
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३०३ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

ततसरे अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

मौज ेवरवांड (ता.दौंड, जज.पुणे) येथील वन ववभागाची जागा गावठाण  
वविासासाठी ग्रामपांचायतीस देण्याबाबत 

  

(१)  २८५६५ (२०-०१-२०१६).   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे वरवींड (ता.दौंड, जज.पुणे) येथील वन ववभागाची जागा ग् नीं.२१०४ मधील ३.४७ 
हेक््र के्षत्र गावठाण ववकासासाठी ग्रामपींचायतीस देण्याबाबतचे ननवेदन मा.ग्रामववकास 
राज्यमींत्री याींना माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननवेदनानुसार शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांवीवार (२४-०५-२०१७) :(१) मौज वरवींड, ता.दौंड, जज.पुणे येथील वन ववभागाची 
जागा गावठाण ववकासासाठी ग्रामपींचायतीस देण्याबाबतच े ननवेदन स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये व त्या दरम्यान मा.ग्रामववकास राज्यमींत्री, महाराषर राज्य, मुींबई 
याींना ददल्याबाबतची मादहती आढळून येत नाही. 
     तथावप, ग्रामपींचायत वरवींड याींनी त्याींचेकडील पत्र ददनाींक १८.१२.२०१३ अन्वये मौज े
वरवींड येथील फॉ.ग.नीं. २०१४ मधील ३.४७ हेक््र इतक्या वनक्षेत्राची मागणी केली आहे. 
(२) उपरोक्त मागणीच्या अनुषींगाने वन के्षत्राचा वनेत्तर कामासाठी वापर करावयाचा असल्यान े
त्यासाठी वन (सींवधयन), १९८० अींतगयत प्रस्ताव करुन त्यास कें द्र शासनाची मींजूरी प्राप्त करुन 
घ्यावी लागेल अस वरवींड ग्रामपींचायतीस कळववण्यात आले आहे. 
     तथावप, ग्रामपींचायत वरवींड, ता.दौंड, जज.पुणे याींचेकडून वन (सींवधयन) अधधननयम, १९८० 
अींतगयत प्रस्ताव अद्याप प्राप्त झालेला नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________  
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नाशशि व उल्हासनगर (जज.ठाणे) येथील बालसुधारगहृातून  
मुलाांनी पलायन िेल्याबाबत 

(२)  ४५७३९ (३०-०४-२०१६).   श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :   सन्माननीय महहला 
व बाल वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाशशक व उल्हासनगर (जज.ठाणे) शहरातील ककशोर सुधारगहृातून मुले पलायन करीत 
असल्यान े राज्यातील बाल सुधारगहृातील गैरसोयी व असुववधाींचा प्रश्न ऐरणीवर आला 
असल्याची बाब ददनाींक १३ जानवेारी, २०१६ रोजीच्या समुारास ननदशयनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर घ्नेची चौकशी करण्यास मुींबई हायको्ायन ेएका सत्यशोधन सशमतीची 
स्थापना केली असून सदर सशमतीने हायको्ायत अहवाल सादर केला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, न्यायालयान ेराज्य शासनास सुधारणा करण्याच ेआदेश ददले आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर मुींबईतील बालगहृात क्षमतेपेक्षा जास्त मलुाींना ठेवले जात असल्याचेही 
ननदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, मलुाींच्या या पलायनामुळे सुरक्षक्षतता व अपुऱ्या सोयी सुववधाींचा तसेच 
शासनाकडून शमळणारा अपुऱ्या ननधीचा प्रश्न ऐरणीवर आला असल्याच े ननदशयनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाच्या वतीन ेकोणती उपाय योजना करण्यात आलेली आहे 
वा करण्यात येणार आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े (२९-०४-२०१७) :(१) गहृ ववभागाच्या अखत्यातरतील नाशशक 
ककशोरसुधारगहृातून मुले पळून गेल्याची घ्ना जानेवारी, २०१६ मध्ये घडली होती. 
उल्हासनगर येथील बालगहृातून मलुाींनी पलायन केलेली कोणतीही घ्ना घडलेली नाही. 
(२) नाही. 
(३), (४), (५), (६) व (७) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यात नवीन बालगहेृ उभारण्याच्या तनणणयाबाबत 
  

(३)  ५४००० (२४-०८-२०१६).   श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.अजजत पवार (बारामती), 
श्री.राणाजगजीतशसांह पावील (उस्मानाबाद), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.राहुल मोवे (पराांडा), श्री.तनतशे राण े (िणिवली), श्री.ववजय औवी (पारनेर), 
श्री.अशमन पवेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), प्रा.वर्ाण गायिवाड (धारावी), 
डॉ.सांतोर् वारफे (िळमनुरी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.िुणाल पावील (धुळे ग्रामीण), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), 



वव.स. ३०३ (3) 

श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासला), श्री.रुपेश म् हात्र े(शभवांडी पूवण), 
श्री.शामराव ऊफण  बाळासाहेब पावील (िराड उत्तर), श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा), श्री.दत्तात्रय 
भरणे (इांदापूर), श्री.ववजय भाांबळे (जजांतूर), श्री.सुरेश लाड (िजणत), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) 
पावील (एरांडोल), श्री.किशोर पावील (पाचोरा), श्री.महेश (दादा) लाांडगे (भोसरी), श्री.राहूल िुल 
(दौंड), श्री.शरददादा सोनावणे (जनु्नर) :   सन्माननीय महहला व बाल वविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सध्या असलेल्या बालगहृाींच्या तीन वषायपासूनच्या प्रलींबबत भोजन अनुदानासाठी 
ननधीची कमतरता आहे असे साींगणा-या मदहला व बालववकास ववभागाने नकुतेच माहे एवप्रल, 
२०१६ मध्ये नवीन बालगहेृ उभारणीचा ननणयय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात २५ मलुाींसाठी एक या दहशेबान ेसुमारे ३०० त े
३५० नवीन शेल््र होम (ननवारा गहेृ) सुरु करण्याचा प्रस्ताव आयुक्तालय स्तरावर 
मागववण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदरहू नवीन बालगहेृ राज्यात यावषी अखेरीपययत सुरु करण्याचा मदहला व 
बालववकास ववभागाचा मानस आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त ववभागान े प्रलींबबत भोजन अनुदानासाठी ननधीची कमतरता असताींनाीं 
नवीन बालगहेृ उभारण्यामागची नमेकी भूशमका काय आहे, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनान ेसखोल चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२०-०४-२०१७) :(१) नाही. 
(२) नाही. 
(३), (४), (५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

बजेव डडस्रीब्युशन शसस्वीम (बी.डी.एस) प्रणालीद्वारे वळेेत तनधी उपलब्ध न झाल्याबाबत 
  

(४)  ५५०४७ (११-०८-२०१६).   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), श्री.उल्हास पावील 
(शशरोळ), श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बजे् डडस्रीब्युशन शसस््ीम (बी.डी.एस) प्रणालीद्वारे वळेेत ननधी उपलब्ध न झाल्यान े
जलसींधारण ववभागास कोट्यवधी रुपयाचा ननधी उपलब् ध न झाल्याने कोल्हापूर जजल्ह्ययाला २० 
को्ी रुपयाींच ेनुकसान झाल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे 
खरे आहे काय, 

(२) तसेच ददनाींक ३१ माचय, २०१६ रोजीपयतं बी.डी.एस.द्वारे ननधी न शमळाल्यामळेु 
जजल्ह्ययातील २५० को्ी रुपयाींचा ननधी व्यपगत झाला असल्यान ेसींपूणय राज्यासह कोल्हापूर 
जजल्ह्ययातील अनेक लघुपा्बींधाऱ्याींची कामे ननधी अभावी प्रलींबबत राहणार आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले आहे, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार ननधी वाया जाण्याची कारणे काय आहेत व त्यास जबाबदार 
असणाऱ्याींवर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (२३-०३-२०१७) :(१) नाही, हे खरे नाही. 
     सन २०१५-१६ या आधथयक वषायसाठी मागणी क्र. एल-७ लेखाशशषय ४४०२ १२२८ खाली 
रु.७००.०० लक्ष (रु.सात को्ी फक्त) इतका ननधी अथयसींकल्पीत करण्यात आला होता. तथावप, 
महाराषर जलसींधारण अधधननयम २००० च्या कलम २५(१) मध्ये सुधारणा झाल्याशशवाय सदर 
ननधी उपलब्ध करुन देण्यास ववत्त ववभागान ेअसमथयता व्यक्त केल्याने रु.७००.०० लक्ष ननधी 
प्रत्यावपयत करण्यात आला. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईतील स्वयांसेवी सांस्थेन ेिेलेल्या सवेक्षणात शसांग्नल, रेल्वेस्थानि आणण  
पयणवनस्थळी भीि मागणारी ६५१ मुले आढळल्याबाबत 

  

(५)  ५५८३१ (२४-०८-२०१६).   श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), अॅड.िे.सी.पाडवी 
(अक्िलिुवा), श्री.अशमन पवेल (मुांबादेवी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अशमत सावम 
(अांधेरी पजश्चम), श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम), श्री.सुधािर देशमखु (नागपूर 
पजश्चम), श्री.राज पुरोहहत (िुलाबा), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.बाळासाहेब मुरिुवे 
(नेवासा), श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), श्री.िृष्ट्णा खोपड े (नागपूर पूवण), श्री.वविास 
िुां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय महहला व बाल वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील स्वयींसेवी सींस्थेने केलेल्या सवेक्षणात शसींग्नल, रेल्वेस्थानक आणण पयय् नस्थळी 
भीक मागणारी ६५१ मुले आढळली असून यापैकी ४७ ्क्के मुले भीक मागत असल्याच ेमाहे 
एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यापैकी काही मलेु आपल्या आईवडीलाींसोबत होती परींतु ६६ ्क्के मुले ही 
कुणाचा आधार नसलेली ६ ते १४ या वयोग्ातील असून यापैकी ५३ ्क्के मलेुही शाळेत 
जाणारी नाहीत तरी या ननराधार मुलाींच्या भववषयात ववचार करता शासन त्वरीत आवश्यक 
काययवाही करणार वा करीत आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१९-०४-२०१७) :(१) दद.०१ म,े २०१६ दै.लोकसत्ता मध्ये प्रशसध्द झालेल्या 
वतृ्तानुसार, मुींबईतील ववशेषत: दक्षक्षण मुींबईतील शसग्नल, रेल्वेस्थानके आणण पयय् नस्थळे 
याींच्या आसपास असणाऱ्या मुलाींचे सवेक्षण “प्रथम” या स्वयींसवेी सींस्थेन े केले असल्याच े
ददसून येते. परींतु, स्वयींसेवी सींस्थचेा अहवाल शासनास प्राप्त झालेला नाही. 
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(२) बालकामगार, बालशभके्षकरी याींचे पनुवयसन करण्याच्या अनुषींगाने मुींबई शहर व मुींबई 
उपनगर जजल्ह्ययात कृनतदलाची (TASK FORCE) स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामध्ये 
जजल्ह्ययातील कामगार आयुक्त, तसेच जजल्हा मदहला व बाल ववकास अधधकारी मुींबई शहर / 
मुींबई उपनगर ह्यया जजल्ह्ययातील जजल्हा सींरक्षण पोलीस पथक (JAPU) तसेच बाल कल्याण 
सशमती व बालकाींसाठी काम करणाऱ्या स्वयींसेवी सींस्था याींना समाववषठ करुन कृनतदल 
स्थापन करण्यात आले आहे. धाडसत्रात मुक्त करण्यात आलेल्या बालकाींना बाल कल्याण 
सशमती समोर दाखल करण्यात येते  व त्या नींतर बाल न्याय (मुलाींची काळजी वा सींरक्षण) 
अधधननयम २०१५ अींतगयत असलेल्या तरतुदीनुसार ६ ते १४ वयोग्ातील बालकाींना सींस्थेत 
दाखल केले जात.े सींस्थेत दाखल झाल्यानींतर त्याींना अन्न, वस्त्र, ननवारा, सींरक्षण, शशक्षण, 
प्रशशक्षण, वैद्यककय उपचार मनोरींजन, खेळ, आणण समुपदेशन करुन त्याींच ेपुनवयसन करण्यात 
येते. कुीं ्ुींबासोबत असणाऱ्या परींतु शभक मागणाऱ्या बाल शभके्षकऱ्याींच्या पालकाींना देखील 
धाडसत्रात पकडण्यात येते. बालकाींबरोबर त्याींच्या पालकाींना देखील सहआरोपी करण्याची 
प्रकक्रया चाल ुआहे. एवप्रल, २०१६ त ेनोव्हेंबर, २०१६ अखेर मुींबई शहर व मुींबई उपनगर या 
दोन जजल्ह्ययातील बाल कल्याण सशमतीमाफय त ५३ बाल शभके्षकरी (मुले व मुली) सींस्थेत दाखल 
करण्यात आलेले होते. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईतील चेंबूरमध्ये पेस्तम सागर येथे महहलाांसाठी आधार िें द्र बाांधण्यास  
जजल्हाधधिारी िायाणलयातून ना-हरित प्रमाणपत्र न शमळाल्याबाबत 

  

(६)  ५६००३ (२४-०८-२०१६).   प्रा.वर्ाण गायिवाड (धारावी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), 
श्री.अशमन पवेल (मुांबादेवी), श्री.िुणाल पावील (धळेु ग्रामीण), डॉ.सांतोर् वारफे (िळमनुरी), 
श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाण), डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड राजा), श्री.प्रिाश आबबविर 
(राधानगरी), श्री.सभुार् साबणे (देगलूर), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.प्रिाश फातपेिर 
(चेंबूर), श्री.सुतनल राऊत (ववक्रोळी) :   सन्माननीय महहला व बाल वविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील चेंबूरमध्ये पेस्तम सागर येथ ेमदहलाींसाठी आधार कें द्र बाींधण्यास दोन वषायपासून 
जजल्हाधधकारी कायायलयातून ना-हरकत प्रमाणपत्र न शमळाल्याच े माहे म,े २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने सदर प्रस्तावावर ननणयय घेऊन सदर मदहला आधार कें द्र 
स्थापण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२४-०४-२०१७) :(१) नाही. 
     पेस्तम सागर, चेंबूर, मुींबई येथे मदहलाींसाठी आधार कें द्र बाींधण्यास ना-हरकत प्रमाणपत्र 
देण्याबाबतचा कोणताही प्रस्ताव प्राप्त झालेला नाही. तथावप, सहायक आयुक्त, एम/पूवय ववभाग 
याींच्याकडून एम/पूवय ववभागातील पाींजारपोळ या दठकाणी मदहलाींकरीता प्रशशक्षण घेण्यासाठी 
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तसेच मदहला बचतग्ाच्या कामाींकरीता मदहला आधार कें द्र बनववण्याकरीता ना-हरकत 
प्रमाणपत्र शमळण्याबाबतचा प्रस्ताव जजल्हाधधकारी, मुींबई उपनगर याींचे कायायलयास ददनाींक 
०६.०४.२०१५ रोजी प्राप्त झाला होता. 
(२) जजल्हाधधकारी, मुींबई उपनगर याींचकेडून सहायक आयुक्त, एम/पूवय ववभाग याींच्याकडील 
प्रस्तावाच्या अनुषींगाने तहशसलदार, कुलाय व नगर भूमापन अधधकारी, चेंबूर याींच्याकडून 
अहवाल प्राप्त करुन घेण्यात आले होते. नगर भूमापन अधधकारी, चेंबूर याींच्या अहवालानुसार 
न.भू.क्र.६७८/२००२ च्या शमळकत पबत्रका पाहता, धारक सदरी राषरीय केशमकल ॲन्ड 
फ्ीलायझर शल. याींचे नाव असनू अता/भूसींपदान मो.र.नीं. ३९०/२०१२ अन्वये सदर के्षत्राची 
सींयुक्त मोजणी झाली असल्याच ेत्याींचे अहवालात कळववले आहे. 
     सहायक आयुक्त, एम/पूवय ववभाग याींनी मदहला आधार कें द्र बनववण्याकरीता मागणी 
केलेली जशमन महाराषर शासनाच्या मालकीची नसल्यामुळे सदरच्या जशमनीवर मदहला आधार 
कें द्र बनववण्यासाठी जजल्हाधधकारी कायायलयाची ना-हरकत प्रमाणपत्र देता येत नसल्याबाबत 
जजल्हाधधकारी, मुींबई उपनगर याींनी त्याींच्या ददनाींक ०२.१२.२०१५ अन्वये सहायक आयुक्त, 
एम/पूवय ववभाग याींना कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नागपूर मेडडिल रुग्णालयामध्ये गत वर्णभरात ५५० बालिाांचा जन्माच्या  
वेळीच मतृ्यू झाल्याबाबत 

  

(७)  ५६०९७ (२०-०८-२०१६).   श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पवेल (मुांबादेवी), डॉ.सांतोर् वारफे (िळमनुरी) :   
सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूरमधील मेडडकल रुग्णालयामध्ये गत वषयभरात (ददनाींक १ जानेवारी, २०१५ ते ददनाींक 
३१ माचय, २०१६) ११ हजार ५६४ बालकाींचा जन्म झाला मात्र यातील ५५० बालकाींचा जन्माच्या 
वेळीच मतृ्य ूझाला असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, नागपूर मधील उपजत बालमतृ्यू रोखण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीर् महाजन (१९-०४-२०१७) :(१) व (२) शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय, 
नागपूर येथ े ददनाींक १ जानेवारी, २०१५ ते ददनाींक ३१ माचय, २०१६ या कालावधीत २०७५५ 
बालकाींचा जन्म झाला आहे. 
     सींस्थेमध्ये प्रसुतीसाठी येणाऱ्या माताींची सींख्या अधधक आहे. तसेच, जस््ल बथय होण्याची 
शक्यता असलेल्या मदहलाींना प्रसुतीसाठी अन्य रुग्णालयाींतून सींस्थेकड े सींदभांककत करण्यात 
येते. वेळोत दाखल होणाऱ्या अशा मदहलाींना तात्काळ भरती करुन ववशेष ननतरक्षण व उपचार 
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करण्यात येतात. तथावप, असे रुग्ण बहुदा शेव्च्या क्षणी रुग्णालयात दाखल होत असल्यान े
अशा प्रकारच े उपचार करणे शक्य होत नाही. वरील कारणास्तव तसेच, गुींतागुींतीची प्रसुती, 
जन्मजात व्यींग, मुदतपुवय प्रसुती यामुळे शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, व रुग्णालय, 
नागपूर येथे मतृावस्थते जन्मलेल्या बालकाींची सींख्या ४८८ इतकी आहे. 
     नवजात बालकाींचा मतृ्यू रोखण्याकतरता आवश्यक त े सवय औषधोपचार, सोयी सुववधा 
तसेच तज्ञ डॉक््र शासकीय सदै्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय, नागपूर येथे उपलब्ध 
आहेत. मुदतपुवय प्रसुती झालेल्या वा गींभीर प्रकृती असलेल्या नवजात बालकाला पी.आय.सी.यु. 
व एन.आय.सी.य.ु ववभागाींमध्ये स्थलाींतर करुन उपचार केले जातात. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

शसल्लोड (जज.औरांगाबाद) तालुक्यात जलयुक्त शशवाराची िामे िरण्यासाठी  
लागणाऱ्या जेसीबी मशशन्स गायब झाल्याबाबत 

  

(८)  ५७२०५ (२४-०८-२०१६).   श्री.अतलु सावे (औरांगाबाद पूवण) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद जजल्हयातील शसल्लोड तालुक्यात जलयुक्त शशवाराची काम े करण्यासाठी 
लागणाऱ्या जेसीबी मशशन्स गायब होऊन सदर कामाींसाठी नेमलेल्या अधधकारीही कामावर हजर 
नसल्याचे ग्रामस्थाींनी उपववभागीय अधधकारी, शसल्लोड, सोयेगाव (जज.औरींगाबाद) याींच्याकड े
माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये लेखी तक्रार केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, तक्रारीच्या अनुषींगाने याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, सदर 
चौकशीत काय आढळून आले आहे व त्यानुषींगाने दोषीवर कोणती कारवाई करण्यात आली 
आहे, 
(३) असल्यास, अद्याप तक्रारीच्या अनुषींगान े चौकशी करण्यात आली नसल्यास ववलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (०३-०४-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) काययकारी अशभयींता याींबत्रकी ववभाग क्र.२ औरींगाबाद याींनी प्रस्तुत प्रकरणी खलुासा केला 
असून सदर प्रकरणा तथ्य आढळून आले नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वसई (जज.पालघर) येथील बालगहृात अल्पवयीन मुलीांचा  
शारररीि आणण मानशसि छळ होत असल्याबाबत   

(९)  ५७५९१ (२४-०८-२०१६).   श्री.नरेंद्र महेता (शमरा भाईंदर), श्री.अतुल भातखळिर 
(िाांहदवली पूवण) :   सन्माननीय महहला व बाल वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) वसई (जज.पालघर) येथील “हॅण््मे्स ऑफ द व्लेस्ड रीनी्ी रोझा शमस्की्ा कॉन्हेवें्” 
बालगहृाच्या दासेन शसस््सय ववरोधात अल्पवयीन मुलीींचा शारीतरक आणण मानशसक छळ होत 
असल्याच ेमाहे एवप्रल २०१६ मध्ये ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, बालगहृामध्ये शशळे आणण नासलेले अन्न ददले जात असल्याचेही ननदशयनास आले, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी बालगहृाची शासन चौकशी करणार आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१९-०४-२०१७) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) सदरच्या बालगहृास मदहला व बाल ववकास ववभागाची मान्यता नाही. तथावप, सदर 
प्रकरणी बाल ववकास प्रकल्प अधधकारी शभवींडी ननजामपूर (नागरी) याींच्या अध्यक्षतेखाली 
चौकशी सशमती गदठत करुन चौकशी करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

महसूल ववभागाच्या अधधिाऱ्याांच्या पथिाांिडून राज्यातील स्वयांसेवी  
बालगहृाांची िरण्यात आलेली तपासणी 

  

(१०)  ५८७४६ (२४-०८-२०१६).   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाण), श्री.नारायण पावील (िरमाळा), 
श्री.अशमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवण), श्री.सांजय 
साविारे (भुसावळ), श्री.सुतनल प्रभू (हदांडोशी), श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.उल्हास पावील 
(शशरोळ), श्री.सुतनल राऊत (ववक्रोळी), डॉ.सांजय रायमुलिर (महेिर), श्री.प्रिाश आबबविर 
(राधानगरी), अॅड.वारीस पठाण (भायखळा) :   सन्माननीय महहला व बाल वविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील बालगहेृ तपासणी करण्याचे ननदेश, ददनाींक २९ एवप्रल, २०१६ रोजी पुण्यातील 
मदहला व बालकल्याण आयुक्तालय ववभागात बैठकीमध्ये जजल्हाननहाय पथके तयार करुन 
देण्यात आले तसेच ववभागाच्या पुणे, नागपुर, औरींगाबाद, नाशशक, अमरावती, कोकण 
उपववभागीय उपायुक्त कायायलयाने काययके्षत्रातील जजल्हा मदहला व बालववकास अधधकाऱ्याींना 
चार सदस्यीय तपासणी पथके तयार करुन आठ ददवसात तपासण्या करुन माहे मे, २०१६ वा 
त्यादरम्यान आयुक्ताींना अहवाल सादर करण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१५ च्या ऑगस््-सप् े्ंबर मध्ये महसलू ववभागाच्या पथकाकडून 
राज्यातील स्वयींसेवी बालगहृाींची दोनशे गुणाींची व्यापक तपासणी मोहीम राबववण्यात येऊन 
तपासणी नींतर बालगहृाींना गुणाींकन देण्यात आले, त्याचबरोबर “अ” व “ब” ग्ात मोडणाऱ्या 
बालगहृाींना प्रलींबबत अनुदान देण्यात येणार होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) व (२) मधील तपासणीमध्ये कोणकोणत्या बाबी आढळून 
आल् या आहेत, 
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(४) उक्त प्रकरणी शासनामाफय त कोणती कारवाई करण्यात आलेली आहे वा प्रस्ताववत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची सवयसाधारण कारणे कोणती ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े (२०-०४-२०१७) :(१) जजल्हाननहाय पथके आयुक्तालय स्तरावरुन गठीत 
करण्यात आलेली नसून ववभागीय उपआयुक्त याींना त्याींच ेस्तरावरुन पथके गठीत करुन त्याींच े
अधधनस्त जजल्ह्ययातील बालगहृाींची तपासणी करणे बाबतच्या सचुना ददनाींक २९ एवप्रल, २०१६ 
च्या आयुक्तालयात पार पडलेल्या बैठकीमध्ये देण्यात आल्या होत्या. 
(२) महसूल ववभागाच्या पथकाकडून राज्यातील स्वयींसेवी बालगहृाींची दोनश े गुणाींची व्यापक 
तपासणी मोदहम राबववण्यात येऊन बालगहृाींना गुणाींकन देण्यात आले हे खरे आहे. तथावप, 
“अ” व “ब” ग्ात मोडणाऱ्या बालगहृाींना प्रलींबबत अनुदान देण्यात येणार होत ेहे खरे नाही. 
(३) प्रश्न भाग १ मधील सींदभायधधन तपासणीमध्ये ववभागाींतगयत काययरत स्वयींसेवी 
सींस्थाींमधलील बहुताींश प्रवेशशत उन्हाळी सुट् टयाींसाठी पालकाकड े कुीं ्ूींबात गेल्याच े ननदशयनास 
आलेले आहे. 
     तर प्रश्न भाग २ मधील तपासणीमध्ये ९६३ पैकी २१४ सींस्थाींना “क” व “क पेक्षा कमी” 
दजाय प्राप्त आहे. 
(४) प्रश्न भाग १ मधील सींदभायधधन तपासणी अन्वये प्राप्त झालेल्या ननषकषायमुळे ददनाींक ०१ 
जून, २०१६ अन्वये आयुक्तालय स्तरावरुन पतरपत्रक काढण्यात आलेले असून बाल न्याय 
(मुलाींची काळजी व सींरक्षण) अधधननयम २०१५ च्या कलम २ (१४) मध्ये मोडणाऱ्या 
बालकाींनाच प्रवेश देणे बाबतच्या सूचना सदर पतरपत्रकान्वये देण्यात आलेल्या आहेत. 
     तर प्रश्न भाग २ मधील सींदभायधधन तपासणी सद्यजस्थतीत न्यायप्रववष् आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील महहला व बालवविास ववभागाच्या अांतगणत येणाऱ्या बालसांगोपन सशमतीबाबत 
  

(११)  ६०४९८ (२४-०८-२०१६).   श्रीमती मतनर्ा चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय महहला व 
बाल वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मदहला व बालववकास ववभागाच्या शासन ननणययानसुार राज्यात प्रत्येक महसुली ववभागात 
तसेच शहरपातळीवरील वॉडांमध्ये बालसींगोपन सशमती असण ेअननवायय आहे हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, अशा एकूण ककती सशमत्या स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत, त्याचे स्वरुप 
काय आहे, 
(३) असल्यास, सदर सशमतीमाफय त बालकाींच्या समस्याींच्या सोडवणूकीसाठी कोणते प्रयत्न 
करण्यात आले वा येत आहेत, 
(४) सदर सशमत्याींना पाठबळ पुरववण्यासाठी शासनाने काय काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(१९-०४-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे शहरात अनुदान घेऊन चालववल्या जात असलेल्या अनाथ मुलाांच्या  
घरवे प्रिल्पाची अवस्था दयनीय असल्याबाबत 

  

(१२)  ६१२४७ (२४-०८-२०१६).   श्री.योगेश हवळेिर (हडपसर) :   सन्माननीय महहला व बाल 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे शहरात अनुदान घेऊन चालववल्या जात असलेल्या अनाथ मुलाींच्या घर्े प्रकल्पाची 
अवस्था अत्यींत दयनीय असल्याची बाब मदहला व बाल कल्याण सशमतीन े ददलेल्या भे्ीत 
आढळून आले, हे खरे आहे काय 

(२) तसेच अनाथालयात ननकृष् अन्न, शौचालय व स्नानगहृाींची दरुवस्था, मुलाींची शारीतरक 
स्वच्छतेची दयनीय अवस्था अशा अनेक गोष्ी भे्ीत आढळून आल्या, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२०-०४-२०१७) :(१) व (२) नाही. 
(३) पुणे महानगरपाशलकेच्या समाज ववकास ववभागामाफय त पुणे शहर हद्दीतील रस्त्यावरील 
कु्ूींबातील मलुाींकतरता तीन दठकाणी स्वयींसेवी सींस्थाींच्या सहकायायने “घर ी्ं” प्रकल्प राबववण्यात 
येत आहे. या प्रकल्पाकतरता सींपूणय अथयसहाय्य पुणे महानगरपाशलकेमाफय त करण्यात येते. 
मदहला व बाल कल्याण सशमती, पुणे महानगरपाशलका याींनी येरवडा येथील “घर ी्ं” प्रकल्पास 
भे् ददली व या दठकाणी उपलब् ध करण्यात येणाऱ्या सुववधाींबाबत सुचना ददल्या. सशमतीन े
ददलेल्या सूचनाींच्या अनुषींगाने सींबींधधत सींस्थाींना पुणे महानगरपाशलकेमाफय त आवश्यक त्या 
सुधारणा करणेचे आदेश देणेत आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अिोला जजल्हातील अांगणवाडी व बालवाडी िमणचाऱ्याांना वाढीव  
भत्ता लागू िरण्याबाबतचे आांदोलन 

  

(१३)  ६२९३१ (२४-०८-२०१६).   श्री.गोवधणन शमाण (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय महहला 
व बाल वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

 



वव.स. ३०३ (11) 

(१) महाराषर राज्य अींगणवाडी, बालवाडी कमयचारी युननयनच्या अकोला शाखेने अकोला जजल्हा 
पतरषदे समोर प्रवास भत्ता थकीत बबल, तरक्त जागा भरण्याबाबत व वाढीव मानधन लागू 
करणेबाबत माहे जनुच्या चौथ्या आठव्यात धरणे आींदोलन केले व ननवेदन ददले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, त्याींच्या ननवेदनावर शासनान ेकाय काययवाही केली, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१८-०४-२०१७) :(१) होय. 
(२) मदहला व बाल कल्याण ववभाग, जजल्हा पतरषद, अकोला अींतगयत प्रकल्प कायायलयात 
काययरत अींगणवाडी सेववका/ मदतनीस / शमनी अींगणवाडी सेववका प्रवास भत्ता देयक तसचे 
मानधन अदा करण्यासाठी आवश्यक ननधी आयुक्त, एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योजना, 
नवी मुींबई याींचेकडून उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. अकोला प्रकल्प अींतगयत काययरत 
अींगणवाडी सेववका / मदतनीस / शमनी अींगणवाडी सेववका याींची तरक्त पदे भरणेबाबतची 
काययवाही प्रकल्प स्तरावर सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

मावुांगा (मुांबई) येथील डजेव्हड ससनू बाल सुधारगहृात मलुाांवर होणारे अत्याचार 
  

(१४)  ६३७६० (२४-०८-२०१६).   प्रा.वर्ाण गायिवाड (धारावी), श्री.अशमन पवेल (मुांबादेवी), 
डॉ.सांतोर् वारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय महहला व बाल वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मा्ुींगा येथील डजेव्हड ससनू बालसुधारगहृ व औद्योधगक शाळा असलेल्या सींस्थेत 
अल्पवयीन मुलाींवर अत्याचाराच े प्रमाण वाढले असल्याची बाब माहे जून, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशयनास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, ठाणे येथील राबाडी पालीस ठाण्यातील एक गुन्हेगार चोरीच्या आरोपाखाली 
डजेव्हड ससूनमध्ये दाखल झाल्यानींतर दसुऱ्या अल्पवयीन आरोपीला धमकावून ददनाींक २९ मे 
व ददनाींक १ जून, २०१६ या ददवशी त्याींच्यावर अनैसधगयक अत्याचार केले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने अधधक चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशी काय आढळून आले व त्यानुसार अशाप्रकाराींना प्रनतबींध घालण्याच्या 
दृष्ीने शासनान ेकोणती उपाययोजना केली आहे वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२०-०४-२०१७) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
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(४) बाल न्याय मींडळ ठाणे याींच े आदेशान्वये दाखल बाल अपचारी याींच े ववरोधात 
दद.०८.०६.२०१६ रोजी शशवाजी पाकय  पोलीस ठाणे येथे कलम ३७७,५०६ भा.दीं.वव.कलम ४, ८, 
१२ बालकाींचे लैंधगक शोषणापासनू प्रनतबींध अधधननयम २०१२ (Protection of Children 
From Sexual Offences Act २०१२) अींतगयत गुन्हा नोंदववण्यात आला आहे. 
     जजल्हा मदहला व बाल ववकास अधधकारी, मुींबई शहर याींनी सदर सींस्थसे भे् देऊन 
चौकशी केली आहे. कमयचारी व प्रवेशशताींचे जबाब घेतले आहेत. तसेच, अशा प्रकाराींना प्रनतबींध 
घालण्याच्या दृष्ीन े सींस्थेतील या घ्नेच्या वेळस े कतयव्यावर हजर असणारे ०४ रक्षक 
कमयचारी व ०२ मागयदशयक कमयचारी याींना दद.०८.०६.२०१६ रोजी “कारणे दाखवा” नो्ीस 
बजावण्यात आली आहे. तसेच, अशा प्रकाराींना प्रनतबींध घालण्यासाठी बालकाींच े समुपदेशन 
करण्यात येत असुन, त्यासाठी ववववध अशासकीय सींस्थाींचे सकहायय घेतले जात असनु, अशा 
घ्ना सींस्थते पुन्हा घडू नयेत म्हणून याबाबत कमयचाऱ्याींनासधु्द त्याींच्या कामात अधधक 
सतकय ता घेण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 

___________ 
  

मुांबई शहरातील उमरखाडी ऑब्झवशेन होम आणण डोंगरी धचल्रन्स  
होमच्या दरुवस्थेबाबत 

  

(१५)  ६३८४५ (२४-०८-२०१६).   श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.वर्ाण गायिवाड 
(धारावी), डॉ.सांतोर् वारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय महहला व बाल वविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई शहरातील उमरखाडी ऑब्झवेशन होम आणण डोंगरी धचल्रन्स होम या धचल्रन 
होममध्ये व्यवजस्थत साफसफाई आणण मुलाींच्या जेवणाकड ेदलुयक्ष होत असल्याचा प्रकारे माहे 
म,े २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदरील धचल्रन होमची पाहणी करण्यासाठी शासनाने एक सशमती गठीत केली 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील सशमतीच्या अहवालातनू काय ननषपन्न झाले, 
(४) तसेच प्रश्न भाग (१) प्रकरणी दोषी आढळून येणाऱ्या सींबींधधताींवर शासनाने काय कारवाई 
केली आहे, 
(५) अद्याप कोणतीच कारवाई करण्यात आली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१९-०४-२०१७) :(१) नाही. 
(२) मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी सुमो्ो जनदहत याधचका क्र.११५/२०१४ मध्ये बत्रसदस्यीय 
सशमती गदठत करुन आदेश पातरत केले आहेत. 
(३) उक्त सशमतीन े स.जस्थतीत ननरीक्षणगहृातील सफाई व भोजन व्यवस्था समाधानकारक 
असलेबाबतचा अहवाल मा.न्यायालयास सादर केला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यातील खासगी वैद्यिीय व दांत महाववद्यालयातील ८५ वक्िे िोट्यातील प्रवेश  
राज्यातील ववद्यार्थयाांसाठी राखीव ठेवण्याचा शासनाच्या तनणणयाबाबत 

  

(१६)  ६५२७० (१६-१२-२०१६).   श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.गणपतराव देशमखु 
(साांगोले), प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन 
पवेल (मुांबादेवी), डॉ.सांतोर् वारफे (िळमनुरी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्रीमती 
तनमणला गाववत (इगतपूरी), श्री.नारायण पावील (िरमाळा), श्री.उन्मेश पावील (चाळीसगाव) :   
सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील खासगी वैद्यकीय व दींत महाववद्यालयातील ८५ ्क्के कोट्यातील प्रवेश 
राज्यातील ववद्याथ्यासंाठी राखीव ठेवण्याचा शासनाचा ननणयय मा.मुींबई उच्च न्यायालयान े
कायम ठेवला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, खासगी वैद्यकीय व दींत महाववद्यालयातील १५ ्क्के प्रवेश हे मॅनजेमेन्् 
कोट्यातनू भरण्यास मा.उच्च न्यायालयाने महाववद्यालयीन मॅनेजमने््ला भरण्यास मुभा ददली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर १५ ्क्के जागाींसाठी महाववद्यालयाच्या मनॅेजमेन््ने प्रवशे देण्यापूवी 
ववद्याथ्यायचे आधधवास प्रमाणपत्र बींधनकारक करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास मा.उच्च न्यायालयाच्या ननणययात्मक आदेशाच्या अनषुींगाने प्रवेशाच्या प्रकक्रयेच्या 
अींमलबजावणीची सद्यःजस्थती काय आहे ? 
  
श्री. धगरीर् महाजन (२४-०३-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. १५ ्क्के सींस्थात्मक कोट्यातील (एन.आर.आय. ववद्याथीधरुन) जागा 
ह्यया महाववद्यालयाच्या व्यवस्थापनामाफय त भरण्यात येतात. 
(३) नाही, हे खरे नाही. परींतू १५ ्क्के सींस्थात्मक कोट्यामध्ये एन.आर.आय. कोट्यातील 
उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास अणखल भारतीय स्तरावरील पात्र उमेदवार प्रवेश घेवू शकतात. 
त्याींना अधधवास प्रमाणपत्र बींधनकारक नाही. 
(४) सन २०१६-१७ ची खाजगी ववनाअनुदाननत वैद्यकीय व दींत महाववद्यालयाची प्रवशे प्रकक्रया 
ददनाींक ०७ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी सींपुष्ात आली आहे. 

___________ 
  

राज्याच ेबाल धोरण तनजश्चत िरण्यासाठी सशमती स्थापन िरण्याबाबत 
  

(१७)  ६५३३९ (१०-०१-२०१७).   श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदवली पूवण), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनवेल), श्री.ववलासराव जगताप (जत) :   सन्माननीय महहला व बाल वविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्याच ेबाल धोरण ननजश्चत करण्यासाठी सन २००९ ते २०१४ या कालावधीत तत्कालीन 
मदहला व बालकल्याण मींत्री याींच्या अध्यक्षतेखाली एक सशमती स्थापन करण्यात आली, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सशमतीने बाल धोरण बनववण्यासाठी काही मसुदा तयार केला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, त्या मसुद्यामध्ये बालकाींच्या ववकासासाठी नेमक्या काय उपाययोजना 
सचुववल्या आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त धोरणानसुार कायायजन्वत करण्याकतरता शासनाने काय काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१९-०४-२०१७) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) बाल धोरणामध्ये बालकाींचे आरोग्य व पोषण, शशक्षण, बालकाींच ेमनोरींजन, बाल सींरक्षण 
याबाबत तरतूदी करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच हरवलेली बालके, काम करणारी बालके, 
स्थलाींतरीत बालके, अनैनतक मानवी वाहतूकीस बळी पडणारी बालके, सींस्थेतील बालके याींच्या 
ववकासासाठी ववशेष उपाययोजना सुचववण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) राज्याचे दसुरे बाल धोरण जादहर करण्यासींदभायत ददनाींक ४ माचय, २०१४ अन्वये शासन 
ननणयय ननगयशमत करण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्य शासनाने अांगणवाडीतील सेवविा आणण मदतनीसाांच े 
मानधन वाढीिररता सशमती नमेण्याबाबत 

  

(१८)  ६५३६७ (१०-०१-२०१७).   श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.राणाजगजीतशसांह पावील 
(उस्मानाबाद), डॉ.सुजजत शमणचेिर (हातिणांगले), श्री.जयांत पावील (इस्लामपूर), श्री.दत्तात्रय 
भरणे (इांदापूर), श्री.हदपि चव्हाण (फलवण), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.पाांडुरांग 
बरोरा (शहापूर), श्री.शामराव ऊफण  बाळासाहेब पावील (िराड उत्तर), श्री.सुरेश लाड (िजणत), 
श्री.मिरांद जाधव-पावील (वाई), श्री.वैभव वपचड (अिोले), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पावील 
(एरांडोल), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्रीमती हदवपिा चव्हाण 
(बागलाण), श्री.उन्मेश पावील (चाळीसगाव) :   सन्माननीय महहला व बाल वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाने अींगणवाडीतील सेववका आणण मदतनीसाींचे मानधन वाढीकतरता सशमती 
नेमली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सशमतीने आपला अहवाल राज्य शासनास सादर केला आहे काय, 
(३) असल्यास, या अहवालाचे सवयसाधारण स्वरुप काय आहे, 
(४) असल्यास, याबाबत अहवालानुसार शासनान ेकोणती काययवाही केली आहे वा करण्याींत येत 
आहे ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(१७-०४-२०१७) :(१) होय.      
(२) सशमतीचा अहवाल तयार करण्याचे काम सुरु असून अद्यावप सशमतीने अहवाल शासनास 
सादर केलेला नाही.  
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील बोगस बालगहृाांबाबत नवे धोरण राबववण्याबाबत 
  

(१९)  ६५३७५ (२७-०१-२०१७).   श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.अजजत पवार (बारामती), 
श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेड), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय महहला व 
बाल वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील बोगस बालगहेृ आणण तेथील मुलाींच्या प् पडताळणीच्या पाश्वयभूमीवर गरजू 
आणण अनाथ बालकाींना न्याय शमळावा, बालगहृाींच्या वसनतगहृाप्रमाणे उपयोग केला जाऊ नये 
यासींदभायतील नव ेधोरण राबववण्यासाठी बालहक्क आयोगाकडून मागयदशयक तत्वे मागववण्यात 
आलेली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रश्नी मागयदशयक तत्व ेशासनास प्राप्त झालेली आहे काय व त्यानुसार 
कोणता ननणयय घेतला वा घेण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, उक्त बोगस बालगहृाींवर कारवाई करणे व अनाथ बालकाींच्या सवांधगण 
ववकासासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यासींदभायत कोणता पाठपरुावा केला वा करण्यात येत 
आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े (१८-०४-२०१७) :(१) महाराषर राज्य बाल हक्क सींरक्षण आयोगाकडून नव े
बालगहृ धोरण ठरववणेसाठी शासनाने मागयदशयक तत्त्व ेमागववली नाहीत. तथावप, सन २०११ 
मध्ये राज्यशासनान े महाराषर राज्य बालहक्क सींरक्षण आयोग याींचकेड े बालगहृ तपासणी 
अहवालाच्या अनुषींगान े त्याींचे शशफारशी देणेबाबत ववनींती केली होती. आतापयतं एकूण २२ 
जजल्हयातील बालगहृाींच्या अनुषींगाने आयोगाने शशफारशी शासनास सादर केलेल्या आहेत.  
(२) व (३) राज्यातील मदहला व बाल ववकास ववभागाींतगयत बालगहृाींबाबत धोरण ठरववण्यात 
येत असनू यासाठी ्ा्ा सामाजजक ववज्ञान सींस्था याींच ेसहाय्य घेण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मौज ेमाांगली अरब (ता.नागभीड, जज.चांद्रपूर) येथील एिाजत्मि बालवविास प्रिल्पातांगणत 
अांगणवाडी सेवविेच्या भरती प्रकक्रयेमध्ये बनावव िागदपत्र सादर िेल्याबाबत 

  

(२०)  ६५४३० (१०-०१-२०१७).   श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय महहला व 
बाल वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौजे माींगली अरब (ता.नागभीड, जज.चींद्रपूर) येथील एकात्मीक बालववकास प्रकल्पातींगयत 
अींगणवाडी सेववकेची भरती प्रकक्रयेमध्ये बनाव् कागदपत्र सादर केलेल्या मदहलेची ननयुक्ती 
करण्यात आली असल्याची मादहती ददनाक २० ऑक््ोंबर २०१६ रोजी वा सुमारास ननदेशनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची तक्रार उप मुख्य काययपालन अधधकारी जजल्हा पतरषद चींद्रपूर 
याींच्याकड ेकेली असता त्याींनी मदहला व बाल कल्याण अधधकारी याींना चौकशी करुन अहवाल 
सादर करण्याचे आदेश ददले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी न करताच चौकशी अधधकाऱ् याींनी कागदोपत्री चुकीचा 
अहवाल तयार करुन वतरषठ अधधका-याींना सादर करुन बनाव् कागदपत्राव्दारे ननवड केलेल्या 
मदहलेला वाचववण्याचा प्रकार केला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या सींदभायत शासनाने चौकशी करुन सींबधधतावर कोणती काययवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१८-०४-२०१७) :(१) होय.            
(२) व (३) उपमुख्य काययकारी अधधकारी (बाल कल्याण), याींनी प्रस्तुत प्रकरणी सहा. सींवगय 
ववकास अधधकारी (उ.शे्र.) पींचायत सशमती, मूल याींना चौकशी अहवाल सादर करण्याच्या 
सूचना ददलेल्या होत्या. त्यानुसार चौकशी अधधकारी याींनी सींबींधधत मदहला उमेदवार सवायधधक 
गुण असल्यामुळे त्या पात्र ठरत असल्यान े त्याींच्या ननवडीची शशफारस केल्याच े अशभप्राय 
ददलेले आहेत. सदर अशभप्रायानसुार बाल ववकास प्रकल्प अधधकारी, नागशभड याींनी सींबींधधत 
मदहलेची अींगणवाडी सेववकेच्या मानधनी पदावर ननयुक्ती केलेली आहे.   
(४) यासींदभायत मुख्य काययकारी अधधकारी, जजल्हा पतरषद, चींद्रपूर याींनी ददनाींक १८/१०/२०१६ 
रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये ददलेल्या आदेशानुसार उपमुख्य काययकारी अधधकारी (बाल 
कल्याण) व उपमुख्य काययकारी अधधकारी (पीं.) याींनी पुन:श्च चौकशी केलेली असून सदर 
चौकशी अहवालानुसार पुढील काययवाही करण्यात येत आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
वधाण जजल्हयातील महहला व बालवविास ववभागाच्या अधधनस्त असलेल्या बालसुधारगहृातील 

अल्पवयीन मुलाांचे लैंधगि शोर्ण होत असल्याबाबत 
  

(२१)  ६५४३४ (१०-०१-२०१७).   डॉ.शमशलांद मान े (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय महहला व 
बाल वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वधाय जजल्हयातील मदहला व बालववकास ववभागाच्या अधधनस्त असलेल्या शासकीय 
ननरीक्षण गहृ तथा बालसुधारगहृातील काळजीवाहक गणेश राजमलवार याींनी अल्पवयीन मुलाींचे 
लैंधगक शोषण माहे ऑगष् ते सप् े्ंबर २०१६ मध्ये केल्याच े ननदशयनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, याबाबतची मादहती अधीक्षकाींना देण्यात आली परींतु अधीक्षकाींनी जाणीवपूवयक 
कारवाई न करता हा प्रकार कुणालाही साींगू नये म्हणून बघणाऱ्या मलुाला बेदम मारहाण 
केली, हे हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनान े याबाबत चौकशी केली काय चौकशीनुसार दोषीींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२०-०४-२०१७) :(१) होय,हे खरे आहे. 
(२) व (३) अधधक्षक, शासकीय मुलाींच े ननरीक्षणगहृ/बालगहृ, वधाय याींनी व्यक्तीश: मारहाण 
केलेली नाही. सदर प्रकरणी रोजींदारी तत्वावर कननषठ काळजी वाहक म्हणून काययरत असलेले 
सींबींधधत कमयचारी याींना दद.८.८.२०१६ पासनू कामावरुन काढून ्ाकण्यात आलेले असून सींस्थेच े
अधधक्षक याींना आयुक्त, मदहला व बाल ववकास पुणे याींचे आदेश दद.१५.१०.२०१६ अन्वये 
दद.१०.८.२०१६ पासून पुवयलक्षी प्रभावाने ननलींबबत करण्यात आलेले आहे. 
     तसेच सींबींधधत रोजींदारी कमयचाऱ्यावर शहर पोलीस स््ेशन वधाय येथे दद. ९/८/२०१६ रोजी 
३७७, २९४, ३२३, ५०४, ५०६ भा.दीं.वव. सहकलम ४,६,१२,१७,२१ मलुाींचे लैधगक अपराधापासून 
सींरक्षण अधधननयम, २०१२ या कलमाखाली गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील मतीमांद मुलाांच्या पुनवणसनाबाबत 
  

(२२)  ६५४८२ (१०-०१-२०१७).   अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण 
पजश्चम), श्री.सांजय पुराम (आमगाव), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवण) :   सन्माननीय 
महहला व बाल वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील मतीमींद बालगहृाींची जबाबदारी प्रशशक्षक्षत तज्ञ नसल्याच ेकारण देत मदहला बाल 
ववकास ववभागाकडून ददनाींक ३० मे २०१२ रोजी सामाजजक न्याय ववभागाकड े हस्ताींततरत 
करण्यात आल्याच ेननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सामजजक न्याय ववभागाने अद्यापपयतं जबाबदारी न घेतल्यान ेबालगहृातील 
मतीमींद मुलाींचे भववषय अधाींतरीत असल्याचे ननदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या मुलाींच्या पनुवयसनासाठी प्रत्येक जजल्ह्ययात पाच जणाींची बाल कल्याण 
सशमती असून मात्र ठाणे, रायगड व मुींबईतील सशमतीमध्ये काही पदे तरक्त आहे, हे ही खरे 
आहे काय 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीनुसार राज्यातील मतीमींद मुलाींच्या पुनवयसनासाठी शासन कोणत्या 
उपाययोजना करणार आहे ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(१८-०४-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) बाल कल्याण सशमतीमधील तरक्त पदाचा काययभार इतर जजल्हयातील बाल कल्याण 
सशमती सदस्याींकड े देण्यात आला असनू बाल कल्याण सशमतीच ेकाम सुरळीत चालेल याची 
दक्षता घेतली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात ५ वर्ाणपासून महाराष्ट्र राज्य बाल हक्ि आयोग अजस्तत्वात नसल्याबाबत 
  

(२३)  ६५५०० (२७-०१-२०१७).   श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूवण), श्री.अशमत सावम 
(अांधेरी पजश्चम), श्री.ववलासराव जगताप (जत) :   सन्माननीय महहला व बाल वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ५ वषायपासून महाराषर राज्य बाल हक्क आयोग अजस्तत्वात नसल्यान े तसेच 
त्याची स्थापना करण्याच ेआदेश ददलेले असतानाही ननदेशाच ेपालन केले नसल्याबद्दल मुींबई 
उच्च न्यायालयान े मदहला व बाल कल्याण ववभागाच्या अधधकाऱ्याववरुद्ध न्यायालयीन 
अवमानाची नो्ीस बजावल्याचे माहे जुल ै२०१६ मध्ये ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, आयोगाच ेअध्यक्ष व सदस्य याींच ेमानधन वाढववण्याच ेननदेश असतानाही काहीही 
कारवाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याच्या सींबींधधत अधधकाऱ्यावर कामात कसूर केल्यामुळे शासनान ेकाय कारवाई 
केली आहे, 
(४) तसेच, कधीपयतं महाराषर राज्य बाल हक्क आयोग अजस्तत्वात येणार आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१८-०४-२०१७) :(१) व (२) नाही. 
     जनदहत याधचका क्र.८४/२०१३,फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्यकेुशन ववरध्द युननयन ऑफ 
इींडडया व इतर या याधचकेच्या अनुषींगाने मा.उच्च न्यायालय,मुींबई याींनी ददनाींक ०२.०४.२०१६ 
रोजी ददलेल्या आदेशात राज्य बाल हक्क सींरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य् ा याींचे मानधन 
कें द्रीय बाल हक्क आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्य याींच्या मानधनाप्रमाणे देण ेबाबत योग्य तो 
ननणयय घेण्यात यावा, अशा सूचना ददल्या होत्या. सदर आदेशाच्या अनुषींगाने मानधनात वाढ 
करणे बाबतची काययवाही सुरु असताींना त्यासींदभायत मा.उच्च न्यायालयाने अवमानाची नो्ीस 
बजावली होती.  तद् नींतर शासन ननणयय क्र.बाहआ-२००८/प्र.क्र.१७/का-९,दद.०१.०८.२०१६ अन्वये 
महाराषर राज्य बाल हक्क सींरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य याींच्या मानधनात वाढ 
करण्यात आली आहे.  त्यास मा.उच्च न्यायालयाने मान्यता दशयवनू अवमान नो्ीस डडसचाजय 
(Discharge) केली आहे. 
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(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) व (५) बाल हक्क सींरक्षण आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्य याींच्या ननयुक्तीबाबतची 
काययवाही अींनतम ्प्प्यात आहे. 

___________ 
  

गुहागर (जज.रत्नाधगरी) येथील नाना-नानी पािण ची झालेली दरुवस्था 
  

(२४)  ६५९७५ (१६-०१-२०१७).   श्री.भास्िर जाधव (गुहागर) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गुहागर (जज.रत्नाधगरी) येथील समुद्रककनारी सरुूबनासाठी लाखो रूपये खचूयन उभारण्यात 
आलेल्या नाना-नानी पाकय ची दरुवस्था झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रशासनाच्या दलुयक्षामुळे सदर पाकय ची दरुवस्था झाली असुन सदर पाकय च े
पुनरूज्जीवन करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांवीवार (२९-०३-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) सदरहू पाकय मध्ये पयय् काींना सुववधा पुरववण्याच्या दृष्ीने शासनान े सन २०१०-११ त े
२०१५-१६ या कालावधीमध्ये एकुण रु. ११२.७१ लक्ष इतका ननधी उपलब्ध करुन ददला आहे. 
या अींतगयत खालील काम ेकरण्यात आली आहेत. 
  i) नक्षत्र वन ii) रोपवा्ीका तयार करणे iii) पयय् काींसाठी बाके बसववणे iv) लहान 
मुलाींसाठी खेळणी बसववणे v) पाण्यासाठी ववहीर व पाईप लाईनची व्यवस्था करणे vi) तार 
कुीं पण घालणे vii) ननमायल्य कलश बसववण ेviii) मादहती दशयक फलक लावण े ix) प्रवेशद्वार 
उभारणे x) पायवा् बाींधणे इत्यादी 
      सदरहू पाकय च्या देखभाल व सींरक्षणासाठी सन २०१५-१६ या आधथयक वषायमध्ये रु. ०.९२ 
लक्ष ननधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 
     सदरहू पाकय ची देखभाल करण्यात येत असनू दरुवस्था झालेली नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील ततृीयपांथीय समाजाला शासिीय योजनाांचा लाभ 
शमळणेिररता आवश्यि उपाययोजना िरण्याबाबत 

(२५)  ६६०३४ (१०-०१-२०१७).   श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय महहला व 
बाल वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ततृीयपींथीयाींना समाजाच्या मखु्य प्रवाहात आणून त्याींना सवय शासकीय 
योजनाींचा लाभ शमळावा याकतरता आवश्यक उपाययोजना करण्याची मागणी सामाजजक 
सींघ्नाींनी मा.मुख्यमींत्री याींचकेड े ददनाींक १५ ऑगस््, २०१६ रोजी वा त्या 
सुमारास वारींवार ननवेदनाव्दारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रश्नी ततृीयपींथीयाींच्या मागण्याींच े थोडक्यात स्वरुप काय आहे व 
त्यानुसार कोणता ननणयय घेतला वा घेण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१८-०४-२०१७) :(१) होय. 
(२) व (३) महाराषरातील सवय ततृीयपींथीयाींच े सवेक्षण करणे, ततृीयपींथायाींसाठी जजल्हाननहाय 
कल्याणकारी बोडय स्थापन करुन त्याींना ततृीयपींथी असा दाखला व ओळखपत्र देण्यात याव,े 
अशा प्रकारे त्याींची मागणी आहे. 
     याबाबत या समाज घ्काची सवांगीण उन्नती व्हावी व त्याींना समाजाच्या ववकास 
प्रवाहात आणले जाव,े याकतरता ददनाींक २८.०८.२०१४ रोजी झालेल्या मींबत्रमींडळाच्या बैठकीमध्ये 
राज्यस्तरीय व ववभागीय स्तरीय ततृीयपींथी हक्काींचे सींरक्षण आणण कल्याण मींडळ स्थापन 
करण्याचा ननणयय घेण्यात आला आहे. त्याअनुषींगाने शासन ननणयय क्र.ततृीपीं-२०१४/प्र.क्र.४९/का-
९, ददनाींक ०६.०९.२०१४ रोजी ननगयशमत करण्यात आला आहे. 

___________ 
  

आष्ट्वी (जज.बीड) येथे उपजजल्हा रुग्णालय उभारण्याबाबत 
  

(२६)  ६६१९४ (१०-०१-२०१७).   अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्वी) :   सन्माननीय सावणजतनि 
आरोग् य आणण िुवुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आष्ी (जज.बीड) येथे उपजजल्हा रुग्णालय उभारण्यात यावे, अशी मागणी लेखी 
ननवेदनाद्वारे मा.लोकप्रनतननधी याींनी मा.सावयजननक आरोग्य मींत्री याींच्याकड ेकेली आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, सदरहू मागणीच्या अनुषींगान ेआष्ी येथ े उपजजल्हा रुग्णालय उभारण्याबाबत 
शासनाकडून आजतागायत कोणती काययवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची सवयसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१८-०४-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सन २००१ च्या लोकसींख्येच्या आधारावर आरोग् य सींस्था स्थापनेचा बहृत आराखडा शासन 
ननणयय दद. १७ जानेवारी, २०१३ रोजी ननगयशमत करण्यात आला आहे. आष्ी येथ ेउपजजल्हा 
रुग्णालय उभारण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास दद. १४.६.२०१६ रोजी प्राप्त झाला आहे. 
राज्यातील आरोग्य सींस्थाचा सुधारीत आराखडा तयार करण्याची काययवाही प्रगतीत आहे. त्यात 
सदर प्रस्ताव ववचाराधीन आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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अिोले (जज.अहमदनगर) तालुक्यातील अिोले व राजूर येथील महहला व बालवविास 
प्रिल्पातील प्रिल्पाधधिारी याांची पदे ररक्त असल्याबाबत 

  

(२७)  ६६४९९ (१०-०१-२०१७).   श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.राणाजगजीतशसांह पावील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय 
महहला व बाल वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोले (जज.अहमदनगर) तालुक्यातील अकोले व राजूर येथील मदहला व बालववकास 
प्रकल्पाधधकारी याींची पदे एक वषायपासून तरक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच मदहला व बालववकास प्रकल्पाींतगयत येणाऱ्या अींगणवाडी कें द्रामधील बालके कुपोषण 
मुक्त राहावे तसचे कमयचाऱ्याींवर ननयींत्रण राहावे याकरीता सदरची पदे तातडीने भरणेबाबत 
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१८-०४-२०१७) :(१) अकोले प्रकल्पातील बाल ववकास प्रकल्प अधधकारी हे 
ननयम वयोमानानसुार दद.३०/६/२०१६ रोजी सेवाननवतृ्त झाल्याने सदर पद तेव्हापासनू तरक्त 
आहे तर राजूर प्रकल्पात काययरत असलेले बाल ववकास प्रकल्प अधधकारी हे दद.३१/७/२०१६ 
रोजी ग्-अ पदावर पदोन्नत झाल्याने सदर पद तेव्हा पासून तरक्त आहे. 
(२) बाल ववकास प्रकल्प अधधकारी (ग्रामीण) अकोले व राजूर या तरक्त पदाचा अनततरक्त 
काययभार प्रकल्पात काययरत असलेल्या वतरषठ पययवेक्षक्षका याींचकेड े देण्यात आलेला आहे. 
प्रकल्पातील कामकाज सुव्यवस्थीत चालू असून अींगणवाडी कें द्रामधील बालके कुपोषण मुक्त 
होणेबाबत बालकाींना आहार व आरोग्य ववषयी मागयदशयन केले जात आहे. 
     ग्-ब सींवगायतील पदोन्नती कोट्यातील ३३ पदे पदोन्नतीने दद.२९.१२.२०१५ रोजी 
भरण्यात आली आहेत. त्यानसुार अहमदनगर जजल्ह्ययातील बाल ववकास प्रकल् प अधधकारी 
ग्रामीण ची ४ पदे भरलेली आहेत. सरळसेवेच्या कोट्यातील ग्-ब पदाकतरता महाराषर 
लोकसेवा आयोगाने शशफारस केलेल्या १४७ उमेदवाराची ननवड यादीनुसार ननयुक्ती देण्याची 
काययवाही करण्यात येत आहे. तसेच ववत्त ववभागाच्या मान्यतेनसुार सरळसेवेच्या कोट्यातील 
ग्-ब च्या ४५ पदाींसाठी सामान्य प्रशासन ववभागाच्या मान्यतनेे महाराषर लोकसेवा आयोगास 
मागणीपत्र सादर करण्याची काययवाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

चामोशी (जज.गडधचरोली) तालुक्यात २ हजार ६६३ बालिाांचे  
आधारिाडण न िाढण्यात आल्याबाबत 

  

(२८)  ६६८१४ (१०-०१-२०१७).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय महहला व बाल 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) चींद्रपूर जजल्हयातील चामोशी तालुक्यात ० त े ६ वषय वयोग्ातील अींगणवाडी कें द्रात १४ 
हजार ५०१ बालके असून त्यातील ११ हजार ८३७ बालकाींच ेआधारकाडय काढण्यात आले असून 
उवयतरत २ हजार ६६३ बालके आधारववनाच असल्याच े नकुतेच माहे सप््ेबर, २०१६ मध्ये 
ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, तदनुसार शासन स्तरावर काय काययवाही करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१८-०४-२०१७) :(१) अींशत: खरे आहे. 
     चामोशी तालुका हा चींद्रपूर जजल्हयामधे नसून गडधचरोली जजल्हयात आहे. गडधचरोली 
जजल्हयातील चामोशी तालकु्यात माहे डडसेंबर, २०१६ च्या अहवालानुसार ० त े६ वयोग्ातील 
१४२९३ इतकी बालके असून त्यापैकी १२९२१ बालकाींचे आधारकाडय काढण्यात आलेले आहे. 
उवयतरत बालकाींचे आधारकाडय कायमस्वरुपी ५ कॅम्पच्या माध्यमातून काढण्याची काययवाही 
करण्यात येत आहे. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
िोल्हापूर येथील एिाजत्मि बालवविास प्रिल्पाांतगणत गभणवती माता ते किशोरवयीन मुलीांना 

देण्यात येणारा पोर्ि (वीएचआर) आहार गुराांना हदला जात असल्याबाबत 
  

(२९)  ६६९०० (१०-०१-२०१७).   श्री.उल्हास पावील (शशरोळ) :   सन्माननीय महहला व बाल 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर येथील एकाजत्मक बालववकास प्रकल्पाींतगयत गभयवती माता ते ककशोरवयीन 
मुलीना देण्यात येणारा पोषक (्ीएचआर) आहार बेचव असल्याने कोणीही लाभाथी हा आहार 
खात नसल्याने या पोषक आहाराचा साठा गुराींना ददला असल्याचे नुकतेच माहे ऑक््ोबर, 
२०१६ मध्ये ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पोषक आहार बेचव असल्याने लाभाथीचा आहार पशुखाद्य बनले असून 
शासनाचा को्यावधीचा ननधी वाया गेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले, 
(४) तदनुसार यास जबाबदार असणाऱ् या दोषी व्यक्तीवर कोणती कारवाई करण्यात आली आहे 
वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(११-०५-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) लागू नाही. 
(५) लागू नाही. 

___________ 
  

शशरुर (जज.पुणे) येथील बालगहृासाठी िायम स्वरुपी तनवासी अधधक्षक्षिा नेमण्याबाबत 
  

(३०)  ६७२९८ (१०-०१-२०१७).   श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर) :   सन्माननीय महहला व बाल 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे जजल्हयातील शशरुर येथील शासकीय मुलाींच्या बालगहृासाठी मागील ७ वषायपासून 
अधधककाळ कायम स्वरुपी ननवासी अधधक्षक्षका नसल्यान ेया दठकाणी कायम स्वरुपी ननवासी 
अधधक्षक्षका नेमण्याबाबत शशरुर शहरातील मदहलाींनी मा.पालक मींत्री पुणे याींच्याकड ेददनाींक १८ 
ऑगस्् २०१६ रोजी मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या बालगहृामध्ये सी.सी.्ी.व्ही. कॅमरे बसववणे, सींस्थेचे सींरक्षक शभींतीची उींची 
वाढववण,े सींस्थेतून शाळेत जाण्या-येण्यासाठी वाहन व्यवस्था करण्याबाबत ववद्याथींनीींना 
आवश्यक वस्त,ू शैक्षणणक सादहत्य उपलब्ध करुन देण्याबाबत या ननवेदनात मागणी करण्यात 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सींस्थेतील वतरषठ शलपीकाींने व त्याच्या मुलाने सींस्थेतील मुलीींवर अत्याचार 
केल्याच ेप्रकरण ननदशयनास आले होते, हे ही खरे आहे काय 
(४) असल्यास, शशरुर येथील बालगहृासाठी कायम स्वरुपी ननवासी अधधक्षक्षका नेमणूकीबाबत 
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१८-०४-२०१७) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
      सदर प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे. तसचे सदर प्रकरणाींबाबत ववभागीय चौकशी सुरु आहे. 
(४) अधधक्षक्षका पदाचा अनततरक्त काययभार मदहला पतरववक्षा अधधकाऱ्याींकड े देण्यात आलेला 
आहे. मदहला व बाल ववकास आयकु्तालयाींतगयत ग्-ब च्या मींजूर पदाींपैकी तरक्त पदाींच ेप्रमाण 
अधधक आहे. सरळसेवा व पदोन्नतीच्या को्यातून उपलब्ध अधधकाऱ्याींमधून ववभागीय सींवगय 
वा्प ननयमानुसार तरक्त पदे भरण्याची काययवाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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वाघोली (जज.पुणे) राहू रोडवरील बिेुगाव व शशरसवडी याांच्या शशवेवरील  
असलेल्या वनक्षेत्रात अततक्रमण िेल्याबाबत 

  

(३१)  ६७३१२ (२७-०१-२०१७).   श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय वने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाघोली (जज.पुणे) राहू रोडवरील बुकेगाव व शशरसवडी याींच्या शशवे वरील असलेले खाजगी 
ग् नीं.८२, ८४ येथे वप्रकास्् शलशम्ेड कडून २ हेक््र वनक्षेत्रावर अनतक्रमण केल्याची बाब 
माहे ऑक््ोबर २०१६ मध्ये ननदशयनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू वनके्षत्रावर फेजन्सींग, तार कीं पाऊीं डसह रस्ते तयार करून वनक्षेत्रावर ताबा 
घेतल्याचे ननदशयनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मुनगांवीवार (२३-०३-२०१७) :(१) मौजे बुकेगाव व शशरसवडी या गावाच्या शशवेवरील 
मौजे बकेुगाव येथील फॉ. स. नीं. २० ची मोजणी वनसव्हेक्षक याींनी ददनाींक २१.९.२०१३ ते 
ददनाींक २८.९.२०१३ या कालावधीत केल्यानींतर शशरसवाडी हद्दीतील खाजगी ग् नीं. ८३ व ८४ 
येथील ३.६७ हेक््र वनक्षेत्रावर (म.े वप्रकास्् इींडडया इन्रास्रक्चर प्रा. शल., पुणे) याींनी 
अनतक्रमण केल्याच ेननदशयनास आले आहे. 
(२) सदरहू वनके्षत्रावर फेजन्सींग, तार कीं पाऊीं डसह रस्त ेतयार करुन वनक्षेत्रावर ताबा घेतल्याच े
ननदशयनास आले. 
(३) मे. वप्रकास्् इींडडया इन्रास्रक्चर प्रा. शल., पुणे याींनी अनतक्रमण केल्याच े ननदशयसनास 
आल्यानींतर  
     (१) वनपतरके्षत्र अधधकारी, पुणे याींनी सींबींधधताींववरुध्द ददनाींक १५.१०.२०१३ व ददनाींक 
२.३.२०१४ रोजी वनगुन्हा नोंदववला.  
     (२) त्यानींतर सहाय्यक वनसींरक्षक (ववसीं), पुणे याींनी सदर वन गुन्हे कामी महाराषर 
महसूल सींदहता, १९६६ चे कलम ५३ व ५४ अन्वये चौकशी करुन ददनाींक २९.४.२०१६ रोजी 
अनतक्रमण ननषकाशसत करण्याबाबत आदेश ददले आहेत.  
     (३) या आदेशाववरुध्द म.े वप्रकास्् इींडडया इन्रास्रक्चर प्रा. शल., पुणे याींनी महाराषर 
जमीन महसूल अधधननयम,  १९६६ चे कलम २४७ अन्वये अपर आयुक्त, पुणे याींच्या 
न्यायालयात अजय दाखल केला होता.  
     (४) अपर आयुक्त, पुणे याींनी मा. न्यायालयाने वन ववभागाची बाजू मान्य करुन 
अनतक्रमण ह्ववण्याबाबतचा पारीत केलेला अींनतम आदेश कायम करणेबाबतचा ननणयय ददनाींक 
३.१०.२०१६ रोजी ददला. या ननणययाची अींमलबजावणी अपील कालावधीनींतर करणेबाबत 
आदेशीत केले.  
     (५) प्रकरणी अजयदारान ेमे.वप्रकास्् इींडडया इन्रास्रक्चर प्रा. शल. ववरुध्द मा.महसूल 
मींत्री, महाराषर राज्य, मुींबई याींचे न्यायालयात कॅव्हे् क्र. ८३५/२०१६, ददनाींक २८.१०.२०१६ 
रोजी दाखल केले आहे.  
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     (६) या अवपलाचे मुदतीचे कालावधीतच मे. वप्रकास्् इींडडया इन्रास्रक्चर प्रा. शल., पुणे 
याींनी अपर आयुक्त, पुणे याींच े ननणययाच े ववरोधात मा. उच्च न्यायालयात तर् याधचका      
क्र. १२९२५/२०१६, ददनाींक १८.११.२०१६ दाखल केले आहे.  
     (७) त्याचप्रमाणे वन ववभागाने सुध्दा मा. उच्च न्यायालयात कॅव्हे् अजय ददनाींक 
१८.११.२०१६ रोजी दाखल केला असून त्यास क्र. ६०४०/१६ असा प्राप्त झाला आहे.  
     (८) प्रस्तुत प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयात ददनाींक २५.११.२०१६ रोजी सुनावणी होवून 
अवपलाथी याींच ेअपील ननकाली काढण्यात आले आहेत.  
     (९)  सदर प्रकरणी मा. न्यायालयाने मा. महसलू मींत्री याींचेकड ेअवपलाथी मे. वप्रकास्् 
इींडडया इन्रास्रक्चर प्रा. शल., पुणे याींनी दाखल केलेल्या स्थधगती अजायवर ददनाींक ३१.१.२०१७ 
पयतं ननणयय घेणेबाबत ननदेश ददले होते. त्यानुषींगान े याप्रकरणाचा स्थधगती अजायबाबतचा 
ननकाल ददनाींक २७.२.२०१७ रोजी मा. मींत्री (महसलू) याींनी पातरत केला आहे.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ठाणे जजल्हयातील शभांवडी बालसुधारगहृातील तीन मुलाांनी पलायन िेल्याबाबत 
  

(३२)  ६७६३९ (१०-०१-२०१७).   अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिुवा), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपावील 
(शशडी), श्री.अशमन पवेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय महहला व बाल वविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे जजल्ह्ययातील ववववध पोलीस ठाणे अींतगयत खून, बलात्कार चोरी सारख्या गींभीर 
गुन्ह्ययाच्या आरोपाखाली बींददस्त असलेल्या शभींवडी बालसुधारगहृातील मलुाींनी, पोलीस कमयचारी 
व सुरक्षा रक्षकाींना खोलीत कोंडुन तीन मुलाींनी ददनाींक ३ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी पलायन केले, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार याप्रकरणी सींबींधधताींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२०-०४-२०१७) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) सदर घ्नेची चौकशी ननरीक्षणगहृ स्तरावर करण्यात आली असून सींस्थेतील 
ववधीसींघषयग्रस्त तीन प्रवेशशत बालकाींनी इतर प्रवेशशताींमध्ये भाींडणे लावून ददली होती. त्यावेळी 
कतयव्यावर काययरत असलेले काळजीवाहक व सींस्थेतील पोशलस कमयचाऱ्याींनी भाींडण े
शम्वण्याचा प्रयत्न केला असता तीन ववधीसींघषयग्रस्त बालकाींनी खोलीची  बाहेरुन कडी बींद 
करुन व इमारतीचे पत्र तोडून पलायन केले. पोशलसाींनी सदर मुलाींचा शोध घेऊन पुन:श्च 
ननरीक्षणगहृात दाखल केले आहे. 
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     सदर घ्नेस जबाबदार असलेल्या काळजीवाहकाकडून खुलासा मागववण्यात आला असून 
त्याींचे माहे ऑक््ोबर, २०१६ चे वेतनात कपात केली असून सन २०१७-१८ ची एक वेतनवाढ 
स्थधगत केली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील वकृ्षरोपण िायणक्रमात होत असलेला गैरव्यवहार  
  

(३३)  ६७७८४ (०९-०१-२०१७).   श्रीमती तनमणला गाववत (इगतपूरी), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.अशमन पवेल (मुांबादेवी), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.िुणाल पावील (धळेु 
ग्रामीण), डॉ.सांतोर् वारफे (िळमनुरी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.आशसफ शेख 
(मालेगाांव मध्य) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात गेल्या सहा वषायत पाचश े को्ी वकृ्षरोपणाच े उद्दीष् असलेल्या वन ववभागान े
त्यासाठी सुमारे ९०० को्ीचा खचय केला असनू प्रत्यक्षात यातील वीस ्क्केही झाड े जजवींत 
नसल्याच ेमाहे जुल,ै २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या वकृ्षारोपण काययक्रमात मोठ्या प्रमाणात अपहार होत असून शासनान े
चौकशी करुन सींबींधधत दोषी अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांवीवार (३१-०३-२०१७) :(१) राषरीय वन धोरणा १९८८ व राज्य वन धोरण 
२००८ अन्वये, वन व वकृ्षाच्छादनाचे ३३% करण्याचे उदद्दष् नमूद आहे. महाराषरातील 
वैज्ञाननक वनक्षेत्र ६१,५७९ चौ.कक.मी. म्हणजेच महाराषराच्या एकुण भौगोशलक के्षत्राच्या 
(३०७७१३ चौ.कक.मी) २० % इतके आहे तत्कालीन मा. मुख्यमींत्री याींनी महाराषर राज्याच्या 
वतीने नवी ददल्ली येथे झालेल्या राषरीय ववकास परीषदेमध्ये सन २०१२ ते २०१७ या 
पींचवावषयक कालावधीत ५०० को्ी वकृ्षलागवड करणार असल्याचे जादहर केले होते. त्या 
अनुषींगाने वन ववभागाद्वारे शासन पतरपत्रक क्र. एफडीएम-२०११/प्र.क्र.१०४/फ-२, दद. 
२५.१०.२०११ अन्वये १०० को्ी वकृ्षलागवड करणे ही महत्वकाींक्षी योजना सन २०११-१२ पासून 
म्हणजेच २०१२ च्या पावसाळयात सुरु करण्यात आली. वन ववभागाद्वारे ११ प्रादेशशक 
वनवतृ्ता अींतगयत वनके्षत्रावर गेल्या ६ वषायत करण्यात आलेली वकृ्षलागवड व त्यावर झालेला 
खचय व त्याच प्रमाणे जजवींत रोपाींची ्क्केवारी खालील प्रमाणे आहे. 

अ.क्र. 
 

वषय 
 

लागवड केलेली रोपे 
(लाखात) 

सरासरी जजवींत रोपाींची 
्क्केवारी 

झालेला खचय 
(लाखात) 

१ २०११ ३४४.५३ ५७.३७% ६७९०.२७ 
२ २०१२ ७०३.३५ ५६.३०% १३३९३.५९ 
३ २०१३ ५४७.८७ ६५.१७% १०६५०.६९ 
४ २०१४ ५९७.७२ ६७.८८% १०२८९.७० 
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५ २०१५ ४७३.८४ ७६.९३% ११४४२.९२ 
६ 
 

२०१६ 
 

३९८.०१ 
 

९१.६०% 
 

६६७६.५०  
(डडसें/१६ अखेर) 

एिूण  ३०६५.३२ ६९.२१% ५९२४६.६७ 
     वरील तक्त्यानूसार गेल्या ६ वषायत ३०६५.३२ लाख रोपे लागवड करण्यात आली असून 
त्यावर रु. ५९२४६.६७ लक्ष खचय झालेला आहे. वषय ननहाय जजवींत रोपाींची सरासरी ्क्केवारी 
६९.२१ इतकी आहे. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वाडा (जज.पालघर) तालुक्यातील अांगणवाडयाांचे अनुदान व सेवविाांचे  
मानधन प्रलांबबत असल्याबाबत 

(३४)  ६७९७८ (१०-०१-२०१७).   श्रीमती मतनर्ा चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय महहला व 
बाल वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वाडा (जज.पालघर) तालुक्यातील अींगणवाडयाींना माहे म,े २०१६ पासून अद्यापपयतं 
अनुदान शमळालेले नाही तसेच अींगणवाडी सेववकाींचे मानधनही अद्यापी शमळालेले नाही, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, शासनाने याची चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने अींगणवाडीचे अनुदान व सेववकाींचे मानधन तात्काळ अदा 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची सवयसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१८-०४-२०१७) :(१) हे खरे नाही.            
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ततवसा (जज.अमरावती) येथील ग्रामीण रूग्णालयात रूग्णाांना और्ध ेशमळत नसल्याबाबत 
  

(३५)  ६८५११ (१०-०१-२०१७).   प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे) :   सन्माननीय 
सावणजतनि आरोग् य आणण िुवुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नतवसा (जज.अमरावती) येथील ग्रामीण रूग्णालयात रूग्णाींना औषध े शमळत नसल्याच्या 
तक्रारी असतानाही अनेक औषधाींची पाकक्े इींजेक्शन जाळण्यात आल्या असल्याचे माहे 
ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत जजल्हा शल्यधचककत्सक याींची परवानगी घेतलेली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय ननषपन्न झाले आहे 
व त्यानसुार सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (११-०४-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही. 
     ग्रामीण रुग्णालय, नतवसा, जज.अमरावती येथ ेकोणत्याही प्रकारची औषध ेनष् करण्यात 
आलेली नाहीत. सदर रुग्णालयाच्या औषधी भाींडारामधील अनावश्यक सादहत्य (क्षयरुग्णाींच े
औषधाींच ेतरकामी दरप्स, कागदी डब्बे, कचरा) जाळण्यात आलेले आहे.  
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पन्हाळा (जज.िोल्हापुर) तालुक्यातील अांगणवाडी िमणचाऱ्याांच्या  
मानधनात झालेला गैरव्यवहार 

  

(३६)  ६८६६३ (२७-०१-२०१७).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर 
उत्तर), श्री.सत्यजीत पावील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय महहला व बाल वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पन्हाळा (जज.कोल्हापुर) तालकु्यातील अींगणवाडी कमयचाऱ्याींच्या माहे ऑक््ोबर २०१४ त े
एवप्रल २०१५ पयतंच्या मानधनात गैरव्यवहार असल्याच े माहे ऑगस्् २०१६ च्या शेव्च्या 
सप्ताहात ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफय त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नूसार अींगणवाडी कमयचाऱ्याींना सधुातरत 
मानधन व दोषी अधधकाऱ्याींवर कारवाई करण्यात आली आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१७-०४-२०१७) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) बाल ववकास प्रकल्प कायायलय, पन्हाळा येथे काययरत असलेल्या कमयचाऱ्याकड े अनेक 
ववषयाींचे कामकाज व जजल्हा पतरषद स्तरावरील ववववध योजना तसेच पींचायत सशमतीकडील 
ववववध योजना असल्यान े अनावधानान े मानधनाच्या फरकाची रक्कम अदा करण्याच े काम 
रादहले होते. तथावप शासनाकडून सुधातरत आधथयक तरतूद प्राप्त झाल्यानींतर सींबींधधत 
अींगणवाडी सेववका व मदतनीस याींच्या फरकाची रक्कम माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये त्याींच्या 
बँक खात्यावर जमा करण्यात आलेली आहे. याप्रकरणी कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार झालेला 
नसून सींबींधधत कमयचाऱ्याींकडून ववलींब झालेला होता. त्याबाबत सींबींधधत कमयचाऱ्याला ज्ञापन 
देण्यात आले आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.        

___________ 
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शहापूर (जज.ठाणे) तालुक्यातील डोळखाांब येथील महहला व बालवविास  
प्रिल्प अधधिाऱ्याांचे पदे ररक्त असल्याबाबत 

  

(३७)  ६८९५० (१०-०१-२०१७).   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय महहला व बाल 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शहापूर (जज.ठाणे) तालुक्यातील डोळखाींब प्रकल्पाींतगयत २८३ गाव पाडयाचा समावशे असनू 
मदहला व प्रकल्प अधधकाऱ्याींच ेपद तीन वषायपासून तरक्त आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच मदहला व बालववकास प्रकल्पाींतगयत येणाऱ्या कायायलयातील कमयचाऱ्याींवर ननयींत्रण 
राहावे म्हणून सदरचे पद तातडीचे भरणेबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्याींत 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१८-०४-२०१७) :(१) होय. 
(२) ग्राम ववकास व जलसींधारण ववभागाच्या दद.२८.५.२०१३ रोजीच्या शासन ननणययाअन्वये 
४४९ बाल ववकास प्रकल्प अधधकारी (ग्रामीण) वगय-२ ची पदे या ववभागाकड े हस्ताींतरीत 
करण्यात आलेली आहेत. सदर ४४९ पदाींपैकी ३५५ पदे ही तरक्त स्वरुपात मदहला व बाल 
ववकास ववभागाकड ेवगय झालेली आहे. 
(३) ग्-ब पदाकतरता महाराषर लोकसेवा आयोगाने शशफारस केलेल्या १४७ उमेदवाराची ननवड 
यादीनुसार ननयुक्ती देण्याची काययवाही करण्यात येत आहे. तसेच ववत्त ववभागाच्या 
मान्यतेनुसार सरळसेवेच्या कोट्यातील ग्-ब च्या ४५ पदाींसाठी सामान्य प्रशासन ववभागाच्या 
मान्यतेने महाराषर लोकसेवा आयोगास मागणीपत्र सादर करण्याची काययवाही करण्यात येत 
आहे. 
     बाल ववकास प्रकल्प अधधकारी (ग्रामीण) शहापूर (डोळखाींब), जज.ठाणे या तरक्त पदाचा 
अनततरक्त काययभार प्रकल्पात काययरत असलेल्या वतरषठ पययवेक्षक्षका याींचकेड े देण्यात आलेला 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

लोिसहभागाच्या माध्यामातून वनयुक्त शशवार योजना राबववण्याबाबत 
  

(३८)  ६८९६४ (०९-०१-२०१७).   श्री.हदलीप वळस-ेपावील (आांबेगाव) :   सन्माननीय वने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात जलयुक्त शशवार योजनेच्या धतीवरच लोकसहभागाच्या माध्यामातुन वनयुक्त 
शशवार योजना राबववण्याचा व या योजनअेींतगयत २ को्ी वकृ्ष लागवड उददृष् साध्य करण्याचा 
ननणयय शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या योजनेच े स्वरुप काय आहे व सदर योजनचेी अींमलबजावणी करण्याच े
दृष्ीने शासनान ेकाय ननयोजन केले आहे, 
(३) असल्यास, सदर योजनेची अींमलबजावणी केव्हापासून करण्यात येणार आहे? 
  
श्री. सुधीर मुनगांवीवार (२८-०२-२०१७) :(१) होय. 
(२) या योजनेंतगयत गाव शशवारातील उपलब्ध असलेल्या शासकीय, खाजगी व अशासकीय 
सींस्थाींच्या मालकीच्या वन व वनेत्तर जमीनीवर मोठ्या प्रमाणात वकृ्ष लागवड करणे. 
(३) सन २०१७, २०१८ व २०१९ च्या पावसाळ्यात अनुक्रम े४ को्ी, १३ को्ी व ३३ को्ी वकृ्ष 
लागवड शासकीय, खाजगी व अशासकीय सींस्था याींचे जमीनीवर वकृ्ष लागवड लोकसहभागातनू 
करावयाची आहे. 

___________ 
  

राज्यातील अांगणवाडी िमणचाऱ् याांच्या प्रलांबबत मागण्याांबाबत 
  

(३९)  ६९२५० (१०-०१-२०१७).   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.सुरेश लाड (िजणत), श्री.किसन 
िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय महहला व बाल वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील अींगणवाडी कमयचा-याींनी त्याींच्या प्रलींबबत मागण्याींसाठी प्रत्येक जजल्ह्ययात माहे 
सप् े्ंबर, २०१५ च्या सुमारास मोचायचे आयोजन केले होत,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, अींगणवाडी कमयचाऱ् याींच्या मागण्याींचे स्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, शासनाने मागण्याबाबत कोणता ननणयय घेतला वा घेण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१७-०४-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे.            
(२) अींगणवाडी कमयचाऱ्याींच्या मागण्या या त्याींच्या मानधनवाढी बाबत, शासकीय कमयचाऱ्याींच्या 
दजाय शमळणेबाबत, भाऊबीज मींजूरीबाबत, इत्यादी स्वरुपाच्या आहेत. 
(३) एकाजत्मक बाल ववकास सवेा योजना ही कें द्र शासनाची योजना असून कें द्र शासनान े
ठरवून ददलेल्या ननकषाींप्रमाणे राज्य शासनामाफय त राबववण्यात येत.े त्यामुळे त्याींच्या 
मागण्याबाबत कें द्र शासनाकडून मागयदशयक सूचना प्राप्त झाल्यानींतर शासनस्तरावरुन ननणयय 
घेण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.         

___________ 
  

िें द्र शासनािडून जव्हलेज चाईल्ड डवे्हलपमेंव सेंवर योजनासाठी  
शमळणारे अथणसहाय्य बांद असल्याबाबत 

  

(४०)  ६९९७१ (१०-०१-२०१७).   श्री.ववलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय महहला व बाल 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) जव्हलेज चाईल्ड डवे्हलपमें् से्र या योजनेसाठी कें द्र शासनाकडून शमळणारे अथयसहाय्य 
बींद झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पालघर सारख्या आददवासी बहुल जजल्ह्ययाींमधील बालमतृ्य ू व मातामतृ्यूींच े
प्रमाण रोखण्याच्यादृष्ीने शासनाने कोणती पयाययी उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(११-०५-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
(२) सन २०१६-१७ करीता पालघर जजल्हयातील एकूण १०,००० सॅम व मॅम शे्रणीतील मुलाींसाठी 
प्रती बालक रक्कम रु. १२००/- प्रमाणे एकूण रु. १,२०,००,०००/- इतके अनुदान जजल्हा 
ननयोजन सशमती (DCP) नाववन्यपुणय उपक्रम अींतगयत मींजुर झाले असून, सदर अनुदान 
तालुका स्तरावर ववतरीत करुन ग्राम बाल ववकास कें द्र (VCDC) माहे ऑगस््, २०१६ पासून 
सुरु करुन माहे डडसेंबर, २०१६ अखेर एकूण २७७४ ग्राम बाल ववकास कें द्रात २१२९ सॅम व 
७६७० मॅम असे एकूण ९७९९ कुपोवषत मुलाींना दाखल करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

 साांगली जजल््यातील पद्मभूर्ण वसांतदादा पावील शासिीय  
रुग्णालयाचा दरुुस्तीचा प्रस्ताव 

  

(४१)  ७००९४ (१६-१२-२०१६).   श्री.धनजांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली) :   सन्माननीय 
वैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पद्मभषूण वसींतदादा पा्ील शासकीय रुग्णालय, साींगली या रुग्णालयाच्या दरुुस्तीचा 
प्रस्ताव शासनाकड ेप्रलींबबत असल्याची बाब माहे सप् े्ंबर २०१६ मध्ये ननदशयनास आली, हे खरे 
आहे काय 
(२) असल्यास, या दरुुस्तीच्या प्रस्तावास सधचव सशमतीची मान्यता शमळाली असून देखील 
वैद्यकीय शशक्षण ववभागाकड ेहा प्रस्ताव प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, त्याची सवयसाधारण कारणे काय आहेत 
(४) असल्यास, शासन या रुग्णालयाच्या दरुुस्तीच्या प्रस्तावास त्वरीत मींजूरी देऊन माहे 
डडसेंबर २०१६ च्या पुरवणी अथयसींकल्पामध्ये याकतरता ननधीची तरतुद करणार आहे काय ? 
  
श्री. धगरीर् महाजन (०४-०३-२०१७) :(१), (२) व (३) पद्मभूषण वसींतदादा पा्ील शासकीय 
रुग्णालय, साींगली या सींस्थचेा दरुुस्तीचा प्रस्ताव सावयजननक बाींधकाम ववभागाकड े ताींबत्रक 
छाननी तसेच सधचव सशमतीच्या मान्यतेसाठी सादर केला असता त्याींनी पुढील पयाययासह 
प्रस्ताव परत पाठववला आहे. 
     १. एमओडब्ल्यूखाली प्रत्येक कामाला स्वतींत्र मींजूरी देवून ननधीच्या उपलब्धतेनसुार 
्प्प्या्प्प्याने कामे हाती घेणे. 
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     २. रुग्णालयाच्या आवारातील ठराववत ववींग व्हाईज अींदाजपत्रक व नकाश ेतयार करुन त े
कामी हाती घेण.े 
     उपरोक्त पयाययापैकी कोणता पयायय जस्वकारणे योग्य होईल, याबाबत सींचालक, वैद्यकीय 
शशक्षण व सींशोधन व सींबींधधत सींस्थेच े अधधषठाता याींच्याकडून अशभप्राय मागववले आहेत. 
अशभप्राय प्राप्त झाल्यानींतर प्रस्तावावर पुढील काययवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

बहृन्मुांबइणतील परळ येथील हाफकिन सांशोधन सांस्थेतील पीएचडी व एमएससीच्या 
ववद्यार्थयाांसाठी असलेली शशष्ट्यवतृ्ती बांद िरण्याचा घेतलेला तनणणय 

  

(४२)  ७०१०२ (१६-१२-२०१६).   श्री.अतनल (अण्णा) गोवे (धळेु शहर), श्री.तनतेश राण े
(िणिवली), श्री.अजय चौधरी (शशवडी) :   सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बहृन्मुींबइयतील परळ येथील हाफककन सींशोधन सींस्थेतील पीएचडी व एमएससीच्या 
ववद्याथ्यांसाठी असलेली शशषयवतृ्ती बींद करण्याचा ननणयय घेण्यात आल्याची बाब माहे 
ऑक््ोबर २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्र शासनाच्या बहुतेक सींशोधन सींस्थामध्ये पीएचडीचे सींशोधन करणाऱ् याींना 
ककमान १८ हजार रूपये शशषयवतृ्ती ददली जात े मात्र हाफककन सींशोधन कें द्रात पीएचडी 
करणाऱ् याींना फक्त तीन हजार रूपये देण्यात येत असून ववद्यमान सींचालकाींनी सदर 
शशषयवतृ्ती बींद करण्याचा ननणयय घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर शशषयवॄत्ती बींद करण्याची सवयसाधारण कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, सदर शशषयवतृ्तीमध्ये वाढ करून पुन्हा सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीर् महाजन (३१-०३-२०१७) :(१) होय, याबाबतची बातमी दैननक लोकसत्ता या 
वतृ्तपत्रात दद. १६/१०/२०१६ रोजी प्रशसध्द झाली आहे. 
(२), (३) व (४) हाफककन सींस्थेमध्ये पी.एच.डी. सींशोधन करणाऱ्या ववद्याथ्यांना देण्यात येत 
असलेली शशषयवतृ्ती अत्यल्प असल्यान े ती तात्पुरती बींद करण्याचा ननणयय घेण्यात आला 
होता. दद. ०५/१२/२०१६ अन्वये या ववद्याथ्यांना दोन वषायसाठी दरमहा रु.८०००/- इतकी 
शशषयवतृ्ती देण्याचा ननणयय घेण्यात आला. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
 



वव.स. ३०३ (33) 

नेवासा (जज.अहमदनगर) तालुक्यातील अांगणवाड्यामध्ये शालेय पोर्ण  
आहाराच्या योजनेत झालेला गैरव्यवहार 

  

(४३)  ७०३६४ (१०-०१-२०१७).   श्री.बाळासाहेब मुरिुवे (नेवासा) :   सन्माननीय महहला व 
बाल वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नेवासा (जज.अहमदनगर) तालुक्यातील ग्रामस्थाींनी अींगणवा्यामध्ये शालेय पोषण 
आहाराच्या योजनेत गैरव्यवहार होत असनू तसेच आहार न देता केवळ खो्ी देयके अदा केली 
ददली जात आहेत अशा तक्रारी केल्या असून या बाबत ददनाींक ६ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी पींचायत 
सशमती येथ ेउपोषण व आींदोलन केले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या बाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय त्यानसुार काय काययवाही करण्यात 
आली आहे वा करण्यात येणार आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े (११-०५-२०१७) :(१) नेवासा (जज.अहमदनगर) तालुक्यातील ग्रामस्थाींनी 
उपोषण व आींदोलन केले आहे, हे खरे आहे. 
     तथावप, आहार न देता केवळ खो्ी देयके अदा केली जातात याबाबत तपासणी केली 
असता चौकशीअींती कोणत्याही प्रकारची पोषण आहाराची खो्ी देयके अदा केलेली नाहीत.  
तसेच कोणताही  गैरव्यवहार झालेला नाही. 
(२) होय, चौकशी करण्यात आली आहे. 
     याबाबत एकाजत्मक बाल ववकास प्रकल्प, नेवासा कायायलयाकडून तालुक्यातील अींगणवाडी 
कें द्रास दद.१२.०९.२०१६ ते १४.०९.२०१६ या कालावधीमध्ये भे् देऊन आहाराबाबत तपासणी 
केलेली आहे. शासनान े ठरवून ददलेल्या पाककृती प्रमाणे सदर अींगणवाडी कें द्रात नाष्ा व 
जेवण असा दोन्ही प्रकारचा आहार देण्यात आलेला आहे असे ननदशयनास आले आहे. 
     सदर तक्रार असणाऱ्या अींगणवाडी कें द्रावरील सेववकेस आहाराबाबत तक्रारीची चौकशी 
केली असता सदर ददवशी काही अपतरहायय कारणास्तव आहार उशशरा प्राप्त झाल्यामळेु आहार 
ददल्याचे तक्रारदार पालकाींनी मलुाींना पोषण आहार शमळत नसलेबाबतची तक्रार केलेली 
आहे. याबाबत सींबींधधत अींगणवाडी सेववकेस नो्ीस बजाववणेत आलेली आहे. तसेच सींबींधधत 
काययके्षत्रातील पययवेक्षक्षकेस कामकाजामध्ये सुधारणा करणेबाबत नो्ीस देण्यात आलेली आहे. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

लातूर येथील शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालय सवोपचार रुग्णालयातील गैरसोयीबाबत 
  

(४४)  ७१०९५ (१६-१२-२०१६).   श्री.अशमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर) :   सन्माननीय 
वैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय सवोपचार रुग्णालयात गैरसोय होत आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या महाववद्यालयातील एमआरआय आणण कलर-डॉपलर यींत्रणा केवळ 
वातानुकुलीत यींत्रणा बींद असल्याच्या कारणावरुन बींद ठेवण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या महाववद्यालयातील कलर-डॉपलर मागील वषयभरापासून बींद असल्यान े
तपासणीसाठी खाजगी रुग्णालयाींकड ेपाठववले जाते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे काय चौकशीनुसार कोणती काययवाही 
करणार आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीर् महाजन (०४-०२-२०१७) :(१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 
     वातानुकुलीत यींत्रणा बींद झाल्यामळेु फक्त एम.आर.आय. यींत्र काही कालावधीसाठी बींद 
होते. या कालावधीत सी.्ी.स्कॅन मशीनवर स्कॅनीींग करुन रुग्णसेवा कायायजन्वत ठेवण्यात 
आली होती. वातानुकुलीत यींत्रणा तातडीने खरेदी करुन एम.आर.आय. यींत्र रुग्णसेवेत 
कायायजन्वत करण्यात आले आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

हद धचल्रन्स एड् सोसायवी, मुांबई या सांस्थलेा शासिीय बालगहृाचा दजाण देऊन  
सदर सांस्था राज्य शासनािड ेववशलनीिरण िरण्याबाबतचा प्रस्ताव 

  

(४५)  ७१११९ (२७-०१-२०१७).   श्री.तुिाराम िात े(अणुशक्ती नगर) :   सन्माननीय महहला 
व बाल वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दद धचल्रन्स ए् सोसाय्ी, मुींबई या सींस्थेला शासकीय बालगहृाचा दजाय देऊन सदर 
सींस्था राज्य शासनाकड ेववशलनीकरण करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी स्थाननक लोकप्रनतननधधींनी ददनाींक २२ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी वा 
त्या समुारास मा.मुख्यमींत्री तसेच मा.मदहला व बालववकास मींत्र्याकड ेपत्रव्यवहाराद्वारे मागणी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर प्रकरणी शासन स्तरावर काय ननणयय घेण्यात आला आहे वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१९-०४-२०१७) :(१) दद धचल्रन्स एड सोसाय्ी एम्प्लॉईज युननयन, मुींबई 
याींनी दद. ०१ जानेवारी, २०१६ रोजी सींस्था व कमयचारी याींच े सेवाबाबतच्या समस्याींच्या 
अनुषींगाने सींस्था शासनामध्ये ववशलनीकरण करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 
(२) होय. 
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(३) प्रस्ताव ववचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

उमरखेड (जज.यवतमाळ) येथे स्व.उत्तमराव पावील, वन उद्यान या प्रिल्पाच्या  
प्रस्तावास वाढीव तनधी उपलब्ध िरुन देण्याचे तनवेदन 

  

(४६)  ७१८२७ (०९-०१-२०१७).   श्री.राजेंद्र नजरधन े (उमरखेड) :   सन्माननीय वन े मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उमरखेड (जज.यवतमाळ) येथ ेस्व.उत्तमराव पा्ील, वन उद्यान या प्रकल्पाच्या प्रस्तावास 
वाढीव ननधी उपलब्ध करुन देण्याचे ननवेदन स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा.वने, ववत्त व 
ननयोजन मींत्री याींना माहे जलु,ै २०१६ च्या पदहल्या आठव्यात ददले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनुषींगान ेकोणती कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांवीवार (०२-०३-२०१७) :(१) होय. 
(२) स्व.उत्तमराव पा्ील, जैवववववधता व ननसगय सींवधयन कें द्र, मौजे आींबवन, कक्ष क्र. ७५७ 
सव्हे नीं. १ ता.उमरखेड, जज.यवतमाळ येथील एकूण १० हेक््र के्षत्रात सामाजजक वनीकरण 
ववभाग, यवमाळ पतरके्षत्र, उमरखेड अींतगयत घेण्यात आले आहे. सदर उद्यानाचा डडपीआर 
मींजूर असून,  मींजूर रक्कम रुपये १२२.०० लाख इतकी आहे. सन २०१५-१६ मध्ये रु. ४६.४० 
लाख, सन २०१६-१७ मध्ये रु. ४२.३० लाख रकमेची कामे आराख्याप्रमाणे प्रगतीपथावर 
आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वैद्यिीय आणण दांत वैद्यिीय अभ्यासक्रमाांच्या प्रवेश प्रकक्रयेबाबत 
  

(४७)  ७१८३१ (१६-१२-२०१६).   श्री.राजेंद्र नजरधन े (उमरखेड), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर 
मध्य), डॉ.आशशर् देशमुख (िावोल) :   सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वैद्यकीय आणण दींत वैद्यकीय अ्यासक्रमाींची प्रवशे प्रकक्रया मागी लागली असली तरी 
वैद्यकीयच्या आयुवेददक, होशमओपॅधथक, युनानी, नशसयग आदद ववववध शाखाींच्या तब्बल ५० 
्क्के महाववद्यालयाींची मान्यता येण्यास ववलींब झाल्याने अ्यासक्रमाींच्या प्रवेशताींच ेनुकसान 
होत असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, यात वरळी येथील पोद्दार महाववद्यालयाबरोबरच नाींदेड, नागपूर, उस्मानाबाद 
येथील सरकारी महाववद्यालयाींचा समावेश आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू शाखाींच्या महाववद्यालयाींची मान्यता अद्याप रखडण्याची कारणे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू शाखाींना मान्यता देऊन अ्यासक्रमाींच े प्रवेश खुले करण्याबाबत 
शासनाने काय काययवाही केली वा करणार आहे ? 
  
श्री. धगरीर् महाजन (१७-०४-२०१७) :(१) नशसगं अ्यासक्रमाच्या महाववद्यालयाींची मान्यता 
ववलींबाने प्राप्त झालेली नसून कें द्र शासनाच्या आयुष मींत्रालय नवी ददल्ली याींनी काही आयुवेद, 
युनानी व होशमओपॅथी महाववद्यालयाींना ववलींबान े मान्यता ददली आहे. मात्र, त्यामळेु 
ववद्याथ्यांचे नकुसान झालेले नसून सवय मान्यताप्राप्त महाववद्यालयातील प्रवेश हे कें द्र 
शासनाने ववहीत केलेल्या मुदतीमध्ये करण्यात आलेले आहेत. सवय पात्र ववद्याथ्यांना त्याींच े
गुणानुक्रमानसुार व पसींतीनुसार प्रवेश देण्यात आलेले आहेत. 
(२) होय, हे खरे आहे. पोद्दार आयुवेद महाववद्यालयास माहे ऑक््ोबर, २०१६ च्या सुरुवातीस 
आणण नाींदेड, नागपूर, उस्मानाबाद येथील शासकीय आयुवेद महाववद्यालयाींना माहे सप् े्ंबर, 
२०१६ अखेरीस मान्यता शमळालेली आहे. 
(३) व (४) काही शासकीय तसचे खाजगी महाववद्यालयाींना उशशरा मान्यता प्राप्त झाली 
असली तरीही राज्य शासनामाफय त आवश्यकतेनुसार तत्परतेने मान्यता प्रदान करण्यात आल्या 
आहेत. तस,े सन २०१६-१७ या शकै्षणणक वषायसाठी आयुक्त, राज्य सामाईक प्रवशे परीक्षा कक्ष 
याींच्यामाफय त कें द्र शासनाने ववहीत केलेल्या प्रवेश बींद ददनाींकाींच्या (cut off date) 
कालावधीपयतं वेळोवेळी प्रवशे प्रकक्रया राबववण्यात आली आहे. सवय मान्यताप्राप्त आयुवेद, 
युनानी व होशमओपॅथी महाववद्यालयाींच्या पदवी अ्यासक्रमाच्या जागा उक्त प्रवशे प्रकक्रयेद्वारे 
भरण्यात आल्या आहेत. 

___________ 
  

सावांबा (ता.हहांगोली) येथील अांगणवाडीमध्ये धान्यात मोठ्या प्रमाणात  
अळ्या व किड आढळून आल्याबाबत 

  

(४८)  ७२०६५ (१०-०१-२०१७).   श्री.तानाजी मुविुले (हहांगोली) :   सन्माननीय महहला व बाल 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सा ी्ंबा (ता.दहींगोली) येथील अींगणवाडीमध्ये पोषण आहारासाठी उपलब्ध असलेल्या धान्यात 
मोठ्या प्रमाणात अळ्या व ककड आढळून आल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या घ्नेमुळे अींगणवाडीत शशक्षण घेत असणारे गरजू मुला-मुलीींचे आरोग्य 
धोक्यात येत असल्यामुळे तेथील ग्रामस्थाींनी सींताप व्यक्त केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ही गींभीर बाब लक्षात घेता शासनाने सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई 
करण्यात आली आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(१२-०५-२०१७) :(१) अींशत: खरे आहे. 
(२) प्रकरणात सदर गावातील ग्रामस्थाींकडून तक्रार प्राप्त झालेली आहे. 
(३) वरील प्राप्त तक्रारीच्या अनुषींगाने चौकशी करुन अींगणवाडी सेववका व मदतनीस याींच्यावर 
जबाबदारी ननजश्चत करुन सींबींधधताच े १५ ददवसाच ेमानधन कपाती बाबतचा दींड ठोठावण्यात 
आलेला आहे.  तसेच सींबींधधत पययवेक्षक्षका याींना कारणे दाखवा नो्ीस देऊन ताकीद देण्यात  
आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

हहांगोली जजल््यात १९६ अांगणवाड्याांना इमारत नसल्याबाबत 
  

(४९)  ७२०७८ (१०-०१-२०१७).   श्री.तानाजी मुविुले (हहांगोली) :   सन्माननीय महहला व बाल 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली जजल्ह्ययात १९६ अींगणवा्याींना इमारत नसल्याने त्या शाळेच्या आवारात ककीं वा 
समाज मींददरात व उघ्या जागेवर भरववल्या जात असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दहींगोली जजल्ह्यया अींगणवाडीच्या इमारती बाींधकामासाठी दोन वषायपासून 
डीसीआर बदलून शमळेना, ९७ अींगणवा्याींच्या इमारतीच े बाींधकाम अधयव्, ६९ 
अींगणवा्याींसाठी जागाच नाही व जागा असूनही २७ अींगणवा्याींसाठी इमारती नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े (१८-०४-२०१७) :(१) दहींगोली जजल्हयातील एकूण १०८९ मींजूर अींगणवाडी 
कें द्राींपैकी सद्य:जस्थतीत ९६८ कें द्राची इमारत बाींधकामे पूणय झालेली असून उवयतरत १२१ 
अींगणवाडया शाळेच्या इमारतीत, समाजमींददरात, इत्यादी दठकाणी भरववण्यात येतात. तथावप 
उघडयावर अींगणवाडया भरववण्यात येत नाहीत.            
(२) व (३) मदहला व बाल ववकास ववभाग, शासन ननणयय ददनाींक २९ जानेवारी, २०१४ नुसार 
अींगणवाडी कें द्र इमारत बाींधकामासाठी ननजश्चत नमुना आराखडा मींजूर करण्यात आलेला असून 
त्यानुसार बबगर आददवासी के्षत्रात रु.६.०० लाख व आददवासी के्षत्रात रु.६.६० लाख पयतं खचय 
करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सद्य:जस्थतीत दहींगोली जजल्हयातील ४९ अींगणवाडी 
इमारतीींची बाींधकाम ेप्रगतीपथावर असून ४८ दठकाणी अींगणवाडी कें द्राच्या बाींधकामासाठी जागा 
उपलब्ध झालेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.         

___________ 
 



वव.स. ३०३ (38) 

मुांबईतील झोपडयाांमध्ये वास्तव्य िरणाऱ्या महहलाांचा आधथणि वविास िरण्यािरीता 
लघुउद्योग वा िुवीरउद्योग सुरु िरण्याबाबत 

(५०)  ७२१०५ (१०-०१-२०१७).   श्रीमती मतनर्ा चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय महहला व 
बाल वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील झोपडयाींमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या मदहलाींचा आधथयक ववकास करण्याकरीता 
लघुउद्योग वा कु्ीरउद्योग सुरु करण्याकरीता शासनस्तरावर कोणती योजना आखण्याचा 
प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे, 
(२) असल्यास, मदहला व बालववकास ववभागामाफय त तसेच अल्पसींख्याींक ववभागाच्या मदतीन े
कोणत्या योजना वा उपक्रम राबववले जात आहेत, 
(३) नसल्यास, सदर मदहलाींच्या सवांगीण ववकासासाठी शासनाने कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े (१९-०४-२०१७) :(१) व (२) फक्त मुींबईतील झोप्याींमध्ये वास्तव्य 
करणाऱ्या मदहलाींसाठी अशी कोणतीही वेगळी योजना या ववभागाकड े राबववली जात नाही व 
प्रस्ताववतही नाही. 
     तथावप, सद्यजस्थतीत अल्पसींख्याींक ववकास ववभागामाफय त मुींबईतील झोपडयाींमध्ये 
वास्तव्य करणाऱ्या अल्पसींख्याींक प्रवगायतील मदहलाींचा ववकास करण्याकरीता  दद. २८.२.२०१२ 
रोजीच्या शासनननणययानुसार मदहला आधथयक ववकास महामींडळाला महाराषरातील १० 
जजल्ह्ययाींमध्ये १३ वस्त्याींमध्ये लोकसींचशलत साधन कें द्र स्थापन करण्यात आलेले आहे. 
 चाींददवली, रॉम्बे व धारावी या तीन शहराींमध्ये लोकसींचशलत साधन कें द्र स्थापन करण्यात 
आलेले आहे.  सदर कें द्रामाफय त बचत ग् बाींधणी व बचत ग्ाींमाफय त मदहलाींची क्षमतावधृ्दी 
करण्याची काययननती आखण्यात आलेली आहे.  बचत ग् हे तींत्र वापरुन मदहलाींचा सवांगीण 
ववकास साधण्याच े ध्येय ठेवण्यात आलेले आहे. सद्यजस्थतीत या तीन कें द्रामाफय त मुींबई 
जजल्हयामध्ये एकूण ५५२ इतके बचत ग् स्थापन करण्यात आलेले असनू त्यामध्ये एकूण 
६१२२ एवढया मदहलाींचे सींघ्न उभे करण्यात आलेले आहे.     
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
  

_________________________ 
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


