
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १२८ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

साांगली ससव्हहल हॉस्पीटलमध्ये बदली िामगाराांना िायम स्वरुपी िरण्याबाबत 
 (१)  ४८७६ (१५-०१-२०१५).   श्री.सशवाजीराव नाईि (सशराळा) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली जिल्ह्यातील साींगली ससजहिल िॉस्पी्लमध्ये गत ३० वर्ाापासून काम करीत 
असलेल्हया बदली कामगाराींना कायम स्वरुपी करण्याबाबत मागील कािी ददवस आींदोलनाच्या 
माध्यमातून व शासनाकड ेपत्रहयविाराच्या माध्यमातून पाठपुरावा करण्यात येत आिे, िे खरे 
आिे काय, 

(२)असल्हयास, या कामगाराींना कायमस्वरुपी करण्याबाबत शासनाकडून कािीच प्रयत्न िोत 
नसल्हयाने सदर कामगराींमध्ये तीव्र असींतोर् पसरलेला असून त्याींचा पररणाम िॉस्पी्लमधील 
रुगणाींवर िोत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, सदर पदे कायमस्वरुपी करण्याबाबत शासनाकडून कोणती कायावािी करण्यात 
आली आिे वा येत आिे, 
(४) नसल्हयास, त्याची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(२१-०३-२०१६) :(१) िे अींशतः खरे आिे. 
     साींगली जिल्ह ्यातील जिल्ह िा रुग णालय िे पद्मभुर्ण वसींतदादा पा्ील शासकीय वैद्यकीय 
मिाववद्यालय, साींगली या मिाववद्यालयाशी सींलजगनत असून समरि व साींगली येथे ५९ बदली 
कामगार कायारत िोत.े 
(२) व (३) ववभागाच् या यनयींत्रणाखालील ूकूण १४ शासकीय मिाववद्यालये व रुग णालयातील 
वगा-४ सींवगाातील ७७४ बदली कमाचा-याींपैकी ६२६ पात्र बदली कमाचा-याींच् या सेवा शासन  
यनणाय क्र.न् यायाप्र-०११५/प्र.क्र.३८/१५/वैसेवा-४, दद.७.१२.२०१५ रोिीच् या आदेशान् वये यनयसमत 
करण् यात आल्ह या आिेत. सदरिू आदेशामये साींगली, समरि येथील ४६ पात्र बदली कामगाराींना 
यनयसमत करण् यात आले असून १३ कामगार अपात्र ठरलेले असल्ह यामु े त् याींच् या सेवा यनयसमत 
करण् यात आलेल्ह या नािीत. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नािी. 

___________ 
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राज् यात ववद्यापी्स् तरीय योग अ् यासरमामाांना मा यता देवून सशक्षि व  
सशक्षिेतर िममचा-याांना अनुदान देण्याची िेलेली मागणी 

  

(२)  १४६८५ (०९-०४-२०१५).   डॉ.अननल बोंड े (मोशी) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र सशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यात ववद्यापीठस् तरीय योग अ् यासक्रमाींना मान् यता देवून सश्षकक व सश्षककेतर 
कमाचा-याींना अनुदान द्यावे अशी मागणी सदर लोकवप्र तयनधीनी ददनाींक १८ डडसेंबर, २०१४ 
रोिी. मा.मींत्री, उच् च व तींत्र सश्षकण याींचकेड ेकेली, िे खरे अाािे काय, 

(२) असल्ह यास, उक्त मागणीच्या अनुर्ींगाने शासनान ेपुढे कोणती कायावािी केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(२२-०२-२०१६) :(१) िोय. 
(२) व (३) ववद्यापीठ अधधयनयम १९९४ च्या कलम ८२ व ८३ यान्वये नवीन मिाववद्यालय 
अ्यासक्रम/ववद्याशाखा इत्यादीींना मान्यता देण्याची कायापध्दती ववदित करण्यात आलेली 
आिे. त्यानुसार ववद्यापीठाींकडून अद्याप प्रस्ताव प्राप्त झालेले नािीत. प्रस्ताव प्राप्त 
झाल्हयाींनींतर व शासनाने ववदित केलेल्हया मान्यता यनकर्ाींनुसार पात्र ठरल्हयास मान्यता प्रदान 
केली िाते. मात्र, शै्षकणणक वर्ा २०१५-१६ साठी नववन मिाववद्यालयाींना मान्यता न देण्याचा 
यनणाय शासन स्तरावर घेण्यात आलेला आिे. 

___________ 
  

औरांगाबाद शहरातील िाही इांग्रजी माध्यमाच्या शाळाांची शैक्षणणि  
सत्र सुरु असताांनाच प्रवेश प्रकरमाया सुरु िेल्याबाबत 

(३)  १५८१९ (०९-०४-२०१५).   श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचिटगाांविर (वैजापूर) :   
सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद शिरातील कािी इींग्रिी माध्यमाच्या शा ाींच े शै्षकणणक सत्र सुरु असताींनाच 
प्रवेश प्रक्रक्रया सुरु केली असून सदर प्रवेश प्रक्रक्रया िादिरातबािी करुन सुरु करण्यात आली 
असताींनािी याकड ेसश्षकण ववभागाचे दलुा्षक िोत असल्हयाचे नकुतेच मािे िानेवारी, २०१५मध्ये 
वा त्या दरम्यान यनदशानास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, शै्षकणणक वर्ा सश्षकण िक्क कायद्यानुसार मािे िनू मध्ये सुरु िोते व प्रवेश 
प्रक्रक्रया शा ा सुरु झाल्हयावर राबववणे िे बींधनकारक असताना शासनाच्या आदेशाला न 
िुमानता कािी सींस्थाचालक िे सराास िादिराती देऊन व शिरामध्ये मोठे िोडड ींगि लावून प्रवशे 
प्रक्रक्रया कररत आिेत िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनान ेसखोल चौकशी केली आिे काय, त्यात काय आढ ून आले 
व तद्नुसार यास िबाबदार असणाऱ्या सींस्था चालकाींववरुध्द कोणती कारवाई  केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(०६-०२-२०१६) :(१) व (२) अींशतः खरे आिे. 
(३) सदर प्रकरणी चौकशी केली असता, पूवा प्राथसमक वगाातील प्रवेश प्रक्रक्रया मािे ूवप्रल, 
२०१५ मध् ये सुरु केली असल्ह याच ेयनदशानास आले आले. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

अिोला व्जल््यातील बहुताांशी शाळाांमध्ये ववववध सुववधा नसल्याबाबत 
  

(४)  १५९१२ (०९-०४-२०१५).   श्री.बळीराम ससरसिर (बाळापूर) :   सन्माननीय शालेय 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला जिल्ह्यातील बिुताींशी जिल्हिा पररर्द, नगरपासलका, खािगी शा ाींमध्ये स्वच्ाता 
गिृ, वपण्याचे पाणी, खे ाच े मैदान, वीि इत्यादी सुववधा नसल्हयाची वस्तुजस्थती मािे 
िानेवारी, २०१५ मध्ये उघडकीस आली, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, शासनाने याची चौकशी केली आिे काय,  चौकशीच्या अनुर्ींगाने उक्त 
जिल्ह्यातील सवा शा ाींमध्ये ववववध सुववधा तात्का  उपलब्ध करण्याबाबत शासनान ेकोणती  
कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची सवासाधारण कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०५-०२-२०१६) :(१) अींशतः खरे आिे. 
     अकोला जिल्ह ्यातील कािी शा ाींना ख ेाच ेमैदान उलपब् ध नािी व कािी शा ाींना वीि 
पुरवठा िोत नािी. 
(२) ज् या शा ाींना ख ेाच े मैदान उपलब् ध नािी. त् या शा ाींना िव च् या पररसरातील 
ग्रामपींचायत/ नगरपररर्द/मिानगरपासलका/खािगी िागा तात् पुरत् या स् वरुपात मैदानासाठी 
उपलब् ध करण् याबाबत शासन यनणाय, ददनाींक २९/०६/२०१३ नुसार यनदेश ददले आिेत.त्यानुसार 
शा ाींनी कायावािी करावयाची आिे. ज्याशा ाींचा वीि पुरवठा खींडीत झाला आिे. त्याींना वीि 
पुरवठा सुर ीत करण्याबाबत यनदेश ददले आिेत. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

नाांदेड व्जल््यातील स्थलाांतरीत िुटुांबातील पाल्याांसा्ी चालववण्यात येणारे 
 हांगामी वसतीगहृ िेवळ ४ तालुक्यातच सुरु असल्याबाबत 

(५)  १७१२५ (३०-०७-२०१५).   श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.वसांतराव चहहाण (नायगाांव), प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे) :   सन्माननीय शालेय 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जिल्ह्यातील स्थलाींतरीत कु्ुींबातील पाल्हयाींसाठी चालववण्यात येणारे िींगामी 
वसतीगिृ १६ तालुक्यापैकी केव  ४ तालुक्यातच सुरु असल्हयाच े मािे म,े २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान यनदशानास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्हयास, स्थलाींतरीत कु्ुींबातील पाल्हयाींसाठी िींगामी वसतीगिृ चालववली िात असुन या 
वसतीगिृात क्रकमान २० ववदयाथी असणे आवश्यक आिे तसेच शासनाकडून प्रयत 
ववद्यार्थयाांच्या यनवास व भोिनासाठी  १ ििार १५० रुपये दरमिा ददले िात आिे, िे खरे 
आिे काय, 
(३)असल्हयास, प्रश्न भाग (१) बाबत अधधकाऱ्याींमार्ा त तपासणी करण्यात येत असून 
आितागायत ३० त े ३५ तपासणीच े अिवाल ववभागाला प्राप्त झाले असून त्याअनुर्ींगान े
शासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (१७-०३-२०१६) :(१) ४ तालुक्यातील प्रस्ताव प्राप्त झाल्हयाने ४ तालुक्यात 
िींगामी वसतीगिेृ सुरु करण्यात आली 
(२) शासनाकडून वसतीगिृात रिाणाऱ्या ववदयार्थयाासाठी प्रयत ववदयाथी रु. १३६६/- याप्रमाण े६ 
मदिन्याींसाठी ददले िातात. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

अहमदनगर व्जल् ्यात सन २०१० मध् ये लालेल् या ३१६ सशक्षण सेविाांना  
माहे म,े २०१५ अखेर ननयुक् ती देण् यात ीली नसल्याबाबत 

(६)  १८८६६ (०६-०८-२०१५).   श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.व्जतेंद्र ीह हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) अिमदनगर जिल्ह ्यात सन २०१० मध् ये झालेल्ह या ३१६ सश्षकण सेवकाींना मािे म,े २०१५ 
अखेर यनयुक् ती देण्यात आली नािी, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्ह यास, उक् त प्रकरणी शासनामार्ा त चौकशी केली आिे काय,  असल्ह यास, चौकशीत 
काय यनषपन्न झाले व तदनुसार सदर सश्षकण सेवकाींच्या त्वरीत यनयुक् त्या देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावािी केली वा करण् यात येत आिे,  
(३)  नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(०६-०२-२०१६) :(१) अींशत: खरे आिे. 
     सन २०१० मध्ये प्राथसमक सश्षकक भरतीसाठी घेण्यात आलेल्हया CET परी्ेषकतील ३१६ 
उमेदवाराींची पनुरापडता णी नींतर अिमदनगर जिल्हिा पररर्देच्या आस्थापनेवर यनयुक्ती 
देण्यासाठी िानेवारी, २०१५ मध्ये सशर्ारस करण्यात आली िोती. तथापी सदर उमेदवाराींना 
यनयुक्ती देण्याऐविी सदर ररक्त पदाींवर आींतरजिल्हिा बदलीने यनयुक्ती देण्याबाबत 
मा.न्यायालयात याधचका दाखल झाली. सदर याधचकेच्या यनकालानींतर िून , २०१५ मध्ये सदर 
३१६ उमेदवाराींना यनयुक्ती देण्यात आली आिे. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
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उरण येथील (व्ज.रायगड) व्जमखायाांसा्ी अद्ययावत  
रमाीडा सांिुल उभारण्यासा्ी जागा समळणेबाबत 

  

(७)  १९८३६ (०६-०८-२०१५).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय रमाीडा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उरण येथील (जि.रायगड) जिमखान्याींसाठी अद्ययावत क्रीडा सींकुल उभारण्यासाठी िागा 
सम णेबाबत स्थायनक लोकवप्रयतयनधीींनी ददनाींक २० ूवप्रल, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास 
मा.क्रीडा व युवक कल्हयाण मींत्री, मिाराषर राज्य याींना लेखी यनवदेन ददले आिे, िे खरे आिे 
काय, 

(२) असल्हयास, या सींदभाात शासनाने कोणता यनणाय घेतला व त्यानुसार पुढे कोणती कायावािी 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) अद्यापपयांत यनणाय घेतला नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(११-०२-२०१६) :(१) या ववर्याबाबतच ेददनाींक ३०.०७.२०१५ च ेयनवेदन प्राप्त 
झालेले आिे. 
(२) जिल्हिा क्रीडा अधधकारी, रायगड याींनी ददनाींक १६.०२.२०१४ रोिीच्या पत्रान्वये तालुका 
स्तरावर क्रीडा सींकुल उभारण्याकरीता भूखींडाची मागणी ससडकोकड े केली आिे.  त्यानुसार 
ससडको सींचालक मींड ान े ठराव क्र.१११७८ नुसार द्रोणाधगरी सेक््र-५१ मधील 
भू.क्र.१२६+१२७+७२ शासन मान्यतेच्या आधीन रािून ववना शुल्हक वा्प करण्याची मींिूरी ददली 
आिे. त्यानुसार िागा प्राप्त करुन घेण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येत आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

हहांगोली व्जल् ्यातील िामाच् या शोधात स् थलाांतरीत लालेल् या गोरगरीब  
मजूराांच्या मुलाांसा्ी वसनतगहेृ सरुु िरण् यात ील् याबाबत 

  

(८)  २०८२७ (३०-०७-२०१५).   श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय शालेय सशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दिींगोली जिल्ह ्यातील कामाच् या शोधात स् थलाींतरीत झालेल्ह या गोरगरीब मिूराींची मलेु 
सश्षकणापासून वींधचत रािू नये, म् िणून सश्षकण ववभागाकडून दिींगोली जिल्ह ्यात ूकूण ८० 
वसयतगिेृ सुरु करण् यात आली आिेत िे खरे आिे, 
(२) असल्ह यास शासनान ेयाकरीता आवश् यक यनधीिी मींिूर केला, तसेच कािी वसयतगिेृ बींद 
करण् यात आली आिेत ,िे िी खरे काय, 
(३) असल्ह यास, आवश् यक सुववधा न देण् याच ेआदेश ज् या वसयतगिृाींनी पा ले नािीत त् याचेवर 
सश्षकण अधधका-याींनी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) असल्ह यास, उक्त बाबतीत शासनाने कोणती  कायावािी केली वा करण्यात येत  आिे 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े (१७-०३-२०१६) :(१) व (२) िोय. ८० िींगामी यनवासी वसतीगिेृ ६ मदिने 
कालावधीकरीता सुरु करण्यात आली िोती. वसतीगिृाचा कालावधी सींपल्हयानींतर वसतीगिेृ बींद 
करण्यात आली आिेत. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब ीांबेडिर याांच्या साहहत्य खांडाच्या  
मुद्रीताांची ससमतीने तपासणी न िेल्याबाबत 

  

(९)  २२०९८ (३१-०७-२०१५).   श्री.सुधािर देशमखु (नागपूर पव्श्चम), श्री.वविास िुां भारे 
(नागपूर मध्य), श्री.िृष्ट्णा खोपड े (नागपूर पूवम), श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण) :   
सन्माननीय उच् च व तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भारतरत्न डॉ.बाबासािेब आींबडेकर याींच्या सादित्य खींडाच्या मदु्रीताींची तपासणी गेल्हया ९ 
वर्ाापासून  सुरु असल्हयाचे ददनाींक १० ूवप्रल, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास यनदशानास आले, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, यनधीची कोणतीिी कमतरता नसताना केव  तपासणीचे कारण साींगून सदरील 
मुदद्रताींची ससमतीन ेअद्याप तपासणी केलेली नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त् ा प्रकरणी  चौकशी करण्यात आली आिे काय, असल्हयास, चौकशीत काय 
यनषपन्न झाले व त्यानुसार सींबींधधत दोर्ीींवर पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१२-१०-२०१५) :(१) िो. 
(२) िोय. मदुद्रत शोधक नसल्हयाम ेु मुदद्रते तपासली गेली नािीत. 
(३) व (४) मा.मींत्री (उच्च व तींत्र सश्षकण) याींच्या अध्य्षकतखेाली दद.१०/०२/२०१५ रोिी 
झालेल्हया ससमतीच्या बैठकीत मुदद्रत शोधकाींची सेवा बा्य यींत्रणेद्वारे घेण्याबाबत चचाा झाली. 
त्यानुसार मुदद्रत शोधकाींची सेवा बा्य यींत्रणेद्वारे घेण्यात आली असूनर, सध्या ससमतीकड े
दोन मराठी आणण ू इींग्रिी अशा तीन मुदद्रत शोधकाींची सेवा उपलब्ध झाली असून प्रलींबबत 
कायाास वेग देण्यात येत आिे. 

___________ 
  

माण तालुक् यातील व्ज.सातारा येथील व्जल् हापषर द शाळा वप्रांपी (राजगे) 
 ची जुनी शालेय इमारत मोडिळीस ील्याबाबत 

(१०)  २७०४० (१७-०७-२०१५).   श्री.जयिुमार गोरे (माण) :   सन्माननीय शालेय सशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माण तालुक् यातील जि.सातारा येथील जिल्ह िापररर्द शा ा वप्रींपी (रािगे) ची िुनी शालेय 
इमारत मोडक ीस आली असून या या इमारतीच ेात ढास ले आिे त् याम ेु सदर इमारत 
धोकादायक झालेली आिे त् यामु े मुलाींना िीव मुठीत घेऊन शा ेत बसाव ेलागत असल्ह याच े
मािे िनू, २०१५ दरम् यान यनदशानास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्ह यास, सदर धोकादायक इमारत पाडून त् या दठकाणी नवीन इमारत बाींधण् याबाबत 
शासनाने कोणती तातडीची कायावािी केली वा करण् यात येत आिे, 
(३) नसल्ह यास,ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०५-०२-२०१६) :(१) अींशत: खरे आिे. 
    सदर इमारत धोकादायक झाली आिे. परींत ुइमारत वापरात नसून या पररसरातील इतर 
शालेय खोल्हयाींमध्ये शालेय कामकाि चालत आिे. 
(२) सवा सश्षका असभयान अींतगात, नववन शा ा इमारत/ वगाखोल्हयाींची मागणी करण्यात आली 
आिे. नवीन इमारत/वगाखोलीसाठी यनधी मींिूर केल्हयावर बाींधकाम करण्याचे प्रस्ताववत आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

राज् यातील ीधथमि ीणण दबुमल कटिातील ववद्याथ याांना देण् यात येणा-या २५ टक् िे 
ीरक्षणातून पूवम प्राथसमिच् या वगामना वगळण् याचा शासनाने केतलेल्या ननणमयाबाबत 

(११)  २८२९१ (२४-११-२०१५).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (सशडी) :   सन्माननीय शालेय 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सश्षकण सींस् था चालकाींच् या आडमुठेपणामु े सश्षकण िक् क कायद्यानुसार राज् यातील आधथाक 
आणण दबुाल घ्कातील ववद्यार्थ याांना देण् यात येणा-या २५ ्क् के आर्षकणातून पूवा प्राथसमकच् या 
वगााना वग ण् याचा यनणाय शासनान ेददनाींक ३० ूवप्रल, २०१५ रोिी घेतला आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्ह यास, उपरोक् त यनणायामु े सन २०१५-१६ या शै्षकणणक वर्ाापासून शा ाींनी नसारी, 
ाो्ा सशश,ु मोठा सशशु या वगाात २५ ्क् के आर्षकणाींतगात घेतलेले प्रवेश अनके शै्षकणणक 
सींस् थाींनी र कर करण् याच् या घ्ना घडत आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्ह यास, यापूवी ाो्ा सशशु व मोठा सशशुच् या प्रवशेासाठी ठरववण् यात आलेल्ह या 
यनकर्ानुसार २५ ्क् के आर्षकणासाठी दोन ूींरी पॉई् िोत,े तथावप शासनाच् या उपरोक् त 
यनणायामु े ूकमेव ूींरी पॉइीं् असल्हयामु े नसारी व केिी प्रवेशामध्ये खािगी शा ाींना आता 
पूवीप्रमाणेच देणगी,शुल्हक आणण इतर यनधीच्या नावाखाली पालकाींची मनमानी लू् करण्याचा 
परवाना सम ाला आिे, िे खरे आिे काय, 
(४) असल्ह यास, २५ ्क् के राखीव िागाींवरील प्रवेशाच्या मुद्यावर तोडगा काढण् यासाठी ददनाींक 
२४ ूवप्रल, २०१५ रोिी पुणे येथील रािीव गाींधी ल र रयनींग स् कूलमध् ये झालेल्ह या बैठकीत सश्षकण 
ववभागाच् या अधधका-याींनी नरमाईची भूसमका घेतल्ह याने सींस् थाचालकाींनी त् याींना पाठववलेल्हया 
नो्ीसाबाबत ववचारणा केली असता सश्षकण उपसींचालकाींनी त्याींना या नो्ीसा र्ार गाींभीयाान े
घेऊ नका असे साींधगतले, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्ह यास, शासनाच् या उपरोक् त यनणायाम ेु ििारो गररब मुलाींना पूवा प्राथसमक 
सश्षकणापासून वींधचत रिावे लागणार आिे, िे खरे आिे काय, 
(६) असल्ह यास, या प्रकरणी शासनान े चौकशी  केली आिे काय,चौकशीनसुार पुढे कोणती 
कायावािी केली आिे वा करण् यात येत आिे ? 
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श्री. ववनोद तावड े(०५-०२-२०१६) :(१) िे खरे नािी. 
(२) व (३) सदर ववर्याबाबत मा. उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्हया याधचकाींवर मा. 
उच्च न्यायालयान ेददलेल्हया यनणायानुसार ददनाींक ३० ूवप्रल, २०१५ चा शासन यनणाय र कर करुन 
ददनाींक २१ िानेवारी, २०१५ च्या शासन यनणायानुसार पुढील कायावािी करण्यात येत आिे. 
(४) व (५) िे खरे नािी. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

राज्यातील खाजगी शाळाांमध्ये सशक्षि भरती सीईटी माध्यमातून िरणेबाबत 
  

(१२)  २८६१८ (२१-०१-२०१६).   श्री.प्रशाांत ्ािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणकाट), 
श्री.ववजय िाळे (सशवाजीनगर), अॅड.ीसश  शेलार (वाांदे्र पव्श्चम), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), 
श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), प्रा.व ाम गायिवाड (धारावी), 
डॉ.सांतो  टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पव्श्चम), डॉ.पतांगराव िदम (पलूस 
िडगेाव), श्री.ववजय वडटे्टीवार (रा म्हपूरी) :   सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील खािगी शा ाींमधील सश्षककाींची भरती सश्षकक पात्रता परी्षका (सीई्ी) उत्तीणा 
झालेल्हया उमेदवाराींची सामाईक प्रवेश परी्ेषकच्या (सीई्ी) माध्यमातून भरती करण्यात येणार 
असल्हयाच े मािे ऑगस्् २०१५ रोिी वा त्या सुमारास यनदशानास आले आिे, िे खरे आिे  
काय? 
(२) असल्हयास, सदर सश्षककाींची भरती सामाईक प्रवेश परी्ेषकच्या माध्यमातून करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावािी केले वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, िोणा-या ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (१७-०३-२०१६) :(१) व (२) सद्यजस्थतीत स्थायनक स्वराज्य सींस्थाींमधील 
सश्षककाींची भरती सामुदिक प्रवेश परी्ेषकद्वारे (CET)  करण्यात येत असून खािगी 
सींस्थाींमधील सश्षककाींची भरतीसुध्दा अशाच परी्ेषकद्वारे करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन 
आिे. या परर्ेषकत र्क्त TET पास उमेदवार बसण्यास पात्र राितील, असे प्रस्ताववत आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  
राष्ट्रीय अांतरराष्ट्रीय स्तरावरील धनुववमद्या यामध्ये महाराष्ट्राच ेनाव उज्वल िरणाऱ्या िुमार 
नामदेवराव इांगोले या उच्चसशक्षक्षत बेरोजगार तरुणास शासन सेवेत सामावून केण्याबाबत 

(१३)  २८८९३ (२२-१२-२०१५).   श्री.ओमप्रिाश ऊफम  बच्चू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
रमाीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आसशयायी खे ाींच्या स्पधेत ४ सुवणा पदके सम वून राषरीय आींतरराषरीय स्तरावरील 
धनुववाद्या यामध्ये मिाराषराच े नाव उज्वल करणाऱ्या  कुमार नामदेवराव इींगोले या 
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उच्चसशक्ष्षकत तरुणास शासन सवेेत सामावून घेण्याबाबत स्थायनक लोकप्रयतयनधी अचलपूर 
याींनी ददनाींक ९ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास शासनाकड ेसशर्ारस केली आिे, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्हयास, अशा उच्चसशक्ष्षकत गुणवींत आणण आींतरराषरीय पात ीवर मिाराषराच े नाव 
उज्ज्वल करून भारतीय धनुववाद्येचा नाव लौक्रकक वाढववणाऱ्या बेरोिगार तरुणास तातडीन े 
शासन सेवेत सामावून घेण्याबाबत शासनान े कोणती कायावािी केली  वा करण्यात येत आिे 
व क्रकती कालावधीत अपे्षकीत आिे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (१७-०२-२०१६) :(१) कुमार नामदेवराव  इींगोले या खे ाडूस शासन सेवेत 
सामावून घेण् याबाबत स् थायनक लोकप्रयतयनधीींनी शासनाकड े सशर्ारस केली नािी. तथावप, या 
ववर्यासींदभाात स् थायनक लोकप्रयतयनधीींनी कुमारी यनत ुनामदेवराय इींगोले या खे ाडूस शासन 
सेवेत सामावून घेण् याबाबत सशर्ारस केली आिे. 
(२) ददनाींक ०९ डडसेंबर, २०१० च् या शासन यनणायानसुार राज् याचे नाव उज् ज् वल केलेल्ह या 
अत् युच् च गुणवत् ताधारक ख ेाडूींना शासकीय सेवेत थे् यनयुक् ती देण् याबाबत कायापध् दती 
यनजश्चत करण् यात आली आिे. त् यानुसार थे् यनयुक् तीसाठी सींचालनालयाने सादर केलेल्ह या 
प्रस् तावात कुमारी यनत ु इींगोल याींच् या अिााचा समावेश आिे. यासींदभाात मा.मु य सधचव 
मिोदयाींच् या अध् य्षकतेखाली गठीत केलेल्ह या ससमतीच् या ववचाराथा सदर प्रस् ताव ठेवण् यात आला 
िोता. सदर ससमतीन े केलेल्ह या सशर्ारशीींच् या अनुर्ींगान े अींतीम सशर्ारस करण् यासाठी 
मा.मु यमींत्री मिोदयाींच् या अध् य्षकतेखालील गठीत करण् यात आलेल्ह या ससमतीसमोर ववचाराथा 
आिे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

सशक्षण सांचालि व उपसांचालि ववभागातील िममचारी व अधधिाऱ्याांच्या भ्रष्ट्टाचार प्रिरणाबाबत 
  

(१४)  २८९५१ (२१-०१-२०१६).   डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ) :   सन्माननीय शालेय 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई ववभागीय सश्षकण उपसींचालक ून.बी.चौहिाण याींच्यावर यनलींबनाची कारवाई सश्षकण 
आयुक्ताींनी केल्हयानींतर त्याच पदावर तात्पूरता कायाभार वािणाऱ्या श्री.भीमराव र्डतरे 
याींच्यावरिी ददनाींक १५ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी सश्षकण आयुक्ताींनी यनलींबनाची कारवाई केली िे 
खरे आिे काय, 

(२) असल्हयास, श्री भीमराव र्डतरे याींच्यावर सश्षकण ववभागात कोणता भ्रष्ाचार केल्हयाचा 
आरोप ठेवण्यात आला आिे, 
(३) असल्हयास ,सदर कारवाई करण्यापूवी त्याींची ववभागीय चौकशी करण्यात आली आिे काय, 
ववभागीय चौकशीत आढ ून आलेल्हया दोर्ीींवर शासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात 
येत आिे, तसेच सद्य:जस्थती काय आिे, 
(४) नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(१६-०३-२०१६) :(१) अींशत: खरे आिे. 
     श्री. ून.बी.चहिाण िे तत्कालीन सिाय्यक सींचालक व ववभागीय उपसींचालक, मुींबई या 
पदावर कायारत असताना त्याींनी केलेल्हया गींभीर अयनयसमतत े प्रकरणी आयुक्त सश्षकण 
कायाालयान ेददनाींक ११.९.२०१५ च्या आदेशान्वये यनलींबनाची कारवाई केली आिे. मात्र त्याव ेी 
श्री. ून.बी.चहिाण िे उपसींचालक, बालधचत्रवाणी, पुणे या पदावर कायारत िोत.े 
     श्री. बी.डी.र्डतरे िे ववभागीय सश्षकण उपसींचालक, मुींबई या पदावर कायारत असताना 
त्याींनी केलेल्हया गींभीर अयनयसमतते प्रकरणी त् याींचेववरुध् द आयुक् त सश्षकण कायाालयान ेददनाींक 
१५.९.२०१५ च् या आदेशान् वये यनलींबनाची स् वतींत्र कारवाई केली आिे.  
(२) श्री.र्डतरे याींनी ववभागीय सश्षकण उपसींचालक, मुींबई या पदावर कायारत असताना कयनष ठ 
मिाववद्यालयीन सश्षकक-सश्षककेत् तर कमाचा-याींना यनयमबा्यररत् या वैयजक्तक मान् यता देण,े 
सन २०१५ या शै्षकणणक वर्ाात मुींबई ववभागासाठी राबववलेल्ह या इयत् ता ११ वी प्रवशे प्रक्रक्रयेतील 
यतस-या रे्रीनींतर अधधकार नसताना ऑनलाइान प्रवशे थाींबववण् याचा घेतलेला यनणाय आणण 
अन् य प्रकारच् या गींभीर अयनयसमतता श्री.र्डतरे याींनी केल्ह याच ेप्रथमदशानी ददसून आले आिे. 
(३) श्री.बी.डी.र्डतरे याींनी केलेल्ह या गींभीर अयनयसमततेप्रकरणी ववभागीय सश्षकण उपसींचालक, 
मुींबई ववभाग, मुींबई याींचकेडून आयुक् त सश्षकण सववस् तर प्रस् ताव प्राप् त करुन शासनास 
पाठववणार आिेत. त् यानींतर तातडीने पुढील कायावािी केली िाईल. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

राज्यात सशक्षणाचा दजाम सुधारणे व ववद्याथयामना योग्य सशक्षण समळावे या हेतनूे शासन 
वेळोवेळी शैक्षणणि सांस्था व महाववद्यालयाला परवानगी देत असलेबाबत 

(१५)  २९२०९ (२२-१२-२०१५).   श्री.राणाजगजीतससांह पाटील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय 
उच् च व तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सश्षकणाचा दिाा सुधारणे व ववद्यार्थयााना योगय सश्षकण सम ावे या िेतूने शासन 
वे ोवे ी शै्षकणणक सींस्था व मिाववद्यालयाला परवानगी देत असते, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, सन २०१५-१६ मध्ये ूकूण क्रकती असभयाींबत्रकी मिाववद्यालयाला परवानगी 
देण्यात आली  त्यातील क्रकती असभयाींबत्रकी मिाववद्यालय कायारत आिेत, त्याींची ूकूण प्रवेश 
्षकमता क्रकती आिे व या वर्ी साधारण त्यात क्रकती ववद्याथी सश्षकण घेत आिेत, 
(३) असल्हयास, या सवा असभयाींबत्रकी मिाववद्यालयात यावर्ी प्रथम वर्ा व द्ववतीय वर्ाास 
 ूकूण क्रकती ववध्यार्थयाानी प्रवेश घेतला, 
(४) असल्हयास, ूकूण प्रवेश ्षकमता व प्रवशे झालेला आकडा पािता मोठ्या प्रमाणात प्रवेश 
ररक्त राित असल्हयास यावर शासनाने कोणती उपाययोिना केली आिे वा करीत आिे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय? 
  
श्री. ववनोद तावड े(११-०३-२०१६) :(१) अींशत: खरे आिे. 
     कें द्र शासनाच्या अणखल भारतीय तींत्र सश्षकण पररर्देमार्ा त हयावसाययक अ्यासक्रमाच्या 
सींस्था/ मिाववद्यालयाींना परवानगी देण्यात येत.े 
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(२) सन २०१५-१६ मध्ये ूका असभयाींत्रकी मिाववद्यालयास परवानगी देण्यात आली आिे. 
ूकूण प्रवेश ्षकमता ३०० आिे. या वर्ी ववद्यापीठाची सींलगनता नसल्हयाने ूकिी ववद्याथी 
प्रवेसशत नािी. 
(३) ूकिी ववद्याथी प्रवेसशत नािी. 
(४) ूकूण प्रवेश ्षकमता व प्रवेसशत ववद्याथी सींया पािता मोठया प्रमाणात प्रवेशाववना िागा 
ररक्त राित असल्हयाने ती तर्ावत दरू करण्यासाठी बिृत आराखडयानुसार नववन सींस्थाींना 
मान्यता देणे/मुदतवाढ न देणे/द्ववतीय पा ीस मींिूरी न देणे/ प्रवशेा्षकमता वाढ न देणे/ प्रत्येक 
सींस्थेत प्रवेशाची कमाल मयाादा यनजश्चत करणे/ ररक्त असलेल्हया िागाींचा आढावा घेऊन 
सींबींधधत सींस्थेची प्रवेश ्षकमता कमी करणे, तसेच ज्या असभयाींबत्रकी मिाववद्यालयाींमध्ये ३५ 
्क्क्यापे्षका अधधक िागा ररक्त रादिल्हया आिेत अशा मिाववलयाींना येत्या शै्षकणणक वर्ाामध्ये 
मुदतवाढ देण्यात येऊ नये अस ेअणखल भारतीय तींत्र सश्षकण पररर्देला प्रस्ताववत करण्यात 
आले आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

मुांबई ववद्यापी्ात ननयुक्त िरण्यात ीलेले पषरक्षा ननयांत्रि  
याांची मुदत सांपुष्ट्टात ील्याबाबत 

(१६)  २९५०६ (२२-१२-२०१५).   श्री.अस्लम शेख (मालाड पव्श्चम), श्री.असमन पटेल 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ववद्यापीठात यनकाल प्रलींबबत रािण,े पुनमुाल्हयाींकनाला ववलींब आणण परर्षका ववभागात 
गोंध  सुरु असतानाच गेल्हया वर्ी यनयुक्त करण्यात आलेले परर्षका यनयींत्रक याींची मुदत  १७ 
ऑगस्् रोिी सींपत असल्हयाचे मािे ऑगस्् २०१५ दरम्यान यनदशानास आले आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्हयास, सदर परर्षका यनयत्रींकानी ववद्यापीठ प्रशासनाकड ेमदुतवाढीसाठी अिा केला आिे 
तसेच ववद्यापीठानेिी शासनाकड ेत्याींना मुदतवाढ देण्यासाठी सशर्ारस केली आिे, िे िी खरे 
आिे काय, 
(३) असल्हयास, सदर परर्षका यनयींत्रकाींना मुदतवाढ देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावािी केली 
आिे वा करण्यात येत आिे, 
(४) अद्याप, याबबत कायावािी केली नसल्हयास िोणाऱ्या ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े (०३-०३-२०१६) :(१) मुींबई ववद्यापीठात कायारत असलेले परी्षका यनयींत्रक 
याींची मुदत ददनाींक १७.०८.२०१५ रोिी समाप् त िोत आिे, िे खरे आिे, 
(२) ववद्यापीठाकडून असा प्रस् ताव शासनास प्राप् त झाल्ह याच ेशासकीय असभलेखावरुन आढ ून  
आले नािी. तथावप, तत् कालीन परी्षका यनयींत्रकाींनी दद.०६.०६.२०१५ च् या पत्रान् वये मू  पदावरील 
धारणाधधकार दद.०६.०६.२०१९ पयांत वाढववण् यास शासनास ववनींती केली िोती. त् यावर यनणाय 
घेण् यापूवीच त् याींची मुदत दद.१७ ऑगस् ्, २०१५ रोिी सींपुष ्ात आल्हयामु े त् याींना कायामुक् त 
केले असून त ेत् याींच् या मू  आस् थापनेवर रुि ूझाले आिेत. 
(३) व (४) प्रश् न उद्् ावत नािी. 

___________ 
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नागपूर येथील मयेो शासिीय रुग्णालयातील इमारतीत ीग ननयांत्रणाची  
ीवश्यिती उपिरणे बसववण्यासा्ी 

  

(१७)  २९५२९ (२०-०१-२०१६).   श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), 
श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), डॉ.सांतो  टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय वैद्यिीय सशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील मेयो शासकीय रुगणालयात दररोि शेकडो रुगण उपचारासाठी येत असनू 
ददेुवाने येथे आगीची घ्ना घडलीच तर त्यापासून बचाव िोईल अशी यींत्रणा नसल्हयाची बाब 
मािे ऑगस््, २०१५ च्या समुारास यनदशानास आली, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, सदरील प्रकरणाची दखल घेऊन मेयो रुगणालय प्रशासनान े रुगणालयातील 
इमारतीत आग यनयींत्रणाची आवश्यकती उपकरणे बसववण्यासाठी कोणती कायावािी केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१८-०३-२०१६) :(१) िे खरे नािी. 
     मेयो रुगणालयात आवश्यकतेप्रमाणे आग सुर्षका उपकरणे पुरेश्या प्रमाणात उपलब्ध 
आिेत. 
(२) सींस्थेचे र्ायर ऑडड् अजगनशमन ववभाग, नागपूर मिानगरपासलकेमार्ा त करण्यात आले 
असून त्याींच्या सूचनेनसुार आग सुर्षका हयवस्थेत वाढ िोण्याकरीता आवश्यकता उपाययोिना 
करण्यात येत आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

पुणे येथील ससनु रुग्णालय ीवारात सहा महहयापूवी खासदार ननधीतून  
बाांधण्यात ीलेले स्वच्छतागहृ ननिृष्ट्ट दजामच ेअसल्याबाबत 

  

(१८)  २९७११ (२२-१२-२०१५).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), 
श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), डॉ.सांतो  टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय वैद्यिीय सशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथील ससुन रुगणालय आवारात सिा मदिन्यापूवी खासदार यनधीतून बाींधण्यात 
आलेले स्वच्ातागिृ यनकृष् दिााचे असल्हयान ेप्रशासनास नहयान ेत्याची दरुुस्ती करावी लागत 
असल्हयाच ेमािे ऑगस््, २०१५ रोिी वा त्यादरम्यान यनदशानास आले आिे िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी  त्वरीत चौकशी करुन तद्नुसार दोर्ी आढ ून आलेल्हयावर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा  करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, यामागील ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(११-०३-२०१६) :(१) िे खरे नािी. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नािी 

___________ 
  

राज्यातील पदवी असभयाांत्रत्रिी महाववद्यालयाांच्या ४० टक्िे जागा भरण्याबाबत 
  

(१९)  २९८३१ (२०-०१-२०१६).   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.अब् दलु सत्तार 
(ससल्लोड), डॉ.सांतो  टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पदवी असभयाींबत्रकीच्या ज्या मिाववद्यालयाींच्या ४० ्क्के िागा भरल्हया िात 
नािीत अशा मिाववद्यालयाींच्या ररकाम्या रािण्याऱ्या तुकड्या बींद करण्याचा प्रस्ताव तींत्रसश्षकण 
सींचालनालय अणखल भारतीय तींत्रसश्षकण पररर्द (ूआसी्ीई) देण्यात येणार असल्हयाचे मािे 
ऑगस््, २०१५ च्या सुमारास यनदशानास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, शासनाने घेतलेल्हया या यनणायानसुार आतापयांत राज्यातील क्रकती असभयाींबत्रकी 
मिाववद्यालयाींवर कारवाई केली या करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०८-०३-२०१६) :(१) अींशत: खरे आिे 
     ज्या असभयाींबत्रकी मिाववद्यालयाींमध्ये अल्हप प्रवशे िोत आिेत त्या असभयाींबत्रकी 
मिाववद्यालयाींच्याबाबतीत उपाययोिना करण्यासींदभाात असभप्राय अणखल भारतीय तींत्र सश्षकण 
पररर्देला सींचालक, तींत्र सश्षकण याींच्या स्तरावरुन ददनाींक ३०/११/२०१५ रोिी व 
शासनस्तरावरुन ददनाींक १३/०१/२०१६ रोिी क ववण्यात आले आिे. 
(२) नववन सींस्थेला मान्यता देणे/बींद करणे/ मुदत वाढ देणे इत्यादी बाबी अणखल भारतीय तींत्र 
सश्षकण पररर्देच्या अखत्याररतील आिेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

अिोला व्जल््यातील शासिीय वदै्यिीय महाववद्यालयातील प्राध्यापि  
औ धशास्त्र या षरक्त पदावर दोकाांची ननयुक्ती िेल्याबाबत 

(२०)  २९९३७ (२२-१२-२०१५).   श्री.असमत लनि (षरसोड), श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), 
श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय वैद्यिीय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) अकोला जिल्ह्यातील शासकीय वैद्यकीय मिाववद्यालयातील प्राध्यापक और्धशास्त्र या 
ररक्त पदावर दोघाींची यनयुक्ती केल्हयाचा प्रकार मािे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
यनदशानास आले, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्हयास, वैद्यकीय सश्षकण व सींशोधन सींचालनालयाच्या या प्रकरणाची चौकशी करण्यात 
आली काय, 
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(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढ ून आले व तदनसुार सदर प्रकरणातील दोर्ीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(४)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१०-०२-२०१६) :(१) िोय. िे खरे आिे. अगोदर तात्पुरती यनयुक्ती करुन पद 
भरण्यात आले. परींतु यनयसमत उमेदवार उपलब्ध झाल्हयानींतर सदर तात्पुरती यनयुक्ती 
आपोआप सींपुष्ात आली आिे. 
(२) सदर प्रकरणी चौकशीची आवश्यकता नािी. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

राज्यात असभयाांत्रत्रिी अ्यासरमामाांिड ेववद्याथयामचा ओढा व ामनुव  ेिमी होत असल्याबाबत 
(२१)  ३००५४ (२३-१२-२०१५).   श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पव्श्चम), श्री.हनमुांत डोळस (माळसशरस), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाम), 
श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात असभयाींबत्रकी अ्यासक्रमाींकड े ववद्यार्थयााचा ओढा वर्ाानुवर्े कमी िोत असल्हयान े
सन २०१५-१६ या शै्षकणणक वर्ाात अींदाि े ७० ििार िागा ररक्त रादिल्हया असल्हयाचे मािे 
सप् े्ंबर, २०१५ वा त्या सुमारास यनदशानास आले आिे िे खरे आिे काय, 

(२) असल्हयास, सीई्ी परर्ेषकत ववद्यार्थयााला सम ालेल्हया गुणावर गुणवत्ता यादी (मेरर्) 
लावली िात े त्याऐविी बारावीच े ५० ्क्के गुण व सीई्ीतील ५० ्क्के गुण घेऊन मेरर् 
लावण्याबाबत शासन आवश्यक कायावािी करणार वा करीत आिे काय, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०८-०३-२०१६) :(१) िोय. 
     प्रवशे प्रक्रक्रया मािे ऑगस््, २०१५ च्या अखेरीस पूणा झाल्हयानींतर प्रथम वर्ा असभयाींबत्रकी 
पदवी अ्यासक्रमाच्या ६४६२५ इतक्या िागा ररक्त रादिल्हया आिेत. 
(२) शै्षकणणक वर्ा २०१५-१६ मध्ये प्रथम वर्ा असभयाींबत्रकी पदवी अ्यासक्रमाच्या प्रवशे 
प्रक्रक्रयेसाठी राषरीय स्तरावरील िेईई (मेन्स) च्या आधारे प्रवेश प्रक्रक्रया राबववण्यात आली 
िोती. त्यावे ी इयत्ता १२ वी मधील गुणाींना ५० ्क्के मित्तमाप व िेईई (मेन्स) च्या 
गुणाींना ५० ्क्के मित्तमाप देऊन गुणवत्ता यादी तयार करण्यात आली व त्यानुसार 
ववद्यार्थयााकडून ववकल्हप मागवून प्रवेश करण्यात आले. 
    शै्षकणणक वर्ा २०१६-१७ पासून प्रथम वर्ा असभयाींबत्रकी पदवी अ्यासक्रमाच े प्रवेश िे 
राज्याच्या ूचूच्ी-सीई्ी या सामाईक प्रवशे परी्ेषकद्वारे करण्याचा यनणाय घेण्यात  आला 
आिे. त्यानुसार र्क्त सामाईक प्रवेश परी्ेषकतील गुणाींच्या आधारे प्रवेश करण्यात येणार आिेत. 
त्यामु े बारावीच्या गुणाींना ५० ्क्के मित्तमाप देऊन गुणवत्ता यादी तयार केली िाणार 
नािी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
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स्वामी रामानांद तीथम मरा्वाडा ववद्यापी्ाच्या लातूर  
उपिें द्राला चाांगला िेअर टेिर नसल्याबाबत 

  

(२२)  ३००८८ (२३-१२-२०१५).   श्री.असमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर) :   सन्माननीय 
उच् च व तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) स्वामी रामानींद तीथा मराठवाडा ववद्यापीठाच्या लातूर उपकें द्राला चाींगला केअर ्ेकर 
नसल्हयाम ेु सश्षकक व सश्षककेत्तर कमाचाऱ्याींची कमतरता तसेच अनेक सोयी सुववधाींचा अभाव 
असल्हयाच ेमािे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्या सुमारास यनदशानास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, ववद्यापीठाचे उपकें द्र िे लातूर शिरापासून १० ते १२ क्रकमी अींतरावर असल्हयाने, 
सदरिू उपकें द्रात िाण्या-येण्याकररता ववद्यापीठाने उपलब्ध करुन ददलेल्हया बससाठी गत सिा 
मदिन्यापासून चालक नसल्हयान ेववद्याथााची गैरसोय िोत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३)असल्हयास, याबाबत शासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात आिे काय,  
(४) नसल्हयास, यामगील ववलींबनाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (०२-०३-२०१६) :(१) स्वामी रामानींद तीथा मराठवाडा ववद्यापीठाच्या लातूर 
उपकें द्रासाठी सींचालकाींची यनयुक्ती करण्यात आली असनू शै्षकणणक व प्रशासकीय कामकाि 
पूणा करण्याकररता आवश्यक त्या सोयीसुववधा उपलब्ध आिेत. तथावप, सध्या पदे भरण्यास 
यनबाध असल्हयामु े ववद्यापीठातील सश्षककेतर पदे ररक्त असनू सदर पदे भरल्हयानींतर कािी 
पदे उपकें द्राकड ेवगा करण्यात येणार आिेत. 
(२) ववद्यापीठाकड ेववद्यार्थयाासाठी ठेवण्यात आलेल्हया बससेवेला मागील दोन वर्ाापासून र्ारसा 
प्रयतसाद सम त नसल्हयाने सदर बस मुयालयात ठेवण्यात आलेली आिे. बसवरील वािन 
चालकाींची सेवा परी्षका आदद कामासाठी मुयालयात देण्यात येत आिे. 
(३) ववद्यार्थयााची मागणी आल्हयास वािन चालकाींची तात्पुरत्या स्वरुपात यनयुक्ती करुन सदर 
बस सेवा पुन:श्च सुरु करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  
राज्यात नैसधगमिपणे माततृ्व उपभोगणाऱ्या महहलाप्रमाणेच सरोगसीच्या माध्यमातून माततृ्व 

प्राप्त होणाऱ्या महहलाांना ६ महहयाांची सुट्टी मांजूर िरण्याबाबत 
  

(२३)  ३०२६७ (२१-०१-२०१६).   प्रा.व ाम गायिवाड (धारावी), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पव्श्चम), श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड) :   सन्माननीय शालेय 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात नैसधगाकपणे माततृ्व उपभोगणाऱ्या मदिलाप्रमाणेच सरोगसीच्या माध्यमातून 
माततृ्व प्राप्त िोणाऱ्या मदिलाींना ६ मदिन्याींची सुट्टी मींिूर करण्याबाबतचा यनणाय मा. सश्षकण 
मींत्री याींनी घेतला असल्हयाचे मािे ४ ऑगस््, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास यनदशानास आले, िे 
खरे आिे काय, 
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(२) असल्हयास, मुींबईत ४० वर्े माध्यसमक शा ेत सशकवणाऱ्या सशक्ष्षककेन े सरोगसीच्या 
माध्यमातून मुलाला िन्म देण्याचा यनणाय घेतल्हयान े सदर मदिलेने सरोगे् मातेबाबतच े 
यनयम स्पष् नसल्हयान े शा ेला कोणता यनणाय घ्यावा असा सींभ्रम  पडल्हयाने सदरील प्रकरण 
सश्षकण ववभागाकड े गेला असता मानवतेच्या दृष्ीकोनातून त्या मदिलेला ६ मदिन्याची रिा 
मींिूर करण्यात आली असल्हयाचे यनदशानास आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 

(३) असल्हयास, सदर सश्षकण ववभागाचा आदशा घेत इतरिी ववभागामध्ये असा सक्त यनयम 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावािी  केली वा करण्यात येत  आिे, 
(४) नसल्हयास, त्याची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (२२-०३-२०१६) :(१), (२) व (३) राज् य शासकीय मदिला कमाचा-याींना 
surrogacy पध् दतीने िन् मलेल्ह या अपत् याच् या सींगोपनासाठी बालसींगोपन रिा मींिूर करण् याचा 
यनणाय शासनान े ददनाींक २० िानेवारी, २०१६ च् या शासन यनणायान् वये घेतला आिे. सदर 
शासन यनणाय मान् यताप्राप् त व अनुदायनत शै्षकणणक सींस् थाींमधील मदिला कमाचा-याींनािी लागू 
आिेत. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

िोल्हापूर येथे पदवी प्रथम व म, द्ववतीय व म, ततृीय व म ववनाअनुदाननत  
तुिडयाांची वाढीव फी वाढ रद्द िरण्याबाबत 

  

(२४)  ३०५३८ (२०-०१-२०१६).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.व्जतेंद्र ीह हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हिापूर येथ ेपदवी प्रथम वर्ा, जहदतीय वर्ा, ततृीय वर्ा ववनाअनुदायनत तुकड्याींची वाढीव 
र्ी वाढ र कर करण्यात यावी याींसि अन्य मागण्याींसाठी ूआयवायूर् ववद्याथी सींघ्नमेार्ा त 
ववद्यावपठावर मािे ऑगस््, २०१५ च्या शेव्च्या सप्तािात मोचााचे आयोिन करण्यात आले 
िोते, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, मोचेकऱ्याींच्या मागण्या कोणकोणत्या आिेत, 
(३) तसेच सदर मागण्याींच्या अनुर्ींगाने शासनान े आतापयांत कोणती कायावािी केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायावािी केली नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०८-०३-२०१६) :(१) िोय. 
(२) मोचेक-याींच् या मागण् या पुढीलप्रमाणे 
     १) प्रथम जहदतीय व ततृीय  वर्ा पदवीच् या ववनाअनुदायनत तुकड्याची र्ी वाढ र कर 
करावी, या सवा ववद्यार्थ याांना अनुदायनत तकुड्यामध् येच प्रवेश द्यावा, ववनाअनुदायनत 
तुकड्याना अनुदान द्यावे. 
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     २) मागील वर्ी आींदोलन केल्ह यानींतर वाढीव र्ीब करल पुनववाचार करण् यासाठी ससमती 
नेमली त् याच ेपुढे काय झाले याब करल क ववले नािी. 
     ३) मिाववद्यालयातील सवाच वर्ााचे प्रलींबबत यनकाल िादिर करावेत, यनकाल व परर्षका 
प्रक्रक्रया MKCL कीं पनीकडून काढून घेऊन पूवीच् या पध् दतीन ेकरावी. 
     ४) र्ी भरण् यासाठी दद.१३ ऑगस् ्, २०१५ िी अींयतम मुदत वाढवून ती ३० ऑगस् ् 
करावी. 
     ५) मिाववद्यालयातून सवा ववद्यार्थ याांना प्रथम वर्ााचा प्रवेश सम ावा व िी प्रक्रक्रया कें द्रीय 
पध् दतीने करावी. 
(३) सदर मागण् याच ेपत्र ववद्यापररर्देने यनयुक्त केलेल्ह या शुल्ह क ससमतीपुढे ववचाराथा ठेवण् यात 
आले आिे. प्रस् तुत ससमतीच् या सशर्ारशीींवर ववद्यापीठ अधधकार मींड ाच् या मान् यतेन े
सींबींधधताींना सदर शुल्ह क रचना िी ताससका तत् वातून सश्षककाींच् या मानधनावर िोणारा खचा व 
वरकरणी खचा या दोन बाबी गिृीत धरुन यनधााररत केली आिे. सदर शुल्ह क आकारणी 
मिाववद्यालयाने दोन सींत्रामध् ये ववभागून घ् यावी अस ेक ववण् यात आले आिे 
(४) प्रश् न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

वधाम व्जल्हा पषर देतील समावशेीत सशक्षण वव यतज्ञ पदभरती कोटाळयाबाबत 
  

(२५)  ३०५४४ (२१-०१-२०१६).   श्री.अमर िाळे (ीवी), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पव्श्चम), श्री.हषर  वपांपळे (मुनत मजापूर) :   सन्माननीय शालेय 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वधाा जिल्हिा पररर्देतील समावेशीत सश्षकण ववर्यतज्ञ पदभरती घो्ा ा प्रकरणी पयावे्षकक 
असलेले प्राथसमक सश्षकणाधधकारी याींना मुय कायाकारी अधधकारी याींच्या अिवालावरुन 
यनलींबबत केले असल्हयाचे मािे सप् ्ेंबर, २०१५ दरम्यान यनदशानास आले आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्हयास, सदर सश्षकणाधधकारी याींना अ्क करुन त्याींच्यावर गुन्िे नोंदववण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावािी केली आिे वा करण्यात येत आिे, 
(३)  नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१६-०३-२०१६) :(१) िोय. 
(२) मुय कायाकारी अधधकारी, जि.प.वधाा याींनी ददनाींक १९.०८.२०१५ रोिी पोलीस स््ेशन, 
वधाा येथ े क्रमाींक ३७७/२०१५ कलम ४२०, ४६८, ४७१, ४०६ व ३४ या कलमान्वये गुन्िा 
नोंदववण्यात आला आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
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राज्यातील ी्वी ते दहावीच्या सांस्िृत पुस्तिात गांभीर चिुा असल्याबाबत 
(२६)  ३१२१३ (२१-०१-२०१६).   श्री.असमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर) :   सन्माननीय 
शालेय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील आठवी त े दिावीच्या सींस्कृत पुस्तकात गींभीर चकुा असल्हयान े ववद्यार्थयाांवर 
अशुध्द सींस्कृत सशकण्याची वे  आली असल्हयाचे मािे ऑक््ोबर, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास 
यनदशानास आले, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्हयास, या गींभीर चकुाींम ेु सींस्कृत सशकणाऱ्या ववद्यार्थयाांचे नुकसान िोत आिे, िे खरे 
आिे काय, 
(३) उक्त ववद्यार्थयाांच े िोणारे नकुसान रोखण्याकरीता शासनाने कोणती कायावािी केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(२२-०३-२०१६) :(१) नािी. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  
मुांगोली-िोलगाव (ता.वणी) येथील वेिोसलच्या िोळसा खाणीमुळे धळु ीणण वायु प्रद ुणाने 

वपिाांचे मो्े निुसान होत असल्याबाबत 
(२७)  ३१४१० (१५-०१-२०१६).   श्री.अमर िाळे (ीवी), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पव्श्चम), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाम), श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :   
सन्माननीय पयामवरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींगोली-कोलगाव (ता.वणी) येथील वकेोसलच्या को सा खाणीम ेु या पररसरातील साखरा, 
को गाव, माथोली, िुगाद ्ाक ी व चींद्रपूर जिल्ह्यातील ववरुर बोरगाव ईरई येथ े या 
खाणीतील धु  आणण वाय ु प्रदरु्णाने वपकाींच े मोठे नुकसान िोत आिे. त्यामु े येथील 
शेतकऱ्याींना िेक््री ८० ििाराींची रुपयाींची नुकसान भरपाई देण्याची शेतकऱ्याची मागणी 
असल्हयाच ेमािे ऑगस््, २०१५ दरम्यान यनदशानास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, येथील शेतकऱ्याींच्या मागणीवरुन शासनान ेयनणाय घेवून त्याींना आधथाक मदत 
देण्याबाबत शासनान े कोणती कायावािी केली  वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. रामदास िदम (२०-०४-२०१६) :(१) िोय. 
(२) मुींगोली खाण ्ेषकत्रातील साखरा, कोलगाींव, माथोली, िुगाद, ्ाक ी, मुींगोली या गावातील 
वपकाींचे नुकसानीबाबत कृर्ी ववभागाचे अधधकारी तसेच डॉ.पींिाबराव देशमुख कृर्ी ववद्यावपठ 
अकोला येथील कृर्ी शास्त्रज्ञ याींनी पािणी केली असून सींबींधधत गावातील नकुसानग्रस्त 
शेतकऱ् याींना आधथाक मदत देण्याबाबत वपकाींचे पींचनाम े करुन पुढील योगय ती कायावािी 
करण्यात येत आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
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राज्यातील १५ शासिीय महाववद्यालय ीणण रूग्णालयातील सुमारे २० व ाांपासनू िायमरत 
असलेल्या ७७४ बदली िामगाराांची सेवा ननयमीत िरणेबाबत 

  

(२८)  ३१६२२ (२२-१२-२०१५).   श्री.व्जतेंद्र ीह हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.सुरेश लाड (िजमत), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर) :   
सन्माननीय वैद्यिीय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वैद्यकीय सश्षकण व और्धी द्रहये ववभागाच्या अखत्याररतील राज्यातील शासकीय 
मिाववद्यालये व रुगणालयातील प्रदीघा काम करणाऱ्या बदली/रोिींदारी कमाचाऱ्याींच्या सेवा 
यनयसमत करणेबाबत घेतलेल्हया यनणायानुसार राज्यातील १५ शासकीय मिाववद्यालय आणण 
रूगणालयातील सुमारे २० वर्ाांपासून कायारत असलेल्हया ७७४ बदली कामगाराींना अद्यापिी 
कायम करण्यात आले नसल्हयान े कामगार सींघ्नाींनी मा.मुयमींत्री तसेच मा.शालेय सश्षकण 
मींत्री याींचेकड े दद.७ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी वा त्यासमुारास मागणी केलेली आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रश्न भाग (१) मधील चौकशी केली आिे काय चौकशीत काय आढ ून 
आले तसेच  उक्त  बदली कामगाराींपैकी बिुताींशी कामगार यनवतृ्त िोत असल्हयान े सदर 
कमाचाऱ्याींना न्यायापासून वींधचत रािावे लागत असल्हयाने सदर प्रकरणी तातडीने अींमलबिावणी 
करून बदली कामगाराींना न्याय सम वून देण्यासींदभाात शासनाने कोणती कायावािी वा करण्यात 
येत आिे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची सवासाधारण कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१६-०२-२०१६) :(१) व (२) ववभागाच्या यनयींत्रणाखालील ूकुण १४ शासकीय 
मिाववद्यालये व  रुगणालयातील वगा-४ सींवगाातील ७७४ बदली कमाचाऱ्याींपैकी ६२६ पात्र बदली 
कमाचाऱ्याींच्या सेवा शासन यनणाय क्र. न्यायाप्र-०११५/प्र.क्र.३८/१५/वैसेवा-४, दद.७.१२.२०१५ 
रोिीच्या आदेशान्वये यनयसमत करण्यात आल्हया आिेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

राज्यातील प्राथसमि शाळाांमध्ये मलुीांचे गळतीच ेप्रमाण िमी हहाव ेयासा्ी सुरु िरण्यात 
ीलेली “उपव्स्थती भत्ता” योजना बांद िरण्याच्या प्रस्तावाबाबत 

  

(२९)  ३१८४६ (२१-०१-२०१६).   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.व्जतेंद्र ीह हाड (मुांरा ा िळवा), 
श्री.सुरेश लाड (िजमत), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.नरहरी णलरवाळ (हदांडोरी), श्री.अव्जत 
पवार (बारामती), श्री.ीससफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.राणाजगजीतससांह पाटील 
(उस्मानाबाद) :   सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील प्राथसमक शा ाींमध्ये मुलीींची र्क्त नोंदणी न िोता मुली प्रत्य्षकात उपजस्थत 
रािाहयात व ग तीच ेप्रमाण कमी हिाव ेयासाठी सुरु करण्यात आलेली “उपजस्थती भत्ता” िी 
योिना बींद करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आिे िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्हयास, सदर योिना बींद करण्याची सवासाधारण कारणे काय आिेत, 
(३) असल्हयास, उक्त योिनेला दसुरी पयाायी नवीन योिना सुरु करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
ववचाराधीन आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्हयास, प्रस्ताववत नवीन योिनेच े स्वरुप काय आिे  व याबाबत शासनान े काय 
कायावािी केली वा करणेत येत आिे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०२-०३-२०१६) :(१) नािी. 
(२), (३) च (४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

मुांबई ववद्यापी्ाने पदवी ीणण पदहयुत्तर अ्यासरमामाच्या प्रवशेासा्ी  
ीवश्यि मािाांची अट सशधथल िरण्याचा केतलेला ननणमय 

  

(३०)  ३२३७९ (२८-१२-२०१५).   श्रीमती मनन ा चौधरी (दहहसर), श्री.सांजय साविारे 
(भुसावळ) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ववद्यापीठाने पदवी आणण पदहयुत्तर अ्यासक्रमाच्या प्रवशेासाठी आवश्यक 
माकाांची  अ् सशधथल करण्याचा यनणाय मािे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये घेतला आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्हयास, सदर यनणायाला बार कौजन्सल ऑर् इींडडया व ऑल इींडडया कौजन्सल र्ॉर 
्ेजक्नकल ूज्युकेशनची मान्यता घेतलेली नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, प्रश्नोक्त बाब क्र.(१) व (२) नूसार शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(४) चौकशीच्या अनुर्ींगाने या यनणायाच्या अध्यादेशाबाबतची कायावािी क्रकती कालावधीत पूणा 
करण्यात येणार आिे वा येत आिे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(११-०३-२०१६) :(१) िोय, िे खरे आिे. पारींपाररक अ्यासक्रमाच्या पदवी व 
पदहयुत्तर अ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी आवश्यक माकााची अ् काढून ्ाकण्याबाबत 
ववद्यापीठाच्या ववहदत पररर्देमध्ये ठराव मींिूर करण्यात आला आिे. ज्या अ्याक्रमाच्या 
प्रवेशासाठी कें द्रीय पररर्द शासनाने ठरवून ददलेल्हया क्रकमान गुणाची अ् आिे असे अ्यासक्रम 
(हयावसाययक अ्यासक्रम) यातून वग ण्यात आले आिेत. 
(२) सदर यनणायाला BCI/AICTE याींची मान्यता घेण्याची गरि नािी.  कारण आवश्यक 
गुणाींची अ् पारींपाररक अ्यासक्रमाींसाठीच्या प्रवेशासाठी काढून ्ाकण्यात आली आिे. 
हयावसाययक अ्यासक्रमाींना यातनू वग ण्यात आले आिे. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  



वव.स. १२८ (21) 

महाराष्ट्रातील नागपूर येथ ेऑल इांडडया इांव्स्टटुट ऑफ मेडीिल सायस  
(एम्स) ची उभारणी होणार असल्याबाबत 

  

(३१)  ३२५१४ (२२-१२-२०१५).   श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.जयिुमार रावल 
(सशांदखेडा) :   सन्माननीय वैद्यिीय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मिाराषरातील नागपूर येथ े ऑल इींडडया इींजन्स्््ु् ऑर् मडेीकल सायन्स (ूम्स) ची 
उभारणी िोणार असल्हयाचे मािे ऑक््ोबर २०१५ च्या दसुऱ्या आठवड्यात यनदशानास आले िे 
खरे काय, 
(२) असल्हयास, ूम्स च्या उभारणीमु े उत्तम आरोगय सुववधा आणण उत्तम दिााच ेवैद्यकीय 
तसेच नससांगचे सश्षकण व इतर सश्षकणाची सींधी ववद्यार्थयाांना उपलब्ध िोणार  असून, स्थायनक 
ििारो युवकाींना सश्षकण व रोिगार सम णार आिे िे िी खरे काय, 
(३) असल्हयास, प्रत्येक ूम्सच्या इमारतीत ९६०  बेडचे सुसज्ि िॉस्पी्ल, शै्षकणणक, 
प्रशासकीय इमारती, आयुर् ववभाग, नसींग कॉलेि, सभागिृ, िॉस््ेल रात्रीच्या यनवासाची सोय 
आदद सुववधा िी सम णार आिेत िे िी खरे काय, 
(४) असल्हयास, ूम्समध्ये यनसमातीसाठी १५७७  को्ी रूपयाची यनधी राज्य शासनास सम णार 
िे िी खरे काय, 
(५) असल्ह यास, शासनाने या बाबत कािी कृती आराखडा तयार केला आिे काय, व त्याच े
थोडक्यात स्वरूप काय आिे, 
(६)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१७-०२-२०१६) :(१) िोय. 
(२) िोय. 
(३), (४) व (५) ूम्सकररता राज्य शासनामार्ा त आवश्यक िागा उपलब्ध करुन देण्यात येणार 
असून ूम्सची उभारणी कें द्र शासनामार्ा त करण्यात येणार आिे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
नागपूर येथील टी.बी. पषरसरातील वाडम रमा. ४२ ची दरुुस्ती िरुन 

स्त्री रुग्णाांिरीता उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(३२)  ३२५२६ (१६-०१-२०१६).   श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील ्ी.बी. पररसरातील वाडा क्र. ४२ ची दरुुस्ती करुन स्त्री रुगणाींकरीता उपलब्ध 
करुन देण्याबाबतचे पत्र प्राध्यापक व ववभाग प्रमखु ्षकयरोग व उरोरोग ववभाग ववभाग, 
शा.व.ैमिा.नागपूर याींनी ददनाींक २० ूवप्रल, २०१५ ला पत्र क्र. ्षकय/उरोराग/१३-१७/२०१५ ला 
सादर केले आिे िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, प्रस्तावात दरुुस्तीकरीता रु. ५५,५८,८३९ यनधी उपलब्ध  करुन देण्याची मागणी 
करण्यात आली आिे िे िी खरे आिे काय, 



वव.स. १२८ (22) 

(३) असल्हयास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आिे काय, 
(४) असल्हयास, रुगण मदिलाींना वाडा क्र.४२ लवकरात लवकर उपलब्ध हिावा यासाठी सदर 
प्रस्ताव  मींिूर करण्यात आला आिे काय, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाचे कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१८-०३-२०१६) :(१) िोय. 
(२) िोय. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(४) व (५) नािी. 
     वाडा क्र. ४२ ची दरुुस्तीच्या प्रस्तावाच्या अनुर्ींगाने सींस्थतेील इतर वाडा/ववभागातील 
दरुुस्तीचा आढावा घेऊन ूकबत्रत ूकच अींदािपत्रक सादर करण्याबाबत सींबींधधत सींस्थेस 
क ववण्यात आले आिे. सींस्थेकडून प्रस्ताव अद्याप अप्राप्त आिे. 
  

___________ 
  

राज्यात िला व करमाडा या वव याांस प्रोत्साहन देण् यासा्ी सशक्षण ववभागाने सशक्षिाांच्या 
 वेतनावरील खचम िमी िरण्यासा्ी िला, करमाडा व शाषररीि सशक्षण वव य 

सशिववणा-या सशक्षिाांच्या नेमणूिा रद्द िरुन मानधन न केणारे 
अनतथी सशक्षि नेमण्याचा केतलेल्या ननणमयाबाबत 

  

(३३)  ३२६८७ (२२-१२-२०१५).   श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय रमाीडा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात कला व क्रक्रडा या ववर्याींस प्रोत्सािन देणाऱ्या घोर्णा करणा-या सश्षकण ववभागाने 
सश्षककाींच्या वेतनावरील खचा कमी करण्यासाठी कला, क्रक्रडा व शारररीक सश्षकण ववर्य 
सशकववणा-या सश्षककाींच्या नेमणूका र कर करुन मानधन न घेणारे अयतथी सश्षकक नेमण्याचा 
यनणाय घेतला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, कला, क्रक्रडा व कायाानुभव या ्ेषकत्रात शिराचे वा गावाचे नाव उज्वल केलेल्हया 
हयजक्तींमधून मानधन न स्वीकारता सशकववणा-या हयक्तीींची यनवड करण्यात यावी अस े
शासनाने आदेश काढले आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, मानधन न घेता काम करणारे सश्षकक न सम ाल्हयास प्रयत तास रु.५०/- प्रमाणे 
मानधन व मदिन्याच े मानधन कमाल ूकूण रु.२५००/- पे्षका िास्त असता कामा नये असा 
आदेश काढल्हयानुसार िे ववर्य सशकववण्यास सश्षकक न सम ाल्हयास भववषयात कला व क्रक्रडा 
्ेषकत्रात ववद्यार्थयाांचे मोठे नकुसान िोणार आिे, िे खरे आिे काय, 
(४) असल्हयास,प्रश्नोक्त भाग (२)व (३) बाबात शासन कोणती ठोस कायावािी केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(२६-०२-२०१६) :(१), (२) व (३) राज्यात कला, क्रक्रडा व कायाानुभव िे ववर्य 
सशकववण्यासाठी ऐजच्ाक/मानधन व स्वीकारता क्रकीं वा प्रयततास रु. ५० व मािे कमाल रु. 
२५००/- प्रमाणे मानधनावर अयतथी यनदेशकाींच ेपॅनल तयार करण्याचा शासनाने यनणाय घेतला 
आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  
सोलापूर व्जल्हयातील छत्रपती सशवाजी महाराज सवोपचार शासिीय रुगणालयातील रुग्णाांच्या 

नातेवाईिाांसा्ी उभारण्यात ीलेल्या प्रनतक्षालयात असलेला मुलभूत सुववधेचा अभाव 
  

(३४)  ३३३६२ (२०-०१-२०१६).   िुमारी प्रणणती सशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
वैद्यिीय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)सोलापूर जिल्हियातील ात्रपती सशवािी मिाराि सवोपचार शासकीय रुगणालयातील 
रुगणाींच्या नातेवाईकाींसाठी प्रती्षकालय उभारण्यात आलेले असून पुरुर्-मदिलाींसाठी असलेल्हया या 
दोन रुम हयतीररक्त  प्रती्षकालयात वीि, पाणी,स्वच्ाता आददींचा अभाव असल्हयाच ेददनाींक १ 
ऑक््ोंबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास उघडकीस आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, स्वच्ा असभयानाअींतगात आरोगय यनरोगी रािण्यासाठी उपरोक्त प्रकरणी 
शासनाने कोणती कायावािी केली आिे वा करण्यात येत  आिे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे  काय आिेत? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०९-०३-२०१६) :(१) नािी. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  
व्हद तीय व म मायनॉषरटी इांव्जननअषरांग िॉलेजमधील मॅनजेमेंट िोटा पध्दतीस स्थधगती देवून, 

िें द्रीय (िॅप) पध्दतीने प्रवशे देणेबाबतच्या ननणमयास मायता देवून, सदर ननणमयाची १ 
जानेवारी २००९ पासून ते ीतापयांत अांमलबजावणी िरण्याबाबत 

  

(३५)  ३३६६९ (२०-०१-२०१६).   श्री.सुननल प्रभ ू(हदांडोशी) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र सशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मािे डडसेंबर, २००८ रोिी वा त्यासुमारास ववधधमींड ाच्या दिवा ी अधधवेशनात तत्कासलन 
उच्च व तींत्रसश्षकण मींत्री, श्री.रािेश ्ोपे याींनी जहद तीय वर्ा मायनॉरर्ी इींजियनअररींग 
कॉलेिमधील मॅनेिमें् को्ा पध्दतीस स्थधगती देवून, कें द्रीय (कॅप) पध्दतीने प्रवेश 
देणेबाबतच्या यनणायास मान्यता देवून, सदर यनणायाची १ िानेवारी २००९ पासून ते आतापयांत 
अींमलबिावणी करण्यात येत आिे िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्हयास, सदरिू प्रकरणी   शासनयनणाय अथवा ववधानसभेच्या आश्वासनपूतीबाबत  
कोणतािी उल्हलेख नसल्हयाकारणाने शासनाने सदरिू बेकायदा मॅनिेमें् कोट्यावरील स्थधगती 
तात्का  उठववण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०८-०३-२०१६) :(१) अींशत: खरे आिे. 
     थे् द्ववतीय वर्ा असभयाींबत्रकी पदवी अ्यासक्रमाच्या प्रवेशासींदभााने तत्कालीन उच्च व 
तींत्र सश्षकणमींत्री मिोदयाींनी ववधान पररर्देत ददलेल्हया आश्वासनानुसार शासकीय, अशासकीय 
अनुदायनत, खािगी ववनाअनुदायनत अशा सवा सींस्थाींमधील थे् द्ववतीय वर्ाासाठी उपलब्ध 
असलेल्हया सवा िागा (प्रथम वर्ाात अनुत्तीणा झाल्हयाम ेु ररक्त िागा + लॅ्रल ून्रीद्वारा 
उपलब्ध झालेल्हया अशा सवा) कें द्रीभुत प्रवेश प्रक्रक्रयेमार्ा त भरण्याचे धोरण शै्षकणणक वर्ा २००९-
१० पासून अवलींबबण्यात आले आिे. 
      तथावप, अल्हपसींयाक सींस्थाींच्या बाबतीत सींस्थेन े यनजश्चत केलेल्हया अल्हपसींयाक 
को्यातील िागा त्या त्या अल्हपसींयाक समूिातील उमेदवाराींमधून सींस्थेला सींस्थास्तरावर 
भरता येतात व अद्यापपयात िी पध्दत सुरु आिे. 
(२) शै्षकणणक वर्ा २००९-१० पासून थे् द्ववतीय वर्ा असभयाींबत्रकी व और्ध यनमााणशास्त्र पदवी 
अ्यासक्रमाींच्या सवा ररक्त िागा कें द्रीभूत प्रवशे प्रक्रक्रयेमार्ा त भरण्याच्या प्रवशे यनयमास 
शासन यनणाय िीईसी-२००९/(१६/०९) ताींसश-४, ददनाींक २५/६/२००९ अन्वये मान्यता देण्यात 
आली आिे. 
    थे् द्ववतीय वर्ा पदवी अ्यासक्रमाचा सींस्था स्तरावरील को्ा अनुजे्ञय करण्याचा 
कोणतािी प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन नािी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

राज्यातील उच्च माध्यसमि शाळा िननष्ट्् महाववदयालय, ववभाग तुिडया, वगम याांचे 
मुल्याांिन िामिाज िरुन अनुदान प्राप्त शाळा व िननष्ट्् महाववद्यालयाांची  

यादी जाहीर िरणेबाबत 
(३६)  ३४०१२ (२३-१२-२०१५).   श्री.हदपि चहहाण (फलटण), श्री.सुरेश लाड (िजमत) :   
सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील उच्च माध्यसमक शा ा कयनषठ मिाववदयालय, ववभाग तुकडया, वगा याींचे 
मुल्हयाींकन कामकाि पूणा करुन अनुदान पात्र शा ा, कयनषठ मिाववद्यालयाची यादी िािीर 
करावी व त्यासींबींधी अनुदानाची तरतूद करावी या मागणीबाबतचे यनवेदन मा.मुयमींत्री, 
मा.सश्षकणमींत्री  याींचे कड े ववना अनुदायनत उच्च माध्यसमक शा ा कृयत ससमती याींनी ददनाींक 
१६ सप््ेबर, २०१५ रोिी वा त्यासमुारास ददले, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्हयास, उक्त यनवेदनानसुार शासनान ेआतापयांत कोणती कायावािी केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(३)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(०३-०३-२०१६) :(१) िोय. 
(२) आयुक्त (सश्षकण), मिाराषर राज्य, पुणे याींच्या स्तरावर तपासणी/ााननीची कायावािी सुरु 
आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

राज्यातील सवम असभयाांत्रत्रिीच ेसशक्षण केणाऱ्या ववद्याथयामसा्ी ताांत्रत्रि ववद्यापी्  
लोणार (व्ज.रायगड) येथे मांजूर िरण्याबाबत 

  

(३७)  ३४०६६ (२३-१२-१०१५).   श्री.जयिुमार रावल (सशांदखेडा) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)लोणार (जि.रायगड) येथे राज्यातील सवा असभयाींबत्रकीचे सश्षकण घेणाऱ्या ववद्यार्थयाासाठी 
ताींबत्रक ववद्यापीठ मींिूर करण्यात आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त ववद्यावपठासाठी कुलगुींरुची देखील यनयुक्ती करण्यात आली असुन 
राज्यातील इतर ववद्यावपठाींमध्ये १० उपकें द्र ताींबत्रक ववद्यावपठासाठी देण्याचे यनयोजित आिे, 
िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, राज्यातील १० ववद्यावपठाींमध्ये ताींबत्रक ववद्यापीठासाठी ५ ूकर िागा देखील 
आर्षकीत करण्यात आली असुन मात्र अद्यापिी ताींबत्रक ववद्यापीठ सुरु करण्यात आलेली नािी, 
िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्हयास, राज्यात ताींबत्रक ववद्यापीठ नसल्हयाम ेु मुींबई, पुणे सारया मित्वाच्या 
शिराींमध्ये ग्रामीण भागातील ववद्यार्थयााना नोकरीची सींधी सम त नािी, िे खरे आिे काय, 
(५) असल्हयास, उक्त ताींबत्रक ववद्यापीठ तातडीन े कायााजन्वत करण्याबाबत शासनाने काय 
कायावािी केली आिे वा करण्यात येत आिे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (०८-०३-२०१६) :(१) िोय, िे अींशतः खरे आिे. डॉ.बाबासािेब आींबडकेर 
तींत्रशास् त्र ववद्यापीठ सन १९८९ रोिी ‘’मिाराष र ववद्यापीठ अधधयनयम, १९८९’’ अन् वये ‘ूकाकी 
ववद्यापीठ’ स् थापन करण् यात आलेले आिे. डॉ.बाबासािेब आींबडकेर तींत्रशास् त्र ववद्यापीठाची 
स् थापना करणे, तसेच राज् यातील तींत्रशास् त्र अ् यासक्रमाशी सींबींधीत मिाववद्यालये या 
ववद्यापीठाशी सींलग नीत करण् याची तरतूद डॉ.बाबासािेब आींबडकेर तींत्रशास् त्र ववद्यापीठाच् या 
स् थापनेबाबतच् या अधधयनयमात केली आिे. तथावप, सदर अधधयनयम अद्यापपयांत अधधसूधचत 
करण् यात आलेला नािी. 
(२) िे अींशतः खरे आिे. डॉ.बाबासािेब आींबेडकर तींत्रशास् त्र ववद्यापीठाच् या कुलगुरु पदी सध् या 
प्रभारी कुलगुरींची यनयुक् ती करण् यात आलेली आिे. 
(३) डॉ.बाबासािेब आींबेडकर तींत्रशास् त्र ववद्यापीठासाठी राज् यातील इतर ववद्यापीठाींमध् ये 
उपकें द्राींसाठी प्रत् येकी ५ ूकर िागा उपलब् ध करुन देण् याबाबत ववनींती केलेली आिे. 
(४) नािी. 
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(५) डॉ.बाबासािेब आींबेडकर तींत्रशास् त्र ववद्यापीठ कायााजन्वत करण् याबाबत शासन स् तरावर 
कायावािी सुरु आिे. 
(६) प्रश् न उद्् ावत नािी.  

___________ 
  

िें द्रीय ननवासी योजना देशभरातील वैद्यिीय महाववद्यालयाांत  
लागू िरण्याचा िें द्र शासनान ेकेतलेल्या ननणमयाबाबत 

  

(३८)  ३४२२५ (२२-१२-२०१५).   श्री.प्रिाश सुवे (मागा्ाणे), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाम), 
श्री.राजाभाऊ (पराग) वाज े (ससनर) :   सन्माननीय वैद्यिीय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देशभरातील वैद्यकीय मिाववद्यालयाींत कें द्रीय यनवासी योिना लागू करण्याचा यनणाय कें द्र 
शासनाने सन १९९२ साली  घेतला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, तब्बल २२ वर्े उल्ूनिी राज्यात या योिनेची कोणत्यािी प्रकारे अींमलबिावणी 
झाली नसल्हयाची मादिती मािे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान यनदशानास आली आिे, 
िे िी खरे आिे काय, 
(३)असल्हयास, उक्त योिनचेी अींमलबिावणी िोण्याबाबत शासनाने कोणती कायावािी केली वा 
करण्यात येत आिेत व याबाबतची सद्य:जस्थती काय आिे , 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(१०-०२-२०१६) :(१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) नािी, िे खरे नािी. 
(३) राज्यात सेंरल रेससडने्सी जस्कम सुरु करण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्यासाठी वैद्यकीय 
सश्षकण व सींशोधन सींचालनालय याींच्या स्तरावर ससमती गठीत करण्यात आली  आिे.  सदर 
ससमतीच्या सशर्ारशीनुसार प्रस्ताव सींचालनालयाकडून प्राप्त झाला असून त्यानुर्ींगाने शासन 
स्तरावर कायावािी सुरु आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

सोलापुर ववद्यापी्ातील असभयाांत्रत्रिीमध्ये सशिणा-या  
ववद्याथाांचे लालेले शैक्षणणि नुिसान  

(३९)  ३५२६२ (२३-१२-२०१५).   श्री.बबनराव सशांदे (माढा) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  सोलापुर ववद्यापीठामार्ा त असभयाींबत्रकी जहदतीय वर् ेथेअरी ऑर् मशीन(्ॉम) ववर्याींच्या 
प्रश्न पबत्रकेत १०० पैकी ४० माकााच ेप्रश्न चुकीच ेव अ्यासक्रमा बािेरचे समाववषठ केल्हयान े
ववद्यार्थयाांच ेशै्षकणणक नुकसान झाल्हयाच ेमािे िुल,ै २०१५ च्या शवे्च्या सप्तािात यनदशानास 
आले, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्हयास,उक्त प्रकरणी शासनामार्ा त चौकशी केली आिे काय,व तद् नसुार ववद्यार्थयाांचे 
शै्षकणणक नुकसान िोऊ नये म्िणुन शासनान ेकोणती उपाय योिना केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (११-०३-२०१६) :(१) िे अींशत: खरे आिे तथावप, ववद्यार्थयााच े शै्षकणणक 
नुकसान झालेले नािी. सदर ववर्याच्या  प्रश्नपबत्रकेत ४० गुणाींचे प्रश्न अ्यासक्रमाबािेरील 
असल्हयाम ेु त्याबाबत परी्षका मींड ाची तातडीची बैठक बोलावून त्यामध्ये सदरचा ववर्य ठेवला 
असता सदर ववर्याची रे्र परी्षका घ्यावी व Best of Two नुसार यनकाल िादिर करावा असा 
यनणाय झाला त्यानुसार रे्र परी्षका दद. ०९/०८/२०१५ रोिी सींपन्न िोऊन सुधायत यनकाल 
िादिर करण्यात आला आिे. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

राष्ट्रसांत तुिडोजी महाराज नागपरू ववद्यापी्ामध्ये  
ननयमबाहय नेमणूिा िरण्यात ील्याबाबत 

  

(४०)  ३५५८५ (२३-१२-२०१५).   श्री.ववजय वडटे्टीवार (रा म्हपूरी) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राषरसींत तुकडोिी मिाराि नागपूर ववद्यापीठामध्ये सन २००९ ते २०१५ दरम्यान 
असभयाींबत्रकी ववद्याशाखेत करीयर अॅडहिाींसमें्/प्लेसमें् मध्ये पदोन्नती देताींना ूआयसी्ीआय 
च्या यनकर्ाचे उल्ह लघींन करून यनयमबािय पदोन्नती देण्यात आली असल्हयाची मादिती ददनाींक 
३० आक््ोंबर २०१५ रोिी व त् या सुमारास यनदेशनास आली आिे िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, सदर  बीसीयुडी ववघापीठात प्रोरे्सरपदा करीता पात्र नसताींना सुध्दा पात्र 
ठरवून त्याींची यनयमबािय यनयुक्ती सींचालक पदावर करण्यात आली आिे िे िी खरे आिे काय 
(३) असल्हयास, या गींभीर प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आिे काय चौकशीअींती शासनान े
दोर्ीवर  कोणती कायावािी केलेली आिे वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची करणे काय आिेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०३-०३-२०१६) :(१) नािी. 
(२) नािी. 
(३) व (४) प्रश् न उद्् ावत नािी. 
  

___________ 
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राज्यातील मायता प्राप्त सावमजननि वाचनालयातील िममचाऱ्याांना अल्प मानधनावर िाम 
िरावे लागत असून उक्त मानधन वेळेवर समळत नसल्याबाबत 

  

(४१)  ३५६२३ (२०-०१-२०१६).   श्री.बाळासाहेब सानप (नासशि पूवम) :   सन्माननीय उच् च व 
तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मान्यता प्राप्त सावाियनक वाचनालयातील कमाचाऱ्याींना अल्हप मानधनावर काम 
करावे लागत असून उक्त मानधन   वे ेवर सम त नािी, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, वाचनालयाची वगा वाढ िी शासनाने बींद केली आिे िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, वाचनालयातील कमाचाऱ्याींना सम णारे मानधन वाढववणेबाबतची मागणी 
लोकप्रयतयनधीींनी वारींवार केलेली आिे िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्हयास, मानधन वाढववणे तसेच वगा वाढ करणेबाबत शासनाने कोणती कायावािी केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०८-०३-२०१६) :(१) नािी. 
(२) प्रश्न भाग १ च्या ववर्याशी सुसींगत नािी. 
मा. मींत्रीमींड ान े पुढील आदेश िोईपयात कोणत्यािी नवीन ग्रींथालयाला मान्यता देऊ नये व 
दिाावाढ करु नये असा यनणाय घेतला आिे. 
(३) िोय. 
(४) शासनाने ग्रींथालय कमाचाऱ्याींच्या मानधनात वाढ िोण्यासाठी वारींवार अनुदानात वाढ केली 
आिे. मा. मींत्रीमींड ाने पुढील आदेश िोई पयात वगा वाढ करण्यात येऊ नये असा यनणाय 
घेतला आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

सुवणम पदि ववजेता िबडडी खेळाडू श्री. ननतीन शशीिाांत मदने याांना  
महाराष्ट्र शासनािडून ीथीि मदत व गुणगौरवाबाबत 

  

(४२)  ३५९२० (२२-१२-२०१५).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय रमाीडा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सुवणा पदक वविेता कबड्डी खे ाडू श्री. यनतीन शशीकाींत मदने याींना मिाराषर शासनान े
आथीक मदत व गुणगौरव केला नािी याबाबतच े यनवेदन स् थायनक लोकप्रयतयनधी खानापूर 
याींनी  मा.क्रीडा मींत्री याींना ददले आिे, िे खरे आिे काय,  
(२) असल्ह यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, सदर चौकशीच् या अनुर्ींगान ेसदर 
खे ाडूस आधथाक मदत सम णेबाबत शासनान ेकोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत आिेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(१६-०३-२०१६) :(१) िोय. 
(२) आसशयायी क्रीडा स्पधाामध्ये पदक प्राप्त खे ाडूना पाररतोर्ीक देण्याची कायावािी सुरु आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

उपराजधानीतील ८०० वैद्यिीय िामगारावर अयाय होत असल्याबाबत 
  

(४३)  ३६२३८ (२०-०१-२०१६).   डॉ.समसलांद माने (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील वैद्यकीय सश्षकण ववभागाने मा. न्यायालयीन आदेशानुसार रोिींदारी कामगाराींना 
सेवेत समावुन घेण्याचा यनणाय घेतला आिे िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, रोिींदारी कामगाराींने क्रकमान २४० ददवस सेवा केली असावी अशी अ् 
घालण्यात आल्हयामु े ८०० कामगाराींना कायम सेवेत सामावुन घेण्यात आले नािी, िे िी खरे 
आिे काय, 
(३) असल्हयास,याबाबत शासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(०८-०३-२०१६) :(१) िे खरे आिे. 
(२) राज्यातील शासकीय वैद्यकीय मिाववद्यालय व रुगणालयातील बदली कमाचाऱ्याींच्या सेवा 
यनयसमत करण्याकरीता कािी अ्ी व शती वविीत करण्यात आल्हया िोत्या. त्यानसुार बदली 
कमाचाऱ्याींन ेप्रत्येक वर्ाात ूकुण  २४० ददवस याप्रमाणे १० वर्ा सेवा केलेली असली पादििे. 
उपरोक्त अ्ी व शती ववचारात घेऊन शासनान े त्यानसुार ूकुण ७७४ बदली कमाचाऱ्याींपैकी 
६२६ बदली कमाचाऱ्याींच्या सेवा दद. ७.१२.२०१५ अन्वये यनयसमत केल्हया आिेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
 

प्रसुत महहलेचे शवववच्छेदन िरण्यास शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालय,  
नागपुर येथील अधधिाऱ्याच ेटाळाटाळ होत असल्याबाबत 

(४४)  ३६२९९ (२०-०१-२०१६).   डॉ.समसलांद माने (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासकीय वैद्यकीय मिाववद्यालय, नागपुर येथील रुगणालयात प्रसुती  नींतर मतृ्यु 
झालेल्हया मदिलेच्या शवववच्ाेदनास तेथील  अधधकाऱ्याींनी ्ा ा्ा  केली आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्हयास, वैद्यकीय अयघ्षकक, व पोसलस अधधकाऱ्याींच्या पुढाकारान े साड ेचार तासानींतर 
शवववच्ाेदन करण्यात आले , िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, शवववच्ाेदन करण्यास नकार देणाऱ्या वैद्यकीय अधधकाऱ्याींची चौकशी करुन 
त्यानुसार शासनान ेकोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबनाची कारणे काय आिेत ? 



वव.स. १२८ (30) 

श्री. ववनोद तावड े(२१-०३-२०१६) :(१) िे खरे नािी. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

पुणे शहरातील प्राथसमि शाळाांमधील सशक्षण हक्ि िायद्यावये प्रवेशाबाबत बै्ि 
  

(४५)  ३७९०२ (२१-०१-२०१६).   श्री.जगदीश मुळीि (वडगाव शरेी) :   सन्माननीय शालेय 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शिरातील प्राथसमक शा ाींमधील सश्षकण िक्क कायद्यान्वये प्रवेशाबाबत बैठक ददनाींक 
०६ िुल ैत े१० िलु ैया कालावधीमध्ये घेण्याबाबतच े यनवेदन स्थायनक लोकप्रयतयनधीींनी पुणे 
मनपाच्या सश्षकण मींड ाच्या प्रशासकीय अधधका-याींना ददले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, सदर बैठक न घेण्याची कारणे काय आिेत, 
(३) असल्हयास, सश्षकण िक्क कायद्याची अींमलबिावणीची िबाबदारी ्ा णा-या अधधका-यावर 
शासनाने कोणती कारवाई केलेली आिे, वा करण्यात येत आिे? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१७-०३-२०१६) :(१) िे खरे आिे. 
(२) व (३) ददनाींक २२/८/२०१५ रोिी बैठक घेण्यात येऊन शा ाींना प्रवेश देण्याबाबत यनदेश 
देण्यात आले असनू प्रवेश न ददल्हयास कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्हया िोत्या. 
तदनींतर सींबींधधत शा ातून प्रवेश देण्यात आले आिेत. 

___________ 
  

पहहली ते ी्वीच् या ववद्याथ याांसा्ी शाळेचा िालावधी हा सहा तासाांवरुन ी् तास 
िरण् याचा ववचाराधीन प्रस् ताव 

  

(४६)  ३८४८३ (२१-०१-२०१६).   श्री.सुननल सशांदे (वरळी) :   सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नह या राष रीय शै्षकणणक धोरणानुसार पदिली त े आठवीच् या ववद्यार्थ याांसाठी शा ेचा 
कालावधी िा सिा तासाींवरुन आठ तास करण् याचा प्रस् ताव शासनाच् या ववचाराधीन असल्ह याची 
बाब मािे नोह िेंबर, २०१५ च् या दसु-या सप् तािात वा त् या सुमारास यनदशानास आली, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्ह यास, उक्त प्रस् तावाचे थोडक् यात स् वरुप काय आिे तसचे सदर प्रस् तावास ववद्याथी-
पालक, सश्षकक सींघ्ना व लोकप्रयतयनधीींकडून मोठ्या प्रमाणावर िरकत घेण् यात येत असल्ह यान े
शासनाकडून या प्रस् तावाबाबत रे्रववचार करण् यात आला आिे काय, 
(३) नसल्ह यास, रे्रववचार न करण् याची सवासाधारण कारणे काय आिेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े (०३-०२-२०१६) :(१) व (२) भारत सरकारन े राषरीय शै्षकणणक धोरणबाबत 
गाव, तालुका, जिल्हिा व राज्य पात ीवर चचाा करुन ऑनलाईन अिवाल सादर करण्याचे राज्य 
शासनास यनदेश ददले िोते. या अनुर्ींगान े तालुका, जिल्हिा, व राज्य स्तरावर कायाशा ाींच े
आयोिन करण्यात आले िोत.े या चचाासत्राींमध्ये प्राप्त सचूनाींवर िनतचेी मते िाणून 
घेण्यासाठी सींकसलत मादिती अपलोड करण्यात आलेली िोती. त्यामध्ये शा ेच्या 
कालावधीबाबतच्या सूचनसे सश्षकक सींघ्ना व लोकप्रयतयनधीकडून िरकत घेण्यात आल्हयान े
सदर सूचना वग ण्यात आलेली आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

माध्यसमि व उच्च माध्यसमि शाळाांना ‘िायम’ शब्द वगळून सुमारे ३ व ाांचा  
िालावधी लोटला तरी अनुदान देण्यात न ील्याबाबत 

  

(४७)  ३९४०० (२२-१२-२०१५).   अॅड.भीमराव धोंड े (ीष्ट्टी) :   सन्माननीय शालेय सशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माध्यसमक व उच्च माध्यसमक शा ाींना कायम शब्द वग ून सुमारे ३ वर्ाांचा कालावधी 
लो्ला तरीदेखील शासनाकडून अनुदान देण्यात येत नसल्हयाची बाब मािे ऑगस््, २०१५ च्या 
पदिल्हया सप्तािात वा त्या समुारास यनदशानास आली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) सदरिू शा ाींना तातडीन े अनुदान देण्याबाबत शासनाकडून आितागायत कोणती ठोस 
कायावािी करण्यात आली वा येत आिे, 
(३) नसल्हयास, उक्त प्रकरणी िोत असलेल्हया ववलींबाची सवासाधारण कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(०३-०३-२०१६) :(१) अींशत: खरे आिे. 
(२) व (३) ववदित यनकर्ानुसार अनुदानास पात्र ठरलेल्हया शा ाींना अनुदान उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी सकारात्मक कायावािी सुरु आिे. 

___________ 
  

रस्ता सुरक्षा व वाहन रस्त्याने चालववण्याचे ननयम शालेय अ्यास  
रमामात समावेश िरणेबाबत 

(४८)  ३९४०८ (२२-१२-२०१५).   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात अपघाताचे वाढते प्रमाण पािता  सुर्ेषकच्या दृष्ीन े व अपघात कमी िोण्याचे 
दृष्ीने रस्ता सुर्षका व वािन रस्त्याने चालववण्याचे सश्षकण श्ैषकणणक िीवनापासुन शालेय 
ववद्यार्थयाांना िोण ेआवश्यक आिे, यास् तव िा ववर्य सश्षकण अ्यासक्रमात घेणेबाबत मा. 
मींत्री, पररविन  याींना पत्र ददले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, या प्रकरणी शासनान ेसातत्य पडता ून पुढे काय कायावािी केली वा करण्यात 
आिे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारण काय आिेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(२३-०२-२०१६) :(१) िोय. 
(२) प्राथसमक सश्षकण अ्यासक्रम २०१२ मध्ये रस्ता सुर्षका व वािने रस्त्याने चालववण्याच्या 
यनयमाींचा पुढीलप्रमाणे अ्यासक्रमात समावशे करण्यात आला आिे.  इयत्ता ५ वीच्या पररसर 
अ्यास व इयत्ता १ ली ते ५ वी च्या कायाानुभव या ववर्यात वाितुक व सींदेशवािन या 
घ्काींतगात रस्ता सुर्ेषकववर्यी मादिती देण्यात आली आिे. इयत्ता ७ वी व ८ वीच्या 
कायाानभुव या ववर्यात आपत्ती हयवस्थापन या घ्ाकाींतगात या ववर्याचा समावशे करण्यात 
आला आिे.  इयत्ता ९ वी साठी असलेल्हया नागरी सींर्षकण व वाितुक सुर्षका या वकैजल्हपक 
ग्ातील ववर्याच्या सश्षकक िस्तपुजस्तकेमध्ये रस्ता सुर्षका व वािन चालववण्याच े यनयम या 
बाबीींचा अ्यासक्रमात समावेश करण्यात आला आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

शैक्षणणि अ्यास रमामात पयामवरण व प्रद ुण वव याचा समावशे िरणेबाबत 
  

(४९)  ३९४२४ (२२-१२-२०१५).   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर), श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा) :   
सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यासि देशातील प्रदरु्णाच ेवाढते प्रमाण पािता या ववर्याचे ज्ञान आपण िािीरातीच्या 
माध्यमातून अनपे्षकीत खचा करुन देतो व याींचा आवश्यक पररणाम िोत नािी म्िणून िया 
ववर्याचे ज्ञान शालेय ववद्यार्थयाांना शै्षकणणक वर्ाापासूनच अ्यास क्रमात समाववष् 
करण्याबाबतच ेयनवेदन मा.मींत्री पयाावरण याींना ददनाींक १ रे्ब्रुवारी, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास 
ददले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत शासनान ेकाय कायावािी केली वा करणार आिे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(२३-०२-२०१६) :(१) सदरचे यनवेदन मा.मींत्री (पयाावरण) याींच्या कायाालयास 
प्राप्त झालेले नािी. 
(२) मिाराषर राज्यात सन २००५ पासून पयाावरण िा ववर्य अयनवाया आिे.  तथावप, सन 
२०१२ पयांत स्वतींत्रररत्या सशकववला िाणारा िा ववर्य त्यानींतर शालेय स्तरावर ूकाजत्मक 
पध्दतीने सशकववला िात आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

पालकर व्जल्हा पषर देतील प्रभारी गट सशक्षण अधधिारी  
याांच्या मनमानी व जुलमी िारभाराबाबत 

  

(५०)  ३९४२६ (२२-१२-२०१५).   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर), श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा) :   
सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जिल्हिा पररर्देतील प्रभारी ग् सश्षकण अधधकारी याींच्या मनमानी व िलुमी 
कारभाराबाबत तेथील मदिला सशक्ष्षक केने ददनाींक १९ ऑगस््, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास 
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मा.सश्षकण मींत्री, आददवासी ववकास मींत्री, मुय सधचव व प्रधान सधचव ग्रामववकास - मुय 
कायाकारी अधधकारी पालघर जिल्हिा पररर्द याींचेकड ेआठ वे ा  तक्रार अिा दाखल केल्हया 
नींतरिी कारवाई झाली नािी, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, शासनान े या प्रकरणी चौकशी केली आिे काय, चौकशीत  सींबींधीत दोर्ी 
अधधकारी याींचेवर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करणार आिे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२०-०२-२०१६) :(१) नािी. 
(२) या प्रकरणी सींबींधधत प्रभारी ग् सश्षकण अधधकारी व ववस्तार अधधकारी श्री.ववलास वपींप े 
याींना मुय कायाकारी अधधकारी, जिल्हिा पररर्द, पालघर याींनी त्याींचे आदेश क्र. 
जिपपा/सश्षकण/आस्था-१/ वशी १०६८, ददनाींक २४.०७.२०१५ अन्वये यनलींबबत केले आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
  

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


