अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३५६ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
चौथे अधधवेशन, २०१७
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

राज्यातील सेवारत िममचा-याांसह सेवाननवत्ृ त िममचा-याांना आरोग्य सुववधा पुरववण्याबाबत
(१)

३३३४६ (२१-०१-२०१६).

िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :

सन्माननीय

सावमजननि आरोग्य व िुुंुांब ि्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील सेवारत कममचा-याींसह सेवाननवत्ृ त कममचा-याींना आरोग्य सुववधा पुरववणे ही

शासनाची जबाबदारी असल्याची भमु मका नागपरू खींडपीठाने माींडल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१५
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील सेवारत कममचा-याींसह सेवाननवत्ृ त कममचा-याींना दजेदार आरोग्य सेवा
पुरववण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

डॉ. दीपि सावांत (२६-०९-२०१७) :(१) सदर प्रश्नात याचचका क्रमाींक वादी व प्रनतवादीचे नाव
नमुद करण्यात आले नसल्यामळ
ु े शासकीय अचधवक्ता, उच्च न्यायालय मुींबई, खींडपीठ नागपूर
याींनी माहहती दे ण्यास असमर्मता दशमववली आहे.

(२) राज्यातील सेवारत कममचाऱयाींसह सेवाननवत्ृ त कममचाऱयाींना वैद्यकीय प्रनतपत
ु ीची ववमाछत्र

योजना शासन ननणमय क्रमाींक महाराषर शासन, ववत्त ववभाग २०१४-प्र.क्र.४०/२०१४/कोषा प्रशा४, हद.२५ जून, २०१५ अन्वये लागू करण्यात आली आहे .

सेवारत कममचाऱयाींना शासकीय आरोग्य सीं्र्ामध्ये मोतत आरोग्य सुववधा उपलब्ध

आहे त. तसेच शासकीय ननयमानस
ु ार शासकीय ककीं वा खाजगी आरोग्य सीं्र्ामध्ये घेतलेल्या
उपचारावरील खचामची प्रनतपुती त्याींना अनुज्ञेय आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वि.स. ३५६ (2)
महाराष्ट्रातील मुलीांच्या बालवववाहाचे प्रमाण २५ ुंक्िे अस्याबाबत
(२)

५४०५५ (२४-०८-२०१६).

श्री.अशमत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर), श्री.ननतेश राणे

(िणिवली), श्री.हर्मवधमन सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), डॉ.सांतोर्
ुंारफे

(िळमनुरी),

डॉ.शमशलांद

माने

श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),

(नागपूर

उत्तर),

अॅड.आशशर्

श्री.अशमत

शेलार

(वाांद्रे

साुंम

(अांधेरी

पश्श्चम),

पश्श्चम),

श्री.योगेश

(चारिोप), श्री.अशमन पुंे ल (मब
ुां ादे वी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाुंील (शशडी) :

सागर

सन्माननीय

महहला व बालवविास मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) केंद्रीय आरोग्य मींत्रालयाने ‘इीं्रनॅशनल इन्सन्््ट्यू् तॉर पॉप्युलेशन सायन्सेस’ च्या
सहकायामने केलेल्या राषरीय कौ्ुींबबक आरोग्य सवेक्षण सन २०१५-२०१६ च्या चौथ्या अहवालात

महाराषरातील मुलीींच्या बालवववाहाचे प्रमाण २५ ्क्के असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गेल्या दशकभरात महहला आणण लहान मुलाींच्या आरोग्यन्स्र्तीत सुधारणा
झाली नसल्याचे ननदशमनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, महाराषरात अशाप्रकारची बाब केंद्रीय सवेक्षणातन
ू महहला व लहान मल
ु ाींच्या
आरोग्यावर होणारा दषु पररणाम लक्षात घेता राज्य शासनाने सदर प्रश्नी कोणती कायमवाही केली
वा करणार आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची सवमसाधारण कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े (१३-०९-२०१७) :(१) हे खरे आहे .

NFHS-३ (२००५-०६) च्या सर्व्हे क्षणाच्या अहवालानुसार महाराषर राज्यात २० ते २४ वषम

वयोग्ातील ज्या महहलाींचे वयाच्या १८ वषामपूवी लग्न झाले आहे, अशा माताींचे प्रमाण ३९.००
्क्के होते. तसेच NFHS-४ (२०१५-१६) च्या सर्व्हे क्षणाच्या अहवालानुसार

अशा माताींचे

प्रमाण २५.१ ्क्के आढळले म्हणजेच मुलीचे वववाह १८ वषामपक्ष
े ा कमी असताना होण्याचे
प्रमाण कमी होत असल्याचे हदसन
ू येते.
(२) हे खरे नाही.

राषरीय कु्ुींब आरोग्य सर्व्हेक्षण अहवाल (NFHS) २००५-०६ व २०१५-१६ नुसार माता

आरोग्य मुख्य ननदे शाींकामध्ये बऱयाच प्ीने सुधारणा झाली आहे.
आसीएच-२ ननदे शाकाींच्या उद्दीष्ाींची न्स्र्ती.
ननदे शाींक

राज्याची उद्दीष्े
२०१४-१५

२०१५-१६

२०१६-१७

माता मत्ृ यू दर

६३

५७

४७

५ वषाम खालील मत्ृ यूदर

२३

२१

१७

सन २०१४-१५ ते सन २०१६-१७ आरसीएच-२ ननदे शाींक उहद्दष्ानुसार

माता मत्ृ यूदर

तसेच ५ वषामखालील बालकाींच्या मत्ृ यूदरात घ् झाली आहे. सबब, महहला व लहान मल
ु ाींच्या
आरोग्यामध्ये सुधारणा झाली आहे.

वि.स. ३५६ (3)

(३) माता व बालकाींकररता राबववण्यात येणाऱया ववववध योजना पुढील प्रमाणे आहे त -

१) जननी सुरक्षा योजना, २) जननी मशशू सुरक्षा योजना, ३) एस.एन.सी.य.ु व एन.बी.एस.यु.
४) ककशोर ्वा्र् कायमक्रम, ५) ववकली आयनम तॉमलक ॲमसड सन्सप्लमें्ेशन योजना,
६) नॅशनल आयनम प्लस इननमशएह्र्व्ह (NIPI) या सवम योजनाअींतगमत सवम माताींना व
बालकाींना मोतत सेवा उपलब्ध करुन हदल्या जातात.
तसेच ग्राममण भागात बालवववाह रोखण्यासाठी शासन अचधसूचना हद. ०३ जून, २०१३

अन्वये ग्रामसेवक याींना त्याींच्या ग्रामपींचायतीच्या क्षेत्रामध्ये बाल वववाह प्रनतबींधक अचधकारी

म्हणून व सींबींधीत ग्राम पींचायत क्षेत्रातील अींगणवाडी सेववका, या बाल वववाह प्रनतबींधक

अचधकाऱयाींस सहाय्य करतील अशी ननयुक्ती केली आहे . तसेच नागरी भागासाठी शासन
अचधसूचना हद.१८ ऑग््, २०१६ अन्वये बाल ववकास प्रकल्प अचधकारी (नागरी) याींना
आपापल्या सींबींचधत प्रकल्प क्षेत्रावर

अचधकारीता असणारे बाल वववाह प्रनतबींधक अचधकारी

म्हणन
ू ननयक्
ु ती केली आहे आणण बाल वववाह प्रनतबींध अचधकाऱयाला सहाय्य करण्याकररता
सींबींचधत बालववकास प्रकल्प (नागरी) या अींतगमत नेमलेल्या अींगणवाडी पयमवेक्षक्षकाींची दे खील
ननयुक्ती केली आहे . तसेच ग्राम्तरावर ग्रामसभा आयोन्सजत करुन जनजागत
ृ ी करण्यात येते.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
बुलढाणा (श्ज.बुलढाणा) तालुक्यात वप्रयदशमनी महहला बचत गुंामाफमत िरण्यात
येत असलेला पोर्ण आहार अत्यांत ननिृष्ट्ुं दजामचा अस्याबाबत

(३)

५४६५६ (२४-०८-२०१६).

डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :

बालवविास मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महहला व

(१) बुलढाणा (न्सज.बुलढाणा) तालुक्यात वप्रयदशमनी महहला बचत ग्ामातमत करण्यात येत

असलेला पोषण आहार अत्यींत ननकृष् दजामचा असल्यामळ
ु े ग्रामीण भागातील गभमवती महहला
हा आहार खात नसल्याची माहहती अींगणवाडी सेववकाींनी सींबचधत वररषठ अचधकाऱयाीं कडे माहे
मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान हदली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उपरोक्त बचत ग्ाींचा पत्ता हा चक
ु ीचा दे ण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,
(४) असल्यास, चौकशीनुसार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (१३-०९-२०१७) :(१) हे खरे नाही.

परीं तु गभमवती महहलाींना ननकृष् पोषण आहार या बाबत दै ननक लोकमत बल
ु ढाणा

आवत्ृ ती या वत्ृ तपत्रामघ्ये हद.२० मे २०१६ रोजी प्रमसध्द झालेली होती.

सदर बातमीचे

अनुषींगाने बाल ववकास प्रकल्प अचधकारी बुलढाणा याींना चौकशी करुन चौकशी अहवाल सादर

करणेबाबात न्सजल्हा पररषद, बुलढाणा कायामलयाने सुचचत केले होते, त्याअनुषींगाने बाल ववकास

वि.स. ३५६ (4)
प्रकल्प अचधकारी बुलढाणा याींनी चौकशी केली असून मे, २०१६ गभमवती महहलाींना पुरवठा
करण्यात आलेला आहार हा ननकृष् दजामचा नसून तपासणीत चाींगल्या प्रतीचा आढळून आलेला
असल्याचे सदर चौकशीत नमुद केले आहे .
(२), (३) व (४)

बचत ग्ात जागा कमी पडत असल्यामळ
ु े त्याींनी जवळच ५०० मी अींतरावर

गायत्रीनगर, मच्छी ले-आऊ् बुलढाणा येर्े जागा घेतलेली आहे.
___________

खडी (श्ज.ठाणे) रुग्णालयातील असुववधाांबाबत
(४)

५४७२४ (३०-०८-२०१६).

डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ) :

सन्माननीय सावमजननि

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

(१) ठाणे न्सजल््यातील खडी रुग्णालयात सुववधाींचा तु्वडा असल्यामुळे ववजे अभावी शव

ववच्छे दन केंद्रातल्या कममचाऱयाींना बॅ्रीच्या उजेडात ववच्छे दन करावे लागत असून रुग्णालयात
पाणी नसल्याने प्रसूती साठी आलेल्या महहलाींना शहापूर येते पाठववले जात असल्याचे नक
ु तेच
ननदशमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, खडी रुग्णालयाची जागा माहे , ऑक््ोंबर,२०१५ मध्ये ठाणे न्सजल्हा चचककत्सक
याींच्या नावावर झाल्याींनतर रुग्णालयाच्या इमारतीच्या वा्तु माींडणी नकाशा सावमजननक

बाींधकाम ववभागामातमत तसेच अचधकारी कममचाऱयाींच्या ननवास ्र्ानासाठी १२ को्ी ३९
लाखाींचे अींदाज पत्रक मान्येतेसाठी सावमजननक आरोग्य ववभागाकडे पाच महहन्यापूवी पाठवले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करुन कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) असल्यास, उपरोक्त अींदाजपत्रक व वा्तुमाींडणी नकाशाबाबत कोणत्या उपाययोजना केल्या
आहे त ?

डॉ. दीपि सावांत (२९-०९-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) हे अींशत: खरे आहे .
ग्रामीण रुग्णालय खडी येर्ील इमारत व कममचारी ननवास्र्ानाच्या बाींधकामाचा
वा्तुमाींडणी नकाशा मुख्य वा्तश
ु ा्त्रज्ञ याींच्याकडून प्राप्त करुन घेण्याची कायमवाही सुरु आहे .
त्यानींतर सदर बाींधकामास प्रशासकीय मान्यता दे ण्याची कायमवाही करण्यात येईल.
___________

बुलढाणा श्ज्हयातील पार असले्या मल
ु ीांना महहला बालि्याण ववभागाच्या
(५)

वतीने वाुंण्यात येणारा पोर्ण आहार मद
ु तबाहय अस्याबाबत

५४८०४ (२४-०८-२०१६).

डॉ.सांजय रायमल
ु िर (मेहिर) :

सन्माननीय महहला व

बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बुलढाणा न्सजल्हयातील पात्र असलेल्या मुलीींना महहला बालकल्याण ववभागाच्या वतीने
वा्ण्यात येणारा पोषण आहार मुदतबाहय असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय,

वि.स. ३५६ (5)
(२) असल्यास, याबाबत तक्रार मोताळा पींचायत सममतीचे ग्नेते याींनी न्सजल्हापररषद
प्रशासनाकडे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,
(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार पढ
ु े कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (१३-०९-२०१७) :(१) हे खरे आहे .
(२) होय.

(३) ककशोरवयीन मल
ु ीींना (सबला) मद
ु त सींपलेला पोषण आहार वा्प झाल्याबाबतची तक्रार री

रामदास भगवान चौर्नकर, पींचायत सममती सद्य, ता. मोताळा, न्सज.बुलढाणा याींनी केली
होती.

सदर तक्रारीच्या अनुषींगाने सदर प्रकरणाची चौकशी करणे करीता बाल ववकास प्रकल्प

अचधकारी नाींदरू ा याींची ननयुक्ती करण्यात आली होती.

बाल ववकास प्रकल्प अचधकारी नाींदरू ा

याींनी चौकशी अहवालामध्ये नमूद केले आहे की, ववकास महहला औद्योचगक सहकारी सीं्र्ा

मयामदीत खामगाींव याींनी काींदा, लसण
ू , मसाला मालाचा परू वठा करताींना ५५३ सींच परु वठा

केला व त्यापैकी ६५ सींच मुदतबा्य असलेले माल पुरवठा केला असल्याचे अहवालात नमूद
आहे .

(४) मुदतबा्य

पुरववलेले

त्यानष
ु ींगाने सींबींचधत

६५ सींच

बदलून

दे ण्याबाबत

पुरवठादारास

कळववण्यात

होते.

परु वठे दार याींनी मद
ु तबा्य परु वठा केलेल्या सींचाऐवजी नववन पाकी्े

लाभाथ्याांना बदलून हदले आहे त.

___________

चांद्रपूर श्ज्हयातील ब्रम्हपूरी येथे रामािेअर युननुंच्या प्रस्तावास मांजूरी शमळण्याबाबत
(६)

५५५१६ (०१-०९-२०१६).

श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी) :

सन्माननीय सावमजननि

आरोग्य व िुुंुांब ि्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सावमजननक आरोग्य ववभागाच्या ननयोजन कालबध्द कायमकमातींगत
म चींद्रपरू न्सजल्हयातील

ब्रम्हपूरी येर्े रामाकेअर युनन् मींजूर करण्यात यावे असा प्र्ताव न्सजल्हा शल्य चचककत्सक
चींद्रपूर

हयाींनी

उपसींचालक

सावमजननक

जाक्र/सारूचीं/ननयोजन/राकेयु/प्र्ताव

मीं

आरोग्य

सादर/८३७२/१६

ववभाग

हदींनाक

नागपूर

याींच्या

१८/४/२०१६

च्या

मातमतीने
सम
ु ारास

सहसींचालक आरोग्य सेवा रूग्णालय (राज्य्तर) सींचालनालय मब
ुीं ई याींच्याकडे पाठववण्यात

आलेला असल्याची माहहती हदनाींक ५ जन
ू , २०१६ रोजी वा त्या सम
ु ारास ननदे शनास आली
आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

ब्रम्हपूरी

येर्े

रामाकेअर

युनन्

मींजूर

करण्यासाठी

लोकप्रनतननधीींनी

मा.सावमजननक आरोग्य मींत्री याींना हदींनाक २३ मे, २०१६ रोजी आणण त्यापुवी सुध्दा अनेकदा
ननवेदन हदलेली आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ब्रम्हपूरी येर्े रामाकेअर युनन् मींजूर करण्यासाठी राज्य शासनाने कोणती
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप कोणतीच कायमवाही करण्यात आली नसल्यास, ववलींबाची सवमसाधारण कारणे काय
आहे त ?

वि.स. ३५६ (6)
डॉ. दीपि सावांत (२४-०८-२०१७) :(१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) सन २०११ च्या जनगणनेवर आधारीत आरोग्यसीं्र्ाींचा जोड बह
ृ त आराखडा तयार
करण्यात येत असन
ू सदरची मागणी ननकषानस
ु ार जोड बह
ृ त आराखड्यात समाववष् करण्याची
कायमवाही सुरु आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मुांबईसह राज्यातील शभषेि-याांवर ननयांरण आणण्यासाठ
जुन्या िाययायात सुधारणा िरण्याबाबत

(७)

५८०८१ (२४-०८-२०१६).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मींब
ु ईसह

राज्यातील

मभक्षेक-याींचा

प्रश्न

गींभीर

होत

सन्माननीय महहला व
असन
ू

मभक्षेक-याींवर ननयींत्रण

आणण्याकररता सध्या राज्यात सन १९५९ च्या मभक्षा प्रनतबींधक अचधननयमाींतगमत कारवाई
करण्यात येत,े हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मभक्षेक-याींवर ननयींत्रण आणण्यासाठी जुन्या कायद्यात सध
ु ारणा करुन त्यातील
अ्ी बदलण्यात यार्व्या यासाठी एक शासकीय सममती गठीत केली होती, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (१३-०९-२०१७) :(१) होय.

(२), (३) व (४) मभक्षा प्रनतबींध अचधननयम १९५९ मध्ये सध
ु ारणा करण्यासाठी प्रधान सचचव (म

व बा वव) याींच्या अध्यक्षतेखाली शासन ननणमय क्र.मभक्षाप्र-२००९/प्र.क्र. १५२/का.-९ हदनाींक
२२.०२.२०१३ व शुध्दीपत्रक (२) हद. १९.०३.२०१४ अन्वये अ्यास सममती गठीत करण्यात
आली आहे .

सदर सममतीने वेळोवेळी बैठका घेऊन मुींबई मभक्षा प्रनतबींध अचधननयम १९५९ मध्ये

सध
ु ारणा करणेकामी प्रारुप मसद
ु ा तयार केला आहे . सदर मसद
ु ा आयक्
ु त, महहला व बाल
ववकास, पुणे याींच्या कायामलयाकडून हद. २६.०५.२०१७ च्या पत्रान्वये शासनास प्राप्त झाला
असून, त्याअनुषींगाने पुढील कायमवाही करण्यात येत आहे .
___________
त्र्यांबिेश्वर (श्ज.नाशशि) तालुक्यातील जलयुक्त शशवार अशभयाांनातील
गावठा येथे पाझर तलावाच्या दरु
ु स्तीचे िाम

(८)

६४०८८ (२४-०८-२०१६).

श्रीमती ननममला गाववत (गगतपूरी) :

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसांधारण

वि.स. ३५६ (7)
(१) त्र्यींबकेश्वर (न्सज.नामशक) तालक्
ु यातील जलयुक्त मशवार अमभयाींनातील गावठा येर्े पाझर

तलावाच्या दरु
ु ्तीचे काम इमारती बाींधकामाचा अनभ
ु व हा पाझर तलाव बाींधण्यासारखाच
असतो असे साींगत न्सजल्हा पररषदे च्या लघु पा्बींधारे ववभागाने एका ठे केदाराला काम हदले
असल्याचे माहे जन
ू , २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी करुन या पाझर तलावाचे काम पुन्हा ननववदा
काढून योग्य ठे केदाराला दे ण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

प्रा. राम शशांदे (१८-०९-२०१७) :(१) हे अींशत: खरे आहे .
(२) पहहल्या ठे केदाराने पाझर तलाव दरु
ु ्तीचे काम करणे शक्य नसल्याने ननववदा प्रकक्रयेतन
ू

माघार घेतली. यासींदभामत न्सर्व्दतीय न्यूनतम ठे केदार पहहल्या ठे केदाराने घेतलेल्या दरातच कामे

करण्यास तयार झाल्याने तेरननववदा काढण्यात आली नाही. सद्यन्स्र्तीत प्र्तुत पाझर
तलावाचे काम पण
ू म करण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

नाशशि येथील आरोग्य ववज्ञान ववयायापीठात ननधीचा तुुंवडा अस्याबाबत
(९)

६५४४२ (१६-१२-२०१६).

अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.नरें द्र पवार (ि्याण

पश्श्चम), अॅड.आशशर् शेलार (वाांद्रे पश्श्चम), श्री.हदलीप वळसे-पाुंील (आांबेगाव), श्री.पाांडुरां ग
बरोरा (शहापूर) :
काय :-

सन्माननीय वैयायिीय शशषण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) नामशक येर्ील आरोग्य ववज्ञान ववद्यापीठात ननधीचा तु्वडा असल्याचे ननदशमनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ववद्यापीठाचा कारभार सक्षमपणे चालववण्यासाठी आवश्यक असलेली
ककमान ६०० कममचाऱयाींची पदे ररक्त आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, यामुळे ववद्यापीठातील ६०० पैकी ननम्मीच पदे अद्यापपयांत भरण्यात आली
असन
त्यातीलही सवम पदाींना शासन मान्यता दे त नसल्यामळ
ू
ु े ववद्यापीठाला ्वत:च्याच
उत्पन्नातून वेतन द्यावे लागते, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर ववद्यापीठाची ररक्त पदे भरून मशक्षणाचा दजाम वाढववण्याकररता तसेच
ववद्यापीठ

सुरळीतपणे

चालववण्याकररता

ननधीची

उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,

तरतूद करण्यासाठी

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीर् महाजन (०७-०९-२०१७) :(१) नाही, हे खरे नाही.
(२) ते (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

शासनाने

कोणती

वि.स. ३५६ (8)
राज्यातील ववशेर्तः महामुांबई श्स्थत मुरवपांडाशी ननगडीत वविाराशी
सांधाम्यम असलेले वा रक्त सांचय िेंद्राचे परवाने रद्द िरण्याबाबत

(१०)

६५७४७ (१०-०१-२०१७).

श्री.अबू आजमी (मानखूदम शशवाजीनगर) :

सन्माननीय

सावमजननि आरोग्य व िुुंुांब ि्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ववशेषतः महामुींबई न्स्र्त मुत्रवपींडाशी ननगडीत ववकाराशी सींधाम्यम असलेल्या
ववकाराबाबत

तर्ाकचर्त

मूत्रवपींड

त्कराींच्या

्ोळीस

त्याींचे

अवैद्य

धींदे

ने्तनाबुत

करण्याकररता त्याींच्याकडे असलेले परवाने वा रक्त सींचय केंद्राचे परवाने रद्द करण्याबाबत

हदनाींक २० सप््ें बर, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास सींबींचधत रक्त सींक्रमण मशबीर प्रमुख,

मत्र
ु वपींड शल्यचचककत्सक आणण राज्य आरोग्य सेवा सींचालनालयाच्या पदाचधकाऱयाींनी शासनास
ननवेदन हदले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रश्नोक्त बाब (१) च्या अनुषींगाने सींबींचधत प्रकरणी सींबींचधत वैद्यकीय मशक्षण
ववभागाच्या आणण सींबींचधत आरोग्य ववभागाच्या केंद्र चालकाींनी तसेच सेवाभावी सींघ्नेच्या

तसेच जनप्रनतननधी व जागत
ृ नागररकाींच्या सींघ्नेने सदर बाब ननदशमनास आणली आहे , हे ही
खरे आहे काय

(३) असल्यास, सदर बाबतीत सखोल चौकशी अींती काय ननषपन्न झाले व त्याबाबत कोणता
ननणमय घेण्यात आला वा येत आहे
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (०४-०९-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
राज्याच्या सावमजननक आरोग्य ववभाग, नगर ववकास ववभाग, वैद्यकीय मशक्षण ववभाग
व या ववभागाींच्या अचधन्त राज्य रक्त सींक्रमण पररषद, बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलका आरोग्य
ववभाग, अन्न व औषध प्रशासन यापैकी कोणत्याही कायामलयास अशा प्रकारचे ननवेदन प्राप्त
झालेले नाही.
(२) हे ही खरे नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
वैयायिीय प्रवेशाांसाठ सन २०१२ ते २०१५ या िालावधीत
सादर िेले्या बनावुं जात प्रमाणपराबाबत
(११)

६६०१४ (१६-१२-२०१६).

श्री.ववजय औुंी (पारनेर), प्रा.वर्ाम गायिवाड (धारावी),

श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), डॉ.सांतोर् ुंारफे (िळमनरु ी),
श्री.अशमन पुंे ल (मुांबादे वी), श्री.िुणाल पाुंील (धुळे ग्रामीण), श्रीमती ननममला गाववत
(गगतपूरी), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वैयायिीय शशषण मांरी पुढील

वि.स. ३५६ (9)
(१) वैद्यकीय प्रवेशाींसाठी सन २०१२ ते २०१५ या कालावधीत बनाव् जात प्रमाणपत्र सादर
करणाऱया ववद्याथ्याांच्या ववरोधात तक्रार दाखल करण्याच्या आदल्या हदवशीच हदनाींक ९
ऑग््, २०१६ रोजी आरोपी असलेले ९ ववद्यार्ी तरार झाल्याची घ्ना हदनाींक १६ ऑग््,
२०१६ रोजी वा त्या सम
ु ारास ननदशमनास आली, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, सदरहू प्रकरणी अनस
ु ूचचत जमातीच्या जात प्रमाणपत्राींवर नींदरू बार न्सजल्हा
जात पडताळणी प्रमाणपत्र सममतीचे खो्े सही मशक्के आढळून आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय ननषपन्न झाले

आणण ववद्यार्ी पालकाींना बनाव् वैद्यकीय प्रमाणपत्र दे णाऱयाींववरुध्द शासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) तसेच सदरहू गैरप्रकार रोखण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात
आली आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीर् महाजन (०६-०९-२०१७) :(१) होय, हे अींशत: खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) सींबींचधताींववरुध्द पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे त.

(४) आहदवासी ववकास ववभागाच्या अचधपत्याखालील अनस
ु चू चत जमाती प्रमाणपत्र तपासणी

सममत्याींचे कामकाज हदनाींक १ मे,२०१६ पासून आहद ‘प्रमाण’ प्रणालीद्वारे सींपूणप
म णे ऑनलाईन
करण्यात आलेले आहे .

तसेच, सन २०१७-१८ च्या आरोग्य ववज्ञान अ्यासक्रमाच्या प्रवेशाच्या वेळी ववद्यार्ी
महाववद्यालयामध्ये सादर करीत असलेली जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्राच्या
सत्यासत्येची पडताळणी महाववद्यालयामातमत सींबींचधत सममतीकडून करुन घेण्याबाबतचे ननदे श
सींचालनालयामातमत जारी करुन सममतीमातमत प्रमाणपत्राची वैधता तपासणी करुन आल्यानींतर

ववद्याथ्याांचा प्रवेश अींनतम करण्यात येणार आहे . दरम्यानच्या कालावधीत ‘प्रमाणपत्र अवैध
ठरल्यास प्रवेश रद्द करण्यात येईल याबाबत मला ज्ञात आहे ’ अशा आशयाचे हमीपत्र सींबींचधत
ववद्याथ्याांकडून प्राप्त करुन घेण्यात येणार आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मौजे नाव (ता.पाुंण, श्ज.सातारा) गावातील मुलिीपड जमीन िायमस्वरूपी
शेतिऱयाांना िसण्यास शमळण्याबाबतची मागणी

(१२)

६६१९८ (०९-०१-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.शांभूराज दे साई (पाुंण) :

सन्माननीय वने मांरी पुढील

(१) मौजे नाव (ता.पा्ण, न्सज.सातारा) गावातील डोंगरी व दग
म भागात वसलेल्या गावातील
ु म
१०० पेक्षा अचधक शेतकऱयाींची मल
ू कीपड जमीन कायम्वरूपी शेतकऱयाींना कसण्यास ममळावी
याबाबतची मागणी ग्राम्र्ाींनी केली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त हठकाणी सदर उपलब्ध मूलकीपड जममनीपैकी ग् न. ३, १३, १४, १५,

१७, १८ या मधील जममनी येर्ील ७२ शेतकऱयाींना कसण्याकररता दे ण्यात आल्या असन
ू
उवमररत ग् न. २१, २२, २३, २४ व २५ मधील जममनी उवमररत ३० शेतकऱयाींना दे णे बाकी

असताना तत्कालीन न्सिल्हाचधकारी सातारा याींनी हदनाींक २४ एवप्रल, १९८७ चे पत्रानस
ु ार उवमररत
ग्ातील मूलकीपड जमीन वन ववभागाकडे ह्ताींतररत केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू वन ववभागाकडे ह्ताींतररत केलेली जमीन कसण्याकररता ममळावी अशा
आशयाचा प्र्ताव न्सिल्हाचधकारी सातारा व राज्य शासनाच्या वन ववभागाकडे हदनाींक १ माचम,
२०१६ रोजी लेखी पत्राद्वारे मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येणार आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मुनगांुंीवार (०५-०८-२०१७) :(१) हे खरे नाही, अशा प्रकारच्या मागणी बाबतचे
ननवेदन आढळून येत नाही.

(२) मौजे नाव, ता. पा्ण येर्ील ग् क्र. २२, २३, २४ व २५ मधील एकूण ४९.६४ हे . पयामयी
क्षेत्र वन ववभागास वन (सींवधमन) अचधननयम, १९८० अींतगमत प्र्तावासाठी न्सजल्हाचधकारी,
सातारा याींचेकडील आदे शान्वये पयामयी वनीकरणासाठी वन ववभागाकडे वगम केले आहे . पयामयी
वनीकरणाचे क्षेत्रास वन (सींवधमन) अचधननयम, १९८० च्या तरतद
ु ी लागू होतात.

तसेच ग् नींबर २१ चे क्षेत्र २००.३९ हे . बॉम्बे कॅसल (अचधसूचना) क्रमाींक १२/एत

हदनाींक १ माचम, १८७९ अन्वये राखीव वन म्हणून घोवषत झालेले आहे. सदरचे क्षेत्र हे
सद्यन्स्र्तीत स्याद्री र्व्याघ्र प्रकल्पाच्या क्षेत्रामध्ये समाववषठ झाले आहे .

सर्व्हे नीं. २२, २३, २४ व २५ मधील महसूल ववभागाच्या ताब्यात असलेले महसूल पड

क्षेत्र ववववध १४ प्रकल्पाींतगमत पयामयी क्षेत्र म्हणन
ू न्सजल्हाचधकारी, सातारा याींनी सन १९८७ - ८८

मध्ये वन ववभागाकडे वगम केले होते. त्यानुसार सदर क्षेत्राच्या कब्जेपट्टी दे खील करण्यात
आलेल्या होत्या. तर्ावप मौजे नाव सर्व्हे नीं. २२, २३ व २५ मध्ये लोकाींची अनतक्रमणे

असल्याने न्सजल्हाचधकारी, सातारा याींनी सन १९८७ - ८८ मधील त्याींच्या आदे शामध्ये सुधारणा

करुन मौजे नाव ऐवजी मौजे कोळणे, पाचगणी व कास येर्ील महसल
ू पड जममनी वन

ववभागाकडे वगम केलेल्या आहे त. त्यामुळे मौजे नाव सर्व्हे नीं. २२, २३ व २५ मधील वगम
केलेल्या पयामयी क्षेत्राची कलम ४ खाली अचधसूचना काढण्यात आलेली नाही. मात्र मौजे नाव
सर्व्हे नीं. २४ मधील ६.४२ हे . क्षेत्र हे मशरगाव-घा्मार्ा-चौवणेश्वर र्त्यासाठी वगम केल्याने या

क्षेत्राची कलम २० खालील अचधसूचना हदनाींक ३१.८.२०१५ अन्वये प्रमसद्ध करण्यात आलेली
आहे .

(३) मौजे नाव, ता.पा्ण येर्ील वन ववभागाकडे ह्ताींतरीत केलेली जमीन कसण्यासाठी
ममळावी, अशा आशयाचे मा.री.शींभुराज दे साई, ्र्ानीक आमदार याींचे पत्र प्राप्त झाले होते,
परीं तु वनहक्क कायदयाींतगमत क्षेत्र दे ण्यात आलेले नाही.
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(४) वन (सींवधमन) अचधननयम, १९८० अींतगमत प्र्तावाच्या बदल्यात पयामयी वनीकरणाकररता
प्राप्त झालेले उपरोक्त क्षेत्र स्याद्री र्व्याघ्र प्रकल्पाच्या वव्तारीत क्षेत्रामध्ये समाववषठ झाले
असून सध्या वन्यजीव ववभागाकडे वगम करण्यात आले आहे.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मुांबईतील गोवांडी येथील शशवाजीनगर भागातील अांगणवाडीतील
५० मल
ु ाांमागे १३ मल
ु े िुपोवर्त अस्याबाबत

(१३)

६८४४२ (२७-०१-२०१७).

श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.अशमन पुंे ल (मांब
ु ादे वी),

श्री.सांग्राम थोपुंे (भोर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.िुणाल पाुंील (धळ
ु े ग्रामीण) :
सन्माननीय महहला व बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील गोवींडी येर्ील मशवाजीनगर भागात प्रत्येक अींगणवाडीतील ५० मुलाींमागे १३ मुले
कुपोवषत असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, येर्ील १७०० मल
ु े कुपोवषत असन
ू यातील ४०० हून अचधक मल
ु े तीव्र कुपोवषत
आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी करुन या कुपोवषत बालकाींवर उपचार करण्याबाबत
कोणती कायमवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (१४-०९-२०१७) :(१) व (२) होय.

तर्ावप, मशवाजी नगर (मुींबई), नागरी प्रकल्पाींतगमत माहे सप््ें बर-२०१५ व सप््ें बर-२०१६

या कालावधीतील खालीलप्रमाणे कुपोषणाबाबतची रेणीननहाय आकडेवारी पाहता सप््ें बर-२०१५

च्या तल
ु नेत माहे सप््ें बर-२०१६ मध्ये नतव्र कमी वजनाच्या बालकाींच्या ्क्केवारीत घ्
झालेली आहे .

(३) योजने अींतगमत सवमसाधारण रेणीतील बालकाींना दररोज (५०० उषमाींक आणण १२ ते १५
ग्रॅम प्रचर्ने असलेला) आहार दे ण्यात येतो. त्याच प्रमाणे तीव्र कमी वजनाच्या बालकाींना
दररोज (८०० उषमाींक आणण २० ते २५ ग्रॅम प्रचर्ने असलेला) आहार दे ण्यात येतो. याप्रमाणे
अींगणवाडीतील लाभाथ्याांना पोषण आहारातन
ु आवश्यक ते प्रचर्ने व कॅलरीज दे ण्यात येत
आहे त.

मध्यम कमी वजनाची व तीव्र कमी वजनाच्या बालकाींना वैद्यकीय उपचारासाठी
लोकमान्य ह्ळक हॉ्पी्ल सायन मुींबई येर्े सींदभम सेवेद्वारे पाठववण्यात येत,े अशा कुपोवषत
मल
ु ाींची ननयममत आरोग्य तपासणी लसीकरण महानगरपामलका एम वॉडम अींतगमत असलेल्या
आरोग्य केंद्राद्वारे करण्यात येत आहे .

मशवाजीनगर प्रकल्पात बालकाींचे कुपोषण ननमल
ुम नाकरीता एकुण १० ्वयींसेवी सीं्र्ा

कायमरत असून बाल ववकास प्रकल्प, मशवाजीनगर याींच्या समन्वयाने प्रकल्प क्षेत्रात कुपोषण

वि.स. ३५६ (12)
ननमल
ुम नाकरीता पालकसभा, माता बैठक, पोषण आहार सप्ताह, आरोग्य मशबीर , प्रत्येक
महहन्यात अींगणवाडी व अशासकीय सीं्र्ा एकबत्रत बालकाींचे वजन घेणे इकायमक्रम राबववण्यात
येत आहे त.
सदर प्रकल्प हा जागनतक बँक सहान्सय्यत प्रकल्पाींतगमत येत असन
ू या कायमक्रमाींतगमत

सामूदायावर आधाररत कायमक्रम (Community Based Event) अन्नप्राशन, ओ्ीभरण,
बालभोजन इत्यादी कायमक्रम अींगणवाडी ्तरावर राबववण्यात येत आहे त. तसेच वचधमत
मशक्षणाींतगमत कायमक्रम राबववण्यात येत आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यातील िुपोर्णाच्या प्रश्नावर आरोग्य मांत्र्याांच्या अध्यषतेखाली
राज्यस्तरीय ुंास्ि फोसम सशमती स्थापन िरण्याबाबत

(१४)

७१४६६

(२७-०१-२०१७).

श्री.हहतेंद्र

ठािूर

(वसई),

श्री.ववलास

तरे

(बोईसर),

श्री.बसवराज पाुंील (औसा), श्री.रुपेश म्हारे (शभवांडी पूव)म , श्री.अशमत ववलासराव दे शमुख
(लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाुंील (शशडी) :

सन्माननीय

महहला व बालवविास मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील कुपोषणाच्या प्रश्नावर आरोग्य मींत्र्याींच्या अध्यक्षतेखाली राज्य्तरीय ्ा्क

तोसम सममती ्र्ापन करण्याची घोषणा माहे सप््ें बर, २०१६ च्या अखेरच्या आठवड्यात मा.
मुख्यमींत्र्याींनी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ्ा्क तोसम सममतीच्या आजपावेतो ककती बैठका घेण्यात आल्या व
त्यामध्ये कोणते ननणमय घेण्यात आले.

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (१४-०९-२०१७) :(१) पालघर न्सजल्हयातील ववशेषत: जर्व्हार, मोखाडा आणण
ववक्रमगड तालक्
ु यातील सध्याच्या कालावधीत व मागील काही कालावधीत वाढ झालेल्या

कुपोषणाींच्या प्रकरणाींवर कारणाींचा आढावा घेण्यासाठी तसेच सदर प्रकरणाींवर ववशेष लक्ष
दे ण्यासाठी सींबींचधत ववभागाींचे मा. मींत्री तसेच सींबींचधत प्रशासकीय ववभागाींचे अप्पर मुख्य
सचचव/प्रधान सचचव/सचचव याींचा समावेश असलेल्या कृती दलाची (्ा्क तोसमची) ्र्ापना

करण्याबाबतचे ननदे श मा. मख्
ु यमींत्री महोदयाींनी हदलेले आहे त. महाराषर शासन, महहला व

बाल ववकास ववभाग, शासन ननणमय क्र. एबावव-२०१६/प्र.क्र.३२१/का-५, हद. २१.१०.२०१६ अन्वये
कृती दलाची (्ा्क तोसमची) ्र्ापना करण्यात आलेली आहे.

त्या अनुषींगाने सदर सममतीचे सद्य सचचव हे प्रधान सचचव, सावमजननक आरोग्य

ववभाग आहे त.

(२) सदर सममतीच्या आजपावेतो ३ बैठका घेण्यात आलेल्या आहे त. राज्यातील कुपोषण
ननमल
ीं ाने सवम सींबींधीत यींत्रणाींना
ुम नासाठी ववववध ननणमय घेण्यात आलेले आहे त व त्यानुषग
ननदे श दे ण्यात आले आहे त.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वि.स. ३५६ (13)
यवतमाळ श्ज्हा परीर्दे च्या बालि्याण ववभागातील गैरिारभाराबाबत
(१५)

७२६०१ (१०-०१-२०१७).

डॉ.अशोि उईिे (राळे गाव) :

सन्माननीय महहला व

बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) यवतमाळ न्सजल्हापरीषद येर्ील बालकल्याण ववभागातील अमत
ृ आहार योजनेत गैरप्रकार
झाल्याचे हदनाींक २६ जुलै, २०१२ रोजी वा त्यासुमारास ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अमत
ृ योजनेची बबले सममतीच्या खात्यात जमा न करता व गरोदर माताींचे
आहाराचे वा्प न करता बोगस बबले काढण्यात आली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर योजनेत झालेल्या गैरप्रकार आचर्मक अननयमेतेबाबत चौकशी करण्यात
आली आहे काय व चौकशीच्या अनुषींगाने दोषीींवर शासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (१४-०९-२०१७) :(१) हे खरे नाही.

अमत
ृ आहार योजना हदनाींक ०१ डडसेंबर, २०१५ पासून लागु करण्यात आली आहे . तसेच

सदर योजनेत गैरप्रकार झाल्याचे आढळुन आले नाही.
(२) हे खरे नाही.

अमत
ृ आहार योजनेचा ननधी ्र्ाननक आहार सममतीच्या खात्यात जमा करण्यात येतो.

नोंदणी झालेल्या गरोदर माता व ्तनदा माताींना आहार दे ण्यात येतो. त्याबाबतची सवम
लाभार्ींच्या नावासहहत अभीलेखे जतन करण्यात आले आहे त. त्यामुळे बोगस बबले काढण्यात
आलेली नाही.

(३) लागु नाही.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

सावमजननि आरोग्य ववभागाने िेले्या २९७ िोुंीांच्या और्ध खरे दीच्या अहवालाबाबत
(१६)

७३९७७ (१८-०४-२०१७).

श्री.गणपतराव दे शमख
ु (साांगोले), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर),

श्री.ननतेश राणे (िणिवली), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.ववजय औुंी (पारनेर),
श्री.शरददादा सोनावणे (जुन्नर) :

सन्माननीय सावमजननि आरोग्य व िुुंुांब ि्याण मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्याच्या सावमजननक आरोग्य ववभागाने सन २०१४-२०१५ वा त्यासुमारास खरे दी केलेल्या
२९७ को्ीींच्या औषध खरे दीबाबत शासनाने एक सद्यीय चौकशी सममती नेमली होती, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, सदर सममतीचा अहवाल शासनाला प्राप्त झाला आहे काय,
(३) असल्यास, या अहवालात कोणकोणते ननषकषम काढण्यात आले आहे त आणण त्या अनुषींगाने
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ३५६ (14)
डॉ. दीपि सावांत (१२-०९-२०१७) :(१) हे खरे आहे .
डॉ.भगवान सहाय, अपर मख्
ु य सचचव याींच्या एकसद्यीय सममतीच्या प्रार्ममक चौकशी

अहवालातील मशतारशीनुसार सखोल चौकशीसाठी री.गौतम चॅ्जी, सेवाननवत्ृ त अपर मख्
ु य
सचचव याींची एकसद्यीय सममती नेमण्यात आली होती.
(२) होय.
(३) री.गौतम चॅ्जी, सेवाननवत्ृ त अपर मुख्य सचचव याींच्या एकसद्यीय सममतीने सादर
केलेल्या सखोल चौकशी अहवालामध्ये “आरोग्य सेवा सींचालनालयामातमत करण्यात आलेल्या

खरे दीमध्ये खरे दी आणण परु वठा करताना कोणतीही अननयममतता ककीं वा प्रचमलत पध्दतीचे
उल्लींघन झाल्याचे हदसून आले नाही तसेच राषरीय नागरी आरोग्य अमभयानाींतगमत करण्यात

आलेल्या खरे दीत ननषकाळजीपणा व समन्वयाचा अभाव हदसून आला आहे ”, असे ननषकषम
नोंदववलेले आहे त. सदर चौकशी अहवाल शासनाने ्वीकारला आहे .

सदर ननषकषामनस
ु ार एका अचधका-याववरुध्द ववभागीय चौकशी सुरु करण्यात आली आहे.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

महहला व बालवविास आयुक्त पण
ु े याांनी ननयमबाहय ननयुक्त्या िे्याबाबत
(१७)

७४००३ (१९-०४-२०१७).

श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर),

श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम) :

सन्माननीय महहला व

बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महहला व बालववकास आयुक्त पुणे, येर्े सन २००४-२०१६ या कालावधीत कननषठ मलवपक
ते पररववक्षा अचधकारी, पररववक्षा अचधकारी ते न्सजल्हा पररववक्षा अचधकारी, या पदावर ननयुक्ती
करताना तसेच पदोन्नत्या दे ताना, ननयमानस
ु ार सहाय्यक आयक्
ु त, मागासवगीय, पण
ु े

याींच्याकडून बबींदन
ु ामावलीची तपासणी न करताच तसेच मान्यता न घेताच, मागासवगीयाींच्या
आरक्षणानुसार भरती न करता त्याींच्यावर अन्याय करण्यात आल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१६
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी उच्च ्तरीय चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार याप्रकरणी जबाबदार असणाऱया
महहला व बालववकास आयुक्त पण
ु े याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांिजा मुांडे (१४-०९-२०१७) :(१) कननषठ मलवपक या सींवगामतुन र्े् पररववक्षा अचधकारी
या सींवगामत पदोन्नती दे ण्याबाबत सेवाप्रवेश ननयमात तरतद
ू नाही.

i) सन २००४ ते २०१३ या कालावधीत आयुक्तालयाींतगमत कायरत सींवगामची बबींदन
ु ामावली

नोंदवही ठे वण्यात आलेली नाही. तर्ावप सहायक आयुक्त, (मागासवगम कक्ष) ववभागीय आयुक्त
कायामलय, पुणे याींच्याकडुन मान्यता घेण्यात आलेल्या पररववक्षा अचधकारी/वररषठ मलपीक/
कननषठ मलवपक/ननदे शक/मशक्षक/डा्ा इन्रीऑपरे ्र/कृषी सहायक/ननम्नरेणी लघुलेखक/कननषठ
काळजी वाहक/्वींयपाकी/वाडमबॉय-पहारे करी या सींवगामच्या बबींदन
ु ामावली नोंदवहीस कोणतेही
आक्षेप दशमववण्यात आलेले नाहीत.

वि.स. ३५६ (15)
ii) कननषठ मलवपक, ननम्नरेणी लघुलेखक, कृषीसहायक/ननदे शक/मशक्षक कननषठ काळजी

वाह/्वयींपाकी/वाडमबॉय/पहारे करी/पररचर

या

सींवगामचे

आपेक्ष

दशमववणेत

आलेले

आहे त.

आक्षेपासींदभामत आयुक्त, महहला व बाल ववकास, पुणे याींच्याकडुन अहवाल सादर करून
आक्षेपाची पत
म ा करण्यात येत आहे .
ू त

iii) सहाय्यक आयुक्त (मागासवगम कक्ष) ववभागीय आयुक्त कायामलयाकडुन तपासणी

करण्यात आलेल्या सन २००४ ते २०१६ या कालावधीतील पररववक्षा अचधकारी आणण न्सजल्हा
पररववक्षा अचधकारी या सींवगामचे बबींदन
ु ामावलीबाबत कोणताही प्रनतकुल अमभप्राय / शेरे नमुद
करण्यात आलेले नाही.
iv)

पदोन्नती

सींदभामतील

कायमवाहीचे

अनुषींगाने

बबींदन
ु ामावली

बाबत

कोणत्याही

मागासवगीय कममचाऱयाने त्याचेवर अन्याय झाल्याबाबतची आयुक्तालयास तक्रार केलेली नाही.

तसेच मागासवगीय कममचाऱयावर अन्याय झाल्याबाबत सहायक आयुक्त (मागासवगम कक्ष)

याींचे कायामलयाकडेही कोणतेही तक्रार प्राप्त झालेली नसल्याचे सहायक आयुक्त (मागसवगम
कक्ष) याींचे कायामलयाकडुन सादर अहवालात नमद
ु करण्यात आलेले आहे .
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
नाशशि श्ज्हयातील अांगणवाडी बाांधिामासाठ प्राप्त झालेला ननधी अखधचमत राहह्याबाबत
(१८)

७४५६६ (१८-०४-२०१७).

गाववत (गगतपूरी) :
करतील काय :-

श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पश्श्चम), श्रीमती ननममला

सन्माननीय महहला व बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) नामशक न्सजल्हयातील अींगणवाडयाींच्या बाींधकामासाठी न्सजल्हा पररषदे स प्राप्त झालेला रु.
१२ को्ीींचा ननधी अखचचमत असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये ननदशमनास आली आहे ,
हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त न्सजल्हयामध्ये अनेक हठकाणी अींगणवाडया उघडयावर भरववण्यात येत
आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उपरोक्त ननधी अखचचमत ठे वण्यास जबाबदार असणाऱया दोषीींवर शासनाने
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े (१२-०९-२०१७) :(१) हे खरे आहे .

(२) नामशक न्सजल्हयात ९५३ हठकाणी अींगणवाडी इमारती नाहीत मात्र सद्यन्स्र्तीत पयामयी
र्व्यव्र्ेमातमत ८०९ हठकाणी अींगणवाडी केंद्र भरववली जातात व १४४ हठकाणी सदरच्या
अींगणवाडया व्ती / पाडा वर असल्याने तेर्े जागा व अन्य इमारत उपलब्ध नसल्याने
ओ्यावर ककीं वा मींहदरात भरववण्यात येतात. परीं तु नामशक न्सजल्हयामध्ये उघडयावर एकही
अींगणवाडी भरत नाही.

(३) व (४) सन २०१५-१६ या ववत्तीय वषामत आहदवासी व बबगर आहदवासी उपयोजनाींतगमत
एकूण ४३१ अींगणवाडी बाींधकामाींना प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली आहे. त्यापैकी ११७

वि.स. ३५६ (16)
कामे पुणम झाली असून २७७ कामे प्रगतीत आहे त. तसेच ३७ कामाींना वेळोवेळी प्रमसध्दी
हदल्यानींतरही प्रनतसाद न ममळणे, जागा उपलब्ध नसणे, आहदवासी क्षेत्रातील अनतदग
म
ु म
भागातील कामे असल्याने बाींधकाम साहहत्या जागेपयांत पोहचववणे शक्य नसल्याने ननववदा

प्रकक्रयेस प्रनतसाद नाही, त्यामळ
ु े कामे होऊ शकली नाहीत. त्याचप्रमाणे नामशक न्सजल्हयातील
न्सजल्हा मध्यवती सहकारी बँक कडून ठे केदाराींचे झालेल्या कामाींचे धनादे श न व्ल्याने

ठे केदाराींनी काम आहे त्या न्स्र्तीत आहे त. वरीलप्रमाणे प्रशासकीय व ताींबत्रक अडचणीमळ
ु े
कामे अपुणम असल्याने ननधी अखचचमत राहहल्याचे हदसून येत आहे .
___________

महहला व बाल ि्याण ववभागाच्या पोर्ण आहार योजनेच्या
ननधीमध्ये ६२ ुंक्क्याांनी िपात िे्याबाबत
(१९)

७५०५२ (१५-०४-२०१७).

श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांहदवली पूव)म , श्रीमती मननर्ा चौधरी

(दहहसर), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.सांजय पोतनीस (िशलना) :

सन्माननीय महहला व

बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यात

कुपोवषत

मल
ु ाींचे

प्रमाण सातत्याने

वाढत

असताना

सन

२०१६-१७

च्या

अर्मसींकल्पामध्ये महहला व बाल कल्याण ववभागाच्या पोषण आहार योजनेच्या ननधीमध्ये ६२
्क्क्याींनी कपात केल्याचे माहे जानेवारी २०१७ मध्ये ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सामान्सजक सीं्र्ा व सींघ्नाींनी या सींदभामत ननदशमने केल्यानींतर सदर
योजनेच्या ननधीमध्ये ३२ ्क्क्याींनी वाढ करण्यात आली असली तरी उवमररत ननधीमध्ये ३०
्क्के इतकी कपात कायम आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच, सदरची योजना राबवत असताना ववभागामध्ये अनेक अचधकारी व कममचाऱयाींची पदे
ररक्त असल्याचेही ननदशमनास आले, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, सदरची योजना राज्यामध्ये प्रभावीपणे राबववण्यासाठी आवश्यक ननधी उपलब्ध
करणे व ववभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत शासन काय उपाययोजना करणार आहे ,
(५) असल्यास, सन २०१७-१८ अर्मसींकल्पामध्ये सदर योजनेसाठी ककती ननधी उपलब्ध करून
दे णार आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े (१३-०९-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही.

महहला व बाल ववकास ववभागाच्या पोषण आहार या योजनेस सन २०१५-२०१६ मध्ये

पुरवणी मागणीसह प्राप्त झालेला ननधी व

सन २०१६-१७ मध्ये प्राप्त झालेली मूळ

अर्मसींकल्पीय तरतूद ववचारात घेता ननधीमध्ये कपात हदसत असली तरी सन २०१६-१७ मध्ये
परु वणी मागण्याींद्वारे प्राप्त झालेल्या ननधीसह
(३) हे अींशतः खरे आहे .

ववभागास परु े सा ननधी प्राप्त झाला आहे .

(४) एकान्सत्मक बाल ववकास सेवा योजनेतील ररक्त पदे भरण्यासाठी खालीलप्रमाणे कायमवाही
करण्यात आली आहे .

वि.स. ३५६ (17)
बाल ववकास प्रकल्प अचधकारी वगम-२ च्या १४७ पदाींचे ननयुक्ती आदे श ननगमममत

करण्यात आले आहे त. तसेच मुख्यसेववका वगम-३ (शहरी प्रकल्प) या पदाबाबत ववववध

न्यायालयीन प्रकरणे प्रलींबबत आहे त, मा. उच्च न्यायालयाच्या आदे शानुसार पुढील कायमवाही
करण्यात येईल. तर सेववका व मदतनीस याींची पदे तात्काळ भरणेबाबत सवम सींबींचधत अचधकायाींना आयुक्तालय ्तरावरून सुचना दे ण्यात आलेल्या आहे त.

(५) सन २०१७-१८ या आचर्मक वषामत सदर योजनेसाठी केंद्र व राज्य हहश्श्याची ममळून
रु.५९६.८६ को्ी रुपये इतकी रक्कम अर्मसींकन्सल्पत करण्यात आलेली आहे .
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िेंद्र शासनाच्या ननधीतून राज्यात ग्राम बालवविास िेंद्र योजना
पुन्हा सुरु िरण्याच्या प्रस्तावाबाबत

(२०)

७५३५३ (१८-०४-२०१७).

डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सभ
ु ार् भोईर (ि्याण

ग्रामीण), श्री.सुननल शशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्ुंी), श्री.राजन साळवी (राजापूर),
श्री.गणपत गायिवाड (ि्याण पूव)म :

सन्माननीय महहला व बालवविास मांरी पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) केंद्र शासनाच्या ननधीतन
ू राज्यात ग्राम बालववकास केंद्र योजनेस राज्याच्या आरोग्य

ववभागास ममळणारा ननधी बींद झाल्याने सदर केंद्रे बींद झाल्यामुळे शासनाने महहला व
बालववकास ववभागाच्या हदनाींक २५ ऑक््ोंबर, २०१६ च्या शासन ननणमयान्वये राज्यातील
आहदवासी क्षेत्रात ग्राम बालववकास केंद्र
ववचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,

योजना पुन्हा सुरु करण्याचा प्र्ताव शासनाच्या

(२) असल्यास, सदर प्र्तावावर शासनाने आतापयांत काय ननणमय घेतला आहे व सदर
योजनेसाठी ककती ननधीची तरतूद करण्यात आली आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (१४-०९-२०१७) :(१) होय.

(२) राज्यात आहदवासी क्षेत्रात अनत तीव्र कुपोवषत बालकाींसाठी (SAM) ग्राम बाल ववकास
केंद्र (र्व्ही.सी.डी.सी.) योजना सुरु करण्याबाबतचा शासन ननणमय हदनाींक ११ ऑग््,२०१७ रोजी

ननगममीत करण्यात आला आहे . प्र्तत
ु योजना राबववण्याकरीता रु.१८.७९ को्ी इतका ननधी
मींजूर करण्यात येवन
ू न्सजल्हा पररषदाींना ववतरीत करण्यात आला आहे . तसेच बबगर आहदवासी
क्षेत्रात ग्राम बाल ववकास केंद्र ्र्ापन करण्याबाबतचा प्र्ताव मींत्रीमींडळाच्या मान्यतेकरीता
सादर करण्यात आला आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वि.स. ३५६ (18)
मालेगाांव (श्ज.नाशशि) येथील शसव्हील हॉस्पीुंलमधील दरु वस्था
(२१) ७५३७३ (१९-०४-२०१७).

श्री.आशसफ शेख (मालेगाांव मध्य) :

सन्माननीय सावमजननि

आरोग्य व िुुंुांब ि्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मालेगाींव (न्सज.नामशक) येर्ील मसर्व्हील हॉ्पी्लमध्ये एम.आर.आय मशीन, सी्ी ्कॅन व
एक्स रे मशीन उपलब्ध नाहीत तसेच अधीक्षक, ्त्रीरोग तज्ञ डॉक््र, मशीन ऑपरे ्र व
पॅर्ॉलान्सज्् नसल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त ववभागात ७० ्क्के नागररक दाररद्रयरे षेखाली आहे त गोरगरीब रुग्णाकडून
७००० रुपये घेतले जातात या कारणा्तव उक्त रुग्णालयातील दोन कममचाऱयाींवर पोलीस
््े शनमध्ये गुन्हे ही दाखल करण्यात आले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, रुग्ण व त्याच्या नातेवाईकाींची होणारी गैरसोई दरू करुन आवश्यक मशीन

उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी व तज्ञ डॉक््र व इतर कममचा-याींची पदे त्वरीत भरण्याबाबत
शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (१२-०९-२०१७) :(१) मालेगाींव, न्सज.नामशक येर्ील सामान्य रुग्णालयामध्ये क्षककरण मशीन कायामन्सन्वत आहे . सदर रुग्णालयाकरीता सी.्ी. ्कॅन मशीन उपलब्ध करुन
दे ण्याबाबत

कायमवाही

सुरु

आहे .

वैद्यकीय

उपकरणाींच्या

प्रचमलत

रुग्णालयामध्ये एम.आर.आय. मशीनची सुववधा उपलब्ध नाही.

ननकषाींनूसार

सदर

सामान्य रुग्णालय, मालेगाव येर्ील वैद्यकीय अचधक्षकाच्या पदाचा अनतररक्त कायमभार

अन्य अचधका-याकडे सोपववण्यात आलेला आहे . वैद्यकीय अचधकाऱयाींच्या एकूण मींजूर ४४

पदाींपैकी २७ पदे भरलेली आहे त.

पॅर्ॉलॉन्सज्् ननयममत ्वरुपात उपलब्ध असून ्त्रीरोग तज्ञाच्या सेवा ऑन कॉल

बेसीसवर उपलब्ध करण्यात आल्या आहे त.

ग्-क सींवगामतील ववववध मशीन तींत्रज्ञाींची पदे भरलेली आहे त.
(२) सामान्य रुग्णालय, मालेगाव येर्े दाखल होणाऱया रुग्णाींकडून ववहहत रुग्णालयीन
शुल्कार्व्यनतररक्त अन्य कोणतेही शुल्क आकारण्यात येत नाही.

दोषी कममचा-याववरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्यास हदनाींक २४.०८.२०१६

च्या आदे शान्वये ननलींबबत करण्यात आले आहे .

(३) ग्-अ सींवगामतील वररषठ वैद्यकीय अचधकाऱयाींची पदे पदोन्नतीने व नामननदे शनाने
भरण्याची कायमवाही सुरु आहे . तसेच वैद्यकीय अचधकारी सींवगामतील ररक्त पदे न्सजल्हाचधकारी
याींच्या

अध्यक्षतेखाली

गठीत

केलेल्या

ननवड

सममतीमातमत

कायमवाही सरु
ु आहे .

न्सजल्हा्तरावरुन

भरण्याची

ग्-क व ग्-ड सींवगामतील ररक्त पदे भरण्याबाबत जाहहराती प्रमसध्द करण्यात आल्या

असून सदर पदाींच्या लेखी पररक्षा घेण्यात आलेल्या आहे त.
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सामान्य रुग्णालय, मालेगाींव करीता सी्ी ्कॅन मशीन खरे दी करण्यास प्रशासकीय

मान्यता दे ण्याबाबत कायमवाही सुरु आहे .
(४)

प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
वसई (श्ज.पालघर) येथील औयायोधगि वसाहतीमधील एिा िारखान्यात अांगणवाडी पोर्ि
आहाराच्या पाकिुंावरील तारखा बदल्या जात अस्याबाबत
(२२)

७५८४२

(१९-०४-२०१७).

श्री.मांगलप्रभात

लोढा

(मलबार

हहल),

श्री.ननतेश

राणे

(िणिवली), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.नरें द्र पवार (ि्याण पश्श्चम), श्री.सुननल
राऊत (ववक्रोळी), श्री.सांतोर् दानवे (भोिरदन), श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.क्षषतीज ठािूर

(नालासोपारा), श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.हररर् वपांपळे (मुनतमजापरू ), डॉ.शमशलांद माने (नागपूर
उत्तर), श्री.शरददादा सोनावणे (जन्
ु नर), श्री.अशमत साुंम (अांधेरी पश्श्चम), श्री.सरदार ताराशसांह
(मुलुांड), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महहला व बालवविास मांरी पुढील

(१) वसई (न्सज. पालघर) येर्ील औद्योचगक वसाहतीमधील एका कारखान्यात अींगणवाडी पोषक
आहाराच्या पाकक्ावरील तारखा बदलल्या जात असल्याचा तसेच मुदतबाहय आणण ववना

तारखेची हजारो खाद्यपाकक्े हदनाींक ११ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास पोमलसाींना
आढळून आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी अचधक चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,

(३) असल्यास, या प्रकरणी आतापयमत ककती जणाींवर कारवाई करण्यात आली आहे वा येत
आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (१४-०९-२०१७) :(१) वसई न्सज.पालघर येर्े शलाका महहला मींडळ याींचे

THR उत्पादन केंद्र असून बाल ववकास प्रकल्प अचधकारी ममरा भाईंदर या शहरी प्रकल्पाकरीता

कायामन्सन्वत असल्याने बाल ववकास प्रकल्प अचधकारी याींचा हदनाींक १८.१.२०१७ अन्वये सदर
घ्नेच्यावेळी (हद.१०.१.२०१७ रोजी) वाळीव पोलीस ््े शन मध्ये भे् दे ऊन THR पुरवठा

आपल्या कायामलयाच्या आदे शानस
ु ार होत आहे काय असे ववचारणा करण्यात आली होती व

काही पाकी्ाींवर बॅच नींबर वर तारीख ्ाकताना कममचारी खाडाखोड करीत असल्याचे
महानगरपामलका कममचा-याने पोलीस ््े शनमध्ये साींचगतले आहे . परीं तु प्रत्यक्षात पोमलस
््े शनमध्ये गुन्हयाची नोंद करण्यात आलेली नाही. बाल ववकास प्रकल्प अचधकारी याींनी
उत्पादन केंद्राला भे् हदली असता सोबत अन्न व औषध प्रशासन ववभागाींचे अचधकारी होते.
सदर पाकी्े वेगवेगळी ठे ऊन वापर न करणेची सूचना दे ण्यात आली आहे.

अन्न व औषध

प्रशासन अचधका-याने सदर पाकी्े तपासणी करणेसाठी प्रयोगशाळे कडे पाठववण्यात आले होते.
तसेच बाल ववकास प्रकल्प अचधकारी याींनी जानेवारी २०१७ या पुरवठा करणेत आलेल्या

वि.स. ३५६ (20)
मालाचे प्रत्यक्ष अींगणवाडीतून नमुने प्रयोग शाळे त पाठववण्यात आले होते.

बाल ववकास

प्रकल्प अचधकारी याींनी पाठववलेल्या व अन्न व औषध प्रशासन अचधकारी याींनी पाठववलेल्या
नमुन्याचा अहवाल प्राप्त झाला असून पोषण आहार खाण्यास योग्य असल्याचे आढळून येते.

तर्ावप, तपासणी अहवालावरती बॅच नींबर व लॉ् नींबर नसल्याचे हदसन
ू आले आहे . मात्र
सद्यन्स्र्तीत

सदर

महहला

मींडळ

याींचा

THR वा्पाचा

ठे का

रदद

केलेला

आहे

व

रु.१,५०,०००/- दीं डही ठोठावण्यात आला असून सदरचा दीं ड मींडळाने भरलेला आहे .

(२) यामध्ये अन्न व औषध प्रशासन ववभागाने पाठववण्यात आलेल्या नमुन्याचा अहवालामध्ये
शलाका मींडळ याींचे २ नमन
ु े ननदे शाकाप्रमाणे योग्य असल्याचे हदसन
ू येत असन
ू यासोबत

अहवाल क्र.१०७/२०१७ हा कामादे वी महहला बचतग्, बदलापूर व क्र.१०८/२०१७ हा अहवाल

सदगुरु ्वयींसहाय्यता महहला बचत ग्, राजापूर, न्सज.रत्नाचगरी याींचा हदसून आला असून
सींबींचधत अन्न व औषध प्रशासन ननररक्षक याींना ववचारणा केली असता सदर उत्पादन केंद्रावर

जप्त केलेल्या मालापैकी ८५५ ककला ग्रॅम कामादे वी महहला बचत ग्ाचा माल आढळून आलेला
आहे व ७२२

आलेला आहे .

कक.ग्रॅ. सदगरु
ु ्वयींसहाय्यता महहला बचत ग्, राजापरू याींचा माल आढळून
याबाबत कामादे वी महहला बचत ग् याींचा खुलासा मागववण्यात आलेला होता.

सदर खुला्यामध्ये सदर पाकी्ाींशी कामादे वी बचत ग्ाचा काहीही सींबींध नसल्याचे कळववलेले
आहे .

(३) सदर उत्पादन केंद्र असलेल्या शलाका मींडळाचा ठे का रदद करण्यात आला आहे व
रु.१,५०,०००/- दीं डही ठोठावणेत आला असून सदरचा दीं ड मींडळाने भरलेला आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वे्हे , मळ
ु शी व भोर (श्ज.पण
ु े) तालक्
ु यातील अांगणवाडयाांना स्वत:ची गमारती नस्याबाबत
(२३)

७५८६८

(१५-०४-२०१७).

श्री.सांग्राम

थोपुंे

(भोर) :

सन्माननीय

महहला

व

बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पुणे न्सजल्हयातील वेल्हे तालुक्यात १०८ पैंकी २०, मळ
ु शी तालुक्यात १८३ पैकी ११६ व भोर

तालुक्यात २५३ पैकी १२२ अींगणवाडयाींना ्वत:ची इमारत नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१७
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन इमारत नसलेल्या अींगणवाडयाींना जागा
उपलब्ध करुन दे वन
ू त्याींना ्वत:ची इमारत बाींधन
ू दे ण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े (१२-०९-२०१७) :(१) हे खरे आहे .

(२) वेल्हे , मुळशी व भोर तालुक्यामध्ये एकही अींगणवाडी केंद्र उघडयावर भरत नाही. जागा

उपलब्धतेप्रमाणे अींगणवाडी इमारत बाींधकाम मींजूर करण्यात आलेली आहे त. तसेच यासींदभामत

जागा उपलब्ध नसणाऱया अींगणवाडी केंद्रासाठी जागा उपलब्ध करणेबाबत पुणे न्सजल्हयातील
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सवम ग् ववकास अचधकारी व बाल ववकास प्रकल्प अचधकारी याींना महहला व बाल ववकास
अचधकारी, न्सजल्हा पररषद, पुणे याींचेकडून कळववण्यात आलेले आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
श्री षैर िडडण्यपूर (ता.नतवसा, श्ज.अमरावती) येथे नव्याने
प्राथशमि आरोग्य िेंद्र ननमामण िरण्याबाबत

(२४)

७७२०८

(१८-०४-२०१७).

अॅड.यशोमती

ठािूर

(नतवसा),

श्री.अशमन

पुंे ल

(मांब
ु ादे वी) : सन्माननीय सावमजननि आरोग्य व िुुंुांब ि्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) री क्षेत्र कौंडण्यपूर (ता.नतवसा, न्सज.अमरावती) येर्े नर्व्याने प्रार्ममक आरोग्य केंद्र ननमामण

करण्याबाबत ्र्ाननक लोकप्रनतननधीींनी मा. सावमजननक आरोग्य व कु्ूींब कल्याण मींत्री याींना
हदनाींक ७ एवप्रल, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास लेखी ननवेदन हदले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त हठकाणी येणाऱया भाववकाींना व नागररकाींना आरोग्यसेवा ममळावी यासाठी
शासनाने ननणमय घेवन
ू प्रार्ममक आरोग्य केंद्र उभारण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२३-०८-२०१७) :(१) हे अींशत: खरे आहे.
सन २०१५ मध्ये लोकप्रनतननधीींनी मागणी केली आहे .
(२) सन २०११ च्या जनगणनेवर आधारीत आरोग्य सीं्र्ाींचा जोड बह
ृ त आराखडा तयार
करण्यात येत असून सदरचे हठकाण बह
ृ त आराखड्यामध्ये ननकषानुसार समाववष् करण्याची
कायमवाही सरू
ु आहे.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पूणामनगर (ता.भातिुली, श्ज.अमरावती) येथे नव्याने प्राथशमि आरोग्य
िेंद्र ननमामण िरण्यास मान्यता व ननधी शमळण्याबाबत

(२५)

७७२२२

(१८-०४-२०१७).

अॅड.यशोमती

ठािूर

(नतवसा),

श्री.अशमन

पुंे ल

(मुांबादे वी) : सन्माननीय सावमजननि आरोग्य व िुुंुांब ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) पूणामनगर (ता.भातकुली, न्सज.अमरावती) येर्े नर्व्याने प्रार्ममक आरोग्य केंद्र ननमामण

करण्यास मान्यता व ननधी ममळण्याबाबत ्र्ाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक ७ एवप्रल, २०१६
रोजी वा त्या सम
ु ारास मा.मींत्री सावमजननक आरोग्य व कु्ूींब कल्याण याींना ननवेदन दे ऊन
अद्याप कायमवाही झाली नाही, हे खरे आहे काय,

वि.स. ३५६ (22)
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने ननणमय घेवून येर्े नर्व्याने प्रार्ममक आरोग्य केंद्र व
त्यासाठी ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (०४-०९-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) सन २०११ च्या जनगणनेवर आधारीत आरोग्य सीं्र्ाींचा जोड बह
ृ त आराखडा तयार
करण्यात येत असून सदरचे हठकाण बह
ृ त आराखड्यामध्ये ननकषानुसार समाववष् करण्याची
कायमवाही सरू
ु आहे.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील आहदवासी श्ज्हातील अांगणवाडयाांना शासनािडून थेुं अनुदान दे ण्याबाबत
(२६)

७७७९४ (१८-०४-२०१७).

(अांबरनाथ) :
काय :-

श्री.गणपत गायिवाड (ि्याण पव
ू )म , डॉ.बालाजी किणीिर

सन्माननीय महहला व बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) राज्यातील आहदवासी न्सजल्हातील अींगणवाडयाींना शासनाकडून र्े् अनुदान ववतरीत
करण्यात येणार असल्याचे हदनाींक ३१ डडसेंबर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननदशमनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त योजनेची अमींलबजावणी तातडीने करण्याच्या अनुषगाींने शासन्तावर
कोणत्या उपययोजना सुरू आहे त,

(३) असल्यास, उक्त उपाययोजनाींची सद्दन्स्र्ती काय आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (१३-०९-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे.

(२) डॉ. ए.पी.जे. अब्दल
ु कलाम आहार योजने अींतगमत आहदवासी क्षेत्रातील अनुसुचचत क्षेत्रात
अींगणवाडी केंद्रामातमत गरोदर व ्तनदा माताींना एकवेळ पूणम जेवण दे ण्यात येते. तसेच ३-६

वषे वयोग्ातील बालकाींना प्रनतहदन रु.५/- ककीं मतीत आठवडयातन
ु चार हदवस केळी/अींडी

दे ण्यात येतात. प्रत्येक अींगणवाडी केंद्रात आहार सममती गठीत करुन त्याींचे नावे बॅंकेत खाते
उघडण्यात येऊन त्या खात्यात सदरबाबत आवश्यक असलेली तरतद
ु जमा करण्यात येते. या
खात्यात र्े् रक्कम जमा करता यावी यासाठी Software बनववण्यात आले आहे.

(३) आहार सममतीचे बँक खात्याची पडताळणी करण्यात येत आहे , त्यानींतर प्रत्येक खात्यात
अल्पशी तरतुद जमा करुन खात्याींची चाचणी घेण्यात येणार आहे . खात्याची सींख्या मोठया

प्रमाणावर असुन आहार सममतीची खाते उघडणे, पडताळणी करणे, चाचणी घेणे इ. कामे
असल्यामळ
ु े वेळ लागत आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वि.स. ३५६ (23)
राज्यात एिाश्त्मि बालवविास या िेंद्र पुरस्िृत योजनेअत
ां गमत िाम िरणाऱया अांगणवाडी
सेवविा व मदतनीस याांच्या वयोमयामदेत वाढ िरण्याबाबत

(२७)

७८२०२ (१५-०४-२०१७).

श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा),
सन्माननीय महहला व बालवविास मांरी

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.राहुल मोुंे (पराांडा) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात एकान्सत्मक बालववकास या केंद्र परु ्कृत योजनेतील अींगणवाडी सेववका व
मदतनीस याींच्या वयोमयामदेत वाढ करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, ववचाराधीन बाबीीं सींदभामत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत
आहे
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (१२-०९-२०१७) :(१) नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यातील अांगणवाडी िममचाऱयाांच्या प्रलांबबत मागण्याांबाबत
(२८)

७८५८८ (१८-०४-२०१७).

(िोरे गाव),

श्री.जयांत

पाुंील

श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.शशशिाांत शशांदे
(गस्लामपूर),

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर),

श्री.प्रदीप नाईि

(किनवुं), श्री.अश्जत पवार (बारामती), श्री.राणाजगजीतशसांह पाुंील (उस्मानाबाद), श्री.शामराव
ऊफम बाळासाहे ब पाुंील (िराड उत्तर), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.सनु नल िेदार
(सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.हदलीप वळसे-पाुंील
(आांबेगाव), श्री.वैभव वपचड (अिोले) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महहला व बालवविास मांरी पुढील

(१) राज्यातील अींगणवाडी कममचाऱयाींच्या प्रलींबबत मागण्याींसाठी एक हदवसीय धरणे-आींदोलन
माहे जानेवारी,२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान आझाद मैदान, मुींबई येर्े केले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े (१२-०९-२०१७) :(१) हे खरे आहे .

(२) एकान्सत्मक बाल ववकास सेवा योजना ही केंद्र पुर्कृत योजना असून केंद्र शासनाने ठरवून
हदलेल्या ननकषाींप्रमाणे राज्य शासनामातमत राबववण्यात येत आहे . केंद्र शासनाकडून मागमदशमक
सूचना प्राप्त झाल्यानींतर याबाबत कायमवाही करण्यात येईल. सेववकाींना दे ण्यात येणाऱया राज्य
मानधनात वाढ करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वि.स. ३५६ (24)
दे वली (ता.मालवण) येथील १३०० िाांदळवन वष
ृ ाांची तोड झा्याबाबत
(२९)

७८७१५ (१७-०४-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय वने मांरी पुढील

(१) दे वली (ता.मालवण) येर्ील १३०० काींदळवन वक्ष
ृ ाींची तोड झाल्याबाबत ग्राम्र्ाींनी तक्रार
केल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,

(३) असल्यास, चौकशीनुसार दोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०९-०८-२०१७) :(१) व (२) होय हे खरे आहे .

मौजे दे वली स.नीं. २१९ व २२० या क्षेत्रात भेडस ०१, नतवर ०३ व हूरा १३८० ममळून
एकूण १३८४ या काींदळवन सदृश्य झाडाींची ववनापरवाना तोड केली असल्याचे हदनाींक
२७.०६.२०१७ रोजीच्या सींयुक्त काींदळवन पहाणीमध्ये आढळून आले.

सदर झाडाींची तोड री.

बळीराम आत्माराम दे ऊलकर, रा.दे वली, ता.मालवण याींनी केलेली असल्याने त्याींच्यावर
पयामवरण (सींरक्षण) अचधननयम, १९८६ मधील तरतद
ू ीनस
ु ार मा. हदवाणी न्यायालय, मालवण
याींचे न्यायालयात २९/२०१७ ने गन्
ु हा दाखल केलेला आहे .

(३) वन ववभागाच्या अचधकार कक्षेनुसार या प्रकरणी महाराषर झाडे तोडण्याबाबत (ववननयमन)

अचधननयम, १९६४ अींतगमत वक्ष
ृ अचधकारी, कुडाळ याींनी सींबींचधताींवर दीं डात्मक कारवाई केलेली

असून, प्रकरणी हदनाींक ९.२.२०१७ रोजी रु. १३८४०/- एवढा दीं ड वसल
ू केला असून जप्त जळावू
जळताण माल खल
ु ा केलेला आहे .

(४) प्रकरणी वेळीच कारवाई केलेली असून प्रकरणी ववलींब झालेला नाही.
___________
दोडामागम व बाांदा (श्ज.शसांधुदग
ू )म येथे मािडतापाचे रुग्ण आढळ्याबाबत
(३०)

७८९७९ (१८-०४-२०१७).

श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.जयांत पाुंील (गस्लामपूर) :

सन्माननीय सावमजननि आरोग्य व िुुंुांब ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) मसींधुदग
ू म न्सजल्हयातील दोडामागम व बाींदा येर्े माकडतापाचे आठ रुग्ण माहे जानेवारी, २०१७
च्या

दस
ु ऱया आठवडयात आढळून आले, हे खरे आहे

काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (०४-०९-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
मसींधुदग
ू म न्सजल््यामध्ये माहे जानेवारी, २०१७ च्या दस
ु ऱया आठवडयात माकड तापाचा ०१

रुग्ण आढळून आला असन
ू हा रुग्ण दोडामागम मधील तळक् येर्ील आहे . सदर रुग्ण
उपचाराअींती पूणम बरा झालेला आहे .

वि.स. ३५६ (25)
(२)

के.एत.डी. (माकडताप) या आजाराच्या प्रनतबींध व ननयींत्रणासाठी खालील उपाययोजना

करण्यात येत आहे त* दै नींहदन ताप रुग्ण सवेक्षण.
* कक्क ननयींत्रणासाठी आवश्यक प्रयत्न.
* तज्ञ पर्काींची भे् व मागमदशमन.
# राज्य शीघ्र प्रनतसाद पर्काची भे्.
# मशमोगा (कनाम्क) पर्काची भे्.
# राषरीय ववषाणू ववज्ञान सीं्र्ा, पण
ु े येर्ील पर्काची भे्.

# कनाम्क, गोवा, केरळ या राज्याींच्या आींतरराज्य बेठकीचे आयोजन.
* राषरीय ववषाणू ववज्ञान सीं्र्ा, पुणे येर्े रोग ननदानाची मोतत र्व्यव्र्ा.
* ्र्ाननक पातळीवर उपचार सुववधा

* माकडताप ्ाळण्यासाठी जनतेस आरोग्य मशक्षण.
* बाधीत भागात मॅलेचर्ऑन पावडर ड््ीींग
* जींगलात/शेतात काम करणाऱया र्व्यक्तीींना शरीरावर लावणेकरीता डीएमपी ऑईल.
* गोवा मेडीकल कॉलेज येर्े सींदभमसेवा कक्षाची ्र्ापना.
* बाींदा स्म्वाडी येर्े वैद्यकीय उपचार केंद्र सुरु.

* जोखीमग्र्त लोकाींना केएतडी प्रनतबींधकात्मक लसीकरण.
* पुरेश्या प्रमाणात औषधसाठा.

* न्सजल्हा ते राज्य्तरीय अचधकाऱयाींच्या भे्ी व मागमदशमन.
* मा.मींत्री (सावमजननक आरोग्य) याींच्या भे्ी मागमदशमनपर सुचना.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
बुलढाणा श्ज्हयात िृर्ी ववभागामाफमत स्थापले्या पाणलोुं सशमतीने
गावात बसववले्या सोलर लाईुंची दे खभाल िरण्याबाबत

(३१)

७९०९३ (१४-०४-२०१७).
श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), प्रा.वर्ाम गायिवाड (धारावी) :
सन्माननीय जलसांधारण मांरी पढ
ील
गोष्ीींचा खल
ु
ु ासा करतील काय :(१) बुलढाणा न्सजल्हयात मागील काही वषामपूवी कृषी ववभागामातमत ्र्ापन करण्यात आलेल्या

पाणलो् सममतीने गावात सोलर लाई् बसववले आहे त, परीं तु सोलर लाई् दे खभालीची
जबाबदारी कोणी घ्यायाला तयार नसल्याने हे लाई् ववनावापर पडून असल्याचे माहे जानेवारी
२०१७ दरम्यान ननदशमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने यासींदभामत चौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,

(३) असल्यास, तद्नस
ु ार शासनाने सोलर लाई् दे खभालीसाठी कोणती कायमवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ३५६ (26)
प्रा. राम शशांदे (१८-०८-२०१७) :(१) होय. ४२ प्रकल्पाींपक
ै ी ५ प्रकल्पाींना सोलार हदवे बसववण्यात
आलेले नाहीत.
(२) सदर प्रकरणाची तपासणी करण्यात आली असून तपासणी अहवालानुसार दोषी आढळून
आलेल्या अचधकाऱयाींववरुध्द मश्तभींग ववषयक कारवाई करणेबाबत अप्पर मख्
ु य कायमकारी

अचधकारी, वसुींधरा पाणलो् ववकास यींत्रणा पुणे कायामलयाने, ववभागीय कृवष सह सींचालक,
अमरावती याींना सूचना हदल्या आहे त.

(३) दर करारानुसार दरु
ु ्ती दे खभाल करण्याच्या सूचना प्रकल्प कायामन्वयीन यींत्रणा तर्ा मींडळ
कृवष अचधकारी याींनी हदल्या आहेत.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मौजे दे वरी (श्ज.गोंहदया) येथील खसरा क्र. ५२९ हे आर वन जशमनीवर उपववभागीय
अधधिाऱयाांनी हदलेले आदे श रद्द िरण्याबाबत
(३२)

७९१०२ (१५-०४-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सांजय पुराम (आमगाव) :

सन्माननीय वने मांरी पुढील

(१) मौजे दे वरी (न्सज.गोंहदया) येर्ील खसरा क्र. ५२९ हे . आर. जमीन जुना ग् क्र. ६८,६९,७०/१
व ७१/१ त्याच जममनीचा नवीन भू. क्र.२८६,२८७,२९१ ही जमीन वन ववभागाच्या राखीव वन

का्त जममनीला उपववभागीय अचधकारी दे वरी याींचे हदनाींक २० जल
ु ै, २०१६ चे आदे श त्वररत

रद्द करून गवम-१ ची भोगव्दाराला मींजूरी हदली असल्याने त्याची चौकशी करून कायमवाही
करण्याबाबत

मागणी

लोकप्रनतननधीींनी

माहे

जानेवारी,

२०१७

मध्ये

वा

त्यादरम्यान

मा.मुख्यमींत्री याींच्याकडे लेखी ननवेदनाद्वारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर मींजूर केलेल्या ५२९ ची पूणम जममनीचे ररझवम तॉरे ््ची नो्ीताईड
असल्याने शासनाच्या परवानगीमशवाय आदे श दे णाऱया सींबींचधत अचधकाऱयाींवर शासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०५-०८-२०१७) :(१) होय हे खरे आहे .

मौजे दे वरी, (न्सज.गोंहदया) येर्ील खसरा क्र. ५२९ हे . आर. जमीन जुना ग् क्र. ६८, ६९,

७०/१ व ७१/१ त्याच जममनीचा नवीन भ.ू क्र. २८६, २८७, २९१ ररझवम तॉरे ्् ची नो्ीताईड

काबील का्त जमीन भोगव्ादार वगम-१ चा आदे श रद्द करण्याबाबत चौकशी करून कायमवाही
करण्याबाबतची

मागणी

मा.लोकप्रनतननधी

याींनी

त्याींच्या हदनाींक

२९.८.२०१६

रोजीच्या

ननवेदनाद्वारे केली आहे .
त्यानष
ु ींगाने तत्कालीन उपववभागीय अचधकारी, दे वरी याींनी पाररत केलेल्या एकूण ७

आदे शाींपैकी ४ आदे श हदनाींक १.३.२०१७ रोजीच्या आदे शान्वये व उवमररत ३ आदे श हदनाींक
२०.४.२०१७ रोजीच्या आदे शान्वये रद्द करण्यात आलेले आहे त.

वि.स. ३५६ (27)
(२) मा.लोकप्रनतननधीींच्या उपरोक्त ननवेदनातील तक्रारीच्या अनुषग
ीं ाने प्रकरणी आवश्यक ती
चौकशी करुन शासनाने

हदनाींक १२.५.२०१७ रोजीच्या ज्ञापनान्वये तत्कालीन उपववभागीय

आयुक्त, दे वरी याींच्या ववरुद्ध ववभागीय चौकशी सूरु केली आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

नाशशि श्ज््यातील आहदवासीबहूल तालुक्यात िुष्ट्ठरोग शोध मोहहमेअांतगमत
सांसगम झाले्या रुग्णाांच्या प्रमाणात वाढ झा्याबाबत
(३३)

७९१६० (१५-०४-२०१७).

श्री.पांिज भज
ु बळ (नाांदगाव) :

सन्माननीय सावमजननि

आरोग्य व िुुंुांब ि्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

नामशक

न्सजल््यातील

सुरगाणा, पेठ,

त्र्यींबकेश्वर, स्ाणा,

कळवण व

दे वळा

या

आहदवासीबहूल तालक्
ु याींमध्ये घरोघरी जावन
ू कुषठरोग शोध मोहहमेअींतगमत सींसगम झालेल्या
रुग्णाींच्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे आढळून आलेले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कुषठरोगाचे समूळ उच्चा्न करण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोजना केलेली
आहे वा करीत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (०७-०९-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) १) सन २०१६-१७ मध्ये हद.१९/०९/२०१६ ते हद.०४/१०/२०१६ या कालावधीत “कुषठरोग शोध
मोहहम” घेण्यात आली. यामध्ये आशा, ्वयींसेवक, आरोग्य कममचारी याींच्यामातमत घरोघरी
जावून प्रत्यक्ष सवेक्षण करण्यात आले आहे.

२) ग्रामपींचायतीमध्ये ववशेष ग्रामसभा घेऊन “ ्पशम” कुषठरोग जनजागत
ृ ी अमभयान

हद.२६/०१/२०१७ व ३०/०१/२०१७ रोजी राबववण्यात आले. या ग्रामसभेमध्ये कुषठरोगाबाबत
शा्त्रीय माहहती व शासकीय योजनाबाबतची माहहती ग्राम्र्ाींना दे ण्यात आली.

३) राज्यामध्ये हद.०६/०२/२०१७ ते हद.२१/०२/२०१७ या कालावधीमध्ये “तोकस लेप्रसी

कॅम्पेन” घेण्यात आले.

४) ग्रामीण भागात माहे माचम २०१७ मध्ये “हाडम ्ू रीच” कायमक्रम राबववण्यात आला

यामध्ये पावसाळयात सींपकम तु्णा-या दग
म भागातील गावात आरोग्य मशक्षणाद्वारे जनतेचे
ु म
सक्षमीकरण करण्यात आले.

५) आशाींमातमत व शहरी भागात मलींकवकमर, आरोग्य कममचारी याींच्यामातमत सर्व्हे क्षण
करण्यात येत असन
ननदान झालेल्या कुषठरुग्णाींना वेळीच बहुववध औषधोपचार (MDT)
ू
दे ण्यात येतो.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यातील वैयायिीय महाववयायालयात न्याय वैयायिशास्र ववर्य शशिववण्यासाठ
एम.एस.सी.फोरे श्न्सि सायन्स ्या ववर्यातील पदवीधारिाांची नेमणि
ू िरणेबाबत
(३४)

७९५१५

(पैठण) :

(१८-०४-२०१७).

श्री.बाळासाहे ब

मुरिुुंे

(नेवासा),

श्री.सांदीपानराव

सन्माननीय वैयायिीय शशषण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

भुमरे

वि.स. ३५६ (28)
(१) राज्यातील वैद्यकीय महाववद्यालयात

न्याय वैद्यक शा्त्र हा ववषय मशकववला जात

असून या अींतगमत ववववध मागाांनी तपासण्या करण्याचे सखोल ज्ञान हदले जाते शासनाने २००९

पासून राज्यात मुींबई,नागपूर व औरीं गाबाद येर्े तोरे न्सन्सक सायन्स सीं्र्ा सुरु केली असून
त्यात

न्याय

वैद्यक

एम.बी.बी.एस.

च्या

शा्त्राचे

सखोल

अ्यासक्रमासाठी

ज्ञान

हदले

प्राध्यापक

जाते

म्हणून

म्हणन
ू

नेमणूक

या

पदवी

ममळावी

ही

धारकाींना

मागणी

शासनाकडे अनेक हदवसाींपासन
ू प्रलींबबत आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास तद्नुसार काय कायमवाही करण्यात आली आहे वा करण्यात येणार आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीर् महाजन (२०-०७-२०१७) :(१) अशा प्रकारची मागणी प्राप्त झाल्याचे आढळून येत
नाही.

(२), (३) व (४) भारतीय आयवु वमज्ञान पररषदे च्या मानकानस
ु ार व सेवाप्रवेश ननयमानस
ु ार

शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालयातील एम.बी.बी.एस. च्या अ्यासक्रमासाठी प्राध्यापक पदावर
एम.डी. न्यायवैद्यकशा्त्र ही पदर्व्युत्तर पदवी सींपादन केलेल्या उमेदवाराींच्या नेमणक
ु ा केल्या
जातात. त्यामळ
ु े एम.एस.सी. तॉरे न्सन्सक सायन्स या ववषयातील पदवीधारकाींची सदर पदावर
नेमणक
ू करण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

जळगाांव श्ज््यात वैयायिीय शशषण सांिुल तयार िरण्याच्या प्रस्तावाबाबत
(३५)

७९९९७ (१९-०४-२०१७).

(एरां डोल) :
(१)

श्री.किशोर पाुंील (पाचोरा), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाुंील

सन्माननीय वैयायिीय शशषण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

जळगाव

न्सजल््यातील

वैद्यकीय

दीं त

आयुवेद,

होममओपॅर्ी

भौनतकोपचार

व

महाववद्यालयाची ननमममती करून न्सजल््यात वैद्यकीय मशक्षण सींकुल तयार करण्याचा प्र्ताव
शासनाच्या ववचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यावर शासनाने ननणमय घेतला आहे काय, त्याचे ्वरूप काय आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीर् महाजन (०७-०९-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे.
(२) जळगाींव येर्े शासकीय एकान्सत्मक वैद्यकीय मशक्षण सींकुल सुरु करण्यास मान्यता दे ण्यात
आली आहे . त्याबाबतचा शासन ननणमय हदनाींक ११.०५.२०१७ रोजी ननगमममत करण्यात आला
आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वि.स. ३५६ (29)
बुलढाणा श्ज्यातील बहुताांश अांगणवाडी िेंद्र भायायाच्या गमारतीत अस्याबाबत
(३६)

८००४० (१५-०४-२०१७).

श्री.हर्मवधमन सपिाळ (बल
ु ढाणा) :

सन्माननीय महहला व

बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बल
ु ढाणा न्सजल्हा पररषदे अींतगमत २५७७ अींगणवाडी केंद्र मींजरू आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त पैकी ७० ्क्के अींगणवाडी केंद्र भाड्याच्या अर्वा न्सजल्हा पररषदे च्या
शाळे त भरववली जातात, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, ग्रामीण भागातील मुला-मुलीींची होणारी गैरसोय ्ाळण्याच्या अनुषींगाने सदर
अींगणवाडी केंद्राींना ्वतींत्र इमारत उपलब्ध करून दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (१२-०९-२०१७) :(१) होय.
आहे त.

बल
ु ढाणा न्सजल्हयाअींतगमत २५७७ अींगणवाडी केंद्र व १४१ ममनी अींगणवाडी केंद्र मींजरू

(२) हे खरे नाही.
२५७७ अींगणवाडी केंद्र व १४१ ममनी अींगणवाडी केंद्र असे एकूण २७१८ अींगणवाडी केंद्र

मींजूर असून त्यापैकी ११४७ अींगणवाडी केंद्र ्वत:च्या इमारतीमध्ये व उवमरीत ५८ ्क्के
म्हणजे १५७१ अींगणवाडी केंद्र न्सजल्हा पररषदे च शाळे त व इतर हठकाणी भरववली जात
आहे त.
(३) एकूण मींजूर २७१८ अींगणवाडी केंद्रापैकी ११४७ अींगणवाडी केंद्रास ्वत:ची इमारत आहे व
उवमरीत अींगणवाडी केंद्रास इमारत उपलब्ध करुन दे ण्याची कायमवाही सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
बुलढाणा श्ज्हा पररर्दे अांतगमत बेुंी बचाब बेुंी पढाब योजनेचा
ननधी अखधचमत अस्याबाबत

(३७)

८००४९ (१५-०४-२०१७).

श्री.हर्मवधमन सपिाळ (बल
ु ढाणा) :

सन्माननीय महहला व

बालवविास मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात मुलीींची सींख्या कमी असलेल्या १० न्सजल्हयामध्ये बल
ु ढाणा न्सजल््याचा समावेश
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अशा सवम न्सजल््याींसाठी बे्ी बचाओ बे्ी पढाओ या योजनेची अींमलबजावणी
करण्यात येत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, बुलढाणा न्सजल््याा्सह इतर ९ न्सजल्हा पररषदे अींतगमत सदर योजनेसाठी सन
२०१५-१६ या ववत्तीय वषामसाठी प्राप्त असलेला सम
ु ारे दोन को्ी रूपयाींचा ननधी अखचचमत
असल्याची बाब माहे डडसेंबर २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आली आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

वि.स. ३५६ (30)
(५) असल्यास, त्यानुसार शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांिजा मांड
ु े (१२-०९-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे.
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) नाही. हे खरे नाही.
बुलढाणा न्सजल्हयासह बीड, जळगाींव, अहमदनगर, औरीं गाबाद, वामशम, कोल्हापूर,

उ्मानाबाद साींगली व जालना या ९ न्सजल्हा पररषदे अींतगमत बे्ी बचाओ बे्ी पढाओ
योजनेसाठी प्रनत न्सजल्हा पररषद रु.४०,१५,१००/- असे ममळून एकूण रु.४,०१,५१,०००/- एवढा

ननधी ववतरीत करण्यात आला त्यापैकी रु.२,९३,१८,६९८/- एवढी रक्कम खचम केल्याचे
उपयोचगता प्रमाणपत्र सवम न्सजल्हयाींनी सादर केलेले आहे त. उवमरीत अखचचमत असलेला
रु.८२,००,०००/- एवढा ननधी सन २०१६-१७ मध्ये खचम करण्यास केंद्र शासनाकडून मींजूरी

ममळाल्यानस
ु ार सदर अखचचमत ननधी खचम केल्याचे उपयोचगता प्रमाणपत्र न्सजल्हयाींकडून प्राप्त
झाल्यानुसार केंद्र शासनास सादर करण्यात आले आहे . अद्याप रु.२६,३२,३०२/- एवढी रक्कम
खचम करण्यास चालू वषी केंद्र शासनाकडून परवानगी ममळालेली नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यातील शासिीय वैयायिीय महाववयायालयासाठ सीईुंी परीषा पार असले्या
ववयायार्थयाांच्या जागा ररक्त ठे व्याबाबत
(३८)

८०८५२

(मुांबादे वी) :

(१९-०४-२०१७).

श्री.बाळासाहे ब

थोरात

(सांगमनेर),

श्री.अशमन

पुंे ल

सन्माननीय वैयायिीय शशषण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालयाींसाठी एकूण २ हजार ९६० जागा असून त्या
ववभागाच्या सींकेत्र्ळावर हदनाींक २८ ऑग््, २०१६ रोजी जागा मशल्लक नसल्याची सुचना

प्रकामशत करण्यात आली होती त्यात केवळ २ हजार ५१७ पात्र ववद्याथ्याांची यादी जाहहर
करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मात्र उवमररत २८५ ररक्त जागाींची माहहती वैद्यकीय मशक्षण ववभागाकडून
दे ण्यात येत नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

सीई्ी

पररक्षा

हदलेले

पात्र ववद्यार्ी

उपलब्ध

असताना

जागा

ररक्त

ठे वण्यामागील कारणे काय आहे त,
(४) असल्यास, या गण
ु वींत ववद्याथ्याांवर झालेल्या अन्यायाची शासनाने चौकशी केली आहे
काय,

(५) असल्यास, त्यानुसार शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ३५६ (31)
श्री. धगरीर् महाजन (०९-०९-२०१७) :(१) नाही, हे खरे नाही.
(२) नाही, हे खरे नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यातील ग्रामीण व दग
म आहदवासी भागातील दोन लाख अांगणवाडी सेवविा व
ु म
मदतनीसाांच्या थिीत वेतनाबाबत

(३९)

८०८५५

(मुांबादे वी) :
काय :-

(१८-०४-२०१७).

श्री.बाळासाहे ब

थोरात

(सांगमनेर),

श्री.अशमन

पुंे ल

सन्माननीय महहला व बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) राज्यातील ग्रामीण

व दग
म
आहदवासी भागातील बालकाींच्या आरोग्याचा आधार
ु म

असलेल्या दोन लाख अींगणवाडी सेववका व मदतनीसाींची र्कीत वेतन,

भाऊबीजेचे एक हजार

रुपयेही न हदल्याचे माहे नोर्व्हें बर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशमनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, मा.मख्
ु यमींत्री याींनी तीन हदवसात अींगणवाडी

सेववकाींना त्याींचे वेतन दे ण्याचे

आदे श हदल्यानींतरही सहाशे बालमत्ृ यू झालेल्या पालघर सह ठाणे, रायगड, नामशक, मुींबईत
ऑक््ोबर महहन्याचे वेतन दे ण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी करुन या अींगणवाडी सेववका व मदतनीस याींची
र्कीत एक हजार भाऊबीज भे् व ननयममत महहन्याचा पगार दे ण्याबाबत कोणती कायमवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (१२-०९-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) अींगणवाडी सेववका व मदतनीस याींचे भाऊबीज भे् अदा करणेकरीता आयुक्तालय

्तरावरुन माहे नोर्व्हें बर-२०१६ मध्ये अचधन्त सवम न्सजल्हा पररषद व नागरी प्रकल्पाींना
अनुदान ववतरीत करण्यात आले आहे . तसेच सद्य:न्स्र्तीत राज्यातील सवम नागरी प्रकल्पाींचे
केंद्र व राज्य मानधन माहे तेब्रव
ु ारी-२०१७ पयांत अदा असून काही ग्रामीण प्रकल्पाींचे माहे

तेब्रव
ु ारी-२०१७ चे केंद्र मानधन अनद
ु ाना अभावी प्रलींबबत आहे. तसेच नववन आचर्मक वषम सन
२०१७-१८ करीता मानधनासाठी प्राप्त तरतूद ववतरण करणेत आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वि.स. ३५६ (32)
िुष्ट्ठरोग ननमल
ूम नासाठ आखण्यात आले्या मोहहमेबाबत
(४०)

८१४२१ (१८-०४-२०१७).

श्री.धैयश
म ील पाुंील (पेण), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल),

श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाुं), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूव)म , अॅड.आशशर् शेलार
(वाांद्रे

पश्श्चम),

श्रीमती

मननर्ा

चौधरी

(दहहसर),

श्री.सभ
ु ार्

उफम

पांडडतशेठ

पाुंील

(अशलबाग) : सन्माननीय सावमजननि आरोग्य व िुुंुांब ि्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) रायगड न्सजल्हयामध्ये हद.१९ सप््ें बर २०१६ ते हद.४ ऑक््ोबर २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास
घरोघरी जाऊन कुषठरोग शोध मोहहम शासनामातमत राबववण्यात आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रायगड न्सजल्हयातील ककती घराींना भे्ी दे वून कुषठरोग शोध मोहहम पर्काने
तपासणी केली आहे,

(३) असल्यास, तपासणीमध्ये एकूण ककती कुषठरोग रूग्ण आढळून आले आहे त,

(४) असल्यास, आढळून आलेल्या कुषठरोग रूग्णाींवर उपचार करण्यासाठी व कुषठरोग
ननयींत्रणात आणण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोजना केली आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (०७-०९-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) कुषठरोग शोध मोहहम पर्काने एकूण ५,०५,२६० घराींना भे्ी दे ऊन तपासणी केली.

(३) या शोध मोहहमेच्या तपासणीमध्ये ३२८ नवीन कुषठरुग्णाींचे ननदान करण्यात आले.

(४) १) सन २०१६-१७ मध्ये हद.१९/०९/२०१६ ते हद.०४/१०/२०१६ या कालावधीत कुषठरोग शोध
मोहहम” घेण्यात आली. यामध्ये आशा, ्वयींसेवक, आरोग्य कममचारी याींच्यामातमत घरोघरी
जावून प्रत्यक्ष सवेक्षण करण्यात आले आहे.

२) ग्रामपींचायतीमध्ये ववशेष ग्रामसभा घेऊन “्पशम” कुषठरोग जनजागत
ृ ी अमभयान

हद.२६/०१/२०१७ व ३०/०१/२०१७ रोजी राबववण्यात आले. या ग्रामसभेमध्ये कुषठरोगाबाबत
शा्त्रीय माहहती व शासकीय योजनाबाबतची माहहती ग्राम्र्ाींना दे ण्यात आली.

३) राज्यामध्ये हद.०६/०२/२०१७ ते हद.२१/०२/२०१७ या कालावधीमध्ये “तोकस लेप्रसी
कॅम्पेन” घेण्यात आले.

४) ग्रामीण भागात माहे माचम २०१७ मध्ये “हाडम ्ू रीच” कायमक्रम राबववण्यात आला

यामध्ये पावसाळयात सींपकम तु्णा-या दग
म भागातील गावात आरोग्य मशक्षणाद्वारे जनतेचे
ु म
सक्षमीकरण करण्यात आले.

५) आशाींमातमत व शहरी भागात मलींकवकमर, आरोग्य कममचारी याींच्यामातमत सर्व्हे क्षण
करण्यात येत असन
ननदान झालेल्या कुषठरुग्णाींना वेळीच बहुववध औषधोपचार (MDT)
ू
दे ण्यात येतो.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वि.स. ३५६ (33)
हहांगणघाुं (श्ज.वधाम) येथील उपश्ज्हा रुग्णालयात
एक्सरे मशीन व शसुंीस्िॅन मशीन नस्याबाबत
(४१)

८१४४८ (१९-०४-२०१७).

श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाुं), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल),

श्री.प्रभद
ु ास शभलावेिर (मेळघाुं) :

सन्माननीय सावमजननि आरोग्य व िुुंुांब ि्याण मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) हहींगणघा् (न्सज.वधाम) येर्ील उपन्सजल्हा रुग्णालयात एक्सरे मशीन व मस्ी्कॅन मशीन
नसल्यामळ
ु े या रुग्णालयात उपचार घेणाऱया गरीब रुग्णाींना खाजगी रुग्णालयात जावे लागते,
हे खरे आहे काय,

(२) तसेच या रुग्णालयात वैद्यकीय अचधकारी व कममचारी याींची पदे ररक्त असल्यामळ
ु े
रुग्णाींची गैरसोय होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करुन शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (१२-०९-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
उपन्सजल्हा रुग्णालय, हहींगणघा्, न्सज.वधाम येर्े एक्स-रे मशीन कायामन्सन्वत आहे . वैद्यकीय
उपकरणाींच्या प्रचमलत ननकषानस
ु ार उपन्सजल्हा रुग्णालयाींना सी.्ी. ्कॅन मशीन मींजुर
नसल्याने उपन्सजल्हा रुग्णालय, हहींगणघा् येर्े सी.्ी. ्कॅन मशीन उपलब्ध नाही. तर्ावप,
ज्या रुग्णाींना सी.्ी. ्कॅन करण्याची गरज भासते, अशा रुग्णाींना मोतत रुग्णवाहहकेद्वारे
न्सजल्हा रुग्णालयात सींदमभमत करण्यात येत.े
(२) हे खरे नाही.
उपन्सजल्हा रुग्णालय, हहींगणघा्, न्सज.वधाम येर्ील मींजूर १०५ पदाींपैकी ८१ पदे भरलेली

आहे त. सदरहू रुग़्णालयातील उपलब्ध वैद्यकीय अचधकारी व कममचारी याींच्यामातमत रुग्णाींना
आरोग्य सेवा परु ववण्यात येत आहेत.

(३) ग्-अ सींवगामतील वररषठ वैद्यकीय अचधकाऱयाींची पदे पदोन्नतीने व नामननदे शनाने
भरण्याची कायमवाही सुरु आहे . तसेच वैद्यकीय अचधकारी सींवगामतील ररक्त पदे न्सजल्हाचधकारी
याींच्या

अध्यक्षतेखाली

गठीत

केलेल्या

ननवड

सममतीमातमत

न्सजल्हा्तरावरुन

भरण्याची

कायमवाही सुरु आहे .

ग्-क व ग्-ड सींवगामतील ररक्त पदे भरण्याबाबत जाहहराती प्रमसध्द करण्यात आल्या

असून सदर पदाींच्या लेखी पररक्षा घेण्यात आलेल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

धाबा (ता.बाशीुंिली, श्ज.अिोला) येथील शसांचन तलावामध्ये पाणी साठवण होत नस्याबाबत
(४२)

८१५५९ (१७-०४-२०१७).

श्री.राजेंद्र पाुंणी (िारां जा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसांधारण मांरी

वि.स. ३५६ (34)
(१) धाबा (ता.बाशी्कली, न्सज.अकोला) येर्े सुमारे ४० वषाम पूवी न्सजल्हा पररषद मसींचन तलाव
बाींधला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या तलावामध्ये पाण्याची साठवण र्व्हावी यासाठी शासनाने गेल्या वषी ६० लक्ष
रुपये खचम करून सद्ध
ु ा तलावामध्ये एक बींद
ु पाण्याची साठवण होत नसल्याची बाब ननदशमनास
आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीनुसार सींबचीं धतावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे (१६-०८-२०१७) :(१) होय.
(२) अशींत: खरे आहे.
सन २०१६-१७ च्या पावसाळ्यामध्ये सदर तलावामध्ये लघत्ु तम सींचय पातळी पेक्षा१.००

मम्र जा्त पाणीसाठा ननमामण झाला होता. यावषी तलावात पुणस
म ींचय पातळी पयांत पाणी
साठा ननमामण झाला नाही. यावषी तलावामध्ये ३३ ्क्के पाणीसाठा ननमामण झाला होता.

उपववभागीय अमभयींता, लघुमसींचन उपववभाग न्सज.प.बामशम्ाकळी याींनी माहे डडसेंबर २०१६ मध्ये
पाहणी केली असताीं, लघत्ु तम सींचय पातळीपेक्षा ०.५० मम्र पाणीसाठा उपलब्ध असल्याचे

ननदशमनास आले आहे . सदर तलाव दरु
ु ्तीचे काम मे २०१६ मध्ये भौनतकदृषट्या पुणम झाले
आहे व अद्याप पयांत कींत्रा्दारास अींतीम दे यक अदा केलेले नाही.
(३) नाही
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नवीन पारगाांव (ता.हातिणांगले, श्ज.िो्हापूर) तात्यासाहे ब िोरे महाववयायालयात
ववयायार्थयाांना मेरीुं प्रमाणे प्रवेश न हद्याबाबत

(४३)

८१९११ (१९-०४-२०१७).

श्री.सभ
ु ार् भोईर (ि्याण ग्रामीण) :

सन्माननीय वैयायिीय

शशषण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) तात्यासाहे ब कोरे दीं त महाववद्यालय नवीन पारगाींव (ता.हातकणींगले , न्सज.कोल्हापरू ) या

महाववद्यालयात ववद्याथ्याांना गुणवत्तेप्रमाणे प्रवेश न दे ता ननयमबा्यपणे ववद्याथ्याांकडून
अनतप्रमाणात पैसे घेऊन प्रवेश दे णे, प्राध्यापक व मशक्षकेत्तर कममचारी प्राचायाांच्या मनमानी

कारभारामुळे त्र्त झाली असून कामार्व्यनतररक्त इतर कामे दे णे तसेच त्याींना वेळेचे बींधन
नसून अनतकाळ कामे दे ऊन मानमसक त्रास दे ण,े तु्पुींजे वेतन दे ण,े कोणी त्याींचे ऐकले

नाहीतर त्याच्यावर नाहक दोष ठे वन
ू ननलींबबत करणे असे अन्यायकारक प्रकार मागील पाच
वषामपासून होत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले, हे खरे
आहे काय,

वि.स. ३५६ (35)
(२) तसेच उपरोक्त महाववद्यालयाच्या प्राध्यापक व ववभाग प्रमख
ु डॉ.वप्रती बसगौडा पा्ील
याींनी महाराषर आरोग्य ववज्ञान ववद्यापीठ नामशक याींच्याकडे महाववद्यालयाची तक्रार केली
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, महाराषर आरोग्य ववज्ञान ववद्यापीठ, नामशक याींनी तक्रारीची दखल घेऊन
महाववद्यालयाशी सींपकम साधून त्याचे म्हणने ऐकून घेऊन डॉ.पा्ील याींच्यावर झालेला अन्याय
दरू

करुन

त्याींना

सेवत
े

घेऊन

त्याींची

र्कबाकीची

रक्कम

दे ण्याबाबतचा

अहवाल

महाववद्यालयास हदला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, सदर ववद्यापीठ, नामशक याींच्या अहवालाच्या अनष
ु ींगाने महाववद्यालयाने

कोणतीही कायमवाही केलेली नसल्याने डॉ.वप्रती पा्ील याींनी मा.वैद्यकीय मशक्षण मींत्री, सचचव,
वैद्यकीय मशक्षण ववभाग तसेच महाराषर आरोग्य ववज्ञान ववद्यापीठ याींचक
े डे याबाबतचे
ननवेदन हदनाींक ३० जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास हदले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(५) असल्यास,

महाववद्यालयाच्या

सदर

ननवेदनावर

प्राचायामवर

शासनाने

कोणती

चौकशी

कारवाई

केली

केली

वा

आहे

करण्यात

काय,

येत

त्यानुसार

आहे ,

तसेच

दीं तमहाववद्यालयाच्या प्राध्यावपका डॉ.पा्ील याींना सेवेत घेणे व र्कीत रक्कम दे ण्याबाबत
कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीर् महाजन (२८-०७-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे . प्राचायाांच्या मनमानी कारभाराबाबत
डॉ.वप्रती पा्ील याींचे ननवेदन आणण कमी वेतनासींदभामत री. सुरेश चौहान या कममचाऱयाने
दाखल केलेली तक्रार ववद्यापीठास प्राप्त झाली आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) होय, हे खरे आहे .
(४) होय, हे खरे आहे .
(५) हदनाींक ३०/०१/२०१७ रोजीच्या ननवेदनाच्या अनुषींगाने ववद्यापीठाने हदनाींक २२/०२/२०१७
रोजीच्या पत्रान्वये डॉ.वप्रती पा्ील याींना महाववद्यालयाववरुध्द सेवाववषयक बाबीींबाबत त्याींचे

गाऱहाणे असल्यास, ववद्यापीठ ननदे श क्र.०५/२०१२ मध्ये ववहीत केलेल्या तरतद
ु ीनस
ु ार गाऱहाणी
अपील दाखल करण्याबाबत कळववले आहे . तसेच, हदनाींक ०७/०३/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये

डॉ.वप्रती पा्ील याींना ववद्यापीठाच्या हदनाींक २१/०५/२०१४ रोजीच्या ननणमयाप्रमाणे सेवेत रुजू
करुन घेतले आहे ककीं वा कसे व वेतनाच्या र्कबाकीची रक्कम अदा केली आहे ककीं वा कसे,
याबाबत महाववद्यालयाकडून सवव्तर खुलाश्याची मागणी करण्यात आलेली आहे .
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील समुद्र किना-यावरील खारफूुंीची वने नष्ट्ुं होत अस्याबाबत
(४४)

८२०१५ (०६-०५-२०१७).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय वने मांरी पुढील

वि.स. ३५६ (36)
(१) राज्यातील समुद्र ककना-यावरील खारतू्ीची वने नष् होत चालली असून समुद्रात ताींब,े

अल्युममननयम, नायलॉन सूत, जहाजातून समुद्रात खराब ऑईल, कक्कनाशके, केममकल्स
अशी अनेक प्रदष
ू के ्ाकल्यामुळे सागरी जीवसषृ ्ीवर पररणाम होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सागरी जीवसषृ ्ी वाचववण्याकररता शासनाने ववशेष उपाययोजना करण्याकररता
कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(३) असल्यास, उक्त उपाययोजना केर्व्हापासून राबववण्यात येणार आहे त,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मन
ु गांुंीवार (०५-०८-२०१७) :(१)

राज्यातील समुद्र ककनारी भागातील काींदळवन क्षेत्र

कमी न होता ते वाढल्याचे भारतीय सवेक्षण सीं्र्ा, डेहराडून याींनी सन २०१६ मध्ये प्रमसद्ध

केलेल्या अहवालामध्ये नमूद केलेले आहे . तर्ावप, समुद्रात सोडण्यात येणाऱया ववववध
प्रदष
ु कामुळे सागरी जीव सषृ ्ीवर त्याचा प्रनतकूल पररणाम होतो, ही व्तून्स्र्ती आहे .

(२) राज्यात काींदळवनाचे सींरक्षण व सींवधमन करण्याकररता पुढीलप्रमाणे पावले उचलण्यात
आलेली आहे त:-

१. त्ीय क्षेत्रातील काींदळवनाचे सींरक्षण व सींवधमन करण्याकररता सन २०१२ मध्ये
काींदळवन कक्षाची ननमममती करण्यात आलेली आहे .
काींदळवन कक्षाींतगमत मुींबई, नवी मुींबई, ठाणे आणण ममरा - भाईंदर क्षेत्रातील काींदळवनाचे

प्रभावीपणे सींरक्षण व सींवधमन करण्याकररता सन २०१३ मध्ये मुींबई काींदळवन सींधारण
घ्काची ननमममती करण्यात आलेली आहे.

२. मा.उच्च न्यायालयाने रर् याचचका ३२४६/२००४ मध्ये हदलेल्या आदे शानुसार राज्य

शासनाकडून काींदळवनाला वैधाननक दजाम व सींरक्षण प्राप्त होण्याकररता सरकारी जममनीवरील

काींदळवन क्षेत्र “राखीव वने ” म्हणून आणण खाजगी जममनीवरील काींदळवन क्षेत्र “वने” म्हणून
घोवषत करण्यात येत आहे त. त्यानुसार राज्यातील त्ीय सात न्सजल््यातील १५०८७ हे. क्षेत्र
भारतीय वन अचधननयम, १९२७ चे कलम ४ अींतगमत राखीव वने म्हणून अचधसूचचत करण्यात
आलेले आहे .

३. मुींबई काींदळवन सींधारण घ्काकडून मुींबई व मुींबई उपनगरातील नगरपामलका व

पोमलसाींच्या सहकायामने ववववध हठकाणी अनतक्रमण ह्ववण्याची कायमवाही करण्यात आलेली
आहे .

४. UNDP प्रकल्पाींतगमत काींदळवन क्षेत्रामध्ये असणारा कचरा, प्लॅ ््ीक व इतर
घनकचरा काढून क्षेत्र ्वच्छ करण्याकररता ववववध हठकाणी कायमक्रम राबववण्यात येत आहे त.

५. UNDP प्रकल्पाींतगमत सागरी जीवसषृ ्ी व जैवववववधता याींचे सींवधमन करण्याकररता

प्रयत्न करण्यात येत आहे त. सदर प्रकल्पाींतगमत समुद्र प्रवाळ, पानमाींजर, समुद्री साप,
दे वमासा, डॉल्तीन याींचे सींवधमन करण्याकररता कायमक्रम हाती घेतलेले आहे त.

६. तसेच समद्र
ु ी कासवे याींचे सींवधमन करण्याकररता रत्नाचगरी व मसींधद
ु ग
ू म न्सजल््यातील

ककनारी भागात प्रजनन काळात कासवे अींडी घालत असलेली हठकाणे शोधून त्याींचे सींरक्षण
करण्यात येत आहे. सदर प्रकल्पाींतगमत अशी ३२ हठकाणे ननन्सश्चत करुन त्याची दे खरे ख करुन
त्याींचे सींरक्षण केले जात आहे.

वि.स. ३५६ (37)
(३) काींदळवन कक्षाची ननमममती नींतर सन २०१३ पासून काींदळवन व सागरी जैवववववधता याींचे
सींरक्षण व सींवधमन करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यात ३३ महाववयायालय किां वा सांस्थेमाफमत अनधधिृत पधतीतीने
पररचाररिाांना प्रशशषण हदले जात अस्याबाबत

(४५)

८२२४७ (१९-०४-२०१७).

प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :

सन्माननीय

वैयायिीय शशषण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यभरात ३३ महाववद्यालय ककीं वा सीं्र्ेमातमत आरोग्य ववभागातील पररचाररकाींना
अनचधकृत पद्धतीने पररचाररका प्रमशक्षण हदले जात असल्याचे माहे डडसेंबर २०१६ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदशमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच पररचाररका अचधकृत प्रमशक्षक्षत नसल्याने रुग्णाींच्या जीवाला धोका ननमामण झाला
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच सन २०१५ मध्ये महाराषर पररचयाम पररषदे कडे बोगस महाववद्यालयाींची माहहती
माचगतली असता मागील २ वषामत त्याींच्याकडे एकही बोगस महाववद्यालय ककीं वा सीं्र्ेची
तक्रार आली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, या अनचधकृत पद्धतीने पररचाररकाींना प्रमशक्षण दे णाऱया महाववद्यालय ककीं वा
सीं्र्ावर काय कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीर् महाजन (०७-०९-२०१७) :(१) नाही, हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) हे खरे आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मौजे नाांदणी (ता.मुरबाड, श्ज.ठाणे) या गावातील स्वच्छ भारत शमशन
अांतगमत बाांधलेली १४ शौचालये जमीनदोस्त िे्याबाबत

(४६)

८२८५५

(२०-०४-२०१७).

श्री.हदलीप

वळसे-पाुंील

(आांबेगाव),

श्री.जयांत

पाुंील

(गस्लामपरू ), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्रीमती हदवपिा चव्हाण
(बागलाण) :

सन्माननीय वने मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दे वपे हद्दीतील मौजे नाींदणी (ता.मरु बाड, न्सज.ठाणे) या गावातील ्वच्छ भारत ममशन

अींतगमत बाींधलेली १४ शौचालये री.जी.के.तोमर, वनपररक्षेत्र अचधकारी, मुरबाड याींनी हदनाींक ५
जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास जमीनदो्त केल्याचे ननदशमनास आले, हे खरे आहे
काय,

वि.स. ३५६ (38)
(२) असल्यास, सदर शौचालयाचे बाींधकाम शासकीय, खाजगी ककीं वा वनववभागाच्या जागेवर
करण्यात आले आहे काय व बाींधकाम करण्यापूवी सींबींचधताींची पव
ू म परवानगी घेण्यात आली
होती, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले व
त्यानुसार सींबींचधत अचधका-याववरुध्द कोणती कारवाई केली व शौचालय पाडल्याने नागरीकाींच्या
शौचालयासाठी कोणती पयामयी र्व्यव्र्ा केली वा करण्यात आली आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०३-०८-२०१७) :(१) व (२) होय, हे खरे आहे.

मौजे नाींदणी, ता.मुरबाड, न्सज.ठाणे येर्ील सींरक्षक्षत वन, सर्व्हे क्र.२८ मध्ये वन

ववभागाच्या जागेवर सदर शौचालयाींचे बाींधकाम करण्यात आले होते. सदर शौचालयाींचे
बाींधकाम करण्याकररता वन ववभागाची परवानगी घेण्यात आली नर्व्हती.
(३) व (४) शौचालयाींचे बाींधकाम वन ववभागाच्या जागेवर केल्याचे ननदशमनास आल्याने

वनपाल, कोला, मुरबाड पन्सश्चम वनक्षेत्र याींनी हदनाींक ०५/०१/२०१७ रोजी वनगुन्हा नोंदववला
आहे . वन ववभागाने केलेली कायमवाही ननयमानुसार असल्याने अचधकाऱयाींववरुध्द कायमवाही
करण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही. ्वच्छ भारत ममशन अींतगमत शौचालयाच्या बाींधकामाकररता

वनजमीन वळती करण्याबाबत केंद्र शासनाने हदनाींक ०८/११/२०१६ रोजीच्या पत्रान्वये मागमदशमक
सूचना ननगमममत केल्या आहे त. तर्ावप, मौजे नाींदणी, ता.मुरबाड, न्सज.ठाणे येर्ील सींरक्षक्षत वन,

सर्व्हे क्र.२८ मधील वनक्षेत्रात शौचालयाचे बाींधकाम करण्याकररताचा प्र्ताव अद्याप वन
ववभागास प्राप्त झालेला नाही.

___________
मौजे दध
ोडी
(ता.भ
म
ु
ू , श्ज.उस्मानाबाद) येथील साठवण
तलावाची शभांत व साांडवाची झालेली दरु वस्था

(४७)

८३४५१ (२०-०४-२०१७).

श्री.राहुल मोुंे (पराांडा) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसांधारण मांरी

(१) मौजे दध
ु ोडी (ता.भुम, न्सज.उ्मानाबाद) येर्ील तलावाची क्षमता मोठी असून या तलावामुळे

पार्रुड, दध
ु ोडी व नान्नजवाडी या गावातील शेकडो एकर जममन ओलीताखाली येते परीं तु
तलावाची मभींत व साींडवा नादरु
ु ्त असल्याने तलाव तु्ण्याची शक्यता ननमामण झाली

असल्यामळ
ु े त्याची लवकर दरु
ु ्ती करावी अशी ववनींती लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक २० तेब्रव
ु ारी,
२०१७ रोजी वा त्यासुमारास मा.मख्
ु यमींत्री व मा.जलसींधारण मींत्री याींच्याकडे केली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदर तलावाची पाहणी केली आहे काय,
(३) असल्यास,पाहणीनस
ु ार तलावाची दरु
ु ्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ३५६ (39)
प्रा. राम शशांदे (१८-०८-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे.
(२)

व

(३)

लघुमसींचन

(जलसींधारण)

प्रकल्पाींची

दे खभाल

व

दरू
ु ्ती

करण्यासींदभामत

अनुसरावयाची कायमपद्धती शासनाने हदनाींक ७/११/२०१३ च्या शासन पररपत्रकान्वये ननधामररत

केली आहे.त्यानस
ु ार ववषयाींककत दरू
ु ्ती कामासींबींचधत पररपण
ु म प्र्ताव पाठववण्याच्या सच
ू ना
“अचधक्षक अमभयींता लघुमसींचन (जलसींधारण) मींडळ, औरीं गाबाद” याींना हदनाींक २८ जून, २०१७
च्या शासन पत्रान्वये दे ण्यात आलेल्या आहे त. त्यानुसार प्राप्त होणा-या प्र्तावाींवर ननधीच्या
उपलब्धतेनुसार पुढील आवश्यक ती कायमवाही करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील ५०% पेषा अधधि मल
ु े िुपोवर्त आणण दाररद्र्यरे र्ेखाली अस्याबाबत
(४८)

८३६९३ (१५-०४-२०१७).

श्री.बसवराज पाुंील (औसा) :

सन्माननीय महहला व

बालवविास मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील ५०% पेक्षा अचधक मुले कुपोवषत आणण दाररद्र्यरे षेखाली असल्याचे माहे
तेब्रव
ु ारी २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू प्रकरणी मा.न्यायालयाने शासनाला आदे श हदले होते, हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, शासनाने याबाबत कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (१४-०९-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे.

राज्यातील एकान्सत्मक बाल ववकास सेवा योजनेंतगमत कुपोषणाची न्स्र्ती दशमववणारा

तपशील खालील प्रमाणे आहे.

(माहे जानेवारी-२०१७ चे MPR वरुन)
वजन घेतलेली

सवमसाधारण

एकुण मल
ु े
६१२७१५३

मध्यम कमी

तीव्र कमी

वजनाची बालके वजनाची बालके
५४८५२१८

५५६४८३

८५४५२

तीव्र कमी वजनाची
्क्केवारी
१.४

(२) होय, मा. उच्च न्यायालयाने हद. ०३.१२.२०१६ रोजी मा. मुख्य सचचवाींनी शासन राबववत
असलेल्या योजनाींबाबत व मा. उच्च न्यायालयाने हदलेल्या सवम आदे शाींबाबत सवव्तर शपर्पत्र

सादर केलेले आहे . तसेच हद.१ माचम, २०१७ रोजी आरोग्य ववभाग, महहला व बाल ववकास
ववभाग

व

आहदवासी

ववकास

ववभाग

याींनी

सवव्तर

माहहतीचे

सादरीकरण

मा.उच्च

न्यायालयास सादर केले आहे . मा.उच्च न्यायालयाने याबाबत समाधान र्व्यक्त केले आहे .
(३) व (४) कुपोषणाला आळा घालण्याच्या दृष्ीने शासनाने केलेल्या व करण्यात येत
असलेल्या उपाययोजना खालीलप्रमाणे आहे त.

वि.स. ३५६ (40)
एकान्सत्मक बाल ववकास सेवा योजनेंतगमत अींगणवाडयातील ०-६ वयोग्ातील बालके,
गभमवती, ्तनदा माता, ककशोरवयीन मल
ु ी याींना-

१) पुरक पोषण आहार २) आरोग्य तपासणी ३) सींदभम सेवा ४) अनौपचारीक पूवम शालेय
मशक्षण ५) लसीकरण ६) आहार व आरोग्य इ. सेवा ननयममत दे ण्यात येत आहे त.
___________
मौजे पारगड (ता.चांदगड, श्ज.िो्हापूर) येथील घरे व जशमनी
नावावर िरुन दे ण्याची मागणी

(४९)

८७०४५ (१६-०८-२०१७).

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड) :

सन्माननीय

वने मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे पारगड (ता.चींदगड, न्सज.कोल्हापूर) येर्ील घरे व मोकळी जागा ग्राम्र्ाींच्या नावे
करण्याची मागणी उपवनसींरक्षक याींना एका राजकीय पक्षातते माहे मे, २०१७ च्या शेव्च्या
सप्ताहात केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामातमत चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नस
ू ार शासनाने कोणती कायमवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (१२-०९-२०१७) :(१) हे खरे आहे. अशी मागणी एका राजकीय पक्षातते
उप वनसींरक्षक, कोल्हापरू याींचेकडे करण्यात आली आहे .

(२) व (३) सदर प्रकरणी पूवी चौकशी होऊन ५५ घराींचे दावे मींजूर असन
ू वनक्षेत्र त्याींचे
ताब्यात हदलेले आहे . पारगड ककल्ला हा मौ. ममरवेल सीं.नीं.२१ मध्ये असन
ू सदरच्या क्षेत्राचा
वैधाननक दजाम राखीव वन असा आहे . राखीव वनाचा दजाम बदलावयाचा असल्यास तसेच वन

ववभागाचा असलेला ताबा ह्ताींतररत करुन गावठाण घोवषत करावयाचे झाल्यास प्रर्मत:
महाराषर जमीन महसूल सींहीता, १९६६ मधील कलम १२२ नस
ु ार उप अचधक्षक भूमम अमभलेख
याींचेकडून ररतसर मोजणी व नकाशे तयार करणे आवश्यक आहे .

तसेच तद्नींतर मुख्य

कायमकारी अचधकारी, न्सजल्हा पररषद ककीं वा उप मुख्य कायमकारी अचधकारी (ग्रामपींचायत)

याींच्याकडून प्रकल्प यींत्रणा म्हणून वन (सींवधमन) अचधननयम, १९८० अींतगमत गावठाण क्षेत्राच्या
ननवमणीकरणाचा प्र्ताव प्राप्त होताच वन ववभागाकडून केंद्र शासनाच्या मान्यतेच्या अनष
ु ींगाने
आवश्यक कायमवाही तातडीने करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वि.स. ३५६ (41)
धगरगाव (ता.नागभीड, श्ज.चांद्रपूर) येथील तेंदप
ु त्ता सांिलनासाठ परराज्यात
गेले्या दोन मजुराांच्या उपचाराअभावी झालेला मत्ृ यू

(५०)

८८३८० (११-०८-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.बांुंी भाांगडडया (धचमरू ) :

सन्माननीय वने मांरी पढ
ु ील

(१) चगरगाव (ता.नागभीड, न्सज.चींद्रपूर) येर्ील दोन मजूर तेंदप
ू त्ता सींकलनासाठी मशतपूर

न्सजल््यातील (मध्यप्रदे श) अमरकी येर्े गेले असता उपचाराअभावी मत्ृ यू झाल्याचे हदनाींक १
जून, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदशमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर घ्नेत सींबींचधत कींपनी व तेंदप
ू त्ता कींत्रा्दारावर मजुराींच्या सुरक्षक्षततेची
जबाबदारी असताना दे खील मजरु ाींवरील उपचारात हदरीं गाई करण्यात आली, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सदर घ्नेची चौकशी करून वपडीत कु्ुींबाला आचर्मक मदत तसेच दोषीींवर
कारवाई करण्यात आली आहे काय,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०८-०९-२०१७) :(१) मौजा चगरगाींव (ता.नागमभड, न्सज.चींद्रपूर) हे गाींव
तळोधी पररक्षेत्रातींगत
म येत असन
ू तेंदप
ु त्ता सींकलनाकरीता परराज्यात गेलेल्या मजूराींना मत्ृ यू
झाल्याबाबतची तक्रार / ननवेदन वनववभागास प्राप्त झाले नाही.

(२), (३) व (४) ब्रम्हपरु ी वनववभागातींगत
म येणा-या गावाींमधील मजरू तेंदप
ु ाने सींकलना करीता
इतर राज्यात जाताींना-बाबतची कोणतीच माहहती वनववभागाकडे उपलब्ध करुन दे ण्यात येत
नाही. सदर बाब वन ववभागाचे अखत्यारीत येत नाही.

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

नागपूर.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यवती मद्र
ु णालय, नागपरू .

