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अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २९५ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

ततसरे अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

पुणे जिल् ्यातील म् हाळुांगे-बालेवाडी येथील शशवछत्रपती क्रीडा नगरीत मैदानाचा  
खेळापेक्षा इतर समारांभासाठी वापर िेला िात असल्याबाबत 

(१)  १९७०० (०६-०८-२०१५).   डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड रािा), श्री.अतनल बाबर (खानापूर), 
श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ), श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत), डॉ.सांिय रायमलुिर 
(मेहिर) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे जिल् ्यातील म् हाळुींगे-बालेिाडी येथील शििछत्रपती क्रीडा नगरीत खेळापेक्षा लग् न ि इतर 
समारींभ मोठया प्रमाणात होत असल् याचे तसेच मुींबईतही खेळाींच् या मदैाींनाची िागा जिमखान् याींना 
खेळासाठी ददलेली असताींना या दठकाणी खेळापेक्षा खािगी काययक्रमाींना ि लग् न समारींभासाठी 
देऊन मैदानाचा दरुुपयोग केला िात असल्याच ेनुकतचे ननदियनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, खेळाींसाठी राखीि असलेली खेळाची मैदाने खेळाशििाय अन् य काययक्रमासाठी 
देण् यात येऊ नयेत यासाठी िासनाने कोणती उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(२७-०४-२०१७) : (१) ि (२) हे खरे नाही. म्हाळुींगे बालेिाडी शििछत्रपती क्रीडा 
सींकुलातील मैदान ेविविध क्रीडा सींघ्ना, क्लब तसेच िासकीय ि ननमिासकीय विभागाच्या क्रीडा 
स्पधेकररता प्रथम प्राधान्य देऊन उपलब्ध. करुन देण्यात येतात. लग्न ि इतर समारींभासाठी 
मागणी असल्यास त्या कालािधीमध्ये इतराींची स्पधाय, शिबीरे, पररसींिाद इ.कररता मैदानाची 
मागणी नसल्यास पाण्याच्या ्ाकी ििळील मोकळे मैदान, बॅडशमी्ं न हॉल, िे्शलज् ी्ंग हॉल ि 
बॉजक्सींग हॉल या दठकाणीच सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतात. मुख्य स््ेडीयम लग्न 
समारींभासाठी उपलब्ध करून देण्यात येत नाही. 
     मुींबईत क्रीडा विभागाच्या अखत्याररत असलेल्या आझाद, क्रॉस ि ओव्हल मैदानापैकी फक्त 
आझाद मैदान हे धाशमयक काययक्रमासाठीच देण्यात येत,े सदर मैदानािर खािगी काययक्रम ि लग्न 
समारींभ आयोजित केले िात नाहीत. आयुक्त, बहृन्मींबई महानगरपाशलका, जिल्हाधधकारी, मुींबई 
िहर ि उपनगर याींना त्याींच्या अखत्याकररत येणाऱ्याखेळाच्या मैदानािर, जिमखान्यािर खािगी 
काययक्रमाींच े ि लग्न समारींभाच े आयोिन होि ू नये यासाठी तसेच त्याबाबत योग्य त्या 
उपाययोिना करण्याबाबत विभागीय उपसींचालक, क्रीडा ि युिक सेिा, मुींबई याींनी कळविले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही.  

___________ 
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िोल्हापूर जिल््यातील शासिीय वसततगहृाांच्या इमारतीांची िामे अपूणण असलेबाबत 
  

(२)  २९०८१ (२३-१२-२०१५).   श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय उच् च 
व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापूर जिल््यातील िासकीय तींत्रननकेतन मध्ये िसनतगहृाचे िुल्क भरूनही मलुीना 
प्रिेि देण्यात न आल्यामुळे त्याींना खािगी रूमचा आधार घ्यािा लागत आहे हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच अनके इमारतीींची काम ेअपूणय आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िासनान ेइमारतीींची काम े पूणय करण्यासाठी कोणती काययिाही केली तसेच 
उक्त काम ेपूणय करण्यास ददरींगाई करणाऱ्या सींबींधधत अधधकाऱ्याींिर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१७-०४-२०१७) : (१) नाही. 
(२) ि (३) सींस्थेमधील कोणत्याही इमारतीचे बाींधकाम अपूणय नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

नवीन प्राध्यापिाांना सांशोधनासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या उद्दशेान ेराबववण्यात येणा-या  
लघु सांशोधन प्रिल्प योिनेपासून लाखो शशक्षि वांधचत राहहल्याबाबत 

  

(३)  ३३३९३ (२३-१२-२०१५).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) निीन प्राध्यापकाींना सींिोधनासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या उददेिाने राबविण्यात येणा-या लघ ु
सींिोधन प्रकल्प योिनेपासून लाखो शिक्षक िींधचत असल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१५ दरम्यान 
ननदियनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याला युिीसी सींकेतस्थळ कारणीभूत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या योिनेपासून िींधचत रादहलेल्या शिक्षकाींना लाभ शमळिून देण्यासाठी िासनान े
कोणती उपाययोिना केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (१३-०४-२०१७) : (१) ि (२) हे खरे नाही.  सदर बाब विदयापीठ अनुदान 
आयोगािी सींबींधधत आहे. 
(३) ि (४) सन २०१४-१५ मध्ये लघुसींिोधन प्रकल्पाच्या ३००५ प्रस्तािाींपैकी ११६७ प्रस्ताि 
विषयतज्ाींमाफय त शिफारिीनसुार पात्र ठरविण्यात आलेले होत.े  अपात्र ठरविण्यात आलेल्या 
प्रस्तािामधील शिक्षक पुन्हा योिनेच्या मागयदियक सूचनाींप्रमाणे नव्यान े प्रस्ताि दाखल करु 
िकतात. 
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     काही महाविदयालयाींना ननधी कमतरतेमळेु / उपयोगीता प्रमाणपत्र प्रा्त न झाल्यान े/ पूिी 
वितरीत ननधीचे खात ेअींनतम न केल्यामुळे ननधी वितरीत करण्यात आलेला नाही. 

___________ 
  
राज्यात दहावी बारावीच्या परीके्षत गुणवांत ठरलेल्या ववद्यार्थयाांना देण्यात येणा-या स्िॉलरशशपचे 

ऑनलाईन अिण भरण्याची शलांि पाशलिेच्या अधधिृत वेबसाईटवर उपलब्ध नसल्याबाबत 
  

(४)  ३४२३७ (२१-०१-२०१६).   श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनवेल) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात दहािी बारािीच्या परीके्षत गुणिींत ठरलेल्या विदयार्थयाांना देण्यात येणा-या 
स्कॉलरशिपचे ऑनलाईन अिय भरण्याची शलींक पाशलकेच्या अधधकृत िेबसाई्िर उपलब्ध 
नसल्याने पालकाींसह विदयार्थयाांचीही गैरसोय होत असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा त्या 
सुमारास ननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, िासनाने उक्त प्रकरणी चौकिी करुन कोणती काययिाही केली िा करणार आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२१-०४-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
     “भारतरत्न मौलाना अब्दलु कलाम आझाद योिना” ि “लोकिाहीर अण्णाभाऊ साठे योिना” 
या योिनाींतगयत अनकु्रम े रु.१५,०००/- ि रु.२५,०००/- पुढील शिक्षणासाठी पुणे 
महानगरपाशलकेमाफय त अथयसहाय्य देण्यात येत,े सदर योिनचेी मादहती पुणे महानगरपाशलकेच्या 
िेबसाई्िर उपलब्ध करण्यात येते. या योिनचेे अिय ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन प्रक्रक्रयेदिारा 
जस्िकारण्यात येतात. सदर योिना फक्त पुणे महानगरपाशलकेमध्ये राबविण्यात येत.े 
     सदर योिनेचा लाभ घेण्याकररता पुणे महानगरपाशलका हद्दीमध्ये रहाणारे इयत्ता १० िी ि 
इयत्ता १२ िीच ेखालील विदयाथी अिय करु िकतात :- 
  (१) खुल्या ग्ातील ८० ्क्के गुण शमळविलेले विदयाथी. 
  (२) क्रकमान ७०% गुण शमळविलेले पुणे महानगरपाशलकेच्या िाळेतील विदयाथी/रात्रिाळेतील 
विदयाथी/मागासिगीय विदयाथी. 
  (३) क्रकमान ६५% गुण शमळविलेले ि ४० %  अपींगत्ि असलेले विदयाथी. 
(२) ि (३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

अमरावती जिल््यातील धनुणववद्या नेमबािी व ज्युडो या खेळाच्या प्रशशक्षणाची  
आरक्षक्षत असलेल्या िागेचा वविास िरणेबाबत 

  

(५)  ३७०७८ (२०-०१-२०१६).   डॉ.सुतनल देशमुख (अमरावती) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरािती जिल््यातील धनुयविदया नेमबािी ि ज्युडो या खळेाच्या प्रशिक्षण कें द्रासाठी 
िासनाने सन १९९८ िा त्या दरम्यान िागा आरक्षक्षत केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, िासनान ेया िागेिर खेळाडूींसाठी प्रशिक्षण कें द्र सुरु केले, िा करण्याच ेयोजिले 
आहे काय, 
(३) नसल्यास, याबाबत होणाऱ्या विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(१७-०४-२०१७) :(१) होय. 
(२) सदयजस्थतीत ननणयय झालेला नाही. तथावप, अमरािती विभागीय क्रीडा सींकुलामध्ये 
धनुवियदया, नेमबािी, ज्युडो या खेळाच्या अदययाित सुविधा ननमायण करण्यात आलेल्या असून 
सींकुलामधील इनडोअर हॉलमध्ये ज्युडो या खळेाच्या सुविधा असून त्या दठकाणी क्रीडा प्रबोधधनीच े
खेळाडू प्रशिक्षण घेत आहेत. धनवुियदया या खेळाच ेप्रशिक्षण ४०० मी. धािन मागायच्या मध्य 
भागातील मोकळया िागेमध्ये चालू आहे. तसेच विभागीय क्रीडा सींकुलामध्ये नमेबािी या खेळाची 
अदययाित रेंि उभारण्यात आलेली आहे. विभागीय क्रीडा सींकुलामध्ये असणाऱ्या धनुवियदया, 
नेमबािी ि ज्युडो या खेळाच्या अदययाित सुविधाींमुळे त्या दठकाणी प्रशिक्षण कें द्र सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

हहांगोली जिल््यातील शाळा व महाववद्यालयातील शुल्ितनधी प्रस्ताव  
पाठववण्याबाबत होत असलेले दलुणक्ष 

  

(६)  ४१३३० (२५-०५-२०१६).   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), डॉ.ववियिुमार गावीत (नांदरुबार), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पजश्चम) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली जिल्हा शिक्षण विभागाकड े िुल्कननधी उपलब्ध झाला असून िाळा ि 
महाविदयालयाींना धनादेि िा्पाची प्रक्रक्रया सुरु असली तरी सींबींधीत प्राचायय ि मखु्याध्यापकाींचे 
दलुयक्ष होत असल्यामळेु दहािी- बारािीच्या सन २०१४-२०१५ च्या िैक्षणणक िषायतील खुल्या 
प्रिगायसह ओबीसी विदयार्थयाांच ेमाध्यशमक शिक्षण विभागाकड ेफक्त १२६ प्रस्ताि दाखल झाले 
असल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदियनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, िासनाने याबाबत चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या अनुषींगाने ओबीसी 
विदयार्थयाांचे िैक्षणणक नकुसान होऊ नये यासाठी कोणती काययिाही करण्यात आली आहे िा येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२१-०४-२०१७) :(१) होय. दहींगोली जिल््यात ी्ंचाईग्रस्त भागातील, इयत्ता १० 
िी ि इयत्ता १२ िीच्या विदयार्थयायना िैक्षणणक पररक्षा िुल्क प्रनतपूती योिनअेींतगयत माहे डडसेंबर, 
२०१५ मध्ये एकूण १२६ प्रस्ताि प्रा्त झाले होत.े तदनींतर पाठपूरािा करून एकूण २४३ 
प्रस्तािातील एकूण १०, ८२३ लाभाथी विदयार्थयाांना दद. ३१ माचय २०१६ पयांत िैक्षणणक परीक्षा 
िुल्क प्रनतपूती  करण्यात आली आहे. 
(२) ि (३) पश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
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नाशशि येथे िागतति योग ववदयापीठाची स्थापना िरण्याबाबत 
  

(७)  ४७३८७ (०५-०५-२०१६).   श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम) :   सन्माननीय उच् च 
व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नाशिक येथ ेिागनतक योग विदयापीठाची स्थापना करण्यात यािी अिा प्रकारची मागणी 
ददनाींक २० िानेिारी २०१५ रोिी िासनाकड ेकेलेली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, अिा योग विदयापीठाची स्थापना करण्याचा िासनाचा विचार आहे काय, 
(३) असल्यास, या विदयापीठाची स्थापना करण्यासाठी िासनान ेकोणती काययिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१७-०४-२०१७) : (१) नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

  

अनुदानपात्र घोवषत प्राथशमि व माध्यशमि शाळाांना अनुदान देण्यास शासनाने निार हदल्याबाबत 
  

(८)  ५५२१६ (२२-०८-२०१६).   श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.मिरांद िाधव-पाटील (वाई), 
श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत), 
श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सांिय पोतनीस (िशलना), डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर), 
श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अनुदानपात्र घोवषत प्राथशमक ि माध्यशमक िाळाींना अनुदान देण्यास िासनान े नकार 
ददल्याच्या ननषेधाथय ददनाींक १ िून २०१६ पासून महाराषरातील नऊ विभागातील शिक्षण 
उपसींचालक कायायलयासमोर धरण ेआींदोलन ि आमरण उपोषण तसेच ददनाींक १५ िून, २०१६ 
पासून राज्यातील सिय िाळा बमेुदत बींद ठेिण्याचा ननणयय विनाअनुदाननत िाळा कृती सशमतीन े
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.शिक्षण मींत्रीमहोदयाींनी अनुदानाकररता आधथयक तरतूद करण्याबाबत आदेि 
काढण्याच्या सूचना करुनही दोन मदहने झाले तरीही िाळाींना अनुदान ददलेले नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३).असल्यास, घोवषत िाळाींची यादी दोन मदहन्यापासून पडून आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, तदनुसार िासन स्तरािर काय 
काययिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(२०-०४-२०१७) : (१) ददनाींक ५ िून, २०१६ पासनू बेमुदत आमरण उपोषण 
करण्याबाबत विनाअनुदाननत िाळा कृती सशमतीन ेननिेदन ददले होते हे खरे आहे. 
(२) ि (३) िासन ननणयय ददनाींक १ फेब्रुिारी, २०१७ अन्िये अनुदान पात्र िाळाींना २० ् क्के प्रमाण े
अनुदान  उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. 
(४) ि (५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

शहापुर (जि.ठाणे) येथील क्रीडा सांिुलासाठी तनधी उपलब्ध िरुन देण्याची मागणी 
  

(९)  ५७२६७ (२२-०८-२०१६).   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िहापुर (जि.ठाणे) येथील क्रीडा सींकुलासाठी ननधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी मा. क्रीडा 
ि युिक कल्याण मींत्री याींचेकड ेस्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ४ म,े २०१६ रोिी िा त्या 
सुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगान ेिासनान ेकोणती काययिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१७-०४-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) िहापूर तालकुा क्रीडा सींकुलाकररता खडी येथील महसूल विभागाची िागा हस्ताींतर होणेबाबत 
जिल्हाधधकारी, ठाणे याींना तपासून त्िरीत काययिाही होणेबाबत ननदेि देण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  
शसांधुदगुण जिल् ्यातील माध् यशमि व प्राथशमि शाळेमध् ये मध् यान्ह भोिन योिने अांतगणत मांिूर 

िरण्यात आलेल्या किचन शेडच्या िामासाठी तनधी देण्याबाबत 
  

(१०)  ५९४३७ (१८-०८-२०१६).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शसींधुदगुय जिल् ्यातील माध् यशमक ि प्राथशमक िाळेमध् ये मध् यान्ह भोिन योिन ेअींतगयत ७२ 
क्रकचन िेड मींिूर करण् यात आले आहेत, सदर ७२ मींिूर क्रकचन िेड पैकी १५ क्रकचन िेडच ेकाम 
पूणय झाले असून ठेकेदारास िासनाने ननधी उपलब् ध करुन न ददल् याने देयके अदा करण् यात 
आलेली नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, मध् यान्ह भोिन योिने अींतगयत ननधी उपलब् ध करुन न देण् याची कारणे काय 
आहेत, 
(३) असल् यास, मध् यान्ह भोिन योिने अींतगयत ७२ क्रकचन िेडच ेकाम पूणय होण्यासाठी ननधी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत िासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(२१-०४-२०१७) : (१), (२) ि (३) शसींधुदगुय जिल्हयामधील िालेय पोषण आहार 
योिनेंतगयत ७४ खािगी िाळाींमध्ये स्ियींपाकगहृ बाींधकामे मींिूर असून त्यापैकी १५ िाळाींतील 
बाींधकामाींचा िासनातफे अदा कराियाचा ननधी जिल्हास्तरािर वितररत करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

सोलापूर महानगरपाशलिेच्या तेलगू अप्रशशक्षक्षत शशक्षण सेविाांना खास बाब  
म्हणून शासन सेवेत सामावून घेणेबाबत 

  

(११)  ६१३२४ (२६-०८-२०१६).   िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर महानगरपाशलकेच्या शिक्षण मींडळामाफय त चालविल्या िाणाऱ्या तेलगू िाळेत विडी 
कामगार, यींत्रमाग कामगार, बाींधकाम मिूर इ. कष्करी िगायतील पालकाींची मुले शिक्षण घेत 
असल्याच ेमाहे िानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या िाळेतील तेलगू अप्रशिक्षक्षत शिक्षण सेिकाींना खास बाब म्हणून िासन सेिेत 
सामािून घेऊन ननयशमत िेतनशे्रणी देणेबाबत िासनान ेकोणती काययिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१९-०४-२०१७) :(१) राज्यातील विविध सामाजिक घ्कातील मलेु स्थाननक 
स्िराज्य सींस्थाींतींगयत िाळाींमध्ये शिक्षण घेतात हे खरे आहे. 
(२) सदर शिक्षण सेिकाींचा तीन िषायचा विहीत कालािधी पूणय होत असल्याची खात्री करून त्याींना 
ननयशमत शिक्षकाींची िेतनशे्रणी विदहत अ्ी ि ितीच्या अधीन राहून देण्याबाबतच्या सूचना 
प्रिासन अधधकारी, सोलापूर महानगरपाशलका याींना दद. २७/०९/२०१६ च्या िासन पत्रान्िये देण्यात 
आल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

बांिारा समािाच ेसांत श्री.सेवालाल महाराि याांचे िीवन चररत्रच े
 शालेय पाठ्यपुस्तिात समावेश िरण्याबाबत 

  

(१२)  ६१९६८ (२२-०८-२०१६).   श्री.हररष वपांपळे (मुतत णिापूर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बींिारा समािाच ेसींत श्री.सेिालाल महाराि याींच ेिीिन चररत्र िालेय पाठ्यपुस्तकात समाििे 
करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी (मुनत यिापूर) याींनी मा.िालेय शिक्षण मींत्री याींना ददनाींक २० 
म,े २०१६ रोिी िा त्या सुमारास ननिेदन देऊन मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त मागणीनुसार िासनान ेकाय काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(२०-०४-२०१७) : (१) नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

यवतमाळ जिल््यातील शाळाांना एवप्रल ते सप्टेंबर, २०१६ अखेर शालेय  
पोषण आहाराचे अनुदान न शमळाल्याबाबत 

  

(१३)  ६५१२६ (०५-०१-२०१७).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी), श्री.वविय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) यितमाळ जिल््यातील िाळाींना एवप्रल ते स् े्ंबर, २०१६ अखरे िासनाकडून अनुदान न 
शमळाल्यान ेतसेच पोषण आहाराचे अनुदान देण्याबाबत िासनाच ेहोणारे दलुयक्ष, पोषण आहार 
दररोि देण्याची सक्ती, यामुळे मखु्याध्यापकाींना गाितल्या दकुानदाराींकडून उधारीिर धान्य ि 
इतर सादहत्य आणून पोषण आहार दयािा लागत असल्याची बाब माहे, स् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा 
त्या दरम्यान ननदियनास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, पोषण आहार शििविणारा स्ियींपाकी, मदतनीस याींना ददले िाणारे माशसक १ 
हिार रुपयाींचे मानधनही देण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास अिा उधारीिर घेण्यात आलेल्या आहाराची मादहती िासनाला ऑनलाईन दयािी 
लागत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, गत सहा मदहन्यापासून अनुदान न देण्याची कारणे काय आहेत तसेच अनुदान 
तातडीन ेदेण्याच्या दृष्ीन ेिासनाने कोणती काययिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१९-०४-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) यितमाळ जिल््यात िालेय पोषण आहार योिनेंतगयत माहे डडसेंबर, २०१६ पयांतची 
देयके अदा करण्यात आली असून माहे फेब्रुिारी, २०१७ पयांतची देयके अदा करण्याची काययिाही 
सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील ‘िेिी टू पीिी’ शशक्षणाच्या गैरिारभाराववरुद्ध 
  

(१४)  ६५२७७ (०५-०१-२०१७).   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाण), श्री.सभुाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), 
श्री.सदा सरवणिर (माहहम), श्री.सुतनल प्रभू (हदांडोशी), डॉ.राहूल पाटील 
(परभणी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ‘केिी ्ू पीिी’ शिक्षणाच्या गैरकारभाराविरुद्ध युिासेनेच्या ितीने ददनाींक १५ 
ऑक््ोबर, २०१६ रोिी िा त्या सुमारास मुींबईतील धगरगाि चौपा्ीििळील विल्सन 
महाविदयालयापासून ते मरीनलाईन्स पयांत मोचाय काढण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मोचायतील युिासेनचे्या मागण्याच ेस्िरूप काय आहे ि त्यानुषींगान ेया मागण्या 
सींदभायत िासनान ेकोणता ननणयय घेतला िा घेण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२०-०४-२०१७) : (१) अिा आियाचे ितृ्त प्रसार-माध्यमादिारे ननदियनास आले. 
(२) ि (३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  
उल्हासनगर महानगरपाशलिा हद्दीतील दसरा मैदान येथे तालुिा क्रीडा सांिुल उभारण्याबाबत 

  

(१५)  ६५४९६ (१६-१२-२०१६).   डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उल्हासनगर महानगरपाशलका हद्दीतील दसरा मैदान येथे तालुका क्रीडा सींकुल उभारण्याबाबत 
मा.पालकमींत्री ठाणे जिल्हा याींच ेदालनात ददनाींक ११ िुल,ै २०१६ रोिी िा त्यासुमारास िासकीय 
अधधकारी ि लोकप्रनतननधी याींची बैठक घेण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बैठकीत कोणता ननणयय घेण्यात आला आहे, 
(३) असल्यास, िासनाने उक्त ननणययानुसार उल्हासनगर येथ ेतालकुा क्रीडा सींकुल उभारण्याबाबत 
कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१७-०४-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर बैठकीमध्ये तालुका क्रीडा सींकुलासाठी दसरा मैदान येथ ेउपलब्ध असलेल्या िागेिर 
तसेच उल्हासनगर अन्य भागात सींकुलासाठी िागा प्रा्त झाल्यास तेथेही क्रीडा सुविधा उपलब्ध 
करुन देण्यात याव्यात असे सुचविण्यात आले. तसेच िासन ननणयय ददनाींक २९.०२.२०१६ नुसार 
तालुका क्रीडा सींकुल सशमतीची नोंदणी तात्काळ करुन जिल्हाधधकारी याींनी सशमतीस िागा 
हस्ताींतरीत करण्याची काययिाही करािी असे सुचविण्यात आले आहे. 
(३) िासन ननणयय ददनाींक २९.०२.२०१६ नुसार सींकुल सशमतीच्या पनुरयचनेची काययिाही करण्यात 
आलेली असून सींकुलाच्या िागा हस्ताींतरणाची काययिाही महसूल विभागाकडून करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

ववनाअनुदातनत व िायम ववनाअनुदातनत पात्र माध्यशमि, प्राथशमि  
शाळाांना व तिुडयाांना २०% अनुदान देण्याचा शासनाचा तनणणय 

(१६)  ६५५२४ (०५-०१-२०१७).   श्री.गणपतराव देशमुख (साांगोले), श्री.सांिय पोतनीस (िशलना), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.वविय 
वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम), 
श्रीमती तनमणला गाववत (इगतपूरी), श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी), 
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श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अबू आिमी (मानखूदण शशवािीनगर), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), 
श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), अॅड.आशशष शलेार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.अतुल भातखळिर 
(िाांहदवली पूवण), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण 
पजश्चम), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.अतनल बाबर (खानापूर), श्री.उन्मशे पाटील 
(चाळीसगाव), श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.बबनराव शशांदे (माढा), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.राहुल 
िगताप (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील विनाअनुदाननत िाळाींना २० ्क्के अनुदान देण्याचा िासनाने िासन 
ननणयय काढला असल्याच ेमाहे स् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदियनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सोलापूरसह राज्यातील एकूण क्रकती िाळेतील ि तुकडीतील शिक्षक ि शिक्षकेत्तर 
कमयचाऱ्याींना िरील ननणययाचा फायदा शमळणार आहे तसेच िासनाने या आदेिात बायोमेदरक, 
सरल आणण मुख्य म्हणि ेइयत्ता नििी ि दहािीच्या १०० ्क्के ननकाल असािा या िाचक अ्ी 
घातल्यान ेअनके िाळा अनुदानापासून िींधचत राहणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच ददनाींक १९ स् े्ंबर, २०१६ रोिी िा त्या सुमारास विनाअनुदाननत िाळाींना २० ्क्के 
अनुदान देण्यासींदभायत ननणयय घेऊनही शिक्षण विभाग ि िाळा सींस्थाचालक याींच्यातील िादामुळे 
राज्यातील विना अनुदान िाळाींना अनुदान शमळत नसल्यामुळे आपले आणण कु्ूींबाच ेिगण े
मुश्कील झालेल्या नाशिकच्या नूतन प्राथशमक विदयामींददर या िाळेतील एका शिक्षकाींन ेददनाींक 
२५ स् े्ंबर, २०१६ रोिी िा त्या समुारास गळफास लािून आत्महत्या केली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यासींदभायत काढण्यात आलेल्या िासन ननणययामधील िाचक अ्ीमुळे अनुदान 
शमळणे, मुश्कील झाल्यान,े सदर अ्ी मागे घेण्याबाबतची मागणी विनाअनुदाननत िाळा कृती 
सशमतीन े िासनाकड े केली असून, िासनान े विनाअनुदानीत िाळाींसाठी, काढलेल्या २० ्क्के 
अनुदानाबाबतच्या, अध्यादेिा विरुध्द ददनाींक ०२ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी िा त्या समुारास 
राज्यभरात, ३५,००० िाळाींमधील २०,००० शिक्षकाींच्या, महाराषर राज्य कायम विनाअनुदानीत 
िाळा कृती सशमतीन,े राज्यभर धरणे आींदोलन करण्याचा ननणयय घेतला, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या िासन ननणययाला होणारा विरोध लक्षात घेता त्यातील िाचक अ्ी रद्द 
करण्याबाबत िासनान ेकोणती काययिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२०-०४-२०१७) : (१) होय. 
(२) सोलापूरसह राज्यातील १६२८ िाळा ि २४५२ िगय तुकडयाींिरील १९,२४७ शिक्षक ि शिक्षकेत्तर 
कमयचाऱ्याींना सरसक् २० ्क्के अनुदान विदहत अ्ी ि ितीच्या अधधन राहून िासन ननणयय 
ददनाींक १ फेब्रुिारी, २०१७ अन्िये उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. 
(३) नाही. 
(४) होय. 
(५) िासनाच्या मते अ्ी िाचक नाहीत. 
(६) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
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अणखल भारतीय तांत्रशशक्षण पररषदेची खोटी प्रमाणपत्र ेसादर िरून मान्यता घेतलेल्या प्राचायाांना 
राज्यातील िोणत्याही ववद्यापीठाच्या सशमतीवर न घेण्याच्या तनणणयाबाबत 

  

(१७)  ६५५८६ (१६-१२-२०१६).   श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदवली पूवण), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनवेल), अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.ववलासराव 
िगताप (ित), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पजश्चम), श्री.सुतनल प्रभू (हदांडोशी), श्री.अतनल (अण्णा) 
गोटे (धुळे शहर), श्री.सांतोष दानव े(भोिरदन) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अनेक अशभयाींत्रत्रकी महाविदयालयाींच्या प्राचायाांनी खो्ी प्रनतज्ापत्र ेसादर करून 
अणखल भारतीय तींत्रशिक्षण पररषदेची मान्यता घेतलेल्या प्राचायाांना राज्यातील कोणत्याही 
विदयापीठाच्या सशमतीिर घेऊ नये अस ेआदेि असतानाही अनेक प्राचायाांची विदयापीठ सशमतीिर 
नेमणूक झाल्याचे माहे ऑक््ोंबर, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदियनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्राचायाांिर तींत्रशिक्षण सींचालकाींनी कोणतीही चौकिी अथिा गुन्हे दाखल न 
केल्याच ेननदियनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िासनाला अिा प्रकारची खो्ी प्रनतज्ापत्र ेसादर करून महाविदयालयाींची फी 
िाढिून तसेच मागासिगीय विदयार्थयाांच्या फी प्रनतपूती अींतगयत कोट्यािधी रुपयाींचा अपहार केला 
असल्याच ेननदियनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, िासनाने सदर प्रकरणी सींपूणय महाविदयालये ि प्राचायाांची चौकिी केली आहे काय 
ि त्या नुसार सींबींधधत अधधकाऱ्यािर कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काय कारणे आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२५-०४-२०१७) : (१) नाही. 
(२) विदयापीठ सशमतीिर प्राचायाांच्या ननयुक्तीची बाब ही सींबींधधत विदयापीठाच्या काययके्षत्रातील 
असल्यान ेसींचालक, तींत्र शिक्षण याींच्याकडून कोणतीही चौकिी  अथिा गुन्हे दाखल करण्याची 
काययिाही करण्याचा प्रश्न उद् ाित नाही. 
(३) िुल्क ननयामक प्राधधकरण ि सामाजिक न्याय ि वििेष सहाय विभागाकडून प्रा्त 
मादहतीनुसार रािषी छत्रपती िाहू महाराि शिक्षण िुल्क प्रनतपतूी योिनेंतगयत मागासिगीय 
विदयार्थयाांच्या फी प्रनतपूतीअींतगयत अपहार केल्याचे ननदियनास आलेले नाही.   
(४) ि (५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

मुांबई ववभागातील महाववद्याल्याांिडून अिरावी ऑनलईन प्रवेशासाठी 
 अधधि रक्िम घेण्यात आल्याबाबत 

(१८)  ६५६४८ (०५-०१-२०१७).   अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण 
पजश्चम), अॅड.आशशष शलेार (वाांदे्र पजश्चम) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई विभागातील अनेक महाविदयालये अकरािी ऑनलाईन प्रिेिासाठी विदयार्थयाांकडून 
ठरलेल्या िुल्काहून अधधक रक्कम घेऊन त्याींची आधथयक फसिणूक करीत असल्याच ेननदियनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बहुताींि विदयाथी ि पालक प्रिेि बदलाचा आग्रह करीत असल्याच ेननदियनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनान े चौकिी केली आहे काय, त्यानसुार अिा प्रकारे 
विदयाथाांची फसिणुक करणाऱ्या महाविदयालयाींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२७-०४-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

पुणे येथील, साववत्रीबाई फुले ववद्यापीठ व्यवस्थापनाच्या चौिशीबाबत 
  

(१९)  ६५६८६ (१६-१२-२०१६).   श्री.सुतनल प्रभ ू (हदांडोशी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्रीमती तनमणला गाववत (इगतपूरी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) पुणे येथील, सावित्रीबाई फुले विदयापीठ व्यिस्थापनान,े अशभयाींत्रत्रकी िाखेच्या विदयाथाांना, 
उत्तीणय करण्यासाठी ननयमाच ेउल्लींघन करुन मयायदेपेक्षा िास्त गे्रस गुण ददल्याच ेननदियनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच, उक्त विदयापीठाच्या केशमस्री विभागातील युिीसी-बीएसआर फेलोशिपच्या ननिड 
प्रक्रक्रयेिर विदयापीठाच्या चौकिी सशमतीने आके्षप नोंदविला असल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये 
िा त्या दरम्यान ननदियनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्नोक्त भाग (१) ि (२) बाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय ि त्यानुसार 
दोषी असणाऱ्याीं विरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१३-०४-२०१७) : (१) हे खरे नाही.    
(२) हे खरे नाही. सावित्रीबाई फुले पुणे विदयापीठाच्या केशमस्री विभागातील युिीसी-बीएसआर 
फेलोशिपच्या ननिड प्रक्रक्रयेिर विदयापीठाच्या चौकिी सशमतीने आके्षप नोंदविला नसून ननरीक्षण े
नोंदविली आहेत.  
(३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
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ववद्यापीठािडून मोफत बस प्रवास योिना न शमळाल्यामळेु मुलीांना  
प्रवास सवलती पासनू वांधचत राहावे लागत असल्याबाबत 

  

(२०)  ६५७२३ (१६-१२-२०१६).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), 
अॅड.आशशष शलेार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.वविय िाळे (शशवािीनगर), श्री.अतुल भातखळिर 
(िाांहदवली पूवण), डॉ.आशशष देशमखु (िाटोल) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबइय विदयापीठाच्या अींतगयत येणाऱ्या विविध महाविदयालयातील पदिी ि पदव्युत्तरपयांत 
शिक्षणासाठी विदयापीठाकडून मोफत बस प्रिास योिना न शमळाल्यामुळे हिारो मलुीींना प्रिास 
सिलती पासून िींधचत राहािे लागले असल्याचे माहे स् े्ंबर, २०१६ रोिी िा त्या दरम्यान 
ननदियनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर योिनचेी अींमलबिािणी होण्याचे सिायधधकार विदयापीठाींना ददले असून सदर 
योिनेची अींमलबिािणी विदयापीठाच्या स्तरािरूनच केली िात,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुलीींना बसचा मोफत प्रिास उपलब्ध करून देण्याची योिनेविषयक मादहती 
महाविदयालयान ेि विदयापीठाच्या विदयाथी कल्याण विभागान ेन ददल्यामुळे विदयाथींना प्रिास 
सिलतीपासून िींधचत रहाि ेलागले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून मोफत प्रिास योिनेतून िींधचत ठेिणाऱ्या 
सींबींधधत महाविदयालय ि विदयाथी कल्याण विभागािर कोणती कारिाइय केली िा करीत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१७-०४-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही.                                           
(५) प्रश्न उद् ाित नाही.          

___________ 
  

दादर (मुांबई) येथील बालमोहन ववद्यामांहदरने शाळेपासनुच्या अांतराचे  
िारण देत मुलाांना प्रवेश नािारले असल्याबाबत 

  

(२१)  ६५७२४ (०५-०१-२०१७).   श्री.सुतनल शशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंड े
(आष्ट्टी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दादर (मुींबई) येथील बालमोहन विदयामींददरने शिक्षण हक्क कायदयानुसार २५ ्क्के 
कोट्याच्या तरतुदीप्रमाणे मलुाींना शििुिगायत प्रिेिाचा हक्क शमळालेला असतानाही केिळ 
िाळेपासून दरू राहतात या कारणािरून शििुिगायतील मुलाींना प्रिेि नाकारले असल्याची बाब माहे 
ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदियनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

 



वि.स. २९५ (14) 

(२) असल्यास, िासनान ेउक्त प्रकरणाची चौकिी केली आहे काय, ि तदनुसार केिळ 
िाळेपासुनच्या अींतराच्या कारणािरून प्रिेि नाकारणाऱ्या बालमोहन विदयामींददर या िाळेिर 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२४-०४-२०१७) : (१) हे खरे आहे 
(२) शिक्षण हक्क कायदयानसुार २५ % आरक्षणाींतगयत ननजश्चत केलेल्या बालकाींचे प्रििे ननयशमत 
करण्यबाबत िाळा प्रिासनास िेळोिेळी कळविण्यात आले आहे. प्रकरण न्यायप्रविष् आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

मुांबई महानगरपाशलिा के्षत्रातील भावषि व धाशमणि अल्पसांख्याांिाांच्या पदव्युत्तर िायदा 
अभ्यासक्रमामध्ये ववनाअनुदातनत सांस्थेच्या गुणवत्ता यादीत समावशे िरण्याबाबत 

  

(२२)  ६५८०४ (१६-१२-२०१६).   श्री.अब ूआिमी (मानखूदण शशवािीनगर) :   सन्माननीय उच् च 
व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील वििेषतः मुींबई महानगरपाशलकाके्षत्रातील भावषक ि धाशमयक अल्पसींख्याींकाींच्या 
पदव्युत्तर कायदा अ्यासक्रमामध्ये विनाअनुदाननत सींस्थेच्या गुणित्ता यादीत प्राधान्यान े
समािेि तसेच कें द्रीभूत पात्रता ननकषानुसार प्रिेि मींिुर होण्या सींदभायतील तफािती दरू 
करण्याबाबतची मागणी सींबींधधत विदयाथी सींघ्ना, विधधविधान िाखनेे तसेच त्याींचे पाल्य-पालक, 
िनप्रनतननधी याींनी ददनाींक २० स् े्ंबर, २०१६ रोिी िा त्या समुारास सींबींधधत उच्च शिक्षण ि 
विधी ि न्याय विभागाकड ेकरण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, िासनाने प्रश्नोक्त बाब (१) च्या अनुषींगान ेकोणती काययिाही केली ि करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१७-०४-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
 मुींबई विदयापीठाींतगयत विधी विभाग (एलएलएम) पदव्युत्तर अ्यासक्रम हा अनुदान तत्िािर 
आहे. मुींबई विदयापीठाच्या विधी विभागाच्या व्यनतररक्त इतर कुठल्याही अनुदाननत अथिा विना 
अनुदाननत सींस्थेत एलएलएम पदव्युत्तर अ्यासक्रम शिकविला िात नाही. ददनाींक २० स् े्ंबर, 
२०१६ रोिीचे ननिेदनादिारे कोणत्याही विदयाथी सींघ्ना, विधी विधान िाखनेे तसेच 
पाल्य-पालक, िनप्रनतननधीदिारे मुींबई विदयापीठ  ि विधी ि न्याय विभाग याींच्याकड ेतक्रार 
प्रा्त झालेली नाही. 
(२) प्रश्न उद् ाित नाही.                                           
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
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राज्यातील शशक्षण शुल्ि िायदा रद्द िरण्याबाबत 
  

(२३)  ६६३५० (०५-०१-२०१७).   श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.वभैव वपचड (अिोले), श्री.जितेंद्र 
आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.राणािगिीतशसांह 
पाटील (उस्मानाबाद), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.नरहरी णिरवाळ (हदांडोरी), श्री.ियांत पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.सुरेश लाड (ििणत), 
श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.मिरांद िाधव-पाटील (वाई), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), 
श्री.शामराव ऊफण  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्रीमती हदवपिा 
चव्हाण (बागलाण), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), 
श्री.उन्मशे पाटील (चाळीसगाव) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शिक्षण िुल्क कायदा रद्द करण्यासाठी सींघ्नेच्या पदाधधकाऱ्याींनी ददनाींक ३ 
ऑगस््, २०१६ रोिी िा त्यासमुारास जिल्हाननहाय शिक्षण अधधकाऱ्याींना घेराि घातल्याचे 
ननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय ि तदनुसार शिक्षण िुल्क कायदा 
रद्द करणेबाबत कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. ववनोद तावड े(२७-०४-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील अनेि रात्रशाळाांमध्ये शैक्षणणि दिाण उांचववण्यासाठी आवश्यि  
असलेल्या पायाभूत सुववधाांचा अभाव असल्याबाबत 

  

(२४)  ६६३५६ (०५-०१-२०१७).   श्री.सांिय पोतनीस (िशलना), श्री.सुतनल राऊत (ववक्रोळी), 
श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील अनके रात्रिाळाींमध्ये िैक्षणणक दिाय उींचविण्यासाठी आिश्यक असलेल्या पायाभूत 
सुविधाीं तसेच प्रयोगिाळा, सींगणक कक्ष ि पुस्तकाींचा अभाि असल्याचे माहे स् े्ंबर, २०१६ मध्ये 
िा त्या दरम्यान ननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, मुींबई सह राज्यभरात १३७ रात्र िाळा सुरु असनू, ्या िाळाींमध्ये साधारणपणे १४ 
हिार ५०० विदयाथी शिक्षण घेत असून, नोकरी करून शिकणाऱ्या तसेच अधयि् रादहलेले 
शिक्षण पूणय करण्याची जिद्द बाळगणाऱ्यासाठी हक्काची शिक्षण सींस्था असलेल्या रात्र 
िाळाींमध्ये िेगिेगळे ननकष, िाळाींचे कमी तास/सींचमान्यता लािल्यामुळे रात्रिाळा अडचणी 
आल्याच ेददनाींक १५ ऑगस््, २०१६ मध्ये िा त्या सुमारास ननदियनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय ि तदृनुसार रात्रिाळाींना िेगळे ननकष 
लािून प्रोत्साहन देण्याकररता तसचे आिश्यक त्या मुलभूत सूविधाीं उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१९-०४-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) राज्यातील रात्रिाळाींचे विविध प्रश्न सोडविण्याबाबत दद.१.८.२०१६ रोिी घेण्यात आलेल्या 
बैठकीत रात्रिाळेची सींचमान्यता, विदयार्थयाांना पाठयपुस्तके पुरविणे, िालेय पोषण आहार, 
रात्रिाळेत बायोमेरीक प्रणाली सुरु करणे इत्यादी विविध मुदयाींिर ननणयय घेण्यात आलेला असून 
त्यानुसार काययिाही करण्याबाबतच्या सूचना दद.२७.९.२०१६ च्या पत्रानुसार सींबींधधत प्राधधकाऱ्याींना 
देण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर शहरात बॅटशमांटन सरावासाठी आवश्यि िोटणच उपलब्ध नसल्याबाबत 
  

(२५)  ६६६६९ (१६-१२-२०१६).   डॉ.सुजित शमणचेिर (हातिणांगले) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर िहरात २५० हून अधधक बॅ्शमी्ं न खेळाडू असून त्याींना सरािासाठी आिश्यक को य् 
उपलब्ध नसल्याच ेमाहे स् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदियनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच कोल्हापूर िहरात एकूण २२ को य्स ्उपलब्ध आहेत त्यापैकी महापाशलकेची १४ को य्स ्
असून त्यामध्ये खेळाडूींना आिश्यक त्या सुविधा उपलब्ध नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय, त्यानसुार या खेळाडूींना सिय सोयी 
सुविधायुक्त बॅ्शम्न को य् उपलब्ध करुन देण्यासींदभायत कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१७-०४-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) कोल्हापूर िहरात उपलब्ध असलेली बॅडशमी्ं न को य् महानगरपाशलका ि िैक्षणणक सींस्थेच्या 
मालकीची / अखत्याररतील आहेत. यामध्ये खेळाडूींना आिश्यक सवुिधा सींबींधधत सींस्थामाफय त 
पुरविल्या िातात. 
(३) याबाबत जिल्हा क्रीडा अधधकारी अथिा क्रीडा सींचालनालयाकड ेकोणताही लेखी अिय / ननिेदन 
प्रा्त झालेले नाही. तथावप, कोल्हापूर विभागीय क्रीडा सींकुलाच्या दसुऱ्या ्््यामध्ये इनडोअर 
हॉल (बॅडशमी्ं न को य्) बाींधकाम प्रस्तावित आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
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(ता.माणगाांव, जि.रायगड) लोणेरे येथील डॉ.बासाहेब आांबेडिर तांत्रशास्त्र ववद्यापीठातांगणत 
इजन्स्टटयुट ऑफ पेरोिेशमिल इांजिजअररांग या ववद्यापीठात पूणणवळे िुलगुरु नसल्याबाबत 

  

(२६)  ६६७०६ (१६-१२-२०१६).   श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लोणेरे (ता.माणगाींि, जि.रायगड) येथील िागनतक क्रकतीच ेडॉ.बाबासाहेब आींबेडकर तींत्रिास्त्र 
विदयापीठातींगयत इजन्स्््यु् ऑफ पेरोकेशमकल इींजिजअररींग या विदयापीठात पूणयिेळ कुलगुरु 
नसल्यान ेि प्रिासनाच ेननयींत्रण ढासळल्यान ेविदयार्थयाांच ेप्रचींड िैक्षणणक ि आधथयक नुकसान होत 
असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१६ मध्ये िा त्या दरम् यान ननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िासनान ेविदयापीठात चाललेल्या मनमानी कारभाराबाबत चौकिी केली आहे काय 
ि तदनुसार यास िबाबदार असणा-या व्यक्तीिर कोणती कारिाई करण्यात आली आहे िा येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०१-०४-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
     डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर तींत्रिास्त्र विदयापीठाींतगयत इजन्स्््यू् ऑफ पेरोकेशमकल 
इींजिननअररींग असे विदयावपठ नाही.  
     डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर तींत्रिास्त्र विदयावपठ हे लोणेरे (ता.माणगाींि, जि.रायगड) येथे 
असुन िासनान ेददनाींक १ माचय २०१६ रोिीच्या आदेिानसुार डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर तींत्रिास्त्र 
विदयापीठाच ेप्रथम कुलगुरू म्हणून डॅा. वि. ग. गायकर याींची ननयुक्ती केली आहे. 
(२) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही.  

___________ 
  

नेवासे (जि.अहमदनगर) तालुक्यातीलसुमारे ११८ तर जिल््यातील  
१७९० शाळाांना पुस्तिे न शमळाल्या बाबत 

  

(२७)  ६६९०८ (०५-०१-२०१७).   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नेिास े(जि.अहमदनगर) तालकु्यातील सुमारे ११८ तर जिल््यातील समुारे १७९० िाळाींना 
माहे ऑगस््, २०१६ उल्ून गेला तरी पुस्तके शमळाली नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,त्यानसुार पुस्तके दरिषी िेळेिर 
उपलब्ध होणेबाबत कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(२१-०४-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
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िोल्हापूर येथील एसएससी बोडाणच्या बांगले व इमारती धूळ खात पडलेबाबत 
  

(२८)  ६७१८५ (०५-०१-२०१७).   श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापूर येथे रािेन्द्रनगर पासून हाकेच्या अींतरािर एसएससी बोडायचा विस्तार झालेला आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, बदलीहून येणाऱ्या अधधकाऱ्याींची गैरसोय होिू नये याकररता कमयचाऱ्याींसह 
अधधकायाांसाठी लाखो रुपये खचय करून ननिासस्थान ेबाींधली गेली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ननिासस्थानामध्ये कोणतेही अधधकारी राहत नसल्यान ेअनेक िष ेधूळ खात 
पडले असून, इमारतीींची ि बींगल्याींची पडझड झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास सदर प्रकरणी िासनान ेचौकिी केली आहे काय ि त्यानुसार कोणती काययिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२७-०४-२०१७) : (१), (२), ि (३) अींित: खरे आहे. 
(४) इमारत दरुस्ती आणण रींगरींगो्ी इ.बाबतची काययिाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  
राज्यातील मागासवगीय ववद्यार्थयाांना पुस्ति वपढी योिनेतून पुस्ति उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(२९)  ६७२८७ (०५-०१-२०१७).   श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ९ िी १० िी च्या मागासिगीय विदयार्थयाांसाठी िासनाकडून माध्यशमक पुस्तक 
पेढी योिना राबविण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यभरातनू या योिनेअींतगयत ४ लाख ८३ हिार विदयार्थयाांनी पुस्तकाींची मागणी 
केलेली असताना प्रत्यक्षात ४५ हिार १५८ पुस्तक सींचाींचा पुरिठा झाला असल्याच ेददनाींक २५ 
िुल,ै २०१६ रोिी िा त्या सुमारास ननदियनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शिक्षण सींचालकाींनी मागणी केलेल्या २५ ्क्के मुलाींना अनुदानाच्या 
उपलब्धतेनुसार पुस्तके देण्याचा ननणयय घेतला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, िासनान ेराज्यातील मागासिगीय विदयार्थयाांना पुस्तक पेढी योिनतेून पुस्तक 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत काय काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२७-०४-२०१७) : (१) होय. मान्यताप्रा्त ि अनुदानप्रा्त माध्यशमक िाळाींतील 
इ.९ िी ि १० िी मधील एकूण विदयाथी सींख्येच्या २५ ्क्के मयायदेत विदयार्थयाांना पाठ्यपुस्तके 
परतफेडीच्या तत्िािर उपलब्ध करुन ददली िातात. 
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(२) ि (३) होय. 
(४) मागासिगीय विदयार्थयाांना माध्यशमक पुस्तकपेढी योिनेतून पुस्तके उपलब्ध करुन देण्यात 
आलेली आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  
पुणे महापाशलिेच्या शालेय पोषण आहार योिनेतील ताांदळाची बिेायदा ववक्री होत असल्याबाबत 
  

(३०)  ६७३२१ (०५-०१-२०१७).   श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासला), श्रीमती मेधा िुलिणी 
(िोथरुड) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे महापाशलकेच्या िालेय पोषण आहार योिनेतील ताींदळाची बकेायदा विक्री होत असल्याच े
माहे ऑक््ोंबर, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदियनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ताींदळू शिििून तो मुलाींना देण्याच े काम मदहला बचत ग्ाकड े ददले 
असताींनाही हा ताींदळू खासगी दकुानात विक्रीस पाठविण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय ि त्यानुसार सींबींधधताींिर कोणती 
काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(१९-०४-२०१७) : (१)  ि (२) हे खरे आहे.   
(३) सदर प्रकरणी चौकिी करण्यात आली असनू दोषी बचत ग्ाींविरुध्द पोशलस स््ेिनमध्ये गुन्हा 
दाखल करण्यात आला आहे. तसचे, सदर दोषी बचत ग्ाींकडून आहार िा्पाचे काम काढून 
घेण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

पुणे, बालधचत्रवाणीतील िायणक्रमाांच्या ध्वतनधचत्रकफती (टेप) च े 
वेळेवर डीिीटायिशेन िाले नसल्याबाबत 

  

(३१)  ६७३६४ (०५-०१-२०१७).   श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे, बालधचत्रिाणीतील चार हिार काययक्रमाींच्या ध्िननधचत्रक्रफती (्ेप) च े िेळेिर 
डीिी्ायझिेन झाले नसल्याने त्यातील २५० ् ेप बुरिीमुळे उध्िस्त होण्याच्या मागायिर असल्याच े
माहे, स् े्ंबर २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदियनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ्ेप मध्ये मुलाींचे भािविश्ि, समदृ्ध करणारे गणणत, इनतहास, विज्ान, 
खगोलिास्त्र सह अनेक विषयाींच्या पाठ्यक्रमािरील काययक्रम, तज्ाींच्या मुलाखतीींचा समािेि 
असल्याच ेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िासनान ेप्रश्नोक्त भाग (१) बाबत कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(२१-०४-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  
राज्यात शालेय शशक्षण ववभागान ेरात्रशाळा ऐविी मुक्त शाळा सुरु िरणेबाबत िेलेली शशफारस 
  

(३२)  ६७६०३ (०५-०१-२०१७).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
प्रा.वषाण गायिवाड (धारावी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमती तनमणला गाववत (इगतपूरी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात िालेय शिक्षण विभागाने माहे नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान नव्या शिक्षण 
धोरणाचा मसूदा िादहर केला होता, या मसुदयात रात्रिाळा ऐििी मुक्त िाळेची शिफारस 
करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, मसुदेतील स्िरुप काय होत,े तसेच मसुदा अींनतम करण्यात आला आहे काय, 
(३) असल्यास, िासनाने याबाबत काय काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२७-०४-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

मुांबई ववद्यापीठाने २५ टक्िे फीवाढीचा प्रस्ताव तयार िेला असल्याबाबत 
  

(३३)  ६७८४६ (१६-१२-२०१६).   श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
 (१) मुींबई विदयापीठाच्या सींलग्न महाविदयालयाींनी मागणी केल्यामुळे विदयापीठाने २५ ्क्के 
फीिाढीचा प्रस्ताि तयार केला असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदियनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, अनेक गोरगरीब विदयार्थयाांिर िाढत्या महागाईमुळे उच्च शिक्षणाची सींधी 
गमाविण्याची िेळ आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या विरोधात फो य् कॅम्पसमध्ये काही विदयाथी सींघ्नाींनी ननदियन ेकेली आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, िासनान ेया िुल्किाढीला विदयार्थयाांचा असलेला विरोध लक्षात घेता सदर 
िुल्किाढीचा प्रस्ताि मागे घेण्याबाबत कोणती काययिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(१३-०४-२०१७) : (१) हे खरे नाही.   
(२) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(३) हे खरे नाही.   
(४) याबाबत िासनाकड ेकोणताही प्रस्ताि प्रा्त झालेला नाही. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

अमरावती शहरातील महापाशलिेच्या व जिल््यात पररषदेच्या शाळेत  
ववद्यार्थयाणसाठी असलेल्या पोषण आहारात िालेला गैरव्यवहार 

  

(३४)  ६७९८२ (०५-०१-२०१७).   अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरािती िहरात महापाशलकेच्या १२५ िाळा तर जिल््यात पररषदेच्या ४०० पेक्षा अधधक 
प्राथशमक िाळा असून या िाळाींत विदयार्थयाांसाठी देण्यात येत असलेल्या पोषण आहारात 
गैरव्यिहार  होत असल्याच ेमाहे स् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदियनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, िासनाने या योिनेचे ऑडड् करून दोषी िाळाींिर कोणती कारिाई केली आहे िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१९-०४-२०१७) : (१)  हे खरे नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

नाांदेड जिल्हा पररषदेअांतगणत पहहली त ेआठवी पयणतच्या ववद्यार्थयाांना  
पाठयपुस्तिे ववतरणास होत असलेला ववलांब 
  

(३५)  ६८१८८ (०६-०१-२०१७).   श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) नाींदेड जिल्हा पररषदेअींतगयत पदहली ते आठिी पययतच्या विदयार्थयाांना ददनाींक १० िून, २०१६ 
पुिी क्रशमक पुस्तके शमळण्यास दोन मदहने लागू नयेत असा सक्त आदेि असतानाही शिक्षण 
विभागातील पाठ्यपुस्तक वितरण विभागाच्या बेिबाबदारपणाच्या कारभारामुळे विदयार्थयाांना 
पुस्तके शमळण्यास विलींब झाला असल्याच ेमाहे म,े २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदियनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या पुस्तक वितरणातून खासगी विना अनुदानीत िाळाींना िगळल्याने पालकाींचा 
सींताप व्यक्त होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रश्नोक्त भाग १ ि २ नुसार िासनाने येथील जिल्हा पररषद िाळाींसह 
विनाअनुदानीत िाळाींतील विदयार्थयाांना ननधायररत िेळेत पुस्तके वितरीत करण्याबाबत कोणती 
काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (१९-०४-२०१७) : (१) नाींदेड जिल्हयातील पात्र विदयार्थयाांपैकी ९६.८ ्क्के 
विदयार्थयाांना िाळा सुरु होण्याच्या पदहल्याच ददििी पाठयपुस्तकाींच ेवितरण करण्यात आले असनू 
उियररत विदयार्थयाांना िाळा सुरु झाल्यापासून ८ ददिसाींनतर पाठयपुस्तकाींच ेवितरण करण्यात 
आले आहे. 
(२) कें द्र पुरस्कृत सिय शिक्षा अशभयानाींतगयत मोफत पाठयपुस्तक योिनेचा लाभ राज्यातील 
िासकीय िाळा, स्थाननक स्िराज्य सींस्थाींच्या िाळा आणण अनुदाननत िाळा यामधील इ. १ ली 
ते ८ िी च्या विदयार्थयाांना ददला िातो. विना अनुदाननत िाळाींना सदर योिना लागू नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

शहापूर (जि.ठाणे) येथील क्रीडा सांिुलासाठी तनधी उपलब्ध िरून देण्याच्या मागणीबाबत 
  

(३६)  ६९२२८ (१६-१२-२०१६).   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िहापूर (जि.ठाणे) येथील क्रक्रडा सींकुलासाठी ननधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी मा. क्रक्रडा 
ि युिकल्याण मींत्री, याींचेकड ेस्थाननक लोकप्रनतननधीनी ददनाींक ४ म े२०१६ रोिी िा समुारास केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगान ेिासनान ेकोणती काययिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१७-०४-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) िहापूर तालकुा क्रीडा सींकुलाकररता खडी येथील महसूल विभागाची िागा हस्ताींतर होणेबाबत 
जिल्हाधधकारी, ठाणे याींना तपासून त्िरीत काययिाही होणेबाबत ननदेि देण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

पुणे ववद्यापीठातील अशभयाांत्रत्रिी पररके्षमध्ये िालेला गैरप्रिार 
  

(३७)  ७००२२ (१६-१२-२०१६).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पुणे विदयापीठाच्या पररक्षा विभागान े घेतलेल्या अशभयाींत्रत्रकी या एकाच अशभयाींत्रत्रकी 
पररक्षाींमधील विदयार्थयाांना पास आणण नापास अिा दोन्ही गुणपत्रत्रका पाठविल्याच ेमाहे स् े्ंबर, 
२०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुणे विदयापीठातील या अशभयाींत्रत्रकी पररके्षमध्ये झालेल्या गैरप्रकाराची िासनान े
चौकिी केली आहे काय ि त्यानुसारअशभयाींत्रत्रकी विदयार्थयाांच ेिैक्षणणक नकुसान होि ूनये यासाठी 
कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१३-०४-२०१७) : (१) हे खरे आहे.    
(२) पुणे इजन्स््ट्यू् ऑफ कॉम््यु् र ् ेक्नॉलॉिी, धनकिडी, पुणे या महाविदयालयातील विदयाथी 
श्री.बैरागी धचींतामण दत्तात्रय याचा क्रमाींक PRN महाविदयालयामाफय त अपुरा भरल्यान ेसुरुिातीस 
त्याचा ननकाल हा Fail ATKT असा िाहीर करण्यात आला होता. तथावप महाविदयालयामाफय त 
आिश्यक मादहती मागिून घेण्यात येिून त्याींचा सुधाररत ननकाल हा ‘उच्च दवितीय शे्रणीत 
उत्तीणय’ असा िाहीर करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

आमगाांव (जि.गोंहदया) येथील शाळेत पुरववण्यात येणाऱ्या मध्यान्ह  
शालेय पोषण आहरात गैरप्रिार िरीत असल्याबाबत 

  

(३८)  ७०२९७ (०५-०१-२०१७).   श्री.सांिय पुराम (आमगाव) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आमगािीं (जि.गोंददया) येथील १ ली ते ७ ि ८ िी ते १० िीच्या विदयार्थयाांसाठी खािगी- 
िासकीय, प्राथशमक-माध्यशमक िाळेत शिकणाऱ्या विदयार्थयाांसाठी मध्यान्ह िालेय पोषण आहार 
पुरविण्यासाठी लागणाऱ्या सादहत्याची ि िालेय पोषण आहाराची नोंद, स््ॉक नोंदिहीत केली िात 
नसल्यामळेु पोषण आहारात गैरप्रकार झाल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१६ िा दरम्यान ननदियनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक् त प्रकरणाची आहार िा्प एिन्सी, कें द्रप्रमुख, ग्शिक्षणाधधकारी, 
मुख्यध्यापक ि सींबींधधताींची सखोल चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(३)  असल्यास, चौकिीत काय ननषपन्न झाले ि त्यानसुार िासनान ेसींबींधधताींिर कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१९-०४-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
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नेवासा (जि.अहमदनगर) येथील क्रीडासांिुलाबाबत 
  

(३९)  ७०३६२ (१६-१२-२०१६).   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नेिासा (जि.अहमदनगर) येथील क्रीडासींकुलाच ेकाम अपूणय अिस्थेत असनू गत १० िषायत 
सदर काम पूणय होऊ िकले नाही पररणामी तेथे पडकी इमारत असून झाडी झडुपेही िाढलेली 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त क्रीडासींकुल कें द्र िासनाच्या “खेलो इींडडया खलेो“ योिन ेअींतगयत करणार 
असल्याची योिना आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िासनान ेया बाबत ननजश्चत कालबद्ध काययक्रम तयार केला अथिा िा करण्यात 
येणार आहे काय, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(१७-०४-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. तालुका क्रीडा सींकुल ननशमयती योिना कें द्र िासनाच्या “खेलो इींडडया खेलो” 
योिनेंतगयत नसून राज्य िासनाच्या “महाराषर स्पो य्स ्इन्रास्रक्चर डवे्हलपमें् ्लॅन” अींतगयत 
आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील ववना अनुदातनत शाळाांना अनुदान देण्याच्या मागणीसाठी उपोषणाला बसलेल्या  
एिा शशक्षिाचा िािराबाद (जि.िालना) येथ ेमतृ्य ूिाल्याबाबत 

  

(४०)  ७०९५५ (०५-०१-२०१७).   श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील विना अनुदाननत िाळाींना अनुदान देण्याच्या मागणीसाठी उपोषणाला बसलेल्या 
एका शिक्षकाचा िाकराबाद (जि.िालना) येथ ेमतृ्यू झाला असल्याचे माहे िून, २०१६ मधे िा 
त्यादरमान ननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी करून या शिक्षकाचा कु्ूींबाला अधथयक मदत 
देण्याबाबत कोणती काययिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२०-०४-२०१७) : (१) उपोषणकत्याय शिक्षकाींपैकी िालना जिल्हयातील िाफराबाद 
येथील समथय विदयालयातील शिक्षकाचा उपोषणानींतर घरी गेल्यािर हृदयविकाराचा झ्का येऊन 
मतृ्यु झालेला आहे. 
(२) ि (३) प्रश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील ववद्यापीठाशी सांलजननत वररष्ट्ठ महाववद्यालयाांमध्ये सांगणिशास्त्र  

ववषय शशिववणा-या शशक्षिाच्या वेतन तनश्चीतीबाबत 
  

(४१)  ७१२७८ (१६-१२-२०१६).   श्री.ओमप्रिाश ऊफण  बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.शशरीषदादा चौधरी 
(अमळनेर), श्री.ववनायिराव िाधव-पाटील (अहमदपूर), डॉ.अतनल बोंड े(मोशी) :   सन्माननीय 
उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील विदयापीठािी सींलजग्नत िररषठ महाविदयालयाींमध्ये विज्ान िाखेंतगयत 
सींगणकिास्त्र या ऐजच्छक विषय शिकविणा-या शिक्षकाींच्या ितेन ननश्चीतीबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतनीधी अचलपूर याींनी ददनाींक २० िुलै, २०१६ रोिी िा त्या सुमारास प्रधान सधचि उच्च 
ि तींत्र शिक्षण याींचेकड ेलेखी पत्र देिून मागणी केली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शिक्षकाींच्या िेतन ननजश्चतीबाबत िासनान े कोणती काययिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०५-०४-२०१७) : (१) होय. 
(२) काययिाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

शशक्षिाांना िानेवारी २०१७ पासनू ववद्यार्थयाांचे दहािणाांच ेगट िरून त्याांच्यासोबत  
सेल्फी घेऊन तो फोटो सरल प्रणालीला अपलोड िरण्याच ेआदेशाबाबत 

  

(४२)  ७२००५ (०५-०१-२०१७).   प्रा.वषाण गायिवाड (धारावी), श्रीमती तनमणला गाववत (इगतपूरी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे 
(आवी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.नसीम खान 
(चाांहदवली) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िासनान े शिक्षकाींना माहे िानेिारी, २०१७ पासून विदयार्थयाांच े दहािणाींच े ग् करून 
त्याींच्यासोबत सेल्फी घेऊन तो फो्ो सरल प्रणालीला अपलोड करण्याचे आदेि काढले आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िालाबा्य विदयार्थयाांना पकडण्यासाठी विदयार्थयाांच्या सोबत सेल्फी घेण्याचा 
आदेि देणाऱ्या िासन ननणययाला शिक्षकाींनी विरोध दियविला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िासनान ेउपरोक्त ननणययाबाबत आपली भुशमका स्पष् करून त्यानसुार कोणती 
काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(२०-०४-२०१७) : (१) होय. 
(२) ि (३) होय. िासनाच्या ददनाींक ११ िानेिारी, २०१७ च्या पररपत्रकान्िये सेल्फीच्या ननणययास 
तूतय स्थधगती देण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

उमरगा (जि.उस्मानाबाद) येथे पोली ववद्यापीठ स्थापन िरणेबाबत 
  

(४३)  ७२२६० (१६-१२-२०१६).   श्री.ज्ञानराि चौगुले (उमरगा) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उमरगा (जि.उस्मानाबाद) येथ ेपोली विदयापीठ स्थापन करणेबाबत उमरगा-लोहारा येथील 
लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक १४ िनू, २०१६ रोिी िा त्यासमुारास लेखी ननिेदनादिारे विनींती केली 
होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िासनान ेउक्त विदयापीठ स्थापन करणेबाबत कोणती काययिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१७-०४-२०१७) : (१) होय. 
(२) सींचालक, उच्च शिक्षण, पुणे याींचे कडून सविस्तर प्रस्ताि/अहिाल मागविण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

जिल्हा पररषद शाळाांत पाठ्यपुस्तिाचा तुटवडा होत असल्याबाबत 
  

(४४)  ७२३४२ (०६-०१-२०१७).   श्री.नानािी शामिुळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जिल्हा पररषद िाळाींत पाठ्यपुस्तकाचा तु्िडा होत असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१६ च्या 
नतस-या आठिडयात ननदियनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय ि त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकिीनसुार जिल्हा पररषद िाळाींत पाठ्यपुस्तकाींचा पुरिठा करण्याबाबत 
िासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१९-०४-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
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मुांबई ववद्यापीठामाफण त घेण् यात येणाऱ् या एलएलएम (LLM) अभ् यासक्रमाच ेसवण ववषांयाचे 
अद्ययन साहहत् य मराठी भाषेमध् ये उपलब् ध िरण् यात आले नसल् याबाबत 

  

(४५)  ७२५६४ (१६-१२-२०१६).   प्रा.वषाण गायिवाड (धारावी), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), 
अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबई विदयापीठामाफय त घेण् यात येणा-या एलएलएम (LLM) अ् यासक्रमाच ेसिय विषींयाच े
अदययन सादहत् य मराठी भाषमेध् ये उपलब् ध करण् यात आले नसल् याच ेमाहे एवप्रल, २०१६ रोिी िा 
त्या दरम्यान ननदियनास आले आहे हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, एलएलएमसाठी एींरन् स (Entrace) पररक्षा सन २०१६-१७ च्या अ् यासक्रमात 
प्रस् तावित करण् यात आले असनू तदनुषींधगक एलएलएम अ् यासक्रमात प्रििे घेणा-या 
विदयार्थ याांची सींख् या मयायददत असनू Entrance पररके्षचा पेपरही इींग्रिी घेण् यात येणार आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, िासनाने मुींबई विदयापीठामध् ये घेण् यात येणाऱ् या एलएलएम (LLM) 
अ् यासक्रमाचे अध् ययन सादहत् य मराठी भाषेमधून उपलब् ध करुन देण् याबाबत तसेच Entrance 
पररक्षा एलएलएम विदयार्थ याांना लागू न करण् याबाबत कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१३-०४-२०१७) : (१) ि (२) होय. हे खरे आहे. 
(३)  मुींबई विदयापीठामाफय त एलएलएम अ्यासक्रमाच ेसिय विषयाींचे सादहत्य मराठी भाषेमध्ये 
उपलब्ध करण्यासाठी श्री. एन. एन. रािाध्यक्ष, प्राचायय, न्यू लॉ कॉलेि, मा्ूींगा याींच्या 
अध्यक्षतेखाली सशमती ननयुक्त करण्यात आलेली आहे.  सशमती यासींदभायत काययिाही ि विचार 
विनीमय करीत आहे. तसेच एलएलएम अ्यासक्रमात प्रििे घेणाऱ्या विदयार्थयाांसाठी मुींबई 
विदयापीठाच ेअध्यादेि क्र. ५२३१ अन्िये २०१६-१७ साठी प्रिेि पररक्षा घेण्यात आली आहे.  
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यामध्ये मातभृाषेतून शशक्षण घेणा-या प्रत् येि ववद्यार्थ याांमागे शाळाांना  
प्रोत् साहन अनुदान देण्याच्या योिनेबाबत 

  

(४६)  ७२५८४ (०५-०१-२०१७).   श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), 
अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) गोिा राज्यामध्ये मातभृाषतेून शिक्षण घेणा-या प्रत् येक विदयार्थ याांमागे ४०० रुपये याप्रमाणे 
िाळाींना प्रोत् साहन अनुदान ददले िात,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, मराठी माध् यमाींच् या विदयार्थ याांच ेगळतीचे प्रमाणात िाढ होत असल् याने राज् यात 
िररलप्रमाणे प्रोत् साहन अनुदान योिना लागू करणार आहे काय, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(२०-०४-२०१७) : (१) होय. 
(२) राज्यातील मराठी माध्यमाच्या खािगी अनुदाननत िाळाींना ि स्थाननक स्िराज्य सींस्थाींना 
िासनाकडून िेतन ि िेतनतेर अनदुान ददले िात असल्यान ेिेगळे प्रोत्साहन अनुदान योिना लागू 
करण्यात आलेली नाही. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  
पुणे जिल्हासह - राज्याच्या उच्च शशक्षण ववभागािडून िरण्यात आलेल्या पटपडताळणीतनू  

अनेि महाववद्यालयामध्ये ववद्यार्थयाांची हिेरी ४० टक्क्याहून िमी असल्याबाबत. 
  

(४७)  ७२५९८ (१६-१२-२०१६).   श्री.सांिय (बाळा) भेगड े(मावळ) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जिल्हयासह राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाकडून करण्यात आलेल्या प्पडताळणीतून 
अनेक महाविदयालयामध्ये विदयार्थयाांची हिेरी ४० ्क्क्याहून कमी लािली िात असल्याच े
ननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुणे विभागातील समुारे १३३ अनुदाननत महाविदयालयाींपैकी काही 
महाविदयालयाींच्या प्राचायाांकडून विदयाथाांची खो्ी हिेरी विदयापीठाकड ेपाठिली िात असल्याच े
ननदियनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, विदयापीठाच्या ननयमानुसार विदयार्थयाांची ७५ ्क्के हिेरी असल्याशििाय त्याींना 
परीके्षस बसता येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शिक्षण विभागाच्या ितीने प्पडताळणी पूणय झाल्या आहेत काय, 
(५) असल्यास, िासनाने विदयार्थयाांच्या महाविदयालयातील उपजस्थती बाबत तसेच खो्ी हिेरी 
लािणाऱ्या प्राचायायिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलाबाींची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१९-०४-२०१७) : (१)  हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) होय. 
(४) होय. 
(५) परीके्षस प्रविष् होण्याकरीता अननिायय उपजस्थतीची ्क्केिारी तसेच सिय िैक्षणणक बाबीींची 
खातरिमा केल्यानींतरच सींबींधधत विदयार्थयाांच ेअिय विदयापीठाकड ेजस्िकृत केले िातात. 
(६) प्रश्न उद् ाित नाहीत. 

___________ 
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राज्यातील इयत्ता आठवी पयांत पररक्षा न घेण्याच्या धोरणात बदल िरून इयत्ता  
पाचवी पयांत पररक्षा न घेता, ववद्यार्थयाांना वरच्या वगाणत घालण्याचा तनणणय 

  

(४८)  ७२६९८ (०५-०१-२०१७).   श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांिी) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील इयत्ता आठिी पयांत पररक्षा न घेण्याच्या धोरणात बदल करून इयत्ता पाचिी 
पयांत पररक्षा न घेता, विदयार्थयाांना िरच्या िगायत घालण्याचा ननणयय िासनाच्या विचाराधीन आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत अींनतम ननणयय घेण्याची मुभा कें द्र सरकारने राज्य िासनाला माहे 
ऑक््ोबर २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ददली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत कोणता ननणयय घेण्यात आला िा येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२०-०४-२०१७) : (१) ि (२) नाही. सदर बाब कें द्र िासनाच्या विचाराधीन आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

नाशशि येथे शाळाबा्य मुले शोधण्यासाठी वविशसत िेलेल्या ॲजप्लिेशनची तनशमणतीबाबत 
  

(४९)  ७२८३२ (०५-०१-२०१७).   प्रा.वषाण गायिवाड (धारावी), श्रीमती तनमणला गाववत (इगतपूरी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) नाशिक येथ ेिाळाबा्य मलेु िोधण्यासाठी विकशसत केलेल्या ॲज्लकेिनची ननशमयती करताना 
िहरात १८ दठकाणी िाळाबा्य मुले आढळली असल्याच े माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त दठकाणी बज्रशे्िरी नगरमधील सय्यदिाडीत तब्बल २०० मलेु शिक्षणापासून 
िींधचत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त दठकाणी िासनाने येथील िाळाबा्य मलुाींची मादहती सींकशलत करुन त्याींना 
शिक्षणाच्या मुख्य प्रिाहात आणण्याबाबत कोणती काययिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२०-०४-२०१७) : (१) होय. 
(२) ि (३) बज्रेश्िरी नगर पररसरातील सय्यद िस्तीत आढळलेली िाळाबा्य मुले त्याींच्या 
सामाजिक व्यिस्थेतील रुढी ि पारींपारीक व्यिसाय यामळेु ननयशमत िाळेत येत नाहीत. या 
विदयार्थयाांना ििळच्या म.न.पा.िाळेत दाखल करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 



वि.स. २९५ (30) 

  
प्रगत शैक्षणणि िायणक्रमाांतगणत दसुरी त ेआठवी इयत्ताांसाठी घेण्यात  

येणाऱ्या प्रश्नपत्रत्रिाांची ववक्री िेली िात असल्याबाबत 
  

(५०)  ७३२८९ (१६-१२-२०१६).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर िैक्षणणक दृष्या प्रगत व्हािा यासाठी गत िषायपासनू राज्यभरात सुरु झालेल्या या 
काययक्रमात महाराषर राज्य िैक्षणणक सींिोधन आणण प्रशिक्षण पररषद यींत्रणेच्या 
देखरेखीखाली इयत्ता २ री ते ८ िी च्या विदयार्थयाांकररता िेगिगेळ्या ््यािर चाचण्याींच े
आयोिन करण्यात येत असून गणणत ि इींग्रिी या दोन भाषा करीता घेतल्या िाणाऱ्या 
चाचण्याींमध्ये िासनाचे कोट्यािधी रुपये खचय होत असल्याचे ननदियनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, प्रगत िैक्षणणक काययक्रमाींतगयत दसुरी त ेआठिी इयत्ताींसाठी घेण्यात येणाऱ्या 
इींग्रिी ि गणणत या विषयाींच्या चाचण्याींच्या प्रश्नपत्रत्रका मुींबईत दठकदठकाणी फो्ोकॉपी करणाऱ्या 
व्यािसानयकाींकड ेआढळल्या असून त्याच ददििी विकल्या िात असल्याचे ददनाींक २० ऑक््ोबर, 
२०१६ रोिी िा त्या सुमारास ननदियनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२१-०४-२०१७) :(१) ि (२) अिींत खरे आहे. 
(३) सदर चाचण्या ्या स्मतृीिर आधारीत नाहीत. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
िासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुींबई. 


