अताराांकित प्रश्नोत्तराांची त्रेपन्नावी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१५
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

राज्यातीक ितनष्ट्न न्यायाकयाचे िामिाज मरानी भाषेतून चाकववणेबाबत
(१)

३२५६ (१५-०१-२०१५).

श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.अतुक भातखळिर (िाांददवकी

पूव)व , श्री.सुरेश हाळवणिर (इचकिरां जी) :

सन्माननीय मरानी भाषा मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील कषनषन न्यायालयाचक कामकाम मरानभ षातकतन चाला क हणूनन राज्य सासनानक
दिनाींक २१ मुल,ै १९९८ रोमी अधिसुचना काढली, ूक खरक आूक काय,

(२) असल्यास, न्यायालयाची षाता मरानभ करण्यासानभ कायद्याची पुस्तकक मरानभतन उपलब्ि
करुन िक ण्याची मबाबिारी राज्य सासनाची आूक त्यामळ
ु क सासनानक इींग्रमी षातकतील कायद्याची
पुस्तकक

मरानभ षाताींतर

करुन

िक ण्याचक

आिक स

राज्य

दिनाींक २१ नोव्ूें बर, २०१४ रोमी दिलक, ूक खरक आूक काय,

सासनाला मुींबई उच्च न्यायालयानक

(३) असल्यास, न्यायालयाची षाता मरानभ ूोण्यासानभ सासनानक कोनती उपाययोमना ककली

ा

करण्यात यकत आूक ?
श्री. ववनोद तावडे (२५-०९-२०१५) : (१) ूोय.
(२)

मा. उच्च न्यायालय, मुींबई यकथक िाखल ककलकल्या मनदूत याधचका क्र.१८३/१४ श्री.

साींताराम िातार व रुध्ि मूाराषर सासन

न्यायालयात सन
ु ा नी झाली. सन
ु ा नीच्या

इतर याप्रकरनी दि.२१.११.२०१४ रोमी मा. उच्च
ळ
क ी केंद्र

राज्याअधिषनयमाींच्या प्राधिकृत

(Authoritative Texts) मरानभ अनु ािाबाबत सासन कोनती उपाययोमना करत आूक .
याबाबतची मादूती िक ण्याबाबत मा. उच्च न्यायालयानक आिक स दिलक आूक त. त्याअनुतींगानक केंद्रीय
कायद्याींच्या अनु ािाबाबतची सद्यस्स्थती मा.उच्च न्यायालयासमोर सपथपत्राद् ारक सािर
करण्यात आली आूक .

(३) सासन अधिसचना दि. २१ मुल,ै १९९८ च्या अनुतींगानक उच्च न्यायालयानक दि.०९.१२.२००५

च्या पररपत्रकान् यक िय्ु यम न्यायालयातील न्याषयक अधिकाऱयाींना ५०% कामकाम मरानभत
करण्याबाबत षनिक स दिलकलक आूक त.

षारतीय राज्यघ्नकच्या कलम ३४८(२) नुसार मरानभ ूी मुींबई उच्च न्यायालयाची

प्राधिकृत षाता करण्याच्या अनत
ु ींगानक सासनामार्फत कायफ ाूी सरु
ु आूक .
___________

व .स. ५३ (2)
राज्यातीक सवव शशक्षिाांचे पगार ऑनकाईन पद्धतीने िाढण्याबाबत
(२)

५१८३ (०९-०४-२०१५).

श्री.अशमत ववकासराव दे शमुख (कातूर शहर) :

सन्माननीय

शाकेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील स फ शसक्षकाींचक पगार

कळक र व्ूा क

कमफचाऱयाींना ूोनारा आधथफक त्रास कमी

व्ूा ा या ूक तनक स फ कमफचाऱयाींचक पगार ऑनलाईन पद्धतीनक करण्याचा सासनानक

षननफय घकतला

आूक , ूक खरक आूक काय,
(२) सिर ऑनलाईन पद्धतीमध्यक कौसल्यप्राप्त कमफचारी नसल्यानक अनकक तालुक्यामध्यक
शसक्षकाींचक पगार िोन तक तीन मदूनक उशसरानक ूोत असल्यानक त्याींना आधथफक त्रास सून करा ा
लागत आूक , ूक ूी खरक आूक काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरनी सासनानक चौकसी ककली आूक काय,
कमफचाऱयाींचक पगार
आूक ,

चौकसीनस
ु ार सिरील

ळ
क क र काढण्याबाबत सासनानक पुढक कोनती कायफ ाूी ककली

ा करण्यात यकत

(४) नसल्यास, व लींबाची कारनक काय आूक त ?
श्री. ववनोद तावडे (२१-०८-२०१५) :(१) ूोय
(२) ूक खरक नाूी.
(३) शसक्षकाींचक

कतन ूक सालाथफ प्रनालीद् ारक ूोत आूक .

(४) प्रश्न उद््ा त नाूी.
___________
शासिीय वैद्यिीय महाववद्याकयातून शशक्षण घेणारे डॉक्टर
दग
व भागात डॉक्टर सेवा िरत नस्याबाबत
ु म

(३) ५१८५ (०९-०४-२०१५).

श्री.अशमत ववकासराव दे शमुख (कातूर शहर), श्री.राणाजगजीतशसांह

पाटीक (उस्मानाबाद), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.राहुक मोटे (पराांडा), श्री.जजतेंद्र आव्हाड
(मुांब्रा िळवा), श्री.जयदत्त क्षीरसागर (बीड), श्री.सुरेश काड (िजवत) :
सन्माननीय वैद्यिीय
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात अनकक क्क््र सासकयय सक कत यकताना ककलकला करार मोकन नोकरी सोकन मात
असल्याचक तसकच सासकयय

ैद्यकयय मूाव द्यालयातन

झाल्या र .. २५ लाख तक १ को्ीपयंत िीं क षरतात
नसल्याचक नुकतकच षनिसफनास आलक, ूक खरक आूक

काय,

शसक्षन घकनारक

क्क््र उत्तीनफ

परीं तु िग
फ षागात क्क््र सक ा करीत
ु म

(२) असल्यास, असा क्क््राींकररता असलकल्या िीं काच्या िंकीं ा ब्ण्ीं कच्या रकमकत १० प्

ाढ

करण्याचा षननफय सासनाच्या व चारािीन आूक , ूक ूी खरक आूक काय,
(३) तसकच अनकक क्क््सफ सासकयय सक कचा र्ायिा घकनन

कतनासोबत सासकयय स लतीतन

पिव्युतर शसक्षन घकत असन स लती प्राप्त ूोताच नोकरी सोकण्याचक प्रकार करत आूक त, ूक ूी
खरक आूक काय,

व .स. ५३ (3)
(४) असल्यास, उक्त प्रकरनी सासनानक कोनता षननफय घकतला
कायफ ाूी ककली

ा करण्यात यकत आूक ,

त्यानुसार पुढक कोनती

(५) नसल्यास, व लींबाची कारनक काय आूक त ?
श्री. ववनोद तावडे (२२-०९-२०१५) (१) ूक खरक नाूी.
(२) ूक खरक नाूी.
(३) ूक खरक नाूी.
(४)

(५) प्रश्न उद््ा त नाूी.
___________
चांद्रपूर जज््यातीक शसांदेवाही पारसरात गडमयशी ये्े डा ीडा सांिुकाचे
बाांधिाम अपूणाववस््ेत अस्याबाबत

(४) ५४२८ (०९-०४-२०१५). श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), अॅड.यशोमती नािूर (ततवसा),
श्रीमती तनमवका गाववत (इगतपरू ी), श्री.अशमन पटे क (मांब
ु ादे वी), श्री.नसीम खान (चाांददवकी),
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) : सन्माननीय कडा डा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींद्रपर स्मल््यातील शसींिक ाूी पररसरात गकमौसी यकथील ग् नीं. २८२ मिील चार ूक क््र
मागक र क्रयका सींकुलाचक अपनाफ स्थकत बाींिकाम करण्यात आलक असन षनिी अषा ी र्ु्ब्ल,
व्ू्लीब्ल, ू्कय

बास्कक्ब्ल या खकळाींची मैिानक तयार करण्यात आलकली नसन सींरक्षन

शषींतीसू पथदिव्याचक काम अद्यापूी प्रलींतबत असन सिरू स फ कामक तातकीनक पुनफ
करण्यासानभ आ श्यक षनिी उपलब्ि करुन िया ा असक लोकप्रषतषनिीींनी मा. िंक्रका मींत्री
प्रिान सधच , सालकय
मानक ारी, २०१५ रोमी

िंक्रका व षाग याींना षन किनाद् ारक दिली असल्याची मादूती दिनाींक ३०
ा त्या सम
ु ारास षनिसफनास आली, ूक खरक आूक काय,

(२) असल्यास, उक्त षन किनाच्या अनुतींगानक शसींिक ाूी यकथील क्रयका सींकुलाचक अपनाफ स्थकत
असलकलक बाींिकाम

इतर कामाकरीता आ श्यक असलकला षनिी उपलब्ि करुन िक ण्यासानभ

सासनानक कोनती कायफ ाूी ककली

ा करण्यात यकत आूक ,

(३) नसल्यास, व लींबाची कारनक काय आूक त ?
श्री. ववनोद तावडे (२८-०७-२०१५) : (१)

(२) ूोय. अींसत: खरक आूक . तथावप तालक
ु ा क्रयका

सींकुल, शसींिक ाूी यकथील बाींिकामाकरीता मान्य षनिी रु.१.०० को्ी पन
फ : उपलब्ि करुन
ु त

िक ण्यात आलकला आूक . सिर प्राप्त षनिीतन तालक
ु ा क्रयका सींकुल, शसींिक ाूीच्या मागक र
इनकोअर ू्लचक बाींिकाम, व द्युत व्य स्था, पानीपुर ना व्य स्था

काूी षागातील मागकचक

समपातळीकरन करण्यात आलकलक आूक . याकरीता रु.४०.०० लक्ष खचफ करण्यात आलकलक आूक त.
सिर तालुका क्रयका सींकुल शसींिक ाूीच्या मागक र साग ानासू इतर व व ि मातीची झाकक
असल्यामळ
ु क

न व षागाच्या पर ानगीनक

त्याींच्यामार्फत झाकक काढण्याचक काम माूक र्कब्रु ारी,

२०१५ पयंत पुनफ झालकलक असन सिर मागक र बास्कक्ब्ल को्ाफचक बाींिकाम
लाींबीच्या सींरक्षक शषींतीचक बाींिकाम सुरु करण्यात आलकलक आूक .
(३) प्रश्न उद््ा त नाूी.

___________

अींिामक १५० मी.

व .स. ५३ (4)

(५)

दहांगोकी जज््यातीक बॅडशमांटनच्या हॉकचे बाांधिाम सुरु िरण्याची िेकेकी मागणी

५६६७ (१९-०४-२०१५).

श्री.ववजय

(मुांबादे वी) :

वडेट्टीवार

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अब्दक
सत्तार (शस्कोड),
ु

(ब्रम्हपरू ी),

श्रीमती

तनमवका

गाववत

(इगतपरू ी),

श्री.अशमन

सन्माननीय कडा डा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पटे क

(१) दूींगोली स्मल््यातील नागररकाींककन बॅकशमीं्नच्या ू्लचक बाींिकाम सरु
ु करण्याची मागनी
झाल्यानक दिनाींक १३ सप््ें बर, २०१३ रोमी सासनानक सूरामध्यक बॅ्शमीं्न ू्ल बाींिण्यासानभ २
को्ी ६५ लाख रुपयाींचा षनिी दिला असतानाूी क्रयका अधिकारी

स्मल्ूा प्रसासन याींच्यात

समन् य नसल्यामुळक सिरील षनिी तसाच शसल्लक रादूला असल्याचक माूक मानक ारी, २०१४
मध्यक

ा त्यासुमारास षनिसफनास आलक, ूक खरक आूक काय,

(२) असल्यास, उक्त

षनिीचा व षनयोग न करण्याची कारनक काय आूक त,

(३) असल्यास, याप्रकरनी सासनानक चौकसी ककली आूक काय, त्यानत
ु ींगानक पुढक कोनती कायफ ाूी
ककली

ा करण्यात यकत आूक,

(४) नसल्यास, व लींबाची कारनक काय आूक त ?
श्री. ववनोद तावडे (२८-०७-२०१५) : (१) ूक खरक नाूी.
सासन षननफय दिनाींक २६.३.२००१ च्या रु. ४००.०० लक्ष अधिक राून स्मल्ूा क्रयका
सींकुलाकरीता सासनाककन रु.३,२९,१८,००० षनिी मींमर झाला ूोता. सिर बाींिकामाला सन
२००१ पासन सुरु ात ूोनन सन २००५-०६ पयंत या योमनकतन खालील कामक पनफ
आलकली आूक त. (१) ४०० मी. िा नमागफ (२) मलतरन तला
सींरक्षक शषींत, प्र कसव्िार, स्क् स
ॅ ू्ल

(३)

करण्यात

सतीगू
ृ (४) प्रकक्षागू
ृ ,

ल्न ्क षनसची २ मैिानक इत्यािी कामक पनफ करण्यात

आलकली आूक. या र रु.२४७.८८ लक्ष खचफ झालकला आूक.

रील कामात बॅकशमीं्न ू्लच्या

बाींिकामाचा त्या कळी समा कस नव्ूता. बॅकशमीं्न ू्ल कामासानभ रु.४११.५८ लक्ष िंकीं मतीचक
सि
ु ारीत अींिामपत्र सा.बाीं. व षागामार्फत तयार करुन राज्य क्रयका व कास सशमतीची मान्यता
घकण्यासानभ स्मल्ूा क्रयका सींकुल सशमतीनक प्रस्ता
प्राप्त ूोताच पुढील कायफ ाूी करण्यात यकईल.
(२), (३)
नाूी.

सािर ककलकला आूक. त्यास सासनाची मान्यता

(४) सिर षनिी मींमर न झाल्यामुळक षनिीचा व षनयोग करण्याचा प्रश्न उद््ा त
___________
मोहोळ व साांगोके (जज.सोकापूर) ये्ीक अपूणव असके्या

(६)

६०६५ (०९-०४-२०१५).

डा ीडा सांिूकाांचे िाम पूणव िरण्याबाबत

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.राहुक जगताप (श्रीगोंदा), श्री.हसन
मुश्रीफ (िागक), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.गणपतराव दे शमुख (साांगोके) :
सन्माननीय कडा डा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सोलापर स्मल््यातील

मोूोळ तालुक्यात अद्यापूी क्रयका सींकुलक बाींिण्यात आलकली नसन

या क्रयका सींकुलाींसानभ सासनाककन प्रत्यकक

ती षनिी प्राप्त ूोतो परीं तु िर कळी

कारनक साींगन आलकला षनिी परत पानव ला मात आूक , ूक खरक आूक काय,

कग कगळी

व .स. ५३ (5)
(२) तसकच साींगोलक यकथील तालका क्रयका सींकुल बाींिण्यासानभ दिनाींक ३१ मानक ारी, २००४ रोमी

साींगोलक नगरपाशलककनक ४ ूक क््र ०८ आर मागा सासनाककक दिली असुन सिरील नगरपाशलककनक
सासकीीय षनिीतन ५९.५९ लाख खचफ करुन मैिान सपा्ीकरन, सींरक्षन शषींत, परुत

मदूलाींसानभ स्ममखाना इत्यािी कामक करुन सन २००५ च्या सम
ु ारास तालका स्मल्ूा क्रयका

अधिकारी याींचकककक ताबा दिलकला असताना अद्यापपयंत तालुका क्रयका सींकुलाींचक पुढील काम बींि
आूक

सींकुलूी बींि स्स्थतीत आूक , ूक ूी खरक आूक काय,

(३) असल्यास, उक्त क्रयका सींकुलाींची कामक अपनफ राूण्याची कारनक काय आूक त,
सासनानक चौकसी ककली आूक काय

याबाबत

त्यानस
ु ार उक्त दनकानी त् रीत क्रयका सींकुलाचक काम पनफ

करण्याबाबत सासनानक पुढक कोनती कायफ ाूी ककली

ा करण्यात यकत आूक ,

(४) उक्त सींकुलनक सािारनत: ककव्ूापयंत खकळाकस
ीं ानभ उपलब्ि करुन िक नक अपकक्षक्षत आूक ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०९-२०१५) : (१)
(३)

(४)

(२) ूक खरक नाूी.

मोूोळ तालुका क्रयका सींकुलासानभ मागा उपलब्ि न झाल्यानक सींकुलाचक काम सुरु

झालकलक नाूी. नगरपररतिक ककन प्राप्त झालकल्या मागक र साींगोला तालुका क्रयका सींकुलाचक काम
प्रगतीपथा र असन या सींकुलासानभ मींमर रु.१.०० को्ी षनिीमिन

रु.६३.०० लाख रुपयाींची

कामक पनफ झाली असन उ रफ रत षनिी शसल्लक आूक . सिर क्रयका सींकुलाचक बाींिकाम पुनफ ूोताच
तक खकळाकन
ीं ा उपलब्ि करण्याच्या दृष्ीनक आ श्यक ती कायफ ाूी करण्यात यकईल.
___________
नाणे ये्ीक मय.िळवा पारसरातीक महसूक ववभागाच्या अखत्याारत असके्या जशमनीवर
िम्यतु नटी िॉकेज (community college) उभारण्याबाबत

(७)

६९७९ (०८-०४-२०१५).

श्री.रमेश

िदम

(मोहोळ),

श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.राहुक जगताप (श्रीगोंदा),
श्री.किसन ि्ोरे (मुरबाड), श्री.हसन मुश्रीफ (िागक) :

सन्माननीय उच्च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नानक यकथील मौ.कळ ा पररसरातील मूसल व षागाच्या अखत्याररत असलकल्या मशमनी र
कहणयुषन्ी क्लकम (Community College) उषारण्यास सासनानक दिलकल्या मींमुरीनुसार
कायफ ाूी करण्याची स्थाषनक लोकप्रषतषनिीींनी मा.उच्च
मानक ारी, २०१४ रोमी

तींत्रशसक्षन मींत्री याींचक
क कक दिनाींक २

ा त्या सम
ु ारास षन किनाद् ारक मागनी ककली आूक, ूक खरक आूक काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रश्नी आतापयंत कोनती कायफ ाूी ककली
घकतला

ा घकण्यात यकत आूक,

त्यानुसार कोनता षननफय

(३) असल्यास, उक्त प्रश्न षाग (१) मिील प्रकरनी सु. असलकली कायफ ाूी अद्याप पनफ
झाली नसल्यास, त्याची स स
फ ािारन कारनक काय आूक त तसकच व द्याथयांना मोनया प्रमानात

र्ायिा ूोनार असल्यानक सिर दनकानी कहणयुषन्ी क्लकम स.
ु करण्यासींिषाफत, सिर प्रकरनी
आतापयंत कोनता पानपुरा ा ककला

ा करण्यात यकत आूक ?

व .स. ५३ (6)
श्री. ववनोद तावडे (०९-०९-२०१५) : (१) ूोय.
(२) स्मल्ूाधिकारी नानक याींनी उच्च

तींत्र शसक्षन व षाग याींना सींबींधित मागकचा आगान ताबा

दिलकला आूक.
(३) कहणयुषन्ी क्लकम सुरु करण्यासींिषाफत मुींबई व द्यापीन मुींबई याींना पररपनफ प्रस्ता

सािर

करण्यासींिषाफत सचना िक ण्यात आलकल्या आूक त.

___________
मांब
ु ई ववद्यापीनाच्या नाणे, ि्याण व रत्नाधगरी उपिेंद्रासानी
(८)

६९८४ (०८-०४-२०१५).

श्री.हसन मुश्रीफ (िागक) :
करतील काय :-

सांचाकिाांची तनयुक्ती िरण्याबाबत

श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),

सन्माननीय उच्च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) मुींबई व द्यापीनाच्या नानक, कल्यान

रत्नाधगरी उपकेंद्रासानभ सींचालकाींची षनयुक्ती करुन

सिरची केंद्रक सरु
ु करण्याची कायफ ाूी पनफ झाली आूक, ूक खरक आूक काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रश्नी ककलकल्या कायफ ाूीचक थोकक्यात स् रुप काय आूक ,
(३)

नसल्यास,

त्याची

स स
फ ािारन

कारनक

काय

आूक त

तसकच

मुींबई

व द्यापीनाच्या

कायफकक्षकतील सिरची उपकेंद्रक पनफ क्षमतकनक सुरु करण्यासींिषाफत आतापयंत कोनता पानपुरा ा
ककला

ा करण्यात यकत आूक ?

श्री. ववनोद तावडे (२६-०८-२०१५) : (१) ूक खरक नाूी.
(२) सींचालक पिाची षरतीप्रक्रयया सुरु आूक .

(३) नानक उपकेंद्रामिील सींचालक पि षरण्याकररता दि.१४ मन,२०१४ रोमी मादूरात िक ण्यात
आली ूोती तथावप षन कसशमतीनक कोनाचीूी शसर्ारस न ककल्यामळ
ु क षनयुक्ती करण्यात आली

नाूी. आता पुन्ूा सींचालक पि षरण्याकररता मादूरात िक ण्याची कायफ ाूी सुरु आूक . कल्यान
उपकेंद्रा कररता मादूरात िक ण्याची कायफ ाूी सुरु आूक . रत्नाधगरी यकथक सींचालकाचक पि मींमर
नाूी.

___________
राज्यातीक आयव
ु द व होशमॅपॅ्ीि डॉक्टसवना शासन सेवेत घेण्याचा
प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन अस्याबाबत

(९)

६९९६ (०९-०४-२०१५).

श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.राहुक जगताप (श्रीगोंदा),
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोकी), श्री.हसन मुश्रीफ (िागक) :
सन्माननीय
वैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील आयु ि

ूोशमॅपॅथीक क्क््सफना सासन सक कत घकण्याचा प्रस्ता

सासनाच्या

व चारािीन आूक , ूक खरक आूक काय,
(२) असल्यास, सिर प्रस्ता ाचक थोकक्यात स् रुप काय आूक
कायफ ाूी ककली

ा करण्यात यकत आूक ,

त्यानस
ु ार आतापयंत कोनती

व .स. ५३ (7)
(३) तसकच स स
फ ामान्याींना

ळ
क क त आरोययव तयक सुव िा उपलब्ि व्ूाव्यात यासानभ सिर

प्रकरनी आतापयंत कोनता पानपरु ा ा ककला

ा करण्यात यकत आूक ,

(४) नसल्यास, त्याची स स
फ ािारन कारनक काय आूक त ?
श्री. ववनोद तावडे (२३-०७-२०१५) : (१) ूोय.
(२) आयु ि, युनानी
षनमाफन करण्याबाबत

ूोशमॅपॅधथक क्क््राींकररता

कगळक सींचालनालय (सा म
फ षनक सक ा)

व व ि ५४१ पिक षनशमफतीबाबत या व षागाींतील असलकल्या आयुत

सींचालनालयाचक पत्र दिनाींक ०४.०४.२०१५ अन् यक सा म
फ षनक आरोयय व षागास व नींती
करण्यात आलकली असन तद्नुसार कायफ ाूी झाल्यास आयु ि, युनानी

ूोशमॅपॅधथक

क्क््राींना सामा न घकनक सक्य ूोईल.

(३) या व षागाच्या सासकयय आयु ि रुयनालयाींत व व ि आींतररुयन

बा्यरुयनाींसानभ

व षागामार्फत व व ि सवु िा उपलब्ि ककल्या मातात.
(४) प्रश्न उद््ा त नाूी.

___________
जागतति, आशशयाई, ऑशकजम्पि व इतर आांतरराष्ट्रीय स्पधिरीता
दे ण्यात आकेका तनधी खचव न झा्याबाबत
(१०)

७८१४ (१९-०४-२०१५).

श्री.योगेश

दटळे िर (हडपसर),

(खडिवासका) :

श्री.अजन
ुव खोतिर (जाकना), श्रीमती माधुरी शमसाळ (पववती),
श्री.जगदीश

मुळीि

(वडगाव शेरी), श्री.शभमराव तापिीर

सन्माननीय कडा डा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मागषतक, आशसयाई, ऑशलस्हणपक

इतर आींतरराषरीय स्पिांमध्यक मूाराषराच्या खकळाकन
ीं ी

उत्कृष् कामधगरी करा ी यासानभ आींतरराषरीय िमाफचक खकळाक तयार करण्यासानभ सासनानक
सुमारक पाच लाख रुपयक सूाय्य िक ण्यासानभ ४० लाख रुपयाींचा षनिी उपलब्ि करुन िक ण्याचा

षननफय दिनाींक ५ डकसेंबर, २०१३ रोमी घकनन सन २०१२-१३ मध्यक या योमनकसानभ ४० लाख
रुपयाींची तरति करण्यात आली, ूक खरक आूक काय,
(२) असल्यास, या योमनकची अींमलबमा नी व दूत

कळकत न झाल्यामळ
ु क षनिीची मि
ु तच

उल्न गकल्यामुळक ४० लाख रुपयाींची रक्कम पुन्ूा कोतागारात षरण्याचक आिक स िक ण्यात आलक
आूक त, ूक ूी खरक आूक काय,

(३) असल्यास, उक्त योमनकची

प्रिंक्रया

ळ
क त पनफ करण्यास व लींब लागण्याची कारनक काय

आूक त,
(४) असल्यास, सींबींधित व्यक्तीीं र कोनती कार ाई करण्यात आली आूक

ा यकत आूक ,

(५) नसल्यास, व लींबाची कारनक काय आूक त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०९-२०१५) : (१)
(३), (४),

(२) ूक खरक आूक .

(५) सिर योमनकचा लाष मास्तीत मास्त खकळाकन
ीं ा िक ण्याच्या दृष्ीनक राज्यातील

स फ स्मल्ूयातील पात्र खकळाकच
ीं क प्रस्ता

सािर करण्याबाबत सींबींधित स्मल्ूा क्रयका अधिकाऱयाींना

व .स. ५३ (8)
क्रयका सींचालनालय, पुनक याींच्याककन कळव ण्यात आलक ूोतक. त्यानुसार प्राप्त प्रस्ता ाींची
छाननी करुन त्यामिील त्रु्ी पत
फ ा करुन अींषतम प्रस्ता
ु त
कारनास्त

सािर करण्याबाबत प्रसासकयय

व लींब झाला आूक . त्यामळ
ु क या प्रकरनी सींबींधित व्यक्तीीं र कार ाई करण्यात

आलकली नाूी.

___________
रायगड जज्हा पारषदे च्या शाळाांमधीक प्रा्शमि शशक्षिाांच्या प्रकांबबत मागण्याांबाबत
(११)

७९७४ (०९-०४-२०१५).

श्री.भरतशेन गोगावके (महाड) :

सन्माननीय शाकेय शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रायगक स्मल्ूा पररतिक च्या साळाींमिील प्राथशमक शसक्षकाींच्या प्रलींतबत मागण्याींसानभ दिनाींक
७ मानक ारी, २०१५ रोमी मूाराषर राज्य प्राथशमक शसक्षक सशमतीतर् लाक्षणनक उपोतन
करण्यात आलक असन यासींिषाफत मूाक तालक
ु ा साखकच्या तीनक लकखी षन किनाद् ारक मूाक
पींचायत सशमती कायाफलयात िक ण्यात आलक आूक , ूक खरक आूक काय,

(२) असल्यास, उक्त षन किनाच्या अनुतींगानक सासनानक चौकसी ककली आूक काय, त्यात काय
आढळन आलक

करण्यात यकत आूक ,

त्यानस
ु ार सिरील प्रलींतबत मागण्याींबाबत पढ
ु क कोनती कायफ ाूी ककली

ा

(३) नसल्यास, व लींबाची कारनक काय आूक त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०९-२०१५) : (१) ूोय.
(२) मूाक तालक्
ु यातील सन २००६ मध्यक चट्टोपाध्याय

ररषन

त
क नश्रकनी मींमर झालकल्या ९९

प्राथशमक शसक्षकाींना र्रकाची बीलक अिा करण्याबाबत मागनी करण्यात आली आूक . सिर बीलक

व व ि प्रकारच्या त्रु्ीींमळ
ु क प्रलींतबत असन सिर त्रु्ीींची पतफता करुन बीलक अिा करण्याबाबतची
कायफ ाूी सुरु आूक .

(३) प्रश्न उद््ा त नाूी.
___________
शैक्षणणि सांस््ाांच्या आवारात व ववद्यापीनात तांबाखू बांदीचे फकि कावण्याबाबत
(१२)

८१०९ (०९-०४-२०१५).

श्री.सुरेश गोरे (खेड आळां दी), श्री.नरें द्र पवार (ि्याण पजश्चम),

श्री.ति
ु ाराम िाते (अणश
ु क्ती नगर) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शाकेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) राज्यात तींबाख षनयींत्रन कायिा २००३ मिील कलम सूाची अींमलबमा नी करण्याचक
मा.उच्च न्यायालयानक राज्याच्या उच्च शसक्षन व षागाला िक नन सैक्षणनक सींस्थाींच्या आ ारात
व द्यापीनात तींबाख बींिीचक र्लक ला ण्याचक आिक स दिलक आूक त, ूक खरक आूक काय,
(२) असल्यास, पुनक सूरात साळा
व क्रय ूोत असन पान मसाला

मूाव द्यालयाच्या पररसरात छुप्या पद्धतीनक गु्ख्याची

सुगींिीत तींबाखचक पानच एकत्र करुन व कलक मात असल्याचक

माूक माचफ, २०१४ मध्यक षनिसफनास आलक, ूक ूी खरक आूक काय,

व .स. ५३ (9)
(३)

असल्यास, अद्याप मा.उच्च न्यायालयाच्या आिक साच्या अनुतग
ीं ानक अींमलबमा नी सुरु न

करण्याची कारनक काय आूक त,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरनी सासनानक चौकसी ककली आूक काय, त्यात काय आढळन आलक
त्यानुतींगानक

स फ

सैक्षणनक

सींस्थाींच्या

ला ण्याबाबत कोनती कायफ ाूी ककली

आ ारात

व द्यापीनात

तींबाख

बींिीचक

र्लक

ा करण्यात यकत आूक ?

श्री. ववनोद तावडे (१४-०९-२०१५) : (१) ूोय.
(२) नाूी.
(३)

(४) सासनाच्या दिनाींक २२/०२/२०११ च्या पररपत्रकान् यक साळाींच्या १०० मी्र पररसरात

तींबाखमन्य

पिाथफ

आिक सानस
ु ार

व क्रयस

बींिी

घालण्यात

आली

आूक .

मुींबई

उच्च

न्यायालयाच्या

तींबाखु षनयींत्रन कायिा २००३ मिील कलम ६ ची अींमलबमा नी साळाींमध्यक

करण्याबाबत सालकय व षागाच्या दिनाींक २२/०४/२०१४ च्या पत्रान् यक तसकच ०७/०७/२०१५ च्या
पररपत्रकान् यक स फ सींबींधिताींना सचना िक ण्यात आलकल्या आूक त. तसकच उच्च
व षागानक स फ मूाव द्यालयक

तींत्र शसक्षन

व द्यापीनक याींना दिनाींक ०७/०३/२०१५ प दिनाींक २४/०६/२०१५

च्या पररपत्रकान् यक तींबाख षनयींत्रन कायद्याची अींमलबामा नी करण्याबाबत सचना दिलकल्या
आूक त.
___________

मुांबईतीक शाळाांमध्ये मुख्याध्यापि व शशक्षि-शशक्षिेतर
(१३)

िमवचारी तनयमबा्यपणे िायवरत अस्याबाबत

८४४४ (०९-०४-२०१५).

श्रीमती मतनषा चयधरी (ददहसर) :

सन्माननीय शाकेय

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबईतील कॅथकड्रल साळक सू दि ब्हणबक सें् मकरीम सोसाय्ी (आयसीएसई), अॅस्क््स्व्ू्ी
ूायस्कल, कायमींक ज्यतु बली ूायस्कल, ब्हणबक स्क्द्स ूायस्कल या साळामध्यक ५८
मास्त

य असलकलक मुख्याध्यापक

ताफपकक्षा

शसक्षक-शसक्षककतर कमफचारी षनयमबा्यपनक कायफरत

असल्याची बाब माूक मानक ारी, २०१५ मध्यक
काय,

ा त्या सुमारास षनिसफनास आली, ूक खरक आूक

(२) असल्यास, सासनानक याबाबत चौकसी ककली आूक काय. असल्यास, चौकसीच्या अनुतींगानक
उक्त

षनयमबा्यपनक कायफरत असलकल्या मुख्याध्यापक

सासनानक कोनती कार ाई ककली
(३) नसल्यास,

शसक्षक-शसक्षककतर कमफचा-याीं र

ा करण्यात यकत आूक ,

व लींबाची कारनक काय आूक त?

श्री. ववनोद तावडे (१७-०८-२०१५) : (१) ूोय, ूक खरक आूक ,
(२) सिर प्रकरनी चौकसी करण्यात आली असन सींबींधित साळाींना नो्ीस िक ण्यात आली आूक.
ज्या साळाींनी सासन आिक साचक पालन ककलक नाूी. त्या साळाींचक ना-ूरकत प्रमानपत्र रद्द
करण्याबाबत शसक्षन सींचालक, पुनक कायाफलयाककन कायफ ाूी सुरु आूक .
(३) प्रश्न उद््ा त नाूी.

___________

व .स. ५३ (10)
नवी मुांबई पोकीस ववभागािडून पथ्ृ वीराज फडतरे या खेळाडूस प्रमाणपत्राांची पडताळणी
िरण्यास ददरां गाई िे्याने नोिरी गमवावी काग्याबाबत

(१४)

८५५९ (०९-०४-२०१५).

श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) :

सन्माननीय कडा डा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) न ी मींब
ु ई पोलीस व षागाककन पथ
ृ ीराम र्कतरक या खकळाकस नकमनकयचक पत्र शमळालकलक

असतानाूी क्रयका सींचालनालयानक प्रमानपत्राींची पकताळनी करण्यास दिरीं गाई ककल्यानक खकळाक
प्र गाफतन शमळालकली नोकरी गम ा ी लागली, ूक खरक आूक काय,
(२) असल्यास, दिनाींक २० डकसेंबर, २०१० मध्यक नकमनक पत्र शमळनूी प्रमानपत्रक माूक मुल,ै
२०११ मध्यक पकताळनीस पानव ली, ूक ूी खरक आूक काय,
(३) असल्यास, उक्त बाब (१)

(२) बाबत चौकसी करण्यात आली आूक काय,

(४) असल्यास, चौकसीच्या अनुतग
ीं ानक िोती आढळनाऱया व्यक्तीीं र सासनानक कोनती कार ाई
करण्यात आली

ा यकत आूक ,

(५) नसल्यास,

व लींबाची कारनक काय आूक त ?

श्री. ववनोद तावडे (१४-०९-२०१५) : (१)
डकसेंबर,२०१०

मध्यक

श्री पथ
ृ ीराम र्कतरक

(२) न ी मुींबई पोलीस व षागाककन माूक

याींचक

खकळाक प्रमानपत्र

पकताळनीचक

प्रकरन

सींचालनालयास प्राप्त झालक. या अनुतींगानक दिनाींक २० एवप्रल, २०११ रोमी अू ाल पोलीस
आयक्
ु त, न ी मींब
ु ई पानव ण्यात आला.
(३), (४)

(५) प्रश्न उद््ा त नाूी.

___________
राज्यातीक एिूण सात सांस््ाांमध्ये ववववध वैद्यिीय नशसवगववषयि
अभ्यासडा म अनधधिृतपणे चाकववके जात अस्याबाबत

(१५)

८७०२ (०९-०४-२०१५).

श्री.अजन
ुव खोतिर (जाकना), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर) :

सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

एकन

सात

सींस्थाींमध्यक

व व ि

ैद्यकयय

नशसंगव तयक

अ्यासक्रम

अनधिकृतपनक चालव लक मात असल्याची तक्रार र्ोरम र््र र्कअरनकस इन एज्युककसन या
स् यींसक ी सींस्थकनक माूक ऑगस््, २०१४ मध्यक राज्याच्या

ैद्यिंकय शसक्षन व षागाककक िाखल

ककली आूक , ूक खरक आूक काय,
(२) असल्यास,

रील सात सींस्था कोनकोनत्या आूक त

ककली आूक काय, असल्यास, चौकसीचक षनषकतफ काय
सींस्थाीं र कोनती कार ाई ककली

ा करण्यात यकत आूक ,

(३) नसल्यास, व लींबाची कारनक काय आूक त

या तक्रारीसींिषाफत सासनानक चौकसी
आूक त

त्यानुतींगानक सिरू सात

याबाबतची सद्यःस्स्थती काय आूक ?

व .स. ५३ (11)
श्री. ववनोद तावडे (२४-०८-२०१५) : (१) सिर तक्रार आढळन यकत नाूी.
(२ प्रश्न उद््ा त नाूी.
(३) प्रश्न उद््ा त नाूी.
___________
िेंद्र व राज्य शासनामाफवत चय्ी व सातवीच्या ववद्याथ्यावना
(१६) ९३०८

(०९-०४-२०१५).

शशष्ट्यवत्ृ तीची रक्िम न दद्याबाबत
डॉ.सजु जत

शमणचेिर

(हातिणांगके),

श्री.राजेश

क्षीरसागर

(िो्हापूर उत्तर), श्री.राजन साळवी (राजापूर), श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण), श्री.चांद्रदीप
नरिे (िरवीर) :
(१) केंद्र

सन्माननीय शाकेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

राज्य सासनामार्फत चौथी

सात ीच्या शसषय त्ृ ती पररक्षकमध्यक पात्र नरलकल्या

व द्याथयांना शसषय त्ृ ती िक ण्यात यकत असताींना पात्र नरुन िोन

त झाली तरी कोल्ूापर

सूरातील व द्याथयांना शसषय त्ृ तीची रक्कम ममा न झाल्याचक माूक डकसेंबर, २०१४ मध्यक

ा

त्या सम
ु ारास षनिसफनास आलक, ूक खरक आूक काय,

(२) असल्यास, या प्रकरनी सासनानक चौकसी ककली आूक काय, त्यात काय आढळन आलक
त्यानुसार सींबींधित व द्याथयांना त्याींच्या प्रलींतबत शसषय त्ृ तीची रक्कम त् रीत िक ण्याबाबत
सासनानक पुढक कोनती कायफ ाूी ककली

ा करण्यात यकत आूक ,

(३) नसल्यास, व लींबाची कारनक काय आूक त ?
श्री. ववनोद तावडे (२५-०८-२०१५) : (१) (२)
पररक्षकत

पात्र

नरलकल्या

विद्यार्थयाांना

(३) राज्यात चौथी
िक ण्यात

शसषय त्ृ तीिारकाींच्या बँक खात्या र सन २०१०-११ पासन

यकनारी

सात ीच्या शसषय त्ृ ती

शसषय त्ृ ती

बँकाींमार्फत

सींचालनालय स्तरा रुन ममा ककली

मातक.

सन २०१३-१४

२०१४-१५ मध्यक ज्या पात्र शसषय त्ृ तीिारकाींच्या बँक खात्याची मादूती

पररपनफ आूक असा व द्याथयांची शसषय त्ृ तीची रक्कम याींच्या बँक खात्या र ममा करण्यात
आली आूक .

___________
राज्यात शाळे त भयतति सुववधा व शाळे च्या इतर खचाविरीता
(१७)

वेतनेतर अनुदान व इमारत भाडे पुन्हा सुरु िरण्याबाबत

९७९६ (०९-०४-२०१५).

श्री.सांजय पोतनीस (िशकना) :

सन्माननीय शाकेय शशक्षण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात साळक त षौषतक सवु िा आणन साळक च्या इतर खचाफकरीता सन २००४ प ी
सासनाककन

कतनकतर अनि
ु ान

इमारत षाकक शमळत ूोतक सिरील षाकक

पनफत: बींि करण्यात आल्याचक नक
ु तकच माूक मानक ारी २०१५ मध्यक
आलक, ूक खरक आूक काय,

सन २००४ नींतर

ा त्यासम
ु ारास षनिसफनास

व .स. ५३ (12)
(२) असल्यास,

कतनकत्तर अनुिान इमारत षाकक बींि करण्याची कारनक काय आूक त,

(३) असल्यास, याबाबत सासनानक सखोल चौकसी ककली आूक काय, त्यात काय आढळन आलक
आूक

त्यानस
ु ार उक्त

कतनकत्तर अनि
ु ान इमारत षाकक तत्काळ स.
ु करण्याबाबत सासन

स्तरा र कोनती कायफ ाूी करण्यात आली

ा यकत आूक ?

श्री. ववनोद तावडे (१३-०५-२०१५) : (१) नाूी. सासन षननफय दि.१९/०१/२०१३ अन् यक

कतनकत्तर

अनुिान सुरु करण्यात आलकलक आूक .
(२)

(३) प्रश्न उद््ा त नाूी.

___________
डा ीडा ववभागाच्या व्यायाम शाळे का आतापयवत दद्या जाणाऱ्या अनद
ु ानात वाढ िरण्याबाबत
(१८)

१०४२२ (१९-०४-२०१५).
श्री.राहुक बोंद्रे (धचखकी), श्री.अशमत झनि (ारसोड) :
सन्माननीय कडा डा मांत्री पढ
ील
गोष्ीीं
चा ख ल
ु
ु ासा करतील काय :(१) क्रयका व षागाच्या सासन षननफयानुसार प्रत्यकक व्यायामसाळक ला आतापयंत दिल्या मानाऱया
अनि
ु ानात २ लक्ष ऐ ढी

ाढ करुन ७ लक्ष रुपयक िक ण्याचक माूीर करण्यात आलक आूक , ूक खरक

आूक काय,

(२) असल्यास, बुलकाना स्मल््यात सन २०१५ मध्यक
सादूत्यसींिषाफत अनुिान शमळण्यासानभ प्रस्ता

बऱयाच सींस्थकककन व्यायामसाळक सानभ

सािर करण्यात आलक असतानाूी स्मल्ूा

ावतफक

षनयोमन सशमती, बल
ु ढाना याींचकककन स्मल्ूा क्रयका व षागाला मयाफदित षनिीची तरति
करण्यात यकत असल्यामळ
ु क प्रत्यक्षात अनुिानाची

ाढ ूो नूी सींस्थकला

यकत नाूी, ूक ूी खरक आूक काय,
(३) असल्यास, स्मल्ूा
बुलढाना याींना

ाढी

करण्यात यकत आूक ,

(४) नसल्यास, उक्त

ाढी

अनुिान िक ता

ावतफक षनयोमन सशमती, बुलढाना याींचक
क कन स्मल्ूा क्रयका कायाफलय,

षनिीची तरति करुन िक ण्याबाबत सासनानक कोनती कायफ ाूी ककली
ाढी

ा

षनिीची तरति िंकती काला िीत िक नक अपकक्षक्षत आूक ?

श्री. ववनोद तावडे (१४-०९-२०१५) : (१) व्यायामसाळा व कास अनुिान योमनकत सासन षननफय
क्र.

क्रयकायो

बाींिकामाकररता

३११३/प्र.क्र.३९/क्रययुसक-३,दि.२२.०१.२०१४

अन् यक

सासन

अनुिानाची

मयाफिा

व्यायाम सादूत्य िक ण्याच्या स्मल्ूास्तरीय योमनकची अनुिान मयाफिा

ाढव ण्यात आलकली असन ती रु.२.०० लक्षापासन रु ७.०० लक्षापयंत

ाढव ण्यात आलकली

आूक .
(२) दि. २२ मानक ारी,२०१४ चा सुिाररत सासन षननफय षनगफशमत ूोण्याप ी प्राप्त झालकल्या

प्रस्ता ाींस अनुिान मयाफिा रु २.०० लाख याप्रमानक मींमरी िक ण्यात आली आूक . त्यानींतर प्राप्त
झालकल्या प्रस्ता ाींना सुिाररत सासन षननफयानुसार अनुिान मयाफिकत रु. ७.०० लाख

ाढ

करण्यात आली आूक . त्यानस
ु ार सींस्थाींना अनि
ु ान व तरीत करण्याची कायफ ाूी करण्यात यकत
आूक .

व .स. ५३ (13)
(३) सन २०१५-१६ या आधथफक

ताफत बाींिकामासानभ रु. १९०.०० लक्ष

सादूत्यासानभ

रु.२००.०० लक्ष असी एकन रु. ३९०.०० लक्ष इतकय तरति उपलब्ि करुन िक ण्यात आलकली
आूक .
(४) प्रश्न उद््ा त नाूी.
___________
पारनेर ये्ीक डा ीडा सांिूकाच्या वविास िामाांसानी ददके्या
तनधीतन
ू ववद्यत
ु ीिरणाचे िाम िरण्याबाबत

(१९)

१०५४८ (०९-०४-२०१५).

श्री.ववजय औटी (पारनेर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय कडा डा मांत्री पुढील

(१) पारनकर (स्म.अूमिनगर) यकथील क्रयका सींकुलाच्या व कास कामासानभ सासनानक अषतररक्त
१५ लाखाींचा षनिी

माूक मानक ारी, २०१४ मध्यक उपलब्ि क.न दिला

असतानाूी सिर

षनिीमिन उक्त क्रयकाींगनाचक व द्युतीकरनाचक काम अद्याप पनफ झालकलक नाूी, ूक खरक आूक
काय,

(२) असल्यास, सिरील कामाचा पानपरु ा ा करण्यासानभ स्थाषनक लोकप्रषतषनिीींना उपोतनाची
नो्ीस िया ी लागली, ूक ूी खरक आूक काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरनी सासनानक चौकसी ककली आूक काय, चौकसीत काय षनषपन्न झालक
त्यानस
ु ार सींबधित िोतीीं र पुढक कोनती कायफ ाूी करण्यात आली

ा यकत आूक , तसकच सिर

क्रयकाींगनाचक व द्यत
ु ीकरनाचक काम त् रीत पनफ करण्याबाबत सासनानक कोनती कायफ ाूी ककली
ा करण्यात यकत आूक ,

(४) नसल्यास, व लींबाची कारनक काय आूक त ?
श्री. ववनोद तावडे (२१-०८-२०१५) : (१) ूक खरक नाूी. तालक
ु ा क्रयका सींकुल पारनकरकररता

सासनामार्फत दि. ३०.०३.२०१३ पयंत ्प्प्या्प्प्यानक एकन रु. ६०.०० लक्ष षनिी उपलब्ि
करुन िक ण्यात आलकला आूक .
(२) ूोय, खरक आूक .
(३) तालुका, क्रयका सींकुलाच्या दि.३०/०१/२०१५ रोमी झालकल्या बैनकयत नरल्यानुसार तालुका
क्रयका सींकुल सशमती,पारनकरच्या
आिक स

तीनक सा म
फ षनक बाींिकाम व द्यत
ु व षाग याींना कामाचक

िनािक स िक ण्यात आला. त्यानुसार सा म
फ षनक बाींिकाम व द्युत व षाग, अूमिपगर

याींनी दि. २० र्कब्रु ारी,२०१५ रोमी व द्युतीकरनाचक काम पनफ ककलकलक आूक .
(४) प्रश्न उद््ा त नाूी.

___________

व .स. ५३ (14)
राज्यात प्रत्येि शाळा व महाववद्याकयामध्येही मदहका तडा ार तनवारण
िक्ष स््ापन िरण्याचा शासनाने घेतकेका तनणवय
(२०)

१०८७७ (०९-०४-२०१५).

श्री.योगेश दटळे िर (हडपसर), श्री.जगदीश मुळीि (वडगाव

शेरी), श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासका) :
खुलासा करतील काय :(१)

राज्यात

सन्माननीय शाकेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

मदूलाीं र ूोनारक अन्याय रोखण्यासानभ

प्रत्यकक साळा

मूाव द्यालयामध्यकूी

मदूला तक्रार षन ारन कक्ष स्थापन करण्याचा षननफय सासनातर् घकण्यात आलकला असन
त्याची त् ररत अींमलबमा नी करण्याचक आिक स राज्याच्या सालकय शसक्षन

क्रयका व षागातर्

माूक मानक ारी, २०१५ मध्यक िक ण्यात आलक आूक , ूक खरक आूक काय,
(२) असल्यास, मदूलाीं र ूोना-या अत्याचाराचक प्रमान रोखण्यासानभ नकमण्यात आलकल्या
सशमतीनक प्रत्यकक दनकानी मदूला तक्रार षन ारन कक्ष स्थापन करण्याच्या शसर्ारसी ककल्या
आूक त, ूक ूी खरक आूक काय,
(३) असल्यास, सासनानक ककलकल्या आिक साची अींमलबमा नी करण्याबाबत सासनानक पुढक कोनती
कायफ ाूी ककली

ा करण्यात यकत आूक ,

(४) नसल्यास, व लींबाची कारनक काय आूक त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०९-२०१५) : (१) ूक, खरक आूक .
(२) ूक, खरक आूक .
(३)

(४) राज्यातील स फ साळाींमध्यक मदूलाींकररता तक्रार षन ारन कक्ष स्थापन करण्याबाबत

ककलकल्या कायफ ाूीचा आढा ा (स्मल्ूा/व षागीय/राज्य स्तरा र) घकण्यात यकत आूक .
___________
सोकापरू ये्ीक श्री छत्रपती शशवाजी महाराज सवोपचार
रूग्णाकयात औषध उपकब्ध नस्याबाबत

(२१)

१०९५८ (०७-०४-२०१५).

िुमारी प्रणणती शशांदे (सोकापूर शहर मध्य) :

सन्माननीय

वैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापर यकथील श्री छत्रपती शस ामी मूाराम स ोपचार .यनालयात व व ि आमाराीं र
उपचार ूोनन प्रकारची औतिकूी मोर्त दिली मातात परीं त आता बऱयाच आमारा रील औति
उपलब्ि नाूीत यामळ
ु क .यनाींना नाूक खचफ ूोत असल्याचक माूक मानक ारी, २०१५ मध्यक
षनिसफनास आलक आूक ूक खरक आूक काय,

(२) असल्यास, या .यनालयात िाखल ूोनाऱया .यनाींना मोर्त औतिक िक ण्याबाबत सासनानक
काय कायफ ाूी ककली आूक

ा करण्यात यकत आूक ,

(३) नसल्यास, व लींबाची कारनक काय आूक त?

व .स. ५३ (15)
श्री. ववनोद तावडे (०३-०९-२०१५) : (१) ूक खरक नाूी.
(२)

स फ मी रक्षक

मी ना श्यक औतिक सोलापर यकथील श्री छत्रपती शस ामी मूाराम

स ोपचार रुयनालयात उपलब्ि आूक त. िर करारा र उपलब्ि न झालकली औतिक रुयनाींच्या
गरमकनुसार व दूत मागाफनक स्थाषनक खरक िी करुन उपलब्ि करुन िक ण्याची कायफ ाूी सिर
रुयनालयाककन ककली मातक.
(३) प्रश्न उद््ा त नाूी.
___________
परभणी जज््यातीक १५४ शाळाांमध्ये वपण्याचे पाणीसुध्दा उपकब्ध नस्याबाबत
(२२)

११००२ (०९-०४-२०१५).

डॉ.राहूक पाटीक (परभणी) :
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शाकेय शशक्षण

(१) परषनी स्मल््यातील बूुताींस साळाींमध्यक व द्याथयांच्या अध्ययन
अध्यापना र बाूय
घ्काींचा पररनाम करना-या षौषतक सुव िकसू स्मल््यातील १५४ साळाींमध्यक वपण्याचक
पानीसुध्िा उपलब्ि नसल्यानक

लाखो व द्याथयांना अध्याफ र साळा सोका ी लागत असल्यानक

प्सींख्यकसू गन
ु त्तक रूी पररनाम ूोत असल्याचक
त्यासुमारास षनिसफनास आलक, ूक खरक आूक काय,

नक
ु तकच माूक डकसेंबर, २०१४ मध्यक

ा

(२) तसकच बूुताींस साळाींमध्यक साळा इमारत, मुख्याध्यापकाचक कक्ष, गफ खोल्या, सौचालय,
पानी, पाकगू
ृ , सींरक्षक शषींत आदि सुव िा स्मल््यातील ननूी तालुक्यातील १ ूमार १२४
साळाींपैकय काूी साळाींमध्यक उपलब्ि नसल्याचक षनिसफनास आलक, ूक ूी खरक आूक काय,

(३) असल्यास, शसक्षन ूक्क कायद्यानुसार व द्याथयांना स फ सोयी-सुव िा पुरव ण्याबाबत
लाखो रुपयक खचफ ूोत असताींनाूी उक्त सोई-सुव िा व द्याथांना न पुरव ण्याची कारनक काय
आूक त,

(४) असल्यास, याबाबत सासनानक सखोल चौकसी ककली आूक काय, त्यात काय षनषपन्न झालक
तद्नस
ु ार यास मबाबिार असना-या सींबींधित िोतीीं र पढ
ु क कोनती कार ाई करण्यात आली

ा यकत आूक तसकच उपरोक्त साळाींमध्यक तात्काळ सुव िा पुरव ण्याबाबत सासनस्तरा र पुढक

कोनती कायफ ाूी करण्यात आली

ा यकत आूक ,

(५) नसल्यास, व लींबाची कारनक काय आूक त ?

श्री. ववनोद तावडे (१४-०९-२०१५) : (१) स्मल्ूयातील काूी साळामध्यक षौषतक सवु िा नाूीत
९३ साळाींमध्यक वपण्याच्या पाण्याची सुव िा नाूी.

(२)

स्मल्ूयातील,

स्मल्ूा

पररतिक च्या

११२४

साळाींपक
ै य

काूी

साळाींमध्यक

इमारत,

मुख्याध्यापकाींची खोली, मुलाींचक स् च्छतागू
ृ , िंकचन सकक, सींरक्षक शषींत यातील सुव िा नाूीत.
(३) ज्या साळाींमध्यक सोयी

सुव िा नाूीत, तकथक सोयी सुव िा उपलब्ि करण्यासानभ स फ शसक्षा

अशषयान अींतगफत मींमर ूोनाऱया तरतिीमिन षनिी प्रस्ताव त ककला आूक . तसकच स्मल्ूा
पररति साळाींना वपण्याच्या पाण्याची सुव िा उपलब्ि करण्यासानभ ग्रामीन पानीपुर ना
यींत्रनकककक मागनी करण्यात आली आूक .

व .स. ५३ (16)
(४) प्रश्न उद््ा त नाूी.
(५) प्रश्न उद््ा त नाूी.
___________
जाकना जज््यामध्ये अनेि जज.प.शाळा मोडिळीस आके्या व नादरु
ु स्त अस्याबाबत

(२३)

११५५१ (०७-०४-२०१५).

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :

सन्माननीय शाकेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मालना स्मल््यामध्यक अनकक स्म.प.साळा मोककळीस आलकल्या
आूक काय,

नािरु
ु स्त आूक त, ूक खरक

(२) असल्यास,या साळा िरु
ु स्त करण्याबाबत िंकीं ा त्या दनकानी नव न साळा बाींिण्याबाबत
कोनती उपाययोमना ककली

ा करण्यात यकत आूक ,

(३) अद्याप कोनतीच उपाययोमना ककली नसल्यास, व लींबाची कारनक काय आूक त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०९-२०१५) : (१) अींसत: खरक आूक .
(२) स्मल्ूा षनयोमन सशमतीनक मींमर ककलकल्या तरतिीमिन ३६२ साळा िरु
ु स्तीची कामक सुरु
आूक त.

(३) प्रश्न उद््ा त नाूी.
___________
शस्कोड (ता.जज.औरां गाबाद) ये्ीक जज.प.शाळे च्या इमारतीच्या
(२४)

िाही भागाची दरु ावस््ा झा्याबाबत

१२५०४ (०८-०४-२०१५).

श्री.अब्दक
ु सत्तार (शस्कोड), श्री.अशमन पटे क (मुांबादे वी),

अॅड.यशोमती नािूर (ततवसा), श्री.अस्कम शेख (माकाड पजश्चम) :

सन्माननीय शाकेय

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शसल्लोक (ता.स्म.औरीं गाबाि) यकथील स्म.प.साळक च्या इमारतीच्या काूी षागाची िरु ा स्था
झाली असन या साळक चा आकोसा हणूनन

ापर करत तकथक अ ि
ै कामक ककली मात आूक त.

पकझक झालकली ूी इमारत ममीनिोस्त करनक गरमकचक असल्याचक माूक मानक ारी, २०१५ रोमी
त्यासुमारास षनिसफनास आलक आूक, ूक खरक आूक काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरनी सासन चौकसी करुन सासन आ श्यक कायफ ाूी करनार

ा
ा

करीत आूक काय,
(३) नसल्यास, यामागील व लींबाची कारनक काय आूक त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०९-२०१५) : (१) ूोय.
(२) िरा स्था झालकल्या

गफखोल्या

पाकन ्ाकण्यासींबींिी नरा

मख्
ु याध्यापकाींककन कायफ ाूी सरु
ु आूक .
(३) प्रश्न उद््ा त नाूी.

___________

करनक इ. बाबत सिर साळाींच्या

व .स. ५३ (17)
अचकपुर ताकुिा (जज.अमरावती) ये्ीक २४९ शाळाांपि
ै ी अनेि
शाळाांमध्ये पायाभूत सुववधा उपकब्ध नस्याबाबत

(२५)

१३०१३ (०९-०४-२०१५).

प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ्वे) :

सन्माननीय शाकेय

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील स स
फ ामान्य व द्याथयांना सोयीचक मोर्त शसक्षन शमळा क यासानभ सासनानक
सक्तीच्या कायद्याींतगफत साळाींना १० पायाषत सुव िा उपलब्ि करुन िक नक बींिनकारक ककलक

असन याककक लक्ष िक ण्याची मबाबिारी पींचायत सशमतीच्या शसक्षन व षागाची असली तरी
पींचायत सशमती याबाबत अनशषज्ञ असल्याचक माूक मानक ारी, २०१५ मध्यक

ा त्यािरहणयान

षनिसफनास आलक, ूक खरक आूक काय,
(२) असल्यास, अचलपर तालक्
ै य अनकक साळाींमध्यक
ु यातील (स्म.अमरा ती) २४९ साळाींपक

ररल

पायाषत सुव िा उपलब्ि नसन
ु या साळा कायद्याचक उल्लींघन करीत असल्यानक व द्याथयांची
गैरसोय ूोत आूक,

ूक ूी खरक आूक काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरनी सासनानक कोनती कायफ ाूी ककली

ा करण्यात यकत आूक ,

(४) नसल्यास, यामागील व लींबाची कारनक काय आूक त ?
श्री. ववनोद तावडे (१७-०८-२०१५) : (१) नाूी.
(२) नाूी.
(३) प्रश्न उद््ा त नाूी.
(४) प्रश्न उद््ा त नाूी.
___________

(२६)

िो्हापूर ये्े ववभागीय डा ीडा सांिुक उभारण्याबाबत

१३०७३ (०९-०४-२०१५).

श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.राजेश क्षीरसागर (िो्हापूर

उत्तर), डॉ.सुजजत शमणचेिर (हातिणांगके), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :

सन्माननीय

कडा डा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोल्ूापर, साींगली, सातारा, शसींिुिग
ु फ

सोलापर स्मल््यातील मध्य ती दनकान ूक

कोल्ूापर असल्यानक तकथक व षागीय क्रयका सींकुल उषारनीसानभ सासनानक सन २००६ च्या
िरहणयान पर ानगी िक न सन २००७ साली या क्रयका सींकुल बाींिकामाचा प्रारीं ष ककला असतानाूी
सात

त ूो नूी सिर क्रयका सींकुलाचक बाींिकाम अद्याप प्रलींतबत असन िोन-तीन

कळा व व ि

कारनाींनी क्रयका सींकुलाचक काम बींि पकलक, ूक खरक आूक काय,

(२) असल्यास, याबाबत व व ि पक्ष सींघ्नाींककन झालकल्या आरोपाींमुळक व षागीय सधच

तत्कालीन पालकमींत्री याींनी बैनकयत क्रयका सींकुलाचक काम पुनफ करण्याचक आिक स िक नूी अद्याप
काम सुरु करण्यात आलकलक नाूी, ूक ूी खरक आूक काय,

(३) असल्यास, सिर क्रयका सींकुलाचक काम तात्काळ सुरु करुन तक पनफ करण्याबाबत सासनानक
कोनती कायफ ाूी ककली

ा करण्यात यकत आूक ,

(४) नसल्यास, व लींबाची कारनक काय आूक त ?

व .स. ५३ (18)
श्री. ववनोद तावडे (२८-०७-२०१५) : (१), (२)

(३) कोल्ूापर यकथक व षागीय क्रयका सींकुल

उषारनीसानभ सासनानक दि.३० मानक ारी, २००९ नुसार प्रसासकयय

ताींतत्रक मान्यता दिली

ूोती. तसकच दि.१५ मल
ु ,ै २००९ नस
ु ार कींत्रा्िारास कायाफरींष आिक स दिलकला ूोता. काूी
कारनास्त

सिर बाींिकाम बींि ूोतक. तथावप, व षागीय क्रयका सींकुलाचक काम प्रलींतबत असल्यानक

तत्कालीन पालकमींत्री याींनी दि.७.१.२०१० रोमी बैनक आयोस्मत करुन सींकुलाचक काम तातकीनक
पनफ करण्याबाबत आिक शसत ककलक ूोतक. त्यानुसार व षागीय क्रयका सींकुलाचक काम सुरु करण्यात

आलक आूक . तसकच दि.५.३.२०१५ रोमी पालकमींत्री कोल्ूापर याींचक सष
ु ूस्तक ४०० मी. िा नमागफ,

र््ब्ल, ्क षनस खो-खो, कबड्की, व्ू्लीब्ल क्रयकाींगन या बाबीींचा लोकापफन सोूळा सींपन्न
झालकला आूक .
(४) प्रश्न उद््ा त नाूी.
___________
औरां गाबाद महानगरपाशकिा क्षेत्रात बाांधण्यात आके्या
वगवखो्या सामाजजि सांस््ाांना िायावसानी दे ण्याबाबत
(२७)

१३२३९ (०९-०४-२०१५).

श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :

सन्माननीय शाकेय शशक्षण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) केंद्र सासनाच्या योमनकनस
ु ार सन २००४ मध्यक स फ शसक्षा अशषयानाींतगफत राज्य प्राथशमक
पररतिक नक मूानगरपाशलका, औरीं गाबाि क्ोत्रात

गफ खोल्या बाींिण्यासानभ ८४ लाख .पयक दिलक

ूोतक, म.न.पा. औरीं गाबािनक त्यानस
ु ार सूरात १६ दनकानी ४३

गफ खोल्या बाींिल्या आूक त, ूक

खरक आूक काय,

(२) असल्यास, आता स फ शसक्षा अशषयान सींपुष्ात आलक असलक, तरी म.न.पा.ची मालमत्ता
असलकल्या या

गफखोल्याींचा कोनताूी

ापर ूोत नसन या खोल्यामध्यक असलकली

या

अशषयानासानभ खरक िी ककलकलक सादूत्यूी तकथक नसल्याचक षनिसफनास आलक, ूक ूी खरक आूक काय,
(३) सद्यस्स्थतीत या स फ

गफ खोल्याींचा

ापर ूोत नसल्यानक औरीं गाबाि सूरातील काूी

सामास्मक सींस्थाींना कायाफसानभ िक ण्याबाबत सासनाच्या शसक्षन व षागानक काूी षननफय घकतला
आूक काय,
(४) नसल्यास, उक्त प्रकरनी सासनानक कोनती कायफ ाूी ककली

ा करण्यात यकत आूक ?

श्री. ववनोद तावडे (१७-०८-२०१५) : (१) ूक खरक नाूी.
मूाराषर

प्राथशमक

शसक्षन

मूानगरपाशलका औरीं गाबाि क्षकत्रात

पररति,

मुींबई

याींच्याककन

सन

२००४-०५

मध्यक

गफखोल्या बाींिकामासानभ स फ शसक्षा अशषयानाींतगफत

रु.५३.३० लक्ष मींमर ककलक ूोतक. त्यातन १२ साळाींमध्यक ३०
(२) नाूी.
(३) नाूी.
(४) प्रश्न उद््ा त नाूी.
___________

गफखोल्याींची बाींिकामक ककली आूक त.

व .स. ५३ (19)
दक्षक्षण सोकापूर ववधानसभा मतदारसांघातीक ववजापूर रोड, नेहरु नगर
व मांद्रप
ु ये्े डा ीडा सांिूक उभारण्याबाबत

(२८)

१३४६६ (०९-०४-२०१५).

श्री.सभ
ु ाष दे शमुख (सोकापूर दक्षक्षण) :

सन्माननीय कडा डा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िक्षक्षन सोलापर व िानसषा मतिारसींघातील व मापर रोक, नकूरु नगर यकथक क्रयका
सींकुलासानभ मागा आरक्षक्षत असन या मागक र अद्याप क्रयका सींकुल उषारण्यात आलक नसल्याचक
षनिसफनास आलक, ूक खरक आूक काय,

(२) असल्यास, तसकच उक्त मतिारसींघातील मींद्रप
ु यकथक क्रयका सींकल मींमर असन सिरील क्रयका
सींकुलाचक काम बींि आूक , ूक ूी खरक आूक काय,
(३) असल्यास, उक्त िोन्ूी दनकानी
कायफ ाूी ककली

ा करण्यात यकत आूक ,

क्रयका सींकुल उषारण्याबाबत सासनानक पढ
ु क कोनती

(४) नसल्यास, व लींबाची कारनक काय आूक त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०९-२०१५) : (१) (२)
नकूरुनगर

(३) ूक खरक नाूी. िक्षक्षन सोलापरमध्यक

मींद्रप
ु ूक एकाच तालक्
ु यात आूक त.नकूरुनगरमध्यक मागा

न व षागाची असल्यानक

ती प्राप्त झालकली नाूी. त्यामुळक मींद्रप
ु यकथक तालुका क्रयका सींकुलासानभ सासकयय मागा प्राप्त
झाल्यामुळक मींद्रप
ु यकथक िक्षक्षन सोलापर तालक
ु ा क्रयका सींकुलाचक काम सुरु आूक . तसकच,
सासनाच्या प्रचशलत िोरनानुसार एका तालुक्यात एकच क्रयका सींकुल उषारता यकतक.
(४) प्रश्न उद््ा त नाूी.

___________
चांद्रपूर ये्े शासिीय वैद्यिीय महाववद्याकय व रुग्णाकयाचे प्रस्ताववत िाम सुरु होणेबाबत
(२९)

१३५०७ (०९-०४-२०१५).

श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर) :

सन्माननीय वैद्यिीय

शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) चींद्रपर यकथक सासकयय
ऑिंर्स सासकयय

ैद्यकयय मूाव द्यालय

रुयनालयाचक काम प्रस्ताव त असन नोकल

ैद्यकयय मूाव द्यालय, चींद्रपर याींनी सर मक.मक.क्लकम ऑर् अिंकफ्क क्चर,

मुींबई याींनी सािर ककलकल्या आराखड्यानस
ु ार रु ४५५.०० को्ी रुपयाींचक अींिामपत्रक तयार
ककल्याचक मा.सा म
फ षनक बाींिकाम मींत्री याींनी स्थाषनक लोकप्रषतषनिी,चींद्रपर याींना पत्र क्र.
कपास - २०१३ /२५० /प्र.क्र. २२२ ३मा-३, दिनाींक २२ ऑगस््, २०१४ अन् यक कळव लक आूक, ूक
खरक आूक काय,
(२) असल्यास, सिर सासकयय मूाव द्यालय

रुयनालयातील स्मल्ूाधिकारी चींद्रपर याींनी

मोूल्ला चाींि रै . ष.क्र. ५०३/१ आरामी ३१८.८२ ूक .आर.पैकय १०.०० ूक .आर मागा अशषूस्ताींिंकत
ककली आूक ूक ूी खरक आूक काय,
(३) असल्यास, चींद्रपर यकथील मदूला रुयनालयाच्या इमारतीमध्यक

ैद्यकयय मूाव द्यालयक

सैक्षणनक सत्र २०१५-१६ सरु
ु करण्यात यकनार आूक , ूक ूी खरक आूक काय,

व .स. ५३ (20)
(४) असल्यास, उक्त इमारतीचक बाींिकाम त् रीत पनफ करण्याबाबत सासनानक पुढक कोनती
कायफ ाूी ककली

ा करण्यात यकत आूक , असल्यास,

सािारनतः केंव्ूा पयंत उक्त काम पनफ

ूोनक अपकक्षक्षत आूक ?
श्री. ववनोद तावडे (२७-०८-२०१५) : (१) ूोय, ूक खरक आूक .
(२) ूोय, ूक खरक आूक
(३) केंद्रीय आरोयय
राून सैक्षणनक

कु्ुींब कल्यान मींत्रालय, याींनी स ोच्च न्यायालयाच्या षननफयाच्या अिीन

तफ २०१५-१६ सानभ १०० व द्याथी प्र स
क ास पर ानगी िक ण्यात आलकली आूक .

(४) यासींिषाफत तातकीनक कायफ ाूी करण्यात यकत आूक.
___________
राज्यातीक सम
ु ारे १६२८ अप्रशशक्षक्षत शशक्षिाांना सेवातनवत्ृ ती वेतन शमळत नस्याबाबत
(३०)

१३६३९ (०९-०४-२०१५).

श्री.रुपेश म्हात्रे (शभवांडी पूव)व :

श्री.अस्कम शेख (माकाड पजश्चम), श्री.मनोहर भोईर (उरण),

करतील काय :-

(१) राज्यात ४०

सन्माननीय शाकेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

ताफप ी आदि ासी षागात ७

ी तक ११

ी पास झालकल्या उमकि ाराींना शसक्षक

हणूनन षनयक्
ु ती करण्यात आली त्या कळी की.एक. पि ीिर अ्यासक्रम पनफ करण्याव तयी

कोनती अ् नव्ूती तसकच सक ाषन त्ृ त ूोईपयंत अ्यासक्रम पनफ करण्याचा कोनताूी

पत्रव्य ूार झाला नाूी परीं तु सासनानक दिनाींक २ माचफ, २००७ मध्यक मीआर काढन दिनाींक १
मुल,ै १९७२ नींतरच्या सुमारक १६२८

अप्रशसक्षक्षत शसक्षकाींचक सक ाषन त्ृ ती कतन बींि ककल्यामुळक

उपस्मव ककचक कोनतकूी सािन नसल्यानक त्याींची आधथफक कुचींबना ूोत

आूक ,

ूक ूी खरक आूक

काय,

(२) तसकच

कूान (स्म.पालघर) तालुक्याती

उरन (स्म.रायगक) तालुक्यातील अप्रशसक्षक्षत

शसक्षक हणूनन सक ाषन त्ृ त झालकल्या शसक्षकाींना सक ाषन त्ृ ती
मानक ारी, २०१५ मध्यक

त
क न शमळत नसल्याचक माूक

ा त्यासम
ु ारास षनिसफनास आलक, ूक ूी खरक आूक काय,

(३) असल्यास, ज्याप्रमानक सन २००४ तक २००८ या काला िीमध्यक सक ाषन त्ृ त झालकल्या
अप्रशसक्षक्षत शसक्षकाींनी सक ाषन त्ृ ती

त
क नाचा लाष घकतला तसा लाष प्रश्न षाग (१)

मिील कमफचाऱयाींना िक ण्याबाबत सासनानक कोनती कायफ ाूी ककली
(४) नसल्यास, व लींबाची कारनक काय आूक त ?
श्री. ववनोद तावडे (२८-०८-२०१५) : (१) ूोय, ूक खरक आूक .
(२) ूोय, ूक खरक आूक .
(३) प्रस्ता

अमान्य करण्यात आला आूक.

(४) प्रश्न उद््ा त नाूी.
___________

ा करण्यात यकत आूक ,

(२)

व .स. ५३ (21)
परभणी जज्हा प्रा्शमि शशक्षणामध्ये ववद्याथ्यावच्या गळतीत
राज्यात ततसऱ्या डा माांिावर अस्याबाबत

(३१)

१३६६० (०९-०४-२०१५).

डॉ.राहूक पाटीक (परभणी) :
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

प्राथशमक

शसक्षनामध्यक

व द्याथयांच्या

गळतीत

सन्माननीय शाकेय शशक्षण

परषनी

स्मल्ूा

राज्यात

षतसऱया

क्रमाींका र असल्याचक क्.व मय ककळकर सशमतीच्या अू ालात नमि ककलक आूक , ूक खरक आूक
काय,
(२) असल्यास, उक्त

स्मल््यात पदूल्या

गाफत िाखल ूोनाऱया १०० व द्याथयांपक
ै य मकमतकम

४३ व द्याथी कसकबसक िूा ीपयंतचक शसक्षन घकत असन र्क्त ५७ व द्याथी िूा ी

गाफत प्र कस

करण्याअगोिरच शसक्षन अिफ ् सोकन बाूक र पकत असल्याचकूी षनिसफनास आलक आूक , ूक ूी
खरक आूक काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरनी सासनानक कोनती कायफ ाूी ककली

ा करण्यात यकत आूक ,

(४) नसल्यास, व लींबाची कारनक काय आूक त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०९-२०१५) : (१)

(२) ूोय.

(३ ) गळती कमी करण्यासानभ प्र कस पींिर ड्याचक आयोमन करुन १०० ्क्कक प्नोंिनी करनक,
पालकाींचक प्रबोिन, शसक्षकाींचक प्रबोिन, कस्तुरबा गाींिी बालीका व द्यालय, मुलीींसानभ मोर्त
बस

सक ा,

सैक्षणनक

सादूत्य उपलब्ि करनक, न ीन

आूार,मोर्त पानयपस्
ु तकक इ.उपक्रम राबव ण्यात यकत आूक त.

गफ सरु
करनक, सालकय
ु

पोतन

राज्यातील साळाबाूय व द्याथयांचक दि.०४/०७/२०१५ रोमी सींपनफ राज्यात व्यापक स क्षन

करण्यात आलक असन, त्यात आढळलकल्या मुलाींना त्याींच्या
करण्यात यकनार आूक . तसकच प्रगत सैक्षणनक मूाराषर
Reforms for Achieving

यानरु
ु प षनयशमत साळक त िाखल

सरल (Systematic Administrative

Learning by student ) इ. उपक्रम राबव ण्यात यकत आूक.

(४) प्रश्न उद््ा त नाूी.
___________
सोकापरू जज्हयातीक अनेि ताकक्
ु यातीक व्यायामशाळाांनी शासनािडून
(३२)

अनुदान घेऊनही अद्याप व्यायामशाळा न बाांध्याबाबत

१३७८५ (१९-०४-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.भारत भाकिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय कडा डा मांत्री पुढील

(१) सोलापर स्मल्ूयातील अनकक तालुक्यातील व्यायामसाळा र्क्त कागिोपत्री

िाखव ल्या

असन सिरील व्यायाम साळाींच्या बाींिकामाकरीता सासनाककन अनुिान घकनन प्रत्यक्षात
कोनतीूी कामक न ककल्याचक षनिसफनास आलक, ूक खरक आूक काय,

(२) असल्यास, याबाबत चौकसी करण्यात आली आूक काय, असल्यास, चौकसीत काय
षनषपन्न झालक
ा यकत आूक ,

त्यानुसार सींबींधित अधिकारी

(३) नसल्यास, व लींबाची कारनक काय आूक त ?

नक ककिाराीं र कोनती कार ाई करण्यात आली

व .स. ५३ (22)
श्री. ववनोद तावडे (१४-०९-२०१५) : (१)

ूक खरक नाूी, सोलापर स्मल्ूयातील ११ तालुक्यातील

३४ सींस्थाींना दि. २६.०३.२००३ च्या सासन षननफयानस
ु ार सन २००६-०७ तक २०१४-१५ या

काला िीत अनि
ु ान व तरीत करण्यात आलक असन त्यापैकय ८ सींस्थाींनी अनि
ु ानाचा व षनयोग
ककला नसल्याचक षनिसफनास आलक आूक .

(२) सासकयय अनुिानाचा व षनयोग न करनाऱया ८ सींस्था र स्मल्ूा िंक्रका अधिकारी
याींच्यामार्फत आ श्यक ती कार ाई सुरु आूक.
(३) प्रश्न उद््ा त नाूी.

___________
अमरावती ये्ीक ववभागीय डा ीडा सांिुकनाच्या चयिशीबाबत
(३३)

१४०४१ (०९-०४-२०१५).

डॉ.सुतनक दे शमख
ु (अमरावती) :

सन्माननीय कडा डा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अमरा ती

यकथील लोकप्रषतषनिी याींनी दिलकल्या पत्राच्या अनुतींगानक व षागीय आयुक्त

याींनी दिनाींक २१ मानक ारी, २०१५ रोमी व षागीय क्रयका सींकुलनातील समस्याींचक बाबतीत
चौकसी करण्याचक षनिस दिलक आूक त, ूक खरक आूक काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरनाची चौकसी करण्यात आली आूक काय,
काय षनषपन्न झालक
(३) नसल्यास,

त्यानस
ु ार पुढक कोनती कायफ ाूी करण्यात आली

असल्यास, चौकसीत
ा यकत आूक ,

व लींबाची कारनक काय आूक त ?

श्री. ववनोद तावडे (१४-०९-२०१५) : (१) ूक खरक आूक .
(२) लोकप्रषतषनिी याींनी पत्रामध्यक उपस्स्थत ककलकल्या ६ मुद्याींपक
ै य मु.क्र.४ मध्यक उपस्स्थत
ककल्यानुसार व द्युत अींककक्षनाची कायफ ाूी सुरु आूक. तसकच मद्द
ु ा क्र. ६ मध्यक उपस्स्थत

ककल्यानुसार एका चौकयिाराककन मागा खाली करुन घकण्यात आली असन िस
ु ऱया चौकयिारास
मागा खाली करण्याबाबत नोद्स बमा ण्यात आली आूक. सिर प्रकरन औद्योधगक न्यायालय,
अमरा ती यकथक प्रलींतबत आूक. पत्रामिील अन्य मुद्दयाींबाबतची कायफ ाूी पुनफ झाली आूक .
(३) प्रश्न उद््ा त नाूी.

___________
शमरज (जज.साांगकी) ताकुक्याच्या दनिाणी ताकि
ु ा डा ीडा सांिुक उभारण्याबाबत
(३४)

१४०८५ (०९-०४-२०१५).

डॉ.सुरेश (भाऊ) खाडे (शमरज) :

सन्माननीय कडा डा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साींगली स्मल्ूयातील शमरम तालुक्याच्या दनकानी तालक
ु ा क्रयका सींकुल उषारण्यासानभ
सासनानक

१ को्ी रुपयाींचा षनिी िक ननूी अधिका-याींनी ककलकल्या िल
फ ामुळक सिरील काम १
ु क्ष

ताफपासन प्रलींतबत असल्याचक षनिसफनास आलक, ूक खरक आूक काय,

व .स. ५३ (23)
(२) असल्यास, सासनानक शमरम - पींढरपर रोक रील सासकयय मूाव द्यालयाच्या समोरील
मागा सासनानक क्रयका व षागाककक ूस्ताींतरीत ककली आूक , ूक ूी खरक आूक काय,
(३) असल्यास,

उक्त दनकानी त् रीत क्रयका सींकुल उषारण्याबाबत सासनानक पढ
ु क कोनती

कायफ ाूी ककली

ा करण्यात यकत आूक , असल्यास, सिरील तालुका क्रयका सींकुल ककव्ूापयंत पुनफ

ूोनक अपकक्षक्षत आूक ,

(४) नसल्यास, व लींबाची कारनक काय आूक त ?
श्री. ववनोद तावडे (२१-०८-२०१५) : (१) ूक खरक नाूी.
(२)

(३)

स्मल्ूाधिकारी

साींगली

याींनी

सासकयय

ैद्यकयय

मूाव द्यालय

यकथील

शस.स.नीं.१२/ब क्षकत्र १२.८६.६४ पैकय २ ूक क््र २० आर ममीन दिनाींक ३०.११.२०१२ च्या
आिक सान् यक तालुका क्रयका सशमती शमरम याींच्याककक ूस्ताींतरीत ककली आूक . सिर तालुका क्रयका
सींकुलाच्या बाींिकामाचक अींिामपत्र

आराखकक याींना राज्य क्रयका व कास सशमतीनक दिनाींक

४.८.२०१४ अन् यक प्रसासकयय मान्यता दिली आूक .
(४) प्रश्न उद््ा त नाूी.
___________
जजजामाता डा ीडा व व्यापारी सांिुक (ता.जज.बुकढाणा) ये्े मदहका व पुरुषाांसानी
(३५)

अत्याधुतनि व्यायामशाळा उभारण्याबाबत

१४२०२ (०९-०४-२०१५).

डॉ.शशशिाांत खेडि
े र (शसांदखेड राजा) :

सन्माननीय कडा डा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बुलकाना सूर (ता.स्म.बुलढाना) यकथील मध्य स्तीत स्ममामाता क्रयका
सींकुलाच्या षव्य

व्यापारी

ास्तुची उषारनी करण्यात आली असतानाूी सिर दनकानी व्यायामसाळक ची

(मीम) उषारनी करण्यात आलकली नाूी, ूक खरक आूक काय,

(२) असल्यास, सूरातील सरीर सौषन ाची रुची असना-या न तरुन, मदूला

पुरुताींच्या

सोईकरीता सिर दनकानी अत्यािषु नक व्यायामसाळक ची उषारनी करण्यात या ी असी मागनी
मामी लोकप्रषतषनिी,
स्मल्ूाधिकारी
खरक आूक काय,

बुलढाना याींनी दिनाींक ६ र्कब्रु ारी, २०१५ रोमी

ा त्या सुमारास

स्मल्ूा क्रयका अधिकारी, बुलढाना याींचकककक लकखी षन किनाद् ारक ककली ूोती, ूक

(३) असल्यास, असल्यास, उक्त मागनीच्या अनुतींगानक सिरील व्यायामसाळा उषारनीबाबत
सासनानक पुढक कोनती कायफ ाूी ककली

ा करण्यात यकत आूक ,

(४) नसल्यास, व लींबाची कारनक काय आूक त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०९-२०१५) : (१), (२)
इमारतीत मदूला

(३) स्ममामाता क्रयका

व्यापारी सींकुलाच्या

पुरुताींसानभ अत्यािुषनक स फ सुव िायुक्त व्यायामसाळा (मीम) दिनाींक

१९/०५/२०१५ पासन सुरु करण्यात आली आूक.
(४) प्रश्न उद््ा त नाूी.

___________

व .स. ५३ (24)

मोहाडी ताकुक्यातीक पाचगाव (जज.भांडारा) ये्े नवोद्य ववद्याकय स््ापन िरण्याबाबत
(३६)

१४२८६ (०९-०४-२०१५).

श्री.चरण वाघमारे (तम
ु सर) :

सन्माननीय शाकेय शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मोूाकी तालक्
ु यातील पाचगा

(स्म.षींकारा) यकथक न ोिय व द्यालय स्थापन करण्याबाबतचक

षन किन स्थाषनक लोकप्रषतषनिी (तुमसर) याींनी मा.मुख्यमींत्री, मा.सालकय शसक्षन मींत्री,
सधच , सालकय शसक्षन व षाग, याींना दिनाींक ९ डकसेंबर, २०१४ रोमी
ूक खरक आूक काय,

ा त्यासुमारास दिलक आूक,

(२) असल्यास, उक्त षन किनाच्या अनुतींगानक सासनानक पुढक कोनती कायफ ाूी ककली

ा करण्यात

यकत आूक ,

(३) नसल्यास, त्याची कारनक काय आूक त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०९-२०१५) : (१)

(२) ूोय, ूक खरक आूक .सिर योमना केंद्र सासनाची

असन केंद्र सासनाच्या अधिपत्त्याखालील न ोिय व द्यालय सशमती मार्फत राबव ली मातक.
सबब प्रस्तत प्रकरनी स्मल्ूाधिकारी षींकारा

म ाूर न ोिय व द्यालय सशमती, पस्श्चम क्षकत्र

याींचक स्तरा र कायफ ाूी सुरु आूक .
(३) प्रश्न उद््ा त नाूी.

___________
यवतमाळ जज्हयातीक शाळाांमध्ये सुववधाांचा अभाव अस्याबाबत
(३७)

१४३०६ (०९-०४-२०१५).

श्री.राजु तोडसाम (अणी) :

सन्माननीय शाकेय शशक्षण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) य तमाळ स्मल्ूयातील बूुताींसी स्मल्ूा पररति, नगर पाशलका, खासगी साळाींमध्यक
स् च्छता गू
ृ , वपण्याचक पानी, खकळाचक मैिान, ीम इत्यािी सवु िा नसल्याची स्तस्ु स्थती माूक
मानक ारी, २०१५ मध्यक षनिसफनास आली आूक , ूक खरक आूक काय,

(२) असल्यास, सासनानक याची चौकसी ककली आूक काय, चौकसीच्या अनुतींगानक उक्त
स्मल्ूयातील स फ साळाींमध्यक व व ि सुव िा
ककली

उपलब्ि करुन िक ण्याबाबत

ा करण्यात यकत आूक ,

(३) नसल्यास, व लींबाची कारनक काय आूक त ?
श्री. ववनोद तावडे (१७-०८-२०१५) : (१) नाूी.
(२) प्रश्न उद््ा त नाूी.
(३) प्रश्न उद््ा त नाूी.
___________

कोनती कायफ ाूी

व .स. ५३ (25)
िाांददवकीतीक डहाणि
ू रवाडी ये्ीक बाकि ववहार ववद्याकय या मरानी शाळे त मुख्याध्यापि
नस्याने १० वीच्या ववद्याथ्यावना प्रवेशपत्र न शमळा्याबाबत

(३८)

१४४५७ (०९-०४-२०१५).

श्री.अस्कम शेख (माकाड पजश्चम) :

सन्माननीय शाकेय

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) काींदि लीतील (मुींबई उपनगर) कूानकर ाकी यकथील बालक व ूार व द्यालय या मरानभ
साळक त मख्
ु याध्यापक नसल्यानक १०

ीच्या व द्याथयांना प्र कसपत्र

पगार शमळाला नसल्याचक दिनाींक १० र्कब्रु ारी, २०१५ रोमी
खरक आूक काय,

शसक्षकाींना २ मदूनक

ा त्यासुमारास षनिसफनास आलक, ूक

(२) असल्यास, उक्त प्रकरनाची सासनानक चौकसी ककली आूक काय,
(३) असल्यास, शसक्षकाींचक पगार
सासनानक कोनती कायफ ाूी ककली

१०

ीच्या व द्याथयांचक प्र स
क पत्र तातकीनक शमळण्याबाबत

ा करण्यात यकत आूक,

(४) नसल्यास त्याची कारनक काय आूक त ?
श्री. ववनोद तावडे (२४-०८-२०१५) : (१) अींसत: खरक आूक .
(२) ूोय.
(३)

(४) बालक व ूार व द्यालयातील अषनयशमततकसींिषाफत सींस्थकनक प्रषारी मख्
ु याध्यापकास

षनलींतबत ककलक आूक . तत्प ी सिर प्रषारी मुख्याध्यापकास सक्तीच्या रमक र पानव ल्यानक
कतनिक यकक

सािर

करण्यात

आली

नाूी.

तद्नींतर

अन्य

सक ामकषन

शसक्षकास

प्रषारी

मुख्याध्यापक हणूनन स् ाक्षरी करण्याचक अधिकार दिल्यानक सिर साळक तील शसक्षकाींचक
माूक माचफ,२०१५ मध्यक अिा करण्यात आलक आूक . तसकच १०

कतन

ीच्या व द्याथयांना प्र कसपत्र

िक ण्यासींिषाफत कोनताूी व लींब झालकला नाूी.
___________
नागपूर जज््यातीक जज्हा पारषद शाळाांमधीक शैाचाकयाची
अत्यांत दयनीय अवस््ा अस्याबाबत

(३९)

१५२०४ (०८-०४-२०१५).

श्री.सुधािर दे शमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपडे

(नागपरू पव
ू )व , श्री.वविास िांु भारे (नागपरू मध्य), श्री.सध
ु ािर िोहळे (नागपरू दक्षक्षण) :
सन्माननीय शाकेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपर स्मल््यातील स्मल्ूा पररति साळाींमिील सैाचालयाची अत्यींत ियनीय अ स्था
असल्याबाबतचक

त्ृ त दिनाींक १३ मानक ारी, २०१५ रोमी षनिसफनास आलक, ूक खरक आूक काय,

(२) असल्यास, स्मल््यात स्मल्ूा वपरतिक च्या १५०० साळा असन त्यापैकय अनकक साळक मध्यक
सौचालय उपलब्ि नाूी तर काूी साळाींमिील सौचालय पाण्याअषा ी सुरु नाूी, ूक ूी खरक
आूक काय,

व .स. ५३ (26)
(३) असल्यास, राज्य सासनाच्या षनमफल षारत योमनकअींतगफत सींपुनफ गा
करण्याचा योमनकला गती शमळण्याकरीता १२ ूमार रुपयाींचक

ाढी

ूागनिारी मक्
ु त

अनुिान माूीर ककलक तरी

सध्
ु िा योमना राबव ण्यात अपयस आलक, ूक ूी खरक आूक काय,

(४) असल्यास, सिर योमना ग्रामीन षागातील स्मल्ूा पररतिक च्या साळाींपयंत पोूचव ण्यात
अपयस यकण्यामागची कारनक काय,
(५) नसल्यास, योमना राबव ण्याकररता काूी नोस षननफय अींमलात आनार आूात काय,
(६) नसल्यास, नोस योमना न राबव ण्याची कारनक काय ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०९-२०१५) : (१) ूक खरक नाूी.
(२) स्मल्ूयातील स्मल्ूा पररतिक च्या स फ साळाींमध्यक स् च्छतागू
ृ

उपलब्ि असन त्यापैकय ५७

स् च्छतागू
ु स्ती आ श्यक आूक .
ृ ाींची िरु
(३) ूक खरक नाूी.

(४) प्रश्न उद््ा त नाूी.
(५)

(६) दिनाींक २ ऑक््ोबर,२०१४ पासन षनमफल षारत अशषयानाचक स् च्छ

असक नामाींतर करण्यात आलक असन षनमफल षारत अशषयानाींतगफत
िक ण्यात यकनाऱया रु.५५००/-अनुिानात षरी

षारत शमसन

ैयस्क्तक सौचालयासानभ

ाढ करुन रु.१२०००/- ए ढक करण्यात आलकलक आूक .

स् च्छ षारत शमसन अींतगफत माूक ऑक््ोबर,२०१९ पयंत ूगनिारीमक्
ु त षारत करण्याचक
उद्दीष् नक ण्यात आलकलक आूक.

___________
येरवड्यातीक (जज.पुणे) नागपूर चाळीतीक एसएनबीपी शाळे मध्ये तनिाकपत्र व ॅळखपत्रासानी
चारशे-पाचशे रुपये आिरण्यात येत अस्याबाबत

(४०)

१७६५४ (०६-०८-२०१५).

श्री.कक्ष्मण जगताप (धचांचवड) :
करतील काय :-

श्री.सांग्राम ्ोपटे (भोर), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),

सन्माननीय शाकेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) यकर ड्यातील (स्म.पुनक) नागपर चाळीतील एसएनबीपी साळक मध्यक इयत्ता ४ थीचक सालकय
षनकालपत्र

ॅळखपत्रासानभ चारसक -पाचसक रुपयक आकारण्यात यकत असल्यानक त्याव रोिात

पालकाींत तीव्र नारामी पसरली असल्याचक दिनाींक १६ मक,२०१५ रोमी
आलक, ूक खरक आूक काय,

ा त्यासुमारास षनिसफनास

(२) असल्यास, उक्त प्रकरनाची सासनानक चौकसी ककली आूक काय, असल्यास, चौकसीत काय
षनषपन्न झालक
यकत आूक ,

त्यानुसार सासनानक साळा प्रसासना र कोनती कार ाई ककली

(३) नसल्यास, त्याची कारनक काय आूक त ?

ा करण्यात

व .स. ५३ (27)
श्री. ववनोद तावडे (१४-०९-२०१५) : (१)

(२) सिर साळक मध्यक षनकालपत्र, सींचयी नोंि पत्रक,

सीसीई रक क्कफ या स फ गोष्ीींसानभ पाचसक रुपयक घकतलक मातात. गन कस िंकीं ा पुस्तकक नराव क

िक
ु ानातन, खरक िी करण्याची सक्ती करण्यात यकत नाूी. असक चौकसी अींती षनिसफनास आलक
आूक . याबाबत साळक ककक अथ ा शसक्षन मींकळ कायाफलयाककक कोनत्याूी पालकाची तक्रार आलकली
नाूी.
(३) प्रश्न उद््ा त नाूी.
___________
राज्यातीक प्रा्शमि शाळातीक ववद्याथ्यावच्या दतराचे ॅझे िमी
िरण्याबाबतची तनयुक्त िेके्या सशमतीच्या अहवाकाबाबत
(४१)
जाधव

१८४५७ (०६-०८-२०१५).
(गुहागर),

श्री.हनुमांत

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.वैभव वपचड (अिोके), श्री.भास्िर
डोळस

(माळशशरस),

श्रीमती

ददवपिा

चव्हाण (बागकाण),

श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िळवा), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.नरहरी णझरवाळ (ददांडोरी),

श्री.सांजय पोतनीस (िशकना), श्री.अजन
खोतिर (जाकना), श्री.उ्हास पाटीक (शशरोळ),
ुव

श्री.बसवराज पाटीक (औसा), डॉ.शशशिाांत खेडि
े र (शसांदखेड राजा), डॉ.सांजय रायमुकिर
(मेहिर), श्री.सुतनक शशांदे (वरळी), श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.सुतनक राऊत (ववडा ोळी),
डॉ.पतांगराव िदम (पकस
ू िडेगाव), श्री.अशमन पटे क (मांब
ु ादे वी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर),

श्री.िुणाक पाटीक (धुळे ग्रामीण), श्री.पथ्
ृ वीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.ववजय वडेट्टीवार
(ब्रम्हपूरी), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), अॅड.यशोमती नािूर (ततवसा), श्री.भारत भाकिे
(पांढरपूर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.सुतनक िेदार (सावनेर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी),
श्री.अजजत

श्री.शशशिाांत

पवार

शशांदे

(बारामती),

श्री.मिरां द

(िोरे गाव),

जाधव-पाटीक

(वाई),

श्री.सुरेश

काड

(िजवत),

श्री.राहुक मोटे (पराांडा), श्री.अवधत
तटिरे (श्रीवधवन),
ू
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटीक (उस्मानाबाद), श्री.राहुक जगताप (श्रीगोंदा), श्री.शामराव ऊफव

बाळासाहे ब पाटीक (िराड उत्तर), श्री.ददकीप वळसे-पाटीक (आांबग
े ाव), श्री.सत्यजीत पाटीकसरुडिर (शाहूवाडी), श्री.जयांत पाटीक (इस्कामपूर), श्री.सांजय िदम (दापोकी), श्री.किसन ि्ोरे
(मरु बाड), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ), श्री.मांगकप्रभात कोढा (मकबार दहक), श्री.सरु े श
(राजूमामा) भोळे (जळगाव शहर), श्री.महेश (दादा) काांडगे (भोसरी), श्री.हसन मुश्रीफ (िागक),
श्री.ददपि चव्हाण (फकटण), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोकी), श्री.गणपत गायिवाड (ि्याण पूव)व ,
श्री.अतनक बाबर (खानापूर), श्री.राजाभाऊ (पराग) वाजे (शसन्नर), श्रीमती अशमता चव्हाण
(भोिर), श्री.जगदीश मुळीि (वडगाव शेरी), श्री.राहूक िुक (दौंड) :
शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय शाकेय

(१) राज्यातील प्राथशमक साळातील व द्याथयांच्या िप्तराचक ॅझक कमी करण्याचक दृष्ीीकनक
उपाययोमना सच
ु व ण्यासानभ सासनानक प्राथशमक शसक्षन सींचालक याींच्या अध्यक्षतकखाली सशमती
षनयुक्त ककली आूक , ूक खरक आूक काय,

(२) असल्यास, उक्त सशमतीनक आपला अू ाल सासनाला सािर ककला आूक काय,
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(३)

असल्यास,

सशमतीनक

आपल्या

अू ालात

व द्याथयांचक

करण्याच्यादृष्ीनक कोनकोनत्या शसर्ारसी ककल्या आूक त
घकनन कोनती कायफ ाूी ककली

िप्तराचक

ॅझक

कमी

या शसर्ारसीीं र सासनानक षननफय

ा करण्यात यकत आूक ,

(४) उक्त शसर्ारसीींची अींमलबमा नी सासन ककव्ूाींपासन करनार आूक ,
(५) अद्याप कोनताच षननफय घकतला नसल्यास, व लींबाची कारनक काय आूक त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०९-२०१५) : (१)
(३)

(२) ूोय.

(४) शसर्रसीींच्या अनत
ु ींगानक दिनाींक २१ मल
ु ,ै २०१५ रोमी सासन षननफय षनगफशमत ककलकला

आूक .

(५) प्रश्न उद््ा त नाूी.
___________
बडी (ता.अक्िकिुवा, जज.नांदरू बार) ये्ीक किसन तडवी या आांतरराष्ट्रीय आशशयाई युवा
स्पधत सुवणव पदि प्रात खेळाडूस शासनािडून योग्य तो सन्मान न शमळा्याबाबत

(४२)

२०५२२ (०६-०८-२०१५).

श्री.सांजय िेळिर (नाणे), श्री.गणपत गायिवाड (ि्याण

पूव)व , श्री.सुधािर भाकेराव (उदगीर), श्री.किसन ि्ोरे

(मुरबाड), श्री.राहूक िुक (दौंड),
श्री.उन्मेश पाटीक (चाळीसगाव), श्री.सांजय साविारे (भस
ावळ),
श्री.सरु े श (राजम
ु
ू ामा) भोळे
(जळगाव शहर) :

सन्माननीय कडा डा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बकी (ता.अक्कलकु ा, स्म.नींिरबार) यकथील िंकसन तक ी यानक सन २०१५ च्या आींतरराषरीय

आशसयाई यु ा स्पित सु नफ पिक शमळ न मूाराषराची सान राखली परीं तु त्या िा प्चा
सासनाककन योयय सन्मान राखला गकला नाूी, ूक खरक आूक काय,

(२) तसकच अत्यींत प्रषतकुल पररस्स्थतीत यस सींपािन करुनूी सासनाककन तक ी यास
कोनतीूी आधथफक मित

बक्षक्षस न िक न त्याची उपकक्षा ककली ूक ूी खरक आूक काय,

(३) असल्यास, उक्त खकळाकस आगामी ऑशलस्हणपक खकळात षाग घकण्यासानभ आधथफक मितीची
गरम असतानाूी सिरील खकळाकस आधथफक मितीसू बक्षीस न िक ण्यामागची कारनक काय
आूक त,

(४) असल्यास, सिरील खकळाकसू राज्याचक ना

उज् ल करनाऱया इतरूी पिक व मकत्या

खकळाकच
ीं ा योयय तो सन्मान तसकच आधथफक मितीसू त्याचा गौर
कोनती कायफ ाूी ककली

ा करण्यात यकत आूक ?

श्री. ववनोद तावडे (१४-०९-२०१५) : (१), (२)

करण्याबाबत सासनानक पढ
ु क

(३) खकळाकन
ीं ा व व ि खकळाच्या प्रशसक्षनाकररता

तसकच क्रयका व तयक इतर बाबीसानभ राज्य क्रयका व कास षनिीमिन अथफसूाय्य करण्यात यकत.क
त्यानुसार कु.तक ी याींना दिनाींक १२ मन २०१४ रोमी

राज्य क्रयका व कास षनिीमिन पुढील

स्पिच्या तयारीसानभ रु.२.०० लाख इतकक अथफसूाय्य िक ण्यात आलक आूक .

(४) ५ र्कब्रु ारीख २०१४ रोमी षनगफशमत ककलकल्या सासन षननफयानस
ु ार राज्यातील आींतरराषरीय
पिक प्राप्त

खकळाक

त्याींचक क्रयका मागफिसफक याींना रोख बक्षक्षसक िक नन गौरव ण्याची योमना

व .स. ५३ (29)
आूक . तथावप खकळाकनक आींतरराषरीय स्पित पिक प्राप्त ककल्यानींतर त्याबाबतची मादूती
सींबींधित एकव ि खकळाच्या राज्य सींघ्नकनक प्राव ण्य प्राप्त प्रमानपत्राींसू १५ दि साींच्या आत
आयक्
ु त,क्रयका

यु क सक ा सींचालनालयास सािर करनक आ श्यक आूक . कु.िंकसन तक ी

याींच्या सींिषाफतील असा आसयाचा प्रस्ता

अद्यावप सासनास प्राप्त झाला नाूी.

___________
राखीव जागाांच्या मोफत प्रवेशासानी सवव शाळाांना १५ ददवसाांत शु्ि परतावा दे ण्याबाबत
(४३)

२२२९५ (०६-०८-२०१५).

श्री.कक्ष्मण जगताप (धचांचवड) :

सन्माननीय शाकेय शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) शसक्षन ूक्क कायद्यानुसार राखी

मागाींच्या मोर्त प्र कसासानभ स फ साळाींना १५ दि साींत

सुल्क परता ा िक ण्याचक आश् ासन मा.शसक्षन मींत्री याींनी माूक मक, २०१५ मध्यक दिलक ूोतक ूक खरक
आूक काय,

(२) असल्यास, सुल्क परताव्याचा षनिी न दिल्यानक आींिोलन छक कण्याचा इसारा मूाराषर
इींस्यलस स्कल रस््ी असोशसएसनचक (मकस््ा) याींनी दिला आूक , ूक ूी खरक आूक काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरनी सासनानक पुढक कोनती कायफ ाूी ककली

ा करण्यात यकत आूक ,

(४) नसल्यास, व लींबाची कारनक काय आूक त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०९-२०१५) : (१) ूोय.
(२) ूक खरक आूक .
(३) बालकाींचा मोर्त

सक्तीच्या शसक्षनाचा अधिकार अधिषनयम,२००९ नस
ु ार २५%

आरक्षनाींतगफत सन, २०१२-१३

सन २०१३-१४ मध्यक प्राथशमक शसक्षन (इ.१ तक ८) घकण्यासानभ

प्र कस घकतलकल्या व द्याथयांच्या सैक्षणनक सुल्काचा परता ा साळाींना िक ण्यासानभ यन २०१४-१५
मध्यक रु.१९.५ को्ी व तरीत ककलक आूक त. सन २०१४-१५ या

ताफसानभ रु.१४.७० को्ी इतका

षनिी दिनाींक १० ऑगस्् २०१५ रोमी व तरीत ककला आूक .
(४) प्रश्न उद््ा त नाूी.
___________

(४४)

राज्यातीक ववना अनुदानीत तत्वावरीक शाळाांना तनधी शमळण्याबाबत

२२३४४ (०६-०८-२०१५).

श्री.ववजय रहाांगडाके (ततरोडा), श्री.सध
ु ािर िोहळे (नागपरू

दक्षक्षण), श्री.सुधािर दे शमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपडे (नागपूर पूव)व , श्री.वविास
िांु भारे (नागपूर मध्य) :
काय :-

सन्माननीय शाकेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) राज्यातील व नाअनुिाषनत तत् ा रील साळाींना दिनाींक २६ र्कब्रु ारी, २०१४ च्या सासन
षननफयानुसार कायम सब्ि

गळन षनिी उपलब्ितकनुसार अनुिान प्राप्त ूोईल असा षननफय

झाला ूोता, ूक खरक आूक काय,
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(२) असल्यास, त्यानुसार शसक्षक सींचालक याींनी सालकय सींस्थाककन ऑनलाईन मादूती दिनाींक
३० नोव्ूें बर, २०१४ पयंत मागव ली ूोती तथापी
करण्यात आल्यानक

कबसाई् दिनाींक २९ नोव्ूें बर २०१४ रोमी बींि

त्याकरीता िसरी काूी व्य स्थाूी नसल्यानक अनकक सींस्थाना

आपली

मादूती पान ता आली नाूी, ूक ूी खरक आूक काय,
(३) तसकच याबाबत मा.मुख्यमींत्री मूोद्याींनी आिक स दिल्यानींतरूी सींबींिीत व षागानक कोनती
कायफ ाूी ककली

ा करण्यात यकत आूक , तसकच सींबींधित िोतीीं र कोनती कार ाई करण्यात ककली

ा करण्यात यकत आूक ,
(४) नसल्यास, व लींबाची कारनक काय आूक त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०९-२०१५) : (१) ूक खरक आूक .
(२) दि. ३० नोव्ूें बर, २०१४ पयंत ऑनलाईन मुल्याींकनाची
(३)

(४) प्रश्न उद््ा त नाूी.

कबसाई् सुरु ूोती.

___________
िणिवकी ताकुक्यातीक (जज.शसांधद
ु ग
ु )व जज्हा पारषदे च्या शाळाांच्या
(४५)

छपरासह वगव खो्याांच्या दरु
ु स्तीबाबत

२३५४३ (१०-०८-२०१५).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय शाकेय शशक्षण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कनक ली तालुक्यातील (स्म.शसींिुिग
ु )फ स्मल्ूा पररतिक च्या ४३ प्राथशमक तर २६ उच्च
माध्यशमक साळाींच्या छप्परासू
प्रस्ता
काय,

गफ खोल्याींची मोठ्या प्रमानात िरु
ु स्ती

कागकुमी करण्याचा

शसक्षन व षागानक स्मल्ूा पररति शसींिुिग
फ कक मींमरीसानभ पानव ला आूक, ूक खरक आूक
ु क

(२) असल्यास, सिर प्रस्ता ास स्मल्ूा पररतिक नक मींमरी िक नन षनिी उपलब्ि करुन दिला आूक
काय, नसल्यास, त्याची कारनक काय आूक त,
(३) असल्यास, साळा सुरु ूोण्याप ी उक्त साळाींच्या िरु
ु स्तीकरीता आ श्यक असनाऱया
षनिीच्या प्रस्ता ास त् रीत मान्यता िक ण्याबाबत सासनानक कोनती कायफ ाूी ककली

ा करण्यात

यकत आूक तसकच प्रस्ता ा र कायफ ाूी करण्यास व लींब ला नाऱया सींबींधिता र कोनती कार ाई
ककली

ा करण्यात यकत आूक ?

श्री. ववनोद तावडे (१४-०९-२०१५) : (१) अींसत: खरक आूक .
कनक ली तालुक्यातील स्मल्ूा पररतिक च्या उच्च माध्यशमक साळा नाूीत. २२ प्राथशमक

साळा इमारत िरु
ु स्तीचक प्रस्ता

स्मल्ूा पररतिक ककक सािर झालक आूकत.

(२) स्मल्ूा पररतिक च्या षनिीमिन परु क सक अनि
ु ान उपलब्ि नसल्यानक, सिर २२ प्राथशमक साळा
इमारत िरु
ु स्तीची कामक स्मल्ूा
प्रस्ता

ावतफक योमनकतन मींमर करण्यासानभ स्मल्ूाधिकारी याींचक
क कक

सािर ककला आूक .

(३) स्मल्ूा

ावतफक योमनकअींतगफत सिर कामाींना मींमरी दिल्या र अनुिान उपलब्ितकनुसार

प्रसासिंकय मींमरी िक नन साळा इमारत िरु
ु स्त करनकची कायफ ाूी करण्यात यकनार आूक.
___________

व .स. ५३ (31)
राज्यामध्ये तसेच राष्ट्रीय स्तरावर फ्री स्टाईक स्िेदटांग या खेळात नैपुण्य शमळवणाऱ्या
खेळाडून
ां ा डा ीडा सांघटनेिडून अद्यापपयवत प्रमाणपत्र न दद्याबाबत

(४६)

२४४५१ (०६-०८-२०१५).

िळवा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :

श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाव), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा
सन्माननीय कडा डा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

काय :-

(१) राज्यामध्यक री य स््ाईल स्ककद्ींग या खकळात राज्य तसकच राषरीय स्तरा र आतापयंत
नैपुण्य शमळ नाऱया खकळाकुन
ीं ा स्कक्ीींग असोशसएसन ऑर् मूाराषर या क्रयका सींघ्नकककन
िंकीं ा क्रयका व षागाककन प्रदिघफ काला िीपासन प्रमानपत्र न दिल्यामुळक सककको गुन त्तािारक
खकळाकन
ीं ा सासिंकय योमनाींच्या लाषापासन

ींधचत राूा क लागत आूक, ूक खरक आूक काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरनी लोकप्रषतषनिीींनी माूक मक, २०१५ मध्यक सासनाककक तक्रारी
ककलकल्या आूक त, ूक ूी खरक आूक काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरनी सासनानक चौकसी ककली आूक काय, चौकसीत काय षनषपन्न
झालक

त्यानुसार उक्त खकळातील खकळाकन
ीं ा सिरील प्रमानपत्र त् रीत व तरीत करण्याबाबत

सासनानक कोनती कायफ ाूी ककली

ा करण्यात यकत आूक ,

(४) नसल्यास, व लींबाची कारनक काय आूक त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०९-२०१५) : (१), (२)

(३)

री य स््ाईल स्कक्ीींग स्पिचक आयोमन

क्रयका व षागाककन करण्यात आलकलक नाूी. या सींिषाफत स्कक्ीींग असोशसएसन ऑर् मूाराषर
या क्रयका सींघ्नकककन खल
ु ासा मागव ला असता सींघ्नकनक री य स््ाईल स्कक्ीींग या खकळ
प्रकाराचक षारतात प्रथमच आयोमन करण्यात आल्याचक कळव लक आूक . तसकच सिर खकळ
प्रकाराचा िमाफ

गुन त्ता याची सव स्तर पकताळनी राषरीय र्ककरक सनद् ारक करण्यात

आल्यानींतर सींबींधित खकळाकन
ीं ा आ श्यक ती प्रमानपत्रक स्मल्ूा सींघ्नाींद् ारा व तररत करण्याची
कायफ ाूी करण्यात यकईल.
(४) प्रश्न उद््ा त नाूी.
___________
राज्यातीक ग्रामीण नववन शाळा इमारती बाांधण्यासानी व जुन्या शाळा
इमारतीची दरु
ु स्ती िरण्यासानी तनधी शमळण्याबाबत

(४७)

२४७७४ (१०-०८-२०१५).

श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :
करतील काय :-

श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),
सन्माननीय शाकेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) राज्यातील ग्रामीन नव न साळा इमारती बाींिण्यासानभ

मुन्या साळा इमारतीची िरु
ु स्ती

करण्यासानभ सासनानक िंकती रुपयाींचा षनिी मींमर ककला तसकच केंद्र सासनाककन या कामासानभ
िंकती षनिी प्राप्त झाला आूक ,
(२) अद्याप षनिी प्राप्त झाला नसल्यास त्याची कारनक काय आूक त,

व .स. ५३ (32)
(३) सासनानक राज्यातील ग्रामीन षागात न ीन साळा इमारती बाींिण्यासानभ षनिी उपलब्ि
करुन िक नकबाबत कोनती उपाययोमना ककली

ा करण्यात यकत आूक ?

श्री. ववनोद तावडे (१४-०९-२०१५) : (१) स्थाषनकक स् राज्य सींस्थाच्या साळाींच्या इमारती
बाींिकामाींसानभ

िरु
ु स्तीसानभ केंद्र सासनाककन स फ शसक्षा अशषयान अींतगफत षनिी मींमर

करण्यात यकतो. सन २०१५-१६ मध्यक २००

गफखोली बाींिकामाींसानभ रु.१३१३.४० लक्ष

िरु
ु स्ती अींतगफत २९० प्राथशमक साळा बाींिकामाींसानभ ५३९.२० लक्ष

साळा

२०९ उच्च प्राथशमक साळा

बाींिकामाींसानभ रु.४८६.८३ लक्ष षनिी मींमर करण्यात आला आूक . राज्य सासनाककन स् तींत्र
षनिी मींमर ककलकला नाूी.
(२) प्रश्न उद््ा त नाूी.
(३) न ीन साळा इमारती बाींिकाम,केंद्र सासनाककन स फ शसक्षा अशषयान अींतगफत मींमर
षनिीतन करण्यात यकतक. यासानभ राज्य सासनाककन स् तींत्र षनिी मींमर ककलकला नाूी.
___________
साांगकी जज्हयासानी जज्हा शशक्षण व प्रशशक्षण सांस््ा अ्ावत डाएट या सांस््ेतीक
शशक्षिाांचे वेतन गत चार मदहनेपासन
ू प्रकांबबत अस्याबाबत
(४८)

२५६७५ (१०-०८-२०१५).

श्री.अतनक बाबर (खानापरू ) :

सन्माननीय शाकेय शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) साींगली स्मल्ूयासानभ स्मल्ूा शसक्षन
शसक्षकाींचक

प्रशसक्षन सींस्था अथाफत काए् या सींस्थकतील

कतन गत चार मदून्याींपासन रखकलक आूक त, ूक खरक आूक काय,

(२) असल्यास, उक्त सींस्थकतील शसक्षकाींचक माशसक

कतन

कळक र न दिल्यामुळक प्राथशमक,

माध्यशमक, उच्च माध्यशमक स्तरा रील शसक्षकाीं र पररनाम ूोत आूक , ूक ूी खरक आूक
(३) असल्यास, सिर शसक्षकाींचक

काय,

त
क न तातकीनक िक नकबाबत सासनानक कोनती कायफ ाूी ककली

ा

करण्यात यकत आूक ,
(४) नसल्यास, व लींबाची कारनक काय आूक त तसकच याबाबतची सिय:स्स्थती काय आूक ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०९-२०१५) :(१), (२), (३)
त्याींचा षनिी तीन

(४) सन २०१५-१६ पासन केंद्रसासनानक

कग कगळया लकखासीताफखाली (स स
फ ािारन, अनस
ु धचत माती

ममाती) उपलब्ि करुन दिला असन राज्य दूश्यासानभसुध्िा तीन

अनस
ु धचत

कग कगळक लकखासीतफ तयार

करण्यात आलक असन, त्यालकखासीताफत षनिीची तरति करण्यासानभ व िीमींकळाची मान्यता
आ श्यक असल्यानक सिर ताींतत्रक कारनामळ
ु क काए् सींस्थकला
तथावप, दि.१०/०७/२०१५ च्या सासन षननफयान् यक
आूक .

त
क न िक ण्यास व लींब झाला.

कतनासानभचक अनि
ु ान व तरीत करण्यात आलक

___________

व .स. ५३ (33)
रत्नाधगरी जज््यातीक सम
ु ारे १४६ शाळाांना शासिीय माकिीची इमारत नस्यामळ
ु े
भाड्याच्या खाजगी इमारतीांमध्ये सदर शाळा भरवव्या जात अस्याबाबत

(४९) २६३३५ (१०-०८-२०१५).

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

सन्माननीय शाकेय शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रत्नाधगरी स्मल््यातील सम
ु ारक १४६ साळाींना सासकयय मालकयची इमारत नसल्यामळ
ु क
षाड्याच्या खामगी इमारतीींमध्यक सिर साळा षरव ल्या मात आूक त, ूक खरक आूक काय,

(२) असल्यास, सिर साळा खामगी इमारतीींमध्यक षाड्यानक असल्यामुळक षाड्यापो्ी िंकती
रक्कम खचफ करण्यात यकत,क यासींिषाफत साळाींकररता सासकयय मालकयच्या इमारती बाींिनकबाबत
कोनती कायफ ाूी करण्यात आली

ा यकत आूक ,

(३) नसल्यास, त्याची कारनक काय आूक त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०९-२०१५) : (१) अींसत: खरक आूक .
रत्नाधगरी स्मल्ूयातील १४६ साळाींपैकय १३७ साळा षाकयाच्या मागकत षरव ण्यात यकतात.
(२)

(३) सन २०१४-१५ मध्यक रु.१४,२०,८९८/-इतका षाकयापो्ी खचफ करण्यात आलकला आूक .

षाकयाच्या मागकत सुरु असलकल्या साळाींसानभ ममीन उपलब्ि करुन घकण्याचक
अशषयान, स्मल्ूा

ावतफक योमना/स्मल्ूा पररति सकस योमना याअींतगफत

स फ शसक्षा
गफखोली/इमारत

उपलब्ि करुन िक ण्यासींिषाफत आ श्यक कायफ ाूी सुरु आूक .
___________
सोकापूर ये्ीक छत्रपती शशवाजी महाराज सवोपचार (शसव्हीक हॉस्पीटक) रुग्णाकयात
झाके्या सांशयास्पद मत्ृ यूप्रिरणी चयिशी सशमती नेमण्याबाबत

(५०)

२६८९४ (३१-०७-२०१५).

िुमारी प्रणणती शशांदे (सोकापूर शहर मध्य) :

सन्माननीय

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

(१) सोलापर यकथील छत्रपती शस ामी मूाराम स ोपचार (शसव्ूील ू्स्पी्ल) रुयनालयात
दिपक प्रकास सक् या कामगाराचा दिनाींक २६ मक, २०१५ रोमी सींसयास्पि मत्ृ य झाल्याची
घ्ना घकली आूक, ूक खरक आूक काय,

(२) असल्यास, सिरील कामगाराच्या िि
ु ी मत्ृ यच
ु ी एक उच्चस्तरीय

ैियकयय अधिका-याींसू

असासकयय क्क््राींची सशमती गनभत करुन षन:पक्ष चौकसी करुन सींबींधित क्क््र

कमफचारी

याींच्या र सिोत मनुषय िाचा गुन्ूा िाखल करा ा तसकच सिर कु्ुींबाला ५ लाख रुपयक
नुकसान षरपाई

कु्ीं बातील एका सिस्यास सासकयय नोकरी िक ण्याबाबतचक मा.लोकप्रषतषनिी

याींनी दिनाक ८ मन, २०१५ रोमी
(३) असल्यास, उक्त

ा त्या सम
ु ारास षन किन दिलक आूक , ूक ूी खरक आूक काय,

षन किना र सासनानक पुढक कोनती कायफ ाूी ककली

(४) नसल्यास, व लींबाची कारनक काय आूक त ?

ा करण्यात यकत आूक,

व .स. ५३ (34)
श्री. ववनोद तावडे (२३-०४-२०१५) : (१)

श्री. छत्रपती शस ामी मूाराम स ोपचार रुयनालय,

सोलापर यकथक दिनाींक २५/०५/२०१५ रोमी रुयन दिपक प्रकास सक् याींना अपघात झाल्यामुळक,
अस्स्थव्यींगोपचार

सास्त्र

व षागात

िाखल

करण्यात

आलक

ूोतक.सिर

रुयनाीं र

दिनाींक

२६/०५/२०१५ रोमी सस्त्रिंक्रया करण्यात आली असन, सस्त्रिंक्रयकनींतर दिनाींक २७/०५/२०१५
रोमी

उक्त रुयनाचा उपचारािरहणयान मत्ृ य झाला. सिर मत्ृ य प्रकरनाच्या चौकसीसानभ

सींस्थकनक चौकसी सशमती गनभत ककली ूोती. सशमतीच्या अू ालामध्यक सिर रुयनाचा मत्ृ य Fat

Embolism Syndrome या िशु मफळ पन गींषीर, व सकतत: ूाकाींच्या सस्त्रिंक्रयकपश्चात ूोनाऱया
प्रचशलत गींत
ु ागींत
ु ी तसकच, कोक्याला
झाल्यानक

छातीला मार लागल्या कारनानक, प्रकृती अचानक गींषीर

योयय तक स फ उपचार करुन सुध्िा सिर उपचाराींना रुयन प्रषतसाि न लाषल्यानक

षनिन झालक असल्याचा षनषकतफ नोंिव ण्यात आला आूक .
(२) ूक खरक आूक .

(३) उक्त षन किना सींिषाफत क्षकत्रीय कायाफलयाककन अशषप्राय मागव ण्यात आलक आूक त.
(४) प्रश्न उद््ा त नाूी.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

नागपूर.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
सासकयय मध्य ती मुद्रनालय, नागपूर.

