
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५५१ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

पहहले अधधवेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

   

राज्यात किडनी प्रत्यारोपणासाठीच्या असलेल्या जाचि अटी शशथील िरण्याबाबत 
(१)  २०२२ (२३-१२-२०१४).   श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस) :   सन्माननीय साववजननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात वर्षी क डकीनी रत्यायारोपणासाठी चार लाख रूगणाींची नोंवणी केली जात असताींना 
शासनाच्या जाचक अ्ी आणण शतकमुळे के्ळ एक ्क्का रूगणाीं्र डकीणी रत्यायारोपण 
करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, डकीणी रत्यायारोपणास असलेल्या जाचक अ्ी ् शतक शशथील करणेबाबत 
शासनाने कोणती कायय् ाही केली ्ा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१५-१२-२०१८) :(१) नाही. राज्यात वर्षी क सरासरी ७०९ रुगणाींनी डकीणी 
रत्यायारोपणासाठी नोंवणी केली असून यायापैकी ५३ रुगणाीं्र डकीनी रत्यायारोपण करण्यात आले 
आहे. म्हणजेच सरासरी ७% रुगणाीं्र डकीनी रत्यायारोपण होत आहे. 
(२) अ्य् रत्यायारोपणासाठीच्या अ्ी मान्ी अ्य् रत्यायारोपण कायवा, १९९४ ् ननयमा्ली, 
१९९५ नुसार आहेत. 
     तथावप जनहहत याचचका ०५/२०१३ रत्करणी मुींबई उच्च न्यायालयाच्या ननवेशानुसार 
राज्याबाहेरील ररले्ेी केसेस च्या अ्यत रत्यायारोपण सींवर्ायत याया राज्याच्या राज्य 
ऑथोरायझशेन कशम्ी कीील ना हरकत रत्माणपत्र (NOC) आणण्याबाबतची अ् २०१३ पासून 
शशचथल करण्यात आली आहे. 
     तसेच मा. लोकरत्नतननधीींनी अ्य् रत्यायारोपण शस्त्त्रडियेसाठीच्या रत्डियेमध्ये सलुर्ता 
आणण्यासाठी केलेल्या सूचनाींच्या अनुषी ींगाने तज्ाींची बैठक आयोजजत करुन ऑथोरायझशेन 
कशम्ीकीून अ्य् रत्यायारोपणासाठी वेण्यात येणाऱ्या पर्ानगीची ्ैधता ३ महहन्याीं्रुन ६ 
महहन्याींपयायत ्ाढव्ण्यात आली आहे. 
(३) रत्श्न उद् ा्त नाही. 
  ___________ 
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बसमत (जज.हहांगोली) तालुक्यात उपजजल्हा रुग्णालय व स्वतांर महहला रुग्णालय असतानाही 
रुग्णाांची होत असलेली गैरसोय 

  

(२)  ५६२८ (०६-०४-२०१५).   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), 
श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय साववजननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बसमत (जज.हहींगोली) तालकु्यात उपजजल्हा रुगणालय ् स्त््तींत्र महहला रुगणालय 
असतानाही आरोगय व्र्ागाच्या गैर कारर्ारामुळे रुगण नाींवेीला पाठव्ले जात असल्यान े
अयाय्स्त्थ आजाराच्या रुगणाींची गैरसोय होत असल्याचे हवनाींक १८ जाने्ारी, २०१५ रोजी ्ा 
यायासुमारास ननवशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनान े यासींवर्ायत चौकशी करुन येथील आरोगयसे्ा सुजस्त्थतीत 
आणण्याबाबत कोणती  कायय् ाही केली ्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०४-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
     स्त्त्री रुगणालय ्समत येथे वाखल झालेल्या गींर्ीर रुगणाींनाच नाींवेी येथ े सींवशर्यत 
करण्यात येते. 
(२) ् (३) रत्श्न उद् ा्त नाही. 
  

___________ 
  

श्रीगोंदा (जज. अहमदनगर) येथील ग्रामीण रुग्णालयातील ररक्त पदाांबाबत. 
  

(३)  ४१६३६ (१०-०५-२०१६).   श्री.राहूल जगताप (श्रीांगोदा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.राहूल मोटे (पराडा), श्री.वैभव वपचड (अिोला), श्री.सांहदप नाईि (ऐरोली), 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय साववजननि आरोग् य व िुटुांब 
िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) श्रीगोंवा (जज. अहमवनगर) येथील ग्रामीण रुगणालयातील पवे ररक्त असल्याने गरीब 
रुगणाींची गैरसोय होत असल्याचे हवनाींक ३० डीसेंबर, २०१५ रोजी ्ा यायासुमारास ननवशयनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यारत्करणी शासनाकी े गेले ्षी यर्र पाठपुरा्ा करुनही एकही पव र्रले 
नसल्याच ेननवशयनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त रुगणालयातील पवे ररक्त असण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२८-१२-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
ग्रामीण रुगणालय, श्रीगोंवा येथ ेग् अ ते ी मध्ये एकूण २७ पवे मींजूर असून २२ पवे र्रलेली 
आहेत आणण ५ पवे ररक्त आहेत. यापैकी ्ैदयकीय अचधक्षकाचे १ पव ् ग्-क ची  ४ पवे 
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ररक्त आहेत. तथावप उपलब्ध ्ैदयकीय अचधकारी ् कमयचारी याींच्याकीून रुगणाींना आ्श्यक 
उपचारायामक सुव्धा पुरव्ल्या जातात. 
(२) ग् अ मधील ्ैदयकीय अचधक्षकाचे एकमे् ररक्त पव र्रण्याबाबत कायय् ाही सुरु आहे. 
तसेच ्गय ३ ् ४ ची ररक्त पवे व्यात व्र्ागाच्या ननवेशानसुार ७५ ्क्के पवे र्रली आहेत. 
(३) पवोन्नती, से्ानन्यृाती, आींतरमींीळ बवलीमळेु रुगणालयातील पवे ररक्त झालेली आहेत. 
तसेच व्यात व्र्ागाच्या ननवेशानसुार आरोगय से्ेशी ननगीीत ररक्त पव ७५ ्क्के र्रण्यास 
मींजूरी असल्याने यायानुसार डीसेंबर २०१७ पयतंची पवे र्रण्यात आली आहेत. 
(४) रत्श्न उद् ा्त नाही. 
  

___________ 
  
राज्यातील बोगस डॉक्टराांबाबत वदै्यिीय शशक्षण ववभागािडून माहहती देण्यास तसचे महाराष्ट्र 

वैद्यिीय व्यवसाय िायद्याच्या अांमलबजावणीस होत असलेला ववलांब 
  

(४)  ४५७६३ (०३-०५-२०१६).   श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजजवडा), श्री.हरीभाऊ जावळे 
(रावेर) :   सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील बोगस ीॉक््र, मान्यता नसलेल्या ्ेग्ेगळ्या ना्ान े चालव्ल्या जाणाऱ्या 
्ैदयकीय अ्यासिमाींच्या अनचधकृत सींस्त्था, बेकायवा पररचाररका रत्शशक्षण सींस्त्था याींच्या्र 
कार्ाई करण्यासाठी ्ेळो्ेळी आवेश काढणाऱ्या ्ैदयकीय शशक्षण व्र्ागाने राज्यातील बोगस 
ीॉक््राींची माहहती वेण्यास नकार हवल्याची घ्ना माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये ्ा याया वरम्यान 
ननवशयनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनचधकृत ्ैदयकीय शशक्षण वेणाऱ्या सींस्त्थाींना पायबींव घालण्यासाठी सन १९६१ 
च्या महाराषर ्ैदयकीय व्य्साय कायदयाची अींमलबजा्णी करण्याचा ननणयय शासनाने 
घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त कायदयाची अींमलबजा्णी न करणाऱ्या ् बोगस ीॉक््राींची माहहती न 
वेणाऱ्या अचधकारी/कमयचाऱ्याीं्र शासनान े कोणती कार्ाई केली ्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,  व्लींबाची  कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. धगरीष महाजन (१८-०२-२०१९) : (१) नाही, हे खरे नाही. 
     शासन पत्र ि. माअअ-०७१५/रत्.ि.११४/अचधननयम, हव. २२ सप् े्ंबर, २०१५ द्ारे बोगस 
ीॉक््राींसींबींधी माहहतीच्या सींवर्ायत पत्र ननगयशमत करण्यात आले होते. 
(२) हे, खरे आहे. 
     बोगस ीॉक््राीं्रील कार्ाईव्षी यी शासन पररपत्रक ि.सीआयएम-
१०९९/१७२६/रत्.ि.३५५/९९/अचधननयम, हव. ५.०२.२००३ आणण अनचधकृत ्ैदयकीय शशक्षण 
वेणाऱ्या सींस्त्थाीं्र कार्ाई करण्याव्षी यी शासन पररपत्रक ि. एमआयएस 
२००३/१०८६/रत्.ि.३५१/०३/अचधननयम, ७ जाने्ारी २००४ ननगयशमत केले आहे. 



व्.स. ५५१ (4) 

 
(३) रत्श्न उद् ा्त नाही. 
     तथावप, माहहतीच्या अचधकाराखाली माहहती नाकारणाऱ्या अचधकारी/कमयचाऱ्या्र 
माहहतीचा अचधकार अचधननयम २००५ कायदयाींतगयत कार्ाई केली जाते. 
(४) रत्श्न उद् ा्त नाही. 
  

___________ 
  

वाडा, जव्हार, मोखाडा, ववक्रमगड (जज.पालघर) येथील सवव  
बालिाांचे फेर सवेक्षण िरण्याच ेआदेश 

  

(५)  ६७८२८ (१०-०१-२०१७).   श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजजवडा) :   सन्माननीय महहला 
व बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ्ाीा, जव्हार, मोखाीा, व्िमगी (जज.पालघर) येथील स्य बालकाींचे चार हव्सात  फेर 
स्ेक्षण करण्याच ेआवेश मा. आहव्ासी व्कास मींत्री याींनी माहे सप् े्ंबर, २०१६ च्या नतसऱ्या 
आठ्ड्यात हवले आहेत,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पालघर जजल््यामध्ये जजल्हा आरोगय अचधकाऱ्याींपासून अींगण्ाीीसेव्का ् 
मवतनीसाींची पवे ररक्त असल्यामळेु फेरस्ेक्षण करण्याची अींमलबजा्णी केली गेली नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त पवे तातीीन ेर्रुन बालकाींचे फेरस्ेक्षण करुन तीव्र ् अतीतीव्र कुपोवषी त 
बालकाीं्र उपचार करण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना केली ्ा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, व्लींबाची स्यसाधारण कारणे काय आहेत? 
  
 
श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०२-२०१९) : (१)  ् (२) हे खरे नाही. 
(३)  जजल्हा सेस ननधीमधून ्ैदयडकय अचधकारी ग्-ब ची ररक्त पवे तसेच GNM/ANM  ही 
पवे NHM अींतगयत र्रण्यात आली आहेत. 
     तीव्र ् अनततीव्र कुपोवषी त बालकाीं्रील उपचार करण्याकरीता खालील उपाययोजना 
करण्यात येत आहेत :- 
     बालरोग तज्ाींमाफय त ० त े ६ ्योग्ातील बालकाींची तपासणी करुन जव्हार मोखाीा, 
व्िमगी ् ्ाीा या चार तालुक्यातील मुलाींचे ्ैदयडकय अचधका-याींमाफय त १११ उपकें द्ाींमध्ये 
स्ेक्षण करण्यात आले.  यानुसार या बालकाींमधून सॅम आणण मॅम मुलाींना सी्ीसी मध्ये 
वाखल करुन बालरोगतज्ाींमाफय त तपासणी करण्यात आली.  ग्रामीण रुगणालय ्ाीा, 
व्िमगी, मोखाीा ् उपजजल्हा रुगणालय जव्हार येथ ेरत्यायेकी १० मुलाीं्र उपचार करण्यात 
आले. ्ाीीया हॉस्त्पी्ल, गलोबल हॉजस्त्प्ल, ् जसलोक हॉजस्त्प्ल मचधल बालरोग तज् ् 
आहार तज् याींचेमाफय त याींच्यामाफय त बालकाींची तपासणी करुन आजारी बालकाींना सींवशर्ययय 
से्ा ् पूणय उपचार वेण्यात येत आहेत. सॅम ् मॅम बालकाींची वरमहा ्ैदयडकय तपासणी 
करण्यात येत.े  तसेच ० ते ६ या ्योग्ातील बालकाींची तसेच सॅम ् मॅम शे्रणीतील 
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बालकाींची रत्ाथशमक आरोगय कें द् स्त्तरा्र ्ैदयकीय शशबबर आयोजजत करुन बालरोगतज्ाींमाफय त 
तपासणी करण्यात ये्ून आ्श्यक उपचार करण्यात येतात. 
(४) रत्श्न उवर््त नाही. 
  

___________ 
  
िोल्हापुर येथील सीपीआर रूग्णालयातून अपांगाांना ऑनलाईन देण्यात येणाऱ्या दाखल्याबाबत 

  

(६)  ६८६७५ (१०-०१-२०१७).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :   सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापुर येथील सीपीआर रूगणालयातून अपींगाींना ऑनलाईन वेण्यात येणाऱ्या वाखल्यात 
गोंधळ ननमायण झाल्याच ेमाहे ऑगस्त्् २०१६ च्या शे््च्या सप्ताहात ननवशयनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रत्करणी शासनामाफय त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ् तदनूसार कोल्हापूर जजल््यातील अपींगाींना पूणय 
क्षमतेने वाखले वेणेबाबत शासनान ेकोणती कायय् ाही केली ्ा करण्यात येत आहे, 
(४) अदयाप कोणतीच कायय् ाही केली नसल्यास व्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (०४-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही 
(२) ् (३) रत्श्न उद् ा्त नाही. 
(४) लागू नाही. 
  

___________ 
  

ठाणे खाडी व ववक्रोळी खाडी पररसरातील  फ्लेशमांगो पक्षाांना बांदिूीची गोळी लागल्याबाबत 
  

(७)  ७५२२८ (२०-०४-२०१७).   श्री.सांजय साविारे (भुसावळ), श्री.उदेशसांग पाडवी (शहादा) :   
सन्माननीय वन ेमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे खाीी ् व्िोळी खाीी पररसरातील हवनाींक १२ ् १५ जाने्ारी, २०१७ रोजी २ 
फ्लेशमींगो पक्षाींना बींवकूीची गोळी लागल्यान े रुगणालयात वाखल करण्याची घ्ना घील्याची 
बाब माहे जाने्ारी, २०१७ मध्ये ्ा यायावरम्यान ननवशयनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त घ्नेची चौकशी करण्यात आली आहे काय,चौकशीच्या अनुषी ींगाने 
शासनाने कोणती कार्ाई केली ्ा करण्यात येत आहे, 
(३)नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०६-०२-२०१९) : (१) ् (२) मौजे कळ्ा येथील गणेश व्सजयन घा् 
येथे हवनाींक ११.०१.२०१७ रोजी एक फ्लेशमींगो पक्षी तर व्िोळी खाीी येथ ेहवनाींक १५.०१.२०१७ 
रोजी एक फ्लेशमींगो पक्षी आर.ए.ीब्ल्यू. या सींस्त्थेस जखमी अ्स्त्थेत आढळून आले. सवर 
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वोन्ही जखमी अ्स्त्थेतील फ्लेशमींगो पक्षाींना याया-याया ्ेळी ीॉ.ररना वे्, बाींदे् या रुगणालयात 
उपचाराथय वाखल करण्यात आले होते. उपचारा वरम्यान वोन्ही फ्लेशमींगो पक्षाींचा मयृायू झाला 
आहे. 
         सवर फ्लेशमींगोचा मयृायू हा उपासमार ् अशक्तपणामुळे झाला असल्याचे 
श्व्च्छेवन अह्ालात नमूव करण्यात आले आहे. तरी अचधक चौकशी करीता ्न्यजी् 
(सींरक्षण) अचधननयम, १९७२ अींतगयत ्नग्याची नोंव करण्यात आली असनू याया अनुषी ींगान े
पुढील तपास सुरु आहे. 
(३) रत्श्न उद् ा्त नाही. 
  

___________ 
  

औरांगाबाद शहरातील शासिीय वदै्यिीय महाववद्यालय व रुग्णालयाच्या िमवचाऱ्याच्या 
ननवासस्थानामध्ये सेवाननवतृ्त िमवचारी राहत असल्याबाबत 

  

(८)  ९०३८७ (१९-०८-२०१७).   श्री.अतलु सावे (औरांगाबाद पूवव) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
शशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाव शहरातील शासकीय  ्ैदयकीय महाव्दयालय ् रुगणालयाच्या कमयचाऱ्यासाठी 
असणाऱ्या बहुताींश नन्ासस्त्थानामध्ये से्ानन्यृात कमयचारी ् यायाच ेनाते्ाईक राहत असल्याच े
ननवशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यारत्करणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, यायानुसार से्ानन्यृात कमयचारी ् यायाींच ेनाते्ाईक रहात असलेली नन्ासस्त्थान े
ररक्त करण्या सींवरर्ायत शासनान ेकोणती कायय् ाही केली ्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. धगरीष महाजन (१८-०२-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) ् (३) सवर सींस्त्थेतील नन्ासस्त्थाने ररक्त करण्यासाठी सींस्त्थास्त्तरा्र अचधकारी/कमयचारी 
याींच्या ्ीमकीून मोहहम राब्ून अनचधकृत/से्ानन्यृात कमयचारी राहत असलेली नन्ासस्त्थान े
ररक्त करुन शसलबींव करण्यात आले आहेत ् सींस्त्थेतील पाच नन्ासस्त्थानात अनचधकृत राहत 
असलेल्या लोकाीं्र कार्ाई करण्याबाबत पोशलसाींना कळव्ण्यात आले आहे. 
(४) लागू नाही. 
  

___________ 
  

पैठण (जज. औरांगाबाद) तालुक्यातील बोगस डॉक्टराांबाबत 
  

(९)  ९१४३० (२१-०८-२०१७).   श्री.सांदीपानराव भमुरे (पैठण) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
शशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पैठण (जज. औरींगाबाव) तालुक्यात सुमारे १०० पेक्षा अचधक  बोगस ीॉक््र रत्जक््स करीत 
असून यायाींच्याव्रुध्व आरोगय अचधकारी, पींचायत सशमती, पैठण कोणतीही कार्ाई करीत 
नसल्याच ेननवशयनास आले आहे,  हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, सवर आरोगय अचधकाऱ्याींस काययमुक्त करा्े असा ठरा् पींचायत सशमती, पैठण 
याींच्या स्यसाधारण सर्ेने हवनाींक ७ जुन २०१७ रोजी ् याया सुमारास मींजूर केला आहे,  हे ही 
खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास,  याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, तवनुसार सींबींचधत अचधकाऱ्याीं्र कोणती कार्ाई केली ्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. धगरीष महाजन (१८-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
औरींगाबाव जजल्हयातील पैठण तालुक्यात ४६ अनचधकृत ्ैदयकीय व्या्सायीक व्य्साय 
करीत असल्याचे ननवशयनास आलेले आहेत. जजल्हा आरोगय अचधकारी कायायलयाने हवनाींक 
०९.११.२०१५ रोजी घेतलेल्या अनचधकृत ्ैदयकीय व्या्सायीकाींच्या धीक मोहहमेत एकुण ८ 
अनचधकृत ्ैदयकीय व्या्सायीक हे व्य्साय बींव करुन ननघुन गेले. इतर २५ व्य्सायीक हे 
पथकाच्या धीक मोहहमेमुळे पळुन गेल्याचे ननवशयनास आले. 
(२)  होय, हे खरे आहे. 
    पींचायत सशमती पैठण याींनी हवनाींक ७ जुन २०१७ रोजीच्या स्यसाधारण सर्ेमध्ये 
तयाकालीन तालुका आरोगय अचधकारी ीॉ. बाळकृषण लाींजे्ार याींना काययमुक्त करण्याबातचा 
रत्स्त्ता् पाररत करण्यात आलेला आहे. 
(३)शासन ननणयय ि. सीआयएम १०९१/सीआर-१७२/९१/एमईीी-८, हव.५ सप् े्ंबर, १९९१, अन््ये 
तालुका स्त्तरा्र सशमतीस अचधकार वेण्यात आले आहेत. 
(४) हवनाींक ३० जुल,ै २०१७ रोजीपासून तयाकालीन तालकुा आरोगय अचधकारी ीॉ. बाळकृषण 
लाींजे्ार याींना तालकुा आरोगय अचधकारी याींना पवा्रुन काययमुक्त करण्यात आले आहे. 
(५) रत्श्न उवर््त नाही. 
  

___________ 
  
नतवसा, अमरावती,भातुिली व मोशी ( जज.अमरावती) या तालुक्यातील ववववध गावातील नदी 

पाराच ेखोलीिरण व रुां दीिरण िरण्याबाबत 
(१०)  ९३४०७ (१२-०८-२०१७).   अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नत्सा,  अमरा्ती,र्ातुकली ् मोशक (जज.अमरा्ती) या तालुक्यातील  व्व्ध गा्ातील 
नवी पात्राचे खोलीकरण, रुीं वीकरण ् सरींक्षण शर्ींत इयायावीचे  कामासाठी ५० को्ी रुपयाींचा 
ननधी मींजूर करण्याबाबत   स्त्थाननक लोकरत्नतननधी याींनी मा.सा्यजननक बाींधकाम राज्यमींत्री 
याींना हवनाींक १९ ऑगस्त््, २०१६ रोजी ्ा यायासुमारास लेखी नन्वेन हवले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, उक्त नन्ेवना्र शासनाने कोणती कायय् ाही केली ्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

प्रा. राम शशांदे (१८-०२-२०१९) : (१) ् (२) होय, हे खरे आहे. 
     नत्सा मतवारसींघात समाव्ष् असलेल्या अमरा्ती, नत्सा, र्ातकुली ् मोशक या 
तालुक्यात जलयुक्त शश्ार अशर्यानाींतगयत एकूण ९४४ कामे पूणय करण्यात आली असून 
याया्र रू.३४.९४ को्ी खचय झाला आहे. सवर कामाींमुळे ६९३०.०२ ह्.सी.एम. पाणीसाठा क्षमता 
् ९३२२.८१ हे.आर. सींरक्षीत शसींचन के्षत्र ननमायण झाले आहे.  
     काययकारी अशर्यींता, उध््य ्धाय पा्बींधारे व्र्ाग, अमरा्ती माफय त नत्सा तालुक्यातील 
हहींव ु स्त्मशानर्ूमी बींधाऱ्याज्ळील वपींगळाई नवीचे खोलीकरण ् रूीं वीकरणाच े काम पूणय 
करण्यात आले आहे. 
     काययकारी अशर्यींता, उध््य ्धाय काल् े व्र्ाग ि.१, अमरा्ती याींनी अमरा्ती 
तालुक्यातील सींगमेश््र घा् ् सींरक्षक शर्ींत बाींधकाम या कामाच्या अींवाजपत्रकास ताींबत्रक 
मींजूरी रत्वान करून रत्शासडकय मान्यतेसाठी अींवाजपत्रक जजल्हा ननयोजन अचधकारी याींचेकी े
सावर केले असून यायानूसार पुढील कायय् ाही रत्गतीत आहे.  
(३) रत्श्न उद् ा्त नाही. 
  

___________ 
  

वरळी (मुांबई) येथील पोद्दार रुग्णालयातील ववववध साधनसामुग्री खरेदीसाठी 
 ननधी उपलब्ध िरण्याबाबत 

  

(११)  ९४८५३ (२४-१०-२०१७).   श्री.सुननल शशांदे (वरळी), श्री.शभमराव धोंडे (आष्ट्टी), श्री.सांतोष 
दानवे (भोिरदन):   सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय:- 
  

(१) ्रळी (मुींबई) येथील पोद्दार रुगणालयाकीून आयु्ेहवक औषी धे, अलोपथी औषी ध े तसेच 
रुगणालयातील व्व्ध तपासणीसाठी लागणाऱ्या रत्योगशाळेतील अदयया्त साधनसामुग्री खरेवी 
करण्यासाठी वर्षी क सुमारे २ को्ी रुपयाींच्या ननधीची मागणी शासनाकी ेकेली जाते, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सवरहू रुगणालयास शासनाकीून वर्षी क अथयसींकल्पात अयायल्प ननधी उपलब्ध 
करुन वेण्यात येतो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सवरहू रुगणालयास औषी धे ् साहहयाय खरेवीसाठी आ्श्यक ननधी उपलब्ध 
करून वेण्याबाबत शासनान ेकोणती कायय् ाही केली ्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहेत?  
  
श्री. धगरीष महाजन (१६-०२-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
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(३) सींस्त्थेच्या मागणीनुसार पुर्णी मागणीद्ारे ्ाढी् अनुवान मींजूर केले जाते. 
(४) रत्श्न उद् ा्त नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील आहदवासी जजल््यामध्ये पूरि आहार योजना राबववण्याबाबत. 
  

(१२)  ९५५०५ (२६-१२-२०१७).   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जजतद्र आ आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.नरद्र आ पवार 
(िल्याण पजश्चम), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.सुरेश लाड 
(िजवत), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.शामराव ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), 
डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.प्रदीप नाईि (किनवट), श्री.पांिज भुजबळ 
(नाांदगाव), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूवव), श्री.अशमत 
साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.हहतद्र आ 
ठािूर (वसई), श्री.राजेश टोप े (घनसावांगी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी), श्री.ववजय 
वडटे्टीवार (रा म्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अशमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.त्र्यांबिराव शभस े (लातूर ग्रामीण), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.हषववधवन सपिाळ (बुलढाणा), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.राहुल जगताप 
(श्रीगोंदा), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.अजजत पवार 
(बारामती), श्री.नरहरी झिरवाळ (हदांडोरी), श्री.मिरांद जाधव-पाटील (वाई), डॉ.अननल बोंड े
(मोशी), श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्च ूिडू (अचलपूर) :   सन्माननीय महहला व बालवविास मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील १६ आहव्ासी जजल्हयाींमध्ये तीव्र कुपोवषी त(सॅम ् मॅम) कमी ्जनाच्या 
बालकाींसाठी गुजरातच्या धतक्र व्शेषी  पूरक आहार वेण्याची योजना राबव्ण्याचा ननणयय 
राज्य शासनाने माहे ऑगस्त््, २०१७ मध्ये ्ा यायावरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, ्ा्ा रस्त््ने नींवरूबार जजल्हयातील वोन तालुक्यातील सहा कें द्ा्र तीव्र ् 
अनततीव्र, कमी ्जनाच्या बालकाींना एनजक ीने्स न्यूहरशन्स फूी हा व्शेषी  पूरक आहार 
हवल्यानींतर बालकाींच्या आरोगयात सुधारणा झाल्याच े्ा्ा रस्त्् यनुनसेफच्या अह्ालात नमूव 
केल्याची बाब माहे ऑगस्त््, २०१७ मध्ये ्ा यायावरम्यान ननवशयनास आली, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, यायानुसार आतापयतं डकती आहव्ासी तालुक्यातील तीव्र कुपोवषी त बालकाींना 
व्शेषी  पूरक आहार वेण्यात आलेला आहे, 
(४) असल्यास, कुपोवषी त बालकाींना वेण्यात येणारा व्शेषी  पूरक आहार कोणकोणयाया कीं पन्याींनी 
डकती रत्माणात पुरव्लेला आहे ् याया कीं पन्याींची ना् ेकाय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०२-२०१९) : (१) होय. 
     राज्यातील १६ आहव्ासी जजल्हयामध्ये कमी ्जनाच्या बालीकाींसाठी एनजक ीने्स 
न्युरीशशयस फुी (EDNF) वेण्याचा ननणयय घेण्यात आला आहे. 
(२)  होय. 
     जजल्हा पररषी व आरोगय व्र्ाग, युननसेफ मुींबई ् ्ा्ा रस्त्् याींच्या सींयुक्त व्दयमान े
रत्ायोचगक तया्ा्र नींवरुबार जजल्हयात सीमॅम रत्कल्प राबव्ण्यात आलेला आहे.  सवर 
रत्कल्पाींतगयत सन जुल,ै २०१४ पासून त ेडीसेंबर, २०१६ पयतं तीव्र कमी ्जनाच्या बालकाींना 
(SAM) Ready to Use Therapeutic Food (RUTF) (जागनतक हवशा ननवेशानुसार) 
वेण्यता आलेला आहे.  रत्कल्पाींती रत्ाप्त ननकषी ानुसार सहा तालुक्यातील एकूण उपचार केलेल्या 
९४११ बालकाींपैकी ६७ ्क्के तीव्र कमी ्जनाच्या बालकाींमधील पोषी णात सुधारणा (SAM to 
Normal) झाल्याचे आढळून आले. 
(३) अदयापपयतं कुठल्याही तालुक्यात पुर्ठा सुरु झालेला नाही. याअनुषी ींगान े आयुक्त, 
एकाजयामक बाल व्कास से्ा योजना, न्ी मुींबई याींचकेीून हवनाींक १७.७.२०१७ रोजी ई-ननव्वा 
रत्काशशत करण्यात आली होती. तथावप, या नन्ेवारत्डिये व्रुध्व मा.उच्च न्यायालय, मुींबई 
येथे रर् याचचका वाखल झालेली असल्यामुळे ननव्वा अींतीम करण्यात आलेली नाही. यायामुळे 
कुठल्याही जजल्हयाला अदयाप EDNF चा पुर्ठा झालेला नाही. 
(४) रत्श्न उद् ा्त नाही. 
  

___________ 
  

अमरावती जजल््यात बालवविास प्रिल्प अांतगवत बालिाांना हदला जाणारा पौष्ट्टीि आहार 
जनावाराांच्या चाऱ्यासाठी हदल्याबाबत 

  

(१३)  ९५९४५ (२६-१२-२०१७).   प्रा.ववरद्र आ जगताप (धामणगाव रेल्वे), अॅड.यशोमती ठािूर 
(नतवसा) :   सन्माननीय महहला व बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरा्ती जजल््यात बालव्कास रत्कल्प अींतगयत कुपोवषी त मलेु, डकशोर्यीन मलेु, आणण 
स्त्तनवा माताींना हवला जाणारा पौष्ीक आहार पुर्ठावाराींमाफय त थे् जना्राींच्या चारासाठी 
हवल्याचे हवनाींक ७ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी ्ा यायासुमारास ननवशयनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय 
(२) असल्यास, सींबींधीत बालव्कास रत्कल्प कायायलयान े सवर पुर्ठावाराींना पशुपालकाींना 
पौष्ीक आहार व्कण्याचे  मुकसींमती हवल्याच ेननवशयनास आले आहे,  हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय 
(४) असल्यास, तदनुसार सींबींधीत अचधकारी ् पुर्ठावाराीं्र शासनाने कोणती कार्ाई केली 
्ा करण्यात येत आहे 
(५) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहेत? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०२-२०१९) :(१) नाही. 
     तथावप, हवनाींक ७ सप् े्ंबर, २०१७ च्या सकाळ ्यृातपत्रातील Today अमरा्ती येथ े
बालकाींचा पौष्ीक आहार जना्राींच्या घशात या आशयाची बातमी रत्शसद्ध झाली आहे. 
(२) नाही.     
(३) ् (४) सवर बातमीच्या अनुषी ींगाने व्र्ागीय उप आयुक्त, महहला ् बाल व्कास, 
अमरा्ती व्र्ाग याींनी हवनाींक ७ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी तातीीन ेबैठक आयोजजत केली होती. 
या बैठकीला उपमुख्य काययकारी अचधकारी (बाक), जज.प. अमरा्ती, नतन्ही रत्कल्प ् नागरी 
रत्कल्पाींच्या स्य पयय् ेक्षक्षका उपजस्त्थत होत.े सवर व्षी यी व्र्ागीय उप आयुक्त, महहला ् 
बाल व्कास, अमरा्ती व्र्ाग याींनी तीन सवस्त्यीय चौकशी नेमली. या सशमतीने MIDC 
र्ागाींमधील गुराींच्या व्व्ध गोठयाींना अचानक  ् तायाकाळ र्े्ी वेऊन पाहणी केली. यात 
अींगण्ाीीमध्ये वेण्यात येणारा आहार डकीं ्ा याया आहाराचे पॅकें गचे पोते यापैकी काहीही 
आढळून आलेले नाही. तसेच या सशमतीने हवनाींक ८ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी MIDC पररसरातील 
बब्मधील स्य अींगण्ाीी सेव्काींची बीनेरा येथे बैठक घेऊन यायाींना याबाबत माहहती 
व्चारली ् यायोच रेकॉीय तपासणी केली असता स्य रेकॉीय व्य्जस्त्थत असल्याचे आढळून 
आले. तसेच पौष्ीक आहार व्कण्याचे कोठेही ननवशयनास आले नाही. 
(५) रत्श्न उद् ा्त नाही. 
  

___________ 
  
िद् र आ शासनाच्या ननदेशानुसार महहला व बालवविास ववभागािडून पोषण आहार योजनअेांतगवत 

गहू व ताांदळाच ेजजल्हावर मांजूर िरण्यात आलेल्या ननयतनाची माहहतीची मागणी 
  

(१४)  १००९६५ (२६-१२-२०१७).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय महहला व 
बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द् शासनाच्या ननवेशानुसार माहे २०१७-१८ सालामध्ये महहला ् बालव्कास व्र्ागाकीून 
पोषी ण आहार योजनेंतगयत गहू ् ताींवळाचे जजल्हा्ार मींजूर करण्यात आलेल्या ननयतनाची  
माहहतीची मागणी लोकरत्नतनीधीींनी आयुक्त, एकाजयामक से्ा योजना याींचकेी े हवनाींक ७ 
सप् े्ंबर, २०१७ रोजी ्ा याया सुमारास पत्रान््ये केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द् शासनाच ेगहू आधारीत पोषी ण आहार योजनेअतींगयत माहे जाने्ारी २०१७ 
ते माचय २०१७ या नतमाही करीता गहू ् ताींवळाच ेननयमन व्तरीत केले अशा स्य नतमाहीची 
ननयमन व्तरण हे कोणयाया हठकाणाहून ् कें व्हा करण्यात आली यायाची सव्स्त्तर आकीे् ारी 
काय आहे, 
(३) असल्यास, ननयतनाची रत्कल्पननहाय यावी ् ६ महहने त े ६ ्षी े ्योग्ातील बालके, 
गरोवर ् स्त्तनवा माता, कमी ्जनाची बालके याींना वेय असल्याचे रत्माणात अचधन राहून 
गहू ् ताींवळाची उचल करण्यात आली असल्यास यायाची जजल्हा्ार सव्स्त्तर माहहती काय 
आहे , 
(४) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०२-२०१९) : (१) होय. 
(२) सींबींधीत जजल्हापररषी वाींच ेउप मुख्य काययकारी अचधकारी (बाक) याींचेमाफय त गहु ् ताींवळुाच े
ननयतन सींबींचधत बाल व्कास रत्कल्प अचधकारी याींच्याकी ेव्तरणासाठी सुपूवय करण्यात ये्नू 
यायाींचेमाफय त आहार पुरठा करणाऱ्या बचतग्/ महहला मींीळाींना ननयतन व्तरीत केले जात.े 
सींबींचधत महहला मींीळ/ बचतग् हे यायाींना व्तरीत केलेल्या ननयतनानुसार अन्न ् नागरी 
पुर्ठा व्र्ागाकीून धान्याची उचल करतात. 
(३) होय. 
(४)  रत्श्न उद् ा्त नाही. 
  

___________ 
  

नाांदेड जजल्हयातील आयुवेद आझण युनानी रसशाळा िायवरत िरण्याबाबत 
  

(१५)  १०१३४४ (२७-१२-२०१७).   श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय 
वैद्यिीय शशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यात शासकीय आयु्ेवीक महाव्दयालयाची सींख् या चार असून या यामध् ये  नाींवेी 
जजल्हयातील आयु्ेव आणण युनानी रसशाळेतून सुरू्ातीला राज् यर्राला औषी धी पुर्ठा केला 
जात होता, हे खरे आहे काय 
(२) असल् यास, गेल् या तीन ्षी ायपासून कच् चा माल खरेवीची वरच ठरव्ण् यात आले नसल् यामुळे 
को्य्धी रूपयाची यींत्रणा व्ना्ापर पीून  असल् याची बाब माहे नोव् हेंबर  मध् ये ननवशयनास 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय. 
(३) तसचे, उक्त रसशाळेत ३.१८ लाखाची ओैषी धी शशल्लक असताना जजल्हा परीषी व आरोग य 
कें द्, आयुक्त याींनी  उया तरखींीातील एनआरएचएम एका फामयसीकीून औषी धे खरेवी करीत 
असल् याची बाब ननवशयनास आली आहे,  हे ही खरे आहे काय. 
(४) असल् यास, सवर रसशाळा काययरत करण् यासाठी शासनाने कोणती कायय् ाही केली ्ा 
करण्यात येत आहे 
(५) नसल् यास,ज  व्लींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. धगरीष महाजन (१६-०२-२०१९) :(१) हे  खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
(४) शासकीय आयु्ेव ् यनुानी रसशाळा, नाींवेी या रसशाळेमधील कच्ची औषी धी द्व्ये ् 
पॅडकीं ग म्ेररयल खरेवी रत्डियेशी सींबींचधत शासन ननणयय हव.०१.०२.२००८ ् हव.२२.०४.२०१३ 
अन््ये होणारा ्ेळेचा अपव्यय ् खरेवीसाठी लागणारा व्लींब ्ाळण्यासाठी तसचे 
रसशाळेद्ारा उयापाहवत ओषी धाींच्या डकीं मती ननजश्चत करण्यासाठी ् इतर समस्त्याींचे ननराकरण 



व्.स. ५५१ (13) 

करण्यासाठी अजस्त्तया्ात असलेल्या बत्रस्त्तरीय सशमतीची पुनरयचना करुन शासन ननणयय 
हव.०१.०३.२०१८ अन््ये स्त्थाननक पातळी्रच “काययकारी सशमती” ् “ननयामक सशमती” गठीत 
केली आहे. 
(५) रत्श्न उद् ा्त नाही. 
  

___________ 
  
राज्यातील िुपोषणाचा प्रश्न सोडववण्यासाठी खासगी सांस्थामाफव त राबववण्यात येणारे प्रिल्प 

  

(१६)  १०२१३१ (२६-१२-२०१७).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय महहला व 
बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कुपोषी णाचा रत्श्न सोीव्ण्यासाठी शासनाने कोट्या्धी रुपये खचय करुन व्व्ध 
योजना राब्ूनही कुपोषी णाचा रत्श्न सोीव्ण्यास शासनाला अपयश आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील ७ आहव्ासी जजल््यातील ४०० गा्ाींमध्ये कुपोषी ण ननमुयलनासाठी 
खासगी सींस्त्थामाफय त रत्कल्प राबव्ण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यायाचे स्त््रुप काय आहे ् यायानुषी ींगाने कायय् ाहीची सदयःजस्त्थती काय आहे? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०२-२०१९) : (१) नाही. 
(२) ् (३) ्ेग्ेगळया सींस्त्थाींमाफय त राज्यातील ्ेग्ेळया जजल्हयात रत्कल्प राबव्ण्यात 
येतात. उवाहरणाथय ्ा्ा रस्त्् माफय त पालघर जजल्हयातील पोषी ण ् आरोगय सुधारणाीं्र 
तसेच अींगण्ाीीचे वरुुस्त्तीचे कामाीं्र र्र वेण्यात येत आहे.  तसेच अींगण्ाीी सेव्का ् 
मवतनीस याींना क्षमताबाींधणी रत्शशक्षण वेण्यात येत आहे. 
  

___________ 
  

िजवत (जज. रायगड) तालुक्यातील िुपोवषत बालिे असलेल्या अांगणवाडयाांमध्ये एिाजत्मि 
बालवविास सेवा योजना सुरु िरण्यात आली नसल्याबाबत 

(१७)  १०२२७६ (२६-१२-२०१७).   डॉ.भारती लव्हेिर (वसोवा) :   सन्माननीय महहला व 
बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कजयत (जज. रायगी) तालुक्यातील कुपोवषी त बालकाींच्या मयृायूनींतर आहव्ासी र्ागातील 
कुपोवषी त बालकाींसाठी आहव्ासी व्कास व्र्ागान े ५ लक्ष रुपयाींचा ननधी रायगी पररषी वेकी े
हवलेला असूनसुध्वा तालुक्यातील कुपोवषी त बालके असलेल्या अींगण्ाीयाींमध्ये एकाजयामक 
बालव्कास से्ा योजना (जव्हसीीीसी) सुरु करण्यात आली नसल्याचे माहे आक््ोबर,२०१७ 
मध्ये ्ा यायावरम्यान ननवशयनास आले आहे  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सवर अींगण्ाीयाींमध्ये हवनाींक ३० ऑक््ोबरपू्क गा् पातळी्र व्हीसीीीसी 
सुरु करण्याच्या सूचना असुनसुध्वा अदयापपयतं याबाबत कायय् ाही करण्यात आलेली नाही,   
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, कुपोषी ण कमी करण्यासाठी महया्ाची जबाबवारी असलेल्या एकाजयामक 
बालव्कास व्र्ाग आणण आरोगय व्र्ागात समन््य नसल्याच ेहवसून आले आहे,  हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, एकाजयामक बालव्कास से्ा योजना या्रीत सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायय् ाही केली ्ा करण्यात येत आहे 
(५)  नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०२-२०१९) : (१) नाही. 
(२) ् (३)  नाही. 
     एकाजयामक बाल व्कास से् ा योजना कजयत-१ अींतगयत हव.१२.२.२०१८ पासून एकूण ४० 
ग्राम बाल व्कास कें द्ामध्ये १६ सॅम ् ७१ ममॅ अशी एकूण ८७ बालके वाखल केली असून ५ 
सॅम ् २९ मॅम बालकाींची सुधारणा झाली आहे. 
     तसेच, कजयत-२ रत्कल्पाींतगयत एकूण ४९ ग्राम बाल व्कास कें द्ामध्ये सममॅ ३४ ् मॅम 
८९ अशी एकूण १२३ बालके वाखल केली असनू १९ सॅम ् ३४ मॅम बालकाींची सुधारणा 
झालेली आहे. 
     एकाजयामक बाल व्कास व्र्ाग ् आरोगय व्र्ाग याींच्या समन््याने आवोगय 
तपासणी, लसीकरण करण्यात ये्नू सींवर्य से्ा वेण्यात येतात. 
(४) कजयत तालुक्यातील वोन्ही रत्कल्पात एकूण ८९ ग्राम बाल व्कास कें द् स्त्थापन केली असून 
५० सॅम ् १६० मॅम बालके वाखल केली असून २४ सॅम ् ६३ मकॅम बालकाींची सुधारणा 
झाली आहे.     
(५)  रत्श्न उद् ा्त नाही. 
  

___________ 
  
िोल्हापूर जजल्हयातील अांगणवाडयाांसाठी लागणाऱ्या अन्नधान्याची देयिे प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(१८)  १०७३३४ (०४-०४-२०१८).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जजतद्र आ आव्हाड (मुांरा ा िळवा), 
श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीय महहला व बालवविास मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जजल्हयातील अींगण्ाीयासाठी घेण्यात येणाऱ्या अन्नधान्याची वेयके माहे माचय, 
२०१७ पयतं हवली नसल्याच ेमाहे डीसेंबर, २०१७ मध्ये ्ा यायावरम्यान ननवशयनास  आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यायाची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच कोल्हापूर जजल्हयातील ठेकेवाराींपासून अींगण्ाीयासाठी घेतलेल्या अन्नधान्याची 
वेयके ल्करात ल्कर वेण्यात या्ीत म्हणून शासनान ेकोणती कायय् ाही केली ्ा करण्यात 
येत आहे 
(४) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०७-२०१८) : (१)  होय. 
(२) एकाजयामक बाल व्कास से्ा योजन ेअींतगयत पोषी ण आहारासाठी कें द् शासनाकीून ५०% ् 
राज्य शासनाकीून ५०% ननधी मींजूर करण्यात येतो. पोषी ण आहारासाठी सन २०१७-१८ या 
व्यातीय ्षी ायकरीता १२३६ को्ीचा APIP (Annual Programme Implementation 
Planning) कें द् शासनास सावर करण्यात आला होता. तथापी  कें द् शासनाकीून ९९३ रुपये 
को्ीचा APIP मींजूर करण्यात आला आहे. मींजूर APIP रत्माणे राज्य शासनान ेननधी व्तरीत 
केला असून उपलब्ध ननधीच्या रत्माणात पोषी ण आहाराची वेयके पारीत करण्याची कायय् ाही 
करण्यात आली आहे. 
(३) सन २०१७-१८ हया व्यातीय ्षी ायतील माचय, २०१८ अखेरपयतंची वेयके अवा करण्यासाठी 
ननधी व्तरीत करण्यात आला आहे. 
(४)  रत्श्न उद् ा्त नाही. 

___________ 
  
सावांतवाडी (जज. शसांधुदगुव) तालुक्यातील अनिे शशवारातील शेताांमध्ये वन्य प्राणी शेताची व 

वपिाांची नासधसू िरीत असल्याबाबत 
(१९)  १०८१०६ (३१-०३-२०१८).   श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), अॅड.गौतम चाबुिस्वार 
(वपांपरी) :     सन्माननीय वने मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सा्ींत्ाीी (जज. शसींधुवगुय) तालुक्यातील अनेक शश्ारातील शेताींमध्ये हयाती, गव्हे-रेी,े 
माकी, साींबर इयायावी ्न्य रत्ाणी मोठया रत्माणात शेताची ् वपकाींची नासधसू करीत 
असल्याच ेमाहे जाने्ारी २०१८ मध्ये ्ा यायावरम्यान ननवयशनास आले आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, महाराषर शासनाच्या आहव्ासी व्कास व्र्ागाचा शासन ननणयय ि. व्केस-
२००९/रत्.ि.१८८/का-१७ हवनाींक ३१-३-२०१०, ्न्य रत्ाण्यापासून आहव्ासी शेतकऱ्याींच्या शेतीच्या 
सींरक्षणासाठी सौर उजे्र आधारीत तारेचे कुीं पन (सोलर कुीं पण) बाींधण्याच्या योजनसे मान्यता 
वेणे, असा शासन ननणयय काढला होता, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, सवर शासन ननणयय कोकणातील शेतकऱ्याींना लागु करण्याबाबत 
लोकरत्नतननधीींनी मा. मुख्यमींत्री याींना नन्ेवन हवलेले आहे, हे ही खरे आहे काय   
(४) असल्यास, सवर शासन ननणयय ल्करात ल्कर कोकणातील शेतकऱ्याींना लागु 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायय् ाही केली ्ा करण्यात येत आहे 
(५) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०८-०२-२०१९) : (१), (२) ् (३) हे खरे आहे. 
(४) ्न्यरत्ाण्याींमुळे शतेवपकाींचे होणार नुकसान ्ाळण्याकरीता ीॉ.श्यामारत्साव मखुजक जन-्न 
व्कास योजनेअींतगयत लोखींीी जाळीच े कुीं पण उर्ारण्याची योजना महसूल ् ्न व्र्ाग, 
शासन ननणयय ि.ीब्ल्यूएलपी-०५१७/ रत्.ि.९७ /फ-१, हवनाींक२१ माचय, २०१८ अन््ये कायायजन््त 
करण्यात आली आहे. 
(५) रत्श्न उवर््त नाही. 
  

___________ 



व्.स. ५५१ (16) 

  
 

मौजा अजनी आझण फुलाआमला (ता. नाांदगाव खांडशे्वर, जज. अमरावती) येथील भुसांपादन 
िेलेल्या जशमनीचा मोबदला प्रलांबीत असल्याबाबत 

  

(२०)  १०८७३० (०७-०४-२०१८).   प्रा.ववरद्र आ जगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.हषववधवन सपिाळ 
(बुलढाणा), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.रणजीत िाांबळे (देवळी), 
श्री.अशमत िनि (ररसोड) :   सन्माननीय जलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) मौजा अजनी र्.ू सीं. रत्. ि. ४९/४७/२०१२-१३ आणण मौजा फुलाअमला र्ू. सीं. रत्. 
ि.५०/४०/२०१२-१३ (ता.नाींवगा् खींीशे््र, जज.अमरा्ती) रत्करणी २ ्षी ायपासून सींबींचधत जमीन 
र्ुधारकाींना मोबवला शमळाला नसल्याने मागणीनुसार स्त्थाननक लोकरत्नतननधी याींनी हवनाींक १२ 
फेब्रु्ारी २०१८ रोजी ्ा यायासुमारास लेखी कळव्ले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यारत्करणी रुपये ११८३.८७ लक्षची मागणी शासनाकी ेकरण्यात आली असून 
ननधी उपलब्ध नसल्यान ेकलम १९ डकीं ्ा २३ अन््ये कोणतीही घोषी णा डकीं ्ा अींनतम नन्ाीा 
पारीत करण्यासाठी काम े रत्लींबीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींधीत र्ुधारकाींना ननधी उपलब्ध करुन वेणेबाबत शासनाकीून कोणती 
कायय् ाही केली ्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (०२-०२-२०१९) : (१) ् (२) होय, हे खरे  आहे. 
(३)  साठ्ण तला् अजनी फुलआमला या रत्कल्पाची मींजूर डकीं मत रु. ९.८४ को्ी असून 
रत्कल्पा्र आतापययत रु. ८.८४ को्ी खचय झाला आहे. आता रत्कल्पासाठी सींपाहवत केलेल्या 
जमीनीचा र्ूसींपावन मोबवला अवा करण्यासाठी आ्श्यक असलेल्या रु. १२.५९ को्ी ननधीची 
मागणी शासनाकी ेरत्ाप्त आहे. सवर ्ाढी् खचायसाठी सुधाररत रत्शासडकय मान्यता आ्श्यक 
असून, यायाबाबतचा रत्स्त्ता् शासनाचे व्चाराधीन आहे. यायाशश्ाय रत्लींबबत र्सूींपावन 
रत्करणाींचा ननधी सधुाररत रत्शासडकय मान्यतेच्या अधीन अवा करण्याची बाबही शासनाचे 
व्चाराधीन आहे. ्रीलपैकी ज्या रत्स्त्ता्ा्र रत्थम ननणयय होईल, यायारत्माणे रत्कल्पाच्या 
र्ूसींपावन रत्श्नाींडकत ननधी हा ननधीच्या उपलब्धतेनुसार या्रेन ेअवा करण्यात येईल. 
(४) रत्श्न उद् ा्त नाही. 
  

___________ 
  

 
राज्यात सपवदांशामुळे मतृ्यू व्यक्तीांच्या सांख्येत िालेली वाढ 

  

(२१)  १०९४५८ (०७-०४-२०१८).   श्री.गोवधवन शमाव (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय वन े
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) राज्यात माहे एवरत्ल ते ऑक््ोबर, २०१७ या सात महहन्याच्या काला्धीत सपयवींशामुळे 
मयृायू पा्लेल्या व्यक्तीींची सींख्या २४४३७ इतकी असल्याचे माहे डीसेंबर, २०१७ मध्ये ्ा 
यायावरम्यान ननवशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
 
(२) असल्यास, सपयवींशा्र उपाय सूचव्ण्याच्या सूचना कें द् शासनाने केल्या आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, यायानुसार शासनाकीून कोणती कायय् ाही केली ्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. सधुीर मुनगांटीवार (१४-०२-२०१९) : (१)  राज्यात सपय वींशामळेु मयृायू पा्लेल्या व्यक्तीची 
नोंव ्नव्र्ागाव्वारे घेतली जात नसल्याने राज्यात सपयवींशामळेु डकती व्यक्ती मयृायू पा्ले 
आहे याची माहहती ्नव्र्ागाकी े उपलब्ध नाही. तथावप, हाफडकन रत्शशक्षण, सींशोधन ् 
चाचणी सींस्त्था, मुींबई  याींच्या आकीे् ारी रत्माणे एवरत्ल-२०१७ ते डीसेंबर-२०१७ या काला्धीत 
३३६७३ सपयवींशाींची नोंव झाली आहे. 
(२) सपयवींशा्र उपाय सुचव्ण्याच्या सचूना कें द् शासनाकीून ्नव्र्ागाकी े रत्ाप्त झालेल्या 
नाही. 
(३) ् (४) रत्श्न उवर््त नाही. 
  

___________ 
  

उल्हासनगर (जज.ठाणे) या शहरीभागात  िुपोषणाचे प्रमाण वाढल्याबाबत 
  

(२२)  ११०७९४ (१८-०४-२०१८).   श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :   सन्माननीय 
महहला व बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्यातील आहव्ासी र्ागात कुपोषी णाच ेरत्माण हवसून येते हे सयाय असून आता 
शहरी र्ागातसुध्वा कुपोषी णाचा रत्श्न ्ाढत असून माहे सप् े्ंबर ् आक््ोबर २०१७ मध्ये ् 
याया वरम्यान वोन कुपोवषी त बालके आढळून आल्याच ेननवशयनास आले, हे खरे आहे काय , 
(२) असल्यास, उल्हासनगर महापाशलका के्षत्रासाठी बाल व्कास रत्कल्प अचधकारी (नागरी) हया 
शासकीय अचधकाऱ्याच्या माफय त सवर योजनेसाठी को्या्धी रुपयाची तरतूव करूनही 
बालकाींचे आरोगय, पोषी ण आहार इयायावी बाबत यायाींचे कीून वलुयक्ष होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय,  
(३) असल्यास, या व्षी यी शासनाने चौकशी केली आहे काय ्ा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार या रत्करणी वोषी ी असलेल्या अचधकाऱ्या व्रूध्व कोणती कार्ाई 
केली ्ा करण्यात येत आहे, तसेच कुपोषी णग्रस्त्ताींबाबत काय रत्नतबींधायामक उपाययोजना केल्या 
्ा करण्यात येत आहेत, 
(५) नसल्यास, व्लींबाचे कारण काय आहे ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े (१४-०२-२०१९) : (१) माहे ऑक््ोबर,२०१७ च्या माशसक रत्गती 
अह्ालानसुार बाल व्कास रत्कल्प अचधकारी उल्हासनगर या रत्कल्पाींतगयत कुपोषी णाची जस्त्थती 
खालीलरत्माण ेआहे 

रत्कल्पाचे 
नाीं् 

एकूण ्जन 
घेतलेली बालके 

स्य साधारण 
बालके 

मध्यम कमी 
्जनाची बालके 

तीव्र कमी 
्जनाची 
बालके 

उल्हासनगर १३२०७ १०७०९ २४२७ ७१ 
उल्हासनगर 
बवलापूर 

६३१५ ५३२४ ९५८ ३३ 

 
(२)  हे खरे नाही. 
उल्हासनगर मनपा के्षत्रामध्ये एकाजयामक बाल व्कास से्ा योजने अींतगयत उल्हासनगर ् 
उल्हासनगर बवलापूर अस े२ रत्कल्प काययरत असनू उल्हासनगर रत्कल्प २१० अींगण्ाीया ् 
उल्हासनगर बवलापूर १३९ अींगण्ाीया यारत्माणे एकूण ३४९ अींगण्ाीया आहेत.  या 
रत्कल्पातील अींगण्ाीी सेव्कामाफय त अींगण्ाीीतील ६ महहन ेते ३ ्षी य ्योग्ातील लार्ाथक, 
गर्य् ती, स्त्तनवा माता, तीव्र कमी ्जनाची मुले याींना THR  ् ३ ्षी य त े६ ्षी य ्योग्ातील 
लार्ार्थयांना गरम ताजा आहाराचा पुर्ठा करण्यात येतो.  तसेच लसीकरण ् औषी धोपचार हे 
सा्यजननक आरोगय व्र्ागाकीून करण्यात येते. 
(३), (४) ् (५) रत्श्न उवर््त नाही. 
  

___________ 
  

शसांदेवाही (जज.चांर आपूर) तालुक्यातील जांगलामधून जाणाऱ्या रस्त्याांच्या दरुुस्तीिरीता ननधी 
शमळण्याबाबत 

  

(२३)  ११०८५१ (३१-०३-२०१८).   श्री.ववजय वडटे्टीवार (रा म्हपूरी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अमर िाळे (आवी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) : :    सन्माननीय वने मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) शसींवे्ाही (जज.चींद्पूर) तालकू्यातील जींगलामधून जाणाऱ्या रस्त्यायाींच्या वरुूस्त्तीकरीता 
अचधक्षक अशर्यींता, सा्यजननक बाींधकाम व्र्ाग, चींद्पूर याींच् या्तीन े उपसींचालक, बफर 
ताीोबा अींधारी व्याघ्र रत्कल्प, चींद्पुर याींच्यामाफय त अींवाजपत्रकासह रत्स्त्ता्ास अींनतम मींजूरी 
शमळण्याकरीता ्न व्र्ाग, मींत्रालय, मुींबई याींच्याकी े हवनाींक २७ जाने्ारी २०१७ रोजी ्ा 
यायावरम्यान पाठव्लेला असताींना सवर रत्स्त्ता्ास अदयापही मींजरूी शमळालेली नाही, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल् यास, ताीोबा अींधारी व्याघ्र रत्कल्पाकी े जाणाऱ्या एकूण ११ पोहच रस्त्यायाीं्रील 
कामापकैी ९ पोहच रस्त्यायाची कामे सा्यजननक बाींधकाम व्र्ागाच्या सन २०१६-१७ च्या 
अथयसींकल्पात समाव्ष् करण्याबाबत व्नींती केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी करुन कोणती कायय् ाही केली ्ा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१४-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) रत्श्न उद् ा्त नाही. 
(४) रत्श्न उद् ा्त नाही. 
  

___________ 
  

सोलापूर जजल््यातील बाल सांरक्षण सशमत्याबाबत 
  

(२४)  ११२२१२ (०४-०४-२०१८).   श्री.बबनराव शशांदे (माढा) :  सन्माननीय महहला व 
बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बाल सींरक्षण, बालहक्क ् बालकाींचा सहर्ाग ्ाढव्णे याबरोबरच बालकाला ् यायाच्या 
कु्ुींबाला आधार शमळेल अशा योजना यायाींच्यापयतं पोहचव्ण्यासाठी सरकारने गा्, तालुका, 
रत्र्ाग ् शहरस्त्तरा्र बालसींरक्षण सशमयाया स्त्थापन केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सोलापूर जजल््यात महहला ् बालव्कास व्र्ागने गा्स्त्तरा्र १०५२ ् 
शहरस्त्तरा्र ९ सशमयाया स्त्थापन केल्या आहेत परींत ु जनजागतृीअर्ा्ी ् शासनाकीून 
कोणयायाही रत्कारचा ननधी शमळाला नसल्यामळेु या सशमयाया कागवा्रच राहहल्या आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय ् यायात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, यायानुसार सवरहु बाल सींरक्षण सशमतीचे कायय स्यसमा्ेशक चालु ठे्णेकररता 
ननधी वेणेबाबत शासनान ेकोणती कायय् ाही केली ्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१२-०२-२०१९) : (१) होय . 
(२),(३) ् (४)  बाल सींरक्षण कक्षात रत्ाप्त ननधीतून सवर सशमयायाींच्या सवस्त्य सचच् याींच े
कतयव्य ् जबाबवारी याव्षी यी रत्शशक्षण घेण्यात आलेले आहे. 
     बाल सींरक्षणात काययरत असणाऱ्या यींत्रणाींच्या रत्शशक्षणाकररता कें द् शासनाकी े ननधीची 
मागणी करण्यात आली आहे, ननधी रत्ाप्त करुन घेण्याकरनता पाठपुरा्ा करण्यात येत आहे. 
(५) रत्श्न उद् ा्त नाही. 
  

___________ 
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औसा (जज. लातूर) तालुक्यातील अांगणवाडयाांमध्ये ननिृष्ट्ट दजावची न्याहारी  
हदली जात असल्याबाबत. 

(२५)  ११३३०२ (१०-०४-२०१८).   श्री.बसवराज पाटील (औसा) :   सन्माननीय महहला व 
बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औसा (जज. लातूर) तालुक्यात बालव्कास रत्कल्प व्र्ागाअींतगयत अींगण्ाड्याींमध्ये वर 
आठ्ड्याचा खादयपवाथायचा तक्ता ठरलेला असतानाही अींगण्ाड्यामधून सकाळची न्याहारी 
तक्यानुसार न वेता ननकृष् वजायचा वप्ळा र्ात वेत असल्याचे माहहती हवनाींक २६ डीसेंबर, 
२०१७ मध्ये ्ा यायासुमारास ननवशयनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबतची चौकशी शासनान ेकेली आहे काय, 
(३) असल्यास, औसा तालुक्यातील एकूण १९८ अींगण्ाड्याींमधील १२ हजार ८९५ बालकाींपैकी 
४४ कुपोवषी त बालकाींची सींख्या शनू्या्र आणण्यासाठी सकस ् सींतुशलत आहाराज्जी ननकृष् 
वजायचा पुर्ठा करणाऱ्या सींबींचधत पयय् ेक्षक ् बालव्कास रत्कल्प अचधकारी याींचेव्रुद्ध 
शासनाने कोणती कार्ाई केली ्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,  व्लींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०२-२०१९) : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) ् (४) रत्श्न उद् ा्त नाही. 
  

___________ 
  

अनाथ मुलाांना शासनािडून ववववध योजनाांचा लाभ शमळण्याबाबत 
(२६)  ११३७७१ (०४-०४-२०१८).   श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर) :   सन्माननीय महहला व 
बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अनाथ मुलाींची वेखर्ाल करण्यासाठी शासनाची बालगहेृ आहेत मात्र हेच अनाथ मूल जेव्हा 
अठरा ्षी ांच ेहोत ेतेव्हा त े ननराधार होते, यायाींना शासनाकीून कोणताही आधार शमळत नाही 
ही बाब हवनाींक ८ जाने्ारी २०१८ रोजी ्ा यायासुमारास  ननवशयनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुलाींसाठी शासनाने  व्व्ध योजना लागू करण्याबाबत तसेच आधारकाीय, 
रेशनकाीय, पॅनकाीय शमळा्े यासाठी शासनान ेउपाययोजना केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासन स्त्तरा्र कोणती कायय् ाही केली ्ा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, व्लींबाची स्यसाधारण कारणे काय आहेत?  
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१३-०२-२०१९) : (१) नाही. 
व्शेषी गहृ / बालगहृामधील १८ ्षी य पुणय झालेल्या ् बालगहृातून  बाहेर पीणाऱ्या   रत््ेशशताींना 
अनुरक्षण गहृामध्ये ०३ ्षी ायसाठी म्हणज े्याची  २१ ्षी य पूणय होईपयतं  रत््ेश हवला जातो. 
तसेच  अप्ावायामक पररजस्त्थतीमध्ये म्हणजेच जर एखादृया रत््ेशशताचे शशक्षण/ रत्शशक्षण 
अपुणय असेल तर  यायाच े शशक्षण/रत्शशक्षण पुणय होईपयतं यायाला सींस्त्थेतील  रत््ेशासाठी मुवत 
्ाढ हवली जात.े 
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(२) ् (३)  होय. 
     सवर मुलाींना रेशनकाीय, रहह्ासी वाखला,  तसेच  मतवान ओळखपत्र अशी कागवपत्र े
तायाकाळ उपलब्ध करुन वेण ेबाबत शासन पररपत्रक हवनाींक ३० जुल,ै २०१३ अन््ये ननगयशमत 
करण्यात आले आहे. 
(४) रत्श्न उद् ा्त नाही. 
  

___________ 
  

जळगाव जजल्हा पररषदेअांतगवत पािर तलावासाठी सांपाहदत िेलेल्या जशमनीचा  
मोबदला न शमळाल्याबाबत 

  

(२७)  ११५०४९ (०४-०४-२०१८).   श्री.एिनाथराव खडसे (मुक्ताईनगर) :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाीं् जजल्हयात व्व्ध हठकाणी पाझर तला्ासाठी एकूण डकती जमीन सींपाहवत 
करण्यात आली, यायापैकी डकती जशमनीींचा मोबवला अदयाप हवलेला नाही, 
(२) असल्यास, मोबवल्याची रक्कम डकती काला्धीत शेतकऱ्याींना वेण्यात येणार आहे, 
(३) नसल्यास, यायाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (२०-०२-२०१९) : (१) जळगा् जजल्हा पररषी व लघशुसींचन व्र्ागाींतगयत पाझर 
तला्ाकररता  ७१४.२० हेक््र जमीन सींपाहवत करण्यात आली असून सींपाहवत जमीनीचा 
मोबवला अवा करण्याचे रत्लींबबत आहे. 
(२) जजल्हा पररषी व जळगा् याींनी शासनाकी ेरु. १६.५१ को्ी  ननधीसाठी मागणी केली आहे. 
राज्यातील स्य जजल्हा पररषी वाींकीील तातीीच्या र्ूसींपावन रत्करणाींकररता सन २०१८ च्या 
हह्ाळी अचध्ेशनामध्ये पुर्णी मागणीद्ारे रु. ५०.०० को्ी व्शेषी  ननधीची तरतूव करण्यात 
आली आहे. सवर ननधी व्यात व्र्ागाकीून व्तरणासाठी उपलब्ध झाल्यानींतर ्धैाननक 
व्कास मींीळ ननहाय के्षत्रीय यींत्रणेकी े पुढील व्तरणासाठी सुपवुय करण्याची बाब शासनाच े
व्चाराधीन आहे. 
(३) रत्श्न उद् ा्त नाही. 
  

___________ 
  

अमरावती जजल्हा पररषदेअांतगवत अांगणवाडी िद् र आाना पुरववण्यात येणाऱ्या पुरि पोषण 
आहारामध्ये धान्य िमी देत असल्याबाबत 

  

(२८)  ११५४१३ (०४-०४-२०१८).   डॉ.सुननल देशमखु (अमरावती) :   सन्माननीय महहला व 
बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरा्ती जजल्हा परीषी वेअींतगयत एकायामीक बालव्कास योजना रत्कल्प आहव्ासी ् 
ग्रामीण र्ागातील अींगण्ाीी कें द्ाना पुरक पोषी ण आहार पुर्ठा करणारे पुर्ठावार मे. गायत्री 
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महहला बचत ग् जळका, चाींवरू बाजार (जज.अमरा्ती) याींनी २ ्षी ायपासून अींगण्ाीी कें न्द्ाींना 
रत्यायेक बॅग मध्ये धान्य कमी वेत असल्याच्या तिारी ही बाब व्र्ागीय आयुक्त, महीला ् 
बालव्कास, अमरा्ती याींच्या हवनाींक ३० नोव्हेंबर, २०१७ रोजीच्या अह्ालामध्ये शसध्व झाली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त अह्ालाच्या अनुषी ींगान ेहवनाींक १८ डीसेंबर, २०१७  रोजी ्ा यायासुमारास 
मा.मींत्री महहला ् बालव्कास याींना पत्र हवले असता याया्र तायाकाळ कार्ाई करण्याचे ननवेश 
जा.ि.मींत्री/ग्राव्व्.म्बा/जव्हआयपी/११ अन््ये सचच्, महहला ् बालकल्याण याींना हवले होते, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,सवर ननवेशाच्या अनुषी ींगाने शासनान ेकोणती कायय् ाही केली ्ा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०२-२०१९) : (१)  अींशत: खरे आहे. 
     अमरा्ती जजल्हयामध्ये म.ेगायत्री महहला सींस्त्था याींचे माफय त कच्च्या धान्याचा पुर्ठा 
केला जातो.  मे.गायत्री महहला सींस्त्था याींनी फक्त माहे माचय,२०१७ मध्ये पुर्ठा केलेल्या 
तुरीाळीच्या कट्टयामध्ये अीीच त ेतीन डकलो तुरीाळ कमी असल्याच ेआढळून आले होते.  
कमी पुर्ठा फक्त माहे माचय,२०१७ मध्ये झाल्याच ेआढळून आले आहे.  वोन ्षी ायपासनू कमी 
पुर्ठा केल्याची बाब ननवशयनास आलेली नाही. 
(२) होय. 
(३) पुर्ठावार सींस्त्थेला कारणे वाख्ा नो्ीस बजा्ण्यात आली असून पुर्ठावार मे.गायत्री 
महहला सींस्त्थेन ेकमी पुर्ठा केलेली तुरीाळ अींगण्ाीीत उपलब्ध करुन हवली आहे.  तसेच 
कमी पुर्ठा केल्याबदयल ज्या अींगण्ाीयाींना कमी पुर्ठा केलेला आहे याया हठकाणी कमी 
आहार पुर्ठा वेयकाच्या वपु्प् रक्कम वींी ्सूल करण्याबाबत सींबींचधताींना आयकु्त, 
एकाजयामक बाल व्कास से्ा योजना, न्ी मुींबई याींचेकीून ननवेश वेण्यात आले आहेत. 
(४) रत्श्न उद् ा्त नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील स्वयांसेवी बालगहृाांच ेअनुदान थकित असल्याबाबत. 
  

(२९)  ११६६७० (२५-०७-२०१८).   श्री.अबू आजमी (मानखूदव शशवाजीनगर), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी), श्री.पथृ् वीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.ववजय 
वडटे्टीवार (रा म्हपूरी), श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), 
श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमती ननमवला गाववत 
(इगतपूरी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अमर िाळे 
(आवी), श्री.आशसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.अशमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), 
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श्री.जयिुमार गोरे (माण), िुमारी प्रझणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.सुननल िेदार (सावनेर), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), प्रा.ववरद्र आ जगताप (धामणगाव रेल्वे), 
श्री.राहुल बोंरे आ (धचखली), श्री.हषववधवन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.अशमत िनि (ररसोड), श्री.सांतोष 
दानवे (भोिरदन), श्री.नारायण िुचे (बदनापूर), श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय 
महहला व बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ९०० स्त््यींसे्ी बालगहृाच्या सींवर्ायत महाराषर राज्य बाल न्याय(मुलाींची काळजी 
् सरींक्षण) ननयम २०१५ लागू केल्याने कमी अनुवानात जाचक ननयमाचे का्ेकोरपणे पालन 
करणे बींधनकारक केल्याने बालगहृचालकाींत  अस्त््स्त्थता ननमायण झाली असल्याचे हवनाींक ५ 
एवरत्ल,२०१८ रोजी ्ा यायासुमारास ननवशयनास आले , हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननयमा्लीतील कलमानुसार बालगहृाींसाठी कमयचारी्गायचा आकृतीबींध 
ननजश्चत करण्यात आला असून ५० मुलाींसाठी ३० कमयचारी ् कलम ३१ (२) नुसार बालकाींच्या 
नन्ासासाठी तब्बल आठ हजार चौरस फू् जागेची इमारत बींधनकारक केले  असले तरी  
कमयचा-याींच्या ्ेतनासाठी ् नन्ासासाठी इमारतीला लागणारे र्ाी े तसेच र्ोजन अनुवानाची 
तरतूवही शासनान े केली नसल्यामुळे अनुवानाअर्ा्ी बालगहृचालकाींना आचथयक व््चींनेस 
सामोरे जा् ेलागते,हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, स्त््यींसे्ी बालगहृाींचे मागील वोन ्षी ांचे सुमारे ७० को्ी रुपयाींचे अनुवान 
थडकत असल्याचे माहे एवरत्ल, २०१८ मध्ये ्ा यायावरम्यान ननवशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(४)असल्यास, महाराषर राज्य बाल न्याय(मुलाींची काळजी ् सरींक्षण) ननयमा्लीत काही अ्ी 
शशचथल करण्याबाबत तसेच राज्यातील स्त््यींसे्ी बालगहृातील अनुवान तातीीने वेण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायय् ाही केली ्ा करण्यात येणार आहे, 
(५) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१२-०२-२०१९) : (१) ् (२) नाही, 
     बाल न्याय (मुलाींची काळजी ् सींरक्षण) अचधननयम २०१५, ् यायानुसार कें द्शासनाच्या 
आवशय ननयमा्लीच्या आधारे शासनाने बालगहृासाठी ननकषी  ननजश्चत करण्यात आले आहेत. 
(३) सन २०१५-१६ आणण सन २०१६-१७ या ्षी ायच ेमुल्यननधायरण आणण अींनतमीकरणाअींती वेय 
होणार अनुवान अवा करण्यात येत आहे. यायापैकी ११.१९% रत्माणे माहे माचय, २०१८ अखेर 
अनुवान व्तरीत करण्यात आलेले आहे. 
(४) रत्श्न उद् ा्त नाही. 
(५) रत्श्न उद् ा्त नाही. 
  

___________ 
  

इचलिरांजी (जज.िोल्हापूर) येथे नवजात अभविाांच्या ववक्रीबाबत 
  

(३०)  ११६८३९ (२४-०७-२०१८).   प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड), श्रीमती तपृ्ती सावांत 
(वाांरे आ पूवव) :  सन्माननीय महहला व बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) इचलकरींजी (जज.कोल्हापूर) येथील एका ीॉक््रने अल्प्यीन आणण व्ध्ा मताींची 
बेकायवेशीर रत्सूती करून  वोन अर्यके मुींबई आणण न्रगा् येथील वोन वाम्पयायाींना व्कत 
हवले  असल्याचे माहे फेब्रु्ारी २०१८ मध्ये ्ा यायावरम्यान ननवशयनास आले ,हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, यारत्करणाची  शासनाने चौकशी केली आहे काय ् यायात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, यायानुसार शासनाने यारत्करणातील  सींबचधत वोषी ी्र कार्ाई करण्याबाबत ् 
अर्यके चोरीचे रत्माण आ्ोक्यात आणण्यासाठी कोणती कायय् ाही केली ्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,व्लींबाची कारणे काय  आहेत?  
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१२-०२-२०१९) : (१) होय. 
(२) ् (३) मा. चेअरमन ् सवस्त्य कारा ॲी्ायझरी कशम्ी, हवल्ली याींच्या पथकाने हव. 
०६/०२/२०१८ रोजी ज्ाहरनगर, इचलकरींजी येथील ीॉ. अरुण पा्ील याींच्या जनरल सजजयकल 
् मॅ्ननय् ी हॉजस्त्प्ल येथे छापा ्ाकला या्ेळी बेकायवेशीर ररयाया कुमारी माता ् व्ध्ाींची 
रत्सुती करण्यात ये्ुन न्जात बालकाींची व्िी केली जात असल्याचे ननवशयनास आले आहे. 
     सवर र्े्ीच्या्ळेी ीॉ.अरुण पा्ील हे अल्प्यीन ् व्ध्ा जस्त्त्रयाींची रत्सुती करुन सवर 
बालके अपयाय नसणाऱ्या पालकाींना व्कत असल्याच ेआढळुन आले असुन याबाबत ीॉ.अरुण 
पा्ील याींच्या्र गु.र.नीं. ३०/२०१८ नुसार र्ा.व.व्.स. कलम ३७०, १७६, ३४ ् बाल न्याय 
अचधननयम २०१५ मधील कलमानुसार इचलकरींजी, पोशलस स्त््ेशन येथे गुन्हा नोंव करण्यात 
आला असुन याबाबत पुढील कायय् ाही शश्ाजीनगर पोशलस स्त््ेशन इचलकरींजी याींचेकीून सुरु 
आहे. 
(४) रत्श्न उद् ा्त नाही. 
  

___________ 
 

सोलापूर शहरातील बालुसधारगहृातनू बालगुन्हेगाराांनी िेलेले पलायन 
(३१)  ११७०३४ (२३-०७-२०१८).   डॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्तर), श्री.सुधािर देशमुख 
(नागपूर पजश्चम), श्री.अजजत पवार (बारामती), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.जयांत 
पाटील (इस्लामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.जजतद्र आ आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.राजशे 
टोपे (घनसावांगी), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.राणाजगजीतशसांह 
पाटील (उस्मानाबाद), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.शामराव ऊफव  बाळासाहेब पाटील 
(िराड उत्तर), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्रीमती समुन पाटील (तासगाव - िवठेमहाांिाळ), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.वभैव वपचड (अिोले), श्री.दत्तारय भरणे (इांदापूर), श्री.मिरांद 
जाधव-पाटील (वाई), श्री.ववजय भाांबळे (जजांतूर), श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचिटगाांविर 
(वैजापूर), श्री.सांग्राम जगताप (अहमदनगर शहर), श्री.सुरेश लाड (िजवत), श्री.सांजय िदम 
(दापोली), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) 
पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय महहला व बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) सोलापूर शहरातील सवर बझार पररसरातील बालसुधारगहृातून व्व्ध गुन्हयाखाली 
पकीलेल्या चार बालगुन्हेगाराींनी बालसुधारगाृच े अचधक्षक ् सींबींचधत रक्षक कमयचा-याींच्या 
ननषकाळजीपणामूळे  पलायन केल्याची घ्ना  हवनाींक २० एवरत्ल, २०१८ रोजी ्ा यायासुमारास 
ननवशयनास  आली, हे खरे आहे , 
(२) असल्यास,सवर रत्करणी सोलापुर सवर बाजार पोशलस ठाण्यात अपहरण बाबतचा गुन्हा 
वाखल करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या बालगुन्हेगाराींना कोणकोणयाया गुन्हयाखाली ्  केव्हा अ्क करण्यात आली 
होती, 
(४) असल्यास, यारत्करणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, यायानुसार पलायन केलेल्या बालगुन्हेगाराींचा तपास करण्याच्यादृष्ीने ् 
यारत्करणास जबाबवार असणा-या सींबचधत अचधकारी ् कमयचारी याींच्या्र कार्ाई 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायय् ाही केली ्ा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े (१२-०२-२०१९) : (१) सोलापूर शहरातील सवर बजार पररसरातील बाल 
सुधार गहृातुन व्व्ध गुन्हयाखाली पकीलेली वोन व्धीसींघषी यग्रस्त्त बालके आणण काळजी ् 
सींरक्षणाची गरज असलेली वोन बालके याींनी हव २० एवरत्ल २०१८ रोजी सींबींचधत काळजी ्ालक 
् पोलीस सुरक्षा रक्षक याींच्या ननषकाळजीपणामळेु पलयान केले आहे. 
(२) होय, 
(३) सवर व्धीसींघवषी यत बालकाींना अ्क केलेल्या गुन्हयाचा तपशील खालीलरत्माणे आहे, 
१. व्धीसींघषी यग्रस्त्त बालक मोहोळ पोलीस ठाणे गु.र. नीं. ६६८/१८ र्ा.वीं.व्. ३९४, ३४ हव. 
२९/३/२०१८ 
२. व्धीसींघषी यग्रस्त्त बालक JC १९४/१७ हव. २९/३/२०१८ 
३. काळजी ् सींरक्षणाची गरज असलेली २ बालके-बाल न्याय (मुलाींचे काळजी ् सींरक्षण) 
अचधननयम २०१५ मधील कलम २(१४) ७ हव. २७/३/२०१८ ् हव. ११/४/२०१८ 
(४) होय, 
(५) सवर घ्नेला सींबींचधत काळजी ्ाहक जबाबवार असल्यान ेकाळजी ्ाहका्र सींस्त्थाींतगयत 
चौकशी सशमती माफय त चौकशी चालू आहे. 
(६) रत्श्न उद् ा्त नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात बालमतृ्यू आझण िुपोषण रोखण्यासाठी िरावयाच्या उपाययोजने सांदभावत 
  

(३२)  ११७५९३ (२५-०७-२०१८).   श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील 
(एरांडोल), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.शामराव 
ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्रीमती हदवपिा चव्हाण 
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(बागलाण), श्री.हनमुांत डोळस (माळशशरस), श्री.दत्तारय भरणे (इांदापूर), श्री.राजेश टोप े
(घनसावांगी) :   सन्माननीय महहला व बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय 
:- 
  

(१) राज्यात होणारे बालमयृाय ू आणण कुपोषी ण रोखण्यासाठी अींगण्ाीीच्या आ्ारात 
(परसबागेत) ताजी फळे,र्ाज्या  ननशमयतीची योजना राज्य शासनान ेसुरु करण्याचा ननणयय माहे 
माचय,२०१८ मध्ये ्ा यायावरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासाठी महहला बालव्कास व्र्ाग आणण ररलायन्स फाऊीं ीशेन याींच्यामध्ये 
सामींजस्त्य करार  करण्यात आला आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आतापयतं राज्यातील डकती अींगण्ाीीच्या आ्ारात ताजी फळे,र्ाज्या ननशमयती 
करण्याची योजना कायायजन््त करण्यात आली आहे, 
(४) तसेच, सवर योजना कायायजन््त झाली नसेल तर सवर योजना कायायजन््त करण्यासाठी 
शासनाने कोणती कायय् ाही केली ्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०२-२०१९) : (१) ् (२) होय. 
(३) ररलायन्स फाऊीं ीशेन याींच्या मवतीन े ८ जजल्हयातील ७३७९ इतक्या अींगण्ाीीच्या 
आ्ारात परसबागाींची ननशमयती करण्यात आली आहेत.  
(४) ररलायन्स फाऊीं ीशेन याींच्या मवतीने ठाणे, पालघर, जळगाी्ं , य्तमाळ, परर्णी, पुणे, 
उस्त्मानाबाव, ्धाय ्या जजल्हयात एकूण ७३७९ इतक्या पारसबागाींमधून तयार होणाऱ्या 
र्ाजीपाल्याचा लार् १०७३५४ इतक्या लार्ार्थयांना झालेला आहे ् यायाचे पररणामही चाींगले 
हवसून येत आहे. 
(५) रत्श्न उद् ा्त नाही. 
  

___________ 
  

नाांदेड जजल्हयातील अनाथाश्रम शासनाच्या थिीत अनुदानामुळे बांद असल्याबाबत. 
  

(३३)  ११७९०४ (२४-०७-२०१८).   श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.वसांतराव चव्हाण 
(नायगाांव), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय महहला व बालवविास मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींवेी जजल्हयातील शासनाच्या थडकत अनुवानामळेू  ११७ पैकी के्ळ १० अनाथाश्रम सुरु 
असुन यामध्ये के्ळ १८५ व्दयाथक असून यायापैकी एकाही व्दयार्थयायकी ेरत्माणपत्र नसल्याच े
हवनाींक ९ एवरत्ल,२०१८ रोजी ्ा यायासुमारास ननवशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननराधार, अनाथ बालकाींना आसरा शमळा्ा यासाठी शासनान ेबालगहृ सुरु केले 
आहे  मात्र बालन्याय (मतृाींची काळजी ् सींरक्षण) अचधननयम २०१५ अींतगयत के्ळ अनाथ 
मुलाींनाच बालगहृात रत््ेश वयायचा असे धोरण आखल्यान ेअनाथाश्रमातील रत््ेशरत्डिया बींव 
पीली असून  सन २०१४  पासून अनाथाश्रमाचे अनुवान थकल्याने हे अनाथाश्रम चालव्णारे 



व्.स. ५५१ (27) 

सींस्त्थाचालकही आचथयक व््चींनेत आहेत तसेच अनाथाश्रमासाठी लागणारा खचयही 
शासनस्त्तरा्रुन वेण्यास ्ाळा्ाळ होत असल्याने अनाथश्रामामध्ये असण्या-या  बालकाींची ् 
सवर अनाथाश्रम चालव्णा-या  सींस्त्थाचालकाची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, यायानुसार शासनान ेकोणती  कायय् ाही कली ्ा करण्यात येत  आहे , 
(५) नसल्यास,  व्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१२-०२-२०१९) : (१) ् (२) नाही. 
बाल न्याय (मुलाींची काळजी ् सींरक्षण) अचधननयम २०१५ च्या कलम २ (१४) मध्ये काळजी 
् सींरक्षणाची गरज असलेल्या बालकाींची व्याख्या हवलेली आहे. या व्याख्येमध्ये बसणाऱ्या 
बालकाींना बाल कल्याण सशमतीमाफय त बालगहृात रत््ेश हवला जातो. यायामुळे नाींवेी 
जजल्हयामध्ये बाल न्याय (मलुाींची काळजी ् सींरक्षण) अचधननयम  २०१५ च्या कलम २ (१४) 
मध्ये नमूव व्याख्येमध्ये बसणाऱ्या एकूण १८५ बालकाींना बाल कल्याण सशमतीने वाखल रत््शे 
आवेश हवलेले आहेत. 
      तसेच जजल्हा महहला ् बाल व्कास अचधकारी याींच्या मागणीनुसार यायाींना रत्ाप्त 
अनुवानाच्या तुलनेत तरतूव उपलब्ध करुन वेण्यात आलेली आहे. 
(३) रत्श्न उद् ा्त नाही. 
(४) रत्श्न उद् ा्त नाही. 
(५) रत्श्नच उद् ा्त नाही. 
  

___________ 
  

नाटळ (ता.िणिवली, जज.शसांधुदगुव) या गावातील नाटळ नदीच्या 
पुनरुज्जीवन उपक्रमाच्या िामाबाबत 

  

(३४)  ११८२९७ (२४-०७-२०१८).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय जलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ना्ळ (ता.कणक्ली, जज.शसींधुवगुय) या गा्ातील ना्ळ नवीच्या पनुरुज्जी्न उपिमाच े
काम ना्ळ ग्रामव्कास मींीळ ् नाम फाऊीं ीशेन याींच्या सहकायायने सुरु आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, ९ डक.मी. लाींब नवी पात्रातील गाळ उपसा करण्याच्या कामास जलसींधारण 
अींतगयत पा्बींधारे व्र्ागाने मान्यता हवली आहे,हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गाळ उपश्या बरोबरच आ्श्यक याया हठकाणी गॅबबयन ् र्ूशमगत बींधारे 
जलसींधारण व्र्ागाच्या अींतगयत बाींधण्यात येणार आहेत,हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या नवीपात्राच्या गाळ उपसणे, गॅबबयन ् र्ूशमगत बींधारे बाींधण्याचे काम 
डकती हव्सात पूणय करण्यात येणार आहे ् यासाठी जलसींधारण व्र्ागाकीून कोणयाया 
सुव्धा पुरव्ण्यात आल्या आहेत ? 
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प्रा. राम शशांदे (१८-०२-२०१९) : (१), (२), (३) ् (४)  
     कणक्ली (जज.शसींधुवगुय) तालुक्यातील ना्ळ या गा्ातील ना्ळ पुनरुज्जी्न 
उपिमाच े काम ना्ळ ग्राम व्कास मींीळ याींच्या सहकायायन े करण्यात आलेले असनू नाम 
फाऊीं ीशेनच्या सहकायायने करण्यात आलेले नाही. 
     सरचच्णीस, ना्ळ ग्रामव्कास मींीळ याींनी ९ डक.मी.लाींब नवीतील गाळ उपसा 
करण्याची पर्ानगी शमळणेबाबत सावर केलेल्या रत्करणी काययकारी अशर्यींता, मध्यम रत्कल्प 
व्र्ागीय पथक, आींबीपाल याींनी हव.१२/४/२०१८ रोजी नवीतील गाळ काढण्यास मान्यता हवली 
असून सवर काम ना्ळ ग्राम व्कास मींीळ ् लोकसहर्ागाद्ारे पूणय करण्यात आले आहे.  
     सवरचे काम जलसींधारण व्र्ागामाफय त करण्यात आलेले नसून सवर कामासाठी 
जलसींधारण व्र्ागाकीून कोणयायाही रत्कारची साधनसामुग्री पुरव्ण्यात आलेली नाही. 
  

___________ 
  

महहला व बालवविास ववभागातील अधधिाऱ्याांनी गैरव्यवहार िेल्याबाबत. 
  

(३५)  ११८७८६ (३१-०७-२०१८).   श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड), श्री.शरददादा सोनावणे (जुन्नर), 
श्री.चांर आदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी), श्री.सांदीपानराव भमुरे 
(पैठण), श्री.वविास िुां भारे (नागपरू मध्य), श्री.ववजय िाळे (शशवाजीनगर), श्री.सुधािर िोहळे 
(नागपूर दक्षक्षण), श्री.शशवाजीराव िर्ड वले (राहुरी), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :   सन्माननीय 
महहला व बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  
(१) बालव्कास सींस्त्थाचालक ् कमयचारी सींघ्नेन ेमा.राज्यपाल, मा.मुख्यमींत्री इयायावीींना लेखी 
पत्र पाठ्ून महहला ् बालव्कास व्र्ागातील अचधकाऱ्याींनी आचथयक गैरव्य्हार करत 
असून मुलाींच ेसींस्त्थेतील खो्े रत््शे वाख्ून बालकाश्रम चालव्णाऱ्या मजकतील सींस्त्थाचालकाींना 
अनुवान ्ा्पातील रकमा वेऊन को्या्धी रुपयाींचा गैरव्य्हार करत  असल्याबद्दलच्या लेखी 
तिारी केल्याची बाब हवनाींक ७ मे २०१८ रोजी ्ा यायासुमारास ननवशयनास आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, यात डकती को्ीचा गैरव्य्हार झाला असल्याचे आढळून आले, 
(३) तसेच, महहला ् बालव्कास व्र्ागाींतगयत बीी जजल््यातील सींस्त्थाींना अनुवान ्ा्पात 
सन २०१७-१८ या ्षी ायत सव््ासहा को्ी रुपयाींचा गैरव्य्हार झाल्याचे माहे मे, २०१८ च्या 
पहहल्या आठ्ीयात ननवशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या गैरव्य्हाराींची शासनाने चौकशी केली आहे काय, यायात काय आढळून 
आले. 
(५) असल्यास, चौकशीनुसार सींबचधत वोषी ीीं्र कोणती कार्ाई केली ्ा करण्यात 
येत आहे , 
(६) नसल्यास,व्लींबाची कारणे काय आहेत? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(१२-०२-२०१९) : (१) बालव्कास सींस्त्था चालक ् कमयचारी सींघ्ना, लातूर 
या सींघ्नेकीून अशा आशयाच ेनन्वेन रत्ाप्त झालेले आहे. 
(२), (३), (४) ् (५) सवर रत्करणी आयकु्तालय स्त्तरा्रुन पथक तयार करण्यात ये्नू बीी 
जजल्हयातील सींस्त्थाींना अनुवान ्ा्पाबाबत तपासणी करण्यात आलेली आहे. सवर तपासणीच े
अह्ालानसुार आढळून आलेल्या गींर्ीर त्रु्ीींबाबत सींबींचधत जजल्हा महहला ् बाल व्कास 
अचधकारी याींना कारणे वाख्ा नो्ीस बजा्ण्यात आली आहे. 
(६) रत्श्नच उद् ा्त नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात नववन उज्वला िद् रे आ सुरु िरण्याबाबत.. 
  

(३६)  १२०१७१ (२४-०७-२०१८).   श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय महहला व 
बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील  रत्यायेक जजल्हयात ्ेश्या व्य्सायासाठी फस्ून आणलेल्या महहला ् मुलीींना 
आधार वेण्यासाठी सरकारकीून  उज््ला कें दे् सुरु करण्याचा ननणयय महहला ् बालव्कास 
व्र्ागाने माहे म े२०१८ मध्ये ्ा यायावरम्यान घेतला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, न्ीन  ् आधीच्या उज््ला कें द्ाना शासन ४० ्क्के अनुवान वेणार आहे, हे 
ही खरे आहे काय. 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय. 
(४) असल्यास, यायानुसार व्य्सानयक रत्शशक्षण पुणय करणा-या ्ारींगनाना उदयोग सुरु 
करण्यासाठी शासनाने कोणयाया उपाययोजना अींमलात आणल्या ्ा येत आहेत, 
(५) नसल्यास, व्लींबाची  कारणे  काय आहेत? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१३-०२-२०१९) : (१) होय. 
(२) नाही. 
     उज््ला कें द् पुरस्त्कृत योजना असून सवर योजनेच्या  ननकषी ानुसार मान्यता रत्ाप्त 
सींस्त्थाींकरीता  वेण्यात येणाऱ्या अनुवानामध्ये  कें द्शासनाचा हहस्त्सा ६० ्क्के असून  राज्य 
शासनाच्या ३० ्क्के  ्  १० ्क्के हहस्त्सा योजना राबव्णाऱ्या सींस्त्थेचा राहणार आहे. 
(३) ् (४) 
     सवर योजनेअींतगयत सींस्त्थते वाखल रत््ेशशताींना अन्न, ्स्त्त्र, नन्ारा, ्ैदयकीय, 
कायवेशीर, मनोरींजनायामक  औपचारीक ् अनौपचारीक  शशक्षण, समुपवेशन, व्य्सानयक  
रत्शशक्षण  यासारख्या  सुव्धा  पुरव्ण्यात येतात. तसचे वाखल रत््ेशशता इतर राज्यातील ् 
वेशातील असल्यान ेयायाींची मायवेशी र्ानगी करणेबाबत रत्ाधान्यान ेकायय् ाही करण्यात येत.े 
(५) रत्श्न उद् ा्त नाही. 
  

___________ 
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अिोला येथील गोरक्षण रोडवरील बाल ननरीक्षण गहृातील गैरव्यवस्था 
  

(३७)  १२०५८६ (२४-०७-२०१८).   श्री.हररष वपांपळे (मुनत वजापूर) :   सन्माननीय महहला व 
बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला येथील गोरक्षण रोी्रील बाल ननरीक्षण गहृात खुनाच्या आरोपातील मुलाींनी वोन 
बालकाीं्र अनैसचगयक कृयाय केल्याची बाब माहे म,े २०१८ मध्ये ्ा यायावरम्यान ननवशयनास 
आली , हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननयमानुसार व्धी सींघषी यग्रस्त्त बालकाींना स्त््तींत्र खोलीत ठे्णे अनन्ायय 
असताना घ्ने्ेळी आरोपी मुले ् इतर मलेु एकाच खोलीत असल्याचे ननवशयनास आले,हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, रत्स्त्तुत रत्करणी चौकशी करण्याकररता अध्यक्ष, बालकल्याण सशमती याींनी पाच 
सवस्त्याींची सशमती नेमली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, रत्स्त्तुत रत्करणासींवर्ायत नेमण्यात आलेल्या सशमतीचा अह्ाल रत्ाप्त करुन बाल 
ननरीक्षण गहृाच्या गैरव्य्स्त्थेस जबाबवार असणाऱ्या अचधकारी/कमयचारी याींचेव्रुध्व  कार्ाई 
करण्यासह पुन्हा अश्या घ्ना घीू नये यासींवर्ायत शासनाने कोणती कायय् ाही केली ्ा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास,  व्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१२-०२-२०१९) : (१) ् (२) होय. 
(३) होय. सवर रत्करणी जजल्हा महहला बाल व्कास अचधकारी याींच्या आवेशाने सवस्त्य, 
बालकल्याण सशमती याींच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी गठीत करण्यात आली आहे. 
(४) ् (५) सवर घ्नेच्या अनषुी ींगाने सींस्त्थतेील कमयचाऱ्याींना ज्ापन वेण्यात आले असनू 
यायाबाबतचा खुलासा मागव्ण्यात आलेला आहे. 
     तसेच सवर रत्करणी खवान पोलीस स्त््ेशन, अकोला येथे गुन्हा नोंवव्ण्यात आले असनू, 
खवान पोशलस स्त््ेशन अकोला याींच्या माफय त पुढील तपास सुरु आहे. 
     सवर रत्करणी सींस्त्थेतील कमयचाऱ्याींना वक्षता घेणेबाबत सचूना वेण्यात आल्या आहेत, 
तसेच रत्नतबींधायामक उपाय योजना करण्यात येत आहेत. 
  

___________ 
  

राज्यातील अनाथ मुला-मुलीांना आरक्षण देण्याच्या ननणवयाबाबत 
  

(३८)  १२२३५८ (२५-०७-२०१८).   श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्चू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
महहला व बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनाथ बालकाींना सरकारने खुल्या रत््गायत शशक्षण ् नोकरीमध्ये १ ्क्के  
समाींतर अरक्षण वेण्याबाबत झालेली अननयशमतता आणण यायामुळे बालन्याय (मुलाींची काळजी 
् सींरक्षण) अचधननयम २०१५ र्ारतीय राज्यघ्नेच्या कलम १४.१५(३) चा र्ींग होत आहे, हे  
खरे  आहे काय, 
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(२) असल्यास, अनाथ बालकाींना सरकारने खुल्या रत््गायत शशक्षण ् नोकरीमध्ये १ ्क्के  
समाींतर अरक्षण वेण्याबाबत शासनाच्या या ननणययासींवर्ायत शुवद्धपत्रक काढण्याची आ्श्यकता 
असल्याबाबतची कारणमीमाींसा व्षी व केलेले पत्र स्त्थाननेक लोकरत्नतनीधी याींनी हवनाींक १७ 
एवरत्ल, २०१८ रोजी ्ा या यासुमारास  शासनास हवले आहे, हे खरे आहे काय,  
(३) असल्यास,  याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,  
(४) असल्यास, यायानुसार शासनान ेकोणती कायय् ाही केली ्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास,व्लींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१३-०२-२०१९) : (१) नाही. 
(२) होय. 
(३) ् (४) सवर रत्करणी व्धी ् न्याय व्र्ागाच ेअशर्रत्ाय मागव्ण्यात आले आहेत. 
(५) रत्श्न उद् ा्त नाही. 
  

___________ 
  
मांगरुळपीर (जज.वाशीम) तालुक्यातील जलयुक्त शशवार अशभयान अांतगवत िामे ननिृष्ट्ट दजावची 

िाल्याबाबत. 
  

(३९)  १२४४१२ (३१-०७-२०१८).   श्री.राजद्र आ पाटणी (िारांजा) :   सन्माननीय जलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मींगरुळपीर (जज.्ाशीम) तालकु्यातील  कृषी ी व्र्ागाच्या गैर कारर्ारामुळे जलयुक्त शश्ार 
अशर्यान अींतगयत सन २०१६-१७ मधील मींजूर असलेल्या ् काही  पूणय झालेल्या कामात 
हवरींगाई झाल्याचे माहे माचय, २०१८ मध्ये ्ा यायावरम्यान ननवशयनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, यातील अनके कामे मोजमाप्ही रत्माणे न करता ननकृष् वजायची केली आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या रत्करणी शासनाने चौकशी केली आहे काय ् यायात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, यायानुसार सींबींधीत वोषी ी कीं त्रा्वार ् अचधका-याीं्र शासनान ेकोणती कार्ाई 
केली ्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
प्रा. राम शशांदे (१८-०२-२०१९) : (१) ् (२) हे खरे नाही.  
(३), (४) ् (५) रत्श्न उद् ा्त नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील शाळिरी ववद्याथ्याांना पोषि आहार शमळावा यासाठी मा. सवोच्च न्यायालयाांनी 
ठरवून हदलेल्या मागवदशवि तत्वाच ेपालन होत नसल्याबाबत. 

  

(४०)  १२५७१३ (२५-०७-२०१८).   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय महहला व 
बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज्यातील शाळकरी व्दयार्थयांना  पोषी क आहार शमळा्ा यासाठी पुर्ठा करा्याचे के्षत्र 
हे छो्े असा् ेअशी मागयवशयक तया्े मा. स्ोच्च न्यायालयाींनी घालून हवली आहेत ,हे खरे 
आहे काय, 
(२) असलयास,मा. मुींबई उच्च न्यायालयाने वेखील मा. स्ोच्च न्यायालयाच्या मागयवशयक 
तया्ाींचा उल्लेख यायाींच्या ननकालात केला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात  महहला ् बाल व्कास व्र्ागाकीून सवरची मागयवशयक तया् े
पाळण्यात येत नाहीत ,हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, महहला ् बाल व्कास व्र्ाग जजल्हाननहाय पुर्ठवाराींची यावी जाहीर करुन 
यायापैकी ज्या पुर्ठावाराींनी मा. न्यायालयाच्या मागयवशयक तया्ाच े उल्लींघन केले आहे 
यायाच्याव्रुध्व शासनान े कोणती कार्ाई केली ्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
     मा.स्ोच्च न्यायालयाच े अींगण्ाीीतील लार्ार्थयानंा आहार पुर्ठा करण्यासाठी 
कीं त्रा्वार नेमण्यात येऊ नयेत, आहार पुर्ठा महहला मींीळ/महहला सींस्त्था/ बचत ग्ाींमाफय त 
करण्यात या्ा असे आवेश हवले आहेत. यायानुसार राज्यात महहला मींीळ/ महहला सींस्त्था/ बचत 
ग् याींचेमाफय त आहार पुर्ठा सुरु आहे. 
(२) होय. 
(३) हे खरे नाही. 
     महहला ् बाल व्कास व्र्ागाने गरम ताजा आहार पुर्ठयासाठी ननव्वा मींजुरीच ेकाम 
जजल्हाचधकारी याींच्या अध्यक्षतेखाली जजल्हास्त्तरीय सशमतीमाफय त करण्याचे ननवेश हवले आहेत. 
यायानुसार रत्यायेक रत्कल्प कायायलयात पुर्ठाधारक महहला मींीळ/ बचत ग्ाींची यावी उपलब्ध 
आहे. राज्यामध्ये एकूण ३९,००० महहला मींीळ/ बचतग्ाींमाफय त गरम ताजा आहाराचा पुर्ठा 
करण्यात येत आहे. तसेच THR पुर्ठयाचे काम १८ महहला सींस्त्थाींना मा.स्ोच्च न्यायालयाच े
हव.१९.०४.२०१७ च्या आवेशानुसार हवलेले आहे. यायाचा शासन ननणयय महहला ् बाल व्कास 
व्र्ागाच्या ्ेबसाई््र उपलब्ध आहे. 
(४) मा.न्यायालयाच्या मागयवशयक तया्ाींच े कोणयायाही बचतग्ाींनी उल्लींघन केले असल्याच े
अदयाप ननवशयनास आले नाही. यायामुळे कार्ाई करण्याचा रत्श्न उद् ा्त नाही. 
(५) रत्श्न उद् ा्त नाही. 
  

___________ 
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एिाजत्मि बालवविास योजनद्तगवत देण्यात येणारा पोषण आहार योजना बांद िेल्याबाबत 
  

(४१)  १२६६९७ (०७-१२-२०१८).   श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), 
श्री.अजजत पवार (बारामती), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), 
श्री.छगन भुजबळ (येवला), श्री.जजतद्र आ आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.राजेश टोप े (घनसावांगी), 
श्री.जयदत्त क्षीरसागर (बीड), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्रीमती 
हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.शामराव ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), 
श्रीमती सुमन पाटील (तासगाव - िवठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनवट), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.दत्तारय भरणे (इांदापूर), श्री.मिरांद जाधव-पाटील 
(वाई), श्री.ववजय भाांबळे (जजांतूर), श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचिटगाांविर (वैजापूर), श्री.सांग्राम 
जगताप (अहमदनगर शहर), श्री.सुरेश लाड (िजवत), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.सांजय िदम 
(दापोली), श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाव), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.मधसुूदन 
िद् रे आ (गांगाखेड), श्री.नरहरी झिरवाळ (हदांडोरी), श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), 
अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), िॅप्टन आर.तशमल सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), श्री.नरद्र आ पवार 
(िल्याण पजश्चम), श्री.नरद्र आ महेता (शमरा भाईंदर), अॅड.आशशष शेलार (वाांरे आ पजश्चम), 
श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवव) :   सन्माननीय महहला व बालवविास मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ११ ते १८ ्योग्ातील डकशोर्यीन मुलीींच्या व्कासामध्ये पोषी ण आहाराच े
महयाया् ओळखनू यायाींना एकाजयामक बाल व्कास योजनेंतगयत वेण्यात येणारा गरम ताजा 
पोषी ण आहार बींव करण्याचा ननणयय शासनाने घेतला असल्याचे हवनाींक १ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी 
्ा यायासुमारास  ननवशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सवर योजना बींव करण्याच े ननवेश नुकतचे हवले  असले तरीही मागील काही 
महहन्याींपासून हा गरम ताजा पोषी ण आहार मुलीींना शमळत नसल्याचे ननवशयनास आले, हे हह 
खरे आहे काय, 
(३)असल्यास, या योजनेमधील लार्ाथींचा ्योग् बवलुन नव्याने योजना सुरु करण्याचा  
ननणयय शासनाने घेतला असल्याचहेी ननवशयनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय, 
(४)असल्यास, न्ीन योजना कायायजन््त  होण्यापू्क सदय:जस्त्थतील सुरु असलेली योजना बींव 
झाल्यामुळे राज्यातील डकशोर्यीन मुली पोषी ण आहारापासनू ्ींचचत रहा् े लागत असल्यान े
सदय:जस्त्थतीतील योजना पुढे सुरु ठे्ण्याबाबत लोकरत्नतननधीींनी  पत्राव्वारे शासनाकी े मागणी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, डकशोर्यीन मलुीींच्या व्कासासाठी महया्ाच े असलेले शालेय पोषी ण अहार 
योजना   पुन्हा सुरु करण्याच्या दृष्ीने शासनान े कोणता ननणयय घेतला ्ा घेण्यात येणार 
आहे, 
(६) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०२-२०१९) : (१) होय. 
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(२), (३), (४) ् (५)  डकशोर्यीन मलुीींना १ सप् े्ंबर, २०१८ पासुन ताजा गरम आहार बींव 
करण्यात आलेला आहे. १ सप् े्ंबर, २०१८ पू्क डकशोर्यीन मुलीींना गरम ताजा आहार वेण्यात 
येत होता. कें द् शासनाच्या सधुाररत ननकषी ानुसार ११ त े १४ ्योग्ातील शाळाबाहय 
डकशोर्यीन मुलीींना आहार वेण्याच्या कें द् शासनाच्या ननणययानुसार याननणययाची राज्यात 
अींमलबजा्णी करण्याबाबतचा रत्स्त्ता् मा.मींत्रीमींीळाच्या मान्यतेकरीता सावर करण्यात आलेला 
आहे. राज्यातील सींपूणय जजल्हयाींसाठी ११ ते १४ या ्योग्ातील शालाबाहय डकशोर्यीन 
मुलीींसाठी योजना (Scheme for Adolescent Girl) सुरु करण्यासाठीच्या रत्स्त्ता्ा्र 
मींबत्रमींीळाच्या मान्यतेनींतर राज्यात योजनेची अींमलबजा्णी करण्यात येणार आहे. 
(६) रत्श्न उद् ा्त नाही. 
  

___________ 
  

शासनाच्या लोिसेवा हमी िायद्याअांतगवत वन ववभागान ेजनतलेा सेवा उपलब्ध  
िरुन हदली नसल्याबाबत. 

  

(४२)  १२८३१६ (०७-१२-२०१८).   श्री.राज ुतोडसाम (अणी) :   सन्माननीय वने मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनान े लोकसे्ा हमी कायवा लागू केला असला तरी राज्याच्या ्न व्र्ागाने या 
कायदयाींतगयत २७ महहन्याींपासून जनतलेा से्ा उपलब्ध करुन हवली नसल्याची माहहती 
माहे,माचय  २०१८ मध्ये ्ा यायावरम्यान ननवशयनास  आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ८०० पेक्षा जास्त्त कायायलय रत्मुखाींनी रत्थम आणण दव्तीय अवपलीय 
अचधकाऱ्याींची नेमणूक केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यायामुळे नागररकाींना लोकसे्ा हमी  कायदयाींतगयत से्ा शमळत नसल्यान ेसवर 
कायदयाअींतगयत जनतेला से्ा न वेण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, सवर  कायदयाची अींमलबजा्णी तातीीने करून जनतेला या कायदयाअींतगयत 
से्ा उपलब्ध करुन वेण्याबाबत शासनान ेकोणती कायय् ाही केली ्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहेत? 

  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१८-०२-२०१९) : (१)हे खरे नाही. 
     महाराषर लोकसे्ा हमी अचधननयम, २०१५ मधील तरतुवीनुसार ्न व्र्ागामाफय त एकूण 
११ से्ा वेण्यात येतात. अजयवाराींकीून आ्श्यक वस्त्तज्जाींची पूतयता झाल्यानींतर से्ा 
पुरव्ली जात असते. 
(२) हे खरे नाही 
     महाराषर लोकसे्ा हमी अचधननयम, २०१५ मधील तरतुवीनुसार से्ा पुरव्ण्याकररता 
रत्थम अपील रत्ाचधकारी आणण दव्तीय अपील रत्ाचधकारी याींची नेमणूक करण्यात आली आहे. 
(३) रत्श्न उद् ा्त नाही. 
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(४) सवर कायदयाअींतगयत जनतेला से्ा उपलब्ध करुन वेण्यात येत आहे. 
(५) रत्श्न उद् ा्त नाही. 
  

___________ 
  

बबलोली (जज.नाांदेड) तालुक्यातील ऐनतहाशसि ननजामिालीन तलावावर होणारे अनतक्रमण 
(४३)  १२८४७२ (०५-१२-२०१८).   श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव)     सन्माननीय जलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बबलोली (जज.नाींवेी) तालुक्यातील जनतहाशसक असलेल्या ननजामकालीन १०१ एकर जागे्र 
असलेल्या तला्ा्र अनेक शेतक-याींनी ६० एकर जागे्र अनतिमण केले असनू या तला्ात 
पाणीसाठी उपलब्ध होऊनही या तला्ाच े तुींबच फोीले असल्याने तला्ाच्या खालच्या 
पातळी्रील २०० एकर ्रील र्ात शेती धोक्यात आली असल्याच ेमाहे जुल,ै २०१८ मध्ये ्ा 
यायावरम्यान ननवशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सवरील तला्ाचे स्य हक्क लघु पा्बींधारे व्र्ागाकी े असूनही या 
अनतिमणाकी ेलघ ुपा्बींधारे व्र्ागान ेवलुयक्ष केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, सवरील तला्ाच्या नतुनीकरणासाठी शासनाने ९ को्ीींचा ननधी मींजूर केला असून 
सवर ननधीचा व्ननयोग कोणयाया कामासाठी करण्यात आला , 
(४) असल्यास, उक्त तला्ाच्या जागे्र झालेले अनतिमणाकी ेवलुयक्ष करण्या-या सींबचधता्र 
कार्ाई करण्यासह सवर तला्ा्र होणारे अनतिमण रोखण्यासह तला्ाच े नुतनीकरण 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायय् ाही केली ्ा करण्यात येत आहे,   
(५)  नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (१८-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही. तथावप, तला्ातील गाळ ् तला्ाच्या 
वरुूस्त्ती अर्ा्ी पूणय क्षमतनेे सवर तला्ाचा ्ापर होत नसल्याने तला्ातील पाणी कमी 
झाल्या्र शेतकरी गाळ पेरा घेतात.      
(२) हे खरे नाही. 
(३) ् (४) सवर तला्ाची जमीन ननजश्चत करण्यासाठी र्ूमी अशर्लेख कायायलयाकीून मोजणी 
करून घेण्याच्या सूचना उपव्र्ागीय कायायलयास वेण्यात आल्या आहेत. 
     तला्ाच्या उजव्या बाजकूीील साींी्ा ् वोन्ही बाजूकीील तुींब (Sluice Wells) 
नावरुूस्त्त असल्याने लार्ार्थयांनी वरुूस्त्तीची मागणी केली आहे. यायानुषी ींगाने रत्ावेशशक 
जलसींधारण अचधकारी, औरींगाबाव याींनी तला्ाच्या वरुूस्त्तीच्या अनषुी ींगाने पाहणी केलेली असून 
यायानुसार सव्स्त्तर अींवाजपत्रक तयार करण्याच ेकाम व्र्ागस्त्तरा्र चाल ूआहे. या ्षी क सवर 
तला्जस्त्थत गा्ाचा समा्शे जलयुक्त शश्ार अशर्यान आराखड्यात झाल्याने तला्ातील 
गाळ काढणे ् तला्ाची वरुूस्त्तीचे काम रत्स्त्ताव्त करण्याचे ननयोजन आहे. 
(५) रत्श्न उद् ा्त नाही. 
  

___________ 
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श्रीगोंदा (जज.अहमदनगर) शहराजवळील िापसे वस्तीजवळील भूखांडावर 
अनतक्रमण िाल्याबाबत 

  

(४४)  १२८८०१ (३०-११-२०१८).   श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय वने मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्रीगोंवा (जज.अहमवनगर) शहराज्ळील  कापसे ्स्त्तीज्ळ असलेल्या ग् नींबर १८७२ 
(अ) या महसूल रत्शासनाच्या ताब्यात असलेल्या मोकळया र्ूखींीा्र मोठया रत्माणात 
अनतिमण झाल्याचे माहे जुल,ै २०१८ मध्ये ्ा यायावरम्यान ननवशयनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या मोकळया जागे्र अनतिमण करण्यासाठी हवनाींक २३ जुल,ै २०१८ रोजी ्ा 
यायासुमारास वोन ग्ात मारामारी होऊन अनेक लोक यायात जखमी झाले आहेत, हे ही  खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींवर्ायत शासनाने चौकशी केली आहे काय,   
(४) असल्यास, चौकशीनुसार उक्त  शासकीय जागे्र होणारे अनतिमण थाींबव्ण्यासाठी ् 
करण्यात आलेले अनतिमण ननषकाशसत करण्यासाठी  शासनाने कोणती कायय् ाही केली ्ा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१५-०२-२०१९) : (१) होय हे खरे आहे. 
     सवर र्खूींीा्र माहे जुलै २०१८ मध्ये अनतिमण झाल्याचे ननवशयनास आले आहे. 
(२) सवर जागे्र अनतिमण करण्यासाठी वोन ग्ात मारामारी झाल्याबाबत श्रीगोंवा पोलीस 
ठाण्यात कोणताही गुन्हा वाखल नाही. 
(३) ् (४) सवर जागे्रील अनतिमण हवनाींक २७/०७/२०१८ रोजी ननषकाशसत करण्यात आले 
आहे. 
(५) रत्श्न उद् ा्त नाही. 
  

___________ 
  
सुिाळी ब ु(ता.सेनगाांव, जज.हहांगोली) येथील बांधा-यातील पाणी साठा िमी होत असल्याबाबत 

  

(४५)  १२९६१० (०५-१२-२०१८).   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.ववजय वडटे्टीवार (रा म्हपूरी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू) :  सन्माननीय जलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) सुकळी बु (ता.सेनगाीं्, जज.हहींगोली) येथे जलयकु्त शश्ार योजनेंतगयत बाींधण्यात आलेल्या 
बींधा-याला पाझर फु्ल्यामुळे  साठलेल्या पाण्याला गळती लागल्यान े पाणी साठा कमी होत 
असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये ्ा यायावरम्यान ननवशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, बींधा-याींत सुरु असलेली पाणी गळती ल्करात ल्कर थाींबव्ण्याकरीता  
शासनाने कोणती कायय् ाही केली ्ा करण्यात येत आहे , 
(३) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (१८-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.                                     
      मवृ ् जलसींधारण व्र्ाग, नाींवेी या उपव्र्ागाचे कननषठ अशर्यींता याींनी सवरील 
बींधाऱ्याींची स्त्थळ पाहणी पींचनामा केलेला असनू पींचनाम्यानूसार बींधाऱ्यातून पाणी गळती होत 
नसल्याच ेआढळून आले आहे.  
(२) ् (३) रत्श्न उद् ा्त नाही. 
  

___________ 
  

धचखलदरा (जज. अमरावती) येथील जलयुक्त शशवार योजनद्तगवत बाांधण्यात आलेल्या  
बांधाऱ् याांच्या बाांधिामात िालेला गैरव्यवहार  

  

(४६)  १३०३७९ (०५-१२-२०१८).   श्री.सांजय पुराम (आमगाव) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चचखलवरा (जज. अमरा्ती) येथील जलयुक्त शश्ार योजनेंतगयत व्व्ध यींत्रणामाफय त 
बाींधण्यात आलेल्या बींधा-याींच्या बाींधकामात सींबींचधत अचधका-याींनी ् कीं त्रा्वाराींनी आहव्ासी 
शेतक-याींची  फस्णूक करून आचथयक  गैरव्य्हार केला असल्याचे ननवशयनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या रत्करणाची  चौकशी करण्याची मागणी पररसरातील आहव्ासी बाींध्ानी 
हवनाींक  २ ऑक््ोबर, २०१८  रोजी ्ा यायासुमारास केली असल्याचे ननवशयनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने या गैरव्य्हाराची चौकशी केली आहे काय ् यायात काय आढळून 
आले, 
(४) असल्यास, यायानसुार सींबचधत वोषी ी अचधकारी ् कीं त्रा्वारा्र शासनाने कोणती  कार्ाई 
केली ्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहेत? 
  
प्रा. राम शशांदे (१८-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) याबाबत नन्ेवन/पत्र सींबींचधत यींत्रणेकी े रत्ाप्त नसल्याच े जजल्हाचधकारी, अमरा्ती याींनी 
कळव्ले आहे.   
(३), (४) ् (५)  रत्श्न उद् ा्त नाही. 
  

___________ 
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भगुरत (ता.जज. नाशशि) येथील अांगणवाडीस ननिृष्ट्ट दजावचा आहार  
पुरववला जात असल्याबाबत. 

  

(४७)  १३१२१६ (०७-१२-२०१८).   श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
महहला व बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

 (१) र्गुर (ता.जज. नाशशक) येथील अींगण्ाीी ि.६० मधील बालकाींना ननकृष् वजायचा आहार 
पुरव्ण्यात येत असल्याची तिार पालकाींनी बालव्कास रत्कल्प अचधकारी याींच्याकी े नोंवव्ली 
आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, बाल व्कास अचधकारी याींनी सवर अींगण्ाीीला र्े् वे्नू तिार नोंव्ून 
घेतली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अींगण्ाीीतील बालकाींना १५ हव्स आहार पुर्ठा न करताही अींगण्ाीी 
सेव्का याींनी स्त््त:च्या अचधकारात रुजक्मणी बचत ग्ाच्या ना्ाने खो्े चलन र्रुन सावर 
केलेले आहे, हे  खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या सींपूणय रत्करणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(५) असल्यास, यायानुसार उक्त अींगण्ाीीस पुरव्ण्यात येणारा आहाराचा योगय वजाय 
राखण्यासह रुजक्मणी बचत ग्ाच्या ना्ान ेखो्े चलन सावर करण्या-या अींगण्ाीी सेव्के्र 
कार्ाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायय् ाही केली ्ा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०२-२०१९) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४), (५) ् (६) रत्श्न उद् ा्त नाही. 
  

___________ 
  

अहमदपूर व चािूर (जज.लातूर) तालुक्यातील पािर तलावाच्या दरुुस्तीबाबत 
  

(४८)  १३३२६४ (०५-१२-२०१८).   श्री.ववनायिराव जाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.ओमप्रिाश 
ऊफव  बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), डॉ.सुधािर भालेराव (उदगीर), 
श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण) :  सन्माननीय जलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) अहमवपूर ्  चाकूर (जज.लातूर) तालुक्यात सन २०१६ मध्ये झालेल्या अनत्षृ्ी मळेु   
नावरुुस्त्त झालेल्या पाझर तला्ाींच्या वरुुस्त्तीच ेरत्स्त्ता् शासनाकी ेरत्लींबबत आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सवरील पाझर तला् वरुुस्त्तीचे काम ेजलयुक्त शश्ार योजनेंतगयत असूनही  
वरुुस्त्तीची कामे झाली नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, लातूर जजल््यातील या व्यनतरीक्त बऱ्याच गा्ाींमध्ये जलयुक्त शश्ार 
योजनेअींतगयत   कामे झालेली नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायय् ाही केली ्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (१८-०२-२०१९) : (१), (२) ् (३) हे खरे नाही. 
     जलयुक्त शश्ार अशर्यानाींतगयत अहमवपूर ् चाकूर तालुक्यात सन २०१५-१६ ् २०१६-
१७ मधील वरुूस्त्तीची काम े लातूर पा्बींधारे व्र्ाग, लातूर याींचेमाफय त करण्यात आलेली 
आहेत. तसेच जजल्हा जलसींधारण अचधकारी, मवृ ् जलसींधारण व्र्ाग, लातूर याींचमेाफय त 
सन २०१७-१८ ् २०१८-१९ मध्ये अहमवपूर ् चाकूर तालुक्यात एकूण ३७ वरुूस्त्तीची काम े
हाती घेण्यात आली आहेत.  
    जजल् हा जलसींधारण अचधकारी, जजल् हा पररषी व, लघुपा्बींधारे व्र्ाग, लातूर अींतगयत 
अहमवपूर ् चाकूर तालूक् यात जलयुक् त शश्ार अशर्यानाींतगयत सन २०१५-१६ ते २०१८-१९ या 
काला्धीत एकूण ९६ काम ेरत्स्त् ताव्त केलेली असून सन २०१५-१६ त े२०१७-१८ ्षी ायतील काम े
पूणय झालेली असनू उ्यरीत सन २०१८-१९ ्षी ायतील कामे रत्गतीपथा्र आहेत.      
(४) ् (५) रत्श्न उद् ा्त नाही. 
  

___________ 
  

वधाव जजल््यातील गोजी लघु पाटबांधारे प्रिल्पग्रस्ताांना जशमनीचा मोबदला देण्याबाबत 
  

(४९)  १३३६८५ (०७-१२-२०१८).   श्री.राजेश टोप े (घनसावांगी) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ्धाय जजल््यातील गोजी लघ ुपा्बींधारे रत्कल्पासाठी तेथील शेतकऱ्याींच्या जशमनी शासनान े
सींपावीत केल्या होयाया, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,रत्कल्पग्रस्त्त शेतकऱ्याींच्या जशमनीचा मोबवला वेण्याबाबत मा. न्यायालयान े एक 
्षी ायपू्क आवेश वे्ूनसूध्वा अदयापही शतेकऱ्याींना जशमनीचा मोबवला वेण्यात आला नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय ् यायानसुार शेतकऱ्याींना जशमनीचा 
मोबवला तायाकाळ वेण्याबाबत शासनाने कोणती कायय् ाही केली ्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (२०-०२-२०१९) : (१) होय. 
(२) ् (३) अींशत: खरे आहे.  
     शासन ननणयय हवनाींक ३१/०५/२०१७ अन््ये २५१ त े६०० हे. रत्कल्प मवृ ् जलसींधारण 
व्र्ागाकी े सोपव्ण्यात आले आहेत. यायास अनुसरुन ५३० हे.  शस. क्ष. असलेल्या गोजी 
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तला् रत्कल्पाच े  वस्त्तज्ज काययकारी अशर्यींता, लघु पा्बींधारे व्र्ागाकीून रत्ावेशशक 
जलसींधारण अचधकारी, मवृ ् जलसींधारण व्र्ाग, नागपूर याींचकेी ेहस्त्ताींतररत करण्यात आले 
आहेत.  यायानुसार रत्स्त्तुत रत्करणी र्ूसींपावनाचे एकूण १६ रत्करणे असून,  ४ रत्करणे यापू्कच 
ननकाली काढण्यात आली आहेत. उ्यररत १२ र्ूसींपावनाच्या रत्करणाींमध्ये हव्ाणी न्यायालय, 
्धाय याींनी ्ाढी् मोबवला वेण्याचे आवेश पाररत केले आहेत. सवर आवेशाव्रुध्व मा. उच्च 
न्यायालयात अपील करा्े डकीं ्ा कसे याबाबत  व्धी ् न्याय व्र्ागाचे अशर्रत्ाय घेण्यासाठी 
रत्स्त्ताव्त करण्यात आले आहेत. यायापैकी ५ रत्करणामध्ये व्धी ् न्याय व्र्ागाच ेअशर्रत्ाय 
रत्ाप्त असून ते व्चारात घेऊन ननधी मागणी सींवर्ायतील कायय् ाही  के्षबत्रय स्त्तरा्र रत्गनतत 
आहे. तसेच उ्यररत ७ रत्करणात व्धी ् न्याय व्र्ागाच े अशर्रत्ाय रत्ाप्त होताच पुढील 
आ्श्यक कायय् ाही करण्यात येईल.  
(४) रत्श्न उद् ा्त नाही. 
  

___________ 
  

 
शसल्लोड (जज.औरांगाबाद) येथील उपजजल्हा रुग्णालयातील अननयशमतेबाबत 

  

(५०)  १३३७८५ (११-१२-२०१८).   श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड) :  सन्माननीय साववजननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शसल्लोी (जज.औरींगाबाव) येथील उपजजल्हा रुगणालयाची  तपासणीत केली असता तथेे 
मोठया रत्माणात अननयशमतता ननवशयनास  आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येथे रुगणाींसाठी असलेल्या  औषी धाींचा  तसेच शस्त्त्रडिया करण्यासाठी लागणारे  
साहहयायाचा उपयोग न करता त ेशौचालयात लप्ून ठे्ण्यात आल्याचे ननवशयनास आले ,हे ही 
खरे आहे काय , 
(३) असल्यास, यासींवर्ायत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४)असल्यास, यायानुसार यारत्करणात  सींबींचधत असलेल्या वोषी ी अचधकारी ् कमयचारी याींच्या्र 
कोणती कार्ाई  केली  ्ा करण्यात येत आहे , 
(५) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 
 
 

श्री.एिनाथ शशांदे (२०-०२-२०१९) : (१) नाही.  
(२) नाही.  
(३), (४) ् (५) या रत्करणी  जजल्हा शल्य चचकीयासक, औरींगाबाव याींच्या पथकामाफय त साहहयाय 
र्ाींीाराची तपासणी करण्यात आलेली आहे. शसल्लोी (जज.औरींगाबाव) येथ े ५० खा्ाींच्या 
असलेल्या ग्रामीण रूगणालयाचे रूपाींतर  उपजजल्हा रुगणालयात करण्यात आल्याने  जागेच्या 
कमतरतेमुळे  जुन्या बाह्ररूगण व्र्ागामध्ये शलनन ् फननयचर ठे्ण्यात आले होत.े  याया्ेळी 
बाहृरूगण व्र्ागामध्ये येणारे नागररक/पत्रकार यायाबाबत व्चारणा कररत होते, मोबाईल्र 
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फो्ो काढीत होते. याबाबत ्तयमानपत्रातही बातमी छापनू आली होती. यायामळेु 
रूगणालयामध्ये  पत्रकार पररषी व घेऊन, जुन्या बाह्ररूगण व्र्ागामध्ये शलनन ् फननयचर 
ठे्ण्यात आल्याच ेस्त्पष् करून ती औषी ध ेअसल्याचा गैरसमज वरू करण्यात आला. 
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   जजतद्र आ भोळे 
मुांबई.   सधचव (िायवभार), 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
__________________________________________________________________ 

मुद्णपू्य स्य रत्डिया महाराषर व्धानमींीळ सचच्ालयाच्या सींगणक यींत्रणे्र 
मुद्ण: शासकीय मध्य्तक मुद्णालय, मुींबई. 


