
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ८३ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

पहहले अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

रत् नाधीरी ल् हा पषर द ववभाीाने सववशशक्षा अशभयानातांीवत नवीन  
वीवखो याांची बाांधिामे िरण् याबाबत 

  

(१)  ५१९३ (०९-०४-२०१५).   श्री.अशमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत् नागिरगरी ल्  ा पषर व भागागाकन न कद् र श सासनाकनस साश कसषा ा िकगयानाचा ५० को्ी 
रुपयापयतंचा ााभ शक ाराखना कर यात यस न त् याम यस ागशखो याींसाको को्याा ी 
रुपयाींपयतंचा ाराखना ननम् म् याार ा यामु स या िनुवानात न २१६ नाीन ागशखो याींची 
ााश् यकता िसताना ाता या िनुवानात न ागशखो याींची कामस सेबस  ींव कस  याची  ा      
मा स ्ानसाारी, २०१५ मयस ाा त्यावरम्यान ननवसशनास ालस,  स खरस ा स काय, 
(२) िस यास, उक् त प्रकरबी सासनानस कोबती कायशाा ी कस ली ाा कर यात यसत ा स, 
(३) नस यास, भालीं ाची कारबस काय ा सत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े (०६-१०-२०१५) : (१) िींसत: खरस ा स. साश कसषा ा िकगयान िींतगशत 
रत्नागिरगरी ल््यासाको सन २०१३-१४ ा २०१४-१५ मयस एक ब २१६ ागशखोली  ाीं कामाचा 
ाराखना प्रस्ताभात कस ला  ोता. परींतु नाीन ागशखोली  ाीं कामस मीं् र नसयानस ागशखोयाींचस 
 ाीं काम करता ालसलस ना ी. 
(२) ााभ शक कायशयो्ना ा िींवा्पत्रकस  सन २०१५-१६ मयस UDISE नुसार ा ्ागा 
उपलब् तसनुसार १२० ागशखोली  ाीं कामस मीं्ुरीकरीता प्रस्ताभात कस ली ा सत. 
(३) प्रश्न उद् ाात ना ी.  

___________ 
  

भांडारा ल्हा ग्रांथालय इमारतीच ेप्रलांबबत असलेले बाांधिाम 
  

(२)  ८८२३ (०८-०४-२०१५).   श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गींनारा ल््यातील ग्रींथालय, ााचन कषा , सगाग ृ, सींगबक कषा  याकषरता तत्कालीन 
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ल् ागिर कारी याींनी ल् ा ननयो्न िींतगशत ५० लाख रुपयाींचा नन ी सवरील  ाीं कामाकषरता 
मीं् र करुन सेतला िस न उक्त  ाीं काम मागील ा ाशपास न  ींव पनयामु स या कामाकरीता 
मीं् र करुन सेतलसला नन ी परत ्ाबार ा स,  स खरस ा स काय, 
(२) िसयास, या ा त सासनानस कोबती कायशाा ी कस ली ाा करयात यसत ा स, 
(३) नसयास, भालीं ाची कारबस काय ा सत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२०-११-२०१५) : (१)  स खरस ा स. 
(२) कीं त्रा्वारानस काम  ींव कसाया द्दल त्याला सााश् ननक  ाीं काम भागागाकन न नो्ीसा 
 ्ाायात ालसया  ोत्या, तससच सवर कीं त्रा्वारास का या यावीत ्ाकयाची कायशाा ी सुरु 
करयात ाली  ोती,  ी कायशाा ी सुरु िसताना सवर कीं त्रा्वारानस दवनाींक ३० मस, २०१५ 
पास न  ाीं काम सुरु कस लस िस न तस काम प्रगतीपथाार िस न इमारत २०१५-१६ मयस प बश 
 ोईल. 
(३) कीं त्रा्वारानस काम  ींव कस याम ुस भालीं  झाला. 
  

___________ 
  

अमरावती येथील आहदवासी बहुल धारणी व धचखलदरा भाीात  
शशक्षिवीव अपूरा असयाबाबत 

  

(३)  ९३०२ (०९-०४-२०१५).   प्रा.ववरेंद्र ्ीताप (धामणीाव रेवे), डॉ.सांतो  टारफे 
(िळमनुरी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िमरााती यसथील ादवाासी   ुल  ारबी ा गिरचखलवरा गागात कुपो ब कमी व्  ाास, 
मुलाींचा सैषा णबक स् तर सु ारााा याकषरता भाभा  यो्ना रा भा यात यसत ा सत, मात्र 
कसषा कागश पुरससा नस यानस मुलस कसषा बापास न ाींगिरचत रा त िस यामु स त् याींचस सैषा णबक 
नुकसान  ोत िस याचस मा स ्ानसाारी, २०१५ मयस ाा त्यावरम्यान ननवसशनास ालस,  स खरस 
ा स काय, 
(२) िस यास, या ादवाासी गागातील मुलाींना कसषा बाचा लाग कम याच्या ष्ष्ीनस पुरससा 
कसषा कागश गर या ा त ा ागशखो याची सीं या ााढभा या ा त सासनानस कोबती कायशाा ी 
कस ली ाा कर यात यसत ा स, 
(३)  नस यास, भालीं ाची कारबस काय ा सत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०५-१०-२०१५) : (१)  स खरस ना ी. 
(२) िमरााती यसथस भादयाथी प्सींयसनुसार ादवाासी गागामयस ााश्यक कसषा क कायशरत 
ा सत.  तससच ादवाासी    ल गागाींमयस एक ब १५०० ागश खोया िस न ादवाासी 
भादयार्थयांचस सैषा णबक द त लषा ात सेता ागश खोया ााश्यक प्रमाबात उपलब्  ा सत. 
(३) प्रश्न उद् ाात ना ी. 
  

___________ 
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राज् यातील शासिीय व स् थानिकनि स् वराज् य सांस् थाांच् या शाळाांमधील  
ववद्यार्थ याांची सांख्या िमी झायाबाबत 

  

(४)  ११५९१ (०९-०४-२०१५).   श्री.ह ववधवन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.सुधािर िोहळे (नाीपूर 
दक्षक्षण), श्री.िृष्ट्णा खोपड े(नाीपूर पूवव), श्री.वविास िुां भारे (नाीपूर मध्य), श्री.सुधािर देशमखु 
(नाीपूर पलश्चम) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) राज् यातील सासक य ा स् थाननक स् ाराज् य सींस् थाच् या सा ाम ील भादयार्थ यांची सीं या गत 
तीन ा ाशत कमी झाली िस न नागप र स रात ा ल्  यात मागील का ी ा ांपास न सासनानस 
इींग्र्ी मा यमाच् या सी. ी.एस.ई.पर्नशच् या सा ा केलस्ला मोकया प्रमाबात मीं् री वस यात 
ायामु स मराको ा द ींवी मा यमाच् या प्राथकमक ा मा यकमक सा ाींम यस वरा ी भादयाथी 
सीं या े्यानस भादयाथी सीं यसिगााी िनसक प्राथकमक ा मा यकमक मराको सा ाींम ील 
ागशसीं या कमी  ो न कसषा क मोकया प्रमाबात िनतषरक् त  ोत िसयाचस ननवसशनास ालस,  स  
खरस ा स काय,  
(२) तससच नागप र स रात ा ल््यात मागील का ी ा ांपास न सासनानस इींग्र्ी मायमाच्या 
सी. ी.एस.ई. पर्नशच्या सा ा केलस्ला मोठ्या  प्रमाबात मीं्ुरी वसयात ायाम ुस मराको ा 
द ींवी मायमाच्या प्राथकमक ा मायकमक सा ाींमयस वरा ी भादयाथी  सींया कमी  ोत 
िसयाचस ननवसशनास ालस,  स  ी खरस ा स काय, 
(३) िस यास, या ा त सासनानस पुढस कोबत्या उपाययो्ना कस या ाा करयात यसत ा सत 
तससच  ाल कसषा ब  क् क कायदयाच् या िींमल ्ााबी ा त सासनानस कोबती कायशाा ी कस ली 
ाा करयात यसत ा स, 
(४) नस यास, भालीं ाची कारबस काय ा सत ?  

श्री. ववनोद तावड े(०५-१०-२०१५) : (१) ा (२)  ोय, िींसतः खरस ा स. 
     पालकाींच् या ाढा मुलाींना इींग्र्ी मा यमाच् या सा ाींम यस पाकभा याचा िस याचस दवस न 
यसतस. 
(३)  ालकाींचा मोफत ा सक् तीच् या कसषा बाचा िगिर कार िगिर ननयम २००९ िींतगशत व ुशल ा 
ाींगिरचत े्कातील  ालकाींना भाना िनुवाननत सा ाींम यस २५ ्क् कस  ्ागसार भादयार्थ यांना प्रासस 
कर याची तरत व कर यात ाली ा स. 
(४) प्रश् न उद् ाात ना ी.  

___________ 
 

राज्यातील समुारे ३८ ह्ार बालिे शाळाबाह्य तसचे  
शशक्षण हक्ि िायद्यापासून वांधचत असयाबाबत 

  

(५)  १२७६८ (०९-०४-२०१५).   श्री.समीर िुणावार (हहांीणघाट) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील िींवाल्त ३८  ्ार  ालकस  सा ा ाहृय तससच कसषा ब  क्क कायदयापास न 
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ाींगिरचत िसयाचा ि ााल सासनानस सन २०१० मयस मुीं ई  ायको्ाशच्या नागप र खींनपीकाला 
्ा ीर कस ला,  स खरस ा स काय, 
(२) िसयास, कसषा ब  क्क कायदयाींतगशत सा ा ा्य िसबाऱ्या उक्त् ा भादयार्थयांना प्रासस 
वसया ा त सासनानस कोबती िींमल ्ााबी कस ली ाा करयात यसत ा स, 
(३) िसयास, सदय:लस्थती काय ा स तससच त्यािनु ींगानस कोबती कायशाा ी करयात ाली 
ाा यसत ा स, 
(४) नसयास, भालीं ाची कारबस काय ा सत ? 
 

श्री. ववनोद तावड े (२७-१०-२०१५) : (१)  ोय.साश कसषा ा िकगयानाच् या ााभ शक कायशयो्ना ा 
िींवा्पत्रक २०१०-११ यासाको ल् ्याींकन न प्रा  त माद तीनुसार राज् यात ३८,३८४ मुलस 
सा ा ा्य  ोती. 
(२) ा (३) राज् यातील सा ा ा्य मुलाींचा सो  से यासाको दवनाींक ४ ्ुल,ै २०१५ रो्ी सींप बश 
राज् यात व् यापक सा्षा ब कर यात ालस. या सा्षा बात ाढ  न ालस या सा ा ा्य 
 ालकाींना ा ार कानश वस न त् याींना न्ीकच् या सा सत प्रासस वस यात यसबार ा स. िसा 
प वतीनस प्रासकसत मुलस तससच याा ी प्ाार िसलस या साश मुलाींचस ‘ट्रककीं ग’ सरल या सींबगक 
प्रबालीव् वारस कस लस ्ाबार ा स. 
(४) प्रश् न उद् ाात ना ी. 

___________ 
यवतमाळ ल् हा पषर देच् या शासिीय शाळेच् या इमारती,  

देखभाल व दरुुस् तीसा आ आलेला निकनधी अखधचवत राहह याबाबत 
  

(६)  १३७२६ (०८-०४-२०१५).   श्री.मदन येरावार (यवतमाळ), श्री.रा े्ंद्र न्रधने (उमरखेड), 
श्री.सांल्वरेड्डी बोदिुरवार (वणी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) यातमा  ल्  ा पषर वसच् या सासक य सा सच् या इमारत  ाीं काम, वसखगाल ा वरुुस् तीसाको 
ालसला रुपयस ७१ लाखाींचा नन ी कायशकारी िकगयींता, ल्  ा पषर व ा कसषा बागिर कारी याींच् या 
िकायशषा मतसमु स िखगिरचशत राद ला,  स खरस ा स काय, 
(२) िस यास, भाभा  यो्नसत न सा सच् या वरुुस् तीकरीता रुपयस ५ लाख, रुपयस ३२ लाख, रुपयस 
३४ लाख  ी रक् कम खचश झाली नस याम ुस सासनाकनस परत कर याची ास  ल्  ा पषर वसार 
ाली मात्र एका ी िगिर काऱ्यानस वत् तक सा सला गस् ी दवली नस न सा सतील सौचालय, भप याचस 
पाबी, ागश खो याींारील   पर िसा गींगीर समस् या िस न ल्  ा पषर व सासक य सा सची 
 ीच पषरलस्थती ा स,  स  ी खरस ा स काय, 
(३) िस यास, स सींचालकाींनी ननव्स वस न ी सीं ीं ीत िगिर कारी कस ा  कमशचा-याींना 
कागवोपत्री त् याींच् या मु यालयी पाकभा याचस वाखभातात,  स  ी खरस ा स काय, 
(४) िस यास, यासींवगाशत सासनानस कोबती कायशाा ी कस ली ाली ाा करयात यसत ा स ाा 
कसस ? 
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श्री. ववनोद तावड े(०६-१०-२०१५) : (१) नन ी िखगिरचशत राद ला  स खरस ा स. 
(२) ल्.प.मा.सा ा यातमा  या सा सला मुय कायशकारी िगिर कारी, ल्.प.यातमा , 
कसषा बागिर कारी (प्राथ),ल्.प. यातमा  ा उपकसषा बागिर कारी (प्राथ),ल्.प.यातमा , 
याींनी ास ोास ी गस्ी दवया ा सत. सन २०१५-१६ मयस रु.४१ लाख तरत व  उपलब्  कस ली 
िस न त्यािनु ींगानस सा ा वरुुस्ती ा त कायशाा ी सुरु ा स. 
(३) िसस ननवसशनास ालसलस ना ी. 
(४) प्रश्न उद् ाात ना ी.  

___________ 
  

यशवांतराव चव् हाण महाराष्ट् र मुक् त ववद्यापी , नाशशि येथे  
षरक्त पदाांची भरती िरण्याबाबत 

  

(७)  १५०२९ (०९-०४-२०१५).   श्रीमती देवयानी फराांदे (नाशशि मध्य) :   सन्माननीय उच् च 
व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) यसाींतराा चव्  ाब म ाराष ट्र मुक् त भादयापीक, नाकसक यसथस ्ाद रातीव् वारस करार प वतीार 
३६ स ाय्यकाींची गरती कर यात ाली  ोती त् यापकै  १७ स ाय्यक कायशरत ा सत,  स खरस 
ा स काय, 
(२) िस यास, करार प वतीार कायशरत िसलस या १७ स ाय्यक ाग  न उाशषरत षरक् त 
्ागाींची गरती कर यासींवगाशत रमामाींक ाायएमय  -२०१३ (४७/२०१३) भाकस-१ या सासन 
ननबशयाची भादयापीकाचस कुलगुरु याींनी िींमल ्ााबी कस ली ना ी,  स  ी खरस ा स काय, 
(३) िस यास, सासनाच् या ावससाचस उलीें न करुन भादयापीकाचस कुलगुरु  स नव्यानस ७१ 
पवाींची गरती करत ा सत,  स  ी खरस ा स काय, 
(४) िसयास, उक्त प्रकरबाींची चौकसी करयात ाली ा स काय, िसयास त्यानुसार 
सवरील षरक्त पवाींची गरती न करयाची कारबस काय,  
(५) िस यास, सासन ननबशयानसुार करार प वतीारील १७ स ाय्यकाींना यसाींतराा चव्  ाब 
म ाराष ट्र मुक् त भादयापीकाच् या ससासत सामाा न सेया ा त सासनानस कोबती कायशाा ी कस ली ाा 
करयात यसत ा स ?  

श्री. ववनोद तावड े(२०-११-२०१५) :(१) सया कायशरत ना ीत. 
(२) सासनानस भादयापीकास नव्यानस मीं् र कस लसली ७१ पवस गरयासाको तससच त्यातील १७ 
स ाय्यकाींची पवस गरताना उद् ााबाऱ्या िनचबी ा त सासनाचस मागशवसशन मागिरगतलसलस ा स. 
(३) ा (४) प्रश्न उद् ाात ना ी. 
(५) या ा तच्या िकगप्रायासाको प्रस्ताा भात्त भागागास सावर करयात ालसला  ोता त्याींचस 
िकगप्राय प्रा त झालस िस न त्यानसुार भादयापीकास क भायात यसत ा स.  

___________ 
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मेरा बुद्रिु (ल्.बुलढाणा) या ीावातील ल् हा पषर देच् या ि याशाळेत एिही ववद्याथीनी 

नसतानासुध्दा सदरील शाळेत तीन शशक्षि िायवरत असयाबाबत 
  

(८)  १५०६३ (०९-०४-२०१५).   डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड रा्ा) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मसरा  ुर शकु (ल्. लुढाबा) या गााात गस या ८ ा ांपास न ल् ा पषर व सा सत एक ी 
भादयाथीनी नसताना ी यसथील ल्  ा पषर वसच् या कन् या सा सत तीन कसषा क कायशरत िस याचस 
मा स ऑगस् ्, २०१४ म यस ननवसशनास ालस,  स खरस ा स काय, 
(२) िस यास, या सींवगाशत चौकसी कर यात ाली ा स काय, िस यास, चौकसीत काय 
ननषपन्न झालस ा त् यानुसार पुढस कोबती कायशाा ी कर यात ाली ाा यसत ा स, 
(३) नसयास, भालीं ाची कारबस काय ा सत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०५-१०-२०१५) :(१)  स खरस ना ी. 
(२) ा (३) सवर सा सत वोन कसषा काींची पवस मी्ं  र  ोती. दवनाींक ६ डनसद् र, २०१४ रो्ी 
सा सची प्सीं या स न् य झा याम ुस या सा सारील वोन्  ी कसषा काींना इतर सा सत समायोल्त 
कर यात ालस ा स. 
  

___________ 
  

पाथरी तालुक् यातील (ल्.परभणी) १० शाळाांमध् ये वपण् याच् या  
पाण् याची सोय नस याबाबत 

  

(९)  १५१७० (०८-०४-२०१५).   श्री.मोहन फड (पाथरी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाथरी तालुक् यातील (ल्.परगबी) १० सा ाींम यस भप याच् या पा याची सोय नस याची 
तरमाार स्थाननक लोकप्रनतनन ीींनी मु य कायशकारी िगिर कारी, ल्  ा पषर व, परगबी याींचसकनस 
दवनाींक २१ ्ानसाारी, २०१५ रो्ी कस ली,  स खरस ा स काय, 
(२) िस यास, या प्रकरबी कोबती कायशाा ी कर यात ाली ाा यसत ा स ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(३०-१०-२०१५) :(१)  ोय. 
(२) ज् या सा ाींम यस  ातपींप ा  ोिरासल याींना पाबी यसत ना ी. तसथस भप याच् या पा याचस 
स् त्रोताम  न पाबी कम त ना ी िसा सा ाींम यस तात् पुरत् या स् ारुपात भप याचस पाबी गााात 
उपलब्   िसलस या दककाबाारुन ाब न सा सत साका न भादयार्थ यांना भप यासाको उपलब्   
करुन वस यात ालस ा स.  

___________ 
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ीडधचरोली येथील ीोंडवाणा ववद्यापी ाच् या व् यवस् थापन पषर द व ववद्यापषर देवर 
 निकनि  डावलून सदस्याांच्या िेलेया निकनयुक् त् या  

 (१०)  १६६५४ (३०-०७-२०१५).   श्री.वव्य वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुधािर देशमुख (नाीपूर 
पलश्चम), श्री.वविास िुां भारे (नाीपूर मध्य), श्री.सधुािर िोहळे (नाीपूर दक्षक्षण), श्री.िृष्ट्णा 
खोपड े (नाीपूर पूवव) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) गनगिरचरोली यसथील गोंनााबा भादयापीकाच् या व् यास् थापन पषर व ा भादयापषर वसार उच् च 
ा तींत्र कसषा ब भागाग मुीं ई, सासन ननबशय रमा. सींककबश-२०११/(३६१/११)/ भासी-४ दवनाींक १४ 
मस, २०१५ च् या ावससानुसार कस लस या सवस्याींच्या ननयुक् त् या ननक  नााल न कस या िस याचस 
दवनाींक २६ मस, २०१५ रो्ी ाा त् या सुमारास ननवसशनास ालस,  स खरस ा स काय, 
(२) िस यास, उक्त भादयापीकाच् या ननयुक् त् या ्या उच् च ा तींत्र कसषा ब भागाग, मुीं ई या 
भागागानस दवनाींक १४ स  ्द् र, २००९ रो्ी म ाराष ट्र सासन रा्पत्र िसा ारब गागम यस 
प्रकाकसत कस लस या ि्ी, सती ा ननक ानुसार कर यात ालस या ना ीत,  स  ी खरस ा स काय, 
(३) िस यास, व् यास् थापन पषर व ा भादयापषर वसार कस लस या सवस् याींच् या ननयम ा्य 
ननयुक् त् या रद्द कर यात याव्यात िसस ननासवन ने. ा ासा स  ाीं सनकर गोंनााना युननव्  शकस्ी 
द्चसश िसोकसएसन याींनी मा स मस, २०१५ मयस मा.िथश ा ननयो्न मींत्री, मा.उच् च ा तींत्र 
कसषा ब मींत्री, प्र ान सगिरचा, कसषा ब भागाग, कुलगुरु, गोंनााबा भादयापीक, गनगिरचरोली याींना 
दवलस ा स,  स  ी खरस ा स काय, 
(४) िस यास, उक्त ननासवनाच्या िनु ींगानस सवरील भादयापीकाारील ननयम ा्यरीत्या 
कर यात ालस या ननयुक् त् या रद्द कर यासाको सासनानस कोबती कायशाा ी कस ली ाा कर यात 
यसत ा स, 
(५) नसयास, भालीं ाची कारबस काय ा सत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२०-११-२०१५) : (१) ना ी. 
(२) ना ी. 
(३)  ोय. 
(४) ा (५) म ाराषट्र भादयापीक िगिर ननयम, १९९४ म ील कलम ११२ ( ी) नसुार कायशाा ी 
करयात ायानस, प्रश्र उद् ात ना ी.  

___________ 
  

औरांीाबाद येथील वैद्यिीय आणण अशभयाांबत्रिी महाववद्यालयात  
अवा्वी शु ि आिारण् यात येत असयाबाबत 

  

(११)  १७१६५ (३०-०७-२०१५).   श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगा ाव यसथील ाैदयक य ाणब िकगयाींत्रत्रक  म ाभादयालयात िाा्ाी सु क 
ाकार यात यसत िसयानस ऑल इींडनया स् ु्नी्ं  फस नरससन ा ऑल इींडनया युथ फस नरससनतफ् ५० 
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्क् कस  सु क ाकारबी कमी कर याची मागबी मा स मस, २०१५ मयस ाा त्यावरम्यान कर यात 
ाली ा स,  स खरस ा स काय, 
(२) िस यास, ५० ्क् कस  सु क ाकारबी कमी कर या ा त सासनानस कोबती कायशाा ी कस ली 
ाा कर यात यसत ा स, 
(३) नस यास, भालीं ाची कारबस काय ा सत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१२-१०-२०१५) : (१) या ा त भागागास पत्र प्रा त झालसलस ना ी. 
(२) ा (३) प्रश्न उद् ाात ना ी. 
  

___________ 
  

मुांबई ववद्यापी ाने ऑर्ड वनसमध्ये बदल िरुन ववद्यार्थयाांच्या  
हहताचा निकनणवय घेण्याबाबतची िरण्यात आलेली माीणी 

  

(१२)  १७५५७ (३१-०७-२०१५).   श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पलश्चम) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुीं ई भादयापीकात गुबाींकनाची ग्रसडन ींग कसस््ीम सुरु  ोयाा ी भादयार्थयाशना फस् श्क्लास 
कम यासाको, नापास  ोबाऱ्या भादयार्थयांना पाकसींगसाको ााश्यक िसबारस ६ तस ७ गुब दवलस 
्ायचस तस  ींव झायानस भादयार्थयांचस सैषा णबक ा श ााया ्ा न त्याींचस सैषा णबक नकुसान  ोत 
िसयाचस मा स एभप्रल, २०१५ मयस ाा त्यावरम्यान ननवसशनास ालस,  स  ी खरस ा स काय, 
(२) िसयास, भादयापीकानस ऑडन शनन्समयस  वल करुन भादयार्थयांच्या द ताचा ननबशय घ्यााा 
िसी मागबी एका कसनस् सवस्याींनी कस ली ा स,  स  ी खरस ा स काय, 
(३) िसयास, या मागबीार सासनानस कोबता ननबशय सेतला ाा सेयात यसत ा स, 
(४) नसयास, भालीं ाची कारबस काय ा सत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२१-११-२०१५) : (१) िींसत: खरस ा स. 
(२)  ोय. 
(३) भादयापीकाच्या ियावससामयस  वल करया ा त ााश्यक कायशाा ी करयात यसत ा स. 
(४) प्रश्न उद् ाात ना ी. 
  

___________ 
  

राज्यातील प्रत् येि ववद्यार्थ याांना आधारिाडव िाढण्यािरीता आधारिें द्र स्थापण् याबाबत 
  

(१३)  १७६५५ (०६-०८-२०१५).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.वव्य वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.परृ्थ वीरा् चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.वसांतराव चव्हाण 
(नायीाांव), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), अॅड.यशोमती  ािूर (निकतवसा), श्री.्यिुमार ीोरे 
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(माण), श्री.सुनिकनल िेदार (सावनेर), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), डॉ.सांतो  टारफे 
(िळमनुरी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) राज्यातील प्रत् यसक भादयार्थ याशला सन २०१५-१६ या सैषा णबक ा ाशपास न प्राससाच् या ास ी 
ा ारकानश सक् तीचस कर यात ालस िस न ्स भादयाथी ा सत त् याींचस ी ा ारकानश ्मा करबस 
ााश् यक िस याचस मा स मस, २०१५ मयस ाा त्यावरम्यान ननवसशनास ालस,  स खरस ा स काय, 

(२) िस यास, भादयार्थयांचस ा ारकानश करबस सलुग व् ाास याकरीता ज्यादककाबी ा ार कद् र श 
ना ीत त्यादककाबी ा ार कद् र श कायाशलन्ात कर या ा त सासनानस कोबती कायशाा ी कस ली ाा 
कर यात यसत ा स, 
(३) नस यास, भालीं ाची कारबस काय ा सत ?  

श्री. ववनोद तावड े(२०-११-२०१५) : (१)  स खरस ना ी. 
(२) दवनाींक २८/९/२०१५ तस दवनाींक ३/१०/२०१५ पयतंच्या भासस  मोद मद्तगशत भासस  मोद म 
रा भायात यसत िस न साशत्र ा ारकानश मकसन्स उपलब्  करुन वसयाच्या स चना 
ल् ागिर काऱ्याींना वसयात ालसया ा सत. 
(३) प्रश्न उद् ाात ना ी. 

___________ 
  

राज् यातील अनधधिृत शाळाांच्या मुयाांिनाबाबत 
  

(१४)  १७९१६ (०६-०८-२०१५).   श्री.ल्तेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.शशशिाांत शशांदे 
(िोरेीाव), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.भास्िर ्ाधव (ीुहाीर), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), 
श्री.पाांडुरांी बरोरा (शहापूर), श्री.्यांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.अ्य चौधरी (शशवडी), श्री.योीेश साीर (चारिोप), श्री.अनिकनल 
िदम (निकनफाड), श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा), श्री.बसवरा् पाटील (औसा), श्री.रा्ाभाऊ (पराी) 
वा्े (शसनर), श्री.सुभा  देशमखु (सोलापूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज् यातील िनगिर कृत सा ाींचस मुयाींकनाच्या ननक ानसुार भागागीय कसषा ब उपसींचालक 
स्तराारून त्रयस्थ सकमतीमाफश त फस रतपासबीचस काम सुरू िस न त्यासींवगाशत ि ााल प्रा त 
झायाार सासनस्तराारून िनुवान पात्र सा ाींची यावी कायम करयात यसईल,  स खरस ा स 
काय, 

(२) िस यास, सवरील फस रतपासबीचस काम प बश झालस ा स काय, त्यात काय ननषपन्न झालस 
ा त्यानसुार सवर प्रकरबी पुढस कोबती कायशाा ी कस ली ाा कर यात ा स, 
(३) नस यास, त् याची साशसा ारब कारबस काय ा सत, िनगिर कृत सा ाींार कारााई 
करयासींवगाशत तससच िनगिर कृत सा ाींतील भादयार्थ याशच् या कसषा बासींवगाशत ातापयतं कोबती 
उपाययो्ना कस ली ाा कर यात यसत ा स, 
(४) नसयास, भालीं ाची कारबस काय ा सत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(०६-१०-२०१५) : (१)  स खरस ना ी. 
(२) प्रश्न उद् ाात ना ी. 
(३) िनगिर कृत सा ाींार  ालकाींचा मोफत ा सक्तीचा कसषा बाचा िगिर कार िगिर ननयम २००९ 
म ील कलम १८ (५) िन्ायस कारााई करयात यसतस. 
(४) प्रश्न उद् ाात ना ी.  

___________ 
 

औरांीाबाद ल्ह्यातील घाटी शासिीय वैद्यकिय महाववद्यालय आणण रुग्णालयात 
 उभारण्यात येणाऱ्या ग्रांथालयाला शासनाने निकनधी न हदयाबाबत 

  

(१५)  १८०५६ (३१-०७-२०१५).   श्री.अतलु साव े (औरांीाबाद पूवव) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगा ाव ल््यातील ेा्ी सासक य ाैदयककय म ाभादयालय ाणब रुग्बालयात 
उगारयात यसबाऱ्या ग्रींथालयाला राज्य सासनानस नन ी न दवयानस मा स ् न, २०१५ मयस  स 
ग्रींथालय सुरु  ोबस िपसक्षषा त िसताींना ी तस कायाशलन्ात न झायानस सवरील इमारतीचस  ाीं काम 
नन ी िगााी प्रलींत्र त राद लस िसयाचस ननवसशनास ालस,  स खरस ा स काय, 
(२) िसयास, उक्त म ाभादयालयाच्या ग्रींथालयाला नन ी उपलब्  करुन न वसयाची कारबस 
काय ा सत, 
(३) उक्त ग्रींथालयाकरीता त्ारीत नन ी उपलब्  करुन वसया ा त सासनानस पुढस कोबती 
कायशाा ी कस ली ाा करयात यसत ा स, िसयास, उक्त नन ी उपलब्  करुन वसयात यसबार 
ा स काय ाा त्यानु ींगानस कायशाा ीची सदय:लस्थती काय ा स ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२२-०९-२०१५) : (१)  स खरस ना ी. 
सवर कामास सासन ननबशय  दव.७.७.२०११ िन्ायस रुपयस ५,०७,३२०००/- इतक्या रक्कमसस 
प्रसासककय मान्यता दवली िस न सवरील इमारतीच्या  ाीं कामाकषरता खालील प्रमाबस नन ी 
उपलब्  करुन दवला ा  स. 

१) सन २०१३-२०१४ रु.१३.१० लषा  
२) सन २०१४-२०१५ रु. १०७.३२ लषा  
३)  सन २०१५-१६ रु. ४००.००  लषा  

  ग्रींथालयाच्या इमारतीच्या  ाीं कामाचा कायाशरींग दवनाींक ४.३.२०१४ रो्ी करयात ालसला 
ा स. सवर    ाीं कामस प बश करया ा तची कायशाा ी सााश् ननक  ाीं काम भागागाकन न सुरु 
ा स. 
(२) ा (३)  प्रश्न उद् ाात ना ी.  

___________ 
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राज् यात दहशतवादववरोधी व सुरक्षावव यि अभ् यासरमाच े 

स्वतांत्र ववद्यापी  उभारण्याबाबत 
  

(१६)  १८१२७ (३०-०७-२०१५).   श्री.अल्त पवार (बारामती), श्री.राहुल ्ीताप (श्रीीोंदा), 
श्री.ल्तेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधवन), 
श्री.पाांडुरांी बरोरा (शहापूर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.राणा्ी्ीतशसांह पाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.भास्िर ्ाधव (ीुहाीर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेीाव), श्री.मिरांद ्ाधव-
पाटील (वाई), श्री.सुरेश लाड (ि्वत), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), 
श्रीमती सुमन पाटील (तासीाव - िव ेमहाांिाळ), श्री.शामराव ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराड 
उत्तर), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेीाव), श्री.अनिकनल िदम (निकनफाड), श्री.सुरेश (रा्ूमामा) 
भोळे (्ळीाव शहर), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.ीणपत ीायिवाड (ियाण पूवव) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात व सताावभारो ी ा सुरषा ाभा यक ि् यासरमामाचा समाासस िसलसलस स् ाींतत्र 
भादयापीक नागप र िथाा पुबस यसथस स् थाप याची  ा  सासनाच् या भाचारा ीन ा स  स खरस ा स 
काय, 
(२) िस यास, सवर भाचारा ीन  ा ीार सासनाचा भाचार प बश झाला ा स काय, 
(३) िस यास, त् यानुसार सासनानस ातापयतं कोबती कायशाा ी कस ली ाा कर यात यसत ा स, 
(४)  नस यास, भालीं ाची कारबस काय ा सत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२०-११-२०१५) : (१) ना ी. 
(२), (३) ा (४) प्रश्न उद् ाात ना ी. 
  

___________ 
  
राज् यात सन २०१६ च् या शैक्षणणि व ावसा आ मेर्डिल मॅने्मेंट व इांल्निकनअषरांी प्रवेशासा आ 

सामानिकयि प्रवेश पषरके्षद्वारेच प्रवशे देण् याचा शासनान ेघेतलेला निकनणवय 
  

(१७)  १८८२७ (३०-०७-२०१५).   श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बाीलाण), श्री.ल्तेंद्र आव् हाड (मुांब्रा 
िळवा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांडुरांी बरोरा (शहापूर), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), 
श्री.ीणपत ीायिवाड (ियाण पूवव) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात सन २०१६ च् या सैषा णबक ा ाशसाको मसडनकल मरनस् मद्् ा इींल्ननिषरींग प्राससासाको 
सामानयक प्रासस पषरषा सदाारसच प्रासस वस याचा ननबशय सासनानस मा स एभप्रल, २०१५ म यस सेतला 
ा स,  स खरस ा स काय, 
(२) िस यास, उक्त ननबशय सेयाची कारबस काय ा सत, 
(३) तससच सवरील ननबशयाचस थोनक्यात स्ारुप काय ा स ? 
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श्री. ववनोद तावड े (१२-१०-२०१५) : (१) या ा त सासनानस दवनाींक २८.८.२०१५ रो्ी सासन 
ननबशय ननगशकमत कस ला ा स. 
(२) प्रथम ा श ाैदयक य पवाी ि्यासरमामाचस प्रासस राज्य सासनाच्या प्रासस परीषा समाफश त 
करयात यसत ा स ा िकगयाींत्रत्रक  पवाी ि्यासरमामाचस प्रासस राषट्रीय स्तराारील सींयुक्त 
प्रासस परीषा समाफश त (JEE) करयात यसत  ोतस. राज्यात सवर प्रासस प्रकरमायसमयस एकााक्यता 
यााी ा भासस त: सवर ि्यासरमामाींमयस प्रासस से  इलच्बाऱ्या ग्रामीब गागातील 
भादयार्थयांचस द त लषा ात से न सैषा णबक ा श २०१६-१७ पास न  स प्रासस राज्य सासनाच्या 
सामानयक प्रासस परीषा समाफश त (MHT-CET) करयाचा ननबशय सेयात ाला ा स. 
(३) सवर सामानयक प्रासस परीषा ा (MHT-CET) इयत्ता  ारााीच्या ि्यासरमामाच्या  तीार 
िससल. िकगयाींत्रत्रक /औ   ननमाशब सास्त्र/ाैदयक य पवाी ि्यासरमामाींच्या प्रासस परीषा ससाको 
गौनतकसास्त्र ा रसायनसास्त्र  (प्रत्यसक  ५० गुब) या वोन् ीची प्रश्नपत्रत्रका सामाईक िससल. 
तथाभप, गणबत (१०० गुब) ा ्ीासास्त्र (१०० गुब) या भा याींच्या स्ातींत्र प्रश्नपत्रत्रका 
िसतील. राज्यस्तरीय सामानयक प्रासस पषरषा समयस (MHT-CET) मयस प्रा त कस लसया 
गुबाींच्या ा ारस भादयार्थयांना गुबात्तसनुसार प्रासस वसयात यसतील. तससच या गुबाींच्या ा ारस 
िकगयाींत्रत्रक , औ  ननमाशबसास्त्र ा ाैदयक य पवाी ि्यासरमामाींच्या स्ातींत्र गुबात्ता यादया 
तयार करयात यसतील. 

___________ 
  

राज्यातील खा्ीी तांत्र शशक्षण सांस्थेत प्रवेश घेणाऱ्या ववद्यार्थयाांच ेहोत  
असलेले शैक्षणणि नुिसान 

  

(१८)  १९१९६ (३१-०७-२०१५).   श्री.अनिकनल िदम (निकनफाड), श्री.लक्ष्मण ्ीताप (धचांचवड) :   
सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील खा्गी तींत्र कसषा ब सींस्थसत प्रासस सेबाऱ्या भादयार्थयांना वरा ी नानभान 
सुभा ा वसयाचस ामी  वाखा न सुकापो्ी लाखो रुपयस सेत िस न प्रासस सेतयानींतर 
म ाभादयालयात सुरु कस लसया ि्यासरमामासाको ााश्यक िसबाऱ्या मुलगुत सुभा ा तससच 
ााश्यक कसषा क ागश नसयानस ि्यासरमामाचा व्ाश ेसरयामु स भादयार्थयांचस सैषा णबक 
नुकसान  ोत ा स,  स खरस ा स काय, 
(२) िसयास, उक्त प्रकार  ींव करयाकरीता म ाराषट्र राज्य तींत्र कसषा ब मींन ासी सींलग्न 
प्रत्यसक कसषा ब ि्यासरमाम चालभाबाऱ्या सींस्थाींनी दवनाींक २० स द्् र, २०१३ पयतं ऑनलाईन 
ि्श सावर करुन तससच दवनाींक २४ स द्् र, २०१३ पयतं भालीं ीत सुक गरुन ॲकर नमीक 
मेनी्रीींग करुन सेयाची सक्ती तींत्र कसषा ब मींन ानस कस ली ा स,  स  ी खरस ा स काय, 
(३) िसयास, उपरोक्त यो्नसचस थोनक्यात स्ारुप काय ा स तससच तींत्र कसषा ब मींन ाच्या 
सुचनाींचस उलींेन कस लसया ककती सींस्थाींार ा कोबत्या स्ारुपाची कारााई कस ली ाा करयात 
यसत ा स, 
(४) नसयास, भालीं ाची कारबस काय ा सत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(२१-०९-२०१५) : (१) ना ी. 
(२) सैषा णबक ा श २०१३-१४ वरम्यान म ाराषट्र राज्य तींत्र कसषा ब मींन ाकन न सींलग्नीत ा पात्र 
सींस्थाना ॲकर नमीक मेनी्रीींगची माद ती दव. १३/०९/२०१३ तस २०/०९/२०१३ वरम्यान ऑनलाईन 
पवतीनस गरयाचस ननवसस दवलस गसलस  ोतस तससच ज्या सींस्था ारील मुवतीत माद ती गरबार 
ना ी िसा सींस्थाींना मींन ाचस दवनाींक १३/०९/२०१३ चस पत्रान्ायस दव. २४ स द्् र,२०१३ पयतं 
भालीं  सुक रु.५,०००/- गरुन माद ती गरयाचस ननव्स मींन ानस दवलस  ोतस. 
मींन ासी सींलग्नीत िसलसया सींस्थाींचस सैषा णबक िासषा ब वर ा ी करयात यसत िस न,सवर 
 ा तीत मींन ाकन न Online पवतीनस माद ती गरुन सेयाची प्रबाली सैषा णबक ा श २०११-१२ 
पास न लाग  करयात ाली. 
(३)  मींन ामाफश त सींलग्नीत सींस्थामयस ि्यासरमाम मींन ाच्या ननयमानुसार सुरु ा स ककीं ाा 
ना ी याकरीता सैषा णबक िासषा ब कस लस ्ातस. या सैषा णबक िासषा ब प्रकरमायसमयस मींन ाकन न 
सींलग्नीत िसलसया सींस्थामयस AICTE/MSBTE/मींन ाच्या  ननयमानुसार ााश्यक  
सैषा णबक सोनय ा सुभा ाींची उपलब् ता ा स ककीं ाा ना ी याची खातर्मा खालील े्कादाारस 
कस ली ्ातस. 
$ Governance, Policy Making &; Infrastructure Criteria 
$ Administrative Criteria 
$ Academic Criteria 
$ Socio Economic Criteria 
     या चार म ु े्काार ा ाषरत मींन ानस KPI Noms (Key Performance Indicator 
Norms) तयार कस लस िस न त्याचस एक ब  गुबाींकन १९८ िसस ा स या KPI Norms नुसारच 
सींस्थाचस िासषा ब कस लस ्ातस. 
     सैषा णबक िासषा ब कस यानींतर ज्या सींस्थसमयस ााश्यक त्या सैषा णबक सोई ा सुभा ा 
ना ीत. िसा सींस्थाींना मींन ामाफश त MSBTE १९९७ कायदयातील  रमा.३८, कलम ३२  नुसार 
कारबस वाखाा नो्ीस  ्ााली ्ातस ा १ मद न्याची  मुवत वस न सींस्थाना त्याींची  ा्  
माींनयाची सीं ी दवली ्ातस. ज्या सींस्था कारबस वाखाा पत्रान्ायस नमुव कस लसया त्रु्ीींची पुतशता 
करतात िसा सींस्थाच्या सीं ींगिर त ि् यासरमामाची सींलग्नता पुढील सैषा णबक िासषा बापयतं 
कायम कसायात यसतस. मात्र  ज्या सींस्था त्रु्ी पुबश  करीत ना ीत िसा सींस्थाम ील सीं ींगिर त 
ि यासरमामाची सींलग्नता पुढील सैषा णबक ा ाशपास न मींन ाकन न काढ न सेयात यसतस. 
     सैषा णबक ा श २०१३-१४ मयस एक ब ३० सींस्थाच्या सीं ींगिर त एक ब ४४ ि्यासरमामाची 
सींलग्नता काढ न सेयात ाली  ोती ा या प्रमाबस सींचालक,तींत्रकसषा ब सींचालनालय,मुीं ई याींना 
िसा सींस्थसम ील सींिींगिर त िसींलग्नीत ि्यासरमामामयस सैषा णबक ा श २०१४-१५ कषरता प्रासस 
करु नयसत िसस म ाराषट्र राज्य तींत्रकसषा ब मींन ाकन न क भायात ालस  ोतस. त्यानुसार 
तींत्रकसषा ब सींचालनालयाकन न  या सींस्थाम ील िसींलग्नीत ि्यासरमामामयस प्रथम ा 
दभातीय ा ाशसाको सन २०१४-१५ मयस प्रासस प्रकरमाया रा भायात ालसली ना ी. 
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     म ाराषट्र राज्य तींत्र कसषा ब मींन ानस सैषा णबक ा श २०१४-१५ करीता सींलग्नता रद्द 
कस लसया यावीतील तीन सींस्थाम ील खालीलप्रमाबस त्याींचस सींस्था रमामाींकासमोर वसशभायात 
ालसया ि्यासरमामाींची सींलग्नता रद्द करया ा त ननबशय रद्द करयात ालसला ा स. 
       MSBTE  सींस्था रमामाींक        ि्यासरमामाचस नाींा 
                 ११५९                  CO 
                 १४९४                  ME 
                 १४७१                AE,ME 
(४)  प्रश्न उद् ाात ना ी.  

___________ 
पुण्यामध्ये ीत अनेि व े ११ वीचे प्रवेश िें द्रीय पद्धतीने हदले ्ात असयाबाबत 

  

(१९)  १९२३२ (१०-०८-२०१५).   श्री.अनिकनल िदम (निकनफाड) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुयामयस गसली िनसक ा ् ११ ाीचस प्रासस कद् र शीय पवतीनस दवलस ्ात िसतानाच प्रासस 
प्रकरमाया सींपयानींतर पुबस यसथील स.प.म ाभादयालयानस मा स ऑक््ो र, २०१३ च्या पद या 
  त्यात १०० भादयार्थयानंा िनगिर कृतपबस प्रासस दवयाच्या नन स ाथश म ाभादयालयाच्या 
प्राचायाशनी रा्ीनामा दवला,  स खरस ा स काय, 
(२) िसयास, या प्रकरबी सासनानस िगिर क चौकसी कस ली ा स काय, 
(३) िसयास, चौकसीत काय ननषपन्न झालस ा त्यानसुार सीं ींगिर त म ाभादयालयाार कोबती 
कारााई करयात ाली ा िसा प्रकाराींना प्रनत ीं  करयासाको सासनानस कोबती उपाययो्ना 
कस ली ाा करयात यसत ा स ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२०-११-२०१५) : (१)  स खरस ा स. 
(२)  ोय. 
(३) चौकसीिींती ७७ भादयार्थयाशना िनगिर कृत प्रासस वसयात ायाचस दवस न ायामु स सींस्थसनस 
स.प म ाभादयालयाच्या प्राचायाशचा रा्ीनामा सेतला, िनगिर कृत ७७ भादयार्थयाशचस प्रासस त्ारीत 
रद्द करयात ालस िस न त्या भादयार्थयाशसाको भासस  प्रासस प्रकरमाया गराारस केलस् पुबस यसथस 
रा भायात ाली ा स. 
  

___________ 
महाराष्ट् रातील नववन ववद्यापी  िायद्यानुसार ववद्यापी ाची  

अधधसभा रद्द होणार असयाबाबत 
  

(२०)  १९४०९ (३०-०७-२०१५).   श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूवव), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाड), श्री.ववलासराव ्ीताप (्त) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म ाराष ट्रातील नभान भादयापीक कायदयानुसार भादयापीकाची िगिर सगा रद्द  ोबार 
िस याचस मा स मस, २०१५ म यस ाा त्यासुमारास ननवसशनास ालस,  स खरस ा स काय, 
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(२) िस यास, नभान भादयापीक कायदयाचस नसमकस  स् ारुप काय िस न सवर कायदयामु स 
भादयापीकातील समा्ाचस न् याय  क् काचस व् यासपीक यापुढस उपलब्   ोबार ना ी,  स  ी खरस ा स 
काय, 
(३) िस यास, सवर कायदया ा त सासन पुनभाशचार करबार ा स काय, 
(४) नस यास, भादयापीकाम यस सामान् य ्नता स गागी  ोया ा त सासनानस कोबती 
उपाययो्ना कस ली ाा करयात यसत ा स, 
(५) नस यास, भालीं ाची कारबस काय ा सत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२१-०९-२०१५) : (१)  ना ी. 
(२), (३), (४) ाणब (५) प्रश्न उद् ाात ना ी. 
  

___________ 
उच्च शशक्षण ववभाीातील सहसांचालि पदी िायमस्वरुपी निकनयुक्ती िरण्याबाबत 

  

(२१)  १९४४६ (३०-०७-२०१५).   श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूवव), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाड), श्री.ववलासराव ्ीताप (्त) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य सासनाच्या कसषा ब भागागात न १९९५ मयस उच्च ा तींत्र कसषा ब भागाग ासग स 
करयात ालस ा त्याच ा ी उच्च कसषा ब भागागात सींचालकाींची ननयुक्ती करयात ायानस 
उच्च कसषा ब सींचालकाींच्या ि ीन राज्यात न  भागागीय स सींचालक पवस ननमाशब झाली,  स 
खरस ा स काय, 
(२) िसयास, गसया २० ा ाशपास न स सींचालक पवाींार तात्पुरत्या स्ारूपात ननयुक्ती कस ली 
्ातस याची नसमक  कारबस काय ा सत, 
(३) िसयास, सवर प्रकरबी लाकरात-लाकर ननबशय से न स सींचालक पवी कायमस्ारूपी 
ननयुक्ती करया ा त सासनानस कोबती कायशाा ी कस ली ाा करयात यसत ा स ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१५-०९-२०१५) : (१)  ोय 
(२) स सींचालक पवाचस ससााप्रासस ननयमास िींनतम मान्यता प्रा त झाली नसयानस सीं सींचालक 
पवाार तात्पुरत्या स्ारुपात ननयुक्त्या वसयात यसत ा सत. 
(३) स सींचालक पवाचस ससााप्रासस ननयमास म ाराषट्र लोकससाा ायोगाची स मती प्रा त करुन 

सेयासाको व्यलक्तस: चचाश करयात ाली िस न ससााप्रासस ननयमास ायोगाची स मती प्रा त 
झायानींतर भाद त कायशपवती पार पान न ससााप्रासस ननयम िगिर स गिरचत करयात यसतील. सवर 
ससााप्रासस ननयम िगिर स गिरचत झायानींतर म ाराषट्र लोकससाा ायोगामाफश त स सींचालकाींची पवस 
गरयात यसतील.  

___________ 
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पुणे ववद्यापी ाांतीवत बाांधिाम िरण्यात आले या इमारतीचे बाांधिाम  
वविास आणण शमळित िर ववभाीािडून िरण्यात आलेले सवेक्षण 

  

(२२)  २०६९९ (३१-०७-२०१५).   श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.ल्तेंद्र आव् हाड (मुांब्रा 
िळवा), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेीाव), श्री.रमशे िदम (मोहोळ) :   सन्माननीय उच् च व 
तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुबस भादयापीकाींतींगशत  ाीं काम करयात ालस या इमारतीचस  ाीं काम भाकास ाणब 
कम कत कर भागागाकन न नुकतसच सा्षा ब करयात ालस,  स खरस ा स काय, 
(२) िसयास, सवर सा्षा बात काय ाढ  न ालस ा त्यानसुार पुढस सासनानस कोबती 
कायशाा ी कस ली ाा करयात यसत ा स, 
(३)  नसयास भालीं ाची कारबस काय ा सत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१३-१०-२०१५) : (१) िींसत: खरस ा स. 
(२) भादयापीकानस   ुताींस इमारतीचा कम कतकर गरलसला िस न उाशषरत इमारतीचा 
कम कतकर म ापाकलकस नस सा्षा ब कस याप्रमाबस गरयाची कायशाा ी करयात यसत ा स. 
(३) प्रश्न उद् ाात ना ी. 
  

___________ 
  

नवी मुांबईत शाळा आणण महाववद्यालयातील प्रवेश प्रकरयेत  
प्रिपग्रस्ताांच्या मुलाांना आरक्षण न हदयाबाबत 

  

(२३)  २०७३५ (०६-०८-२०१५).   श्री.रुपेश म् हात्र े(शभवांडी पूवव) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाी मुीं ईत सा ा ाणब म ाभादयालयातील प्रासस प्रकरमायसत प्रकपग्रस्ताींच्या मुलाींना 
ारषा ब कसाबस, कसनको रो र झालसया कायदयानुसार  ीं नकारक िसताींना ी िनसक सींस्थाींनी 
या ननयमाचस उलीें न कस याचस ननवसशनास ालस,  स खरस ा स काय, 
(२) िसयास, चाल  सैषा णबक ा ाशपास न या ननयमाींची िींमल ्ााबी न करबाऱ्या सींस्थाार 
कारााई करया ा त सासनानस कोबती कायशाा ी कस ली ाा करयात यसत ा स, 
(३) नसयास, भालीं ाची कारबस काय ा सत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२०-११-२०१५) : (१)  स खरस ना ी. 
(२) ा (३) प्रश्न उद् ाात ना ी. 
  

___________ 
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राज् य मरा आ भा ा वविास सांस् था आणण साहहत् य-सांस् िृती मांडळ या दोन सांस् थाच् या 
ववलीनीिरणाच् या सांदभावत सशमतीने िेलेया शशफारशीांबाबत 

  

(२४)  २०८५२ (०६-०८-२०१५).   श्री.अ्य चौधरी (शशवडी), श्री.सां्य पोतनीस (िशलना) :   
सन्माननीय मरा आ भा ा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् य मराको गा ा भाकास सींस् था ाणब साद त् य-सींस् कृती मींन  या वोन सींस् थाच् या 
भालीनीकरबासींवगाशत कसफारसी कर यासाको ननयुक् त कस लस या ने.श्रीपाव ्ोसी याींच् या 
ि यषा तसखालील सकमतीनस ापला ि ााल दवनाींक १८ ऑक् ्ो र, २०१३ रो्ी सासनास सावर 
कस ला,  स खरस ा स काय, 
(२) िस यास, उक् त सकमतीनस कस लस या कसफारसीींचस स् ारुप काय ा स ाणब सासनानस त् याार 
कोबतस ननबशय सेतलस ा सत, 
(३) सकमतीच् या कसफारसीींार िवयाप ननबशय सेतलस नस यास, भालीं ाची कारबस काय ा सत 
ाणब या सींवगाशत कद् व्  ा ननबशय सेबस िपसक्षषा त ा स ? 

श्री. ववनोद तावड े(२१-०९-२०१५) : (१)  ोय. 
(२)  राज्य मराको भाकास सींस्था ा म ाराषट्र राज्य साद त्य ाणब सींस्कृती मींन  या वोन् ी 
सींस्थाचस एकत्रीकरब न करता त्याींचस िलस्तत्ा कायम राखलस ्ाास. िसी कसफारस उक्त 
सकमतीनस कस ली िस न सवर कसफारसीींच्या िनु ींगानस, या वोन् ी सींस्थाींच्या स्थापनसची उद्दीष स् 
भाचारात सेता वोन् ी सींस्थाचस एकत्रीकरब करबस योग्य  ोबार ना ी, िसा ननबशय सासनानस 

सेतला ा स. 
(३) प्रश्न उष्गात ना ी. 
  

___________ 
  

राष्ट्रसांत तुिडो्ी महारा् नाीपरू ववद्यापी  येथील  
अनेि प्रमुख पदे षरक्त असयाबाबत 

  

(२५)  २१२९५ (३०-०७-२०१५).   श्री.सुधािर िोहळे (नाीपूर दक्षक्षण), श्री.सुधािर देशमखु 
(नाीपूर पलश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड े(नाीपूर पूवव), श्री.वविास िुां भारे (नाीपूर मध्य), श्री.वव्य 
रहाांीडाले (निकतरोडा) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राषट्रसींत तुकनो्ी म ारा् नागप र भादयापीक यसथील िनसक प्रमुख पवस षरक्त िसयामु स 
पषरषा ा ननकाल ा इतर कायाशलयीन कामका्ाार पषरबाम  ोत ा स,  स खरस ा स काय, 
(२) िसयास, उक्त षरक्त िसलसया पवाींार िनसक ससााननातृ्ताींना परत कामाार सेयात 
ालस,  स  ी खरस ा स काय, 
(३) िसयास, उक्त भादयापीकातील षरक्त पवस त्ारीत गरया ा त सासनानस पुढस कोबती 
कायशाा ी कस ली ाा करयात यसत ा स, 
(४) नसयास, भालीं ाची कारबस काय ा सत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(१३-१०-२०१५) : (१) ना ी. 
(२) ना ी. मात्र भादयापीकाच्या व्यास्थापन पषर वसच्या मान्यसतसनस भादयापीकातील कलभपक 
सींागाशतील ससााननातृ्त  कसषा कस त्तर कमशचाऱ्याींना स ा मद न्याींसाको वैननक  ासतनाार ननयुक्त 
करयात ालसलस ा स. 
(३)  ा (४) षरक्त पवस गरयाची कायशाा ी भादयापीकाकन न सुरु ा स. 
  

___________ 
  

खामीाांव (ल्.बुलढाणा) येथील शासिीय वसतीीहृात  
मुलभुत सुववधा शमळत नसयाबाबत 

  

(२६)  २१६८२ (३१-०७-२०१५).   श्री.आिाश फुां डिर (खामीाांव) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाींा (ल्. लुढाबा) यसथील सासक य तींत्रननकस तन यसथस कसषा ब सेबा-या भादयार्थयांना 
सासक य ासतीग ृात मलुगुत सुभा ा कम त नस न सवरील ासतीग ृातील कषा ाींना णखनक्या, 
वराा्स नसयाचस तससच स्लर  ग त िसयाचस ननवसशनास ालस,  स खरस ा स काय, 
(२) िसयास, सींप बश सासक य ासतीग ृाची वरुुस्ती करया ा त ा भादयार्थयानंा सोयी-
सुभा ा वसया ा त सासनानस कोबती कायशाा ी कस ली ाा करयात यसत ा स, 
(३) नसयास, भालीं ाची कारबस काय ा सत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(२१-०९-२०१५) : (१) िींसत: खरस ा स. 
(२)  सााश् ननक  ाीं काम भागागाचस िगिर कारी याींचस समासत दवनाींक २/९/२०१५ रो्ी 
ासतीग ृाची पा बी करयात ाली िस न त्यानुसार भाभाक्षषा त वरुुस्तीच्या कामाींची िींवाल्त 
रु.३६.८४ लषा  ा भासस  व रुस्ती करीता रु. ८.७९ लषा  इतक्या रकमसची िींवा्पत्रकस  तयार करुन 
िगिर षा क िकगयींता, सााश् ननक  ाीं काम मींन , िकोला याींना सावर करुन पाकपुरााा करयात 
यसत ा स. तससच ककरको  वरुुस्तीची कामस दवींनाींक ३/९/२०१५ रो्ी सााश् ननक  ाीं काम 
भागाग, खामगाींा याींचसकन न सुरु करयात ालसली ा स. 
(३) प्रश्न उद् ाात ना ी. 

___________ 
  

मुांबई ववद्यापी ात ‘महाराष्ट्र अध्ययन िें द्र’ सुरु िरण्याच्या प्रस्तावाबाबत 
  

(२७)  २१७१४ (३०-०७-२०१५).  श्री.सा्ं य साविारे (भसुावळ) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुीं ई भादयापीकात म ाराषट्राच्या ाैगासाली परींपरसची भादयार्थयांना माद ती उपलब्  करुन 
वसयाच्या उद्दससानस ‘म ाराषट्र ियायन कद् र श’ सुरु करयाचा प्रस्ताा ६ ा ाशप ाी मीं् र करयात 
ाला िस न ी िदयापपयतं िययन कद् र श सुरु करयात ालसलस ना ी,  स खरस ा स काय, 
(२) िसयास, उक्त भादयापीकात सवरील िययन कद् र श सुरु करया ा त सासनानस कोबती 
कायशाा ी कस ली ाा करयात यसत ा स, 
(३) नसयास, भालीं ाची कारबस काय ा सत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(१३-१०-२०१५) : (१)  ोय. 
(२) म ाराषट्र िययन कद् र श सुरु करयासींवगाशत सासन स्तराारुन पाकपुरााा करयात यसत 
ा स. 
(३) प्रश्न उद् ाात ना ी.  

___________ 
िो हापूर येथील शशवा्ी ववद्यापी  सुवणव महोत् सव यो्नेच्या उववषरत  

निकनधीची माहहती सादर िरण् याबाबत 
  

(२८)  २२०२० (३०-०७-२०१५).   श्री.रा्ेश क्षीरसाीर (िोहापूर उत्तर), डॉ.सुल्त शमणचेिर 
(हातिणांीले), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानीरी) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) को  ाप र यसथील कसाा्ी भादयापीक सुाबश म ोत् सा यो्नसच्या उाशषरत नन ी ा तची 
माद ती सावर कर याचस ावसस नुकतसच मा स एभप्रल, २०१५ म यस ाा त् यावरम्यान सासनानस 
दवलस ा सत,  स खरस ा स काय, 
(२) िस यास, सासनाकन न िदयाप एक रुपयाींचा नन ी ी कम ाला नस याचस ननवसशनास ालस, 
 स  ी खरस ा स काय, 
(३) िस यास, सवर ावससाची िींमल ्ााबी  ो यास भालीं  लाग याची कारबस काय ा सत, 
(४) िस यास, या ा त सासनानस चौकसी कस ली ा स काय, त् यात काय ननषपन्न झालस ा 
तवनुसार पुढस कोबती कायशाा ी कस ली ाा कर यात यसत ा स ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(१३-१०-२०१५) : (१) ना ी. 
(२) प्रश्न उद् ाात ना ी. 
(३) प्रश्न उद् ाात ना ी. 
(४) प्रश्न उद् ाात ना ी.  

___________ 
राज्यातील ग्रांथालयाच्या समस्याांबाबत 

  

(२९)  २२०४५ (३१-०७-२०१५).   श्री.उहास पाटील (शशरोळ), श्री.बसवरा् पाटील (औसा) :   
सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ग्रींथालयाच्या समस्याीं ा त पुबस भागागीय ग्रींथालय सींेानस मा स एभप्रल, २०१५ 
च्या पद या ाकानयात ाा त्यावरम्यान मा.उच्च ा तींत्र कसषा ब मींत्री याींना मागयाींचस 
ननासवन दवलस िस न त्याकरीता त्याींनी दवनाींक २ मस, २०१५ रो्ी १ दवासाचस  रबस  रलस  ोतस, 
 स खरस ा स काय, 
(२) िसयास, सवर   ननासवनात ग्रींथालय सींेानस कोबकोबत्या मागया कस या िस न 
मागयाींसींवगांत सासनानस कोबता ननबशय सेतला ा स, 
(३)  नसयास  ोबाऱ्या भालीं ाची कारबस काय ा सत ा या ा तची सदयलस्थती काय ा स ? 
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श्री. ववनोद तावड े(१२-१०-२०१५) : (१)  ोय. 
(२) ग्रींथालय सींेानस ासतनश्रसबी, व्यींक पा पत्क  ि ााल, ग्रींथालयाींना ााढीा िनुवान          
इ. मागया कस या ा सत. त्यानु ींगानस ग्रींथालय सींचालनालयानस ससाकाींच्या ासतन ा 
ससाासती ा त दव.०८/०५/२०१३ रो्ी पषरपत्रक ननगशकमत कस लसलस ा स. मा.व्यींक पा पत्क  
सकमतीनस कस लसया कसफारसीपैक    ुताींस कसफारसी प बश कस लसया ा सत. मींत्रीमींन ानस सेतलसया 
ननबशयाच्या दवनाींकापास न ााढीा िनुवान मीं् र करयात ालसलस ा स. 
(३) प्रश्न उद् ाात ना ी.  
 

___________ 
  

नाीपूर ववद्यापी ातील ४१७ महाववद्यालयात निकनयशमत प्राचायव नसयाबाबत 
  

(३०)  २२०९६ (३१-०७-२०१५).   श्री.सुधािर देशमुख (नाीपूर पलश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड े
(नाीपूर पूवव), श्री.वविास िुां भारे (नाीपूर मध्य), श्री.सुधािर िोहळे (नाीपूर दक्षक्षण), 
श्री.रा्ेश िाशीवार (सािोली) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नागप र भादयापीकातील ४१७ म ाभादयालयस ननयकमत प्राचायशभाना चालत िस न भादयापीक 
िनुवान ायोगाच् या मागशवसशक तत् ााचस उ लींेन  ोत िस याचस दवनाींक १० एभप्रल, २०१५ 
रो्ी ाा त् यासमुारास ननवसशनास ालस,  स खरस ा स काय, 
(२) िस यास, सवरील ायोगाच्या मागशवसशक तत् ााचस उलींेन करबाऱ्या एका ी 
म ाभादयालयाार िदयापपयतं कारााई करयात ालसली ना ी,  स  ी खरस ा स काय, 
(३) िस यास, उक् त प्रकरबाची चौकसी कर यात ाली ा स काय, िस यास, चौकसीत काय 
ननषपन्न झालस ा त् यानसुार उक्त म ाभादयालयाींार सासनानस पुढस कोबती कारााई कस ली ाा 
कर यात यसत ा स ? 
  
 

श्री. ववनोद तावड े(०७-१०-२०१५) : (१) िींसत  खरस ा स. 
     नागप र भादयापीकाींतगशत सासक य म ाभादयालयात प्राचायाशचस १ पव, िनुवाननत 
म ाभादयालयात प्राचायांची २६ पवस ा कायम भाना िनुवाननत म ाभादयालयात प्राचायाचंी ३७५ 
पवस षरक्त ा सत. 
(२) ा (३) प्रायाचायांची षरक्त पवस गरयाकषरता म ाभादयालयाींना भादयापीकादाारस ास ोास ी 
स गिरचत करयात यसत िस न   ुताींस म ाभादयालयस कायम भाना िनुवाननत तत्ााार िसयानस, 
ि शताप्रा त उमसवाार िसा म ाभादयालयामयस ि्श करयास इच्ुक नसतात. तससच प्रचकलत 
ननयमानुसार ााश्यक िसलसलस ि शताप्रा त उमसवाार उपलब्   ोत ना ीत. त्यामु स  ी पवस 
गरयासीं ीं ी षरतसर प्रकरमाया पार पान न ी म ाभादयालयाींना पवस गरता यसत ना ीत. प्राचायश ा  
कसषा काींची षरक्त पवस न गरयास सन २०१०-११ चस प्रथम ा ाशतील प्रासस थाीं भायात यसतील, 
िसी सक्त ताक व सीं ीं ीत म ाभादयालयाींना वसयात ाली  ोती. परींतु  या म ाभादयालयाींनी 
मा. साोच्च न्यायालयात वाव मागिरगतली  िसता,ज्या म ाभादयालयात प्राचायश ना ीत िसा 
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म ाभादयालयाचस फक्त प्राचायश नसयाच्या कारबाारुन प्रासस थाीं भाता यसबार ना ी, िसा 
ननबशय मा. साोच्च न्यायालयानस दवलसला िसयानस, सवर म ाभादयालयाींभारुव कोबती ी 
कायशाा ी करयात ालसली ना ी. 
  

___________ 
  

नाीपूर ल्ह्यातील इांहदराीाांधी शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालय  
व रुग्णालयाच्या बाांधिामाबाबत 

  

(३१)  २२१४६ (३१-०७-२०१५).   श्री.वविास िुां भारे (नाीपूर मध्य), श्री.सुधािर देशमुख 
(नाीपूर पलश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड े (नाीपूर पूवव), श्री.सुधािर िोहळे (नाीपूर दक्षक्षण), 
श्री.रा्ेश िाशीवार (सािोली) :   सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) नागप र ल््यातील इींदवरागाीं ी सासक य ाैदयक य म ाभादयालय ा रुग्बालय (मसयो) या 
  ुउद्दससीय इमारतीचस ाणब मुलीींच्या ास्तीग ृाचस सन २०१४ मयस उदेा्न करयात ालस,  स 
खरस ा स काय, 
(२) िसयास, गत ककत्यसक ा ाशपास न   ुप्रनतषा सत िसलसया मसयोच्या भास्तारीकरबाचस काम 
सुरु झालस िस न त्यात नाा िपेात भागाग ाणब  ा्यरुग्ब भागागाच्या भास्तारीकरबाचस 
काम सुरु  ोतस,  स  ी खरस ा स काय, 
(३) िसयास, कसकस वाराींची वसयकस  सासनानस गत तीन मद न्याींपास न मी्ं  र न कस यामु स 
सीं ींगिर त कसकस वाराींकन न कामा ा त ्ा ा्ा  करयात यसत िसयानस  ाीं कामाचा ासग सींथ 
झाला ा स,  स  ी खरस ा स काय, 
(४) िसयास, उक्त म ाभादयालयाच्या भास्तारीकरबाचस काम त्ारीत प बश करया ा त 
सासनानस कोबती कायशाा ी कस ली ाा करयात यसत ा स, 
(५) नसयास, भालीं ाची कारबस काय ा सत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (०८-१०-२०१५) : (१)   ुउद्दससीय इमारत ा मलुीींच्या ासतीग ृाचस उदेा्न 
ऑक््ों र, २०१३ मयस करयात ालस. 
(२)  ोय,  स खरस ा स. 
(३)  स खरस ना ी. 
      िपेात भागाग ा  ा्यरुग्ब भागागाच्या भास्तारीकरबाचस काम प बश झालस ा स. 
(४) ा (५) प्रश्न उद् ाात ना ी. 
  

___________ 
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उच्च शशक्षणासा आ तसेच स्पधाव पषरक्षाांच्या तयारीसा आ येणाऱ् या ववद्यार्थयाांिरीता  
शासिीय व खा्ीी वसनिकतीहृाांची निकनमावण झालेली िमतरता 

  

(३२)  २२३१० (३१-०७-२०१५).   श्री.लक्ष्मण ्ीताप (धचांचवड) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साभात्री ाई फुलस पुबस भादयापीकाच्या ासनतग ृात ‘पररासाई्’ म् ब न रा बाऱ्या  ाला्ी मुींनस 
या स्प ाश पषरषा सची तयारी करबाऱ्या तरूबानस मींग ाारी ग फास लाा न ात्म त्या कस ली 
िसयाचस दवनाींक १२ मस, २०१५ रो्ी ननवसशनास ालस,  स खरस ा स काय, 
(२) िसयास, उच्च कसषा बासाको तससच स्प ाश पषरषा ाींच्या तयारीसाको यसबाऱ् या भादयार्थयांची 
सींया मोको िसताना ी भादयार्थयांकरीता सासक य ा खा्गी ासनतग ृस स रात ना ीत,  स  ी 
खरस ा स काय, 
(३) भादयापीकाला वरा ी कोट्या ीचा नन ी कम  न ी गत २० ा ाशप ाी िसबारी ासनतग ृाची 
षा मता ा् ी तसाढीच ा स,  स  ी खरस ा स काय, 
(४) िसयास, उक्त प्रकरबी सासनानस कोबती उपाययो्ना कस ली ाा करयात यसत ा स 
काय, 
(५) नसयास, भालीं ाची कारबस काय ा सत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१३-१०-२०१५) : (१)   ोय. 
(२)  ना ी. 
(३)  ना ी. 
(४) प्रश्न उद् ाात ना ी. 
(५) प्रश्न उद् ाात ना ी. 
  

___________ 
  

रत्नाधीरी ल्ह्यातील ववववध शकै्षणणि सांस्थाांनी ऑनलाईन सेवेमळेु िोणत्याही  
सवलती देता येत नाहीत अशी भुशमिा घेतयाबाबत 

  

(३३)  २२९५५ (०६-०८-२०१५).   श्री.रा्न साळवी (रा्ापूर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नागिरगरी ल््यातील भाभा  सैषा णबक सींस्थाींनी प्रासस सेयाप ाी मागासागीय 
भादयार्थयांना प्रथम ्ातीचा वाखला ाबा िन्यथा खुया प्रागाशत न प्रासस घ्या, ऑनलाईन 
ससासमु स कोबत्या ी सालती वसता यसत ना ीत िसी गुकमका सेतयानस वाखयािगााी खुया 
ागाशत न प्रासस सेयाची नामुषक  ल््यातील िनसक भादयार्थयांार ाली िसयाचस नकुतसच 
मा स मस, २०१५ मयस ाा त्यावरम्यान ननवसशनास ालस,  स खरस ा स काय, 
(२) िसयास, या ा त सासनानस चौकसी कस ली ा स काय ा त्यात काय ाढ  न ालस, 
(३) तदनुसार िसा सींस्थाींार कोबती कारााई करयात ाली ाा यसत ा स, 
(४) नसयास, त्याची कारबस काय ा सत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(२०-११-२०१५) : (१)  स खरस ना ी. 
(२), (३) ा (४) प्रश्न उद् ाात ना ी. 
  

___________ 
  

अमरावती ल्ह्यातील शाळेतील शशक्षिाांचे वेतन  
ीत ६ महहयाांपासून शमळाले नसयाबाबत 

  

(३४)  २३०४१ (१०-०८-२०१५).   अॅड.यशोमती  ािूर (निकतवसा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
डॉ.सांतो  टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) िमरााती ल््यातील समुारस ६५० सा सतील कसषा काींचस ासतन गत ६ मद न्याींपास न 
को ागार कायाशलयाच्या दवरींगाईम ुस कम ालस नसयाचस मा स मस, २०१५ मयस ाा त्यावरम्यान 
ननवसशनास ालस,  स खरस ा स काय, 
(२) िसयास, या ा त चौकसी करयात ाली ा स काय, चौकसीत काय ननषपन्न झालस ा 
त्यानुसार उक्त ल््यातील सा सतील कसषा काींचस ासतन लाकरात लाकर वसया ा त सासनानस 
कोबती कायशाा ी कस ली तससच को ागार कायाशलयातील सीं ींगिर त िगिर काऱ्याींार कोबती कारााई 
कस ली ाा करयात यसत ा स, 
(३) नसयास भालीं ाची कारबस काय ा सत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०६-१०-२०१५) : (१)  स खरस ना ी. 
(२) प्रश्न उद् ाात ना ी. 
(३) प्रश्न उद् ाात ना ी. 
  

___________ 
  

राज् यातील सीबीएससी, आयसीएसई शाळाांच ेीत दोन व ाांपासून  
मा यतेच ेनुतनीिरण िरण्यात आले नसयाबाबत 

  

(३५)  २३१०१ (०६-०८-२०१५).   श्री.हषर  वपांपळे (मुनिकत व् ापूर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील सी ीएससी, ायसीएसई िसा सा ाींचस गत वोन ा ांपास न मान् यतसचस 
नुतनीकरब झालसलस ना ी,  स खरस ा स काय, 
(२) िस यास, राज् यातील एका ी सा सच् या प्रस् ताााार भागागानस भाचार कस ला नसताना ी 
सा ाींचस ागिरथशक व् या ार, कसषा काींचस ासतन सुरु ा स,  स  ी खरस ा स काय, 
(३) िस यास, वर ३ ा ाशनस मान् यतसचस नुतनीकरब ााश् यक िसताना ी कसषा ब भागागानस 
कोबत् या ी सा सार िदयापपयतं कारााई कस लसली ना ी,  स  ी खरस ा स काय, 
(४) िस यास, सासनानस या ा त कोबती कायशाा ी कस ली ाा करयात यसत ा स ? 
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श्री. ववनोद तावड े(०८-१०-२०१५) : (१)  स खरस ना ी. 
(२), (३) ा (४) राज्य सासनाच्या ि्यासरमामाव्यनतषरक्त राज्यात इतर ि्यासरमाम 
चालभाबाऱ्या सा ा उवा. सी ीएसई, ायसीएसई, ाय्ीईएस, ाय ी, इत्यावी ि्यासरमाम 
चालभायास ना रकत प्रमाबपत्र वसबस ा त्याींच्या नुतबीकरबास मी्ं  री वसबस  ा भा य सासन 
ननबशय दवनाींक २ मस, २०१४ नुसार ायुक्त कसषा ब, म ाराषट्र राज्य पुबस कायाशलयाकनस 
सोपभायात ाला  ोता.  त्यापुाी सवर भा य सासनस्तराार  ाता यात यसत  ोता.  ाता 
दवनाींक १५ मस, २०१५ च्या सासन ननबशयानसुार सवर भा य पुन् ा पुाीप्रमाबसच सासन 
स्तराारुन  ाता ला ्ात ा स.  त्यानुसार प्रा त प्रस्ताााार ननयमानुसार कायशाा ी करयात 
यसत ा स.  

___________ 
  

रा्भा ेच्या वविासासा आ व हदघविालीन निकनयो्नासा आ मरा आ भा ा  
ववभाीाची पनुवरचना िरण्याच्या प्रस्तावाबाबत 

  

(३६)  २३१८६ (०६-०८-२०१५).   श्री.पांि् भु्बळ (नाांदीाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.ल्तेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय मरा आ भा ा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) रा्गा सच्या भाकासासाको ा दवेशकालीन ननयो्नासाको मराको गा ा भागागाची पुनशरचना 
करयाची राज्यातील लोकप्रनतनन ीींनी ास ोास ी सासनाकनस मागबी कस ली ा स,  स खरस ा स 
काय, 
(२) िसयास, मराको ि्यासकद् र शानस रा्गा ा मराको भागागाच्या पुनशरचनससाको पाकभालसला 
प्रस्ताा मा स एभप्रल, २०१० पास न तब् ल व ा ास ा सासनास सावर करुन ी िदयाप सवरील 
प्रस्ताा प्रलींत्र त िसयाचस ननवसशनास ालस,  स  ी खरस ा स काय, 
(३) तससच मराको भादयापीक स्थापनसचा प्रस्ताा िनसक ा ांपास न सासनाकनस प्रलींत्र त ा स,  स 
 ी खरस ा स काय, 
(४) िसयास, या ा त सासनानस चौकसी कस ली ा स काय, त्यानु ींगानस उक्त प्रकरबी पुढस 
कोबती कायशाा ी करयात ाली ाा यसत ा स, 
(५) नसयास, भालीं ाची कारबस काय ा सत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२१-०९-२०१५) : (१)  ोय 
(२) ना ी. 
      मराको ि्यासकद् र शाच्या  प्रस्ताााार सासनस्तराार झालसया  ैकक मयस ि्यासकद् र शानस 
मराको गा ा सींा शनाच्या भाभा  उपरमामाींच्या भाभा  कामाींची भागागबी स ा उपभागागामयस 
करयाचा प्रस्ताा सासनास सावर कस ला  ोता. तथाभप सवर प्रस्ताााच्या सींवगाशत मराको 
ि्यास कद् र शासमासत दव.२१.८.२०१३ रो्ी झालसया  ैकक त नाीन उपभागागाकषरता िनतषरक्त 
मनुषय   वसबस सक्य  ोबार नसयाचस स्पष् करयात ालस ा स. 
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(३)  ोय. 
      मराको गा ा भादयापीक स्थापन करयासींवगाशत ि्यास करुन राज्य सासनास 
कसफारसी सावर करयासाको सकमती गकोत करयाची कायशाा ी सुरु ा स. 
(४)  रा्गा ा िगिर ननयम १९६४ च्या िनु ींगानस सासन व्या ारात मराको गा सचा प्रगााी 
ाापर करयाकषरता ा गा ा सींा शनाकषरता मराको गा ा भागागाींतगशत गा ा सींचालनालय, 
म ाराषट्र राज्य मराको भाश्ाकोस ननकमशती मींन , म ाराषट्र राज्य साद त्य ाणब सींस्कृती मींन  
ा राज्य मराको भाकास सींस्था याींचसदाारस भाभा  उपरमाम सुरु ा सत. 
(५) प्रश्न उद् ाात ना ी. 
    
  

___________ 
  

राज्यातील अनेि ववद्यापी ाांना ‘महाराष्ट्र राज्य ज्ञान मांडळाच्या प्रणालीचा’  
वापर िरण्याची सक्ती िरण्यात आयाबाबत 

  

(३७)  २३२३७ (३०-०७-२०१५).   श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरां्ी) :   सन्माननीय उच् च व 
तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील भादयापीकाींना ‘म ाराषट्र राज्य ज्ञान मींन ाच्या प्रबालीचा’ ाापर करयाची 
सक्ती करयात ायामु स परीषा ा रमामाींक, प्रश्नपत्रत्रका, ा खपत्र यामयस गींगीर त्रु्ी, 
ऑनलाईन षरसी्/माकश सी् ्नरस् न  ोबस िसस िनसक गों    ोत िसयाच्या तरमाारी 
भादयापीकासी सीं ींगिर त भाभा  सींे्नाींनी सासनाकनस कस या ा सत,  स खरस ा स काय, 
(२) िसयास, राज्यातील िनसक भादयापीकाींची ४० दवासाींत ननकाल वसयाची परींपरा 
िसताना ी ज्ञान म ामींन ाकन न  ोबा-या भालीं ामु स ननकालास भालीं   ोत ा स,  स  ी खरस 
ा स काय, 
(३) िसयास, सवर ननासवनाच्या िनु ींगानस सासनानस पुढस कोबती कायशाा ी कस ली ाा करयात 
यसत ा स ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२१-११-२०१५) : (१) ना ी. 
(२) ा (३) भाभा  भादयापीकाींमयस ननकालास भालीं  झाला ा स  स िींसत: खरस ा स. तथाभप, 
का ी तरमाारी ननमाशब झायास भादयापीकामाफश त त्या तात्का  वरुुस्त कस या ्ातात.  

___________ 
  

राज्यातील नववीमध् ये अनुत्तीणव झालेया ववद्यार्थयाांना दहावीमध् ये 
 बसू देण्याबाबत पालि व ववद्यार्थयाांनी िेलेली माीणी 

  

(३८)  २३२९४ (१०-०८-२०१५).   श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.लक्ष्मण पवार (ीेवराई) :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कसषा ब  क् क कायदयानसुार पद ली तस ाकाीच् या मुलाींना िनतु्तीबश करता यसत ना ी परींत  



भा.स. ८३ (26) 

राज् यात प्रनता ी इयत् ता नााी म यस  ्ारो भादयाथी िनुत्तीबश  ोतात सवरील िनुत्तीबश 
झालसलस   ुताींस भादयाथी सा ा सोन न वसतात ा का ी िींसी सा ा ा्य भादयाथी म्  ब न १७ 
रमामाींकाचा ि्श गरुन व ााीची परीषा ा वसतात,  स खरस ा स काय, 
(२) िस यास, नााीम यस िनतु्तीबश झालसलस भादयार्थयांना व ााीम यस  स  वसया ा त सीं ींगिर त 
भादयाथी ा पालक वरा ी स् थाननक प्रसासनाकनस मागबी करतात  स  ी खरस ा स काय, 
(३) िस यास, उक् त मागबीच् या िनु ींगानस व ााीम यस  सबस ्लच्क कर यासाको सासनानस 
कोबता ननबशय सेतला ाा सेयात यसत ा स, 
(४) िस यास, नााीम यस िनुत्तीबश झालसलस परींत ुव ााीम यस  स  इलच्बा-या भादयार्थ यांना 
व ााीम यस  स  न वस याची कारबस काय ा सत ? 

श्री. ववनोद तावड े(२०-११-२०१५) : (१)  स खरस ा स,. 
(२) िींसत: खरस ा स. 
(३) ा (४) इयत्ता ९ ाी मयस िनुत्तीबश झालसया भादयार्थयाशचस सैषा णबक ा श ााया ्ाा  नयस 
म् ब न सवर भादयार्थयांनी भाद त ि्ीींची प तशता कस यास ि्श रमामाींक १७ गरुन मायकमक 
सालाींत परीषा सस प्रभाष्  ोयास सासनानस मान्यता दवली ा स.  

___________ 
  
अमरावती येथील तपोवनच् या ्ाीेवर शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालय तसेच ववदभावतील 

आरोग् य ववज्ञान ववद्यापी  सुरु िरण् याबाबतची िेलेली माीणी 
  

(३९)  २३३३० (३१-०७-२०१५).   डॉ.अनिकनल बोंड े (मोशी) :   सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िमरााती यसथील तपोानच् या ्ागसार सासक य ाैदयक य म ाभादयालय सुरु करयास  
उक्त ्ागसार भावगाशतील ारोग् य भाज्ञान भादयापीक सुरु कर यात याास िसी मागबी सवर 
लोकप्रनतनन ीींनी दवनाींक २६ डनसद् र, २०१४ रो्ी ाा त् यावरम्यान मा. ाैदयक य कसषा ब मींत्री 
याींच्याकनस कस ली,  स खरस ा स काय, 
(२) िस यास, उक्त मागबीच्या िनु ींगानस सासनानस पुढस कोबती कायशाा ी कस ली ाा करयात 
यसत ा स, 
(३) नसयास, भालीं ाची कारबस काय ा सत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०१-१०-२०१५) : (१)  ोय,  स खरस ा स. 
(२) सवर प्रकरबी ्ोपयतं प्रस् ताभात सात सासक य ाैदयक य म ाभादयालयस पुब शतः 
कायशलन्ात  ोत ना ी तोपयतं नभान सासक य ाैदयक य म ाभादयालय सुरु करबस सींयुलक्तक 
करबार ना ी, िसा ननबशय से यात ालसला ा स. 
(३) प्रश् न उद् ाात ना ी. 
  

___________ 
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भांडारा शहरातील एिा पषरक्षा िें द्रावर बै ि क्षमता िमी असयान ेिाही  

ववद्यार्थयाांची पषरक्षा उहात िापडी पॅण्डॉलमध्ये घेतयाबाबत 
  

(४०)  २३३५५ (३१-०७-२०१५).   श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गींनारा स रातील एका पषरषा ा कद् र शाार २५० पषरषा ार्थयांची  ैकक षा मता िसताना तसथस समुारस 
४०० च्याार भादयार्थयांची पषरषा ा सेयात ाली िस न त्यापैक  ६० भादयार्थयांची पषरषा ा 
कनकनत्या उन् ात कापनी पर नेलमयस सेयात ाली,  स खरस ा स काय, 
(२) िसयास,  ैकक षा मता कमी िसताना ी ४०० भादयार्थयांची पषरषा ा सेयामागची कारबस 
काय ा सत, 
(३) िसयास, उक्त प्रकरबी सीं ींगिर ताींार पुढस कोबती कारााई करयात ाली ाा यसत ा स, 
(४) नसयास, त्याची कारबस काय ा सत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२१-११-२०१५) : (१)  ोय. 
(२) दव.७ मस, २०१५ रो्ी नागप र भादयापीकाच्या िन्य ि्यासरमामाच्या पषरषा ाींचस पसपर 
ायोल्त करयात ालस  ोतस. परीषा सस नसमकस  ककती भादयाथी  सतील याची माद ती सवर 
म ाभादयालयाकनस ागा  प्रा त झाली नव् ती, म् ब न भादयार्थयांची व्यास्था कापनी 
परनेलमयस करयात ाली. 
(३) ा (४) सवरील परीषा ा कद् र शास गस् वस न त्या ा त स्पष्ीकरब वसयास साींगिरगतलस. 
ि्यासकद् र शानस गभाषयात िसा े्नसची पुनराातृ्ती  ोबार ना ी, िसी  मी दवली ा स.  स 
स्पष्ीकरब भादयापीकाच्या परीषा ा मींन ामयस कसायात यसत ा स. 
  

___________ 
महाराष्ट्र राज्यातील आयु  सांचलनालय मुांबई अांतीवत वैद्यिीय  
अधधिारी व्यवसाय रोध भत्त्यापासून वांधचत असयाबाबत 

  

(४१)  २३९६० (३१-०७-२०१५).   डॉ.शमशलांद माने (नाीपूर उत्तर) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म ाराषट्र राज्यातील ायु  सींचालनालयातींगशत ४८ ाैदयक य िगिर का-याींना व्यासानयक 
रो  गत्त्यापासुन ाींगिरचत कसायात ालस िसुन स ाव्या ासतन ायोगानुसार ३५ ्क्क्याप्रमाबस 
व्यासाय रो  गत्तस मी्ं ुर िसताना ी तस िदयापपयतं वसयात ालस ना ीत,  स खरस ा स काय, 
(२) िसयास, मींत्रालयीन ा सींचालक स्तराारील िगिर काऱ् याींच्या िषा म्य वलुशषा तसमु स ाैदयक य 
िगिर कारी व्यासाय रो  गत्त्यापास न ाींगिरचत ा सत,  स  ी खरस ा स काय, 
(३) िसयास, या ा त सासनानस चौकसी कस ली ा स काय, त्यात काय ननषपन्न झालस ा 
त्यानुसार सीं ींगिर त िगिर काऱ्याींना त्ारीत सवरील प्रलींत्र त गत्तस मी्ं ुर करया ा त सासनानस 
कोबती कायशाा ी कस ली ाा करयात यसत ा स, 
(४) नसयास, भालीं ाची कारबस काय ा सत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(०५-११-२०१५) : (१)  ोय. 
(२) ना ी. ि यापक सींागाशला लाग  कर यात ाला िस न कसषा कस त् तर कमशचा-याींना लाग  
कर याचा प्रस् ताा भाचारा ीन ा स. 
(३) सासन स् तराार कायशाा ी सुरु ा स. 
(४) प्रश् न उद् ाात ना ी. 
  

___________ 
  

राज्यात वैद्यिीय, अशभयाांबत्रिी व व्यावसानिकयि  
महाववद्यालयाांिडून होणाऱ्या लुटीबाबत 

  

(४२)  २४२४३ (३०-०७-२०१५).   श्री.सा्ं य (बाळा) भेीड े (मावळ), श्री.इम्तीया् सय्यद 
(औरांीाबाद मध्य), श्री.ल्तेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेीाव), श्री.भास्िर 
्ाधव (ीुहाीर), श्री.वभैव वपचड (अिोले), श्री.्यांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.रमशे िदम 
(मोहोळ), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.हनमुांत डोळस (माळशशरस), श्री.पाांडुरांी बरोरा 
(शहापूर), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.मांीलप्रभात लोढा 
(मलबार हहल) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्याचस कसषा ब मींत्री याींनी खा्गी भानािनुवानीत म ाभादयालयातील सुकाार तससच 
प्राससाार ननयींत्रब ाबबारा कायवा राज्यात लागु कस ला ा स,  स खरस ा स काय, 
(२) िसयास, ककत्यसक दककाबी कोट्यातील एक ी ्ागा वसबगी म् ब्सच नोनससन से न 
गराायाचस नसतस, परींतु या साश ्ागा फक्त वसबग्या से नच गरया ्ातात मात्र याींची 
िगिर कृत नोंव  ोत ना ी,  स खरस ा स काय, 
(३) िसयास, राज्यात चालाया ्ाबाऱ्या ाैदयक य, िकगयाींत्रत्रक  तससच इतर व्याासानयक 
म ाभादयालयाम  न  ोबारी लु् थाीं भाबस ा त सासन स्तराार कोबती कायशाा ी करयात 
ाली ाा यसत ा स, 
(४) नसयास भालीं ाची कारबस काय ा सत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१२-१०-२०१५) : (१)  ोय. 
(२) या ा त सासनाकनस कोबती ी तरमाार प्रा त झालसली ना ी. 
(३) भाद त कस लसया सुकापसषा ा ्ास्त सुक सीं ींगिर त सींस्थाींनी ाकारयास त्या सींस्थाींार 
म ाराषट्र एज्यकुस सनल इलन्स््ट्य सन (प्रोद त्र सन ऑफ कर भप स्सन फ ) ॲक््, १९८७ िनुसार 
कारााई करयाची तरत व ा स, तससच प्रासस ा सुक भाननयमन िगिर ननयम           
दवनाींक १७.०८.२०१५ रो्ी लाग  करयात ाला ा स. 
(४)  प्रश्न उद् ाात ना ी. 
  

___________ 
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डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर मरा वाडा ववद्यापी ातून पीएचडी िरण्यासा आ  

२५७६ ववद्यार्थयाांना ीाईड उपलब्ध नसयाबाबत 
  

(४३)  २४३९१ (३०-०७-२०१५).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.बसवरा् पाटील (औसा) :   
सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ने. ा ासा स  ाीं सनकर मराकााना भादयापीकात न पीएचनी करयासाको २५७६ भादयार्थयांना 
गाईन उपलब्  ना ीत,  स खरस ा स काय, 
(२) िसयास, यामु स गाईन ा तचस ननक  कसथील करयाचा ननबशय भादयापीकानस सेतला 
ा स,  स  ी खरस ा स काय, 
(३) िसयास, कोबतस ननक  कसथील करयात ालस ा स, याचा फायवा ककती भादयार्थयांना 
झाला ा स ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२१-११-२०१५) : (१) ना ी. 
(२)  ोय. 
(३) ्ास्तीत ्ास्त भादयार्थयांना सींसो नाची सीं ी कम ााी म् ब न भादयापीकानस भादयापीक 
स्तराारुन सीं ो न मागशवसशकास मान्यता वसया ा तचस ननक  भानाभालीं  कमी कस लसलस ा स. 

___________ 
  

राज् यात सन १९९१ ते २००० या िालावधीत िरण् यात आले या  
प्राध् यापिाांच् या नेमणुिा निकनयशमत िरण् याबाबत 

  

(४४)  २५२१६ (३०-०७-२०१५).   श्रीमती मधेा िुलिणी (िोथरुड) :   सन्माननीय उच् च व 
तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज् यात सन १९९१ तस २००० या कालाा ीत कर यात ालस या प्रा यापकाींच् या ननयुक् त् या 
ननयकमत कर या ा त सासनानस ननबशय सेतला ा कालाींतरानस त् यात पुन्  ा  वल कस ला,  स खरस 
ा स काय, 

(२) िस यास, एकवा से यात ालसला ननबशय  वल याची कारबस काय ा सत, 
(३) िस यास, उक्त कालाा ीत ककती त्र गर नस्सस् प्रा यापकाींच् या ननयुक् त् या ननयकमत 
कर यात ायामु स सासनाच् या नत्ोरीार ककती रुपयाींचा गार पनला ाा पनयाची सक्यता 
ा स, 
(४) िस यास, प्रा यापकाींच् या  ा तीत से यात ालस या ननबशयास भादयापीक िनुवान 
ायोगाची मान् यता से यात ाली ा स काय, िस यास कद् व्  ा ? 
  

श्री. ववनोद तावड े (२०-११-२०१५) : (१) सासनाच्या दव.२७ ् न, २०१३ च्या ननबशयानुसार ्स 
त्र गर नस्-सस् ियापक दव.२३.१०.१९९२ तस दव.०३.०४.२००० या कालाा ीत रु्ु झालसलस 
ा सत. िसा त्र गर नस्-सस् /पी.एचनी. ियापकाच्या ससाा सासन ननबशयाच्या दवनाींकापास न 
साश प्रयो्नाथश ग्रा्य  रयास मान्यता वसयात ालसली ा स. 
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(२) प्रश्न उद् ाात ना ी. 
(३) दव.२३.१०.१९९२ तस दव.०३.०४.२००० या कालाा ीत रु् ु झालसया त्र गर नस्-सस् 
ियापकाींच्या ससाा दव.२७ ् न, २०१३ या सासन ननबशयाच्या दवनाींकापास न साश प्रयो्नाथश 
ग्रा्य  रलसला िस न त्र गर नस्-सस्/पी.एचनी ियापक त्या दवनाींकाींनींतर कषरिर 
ॲनव् ान्स्मद्् स्क मसाको ज्या दवनाींकास पात्र करतील, त्या दवनाींकापस न कर सचस फायवस त्याींना 
वसय िसयामु स सासनाार सया िनतषरक्त ागिरथशक गार पनयाचा प्रश्न उद् ाात ना ी. 
(४) प्रश्न उद् ाात ना ी. 
  

___________ 
  

पाटणादेवी (ता.चाळीसीाांव, ल्.्ळीाांव) येथील ीणणती तज्ञ भास् िराचायव  
याांच् या नावाने सांशोधन िें द्र सुरु िरण् याबाबतची िेलेली माीणी 

  

(४५)  २५३०१ (३०-०७-२०१५).   श्री.उमशे पाटील (चाळीसीाव) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) पा्बावसाी (ता.चा ीसगाींा, ल्.् गाींा) यसथील गणबती तज्ञ गास् कराचायश याींच् या नााानस 
सींसो न कद् र श सुरु कर यास लोकप्रनतनन ीनी मा.मींत्री म ोवयाींना लसखी ननासवनाव् वारस मागबी 
कस ली ा स,  स खरस ा स काय, 

(२) िस यास, उक्त मागबीच्या िनु ींगानस सासनानस पुढस कोबती कायशाा ी कस ली ाा करयात 
यसत ा स, 
(३) नस यास, भालीं ाची कारबस काय ा सत ? 

श्री. ववनोद तावड े(१३-१०-२०१५) : (१)  ोय. 
(२) उत्तर म ाराषट्र भादयापीक ् गाींा याींनी स्ानन ीम  न गणबत तज्ञ गास्कराचायश याींच्या 
नााानस सींसो न कद् र श सुरु करयासींवगाशत त्याींना सासनाच्या दव. १०.०७.२०१५ च्या पत्रान्ायस 
क भायात ालसलस ा स. 
(३) प्रश्न उद् ाात ना ी. 

___________ 
नाीपूर येथील साक्षी सां्य फुलझलेे या महाराष्ट्र िराटे ऑफ माशवल स्पोटवस अिादमीच्या 

खेळाडूस आांतरराष्ट्रीय स्पधेत भाी घेण्यािरीता आधथवि मदत शमळण्याबाबत 
  

(४६)  २५३७५ (०६-०८-२०१५).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांीमनेर) :   सन्माननीय करडा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागप र यसथील साषा ी सी्ं य फुलझसलस या म ाराषट्र करा स् ऑफ मासशल स्पो श्स 
िकावमीच्या खस ान नस याा ी इयत्ता ६ ाी ची पषरषा ा दवली िसनु मलसकसयात मा स नोव् द् र 
मयस  ोबाऱ्या ाींतरराषट्रीय करा स् स्प ्साको साषा ीस  ोलााबस ालस ा स, परींतु कस ा  ेरची 
ागिरथशक पषरलस्थती प्रनतकुल िसयानस ती ाींतरराषट्रीय स्प ्त स गागी  ो  सकबार ना ी,  स 
खरस ा स काय, 
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(२) िसयास, सवरील खस ान नस  ालायातच ३२ सुाबश, ४ र्त, ४ काींस्य पवकस  प्कााली 
िस न नागप र भावगाशस  को ाप र, दवली, ्म्म -कालश्मर, िमसषरका, पाककस्तान,  ाींगलावसस 
ाणब नसपा  या वससाींमयस यस प्रा त कस लस िस न ्मशनीतील रमा नाप  ्  ने.्मैा लासश याींनी ी 
साषा ीचस कौतकु कस लस ा स,  स  ी खरस ा स काय, 
(३)  िसयास, उक्त भादयाथींनी खस ान ची सासनानस वखल सेा न मलसकसयात  ोबाऱ्या 
ाींतरराषट्रीय स्प ्त स गागी  ोयासाको सासनानस नतची ा नतच्या सारया इतर गुबाींत 
खस ान ची ागिरथशक त्र क् पषरलस्थती तपास न िसा खस ान ींना ााश्यक ागिरथशक मवत 
वसया ा त कोबती कायशाा ी कस ली ाा करयात यसत ा स, 
(४) नसयास, या ा त  ोबाऱ्या भालीं ाची कारबस काय ा सत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (१९-०९-२०१५) :(१) (२) ा (३) साषा ी सी्ं य फुलझसलस  ी खस ान  खस त 
िसलसला करा स्  ा खस  सासनानस भा ीत कस लसया खस ाींच्या मान्यताप्रा त सींे्नाींनी  
ायोल्त कस लसया स्प ाशपैक  नस न ती स्प ाश ननमींत्रत्रताची स्प ाश म् ब न गबली ्ातस. तससच 
सवर खस ान नस पवक प्रा त कस लसया इतर स्प ाश वसखील म ाराषट्र राज्य करा स् िसोकसएसनच्या 
मान्यता प्रा त ा भा ीत ायोग्ात सेतया ्ाबाऱ्या िगिर कृत स्प ांम ील ना ीत कु. 
फुलझसलस या कस ा   ाींग्लावससात झालसया ननमींत्रत्रताींच्या स्प ्स गसयाचस त्याींनी सावर कस लसया 
कागवपत्राींारुन दवस न यसत ा स. तससच ्मशनीतील रमा नाप  ्  ने.्ैमा लासश या नागप र यसथस 
पयश् नाकरीता ालसला  िसताना त्याींच्या समोर झालसया प्रात्यक्षषा कात त्याींनी कु. साषा ीचस 
कौतुक कस याचस साींगिरगतलस ा स, तथाभप िसस प्रमाबपत्र उपलब्  ना ी. 
       राज्याचस  रमा ना  ोरब २०१२ िींतगशत िगिर कृत ाींतरराषट्रीय स्प ्त स गागी 
 ोयासाको तससच स गागी झालसया  ोतकरु  खस ान ींना प्रकसषा ब ा इतर  ा ीींसाको ागिरथशक 
स ाय्य वसयास दवनाींक २८ एभप्रल, २०१४ च्या सासन ननबशयान्ायस मान्यता वसयात ाली 
ा स. 
(४) प्रश्न उद् ाात ना ी. 
  

___________ 
  

सोलापूर ववद्यापी ाने वेीवेीळ्या पदाच् या भरती प्रकरयेत झालेया 
 ीैरव्यवहारासांदभावतील नेमलेया सशमतीच्या अहवालाबाबत 

  

(४७)  २६८८३ (३०-०७-२०१५).   श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय उच् च 
व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलाप र भादयापीकात मा स नोव्  द् र, २०११ तस दवनाींक ८ नोव्  द् र, २०१२ पयतं ासगासगळ्या 
पवाच् या ७६ कमशचा-याींची गरती करयात ाली िस न या गरती प्रकरमायसत गैरव् या ार झा यानस 
दवनाींक ८ नोव्  द् र, २०१२ च् या सासन ननबशयान् ायस तीन सवस् याींची चौकसी सकमती गकोत कस ली 
 ोती,  स खरस ा स काय,  
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(२) िस यास, ारील सकमतीचा चौकसी ि ााल प्रा  त झा याार या सींवगाशत िगिर क सखोल 
चौकसी कर यासाको दवनाींक २८ मस, २०१४ रो्ी ने.िरुब ननगासकर, मा्ी ि यषा  भादयापीक 
िनुवान ायोग, नाी दव ली याींच् या ि यषा तसखाली सकमती गकोत कस ली,  स  ी खरस ा स 
काय,  
(३) िस यास, सवर सकमतीचा ि ााल सासनास प्रा  त झाला ा स काय, िसयास, सवर   
ि ाालात कोबकोबत् या कसफारसी कस  या िस न कसफारसीींच् या िन ुींगानस सीं ींगिर त वो ीींार पुढस 
कोबती कारााइश कस ली ाा करयात यसत ा स, 
(४) नसयास, भालीं ाची कारबस काय ा सत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२०-११-२०१५) : (१)  ोय.  स खरस ा स. 
(२)  ोय,  स खरस ा स. 
(३) चौकसी सकमतीचा ि ााल सासनास प्रा त झालसला िस न सवर   गरतीमयस िननयकमतता 
झायाचस ननषक श सकमतीनस काढलसलस ा सत. सकमतीचस ननषक श सासनानस स्ाीकारलस िस न 
झालसया िननयकमततस ा त कायशाा ी करयाचस ावसस दव.१० स द्् र, २०१५ च्या पत्रान्ायस 
सीं ींगिर त भादयापीकास वसयात ालसलस ा सत. 
(४) प्रश्न उद् ाात ना ी. 
  

___________ 
  

अिोला ल्हा पषर देच्या शशक्षण ववभाीात शाळा व्यवस्थापन सशमती सदस्याांना  
ववतरीत िरावयाच्या हस्त पुलस्तिा छपाईप्रिरणी झालेला अपहार 

  

(४८)  २७१२७ (०६-०८-२०१५).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पवूव) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िकोला ल् ा पषर वसच्या कसषा ब भागागात साश कसषा ब िकगयानािींतगशत सा ा 
व्यास्थापन सकमती सवस्याींना भातरीत कराायाच्या  स्तपुलस्तका पाई प्रकरबी सुमारस १३.६८ 
लाख रुपयाचा िप ार झाला,  स खरस ा स काय, 
(२) िसयास, उक्त सा ा व्यास्थापन सकमती सवस्याींना दयाायाच्या प्रकसषा ब ागाशसाको 
सवर पुलस्तका पुराका करयासाको एम.एस.एस.ाय.नी.सी. िकोला याींना ल्.प.कन न दवनाींक 
१९ स द्् र, २०१३ ला पुराका ावसस दवला. पुराका वरानस िपाा ीत पाई करुन दवनाींक २४ 
स द्् र, २०१३ रो्ी १६०८२ पुलस्तका ल्.प.पुराका करुन त्याच दवासी साश तालकुा यींत्रबाींना 
भातरीत कस या,  स  ी खरस ा स काय, 
(३) उक्त पुलस्तका पाईकषरता एम.एस.एस.ाय.नी.सी.िकोला याींनी मात्र पाईसाको मुकुीं व 
ा श् भप्री्ं सश, िको् स््ँन िकोला याींना दवनाींक १ ऑक््ो र, २०१३ रो्ी पुराका ावसस 
ननगशकमत कस ला िसताना एम.एस.एस.ाय.नी.सी. िकोला याींचसकन न उक्त पुलस्तका पाई 
ावसस दवनाींक १ ऑक््ो र, २०१३ रो्ी दवला िसता प्रत्यषा ात दवनाींक २४ स द्् र, २०१३ 
रो्ी कसा भातरीत करयात ाया, 
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(४) िसयास, सवर प्रकरबी चौकसी करयात ाली ा स काय, िसयास, त्यात काय 
ननषपन्न झालस ा त्यानुसार सीं ींगिर त वो ीींार पुढस कोबती कारााई कस ली ाा करयात यसत ा स 
  

श्री. ववनोद तावड े(२०-११-२०१५) :(१)  स खरस ना ी. 
(२)  स खरस ा स. 
(३) ा (४) कसषा बागिर कारी (प्राथकमक) कायाशलयामाफश त तत्काकलन मा.मुय कायशकारी 
िगिर कारी, ल् ा पषर व िकोला याींचसकन न दवनाींक १९/९/२०१३ रो्ी सवर  स्तपुलस्तका 
पाईचा ावसस MSSIDC िकोला याींना वसयात ाला ा Delivery Challan  नुसार दवनाींक 
२४/९/२०१३ रो्ी पाई कस लसलस साद त्य सुलस्थतीत प्रा त झालस ा स. सवर प्रकरबात 
कोबत्या ी प्रकारचा ागिरथशक िप ार झालसला नस न सींप बश कायशाा ी ननयमानुसार करयात 
ालसली ा स. 
  

___________ 
  

प्रादेशशि असमतोल दरू िरण्यासा आ शासनाने सन २००९-१० मध्ये  
शासिीय तांत्र प्रशाळा िें द्र सुरु िेयाबाबत 

  

(४९)  २७१९६ (३१-०७-२०१५).   श्री.सांतो  दानवे (भोिरदन) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) प्रावसकसक िसमतोल व र करयासाको सासनानस सन २००९-२०१० मयस सासक य तींत्र 
प्रसा ा कद् र श सुरु कस ली ा स,  स खरस ा स काय, 
(२) िसयास, या दककाबी भादयार्थयांना कसकभायासाको कसषा काींची पवननकमशती िदयाप 
करयात ालसली नसयानस  स तींत्र प्रसा ा कद् र श  ींव पनयाच्या मागाशार ा सत,  स  ी खरस ा स 
काय, 
(३) िसयास, सवर पवननकमशती न करयाची कारबस काय ा सत, 
(४) िसयास, या ा त सासनानस चौकसी कस ली ा स काय ा त्यात काय ाढ  न ालस, 
(५) तदनुसार सासन स्तराार कोबती कायशाा ी करयात ाली ाा यसत ा स, नसयास त्याची 
कारबस काय ा सत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े (१२-१०-२०१५) : (१)  ोय, राज्यातील प ाश व्यासानयक ि्यासरमामाचा 
िनुसस  व र करयासाको राज्यामयस एक ब ३४ नाीन सासक य तींत्र मायकमक सा ा कद् र शस सुरु 
करबस ा ३ भादयमान सासक य तींत्र मायकमक सा ा/कद् र शामयस तुकनी ााढ करयास 
प्रसासक य मान्यता वसयात ाली ा स. 
(२) ३४ पैक  ३१ नाीन सासक य तींत्र मायकमक सा ा/कद् र शाना १३२ कसषा क/कसषा कस त्तर पवाींना 
पवननकमशतीची मान्यता दवली ा स. ३ भादयमान सींस्था सासक य तींत्र मायकमक सा ा/कद् र श, 
कुलाश ल्. मुीं ई उपनगर, सासक य तींत्र मायकमक सा ा/कद् र श, िीं न ा गोकरवन, ल्. ्ालना 
या सींस्थाकरीता १८ पवस ननमाशब करया ा तचा प्रस्ताा सासनाच्या भाचारा ीन ा स. 
(३), (४) ा (५) प्रश्न उद् ाात ना ी. 
  

___________ 
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महाराष्ट् र ववद्यापी  िायदा १९९४ च् या प्रस् ताववत नव् या िायद्यानसुार 

 अधधसभा (शसनेट) रद्द िरण् याबाबत 
  

(५०)  २७३१२ (३०-०७-२०१५).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म ाराष ट्र भादयापीक कायवा १९९४ च् या प्रस् ताभात नव् या कायदयानुसार िगिर सगा (कसनस्) 
रद्द कर या ा त ने.िरुब ननगासकर याींच् या सकमतीनस सासनाकनस कसफारस कस ली िस याचस मा स 
मस, २०१५ म यस ाा त् या समुारास ननवसशनास ालस,  स खरस ा स काय, 
(२) स याच् या िगिर सगा (कसनस्) म यस ासगासगळ्या षा सत्रातील तज्ञाींचस िलस्तत् ा िस न तस 
भादयापीक षा सत्रातील ्नतसचस व् यासपीक करयामु स िगिर सगा (कसनस्) रद्द कर यात यसा  नयस 
याची मागबी लसखी ननासवनादाारस भाभा  षा सत्रात न सासनाकनस  ोत ा स,  स  ी खरस ा स काय, 
(३) िस यास, िगिर सगा (कसनस्) रद्द  ोबार ना ी यासाको सासनाकन न कोबत्या उपाययो्ना 
करयात ाया ाा यसत ा सत, 
(४)  नस यास भालीं ाची कारबस काय ा सत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२१-०९-२०१५) : (१)  ोय.  
(२)  ोय. 
(३)  सासन स्तराार कायशाा ी सरुु ा स. 
(४)  प्रश्न उद् ाात ना ी. 
  

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
सासक य मयाती मुर शबालय, मुीं ई. 


