
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १६० वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राज् यात िद् रीयीय ववयाया य सांनानाचे ववयाया य नस ेल्या 
जिल् ्यात िद् रीयीय ववयाया य सुरु िरण्याबाबत 

  

(१)  १५५३२ (०९-०४-२०१५).   श्री.राणािनिीतससांह पाटी  (उस्मानाबाद), श्री.राहु  मोटे 
(पराांडा) :   सन्माननीय  शा ेय  सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात ज्या काका ी कद् रीयीय द्यायालय सींगानाचए हक ी द्यायालय ना ी ा ा   ल् ्यात 
कद् रीयीय द्यायालय सुरु करण्याबाबतच् या  ासन रन ायानुसार या द्यायालयासााज  मीन 
दए एबाबत उस् मानाबाद   ल्  ाधिकाकारी याींच् यामाफता त तएर ा प कलक चीरी ए्बल रस्स् ् या सींस्  एचा 
प्रस् ता् पााद्ण् यात ाला  ोता, सदर प्रस् ता्ास मान् यता िम नून कदनाींक २३  ानए्ारी, २०१५ 
रो ी तसए मान् यतएचए प्र  कद् रीयीय द्यायालय सींगानएक नून   ल्  ाधिकाकारी याींना प्रा त ाालए ा ए, 
 ए खरए ा ए काय, 
(२) ासल् यास, सींबींधिकात प्र ाच् या ानुगींगानए पुढए को ती काया् ा ी करण्यात ाली ्ा यएत ा ए, 
(३) नसल् यास, द्लींबाची कार ए काय ा एत ? 
  

श्री.ववनोद तावड े (३१-०३-२०१६): (१) कद् करीयय द्यायालय सुरु करण्याची बाब राज्य  ासनाच्या 
कायाकक्षएत यएत ना ी. 
(२) प्रश्न उया् ा्त ना ी. 
(३) प्रश्न उया् ा्त ना ी. 
  

___________ 
  

मुांबई ववयायापीााच्या आस्थापनेवर िां त्राटी सुरक्षा रक्षिाांना  
किमान वेतनाच्या ननम्मा पनार सम त असल्याबाबत 

  

(२)  १७८२३ (३०-०७-२०१५).   श्री.अस् म शखे (मा ाड पजश्चम), श्री.असमन पटे  
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई द्यायापीााच्या ास् ापनए्र कीं ्र ा्ी पध्दतीनए रनयुक्त कए लएल्या सुरक्षा रक्षकाींना 
ककमान ्एतनाच्या रनम्मा पगार िमूत ासल्याची बाब कदनाींक १ हदप्रल, २०१५ रो ी ्ा 
त्यासुमारास रनद ानास ाली,  ए खरए ा ए काय, 
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(२) ासल्यास, प्रत्यएक सुरक्षा रक्षकाींना १५   ार इतकए  ककमान ्एतन दए ए गर एचए ासताींना 
प्रत्यक्ष मा्र  ८   ार इतकए  ्एतन कदलए  ातए, त्यामु एू दर्गी ११ को्ी रुपयाींचा गैरव्य् ार 
 ोतो, सदरचा गैरव्य् ार  ा द्यायापीााच्या द्द्ा सिमत्या्र काम कर ाऱ्या व्यक्तीच्या 
फताययायासााजच सुरक्षा व्य्स् ा ाऊ् सोसाया्ारए कए ला  ातो ासा ारोप ाधिकासभा सभा 
सदस्याींनी प्र कार पररगदएत कए ला,  ए  ी खरए ा ए काय, 
(३) ासल्यास, याप्रकर ी  ासनानए चौक ी कए ली ा ए काय त्यानुसार पुढए को ती कार्ाई 
कए ली ्ा करण्यात यएत ा ए, 
(४) नसल्यास, द्लींबाची कार ए काय ा एत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (१३-०५-२०१६) :(१) मुींबई द्यायापीाामध्यए  ींगामी/तात्पुरत्या स््रुपात १४८ 
कमाचारी कायारत ासनन त्याींना द्यायापीा रनाीतनन प्रत्यएकी रु.८०००/- ् कीं ्र ा्ी पध्दतीनए 
सुरक्षा ह न्सीया्ारए ५०कमाचारी कायारत ासनन त्याींना द्यायापीा रनाीतनन रु.१३,७५०/- 
प्ररतमा  ्एतन दएण्यात यएतए. 
(२) ासा ारोप कए ल्याचए द्यायापीा प्र ासनाच्या रनदए ानास ालए ना ी. त ादप, द्यायापीाात 
सुरक्षा ह न्सीमाफता त नएमलएल्या सरुक्षा रक्षकाींना Guard Board च्या ानुगींगानए ककमान ्एतन 
लागन ासल्यानए त्याींना ्रीलप्रमा ए रु.१३,७५०/- इतकए  ्एतन ादा करण्यात यएतए. 
 ींगामी/तात्पुरत्या स््रुपात नएमलएल्या सुरक्षा रक्षकाींना ककमान ्एतनानसुार ्एतन दए ए 
बींानकारक ना ी, त्याींना ादा कर त यए ारए ्एतन रु८०००/-  ए ककमान रो ींदारी ्एतनापएक्षा 
 ासत कदलए  ातए. 
(३) ् (४) द्यायापीााला स्ाांना समान ्एतन दएण्याचए ादए   ासन स्तरा्रुन दएण्यात यएतील. 
  

___________ 
  

िोल्हापूर जिल््यात प्राथसमि शा ेत १५० सशक्षिाांची पदे ररक्त असल्याबाबत 
  

(३)  २२०४३ (१०-०८-२०१५).   श्री.उल्हास पाटी  (सशरो ), श्री.चांरीयदीप नरिे (िरवीर) :   
सन्माननीय  शा ेय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल् ापनर   ल््यात सुमारए २०२० इतकी प्रा िमक  ाूाींची सींख्या ासनन कायारत 
ि क्षकाींची सींख्या नऊ   ारा्र ासनन यामध्यए १५१ इतकए  ारतररक्त ि क्षक ा एत ् सुमारए 
१५० काका ी ि क्षकाींची पदए ररक्त ा एत,  ए खरए ा ए काय, 
(२) ासल्यास, या स्ा कार ामु एू ्गाानु्गे ि क्षकाींची सींख्या कमी ासल्यानए ् ूोंगरी 
भागातील ्ाूी-्स्ती्रील  ाूाींमध्यए ि क्षकच नसल्यानए तए ील द्याया ी ि क्ष ापासनन 
्ींधिकचत ा एत,  ए  ी खरए ा ए काय, 
(३) ासल्यास, यासींदभाात ज्या  ा एूत ि क्षकच ना ीत तए ए ि क्षक उपलका करुन दएण्याबाबत 
 ासनानए को त्या उपाययो ना कए ल्या ्ा करण्यात यएत ा एत, 
(४) नसल्यास, द्लींबाची कार ए काय ा एत ? 
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श्री.ववनोद तावड े (३०-०४-२०१६): (१)  ए ाीं त: खरए ा ए. रर् याधिकचका क्र. ९०२६/१४ माील 
ादए ान््यए सींचमान्यतएबाबत “ सैए  ए” परर स् ती ाए्ण्याबाबत मा.न्यायालयाचए ादए   ोतए.  
त ादप मा. न्यायालयानए कद.१५.१२.१५ च्या रन ायान््यए सदर ादए  सुााररत करण्यात ालए 
ासनन सींचमान्यता ् त्यानुगींगानए काया् ा ी सुरु ा ए. 
(२)  ए खरए ना ी. 
(३) प्रश्न उया् ा्त ना ी. 
(४) प्रश्न उया् ा्त ना ी. 
  

___________ 
  

मुांबईती  िे.िे.स्िु  ऑफ आटट महाववयाया याती  ववयायार्थयाांसााी  
सशल्पि ा ववभानात पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरु िरण्याबाबत 

  

(४)  २८७४७ (२३-१२-२०१५).   श्री.मांन प्रभात  ोढा (म बार हह ), श्री.अिय चौधरी 
(सशवडी), श्री.सुनन  सशांदे (वर ी), श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांरेीय पूवट) :   सन्माननीय उच् च व 
तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील  ए. ए.स्कुल ऑफत ा ा् म ाद्यायालयातील द्यायार्थयाांसााज ि ल्पकला द्भागात 
पदव्युत्तर ा्यासक्रम सुरु करण्याबाबत  ासनानए रन ाय घएतला ा ए  ए खरए ा ए काय, 
(२) ासल्यास, सदर रन ायाची ाींमलब ा् ी ायायाप पयांत न ााल्यानए तसएच या 
द्भागामध्यए हक ी कायमस््रुपी ि क्षक ् चतु ाश्रए ी कमाचारी नसल्यानए, तसएच प्रका  
यो ना, पा ी व्य्स् ा ् इतर ा्श्यक त्या सोयीसुद्ाा ायायाप ी उपलका नसल्यानए 
द्यायार्थयाांनी मा ए ऑगस््, २०१५ मध्यए मा. ालएय ि क्ष  ् उच्च तीं्र  ि क्ष  मींत्रयाींची भए् 
घएऊन रन्एदनाव्दारए सदर बाब रनद ानास ा ली  ए खरए ा ए काय, 
(३) ासल्यास, सदर रन्एदनाच्या ानुगींगानए  ासनानए घएतलएल्या रन ायाची ाींमलब ा् ी 
ल्करात ल्कर न ााल्यास सींप करण्याचा ी रन ाय  ाक र कए ला ा ए  ए  ी खरए ा ए काय, 
(४) ासल्यास, उक्त रन ायाच्या ानुगींगानए  ासनानए को ती काया् ा ी कए ली ्ा करण्यात यएत 
ा ए ् यासााज ककती काला्ाी ापएक्षक्षत ा ए, 
(५) नसल्यास, द्लींबाची कार ए काय ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(०३-०३-२०१६) :(१)  ोय. 
(२) ् (३)  ोय. 
(४) सर  . ी.कला म ाद्यायालय, मुींबई ् सर  . ी.उपायो  त कला म ाद्यायालय, मुींबई 
या  ासकीय कला म ाद्यायालयामध् यए सन २०१५-१६ या  ैक्षण क ्गाापासनन पदव् युत् तर पद्ी 
(MFA) ा् यासक्रम सुरु करण् याकरीता कद. १८ मए, २०१५ च् या  ासन रन ायानुसार मान् यता 
दएण् यात  ाली ा ए. त् यानसुार मुींबई यए ील सर  . ी. कला म ाद्यायालयात ि ल् पकला 
(बाय पएपसा) करीता ५ ् बाय ररसचा करीत  २ प्र्ए  क्षमतएस मान् यता कदली ा ए. त् यानुगींगानएन 
 ैक्षण क ्गा २०१६-१७ करीत सींलग् नता  ुल् काचा मुींबई द्यायादपााकूए भर ा कए ला ा ए. 
मुींबई द्यायादपााक नून सींलग् नीकर ास मान् यता िमूाल् यानींतर  कै्षण क ्गा २०१६-१७ पासनन 
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उपलक ा ाध् यापक ् कमाचारी तसएच ा्श् यकतएनुसार तािसका तत् ्ा्र ा् यागत 
ाधिकाव् याखात् या नएमनन ा् यासक्रम राबद्ण् यात यएईल. तसएच राज् यातील का ी  ासकीय कला 
म ाद्यायालयाींमध् यए ाधिकाव् याखात् याींची रनयिमत ररक् त पदए भरण् याकरीता ६५ पदाींचए माग ीप्र  
म ाराष रस् लोकसए्ा ायोगाकूए पााद्ण् यात ालए ा ए. 
(५) प्रश् न उया् ा्त ना ी. 
  

___________ 
  

सशक्षण मांड ाच्या प्रशासिीय मांड ावर प्रशासिीय सदस्याांची ननयकु्ती िरण्याबाबत 
  

(५)  २८८५३ (२१-०१-२०१६).   अॅड.आसशष शे ार (वाांरेीय पजश्चम) :   सन्माननीय  शा ेय 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य सरकारच्या ि क्ष  द्भागाक नून म ाराषरस् राज्य प्रा िमक ाण  उच्च माध्यिमक 
ि क्ष  मींूूाच्या प्र ासकीय मींूूा्र प्र ासकीय सदस्याींची रनयकु्ती गत स ा मक न्यापासनन 
ाालएली ना ी,  ए खरए ा ए काय, 
(२) ासल्यास, मुींबईस  राज्यातील इतर ९ बोूाा्र सध्या हक ी प्र ासकीय ाधिकाकारी 
नसल्यानए कामका ा्र प्रचींू ता  पूत ासल्याची कबलुी, ानएक ्ररषा ाधिकाकारी दएत 
ा एत,  ए  ी खरए ा ए काय, 
(३) ासल्यास, या ि क्ष  मींूूा्र सदस्याींची रनयुक्ती करण्यासााज  ासन को ती काया् ा ी 
करीत ा ए, 
(४) नसल्यास, द्लींबाची कार ए काय ा एत ? 
  

श्री.ववनोद तावड े(३०-०४-२०१६) : (१) ् (२)  ए खरए ना ी. 
(३)  ासन स्तरा्र काया् ा ी सुरु ा ए. 
(४) प्रश्न उया् ा्त ना ी. 
  

___________ 
  

ननर पररषद अच पूर सांचास त तांत्रननिेतन महाववयाया य याांच े 
८ महहनयाांचे थिीत वेतन सम ण ेबाबत 

  

(६)  २८८८९ (२३-१२-२०१५).   श्री.ओमप्रिाश ऊफट  बच्च ू िडू (अच पूर) :   सन्माननीय 
उच् च व तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नगर पररगद ाचलपनर सींचािलत  तीं्र रनकए तन  म ाद्यायालयामाील  कमाचाऱ्याींचए मा ए  
डूसद्बर  २०१४ पासननचए   ्एतन  कीत राक लए ासनन  त्यामु एू या कमाच्याऱ्याीं्र  
उपासमारीची  ्एू ाल्यानए त्याींना  तातूीनए ्एतन ादा करण्यासींदभाात  स् ारनक 
द्ाानसभा  सदस्य ाचलपनर  याींनी कदनाींक  २ स द््बर, २०१५ रो ी   ासनास  प्र   
िल नन  माग ी कए ली ा ए,  ए खरए ा ए काय, 
(२) ासल्यास,  ासनानए  याबाबत  को ती काया् ा ी कए ली ा ए  ्ा करण्यात यएत ा ए, 
(३) नसल्यास, द्लींबाची  कार ए  काय ा एत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(०८-०२-२०१६) :(१)  ोय. 
(२) ् (३) सदर तीं्र रनकए तन कायम द्ना ानुदारनत तत््ा्र सरुु करण्यास ाचलपनर नगर 
पररगद सींचािलत तीं्र रनकए तनास  ासनानए मान्यता कदलएली ासनन सदर बाब  ी सध्या 
न्यायप्रद्षा ा ए. या ानुगींगानए काया् ा ी सुरु ा ए. 
  

___________ 
  
अमो िचांद महाववयाया य यवतमा  या महाववयाया याती  नहृ ववज्ञान ववयायाशाखा चाांदरू 

बािार येथी  ववज्ञान व नहृववज्ञान महाववयाया यास हस्ताांतररत िरणेबाबत  
  

(७)  २८८९७ (२३-१२-२०१५).   श्री.ओमप्रिाश ऊफट  बच्च ू िडू (अच पूर) :   सन्माननीय 
उच् च व तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ामोलकचींद  म ाद्यायालय  य्तमाू  या म ाद्यायालयातील  ग ृ द्ज्ञान  
द्याया ाखा  चाींदनर बा ार  यए ील  द्ज्ञान  ् ग ृद्ज्ञान  म ाद्यायालयास   स्ताींतररत  
कर ए बाबत  स् ारनक द्ाानसभा  सदस्य ाचलपनर  याींनी  कदनाींक  ८ स द््बर, २०१५  
रो ी   ासनास  प्र  िल नन माग ी कए ली  ा ए,  ए खरए ा ए काय, 
(२) ासल्यास याबाबत  ासनानए  को ती काया् ा ी कए ली ा ए ्ा यएत ा ए, 
(३) नसल्यास,  द्लींबाची  कार ए  काय ा एत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०४-०४-२०१६) : (१)  ोय. 
(२) ् (३)  ासनानए कद. ०८.०९.२०१५ रो ीच्या प्र ान््यए सींचालक, उच्च ि क्ष , म ाराषरस् 
राज्य, पु ए याींक नून ािभप्राय मागद्ण्यात ालए ासनन त्या्र काया् ा ी चालन  ा ए. 
  

___________ 
  

राज्याती  एिूण बी.एड अनुदाननत महाववयाया याांबाबत 
  

(८)  २९०८२ (२१-०१-२०१६).   श्री.सत्यिीत पाटी -सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय उच् च 
व तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ५८७ पैकी ४८ बी.हू म ाद्यायालयए ानुदारनत ा एत  ए खरए ा ए काय, 
(२) ासल्यास, सदर म ाद्यायालयए बींद पूण्याच्या मागाा्र  ासनन नोकरीची  मी नसल्यानए 
ि क्षक बएरो गाराींची सींख्या ्ाढत ा ए   ए  ी  खरए ा ए काय, 
(३) ासल्यास  सदर म ाद्यायालयाींना ानुदान दए एबाबत   ासनानए को ती काया् ा ी कए ली 
्ा करण्यात यएत ा ए,  
(४) नसल्यास द्लींबाची कर ए काय ा एत ? 

श्री. ववनोद तावड े (०२-०४-२०१६) :(१) राज्यात १२  ासकीय ाध्यापक म ाद्यायालयए ासनन, 
ा ासकीय ानुदारनत ाध्यापक म ाद्यायालयए ३६ ् द् एग ि क्ष  ाध्यापक म ाद्यायालयए 
२ ा ी हकन   ३८ ा ासकीय ानुदारनत ाध्यापक म ाद्यायालयए ा एत. 
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(२) ाीं त: खरए ा ए. का ी ा ासकीय ानुदारनत ाध्यापक म ाद्यायालयाींमध्यए पन ा क्षमतएनए 
द्याया ी प्र्एि त ना ीत. त ादप, सदर म ाद्यायालयाींना  ासनाक नून ानुदान दएण्यात यएतए. 
त्यामु एू सदर म ाद्यायालयए बींद पूण्याचा प्रश्न उया् ा्त  ना ी. तसएच, राज्यात ा्श्यक 
ास ाऱ्या ि क्षकाींच्या सींख्यएपएक्षा प्रत्यक्षात राज्यातील बी.हङ म ाद्यायालयाींतनन प्ररत्गी तयार 
 ो ाऱ्या ि क्षकाींची सींख्या ाधिकाक ासल्यानए राज्यातील ि क्षक बएरो गाराींची सींख्या ्ाढत 
ा ए,  ी ्स्तु स् ती ा ए. 
(३) प्रश्न उया् ा्त ना ी. 
(४) प्रश्न उया् ा्त ना ी. 
  

___________ 
  

राज्यात आधुननि व्यायाम शा ा उभ्या िरण्यासााी ननधीची तरतूद िरण्याबाबत 
  

(९)  २९२०८ (२२-१२-२०१५).   श्री.राणािनिीतससांह पाटी  (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय 
क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात प्रत्यएक गा्ात ााुरनक व्यायाम  ाूा उभी करण्याच्या  एतननए रुपयए ७ लाखाची 
यो ना  ासनानए  ा ीर कए लएली ा ए,  ए खरए ा ए काय, 
(२) ासल्यास, यासााज लाग ाऱ्या रनाीची तरतनद ापुरी ासल्यामु एू खनप कमी गा्ास या 
यो नएचा लाभ िमूत ा ए,  ए  ी खरए ा ए काय, 
(३) ासल्यास, उ्ाररत गा्ास या यो नएचा लाभ िमूा्ा या  एतननए सदर यो नएत बदल करून 
१ लाख, ३ लाख ् ५ लाख ा ा  ्या ्यानए याची ाींमलब ा् ी करण्याच्या माग ीच्या 
बाबतीत  ासनानए काय काया् ा ी कए ली तसएच उक्त गा्ाना कद् व् ापयांत रनाीची तरतनद 
करण्यात यएईल ्ा यएत ा ए, 
(४) याबाबत ायायाप का ीच प्रकक्रया पन ा ााली नसल्यास, द्लींबाची कार ए काय ा एत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(११-०२-२०१६) :(१)  ोय,  ए खरए ा ए. 
(२) ् (३) व्यायाम ाूा द्कास ानुदान यो नएत बाींाकामाकररता ् व्यायाम साक त्य 
दएण्याच्या   ल् ास्तरीय यो नएची ानुदान मयाादा  ासन रन ाय कदनाींक २१.०१.२०१४ ान््यए 
रु. २ लक्षापासनन रु. ७ लक्षापयात ्ाढद्ण्यात ालएली ा ए. सींबींधिकात   ल् ा क्रीूा ाधिकाकाऱ्या 
माफता त या यो नएचीच ाींमलब ा् ी करण्यात यएतए. या यो नएसााज   ल् ा रनयो न 
सिमतीमाफता त रन श्चत करण्यात ालएल्या ्ादगाक तरतनदीमानन प्र ासकीय मान्यता प्रात 
सींस् ाींना रनाी मीं नर करण्यात यएतो. सदर ्ादगाक तरतनद खचा ााल्यास ारतररक्त रनाीची 
माग ी सींबींधिकात   ल् ा कक्रूा ाधिकाकारी   ल् ा रनयो न सिमतीस करुन  कत ासल्यानए 
रनाी ापुरा पूण्याचा प्रश्न उया् ा्त ना ी. 
(४) प्रश्न उया् ा्त ना ी. 
  

___________ 
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उस्मानाबाद शासिीय व नासशिच्या जिल्हा रुग्णा या ायाच ेशे्रणीवधटन िरून तेथ े 
वैयायिीय महाववयाया य स्थापन िरण्याबाबत 

  

(१०)  २९२१३ (२२-०१-२०१६).   श्री.राणािनिीतससांह पाटी  (उस्मानाबाद), श्री.छनन भुिब  
(येव ा) :   सन्माननीय वैयायिीय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कद् रीयीय ारोग्य मीं्र ालयानए   ल् ा  ासकीय रुग् ालयाचए श्रए ी्ाान करून दए ात ५८ न्ीन 
्ैयायकीय म ाद्यायालय स् ापन करण्याचा रन ाय घएतला ासनन, उस्मानाबाद  ासकीय  तसएच 
नाि कच्या   ल् ा रुग् ालयाचए श्रए ी्ाान करून  तए ए   ्ैयायकीय म ाद्यायालय स् ापन 
करण्याबाबत स् ारनक लोकप्ररतरनाीींनी कदनाींक १५  ानए्ारी, २०१५  रो ी ् तयानींतर ्ारीं्ार 
 ासनाकूए माग ी  कए ली ा ए  ए खरए ा ए काय, 
(२) ासल्यास, सदर माग ीच्या ानुगींगानए   ासनानए को ती काया् ा ी कए ली ्ा करण्यात 
यएत ा ए, 
(३)  नसल्यास, द्लींबाची कार ए काय ा एत? 

श्री. ववनोद तावड े (१७-०२-२०१६) :(१) ् (२)  ासनानए राज्यात ७ न्ीन  ासकीय ्ैयायकीय 
म ाद्यायलयए सुरु करण्यात यापु् ी रन ाय घएतला ासनन, सदर रनयो न  ासकीय ्ैयायकीय 
म ाद्यायालयए पन ात: कायाा न््त  ोत ना ी, तोपयांत न्ीन  ासकीय ्ैयायकीय म ाद्यायालयए 
सुरु कर ए सींयु क्तक ार ार ना ी, ासा रन ाय घएण्यात ालएला ा ए. 
(३) प्रश्न उया् ा्त ना ी. 
  

___________ 
  

सशक्षण आयुक्त, पुणे याांनी शा ेय सशक्षण ववभानाच्या अध्यादेशाचे उल् ांघन िेल्याबाबत 
  

(११)  २९३५६ (२१-०१-२०१६).   श्री.िुणा  पाटी  (ध ेु ग्रामीण), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), 
श्री.आससफ शेख (मा ेनाांव मध्य), अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्ि िुवा) :   सन्माननीय शा ेय 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)   ालएय ि क्ष  द्भागानए ग ए एात्स्, कद्ाूी, पयुाग  ्गा, नाताू, ईद ा ा 
उत्स्काूात  ाूाींमध्यए चाच ी पररक्षा घएऊन नका ासा कदनाींक ८ स द््बर, २०१५ रो ी ्ा 
त्यासुमारास ाध्यादए  काढला ासल्याचए रनद ानास ालए ा ए,  ए खरए ा ए काय, 
(२) ासल्यास, उक्त कद् ीच प ुए यए नन ि क्ष  ायुक्त ूॉ.पुरुगोत्तम भापकर याींनी भागा 
ाण  गण त द्गयाच्या पायाभनत चाच ी पररक्षाचए ्एूाप्र क  ा ीर करुन  ासन 
ाध्यादए ाला ाुूका्लए ा ए,  ए  ी खरए ा ए काय, 
(३) ासल्यास, सुट्टीच्या काूात परीक्षाींच्या ायो नाद्गयी ि क्षक ाण  मुख्याध्यापकाींचए 
गोंाूाचए ्ाता्र  ासताना ि क्ष  सधिकच् नींदकुमार याींनी पायाभनत  चाच ी पररक्षाींचए 
्एूाप्र क बदलण्यास ासम ाता द ाद्ली ासल्यानए द्याया ी तसएच पालक ् ि क्षकाींमध्यए 
रनमाा  ाालएली सींभ्रमा्स् ा पा ता  ासनानए को ती काया् ा ी कए ली ्ा करण्यात यएत ा ए, 
(४) नसल्यास, द्लींबाची कार ए काय ा एत ? 
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श्री.ववनोद तावड े(३०-०४-२०१६) : (१)  ए खरए ा ए. 
(२)  ए खरए ना ी, प्रगत  ैक्षण क म ाराषरस् कायाक्रमाींतगात इयत्ता दसुरी तए ाा्ी या 
इयत्ताींच्या भागा ् गण त द्गयाच्या पायाभनत चाचण्याींचए ायो न कदनाींक १४ तए ३० 
स द््बर, २०१५ या काला्ाीत करा्ए, तसएच को त्या ी ्गााची, को त्या ी द्गयाची चाच ी 
्रील काला्ाीत को त्या ी कद् ी घएण्याचए सींपन ा स््ातींत्रय  ाूाींना रा ील, ासए ायुक्त 
(ि क्ष ) याींनी कूद्लए  ोतए.  त्यामु एू  ासन ाध्यादए ाचए उल्लींघन ाालएलए ना ी. 
(३) ् (४) प्रश्न उया् ा्त ना ी. 
  

___________ 
  

अिरावीच् या प्रवशे प्रकक्रयेत अनुदाननत दीडशेहून अधधि महाववयाया याांमध् ये  
साडपेाच हिार िाना ररक्त असल्याबाबत 

  

(१२)  २९४८७ (२१-०१-२०१६).   अॅड.यशोमती ाािूर (नतवसा), श्री.असमन पटे  (मुांबादेवी), 
श्री.अब् द ु सत्तार (ससल् ोड), डॉ.सांतोष टारफे (ि मनुरी), श्री.असमत झनि (ररसोड) :   
सन्माननीय  शा ेय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील खासगी ानुदारनत करनष ा म ाद्यायालयाीं्र ि क्ष  द्भाग दर्गी 
को्या्ाी रुपयए खचा करीत ासनन ी नाममा्र  प्र्ए   ुल् क ाकार ा-या या म ाद्यायालयाींकूए 
द्याया ी पाा कफतर्ीत ासल् याचए कदनाींक ४ ऑगस् ्, २०१५ रो ी ्ा त् यासुमारास रनद ानास 
ालए,  ए खरए ा ए काय, 
(२) ासल् यास, ाकरा्ीच् या प्र्ए  प्रकक्रयएत ानुदारनत दीू ए नन ाधिकाक म ाद्यायालयाींमध् यए 
साूएपाच   ार  ागा ररक् त ासनन १००  नन ाधिकाक  ागा ररक् त ास ा-या म ाद्यायालयाींची 
सींख् या १० इतकी ासल् याचए रनद ानास ालए ा ए,  ए  ी खरए ा ए काय, 
(३) ासल् यास, उपरोक् त प्रकर ी ानुदारनत म ाद्यायालयाची गु ्त् ता ्ाढद्ण् याबाबत तसएच 
द्यायार्थ याांना सदरील म ाद्यायालयात प्र्ए  घएण् यास प्रोत् सा ीत करण्याबाबत  ासनानए 
को त्या उपाय यो ना तयार कए ल् या ा एत, 
(४) ासल्यास, याबाबत  ासनानए को ती काया् ा ी कए ली ्ा करण्यात यएत ा एत, 
(५) नसल्यास, द्लींबाची कार ए काय ा एत ? 
  
श्री.ववनोद तावड े (२९-०४-२०१६) : (१) ् (२) ाीं त: खरए ा ए.  ह्ढ्या मोठ्या प्रमा ा्र 
 ागा ररक्त ना ी. 
(३) ् (४) ानुदारनत म ाद्यायालयात द्यायार्थयाांना प्र्ए  घएण्याकररता इ. १२ ्ी मुलीींना 
मोफतत ि क्ष , प्रि क्षक्षत ् ानभु्ी ि क्षक ्गा, ि क्षकाींचए प्रि क्ष , द्यायार्थयाांसााज  ादा 
्गााचए ायो न,  ाूाींमध्यए पन्ा परीक्षाींचए ायो न इ. उपक्रमाींचए ायो न कए लए  ातए. 
(५) प्रश्न उया् ा्त ना ी. 
  

___________ 
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राज्याती  ववयायार्थयाटच्या शा ाांमधी  उपजस्थतीत वाढीबाबत 
  

(१३)  २९५३० (२१-०१-२०१६).   श्री.परृ्थ वीराि चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.नसीम खान 
(चाांहदव ी), श्री.असमन पटे  (मुांबादेवी), डॉ.सांतोष टारफे (ि मनुरी), श्री.असमत वव ासराव 
देशमुख ( ातूर शहर) :   सन्माननीय  शा ेय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील द्यायार्थयााच्या  ाूाींमाील उप स् तीत ्ाढ कर ए, तसएच त्याींची कुपोग ापासनन 
मुक्त करण्याच्या दृष्ीनए सुरु करण्यात ालएल्या  ालएय पोग  ा ार यो नएत लोक स भाग 
्ाढद्ण्यासााज या यो नााींतगात स्नए भो न उपक्रम राबद्ण्याचा रन ाय  ासनानए घएतला 
ासल्याचए मा ए ऑगस््, २०१५ मध्यए ्ा त्यादरम्यान रनद ानास ालए ा ए,  ए खरए ा ए काय, 
(२) ासल्यास, सदर रन ायाची ाींमलब ा् ी करण्याबाबत  ासनानए को ती काया् ा ी कए ली 
ा ए ्ा करण्यात यएत ा ए, 
(३)  नसल्यास, द्लींबाची कार ए काय ा एत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२९-०४-२०१६) : (१)  ए खरए ा ए. 
(२)  ालएय पोग  ा ार यो नद्तगात यो नएमाील लोकस भाग ्ाढद्ण्यासााज स्नए  भो न 
उपक्रम राबद्ण्याबाबत कद. १३ ऑगस््, २०१५ च्या पररप्र कान््यए मागाद ाक सनचना रनगािमत 
करण्यात ाल्या ा एत. 
(३) प्रश्न उया् ा्त ना ी. 
  

___________ 
  

राज्य साहहत्य सांस्िृती महामांड ाच्या अध्यक्षपदी साहहजत्यि  
बाबा भाांड याांची ननयुक्ती िेल्याबाबत 

  

(१४)  २९७३८ (२१-१२-२०१५).   प्रा.ववरद्रीय िनताप (धामणनाव रेल्वे), डॉ.सांतोष टारफे 
(ि मनुरी), श्री.असमन पटे  (मुांबादेवी), श्री.अस् म शेख (मा ाड पजश्चम), श्री.सदा सरवणिर 
(माहहम) :   सन्माननीय मरााी भाषा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य साक त्य सींस्कृती म ामींूूाच्या ाध्यक्षपदी साक्षरता ािभयानाींतगात ख नू-फतूा 
यो नएत गैरव्य् ार कए ल्याच्या ारोपा्रुन गुन् ा दाखल करून सदर प्रकर  बुलढा ा स्र  
न्यायालयात न्यायप्रद्षा ासताना ी साक  त्यक बाबा भाींू याींची  ासनानए  रन्ू कए ल्याचए 
कदनाींक ६ ऑगस््, २०१५ रो ी ्ा त्यासमुारास रनद ानास ालए,  ए खरए ा ए काय, 
(२) ासल्यास,  ासनानए सदर रनयुक्ती करण्यापन्ी प्र ासकीय पातूी्र त्याींच्या चाररत्रयाची 
पूताू ी ग ृ द्भागाच्या माध्यमातनन कए ली ा ए काय ्ा याप्रकर ाची सयाय स् ती काय 
ा ए, 
(३) ासल्यास, बाबा भाींू याींची रनयुक्ती को त्या रनकगा्रुन करण्यात ाली ा ए, 
(४) ासल्यास, चौक ीत काय ाढ नून ालए ् त्यानुसार को ती काया् ा ी कए ली ्ा करण्यात 
ाली काय, 
(५) नसल्यास, द्लींबाची कार ए काय ा एत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(१६-०२-२०१६) :(१) ाीं तः खरए ा ए. 
(२) ना ी. 
(३) म ाराष रस् राज् य साक त् य ाण  सींस् कृती मींूूा्रील ाध् यक्ष ् सदस् य याींच्या 
रनयुक् तीसााज रनकग ा ्ा रनयम रन श्चत करण् यात ालएलए ना ीत. त ादप, म ाराष रस् राज् य 
साक त् य सींस् कृती मींूूा्रील ाध् यक्ष ् सदस् य याींची नएम नक  ासनाच् या रनदए ानुसार ् 
मान् यतएनए करण् यात ाली ा ए. 
(४) ् (५) प्रश् न उया् ा्त ना ी. 
  

___________ 
  

राज्यात पहहल्याच वषी होणाऱ्या नैदाननि चाचणी पररक्षाचे योग्य ननयोिन िरण्याबाबत 
  

(१५)  २९७८३ (२१-०१-२०१६).   श्री.भाऊसाहेब िाांब े (श्रीरामपूर) :   सन्माननीय  शा ेय 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात पक ल्याच ्गी मुलाींची  ैक्षण क गु ्त्ता तपासण्यासााज (नैदारनक चाच ी) 
घएण्यात यए ा-या चाच ी परीक्षएच्या छापील प्रश्नपत्र्र का  राज्यातील ानएक  ाूाींमध्यए पक ल्या 
कद् ी  पो चन  कल्या नसल्याचए मा ए स द््बर, २०१५ मध्यए ्ा त्या दरम्यान रनद ानास ालए 
ा ए,  ए खरए ा ए काय, 
(२) ासल्यास, सदर प्रकर ी  ासनानए चौक ी कए ली ा ए काय, त्यानुगींगानए सदर नैदारनक 
चाचण्याींचए योग्य रनयो न करण्याबाबत को ती काया् ा ी कए ली ा ए ्ा करण्यात यएत ा ए, 
(३) नसल्यास द्लींबाची कार ए काय ा एत ? 
  

श्री.ववनोद तावड े(२७-०४-२०१६) :(१) ा ींत: खरए ा ए. 
 पक ल्याच कद् ी दोन् ी द्गयाच्या प्रश्नपत्र्र का पो ोच करण्याचए ापएक्षक्षत/रनयो  त नव् तए. 
कदनाींक १४ तए ३० स द््बर, २०१५ या काला्ाीत  ाूाींना त्याींच्या सोयीनुसार को त्या ी 
कद् ी, को त्या ी ्गााची भागा ा ्ा गण त द्गयाची चाच ी घएण्याची  ाूाींना मुभा 
दएण्यात ाली  ोती.  तसएच पायाभनत चाच ी द्यायार्थयाांनी द्ि ष् ्ए एूत सोू्ा्ी, ा ी ी 
ापएक्षा नव् ती. ्ए एूाभा्ी   ी   ी छपाई  ोईल तसतसए राज्यस्तरा्रुन सुरु्ातीला प्र म 
भागा ् नींतर गण त द्गयाच्या प्रश्नपत्र्र का पुरद्ण्यात ाल्या, 
(२) ् (३) प्रश्न उया् ा्त ना ी. 
  

___________ 
 

राज्याती  असभयाांत्रत्रिी, वैयायिीय अभ्यासक्रमाांच्या प्रवेश प्रकक्रयेप्रमाणेच ववधी  
अभ्यासक्रमाांची प्रवशे प्रकक्रयाही िद् रीयीय पध्दतीने िरण्याच्या प्रस्तावाबाबत 

  

(१६)  २९७८८ (२३-१२-२०१५).   श्री.अशोि पाटी  (भाांडूप पजश्चम) :   सन्माननीय उच् च व 
तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ािभयाींत्र्र की, ्ैयायकीय ा्यासक्रमाींच्या प्र्ए  प्रकक्रयएप्रमा एच द्ाी 
ा्यासक्रमाींची प्र्ए  प्रकक्रया ी कद् रीयीय पध्दतीनए करण्याचा प्रस्ता्  ासनाच्या उच्च ि क्ष  
द्भागाच्या द्चारााीन ा ए,  ए खरए ा ए काय, 
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(२) ासल्यास, सदर प्रस्ता्ा्रील रन ाय ााला ासल्यास त्याींची ाींमलब ा् ी को त्या 
 ैक्षण क ्गाापासनन करण्यात यए ारए ा ए ्ा यएत ा ए, 
(३) नसल्यास, द्लींबाची कार ए काय ा एत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(०३-०३-२०१५) :(१)  ोय,  ए खरए ा ए. 
(२)  ासन रन ाय क्र.सीई्ी-२०१५/प्र.क्र.३७८/मि -२, कदनाींक ४.१२.२०१५ ान् ्यए  ैक्षण क ्गा 
२०१६-१७ पासनन द्ाी पद्ी ा् यासक्रमसााज सामारयक प्र्ए  प्रकक्रया ् सक्षम प्राधिकाकारी 
घोदगत करण् यात ालए ा एत. 
(३) प्रश् न उया् ा्त ना ी. 
  

___________ 
  

अिो ा येथे यशवांतराव चव्हाण मुक् त ववयायापीााच्यावतीन ेघेण्यात आ ेल्या 
 पत्रिाररता पदवविा अभ्यासक्रमाबाबत 

  

(१७)  २९९२५ (२३-१२-२०१५).   श्री.असमत झनि (ररसोड), श्री.असमन पटे  (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय उच् च व तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ाकोला यए ए य ्ींतरा् चव् ा  मुक् त द्यायापीााच्या्तीनए घएण्यात ालएल्या प्र काररता 
पदद्का ा्यासक्रमाच्या पररक्षएदरम्यान हका पररक्षा कद् रीया्र चुकीची प्रश्नपत्र्र का कदल्यानए 
् दोनदा चुकीच्या रनकालामु एू  द्यायार्थयाांमध्यए गोंाूाची परर स् ती रनमाा  ााली ासनन, 
१८ द्यायार्थयाांचए  ैक्षण क नकुसान  ो ार ासल्याचए मा ए ऑगस््, २०१५ दरम्यान रनद ानास 
ालए ा ए,  ए खरए ा ए काय, 
(२) ासल्यास, या द्यायार्थयाांची फतए रपररक्षा घएण्याबाबत  ासनानए को ती काया् ा ी कए ली ा ए 
्ा करण्यात यएत ा ए, 
(३)  नसल्यास, द्लींबाची कार ए काय ा एत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े (२२-०२-२०१६) :(१)  ए ाीं त: ा ए. परीक्षा कद् रीया्र परीक्षएच्या ्एूी 
द्यायार्थयाानी रन्ूलएला द्गय JOU १०२ ऐ् ी JOU१०४  या द्गयाच्या प्रश्नपत्र्र कए चए ्ा्प 
ााल्याची बाब लगएच लक्षात ाल्या्र द्यायार्थयााना JOU १०२ या द्गयाच्या प्रश्नपत्र्र कए चए 
्ा्प करुन पएपर िल ीण्याच्या सनचना दएण्यात ाल्या  ोत्या ् त्या दरम्यान ्ाया गएलाला 
्एू ाधिकाक ्एू दएऊन भरुन दएण्यात ालएला ा ए. 
(२) ् (३) प्रश्न उया् ा्त ना ी. 
  

___________ 
  

 ातूर जिल्हयाती  शासिीय वैयायिीय महाववयाया याती   
ववयायार्थयाांसााी वसनतनहृ बाांधणेबाबत 

  

(१८)  ३००७८ (२२-१२-२०१५).   श्री.असमत वव ासराव देशमखु ( ातूर शहर) :   सन्माननीय 
वैयायिीय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लातनर   ल् यातील   ासकीय ्ैयायकीय म ाद्यायालयातील पदव्युत्तर द्भाग सन २०१० 
मध्यए सुरु करण्यात ाला ासुन ी तए ील द्यायार्थयााच्या रन्ाऱ्याकररता  म ाद्यायालयाच्या 
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प्र ासनानए ३३ को्ी ५० लाख रुपयाींचा ्सरतग ृाचा प्रस्ता्  ासनाकूए पााद्ला ासुन गत 
तीन ्गाापासनन या प्रस्ता्ा्र रन ाय घएण्यात ाला नसल्याचए मा ए स द््बर, २०१५ रो ी ्ा 
त्या समुारास रनद ानास ालए ा ए,  ए खरए ा ए काय, 
(२) ासल्यास, सन २०१५ मध्यए लातुर   रात  ासकीय म ाद्यायालय सुरु ाालएनींतर 
हमसीायनए कदलएल्या चाींगल्या ािभप्रायानींतर या म ाद्यायालयातील पदव्युत्तर 
म ाद्यायालयाची मान्यता दएऊन १०० द्यायार्थयााना प्र्ए  दएण्यात  ाला ासनन ि क्ण्याची 
सोय ा ए परींत ु्सरतग ृ नसल्यामु एू द्याया ााचा रन्ासाचा प्रश्न रनमाा  ााला ासल्यानए 
द्यायार्थयााची गैरसोय  ोत ा ए  ए पा ता  ासन त््ररत ा्श्यक काया् ा ी कर ार ्ा करीत 
ा ए काय, 
(३) नसल्यास, यामागील द्लींबनाची कार ए काय ा एत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(२३-०२-२०१६) :(१)  ोय. 
     रनाी उपलकातए ाभा्ी सदर प्रस्ता्ा्र रन ाय घएण्यात ाला ना ी. 
(२) सयाय: स् ती पदव्युत्तर द्यायार्थयाांची तात्पुरत्या स््रुपात रा ण्याची व्य्स् ा  ासकीय 
रन्ासस्  ानात ् स  ाकल त्रबल्ूीींगमध्यए करण्यात ाली ा ए. त्यामु एू द्यायार्थयाांची गैरसा एय 
 ोत ना ी. 
(३) प्रश्न उया् ा्त ना ी. 
  

___________ 
  

 ातूर शहराती  ववयायापीा उपिद् रीयासााी वसनतनहृ बाांधण्याबाबतचा प्रस्ताव 
  

(१९)  ३००८५ (२३-१२-२०१५).   श्री.असमत वव ासराव देशमखु ( ातूर शहर) :   सन्माननीय 
उच् च व तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लातनर   रापासनन १० तए १२ ककलोमी्सा ाींतरा्र द्यायापीा उपकद् रीय ासनन, उक्त 
उपकद् रीयात ा नबा नच्या गा्ातील  द्याया ी प्र्ए  घएत ासनन  उपकद् रीयात ्सरतग ृ 
नसल्यामुू ए, द्यायार्थयाांना भाड्यानए रुम घएण्याि ्ाय दसुरा पयााय नसल्यानए त्याींना ाधिक ाक 
भुदाू सोसा्ा लागत ासल्याचए मा ए स द््बर, २०१५ दरम्यान ्ा त्या सुमारास रनद ानास 
ालए ा ए,  ए खरए ा ए काय, 
(२) ासल्यास, उक्त द्यायापीा प्र ासनानए उपकद् रीयासााज दोन ्सरतग ृ मीं नर कए लए ासनन, 
द्यायापीा फतीं ूातनन ्सरतग ृाची ्स्तन बाींाण्यासााज मीं नरी ी दएण्यात ाली ् या ्सरतग ृाचा 
प्रस्ता्  ासनाकूए मीं नरीसााज पााद्ण्यात ाला ासनन त्याचा पाापुरा्ा कए ला नसल्यानए 
्सरतग ृ  ोऊ  कलए नसल्यानए द्याया ााची गैरसोय  ोत ा ए,  ए  ी खरए ा ए काय, 
(३) ासल्यास,  ासनानए उपकद् रीयात ्सरतग ृ बाींाण्याबाबत को ती काया् ा ी कए ली ्ा 
करण्यात यएत ा ए, 
(४) नसल्यास, द्लींबाची कार ए काय ा एत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(०२-०३-२०१६) :(१)  ोय. 
(२) ाीं त: खरए ा ए. 
(३) स््ामी रामानींद ती ा मराा्ाूा नाींदएू द्यायापीााच्या लातनर उपकद् रीयात मुलीचए ्सतीग ृ 
बाींाण्याचा रु. १.८८,०८,०००/- रकमएचा प्रस्ता्  ासनास प्रात ााला  ोता. तत्पन्ी नाींदएू 
द्यायापीााच्या लातनर उपकद् रीयाच्या प्र ासकीय इमारत बाींाकाम ् ग्रीं ालय  इमारत 
बाींाकामाकरता प्र ासकीय मान्यता कदलएला रनाी उपलका करुन दएण्याचए दारयत््  ासना्र 
ासल्यानए ्सरतग ृ बाींाण्याच्या प्रस्ता्ास ारतररक्त तरतनद मीं नर करण्याचा प्रस्ता् 
रनयो न द्भागास सादर कए ला. त ादप ारतररक्त रनयतव्यय मीं नर ााला नसल्यामु एू रनाी 
ाभा्ी प्रस्ता्ास प्र ासकीय मान्यता दए ए  क्य ाालएलए ना ी. 
(४) प्रश्न उया् ा्त ना ी. 
  

___________ 
  

वद्नु े ( जिल्हा ससांधुदनूट) क्रीडा िद् रीयामध्ये िोणत्याही क्रीडा सुववधा उप ब्ध नसल्याबाबत 
  

(२०)  ३०१२८ (२०-०१-२०१६).   श्री.ननतेश राणे (िणिव ी) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) द््गुले (  ल् ा िसींाुदनगा)  क्रीूा कद् रीयामध्यए को त्या ी क्रीूा सदु्ाा उपलका नसल्यामुू ए 
त्याची  दयनीय ा्स् ा ााली ासल्याची बाब ऑगस््, २०१५ दरम्यान रनद ानास ाली ा ए 
 ए खरए ा ए काय, 
(२) ासल्यास, खएूा नूसााज उपयुक्त ार ाऱ्या क्रीूा कद् रीयाला उ  ाता्स् ा प्रात करुन 
दएण्यासााज  ासनानए को ती उपाययो ना कए ली ्ा करण्यात यएत ा ए, 
(३) नसल्यास, द्लींबाची कार ए काय ा एत ? 

श्री.ववनोद तावड े (२७-०४-२०१६) : (१) ् (२)  ए खरए ना ी. द््गुले (  . िसींाुदगुा) क्रीूा 
सींकुलामध्यए कबड्ूी, खो-खो, व् ॉलीबॉल, ४०० मी. ाा्नप , क्रीकए ् पीच, क्रीूा साक त्य 
इत्यादी क्रीूा सुद्ाा पन ा करण्यात ालएल्या ा एत.  तसएच सदर न क्रीूा सींकुलामध्यए 
ब ुउद्दएि य  ॉल ् कायाालयीन इमारत उभारण्याचए प्रस्ताद्त ा ए.  सयाय स् तीत सदर क्रीूा 
सींकुलामध्यए खएूा नू ींना प्रि क्ष ासााज दोन स् ारनक क्रीूा मागाद ाकाींची रनयुक्ती करण्यात 
ालएली ासनन खएू ा नू ींना रनयिमतप ए खएूाींचए ताींत्र्र क ्  ास््र  ुध्द प्रि क्ष  दएण्यात यएत ा ए. 
(३) प्रश्न उया् ा्त ना ी. 
  

___________ 
  

मुांबई ववयायापीााच्या ि ीना िॅम्पसमधी  साववत्रीबाई फु े मु ीांच्या वसतीनहृात 
शॉटटससकिट टम ेु आन  ानल्याबाबत 

  

(२१)  ३०२४३ (२३-१२-२०१५).   प्रा.वषाट नायिवाड (धारावी), श्री.असमन पटे  (मुांबादेवी), 
श्री.अस् म शखे (मा ाड पजश्चम), श्री.अब् द ु सत्तार (ससल् ोड), श्री.योनेश सानर (चारिोप) :   
सन्माननीय उच् च व तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई द्यायापीााच्या  किलना सींकुलातील द्याया ी-द्याया ीनीींच्या ्सतीग ृात द् एच्या 
िम्रचा स्फतो्  एाऊन ाग लागल्यामु एू ्सतीग ृातील द्यायाधिक ानी मध्यए प्रचींू घबरा्ीचए 
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्ाता्र  पसरलए ासल्याचए कद.०६/०८/२०१५ रो ी   ्ा त्यादरम्यान रनद ानास ालए ा ए,  ए 
खरए ा ए काय, 
(२) ासल्यास यए ील स्ाच ्सतीग ृाींच्या रनकृष्द ााच्या  कामाींमु एू िभींतीना ओल ् बुर ी 
ाली ासनन, छतातनन पाण्याची गूती ी  ोत ासल्यामु एू  द्याया ी ्र स्त ाालए ासल्याचए 
तसएच या काका ी कायमस््रुपी ्ायरमन नसल्याचए ी रनद ानास ालए ा ए,  ए  ी खरए ा ए 
काय, 
(३) ासल्यास, यापन्ी (नोव् ए., डूसद्. २०१४ दरम्यान) ्सतीग ृाच्या पक ल्या म ल्या्रील 
न् ा ीघरात स्लीब कोसूल्याची घ्ना घूली ासनन, उपचार ग ृातील पींखा ी कोसूला  ोता, 
 ए  ी खरए ा ए काय, 
(४) ासल्यास, ्सतीग ृाच्या दरुा्स् ा सुाारण्यासााज तसएच कायमस््रुपी ्ायरमनची 
रनयुक्ती दएण्याबाबत  ासनानए को ती उपाययो ना कए ली, ा ्ा करण्यात यएत ा ए, 

श्री. ववनोद तावड े(०१-०३-२०१६) :(१) ाीं त: खरए ा ए, कद. ५.०८.२०१५ रो ी साद््र ीबाई फुतलए 
मुलीच्या ्सतीग ृात  ॉ ा् सकी्मु एू ्ायरीींग  ूाली. 
(२) ाीं त: खरए ा ए. ्सरतग ृाची  िमन भर ीची ासल्यानए ् बाींाकाम  ुनए ासल्यानए 
का ी काका ी िभींतीींना ओल ासतए. त ादप, ्एूो्एूी ्सरतग ृाची दरुुस्ती करण्यात यएतए. 
मुींबई द्यायापीाात द् तीं्र ी (Electrition) ् त्याींचए स ायक ासए पदए ा एत. मुींबई 
द्यायापीाातनन रन्तृ्त ाालएल्या द् तीं्र ीची नएम नक मानान तत््ा्र करण्यात ाली ा ए. 
(३) ाीं त: खरए ा ए. २५ डूसद्बर, २०१४ च्या दरम्यान ्सतीग ृाच्या न् ा ीघरातील धिकगला्ा 
सु्ा ााल्यानए पूला. त ादप, सदर दरुुस्ती तात्काू करण्यात ाली तसएच  एल् सद््र 
इमारतीतील दसुऱ्या म ल्या्र सींज्ञापन ् प्र काररता द्भाग (Communication and 
Journalism) द्भागातील लीस््र कोसूल्यानए पींख्याचए पातए ्ाकूए ाालए. 
(४) साद््र ीबाई फुतलए ्सरतग ृाच्या दरुुस्तीचए काम  ाती घएण्यात ालए ासनन न  कच्या 
काला्ाीत स्ा काम पु ा करण्यात यए ार ा ए. तसएच कायमस््रुपी द् तीं्र ी (Electrition) 
नएमण्याची बाब द्यायापीाातील प्र ासनाकूए द्चारााीन ा ए. 
  

___________ 
  

राज्याती  असभमत (डडम्ड) ववयायापीााती  आधथटिदृष्ट््या दबुट  ववयायार्थयाांची  
सशक्षण शुल्ि भरण्यास शासनान ेदाखव े ी असमथटता 

  

(२२)  ३०३१८ (२२-१२-२०१५).   श्री.हसन मुश्रीफ (िान ), श्री.पाांडुरांन बरोरा (शहापूर), 
श्री.जितद्रीय आव् हाड (मुांरा ा ि वा), श्री.अजित पवार (बारामती), श्रीमती माधुरी समसा  (पवटती), 
श्री.सभमराव तापिीर (खडिवास ा), श्री.वविय िा े (सशवािीननर), श्री.िनदीश मु ीि 
(वडनाव शेरी), श्री.योनेश हट ेिर (हडपसर), श्री.हनमुांत डो स (मा सशरस), श्री.रािेश टोपे 
(घनसावांनी), श्री.नरहरी झझरवा  (हदांडोरी) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ािभमत (डूम्ू) द्यायादपाातील द्द्ा ा्यासक्रमाचए ि क्ष  घए ाऱ्या 
ानुसनधिकचत  ाती- माती, द्मुक्त  ाती, भ्क्या  माती, इतर मागास्गा ् ाधिक ाकदृष्या 
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दबुाल ्गाातील द्यायार्थयाांची ि क्ष   ुल्क भरण्यास  ासनानए ासम ाता द ाद्ली ा ए,  ए खरए 
ा ए काय, 
(२) ासल्यास, ज्याप्रमा ए राज्यातील खा गी द्नाानुदारनत  ्ैयायकीय ् ािभयाींत्र्र की ् 
ान्य व्या्सारयक ि क्ष  सींस् ाींमाील प्रश्न भाग (१) माील प्र्गाातील द्यायार्थयाांचए ि क्ष  
 ुल्क सरकार भरतए त्याच ाती्र ािभमत द्यायापीाात ि क्ष  घए ाऱ्या द्यायार्थयाांचए ि क्ष  
 ुल्क भरण्याचए दृष्ीनए  ासनानए को ती काया् ा ी कए ली ा ए ्ा करण्यात यएत ा ए, 
(३) नसल्यास, द्लींबाची कार ए काय ा एत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२२-०२-२०१६) :(१)  ोय. 
(२) राज्यातील मान्यताप्रात खा गी द्नाानुदारनत व्य्सारयक ा्यासक्रमाींच्या ि क्ष  
सींस् ाींमध्यए  ासनाच्या कद् रीयीभनत प्र्ए  प्रक्रीयएया्ारए प्र्ए  घएतलएल्या सामा  क मागास 
्ाधिक ाकदृष्या दबुाल घ्कातील द्यायार्थयाांना ि क्ष   ुल्क प्ररतपनती यो ना  ैक्षण क ्गा 
२००६-०७ पासनन लागन करण्यात ाली ा ए. या व्या्सारयक ा्यासक्रमाींचए ि क्ष   ुल्क  ए 
 ुल्क रनयामक प्राधिकाकर ाक नून रन श्चत करण्यात यएतए. तसएच या व्या्सारयक ा्याक्रमाींना 
कद् रीय  ासनाच्या ाणखल भारतीय तीं्र  ि क्ष  पररगद, ्ास्तुकला पररगद ् फतामासी काऊ न्सल 
ऑफत इींडूया या ि खर सींस् ा मान्यता दएतात.  मा्र  खा गी ािभमत द्यायापीाातील 
द्यायार्थयाांचए प्र्ए   ए ािभमत द्यायादपााच्या स्तरा्र करण्यात यएतात. या ा्यासक्रमाींना 
द्यायापीा ानुदान ायोगाची मान्यता ासतए ाण  या द्यायापीाातील ि क्ष   ुल्क  ए  ुल्क 
रनयामक प्राधिकाकर ाक नून रन श्चत करण्यात यएत ना ी.  तसएच सदरच्या ािभमत 
द्यायापीााींक नून करण्यात यए ारए प्र्ए  ् रन श्चत  ो ारए  ुल्कासींदभाातील त्याींची काया् ा ी  ी 
म ाराषरस् द्नाानुदारनत खा गी व्या्सारयक  ैक्षण क सींस् ा (प्र्ए  ्  ुल्क याींचए 
द्न   यमन) ाधिकारनयम, २०१५ ाींतगात यएत ना ी.  त्यामुू ए खा गी ािभमत द्यायापीाातील 
व्या्सारयक ा्यासक्रतात ि क ाऱ्या सामा  क मागास ् ाधिक ाकदृष्या दबुाल घ्कातील 
द्यायार्थयाांना राज्य  ासनाच्या ि क्ष   ुल्क प्ररतपनती यो नएचा लाभ दएण्यात यएत ना ी. 
(३) प्रश्न उया् ा्त ना ी. 
  

___________ 
  

महाराष्ट्र ज्ञान महामांड  मयाटहदत िां पनीने ननयमबा्य िे ेल्या नोिरभरतीबाबत 
  

(२३)  ३२३४९ (२३-१२-२०१५).   श्री.सांिय साविारे (भुसाव ), श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत), 
श्री.सुनन  प्रभू (हदांडोशी), श्रीमती सीमाताई हहरे (नासशि पजश्चम), श्री.बा ासाहेब मुरिुटे 
(नेवासा) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म ाराषरस् ज्ञान म ामींूू मयााकदत  ी पन ात: राज्य  ासनाची कीं पनी नसल्यानए ाण  
कीं पनीचा करार २००६ मध्यए सींपल्यानए हमकए सीहल कीं पनीक नून को ती ी  ासकीय कामए करु 
नयएत ासए  ासनानए स्ा द्भागाना कूद्ल्याची बाब मा ए ऑगस््, २०१५ दरम्यान 
रनद ानास ाली,  ए खरए ा ए काय, 
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(२) ासल्यास, ३०  नन, २००६ रो ी करार सींपल्यानींतर ी कए लएली नोकर भरती ्ा प्र्ए  
प्रकक्रया याबाबत  ासनानए चौक ी कए ली ा ए काय, 
(३) ासल्यास, उक्त बाब १ ् २ ननसार चौक ी करण्यात ाली ा ए काय, 
(४) ासल्यास, २००६ तए २०१५ दरम्यान हमकए सीहलनए कए लएल्या रनयमबा य कामाला  बाबदार 
ास ाऱ्या व्यक्तीीं्र  ासनामाफता त को ती कार्ाई करण्यात ाली ा ए ्ा यएत ा ए, 
  

श्री. ववनोद तावड े (१८-०२-२०१६) :(१) उच्च ् तीं्र  ि क्ष  द्भागाकूील पररप्र क          
क्र. हमकए सीहल-२०१३/(९४/१३)/ताींि -५, कदनाींक ४/९/२०१५ ान््यए म ाराषरस् ज्ञान म ामींूू 
मयााकदत (MKCL) या म ामींूूाच्या सए्ा उपयोगात ा ताींना ानसुरा्याची कायापध्दती 
रन श्चत करण्यात ाली ासनन सदरचए पररप्र क पुढील काया् ा ीकरीता स्ा प्र ासकीय 
द्भागाींना पााद्ण्यात ालए ा ए. 
(२), (३) ् (४) 
    याबाबतची काया् ा ी सुरु ा ए. 
  

___________ 
  

राज् यात बी.एड आझण डी.एड. अभ् यासक्रमात झा े ी घट 
  

(२४)  ३२३८७ (२३-१२-२०१५).   श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.रािेश टोप े
(घनसावांनी) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील   
काय :- 
  

(१) राज्यात बी.हू ाण  ूी.हू ा्यासक्रमात ि क्ष भरती बींद करण्यात ाली ा ए,  ए खरए 
ा ए काय, 
(२) ासल् यास, ारतररक् त ि क्षकाींची भरती बींद कए ल् यास दषु काूग्रस् त भागातील ि क्षकाींस  
  रातील ि क्षकाीं्र उपासमारीची ्एू यए ार ा ए,  ए  ी खरए ा ए काय, 
(३) ासल् यास, उक् त बाब क्र १ ् २ नुसार चौक ी करण् यात ाली ा ए काय, 
(४) ासल् यास, चौक ीच् या ानगुींगानए  ासनानए  ैक्षण क ाोर ाचा द्चार करुन ि क्ष  
भरतीबाबत योग् य तो रन ाय घएऊन ि क्षकाींना न् याय दएण् याबाबत  ासनानए को ती काया् ा ी 
कए ली ्ा करण्यात यएत ा ए, 
(५) नसल् यास, द्लींबाची कार ए काय ा एत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े (०३-०३-२०१६) :(१) राष रस्ीय ाध् यापक ि क्षा पररगद, न्ी कदल् ली याींच् या 
कदनाींक ३१ ऑगस््, २००९ च् या ाधिकासनचनएन् ्यए रनाााररत करण् यात ालएल् या ि क्षकीय 
पदाींचया ाकृरतबींाानुसार राज् यातील बी.हू. म ाद्यायालयाींमध् यए ारतररक्त ार ा-या 
ि क्षकाींचए समायो न  ोईपयांत पदए भरण् यास ना- रकत प्रमा प्र  दएऊ नयए, ासए ादए  
सींचालक, उच् च ि क्ष  याींनी द्भागीय स  सींचालक, उच् च ि क्ष  याींना कदलएलए ा एत. 
      त ादप राज् यातील ूी.हू. कॉलए ्रील ि क्षक भरतीस  ासनस् तरा्रुन को ती ी बींदी 
घालण् यास ालएली ना ी. 
(२)  ए खरए ना ी. 
(३), (४) ् (५) प्रश् न उया् ा्त ना ी. 

___________ 
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दहावीच्या पुनटपररके्षत अनुत्तीणट होणाऱ्या ववयायार्थयाांनाही िौशल्य  
वविासासााी थेट प्रवशे देण्याच्या ननणटयाबाबत 

  

(२५)  ३२७२७ (२१-०१-२०१६).   श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांरेीय पूवट), श्री.योनेश हट ेिर 
(हडपसर) :   सन्माननीय  शा ेय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात पुढच्या  ैक्षण क ्गाापासनन द ा्ीतील हका ी द्यायार्थयाांचा रनकाल पुस्तकात 
‘नापास’ ासा  एरा ास ार ना ी ्  ए द्याया ी द ा्ीच्या पुनापररक्षएत य स््ी  ो ार ना ीत 
त्याींना नापास न ार्ता कौ ल्य द्कासासााज  ए् प्र्ए  दएण्याचा रन ाय  ासनानए घएतला 
ा ए,  ए खरए ा ए काय, 
(२) ासल्यास, द ा्ीच्या पररक्षा ी प्रत्यएक  ैक्षण क ्गााच्या माचा मक न्यात घएण्याचा ् 
रनकाल मए मक न्यात  ाक र करण्याचा तसएच  ए नापास द्याया ी  ोतील त्याींच्यासााज 
 ननमध्यए फतए रपररक्षा घएऊन त्याचा रनकाल  ुल ैमक न्यातच  ाक र करण्याचा ाींतभाा् करण्यात 
ाला ा ए  ए  ी खरए ा ए काय, 
(३) ासल्यास, हक-दोन ्गे कौ ल्य द्कासाचए ा्यासक्रम पन ा कए ल्यानींतर त्या द्यायार्थयाांना 
 ए् ११ ्ीत प्र्ए  दएण्याबाबतचा प्रस्ता् ी  ासनाच्या द्चारााीन ा ए,  ए खरए ा ए काय ् 
ा ा फतए र पररक्षा पास  ो ाऱ्या द्यायार्थयाांना म ाद्यायालयात प्र्ए ाींबाबत ाूच  यएऊ नयए 
यासााज म ाद्यायालयाींना ५ ्क्कए  ्ाढी् प्र्ए ाींची पर्ानगी दएण्यात यए ार ा ए  ए  ी खरए 
ा ए काय, 
(४) ासल्यास,  ासनानए याबाबत को ती काया् ा ी कए ली ्ा करण्यात यएत ा ए, 
(५) नसल्यास, द्लींबाची कार ए काय ा एत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(३०-०४-२०१६) :(१) प्रस्ता्  ासनाच्या द्चारााीन ा ए. 
(२)  ए खरए ा ए. 
(३)  ए खरए ना ी. फतए र परीक्षा पास  ो ाऱ्या द्यायार्थयाांना म ाद्यायालयातील ररक्त  ागाीं्र 
प्र्ए   दएण्यात यएतो. ायायाप प्र्ए ाची समस्या रनमाा  ााली ना ी. 
(४) ् (५) प्रश्न उया् ा्त ना ी. 
  

___________ 
  

राज्य शासनाने राज्यात नेल्या दोन वषाटत एिाही नवीन  
महाववयाया या ा मांिूरी न हदल्याबाबत 

  

(२६)  ३३४०० (२३-१२-२०१५).   श्री.बा ासाहेब थोरात (सांनमनेर), श्री.असमन पटे  (मुांबादेवी), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.बसवराि पाटी  (औसा) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र सशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य  ासनानए राज्यात गएल्या दोन ्गाात हका ी न्ीन म ाद्यायालयाला मीं नरी कदली 
नसल्याचए मा ए स द््बर, २०१५ च्या सुमारास रनद ानास ालए,  ए खरए ा ए काय, 
(२) ासल्यास, गत का ी ्गाापासनन १२ ्ीच्या रनकालात द्क्रमी ्ाढ  ोत ासल्यानए 
द्यायार्थयाांच्या प्र्ए ाचा गींभीर प्रश्न ाालएला ासताना ी गएल्या २ ्गाात कए ्ू हकाच नव्या 
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डूग्री कॉलए ला मीं नरी दएण्यात ाली ासल्यानए म ाद्यायालयीन ि क्ष  घए ा-या द्यायार्थयाांना 
प्र्ए  घएण्यासााज ाूच ी यएत ा एत त्यामुू एच यींदा द्यायापीाा ी सींलग्न ासलएल्या का ी 
म ाद्यायालयाींना २० ्क्कए   ागा ्ाढ्नन यायाव्या लागल्याचए रनद ानास ालए,  ए  ी खरए ा ए 
काय, 
(३) ासल्यास, राज्याची  ैक्षण क ्ाढ खुीं्ल्यानए राज्य  ासनानए राज्यात न्ीन 
म ाद्यायालय सुरु करण्यास मीं नरी दएण्याबाबत को ती काया् ा ी कए ली ्ा करण्यात यएत ा , 
(४) नसल्यास, द्लींबाची कार ए काय ा एत ? 

श्री. ववनोद तावड े(२२-०२-२०१६) :(१) ाीं त: खरए ा ए,  ैक्षण क ्गा २०१४-१५ ् ् २०१५-१६ 
मध्यए प्रत्यएकी ०१ ् तयानींतर  ०२ ा ा हकन   ०४ म ाद्यायालयाींना मान्यता कदलएली ा ए. 
(२) ाीं त: खरए ा ए, राज्यातील द्याया ी प्र्ए ापासनन ्ींधिकचत रा  ार ना ीत यासााज 
द्यायापीााींना म ाराषरस् द्यायापीा ाधिकारनयम १९९४ माील तरतुदीनुसार काया् ा ी करण्याच्या 
सुचना  ासनाच्या कदीं. १३.७.२०१५ रो ीच्या प्र ान््यए दएण्यात ालएल्या ा एत. 
(३) ् (४)  ासनानए ब ृत ाराखूयासााज गकात कए लएल्या ूॉ. नरद्रीय  ाा् सिमतीच्या 
ि फतार ीनसुार  ैक्षण क ्गा २०१६-१७ सााज द्यायापीााींनी तयार कए लएल्या ब ृत ाराखूयाला 
राज्य उच्च ि क्ष  पररगदएनए मान्यता कदली ासनन, प्रचिलत कायापध्दतीनुसार ा्श्यक ती 
काया् ा ी द्यायापीा स्तरा्र सुरु ा ए. 
  

___________ 
दयाटपूर मतदारसांघाती  शासकिय धोरणाप्रमाणे कक्रडा सांिू  असणेबाबत 

  

(२७)  ३३७२८ (२२-१२-२०१५).   श्री.रमेश बुांदी े (दयाटपूर) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)   ासककय ाोर ाप्रमा ए तालुका तए ए कक्रूा सींकुल ास ए गर एचए ा ए, परींतु दयाापनर 
मतदारसींघातील ाीं नगा् स ुी यए ए ा नन ी कक्रूा सींकुल प्रलींत्रबत ा ए,  ए खरए ा ए काय, 
(२) ासल्यास,  ासनानए याबाबत को ती काया् ा ी कए ली ्ा करण्यात यएत ा ए, 
(३) नसल्यास, द्लींबाची कार ए काय ा एत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (११-०२-२०१६) :(१) ् (२)  ोय. तालुका क्रीूा सींकुल, ाीं नगाीं् सु ी 
कररता सुयोग्य ाकाराची  ासकीय  ागा प्रात ाालएली ना ी. त ादप, सदर सींकुलासााज 
ाीं नगाीं् सु ी यए ील कृगी द्भागाची स.नीं. ५ माील ५.१२  ए.ार.् लॉ् नीं. ६ माील 
१.४०  ए. ार.  ागा सुयोग्य ासल् यानए सदर  ागएची माग ी कृगी द्भागाकूए करण् यात ाली 
ा ए. याबाबत कृगी द्भागाकूए क्षएत्र्र य स् तरा्रुन पाापुरा्ा करण् यात यएत ा ए. 
(३) प्रश् न उया् ा्त ना ी. 
  

___________ 
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राज्याती  ववयायावपााांना शैक्षझणि सुववधाांची उझणवा असल्यामु े  
अांतनटत अस ेल्या सुववधाांची श्वेतपत्रत्रिा िाढण्याबाबत 

  

(२८)  ३४३१६ (२३-१२-२०१५).   श्री.ियिुमार राव  (सशांदखेडा) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील द्यायादपााींना  कै्षण क सुद्ााींच्या उण ्ा ासल्यामु एू, ाींतगात ासलएल्या 
सुद्ााींची श््एतपत्र्र का काढण्याची सनचना गोलमए  पररगदएमध्यए कए ल्याचए मा ए ऑगस्् 
२०१५ च्या  ए््च्या ाा्ड्यात रनद ानास ालए  ए खरए ा ए काय, 
(२) ासल्यास, माक ती तीं्र ज्ञान क्षए्र ात काम करण्या-या सींस् एनए २१ ्गााच्या ािभयाींत्र्र की 
पद्ीाराची गण ताची क्षमता, ाधिक ेक स काया (ओईसीूी) दए ातील १५ ्गााच्या मुलाच्या 
क्षमतए पएक्षा कमी ासल्याचए ाढ नून ालए ा ए  ए ी खरए काय, 
(३) ासल्यास, राज्यातील ककमान दोन द्यायादपाए ाण  ५० म ाद्यायालयाींना राषरस्ीय 
पातूी्र सए्सा ऑफत हक्सलन्स म्  नन द्कसीत करण्याच्या दृष्ीनए  ासन को त्या 
प्रकारच्या उपाययो ना कए ल्या ्ा कर ार ा एत, 
(४) ासल्यास, तातूीनए सरदचए उकदष् गााण्यासााज  ासनानए रोूमीप तयार कए ला ा ए काय, 
् त्याचए  ोूक्यात स््रूप काय ा ए, 
(५) नसल्यास, द्लींबाची कार ए काय ा एत ? 
 

श्री. ववनोद तावड े (०२-०३-२०१६) :(१) ि क्षकाींची कमी सींख्या तसएच द्याया ी ि क्षक 
प्रमा ाबाबत ा्श्यकतएनसुार श््एतपत्र्र का काढण्याची काया् ा ी करण्याबाबत मा. कुलपती 
याींनी कुलगुरु याींचा सनचना कए ल्या ा एत. 
(२)  ोय. 
(३) ाण  (४) काया् ा ी सरु ा ए. 
(५) प्रश्न उया् ा्त ना ी. 
  

___________ 
  
राज्याती  प्राथसमि शा ेती  शा ेय पोषण आहारासााी धानय पुरवाा िरणाऱ्या पुरवाा 

धारिान ेमुदत सांपूनही धानयाचा पुरवाा सुरु असल्याबाबत 
  

(२९)  ३४४२४ (२१-०१-२०१६).   श्री.प्रिाश आत्रबटिर (राधाननरी) :   सन्माननीय  शा ेय 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील प्रा िमक  ा एूतील  ालएय पोग  ा ारासााज ाान्य पुर्ाा कर ाऱ्या पुर्ाा 
ाारकानए मुदत सींपनन ी सदर सींस्  ाक नून ाान्याचा पुर्ाा सुरु ा ए,  ए खरए ा ए काय,   
(२) ासल्यास  ासकीय ाधिकाकारी ् सबींाीत पुर्ाादार सींस् ा याींच्या सींगनमतानए न्ीन 
द््ूर काढ एबाबत कदरींगाई  ोत ा ए,  ए  ी खरए ा ए काय, 
(३) ासल्यास, याबाबत  ासनानए को ती काया् ा ी कए ली ्ा कर एत यएत ा ए, 
(४) नसल्यास, द्लींबाची कार ए काय ा एत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(२९-०४-२०१६) : (१), (२) ् (३) मागील पुर्ाएदाराची मुदत सींपली ासली 
तरी, ा ारात खींू प नू नयए यासााज  मागील पुर्ाएदाराींना मुदत्ाढ दएण्यात ाली ा ए.  
न्ीन पुर्ाएदार रनयुक्त करण्यासााज   ल् ारन ाय रनद्दा प्रकक्रया सुरु करण्यात ालएली 
ा ए. 
(४) प्रश्न उया् ा्त ना ी. 
  

___________ 
  

राज्याती  प्राथसमि व माध्यसमि शा ाांमध्ये सेनर  किचन पद्धतीने  
मध्यानह आहार योिना राबववण्याबाबत 

  

(३०)  ३४४२५ (२१-०१-२०१६).   श्री.प्रिाश आत्रबटिर (राधाननरी) :   सन्माननीय  शा ेय 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील प्रा िमक ् माध्यिमक  ाूाींमध्यए सएन्रस्ल ककचन पद्धतीनए मध्यान्  ा ार 
यो ना राबद्ण्याचा रन ाय  ासनानए घएतलएला ा ए,  ए खरए ा ए काय,   
(२) ासल्यास, मध्यान्  ा ार यो नएमध्यए   ारो मक ला बचत ग्ामाील मक लाीं्र 
उपासमारीची ्एू यए ार ा ए,  ए  ी खरए ा ए काय, 
(३) ासल्यास, याबाबत  ासनानए को ती काया् ा ी कए ली ्ा करण्यात यएत ा ए, 
(४) नसल्यास, द्लींबाची कार ए काय ा एत ? 

श्री.ववनोद तावड े(२९-०४-२०१६) : (१)  ए खरए ा ए. 
(२)  ए खरए ना ी. कद् करीयय स््यींपाकग ृ प्र ालीमाफता त तयार ा ाराचा पुर्ाा करण्यासााज रन्ू 
कए लएल्या सींस् ाींमध्यए मक ला बचत ग्ाचा समा्ए  ा ए. 
(३) ् (४) प्रश्न उया् ा्त ना ी. 
  

___________ 
  

राज्याती  शासिीय ि ा महाववदया याती  िा बध्द पदोननतीबाबत 
  

(३१)  ३५२०८ (२३-१२-२०१५).   श्री.चांरीयिाांत सोनावण े(चोपडा) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील  ासकीय कला म ाद्दयालयातील कला ि क्षक कालबध्द पदोन्नती ् 
सए्ाींतगात ाश््ािसत प्रगती यो नएसााज हसीपीहस पा्र  नसनन ी कला सींचालकाींनी   ी यो ना 
चुकीनए लागन कए ल्याचए कार  दएत या यो नएचए  कदलएलए लाभ ्सनल करीत ा एत  ए खरए ा ए 
काय, 
(२) तसएच  व्दस्तरीय त्र्र स्तरीय ्एतनश्रए ी लागन करायची ना ी ा ी भनिमका राज्य  ासनानए 
घएतली ा ए,  ए  ी खरए ा ए काय, 
(३) ासल्यास याबाबत  ासनानए को ती काया् ा ी कए ली ्ा कर एत यएत ा ए, 
(४) नसल्यास, द्लींबाची कार ए काय ा एत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(२२-०२-२०१६) :(१)  ोय. 
     त ादप, न्यायालयीन प्रकर  उया् ा्ल्यामु एू ्सुलीबाबतची सींपु ा काया् ा ी ााली ना ी. 
त्यामु एू सए्ारन्तृ्त  ो ाऱ्या ाध्यापकाींच्या बाबतीत ्सलुीच्या ाधिकान रा ुन सींबींधिकाताींना 
कायामुक्त करण्यात यएत ा ए. 
(२) ना ी. 
(३) कला सींचालनालयाच्या ाखत्याररतील राज्यातील चार ी  ासकीय कला म ाद्यायालयातील 
ाध्यापकाींना याद्स्तरीय/त्र्र स्तरीय ्एतनश्रए ी लागन करण्याबाबत  ासनस्तरा्र काया् ा ी सुरु 
ा ए. 
(४) प्रश्न उया् ा्त ना ी. 
  

___________ 
  

रत्नाधनरी जिल्हयाती  शा ाांमध्येववयायाथीसांख्येनसुार पायाभूत चाचण्याच्या 
 प्रश्नपत्रत्रिाांच सम ाल्या नसल्याबाबत 

  

(३२)  ३५२५३ (२१-०१-२०१६).   श्री.उल्हास पाटी  (सशरो ) :   सन्माननीय  शा ेय सशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) प्रगत म ाराषरस् घूद्ण्यासााज राज्यभरात पायाभनत चाचण्या घएण्याचा रन ाय ि क्ष  
द्भागाक नून घएण्यात ाल्यानसुार रत्नाधिकगरी   ल् यातील  ाूाींमध्यए द्याया ी सींख्यएनुसार 
प्रश्नपत्र्र का  िमूाल्या नसल्याचए मा ए स द््बर, २०१५ च्या सुमारास रनद ानास ालए  ए खरए 
ा ए काय, 
(२) ासल्यास, राज्याच्या ि क्ष  द्भागाक नून कदनाींक ३० स द््बर, पयांत माक ती सींबधिकात 
सींकए तस् ूा्र भरण्याच्या सनचना करण्यात ाल्या ा एत  ए ी खरए ा ए काय, 
(३) ासल्यास, याबाबतचए योग्य मागाद ान  ाूाींना न िमूाल्यानए या सींकल्पनाच ाय स््ी 
ारली ा ए   ए ी खरए ा ए काय, 
(४) ासल्यास, याबाबत  ासनानए को ती काया् ा ी कए ली ्ा करण्यात यएत ा ए, 
(५) नसल्यास, द्लींबाची कार ए काय ा एत ? 

श्री.ववनोद तावड े(२७-०४-२०१६) :(१)  ोय. 
(२)  ए खरए ना ी. 
(३)  ए खरए ना ी. 
(४) प्रश्न उया् ा्त ना ी. 
(५) प्रश्न उया् ा्त ना ी. 
  

___________ 
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राज्यात ता िुा कक्रडा सांिु  उभारणीसााी अनुदान मयाटदा  
२५  ाखावरुन १ िोटीपयांत वाढववण्याबाबत 

  

(३३)  ३५४५९ (२०-०१-२०१६).   श्री.चांरीयिाांत सोनावणे (चोपडा) :   सन्माननीय  क्रीडा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात तालकुा कक्रूा सींकुल उभार ीसााज कदनाींक २१ माचा, २००९ च्या  ासन रन ाय 
क्रमाींक राकक्रयो २००५/प्रक्र२५/०९/कक्रमुसए -१ नुसार ानुदान मयाादा २५ लाखा्रुन १ को्ीपयांत 
्ाढद्ली  ए खरए ा ए काय, 
(२) ासल्यास न्ीन ्ाईपलीननुसार बाींाकाम करा्याचए ासल्यानए बाींाकाम साक त्याच्या 
ककीं मतीत ् बाींाकाम म ुरीत ्ाढ ााल्यामु एू रु.१ को्ीमध्यए कक्रूा सींकुलाचए बाींाकाम पन ा 
 ोऊ  क ार ना ी  ए  ी खरए ा ए काय, 
(३) ासल्यास कक्रूा तालकुा सींकुल उभार ीसााज ानुदान मयाादएत ्ाढ करण्याबाबत  ासनानए 
को ती काय्ाा ी कए ली ्ा करण्यात यएत ा ए, 
(४) नसल्यास, द्लींबाची कार ए काय ा एत ? 

श्री.ववनोद तावड े(२७-०४-२०१६) :(१)  ोय,  ए खरए ा ए. 
(२) ् (३)  ासन रन ाय कद. ०२.०९.२०१५ ान््यए राज्यातील द्भागीय,   ल् ा ् तालुका 
क्रीूा सींकुलाींच्या बाींाकामाबाबत सुाारीत कायापध्दती द्क त करण्यासााज राज्यस्तर सिमती 
स् ापन करण्यात ालएली ा ए.  सदर सिमतीया्ारए क्रीूा सींकुलामध्यए क्रीूा सुद्ाा त््रीत 
पन ा कर ए, बाींाकामास  ो ारा द्लींब, ापुऱ्या सुद्ाा पु ा करण्यासााज   ासन रन ायात 
रनदेि त बाबरन ाय रक्कम ् DSR रए्च्या ानुगींगानए ाालएली ्ाढ, स् ारनक प्रचिलत 
खएूाींनसुार क्रीूा सुद्ाा रनिमाती बाबतचा ब ृत ्ाराखूा तयार कर ए, क्रीूा सींकुलाींसााज  
कए ार ए्कर रनयुक्ती कर ए, द्भागाच्या काका ी   ल् ा कक्रूा सींकुलाींची बाींाकामए कर ए     
इ. बाबीींचा ा्यास करुन सदर सिमतीचा ा ्ाल मा ए  ानए्ारी, २०१६ मध्यए प्रात ााला 
ासनन सदर ा ्ाल  ासनाच्या द्चारााीन ा ए. 
(४) प्रश्न उया् ा्त ना ी. 
  

___________ 
  
मुांबई उपननराती  मानोााणे येथ ेउच् च व तांत्रसशक्षण अथवा वैयायिीय सशक्षण देणारी सांस् था 

अथवा महाववयाया य उप ब् ध नसल् याबाबत 
  

(३४)  ३५९२८ (२३-१२-२०१५).   श्री.प्रिाश सुव े (मानाााणे) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगरातील मागोाा ए द्ाानसभा क्षए्र ात हक ी उच् च ् तीं्र ि क्ष  ा ्ा 
्ैयायकीय ि क्ष  दए ारी सींस्  ा ा ्ा म ाद्यायालय उपलक ा नसल् यानए तए ील द्यायार्थ याांची 
 ैक्षण क गैरसोय  ोत ा ए,  ए खरए ा ए काय, 
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(२) ासल् यास, या द्भागात  ासकीस इीं  रनाररींग ा ्ा मएडूकल म ाद्यायालय स्  ापन 
करण् याबाबतचा प्रस् ता्  ासनाच् या द्चारााीन ा ए,  ए  ी खरए ा ए काय, 
(३) ासल् यास, याबाबत  ासनानए को ती काया् ा ी कए ली ्ा करण्यात यएत ा ए, 
(४) नसल्यास, द्लींबाची कार ए काय ा एत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२२-०२-२०१६) :(१) ना ी. 
(२) ना ी. 
(३) ् (४) प्रश्न उया् ा्त ना ी. 
  

___________ 
  

राज्याती  सवट शासिीय, स्वायत्त, खािनी अनुदाननत व ववनाअनुदाननत असभयाांत्रत्रिी 
महाववयाया याती  पदवी अभ्यासक्रमाच्या ६६ हिार िाना ररक्त असल्याबाबत 

  

(३५)  ३६०७५ (२३-१२-२०१५).   श्री.हनुमांत डो स (मा सशरस), श्री.हदपि चव्हाण (फ टण), 
श्री.सुरेश  ाड (ििटत) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील स्ा  ासकीय, स््ायत्त, खा गी ानुदारनत ् द्नाानुदारनत ािभयाींत्र्र की 
म ाद्यायालयातील पद्ी ा्यासक्रमाची प्र्ए  प्रकक्रया सींपली  ासनन ािभयाींत्र्र की 
ा्यासक्रमाच्या ६६   ार  ागा ररक्त ा एत  ए खरए ा ए,  ्  यापैकी  ासकीय 
म ाद्यायालयातील ककती  ागा ररक्त ा एत, 
(२) ासल्यास, उपरोक्त  ागा ररक्त रा ण्याची कार ए काय ा एत, 
(३) ासल्यास याबाबत  ासनानए को ती काया् ा ी कए ली ्ा करण्यात यएत ा ए,  
(४) नसल्यास, द्लींबाची कार ए काय ा एत ? 
श्री. ववनोद तावड े(२२-०२-२०१६) :(१) ाीं त: खरए ा ए. 
     राज्यात ािभयाींत्र्र की पद्ी ा्यासक्रमाच्या ररक्त  ागाींची सींख्या ६४६२५ ह्ढी ासनन 
त्यापैकी  ासकीय ािभयाींत्र्र की म ाद्यायालयात ११३  ागा ररक्त ा एत. 
(२) ािभयाींत्र्र की पद्ी ा्यासक्रमासााज उपलका  ागा ्या प्र्ए ोच्छुक उमएद्ाराींपएक्षा  ास्त 
ा एत. 
(३) ज्या ािभयाींत्र्र की म ाद्यायालयाींमध्यए ाल्प प्र्ए   ोत ा एत त्या ािभयाींत्र्र की 
म ाद्यायालयाींच्याबाबतीत उपाययो ना करण्यासींदभाात ािभप्राय ाणखल भारतीय तीं्र  ि क्ष  
पररगदएला  ासनस्तरा्रुन कूद्ण्यात ालए ा एत. 
(४) प्रश्न उया् ा्त ना ी. 
  

___________ 
  
 



द्.स. १६० (24) 

राज्यात बी.एड, एम.एङ बी.पी.एङ आझण एम.पी.एड हे अध्यापि आझण शरीरीि सशक्षण 
अभ्यासक्रम एि वषाटऐविी दोन वषाटचे िरण्यात आल्याबाबत 

  

(३६)  ३६३९५ (२३-१२-२०१५).   श्री.राि पुरोहहत (िु ाबा) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात यींदाच्या  ैक्षण क ्गाापासनन बी.हू, हम.हङ बी.पी.हङ ाण  हम.पी.हू  
ाध्यापक ाण   रीरीक ि क्ष  ा्यासक्रम  ए हक ्गााऐ् ी दोन ्गााचए करण्यात ालए 
ा एत,  ए खरए ा ए काय, 
(२) ासल्यास, त्याची ाींमलब ा् ी सींबींधिकात द्भागाक नून सुरु ासनन, ायायाप ी द्यायापीाए , 
म ाद्यायालयाींमध्यए मोाया प्रमा ात समन््याचा ाभा् ा ए,  ए  ी खरए ा ए काय, 
(३) ासल्यास, म ाद्यायालयाींना ा्यासक्रम सुरु करण्यासााज सींबींधिकात द्भागाक नून दएण्यात 
यए ाऱ्या ना  रकत प्रमा प्र ामु एू  या्गीच्या  ैक्षण क ्गाामध्यए म ाद्यायालयाींमध्यए ि क्ष  
घए ाऱ्या द्यायार्थयाांचए  ैक्षण क नुकसान  ोण्याची  क्यता रनमाा  ााली ा ए,  ए खरए ा ए 
काय, 
(४) ासल्यास, सदर द्गयाबात  ासनाक नून को त्या उपाययो ना करण्यात ाल्या  ्ा यएत 
ा एत, 
(५) नसल्यास, द्लींबाची कार ए काय ा एत? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०३-०३-२०१६) :(१)  ोय,  ए खरए ा ए. 
(२)  ए खरए ना ी. 
(३)  ए खरए ना ी. 
(४) कद् रीय  ासनाच् या राष रस्ीय ाध् यापक ि क्षा पररगद (NCTE), न्ी कदल् ली याींनी कदनाींक 
२८.११.२०१५ च् या  ाधिकासनचनव् दारए प्रस ध्द कए लएल् या National Counical for teacher 
Education (Recognition, Norms and Procedure) Regulation, २०१४ माील सुााररत 
रनकगाींनुसार राष रस्ीय ाध् यापक ि क्षा पररगद (NCTE), प श्चम क्षएत्र्र य सिमती, भोपाू या 
सींस्  एक नून सन २०१५-१६ या  ैक्षण क ्गाापासनन राज् यातील ि क्ष  ास् ्र  ्  ारररीक ि क्ष  
ा् यासक्रमाींना साुाररत मान् यता प्रदान करण् यात ालएल् या ा एत. त् यास ानुसरुन सदर 
ा् यासक्रमाींना राज् य  ासनानए साुाररत ना- रकत प्रमा प्र  दएण् याची काया् ा ी सुरु ा ए. 
(५) प्रश् न उया् ा्त ना ी. 
  

___________ 
  

राज्यात सशक्षण ववभानाती  महाराष्ट्र सशक्षण सेवा वनट - १ च े५३ पदे ररक्त असल्याबाबत 
  

(३७)  ३६४८० (२१-०१-२०१६).   श्री.प्रतापराव पाटी  धचख ीिर ( ोहा) :   सन्माननीय  
शा ेय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ि क्ष  द्भागातील म ाराषरस् ि क्ष  सए्ा ्गा -१ ची  ५३ पदए ररक्त ासल्याचए  
मा ए ऑक््ोंबर,२०१५ ्ा त्यासुमारास रनद ानास  ालए ा ए  ए खरए ा ए काय, 
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(२) ासल्यास, उक्त पदापकैी  ्ूपास २७ पदए पदोन्नतीची ासल्यामुू ए दयुम द ााच्या 
ाधिकाका-याींकूए ारतररक्त पदभार सोपद्ण्यात ाला ा ए  ए ी खरए ा ए काय, 
(३) ासल्यास, यासींदभाात मा. ालएय ि क्ष  मीं्र ी याींना कदनाींक २५ फतए ब्रु्ारी, २०१५ रो ी ् 
तदनींतर ानएक ्एू ा लोकप्ररतरनधिका, लो ा याींनी सदर बाब रनद ानास ा नन ी ादयापी 
 ासन स्तरा्र को तीच काया् ा ी ाालएली ना ी  ए ी खरए ा ए काय, 
(४) ासल्यास, याबाबत  ासनानए को ती  काया् ा ी कए ली ्ा करण्यात  यएत ा ए, 
(५) नसल्यास, त्याची कार ए काय ा एत ? 
  

श्री.ववनोद तावड े(२९-०४-२०१६) : (१)  ोय. 
ऑक््ोंबर २०१५ ाखएर म ाराषरस् ि क्ष  सए्ा, ग्-ा (प्र ासन  ाखा) माील ि क्ष ाधिकाकारी  
् तत्सम सीं्गाात ६१ पदए ररक्त  ोती. 
(२)  ोय,  ए खरए ा ए. 
     प्र ासकीय कामका  सुरूीत पार पाूण्याच्या दृष्ीनए २१ पदाींचा ारतररक्त कायाभार 
दयु्यम द ााच्या ाधिकाकाऱ्याींकूए सोपद्ण्यात ाला ा ए. 
(३)  ए खरए ना ी. 
      ासन स्तरा्र काया् ा ी सरुु ा ए. 
(४) ग्-ा माील ररक्त पदए पदोन्नतीनए भरण्याबाबतची काया् ा ी सुरु ा ए. 
(५) प्रश्न उया् ा्त ना ी. 
  

___________ 
  

मुांबईती  िे.िे हॉजस्पट  सह औरांनाबाद, पुणे, नानपुर येथी  नससांन िॉ िमधी  प्राचायट, 
उपप्राचायट, प्राध्यापि आझण अधधव्याख्यात्याांच्या ररक्त पदाांबाबत 

  

(३८)  ३७१३३ (२०-०१-२०१६).   श्री.रुपेश म् हात्र े (सभवांडी पूवट) :   सन्माननीय वैयायिीय 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील  ए. ए  ॉ स्प्ल स  औरींगाबाद, पु ए, नागपुर यए ील निसांग कॉल माील 
प्राचाया, उपप्राचाया, प्राध्यापक ाण  ाधिकाव्याख्यात्याींची ररक्त पदए सए्ा  एषाता ् ानुभ्ाच्या 
पा्र तएचए रनकग ूा्लनन द्भागीय पररक्षा घएऊन भरण्याबाबतचा न्ा प्रस्ता् मा ए ऑक््ोबर, 
२०१५ च्या समुारास तयार करण्यात यएत ा ए,  ए खरए ा ए काय, 
(२) ासल्यास, ासाच प्रस्ता् हक मक न्यापन्ी मुख्य सधिकच् स््ााीन क्षत्र्र य याींनी फतए ्ाूला 
 ोता,  ए  ी खरए ा ए काय, 
(३) ासल्यास, भारतीय पररचयाा पररगद (ायहनसी) ककीं ्ा द्यायापीााींच्या मानकानसुार 
पदाची भरती  ो ए ा्श्यक ासताींना ा ा गैरप्रकारानए भरती करण्याची कार ए काय ा एत, 
(४) ासल्यास, याींस  बाबदार ास ाऱ्याद्रुध्द को ती कार्ाई कए ली ्ा करण्यात यएत     
ा ए ? 
  

श्री. ववनोद तावड े (०१-०३-२०१६) :(१)  ए खरए ना ी. नव्यानए रनमाा  करण्यात ालएल्या 
ाध्यापकीय सीं्गाातील पदा्र तातूीनए क ाप्रकारए रनयुक्ती करा्ी  ए एकरुन सींबींधिकात 
म ाद्यायलयाींची सींलग्नता ाबाधिकात रा ील याबाबत  ासनस्तरा्र काया् ा ी चालन ा ए मा्र  
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सदर काया् ा ी भारतीय पररचयाा पररगदएच्या मानकानुसारच करण्यात यएत ासनन को तए ी 
रनकग ूा्ललए  ाण्याचा प्रश्न उया् ा्त ना ी. 
(२)  ए खरए ना ी.  उपरोक्त ाध्यापकीय सीं्गाातील पदाचए सए्ा प्र्ए  रनयम तयार 
नसल्यामुू ए ाण  सदर सए्ा प्र्ए  रनयम तयार  ोण्यास ककमान २ तए ३ ्गे लागण्याची 
 क्यता ासल्यामु एू तसएच सदर सींस् ाींची सींलग्नता ाबाधिकात ाए्ण्याच्या प्रयो ना ा सदर पदए 
तातूीनए भरण्यासााज लोकसए्ा ायोगाच्या कायाक्षए्र ातनन ्ग नून त्या पदा्र सयाय: स् तीत 
पररचयाा ि क्ष  सींस् ा, मुींबई यए ील कायारत ासलएलए प्राध्यापक ् ाधिकाव्याख्याता याींचा 
प्रााान्यानए द्चार करुन उ्ाररत ि ल्लक  ागए्र सध्या ाध्यापकाचए कताव्य पार पाूत 
ासलएल्या  एषातम ्पाठ्यरनदे क  ैक्षण क ा ाता ाार  करीत ा एत ा ा पाठ्यरनदे काींची 
रनयुक्ती करण्याबाबतचा प्रस्ता् मींत्र्र मींूूाच्या मान्यतएकरीता सादर करण्यात ालएला  ोता.  
सादर कए लएल्या प्रस्ता्ा्र मुख्य सधिकच्ाींनी का ी ाक्षएप उप स् त कए लए  ोतए. याचा ा ा तो 
प्रस्ता् फतए ्ाूला नसनन तो ाद ा प्र ासकीय कामका ाच्या प्रकक्रयएचा भाग ा ए. 
     दरम्यान या प्रस्ता्ाऐ् ी मा.ापर मुख्य सधिकच् याींच्या ाध्यक्षतएखाली  ा.रन., 
कद.२९/१२/२०१५ ान््यए सिमती गाजत करण्यात ालएली ासनन सदर सिमतीस उपरोक्त नमनद 
पदा्र तद ा पदोन्नती दएण्याचए ाधिकाकार प्रदान करण्यात ालएलए ा एत.  तयानुसार य ायोग्य 
प्रस्ता् सींचालकाक नून मागद्ण्यात ाला ा ए. 
(३) प्रश्न उया् ा्त ना ी. 
(४) प्रश्न उया् ा्त ना ी. 
  

___________ 
 
राज् याती  आर.ए.पोदार आयुवेद वैयायिीय महाववयाया य, वर ी, मुांबई पासून १०० मीटरचा 

पररसर हा शाांतता के्षत्र घोवषत िे ा असूनही ध्वनी प्रदषुण होत अस ेबाबत 
  

(३९)  ३८२०१ (२०-०१-२०१६).   अॅड.वारीस पााण (भायख ा) :   सन्माननीय वैयायिीय 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील ार.ह.पोदार ायु् ेद म ाद्यायालय, ्रूी, मुींबई पासनन १०० मी्रचा पररसर 
 ा  ाींतता क्षए्र  घोदगत कए लएला ासताना  ी ध् ्नी प्रदनग  द्गयीचए स्ा रनयम ााक या्र 
बस्नन गुरु्ार कदनाींक १७ स ्द्बर, २०१५ रो ी यए ील द्यायार्थ याांनी फत्ाकए  ाण  
ढोलता ाींच् या क ाकका   ा्ा ात तक बल दोन तास िमर् नक काढल्यानए  रुग्  ाींना कानाा या 
बस् ारा ा्ा   स न करा्ा लागला,  ए खरए ा ए काय, 
(२) ासल् यास, ग ए  द्स ानाच् या िमर् नकीत का ी द्याया ी बएाुींद  ोऊन नाचत ासल् याची 
तक्रार ी रुग्  ाींच् या नातए्ाईकाींनी  कए ली,  ए  ी खरए ा ए काय, 
(३) ासल् यास, उक्त पररसरात कद्सा ५० ाण  ४० ूएिसबलच् या पुढए ा्ा ाची पातूी 
नसा्ी परींतु या कद् ी ढोलता ए ाण  फत्ाकए  ्ा ्नन रनयमाचए पालन न कर ा-या  
दोगीीं्र   ासनानए  को ती काया् ा ी कए ली ्ा करण्यात यएत ा ए, 
(४) नसल् यास, द्लींबाची कार ए काय ा एत ? 
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श्री. ववनोद तावड े (०७-०४-२०१६) : (१) ाीं त: खरए ा ए. सदर म ाद्यायालयातील 
द्यायार्थयाांच्या ्सरतग ृात साींस्कृरतक कायाक्रमाींतगात श्रीग ए ाची प्ररतषाापना ासल्यामुू ए 
ागमनाचए्एूी िमर् नक काढली  ोती. त ादप, द्यायार्थयाांक नून रुग् ालयाबाबत ाक्षएपा ा 
्तान घूलएलए ना ी. 
(२) ना ी. 
(३) ् (४) रुग् ाींनी ककीं ्ा रुग् ाींच्या नातए्ाईकाींनी रुग् ालयास तक्रार कए लएली नसल्यामुू ए प्रश्न 
उया् ा्त ना ी. 
  

___________ 
  

डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर मराावाडा ववयायापीााने  ाखो रुपये खचुटन बाांध े ा  
ि तरण त ाव दरुुस् तीअभावी नत ७ वषाांपासून बांद असल् याबाबत 

  

(४०)  ३८२६८ (२०-०१-२०१६).   श्री.प्रशाांत बांब (नांनापूर) :   सन्माननीय  उच्च व तांत्र 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ूॉ. बाबासा एब ाींबएूकर मराा्ाूा द्यायापीाानए लाखो रुपयए खचा करुन,  लतर  
तला्ाची रनिमाती कए ली ासनन  दरुुस्ती ाभा्ी तला् गत  ७ ्गाापासुन बींद पूला ा ए  ए 
खरए ा ए काय, 
(२) ासल्यास,  लतर  तला्ासााज द् एग कमाचाऱ्याींची रनयुक्ती करण्यात ालएली ना ी  ए 
 ी  खरए ा ए काय, 
(३) ासल्यास, द्यायापीा ानुदान ायोगाच्या स्पो ा् यो नए ाींतगात, ३९ लाख रुपयाींचा 
प्रस्ता् पााद्ण्यात ाला ासनन  ासनानए याबाबत को ती काया् ा ी कए ली ्ा करण्यात यएत 
ा ए, 
(४) नसल्यास, द्लींबाची कार ए काय ा एत ? 
  

श्री.ववनोद तावड े(३०-०४-२०१६) : (१)  ोय. 
(२)  ए खरए ना ी. 
(३) द्यायापीाामाफता त द्यायापीा ानुदान मींूू, न्यन कदल्ली याींना कद. १४.०१.२०१५ रो ी 
 लतर  तला्ाच्या पुनाबाींा ी ् दरुुस्तीसााज (CEDS)  यो नएाींतगात रु.३१,९५,४८२/- 
रकमएचा प्रस्ता् सादर कए ला ा ए. याबाबत द्यायापीा सींचालक, म ाद्यायालयए ् द्यायापीा 
द्कास मींूू याींच्यामाफता त पाापरुा्ा सुरु ा ए. 
(४) प्रश्न उया् ा्त ना ी. 
  

___________ 
  

नाांदरुा शहरात क्रीडा सांिु  उभारणे बाबत  
  

(४१)  ३८४९५ (२१-०१-२०१६).   श्री.चैनसुख सांचेती (म िापूर) :   सन्माननीय  क्रीडा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढा ा   ल््यातील मलकापनर मतदार सींघातील नाींदरुा   रामध्यए क्रीूा सींकुल 
उभार एसााज  ासकीय  ागएची उपलकाता ् रनाी मीं नर ाालएला ासताींना ी ायायापपा्एतो 



द्.स. १६० (28) 

  रामध्यए क्रीूा सींकुल रनिमातीच्या कामाला सुरु्ात ााली नसल्याची बाब मा ए नोव् द्बर, 
२०१५ मध्यए रनद ानास ाली ा ए,  ए खरए ा ए काय, 
(२) ासल्यास,  ालएय ् म ाद्यायालयीन ि क्ष  घए ा-या तरू  दपढीतील द्ध्यार्थयाांचा 
 ारीररक ् क्रीूा द्गयक द्कास खो ीूंबला ा ए  ए क  खरए ा ए काय, 
(३) ासल्यास, स् ारनक लोकप्ररतरनाी सदर क्रीूा उभार एबाबतची माग ी कए ली ा ए,  ए खरए 
ा ए काय, 
(४) ासल्यास, याबाबत  ासनानए काय काया् ा ी कए ली ्ा करण्यात यएत ा ए, 
(५) नसल्यास, द्लींबाची कार ए काय ा एत ? 
  

श्री.ववनोद तावड े (२७-०४-२०१६) : (१) ् (२) ाीं त: खरए ा ए. त ादप, नाींदरुा तालकु्यातील 
तालुकास्तरीय १० खएू ाींचए ायो न नाींदरुा यए ील कोाारी  ायस्कन ल ् ि ्ा ी  ायस्कन ल 
तसएच ्ूनएर भोला ी यए ील स.ुब. मो ता  ायस्कुलच्या क्रीूाींग ा्र भव्यकदव्य स््रुपात 
करण्यात यएतए.  त्यामु एू  ालएय ् म ाद्यायालयीन ि क्ष  घए ाऱ्या तरु  दपढीतील 
द्यायार्थयाांचा  ारीररक ् क्रीूा द्गयक द्कास खो ीूंबला ा ए, ासए म्  ता यए ार ना ी. 
(३) सदर क्रीूा सींकुल उभार ए बाबत स् ारनक लोकप्ररतरनाीया्ारए मौणखक ररत्या माग ी 
कए लएली ा ए. 
(४) नाींदरुा यए ए तालुका क्रीूा सींकुल उभारण्यासााज दगु्ा द्कास द्भागाची  ागा 
  ल् ाधिकाकारी, बुलूा ा याींचए कदनाींक २६.०२.२०१५ च्या ादए ान््यए प्रात ााली ा ए. त ादप, 
दरम्यान  ासन रन ाय कदनाींक ०२.०९.२०१५ ान््यए राज्यातील क्रीूा सींकुलाींच्या 
बाींाकामाबाबत साुारीत कायापध्दती द्क त करण्यासााज राज्यस्तर सिमती स् ापन करण्यात 
ालएलए  ोती.  सदर सिमतीचा ा ्ाल  ासनास मा ए  ानए्ारी, २०१६ मध्यए प्रात ााला 
ासनन सदर ा ्ाल  ासनाच्या द्चारााीन ा ए. 
(५) प्रश्न उया् ा्त ना ी. 
  

___________ 
  

 हान म ेु व पा िाांमध्ये िनिानतृी िरण्यासााी ‘नुड टच ॲण्ड बॅड टच’  
या नावान ेराबवव े ी मोहहम 

  

(४२)  ३९९८७ (०९-०३-२०१६).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटी  (सशडी) :   सन्माननीय वैयायिीय 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म ाराषरस् ासोिसह न ऑफत रएिस दू्् ूॉक््र (माूा) याींना ल ान मुलए ाण  पालकाींमध्यए 
 न ागतृी करण्यासााज ‘गुू ्च ॲण्ू बीू ्च’ या ना्ानए कदनाींक १३ तए २० डूसद्बर, २०१५ 
या काला्ाीत राबद्लएल्या मोक मएमध्यए कए लएल्या स्ेक्ष ात १५ ्गााखालील ६० ्क्कए  मुलीींनी 
ाण  ३५ ्क्कए  मुलाींनी ककमान हकदा लैंधिकगक  ोग  ााल्याचए कबनल कए ल्याची माक ती कद् रीयीय 
माूाच्या ाध्यक्षाींनी कदली ा ए,  ए खरए ा ए काय, 
(२) ासल्यास, उक्त प्रकर ी  ासनानए चौक ी कए ली ा ए काय, चौक ीत काय ाढ नून ालए 
् ा ा प्रकाराींना परर ामकारकररत्या पायबींद घालण्याच्या दृष्ीनए  ासनानए को ती 
उपायया ना कए ली ्ा करण्यात यएत ा ए, 
(३) नसल्यास, द्लींबाची कार ए काय ा एत ? 
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श्री. ववनोद तावड े (०१-०४-२०१६) : (१) राज्यातील रन्ासी ूॉक््राींच्या सद्रस्ल माूा या 
सींघ्नएमाफता त ा ा प्रकारची मोक म राबद्ल्याबाबतची को ती ी माक ती  ासनास उपलका 
ाालएली ना ी. 
(२) प्रश्न उया् ा्त ना ी. 
(३) प्रश्न उया् ा्त ना ी. 
  

___________ 
  

सुप्रीम िोटाटच्या ननणटयानुसार महाववयाया याती  एम.सी.ए. हा  
अभ्यासक्रम ताांत्रत्रि असल्याबाबत 

  

(४३)  ४०४१८ (०८-०३-२०१६).   श्रीमती मधेा िु िणी (िोथरुड) :   सन्माननीय उच् च व 
तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साद््र ीबाई फुतलए पु ए द्यायापीाामध्यए हम.सी.ह.  ा ा्यासक्रम द्ज्ञान  ाखएमध्यए सुरु 
ासल्याचए रनद ानास ालए,  ए खरए ा ए काय, 
(२), (३) ् (४) सन २०१३ ् २०१४ च्या सुप्रीम को्ााच्या रन ायानुसार हम.सी.ह.  ा 
ा्यासक्रम ताींत्र्र क ासनन प कलक नो्ीसनुसार म ाद्यायालयाींना हम.सी.ह. ् हम.बी.ह. या 
ा्यासक्रमाींसााज ह.ाय.सी.्ी.ई. ची पर्ानगी घए ए ा्श्यक ा ए,  ए  ी खरए ा ए काय, 
(५) तसएच म ाषरस्ातील म ाद्यायालयए द्ज्ञान  ाखएत हम.सी.ह. चालद्त ा एत,  ए  ी खरए 
ा ए काय, 
(४) ासल्यास, ा ा पद्धतीनए म ाद्यायालयाींनी हम.सी.ह. चा ा्यासक्रम चालद्ल्यास 
द्यायार्थयाांचए नुकसान  ो ार ा ए काय, ासल्यास, याबाबत  ासनानए को ती काया् ा ी कए ली 
्ा करण्यात यएत ा ए, 
(५) नसल्यास, द्लींबाची कार ए काय ा एत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०१-०४-२०१६) :(१)  ोय. 
(२)  ोय. 
(३) ाीं त: खरए ा ए. 
(४) ना ी.  ासनानए काया् ा ी करण्याचा प्रश्न उया् ा्त  ना ी. 
(५) प्रश्न उया् ा्त ना ी. 
  

___________ 
  

मुांबईती  हाफकिन प्रसशक्षण सांशोधन व चाचणी या सांस्थमेध्ये झा ेल्या  
नैरव्यवहाराची चौिशी िरण्याबाबत 

  

(४४)  ४१६२४ (१६-०३-२०१६).   श्री.प्रतापराव पाटी  धचख ीिर ( ोहा) :   सन्माननीय 
वैयायिीय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील  ाफतककन प्रि क्ष  सीं ोान ् चाच ी या सींस् एमध्यए सन २००८ तए २०१५ या 
काला्ाीत ाालएल्या गैरव्य् ाराची चौक ी करण्याबाबत स् ारनक लोकप्ररतरनाीींनी      
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कदनाींक १४ स द््बर, २०१५ रो ी ्ा त्या सुमारास ापर मुख्य सधिकच्, ्ैयायकीय ि क्ष  
द्भाग, याींच्याकूए प्र व्य् ार कए ला,  ए खरए ा ए काय, 
(२) ासल्यास, उक्त प्र ाच्या ानुगींगानए  ासन स्तरा्र चौक ी करुन दोगीीं्र को तीच 
कार्ाई करण्यात ाली ना ी,  ए  ी खरए ा ए काय, 
(३) ासल्यास, चौक ी न करण्याची कार ए काय ा एत, 
(४) तसएच दोगीीं्र कार्ाई करण्याबाबत  ासनानए को ती काया् ा ी कए ली ्ा करण्यात यएत 
ा ए, 
(५) नसल्यास, द्लींबाची कार ए काय ा एत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(०१-०४-२०१६) : (१)  ोय. 
(२) (३) ् (४) याबाबत सखोल चौक ी करुन हक मक न्यात ा ्ाल सादर करण्याच्या सुचना 
 ाफतककन सींस् एला दएण्यात ाल्या ा एत. 
(५) प्रश्न उया् ा्त ना ी. 
  

___________ 
‘िद् रीयीय  ोिसेवा आयोना’च्या पररक्षा प्रसशक्षणासांबधी मािी मुख्य सधचव अरूण बोंनीरवार 

याांनी सादर िे ेल्या अहवा ाती  सशफारशीबाबत 
  

(४५)  ४२०९१ (०८-०३-२०१६).   श्री.अब् द ु सत्तार (ससल् ोड), श्री.अस् म शखे (मा ाड 
पजश्चम), श्री.असमन पटे  (मुांबादेवी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.िुणा  पाटी  (धु े 
ग्रामीण), श्री.िा ीदास िो ांबिर (वडा ा), श्री.नसीम खान (चाांहदव ी), श्री.ननतेश राण े
(िणिव ी) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) राज्यातील मरााज तरू  ‘कद् रीयीय लोकसए्ा ायोगा’ च्या पररक्षएत य स््ी व् ा्ा यासााज 
 ासनानए मा ए हदप्रल २००६ मध्यए मा ी मुख्य सधिकच् ारू  बोंगीर्ार याींच्या ाध्यक्षतएखाली 
नएमलएल्या सिमतीनए राज्यातील ानएक भागात बैाकी घए्नन सखोल द्चार द्रनमय करून ‘की च 
दएम यींग’ यो ना तयार करून त्यासींबींधिकाचा ापला ा्यासपन ा ा ्ाल कदनाींक २९ नोव् द्बर, 
२००६ रो ी तत्कालीन उच्च ् तीं्र  ि क्ष मीं्र ी  याींना सादर कए ला,  ए खरए ा ए काय, 
(२) ासल्यास, सदर न ा ्ालातील ि फतार ीचए  ोूक्यात स््रूप काय ा ए, 
(३) सदर न ा ्ालाच्या ानुगींगानए रन ाय घएण्याऐ् ी बोंगीर्ाराींनी सादर कए लएली यो ना 
सरकारनए दलुाक्षक्षत करुन कदल्ली यनपीहसीसी प्रि क्ष ाींचा रन ाय घएतला ा ए,  ए  ी खरए ा ए 
काय, 
(४) ासल्यास, यनपीहससी प्रि क्ष ाचा रन ाय घएऊन त्यासााज रु. २४ को्ीची तरतनद करण्याची 
कार ए काय ा एत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े (०१-०४-२०१६) : (१)  ए ाीं त: खरए ा ए. बोंधिकगर्ार सिमतीनए  ासनास 
सादर कए लएल्या ि फतार ीींमध्यए Catch Them Young या सन्र ाप्रमा ए इयत्ता द ा्ी/बारा्ी 
पासननच मुलाींना स्पााा परीक्षाींची माक ती दएण्याबाबत ि फतारस कए लएली ा ए. 
(२) बोंधिकगर्ार सिमतीनए ा्यासााींती, १) म ाराषरस्ीय मलुाींना ा ा परीक्षाींना बसण्याकररता 
प्र्तृ्त कर ए ् ा ा परीक्षाींची ा्श्यक माक ती द्यायार्थयाांना ल ानप ापासननच पो ोचद् ए, 
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२) इयत्ता १० ्ी ् १२ ्ी ् द्यायापीा स्तरा्रील ा्यासक्रम नागरी सए्ा परीक्षाींच्या 
ा्यासक्रमाींच्या परीक्षाीं ी सुसींगत कर ए, (३) नागरी सए्ा परीक्षएचए प्रि क्ष  दएण्याकररता 
SIAC च्या ाती्र सींस् ा ास ए, या मखु्य ि फतार ीींस  ान्य स्ासााार  ि फतार ीीं ी 
 ासनास सादर कए लएल्या ा एत. 
(३) ् (४) बोंधिकगर्ार सिमतीच्या ि फतार ीस ानुसरुन मुींबई, औरींगाबाद, नागपनर ् कोल् ापनर 
यए ील भारतीय प्र ासकीय सए्ा परीक्षा पन्ा प्रि क्ष  कद् रीयाींच्या  ोूीला नाि क ् ामरा्ती 
यए ए नव्यानए प्रि क्ष  कद् रीयए सुरु करण्यात ालएली ा एत. तसएच, कायाकारी सिमतीच्या बैाकीत 
 ासनाच्या सदर प्रि क्ष  सींस् ाींचए बूक्ीकर  करण्याचा रन ाय घएण्यात ालएला ा ए. 
बोंधिकगर्ार सिमतीनए कदल्ली ् चएन्नई यए ील प्रि क्ष  सींस् ाींमध्यए  ासनाच्या खचाानए  ोतकरु 
द्यायार्थयाांना पाा्ा्ए ा ी ि फतारस कए लएली ा ए. या ि फतार ीीं ी ससुींगत ा ी, कद् रीयीय 
लोकसए्ा ायोगामाफता त रन्ू  ो ाऱ्या ाणखल भारतीय सए्ाींमध्यए म ाराषरस्ातील ाधिकाकाऱ्याींचए 
प्रमा  ्ाढा्ए यासााज मागील ३ ्गाात ककमान हकदा मुख्य परीक्षा उत्ती ा  ो ाऱ्या  ु ार, 
 ोतकरु उमएद्ाराींस ाधिक ाक स ाय्य म्  नन कदल्ली यए ील प्रि क्ष  कद् रीयाचए  ुल्क ् प्रि क्ष  
्ास्तव्याच्या काला्ाीसााज रन्ाा  भत्ता या स््रुपात द् एग ि षय्तृ्ती यो ना सुरु 
करण्यास मींत्र्र मींूूाची मान्यता प्रात ााली ा ए. 
  

___________ 
  

उच्च व तांत्रसशक्षण ववभाना ा सन २००२ पासून देण्यात आ ेल्या ७४० िोटी रुपयाांच्या 
अनुदानाचे उपयोधनता प्रमाणपत्र ेमहा ेखापा  याांच्यािड ेसादर िे े नसल्याबाबत 

  

(४६)  ४५७४२ (११-०३-२०१६).   श्री.वविय औटी (पारनेर), श्री.सांिय साविारे (भुसाव ), 
श्री.हरीभाऊ िाव े (रावेर), श्री.वव ास तरे (बोईसर), श्री.षक्षतीि ाािूर (ना ासोपारा) :   
सन्माननीय उच् च व तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

 (१) म ालएखापाल मुींबई याींनी घएतलएल्या ि क्ष  द्भागाच्या ाढाव्यात सन २००२ पासननची 
उच्च ् तीं्र ि क्ष  द्भागाचए हकन   ५८३ प्रकर ाींतील ७४० को्ी १६ लाख ९०   ार २३८ 
रुपयए खचााची उपयोधिकगता प्रमा प्र ए (utilization certificate) सादर कए ली गएली नसल्याची बाब 
 ासनास कदनाींक ३०  ानए्ारी, २०१६ रो ी ्ा त्या सुमारास रनद ानास ाली ा ए,  ए खरए 
ा ए काय, 
(२) ासल्यास, कदनाींक २८ फतए ब्रु्ारी, २०१६ पन्ी खचााची उपयोधिकगता प्रमा प्र ए म ालएखापाल 
कायाालयाकूए सादर करण्याचए ादए  मा. मुख्य सधिकच् याींनी  उच्च ् तीं्र ि क्ष  द्भागाला 
कदलएलए ा एत,  ए  ी खरए ा ए काय, 
(३) ासल् यास, उक् त रनाी द्ना्ापरा प नून ा ए की कसए यासींदभाात ्स्तु स् ती काय ा ए, 
(४) ासल्यास, याप्रकर ाची चौक ी कए ली ा ए काय,चौक ीत काय ाढ नून ालए ् त्यानुसार 
 ासकीय कामात  लग ीप ा कर ाऱ्या सींबींधिकाताींद्रुध्द को ती कार्ाई करण्यात ाली ्ा 
यएत ा ए, 
(५) नसल् यास, द्लींबाची कार ए काय ा एत ? 
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 श्री. ववनोद तावड े (०१-०४-२०१६) : (१) म ालएखापाल कायाालयानए त्याींच्या कद. १७/१२/२०१५ 
च्या प्र ान््यए प्रलत्रबींत उपयोधिकगता प्रमा प्र ए सादर करण्याबाबत कूद्लए ा ए. 
(२) प्रलींत्रबत उपयोधिकगता प्रमा प्र ए म ालएखापाल कायाालयास सादर करण्याच्या दृष्ीनए 
द्भागानए कद. २९/१/२०१६ रो ी रनगािमत कए लएल्या पररप्र कान््यए याबाबतच्या सुचना स्ा 
सींबींधिकाताना कदल्या ा एत. 
(३), (४) ् (५) ाीं त: खरए ा ए. द्तरीत करण्यात ालएल्या रनाीपैकी का ी रनाी तसएच मा. 
उच्च न्यायालयाकूए  मा कए लएला रनाी ाखधिकचात ा ए. रनाी ाखधिकचात रा ण्याबाबतचा ा ्ाल 
मागद्ण्यात ाला ासनन सदर ा ्ाल प्रात  ोताच पुढील काया् ा ी करण्यात यएईल. 
  

___________ 
 

तत्िा ीन सशक्षण उपसांचा ि, औरांनाबाद व तत्िा ीन सशक्षणाधधिारी याांनी  
आरक्षण डाव ून ननयमबा्यपणे िे ेल्या ननयुक्त्या 

 (४७)  ४९५२९ (११-०३-२०१६).   श्री.सांिय सशरसाट (औरांनाबाद पजश्चम) :   सन्माननीय 
शा ेय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्री.ढएरए तत्कालीन ि क्ष  उपसींचालक, औरींगाबाद ्  श्री.बना ए् तत्कालीन ि क्ष ाधिकाकारी 
याींनी लालब ादनर  ास््र ी म ाद्यायालय परतुर, मींाा (  . ालना) ्  द््एकानींद करनषा 
म ाद्यायालय, औरींगाबाद ् इतर ा ा मराा्ाड्यातील बऱ्याच सींस् ाींमध्यए ारक्ष  ूा्लनन 
खुल्या प्र्गाातील उमएया्ाराींना रनयमबा्यप ए नएम ुका दएऊन  लाखो रूपयाींचा गैरव्य् ार 
कए ला,  ए खरए ा ए काय, 
(२)  ासल्यास, उक्त ाधिकाकाऱ्याींना रनलींत्रबत करण्यासााज ि क्ष  सींघ्नाींनी माग ी करून ् 
 ासनानए स  सींचालक, ि क्ष  पु ए  याींच्या ाध्यक्षतएखाली नएमलएल्या सिमतीनए काया् ा ी 
करण्याचए रनषकगा दएऊन ी सींबींधिकाताीं्र ायायाप को तीच काया् ा ी ाालएली ना ी,  ए  ी खरए 
ा ए काय, 
(३) तसएच श्री.ढएरए याींना पुन् ा म ाराषरस् राज्य माध्यिमक ् उच्च माध्यािमक ि क्ष  मींूू, 
औरींगाबाद यए ए ाध्यक्ष पदा्र ् श्री.बना ए् याींना द्भागीय ि क्ष  उपसींचालक पदा्र 
रनयुक्ती दएण्यात ालएली ा ए,  ए  ी खरए ा ए काय, 
(४) ासल्यास उक्त दोगी ाधिकाकाऱ्याीं्र रनलींबनाची कार्ाई करण्याकरीता  ासनानए को ती 
काया् ा ी कए ली ्ा करण्यात यएत ा ए, 
(५) नसल्यास, द्लींबाची कार ए काय ा एत ? 
 
  

श्री. ववनोद तावड े(०१-०४-२०१६) :(१) श्री.सुखदए् ूएरए, तत्कालीन द्भागीय ि क्ष  उपसींचालक, 
औरींगाबाद ् श्री.सुााकर बना ए्, तत्कालीन स ायक सींचालक, औरींगाबाद याींनी लालब ादनर 
 ास््र ी म ाद्यायालय, ाष्ी, परतुर, स््ामी द््एकानींद करनषा म ाद्यायालय, मींाा, 
  . ालना ् द््एकानींद करनषा म ाद्यायालय, औरींगाबाद ् इतर ा ा मराा्ाड्यातील 
बऱ्याच सींस् ाींमध्यए ारक्ष  ूा्लनन खुल्या प्र्गाातील उमएद्ाराींना रनयमबा्यप ए मान्यता 
प्रदान कए ल्याबाबत तक्रारी प्रात ााल्या ा एत. 
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(२) ना ी, श्री.सखुदए् ूएरए, द्भागीय ाध्यक्ष, औरींगाबाद द्भागीय ि क्ष  मींूू, औरींगाबाद 
याींचा ि स्तभींगद्गयक कार्ाई करण्याबाबतचा प्रस्ता् ायुक्त, ि क्ष  याींचएक नून  ासनाकूए 
प्रात ाालएला ा ए. तसएच श्री.सुााकर बना ए्, याींच्याद्रुद्धचा कार्ाईचा प्रस्ता् ायुक्त, 
ि क्ष  याींच्याक नून  ासनास सादर करण्याची काया् ा ी सुरु ा ए. 
(३) श्री.सुखदए् ूएरए, तत्कालीन द्भागीय ि क्ष  उपसींचालक, औरींगाबाद ् श्री.सुााकर बना ए्, 
तत्कालीन स ायक सींचालक, औरींगाबाद याींना रनयिमत पदोन्नतीच्या प्रकक्रयएाींतगात  ासन 
मान्यतएनए सींबींधिकात पदा्र पदोन्नती दएण्यात ालएली ा ए. 
(४) श्री.सखुदए् ूएरए, द्भागीय ाध्यक्ष, औरींगाबाद द्भागीय ि क्ष  मींूू, औरींगाबाद 
याींच्या्र कार्ाई करण्यात यएत ा ए. श्री.साुाकर बना ए्, याींच्याद्रुद्धचा कार्ाईचा प्रस्ता् 
ायुक्त ि क्ष  याींच्याक नून  ासनास सादर करण्याची काया् ा ी सरुु ा ए. 
(५) प्रश्न उया् ा्त ना ी. 

___________ 
  

राज्याती  शाां ामध्ये शा ेय पुस्तिाांबरोबर स्वाध्यायमा ा व  
व्यवसाय या सारख्या प्रिाशनाांची होत अस े ी सक्ती 

  

(४८)  ४९६७५ (१४-०३-२०१६).   श्री.असमन पटे  (मुांबादेवी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटी  (सशडी), 
श्री.वविय वडटे्टीवार (रा म्हपूरी), श्रीमती ननमट ा नाववत (इनतपूरी), अॅड.यशोमती ाािूर 
(नतवसा) :   सन्माननीय शा ेय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म ाराषरस् राज्य माध्यिमक ् उच्च माध्यिमक ि क्ष  मींूूाक नून पक ली तए द ा्ी, 
बारा्ी पयांतच्या ा्यासक्रमाच्या पाायपुस्तकाींचए प्रका न म ाराषरस् राज्य पाायपुस्तक 
रनिमाती ् ा्यासक्रम सीं ोान याींच्या माध्यमातनन करण्यात यएत ासताना, पााय 
पुस्तकाींतील ा्यासक्रमाचा उपयोग करुन द्द्ा खा गी प्रका न सींस् ा  ए  स््ाध्यायमाला, 
व्य्साय, गाईड्स यासारखी प्रका नए ्गाानु्ग ेप्रकाि त करत ासल्याची बाब मा ए ऑगस््, 
२०१५ च्या समुारास रनद ानास ाली ा ए,  ए खरए ा ए काय, 
(२) ासल्यास, ब ुताीं   ाूाींमध्यए  ालएय पुस्तकाींबरोबरच स््ाध्यायमाला ् व्य्साय 
यासारखी ाना्श्यक प्रका नए सराास द्यायार्थयाांच्या मा ी मारुन द्याया ी ् पालकाींची सुध्दा 
ाधिक ाक लु्मार करत ा एत,  ए  ी खरए ा ए काय, 
(३) ासल्यास, या प्रकर ी  ासनानए ाधिकाक चौक ी कए ली ा ए काय, 
(४) ासल्यास, चौक ीचए रनषकगा काय ा एत त्यानुसार ्रील प्रकाराला प्ररतबींा घालण्याच्या 
दृष्ीनए  ासनानए को ती काया् ा ी कए ली ा ए ्ा करण्यात यएत ा ए, 
(५) नसल्यास, द्लींबाची कार ए काय ा एत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े (०१-०४-२०१६) :(१) खा गी प्रका नाया्ारए प्रकाि त करण्यात यए ारए पनरक 
साक त्य, स््ाध्याय, गाईूस ् ा ी को ती ी पुस्तक  ा एूत ा ण्याची गर  ना ी ा ा 
 ासनाच्या स्पष् सनचना ा एत. 
(२), (३), (४) ् (५) प्रश्न उया् ा्त ना ी. 
  

___________ 
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बेटा ा ता. रा म्हपुरी जिल्हा चांरीयपूर येथी  बी फामट महाववयाया यान े 
ववयायार्थयाांची फसवणुि िेल्याबाबत 

  

(४९)  ५१४७७ (१९-०३-२०१६).   डॉ.देवराव हो ी (नडधचरो ी) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बए्ाूा ता. ब्रम् पुरी   ल् ा चींरीयपनर यए ए म ाराषरस् इन्स््ी्यन् ऑफत फतामासी ाींतगात   बी 
फतामा चए म ाद्यायालय ा ए,  ए खरए ा ए काय, 
(२) ासल्यास, या म ाद्यायालयामध्यए सींस् एनए सी.ई.्ी.पास ि ्ाय ी  ासनाच्या स्ा सोयी 
सुद्ाा कए ्ू  ४०००/- रुपयाीं्र उपलका करून दएण्यात यए ार या ााारा्र  द्ध्यार्थयाांना  
फतस् ुकीनए प्र्ए  दएण्यात ाला  ए खरए ा ए काय , 
(३) ासल्यास ाता परीक्षएच्या ्ए एू्र सींस् ा ३००००/- (तीस   ार) रुपयए भरल्याि ्ाय 
परीक्षएला बसता यए ार ना ी ासए द्यायार्थयाांना साींगण्यात यएत ा ए,   ए खरए ा ए काय,  
(४) ासल्यास, सींस् एच्या या फतस् ुकीमु एू द्यायार्थयाांना ् त्याींच्या पालकाींना प्रचींू मानसीक 
्र ास स न करा्ा लागतो ा ए,  ए खरए ा ए काय, 
(५) ासल्यास, द्याया ाांची फतस् नक कर ाऱ्या  या  सींस् ए्र   ासनानए  को ती  काया् ा ी 
कए ली ्ा करण्यात यएत ा ए, 
(६) नसल्यास, द्लींबाची कार ए काय ा एत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(०१-०४-२०१६) :(१)  ोय. 
(२) ना ी. सदर द्यायार्थयाांक नून ४०००/- रुपयए प्रती द्याया ी घएण्यात ालएलए  ुल्क  ए इतर 
 ुल्क म्  नन घएण्यात ालएलए ा ए. त्यामुू ए सदर द्यायार्थयाांची कुाल्या ी प्रकारची फतस् नक 
करण्यात ालएली ना ी. सदर  ुल्कामध्यए परीक्षा फती, प्रॉस्पएक््स फती, द्यायापीा फती ् 
नामाींकन  ुल्क भरलएलए ना ी त्याची फती म ाद्यायालयानए द्यायापीाामध्यए सादर कए लएली ा ए. 
(३) सदर द्यायार्थयाांच्या प्र्ए  कद् रीयीभनत प्र्ए  प्रक्रीयएमाफता त ाालएल नसनन  ए द्याया ी कद् रीयीभनत 
प्र्ए  प्रकक्रयएनींतर ि ल्लक राक लएल्या  ागाीं्र (Against CAP) प्र्एि त ासल्यामु एू सदर 
द्यायार्थयाांना कुाल्या ी प्रकारची  ुल्क प्ररतपनती ानुज्ञएय नसल्यामु एू सदर द्यायार्थयाांना 
सींस् एनए ि क्ष   ुल्क सिमतीनए रनाााररत कए ल्याप्रमा ए ि क्ष   ुल्क भरण्यास साींगण्यात ालए 
ा ए. याबाबतीत कुाल्या ी प्रकारची बू बरी कए लएली ना ी. द्यायार्थयाांच्या सोयीनुसार 
्या्यात ि क्ष   ुल्क भरण्याची मुभा म ाद्यायालयानए कदली ासनन म ाद्यायालयाक नून 
ि क्ष   ुल्क भरण्यास द्यायार्थयाांना प्र्एि त कदनाींकापासनन सनचना दएण्यात ाल्या ा एत. 
(४) ना ी. सींस् एनए कुाल्या ी प्रकारची फतस् नक कए लएली नसनन सदर द्यायार्थयाांना कुाल्या ी 
प्रकारए परीक्षएपासनन ्ींधिकचत कए लएलए ना ी. सदर न  प्रकर ी कुाल्या ी द्याया ी ा ्ा पालकाींची 
तक्रार म ाद्यायालयास तसएच तीं्र  ि क्ष  सींचालनालयास प्रात ााली ना ी. 
(५) प्रश्न उया् ा्त ना ी. 
(६) प्रश्न उया् ा्त ना ी. 
  

___________ 
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आहदवासी भानाती  शा ाांच ेयोग्य ननयोिन िरुन शा ाांचा दिाट सुधारणेबाबत 
  

(५०)  ५२८२६ (०८-०३-२०१६).   श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बान ाण), श्री.जितद्रीय आव् हाड (मुांरा ा 
ि वा), श्री.पाांडुरांन बरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय शा ेय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौ ए दपींप एू (सा्रपाूा) ता. कू् ,   . नाि क यए ील ाकद्ासी भागातील प्रा िमक 
 ा एूत तीन द्यायार्थयाांसााज दोन ि क्षक कायारत ासल्याचए मा ए  ानए्ारी, २०१६ चा  ए््च्या 
सता ात रनद ानास ालए ा ए,  ए खरए  ए काय, 
(२) ासल्यास, उक्त प्रकर ी  ासनामाफता त चौक ी कए ली ा ए काय, 
(३) ासल्यास, चौक ीत काय ाढ नून ालए ् तयानसुार ाकद्ासी भागातील  ाूाींचए योग्य 
रनयो न करुन  ाूाींचा द ाा सुाार एबाबत  ासनानए को ती काया् ा ी कए ली ्ा करण्यात यएत 
ा ए, 
(४) नसल्यास, द्लींबाची कार ए काय ा एत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०१-०४-२०१६) :(१), (२) ् (३)  ोय,  ए खरए ा ए ्   ल््यातील ाकद्ासी 
् त्रबगर ाकद्ासी क्षए्र ातील स्ा  ाूाींचा द ाा साुार एबाबत प्रगत  ैक्षण क म ाराषरस् 
कायाक्रम ् गु ्त्ता द्कास कायाक्रम याींची ाींमलब ा् ी करण्यात यएत ा ए. 
(४) प्रश्न उया् ा्त ना ी. 
  

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
 ासकीय मध्य्ती मुरीय ालय, मुींबई. 


