अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५५५ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१९
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

ठाणे जिल्ह्यातील आरोग्य उपिेंद्रात डॉक्टराांचा अभाव असल्हयाबाबत
(१)

२४३७० (१४-०८-२०१५).

श्री.शाांताराम मोरे (भभवांडी ग्रामीण) :

सन्माननीय सावविननि

आरोग्य व िटटटांब िल्हयाण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी िग
ग भागातील ग्रामस्ाींना आरोग्य सेवा पुरववणे शक्य
ु म
व्हावे यासाठी दठकदठकाणी आरोग्य उपकेंद्र सुरु करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, यामध्ये सम
ु ारे २ डॉक््राींची २४ तास सेवा असणे आवश्यक असताींनाही बहुताश
दठकाणी डॉक््राींचा अभाव असल्हयाचे दिनाींक २९ माचग, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननिशगनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, यावर शासनाने कोणती कायगवाही व उपाययोिना केल्हया वा करण्यात येत
आहे ?
श्री.एिनाथ भशांदे (२२-०२-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
शासनाच्या मींिुर आकृती बींधानस
ु ार वैद्यककय अधधकारी , ग्-अ ,(ग्रेड पे रु. ५४००/-)
सींवगागची पिे उपकेंद्रासाठी मींिरु नसन
ू प्रा्ममक आरोग्य केंद्र व त्यावरील आरोग्य सींस्ाींसाठी

मींिुर आहे त. उपकेंद्राना आरोग्य सेवक (पु) व आरोग्य सेवक (सरी) याींचे प्रत्येकी १ पि अशी
२ पिे मींिूर असन
ू सिर कमगचारी ग्रामस्ाींना आरोग्य सेवा पुरववतात.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मौिे चाांडोळ (ता.जि.बटलढाणा) येथील प्राथभमि आरोग्य िेंद्राांत मांिूर िमवचारी वर्ावपेक्षा िमी
िमवचारी वर्व िायवरत असल्हयाबाबत

(२)

२९७३० (२१-०१-२०१६).

श्री.राहटल बोंद्रे (धचखली) :
सन्माननीय सावविननि आरोग्य
व िटटटांब िल्हयाण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वव.स. ५५५ (2)
(१) मौिे चाींडोळ (ता.जि. बल
ु ढाणा) तालक्
ु यातील प्रा्ममक आरोग्य केंद्राींत एकूण २० कमगचारी
सींख्या मींिूर असताींना केवळ १३ कमगचारी कायगरत आहे , त्यामुळे ये्ील आरोग्य सेवा
ववसकमळत झाली असल्हयाचे माहे सप््ें बर, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशगनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, या रुग्णालयात कमगचारी ननवासाची व्यवस्ाच नसल्हयामुळे प्रा्ममक आरोग्य
केंद्राचे कोणतेही अधधकारी, कमगचारी वासतव्यास राहत नाही, हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रा्ममक आरोग्य केंद्रातील ररक्तपिे भरण्याबाबत शासनाने कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) तसेच, सिर दठकाणी कमगचारी ननवासाची व्यवस्ा करण्याबबत शासनाने अद्यापपयंत
कोणतीच कायगवाही केली नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री.एिनाथ भशांदे (२२-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
प्रा्ममक आरोग्य केंद्र सतरावर २० पिे मींिूर नसून आकृतीबींधानसुार १५ पिे मींिूर आहे .
त्यापैकी १० पिे भरलेली आह व ५ पिे ररक्त आहे . सद्यजस्तीत उपलब्ध कमगचारी वगागकडून
आरोग्य सेवा वेळेवर िे ण्यात येत आहे .
(२) खरे आहे .
कमगचारी ननवासस्नाचे बाींधकाम झालेले नाही. परीं तु कमगचारी िवळच्या दठकाणी वासतव्य
करुन राहतात.

(३) या प्रा्ममक आरोग्य केंद्रासतरावर एकूण ५ पिे ररक्त आहे त.त्यापैकी

१)वैद्यकीय अधधकारी१ पि ररक्त असन
ू भरण्याबाबत शासन सतरावर कायगवाही करण्यात येत
आहे .

२) ग्-क ची ३ ररक्त पिे भरण्याची कायगवाही जिल्हहा पररषि मार्गत सुरू आहे .
३) प्रयोगशाळा तींरज्ञ हे पि शासन सतरावरून भरण्याची कायगवाही सुरू आहेृ

(४) प्रा्ममक आरोग्य केंद्राची मख्
ु य इमारतीचे काम हे सन २०११-१२ मध्ये पण
ू ग झाले असन
ू
कमगचारी ननवास्ानाचे बाींधकाम सींिभागतील कायगवाही सुरू आहे.
___________
भभवांडी (जि.ठाणे) येथील स्व.इांहदरा र्ाांधी सामान्य रुग्णालयातील
वैद्यिीय अधधिारी याांच्या र्ैरवतवणूिीबाबत
(३)

३६७८५ (१६-०१-२०१६).

श्री.रुपेश म्हारे (भभवांडी पूव)व :

सन्माननीय सावविननि

आरोग्य व िटटटांब िल्हयाण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मभवींडी (जि.ठाणे) ये्ील सव.इींदिरा गाींधी सामान्य रुग्णालय हे एकमेव शासकीय रुग्णालय
असून ते्े मभवींडी शहर व आिब
ू ािूच्या ग्रामीण भागातील अनेक रुगण आरोगय सेवा घेत

असून ते्ील वैद्यकीय अधधकारी श्री.मोकाशी याींच्या गैरवतगणूकीबाबत अनेक तक्रारी असून
त्याींच्यावर तात्काळ कारवाई करण्याबाबत ते्ील स्ाननक लोकप्रनतननधी, नागररक व

वव.स. ५५५ (3)
सेवाभावी सींस्ा याींनी मा.मुख्यमींरी याींच्याकडे दिनाींक २८ िल
ु ,ै २०१५ रोिी वा त्या सुमारास
ननवेिनाद्वारे मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, श्री.मोकाशी वैद्यकीय अधधकारी हे ते्ील गोरगरीब रुग्णाींना उपचारासाठी खािगी
वैद्यकीय रुग्णालयात पाठववतात तसेच ते र्क्त आठवड्यातन
ू तीन दिवसच रुग्णालयात
रुग्णाच्या सेवेसाठी उपलब्ध असतात अशा अनेक तक्रारी ते्ील लोकप्रनतननधी व नागररकाींनी
शासनाकडे केल्हया आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले
व त्यानस
ु ार िोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त व याबाबतची सद्य:जस्ती काय आहे ?
श्री.एिनाथ भशांदे (२२-०२-२०१९) : (१) होय.
(२) अींशत: खरे आहे. डॉ.मोकाशी, वैद्यकीय अधधकारी हे गोरगररब रुग्णाींना उपचारासाठी
खािगी वैद्यकीय रुग्णालयात पाठववत असल्हयाची समािवािी पा्टी, मभवींडी शहर याींचेकडून
एक तक्रार प्राप्त झालेली आहे .

(३) व (४) होय, डॉ.मोकाशी याींच्याववरुध्ि असलेल्हया तक्रारीींची चौकशी जिल्हहा शल्हय
धचककत्सक, ठाणे याींच्यामार्गत करण्यात आलेली आहे. त्ावप, त्या तक्रारीींमध्ये कोणतेही तथ्य
आढळून आलेले नाही.
___________
नाभशि महानर्रपाभलिा क्षेरातील
(४)

५२८७६ (११-०५-२०१६).

सोनोग्राफी िेंद्राांना पाठववलेल्हया नोटीसबाबत

श्री.योर्ेश (बाप)ू घोलप (दे वळाली) :

सन्माननीय सावविननि

आरोग्य व िटटटांब िल्हयाण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नामशक महानगरपामलका क्षेरातील ६५ सोनोग्रार्ी केंद्राना माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा
त्यािरम्यान नोद्सा पाठववल्हया आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सोनोग्रार्ी केंद्रावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) अद्याप कायगवाही केली नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
डॉ. दीपि सावांत (०४-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) ननयमाचे उल्हलींघन करणाऱ्याववरुध्ि कायद्याप्रमाणे कायगवाही करण्यात येत.े
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ५५५ (4)
क्षयरोर् प्रनतबांधात्मि उपायाांचा फेरववचार िरण्याबाबत
(५)

५४१९४ (३०-०८-२०१६).

(चारिोप) :

श्री.अभमत ववलासराव दे शमटख (लातूर शहर), श्री.योर्ेश सार्र

सन्माननीय सावविननि आरोग्य व िटटटांब िल्हयाण मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :-

(१) बीसीिीच्या लसीमळ
ु े बालकाींमधील क्षयरोगाच्या ननिानासाठी वापरली िाणारी मॉन््ूक
्े स् करता येत नसल्हयामळ
ु े क्षयरोग ननिानाचे महत्त्वपण
ू ग चाचणी ननषप्रभ झाल्हयाचे माहे मे
२०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय

(२) असल्हयास, बालकाींमधील क्षयरोगाचे ननिान कसे करावे याबाबत सुसपष् अशी ववमशष्
मागगिशगक तत्त्वे नसल्हयाची बाब िे खील ननिशगनास आली आहे , हे ही खरे आहे काय

(३) असल्हयास, बालकाींबरोबरच जयाींची प्रनतकारशक्ती कमी आहे अशा रुग्णातील क्षयरोगाचे
प्रमाण वाढत असून या सवग पाश्वगभूमीवर क्षयरोग ननिान आणण प्रनतबींधात्मक कायगक्रमाचा
र्ेरआढावा घेण्याची गरि आहे तर क्षयरोग नोंिणी सक्तीची करून सींबींधधत ववषयाची सुसपष्
ननयमावली करण्याची आवश्यकता असल्हयाने शासनाने या बाबत कोणती कायगवाही वा
उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, या मागील ववलींबाची सवग साधारण कारणे काय आहे त?
श्री. एिनाथ भशांदे (२२-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.
राषरीय क्षयरोग ननयींरण सुधारीत कायगक्रमाींतगगत क्षयरोगाववषयी वेळोवेळी आढावा घेण्यात येतो
व तज्ञाींच्या मितीने आवश्यकतेनुसार मागगिशगक तत्वे अद्ययावत करण्यात येतात. या
तत्वानुसार राजयात क्षयरोगासींबींधी रोगननिान व उपचार करण्यात येतात.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
ननांबरा (ता. भभवांडी, जि.ठाणे) र्ावातील आहदवासी महहलेचा धचबीांपाडा आरोग्य िेंद्रात
प्रसत
ू ीदरम्यान मत्ृ यू झाल्हयाबाबत
(६)

६००४८ (३०-०८-२०१६).

श्री.डी.एस.अहहरे

(साक्री), अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिटवा),

प्रा.वर्ाव र्ायिवाड (धारावी), श्री.सांिय पटराम (आमर्ाव) :

सन्माननीय सावविननि आरोग्य

व िटटटांब िल्हयाण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ननींबरा (ता. मभवींडी, जि.ठाणे) या अनतिग
ग आदिवासी बहूल भाग असलेल्हया गावातील
ु म
मेघा वरठा या ३५ वषीय आदिवासी मदहलेचा धचबीींपाडा आरोग्य केंद्रात उपचारववना व
डॉक््राींच्या हलगिीपणामुळे दिनाींक ९ एवप्रल, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास प्रसूतीिरम्यान मत्ृ यू

वव.स. ५५५ (5)
झाल्हयाबाबत मा.मींरी आदिवासी ववकास, प्रधान सधचव, सावगिननक आरोग्य ववभाग, सींचालक,
आरोग्य सेवा सींचालनालय, सधचव, आदिवासी ववकास याींच्याकडे दिनाींक ४ मे, २०१६ रोिी वा
त्यासुमारास लेखी ननवेिनाद्वारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, राजयातील आदिवासी भागात वारीं वार अशा घडना घडत असन
ू त्यामध्ये हिारो

आदिवासीींचे बळी िात आहे यासींिभागत नेमकी काय कारणे काय आहे त याची चौकशी
करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले तद्नस
ु ार पुढे कोणती कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ भशांदे (२२-०२-२०१९) : (१) होय.
(२) व (३) श्रीमती मेघा वरठा दहच्या मत्ृ यू प्रकरणी जिल्हहा शल्हय धचककत्सक ठाणे
याींच्यामार्गत चौकशी करण्यात आली आहे . चौकशी अहवालानुसार श्रीमती मेघा वरठा दहला
उपचार न ममळण्यास

िोषी आढळून आलेल्हया अधधकाऱ्याींना आरोग्य सींचालनालयाच्या दि.

२८.९.२०१६ च्या परान्वये कारणे िाखवा नो्ीस िे ण्यात आली होती. सींबध
ीं ीत िबाबिार

वैद्यकीय अधधकाऱ्याींववरूध्ि महाराषर नागरी सेवा ननयम ८ अन्वये ववभागीय चौकशी
प्रसताववत करण्यात आलेली आहे. तसेच सिर मदहलेस सींिभग सेवा न ममळण्यास िबाबिार
असलेल्हया सहाय्यक पररचाररका प्रसववकेची एक वावषगक वेतनवाढ रोखण्यात आलेली आहे
___________
राज्यातील पाळणाघराांसाठी ननयमावली तयार िरण्याबाबत
(७)

८१४७० (२९-०५-२०१७).

डॉ.सांिय रायमटलिर (मेहिर) :

सन्माननीय महहला व

बालवविास मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महाराषर राजय सल्हलागार बोडागमार्गत केंद्रीय समािकल्हयाण बोडागच्या पाळणाघर, प्रौढ
मदहलाींसाठी सींरक्षक्षत प्रमशक्षण वगग, व्यवसाय प्रमशक्षण वगग, िाणीव िागत
ृ कायगक्रम, नोकरी
करणा-या मदहलाींसाठी वसनतगह
ृ ाींना व्यवस्ापन अनुिान, र्ॅममली कौजन्समलींग सें्र, अल्हपमुित
ननवासगह
ृ या योिना राबववण्यात येत होत्या, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, राजय शासनाने सन २००१ मध्ये हे बोडग रद्द केले,हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, यामळ
ु े पाळणाघराींसाठी कोणतीही ननयमावली तयार करण्यात आली नाही,हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, शासनाने राजयातील पाळणाघराींसाठी काही ननयमावली तयार करण्याबाबत
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, त्याची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५५५ (6)
श्रीमती पांििा मटांडे (२१-०२-२०१९) : (१) होय हे खरे आहे ,

नमूि केलेल्हया योिना केंद्रीय समाि कल्हयाण बोडग, नवी दिल्हली याींच्या अनुिानातून व

महाराषर राजय समाि कल्हयाण बोडग, मुींबई याींच्या माध्यमातून राबववण्यात येत होत्या परीं तु
मदहला व बाल ववकास मींरालय, नवी दिल्हली याींच्या ननिे शानस
ु ार व केंद्रीय समाि कल्हयाण
बोडग, नवी दिल्हली याींच्या आिे शानुसार ्प्या्प्याने योिना बींि करण्यात आलेल्हया आहे त.

सध्या र्ॅममली कौजन्समलींग सें्र ही योिना महाराषर राजय समाि कल्हयाण बोडागतर्े सवयींसेवी
सींस्ाींच्या माध्यमातून राबववण्यात येत आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) (४) व (५) मदहला व बाल ववकास ववभाग, भारत सरकार, नवी दिल्हली याींनी रािीव गाींधी
राषरीय पाळणाघर योिना राजयाच्या मदहला व बाल ववकास ववभागाकडून राबववण्याचा ननणगय

घेतला असून दि.१/१/२०१७ पासून पाळणाघराींचे अनुिान राजयाींना िे ण्यात येणार आहे. मा.

मुख्य सधचव याींच्या अध्यक्षतेखाली सवयींसेवी सींस्ामार्गत चालववण्यात येणारी पाळणाघरे व
रािीव गाींधी राषरीय पाळणाघर योिनेअत
ीं गगत चालववण्यात येणारी पाळणाघरे याींच्यासाठी

ननयमावली बनववण्यासाठी सममतीचे गठण करण्यात आले असन
ू लवकरच पाळणाघराींसाठी
ननयमावली लागू करण्यात येणार आहे .

___________

हहांर्ोली जिल्हहा पररर्दे च्या आरोग्य ववभार्ात असलेली ररक्त पदे तसेच अनेि प्राथभमि
आरोग्य िेंद्राची झालेली दरट वस्था
(८)

८९००५ (१९-०८-२०१७).

डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनटरी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा),

प्रा.ववरें द्र िर्ताप (धामणर्ाव रे ल्हवे), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अस्लम शेख (मालाड
पजश्चम), श्री.अभमन पटे ल (मटांबादे वी) :

सन्माननीय सावविननि आरोग्य व िटटटांब िल्हयाण

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दहींगोली जिल्हहा पररषिे च्या आरोग्य ववभागात वररषठ अधधकारी पररचाररका व कमगचारी
याींची मोठया प्रमाणात पिे ररक्त असल्हयाचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशगनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, ते्ील अनेक प्रा्ममक आरोग्य केंद्राचीही िरु वस्ा झाली आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(३)

असल्हयास, ये्े नव्याने बाींधलेले शींभर खा्ाींचे उपजिल्हहा रुग्णालयाचे अद्याप उिघा्न

झाले नसल्हयाचे ननिशगनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्हयास, उक्त बाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहे त?

वव.स. ५५५ (7)

श्री.एिनाथ भशांदे (२२-०२-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे .
जिल्हहा पररषि दहींगोली आरोग्य ववभागत जिल्हहा आरोग्य अधधकारी सींवगागतील एकूण ०३

पैकी ०२ पिे ररक्त् आहे त. तसेच वैद्यकीय अधधकारी ग्-अ ०२ या सींवगागची एकूण ५९ पिे

मींिूर असून ४६ पिे भरलेली आहे त तर १३ पिे ररक्त आहे त. वैद्यकीय अधधकारी ग्-ब
याींची ०३ पिे मींिूर असून ती ररक्त आहे त.
खालील सींवगागची पिे ररक्त आहे त:सींवगग

मींिरू

भरलेली

ररक्त

३३

२९

०४

आरोग्य सेवक (पुरूष)

१२७

७०

५७

आरोग्य सेवक (मदहला)

२१२

१३४

७८

आरोग्य पयगवेक्षक

१०

०६

०४

आरोग्य सहाय्यक(पुरूष)

३३

३१

०२

आरोगय सहाय्यक (सरी)

२८

१९

०९

कुषठरोग तींरज्ञ

०३

०३

००

४४६

२९२

१५४

औषध ननमागण अधधकारी

एकूण

वरील पिे भरण्याची कायगवाही सुरू आहे .
(२) हे अींशत:खरे आहे.

र्ाळे गाव प्रा्ममक आरोग्य केंद्र इमारत िीणग असल्हयाने पन
ग ाींधणी एनएचएम मधून
ु ब
प्रसताववत केली आहे. तर हयातनगर/कापडमसींगी प्रा्ममक आरोग्य केंद्राींची िरु
ु सती हाती
घेण्यात आली आहे .
(३) हे खरे आहे .
(४) उपजिल्हहा रुग्णालय कळमनुरीकरीता पिे भरण्याची

व

सादहत्य सामुग्री व यींर सामुग्री,

मलनन व र्ननगचर इत्यािी बाबी उपलब्ध करुन रुग्णालय कायागजन्वत करण्याची कायगवाही सुरु
आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
अिोला जिल्ह्यात िोल्हहापरट ी बांधाऱ्यासाठी िभमन अधधग्रहीत िेलेल्हया शेतिऱ्याांना िभमनीचा
मोबदला न हदल्हयाबाबत

(९)

९९४८७ (२६-१२-२०१७).

श्री.हररर् वपांपळे (मटनतविापूर) :

सन्माननीय िलसांधारण मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला जिल्ह्यातील कोल्हहापरु ी बींधाऱ्यासाठी शेतकऱ्याींच्या िममनी अधधग्रहीत केल्हयानींतर
९१ हिार रुपयाींचा मोबिला शेतकऱ्याींना वेळेत न दिल्हयाने न्यायालयाने १८

लक्ष

रुपये एवढा

वव.स. ५५५ (8)
मोबिला िे ण्याचे ननिे श दिले आहेत, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनामार्गत चौकशी केली आहे काय
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार अकोला जिल्ह्यात कोल्हहापुरी
बींधाऱ्यासाठी अधधग्रहीत िमीनीच्या १८ लाख रुपयाींच्या रक्कमेचे लवकरात लवकर वा्प
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम भशांदे (२०-०२-२०१९) : (१) ते (४) प्रािे मशक िलसींधारण अधधकारी, मि
ृ व िलसींधारण

ववभाग, अमरावती तसेच उपजिल्हहाधधकारी भूसींपािन, जिल्हहाधधकारी कायागलय, अकोला याींच्या

प्राप्त अहवालानुसार अकोला जिल्हहयात कोणत्याही कोल्हहापूरी बींधाऱ्यासाठी शेतकऱ्याींची िमीन
अधधग्रहीत करण्यात आली नसल्हयामुळे

कोणत्याही शेतकऱ्याचा िमीनीचा मोबिला प्रलींबीत

नाही अ्वा न्यायालयीन प्रकरण सुरु नाही.
___________
राज्यातील अांर्णवाडी सेवविाांचे मानधन वाढववण्याबाबतचा प्रस्ताव
(१०)

१०५०७८ (०४-०४-२०१८).

श्री.सांिय साविारे (भस
ट ावळ), श्री.सांतोर् दानवे (भोिरदन),

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी), श्री.सनट नल भशांदे (वरळी) :

सन्माननीय महहला व बालवविास मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राजयातील अींगणवाडी सेववकाींचे मानधन वाढववण्याच्या अनुषग
ीं ाने शासनसतरावर गदठत

केलेल्हया सममतीच्या मशर्ारशीनस
ु ार मानधन वाढववण्याबाबतचा प्रसताव ववत्त व ननयोिन
ववभागास सािर करण्याबाबत बैठकीत ननणगय घेण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, दिनाींक ६ िन
ू , २०१७ रोिी वा त्यासुमारास अींगणवाडी कमगचारी सींघ्नेच्या

पिाधधकाऱ्याींसोबत बैठक झाली असन
सिर बैठकीत अींगणवाडी कमगचाऱ्याींच्या मानधन
ू

वाढीबाबत चचाग झाली असून मानधन वाढववण्याबाबतचा प्रसताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त शासन ननणगय तत्काळ अींमलबिावणी करण्याबाबत, शासनाने कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मटांडे (२१-०२-२०१९) : (१) (२) (३) व (४)

अींगणवाडी सेववका, मितनीस व ममनी अींगणवाडी सेववका याींच्या मानधनात /

भाऊबीि भे् रक्कमेत दिनाींक २३/०२/२०१८ च्या शासन ननणगयान्वये वाढ करण्यात आली
आहे .
___________

वव.स. ५५५ (9)

शासनाने एिाजत्मि बालसेवा योिनेअांतर्वत राज्यात नववन अांर्णवाडयाचे
बाांधिाम िरण्याबाबत
(११)

१०६९९२ (०४-०४-२०१८).

श्री.रािेश टोपे (घनसावांर्ी) :
खुलासा करतील काय :-

श्री.शभशिाांत भशांदे (िोरे र्ाव), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपरू ),
सन्माननीय महहला व बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा

(१) शासनाने एकाजत्मक बालसेवा योिनेअींतगगत राजयात नववन अींगणवाडयाचे बाींधकाम
करण्यासाठी सन २०१४ ते २०१७ या तीन वषागच्या कालावधीत मदहला व बालकल्हयाण
ववभागाने रु. ८७ को्ी ६० लाख इतका ननधी मींिूर केला होता तर सन २०१५-१६ या वषागत
अींगणवाडयाच्या इमारतीच्या िरु
ीं ल्हपात रु. २ को्ी १० लाखाची तरतूि केली
ु सतीसाठी अ्गसक
होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, उक्त तरतूिीमधन
ू अींगणवाडयाची ककती नववन कामे घेण्यात आली होती व

त्यापैकी ककती कामे पूणग केली आहे त व ककती अींगणवाडयाच्या इमारतीची िरु
ु सती करण्यात
आली आहे त,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्रीमती पांििा मटांडे (२१-०२-२०१९) : (१) मदहला व बालकल्हयाण ववभागाने रु.८७ को्ी ६०
लाख इतका ननधी मींिुर केला नव्हता. त्ावप सन २०१४ ते २०१७ या तीन वषागच्या काळात
एकाजत्मक बाल ववकास सेवायोिना बळक्ीकरण व पन
ु रग चना अींतगगत समाववष् २०

जिल्हहयाींतील प्रनत अींगणवाडी केंद्र रु.२०००/- प्रमाणे अींगणवाडी केंद्र िरु
ु सतीसाठी रु.७.९८ को्ी

इतका ननधी अींगणवाडी िरु
ु सतीकररता ववतरीत करण्यात आला आहे . तसेच दि. १५ डडसेंबर
२०१७ च्या शासन ननणगयानुसार जिल्हहा वावषगक योिनेअींतगगत प्राप्त होणाऱ्या ननधधमधून नवीन
अींगणवाडी बाींधकाम करणे,

जया िन्
ु या अींगणवाडयाींत शौचालये नाहीत त्या दठकाणी

शौचालयाची बाींधकामे करणे तसेच इमारतीची ककरकोळ िरु
ु सतीची कामे करण्यास मान्यता
प्रिान करण्यात आली आहे .

(२) (३) व (४) अींगणवाडी बाींधकाम व अींगणवाडी िरु
ु सती करण्याचे कामकाि करण्याबाबत
मान्यता िे ण्यात आली आहे . अींगणवाडी बाींधकाम व अींगणवाडी िरु
ु सतीचे कामकाि चालु आहे .
___________
वैिापूर (जि.औरां र्ाबाद) येथील वैद्यिीय अधधिारी खािर्ी आरोग्यसेवा िरण्यास मनाई
असतानाही ग्रामीण भार्ात खािर्ी दवाखाने िाढून व्यवसाय िरीत असल्हयाबाबत.

(१२)

१०७८४१ (०७-०४-२०१८).

श्री.अब्दल
ट सत्तार (भसल्हलोड), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(भशडी), श्री.अभमत ववलासराव दे शमटख (लातूर शहर), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अभमन
पटे ल (मटांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), प्रा.वर्ाव
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र्ायिवाड (धारावी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्रीमती ननमवला र्ाववत (इर्तपूरी),

श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनटरी), श्री.त्र्यांबिराव भभसे (लातूर
ग्रामीण), श्री.हर्ववधवन सपिाळ (बल
ट ढाणा), श्री.आभसफ शेख (मालेर्ाांव मध्य) :

सन्माननीय

सावविननि आरोग्य व िटटटांब िल्हयाण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) वैिापूर (जि.औरीं गाबाि) ये्ील जिल्हहा पररषिे च्या व राजय सरकारच्या सेवत
े असलेले
वैद्यकीय अधधका-याींना एनपीए (नॉन प्रॅजक््मसींग अलाऊस) ममळत असल्हयाने त्याींना खािगी

आरोग्यसेवा करण्यास मनाई असतानाही ते वैिापूर शहरासह ग्रामीण भागात खािगी िवाखाने
काढून व्यवसाय करीत असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशगनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार शासकीय सेवेत असतानाही खािगी
िवाखाने काढून व्यवसाय करणा-या डॉक््राींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ भशांदे (२१-०२-२०१९) : (१) होय.
(२), (३) व (४) होय. या प्रकरणी प्राप्त झालेल्हया तक्रारीमध्ये प्रा्ममक चौकशीत तथ्य
असल्हयाचे आढळून आल्हयाने उप जिल्हहा रूग्णालय वैिापूर ये्ील िोन वैद्यकीय अधधकाऱ्याींना
शासनाच्या दि. २१.१२.२०१८ च्या आिे शान्वये ननलींबीत करण्यात आले आहे . त्याींचेवर कायगवाही
करण्यासाठी महाराषर वैद्यकीय पररषिे सही अवगत करण्यात आले आहे. सिर िबाबिार
वैद्यकीय अधधकाऱ्याींववरूध्ि महाराषर नागरी सेवा (मशसत व अपील) ननयम, १९७९ च्या ननयम
८ व १२ अन्वये ववभागीय चौकशी प्रसताववत करण्यात आलेली आहे.
___________
राज्यातील अांर्णवाडी िमवचा-याांची, मानधनी पदाांची ररक्त िार्ा भरणेबाबतच्या प्रकक्रयेस
ववत्त ववभार्ाने हदलेल्हया स्थधर्तीबाबत.
(१३)

१०९६१२ (०४-०४-२०१८).

श्री.सटननल प्रभू (हदांडोशी) :

सन्माननीय महहला व

बालवविास मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राजयातील अींगणवाडी सेववका/ममनी अींगणवाडी सेववका/मितनीस या मानधनी पिाींची
ररक्त ९,४७३ पिे भरणेबाबतच्या प्रकक्रयेस ववत्त ववभागाच्या सच
ू नेनस
ु ार स्धगती िे ण्यात
आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त ररक्त पिे भरणेबाबतच्या प्रकक्रयेस ववत्त ववभागाने स्धगती िे ण्याची
कारणे काय आहे त,
(३) असल्हयास, सिरहू ररक्त पिे ववनाववलींब भरण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात वा येत आहे ,
(४) नसल्हयास, त्याची कारणे काय आहे त ?
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श्रीमती पांििा मटांडे (२१-०२-२०१९) : (१) होय.

(२) (३) व (४) केंद्र शासनाने एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योिना हया केंद्र पुरसकृत
योिनेचया केंद्र दहश्श्याच्या प्रमाणात बिल केलेला आहे . तसेच योिनेचे काही उपक्रम खींडीत

केलेले आहे. त्याबाबतचा शासन ननणगय दिनाींक ३०/०६/२०१८ रोिी ननगगममत केलेला आहे .
अींगणवाडयाींचा आढावा घेऊन जया अींगणवाडयाींमध्ये मल
ु ाींची सींख्या र्ारच अल्हप आहे अशा

अींगणवाडया एकरीकरण करण्याच्या सच
ू ना िे ण्यात आलेल्हया असल्हयामळ
ु े अींगणवाडयाींचे
एकरीकरण होईपयंत भरती प्रकक्रयेस स्धगती िे ण्यात आलेली आहे.
___________
महहला व बालवविास ववभार्ाच्या एिाजत्मि बालवविास योिनेअांतर्वत
पदे ररक्त असल्हयाबाबत..
(१४)

११०४३४ (०४-०४-२०१८).

श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.शभशिाांत भशांदे (िोरे र्ाव),

श्री.शामराव ऊफव बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर) :

सन्माननीय महहला व बालवविास मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राजयात बालमत्ृ यु रोखण्यासाठी एकाजत्मक बालववकास योिनेअींतगगत ६ वषागखालील मुलाींचे
पोषण आणण आरोग्य जस्तीत सुधारणा करण्यासाठी बालववकास प्रकल्हप अधधकारी ते
अींगणवाडी सेववका अशी यींरणा कायगरत असली तरी मदहला व बालववकास ववभागामध्ये सुमारे
९२२८ इतकी ववववध सींवगागतील पिे ररक्त आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, बालववकास प्रकल्हप अधधकारी ते अींगणवाडी मितनीस या सींवगागतील प्रत्येकी
ककती पिे केव्हापासन
ू ररक्त आहेत याची चौकशी शासनाने केली आहे काय,

(३) असल्हयास, त्यात काय आढळून आले व त्यानुसार ररक्त पिे भरण्याच्यादृष्ीने शासनाने
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप चौकशी वा ररक्त पिे भरण्याचेदृष्ीने कायगवाही केली नसल्हयास, ववलींबाची कारणे
काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मटांडे (२२-०२-२०१९) : (१) हे खरे आहे .

(२) व (३) या ववभागाींतगगत ववववध सींवगागतील ररक्त पिे खालीलप्रमाणे आहे त : बाल ववकास प्रकल्हप अधधकारी (नागरी) - ३० पिे ,
बाल ववकास प्रकल्हप अधधकारी (ग्रामीण)-२६४,
मुख्यसेववका-७२२, अींगणवाडी सेववका-१६७२, ममनी अींगणवाडी सेववका-१२४४ व अींगणवाडी
मितनीस-५२९६ अशी सुमारे ९२२८ इतकी पिे ररक्त आहे त.

बाल ववकास प्रकल्हप अधधकारी (नागरी) व बाल ववकास प्रकल्हप अधधकारी (ग्रामीण) ही

पिे भरण्याबाबत शासनसतरावरुन कायगवाही चालू आहे.
मुख्यसेववका

सींवगागच्या

सुधारीत

सेवा

प्रवेश

ननयमात

सुधारणा

करण्याचे

काम

शासनसतरावर चालू आहे . सेवा प्रवेश ननयमातील सध
ु ारणा मान्य होताच सिरील पिे भरण्यात
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येतील.
अींगणवाडयाींचे एकत्ररकरण करण्याची कायगवाही आयुक्तालयसतरावर सुरु आहे . राजयातील

अींगणवाडयाींचे एकत्ररकरण झाल्हयानींतर जया दठकाणी आवश्यकता आहे त्यादठकाणी अींगणवाडी
सेववका/मितनीस/ममनी

अींगणवाडी

सेववका

याींची

पिभरती

ववत्त

ववभागाच्या

मान्यतेने

करण्यात येणार आहे. तोपयंत पिे न भरण्याबाबत सूचना िे ण्यात आल्हया आहे त.
(४)

प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
िोल्हहापूर जिल्हहयात अांर्णवाडीमध्ये दे ण्यात येणा-या पोर्ण आहाराचे
मानधन ठे िेदाराांना न हदल्हयाबाबत

(१५)

११०६९६ (०४-०४-२०१८).

डॉ.सटजित भमणचेिर (हातिणांर्ले) :

सन्माननीय महहला

व बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

कोल्हहापूर

जिल्हहयात

अींगणवाडीमध्ये

िे ण्यात

येणा-या

पोषण

आहाराचे

मानधन

ममळण्यासाठी ठे केिार माहे एवप्रल, २०१७ पासून प्रनतक्षेत असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये
वा त्यािरम्यान ननिशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या ठे केिाराींना अद्यापपयंत मानधन न िे ण्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मटांडे (१४-०२-२०१९) : (१) होय.

(२) एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योिनेंतगगत पोषण आहारासाठी केंद्र शासनाकडून ५०% व
राजय शासनाकडून ५०% ननधी मींिूर करण्यात येतो. पोषण आहारासाठी सन २०१७-१८ या
ववत्तीय

वषागकरीता

१२३६

को्ीचा

APIP

(Annual

Programme

Implementation

Planning) केंद्र शासनास सािर करण्यात आला होता. त्ावप, केंद्र शासनाकडून ९९ को्ी

रुपये इतका APIP मींिूर करण्यात आला आहे . मींिूर APIP प्रमाणे राजय शासनाने ननधी

ववतरीत केला असन
ू उपलब्ध ननधीच्या प्रमाणात पोषण आहाराची िे यके पाररत करण्याची
कायगवाही केली आहे .

(३) सन २०१७-१८ हया ववत्तीय वषागतील माचग, २०१८ अखेरपयंतची िे यके अिा करण्यासाठी
ननधी करण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील अांर्णवाडयाांचे बाांधिामासाठी व िटन्या इमारती दरु
ट स्तीसाठीचा
ननधी अखधचवत राहहल्हयाबाबत

(१६)

१११०४८ (१०-०४-२०१८).

श्रीमती सीमाताई हहरे (नाभशि पजश्चम), श्री.अिय चौधरी

(भशवडी), श्री.अभमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महहला व बालवविास मांरी पुढील

वव.स. ५५५ (13)
(१) राजयाच्या मदहला व बाल ववकास ववभागाने अींगणवाडयाींचे बाींधकाम व िुन्या अींगणवाडी
इमारतीची िरु
ु सती करण्यासाठी सन २०१४-२०१७ या तीन वषागच्या काळात मींिुर केलेल्हया
को्यवधी रुपयाचा ननधी अखधचगत रादहल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान
ननिशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय.
(२) असल्हयास, त्या अनुषींगाने शासनाने कोणत्या उपाययोिना केल्हया वा करण्यात येत आहे
काय,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्रीमती पांििा मटांडे (२१-०२-२०१९) : (१) , (२)

व (३)

सन २०१४ ते २०१७ या तीन वषागच्या

काळात एकाजत्मक बाल ववकास सेवायोिना बळक्ीकरण व पुनरगचना अींतगगत समाववषठ २०
जिल्हहयाींतील प्रनत अींगणवाडी केंद्र रु. २०००/- प्रमाणे अींगणवाडी केंद्र िरु
ु सतीसाठी रु.७.९८ को्ी
इतका ननधी अींगणवाडी िरु
ु सतीकररता ववतरीत करण्यात आला आहे . तसेच दि.१५ डडसेंबर
२०१७ च्या शासन ननणगयानस
ु ार जिल्हहा वावषगक योिनेअींतगगत प्राप्त होणाऱ्या ननधधमधन
ू नवीन
अींगणवाडी बाींधकाम करणे, जया िुन्या अींगणवाडयाींत शौचालये

नाहीत त्या दठकाणी

शौचालयाची बाींधकामे करणे तसेच इमारतीची ककरकोळ िरु
ु सतीची कामे करणास मान्यता
प्रिान करण्यात आली आहे .

___________

(१७)

अांर्णवाडी िमवचा-याांनी ववववध प्रलांबबत मार्ण्याांबाबत

१११७२२ (०४-०४-२०१८).

डॉ.सटजित भमणचेिर (हातिणांर्ले) :

सन्माननीय महहला

व बालवविास मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

अींगणवाडी कमगचा-याींनी त्याींच्या ववववध प्रलींत्रबत मागण्याकररता कोल्हहापूर जिल्हहाधधकारी

कायागलयावर माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान मोचाग काढण्यात आला होता, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, नव्याने स्ापन झालेल्हया कोल्हहापूर नागरी ववकास प्राधधकरणाने नव्याने

बाींधकाम परवान्याचे येणारे प्रसताव सवीकारल्हयाचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान
ननिशगनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) तसेच, प्राधधकरणाने बाींधकाम परवाने कसे द्यायचे याबाबतचे मागगिशगन मागववले आहे , हे
ही खरे आहे काय,
(४) असल्हयास, अींगणवाडी कमगचाऱ्याच्या ववववध प्रलींत्रबत मागण्या पूणग करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्रीमती पांििा मटांडे (२१-०२-२०१९) : (१) होय खरे आहे .

(२) (३) (४) व (५) कोल्हहापूर जिल्हहयातील अींगणवाडी कमगचारी युननयनच्या वतीने िे ण्यात
आलेल्हया ननवेिनातील जिल्हहासतरावरील प्रलींत्रबत मागण्याींची पूतत
ग ा करण्यात आलेली आहे.

वव.स. ५५५ (14)
१. अींगणवाडी सेववका व मितनीस याींना भाऊबीि २०००/- प्रमाणे अिा करणे.
२. प्रलींत्रबत

मानधन,

PFMS व्िारे

अिा करणे.

उवगररत मागण्या

धोरणात्मक

ननणगय

झाल्हयानींतर आवश्यक ती कायगवाही करण्यात येणार आहे.
___________
हहांर्ोली जिल्ह्यात िाही अांर्णवाड्या बांद तर िाही अांर्णवाड्यामध्ये
सटववधाांचा अभाव असल्हयाबाबत
(१८)

११२५७० (०४-०४-२०१८).

श्री.तानािी मट
ट िटले (हहांर्ोली) :

सन्माननीय महहला व

बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दहींगोली जिल्ह्यात १४४५ अींगणवाड्या बींिच असन
ू तर काही अींगणवाड्यामध्ये परु े शा सोयी

सुववधा नसल्हयामळ
ु े बालकाींचे आरोग्य धोक्यात आल्हयाचे माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये वा त्या
िरम्यान

ननिशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, पानकनेरगाव ये्ील जिल्हहा पररषिे च्या अींगणवाडीमध्ये ववद्याथ्यांना वपण्याचा
पाण्याची

व्यवस्ा

नाही

तर पररसर

सवच्छतेसह

भौनतक

ववद्याथ्यांची गैरसोय होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

सोयी-सुववधाींच्या

अभावामुळे

(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास ववलींबाची कारणे कोणती आहे त?
श्रीमती पांििा मांड
ट े (२१-०२-२०१९) : (१) माहे नोव्हें बर २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान
अींगणवाडयामध्ये पुरेशा सुववधा नसल्हयाचे ननिशगनास आलेले नाही.

दहींगोली जिल्हहयात एकूण १०८९ अींगणवाडया असून त्या सवग कायगरत आहे त व

अींगणवाडया सतरावर पुरेशी सुववधा उपलब्ध आहे त.

(२) (३) व (४) मौिे पानकनेरगाव ये्ील अींगणवाडी सतरावरील पररसर सवच्छता, वपण्याची
व्यवस्ा व भौनतक सोयी सवु वधेसाठी ग्रामपींचायत सतरावरील १४ व्या ववत्त आयोगामधील

सन २०१६-१७ च्या आराखडयामध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे . त्या अनुषींगाने प्राप्त

झालेल्हया ननधीचे ग्रामपींचायत कायागलय पानकनेरगाींव याींचे प्रशासकीय मान्यता आिे श क्र.११
दि.७.११.२०१७ अन्वये ननधी प्राप्त करुन िे ण्यात आलेला असून त्यामधील प्रसतववत कामे
प्रगती प्ावर असल्हयाबाबतचा अहवाल सींबधधत ग्राम ववकास अधधकारी याींनी दिलेला आहे.
___________
येरवडा, पटणे येथील प्रादे भशि मनोरुग्णालयातून
सहा मनोरुग्ण पळून र्ेल्हयाबाबत

(१९)

११३७६६ (१०-०४-२०१८).

श्री.योर्ेश हटळे िर (हडपसर) :

सन्माननीय सावविननि

आरोग्य व िटटटांब िल्हयाण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वव.स. ५५५ (15)
(१) येरवडा, पुणे ये्ील येरवडा प्रािे मशक मनोरुग्णालयातन
ू रुग्णाींच्या सुरक्षेसाठी नेमलेल्हया
कमगचाऱ्याींकडून कामात हलगिीपणा होत असल्हयाने माहे

डडसेंबरच्या एका मदहन्यात तब्बल

सहा मनोरुग्ण रुग्णालयातून पळून गेल्हयाची बाब दिनाींक ८ िानेवारी, २०१८ रोिी वा
त्यासम
ु ारास ननिशगनास आली,

हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, िीड वषांपूवी उीं च वॉडागतून एकाच वेळी िोन गुन्हे गार पळून गेल्हयाची घ्ना
घडल्हयानींतर अियापपयंत कोणतीही कायगवाही करण्यात आली नाही,

हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानुसार सींबींधधत कमगचाऱ्यावर
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ भशांदे (२२-०२-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे.
माहे डडसेंबर २०१७ मदहन्यात ५ मनोरुग्ण पळून गेले होते.

(२) हे खरे नाही.

(३) सिर घ्नेची

चौकशी करुन म.ना.से. (मशसत व अपील) ननयम १९७९ अन्वये सींबींधधत

कमगचाऱ्याींवर िबाबिारी ननजश्चत करुन मशसतभींगाची कारवाई करण्यात आली आहे व सींबीं धीत
कमगचाऱ्याची एक वावषगक वेतनवाढ रोखण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
सांचालि, आरोग्य सेवा पदावर नेमणूिी सांदभावत मा. उच्च न्यायालयाने
राियशासनास हदलेल्हया ओदशाबाबत

(२०)

११६५६३ (१०-०४-२०१८).

श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :

सन्माननीय सावविननि

आरोग्य व िटटटांब िल्हयाण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सींचालक, आरोग्य सेवा या पिावर गेले चार वषे कायगरत असलेले डॉ.सतीश पवार याींना या
पिावरुन तातडीने बिली करून या पिावर िस
ू -या उमेिवाराींची ननवड होईपयगत सींबींधधत
ववभागातील सेवा िेषठतेनुसार असलेल्हया अधधका-यास या पिाचा कायगभार सोपववण्यात यावा

असे आिे श मा. उच्च न्यायालयाने राजयशासनाला दिल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा
त्यािरम्यान ननिशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय ,
(२) असल्हयास, मा.उच्च न्यायालयाच्या आिे शाप्रमाणे राजयशासनाने कोणती कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास,

वलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.एिनाथ भशांदे (२१-०२-२०१९) : (१) होय हे खरे आहे .
(२) मा. उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी रर् याधचका क्र. १२०५९/२०१७ व इतर प्रकरणामध्ये दि.

१२.०१.२०१८ रोिी दिलेल्हया आिे शानुसार सींचालक, आरोग्य सेवा, मुींबई या पिाचा कायगभार

वव.स. ५५५ (16)
डॉ. सनतश पवार याींचक
े डून काढून आयुक्त आरोग्य सेवा त्ा अमभयान सींचालक, राषरीय
आरोग्य अमभयान, मुींबई याींचक
े डे दि. १६.१.२०१८ च्या आिे शान्वये सोपववण्यात आला होता.
तद्नींतर

महाराषर

लोकसेवा

आयोगाकडून

मशर्ारस

होऊन

डॉ.सींिीव

काींबळे

याींची

नामननिे शनाने सींचालक, आरोग्य सेवा, मींब
ु ई या पिावर ननयक्
ु ती दि. १८.४.२०१८ रोिी
करण्यात आली.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील िटष्ट्ठरोर् ननमल
ूव न ववभार्ात अनेि पदे ररक्त असल्हयाबाबत
(२१)

११६५८१ (०६-०८-२०१८).

श्री.अभमत ववलासराव दे शमख
ट (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट्ण

ववखे-पाटील (भशडी), श्री.अभमन पटे ल (मटांबादे वी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अस्लम शेख
(मालाड

पजश्चम),

श्री.वविय

वडेट्टीवार

(ब्रम्हपूरी),

श्री.िटणाल

पाटील

(धटळे

ग्रामीण),

श्री.त्र्यांबिराव भभसे (लातरू ग्रामीण), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनरट ी), प्रा.वर्ाव र्ायिवाड (धारावी),
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.ओमप्रिाश ऊफव

बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.ववनायिराव िाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.मोहन फड (पाथरी),
श्री.सटरेश हाळवणिर (इचलिरां िी)

सन्माननीय सावविननि आरोग्य व िटटटांब िल्हयाण मांरी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) भारतात पयागयाने महाराषरातही िगाच्या तल
ु नेत अधधक कुषठरुग्ण असले तरीही

कमगचाऱ्याींच्या कमतरतेमळ
ग णे
ु े केंद्राच्या मागगिशगक तत्त्वानस
ु ार शोधमोदहमेचे सवेक्षण पण
ू प
झालेच नसल्हयाची मादहती ननिशगनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

कुषठरुग्णाींना

माधगल

िोन

वषांपासून

आवश्यक

औषधाींसह

व्यायामाचे

सादहत्यही उपलब्ध झाले नसल्हयाची बाब माहे मे २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशगनास
आली , हे खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, राजयातील १६०६५ कुषठ रुग्णाींसाठी काम करणाऱ्या आरोग्य ववभागात मोठ्या

प्रमाणात वैद्यकीय अधधकारी आणण कमगचारी याींची पिे ररक्त असन
ू तरतुिीच्या तुलनेत
अत्यल्हप खचग होत आहे तसेच

कुषठरुग्णाींसाठी काम करणाऱ्या सींस्ाींचे अनुिान प्रलींत्रबत

असल्हयाचे ननिशगनास आले , हे खरे आहे काय .

(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(५) असल्हयास, कुषठरोग ननमल
ूग न ववभागात ननरननराळ्या सींवगागतील

ररक्त पिे भरण्याबाबत

व कुषठरुग्णाींना औषधाींचा पुरवठा व व्यायामाचे सादहत्य तातडीने उपलब्ध करून िे ण्याबाबत
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री.एिनाथ भशांदे (२२-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२)

हे खरे नाही.

वव.स. ५५५ (17)

(३), (४), (५) व (६) राषरीय कुषठरोग ननमल
ुग न कायगक्रमाचे सवगसाधारण आरोग्य सेवेमध्ये

एकत्ररकरण करण्यात आल्हयामळ
ु े नववन कुषठरुग्ण शोधण्यासाठी सवगसाधारण आरोग्य सेवेतील
कमगचारी सवेक्षण करुन नववन कुषठरुग्ण शोधण्याचे काम केले िाते. सवींयसेवी सींस्ाींना दिले

िाणारे अनुिान हे ननधीच्या उपलब्धतेवर अवलींबून असते. सन २०१७ या आ्ीक वषागमध्ये

सवींयसेवी सींस्ासाठी अनुिान उपलब्ध होऊ न शकल्हयामळ
ु े सिरहू सींस्ाींना अनुिान ववतरीत
करणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे सिरचे अनुिान प्रलींत्रबत होते. सद्य:जस्तीमध्ये सवींयसेवी
सींस्ाींचे कुठलेही अनि
ु ान प्रलींत्रबत नसल्हयाचे आढळून आले आहे. पिाींच्या आढाव्यामध्ये या
सिर कायगक्रमाशी सींबींधधत

सींवगागतील पिे अनतररक्त ठरल्हयाने त्याींचे समायोिन ररक्त पिाींवर

करण्यात आलेले आहे व उवगरीत ररक्त पिे भरण्याबाबतची कायगवाही सुरु आहे . राषरीय
कुषठरोग ननमल
ूग न

कायगक्रमाींतगगत कुषठरुग्णास बहुववध औषधोपचार मोर्त दिला िातो.
कुषठप्रनतक्रया (लेप्रा ररॲक्शन) आलेल्हया रुग्णाींना आवश्यक औषधे व व्यायामाचे सादहत्य

परु े श्या प्रमाणात उपलब्ध करुन िे ण्याबाबत सवग सहायक सींचालक याींना सच
ू ना िे ण्यात
आलेल्हया आहे त. याबाबत ववलींब झालेला नाही.

___________
राज्यातील अांर्णवाडयाांबाबत शासनाचे धोरण
(२२)

११७९१० (२४-०७-२०१८).

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

उत्तर), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.शभशिाांत भशांदे (िोरे र्ाव), श्री.शामराव ऊफव बाळासाहे ब
पाटील (िराड उत्तर), श्री.राहटल मोटे (पराांडा) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महहला व बालवविास मांरी

(१)

उिामसन

राजयातील

बालकाींना

अींगणवाडयाींबाबत

शासनाचाच्या

धोरणमुळे

अींगणवाडयामधील

रास सहन करावा लागत असल्हयाचे दिनाींक १६ एवप्रल,२०१८ रोिी वा त्या सुमारास

ननिशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय ,
(२)

असल्हयास,

शासनाकडून

राजयातील

अींगणवाडयामध्ये

०

ते

६

वषग

वयाच्या

बालकाींना

त्याींच्या पोषण आहारासाठी ममळणारा ननधी अनेक मदहने ममळाला

कुपोवषत बालकाींच्या

आरोग्याची समसया ननमागण झाली असून

राजय

नसल्हयामुळे

बालकाच्या आरोग्याच्या

तपासणी करण्याचे काम सन २०१३ पासन
ू राजयातील ३४ जिल्हहयामध्ये करण्यात येत असन
ु
त्याकररता ३१ आरोग्य प्के तैनात करण्यात आली आहे त परीं तू याकररता आवश्यक
ननम्म्याहून अधधक वररषठ पिे ररक्त असल्हयामुळे या कायगक्रमावर ननयींरण ठे वणे अशक्य होत
असल्हयामळ
ु े राजयात कुपोषणग्रसत बालकाींचे प्रमाण वाढत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, काही
त्ावप
(४)

मदहला बचत ग्ाींनी

अींगणवाडी बालकाींना पोषण आहार पुरववला होता

त्याींचीही िे यके अद्यापपयंत प्रलींबीत आहे त, हे खरे आहे काय,

असल्हयास,

राजयशासनाकडून

राजयातील
ननधी

अींगणवाडयामधील

वेळेवर

ममळणेबाबत

बालकाना
व

ममळणा-या

अींगणवाडीमधील

पोषण

आहारास

बालकाींचे

कुपोषण

वव.स. ५५५ (18)
रोखण्यासाठी तैनात करण्यात आलेल्हया आरोग्य प्कातील ररक्त पिे त्वररत भरण्याबाबत
तसेच मदहला बचत ग्ाींची प्रलींबीत िे यके िे ण्यासाठी शासनाकडून कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्रीमती पांििा मटांडे (२१-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.

राजयात एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योिने अींतगगत ९७३९० अींगणवाडया व १२२३६ ममनी
अींगणवाडया सरु
ु असन
ू ननयममतपणे परु क पोषण आहार, लसीकरण, आरोग्य तपासणी, सींिभग
सेवा, अनौपचाररक मशक्षण, पोषण व आरोग्य मशक्षण इ.६ सेवा पुरववण्यात येत आहे त.
अींगणवाडीमधील बालकाींना कुठल्हयाही प्रकारचा रास असल्हयाबाबतचे ननिशगनास आलेले नाही.
(२) हे खरे नाही.

पोषण आहारासाठी मींिुर अनुिानाच्या ७० % ननधी प्राप्त झालेला असून माहे सप््ें बर, २०१८
पयंतची

िे यके

काढण्यासाठी

ननधी

ववतरीत

केलेला

आहे .

िे यके

काढण्याची

प्रककया

प्रकल्हपसतरावर सुरु आहे. तसेच सप््ें बर, २०१८ नींतरची िे यके काढण्यासाठी ३० % ननधी
ववतरीत करण्याची कायगवाही ववत्त ववभागाकडे करण्यात आलेली आहे . ३०% ननधी प्राप्त

झाल्हयाींनतर ववतरीत करण्यात येईल. तसेच ३० % ननधी ववतरीत झाल्हयानींतर माचग २०१९
अखेर पयंत लागणाऱ्या ननधीची २८१ को्ीची परु वणी मागणी शासनाकडे करण्यात आलेली
आहे . बालकाींचे आरोग्य तपासणीचे काम ननयममतपणे सुरु असन
ु ररक्त पिे भरण्याबाबत
कायगवाही सुरु आहे .
(३) हे : खरे आहे .

सन २०१७-१८ मध्ये केंद्र शासनास १२३६ को्ीचा APIP सािर करण्यात आला होता. त्ापी
केंद्राकडून ९९९ को्ी मींिरु करण्यात आला होता. केंद्राच्या मींिरु APIP प्रमाणे राजय शासनाने
ननधी ववतरीत केला होता सिर ननधीतून डडसेंबर २०१७ पयंतची िे यके अिा करण्यात आली

होती. त्ापी सन २०१८-१९ या ववत्तीय वषागत प्राप्त झालेल्हया ननधीतून माहे िानेवारी २०१८

पासून ते सप््ें बर २०१८ पयंतचा ननधी ववतरीत करण्यात आला असून िे यके अिा करण्याची
कायगवाही प्रकल्हपसतरावर सरु
ु आहे.

(४) व (५) पोषण आहारासाठी मींिुर अनुिानाच्या ७०% ननधी प्राप्त झालेला असन
ू माहे

सप््ें बर २०१८ पयंतची िे यके काढण्यासाठी ननधी ववतरीत केलेला आहे . िे यके काढण्याची
प्रककया प्रकल्हपसतरावर सुरु आहे . तसेच सप््ें बर २०१८ नींतरची िे यके काढण्यासाठी ३० %
ननधी ववतरीत करण्याची कायगवाही ववत्त ववभागाकडे करण्यात येईल. तसेच ३० % ननधी
ववतरीत झाल्हयानींतर माचग २०१९ अखेर पयंत लागणाऱ्या ननधीची २८१ को्ीची परु वणी मागणी

सािर करण्यात आलेली आहे. बालकाींचे आरोग्य तपासणीचे काम ननयममतपणे सुरु असून
ररक्त पिे भरण्याबाबत कायगवाही सुरु आहे .

___________

वव.स. ५५५ (19)
राष्ट्रीय िामर्ार ववमा योिन. रुग्णालय, वरळी येथे ििवरोर् रुग्णावर उपचार िरण्यासाठी
अनत दक्षता ववभार् सटरु िरण्याबाबत
(२३)

११८१४३ (२५-०७-२०१८).

श्री.सटननल भशांदे (वरळी) :

सन्माननीय सावविननि आरोग्य

व िटटटांब िल्हयाण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राषरीय कामगार ववमा योिन रुग्णालय , वरळी ये्े राजयातील सवग राषरीय कामगार
ववमा योिना
काय,

िवाखाने व रुग्णालयातन
ू ककगरोगाचे रुग्ण पाठववण्यात येतात, हे खरे आहे

(२) असल्हयास, या रुग्णालयातन
ककगरोगाचे रुग्ण पुढील उपचारासाठी ्ा्ा रुग्णालयात
ू
पाठववण्यात येतात, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, ्ा्ा रुग्णालयात सींपूणग भारतातून रुग्ण येत असल्हयाने वरळी ये्ील राषरीय
कामगार ववमा योिन रुग्णालयातून पुढील उपचारासाठी पाठववण्यात येणाऱ्या रुग्णाींना वेळेवर
उपचार ममळणे कठीण होत असते, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, त्यामुळे वरळी ये्ील राषरीय कामगार ववमा योिन रुग्णालयात ककगरोग
रुग्णाींवर तातडीने उपचार करण्याच्या दृष्ीने अनत िक्षता ववभाग (आय. सी. य.ु युनन्) सुरु
करण्याबाबत शासनाने कोणती

कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री.एिनाथ भशांदे (२२-०२-२०१९) : (१) व (२) हे खरे आहे .
राजय कामगार ववमा योिने अींतगगत प्रा्ममक व द्ववतीय आरोग्य सेवा राजय
शासनामार्गत

परु ववण्यात

येतात,

तर

अनतववमशष्

उपचार

हे

राजय

कामगार

ववमा

महामींडळामार्गत खािगी रुग्णालयाींशी ्ाय-अप करुन पुरववण्यात येतात. ककगरोगावरील उपचार
हे अनतववमशष् उपचारामध्ये मोडत असून त्यावर ्ाय-अप केलेल्हया रुग्णालयामार्गत उपचार
केले िातात.

(३) हे अींशत: खरे आहे .
अशा वेळेस ्ा्ा रुग्णालयाने सल्हला दिल्हयानुसार पुढील उपचार इतर शासकीय/ननमशासकीय
अ्वा

राजय

कामगार

ववमा

महामींडळाने

्ाय-अप

केलेल्हया

खािगी

रुग्णालयामार्गत

पुरववण्यात येतात.

(४) राजय कामगार ववमा योिना रुग्णालय, वरळी ये्े आय.सी.यु.युनन् सुरु करण्यासाठी

सिर रुग्णालयीन इमारतीची ववशेष िरु
ु सती करुन घेण्याकरीता रु.३८,९९,६८१/- इतक्या
रक्कमेच्या अींिािपरकास प्रशासकीय मान्यता िे ण्यात आलेली आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ५५५ (20)

राज्यातील सवव रुग्णालयाांना राष्ट्रीय िामर्ार ववमा योिनेअांतर्वत अत्याधटननि रुग्णवाहहिा
उपलब्ध िरून दे ण्याबाबत

(२४)

११८१४९ (२३-०७-२०१८).

श्री.सनट नल भशांदे (वरळी) :

सन्माननीय सावविननि आरोग्य

व िटटटांब िल्हयाण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राषरीय कामगार ववमा योिनेअींतगगत
रुग्णवादहका उपलब्ध असल्हयाने रुग्णाींची

असलेल्हया राजयातील १३ रुग्णालयाींसाठी केवळ १०
गैरसोय होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सिर योिनेंतगगत राजयातील सवग रुग्णालयाींना तातडीने सवग अत्याधुननक सोयीसुववधायुक्त नवीन रुग्णवादहका उपलब्ध करून िे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री.एिनाथ भशांदे (२२-०२-२०१९) :(१) व (२) हे अींशत: खरे आहे.
त्ावप, रुग्णसेवेत अड्ळा ननमागण होऊ नये या करीता शासनाने ्ोल फ्री नीं. १०८
वरील रुग्णवादहका अ्वा स्ाननक िरपरकामार्गत ननजश्चत करण्यात आलेल्हया खािगी
रुग्णवादहका उपलब्ध करुन िे ण्यात येत आहे .
तसेच, ववमा लाभाथ्यांना वैद्यकीय सुववधा अधधक सुलभतेने व पररणामकारकररत्या

पुरववण्याच्या दृष्ीने मा.मींरी मींडळाने दिनाींक २४.०४.२०१८ रोिी राजय कामगार ववमा
योिनेकरीता सोसाय्ी स्ापन करण्याबात ननणगय घेतला आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
सोलापूर जिल्ह्यातील अांर्णवाडी सेवविाांची आधार िाडव बँि खात्याशी भलांि न झाल्हयाने
मानधन थाांबववल्हयाबाबत

(२५)

११८२२७ (२५-०७-२०१८).

श्री.रािेश क्षीरसार्र (िोल्हहापूर उत्तर) :

सन्माननीय

महहला व बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राजय शासनाने सवग आध्गक व्यवहार आधार काडागशी मलींक करण्याचे धोरण आखल्हयामुळे
सोलापूर जिल्ह्यातील अींगणवाडी

सेववकाींची आधार काडग बँक खात्याशी मलींक न झाल्हयाने

६२२२ अींगणवाडी सेववकाींचे मानधन ्ाींबल्हयाचे माहे मे,

२०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान

ननिशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास,सिर अींगणवाडी सेववकाींचे मानधन ममळण्याबाबत शासनाने ववशेष मोदहम
राबववली आहे काय,
(३) असल्हयास, याबाबतची सद्यःजस्ती काय आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५५५ (21)
श्रीमती पांििा मटांडे (२१-०२-२०१९) : (१) (२) (३) व (४) हे खरे नाही. सोलापूर जिल्हहायात माहे

मे २०१८ मध्ये एकुण ७२९८ अींगणवाडी कमगचारी कायगरत असुन मा. आयुक्त कायागलयाकडुन
सम्मान प्रणाली व्िारे मानधन अिा झालेले आहे त. त्ावप ४० अींगणवाडी कमगचात्याींचे मानधन
PFMS (सम्मान प्रणाली) व्िारे आधार क्रमाींक मसडीींग असणाऱ्या बँक खात्यामध्ये िमा
करताना सींबींधधताचे आधार काडग बँक खात्याशी मसडीींग नसलेने मानध प्रलींत्रबत होते. सिर
मानधनी कमगचाऱ्याींचे प्रलींत्रबत मानधन िुन्या पध्ितीने कोषागारातून रक्कम आहररत करुन
अिा करणेबाबत प्रकल्हपसतरावर ननधी उपलब्ध करुन दिलेला आहे .
___________
मालेर्ाव (जि.नाभशि) येथे अांर्णवाडी सेवविाांची ररक्त पदे भरणे तसेच नर्र पररर्दे ची
मोिळी िार्ा उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत.
(२६)

११९३५०

(२४-०७-२०१८).

श्री.आभसफ

शेख

(मालेर्ाांव मध्य),

श्री.अभमन

पटे ल

(मटांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अब्दल
ट सत्तार

(भसल्हलोड), प्रा.वर्ाव र्ायिवाड (धारावी), श्रीमती ननमवला र्ाववत (इर्तपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर
(नतवसा), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनरट ी), श्री.िटणाल पाटील (धळ
ट े
ग्रामीण), श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महहला व बालवविास मांरी पुढील

(१) मालेगाव (जि.नामशक) ये्े एकाजत्मक बाल ववकास प्रकल्हप ववभागा अींतगगत
अींगणवाडी सेववकाींची पिे

ररक्त

भरणे तसेच नगर पररषिे ची मोकळी िागा उपलब्ध करुन

िे ण्याबाबत स्ाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा.ग्रामववकास मींरी याींना दिनाींक ७ माचग, २०१८
रोिी व त्यापूवीही लेखी ननवेिने दिली आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सिर ननवेिनाच्या अनुषींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्हयास, त्यानस
ु ार शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास ववलींबाची कारणे का आहे त ?

श्रीमती पांििा मटांडे (२१-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) (३) व (४) ननवेिनात करण्यात आलेल्हया मागणीच्या अनुषग
ीं ाने कायगवाही करण्याबाबत

आयक्
ु त, एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योिना, नवव मींब
ु ई याींना तसेच मख्
ु य कायगकारी
अधधकारी जिल्हहा पररषि नामशक याींना सूचना िे ण्यात आलेल्हया आहे त.
___________
राज्यात स्माटव अांर्णवाडया िरीता ननधी उपलब्ध िरुन दे णेबाबत.
(२७)

११९५२९ (२४-०७-२०१८).

श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.ियिटमार र्ोरे (माण),

श्री.अभमन पटे ल (मटांबादे वी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अभमत झनि (ररसोड) :
महहला व बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

वव.स. ५५५ (22)
(१) सौर उिैवर चालणारी ववियुत यींरणा ,ई लननगगची सुववधा, एलईडी ्ीव्ही , युएसबी पो्ग ल,
मुलाींसाठी खच
ु ी आणण ्े बल, िलशुध्िीकरण यींर, इलेक्रोननक विनका्ा अशी अिययावत

उपकरणे आणण सवग सोयी-सुववधाींनी सजि असलेल्हया समा्ग अींगणवाडया तयार करण्याची
घोषणा राजयशासनाने केली होती त्ावप
३० माचग,२०१८

याकररता

ननधीच प्राप्त झाला नसल्हयाचे दिनाींक

रोिी वा त्यासुमारास ननिशगनास आले , हे खरे आहे काय ,

(२) असल्हयास, मदहला व बाल ववकास ववभागाच्या माध्यमातून राबववली िाणारी एकाजत्मक
बालववकास सेवा

योिनेअींतगगत

अींगणवाडीतील शून्य ते सहा वषग वयोग्ातील बालकाींचा

भौनतक, शारीररक आणण सवांगीण ववकासासाठी प्रयत्न करण्याचे ध्येय आहे त्ावप अद्याप
ननधीच ममळाला नसल्हयाने या अींगणवाड्यामध्ये मशक्षण घेत असलेल्हया बालकाची गैरसोय होत
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास,

अिययावत उपकरणे आणण सवग सोयी-सुववधाींनी सजि असलेल्हया समा्ग

अींगणवाडया करीता ननधी उपलब्ध करुन िे ण्याबाबत शासनाने कोणती

कायगवाही केली

वा

करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्रीमती पांििा मटांडे (२१-०२-२०१९) :(१) आिशग अींगणवाडी तयार करण्यासाठी लेखामशषग मींिुर
करण्याची कायगवाही सरु
ु आहे नववन लेखामशषग मींिरु झाल्हयानींतर ननधी उपलब्ध करुन िे ण्यात
येणार आहे .

(२) हे खरे नाही.
अींगणवाडीतील ०३ ते ०६ वषग वयोग्ातील बालकाींना खेळ शैक्षणणक सादहत्य पुरवठा

करण्याकररता सन २०१७-२०१८ या ववत्तीय वषागत ननधी प्राप्त झालेला होता. या तरतूिीमधून
राजयातील

१९ जिल्हहयातील अींगणवाडीतील ०३ ते ०६ वषग वयोग्ातील बालकाींना खेळ

शैक्षणणक सादहत्य पुरवठा करण्यात आलेला आहे . तसेच जिल्हहा पररषि सतरावर जिल्हहा

पररषिे च्या ननधीमधून अींगणवाडीतील बालकाींना खेळ शैक्षणणक सादहत्य याचा पुरवठा करण्यात
येत आहे .

(३) (४) आिशग अींगणवाडया तयार करण्यासाठी लवकरच जिल्हहयाींना ननधी उपलब्ध करुन
िे ण्यात येणार आहे .
___________
राज्यातील िामर्ार ववमा रुग्णालयातील र्ैरसोयीसांदभावत.
(२८)

१२१२६६ (०९-०८-२०१८).

श्री.योर्ेश (बाप)ू घोलप (दे वळाली) :

सन्माननीय

सावविननि आरोग्य व िटटटांब िल्हयाण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राजयातील कामगार ववमा रुग्णालयात तज्ञ डॉक््राींची ररक्त पिे तसेच आवश्यक त्या
सोयी-सुववधा ममळत नसल्हयाने कामगार रुग्णाींना खािगी रुग्णालयात उपचार घ्यावे लागत
आहे त, हे खरे आहे काय,

वव.स. ५५५ (23)
(२) तसेच, या रुग्णालयाींची पावणेिोन को्ीची िे यके प्रलींत्रबत असून र्क्त ४० लाखाींचा ननधी
मींिूर करण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, कामगार ववमा रुग्णालयात येणा-या कामागार रुग्णाींना आवश्यक त्या सोयीसवु वधा परु ववण्यासींिभागत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.एिनाथ भशांदे (२२-०२-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे.
(२) हे खरे नाही.
सन २०१८-१९ च्या अ्गसींकल्हपात औषधी, सजिगकल वसतु व वैद्यकीय खचग प्रनतपुतीसाठी

रु.३५ को्ी एवढा ननधी उपलब्ध होता.

(३) ववशेषज्ञाींच्या ररक्त पिाींमुळे रुग्णसेवेत अड्ळा ननमागण होऊ नये, याकरीता राजय
कामगार ववमा महामींडळ, नवी दिल्हली याींच्यामार्गत वेळोवेळी कींरा्ी पध्ितीने अींशकालीन
ववशेषज्ञाींची ननयक्
ु ती करण्यात येते. तसेच, आपत्कामलन पररजस्तीत ववमारुग्णाींनी निीकच्या
खािगी रुग्णालयात उपचार घेतल्हयास उपचारावरील खचागची प्रनतपत
ु ी करण्यात येते.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
औरां र्ाबाद जिल्हहयािरीता “माझी िन्या भाग्यश्री” योिनेसाठी ननधी उपलब्ध िरुन
दे ण्याबाबत.
(२९)

१२२०५८ (२४-०७-२०१८).

श्री.अब्दल
ट सत्तार (भसल्हलोड), श्री.अस्लम शेख (मालाड

पजश्चम), श्री.अभमन पटे ल (मटांबादे वी) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

औरीं गाबाि

शासनाकडून

जिल्हहयाकरीता

अद्याप

ननधीच

राजय
उपलब्ध

सन्माननीय महहला व बालवविास मांरी पुढील

शासनाच्या
झाला

“माझी

नसल्हयाने

कन्या

भाग्यश्री”

जिल्हहयातील

योिनेपासून वींधचत रादहले असल्हयाची बाब माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये

योिनेसाठी

४० लाभा्ी

या

वा त्यािरम्यान

ननिशगनास आली, हे खरे आहे काय ,

(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, त्यानस
ु ार औरीं गाबाि जिल्ह्यात “माझी कन्या भाग्यश्र” या योिनेपासन
ू वींधचत
असलेल्हया लाभाथ्यांना

लाभ ममळण्यासाठी ननधी त्वरीत उपलब्ध करुन िे ण्याबाबत शासनाने

कोणती कायगवाही केली

वा करण्यात येणार आहे ,

(४) नसल्हयास,

ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांििा मांड
ट े (२१-०२-२०१९) : (१) (२) (३) व (४) माझी कन्या भाग्यश्री योिनेसाठी
औरीं गाबाि जिल्हहयातून १० लाभा्ी अिग प्राप्त झाले होते.

वव.स. ५५५ (24)

आयुक्त ए.बा.वव.से. रायगड भवन नवी मुींबई याींचे रोख अनुिान आिे श क्र. िा.क्र.

एबाववसेयो/का-५/माकभा/१३१० दि.३१/३/२०१८ अन्वये माझी कन्या भाग्यश्री या योिनेच्या
एकुण १० लाभाथ्यागसाठी एकुण रक्कम रु.२५००००/- चा ननधी सन २०१७-१८ मध्ये प्राप्त
झालेला होता. जिल्हहयातील औरीं गाबाि नागरी प्रकल्हप क्र.२ व ३ मधील ३ लाभा्ी, वैिापुर

ग्रामीण प्रकल्हपातील २ लाभा्ी पैठण प्रकल्हप क्र.२ मधली ३ लाभा्ी, गींगापुर प्रकल्हप क्र.१ व
र्ुलींब्री प्रक्लपातील १ लाभा्ी असे जिल्हहयातील एकुण १० पार लाभाथ्यांच्या नाींवे प्रत्येकी

रु.२५०००/- प्रमाणे एकुण रक्कम रु.२५००००/- च्या बँक ऑर् माहराषर शाखा चौराहा

औरीं गाबाि ये्ील बँकेतुन मुित ठे व पावत्या तयार करुन यशवींत चव्हाण जि.प सभागह
ृ ात
दि.२६.७.१८ रोिी मा. अध्यक्षा जि.प औरीं गाबाि याींच्या हसते सवग लाभाथ्यांना ववतरीत
करण्यात आलेल्हया आहे त.
___________
राज्यातील उघडयावर भारण्यात येणा-या अांर्णवाडयाांना िायमस्वरुपी
िार्ा उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(३०)

१२२२२७ (२५-०७-२०१८).
श्री.राहटल मोटे (पराांडा), श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :
सन्माननीय महहला व बालवविास मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राजयातील ७६५८ अींगणवाडयाींना कायमसवरुपी िागा नसल्हयाने त्या
असल्हयाची

बाब माहे माचग, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान

झाडाखाली भरत

ननिशगनास आली आहे , हे खरे आहे

काय,
(२) असल्हयास, पालघर जिल्हहयातील मशरगाव येध्ल
वषागपासून रसत्यावर भरववण्यात येत असल्हयाची

अींगणवाडी िागेअभावी गेल्हया चार

बाब दिनाींक २४ माचग, २०१८ रोिी वा

त्यासुमारस ननिशगनास आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्हयास, चौकशीच्या अनष
ु ींगाने

राजयातील जया अींगणवाडयाींना कायमसवरुपी िागा

नाही त्याींना कायमसवरुपी िागा िे ण्याबाबत शासनाने कोणती

कायगवाही केली वा करण्यात

येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्रीमती पांििा मटांडे (२१-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.

पालघर जिल्ह्यामध्ये २५७९ मुळ अींगणवाडी आहे त. यामधील १९८९ मळ
ु अींगणवाडी

केंद्राींना सवतःची इमारत आहे व ५९० मुळ अींगणवाडी केंद्राींना सवतःची इमारत नाही.

सवतःची इमारत नसलेली अींगणवाडी केंद्र खािगी इमारतीमध्ये , प्र्ममक शाळे च्या

खोलीत, समािमींिीर व इतर सावगिननक दठकाणी भरववण्यात येत आहे त.
(२) हे खरे नाही.

वव.स. ५५५ (25)
पालघर जिल्ह्यातील मशरगाव ये्ील रामपाडा अींगणवडी केंद्र जिल्हहा पररषिे च्या
ककचन शेड ये्े भरववण्यात येत आहे .
(३) (४) व (५)

सवतःची इमारत नसलेल्हया अींगणवाड्याींसाठी, नवीन इमारत बाींधण्याकरीता,

त्या ग्रामपींचायत क्षेरात िागा उपलब्ध असल्हयास महाराषर शासन, मदहला व बाल ववकास
ववभाग़ शासन ननणगय दि.१५.१२.२०१७ नुसार जिल्हहा ननयोिन सममतीचे माध्यमातन
ू आदिवासी

क्षेरात रु.६.६० लक्ष त्रबगर आदिवासी क्षेरामध्ये रु.६.० लक्ष च्या मयागिेत ननधी उपलब्ध करुन
िे ण्यात येत असन
ू , उपलब्ध ननधी नुसार जिल्ह्यामध्ये अींगणवाडी इमारत बाींधकाम करणेसाठी
मान्यता िे णेत येते.

___________
खेड (जि.पटणे) तालटक्यातील अांर्णवाड्याांमधील पदे ररक्त असल्हयाबाबत
(३१)

१२२३०२ (२४-०७-२०१८).

श्री.सटरेश र्ोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय महहला व

बालवविास मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) खेड

(जि.पुणे) तालुक्यातील अींगणवाड्याींसाठी मदहला व बालववकास अधधकारी वगागची २

पिे ररक्त आहे त, हे खरे आहे काय ,

(२) असल्हयास, सिर पिे ररक्त असण्याची कारणे काय आहे त ,
(३) असल्हयास, खेड तालुक्यातील ४५३ अींगणवाड्याींमधील २८ हिाराींहून अधधक असणाऱ्या
ववद्याथ्यांना सकस आहार ममळावा व वाढत्या कुपोषणाला आळा बसावा यासाठी उक्त ररक्त
पिे भरण्यासींिभागत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्रीमती पांििा मटांडे (२२-०२-२०१९) : (१)अींशत: खरे आहे.

(२) व (३) खेड (जि.पुणे) तालुक्यात बाल ववकास प्रकल्हप अधधकारी (ग्रामीण) ची िोन पिे

असन
ू त्यापैकी एक पि दिनाींक २ िल
ु ,ै २०१८ रोिीच्या शासन आिे शान्वये भरण्यात आले
आहे . उवगरीत १ ररक्त पि भरण्याच्या अनुषींगाने आवश्यक ती कायगवाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मटांबईसह ठाणे (महानर्र प्रदे शातील) अपांर् व्यक्तीांना अांपर्त्वाचे प्रमाणपर ऑनलाईन
पध्दतीनेदेण्याची सटववधा सटरु िरणेबाबत..

(३२)

१२२३०३ (०६-०८-२०१८).

श्रीमती मननर्ा चौधरी (दहहसर), श्री.अभमत साटम (अांधेरी

पजश्चम), अॅड.आभशर् शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.राि पटरोहहत (िटलाबा), श्रीमती मांदा म्हारे
(बेलापरू ), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे) :

सन्माननीय सावविननि आरोग्य व िटटटांब िल्हयाण

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१)

मुींबईसह

ठाणे

(महानगर

प्रिे शातील)

ममळववण्यासाठी िे.िे. रूग्णालयामध्ये वारीं वार लावे

अपींग

व्यक्तीींना

अींपगत्वाचे

प्रमाणपर

लागू नयेत म्हणून मुींबई, नवीमुींबई, ठाणे

ये्ील एकूण आठ रूग्णालयाींमध्ये ऑनलाईन पध्ितीने प्रमाणपर िे ण्याची सुववधा सुरु
करण्याचे राजय शासनाने माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान

शासन ननणगयाद्वारे

िाहीर केले होते, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, या ननणगयाला सात मदहने होऊन गेले तरी यापैकी एकही केंद्र सुरु झालेले
नसल्हयामळ
ु े अपींग व्यक्तीना िे.िे. रुग्णालयात वारीं वार िावे लागत असल्हयाची बाब दिनाींक
३ मे, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननिशगनास आली, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय.
(४) असल्हयास, त्यानुसार

मुींबईसह ठाणे (महानगर प्रिे शातील) अपींग व्यक्तीींना अींपगत्वाचे

प्रमाणपर मुींबई, नवीमुींबई, ठाणे ये्ील एकूण आठ रूग्णालयाींमध्ये ऑनलाईन पध्ितीने
िे ण्याबाबत
येत आहे ,

सिर केंद्र तत्काळ सरु
ु करण्यासाठी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ भशांदे (२२-०२-२०१९) : (१) होय
दिनाींक

१७.१०.२०१७

च्या

शासन

ननणगयानस
ु ार

सावगिननक

आरोग्य

ननयरींणाखालील खाली नमूि ३ रूग्णालयाींमध्ये सुववधा सुरू करण्याचा ननणगय

ववभागाच्या
घेण्यात आला

आहे .

१) छरपती मशवािी महाराि हॉसपी्ल,कळवा
२) लोकमान्य हॉसपी्ल कोरस, ठाणे
३) िनरल हॉसपी्ल,वाशी
सिर शासन ननणगयान्वये मान्यता
पामलकेच्या अधधनसत आहे त.
(२)

िे ण्यात आलेली ५ रूग्णालये बन्ृ हमुींबई महानगर

जिल्हहा रूग्णालय ठाणे, पालघर, रायगड व मध्यवती रूग्णालय, उल्हहासनगर नीं.३ ये्े

अपींग व्यक्तीींना दिव्याींगत्वाचे ऑनलाईन प्रमाणपर िे ण्यात येत असल्हयाने या ववभागातील
दिव्याींग व्यक्तीींना िे.िे.रूग्णालय ये्े िावे लागत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

(४) १)छरपती मशवािी महाराि हॉसपी्ल, कळवा २)लोकमान्य हॉसपी्ल कोरस, ३)िनरल
हॉसपी्ल, वाशी या तीन रूग्णालयामध्ये “दिव्याींग वैद्यकीय मींडळ” गठीत करण्यात आले
आहे . सिर रूग्णालयातील तज्ञ वैद्यकीय अधधकारी व कमगचारी याींना ऑनलाईन दिव्याींग
प्रमाणपर िे ण्याबाबत प्रमशक्षण िे ण्यात आले आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ५५५ (27)

राज्य िामर्ार ववमा सोसायटी स्थापन िरण्याबाबत
(३३)

१२२९०३ (२६-०७-२०१८).

िटमारी प्रणणती भशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :

सन्माननीय

सावविननि आरोग्य व िटटटांब िल्हयाण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) केंद्राच्या अधधपत्याखालील राजय कामगार ववमा योिना (ईएसआय) प्रभावी करण्यासाठी
राजय कामगार ववमा सोसाय्ी स्ापन करण्यास शासनाने मींिरू ी दिली असल्हयाचे दिनाींक ७
मे, २०१८ रोिी वा त्या सुमारास ननिशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सोलापूर शहर आणण जिल्ह्यात ईएसआय सिसयाींची सींख्या गत ५ वषागत ३
हिाराींनी वाढली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या सींख्येच्या प्रमाणात सोलापूर ये्ील हो्गी रसत्याींवरील रुग्णालयात
आवश्यक सुववधा नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, राजय कामगार ववमा सोसाय्ी स्ापन करण्याबाबत तसेच

सोलापूर ये्ील

हो्गी रसत्याींवरील रुग्णालयात आवश्यक सुववधा उपलब्ध करुन िे ण्याबाबत शासनाने कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ भशांदे (२२-०२-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
मा.राजय मींरीमींडळाने दिनाींक २४.०४.२०१८ रोिी राजय कामगार ववमा योिनेकरीता सोसाय्ी
स्ापन करण्याचा ननणगय घेतला आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) व (४) हे अींशत: खरे आहे .
त्ावप, सिर रुग्णालयात ३० पररचाररका व ०५ समवैद्यकीय कमगचाऱ्याची ननयुक्ती

करण्यात आली आहे. तसेच, एक वषागच्या कालावधीसाठी अींशकालीन ववशेषज्ञाींची ननयुक्ती
करण्यात आली असन
ू शासनामार्गत बींधपत्ररत वैद्यकीय अधधकाऱ्याींची ननयक्
ु ती करण्यात
आली आहे .

सिर रुग्णालयासाठी ०७ वैद्यकीय उपकरणे खरे िी करण्याची बाब ववचाराधीन आहे.
ववमाधारक व लाभाथ्यांना वैद्यकीय सेवा पुरववण्यासाठी राजय कामागार ववमा महामींडळ, नवी
दिल्हली याींच्यामार्गत Secondary medical care साठी ४ खािगी रुग्णालयाींशी तर Super
speciality treatment करीता ०३ खािगी रुग्णालयाींशी ्ाय-अप करण्यात आले आहे.
सोसाय्ीची नोंिणी करण्याबाबतची कायगवाही शासनाच्या ववचाराधीन आहे.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ५५५ (28)
आष्ट्टी, पाटोदा व भशरूर (जि. बीड) तालटक्यात उदव ू माध्यमाच्या बालवाड्या
(अांर्णवाड्या) सटरु िरण्याबाबत

(३४)

१२४०८९ (२४-०७-२०१८).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय महहला व

बालवविास मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) आष्ी, पा्ोिा व मशरूर (जि. बीड) तालुक्यात उिग ू माध्यमाच्या बालवाड्या (अींगणवाड्या)
सरु
ु करण्याबाबतची मागणी स्ाननक लोकप्रनतननधी आणण िनतेकडून शासनाकडे केली आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सिरहू मागणीच्या अनुषींगाने या तालुक्याींत उिग ू माध्यमाच्या बालवाड्या
(अींगणवाड्या) सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्रीमती पांििा मटांडे (२१-०२-२०१९) : (१) (२) व (३)

उिग ु माध्यमाच्या (अींगणवाडया) सुरु

करण्याची मागणीचे ननवेिन यापव
ू ी प्राप्त झालेली आहे त. जया अींगणवाडी / ममनी अींगणवाडी
केंद्राकरीता सेववकेची /

मितनीसची / ममनी अींगणवाडी सेववकेची ननयुक्ती करावयाची आहे

अशा अींगणवाडीमध्ये ५० %

पेक्षा िासत मुले मराठी भाषा व्यनतररक्त इतर भाषा (उिा. उिग ,ू

दहींिी, माडडया, गोंड, कोकणी, पावरी, कन्नड, तेलगू, मभल्हलोरी, बींिारा, वगैरे यापैकी एक
भाषा) बोलणारी असतील तर अशा अींगणवाडीमध्ये सेववका / मितनीस / ममनी अींगणवाडी
सेववका याींच्या पिावर सिर भाषेचे ज्ञान असलेल्हयाींची (मलदहता व वाचता येणे) सेववका/
मितनीस / ममनी अींगणवाडी सेववका म्हणून नेमणूक त्या अींगणवाडी / ममनी अींगणवाडी

केंद्रावर करण्यात यावी. त्याींना मराठीचे ज्ञान असणे िे खील िरुरी असेल अशी तरतूि
दि.१३.८.१४ च्या शासन ननणगयान्वये करण्यात आलेली आहे .
___________
आळां दी, ननघोिे (ता.खेड ,जि.पटणे) येथै डेंर्ूच्या रुग्णात झालेली वाढ
(३५)

१२५३६९ (०१-०८-२०१८).

श्री.सरट े श र्ोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय सावविननि

आरोग्य व िटटटांब िल्हयाण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) आळीं िी , ननघोिे (ता.खेड ,जि.पण
ु े) ये्े डेंग्यूच्या

रुग्णात वाढ झाल्हयाचे माहे मे, २०१५

मधे वा त्यािरम्यान ननिशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, ते्े पावसाळ्यात होणाऱ्या सा्ीींच्या आिाराींचा होणारा वाढता प्रािगभ
ू ाव
रोखण्यासाठी केलेल्हया सवेक्षणात काय आढळून आले,
(३) असल्हयास, डेंग्यू रोगाचा होणारा

वाढता प्रािग भ
ू ाव रोखण्यासाठी शासनाने कोणत्या

उपाययोिना केल्हया आहे त तसेच डेंगू ची लागण झालेल्हया रुग्णाींना कश्याप्रकारे मित करण्यात
आली,

(४) असल्हयास, प्रशासनाने योग्य खबरिारी न घेतल्हयामळ
ु े डेंग्यच
ू ी सा् वाढल्हयाने सींबींधधत
िबाबिार अधधकाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

वव.स. ५५५ (29)
श्री.एिनाथ भशांदे (२२-०२-२०१९) : (१) नाही.
(२) सिर गावात ननयममत सवेक्षण केले असता सिरहू दठकाणी औद्योधगक वसाहत
असल्हयामळ
ु े बाहे रुन येणाऱ्या कामगाराींचा ओघ ये्े िासत असल्हयाचे आढळून आले आहे .
पींरत,ू या दठकाणी केलेल्हया सवेक्षणात डेंग्यच
ू ी लागण झालेले रुग्ण आढळून आलेले नाही.

(३) डेंग्यू रोगाला आळा घालण्यासाठी शासनाकडून खालील प्रमाणे प्रनतबींधात्मक उपाययोिना
करण्यात येते.

•सा्रोगाचे ननयममत सवेक्षण
•की्किन्य आिारासाठी की्कशासरीय सवेक्षण
•आवश्यक औषधाींचा पुरेसा पुरवठा

•सवाईन फ्लल्हयू साठी अनतिोखममच्या व्यजक्तचे लसीकरण
•रुग्ण् उपचाराची सुववधा

•ननिानासाठी प्रयोगशालेय सुववधा
•एकाजत्मक की्क व्यवस्ापन

•प्रभावी ननयींरणासाठी आींतरववभागीय समन्वय
•सा्रोग सींिभागत िनतेमध्ये िनिागत
ृ ी
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
र्ोंहदया जिल्हयातील आरोग्य ववभार्ात व ग्रामीण रुग्णालयात असलेल्हया ररक्त पदाांबाबत
(३६)

१२६३२० (२८-०७-२०१८).

श्री.वविय रहाांर्डाले (नतरोडा) :

सन्माननीय सावविननि

आरोग्य व िटटटांब िल्हयाण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) गोंदिया जिल्हयात आरोग्य ववभागात “अ” वगागची २९ पिे

आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, गोंदिया जिल्हहयातील ग्रामीण रुग्णालयामध्ये प्रयोगशाळा तींरज्ञ पिे ररक्त
असल्हयामळ
ु े रुग्णाींची गैरसोय होत असून त्याींना

खािगी प्रयोग शाळे त तपासणी करता िावे

लागते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त ररक्त पिे भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(४) नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ भशांदे (२२-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.

गोदिींया जिल्ह्यातील आरोग्य ववभागात महाराषर वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, ग्-अ (वेतनबँड
रु. १५६००-३९१०० ग्रेड पे रु. ६६००) मध्ये एकूण ३५ पिे मींिरू आहे त.

तसेच महाराषर

वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,ग्-अ (वेतनबँड रु. १५६००-३९१०० ग्रेड पे रु. ५४००) मध्ये एकूण
९० पिे मींिूर आहे त. अशी ग्-अ मध्ये एकूण १२५ पिे मींिूर आहे त.
(२) हे खरे नाही,

वव.स. ५५५ (30)

गोंदिया जिल्ह्यातील ग्रामीण रुग्णालयामध्ये प्रयोगशाळा तींरज्ञ वगग-३ ची एकूण १९ पिे

मींिूर आहे त.

त्यापैकी १२ पिे भरलेली असन
ू ७ पिे ररक्त आहे त.

त्ावप, आयपीएचएस

अींतगंत प्रयोगशाळा तींरज्ञाींची एकूण ९ पिे कींरा्ी पध्ितीने भरण्यात आलेली आहे त.

कायगरत

असलेल्हया प्रयोगशाळा तींरज्ञाींकडून तपासण्या करण्यात येतात.

(३) महाराषर वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, ग्-अ मधील ररक्त पिे तसेच ग्-क मधील
प्रयोगशाळा तींरज्ञाींची ररक्त पिे भरण्याची कायगवाही सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मटांबई महानर्र प्राधधिरणातील ववशेर्त: नवी मटांबईत सार्री वक्ष
ृ ाांची (मँग्रोि) मोठ्या प्रमाणात
ित्तल िरण्यात येत असल्हयाबाबत

(३७)

१२६४३५ (०५-१२-२०१८).

श्री.अभमत ववलासराव दे शमख
ट (लातरू शहर), श्री.राधािृष्ट्ण

ववखे-पाटील (भशडी), श्री.अभमन पटे ल (मटांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोर्
टारफे (िळमनटरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.त्र्यांबिराव भभसे (लातूर ग्रामीण), श्रीमती
ननमवला र्ाववत (इर्तपूरी), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मांरी पुढील

(१) मुींबई महानगर प्राधधकरणातील ववशेषत: नवी मुींबईत सागरी वक्ष
ृ ाींची (मँग्रो) मोठ्या
प्रमाणात तोड करण्यात येत असल्हयाचे एका सामाजिक सींस्ेने माहे िुलै अखेरीस

ननिशगनास

आणून दिले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सागरी वक्ष
ू डेब्रीि ्ाकून
ृ ाींची तोड करण्यात डेत्रब्रि मार्ीयाींचा हात असन
मँग्रोि नष् करून िमीनी बळकावल्हया िातात, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, नवी मुींबईतील प्रकल्हपासाठी शासकीय सींस्ेने साडेचार हे क््रवरील मँग्रोि नष्
केल्हयाची मादहती उरणच्या वनाधधकाऱ्याींकडे आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सटधीर मटनर्ांटीवार (२०-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे अींशत: खरे आहे .

अशा घ्ना काींिळवन क्षेरात ननिशगनास येतात. काींिळवनाींत झालेली अनतक्रमणे ही तात्काळ
नष् केली िातात. काींिळवन सींरक्षणासाठी महाराषर शासनाने सवतींर काींिळवन कक्ष स्ापन
करुन काींिळवनाचे सींरक्षण व सींवधगनावर िासतीत िासत भर दिला आहे .
(३) व (४) नवी मुींबईतील JNPT

च्या ताब्यात असलेल्हया काींिळवन क्षेरात JNPT ४

्े

पो्ग लगत व रे ल्हवे लाईन लगत असलेल्हया ३.५० हे मॅग्रोव्ह क्षेरात ४ थ्या पो्ग चे बाींधकामावेळी
पाणी ये-िा बींि झाल्हयामळ
ु े मँग्रोव्ह प्रिातीचे सुमारे १००० झाडे सुकलेली दिसून आले होते.

वव.स. ५५५ (31)
त्याववरोधात दिनाींक-१९/०३/२०१८ रोिी वनगुन्हा नोंिववण्यात आला आहे .
२००० काींिळवन वक्ष
ृ लागवडीचे कारवाई करण्यात आलेली आहे .

या

प्रकरणी वक्ष
ृ अधधकारी

त्ा वनक्षेरपाल, उरण याींनी सहाय्यक वनसींरक्षक, पनवेल याींचे आिे शान्वये सींबींधधताींवर
रु.एक लाख इतका िीं ड आकारला आहे तसेच त्याींच्याकडून दिनाींक ८.०१.२०१९ ते १८.०१.२०१९
या कालावधीत खाडी ककनारी मोकळया िागी २००० मँग्रोव्ह प्रिातीच्या वक्ष
ृ ाींची लागवड
करण्यात आलेली आहे झाले लागवड करण्याचे आिे श िे णेत आलेले आहे त.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
भटसावळ तालटक्यातील वन ववभार्ाच्या िभमनीची परस्पर ववक्री िेल्हयाबाबत
(३८)

१२६५६१

(िटन्नर) :

(०७-१२-२०१८).

श्री.सरदार

ताराभसांह

(मल
ट टांड),

श्री.शरददादा

सोनावणे

सन्माननीय वने मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चोपडा (जि.िळगाींव) तालुक्यातील प्रा.चींद्रकाींत सोनवणे या लोकप्रनतननधीींनी भुसावळ
तालुक्यातील

वन

ववभागाच्या

२२८८

एकर

िममनीची

परसपर

ववक्री

केल्हया

प्रकरणी

जिल्हहाधधकारी याींच्याकडे १०० ते १२५ पानी िसतऐविासह तक्रार करुन हा भख
ु ींड घो्ाळा
उघडकीस आणण्याची मागणी दिनाींक ७ ऑक््ोबर २०१८ रोिी वा त्या सुमारास केली, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, िळगाव व भस
ु ावळ तालुक्यातील भागपूर तसेच कींडारी मशवारातील ग्
क्र.३७२, १२, १३ या िोन्ही मशवारातील तसेच उमाळे

मशवारातील व पररसरातील वन

ववभागाच्या िममनीचे परसपर आध्गक व्यवहार व ववक्री व्यवहार झाल्हयाच्या अनेक तक्रारी
करण्यात

आल्हया

असून

त्याचीही

चौकशी

करण्यात

यावी

अशी

मागणी

लोकप्रनतननधीींनी जिल्हहाधधकारी, िळगाव याींचेकडे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, लोकप्रनतनीधीींनी केलेल्हया मागणीनुसार शासनाने याप्रकरणाची चौकशी केली
आहे काय,

(४) असल्हयास, त्यानुसार या प्रकरणातील िोषी असणाऱ्या सींबधधतावर शासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. सध
ट ीर मन
ट र्ांटीवार (२०-०२-२०१९) : (१) व (२) हे खरे आहे .

मा. आमिार प्रा. चींद्रकाींत सोनवणे याींची तक्रार जिल्हहाधधकारी, िळगाव याींना प्राप्त

झाली आहे .
(३), (४) व (५) प्रकरणी प्राप्त तक्रारीच्या अनुषींगाने वन िममनीवर झालेल्हया अनतक्रमणाच्या
चौकशी

साठी

जिल्हहाधधकारी,

िळगाींव

याींनी

अपर

अध्यक्षतेखाली ५ सिसयीय सममती स्ापन केली आहे .

जिल्हहाधधकारी,

िळगाींव

याींच्या

वव.स. ५५५ (32)
सममतीच्या प्रा्ममक ननषकषागनुसार वन ववभागाच्या िममनीची ववक्री झालेली नसून

तक्रारीत नमूि गावातील क्षेर हे आिही वन ववभागाच्या नावावर व ताब्यात आहे . प्रा्ममक
चौकशीनुसार वन ववभागाच्या िममनीचे बनाव् ७/१२ आणण ८/अ उतारे तयार करुन िममनीची

ववक्री केलेली आहे. प्रत्यक्षात ववक्री करणाऱ्या व्यक्तीींच्या नावे कोणताही ७/१२ नसन
ू िय्ु यम
ननबींधक िळगाींव याींच्याकडून प्राप्त मादहतीनुसार सन २०१०-२०१८ या कालावधीत कींडारी,
भागपूर आणण उमाळे या गावाींमध्ये एकूण ३४ व्यक्तीींनी बनाव् ७/१२ व ८अ उताऱ्याींच्या व्िारे
एकूण ३४८.५१ हे.आर क्षेराची ववक्री केलेली आहे.

जया व्यक्तीींनी बनाव् ७/१२ उताऱ्याींच्या आधारे र्सवणक
ु ीच्या उद्देशाने िममनीची ववक्री

केलेली आहे . त्याींच्याववरुद्ध पोमलस ननरीक्षक आध्गक गुन्हे शाखा िळगाव याींनी एर्आयआर
क्र.३५१/२०१८ तसेच ४९१/२०१८ नस
ु ार भारतीय िीं ड सींहीता, कलम ४०९, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८,
४७१, ४७४, १२०-बी, ३४ नुसार गन्
ु हा िाखल केला असन
ू याप्रकरणी पुढील तपास सुरु आहे .
___________
िेंद्र शासनाच्या नवीन धोरणामटळे राज्यातील अांर्णवाडया बांद
पडण्याच्या मार्ाववर असल्हयाबाबत

(३९)

१२६५८४

(०७-१२-२०१८).

श्री.अिय

चौधरी

(भशवडी),

श्रीमती

हदवपिा

चव्हाण

(बार्लाण), श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपरू ), श्री.हदलीप वळसे-पाटील
(आांबेर्ाव), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मब्र
टां ा िळवा), श्री.ियदत्त क्षीरसार्र (बीड), श्री.हनटमांत डोळस
(माळभशरस), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.पाांडटरां र् बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव

वपचड (अिोले), श्री.शभशिाांत भशांदे (िोरे र्ाव), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.सांिय िदम
(दापोली), श्री.रािन साळवी (रािापूर) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महहला व बालवविास मांरी पुढील

(१) केंद्र शासनाच्या नवीन धोरणामुळे राजयातील २७ हिार अींगणवाडया बींि पडण्याच्या

मागागवर असल्हयामळ
ु े दिनाींक २० ऑगस्, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास अींगणवाडी कमगचा-याींनी
राजयभर मोचे काढले होते, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, मसींधुिग
ू ग जिल्हहयातील सुमारे ५०० अींगणवाडया बींि करण्याचा ननणगय शासनाने

घेतल्हयामुळे याववरुध्ि अींगणवाडी कमगचाऱ्याींनी जिल्हहा पररषि, मसींधुिग
ू ग ये्े माहे ऑगस्,
२०१८ च्या नतसऱ्या आठवडयात वा त्यािरम्यान मोचाग काढण्यात आला होता, हे खरे आहे
काय,
(३) असल्हयास, पींचवीसपेक्षा कमी प्सींख्या असणाऱ्या अींगणवाडया बींि करणचा ननणगय
शासनाने माहे ऑगस्, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान घेतला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्हयास, अींगणवाडया सींिभागत केंद्र शासनाचे नवीन धोरणाचे सवरुप काय आहे , व त्यास
अींगणवाडी कमगचा-याींनी ववरोध असल्हयामळ
ु े शासनाने याबाबत कोणता ननणगय घेतला वा
घेण्यात येणार आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५५५ (33)
श्रीमती पांििा मटांडे (२१-०२-२०१९) : (१) अींगणवाडी बींि करण्याचे कोणतेही धोरण नाही,
त्ापी अींगणवाडी कमगचारी इतर मागण्याींसाठी मोचे काढत असतात.
(२) हे खरे नाही.
(३) (४) व (५) अींगणवाडी मधील लाभा्ी सींस्ेबाबत राजयभर आढावा घेण्यात येत आहे .
आढावा पुणग झाल्हयानींतर अींगणवाडी केंद्रामधील लाभा्ी सींस्ा ववचारात घेऊन नींतर ननणगय
धेण्यात येणार आहे.

___________
’’महात्मा फटले िन आरोग्य’’ योिनेअांतर्वत आरोग्य ववमा योिनेचे सांरक्षण
असलेल्हया रुग्णाांची होणारी फसवणि
ू

(४०)

१२७७१० (११-१२-२०१८).
डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्रीमती सीमाताई हहरे (नाभशि
पजश्चम), डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.वैभव नाईि (िटडाळ), श्री.चांद्रिाांत सोनवणे
(चोपडा), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), श्री.अननल िदम (ननफाड) सन्माननीय सावविननि
आरोग्य व िटटटांब िल्हयाण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राजयात सुरु असलेल्हया ’’महात्मा र्ुले िन आरोग्य’’ योिनेंतगगत आरोग्य ववमा योिनेचे
सींरक्षण असलेल्हया रुग्णाींची र्सवणूक करणा-या आरोग्य ववमा योिनेत सहभागी असलेल्हया
रुग्णालयाींवर कारवाई करण्याचा ननणगय राजय शासनाने घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त ननणगय राजयभरात लागू झालेल्हया “आयुषयमान भारत” योिनस लागू
करण्याची तरति
ू आहे काय,

(३) असल्हयास, “महात्मा र्ुले िन आरोग्य” योिनेंतगगत उपचार घेणा-या रुग्णाींची र्सवणूक
करण्या-या मुींबईसह राजयातील ४५ रुग्णालये िोषी आढळून आली आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्हयास, उक्त ननणगयावर अींमलबिावणी करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री.एिनाथ भशांदे (२२-०२-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
ववमा कींपनी द्पीए व रूग्णाींलय याींच्यात झालेल्हया करार नाम्यातील कलम २७ मधील
तरति
ू ीनस
ु ार रूग्णाींची र्सवणक
ू केल्हयास रूग्णालयाींवर कारवाई करण्यात येत.े तसेच शासन
ननणगय

दिनाींक २१.०९.२०१८ नुसार योिनेंतगगत रूग्णालयाींची अननयममतता आढळल्हयास पॅकेि

रक्कमेच्या पाचप् रक्कम िीं ड म्हणून आकरण्याची तरतूि आहे.
(२) होय.

(३) हे अींशत: खरे आहे .
सन २०१८ मध्ये मुींबईसह राजयातील ४३ िोषी रूग्णालयाींवर ननलींबनाची कारवाई

करण्यात आली आहे . तर (रूग्णालयाींच्या ववनींतीनुसार अींगीकरण रद्द केलेली ५ रूग्णालये
ममळून) ७२ रूग्णालयाींवर अींगीकरण रद्द करण्याची कारवाई राजय आरोग्य हमी सोसाय्ीमार्गत
करण्यात आली आहे .

(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ५५५ (34)
राज्यातील १३ जिल्ह्यात नेरबँि नसल्हयाने नेरदान िरण्यास येत असलेला अडथळा
(४१)

१२८१०१ (११-१२-२०१८).

श्री.रािाभाऊ (परार्) वािे (भसन्नर) :

सन्माननीय

सावविननि आरोग्य व िटटटांब िल्हयाण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राजयातील ३५ पैकी १३ जिल्ह्याींमध्ये एकही नेरबँक नसल्हयाने नेरिान करण्यास अड्ळा
ननमागण

होत असल्हयाची बाब दिनाींक २३ िल
ु ,ै २०१८ रोिी वा त्या सुमारास ननिशगनास आली,

हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, प्रत्येक जिल्ह्यात आरोग्य ववभागाची नेरिान ्ीम (आय रररायव्हल ्ीम),
नेरतज्ञ उपलब्ध असतानाही १३ दठकाणी नेरबँक नसल्हयाने नेरिानासाठी अपेक्षक्षत आकडेवारी
गाठता आली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, शासनाने उक्त प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्हयास,त्यानुसार १३ जिल्ह्यात नेरबँक सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री.एिनाथ भशांदे (२२-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
राजयात २१ जिल्हहयाींमध्ये एकूण ७४ नेरपेढया

उपलब्ध आहे त. त्यापैकी १३ शासकीय

वैद्यकीय महाववद्यालयाींमध्ये, ३ महानगरपामलका वैद्यकीय महाववद्यालयामध्ये व ५८
खािगी सींस्ाींमध्ये नेर पेढया उपलब्ध आहे त.
(२) व (३) अींशत: खरे आहे .
(४) उवगरीत १४ जिल्हहयाींमध्ये आवश्यकतेनुसार व ननधीच्या उपलब्धतेनुसार
करण्याची कायगवाही सुरु आहे .

नेरपेढया सुरु

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
अांर्णवाडी इमारत खोली बाांधिामासाठी खचावच्या मयावदेत वाढ िरण्याबाबत.
(४२)

१२८४८६ (०५-१२-२०१८).

(िार्ल) :

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िटपेिर (चांदर्ड), श्री.हसन मटश्रीफ

सन्माननीय महहला व बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राजय शासनाने अींगणवाडी इमारत खोली बाींधकामासाठी ६ लाख रुपये इतकी मयागिा
ननजश्चत केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, बाींधकामाचा खचग दिवसेंदिवस वाढत असल्हयामळ
ु े ६ लाख रुपयात अींगणवाडी

इमारत खोली बाींधता येणे शक्य नसल्हयाने कोल्हहापूर जिल्हहयातील अींगणवाडी इमारत खोलीींचे
बाींधकामाींची कामे अपूणागवस्ेत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, अींगणवाडी इमारत बाींधकामासाठी असलेल्हया ६ लाख रुपयात २ लाख रुपयाींनी
वाढ करुन खचग मयागिा ८ लाख रुपये करण्यात यावी अशी ववनींती स्ाननक लोकप्रनतनीधी
याींनी मा.ववत्त मींरी याींचेकडे दिनाींक १४ र्ेब्रुवारी, २०१८ रोिी वा त्या सुमारास केली आहे , हे
ही खरे आहे काय,

वव.स. ५५५ (35)
(४) असल्हयास, अींगणवाडी इमारत खोली बाींधकामासाठी खचागची मयागिा ८ लाख रुपये इतकी
करण्याबाबत शासनाने कोणता ननणगय घेतला वा घेण्यात येणार आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मटांडे (२१-०२-२०१९) : (१) (२) (३) (४) व (५)

मदहला व बाल ववकास ववभाग,

मींरालय, मुींबई शासन ननणगय क्र.एबावव-२०१८/प्र.क्र.७६/का.६ दि.११ ऑक््ोबर २०१८ नुसार सन
२०१८-१९ या ववत्तीय वषागपासून त्रबगर आदिवासी क्षेरासाठी एका अींगणवाडी केंद्र इमारत
बाींधकामासाठी

रु.८.५० लक्ष(GST सह) व आदिवासी क्षेरासाठी एक अींगणवाडी इमारत

बाींधकामासाठी

रु.९.४० लक्ष (GST सह)

आहे .

इतका ननधी खचग करण्यास शासनाने मींिूरी दिली

___________

(४३)

लातरू जिल्हहयात अांर्णवाड्याांसाठी इमारत उपलब्ध िरणेबाबत.

१२९५०० (०५-१२-२०१८).

श्री.बसवराि पाटील (औसा), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर),

श्रीमती अभमता चव्हाण (भोिर), श्री.त्र्यांबिराव भभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.अभमन पटे ल
(मटांबादे वी) :
(१)

सन्माननीय महहला व बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:-

धचमुकल्हया

बालकाींनी

मशक्षणाच्या

बालववकास ववभागाींतगगत ० ते ६ वषे

प्रवाहात

वयोग्ाींतील

यावे

यासाठी

मदहला

व

ववद्याथ्यांसाठी अींगणवाड्याींची सोय

करण्यात आली आहे ,हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, लातूर जिल्ह्यात एकूण २ हिार ४०८ अींगणवाड्या असून त्यातील सम
ु ारे ३०५
अींगणवाड्या भाड्याच्या िागेत तर ३७३ अींगणवाड्या समाि मींदिर ककीं वा ग्रामपींचायतीमध्ये
भरववल्हया

िात

असल्हयाची

बाब

दिनाींक

ननिशगनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

२३

सप््ें बर,

२०१८

रोिी वा

त्यासुमारास

(३) असल्हयास, अींगणवाडया सवच्छ व सींि
ु र इमारतीमध्ये भरववणे आवश्यक असताना लातरू
जिल्ह्यात आिममतीस प्रनतक्षेत असलेल्हया सुमारे ६७८ अींगणवाड्याींसाठी सवच्छ व सींि
ु र
इमारती बाींधण्याबाबत शासनाने कोणता ननणगय घेतला वा घण्यात येणार आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्रीमती पांििा मांड
ट े (२१-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे .

(४) सन २०१४.१५ व २०१५.१६ या वषागतील पाणी ्ीं चाई व सन २०१७-१८ मध्ये वसतू व
सेवाकर, तसेच वाढीव िर (DSR) झाल्हयाने रु.६.०० लक्ष अींिाजित रक्कमेमध्ये एक अींगणवाडी

इमारत बाींधकाम होत नसल्हयाने शासन ननणगय क्र.एबावव-२०१८/प्र.क्र.७६/का-६ दि.११ आक््ोबर
२०१८ अन्वये एक अींगणवाडी इमारत बाींधण्याकरीता सवग सेवाकरासह रु.८.५० लक्ष वाढ केली

आहे . सींबधधत जिल्हहा पररषि, लातरू याींनी जिल्हहा ननयोिन सममतीकडून वाढीव तरति
ू मागणी
केलेली

आहे

त्यामुळे

ननधी

प्राप्त

होताच

६७८

अींगणवाडी

बाींधकामासाठी

िागा

उपलब्धनेतनुसार व ननवडीनुसार अींगणवाडी इमारत बाींधकाम कामे पूणग करण्यात येणार
आहे त.

___________

वव.स. ५५५ (36)
राज्यात िटपोर्ण बालिाांची सांख्या िमी िरण्यासाठी नवीन पोर्ण अभभयान
योिना राबववण्याबाबत.

(४४)

१३०२६४ (०५-१२-२०१८).

श्री.तटिाराम िाते (अणटशक्ती नर्र), श्री.ियप्रिाश मटांदडा

(बसमत), डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महहला व बालवविास मांरी पढ
ु ील

(१) राजयात कुपोषणग्रसत बालकाींमधील रक्तक्षयाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणण िन्मता

कमी विन असणाऱ्या बालकाींची सींख्या कमी करण्यासाठी केंद्र शासन पुरसकृत नवीन पोषण
अमभयान योिना राबववण्यात येणार असल्हयाचे माहे िल
ु ,ै २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान
ननिशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, राजयातील ८५ हिार अींगणवाड्यामधून ही योिना राबववण्यात येणार आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या योिनेचे सवरुप काय आहे ,
(४) असल्हयास, या योिनेची राजयात अींमलबिावणी करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्रीमती पांििा मटांडे (२१-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२)

होय, हे खरे आहे .

(३) केंद्र शासनाचा पोषण अमभयान हा मा.प्रधानमींरी याींचा िे शातील समग्र पोषणावर आधाररत
महत्वपण
ू ग कायगक्रम मदहला व बाल ववकास ववभागामार्गत महाराषर राजयात सरु
ु करण्यात
आलेला आहे . एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योिने मार्गत राजयातील ३० जिल्हहयाींमध्ये ८५४५२

अींगणवाडयाींमध्ये राबववण्यात येत आहे . पोषण अमभयान अींतगगत आगामी ३ वषागत कुपोषणाचे
प्रमाण ६ % नी (प्रती वषग २ % प्रमाणे) कमी करणे तसेच लहान बालके, ककशोरवयीन मुली
व मदहलाींमधील रक्तक्षय (ॲनेममया) चे प्रमाण ९ % नी (प्रती वषग ३ % प्रमाणे) कमी करणे
व िन्मत: कमी विनाचे बालकाींचे प्रमाण (LBW) ६ % नी (प्रती वषग २ % प्रमाणे) कमी
करणे ही प्रमुख उदद्दष्े ठे वण्यात आलेली आहे त.

पोषण अमभयान अींतगगत ववववध कायगक्रम घेण्यात येत असून त्यामध्ये ग्राम ववकास

ववभाग, आरोग्य ववभाग, पाणी पुरवठा व सवच्छता ववभाग इ. ववभागाींचा समावेश करण्यात
आलेला आहे. यासाठी जिल्हहा व ग् (Block) सतरावर अमभसरण सममती (Convergence
Committee) गठीत करण्यात आलेली आहे .
पोषण अमभयान अींतगगत अींगणवाडी केंद्रातील बालकाींचा ककशोरवयीन मुली व मदहलाींचा

पोषणाचा ििाग सुधारण्यासाठी व कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ववववध सतरावरुन
Incremental

Learning

Approach

(ILA),

Community

Based

Event

(CBE),

Information Communication Technology enabled Real Time Monitoring व िन
आींिोलन इत्यािी उपक्रम राबववण्यात येत आहे त.

वव.स. ५५५ (37)
(४) एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योिने अींतगगत पोषण अमभयानाची राजयात अींमलबिावणी
करण्यासाठी मदहला व बाल ववकास ववभाग, मींरालय याींनी शासन ननणगय क्र.एबावव२०१८/प्र.क्र.२७/का-०६ दिनाींक ११ िुलै २०१८ अन्वये शासन ननणगय ननगगममत केला आहे. या

शासन ननणगयान्वये सन २०१७-१८ व २०१८-१९ या वषागत राजयातील ३० जिल्हहयाींमध्ये पोषण
अमभयान अींतगगत ववववध उपक्रमाींची अींमलबिावणी करण्यात येत आहे .
(५) लागू नाही.
___________
र्डधचरोली जिल्ह्यातील िोसा उत्पादि शेतिऱ्याांना वन िभमनीचे पट्टे दे णेबाबत
(४५)

१३०४९० (०७-१२-२०१८).

डॉ.दे वराव होळी (र्डधचरोली) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) गडधचरोली

जिल्ह्यातील

िवळपास

१२

सन्माननीय वने मांरी पुढील

तालुक्यात ्सर

कोसा

परीं परे ने १०० वषांपूवीपासून कोसा उत्पािन घेत आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास,

जया

वनक्षेरावर कोसा

ितन करण्यासाठी ठे वलेले आहे , हे

उत्पािन

घेतले

िाते

ती

उत्पािक
िमीन

शेतकरी
व

िींगल

ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, शेतक-याींना त्या वन िममनीचे पट्टे दिल्हयास त्याींना हक्काची िमीन ममळे ल व
कोसा शेतीचे उत्पािन वाढे ल, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्हयास, कोसा उत्पािन करण्या-या शेतकऱ्याींना कोसाचे उत्पािन करण्यासाठी वन
िममनीचे पट्टे िे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. सटधीर मटनर्ांटीवार (१४-०२-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे .

(२), (३) व (४) गडधचरोली जिल्ह्यात मुख्यत्वे करून वडसा वन ववभागातील आरमोरी व
िे लनवाडी वन ववभागामध्ये रे शीम लागवड घेण्याचे प्रमाण दिसन
ू येते.

वनामध्ये राहणारे

आदिवासी लोकसमूह तसेच इतर परीं परागत वन ननवासी लोकाींच्या उिरननवागह रे शीम ककडयाींची

िोपासना ही नैसधगगकररत्या वाढ झालेल्हया वनसपतीवर करण्याकररता परवानगी िे ण्याची तरतूि
शासन ननणगय क्र. एर्एलडी-२०१५/प्र.क्र.१५/र्-१०, दिनाींक २४.०६.२०१५ अन्वये करण्यात आली

आहे . यासींबींधात रे शीम ववभाग उत्पािकाींना रे शीम लागवड प्रमशक्षण िे तील, हे सपष् केले
आहे .
सिर शासन ननणगयाच्या अधीन राहून सन २०१५ -१६ मध्ये कोसा लागवड करण्यासाठी
परवानगी िे ण्यात आले होती. परीं तू कोसा शेतीचे उत्पािन वाढववण्याच्या दृष्ीने उत्पािकाींना /
शेतकऱ्याींना वनिममनीचे पट्टे िे ण्याबाबत शासनाचे धोरण नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ५५५ (38)

हहांर्ोली जिल्ह्यातील अांर्णवाड्याांच्या इमारतीची झालेली दरट ावस्था
(४६)

१३०७४७ (०५-१२-२०१८).

श्री.तानािी मटटिटले (हहांर्ोली)

सन्माननीय महहला व

बालवविास मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) दहींगोली जिल्ह्यातील ५३३ अींगणवाड्याच्या इमारती ्या मोडकळीस आल्हयामुळे ते्े येणाया लहान मल
ु ाींना िीव धोक्यात घालन
ू अींगणवाडीत बसावे लागत असल्हयाचे माहे िल
ु ै,
२०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२)असल्हयास, या जिल्ह्यामध्ये अनेक दठकाणी अींगणवाडी साठी इमारत नसल्हयामुळे मुला
मुलीींना झाडाच्या सावलीत व मोकळ्या िागेत बसावे लागते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, मदहला व बाल ववकास ववभागाच्या अधधका-याींनी केलेल्हया िल
ग पणामूळे या
ू क्ष
जिल्हहयातील अींगणवाडयासींिभागत गींभीर प्रश्न ननमागण झाले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्हयास,

दहींगोली

जिल्हहयातील

अींगणवाडयाींची

िरु
ु सती

तसेच

नववन

इमारती

बाींधण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्रीमती पांििा मटांडे (२१-०२-२०१९) : (१) दहींगोली जिल्हहयाींतगगत एकुण अींगणवाडी केंद्राची

सींख्या १०८९ असुन, त्यापैकी ९६४ अींगणवाडी इमारत बाींधकाम पुणग झालेले आहे त. मोडकळीस
आलेल्हया व नािरु
ु सत असलेल्हया अींगणवाडी केंद्रासाठी ववभागास सवतींर ननधी उपलब्ध झालेला
नाही.

मदहला व बालववकास ववभागाचे शासन ननणगय दि.१५.१२.१७ अन्वये जिल्हहा वावषगक
योिनेतून प्राप्त होणाऱ्या ननधीमधून प्रनत अींगणवाडी बाींधकाम िरु
ु सतीसाठी रु.१,००,०००/- (एक

लक्ष) प्रमाणे ननधी मागणीच्या सच
ु ना प्राप्त झालेल्हया आहे त. त्या अनुषींगाने या कायागलयाचे

पर क्र.८५५ दि.२९.१०.१८ अन्वये ५८९ अींगणवाडी केंद्राच्या िरु
ु सतीसाठी रु.५,८९,००,०००/ननधीची मागणी जिल्हहा ननयोिन अधधकारी दहींगोली याींचेकडे करण्यात आलेली आहे . तसेच

लहान मुलाींचा िीव धोक्यात ्ाकून मोडकळीस आलेल्हया अींगणवाडी केंद्राध्ये बालकाींना

बसववण्यात येत नसुन सिरील अींगणवाडया समाि मींिीर, ग्रामपींचायत कायागलय, तलाठी
कायागलय, प्रा्ममक आरोग्य केंद्र ई दठकाणी पयागयी व्यवस्ा करण्यात आलेली आहे.
(२) हे खरे नाही.
दहींगोली जिल्हहा अींतगगत एकुण अींगणवाडी केंद्राची सींख्या १०८९ असन
ु , माहे िल
ु ै २०१८

अखेर ९६४ अींगणवाडी इमारत बाींधकाम पुणग झालेले आहे त. उवगरीत १२५ अींगणवाडी केंद्रापैकी

७४ अींगणवाडी केंद्र शाळे च्या इमारतीमध्ये स्लाींतरीत करण्यात येवून ५१ अींगणवाडी समाि
मींिीर, ग्रामपींचायत कायागलय, तलाठी कायागलय, प्रा्ममक आरोग्य केंद्र ई दठकाणी भरववण्यात
येतात.
(३) नाही.
या पूवी अींगणवाडी िरु
ु सतीसाठी ववभागास सवतींर ननधी उपलब्ध नव्हता. त्यामळ
ु े

अींगणवाडीची िरु
ु सती ग्रामपींचायत सतरावर १४ व्या ववत्त आयोगातून करुन घेण्यात येत होती.

वव.स. ५५५ (39)
मदहला व बाल ववकास ववभागाचे शासन ननणगय दि.१५.१२.१७ अन्वये ५८९ नािरु
ु सत

अींगणवाडीसाठी जिल्हहा ननयोिन अधधकारी दहींगोली याींचेकडे या कायागलयाचे पर क्र.८५५
दि.२९.१०.१८ नुसार रु.५,८९,००,०००/- ननधीची मागणी करण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न उद्भत नाही.
(५) ननरीं क.
___________
हृदयाचा रास असणा-या रुग्णावर अँजिओप्लास्टीची शस्रकक्रया िरताना होणारी फसवणि
ू
(४७)

१३१०८९ (११-१२-२०१८).

प्रा.(श्रीमती) मेधा िटलिणी (िोथरुड) :

सन्माननीय

सावविननि आरोग्य व िटटटांब िल्हयाण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) हृियाचा रास असणा-या रुग्णावर अँजिओप्लास्ीची शसरकक्रया करताना सवगसामान्य
रुग्णाींची र्सवणूक होऊ नये म्हणून केंद्र शासनाने ननबंध आणले असताना िे खील खािगी

रुग्णालयामध्ये शासनाच्या धोरणानुसार ३० हिार रुपये ककमतीचे स्ें ् प्रत्यक्षात वापरले िात
नसून त्याऐविी भारतीय बनाव्ीची १२ हिार रुपये ककमतीचे स्ें ् अँजिओप्लास्ीसाठी
वापरले िात असल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशगनास आले, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्हयास, महात्मा र्ुले िीवनिायी योिने अींतगगत अँजिओप्लास्ीसाठी ६५ हिार रुपये

खचग येत असून त्यात स्ें ् खचग ३० हिार रुपये असन
खािगी रुग्णालये सवतःच्या
ू
र्ायद्यासाठी ३० हिार रुपये ऐविी १२ हिार रुपयाचे स्ें ् वापरतात, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, काही रुग्णालयामध्ये हृियरोग तज्ञ आवश्यकता नसताना िे खील स्ें ्
्ाकण्याचा आग्रह धरतात, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार अँजिओप्लास्ीची
शसरकक्रया करताना सवगसामान्य रुग्णाींची र्सवणूक करणा-या िोषी रुग्णालयावर अ्वा
डॉक््राींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ भशांदे (२२-०२-२०१९) : (१) व (२) हे खरे नाही. महात्मा जयोनतबा र्ुले िन
आरोग्य योिनेंतगगत ॲजजनओप्लास्ी च्या पॅकेि रू. ६०,००० चे असन
त्यात कोणत्या
ू
प्रकारचा स्ें ् ्ाकायचा आहे याचा ननणगय सींबधधत काडीओलॉजिस् घेतात.

(३) काडीऑलॉजि या सेवेसाठी रूग्णालये अींगीकृत करताना काडीओलॉजिस् ची उपलब्धता व
Cathlab तसेच इतर ननकषाींची पत
ग ा केल्हयानींतर रूग्णालयाचे अींगीकरण केले िाते.
ू त
(४)

िोषी रूग्णालयाींवर ननलींबन ककीं वा अींगीकरण रद्द करण्याची कायगवाही राजय आरोग्य हमी

सोसाय्ीमार्गत करण्यात येते.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ५५५ (40)
मौिे सोनई, (ता. नेवासा, जि. अहमदनर्र) येथील वन
(४८)

िभमनीवर झालेले अनधधिृत बाांधिाम

१३२१२२ (०७-१२-२०१८).

श्री.बाळासाहे ब मटरिटटे (नेवासा) :

सन्माननीय वने मांरी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौिे सोनई, (ता.नेवासा, जि.अहमिनगर) ये्ील वन िममनीवर मुळा एजयक
ु े शन

सोसाय्ीने अनतक्रमण करुन कुठलीही परवानगी न घेता अनधधकृत बाींधकाम केल्हयाचे
ननिशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, त्यानुसार याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. सध
ट ीर मटनर्ांटीवार (२०-०२-२०१९) : (१) मौिे सोनई (ता.नेवासा, जि.अहमिनगर) ये्ील
महसूल ववभागाच्या ताब्यातील राखीव वन क्षेरातील २३.६१ हे .आर इतके क्षेर कब्िा हक्काने

व भाडे पट्टय
् ाने मुळा एजयुकेशन सोसाय्ी या सींस्ेस जिल्हहाधधकारी, अहमिनगर याींच्याकडून
ववववध प्रयोिनाकररता सन १९७९ ते १९९० या कालावधीमध्ये िे ण्यात आले आहे.

(२), (३) व (४) याप्रकरणी चौकशी करुन अहवाल सािर करण्याबाबत अपर प्रधान मुख्य
वनसींरक्षक (सींधारण), महाराषर राजय, नागपूर याींना कळववण्यात आले होते. त्याींच्याकडून
नुकताच अहवाल प्राप्त झाला आहे . अहवालाचे सींसकरण करुन शासन सतरावरुन ननणगय
घेण्यात येत आहे.

___________
राज्यात “बेटी बचाओ” आांदोलनाची व्याप्ती वाढववण्याबाबत.
(४९)

१३२४९६ (०५-१२-२०१८).

प्रा.वर्ाव र्ायिवाड (धारावी), श्री.अस्लम शेख (मालाड

पजश्चम), श्री.अभमन पटे ल (मटांबादे वी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महहला व बालवविास मांरी पुढील

(१) राजयात मुलीींचा िन्मिर वाढल्हयानींतर “बे्ी बचाओ” आींिोलनाची व्याप्ती वविभग,

मराठवाडयासह मध्य प्रिे श, गुिरात रािस्ानपयंत वाढववण्यात येणार असल्हयाचे दिनाींक ३
ऑगस्, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननिशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सिर आींिोलनाचा सकारात्मक पररणाम ककती जिल्हहयात दिसून आला,

(३) असल्हयास, “बे्ी बचाओ” आींिोलनासाठी शासनाने कोणत्या सवरुपाची अींमलबिावणी
केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मांड
ट े (२१-०२-२०१९) : (१) हे खरे आहे

बे्ी बचाओ बे्ी पढाओ ही १०० % केंद्रपुसकृत योिना राजयातील सवग जिल्हयात

राबववण्यात येत आहे .

वव.स. ५५५ (41)
(२)

वरील

जिल्हहा

वषग २०१४

नोव्हें बर २०१७

बीड

८०७

९०७

िळगाव

८४२

८६४

अहमिनगर

८५२

८९७

बल
ु ढाणा

८५५

९१४

औरीं गाबाि

८५८

९०३

वामशम

८६३

८७८

उसमानाबाि

८६७

९०८

साींगली

८६७

८९९

िालना

८७०

९०४

तक्त्यावरुन

बे्ी

बचाओ

बे्ी

पढाओ

कायगक्रमानींतर

जिल्हहयातील

िन्मिारामध्ये वाढ होताना दिसून येत आहे ,

मुलीींच्या

(३) शासनाने केलेली अींमलबिावणी

(अ) ववववध सतरावर जिल्हहाधधकाऱ्याींच्या मितीने IEC माध्यमातून िनिागत
ृ ीच्या कायगक्रमाचे
आयोिन करण्यात येत आहे.

(ब) आरोग्य, मशक्षण, ववभागाबरोबर समन्वयाने ववववध कायगक्रमाचे आयोिन करण्यात आले
आहे . यामध्ये मोठया प्रमाणात सहभाग वाढत आहे .
(क) मल
ु ा-मल
ु ीींच्या िन्माचे आकडे (गड्
ु डा-गड्
ु डी बोडग) अींगणवाडीमध्ये लावण्यात येत आहे त,
तसेच ग्राम पींचायत बोडगवर लावण्यात येत आहे.

(ड) मुलीींच्य िन्माच्या सवागतासाठी अींगणवाडीसतरावर बारसे, वाढदिवस, प्रभातर्ेरी, सपधागचे
आयोिन, ओ्ी भरणा सारखे कायगक्रमाचे आयोिन करण्यात येत आहे .
(४) ननरीं क.
___________
नाांदर्ाांव व मालेर्ाांव (ग्राभमण) (जि.नाभशि) येथील अांर्णवाडी इमारतीचे
स्वतांर अद्यावत बाांधिाम िरण्याबाबत .
(५०)

१३२५८९ (०५-१२-२०१८).

श्री.पांिि भि
ट बळ (नाांदर्ाव) :

सन्माननीय महहला व

बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींिगाींव व मालेगाींव (ग्राममण) (जि.नामशक) ये्े एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योिना
प्रकल्हप या प्रकल्हपाींतगगत असलेल्हया अींगणवाडी केंद्राींना सवतींर इमारती नसल्हयामुळे सिर

अींगणवाड्या उघड्यावर, ओट्यावर, शाळे च्या ओट्यावर, भाड्याच्या इमारतीींमध्ये, खािगी
घराींमध्ये तसेच झाडाखाली भरववण्यात येत आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, यामळ
ु े या अींगणवाडी केंद्राींमध्ये मशकत असलेल्हया ववद्याथ्यांना शालेय पोषण
आहार, आरोग्य ववषयक सुववधा व अन्य सुववधा िे ण्यासह अध्ययनात अडचणी ननमागण होत

वव.स. ५५५ (42)
असल्हयामळ
ु े या अींगणवाडी केंद्राींना सवतींर अद्ययावत इमारतीींचे बाींधकाम करण्याबाबत

स्ाननक लोकप्रनतननधीीं याींनी दि. ११ िल
ु ,ै २०१८ रोिी वा त्या त्यासुमारास मा.मींरी, मदहला
व बाल ववकास याींच्याकडे लेखी पराद्वारे मागणी केलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, त्यानष
ु ींगाने शासनाने अींगणवाडी केंद्राींना सवतींर अद्ययावत इमारतीींचे बाींधकाम
करण्यासींिभागत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्रीमती पांििा मांड
ट े (२१-०२-२०१९) : (१) एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योिना प्रकल्हप या

प्रकल्हपाींतगगत असलेल्हया अींगणवाडी केंद्राींना सवतींर इमारती नसल्हयामुळे सिर अींगणवाडया

भाडयाच्या इमारतीमध्ये, खािगी घराींमध्ये भरववण्यात येत आहे त. त्ावप उघडयावर,
झाडाखाली, ओ्याींवर अींगणवाडया भरववण्यात येत नाहीत.
(२) अींगणवाडी केंद्राींतील लाभा्ींना अींगणवाडीच्या सुववधा िे ण्याबाबत तसेच, अध्ययनात
अडचणी ननमागण होण्याचे ननिशगनास आलेले नाही. अींगणवाडी केंद्राींना सवतींर इमारतीबाबत
कायगवाही करण्यात येत आहे .
(३) व (४) जिल्हहा ननयोिन सममतीकडून सवगसाधारण क्षेराकरीता अींगणवाडी बाींधकाम या
योिना रु २००.०० लक्ष ननयतव्यय मींिूर आहे.
मींब
ु ई

मदहला व बाल ववकास ववभाग, मींरालय,

याींचे शासन ननणगय क्र.एबावव-२०१८/प्र.क्र.७६/का-०६ दि.११/१०/१८ अन्वये सन २०१८-१९

या वषागपासून त्रबगर आदिवासी क्षेरासाठी एक अींगणवाडी इमारत बाींधकामासाठी रु.८.५० लक्ष
(GST सह) इतका ननधी खचग करण्यास शासनाने मींिूरी दिली आहे . त्याप्रमाणे सन २०१८-१९
पासून कायगवाही करण्यात येत आहे .

___________

ववधान भवन :
मटांबई.

जितें द्र भोळे
सधचव (िायवभार),

महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मुद्रणपूवग सवग प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींरणेवर
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

