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

तारंाकत नोतरंाची याद

ुशवार, दनंाक १९ ड सबर, २०१४ / आनय २८, 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 - २३

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

ुम ुलंड (पिचम) ( ुमंबई) येथे डा संकुलाची उभारणी करयाबाबत

(१) *  ३९९५   ी.सरदार तारा ंसह ( ुम ुलंड) :   समाननीय डा मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) ुम ुलंड (पिचम) येथे डा संकुल उभारयासाठ ायोगक तवावर करार करयात
आलेला आहे, हे खरे आहे  काय,
(२) असयास, सदर डा संकुलाकरता थानक लोकतनधंीनी आपया नधी ूतन
२० लाख पये दलेले आहेत, हे ह खरे आहे काय,
(३) असयास, अयापप यत सदर डा संकुल उभारणीसाठ शासनाने कोणता न णय
घेतला वा घेयात येणार आहे तसेच सदर डा संकुल उभारयाकरता कती कालावधी
अपेत आहे,
(४) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. वनोद ताव ेड : (१) व (२) हे खरे नाह.
(३) सदरहू ठकाणी ता ुलका डा संकुल उभारणी करणे करता सा वजनक बंाधकाम
वभागामा फत ंअदाजपक व आराख ेड तयार करयात येत आहेत. ंअदाजपक व
आराखडा ात झाया ंनतर राय डा वकास समतीची मायता ात कन घेऊन
नधी उपलध करयाची का यवाह करयात येईल.
(४) न उावत नाह.

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

शवाजी वयापीठ कोहा ूपर येथे लोकने ेत
बाळासाहेब देसाई अयासन कास नधी मळणेबाबत
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(२) *  २९८०   ी.शं ुभराज देसाई (पाटण) :   समाननीय उच व तं शण
मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) कोहा ूपर येथील शवाजी वयापीठाया ुसव ण महोसवी वषात वयापीठाचे
शपकार लोकने ेत बाळासाहेब देसाई यंाया नावे अयासन क ुस करणेकरता राय
शासनाने मायता दल अ ुसन  सदरल कामाकरता  नधी उपलध कन देणेबाबत
उच व तं शाण वभागाने दनंाक १७ जानेवार, २०१३ रोजी शासन न णय जार
केला आहे, हे  खरे आहे काय,
(२) असयास, सन २०१३ पा ूसन सदरचे अयासन क ुस करणेसंबंधी नधीची
तातडीने अावयकता अ ुसन  याकरता शवाजी वयापीठ यंाचेकडून  शासनाला वारंवार
पयवहार केला जात असतानाह सदरल कामास नधी उपलध कन देयात आलेला
नाह, हे ह खरे आहे काय,
(३) असयास, शासनाने    उत अयासन कास वरत नधी  उपलध कन
देयाबाबत कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(४) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत?

ी. वनोद ताव ेड : (१) होय.
(२), (३) व (४) शवाजी वयापीठाया ुसव ण महोसवानमा वयापीठास ववध
उपमंासाठ शासन तरावन मायता देयात आल. यामये बाळासाहेब देसाई या
अयासन का बरोबरच नवीन पदन मती, बंाधकाम, साधनसा ुमी इ. चा समावेश
आहे. यासाठ शासनाने . ४०.३३ कोट एवया रकमेस मायता दलेल आहे.
     शासनाक ेड असलेला उपलध नधी वचारात घेऊन वयापीठास नधी वतरत
केला जातो. या अयासन कासाठ नधी उपलध कन देयाची बाब शासनाया
वचाराधीन आहे.

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

रायातील महावयालयात रॅगंीग वरोधी समया थापन करयाबाबत

(३) *  २४३८   ी.संजय सावकारे ( ुभसावळ), ी.उमेश पाटल (चाळीसगाव) :
   समाननीय उच व तं शण मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) महावयालयात होणारे रॅ ंगगचे कार टाळयासाठ खाजगी वयापीठे आण
महावयालयंात शासनाने माहे ुज ैल २००७ मये आदेश काढूनह शासकय
महावयालयात रॅ ंगग वरोधी समया थापन झाले नसयाचे  दनंाक १७  नो हबर,
२०१४ रोजी ुमंबई उच यायालयात नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, याबाबत चौकशी करयात आल आहे काय,
(३) असयास, चौकशीया अ ुनषंगाने   कोणती का यवाह करयात आल वा येत आहे,
(४) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. वनोद ताव ेड : (१) होय. द.१७ नो हबर, २०१४ रोजी रायातील २८ शासकय
महावयालयंा ैपक शासकय वधी महावयालय, ुमंबई वगळता इतर महावयालयात
रॅ ंगग वरोधी समया थापन झाया आहेत. शासकय वधी महावयालय, ुमंबई
येथे द.३.१२.२०१४ या आदेशावये समती थापन करयात आलेल आहे.
(२), (३) व (४) न उवत नाह.

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

स ूसन सवपचार णालय (िज. ुपणे) येथील ववध समयंाबाबत
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(४) *  ४२५६   ी.जगदश ुमळीक (वडगाव ेशर) :   समाननीय ैवयकय शण
मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) ुपणे शहरातील स ूसन सवपचार णालय येथील मलनसा:रण पाईपलाईन
 ना ुदत असयाने व णालयामये मोकळया जागेमये संाडपाणी साचले अ ूसन
या ठकाणाची नयमत वछता होत नसयाने णालय परसरामये ुद गधी व
डासोपती के नमाण झाल आहे, हे खरे आहे काय,
(२) तसेच सदरल णालयामये असलेल रोगनदान उपकरणा ैपक बरच ंय े बंद
असयाने  याबाबत शासनाने चौकशी केल आहे काय,
(३) असयास, या ुनषंगाने चौकशीत दोषी आढळलेया संबंधत दोषंीवर  शासनाने
कोणती कारवाई केल आहे वा करयात येत आहे,
(४) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. वनोद ताव ेड : (१) हे खरे नाह.
(२) स व रोग नदान ंय े ुसिथतीत असयाने चौकशीचा न उावत नाह.
(३) न उावत नाह.
(४) ला ूग नाह.

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

रायातील राय स वणाचे काम करणाया शाकंाना
मागील तीन वषापा ूसन मानधन देयात आले नसयाबाबत

(५) *  ४१५८   ा.वषा गायकवाड (धारावी), ी.कुणाल पाटल ( ुधळे ामीण),
ी.अमन पटेल ( ुमंबादेवी) :   समाननीय शालेय शण मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा
करतील काय :-
(१) रायातील राय स वणाचे काम करणाया शाकंाना मागील तीन वषापा ूसन
मानधन देयात आले नसया ुमळे यंायात ती असंतोष पसरला असयाचे माहे ूजन,
२०१४ मये  वा या ुसमारास नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, सदरहू शकंाना थकत मानधन देयाबाबत शासनाने कोणती  का यवाह
केल वा करयात येत आहे,
(३)  नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. वनोद ताव ेड : (१), (२) व (३)
     रायातील सामािजक, आ थक व जात स वण २०११ करता गणक व प यवेक
ह ूणन न ुयत करयात आलेया बहुतंाशी क मचा-यंाना मानधनाची रकम अदा
करयात आलेल आहे. परं ुत नधीची उपलधता वचारात घेता काह ठकाणी क मचा-
यंाना साधारणत: ५० % इतके मानधन अदा करयात आलेले आहे.
     आता सामािजक, आ थक व जात स वणाचे काम ंअतम टयात आलेले अ ूसन
ाप याद सद करणे दावे आेप नकालात काढणे इयाद या ुस करयात
येत आहे. या स वणाचा कालावधी वाढया ुमळे खचात वाढ झाल अ ूसन राय शासनाने
क शासनाक ेड अतरत नधीची मागणी केलेल आहे. क शासनाकडून नधी ात

होताच गणक/प यवेकंाया मानधनाकरता नधी वतरत करयात येईल.
-----------------

सट ेझवयर व रेयॉन ुप ऑफ कुल, ुमंबई मये सेवाशतचे होत असलेले उलंधन
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(६) *  ३१७७   ी.सदा ंनद चहाण (चपळूण) :   समाननीय शालेय शण मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) ुमंबई वभागातील सट ेझवयर व रेयॉन ुप ऑफ कूल मये क मचा-यंाया
रजेचे नयम ,शालेय कामाचे दवस व शणवषयक शासकय नयम पाळले जात
नाहत तसेच शत पदवीधरंाना अपदवीधरंाची वेतन ेणी देणे, करकोळ रजा
शलक असताना रजा वनावेतन करणे,शकंावद  शतभंगाची का यवाह करणे,
  शकंाना सतत तणावाखाल ठेवणे इयाद बाबी संदभात शक संघटनंानी शण
उपसंचालक, ुमंबई यंायाक ेड वारंवार तार केया आहेत, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, सदर शाळेतील शक व शकेतर क मचायंाना शासकय
वेतनेणी ुनसार वेतन दले जात नाह व शकंाना यंाया ैशणक अ ह ेतमाणे वेतन
व व गअयापन दले जात नाह, हेह खरे आहे काय,
(३)  असयास, म.खा.श.क. सेवाशत अधनयम व नयमावलंचे आण शासनाया
ववध यवथापन वषयक आदेशामाणे का यवाह न करणा-या सदर संथेवद
कोणती का यवाह करयात आल वा  करयात  येत आहे
(४) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. वनोद ताव ेड : (१) होय
(२), (३) व (४) ात तारंया अ ुनषंगाने चौकशी करयात येत अ ूसन चौकशी
अहवालातील नकषा ुनसार ुपढल का यवाह करयात येईल.

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

वंाे ( ूप व) शासकय वसाहतीमधील (वंाे ( ुप व), ( ुमंबई) येथील खेळाचे ैमदान
ता ुलका डा संकुल समती, ंअधेर यंाया तायात दले असयाबाबत

(७) *  ३५०८   ी.काश (बाळा) सावंत (वंाे ूप व), ी.योगेश सागर (चारकोप),
ी.पराग अळवणी (वलेपा ल) :   समाननीय डा मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा
करतील काय :-
(१) वंाे ( ूप व) ( ुमंबई) येथील शासकय वसाहतीमधील इमारत . १ ेत ४ या समोरल
क मचायंाया ुमलंाना खेळयासाठ आण जेठ नागरकंाना फेरफटका मारयासाठ
असलेले ैमदान शासनाने डा संकुल समती, ंअधेर यंाया तायात दले आहे, हे
खरे आहे काय,
(२) असयास, सदर डा समती या ैमदानावर भय डा संकुल उभारणार आहे,
हे ह खरे आहे काय,
(३) असयास, सदर ैमदानाची देखभाल करयात येत नसयाने सय:िथतीत ैमदानाचा
वापर मोठ-मोठे क, टँकर उभे करयासाठ व ुदतीसाठ गॅरेज तसेच अनधकृत
बंाधकामे उभी राहणे तसेच ैमदानात दवाबतीची सोय नसयाने राीया वेळी ग ुदयंाचा
अडा,  सदर ैमदानावर कचयाचे ढग, संाडपाया ुमळे दलदल, समाजकंटकंाचा  ैवराचार
तसेच ैमदानाची संरक  ंभती कोसळल असयाने यापरसरातील जनजीवन अ ुसरत
झाले असयाचे दनंाक २५/११/२०१४ रोजी वा या ुसमारास नद शनास आले आहे, हे
ह खरे आहे
(४) असयास, ेतथील  नागरकंानी ंअधेर ता ुलका डा अधकार, खेरवाडी पोलस
ठाणे, आ ुयत, ुमंबई महानगरपालका, िजहाधकार, ुमंबई उपनगर, ता ुलका डा
संकुल समतीचे तहसलदार तथा अय इयादक ेड लेखी तार कन या ैमदानातील
स व बेकायदेशीर अनधकृत यवसाय, बंाधकामे व ग ुदयंाया ासा ूतन ुमतता हावी
यासाठ कारवाई करावी अशी मागणी केल आहे, हे खरे आहे काय,
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(५) असयास, सदर तार व मागणीया अ ुनषंगाने आताप यत कोणती कारवाई  केल
वा करयात येत  आहे वा ुस असलेया कारवाईची सय:िथती काय आहे,
(६) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. वनोद ताव ेड : (१) होय
(२) सदर ठकाणी ता ुलका डा संकुल उभारयाचे तावीत आहे.
(३) व (४) हे खरे आहे. सदर ठकाणी अनधकृतपणे गाया पा कग केया जात
असयाचे, तसेच अतमण वाढत असयाचे व राीया वेळी समाजकंटकंाया
थानक रहवाशंाना ास होत असयाचे नद शनास आया ुमळे ता ुलका डा संकुल
समती, ंअधेर यंाचे वतीने खेरवाडी पोलस टेशनचे वरठ पोलस नरक
यंायाक ेड तार नदवयात आलेल आहे. तसेच सहायक आ ुयत, एच/ ूप व वभाग
ृबह ुमंबई महानगरपालका, संाताुज यंायाक ेड सदर जागेवरल अनधकृत अतमण

काढयाबाबत प यवहार करयात आलेला आहे.
(५) याअ ुनषंगाने पोलसंानी सदर ठकाणी गत ुस केल अ ूसन महानगरपालके
मा फत अतमण हटवयाची का यवाह करयात येत आहे.
(६) नच उावत नाह.

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

ठाणे व पालघर या िजयातील िजहापरषद
शाळंामधील शकंाना वेतन मळाले नसयाबाबत

(८) *  २५५   ीमती न मला गावत (इगत ूपर), ी.राधाकृण वखे-पाटल (शड),
ी.संतोष टारफे (कळम ुनर), ी.अलम ेशख (मालाड पिचम), ी.अमन पटेल
( ुमंबादेवी) :   समाननीय शालेय शण मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) पालघर व ठाणे िजयात पालघर, डहा ूण, वसई, तलासर, वाडा, जहार, मोखाडा व
वमगड या आदवासी भागातील िजहापरषदेया शाळंामधील शकंाना मागील काह
महयापा ूसन वेतन मळाले नसयाने यंायावर उपासमारची वेळ आल असयाचे
माहे ऑटोबर, 2014 रोजी वा या ुसमारास नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदरहू ठकाणया शाळंामधील शकंाना यंाचे वेतन तातडीने
मळयाबाबत शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(3) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

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

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

शासनाया स ेडनहॅम मॅनेज मट महावयालयात ( ुमंबई) माहे ूजन,
२०१५ पा ूसन एम.एम.एस.ची अतरत ुतकडी ुस करयाबाबत

(९) *  ३१५३   ी. ुसनल  ंशदे (वरळी) :   समाननीय उच व तं शण मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(१) ुमंबई वयापठातं गत जमनालाल बजाज इिटट ुयट ऑफ मॅनेज मट टडीज,
ुमंबई हे महावयालय सन २०१४-१५ पा ूसन वायत (ॲटॉनॉमस) हेत असयाने सदर

महावयालयातील एम.एम.एस. शणातील ुमंबई होम ुयनह सटया वयायाचा
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८५ टके जातीनहाय वेश कोटा सं ुपटात आयाची बाब माहे नो हबर, २०१४ या
ुदसया सताहात वा या ुसमारास नद शनास आल आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असयास, सदर न णया ुमळे ुमंबई होम ुयनह सटया माहे फे ुवार /मा च, २०१५
या मॅनेज मट वेश परेची तयार करणाया वयायाया होम ुयनह सटया
उपलध जागा कमी झाया आहेत, हे ह खरे आहे काय,
(३) असयास, शासनाया स ेडनहॅम मॅनेज मट महावयालय, ुमंबई माहे ूजन, २०१५
पा ूसन एम.एम.एस. ची १८० वेश म ेतची वाढव/अतरत ुतकडी ुस कन ुमंबईया
वयायाना ८५ टके जातीनहाय होम ुयन हसट वेश कोटा मळ ूवन देयाबाबत
शासनाकडून कोणती का यवाह करयात आल वा येत आहे,
(४) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. वनोद ताव ेड : (१) होय,
(२) होय,
(३) असा ताव ात झालेला नाह.
(४) न उावत नाह.

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

रायातील ंथालयाया अ,ब,क, ड वगातील
ंथालयाचे ताव माय ेतसाठ लंबत असयाबाबत

(१०) *  ४४२८   ी.शशकंात  ंशदे (कोरेगाव), ी.िज त आहाड ( ुमंा कळवा) :
   समाननीय उच व तं शण मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) रायातील ंथालयाया अ,ब,क,ड वगातील ंथालयाचे ताव माय ेतसाठ लंबत
आहेत, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, सदर तावंाना मायता देयाबाबत शासनाने कोणती का यवाह केल
वा करयात येत आहे,
(३)  नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

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

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

ुमंबई वयापठाशी संलन असलेले ामीण
भागातील महावयालये उपहावारे जोडयाबाबत

(११) *  ३७०१   ी.संदप नाईक (ऐरोल) :   समाननीय उच व तं शण
मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) ुमंबई वयापठाशी संलन असलेल ामीण भागातील महावयालये उपहावारे
जोडयाया महवाकंाी कपास वयापठाने मायता दल अ ूसन  उत
कपा ुमळे ामीण भागातील वयायाना अययावत तंानाया मायमा ूतन ुदहेर
संवादाची कमया साधयासह वयायाना ुसपट चलच आण वन ेपण
उपलध कन देयात येणार आहे या ुमळे वयायाना थेट न वचान यंाया
शंकेचे नरसन करता येणार आहे, हे  खरे आहे काय,
(२) असयास, कती ामीण महावयालये उपहावारे आताप यत ुमंबई वयापठाला
जोडयात आल आहे वा येत आहे,
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(३) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. वनोद ताव ेड : (१) होय.
(२) दनंाक ५ नो हबर, २०१४ रोजीया ुमंबई वयापीठाया यवथापन परषदेया
ैबठकत या कपाला तवत: मायता देयात आल आहे व या ुनषंगाने ुपढल

का यवाह ुस आहे.
(३) न उावत नाह.

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

नवरगाव (ता. ंसदेवाह,िज.चं ूपर) येथे ाथमक शाळंातील
व ंयपाक ृगह ेशडचे बंाधकाम नकृट दजाचे झायाबाबत

(१२) *  ३०३४   ी.वजय व ेडीवार (ह ूपर) :   समाननीय शालेय शण मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(१)रायातील स व ाथमक शाळंामये शालेय वयायंाना पोषण आहार
शजवयासाठ शालेय पोषण आहार योजने ंअत गत व ंयपाक ृगह ेशड बंाधकाम करयाचे
कंाट एकाच कंाटदार कंपनीला देयात आले, हे खरे आहे काय,
(२)असयास,  नवरगाव(ता. ंसदेवाह,िज.चं ूपर) येथे सदर  कंाटदाराने नकृट दजाचे
बंाधकाम करत असतंाना ामथंानी पकडले व याची तार वरठ
अधका-याक ेड केल असता अयापह का यवाह झालेल नसयाची माहती दनंाक 24
नो हबर, 2014 रोजी  वा या ुसमारास नद शनास आल आहे, हे खरे आहे काय,
(३) असयास, चं ूपर िजयातील स व ाथमक शाळेतील नकृट दजाचे बंाधकाम
करयात येत असलेया व ंयपाक ृगह ेशडची पाहणी करयात आल आहे काय,
या ुनषंगाने चौकशी कन सदर कंाटदारावर कोणती कारवाई केल आहे, वा करयात
येत आहे,
(४) नसयास, याबाबत होणा-या वलंबाची स वसाधारण कारणे काय आहेत ?

ी. वनोद ताव ेड : (१) हे खरे आहे.
(२) सदर खाजगी अ ुनदानत शाळेमये ी-फॅीकेटेड वपाचे व ंयपाक ृगह बंाधकाम
ुस करयात आलेले हो ेत. सदर बंाधकामाया दजाबाबत तार ात झाल होती.

तथाप, सदर बंाधकामास मायता नसयाने बंाधकाम थंाबवयात आले आहे.
       क शासनाने सदर शाळेसाठ ला एरया नॉ स ुनसार व ंयपाक ृगह बंाधकाम
मं ूजर केलेले आहे.
(३) ी-फॅीकेटेड व ंयपाक ृगह बंाधकामाया तपासणीसाठ कप यवथापन
सलागाराची न ुयती करयात आलेल अ ूसन यंाया मा फत वेळोवेळी बंाधकामाची
तपासणी करयात ये ेत.
(४) न उावत नाह.

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

कयाण (िज.ठाणे) येथे बेरोजगार वयायाकरता
औयोगक शण संथेचे बंाधकाम ुस करयाबाबत

(१३) *  ४०८९   ी.न र पवार (कयाण पिचम) :   समाननीय उच व तं
शण मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
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(१) कयाण (िज.ठाणे ) ता ुलयातील बेरोजगार वयायाकरता शासकय औयोगक
शण संथा मं ूजर करयात आल अ ूसन, सदर शासकय औयोगक शण
संथेचे बंाधकाम अयापपावेतो ुस करयात आले नाह तसेच  सदर आरत जागेवर
मोया माणावर अतमण झाले आहे, हे  खरे आहे काय,
(२) असयास, याबाबत शासनाने चौकशी केल आहे काय, असयास, चौकशीत काय
नपन झाले व या ुनसार उत औयोगक शण संथेचे बंाधकाम वरत ुस
करयाबाबत कोणती का यवाह करयात आल वा येत आहे.   तसेच सदरल बंाधकाम
कहाप यत ुस होणे अपेत आहे. तसेच उत शण काया आरत  जागेवरल

अनधकृत बंाधकाम   हटवयाबाबत शासनाने कोणती कारवाई केल वा करयात
येत आहे,
(३) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. वनोद ताव ेड : (१) शासकय औयोगक शण संथेचे बंाधकाम ंउब ड ,
ता.कयाण येथे नो हबर, २०१३ पा ूसन ुस झाले अ ूसन, मा च, २०१५ प यत बंाधकाम
ूप ण होणे अपेत आहे.संथेस हतंातरत जागेवर चार घरंाचे अतमण झालेले आहे.

(२) अनधकृत बंाधकाम हटवयाबाबत द.१०/५/२०१४ रोजी कयाण-डबवल
महानगरपालकेया सहकायाने का यवाह करयात आल होती. मा, वरोध झायाने
व ुपरेशा पोलस बंदोबताअभावी का यवाह ूप ण झाल नाह. लवकरच कयाण-डबवल
महानगरपालकेया सहकायाने ुपरेसा पोलस बंदोबत घे ूवन का यवाह करयात येणार
आहे.
(३) न उावत नाह.

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

रायातील होमओपॅथी डॉटरंाना ॲलोपॅथी औषधे वापरयास परवानगी देयाबाबत

(१४) *  ५४८   ी.गणपत गायकवाड (कयाण ूप व), ी.ह ुनमंत डोळस (माळशरस) :
   समाननीय ैवयकय शण मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) रायातील साठ हजार होमओपॅथी डॉटरंाना ामण वभागातील आ ुय वदक
डॉटरंामाणे ॲलोपॅथी औषधे वापरयास परवानगी मळत नसयाने  रायात पर ुप ण
  ैवयकय सेवा ुपरेशा माणात  उपलध होत नसयाने  णंावर योय ेत उपचार
होत नसयाचे नद शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, रायाची लोकसंया वाढत अ ुसनह आवयक या माणात ैवयकय
सेवा रायात उपलध होत  नसयाचे  लात घेता रायातील होमओपॅथी डॉटरंाना
ॅअलोपॅथी औषधे वापरयास परवानगी  देयाबाबत शासनाने कोणता न णय घेतला व

या ुनसार ुपढे कोणती का यवाह करयात आल वा येत आहे,
(३) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. वनोद ताव ेड :

(१) हे खरे नाह.
(२) होमओपॅथी यवसायकंानी ॲलोपॅथी चकसा पदतीचा एक वषाचा औषधशा
(फामाकॉलोजी) वषयाचा अयासम ूप ण केया ंनतर यंाना ॲलोपॅथीचा यवसाय
करयास परवानगी देयाचा न णय घेयात आला आहे.
(३) न उावत नाह.

-----------------
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वरार (िज.ठाणे) येथील शरसाड फाटा परसरात असलेया
िजहा परषदेया शाळेची  ंभत कोसळून ुमलाचा झालेला ृम ूय

(१५) *  ९३   ी.कुणाल पाटल ( ुधळे ामीण), ी.शशकंात  ंशदे (कोरेगाव), ी.िज त
आहाड ( ुमंा कळवा), डॉ.सतीश (अणासाहेब) पाटल (एरंडोल), ी.दताय भरणे
( ंइदा ूपर), ी.अमन पटेल ( ुमंबादेवी) :   समाननीय शालेय शण मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) वरार (िज.ठाणे) येथील शरसाड फाटा परसरात असलेया िजहा परषदेया
शाळेची  ंभत कोसळून झालेया अपघातात इयता चौथीत शकत असलेया
वयायाचा ृम ूय झायाची  घटना दनंाक १३ ऑटोबर, २०१४ रोजी वा या ुसमारास
घडल, हे खरे आहे काय,
(२) तसेच रायातील िजहा परषदेया शाळा व  व ेशषत: बबवेवाडी (िज. ुपणे ) येथील
यशवंतराव चहाण वयालय व महापालकेया अय  शाळंाया इमारती अतशय
धोकादायक होऊनह यंाची ुदती करयात येत नसयाने ुदरवथा झाल आहे, हे
ह खरे आहे काय,
(३) असयास, उत करणी शासनामा फत पाहणी केल आहे काय, असयास, पाहणीचे
नक ष काय आहेत, या ुनसार  मोडकळीस आलेया व अतशय धोकादायक असलेया
शाळंाया इमारतीची तातडीने ुदती होयाबाबत तसेच न भाग(१) मधील ृम ूय
पावलेया वयायाया कु ूटंबाला आ थक मदत देयाबाबत शासनाने कोणती तातडीची
का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(४) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. वनोद ताव ेड : (१) ंअशत: खरे आहे.
स व शा अभयान ंअत गत बंाधयात आलेया स ूमह साधन काया बाहेरल  ंभतीया
भोवती वयाथ लपाछपीचा खेळ खेळत असताना फलकाची  ंभत ंअगावर पडयाने
वयायाचा अपघाती ृम ूय झाला.
(२) नाह.
(३) इमारत मोडकळीस आलेल नहती. ुमलंाया अपघाती ृम ूयया संदभात गट वकास
अधकार व गट शण अधकार पंचायत समती वसई यंानी सम पाहणी केल
अ ूसन ृम ूय पावलेया ुमलाया कु ुटंबाला आ थक मदत देयाबाबत पंचायत समती
वसई यंानी राजीव गंाधी ुसरा योजना ंअत गत िजहा परषद, ठाणे यंायाक ेड ताव
सादर केला आहे.
(४) न उावत नाह.

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

वसंतराव नाईक ैवयकय महावयालय
(िज.यवतमाळ) येथील शासकय ैगरकारभाराबाबत

(१६) *  ३९८१   ी.मदन येरावार (यवतमाळ) :   समाननीय ैवयकय शण
मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) वसंतराव नाईक ैवयकय महावयालय (िज.यवतमाळ) येथील अधठाता यंाचे
क मचायंावर न ंयण नसया ुमळे त डॉटरंाची व क मचा-याची अ ुनपिथती, -
करण तपासणी, सोनोाफ व सटकॅन या सारया सेवा बंद अ ूसन ेतथील णंाना
व सोबतया ना ेतवाईकंाना योय या ैवयकय सेवा मळत नसयाने यंाना खाजगी
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णालयात जावे लाग ेत तसेच  व ेशषत: मोठया संयेने णंाना  ुसतीसाठ आलेया
का यरत क मचार व डॉटरंाकडून  योय ती माहती देयात येत न ूसन फत १० ेत
१५ णंाची तपासणी कन संबंधत डॉटर न ूघन जातात व उ वरत णंाना ुपढची
तारख दल जात असयाचे नद शनास आले आहे,  हे खरे आहे काय,
(२) असयास, याबाबत चौकशी करयात आल आहे काय, असयास, या ुनसार ुपढे
कोणती का यवाह करयात आल वा येत आहे,
(३) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत?

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

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

ंअजनवेल (ता. ुगहागर, िज.रनागर) येथील
ऐतहासक गडाक ेड शासनाचे झालेले ुद ल

(१७) *  ४३६०   ी.कालदास कोळंबकर (वडाळा), ी.अलम ेशख (मालाड पिचम) :
   समाननीय संाकृतक का य मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) ुगहागर (िज.रनागर) ता ुलयातील ंअजनवेल गावात असलेया गोपाळगड या
ऐतहासक गडाया डागडुजीक ेड शासनाचे ुद ल होत अ ूसन सदरल कला हास
पावत चालला असयाचे माहे नो हबर, २०१४ मये  वा या ुसमारास नद शनास आले,
हे खरे आहे काय,
(२) असयास, याबाबत चौकशी केल आहे काय, असयास,   चौकशीत काय नपन
झाले व या ुनसार सदरल कयाची वरत ुदती करयाबाबत शासनाने कोणती
का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(३) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. वनोद ताव ेड : ( १) नाह,
गोपाळगड कला दनंाक ४.११.२००९ या शासन न णयावये राय संरत मारक
ह ूणन घोषत करयाची ाथमक अध ूसचना न गमत करयात आल आहे.
सदर मारकाची सया पडझड झालेल नाह. तसेच राय संरत मारकंाची
आवयक ेत ुनसार व नधीया उपलध ेत ुनसार नयमतपणे जतन व ुदतीची कामे
ुपरातव वभागामा फत केल जातात.

(२) न उवत नाह.
(३) न उवत नाह.

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

नाग ूपर येथील शासकय ैवयकय महावयालयात रत संकलन
करणार लड मोबाईल हॅन ुस करयासह ेतथील ई-लायरया

इमारतीतील फ नचर व संगणक याकरता नधीची तर ूतद करयाबाबत

(१८) *  १८९८   ी. ु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 :-
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(१) नाग ूपर येथील शासकय ैवयकय महावयालयात  रत संकलन करणार ुसमारे
१.३० करोड पये  कंमत असलेल लड मोबाईल हॅन ुसमारे एक  वषा पा ूसन नॅको
या संथेकडून मळणारे अ ुनदान बंद झायाने व  ड ेझल अभावी बंद असयाने रत
पेढत रताचा ुतटवडा नमाण झाया ुमळे णंाची ैगरसोय होत असयाचे तसेच उत
महावलयाया परसरात बंाधयात आलेया ई-लायरया इमारतीत नधी अभावी
अयापी फ नचर यवथा व संगणक नसयाने सदरल लायरचा नागरकंाना काहच
उपयोग होत नसयाचे   दनंाक १६ व १७ नो हबर, २०१४ रोजी वा या ुसमारास
नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, उत करणंाची चौकशी करयात आल आहे काय , असयास चौकशीत
काय नपन झाले व या ुनसार  उत महावयालयातील रत संकलन करणार  लड
मोबाईल हॅन वरत ुस करयासह उत महावयालयाया परसरात बंाधयात
आलेया ई-लायरया इमारतीस फा नचर व संगणक याकरता वरत नधी उपलध
करयाबाबत शासनाने ुपढे कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे, असयास,
साधारणत: कहाप यत उत हॅन ुस होणे अपेत आहे ,

(३) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. वनोद ताव ेड : (१) णंाची ैगरसोय हो ेत हे खरे नाह कारण रताचा ुपरवठा
ुसरळीत ुस आहे.
क शासनामा फत नॅकोत फ ात होणाया अ ुनदानाअभावी हॅनचा वापर ता ुपरया

वपात बंद आहे.
ई-लायरया इमारत कायािवत झाल आहे.
ई-लायर ह ुसवधा नागरकंासाठ नाह.
ई-लायरसाठ फ नचर व संगणक खरेद या ुस आहे.
(२) चौकशी करयाचा न उावत नाह.
क शासनाया नॅकोत फ अ ुनदान ात होताच सदर हॅन वापरात येईल.

नधी उपलध कन देयाची का यवाह ुस आहे.
(३) न उावत नाह.

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

शणाधकार (ाथमक) परभणी यंानी केलेया नयमबाय कारभाराबाबत

(१९) *  ४४५०   ी.वजय भंाबळे (िजं ूतर) :   समाननीय शालेय शण मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) परभणी िजहा परषदेतील शणाधकार (ाथमक) यंानी वा षक बदया
पदोनती व इतर कारात लाखो पयंाचा ैगरकार केयावन यंाची चौकशी करयात
यावी अशी मागणी पकार ी.का यंानी सचव शालेय शण, ुमंबई यंायाक ेड माहे
मे- ूजन, 2014 मये वा या दरयान लेखी नवेदनावारे केल आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, बदल करणातील अनयमतता व आ थक यवहार यंाची चौकशी
करयात आल आहे काय, या ुनषंगाने संबंधत शणाधकार यंायावर कोणती
कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(3) नसयास,  वलंबाची कारणे काय आहेत ?



12

ी. वनोद ताव ेड : (१) शणाधकार (ाथ.), िज.प. परभणी यंाया सन २०१३ मधील
सामाय बदया व इतर नयमबाय कारभाराबाबत ी.कादर यंाचे द. २८ मा च, २०१४
रोजीचे नवेदन या वभागास एल, २०१४  मये ात झालेले आहे.
(२) या करणी चौकशी करयाचे आदेश आ ुयत शण यंाना देयात आले आहे.
चौकशी ंअती अनयमतता आढळयास दोषी अधकाया वद कारवाई करयात येईल.
(३) न उावत नाह.

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

शासकय, नमशासकय व इतर ेंामये खेळा ू ंडना देयात
येणाया आरणात अपंग खेळा ू ंडचा समावेश करयाची शफारस

(२०) *  ३६४८   ी.ब ूच कडू (अचल ूपर), ी. ुसनल  ूभ ( ंदडोशी) :   समाननीय
डा मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) शासकय, नमशासकय व इतर ेंामये खेळा ू ंडना देयात येणाया आरणात
अपंग खेळा ू ंडचा समावेश करयाची शफारस डा ेातील तंाया शासनन ुयत
समतीने केल आहे, हे खरे आहे काय,
(२) तसेच, रायातील रायकृत बँका, वमा योजना महामंडळ, एस.ट.महामंडळ,
राय शासन इयाद शासकय अथवा नमशासकय कायालयामधील ववध वगामये
क मचायंाची भरती करतंाना अ ुया ुगणवताधारक खेळा ू ंडना नोकरसाठ आरण
ठेवयाबाबत लोकतनधंीनी माहे नो हबर, २०१४ मये वा या ुसमारास मा. ुमयमंी
यंाना एक नवेदन दले आहे, हेह खरे आहे काय,
(३) असयास, न भाग (१)मधील समतीने केलेया शफारशीया अ ुनषंगाने  तसेच
न भाग (२) बाबत  शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात  येणार आहे ,
(४)नसयास , वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. वनोद ताव ेड : (१) होय
(२) होय
(३) व (४) डा ेातील तंाया समतीने सादर केलेया अहवालामये काह
अतरत बाबंीचा समावेश होणे अपेत आहे. या ुनसार त समतीचा ुसधारत
अहवाल ात कन घेऊन ुपढल का यवाह करयात येत आहे.
      अ ुयच ुगणवताधारक खेळा ू ंडना नोकरसाठ आरण ठेवयाबाबत
लोकतनधंीनी मा. ुमयमंी महोयंाना सादर केलेया द.२७.११.२०१४ या
नवेदनाया अ ुनषंगाने आवयक ती का यवाह करयात येत आहे.

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

रायातील ायापकंाया लंबत मागयंाबाबत

(२१) *  २९४३   ी.िज त आहाड ( ुमंा कळवा) :   समाननीय उच व तं
शण मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) रायातील ायापकंाया याय मागयंावर न णय घेतला जात नसयाने
ायापकंाया संघटनंानी दनंाक १५  ड सबर, २०१४ पा ूसन काम बंद ंआदोलन करयाचा
न णय घेतलेला आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, उत नी ायापकंाया संघटनंानी दनंाक १९ नो हबर, २०१४ तसेच
या ूपव वारंवार मा.उच व तंशण मंी यंाचेक ेड नवेदनावारे मागणी केलेल आहे,
हे ह खरे आहे काय,
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(३) असयास, उत नवेदनाया अ ुनषंगाने सदर ायापकंाया मागयंासंदभात
शासनाने ुपढे कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(4) नसयास, वलंबाची  कारणे काय आहेत ?

ी. वनोद ताव ेड : (१) शक संघटनेने एकूण ११ मागयंासाठ दनंाक १५ ड सबर,
२०१४ रोजी पा ूसन बे ुमदत काम बंद ंआदोलन करणार असयाचे अकृष वयापीठाया
कुल ुगंना कळवल आहे.
(२) होय.
(३) व (४) शण संघटनेने केलेया बहुतंाश मागया रायाया आ थक दायवात वाढ
करणाया आहेत. सदर मागया तपा ूसन यावर ुपढल उचत का यवाह करयात येईल.

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

गडचरोल िजयात शासकय ैवयकय णालयात ुससज
अतदता वभाग तयार करयाबाबत तसेच नाग ूपर येथील
णालय परसरात हॅलपॅड तयार करयाबाबतचा ताव

(२२) *  ३४४५   ी.वजय व ेडीवार (ह ूपर), ी.अमन पटेल ( ुमंबादेवी) :
   समाननीय सा वजनक आरोय व कु ुटंब कयाण मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा
करतील काय :-
(१) गडचरोल िजयातील नलवाद हयातील जखमी जवानंासाठ तातडीने ेतथील
शासकय ैवयकय णालयात ुससज अतदता वभाग तयार करयाबाबत तसेच
नाग ूपर येथे ुमंबईसह चेनई, दल व बंगळूर सारखा धतवर शासकय णालयाया
परसरात हेलपॅड तयार करयाबाबतचा ताव िजहाधकार नाग ूपर यंायाक ेड
संथातरावन सादर करयात आला हे खरे आहे काय,
(२) असयास, गडचरोल िजयातील शासकय ैवयकय णालयात ुससज
अतदता वभाग तयार करयाबाबत तसेच नाग ूपर येथील शासकय णालयाया
परसरात हेलपॅड तयार करयाबाबत शासनाने ुपढे कोणती का यवाह केल वा करयात
येत आहे,
(३)  नसयास,  वलंबाची कारणे काय आहेत ?

डॉ. दपक सावंत : (१) होय.
(२) गडचरोल िजयातील नलवाद हयातील जखमी जवानंासाठ तातडीने उपचार
करयासाठ गडचरोल येथील शासनाया सामाय णालयात ६ खाटंाचा ुससज
अतदता वभाग कायािवत आहे.
       नाग ूपर येथील शासकय णालय परसरात हॅलपॅड बंाधयाकरता ३००
मीटर मोकळी जागा, व ुयत सबटेशन, व ुयत तारा, अतवशोषपचार णालयाची
ंउच इमारत व मोया माणात ंउच झा ेड या तंाक बाबंीचा अडथळा असयाकारणाने

याठकाणी हॅलपॅड बंाधणे शय होणार नाह.
(३) न उावत नाह.

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

शासकय ैवयकय महावयालय व णालय, नाग ूपर
येथील ॉमा सटरमधील रत पदे भरयाबाबत
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(२३) *  ३८४५   ी. ु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) शासकय ैवयकय महावयालय णालय नाग ूपर येथे ११ कोट ६० ल पये
ख च कन ॉमा सटर बंाधयात आले अ ूसन  या सटर करता आवयक असलेला
क मचार वगा करता ३०१ पदंाया मागणीचा ताव मेडीकल शासनाकडून शासनास
ात झाला आहे  हे खरे आहे काय,
(२) असयास, गत १० महयंापा ुसन इमारत तयार असताना उत पदंाना मं ुजर न
देयामागील कारणे काय आहेत,
(३) असयास, उपरोत णालयाया ॉमा सटरमये आवयक असलेया उत
  पदंाया मं ुजरकरता शासनाने ुपढे कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(४)  असयास,  उत का यवाह ूप ण होयास कती कालावधी लागणे अपेत आहे ?

ी. वनोद ताव ेड : (१) सदर सटरचे बंाधकाम गतीपथावर आहे व साधारणपणे मा च
१५ प यत ुप ण होणे अपेीत आहे.
पदमं ूजरचा ताव शासनास ात झाला अ ूसन तो मं ूजरया येमये आहे.
(२) ॉमा सटर या इमारतीचे बंाधकाम गतीपथावर आहे.
(३) इमारत कायािवत होईप यत पदन मती करयात येईल.

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

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.


