
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २२९ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

चौथे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राज्यात शासनान ेिायम ववनाअनदुान तत्त्वावर चालणाऱ्या िननष्ट्ठ महाववद्यालयातील वर्ग 
तुिडयाांच ेऑनलाईन मुलयाांिन प्रकियाांचे प्रलांबित प्रस्ताव 

  

(१)  ५६८१ (०९-०४-२०१५).   प्रा.ववरेंद्र जर्ताप (धामणर्ाव रेलवे), श्री.अममन पटेल (मुांिादेवी), 
श्री.अब् दलु सत्तार (मसललोड), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), डॉ.पतांर्राव िदम (पलसू िडरे्ाव), 
श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हहपूरी), श्री.नसीम खान (चाांददवली) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात शासनाने कायम विनाअनुदान तत्त्िािर चालणाऱ्या कननषठ महाविद्यालयातील िगग 
तुकडयाींचे ऑनलाईन मुलयाींकन प्रक्रिया पूणग करुन सदर प्रस्ताि कला, शास्र ि िाणणज्य 
महाविद्यालय (कननषठ) चोपडा (जि.िळगाींि) याींनी सींबींधित विभागाकड े ददनाींक ३१ डडसेंबर, 
२०१४ रोिी िा त्यासुमारास पाठविण्यात आला असून त्यास अद्याप मींिूरी देण्यात आली 
नसलयान ेमाहे िानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यासमुारास आढळून आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, सदर प्रस्तािास तातडीन ेमींिूरी ममळण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायगिाही करण्यात आली नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

 
श्री. ववनोद तावड े (२६-०९-२०१६) : (१) ि (२) कननषठ महाविद्यालयाींच ेमुलयाींकनाच ेप्रस्ताि 
शासनास प्राप्त झाले असनू त्यािर पुढील कायगिाही सुरू आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ााित नाही.  

___________ 
 
 

राज् यात पदहली त ेवठवीपय त मशक्षण णेणा-या ववद्यार्थ या ना सवग मशक्षा अमभयानाांतगर्त मोफत 
पुस् तिे दे् याच्याया योजनतेील पुस्तिे प्रात त न  ालयािाित 

(२)  १६९४१ (०६-०८-२०१५).   श्री.वसांतराव चव्हाण (नायर्ाांव), श्री.अममन पटेल (मुांिादेवी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.मशवाजीराव नाईि (मशराळा), श्री.योरे्श (िापू) णोलप 
(देवळाली), श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज् यात पदहली त ेआठिी पय त मशषण ण णेणा-या विद्यार्थ या ना सिग मशषण ा अमभयानाींतगगत 
मोफत पुस् तके देण् याची योिना असली तरी विना अनुदानीत शाळेतील विद्यार्थ या ना मार 
अद्यापही पुस् तके देण् यात आली नसल याने लोहा तालुक्यासह नाींदेड जिलहयातील विना 
अनुदाननत शाळेंना कोणतीच सुवििा नसल याने सदरहू पुस् तकाींबद्दल पालकाींमध् ये नारािी 
असलयाच ेमाहे म,े २०१५ मध् ये िा त् या समुारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) सदरहू पाठ्यपुस्तके अभयासिम बदलेपयगत नव्यान े छापनू न णेता तीच पाठ्यपुस्तके 
विद्यार्थया कडून शाळाींनी िमा करुन पुढील िर्षी त्याच िगागत नव्याने येणाऱ्या विद्यार्थया ना 
देण्याबाबतच्या िोरणानुसार शासनाचा कोट्यििी रुपयाींचा फायदा होणार असून कागद 
बनविण्यासाठी होणारी िषृण तोड थाींबिून पयागयाने पयागिरणाचेही सींििगन होणार असलयान े ही 
बाब शासनाच्या विचाराधिन आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३)  पदहली ते आठिीच्या सुमारे १ को्ी २५ लाख विद्यार्थया ना शाळेच्या पदहलया ददिशी 
मोफत पुस्तके देण्याच्या योिनेसाठी पाठयपुस्तके भाींडारातून प्रत्यषण  शाळेत पुस्तके 
पोहोचविण्याच्या कामासाठी िाहतकूदार ददन ांक १० म,े २०१५ पय त ननजश्चत झालेले नाहीत ि 
सदर कामाची नामशक जिल्यातील गेलया दहा िर्षागची सुमारे १० लाख रुपयाींची देयके 
अद्यापपय त मशषण काींना देण्यात आलेली नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असलयास, या प्रकरणी शासनाने पुढे कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल यास, विलींबाची कारणे काय आहेत तसेच याबाबतीत शासनाची भूममका काय आहे ? 
 
श्री. ववनोद तावड े (२६-०८-२०१६) : (१) कें द्र शासनाच्या मागगदशगक सचूनाींनसुार विना 
अनुदाननत शाळाींना सदर योिना लागू नाही. 
(२) सिग मशषण ा अमभयान ही कें द्र पुरस्कृत योिना असून कें द्र शासनाच्या मागगदशगक 
सूचनाींनुसार राबविण्यात येत.े सिग मशषण ा अमभयानाींतगगत दरिर्षी पार विद्यार्थयागना पाठयपुस्तके 
उपलब्ि करुन देण्यासाठी ननिी उपलब्ि करुन ददला िातो. 
(३) अींशत: खरे आहे. 

दद. ११/५/२०१५ च्या परान्िये ननविदा प्रक्रियाद्िारे ननजश्चत केलेलया िाहतूकदरास 
कायागदेश देण्यास शासनाने मान्यता ददली होती. सदर िाहतुकदारान े विदहत मुदतीत 
पाठयपुस्तकाींची िाहतुक केली आहे. नामशक जिल्यातील तालुकास्तरािरुन शाळास्तरािर 
िाहतुकीची ि इतर बाबीींची सन २०१४-१५ पासूनची काही देयके प्रलींबबत आहेत. 
 (४) प्रलांबित देयके त त्क ळ अद  करण्य च े ननदेश शशक्षण धिक री (प्र थ) जिल्ह  पररषद 
न शशक य ांन  देण्य त आले आहेत. 
(५) प्रश्न उद्भ ा वत न ही. 

___________ 
  

 
राज्यात मशक्षण हक्ि िायदयानसुार इयत्ता पदहली ते वठवी पय तच्याया  

सक्तीच्याया व मोफत मशक्षणाची हमी िांधनिारि असलयािाित 
(३)  १८९०१ (१६-०८-२०१५).   श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.अममत साटम (अांधेरी पश्श्चम), 
श्री.अममन पटेल (मुांिादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), 
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डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), प्रा.वषाग र्ायिवाड (धारावी), 
श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददवली पूवग), श्री.किसन िथोरे 
(मुरिाड), प्रा.ववरेंद्र जर्ताप (धामणर्ाव रेलवे), अॅड.परार् अळवणी (ववलेपाले), अॅड.वमशष 
शेलार (वाांदे्र पश्श्चम) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज् यात मशषण ण हक् क कायदा २०१० नुसार ६ ते१४ िर्षे ियोग्ातील सिग बालकाींना इयत् ता 
पदहली ते इयत् ता ८ िी पय तचे मशषण ण सक् तीचे ि मोफत करुन मशषण णाची हमी बींिनकारक 
करण् यात आली असतानाही चेंबूरच्या अयोध्यानगर मनपा शाळेत आठिीचे िगग नसलयाने ६५ 
विद्यार्थया ना खािगी शाळेत नाईलािाने प्रिेश घ्यािा लागला, हे खरे आहे काय, 

(२) असलयास, उक्त कायदयाची अींमलबिािणी करण्यासाठी शासनाकडून देण्यात येणारा ननिी 
कलयाण (ता.जि.ठाणे) येथील अनेक शाळाींना ममळालेला नसलयाने अनके शाळाचालक 
पालकाींकडून मशक्ष ााणाच ेपैसे णेत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल यास, गत पाच िर्षे उल्ून गेल यानींतरही मुींबई महापामलकेच् या ११०० शाळाींमध् ये ८ 
िी पय तच ेिगग सुरु करणे शक् य झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल यास, याबाबत शासनान ेपहाणी केली आहे काय ि त् या पाहणीचे ननकर्षग काय आहेत, 
(५) राज् यात सिग मशषण ा अमभयान ि मशषण ण हक् क कायद्याची अींमलबिािणी करण् याच् या 
दृष ्ीने शासनान ेकोणती कारिाई िा उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(३१-०८-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) बहृन्मुींबई महापामलकेच्या ९२३ उच्च प्राथममक शाळाींपैकी ३१२ शाळाींमध्ये इयत्ता आठिीच े
िगग सुरू करण्यात आलेले आहेत. उिगररत शाळाींमध्ये िगग खोलीची उपलब्िता, विद्याथी 
प्सींख्या, भौतीक सोयीसुवििाींची उपलब्िता इत्यादी बाबी तपासनू आठिीच े िगग िोडण्याची 
कायगिाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 
(५) सिग मशषण ा अमभयानाींतगगत विद्यार्थया ना मोफत गणिेश ि पाठ्यपुस्तके, विद्याथीनीींना 
उपजस्थती भत्ता, मशषण काींना प्रमशषण ण इत्यादी कायगिम राबविण्यात येत असून बालकाींचा मोफत 
ि सक्तीच्या मशषण णाचा हक्क अधिननयम या कायद्याची प्रभािी अींमलबिािणी करण्यासाठी 
विद्यार्थया ना नजिकच्या शाळेत इयत्ता आठिी पय तच ेप्राथममक मशषण ण उपलब्ि करण्यात येत 
आहे. 

___________ 
  

राज् यात अपांर् व प्रमाणपत्रासाठ  अपांर् वाची तपासणी वणण मूल यमापन  
िर् याचा वदेशाची प्रभावी अांमलिजावणी होत नसल यािाित 

(४)  २५४९५ (३१-०७-२०१५).   श्रीमती माधुरी ममसाळ (पवगती), श्री.ववजय िाळे 
(मशवाजीनर्र), श्री.योरे्श दटळेिर (हडपसर), श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला), श्री.जर्दीश 
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मुळीि (वडर्ाव शेरी) :   सन्माननीय वैद्यिीय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) अपींगत् ि प्रमाणपर ममळविण् यासाठी अपींगत् िाचे मूल यमापन ि तपासणीकरीता पुण् यातील 
ससून हॉजस्प्लमध् ये येणाऱ् याींना रक रार राींगेत काढािी लागत असून अपींगत् िामुळे बारा-बारा 
तास बसता न येण,े अपींगाींसाठी वपण् याचे पाणी आणण विशेर्ष स् िच् छतागहृाींची सोय नसलयामळेु 
अपींग व् यक् तीींची गैरसोय होत असल याची बाब माहे म,े २०१५ च् या पदहल या आठिडयात 
ननदशगनास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असलयास, राज्य शासनाच्या अध् यादेशानुसार अपींगत् ि प्रमाणपरासाठी उपजिल हा ि रामामीण 
रुगणालयाच् या दठकाणी अपींगत् िाची तपासणी अााणण मूल यमापन करण् याचा आदेश देण् यात 
आला असूनही तालकुा पातळीिर या ननणगयाची प्रभािी अींमलबिािणी होत नसल याची बाब 
ननदशगनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल यास, उक्त बाबतीत शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१४-१०-२०१६) :(१) नाही. 
(२) होय. 
(३) राज्यात २५ लाखाहून कमी लोकसींख्या असलेलया १५ जिल्यात १ कें द्र ि २५ लाखाींहून 
अधिक लोकसींख्या असलेलया जिल्यात प्रत्येकी २ कें दे्र उभारण्याची  बाब शासनाच्या 
विचारािीन आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
जळर्ाव जामोद (श्ज.िुलढाणा) येथील मशक्षण ववस्तार अधधिारी 

 याांच्यायावर दाखल िेलेलया वरोपािाित 
  

(५)  २८२०८ (१५-१०-२०१५).   श्री.िळीराम मसरसिर (िाळापूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िळगाि िामोद (जि.बलुढाणा) येथील रामामीण विकास यींरणेतील कायगरत असणाऱ्या 
श्री.दद.रा.देशमखु मशषण ण विस्तार अधिकारी याींच्यािर सन १९९६ पासून दैनींददनी कामातील 
अननयममतता आणण त्यादृष्ीन े माहे िानेिारी, २०१५ ते माचग, २०१५ मध्ये रकीं दरीत 
कामकािाबाबत दाखल केलेलया आरोपा सींबींिीची तिार मखु्य कायगकारी अधिकारी जिलहा 
पररर्षद, बुलढाणा तसेच मा.मुख्यमींरी ि मा.रामामविकास, शालेय मशषण ण, सामान्य प्रशासन मींरी 
याींच्याकड ेननिेदनाद्िारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, उक्त प्रकरणी अमरािती विभागाच्या विभागीय आयुक्ताींनी सींबींधिताींिर 
फौिदारी गुन्हे दाखल करुन कारिाई करण्याबाबतचे आदेश सींबींधित मुख्य कायगकारी अधिकारी 
जिलहा पररर्षद (बुलढाणा) अधिकाऱ्याींना देऊनही अद्याप सींबींधिताींिर कोणतीही कारिाई 
करण्यात आली नसलयाचे माहे िुल,ै २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(३) असलयास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन प्रश्न भाग (१) ि (२) च्या केलेलया 
कायगिाहीचे स्िरुप काय आहे त्यानुसार सींबींधिताींना कोणती प्रशासकीय िा दींडात्मक कारिाई 
करण्यात आली िा येत आहे, 
(४) नसलयास, विलींबाची सिगसािारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२३-०९-२०१६) : (१) होय. मार सदर तिारी २०१३ पासूनच्या आहेत. 
(२), (३) ि (४) श्री.ददलीप रामकृषण देशमखु, कें द्र प्रमूख तथा प्रभारी विस्तार अधिकारी 
मशषण ण वपींपळगाींि काळे, पींचायत सममती .िळगाि िामोद याींचेविरुध्द प्राथममक मशषण क सींण 
याींनी दाखल केलेलया तिारीच्या अनुर्षींगाने ग् मशषण णाधिकारी,पींचायत सममती,िळगाि िामोद 
याींच्या प्राथममक चौकशी अिाल सादर केला आहे. प्राथममक चौकशी अहिालात फौिदारी 
कारिाईचा उललेचा नाही. तथावप चौकशी अहिालाच्या अनुर्षींगाने श्री. दद.रा.देशमखु याींना मुख्य 
कायगकारी अधिकारी, जिलहा पररर्षद, बुलढाणा याींच्या ददनाींक ३.१.२०१४ च्या आदेशान्िये 
ननलींबबत करण्यात आले होते. 
    श्री.दद.रा. देशमुख  याींचेिर मुख्य कायगकारी अधिकारी,जिलहा पररर्षद बुलढाणा याींच्या 
ददनाींक १२/६/२०१४च्या ज्ञापानान्िये दोर्षारोपपर बिािण्यात आले असून चौकशीची कायगिाही 
चालू आहे. 

तद्नींतर  मुख्य कायगकारी अधिकारी, जिलहा पररर्षद, बुलढाणा याींच्या         
ददनाींक १५/१/२०१५ च्या आदेशान्िये विभागीय चौकशीच्या अिीन राहून त्याींना सेिेत 
पुन:स्थापना करण्यात आले आहे. 
  

___________ 
  

धुळे श्जलहा रुग्णालयतील दरुावस्थेिाित 
  

(६)  २९२६१ (२१-०१-२०१६).   श्री.डी.एस.अदहरे (सािी), श्री.अममन पटेल (मुांिादेवी), श्री.सांग्राम 
थोपटे (भोर) :   सन्माननीय वैद्यिीय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िुळे जिलहा रुग्णालयात गैरसोय असून पुरेसे और्षिी आिश्यक त्या लस उपलब्ि नसणे, 
रमआरआय ि मस्ीस्कॅन मशीन बींद असणे, इत्यादी समस्या असून या समस्या 
सोडविण्यासाठी सींबींधित प्रशासनाचे दलुगषण  होत असलयाच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये ननदशगनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असलयास, चौकशीच्या अनरु्षींगाने जिलहा रुग्णालयाची दरुिस्था सुिारण्यासाठी कोणती 
उपाययोिना करण्यात आली आहे िा येत आहे, 
(४) अदयाप याबाबत उपाययोिना करण्यात आली नसलयास त्यामागील विलींबाची सिगसािारण 
कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(०६-१०-२०१६) :(१) नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
  

राज्यात वैद्यिीय मशक्षण व सांशोधनािरीता ननधीची तरतूद िर्यािाित 
  

(७)  ३२६८९ (२०-०१-२०१६).   श्री.जयप्रिाश मुांदडा (िसमत) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाने राज्यात िैद्यकीय मशषण ण ि सींशोिनाकरीता फक्त १५ लाख रुपयाींची तरतूद 
केली आहे हे खरे आहे काय, 

(२) असलयास, राज्यातील या विभागाच्या अखत्याररतील रकूण १४ िैद्यकीय मशषण ण ि 
सींशोिन महाविद्यालयाींची सींख्या ि सािगिननक आरोग्याचे प्रश्न विचारात णेता सींशोिनासाठी 
करण्यात आलेली १५ लाख रुपयाींची तरदतू अींत्यींत नगण्य आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, ददिसेंददिस िाढत िाणारे आरोग्याच े प्रश्न, निनिीन ननमागण होत असलेले 
आव्हानात्मक रोग यािर सींशोिन करण्यासाठी िैद्यकीय मशषण ण सींचालकाींनी शासनाकड ेभरीि 
ननिीची मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असलयास, याबाबत शासनान ेकोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(०७-१०-२०१६) : (१) नाही. 
(२), (३), (४), ि (५) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 
  

___________ 
  
िोलहापूरातील सीपवर रुग्णलयामध्ये प्रचांड रै्रसोयी असून वरोग्य सेवा ममळत नसलयािाित 
  

(८)  ३४२०४ (२०-०१-२०१६).   डॉ.सुश्जत ममणचेिर (हातिणांर्ले) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोलहापूरातील सीपीआर रुग्णालयामध्ये प्रचींड गैरसोयी असून आरोग्य सेिा ममळत 
नसलयान े उक्त िैद्यक्रकय मशषण ण विभागाकडून आरोग्य विभागाकड े सीपीआरच े व्यिस्थापन 
यािे याकररता सिग लोकप्रनतननिीींनी प्रस्ताि देण्याची सूचना मा.आरोग्य मींत्रयाींनी माहे ऑगस््, 
२०१५ च्या समुारास ददली आहे हे खरे आहे काय, 

(२) असलयास, उक्त प्रस्ताि जिल्यातील सिग लोकप्रनतननिीींनी ददला आहे काय, 
(३) असलयास, याबाबत शासनान ेकोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(२०-१०-२०१६) :(१) होय. 
(२) नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
  

नार्पूर शहरातील इांदीरा र्ाांधी वैद्यिीय महाववद्यालय व रुग्णालय मेयो येथ े 
सुलभ शौचालय नसलयामुळे रुग्णाांच्याया नातेवाईिाांची प्रचांड रै्रसोय 

  

(९)  ३६३२८ (२२-१२-२०१५).   श्री.सुधािर देशमुख (नार्पूर पश्श्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड े
(नार्पूर पूवग), श्री.वविास िुां भारे (नार्पूर मध्य), श्री.सधुािर िोहळे (नार्पूर दक्षक्षण) :   
सन्माननीय वैद्यिीय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूर शहरातील इींदीरा गाींिी िैद्यकीय महाविद्यालय ि रुग्णालय मेयो येथे सुलभ 
शौचालय नसलयामळेु रुग्णाींच्या नातेिाईकाींची प्रचींड गैरसोय हेात असलयाबाबतची बाब      
माहे ऑक््ोबर, २०१५ दरम्यान ननदशगनास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असलयास, या रुग्णालयात विदभागसह, छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश येथील रुग्ण उपचाराकरीता 
येत असून त्याींच्या नातेिाईकाींकरीता रुग्णालयात सलुभ शौचालय नसलयामुळे िाडागतील 
शौचालयाचा िापर करीत असल यामुळे रुग्णाींना अस्िच्छतचेा सामना करािा लागत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असलयास, सध्या रुग्णालयाच्या विस्ताराची कामे िलद गतीन ेसुरु असून निीन इमारत 
बनिून तयार आहेत परींतु अद्यापपय त तेथ े सुलभ शौचालयाकरीता िागा उपलब्ि करुन 
देण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असलयास, शासनाने याबाबत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०७-१०-२०१६) : (१) अशा आशयाच्या तिारी सींस्थेच्या अधिषठात्याींना प्राप्त 
झालया आहेत. 
(२), (३) ि (४) नाही. 
     नव्यान ेउभारण्यात आलेलया २५० खा ी्ंच्या रुग्णालयामध्ये प्रत्येक मिलयािर व्यिस्था 
करण्यात आली आहे. तसेच, रुग्णाींच्या नातेिाईकाींसाठी सुवििाकें द्र स्थापन करण्याकररता 
सुलभ इीं्रनॅशनल सविगस ऑगगनायझशेन याींना िागा देण्याचा प्रस्ताि शासनास प्राप्त झाला 
असून त्याची तपासणी करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 
 

___________ 
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राज्यातील प्रयेि श्जल्यातील पदहली ते िारावी पय तच्याया शाळाांच्याया युडायस  
प्रणालीमाफग त सांिमलत िेलेलया मादहतीची वैधता तपास्यासाठ   

राज्यस्तरीय अधधिाऱ्याची नेमणूि िर्यािाित 
(१०)  ४१०६६ (२५-०५-२०१६).   श्री.अतलु भातखळिर (िाांददवली पूवग) :   सन्माननीय शालेय 
मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील प्रत्येक जिल्यातील पदहली त े बारािी पय तच्या शाळाींची २०१५-२०१६ या 
शैषण णणक िर्षागची मादहती य-ुडायस प्रणाली माफग त सींकमलत केलेलया मादहतीची िैिता 
तपासण्यासाठी राज्यस्तरीय अधिकाऱ्याची नेमणूक करून राज्यभर ददनाींक १६ िानेिारी, २०१६ 
पासून तपासणी सुरु करणार असलयाचे माहे िानेिारी २०१६ मध्ये ननदशगनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असलयास, सदर तपासणी कोणत्या मुद्द्याच्या आिारे करण्यात येणार आहे, तसेच, 
राज्यातील सिग शाळाींची तपासणी कें व्हा पय त पूणग होणार आहे ि तपासणीनुसार शाळाींची शे्रणी 
ठरिणार येणार आहे  काय, 
(३) असलयास, त्यानुसार शाळाींना ज्यादा सोयीसुवििा पुरविण्याबाबत कोणत्या उपाययोिना 
करण्यात येणार आहेत, 
(४) नसलयास, त्याची काय कारणे आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (२६-०८-२०१६) :(१)  ददनाींक ४ ते १६ िानिेारी २०१६ या कालाििीत 
UDISE प्रपर तपासणी मोदहम राबविण्यात आली होती. 
(२) सदर तपासणी मध्ये जिलहा स्तरािर बैठका णेऊन य-ुडायस अहिाल ि DATA Entry 
सद्यजस्थती,जिलहा खचग ि अखधचगत अरामीम,प्रलींबबत अधरामम लेखा आषेण प, कस्तुरबा गाींिी 
बामलका विद्यालयशाळेच्या भौनतक सुवििाींबाबत समायोिनाबाबत आढािा णेण्यात आलेला 
आहे.त्यानसुार त्याींना आिश्यकतनेुसार मागगदशगन करण्यात आलेले  आहे. सदर तपासणीनुसार 
शाळाींना कोणतीही शे्रणी देण्यात आलेली नाही. 
(३) ि (४) शासकीय शाळाींना, सिग मशषण ा अमभयानातुन विद्यार्थया ना मोफत पाठयपुस्तके, 
गणिेश, लायब्ररी, शाळा देखभाल दरुुस्ती अनुदान, मशषण क अनदुान उपलब्ि करुन देण्यात 
येणार आहे. 

___________ 
नाांदेड श्जलहयातील अनेि शाळाांमध्ये प्रर्त शैक्षणणि पायाभतू चाचणी पररके्षच्याया प्रश्न पबत्रिा 

ममळालया नसलयाने शिेडो ववद्याथी या पररके्षपासून वांधचत रादहलयािाित 
  

(११)  ४१३०१ (२५-०५-२०१६).   श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय 
शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथील महाराषर राज्य शैषण णणक सींशोिन ि प्रमशषण ण पररर्षदेच्या ितीन ेइयत्ता दसुरी 
ते आठिीच्या विद्यार्थया साठी शषैण णणक प्रगती मूलयमापनाकररता प्रगत शैषण णणक पायाभूत 
चाचणी पररषण ा ददनाींक ३० सप् े्ंबर, २०१५ रोिी णेण ेबींिनकारक असताींना नाींदेड जिल्यातील 
अनेक शाळाींमध्ये ददनाींक २९ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी ही पररषण ा णेण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असलयास, जिलहयातील अनके शाळाींमध्ये या पररषेण च्या प्रश्न पबरका ममळालया नसलयान े
शेकडो विद्याथी या पररषेण पासून िींधचत रादहले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, या प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळले, 
तद्नुसार कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२०-१०-२०१६) :(१) नाही. 
    प्रगत शैषण णणक महाराषर कायगिमाींतगगत महाराषर राज्य शैषण णणक सींशोिन ि प्रमशषण ण 
पररर्षदेच्या माफग त इयत्ता २ री त े८ िी भार्षा ि गणणत या दोन विर्षयाींच्या पायाभूत चाचणीच े
आयोिन ददनाींक १४ ते ३० सप् े्ंबर २०१५ या कालाििीत होईल अस े ननयोजित करण्यात 
आले होते. या कालाििीत शाळाींनी त्याींच्या सोयीनुसार कोणत्याही ददिशी, कोणत्याही िगागची 
भार्षा अथिा गणणत विर्षयाची चाचणी णेण्याची मुभा शाळाींना देण्यात आली होती. रकाच 
ददिशी सिग शाळाींची चाचणी णेणे अपेक्षषण त नव्हते. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्भ ााित नाही 
(४) प्रश्न उद्भ ााित नाही 

___________ 
  

राज्यातील अप्रर्त ववद्यार्थया ची रु्णवत्ता वाढवव्यासाठ  शासनामाफग त प्रर्त  
शैक्षणणि महाराष्ट्र हा उपिम रािवव्यात येत असलयािाित 

  

(१२)  ४५२१५ (१६-०५-२०१६).   श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अप्रगत विद्यार्थया ची गुणित्ता िाढविण्यासाठी शासनामाफग त “प्रगत शैषण णणक 
महाराषर“ हा उपिम राबविण्यात येत आहे, या उपिमाींतगगत ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये इयत्ता 
दसुरी त े आठिीपय तच्या विद्यार्थया ची चाचणी णेण्यात आली, या चाचणीत विदभागतील 
विद्यार्थया ना “सी रेामड“ ममळालयाचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशगनास 
आले आहे, हे खरे  आहे काय, 
(२) असलयास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असलयास, चौकशीच्या अनुर्षींगाने विदभागतील विद्यार्थया ची गुणित्ता सुिारण्यासाठी 
शासनाने कोणती उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२०-१०-२०१६) : (१) हे खरे नाही 
    “प्रगत शैषण णणक महाराषर” हा उपिम गुणित्ता िाढीकररता असून मलुाींच्या अध्ययन 
षण मता िाढविणे हे याचे उद्ददष् आहे. 
(२) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 
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(३) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
औरांर्ािादमधील णाटी रुग् णालयाचा मनोरुग्ण ववभार् िांद असलयािाित 

  

(१३)  ४८९४३ (११-०५-२०१६).   श्री.अतलु साव े (औरांर्ािाद पूवग) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबादमिील णा्ी रुग् णालयाच् या मकई गे् शिेारील इमारतीमिील मनोरुग्ण विभाग 
गेलया १ िर्षागपासून बींद आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, सदर मनोरुण विभाग बींद होण्याच ेकारणे काय आहे 
(३) असलयास, उक्त विभाग पुन्हा सुरु करण्याबाबतची कोणती कायगिाही केली िा करण्यात 
येत आहे 
(४) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०७-१०-२०१६) :(१), (२) ि (३) नाही. तथावप, मनोविकृतीशास्र विभागाच्या 
िाडगच्या दरुुस्तीच े काम सुरु असलयाने रुग्णाींच्या और्षिोपचाराची व्यिस्था और्षििैद्यशास्र 
विभागाच्या आींतररुग्ण कषण ात करण्यात आली आहे. सदर िॉडगच ेकाम सािगिननक बाींिकाम 
विभागाकडून करण्यात येत असनू ७० त े ८० ्क्के काम पूणग झाले आहे. उिगररत दरुूस्तीचे 
काम लिकरच पूणग होणार आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
  

अमरावती ववभार्ीय िीडा सांिुलासाठ  मसांथेटीि टँक्स ननमागण  
िर्यािररता ननधीची तरतूद िर्यािाित 

  

(१४)  ४९०५० (०६-०५-२०१६).   डॉ.सुननल देशमुख (अमरावती) :   सन्माननीय िीडा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरािती विभागीय िीडा सींकुल येथ े ४०० मी्र मसींथे्ीक ॅ्ंक्स ननमागण करण्याच्या 
प्रस्तािास शासनाच्या िीडा विभागाने प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, याकरीता ननिीची तरतूद करण्यात आली आहे काय, 
(३) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(२३-०९-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे, विभागीय िीडा सींकुल, अमरािती या 
िीडा सींकुलाच्या रु. २४.०० को्ीच्या अींदािपरकास प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झालेली असून 
त्यामध्ये ४०० मी. मसींथे्ीक रॅकचा समािेश आहे. 
(२) सदर सींकुल बाींिकामासाठी रकुण रु. २४.०० को्ी ननिी वितरीत करण्यात आला आहे. 
तथावप, सदर सींकुलाच ेबाींिकाम सुरू असताना बाबननहाय ि प्राप्त अनुदानाचा विचार करता 
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दद. ०९.०४.२०१० रोिी झालेलया विभागीय िीडा सींकुल सममतीच्या बैठकीमध्ये ४०० मी. मड 
रॅक ननमागण करण्याचा ननणगय होऊन त्याबाबतच ेकाम पूणग करण्यात आले आहे. प्रशासकीय 
मान्यतेनुसार ४०० मी. मसींथे्ीक रॅक ननमागण करण्याच्या दृष्ीने विभागीय िीडा सींकुल 
सममतीच्या दद. १७.१०.२०१२ रोिी झालेलया बैठकीमध्ये मसींथे्ीक रॅकच्या देखभाल दृष्ीन े
भूिल सिेषण ण आणण विकास यींरणा (िी.रस.डी.र.) विभागाच्या सव्हेनुसार विभागीय िीडा 
सींकुलाच्या िागेमध्ये पाण्याचा मुबलक साठा नसलयाच्या अहिानानुसार तूतग मसींथे्ीक रॅक 
कायागन्िीत करु नये असा ननणगय णेण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
  

स्िुल िस मधून शाळेत जाणाऱ्या ववद्यार्थया चा ववमा िाढ्यािाित 
(१५)  ४९५९१ (२५-०५-२०१६).   श्री.राणाजर्जीतमसांह पाटील (उस्मानािाद) :   सन्माननीय 
शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) स्कुल बस मिून शाळेत िाणाऱ्या मुलाींच्या जििाला िोका होण्याची शक्यता लषण ात णेऊन 
या मुलाींचा विमा काढण्यात यािा, असे आदेश मशषण ण विभागाने सिग शाळाींना ददले आहेत, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असलयास, शालेय पररिहन सममत्याच अजस्तत्िात नसलयान ेविद्यार्थया च्या सींरषण णाबाबत 
प्रश्न ननमागण झाले आहेत तसेच विमा सींरषण णाच्या माध्यमातनू अद्याप रकाही विद्यार्थयागचा 
विमा काढण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, या सींबींिी दृष्ीकोनातुन कोणती कायगिाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(४) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२०-१०-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२)  हे खरे नाही. शासन ननणगय दद.११/७/२०११ अन्िये इयत्ता १ ली ते १२ िी पय त मशषण ण 
णेणाऱ्या या विद्यार्थयागसाठी रािीि गाींिी विद्याथी अपणात सानुरामह अनुदान योिना 
आयागन्िीत करण्यात आली आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 

___________  
राज्यस्तरीय खेळाांमध्ये ग्रामीण भार्ातील खेळाडूांना सांधी ममळणेिाित 

  

(१६)  ४९७९२ (०६-०५-२०१६).   श्री.भाऊसाहेि िाांिळे (श्रीरामपूर), श्री.ववजय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हहपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :   सन्माननीय िीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्य स्तरािरुन होणा-या विविि खेळाींत रामामीण भागातील खेळाींडूींची गुणित् ता असूनही 
त् याींना सींिी ममळत नसल यान े रामामीण भागािर अन् याय होत असल याचे माहे डडसेंबर, २०१५ 
मध्ये िा त् यासुमारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१८-०८-२०१६) :(१) नाही. 
      दरिर्षी तालकुास्तर त े राषरीयस्तरापय त शासनामाफग त  शालेय िीडा स्पिाग,राषरीय 
रामामीण िीडा स्पिाग तसचे मदहला िीडा स्पिागचे आयोिन करण्यात येते. सदर स्पिेत रामामीण 
भागातील खेळाडूींना सहभागी होण्यासाठी सींिी ददली िात.े 
(२) ि (३) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
  

इांदीरार्ाांधी वैद्यिीय महाववद्यालय व रुग्णालय (मेयो) नार्पूर येथे  
औषधाांचा व सजीिल सादहयाांचा तुटवडा असलयािाित 

  

(१७)  ५०९३८ (०३-०५-२०१६).   श्री.सुधािर िोहळे (नार्पूर दक्षक्षण), श्री.सुधािर देशमखु 
(नार्पूर पश्श्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड े (नार्पूर पूवग), श्री.वविास िुां भारे (नार्पूर मध्य) :   
सन्माननीय वैद्यिीय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) इींददरागाींिी िैद्यकीय महाविद्यालय ि रुग्णालय (मेयो) नागपूर येथे और्षिाींचा ि सिीकल 
सादहत्याींचा तु्िडा असलयान ेरुग्णाींची गैरसोय होत असून रुग्णाींच्या नातेिाईकाींना रास सहन 
करािा लागत असलयाचे ददनाींक ३ फेब्रुिारी, २०१६ रोिी ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, और्षि ि सजिगकल सादहत्यासाठी शासन ननिी उपलब्ि करुन देणार आहे 
काय, असलयास केव्हा, 
(३) याबाबत शासनान ेकोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०७-१०-२०१६) :(१) नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
  

नक्षलग्रस्त/वददवासी भार्ात िाम िरणाऱ्या िमगचाऱ्याांना एिस्तर पदोन्नती दे्यािाित 
  

(१८)  ५१४७९ (२२-०५-२०१६).   डॉ.देवराव होळी (र्डधचरोली) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ददनाींक १४ ऑगस््, २००८ च्या शालेय मशषण ण ि िीडा विभागाच्या शासन ननणगयानुसार 
नषण लरामस्त/आददिासी भागात काम करणाऱ्या मान्यता प्राप्त खािगी अनुदाननत 
प्राथममक/माध्यममक शाळा, उच्च माध्यममक शाळा, कननषठ महाविद्यालय ि सैननक शाळाींतील 
मशषण क/मशषण केतर कमगचाऱ्याींना रकस्तर पदोन्नती देण्याबाबतचे आदेश पाररत झालेले आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असलयास, शासनाच्या सदर ननणगयामध्ये सींबींधित कमगचारी नषण लरामस्त आददिासी षेण रात 
कायगरत असेपय तच अनुदेय राहील ि यासाठी कमाल िर्षग मयागदा ६ िर्षग इतकी असेल अस ेि 
त्यानींतर त्याींची बदली कुठलयाही पररजस्थतीत या षेण राबाहेर करण्यात यािी असे नमूद केलेले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, ज्या खािगी सींस्थाींची केिळ रकाच जिल्यात िा नषण लरामस्त िा आददिासी 
षेण रात शाळा आहेत अशा शाळेतील कमगचाऱ्याींना ननयुक्तीपासून ननितृ्तीपय त रकस्तर 
पदोन्नतीसाठी पार असणार नाहीत अशी अन्यायकारक अ् णालण्यात आलेली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असलयास अशा प्रकारची अन्यायकारक अ् दरू करण्यासींदभागत गडधचरोली जिल्यातील 
कमगचाऱ्याींनी शासन स्तरािर िारींिार ननिेदने ददलेली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असलयास याबाबत शासनाचे िोरण काय आहे ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०४-१०-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) हे खरे आहे. 
(५) नषण लरामस्त / अददिासी षेण रात काम करणाऱ्या फक्त बदलीपार मशषण काींना ६ िर्षेपय त 
रकस्तर िेतन शे्रणीचा लाभ देण्याचे शासनाच ेिोरण आहे. 

___________ 
  

िीड श्जल्यातील प्राथममि मशक्षिाांचे वतेन र्त दोन वषागपासून प्रलांबित असलयािाित 
  

(१९)  ५२६८१ (१२-०५-२०१६).   श्री.जयदत्त क्षीरसार्र (िीड) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बीड जिल्यातील आठश ेत ेनऊशे प्राथममक मशषण क गत दोन िर्षागपासून विना िेतन काम 
करीत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, सदर प्राथममक मशषण क नव्यान ेमींिूर झालेलया बहृत आराखडयातील शाळेिर 
कायगरत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच िेतन ममळत नसलयाबाबत मशषण काींनी िेळोिेळी आींदोलने केली, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असलयास, शासनान े बीड जिल्यातील प्राथममक मशषण काींच े थक्रकत िेतन देण्यासाठी 
कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०४-१०-२०१६) :(१) रकूण ७९३ मशषण काींच ेिेतन थकीत आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
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(४) शासन स्तरािर कायगिाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
 

राज्यातील नार्रीिाांना सुपर स्पेशामलटी दजागचे उपचार ममळणेसाठ  तीन वैद्यिीय 
महाववद्यालये खाजर्ी सावगजननि भार्ीदारी तवातून उभार्याचा शासनाने णेतलेला ननणगय 

  

(२०)  ५३८२५ (२२-०८-२०१६).   श्री.हनमुांत डोळस (माळमशरस), डॉ.िालाजी किणीिर 
(अांिरनाथ), श्री.मांर्लप्रभात लोढा (मलिार दहल), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राहुल जर्ताप 
(श्रीर्ोंदा), श्री.श्जतेंद्र वव् हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.र्णपत र्ायिवाड 
(िलयाण पूवग), श्री.अजय चौधरी (मशवडी), श्री.सांदीप नाईि (ोरोली), श्री.दत्तात्रय भरणे 
(इांदापूर), श्री.ववजय भाांिळे (श्जांतूर), श्री.सुरेश लाड (िजगत), श्री.पाांडुरांर् िरोरा (शहापूर), 
श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.सदा सरवणिर (मादहम), श्री.अश्जत पवार (िारामती), 
श्री.राणाजर्जीतमसांह पाटील (उस्मानािाद), श्री.ददलीप वळस-ेपाटील (वांिेर्ाव), श्री.भास्िर 
जाधव (रु्हार्र), श्रीमती ततृ ती सावांत (वाांदे्र पूवग), श्री.शामराव ऊफग  िाळासाहेि पाटील (िराड 
उत्तर) :   सन्माननीय वैद्यिीय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील नागरीकाींना सुपर स्पेशामल्ी दिागचे उपचार ममळािेत यासाठी मुींबईसह अन्य 
जिलहयात तीन िैद्यकीय महाविद्यालये खािगी सािगिननक भागीदारी तत्िातनू उभारण्याचा 
ननणगय शासनान ेमाहे रवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान  णेतलयाचे ननदशगनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, ही िैद्यकीय महाविद्यालये कोणकोणत्या शहराच्या तसेच जिलहयाींच्या 
दठकाणी उभारण्यात येणार आहे, 
(३) असलयास, त्याचे सिगसािारण स्िरुप काय आहे,ि  क्रकती खािगी सींस्थानी सहभाग 
णेण्याचा ननणगय शासनाला कळविला आहे, 
(४) असलयास, याबाबत शासनान ेकाय कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धर्रीष महाजन (१९-०९-२०१६) :(१)  नाही, अद्याप िोरण ननजश्चत झालेले नाही. 
(२), (३), (४) ि (५) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
  

मुांिई ववद्यापीठात अधधि इलेश्क्रमशयन्सची भरती िर्यािाित 
(२१)  ५४०६४ (२२-०८-२०१६).   अॅड.वमशष शेलार (वाांदे्र पश्श्चम), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददवली पूवग), अॅड.परार् अळवणी 
(ववलेपाले) :   सन्माननीय उच्या च व तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई विद्यापीठात असलेलया ५८ विभाग ि ५० हून अधिक इमारतीींमागे फक्त ४ 
इलेजक्रमशयन्स असलयाचे ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच, ३० िर्ष ेिुन ेअसलेलया लाई् क्रफद्ींगचे ऑडड्अद्यापपयगत झाले नसलयान े सींपूणग 
मुींबई विद्यापीठाची इलेजक्रक सुरक्षषण तता िोक्यात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, प्रत्येक इमारतीमागे रक इलेजक्रमशयन आिश्यक असून, काही शासन 
ननदेशाींमुळेकमगचारी भरती बींद आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असलयास, मुींबई विद्यापीठातील १५८ िर्षा च ेरेकॉडग, मशषण क, कमगचारी ि विद्याथी याींच्या 
सुरक्षषण ततेसाठी  इलेजक्रमशयनची भरती करण्यासाठी शासनान े कोणती कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१८-१०-२०१६) :(१) हे अींशत:खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
(४) कामाची ननकड ि आिश्यकता पहाता विद्यापीठामध्ये १ अनुभिी ि िाणकार सेिाननितृ्त 
िीितींरी तसेच हींगामी स्िरुपात २ िीितींरी याींची ननयुक्ती करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
  

मुांिईतील चनीरोड येथील िालभवनच्याया नव्या इमारतीच्याया प्रस्तावािाित  
  

(२२)  ५४१४५ (२२-०८-२०१६).   श्री.मांर्लप्रभात लोढा (मलिार दहल), श्रीमती ततृ ती सावांत 
(वाांदे्र पूवग) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील चनीरोड येथील बालभिनच्या नव्या इमारतीचा प्रस्ताि मशषण ण विभागाकड े
विचारािीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, सदर नव्या इमारतीच्या प्रस्तािास मींिुरी देण्याबाबतची सद्य्जस्थती काय 
आहे, 
(३) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२०-१०-२०१६) :(१) होय. 
(२) ि (३) इमारतीच्या उींचीच्या अनुर्षींगाने हेरर्ैि सममतीचा अहिाल अप्राप्त आहे. 

___________ 
  
राष्ट्रसांत तुिडोजी महाराज ववद्यापीठान ेमुलयाांिनास प्राध्यापि टाळाटाळ िरत असलयािाित 
  

(२३)  ५४२३१ (२२-०८-२०१६).   डॉ.मममलांद माने (नार्पूर उत्तर) :   सन्माननीय उच्या च व तांत्र 
मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राषरसींत तकुडोिी महाराि, नागपूर विद्यापीठान े मुलयाींकन करण्यास ्ाळा्ाळकरीत 
असलेलया ३०० प्राध्यापकाींिर  नो्ीस बिािली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असलयास, मुलयाींकनाचे गाींभीयग न ओळखता असमािानकारक कारणे साींधगतलेलया 
प्राध्यापकाींची प्रकरणे मशस्तपालन कृतीसममतीकड े(डीरसी) पाठविण्यात येिून दींडात्मक कारिाई 
करण्यात येणार असलयाच ेविद्यापीठ प्रशासन ेसुचविले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, सदर प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय ि तद्नसुार शासनाने काय कायगिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसलयास, विलींबनाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (२०-१०-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे आहे. २६३ प्राध्यापकाींना कारणे दाखिा 
नोद्स बिविण्यात आलेली आहे. 
(२) होय. 
(३) कारणे दाखिा नो्ीसची उत्तरे प्राप्त झालयािर त्या उत्तराींच्या अनुर्षींगाने आिश्यक 
कायगिाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
  
वफ्रीिेत िेट असलेलया सेशलसची िोर्स एमडीडीएड, एमएस डीएड पदवी णखरापतीसारख े 

दान िरणाने पु्याचे डॉ. सांग्राम िेशव जाधव याांची तीन वषागसाठ   
व्यावसानयि नोंदणी रद्द िर्याच्याया ननणगयािाित 

  

(२४)  ५४४८५ (२२-०८-२०१६).   श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   
सन्माननीय वैद्यिीय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आफ्रीकेत बे् असलेलया सशेलसची बोगस रमडीडीरड, रमरस डीरड पदिी णखरापतीसारखे 
िा्णारे पुण्याचे डॉ. सींरामाम केशि िािि याींची तीन िर्षागसाठी व्यािसानयक नोंदणी रद्द 
करण्याचा ननणगय माहे म े२०१६ च्या सुमारास महाराषर िैदयकीय पररर्षदेने णेतला असलयाच े
ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच या प्रकरणाशी ननगडडत पुण्यातील आददत्य बबलाग हॉजस्प्लाचा परिाना रद्द 
करण्याची मशफारस वपींपरी-धचींचिड महानगरपामलकेला करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असलयास, शासनाने सशेलसची बोगस पदिी णेतलेलया डॉक््राींिर काय कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसलयास विलींबाची कारणे तसेच, या प्रकरणाची सद्य्जस्थती काय आहे ? 
  
श्री. धर्रीष महाजन (१८-१०-२०१६) :(१) होय. 
(२) नाही. 
(३) होय,पररर्षदेने सींबींधित िैद्यकेीय व्यिसायीकाींना लेखी ताकीद ददली आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
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राष्ट्रीय माध्यममि मशक्षा अमभयानाांतांर्गत २०११-१२ मध्ये मुलीांच्याया वसतीर्हृाच्याया  
िाांधिाम योजना फक्त िार्दोपत्री िांद असलयािाित 

  

(२५)  ५४८८८ (२२-०८-२०१६).   श्री.सांजय पोतनीस (िमलना) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राषरीय माध्यममक मशषण ा अमभयानाींतींगगत सन २०११-१२ मध्ये मुलीींच्या िसतीगहृाची 
बाींिकाम योिना आखण्यात आली होती. सदरहू योिना केिळ िालना जिलहयात कायागजन्ित 
असून इतर दठकाणी ही योिना बींद असून फक्त कागदोपरी असलयाचे माहे रवप्रल, २०१६ 
मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, उक्त योिना ही राज्यातील शैषण णणकदृष्या दहा मागास जिलहयाींमिील ४३ 
ग्ाींसाठी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, या योिनेकररता शासनाच्या मालकीची िमीन उपलब्ि असून देखील 
बाींिकामासाठी िाढलेला खचग आणण कें द्राचा ननिी अपुरा पडत असलयाने ही योिना बींद 
अिस्थेत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असलयास, या योिनेकररता क्रकती ननिीची तरतुद करण्यात आली होती, 
(५) असलयास, यासदींभागत शासनाने चौकशी केली आहे काय, तदृनुसार सदर योिना सिगर 
राबविण्याकररता तात्काळ भरीि ननिीची तरतूद करण्याबाबत कोणती  कायगिाही करण्यात 
आली िा येत आहे, 
(६) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२०-१०-२०१६) :(१) नाही. 
    िालना जिलहा िगळता ९ जिल्यातील ३६ ग्ापकैी नींदरूबार जिल्यातील नींदरूबार ि 
निापूर, नामशक जिल्यातील सरुगणा ि रींबकेश्िर आणण पालणर जिल्यातील मोखाडा ि 
डहाणू या ६ ग्ामध्ये अद्याप िसतीगहृ इमारत बाींिकामाकररता शासकीय िागा उपलब्ि 
झालेली नाही. इतर जिल्याींमध्ये उपलब्ि असलेलया ३० ग्ामध्ये बाींिकामासाठी ई-ननविदा 
द्िारे सन २०१६-१७ मध्ये कायगिाही सुरु करण्यात आली आहे. 
(२) होय. 
(३) होय. 
    बाींिकामाकरीता िागा उपलब्ि करणे या करीता बराच कालाििी लागलयामळेु ि 
अद्यापही काही दठकाणी िागा उपलब्ि करणेची कायगिाही सुरु आहे. 
    बाींिकामे सन २००९-१० दरसुचीनूसार मींिूर झालेली असलयामुळे अींदािपरकात मोठी 
तफाित झाली त्यामुळे सदर बाींिकामे सुरु करणे जिकरीचे झाले होते. परींतु सुिारीत 
अींदािपरकास कें द्रशासनाने चालु िर्षागत मींिुरी प्रदान केली आहे. 
(४) मुलीींच्या िसतीगहृ बाींिकामाकरीता कें द्र शासनान ेरकूण रुपये ५२.५२ को्ी ननिी मींिुर 
केला होता. 
(५) रकूण ४३ ग्ाींपैकी केिळ िालना जिल्यातील िागा उपलब्ि असलेलया ७ ग्ाींमिील 
बाींिकामे सन २०१४-१५ मध्ये अींदािपरकातील मोठ्या तफाितीमळेु सूरु करता आली नाहीत. 
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     त्यामळेु राषरीय माध्यममक मशषण ा अमभयानाींतगगत िावर्षगक कायगयोिना ि अींदािपरक सन 
२०१६-१७ मध्ये कें द्र शासनाकड ेसूिारीत क्रकीं मतीचा प्रस्ताि मींिूरीस्ति सादर करण्यात आला 
होता. 
     या अनुर्षींगाने कें द्र शासनाने सुरु न झालेलया ३६ ग्ातील बाींिकामाींना सुिारीत 
अींदािपरकानुसार रु.९१.४४ को्ी ननिी सन २०१६-१७ मध्ये मींिुर केला आहे. त्यानुसार 
आिश्यक कायगिाही करण्यात येत आहे. 
(६) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
  

पुणे, नर्र, नामशि ववभार्ात ररतसर रोस्टर पडाताळणी न िेलयान ेअनुदानीत व 
ववनाअनुदानीत महाववद्यालयामध्ये प्राचायागसह प्राध्यापि-मशक्षिेत्तर  

िमगचाऱ्याांची १ हजार ५८३ पदे ररक्त असलयािाित 
  

(२६)  ५५३२२ (२२-०८-२०१६).   श्री.िालीदास िोळांििर (वडाळा), श्री.अममन पटेल (मुांिादेवी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम) :   सन्माननीय उच्या च व तांत्र 
मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे, नगर, नामशक विभागात ररतसर रोस््र पडताळणी न केलयान े अनुदानीत ि 
विनाअनुदानीत महाविद्यालयामध्ये प्राचायागसह प्राध्यापक-मशषण केत्तर कमगचाऱ्याींची १ हिार ५८३ 
पदे ररक्त असलयाच ेमाहे नोव्हेंबर, २०१५ िा त्या सुमारास ननदशगनास आले आहे, हे खरे आले 
आहे, 
(२) असलयास, शासनाने आढािा णेऊन सदर ररक्तपदे भरण्याबाबत कोणती कायगिाही केली 
आहे िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१८-१०-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे. 
(२) अशासकीय अनुदाननत महाविद्यालयातील मशषण कीय ि मशषण केत्तर पदाींचा आढािा मींिूर 
करण्याबाबतचा प्रस्ताि वित्त विभागास सादर करण्यात आला असून त्यास अद्याप वित्त 
विभागाची मींिूरी प्राप्त झालेली नाही. वित्त विभागाची मींिूरी प्राप्त झालयानींतर ररक्त पदे 
भरण्याची कायगिाही करण्यात येईल.             
(३) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील अनेि ववनाअनुदाननत तांत्रमशक्षण सांस्थातील मशक्षि व मशक्षिेत्तर  
िमगचाऱ्याांचे मोठ्याप्रमाणात वधथगि शोषण होत असलया 

  

(२७)  ५५६५७ (२२-०८-२०१६).   डॉ.पतांर्राव िदम (पलूस िडरे्ाव), श्री.ववजय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हहपूरी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), डॉ.सांतोष 
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टारफे (िळमनुरी), श्री.अममन पटेल (मुांिादेवी), श्री.ववजय िाळे (मशवाजीनर्र) :   सन्माननीय 
उच्या च व तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील अनके विनाअनुदानीत तींरमशषण ण सींस्थामिील मशषण क ि मशषण केतर कमगचाऱ्याींचे 
मोठ्या प्रमाणात आधथगक शोर्षण होत असलयाची बाब माहे मे, २०१६ च्या शेि्च्या 
आठिडयात ननदशगनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, या कमगचाऱ्याींच ेितेन कागदोपरी पूणग ददले आहे असे दाखिनू िेतनातून दरमहा 
ठराविक रक्कम सींस्थेमाफग त कापनू णेण्याच ेप्रकार णडत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, िेतनाबाबतच्या या अनुधचत प्रथा बींद करण्याच ेआदेश सींचालक याींनी ददले 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(४) असलयास, याबाबत शासनान ेकोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१७-१०-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) प्रश्नािीन प्रकरणी मशाषण क ि जश्षण कीय कमगचारी सींण्ना याींचेकडून प्राप्त झालेलया 
तिारी/ननिेदनाींमध्ये राज्यातील विनाअनुदाननत तींरमशषण ण सींस्थामिील मशषण क ि मशषण केतर 
कमगचाऱ्याींना कागदोपरी पूणग िेतन अदा केले आहे अस ेदाखिून िेतनामिून दरमहा ठराविक 
रक्कम बळिबरीन ेकापूप णेत असलयाबाबत नमूद करण्यात आले आहे. 
(३), (४) ि (५) प्रश्नाधिन प्रकरणी राज्यातील सिग विनाअनुदाननत अमभयाींबरकी, और्षिननमागण 
इ. पदविका तींरननकेतन सींस्थाींतील मशषण क ि मशषण केतर कमगचाऱ्याींचे िेतन रास्रीकृत 
बँकेमाफग त सींबींधित कमगचाऱ्याींच्या खात्याींमध्ये तसेच सींबींधित सींस्थाींतील कमगचाऱ्याींना बँकेमध्ये 
िेतनाबाबत व्यिहार करताना Withdrawal slip न िापरता ATM / Check book याींचा 
िापर करुन खात्यातून रक्कम काढण्याबाबत सींचालनालयामाफग त कळविण्यात आले आहे. 

___________ 
  
अमरावती येथ ेसांत र्ाडरे्िािा अमरावती ववद्यापीठाशी सांलग्न शासन अनुदाननत खासर्ी 
महाववद्यालयातील ववववध प्राचायग, प्राध्यापि वणण िमगचाऱ्याांच्याया ववववध मार््या िाित 

  

(२८)  ५५६८२ (२२-०८-२०१६).   प्रा.ववरेंद्र जर्ताप (धामणर्ाव रेलवे), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पश्श्चम), श्री.अममन पटेल (मुांिादेवी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हहपूरी) :   सन्माननीय उच्या च व तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरािती येथे सींत गाडगेबाबा अमरािती विद्यापीठाशी सींलग्न शासन अनुदाननत खासगी 
महाविद्यालयातील विविि प्राचायग, प्राध्यापक आणण कमगचाऱ्याींच्या सींण्नाींनी आपलया विविि 
मागण्या ि तिारी णेऊन उच्चमशषण ण सहसींचालक कायागलयािर िडक मोचाग काढला असलयाचे 
माहे म,े २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असलयास, सेिापुजस्तका गहाळ असणे, सेिा प्रकरणे हरिणे, सेिा ननितृ्ती प्रकरणे ननकाली 
न काढण ेइ. प्राचायग, प्राध्यापक आणण मशषण केत्तर कमगचाऱ्याींशी सींबींधित दीड हिारािर प्रकरणे 
ि प्रस्ताि सहसींचालकाच्या कायागलयात िूळखात पडून आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, सदर तिारी, प्रकरणे, प्रस्ताि याींचा त्िरीत ननप्ारा करण्याबाबत शासनान े
कोणती कायगिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१८-१०-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रलींबबत प्रकरणाींचा ननप्ारा करण्याबाबत सींचालनालय स्तरािरुन दरमहा आढािा ि 
सहसींचालनालय स्तरािरुन दैननक आढािा णेण्यात येत आहे. 
(४) विलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

सोलापूर येथ ेवरटीई अांतर्गत नोंदणी न िेलेलया सांिांधधत इांग्रजी  
माध्यमाांच्याया शाळाांची मान्यता िाढून णे्यािाित 

  

(२९)  ५६१२८ (२२-०८-२०१६).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अममन पटेल (मुांिादेवी), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हहपूरी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) सोलापूर येथ े राज्य शासनाच्या राई् ्ू रज्यूकेशन (आर्ीई) अींतगगत आधथगक दबुगल 
मागासिगीय विद्यार्थया ना शासनाचा आदेश असतानाही १५ ्क्के आरषण ण देण्यासाठी 
ऑनलाईन नोंदणी न करणाऱ्या २३ इींरामिी माध्यममक शाळाींना जिलहा पररर्षद प्राथममकच्या 
मशषण णाधिकारी याींनी नोद्सा पाठविलया असलयाच ेमाहे रवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असलयास, या सींदभागत आर्ीई अींतगगत नोंदणी न केलेलया सींबींधित इींरामिी माध्यमाींच्या 
शाळाींची मान्यता काढून णेण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगिाही केली आहे िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (२०-१०-२०१६) : (१) ि (२) सोलापूर जिलहयातील ५ तालूक्यातील २३ 
शाळाींनी १८ रवप्रल, २०१६ पय त नोंदणी केली नव्हती. परींतु सदर शाळाींना नो्ीसा 
बिाविलयानींतर शाळाींनी रवप्रल २०१६ अखेर ऑनलाईन नोंदणी पूणग केली आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
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राज्यातील शैक्षणणिदृष्ट्ट्या १० मार्ास श्जल्यामध्ये ४३ र्टाांसाठ  राष्ट्रीय  
माध्यममि मशक्षा अमभयानाअांतर्गत वसतीर्हृ योजना वख्यािाित 

(३०)  ५६२५० (२२-०८-२०१६).   श्री.िािुराव पाचणे (मशरुर), श्री.जयिुमार र्ोरे (माण), 
श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हहपूरी), श्री.अममन पटेल (मुांिादेवी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) सन २०११-२०१२ मध्ये राज्यातील शैषण णणकदृषट्या १० मागास जिल्यामध्ये ४३ ग्ाींसाठी 
राषरीय माध्यममक मशषण ा अमभयानाअींतगगत िसतीगहृ योिना आखण्यात आली होती, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असलयास, िालना जिल्याचा अपिाद िगळता इतर जिल्यामध्ये ही योिना बींद 
असलयाचे ददनाींक २५ रवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्यासुमारास ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असलयास, इतर ९ जिल्यामध्ये शासनाच्या मालकीची िमीन उपलब्ि असून देखील ही 
योिना सुरु करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) असलयास, याबाबत शासनान ेकाय कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२२-१०-०२०१) :(१) होय. 
(२) ि (३) िालना जिलहा िगळता ९ जिलहयातील ३६ ग्ाींपकैी नींदरूबार जिलहयातील नदरूबार 
ि निापूर,नामशक जिलहयातील सरुगणा ि त्रयींबकेश्िर आणण पालणर जिलहयातील मोखाडा ि 
डहाणू य ६ ग्ामध्ये अद्याप िसतीगहृ इमारत बाींिकामाकररता शासकीय िागा उपलब्ि 
झालेली नाही. इतर जिलहयाींमध्ये उपलब्ध् ाा असलेलया ३० ग्ामध्ये बाींिकामासाठी ई-ननविदा 
द्िारे सन २०१६-१७ मध्ये कायगिाही सुरु करण्यात आली आहे. 
(४) रकूण ४३ ग्ाींपैकी केिळ िालना जिलहयातील िागा उपलब्ि असलेलया ७ ग्ाींमिील 
बाींिकाम ेसन २०१४-१५ मध्ये सरुु करण्यात आली. उिगरीत बाींिकाम ेअींदािपरकातील मोठया 
तफाितीमुळे सुरु करता आली नाहीत. 
     त्यामळेु राषरीय माध्यममक मशषण ा अमभयानाींतगगत िावर्षगक कायगयोिना ि अींदािपरक सन 
२०१६-१७ मध्ये कें द्र शासनाकड ेसुिाररत क्रकीं मतीचा प्रस्ताि मींिूरीस्ति सादर करण्यात आला 
होता. 
     या अनुर्षींगाने कें द्र शासनाने सुरु न झालेलया ३६ ग्ातील बाींिकाींमाना सुिारीत 
अींदािपरकानुसार रु.९१.४४ को्ी ननिी सन २०१६-१७ मध्ये मींिूर केला आहे. त्यानुसार 
आिश्यक कायगिाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
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मुांिई ववद्यापीठाांतर्गत नवीन ६३ महाववद्यालये ननमागण िर्याचा प्रस्ताव 
  

(३१)  ५६४१८ (२२-०८-२०१६).   श्री.अजय चौधरी (मशवडी) :   सन्माननीय उच्या च व तांत्र 
मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मुींबई विद्यापीठाींतगगत निीन ६३ महाविद्यालये ननमागण करण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या 
विचारािीन आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असलयास, मुींबई विभागाींतगगत येणाऱ्या पालणर, रायगड, मसींिुदगूग, ठाणे, रत्नाधगरी या 
जिल्यात रकूण क्रकती निीन महाविद्यालये ननमागण होणार ि त्यात कला, विज्ञान, िाणणज्य 
ि तींरज्ञान ि मदहलाींसाठी स्ितींर महाविद्यालय ननमागण करण्याबाबतचा प्रस्तािात समािशे 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, याबाबत शासनान ेआराखडा तयार केला आहे काय ि त्याच ेस्िरुप काय आहे, 
(४) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (२०-१०-२०१६) :(१), (२), (३) ि (४) मुींबई विद्यापीठाींतगगत असलेलया 
कायगषेण रासाठी विद्यापीठाकडुन शासनास शैषण णणक िर्षग २०१६-१७ साठी पारींपाररक ि वििी 
विद्याशाखाींसाठी रकुण १२० प्रस्ताि प्राप्त झालेले होते. त्यापैकी २४ प्रस्तािाींना शासनान े
दद.०५.०८.२०१६ च्या आदेशान्िये मान्यता ददलेली आहे.  

___________ 
 

मसांधुदरु्ग श्जल्यातील नळ पाणी पुरवठा योजनाांची दरुुस्ती िामाांिाित 
  

(३२)  ५६८४९ (१०-०८-२०१६).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा वणण 
स्वच्याछता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मसींिुदगुग जिल्यातील गािाींमध्ये वपण्याच्या पाणी ी्ंचाई सींदभागत विींिन विहीर, निीन नळ 
पाणी पुरिठा योिना, विहीरीतील गाळ काढणे तसेच िुन्या नळ पाणी पुरिठा योिनाींची 
दरुुस्ती आदद कामाींबाबत मा. पालकमींरी, मसींिुदगुग याींनी ददनाींक २७ म,े २०१६ रोिी िा 
त्यासुमारास णेतलेलया आढािा बठैकीत अनेक रामामपींचायतीनी कोणतीच कामे सुरु न केलयाच े
ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, सदर प्रकरणी ददरींगाई करणाऱ्या सींबींधित रामामपींचायतीींविरुध्द कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, कारिाईची सद्य:जस्थती काय आहे, 
(३) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. ििनराव लोणीिर (०५-१०-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
 
 



वि.स. २२९ (23) 

डॉ.िािासाहेि वांिेडिर याांनी “जनता” या सात तादहिातून  
िेलेले मलखाण अप्रिामशत असलयािाित 

  

(३३)  ५७४३५ (२३-०८-२०१६).   श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.श्जतेंद्र वव् हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांर् िरोरा (शहापूर), श्री.मिरांद जाधव-पाटील (वाई), श्री.हसन 
मुश्रीफ (िार्ल), श्री.राहुल जर्ताप (श्रीर्ोंदा) :   सन्माननीय उच्या च व तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींनी १९३० ते १९५५ या काळात प्रकामशत झालेलया “िनता” 
साप्तादहकामिील लेखन अद्याप प्रकामशत करण्यात आले नसलयाचे माहे रवप्रल, २०१६ मध्ये 
ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, “िनता” या साप्तादहकातील मलखाण लिकरात लिकर प्रकामशत व्हाि ेम्हणून 
शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसलयास, त्याबाबतची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१८-१०-२०१६) :(१) होय. 
(२) “िनता” साप्तादहकामिील प्रकामशत झालेले मलखाणाच े दस्तऐिि ममळविण्याचा प्रयत्न 
सममतीद्िारे चाल ूआहे. उपलब्ि झालयास प्रकामशत करता येऊ शकेल.  
(३) डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर चररर सािने प्रकाशन सममतीकड े मूळ दस्तऐिि उपलब्ि 
नसलयामळेु प्रकामशत करता आले नाही.  

___________ 
  
वैद्यिीय के्षत्रातील डॉक्टराांना वड मार्ागन ेददलया जाणाऱ्या िममशनवर अांिूश ठेव्यािाित 

  

(३४)  ५७९६६ (२२-०८-२०१६).   श्री.जयप्रिाश मुांदडा (िसमत) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िैद्यकीय षेण रातील डॉक््राींना गैर मागागन ेददलया िाणाऱ्या कममशनिर अींकूश ठेिण्यासाठी 
मेडीकल कौजन्सल ऑफ इींडीयाला कोणताही अधिकार नाही तसेच कायदयातही तशी तरतूद 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, िैद्यकीय षेण रातील गैरप्रकाराींना आळा णालण्यासाठी “हेलथ केअर रेग्युले्री 
ॲथॉरर्ी” सारख्या यींरणेची गरि आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, िैद्यकीय सेिाींिर लषण  ननयींरण ठेिण्यासाठी अशा प्रकारची यींरणा ननमागण 
करून सिगसामान्य गोरगरीब रूग्णाींना ददलासा देण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोिना केली 
िा करणार आहे, 
(४) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धर्रीष महाजन (१८-१०-२०१६) :(१) हे खरे नाही. िैद्यकीय षेण रातील डॉक््राींना गैर 
मागागने ददलया िाणाऱ्या कममशन सींदभागत तिार या पररर्षदेकड ेप्राप्त झालयास अशा िैद्यकीय 
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व्यिसायीींविरुध्द (आचारसींदहता) इींडडयन मेडीकल कौजन्सल (प्रोफेशनल कन्डक्् र्ीके्ी ॲन्ड 
इधथक्स) रेग्युलेशन २००२ मिील प्रकरण्  ६ मिील अनु.ि.६.४ ि महाराषर िैद्यकीय पररर्षद 
अधिननयम १९६५ च ेकलम २२ अन्िये मशषण ा करण्याची तरतूद आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सध्या अजस्तत्िात असलेले कायदे ि कायगरत यींरणा ही सषण म आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
 

मुांिई ववद्यापीठात िायगरत असलेलया अद्यापिाांची ननधी अभावी  
नोिरी धोक्यात वली असलयािाित 

(३५)  ५८१०० (२२-०८-२०१६).   श्री.योरे्श सार्र (चारिोप), श्री.सुननल प्रभू (ददांडोशी) :   
सन्माननीय उच्या च व तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई विद्यापीठात गत ६ िर्षे कायगरत असलेलया सुमारे ४० अद्यापकाींची ननिी अभािी 
नोकरी िोक्यात आली असलयाचे ददनाींक १९ म,े २०१६ िा त्या दरम्यान ननदशगनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, विद्यापीठ अनुदान आयोगान े ११ व्या पींचिावर्षगक योिनेंतगगत या पदाींना 
मान्यता ददली असून, या पदािरील अद्यापकाींच ेिेतन यूिीसीकडून अदा करण्यात येत होत,े 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास अनेक अद्यापकाींना विद्यापीठाकडून सेिा समाप्तीचे पर आलयाने विद्यापीठ 
ितुगळात नारािी पसरली असनू, याबाबत शासनाने कोणती उपाययोिना केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ववनोद तावड े(१८-१०-२०१६) : (१), (२) ि (३) हे खरे नाही. 
    i) विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ११ व्या पींचिावर्षगक योिनेंतगगत मुींबई विद्यापीठाच्या 
विविि विभागातील सहाय्यक प्राध्यापक-२४ पदे ि सहयोगी प्राध्यापक-५ पदे अशी रकूण २९ 
पदे मींिूर केलेली आहेत. 
    ii) विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मींिूर केलेलया २९ मशषण काींची पदे भरण्यासाठी मुींबई 
विद्यापीठाने डडसेंबर, २०१० मध्ये िाहीरात ददली होती. पदभरतीची प्रक्रिया पूणग करुन १४ 
मशषण काींना ननयुक्तीपर ेदेण्यात आलेली होती. त्यापैकी १३ मशषण क रुिू झाले. 
    iii) सदर पदाींना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने रु.५,४६,८०,०००/- मींिूर केलेले आहेत. 
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने णेतलेलया आधथगक दानयत्िाचा कालाििी ददनाींक ३१ माचग, २०१२ 
रोिी सींपुष्ात आला. 
    iv) ११ व्या पींचिावर्षगक योिनेचा कायगकाळ ददनाींक ३१ माचग, २०१२ रोिी सींपुष्ात 
आलयानींतर उपरोक्त १३ पैकी ९ मशषण काींच्या सेिा सींपुष्ात आणून विभागप्रमुखाींनी विनींती 
केलयानुसार उिगररत ४ मशषण काींच्या सेिा ददनाींक ३१ माचग, २०१२ नींतर रक-रक िर्षागकररता 
तात्पुरत्या स्िरुपात सुरु ठेिण्यात आलया. 
 



वि.स. २२९ (25) 

     v) शैषण णणक िर्षग २०१५-१६ मध्ये उिगररत चारही मशषण काींच्या तात्पुरत्या स्िरुपातील सेिा 
समाप्त करण्यात आलया. मार त्यापैकी २ मशषण काींच्या नमेणूका विभाग प्रमुखाींच्या 
विनींतीनुसार २०१६-२०१७ या शैषण णणक िर्षागसाठी तात्पुरत्या स्िरुपात करण्यात आलया आहेत. 
उिगररत २ मशषण काींनी न्यायालयात याधचका दाखल केलेलया असनू त्याबाबतचा ननणगय प्रलींबबत 
आहे ि सदर दोन्ही मशषण क सद्य:जस्थतीत विद्यापीठाच्या सेिेत नाहीत. 
(४) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
महाराष्ट्र राज्य माध्यममि व उच्याच माध्यममि मशक्षण मांडळाच्याया रै्रिारभारामळेु नवी 

मुांिईतील सेंट अर्स्टीन शाळेची ववद्याधथगनी अनुजा िैलास अरर्ड ेदह उत्तीणग  
असतानाही अनुपश्स्थत दाखवून अनुत्तीणग िर्यात वलयािाित 

(३६)  ५८५११ (२२-०८-२०१६).   श्री.रुपेश म्ह हात्र े(मभवांडी पूवग) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर राज्य माध्यममक ि उच्च माध्यममक मशषण ण मींडळाच्या गैरकारभारामुळे निी 
मुींबईतील सें् अगस््ीन शाळेची विद्याधथगनी अनिुा कैलास अरगड े दहला ९० ्क्के गुण 
ममळून ती सिग विर्षयात पास झाली असतानाही गुणपबरकेिर अनुपजस्थत दाखिून अनुत्तीणग 
करण्यात आलयाच ेननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच परीषेण पूिीच कु.अनिुा अरगडचे्या परीषण ा प्रिेशपरािर विर्षयाींच्या सचूीत सींस्कृतऐििी 
दहींदी हा विर्षय दाखिण्यात आला असलयाने मशषण ण मींडळाची ही चूक दरुुस्त करण्यासाठी सें् 
अगस््ीन शाळेने ददनाींक १६ फेब्रिुारी २०१६ रोिी तातडीने परव्यिहार केला होता, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असलयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
ि तदृनुसार सींबींधित गैर प्रकारास िबाबदार असणाऱ्या श्री. िगताप, सधचि, महाराषर राज्य 
माध्यममक ि उच्च माध्यममक मशषण ण मींडळ  ि इतर सींबींधित कमगचारी याींच्यािर शासनान े
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसलयास, विलींबाची कारणे तसेच शासनाची भुममका काय आहे ? 

श्री. ववनोद तावड े(२०-१०-२०१६) :(१) होय 
(२) होय 
(३) प्रस्तुत चूक ताींबरक स्िरुपामळेु झाली होती ि ती ननदशगनास येताच विदहत कालमयागदेत 
दरुुस्त करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
पन्हाळा (श्ज.िोलहापूर) तालुक्यातील पाणी टांचाई िाित. 

(३७)  ५८५७० (१०-०८-२०१६).   श्री.सयजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
पाणीपुरवठा वणण स्वच्याछता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पन्हाळा (जि.कोलहापूर) तालकुा वपण्याच्या पाण्याच्या बाबतीत ्ँकर मुक्त असलयाबाबतची 
णोर्षणा प्रशासनान े१० िर्षागपूिी केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असलयास राषण ी, कणेरी पकैी दळिेिाडी, कनेरीपैकी पिारिाडी, सातािेपकैी मशींदेिाडी, 
िाणिेपैकी िािििाडी, िाणिेपैकी सुिेिाडी या दठकाणी चाल ू िर्षी अत्यींत तीव्र पाणी ी्ंचाई 
ननमागण झाली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास सदर दठकाणी रामामस्थाींनी खािगी वपण्याच्या पाण्याची ्ँकर व्यिस्था करून 
ी्ंचाई दरू करण्याचा प्रयत्न केला, हे ही खरे आहे काय, 

(४) असलयास पूणग तालुक्यातील ी्ंचाई रामस्त गािाींचे / िाडयाींचे पनु: सिेषण ण करण्याचा ननणगय 
शासनाने आहे आहे, हे ही ख्ररे आहे काय, 
(५) असलयास सदर गािातील / िाडयातील पाणी ी्ंचाई दरू करण्यासाठी शासनाने कोणती 
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ििनराव लोणीिर (०५-१०-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) अींशत् खरे आहे. यापैकी काही गािाींमध्ये पाणी ी्ंचाई ननमागण झाली होती.     
(३) हे खरे नाही.    
(४) ि (५) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
मुांिई ववद्यापीठातील मान्यताप्रात त िमगचाया ची पदे वाढवव्यािाित 

  

(३८)  ५८८५८ (२२-०८-२०१६).   श्री.सुननल मशांदे (वरळी) :   सन्माननीय उच्या च व तांत्र मशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई विद्यापीठाअींतगगत समुारे ७४० महाविद्यालये आणण साड े सात लाखाींहून अधिक 
विध्याथी तसेच  िर्षागगणणक हा विस्तार िाढत असतानाही विद्यावपठात सरकारमान्य फक्त 
१३ हिार पदे असलयाची बाब माहे िून, २०१६ च्या पदहलया सप्ताहात िा त्या दरम्यान 
ननदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, सदरहू सरकारमान्य पदाींची सींख्या सद्यजस्थतीत अपूरी पडत असलयान ेपदाींची 
सींख्या िाढविण्याबाबत शासनाकडून कोणती कायगिाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(३) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१८-१०-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे आहे. 
मुींबई विद्यापीठाींगगत सद्य:जस्थतीत रकूण ७७७ महाविद्यालये सींलग्न आहेत ि रकूण 
विद्याथी सींख्या साडसेात लाखाहून अधिक असून विद्यापीठात १३१९ मशषण केत्तर कमगचाऱ्याींची 
पदे मींिूर आहेत. 
(२) वित्त विभागाच्या ददनाींक ११ फेब्रुिारी, २०१६ च्या शासन ननणगयानुसार राज्यातील सिग 
अकृवर्ष विद्यापीठाींच्या मशषण केत्तर पदाींचा आढािा णेऊन सुिाररत आकृनतबींि ननजश्चत 
करण्यासाठी सिग अकृवर्ष विद्यापीठाींची मादहती सींचालक, उच्च मशषण ण महाराषर, राज्य, पुणे 
याींचेकडून शासनाच्या ददनाींक १ ऑगस््, २०१६ च्या परान्िये मागविण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
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नार्पूर श्जल्यातील देवलापार ता.रामटेि या वददवासी के्षत्रामध्ये उच्याच  
मशक्षणाच्याया सोयी उपलब्ध िरून दे्यािाित 

  

(३९)  ५८८९५ (२२-०८-२०१६).   श्री.डड मललीिाजूगन रेडडी (रामटेि) :   सन्माननीय उच्या च व 
तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूर जिल्यातील देिलापार ता.राम्ेक या आददिासी षेण रामध्ये उच्च मशषण णाच्या सोयी 
उपलब्ि करून देण्याचे ननिेदन स्थाननक लोकप्रनतननिीनी माहे नोव्हेंबर, २०१५ च्या शेि्च्या 
आठिडयात िा त्यासमुारास मा.उच्च मशषण ण मींरी, याींना ददले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असलयास, उक्त ननिेदनाच्या अनुर्षींगाने शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत 
आहे काय, 
(३) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२०-१०-२०१६) :(१) होय. 
(२) ि (३) महाराषर विद्यापीठ अधिननयम १९९४ च्या कलम ८२ ि ८३ अन्िये नविन 
महाविद्यालय / विद्याशाखा / विर्षय / अभयासिम / अनतरीक्त तुकडया याींना मान्यता 
देण्याची कायगपद्िती विदहत केली असून, त्यानसुार प्राप्त प्रस्तािाींना मान्यता ददली िात.े 
नागपुर जिलहयातील देिलापार, ता.राम्ेक या स्थानासाठीचा कोणताही प्रस्ताि उपरोक्त 
कायगपद्ितीनुसार शासनास प्राप्त झाला नसलयान े त्यास मान्यता देण्याचा प्रश्न उद्भ ााित 
नाही. 

___________ 
मशक्षण हक्ि िायद्यातील तरतुदीनुसार दिुगल वणण वांधचत णटिातील  

२५ टक्िे प्रवेमशत िालिाांच्याया शैक्षणणि शुलिात  ालेली वाढ 
  

(४०)  ५९२९७ (२२-०८-२०१६).   श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय शालेय 
मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शजक्र्षण हक्क कायद्यातील तनतुदीनसुार दुर्बल आणज िींचजत ण्कातील २५ ्क्के 
प्रिेमशत बालकाींच्या शैषण णणक शुलकात गेलया िर्षीच्या पेषण ा यािर्षी रुपये ३ हिार ८५५ इतकी 
िाढ झाली असलयाच ेमाहे िनूख्  २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असलयास, शासनान ेयाबाबत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, तसेच त्याचा 
तपशील काय आहे, 
(३) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (२०-१०-२०१६) :(१)मशक्ष ााण हक्क कायद्यातील तरतूदीनुसार दबुगल आणण 
िींधचत ण्कातील २५ ्क्के प्रिेमशत बालकाींचा शैषण णणक, शुलकात ददनाींक ३० म े२०१६ च्या 
शासन ननणगयानुसार शासनाने िाढ केलेली आहे. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 
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___________ 
खेड तालुक्यात (श्ज.पुणे) िाम िरून मशिणाऱ्या मुलाांिररता  

रात्र शाळेची सुववधा उपलब्ध नसलयािाित 
  

(४१)  ५९३८७ (२२-०८-२०१६).   श्री.सुरेश र्ोरे (खेड वळांदी) :   सन्माननीय उच्या च व तांत्र 
मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खेड तालुक्यात (जि.पुणे) काम करून मशकणाऱ्या मुलाींकररता रार शाळेची सुवििा उपलब्ि 
नसलयान े शकेडो मुलाींच े शैषण णणक नकुसान होत असलयाच े माहे म े २०१६ िा त्यासुमारास 
ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, खेड तालुका मशषण ण प्रसारक मींडळ, मु.पो. रािगुरुनगर ता.खेड, जि.पुणे या 
सींस्थेने कला आणण िाणणज्य शाखेत रार महाविद्यालय सुरु करणेबाबतचा प्रस्ताि बहृत 
आराखडयातील सींदभागन े साविरीबाई फुले पुणे विद्यापीठा माफग त मान्यतेकरीता शासनाकड े
पाठविला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, उक्त प्रस्तािास मान्यता ममळणेकररता स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी उच्च ि तींर 
मशषण ण मींरी याींस ददनाींक ३१ म,े २०१६ रोिी िा त्या दरम्यान ननिदेन ददले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(४) असलयास, उक्त प्रस्तािास मान्यता देणेबाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहेत, 
(५) नसलयास, विलींबनाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े (२०-१०-२०१६) :(१) ि (२) साविरीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे याींनी 
शैषण णणक िर्षग २०१६-१७ करीता विद्यापीठाच्या बहृत आराखडयानुसार रार महाविद्यालयाचा 
प्रस्ताि शासनास सादर केलेला आहे. 
(३) होय. 
(४) ि (५) विद्यापीठाने शासनास सादर केलेला प्रस्ताि शासन ननणगय दद.२.९.२०१३ अन्िये 
विदहत केलेलया ननकर्षाींची पुतगता करीत नसलयाने विद्यापीठ अधिननयमातील कालमयागदा 
विचारात णेऊन नामींिुर करण्यात आलेला आहे.  

___________ 
 

वविी वणण उपाददत सवग वस्तूांवर मराठ  भाषचेा वापर हो्यासाठ  
दांडाची वणण मशके्षची तरतूद िर्याववषयी 

  

(४२)  ६०१६२ (२२-०८-२०१६).   श्री.भरतशेठ र्ोर्ावले (महाड) :   सन्माननीय मराठ  भाषा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात वििी आणण उत्पादीत होणाऱ् या प्रत्येक िस्तूमध्ये मराठी भार्षा िापरण्याची, िाचण्याची, 
ी्ंकमलणखत करण्याची सोय असलयाच्या सूचना  शासन परररक िमाींक - ‘कपास-ू२०१४/ प्र.ि.९४/ 
भार्षा-२’ नुसार देण्यात आलया आहेत; मार वििीला असलेलया और्षिाींिरील िेष्नाींची मादहती, तसेच 

भ्रमणध्िनी सींच, शीतपेये, अन्य इलेक्रॉननक उत्पादने याींची मादहती मराठी सोडून इींरामिी अथिा 
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अन्य भार्षाींत देण्यात येत,े या उत्पादनाींचे मादहतीपरकही मराठीत नसत,े त्यामुळे राज्यभार्षा 
मराठीची गळचेपी होत आहे. पयागयाने सदर परररकाची अींमलबिािणी कठोरपणे होण्यासाठी मशषण ा ि 

दींड पद्ितीचा अिलींब करण्याची रास्त मागणी दहींद ुिनिागतृी सममतीने ददनाींक २२ रवप्रल, २०१५ 

रोिी िा त्या सुमारास ननिेदनाव्दारे केली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असलयास,  याबाबत  शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार कोणती कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. ववनोद तावड े(२६-०९-२०१६) : (१) होय. 
(२) विद्यमान रािभार्षा अधिननयम, १९६४ ि त्याअींतगगत ननयम यामध्ये दींडात्मक कारिाईची 
तरतूद करण्यात आलेली नाही. तथापी मराठीचा प्रभािी िापर करण्याकररता विद्यमान 
अधिननयमाींतगगत सुिारीत ननयम करण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या विचारािीन आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
िीड श्जलहयात यशवांतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त ववदयावपठाच्याया िी.ए.श्व्दत्तीय वषागची  

परीक्षा प्रश्नपत्रीिा नसलयाने ददड तास उमशरा सुरु िर्यात वलयािाित 
(४३)  ६०४४४ (२२-०८-२०१६).  श्री.राजेश टोपे (णनसावांर्ी), श्री.राणाजर्जीतमसांह पाटील 
(उस्मानािाद) : सन्माननीय उच्या च व तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील     
काय :- 
  

(१) बीड जिलहयातील यशिींतराि चव्हाण महाराषर मुक्त विदयावपठाच्या बी.र.जव्दत्तीय िर्षागच्या 
परीषेण ची  प्रश्नपरीका नसलयान ेददड तास उमशरा सुरु करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, उक्त प्रकरणी शासनामाफग त चौकशी करण्यात आली आहे काय,ि तदृनुसार 
शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (२०-१०-२०१६) : (१) हे खरे नाही. विद्यापीठाच्या द्वितीय िर्षागच्या 
प्रश्नपबरका परीषण ा सुरु होण्यापूिी तीन त ेचार ददिस आगोदर पोहोच केलया असलया कारणान े
दीड तास उमशरान ेपरीषण ा सुरु करण्यात आली हे खरे नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
राज्यात र्त १० वषागपासून महाववद्यालयाांना मान्यता धोरण िांद िेलयामुळे  

ग्रामीण भार्ातील ववद्यार्थया च ेशकै्षणणि नुिसान होत असलयािाित 
  

(४४)  ६०७०१ (२२-०८-२०१६).   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय उच्या च व तांत्र मशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  शासनान ेगत  १० िर्षागपासनू उच्च मशषण ण महाविद्यालयाना ददली िाणारी अनुदाननत 
महाविद्यालयाची मान्यता देण्याच ेिोरण बींद केले आहे, हे खरे आहे का, 
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(२) असलयास,सदर िोरण बींद केलयान ेरामामीण भागात निीन महाविद्यालये सुरु न झालयान े
रामामीण भागातील विध्याथीनीना उच्च मशषण ण णेण्यापासून िींधचत रहािे लागत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असलयास, विद्यार्थया ना उच्च मशषण णापासनू िींधचत राहाि े लागू नये याकररता  अश्या 
अनुदाननत महाविद्यालयाींना मान्यता देणेबाबत शासनाच े काय कायगिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. ववनोद तावड े(२०-१०-२०१६) :(१), (२), (३) ि (४)  होय, शासनान ेशैषण णणक िर्षग २००१-
०२ पासनू कायम विना अनुदान तत्िािर मान्यता देण्याच े िोरण अिलींबबलेले आहे ि 
त्यानुसार सध्या मान्यता ददलया िात आहेत. त्यामळेु रामामीण भागातील विद्याथी उच्च 
मशषण णापासून िींधचत राहण्याचा प्रश्न उद्भ ााित नाही. तसचे, सध्याच्या कायम विना 
अनुदाननत तत्िािर मान्यता देण्याच्या िोरणामध्ये बदल करण्याचा कोणताही प्रस्ताि 
शासनाच्या विचाराधिन नाही. 

___________ 
  

राज् यातील ववनाअनुदाननत मराठ  शाळाांना अनुदान दे्यासाठ  राज्य  
शासन राज्यात “रु्जरात पॅटनग” रािववणार असलयािाित 

(४५)  ६०८७८ (२२-०८-२०१६).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), श्री.मनोहर भोईर (उरण), 
श्री.उलहास पाटील (मशरोळ), श्री.सुननल राऊत (वविोळी), श्री.सुभाष सािणे (देर्लूर), डॉ.सांजय 
रायमुलिर (मेहिर), श्री.र्णपत र्ायिवाड (िलयाण पूवग) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील विनाअनुदाननत मराठी शाळाींना अनुदान देण्यासाठी शासन राज्यात “गुिरात 
पॅ्नग” राबविणार आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असलयास, “गुिरात पॅ्नग”चे सिगसािारण स्िरुप काय आहे ि यासींदभागत शासनान ेननणगय 
णेतला आहे काय, असलयास त्याची अमलबिािणी सुरु झाली आहे काय, 
(३) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ि याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे.? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२०-१०-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
  
पटावरुन र्ायि  ालेली मलेु मशक्षणाच्याया प्रवाहात वहे िी नाही याची पडताळणी िर्यािाित 
  

(४६)  ६१७९० (२२-०८-२०१६).   श्री.ववजय िाळे (मशवाजीनर्र) :   सन्माननीय शालेय 
मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यू डायस या सींस्थेने केलेलया पाहणीत राज् यातील ३ लाख ८७ हिार ५९६ विद्याथी 
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प्ािरुन गायब असलयाच,े माहे िून, २०१६ च्या दसुऱ्या आठिडयात ननदशगनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असलयास, प्ािरुन गायब झालेली मुले मशषण णाच्या प्रिाहात आहेत की नाही याची 
पडताळणी करण्याची सूचना ि त्या बाबतचा अहिाल मशषण ण पररर्षदेच्या सहसींचालकाींना 
देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, याबाबत शासनान ेकोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२०-१०-२०१६) :(१) होय अींशत: खरे आहे. 
(२) ि (३) होय 
गळती झालेली मुले मशषण णाच्या प्रिाहात आहेत क्रकीं िा कसे. याची पडताळणी करण्यासाठी 
प्रत्येक जिलहा /महानगरपामलका स्तरािर उप मशषण णाधिकारी (प्राथममक) याींच्या 
सींननयींरणाखाली जिलहास्तरीय गळती अभयास सममती गठीत करण्यात आलेली आीहे. सदर 
सममतीस जिलहाननहाय गळती झालेलया मलुाींची मादहती सादर करण्याबाबत आदेमशत करण्यात 
आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 

___________  
अमभयाांबत्रिी महाववद्यालयात ववद्याथी नसलयामुळे प्राध्यपिाांना  

६-६ मदहन्याांचे वेतन ममळाले नसलयािाित 
  

(४७)  ६१८०४ (२२-०८-२०१६).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवग), श्री.िळीराम मसरसिर 
(िाळापूर) :   सन्माननीय उच्या च व तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील ३६७ अमभयाींबरकी महाविद्यालयात १ लाख ५३ हिार ८६७ िागा असून, सुमारे 
४२ ्क्के िागा सन. २०१५-१६ या िर्षागत ररक्त असलयाच ेमाहे िानेिारी, २०१६ च्या नतसऱ्या 
आठिडयात िा त्या दरम्यान  ननदशगनास आले, हे खरे काय, 
(२) असलयास, अनेक अमभयाींबरकी महाविद्यालयात विद्याथी नसलयामुळे प्राध्यापकाींना ६-६ 
मदहन्याींचे िेतन ममळाले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, शासनाने याप्रकणी कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, तसेच 
ताींबरक मशषण णाचा दिाग िाढविण्यासाठी शासनान े काही नविन िोरणाची आणखी केली आहे 
काय, 
(४) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ववनोद तावड े(१७-१०-२०१६) : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) अमभयाींबरकी विद्यर्थया ना उद्योिकता कडून कमी मागणी होत असलयान े
राज्यातील काही अमभयाींबरकी मशषण ण सींस्थाींमध्ये प्रिेश न णेण्याचा विद्यार्थया चा कल ददसून 
येत आहे. त्यामुळे या सींस्थाींमध्ये कमी प्रमाणात महसून िमा होत असलयान े मशषण क, 
मशषेण केतर कमगचाऱ्याींचा काही प्रमाणात िेतनाचा प्रश्न उपजस्थत झाला आहे. हे खरे आहे. 
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अमभयाींबरकी षेण रात ननमागण झालेली बेरोिगारी कमी होऊन या विद्याशाखेकड े

विद्यार्थया चा कल िाढीला लागण्यासाठी कें द्र शासनाच्या ितीिर मेक इन महाराषर या 
योिनेंतगगत निीन उद्योग उभारणीसाठी उद्योग िगतास आिाहन करण्यात येत आहे. 

___________ 
  

सोलापूर श्जलहयात भारतरन इांददरा र्ाांधी पररक्षा िें द्रात ववधी अभ्यासिमासाठ  मूळ 
ओळखपत्र सोित नसलयाने ववदयाथी पररके्षपासून वांधचत रादहले असलयार्ार्त 

  

(४८)  ६२३७० (२२-०८-२०१६).   िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
उच्या च व तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जिलहयात भारतरत्न इींददरा गाींिी पररषण ा कें द्रात वििी अभयासिमासाठी अननिायग 
प्रिेश पररषेण त हॉल नतकी् असनूही मळू ओळखपर सोबत नसलयाच्या कारणािरून अनेक 
विदयाथी पररषेण पासून िींधचत रादहले असलयाचे माहे िून, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशगनास आले हे, खरे आहे काय, 
(२) असलयास, िींधचत राहीलेलया विदयार्थया च े िर्षग िाया िाऊ नये याकररता शासनाने काय 
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(१७-१०-२०१६) :(१) हे अशींत: खरे आहे. 
     ददनाींक १८ िून, २०१६ रोिी ५ िर्षीय ि ददनाींक १९.०६.२०१६ रोिी ३ िर्षीय वििी 
अभयासिमासाठी भारतरत्न इींददरा गाींिी इींजिननअरीींग कॉलेि, सोलापून येथ ेसामानयक प्रिेश 
परीषण ा (सीई्ी) णेण्यात आली. सदर परीषेण साठी उपजस्थत राहताना कोणता पुरािा सोबत 
असणे आिश्यक आहे. याबाबतच्या स्पस्् सचूना परीषण ाथींना हॉल नतकी्िर ददलेलया होत्या. 
त्यानुसार ज्या परीषण ाथींनी हॉल नतकी्सोबत राज्य सामानयक प्रिशे परीषण ा कषण ामाफग त नमूद 
केलेलया ननयमािलीप्रमाणे विविि पयागयाींपकैी रकही पुरािा सादर केला नाही. त्याींना परीाषेण स 
बसण्यास परिानगी देण्यात आली नाही. 
(२) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 
(३) पश्न उद्भ ााित नाही. 
 

___________ 
 

सुांदरराव सोळांख ेमहाववद्यालय, माजलर्ाांव येथे ववद्यार्थया वर  
रै्रहजर दाखवून अन्याय िेले िाित 

 

(४९)  ६४०१८ (२२-०८-२०१६).   श्री.वर. टी. देशमुख (माजलर्ाांव) :   सन्माननीय शालेय 
मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सुदींरराि सोळींखे महाविद्यालय, मािलगाि (जि.बीड) या सींस्थेने माहे माचग, २०१६ मध्ये 
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णेण्यात आलेलया १२ िीच्या पररषण ा मध्ये पररषण ा ददलेलया आठ विद्यार्थया ना गैरहिर दाखिून 
त्याींच्यािर अन्याय केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, या अन्यायकारक कृती प्रकरणी सींबींधित महाविद्यालयािर शासनाने काय 
कायगिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२२-१०-०२०१) :(१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
  

ठा्यातील णाडिेांदर रोड पररसरातील जी िॉपग या सेंटरवर ववद्याथी रे्ले असता  
याांना पररक्षा सेंटरमधील िमगचाऱ्याांनी प्रवेश ददला नसलयािाित 

(५०)  ६४३०९ (२२-०८-२०१६).   श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माश्जवडा) :   सन्माननीय उच्या च 
व तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाण्यातील णाडबेींदर रोड पररसरातील िी कॉपग या सें्रिर ददनाींक १९ िून, २०१६ रोिी िा 
त्या समुारास  लॉ सीइ्ी (Law C.E.T,) ची पररषण ा णेण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, सदर सें्रिर प्रिशे करण्यासाठी ि प्रिेशपरात नमूद असलेली सिग कागदपर े
णेऊन विद्याथी गेले असता त्याींना पररषण ा सें्रमिील कमगचाऱ्याींनी प्रिेश ददला नाही हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असलयास, याबाबत तेथील स्थाननक लोकप्रनतननिीनीीं  ददनाींक २० िून, २०१६ रोिी िा 
त्या सुमारास मा.उच्च ि तींर मशषण ण मींरी, सीई्ी आयुक्त, सहसींचालक, उच्च मशषण ण विभाग 
याींना लेखी ननिेदन ददले आहे हे खरे आहे काय, 
(४) असलयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय ि तद्नुसार काय कायगिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसलयास, विींलबाची कारणे ि याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(२२-०९-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     ददनाींक १९.६.२०१६ रोिी ठाणे येथील रज्यू सिग ठाणे, रम.बी.सी. पाकग , साईनाथ नगर, 
कासारिडिली, णोडबींदर रोड, ठाणे (पजश्चम) या पररषण ा कें द्रािर ३ िर्षीय वििी 
अभयासिमासाठी ऑन लाईन पध्दतीने सीई्ी पररषण ा णेण्यात आली. सदर पररषेण पूिी 
विद्यार्थया साठी महत्िाच्या सूचना (Important Notification) प्रमसध्द करण्यात आलया होत्या. 
त्यानुसार िेळेपूिी पररषण ा कें द्रािर उपजस्थत राहण्याबाबतच्या, तसचे ओळखीचा पुरािा म्हणून 
सादर कराियाच्या कागदपराींबाबतच्या सचूना ददलेलया होत्या. सदर कें द्रािर काही विद्यार्थया नी 
कागदपराींच्या झरेॉक्स प्रती सादर केलया, काहीींनी ई-आिार काडग सादर केली. अशा पुराव्याींच्या 
आिारे विद्यार्थया ना प्रिेश देण्याचे आदेश नसलयाने, अशा विद्यार्थया ना प्रिेश नाकारण्यात 
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आला. तसेच ही On line पररषण ा असलयाने ९.४५ नींतर Log in करता येणार नाही, हे 
मादहती असूनही ८ विद्याथी उमशरा आलयाने त्याींना पररषेण ला प्रिशे नाकारण्यात आला. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 
(५) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
नार्पूर.   प्रधान सधचव 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 

शासकीय मध्यिती मुद्रणालय, नागपूर. 


