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महारा वधानसभा
चौथे अधवेशन, २०१४
---------------------------------------------

तारंाकत नोतरंाची याद

ुशवार, दनंाक १२ ड सबर, २०१४ / आनय २१, १९३६ ( शके )

(१) शालेय शण आण डा मंी
(२) उच व तंशण मंी
(३) ैवयकय शण मंी
(४) मराठ भाषा मंी
(५) संाकृतक का य मंी यंाचे भार वभाग

-------------------------------
नंाची एकूण संया - २६

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

ुमंबई वयापीठाने वयायाया ंअतम ुगणंामये
एन.एस.एस.व एन.सी.सी. या ुगणंाचा समावेश न केयाबाबत

(१) *  २७४   ीमती न मला गावत (इगत ूपर), ी.अमन पटेल ( ुमंबादेवी), ी.संतोष
टारफे (कळम ुनर), ी.अलम ेशख (मालाड पिचम) :   समाननीय उच व तं
शण मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) ुमंबई वयापीठाने एनएसएस, एनसीसी आण कपंासाठ वेळ दयास
वयायाना देयात येणारे अधकचे १० ुगण वयायाया ंअतम ुगणंात मळवलेच
नसयाचे माहे ऑगट, २०१४ मये वा या ुसमारास नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, सदर करणाची चौकशी करयात आल आहे काय, असयास, चौकशीत
काय आढळून आले व या ुनसार सदर करणाची संबंधत दोषंीवर कोणती कारवाई
केल वा करयात येत आहे, तसेच संबंधत वयाथाना १० अधक ुगण देयाबाबत
कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(3) नसयास, यंाची कारणे काय आहेत?

ी. वनोद ताव ेड : (१) हे खरे नाह
(२) न उावत नाह.
(३) न उावत नाह.

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

सोला ूपर िजहयातील आयटआयकरता ंयसा ुमी खरेद झाल नसयाबाबत

(२) *  २७७१   कुमार णती  ंशदे (सोला ूपर शहर मय) :   समाननीय उच व
तं शण मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
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(१) सोला ूपर िजहयातील १२ आयटआयकरता आवयक असलेल ंयसा ुमी
खरेदसाठ सन २०१३ - २०१४ करता  िजहा नयोजन मंडळाकडून २ कोटची तर ूतद
करयात आल अ ूसनह  सदरची खरेद अयापप यत झालेल नाह  तसेच सन २०१२-१३
साठ तर ूतद केलेल रकम ंयसा ुमीची खरेद झाल नसयाने शासनास परत करावी
लागल आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, या संदभात चौकशी करयात आल आहे काय,
(३) असयास, ंयसा ुमी खरेद करयास दरंगाई करणायंावर कोणती कारवाई
करयात आल वा येत आहे,
(४) नसयास,वलंबाची कारणे काय  आहेत ?

ी. वनोद ताव ेड : (1) हे अशंत: खरे आहे.
     सोला ूपर िजयातील 12 औयोगक शण संथंाकरता ंयसा ुमी व
साधनसा ुमी खरेदकरता सद करयात आलेया नवदंा ैपक काह नवदंाना ुपरेसा
तसाद ात न झायाने खरेदची का यवाह ुप ण हो ूव शकल नाह.
(2) नाह.
(3) नाह.
(4)  उावत नाह.

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

धारावी ( ुमंबई) येथील ी.गणेश वयामंदर शाळेची
इमारत पाडयाने वदयायाचे होत असलेले ुनकसान

(३) *  ९६१   ी. ुसनल राऊत (वोळी) :   समाननीय शालेय शण मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१)  ी.गणेश वयामंदर धारावी ( ुमंबई) या शाळेया इमारतीचे बंाधकाम जी उतर
वभागाया कायालयाने कोणतीह नोटस न देता पाडयात आयाने या शाळेतील ३००
हून अधक वयायाचे ैशणक ुनकसान झाले असयाचे  माहे नो हबर, २०१४ मये
वा यादरयान नद शनास अाले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, याबाबत चौकशी करयात आल आहे काय, या ुनषंगाने सदरहू शाळेतील
वयायाचे ैशणक ुनकसान होऊ नये याकरता शासनाने कोणती तातडीची का यवाह
केल वा करयात येत आहे,
(३) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. वनोद ताव ेड : १) हे खरे नाह.
     सदर शाळेचे नवीन करयात आलेले बंाधकाम हे अनधकृत असयाचे नद शनास
येताच दनंाक ८/०८/२०१४ रोजी म.न.पा. अधनयम ३५४ (अ) अवये कामे थंाबवा
नोटस देयात आल. या ंनतर सदरचे बंाधकाम नकासत करयात आले.
२) सदर बाबत महापालकेया उप आ ुयत (परमंडळ-२) व उप आ ुयत (शण) यंानी
सं ुयतपणे चौकशी कन आपला अहवाल दनंाक १०/११/२०१४ रोजी मा.महापालका
आ ुयत यंाना सदर केला अ ूसन यामये महापालकेने केलेल कारवाई कायदेशीर
येस अ ुनसन केलेल असयाचे सद होत आहे.
३) न उ भवत नाह.

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

रायात डा संकुले उपलध कन देयाबाबत
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(४) *  ५७५   ी.छगन ुभजबळ (येवला), ी.रव राणा (बडनेरा), ॅअड.आशष ेशलार
(वंाे पिचम), ी.न र पवार (कयाण पिचम), ी.योगेश सागर (चारकोप), ी.उमेश
पाटल (चाळीसगाव), ी.भाऊसाहेब पाटल - चकटगंावकर ( ैवजा ूपर), ी.िज त आहाड
( ुमंा कळवा), ी.शं ुभराज देसाई (पाटण), ी.वजय व ेडीवार (ह ूपर), ी.पंकज
ुभजबळ (नंादगाव), ी.चरण वाघमारे ( ुतमसर), ी.गोपालदास अवाल (गदया),

ी.धनजंय ( ुसधीर हर) गाडगीळ (संागल) :   समाननीय डा मंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(१) रायात वभागीय डा संकुले असणा-या शहरंामये िजहा डा संकुलंाना मायता
देणे तसेच ता ुलयाया ठकाणी ३८१ ता ुलका डा संकुला ैपक २७७ ता ुलयंामये
ूभ ंखड उपलध होऊनह केवळ १५ डा संकुले ुस झाल अ ूसन १४७ संकुलाची कामे

गतीपथावर अ ूसन उ वरत ११५ ता ुलयातील कामाला ुसवात झाल नाह व १०४
ता ुलयंामये संकुलासाठ जागाच मळू शकल नसयाचे, माहे नो हबर, २०१४ मये
वा यादरयान नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) रायात डा संकूल उपलध कन देयाकरता शासनाने सन २०१०-११ मये
अ थसंकपात तर ुतद केल होती व सदर डा-संकुलासाठ नधी उपलध कन देयाचे
माय केले हो ेत, हे ह खरे आहे काय,
(३) ठाणे िजहयाचे वभाजन होऊन नयाने नमाण झालेया पालघर िजयंामये
िजहा डा संकुल उभारयाया टने  तावत डा संकुलाचा ृबहत आराखडा
तयार करयात आला आहे काय,
(४) असयास, नाशक, ंअजनगाव बार,भातकुल (िज.अमरावती),पाचोरा , चाळीसगंाव
(िज.जळगाव) व लोहारा,वाशी,परंाडा (िज.उमानाबाद)  आद ठकाणी डा संकुलाचे
बंाधकाम लंबत आहे, हे खरे आहे काय,
(५) असयास,िजहा व ता ुलकातरावरल डा संकुलाचे बंाधकाम केहाप यत ूप ण
करयात येणार आहे,
(५) नसयास,  वलंबाची कारणे काय आहेत?

ी. वनोद ताव ेड : (1) होय ंअशत: खरे आहे. 381 ता ुलका डा संकुला ैपक 278
ता ुलयंामये ुभ ंखड उपलध आहे. या ैपक 26 डा संकुले ुप ण झालेल अ ूसन 169
संकुलाची कामे गतीपथावर आहेत. तर 83 ता ुलयातील कामे तंाक व शासकय
कारणंा ुमळे ुस होऊ शकलेल नाह. उ वरत 103 ता ुलयंामये संकुलासाठ जागा
उपलध करयाया टने का यवाह करयात येत आहे.
(2) होय.
(3) नाह.
(4) होय, ंअशत: खरे आहे . तथाप नाशक िज. नाशक व चाळीसगंाव िज. जळगंाव
या देान ता ुलका डा संकुलंाची कामे गतीपथावर आहे. पाचोरा िज. जळगंाव या
ता ुलका डा संकुलाचे . 1.00 कोट अ ुनदान मयादेतील ंअदाजपक आराख ेड डा
संचालनालयास ात झालेले अ ूसन आगामी होणा-या राय डा वकास समतीया
ैबठकत यास मायता घेयात येईल. भातकुल (िज. अमरावती) या ता ुलका डा

संकुलाला . 10.00 लाख नधी वतरत केला अ ूसन, हाय एस टशन लाइन थलंातरत
करयाचे काम गतीपथावर आहे. ंअजनगाव बार (िज. अमरावती) लोहारा, वाशी परंाडा
(िज.उमानाबाद) या ता ुलका डा संकुलासाठ जागा उपलध करयाची का यवाह
ुस आहे.

(5) िजहा व ता ुलका तरावरल डा संकुलाची बंाधकामे नधी उपलध ेतया अधीन
राहून ाथयाने ूप ण करयाचे तावत आहे.
(6)  उावत नाह.
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-----------------

रायात मोठया माणात बनावट फा मसी पदवी दल जात असयाबाबत

(५) *  ११२१   ी.अलम ेशख (मालाड पिचम), ी.संतोष टारफे (कळम ुनर),
ीमती न मला गावत (इगत ूपर) :   समाननीय उच व तं शण मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) रायात मोठया माणात बनावट फा मसी पदवी दल जात असयाचे माहे
ऑगट-२०१४ मये वा या ुसमारास नद शनास आले हे खरे आहे काय,
(२) असयास, महारा फामासट वेलफेअर असोसएशनमाणे ुयनयन ऑफ
रिजट ड फामासट या संथेने बनावट फा मसी पदवी देयावर न बध लावयाबाबत
शासनाने योय ती का यवाह करावी, अशी मागणी केल आहे हेह खरे आहे काय,
(३) असयास, शासनाने उत नाबाबत दखल घेऊन बनावट फा मसी पदवी देणायंावर
कोणती कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(४)  नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. वनोद ताव ेड : (१) हे खरे नाह.
(२) हे खरे नाह.
(३) औषध यवसाय अधनयम १९४८ ंअत गत संबंधत अ जदार हा ैवध ैशणक
अ हता धारण करत नाह कंवा ैवध पंजीकरण धारण करत नाह असे नपन झायास
याने बनावट कागदपाया आधारे पंजीकरण मळवयाचा यन केला आहे असे
ृगहत धन याचेवर पोलसात ुगहा दाखल करयाची कारवाई महारा राय औषध

परषदेकडून केल जा ेत.
(४) न उावत नाह.

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

रायातील ृवद साहियक आण कलाकारंाया मानधनात दडपटने
वाढ करयासंदभात घेतलेया न णयाची ंअमलबजावणी करयाबाबत

(६) *  ६२   ी.कुणाल पाटल ( ुधळे ामीण), कुमार णती  ंशदे (सोला ूपर शहर
मय) :   समाननीय संाकृतक का य मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) रायातील ृवद साहियक आण कलाकारंाया मानधनात दडपटने वाढ करयाचा
न णय राय शासनाने माहे ऑगट, २०१४  मये वा या ुसमारास घेतला होता,
हे खरे आहे काय,
(२) तसेच, सोला ूपर िजयातील एकूण ८७९ ृवद कलावंताना शासनाकडून सया
दरमहा मळणारे पये एक हजार  इतके मानधन देखल मागील तीन महयंापा ूसन
मळत नसयाचे तसेच दरवष ६० ृवद कलाकारंाचा समावेश करयाचा शासन आदेश
असतंाना सन २०१३ मये निचत केलेया कलावंतंाची याद अयाप  शासनाक ेड
पाठवल नसयाचे माहे स टबर, २०१४ मये वा यादरयान नद शनास आले आहे,
हे खरे आहे काय,
(३) असयास, उत न भाग (१)व (२)बाबत शासनाने घेतलेया न णयाची

ंअमलबजावणी करयात आल आहे काय,
(४)  नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. वनोद ताव ेड : (१) होय, हे खरे आहे.
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(२) हे खरे नाह.
(३) न .१ बाबत शासनाने मानधनात दडपटने वाढ करयाबाबत द.२२ ऑगट,
२०१४ रोजी शासन न णय न गमत केला आहे. न .२ या अ ुनषंगाने सोला ूपर
िजयातील पा कलावंतंाना चा ूल वषया पहया ८ महयाचे (मा च ेत ऑटोबर,१४)
मानधन अदा करयात आले आहे.
(४) न उदभवत नाह.

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

रायातील अनेक शाळंामये वयायाकरता वछतंा ृगहाची सोय करयाबाबत

(७) *  १८२०   ी.आसफ ेशख (मालेगंाव मय), ी. ुसनल  ूभ ( ंदडोशी), ी. ुतकाराम
का ेत (अ ुणशती नगर), ी.गणपत गायकवाड (कयाण ूप व), डॉ.बालाजी कणीकर
( ंअबरनाथ), ी.जगदश ुमळीक (वडगाव ेशर), ी.कालदास कोळंबकर (वडाळा),
ी.अलम ेशख (मालाड पिचम), ी.कुणाल पाटल ( ुधळे ामीण), ॅअड.यशोमती ठाकूर
(सोनावणे) (तवसा) :   समाननीय शालेय शण मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा
करतील काय :-
(१) रायातील  अनेक शाळंामधील लाखो वयायाना वछता ृगहंासारखी ूमल ूभत
ुसवधा मळत न ूसन   अयापह शाळंामये वयायनीकरता वतं वछता ृगहे

नसयाचे माहे स टबर, २०१४ मये वा या ुसमारास नद शनास आले , हे खरे आहे काय,
(२) असयास, वछता ृगहाअभावी सदर शाळंातील वया थनंीची तसेच वयायाची
ैगरसोय होत आहे, हेह खरे आहे काय,

(३) असयास, उत करणाची पाहणी करयात आल आहे काय, या ुनसार  शासनाने
आवयक ती कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे ,
(४) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. वनोद ताव ेड : (१) व (२) ंअशत: खरे आहे.
     रायातील शासकय व थानक वराय संथंाया ६७५९६ शाळंा ैपक ६५५
शाळंामये ुमलंाकरता व ७५६ शाळंामये ुमलंकरता वछता ृगह उपलध नाह.
(३) या शाळंामये ुमलंाकरता व ुमलंकरता वछता ृगह उपलध नाह ेतथे
वछता ृगह ुसवधा उपलध करयाची का यवाह ाथयाने ुस आहे.
(४)  उावत नाह.

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

सावया दगर व सावरा लेकडा (िज. ंन ूदरबार) येथील िजहापरषद
शाळंामधील पोषण आहारात १३ लाख पयंाचा झालेला अपहार

(८) *  १३५   ी.वजय व ेडीवार (ह ूपर), ी.राधाकृण वखे-पाटल (शड),
ी.संतोष टारफे (कळम ुनर), ी.अलम ेशख (मालाड पिचम) :   समाननीय शालेय
शण मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) सावया दगर व सावरा लेकडा (िज. ंन ुदरबार) येथील िजहापरषद शाळंामधील
पोषण आहारात १३ लाख पयंाचा अपहार झाला असयाचे दनंाक ४ नो हबर, २०१४
रोजी वा या ुसमारास नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, सदरल ुगयात ९ शक, २ क  ुमखंासह एकूण १२ जणंाव
फसव ूणकचा ुगहा दाखल करयात आला आहे, हे ह खरे आहे काय,
(३) असयास, उपरोत करणी शासनाने कोणती  कारवाई केल वा करयात येत आहे,
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(४) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. वनोद ताव ेड : १) ंन ूदरबार िजयातील िजहा परषद शाळा, साव-या दगर
व िजहा परषद शाळा साव-या लेकडा या दोन शाळंामये शालेय पोषण आहार,
स व शा अभयान व इतर योजना मळून एकूण पये १२.८१ ल रकमेचा अपहार
झायाचे आढळून आलेले आहे.
२) सदर करणी ७ शक व २ क  ुमखंावद फसव ूणकचा ुगहा दाखल करयात
आला आहे.
३) व ४) चौकशीत दोषी आढळलेया क मचा-यंावद शतभंगाची कारवाई करयात
येत आहे.

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

आकेर ( ता.कुडाळ , िज. ंस ुध ुद ग) येथील िजहा परषद शाळा
ंन.१ मधील पयाया पायाया टाकत जीवजं ूत आढळयाबाबत

(९) *  १०   ी.न ेतश राणे (कणकवल), ी.कुणाल पाटल ( ुधळे ामीण),
ा.वषा गायकवाड (धारावी), ी.संतोष टारफे (कळम ुनर), ी. ैवभव नाईक (कुडाळ) :
   समाननीय शालेय शण मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(१) आकेर  ( ता.कुडाळ , िज. ंस ुध ुद ग) येथील िजहा परषद शाळा ंन.१ मधील ुमलंाना
पयासाठ व पोषण आहार शजवयासाठ वापरल जाणार पायाची टाक ूप णपणे
उघडी असया ुमळे  पायात जीवजं ूत आढळून आयाने  ुमलंाचे आरोय धोयात आले
असयाचे माहे स टबर, २०१४ मये वा या ुसमारास नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(2) तसेच सदर शाळेचे स व शा अभयानंात गत २०११ पा ूसन ुस असलेले बंाधकाम
  अयापप यत  अ ूप ण अ ूसन लॅबम ूधन पाणी गळती होत असया ुमळे  वयायाना
हरंाडयात बस ूवन शाळा भरवल आहे, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, उत न भाग (१) व (२) करणी तसेच सदर इमारतीया बंाधकाम
खचाया अहवालात तफावत असया करणी चौकशी करयात आल आहे काय,
(४) असयास, चौकशीत काय आढळून आले व या ुनषंगाने संबंधत घटनेक ेड ुद ल
करणाया िजहा परषदेचे अधकार/क मचार यंाचेवर तसेच सदरचे बंाधकाम अ ूप ण
राहयाबाबत ठेकेदारावर  शासनाने कोणती कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(५)  नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. वनोद ताव ेड : (1) नाह.
     शाळेतील ुमलंाना हात, पाय ुधयासाठ शाळेतील शौचालयावर  ंसटेसची टाक
बसवल आहे. या टाकचे झाकण फुटयाने या पायात ुमंया व ुमंयाया अळया
पडयाचे आढळून आले. तथाप हे पाणी पयासाठ व पोषण आहार शजवयासाठ
वापरले जात नाह. पयासाठ प पोषण आहार शजवयासाठ, ामंपचायतीया
वहरचे पाणी वापरयात ये ेत. या पायाचे आरोय वभागाकडून ुशदकरण करयात
ये ेत.
(2) नाह.
(3) तफावत आढळल नसयाने चौकशी करयाचा  येत नाह.
(4) सदरचे बंाधकाम ठेकेदाराकडून करयात येत नसयोन ठेकेदारावर कारवाई करयाचा
प येत नाह.
(5)  उावत नाह.
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-----------------

नाशक िजयातील अपसंयाकबहुल मालेगाव व मनमाड
येथील औयोगक शण संथेमधील वयायासाठ

ुदसया पाळीमये अयासम ुस करयाबाबत

(१०) *  १०५९   ी.छगन ुभजबळ (येवला) :   समाननीय अपसंयंाक वकास
मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) नाशक िजयातील अपसंयाकबहुल मालेगाव व मनमाड येथील औयोगक
शण संथेमधील वयायासाठ ुदसया पाळीमये अयासम ुस करयासाठ
नाशक वभाग वकास पॅकेज ंअत गत सन २००९ मये मं ुजर देऊनह माहे नो हबर,
२०१४ प यत या संथंामये सदर अयासम ूप ण म ेतने ुस झाले नसयाची  बाब
नद शनास आल, हे खरे आहे काय,
(२) तसेच उच शण घेणाया अपसंयंाक समाजातील वयायासाठ नाशक
व मालेगाव येथे वसती ृगह ुस करयाचा न णय होऊनह शासनाया लाल फतीया
कारभारा ुमळे माहे नो हबर, २०१४ प यत सदर वसती ृगह ुस झाले नसयाचे नद शनास
आले, हे ह खरे आहे काय,
(३) असयास, न भाग (१) व (२) बाबत शासनामा फत चौकशी करयात आल
आहे काय,
(४) असयास, चौकशीमये काय आढळून आले व त ुनसार शासनामा फत कोणती
का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(५) अयाप, कोणतीच का यवाह केल नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. एकनाथराव खडसे : (1) ंअशत: खरे आहे.
     द. 22 ुज ैल, 2009 रोजी मंमंडळाने खानदेश पॅकेज ंअत गत रायातील
43 अपसंयंाक बहुल ेा ैपक नाशक वभागातील मालेगाव व मनसाड येथील
औदयोगक शण संथेमधील वदयायासाठ ुदस-या पाळीमये अयासम ुस
करयाया तावास मायता देयात आल होती. उच व तं शण वभाग
शासन न णय द. 29.08.2009 अवये नाशक वभागातील मालेगाव येथे ुदस-या
पाळी ूतन नळ कारागीर, हेअर ॲड कन केअर, तारतंी व यंाक मोटारगाडी वा
यवसाय अयासमंाया ुतकडया ुस करयात मायता देयात आल आहे. या ैपक
हेअर ॲड कन केअर आण यंाक मोटारगाडी या यवसाय अयासमंाया
ुतकडयंाना एनसीहट ची संलनता ात झालेल नाह. तसेच तारतंी या यवसाय

अयासमंामये ूप ण म ेतने वेश झालेले आहेत. तथाप, नळकारागीर आण
ेसमेकंग या दोन यवसाय अयासमंाया ुतकडयंाना अप तसादर असया ुमळे

30 टयंापेा कमी वेश झालेले आहेत.
(2), (3), (4) व (5) द. 22 ुज ैल, 2009 रोजी मंीमंडळाने खानदेश पॅकेज ंअत गत
नाशक व मालेगंाव येथे अपसंयंाक समाजातील उच शण घेणा-या मलंसाठ
  वसती ृगह ुस करयास मं ूजर दल आहे. नाशक व मालेगाव येथे अपसंयंाक
समाजातील ुमलंया वसती ृगहासाठ जागा उपलध कन देयाबाबत िजहाधकार,
नाशक यंाना कळवयात आले आहे. तसेच नाशक व मालगंाव येथे शासकय
जागा उपलध नसयास वदयापीठामये कंवा शासकय महावदयालयाया आवारात
उपलबध असलेया जागेवर अपसंयंाक ुमलंया वसती ृगहासाठ अयाप योय जागा
उपलध झालेल नाह.

-----------------
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रायात कला,डा, काया ुनभव या पदंावर अशंकालन
ह ूणन काम करणाया शकंाची ुपन न ुयती करयाबाबत

(११) *  १६७५   डॉ. ुसधाकर भालेराव (उदगीर) :   समाननीय शालेय शण मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(१) रायात कला,डा, काया ुनभव या पदंावर अशंकालन ह ूणन काम करणाया
१८,६४६ शकंाना अचानक कामावन कमी केयाने यंाना ुपन न ुयती दल जावी
याकरता हजारो कंाट शकंानी दनंाक १९ स टबर, २०१३ रोजी  वा या ुसमारास
तसेच वारंवार शण वभागाक ेड मागणी केलेल अ ूसन ुमंबईतील आझाद ैमदानात
मोचा काढून नद शने केलेल आहेत, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, उत नी चौकशी केल आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व
या ुनषंगाने आताप यत कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(३)  नसयास, याची स वसाधारण कारणे काय आहेत तसेच ंअशकालन ह ूणन
काम करणाया हजारो शकंाना नयमत सेवेत दाखल कन घेयासंदभात कोणता
पाठ ुपरावा केला वा करयात येत आहे ?

ी. वनोद ताव ेड : (१) होय.
(२) व (३) बालकंाचा मोफत व सतीया शणाचा अधकार अधनयम, २००९ ुनसार व
मा. उच यायालय, ंडपीठ औरंगाबाद यंाया आदेशास अ ुनसन थानक  वराय
संथंाया उच ाथमक शाळंामये ५५०५ ंअशकालन नदेशकंाची पदे कंाट  पदतीने
ता ुपरया वपात भरयास दनंाक २१-८-२०१४  या शासन न णयावये मायता
देयात आल आहे. सदर येत या ूपव न ुयत केलेले ंअशकालन नदेशक सहभागी
होऊ शकतात व यंाना यंाया अ ुनभवासाठ भारंाकन देयात आले आहे.

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

रायातील ुद बल घटकातील वयायासाठ ुस करयात आलेया
शण हक काययाची ंअमलबजावणी होत नसयाबाबत

(१२) *  ३०५   ी.शशकंात  ंशदे (कोरेगाव), ी.िज त आहाड ( ुमंा कळवा),
ी.बा ुबराव पाच ण (शर), ी.कसन कथोरे ( ुमरबाड), ीमती सीमाताई हरे (नाशक
पिचम), ी.अनल कदम (नफाड), ी.अलम ेशख (मालाड पिचम), ी.संतोष टारफे
(कळम ुनर), ॅअड.आशष ेशलार (वंाे पिचम), ी.योगेश सागर (चारकोप), ी.न र
पवार (कयाण पिचम), ी.दताय भरणे ( ंइदा ूपर), डॉ. ुसधाकर भालेराव (उदगीर),
ी.ह ुनमंत डोळस (माळशरस), ी.गणपत गायकवाड (कयाण ूप व), ीमती संगीता
ठबरे (केज), ी.संाम थोपटे (भोर) :   समाननीय शालेय शण मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) रायातील ुद बल घटकातील वयायासाठ ुस करयात आलेया शक हक
काययाची ंअमलबजावणी शाळंाकडून होत नसयाचे माहे ऑगट, २०१४ मये वा
या ुसमारास नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(2)तसेच ुपणे िजयातील १७ कारखायंावरल ऊस तोडणी कामगारंाया ुमलंासाठ
ुपणे िजहा परषदेया शण वभागाने व ग खोया आण शकंाया नेम ूणकचे

नयोजन केले नसयाने सदर ुमले  शणापा ूसन वंचत आहेत, हेह खरे आहे काय,
(३)तसेच सदर कायदयाया तर ुतद ुनसार वयायाना वेश देणे बंधनकारक अ ूसनह
याचे पालन न केयाबल महापालका शासनाने ुमंबईतील ११ शाळंाना नोटसा
पाठवयाचे माहे ऑगट,२०१४ मये वा या ुसमारास नद शनास आले तसेच
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अयापप यत महापालकेया शाळंामये इयता सातवीप यतचेच व ग ुस आहेत व
याबाबत ुमंबई उच यायालयात जनहत याचका दाखल करयात आल आहे, हे
ह खरे आहे काय,
(४) असयास, न भाग (१)(२)(३) करणी शासनामा फत चौकशी केल आहे काय,
    असयास, चौकशीत काय आढळून आले व त ुनसार रायात शण हक
काययाची ंअमलबजावणी करयाबाबत तसेच सदर कायदा यशवीपणे राबवयासाठ
संथंाना भरव आ थक तर ूतद मळयाबाबत शासनाने कोणती का यवाह केल वा
करयात येत आहे,
(५)  नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. वनोद ताव ेड : (१) ंअशत: खरे आहे.
(२) हे खरे नाह.
(३) होय.
          मा.उच यायालयात दाखल झालेया याचकेबाबत मा.उ यायालयाया
न दशा ुनसार का यवाह करयात येत आहे.
(४) काययाची ंअमलबजावणी करयाया अ ुनषंगाने आवयक ूसचना वेळोवेळी
संबंधतंाना देयात येतात.
          वंचत व ुद बल घटकातील बालकंासाठ राखीव असलेया २५ टके
जागंावर वेश देयात आलेया बालकंाया खचाची त ूपत रकम शाळंाना देणेबाबत
शासन तरावर का यवाह ुस आहे.
(५) न उवत नाह.

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

ुपणे येथील सावीबाई फुले ुपणे वयापीठाशी संलन असलेया
काह महावयालयंानी वनापरवानगी थम वषात वेश दयाबाबत

(१३) *  ३   ा.वषा गायकवाड (धारावी), ी.संतोष टारफे (कळम ुनर) :   समाननीय
उच व तं शण मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) ुपणे येथील सावीबाई फुले ुपणे वयापीठाशी संलन असलेया काह
महावयालयंाना थम वषात वेश करयाची परवानगी नाकारलेल असतानाह
यवथापनाने अनेक वयायाना वेश दला असयाने  वेश घेतलेया वयायाची
मोठ फसव ूणक झाल  असयाचे माहे ऑगट, २०१४ मये वा या ुसमारास नद शनास
आले, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, उपरोत करणाची शासनाने चौकशी केल आहे काय, असयास,
बेकायदेशीर वेश देणाया संबंधत अधकायंावर तसेच महावयालयंावर शासनाने
कोणती कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(३) नसयास, याची कारणे काय आहेत ?

ी. वनोद ताव ेड : (१) होय.
(२) अशा महावयालयंावर महारा वयापीठ अधनयम, १९९४ कलम ९१ अ ुनसार
कारवाई करयात येत आहे.
(३) न उवत नाह.

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

ी.वसंतराव नाईक शासकय ैवयकय णालय,
यवतमाळ येथे ुसरा रकंाची नेम ुणक करयाबाबत
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(१४) *  ४३७   ी.मदन येरावार (यवतमाळ) :   समाननीय ैवयकय शण
मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) यवतमाळ येथील ी.वसंतराव नाईक शासकय ैवयकय महावयालय व
णालयाया ुसरत ेतकरता ुसरा रकंाची नेम ुणक करयाबाबतचा सादर केलेला
ताव मं ूजर करयाकरता अनेकवेळा शासनास मरण प े देयात आल आहेत,
हे खरे आहे काय,
(२) असयास,  ुसरा रका अभावी सदरहू णालयात बालकंाया अपहरणाया
घटना घडूनह ुसरा रकंाची अयापप यत नेम ुणक करयात आलेल नाह, हे ह
खरे आहे काय,
(३) असयास, उत णालयास ुसरा रकाया नेम ुणकचा ताव मं ूजर
करयाबाबत शासनाकडून कोणती का यवाह करयात आल वा येत आहे व या ुनसार
केहाप यत नेम ुणका होणे अपेत आहे,
(४) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. वनोद ताव ेड : १) होय
२) हे खरे नाह.
     संचालनालयाने, द.०१.०३.२०१४ या पावये संथेत ६ ुसरा रकंाची नेम ूणक
करयास मायता दल आहे. सयिथतीत संथेत एकूण २० ुसरा रक का यरत
आहेत.
३) न उ भवत नाह.
४) न उ भवत नाह.

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

पालघर िजयातील आदवासी ुमलंाना उच शणाया
ुसवधा थानक पातळीवर उपलध कन देयाबाबत

(१५) *  ६२९   ी.िज त आहाड ( ुमंा कळवा) :   समाननीय उच व तं शण
मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) पालघर िजयातील आदवासी वभागातील  ुमलंाना उच शणाया ुसवधा
थानक पातळीवर उपलध कन दया जायात याकरता लोकतनधंीनी दनंाक
१३ नो हबर, २०१४ रोजी वा या ुसमारास मा. उच व तं शण मंी यंाचेक ेड
नवेदनावारे मागणी केल आहे, हे खरे आहे काय,
(२) उत करणी चौकशी केल आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व या ुनसार
आताप यत कोणती का यवाह व उपाययोजना केल वा करयात येत आहे,
(३) असयास, उत न भाग (१) व (२) मधील करणी ुस असलेल का यवाह
अयाप ूप ण झाल नसयास, याची स वसाधारण कारणे काय आहेत?

ी. वनोद ताव ेड : (१) होय.
(२) व (३) पालघर िजयातील आजमतीस ४९ एवढे पारंपारक महावयालये का यरत
अ ूसन सन २०१५- १६ या ैशणक वषात नवन महावयालय / अयासम /
वयाशाखा / वषय / ुतकडया यंाना मायता देयासंदभात महारा वयापीठ
अधनयम १९९४ मधील ८२ व ८३ अवये तसेच शासन न णय द.३०.१०.२०१० मये
वहत केलेया का यपदती ुनसार ात झालेया तावंाची वयापीठाया तरावर
तपासणी करयात येत आहे.
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-----------------

कोहा ूपर येथील छपती मलाराजे णालयात सोयी ुसवधा ुपरवयाबाबत

(१६) *  २०६२   ी.चंदप नरके (करवीर) :   समाननीय ैवयकय शण मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(१) कोहा ूपर येथील छपती मलाराजे णालयातील (सी.पी.आर.)  ुसती
वभागामये अ ुपरा क मचार व ग, नवजात बालकासाठ आवयक असणारे वॉ मर व
 हटलेटर तसेच खाटंाची अ ूपर संया व सदर णालयातील सी.ट.कॅन वभाग बंद
असयाने  णंाची  ैगरसोय होत आहेत, हे खरे आहे काय,
(२) तसेच,सदरहू णालयामधील मं ूजर ामा केअर ुयनटकरता  ंयसा ुमी खरेद
करयात येत अ ूसन ुयनटसाठ लागणाया क मचार वगाकरता ताव शासनास
पाठवला आहे, हे ह खरे आहे काय,
(३) असयास,  ुसती वभागामये मागणीमाणे बेडची संया, नवजात अ भकासाठ
वॉ मर व  हटलेटर मशीन तसेच १३ वषा ुपवची ना ुदत झालेल स.ट.कॅन मशन
नयाने खरेद करयाया व  न भाग (२) बाबतया तावास  मं ूजर  देयाबाबत
शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(४) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत?

ी. वनोद ताव ेड : (१) हे खरे नाह.
(२) होय.
(३) संथेमये भारतीय आ ुयवान परषदेया मानका ुनसार १०० खाटा उपलध आहेत.
संथेमये बेबी वॉ मर उपलध अ ूसन, संथेस ७  हटलेटर व सी.ट. कॅन  ंय
खरेदस शासनाने शासकय मायता दान केलेल आहे. क मचा-यंाची पदे नमाण
करयाची का यवाह ुस आहे.
(४) न उावत नाह.

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

रायातील मागासवगय वयायाना जात माणप
व जात पडताळणी माणप सहजगया मळयाबाबत

(१७) *  ४४८   ी.बा ुबराव पाच ण (शर) :   समाननीय उच व तं शण
मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१)  महारा राय तंशण (डीटई) संचालनालयावारे सन २०१४-२०१५ या ैशणक
वषात ववध यावसायक अयासमंाना वेश घेतलेया मागासवगय वयायाना
जात ैवधता माणप सादर करयास दनंाक ३० नो हबर, २०१४ प यत ुमदत देयात
आल होती, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, या ुमदतीप यत संबंधत वयायाचा वेश र करयाची का यवाह क
नये अशा ूसचना तंशण संचालनालयाने स व यावसायक अयासम चालवणाया
शण संथंाना दया आहेत, हे ह खरे आहे काय,
(३) असयास, मागासवगय वयायाना जात पडताळणी माणप मळवताना ुपरावे
नसयाने जात पडताळणी माणप वेळेवर मळत नाह, हे ह खरे आहे काय,
(४) असयास, रायातील मागासवगय वयायाना जात माणप व जात पडताळणी
माणप सहजगया मळयाबाबत अथवा शाळेतील जमाया जातीया दाखयावन
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शाळेमयेच जात माणप व जात पडताळणी माणप देयाबाबत शासन तरावन
कोणती  का यवाह करयात आल वा येत आहे,
(५) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. वनोद ताव ेड : (१) होय.
(२) होय.
(३), (४) व (५) शासनाने अ ुन ूसचत जाती, अ ुन ूसचत जमाती, व ुमत जाती, भटया
जमाती, इतर मागासव ग व व ेशष मागास व ग यंाना जातमाणप े दान करणे
व याची पडताळणी करणे याकरता "महारा अ ुन ूसचत जाती, अ ुन ूसचत जमाती,
व ुमत जाती, भटया जमाती, इतर मागासव ग व व ेशष मागास व ग जातीचे
माणप (देयाचे व याया पडताळणीचे वनयमन) अधनयम, २००० (२००१
चा महारा अधनयम .२३) "पारत केला आहे. या अधनयमंातील तर ूतद ुनसार
जात पडताळणी समया जात माणपंाची पडताळणी करतात. या अधनयमंातील
तर ूतद ुनसार,  जातीचे माणप व जातपडताळणी माणप मळयासाठ आवयक
ेत जातीचे ुपरावे व कागदपंाची ुप तता करणाया दावेदारास तपासणी समतीकडून

ताकाळ ैवधता माणप देयात ये ेत.
     वयायाचे ुनकसान होऊ नये ह ूणन यंाया करणंाबाबत (यंाना जात ैवधता
माणप तातडीने मळणेसाठ) वेळोवेळी व ेशष शबरंाचे आयोजन करयात ये ेत.
वयायाना ऑन लाईनयारे अ ज भरयाची सोय तसेच अ जदारंाया अडी-अडचणी
सोडवयासाठ टोल- हेपलाईन ुसदा उपलध कन देयात येत आहे.

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

मौजे ुमरल (ता.उमरखेड,िज.यवतमाळ) येथे पहल ेत आठवी
प यत शकत असलेया वयायाना भोजना ूतन झालेल वषबाधा

(१८) *  ३३१   डॉ.सतीश (अणासाहेब) पाटल (एरंडोल), ी.कसन कथोरे ( ुमरबाड),
ी.िज त आहाड ( ुमंा कळवा) :   समाननीय शालेय शण मंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(१) मौजे ुमरल (ता.उमरखेड,िज.यवतमाळ) येथे पहल ेत आठवी प यत शकत
असलेया ९० वयायाना मयाह भोजना ूतन वषबाधा झायाची घटना दनंाक १
ुज ैल, २०१४ रोजी वा या ुसमारास घडल हे खरे आहे काय,

(२) असयास, उत करणी शासनामा फत चौकशी केल आहे काय,
(३) असयास, चौकशीत काय आढळून आले व तद ुनसार सदर वषबाधेस जबाबदार
असणायंावर कोणती कडक कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(४)  नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. वनोद ताव ेड : (१) सदर शाळेतील  ८५ वयायाना शालेय पोषण आहार
खायंानतर वषबाधा झायाची घटना घडल होती.
(२) व (३) सदर करणी अन शजवणाया व ंयपाकवद ुगहा दाखल करयात
आला आहे. तसेच, शाळेया ुमयायापकाची एक वेतनवाढ ुपढल वेतनवाढवर परणाम
न होता रोखयात आल आहे.
(४) न उावत नाह.

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

गडवाना गडचरोल वयापीठाचे उप क च ूमर येथे ुस करयाबाबत
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(१९) *  २१३७   ी.बंट भंागडया (च ूमर), डॉ.देवराव होळी (गडचरोल) :   समाननीय
उच व तं शण मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) गडवाना गडचरोल वयापीठाचे उप क च ूमर येथे ुस करयाची मागणी
लोकतनधंीनी शासनाक ेड दनंाक 3 ऑगट, २०१४ रोजी वा या ुसमारास केल आहे,
हे खरे आहे काय,
(२) असयास, शासनाने सदर उप काया मं ूजरतव कोणती का यवाह केल वा
करयात येत आहे,
(३) असयास, या ुनसार तावत उप काया कायावयनाचा निचत कालावधी
काय आहे तसेच याकरता येणाया आ थक नधीया तर ुतदबाबत शासनाने कोणती
का यवाह केल,
(४) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. वनोद ताव ेड : (१) होय.
(२) व (३) सदर करणी आवयक तो सवतर ताव शासनास सादर करयाया
ूसचना संचालक, उच शण, ुपणे यंाना देयात आलेया आहे.

(४) न उावत नाह.
-----------------

शासकय ैवयकय महावयालय, नाग ूपर येथील औषधी वभाग
व एसरे मशन बंद झायाने णंाची होत असलेल ैगरसोय

(२०) *  १३८०   ी. ुसधाकर कोहळे (नाग ूपर दण), ी.वकास ुकंभारे (नाग ूपर
मय), ी.कृणा खोप ेड (नाग ूपर ूप व), ी. ुसधाकर देश ुमख (नाग ूपर पिचम), डॉ.आशष
देश ुमख (काटोल) :   समाननीय ैवयकय शण मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा
करतील काय :-
(१) शासकय ैवयकय महावयालय, नाग ूपर येथील अपघात वभागाला ला ूगन
असलेले औषधी वभाग व एसरे मशन बंद अ ूसन   णंाची ैगरसोय होत असयाचे
दनंाक ११ नो हबर, २०१४ रोजी वा या ुसमारास नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, या ुमळे णंाना बाहेन महागडी औषधी आणावी लागत अ ूसन णंाचे
आ थक ुनकसान होत असयाने औषधी वभाग व एसरे मशन ुस करयाची मागणी
थानक नागरकंानी  व  व ंयसेवी संथानी केल असतानंाह अयापप यत सदर
वभाग ुस करयात आलेले नाह , हेह खरे आहे काय,
(३) असयास, उपरोत णालयाचे औषधी वभाग व एसरे मशन  बंद असयाची
कारणे काय आहेत,
(४) असयास,   उत णालयातील औषधी वभाग व एसरे मशन वरत ुस
करयाबाबत शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे
(5) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत?

ी. वनोद ताव ेड : (१) हे खरे नाह.
(२) हे खरे नाह.
(३) न उावत नाह.
(४) न उावत नाह.
(५) न उावत नाह.

-----------------
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रायातील शासकय ैवयकय महावयालयातील
ेशकडो अधयायायंाना कायमवपी करयाबाबत

(२१) *  ९१   ी.कुणाल पाटल ( ुधळे ामीण), ी.अलम ेशख (मालाड पिचम),
ी.संतोष टारफे (कळम ुनर), ीमती न मला गावत (इगत ूपर) :   समाननीय
ैवयकय शण मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(१) रायातील शासकय ैवयकय महावयालयातील ेशकडो अधयायायंाना
कायमवपी करयाबाबतचा न महारा लोकसेवा आयोग व शासन यंाया वादा ुमळे
अनेक वषापा ूसन लंबत असयाचे माहे ऑटोबर, २०१४ मये वा यादरयान
नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, या करणी चौकशी करयात आल आहे काय,
(३) असयास, चौकशीत काय आढळून आले व या ुनसार अधयायायंाना
कायमवपी करयाबाबत शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(४) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. वनोद ताव ेड : (१) नाह. शासकय ैवयकय महावयालयातील अधठाता
तरावरल नवड मंडळामा फत ता ुपरया न ुयतीने व दनंाक १५.१.२००९ प यत
अ ंखडत/ ंखडत सेवेने का यरत असलेया सहायक ायापकंाया ता ुपरया सेवा
महारा लोकसेवा आयोगाची सहमती नसताना एक खास बाब ह ूणन नयमत
करयास दनंाक २.१.२००८ रोजी मंी मंडळाने न णय घेतला होता. या ुनसार अशा
ता ुपरया न ुयतीने का यरत एकूण ३९९ सहायक ायापकंाया सेवा दनंाक
२२.१.२००९ या शासन न णयावये नयमत करयात आया आहेत.
(२) (३) व (४) न उ भवत नाह.

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

ुमंबई वयापीठाया एमकॉमया अयासमाची ुगणपका देयात न आयाबाबत

(२२) *  १४५१   ी.िज त आहाड ( ुमंा कळवा), ी.अ ूब आजमी (मान ूख द
शवाजीनगर) :   समाननीय उच व तं शण मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा
करतील काय :-
(१) ुमंबई वयापीठाया अखयारत असलेया आयडॉलमये एम .कॉम. या
अयासमाची ुसमारे १७ हजार वयायंानी माहे एल-मे, २०१४ मये परा
दलेया असतंाना अयापप यत ुगणपका देयात आलेया नाहत, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, उत नी चौकशी केल आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व
या ुनसार आताप यत कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(३)  नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. वनोद ताव ेड : (१) ंअशत: खरे आहे.
(२) सदर ुगणपका वयायाना उपलध कन देयाकरता ूदरथ आण ुमत
शण संथेमये पाठवयात आलेया आहेत.
(३) न उवत नाह.

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

थानक वराय संथाया शाळंामधील ंअशकालन नदेशकंाया मागयंाबाबत
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(२३) *  ४५९   ी.बा ुबराव पाच ण (शर) :   समाननीय शालेय शण मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

 (१) रायातील शण हक कायया ुनसार  िजहा परषद, महानगरपालका आण
नगरपालकेया उच ाथमक शाळंामये कला, शाररक शण आण काया ुनभव
शकंाची  ुसमारे १ हजार ८३५ शाळंामये ५ हजार ५०५ शकंाची पदे कंाट
पदतीने भरयाचा  न णय माहे ऑगट २०१४ मये वा या ुसमारास घेयात आला,
हे खरे आहे काय,
(२) असयास, सदर अ धवेळ शकंाची भरतीची या माहे ऑटोबर २०१४ मये
वा या ुसमारास  ुस करयात आल आहे, हे ह खरे आहे काय,
(३) असयास, रायातील िजहा परषद, महानगरपालका व नगरपालका शाळंामये
 ुसतीकाळात शका रजेवर गेयास या जागेवर बदल शक ५ ेत ६ महयंाया
कालावधीसाठ दला जात नाह, हे ह खरे आहे काय,
(४) असयास, रायातील कला,डा आण काया ुनभवाया शक भरतीमाणे
 ुसतीकाळात शका रजेवर गेयास या जागेवर बदल शक देयासाठ अ धवेळ
शक भरती ुस करणेबाबत शासन तरावन कोणती का यवाह केल वा करयात
येत आहे,
(५) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत?

ी. वनोद ताव ेड : १) होय.
२) होय.
३) होय. रायातील थानक वराय संथंामये भरयात येणार ंअशकालन
नदेशकंाची पदे कंाट तवावरल नवळ ता ुपरया वपाची व घयाळी तासका
तवावरल आहेत. या ुमळे या ैपक एखादा शक रजेवर गेयास नयमत
शकामाणे यंाया जागी बदल शक देयाचा न उ भवत नाह.
४) व ५) न उ भवत नाह.

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

नाग ूपर शहरातील मेयो णालयाया आ ुधनककरणाया तावाबाबत

(२४) *  १३८९   ी. ुसधाकर कोहळे (नाग ूपर दण), ी.वकास ुकंभारे (नाग ूपर
मय), ी.कृणा खोप ेड (नाग ूपर ूप व) :   समाननीय ैवयकय शण मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) नाग ूपर शहरातील मेयो णालयाचा आ ुधनककरणाया ताव शासनाक ेड मागील
१० वषापा ूसन  लंबत अ ूसन दनंाक १४ नो हबर, २०१४ रोजी प यत न णय झाला
नसयाचे नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, मेडकलया कॅसर वभागातील रेडीएशन चा सो स बदलयासाठ १
कोट पये देयाची घोषणा कनह सदर नधी वतरत करयात आलेला नाह, हे
ह खरे आहे काय,
(३) असयास, उत करणी शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(४) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत?

ी. वनोद ताव ेड : (१) हे खरे नाह.
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     दनंाक ८/८/२०१३ रोजी मा. ुमयमंी यंाया अय ेतखाल  झालेया ैबठकत
मेयो णालयाचे आ ुधनकरकरण सा वजनक बंाधकाम वभागामा फत करयाबाबतचा
न णय घेयात आला आहे. या कामंाना शासकय मायता दल अ ूसन ती स व
कामे ुस आहेत.
(२) हे खरे नाह.
     शासकय ैवयकय महावयालय व णालय, नाग ूपर या संथेतील क करोग
वभागातील कोबाट ंयाकरता सो स खरेद करयासाठ सन २०१३-२०१४  या वतीय
वषातील राययोजने ंअत गत मं ूजर अ ुनदाना ूतन पये १.७५ कोट इतया खचास
शा.न.द.२०.०२.२०१४ अवये शासकय मायता देयात आलेल आहे व यामाणे
नधी उपलध कन देयात आलेला आहे. सो स खरेदसाठ बी.ए.आर.सी.सी.ची मायता
आवयक आहे. यासाठ बी.ए.आर.सी मायता घेयाचे काम संथातरावर ुस आहे.
(३) न उावत नाह.
(४) न उावत नाह.

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

रायात मराठ शाळा वाचवयासाठ व
नया मराठ शाळंाना मायता मळयाबाबत

(२५) *  ९२   ी.कुणाल पाटल ( ुधळे ामीण), ी.अलम ेशख (मालाड
पिचम), ी.संतोष टारफे (कळम ुनर), ीमती न मला गावत (इगत ूपर), ी.गणपत
गायकवाड (कयाण ूप व), ी.कसन कथोरे ( ुमरबाड), ी.ह ुनमंत डोळस (माळशरस) :
   समाननीय शालेय शण मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) रायात मा ृतभा ेष ूतन शण देणाया शाळंाची अतशय वाईट परिथती नमाण
झालेल अ ूसन नया मराठ शाळंाचे ताव येणेच बंद झाले आहे मा सन २०१५-१६
या ैशणक वषासाठ तबल ४६ नया ंइजी शाळंाना मायता मळाल अ ूसन
मराठ शाळेला मायता मळाल नसयाचे  माहे स टबर, २०१४ मये वा या ुसमारास
नद शनास  आले, हे खरे आहे काय,
(२) तसेच, रायात ंइजी मायमंाया शाळंाची वाढती मागणी लात घेऊन राय
शासनाने २००९ मये नवीन शाळा ुस करयास मायता दया ुमळे रायभरातील
तबल ७ हजार ५५३ संथाचालकंानी ताव सादर केले अ ूसन अयाप यत सदर
तावावर कोणतीच का यवाह झालेल नसयाचे आढळून आले, हे ह खरे आहे काय,
(३) तसेच न भाग (२) मधील दलेया तावास अयाप मायता नसयाने
  अनामत रकमह संथाचालकंाना मळालेल नाह, हे खरे आहे काय,
(४)असयास, मराठ शाळा वाचवयासाठ व नया मराठ शाळंाना मायता
मळयाबाबत शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(५)  नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. वनोद ताव ेड : (१) हे खरे नाह.
(२) सन २००९-१० मधील ंइजी मायमाचा शाळंाचे ताव शासनाया वचाराधीन
आहेत.
(३) संथाचालकंाकडून कोणतीह अनामत रकम वीकारलेल न ूसन .५०० एवढ
रकम नापरतावा ताव ुशक ह ूणन आकारयात आल आहे.
(४) व ंयअ थसहाियत तवावर सन २०१३-१४ मये १४५२ व सन २०१४-१५ मये ८१८
तसेच ृबहत आराखया ुनसार थानक वराय संथंामा फत सन २०१२-१३ व सन
२०१३-१४ या ैशणक वषापा ूसन मराठ मायमाया ६५१ ाथमक व १५७९ उा
ाथमक शाळा ुस करयास मायता देयात आल आहे.
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(५) न उावत नाह.
-----------------

ुपणे शहरातील ह.आय.ट. महावयालयातील वयायाना नॉनमलेयर
माणप सादर केया ंनतरह वेश प े दल जात नसयाबाबत

(२६) *  ४८१   ी.बा ुबराव पाच ण (शर) :   समाननीय उच व तं शण
मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) ुपणे शहरातील ह.आय.ट. महावयालयातील वयायानी   नॉनमलेयर
माणप सादर केया ंनतरह सन २०१३-२०१४ या वषातील ुशकासंदभात संम
असयाने जोप यत ुशक भरत नाह तोप यत वयायाना यंाची वेश प े दल
जाणार नाहत अशी  ूभमका घेतयाचे दनंाक ३० ऑटोबर, २०१४ रोजी वा या ुसमारास
नद शनास आले हे खरे आहे काय,
(२) तसेच  दनंाक ४ मा च, २०१४ रोजीया शासन न णयामाणे सन २०१३ -२०१४ या
ैशणक वषापा ूसन वयायाना येक वष नॉनमलेयर सादर करयाची गरज

नाह असे जाहर करयात आले, हे ह खरे आहे काय,
(३) असयास, या वयायाकडून ुशक घेतले आहे यंाचे ुशक परत करावे असा
शासन न णय ह घेयात आला आहे, हे ह खरे आहे काय,
(४) असयास, रायातील वयायाची नॉनमलेयर माणपासाठ होत असलेल
अडव ूणक थंाबवयाबाबत शासनतरावन कोणती  का यवाह केल वा करयात येत
आहे ?

ी. वनोद ताव ेड : (१) नाह.
(२) ंअशत: खरे आहे.
     मागासवगय वयायाना ुशक त ूपत देयाबाबतचा शासन न णय, सामािजक
याय व व ेशष सहाय वभाग, . इबीसी २०१४/ . ४०/ शण - १, दनंाक ४ मा च,
२०१४ अ ुनसार यावसायक अयासमंात क ुभत वेश येवारे (CAP) वेश
घेतलेया व पालकंाचे वा षक उपन पये ४.५० लाखाया मयादेत असलेया, व ुमत
जाती, भटया जमाती, व ेशष मागास व ग व इतर मागास वगातील वयायास
ैशणक ुशक त ूपत योजनेचा लाभ दया ंनतर ह सवलत याचा अयासम ूप ण

होईप यत अ ुनेय राहल. अशा वयायाना दरवष उपनाचा दाखला सादर करयाची
आवयकता राहणार नाह, असे शासन परपक, सामािजक याय व व ेशष सहाय
वभाग, मंाक इबीसी २०१४/   ४०/ शण -१, दनंाक ८ ुज ैल २०१४ अवये
न दशत केले आहे.
(३) नाह.
(४) न उावत नाह.

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

वधान भवन :  डॉ. अ ंनत कळसे
नाग ूपर.  धान सचव,

महारा वधानसभा
_______________________________________________________________________

ुमण ूप व स व कया महारा वधानमंडळ सचवालयाया संगणक ंयणेवर
ुमण: शासकय मयवत ुमणालय, नाग ूपर.


