
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ७३ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

पहहले अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

येरवडा (जि.पुणे) येथील ववभागीय क्रीडासांिुलाच ेअपूणण असलेले िाम 
  

(१)  ४२४६ (२२-१२-२०१४).   श्री.िगदीश मुळीि (वडगाव शेरी) :   सन्माननीय क्रीडामांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जिल्ह्यातील म.हौ.वोर्ड येरवर्ा येथील स.न. १९१ अ येथ ेपुणे ववभागीय क्रीर्ासींकुलाचे 
काम गत १५ वर्ाड पासून सुरु असून अनके काम ेअपूणड आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर क्रीर्ासींकुलाचे काम अपूणड असल्हयाची नेमकी काय कारणे आहेत व उक्त 
प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, त्यानुर्ींगाने दोर्ी अधिकाऱयाींवर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  

श्री. ववनोद तावड े(२३-०२-२०१५) : (१) हे खरे नाही.   
     ववभागीय क्रीर्ासींकुलातील बास्के्बॉल को ड्, लॉन ्ेननस को ड्,  िलतरण तलाव, 
र्ायज्हींग पूल व बेबी तलाव, इनर्ोअर बॅर्ममी्ं न हॉल, खो-खो, कबड्र्ी मैदान, ् हॉलीबॉल, 
मैदान इत् यादी क्रीर्ा सुवविा पूणड झाल्ह या असून वापर सुरु आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील ग्रांथालयाांना अनुदान देण्याबाबत 
  

(२)  ४७७७ (२२-१२-२०१४).   श्री.हदपि चव्हाण (फलटण) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ग्रींथालयाींना अनुदान देण्यात येत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, त्याची कारणे काय आहेत, 
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(३) तसेच सदर ग्रींथालयाचा कारभार सुरळीत चालावा म्हणून शासनाने कोणती कायडवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(१७-०३-२०१५) :(१) नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश् न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील क्रीडा सांिुलाांच्या िामास त्वरीत ननधी उपलब्ध िरुन प्रलांबबत 
क्रीडा सांिुलाची िामे त्वरीत पूणण िरण्याबाबत 

  

(३)  ८६२० (०९-०४-२०१५).   श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर), श्री.क्षक्षतीि ठािूर 
(नालासोपारा), श्री.अब ू आिमी (मानखूदण शशवािीनगर), श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.डड 
मल्लीिािूणन रेड्डी (रामटेि), श्री.रािेश टोपे (घनसावांगी) श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधणन), 
श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), श्री.सरेुश लाड (ििणत), श्री.राहुल 
मोटे (पराांडा), श्री.अिुणन खोतिर (िालना), श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.राणािगिीतशसांह 
पाटील (उस्मानाबाद), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर), 
डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड रािा), श्री.ियदत्त क्षीरसागर (बीड) :   सन्माननीय क्रीडामांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ३८१ तालुका क्रीर्ा सींकुलापकैी २७८ तालुक्याींमध्ये भखुींर् उपलब्ि असुन त्यापैकी 
२६ क्रीर्ा सींकुले पुणड झालेली आहेत व १६९ सींकुलाची कामे प्रगतीपथावर आहेत तर ८३ 
तालुक्यातील क्रीर्ा सींकुलाची काम ेताींत्रिक व प्रशासकीय कारणाींमळेु सुरु होऊ शकलेली नाहीत 
व उवडररत १०३ तालुक्याींमध्ये क्रीर्ा सींकुलासाठी िागा उपलब्ि करण्याच्या दृष्ीने शासनाकरू्न 
कायडवाही करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच उल्हहासनगर (जि.ठाणे), नामशक, अींिनगाव, बारी, भातकुली (जि.अमरावती) पाचोरा, 
चाळीसगाींव (जि.िळगाींव) लोहारा, वाशी, पराींर्ा (जि.उस् मानाबाद), पारमशवनी (जि. नागपूर) व 
िालना जिल्ह ्यातील अींबर्, घनसाींगवी, मींठा, परतुर, भोकरदन तसेच बुलढाणा आदद दठकाणी 
क्रीर्ा सींकुलाच ेप्रस्ताव प्रलींत्रबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच ठाणे जिल्ह हयाच े ववभािन होऊन नवीन पालघर जिल्ह हयाची ननममडती झाल्ह यानींतर 
पालघर जिल्ह हयात ववनाववलींब क्रीर्ा सींकुल उभारण्यात याव े म् हणून काही लोकप्रनतननिीींनी 
यापूवी मा. मुख् यमींिी, क्र ीर्ा ववभाग आदीींकर् ेमाहे ऑक् ्ोबर, २०१४ मध् ये लेखी ननवेदनादवारे 
मागणी केलेली  आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्ह यास, उपरोक्त क्रीर्ा सींकुलाींच्या कामास त्वरीत ननिी उपलब्ि करुन सदरील क्रीर्ा 
सींकुलाची काम े त्वरीत पूणड करण्याबाबत शासनान े पुढे कोणती कायडवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, उक्त् ा जिल्हहा व तालकुा स्तरावरील क्रीर्ा सींकुलाींचे काम कव ्हापययंत पूणड होणे 
अपेक्षित आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े (०७-०१-२०१६) :(१) नाही. राज्यातील ३८१ तालुका क्रीर्ा सींकुलापकैी २९० 
तालुक्याींमध्ये िागा उपलब्ि आहे. त्यापैकी ४० क्रीर्ा सींकुले पुणड झालेली आहेत, १४८ 
सींकुलाची काम ेप्रगतीपथावर आहेत, ६६ तालुक्यातील क्रीर्ा सींकुलाची काम ेताींत्रिक/न्यायालयीन 
वाद व प्रशासकीय कारणाींमुळे सरुु होऊ शकली नाहीत. १५ क्रीर्ा सींकुलाच े प्रस्ताव न्याने 
मान्यतेसाठी सींचालनालयास प्राप्त झाले आहेत. २१ क्रीर्ा सींकुलाच े अींदािपिक आराखर् े
मान्यतेसाठी अप्राप्त आहेत. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) व (४) जिल्हहा क्रीर्ा सींकुल सममतीकरू्न जिल्हहा क्रीर्ा सींकुल उभारणीच्या अनुर्ींगाने 
कायडवाही सुरु असून सींकुल उभारणीचे अींदािपिक आराखर् े प्राप्त झाल्हयावर राज्य क्रीर्ा 
ववकास सममतीच्या मान्यतेस्तव सादर करण्यात येतील. त्याचप्रमाणे पालघर जिल्ह्यातील ८ 
तालुक्यापकैी २ तालुका क्रीर्ा सींकुलासाठी िागा प्राप्त आहे व १ तालकुा क्रीर्ा सींकुलाच्या 
अींदािपिक आराखड्याींना मान्यता देण्यात आलेली असून रु.१००.०० लाखाचा ननिी ववतरीत 
केलेला आहे व काम प्रगतीपथावर आहे. उवडररत तालकुा क्रीर्ा सींकुलाींच्या दठकाणी िागा 
शोिण्याची कायडवाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

प्राथशमि शाळामधील िला, क्रीडा व िायाणनभुव अांशिालीन शशक्षिाांना पुणण मानधन देण्यासह 
राज्यातील ३३५६ शाळाांच्या पुढील ५ महहनयाांच्या अनुदानासांदभाणतील मागण्याबाबत 

  

(४)  ९९५९ (०९-०४-२०१५).   श्री.ज्ञानराि चौगुले (उमरगा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आर.्ी.ई.-२००९ च्या अनुर्ींगाने ननमाडण झालेल्हया इतर प्राथममक शाळामिील कला, क्रीर्ा 
व कायाडनुभव अींशकालीन मशिकाींच्या पुणड ५००० मानिना सींबींिातील व राज्यातील ३३५६ 
शाळाींच्या पुढील ५ मदहन्याींच्या अनुदानासींदभाडतील मागण्या गाींभीयाडन े ववचारात घेणेबाबत 
उमरगा-लोहारा येथील स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी मा.शालेय मशिण मींिी, महाराषर राज्य 
याींना ददनाींक ३० डर्सवबर, २०१२ रोिी लेखी ननवेदना्दारे ववनींती केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त् ा ननवेदनाच्या अनुर्ींगाने शासनाने पुढे कोणती कायडवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्हयास, कायडवाहीस होणाऱया ववलींबाची सवडसािारण कारणे काय आहेत तसेच 
अींशकालीन मशिकाींच्या ववववि मागण्याींबाबत शासनाची भुममका काय आहे ? 
 

श्री. ववनोद तावड े(०५-१०-२०१५) : (१) हे खरे आहे. 
(२)  मा. उच्च न्यायालयाच्या ननदेशानूसार अींशकालीन ननदेशकाींचे पॅनल तयार करण्याची 
कायडवाही अींनतम ्प्प्यात असून मा. मींत्रिमींर्ळाच्या मान्यतनेींतर शासन ननणडय ननगडममत 
करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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मुांबई ववद्यापीठाांतगणत मराठी ववषयाच् या पीएच.डी. प्रवेशाच्या वळेी घेण् यात आलेल् या पकरके्षचा 
ननिाल शून य ट् िे लागल् याबाबत 

  

(५)  ११०६७ (०८-०४-२०१५).   श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.जितेंद्र आव् हाड 
(मुांरा ा िळवा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.सुरेश लाड (ििणत), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), 
श्री.सुननल शशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंड े(आष्ट्टी) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ववदयापीठाींतगडत मराठी ववर्याच् या पी.च.र्ी. प्रवशेाच् या वेळी घेण् यात आलेल्ह या 
पररिेचा ननकाल शून् य ्क् के लागल्ह याची बाब ददनाींक १५ िानवेारी, २०१५ रोिी वा त् या 
सुमारास ननदशडनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त ववदयापीठात अन्य कोणत्याही ववर्याींच्या पी..च.र्ी. परीिेचा ननकाल 
शून्य ्क्के लागला नसताना िाणवीपूवडक मराठी ववर्याचे पेपर तपासणीची कठीण पद्धत 
अवलींत्रबल्हयाची तक्रार ववदयार्थयायंनी केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, सदरची परीिा बहुपयाडयी उत् तरे स् वरुपाची असतानासुध् दा शून् य ्क् के ननकाल 
लागण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्हयास, शासनाने मराठी भार्ेचे सींविडन, प्रचार व प्रसार ् हावा यासाठी कोणते अधिक 
प्रयत् न केले वा करण्यात येत आहेत, 
(५) असल्ह यास, शासनाची याबाबतची भूममका काय आहे ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(०३-०७-२०१५) :(१) होय. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्नपत्रिका फक्त बहुपयाडयी स्वरुपाची नसून सींयुक्तपणे बहुपयाडयी प्रश्न (४० गुण) 
लघुत्तरी प्रश्न (३०गुण) व दीघोत्तरी प्रश्न (३० गुण) अशी .कूण १०० गुणाींची असून ५० गुण 
(मागासवगड ४५ गुण) ममळाल्हयास सींबींधित उमेदवार पाि (Eligible) िाहीर करण्यात येतो. 
दववतीय सि २०१४ पी..च.र्ी. प्रवेश परीिेस .कूण २५ ववदयाथी /पररिाथीपैकी           
२१ ववदयाथी/पररिाथी उपजस्थत होत े व उवडररत ४ अनुपजस्थत होत.े उपजस्थत असलेल्हया              
२१ ववदयाथी/पररिाथी ७ त े४० या दरम्यान गुण प्राप्त झाले असल्हयामुळे सदर ननकाल शुन्य 
्क्के लागला आहे. 
(४) व (५) महाराषर राज्याींच े पुढील २५ वर्ाड साठीचे मराठी भार्ा ववर्यक िोरण २०१४ 
ननजश्चत करण्याची कायडवाही सरुु असून त्यादवारे मराठी भार्चेे सींविडन प्रचार व प्रसार 
घेण्यासाठी शासनाच ेप्रयत्न सुरु आहेत. 
  

___________ 
  

शासिीय दर िरार सन २०१२ ला सांपुष्ट्टात आल्याबाबत 
  

(६)  १११९० (०९-०४-२०१५).   श्री.बांटी भाांगडडया (धचमूर) :   सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सींचालक वैदयकीय मशिण ववभागातील सवड शासकीय दर करार सन २०१२ 
सालीच सींपुष्ात आल्हयामळेु अधिषठाताींना शासकीय दर करार सींपुष्ात 
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आल्हयामुळे और्िाींकरीता व शल्हयधचकीत्सकेरीता आवश्यक सािनाींकरीता सींचालकाींची परवानगी 
घ्यावी लागत असल्हयाचे ननदशडनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, हृदयरोग धचकीत्सा शास्िाकरीता वापरण्यात येणारे स् व््, बलून व वायर हे अत्यींत 
कमी दिाडच ेअसल्हयामळेु नवीन दर करारामध्ये त्याची दिोन्नती करण्यात येणार आहे काय, 
(३) असल्हयास, वैदयकीय महाववदयालयाच्या अधिषठाताींना खरेदीचे अधिकार प्रदान करण्यात 
येणार आहे काय, 
(४) नसल्हयास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(०७-०७-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
(२) और्िी/सजिडकल बाबीींच े ववननददडष्े/मानके ठरवून शासन मान्य अ्ी व शती व ववहीत 
कायडपध्दतीनसुार दरकरार करण्यात येतात. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

शशक्षण ह् ि िायद्यानसुार ववद्या् याांना दहावी-बारावीनांतर हदल् या िाणायया 
प्रमाणपत्राप्रमाणेच आठवीनांतरचेही प्रमाणपत्र देण्याबाबत 

  

(७)  ११२२६ (०९-०४-२०१५).   श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा), श्री.गुलाबराव पाटील (िळगाव 
ग्रामीण) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मशिण हक् क कायदयानुसार ववदयार्थ यायंना दहावी-बारावीनींतर ददल्ह या िाणाऱया 
प्रमाणपिाप्रमाणेच आठवीनींतरचेही प्रमाणपि देणे आवश् यक आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, कायदा अींमलात येऊन चार वर्े झाल्ह यानींतर ही राज् यातील कोणत्याही 
शाळेदवारे सदरील ननयमाचे पालन केले िात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, याप्रकरणी उक्त शाळाींवर शासनाने कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

 श्री. ववनोद तावड े(१३-०७-२०१५) :(१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

पाचोरा भडगाव व चाळीसगाव (जि.िळगाव) येथील पोषण आहार साहहत् याची  
तपासणी िेल्याबाबत 

  

(८)  ११३०९ (०९-०४-२०१५).   श्री.सांदीपानराव भुमरे (पैठण) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भर्गाव व चाळीसगाव (जि.िळगाव) येथील मशिण ववभागातील शालेय पोर्ण आहार 
अधििकाींच् या पथकान ेव पोमलसाींनी माहे िानेवारी, २०१५ मध् ये ठेकेदाराींच्या पोर्ण आहाराच्या 
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सादहत् याची तपासणी केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, शालेय पोर्ण आहार घो्ाळ्यातील सींशनयतावर गुन् हे दाखल करण् याची मागणी 
करणारे ननवेदन सामाजिक कायडकते, श्री.सलील देशमखु याींनी िळगाींव जिल्ह हाधिका-याींना ददले, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, उक्त ननवेदनाच्या अनुर्ींगान ेशासनान ेसींबींधित दोर्ीींवर पुढे कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. ववनोद तावड े(१४-०७-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) श्री. देशमुख याींची तक्रार शालेय पोर्ण आहार योिनाबाबत नसून .का वाहतुकदाराच्या 
ववरुध्द तक्रार आहे.शालेय पोर्ण आहार योिनवतगडत ताींदळूाची वाहतूक व ग्रामीण भागात 
िान्यादद मालाचा पुरवठा करण्यासाठी ननववदा प्रक्रक्रया राबवून परुवठादाराींची ननयुक्ती केली 
आहे. यानुसार िळगाींव जिल्हहयासाठी दद. महाराषर स््े् को. ऑप. कन््यमुसड फेर्रेशन, मुींबई 
याींची ननयुक्ती करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज् यातील नगरपाशलिा व महानगरपाशलिेतील शाळाांच ेअनुदान वाढववण्याबाबत 
  

(९)  ११३५२ (०९-०४-२०१५).   श्री.सांग्राम िगताप (अहमदनगर शहर), श्री.रमेश िदम 
(मोहोळ), श्री.अवधतू तटिरे (श्रीवधणन), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील खािगी अनुदानात शाळाींना वेतन व पेन् शनसाठी शासनामाफड त १०० ्क् के 
अनुदान देण् यात येते माि नगरपामलका व महानगरपामलकेतील शाळाींना केवळ ५० ते ८० ्क् के 
अनुदान देण् यात येत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, सदर तफावत दरू करण् यासाठी शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(३)  नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

 श्री. ववनोद तावड े(१४-०७-२०१५) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) दद. १६/१२/१९८७ च्या शासन ननणडयानसुार महानगरपामलका व नगरपामलकाींना 
प्राथममक मशिणावरील खचाडसाठी  शालेय मशिण ववभागामाफड त देण्यात येणाऱया अनुदानाच े
सुि ननजश्चत करण्यात आले आहे. 
     RTE Act नुसार प्राथममक मशिणाची िबाबदारी स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींची देखील 
आहे. त्यामुळे यासाठी त्याींनी स्वत:च्या उत्पन्नातून खचड करणे अपेक्षित आहे. 
  

___________ 
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राज्यातील आयुवेद महाववद्यालयातील िमणचाययाांना उपदान व  

गॅ्रज्युटी वेतन योिना लागू िरण्याबाबत 
  

(१०)  ११३६० (०९-०४-२०१५).   श्री.सांग्राम िगताप (अहमदनगर शहर), श्री.रमशे िदम 
(मोहोळ), श्री.अवधतू तटिरे (श्रीवधणन), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय 
वैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आयुवेद महाववदयालयातील कमडचाऱयाींना उपदान व गॅ्रज्युई्ी वेतन योिना 
लागू करण्याची बाब शासनाच्या ववचारािीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर आयुवेद महाववदयालयातील कमडचाऱयाींना उपदान व गॅ्रज्युई्ी वेतन 
योिना लागू करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(०८-०७-२०१५) : (१), (२) व (३) मा. उच्च न्यायालय मुींबई, खींर्पीठ नागपूर 
याींचे दद. १०.६.२०१३ चा न्याय ननणडय व त्याबाबत दाखल केलेली अवमान याधचकेच्या 
अनुर्ींगाने मा. सवोच्च न्यायालयातील पुनववडलोकन याधचकेच्या न्याय ननणडयािीन राहून 
मींिीमींर्ळान े घेतलेल्हया ननणडयानसुार शासन अनुदानीत १) ववदभड आयुवेद महाववदयालय, 
अमरावती २) श्री.आयुवेद महाववदयालय, नागपूर ३) र्ा. मा. म. आयुवेद महाववदयालय, 
यवतमाळ ४) श्री.गुरुदेव आयुवदे महाववदयालय, मोिरी व सींलजननत रुनणालये या चार 
याधचकादार सींस्थतेील मशिक व मशिकेत्तर  कमडचाऱयाींना केवळ उच्च न्यायालयाचा अवमान 
होऊ नये म्हणून सेवाननवतृ्ती वतेन व उपदान योिना लागू करणेबाबत शासनाने ददनाींक 
१७/१/२०१५ रोिी आदेश ननगडममत कले आहेत. 
     मा. सवोच्च न्यायालयातील पुनववडलोकन याधचका (Review petition) फे्ाळण्यात 
आलेली आहे. 
     तथावप, शासन अनुदानीत खािगी आयुवेद व युनानी सींस्थाींमिील कमडचारी शासनाच े
कमडचारी नसल्हयामळेु व सींस्थेच े कमडचारी असल्हयामुळे, या कमडचाऱयाींना शासनाचा महाराषर 
नागरी सेवा ननवतृ्ती वेतन ननयम १९८२ लागू नसल्हयाने या कमडचाऱयाींच्या वेतना ्यनतररक्त 
कोणतीही िबाबदारी शासनान े स्वीकारलेली नाही. त्यामुळे अन्य शासन अनुदानीत खािगी 
आयुवेद/युनानी सींस्थाींमिील कमडचाऱयाींना वरील योिना लागू केलेली नाही. 
  

___________ 
  

अांबड (जि.िालना) येथे शासिीय अशभयाांबत्रिी महाववद्यालय 
 उभारण् याबाबत 

  

(११)  ११५५७ (०८-०४-२०१५).  श्री.रािशे टोप े(घनसावांगी) श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जितेंद्र 
आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) अींबर् (जि.िालना) येथ ेशासकीय अमभयाींत्रिकी महाववदयालय उभारण् याचा ननणडय शासनान े
माहे नो् हवबर, २०१३ मध् ये घेवूनही अदयाप उक्त दठकाणी शासकीय अमभयाींत्रिकी 
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महाववदयालयाची उभारणी करण् यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, त्यानुर्ींगाने उक्त दठकाणी शासकीय अमभयाींत्रिकी महाववदयालय उभारणेबाबत 
शासनाने कोणती कायडवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े (०८-०७-२०१५) :(१) अींबर् (जि.िालना) येथे शासकीय अमभयाींत्रिकी 
महाववदयालय स्थापन करण्याचा शासनाने अदयाप कोणताही ननणडय घेतलेला नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मुांबई उपनगरतील मागाठाणे ववधानसभा के्षत्रात महाववद्यालय उभारण्याबाबत 
  

(१२)  ११६८४ (०८-०४-२०१५).   श्री.प्रिाश सुव े (मागाठाणे) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगरातील मागाठाणे वविानसभा िेिात .कही उच् च व तींि मशिण अथवा 
वैदयकीय मशिण देणारी सींस् था अथवा महाववदयालय उपलब् ि नसल्ह याने तथेील ववदयार्थ यायंची 
शैिणणक गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, या ववभागात शासकीय इींजिननअररींग अथवा मेडर्कल महाववदयालय स् थापन 
करण् याबाबतचा प्रस् ताव शासनाच् या ववचारािीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, या सींदभाडत शासनाने कोणता ननणडय घेतला आहे, असल्हयास, त्यानुसार पुढे 
कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(०१-०७-२०१५) :(१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

उस्मानाबाद शहरातील (जि.उस्मानाबाद) जिल्हा शासिीय रुग्णालयाला सांलजग्नत शासिीय 
वैद्यिीय महाववद्यालय सुरु िरण्याची िेलेली मागणी 

  

(१३)  ११७८९ (०९-०४-२०१५).   श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.राहुल मोटे 
(पराांडा) :   सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उस्मानाबाद शहरातील (जि.उस्मानाबाद) जिल्हहा शासकीय रुनणालयाला सींलजननत शासकीय 
वैदयकीय महाववदयालय सरुु करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिीींकरू्न          
ददनाींक १५ िानेवारी, २०१५ रोिी व तत्पुवी वारींवार होत असनू याबाबत मा.मुख्यमींिी व 
मा.वैदयकीय मशिण मींिी याींना ववनींती करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त मागणीच्या अनुर्ींगाने सदर प्रस्तावाबाबत शासनाने कोणती कायडवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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 श्री. ववनोद तावड े(१५-०६-२०१५) :(१) हे खरे आहे. 
(२) प्रस्ताववत सात शासकीय वैदयकीय महाववदयालये पुणडत: कायायंजन्वत होत नाहीत तोपययंत 
नववन शासकीय वैदयकीय महाववदयालय सुरु करणे सींयुजक्तक ठरणार नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

पांढरपुर (जि.सोलापुर) येथील शासनाने मानयता हदलेले सांत तिुाराम ववद्यापीठ अद्यापपयांत 
िायाणन वीत लाले नसल् याबाबत 

  

(१४)  १३६१४ (०८-०४-२०१५).   श्री.पांिि भुिबळ (नाांदगाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपुर (जि.सोलापुर) येथील राज् य शासनाने सन २००८ मध् ये मान् यता ददलेले सींत 
तुकाराम ववदयापीठ माहे िानेवारी, २०१५ पययंत कायाडन् वीत झाले नसल्ह याचे ननदशडनास आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, सदर ववदयापीठ सुरु करण् यासींदभाडत शासनामाफड त कोणती कायडवाही केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(३)  नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(२९-०९-२०१५) : (१) सींत तुकाराम ववदयापीठास सन २००८ मध्ये शासनान े
मान्यता ददलेली नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राणीधानोरा (ता. आणी जि.यवतमाळ) येथील शाळेच् या सांरक्षि शभांतीचे िाम  
ननिृष्ट् ट दिाणच ेअसल् याबाबत 

  

(१५)  १३७२१ (०८-०४-२०१५).   श्री.मदन येरावार (यवतमाळ), श्री.रािेंद्र निरधने (उमरखेड), 
श्री.सांजिवरेड्डी बोदिुरवार (वणी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
 (१) तालुका आणी जि.यवतमाळ येथील राणीिानोरा मध् ये ग्रामपींचायत व प्राथममक मराठी 
शाळेच्या सींरिण मभींत व प्रवेशदवाराचे काम करण् यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, सींरिण मभींतीचे काम अनतशय ननकृष ् दिाडचे असल्ह याचा आरोप ग्रामस् थाींनी 
सींबींिीत ग्ववकास अधिकारी याींच् याकर् े केला असता सदर कल्ह पना ग्रामस् थाींनी सरपींच व 
अमभयींत् याींना ददली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, सदर सींरिण मभींतीचे काम पुणड झाले असून अदयापपययंत प्रवशेदवार 
बसववण् यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्ह यास, प्रशासनाकरू्न कोणती कायडवाही करण् यात आली व येत आहे ? 
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 श्री. ववनोद तावड े(०५-०१-२०१६) : (१) होय. 
(२) याबाबत ग्रामस्थाींनी ग्ववकास अधिकारी याींच्याकर् ेमौणखक तक्रार केली. 
(३) हे खरे नाही. प्रवेशदवार बसववण्याचे काम पुणड झाले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील लोििला शास्त्रशुध्द शशक्षण घेण्याबाबत सांस्थाांना शासनािडून 
 मदत शमळण्याबाबत 

  

(१६)  १३९४३ (०९-०४-२०१५).   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील लोककला शास्िशधु्द मशिण घेण्याबाबत सींस्थाींना मदत करण्याकररता मशिण 
सींचालक, पुणे याींनी प्रिान सधचव, उच्च व तींिमशिण ववभाग, मींिालय याींचकेर् े वारींवार 
मागणी करण्यात येऊनही अदयाप याबाबत कोणतीही कायडवाही करण्यात आली नसल्हयाच े   
माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशडनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, लोककला शास्िशधु्द मशिण घेण्याकररता सींस्थाींना मदत देण्याबाबत शासनान े
कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(२९-०९-२०१५) : (१) प्रस्ताव ववचारािीन आहे. 
(२) या प्रस्तावाींतगडत नवीन पदे ननमाडण करणे याबाबतचा प्रस्ताव ववचारािीन आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज् यात िेवळ ३० ववद्याथी सैननिी शाळेतनू एनडीएमध् ये दाखल लाल्याबाबत 
  

(१७)  १४३५१ (०९-०४-२०१५).   श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात शासनान ेसन १९९६-९७ पासनू सैननकी शाळा राज् यात सुरु करण् यास परवानगी 
ददल्ह याने ३३ मुलाींच् या सैननकी शाळा अनुदानावर सुरु असून गत १६ वर्ाडत उक् त शाळाींवर २०० 
को्ी रुपये शासनामाफड त अनुदानापो्ी खचड झाले असतानाही आतापययंत केवळ ३० ववदयाथी 
सैननकी शाळेतनू .नर्ी.मध् ये दाखल झाले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, सैननकी शाळेतून .नर्ी. मध् ये दाखल होण् याचे मुलाींच ेप्रमाण वाढाव ेम् हणून 
शासनाने कोणती कायडवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(१४-०९-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२)  .नर्ी. मध्ये िास्तीत िास्त ववदयाथी दाखल होण्याकरीता सैननक्रक शाळा अ्यासक्रमात 
सुिारणा करणे, त्यासाठी (CBSE) दिाडचा अ्यासक्रम तयार करणे, राज्यातील सैननकी 
शाळाींची तपासणी करणे, तपासणीसाठी सममती नेमण्याचे प्रस्ताववत करणे, तपासणी 
अहवालानसुार शाळाची प्रतवारी करणे असा ननणडय दद.२६.३.२०१५ रोिी मा. मींिी, शालेय 
मशिण याींच्या अध्यितेखाली झालेल्हया बैठकीत घेण्यात आले. त्यानुर्ींगाने मशिण 
सींचालनालय स्तरावर कायडवाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

मुांबई ववद्यापीठाच्या दरू व मु्त अध्ययन सांस्थेन े(आयडॉल) ववद्या्याांच ेपुनमूणल्याांिनाचे 
अिण ववद्यापीठािड ेसादर न िेल्याबाबत 

  

(१८)  १६७७६ (३०-०७-२०१५).   प्रा.वषाण गायिवाड (धारावी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ववदयापीठाच्या दरू व मुक्त अध्ययन सींस्थेने (आयर्ॉल) माहे माचड, २०१५ मध्ये 
लागलेल्हया ननकालाींच्या पुनमूडल्हयाींकनाचे शेकर्ो ववदयार्थयायंच े अिड ववदयापीठाकर् े सादर न 
केल्हयान ेसुमारे ९२० ववदयार्थयायंच ेननकाल प्रलींत्रबत असल्हयाची घ्ना माहे .वप्रल, २०१५ मध्ये 
वा त्या दरम्यान ननदशडनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरहू प्रकरणाची शासनामाफड त सखोल चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीत काय ननषपन्न झाले व त्यानुर्ींगाने कोणती कायडवाही करण्यात आली 
वा येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१५-१०-२०१५) : (१) होय. 
(२), (३) व (४) सवड ववदयार्थयायंच्या प्रत्येक अिाडची रेकॉर्डनुसार तपासणी करणे, शुल्हक घेणे व 
त्याचे रेकॉर्ड बनववणे यासाठी वळे लागला. ववदयार्थयायंच े सवड अिड परीिा ववभागात आले 
त्यानुसार त्या अिाडवर परीिा ववभागान े कायडवाही केली आहे. या सींदभाडत कोणत्याही 
ववदयार्थयायंचे नकुसान झालेले नाही व तशी तक्रार ववदयापीठास प्राप्त झालेली नाही. 
  
 

___________ 
  
 

राज् यातील अनुदाननत सांस् थामधील शाळाांमधील शशक्षि व शशक्षिेत् तर सेवेत असताना मतृ् यू 
लाल् यास िुटूांबबयाांना आधथणि मदत देण्याबाबत 

  

(१९)  १६९१२ (१०-०८-२०१५).   श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवण), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान 
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(चाांहदवली), प्रा.वषाण गायिवाड (धारावी), श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील अनुदाननत सींस् थामिील प्राथममक, माध् यममक व उच् च माध् यममक शाळाींमिील 
मशिक व मशिकेत् तर सेवेत असताना मतृ् यू झाल्ह यास कु्ूींत्रबयाींना शासनाकरू्न देण् यात येणारी 
६० हिाराची मदत ववत् त ववभागाने आधथडक तरतूद करुन न ददल्ह यामुळे गेल्ह या ५ वर्ाडमध् ये 
ममळाली नसल्ह याची िक् कादायक बाब माहे .वप्रल, २००५ मध्ये वा त्या दरम् यान ननदशडनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, हा ननिी तात् काळ ववत् त ववभागाकरू्न उपलब् ि करुन सींबींधिताना मदत 
देण् याबाबत शासनान ेकोणती कायडवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) अदयाप, कायडवाही केली नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. ववनोद तावड े(२३-११-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे, 
(२) व (३) सन २०१४-१५ मध्ये ननिी उपलब्ि करुन ददला असनू, सन २०१४-१५ या आधथडक 
वर्ाडमध्ये ७४७ लाभाथीसाठी रु. ४३,२६५ हिार इतका ननिी ववतरीत करण्यात आला आहे. 
  

___________ 
  

मुांबई ववद्यापीठात एम.ए.च् या उपयोजित मानसशास् त्र शाखेच् या ववद्या्याांना ननिालपत्रात 
गैरहिर असल् याच ेदाखववण् यात आल्याबाबत 

  

(२०)  १७४२० (३०-०७-२०१५).   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), प्रा.वषाण गायिवाड (धारावी) :   
सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ववदयापीठात .म...च् या उपयोजित मानसशास् ि शाखचे् या ववदयार्थ यायंनी ‘वैदयकीय 
मानसशास् ि’ या ववर्याची पररिा ददली असतानाही सवड २४ ववदयाथी ननकालपिात गैरहिर 
असल्ह याच े दाखववण् यात आले असल्ह याचे ददनाींक १ .वप्रल, २०१५ रोिी वा त् या सुमारास 
ननदशडनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, उपरोक् त प्रकरणी सवड ववदयार्थ यायंनी पररिा ननयींिकाींकर् ेकेलेल्ह या तक्रारीनुसार 
शासनाने चौकशी करुन कोणती कायडवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(०२-०१-२०१६) :(१) होय. 
(२) सदर ननकालाची C.D. तयार करताना काही ताींत्रिक अर्चणीमुळे २४ ववदयार्थयायंना 
अनुपजस्थत दाखववण्यात आले. त्यामुळे सदर ववदयार्थयाडचा ननकाल गैरहिर दाखववण्यात 
आला. सदर प्रकरणाची शहाननशा केल्हयानींतर ददनाींक ०४ .वप्रल, २०१५ रोिी सदर ववदयार्थयाडचा 
ननकाल घोवर्त करण्यात आला. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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मुांबई ववद्यापीठाच्या हद्दीत ४० नवीन ववधी महाववद्यालये सुरु िरण्याबाबत 
  

(२१)  १७५६१ (३०-०७-२०१५).   श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), 
श्री.शामराव ऊफण  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), 
श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.वभैव वपचड (अिोले), श्री.सरेुश लाड (ििणत), श्री.राहुल 
मोटे (पराांडा), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.जितेंद्र आव् हाड 
(मुांरा ा िळवा), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधणन), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापूर), डॉ.सुजित शमणचिेर (हातिणांगले), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.रािेश 
क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वविी शाखेकर् ेववदयार्थयायंचा कल वाढत असल्हयाने मुींबई ववदयापीठाच्या हद्दीत ४० नवीन 
वविी महाववदयालये सुरु करण्याबाबत सींस्थाींनी सादर केलेल्हया प्रस्तावाींना ववदयापीठाच्या 
्यवस्थापन पररर्देच्या बैठकीत मींिूरी देण्यात आल्हयाचे माहे .वप्रल, २०१५ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशडनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरहू प्रस्तावाींना मान्यता देण्याबाबत शासनान े कोणती कायडवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(३०-११-२०१५) : (१) होय. 
(२) व (३) महाराषर ववदयापीठ अधिननयम १९९४ च्या कलम ८२ व शासन ननणडय ददनाींक 
३०.१०.२०१० अन्वये ववदहत कायडपद्धतीनुसार ववदयापीठाने प्रस्ताव सादर केले आहेत. तथावप, 
शासनाने शैिणणक वर्ड २०१५-१६ साठी कोणतेही नववन महाववदयालय, अनतररक्त तुकड्या, 
अ्यासक्रम/ववर्य व ववदयाशाखा मींिूर न करण्याचा ननणडय २९.०४.२०१५ च्या पररपिकादवारे 
घेतला आहे. त्यानसुार प्राप्त प्रस्ताव ववदयापीठाींना परत पाठववण्यात आलेले आहेत. 
  

___________ 
  

पुनमूणल्याांिनात उत्तीणण लालेल्या ववद्या्याांची परतावा र्िम त्याांना देण्याबाबत 
  

(२२)  १७७१६ (३०-०७-२०१५).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुनमूडल्हयाींकनात उत्तीणड झालेल्हया ववदयार्थयायंच े.्ीके्ीच्या पररिेकररता भरलेले पैस ेपरत 
करण्याऐविी त्याींना वारींवार खेपा घालावयास लावून ववदयार्थयायंचा शारररीक व मानमसक छळ 
करण्याचा कारभार मुींबई ववदयापीठाचा पररिा ववभाग करीत असल्हयाचे माहे .वप्रल, २०१५ 
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशडनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ववदयार्थयायंचा परतावा रक्कम त्याींना देण्याबाबत शासनाने कोणती कायडवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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 श्री. ववनोद तावड े(१५-१०-२०१५) : (१) नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

पाचवीच्या अभ्यासक्रम यांदा बदलल्याने नव्यानेच बािारात दाखल लालेल्या पाचवीच्या 
पाठ्यपुस्तिाांच्या किां मती दपु्पटीन ेवाढल्याबाबत 

  

(२३)  १७७१७ (१०-०८-२०१५).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), प्रा.वषाण गायिवाड (धारावी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) पाचवीच्या अ्यासक्रम यींदा बदलल्हयान े न्यानेच बािारात दाखल झालेल्हया पाचवीच्या 
पाठ्यपुस्तकाींच्या क्रकीं मती दपु्प्ीन ेवाढल्हया असून सदरील पुस्तक या अगोदर ११३ रुपयाींपययंत 
खरेदी करता येत होते. तथापी आता सदरील पुस्तकाच्या खरेदीसाठी २३१ रुपये मोिावे 
लागतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या पुस्तकाींच्या क्रकीं मती कमी करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े (१३-१०-२०१५) : (१) व (२)  सन २०१५-१६ पासून इ. ५ वी च्या 
अ्यासक्रमाची पनुडरचना करण्यात आली असून पाठयपुस्तकातील  पानाींचा आकार वाढवून 
छपाईमध्ये  बदल करण्यात आला आहे. पाठयपुस्तकाच्या छपाईसाठी लागणारा कागद,शाई 
रसायने व वाहतूक याींच्या दरात वाढ झाली आहे. सदर बाबीींमळेु पाठयपुस्तकाींच्या क्रकीं मती 
वाढल्हया आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

महाववद्यालये आणण ववद्यापीठाांमध् ये घेण्यात येणायया ननवडणुिाांबाबत 
  

(२४)  १८२१५ (३०-०७-२०१५).   श्री.छगन भुिबळ (येवला), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधणन), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), 
श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाववदयालये आणण ववदयापीठाींमध् ये थे् ननवर्णुकाींमिून स् ु्र्ण् ् कौजन्सल आणण िनरल 
सेके्र्री ननवर्ण् याचे आदेश ववदयापीठ अनुदान आयोगान ेराज् यातील सवड ववदयापीठाींना ददलेले 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, उक् त आदेशाींची अींमलबिावणी करण् यासाठी राज् यातील महाववदयालये व 
ववदयापीठाींमिील ननवर्णुकाींबाबत शासनामाफड त कोणती कायडवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(१५-१०-२०१५) : (१) होय. 
(२) बाब ववचारािीन आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

साववत्रीबाई फुले पुणे ववद्यापीठाच्या नाशशि िॅम् पस मानयतेच्या ववलांबामुळे ६३ एिर िागा 
अनतक्रमणाच्या ववळख्यात सापडल्याबाबत 

  

(२५)  १८२४९ (३१-०७-२०१५).   श्री.छगन भुिबळ (येवला), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधणन), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव) :   
सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सावविीबाई फुले पुणे ववदयापीठाच्या नामशक कॅम् पस मान् यतेच् या ववलींबामुळे या 
कॅम् पससाठी हस् ताींतरीत केलेली ६३ .कर िागा अनतक्रमणाच् या ववळख् यात सापर्ल्ह याचे माहे म,े 
२०१५ मध् ये ननदशडनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) शासनान े ददनाींक २४ िनू, २०१३ रोिी तत् वतः  मान्यता देवूनही सदर कॅम् पसबाबत 
शासनाने अधिसूचना न काढल्ह यान ेकॅम् पसच ेकाम सुरु झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, याबाबत शासनान ेकोणती तातर्ीची कायडवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४)  नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. ववनोद तावड े(१५-१०-२०१५) : (१) नाही. 
(२)  होय. 
(३) व (४) ददनाींक २८/०४/२०१५ च्या शासन ननणडयान्वये स्थापन करण्यात आलेल्हया 
सममतीमाफड त ननकर् तयार करण्यात येत असनू सममतीच्या मशफारशीनुसार सुिाररत प्रस्ताव 
मा. मींत्रिमींर्ळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येईल. 

 

                               ___________ 
  

 

मुांबई ववद्यापीठाने माहे एवप्रल, २०१५ मध् ये घेण् यात आलेल् या पीएचडी पकरके्षची हॉल नतकिटे 
ववद्या् याांना वेळेवर न शमळाल्याबाबत 

  

(२६)  १८६९३ (३०-०७-२०१५). श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.अवधतू तटिरे (श्रीवधणन), श्री.रमेश 
िदम (मोहोळ), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.शामराव उफण  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.भास्िर 
िाधव (गुहागर), श्री.सुरेश लाड (ििणत), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.राणािगिीतशसांह पाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे 
(िोरेगाव), श्री.सुरेश (रािूमामा) भोळे (िळगाव शहर) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ववदयापीठान ेमाहे .वप्रल, २०१५ मध् ये घेण् यात आलेल्ह या पी.चर्ी पाितािारक (पदे) 
पररिेची व .म... भाग-१ व .म.. भाग-२ च् या ववदयार्थ यायंना हॉल नतक्रक्े वळेेवर ममळाली 
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नसल्ह याने पररिेच् या ददवशी ववदयार्थयाडमध्ये गधळिळाची जस्थती ननमाडण झाली होती, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्ह यास, याप्रकरणी चौकशी करण् यात आली आहे काय व चौकशीत काय आढळून आले, 
असल्हयास, त्यानुर्ींगान ेयाप्रकरणी पुढे कोणती कारवाई करण् यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्ह यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(१५-१०-२०१५) : (१) हे अशींत: खरे आहे. 
(२) व (३) होय, याबाबतीत चौकशी सुरु आहे. 
  

___________ 
  

राज्यातील वैद्यिीय शशक्षण व औषधी द्रव्ये ववभागाच्या अखत्याकरतील शासिीय रुग्णालयात 
िाम िरणायया िामगाराांना सेवेत िायम िरण्याबाबत 

  

(२७)  १९२१२ (३१-०७-२०१५).   श्री.अननल िदम (ननफाड) :   सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वैदयकीय मशिण व और्िी द्र्ये ववभागाच्या अखत्याररतील राज्यातील शासकीय 
रुनणालयात गेली २५ वर्े बदली कामगार म्हणून काम करणाऱया सुमारे २००० कामगाराींना 
सेवेत कायम करण्याच ेमा. सवोच्च न्यायालयान ेददनाींक ५ डर्सवबर, १९९६ रोिी आदेश देवूनही 
त्याची अींमलबिावणी अदयाप ववभागाकरू्न करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याप्रकरणी शासनान े अधिक चौकशी केली आहे काय, असल्हयास, चौकशीत 
काय ननषपन्न झाले व त्यानुसार उक्त बदली कामगाराींना शासकीय सेवेत कायम करण्याच्या 
दृष्ीने शासनान ेकोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(१५-१०-२०१५) : (१) ववववि मा. न्यायालयाींनी वैदयकीय मशिण व और्िी 
द्र्ये ववभागाच्या अखत्याररतील राज्यातील शासकीय वैदयक्रकय महाववदयालये व 
रुनणालयातील प्रदीघड काम करणाऱया बदली/रोिींदारी कमडचाऱयाींच्या सेवा ननयममत करणेबाबत 
आदेश पारीत केलेले आहेत,हे खरे आहे. 
(२) व (३) शासन आदेश दद.२३.७.२०१५ अन्वये, ७७४ बदली कमडचाऱयाींच्या सेवा ननयममत 
करण्यासाठी कागदपिाींची पर्ताळणी करण्यात येत असून पाि कमडचाऱयाींची अींनतम यादी तयार 
करण्याची कायडवाही चालू आहे. 

___________ 
  

पाचोरा तालु्यासाठी (जि.िळगाांव) “युडायस” तफे पहहली ते आठवीपयांतच्या ववद्या्याांसाठी 
पुस्तिाांचा पुरवठा िरण्याबाबत 

  

(२८)  १९७३५ (०६-०८-२०१५).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.गुलाबराव पाटील (िळगाव 
ग्रामीण), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), अॅड.िे.सी.पाडवी 
(अ्िलिुवा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाचोरा तालुक्यासाठी (जि.िळगाींव) “युर्ायस” तफे पदहली त े आठवीपययंतच्या 
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ववदयार्थयायंसाठी ३ लाख ३१ हिार पुस्तकाींची आवश्यकता असताींना या पुस्तकाींचा वेळेवर व 
पुरेसा पुरवठा होत नसल्हयाने बऱयाच ववदयार्थयायंना बाहेरून पुस्तके खरेदी करावी लागतात हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त या शैिणणक वर्ाडकररता आवश्यक असणाऱया पुस्तकाींचा पुरेसा पुरवठा 
करण्यासींदभाडत शासनाने कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(१२-०१-२०१६) : (१)  हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील अनधधिृत पॅथॉलॉिी लॅबमध्ये सामानय रुग्णाांिडून होत असलेली लूट 
  

(२९)  २०१९२ (३१-०७-२०१५).   श्री.बसवराि पाटील (औसा), डॉ.पतांगराव िदम (पलूस 
िडगेाव), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.चांद्रिाांत सोनावणे 
(चोपडा), श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी), श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), श्री.सुधािर देशमुख 
(नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड े (नागपूर पूवण), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   
सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डर्प्लोमा इन मेडर्कल लॅब ्ेक्नोलॉिी अथवा तत् सम मशिण घेतलेली ् यक् ती स् वतींिररत् या 
पॅथॉलॉिी लॅब सुरु करु शकत नाही अस ेकायदयाच ेबींिन असतानाही राज् यातील अनधिकृत 
पॅथॉलॉिी लॅबमध् ये ददवसाला क्रकमान २० रुन णाींची तपासणी करण् यात येत असनू सदरहू 
अनधिकृत पॅथॉलॉिी लॅबवाले वर्ाडसाठी सुमारे ८६४ को्ी रुपये सामान्य रुनणाींकरू्न कमववत 
असल्हयाच े महाराष र असोमस.शन ऑफ पॅ्रजक््मसींग पॅथॉलॉिीस् ् अॅण् र् मायक्रोबायोलॉजिस् ् 
याींच्या आकर्वेारीत माहे .वप्रल, २०१५ मध् ये वा त् यादरम् यान ननदशडनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) सदरहू अनधिकृत पॅथॉलॉिी लॅबमध् ये .कीकर् े रुन णाींची लू् होत असून दसुरीकर् े या 
लॅबमिून ममळणा-या ररपो ड्मुळे आरोन यदेखील िोक् यात येत असल्ह याचे ननदशडनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, याप्रकरणी सखोल चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(४) असल्ह यास, राज् यातील अनधिकृत लॅबना पररणामकारकररत् या आळा घालण् याच् या दृष ्ीने 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे ? 
  

श्री. ववनोद तावड े (१९-०१-२०१६) :(१) ववकृनतधचक्रकत्सा प्रयोगशाळाींमध्ये अनधिकृत वैदयक 
्यवसायाबाबात महाराषर असोमस.शन ऑफ पॅ्रक््ीमसींग पॅथोलॉजिस््स ् ॲण्र् 
माइक्रोबायोलॉजिस््स ् या सींघ्नचेी माचड, २०१५ मिील अमभवेदने शासनास प्राप्त झाली 
आहेत. परींत ु या सींदभाडत शासकीय यींिणेकरू्न कोणतेही अधिकृत सवेिण करण्यात आलेले 
नसल्हयान ेअधिप्रमाणणत मादहती उपलब्ि नाही. 
     भारत सरकार, आरोनय व कु्ुींब कल्हयाण मींिालय, पि क्र..स-११०२५/१५१/२००२-
.म.च/पी.म.स, ददनाींक १७.०२.२००६, यादवारे अस े स्पष् करण्यात आले आहे की, 
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र्ी..म..ल.्ी. ही अहडता िारण करणारे ्यजक्त स्वतींिपणे ववकृनतधचक्रकत्सा प्रयोगशाळा चालवू 
शकत नाही. 
(२) नाही, या बाबतीत अधिप्रमाणणत मादहती उपलब्ि नसल्हयाने तसा ननषकर्ड काढता येणार 
नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िे.ई.एम च् या हदवांगत पकरचारीिा िु.अरुणा शानबाग याांचा पाठयपसु् तिात समावशे 
िरण्याबाबतचा समािातील मानयवराांनी शासनािड ेधरलेला आग्रह 

  

(३०)  २०४०८ (१०-०८-२०१५).   श्री.ओमप्रिाश ऊफण  बच्चू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बलात् काराच् या दघुड् नचेी मागील ४० वर् ेबळी ठरलेल्ह या के.ई..म.च् या ददवींगत पररचारीका 
कुमारी अरुणा शानबाग याींचा पाठ्यपुस् तकात समावेश करण् याकरीता समािातील मान् यवराींनी 
शासनाकर् ेआग्रह केला आहे, हे खरे आहे  काय, 
(२) असल्ह यास, त्यानुर्ींगान ेयाबाबत शासनान ेकोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्ह यास, त् याबाबतची कारणे काय आहेत ? 

श्री. ववनोद तावड े(०८-१२-२०१५) :(१) असा कोणताही प्रस्ताव शासनाकर् ेप्राप्त झालेला नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

शभवांडी महानगरपाशलिा के्षत्रात ९ शाळा अनधधिृत असल्याची घोषणा 
  

(३१)  २०७३० (१०-०८-२०१५).   श्री.रुपेश म् हात्र े(शभवांडी पूवण) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मभवींर्ी महानगरपामलका िेिात ९ शाळा अनधिकृत असल्हयाची घोर्णा आयुक्ताींनी माहे म,े 
२०१५ मध्ये वा त्या समुारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या अनधिकृत शाळेतील मशकणाऱया ववदयार्थयायंचे शैिणणक नुकसान होऊ नये 
म्हणून कोणती पयाडयी ्यवस्था करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) तसेच या अनधिकृत शाळेच्या सींस्थाचालकाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(२२-०१-२०१६) :(१) होय. 
(२) सींबींधित सींस्था चालकाींना ददनाींक १२ म,े २०१५ रोिी अनधिकृत शाळा बींद करुन 
शाळेमध्ये मशिण घेत असलेले ववदयार्थयायंना/बालकाींना मान्यता प्राप्त शाळेत प्रवशे करुन 
देणेबाबत नो्ीस देण्यात आलेले आहे. तसचे पालकाींनी अनधिकृत शाळेत प्रवशे घेण्यात येऊ 
नये याकररता माहे म,े २०१५ मध्ये ववववि दैननक वतृ्तपिाींमध्ये तसेच साप्तादहकाींमध्ये िादहर 
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सूचना प्रमसद्धी देण्यात आलेली आहे. 
(३) शाळा बींद करण्याबाबत सींबींधित शाळेला नो्ीस देण्यात आल्हया आहेत. सींबींधित 
शाळा/सींस्था चालकाींववरुद्ध मभवींर्ी महानगरपामलकेमाफड त पोलीस स््ेशनमध्ये तक्रार दाखल 
करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

आर.टी.ई. अांमलबिावणीत राज्याची घसरण लाल् याबाबत 
  

(३२)  २१०७२ (०६-०८-२०१५).   श्री.हषणवधणन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मशिण हक् क कायदयाच् या अींमलबिावणीत अणखल भारतीय स्तरावर महाराष र राज् य हे 
१९ ् या क्रमाींकावर असल्हयाच ेसन २०१३-१४ व २०१४-१५ मिील राषरीय शैिणणक ननयोिन व 
प्रशासन ववश्व ववदयालय (न्यूपा), नवी ददल्हली याींनी प्रकामशत केलेला .लमेन्री .ज्यकेुशन 
इन इींडर्या : प्रोगे्रस ्ू वर्डस य.ुई.ई. चा अहवाल व असर अहवाल  या दोन अहवालाींमध्ये 
दशडववण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, त् याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुर्ींगान े मशिण हक् क 
कायदयाची अींमलबिावणी योनय प्रकारे होण्याबाबत कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

 श्री. ववनोद तावड े(१२-०१-२०१६) : (१), (२), (३) व  (४) सन २०१३-१४ च्या राषरीय शैिणणक 
ननयोिन व प्रशासन ववश्व ववदयालय (न्युपा), नवी ददल्हली याींनी प्रकामशत केलेल्हया .लमवरी 
.ज्युकेशन इन इींडर्या: प्रोगे्रस ्ू वर्डस ्य.ुई.ई. च्या अहवालामध्ये महाराषर राज्य शैिणणक 
ववकास ननदेशाींकामध्ये १३ ्या क्रमाींकावर दशडववलेले आहे. सन २०१४-१५ च्या अहवालामध्ये 
क्रमवारी ननजश्चत केलेली नाही.  
  

___________ 
  

नागपूर येथील राष्ट् रसांत तुिडोिी महाराि नागपूर ववद्यापीठातील पुनमुणल्याांिनाच ेननिाल 
ववहीत मुदतीत लागत नसल् याबाबत 

  

(३३)  २१२८० (३०-०७-२०१५).   श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), श्री.सुधािर देशमखु 
(नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड े(नागपूर पूवण), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.वविय 
रहाांगडाले (नतरोडा) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) नागपूर येथील राष रसींत तुकर्ोिी महाराि नागपूर ववदयापीठातील पुनडमुल्ह याींकनाचे ननकाल 
पररिा झाल्ह यानींतर ४५ ददवसाींच् या आत लागत नसल्ह याचे ननदशडनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्ह यास, सदर पररिेचा ननकाल हा पुढील सिाच् या १ ददवस आिी लागत असताींना 
तसेच सदर पररिेचा ननकाल हा वळेेत लावण् याच े अननवायड असताना सींबींधित मशिण 
प्रशासकाकरू्न याप्रकरणी दलुडि करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्ह यास, उक्त ननकाल वेळेवर लागण्याबाबत शासनाने पुढे कोणती कायडवाही केली तसेच 
ननकाल वळेेवर न लावणा-या सींबींधिताींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(१५-१०-२०१५) :(१) नाही. 
(२) व (३) ववदयार्थयायंची पुढील सिाची परीिा सुरु होण्यापूवी पुनमुडल्हयाींकनाचा ननकाल 
लावण्यासींबींिी ववदयापीठ स्तरावर सवडतोपरी प्रयत्न केले िातात. पुनमुडल्हयाींकनाचे ननकाल 
लवकरात लवकर लावण्याकररता ववदयापीठान े पावले उचलली असून Onscreen 
Revaluation ही पध्दत न्यान ेअवलींबववली आहे. या पध्दतीनसुार सदयजस्थतीला प्रायोधगक 
तत्वावर अमभयाींत्रिकी व ताींत्रिक ववदयाशाखेच्या परीिाींचे पुनमुडल्हयाींकनाचे ननकाल घोवर्त 
करण्याची प्रक्रक्रया सुरु आहे. 
  
  

___________ 
  

शसांदखेड रािा तालु् यातील (जि.बलुढाणा) २४ शाळाांमध् ये मानव  वविास शमशन अांतगणत 
अभ् याशसिा िायाणजनवत होवूनही अद्यापपयांत अभ्याशसिा सुरु लाली नसल्याबाबत 

 (३४)  २२३३० (१०-०८-२०१५).   डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड रािा) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मसींदखेर् रािा तालुक् यातील (जि.बुलढाणा) २४ शाळाींमध् ये मानव  ववकास ममशन अींतगडत 
अ् यामसका कायाडजन्वत होवूनही अदयापपययंत अ्यामसका सुरु झाली नसल्हयाच े        
ददनाींक २८ माचड, २०१५ रोिी वा त्यासमुारास पींचायत सममतीच् या वावर्डक आमसभेत 
ननदशडनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, सदर अ् यामसका सुरु न होण् याची कारणे काय आहेत, 
(३) सदर अ् यामसका उक्त शाळाींमध्ये त् वरीत सुरु करण् याबाबत शासनाने कोणती कायडवाही 
केली वा करण्यात येत आहे ? 

 श्री. ववनोद तावड े(०६-०२-२०१६) : (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) सदर अ् यामसका सन २०११-१२ पासून सुरु आहेत. 
(३) सदर अ् यामसका उक् त शाळाींमध् ये सुरु असून सींबींधित तालुक्याचे ग् मशिण अधिकारी 
याींचेकरू्न वाींरवार तपासणी व भे्ी देण् यात येतात. 
  

___________ 
  

राज्यात शालेय ववद्या्याांसाठी शकै्षणणि दृष्ट््या आवश्यि असणाय या वस्तूांच्या किां मतीत १० 
ट््याांनी िरण्यात आलेली वाढ 

  

(३५)  २२७५५ (०६-०८-२०१५).   श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा 
िळवा), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), श्री.शामराव ऊफण  बाळासाहेब 
पाटील (िराड उत्तर), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधणन), श्री.सत्यिीत 
पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.महेश (दादा) लाांडगे (भोसरी), 
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श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवण), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात शालेय ववदयार्थयायंसाठी शैिणणक दृष्या आवश्यक असणा-या स्कुलबॅग, 
कीं पासपे्ी, पाऊच, पेन, पेन्सील, खोर्रबर, व्या, जस््कर, बुकक्हर या वस्तूींच्या क्रकीं मतीत 
मागील वर्ाडच्या तुलनते सन २०१५ मध्ये १० ्क्के वाढ करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनामाफयं त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, राज्यभरातील ववदयार्थयायंची शालेय वस्तूसाठी लू् होवू नये म्हणून शासनान े
कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े (०६-१०-२०१५) : (१), (२), (३), व (४) सदर  सादहत्याची ननममडती 
शासनामाफड त करण्यात  येत नसून खािगी उदयोिकाींमाफड त केली िाते. उत्पादनाच्या 
खचाडनुसार सादहत्याींच्या क्रकीं मती खािगी उदयोिकाींमाफड त  ननजश्चत करण्यात येतात. 
  

___________ 
  

पालघर जिल््याच्या ननशमणतीनांतर शशक्षणाधधिारी (प्राथशमि) व (माध्यशमि) ही पदे भरण्यात 
आली असून इतर सांवगाणतील पदे भरण्याबाबत 

  

(३६)  २२७७८ (०६-०८-२०१५).   श्री.ववलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर जिल्ह्याच्या (जि.पालघर) ननममडतीनींतर मशिणाधिकारी (प्राथममक) व (माध्यममक) 
ही पदे भरण्यात आली असून इतर सींवगाडतील पदे भरण्याची सरुु असलेली कायडवाही पूणड 
झाली आहे काय, 
(२) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व याबाबतची सदजस्थती काय आहे ?  
  

श्री. ववनोद तावड े(०६-०२-२०१६) : (१) व (२) नवननममडत पालघर जिल्ह ्यातील मशिणाधिकारी 
(प्राथममक), मशिणाधिकारी (माध् यममक) व उपमशिणाधिकारी (प्राथममक) ही तीन पदे भरण् यात 
आली असून पालघर जिल्ह ्यातील मशिणाधिकारी (प्राथममक), मशिणाधिकारी (माध् यममक), 
मशिणाधिकारी ननरींतर मशिण, लेखाधिकारी, वेतन पर्ताळणी पथक, अधििक, वेतन व 
भववष य ननवाहड ननिी पथक (प्राथममक व माध् यममक) तसेच प्राचायड, जिल्ह हा मशिण व प्रमशिण 
सींस् था या कायाडलयासाठी ग् अ ते ग् र् सींवगाडतील पद ननममडतीचा प्रस् ताव ववत् त ववभागास 
सादर करण् यात आला आहे. 
  

___________ 
  

ठाणे-रायगड जिल्हयात मुांबई ववद्यापीठाने एम.ए.पाटण दोनच्या पकरके्षचे चुिीचे पेपर हदल्याने 
ववद्या्याांना सहन िरावा लागणारा त्रास 

  

(३७)  २२९११ (३१-०७-२०१५).   श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाण-ेरायगर् जिल्हहयात मुींबई ववदयापीठाने .म...पा ड् दोनच्या पररिेचे चुकीच े पेपर 
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ददल्हयाने ववदयार्थयायंना नाहक िास सहन करावा लागल्हयाचे माहे .वप्रल, २०१५ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशडनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मुींबई ववदयापीठाच्या पररिा ववभागातून वारींवार होणाऱया पररिाींच्या गधळिळाचा 
ववदयार्थयायंवर पररणाम होत असल्हयाने सदर प्रकरणाची चौकशी करुन दोर्ीींवर कारवाई 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(१५-१०-२०१५) : (१)  होय. 
(२) पररिाकव द्रावर चकुीची प्रश्नपत्रिका ववतररत केल्हयाने सदर बाबतीत दद.०३/०७/२०१५ 
रोिीच्या परीिा मींर्ळाच्या बैठकीतील ठरावानुसार दोर्ीींना यापुढे परीिेच्या कामात कसूर क्रकीं वा 
हलगिीपणा केल्हयास कर्क कारवाई करण्यात येईल अशी सक्त ताकीद देण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

नाशशि येथे महाराष्ट्र राज्य तांत्र शशक्षण मांडळाचे प्रादेशशि िायाणलय  
ननमाणण िरण्याची िेलेली मागणी 

  

(३८)  २३१७२ (३०-०७-२०१५).   श्री.पांिि भुिबळ (नाांदगाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक येथे महाराषर राज्य तींि मशिण मींर्ळाचे प्रादेमशक कायाडलय ननमाडण करण्याची 
स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी माहे िानेवारी, २०१४ मध्ये वा त्यादरम्यान शासनाकर् े मागणी 
केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त मागणीच्या अनुर्ींगाने शासनान ेपुढे कोणती कायडवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(२१-०९-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) महाराषर तींि मशिण मींर्ळाची नववन ववभागीय कायाडलये स्थापन करण्याच े शासनाच े
ववचारािीन आहे. 
(३)  प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

ववद्या्याांना मोफत देण्यात येणारी पाठ्यपुस्तिे शाळेच्या पहहल्याच हदवशी देण्याबाबत 
  

(३९)  २३२२३ (१०-०८-२०१५).   श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांिी) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मशिण हक्क कायदयानुसार राज्यातील ववदयार्थयायंना शाळेच्या पदहल्हया ददवशी मोफत 
पाठ्यपुस्तके ममळवण्याचा हक्क प्राप्त झाला असतानाही शासकीय अधिकाऱयाींची अनास्था 
तसेच पुस्तके खरेदी करण्याच्या प्रक्रक्रयेतील गधळिळामळेु गेल्हया १० वर्ायंत .कदाही पाठ्यपुस्तके 
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शाळेच्या पदहल्हया ददवशी ममळू शकलेली नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, यींदाच्या शैिणणक वर्ाडत पाठ्यपुस्तके पदहल्हया ददवशी देण्याबाबतची शासनाची 
भूममका काय आहे व त्यासाठी शासनाने पुढे कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ववनोद तावड े(१२-०१-२०१६) : (१)  हे खरे नाही. 
(२)  पाठयपुस्तकाींची वाहतकू करण्यासाठी सींचालक (प्राथ) याींच्यास्तरावर ई-ननववदा प्रक्रक्रया 
राबवून वाहतूकदार ननयुक्त करण्यात आला आहे. शाळेच्या पदहल्हया ददवशी ववदयार्थयायंना 
पाठयपुस्तक ममळतील यादृष्ीने कायडवाही करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

नाांदेड येथील स्वामी रामानांद तीथण मराठवाडा ववद्यापीठात पकरके्षच्या 
 प्रवेशपत्रात लालेल्या चिुा 

  

(४०)  २४१५१ (३१-०७-२०१५).   श्री.आशसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.नसीम खान (चाांहदवली), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), 
श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेर् येथील स्वामी रामानींद तीथड मराठवार्ा ववदयापीठात उन्हाळी सि पररिेमध्ये मराठी 
ववर्य ननवर्लेल्हया ववदयार्थयायंच्या प्रवेशपिावर इींजनलश तर इनतहासाच्या िागी गणणत, भूगोल 
हे ववर्य प्रकामशत झाले असल्हयाचे माहे .वप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशडनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आहे काय, तदनुसार सींबींधिताींवर 
कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(१५-१०-२०१५) : (१)  होय. 
(२) व (३) परीिा आवेदनपि भरताना सॉफ््वेअरदवारे वापर करीत असताना सींलजननत 
महाववदयालयाच्या कमडचाऱयाींकरू्न चुका झाल्हया, त्याबाबत योनय ती दरुुस्ती करुन कोणाताही 
परीिाथी परीिेपासून वींधचत राहणार नाही याची सींपूणड काळिी परीिा ववभागान े घेतलेली 
आहे. त्यामुळे या ताींत्रिक चुकाींमुळे  कोणावरही कायडवाही करण्यात आलेली नाही. 
  

___________ 
  

सोलापूर जिल््यातील जिल्हा पकरषदेच्या १०७०० प्राथशमि शशक्षिाांचे वेतन  
अद्याप शमळाले नसल्याबाबत 

  

(४१)  २४६२९ (०६-०८-२०१५).   श्री.सभुाष देशमुख (सोलापूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जिल्ह्यातील जिल्हहा पररर्देच्या १०७०० प्राथममक मशिकाींच ेमाहे .वप्रल मदहन्याच े
वेतन अदयाप ममळाले नाही व मागील ३ मदहन्यापासून वेतन वेळेवर ममळत नसल्हयाच े
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ननदशडनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच मशिकाींच्या सहा्या वेतन आयोगाचा पाचवा हप्ताही मशिकाींच्या खात्यावर िमा 
करण्यात आला नाही अशी मशिकाींची तक्रार असल्हयाच ेननदशडनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, मशिकाींचे वेतन व इतर देयके वेळेवर ममळण्यासाठी कोणती कायडवाही करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े (०६-१०-२०१५) : (१) .वप्रल २०१४ पासून शालाथड प्रणालीदवारे वेतन अदा 
करण्याची कायडवाही सुरु करण्यात  आली. सदरची पध्दत न्यानचे सुरु करण्यात आल्हयामुळे 
देयके सादर करताना ताींत्रिक अर्चणी येत असल्हयामळेु ववलींब झालेला आहे. 
(२)  अींशत: खरे आहे. 
    जिल्हहा अींतगडत व जिल्हहयाबाहेर आींतरजिल्हहा बदलीने बदल्हया झालेल्हया आहेत अशा 
मशिकाींच्या रकमा ववहीत वेळेत िमा करता आलेल्हया नाहीत. सदयजस्थतीत सींबींिीत मशिक हे 
ज्या आस्थापनेवर कायडरत आहेत त्या आस्थापनेकरू्न मादहती उपलब्ि करुन सींबींधिताींच्या 
खात्यावर ६ ्या वेतन आयोगाचा पाचवा हप्ता िमा करण्याची कायडवाही सुरु आहे. 
(३) मशिकाींचे वतेन व इतर देयके वेळेवर ममळण्याची शालाथड प्रणाली कायाडजन्वत करण्यात 
आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

दक्षक्षण सोलापूर श्री गणेश ववद्यालय, बी.बी. दारफळ येथील मुख्याध्यापिाांच्या चौिशीबाबत 
  

(४२)  २४९४६ (०६-०८-२०१५).   श्री.सभुाष देशमुख (सोलापूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दक्षिण सोलापूर श्री गणेश ववदयालय, बी.बी. दारफळ  येथील मुख्याध्यापकाींच्या 
चौकशीबाबत तसेच मुख्याध्यापक पदाच्या मान्यतेबाबत मा. मशिणाधिकारी (माध्यममक) 
जि.प. सोलापूर याींना सींस्थेच्या सधचवाकरू्न ५ वेळेस लेखी ववनींती करुनही अिाडबाबत 
कोणतीही दखल घेतली गेली नसल्हयाचे ननदशडनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी कोणती कायडवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(११-०१-२०१६) : (१)   हे खरे नाही. 
(२) व (३) आदशड मशिण प्रसारक मींर्ळ, बी.बी.दारफळ, सोलापूर सींस्थेच्या कायडकारणीकरू्न 
प्राप्त तक्रारीनींतर मुख्याध्यापक पदास ददलेली मान्यता रद्द करण्यात आली.  सींस्र्थ ोच्या 
अधिकृत कायडकारणी मींर्ळाकरू्न मुख्याध्यापक पदाचा प्रस्ताव फेरसादर झालेला नाही.  
सींस्थेच्या सींमतीन े शाळेतील सेवािेषठ मशिकाच्या सहीन े वेतन व शाळेच े कामकाि चाल ू
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राहण्यासाठी स्वािरीचे अधिकार देण्याबाबतची कायडवाही सुरु आहे. 
(४)  प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

तलासरी (जि.पालघर) तालु्यातील माध्यशमि शाळाांमध्ये ववद्याथी पटसांख्या िास्त असल्याने 
पटसांख्यानुसार वगण खोल्या वाढववण्याबाबत 

  

(४३)  २५७९६ (१०-०८-२०१५).   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  तलासरी (जि.पालघर) तालुक्यात माध्यममक शाळाींमध्ये ववदयाथी प्सींख्या िास्त 
असल्हयान ेशाळाींना वगडखोल्हयाींची कमतरता असनू ववदयाथी प्सींख्यावर आिाररत वगडखोल्हया 
वाढववणे आवश्यक असल्हयाचे ददनाींक ९ माचड, २०१५ रोिी ननदशडनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त शाळेस वगड खोल्हया प्सींख्यानसुार वाढववण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ववनोद तावड े(०५-०२-२०१६) : (१) होय. 
(२) शासन ननणडय, ददनाींक २८ ऑगस््, २०१५ अन्वये ददलेल्हया ननदशानुसार, ववदयाथी सींख्येत 
वाढ झाल्हयास मशिकाचे पद मींिूर करताना, वगडखोली उपलब्ि असणे आवश्यक आहे. या 
माध्यममक शाळा खािगी ्यवस्थापनाच्या असून सदर माध्यममक शाळाींमध्ये अनतररक्त 
वगडखोल्हया बाींिण्याची कायडवाही खािगी शाळा ्यवस्थापनाने करावयाची आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िननड तालु्यात (जि.औरांगाबाद) शाळाांना पुरवठा िरण्यासाठी ८९ अजग्नशमन यांत्र े
वाटपाअभावी गोदामात पडून असल्याबाबत 

 

  (४४)  २५८२० (०६-०८-२०१५).   श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कन्नर् तालुक्यात (जि.औरींगाबाद) शाळाींना पुरवठा करण्यासाठी ८९ अजननशमन यींि 
पींचायत सममतीच्या ग् मशिणाधिकारी कायाडलयात प्राप्त झाले असून तालुक्यातील २० 
कव द्राना त्याचे वा्प करताना कोणत्या कव द्राला क्रकती यींि े ददली याचा रजिस््रमध्ये उल्हलेख 
नसल्हयामळेु अशा कोऱया रजिस््रवर सादहत्य ताब्यात ममळाल्हयाबाबतच्या १६ कव द्र प्रमखुाींच्या 
स्या असून वास्तववक पहाता पींचायत सममतीच्या गोदामात ३२ यींि े परू्न असल्हयाच े     
माहे म,े २०१५ दरम्यान ननदशडनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, शासनाने उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करुन सींबींधिताींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, होणाऱया ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(०२-०१-२०१६) : (१) हे खरे नाही. ददनाींक ७/३/२०१५ रोिी कन्नर् पींचायत 
सममती, जि.औरींगाबाद याींना ८९ अजननशमन यींिाींचा पुरवठा करण्यात आला. कव द्र प्रमखुाींमाफड त 
सींबींधित शाळाींना ददनाींक १/४/२०१५ पययंत अजननशमन यींिाच ेवा्प करण्यात आले. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

हहांगोली जिल् ्यातील बहृत आराखड्यात समाववष्ट् ट असलेल् या प्रस्तावाबाबत 
  

(४५)  २६४१९ (३१-०७-२०१५).   श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनान े शैिणणक वर्ड २०१४-१५ करीता बहृत आराखड्यादवारे नववन महाववदयालय 
मींिूरीच े प्रस् ताव मागववण्याकरीता ददलेल्ह या िादहरातीनसुार दहींगोली जिल्ह ्यातील बहृत 
आराखड्यात समाववष ् असलेल्ह या .कूण क्रकती व कोणत् या सींस् थाींनी प्रस् ताव सादर केले आहेत, 
(२) असल्ह यास, मा.न् यायालयान े गुणवत् तेनुसार प्रस् ताव मींिूर करण् याचे ननदेश देवूनही 
ववदयापीठान े मशफारस केलेल्ह या व बहृत आराखड्यात समाववष ् असलेल्ह या सींस् थाींच े प्रस् ताव 
र्ावलून बहृत आराखड्याबाहेरील सींस् थाींचे ननयमबा्य प्रस् ताव मींिरू करण् यात आले आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्हयास, चौकशीत काय 
ननषपन्न झाले व त्यानुसार पुढे कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(१५-१०-२०१५) : (१)  .कूण ०६ सींस्थानी प्रस्ताव सादर केले आहेत. 
(२)  नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

यशवांतराव चव्हाण मु्त ववद्यापीठाच्या एमबीएच्या पकरके्षत सुमारे ४० ट्िे प्रश्न िुनया 
अभ्यासक्रमावर आधाकरत असल्याने ववद्या्याांनी पकरके्षवर बहहष्ट्िार टािल्याबाबत 

  

(४६)  २७१८३ (३०-०७-२०१५).   श्री.सांिय पोतनीस (िशलना) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई पररिा कव द्र असलेल्हया यशवींतराव च्हाण मुक्त ववदयापीठाच्या .मबी. च्या 
ववदयार्थयायंना पररिेतील सुमारे ४० ्क्के प्रश्न िुन्या अ्यासक्रमावर आिाररत असल्हयाने 
ववदयार्थयायंनी पररिेवर बदहषकार ्ाकला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनाकरू्न चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यात काय 
ननषपन्न झाले व त्यानुसार यास िबाबदार असणाऱया ्यक्तीींवर कोणती कारवाई करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(३) नसल्हयास, त्याची कारणे काय आहेत ? 



वव.स. ७३ (27) 

श्री. ववनोद तावड े(१५-१०-२०१५) : (१) नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील मुांबईसह पुणे, नाशशि, सोलापूर येथील लॅबमध्ये प्रशशक्षक्षत नसलेले दांत िारागीर 
(डेंटल मेिॅननि) िाम िरीत असल्याबाबत 

  

(४७)  २८२५६ (१०-०८-२०१५).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील मुींबईसह पुणे, नामशक, सोलापूर येथील लॅबमध्ये प्रमशक्षित नसलेले दींत 
कारागीर (र्व्ल मकॅेननक) काम करीत असल्हयाच े ददनाींक १९ ऑगस््, २०१५ रोिी वा त्या 
सुमारास ननदशडनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, अशा बोगस दींत कारागीरावर कारवाई करणेबाबत महाराषर र्व्ल कौजन्सल 
याींनी राज्याच्या आरोनय ववभागाकर् ेतक्रार केली असल्हयाच ेननदशडनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनान ेकोणत्या स्वरुपाची कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. ववनोद तावड े (१९-०१-२०१६) : (१) या सींदभाडत शासकीय यींिणेकरू्न कोणतेही अधिकृत 
सवेिण करण्यात आलेले नसल्हयाने अधिप्रमाणणत मादहती उपलब्ि नाही. परींतु याच ववर्यावर 
ददनाींक ०३.०९.२०१५ रोिी .क अमभवेदन महाराषर राज्य दींत पररर्द, मुींबई, याींच्या 
कायाडलयास प्राप्त झाले. 
(२), (३) व (४) नाही. परींत ु महाराषर राज्य दींत पररर्देकरू्न याबाबत योनय ती कायडवाही 
करण्यात येत आहे. 
  

___________ 
  

राज्यात १० वी व १२ वी पकरके्षच् या अांनतम पकरके्षच् यावेळी लावण् यात आलेल् या िनरेटरचे भाड े
देण् यात न आल् याबाबत 

  

(४८)  २८२९० (१७-११-२०१५).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात माहे माचड-.वप्रल, २०१५ च् या सुमारास दहावी व बारावीच् या अींनतम पररिेच् या वळेी 
शासनाने ददलेल्हया आदेशान्वये लावण् यात आलेल्ह या िनरे्रचे भार् े शाळाींना ववदयुत 
पुरवठ्याच्या बाबतीत शासनाकरू्न देण्यात येणाऱया वेतनेत्तर अनुदानातून वीिचेा आकार खचड 
करण्याची तरतूद असतानाही िनरे्रच् या मालकाींना अदयाप भार् ेममळाले नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्ह यास, राज् यात .कूण क्रकती िनरे्र लावण् यात आले असून त् याचे भार् े क्रकती 
ननजश्चत करण् यात आले होते. 
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(३) सदरचे देयक अदा करण् याच् या दृष ्ीने शासनाने कोणती कायडवाही केली वा करण् यात येत 
आहे ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(०२-१२-२०१५) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) राज्यात .कूण ११८ कव द्राींवर िनरे्र/इन््ह ड्र भाड्यान ेलावण्यात आले होते. त्याींचा 
खचड अदा करण्याबाबत शासन स्तरावर कायडवाही सुरु आहे. 
  

___________ 
  

सवण शशक्षा अशभयानाचे १२८० िोटी ९९ लाख रुपये  
अखधचणत असल् याबाबत 

  

(४९)  २८३०६ (१७-११-२०१५).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सुमारे ४ को्ी ववदयाथी मशकत असून, ६ ते १४ वर्े वयोग्ातील ववदयार्थयायंना 
सक्तीच े व मोफत मशिण देण्यासाठी आणण प्राथममक मशिणाच ेसावडत्रिकीकरण करण्यासाठी 
राबववलेल्हया सवड मशिा अमभयानाचे १२८० को्ी ९९ लाख रुपये ववभागाने न वापरल्हयान े
अखधचडत रादहले असल्हयाचे ददनाींक १० .वप्रल, २०१५ रोिी वा त्या समुारास ननदशडनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) सवड मशिा अमभयानाचे ववत्तीय ्यवस्थापन मुींबईतील महाराषर राज्य प्राथममक मशिण 
पररर्देच्या माध्यमातून केले िात असून, त्यासाठी ६५ ्क्के ननिी कव द्र शासन व ३५ ्क्के 
ननिी राज्य शासन देते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर ननिीतून राज्यातील शासकीय, अनुदाननत शाळेतील ववदयार्थयायंना सोयी-
सुवविा पुरववणे, इत्यादी उदद्दष्ये असताना, त्यासाठी हिारो को्ीचा ननिी उपलब्ि असताना 
बहुताींश शाळाींमध्ये पायाभूत सुवविा पुरववण्यास महाराषर राज्य प्राथममक मशिण पररर्द 
अपयशी ठरली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्हयास, चौकशीच े ननषकर्ड 
काय आहेत त्यानुसार सींबींधिताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(१६-०१-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) ववत्तीय वर्ड सन २०१४-१५ कररता कव द्र शासनाच्या मींिूरी तरतुदीनुसार कव द्र दहस्सा ६५ 
्क्के व राज्य दहस्सा ३५ ्क्के होता. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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राज् यातील मनॅेिमेंट, इांजिननअकरांग आणण फामणसी महाववद्यालयाच् या मान यता  
िाढून घेण् याची पाठववलेली नोटीस 

  

(५०)  २८३०७ (१७-११-२०१५).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी) :   सन्माननीय उच् च व 
तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील मॅनिेमव्, इींजिनीअररींग आणण फामडसी महाववदयालयात शासनाच् या ववर्याची 
होत असलेली पायमल्ह ली, असणा-या िु्ीची पुतडता न करणे इत् यादी कारणास् तव २९ 
महाववदयालयाींना इींडर्या कौजन्सल फॉर ्ेजक्नकल .ज् युकेशनने ले्र ऑफ ररिेक् शनची नो्ीस 
माहे .वप्रल, २०१५ च् या सुमारास पाठववली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती काय ननषपन्न झाले 
व त् यानुसार ववदयार्थ यायंचे नकुसान होऊ नये म् हणून सदर बाब ववदयाथी व पालकाींच् या 
मादहतीसाठी शासनाने प्रसाररत केली आहे काय, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

 श्री. ववनोद तावड े(१६-१२-२०१५) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     अणखल भारतीय तींिमशिण पररर्देकरू्न ८ पदवी, २ पद्युत्तर पदवी आणण २ पदववका 
सींस्थाींना मुदत वाढ देण्यात आली नाही. तसेच ३ महाववदयालयाींच्या प्रवशे िमतते घ् करुन 
मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 
(२) तींि मशिण सींचालनालयाच्या आखत्याररतील ्यावसानयक अ्यासक्रमाींना मान्यता, प्रवेश 
िमतेत वाढ व मुदतवाढ देण्याचे अधिकार अणखल भारतीय तींिमशिण पररर्द या कव द्र 
शासनाच्या मशखर सींस्थेला आहेत. याबाबत अणखल भारतीय तींिमशिण पररर्देने तपासणी 
अींती सदर सींस्थाींना शैिणणक वर्ड २०१५-१६ साठी मुदतवाढ न ददल्हयामळेु त्याींनी      
मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथ ेयाधचका दाखल केल्हया होत्या. मा.उच्च न्यायालयाने ददलेल्हया 
आदेशानुसार शैिणणक वर्ड २०१५-१६ करीता ८ पदवी, २ पद्युत्तर पदवी आणण २ पदववका 
सींस्थाींना प्रवेश प्रक्रीयेमध्ये समाववषठ करण्यात आले आहे. त्यामुळे ववदयार्थयायंच े नुकसान 
झालेले नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


