अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ७९ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

राज्यातील जिल्हा पररषदे च्या व खािगी अनुदानीत शाळे तील
शशक्षिाांना सेवाननवत्ृ ती नांतरचे लाभ शमळण्याबाबत

(१)

२३८८ (२२-१२-२०१४).

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील जिल्हा पररषदे च्या व खािगी अनुदानीत शाळे त ददनाींक १ िुलै, १९७२ नींतर

सेवेत लागलेल्या शशक्षकाींना तयाींना सेवाननवतृ ती नींतर ननवतृ ती वेतन, उपदान व अींश राशीकरण
व ननवतृ ती ववषयक लाभ दे ण्यात आले नसून शासन स्तरावरुन काययवाही सुरु आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, काययवाही केव्हा पूणय होणे अपेक्षक्षत आहे तसेच तातडीने काययवाही पूणय करुन
शशक्षकाींना लाभ दे ण्याच्या ष्ष्ीने शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची सवयसाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२३-११-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
दद.१ िल
ु ,ै १९७२ नींतर

ननयक्
ु त व सेवाननवतृ तीच्या ददनाींकापययत रशिशशक्षक्षत न

झालेल्या अरशिशशक्षक्षत शशक्षकाींना दद. ४.१०.१९८३ च्या शासन ननणययानुसार सेवाननवतृ ती वेतनाचे
लाभ अनुज्ञेय नाहीत.

तथावप,

१.७.१९७२ नींतर सेवेत लागलेल्या

सेवाननवतृ तीवेतन ववषयक लाभ दे ण्यात येतात.
(२) व (३) रशिश्न उद्ावत नाही.

___________

रशिशशक्षक्षत

शशक्षकाींना

वव.स. ७९ (2)
राज्यातील ६५५ शाळाांमध्ये मुलाांिररता व ७५६ शाळाांमध्ये
मुलीांिरीता स्वच्छतागह
ृ े नसल्याबाबत

(२)

६२९८

शशवािीनगर),

(०९-०४-२०१५).
श्री.सांजिवरे ड्डी

श्री.बाबुराव

बोदिुरवार

पाचणे
(वणी),

(शशरुर),
श्री.सांिय

श्री.अबू

(बाळा)

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

आिमी
भेगडे

(मानखूदद

(मावळ) :

(१) राज्यातील २३ ्क्के शाळाींमध्ये मुलीींसाठी स्वच्छतागह
ृ े च नसल्याची मादहती सवय शशक्षा
अशभयानाच्या आकडेवारीत माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा तयासुमारास ननदशयनास आले, हे खरे
आहे काय,
(२)

असल्यास, राज्यातील ६५५

शाळाींमध्ये

मुलाींकररता

व

७५६

शाळाींमध्ये

मुलीींकरीता

स्वच्छतागह
ृ े उपलब्ध नाही तेथे स्वच्छतागह
ृ ाची सवु वधा उपलब्ध करण्याची काययवाही रशिाथम्याने
सुरु करण्यात आली आहे काय,

(३) उक्त दठकाणी तवरीत मल
ु े व मुलीींकरीता स्वच्छतागह
ृ े बाींधण्याबाबत शासनाने पुढे कोणती
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२३-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
यु-डायस २०१४-१५ नुसार राज्यातील ०.७१ % शाळाींमध्ये मल
ु ीींसाठी स्वच्छतागह
ृ नाही.
(२) होय.

(३) सदर शाळाींमध्ये मल
ु ाींकररता व मल
ु ीींकरीता स्वच्छतागह
ू य करण्याबाबत
ृ ाचे बाींधकाम पण
आयुक्त महानगरपाशलका व मख्
ु य काययकारी अधधकारी, जिल्हा पररषद याींना ननदे श ददले

आहे त. तयानुसार ८३३ स्वच्छतागह
ू ५६४ स्वच्छतागह
ृ ाींची कामे पूणय झाली असन
ृ ाींची कामे
रशिगतीपथावर आहे त.

(४) रशिश्न उद्ावत नाही.
___________
नवीन इांग्रिी माध्यमाच्या शाळाांच्या प्रस्तावाबाबत
(३)

६९८३ (०९-०४-२०१५).
श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा),
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.सांिय

साविारे (भुसावळ) : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ९२ या हदनाांि १२ डडसेंबर, २०१४ रोिी हदलेल्या
उत्तराच्या सांदभादत सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात सन २००९-१० या वषायमध्ये नवीन इींग्रिी माध्यमाींच्या ककती शाळाींचे रशिस्ताव
शासनास रशिाप्त झाले व शासनाच्या ववचाराधीन असलेल्या सदर रशिस्तावावर ननणयय घेण्याची
सुरु असलेली काययवाही पुणय झालेली आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रशिश्नी केलेल्या काययवाहीचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे व तयानस
ु ार
आतापयंत कोणता ननणयय घेतला वा घेण्यात येत आहे ,

वव.स. ७९ (3)
(३) उक्त रशिश्न भाग (१) मधील रशिकरणी सुरु असलेली काययवाही अदयाप पूणय झालेली

नसल्यास, तयाची सवयसाधारण कारणे काय आहे त तसेच सदर रशिकरणी आतापयंत कोणता
पाठपरु ावा केला वा करण्यात येत आहे ?
श्री. ववनोद तावडे (०८-१०-२०१५) : (१), (२) व (३) शासन पररपत्रक दद. २८ मे, २०१० च्या
िादहरातीनुसार इींग्रिी माध्यमाच्या नवीन खािगी शाळा सुरु करण्यासाठी एकूण ७४७५ रशिाप्त
झाले. रशिाप्त रशिस्तावाींपैकी एकूण ३११५ रशिस्तावाींना जिल्हा व राज्य सशमतीची शशफारास रशिाप्त

होती. यासींदभायत ववधी व न्याय ववभागाने ददलेल्या ननदे शानस
ु ार शासन पररपत्रक दद. २८ मे,

२०१० अन्वये इींग्रिी माध्यमाच्या नवीन खािगी शाळा सुरु करण्यासाठी रशिाप्त झालेले सवय
७४७५ रशिस्ताव रद्द करण्याचा ननणयय शासनपत्र दद. ३० ऑगस््, २०१३ अन्वये घेतला असून
सदरचा ननणयय सवय सींबींधधताींना कळववण्यात आलेला आहे .
तथावप,

यासींदभायत

शैक्षणणक

सींस्था,

लोकरशिनतननधी

याींचक
े डून

या

ननणययाचा

शासनस्तरावरुन पुनववयचार करण्याची ववनींती व तया अनुषींगाने पत्रव्यवहार रशिाप्त झाला आहे .
___________
वैद्यिीय शशक्षण सांशोधन मांडळ (डी.एम.ई.आर.) अांतगदत नशसिंग प्रशशक्षणाथींना
एन.आर.एच.एम. नोिरीत सामावन
ू घेण्याबाबत
(४)

८१९१

(शशरुर) :
(१)

(०९-०४-२०१५).

श्री.गोवधदन

शमाद

(अिोला

पजश्चम),

श्री.बाबुराव

सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

वैदयकीय

शशक्षण

सींशोधन

मींडळ

(डी.एम.ई.आर.)

अींतगयत

नशसंग

पाचणे

रशिशशक्षणाथथींनना

एन.आर.एच.एम. नोकरीत सामावून घेण्याबाबत स्थाननक लोकरशिनतननधी (अकोला प.) याींनी
मा.वैदयकीय शशक्षण मींत्रयाींना ददनाींक २८ िानेवारी, २०१५ रोिी ननवेदन दे ऊन मागणी केली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास. उक्त मागणीनुसार सदरहू ननवेदनावर शासनाने कोणता ननणयय घेतला आहे ,
असल्यास, ननणययाचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे ,
(३) अदयाप ननणयय घेतला नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१६-१०-२०१५) : (१) होय. तथावप, सींबींधधत सन्माननीय सदस्याींनी शासनास
दद.९/६/२०१४ च्या पत्रान्वये ववचारणा केली होती.
(२) याबाबत नमूद करण्यात येते की, या ववभागाच्या अधधपतयाखालील रुग्णालयात पररचयाय
सींवगायतील

अधधपररचाररका

एन.आर.एच.एम.

या

ही

पदे

योिनेंततगयत

सामाईक

सावयिननक

रशिवेश

परीक्षेदवारे

आरोग्य

भरली

ववभागाच्या

रुग्णालयात पररचयाय या सींवगायतील पदे तातपुरतया स्वरुपात भरली िातात.
(३) रशिश्न उद्ावत नाही.

___________

िातात

आणण

अधवपतयाखालील

वव.स. ७९ (4)
मुांबईमध्ये अनुदाननत शाळाांमध्ये अनधधिृत खािगी शशिवणी
मोठया प्रमाणावर सुरु असल्याबाबत

(५)

८३९९ (०९-०४-२०१५).

श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पव
ू )द :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ईमध्ये ववशेषत: गोरे गाींव (प.ू ) सींतोष नगर येथील गरु
ु कुल ववदयालय व हरणाई

ववदयालय या शाळाींमध्ये अनधधकृत क्लासेस मोठया रशिमाणावर सुरु असल्याचे माहे िानेवारी,
२०१५ मध्ये वा तयासुमारास ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत सींबींधधत शाळे चे सींस्थापक पालकाींची आधथयक वपळवणूक व शशक्षकाींचे
मानशसक छळ करत असल्याबाबतची तरारार शशक्षण ववभागाकडे केली आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, उक्ता शाळे च्या सींस्थापकाींवर व यारशिकरणी तयाींना मदत करणा-या दोषी
असणाऱ्या सींबींधधताींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०८-१०-२०१५) : (१) व (२) हे खर नाही.
(३) व (४) रशिश्न उद्ावत नाही.
___________
माध्यशमि शाळा सांहहता आिण एमबीबीएस ननयमाांमध्ये बदल िरण्याच्या प्रस्तावाबाबत
(६)

१३५७५ (०९-०४-२०१५).

अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यात

रशिाथशमक

शशक्षणाच्या

पातळीवर

सुरु

असलेली

सन्माननीय शालेय शशक्षण
शशक्षणहक्क

कायदयाची

अींमलबिावणी पढ
ु च्या ्प्प्यात नेण्यासाठी माध्यशमक शाळा सींदहता आणण एमबीबीएस
ननयमाींमध्ये मध्ये बदल करण्याचा रशिस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर रशिस्तावाचे सवयसाधारण स्वरुप काय आहे ,
(३) असल्यास, सदर रशिस्तावावर कधीपयंत ननणयय होणे अपेक्षक्षत आहे ?
श्री. ववनोद तावडे (२४-११-२०१५) : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) व (३) माध्यशमक शाळा सींदहतेमधील तरतूदीींना कायदे शीर स्वरुप रशिाप्त करुन दे ण्याच्या
अनष
ु ींगाने शासनस्तरावर गण
ु वततेच्या आधारे तपासणी करण्यात येत आहे . तसेच शशक्षण
हक्क कायदयाच्या अनुषींगाने एम.बी.बी.एस. ननयमाींमध्ये बदल करण्याबाबतचा कोणताही
रशिस्ताव ववचाराधीन नाही.

___________

वव.स. ७९ (5)
साांगली जिल््यातील जिल्हा पररषदे च्या प्राथशमि शाळाांना वीि दे यिास
अनुदान दे ण्यात येत नसल्याबाबत
(७)

१४१०४ (०९-०४-२०१५).

डॉ.सुरेश (भाऊ) खाडे (शमरि) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साींगली जिल््यातील जिल्हा पररषदे च्या रशिाथशमक शाळाींना वीि दे यकास अनद
ु ान दे ण्यात
येत नसल्यामुळे अनेक शाळे तील वीि पुरवठा खींडीत करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर शाळाींच्या वीि दिाय व्यापारी यादीतून काढून सावयिननक सेवा या

वगयवारीत करुनही वीि दे यकात कोणताही फरक पडत नसल्यामुळे शशक्षक वगयणी काढून वीि
दे यक भरतात, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर वीि दे यक थकीत राहण्याच्या कारणाींची शासनाने चशकशी केली आहे
काय, चशकशीत काय ननषपन्न झाले व तयानुसार कोणती काययवाही करण्यात आली वा येत
आहे ?

श्री. ववनोद तावडे (२३-१०-२०१५) : (१) अींशत: खरे आहे .
साींगली जिल््यातील १७०९ पैकी ५४९ शाळाींचा वीि परु वठा खींडीत करण्यात आला आहे .
(२) अशी बाब काही शाळाींमध्ये ननदशयनास आली आहे .

(३) सादील अनुदानापो्ी मींिूर झालेल्या रक्कमेतून वीि दे यकाींची रक्कम रशिाधान्याने अदा
करण्यात येत आहे . तथावप, वीि दराबाबत तपासणी करुन सींबींधधत ववभागाशी ववचारववननमय
करुन काययवाही करण्यात येत आहे .
___________
नवी मुांबईतील नेरूळ सेक्टर-३, येथील सेंट झेजव्हयर एज्युिेशन रस्टीच्या सदस्याांवर
गैरव्यवहार प्रिरणी िायदवाही न झाल्याबाबत

(८)

१५७३१ (०९-०४-२०१५).

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नवी मुींबईतील नेरूळ, सेक््र-३ येथील सें् झेववयर एज्यक
ु े शन रस्स््ीच्या सदस्याींनी
गैरव्यवहार केल्यारशिकरणी नेमलेल्या चशकशी सशमतीने शासनास सन २००७ मध्ये तयाबाबतचा
अहवाल सादर करूनही अदयाप तयावर शासनाकडून कोणतीच काययवाही करण्यात आली नाही,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रशिकरणी लोकरशिनतननधीींनी ववदयमान व ततकालीन मख्
ु यमींत्री तसेच
सधचव, शालेय शशक्षण ववभाग याींना चशकशी अहवालाच्या रशितीसह लेखी ननवेदन ददले होते, हे
ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त ननवेदनानस
ु ार शासनाने कोणती काययवाही केली आहे व याबाबतची
सदयःजस्थती काय आहे ?

वव.स. ७९ (6)

श्री. ववनोद तावडे (०८-१०-२०१५) : (१) सदर रशिकरणी रशिशासक ननयुक्त करण्याच्या अनुषींगाने

शशक्षण सींचालक (माध्यशमक) याींनी महाराषरस् शैक्षणणक पररसींस्था (व्यवस्थापन) अधधननयम,
१९७६ मधील तरतूदीनुसार काययवाही करण्याबाबत शासन पत्र ददनाींक ३ माचय, २०१५ च्या
पत्रान्वये आयक्
ु त शशक्षण, महाराषरस् राज्य, पुणे कायायलयास कळववण्यात आले होते,
(२) होय, हे खरे आहे ,

(३) सदर रशिकरण न्यायरशिववषठ आहे .
___________
मुांबईतील धारावी येथील अण्णानगरमध्ये ्द्योधगि प्रशशक्षण सांस्था सुरु िरण्याबाबत
(९)

१६७७१ (३०-०७-२०१५).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :
करतील काय :-

प्रा.वषाद गायिवाड (धारावी), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),

सन्माननीय उच्च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) मुींबईतील धारावी येथील अण्णानगरमध्ये ्दयोधगक रशिशशक्षण सींस्था सुरु करण्याबाबत
उच्च व तींत्र शशक्षण ववभागाच्या शासन ननणयय रार.आय.्ी.आय. २०१०/१७०/रशि.रार.४८/व्यशश-३,
ददनाींक १८ सप््ें बर, २०१२ च्या अनुषींगाने मान्यता ददलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ्दयोधगक रशिशशक्षण सींस्था िागेअभावी व पदननशमयती अभावी मागील
दोन वषायपासून भायखळा येथील शासकीय ्दयोधगक रशिशशक्षण सींस्थेमध्ये घेण्यात येत आहे ,
हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

सदरील

दठकाणी

उक्त

सींस्थेच्या

इमारतीचे

बाींधकाम

व

पदननशमयती

तवरीत करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, तयामागील सवयसाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०७-१०-२०१५) : (१) व (२) व होय.
(३)

सींस्थेच्या

इमारतीचे

बाींधकाम

करण्यासाठी

भख
ू ींड

ताब्यात

घेण्यात

आला

असन
ू ,

आकृनतबींधानुसार सींस्थेस आवश्यक असलेल्या १३ शशक्षकीय व ११ शशक्षकेततर पदाींना मान्यता
शमळण्याबाबत सींयुक्त सधचव सशमतीच्या बैठकीत मान्यता घेण्याचे रशिस्ताववत करण्यास येत
आहे .

(४) रशिश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ७९ (7)
मुांबईतील दादर-नायगाव येथील सरस्वती हायस्िुल ही मराठश शाळा सांस्था
चालिाांिडून बांद िरण्यात येत असल्याबाबत

(१०)

१६९१६ (०६-०८-२०१५).

श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.नसीम खान (चाांहदवली),

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील दादर-नायगाव येथील सरस्वती हायस्कुल ही मराठी शाळा सींस्था चालकाींकडून

बींद करण्यात येत असल्याने मराठमोयाया ववदयाथयांना शाळे तील रशिवेशापासन
ू वींधचत व्हावे
लागत

असन
ू

सदरील

ववदयाथी

शशक्षणापासन
ू

वींधचत

राहू नये याकरीता स्थाननक
लोकरशिनतननधीींनी ददनाींक १७ माचय, २०१५ रोिी वा तयासुमारास मा.मुख्यमींत्री याींना ननवेदन
ददले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरील शाळा गव्हाणकर एज्यक
ु े शन रस्स््ला शासनाने शैक्षणणक कायायसाठी ही

िशमन भाडेतततवावर अ्ी व शतीवर ददलेली असून रस्स््चे सदरहू भूखींडाचे व्यापारीकरण
करण्याचे कृतय चालू असल्याने शासनाने याबाबत सवयतोपरी ववचार करुन सदरील शाळे चा

भूखींड व्यावसानयक कामासाठी न दे ता केवळ शैक्षणणक कायायसाठी तयाचा वापर करावा, अशी

येथील नागरीकाींची इच्छा असल्याने शासनाने याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(३) नसल्यास, तयाची सवयसाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०८-१०-२०१५) : (१) होय. हे खरे आहे .
(२) सदर रशिकरणी आयुक्त शशक्षण, महाराषरस् राज्य, पुणे कायायलयास सववस्तर चशकशी करुन
अहवाल सादर करण्याबाबत कळववण्यात आले आहे.
(३) रशिश्न उद्ावत नाही.

___________
डॉक्टराांवर होणारे हल्ले
(११)

१७०५७ (१७-०८-२०१५).

श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींदेडच्या सरकारी वैदयकीय रुग्णालयात धचककतसा ववभागात शशकत असलेल्या डॉक््राींना
ददनाींक १२ मे, २०१५ रोिी रुग्णाींच्या नातेवाईकाींना मारहाण केली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, अशाचरशिकारे सायन रुग्णालयात तीन ननवासी डॉक््राींवर हल्ला करण्यात आला
होता, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, यारशिकरणी शासनाने दल
य
केल्यामुळे डॉक््राींवरील हल्ल्यात वाढ होत
ु क्ष
असल्याने तयाींच्यामध्ये शभतीचे वातावरण ननमायण झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या रशिकरणी शासनाने डॉक््राींच्या सींरक्षणासाठी कोणती उपाययोिना केली आहे
वा करण्यात येत आहे ?

वव.स. ७९ (8)
श्री. ववनोद तावडे (२३-११-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) हे खरे नाही.
(४) अपर मुख्य सधचव (गह
ृ ) याींनी तयाींचे ददनाींक ०७/०८/२०१५ चे पत्रान्वये पोलीस

महासींचालक, महाराषरस् राज्य, सवय पोलीस आयक्
ु त, सवय पोलीस अधधक्षक याींना सूचना दे वून

Maharashtra Medicare Service Persons and Medicare Service Institution
(Prevention of

Voilence and Damage or loss

to Property)

Act, २०१०,

ददनाींक २०/४/२०१५ नस
ु ार काययवाही करण्याचे ननदय श ददले आहे त. तसेच, वैदयकीय शशक्षण व
सींशोधन सींचालनालयाच्या ददनाींक ०३/०७/२०१५ च्या पररपत्रकाींन्वये सवय अधधषठाता याींना
डॉक््राींच्या सींरक्षणाबाबत पुढीलरशिमाणे उपाययोिना करण्याबाबत ननदे श ददले आहे त.

अ) ननवासी डॉक््राींवर होणाऱ्या हल्ल्याबाबत कायदे शीर काययवाहीची तरतूद असल्याबाबतचे
सच
ू ना फलक रुग्णालयामध्ये कमीत कमी १४ दठकाणी ठळक दशयनी भागात लावावेत.

ब) फलक लावताना ववभागाची व दठकाणाची ननवड रशिकरारयेमध्ये स्थाननक माडय सींघ्नेच्या
पदाधधकाऱ्याींचा समावेश असावा.
क) रुग्णालयामध्ये अपघात ववभाग, सवय अनतदक्षता ववभाग व रशिसूती पश्चात कक्षामध्ये
सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरा बसववण्याबाबत आवश्यक तया सवय रशिकरारया पूणय कराव्यात
ड) सींस्था स्तरावर सरु क्षा रक्षकाींची वाढ करण्यात यावी.

इ) रुग्णाींच्य नातेवाईकाींच्या भे्ीच्या दप
ु ारी ४.०० ते सायीं. ७.०० च्या दरम्यान कक्षात रशिवेश
दे ताना एका रुग्णाच्या िास्तीत िास्त २ नातेवाईक / शमत्र याींना रशिवेश दयावे.
___________
्रगाांबाद जिल््यातील घाटी रुग्णालयात जिल्हा ननयोिन सशमतीने डायशलसीसची पाच यांत्रे
मांिूर िेली असतानाही अद्याप खरे दी न िेल्याबाबत
(१२)

१७१६६ (३१-०७-२०१५).

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

उत्तर), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी) :
खुलासा करतील काय :(१)

्रगाींबाद

जिल््यातील

घा्ी

सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

रुग्णालयात

जिल्हा

ननयोिन

सशमतीने

ननधीसह

डायशलसीसची पाच यींत्रे मींिूर केली असून गतवषी माहे सप््ें बरमध्ये हा ननधी शमळाल्यानींतर

ददनाींक ३१ माचय, २०१५ पव
ू ी ही खरे दी रशिकरारया पण
ू य करण्यात वैदयकीय शशक्षण ववभाग
अयशस्वी ठरल्यामुळे िुन्या दोन यींत्रावरच रुग्णाींची डायशलशसस करावे लागत असल्याचे माहे
मे, २०१५ मध्ये वा तया दरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आणखी पाच डायशलशसस यींत्रे खरे दी करण्यासाठी शासनाने कोणती काययवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, होणाऱ्या ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ७९ (9)
श्री. ववनोद तावडे (०८-१०-२०१५) : (१) ववतत ववभागाच्या ननदे शानुसार ददनाींक १५ फेब्रुवारी,

नींतरच्या खरे दीवर ननबयध असल्यामुळे खरे दी आदे श ननगयशमत झालेले नाही, सदयजस्थतीत
सींस्थेमध्ये उपलब्ध असलेल्या ३ हे मोडायलेशसस यींत्रापैकी कायायजन्वत

असलेल्या २ यींत्रावर

रुग्णाींचे डायलेशसस करण्यात येत आहे त.
(२) सींस्थेने सन २०१५-१६ या ववततीय वषायत ५ हे मोडायलेशसस यींत्रे खरे दी करण्याबाबतचा
रशिस्ताव जिल्हाधधकारी कायायलयास ननधी ववतरण व रशिशासकीय मान्यतेसाठी सादर केलेले आहे ,
यींत्रखरे दीबाबत उधचत रशिस्ताव शासनास रशिाप्त झाल्यानींतर काययवाही करण्यात येईल,
(३) रशिश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यातील पदवीधर ग्रांथपालाांना बीएड शशक्षिाप्रमाणे वेतनश्रेणी दे ण्याबाबत
(१३)

१७४४९ (१२-०८-२०१५).

श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.अशमन पटे ल

(मांब
ु ादे वी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.दत्तात्रय भरणे
(इांदापूर), श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा), श्री.बबनराव शशांदे (माढा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),

श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर),
श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधदन), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर),

श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.सरु े श लाड (ििदत),

श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.हनुमत
ां डोळस (माळशशरस), श्री.शामराव ऊफद बाळासाहे ब पाटील
(िराड उत्तर) :
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) राज्यातील पदवीधर ग्रींथपालाींना बीएड शशक्षकारशिमाणे वेतनरेणेणी दे ण्याबाबत गेली १५ वषे
शासनाने दल
य केले असल्याचे माहे एवरशिल, २०१५ मध्ये वा तया दरम्यान ननदशयनास आले, हे
ु क्ष
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने या ग्रींथपालाींना बीएड शशक्षकाींची समकक्ष वेतनरेणेणी दे ण्याबाबत
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०६-१०-२०१५) : (१) हे

खरे नाही.

(२) राज्यातील पदवीधर ग्रींथपालाींना ५२००-२०२०० ग्रेड पे रु. २८०० इतके वेतन दे ण्याची बाब
शासनाच्या ववचाराधीन आहे .
नाही.

सदर रशिकरण न्यायरशिववष् असल्यामुळे अींनतम ननणयय झालेला

(३) रशिश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ७९ (10)
मुांबईतील िशलना ववद्यापीठाच्या आवारात भुशमपूिन झालेल्या
हहांदी व ऊदद ु भाषा भवनाच्या िामाबाबत

(१४)

१७५६६ (३०-०७-२०१५).

श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय उच्च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) मुींबईतील कशलना ववदयापीठाच्या आवारात सन २०१४ मध्ये शासनातफे डॉ.राममनोहर
त्रत्रपाठी याींच्याकडून दहींदी भाषा भवन व डॉ.झाकीर हुसेन याींच्याकडून ऊदय ु भाषा भवनाचे
भम
ू ीपि
ू न करण्यात आले होते, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, तयानुषींगाने सदरील भवनाचे काम पुणय करण्याबाबत शासनाने पुढे कोणती

काययवाही केली वा करण्यात येत आहे , उक्त काम पुणय झाले असल्यास ते केंव्हापयंत
लोकापयण करणे अपेक्षक्षत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२३-१०-२०१५) : (१) हे अींशत: खरे आहे . डॉ राममनोहर त्रत्रपाठी दहींदी भाषा
भवन व उदय ू भाषा भवनाचे भशु मपि
ु न ततकालीन उदयोगमींत्री याींच्या हस्ते सप््ें बर २०१४ मध्ये
करण्यात आलेले आहे .

(२) डॉ. राममोहन त्रत्रपाठी दहींदी भाषा भवन व उदय ु भाषा भवन बाींधण्यासाठी रशिशासकीय

मान्यता रशिदान करण्यात आलेली आहे . दहींदी भाषा भवन बाींधकामासाठी रु २००.०० लक्ष
अनद
ु ान उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेले आहे व या सींदभायत वास्तवु वशारदामाफयत सववस्तर

अींदािपत्रक बनववण्याची काययवाही सुरु आहे . उदय ु भाषा भवनासींदभायत मुींबई ववदयापीठाच्या
अ्ी शती अल्पसींख्याींक ववभागास कळववण्यात आल्या असुन तयाींच्या अशभरशिायानींतर पुढील
काययवाही करण्यात येईल.
(३) रशिश्न उद्ावत नाही.
___________
िेंद्रस्तरीय सशमतीने पुणे येथील ससून सववोपपचार रुग्णालयातील सोनोग्राफी िेंद्राच्या
िायदपद्धतीबाबत नोंदववलेले आक्षेप

(१५)

१७६८८ (३१-०७-२०१५).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.वविय वडेट्टीवार (रा म्हपरू ी) :

सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गभयशलींग ननदान ववरोधी कायदयासींबींधी केंद्रस्तरीय सशमतीने पण
ु े येथील ससून सववोपपचार
रुग्णालयाला ददलेल्या भे्ीत ससन
ू मधील सोनोग्राफी केंद्राच्या काययपध्दतीबाबत आक्षेप नददवले
असल्याचे माहे एवरशिल, २०१५ दरम्यान ननदय शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सशमतीच्या आक्षेपाींवर शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ७९ (11)
श्री. ववनोद तावडे (०८-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) रशिश्न उद्ावत नाही.
(३) रशिश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यातील क्रीडा क्षेत्राचा प्रसार व्हावा व अधधिाधधि ववद्याथख खेळािडे वळण्यािररता सवद
क्रीडापटू ववद्यार्थयािंना २५ गण
ु दे ण्याबाबत
(१६)

१७९२७

(०६-०८-२०१५).

श्री.जितेंद्र

आव्हाड

(मांरा 
ु ा

िळवा),

श्री.शशशिाांत

शशांदे

(िोरे गाव), श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.वैभव
वपचड (अिोले), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.रमेश िदम
(मोहोळ), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस) :

सन्माननीय क्रीडामांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील रारीडा क्षेत्राचा रशिसार व्हावा व अधधकाधधक ववदयाथी खेळाकडे वळावेत याकररता
सवय रारीडाप्ू ववदयाथयांना २५ गण
दे ण्याचा रारीडा धोरणातील ननयमाची अींमलबिावणी
ु
करण्याची काययवाही पूणय झालेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रशिश्नी आतापयंत केलेल्या काययवाहीचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे व
तयानुसार कोणता ननणयय घेतला वा घेण्यात येत आहे ,

(३) असल्यास, रशिश्न भाग (१) मधील रशिकरणी करण्यात येत असलेली काययवाही अदयाप पुणय
झालेली नसल्यास, तयाची सवयसाधारण कारणे काय आहे त तसेच रारीडाक्षेत्रातील ववदयाथयांच्या
समस्या सोडववण्यासाठी कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ?
श्री. ववनोद तावडे (१७-१०-२०१५) : (१) होय.
(२) या अनुषींगाने ददनाींक २१ एवरशिल, २०१५ रोिी शासन ननणयय ननगयशमत करण्यात आला

आहे . सदर शासन ननणययातील तरतूदीनुसार रारीडा गुण सवलत दे ण्यासींदभायत राज्यातील सवय
एकववध खेळ सींघ्ना, जिल्हा रारीडा अधधकारी व ववभागीय शशक्षण मींडळ याींना सुधचत
करण्यात आले आहे .

(३) रशिश्न उद्ावत नाही.
___________
ववदभादतील चांद्रपुर व गडधचरोली जिल््यामध्ये शासिीय
वैद्यिीय महाववद्यालये सुरु िरण्याबाबत

(१७)

१८०९० (१९-०८-२०१५).

श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा),
श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधदन), श्री.रमेश
िदम (मोहोळ), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.राहुल मोटे

वव.स. ७९ (12)
(पराांडा), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मरा 
ुां ा िळवा), श्री.गोपालदास
अग्रवाल

(गोंहदया),

श्री.हदलीप

वळसे-पाटील

(आांबेगाव),

श्री.छगन

भुिबळ

सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(येवला) :

(१) ववदभायतील गदददया व चींद्रपरू जिल्हयाींमध्ये शासकीय वैदयकीय महाववदयालये स्थापन

करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून सन २०१४ मध्ये ननधी मींिूर केला असून एकूण रु.१८९ को्ी
पैकी अींदािे १४२ को्ीचे अनुदान सुध्दा मींिूर करण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(२) चींद्रपूर व गडधचरोली जिल््याींमध्ये शासकीय वैदयकीय महाववदयालये स्थापन करण्याच्या
ष्ष्ीने आयवु वयज्ञान पररषदे माफयत ननयक्
ु त केलेल्या त्रत्र-सदस्यीय सशमतीने माहे डडसेंबर,

२०१४

मध्ये ददलेल्या भे्ीच्यावेळी महाववदयालय स्थापन करण्यात येणा-या अडचणीच्या अनुषींगाने
२४ त्रु्ी ननदशयनास आणून ददल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर त्रु्ी कोणकोणतया असून अदयापपयंत ककती त्रु्ीची पुतत
य ा शासनाने केली
आहे ,

(४) उक्त जिल््याींत शासकीय वैदयकीय महाववदयालय सुरु करण्याच्या कामाची सदयःजस्थती
काय आहे ?

श्री. ववनोद तावडे (२३-११-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
जिल्हा रुग्णालयाचा दिाय वाढवन
ू वैदयकीय महाववदयालय स्थापन करणे या केंद्र

शासनाच्या योिनेअींतगयत गदददया जिल््याची ननवड झाली असून तयारशिमाणे तेथे शासकीय

वैदयकीय महाववदयालय स्थापन करण्याकरीता रु.१८९.०० को्ी इतक्या रक्कमेचा रशिस्ताव केंद्र
शासनास पाठववला आहे . तयामध्ये केंद्र व राज्य शासनाचा दहस्सा ७५:२५ इतका आहे .
याकरीता केंद्र व राज्य शासनामाफयत सींचालक (वै.शश) याींच्यामध्ये सामींिस्य करार केलेला
आहे .
चींद्रपूर

जिल््यामध्ये

शासकीय

वैदयकीय

महाववदयालय

राज्य

शासनामाफयत

सुरु

करण्यात येणार असून तेथील बाींधकामाकरीता रु. ६७९.९३ को्ी इतक्या रक्कमेचा रशिस्ताव
ववचाराधीन आहे .

(२) हे अींशतः खरे आहे .
चींद्रपूर

जिल््यामध्ये

रशिस्ताववत

शासकीय

वैदयकीय

महाववदयालयाच्या

भारतीय

आयुववयज्ञान पररषदे च्या ननरीक्षणात काही त्रु्ी दशयववण्यात आल्या आहे त.

गडधचरोली जिल््यामध्ये शासकीय वैदयकीय महाववदयालय स्थापनेबाबत रशिस्ताववत

करण्यात आलेले नाही.
(३) मुख्यतवे अध्यापक वींद
य ा करण्यात आलेली आहे .
ू त
ृ ाबाबत त्रु्ी होती. तथावप, सवय त्रु्ीची पत

(४) सन २०१५-१६ मध्ये चींद्रपूर येथे शासकीय वैदयकीय महाववदयालयाची स्थापन झालेली
असून ववदयाथयांचे शैक्षणणक काययरारम सुरु झालेले आहे .
गदददया

येथील

शासकीय

वैदयकीय

महाववदयालय

करण्याकरीता केंद्र शासनाकडे अिय सादर केला आहे.
___________

सन

२०१६-१७

मध्ये

सुरु

वव.स. ७९ (13)
नाशशिच्या जिल्हा रुग्णालयाांचे श्रेणीवधदन िरुन नवीन वैद्यिीय महाववद्यालय स्थापन
िरण्याची िेलेली मागणी
(१८)

१८२१७ (३१-०७-२०१५).

श्री.छगन भुिबळ (येवला), श्री.राणािगिीतशसांह पाटील

(उस्मानाबाद), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधदन), श्री.हदलीप वळसे-पाटील
(आांबेगाव), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मरा 
ांु ा िळवा), श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वैद्यिीय

(१) केंद्रीय आरोग्य मींत्रालयाने जिल्हा रुग्णालयाींचे रेणेणीवधयन करुन दे शात ५८ नवीन वैदयकीय
महाववदयालये स्थापन करण्याचा ननणयय घेतल्यामुळे सदर योिनेदवारे नाशशकच्या जिल्हा
रुग्णालयाचे रेणेणीवधयन करुन नवीन वैदयकीय महाववदयालय स्थापन करण्याची मागणी
लोकरशिनतननधीींनी शासनाकडे ददनाींक १२ िानेवारी, २०१५ रोिी वा तयासम
ु ारास केली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त मागणीबाबत शासनामाफयत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (०१-१०-२०१५) : (१) होय, िोपययत शासन रशिस्ताववत ७ शासकीय वैदयकीय
महाववदयालये

पुणत
य :

कायायजन्वत

होत

नाहीत,

तोपययत

नवीन

शासकीय

वैदयकीय

महाववदयालय सुरु करणे सींयुजक्तक ठरणार नाही.
(२) व (३) रशिश्न उद्ावत नाही.

___________
सांगमेश्वर (जि.रत्नाधगरी) तालुक्यातील ३७२ मराठश
शाळाांना हक्िाचे क्रीडाांगण नसल्याबाबत

(१९)

१८४१३ (१०-०८-२०१५).

श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),

श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधदन), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सींगमेश्वर (जि.रतनाधगरी) तालुक्यातील ३७२ मराठी शाळाींना हक्काचे रारीडाींगण नसल्यामळ
ु े
या शाळाींमधील ववदयाथी शाररररक व सवांधगण ववकासापासन
ू वींधचत राहत असून शाळाींची
प्सींख्या कमी होण्यास ही बाब कारणीभत
ू ठरत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरील मराठी शाळाींना रारीडाींगण उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत शासनाने कोणती
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२३-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) शासन ननणयय, शालेय शशक्षण व रारीडा ववभाग, ददनाींक २९/०६/२०१३ नुसार शाळे िवळील
उपलब्ध िागा अथवा िागा नसल्यास अन्य िागा कराराने उपलब्ध करण्यात आली आहे .
(३) रशिश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ७९ (14)
राज्यातील ववववध जिल््यातील २१ महाववद्यालयाांना आयुष तसेच सी.सी.आय या राष्ट्रीय
पातळीवरील शासिीय सशमतीने परवानगी नािारल्याबाबत

(२०)

१९२२० (३१-०७-२०१५).

श्री.अननल िदम (ननफाड) :

सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील ववववध जिल््यातील २१ महाववदयालये ही आयुष तसेच सी.सी.आय या राषरस्ीय
पातळीवरील शासकीय सशमतीने परवानगी नाकारलेली महाववदयालय असल्याचे कळववण्यात

आल्यामुळे सदर महाववदयालयात गुणवतता यादीनुसार रशिवेश घेतलेल्या १०१९ ववदयाथयांचे
भववतव्य ्ाींगणीला लागले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रशिवेश घेतलेल्या ववदयाथयांने वषयभर घेतलेले परररेणम, रशिवेश घेताींना भरलेलेेे
डोनेशन, शशक्षण शुल्क वाया िावन
ू , तयाींना हॉल नतकी् नाकारण्यात आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, या रशिकरणी शासनाने चशकशी केली आहे काय, असल्यास चशकशीत काय
आढळून आले व तयानस
ु ार सींबधीं धत १०१९ ववदयाथयांना न्याय शमळवन
ू दे ण्याच्या ष्ष्ीने
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ?
श्री. ववनोद तावडे (०१-१०-२०१५) : (१) खरे आहे.
शैक्षणणक वषय सन २०११-१२ मध्ये महाराषरस् राज्यातील एकूण २१ आयव
े व यन
ु द
ु ानी

महाववदयालयाींना तयाींचे महाववदयालयात व रुग्णालयात आयुष ववभाग, नवी ददल्ली याींनी
परवानगी ददलेली नव्हती.

(२) होय, केंद्र शासनाच्या आयुष ववभागाच्या मान्यतेशशवाय रशिवेश घेण्यात आले होते.

(३) आयुवेद व युनानी महाववदयालयाींना मान्यता दे ण्याचे अधधकार केंद्र शासनाच्या आयुष
ववभाग, नवी ददल्ली याींना आहे त. तयामळ
ु े शासन स्तरावर काययवाहीचा रशिश्न उद्ावत नाही.
___________
लाांिा (जि.रत्नाधगरी) तालुक्यातील सहायकयि शशक्षिाांच्या ननयशमत वेतनश्रेणीतील फरिाची
रक्िम त्वरीत दे ण्याबाबत तसेच प्राथशमि शशक्षिाांच्या महत्त्वाच्या प्रश्नाांसांदभादत

(२१)

१९६२५ (१०-०८-२०१५).

श्री.रािन साळवी (रािापूर) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लाींिा (जि.रतनाधगरी) तालक्
ु यातील तीन वषे पण
ू य झालेल्या सहायकयक शशक्षकाींच्या ननयशमत

वेतनरेणेणीतील फरकाची रक्कम तवरीत दे ण्याबाबत तसेच रशिाथशमक शशक्षकाींच्या महततवाच्या
रशिश्नाींसींदभायत पदवीधर शशक्षक सींघ्नेतफे नक
ु तेच माहे एवरशिल, २०१५ मध्ये वा तया सुमारास
ग्शशक्षणाधधकारी याींना लेखी ननवेदन ददले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पदवीधर शशक्षण सींघ्नेच्या ववववध मागण्याच्या ननवेदनाबाबत तसेच तीन वषे
पूणय

झालेल्या

सहायक

शशक्षकाींच्या

ननयशमत

वेतनरेणेणीतील

दे ण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, तयाची कारणे काय आहे त ?

फरकाची

रक्कम

तवररत

वव.स. ७९ (15)
श्री. ववनोद तावडे (०६-१०-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) तीन वषे पूणय झालेल्या सहायकयक शशक्षकाींना तयाींच्या ननयशमत वेतनरेणेणीतील फरकाची रु.
९३,७२,१६४/- इतकी रक्कम ददनाींक ३१ िल
ु ,ै २०१५

रोिी तयाींच्या खातयामध्ये िमा करण्यात

आली आहे .

(३) रशिश्न उद्ावत नाही.
___________
पांचायत युवा क्रीडा अशभयानाांतगदत राज्यात ननधी उपलध िरण्यासांदभादत
(२२)

२०२२८ (०६-०८-२०१५).

श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)द , श्री.सांिय िेळिर

(ठाणे), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सुभाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :

सन्माननीय

क्रीडामांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ग्रामीण भागातील रारीडा ववकासाला गती दे ण्याच्या उद्देशाने सुरु केलेल्या पींचायत युवा
रारीडा अशभयान ननधी वा्पात केंद्र सरकारने राज्यास ननधीची तरतूद केली असल्याचे माहे
एवरशिल, २०१५ मध्ये वा तया दरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तयानुषींगाने पींचायत युवा रारीडा अशभयानाींतगयत राज्यात ननधी उपलब्ध
करण्यासींदभायत राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्याबाबत कोणती काययवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२३-१०-२०१५) : (१) व (२) हे खरे नाही. ग्रामीण भागातील रारीडा ववकासाला
गती दे ण्याच्या उद्देशाने सुरु करण्यात आलेल्या पींचायत युवा रारीडा व खेळ अशभयान या केंद्र

पुरस्कृत योिनेचे रुपाींतर रािीव गाींधी खेल अशभयान या योिनेत सन २०१४-१५ वषायपासून
करण्यात आलेले आहे . तदनुसार सन २०१४-१५ मध्ये केंद्र शासनाने ग्रामीण व मदहला तालक
ु ा

ते राज्यस्तर रारीडा स्पधाय आयोिनाकररता तरतूद राज्य शासनास उपलबध करुन ददलेली आहे .
रािीव गाींधी खेल अशभयान ही केंद्र पुरस्कृत योिना कायायजन्वत करण्याच्या ष्ष्ीने आवश्यक
ती काययवाही करण्यात येत आहे .
(३) रशिश्न उद्ावत नाही.
___________
अचलपूर मतदार सांघात शासिीय मराठश व उदद ु अध्यापि
महाववद्यालयास मान्यता दे ण्याबाबत

(२३)

२०४४६ (०६-०८-२०१५).

श्री.ओमप्रिाश ऊफद बच्चू िडू (अचलपूर) :

सन्माननीय

शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अचलपूर मतदार सींघात शासकीय मराठी व उदय ु अध्यापक ववदयालयास शासन मान्यता
दे ण्याबाबत

सींबींधधत

लोकरशिनतननधी

याींनी

शासनाकडे मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

ददनाींक

२८

मे,

२०१५

रोिी पत्राव्दारे

वव.स. ७९ (16)
(२) असल्यास, उक्त पत्राच्या अनुषींगाने याबाबत शासनाने पुढे कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, तयाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२७-१०-२०१५) : (१) होय.
(२) शासनाच्या ददनाींक १७/१०/२०१२ ननणययान्वये शैक्षणणक वषय २०१३-१४ पासून राज्यात नवीन
अध्यापक ववदयालयास सींलग्नता न दे ण्याचा ननणयय घेतला असल्याने कोणतीही काययवाही
करता येत नाही.
(३) रशिश्न उद्ावत नाही.
___________
चािण (पण
ु े) येथे भारतीय माहहती व तांत्रज्ञान सांस्था (आयआयआयटी) एन पीपीपी या
तत्त्वावर स्थापन िरण्याबाबत

(२४)

२०५३५ (३०-०७-२०१५).

श्री.सुरेश गोरे (खेड आळां दी), श्री.सुननल शशांदे (वरळी),

डॉ.शशशिाांत खेडि
े र (शसांदखेड रािा), श्री.गुलाबराव पाटील (िळगाव ग्रामीण), श्री.चांद्रिाांत

सोनावणे (चोपडा), श्री.सांिय पोतनीस (िशलना), श्री.अिन
ुद खोतिर (िालना), श्री.अिय चौधरी
(शशवडी), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपरू ) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय उच्च व तांत्र शशक्षण मांत्री पढ
ु ील

(१) चाकण (पुण)े येथे भारतीय मादहती व तींत्रज्ञान सींस्था (आय.आय.आय.्ी.) एन पीपीपी या
ततवावर स्थापन करण्याचा ननणयय शासनाने घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) भारतीय मादहती व तींत्रज्ञान सींस्था (आय. आय. आय. ्ी.) नागपरू मधील वारीं गा येथे
स्थापन करण्यास केंद्र शासनाने माहे मे, २०१५ मध्ये वा तया सुमारास मान्यता ददली आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू सींस्था उक्त दठकाणी सुरु करणेबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,
(४) असल्यास, सदर सींस्था कोणतया शैक्षणणक वषायपासन
ू सरु
ु होणार आहे तसेच याबाबतची
सदयःजस्थती काय आहे ?

श्री. ववनोद तावडे (१२-१०-२०१५) : (१) होय.
ददनाींक २२/५/२०१५ रोिीच्या मींत्रीमींडळाच्या बैठकीत ननणयय घेण्यात आला आहे .
(२) होय.
ददनाींक १ मे, २०१५ रोिी केंद्र शासनाच्या मानव सींसाधन ववकास मींत्रालयाने नागपरू

मधील वारीं गा येथे भारतीय मादहती व तींत्रज्ञान सींस्था स्थापन करण्यास परवानगी ददली आहे.

(३) या रशिकरणी महसूल व वन ववभागाकडून िागा उपलब्ध करुन दे ण्यात येत आहे. तसेच
यासींदभायत सवय खािगी सहभागीदाराींसमवेत ववचार ववननमय सुरु आहे .
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(४) या रशिकरणी केंद्र शासनाच्या मागयदशयक तततवानुसार सींस्थाींची स्थापना करणे, तातपुरतया

कॅम्पस मध्ये शैक्षणणक वषय २०१६-२०१७ पासून भारतीय मादहती व तींत्रज्ञान सींस्था सुरु करणे
इ.काययवाही सरु
ु आहे.

___________
महाराष्ट्र राज्य शश्ाण मांडळाच्या नागपूर बोडादचा िारभार
प्रभारी अधधिाऱयाांवर असल्याबाबत

(२५)

२१२७८ (०६-०८-२०१५).

श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), श्री.सुधािर दे शमख
ु

(नागपरू पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपडे (नागपरू पव
ू )द , श्री.वविास िांु भारे (नागपरू मध्य), श्री.वविय
रहाांगडाले (नतरोडा) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

काय :-

(१) महाराषरस् राज्य शश्ाण मींडळाच्या नागपूर बोडायचा कारभार रशिभारी अधधकाऱ्यावर असल्याने
दहावी व बारावी बोडायच्या ननकालास ववलींब होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नागपूर बोडायचे अध्यक्ष व सधचव हे पद अनेक मदहन्याींपासून ररक्त असून या

दोन्ही पदावर रशिभारी अधधकाऱ्याींची नेमणक
ू करण्यात आली असून नागपूर बोडायचे अध्यक्ष
रेणी. चींद्रमणी बोरकर हे ददनाींक १४ ऑगस््, २०१३ ला ननवतृ त झाले असून

सधचव रेणी. अननल

पारधी याींची ददनाींक १ िुल,ै २०१४ ला शशक्षण उपसींचालक म्हणून नेमणूक करण्यात
आल्यामुळे तयाींना अनतररक्त िबाबदारी साींभाळावी लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त दोन्ही महतवपूणय पदावर नववन अध्यक्ष व सधचवाींची ननयुक्ती
करण्याबाबत शासनाने पढ
ु े कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१९-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) व (४) ववभागीय अध्यक्ष, नागपूर बोडय या पदावर पूणय वेळ अधधकारी दे ण्याची काययवाही
शासन स्तरावर सुरु आहे.

___________
शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालय व रुग्णालय, नागपरू व दे वरी (जि. गोंहदया) येथील रामा
िेअर सेन्टर मधील िमदचाऱयाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत

(२६)

२१२८४ (३१-०७-२०१५).

श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), श्री.सुधािर दे शमख
ु

(नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपडे (नागपूर पूव)द , श्री.वविास िांु भारे (नागपूर मध्य), श्री.सांिय
परु ाम

(आमगाव),

श्री.वविय

रहाांगडाले

(नतरोडा),

डॉ.शमशलांद

माने

(नागपरू

सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

उत्तर) :

(१) शासकीय वैदयकीय महाववदयालय व रुग्णालय नागपरू येथे ११ को्ी ६० लक्ष रु.खचय
करुन रस्ॉमा सेंन््र बाींधण्यात आले असुन या सेंन््र कररता आवश्यक असलेल्या कमयचारी
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वगायकररता ३०१ पदाींच्या मागणीचा रशिस्ताव वैदयकीय रशिशासनाकडून शासनाला रशिाप्त झाला
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच दे वरी (जि. गदददया) रस्ामा केअर सेन््र एन.एच.६ वर असन
ू सदर सेन््रवर परु े शा
सोयी तसेच पुणय कमयचारी वगय उपलब्ध नसल्यामुळे िखमी रुग्णाींना वेळेवर उपचार करणे
गैरसोयीचे होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, रशिश्न भाग (१) व (२) मधील रुग्णालयात आवश्यक तया ररक्त पदाींची तवरीत
ननयुक्ती करण्याबाबत शासनाने पढ
ु े कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (०७-१०-२०१५) : (१) हे खरे आहे .
शासयकीय वैदयकीय महाववदयालय व रुग्णालय नागपूर येथील रस्ॉमा सेंन््रकररता आवश्यक

असलेल्या ३०१ पदननशमयतीचा रशिस्ताव सींचालक (वै.शश.) याींच्याकडून शासनाला रशिाप्त झाला
आहे .

(२) हे खरे नाही.
सावयिननक आरोग्य ववभागातींगत
य कायायजन्वत ग्रामीण रुग्णालय व रस्ामा केअर युनन्, दे वरी
येथे एकूण ३६ पदे मींिूर असून तयातील २५ पदे भरलेली आहे त तसेच तया दठकाणी आवश्यक
ती यींत्रसामुग्री दे खील उपलब्ध करुन दे ण्यात आली आहे.

(३) भाग (१) बाबत रस्ामा केअर सेन््र मधील आवश्यक पदननशमयती व पदभरतीस मान्यता
दे ण्याचा रशिस्ताव ववचाराधीन आहे . तर भाग (२) बाबत रशिश्न उद्ावत नाही
(४) रशिश्न उद्ावत नाही.
___________
नागपूर शहरातील शासिीय आयुवद
े रुग्णालयामधील एक्स-रे पोटे बल मशीन मागील सात
महहन्यापासून बांद असल्याबाबत

(२७)

२१२९७ (३१-०७-२०१५).

श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), श्री.सुधािर दे शमख
ु

(नागपरू पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपडे (नागपरू पव
ू )द , श्री.वविास िांु भारे (नागपरू मध्य), श्री.सशमर
मेघे (हहांगणा) :

सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू शहरातील शासकीय आयव
ु ेद रुग्णालयामधील एक्स-रे पो्े बल मशीन गत सात
मदहन्याींपासून बींद पडलेले असन
याबाबत अधधषठाता, रुग्णालय याींना रशिस्ताव पाठववला
ु
असतानाही मशीन दरु
ु स्त करण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच या बींद मशीनच्या दरु
ु स्तीचा रशिस्ताव रशिशासनाने वैदयकीय शशक्षण ववभाग, आयुवेद

सींचालक याींच्याकडे पाठववण्यात आला असतानाही अदयापपयंत मींिरु ी न शमळण्याची कारणे
काय आहे त,

(३) असल्यास, उक्त रुग्णालयातील मशीन बींद पडल्याने गोर-गरीब रुग्णाींना मेडडकल व
खािगी रुग्णालयामधून एक्स-रे काढावा लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ७९ (19)
(४)

असल्यास, सदरील रुग्णालयातील उक्त दोन्ही मशीन तवरीत दरु
ु स्त करण्याबाबत

शासनाने पुढे कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे , असल्यास, साधारणत: केंव्हापयंत
उक्त मशीन दरु
ु स्त होणे अपेक्षक्षत आहे ?

श्री. ववनोद तावडे (१५-१०-२०१५) : (१) नाही.पा्े बल एक्सरे मशीन दरु
ु स्तीकररता रु. ३४,८७५/खचय करण्यात आले असन
ू सदर मशीन दद. ०७/०७/२०१५ रोिी कायायजन्वत करण्यात आले
आहे .

(२) या ववभागाच्या शासन ननणयय ददनाींक ०३.०७.२०१५ अन्वये शासकीय आयुवेद रुग्णालय,
नागपूर येथील क्ष-ककरण यींत्राची दरु
ु स्ती रु २,५३,१२५/- इतक्या खचायस मान्यता दे ण्यात आली
असून सदर यींत्र दद. २५.७.२०१५ रोिी दरु
ु स्त करण्यात आले आहे .

(३) नाही. उपरोक्त मशीन दरु
ु स्त करण्यात आल्यामळ
ु े आता खािगी रुग्णालयातून एक्सरे
काढावे लागत नाहीत.

(४) रशिश्न उद्ावत नाही.
___________
पालघर जिल््यातील तलासरी येथील शासिीय आश्रमशाळा वरखांडा दापचरी येथील २० एिर
िागा क्रीडा सांिुलासाठश प्रस्ताववत असल्याबाबत
(२८)

२१३६३ (०६-०८-२०१५).

श्री.सांिय साविारे (भस
ु ावळ) :
काय :-

श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.पास्िल धनारे (डहाणू),

सन्माननीय क्रीडामांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) तलासरी (जि.पालघर) सावयिननक बाींधकाम ववभागामाफयत दग्ु ध रशिकल्प दापचरी याींच्या

अखतयारीत येणाऱ्या शासकीय आरेणमशाळा वरखींडा दापचरी येथील २० एकर िागा रारीडा
सींकुलासाठी रशिस्ताववत केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने चशकशी केली आहे काय, असल्यास, चशकशीचे ननषकषय काय आहे त व
तयाअनुषींगाने रारीडा सींकुलाच्या रशिस्तावास तातकाळ मींिूरी शमळण्याबाबत पुढे कोणती काययवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०८-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) या रशिकरणी चशकशी करण्यात आलेली नाही, तथावप, सींबींधधत क्षेत्रत्रय अधधकारी व
आमदार महोदयाींच्या दरम्यान ददनाींक ०५ ऑगस््, २०१५ रोिी तलासरी तालुका रारीडा
सींकुलाच्या िागेबाबत ववस्तत
ृ चचाय झाली दापचरी दग्ु ध रशिकल्पाची िागा डहाणू तालुक्यात येत
असून डहाणू मुख्यालयापासून २३ ते २४ कक.मी. अींतरावर असल्याने ती रद्द करण्याचे ननजश्चत

करण्यात आले, तसेच तलासरी शहरात मध्यवती असलेल्या ग्रामीण रुग्णालया शेिारील
िवळिवळ ५ एकर शासकीय िागा व तयाला लागून असलेली वन ववभागाच्या िागेची पाहणी
करण्यात आली व ती हस्ताींतरीत करुन घेण्याबाबत सींबींधधत तहशसलदारासोबत चचाय झाली
असून तयानुसार पुढील काययवाही रशिस्ताववत आहे .
___________

वव.स. ७९ (20)
धचमुर (जि.चांद्रपूर) येथे राज्याच्या युवा धोरण सन २०१२ अांतगदत तालुिा
क्रीडा सांिुलात वसतीगह
ृ स्थापण्याबाबत

(२९)

२१३९० (०६-०८-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.बांटी भाांगडडया (धचमूर) :

सन्माननीय क्रीडामांत्री पुढील

(१) धचमुर (जि.चींद्रपूर) येथे राज्याच्या युवा धोरण सन २०१२ अींतगयत तालुका रारीडा सींकुलात
वसतीगह
ृ स्थापण्याबाबत मान्यता रशिदान करण्याचा रशिस्ताव ददनाींक १० माचय, २०१५ रोिी वा
तया सम
ु ारास जिल्हा रारीडा ववभागाकडून आयक्
ु त रारीडा व यव
ु क सेवा सींचालनालय, पण
ु े याींस
सादर केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, धचमुर येथील तालक
ु ा रारीडा सींकुलाच्या १६.२० हे. आर. िागेचा उपयोग ग्रामीण

भागातील तसेच राज्य तथा राज्याबाहे रील खेळाडुन
ीं ा सोयी-सुववधा उपलब्ध करण्यासाठी असून
सदरील रशिस्तावास मींिरू ी दे ण्यास ववलींब होत असल्याने रारीडाींगणास रारीडा रशिबोधनीचा दिाय
दे ण्यास ववलींब होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरील रशिस्तावास मींिूरी न दे ण्याची कारणे काय आहे त,

(४) उक्त रशिस्तावास तवरीत मान्यता दे ण्याबाबत शासनाने पुढे कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ?

श्री. ववनोद तावडे (२०-१०-२०१५) : (१), (२), (३) व (४) ददनाींक २८.४.२०१४ च्या शासन
ननणययानस
ु ार शासनाने राज्यातील महसल
ू ववभागाच्या मख्
ु यालयाच्या दठकाणी व ववभागीय

रारीडा सींकुलाच्या पररसरात रशिाधान्याने युवा वसतीगह
ृ ाची स्थापना करण्याचा धोरणातमक ननणयय

घेतलेला आहे . तयामळ
ु े धचमूर येथे युवा वसतीगह
ृ बाींधण्याचा रशिस्ताव ववदयमान धोरणानुसरर
ववचारात घेणे शक्य होणार नाही. तसेच तालक
ु ा रारीड सींकुल, धचमुरला रारीडा रशिबोधीनीचा दिाय
दे ण्याचा व रारीडा रशिबोधीनी स्थापनेबाबतचा रशिस्ताव शासनास रशिाप्त झाला नसल्याने तालक
ु ा
रारीडा सींकुलाला रशिबोधीनीचा दिाय दे ण्याचा रशिश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यातील २१ जिल्हयात ग्रांथदालने त्वरीत सरु
ु िरण्याबाबत
(३०)

२१७११ (३१-०७-२०१५).

श्री.सांिय साविारे (भस
ु ावळ) :

सन्माननीय मराठश भाषा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ३७ जिल्हयापैकी फक्त १६ जिल्हयातच नवसादहतयाची ववरारी करणारी ग्रींथदालने
असून उवयररत २१ जिल्हयात सदरील ग्रींथदालने अजस्ततवात नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त उवयररत जिल््यात सदरील ग्रींथदालने तवरीत सुरु करण्याबाबत शासनाने
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ७९ (21)

श्री. ववनोद तावडे (०६-१०-२०१५) : (१) होय
(२) व (३) महापाशलका व नगर पाशलकाींकडून िे गाळे बाींधले िातात तयातील ५०० ते १०००
चश.फू. आकारमानाचा गाळा अल्पभाडयाने मराठी सादहतय ववरारीसाठी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत
नगर ववकास ववभागाकडे ववचारववननमय करण्यात येत आहे .
___________
िोल्हापूर जिल््यातील प्राथशमि शाळाांच्या दरु
ु स्तीचे प्रस्ताव प्रलांतबत असल्याबाबत
(३१)

२१८४२ (०६-०८-२०१५).

(शशरोळ) :

श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी), श्री.उल्हास पाटील
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर जिल््यातील अनेक रशिाथशमक शाळाींच्या इमारतीींची दरु ावस्था झाली असुन अनेक

गावातील शाळा खोल्याअभावी मींदीर ककीं वा खािगी दठकाणी भरववण्यात येत असल्याने
ववदयाथयांना त्रासदायक होत आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर िन्
ु या शाळा इमारतीींचे दरु
ु स्तीचे रशिस्ताव ननधीअभावी जि.प.कोल्हापरू कडे
रशिलींत्रबत असून जिल््यात सुमारे ३०० ते ४०० नवीन शाळा खोल्याींची मागणी असताना केवळ
१५० खोल्याींनाच मींिुरी शमळते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त जिल््यातील शाळा इमारतीींचे रशिलींत्रबत रशिस्ताव तवरीत मींिूर करुन सदरहू
इमारतीच्या कामास ननधी उपलब्ध करण्याबाबत कोणती काययवाही केली तसेच नवीन इमारत
बाींधणी रशिस्तावासाठी लागणा-या ननधीसाठी शासनाने कोणती तरतद
ू केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२३-१०-२०१५) : (१) अींशत: खरे आहे .
कोल्हापूर जिल््यातील काही रशिाथशमक शाळाींच्या इमारतीींची दरु
ु स्ती आवश्यक असून तया शाळा

५१ खािगी इमारतीमध्ये भरववण्यात येत आहे त. तथावप ववदयाथयांना कोणतयाही रशिकारचा
त्रास होत नाही व पालकाींची तशी तरारार रशिाप्त नाही.
(२) सन २०१४-१५ मध्ये सवय शशक्षा अशभयान अींतगयत नवीन १५० वगयखोली बाींधकामास मींिूरी
शमळाली असन
ू शाळा इमारती ववशेष दरु
ु स्तीच्या कामास मींिरू ी शमळालेली नाही.

(३) सन २०१५-१६ साठी ववशेष दरु
ु स्तीचे १३ रशिस्ताव मींिूर झाले असून तयाकररता रु. ११.६०
लक्ष तरतूद मींिूर करण्यात आली आहे .
(४) रशिश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ७९ (22)
चांद्रपूर जिल््यातील ६६ गावातील क्रीडाांगणे अपूणद असल्याबाबत
(३२)

२२१७५ (०६-०८-२०१५).

श्री.नानािी शामिुळे (चांद्रपूर) :

सन्माननीय क्रीडामांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींद्रपूर जिल््यातील १५ तालक्
ु याींमध्ये सन २००८-०९ मध्ये १७० गावाींना रारीडाींगण मींिूर

झाले असून तयापैकी ६६ गावातील रारीडाींगणे अपूणय असल्याचे माहे मे, २०१५ च्या नतसऱ्या
आठवड्यात ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरील रारीडाींगणे अपूणय राहण्याची कारणे काय आहेत,

(३) असल्यास, उक्त रशिकरणी शासनाने चशकशी केली आहे काय, असल्यास, चशकशीत काय
ननषपन्न

झाले व तयानुषींगाने सदरील रारीडाींगणे पूणय करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही

केली वा करण्यात येत आहे ?

श्री. ववनोद तावडे (२३-१०-२०१५) : (१) व (२)

हे खरे नाही. चींद्रपूर जिल््यातील १५

तालुक्यामध्ये सन २००८-०९ मध्ये ८५ ग्रामपींचायती व १ पींचायत सशमती तसेच २००९-१०

मध्ये ८५ ग्रामपींचायती व १ पींचायत सशमतीींची ननवड केंद्र शासनाच्या पींचायत युवा रारीडा व
खेल अशभयान (पायका) अींतगयत करण्यात आलेली आहे. यापैकी ६६ ग्रामपींचायतीींच्या बाबतीत
रारीडाींगणासाठी

सुयोग्य

िागा

तसेच

वन

रारीडाींगणाची कामे अपूणय आहे त.

ववभागाकडून

िागा

सींपाददत

न

झाल्यामुळे

(३) रशिश्न उद्ावत नाही.

___________
िोल्हापूर जिल््यातील हातिणांगले येथील क्रीडाांगणाचे िाम त्वरीत पूणद िरण्याबाबत
(३३)

२३२३६ (०६-०८-२०१५).

श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरां िी) :

सन्माननीय क्रीडामांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापरू जिल््यातील हातकणींगले येथील सन २००५ मध्ये रशिशासकीय मींिरू ी दे ण्यात
आलेल्या रारीडा सींकुलाचे काम गत १० वषायपासून रशिलींत्रबत असन
ू सदरील रारीडा सींकूलाच्या
कामास मींिूर झालेला ननधी खचय न झाल्याने परत गेला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रारीडा सींकुलाचे काम रशिलींत्रबत राहण्यामागची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, उक्त रारीडाींगणाचे काम तवरीत पूणय करण्याबाबत शासनाने पुढे कोणती
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ?

श्री. ववनोद तावडे (०८-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) तालुका रारीडा सींकुल, हातकणींगले सींकुलासाठी ददनाींक २७ मे, २००४ रोिी िागा
रशिाप्त झाली होती, तयासाठी रु. ४८.५४ लाख रुपयाींच्या अींदािपत्रकास रशिशासकीय मान्यता

दे ण्यात आली होती, तथावप, सदर िागा जिल्हाधधकाऱ्याींच्या पूवय परवानगी शशवाय हस्ताींतररत

झाल्याचे ननदशयनास आल्याने तहसील कायायलय, हातकणींगले याींनी दद. ६ िानेवारी, २००९

वव.स. ७९ (23)
च्या आदे शान्वये सदर िागा परस्पर सरकार िमा केली आहे . सदय:जस्थतीत तालक
ु ा रारीडा

सींकुल, हातकणींगले सींकुलासाठी इतरत्र नवीन िागा अथवा तीच िागा रशिाप्त करुन घेण्याचे

रशियतन सरु
ु आहे त. िागा रशिाप्त झाल्यानींतर नवीन डी.एस.आर. नस
ु ार अींदािपत्रक व आराखडे
तयार करण्याबाबतची काययवाही करण्यात येईल.

___________
िोल्हापरू जिल््यातील प्राथशमि शशक्षिाांचे सन २०१४-१५ पासन
ू
वेतन अननयशमत होत असल्याबाबत

(३४)

२३२४४ (१०-०८-२०१५).

श्री.सरु े श हाळवणिर (इचलिरां िी) :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर जिल््यातील रशिाथशमक शशक्षकाींचे सन २०१४-१५ पासून वेतन अननयशमत होत
असल्यामळ
ु े शशक्षकाींना आधथयक समस्याींना सामोरे िावे लागत असल्याचे माहे मे, २०१४ मध्ये
ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त शशक्षकाींचा माहे फेब्रुवारी व माचय, २०१५ चे वेतन माहे एवरशिल, २०१५
मध्ये झाले असन
ू माहे एवरशिल व मे, २०१५ चे वेतन अदयापपयंत थकीत असल्याने

या

ववरोधात रशिाथशमक शशक्षकाींनी आींदोलन करून वेळोवेळी शासनाला ननवेदन सादर केले आहे , हे
ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर वेतन थकीत राहण्याची कारणे कोणती व ननयशमत वेतन करणेबाबत
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ?
श्री. ववनोद तावडे (०६-१०-२०१५) : (१) हे खरे आहे .
(२) होय.
(३) शालाथय रशिणालीत ताींत्रत्रक अडचण उद्भवल्यामुळे सदर वेतन थकीत राहीलेले होते.
___________
महाराष्ट्र आरोग्य ववज्ञान ववद्यापीठाने तपासणी अहवालात सच
ु ववण्यात आलेल्या
सध
ु ारणा व दोषी आढळलेल्या वैद्यिीय महाववद्यालयाबाबत

(३५)

२३२९५ (३१-०७-२०१५).

श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.ल्मण पवार (गेवराई) : अताराांकित
प्रश्नोत्तराांची याांदी क्रमाांि १ मधील प्रश्न क्रमाांि २६७ ला सभागह
ृ ात हदनाांि १२ माचद, २०१५
रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभादत :
खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

महाराषरस् आरोग्य ववज्ञान ववदयापीठाने रशिथम ्प्प्यात केलेल्या तपासणी अहवालावर

ववदयापररषदे ने काय ननणयय घेतला आहे ,
(२) असल्यास, सदर अहवालात सच
ु ववण्यात आलेल्या सध
ु ारणा लागू करण्यासाठी तसेच दोषी
आढळलेल्या वैदयकीय महाववदयालयाबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ७९ (24)
श्री. ववनोद तावडे (२३-११-२०१५) : (१) ज्या वैदयकीय व दीं त महाववदयालयातील वसतीगह
ृ व
ग्रथालयाींची जव्दसदस्यीय सशमतीमाफयम तपासणी करण्यात आली होती, तया तपासणीमध्ये
आढळलेल्या

त्र्
ु ीची

पत
य ा
ु त

झाली

असल्याची

खातरिमा

सींलग्नीकरणाचे

नत
ु नीकरण

/ववस्तारीकरण रशिदान करण्याअगोदर करण्यात यावी असा ववदयापररषदे ने ठराव केला.

(२) सदर ठरावाच्या अनुषींगाने ववदयापररषदने सूचववलेले मुद्दे सींबींधधत महाववदयालयाला

शैक्षणणक वषय सन २०१५-१६ या वषायचे सींलग्नीकरणाचे नुतनीकरणाबाबतच्या त्रु्ीबाबत
कळववण्यात आले असून त्रु्ी पत
य ा करण्यासाठी ददनाींक ३० िन
ू त
ू , २०१५ पययतचा कालावधी

दे ण्यात आलेला होता. उपजस्थत केलेल्या मद
य ा केलेली
ु याींची ज्या महाववदयालयाींनी त्र्
ु ी पत
ू त

नाही अशा महाववदयालयाींना सींलग्नीकरणाचे नुतनीकरण रशिदान करताना पन
ु :श्च त्रु्ीचा
उल्लेख करण्यात येवून तीन मदहन्याच्या आत त्रु्ी पूतत
य ा करण्याबाबत कळववण्यात येत आहे.
(३) ववलींबाचा रशिश्न उद्ावत नाही.

___________
नागपूरच्या शासिीय दां त महाववद्यालयात बालदां तरोग प्रनतबांधात्मि
(पेडोडॉजन्टि अॅण्ड वप्रव्हे हटव्ह डेंहटस्री-पीपीडी) या ववषयाचे
पदव्यत्ु तर पदवी अ्यासक्रम सरु
ु िरण्याबाबत
(३६)

२३३९१ (३१-०७-२०१५).

श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पव
ू )द , श्री.सनु नल प्रभू (हदांडोशी),

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा), श्री.सुरेश गोरे (खेड आळां दी), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा),

श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.ियांत
पाटील (इस्लामपूर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.हनम
ु ांत डोळस
(माळशशरस) :

सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपूराच्या शासकीय दीं त महाववदयालयात बालदीं तरोग रशिनतबींधातमक (पेडोडॉजन््क अॅण्ड
वरशिव्हे द्व्ह डेंद्स्रस्ी-पीपीडी) या ववषयात पदव्यतु तर पदवी अ्यासरारम सरु
ु करण्यास केंद्र
शासन आणण सववोपच्च ननयामक सींस्था असलेल्या डेंन््ल कॉन्सील ऑफ इींडडयाने (डीसीआय)

मान्यता ददली असताींना महाराषरस् आरोग्य ववज्ञान ववदयापीठाने या अ्यासरारमाला सींलग्नता
दे ण्यास नकार ददला आहे हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मुींबईतील नायर महानगरपाशलका रुग्णालयाव्यनतरीक्त राज्यातील ३ शासकीय

दीं त महाववदयालयात पीपीडी या ववषयात पदव्युततर पदवी अ्यासरारम उपलब्ध नाही, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर अ्यासरारमात पदवी शशक्षण यावयाचे असल्यास ववदयाथयांना खािगी
महाववदयालयाींवर अवलींबुन राहून तयाींचे आधथयक नुकसान होत असल्याने शासन महाराषरस्
आरोग्य ववज्ञान ववदयापीठाने पन
ु वय वचार करुन मान्यता दे ण्याबाबत कोणती काययवाही करण्यात
आली वा येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ७९ (25)
श्री. ववनोद तावडे (२३-११-२०१५) : (१) भारतीय दीं त पररषदे च्या मान्यतेनुसार शशक्षकाींच्या त्रु्ी
पूणय करण्यासाठी ववदयापीठाने कळववले आहे. त्रु्ीची पुतत
य ा करताच सदर महाववदयालयास
पदहल्या वेळेचे सींलजग्नकरण दे ण्याची काययवाही महाराषरस् आरोग्य ववज्ञान ववदयापीठामाफयत

करण्यात येऊन सन २०१६-१७ या शैक्षणणक वषायत पदव्युततर अ्यासरारमाचे रशिवेश दे णे शक्य
होईल.

(२) हे खरे आहे .
(३) सदर महाववदयालयास भारतीय दीं त पररषदे च्या मान्यतेनस
ु ार शशक्षकाींच्या त्रु्ी पूणय
करण्यासाठी ववदयापीठाने कळववले आहे . आरोग्य ववज्ञानात गण
ु वतता पण
ू य शशक्षण दे ण्यासाठी
त्रु्ीींची पुतत
य ा केल्यानींतरच महववदयालयाींना पदहल्या वेळेचे सींलजग्नकरण दे ण्याची काययवाही
महाराषरस् आरोग्य ववज्ञान ववदयापीठामाफयत करण्यात येते.
(४) त्रु्ी पुतत
य ेची काययवाही शासन स्तरावर सुरु आहे .
___________
पोलादपूर तालुक्यातील (जि.रायगड) नमददेश्वर शशक्षण प्रसारि मांडळाच्या
माऊली प्रशाला िोतवाल बुद्रि
ु येथील माध्यशमि शशक्षिावर सातत्याने
मुख्याध्यापि आिण सांस्थेिडून होत असलेला अन्याय

(३७)

२३७२८ (१०-०८-२०१५).

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पोलादपूर (जि.रायगड) तालुक्यातील नमयदेश्वर शशक्षण रशिसारक मींडळाच्या माऊली रशिशाला

कोतवाल बद्र
येथील माध्यशमक शशक्षकावर साततयाने मख्
ु क
ु
ु याध्यापक आणण सींस्थेकडून
अन्याय झाल्याने ननवारणासाठी पोलादपूर पींचायत सशमती कायायलयासमोर ददनाींक १७ िून,
२०१५ पासून बेमुदत आमरण उपोषण करण्याचा इशारा अन्यायग्रस्त शशक्षकाने ददला आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासींदभायत रायगड जिल्हा पररषदे च्या माध्यशमक शशक्षणाधधकारी याींना रशिचशलत
शासन ननयमानुसार काययवाही करण्यासींदभायत शशक्षण उपसींचालक याींनी माहे डडसेंबर, २००४ ला
आदे श दे ऊनही अदयाप कोणतीच काययवाही न करण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, या सींदभायत शासनाने सखोल चशकशी केली आहे काय, तयात काय ननषपन्न
झाले व तयानुसार शासनाने पुढे कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ?
श्री. ववनोद तावडे (२३-१०-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) सदर रशिकरण न्यायरशिववषठ आहे .
___________

वव.स. ७९ (26)
अमरावती येथे भारतीय प्रशासिीय सेवा पररक्षा पुवद प्रशशक्षण िेंद्राच्या
इमारतीिरीता ननधी उपलध िरुन दे णेबाबत

(३८)

२४०७९

(हहांगणघाट) :
काय :-

(३०-०७-२०१५).

डॉ.सुननल

दे शमुख

(अमरावती),

श्री.समीर

िुणावार

सन्माननीय उच्च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) अमरावती येथे भारतीय रशिशासकीय सेवा, भारतीय पोशलस सेवा व ततसम ववववध स्पधाय
परीक्षेमध्ये सहभागी होणा-या ववदयाथयांकरीता रशिशशक्षण केंद्र ननमायण करण्यात आले असून या
केंद्राच्या इमारतीच्या रशिस्तावास शासनाने मान्यता रशिदान केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या इमारतीच्या रशितयक्ष बाींधकामास केंव्हापयंत सुरुवात होणे अपेक्षक्षत आहे ,

(३) तसेच या रशिशशक्षण केंद्रातील रशिशशक्षणाथयांच्या ववदयाथी सींख्या ७० वरुन १०० पयंत
करण्याचा रशिस्ताव दे खील मान्य करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१२-१०-२०१५) : (१) व (२) नाही. रशिस्ताव ववचाराधीन आहे .
(३) नाही.
(४) रशिश्न उद्ावत नाही.
___________
वाडा तालुक्यातील (जि.पालघर) मध्यवतख असलेल्या िामे गावाच्या ह्ीत असलेल्या भूखांडाचा
वापर खेळाच्या मैदानासाठश िरण्याबाबत

(३९)

२४३६७ (०६-०८-२०१५).

श्री.शाांताराम मोरे (शभवांडी ग्रामीण) :

सन्माननीय क्रीडामांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) वाडा तालुक्यातील (जि.पालघर) मध्यवती दठकाण असलेले कामे या गावाच्या हद्दीत
जिल्हा रारीडा अधधकारी ववभागाच्या नावे १६ एकर १४ गींठ्ठ
ु े ऐवढे क्षेत्र असलेला भख
ू ींड पडडत

असून सदर भूखींडाचा वापर ववदयाथयांसाठी खेळाचे मैदान करण्यासाठीची मागणी तालुक्यातील
ववदयाथयायनी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगाने शासनाने पुढे कोणती काययवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०८-१०-२०१५) : (१) हे खरे आहे
(२) व (३) शासन ननणयय रार. बैठक-२०१५/रशि.रार.६५/रारीयुस-े १, दद. २ सप््ें बर, २०१५ च्या
अनष
ु ींगाने राज्यातील रारीडा सींकुलाींच्या बाींधकामाबाबत सध
ु ारीत काययपध्दती ववहीत करण्याच्या

ष्ष्ीने शासनास शशफारशी सादर करण्याकररता आयुक्त, रारीडा व युवक सेवा याींच्या
अध्यक्षतेखाली राज्य स्तरीय सशमती व सींबींधधत उपसींचालक, रारीडा व युवक सेवा याींच्या
अध्यक्षतेखाली ववभाग स्तर सशमती गठीत करण्यात आली असून तयानस
ु ार पुढील काययवाही
सुरु आहे .

___________

वव.स. ७९ (27)
यवतमाळ जिल््यातील २५४ ग्रामपांचायतीांना िेंद्र शासनाच्या पांचायत
युवा व खेळ, क्रीडा अशभयान (पायिा) अतांगत
द िेंद्र शासनािडून
प्राप्त झालेल्या अनद
ु ानात झालेला गैरव्यवहार

(४०)

२४५८९ (०६-०८-२०१५).

श्री.मदन येरावार (यवतमाळ) :

सन्माननीय क्रीडामांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) यवतमाळ जिल््यातील २५४ ग्रामपींचायतीींना केंद्र शासनाच्या पींचायत युवा व खेळ, रारीडा
अशभयान (पायका) अतींगत
य केंद्र शासनाकडून सन २००८ ते २०१३ या कालावधीत यवतमाळ
जिल््यास २,७९,४०,०० रुपयाींचे अनुदान रशिाप्त झाले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, लाभाथी ग्रामपींचायतीींनी या अनुदानातून रारीडाींगणे तयार न करता बनाव्
ववननयोग रशिमाणपत्रे दाखवन
ू एकूण १० हिार रुपयाींच्या रारीडा सादहतयाचा गैरव्यवहार केला हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पायका योिनेंतगयत कोट्यावधी रुपयाींचे गैरव्यवहार झाले असल्याचे पदहल्याींदा
माहे ऑगस््, २०१२ मध्ये व तयानींतर मे, २०१३ मध्ये मशिे भोसा येथील अब्दल
ु शेख याींनी

केलेल्या तरारारीवरुन जिल्हाधधकारी याींनी चशकशी आदे श ददले परीं तू अदयापपयंत या सींदभायत
दोषीींववरुध्द कोणतीही कारवाई झाली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त रशिश्नाबाबत शासनाने चशकशी केली आहे काय, असल्यास, चशकशीत काय
ननषपन्न झाले व तयानुसार सींबींधधत दोषीींवर शासनाने पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२३-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही. सन २००८-०९ व २००९-१० या
कालावधीत

यवतमाळ

जिल््यातील

२४२

ग्रामपींचायती

व

४ पींचायत

सशमतीींना

केंद्र

शासनाच्या पींचायत युवा रारीडा व खेल अशभयान (पायका) अींतगयत केंद्रशासनाकडून रु.२६७.००
लक्ष अनद
ु ान रशिाप्त झालेले आहे .

(२), (३), (४) व (५) जिल्हाधधकारी, यवतमाळ याींचे आदे शानस
ु ार जिल्हा पररषदे च्या वतीने ग्
ववकास अधधकारी याींचेदवारे तपासणीचे काम करण्यात येत आहे .
___________
यवतमाळ जिल््यातील झारी, घाटां िी, मारे गाव, यवतमाळ, हदग्रस, िळां ब येथील क्रीडा
सांिुलाची िामे त्वरीत पूणद िरण्याबाबत
(४१)

२४५९३ (०६-०८-२०१५).

श्री.मदन येरावार (यवतमाळ), प्रा.अशोि उईिे (राळे गाव) :

सन्माननीय क्रीडामांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) यवतमाळ जिल््यातील झारी, घा्ीं िी, मारे गाव, यवतमाळ, ददग्रस, कळीं ब येथील रारीडा
सींकुलाच्या कामाकरीता ७ को्ी ५० लक्ष रुपयाींचा ननधी रशिाप्त झाला असतानाही अदयाप उक्त
दठकाणची रारीडा सींकुलाची कामे रशिलींत्रबत आहे, हे खरे आहे काय,

वव.स. ७९ (28)
(२) असल्यास, उक्त रारीडा सींकुलाची रशिलींत्रबत कामे तवरीत पूणय करण्याबाबत शासनाने कोणती
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२३-१०-२०१५) : (१) व (२) यवतमाळ जिल््यातील कळीं ब तालुका रारीडा
सींकुलाच्या बाबतीत ग्रामपींचायतीच्या मालकीची भम
ू ापन रार.६२६ मधील ७ एकर िागा

ददनाींक २१.०७.२००७ रोिी रशिाप्त झाली होती. सदर िागेवरील रर्ननयग वॉलकररता रु.१५ लक्ष
खचय करण्यात आले. परीं तु सदर िागेवर वाद ननमायण झाल्याने सदय:जस्थतीत काम बींद आहे.

कळीं ब तालुका रारीडा सींकुलाकररता ववतररत करण्यात आलेल्या रु.१.०० को्ी ननधीपैकी
रु.८५.०० लक्ष ननधी शशल्लक आहे.

यवतमाळ जिल््यातील झारी, घा्ीं िी, मारे गाव, यवतमाळ, ददग्रस या तालक
ु ा रारीडा

सींकुलाकररता िागा रशिाप्त करण्याच्या ष्ष्ीने काययवाही चालू आहे .
(३) रशिश्न उद्ावत नाही.

___________
सोलापूर जिल््यातील शशक्षिाांना भववष्ट्य ननवादह ननधीवरील व्याि शमळण्याबाबत
(४२)

२४६३२ (२३-०८-२०१५).

श्री.सभ
ु ाष दे शमुख (सोलापूर दक्षक्षण) :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सोलापूर जिल््यातील ९८७० शशक्षकाींचे दरमहा ४ को्ी रुपये भववषय ननवायह ननधीत िमा
होतात, असे ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच या रकमेवर सन २०१३-१४ व २०१४-१५ या दोन वषांचे व्याि अदयापपयंत शमळाले
नाही असे ननदशयनास आले आहे . हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, शशक्षकाींचे भववषय ननवायह ननधीवरील व्याि शमळण्यासाठी कोणती काययवाही
करण्यात आली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबनाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२३-११-२०१५) : (१) होय हे खरे आहे ,
(२) होय हे खरे आहे ,
(३) व (४) दरमहा तीन को्ी पींचाण्णव लाखाच्या आसपास रक्कम िमा करण्यात येत,े सन
२०१३-१४ चे लेखे अपण
ू य असल्याने सन २०१४-१५ चे व्याि आकारण्याचे काम अपण
ू य आहे ,
सदर लेखे पूणय करण्याची काययवाही करण्यात येत आहे.

___________
क्रीडाांगणे आिण व्यायामशाळाांच्या वविासासाठश शासनातफे
दे ण्यात येत असलेले अनद
ु ान

(४३)

२४९९९ (०६-०८-२०१५).

श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण) :

सन्माननीय क्रीडामांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील करारडाींगणे आणण व्यायामशाळाींच्या ववकासासाठी शासनातफे अनद
ु ान दे ण्यात
येणार असल्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये वा तया दरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

वव.स. ७९ (29)
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, होणाऱ्या ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२३-१०-२०१५) : (१) व (२) शासन ननणयय, ददनाींक २२.०१.२०१४ अन्वये
व्यायामशाळा

बाींधकाम

/सादहतय

खरे दी

या

करीता

रु.७.००

लक्ष

व

शासन

ननणयय,

ददनाींक १३.०२.२०१४ अन्वये रारीडाींगण ववकासाठी रु.७.०० लक्ष इतके अनुदान दे ण्याची योिना
लागू करण्यात आली आहे . सदर योिना राज्यातील रशितयेक जिल््यात सींबींधधत जिल्हा रारीडा
अधधकारी कायायलयामाफयत राबववण्यात येत.े
(३) रशिश्न उद्ावत नाही.
___________
िेळापरू शशक्षण सांस्था पाांढरिवडा (जि.यवतमाळ ) या सांस्थेवर
प्रशासिाची ननयुक्ती िरण्याबाबत

(४४)

२५२४४ (०६-०८-२०१५).

श्री.रािु तोडसाम (अणख) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) केळापूर शशक्षण सींस्था पाींढरकवडा (जि.यवतमाळ) या सींस्थेवर रशिशासकाची ननयुक्ती
करण्याबाबत

स्थाननक

लोकरशिनतननधी

(आणी)

याींनी

मा.शालेय

शशक्षण

मींत्री

याींना

ददनाींक १० एवरशिल, २०१५ रोिी ननवेदन दे ऊन मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त ननवेदनावर शासनाने कोणता ननणयय घेतला आहे , असल्यास, ननणययाचे
थोडक्यात स्वरुप काय आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०८-१०-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) सदर ननवेदनाच्या अनष
ु ींगाने सववस्तर चशकशी करुन रशिचशलत ननयमानस
ु ार तातकाळ

काययवाही करण्याबाबत आयुक्त शशक्षण, महाराषरस् राज्य, पुणे कायायलय कळववण्यात आले

आहे . शाळे ववरुध्द तरारार रशिाप्त झाल्यानींतर शशक्षण सींचालक सुनावणी घेऊन अधधननयम १९७६

चे कलम ३ (१) रशिमाणे रशिशासक ननयुक्तीचा ननणयय घेतात. सदर रशिकरणी सींचालक स्तरावर
अदयाप काययवाही सरु
ु आहे .

___________
मालेगाव (जि.वाशशम) येथे तालुिा क्रीडा सांिुलाचे िाम अत्यांत सांथ गतीने सुरु असल्याबाबत
(४५)

२५७१२ (०६-०८-२०१५).

श्री.अशमत झनि (ररसोड) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय क्रीडामांत्री पढ
ु ील

(१) मालेगाव (जि.वाशशम) येथे तालक
ु ा रारीडा सींकुलाचे काम अतयींत सींथ गतीने सरु
ु असन
ु
अदयाप या दठकाणी इमारत बाींधकामास सुरुवात करण्यात आली नसल्याचे ददनाींक ५ िून,
२०१५ रोिी वा तयासुमारास ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

वव.स. ७९ (30)
(२) असल्यास, रारीडा सींकुलाअभावी ग्रामीण भागातील खेळाडू खेळापासन
ू वींचीत राहून तयाींची
गैरसोय होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०८-१०-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२), (३) व (४) सींकुल बाींधकामाकररता मींिूर अनुदान ्प्प्या ्प्प्याने पूणत
य : रु. १.०० को्ी

ववपरीत केले असून या ननधीतन
ू सींकुलाच्या िागेवर पदहल्या ्प्प्यात सींरक्षण शभींतीच्या
बाींधकामासाठी

सावयिननक

बाींधकाम

ववभागाला

ददनाींक

२९

नोव्हें बर,

२०१४

रोिी

रु. ३०,०२,८००/- इतका ननधी वगय करण्यात आला आहे . सदरचे काम अींनतम ्प्प्यात आहे ,
तसेच दस
ु ऱ्या ्प्प्यातील २०० मी. धावनपथ, बहुउद्देशशय इमारत हॉलचे बाींधकाम, कबड्डी, खो
खो व व्हॉलीबॉल मैदाने रशितयेकी दोन, ड्रेनेि व्यवस्था, अींतगयत रस्ते पाणी पुरवठा, कायायलयीन

इमारत इ. बाबीींचे अींदाि पत्रक व आराखडे रशिाप्त करुन घेण्याकररता जिल्हा रारीडाअधधकारी,
वाशशम याींच्या स्तरावरुन सावयिननक बाींधकाम ववभागाकडे पाठपरु ावा करण्यात येत आहे .
तयानींतर उपलब्ध ननधी सावयिननक बाींधकाम

काम रशिाथम्याने पूणय करण्याचे रशिस्ताववत आहे .

ववभागाकडे वगय करुन तालक
ु ा रारीडा सींकुलाचे

___________
राज्यातील ग्रांथालयाांना अनद
ु ान शमळणेबाबत
(४६)

२६३२८ (३०-०७-२०१५).

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली),
श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अननल बाबर (खानापूर) :
सन्माननीय उच्च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सावयिननक ग्रींथालयाींना वषाय अखेर शमळणा-या अनुदानातून ५० ्क्के रक्कम पुस्तक व
इतर सादहतयाींसाठी खचय करावी लागते, परीं तु राज्यातील सम
ु ारे १२,३७८ सावयिननक ग्रींथालयाींना
वषयभरापासून

अनुदानच

शमळाले

नसल्याने

राज्यभरातील

ग्रींथालये

पुस्तकाींच्या

रशिनतक्षेत

असल्याचे माहे िून, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सन २०१४-१५ च्या दस
ु -या ्प्याचे सावयिननक ग्रींथालयाचे अनुदान माहे माचय,

२०१५ चे अगोदर शमळणे आवश्यक होते. परीं तु अनद
ु ान शमळाले नसल्याने नववन पस्
ु तकाींची
खरे दी झाली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ग्रींथालयाींना थकीत अनुदान दे ण्यासाठी शासनाकडून कोणती काययवाही करण्यात
आली वा येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१२-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
राज्यातील शासनमान्य ११,९९६ सावयिननक ग्रींथालयाींना रु. ८३१९.६० लक्ष व १५४
ग्राींमपींचायत ग्रींथालयाींना रु. १८०.२२ लक्ष ननधी सहायकयक अनुदानासाठी ववतरीत करण्यात
आलेला आहे .

वव.स. ७९ (31)
(२) हे खरे नाही.
ग्रथालयाच्या दिाय/वगयवारीनस
ु ार ग्रींथालयात ग्रींथ सींपाददत करण्यात येतात.

(३) सावयिननक ग्रींथालयाींना अनद
य ः रशिदान करण्यात आले आहे .
ु ान पण
ू त
(४) रशिश्न उद्ावत नाही.

___________
वाशशम जिल््यातील जि.प. अांतगदत ७८८ शाळाांमधील
शशक्षिाांचे वेतन त्वरीत दे ण्याबाबत
(४७)

२६५५४ (१०-०५-२०१५).

श्री.रािेंद्र पाटणी (िारां िा) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) वाशशम जिल््यातील जिल्हा पररषद अींतगयत ७८८ शाळाींमधील सुमारे ३२१७ शशक्षकाींचे
वेतन गत तीन मदहन्याींपासून रशिलींत्रबत असल्यामुळे या शशक्षकाींना आधथयक अडचणीींचा सामना
करावा लागत असल्याने तयाींचे वेतन तातडीने करण्याबाबतचे ननवेदन महाराषरस् रशिाथशमक

शशक्षक सींघाचे जिल्हा रशिशासन व रशिशासनाकडे ददनाींक २ िन
ू , २०१५ रोिी वा तयासम
ु ारास
ददले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त शाळे तील सबींधधत शशक्षकाींचे वेतन तवरीत दे ण्याबाबत शासनाने कोणती
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०६-१०-२०१५) : (१) होय.
(२) माहे िुल,ै २०१५ पयंतचे वेतन अदा करण्यात आले आहे .
(३) रशिश्न उद्ावत नाही.

___________
भोिरदन (जि.िालना) येथील मॉडेल स्िुल चालू वषख पासून िायमस्वरुपी सुरु ठे वण्याबाबत
(४८)

२७१०९ (१०-०८-२०१५).

श्री.अिन
ुद खोतिर (िालना) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

भोकरदन (जि. िालना) येथील मॉडेल स्कुलची इमारत बाींधकाम पूणय असून सदरील

मॉडेल स्कुल चालू वषी पासन
ू कायमस्वरुपी सरु
ु ठे वण्यासाठी माहे िन
ू वा तयादरम्यान
पालकाींनी मुख्य काययकारी अधधकारी याींना भे्ून ननवेदन ददले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, उक्त जिल्हयातील भोकरदनसह सवय मॉडेल स्कुल सुरू ठे वण्याबाबत शासनाने

कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, तयाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ७९ (32)
श्री. ववनोद तावडे (०६-१०-२०१५) : (१) अशींत: खरे आहे .
भोकरदन (जि.िालना) येथील मॉडेल स्कूल ची

इमारत बाींधकाम सुरु आहे.

सदरील

योिना बींद झाल्यामळ
ु े बाींधकाम थाींबववण्यात आले आहे. दद.९/६/२०१५ रोिी पालकाींनी मख्
ु य

काययकारी अधधकारी, जि.प.िालना याींना भे्ून सदरील मॉडेल स्कूल कायम स्वरुपी सुरु
ठे वण्यासाठी ननवेदन ददले.

(२) केंद्र शासनाने योिना बींद केल्याने सदर योिना राज्यामध्ये बींद करणेबाबतचा ननणयय
घेतला आहे .
(३) रशिश्न उद्ावत नाही.
___________
िालना शहरातील क्रीडा सांिुलाची झालेली दरु वस्था
(४९)

२७११७ (०६-०८-२०१५).

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :

श्री.अिन
ुद खोतिर (िालना), श्री.रािेश टोपे (घनसावांगी),

काय :-

सन्माननीय क्रीडामांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) िालना शहरात असलेल्या रारीडा सींकुलाची दरु वस्था झाली असुन सदरील रारीडाींगणास
दरु
ु स्तीसाठी ननधी रशिाप्त होवन
ू दरु
ु स्ती करण्यात येत नाही तसेच अींबड घनसावींगी, मींठा,
परतुर, भोकरदन येथे रारीडा सींकुलाची कामे अतयींत सींथगतीने सुरु आहे त व िालना, बदनापुर,

िाफ्राबाद या तालुक्याींना रारीडा सींकुलाच्या बाींधकामासाठी िागेचा शोध सुरू असल्याचे नुकतेच
माहे फेब्रव
ु ारी, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रशिकरणी शासनाने चशकशी केली आहे काय, चशकशीत काय ननषपन्न झाले
व तयानस
ु ार सदरील करारडाींगणाची कामे तवरीत सुरू करण्याबाबत शासन स्तरावर कोणती
काययवाही करण्यात आली वा येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२३-१०-२०१५) : (१) व (२) हे खरे नाही. िालना जिल्हा रारीडा सींकुल हे

स.न. ४४८ मधील १५ एकर िमीनीवर उभारले असून सदर सींकुल बाींधकामसाठी ्प्या्प्याने
एकुण रु. ८००.०० लक्ष ननधी ववतरीत केला आहे. सदयजस्थतीत शासन ननणयय नस
ु ार रारीडा

सवु वधा उपलब्ध करण्यात आलेल्या असन
ु रारीडा सींकुलातील सोई-सवु वधाींचा वापर ननयशमतपणे
खेळाींडूस
ीं ाठी करण्यात येतो. सन २०१३-१४ मध्ये झालेल्या वादळी वारा व पावसाने जिल्हा
रारीडासींकुलातील एका रशिेक्षक गॅलरीचे नुकसान झाले आहे . तथावप बाींधकामासाठी रशिाप्त

अनुदानातुन दरु
ु स्तीचे कामे हाती घेत येत नसल्याने रशिेक्षक गॅलरीच्या दरु
ु स्तीचे काम जिल्हा
रारीडा सींकुल सशमतीला हाती घेता आले नाही. सदर दरु
ु स्तीबाबत अींदािपत्रक आराखडा
सावयिननक बाींधकाम ववभागामाफयत तयार झाल्यानींतर सदरचे काम व इतर सवय कामे

सावयिननक बाींधकाम ववभागाकडून अथवा उदयोिक सींघ्नेकडून तातडीने हाती घेण्यात येवून
सींकुलाची दरु
ु स्ती करण्याचे रशिस्ताववत आहे .

वव.स. ७९ (33)

अींबड, घनसावींगी, मींठा, भोकरदन तालक
ु ा रारीडा सींकुलाचे बाींधकाम सावयिननक बाींधकाम

ववभागामाफयत करण्यात येत असन
ू रारीडा सींकुलाचे बॅडशमीं्न हॉल, रशिशासकीय इमारत, २००
मी. धावन पथ कम्पाउीं ड वॉल, ववववध खेळाची मैदाने इ. ची कामे पूणय झाली आहे त.

परतुर तालुका रारीडा सींकुलाची िागा नगरपररषदे ची असन
या िागेवर अनतरारमण
ू

असल्याने अनतरारमण ह्ववण्याची काययवाही करण्यात येत आहे . सदयजस्थतीत रशिकरण

न्यायरशिववष् आहे . िालना तालुका रारीडा सींकुलास िागा रशिाप्त झालेली असन
ू मोिणी करुन
िागेचा ताबा लवकरच घेण्यात येईल. िाफ्राबाद व बदनापरू तालक
ु ा रारीडा सींकुलासाठी िागेची

ननवड करुन रशिस्ताव तहशसलदारामाफयत जिल्हाधधकारी याींचेकडे सादर करण्यात आला असून
मींिूरी आदे श रशिाप्त करुन घेण्यासाठी पाठपुरावा सुरु आहे .

शासन ननणयय ददनाींक ०२.०९.२०१५ अन्वये राज्यातील रारीडा सींकुलाच्या बाींधकामाबाबत

सध
ु ाररत काययपध्दती ववदहत करण्यासाठी राज्यस्तर व ववभागस्तर सशमती स्थापन करण्यात

आलेली असून सदर दोन्ही सशमतीचा अहवाल शासनास सादर झाल्यानींतर घेण्यात येणाऱ्या
अींनतम ननणययानींतर तालुका रारीडा सींकुलासाठी ननधी ववतररत / मान्यतेची काययवाही करण्यात
येईल.

(३) रशिश्न उद्ावत नाही.
___________
मौिे मासाळवाडी, म्हसवड (ता.माण, जि.सातारा) येथील माध्यशमि ववद्यालयाचा शहरी बह
ृ त
आराखड्यात समावेश िरण्याबाबतचा प्रस्ताव

(५०)

२७४९९ (१०-०८-२०१५).

श्री.ियिुमार गोरे (माण) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मशिे मासाळवाडी, म्हसवड (ता.माण, जि.सातारा) येथील माध्यशमक ववदयालयाचा शहरी
बह
ृ त आराखड्यात समावेश करण्याबाबतचा सींपूणय अहवाल ववस्तार अधधकारी माण, उपशशक्षण

अधधकारी सातारा, शशक्षण अधधकारी, उपसींचालक कोल्हापूर याींचे कायायलयातून सींचालक
ववभागाला पाठववण्यात आलेल्या रशिस्तावावर अदयाप कोणतीही काययवाही करण्यात आली
नसल्याचे माहे िून, २०१५ मध्ये वा तया दरम्यान ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रशिस्तावावर शासनाने कोणता ननणयय घेतला व तयानुसार सदरील
रशिस्तावावर पुढे कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (०८-१०-२०१५) : (१) व (२) सदरचा रशिस्ताव ववभागीय

शशक्षण उपसींचालक

याींचे पत्र ददनाींक १२/२/२०१४ अन्वये शशक्षण सींचालनालय (माध्यशमक व उच्च माध्यशमक)
महाराषरस् राज्य पुणे याींचेकडे रशिाप्त झाला सदर रशिस्तावामध्ये सन २००१ च्या लोकसींख्येचे

रशिमाणपत्र तसेच माध्यशमक शाळाींमधील अींतराबाबत स्पष्ता नसल्यामळ
ु े सदरची रशिमाणपत्रे

वव.स. ७९ (34)
सादर करण्याबाबत क्षेत्रत्रय अधधकाऱ्याींना कळववलेले होते. तयानस
ु ार तयाींचेकडून रशिमाणपत्र व
वस्तुननषठ मादहती िुलै, २०१५ मध्ये सींचालक (माध्यशमक व उच्च माध्यशमक) रशिाप्त झालेली
असन
ू सदर रशिस्ताव शशक्षण सींचालनालय स्तरावर तपासन
ू शासनास सादर करण्यात येत आहे .
(३) रशिश्न उद्ावत नाही.

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

