
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०२२ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  
 

बधुिार, हदनाांि १६ माचच, २०२२ / फाल्गनु २५, १९४३ ( शिे ) 
  

(१) उप मखु् यमा्ं ी 

 

याांचे प्रभारी 
विभाग 

(२) जलसांपदा ि लाभक्षे्  वििास मा्ं ी 
(३) सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मा्ं ी 
(४) ग्रामवििास, िामगार मा्ं ी 
(५) िदै्यिीय शशक्षण, साांस्िृनति िायच मा्ं ी 
(६) महहला ि बालवििास मा्ं ी 
(७) मदृ ि जलसांधारण मा्ं ी 

   
------------------------------------- 

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५७ 
------------------------------------- 

  
 

हहांगोणा (ता.यािल, जज.जळगाि) येथील ग्रामपांचायतमध्ये    
दशलत िस्ती ननधीचा गैरिापर झाल्याबाबत 

  

(१) *  ४२५०८   श्री.शशरीष चौधरी (रािेर) : सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ह ींगोणा (ता.यावल, जि.िळगाव) येथील ग्रामपींचायत अींतगगत दललत वस्ती 
ननधीचा गरैवापर झाला असल्याच ेहदनाींक २२ िानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यासमुारस ननदर्गनास आल ेआ े,  े खरे आ े काय, 
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(२) असल्यास, येथे ऑनलाईन ननववदे प्रक्रियेमध्ये  स्तक्षेप तसेच आर्थगक 
व्यव ार करुन अननयलमतता झाली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीमध्ये 
काय आढळून आल,े तद्अनषुींगाने सदर ू प्रकरणी सींबींर्धत दोषीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) ना ी,  े खरे ना ी.  
(२) ना ी,  े खरे ना ी. 
(३) ना ी, सदर प्रकरणी कोणती ी अननयलमतता झालेली ना ी. त्यामळेु प्रस्ततु 
प्रकरणी कोणावर ी कारवाई करण्यात आलेली ना ी. 
(४) प्रश्न उद्भवत ना ी. 

----------------- 
  

राजापूर (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील प्राथशमि आरोग्य िें द्रामधील 
रुग्णिाहहिा चालिाांच ेमानधन अदा िरण्याबाबत 

  

(२) *  ४०८४५   श्री.राजन साळिी (राजापरू) :   सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रािापरू  (जि.रत्नार्गरी) तालकु्यातील नऊ प्राथलमक आरोग्य कें द्रातील  
रुग्णवाह का चालकाींना मा े एवप्रल, २०२१ पासनू मानधन लमळाल ेनसल्याने 
रुग्णवाह का चालकाींनी हदनाींक २७ िानेवारी, २०२२ रोिी वा त्या समुारास 
कामबींद आींदोलन सरुु केले असल्याचे ननदर्गनास आल ेआ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, रुग्णवाह का चालकाींना मानधन न लमळण्याची कारणे काय 
आ ेत, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, त्यात काय आढळून 
आल,े 
(४) असल्यास, तद्नसुार वा न चालकाींना मानधन अदा करण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायगवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत? 
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श्री. राजेश टोप े: (१), (२), (३) व (४) र्ासन ननणगय हदनाींक १६ िानेवारी, २००३ 
नसुर प्राथलमक आरोग्य कें द्र आकृतीबींधानसुार मींिूर पदाींपकैी वा नचालक याींच े
ननयलमत पदावरील ननयकु्त कमगचारी सेवाननवतृ्त झाल्यानींतर वा नचालकाची पदे 
बाह्ययींत्रणेद्वारे भरण्याबाबत ननदेर् आ ेत. सन २०२१-२२ मध्ये कीं त्रा्ी 
वा नचालक याींचे वेतन अदा करण्यासाठी अनदुान प्राप्त झाल े ोत.े त्यातनू 
एवप्रल, २०२१ या कालावधीतील वा नचालकाींचे वेतन अदा करण्यात आल े
आ े. तथावप मे, २०२१ त े डिसेंबर, २०२१ या कालावधीत परुवठादाराने 
वा नचालकाींच े मानधन अदा केल ेआ े. सद्यजस्थतीत परुवणी मागणीद्वारे 
अनदुान प्राप्त करुन घेण्याची कायगवा ी सरुु आ े. 
(५) प्रश्न उद्भवत ना ी. 

----------------- 
  

बोदाड (ता. मारेगाांि, जज. यितमाळ) येथील अांगणिाडी इमारत 
बाांधिामास ननधी उपलब्ध िरण्याबाबत 

  

(३) *  ४२१०१   श्री.सांजजिरेड्डी बोदिुरिार (िणी), डॉ.अशोि उईिे 
(राळेगाि) :   सन्माननीय महहला ि बालवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) बोदाि (ता.मारेगाींव, जि.यवतमाळ) येथील अींगणवािी इमारत 
बाींधकामाकररता ननधी उपलब्ध झाला नसल्याने सदर बाींधकाम द ा वषागपासनू 
अपणूग असल्याने गावातील ल ान मलुाींना अींगणवािी कें द्रात लमळणाऱ्या सोयी 
सवुवधा उपलब्ध  ोत नसल्याचे हदनाींक ०६ िानेवारी, २०२२ रोिी वा 
त्यासमुारास ननदर्गनास आल ेआ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर ू अींगणवािी कें द्र इमारत बाींधकाम मींिुर असताना ी 
सींबींर्धत ववभागाच े अर्धकारी याींच्या दलुगक्षतमेळेु अद्याप ी काम प्रलींबबत 
असल्याचे ननदर्गनास आल ेआ े,  े  ी खरे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार सदर बाींधकामास दलुगक्ष करणाऱ् या सींबींर्धताींवर कारवाई 
करण्यास  अींगणवािी इमारत बाींधकामास ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायगवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१)  े खरे आ े. 
     बाींधकाम पणूग करण्याकररता ननधी उपलब्ध करून देण्याची कायगवा ी 
करण्यात येत आ े. मौि ेबोदाि येथील अींगणवािी कें द्र सद्यजस्थतीत जिल् ा 
पररषद प्राथलमक र्ाळेच्या ररकाम्या वगग खोलीमध्ये भरववण्यात येत आ े व 
अींगणवािी कें द्रात हदल्या िाणाऱ्या सवग सोयी सवुवधा ननयलमत देण्यात येत 
आ ेत. 
(२), (३) व (४) सदर कामास हदनाींक १२/०३/२०१२ रोिी प्रर्ासकीय मान्यता 
प्रदान करण्यात आली  ोती. तसेच उपअलभयींता, जि.प. बाींधकाम उपववभाग, 
झरी याींचेकिून हदनाींक २६/०७/२०१२ रोिी ताींत्रीक मान्यता प्रदान करण्यात आली 
 ोती. सर्चव ग्रामपींचायत याींना हदनाींक २४/०८/२०१२ रोिी काम सरुू 
करण्याकररता आदेर् देण्यात आला. सदर िागेवर अनतिमण असल्यामळेु काम 
सरुू करण्यास ववलींब झाला. उपलब्ध ननधी सन २०११-१२ या ववत्तीय वषागतील 
असल्याने तो मा े माचग २०१३ पयतं खचग करणे बींधनकारक असताींना मा े माचग 
२०१३ पयतं िोताकाम पणूग झालेले असनू बाींधकामासाठी लागणारे आवश्यक 
साह त्य बाींधकामाच्या िागी उपलब्ध करण्यात आल े ोत.े परींत ुमा े माचग २०१३ 
नींतर ननधी खचग करण्याची परवानगी नसल्याने उवगररत काम पणूग करता आल े
ना ी. 
     त्यानींतर मह ला व बाल ववकास ववभाग, र्ासन ननणगय ि.एबावव-२०१४/ 
प्र.ि.७८/का.६, हदनाींक १०/०९/२०१५ नसुार अखर्चगत ननधी खचग करण्याची 
परवानगी देण्यात आली  ोती. परींत ुप्राकलनातील मींिरू दर व सन २०१५-१६ 
मधील र्ासकीय प्रचललत दरात बरीच तफावत असल्यामळेु उवगररत अींगणवािी 
बाींधकाम पणूग करण्यासाठी उपलब्ध असलले्या ननधीपेक्षा (रक्कम रू.२.७० 
लक्ष) िास्त ननधीची (रक्कम रू.५.२५ लक्ष) आवश्यकता असल्यामळेु अींगणवािी 
बाींधकाम  ोऊ र्कल ेना ी. 
      सदर अधगव् बाींधकामावर रू. १,३९,०००/- एवढा खचग  झालेला असनू, 
उवगररत अपणूग बाींधकाम पणूग करण्याकररता लागणाऱ्या ननधीकररता बाींधकामाचे 
प्राकलन तयार करण्यात आल ेअसनू रू. ७,८०,०००/- एवढा ननधी सदर अपणूग 
बाींधकाम पणूग करण्याकररता लागणार आ े. सदर ननधी चाल ूववत्तीय वषागत प्राप्त 
 ोणाऱ्या जिल् ा ननयोिन सलमती ननधीमधून देण्यात येईल व काम पणूग करून 
घेण्यात येईल. 
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     तसेच बाींधकाम ववह त मदुतीत पणूग न करणे यास िबाबदार असलेले 
तत्कालीन कमगचारी/अर्धकारी याींचा खुलासा मागववण्यात आलेला असनू खुलासा 
प्राप्त  ोताच दोषी आढळलेल्या सींबींधीताींवर िबाबदारी ननजश्चत करून 
लर्स्तभींगाची कारवाई करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्भवत ना ी. 

----------------- 
  

रस्त्यािर राहणाऱ्या अनाथ, बेघर मुलाांच्या पुनिचसनाबाबत 
  

(४) *  ४२२२१   श्री.रईस शखे (शभिांडी पिूच) :   सन्माननीय महहला ि 
बालवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मह ला व बालववकास ववभागामाफग त रस्त्यावर रा णारे अनाथ, बेघर तसेच 
हदवसभर रस्त्यावर रा ून रात्री िवळच्या झोप्पट््ीतील कु्ुींबासमवेत 
रा णाऱ्या बालकाींचे सवेक्षण करण्यात येत,े  े खरे आ े काय,  
(२) असल्यास, कें द्र आणण राज्य र्ासनाच्या ववववध योिनाींद्वारे मलुाींच े
पनुवगसन करण्यासाठी राषरीय बाल क्क सींरक्षण आयोगाच्या सींकेतस्थळावर 
नोंदणी करण्यात येत,े  े  ी खरे आ े काय,  
(३) असल्यास, रस्त्यावर रा णाऱ्या मलुाींच्या पालनपोषणाकि े दलुगक्ष  ोत 
असल्याने  ी मलेु बालमिरुी क्रकीं वा बाल गनु् ेगारीकि े वळू नयेत याकररता 
त्याींच्या पनुवगसनासाठी र्ासनाने कोणत्या उपाययोिना केल्या वा करण्यात येत 
आ े,  
(४) नसल्यास, ववलींबाचे कारण काय आ ेत ? 
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१)  े खरे आ े. 
(२)  े खरे आ े. 
(३) बाल न्याय (काळिी व सींरक्षण ) अर्धननयम २०१५ मधील तरतदुीींनसुार व 
मा.सवोच्च न्यायालयाच्या आदेर्ानसुार राषरीय बाल  क्क सींरक्षण आयोगाद्वारे 
तयार केलेल्या, रस्त्यावर रा णाऱ्या बालकाींचा बचाव व पनुवगसनासाठीच्या 
मानक कायगप्रणालीची (SOP) अमलबिावणी करण्याबाबत जिल् ार्धकारी याींना 
कळववले आ े. या अनषुींगाने जिल्ह्याींमध्ये रस्त्यावर रा णाऱ्या बालकाींचा सवे 
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सरुु आ े. सवे करताना आढळून आलेल्या बालकाींची चौकर्ी करून त्याींना 
सवगप्रथम त्याींचे पालक क्रकीं वा नातवेाईकाींकि ेपनुस्थागवपत करण्यात येत.े तसेच 
बालकाींना बालसींगोपन योिनेचा लाभ देण्यात येत आ े. बालकाींच्या आई-विील 
क्रकीं वा इतर नातवेाईकाींचा र्ोध न लागल्यास अर्ा बालकाींना बाल कल्याण 
सलमतीच्या समोर आणून आवश्यकतनेसुार बालग ृात दाखल करण्यात येत 
आ े. राज्यात ३२६ इतकी बालग ेृ आ ेत. तसेच म ानगर पाललका क्षेत्रात 
बालकाींसाठी ४३ खुली ननवाराग ेृ आ ेत, त्या हठकाणी या बालकाींची व्यवस्था 
करण्यात येत आ े. सदर समस्या र् री भागामध्ये िास्त असल्याने आयकु्त, 
मह ला व बालववकास याींच्या हदनाींक ११/०२/२०२२ रोिीच्या पत्रान्वये, सवग 
जिल् ार्धकारी याींना जिल्ह्यातील र् रे ननविून तथेील  ॉ्-स्पॉ् घोवषत 
करण्याच्या व  ॉ्-स्पॉ् घोवषत केलले्या हठकाणी तातिीने रेस्क्य ूऑपरेर्न 
राबववण्याच्या सचूना हदल्या आ ेत. तसेच केवळ र्ासकीय योिनेचा लाभ नव् े 
तर CSR व देणगी मधनू देखील लाभ लमळवणेसाठी व जिल् ास्तरीय 
ननधीमधून मदत करणेबाबत ननदेर् हदले आ ेत. 
(४) प्रश्न उद्भवत ना ी. 

----------------- 
  

गडधचरोली जजल््यातील आरोग्य िमचचाऱ्याांच ेथिीत  
िेतन अदा िरणेबाबत 

  

(५) *  ४२६३६   डॉ.देिराि होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोरोना या म ामारी काळात कोववि योद्धा म् णून आरोग्य कमगचारी 
अत्यींत कमी वेतनावर काम करीत आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास,  गिर्चरोली येथील जिल् ा सामान्य रुग्णालय व मह ला  व 
बाल रुग्णालय येथे कोववि-१९ साठी काम करणाऱ्या कमगच्याऱ्याींचे मा े िुल,ै 
२०२१ त ेडिसेंबर, २०२१ चे वेतन अिून पयतं अदा करण्यात आलेले ना ी,  े  ी 
खरे आ े काय,  
(३) असल्यास, वेतन लमळाव े याकररता  े कमगचारी र्ासन स्तरावर वारींवार 
पाठपरुावा करीत असनू ी त्याना अिून पयतं वेतन लमळाले ना ी,  े  ी खरे 
आ े काय, 
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(४) असल्यास, या कमगचाऱ्याींचे िुल,ै २०२१ त ेडिसेंबर, २०२१ चे थकीत 
वेतन अदा करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवा ी केली वा करण्यात येत 
आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ?  
  
श्री. राजेश टोप े: (१)  े खरे ना ी, 
     गिर्चरोली जिल् यात कोरोना म ामारीच्या काळात आरोग्य सेवा 
प्रभावीपणे परुववण्याकररता प्रकल्प अींमलबिावणी आराखियानसुार पदनन ाय 
मींिूर असलेले मानधन आरोग्य कमगचाऱ्याींना देण्यात येत आ े. 
(२)  े खरे ना ी, 
     मा े िुल ै२०२१ त ेडिसेंबर २०२१ या कालावधीतील वेतनासाठी अनदुान 
उपलब्ध नसल्यामळेु वेतन ववह त कालावधीत अदा करण्यात आलेले नव् त.े 
तथावप राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्रार्धकरणाकिून हदनाींक २५ िानेवारी, २०२२ 
रोिी ननधी उपलब्ध झाल्यानींतर तातिीने मा े िुल,ै २०२१ त ेडिसेंबर, २०२१ या 
कालावधीतील कमगचाऱ्याींचे मानधन अदा करण्यात आलेले आ े. 
(३)  े खरे ना ी, 
(४) मा े िुल,ै २०२१ त ेडिसेंबर, २०२१ या कालावधीतील कमगचाऱ्याींचे मानधन 
अदा करण्यात आलेले आ े. सद्यजस्थतीत कोणत्या ी कमगचाऱ्याचे मानधन 
थकीत ना ी. 
(५) प्रश्न उद्भवत ना ी. 

----------------- 
  
न्याहाळे ख.ु (ता.जव्हार, जज.पालघर) ग्रामपांचायत हद्दीत मुदतबा्य 

सॅननटाझरच ेिाटप िेल्याबाबत 
(६) *  ४३२९६   श्री.देिेंद्र भयुार (मोशी) :   सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) न्या ाळे खु. (ता.िव् ार, जि.पालघर) ग्रामपींचायत  द्दीत मदुत बाह्य 
झालेले सॅनन्ाझरच ेवा्प केल्याचे मा े डिसेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्गनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर ग्रामपींचायतीचे ग्रामसेवक श्री.एकल याींनी ननकृष् दिागच्या 
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मालाचे वा्प केल ेअसनू सदर मालाची स््ॉक रजिस््र मध्ये नोंद घेतली 
नसणे, ई ननववदा प्रलसद्ध न करता दरपत्रकाद्वारे खरेदीत अप ार केल े
असल्याचे ननदर्गनास आल ेआ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, सदर गरैव्यव ार प्रकरणी ग्रामसेवक याींना दोषी ठरवनू फक्त 
एक वेतन वाढ रोखण्याची लर्क्षा देण्यात आली तसेच ग्रामसेवकाींच्या 
दलुगक्षामळेु ननकृष्दिागचे सॅनन्ाझरच ेवा्प केल्याने नागररकाींना ना क त्रास 
स न करावा लागला आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीमध्ये 
काय आढळून आल,े त्यानसुार कोणती कायगवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१)  ोय, अर्ींत: खरे आ े. परींत ुसदर घ्ना २ मे, २०२१ 
रोिी ननदर्गनास आली  ोती. 
(२) र्ासन ननणगय भाखींस-२०१४/ प्र.ि.८२/भाग-III/ उदयोग-४. हदनाींक       
०१ डिसेंबर, २०१६, अन्वये रक्कम रुपये २,२०,०००/- च्या खरेदीकरीता 
ई-ननववदाची आवश्यकता ना ी. त्यामळेु दरपत्रकाद्वारे खरेदी केलेली आ े व 
कमीत कमी दर असलले्या परुवठा दाराची ननववदा मींिूर केली आ े. सदर 
मालाची नोंद स््ॉक रजिस््रला घेण्यात आलेली नव् ती. परींत ुसदर बाबतीत 
अप ार झाल्याचे आढळून आलेले ना ी.  
(३) सदर प्रकरणी आर्थगक अप ार झालेला नव् ता फक्त आलेला माल तपासनु 
न घेता वा्प केला  ोता. त्यामळेु ननषकाळिीपणा केल्याने श्री.एकल. ग्रामसेवक 
याींची एक वेतनवाढ रोखण्याची लर्क्षा देण्याींत आलेली  ोती  े खरे आ े. सदर 
सॅनन्ायझर पकैी ५० त े६० बॉ्ल फक्त मदुतबाह्य  ोत्या, परींत ूहदनाींक १ मे, 
२०२१ रोिी वा्प करुन हदनाींक ०२.०५.२०२१ रोिी तात्काळ सदर बॉ्ल परत 
घेतल्याने ग्रामस्थाींनी त्याचा वापर केला नव् ता. त्यामळेु कोणला ी सदर 
मदुतबाह्य सॅनन्ायझरचा त्रास झाल्याचे ननदर्गनास आल ेना ी. 
(४) सदर प्रकरणी चौकर्ी करुन सींबींर्धत ग्रामसेवकाने ननषकाळिीपणा केल्याने 
तसेच सॅनन्ायझरचे वा्प करण्यापवूी वधैता तपासली नसल्याचा ननषकषग 
चौकर्ीतनू ननघाला. त्यामळेु सदर ग्रामसेवकाची एक वेतनवाढ बींद करुन त्याींना 
र्ास्ती देण्यात आली.  
(५) प्रश्न उद्भवत ना ी. 

----------------- 
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राज्यात बालवििाहाच ेिाढते प्रमाण रोखण्यासाठी  
िराियाच्या उपाययोजना 

(७) *  ४३३१९   श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूच), श्री.मोहनराि हांबड े
(नाांदेड दक्षक्षण) :   सन्माननीय महहला ि बालवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यामध्ये ववर्षेत: अ मदनगर, सोलापरू जिल् यामध्ये वववाहाच्या वेळी 
मलुीींच े वय वाढीव दाखववल्यामळेु बालवववा ाच्या प्रमाणात वाढ झाली 
असल्याचे ननदर्गनास आल ेआ े  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, अ मदनगर जिल् यात मा े िानेवारी, २०२० त ेऑगस््, २०२१  
पयतं बालवववा ाींच्या १८४ घ्ना तसेच सोलापरू जिल् यात ७०० पके्षा अर्धक  
बालवववा  झाल्याच्या घ्ना मा े फेब्रवुारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्गनास आल्या आ ेत,  े  ी  खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, राज्यात सरकारी, ननमसरकारी, खािगी, स कारी सींस्था व 
कायागलयाींमध्ये मह ला तिार ननवारण सलमतीच स्थापन केलेल्या ना ीत,  े  ी 
खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, राज्यामध्ये  बालवववा  रोखण्याकररता व मह ला सक्षमीकरण 
करण्याकररता र्ासनाने कोणत्या उपाययोिना केल्या वा करण्यात येत आ ेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काय कारणे आ ेत? 
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१)  े खरे ना ी.  
अ मदनगर, सोलापरू जिल्ह्यामध्ये वववा ाच्या वेळी मलुीचे वय वाढीव 
दाखववल्यामळेु बालवववा ाच्या प्रमाणात वाढ झाली असल्याचे ननदर्गनास आल े
ना ी.  
(२)  े खरे ना ी.  
अ मदनगर जिल् यामध्ये िानेवारी, २०२० त ेऑगस््, २०२१ पयतं एकूण ६० 
बालवववा   ोत असल्याच्या व सोलापरू जिल्ह्यामध्ये िानेवारी, २०२० त े
ऑगस््, २०२१ या कालावधीमध्ये ९० बालवववा   ोत असल्याच्या तिारी 
आल्यानींतर सदर वववा  रोखण्यात आल ेआ ेत. 
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(३) राज्यात ब ुताींर् हठकाणी सरकारी, ननमसरकारी, खािगी, स कारी सींस्था व 
कायागलयाींमध्ये मह ला तिार ननवारण सलमतीची स्थापना केलेली आ े. 
(४) ग्रामीण भागात गाव बाल सींरक्षण सलमतीकिून व तालकु्यात तालकुा बाल 
सींरक्षण सलमतीकिून बाल वववा  प्रनतबींधक अर्धननयम २००६ या कायद्याची 
अींमलबिावणी करण्यात येत.े बालवववा  रोखण्याकररता जिल् ा बाल सींरक्षण 
कक्षामाफग त ग्रामीण भागात ग्राम बाल सींरक्षण सलमती सदस्य, सरपींच, 
ग्रामसेवक, आर्ा वकग र याींना बालवववा ाबाबत प्रलर्क्षण देण्यात येत 
आ े.  तसेच बालवववा ाबाबत म ाववद्यालय, र्ाळा, बसस्थानक, वतृ्तपत्र इ. 
हठकाणी प्रचार प्रलसद्धी करण्यात आली आ े.   
     मह ला सक्षमीकरण करण्यासाठी ववभागामाफग त ववववध योिना 
राबववण्यात येत आ े. र्ासकीय मह ला वसतीग ेृ (रािग ेृ), मह ला सींरक्षणग ेृ, 
स्वयींसेवी आधारग ेृ स्थापन केली आ ेत. व्यावसानयक प्रलर्क्षणासाठी मलुीींना 
ववद्यावेतन हदल ेिात.े मह ला मींिळाींना स ाय्यक अनदुान अींतगगत मह ला 
प्रलर्क्षण कें द्राींना स ाय्यक अनदुान हदल ेिात.े  
(५) प्रश्न उद्भवत ना ी. 

----------------- 
  

राज्यात िोविड-१९ या साथ रोगाच्या िाळात बालमतृ्यूच्या  
प्रमाणात झालेली िाढ 

  

(८) *  ४०६४३   श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), श्री.सांजय िेळिर 
(ठाणे) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मा े फेब्रवुारी त ेऑगस््, २०२१ या कालावधीत ० त े ५ वष े
वयोग्ातील ८  िार ५८४ बालमतृ्य ूझाल ेअसल्याचे ननदर्गनास आल ेआ े,  े 
खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, बालमतृ्यचूे प्रमाण  े औद्योर्गक व आर्थगकदृष्या सबळ 
असणाऱ्या जिल्ह्यात िास्त असल्याचे ननदर्गनास आल ेआ े,  े  ी खरे आ े 
काय, 
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(३) असल्यास, सवागत िास्त बालमतृ्यचूी नोंद नागपरू येथे ७०५, औरींगाबाद येथ े
५८९, मुींबई र् र येथे ५५८, पणेु येथ े४१४, नालर्क येथे ४१४ इतकी झाली 
असल्याने कोरोना सींसींगागचा प्रादभूागव रोखण्यासाठी उपाययोिना करीत असताना 
गभगवती माता, स्तनदा माता, कुपोवषत व आिारी बालकाींकि े दलुगक्ष झाल े
असल्याचे ननदर्गनास आल ेआ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, याबाबत समथगन या सींस्थेने सावगिननक आरोग्य ववभागाला 
हदनाींक १२ ऑक््ोबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास पत्राद्वारे कळवल ेआ े,  े  ी 
खरे आ े काय, 
(५) असल्यास, याबाबत र्ासनाने कोणत्या उपाययोिना केल्या वा करण्यात येत 
आ े, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आ ेत? 
  
श्री. राजेश टोप े: (१)  े खरे आ े. 
(२)  े खरे आ े. 
(३)  े अींर्त: खरे आ े. 
     सवागत िास्त बालमतृ्यचुी नोंद नागपरू येथे ९२३, औरींगाबाद येथ े५८७, 
मुींबई र् र येथे ७९२, पणेु येथे ४२२, नालर्क येथे ४१७ बालमतृ्यचुी नोंद आ े. 
राज्य र्ासनाने कोववि-१९ साथ रोगाच्या काळात आरोग्य सेवाींच े
बळक्ीकरणासाठी तज्ाींची सलमती गठीत करण्यात आली  ोती. या सलमतीने 
माता व बाल आरोग्यासींबींधीत सेवाींचे बळक्ीकरणासाठी केलेल्या लर्फारर्ीनसुार 
कायगवा ी करण्यात येत आ े. परींत ूकोरोना सींसींगागचा प्रादभुागव रोखण्यासाठी 
उपाय योिना करीत असताना गभगवती माता, स्तनदा माता, कुपोवषत व आिारी 
बालकाींकि ेदलुगक्ष झालेले ना ी. 
(४)  े खरे आ े. 
(५) माता व बालमतृ्य ुकमी करण्याच्यादृष्ीने आरोग्य ववभागामाफग त खालील 
उपाय योिना करण्यात येतात. 
बाल आरोग्य सांबांधी योजना :- आिारी नविात बालकाींच्या उपचारासाठी ववर्षे 
कक्ष (SNCU), नविात लर्र् ुजस्थरीकरण कक्ष (NBSU), नविात लर्र् ुकोपरा 
(NBCC), ग्राम बाल ववकास कें द्र (VCDC), प्राथलमक आरोग्य कें द्र स्तरावरील 
बाल उपचार कें द्र (CTC), पोषण पनुवगसन कें द्र (NRC), िींतनार्क व 
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िीवनसत्व “अ” मोह म, घरच्या घरी नविात बालकाींची काळिी (HBNBC), १३ 
व्या ववत्त आयोगाींतगगत Intensified HBNC, Home based care for young 
child (HBYC), िोणखमग्रस्त कायगक्षेत्रातील आर्ाींमाफग त अनतसार, न्यमुोननया 
व सेप्सीस या आिाराींचे व्यवस्थापन, Mother Absolute Affection व राषरीय 
बाल स्वास्थ कायगिम, अनतसार ननयींत्रण पींधरविा (DCF), ॲननलमया मकु्त 
भारत, ननयलमत लसीकरण, नवसींिीवनी योिना 
माता आरोग्य सांबांधी योजना :- िननी सरुक्षा योिना, िननी लर्र् ुसरुक्षा 
कायगिम, मानव ववकास कायगिम, प्रधानमींत्री मात ृवींदना योिना व प्रधानमींत्री 
सरुक्षक्षत माततृ्व अलभयान नवसींजिवनी योिना (माततृ्व अनदुान योिना, भरारी 
पथक योिना, दाई बठैका योिना) जिल् ा स्तरावर सवग माता मतृ्य ुव बालमतृ्यु 
याींचे अन्वेषण करण्यात येत.े 
(६) प्रश्न उदभवत ना ी. 

----------------- 
  

उस्मानाबाद जजल्हयातील उपळा–तेर-जागजी-िोंड-मेंढा रस्ता ि तेर 
गािातील पेठ पररसरातील पुलाच्या बाांधिामासाठी  

ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(९) *  ४१०२९   श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (तळुजापरू) : सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) उस्मानाबाद जिल् यातील राषरीय म ामागग ि. २११-उपळा-तरे-िागिी-कोंि- 
मेंढा २३९ क्रकमी ९/२००  ा रस्त्याच्या व तरे गावातील पठे पररसरातील पलुाच्या 
बाींधकामासाठी लागणारा ननधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी लोकप्रनतननधी हदनाींक 
२० िानेवारी, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास र्ासनाकि ेमागणी केलेली आ े,  े 
खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, तरेणा नदीच्या काठावर वसलेल्या तरे गावातील अनेक घराींमध्ये 
मा े ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान झालेल्या अनतवषृ्ीत पावसाच े
पाणी लर्रल्यामळेु अनेक घराींच,े सींसारपयोगी वस्तूींच,े दकुानाींचे मोठया प्रमाणात 
नकुसान झाल े ोत,े  े  ी खरे आ े काय, 
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(३) असल्यास, तरे गावात पाणी लर्रण्याचे मखु्य कारण राषरीय म ामागग 
ि. २११-उपळा-तरे-िागिी-कोंि-मेंढा रस्ता व या रस्त्यावरील पेठ त े तरे 
गावामध्ये िाणारा अरुीं द व कमी उींचीचा पलु असल्याचे ननषपन्न झाल,े  े  ी 
खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, भववषयात  ोणारी  ानी रोखण्यासाठी या पलुाची उींची वाढवनू 
त्याची रुीं दी वाढववणे  े काम करणे अत्यावश्यक असल्याने पलुाच्या कामाच े
अींदािपत्रक देखील तयार करण्यात आल ेआ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(५) असल्यास, सदर ू रस्त्याच्या व पलुाच्या कामाच्या अींदाि पत्रकास मींिुरी 
देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवा ी केली वा करण्यात येत आ े 
(६) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२)  ोय  े खरे आ े. 
     अनतवषृ्ीमळेु व ननम्न तरेणा प्रकल्पातील पाणी सोिण्यात आल्याने 
ववसगागचे पाणी मोठ्या प्रमाणात सेत ू पलुावरुन वा ून, नदीपात्रातील पाणी 
गावामध्ये लर्रले  ोत.े 
(३) अनतवषृ्ीमळेु सदर सेत ूपलुावरुन पाणी वा त.े 
सेत ूपलुाच्या वरच्या भागात ननम्न तरेणा प्रकल्प असनू सदर प्रकल्पातनू पाणी 
सोिल्यानींतर सदर सेत ूपलुावरुन पाणी वा त.े 
(४), (५) व (६) प्रश्नाींक्रकत पलुाचे काम  े ननकष, मींिूरी व  ननधी उपलब्धतचे्या 
अधीन रा ून  ाती घेण्याचे ननयोिन आ े. 

----------------- 
  
नागपूरच्या शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रुग्णालयाशी सांलग्न 
असलेल्या सुपरस्पेशाशलटी रुग्णालयात िॅथलॅबची प्रतीक्षा असल्याबाबत 
  

(१०) *  ४३२८६   श्री.मोहन मत े(नागपरू दक्षक्षण) :  सन्माननीय िदै्यिीय 
शशक्षण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आलर्या खींिातील सवागत मोठे रुग्णालय म् णून ओळख असलेल्या 
नागपरूच्या र्ासकीय वदै्यकीय म ाववद्यालय व रुग्णालयार्ी सींलग्न असलेल्या 
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सपुरस्पेर्ालल्ी रुग्णालयाच्या हृद्यरोग ववभागातील द ा वष े िुने झालेले 
कॅथलॅब यींत्र वारींवार बींद पित असल्याने रुग्णाींची गरैसोय  ोत असल्याची बाब 
हदनाींक ०१ फेब्रवुारी, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास ननदर्गनास आली आ े,  े खरे 
आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर ू यींत्राच्या खरेदीसाठी राज्य र्ासनाने ६ को्ी ५० लाख 
रुपयाींचा ननधी उपलब्ध करून हदला असताना ी आितागायत यींत्र खरेदी 
करण्यात आलेली ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने या सपुरस्पेर्ालल्ी रुग्णालयाच्या हृद्यरोग ववभागातील कॅथलॅब यींत्र 
खरेदीत ववलींबास कारणीभतू असलेल्या सींबींर्धत अर्धकाऱ्याींवर कारवाई 
करण्यास  कॅथलॅब यींत्र खरेदी करीता कोणती कायगवा ी केली वा करण्यात येत 
आ े; 
(४) नसल्यास, ववलींबाची सवगसाधारण कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. अशमत विलासराि देशमखु : (१)  े अींर्त: खरे आ े. 
(२)  े अींर्त: खरे आ े. 
(३) व (४)  ाफकीन म ामींिळ स्तरावर खरेदीची प्रक्रिया सरुु आ े. 

----------------- 
  
अांजनगाि सुजी (जज. अमरािती) येथील शहानूर प्रिल्प िायाचलयातील 
िमचचारी अनुपजस्थत असल्याने शतेिऱ्याची गैरसोय होत असल्याबाबत 
  

(११) *  ४१२४४   श्री.बळिांत िानखड े (दयाचपरू), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी) :   सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) अींिनगाव सिुी (जि.अमरावती) येथील र् ानरू प्रकल्प कायागलयातील 
कमगचारी गरै िर र ात असल्याने प्रकल्पग्रस्ताींचा दाखल मागणाऱ्या 
र्तेकऱ्याींची गरैसोय  ोत असल्याचे हदनाींक १७ डिसेंबर, २०२१ रोिी वा त्या 
समुारास ननदर्गनास आल ेआ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर ू प्रकरणी आवश्यक कागदपत्र ेउपलब्ध करून देण्यासाठी 
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कोणता ी कमगचारी कोणत ेी सींदभग पिताळून पा त नसल्यामळेु येथील 
कामकाि प्रलींबबत आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ी अींती 
काय आढळून आल,े तद्अनषुींगाने अनपुजस्थत असलेल्या कमगचारी व अर्धकारी 
याींचेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील : (१)  े खरे ना ी.   
(२)  े खरे ना ी.   
(३) मध्यम व लघ ुपा्बींधारे उपववभाग ि.१ अचलपरू अींिनगाव सिुी येथे 
र्ाखा कायागलय कायगरत असनु सदर कायागलय  े लस ींचन व्यवस्थापनाकरीता 
कायागजन्वत आ े. र्ाखार्धकारी याींचकेि े या र्ाखा कायागलयाचा कायगभार 
अनतररक्त स्वरुपाचा आ े. डिसेंबर, २०२१ अखेर या र्ाखेत एकूण २२ पदे मींिुर 
असनु १३ पदे कायागजन्वत असनु ९ पदे ररक्त आ ेत. या र्ाखचेे ब ुताींर् 
कमगचारी  े लस ींचन व्यवस्थापनाकरीता क्षबेत्रय कामावर असतात. कायागलयात १ 
दप्तर कारकुन व १ लर्पाई ननयलमत कायगरत आ ेत.        
(४) प्रश्न उद्भवत ना ी.  

----------------- 
  

नागभीड (जज.चांद्रपूर) येथील ग्रामीण रुग्णालयातील डॉक्टराांच्या 
हलगजीपणामुळे गभचिती महहलेचा झालेला मतृ्यू 

  

(१२) *  ४१७८५   श्री.जयिुमार रािल (शश ांदखेडा) :   सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागभीि (जि.चींद्रपरू) येथील ग्रामीण रुग्णालयातील िॉक््राींच्या 
 लगिीपणामळेु एका गभगवती मह लेचा मतृ्य ू झाला असल्याची बाब मा े 
िानेवारी २०२२ च्या पह ल्या आठवड्यात वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आली 
आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाबाबत वदै्यकीय अर्धकाऱ्याींच्या सलमतीने केलले्या 
चौकर्ीचा अ वाल आरोग्य ववभागास सादर करण्यात आला आ े काय, 
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(३) असल्यास, त्यानसुार र्ासनाने कोणती कायगवा ी केली वा करण्यात येत 
आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. राजेश टोप े: (१)  े खरे आ े. 
(२) जिल् ा र्ल्य र्चक्रकत्सक, सामान्य रुग्णालय, चींद्रपरू कायागलयाचे स्तरावर 
पाच सदस्यीय चौकर्ी सलमती गठीत करुन सदर प्रकरणी चौकर्ी करण्यात 
आली आ े. सदर चौकर्ी अ वाल ववभागास हदनाींक ०२/०३/२०२२ रोिी प्राप्त 
झाला आ े. 
(३) चौकर्ी अ वालातील ननषकषागच्या अनषुींगाने िॉ. तरल नागमोती, कीं त्रा्ी 
स्त्रीरोगतज् याींची सेवा तात्काळ प्रभावाने हदनाींक ३१/१२/२०२१ पासनू समाप्त 
करण्यात आली आ े. तसेच, िॉ. रवव गावींि,े वदै्यकीय अर्धक्षक, ग्रामीण 
रुग्णालय, नागलभि याींनी कतगव्यात कसरू केल्याप्रकरणी त्याींचेववरुध्द 
लर्स्तभींगववषयक कायगवा ी करण्याच्या अनषुींगाने कायगवा ी सरुु आ े. 
(४) प्रश्न उद्भवत ना ी.   

----------------- 
  

लोणीसीम (ता.पारोळा, जज.जळगाांि) या लघ ूपाटबांधारे  
योजनेच ेिाम पूणच िरणेबाबत 

  

(१३) *  ४३३८०   श्री.धचमणराि पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय मदृ ि 
जलसांधारण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लोणीसीम (ता.पारोळा, जि.िळगाींव) या लघ ूपा्बींधारे योिनेचे काम पणूग 
करण्याची मदुत सींपनू ी काम अद्याप ी अपणूग अवस्थेत आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उक्त योिनेच्या प्रकल्पाला जिल् ा िलसींधारण अर्धकारी, 
उपववभागीय िलसींधारण अर्धकारी, िलसींधारण अर्धकारी याींनी भे् हदली 
असता माती भराव, वपर्चींग, साींिवा दरुुस्ती, कालवेचे काम अपणूग अवस्थते 
असल्याचे हदनाींक ६ िानेवारी, २०२२  रोिी वा त्यासमुारास ननदर्गनास आल े
आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त अपणूग अवस्थेत असलेले काम तातिीने पणूग करण्याच्या 
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सचुना योिनेचे काम करणाऱ्या सींबींर्धत ठेकेदार कीं पनीला उपववभागीय 
िलसींधारण अर्धकारी, मदृ व िलसींधारण उपववभाग, पारोळा याींनी हदलले्या 
आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, त्यानषुींगाने लघ ूपा्बींधारे योिना लोणीसीम प्रकल्पाच ेकाम पणूग 
करण्यात आल ेआ े काय, 
(५) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ी अींती 
काय आढळून आल,े तद्अनषुींगाने सदर योिनेचे काम त्वरीत पणूग करणेस  
तसेच सींबींर्धत ठेकेदार व कीं पनीवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आ े, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. शांिरराि गडाख : (१) (२) व (३)  ोय,  े खरे आ े. 
(४) व (५)  प्रकल्पाच्या कालव्याच्या कामासाठी आवश्यक िमीन सींपाहदत 
करण्याची कायगवा ी प्रगतीपथावर असल्याने सदरच ेकाम सद्यजस्थतीत अपणूग 
आ े. प्रकल्पाचे उवगररत काम पणूग करणेबाबत सींबींर्धत ठेकेदारास लखेी व तोंिी 
सचूना देण्यात आल्या आ ेत. प्रकल्पाच्या कामास झालले्या ववलींबामळेु 
ठेकेदारावर दींिात्मक कायगवा ी करणे  प्रस्ताववत आ े. 
(६) प्रश्न उद्भवत ना ी. 

----------------- 
  
भूम (जज.उस्मानाबाद) तालूक्यातील ग्रामीण रुग्णालयाांत हदव्याांगिरीता 

आरोग्य तपासणी शशबीर सुरु िरण्याबाबत 
  

(१४) *  ४३१८६   डॉ.तानाजी सािांत (पराांडा) : सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भमू (जि.उस्मानाबाद) तालकू्यातील हदव्याींगाींची गरैसोय ्ाळण्यासाठी 
ग्रामीण रुग्णालयात त्याींच्या आरोग्य तपासणीसाठी ननयलमत लर्बबर घेण्यात 
येत  ोत ेपरींत ूकोरोनाच्या पाश्वगभमूीवर सदर आरोग्य लर्बीरे बींद करण्याचा 
ननणगय र्ासनाने घेतला असल्याचे हदनाींक ४ फेब्रवुारी, २०२२ रोिी वा 
त्यासमुारास ननदर्गनास आल ेआ े,  े खरे आ े काय, 
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(२) असल्यास, हदव्याींगाींना सींिय गाींधी, बीि भाींिवल, र्ासकीय नोकरी व 
एस्ी पास क्रकीं वा अन्य र्ासकीय योिनाींचा लाभ घेण्याकरीता रुग्णालयातनू 
हदव्याींग असल्याचे यआुिी कािग लमळणे गरिेचे आ े  परींत ूत्याना आता जिल् ा 
रुग्णालयाींत  े कािग लमळववण्यासाठी िाव ेलागत असल्यामळेु त्याींची  गरैसोय 
तसेच मानलसक व र्ारररीक त्रास ी  ोत असल्यामळेु भमू, ग्रामीण रुग्णालयात 
हदव्याींग तपासणी लर्बीर पवूगवत सरुु करावे अर्ी मागणी हदव्याींग करीत आ ेत, 
 े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, कोरोनाचा प्रादभुागव कमी  ोत असल्याने भमू ग्रामीण 
रुग्णालयाींत हदव्याींग बाींधवाींचे तपासणी लर्बीर पवूगवत सरुु करण्याकरीता 
र्ासनाने कोणती कायगवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत? 
  
श्री. राजेश टोप े: (१)  े खरे आ े.  
    या सींदभागत जिल् ा समाि कल् याण अर्धकारी, जिल् ा पररषद, उस्मानाबाद 
याींनी हदनाींक १२.०१.२०२२ त े हदनाींक २२.०२.२०२२ या कालावधीमध्ये 
तालकुास्तरीय आयोजित लर्बीरे ओमायिॉनचा वाढता प्रादभूागव ववचारात घेऊन 
रद्द करण्याबाबत सचुना ननगगलमत केलेल्या  ोत्या.  
(२) व (३) या आर्याचे ननवेदन अथवा मागणी ववभागाकि ेप्राप्त झालेली ना ी.  
   तथावप कोववि-१९ चा प्रादभूागव कमी झाल्याने हदनाींक ०२ माचग, २०२२ पासनू 
पवुगवत प्रमाणे ग्रामीण रुग्णालय, भमू येथ े हदव्याींग तपासणी लर्बीर सरुु 
करण्यात येत आ े.  
(४) प्रश्न उद्भवत ना ी.  

----------------- 
  
यितमाळ जजल्हा पररषदेमध्ये साहहत्य खरेदीत झालेला गैरव्यिहार 

  

(१५) *  ४१७६०   श्री.मदन येरािार (यितमाळ), श्री.नामदेि ससाने 
(उमरखेड) :   सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) यवतमाळ जिल् ा पररषदेस  पींचायत सलमतीस्तरावर िलर्धु्दीकरण 
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यींत्रास  फॉर्ग ींग मलर्न, लॅप्ॉप, खेळणी आहद साह त्य खरेदीत गरैव्यव ार 
झाला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, पींचायत सलमतीने साह त्य परुवठयासाठी ई-ननववदा प्रक्रिया 
हदनाींक १० िानेवारी, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास  राबववली असनू त्यामध्ये 
कोऱ्या ननववदा िाऊनलोि करण्याचा कालावधी १० त े १७ िानेवारी, ननववदा 
जस्वकारण्याची अींनतम तारीख १५ िानेवारी तर ननववदा उघिण्याची तारीख १७ 
िानेवारी  ोती,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, सदर साह त्याींची खरेदीची क्रकमींत बािारात कमी असनू खरेदी 
प्रक्रियेत फॉर्ग ींग मलर्नची क्रकींमत ९२  िार ५००, ५०० एलपीएचचा आरओ    
१ लाख ८५  िार तर १०० एलपीएचचा आरओ ६१  िार ६५० रुपयाींचा दाखवनू 
िादा दराने परुवठादाराींकिून लमळण्याचा प्रयत् न पदार्धकाऱ्यास  सींबींधीत 
अर्धकारी करीत असल्याच ेननदर्गनास आल ेआ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, जिल् ा पररषद, पींचायत सलमतीींच्या माध्यमातनू ग्रामपींचायत 
गावात व र्ाळेत बसववण्यात आलेली िलर्धु्दीकरण यींत्र ेननकृष् दिागची असनू 
जिल् यातील अनेक गावात  ी यींत्र ेववना वापर आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(५) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, त्या मध्ये काय 
आढळून आल,े तद्अनषुींगाने उक्त साह त्य खरेदीत झालेल्या गरैव्यव ाराबाबत 
सींबींधीत दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री. हसन मशु्रीफ : (१)  े खरे ना ी. 
(२) पींचायत सलमती कळींब, जिल् ा यवतमाळ अींतगगत हद. १० िानेवारी, २०२२ 
रोिी ताींबत्रक मान्यतनेसुार िलर्दु्धीकरण यींत्र फॉर्ग ींग मलर्न, लॅप्ॉप आणण 
आींगणवािी करीता खेळणी साह त्य इत्यादी बाबी करीता ई-ननवीदा मागववण्यात 
आली  ोती. परींत,ु ताींबत्रक बाबीींची पतुगता न झाल्याने सदर ई-ननववदा प्रिीया   
हद. २४.०१.२०२२ रोिी रद्द करण्यात आली आ े. त्यामळेु साह त्य खरेदी 
करण्यात आलेली ना ी.  
(३) व (४) खरे ना ी, 
(५) व (६) प्रश्न उद्भवत ना ी.  

----------------- 



20 

परभणी जजल्हासह मराठिाडयात िृत्र्म पुरपररस्थती 
ननमाचण झाल्याबाबत 

  

(१६) *  ४३२४६   श्री.सरेुश िरपडुिर (पाथरी) :  सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी जिल् ास  मराठवाियात अनतवषृ्ी व परुपररस्थतीमळेु लाखो  ेक््र 
वपकाचे नकुासान  ोऊन  िारो िनावरे मतृ्यमूखुी व असींख्य नागररकाींना प्राण 
गमवावे लागले असल्याने मा े ऑगस््- सप् े्ंबर २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्गनास आल,े  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, गोदावरी मराठवािा लस ींचन ववकास म ामींिळाच्या प्रर्ासनाने 
गोदावरी नदी पात्रात मािलगाव प्रकल्पातनू ६ सप् े्ंबर २०२१ रोिी ६७ घनमी्र 
प्रनतसेकीं द हदनाींक ७ सप् े्ंबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास १६८ घनमी्र 
प्रतीसेकीं द आणण हदनाींक ८ सप् े्ंबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास तब्बल १२०० 
घनमी्र प्रतीसेकीं द अस े १२ लाख लल्र प्रतीसेकीं द या वेगाने प्रचींि पाणी 
सोिल्याने तसेच धरणातनू पाणी सोिण्यापवूी बींधाऱ् याचा पाणी साठा, दरवाि े
याबाबत पा्बींधारे प्रर्ासनाने समन्वय ठेवला नसल्याने गोदावरी व तीच्या 
उपनदया नाल ेयाींच्यात कृबत्रमररत्या परुपररस्थती ननमागण  झाली,  े  ी खरे 
आ े काय, 
(३) असल्यास, अश्याच पध्दतीने पणूाग व दधुना नदीपात्रात मोठया प्रमाणात 
पाणी सोिण्यात आल ेआ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, यासींदभागत र्ासनाने चौकर्ी करुन या कृबत्रम परूपररस्थीती 
ननमागण करणाऱ् या दोषी अर्धकाऱ् याींवर कोणती कारवाई केली आ े वा करण्यात 
येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत, 
  
श्री. जयांत पाटील : (१) अींर्त:  े खरे आ े. 
यासींबर्धत खालीलप्रमाणे कायगवा ी जिल् ार्धकारी कायागलय, परभणी याींचेमाफग त 
करण्यात आली आ े. 
अ) परू पररजस्थतीमध्ये एकूण ०४ व्यक्ती परुात वा ून  मयत झाल.े त्याींच्या 
नातवेाईकाींना मदत ववतरीत करण्यात आलेली आ े. 
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ब) र्ते वपकाींचे नकुसानीबाबत म सलू यींत्रणेमाफग त पींचनामे करून नकुसान 
भरपाई सींबींधीत र्तेक-याींना अदा करण्यात आली आ े. 
क) मयत िनावराींचे बाबत मदतीसाठीचे अनदुान देण्याबाबतची कायगवा ी प्रगती 
पथावर आ े. 
(२)  े खरे ना ी. 
    हद.५ सप् े्ंबर, २०२१ रोिी स. ६:०० वा. मािलगाव धरणामध्ये ६९.२३ % 
पाणीसाठा  ोता. दरम्यानच्या कालावधीत  वामान खात्याने मराठवािा 
ववभागात अनतवषृ्ीचा इर्ारा हदला. त्यानषुींगाने परू ननयींत्रण कक्ष, बीि, परभणी 
व नाींदेि येथील पोलीस यींत्रणा व जिल् ा प्रर्ासनास अवगत करण्यात आले.  
    मािलगाव धरणाच्या पाणलो् क्षते्रातील मोठ्या प्रमाणातील पावसामळेु 
धरणात  ोणारी पाण्याची आवक ववचारात घेता, प्रत्यक्ष पाणी सोिण्यापवुी 
ववभागाच ेपरूननयींत्रण कक्षामाफग त उपरोक्त सवग यींत्रणाींना पनु:श्च कळववण्यात 
आल.े 
    मािलगाव िलार्य प्रचलन आराखिा (ROS) नसुार १ सप् े्ंबर, २०२१ 
रोिी धरणामध्ये ९४.१० % पाणीसाठा करणे अपके्षीत आ े. तसेच मािलगाव 
प्रकल्पाच्या साींिव्याची सींकल्पीत ववसगग क्षमता १४५०० घनमी्र प्रनतसेकीं द 
(५१२०६७ क्यसेुक्स ) एवढी आ े. 
    पाणलो् क्षेत्रात पिणारा पाऊस व त्याअनषुींगाने धरणातील आवक यानसुार 
ववसगग ् प्प्या्प्प्याने कमी-िास्त करुन पाणीपातळी ननयींबत्रत ठेवण्यात आलेली 
आ े. यादरम्यान  ६ सप् े्ंबर, २०२१ रोिी सरासरी   ७६.३९ घमी/से. (२६९८ 
क्यसेुक), ७ सप् े्ंबर रोिी सरासरी  १५५५.८४  घमी/से. (५४९४५ क्यसेुक) व ८ 
सप् े्ंबर, २०२१ रोिी सरासरी २१०१.१५ घमी/से. (७४२०२ क्यसेुक) इतका ववसगग 
सोिण्यात आलेला आ े. तसेच त्यानींतर पाण्याची आवक कमी झाल्याने हद. ८ 
सप् े्ंबर, २०२१ रोिी रात्री १०:०० पयतं ववसगग ् प्प्या्प्प्याने कमी करून ६८.०१ 
घमी/से. (२,४०२ क्यसेुक) ठेवनू पाणीपातळी ननयींबत्रत करण्यात आली. 
मािलगाव प्रकल्पाच्या साींिव्याच्या सींकजल्पत ववसगग क्षमतचे्या तलुनेत साधरण 
२५% इतक्या कमी क्षमतनेे नहदपात्रात ववसगग सोिण्यात आला. 
    त्यामळेु परूपरीजस्थतीच्या काळात दक्ष रा ुन िलसींपदा ववभागामाफग त 
ववववध स्तरावर इतर सवग यींत्रणाींमध्ये योग्य तो समन्वय साधून परूपरीजस्थतीवर 
ननयींत्रण लमळववण्यात आललेे आ े.    
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(३)  े खरे ना ी. 
दधुना नदीवर बाींधण्यात आलेल्या ननम्न दधुना प्रकल्पाच्या मींिुर िलार्य 
प्रचलन आराखिा (ROS) नसुार पावसाळ्यात ववसगग सोिण्यात आलेला आ े. 
ननम्न दधुना प्रकल्पाचा सींकजल्पत ववसगग १,२९,२०० क्यसेुक्स असताना या 
 ींगामात िास्तीत िास्त ३५,७१६ क्यसेुक्स ववसगग (२७.०६%) सोिण्यात आला. 
(४) प्रश्न उदभवत ना ी. 
(५) प्रश्न उदभवत ना ी. 

----------------- 
  
सेलू (जज.परभणी) तालुक्यातील लोअर दधुना धरणाच्या डाव्या ि उजव्या 

िालव्याच ेअस्तरीिरणाचे िाम अपूणच असल्याबाबत 
  

(१७) *  ४२२५०   श्रीमती मेघना सािोरे बोडीिर (जजांतरू) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सेल ू(जि.परभणी) तालकु्यातील लोअर दधुना धरणाच्या िाव्या व उिव्या 
कालव्याच े अस्तरीकरणाच े काम अपणूग असल्यामळेु र्तेकरी धरणाच्या 
पाण्यापासनू वींर्चत असल्याचे मा े डिसेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्गनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, या धरणासाठी लागणारा एकूण खचग सन १९५९ साली रु.२८ 
को्ी  ोता मात्र धरण पणूग  ोण्यास म् णिे सन २०२१ पयतं  ा खचग रु.२००० 
को्ीींवर गेला असल्याचे ननदर्गनास आल ेआ े,  े  ी खरे आ े काय , 
(३) असल्यास, िावा कालवाच्या मखु्य कालव्यामध्ये पावसाच्या पाण्याने वाता त 
झाल्यामळेु सींबींर्धत ववभागाकि े सोम्ाणा, अिुळा, एकरुखा, गोवव ींदपरु 
आखी, िीग्रस येथील कालव्याींबाबत अनेक तिारी आल्याचे ननदर्गनास आल े
आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, लोअर दधुना प्रकल्पाींच्या कालव्याींची काम े ी ननकृष् दिागची 
झाली असनू ठेकेदार व अलभयींता याींनी सींगनमताने आगाऊ रक्कम उचलनू काम े
अपणूग केल्याबाबतच्या अनेक तिारी र्तेकऱ्याींकिून प्राप्त झाल्या आ ेत,  े  ी 
खरे आ े काय, 
(५) असल्यास, सदर ू प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ी अींती 
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काय आढळून आल,े तद्अनषुींगाने सींबींर्धत ठेकेदार व प्रकल्प अलभयींता 
याींच्यावर कारवाई करणेस  कालव्याची अपणूग काम े त्वररत पणूग 
करण्याबाबत  कोणती कायगवा ी केली वा करण्यात येत आ े, नसल्यास, 
ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 

श्री. जयांत पाटील : (१)  े खरे ना ी. 
(२)  े खरे आ े. 
    प्रकल्पाची मळु प्रर्ासकीय मान्यता क्रकींमत रु.२८.४२ को्ी (सन १९७९) 
 ोती, प्रकल्पाची मींिूर ततृीय सपु्रमा क्रकींमत रु.२३४१.६७ को्ी (सन २०१६) आ े, 
तसेच िानेवारी २०२२ अखेर रु. २४०६.०७ को्ी खचग झालेला आ े. 
(३)  े खरे आ े. 
     सन-२०२१ च्या पावसाळ्यातील अनतवषृ्ी मळेु कालव्यात क्षमतपेके्षा 
अर्धक पाणी आल्याने कालव्यास का ी हठकाणी क्षनत पो ोचली. यातनू वा ून 
िाणा-या परुाच्या पाण्यामळेु र्तेीस नकुसान झाल्याचे उिव्या कालव्यावरील 
सोमाठाणा, गोवव ींदपरु, खेरिा (खेिाग) या गावातील १४ र्तेकऱ् याींनी तिारी केल्या 
आ ेत.   
     लस ींचन कायगिम सन २०२१-२२ राबववण्यापवूी कालवा पवूगवत करून 
लसींचनासाठी कालव्यातनू पाणी सोिण्यात आले आ े. आतापयगत तीन पाणी 
पाळी पणूग झालले्या आ ेत. 
(४)  े खरे ना ी. 
(५) प्रश्न उद्भवत ना ी. 

----------------- 
  

नायगाि (जज.नाांदेड) येथील ग्रामीण रुग्णालयात मोफत आहाराची 
ननयमबाहय देयिे अदा िेल्याबाबत 

(१८) *  ४३१२५   श्री.राजशे पिार (नायगाांि) :   सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) नायगाव (जि.नाींदेि) येथील ग्रामीण रुग्णालयात आ ार न देताच पावणे 
चोवीस लाख रुपयाींची ननयमबा य देयके अदा केल्याचे ननदर्गनास आल ेआ े,  े 
खरे आ े काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत जिल् ा र्ल्य र्चक्रकत्सक याींनी हदनाींक १ डिसेंबर, २०२१ 
रोिी वा त्यासमुारास  गठीत केलेल्या चौकर्ी सलमतीने हदनाींक १३ डिसेंबर, 
२०२१ रोिी वा त्यासमुारास अ वाल सादर केल्याचे ननदर्गनास आल ेआ े,  े  ी 
खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, नायगाव ग्रामीण रुग्णालयात तालकुा स्तरावर आ ार सलमती 
गठीत केली नसणे, ्ेजस् ी्ंग रजिस््र नसणे, आ ार कक्षात सीसी्ीव् ी कॅमेरे 
नसणे, आ ार दिागच ेअन्न व औषध प्रर्ासनाच ेप्रमाणपत्र नसणे, रुग्णाींना 
हदल्या िाणाऱ्या आ ाराचे चा ग् नसणे, तसेच सन २०१९ त े फेब्रवुारी, २०२१ 
पयतंचे कोणत ेी रेकॉिग उपलब्ध नसणे यास  १३ आक्षेपा सींदभागत चौकर्ी 
सलमतीने चौकर्ी केल्याच ेननदर्गनास आल ेआ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४)असल्यास, नाींदेि जिल् ा र्ल्य र्चक्रकत्सक याींनी वदै्यकीय अधीक्षक, 
नायगाव याींना हदनाींक ३१ िानेवारी, २०२२ रोिी वा त् यासमुारास कारणे दाखवा 
नो्ीस बिावल्याचे ननदर्गनास आल ेआ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(५) असल्यास, रुग्णालयाच्या मोफत आ ाराची ननयमबाह्य पद्धतीने देयके 
अदा केल्या प्रकरणी सींबींर्धत अर्धकाऱ्याींवर कारवाई  करून देयकाचे २३ लक्ष 
७१  िार, ९६९ रुपये वसलू करण्यात येणार आ ेत काय, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. राजेश टोप े : (१) सववस्तर चौकर्ी सरुु आ े. प्राथलमक चौकर्ीत 
अननयलमतता आढळून आली आ े. 
(२)  े खरे आ े, 
    प्राथलमक चौकर्ीत अननयलमतता आढळून आली त्यामळेु जिल् ा स्तरावरुन 
सववस्तर चौकर्ी करण्यात येत आ े. 
(३)  े अींर्त: खरे आ े, 
(४)  े खरे आ े. 
(५) सववस्तर चौकर्ी अ वाल प्राप्त झाल्यानींतर चौकर्ी सलमतीच्या 
अलभप्रायानसुार कायगवा ी करण्यात येईल. 
(६) प्रश्न उद्भवत ना ी. 

----------------- 
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सोलापूर जजल्हा पररषदेच्या बाांधिाम विभागात झालेल्या 
गैरव्यिहाराबाबत 

  

(१९) *  ४२९७४   श्री.विजयिुमार देशमखु (सोलापरू शहर 
उत्तर) :  सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापरू जिल् ा पररषद बाींधकाम ववभाग १ च ेकायगकारी अलभयींता श्री. प्रताप 
कदम याींनी ग्रामीण भागातील अनेक कामात ठेकेदाराींर्ी सींगनमत 
करुन  ननकृष् काम ेकरुन अनेक गरैव्यव ार केल ेअसल्याच्या तिार सभापती 
अथग व बाींधकाम सलमती, जिल् ा पररषद याींनी जिल् ा पररषदेचे मखु्य कायग 
अर्धकारी याींच्याकि ेकेली असल्याच ेहदनाींक २६ डिसेंबर, २०२१ रोिी वा त्या 
समुारास ननदर्गनास आल,े  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सभापती अथग व बाींधकाम सलमती याींनी कायगकारी अलभयींता  
(बाीं. का.) याींच्याववरुध्द सबळ परुावा सादर केला आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ी 
अींती काय आढळून आल,े तद्अनषुींगाने ननत्कृष् दिागच्या कामाची तपासणी 
करण्यात येऊन उक्त अलभयींत्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) ना ी. 
(२) ना ी. 
(३)  मा.सभापती, अथग व बाींधकाम सलमती याींनी केलेल्या सचुनेनसुार कायगकारी 
अलभयींता याींचेकिून ननकृष् बाींधकामाबाबत खलुासा घेण्यात आला 
 ोता. त्याींचा खुलासा समपगक आढळल्याने तो जस्वकारण्यात आलेला आ े. 
तसेच ननकृष् काम केल्याची इतर कोणाची ी तिार प्राप्त ना ी.  
(४) लाग ूना ी. 

----------------- 
  
पांढरपूर (जज.सोलापूर) तालुक्यात “आमचा गाि, आमचा वििास” योजने 

अांतगचत झालेला गैरव्यिहार 
 (२०) *  ४२७२९   श्री.समाधान अिताड े(पांढरपरू) :  सन्माननीय ग्रामवििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पींढरपरू (जि.सोलापरू) तालकु्यात “आमचा गाव, आमचा ववकास” या 
योिनेअींतगगत प्रलर्क्षण कायगिमात ४ लाख ७४  िार रुपयाींचा गरैव्यव ार 
झाल्याच े मा े िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आल ेआ े,  े 
खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, येर्थल ग्ववकास अर्धकाऱ् याींनी ग्रामसवेकाींच्या वयैजक्तक बँक 
खात्यात प्रलर्क्षणाचे पसै े्ाकल्याच ेचौकर्ीत ननदर्गनास आल ेअसनू दोषीींवर 
कारवाई करण्याची मागणी जिल् ा पररषद सदस्याींनी केली आ े,  े  ी खरे आ े 
काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी गरैव्यव ार करणाऱ्या सींबींधीत दोषी अर्धकाऱ्याींवर 
र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 

श्री. हसन मशु्रीफ : (१)  ोय.     
(२)  ोय. 
(३) व (४) याबाबत सबींर्धत ग् ववकास अर्धकारी याींना मखु्य कायगकारी 
अर्धकारी,जिल् ा पररषद,सोलापरू याींच ेस्तरावरुन हद.१.२.२०२२ च्या पत्रान्वये 
कारणे दाखवा नो्ीस बिावण्यात आली आ े. सबींर्धताींचा खुलासा अद्याप 
अप्राप्त आ े. सबींर्धताींकिून खुलासा घेऊन आवश्यक ती पढुील कायगवा ी 
करण्यात येईल.  

----------------- 
  

सोयगाांि (जज. औरांगाबाद) येथील एिाजत्मि प्रिल्प विभागाच्या 
िायाचलयात िमचचारी अनुपजस्थतीमुळे होणारी गैरसोय 

(२१) *  ४०००७   श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय महहला ि 
बालवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोयगाींव (जि.औरींगाबाद) येथील एकाजत्मक प्रकल्प ववभागाच्या कायागलयात 
पाच वषागपासनू प्रभारी प्रकल्प अर्धकारी याींची नेमणूक करण्यात आली 
असनू या कायागलयात अर्धकारी व कमगचारी उपजस्थत र ात नसल्याची बाब 
मा े िानेवारी, २०२२ च्या नतसऱ्या     आठवड्यात वा  त्यादरम्यान ननदर्गनास आली 
आ े,  े खरे आ े काय, 
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(२) असल्यास, या कायागलयातील  कमगचारी  उपजस्थत नसल्याने अींगणवािी 
सेववकाींना र्ासकीय कागदपत्र ेलमळववण्यासाठी ववलींब  ोत असल्याचे ननदर्गनास 
आल ेआ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, येथ ेकायमस्वरुपी प्रकल्प अर्धकारी याींची नेमणूक करावी अर्ी 
मागणी स्थाननक नागररकाींनी जिल् ार्धकाऱी याींच्याकि ेकेली आ े,  े  ी खरे 
आ े काय, 
(४) असल्यास, या अनषुींगाने र्ासनाने कोणती कायगवा ी केली वा करण्यात येत 
आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत? 
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१), (२), (३), (४) व (५) सोयगाव येथील 
बालववकास प्रकल्पाचा अनतररक्त कायगभार अन्य बाल ववकास प्रकल्प अर्धकारी 
याींच्याकि े देण्यात आलेला आ े. तथावप, अर्धकारी व कमगचारी कायागलयात 
उपजस्थत रा त ना ीत, अर्ी वस्तजुस्थती आढळून आलेली ना ी. तसेच, 
कोणत्या ी अींगणवािी सवेवकाींनी मागणी केलेली र्ासकीय कागदपत्र े
प्रलींबबत  ना ीत क्रकीं वा त्याींना कागदपत्र ेउपलब्ध करुन देण्यास ववलींब झालेला 
ना ी. सदर हठकाणी ननयलमत प्रकल्प अर्धकारी देण्याबाबत दखल घेण्यात 
आलेली आ े.  

----------------- 
  

िाडा (जज.पालघर) येथील ग्रामीण रुग्णालयात रोग ननदान मशीन 
विनािापर असल्याबाबत 

  

(२२) *  ३९३५३   श्री.दौलत दरोडा (शहापरू) : सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वािा (जि.पालघर) येथील ग्रामीण रुग्णालयात अत्याधुननक सेल काऊ्र 
मलर्न सारख्या रोग ननदान मलर्न ववनावापर आल ेअसल्याचे मा े िानेवारी, 
२०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, यामळेु रक्त तपासणी, पेर्ी मापन या अ वालासाठी रुग्णाना 
स्वखचागने खािगी प्रयोगर्ाळेत िाव ेलागत,े  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, खािगी प्रयोगर्ाळे समावेत अथगपणूग सींबध िोपासण्यासाठी या 
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मलर्न्स अिगळीत ठेवल्या आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, त्यात काय 
आढळून आल,े 
(५) असल्यास, त्यानसुार याप्रकरणात दोषी असण्याऱ्या सींबींर्धतावर 
र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत? 
  
श्री. राजेश टोपे : (१), (२), (३), (४) व (५) ग्रामीण रुग्णालय, वािा येथे 
प्रयोगर्ाळा चाचण्या करण्याकरीता हदनाींक ०६.०५.२०२१ रोिी सेल काऊ्र 
मलर्न प्राप्त झाले  ोत.े परींत ुग्रामीण रुग्णालय, वािा येथे कायगरत िनु्या 
प्रयोगर्ाळा ववभागामध्ये सेल काऊ्र मलर्न ठेवण्यासाठी पयागप्त िागा 
उपलब्ध नसल्यामळेु सदर प्रयोगर्ाळेमध्ये सेल काऊ्र मलर्न कायागजन्वत 
करणे र्क्य झालेले ना ी. ग्रामीण रुग्णालय, वािा येथील कोववि-१९ लसीकरण 
कें द्राच्या बािूच्या रुममध्ये नव्याने प्रयोगर्ाळा बाींधकाम करुन त्याहठकाणी 
हदनाींक २४.०१.२०२२ रोिी सले काऊ्र मलर्न तसेच बायोकेलमस्री ॲनालायझर 
मर्ीन तातिीने रुग्णसेवेकरीता कायागजन्वत करण्यात आल ेआ े. सेल काऊ्र 
मलर्न वर ननयलमतपणे रक्त चाचण्या करण्यात येत आ ेत. ग्रामीण रुग्णालय, 
वािा येथे उपचाराकरीता येणा-या कोणत्या ी रुग्णास रक्त तपासणी करीता 
खािगी प्रयोगर्ाळेत पाठववण्यात येत ना ी. िाग ेअभावी सेल काऊ्र मलर्न 
हद.०६.०५.२०२१ त े हद. २३.०१.२०२२ या कालावधीत कायागजन्वत करणे र्क्य 
झालेले नसले तरी सदर कालावधीत रुग्णालयातील प्रयोगर्ाळा चाचण्या ह्या 
रुग्णालयात तसेच आवश्यकतनेसुार ह ींद लँब याींचेकिून करुन घेवनू रुग्णाींना 
रक्त चाचणी तपासणी सेवा उपलब्ध करुन देण्यात येत  ोती. 
(६) प्रश्न उद्भवत ना ी. 

----------------- 
  
चांद्रपूर जजल्हयातील गरोदर महहला ि बालिाांना ननिृष्ट्ट ि भेसळयुक्त 

पोषण आहार देण्यात येत असल्याबाबत 
  

(२३) *  ३८७००   श्री.सभुाष धोटे (राजूरा), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), 
श्री.हहरामण खोसिर (इगतपरूी), श्री.जयिुमार रािल 
(शश ांदखेडा) :   सन्माननीय महहला ि बालवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) चींद्रपरू जिल् यात एकाजत्मक बालववकास सेवा प्रकल्पाअींतगगत  गरोदर 
मह ला व बालकाींना देण्यात येणारा पोषण आ ार ननकृष् व भेसळयकु्त 
असल्याचे हद. ५ सप् े्ंबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास ननदर्गनास आल ेआ े,  े 
खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, जिल् यातील अींगणवाियाींना खािगी परुवठादराकिून ननकृष्य 
लमरची पाविरचा परुवठा  ोत असल्याने बालकाींच्या आरोग्याला धोका ननमागण 
झाला असल्याचे हद. १८ िानेवारी, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास ननदर्गनास आल े
आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, वरोरा र् र व ग्रामीण भागातील बालक व स्तनदा माताींना 
हदल्या िाणाऱ् या सकस आ ार पाक्रक्ावर ललह लेल विन व प्रत्यक्षात असलेले 
विन यामध्ये तफावत असल्याची बाब पींचायत सलमती पदार्धकारी व 
ग्रामपींचायत पदार्धकारी याींनी आ ार परुवठादारास पकिून ननदर्गनास आणली 
असल्याचे मा े िानेवारी, २०२२ च्या पह ल्या आठवड्यात वा त्यादरम्यान 
ननदर्गनास आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, यासींदभागत र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, तदनसूार पोषण 
आ ार परुवठादारावर कारवाई करण्यास  येथील गरोदर मह ला व बालकाींना 
सकस व दिदेार आ ार परूवठा करण्याबाबत कोणती कायगवा ी केली आ े वा 
येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१)  े खरे ना ी, 
     गरोदर मह ला, स्तनदा माता व बालकाींना देण्यात येणारा आ ार  ा 
र्ासनाने ठरवनू हदलेल्या ननकषाप्रमाणे परुवठा करण्यात येत आ े. 
(२)  े खरे ना ी. 
    पयागयी व्यवस्थेंतगगत घरपोच आ ार (THR) परुवठ्याचे काम म ाराषर 
राज्य स कारी ग्रा क म ासींघ मयागहदत मुींबई या सींस्थेस हदलेले आ े.  सदर 
सींस्थेमाफग त र्ासनाने ठरवनू हदलले्या ननकषाप्रमाणे कच्चे धान्य व क्रकराणा 
मालाचा परुवठा करण्यात येत आ े. ननकृष् लमरची पाविर परुवठ्याबाबत 
कोणत्या ी प्रकारची तिार प्राप्त झालेली ना ी. 
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(३) चींद्रपरू जिल्ह्यातील बाल ववकास प्रकल्प अर्धकारी वरोरा अींतगगत 
ग्रामपींचायत वींधली मधील अींगणवािी कें द्र वींधली व लोनगािगा या २ अींगणवािी 
कें द्राींना मा े िानेवारी-फेब्रवुारी, २०२२ या कालावधीतील परुवठा करण्यात 
आलेल्या आ ाराच्या पाकी्ाच्या विनात तफावत आढळून आलेली आ े. 
तथावप, सदर बाबत जिल् यातील इतर सवग प्रकल्पामध्ये आ ार परुवठयासींबींधी 
चौकर्ी केली असता कमी विनाच्या आ ार परुवठयाबाबत कोणत्या ी प्रकारची 
तिार आढळून आलेली ना ी. ज्या हठकाणी पाकी्ाींच्या विनात तफावत 
आढळून आललेी आ े. त्या हठकाणी परुवठाधारकामाफग त तात्काळ पाकी्े बदलनू 
घेण्यात आलेली आ ेत. 
(४) सदर प्रकरणाची बत्रसदस्यीय सलमती माफग त चौकर्ी करण्यात आलेली असनू 
ज्या हठकाणी पाक्रक्ाच्या विनामध्ये तफावत आढळून आली आ े त्या 
हठकाणची पाक्रक्े तात्काळ बदलनू घेण्यात आलेली आ ेत. तसेच सींबींधीत बाल 
ववकास प्रकल्प अर्धकारी माफग त आ ाराचे नमनेु प्रयोगर्ाळा तपासणी कररता 
पाठववण्यात आलेले आ ेत. सदर तपासणीचा अ वाल अद्याप अप्राप्त आ े. 
तसेच जिल् यामधील इतर प्रकल्पामध्ये सदु्धा आ ार परुवठयाबाबत चौकर्ी 
करण्यात आलेली आ े. जिल् यातील इतर प्रकल्पामध्ये कोणत्या ी प्रकारची 
तिार आढळून आलेली ना ी, अींगणवािी कें द्र वींधली व लोनगािगा या २ 
अींगणवािी कें द्राींना मा े िानेवारी - फेब्रवुारी २०२२ या कालावधीतील परुवठा 
करण्यात आलले्या आ ाराच्या पाकी्ाच्या विनात तफावत आढळून आलेली 
आ े, सदर बाबत परुवठाधारक सींस्थेस आयकु्त, एकाजत्मक बाल ववकास सेवा 
योिना याींचे माफग त कारणे दाखवा नो्ीस बिाववण्यात आलेली आ े. सदर 
नोह्र्ीचे उत्तर प्राप्त झाल्यानींतर ननयमानसुार आवश्यक ती कारवाई करण्यात 
येईल.  
(५) प्रश्न उद्भवत ना ी. 

----------------- 
नाांदेड जजल्हा पररषदेमध्ये शशक्षिाांच्या सिचसाधारण बदल्यामध्ये 

अननयशमतता झाल्याबाबत 
 (२४) *  ४२२८८   डॉ.तषुार राठोड (मखुेड) :   सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नाींदेि जिल् ा पररषदेमधील माध्यलमक लर्क्षक सींवगागच्या सावगबत्रक बदल्या 
सन २०२१ समपुदेर्नाद्वारे पार पािलेल्या बदली प्रक्रियेत अननयलमतता 
झाल्याचे मा े- नोव् ेंबर, २०२१ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्गनास आल ेआ े,  े 
खरे आ े काय,  
(२) असल्यास,  नाींदेि जिल्ह्यातील क्रकनव्, मा ूर या आहदवासी भागात 
जिल् ा पररषद माध्यलमक र्ाळेवर ववषय लर्क्षकाींच्या िागा ररक्त असनू पेसा 
कायद्यातींगगत क्रकनव्/ मा ूर येथे प्रर्ासकीय बदलीने पदस्थापना हदलेल्या 
का ी माध्यलमक लर्क्षकाींना ववषय लर्क्षकाच्या िागा ररक्त असताींना अर्ींत: 
दरुुस्ती आदेर् करुन लर्क्षकाच्या सोयीनसुार ननयबाह्यपणे बदलीने पदस्थापना 
बदलनू हदल्याचे ननदर्गनास आल ेआ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, ववभागीय आयकु्त कायागलय, औरींगाबाद येथे का ी माध्यलमक 
लर्क्षकाींच्या सींदभागत खो्ी माह ती परुवनू ववषय लर्क्षकाचे पद ररक्त नसताींना 
पद ररक्त आ े असा अ वाल सादर केला आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीत काय 
ननषपन्न झाले त्याअनषुींगाने प्रर्ासनाची हदर्ाभलू करणाऱ्याीं अर्धकारी व 
कमगचारी याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१)  े खरे ना ी.     
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद्भवत ना ी. 

----------------- 
  

नाांदेड जजल्हयात राष्ट्रीय आरोग्य अशभयानाांतगचत झालेला अपहार 
  

(२५) *  ४२४१०   श्री.मोहनराि हांबड े (नाांदेड दक्षक्षण), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.जजतशे अांतापरूिर (देगलरू) : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेि जिल् यातील राषरीय आरोग्य अलभयाींनातगगत आरोग्य वर्धगनी कें द्र, 
उपकें दे्र, प्राथलमक आरोग्य कें द्र व त्या अींतगगत येणारे जिल् ातील सवग आरोग्य 
उपकें द्रासाठी सन २०१९ मध्ये १५ को्ी ९० लाख रुपयाचा ननधी प्राप्त झाला, 
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परींत ुकोरोना काळात एका ी अर्धकाऱ्याींनी प्रत्यक्षात आरोग्य ववभागाची पा णी 
न करताच को्यावधी रुपयाींचा अप ार करण्यात आला असल्याची बाब मा े 
सप् े्ंबर,२०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर् शनंास आली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, 
(३) असल्यास, त्यानसुार यास िबाबदार असणाऱ् या सींबींर्धतावर र्ासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. राजेश टोप े: (१) व (२) सन २०१८-१९ मध्ये राषरीय आरोग्य अलभयानाींतगगत 
आरोग्यवर्धगनी कायगिमाींतगगत रींगरींगो्ी, दरुुस्ती व नतुनीकरणाच्या कामाकरीता 
नाींदेि जिल् यात ३३ प्राथलमक आरोग्य कें द्राकरीता रु. १३२.०० लक्ष व ६० उप 
कें द्राकरीता रु. ४२०.०० लक्ष अस ेएकूण रु. ५५२.०० लक्ष इतक्या अनदुानास 
प्रर्ासकीय मान्यता हदली आ े.  त्यापकैी ३३ प्राथलमक आरोग्य कें द्राचे व ५४ 
उपकें द्राचे काम पणूग झाल्यामळेु रु. २८१.७४ लक्ष इतका ननधी खचग  करण्यात 
आला आ े. 
     सदरची काम े  ी वळेो-वेळी पायाभतू सवुवधा कक्ष, राषरीय आरोग्य 
अलभयान, नाींदेि याींचेमाफग त तपासणी करुनच त्याची देयके अदा करण्यात आली 
आ ेत. 
(३) व (४) प्रश्न उदभवत ना ी. 

----------------- 
  
जजल्हा पररषद लातूर येथे आांतरजजल्हा शशक्षि बदली अांतगचत चिुीची 

ननिड प्रकक्रया राबविल्याबाबत 
  

(२६) *  ४११८९   श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (ननलांगा) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेि जिल् ा पररषदेमधून लातरू जिल् ा पररषदेमध्ये आींतरजिल् ा बदली 
अींतगगत िे लर्क्षक ऑनलाईन पो ग्लमध्ये चुकीचा ननवि प्रवगग नोंदवनू लातरू 
जिल्ह्यामध्ये रुिू झाल्याचे मा े िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदर्गनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
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(२) असल्यास, श्रीमती पवगता रामराव तो्ावाि व श्री.प्रमोद ववठोबा माळी या 
दोन लर्क्षकाींची ननवि खलु्या प्रवगागमध्ये असताना त्याींनी लर्क्षक आींतरजिल् ा 
बदलीमध्ये ऑनलाईन पो ग्लवर ननवि प्रवगग इतर मागासवगग (ओबीसी) असा 
नोंदवनू लातरू जिल् ा पररषदेमध्ये बदली करून घेतली,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ी अींती 
काय आढळून आल,े तद्अनषुींगाने सदर बदल्या चकुीच्या प्रवगागमध्ये झाल्यामळेु 
सदर लर्क्षकाींवर व सींबींधीत अर्धकारी व कमगचारी याींच्यावर  कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 

श्री. हसन मशु्रीफ : (१)  ोय. 
(२) व (३) श्रीमती पावगता रामराव तो्ावाि व श्री.प्रमोद ववठोबा माळी या मळु 
इमाव प्रवगागतील उमेदवाराींची जिल् ा पररषद, नाींदेि येथे प्राथलमक लर्क्षक पदी 
खुल्या प्रवगागतनू ननवि झाललेी आ े. परींत ुत्याींनी ऑनलाईन प्रणालीमध्ये इतर 
मागास प्रवगागतनू बदलीबाबतचा अिग करुन जिल् ा पररषद, नाींदेि येथून जिल् ा 
पररषद, लातरू येथे आींतरजिल् ा बदली करुन घेतली आ े. प्रस्ततु प्रकरणी 
उपायकु्त (आस्थापना), ववभागीय आयकु्त कायागलय, औरींगाबाद याींच्याकि े
दोन् ी जिल् ा पररषदाींच्या लर्क्षणार्धकाऱ्याींसमवेत हदनाींक २८.२.२०२२ रोिी 
बठैक झाली. सदर बठैकीत उपायकु्त (आस्थापना) ववभागीय आयकु्त कायागलय, 
औरींगाबाद याींनी याबाबत खातरिमा करुन ननयमानसुार कायगवा ी करण्याबाबत 
सचूना हदल्या आ ेत. 
(४) प्रश्न उद्भवत ना ी. 

----------------- 
  
औसा (जज.लातूर) अनतिषृ्ट्टीमुळे िाहून गेलेल्या रस्त्याांची ि पुलाची 

दरुूस्ती िरणेबाबात 
  

(२७) *  ४२९५३   श्री.अशभमन्य ुपिार (औसा) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औसा (जि.लातरू) ववधानसभा मतदारसींघातील सन २०२० व २०२१ मध्ये 
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झालेल्या अनतवषृ्ीमळेु इतर जिल् ा मागग व ग्रामीण मागग रस्त्यावरील पलू व 
रस्त ेखराब झाले असनू अनेक पलू वा ून गेल्याने रस्त्यावरील वा तकू बींद 
असल्याने सदरील पलू व रस्त्याींच्या दरुुस्तीसाठी ननधी मींिूर करून दरुुस्तीच े
काम करण्याबाबत व वा तकुीची गरैसोय दरू करण्याबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननधी याींनी मा.उपमखु्यमींत्री याींच्याकि ेहदनाींक ११ डिसेंबर, २०२१ रोिी 
वा त्यासमुारास ननवेदनाद्वारे मागणी केली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर दोन् ी वषी झालेल्या अनतवषृ्ीत औसा ववधानसभा 
मतदारसींघातील ग्रामीण रस्त्यावरील क्रकती पलू वा ून गले ेतसेच  क्रकती पलू व 
रस्त ेखचल्याने वा तकुीस धोका ननमागण झाला आ े तसेच सदर कामाींसाठी 
क्रकती ननधीची आवश्यकता आ े, 
(३) असल्यास, सदरील दरुुस्तीचा प्रस्ताव जिल् ा पररषद लातरू याींनी र्ासनास 
ननधी मींिूरीसाठी सादर केला आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ी अींती काय 
आढळून आल,े तद्अनषुींगाने उक्त ननधीची तरतदू करून रस्त्याींची व पलूाींची 
दरुूस्ती करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवा ी केली, वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत, 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१)  े खरे आ े. 
(२) सन २०२० व २०२१ मधील अनतवषृ्ीमळेु औसा (जि.लातरू) येथील ग्रामीण 
रस्त्याींवरील १३ पलु व २१ रस्त ेनादरुुस्त झालेले आ ेत. सदर रस्त्याींच्या 
दरुुस्तीकरीता समुारे रु. २४.४८ को्ी ननधीची आवश्यकता आ े. 
(३)  े खरे आ े. 
(४) अनतवषृ्ीमळेु नादरुुस्त झालले्या ग्रामीण मागागसाठी ननधी उपलब्ध करुन 
देणेबाबतचा प्रस्ताव ववत्त ववभाग आणण मदत व पनुवगसन ववभागास सादर 
करण्यात आला आ े. 
     तसेच सन २०१९-२० आणण २०२०-२१ या अर्थगक वषागमध्ये जिल् ा पररषद 
लातरू करीता रस्त ेव पलु दरुुस्ती परररक्षण कायगिम योिने अींतगगत  अनिुमे 
रु.९३९.३० व रु.९१८.६१ लक्ष एवढया ननधीची काम ेमींिूर करण्यात आली आ ेत. 
(५) प्रश्न उद्भवत ना ी.                              

----------------- 
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िोरची (जज. गडधचरोली) येथील ग्रामीण रुग्णालयात विद्यतुीिरणाच े

िाम नव्याने िरण्याबाबत 
(२८) *  ४२३११   श्री.िृष्ट्णा गजब े (आरमोरी) :   सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोरची (जि. गिर्चरोली) येथील ग्रामीण रुग्णालयाच ेववद्यतुीकरणाच ेकाम 
िुने व कमी भार क्षमतचेे असल्याने रुग्णालयात र्ॉ ग् सकी्ने आग लागल्याची 
घ्ना मा े फेब्रवुारी, २०२२ च्या पह ल्या वा त्यादरम्यान आठवियात ननदर्गनास 
आलेली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, ववद्यतुीकरण कमी भार क्षमतचेे असल्याने रुग्णालयातील अनेक 
म त्वाची उपकरणे ववनावापर असनू रुग्णालयात र्ॉ ग् सकी्न ेआग लागण्याचा 
धोका लक्षात घेवनु वदै्यकीय अर्धक्षक ग्रामीण रुग्णालय, कोरची याींनी 
सावगिननक बाींधकाम ववभाग, (ववद्यतु), चींद्रपरु याींच्याकि ेरुग्णालयात नव्याने 
ववद्यतुीकरण करण्याची मागणी केलेली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, ग्रामीण रुग्णालय, कोरची येथ े नव्याने ववद्यतुीकरण 
करण्याबाबत कोणती कायगवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. राजेश टोप े: (१)  े खरे ना ी. 
(२)  े खरे आ े. 
(३) ग्रामीण रुग्णालय कोरची येथील इलेक्रीकल ऑिी् झाल े
असनू ववद्यतुीकरणाच ेकाम सरुु आ े. 
(४) प्रश्न उद्भवत ना ी. 

----------------- 
  
अिोला जजल््यातील ग्रामीण भागात प्रधानमां्ी आिास योजनेअांतगचत 

घरिुलाच ेबाांधिाम सुरु िरण्यात आले नसल्याबाबत 
(२९) *  ४२२३९   श्री.प्रिाश भारसािळे (अिोट) : सन्माननीय ग्रामवििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अकोला, अको्, बाळापरू, बार्ी, ्ाकळी, मनुत गिापरू, पातरू तले् ारा 
(जि.अकोला) या तालकु्यात प्रधानमींत्री आवास योिनेअींतगगत सन २०१६-१७ 
पासनू ग्रामीण भागातील ४  िार २३७ लाभाथींनी पह ल्या  प्त्याचे अनदुान 
घेवनू ी घरकुलाच े बाींधकाम सरुु करण्यात आल ेनसल्याने सींबींर्धत लाभाथी 
अद्याप झोपिीतच वास्तव्यास आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ी अींती 
काय आढळून आल,े तद्अनु शषींगाने सदर योिनेअींतगगत हदरींगाई केलेल्या सींबींर्धत 
अर्धकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 

श्री. हसन मशु्रीफ : (१)  ोय. 
(२) प्रधानमींत्री आवास योिना  ी कें द्र परुस्कृत योिना असनू सदर योिनेंतगगत 
घराींचे बाींधकाम  े लाभार्थयागने करावयाचे आ े. बाींधकामाच्या ्प्प्यानसुार 
लाभार्थयांच्या बँक खात्यात  प्त ेिमा केल ेिातात. 
    अकोला जिल् यामध्ये एकुण ३८०५९ लाभार्थयानंा मींिूरी हदल्यानींतर 
लाभार्थयांच्या बँक खात्यामध्ये पह ला  प्ता वगग करण्यात आला आ े. 
    राज्य र्ासनाने हद.२० नोव् ेंबर २०२० त े०५ िुन २०२१ या कालावधीत 
म ाआवास अलभयान राबववल.े यामध्ये अपणुग घरकुले पणुग करणे  ा उपिम 
अींतभुगत  ोता. राज्य स्तरावरुन, ववभाग स्तर, जिल् ा स्तर व पींचायत सलमती 
याींचा वेळोवेळी आढावा घेण्यात आला.  
     तसेच तालकुास्तरावरुन व ग्रामपींचायत स्तरावरुन वेळोवेळी लाभार्थयांना 
भे्ी देऊन बाींधकाम सरुु करण्याबाबत सचुना देण्यात  आल्या. तसेच, 
नो्ीसीव्दारे घरकुल बाींधकाम सरुु करण्यास कळववल ेआ े. 
     सद्य:जस्थतीत प्रलींबबत ४२७६ घरकुलाींपकैी ६५५ लाभार्थयांचे घरकुल 
बाींधकाम प्रगती पथावर आ े. उवगररत ३६२१ लाभार्थयांना घरकुल बाींधकाम सरुु 
करुन बाींधकाम पणुग करण्याबाबत पाठपरुावा करण्यात येत आ े. 
(३) प्रश्न उद्भवत ना ी. 

----------------- 
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राज्यात महहलाांसाठी निीन धोरण आखणेबाबत 
  

(३०) *  ४२१०७   श्रीमती मोननिा राजळे (शिेगाांि - पाथडी), श्री.राहूल िुल 
(दौंड), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अशभमन्य ुपिार (औसा) :  सन्माननीय 
महहला ि बालवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सध्या राबववण्यात येत असलेल्या  मह ला धोरणातील त्रु् ी दरू 
करुन सवगकष धोरण तयार करण्याची  मा े िानेवारी, २०२१ पासनू  सरुु 
असलेली प्रक्रिया अद्याप पयतं अपणूग असल्याची बाब  मा े िानेवारी, २०२२ 
च्या दसुऱ्या आठवड्यात वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आली आ े,  े खरे आ े 
काय, 
(२) असल्यास, सन २०१४ मध्ये िा ीर केलेले नतसरे मह ला धोरणामध्ये 
मह लाींची सनद, आरोग्य, एकल मह ला, स्वच्छताग ृ सवुवधा, असींघह्त 
कामगार मह ला र् री भागातील मह लाींचे ववववध प्रश्न इ.योिनाींचा मह ला 
धोरणात समावेर् करण्याच्या अनषुींगाने सवग सबींर्धत ववभागाचे अलभप्राय 
मागववण्यात आले आ ेत  े  ी खरे काय, 
(३) असल्यास, उक्त अलभप्राय र्ासनास प्राप्त झाल ेआ ेत काय, 
(४) असल्यास, मह लासाठी आखत असलेल्या नवीन धोरणामध्ये मह लाींच े
सक्षमीकरण, सरुक्षा, मह ला  क्क, स्तनदा माता, इतर समस्या ननवरण्यासाठी 
तसेच गरीब वस्तीतील मह लाींचे िीवन ससुह्य करण्याच्या दृष्ीने 
सवुवधा परुववणे, झोपिपट््ी पनुवगसनाच्या योिनाींअींतगगत तथेे रा णाऱ्या ववधवा 
व एकट्या मह लाींना घरे, नागरी ववकास योिनेअींतगगत मह लाींना प्राधान्याने 
योिनाींचा लाभ देणे, आरोग्य सवुवधा, रेर्नचे धान्य सलुभ लमळाव ेआणण अन्य 
योिनेचा समावेर् करण्यात येणार आ े काय, 
(५) असल्यास, त्याचे स्वरुप काय आ े व त्याची अींमलबिावणी करण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायगवा ी केली वा करण्यात येत आ े,णार आ े, 
(६) नसल्यास, ववलाींबाचे कारण काय आ ेत ? 
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१), (२), (३), (४) व (५)  ोय  े खरे आ े. 
राज्याचे ४ थे मह ला धोरण  े केवळ धोरण न रा ता, मह ला सक्षमीकरण 
अींतगगत कोणाला ी मागे न ठेवण्याचा दृष्ीकोन त्यामध्ये असनू 
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अींमलबिावणीसाठी ववववध ववभागावर िबाबदारी सोपववण्यात आली असनू    
मा.मखु्यमींत्री म ोदय याींचे अध्यक्षतखेालील राज्यस्तरीय उच्चर्धकार सलमती, 
मा.मींत्री, मह ला व बाल ववकास याींचे अध्यक्षतखेालील ववर्षे कृती दल व 
मा.पालकमींत्री याींचे अध्यक्षतखेालील जिल् ास्तरीय सकुाण ू सलमती माफग त 
अींमलबिावणी ननयोजित आढावा घेणे बाबत प्रस्ताववत करण्यात येत आ े. 
(६) प्रश्नच उद्भवत ना ी. 

----------------- 
  

किल्ले रायगड ि पररसर वििास पयचटन आराखडयाची  
िामे पूणच िरण्याबाबत 

  

(३१) *  ३७८२५   श्री.मांगशे िुडाळिर (िुलाच), श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), 
श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि (भायखळा), श्री.किशोर जोरगेिार (चांद्रपरू), 
श्री.लहू िानड े(श्रीरामपरू), श्रीमती लताबाई सोनिणे (चोपडा) :  सन्माननीय 
साांस् िृनति िायच मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) क्रकल्ल ेरायगि व पररसर ववकास पयग् न आराखड्यातील काम ेवेगाने पणूग 
करण्याकरीता मा.ववत्त्तमींत्री याींनी परेुसा ननधी उपलब्ध करुन देण्याचा ननणगय 
घेतला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, आराखड्यातील कामाींची गणुवत्त्ता व दिाग याबाबत र्ासनाने 
आदेर् हदल ेआ ेत काय, 
(३) असल्यास, या ववकास आराखड्यामळेु रायगि क्रकल्ल्याच्या पररसरातील 
एकुण क्रकती गावाींचा ववकास व स्थाननक पयग् नाच्या माध्यमातनू क्रकती िणाींना 
रोिगार उपलब्ध  ोणार आ े, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायगवा ी केली वा करण्यात 
येत आ े, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 

श्री. अशमत विलासराि देशमखु : (१)  ोय.  े खरे आ े. 
(२) क्रकल्ल ेरायगि व पररसर ववकास पयग् न आराखड्यातील काम ेकरण्याकरीता 
ववर्षे स्थापत्य पथकाची स्थापना करण्यात आली असनू त्याींचे माफग त बाींधकाम 
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ववभागाच्या ननयमपजुस्तका व र्ासन ननणगयान्वये सदरची काम ेसरुू आ ेत. 
(३) या ववकास आराखड्यामळेु रायगि क्रकल्ल्याच्या पररसरातील एकुण २१ 
गावाींचा ववकास करण्याचा वाव अींतभुगत आ े. सदर ववकास आराखिा पणूग 
झाल्यावर स्थाननक  पयग् नाचे माध्यमातनू ननजश्चतच रोिगार उपलब्ध  ोणार 
आ े. 
(४) प्रश्न उद्भवत ना ी. 
(५) प्रश्न उद्भवत ना ी.  

----------------- 
  

पुणे महापाशलिेच्या हद्दीतील गािातील िमचचारी  
भरती प्रकक्रयेत झालेली अननयशमतता 

(३२)    *  ४२९८४       श्री.सांजय जगताप (परुांदर), श्रीमती माधुरी शमसाळ 
(पिचती) :  सन्माननीय  ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा  खुलासा  करतील 
काय :- 
  

(१) पणेु म ानगरपाललकेच्या  द्दीत समाववष् झालेल्या २३ गावाींतील कर्थत 
६५८ कमगचारी भरतीमध्ये गरैव्यव ार झाला असल्याचे मा े डिसेंबर, २०२१ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आल,े  े खरे आ े काय, 
(२) तसेच, उक्त म ानगरपाललकेत समाववष्  ोणाऱ् या िाींभळूवािी-कोळेवािी या 
ग्रपु ग्रामपींचायतीत ी बोगस कामगार भरती प्रक्रिया झाली असनू या भरतीमध्ये 
उमेदवाराींकिून लाखो रुपयाींची वसलुी करण्यात आल् याची बाब हदनाींक १२ 
फेब्रवुारी, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास ननदर्गनास आली आ े,  े  ी खरे आ े 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त भरती प्रक्रियेचा तपास जिल् ा पररषदेच्या कक्षेत येत 
नसनू ी जिल् ा पररषदेने लाचलचुपत प्रनतबींधक ववभागाकिून चौकर्ी करण्यात 
यावी अर्ी लर्फारस राज्यर्ासनाकि ेकेली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, यासींदभागत र्ासनाने चौकर्ी करून या कर्थत बोगस भरती 
प्रकरणी तसेच जिल् ा पररषदेने केलेल्या मागणी सींदभागत चौकर्ी केली आ े 
काय, 
(५) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानषुींगाने सींबींर्धत दोषीींवर 
र्ासनाकिून कोणती कारवाई केली आ े वा करण्यात येत आ े, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  



40 

श्री. हसन मशु्रीफ : (१)  ोय,  े अींर्त: खरे आ े. 
    पणेु म ानगरपाललकेच्या  द्दीत समाववष् झालेल्या २३ गावाींतील कर्थत 
६५८ कमगचारी भरतीमध्ये अननयलमतता झाल्याच ेमा े डिसेंबर, २०२१ दरम्यान 
ननदर्गनास आले आ े. 
(२)  ोय,  े अींर्त: खरे आ े. 
     ग्रामपींचायत िाींभळुवािी-कोळेवािी येथ ेबनाव् भरती प्रक्रिया झाली  े 
अींर्त: खरे आ े. मात्र, सदर ग्रामपींचायत पणेु म ानगर पाललकेमध्ये 
३०/०६/२०२१ रोिी समाववष् झालेने हदनाींक१२फेब्रवुारी, २०२२ रोिी भरतीमध्ये 
उमेदवाराींकिून रक्कम वसलुी बाबतची बाब जिल् ा पररषद, पणेु याींच्या 
कायागलयास अद्याप ी ननदगर्नास आलेली ना ी. 
(३)  ोय,  े खरे आ े. 
(४) व (५) जिल् ा पररषदेने प्रस्ताववत केलेल्या चौकर्ी सलमतीच्या अनषुींगाने 
प्राप्त अ वालानसुार कमगचारी नोकर भरतीमध्ये अननयलमतता केलेल्या 
िबाबदार १६ ग्रामसेवक/ ग्रामववकास अर्धकारी व २ ववस्तार अर्धकारी अस े
एकूण १८ कमगचारी याींचे ननलींबन केल ेअसनू त्याींची ववभागीय खातनेन ाय 
चौकर्ी सरुु केली आ े. 
     तसेच, ज्या ग्रामपींचायतीमध्ये नोकरभरतीमध्ये अननयलमतता झालेली 
आ े त्या गावचे सरपींच व ग्रामपींचायत सदस्य याींची ववभागीय स्तरावर चौकर्ी 
सरुु केली आ े. 
(६) प्रश्न उद्भवत ना ी. 

----------------- 
  
लोणार (जज.बुलढाणा) तालुक्यातील प्राथशमि आरोग्य उपिें द्राच्या चार 

इमारती उद्घाटनाच्या प्रनतक्षेत असल्याबाबत 
  

(३३) *  ४१४३४   श्री.सांजय रायमलुिर (मेहिर) :   सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लोणार (जि.बलुढाणा) तालकु्यातील ग्रामीण भागात लाखो रुपये खचूगन 
उभारलेल्या प्राथलमक आरोग्य उपकें द्राच्या चार इमारती उद्घा्नाच्या प्रनतक्षेत 
असल्याची बाब मा े िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान  ननदर्गनास आली 
आ े,  े खरे आ े काय, 
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(२) असल्यास, यामळेु या उपकें द्राींतगगत येणाऱ् या रुग्णाींना आरोग्य सवुवधा वेळेवर 
लमळत नसल्याचे ननदर्गनास आल ेआ े,  े  ी खरे  काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ?   
  
श्री. राजेश टोप े: (१)  े अींर्त: खरे आ े. 
     नव्याने बाींधकाम करण्यात आलेल्या चार उपकें द्रापकैी एका उपकें द्राचे 
उद्घा्न झालेले आ े. तथावप ववद्यतुपरुवठा झाला नसल्यामळेु इमारतीतनु 
कामकाि सरुु झालेले ना ी. तसेच उवगररत  तीन उपकें द्राींना ववद्यतुपरुवठा झाल े
नसल्यामळेु इमारती बाींधकाम ववभागाकिुन आरोग्य ववभागाकि े  स्ताींतरीत 
झाल्या ना ीत त्यामळेु उपकें द्राच े उद्घा्न झालेले ना ी. 
(२)  े खरे ना ी. 
सदरील हठकाणची उपकें दे्र ग्रामपींचायत इमारतीत कायगरत असनू त्यामाफग त 
आरोग्य सेवा परुववण्यात येतात.  या सींस्था स्वत:च्या इमारतीत कायगरत 
 ोण्यासाठी त्याींची बाींधकाम े सध्या करण्यात आली आ े. 
(३) उपकें द्राला ववद्यतु परुवठा करण्याबाबत ववद्यतु ववभागाकि े पाठपरुावा 
करण्यात येत आ े. 
(४) प्रश्न उद्भवत ना ी. 

----------------- 
  

राज्यातील रुग्णालयात िदै्यिीय तक्रार ननिारण  
िक्षाची स्थापना िरण्याबाबत 

  

(३४)   *  ४२०७२   श्री.सरेुश (राजूमामा) भोळे (जळगाि 
शहर) :  सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील गोरगरीब गरिू रुग्णाींच्या कु्ुींबबयाींना आरोग्य सेवेसींदभागत का ी 
तिार असल्यास त्याच ेननवारण करण्यासाठी वदै्यकीय तिार ननवारण कक्ष 
रुग्णालयात असणे गरिेच े असनू प्रत्येक रुग्णालयाने सदर सवुवधा गरि ू
रुग्णाींना उपलब्ध करून द्यावी अर्ी मागणी आरोग्य सींघ्नाींनी मा े िानेवारी, 
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२०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर मागणीच्या अनषुींगाने  र्ासनाने ननणगय घेतला आ े काय, 
(३) असल्यास, सदर ननणगयाचे थोिक्यात स्वरूप काय आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. राजेश टोप े: (१)  े खरे ना ी. 
(२) राज्यातील सवग खािगी नलसगं  ोम, प्रसतूीग ेृ याींनी पालन करावयाच े
म ाराषर र्शु्रुषाग ृ नोंदणी ननयम, २०२१  े हद.१४.१.२०२१ रोिी रािपत्रात 
अर्धसरू्चत झाले असनू यामध्ये रुग्णाींच्या कु्ुींबबयाींना आरोग्य सेवेसींदभागत का ी 
तिार असल्यास तिार ननवारण सींपकग  िमाींक व अर्धकाऱ्याचे नाव दर्गनी 
भागात प्रदलर्गत करण्याबद्दलचा ननयम करण्यात आला आ े.  
(३) सदर ननयमात प.ृि.(२) व ११ (ब) नसुार तिार ननवारण कक्ष :- (१) 
नोंदणीकृत र्शु्रुषाग ृाींच,े रुग्णाींच्या अर्धकाराींचे व िबाबदारीींच्या उल्लींघनाबाबत 
तिारीींचे ननवारण करण्यासाठी स्थाननक पयगवेक्षकीय अर्धकारी स्वतींत्र तिार 
ननवारण कक्ष स्थापन करेल. (२) तिार ननवारण करण्यासाठी कक्षाचा प्रमखु  ा 
र्ासन सेवेत कायगरत अथवा सेवाननवतृ्त वगग-१ दिागपेक्षा कमी नसलेला वदै्यकीय 
अर्धकारी/प्रर्ासकीय अर्धकारी असेल. (३) तिारीींच े ननराकरण करण्यासाठी 
तिारदार, प्रनतवादी व आवश्यकतनेसुार सींबींधीत सींस्थचे्या प्रनतननधीींची बाि ू
तिार ननवारण कक्षामाफग त ऐकली िाईल. (४) ज्या रुग्णाींवर उपचार सरुु आ ेत 
अर्ा प्रकरणी तिार प्राप्त  ोताच २४ तासाींच्या आत सनुावणी घेण्यात येईल व 
इतर प्रकरणामध्ये  ा कालावधी १ मह न्याचा असेल. (५) प्रत्येक र्शु्रुषाग ृास 
स्थाननक पयगवके्षकीय प्रार्धकाऱ्याींचे आणण तिार ननवारण कक्षाचे सींपकग  िमाींक 
व इतर माह तीचा तपर्ील दर्गनी भागात प्रदलर्गत करणे बींधनकारक राह ल. 
(४) प्रश्न उद्भवत ना ी.  

----------------- 
  

ननमगाि (ता.माळशशरस, जज.सोलापूर) येथील  
िॅनॉलची दरुुस्ती िरण्याबाबत  

(३५) *  ४३३०६   श्री.राम सातपतु े(माळशशरस) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ननमगाव (ता.माळलर्रस, जि.सोलापरू) येथील तलावावर ३० वषांपवूी 
बाींधण्यात आलेल्या कॅनॉलचे काम ननकृष् दिांचे झाल्याचे कारण साींगनू 
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पा्बींधारे ववभागाने लघपुा्बींधारे ववभागाकिून ताब्यात घेतला नसल्याने 
कॅनॉलची व नक्षमता घ्ली असनू दरवषी र्तेकऱ् याींना याचा ना क त्रास स न 
करावा लागत आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर ननमगाव तलावावरील असणारा कॅनॉल पा्बींधारे ववभागाने 
ताब्यात घेऊन त्याची तात्काळ दरुुस्तीची काम ेकरण्याबाबती मागणी स्थाननक 
लोकप्रनतननधी सातत्याने करीत असल्याचे मा े िानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्गनास आल ेआ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, सदर कॅनॉलच्या 
दरुुस्तीच ेकाम तात्काळ करुन ताब्यात घेण् याबाबत कोणती कायगवा ी केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 

श्री. जयांत पाटील : (१) ननमगाव ल.पा. तलावाचे काम  े १९८६ साली झालेले 
असनू सदर प्रकल्पाच्या िाव्या कालव्याचे काम सन १९९१ साली पणूग झालेले 
आ े. सदर तलावाच्या क्रक.मी.९/३९० त े १२/००० दरम्यान न्यायालयीन दाव े
प्रनतदाव े यामळेु कालव्याच ेकाम पणूग झालेले ना ी. तसेच क्रक.मी.५/००० च े
खालील बािूकिील भसूींपादनाची प्रक्रिया प्रलींबबत असल्याने क्रक.मी.५/००० च े
खालील बािूकि ेपाणी िाऊ देण्यास सदर र्तेकऱ्याींकिून ववरोध  ोत असल्याने 
कालव्यातनू सोिलेला ववसगग र्वे्च्या भागापयतं पो ोचत ना ी.   
     कालव्याची उवगरीत बाींधकाम ेपणूग करून व ज्या हठकाणी दरुूस्त्या करणे 
आवश्यक त्या भागातील आवश्यक दरुूस्त्या करून पाण्याचा ववसगग कालव्याच्या 
पचु्छ भागापयतं पोचल्याची कायगवा ी करून मग लसींचन व्यवस्थापन ववभागाकि े
 ा प्रकल्प  स्ताींतरीत करणे ननयोजित आ े. 
(२)  ोय. 
(३) सदर कॅनॉलचे  स्ताींतरण व दरुूस्तीबाबत योग्य कायगवा ी क्षेबत्रय स्तरावरून 
करण्यात येत आ े. 
(४) प्रश्न उद्भवत ना ी.  

----------------- 
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नाशशि येथील ईटन िां पनीत िाम िरणाऱ्या िामगाराांना िां पनीत 

सामािून घेणेबाबत 
 

(३६) *  ४०४६३   श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण) :   सन्माननीय िामगार 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नालर्क येथील ई्न कीं पनी कोरोनाच्या काळामध्ये अ मदनगर येथे 
स्थलाींतर करण्याची कायगवा ी सरुु असनू या कीं पनीत काम करणाऱ्या 
कामगाराींना कीं पनी बींद पिल्याचे कारण दाखवनू काढून ्ाकण्यात आल े
असल्याचे हदनाींक २४ िानेवारी, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास ननदर्गनास आल े
आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ी अींती 
काय आढळून आल ेतद्अनषुींगाने कामगाराींना कीं पनीत सामावनू घेण्याबाबत 
कोणती कायगवा ी केली वा करण्यात येणार आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१)  े खरे ना ी, 
     ई्न इींिस्रीि लसस््म प्रा.लल., ए-११, एमआयिीसी, अींबि, नालर्क या 
प्लाीं् मधील २२ कायम कामगाराींची कीं पनी व्यवस्थापनाने मा े ऑक््ोबर, 
२०२० च्या समुारास अ मदनगर प्लाीं् मध्ये बदली केलेली आ े. तसेच मागील 
अनेक वषांपासनू नालर्क प्लाीं्मध्ये आर्थगक तो्ा झालेला असल्याने कीं पनी 
व्यवस्थापनाींनी हदनाींक १०/०१/२०२२ रोिी औद्योर्गक वववाद अर्धननयम, १९४७ 
च्या कलम २५ FFA (१) अींतगगत क्लोिर नो्ीस देऊन हदनाींक १४/०३/२०२२ 
रोिीपासनू नालर्क प्लाीं् कायमस्वरुपी बींद करण्यात येत असल्याच ेकळववल े
आ े. 
(२) कीं पनी बींद करण्यासींदभागत ई्न एम्प्लॉईि यनुनयन (वॉल यनुन्), नालर्क 
या कामगार सींघ्नेने मा.औद्योर्गक न्यायालय, नालर्क याींचेसमोर यएुलपी नीं. 
३९/२०२२ अिग दाखल केलेला असनू सद्य:जस्थतीत प्रकरण न्यायप्रववषठ आ े. 
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   सदर कीं पनीने हदलेली हदनाींक १०/०१/२०२२ रोिीची आस्थापना बींद 
करण्याची नो्ीस व कामगार सींघ्नेने सादर केलेल्या हदनाींक १३/०१/२०२२ 
रोिीच्या पत्राच्या अनषुींगाने उभयपक्षात चचाग करून मागग काढण्यात येत 
आ े.                 
(३) प्रश्न उद्भवत ना ी. 

----------------- 
  
पेनटािळी (ता.मेहिर, जज.बुलढाणा) प्रिल्पामुळे बाधधत गािाांच ेपुनिचसन 

तसेच प्रिल्पाची इतर िामे पूणच िरण्याबाबत 
  

(३७) *  ४०४४०   श्रीमती श्िेता महाल े (धचखली), श्री.सांजय रायमलुिर 
(मेहिर) :    सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) पेन्ाकळी (ता.मे कर, जि.बलुढाणा) प्रकल्पाच्या पश्चिलामळेु बार्धत 
 ोणाऱ्या घानमोि, मानमोि व पाींढरदेव या गावाींच्या पनुवगसनासाठी आणण 
प्रकल्पातील इतर कामाींसाठी सधुाररत प्रर्ासकीय मान्यता (सपु्रमा) लमळालेली 
आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर पेन्ाकळी प्रकल्पाच्या पश्चिलामळेु बार्धत  ोणाऱ्या 
गावाींसोबत देवदरी  े गाव सधु्दा अींर्तः बार्धत  ोत असनू देवदरी या गावाच्या 
पनुवगसनासाठी सधु्दा मान्यता देण्यात येईल,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकल्पातील बार्धत  ोणाऱ्या गावाींच ेपनुवगसन तथा भौनतक 
सवुवधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी ननधी उपलब्ध करुन देऊन काम ेकरण्याची 
मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.िलसींपदा मींत्री याींचेकि े हदनाींक ५ 
ऑक््ोबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास लेखी ननवेदनाद्वारे केली आ े,  े खरे 
आ े काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकल्पाच्या  पश्चिलामळेु बार्धत  ोत असलेल्या 
पाींढरदेव, घानमोि, मानमोि या तीन गावाींचा पनुवगसनाकररता ७७६ िणाींना 
भखूींिाच ेवा्प करण्याचा ननणगय मा े िानेवारी, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास 
घेण्यात आला असनू भसूींपादनाची िी प्रकरणे ननधी अभावी व्यपगत झाली 
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आ ेत त्या अनषुींगाने तातिीने प्रस्ताव तयार करुन ननधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत पनुवगसन ववभागाने तातिीने पावल े उचलण्याच्या सचूना 
मा.पालकमींत्री, बलुढाणा याींनी हदल्या आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने घानमोि, मानमोि, पाींढरदेव व देवदरी या प्रकल्पबार्धत गावाींचे 
पनुवगसन तसेच प्रकल्पाची इतर काम ेपणूग करण्याबाबत कोणती कायगवा ी केली 
वा करण्यात येत आ े, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ?  

श्री. जयांत पाटील : (१)  े खरे आ े. 
(२)  े खरे आ े. 
पेन्ाकळी प्रकल्पाच्या पश्चिलामळेु अींर्तः बार्धत  ोणाऱ्या देवदरी गावाच्या 
पनुवगसनाचा प्रस्ताव म सलू ववभागाकि ेकायगवा ीत आ े. 
(३)  े खरे आ े. 
(४)  े खरे आ े. 
     मौि े घानमोि, मानमोि या बाधीत गावाच्या पनुवगसनाकरीता हद. 
२५.०१.२०२२ रोिी भखूींि वा्पाची कायगवा ी करण्यात आली आ े. आर्थगक वषग 
२०२२-२३ साठी सदर प्रकल्पास आर्थगक तरतदू करण्याचे प्रस्ताववत आ े. 
(५) मान्यता प्राप्त असलले्या मौि ेघानमोि, मानमोि व पाींढरदेव गावाींकरीता 
नागरी सवुवधा परुवण्याकरीता अींदािपत्रकाींना प्रर्ासकीय मान्यता लमळववण्याची 
कायगवा ी प्रगतीत आ े. तसेच देवदरी गावाचा पनुवगसनाचा ववषय म सलू 
ववभागाकि ेकायगवा ीत आ े. 
(६) प्रश्न उद्भवत ना ी. 

----------------- 
  

गडनदी (मु.किलोस, ता.मालिण) िरील बांधारा ि  
रस् त् याच् या दरुुस् तीबाबत 

  

(३८) *  ३८४६२   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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 (१) गिनदी (म.ु क्रकलोस, ता.मालवण) वरील बींधारा व त् यावरील रस् ता खराब 
झालेला आ े,  े खरे आ े काय, 

(२) असल् यास, क्रकलोस गावातील लोकाींना उक्त पलुावरुन िाणारा रस्ता खराब 
असल्याने तसेच नदीपललकि ेिाण्यास दसुरा पयागयी मागग नसल् यामळेु गिनदी 
(म.ुक्रकलोस, ता. मालवण) नवीन पलू बाींधावा अर्ी नागररकाींची मागणी आ े,  े 
 ी खरे आ े काय, 
(३) असल् यास, उपरोक्त हठकाणी नवीन पलू बाींधण्याबाबत तसेच नागररकाींना 
िाण्या-येण्याची सवुवधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवा ी 
केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 

श्री. हसन मशु्रीफ : (१) व (२) गिनदी (म.ुक्रकलोस, ता.मालवण) या हठकाणी 
नवीन पलू बाींधण्याबाबात नागररकाींची मागणी आ े,  े खरे आ े.  
(३) व (४) मखु्यमींत्री ग्राम सिक योिनेच्या ए.िी.बी. ्प्पा-२ अींतगगत सदर 
पलुाच्या कामास हदनाींक २९ ऑक््ोबर, २०२१ रोिी प्रर्ासकीय मींिुरी देण्यात 
आलेली असनू या अनषुींगाने प्रत्यक्ष काम  ाती घेण्याबाबतची पढुील कायगवा ी 
प्रगतीपथावर आ े.       

----------------- 
  
पुणे जजल्हयातील भोर येधथल उपजजल्हा रुग्णालयाच ेदजोन्नती िरणे 

तसेच िागजिाडी/किििी येथे रामा िेअर सेंटर उभारणेबाबत 
  

(३९) *  ४११९७   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.नानाभाऊ पटोल े (सािोली), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.हहरामण खोसिर (इगतपरूी), श्रीमती सलुभा 
खोडिे (अमरािती) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भोर (जि.पणेु)  तालकु्यातील उपजिल् ा रुग्णालयाचे ५० खा्ाींवरुन १०० 
खा्ाींच्या रुग्णालयात अनतदक्षता ववभागास  दिोन्नती करण्याची 
मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधी  े हदनाींक २५ िानेवारी, २०२१ रोिीपासनू 
वारींवार करीत असल्याचे ननदर्गनास आल ेआ े,  े खरे आ े काय, 
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(२) तसेच, मौि ेवागिवािी/क्रककवी (ता.भोर, जि.पणेु)  े गाींव राषरीय म ामागग 
ि. ४ लगत असनू पणेु त ेसातारा दरम्यान राषरीय म ामागागवर अपघात  ोत 
असतात परींत ु पणेु त े कोल् ापरू या म ामागगवर एक ी रामा केअर से्ं र 
नसल्याने गोल्िन अवसग (तास) मध्ये रुग्णाींना आधुननक औषधोपचार लमळत 
नसल्याचे ननदर्गनास आल ेआ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, भोर येथील उपजिल् ा रुग्णालयाचे दिोन्नती करणे तसेच 
वागिवािी/ क्रककवी येथ े रामा केअर से्ं र उभारणेबाबत र्ासनाने कोणती 
कायगवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. राजेश टोप े: (१)  े खरे आ े. 
(२) पणेु-कोल् ापरू म ामागागवर जिल् ा रुग्णालय, सातारा येथे रामा केअर यनुन् 
कायागजन्वत आ े. तसेच खींिाळा येथे रामा केअर यनुन् मींिूर आ े. 
(३) सन २०११ च्या लोकसींख्येवर आधाररत नवीन रुग्णालय सरुु करणे व 
कायागजन्वत रुग्णालयाचे शे्रणीवधगन करणे यासाठी िोिब ृत आराखिा तयार 
करण्याची कायगवा ी आरोग्य सेवा आयकु्तालयास्तरावरुन सरुु असनू भोर येथील 
उपजिल् ा रुग्णालयाच ेदिोन्नती व वागिवािी/क्रककवी येथे रामा केअर से्ं र 
उभारणेबाबतची मागणी ननकषानसुार िोिब ृत आराखड्यामध्ये समाववष् 
करण्याची कायगवा ी सरुु आ े.  
(४) प्रश्न उद्भवत ना ी. 

----------------- 
  
बीड जजल््यातील ग्रामपांचायतीांची "आर. आर. (आबा) पाटील सुांदर गाि" 

पुरस्िार योजनेतगतं अनजेु्ञय पाररतोवषिाांची  
रक्िम प्रलांत्रबत असल्याबाबत 

(४०) *  ४३१६५   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), अॅड.आशशष शलेार 
(िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.राम िदम (घाटिोपर 
पजश्चम), श्री.रवि राणा (बडनेरा), श्री.अशभमन्य ुपिार (औसा) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील ग्रामपींचायतीींना त्याींच्या क्षमतनेसुार, र्ासनाच्या ववववध 
योिनेच्या अींमलबिावणी करून स्वच्छता, व्यवस्थापन, दानयत्व, अपारींपाररक 
ऊिाग आणण पयागवरण व पारदर्गकता व तींत्रज्ानाचा वापर अर्ा बाबीींवर गणुाींकन 
देऊन स्मा ग् ग्रामपींचायतीची ननवि करून जिल् ास्तर व तालकुास्तर अस े
परुस्कार स्मा ग् ग्राम योिनेतगतं देण्यात येत  ोत,े  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, स्मा ग् ग्राम योिनेस “आर.आर.(आबा) पा्ील सुींदर गाव 
परुस्कार योिना” अस ेनाव देण्याबाबत हदनाींक २७ फेब्रवुारी, २०२० रोिीच्या 
बठैकीत मींत्रीमींिळाने ननणगय घेतला असनू सदर योिनेतींगगत तालकुास्तरावर 
ननविण्यात येणाऱ्या ग्रामपींचायतीकररता रू.१०,०००/- व जिल् ा स्तरावर 
ननविण्यात येणाऱ्या ग्रामपींचायतीींना रू.४०,०००/- इतक्या रकमेच ेपाररतोवषक 
देण्यात येत,े  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, गतवषी बीि जिल्ह्यातील र्गरवली, सरा्ेविगाव, तािसोन्ना, 
क्रकनगाव, केवि, र्लेापरुी, तपोवन, रो तवािी, खोकरमो ा, बा ेगव् ाण या १० 
ग्रामपींचायतीींना तालकुास्तरावर तर धारुर तालकु्यातील आवरगाव 
ग्रामपींचायतीला तालकुा व जिल् ास्तरावर सदर योिनेतींगगत सुींदर गाव म् णून 
घोवषत करण्यात आल ेआ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, सदर ११ ग्रामपींचायतीींना "आर. आर. (आबा) पा्ील सुींदर गाव" 
परुस्कार योिनेतगतं अनजु्ेय पाररतोवषकाींची दीि को्ी इतकी रक्कम 
अद्यापपयतं लमळालेली ना ी तसेच बीि प्रमाणेच अन्य क्रकती जिल्ह्याींमध्ये 
अर्ा प्रकारे पाररतोवषकाींची रक्कम देणे प्रलींबबत आ ेत, 
(५) असल्यास, कै.आर.आर. (आबा) पा्ील याींची पणु्यनतथी नजिक आली 
असताना पाररतोवषकाींची रक्कम तातिीने अदा करण्याच्या दृष्ीन े र्ासनाने 
कोणती कायगवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२)  े अींर्त: खरे आ े. आर.आर.(आबा) पा्ील सुींदर गाव परुस्कार 
योिनाींतगगत तालकुास्तर परुस्कार रु.१० लक्ष इतका असनू जिल् ास्तर परुस्कार 
रु.४० लक्ष इतका आ े. 
(३)  ोय,  े खरे आ े. 
(४) व (५) ग्रामववकास ववभाग, र्ासन ननणगय हद.०९.११.२०२१ अन्वये आर. 
आर. (आबा) पा्ील सुींदर गाव परुस्कार योिनेअींतगगत स्मा ग् ग्राम म् णून ननवि 
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झालेल्या तालकूा स्तरावरील ग्रामपींचायतीींना ननधीचे ववतरण करण्यात आल े
आ े. बीि प्रमाणेच अन्य ४ जिल्ह्यामध्ये पाररतोवषकाींची रक्कम देणे प्रलींबबत 
आ े. कोवविमळेु उद्भवलेली पररजस्थती ववचारात घेता ननधी उपलब्धतनेसुार 
स्मा ग् ग्राम/ आर. आर. (आबा) पा्ील सुींदर गाव म् णून ननवि झालले्या 
ग्रामपींचायतीींना ननधी ववतररत करण्यात येत आ े. 
(६) प्रश्न उद्भवत ना ी. 

----------------- 
  
पशुसांिधचन विभाग, जजल् हा पररषद, जळगाि माफंत गोचीड गोमाशा 

ननमूचलन औषध खरेदीिरीता िेलेल्या खचाचबाबत 
  

(४१) *  ४१७२३   श्री.सांजय साििारे (भसुािळ) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पर्सुींवधगन ववभाग, जिल्  ा पररषद, िळगावमाफंत गोचीि गोमार्ा ननमूगलन 
औषध खरेदीकररता सन २०१७-१८ कररता रुपये २४,९९,९६५/- इतका खचग 
करण् यात आला,  े खरे आ े काय, 
(२) असल् यास, सदर योिनेस र्ासन अनदुान प्राप् त  ोत ेत् या योिनेवर जिल् ा 
पररषदेने स् वतःच् या उत् पन् नातनू खचग करणे उर्चत नसताना खचग करण् यात 
आला,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल् यास, उक्त औषधाचे वा्प ववलींबाने केल ेगेले तसेच सदर चाचणी 
अ वाल अप्राप् त असताना ी रक् कम अदा करण् यात आली,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ी अींती 
काय आढळून आल,े तद्अनषुींगाने सींबींधीत दोषीींवर र्ासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२) गोचीि गोमार्ा ननमूगलन औषध खरेदीकरीत र्ासनस्तरावरून वेगळे अनदुान 
प्राप्त  ोत नसल्यामळेु सदर योिनेचा खचग जिल् ा पररषदेच्या सेस फीं िातनू 
करण्यात आला आ े. 
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(३) सींपणूग औषध परुवठा प्राप्त झाल्यानींतर तसेच औषधाची गणुवत्ता तपासणी 
र्ासनमान्य प्रयोगर्ाळेकिून आल्यानींतर तालकुास्तरावर ववतररत करणे सोयीचे 
 ोत असल्याने थोिा ववलींब झालेला आ े. याप्रकरणी औषधाची गणुवत्ता 
तपासणी र्ासनमान्य प्रयोगर्ाळेतनू करण्यात आलेली असनू गणुवत्ता प्रमाणपत्र 
चाचणी अ वाल प्राप्त झालनेींतरच देयक अदा करण्यात आलेले आ े. 
(४) व (५) सदर प्रकरणी कोणती ी तिार प्राप्त नसल्याने चौकर्ी करण्याचा 
प्रश्न उद्भवत ना ी. 

----------------- 
  

रािेर (जज.जळगाि) तालुक्यातील जलयुक्त शशिार योजनेअांतगचत 
झालेल्या िामाांची चौिशी िरण्याबाबत 

  

(४२) *  ४२५८४   श्री.शशरीष चौधरी (रािेर) :   सन्माननीय मदृ ि 
जलसांधारण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रावेर (जि.िळगाव) तालकु्यात िलयकु्त लर्वार योिनेंतगगत सन २०१५-१८ 
या तीन वषागच्या काळात ४७ कामावर प्रर्ासनाने समुारे साितेरेा को्ी रुपये खचग 
केल ेआ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर काम ेझालेल्या गावाींच्या लर्वारातील भगूभागतील पाण्याचा 
्क्का वाढलेला ना ी क्रकीं वा तथेील पाणी ी्ंचाई ी दरू झालेली ना ी,  े  ी खरे 
आ े काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ी अींती काय 
आढळून आल,े सदर ू प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायगवा ी केली वा करण्यात 
येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. शांिरराि गडाख : (१)  े अींर्त: खरे आ े.   
     िलयकु्त लर्वार योिनेअींतगगत रावेर (जि.िळगाव) तालकु्यात       
सन २०१५-१८ या तीन वषागच्या कालावधीत १८ गावाींची ननवि करण्यात आली 
 ोती. त्यामध्ये कृवष ववभागामाफग त १.०१ को्ीची ९० काम,े जिल् ा िलसींधारण 
अर्धकारी, जि.प.ल.पा.िळगाव याींचेमाफग त रू.२.९२ को्ीची ५९ काम,े जिल् ा 
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िलसींधारण अर्धकारी, िळगाव याींचेमाफग त रू.१.२१ को्ीची ची ११ काम,े अर्ी 
एकूण  १६० कामाींवर रू.५.१४ को्ीची इतका खचग करण्यात आला आ े.   
(२) व (३) अर्ींत: खरे आ े. 
     िलयकु्त लर्वार अलभयानाींतगगत झालले्या कामाींची चौकर्ी करण्यासाठी 
गठीत सलमतीने त्याींचेकि ेप्राप्त झालेल्या तिारीसींदभागत रावेर येथील लसमें् 
नाला बाींध व साठवण बींधाऱ्याच्या कामाची ववह त ननकषाींच्या आधारे 
लाचलचुपत प्रनतबींधक ववभागामाफग त खुली चौकर्ी करण्याची लर्फारस केली 
आ े. त्यानसुार हद.१५/७/२०२१ च्या र्ासन पत्रान्वये म ासींचालक, लाचलचुपत 
प्रनतबींधक ववभाग, म ाराषर राज्य, मुींबई याींना सदर कामाची खुली चौकर्ी 
करण्याबाबत कळववले आ े. 
(४) प्रश्न उद्भवत ना ी. 

----------------- 
  

मौजे नाटे (जज.राजापूर) येथील ऐनतहाशसि घेरा यशिांत  
गडाची झालेली दरुिस्था 

(४३) *  ४१८०४   श्री.राजन साळिी (राजापरू) :  सन्माननीय साांस् िृनति 
िायच मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौि ेना्े (जि.रािापरू) येथे समदु्रक्रकना-या नजिक छत्रपती लर्वािी म ाराि 
याींनी बाींधलेला ऐनत ालसक घेरा यर्वींत गिाची दरुवस्था झाली असल्याच ेमा े 
िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्गनास आल ेआ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर गिाच्या दरुावस्थेबाबत र्ासनाने पा णी केली आ े  
काय, 
(३) असल्यास, सदर ू गिाचे ऐनत ालसक व भौगोललक म त्व लक्षात घेऊन 
सींवधगन व पनुबागधणी तसेच सरु्ोलभकरण करुन गिाचे सौदयग ववकलसत 
करण्याकररता ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवा ी केली 
वा करण्यात येत  आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. अशमत विलासराि देशमखु : (१)  ोय.  े अींर्त: खरे आ े. 
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      कालौघात क्रकल्ल्याची का ी प्रमाणात पिझि झाली आ े. 
(२)  ोय. 
(३) या क्रकल्ल्याच्या ितन व सींवधगन कामाचा ब ृद आराखिा परुातत्व व 
वस्तसुींग्र ालये सींचालनालयामाफग त तयार करण्यात येत आ े. 
(४) प्रश्न उद्भवत ना ी.  

----------------- 
 

खरैगाि दे (ता. िेळापूर, जज.यितमाळ) येथील "ताांडािस्ती सुधार 
योजना" आणण "रोजगार हमी योजना" अांतगचत 

िामाध्ये झालेली अननयशमतता 
  

 (४४) *  ४२२०७   श्री.सांजजिरेड्डी बोदिुरिार (िणी), डॉ.अशोि उईिे 
(राळेगाि) :  सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१)  खैरगाव दे (ता.केळापरू, जि.यवतमाळ) येथे सन २०१७-२०१८, २०१९-२०२० 
या कालावधीत ताींिावस्ती सधुार योिना आणण रोिगार  मी योिना, 
िनसवुवधाची ई. मींिूर करण्यात आललेी ववकास काम ेननकृष् करण्यात आली 
असनू का ी हठकाणची काम ेन करता ननधीच ववतरीत करण्यात आला असल्याचे 
हदनाींक २० ऑक््ोबर, २०२० रोिी वा त्यासमुारास ननदर्गनास आल,े  े खरे आ े 
काय, 
(२) असल्यास, सदर ग्राम पींचायतीला पेसाचा दिाग असल्यामळेु ववकास कामाींना 
ननधी उपलब्ध  ोतो, परींत ूग्रामपींचायती मध्ये क्रकती ननधी खचग करण्यात आला 
याचा तपर्ील नसल्याच ेननदर्गनास येत ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने काय आढळून आल,े तद्अनषुींगाने सदर प्रकरणी अननयलमतता 
करणाऱ्या सींबींधीत अर्धकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री. हसन मशु्रीफ : (१) अींर्त: खरे आ े. 
(२) ना ी. 
(३)  ोय. 
(४) ननरींक. 

----------------- 
  
"एिाजत्मि बाल वििास सेिा योजने" अांतगचत देण्यात येणारे िच्च ेधान्य 

किट मध्ये खाद्य तेलाचा समािेश िरण्याबाबत 
  

(४५) *  ४०६५४   श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), श्री.अतलु भातखळिर 
(िाांहदिली पिूच) :   सन्माननीय महहला ि बालवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योिने’ अींतगगत अींगणवािी मधील लाभार्थयांना 
५० हदवस परेुल अस ेकच्च ेधान्य व क्रकराणा मालाचा परुवठा मा े मे, २०१९ 
पासनू करण्यात येत असनू त्यात खाद्यतले या िीवनावश्यक वस्तचूा समावेर् 
करण्यात आला  ोता,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, आहदवासी व ग्रामीण भागातील मलेु, स्तनदा व गरोदर माता व 
क्रकर्ोरवयीन मलुीींच्या र्ारीररक वाढीसाठी व पोषणासाठी जस्नग्ध पदाथग व 
चरबीयकु्त उषमाींकाची आवश्यकता खाद्य तलेातनू पणूग  ोऊ र्कत,े  े  ी खरे 
आ े काय, 
(३) असल्यास, सद्या कें द्र र्ासनाच्या ननदेर्ानसुार अींगणवािीतील लाभार्थयांना 
देण्यात येणाऱ्या क्रक् मधनू खाद्य तलेाच्या वाढत्या क्रकमतीमळेु खाद्य तले 
वगळण्यात आले असल्याच ेननदर्नागस आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, कच्चे धान्य क्रक् मध्ये बींद केलेले खाद्य तले पनु् ा सरुु 
करण्यात याव ेया आर्याचे पत्र हद. २६ िुल,ै २०२१ रोिी वा त्यासमुारास    
मा. मह ला व बाल ववकास मींत्री याींना देण्यात आल े ोत,े  े  ी खरे आ े काय, 
(५) असल्यास, अींगणवािी मधील लाभार्थयागना लमळणारे कच्चे धान्य क्रक् मध्ये 
पनुश्च खाद्य तलेाचा समावरे् करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवा ी केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत? 
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अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१)  े खरे आ े. 
(२)  े अींर्त: खरे आ े. 
     पोषणासाठी जस्नग्ध पदाथग व चरबीयकु्त  उषमाींकाची आवश्यकता खाद्य 
तलेातनू अथवा इतर पदाथांमधून पणूग  ोऊ र्कत.े 
(३) कें द्र र्ासनाने अींगणवािीतील लाभाथांना देण्यात येणाऱ्या क्रक्मध्ये कोणत्या 
खाद्यपदाथांचा समावेर् करायचा याबाबत कोणत ेी ननदेर् हदलेले 
ना ीत.  फक्त दररोि हदल्या िाणाऱ्या आ ारातनू प्रती हदन प्रती लाभाथी ५०० 
क्रक. कॅलरीि आणण १२ त े१५ गॅ्रम प्रर्थनेयकु्त आ ार देण्याचे व त्यासाठी प्रनत 
लाभाथी रु.८/- खचग करण्याचे ननदेर् हदल ेआ ेत. अींगणवािीतील लाभार्थयांसाठी 
कोणत्या प्रकारचा आ ार परुवठा करावयाचा  े ठरववण्याचे अर्धकार राज्य 
र्ासनास आ ेत. प्रती हदन प्रती लाभाथी रु.८/- दरामध्ये पोषण आ ार बािार 
भावानसुार देता येईल, तो पोषण आ ार राज्य र्ासन ननजश्चत करत असत ेव 
त्यानसुार कें द्र र्ासनाच्या Food & Nutrition Board ने प्रमाणणत केल्यानसुार 
राज्य र्ासनाने पाककृती ननजश्चत केलेली आ े. 
(४)  े खरे आ े. 
(५) प्रती हदन प्रती लाभाथी रु. ८/- दरामध्ये देण्यात येणारी पाककृती कें द्र 
र्ासनाच्या Food & Nutrition Board ने प्रमाणणत केल्यानसुार ननजश्चत 
करण्यात आलेली आ े.  त्या पाककृतीमध्ये कें द्र र्ासनाच्या ननदेर्ानसुार ५०० 
क्रकलो कॅलरीि व १२ त े१५ गॅ्रम प्रर्थन ेलमळत आ ेत. त्यामळेु सद्य:जस्थतीत 
पाककृतीमध्ये बदल करण्याचे ववचाराधीन ना ी. कें द्र र्ासनाने पोषण आ ार दर 
वाढववल्यास पाककृतीमध्ये बदल करण्याबाबत ववचार करण्यात येईल. 
(६) प्रश्न उद्भवत ना ी. 

----------------- 
  
सािांगा मग्रापुर (ता.चाांदरू, जज.अमरािती) रेल्िे या गािातील नागरीिाांना 

नळ जोडणीपासून िांधचत ठेिल्याबाबत 
  

(४६) *  ४१९९०   श्री.बळिांत िानखड े(दयाचपरू) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) सावींगा मग्रापरु (ता.चाींदरू, जि. अमरावती) रेल्वे या गावातील वॉिग िमाींक १ 
येथील अनसुरू्चत िातीच्या नागररकाींना सींबींधीत ग्रामपींचायत  ेतपूरुस्पर 
वपण्याच्या पाण्यापासनू वींचीत ठेवत असल्याचे हदनाींक ४ फेब्रवुारी, २०२२ रोिी 
वा त्यासमुारास ननदर्गनास आल ेआ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर वॉिग िमाींक १ मधील नागररकाींनी नळाद्वारे पाणीपरुवठा 
करण्यासाठी ग्रामपींचायतकि ेवारींवार नळ कनेक्र्न लमळण्यासाठी सन २०२० 
पासनू  एकूण १९५ नागरीकानी ररतसर अिग केल ेअसल्याचे ननदर्गनास आल े
असनू फक्त ४५ नागररकाींना नळ कनेक्र्न देण्यात आल ेअसनू उवगरीत १५० 
नागरीकाींना  ेतपुरूस्पर वींचीत ठेवले असल्याच ेग्ववकास अर्धकारी चाींदरू रेल्वे  
याींनी सर्चव ग्रामपींचायत याींना उद्देर्नू ललह लेल्या हदनाींक २३ िानेवारी, 
२०२१ रोिीच्या पत्रानसुार ननदर्गनास आल ेआ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, याबाबत सींबींधीत नागररकाींनी, ग्रामपींचायत कायागलय, पींचायत 
सलमती कायागलय, त सील कायागलय, उपववभागीय अर्धकारी कायागलय, पोलीस 
स््ेर्न, कायगकारी अलभयींता, पाणीपरुवठा ववभाग जिल् ा पररषद, जिल् ार्धकारी 
कायागलय अमरावती याींना वारींवार लेखी पत्राद्वारे कळववल े असनू याबाबत 
कोणती ी कायगवा ी झाली नसल्याचे ननदर्गनास आल ेआ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, सदर नागरीकाींना न्याय न लमळाल्याने त्याींनी हदनाींक ३ फेब्रवुारी, 
२०२२ रोिी वा त्यासमुारास बह षकार आींदोलन केल्याच ेननदर्गनास आल ेआ े, 
 े  ी खरे आ े काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ी मध्ये 
काय आढळून आल,े तद्अनषुींगाने सदर ू प्रकरणी दलुगक्ष केलेल्या अर्धकारी व 
ग्रामपींचायतीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ?  
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) ना ी,  े खरे ना ी. 
(२)  ोय,  े अींर्तः खरे आ े. 
     नागररकाींनी ग्रामपींचायतकि े अिग केले  े खरे आ े. गावातील १९५ 
कु्ुींबाकि ेनळ कनेक्र्न ना ी, त्यापकैी ११३ कु्ुींबाच ेनळ कनेक्र्न कररता अिग 
प्राप्त झाल े ोत.े त्यापकैी ४५ कु्ुींबाना नळ कनेक्र्न देण्यात आल ेआ े.  
(३) व (४)  ोय,  े अींर्तः खरे आ े.  
    सदर प्रकरणी नागररकाींनी पत्राींद्वारे कळववले असनू जिल् ा पररषद 
स्तरावरून ताींबत्रक पा णी करून िलजिवन लमर्न व ग्राम पींचायत ववत्त आयोग 
याींचे सींयकु्त ननधीमधुन सींपणुग गावातील पाईपलाईन व सवग कु्ुींबाींना नव्याने 
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नळ कनेक्र्न परुववण्याची योिना प्रस्ताववत करण्यात आली आ े.    
(५) व (६) प्रश्न उद्भवत ना ी.  

----------------- 
  

 
परभणी जजल््यातील जायििाडी डाव्या िालव्याचा ि अन्य प्रिल्पाांच्या 

वितरण प्रणाली िहनक्षमता िाढविण्याबाबत 
  

(४७) *  ४२२५२   श्रीमती मेघना सािोरे बोडीिर (जजांतरू) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी जिल्ह्यातील लोअर दधुना, िायकवािी स  मोठे मध्यम तसेच 
अनेक लघ ु लस ींचन प्रकल्पाींमध्ये यींदा मबुलक पाणीसाठा असनू देखील 
झाि-ेझुिपे, गाळामळेु िायकवािी िाव्या कालव्याचा अन्य प्रकल्पाींच्या ववतरण 
प्रणाली व नक्षमता कमी झाली असल्याचे मा े फेब्रवुारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्गनास आल,े आ े  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, रब्बी  ींगामात तसेच उन् ाळी वपकाींसाठी लसचींन करण्यासाठी पणूग 
क्षमतनेे पाणी परुवठा  ोत ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, र्ासनाकिून सदर लस ींचन ववषयासींबींधी कालव्याच्या र्वे्च्या 
्ोकापयतं पणूगक्षमतनेे लस ींचनाचा लाभ र्तेकऱ्याींना लमळण्यासींबींधी आतापयतं 
क्रकती ननधी ववतरीत करण्यात आल असनू त्यापकैी क्रकती ननधी कालव्यासाठी 
खर्चगत करण्यात आला आ े, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 

श्री. जयांत पाटील : (१)  े खरे आ े. 
   परभणी जिल् यातील िायकवािी िावा कालवा, तसेच इतर मध्यम व लघ ु
प्रकल्पाींच ेबाींधकाम  ोऊन िवळपास ४०-४५ वषागचा कालावधी झालेला आ े. 
तसेच  ा भाग काळ्या मातीतील प्रदेर् असल्यामळेु ववतरण प्रणालीची सतत 
पिझि  ोऊन व न क्षमता साधारणत: २५-३०% कमी झालेली आ े. 
     तथावप, ननम्न दधुना प्रकल्पात १००% पाणी साठा झालेला असनू मींिूर 
प्राथलमक लसींचन कायगिम (PIP) २०२१-२२ नसुार रब्बी  ींगामात १२५००  ेक््र 



58 

व उन् ाळी  ींगामात ७५००  ेक््र अस े २०,०००  ेक््र वर लस ींचन कायगिम 
राबववण्याचे ननयोिन केलेले आ े. त्याप्रमाणे लस ींचन प्रगत आ े. प्रकल्पावरील 
मखु्य कालवा पणूग झालेला असनू ववतरण व्यवस्थेची काम ेअींनतम ्प्प्यात 
आ ेत. 
(२)  े अींर्त: खरे आ े. 
    लस ींचनासाठी लाभधारकाींनी केलेल्या प्रत्यक्ष पाणी मागणी प्रमाणे पाणी 
परुवठा करण्यात येत आ े. तथावप कालव्याींची व नक्षमता कमी झालेली 
असल्याने पणुग क्षमतनेे पाणी परुवठा  ोत ना ी.  
(३) सन २०२१-२२ साठी िायकवािी िाव्या कालव्यासाठी रु.४५३.४४ लाखाींचा 
प्राधान्यिम प्रस्ताव मींिूर असनू आतापयतं  रु. ८८.७१ लक्ष ननधी प्राप्त  ोऊन 
खचग झालेला आ े.  तसेच मध्यम व लघ ुप्रकल्पासाठी रु.२०१.७४ लाखाींचा 
प्राधान्यिम प्रस्ताव मींिूर असनू त्यावर रु. ७१.३४ लक्ष इतका ननधी प्राप्त 
 ोऊन खचग झालेला आ े. 
    तसेच ननम्न दधुना प्रकल्पाचे कालवा व ववतरण व्यवस्थचेी काम ेप्रगतीत 
असल्याने लस ींचन कायगिम सन २०२१-२२ राबववण्यासाठी झाि ेझुिुपे व गाळ 
काढण्यासाठी ननधीची मागणी करण्यात आलेली ना ी. 
   दरवषी लस ींचन व बबगर लस ींचन पाणी पट््ी वसलुीतनू िमा  ोणाऱ्या 
रकमेच्या मयागदेत उपलब्ध  ोणाऱ्या अनदुानातनु ववतरण प्रणालीची देखभाल व 
दरुूस्तीची कामे करून लसींचन कायगिम राबववण्यात येत आ ेत. तसेच पाखरण 
कायगिमा अींतगगत याींबत्रकी मलर्नरीव्दारे झािझेुिपे काढणे, गाळ काढणे  ी काम े
करून लसींचन कायगिम राबववण्यात येत आ े. 
(४) प्रश्न उद्भवत ना ी. 

----------------- 
  

राजुरा (जज.चांद्रपूर) उपविभागात जलयुक्त शशिार  
योजनेअांतगचत झालेली अननयशमतता  

  

(४८) *  ४३१८७   श्री.सभुाष धोटे (राजूरा) :   सन्माननीय मदृ ि 
जलसांधारण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रािुरा (जि. चींद्रपरू) उपववभागात िलयकु्त लर्वार योिनेअींतगगत को्यावधी 
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रुपयाींचा खचग करण्यात आला असनू अनेक कामात अननयलमतता झाल्याने सदर 
कामाींची एसआय्ीमाफग त चौकर्ी करण्याच ेननदेर् देण्यात आल े ोत,े  े खरे 
आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी दोन वषग पणूग  ोऊन ी उक्त प्रकरणाची चौकर्ी 
करण्यात आलेली ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास,सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ी अींती 
काय आढळून आल,े तद्अनषुींगाने सींबींधीत दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. शांिरराि गडाख : (१) अींर्त: खरे आ े. 
     िलयकु्त लर्वार योिनेअींतगगत झालले्या कामाींची एसआय्ीमाफग त 
चौकर्ी करण्याचे ननदेर् देण्यात आल े ोत.े   
(२) व (३) िलयकु्त लर्वार योिनेअींतगगत झालेल्या कामाींची सींख्या अर्धक 
असल्याने कोणती काम ेखलु्या चौकर्ीसाठी ननविणे आवश्यक आ े याचा र्ोध 
घेण्यासाठी गठीत केलेल्या चौकर्ी सलमतीने ववह त केलेल्या ननकषाच्या 
आधारे केलेल्या लर्फारर्ीनसुार चींद्रपरू जिल्ह्यातील रािूरा उपववभागातील ११ 
कामाींच्या खलु्या चौकर्ीची लर्फारस केली आ े. त्यानसुार, र्ासनाच्या 
हद.१५/७/२०२१ च्या पत्रान्वये म ासींचालक, लाचलचुपत प्रनतबींधक ववभाग, 
म ाराषर राज्य,मुींबई याींना खुली चौकर्ी करण्याबाबत कळववण्यात आल ेआ े. 
सद्यजस्थतीत चौकर्ीची कायगवा ी सरुू आ े. 
(४) प्रश्न उद्भवत ना ी. 

----------------- 
  

अांबाडी (ता.किनिट जज.नाांदेड) येथील प्राथशमि आरोग्य उपिें द्राच े
बाांधिाम ननिृष्ट्ट दजांच ेझाल्याबाबत 

  

(४९) *  ४२९४३   डॉ.तषुार राठोड (मखुेड) :   सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींबािी (ता.क्रकनव्, जि.नाींदेि) येथे पेसा योिनेतींगगत प्राथलमक आरोग्य 
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उपकें द्राच्या बाींधकामासाठी  एक को्ी रुपये इतका ननधी मींिूर केला आ े,  े 
खरे आ े काय,  
(२) असल्यास, ग्रामपींचायत कायागलय, कीं त्रा्दार व सींबींर्धत अलभयींत्याने 
सींगनमताने आरोग्य उपकें द्राच्या इमारतीचे बाींधकाम ननकृष् दिागच े करुन 
ननधीचा अप ार केला असल्याचे ननदर्गनास आल ेआ े,  े  ी खरे आ े काय,  
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी स ाय्यक जिल् ार्धकारी याींनी चौकर्ी करुन 
कारवाई करण्याचे आदेर् ग्ववकास अर्धकारी, पींचायत सलमती याींना हदल े ोत,े 
 े  ी खरे आ े काय,  
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आल,े त्यानसुार आरोग्य उपकें द्राचे बाींधकाम ननकृष् दिागच ेकरणाऱ्या 
सींबींर्धत कीं त्रा्दार, अर्धकारी व कमगचाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आ े.  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत, 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१)  ोय,  े अर्त: खरे आ े, 
     सन २०१८-१९ या अर्थगक वषागत TSP२२२५E२४९ या योिनेंतगगत 
प्राथलमक आरोग्य उपकें द्र अींबािी, ता. क्रकनव्, जि. नाींदेि या उपकें द्राला 
रु.८६.०० लक्ष इतक्या रक्कमेला प्रर्ासकीय मान्यता प्राप्त झाली आ े.  
(२)  े खरे ना ी. 
    प्रस्ततु कामाची गणुवत्ता योग्य असल्याची खात्री  ोऊन सदरील कामाच े
अींनतम देयक पास करण्यात आलेले आ े.  
(३) व (४)  ोय,  े खरे आ े.  
    प्रस्ततु प्रकरणी चौकर्ीअींती सदरील प्राथलमक आरोग्य उपकें द्राच्या 
इमारतीचे बाींधकाम चाींगल्या दिागच ेहदसनू आले आ े. 
(५) प्रश्न उद्भवत ना ी 

----------------- 
 

दानापूर (जज.अिोला) येथील रामखेड-चाांगलिाडी या रस्त्याच ेिाम ननधी 
अभािी अपूणाचिस्थेत असल्याबाबत 

(५०) *  ४२२४०   श्री.प्रिाश भारसािळे (अिोट) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) दानापरू (जि.अकोला) येथील रामखेि-चाींगलवािी या रस्त्याच े काम 
मखु्यमींत्री ग्रामसिक योिनेअींतगगत करण्यात येत असनू सन २०१८ पासनू ननधी 
अभावी रस्त्याच ेकाम अधगव् जस्थतीत असल्याने रस्त्यावरुन ये िा करणाऱ्या 
नागरीकाींना ना क त्रास स न करावा लागत आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने सदर रस्त्यास ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत व सदर योिने 
अींतगगत हदरींगाई करणाऱ्या सींबींर्धत अर्धकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत कोणती 
कायगवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 

श्री. हसन मशु्रीफ : (१) सदर रस्त्याचे काम अपणुागवस्थेत आ े,  े खरे 
आ े.     
(२) व (३) सद्यजस्थतीत सदर रस्त्याच ेभौनतकदृषट्या ९० % काम पणुग झाल े
असनू केवळ िाींबरीकरणाच्या अींनतम थराचे काम बाकी आ े. सदरचे काम 
लवकरात लवकर पणूग करण्याचे ननयोिन आ े. 

----------------- 
नांदरुबार तसेच मेळघाट या आहदिासी भागात बालमतृ्य ू 

ि मातामतृ्यूच ेप्रमाण िाढल्याबाबत 
  

(५१) *  ४२१०९   श्रीमती मोननिा राजळे (शिेगाांि - पाथडी), श्री.शशरीषिुमार 
नाईि (निापरू) :  सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आहदवासी भागात, कुपोषणाला आळा घालण्यासाठी आरोग्य 
ववभाग तसेच मह ला व बालकल्याण ववभागाबरोबरच ववववध र्ासकीय 
ववभागामाफग त अनेक योिना राबववण्यात येत असनू ी अिून ी मेळघा्ात 
बालमतृ्य ूव मातामतृ्यचूे प्रमाण कमी  ोत नसल्याचे ननदर्गनास आल ेआ े,  े 
खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, मेळघा्ात मा े एवप्रल त े डिसेंबर २०२१ या स ा मह न्यात 
कालावधीत १६१ उपित मतृ्य ूस  एकूण ३६५ बालमतृ्य ूव १५ माता मतृ्यूींची 
नोंद झाली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, मेळघा् तसेच नींदरूबार ववभागात प्रधानमींत्री मातवृींदना योिना, 
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िननी सरुक्षा योिना, ए.पी.ि.े अब्दलु कलाम अमतृ आ ार योिना, िननी 
लर्र् ुयोिना, मानव ववकास अलभयान, काींगारु मदर केअर यनुन्, राषरीय 
बालस्वास्थ कायगिम, पोषण पनुवगसन कें द्र, अर्ा योिना बालमतृ्य ूव मातामतृ्य ू
रोखण्यासाठी व त्याींच्या बालक व माताींच्या र्ारररीक ववकासासाठी या 
ववभागाकिून प्रभावीपणे राबववल्या िात नसल्याचे ननदर्गनास आल ेआ े,  े  ी 
खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, मेळघा्ास  राज्यातील अन्य आहदवासी भागातील बालमतृ्य ू
रोखण्याच्या उद्देर्ाने मखु्य सर्चवाींच्या अध्यक्षतखेाली गठीत केलेल्या गाभा 
सलमतीच्या आढावा बठैकीत याबाबत माह ती व कायगवा ी झाली ना ी काय , 
(५) असल्यास, बालमतृ्य ूव मातामतृ्य ूरोखण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायगवा ी 
केली वा करण्यात येत आ े, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. राजेश टोप े: (१)  े खरे ना ी. 
     जिल् यातील नवसींिीवनी कायगिमाच्या अ वालानसुार मेळघा् 
कायगक्षेत्रात सन २०१६-१७ मध्ये ४०७ व सन २०२०-२१ मध्ये २०२ बालमतृ्य ु
झालेले आ ेत. तसेच मातामतृ्य ूअ वालानसुार मेळघा् कायगक्षेत्रात २०१६-१७ 
मध्ये १३ व सन २०२०-२१ मध्ये १० मातामतृ्य ू झालेले आ ेत. यानसुार 
मेळघा्ात बालमतृ्य ूव मातामतृ्यचूे प्रमाण कमी  ोत आ े. 
(२)  े खरे ना ी. 
     मेळघा्ात मा े एवप्रल त ेडिसेंबर २०२१ या ६ मह न्याच्या कालावधीत ९० 
उपित मतृ्य,ू १६९ बालमतृ्य ूव ५ मातामतृ्यूींची नोंद झाली आ े. 
(३)  े खरे ना ी. 
(४) बालमतृ्य ू रोखण्याच्या उद्देर्ाने मखु्य सर्चवाींच्या अध्यक्षतखेाली गठीत 
केलेल्या गाभा सलमतीच्या आढावा बठैकीत याबाबत माह ती सादर केली आ े.   
(५) आहदवासी व दगुगम भागात आरोग्य यींत्रणा बळक् करुन माता व बालमतृ्य ू
कमी करण्याच्यादृष्ीने आरोग्य ववभागामाफग त खालील उपाय योिना करण्यात 
येतात. 
बाल आरोग्य सांबांधी योजना :- आिारी नविात बालकाींच्या उपचारासाठी ववर्षे 
कक्ष (SNCU), नविात लर्र् ुजस्थरीकरण कक्ष (NBSU), ग्राम बाल ववकास 
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कें द्र (VCDC), प्राथलमक आरोग्य कें द्र स्तरावरील बाल उपचार कें द्र (CTC), 
पोषण पनुवगसन कें द्र (NRC), Mother Absolute Affection व राषरीय बाल 
स्वास्थ कायगिम 
माता आरोग्य सांबांधी योजना :- िननी सरुक्षा योिना, िननी लर्र् ुसरुक्षा 
कायगिम, मानव ववकास कायगिम, प्रधानमींत्री मात ृवींदना योिना व प्रधानमींत्री 
सरुक्षक्षत माततृ्व अलभयान नवसींजिवनी योिना (माततृ्व अनदुान योिना, भरारी 
पथक योिना, दाई बठैका योिना) जिल् ा स्तरावर सवग माता मतृ्य ूव बालमतृ्यू 
याींचे अन्वेषण करण्यात येत.े 
(६) प्रश्न उदभवत ना ी. 

----------------- 
रत्नाधगरी जजल््यातील पाटबांधारे उपविभाग दापोली अांतगचत असलेल्या 

धरणातून शतेीसाठी पाणी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
 (५२) *  ४३३६५   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नार्गरी जिल्ह्यातील पा्बींधारे उपववभाग दापोली अींतगगत दापोली 
तालकु्यात आवार्ी, पींचनदी व लर्रसािी व मींिणगि तालकु्यात भोळवली आणण 
पणदेरी अर्ी २ धरणे तर खेि तालकु्यात कोंिीवली येथे १ धरण बाींधण्यात 
आलेली आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उक्त धरणाचा आढावा घेतला असता  ी तीन धरणे १०० ्क्के 
पाण्याने भरलेली असनू खेि आणण मींिणगि येथील धरणात ६० ्क्क यापेक्षा 
अर्धक पाणी साठा असनू देखील मात्र या धरणातनू पाणी सोिण्यासाठी 
अद्याप ी कालवे काढण्यात आलेले नसल्याने गेले क्रकत्येक वषग दापोलीतील 
नतन् ी धरणाखालील र्तेी वपकाींतील क्षते्राींना अद्याप ी पाणी लमळत ना ी,  े  ी 
खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, आिलमतीस सदर ू धरणातनू पाणी सोिण्यासाठी कालवे न 
काढण्याची कारणे काय आ ेत, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ी अींती 
काय आढळून आल,े तद्अनषुींगाने सदर ू धरणातनू र्तेीसाठी ववनाववलींब पाणी 
उपलब्ध  ोण्याच्या दृजष्ने कालवे काढण्याबाबत कोणती कायगवा ी केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री. जयांत पाटील : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२) ना ी,  े खरे ना ी. 
   पणदेरी व पींचनदी योिनेचे कालवे पणूग झाल ेअसनू भोळवली, आवार्ी व 
लर्रसािी योिनेचे कालवे भसूींपादन व इतर कारणामळेु अपणूग आ ेत. 
(३) प्रश्न उद्भवत ना ी. 
    ज्या प्रकल्पाींचे कालवे पणूग झाल ेआ ेत त्याहठकाणी अनतवषृ्ीमळेु आणण 
ननयलमत पाणी मागणी नसल्याने झाि,े झुिपे व गाळ साठून व न क्षमती कमी 
झाल्याचे ननदर्गनास आल ेआ े. तसेच भसूींपादन प्रक्रिया पणूग न झाल्यामळेु 
का ी प्रकल्पाींच्या कालव्याींची काम ेअपणूग असल्याचे ननदर्गनास आल ेआ े. 
(४) प्रश्न उद्भवत ना ी. 
    भसूींपादन प्रक्रिया पणूग करुन अपणूग कालव्याींची काम ेपणूग करण्याचे तसेच 
पणूग झालेल्या कालव्याींची दरुुस्ती व पनुस्थागपना काम ेननधी उपलब्धतनेसुार पणूग 
करण्याचे ननयोिन आ े.  
(५) प्रश्न उद्भवत ना ी. 

----------------- 
जव्हार तालुक्यातील अांगणिाडी िें द्रात ननिृष्ट्ट दजाचचा पोषण आहार 

देण्यात येत असल्याबाबत 
  

(५३) *  ४३१७०   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), अॅड.आशशष शलेार 
(िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.राम िदम (घाटिोपर 
पजश्चम), श्री.रवि राणा (बडनेरा), श्री.अशभमन्य ुपिार (औसा) :   सन्माननीय 
महहला ि बालवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िव् ार तालकु्यातील लभवींिी बाल ववकास प्रकल्पाींतगगत असलेल्या अींगणवािी 
कें द्रात ल ान मलेु, गरोदर व स्तनदा माता याींना देण्यात येणारा पोषक आ ार 
 ा ननकृष् दिागचा असल्याच्या तिारी र्ासनाकि ेप्राप्त झाल्या आ ेत,  े खरे 
आ े काय, 
(२) असल्यास, कच्चे धान्य ननकृष् असणे, पोषक आ ारामधील उपमा खूप 
नतख् असणे, लर्ऱ्यामध्ये साखर नसणे, सकुिी व बालभोग व्यवजस्थत लर्िलेल े
नसणे, धान्य पोखरलेल े असणे, तसेच  ळद-नतख् खराब असणे अर्ा 
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स्वरूपाच्या तिारीप्राप्त झाल्या असल्याचे ननदर्गनास आल ेआ े,  े  ी खरे आ े 
काय, 
(३) असल्यास, र्ासनातफे परुवण्यात आलेल्या आ ाराच्या पाक्रक्ाींवर वस्तूींच े
उत्पादन कोणी केल,े उत्पादनाची हदनाींक, आ ार क्रकती मह ने क्रकीं वा क्रकती 
हदवसाींपयतं वापरता येऊ र्कत ेअर्ा माह तीचा उल्लेख केलेला ना ी,  े  ी खरे 
आ े काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, त्यानसुार या 
प्रकरणात दोषी असणाऱ्या सींबींर्धताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१) यासींदभागत तिार प्राप्त झालेली आ े. 
त्यानषुींगाने पोषण आ ाराची तपासणी प्रयोगर्ाळेमाफग त करुन घेण्यात आलेली 
आ े. त्यानसुार सदर पोषण आ ार खाण्यास योग्य असल्याचे आढळून आल े
आ े.  
(२)  े खरे ना ी.  
    अींगणवािीमध्ये म ाराषर राज्य कन््यमुर फेिरेर्नमाफग त परुवठा करण्यात 
येणारे अन्नधान्य  े प्रयोगर्ाळा तपासणीअींती खाण्यास योग्य असल्याच े
आढळून आल ेआ े. तसेच स्थाननक बचत ग्ाींमाफग त परुवठा करण्यात येणारा 
घरपोच आ ार (THR-उपमा, लर्रा व बालभोग) या पोषण आ ाराची 
प्रयोगर्ाळेमाफग त तपासणी करण्यात आली असनू सदर पोषण आ ार खाण्यास 
योग्य असल्याचे अ वाल प्राप्त झाल ेआ ेत. 
(३) व (४) वप्रयदर्गनी मह ला मींिळ, लभवींिी याींनी घरपोच आ ार पाकी्ावर 
उत्पादकाचे नाव, उत्पादन हदनाींक व अींनतम तारीख नमदू केलेली नव् ती. 
त्यामळेु सदर पोषण आ ाराची प्रयोगर्ाळेमाफग त तपासणी करण्यात आली असनू 
सदर पोषण आ ार खाण्यास योग्य असल्याचे आढळून आल ेआ े. वप्रयदर्गनी 
मह ला मींिळ, लभवींिी याींना घरपोच आ ार पाकी्ावर उत्पादकाच ेनाव, उत्पादन 
हदनाींक व अींनतम तारीख न छापल्याबाबत नो्ीस बिावण्यात आलेली आ े. 
तसेच सदर परुवठा कालावधीचे आ ाराचे देयक अद्याप अदा करण्यात आलेले 
ना ी. सींबधीत परुवठाधारकावर ननववदा अ्ी व र्तीनसुार योग्य ती कारवाई 
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करण्यात येईल.  
(५) प्रश्न उद्भवत ना ी. 

----------------- 
  

रत्नाधगरी जजल्हयामध्ये शासिीय सुपर स्पेशाशलटी  
रग्णालय मांजूर िरण्याबाबत 

  

(५४) *  ४१८१८   श्री.राजन साळिी (राजापरू) :   सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नार्गरी जिल् यातील मुींबई-गोवा म ामागागची काम े सरुु असनू या 
म ामागागवरुन पयग् काींच्या वा नाींची वदगळ असल्याने अपघाताींच्या प्रमाणात ी 
वाढ  ोत असल्याने तथे े र्ासक्रकय सपुर स्पेर्ालल्ी रुग्णालय मींिूर 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव र्ासनाच्या ववचाराधीन आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर म ामागागवर अपघात झाल्यास आधनुनक आरोग्य 
सोयी-सवुवधा परेुर्ा प्रमाणात उपलब्ध  ोत नसल्यामळेु रुग्णाींना/िखमीींना मुींबई, 
गोवा, कोल् ापरू येथे ववर्षे उपचारासाठी न्याव ेलागत आ े,  े  ी खरे आ े 
काय, 
(३) असल्यास, मौि े वा्ुळ (ता.रािापरू, जि.रत्नार्गरी) येथील र्ासकीय 
िलमनीवर सपुर स्पेर्ालल्ी मींिूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव मा.मखु्यमींत्री, 
मा.सावग.आरोग्य मींत्री व अन्य सींबींर्धत ववभागाकि े पत्रव्यव ार स्थाननक 
लोकप्रनतननर्धींनी केला असल्याचे ननदर्गनास आल ेआ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, लस ींधुदगुग जिल् याच्या मजल््स्पेर्ालल्ी रुग्णालयासारख े
रत्नार्गरी जिल् यासाठी १०० खा्ाींचे मजल््-स्पेर्ालल्ी रुग्णाींलय तात्काळ मींिूर 
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत? 
  
श्री. राजेश टोप े: (१)  े खरे ना ी. 
(२)  े अींर्त: खरे आ े. 
    मुींबई-गोवा म ामागागवर पनवेल, म ाि, कामथे येथे रामा केअर यनुन् 
आ ेत. तसेच उपजिल् ा रुग्णालय, पेण, ग्रामीण रुग्णालय, पोलादपरू, उपजिल् ा 
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रुग्णालय, कळींबणी व ग्रामीण रुग्णालय, पाली, कामठे या आरोग्य सींस्था ी 
कायगरत आ ेत. याद्वारे रुग्णसेवा देण्यात येत.े ववर्षे उपचारासाठी रुग्णास 
सींदलभगत करण्यात येत.े 
(३)  े खरे आ े. 
(४) सींदभग सेवा रुग्णालय  े ववभागीय मींिळात एक याप्रमाणे मींिूर करण्याच े
धोरण आ े. लस ींधुदगुग जिल्ह्यामध्ये सींदभग सेवा रुग्णालय मींिूर आ े. 
(५) प्रश्न उद्भवत ना ी. 

----------------- 
  

नांदरुबार जजल््यातील आरोग्य िें द्रात िैद्यिीय अधधिारी ि 
िमचचाऱ्याांसाठी ननिासस्थाने ि मूलभूत सोयी-सुविधाांचा  

अभाि असल्याबाबत 
(५५) *  ४०६६०   श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू) :   सन्माननीय 
सािचजननि  आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) अिाणी-धिगाव (जि.नींदरुबार) अींतगगत बबलगाव आरोग्य कें द्रात वगग १ व 
वगग २ च्या वदै्यकीय अर्धकाऱ्याींसाठी व कमगचाऱ्याींसाठी बाींधलेले ननवासस्थान े
पाण्याच्या व इतर मलूभतू सोयीसवुवधा नसल्याने त्या ववनावापर असल्याच े
ननदर्गनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) तसेच, रािबिी येथील प्राथलमक आरोग्य कें द्रात अर्धकारी व कमगचाऱ्याींसाठी 
ननवासाची सोय नसल्याने त्याींची गरैसोय  ोत असल्याचे देखील ननदर्गनास 
आल ेआ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) तसेच, नव्याने बाींधलले ेमाींिवी येथील उपकें द्र मागील ७ वषांपासनू बींद 
असल्याने उपकें द्राची दरुावस्था झाली आ े तथावप या उपकें द्राची ननत्य ननयमाने 
रींग रींगो्ी करण्यात येत असत,े  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, यास िबाबदार असणाऱ्या सींबनघत अर्धकाऱ्याींवर र्ासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े. 
(५) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आ ेत ? 
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श्री. राजेश टोप े: (१)  े अींर्त: खरे आ े. 
प्राथलमक आरोग्य कें द्र बबलगाव येथील वदै्यकीय अर्धकाऱी वगग १ व वगग २ च्या 
ननवासस्थानी पाण्याची ्ाकी व मो्ार पाईपची सोय आ े. तथावप 
अपऱु्या  इलेक्रीलस्ी परुवठ्यामळेु पाणी वर चढत ना ी. 
याबाबत जिल् ा पररषद बाींधकाम ववभाग व ववि ववतरण कीं पनीस पत्र देण्यात 
आल ेआ े. 
(२)  े खरे आ े. 
(३)  े खरे ना ी, 
माींिवी  े उपकें द्र ननयलमतपणे सरुु असनु त्याव्दारे आरोग्य सवुवधा देतात. सदर 
उपकें द्र आरोग्य  वर्ध गनी कें द्रात रुपाींतर करण्यात आल ेअसनू आवश्यक ती 
रींगरींगो्ी व क्रकरकोळ दरुुस्ती करण्यात आली आ े. 
(४) प्रश्न उद्भवत ना ी. 
(५) प्रश्न उद्भवत ना ी. 

----------------- 
  
भोिर (जज.नाांदेड) तालुक्यातील अांगणिाड्याांना ननिृष्ट्ट दजाचच ेधान्य 

पुरिठा िेला जात असल्याबाबत 
  

(५६) *  ४३३८६   डॉ.तषुार राठोड (मखुेड) :   सन्माननीय महहला ि 
बालवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भोकर (जि.नाींदेि) तालकु्यातील अींगणवाड्याना दी. म ाराषर स््े् को. 
ऑपरे्ीव्  कीं िुमसग फेिरेर्न लल. मुींबई याींच्यावतीने ननकृष् दिागचा आ ार 
परुववण्यात येत असल्याचे मा े नोव् ेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास 
आल ेआ े,  े खरे आ े काय, 
(२) तसेच, अींगणवािीच्या बालकाींना ननकृष् आणण  लक्या दिागचे धान्य परुवठा 
केला िात असल्यामळेु बालकाींच्या आरोग्यावर ववपरीत पररणाम  ोऊन आरोग्य 
धोक्यात आल ेअसल्याने सींबींर्धत परुवठा धारकाचे नाव काळ्या यादीत ् ाकण्या 
सींबधी ठराव हदनाींक २० नोव् ेंबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास झालले्या भोकर 
पींचायत सलमतीच्या मालसक सभेत एकमताने घेण्यात आला,  े  ी खरे आ े 
काय, 
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(३) असल्यास, कोरोना सींक् काळामध्ये अींगणवािीच्या बालकाींना सकस आ ार 
लमळावा म् णून र्ासनाने बींद पाक्रक्ामधून धान्य परुववण्याचा ननणगय 
घेतलाअसनू सदर  धान्याचे पॉक्रक्े अनतर्य आकषगक  ोत े परींत ू त्यामध्ये 
असणारे धान्य  े ननकृष् दिागच,े क्रकिलेल ेतसेव बरुर्ी आलेले  ोत.े  े  ी खरे 
आ े काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय,  चौकर्ी 
अींती काय आढळून आल,े 
(५) असल्यास, त्यानसुार ननकृष् दिागचे धान्य परुवठा करणारे परुवठा धारकावर 
र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े. 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय, 

अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१)  े खरे ना ी. 
    हद. म ाराषर स््े् को. ऑपरे्ीव्  कीं ज्यमुसग फेिरेर्न लल. मुींबई याींचे 
माफग त ६ मह ने त े३ वष ेवयोग्ातील बालके, गरोदर मह ला व स्तनदा माता 
याींना ननयलमतपणे THR देण्यात येत आ े.  तसेच कोव् ीि-१९  साथीच्या 
पाश्वगभमूीवर ३ त े६ वष ेवयोग्ातील लाभार्थयांना गरम तािा आ ारा ऐविी 
THR देण्यात येत आ े. मा े नोव् ेंबर, २०२१ मध्ये पींचायत सलमती भोकर येथे 
THR चा परूवठा ननकृष् दिागचा  ोत असल्याबाबत पींचायत सलमती सभाग ृात 
ठराव घेण्यात आला  ोता. त्या अनषुींगाने भोकर तालकु्यातील अींगणवािी 
कें द्रामधील आ ाराचा तात्काळ पींचनामा करुन आ ाराचे नमनेु प्रयोगर्ाळा 
तपासणीसाठी पाठववण्यात आल े ोत.े त्यानसुार अींगणवािी कें द्रामध्ये परुवठा 
करण्यात आलेला परुक पोषण आ ार  ा र्ासनाने ठरवनू  हदलेल्या 
ननकषानसुार व खाण्यास योग्य असल्याचा प्रयोगर्ाळा अ वाल प्राप्त झालेला 
आ े.  
(२), (३) व (४) मा े नोव् ेंबर, २०२१ च्या पींचायत सलमतीमधील सभेमध्ये 
परुवठा ननकृष् दिागचा झाल्यामळेु परुवठा धारकास काळया यादीमध्ये 
्ाकण्याबाबतचा ठराव करण्यात आला  ोता. तथावप, भोकर तालकु्यातील 
अींगणवािी कें द्रामध्ये परुववण्यात आलेल्या परुक पोषण आ ाराबाबत प्रयोगर्ाळा 
तपासणी अ वाल प्राप्त झाला असनू सदर अ वालानसुार अींगणवािी कें द्रामध्ये 
परुवठा करण्यात आललेा परूक पोषण आ ार र्ासनाने ठरवनू  हदलेल्या 
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ननकषानसुार  व खाण्यास योग्य आ े. 
(५) व (६) प्रश्न उद्भवत ना ी. 

----------------- 
  

 

 
अिोट तालुक्यातील (जज.अिोला) प्राथशमि आरोग्य िें द्र ि उपजजल्हा 

रुग्णालयाच्या इमारतीबाबत 
  

(५७) *  ४२६१६   श्री.प्रिाश भारसािळे (अिोट) :   सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अको् (जिल् ा अकोला) येथील सावरा प्राथलमक आरोग्य 
कें द्राची  इमारत  कमगचाऱ्याींववना ववनावापर असल्याने येथे दररोि र्ींभर त े
दीिर् े रुग्ण बा य रुग्ण ववभागात (ओपीिी) मध्ये दाखल  ोतात तथावप 
िॉक््राअभावी रुग्ण उपचाराववना र ात असल्याचे ननदर्गनास आल ेआ े,  े खरे 
आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर रूग्णालयात तज् व वदै्यकीय अर्धकाऱ्याींच्या कमतरेतमळेु 
प्रसतुीकें द्र, कु्ुींब ननयोिन र्स्त्रक्रिया, जस्त्रयाींचे ऑपरेर्न, पाळीव प्राण्याींची 
रेबीि इींिेक्र्न्स इत्यादी व्यवस्था नसल्याने लाखो रुपयाींची मलर्नरी ववनावापर 
आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) तसेच, अको् येथील उपजिल् ा रुग्णालय मींिूर झाल ेअसल ेतरी ी प्रत्यक्ष 
इमारतीचे बाींधकाम व पदाींची भरती झालेली नसल्यामळेु वषागकाठी समुारे ५०० 
 ून अर्धक रुग्णाींचा मतृ्य ू ोत असल्याच ेननदर्गनास आल ेआ े,  े  ी  खरे 
आ े काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत.? 

श्री. राजेश टोप े: (१)  े खरे ना ी. 
     मौि ेसावरा येथील प्राथलमक आरोग्य कें द्र नवीन इमारत कायगरत असनू 
सदर हठकाणी ओ.पी.िी., आय.पी.िी. व कु्ुींब कल्याण कायगिमाव्दारे रुग्णाींना 
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सेवा उपलब्ध करुन देण्यात येतात. वदै्यकीय अर्धकारी रुग्णाींवर उपचार 
करतात त्यामळेु कोणता ी रुग्ण उपचाराववना रा त ना ी. 
(२)  े खरे ना ी. 
    प्राथलमक आरोग्य कें द्रातील वदै्यकीय अर्धकारी याींची २ पदे भरलेली 
आ ेत. प्राथलमक आरोग्य कें द्रात प्रसतुी कक्ष असनू सदर हठकाणी प्रसतुी 
करण्यात येतात. िोखमीच्या मातसे सींदभगसेवा देण्यात येत.े तसेच कु्ुींब 
ननयोिन र्स्त्रक्रिया (परुुष व स्त्री) याींचे कॅम्प प्राथलमक आरोग्य कें द्रात घेण्यात 
येतात. रेबीि इींिके्र्नची व्यवस्था प्राथलमक आरोग्य कें द्रात असनू कॅ्ेगरी ३ च े
रुग्णास सींदलभगत केल ेिात.े प्राथलमक आरोग्य कें द्राच्या स्तरावर असलेल्या सोई 
सवुवधानसुार उपकरणे वापरात आ ेत. 
(३)  े खरे ना ी. 
     सावगिननक आरोग्य ववभाग र्ासन ननणगय हद. ०७.०८.२०१९ नसुार अको् 
ग्रामीण रुग्णालयाचे ३० खा्ाींवरुन १०० खा्ाींच्या उपजिल् ा रुग्णालयामध्ये 
शे्रणीवधगन झालेले आ े. अल्पसींख्याींक ववकास ववभागाचे र्ासन ननणगय हद. 
२२.०३.२०२१ नसुार ५०१८.०० लक्ष ननधी मींिुर झालेला आ े. परींत ुअद्याप पयगत 
अल्पसींख्याींक ववकास ववभागाकिुन ननधी प्राप्त न झाल्यामळेु बाींधकाम सरुु 
झालेले ना ी. मात्र अको् येथे ग्रामीण रुग्णालय कायागजन्वत असनू त्याव्दारे 
रुग्णाींना उपचार देण्यात येतात. 
(४) प्रश्न उद्भवत ना ी. 
(५) प्रश्न उद्भवत ना ी. 

----------------- 
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