
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १७७ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  
 

राज्यात िें द्रीय ववद्यालय नसलेल्या जिल््यात िें द्रीय ववद्यालय  
सुरु िरण्यासाठी राज्य शासनामार्फ त प्रस्ताव पाठववण्याबाबत 

  

(१)  १९४९ (२२-१२-२०१४).   श्री.राणािगिीतससांह पाटील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय उच् च 
व तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात जिथे कें द्रीय विद्यालय सींगठनाच े (मानि सींसाधन विकास मींत्रालय, भारत 
सहकार सींचललत) एकही विदयालय नाही अशा जिल्ह्यात (उस्मानाबाद, परभणी, औरींगाबाद, 
बीड, अहमदनगर, हहींगोली, रत्नागगरी, साींगली, सातारा, लसींधुदगुग, चींद्रपूर, ठाण,े मुींबई उपनगर, 
अकोला, िालना, कोल्हहापूर, नींदरूबार इत्यादी) कें द्रीय विद्यालय सुरु करण्यासाठी राज्य 
शासनामार्ग त प्रस्ताि पाठविण्याबाबत हदनाींक ९ डडसेंबर, २०१० ि तदनींतर कें द्रीय विद्यालय 
सींगठनेने राज्य शासन तसेच विभागीय आयुक्त, औरींगाबाद याींना पत्राद्िारे कळविले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या प्रस्तािािर शासनाने कोणता ननणगय घेतला आहे, 
(३) अद्याप ननणगय घेतला नसल्हयास विलींबाची कारणे काय आहेत ि या प्रस्तािािर कें व्हा 
ननणगय घेण्यात येईल ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२७-०४-२०१६) :(१) कें हद्रय विद्यालय सुरु करण्याची बाब राज्य शासनाच्या 
कायगकके्षत येत नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
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वरळी (मुांबई) येथील पोदार आयुवदे रुग्णालयामध्ये अत्याधुननि 
 आरोग्य सुववधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(२)  ८८४४ (०९-०४-२०१५).   श्री.सुननल सशांदे (वरळी) :   सन्माननीय वैद्यिीय सशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िरळी (मुींबई) येथील पोद्दार आयुिेद रुग्णालयामध्ये अत्याधुननक आरोग्य सुविधा तातडीन े
उपलब्ध करुन देण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा.िैद्यकीय लशक्षण मींत्री याींच्याकड े
लेखी ननिेदनाद्िारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त ननिेदनाच्या अनुषींगाने सदरील रुग्णालयामध्ये आत्याधुननक आरोग्य 
सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाकडून कोणती कायगिाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (०९-०६-२०१६) :(१) अशा आशयाचे ननिेदन प्राप्त झाल्हयाच ेआढळून आले 
नाही. तथावप, सदर रुग्णालयात अनतदक्षता विभागाला (आय.सी.यू) प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबतच ेननिेदन प्राप्त झाले होत ेत्यािर कायगिाही करुन हदनाींक २४ एवप्रल, २०१५ रोिी 
शासन ननणगय ननगगलमत करण्यात आलेला आहे. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

खरोळा (ता.रेणापूर जि.लातूर) येथील जिल् हा पषरेदेच् या उदुफ माध् यसमि 
 शाळेस अनुदान मांिुर िरण् याबाबत 

  

(३)  २१०४३ (०६-०८-२०१५).   श्री.त्र्यांबिराव सभस े (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय शालेय 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खरोळा (ता.रेणापूर जि.लातूर) येथील जिल्ह हा पषरषदेच् या उदुग माध् यलमक शाळेस अनुदान 
मींिुर करण् याबाबत स् थाननक लोकप्रनतननधी हदनाींक १६ एवप्रल, २०१५ रोिी मा.शालेय लशक्षण 
मींत्री महोदयाकड ेननिेदनाद्िारे मागणी केली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, उक्त ननिेदनाच्या अनुषींगान ेसदर शाळेस अनूदान मींिूरीबाबत कोणती 
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, असल्ह यास, साधारणत:  सदरहू शाळेस ककती 
कालािधीत अनुदान मींिुर होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(३) नसल्ह यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. ववनोद तावड े (०२-०५-२०१६) :(१) स्थाननक लोकप्रनतननधी याींचे हदनाींक १६एवप्रल, २०१५ 
रोिी ननिेदन प्राप्त झाल्हयाच ेआढळून येत नाही. मात्र हद.३० िनू, २०१५ रोिी च े ननिेदन 
प्राप्त झालेले आहे. 
(२) जिल्हहा पषरषद प्रशाला खरोळा ता.रेणापूर जि.लातूर या शाळेस इयत्ता ९िी ि १०िी च्या 
उदुग समाींतर िगागस राज्य शासनािर कोणताही आगथगक भार येणार नाही ि जिल्हहा पषरषदेच्या 



वि.स. १७७ (3) 

स्ित:च्या आगथगक उत्पन्नातून उत्पन्नातून खचग करेल. या अ्ीच्या अगधन राहून शासन 
ननणगय हद.०२/०९/२०१४अन्िये परिानगी हदलेली आहे. त्यामुळे अनदुान मींिूरीचा प्रश्न उद्् ाित 
नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

ित तालुक्यातील (जि.साांगली ) महाराष्ट्र - िनाफटि ससमावती 
 भागामध्ये २२ नववन मराठी शाळा सुरु िरण्याबाबत 

  

(४)  २४६९१ (०६-०८-२०१५).   श्री.ववलासराव िगताप (ित), श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   
सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ित तालुक्यातील (जि.साींगली) महाराषर - कनाग्क सीमािती भागामध्ये २२ नविन मराठी 
शाळा शासन सुरु करणार आहे, हे खरे आह काय, 
(२) असल्हयास, सदर शाळा स्थापनेसाठी स्थाननक सींस्था सोडून बाहेरील सींस्थाींनी अिग केले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर सींस्थानी प्रस्ताि दाखल करताना प्रनतज्ञापत्रामध्ये कोणतेही को ग् कारिाई 
चाल ू नाही अस े प्रनतज्ञापत्र हदले असून सदरच्या प्रनतज्ञापत्रापैकी बरीचशी बोगस असल्हयाने 
त्याींची प्रशासनाकडून तपासणी झाली आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी बोगस प्रनतज्ञापत्र ेसादर करणाऱ्या शाळाींिर शासनान ेपुढे कोणती 
कारिाई केली तसचे सीमा भागात नविन शाळा स्थापनेसाठी समान गुण असणाऱ्या स्थाननक 
सींस्थाना प्राधान्य देण्यात येणार आहे काय, 
(५) नसल्हयास, त्याची काय कारणे आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०२-०५-२०१६) : (१) ि (२) होय. 
(३) ि (४) या प्रकरणी प्राप्त तक्रारीच्या अनुषींगाने कायगिाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

महाराष्ट् र राज् य अशासिीय महाववद्यालयीन सशक्षिेत् तर िमफचा-याांच् या  
सहाव् या वतेन आयोगातील वेतन त्रुटी दरू िरण्याबाबत 

(५)  २६१४१ (१७-०८-२०१५).   श्री.ज्ञानराि चौगुले (उमरगा), श्री.अिुफन खोतिर (िालना) :   
सन्माननीय उच् च व तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराष र राज् य अशासकीय महाविद्यालयीन लशक्षकेत् तर कमगचा-याींच् या सहाव् या िेतन 
आयोगातील िेतन त्रु्ी दरू करुन लशक्षकेतर कमगचा-याींना न् याय लमळिून देण्याबाबत उमरगा- 
लोहारा येथील लोकप्रनतनीधी याींनी मा.मुख् यमींत्री, याींना हदनाींक २३ डडसेंबर, २०१४ रोिी िा 
त् या समुारास लेखी पत्राद्िारे विनींती केली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्ह यास, शासनाने उक् त ननिेदनाच् या अनुषींगाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. ववनोद तावड े(१३-०५-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सहाव्या िेतन आयोगातील िेतनशे्रणीच्या अनुषींगाने अकृवष विद्यापीठे ि सींलजग्नत 
अशासककय महाविद्यालयातील लशक्षकेत्तर पदाींच्या ितेन त्रु्ी बाबतच्या प्रस्तािािर कायगिाही 
करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील उच्च व तांत्र सशक्षणाचा ववस्तार होण्यासाठी  
िृती आराखडा तयार िरण्याबाबत 

  

(६)  २८७४५ (२३-१२-२०१५).   श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर 
मध्य), श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवफ), श्री.अिय चौधरी (सशवडी), श्री.सुननल सशांदे (वरळी) :   
सन्माननीय उच् च व तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील उच्च ि तींत्र लशक्षणाचा विस्तार होण्यासाठी ि महाराषर राज्य आलशयातील 
एज्युकेशन हब व्हाि ेतसेच विद्यार्थ्यायााना िागनतक शैक्षकणक पातळीिर लशक्षण उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी ननधी उपलब्ध करुन देणे, यासाठी ्ास्क र्ोसग स्थापन करणे इत्यादीींचा  कृती 
आराखडा तयार करण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्यातील प्रत्येक विद्यापीठान े त्याींच्या सिग विभागातील तसेच सींलग्न 
कॉलेिातील पायाभूत सुविधा, लशक्षकाींची सींख्या तसेच विद्याथी, लशक्षक प्रमाण यासारख्या 
बाबी नमुद करणारी श्िेतपत्रत्रका काढािी अशी सचुना माननीय राज्यपाल याींनी  विद्यापीठाींना 
ि शासनाला केली आहे,हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास,  उक्त प्रश्न भाग (१) ि (२) च्या अनुषींगान े ननणगयात्मक कायगिाहीची 
सद्यःजस्थती काय आहे िा यासाठी ककती कालािधी अपेक्षीत आहे ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (१८-०५-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. याबाबतचा धोरणात्मक 
ननणगयाबाबतची कायगिाही शासन स्तरािर सुरु आहे. 
 (२)  होय. हे अींशत: खरे आहे, उच्च लशक्षणाच्या िागनतकककरणाबाबत हद.२८ ऑगस््, २०१५ 
रोिी मुींबई विद्यापीठामध्ये गोलमेि पषरषद पार पाडली. सदर पषरषदेच्या उद्घा्न प्रसींगी मा. 
राज्यपाल महोदयाींनी आपल्हया भाषणामध्ये सिग विद्यापीठाींनी ि महाविद्यालयाींनी लशक्षकाींची 
उपलब्धी,लशक्षक: विद्यार्थ्यायी गुणोत्तर याबाबतची श्िेतपत्रत्रका काढण्याच्या सूचना विद्यापीठाींना 
हदल्हया आहेत. 
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(३) प्रश्न भाग (१) बाबतची कायगिाही शासन स्तरािर सुरु आहे ि प्रश्न भाग  (२) बाबत 
विद्यापीठाींनी ि महाविद्यालयाींनी कायगिाही करणे अपेक्षक्षत आहे. 
  

___________ 
  

राज्यातील भावेि आणण धासमफि अल्पसांख्याांि तसचे सवफसाधारण व्यावसानयि  
तांत्रसशक्षण आणण उच्च सशक्षण सांस्थाांमध्ये सामानयि ववद्याथी प्रवशेबाबत 

 

(७)  २८९२५ (२०-०१-२०१६).   श्री.ओमप्रिाश ऊर्फ  बच्च ू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
उच् च व तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सिग भावषक आकण धालमगक अल्हपसींख्याींक तसेच सिगसाधारण व्यािसानयक 
तींत्रलशक्षण आकण उच्च लशक्षण सींस्थाींमध्ये सामानयक विद्याथी प्रिेश प्रक्रीये दरम्यान 
विद्यार्थ्यायााना शासन प्रिेश देत असतानाही अश्या सींस्थाींकडून प्रिेशाच्या सद्यजस्थतीबाबत  
सींस्था दैनींहदन उपलब्ध प्रिेश, रद्द झालेले प्रिेश, याींच्या सद्यजस्थतीबाबत दैनींहदन वििरण 
सादर करीत नसून विद्याथी, पालक तसेच शासनाची हदशाभूल करण्याकषरता सींबींगधत 
खातेप्रमखु याद्या अपलोड करण्याकषरता काही हदिसाींचा कालािधी देत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास या सिग प्रिेशाींबाबत सींस्थाना दैनींहदन सद्यजस्थतीबाबत वििरण सादर करण्याची 
सक्ती करण्याबाबत शासनान े कोणती कायगिाही  केली  िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
 
  

श्री. ववनोद तावड े(०९-०५-२०१६) : (१) नाही. 
(२) तींत्र लशक्षण सींचालनालयाींतगगत प्रिेश ननयमािलीनसुार प्रिेलशत विद्यार्थ्यायााचा तपलशल 
सींकेतस्थळािर अपलोड करणे अननिायग केलेले आहे. 
     िषग २०१५-१६ पयात उच्च लशक्षण सींचालनालयामार्ग त सिग शासकीय, अनुदाननत ि 
कें द्रीय प्रिशे प्रकक्रयेत सहभागी विनाअनुदाननत महाविद्यालय बी.एड ि एम.एड या 
अ्यासक्रमाच े प्रिेश सामानयक प्रिेश प्रकक्रयेद्िारे झाले आहेत. या सिग महाविद्यालयाींमध्ये 
समाविष् असणारे भावषक आकण धालमगक अल्हपसींख्याींक अध्यापक महाविद्यालय तसचे इतर 
अध्यापक महाविद्यालयाींना प्रिेश प्रकक्रया पूणग झाल्हयानींतर प्रिेशाबाबतच ेवििरण उच्च लशक्षण 
सींचालनालयाकड ेप्रिेलशत विद्यार्थ्यायााच्या याद्या ि  कागदपत्रासह सादर करािे लागते ि त्यास 
मान्यता घ्यािी लागते. ि े विनाअनुदाननत भावषक, धालमगक, अल्हपसींख्याींक ि इतर अध्यापक 
महाविद्यालय हे सींघ्नेच ेसदस्य आहेत ि त्याींचे प्रिशे सींघ्नेन ेसमानयक प्रिेश प्रकक्रयेद्िारे 
केले आहेत. त्याचे वििरण सींबींगधत महाविद्यालयाने सींघ्नेकडून मान्य करुन प्रिेश ननयींत्रण 
सलमतीला सादर करुन त्याींच्याकडून मान्यता घेणे आिश्यक आहे. अध्यापक महाविद्यालयान े
प्रमाकणत वििरण सादर केल्हयालशिाय प्रिेलशत उमेदिाराची नोंदणी विद्यापीठामार्ग त होत नाही. 
     अनुदाननत शारीषरक लशक्षण महाविद्यालयातील प्रिेश सहसींचालक (उच्च लशक्षण) याींच्या 
अध्यक्षतेखाली होतात. विनाअनुदाननत शारीषरक लशक्षण महाविद्यालयात सघ्नेमार्ग त प्रिशे 
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झाले आहेत. या याद्या विद्यापीठामार्ग त प्रमाकणत करुन घेतल्हया िातात. राज्यात एक 
विनाअनुदाननत बी.पी.एङ अल्हपसींख्याींक शारीषरक लशक्षण महाविद्यालय आहे त्याच े प्रिेश 
विद्यापीठातरे् तपासले िातात. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

औरांगाबाद शहरातील घाटी रुग्णालयातील वसतीगहृामधील ववववध समस्याांबाबत 
  

(८)  २८९६९ (२१-०१-२०१६).   श्री.अतलु सावे (औरांगाबाद पूवफ) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद शहरातील शासकीय घा्ी रुग्णालयातील िसतीगहृामध्ये दवुषत पाणी 
अस्िच्छता नादरुुस्त ड्रनेेि मुळे दगुाधी अशा विविध समस्याींबाबत विद्याथी ननिासी डॉक््र 
याींनी केलेल्हया तक्रारीींच्या अनुषींगाने रुग्णालयाच्या िस्तीगहृाची पाहणी केल्हयानींतर तक्रारीत 
सत्य असल्हयाच ेननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, िस्तीगहृातील दरुािस्था दरू करण्यासाठी तातडीन ेकाय ननणगयात्मक कायगिाही 
ि उपाययोिना करण्यात आली आहे, 
(३) अद्याप तक्रारीींच्या अनुषींगान ेकायगिाही करण्यात आली नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय 
आहे ? 

श्री. ववनोद तावड े(२७-०६-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

औरांगाबाद शहरातील किले अिफ  पषरसरात असलेल्या िुने शासिीय  
िला महाववद्यालय िनाना महालाची दरुुस्ती िरण्याबाबत 

  

(९)  २८९९६ (२१-१२-२०१५).   श्री.अतलु साव े(औरांगाबाद पूवफ) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद शहरातील ककले अकग  पषरसरात असलेल्हया िुन ेशासकीय कला महाविद्यालय 
म्हणिे िनाना महालाचा ताबा शासनाकड ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर महाल हा १२ िषागपासून ओसाड अिस्थेत पडून आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३)  असल्हयास, सदर महालाच्या दरुुस्तीबाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात 
येत आहे ि कायगिाहीची सद्य जस्थती काय आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(०३-०५-२०१६) : (१) ि (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) कायगकारी अलभयींता, सािगिननक बाींधकाम विभाग, औरींगाबाद याींच्या अहिालानसुार िनाना 
महालाची इमारत धोकादायक ि िापरण्यास अयोग्य असल्हयामळेु शासकीय कला महाविद्यालय 
दसुऱ्या िागेत स्थलाींतरीत करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

मराठवाड्यातील औरांगाबाद येथ ेराष्ट्रीय ववधी ववद्यापीठ स्थापन िरणेबाबत 
  

(१०)  २९०१९ (२३-१२-२०१५).   श्री.अतलु सावे (औरांगाबाद पूवफ) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठिाड्यातील औरींगाबाद येथे “राषरीय विधी विद्यापीठ” स्थापन करण्याचा प्रस्ताि 
शासनाच्या विचारधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, शासनाने उक्त प्रस्तािािर ननणगय घेतला आहे काय, 
(३) असल्हयास,  सन २००७ मध्ये नागपूर येथील कोराडी येथे ‘महाराषर राषरीय विधी 
विद्यापीठ’ स्थापन करण्याबाबत  शासनान ेघेतलेल्हया ननणगयाचीही सद्यजस्थती काय आहे, 
(४) असल्हयास, प्रश्नोक्त भाग (१) ि (२) बाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय ? 

श्री. ववनोद तावड े(१३-०५-२०१६) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) ि (४) नागपूर येथील कोराडी येथे महाराषर राषरीय विधी विद्यापीठ स्थापन करण्याचा 
ननणगय झाला नसून औरींगाबाद येथील कोरोडी येथ ेमहाराषर राषरीय विधी विद्यापीठ स्थापन 
करण्याचा ननणगय शासनान े घेतला आहे. तसेच, नागपूर येथ े देखील महाराषर राषरीय विधी 
विद्यापीठ स्थापन करण्याचा ननणगय शासनान े घेतला आहे. औरींगाबाद आकण नागपूर येथील 
महाराषर विधी विद्यापीठाच्या पहहल्हया कुलगुरुीं ची ननयुक्ती करण्याची कायगिाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

राज्य शासनाच्या असहहष्ट्णूतेच्या ववरोधात प्रज्ञा पवार याांच्यासह चार साहहजत्यिाांनी त्याांना 
समळालेले पुरस्िार व रोख रक्िम शासनािड ेिमा िेल्याबाबत 

  

(११)  २९९१३ (२१-१२-२०१५).   श्री.अजित पवार (बारामती) :   सन्माननीय मराठी भाेा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाच्या असहहषणूतेच्या विरोधात प्रज्ञा पिार याींच्यासह चार साहहजत्यकाींनी त्याींना 
लमळालेले पुरस्कार ि रोख रक्कम शासनाकड े माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान 
िमा केली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नसुार शासनान ेकोणती कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१६-०५-२०१६) : (१) शासनाकड ेखालील साहहजत्यकाींनी  पुरस्कार परत केले 
आहेत. 
 

अ.क्र. 
 

साहहजत्यकाचे नाींि 

 

पुरस्काराचे स्िरुप 

 

१. 

 

श्रीमती नीलम माणगािे.    २ सन्मानगचन्हे, २ प्रशस्तीपत्र ेि 

   रु.७,००००/-चा  धनादेश 

. 
 

२. श्री. सींिय िोशी 
 

  रु.२०,०००चा धनादेश 

३. श्री. िीरधिल परब    सन्मानगचन्ह ि रु.५,००००/-चा धनादेश 

 

४. 

 

श्री. प्रिीण बाींदेकर 
 

   सन्मानगचन्ह ि रु.५,००००/-चा धनादेश 

          

५. श्री. गोविींद काींिरेकर    सन्मानगचन्ह  प्रशस्तीपत्र  ि  

   रु.१०,००००/-चा  धनादेश 

६. 

 

डॉ. प्रमोद मुनघा्े 

 

  सन्मानगचन्ह  प्रशस्तीपत्र  ि   

रु.१०,००००/-चा      धनादेश 

 

७. 

 

श्री. रािीि नाईक 

 

    रु.१०,००००/-चा  धनादेश 

८. श्री. मेहबूब गौस सय्यद 

 

  रु. २५,००००/-चा  धनादेश  ि  

प्रशस्तीपत्र   

 

९. 

 

श्री. प्रभाकर सोनकाींबळे 

 

 सन्मानगचन्ह  प्रशस्तीपत्र ि   रु.५,००००/-

चा  धनादेश 

 

        
उपरोक्त  पुरस्काराच्या यादीमध्ये श्रीमती प्रज्ञा पिार याींच्या नािाचा अींतभागि नाही. 

(२), (३) ि (४)  प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 राज्य िाड.मय पुरस्काराच्या प्रचललत कायगपध्दतीच्या ननयमािलीनुसार राज्य िाड.मय 
पुरस्काराकरीता दरिषी ितगमानपत्रामधून िाहहरात प्रलसध्द करुन िाहहरातीद्िारा अिग 
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मागविण्यात येतात. त्यामळेु या पुरस्काराचे स्िरुप “स्पधाग पुरस्कार” या प्रकारामध्ये मोडते. या 
कायगपध्दतीमध्ये पुरस्कार परत करण्याची तसेच सींबींगधताींनी पुरस्कार न स्िीकारल्हयास 
कराियाच्या कायगिाहीची तरतूद नाही.                     

___________ 
  

राज्यातील वैद्यिीय महाववद्यालयात एन ९५ मास्िची िमतरता असल्याबाबत 
  

(१२)  ३०२७६ (२०-०१-२०१६).   प्रा.वेाफ गायिवाड (धारावी), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोे टाररे् (िळमनुरी) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील िैद्यकीय महाविद्यालयात एन ९५ मास्कची कमतरता असल्हयामुळे रुग्णालयात 
डॉक््र, कमगचारी िगााना सींसगगिन्य आिाराींची लागण झाल्हयाचे ऑगस््, २०१५ दरम्यान 
ननदशगनास आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, िैद्यकीय महाविद्यालय ि रुग्णालयात एन ९५ मास्क उपलब्ध करून देण्याची 
मागणी माडग मार्ग त करण्यात आली, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, त्या मागणीच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२९-०६-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) नाही. 
(३) सींस्थेमध्ये एन ९५ मास्कचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील अनुदानास पात्र शाळाांना तातडीन ेअनुदान देण्याबाबत 
  

(१३)  ३१०१३ (२१-०१-२०१६).   डॉ.पतांगराव िदम (पलूस िडगेाव), श्री.असमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्रीमती मननेा चौधरी 
(दहहसर) :   सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनुदानपात्र शाळाींना अनुदान लमळाि े इत्यादी महत्िाच्या मागण्यासाठी एका 
सींघ्नेने आींदोलन केले होत े त्यािेळी मा.मुख्यमींत्री ि मा. शालेय लशक्षण मींत्री याींनी पात्र 
ठरलेल्हया सिग शाळाींना अनुदान देण्याबाबत ननणगय घेतला िाईल असे आश्िासन हदल्हयाचे माहे 
सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशगनास आले,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्यात अनेक िषागपासून सुरु असलेल्हया ि अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्हया 
शाळाींना ि त्याींच्या िगग तुकडयाींना अनुदान देण्यासाठी शालेय लशक्षण विभागाकडून िाचक 
ननकषाींच्या पतूगतेत अडकविण्याचा प्रयत्न केला िात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, राज्यातील शाळा िगग तुकडयाींचे मुल्हयाींकन करुन अनुदानास पात्र शाळा ि 
तुकडयाींची यादी िाहीर करुनही शासनान े अनुदानाची तरतूद केलेली नसल्हयामुळे िषागनुिष े
विनािेतन काम करणाऱ्या लशक्षक ि लशक्षकेत्तर कमगचाऱ्याींची उपासमार होत असल्हयाच ेमाहे 
िून, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, अनुदानास पात्र शाळाींना तातडीन े अनुदान देण्याबाबत शासनान े कोणती 
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(११-०५-२०१६) : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) ि (४) विहहत ननकषानसुार अनुदानास पात्र ठरलेल्हया शाळाींना अनुदान उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी सकारात्मक कायगिाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील अिृेी ववद्यापीठाच्या प्राधधिरणाची मुदत सांपुष्ट्टात आल्याबाबत 
  

(१४)  ३२३४८ (२३-१२-२०१५).   श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सिग अकृषी विद्यापीठाच्या सिग प्रागधकरणाची मुदत हदनाींक ३१ ऑगस््, २०१५ 
रोिी िा त्यासमुारास सींपुष्ात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, पुढील ननिडणूका २०१६ लशिाय घेऊ नये अस ेआदेश उच्च आकण तींत्रलशक्षण 
विभागाने माहे सप् े्ंबर, २०१५ दरम्यान िारी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त बाब १ ि २ नुसार चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्हयास, मुदत सींपलेल्हया प्रागधकरणाींचे कामकाि चालविण्यासाठी तसेच विद्यार्थ्यायााच े
तक्रार ननिारण करण्यासाठी शासन कोणती उपाययोिना करणार आहे िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०३-०५-२०१६) : (१) होय. 
(२) महाराषर विद्यापीठ (विद्यापीठ प्रागधकरणे ि इतर मींडळे याींच्या सदस्याींच्या ननिडणूका 
तात्पूरत्या पुढे ढकलणे) अगधननयम, २०१५ हदनाींक १०-०८-२०१५ रोिी रािपत्रात प्रलसध्द 
करण्यात आला आहे. 
(३) ि (४) अगधननयमातील तरतुदीींच्या अनुषींगाने कायगिाही करण्याचे ननदेश सिग अकृषी 
विद्यापीठाींना हदनाींक २५-०८-२०१६ रोिी हदले आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
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नेवासा (जि.अहमदनगर) येथ ेमराठी ववद्यापीठ स् थापन िरणेबाबत 

  

(१५)  ३४६७५ (२३-१२-२०१५).   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  नेिासा (जि.अहमदनगर) येथे मराठी विद्यापीठ स् थापन करािे अशी मागणी स् थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी मा.मुख् यमींत्री याींच् याकड ेमाहे रे्ब्रुिारी, २०१५ िा त्या दरम्यान केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, नेिासा येथ ेमराठी विद्यापीठ स् थापन करण् याबाबत शासनान ेकोणता ननणगय 
घेतला आहे, 
(३) नसल्ह यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ि केव् हा पयात ननणगय अपेक्षक्षत आहे ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०३-०५-२०१६) :(१) होय. 
(२) मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी सलमती गठीत करण्याची कायगिाही शासन 
स्तरािर सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

शालेय सशक्षण व किडा ववभाग याांनी खेळाच्या सरावासाठी िायाफलय  
लविर सोडण्याबाबतचे शासन ननणफय ननगफसमत िेल्याबाबत 

  

(१६)  ३४६८१ (२०-०१-२०१६).   श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय िीडा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शालेय लशक्षण ि कक्रडा विभाग, याींनी शासन ननणगय क्रमाींक : सींककणग 
१७१४/प्र.क्र.३१४/कक्रयुसे २, हदनाींक २३ सप् े्ंबर,२०१५ अन्िये  खेळाच्या सरािासाठी कायागलय 
लिकर सोडण्याबाबतचे शासन ननणगय ननगगलमत केले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरहू शासन ननणगयामध्ये अकखल भारतीय नागरी सेिा स्पधाामध्ये सहभागी 
होणाऱ्या खळेाडूींना स्पधागपूिग प्रलशक्षणासाठी हदनाींक १ नोव्हेंबर त े ३१ माचग याकालािधीपयात 
सरािासाठी दपुारी ३.३० िािताची सिलत देण्याबाबतचा ननणगय  शासनाने घेतला आहे हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) तसचे सािींतिाडी (लसींधुदगूग) येथे झालेल्हया अकखल भारतीय नागरी सेिा कबड्डी स्पधेतील 
महाराषर शासनाच्या उपवििेता सींघास िेतनिाढ देण्यासींबींधी लोकप्रनतननधीनी हदनाींक २५ 
रे्ब्रुिारी, २०१५ रोिी ि त्यासमुारास मा. मुख्यमींत्री, मा. कक्रडा मींत्री ि मा. वित्त मींत्री 
याींच्याकड ेननिेदनाद्िारे मागणी केली आहे हे खरे आहे काय, 
(४) तसेच शासन ननणगयामध्ये स्थाननक स्पधााचा उल्हलेख करुन स्थाननक स्पधाानाही 
सरािासाठी सिलत देण्याबाबत सदरहू शासन ननणगयामध्ये अींतगभाि करुन तसेच उपरोक्त 
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प्रलींत्रबत विषयािर नव्याने ननणगय घेण्याबाबत शासन स्तरािर कोणती कायगिाही केली आहे िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१८-०५-२०१६) : (१) ि (२) होय. 
(३) प्रस्ताि तपासण्यात येत आहे. 
(४) याबाबतचे ननिेदन प्राप्त झालेले नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  
राज्यात शालेय सशक्षण ववभागाने नव्या अथफ सहाजययत शाळाांिषरता बहृत आराखडा तयार न 

िरता अिफ मागववण्यात सुरूवात िेली असल्याबाबत 
  

(१७)  ३४९५८ (२१-०१-२०१६).   श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :   सन्माननीय शालेय 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात शालेय लशक्षण विभागाने नव्या अथग सहाजय्यत शाळाींकषरता बहृत आराखडा तयार 
न करता अिग मागविण्यात सुरूिात केली असल्हयाचे माहे आक््ोबर, २०१५ दरम्यान ननदशगनास 
आले, हे खरे आहे काय 
(२) असल्हयास, सदर ननयमबा्य प्रकक्रयेच्या रे्रबदलाबाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (०२-०५-२०१६) :(१) ि (२) महाराषर स्ियींअथगसहाजय्यत शाळा (स्थापना ि 
विननयमन) अगधननयम, २०१२   अींतगगत स्ियीं अथगसहाजय्यत शाळाींकषरता सन २०१६-१७साठी 
शाळा मान्यतेकषरता ऑनलाईन अिग मागविण्यात आले आहे,  अशी िस्तुजस्थती आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

पुण्यातील स्पायसर ववद्यापीठाने ववद्यापीठाला सरिारी मान्यता नसताांना  
ननयमबा्य ववद्यार्थयाांना प्रवेश हदल्याबाबत 

  

(१८)  ३५३७५ (२३-१२-२०१५).   श्री.सभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय उच् च व 
तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुण्यातील स्पायसर विद्यापीठाने शासकीय मान्यता नसताींना ननयमबा्य बेकायदेशीरपणे 
विद्यार्थ्यायााना प्रिेश हदल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ ि त्या दरम्यान ननदशगनास आल्हयाचे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्हयास, उक्त विद्यापीठात  प्रिेश घेतलेल्हया विद्याथााच्या भवितव्याचा प्रश्न ननमागण 
झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास,  स्पायसर उच्च माध्यलमक स्कूलच्या खात्यात िमा असलेली  विद्यार्थ्यायााची 
शुल्हक देणगीची उधळपट्टी झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तद्नुसार दोषी  असलेल्हया 
स्पायसर विद्यापीठािर शासनान ेकोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची सिगसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े (०३-०५-२०१६) : (१) ि (२) राज्य शासनाच्या स्ियीं अथगसहाजय्यत 
विद्यापीठाच्या धोरणानुसार विधानमींडळाने स्पायसर विद्यापीठ अगधननयमास हदनाींक 
२४/०६/२०१४ रोिी मान्यता हदली आहे. सदर अगधननयमातील कलम ५१ नुसार सगचिीय 
सलमती पडताळणी अगोदरच विद्यापीठाने विद्याथी प्रिेश प्रकक्रया पूणग केली असून, मात्र 
सगचिीय सलमतीची पडताळणी भे्  निीकच्या काळात प्रस्तावित असल्हयाने, सगचि सलमतीच्या 
अहिालानींतर पुढील योग्यती कायगिाही करण्यात येईल. 
(३) नाही. 
(४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

राज्य शासनाच्या धोरणानसुार प्रत्येि तालुक्यात किडा सांिुल बाांधण्याबाबत 
  

(१९)  ३५९२१ (२०-०१-२०१६).   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा 
िळवा) :   सन्माननीय िीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाच्या धोरणानुसार प्रत्येक तालकु्यात कक्रडा सींकुल बाींधण्याचा ननणगय   घेतला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, शहापूर तालुक्यात कक्रडा सींकुल बाींधण्याबाबत जिल्हहागधकारी ठाणे याींनी एवप्रल 
२०१५ च्या समुारास पहाणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, कक्रडा सींकुलनासाठी िागाही  ननजश्चत केली आहे हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत शासनान ेकोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५)   नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(१८-०५-२०१६) :(१)  होय, हे खरे आहे. 
(२)  हे खरे नाही. 
(३) ि (४) या प्रकरणी स्थाननक लोकप्रनतननधी समिेत हदनाींक २९ िून, २०१५ रोिी खडी येथ े
हायिेलगत ि ग्रामीण रुग्णालयासमोर असलेल्हया ििळपास २७ हे. शासकीय िलमनीची पाहणी 
करण्यात आली असून सदर िागा ही तालकुा क्रीडा सींकुलासाठी योग्य असल्हयाच े ननदशगनास 
आले आहे. सदर िागेची मागणी तालुका क्रीडा सींकुल उभारणीसाठी हदनाींक १९.१०.२०१५ 
रोिीच्या पत्रान्िये तहलसलदार शहापूर याींना करण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील शाळामधील सन २०१२-१३ आणण २०१३-१४ या शैक्षणणि  
वेाफतील वेतन अनुदानाच्या थिबािीबाबत 

  

(२०)  ३६३१४ (३१-०१-२०१६)   अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी) :   सन्माननीय शालेय सशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शाळामधील सन २०१२-१३ आकण २०१३-१४ या शैक्षकणक िषागतील ितेन 
अनुदान थककत असल्हयाची बाब माहे ऑक््ोबर, २०१५ च्या चौर्थ्याया सप्ताहात िा त्यासुमारास 
ननदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्यातील लशक्षकाींच्या िेतनासाठी शाळाींना अनुदान देण्याची मागणी लशक्षक 
सींघ्नाींकडून िारींिार केली िात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाकडून आितागायत कोणती ठोस कायगिाही करण्यात 
आली िा येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (१६-०५-२०१६) : (१)  हे खरे नाही.सन २०१२-१३ आकण २०१३-१४ या 
शैक्षकणक िषागसाठी ननयलमत िेतन वितरीत करण्यात आलेले आहे. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित  नाही. 
  

___________ 
  

मुांबई ववद्यापीठाचे र्ोटफ, िसलना आदी सांिुलाच्या सुरके्षसाठी असलेल्या सुरक्षारक्षिाांना 
ववद्यापीठान ेकिमान वेतन आणण त्यातील वाढ देण्याऐविी इतर खासगी  

सुरक्षारक्षि एिन्सीला ववद्यापीठात आणल्याबाबत 
  

(२१)  ३६३९६ (२०-०१-२०१६).   श्री.राि पुरोहहत (िुलाबा) :  सन्माननीय उच् च व तांत्र सशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई विद्यापीठाचे र्ो ग्, कललना आदी सींकुलाच्या सुरके्षसाठी गत अनके िषागपासनू १४४ 
सुरक्षारक्षक हे रोिींदारी आकण ितेनािर काम करत असून त्याींना विद्यापीठान े ककमान िेतन 
आकण त्यातील िाढ देण्याऐििी इतर खासगी सुरक्षारक्षक एिन्सीला विद्यापीठात आणले 
असल्हयान े या सुरक्षारक्षकाींमध्ये तीव्र नारािी व्यक्त केली िात असल्हयाच े ननदशगनास आले 
आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी विद्यापीठाने तातडीन ेननणगय घ्यािा अशी मागणी मािी लसने् 
सदस्याींनी अनके िेळा करुनही अद्यापपयात ननणगय घेण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे, 
(३) असल्हयास, सदर विद्यापीठ प्रशासनाकडून सुरक्षारक्षकाींची होत असलेली आगथगक कोंडी दरू 
करण्याच्या दृष्ीने शासनान ेकोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े (०३-०५-२०१६) : (१) हे खरे नाही. मुींबई विद्यापीठास मींिूर असलेलया 
सुरक्षा रक्षकाींच्या ननयलमत पदाींव्यनतषरक्त मुींबई विद्यापीठामार्ग त विद्यापीठाच्या सुरके्षच्या 
कामासाठी खािगी एिन्सीकडून ननविदा मागिून मुींबई विद्यापीठामार्ग त गहठत केलेल्हया 
सलमतीने ननिडलेल्हया एिन्सीला कीं त्रा् देऊन सुरक्षा रक्षक नमेण्यात आलेले आहेत. 
(२) ि (३) विद्यापीठाच्या अगधसभेमध्ये लसने् सदस्याींनी सुरक्षा रक्षकाींच्या प्रश्नाबाबत ननणगय 
घेण्याबाबत मुद्दा उपजस्थत करण्यात आलेला होता. सुरक्षा रक्षकाींची आगथगक कोंडी दरू 
करण्याकषरता मुींबई विद्यापीठाच्या कुलगुरुीं नी बैठक घेतली होती. परींतु, मुींबई विद्यापीठातील 
हींगामी/रोिींदारी सुरक्षा रक्षकाींनी विद्यापीठाच्या आस्थापनेिर कायमस्िरुपी ननयुक्ती 
होण्याकषरता कामगार न्यायलयामध्ये यागचका दाखल केलेली आहे. सद्य:जस्थतीत सदर बाब 
न्यायप्रविष् आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

डॉ. बाबासाहेब आांबेडिर प्रशाला सेटलमेंट सोलापूर प्रशालेतील गैरव्यवहाराबाबत 
  

(२२)  ३८०१० (२१-०१-२०१६).   श्री.सभुाे देशमुख (सोलापूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय शालेय 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर प्रशाला से्लमें्, सोलापूर या प्रशालेतील मुख्याध्यापकाींनी ि 
सींबींगधत लशक्षणागधकारी (माध्यलमक) याींच्या  सींगनमतान े बनाि् कागदपत्र े सादर करून  
तसेच लशक्षकाींच्या सेिा ननयुक्तीच्या तारखात बदल करून अनुदान ि पगारापो्ी शासनाच्या 
लाखो रुपयाींचा अपहार केल्हयाचे ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास,  उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय,चौकशीत  दोषी आढळून आलेल्हया 
लशक्षक ि मुख्याध्यापकािर शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची करणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(११-०५-२०१६) : (१) नाही. 
(२) या प्रकरणी प्राप्त तक्रारीची चौकशी करण्यात आली आहे. सदर तक्रारीत तर्थ्याय नसल्हयाच े
ननषपन्न झाले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळाांनी मूलभतू सुववधाांची पूतफता िरण्याबाबत 

(२३)  ३८४१४ (२१-०१-२०१६).   श्रीमती मोननिा रािळे (शेवगाांव - पाथडी) :   सन्माननीय 
शालेय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  राज्यात अनेक िषागपासून सुरु असलेल्हया ि अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्हया शाळाींना ि 
त्याींच्या िगग तुकड्याींना अनुदानासाठी शालेय लशक्षण विभागाच्या निीन धोरणानुसार सामोरे 
िािे लागणार आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, सदर शाळाींना अनुदानासाठी मुलभूत सुविधाींची पूतगता करणे सरकारच्या 
प्रचललत ननमानुसार बींधनकारक करण्यात आले असनू  मूल्हयाींकनात पात्र ठरल्हया अशा 
शाळाींनाही सदर विभागाच्या ननकषाींची पतूगता करािी लागणार असून,  ननकषाची पूतगता न 
करणाऱ्या शाळाींकडून अनुदान काडून घेतले िाणार असल्हयाच ेस्पष् ननदेश  हदल्हयाचे हदनाींक 
९-ऑगस्् -२०१५ रोिी िा त्यासमुारास ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सींबगधत विभागाच्या या भूलमकेमळेु अनुदानास पात्र ठरणाऱ्या हिारो शाळा 
पुन्हा अडचणीत सापडणार आहेत, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सदर अनुदानास पात्र असणाऱ्या शाळेत लशकणाऱ्या गरीब विद्यार्थ्यायााच ेनकुसान 
होऊ नये याकषरता शासनाकडून कोणती उपाययोिना करण्यात येणार  िा येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. ववनोद तावड े(११-०५-२०१६) : (१), (२) ि (३) नाही. 
(४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

िोल्हापूर येथील ववभागीय िीडा सांिुलाच्या अत्यांत दयनीय जस्थतीबाबत 
  

(२४)  ३८५४५ (२०-०१-२०१६).   श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) :   सन्माननीय िीडा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हहापूर येथील विभागीय क्रीडा सींकुलाची अत्यींत दयनीय जस्थती झाली असून मैदान 
पषरसरात उगिलेली झडुपे आकण हठकहठकाणी पडलेले साहहत्य, पाणी, स्िच्छतागहृ, 
बसण्यासाठी िागा तसेच मैदानाची सर्ाई  आहद सुखसोयीींअभािी मैदानाची दयनीय अिस्था 
झाल्हयाचे ननदशगनास आले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त मैदानाच ेनकुतेच पालकमींत्री याींच्या हस्ते उदघा्न करण्यात आले होत े
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सध्यजस्थतीमध्ये जिल्हहास्तरीय क्रीडा स्पधाग सुरु असल्हयामळेु खेळाींडूना अनके 
समस्याींना सामोरे िािे लागत आहे हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत शासनान ेसखोल चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(५) तदनुसार शासन स्तरािर काय कायगिाही करण्यात आली आहे िा येत आहे, नसल्हयास 
त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१८-०५-२०१६) : (१)   हे अींशत: खरे आहे. 
(२) जिल्ह्याच्या पालकमींत्रयाींना शुभहस्ते हदनाींक ०५.०३.२०१५ रोिी  ४०० मी. धािनमागग, 
रु््बॉल, खो-खो, कबड्डी, व्हॉलीबॉल, ्ेननस, क्रीडाींगण या प्राथलमक ्प्प्यातील बाबीींचे 
उद्घा्न झाले आहे. 
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(३), (४) ि (५) हे खरे नाही. कोल्हहापूर विभागीय क्रीडा सींकुलामधील ४०० मी. धािनमागग, 
रु््बॉल, खो-खो, कबड्डी, व्हॉलीबॉल, बास्के्बॉल, ्ेननस, क्रीडाींगण या सुविधा जिल्हहा, 
विभागीय ि राज्य क्रीडा स्पधाासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्हया होत्या. स्पधााच्या 
कालािधीत याहठकाणी स्िच्छतागहृ, पाणी या बाबीींची तात्पुरती व्यिस्था केलेली होती. 
विभागीय क्रीडा सींकुल, कोल्हहापूर येथील विविध क्रीडाींगणे, रस्ता, स्िच्छतागहृ, इमारती याींची 
दैनींहदन सुरक्षा, सार्सर्ाई, क्रीडाींगणाींची देखभाल यासाठी कीं त्रा् देणे ककीं िा कीं त्रा्ी पध्दतीन े
कमगचारी नेमण्याबाबतची कायगिाही सुरु करण्यात येत आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

जिल्हा किडा िायाफलय, बीड येथ ेपषरपूणफ नसलेल्या व्यायामशाळाांना  
लाखो रुपये अदा िरुन िरण्यात आलेल्या भ्रष्ट्टाचाराबाबत 

  

(२५)  ३८८६८ (२२-१२-२०१५).   अॅड.भीमराव धोंड े(आष्ट्टी) :   सन्माननीय िीडा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जिल्हहा कक्रडा कायागलये, बीड येथील कायागलयातील कमगचाऱ्याींनी पषरपूणग नसलेल्हया 
जिल्ह्यातील सुमारे ११ व्यायाम शाळाींना कायागलयाच्या अलभलेख्यात पषरपूणग दशगिून ि इतर 
व्यायाम साहहत्य खरेदी करण्यासाठी लाखो रुपये अदा करुन रष्ष्ाचार केला असल्हयाची बाब 
माहे ऑगस््, २०१५ च्या पहहल्हया सप्ताहात िा त्या सुमारास ननदशगनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणाची शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीत काय ननषपत्र झाले आहे आकण सदर रष्ष्ाचारात सहभागी असलेल्हया 
सींबींगधताींिर शासनाकडून आितागायता कोणती कारिाई करण्यात आली िा येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची सिगसाधारण कारणे काय आहेत? 
  

श्री. ववनोद तावड े (१८-०५-२०१६) : (१) हे खरे नाही. अशा प्रकारची बाब ननदशगनास आलेली 
नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

मराठवाडयातील दषु्ट्िाळग्रस्त महाववद्यालयीन पदवी व पद् व्युत्तर ववद्यार्थयाांना  
पषरक्षा र्ी मार्ीमधून वगळण्यात आल्याबाबत 

 (२६)  ३९५८८ (२०-०१-२०१६).   श्री.ियदत्त क्षीरसागर (बीड), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा 
िळवा), श्री.राणािगिीतससांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.हदपि 
चव्हाण (र्लटण), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.मिरांद िाधव-पाटील (वाई), श्री.शसशिाांत 
सशांदे (िोरेगाव), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र सशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराठिाडयातील दषुकाळग्रस्त जिल्हहयातील लशक्षण घेणाऱ्या इयत्ता १० िी ि १२ िी च्या 
विद्यार्थ्यायााची पषरक्षा र्ी मार् करण्यात आलेली आहे, या र्ी मार्ीमधून पदिी पद् व्युत्तर 
विद्यार्थ्यायााना िगळण्यात आलेले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, मराठिाडयातील दषुकाळग्रस्त जिल्हहयातील विद्याथी मोठया प्रमाणात पदिी ि 
पद् व्युत्तर लशक्षण घेत आहेत या विद्यार्थ्यायााना र्ी मार्ीमधून िगळण्यात आल्हयामळेु ि 
इयत्ता १० िी १२ िी च्या पषरक्षा र्ी मार्ीच्या ननणगय होऊन ही पषरक्षा विभागाकडून अद्याप 
ननधी िगग न झाल्हयामळेु विद्यार्थ्यायााना पषरक्षा र्ी चा भार पडत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनान ेकोणती कायगिाही केली िा करण्याींत येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(०३-०५-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) महसूल ि िन विभाग, शासन ननणगय हदनाींक २५ नोव्हेंबर, २०१४ ि हदनाींक १४ िानेिारी, 
२०१५ च्या आदेशास अनुसरुन सन २०१४-१५ च्या खरीप हींगामातील ५० पैशाींपेक्षा कमी हींगामी 
पैसेिारी असलेल्हया गािाींमध्ये ी्ंचाईसदृश्य पषरजस्थती िाहीर केलेल्हया गािाींतील 
महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यायााच े परीक्षा शुल्हक मार् करण्याबाबतच्या सूचना हदनाींक १० िुल,ै 
२०१५ रोिीच्या पषरपत्रकान्िये सींचालक, उच्च लशक्षण याींना देण्यात आलेल्हया होत्या. 
     तसेच, महसूल ि िन विभागाच्या हदनाींक २०.१०.२०१५ ि हदनाींक ९.११.२०१५ रोिीच्या 
आदेशास अनुसरुन सन २०१५-१६ च्या खरीप हींगामातील हींगामी पैसेिारी ५० पशैाींपेक्षा कमी 
असलेल्हया गािाींमध्ये दषुकाळग्रस्त पषरजस्थती िाहीर केलेल्हया गािातील महाविद्यालयीन 
विद्यार्थ्यायााचे दषुकाळग्रस्त पषरजस्थती िाहीर केलेल्हया गािातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यायााच े
परीक्षा शुल्हक मार् करण्याबाबत आिश्यक ती कायगिाही करण्याच्या सचूना            
हदनाींक २४.११.२०१४ ि हदनाींक७.१२.२०१५ रोिीच्या आदेशान्िये सींचालक, उच्च लशक्षण, 
महाराषर राज्य, पुणे याींना देण्यात आलेल्हया आहेत. 
     शालेय लशक्षण ि क्रीडा विभागाकडून मराठिाड्यातील दषुकाळग्रस्त जिल्ह्यातील लशक्षण 
घेणाऱ्या इयत्ता ा़ १० िी च्या विद्यार्थ्यायााच ेपरीक्षा शुल्हक मार् करण्यात आलेले आहे. तथावप, 
दषुकाळग्रस्त भागातील इयत्ता १२ िी च्या विद्यार्थ्यायााची आिदेनपत्र ही शासन ननणगय 
ननगगलमत होण्यापूिीच भरुन घेण्यात आलेली होती. विद्यार्थ्यायााच्या परीक्षा शुल्हक प्रनतपूती 
करण्याबाबत राज्य मींडळास कळविण्यात आले आहे ि त्याींना त्याकषरता ननधी वितरीत 
करण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

बीड जिल्हयातील सहा तालुक्याांना किडा सांिुल नसल्याबाबत 
  

(२७)  ३९५८९ (२०-०१-२०१६).   श्री.ियदत्त क्षीरसागर (बीड) :   सन्माननीय िीडा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बीड जिल्हहयातील सहा तालकु्याींत कक्रडा सींकुलाचे काम अद्याप मींिूर करण्यात आले 
नसून उिगषरत तालुक्यात मींिूर असलेली कामे िषागनुिषे प्रलींत्रबत आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, बीड जिल्हहा कक्रडागधकारी कायागलयातील षरक्त पदे, प्रमुख अगधकाऱ्याींची 
अनुपजस्थती यामुळे अनेक विकास कामे प्रलींत्रबत राहत असनू बऱ्याचदा ननधी अखगचगत राहत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर जिल्हहयातील तालकुा कक्रडा सींकुलाच्या कामाचा आढािा घेऊन मींिूर काम े
तात्काळ सुरु करुन उिगषरत सहा तालुक्यात निीन कक्रडा सींकुल मींिूर करण्यासाठी शासनान े
कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्हयास, तालकुास्तरीय कक्रडा सींकुलाची मींिूर काम े विहहत मुदतीत पूणग होत 
नसल्हयाबाबत तसेच विकास ननधी अखगचगत राहहल्हयाप्रकरणी िबाबदार अगधकाऱ्याींिर शासनान े
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१८-०५-२०१६) :(१) ि (२) हे  अींशत:खरे आहे बीड जिल्हहयातील एकण ११ 
तालूक्याींपकैी ५ तालकुा क्रीडा सींकुलाींची काम े प्रगतीपथािर आहेत. उिगषरत ३ तालुका 
क्रीडासींकुलाींना प्रशसकीय मान्यता प्राप्त असून प्रशासकी/ताीं ींंत्रत्रक अडचणीमुळे आकण उिगषरत ३ 
तालुका क्रीडा सींकुलाींना अद्याप िागा अप्राप्त असल्हयान ेया ६ तालुका क्रीडा सींकुलाींची काम े
प्रलींत्रबत आहेत. 
(३), (४) ि (५) बीड जिल्हहयातील ३ तालुका क्रीडा सींकुलाींकरीता िागा प्राप्त होऊन प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली आहे. तथावप,त्यानींतर सदर तालकुा क्रीडा सींकुलाच्या िागेबाबत 
उद्दभिलेल्हया प्रशासकीय/ताींत्रत्रक अडचणीमुळे काम े प्रींलत्रबत आहेत. तसेच उिगषरत ३ तालुका 
क्रीडा सींकुलाींना अद्याप िागा अप्राप्त आहे. सदर तालुका क्रीडा सींकुलाींना िागा प्राप्त करुन 
घेणेबाबत के्षत्रत्रय कायागलयामार्ग त कायगिाही सुरु आहे. 
  

___________ 
  

मुांबई आणण पुण्यात ११ वीची राखीव िोट्यातील प्रवेश प्रकिया महाववद्यालयाांनी  
ऑनलाईन आणण सशक्षण ववभागािडून तयार िरण्यात आलेल्या प्रवेश  

प्रणालीच्या माध्यमातनू िरण्याबाबत 
  

(२८)  ४०५७७ (०५-०५-२०१६).   श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्रीमती तपृ्ती सावांत 
(वाांदे्र पूवफ), श्री.अिय चौधरी (सशवडी), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूवफ) :   सन्माननीय 
शालेय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई आकण पुण्यात ११ िी ची सिग ’इन हाऊस को्ा’ ’व्यिस्थापन को्ा’ ’अल्हपसींख्याींक 
को्ा’ या राखीि को्यातील प्रिेश प्रकक्रया महाविद्यालयाींनी ऑनलाईन आकण लशक्षण 
विभागाकडून तयार करण्यात आलेल्हया प्रिेश प्रणालीच्या माध्यमातून करण्यात यािी असा 
अहिाल लशक्षण विभागान े शासनाकड े मींिूरीसाठी माहे िानेिारी २०१६ िा त्या दरम्यान 
पाठविला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, सदर अहिालाच्या लशर्ारशी प्रशासन सन २०१६-२०१७ या शैक्षकणक िषागपासनू 
अींमलात आणणार आहेत काय, 
(३) असल्हयास, महाविद्यालयातील इनहाउस को्ा, व्यिस्थापन को्ा, अल्हपसींख्याींक को्ा या 
राखीि कोट्यातील प्रिशे प्रकक्रयाींमध्ये गत अनेक िषागपासून मोठा गैरव्यिहार होत असल्हयाचे 
ननदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सदर अहिालािर शासनान े ननणगय घेतला आहे काय ि तस ेआदेश लशक्षण 
विभागाने सिग महाविद्यालयाींना पाठविले आहेत काय, 
(५) नसल्हयास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०२-०७-२०१६) : (१) हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) हद. २८.३.२०१६ रोिी इ. ११ िी प्रिेश प्रकक्रयेच्या सुधाषरत कायगपध्दतीबाबत शासन ननणगय 
ननगगलमत करण्यात आलेला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

नागपूर येथील शासिीय अनतववशेेोपचार वैद्यिीय महाववद्यालय व  
रुग्णालयात षरक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(२९)  ४०६२४ (०३-०५-२०१६).   डॉ.समसलांद मान े(नागपूर उत्तर), श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर 
दक्षक्षण), श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड े (नागपूर पूवफ), श्री.वविास 
िुां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय वैद्यिीय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) शासकीय अनतविशेषोपचार िैद्यकीय महाविद्यालय ि रुग्णालय, नागपूर येथे ननिासी 
िैद्यकीय अगधकारी ि औषधालय सजिगकल स््ोअरमध्ये ललवपकाींची कमतरता तसेच इतर पदे 
षरक्त असल्हयाच ेहदनाींक ७ िानेिारी, २०१६रोिी ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरहू रुग्णालयामध्ये ननिासी िैद्यकीय अगधकाऱ्याींची ३९१ पदे षरक्त आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) यामुळे रुग्णाींना सेिा ि औषध लमळत नसुन त्याींची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) सदर रूग्णालयातील षरक्त पदे भरणेकरीता िैद्यककय लशक्षण विभागाकड ेमागणी केली 
आहे हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, षरक्त असलेली पदे भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली आहे िा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, विलींबाची कारणे  काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(२३-०६-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) सींस्थेसाठी िगग-१ ते िगग-४ लमळुन एकुण ३९१ पदाींच्या ननलमतीची प्रस्ताि होता. त्यापैकी 
आिश्यक असलेल्हया १०० पदाींच्या ननलमगतीस मींत्रीमींडळाची मान्यता प्राप्त झाली असून हदनाींक 
०२.०६.२०१६ रोिी त्याबाबतचा शासन ननणगय ननगगलमत करण्यात आलेला आहे. 
(५) प्रशासकीय बाबीींची पूतगता होताच मींिुर पदे भरण्याची कायगिाही करण्यात येईल. 
  

___________ 
  

राज्यात अिरावीची ऑनलाईन प्रवेश प्रकिया िरताना महाराष्ट्र ज्ञान महामांडळ 
मयाफ.(एमिेसीएल) िां पनीच्या सांिेत स्थळामध्ये येणाऱ्या ववववध अडचणीांबाबत 

  

(३०)  ४२००२ (१२-०५-२०१६).   श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवले), 
अॅड.आसशे शलेार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), श्री.वविय िाळे 
(सशवािीनगर) :   सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात अकरािीची प्रिेश प्रकक्रया ऑनलाईन करण्यात येत असून ही सींपूणग प्रिशे प्रकक्रया 
राबविण्यासाठी गत काही िषागपासून महाराषर ज्ञान महामींडळ मयाग. याींना िबाबदारी देण्यात 
आली असल्हयाचे माहे िानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर कीं पनीच्या सींकेत स्थळामध्ये येणाऱ्या विविध अडचणीींमुळे प्रत्येकिषी 
शेकडो मुलाींच ेप्रिेश उलशरान ेहोत असल्हयाच्या अनेक तक्रारी पालकाींकडून करण्यात येतात, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, पालकाींना ि विद्यार्थ्यायााना प्रिेश प्रकक्रयेमध्ये येणाऱ्या अडचणी दरू करण्यासाठी 
नविन कीं पनीला सींधी देण्याबाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (०२-०७-२०१६) :(१) हे खरे आहे. तथावप, सींपूणग राज्य प्रिशे प्रकक्रया 
ऑनलाईन नसून र्क्त मुींबई एममएआरडीए के्षत्र ि पुणे वपींपरी-गचींचिड मनपा के्षत्रातील इ. 
११ िी च ेप्रिेश एमकेसीएल मार्ग त कें हद्रींय ऑनलाईन पध्दतीन ेकेले िात आहेत. 
(२) हे खरे नाही, 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील दहावी व बारावीच्या ववद्यार्थयाांना आत्महत्येपासनू परावतृ्त िरण्याबाबत 
  

(३१)  ४२१२४ (१२-०५-२०१६).   श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), डॉ.सांतोे टाररे् (िळमनुरी), श्री.िुणाल 
पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील दहािी ि बारािीच्या विद्यार्थ्यायााकडून अपेके्षपेक्षा कमी माकग  पडत असल्हयामळेु 
नैराशेपो्ी नापास होण्याच्या लभतीने विद्याथी आत्महत्या करीत असल्हयाची बाब माहे डडसेंबर, 
२०१५ मध्ये िा त्यासुमारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, विद्यार्थ्यायााना आत्महत्येपासून पराितृ्त करण्यासाठी त्याींना योग्य ते प्रलशक्षण 
लमळण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगिाही िा उपाययोिना केली आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (०१-०७-२०१६) : (१) नाही. याबाबत मींडळाकड े ननिेदन िा तक्रार प्राप्त 
झालेला नाही. 
(२) राज्यमींडळ ि विभागीय मींडळामार्ग त परीके्षच्या िेळी विद्यार्थ्यायागना समुपदेशन केले िात.े 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  
िें द्र शासनाच्या राष्ट्रीय सांशोधन आणण प्रासशक्षण सांस्थेच्या (एनसीईआरटी) सातवी, दहावी 

आणण बारावीच्या िाही पुस्तिाांतनू छत्रपती सशवािी महाराि, अन्य राष्ट्रपुरुे व  
भारतमाता याांचा अवमान झाला असल्याबाबत 

  

(३२)  ४२३२१ (२५-०५-२०१६).   श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.ननतेश राण े(िणिवली) :   
सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाच्या राषरीय शकै्षकणक सींशोधन आकण प्रलशक्षण सींस्थेच्या (एनसीई आर्ी) 
सातिी, दहािी आकण बारािीच्या काही पुस्तकाींतून छत्रपती लशिािी महाराि, अन्य राषरपुरुष 
ि भारतमाता याींचा अिमान झाला असल्हयान े एनसीईआर्ीच े मींडळ बरखास्त करुन दोषी 
व्यक्तीींिर कारिाई करण्यात यािी तसेच एनसीईआर्ीची सिग आके्षपाहग पुस्तके रद्द करण्यात 
यािी, अशी मागणी हहींद ूिनिागतृी सलमतीने हदनाींक १५ डडसेंबर, २०१५ रोिी नागपूर येथील 
ह्ळक पत्रकार भिन येथ ेझालेल्हया पत्रकार पषरषदेत केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरहू मागणीबाबत शासनान ेकोणता ननणगय घेतला आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (०१-०७-२०१६) : (१) सदरबाब ही राष रीय शकै्षकणक सींशोधन ि प्रलशक्षण 
पषरषद, (NCERT) निी हदल्हली याींच्या अ्यासक्रमाच्या पाठयपुस्तकाशी सींबींधीत आहे. 
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(२) याबाबत राषरीय शैक्षकणक सींशोधन ि प्रलशक्षण पषरषद (NCERT) निी हदल्हली याींचेशी 
पत्रव्यिहार करण्यात आला असून, पाठपुरािा चालू आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

सातारा जिल्हयात महाववद्यालयाांना ववद्याथी प्रवशेासाठी िादा तिुडयाांना मान्यता 
समळणेबाबत तसचे औद्योधगि प्रसशक्षण सांस्थेत वाढ िरण्यात आलेली  

र्ी वाढ रद्द िरण्याबाबत 
  

(३३)  ४३१६५ (०५-०५-२०१६).   श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेगाव), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.शामराव ऊर्फ  बाळासाहेब 
पाटील (िराड उत्तर) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) सातारा जिल्हहयात महाविद्यालयाींना विद्याथी प्रिशेासाठी िादा तुकडयाींना मान्यता 
लमळणेबाबत तसेच औद्योगगक प्रलशक्षण सींस्थेत करण्यात आलेली र्ी िाढ रद्द करण्याची 
मागणी सातारा जिल्हहा राषरिादी विद्याथी सींघ्ना, सातारा याींनी मा.उच्च ि तींत्र लशक्षण 
मींत्री, जिल्हहागधकारी, सातारा लशिािी विद्यापीठ कोल्हहापुर याींचकेड े हदनाींक २६ िून, २०१५ 
रोिी िा त्या सुमारास केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त मागणीच्या अनुषींगान ेशासनान ेकोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३)  नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(३०-०६-२०१६) : (१) ननिेदन आढळून येत नाही. 
(२) उक्त ननिेदन प्राप्त झाले नसले तरी, औद्योगगक प्रलशक्षण सींस्थेतील प्रिेश प्रकक्रयेच्या 
िेळी प्रलशक्षणाथीकडून आकारण्यात आलेले विकास शुल्हक शासन ननणगय हदनाींक ५ नोव्हेंबर, 
२०१५ अन्िये परत करण्याच्या सचूना देण्यात आलेल्हया आहेत. तसेच, शासनान ेशैक्षकणक िषग 
२०१५-१६ साठी मान्यता न देण्याचा ननणगय विचारात घेऊन राज्यातील विद्याथी प्रिेशापासून 
िींगचत राहू नये यासाठी हदनाींक १६ िुलै, २०१५ च्या पत्रान्िये आिश्यक त्या उपाययािोिना 
करण्याच्या सुचना सिग विद्यालीठाींना केलेल्हया होत्या. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

नवी मुांबई के्षत्रात पॅरामेडडिल आणण नससांग िॉलेिची ननसमफती िरण्याबाबत 
  

(३४)  ४४१५२ (०३-०५-२०१६).   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.सुरेश लाड (ििफत), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय वैद्यिीय सशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) निी मुींबई के्षत्रात पॅरामेडडकल आकण नलसाग कॉलेिची ननलमगती करण्यात यािी म्हणून 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी हदलेल्हया लेखी ननिेदनाच्या अनुषींगान े करण्यात येत असलेल्हया 
तपासणीच ेकाम पूणग करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, निी मुींबईत उक्त दोन्ही कॉलेिची ननलमगती करण्याच्या दृष्ीन े कोणती 
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२७-०६-२०१६) :(१) होय 
(२) निी मुींबई के्षत्रात तूतग पॅरामेडडकल ि नलसगग कॉलेिचा ननलमगती करण्याचा प्रस्ताि 
शासनाच्या विचाराधीन नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालयातील हांगामी ननयुक्तीवर  
असलेल्या सहायि प्राध्यापिाांना शासन सेवेत िायम िरण्याबाबत 

  

(३५)  ४४२९६ (०३-०५-२०१६).   श्री.सुननल प्रभ ू (हदांडोशी), श्री.सुननल सशांदे (वरळी), 
अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी), श्री.लक्ष्मण पवार (गेवराई), श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   
सन्माननीय वैद्यिीय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शासकीय िैद्यकीय महाविद्यालयातील हींगामी ननयुक्तीिर असलेल्हया सुमारे 
५०० सहायक प्राध्यापकाींना शासन सेिेत कायम करण्याची मागणी महाराषर स््े् मेडीकल 
ह्चसग असोलसएशनने मा.िैद्यकीय लशक्षण मींत्री महोदयाींकड ेहदनाींक २० िानेिारी, २०१६ रोिी 
शासनाकड ेहदलेल्हया लेखी ननिेदनाद्िारे केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त सहायक प्राध्यापकाींना सेिेत कायम करणेबाबत शासनाने कोणती 
कायगिाही करण्यात केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२४-०६-२०१६) :(१) होय. 
(२) प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालय, अिोला येथे पी.िी. अभ्यासिम सुरु िरण्याबाबत 
  

(३६)  ४४७६५ (०३-०५-२०१६).   श्री.गोवधफन शमाफ (अिोला पजश्चम), डॉ.सांिय िुटे (िळगाव 
िामोद), श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवफ) :   सन्माननीय वदै्यिीय सशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला येथील प्रस्तावित १२ विविध विषयाींचे पी.िी. 
अ्यासक्रम सुरु करण्याकषरता चार िषागपूिी प्रकक्रया सुरु केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, एम.सी.आय.न ेमान्यता हदलेल्हया दोन विषयाींचे अ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी 
कें द्र शासनाने ि राज्य शासनान ेननधी उपलब्ध करुन हदला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, एम.सी.आय.च्या चमुींनी आतापयात चार िेळा भे्ी देऊन शासकीय िैद्यकीय 
महाविद्यालयामध्ये त्याींना त्रु्ी आढळून आल्हया आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, शासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय, अकोलामध् ये त्रु्ीींची पूतगता करणाऱ्या 
अगधका-याींच्या हदरींगाई ि बेिबाबदारपणामुळे पी.िी. अ्यासक्रम सुरु झाला नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्हयास, उक्त हदरींगाई करणाऱ्या बेिबाबदार अगधकाऱ्याींिर शासनान ेकोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२०-०६-२०१६) : (१)होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) नाही, हे खरे नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

अिोला जिल््यातील सवोपचार रुग्णालयात तांत्र पषरचाषरिा नसल्याबाबत 
  

(३७)  ४४७६६ (२६-०५-२०१६).   श्री.गोवधफन शमाफ (अिोला पजश्चम), डॉ.सांिय िुटे (िळगाव 
िामोद) :   सन्माननीय वैद्यिीय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला जिल्ह्यातील सिोपचार रुग्णालयातील अगधसेविका कायागलयाच्या कारभारामुळे 
महाराषर राज्य नसेस रे्डरेशनच्या ितीने जिल्हहागधकाऱ्याींना हदलेल्हया तक्रारीमध्ये अनेक गींभीर 
आरोप करण्यात आल्हयाच े हदनाींक २० िानेिारी, २०१६ रोिी िा त्यासुमारास ननदशगनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, एनआयसीयु सारख्या महत्िाच्या विभागामध्ये गींभीर स्िरुपाच्या आिारी बाल 
रुग्णाींकषरता तींज्ञ पषरचाषरका कायगरत नसल्हयाने बालकाींच्या आदलाबदली सारख ेगींभीर प्रकरण 
ननदशगनास येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या सिग प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्या अनुषींगान ेशासनान े
कोणती कायगिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावड े (०२-०७-२०१६) : (१) होय, जिल्हहागधकारी, अकोला याींचेकड े हदनाींक ४ 
िानेिारी, २०१६ रोिी ननिेदन देण्यात आले आहे. 
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(२) बालरुग्ण पषरचाषरकाींची पदे बालरुग्ण पषरचयाग हा ११ महहन्याींचा अ्यासक्रम पूणग केलेल्हया 
पषरचारीकामधनू पदोन्नतीने भरण्यात येतात. सिोपचार रुग्णालय, अकोला येथे बालरुग्ण 
पषरचाषरकाींची तीन पदे मींिूर असून एक पद भरण्यात आलेले आहे. सींचालनालयाने हदनाींक 
१०/०८/२०१५ अन्िये पदोन्नतीन ेपदे भरण्यात आली आहेत. परींतु तेथे पदोन्नतीने पदस्थापना 
करण्यात आलेल्हया पषरचारीका रुिू न झाल्हयान े२ पदे  षरक्त आहेत. तथावप अकोला येथील २ 
पषरचाषरकाींनी हा अ्यासक्रम पूणग केलेला असनू तयाींची बालरुग्ण विभागात अींतगगत 
पदस्थापना करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे तज्ञ पषरचाषरका उपलब्ध नाही हे म्हणणे 
सींयुजक्तक  नाही. 
(३) ि (४) बालरुग्ण कक्षातील अगधपषरचारीकेकडून निर चूकीन ेबाल अदलाबदलीचे प्रकरण 
लक्षात येताच त्िरीत कायगिाही करण्यात आली आहे. तसेच सींबींगधत अगधपषरचाषरकेस ज्ञापन 
देऊन त्याींची इतर कक्षात बदली करण्यात आली आहे. 
  

___________ 
  

अमरावती येथील शासिीय असभयाांत्रत्रिी महाववद्यालयाचे प्राचायफ व्ही.झडे. गांधारे याांचे  
ननलांबन रद्द िरून त्याांना पुन्हा सवेेत घेतल्याबाबत 

  

(३८)  ४४८६४ (०५-०५-२०१६).   श्री.सरदार ताराससांह (मुलुांड) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हदनाींक १६ ि २३ डडसेंबर, २०१५ ि हदनाींक १९ िानेिारी, २०१६ अशा तीन तारखाींना तीन 
िेगिेगळी पत्र महसूल मींत्री याींनी मा.मुख्यमींत्री, तींत्र लशक्षण मींत्री, सींचालक तींत्र लशक्षण याींना 
देऊन अमरािती येथील शासकीय अलभयाींत्रत्रकी महाविद्यालयाच ेप्राचायग व्ही.झडे. गींधारे याींचे 
ननलींबन रद्द करून, त्याींना पुन्हा कामािर रुि ु करून घेतल्हयास त्याींच्यािर चाल ु असलेल्हया 
चौकशीिर त्याचा विपषरत पषरणाम होईल अस ेउक्त पत्रात नमूद केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, डॉ. पी.एम.खोडके याींच्या अध्यक्षतखेाली नेमलेल्हया चौकशी सलमतीन े १९ 
ननषकषग काढत श्री.गींधारे याींनी अपहार ि गैरव्यिहार केल्हयाचे नमदू केले आहे काय, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, डॉ. पी.एम. खोडके याींच्या चौकशी सलमतीने काढलेल्हया १९ ननषकषाापकैी 
महत्त्िाचे ननषकषग कोणते आहेत, 
(४) उक्त सिग ननषकषााची पुणगपणे तपासणी न करता व्ही.झडे. गींधारे याींना त्याींच ेननलींबन रद्द 
करून पुन्हा कामािर रुिू करून घेण्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०२-०७-२०१६) :(१) ि (२) होय. 
(३) ि (४) श्री. गींधारे हे शासकीय अलभयाींत्रत्रकी महाविद्यालय औरींगाबाद येथे प्राचायग या 
पदािर कायगरत असताना त्याींच्या विरुध्द प्राप्त झालेल्हया तक्रारीींच्या अनुषींगान े ननयुक्त 
केलेल्हया प्राथलमक चौकशी सलमतीने आगथगक अननयलमतता झाल्हयाच ेनमूद केले आहे. त्यानसुार 
शासकीय अलभयाींत्रत्रकी महाविद्यालय, अमरािती येथील तात्कालीन प्राचायग श्री.गींधारे याींची 
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याप्रकरणी विभागीय चौकशी सुरु करुन त्याींना हद. १४ ऑक््ोबर, २०१५ च्या आदेशान्िये 
ननलींत्रबत करण्यात आले होते.  तदनींतर सक्षम लशस्तभींग विषयक प्रागधकारी याींच्या 
मान्यतेनींतर श्री.गींधारे याींना हद. १९ िानेिारी, २०१६ च्या आदेशान्िये सेिेत पुन:स्थावपत 
करण्यात आले आहे. श्री.गींधारे हे ननयम ियोमानानुसार हद. ३१ िानेिारी, २०१६ रोिी 
सेिाननितृ्त झाले असनू त्याींच्या विरुध्द लशस्तभींग विषयक कायगिाही प्रस्तावित आहे. 
  

___________ 
  

िोल्हापूर छत्रपती प्रसमलारािे रुग्णालयातील पषरचाषरिाांना वेतन वळेेवर समळत नसल्याबाबत 
  

(३९)  ४५३०८ (०३-०५-२०१६).   डॉ.सुजित समणचेिर (हातिणांगले), श्री.रािेश क्षीरसागर 
(िोल्हापूर उत्तर) :   सन्माननीय वैद्यिीय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) कोल्हहापूर छत्रपती प्रलमलारािे रुग्णालयातील पषरचाषरका हदनाींक ४ ऑगस््, २०१५ 
रोिीपासून िेतन िेळेिर लमळत नसल्हयाने बमेुदत सींपािर गेल्हया आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या पषरचाषरकाींच े पगार िेळेिर न होण्याची कारणे काय आहेत, तद्ननुसार 
सींबींगधताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच या पषरचाषरकाींच ेितेन ननयलमत होण्याकषरता शासनान ेकोणती कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(१४-०६-२०१६) : (१) नाही. 
(२) सेिाथग प्रणालीतील ताींत्रत्रक अडचणीमुळे  माहे म े२०१५ ि िनू २०१५ या दोन महहन्याींच्या 
कालािधीच े िेतन विलींबान ेझाले असून तदनींतरच ेिेतन ननयलमतपणे चाल ूआहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

अमरावती ववभागातील पाच जिल्हयातील २८ असभयाांत्रत्रिी महाववद्यालयात  
१८५४ पैिी १२०० पदे षरक्त असल्याबाबत 

  

(४०)  ४५५१८ (०५-०५-२०१६).   श्री.हषरे वपांपळे (मुनत फिापूर) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरािती विभागातील पाच जिल्हहयातील २८ अलभयाींत्रत्रकी महाविद्यालयात १८५४ पैकी 
१२०० पदे षरक्त असल्हयाचे ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर पदे न भरणाऱ्या महाविद्यालयाींिर विद्यापीठ प्रशासनान े अद्याप 
कोणतीच कायगिाही केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, विद्यार्थ्यायााची शैक्षकणक प्रगती होण्याबाबत शासनामार्ग त सदर पदे कधीपयात 
भरण्यात येत आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(०४-०७-२०१६) :(१) होय. 
(२) ि (३) प्रश्नाधीन सींबींगधत महाविद्यालयामध्ये आढळून आलेल्हया त्रु्ीची पुतगता 
करण्यासाठी कारणे दाखिा नो्ीस देण्यात आली आहे. तसेच सींबींगधत विद्यावपठाींना षरक्त 
पदाींचा आढािा घेण्याबाबत कळविण्यात आले आहे. 
     ज्या सस्थाींमध्ये आिश्यक मानींकानुसार लशक्षकीय पदे उपलब्ध होत नाहीत अशा 
सींस्थाकडून कीं त्रा्ी पध्दतीन े अध्यापकाींची ननयुक्ती करुन अ्यासक्रम पुणग करुन 
घेण्याबाबतची कायगिाही करण्यात येते. 
  

___________ 
  

नागपुर जिल््यातील पारसशवनी तालुक्यातील नुतन सरस्वती ववद्यालय,  
टेिडी या शाळेच ेस्थलाांतरण िाांद्री (िन्हान) येथे िरण्याबाबत 

  

(४१)  ४५५५३ (१२-०५-२०१६).   श्री.डड मल्लीिािूफन रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय शालेय 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर जिल्हहयातील पारलशिनी तालुक्यातील ग्रामीण उध्दार सोसाय्ी कामठी द्िारा 
सींचललत नुतन सरस्िती विद्यालय, ्ेकडी ता.पारलशिनी या शाळेच े स्थलाींतरण काींद्री 
(कन्हान) ता.पारलशिनी येथे करण्यात यािे अशी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी माहे 
िानेिारी, २०१६ च्या चौर्थ्याया आठिड्यात केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या मागणीच्या अनुषींगाने कोणती कायगिाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(०१-०७-२०१६) :(१) होय. 
(२) सदर शाळेचे काींद्री (कन्हान) ता. पारलशिनी येथे स्थलाींतर करण्यास हदनाींक १८ रे्ब्रिारी, 
२०१६ अन्िये शासनाने मान्यता हदली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ात नाही. 
  

___________ 
  

आयुवेद, युनानी व होसमओपॅथीसाठी नागपूरला स्वतांत्र ववद्यापीठ स्थापन िरण्याबाबत 
  

(४२)  ४५९५२ (२७-०१-२०१६).   श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.छगन भुिबळ (येवला), 
श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय वैद्यिीय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर आरोग्य विज्ञान विद्यापीठािरील ताण आकण आयुष रॅ्कल्ह्ीच्या कामाींना होणारा 
विलींब पाहता महाराषर आरोग्य विद्यापीठाचे विभािन करून या विद्यापीठामधनू आयुिेद, 
युनानी ि होलमयोपॅथी विद्याशाखाींच ेस्ितींत्र विद्यापीठ नागपूरला करण्यासाठी सींचालनालयानी 
स्थापन केलेल्हया सलमतीने आपला अहिाल हदनाींक ३१ िानेिारी, २०१६ रोिी शासनाला सादर 
केला असल्हयाची माहहती ननदशगनास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाशी सींलग्न असलेल्हया आयुिेद, युनानी ि 
होलमयोपॅथी करीता नागपूर येथ े स्ितींत्र विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी हदनाींक ९ डडसेंबर, 
२०१५ रोिी बठैक घेउन आयुष सींचालनालयाने हदनाींक १ िानेिारी, २०१६ रोिी िागेचा शोध 
घेण्यासाठी चार सदस्याींची समीती गठीत केली, हे ही खरे आहे काय , 
(३) असल्हयास, नागपूर येथे स्ितींत्र विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या ननणगयाला नालशकमधील 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे रे्ब्रुिारी, २०१५ मध्ये ि त्यादरम्यान शासनास ननिेदन देऊन 
विरोध केला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच, आरोग्य विज्ञानाच्या काही विद्याशाखाींच्या महाविद्यालयाींसाठी िेगिेगळी 
विद्यापीठे ननमागण केल्हयान ेआींतर विद्याशाखीय सींशोधनात बाधा ननमागण होईल ि आधुननक 
िैद्यकशास्त्राींशी साींगड घालण ेशक्य होणार नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायगिाही केली  िा करण्यात येणार आहे, 
(६) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(०३-०५-२०१६) :(१) नाही. 
(२) होय, 
(३) होय, 
(४), (५) ि (६) स्ितींत्र आयुष विद्यापीठ स्थापन करण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन 
नाही. 
  

___________ 
  

साांगली येथील वसांतदादा पाटील शासिीय रुग्णालयाच्या (ससजव्हल)  
इमारत दरुुस्तीच्या प्रस्तावाबाबत 

  

(४३)  ४६८५९ (०३-०५-२०१६).   श्री.धनिांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली) :   सन्माननीय 
वैद्यिीय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली येथील िसींतदादा पा्ील शासकीय रुग्णालयाच्या (लसजव्हल) इमारत दरुुस्तीचा आठ 
को्ीींचा प्रस्ताि शासनाकड ेअनके हदिसाींपासून प्रलींत्रबत असल्हयाबाबत माहे िानेिारी, २०१६ 
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रस्तािास मींिूरी लमळण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी, नागषरक ि 
सींघ्नाींनी िारींिार पत्रव्यिहार ि पाठपुरािा करुन देखील प्रस्ताि प्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, सदरहू प्रस्तािास शासन ककती कालािधीमध्ये मींिूरी देणार आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ववनोद तावड े(१०-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) (३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 



वि.स. १७७ (30) 

नासशि येथील आरोग्य ववज्ञान ववद्यापीठ ववभािनाचा ननणफय मागे घेण्याबाबत 
  

(४४)  ४६९३० (०५-०५-२०१६).   श्रीमती ननमफला गाववत (इगतपूरी) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नालशक येथील आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ विभािन प्रकरणी लोकप्रनतननधी, 
विद्यापीठातील अगधकारी ि कमगचारी याींनी तीव्र भािना व्यक्ती करीत कोणत्याही पषरजस्थतीत 
विद्यापीठाचे विभािन होऊ देणार नाही अशी भुलमका घेतली असल्हयाचे माहे िानेिारी, २०१६ 
मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर विद्यापीठाला अगधक सक्षम करण्यासाठी ननधी ि पदे मींिूर करािीत 
अशी भूलमका येथील लोकप्रनतननधीींनी घेतली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, शासनान ेसदर विद्यापीठाच्या विभािनाचा ननणगय मागे घेण्यासोबतच ननधी ि 
पदे मींिूर करण्याबाबत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२७-०६-२०१६) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) विद्यापीठ विभािनािर ननणगय घेण्यात आलेला नाही तसचे विद्यापीठाकषरता पदननलमगतीस 
उच्चस्तर सलमतीन ेमान्यता हदलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

नाांदेड शहरातील िलामांहदर येथील आयुवेहदि रुग्णालयाच्या  
इमारतीच्या पषरसरात असलेली अस्वच्छता 

  

(४५)  ४६९६७ (०३-०५-२०१६).   श्री.हेमांत पाटील (नाांदेड दक्षक्षण) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड शहरातील कलामींहदर येथील आयुिेहदक रुग्णालयाच्या इमारती पषरसरात 
हठकहठकाणी अस्िच्छता असल्हयाचे माहे िानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्या समुारास ननदशगनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या रुग्णालयाच्या पषरसरात ड्रनेेि लाईन रु््लेली असून हठकहठकाणी कचराही 
साचलेला हदसून येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या रुग्णालयात शल्हय तींत्र, स्त्रीरोग, प्रसुती विभाग, बालरोग, पींचकमग ि शल्हय 
गचककत्सा विभाग असून येथील रुग्णाींना या अस्िच्छतचेा त्रास होत असल्हयाने त्याींनी 
यासींदभागत रुग्णालय प्रशासनाकड ेिारींिार तक्रारी केल्हया आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, तदनुसार सींबींगधताींिर कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(१३-०६-२०१६) :(१) होय. 
(२) सद्यजस्थतीत खरे नाही. कारण रु््लेली ड्रनेेि लाईन बदलविली असून कचरा होणार 
नाही. याची रुग्णालयाकडून दक्षता घेण्यात येत आहे 
(३) नाही. 
(४) याबाबत चौकशी करण्यात आली असून शासकीय आयिुेद रुग्णालय, नाींदेड या 
रुग्णालयाची सींरक्षक लभींत उींचीला कमी असल्हयान ेककरकोळ विके्रत्याींकडून अस्िच्छता ननमागण 
होऊ नये म्हणून सहाय्य अलभयींता, नाींदेड याींचकेड ेअगधषठाता, शासकीय आयुिेद रुग्णालय, 
नाींदेड याींचा पाठपुरािा सुरु आहे. तसेच, ड्रनेेि लाईनचे काम पूणग झालेले असून पषरसर स्िच्छ 
राखण्याबाबत रुग्णालयीन प्रशासनाकडून विशेष काळिी घेतली िात आहे. 
  

___________ 
  

मुांबईतील सर.ि.ेिे. हॉजस्पटलची िुनी इमारत पाडून त्याहठिाणी  
अद्ययावत रुग्णालय बाांधण्याबाबत 

  

(४६)  ४७५२६ (०३-०५-२०१६).   श्री.सुननल सशांदे (वरळी), श्री.सुननल राऊत (वविोळी), 
श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी), डॉ.शसशिाांत खेडिेर (ससांदखेड रािा), श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर 
(लोहा), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाफ) :   सन्माननीय वैद्यिीय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील सर.िे.ि.े हॉजस्प्लची १०८ िषागची िुनी इमारत पाडून त्याहठकाणी १३०० 
रुग्णाींसाठी अद्ययाित रुग्णालय बाींधण्याकरीता शासनान े माहे एवप्रल २०१३ मध्ये िा त्या 
दरम्यान ननधी उपलब्ध करून मींिूरी हदलेल्हया सुपरस्पेशालल्ी रुग्णालयाच े बाींधकाम सुरु 
करण्याबाबतची कायगिाही अद्यापही प्रलींत्रबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या प्रकल्हपाचे स्िरुप काय आहे, तसेच सदरहू बाींधकामाकरीता ककती रूपये 
ननधी शासनान े मींिूर करून उपलब्ध करून हदला आहे ि बाींधकाम पूणग होण्यास अपेक्षीत 
कालािधी काय आहे, 
(३) अद्याप शासनान ेसदर बाींधकाम सुरू करण्याबाबत कोणतीही कायगिाही केली नसल्हयास 
विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१०-०६-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकल्हपामध्ये ११०० निीन खा्ा, २०० सी.सी.य.ु खा्ा २५० नलसगग होम, १६ 
अनतविशेषोपचार विभाग, २१ अत्याधुननक शस्त्रकक्रयागहृ इत्यादी बाबीींचा समािेश असून निीन 
अत्याधुननक सोयीसुविधायुक्त अनतविशेषोपचार रुग्णालय इमारत बाींधण्यात येणार आहे. सदर 
प्रकल्हपासाठी मींत्रीमींडळाच्या मान्यतेने शासन ननणगय क्रमाींक: िे.ि.ेएच-२०११/प्र.क्र.६६२/प्रशासन-
१, हदनाींक २३.०१.२०१२ अन्िये ७१११५.१९ चौ.मी. बाींधकामासाठी रु. ४९७,९५,१६,७२४/- इतक्या 
खचागच्या अींदािपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली ंाअहे. 
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(३) सदर अत्याधुननक इमारत बाींधण्यासाठी आिश्यक असलेल्हया सिग परिानग्या प्राप्त होताच 
बाींधकामाबाबत कायगिाही करण्यात येईल. 
  

___________ 
  

राज्यातील ववनाअनुदानीत शाळाांना अनुदान देण्याबाबत 
  

(४७)  ४८३९५ (१६-०५-२०१६).   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), श्री.सांतोे दानव े(भोिरदन) :   सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात २४,६९६ शाळा विनाअनुदानीत असून सदर शाळा शासनाच्या अनुदानाच्या प्रनतके्षत 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) राज्यात मूल्हयाींकनात अनुदानास पात्र ठरलेल्हया १९६७ कायम विनाअनुदाननत शाळा तसेच 
अनुदाननत ि विनाअनुदाननत शाळाींतील १६३७ िगग तुकड्याींना अद्यापपयात अनुदान देण्यात 
आले नाही हे ही खरे आहे काय, 
(३) उक्त प्रकरणात शासनान े मलू्हयाींकनात पात्र ठरलेल्हया शाळा ि िगग तुकड्याींना अनुदान 
देण्याबाबतचा ननणगय घेतला आहे काय, 
(४) असल्हयास, मूल्हयाींकनात पात्र ठरलेल्हया शाळा ि िगग तकुड्याींना तसेच राज्यातील 
२४,६९६ विनाअनुदानीत शाळाींना सन २०१६-१७ च्या अथगसींकल्हपात अनुदान देण्याबाबत कोणती 
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (०४-०७-२०१६) :(१) ,(२), (३), ि (४) मुल्हयाींकनात पात्र ठरलेल्हया शाळाींना 
िेतन अनुदान उपलब्ध करुन देण्याबाबत सकारात्मक कायगिाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

वविी आणण उत्पाहदत सवफ वस्तूांवर मराठी भाेचेा वापर होण्यासाठी दांडाची आणण सशके्षची 
तरतूद िरण्याबाबत 

  

(४८)  ४९९५२ (०६-०५-२०१६).   श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण 
पजश्चम), श्री.सुननल प्रभ ू(हदांडोशी) :   सन्माननीय मराठी भाेा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राि भाषा अगधननयम सन १९६४ मधील तरतूदीनुसार हदनाींक १ म,े १९६६ पासून 
िजिगत प्रयोिन े िगळता, सिग कामकाि मराठीतनू करणे बींधनकारक असतानाही राज् यात 
उप् ताहदत केले िाणा-या इलेक् रांॅननक िस् तू, सींगणक, माहहती तींत्रज्ञान उपकरणे आदीिर 
रािभाषा मराठीचा िापर होत नसल्ह याने आढळून आले हे खरे आहे काय,  
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(२) शासन पषरपत्रक क्रमाींक-कपासू-२०१४/प्र.क्र.९४/भाषा-२ नुसार राज्यात विक्री आकण उत्पादीत 
होणा-या  प्रत्येक िस्तूींिर मराठी भाषा िापरण्याची, िाचण्याची, ी्ंकललकखत करण्याची सोय 
करण्याच्या सचूना देण्यात आल्हया आहेत; मात्र विक्रीला असलेल्हया औषधाींिरील िेष्नाींची 
माहहती,तसेच रष्मणध्िनी सींच,शीतपेये,अन्य इलेक्रॉननक उत्पादने याींची माहहती मराठी सोडून 
इींग्रिी अथिा अन्य भाषाींत देण्यात येते, या उत्पादनाींच े माहहतीपत्रकही मराठीत नसते, 
त्यामुळे राज्यभाषा मराठीची गळचेपी होत आहे, पयागयाने सदर पषरपत्रकाची अींमलबिािणी 
कठोरपणे होण्यासाठी लशक्षा ि दींड पद्धतीचा अिलींब करण्याची रास्त मागणी हहींद ुिनिागतृी 
सलमतीने हदनाींक २२ एवप्रल,२०१५ रोिी िा त्या सुमारास  मराठी भाषा मींत्री याींना पत्र ललहून 
केली आहे, हे खरे आहे काय , 
(३) यासींदभागत अिर सगचि, मराठी भाषा विभाग याींनी पत्र क्रमाींक: मभािा 
२०१५/प्र.क्र.१३६/भाषा-२ हदनाींक ९.९.२०१५ याद्िारे अिर सगचि (आस्थापना) याींना पत्र ललहीले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) दकुाने आकण आस्थापना यािर मराठी पाट्या लागण्यासाठी िशी दींडाची तरतूद आहे तशी 
या सींदभागत शासनदींडाची तरतूद करण्यासाठी कायदा करणार आहे काय, 
(५) या सींदभागत शासनाचे धोरण काय आहे तसचे या सींदभागत शासनाने कोणती कायगिाही केली 
आहे िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(०१-०७-२०१६) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) ि (५) विद्यमान रािभाषा, अगधननयम, १९६४ ि त्याअींतगगत ननयम यामध्ये दींडात्मक 
कारिाईची तरतूद करण्यात आलेली नाही. तथावप, मराठीचा प्रभािी िापर करण्याकषरता 
विद्यमान अगधननयम/ननयम यामध्ये यथायोग्य दरुुस्ती करण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या 
विचाराधीन आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

लोिशाहीर अण्णाभाऊ साठे िला ववद्यापीठ स्थापन िरण्याबाबत 
  

(४९)  ५१५५४ (२८-०४-२०१६).   श्री.डड मल्लीिािूफन रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय उच् च व 
तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे कला विद्यापीठ स्थापन करण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या 
विचारधीन असल्हयाच े माहे िानेिारी, २०१६ च्या चौर्थ्याया आठिडयात िा त्या दरम्यान 
ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्हयास, त्याचे थोडक्यात स्िरुप काय, 
  
श्री. ववनोद तावड े(०४-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

नासशि येथे आयुे ववद्यापीठ स्थापन िरण्याबाबत 
  

(५०)  ५१९९० (०३-०५-२०१६).   श्री.छगन भिुबळ (येवला) :   सन्माननीय वैद्यिीय सशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नालशक येथे आयुष विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी राज्य शासनामार्ग त कें द्राला प्रस्ताि 
पाठविणेबाबत माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये लोकप्रनतननधीींनी मागणी केलेली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, उक्त मागणीच्या अनुषींगान े आयुष विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी 
शासनामार्ग त कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२७-०६-२०१६) :(१) होय. 
(२) ि (३) आयुष विद्यापीठ स्थापन करण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन नाही. 
  

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुींबई. 


