणामीग 
ग्णागालय, पें ुरकट्टा य्थ् यगग-१ त् यगग-४ ची एकूग २७ पद् मींिूर  सून त्यापककध १९ पद् 
तरल्ली आो्त य ८ िरक्त आो्त. 
(२) िरक्त पदाींपककध यगग-१ ची पद् पदोन्नतीन् य नामननदेशनान् तरायाबाबत शासन सतरायर 
कायगयाोी चाल ूआो्. 
     यगग-२ (ग्- ) ची यकीयकधय  रधकाऱयाींची पद् ननयसमत सयग्पात नामननदेशनान् आणग 
मुलाखतीीयार् तरायाबाबत कायगयाोी करायात य्त आो्. ससींधुदगुग जिल््यामध्य् वयश्ष बाब 
म्ोगून सदर पद्  सथायी सयग्पात तरायास मान्यता द्ायात आली आो्. 
     यगग-३ य यगग-४ ची पद् तरायाबाबत उप सींचालक सतरायग्न कायगयाोी ननयसमतपग ्
करायात य्त आो्. 
(३) प्रश्न उी् ायत नाोी. 

___________ 
  
महाराष्ट्र राज्य मदहला आयोर्ावर अध्यक्ष व सदस्य याांच्या नेमणूिा तातडीन ेहोण्याबाबत 

  

(१०)  ३२१३८ (१२-०१-२०१५).   श्री.सुननल सशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी), प्रा.वर्ाग 
र्ायिवाड (धारावी), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   
सन्माननीय मदहला व बाल िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मोाराषर राज्य मदोला आयोगायर  ध्यक्ष य सदसय याींची पद् सीय:जसथतीत िरक्त 
 सल्याची बाब माो् ऑक््ोबर, २०१५ च्या नतसऱया सप्ताोात या त्या सुमारास ननदशगनास 
आली आो्, ो् खर् आो् काय, 
(२)  सल्यास, सदरोू िरक्त पदाींयर तात ीन ्न्मगूका करायाबाबत शासनाक ून आितागायत 
कोगती कायगयाोी करायात आली या य्त आो्, 
(३) नसल्यास, उक्त प्रकरगी ोोत  सल्ल्या वयलींबाची सयगसाधारग कारग् काय आो्त ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२३-०९-२०१६) : (१) ो् खर् नाोी. 
     मोाराषर राज्य मदोला आयोगायरील श्रीमती सुसीबन् शाो,  ध्यक्षा य श्रीमती 
ज्योत्सना वयसपुत,् सदसया याींनी त्याींच्या पदाचा रािीनामा दद.२५.०९.२०१४ रोिी शासनास 
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सादर क्ला ोोता. त्यामव्ु सदर आयोगायर ऑक््ोबर, २०१५ मध्य् र्क्त  ध्यक्ष य १ सदसय 
कायगरत नोत्. इतर सदसया त्याय्वी कायगरत ोोत्या. 
(२) य (३) मोाराषर राज्य मदोला आयोगायर दद.१०.२.२०१६ रोिीच्या  रधसूचन्न्यय् 
खालीलप्रमाग ्श्रीमती वयिया रोा्कर औरींगाबाद-  ध्यक्षा 
     १) श्रीमती ननता ठाकर्, नागपूर - सदसया 
     २) श्रीमती शोता यकिीनाथ बेंझगे, लातूर - सदसया 
     ३) श्रीमती गयाताई करा , बी  - सदसया 
     ४) श्रीमती यृींदा ककतीकर, मुींबई - सदसया 
     ५) श्रीमती द्ययानी ठाकर्, िवगाय - सदसया 
     ६) ॲ .आशाताई लाीं ग्, मुींबई - सदसया 

___________ 
  

िोल्हापूर जिल््यात आरोग्य िें द्र व उपिें द्र याांची सांख्या ५०० असून  
डॉक्टर मार ६१ असल्याबाबत 

  

(११)  ३२५४७ (२१-०१-२०१६).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदर्ड) :   सन्माननीय 
सावगिननि आरोग् य आिण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) कोल्ोापूर जिल््यात आरोणाय कें द्र य उपकें द्र याींची सींख्या ५००  सून  ॉक््र मात्र ६१ 
 सल्याच ्माो् िुलक, २०१५ मध्य् या त्यादरम्यान ननदशगनास आल्, ो् खर् आो् काय, 
(२) तस्च आरोणाय कें द्र य उपकें द्राच्या प्रमागात  ॉक््राींची पद् तरग्बाबत कोगती कायगयाोी 
क्ली या करायात य्त आो्, 
(३)  ीयाप कोगतीच कायगयाोी क्ली नसल्यास वयलींबाची कारग् काय आो्त ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१६-०९-२०१६) : (१) ो् खर् नाोी. 
     कोल्ोापूर जिल््यामध्य् आरोणाय वयतागाींतगगत ७३ प्राथसमक आरोणा य कें द्र, ५ आरोणाय 
पथक्, ३ तालकुा दयाखान,् १ जिल्ोा प्रसशक्षग कें द्र य ४१३ उपकें द््र  शा एकूग ४९५ आरोणाय 
सींसथा कायागजन्यत आो्त. सदर आरोणाय सींसथाींकरीता यकीयकधय  रधकाऱयाींची १६७ पद् मींिूर 
 सून १२८ पद् तरल्ली आो्त. 
(२) कोल्ोापूर जिल््यात ननयसमत यकीयकधय  रधकारी उपलब्ध ोोईपयगत  सथायी यकीयकधय 
 रधकाऱयाींची न्मगूका करायास शासनान ्ददनाींक २३.१२.२०१५  न्यय् मान्यता ददल्ली आो्. 
त्यानुसार  ग दोींणालि, चींदग , तुदरग , आिरा या तालुक्याींमध्य् ११  सथायी यकीयकधय 
 रधकाऱयाींच्या ननयुक्त्या करायात आल्या आो्त. उयगिरत िरक्त पदाींयर यकीयकधय 
 रधकाऱयाींच्या तरतीच्या यव्ी नामननदेशनान् समुपद्शनाीयार् ननयकु्त्या द्ायात य्तील. 
(३) प्रश्न उी् ायत नाोी. 

___________ 
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सोलापूर जिल््यात आरोग्य अधधिा-याांची सुमारे ४३ पदे ररक्त असल्याबाबत 
 

(१२)  ३५३३५ (२१-०१-२०१६).   श्री.बबनराव सशांदे (माढा) :   सन्माननीय सावगिननि आरोग् य 
आिण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) सोलापूर जिल््यात मीणामीग तागामध्य् यकीयककय स्या द्गाऱ या आरोणाय कें द्राींमध्य् आरोणाय 
 रधकाऱ याींची समुार् ४३ पद् िरक्त आो्त, ो् खर् आो् काय, 
(२)  सल्यास, सदर पद् िरक्त ठ्यायाची कारग् काय आो्त, 
(३) तसच् सदर िरक्त पद् तात ीन् तरून रूणागाींना पुर्शी आरोणायस्या द्ग्बाबत शासनान ्
आतापयतू कोगती कायगयाोी क्ली य करायात य्त आो् ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१६-०९-२०१६) : (१) ोोय. 
     सोलापूर जिल््यात एकूग ७७ प्राथसमक आरोणाय कें द््र कायागजन्यत आो्त. सदर प्राथसमक 
आरोणाय कें द्रासाठी यकीयकधय  रधकारी ग्-  सींयगागची एकूग १५३ पद् मींिूर  सून त्यापककध 
१०९ पद् तरल्ली आो्त य ४४ पद् िरक्त आो्त. 
(२) य (३) स्याननयतृ्ती, सय्च्छा स्याननयतृ्त, रािीनामा पदयुतर प्रसशक्षगाकरीता 
प्रनतननयुक्तीठ ध्ययन रिा इत्यादी कारगाींमुव् यकीयकधय  रधकाऱयाींची पद् िरक्त आो्त. 
     सन २०१५ मध्य् सयतींत्र ननय  मीं वामार्ग त एमक्सीएलच्या माध्यमातून यकीयकधय 
 रधकारी ग्-   सींयगागची िरक्त पद् तरायाबाबतची प्रकिया करायात आली आो्. याीयार् 
पात्र उम्दयाराींना समुपद्शनाीयार् सोलापूर जिल््यामध्य् ९ वयशष्ज्ञ य १७ एम.बी.बी.एस 
 ोगताधारक यकीयकधय  रधकाऱयाींसो २६ यकीयकधय  रधकाऱयाींना ननयुक्ती द्ायात आली आो्. 
     सायगिननक आरोणाय वयतागाींतगगत आरोणाय सींसथाींमधील यकीयकधय  रधकारी ग्-   
सींयगागची िरक्त पद् नामननदेशनान् मुलाखतीीयार् तरायाबाबतची प्रकिया शासन सतरायग्न 
चालू आो्. 

___________ 
 

वाडर्ाव (िांर्ल) (जि. यवतमाळ) येथील प्राथसमि आरोग्य िें द्रात  
मार्ील ३ वर्ागपासून आरोग्यसेवा समळत नसल्याबाबत 

 

(१३)  ३५६९५ (२१-०१-२०१६).   श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.असमन पटेल 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय सावगिननि आरोग् य आिण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) या गाय (िींगल) (जि. ययतमाव) य्थील प्राथसमक आरोणाय कें द्रात मागील ३ यषागपासून 
म्ोगि्च माो् ऑगस् २०१२ पासून यकीयकधय  रधकारी नसल्यान् य्थील गोरगरीब िनत्ला 
आरोणायस्या समवत नसल्याच् माो् िुलक २०१५ मध्य् ननदशगनास आल्, ो् ोी खर् आो् काय, 
(२)  सल्यास, याबाबत चौकशी करायात आली आो् काय, 
(३)  सल्यास, उक्त प्राथसमक आरोणाय कें द्रातील यकीयकधय  रधकाऱयाींची ननयुक्ती तात ीन ्
करायाबाबत कोगती कायगयाोी करायात आली आो् या य्त आो्, 
(४)  ीयाप, याबाबत कायगयाोी करायात आली नसल्यास, त्यामागील वयलींबाची कारग् काय 
आो्त ? 
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डॉ. दीपि सावांत (१६-०९-२०१६) : (१) ो् खर् नाोी. 
    प्राथसमक आरोणाय कें द्र, या गाय (िींगल) ता.जि.ययतमाव य्थ् यकीयकधय  रधकारी ग्-  
सींयगागची २ पद् मींिूर  सून ऑगस्, २०१२ पासून त्थ ्यकीयकधय  रधकारी कायगरत आो्त. 
सीय:जसथतीत एका पदायर सथायी  यकीयकधय  रधकार य दसुऱया पदायर बींधपत्रत्रत यकीयकधय 
 रधकारी कायगरत आो्त. 
(२) प्रश्न उी् ायत नाोी. 
(३) यकीयकधय  रधकारी ग्-  याींच्या नामननदेशनान ् तरतीच्या यव्ी प्राथसमक आरोणाय 
कें द्रातील िरक्त यकीयकधय  रधकाऱयाींच् पद समुपद्शान् तरायाबाबत कायगयाोी करायात य्ईल. 
(४) प्रश्न उी् ायत नाोी. 
  

___________ 
  

महार्ाव (जि.यवतमाळ) येथील मीणामीण रुग्णालयात सोयीसुववधा उपलब्ध नसल्याने  
रुग्णाचे प्रचांड हाल होत असल्याबाबत 

  

(१४)  ३७९५२ (२१-०१-२०१६).   श्री.रािेंद्र निरधन े (उमरखेड) :   सन्माननीय सावगिननि 
आरोग् य आिण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मीणामीग ग्णागालय मोागाय (ययतमाव) य्थ ् तज्ञ यकीयकधय  रधकारी  ीयायत 
ग्णागयादोका, ग्णागाींना तपासायासाठी यींत्र सामुमीणी, शयवयच्छ्दन गोृ य पुर्सा कमगचारी यगग 
नसल्यान ् या तालुक्यातील दसलत, आददयासी, बींिारा य गोरगरीब ग्णागाच ् प्रचीं  ोाल ोोत 
आो्, ो् खर् आो् काय, 
(२)  सल्यास, उक्त प्रकरगी कोगती कायगयाोी करायात आली आो् या करायात य्त आो् 
(३) नसल्यास, वयलींबाची कारग् काय आो्त ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१६-०९-२०१६) : (१) ो् खर् नाोी. 
    आरोणाय सींसथा सथापन्च्या बोृत आराखड्यानुसार ता.मोागाींय, जि.ययतमाव य्थ ् ३० 
खा्ाींच ् मीणामीग ग्णागालय मींिूर करायात आल्ल् आो्. सदर ग्णागालयाच ् बाींधकाम सध्या 
कायागजन्यत  सल्ल्या प्राथसमक आरोणाय कें द्राच्या िाग्यर बाींधकाम् ननयोजित  सून िागा 
ोसताींतरगाबाबत कायगयाोी सुग् आो्. त्यामुव् सदर मीणामीग ग्णागालय  ीयाप कायागजन्यत 
झाल्ल् नाोी. 
     सीय:जसथतीत मोागाय, जि.ययतमाव य्थ् प्राथसमक आरोणाय कें द्र कायागजन्यत  सनू 
प्रमागकानुसार मींिूर  सल्ल्या १५ पदाींपककध यकीयकधय  रधकाऱयाींच्या २ पदाींसो १३ पद् 
तरल्ली आो्त य उपलब्ध  रधकारीठकमगचाऱयाींमार्ग त त्थील िनतल्ा ग्णागस्या पुरवयायात य्त 
आो्. तसच् औषधी य यींत्रसामुमीणी पुर्शा प्रमागात उपलब्ध आो्. 
    प्राथसमक आरोणाय कें द्राच्या दठकागी शयवयच्छ्दन गोृ मींिूर नाोी. 
(२) य (३) प्रश्न उी् ायत नाोी. 

___________ 
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रत्नाधर्री जिल्हयातील अांर्णवाडी सेवविा व मदतनीस याांच्या प्रलांबबत मार्ण्याांबाबत 
  

(१५)  ३८७०८ (१२-०१-२०१६).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय मदहला व 
बाल िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) रत्नारगरी जिल्ोयातील  ींगगया ी स्वयका य मदतनीस याींच्या प्रलींत्रबत मागायाींसाठी 
जिल््यातील  ींगगया ी कमगचाऱयानी ददनाींक २ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी या त्या सुमारास मोचाग 
काढून आपल्या मागाया मान्य करग्बाबत मा.मुख्यमींत्री, मा.मदोला य बालकल्याग मींत्री याींना 
ननय्दन ददल् आो्, ो् खर् आो् काय, 
(२)  सल्यास, सदर कमगचाऱयाींनी रू.५०००ठ- ची ताऊबीि त््, म् मदोन्याची पगारी सुट्टी, 
याढीय मानधन, राज्य कामगार वयमा योिना लागू करायी, दरयषी गगय्श,  ींगगया ीच ्
सादोत्य कें द्रात पोोोच कराय,् दर तासाला रू.३५ ठ- प्रमाग् तत्ता समवाया इत्यादी य  न्य 
मागाया मान्य ोोग्बाबत ननय्दन द्ऊन वयनींती करायात आली आो्, ो् ोी खर् आो् काय, 
(३)  सल्यास,  ींगगया ी स्वयका य मदतनीस याींच्या न्याय्य मागाया मान्य करग्बाबत 
कोगती कायगयाोी क्ली आो् या करग्त य्त आो्, 
(४) नसल्यास, वयलींबाची कारग् काय आो्त ? 
 
श्रीमती पांििा मुांड े(२६-०९-२०१६) : (१) ोोय. 
(२) ोोय. 
(३) य (४)  ींगगया ी कमगचाऱयाींच्या मागायाींबाबत क्ल्ली कायगयाोी खालीलप्रमाग् आो्. 
     (i) एकाजत्मक बाल वयकास स्या योिना ोी कें द्र शासन परुसकृत योिना  सल्यामव्ु 
सदर योिना कायमसयग्पी शासकधय वयतागामध्य् ग्पाींतर कराययाच् झाल्यास त्यास कें द्र 
शासन सतरायग्न ननगगय घ्ग् आयश्यक आो्. 
     (ii) एकाजत्मक बाल वयकास स्या योिना ोी कें द्र शासनाची योिना  सनू ती राज्य 
शासनामार्ग त राबवयायात य्त आो्. एकाजत्मक बाल वयकास स्या योिन्च्या मॅन्य ुल 
प्रमाग् ींगगया ी स्वयकाठमदतनीस  ोी पद् मानधनी सयग्पाची  सून त्याच ्  ींगगया ीतील 
कामकािाची य्वी ोी र्क्त चार तास आो्.त्यामुव् त्याींना शासकधय कमगचाऱयाचा दिाग द्ग् 
सींयुक्तीक ोोगार नाोी. मा.सयोच्च न्यायालयान ्Civil appeal Nos.४९५३-४९५७ of १९९८ 
state of Karnataka Vs. Ameerabi & others याप्रकरगी ददनाींक ७.१२.२००६ रोिी 
 ींगगया ी स्वयका ठ मदतनीस ोी मानधनी पद्  सून त्याींची पद् ोी Civil Posts नाोीत 
 सा ननगगय ददल्ला आो्. 
     ींगगया ी स्वयका ठ मदतनीस ोी मानधनी पद्  सल्यामुव् त्याींना शासकधय 
कमगचाऱयाींना दिाग नाोी. त्यामव्ु त्याींना शासकधय कमगचाऱयाींप्रमाग् यावषगक य्तनयाढ द्ता य्ग ्
शक्य नाोी. तस्च त्याींना शासकधय कमगचाऱयाींनसुार मोागाई तत्ता द्ता य्त नाोी. तथावप, 
 ींगगया ी स्वयक्ला ५ यषग  नुतयानींतर ग्. ३१/- इतकध याढ मानधनामध्य् करायात य्त.् 
     (iii) सन २०१३-१४ य २०१४-१५ या दोन यषागची ताऊबीि त््   दा करायाबाबत शासन 
ननगगय ददनाींक २२ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी ननगगसमत करायात आला आो्. त्यानसुार ग्पय् 
१०००/- प्रमाग्  ींगगया ी कमगचाऱयाींना ताऊबीि त््  दा करायात आली आो्. 
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     (iv)  ींगगया ी स्वयका य मदतनीस मानधनी कमगचारी  सल्यामव्ु शासन स्यत्ील 
मदोला कमगचाऱयाींप्रमाग् रािा द्य नाोीत. तथावप कें द्र शासनाच्या ददनाींक ९ िलुक, २०१० च्या 
पत्रानुसार  ींगगया ी स्वयका य मदतनीस याींना प्रसुती रिा १८० ददयस य गतगपात रिा ४५ 
ददयस द्ायात य्तात. 
     तस्च मीणामवयकास वयतागाच् पिरपत्रक ददनाींक २९ एवप्रल, १९९१  न्यय् १६ददयस 
ककरकोव रिा, १२ ददयस सायगिननक सुट्टट या, ८ ददयस ददयावीची सुट्टी य १६ ददयस 
उन्ोाळ्याची सुट्टी  शा एकूग ५२ ददयसाींच्या पगारी सुट्ट टया द्ायात य्तात. 
     (v)  ींगगया ी स्वयका य मदतनीस मानधनी कमगचारी  सल्यामुव् राज्य कामगार वयमा 
योिना (इएसआय) लागु करता य्त नाोी. 

___________ 
  

साक्रध (जि. धुळे) तालुक्यातील साक्रध मीणामीण रुग्णालयातील शवववच्छेदनासाठी  
िुशल शवववच्छेदि नसल्याबाबत 

  

(१६)  ३८८९६ (१६-०१-२०१६).   श्री.डी.एस.अदहरे (साक्रध) :   सन्माननीय सावगिननि आरोग् य 
आिण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सािध (जि. धुव्) तालुक्यातील सािध मीणामीग ग्णागालयातील शयवयच्छ्दनासाठी कुशल 
शयवयच्छ्दक नाोी, ो् खर् आो् काय, 
(२) तसच् सािध, वपींपवन्र आणग ि्लम् या नतन्ोी मीणामीग ग्णागालयासाठी प्रत्य्कध एक 
शयवयच्छ्दक पद तरल् िागार आो् काय, 
(३)  सल्यास, शासनान् याबाबत कोगती कायगयाोी क्ली आो्, 
(४) नसल्यास, वयलींबाची कारग् काय आो्त ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१६-०९-२०१६) : (१)  ींशत: खर् आो्. 
     मीणामीग ग्णागालयामधील पदननसमगतीच्या आकृतीबींधानुसार शयवयच्छ्दक ो् पद य्गवयान ्
मींिूर नाोी. ग्णागालयातील कायगरत यकीयकधय  रधकारी यगग-४ च्या कमगचाऱयाींच्या सोाय्यान ्
शयवयच्छ्दन करतात. 
(२) सायगिननक आरोणाय वयतागाींतगगत आरोणाय सींसथाींकरीता शयवयच्छ्दक  स ्पद य्गळ्यान् 
मींिूर नसून मीणामीग ग्णागालयामध्य् आकृतीबींधानुसार कायगरत  सल्ल्या यकीयकधय 
 रधकाऱयाींमार्ग त शयवयच्छ्दन क्ल् िात  सल्यामुव् सािध, वपींपवन्र आणग ि्लम ् या 
मीणामीग ग्णागालयामध्य् शयवयच्छ्दन ो् पद तरग् शक्य ोोगार नाोी. 
(३) य (४) प्रश्न उी् ायत नाोी. 

___________ 
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अांर्णवाडयाांना आयएसओ मानाांिन समळववण्यासाठी येणारा खचग लोिसहभार्ातून उभा 
िरण्यासाठी अांर्णवाडी सेवविाांवर िरण्यात आलेली सक्ती 

  

(१७)  ३९८९६ (३०-०४-२०१६).   श्री.भास्िर िाधव (रु्हार्र) :   सन्माननीय मदहला व बाल 
िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१)  ींगगया याींना आयएसओ मानाींकन समववयायासाठी य्गारा सा प्ाच ोिार रूपयाींचा खचग 
लोकसोतागातून उता कराया,  शी सूचना शासनाक ून  ींगगया ी स्वयकाींना करायात आली 
आो्, ो् खर् आो् काय, 
(२)   सल्यास, सदर रक्कम उती करायासाठी  ींगगया ी स्वयकाींची त्कीं ती सुरू  सल्यान ्
त्याींच्यायर ोी सक्ती करायात य्यू नय्,  शी मागगी करायात आली आो्, ो् ोी खर् आो् 
काय, 
(३)  सल्यास, याबाबत शासनाक ून कोगती कायगयाोी करायात आली आो्, 
(४) नसल्यास, वयलींबाची कारग् काय आो्त ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२६-०९-२०१६) : (१) ो् खर् नाोी. 
(२) ो् खर् नाोी. 
(३) प्रश्न उी् ायत नाोी. 
(४) प्रश्न उी् ायत नाोी. 

___________ 
  

िलयुक्त सशवार योिनेच ेिाम न िरणाऱया ठेिेदाराांची नाव ेिाळ्या यादीत टािण्याबाबत 
  

(१८)  ४००६५ (३०-०५-२०१६).   श्री.ननतेश राणे (िणिवली) :   सन्माननीय िलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) िलयुक्त सशयार योिन्च ्काम न करगाऱया ठ्क्दाराींची नाय ्काळ्या यादीत ्ाकायाची 
घोषगा मा मीणामवयकास मींत्री याींनी क्ली आो्, ो् खर् आो् काय, 
(२)  सल्यास, आिपयतू  श्या ककती ठ्क्दाराींयर कारयाई करायात आली आो्, 
(३)  ीयाप कोगतीच कारयाई झाली नसल्यास वयलींबाची सयगसाधारग कारग् काय आो्त ? 
  
प्रा.राम सशांदे (३०-०९-२०१६) : (१) ोोय, ो् खर् आो्. 
(२)  रधक्षक  सतयींता लघुससींचन (िलसींधारग) मीं व, ठाग् याींच्मार्ग त िलयुक्त सशयार 
 सतयानातील दोन ठ्क्दाराींयर काळ्या यादीत ्ाकायाची सशर्ारस करायात आली आो्. 
(३) प्रश्न उी् ायत नाोी. 

___________ 
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वाटोळे (ता.पाटण) या डोंर्रपठारावरील र्ाांवामध्ये अांर्णवाडी इमारतीचे  
बाांधिाम ननिृष्ट्ट दिागच ेअसल्याबाबत 

  

(१९)  ४१२५३ (३०-०४-२०१६).   श्री.शांभूराि देसाई (पाटण) :   सन्माननीय मदहला व बाल 
िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) या्ोव् (ता.पा्ग) या  ोंगरपठारायरील गाींयामध्य्  ींगगया ी इमारतीच ्बाींधकाम ननकृष् 
दिागच् क्ल्  सल्यामुव् बाींधकाम सुग्  सतानाच  ींगगया ी इमारत कोसवायाची घ्ना 
घ ली आो्, ो् खर् आो् काय, 
(२)  सल्यास, सदरच्या  ींगगया ी इमारतीच् बाींधकाम करगारा ठ्क्दाराींनी यापुयी  नक् 
काम ्ननकृष् दिागची क्ली  सनू सींबींधीत ठ्क्दारान् क्ल्ल्या कामाींयर यापुयी  न्क तिारीोी 
करायात आल्या आो्त, ो् ोी खर् आो् काय, 
(३)  सल्यास, दोषीींयर कारयाई करायाची मागगी मीणामसथाींनी सींबींरधत वयतागाक  ्क्ली आो् 
काय, 
(४)  सल्यास शासनान् चौकशी क्ली आो् काय चौकशीनसुार ठ्क्दाराींयर कोगती कारयाई 
करायात आली या य्गार आो्, 
(५) नसल्यास, वयलींबाची कारग् काय आो्त ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२६-०९-२०१६) : (१)  ींशत: खर् आो्. 
     सदर  ींगगया ी इमारतीच् बाींधकाम ज्योत्यापयतू पूगग झाल्  सताना ज्योत्याच्या 
बाींधकामाची पाठीमागील सतींतीची उींची सयगसाधारग ६ त ् ७ रू्् उींच बाींधली ोोती. ोी सतींत 
ओली  सताना क्युिरींग ोोग्पूयी मक्त्दारान् रॅक््रमधनू पूगग ६ त् ७ रू्् उींचीचा तराय 
एकदम क्ल्यान् दबायामुव् ज्योत्याच् मागील सतींतीच् बाींधकाम कोसवल् ोोत्. सीय:जसथतीत 
सदरची इमारत सुजसथतीत आो्. 
(२) सदर वयतागाशी सींबींरधत कोगत्याोी कामायर सदरच्या ठ्क्दाराींवयग्ध्द यापूयी तिार प्राप्त 
झाल्ली नाोी. 
(३) मौि ् या्ोव्, ता.पा्ग य्थील  ींगगया ी इमारत बाींधकामाबाबत सरपींच, मीणामपींचायत 
या्ोव् याींनी तिार  िग बाींधकाम वयतागाक  ्दाखल क्ला ोोता. 
(४) सदर कामाच्या ज्योत्याचीसतींत कोसवल्याच ्ननदशगनास आल्यानींतर उपवयतागीय  सतयींता, 
पा्ग याींच्क ून प्रत्यक्ष पाोगीकरायात आली  सनू ठक्दाराच्या ताींत्रत्रक चकुधमव्ु प ल् 
 सल्याच् ननदशगनास आल् आो्. याबाबत प ल्ल्या सतींतीच् बाींधकाम पुगगपग् काढून घ्ऊन 
ठ्क्दारास सयत:च्या खचागन ् पुन्ोा नयान ् पूगगपुगग बाींधून घ्ायात आल् आो्. (ग्ीं दी ६.३३ 
सम्सग X उींची २.२५ सम्सग) य त्या नींतरच् इमारतीच ् बाींधकाम पूगग करायात आल् आो्. 
यासशयाय सदर कामी राज्य गुगयत्ता ननरीक्षक याींचक्उून कामाची तपासगी करायाबाबत 
कववयायात आल् आो्. सदर  ोयाल प्राप्त न झाल्यामुव् बाींधकामाची रक्कम ग्. ५९३२८/- 
 ीयाप ठ्क्दारास  दा करायात आल्ली नाोी. 
(५) प्रश्न उी् ायत नाोी. 

___________ 



वय.स. २१८ (15) 

राज्यातील बालर्हृाांच्या समस्या सोडववण्याबाबत 
  

(२०)  ४१४२० (३०-०४-२०१६).   श्रीमती मननर्ा चौधरी (ददहसर), श्री.ववलास तरे (बोईसर), 
श्री.र्णपत र्ायिवाड (िल्याण पूवग), श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा), श्री.ियप्रिाश मुांदडा 
(बसमत), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), 
अॅड.र्ौतम चाबुिस्वार (वपांपरी), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्रध), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), डॉ.सांतोर् 
टारफे (िळमनुरी), श्रीमती ननमगला र्ाववत (इर्तपूरी), श्री.सशरीर्दादा चौधरी (अमळनेर) :   
सन्माननीय मदहला व बाल िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मदोला य बालवयकास वयतागाच्या ननयींत्रगाखाली राज्यात  ींदाि ् ोिारायर बालगो्ृ 
शासनाच्या मान्यत्न ् रधननयमाच्या चौक्ीत चालवयली िातात, ो् खर् आो् काय, 
(२)  सल्यास, बालगोृाींच ्३ यषापूासून १५६ को्ीींच ्तोिन  नुदान प्रलींत्रबत  सून स्यकाींना 
पगारोी द्ायात न आल्याची बाब माो् ऑगस् २०१५ दरम्यान ननदशगनास आली, ो् खर् आो् 
काय, 
(३)  सल्यास, ददनाींक १३ िलुक, २०१५ च्या शासन ननगगयानसुार उक्त बालगोृाींची तपासगी 
करायाचा ननगगय शासनान् घ्तल्ला आो्, ो् खर् आो् काय, 
(४)  सल्यास, उक्त बाब १, २, य ३ नुसार चौकशी करायात आली आो् काय, 
(५)  सल्यास, चौकशीच्या  नषुींगान् बालगोृाींच्या समसया सो वयायाबाबत शासन कोगती 
उपाययोिना करगार आो् या करायात य्त आो्, 
(६)  दयापी कायगयाोी क्ली नसल्यास वयलींबाची सयगसाधारग कारग् काय आो्त ? 
 

श्रीमती पांििा मुांड े(०९-०९-२०१६) : (१) ोोय. 
(२)  ींशत: खर् आो्. 
      गत ३ यषागपासून बालगोृाच्  नुदान प्रलींत्रबत आो्. 
     तथावप, बालगोृातील स्यकाींना शासनामार्ग त पगार द्ग् बाबतची कोगतीोी तरतूद नाोी. 
(३) ोोय. 
(४) प्रश्न उी् ायत नाोी. 
(५) वयतागान् ग्. १५५.५८ को्ीींची पुरयगी मागगी ननयोिन य वयत्त वयतागास सादर क्ल्ली 
आो्. 
(६) प्रश्न उी् ायत नाोी. 

___________ 
 

उधेवाडी (ता.मावळ, जि.पुणे) वळवांड,े वनाटी, रािमाची, फनसराई ही  
चार र्ाव ेमुलभूत सुववधापासून वांधचत असल्याबाबत 

 

(२१)  ४१६८० (३०-०४-२०१६).   श्री.सांिय (बाळा) भेर्ड े (मावळ) :   सन्माननीय मदहला व 
बाल िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 

(१) मायव (जि.पुग्) तालुक्यातील उध्या ी गायातील यवयीं ,् यना्ी, रािमाची, र्नसराई या 
चारोी लोकयसत्या एकमक्ाींपासून दरू  सल्यान् या गायाला कोगत्याोी शासकधय योिनाचा 
र्ायदा घ्ता आला नाोी, ो् खर् आो् काय, 
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(२)  सल्यास, या यसतीना रसत्, यीि, रोिगार इतर सुवयधाींपासून  िूनोी यींरचत आो्त,  
(३)  सल्यास, उध्या ी  ींतगगत  सगार् र्नसराई, यसतीयर ७ घर्  सून ३० लोक यासतय 
करीत  सून या यसतीयर यासतय करगाऱया मुलाींसाठी  ींगगया ी नसल्यान ्सशक्षगापासनू ोी 
मुल् यींरचत राोतात, ो् ोी खर् आो् काय, 
(४)  सल्यास, तवयषयात या यसतीयरील मुल् सशक्षग घ्ऊन उत्तम दिागच् िीयन िगायाच्या 
दृष्ीन् य या पिरसरातील  सशक्षक्षत ब्रोिगाराींच्या ोाताला रोिगार समवायाच्या दृष्ीन ्
शासन सतरायर कोगत्या उपाययोिना करायात आल्या आो्त,         
(५) नसल्यास, वयलींबनाची कारग् काय आो्त ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (२६-०९-२०१६) : (१), (२) य (३) गायाशी सींबींरधत शासनाच्या वयवयध 
योिना मीणामवयकास य िलसींधारग वयतागामार्ग त राबवयायात य्तात. मदोला य बाल वयकास 
वयतागामार्ग त एकाजत्मक बाल वयकास स्या योिन् ींतगगत  ींगगया ी कें द्रामार्ग त ३ त ्६ यष े
ययोग्ातील मुलाींना पोषग आोार य  नौपचािरक सशक्षग ददल् िात्. 
    र्नसराई त् उध्या ी (यना्ी) ो्  ींतर ०.५ कक.मी. आो्. र्नसराईमधील ४ बालक् 
उध्या ी (यना्ी) या ननयसमत  ींगगया ी कें द्रामध्य् िात आो्त आणग त्याींना  ींगगया ी 
कें द्रामार्ग त लाता्याूना द्ायात य्गाऱया सयग स्या (यना्ी)  ींगगया ीमार्ग त ददल्या िातात. 
(४) प्रश्न उी् ायत नाोी. 
(५) प्रश्न उी् ायत नाोी. 

___________ 
 

बुलडाणा जिल्हयात मदहला व बालवविास ववभार्ािडून चालववला िाणाऱया  
सवगच अांर्णवाड्या अत्याधुननि िरण्याबाबत 

  

(२२)  ४२२४४ (३०-०४-२०१६).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय मदहला व बाल 
िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) बुल ागा जिल्ोयात मदोला य बालवयकास वयतागाक ून चालवयला िागाऱया सयगच 
 ींगगयाड्या  त्याधुननक करायाची तयारी सुग्  सल्याच ् माो् सप् े्ंबर, २०१५ दरम्यान 
ननदशगनास आली, ो् खर् आो् काय, 
(२)  सल्यास, य्थील  न्क  ींगगयाड्याींना सयत:ची इमारत नाोी तस्च यीिपुरयठाोी नाोी, 
ो् खर् आो् काय, 
(३)  सल्यास,  ींगगयाड्याची सींगगकधय प्रकिया पूगग करायाबाबत या  ींगगयाड्याींना सयत:ची 
इमारत यीिपुरयठा उपलब्ध कग्न द्ायाबाबत शासनान ् कोगती कायगयाोी क्ली आो् या 
करायात य्त आो्, 
(४)  ीयाप, कायगयाोी क्ली नसल्यास वयलींबाची कारग् काय आो्त ? 
 

श्रीमती पांििा मुांड े(२६-०९-२०१६) : (१) ोोय. 
(२), (३) य (४) एकाजत्मक बाल वयकास स्या योिना जिल्ोा पिरषद बुल ागा  ींतगगत एकूग 
२५७७  ींगगया ी कें द्र य १४१ समनी  ींगगया ी कें द्र कायगरत  सून, त्यापककध १०००  ींगगया ी 
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कें द्राींना सयत:ची इमारती आो्. तस्च सन २०१५-१६ मध्य् १६६  ींगगया ी कें द्राच् इमारत 
बाींधकामास मान्यता द्ऊन सदर कामास सुग्यात झाल्ली आो् तस्च सन २०१६-१७ मध्य् 
 ल्पसींख्याींक वयतागा ींतगगत ११६  ींगगया ी कें द्राच् इमारत बाींधकामास य मानय वयकास 
समशन  ींतगगत ७७  ींगगया ी इमारत बाींधकाम ् य जिल्ोा यावषगक योिन ्ींतगगत १६६ 
 ींगगया ी इमारत बाींधकाम् प्रसतावयत आो्त. 

___________ 
 

वाडा (जि.पालघर) येथील आददवासी भार्ातल्या मीणामीण रुग्णालयात तसेच प्राथसमि आरोग् य 
िें द्रात प्रत् येिध ४ वकीयिधय अधधिा-याांची ररक् त पदे तात् िाळ भरण् याबाबत 

 

(२३)  ४२३१९ (१०-०५-२०१६).   अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिुवा), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय सावगिननि आरोग् य आिण िुटुांब िल्याण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) या ा (जि.पालघर) य्थील आददयासी तागातल्या मीणामीग ग्णागालयात तस्च प्राथसमक 
आरोणा य कें द्रात प्रत् य्कध ४ यकीयकधय  रधका-याींची िरक् त पद् तात् काव तरा याबाबत य मुलतूत 
सोयी-सुवयधाबाबत सामाजिक सींघ्ना याींनी मा.मींत्री (सायगिननक आरोणा य) मा.मींत्री (आददयासी 
वयकास) तसच् जिल् ोारधकारी (पालघर) मा.मोासींचालक (आरोणा य सींचालक) याींच् याक  ् माो् 
िान्यारी, २०१६ या त् यासुमारास क्ली आो्, ो् खर् आो् काय, 
(२)  सल् यास, सदर आददयासीींना आरोणा याच् या सयग मुलतूत सोयी-सुवयधा समवा याबाबत य 
शासकधय  रधका-याींची िरक् त पद् तात ीन ्तरा याबाबत शासनान ्कोगती कायगयाोी क्ली या 
करा यात य्त आो्, 
(३) नसल् यास, वयलींबाची कारग् काय आो्त ? 
 

डॉ. दीपि सावांत (१६-०९-२०१६) : (१) ोोय. 
(२) ता.या ा, जि.पालघर मध्य् या ा य्थ् मीणामीग ग्णागालय आणग कु ुस, परवी, खाननयली य 
गोऱोा  शी ५ प्राथसमक आरोणाय कें द््र कायागजन्यत आो्त. मीणामीग ग्णागालय, या ा य्थ ्मींिूर 
 सल्ल्या ३ पदाींपककध २ पदोयर सथायी य एका पदायर  सथायी यकीयकधय  रधकाऱयाींची 
न्मगूक क्ल्ली आो्. तर प्राथसमक आरोणाय कें द्रामध्य् यकीयकधय  रधकाऱयाींची ८ पद् मींिूर 
 सून त्यादठकागी ५ यकीयकधय  रधकाऱयाींच्या न्मगूका क्ल्ल्या आो्त. ३ पद् िरक्त आो्त. 
     सदर आरोणाय सींसथाींमध्य् औषध् य आयश्यक यींत्रसामुमीणी पुर्शा प्रमागात उपलब्ध  सून 
कायगरत  रधकारी ठ कमगचारी यगागमार्ग त त्थील आददयासी िनतल्ा आरोणाय स्या पुरवयायात 
य्त आो्. 
    सायगिननक आरोगय वयतागाींतगगत आरोणाय सींसथाींमधील यकीयकधय  रधकारी ग्-   
सींयगागची िरक्त पद् सयतींत्र ननय  मीं वमार्ग त नामननदेशनान् मुलाखतीीयार् तरायाची प्रकिया 
शासन सतरायर चाल ूआो्. 
(३) प्रश्न उी् ायत नाोी.  

___________ 
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राज्यातील सधुारर्हृात असलेल्या बालरु्न्हेर्ाराांना सशक्षण व व्यावसायीि प्रसशक्षणाच्या 
माध्यमातून सामाजिि प्रवाहात आणण्याबाबत 

  

(२४)  ४२४८६ (०२-०५-२०१६).   श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), 
प्रा.वर्ाग र्ायिवाड (धारावी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.ससध्दराम म्हेर े
(अक्िलिोट), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्रध), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), डॉ.सांतोर् टारफे 
(िळमनुरी), श्री.सांमीणाम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय मदहला व बाल िल्याण मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील सुधारगोृात  सल्ल्या बालगुन्ो्गाराींना सशक्षग य यायसानयक प्रसशक्षगाच्या 
माध्यमातून सामाजिक प्रयाोात आगायाच् ठोस प्रयत्न कराय्त  स् मुींबई उच्च न्यायालयान ्
राज् यशासनास सचूना क्ली  सल्याच् माो् िान्यारी, २०१६ दरम्यान ननदशगनास आल् आो्, ो् 
खर् आो् काय, 
(२)  सल्यास, मुींबई उच्च न्यायालयाच्या या सूचन्नसुार शासनान ्यासींदताूत कोगता ननगगय 
घ्तला आो्, 
(३)  ीयाप, ननगगय घ्तला नसल्यास वयलींबाची कारग् काय आो्त ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०९-०९-२०१६) : (१) ोोय. 
     राज्यातील सुधारगोृात  सल्ल्या बाल गुन्ो्गाराींना सशक्षग य यायसानयक प्रसशक्षगाच्या 
माध्यमातून सामाजिक प्रयाोात आगायाच् प्रयत्न कराय्त  स् माो् सप् े्ंबर, २०१५ मध्य् PIL 
(L) ८१/२०१५ कलम िगदीश ससींग वयग्ध्द दद रचल्रन््स ए  सोसाय्ी, मादोम मुींबई या 
प्रकरगामध्य् मुींबई मा.उच्च न्यायालयान ्राज्य शासनास सचूना क्ली ोोती. 
(२) सीय:जसथतीत शासन ननगगय ि.ि्ि्ए-२००६/प्र.ि.४२१/का-३ दद.०४.०८.२००७  न्यय् 
राज्यातील सयग ननरीक्षग गो्ृ, वयश्षगो्ृ,  नुरक्षगगो्ृ, शासकधय बालगो्ृ, शासकधय 
सींरक्षगगोृाींमध्य् औीयोरगक प्रसशक्षग सींसथ्मार्ग त आय्ीआय ययसाय प्रसशक्षग योिना सुग् 
करायास शासनान ्मान्यता ददल्ली आो्. 
    यासशयाय १८ यषग पूगग झाल्ल्या प्रय्सशताींच्या पुनयगसनाच्यादृष्ीन् पीपीपी मार्ग त कमगयीर 
ताऊराय पा्ील सयायलींबन पनुयगसन योिनाद्खील राज्य शासनाक ून चालवयली िात्. 
     तस्च, मा. न्यायालयाच्या सूचन्ची छाननी कग्न उरचत ननगगय घ्ायात य्ईल. 
(३) प्रश्न उी् ायत नाोी. 

___________ 
 

राज्यातील ववववध सांघर्गमीणस्त मुले व बालसुधारर्हृातील बालिे पळून िाण्याच्या  
घटना वाढत असल् यान ेबालसुधारर्हृाांच्या सुरके्षबाबत 

  

(२५)  ४२४९८ (३०-०४-२०१६).   प्रा.वर्ाग र्ायिवाड (धारावी), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), 
डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), 
श्रीमती ननमगला र्ाववत (इर्तपूरी) :   सन्माननीय मदहला व बाल िल्याण मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील वयवयध सींघषगमीणसत मुल् य बालसुधारगोृातील बालक् पवून िाायाच्या घ्ना 
याढत  सल् यान ् बालसुधारगोृाींच्या सुरक््षबाबत शासनासमोर गींतीर प्रश्न ननमागग झाला 
 सल् याच ्माो् िान्यारी, २०१६ मध्य् या त्या दरम्यान ननदशगनास आल्, ो् खर् आो् काय, 
(२)  सल्यास, उपरोक्त प्रकरगी बालसुधारगोृाींच्या सुरक््षबाबत शासनान ् कोगती ठोस 
कायगयाोी या उपययोिना क्ली आो्, 
(३)  ीयाप कोगतीच कायगयाोी क्ली नसल्यास त्याची सयगसाधारग कारग् काय आो्त ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१९-०९-२०१६) : (१) ो् खर् नाोी. 
(२) य (३) प्रश्न उी् ायत नाोी. 

___________ 
 

ददांडोरी तालुक्यातील एिाजत्मि बालवविास योिनअेांतर्गत िायगरत असलेल्या  
अांर्णवाडी सेवविा, समनी अांर्णवाडी सेवविा मदतनीस याांना शासनािडून  

रे्ल्या चार मदहन्यापासून मानधन समळाले नसल्याबाबत 
 

(२६)  ४३३२९ (३०-०४-२०१६).   श्रीमती ननमगला र्ाववत (इर्तपूरी), श्री.असमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.मधुिरराव चव्हाण (तुळिापूर), श्री.ससध्दराम म्हेर े (अक्िलिोट), श्री.अस्लम 
शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.वर्ाग र्ायिवाड (धारावी) :   सन्माननीय मदहला व बाल िल्याण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) ददीं ोरी तालुक्यातील एकाजत्मक बालवयकास योिन् ींतगगत कायगरत  सल्ल्या  ींगगया ी 
स्वयका, समनी  ींगगया ी स्वयका मदतनीस याींना शासनाक ून ग्ल्या चार मदोन्यापासून 
मानधन समवाल् नसल्यान ् या स्वयकाींमध्य् तीव्र नारािी यक्त क्ली िात  सल्याच ् माो् 
िान्यारी, २०१६ रोिी या त्या समुारास ननदशगनास आल् आो्, ो् खर् आो् काय, 
(२)  सल्यास, या  ींगगया ी कमगचाऱयाींना थकल्ल्या मानधनासो याढीय मानधनाची रक्कम 
त्यरीत द्ायाबाबत शासनान ्कोगती कायगयाोी क्ली आो् या करायात य्त आो्, 
(३)  ीयाप, कायगयाोी क्ली नसल्यास ोोगाऱया वयलींबाची कारग् काय आो्त ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२६-०९-२०१६) : (१) ो् खर् नाोी. 
     नासशक जिल््यातील ददीं ोरी तालुक्या ींतगगत एकाजत्मक बाल वयकास योिन्च ् दोन 
प्रकल्प (१) ददीं ोरी (२) ददीं ोरी (उमराव्)-२ प्रकल्पा ींतगगत कायगरत  ींगगया ी स्वयका, समनी 
 ींगगया ी स्वयका, मदतनीस याींना माो् नोोेंबर, २०१५ पयतूच् मानधन  दा करायात आल्. 
तस्च माो् ड सेंबर, २०१५ य िान्यारी, २०१६ च् ननयसमत य याढीय मानधन तसच् माो् 
र््ब्रुयारी २०१६ च् याढीय मानधन ददनाींक ३१/०३/२०१६ रोिी  दा करायात आल्ल् आो्. तस्च 
माो् र््ब्रुयारी य माचग, २०१६ त् ननयसमत मानधन य माचग य एवप्रल, २०१६ च् याढीय मानधन 
ददनाींक ३०/५/२०१६ रोिी दा करायात आल् आो्. 
(२) प्रश्न उी् ायत नाोी. 
(३) प्रश्न उी् ायत नाोी. 

___________ 
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नासशि जिल््यातील ६४९ अांर्णवाड्याांना इमारती नसल्याबाबत 
  

(२७)  ४३६९६ (३०-०४-२०१६).   श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बार्लाण), श्री.पांिि भुिबळ 
(नाांदर्ाव) :   सन्माननीय मदहला व बाल िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 

(१) नासशक जिल््यातील ६४९  ींगगयाड्याींना इमारती नसल्यामुव् या  ींगगयाड्याींमध्य् 
सशकगाऱया वयीया्याूना उघड्यायर बसून सशक्षग घ्याय् लागत आो्, ो् खर् आो् काय, 
(२)  सल्यास,  ींगगयाड्याींच्या इमारतीींच्या बाींधकामाींना ननधी उपलब्ध करून द्ायासाठी 
शासनान् कोगती कायगयाोी क्ल्ली आो् या करीत आो्, 
(३)  सल्यास याबाबत शासनान ्चौकशी क्ल्ली आो् काय चौकशीत काय आढवून आल्ल् 
आो्, 
(४)  ीयाप कायगयाोी क्ल्ली नसल्यास वयलींबनाची कारग् काय आो्त ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (२६-०९-२०१६) : (१) ो् खर् नाोी. नासशक जिल््यात ६४९  ींगगया ी 
कें द्राींना सयतींत्र इमारती नाोीत. परींत ु सदरच्  ींगगया ी कें द्र मीणामपींचायत, प्राथसमक 
शावा,समाि मींददर तस्च खािगी इमारतीत तरत  सल्यान ् ींगगया ी कें द्राींमध्य् सशकगाऱया 
वयीया्याूना उघड्यायर बसून सशक्षग घ्याय् लागत नाोी. 
(२) नासशक जिल्ोा पिरषद्न् सन २०१५-१६ या आरथगक यषागत जिल्ोा यावषगक योिन ्ींतगगत 
त्रबगर आददयासी योिनस्ाठी ग्. १०००.०० लक्ष तस्च आददयासी उपाययोिनासाठी ग्. १३६५.६३ 
लक्षची तरतूद क्ल्ली आो्. सदर मींिूर तरतूदीतून ३६४  ींगगया ी इमारत बाींधकामाींना 
प्रशासकधय मान्यता ददल्ली आो्. 
     तस्च त्रबगर आददयासी योिन्मध्य् माचग, २०१६  ख्रीस तरतुद ग्. २००.०० लक्षची 
िादा तरतूद मींिूर कग्न ननधी उपलब्ध कग्न घ्तल्ला  सून सदर िादा तरतूदीतून ७८ 
नवयन  ींगगया ी इमारत बाींधकामाींना मान्यताोी ददल्ली आो्. 
     यासशयाय माचग, २०१६  खर्ीस एकाजत्मक बाल वयकास स्या योिन्च ्बवक्ीकरग य 
पुनरगचनाखाली ३२५  ींगगया ी कें द्र इमारती बाींधकामासाठी १०९६.८७ लक्ष ननधी उपलब्ध कग्न 
ददल्ला आो्. 
(३) एकाजत्मक बाल वयकास स्या योिना जिल्ोा पिरषद  ींतगगत  ींगगया ी कें द्राींना सयतींत्र 
इमारतीच्या कामाींना वयश्ष बाब म्ोगून सन २०१५-१६ मध्य्  नतिरक्त  ींगगया ी इमारत 
बाींधकामासाठी ग्.१२००.०० लक्ष ननधी उपलब्धत्बाबत जिल्ोा ननयोिन ससमतीक  ् मागगी 
क्ल्ल्या जिल््यातील एकत्रत्रत २००  ींगगया ी इमारतीचा प्रसतायोी सादर क्ल्ला ोोता. 
(४) प्रश्न उी् ायत नाोी. 

___________ 
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अहमदनर्र जिल्हयातील नऊशे अांर्णवाड्याांना स्वत:च्या इमारती नसल्याबाबत 
  

(२८)  ४३७९० (३०-०४-२०१६).   श्री.वकभव वपचड (अिोले) :   सन्माननीय मदहला व बाल 
िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१)  ोमदनगर जिल््यात सुमार् नऊश्  ींगगयाड्याींना सयत:च्या इमारती नसल्याच ् माो् 
िान्यारी, २०१६ मध्य् ननदशगनास आल्, ो् खर् आो् काय, 
(२)  सल्यास, उक्त प्रकरगी शासनमार्ग त चौकशी क्ली आो् काय, 
(३)  सल्यास, चौकशीत काय आढवून आल् य तीनुसार सदर  ींगगया याींना सयत:च्या 
मालकधच्या इमारती बाींधून द्ग्बाबत शासनान ्कोगती कायगयाोी क्ली या करायाींत य्त आो्, 
(४)  ीयाप कोगातीच कायगयाोी क्ली नसल्यास, वयलींबाची कारग् काय आो्त ?  
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२६-०९-२०१६) : (१)  ींशत: खर् आो्. 
      ोमदनगर जिल््यात ४८०१  ींगगया ी कें द्रापककध ३६८१  ींगगया ी कें द्राना सयत:च्या 
इमारती आो्त. सन २०१५-१६ या यषागत २७५  ींगगया ी कें द्र इमारत बाींधकामाींना मींिूरी 
द्ायात आल् आो्. उयगिरत ८४५  ींगगया ी कें द्राींना सयत:च्या इमारती नाोीत. सदर ८४५ 
 ींगगया ी कें द्र जिल्ोा पिरषद शावा खोल्या, समािमींददर, मीणामपींचायत खोली, खािगी य 
ता ोत्री इमारतीमध्य् तरवयायात य्तात. 
(२) ोोय. 
(३) ज्या  ींगगयाड्याींना सयत:च्या मालकधच्या इमारती नाोीत त्या  ींगगयाड्या जिल्ोा पिरषद 
शावा खोल्या, समािमींददर, मीणामपींचायत खोली, खािगी य ता ोत्री िाग्त तरवयायात य्त 
आो्त. ज्या दठकागी कमीत कमी २ गुींठ् िागा उपलब्ध ोोईल त्या दठकागची यादी तयार 
कग्न जिल्ोा यावषगक योिनाींतगगत ननयोिन वयतागाक  ् ननधीची मागगी करायात य्त्. 
ननधीच्या उपलब्धत्नुसार  ींगगया ी कें द्र इमारत बाींधकाम ्ोाती  घ्ायात य्तात. 
(४) प्रश्न उी् ायत नाोी. 

___________ 
  

मानखुदग धचल्रने्स ्होमच्या िमगचाऱयाांना रे्ल्या दोन मदहन्याांपासून  
वेतन देण्यात आले नसल्याबाबत 

  

(२९)  ४४०९४ (३०-०४-२०१६).   श्री.सांिय पोतनीस (िसलना), श्री.सुननल सशांदे (वरळी) :   
सन्माननीय मदहला व बाल िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मानखुदग रचल्रन््स ट ोोमच्या कमगचाऱयाींना ग्ल्या दोन मदोन्याींपासून य्तन द्ायात आल् 
नसल्याच ्नुकतच् माो्, िान्यारी, २०१६ मध्य् या त्यादरम्यान ननदशगनास आल् आो्, ो् खर् 
आो् काय, 
(२)  सल्यास, य्व्यर पगार न झाल्यामुव् कमगचारी आरथगक सींक्ात साप ल्  सनू त्याींच्यात 
नकराश्य ननमागग झाल् आो्, ो् खर् आो् काय, 
(३)  सल्यास कमगचाऱयाींच ्य्तन द्ायास वयलींब लागायाची कारग् काय आो्त, 
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(४)  सल्यास, याबाबत शासनान ्चौकशी क्ली आो् काय, त्यात काय आढवून आल्, 
(५) तीनुसार कमगचाऱयाींना तात्काव य्तन द्ायाबाबत शासन सतरायर काय कायगयाोी करायात 
आली आो् या य्त आो्, 
(६) नसल्यास, त्याची कारग् काय आो्त ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१९-०९-२०१६) : (१) नाोी. 
(२) प्रश्न उी् ायत नाोी. 
(३) प्रश्न उी् ायत नाोी. 
(४) प्रश्न उी् ायत नाोी. 
(५) प्रश्न उी् ायत नाोी. 
(६) प्रश्न उी् ायत नाोी. 

___________ 
  

खािर्ी बालसुधारर्हृाांना अन्नधान्य पुरवठा बांद िेल्याबाबत 
  

(३०)  ४४५१५ (३०-०४-२०१६).   श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), 
अॅड.आसशर् शेलार (वाांदे्र पजश्चम), अॅड.परार् अळवणी (ववलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), 
श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पजश्चम) :   सन्माननीय मदहला व बाल िल्याण मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील  नाथ ननराधार बालकाींना बालगोृाींच्या माध्यमातून पुरयठा वयतागाक ून 
नारीननक्तन योिन ्ींतगगत बीपीएल दरान् करायात य्गारा धान्य पुरयठा बींद करायात 
आल्याची बाब माो् िान्यारी, २०१६ मध्य् या त्यादरम्यान ननदशगनास आली आो्, ो् खर् आो् 
काय, 
(२)  सल्यास, राज्यातील  नाथ ननराधार बालकाींच् सींगोपन करगाऱया बालगोृाींच् धान्य 
पुरयठा बींद करायाची कारग् कोगती, 
(३)  सल्यास, उक्त प्रकरगी शासनान् कोगती उपाययोिना क्ली या करायात य्गार आो्, 
(४) नसल्यास, वयलींबाची कारग् काय आो्त ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१९-०९-२०१६) : (१) ो् खर् नाोी. 
(२), (३) य (४) प्रश्न उी् ायत नाोी. 

___________ 
  

ससांधुदरु्ग जिल््यातील जिल्हा रुग्णालयासह मीणामीण रुग्णालयातील  
डॉक्टराांची अनिे पदे ररक्त असल्याबाबत 

  

(३१)  ४४५८८ (१४-०८-२०१६).   श्री.वकभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय सावगिननि आरोग् य 
आिण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) ससींधुदगुग जिल््यातील जिल्ोा ग्णागालयासो मीणामीग ग्णागालयातील  ॉक््राींची  न्क पद् 
िरक्त आो्त तस्च  नतमोत्याच्या  नक् यींत्रगा बींद आो्त, ो् खर् आो् काय, 
(२) तस्च मींिूर  सल्ल्या ८१६ पदाींपककध िरक् त  सल्ली ३१२ पद् ककती कालायधीत तरायात 
य्गार आो्त या त्यानुषींगान् कायगयाोीची सीय:जसथती काय आो्, 
(३) नसल्यास, वयलींबाची कारग् काय आो्त ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१६-०९-२०१६) : (१)  ींशत: खर् आो्. 
     ससींधुदगुग जिल््यात १ जिल्ोा ग्णागालय, ३ उप जिल्ोा ग्णागालय् य ७ मीणामीग ग्णागालय् 
आो्त. 
     सदर आरोणाय सींसथाींमध्य् यगग-१ची २९ पद् मींिूर  सून त्यापककध ९ पद् तरल्ली आो्त. 
तस्च यकीयकधय  रधकारी ग्-  सींयगागची एकूग ८५ पद् मिूर  सून त्यापककध ५५ पद् 
तरल्ली आो्त. 
     या ग्णागालयाींमधील ग्णागयादोका, क्ष-ककरग यींत्र,  ायल्ससस यींत्र, ोें्ील््सग, का ीयाक 
मॉनन्र, र्ो्ोथ्र्पी युनन्, र् ीयें् यॉमगर यींत्रगा चाल ूआो्त. 
(२) ससींधुदगुग जिल््यामधील जिल्ोा ग्णागालय, उप जिल्ोा ग्णागालय य मीणामीग ग्णागालयाींमध्य् 
यगग-१ त् यगग-४ सयींगागची एकूग ८१४ पद् मींिूर  सनू त्यापककध ५२० पद् तरल्ली आो्त य 
२९४ पद् िरक्त आो्त. 
     िरक्त पदाींपककध यगग-१  ची पद् पदोन्नतीन् य नामननदेशनान् तरायाबाबत शासन 
सतरायर कायगयाोी चालू आो्. 
     यगग-२ (ग्- ) ची यकीयकधय  रधकाऱयाींची पद् ननयसमत सयग्पात नामननदेशनान् आणग 
मुलाखतीीयार् तरायाबाबत कायगयाोी करायात य्त आो्. ससींधुदगुग जिल््यामध्य् वयश्ष बाब 
म्ोगून सदर पद्  सथायी सयग्पात तरायास मान्यता द्ायात आली आो्. 
     यगग-३ य यगग-४ ची पद् तरायाबाबत उप सींचालक सतरायग्न कायगयाोी ननयसमतपग ्
करायात य्त आो्. 
(३) प्रश्न उी् ायत नाोी. 

___________ 
  
ििगत (जि.रायर्ड) तालुक्यातील अांर्णवाड्याांना िायमस्वरुपी प्रिल्प अधधिारी नसल्याबाबत 

  

(३२)  ४४६४९ (३०-०४-२०१६).   श्री.सुरेश लाड (ििगत), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), 
श्री.पाांडुरांर् बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय मदहला व बाल 
िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) रायग  जिल्ोयातील किगत तालुक् यात १७३ प्क्षा  रधक  ींगगया या  सनू कायमसयग्पी 
प्रकल्प  रधकारी नाोीत, ो् खर् आो् काय, 
(२)  सल्यास, सदर तालुक्यात एकदाोी तपासगी झाली नसनू  ींगगया ीतील १७ ोिार 
बालकाींना योणाय प्रकार् सशक्षग समवत नाोी, ो् ोी खर् आो् काय, 
(३)  सल्यास, याबाबत शासनान ्चौकशी क्ली आो् काय, 
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(४)  सल्यास, चौकशीत काय आढवून आल् य तीनुसार  ींगगयाड्याींना प्रकल्प  रधकारी 
न्मग्बाबत शासनान् कोगती कायगयाोी क्ली या करायात य्त आो्, 
(५)  ीयाप कोगतीच कायगयाोी क्ली नसल्यास वयलींबाची कारग् काय आो्त ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२२-०९-२०१६) : (१) ोोय. 
(२) नाोी. 
(३) प्रश्न उी् ायत नाोी. 
(४) मीणामवयकास वयतागाच्या दद. २८/५/२०१३ रोिीच्या शासन ननगगयान्यय् बाल वयकास प्रकल्प 
 रधकारी यगग-२ ची ४४९ पद् या वयतागाक  ्यगग करायात आली आो्त. त्यापककध क्यव ९४ 
 रधकाऱयाींच्या स्या या वयतागाक  ्यगग क्ली  सल्यान् बाल वयकास प्रकल्प  रधकारी यगग-२ 
िरक्त पदाींची सींख्या  रधक आो्. मदोला बाल वयकास आयुक्तालयाींतगगत यगग-२ ची १४७ पद् 
तरायाबाबतच ् मागगीपत्र शासनाक ून मोाराषर लोकस्या आयोगाला सादर करायात आल् 
आो्. मोाराषर लोकस्या आयोगाक ून सदर पदाींसाठी ल्खी पिरक्षा घ्ायात आली  सून 
 ीयाप  रधकारी उपलब्ध कग्न द्ायात आल्ल् नाोीत लोकस्या आयोगाक ून  रधकाऱयाींची 
सशर्ारस प्राप्त झाल्यायर बाल वयकास प्रकल्प  रधकारी पदाींची िरक्त पद् तरायाची कायगयाोी 
करायात य्ईल. 
(५) प्रश्न उी् ायत नाोी. 

___________ 
  
हातिणांर्ले (जि.िोल्हापूर) तालुक्यातील आळत,े लक्ष्मीवाडी, व बबदरेवाडी या तीन र्ावाला 

पाणी पुरवठा िरण्यासाठी लक्ष्मी तलावातील र्ाळ िाढून पुनभगरण िरण्याबाबत 
  

(३३)  ४४७१६ (२१-०४-२०१६).   डॉ.सुजित समणचेिर (हातिणांर्ले), श्री.रािेश क्षीरसार्र 
(िोल्हापूर उत्तर) :   सन्माननीय िलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ोातकगींगल् (जि.कोल्ोापूर) तालुक्यातील आवत,् लक्ष्मीया ी, य त्रबदर्या ी या तीन गायाला 
पागी पुरयठा करायासाठी लक्ष्मी तलायातील गाव काढून पुनतगरग करायाची मागगी त्थील 
मीणामसथाींनी सींबींरधत  रधकाऱयाींक  ्क्ली आो्, ो् खर् आो् काय, 
(२)  सल्यास, सध्याची दषुकावी पिरजसथती पाोता या तलायाच् पुनतगरग करायासींदतागत 
शासनान् कोगती कायगयाोी क्ली या करायात य्त आो्, 
(३) नसल्यास, वयलींबाची कारग् काय आो्त ? 
  
प्रा. राम सशांदे (२०-०९-२०१६) : (१)  ींशत: खर् आो्. 
      मीणाम पींचायत त्रबरद्या ी, ता. ोातकगींगल् याींनी सदर लक्ष्मी तलायातील गाव 
काढग्साठी परयानगी समवग्कामी ददनाींक २३ठ२ठ२०१६ रोिी तोससलदार, ोातकगींगल् य 
ददनाींक ९ठ३ठ२०१६ रोिी उप सतयींता, जिल्ोा पिरषद गामीग पागी पुरयठा उपवयताग ि. ६ 
ोातकगींगल् याींच्क  ्मागगी क्ल्ली आो्.  सदरच् पत्रात पुनतगरग करग्ची मागगी क्ल्ली 
नाोी.  
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(२) लोक सोतागातून या तलायातील १०१८८ घन मी्र इतका गाव म,् २०१६ मध्य् काढग्त 
आला आो्. 
(३) प्रश्न उी् ायत नाोी. 

___________ 
  

राज् यातील मलुीांचा िमी िन्मदर असलेल्या १० जिल्हयाांसाठी बेटी बचाओ उपक्रमाबाबत 
  

(३४)  ४४९२१ (३०-०४-२०१६).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांर्मनेर), श्री.र्णपत र्ायिवाड 
(िल्याण पूवग), श्री.बाबुराव पाचणे (सशरुर), श्री.सांिय पुराम (आमर्ाव), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) 
पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय मदहला व बाल िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज् यातील मुलीींचा कमी िन्मदर  सल्ल्या १० जिल्ोयाींसाठी ब््ी बचाओ उपिम 
राबवयायाच् घोवषत करायात आल् मात्र सरकारन् पुर्शा ननधीची तिायीि न क्ल्यान ् या 
योिन्ची  ींमलबिायगी योणाय िरतीन ् ोोऊन शकल्याच ् माो् ड सेंबर, २०१५ मध्य् या 
त्यादरम्यान ननदशगनास आल् आो्, ो् खर् आो् काय, 
(२)  सल्यास, शासनान् याबाबत कोगती उपाययोिना क्ली या करायात य्गार आो्, 
(३) नसल्यास, वयलींबाची कारग् काय आो्त ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२६-०९-२०१६) : (१) ो्  ींशत: खर् आो्. 
     ब््ी बचाओ-ब््ी पढाओ योिन्साठी मोाराषरातील कोल्ोापूर, साींगली,  ोमदनगर, 
िवगाींय, बी , औरींगाबाद, उसमानाबाद, िालना, बुलढागा आणग यासशम या १० जिल््याींना 
समवून ग्. ४,०१,५१,०००/- एयढा ननधी उपलब्ध कग्न द्ायात आल्ला आो्. तथावप प्रत्य्क 
जिल््याींन् ननधीची उपलब्धता ोोईपयतू सयत:च् खात्याच्या ननधीतून (Own Fund) खचग 
कग्न योिन्ची प्रतायी  ींमलबिायगी क्ल्ली आो्. 
(२) योिन्च्या १० जिल््याींक ून सन २०१५-१६ या यषागसाठीचा कृती आराख ा प्राप्त कग्न 
घ्ऊन ननधी उपलब्धत्साठी कें द्र शासनास सादर करायात आला आो्. 
(३) प्रश्न उी् ायत नाोी. 

___________ 
  

नाांदेड जिल्हा पररर्देवर राज्य अांर्णवाडी िमगचाऱयाांच्या मार्ण्याबाबत िाढलेला मोचाग 
  

(३५)  ४५१०८ (३०-०४-२०१६).   श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय 
मदहला व बाल िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१)  ींगगया ी कमगचाऱयाींना थकधत मानधन त्यरीत ीयाय्, स्याननयतृ्त झाल्ल्या, रािीनामा 
ददल्ल्या तस्च मतृ्यू पायल्ल्या कमगचाऱयाींना स्या समाप्तीच ्एक रकमी लात त्यरीत ीयायात 
या मागायाकिरता नाींद्  जिल्ोापिरषद्यर राज्य  ींगगया ी कमगचारी सींघाच्या यतीन ्ददनाींक ४ 
िान्यारी, २०१६ रोिीच्या सुमारास मोचाग काढला, ो् खर् आो् काय, 
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(२)  सल्यास, उक्त मोच्यागच्याय्वी द्ायात आल्ल्या ननय्दना दरम्यान आगखी कोगत्या 
मागाया करायात आल्या आो्त, 
(३)  सल्यास, या मागायासींदतागत शासनान् कोगता ननगगय घ्तला आो्, त्याींच् सयग्प काय 
आो्, 
(४)  ीयाप ननगगय घ्तला नसल्यास वयलींबाची कारग् काय आो्त ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२६-०९-२०१६) : (१) ो् खर् नाोी. 
(२) प्रश्न उी् ायत नाोी. 
(३) प्रश्न उी् ायत नाोी. 
(४) प्रश्न उी् ायत नाोी. 

___________ 
  

रत्नाधर्री जिल्हयातील अांर्णवाडयाांना स्वत:च्या इमारती उभारण्यासाठी शासन ननधी देत 
नसल्याबाबत 

  

(३६)  ४५२८६ (३०-०४-२०१६).   श्री.रािन साळवी (रािापूर), श्री.भास्िर िाधव (रु्हार्र) :   
सन्माननीय मदहला व बाल िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नारगरी जिल्ोयातील  ींगगया याींना सयत:च्या इमारती उतारायासाठी शासन ननधी द्त 
नाोी तर दसुरीक  ् जिल्ोा पिरषद्च् उत्पन्न कमी  सल्यान ् ता याच्या इमारतीींना  यघ् 
दोनश् ग्पय् प्रनतमदोना ता  ् ददल् िात ् त्यामव्ु ता याच्या इमारतीत सुरू  सल्ल्या 
 ींगगया या   चगीत आल्याच् नुकत्च माो् िान्यारी, २०१६ मध्य् ननदशगनास आल् आो्, ो् 
खर् आो् काय, 
(२)  सल्यास, जिल्ोयात पायग्तीन ोिाराींोून  रधक  ींगगया या  सून गायातील मलुाींसाठी 
मीणामसथ गायची ककीं या या ीतरे् यगग तरवयायासाठी खोलीची ययसथा करून द्ायात य्त्, ो् 
खर् आो् काय, 
(३)  सल्यास, शासनाच्या तु्पजु्या ननधीमुव् सयत:च्या इमारती बाींधली िात नाोी त्यामुव् 
ोिारो मुल्  ींगगया याच्य लातापासून यींरचत राोतात ो् खर् आो् काय, 
(४)  सल्यास, याबाबत शासनान ्र््रवयचार कग्न ननधीमध्य् याढ करायाबाबत ननगगय घ्ायात 
य्गार आो् काय, नसल्यास, त्याची कारग् काय आो्त ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (२६-०९-२०१६) : (१)  ींगगया ी इमारत बाींधकामाकरीता प्रनत  ींगगया ी 
ग्. ६.०० लक्ष ननधी मींिूर आो्. त्यानुसार प्रकल्प ठ मीणामपींचायत क ून  ींगगया ी इमारत 
बाींधकामासाठी मोकवी िागा उपलब्ध  सल्यास त्या दठकागी  ींगगया ी कें द्र बाींधकाम 
करायासाठी प्रसताय प्राप्त कग्न घ्ऊन प्राप्त प्रसतायाींना मींिूरी द्ऊन ननधी वयतरीत करायात 
य्तो. कें द्र शासनाच्या ननकषाप्रमाग् ता ची रक्कम  दा करायात य्त्. 
(२) जिल््यात प्राथसमक शाव्त ५७४, समािमींददर य इतर दठकागी ३२९  ींगगयाड्याींची 
खोलीची ययसथा तुतागस आो्. परींतु प्राधान्यान ्खािगी घरात बसगाऱया ५९५  ींगगयाड्याींची 
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बसायाची ययसथा ोी मीणामपींचायतीच्या  थया या ीच्या सोकायागन् सथाननक पातवीयर 
खोलीची ययसथा क्लीिात्. 
(३) ो् खर् नाोी. 
     प्रनतयषी मीणामपींचायतीन् िागा उपलब्ध कग्न ददल्यानींतर सुमार् १००  ींगगयाड्याच ्
बाींधकाम करायाच ् ननयोिन करायात य्त ् य त्यानुसार प्रसताय प्राप्त कग्न घ्ऊन 
कालबध्दपग् बाींधकाम् करायात य्त आो्त. 
     ज्या दठकागी  ींगगया ी इमारती नाोीत त्यादठकागी घर, समािमींददर इ. दठकागी 
 ींगगया ी तरवयायाची ययसथा करायात य्त्. 
(४) प्रश्न उी् ायत नाोी. 

___________ 
  

मौि ेनांदनवाड (ता.र्डदहांग् लि, जि.िोल् हापूर) या र्ावास ननमागण लालेल्या  
पाणी टांचाईवर उपाययोिना िरण्याबाबत 

  

(३७)  ४५३८३ (३०-०४-२०१६).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदर्ड), श्री.जितेंद्र आव् हाड 
(मुांरा ा िळवा), श्री.शामराव ऊफग  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.हसन मुश्रीफ (िार्ल) :   
सन्माननीय िलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मौि ्नींदनया  (ता.ग दोींणालि, जि.कोल्ोापूर) या गायाींस पागी पुरयठा करगारा य्ग्चयीं ी 
पाझर तलाय कोर ा प ल् यान् सदर गायात माो् िान्यारी, २०१६ पासून पाायाची ी्ंचाई 
ननमागग झाली आो्, ो् खर् आो् काय, 
(२)  सल् यास, पागी ी्ंचाईबाबत सदर गायाींची पाोगी क्ली आो् काय, 
(३)  सल् यास, पाोगीच् ननष कषग काय आो्त य तीनुसार सदर गायाची पागी ी्ंचाई दरू 
करायाबाबत शासनान ्कोगती कायगयाोी क्ली या करायात य्त आो्, 
(४) नसल् यास, वयलींबाची कारग् काय आो्त ? 
  
प्रा. राम सशांदे (२०-०९-२०१६) : (१) ोोय. 
(२) याबाबत उप  सतयींता, मीणामीग पागी पुरयठा उपवयताग, िमाींक ९ ग दोींणालि, ग्वयकास 
 रधकारी, पींचायत ससमती, ग दोींणालि य तोससलदार, ग दोींणालि याींनी सींयुक्त पाोगी क्ल्ली 
आो्. 
(३) तपासगी पथकाच्या  ोयालास  नसुग्न सोाय्यक जिल्ोारधकारी, ग दोींणालि याींनी 
ददनाींक १४ठ३ठ२०१६ रोिीच् आद्शान्यय् मौि् नींदनया ीच् क््षत्र ददनाींक १५ठ३ठ२०१६ त् ददनाींक 
३१ठ५ठ२०१६ या कालायधीकिरता पागी ी्ंचाई क््षत्र म्ोगून घोवषत क्ल् ोोत्.  गायाश्िारी दोन 
खािगी वयोीरीींच् पागी वयनामोबदला वपायासाठी ननयसमत उपलब्ध कग्न ददल्ल्  सल्यान ्
गायाच्या वपायाच्या पाायाची   चगी दरू झाली आो्. 
(४) प्रश्न उी् ायत नाोी. 

___________ 
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िोल्हापूर जिल््यातील प्राथसमि आरोग्य िें द्रामध्ये  
वकीयिधय अधधिाऱयाांची ररक्त पदे भरणेबाबत 

  

(३८)  ४५३९७ (११-०५-२०१६).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदर्ड), श्री.जितेंद्र आव् हाड 
(मुांरा ा िळवा), श्री.शामराव ऊफग  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.हसन मुश्रीफ (िार्ल) :   
सन्माननीय सावगिननि आरोग् य आिण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) कोल्ोापूर जिल्ोयात एकूग ककती प्राथसमक आरोणाय कें द््र आो्त य ककती यकीयकधय 
 रधकारी यादठकागी कायगरत आो्त तसच् यकीयकधय  रधकाऱयाींची एकूग ककती पद् िरक्त 
आो्त, 
(२)  सल्यास, सदर पद् िरक्त राोायाची कारग् काय आो्त, 
(३)  सल्यास, सदर पद् तरायाबाबत शासनान् कोगती कायगयाोी क्ली या करायाींत य्त आो्, 
(४)  ीयाप कोगतीच कायगयाोी क्ली नसल्यास वयलींबाची कारग् काय आो्त ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१६-०९-२०१६) : (१) कोल्ोापूर जिल््यात एकूग ७३ प्राथसमक आरोणाय कें द्र 
कायागजन्यत आो्त. सदर प्राथसमक आरोणाय कें द्रामध्य् यकीयकधय  रधकारी ग्-  सींयगागची 
प्रत्य्कध २ पद् याप्रमाग् १४६ पद् मींिूर  सून त्यापककध ११५ पद् तरल्ली आो्त य ३१ पद् 
िरक्त आो्त. तरल्ल्या ११५ पदाींपककध १०० पदाींयर सथायी, ७ पदाींयर  सथायी य ८ पदाींयर 
बींधपत्रनत यकीयकधय  रधकारी कायगरत आो्त. 
(२) यकीयकधय  रधकाऱयाींची प्रनतननयुक्ती ठ  ध्ययन रिा, रािीनामा, स्या ननयतृ्ती इत्यादी 
कारगामव्ु सदर पद् िरक्त आो्त. 
(३) सायगिननक आरोणाय वयतागाींतगगत आरोणाय सींसथाींमधील यकीयकधय  रधकारी ग्-  
सींयगागची िरक्त पद् नामननदेशनान ्तरायाबाबतची प्रकिया शासन सतरायर चालू आो्. 
(४) प्रश्न उी् ायत नाोी. 

___________ 
  

दरवर्ी १ लाख अांर्णवाडी इमारती बाांधण्याचा िें द्र सरिाने घेतलेल्या ननणगयाबाबत. 
  

(३९)  ४७१२४ (३०-०४-२०१६).   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा), अॅड.र्ौतम चाबुिस्वार 
(वपांपरी), श्री.असमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय 
मदहला व बाल िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यात दरयषी १ लाख  ींगगया ी इमारती उतारायाचा कें द्र सरकारन् ननगगय घ्तला 
आो्, ो् खर् आो् काय, 
(२)  सल्यास, उक्त बाबीची चौकशी करायात आली आो् काय, 
(३)  सल्यास, चौकशीच्या  नुषींगान् सदर ननगगयाची  ींमलबिायगी ककती कालायधीत सुग् 
करायात य्गार आो्, 
(४) नसल्यास, कायगयाोीस ोोत  सल्ल्या ददरींगाईची सयगसाधारग कारग् काय आो्त ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(२६-०९-२०१६) : (१) ो् खर् नाोी. 
(२) प्रश्न उी् ायत नाोी. 
(३) प्रश्न उी् ायत नाोी. 
     तथावप, माो् माचग, २०१६ मध्य् ३६३२  ींगगया ी कें द्र इमारत बाींधकामासाठी जिल्ोा 
सतरायर ननधी उपलब्ध कग्न द्ायात आल्ला आो्. 
(४) प्रश्न उी् ायत नाोी. 

___________ 
  

िव्हार (जि.पालघर) तालुक्यात ९३ अांर्णवाडया इमारतीववना  
भाडयाच्या खोलीत भरत असल्याबाबत 

  

(४०)  ४८८५० (३०-०४-२०१६).   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय मदहला व बाल 
िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) पालघर जिल््यात िोार तालुक्यातील ९३  ींगगया या इमारतीवयना  सून ता याच्या 
खोलीत तरवयल्या िात  सून मागील ४ यषागपासून  पूगागयसथ्त, ननकृष् दिागच ् बाींधकाम,् 
मो कवीस आल्ल् णख क्या य दरयाि्  सताना सदर  ींगगया या पूगग झाल्ली  सल्याच ्
दाखवयायात आल्ल् आो्त तस्च  रधकारी यगागच् याक  ् दलुगक्ष ोोत  सल्याच् ददनाींक २२ 
िान्यारी, २०१६ रोिी या त्यासुमारास ननदशगनास आल्, ो् खर् आो् काय, 
(२)  सल्यास, सदर प्रकरगी शासनान् चौकशी क्ल्ली आो् काय, 
(३)  सल्यास, बाींधकामासींबींधी य  रधकारी यगग याींच्यायर कोगती कारयाई क्ली या करायात 
य्गार आो्, 
(४) नसल्यास, वयलींबाची कारग् काय आो्त ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२६-०९-२०१६) : (१) िोार तालुक्यातील ९३  ींगगयाड्याींपककध एकाजत्मक 
बाल वयकास स्या योिना िोार -१ मध्य् ३७ य िोार - २ मध्य् ५६  ींगगयाड्याींचा 
समाय्श आो्. सदरच्या  ींगगयाड्या य िोार-२ मध्य् ४३  ींगगयाड्या  शा एकूग ७६ 
 ींगगयाड्या या सयत:च ् इमारतीमध्य् तरवयल्या िातात. उयगिरत ७  ींगगयाड्याींच ् ककरकोव 
काम बाकध आो्. १०  ींगगयाड्या िाग्  तायी पूगग ोोऊ शकल्या नाोीत.  ींगगया ी इमारत 
पुगग झाल्यायरच त्या दठकागी  ींगगया ी तरवयायात य्त्. सदर काम पुगग ोोायासाठी सींबींरधत 
 रधकाऱयाींनी सतत प्रयत्न कग्न काम ्पुगग क्ली आो्त. 
(२) प्रश्न उी् ायत नाोी. 
(३) प्रश्न उी् ायत नाोी. 
(४) प्रश्न उी् ायत नाोी. 

___________ 
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डहाणू (जि.पालघर) बालवविास प्रिल्पाांतर्गत समनी अांर्णवाडी तसचे अांर्णवाडया समािमांददर, 
लोपडीत किां वा लाडाखाली भरववल्या िात असल्याबाबत 

  

(४१)  ४८८६९ (३०-०४-२०१६).   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय मदहला व बाल 
िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  ोागू (जि.पालघर) बालवयकास प्रकल्पाींतगगत समनी  ींगगया ी तस्च  ींगगया या या 
धोकादायक इमारतीत, ता याच्या घरात, शाव्च्या ओ्यायर मो क्-तो क् समािमींददर, 
झोप ीत ककीं या झा ाखाली तरवयल्या िात  सल्याच ् ददनाींक ७ ड सेंबर, २०१५ रोिी या 
त्यासुमारास ननदशगनास आल्, ो् खर् आो् काय, 
(२)  सल्यास, सदर प्रकरगी शासनान् चौकशी क्ल्ली आो् काय, 
(३)  सल्यास, चौकशीनुसार कोगती कायगयाोी क्ली या करायात य्गार आो्, 
(४) नसल्यास, वयलींबाची कारग् काय आो्त ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२६-०९-२०१६) : (१) ोोय. ो्  ींशत: खर् आो्. 
     ोागु प्रकल्पात  २६९  ींगगया ी कें द्र य १३९ समनी  ींगगया ी कें द्र कायागजन्यत आो्त. 
१३९ समनी  ींगगया ी कें द्राकरीता  शासनाक ून सयतींत्र इमारत मींिूर नाोीत. त्यामुव् सदर 
समनी  ींगगया ी कें द्र शाव्च्या ओ्ीयर, समािमींददर य इतर दठकागी तरवयायात य्तात. 
तस्च  ोागु प्रकल्पात २६९  ींगगया ी कें द्र  सून त्यामधील २०३  ींगगया ी कें द्राींना सयतींत्र 
इमारत आो्त. २१ प्राथसमक शाव्त, २ मीणामपींचायत इमारत, १५ समािमींददर, २५ ताड्याच्या 
घरात तरवयायात य्तात. एकूग ६६  ींगगया ी कें द्र इतर दठकागी तरवयायात य्तात. 
(२) प्रश्न उी् ायत नाोी. 
(३) प्रश्न उी् ायत नाोी. 
(४) प्रश्न उी् ायत नाोी. 

___________ 
 

िाांभळीचामाळ (जि.पालघर) येथील अांर्णवाडीचे िाम ेतीन वर्ागपासून रखडल्याबाबत 
  

(४२)  ४८९०८ (३०-०४-२०१६).   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय मदहला व बाल 
िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) िाींतवीचामाव (जि.पालघर) य्थील  ींगगया ीच् ५० ्क्क् बाींधकाम सींबींरधत पींचायत 
ससमती बाींधकाम वयताग य  ींगगया ीच्या ठ्क्दाराींच्या ननषकाविीपगामव्ु ग्ल्या तीन 
यषागपासून रख ल् आो्, ो् खर् आो् काय, 
(२)  सल्यास, सदरच् काम ननकृष् दिागच ् झाल्  सून त्याची चौकशी करायाची मागगी 
त्थील मीणामसथानी ग्वयकास  रधकारी (िोार) याींच्याक  ्यारींयार तिारी क्ल्ली आो्, ो् ोी 
खर् आो् काय, 
(३)  सल्यास, शासनान् त्याची चौकशी क्ली आो् काय, त्यात काय ननषपन्न झाल् त्यानुसार 
सींबींरधताींयर कोगती प्रशासकधय कारयाई करायात आली या य्त आो्, 
(४) नसल्यास, वयलींबाची कारग् काय आो्त ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े (२६-०९-२०१६) : (१) िाींतवीचामाव  ींगगया ी कें द्र सन २०११-१२ मध्य् 
मींिूर करायात आल्  सून सन २०१५-१६ मध्य् पुगग झाल् आो्. सदर  ींगगया ीच् काम पूगग 
झाल् आो् य त्थ ्सीय:जसथतीत  ींगगया ी तरवयायात य्त आो्. 
(२) ो् खर् नाोी. 
(३) ो् खर् नाोी. 
(४) प्रश्न उी् ायत नाोी. 

___________ 
  

नासशि जिल््यातील अांर्णवाड्याांच्या इमारतीांची िाम ेप्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(४३)  ४९४९५ (३०-०४-२०१६).   श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बार्लाण) :   सन्माननीय मदहला 
व बाल िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) नासशक जिल् ्यात ५००  ींगगयाड्याींच् या उतारगीसाठी ननधी मींिूर  सतानाोी िाग् तायी 
 ींगगयाड्या इमारतीची काम ्प्रलींत्रबत रादोली आो्त, ो् खर् आो् काय, 
(२)  सल्यास, उक्त प्रकरगी शासनामार्ग त चौकशी क्ली आो् काय, 
(३)  सल्यास, चौकशीत काय आढवून आल् य तीनूसार नासशक जिल््यात िाग् तायी 
प्रलींत्रबत  सल्ल्या प्रलींत्रबत  ींगगयाड्या इमारतीची काम् पूगग करग्बाबत शासनान् कोगती 
कायगयाोी क्ली या करायात य्त आो्, 
(४)  ीयाप कोगतीच कायगयाोी क्ली नसल्यास वयलींबाची कारग् काय आो्त ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२६-०९-२०१६) : (१) ो् खर् नाोी. 
(२) नासशक जिल्ोा पिरषद्न् सन २०१५-१६ या आरथगक यषागत जिल्ोा यावषगक योिन ्ींतगगत 
त्रबगर आददयासी योिनस्ाठी ग्. १०००.०० लक्ष तस्च आददयासी उपाययोिनासाठी ग्. १३६५.६३ 
लक्षची तरतूद क्ल्ली आो्. सदर मींिूर तरतूदीतून ३२३  ींगगया ी इमारत बाींधकामाींना 
प्रशासकधय मान्यता ददल्ली आो्. 
     तस्च त्रबगर आददयासी योिन्मध्य् माचग, २०१६  ख्रीस िादा ग्.२००.०० लक्षची तरतूद 
मींिूर कग्न ननधी उपलब्ध कग्न घ्तल्ला  सून सदर िादा तरतूदीतून ७८ य आददयासी 
उपयोिन् ींतगगत ४१  शा ११९ नवयन  ींगगया ी इमारत बाींधकामाींना मान्यताोी ददल्ली आो्. 
     यासशयास माचग, २०१६  खर्ीस एकाजत्मक बाल वयकास स्या योिनच्् बवक्ीकरग य 
पुनरगचनाखाली ३२५  ींगगया ी कें द्र इमारती बाींधकामासाठी १०९६.८७ लक्ष ननधी उपलब्ध कग्न 
ददल्ला आो्. 
(३) एकाजत्मक बाल वयकास स्या योिना जिल्ोा पिरषद  ींतगगत  ींगगया ी कें द्राींची 
िाग् तायी काम् प्रलींत्रबत नसून बाींधकाम वयतागामार्ग त ४४२ कामाींची ननवयदा प्रकिया सुग् 
 सल्यान ्काम् प्रलींत्रबत आो्त. 
(४) प्रश्न उी् ायत नाोी. 

___________ 
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अहमदनर्र जिल््यात िलयुक्त सशवार असभयानाांतर्गत मदृसांधारण  
उपाययोिना अननयसमतता आढळून आल्याबाबत 

  

(४४)  ४९५६९ (२९-०४-२०१६).   श्री.राणािर्िीतससांह पाटील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय 
िलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१)  ोमदनगर जिल््यात िलयुक्त सशयार  सतयानाींतगगत मदृसींधारग उपाय योिन्ीयार् 
कराययाच्या ११४ को्ी रूपयाींच्या कामाींमध्य् मोठ्या प्रमागायर  ननयसमतता आढवून आली 
आो्, ो् खर् आो् काय, 
(२)  सल्यास, जिल््यातील प्रत्य्क गायात या  ींतगगत द्ायात याययाच्या कामात ई- े्ं र 
प्रगाली यगवून ३ लाख रूपयाींच्या आत च्या  ींदािपत्रकाींच्या कामाींना प्रशासकधय मान्यता 
द्ायात आली आो्, ो् ोी खर् आो् काय, 
(३)  सल्यास, या योिन्त झाल्ली कीं पा ग्में् बीं ीग, श्ततव्, माती बाींधकाम आदी काम् 
बोगस,  धगय् झाल्ली  सतानाोी त्याींची द्यक्  दा करायात आल्ली आो्त, ो् ोी खर् आो् 
काय, 
(४)  सल्यास, या कामाींची चौकशी करायाच् आद्श उपजिल्ोारधकारी (रोोयो),  ोमदनगर 
याींनी ददल्ल् आो्त, ो् ोी खर् आो् काय, 
(५)  सल्यास, चौकशीनुसार कामात आढवल्ल्या  ननयसमतता, भ्रष्ाचाराबाबत काय कारयाई 
करायात आली या य्त आो्, 
(६) नसल्यास, वयलींबाची कारग् काय आो्त ? 
  
प्रा. राम सशांदे (२०-०९-२०१६) : (१) ो् खर् नाोी. 
(२) ो् खर् नाोी. 
     कृवष आयुक्तालयाच्या पिरपत्रकान्यय् काम ्करायात आल्ली आो्त. 
(३) ो् खर् नाोी. 
(४), (५) य (६) प्रश्न उी् ायत नाोी.  

___________ 
  

सातारा जिल््यातील िलसशवार योिनेत ननयमात व ननिर्ात बसत नसलेल्या  
र्ावाांची ननवड िेल्याबाबत 

  

(४५)  ५१०३० (२९-०४-२०१६).   श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेर्ाव) :  सन्माननीय िलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) सातारा जिल््यातील िलसशयार योिन्साठी कोगकोगत्या गायाची ननय  करायात आली 
आो्, 
(२)  सल्यास, ननयमात य ननकषात न बसत  सल्ल्या गायाींचीसुध्दा िलसशयार योिन्त 
ननय  करायात आली आो्, ो् खर् आो् काय, 
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(३)  सल्यास, याबाबतची चौकशी करायात आली आो् काय  सल्यास त्यात काय आढवून 
आल् य तीनूसार पुढ् कोगती कायगयाोी क्ली या करायात य्त आो्, 
(४) नसल्यास, वयलींबाची कारग् काय आो्त ? 
  
प्रा. राम सशांदे (१७-०९-२०१६) : (१) सन २०१६-१७ मध्य् सातारा जिल््यातील २१० गायाींची 
िलयुक्त सशयार  सतयान ींतगगत ननय  करायात आली आो्. 
(२) ो् खर् नाोी. 
(३) य (४) प्रश्न उी् ायत नाोी. 

___________ 
  

सातारा जिल््यात िृर्ी ववभार्ाच्या िलयुक्त सशवार योिना एिाजत्मि पाणलोट वविास 
योिना आिण पजश्चम घाट वविास योिनेच्या माध्यमातून िेलेल्या  

सवग िामाांची चौिशी िरण्याबाबत 
  

(४६)  ५२०९५ (२९-०४-२०१६).   श्री.ियिुमार र्ोरे (माण), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय िलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सातारा जिल््यात कृषी वयतागाच्या िलयुक्त सशयार योिना एकाजत्मक पागलो् वयकास 
योिना आणग पजश्चम घा् वयकास योिन्च्या माध्यमातून क्ल्ल्या सयग कामाींची चौकशी 
करायात य्गार  सल्याच ्मादोती जिल्ोारधकारी याींना ददली  सल्याच् माो् ऑक््ोबर, २०१५ 
दरम्यान ननदशगनास आल् आो्, ो् खर् आो् काय, 
(२)  सल्यास, उक्त प्रकरगी िाोीर क्ल्याप्रमाग ् शासनान ् सदर योिनाींची चौकशी कग्न 
ननकृष् काम ्क्ल्याप्रकरगी सींबींरधतायर कोगती कारयाई क्ली या करायात य्त आो्, 
(३)  ीयाप, कायगयाोी क्ली नसल्यास, वयलींबाची कारग् काय आो्त ? 
  
प्रा. राम सशांदे (०५-०८-२०१६) : (१) नाोी. मात्र त्रयसथ सींसथ्मार्ग त तपासगी करायात य्त 
आो्. 
(२) िलयुक्त सशयार  सतयान जिल्ोासतरीय ससमतीमार्ग त १० त्रयसथ सींसथाची ननय  करग्त 
आली  सून त्याींच्मार्ग त ४८६८ कामाींची तपासगी करायात आली आो्. उयगिरत कामाींची 
तपासगी प्रगतीपथायर आो्. एकाजत्मक पागलो् ययसथापन कायगिमाींतगगत झाल्ल्या कामाींच् 
 र्ामग पुग् सींसथ्मार्ग त सींननयींत्रग य मुल्यमापन करायात य्त आो्. 
     पजश्चम घा् वयकास योिन ्ींतगगत सध्या कोगत्ोी काम् क्ल् िात नाोी. 
(३) प्रश्न उी् ायत नाोी. 

___________ 
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महाराष्ट्र राज्य जिल्हा पररर्द सलवपि वर्ीय िमगचारी याांच्या ववववध मार्ण्याांबाबत 
  

(४७)  ५२९३५ (०६-०५-२०१६).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय िलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मोाराषर राज्य जिल्ोा पिरषद सलवपक यगीय कमगचारी याींच्या वयवयध मागाया सींबींधात 
मा. मीणामवयकास मींत्री याींच्क  ् ददनाींक १५ र््ब्रुयारी, २०१६ रोिी या त्यासुमारास बकठक 
आयोजित करायात आली ोोती, ो् खर् आो् काय,  
(२)  सल्यास, मोाराषर राज्य जिल्ोा पिरषद सलवपक यगीय कमगचाऱयाींच्या कोगकोगत्या 
मागाया आो्त य त्या सींदतागत सदर बकठकधत कोगता ननगगय घ्ायात आला आो् य त्या 
 नुषींगान् पुढ् कोगती कायगयाोी क्ली या करायात य्त आो्, 
(३) नसल्यास, वयलींबाची कारग् काय आो्त ? 
  
प्रा. राम सशांदे (२२-०९-२०१६) : (१) ोोय. 
(२) य (३) मोाराषर राज्य जिल्ोा पिरषद सलवपक यगीय कमगचाऱयाींच्या ५ मागाया सींदतागत 
मा.मींत्री (मीणा.वय.) याींच्याक  ् ददनाींक १५ र््ब्रुयारी, २०१६ रोिी झाल्ल्या बकठकधच् कायगयतृ 
ददनाींक ३० माचग, २०१६ च्या पत्रान्यय् सयग सींबींधीताना पुढील उरचत कायगयाोीसाठी पाठवयायात 
आल् आो्. 

___________ 
  
मुांबई माटुांर्ा, येथील धचल्रन्स एड सोसायटीचे मुख्याधधिारी याांच्याबाबत िेलेल्या तक्रारीबाबत 
  

(४८)  ५२९४९ (३०-०४-२०१६).   श्री.तुिाराम िात े(अणुशक्ती नर्र) :   सन्माननीय मदहला 
व बाल िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई मा्ुींगा, य्थील रचल्रन्स ए  सोसाय्ीच ्मखु्यारधकारी याींनी सींसथ्च ् ल्खापिरक्षग 
क्ल् नाोी,  नतिमगाबाबत कायगयाोी क्ली नाोी, कोगत्ोी ननगगय घ्तल् िात नाोीत, 
ययसथापकधय सदसयाींशी समन्यय ठ्यत नाोी इ. बाबतच्या तिारी  गुशक्तीनगर य्थील 
लोकप्रनतननधीींनी याींनी ददनाींक २३ र््ब्रुयारी, २०१६ रोिी मा.मखु्यमींत्री य बालवयकास मींत्री 
याींच्याक  ्क्ली आो्, ो् खर् आो् काय, 
(२)  सल्यास, सदर तिारी सींदतागत कोगती कायगयाोी करायात आली आो्, 
(३)  ीयाप ननगगय घ्ायात आला नसल्यास वयलींबाची कारग् काय आो्त य तो ननगगय क्ोा 
घ्ायात य्गार आो् ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१९-०९-२०१६) : (१) ोोय, ो् खर् आो्. 
(२) यापूयी शासनाक  ् दद रचल्रन््स ए  सोसाय्ीच्या प्रशासकधय य आरथगक समसयाींबाबत 
प्राप्त सींदतागच्या  नुषींगान ्वयश्ष ससमती गठीत करायाबाबतची कायगयाोी चालू आो्. 
(३) प्रश्न उी् ायत नाोी. 

___________ 
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राज्यात रे्ल्या साडतेीन वर्ागत अवववाहीत व िुमाररिाांच् या १२०० र्भगपात लाल्याबाबत 
  

(४९)  ५३०२० (११-०५-२०१६).   श्री.वविय वडटे्टीवार (रा म्हपूरी) :   सन्माननीय सावगिननि 
आरोग् य आिण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नागपूर य्थ्  सुरक्षक्षत तसच्  नकनतक शारीिरक सींबधामूव्  यकध गतगपाताची सींख्या 
ददयसेंददयस याढत िात  सग,्  ल्पययीन य  वययादोत मदोलाींक ून ो् प्रकार ोोत 
 सल्यामव्ू सत्रीरोगतज्ञाींनी यावयषयी तीती यक्त क्ली  सून गत सा त्ीन यषागत ११९७ 
 वययाोीत मदोला, कुमािरकाींनी गतगपात करयून घ्तला  सल्याची मादोती नागपूर मनपाच्या 
आरोणाय वयतागाक ून द्ायात य्ग्, यामध्य् सन २०१२-१३ मध्य् ३२४, सन २०१३-१४ मध्य् 
४७२, सन २०१४-१५ मध्य् १८९ आणग ददनाींक ३१ िान्यारी २०१६ मध्य् २१२  शाप्रकार् 
गतगपात करायासाठी परयानगी मागून गतगपात करायात आल्याची नोंदगी करायात आल्ली 
 सल्याची मादोती ददनाींक ददींनाक ३ माचग २०१६ रोिी मनपाक ून द्ायात य्ग्, मनपा 
आरोणाय वयतागाच्या नोंदगीनुसार यापककध सोा माताचा मतृ्यू झाल्ला  सून यामध्य् एका 
 ल्पययीन मुलीचा समाय्श  सग्, कागदोपत्री ोा प्रकार कमी  सला तरी  यकीय मागागन ्
गतगपात करगाऱ याींची सींख्या मोठया प्रमागात  सल्याची मादोती ददींनाक ३ माचग, २०१६ रोिी 
ननदशगनास आली, ो् खर् आो् काय,  
(२)  सल् यास, उक्त प्रकरगी शासनान् चौकशी क्ली आो् काय या करायात य्त आो्, 
(३)  सल्यास, चौकशीनुसार शासनान् कोगती कायगयाोी क्ली आो् या करायात य्गार आो्, 
(४)  ीयापोी कोगतीच कायगयाोी करायात आली नसल्यास वयलींबाची सयगसाधारग कारग् 
काय आो्त ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०१-०९-२०१६) : (१) नागपूर मोानगरपासलका आरोणाय वयतागातील मान्यता 
प्राप्त गतगपात कें द्रातून ११९७ इतक् गतगपात करायात आल्ल् आो्त. तस्च नागपूर 
मोानगरपासलका आरोणाय वयतागाच्या नोंदीनुसार ६ कुमारी माताींना मतृ्यू गतगपाता दरम्यान 
 थया नींतर झाल्ला  सून त्यामध्य् १८ यषागखालील एका कुमारी मात्चा समाय्श आो्, ो् 
खर् आो्. 
     तथापी  यकध मागागन् गतगपात करायात आल्याची बाब दद. ०३ माचग, २०१६ रोिी 
ननदशगनास आली, ो् खर् नाोी. 
(२) य (३) यकीयकधय गतगपात कायदा १९७१ नुसार २० आठयड्यापयतू मान्यता प्राप्त यकीयकधय 
ययसानयकाक ून गतगपात करायाची तरतूद आो्. ६ मातामतृ्यचू्  न्य्षन करायात आल् 
आो्. 
(४) प्रश्न उी् ायत नाोी. 

___________ 
  



वय.स. २१८ (36) 

राज्यातील बालवविास प्रिल्प अधधिाऱयाांची ररक्त पदे पदोन्नतीने भरणेबाबत 
 

(५०)  ५३२२८ (३०-०४-२०१६).   श्री.छर्न भुिबळ (येवला) :   सन्माननीय मदहला व बाल 
िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) बालवयकास प्रकल्प  रधकाऱयाींची िरक्त पद् पदोन्नतीन ्तरायाबाबत शासनान ् ददनाींक ९ 
ड सेंबर २०१५ रोिी राज्यातील वयतागीय आयुक्ताींना ननदेश ददल्ल् आो्, ो् खर् आो् काय,  
(२)  सल्यास, न्यायप्रवयष् प्रकरगामुव् सदर पदोन्नती प्रसताय प्रलींत्रबत आो्त, ो्ोी खर् आो् 
काय, 
(३)  सल्यास, यापूयी शासनान ् न्यायप्रवयष् प्रकरगाींमध्य् न्यायालयीन ननगगयाच्या  धीन 
राोून पद् तरली आो्त, ो् ोी खर् आो् काय, 
(४)  सल्यास, प्रश्न ताग (३) प्रमाग् न्यायालयीन ननगगयाच्या  धीन राोून राज्यातील 
बालवयकास प्रकल्प  रधकाऱयाींची िरक्त पद् पदोन्नतीन् तात्काव तरग्साठी शासनामार्ग त 
कोगती कायगयाोी क्ली या करायात य्त आो्, 
(५)  ीयाप कोगतीोी कायगयाोी क्ल्ली नसल्यास वयलींबाची कारग् काय ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२२-०९-२०१६) : (१) ोोय. 
(२) ोोय. 
(३) ोोय. 
(४) ोोय. 
     िर् वप्ीशन ि. १२३०९/२०१५ मध्य् मा.उच्च न्यायालय, खीं पीठ औरींगाबाद याींनी 
सथरगती ददली आो्. तस्च िर् वप्ीशन ि. ९५१/२०१६ मध्य् मा.उच्च न्यायालय, खीं पीठ 
नगापूर याींनी न्यायालयाच्या मान्यत्सशयाय यापुढील बाल वयकास प्रकल्प  रधकारी पदायर 
पदोन् नती द्ायात य्य ू नय्  स ्आद्श ददल्  सल्यान् सीय:जसथतीत पदोन्नतीची प्रकिया 
कोगत्याोी वयतागीय सतरायग्न क्ल्ली नाोी. तथावप स्या प्रयश् ननयमात सुधारग करायाची 
कायगयाोी सुग्  सून सुधािरत सय्ाप्रय्श ननयमानुसार सदर िरक्त पद् स्याि्षठ कमगचाऱयाींच्या 
पदोन्नतीन ्तरायाची कायगयाोी करायात य्ईल. 
(५) प्रश्न उी् ायत नाोी. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
नार्पूर.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 

शासकधय मध्ययती मुद्रगालय, नागपूर. 


