
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३७० वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

चौथे अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

उच्च माध्यममि ववद्यालय / िननष्ट्ठ महाववद्यालय मशक्षिाांना 
 वेतन शे्रणीत सुधारणा िरण्याबाबत 

(१)  ३५७३४ (२१-०१-२०१६).   श्री.ववजय रहाांगडाले (नतरोडा) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उच्च माध्यममक विद्यालय / कननषठ महाविद्यालय मिक्षकाींकड ेदोन विषयाींचा काययभार 
असल्यास पदव्युत्तर पदिी धारक प्रमिक्षीत मिक्षकाला दसुरा विषय पदिी स्तरािर असल्यास 
याबाबत ददनाींक १ डडसेंबर, २००५ रोजीच्या िासनननर्ययान्िये अिा मिक्षक सेिकाींना 
ननयुक्तीच्या ददनाींकानींतर रुपये ९०००/- मानधनािर तसेच तीन त ेचार िषायत दसु-या विषयात 
पदव्युत्तर पदिी धारर् करण्याच्या अ्ीिर तीन िष ेमिक्षर् सेिक ि त्यानींतर एक िषय सहा 
मदहने मिक्षक पुर्यकालीन िेतनशे्रर्ीत मान्यता ददली जात,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तीन त े चार िषे सदर मिक्षक दोन्ही विषय मिकविण्यास पात्र समजर्े 
आिश्यक असताना देखील ददनाींक १ डडसेंबर, २००५ च्या िासन ननर्ययापुिीच्या अिा 
मिक्षकाींना पात्र  समजण्यात येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पात्र समजत असल्यास (ददनाींक १ डडसेंबर, २००५ पुिीच्या) ननयुक्तीपासून 
रूपये ७२२५-११०५० ही िेतनशे्रर्ी ददली जात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) नसल्यास, याबाबत िासनाची काय भूममका आहे ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१४-११-२०१७) : (१) ि (२) हे खरे आहे.  
(३) सदर सिलत ही िासन ननर्ययाच्या ददनाींकापासून लागु असल्याने त्यापुिीच्या मिक्षकाींना 
पात्र समजण्यात येत नाही. 
(४) ज्या उच्च माध्यममक / कननषठ महाविद्यालयात मिक्षकाला पदव्युत्तर विषयातील १७/१८ 
घडयाळी तासाच्या ¾ काययभार उपलब्ध होत नाही, त्या मिक्षकाचा पदव्युत्तर विषयाचा ५० 
्क्के ि पदिी पातळीिरील एका विषयाचा ५० ्क्के काययभार विचारात घेऊन त्या मिक्षकाला 
पूर्यिेळ मान्यता द्यािी ि त्याने तीन ते चार िषायत दसुऱ्या विषयातील पदव्युत्तर पदिी 
उत्तीर्य करािी, अिी अ् ददनाींक १.१२.२००५ च्या िासन ननर्ययात आहे. ही अ् पूर्य 
करर्ाऱ्या मिक्षकालाच सदरची सिलत देण्यात आली आहे. 

___________ 



वि.स. ३७० (2) 

राज्यातील खाजगी ववनाअनुदाननत शाळाांना सन २०१६-१७ या शैक्षणणि वर्ाासाठी  
१५ टक्िे फी वाढ िरण्यास मा. उच्च न्यायालयाने ददलेली मान्यता 

  

(२)  ४२०१० (१६-०५-२०१६).   श्री.अब् दलु सत्तार (मसललोड), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.सांजय 
पोतनीस (िमलना), श्री.सुननल मशांदे (वरळी), श्री.सुननल प्रभ ू (ददांडोशी), श्री.अजय चौधरी 
(मशवडी), श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांजी), श्री.लक्ष्मण जगताप 
(धचांचवड) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील खाजगी विनाअनदुाननत िाळाींना सन २०१६-१७ या िैक्षणर्क िषायसाठी १५ 
्क्के फी िाढ करण्यास मा.उच्च न्यायालयाने ददनाींक २३ डडसेंबर, २०१५ रोजी िा त्यासमुारास 
मान्यता ददली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींबींधधत महाराषर मिक्षर् सींस्था (िुल्क ननयींत्रर्) २०११ अधधननयम सींमत 
होिून चार िष,े कालािधी होिूनही अद्याप िासनान ेयातील तरतुदीींची पूतयता केली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, असल्यास उक्त तरतुदीींची पूतयता करण्याची सियसाधारर् काररे् काय आहे, 
(३) असल्यास, उक्त अधधननयमातील तरतुदीींची त्िरीत अींमलबजािर्ी करण्याकरीता 
अद्यापपयतं िासनान ेकोर्ती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०५-११-२०१७) : (१) अींित: खरे आहे. 
     िाळा व्यिस्थापनास, आिश्यक असल्यास सन २०१६-१७ या िैक्षणर्क िषायकरीता, 
आधीच्या िैक्षणर्क िषायची फी अधधक कमाल १५ ्क्के रक्कम इतकी फी घेता येईल असे मा. 
उच्च न्यायालयाने अींतरीम आदेि ददले आहेत. 
(२) ि (३) महाराषर िैक्षणर्क सींस्था (िुल्क विननयमन) अधधननयम, २०११ राज्यात ददनाींक 
१.१२.२०१४ पासून लागू झाला आहे. तसेच याअनुषींगान े महाराषर िैक्षणर्क सींस्था (िुल्क 
विननयमन) ननयम, २०१६ लागू झाला असून विभागीय िुल्क ननयामक सममत्या िासन 
अधधसूचना दद. १.४.२०१६ अन्िये गठीत करण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही.  

___________ 
  

वसई (जज.पालघर) तालुक्यातील जजलहा पररर्द शाळाांमधील मोठ्या  
प्रमाणात ररक्त असलेली पदे 

  

(३)  ४८३४५ (१२-०५-२०१६).   श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई) :   
सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िसई (जज.पालघर) तालुक्यातील जजल्हा पररषदाींच्या िाळाींची दयनीय जस्थती तसचे िावषयक 
पररक्षा तोंडािर आल्या तरी एकूर् विद्याथी प्सींख्येनुसार गरजचे्या तुलनते १२५ मिक्षक ि 
१९ मुख्याध्यापकाींची पदे ररक्त असल्यान ेत्याींच्या जागेिर प्रभारीींची नमेरु्क करुन काम ेपुर्य 
करण्याचे आदेि देऊन िाळाींचा कारभार सुरु आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, प्रभारी कामाींमळेु मिक्षकाींिर स्ित:च े काम साींभाळून अन्य मिक्षक ि 
मुख्याध्यापकाींची काम े करािी लागत असल्यान े मिक्षकाींना अनतररक्त कामाचा व्याप ि 
मानमसक तार् पडून मिकविण्याच्या मळु जबाबदारीकड े दलुयक्ष होऊन िाळेतील विद्यार्थयांच े
िैक्षणर्क नुकसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िसई तालुक्यात गत ६ िषांपासून मिक्षर् विभागासारख्या महत्िाच्या 
विभागािर स्ितींत्रपरे् विभागप्रमखु म्हर्जे स्ितींत्र ग् मिक्षर्ाधधकारी हे पद भरलेले नसून 
त्याींचा पदभार प्रभारी म्हरू्न विस्तार अधधकाऱ्याींकड ेददला आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, विद्यार्थयांच्या दहतासाठी ररक्त असलेली पदे भरण्याबाबत िासनाने कोर्ती 
उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहेत ?    
  
श्री. ववनोद तावड े(१४-११-२०१७) :(१) अींित: खरे आहे. 
     िसई तालुक्यातील (जज.पालघर) जजल्हा पररषदाींच्या िाळेमध्ये विद्याथी प् सींख्येनुसार 
२६ मिक्षक ि १९ मुख्याध्यापकाींची पदे ररक्त आहेत. 
(२) हे खरे नाही 
(३) होय, हे खरे आहे 
(४) ि (५) ररक्त पदे भरण्याबाबतची काययिाही िासनस्तरािर चालू आहे. 

___________ 
  

मभवांडी (जज.ठाणे) महानगरपामलिेच्या मशक्षिाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(४)  ५१७५६ (०७-०५-२०१६).   श्री.शाांताराम मोरे (मभवांडी ग्रामीण) :   सन्माननीय शालेय 
मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मभिींडी (जज.ठारे्) महानगरपामलकेच्या मिक्षर् मींडळाअींतगयत एकूर् सात भावषक िाळा सुरु 
असून त्यापैकी मराठी माध्यमाच्या ३२ प्राथममक िाळा सुरु आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, इतर भावषक िाळाींमध्ये मिक्षकाींची भरती झालेली नसनू मराठी िाळाींमध्ये 
मिक्षकाींची ३६ पदे ररक्त आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मभिींडी (जज.ठार्े) महानगरपामलकेच्या मिक्षकाींची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
िासनाने कोर्ती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२०-१०-२०१७) : (१) होय. 
(२) अींित: खरे आहे.    
(३) ि (४) प्राथममक मिक्षर् सींचालनालयाकडून मिफारस करण्यात आलेल्या कें दिय भरतीपूिय 
ननिड परीक्षा- २०१०  मधील पात्र ८ उमेदिाराींना दद.२४.६.२०१६ रोजी ननयुक्ती देण्यात आलेली 
आहे. ररक्त पदे अमभयोग्यता चाचर्ीतील गुर्ाींच्या आधारे “पवित्र” या सींगर्कीय प्रर्ालीद्िारे 
भरण्याची काययिाही करण्यात येत आहे. 

___________ 
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िोलहापूर जजलहा पररर्देच्या प्राथममि शाळेत िां त्राटी मशक्षि भरतीत उमेदवाराांच्या नोिरीची 
वयोमयाादा िमी िरण्यािररता चार लाखाांची लाच माधगतलयाबाबत 

  

(५)  ५२४२५ (२५-०४-२०१६).   श्री.राजशे क्षीरसागर (िोलहापूर उत्तर) :   सन्माननीय शालेय 
मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापूर जजल्हा पररषदेच्या मिक्षर् विभागात एका प्राथममक िाळेत कीं त्रा्ी मिक्षक 
भरतीत उमेदिाराींच्या नोकरीची ियोमयायदा कमी करण्याकररता चार लाखाींची लाच 
माधगतल्याची घ्ना नुकतीच ननदियनास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय ि चौकिीत काय आढळून आले, 
(३) असल्यास,चौकिीनसुार दोषीींिर काय कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१५-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) या प्रकरर्ात केलेल्या चौकिीत सन २०१५-१६ मध्ये कोल्हापूर जजल्हा पररषद अींतगयत 
उच्च माध्यममक विभागातील विना अनुदाननत कीं त्रा्ी मिक्षकाींची भरती, जजल्हा ननिड 
सममतीमाफय त करण्यात आली होती. सदर भरतीमध्ये मराठी-इनतहास या विषयासाठी अजय 
केलेले श्री.कुीं डमलक महादेि जाधि, जज.कोल्हापूर याींच े जन्म तारखेमध्ये असलेली तफाित 
जजल्हा ननिड सममतीच्या बैठकीत ननर्यय घेिून दरू करण्यात आली. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

दादर (जज.मुांबई) येथील शारदाश्रम शाळेच्या कफ वाढीबाबत 
  

(६)  ५५७४४ (२२-०८-२०१६).   श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अब् दलु सत्तार 
(मसललोड), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळवा), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.सुरेश लाड (िजात), श्री.वभैव वपचड (अिोले), 
श्री.मिरांद जाधव-पाटील (वाई), श्री.मधुसूदन िें दे्र (गांगाखेड), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), 
श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.सदा सरवणिर (मादहम), श्रीमती 
ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.ववलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दादर (जज.मुींबई) येथील िारदाश्रम िाळा व्यिस्थापनाने भरमसाठ फी िाढ केल्यामुळे 
तसेच इींग्रजी पदहलीला प्रिेि देताींना दपु्प् प्रिेि िुल्क भरण्याची तयारी असलेल्या 
विद्यार्थयांनाच प्रिेि ददल्यान ेसींतप्त झालेल्या िकेडो पालकाींनी िाळेसमोर माहे एवप्रल, २०१६ 
च्या दसुऱ्या सप्ताहात िा त्या दरम्यान आींदोलन केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषर िैक्षणर्क सींस्थाींच्या िुल्क ननजश्चतीची ननयमािली िासनान े गेल्या 
िषी जाहीर करुनही खाजगी िाळा भरमसाठ फी िाढ करुन पालकाींना लुबाडीत असल्याच े
प्रकार सुरु आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, िाळाींच्या िाढर्ाऱ्या फी विरोधात िेळोिेळी मिक्षर् विभागाकड ेतक्रार करुनही  
त्याींची अींमलबजािर्ी केली जात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यातील िाळा सींस्थेकडून फी िाढिून पालकाींची होर्ारी लु् थाींबविण्यासाठी 
कायदा करुन धोरर् ठरिून त्याींची का्ेकोरपरे् अींमलबजािर्ी करण्यासाठी िासनस्तरािर 
कोर्ती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०९-११-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) खाजगी िाळाींमध्ये फी िाढ करण्यात येते, हे खरे आहे. 
(३) ि (४) खाजगी िाळाींच्या फी िाढी सींदभायत होत असलेल्या तक्रारी/आरोपाच्या अनुषींगान े
महाराषर िैक्षणर्क सींस्था (िुल्क विननयमन) अधधननयम, २०११ च्या सुधारर्ा सींदभायत 
िासनास मिफारिी करण्यासाठी मा.श्री.जव्ह.जी.पळिीकर (सेिाननितृ्त न्यायाधधि) याींच े
अध्यक्षतेखाली सममती गठीत करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

डोंबबवली (ता.िलयाण, जज.ठाणे) येथील चांद्रिाांत पाटिर शाळेमध्ये दरवर्ी  
ववद्यार्थ्यायाडिडून वाढीव फी वसूल िेली जात असलयाबाबत 

 

(७)  ५९६८१ (२२-०८-२०१६).   श्री.सभुार् भोईर (िलयाण ग्रामीण) :   सन्माननीय शालेय 
मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डोंबबिली (ता.कल्यार्, जज.ठारे्) येथील चींिकाींत पा्कर िाळेमध्ये दरिषी विद्यार्थयाकंडून 
१५ ्क्के िाढीि फ़ी तसेच फ़ी िसूलीकररता विद्याथी ि पालकाींिर जबरदस्ती केली जात 
असल्याच ेननदियनास आल्याने विद्याथी ि पालकाींनी माहे जून, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान 
मिक्षर् विभागाकड ेतक्रार केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जजल्हा पररषद माध्यममक मिक्षर् विभागान े सदर िाळेची मान्यता रद्द 
करण्याचा इिारा ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िासनाने सदर िाळेिर कोर्ती काययिाही करण्यात आली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबनाची कररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०५-११-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) यासींदभायत मिक्षर्ाधधकारी (माध्यममक) याींच्या स्तरािरुन सींबींधधताींचा खुलासा घेऊन 
पुढील काययिाही करण्यात येत होती. तथावप व्यिस्थापनान े मा.उच्च न्यायालयामध्ये रर् 
याधचका क्र. ११०७५/२०१६ दाखल केली आहे. सद्यजस्थतीत प्रकरर् हे न्यायप्रविषठ आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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बालवाडी मशक्षक्षिाांच्या मागण्याबाबत िेलेले रस्ता रोिो आांदोलन 
  

(८)  ६६८७० (१०-०१-२०१७).   प्रा.वर्ाा गायिवाड (धारावी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशडी), 
श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) बालिाडी मिक्षक्षका सेविकाींना िासनाकडून िेतन ममळाि,े बालिाडी विद्यार्थयांना पोषर् 
आहार ममळािा ि अन्य मागण्याकररता राज्य पूिय प्राथममक मिक्षक्षका ि सेविका 
महासींघाच्याितीने ददनाींक १३ ऑगस््, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास कोल्हापूर येथील राषरीय 
महामागय क्र. ४ िर रस्ता रोको आींदोलन केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरर्ी अधधक चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, आींदोलकाींच्या प्रमखु मागण्याींचे थोडक्यात स्िरुप काय आहे सदर मागण्याींच्या 
पुतयतेसाठी कोर्ती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१३-११-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) पूिय प्राथममक िैक्षणर्क धोरर्विषयक अधधननयम तयार करण्याचे िासन स्तरािर 
विचाराधीन आहे. 

___________ 
  

नवी मुांबई मधील घणसोलीतील न्यु बॉम्ब ेमसटी स्िुलमधील ववद्यार्थ्यायींनीला  
वगााबाहेर बसवून पेपर मलहीण्यास भाग पाडलयाबाबत 

(९)  ७१४८५ (२७-०१-२०१७).   श्री.मशरीर्दादा चौधरी (अमळनरे), श्री.गणपत गायिवाड 
(िलयाण पूवा) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) निी मुींबई मधील घर्सोलीतील न्य ुबॉम्ब ेमस्ी स्कुलमधील इयत्ता १ ली त े१० िी च्या 
१०० विद्यार्थयींनी फी न भरल्याने व्यिस्थापनान े मिक्षा म्हरू्न सहामाही पररके्षचा पेपर ४५ 
ममनन्े उमिरा देऊन िगायबाहेर बसिून मलहीण्यास साींधगतले असल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१६ 
मध्ये िा त्या दरम्यान ननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ाची चौकिी करण्यास गेलेल्या पालकाींची िाळा व्यिस्थापनेकडून   
दखल घेण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरर्ी िासनान े चौकिी केली आहे काय, त्यानुसार उपरोक्त िाळा 
व्यिस्थापनािर कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०३-११-२०१७) : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
(३) फी न भरल्यामुळे कोर्त्याही विद्यार्थयायस पररके्षपासून िींधचत ठेिलेले नाही, असा िाळेचा 
खुलासा प्राप्त आहे. तसेच याबाबत पालकाींची तक्रार प्राप्त झालेली नसल्यान े काययिाही 
करण्याचा प्रश्न येत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________  
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राज्य बास्िेट बॉल स्पधते अमरावती सांघान ेजजल्याबाहेरील खेळाडूांना खळेववलयाबाबत 
  

(१०)  ७५७३९ (२०-०४-२०१७).   श्री.सांजय साविारे (भुसावळ), श्री.सुननल प्रभ ू (ददांडोशी) :  
सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) निी मुींबईतील फादर अॅग्नेल को य्िर माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान झालेल्या 
राज्य बास्के् बॉल स्पधेत अमरािती सींघाने जजल््याबाहेरील खळेाडूींना खेळिल्याची तक्रार 
नाींदेडच्या सींघान ेकरुन आींदोलन केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील बास्के्बॉल खळेाडूींची नोंदर्ी न केल्याने उक्त घ्ना घडली, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िासनान ेउक्त प्रकरर्ी चौकिी केली आहे काय ि त्यानुसार दोषी आढळर्ा-या 
खेळाडूींिर कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१०-११-२०१७) : (१) ि (२) अींित: खरे आहे. 
(३) नाींदेड सींघान ेतक्रार नोंदविलेल्या खेळाडूींना, पुरे् जजल्हा बास्के्बॉल सींघ्नेन ेअमरािती 
सींघाकडून खळेण्यास ना हरकत प्रमार्पत्र देऊन, सींघ्नेच्या खेळाडू रान्स्फर ननयमानसुार 
खेळाडूींना सहभागी होण्यास परिानगी ददली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

ठाणे जजल्यातील क्रीडाके्षत्राच्या उदासीन धोरणाबाबत 
  

(११)  ७७७५५ (२०-०४-२०१७).   श्री.गणपत गायिवाड (िलयाण पूवा), डॉ.बालाजी किणीिर 
(अांबरनाथ) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठार्े जजल्हयातील दरिषी क्रक्रडा के्षत्रातील भरीि कामधगरीबाबत देण्यात येर्ाऱ्या क्रीडा 
पुरस्कारासाठी केिळ ३ क्रीडाप्ूींनीच अजय सादर केल्याचे ददनाींक ७ जानेिारी, २०१७ रोजी िा 
त्या समुारास ननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास उक्त पुरस्कारासाठी असलेल्या अ्ी क्रकीं िा क्रीडाके्षत्राचे उदासीन धोरर् याबाबत 
कारर्ीभूत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय ि त्यानसुार कोर्ती 
काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१०-११-२०१७) : (१) अींित: खरे आहे. 
     क्रीडा पुरस्काराकरीता पात्र गुर्िींत खेळाडू विहीत मुदतीत प्राप्त न झाल्यान,े िाढिून 
ददलेल्या अजायच्या दद.२०.०१.२०१७ पययतच्या मुदतीत एकूर् ११ अजय प्राप्त झाले आहेत. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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राज्य पररक्षा पररर्द आणण टांिलेखन सांस्था याांच्या वादात राज्यातील  
 ३६५ ववद्याथी सांगणि टांिलेखन पररके्षपासून वांधचत रादहलयाबाबत 

  

(१२)  ७७७७८ (२०-०४-२०१७).   श्री.बाबुराव पाचणे (मशरुर), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), 
श्री.नरेंद्र पवार (िलयाण पजश्चम), िॅप्टन आर.तममल सेलवन (सायन-िोळीवाडा), श्री.चरण 
वाघमारे (तुमसर), श्रीमती देवयानी फराांदे (नामशि मध्य), श्री.गोवधान शमाा (अिोला पजश्चम), 
श्री.हररर् वपांपळे (मुनत ाजापूर), श्रीमती मननर्ा चौधरी (ददहसर), श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाव), 
श्रीमती सीमाताई दहरे (नामशि पजश्चम) : सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य पररक्षा पररषद आणर् ी्ंकलेखन सींस्था याींच्या िादात राज्यातील ३६५ विद्याथी 
सींगर्क ी्ंकलेखन पररके्षपासून िींधचत रादहल्याचे ददनाींक २७ डडसेंबर, २०१६ रोजी िा त्या 
सुमारास ननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींस्था चालकाींची ी्ंकलेखन पररक्षा जजल्हा स्तरािर घ्यािी अिी मागर्ी 
असतानाही पररक्षा विभागीय स्तरािर घेण्याचा ननर्यय घेतल्यान े सींस्थाचालकाींनी उक्त 
पररके्षिर बदहषकार ्ाकल्याने राज्यातील केिळ ९० विद्यार्थयानंी ही परीक्षा ददली, हे ही खरे 
आहे काय 
(३) असल्यास, उपरोक्त  िींधचत ३६५ विद्यार्थयांचे परीके्षसाठी भरलेले िुल्क िाया जार्ार 
असून पुन्हा परीक्षा देण्यासाठी त्याींना अजय आणर् िुल्क भरािे लागर्ार आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय ि त्यानसुार कोर्ती काययिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(३०-१०-२०१७) : (१), (२) ि (३) अींित: खरे आहे. 
(४) महाराषर राज्य परीक्षा पररषदेने जाहीर केलेल्या िेळापत्रकानुसार ऑनलाईन परीक्षा घेतली 
आहे. तथावप, विद्याथी परीके्षस अनुपजस्थत रादहले. सदर अनपुजस्थत विद्यार्थयांना पुढील 
परीके्षत जानेिारी/फेब्रुिारी २०१७ मध्ये झालेल्या परीके्षसाठी पुनपयररक्षाथी म्हरू्न आिेदनपत्र 
भरण्याची सींधी उपलब्ध करुन देण्यात आली होती. या पररके्षसाठी प्रत्येक जजल्हयात परीक्षा 
कें ि उपलब्ध असल्याने विद्यार्थयाचंे कोर्तेही नकुसान झालेले नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

जजलहा क्रीडा अधधिारी, रत्नाधगरी याांच्या गैरिारभाराबाबत  
  

(१३)  ७८९३५ (२०-०४-२०१७).   श्री.राजन साळवी (राजापूर) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जजल्हा ननयोजन सममती, रत्नाधगरी माफय त जजल््यातील िाळाींच्या क्रीडाींगर्ासाठी ननधी 
उपलब्ध करून देण्यात आला असतानाही केिळ जजल्हा क्रीडा अधधकारी, रत्नाधगरी याींच्या 



वि.स. ३७० (9) 

अनास्थेमळेु जजल््यातील िाळा क्रीडाींगर्ापासून िींधचत रादहली असल्याची बाब माहे फेब्रुिारी, 
२०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदियनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यानसुार कतयव्यात कसूर 
करर्ाऱ्या जजल्हा क्रीडा अधधकारी, रत्नाधगरी याींच्यािर तसेच जजल््यातील िाळाींसाठी मींजूर 
करण्यात आलेली क्रीडाींगर्े तातडीने उभारण्याबाबत कोर्ती काययिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०२-११-२०१७) : (१) ि (२) नाही. सदर प्रकरर्ी कोर्तीही तक्रार िासनास 
अद्याप प्राप्त झाली नाही. तथावप, सन २०१६-१७ च्या मींजूर अनुदानातून  क्रीडाींगर् विकास 
अनुदान योजनेअींतगयत रु.३६.०० लाखाचा ननधी ९ सींस्थाींना िा्ण्यात आला आहे. उियररत 
रु.१४.०० लक्ष इतका ननधी सन २०१५-१६ च्या दानयत्िाींसाठी िापरण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

महसूल ववभागवार सैननिी शाळा उभारण्यात येण्याची मागणी 
  

(१४)  ७९७५६ (२०-०४-२०१७).   श्री.अबू आजमी (मानखूदा मशवाजीनगर) :   सन्माननीय 
शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात महसूल विभागिार सैननकी िाळा उभारण्यात येण्याची मागर्ी जजल्हा सैननक 
बोडायच्या पदाधधकारी मींडळाींनी सींबींधधत जजल्हा सैननक कल्यार् बोडायमाफय त मा.मींत्री (िालेय 
मिक्षर्), मा.राज्यमींत्री (िालेय मिक्षर्), प्रधान सधचि (िालेय मिक्षर्), जजल्हा सैननक बोडय 
याींच्याकड ेमाहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान लेखी ननिेदनाद्िारे केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, िासनाकड ेमाहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान जजल्हा समाज कल्यार् 
प्रिासन, िालेय मिक्षर् िा जजल्हा मिक्षर् तसेच त्याींच्या अधीनस्त असलेल्या जजल्हा सैननकी 
मिक्षर् उपसींचालनालय (बहृन्मुींबई, नामिक, औरींगाबाद, अमरािती, पुरे्, नागपूर, लातूर, 
कोल्हापूर) याींच्याकडून या सींदभायतील एकूर् प्राप्त झालेले प्रस्ताि ि त्यापैकी क्रकती प्रस्तािास 
तत्ितः मींजुरी प्रत्यावपयत करण्यात आली आहे, 
(३) असल्यास, िासनाने उक्त प्रकरर्ी कोर्ती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०३-११-२०१७) : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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मेंढ (ता.पाटण, जज.सातारा) येथील ज्योतीमलडग मशक्षण सांस्थेतील  
गैरव्यवहाराची चौिशी िरण्याबाबत  

  

(१५)  ८३१३९ (२०-०४-२०१७).   श्री.जयिुमार गोरे (माण) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मेंढ (ता.पा्र्, जज.सातारा) येथील ज्योनतमलगं मिक्षर् सींस्थेत सधचि, खजजनदार, 
मुख्याध्यापक मनमानी करीत असून मोठया प्रमार्ािर आधथयक गैरव्यिहार करीत असल्याचा 
येथील ग्रामस्थाींचा आरोप असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदियनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िासनाने या मिक्षर् सींस्थेतील गैरव्यिहाराची चौकिी केली आहे काय त्यात 
काय ननषपन्न झाले ि त्यानसुार दोषीींिर कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०९-११-२०१७) : (१) याबाबतची तक्रार आढळून आली नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

िोरपना (जज.चांद्रपुर) तालुक्यात अांबुजा िां पनीद्वारा सांचामलत शाळेत  
प्रिलपग्रस्ताांच्या पालयाांना शैक्षणणि शुलिात सूट देण्याबाबत 

  

(१६)  ८४६९६ (२१-०४-२०१७).   अॅड.सांजय धोटे (राजूरा) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोरपना (जज.चींिपुर) तालुक्यात मराठा मसमें् उद्योग समुहाद्िारे अींबजुा मसमें् उद्योग 
सुरू असून या समुहातफे सुरु करण्यात आलेल्या इींग्रजी माध्यमाची िाळा या उद्योगात 
काययरत कमयचाऱ्याींच्या पाल्याींच्या िैक्षणर्क िुल् कात सिलत देण्यात आलेली असून या 
उद्योगासाठी अधधग्रहीत करण्यात आलेल्या जमीन मालक/प्रकल्पग्रस्ताच्या पाल्याींना कोर्तीही 
सु् देण्यात येत नसल्याने सदर िुल्कात सिलत देण्याची मागर्ी माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कीं पनीत काययरत प्रकल्पग्रस्ताींच्या पाल्याींना िैक्षणर्क िुल्कात सु् देण्यात येत 
असून प्रकल्पग्रस्ताींच्या पाल्याींना यापासून िींधचत ठेिले जात आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभायत माहे जुल,ै २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान करण्यात आलेल्या 
पत्रव्यिहाराच्या अनुषींगान ेिासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिी अींती काय ननषपन्न झाले िा प्रकल्पग्रस्ताच्या पाल्याींना िैक्षणर्क 
िुल्कात मिधथलता देण्याबाबत कोर्ती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(०९-११-२०१७) : (१) होय.     
(२) नाही. 
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(३) ि (४) याबाबतच ेदद. २७ जलु,ै २०१७ च ेपत्र िासनास प्राप्त झाले असून याबाबत चौकिी 
केली असता प्रकल्पग्रस्त पाल्याींचे िैक्षणर्क सिलती बाबतचा अजय सदर िाळेत प्राप्त 
झाल्यास मुख्याध्यापक सींस्थेकड े पाठिून त्या पाल्याींना िैक्षणर्क सिलत देण्याबाबत सींस्था 
स्तरािरुन काययिाही करण्यात येत असल्याचे समजत.े िाळेमध्ये जुल,ै २०१७ मध्ये एका 
पाल्याींचा अजय प्राप्त झाला असून त्याींना िैक्षणर्क सिलत देरे्बाबत काययिाही केलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यात मशक्षण हक्ि िायद्यानसुार आधथािदृष्ट््या दबुाल घटिातील ववद्यार्थ्यायाडसाठी  
खासगी शाळाांत राखीव असलेलया २५ टक्िे प्रवेशात सुसूत्रता आणण्याबाबत 

  

(१७)  ८४७९२ (२३-०८-२०१७).   श्री.सुननल मशांदे (वरळी) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मिक्षर् हक्क कायद्यानुसार आधथयकदृष्या दबुयल घ्कातील विद्यार्थयांसाठी 
खाजगी िाळाींत राखीि असलेल्या २५ ्क्के को्यातून प्रिेि देताना काही िाळाींत सहा 
िषायच्या मुलाींना पदहलीत प्रिेि ददला जात असून काही खाजगी िाळा पूिय प्राथममकमध्ये प्रिेि 
देत असल्याची बाब माहे म े २०१७ मध्ये  िा त्या दरम्यान ननदियनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२)  असल्यास, उक्त प्रकरर्ी िासनाकडून चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर चौकिीत काय आढळून आले असल्यास, त्यानुसार िासनान े राज्यात 
मिक्षर् हक्क कायद्यानसुार आधथयकदृष्या दबुयल घ्कातील विद्यार्थयांसाठी खाजगी िाळाींत 
राखीि असलेल्या २५ ्क्के प्रििेात सुसूत्रता आर्ण्याबाबत कोर्ती काययिाही केली िा येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (०९-११-२०१७) : (१) ददनाींक १० जानेिारी, २०१७ रोजीच्या िासन 
ननर्ययान्िये प्रिेिस्तर ठरविण्याचा अधधकार िाळाींना ददलेला आहे. 
(२) ि (३) चौकिी करण्याचा प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

पुणे येथील साववत्रीबाई फुले ववद्यापीठामध्ये होत असलेलया गैरिारभाराबाबत 
  

(१८)  ८५१९६ (२१-०८-२०१७).   श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय उच् च व 
तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुरे् येथील सावित्रीबाई फुले विद्यापीठामध्ये ननलींबबत सिेकास ननिासस्थान देर्,े 
मोठ्याप्रमार्ात िकृ्षतोड होर्,े अनधधकृत बाींधकाम े कररे् तसचे वित्त ि लेखा विभागात 
आधथयक अननयममतता होर्,े अिी बाब माहे मे, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदियनास आली  
आहे, हे  खरे आहे काय, 



वि.स. ३७० (12) 

(२) असल्यास, या प्रकरर्ी प्रत्येक मुद्द्यािर चौकिी सममती नेमनू कारिाई करण्याच ेननदेि  
िासनाकडून देण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय ि त्यानुसार सींबींधधताींिर 
कोर्ती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०९-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
उत्तर महाराष्ट्र ववद्यापीठ जळगाांव या ववद्यापीठाचे उपिें द्र धळेु येथे ननमााण िरण्याबाबत 

  

(१९)  ८५२५६ (२१-०८-२०१७).   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळवा), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.राणाजगजीतमसांह 
पाटील (उस्मानाबाद), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.नरहरी णिरवाळ (ददांडोरी), श्री.हसन 
मुश्रीफ (िागल), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.सुरेश लाड (िजात), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), 
श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.त्र्यांबिराव मभस े (लातूर 
ग्रामीण) : सन्माननीय उच् च व तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उत्तर महाराषर विद्यापीठ जळगाींि, या विद्यापीठाच े उपकें ि धुळे येथे ननमायर् व्हाि,े 
अिी मागर्ी जजल्हािासीयाींकडून िारींिार होत असून याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
मा.उच्च ि तींत्र मिक्षर् मींत्री याींना माहे माचय, २०१७  मध्ये िा त्या दरम्यान  ननिेदन ददले 
असल्याच ेननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई विद्यापीठाचे कल्यार् (जज.ठारे्) येथील उपकें िाच े भूमीपुजन होऊनही 
सदरचे उपकें ि सुरु करण्यात आले नसल्याप्रकरर्ी विद्याथी सींघ्नाींनी ददनाींक ८ म,े २०१७ 
रोजी िा त्या सुमारास उपकें िाच्या पररसरात धरर्े आींदोलन केले होते तसेच यासींदभायत 
मा.उच्च ि तींत्रमिक्षर् मींत्री, मा.कुलगुरु याींचेकड े ददनाींक ०३ म,े२०१७ रोजी िा त्यासुमारास 
तक्रारी केलेल्या आहेत, हे ही खरे आहे 
(३) प्रश्नोक्त भाग (१) ि (२) बाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय ि त्यानुसार कोर्ती 
काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०९-११-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे अींितः खरे आहे. विद्याथी सींघ्नाींनी ददनाींक ८ म,े २०१७ पासून उपकें िाच्या पररसरात 
धररे् आींदोलन केले होत े ि यासींदभायत मा.कुलगुरु याींचकेड े  ददनाींक ३ म,े २०१७ रोजी िा 
त्यासुमारास तक्रारी केलेल्या आहेत.  
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(३) उपकें िाबाबत धोरर् ननजश्चत करण्यासाठी डॉ.योगानींद काळे याींच्या अध्यक्षतेखाली 
नेमलेल्या सममतीने अहिाल िासनास सादर केला असून सदर अहिालानुसार उपकें िाबाबतच े
धोरर् जस्िकारािे क्रकीं िा कस ेही बाब तपासण्यात येत असल्याने त्यािर िासनस्तरािर अद्याप 
ननर्यय घेण्यात आलेला नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. ___________ 
  

नागपूर शहरातील राष्ट्रसांत तिुडोजी महाराज ववद्यापीठातील 
 ३७३ पदाांचा पदानुशेर् भरण्याबाबत 

(२०)  ८६१२८ (२१-०८-२०१७).   श्री.सुधािर देशमखु (नागपूर पजश्चम), श्री.ववजय रहाांगडाले 
(नतरोडा) :  सन्माननीय उच् च व तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूर िहरातील राषरसींत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात १५१ मिक्षकेत्तर 
कमयचारी आणर् २२२ प्राध्यापक असा एकुर् ३७३ पदाींचा पदानुषेि भरण्याचा प्रस्ताि 
िासनस्तरािर प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रलींबबत प्रस्तािानुसार प्राध्यापक-५३, सहयोगी प्राध्यापक-८९, सहायक 
प्राध्यापक-१९२, मिक्षक समकक्ष-१९, ग्-अ-६०, ग्-ब-५२ पदे मींजुर असनु त्यापकैी 
प्राध्यापक-२७ सहयोगी प्राध्यापक-४६, सहायक प्राध्यापक-६८, मिक्षक समकक्ष-९, ग्-३-३८, 
ग्-ब-३४ ही पदे अनेक िषांपासनू ररक्त असुन त् याचा विद्यार्थयांच्या िैक्षणर्क विकासािर 
विपरीत पररर्ाम होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िासनान े उक् त प्रलींबबत असलेल्या पदानुषिे प्रस्तािाला मींजुरी देण् याबाबत  
कोर्ती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०९-११-२०१७) : (१) हे अींित: खरे आहे. 
     नमूद विद्यापीठातील ररक्त असलेल्या १५१ मिक्षकीय पदाींपकैी  ७४ पदाींच्या पदभरतीस 
मान्यता ममळण्याबाबतचा प्रस्ताि सींचालक, उच्च मिक्षर् याींच्या माफय त दद. २ जून, २०१७ 
रोजी िासनास प्राप्त झालेला आहे. तथावप, वित्त विभागान ेददनाींक २५ म,े २०१७ च्या िासन 
ननर्ययान्िये ज े विभाग आकृतीबींध अींनतम मींजूर करुन घेर्ार नाहीत. तोपयतं पदभरतीस, 
पदननममयती तसेच पदे रुपाींतरीत करण्यास मींजूरी देता येर्ार नाही अिा सूचना ददलेल्या 
आहेत. 
(२) हे अींित: खरे आहे. 
     पयाययी व्यिस्था ननमायर् करून विद्यार्थयांच्या िैक्षणर्क विकासािर विपरीत पररर्ाम 
होर्ार नाही याची दक्षता विद्यापीठाद्िारे घेतली जात आहे. 
(३) वित्त विभागान ेददनाींक ११.०२.२०१६, ददनाींक २५.०५.२०१७ ि ददनाींक २९.०६.२०१७ अन्िये 
सूधचत केल्यानसुार राज्यातील अकृवष विद्यापीठाींमधील मिक्षकीय ि मिक्षकेत्तर पदाींचे 
सुधाररत आकृनतबींध ननजश्चत करण्याची काययिाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. ___________ 



वि.स. ३७० (14) 

िोलहापूर येथील मशवाजी ववद्यापीठाच्या शैक्षणणि वविासासाठी जादहर िेलेलया ननधीबाबत 
  

(२१)  ८६२१५ (२१-०८-२०१७).   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोलहापूर उत्तर) :   सन्माननीय उच् च 
व तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापूर येथील मििाजी विद्यापीठाच्या सुिर्यमहोत्सिी िषायननममत्त्त तत्कामलन 
मुख्यमींत्री याींनी िैक्षणर्क विकासासाठी जादहर केलेल्या रुपये ५० को्ी ननधीपकैी  फक्त रुपये 
पाच को्ी ५० लाखाींचा ननधी प्राप्त झाला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उियररत ननधी ममळण्याकररता विद्यापीठाींमाफय त मा.मुख्यमींत्री, मा.मिक्षर्मींत्री 
याींच्याकड ेपाठपुरािा केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िासनाने उियररत ननधी देण्यासींदभायत कोर्ती काययिाही केली िा करण्यात येत 
आहे 
(४) नसल् यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (०९-११-२०१७) : (१) कोल्हापूर येथील मििाजी विद्यापीठाच्या सुिर्य 
महोत्सिी िषायननममत्त विविध विद्यािाखा / प्रकल्प सुरु करण्यासाठी अनािती खचायसाठी रुपये 
४०.३३ को्ी इतक्या खचायस दद.१७.०१.२०१३ च्या िासन ननर्ययान्िये प्रिासकीय मान्यता 
देण्यात आली असून त्यापैकी आतापयतं रु.३,५४,९९,९९५/- इतका ननधी िासनान े उपलब्ध 
करुन ददला आहे.  
(२) हे खरे आहे. 
(३) सन २०१७-२०१८ मध्ये अथयसींकजल्पत केलेल्या रु.५०.०० लक्ष ननधीपैकी ७०% च्या मयायदेत 
रु.३५.०० लक्ष इतका ननधी उपलब्ध करुन देण्याची काययिाही िासनस्तरािर सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यात ववश्व ववद्यालय आयोगाने जाहीर िेलयाप्रमाणे जागनति दजााची २० अमभमत 
ववद्यापीठे स्थापन िरण्याच्या मागणीबाबत 

(२२)  ८६४३९ (२१-०८-२०१७).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (दहांगणघाट), 
श्री.अतलु भातखळिर (िाांददवली पूवा), अॅड.आमशर् शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्रीमती मननर्ा 
चौधरी (ददहसर), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र मशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात विश्ि विद्यालय आयोगाने जाहीर केल्याप्रमार्े जागनतक दजायची २० अमभमत 
विद्यापीठे स्थापन करण्यासाठी िासनाने सुयोग्य धोरर् जाहीर करण्याची मागर्ी स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी माहे म,े २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान मा.िालेय मिक्षर् मींत्री याींच्याकड े
ननिेदनाद्िारे केली आहे, हे  खरे  आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त विद्यापीठाींमळेु गुर्िींत ि सक्षम वपढी घडत असून साियजननक के्षत्रामध्ये 
मोठया प्रमार्ािर ननधी उपलब्ध होर्े कठीर् असले तरी खाजगी के्षत्राींमध्ये नविन विद्यापीठ 
स्थापनेसाठी पुरेसा ननधी उपलब्ध होऊ िकतो, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, िासनान े उक्त विद्यापीठे स्थापन करण्याबाबत कोर्ती काययिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०९-११-२०१७) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) िासनस्तरािर काययिाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

मुांबई गोरेगाव पूवा येथील गुरुिुल व हरणाई या खाजगी अनुदाननत मराठी माध्यमाांच्या 
ववद्यालयामध्ये िोपडपट्टीतील ववद्यार्थ्यायाडना प्रवेश नािारले जात असलयाबाबत 

  

(२३)  ८६४६२ (२३-०८-२०१७).   श्री.अतुल भातखळिर (िाांददवली पूवा), अॅड.आमशर् शेलार 
(वाांदे्र पजश्चम), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई गोरेगाि पूिय पररसरातील झोपडपट्टी भागामध्ये खाजगी अनुदाननत तत्त्िािर चाल ू
असर्ाऱ्या गुरुकुल ि हरर्ाई या मराठी माध्यमाींच्या विद्यालयामध्ये सन २०१७-२०१८ या 
िैक्षणर्क िषायकररता झोपडपट्टीतील विद्यार्थयानंा प्रिेि नाकारले जात असल्याच ेमाहे एवप्रल 
२०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदियनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२)  तसेच, सदरच्या दोन्ही िाळा या एकाच सींस्थापकाच्या असल्यान ेिाळेतील मिक्षक ि 
विद्याथी, पालकाींमध्ये सींस्थापकाींचा िाळा बींद करण्याचा मानस असल्याची भीती व्यक्त होत 
असल्याचेही ननदियनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबईमध्ये मराठी माध्यमाींच्या िाळा एकीकड े बींद पडत असताना तसेच  
सदरच्या दोन्ही िाळा या चाींगल्या पद्धतीने चालू असतानाही सींस्थापकाींचा िाळा बींद करण्याचा 
मानस आहे हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, या प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय, असल्यास, त्यानुसार िासनान े
कोर्ती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, तसेच उक्त िाळेिर प्रिासक नेमर्ार आहे 
काय, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(०९-११-२०१७) : (१), (२) ि (३) हे खरे नाही.  
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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राज्यातील अनुदानीत शाळामध्ये मान्यता प्राप्त ववनाअनुदान दजााचे  
तुिडयाांच ेमुलयाांिन अद्यापही िालेले नसलयाबाबत 

  

(२४)  ८६४६५ (२३-०८-२०१७).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.राहूल 
िुल (दौंड), श्री.शरददादा सोनावणे (जुन्नर), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :  सन्माननीय शालेय 
मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सियच पात्र कायम विनाअनुदानीत िाळाींना अद्यापही २० ्क्के अनुदान 
ममळालेले नसल्याच ेमाहे जून, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदियनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२)  असल्यास, सियच पात्र माध्यममक ि उच्च माध्यममक िाळाींना घोवषत करुन १०० ्क्के 
अनुदान केव्हा पासून देण्यात येर्ार आहे, 
(३) असल्यास, ज्या िाळाींना २० ्क्के अनुदान ददलेले आहे, त्याींना पुढील ४० ्क्क् याींचा ्प्पा 
केव्हा देण्यात येर्ार आहे, 
(४) असल्यास, प्रश्न भाग २ ि ३ बाबत िासनान ेकोर्ती काययिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(३१-१०-२०१७) : (१) नाही. 
(२) ि (३) ददनाींक १४ जून, २०१६ पूिी अनुदानास पात्र घोवषत करण्यात आलेल्या माध्यममक 
िाळाींना िासन ननर्यय ददनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१६ अन्िये सरसक् २० ्क्के प्रमारे् अनुदान 
मींजूर करण्यात आले. तसेच ददनाींक १ फेब्रुिारी, २०१७ च्या िासन ननर्ययान्िये पात्र िाळाींना 
अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. मींत्रीमींडळाच्या ददनाींक ३० ऑगस््, २०१६ च्या 
बैठकीतील ननर्ययानुसार िासनाच्या पुढील आदेिापययत िाळाींना २० ्क्के अनुदान देण्यात 
आले आहे. उच्च माध्यममक िाळाींच्या मूल्याींकनाबाबतच्या प्रस्तािाींिर के्षत्रीय स्तरािर 
काययिाही सुरु आहे. 
(४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही.  

___________ 
  

राज्यातील मशक्षिाांना १२ वर्ाानांतर िालबध्द पदोन्नती देण्याबाबत 
  

(२५)  ८६५०६ (२३-०८-२०१७).   श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील िासकीय कमयचाऱ्याींना १२ िषायनींतर कालबध्द पदोन्नती देण्यात येते, मात्र 
मिक्षकाींना १२ िषायनींतर कालबध्द पदोन्नती देण्यात येत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याची काररे् काय आहेत, 
(३) असल्यास, िासनान ेराज्यातील मिक्षकाींना १२ िषायनींतर कालबध्द पदोन्नती देिून त्याींना 
२० ्क्के पगारिाढ देण्याबाबत कोर्ती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 



वि.स. ३७० (17) 

श्री. ववनोद तावड े(०९-११-२०१७) : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
(३) कें ि िासनान े नेमलेल्या चट्टोपाध्याय सममतीच्या मिफारिीनसुार ददनाींक २.९.१९८९ च्या 
िासन ननर्ययान्िये राज्यातील मिक्षकाींना १२ िषायची िररषठ िेतनशे्रर्ी ि २४ िषायची 
ननिडशे्रर्ी काही अ्ीच्या अधीन लागू केलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

दहांगोली जजलहयातील अलपसांख्याि मॅरीिपुवा मशष्ट्यवतृ्तीचे  
ववद्याथी मशष्ट्यवतृ्तीपासून वांधचत रादहलयाबाबत 

  

(२६)  ८६८८७ (२१-०८-२०१७).   डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपूरी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), 
श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) :  सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली जजल्हयातील अल्पसींख्याक मॅरीकपुिय मिषयितृ्तीच े १२ िाळाींतील विद्यार्थयांच े
नूतनीकरर् प्रलींबबत असल्याने उक्त विद्याथी मिषयितृ्तीपासनू िींधचत रादहल्याचे माहे मे, 
२०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदियनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरर्ी चौकिी करण्यात आली काय, असल्यास, चौकिीत काय 
आढळून आले ि त्यानुसार उक्त िाळेतील विद्यार्थयांना मिषयितृ्ती त्िरीत देण्याबाबत 
िासनाने कोर्ती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ?      
  
श्री. ववनोद तावड े (०९-११-२०१७) : (१) नाही. दहींगोली जजल््यातील एकूर् ८० िाळाींपैकी 
ZPPK S.K. Wasmat Ta. Basmat या एकाच िाळेतील २० विद्यार्थयांचे नुतनीकरर्ाचे 
 काम प्रलींबबत आहे.   
(२) या प्रकरर्ी चौकिी केली असता सींबींधधत िाळेस ऑनलाईन कामकाजाविषयक समस्या 
येत असल्याने सदर २० विद्यार्थयांच्या ऑनलाईन अजायची पडताळर्ी होि ूिकली नसल्याचे 
समजते. प्रस्तुत प्रकरर्ी सींबींधधत मुख्याध्यापकास जबाबदार धरुन त्याींना काररे् दाखिा 
नोद्स देण्यात आली आहे.       
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही.  
  

___________ 
 

राज्यातील महाववद्यालयीन ववद्यार्थ्यायाडची शैक्षणणि शुलिाची रक्िम थिीत असलयाबाबत 
  

(२७)  ८६९६३ (२१-०८-२०१७).   श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.सधुािर देशमुख 
(नागपूर पजश्चम) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
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(१) राज्यातील महाविद्यालयीन विद्यार्थयांची िैक्षणर्क िुल्काची रक्कम मोठया प्रमार्ात 
िासनाकड ेथकीत असून एक्या नामिक जजल्हयाची सदर रक्कम ५० को्ीहून अधधक आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िैक्षणर्क िलु्काची एकूर् रक्कम क्रकती आहे, 
(३) असल्यास, िासनान े सदर थकीत रक्कम महाविद्यालयाींना लिकरात लिकर देर्ेबाबत 
कोर्ती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०८-११-२०१७) : (१) अींित: खरे आहे. 
(२) ि (३) तींत्र मिक्षर् सींचालनालयाकड ेराजषी छत्रपती िाहू महाराज मिक्षर् िुल्क प्रनतपुती 
योजनेंतगयत एकूर् रु.३८.६२ को्ी इतकी रक्कम प्रलींबबत आहे. तसेच उच्च मिक्षर् 
सींचालनालयामाफय त राबविण्यात येर्ाऱ्या गुर्िान विद्यार्थयांना आधथयक सहाय्य योजनेंतगयत 
फरकाची रु.८९,७५,१४५/- इतकी रक्कम प्रलींबबत असून सदर रक्कम अदा कररे्बाबत काययिाही 
सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

मसांधुदगुा जजल्यातील मशक्षण ववभागाच्या प्रलांबबत असलेलया अनुदानाबाबत 
  

(२८)  ८६९७१ (२३-०८-२०१७).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मसींधुदगुय जजल््यातील मिक्षर् विभागाच े प्रलींबबत असलेले २१ को्ी ३६ लाख रुपयाींच े
अनुदान ि मसींधुदगुय जजल्हापररषद मिक्षर् विभागाचे ४ ्क्के साददल िेतनेत्तर अनुदान 
तात्काळ िासनान ेमींजूर करािे अिी मागर्ी अणखल मसींधुदगुय जजल्हा प्राथममक मिक्षक सींघान े
मा.मिक्षर् मींत्रयाींकड े ननिेदनाव्दारे माहे म,े २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, मसींधुदगुय जजल््याच्या मिक्षर् विभागाचे अनुदान न देण्याची काररे् काय 
आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त मागर्ीच्या अनुषींगान ेिासनान ेकोर्ती काययिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(३१-१०-२०१७) : (१) होय. 
(२) ि (३) िासन पररपत्रक, वित्त विभाग ददनाींक १७ एवप्रल, २०१५ नुसार, स्थाननक स्िराज्य 
सींस्थाींना अनुदान ेवितरीत करण्यापूिी सदर सींस्थाकडून राज्य िासनास येरे् असर्ारी रक्कम 
िसूल करुनच उियरीत अनुदान वितरीत करण्यात याि े अस ेआदेि आहेत. मसींधुदगुय जजल्हा 
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पररषदेकडून रुपये २२,०७,२३,३६७/- इतकी अखधचयत िसलुपात्र रक्कम िासनाकड े येरे् बाकी 
आहे. सदर रक्कम िासनाकड े जमा केल्यानींतर मसींधुदगुय जजल्हा पररषदेस िेतनेत्तर 
अनुदान वितरीत करण्याची काययिाही करता येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

उस्मानाबाद येथ ेस्वतांत्र ववद्यापीठ सुरु िरणेबाबत 
  

(२९)  ८७२७९ (२१-०८-२०१७).   श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद) :    सन्माननीय 
उच् च व तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उस्मानाबाद येथे विद्यापीठाचे उपकें ि सुरु असून उस्मानाबाद येथे स्ितींत्र विद्यापीठ 
स्थापन करण्यासींबधीचा प्रस्ताि िासनाच्या विचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िासनाने उस्मानाबाद येथ े स्ितींत्र विद्यापीठ स्थापन कररे्बाबतच्या 
प्रस्तािािर कोर्ती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०९-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

मालेगाांव (जज.नामशि) येथे नवीन शासकिय औद्योधगि प्रमशक्षण 
िें द्र (आयटीआय) सुरू िरण्याबाबत 

  

(३०)  ८८१४२ (०४-०९-२०१७).   श्री.आमसफ शेख (मालेगाांव मध्य) :  सन्माननीय 
अलपसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाींि (जज.नामिक) येथे िासनाच्या अल्पसींख्याींक विभागाने निीन िासक्रकय 
औद्योधगक प्रमिक्षर् कें ि (आय्ीआय) देण्याबाबतचा प्रस्ताि मींत्रीमींडळाच्या बैठकीमध्ये 
मान्यतेकरीता दाखल केला असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदियनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मालेगाींि िहर ि आसपासच्या पररसरात अल्पसींख्याींक गोरगरीब िगायतील 
नागररक राहत असुन त्याींना मालेगाींि येथ ेिासक्रकय औद्योधगक प्रमिक्षर् कें ि नसल्याने या 
ताींबत्रक मिक्षर्ाकररता बाहेर जािे लागते परींतु आधथयक पररजस्थती ि ये-जा करण्याकररता 
लागर्ारा िळे या गैरसोयीमुळे अल्पसींख्याक गोरगरीब समाजातील होतकरु विदयाथी-
विदयाथीनी िासक्रकय औद्योधगक प्रमिक्षर् कें िातून व्यािसानयक पद्धतीच े मिक्षर् घेऊ िकत 
नाहीत, हे लक्षात घेता िासनाने निीन िासक्रकय औद्योधगक प्रमिक्षर् कें ि सुरू करण्याबाबत 
कोर्ती काययिाही केली िा करीत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े (०८-११-२०१७) : (१) ि (२) मालेगाींि (ता.जज.नामिक) येथे अल्पसींख्याक 
विद्यार्थयांसाठी निीन िासकीय औद्योधगक प्रमिक्षर् कें ि (आय्ीआय) सुरु करण्याची बाब 
िासनाच्या विचाराधीन आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

साववत्रीबाई फुले पुणे ववद्यापीठाच ेस्वायत्त नामशि िॅम्पस  
सुरु िरण्यािररता मान्यता देण्याबाबत 

  

(३१)  ८९१७२ (२१-०८-२०१७).   श्री.छगन भुजबळ (येवला) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सावित्रीबाई फुले पुरे् विद्यापीठाच्या नामिक उपकें िाच े सक्षमीकरर् करुन विद्यापीठाच े
स्िायत् त नामिक कॅम्पस सुरु करण्याकररता ददनाींक १३ ऑगस््, २०१४ रोजी िा त्या सुमारास 
झालेल्या मींत्रीमींडळ बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील अकृषी विद्यापीठाअींतगयत उपकें ि ननममयतीसाठी समान धोरर् 
ननजश्चत करण्याकररता ददनाींक २८ एवप्रल २०१५ च्या िासन ननर्ययानुसार स्थापन केलेल्या 
सममतीने िासनास अहिाल सादर केलेला आहे , हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िासनान ेप्रश्नोक्त भाग (१) ि (२) नुसार सावित्रीबाई फुले पुरे् विद्यापीठाच्या 
नामिक कॅम्पसला मींजुरी देण्यासाठी कोर्ती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०९-११-२०१७) : (१) हे खरे आहे.  
(२) हे खरे आहे. 
(३) डॉ.योगानींद काळे सममतीच्या अहिालानसुार उपकें िाबाबतचे धोरर् जस्िकारािे क्रकीं िा कस ेही 
बाब तपासण्यात येत असल्याने त्यािर िासनस्तरािर अद्याप ननर्यय घेण्यात आलेला नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
डॉ बाबासाहेब आांबेडिर याांनी जनता साप्तादहिातून िेलेले मलखाण अप्रिामशत असलयाबाबत 

  

(३२)  ८९२०६ (२१-०८-२०१७).   श्री.छगन भजुबळ (येवला) :    सन्माननीय उच् च व तांत्र 
मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) डॉ बाबासाहेब आींबेडकर याींच ेसन १९३० त े१९५५ या काळात प्रकामित झालेल्या जनता 
साप्तादहकामधील लेखनाचे मळू दस्तजिज डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर चररत्र साधने प्रकािन 
सममतीस प्राप्त झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या साप्तादहकातील मलखार् प्रकामित करण्यासाठी िासनान ेकोर्ती काययिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(०९-११-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नागपूर विद्यापीठाकडून सममतीला मळू दस्ताजिज प्राप्त झाले असनू प्रकािनाबाबतची 
प्रक्रक्रया  सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील सवा माध्यमाांच्या प्राथममि उच्च प्राथममि, माध्यममि व उच्च  
माध्यममि शाळाांमध्ये तक्रार पे्या बसववण्याबाबत 

  

(३३)  ८९३१८ (२३-०८-२०१७).   श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), श्री.प्रिाश सुव े (मागाठाणे), 
श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाा), श्री.सभुार् भोईर (िलयाण ग्रामीण), श्री.तुिाराम िाते (अणुशक्ती 
नगर), श्री.सभुार् साबणे (देगलूर), श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजजवडा), डॉ.राहूल पाटील 
(परभणी), डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), श्री.अननल िदम (ननफाड), श्री.राजाभाऊ (पराग) वाज े
(मसन्नर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अतुल सावे (औरांगाबाद पूवा), श्री.शाांताराम मोरे (मभवांडी 
ग्रामीण), श्री.अननल बाबर (खानापूर), श्री.सांदीपानराव भुमरे (पैठण), श्री.किशोर पाटील 
(पाचोरा), श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सिय माध्यमाींच्या प्राथममक, उच्च प्राथममक, माध्यममक ि उच्च माध्यममक 
िाळाींमध्ये तक्रार पे्या बसविण्याची योजना ददनाींक ५ म,े २०१७ रोजी िा त्यासमुारास सुरु 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजनेचे सियसाधारर् स्िरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, सदर तक्रार पे् याीं सिय िाळाींमध्ये बसविण्याबाबत ि तक्रार पे्यामध्ये 
येर्ाऱ् या तक्रारी सोडविण्याबाबत िासनान े कोर्कोर्त्या उपाययोजना केल्या आहेत िा 
करण्यात येत आहेत, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०९-११-२०१७) : (१) होय. 
(२) िाळाींमधील विद्याथी, विद्याथींनी ि मिक्षक्षका याींच्या सुरक्षक्षततेसाठी कराियाच्या 
उपाययोजनाींचा भाग म्हरू्न प्रत्येक िाळेमध्ये तक्रारपे्ी बसविरे् आिश्यक करण्यात आले 
आहे. 
(३) िासन ननर्यय, दद. ०५ म,े २०१७ अन्िये प्रत्येक िाळेमध्ये तक्रार पे्ी बसविर्े आिश्यक 
ठरविण्यात आले आहे. गींभीर ि सींिेदनिील स्िरुपाच्या तक्रारीबाबत पोमलस यींत्रर्ाींचे 
आिश्यकता असल्यास सहाय्य घेण्यात येते. तक्रार पे्ीत प्राप्त सिय तक्रारीींची नोंद घेऊन 
तक्रार ननिारर् करण्याबाबत तात्काळ आिश्यक ती काययिाही/उपाययोजना करण्यात येते. 
िाळेतील विद्याथीनी/मिक्षक्षका याींच्या लैंधगक छळाबाबतच्या तक्रारी मदहला तक्रार ननिारर् 
सममतीसमोर ठेिण्यात येतात. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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राज्यातील खाजगी शाळातील ग्रांथपालाांना पदवीधर वेतनशे्रणी देण्याबाबत 
  

(३४)  ८९९०३ (२३-०८-२०१७).   श्री.ववजय रहाांगडाले (नतरोडा), श्री.नानाजी शामिुळे 
(चांद्रपूर) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील खाजगी िाळातील ग्रथींपालाींना पदिीधर िेतनशे्रर्ी देण्याबाबत उच्च 
न्यायालयाच्या नतनही खींडपीठाींनी सुमारे ३०० पेक्षा अधधक ननकाल ग्रींथपालाींच्या बाजूने देण्यात 
येिूनही पदिीधर िेतन शे्रर्ी पासनू ग्रींथपाल िींधचत असल्याने याबाबत महाराषर राज्य मिक्षर् 
पररषद, पालघर याींनी मा.मुख्यमींत्री ि मा.िालेय मिक्षर् मींत्री याींना ददनाींक २८ फेब्रुिारी, २०१७ 
रोजी िा त्या दरम्यान ननिेदन देिूनही अद्यापही ग्रींथपालाींच्या मागण्या मान्य करण्यात 
आल्या नसल्याच ेननदियनास आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ग्रींथपालाींना पदिीधर  िेतन शे्रर्ी देण्याबाबत िासनान ेकोर्ती काययिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१३-११-२०१७) : (१) अींित: खरे आहे.  
(२) ि (३) पदिीधर ग्रींथपालाींच्या पदिीधर िेतनशे्रर्ीबाबत बरीच मतमभन्नता आहे. या 
सींदभायत असलेली मतमभन्नता दरू करण्यासाठी िासनान े ददनाींक १४ जुन, २०१६ रोजी 
सविस्तर ि सुस्पष् पररपत्रक ननगयममत केले आहे. अिमान याधचका क्र. ४०८/२०१५ ि इतर 
एकूर् ३५ अिमान याधचकाींची एकबत्रत सुनािर्ी घेऊन मा.उच्च न्यायालयाने ददनाींक 
२६.१०.२०१६ रोजीच्या आदेिान्िये िासनाच े ददनाींक १४.६.२०१६ च े परीपत्रक योग्य ठरविले 
आहे. 

___________ 
 

ठाणे व पालघर जजल्यातील मशक्षि व मशक्षिेत्तर िमाचारी याांच े 
वेतन ठाण ेजनता सहिारी बॅंिेमाफा त सुरु िरण्याबाबत 

 
(३५)  ८९९९९ (२३-०८-२०१७).   श्री.सभुार् भोईर (िलयाण ग्रामीण), अॅड.आमशर् शेलार (वाांदे्र 
पजश्चम), श्री.सांजय िेळिर (ठाण)े, श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), 
श्री.अतलु भातखळिर (िाांददवली पूवा), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.ददपि चव्हाण 
(फलटण), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.नरहरी णिरवाळ (ददांडोरी), श्री.प्रिाश सुव े
(मागाठाणे), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.ददलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.जयांत 
पाटील (इस्लामपूर), श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पूवा) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठार्े ि पालघर जजल््यातील मान्यताप्राप्त अनुदाननत प्राथममक, माध्यममक ि उच्च 
माध्यममक िाळातील सुमारे २०,४९६ मिक्षक ि मिक्षकेत्तर कमयचाऱ्याींच ेठार् ेजजल्हा मध्यिती 
बँकेमाफय त देण्यात येर्ारे िेतन बींद करून ठारे् जनता सहकारी बॅंकेमाफय त सुरु करण्याचा 
ननर्यय िासनाने ददनाींक १५ जून, २०१७  रोजी िा त्यासुमारास घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ठार्े जजल््यातील मिक्षकाींचे ठारे् जजल्हा मध्यिती बँकेमाफय त (्ीडीसीसी) ददले 
जार्ारे िेतन बींद करुन इतर बँकेतुन िेतन देण्याचा घेतलेल्या ननर्ययाविरोधात मिक्षक सींघ्ना 
ि लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १६ जुन, २०१७ रोजी तसेच िारींिार मा.मुख्यमींत्री, मा.िालेय 
मिक्षर् मींत्री तसेच प्रधान सधचि, िालेय मिक्षर् विभाग याींचेकड ेमागण्या केलेल्या आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िासनान ेबहृन्मुींबई तसेच मुींबईतील खाजगी अनुदाननत प्राथममक, माध्यममक 
ि उच्च माध्यममक िाळाींमधील मिक्षक ि मिक्षकेतर कमयचाऱ्याींचे िेतन ि भत्त्याींच े
प्रदान मुींबई जजल्हा मध्यिती तसचे सहकारी बँकेमाफय त करण्याचा ननर्यय घेतला असल्यान ेया 
ननर्ययाच्या विरोधात मिक्षकाींनी ददनाींक २२ जून, २०१७ रोजी चेंबरू येथील मिक्षक ननरीक्षक 
कायायलयासमोर आींदोलन केले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मिक्षक तसेच िासकीय कमयचा-याींचे िेतन नॅिनल बँकेत काढण्याचा वित्त 
विभागाचा िासन ननर्यय असूनही मिक्षकाींच े पगार उपरोक्त सहकारी बँकेतून देण्याची 
काररे् काय आहेत, 
(५) असल्यास, याबाबत िासनान ेकोर्ती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे 
(६) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१३-११-२०१७) : (१), (२) ि (३) हे खरे आहे.   
(४) ि (५) वित्त विभागाच्या ददनाींक २९.८.२००५ च्या िासन ननर्ययामध्ये िासकीय 
कमयचाऱ्याींचे ितेन ि भत्त ेयाींचे प्रदान राषरीयकृत बकेँमाफय त करण्याचा उल्लेख आहे. तथापी 
त्यामध्ये मिक्षक ि मिक्षकेत्तर कमयचाऱ्याींचा उल्लेख नाही. मात्र िासन ननर्यय ददनाींक 
२९.५.१९७३ नुसार मिक्षक / मिक्षकेत्तर कमयचाऱ्याींचा पगार सहकारी बँकामधून करण्यात येतो. 
त्यानुसार बहृन्मुींबईसाठी मुींबई जजल्हा मध्यिती सहकारी बँकामधून करण्यात येतो.  
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही.  

___________   
साक्री (जज.धुळे) तालुक्यातील क्रीडा सांिूल व इमारतीच्या िामासाठी  

ननधी उपलब्ध िरुन देण्यात आलेला ननधी 
  

(३६)  ९०२४८ (२१-०८-२०१७).   श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपूरी), 
श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साक्री (जज.धुळे) तालुक्यातील क्रीडा सींकूल ि इमारतीच्या उियररत कामासाठी क्रीडा 
विभागाने ५७ लाखाचा ननधी उपलबध करुन ददला असल्याचे माहे फेब्रुिारी, २०१७ मध्ये िा 
त्या दरम्यान ननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननधीतून इमारत कायायलय ि खळेाची मैदाने याींची कामे ननविदा प्रक्रक्रया 
राबिून सुरु करण्याबाबत िासनान ेकोर्ती काययिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास  विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(०९-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) साक्री तालुका क्रीडा सींकुलासाठी ्प्या्प्याने रु.१००.०० लक्ष वितरीत करण्यात आले 
असून सदर ननधीमधून बॅडममी्ं न हॉल (्ेराफ्लेक्स फ्लोररींगसह), विद्युतीकरर्, कायायलय, 
रींगकाम इ. सुविधा पूर्य करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच उियररत ननमायर् कराियाच्या विविध 
क्रीडा सुविधाींकररता ननविदा प्रक्रीया पूर्य करुन ददनाींक ०४.०३.२०१७ रोजी कीं त्रा्दाराची ननयुक्ती 
करण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये विविध खळेाींची मैदाने, बास्के्बॉल को य्, मल््ीपपयज हॉल, 
्ेबल ्ेननस हॉल इ. क्रीडा सुविधा ननममयतीचे काम असून बाींधकाम प्रगती पथािर आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर चररत्र साधने प्रिाशन सममतीिडुन ३८ वर्ाडत  
इांग्रजी खांडापैिी एिही मराठी अनवुाद प्रिामशत न िेलयाबाबत 

(३७)  ९०५४९ (२१-०८-२०१७).   डॉ.मममलांद माने (नागपूर उत्तर) :  सन्माननीय उच् च व तांत्र 
मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींच्या १२५ व्या जयींतीननममत्य डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर चररत्र 
साधन े प्रकािन सममतीने, महाराषर िासनाच्या ितीन े डॉ.बाबासाहेब आींबेडकराींच े सादहत्य 
अदयाप पयतं प्रकामित केले नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, गत ३८ िषांत इींग्रजी खींडापैकी एकही मराठी अनुिाद प्रकामित करण्यात 
आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, गत ३ िषायत सदर सममतीची एकही बैठक झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय ि त्या अनुषींगाने कोर्ती 
काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबनाची काररे् काय ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(०९-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर चररत्र साधने प्रकािन सममतीन े एकूर् ३२ खींड प्रकामित केले 
असून त्यापैकी इींग्रजी २५ ि मराठी ७ खींड प्रकामित करण्यात आले आहेत.   
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील दहांदिेसरीसह महाराष्ट्र िेसरी जेष्ट्ठ मललाांचे मानधन प्रलांबबत असलयाबाबत 
  

(३८)  ९०८२० (२१-०८-२०१७).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), 
श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी), श्री.अजय चौधरी (मशवडी) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील ७ दहींदकेसरीसह ३० हून अधधक महाराषर केसरी जेषठ मल्लाींचे मानधन गत 
सहा मदहन्यापासून प्रलींबबत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदियनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याकरीता सातत्याने अजय विनींत्या करुनही िासन त्याकड ेदलुयक्ष कररत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभायत िासनाने चौकिी केली आहे काय ि त्यानुसार सदर मल्लाींच्या 
मानधनात िाढ करुन त्याींच ेथकीत मानधन त्याींना देण्याबाबत कोर्ती काययिाही केली आहे 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०१-११-२०१७) : (१), (२) ि (३) माचय २०१७ अखेर, राषरीय ि आींतरराषरीय 
स्तरिार अतलुनीय कामधगरी महाराषर राज्यातील ियोिधृ्द खेळाडूींच्या मानधनाची रक्कम सिय 
लाभाथी खेळाडूींना अदा करण्यात आली आहे. तसचे सन २०१७-१८ या आधथयक िषायकरीता 
ियोिधृ्द खेळाडूींना मानधन अदा करण्यासाठी रु.२१.०० लक्ष इतका ननधी वितरीत करण्यास 
िासनाने मान्यता ददली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

छत्रपती मशवाजी महाराजाचे अधधिृत चररत्र शासनाने मलहुन  
सही-मशक्याननशी प्रिामशत िरण्याबाबत 

  

(३९)  ९०९२३ (२१-०८-२०१७).   श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांजी) :   सन्माननीय उच् च व 
तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) छत्रपती मििाजी महाराजाच े अधधकृत चररत्र िासनान े मलहुन सही-मिक्याननिी प्रकामित 
करण्याची मागर्ी महाराषरातील अनके सामाजजक काययकत्यांनी िासनाकड े िेळोिळेी केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, छत्रपती मििाजी महाराजाच्या जन्मनतथीसह जीिनातील विविध घ्नाींबाबत 
इनतहासकाराींमध्ये आजही दमुत ि सींभ्रम आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील मागर्ीबाबत िासनान ेकोर्ती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०९-११-२०१७) : (१) अींित: खरे आहे. राज्य िासनाने अधधकृत मििचररत्र 
प्रमसद्ध करािे ि राज्याच ेिैक्षणर्क धोरर्ामध्ये त्याचा समािेि करुन, िालेय अ्यासक्रमामध्ये 
समािेि करण्याबाबतचा मराठा मींडळ, इचलकरींजी, जज.कोल्हापूर याींचा ठराि प्राप्त झाला आहे. 
त्यानुषींगान ेत्याची प्रत िालेय मिक्षर् विभागाकड ेपाठविण्यात आली आहे.  
(२) होय. 
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(३) मििचररत्राचे राज्याच्या िकै्षणर्क धोरर्ात समािेि करण्याबाबतची काययिाही िालेय 
मिक्षर् विभागामाफय त करण्यात येत आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर सरिारी ग्रांथ सममतीच्या िायाालयास प्रशस्त मोठी जागा देण्याबाबत 

 

(४०)  ९१३३१ (२१-०८-२०१७).   प्रा.वर्ाा गायिवाड (धारावी), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), 
श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशडी) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माहात्मा जोनतबा फुले, राजषी िाहू महाराज ि भारतीय घ्नेचे मिल्पकार डॉ.बाबासाहेब 
आींबेडकर या नतन्ही महापुरुषाींच्या चररत्र साधन े प्रकािन सममतीची कायायलये ही िासकीय 
बॅरेक नीं.१८ मध्ये डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर सरकारी ग्रींथ कायायलयात गेली २५ िष े काययरत 
असून या प्रिस्त जागेतून चररत्र साधन ेप्रकािन सममतीचे कामकाज चालत होत,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, मुींबईतील मेरो प्रकल्पाच्या आड सदरच े कायायलय आल्यान े िासनान े या 
कायायलयाची जागा ठाकरसी हाऊस पदहला मजला, विदेि ्पाल, मुख्यालयासमोर सेंरल बकँ 
इमारत, गॅ्रण्ड हॉ्ेल िेजारी, बलाडय पीअर मुींबई येथील अिघ्या ३२५ चौ.फू.च्या अल्पश्या 
जागेत हलविल्याची बाब म,े २०१७ मध्ये ननदियनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दमुमयळ ग्रींथ, हस्तमलणखते महत्िाची कागदपत्र े ि दमुमयळ मुती यासारखी 
ग्रींथसींपदा ठेिण्यासाठी कायायलयात जागा मिल्लक नाही तसेच चररत्र साधन े प्रकािन 
सममतीच्या सींपादकाींना बसण्यासही पुरेिी जागा नसून, डॉ.बाबासाहेब आींबेडकराींचे दमुमयळ 
दस्तजिज आणर् पुस्तके याींचे दढग छतापयतं पोहचले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अपूऱ्या जागेमुळे ही महत्िाची ग्रींथ सींपदा जतन कररे् अत्यींत कठीर् झाले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याप्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले ि 
त्यानुसार डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर सरकारी ग्रींथ कायायलयास प्रिस्त मोठी जागा देण्याच्या 
दृष्ीने कोर्ती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, नसल्यास, विलींबाची काररे् काय  
आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०९-११-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) अींित: खरे आहे. 
     दद.१ सप् े्ंबर, २०१७ पासून दसुरी पुरेिी जागा सममती कायायलयास ममळालेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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महाराष्ट्र ववद्यापीठ अधधननयम, २०१६ या िायदा ननयमावलीच्या प्रनतके्षत असलयाबाबत 
  

(४१)  ९२०५५ (२१-०८-२०१७).   श्री.सुननल मशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंड े(आष्ट्टी), श्री.प्रशाांत 
ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (दहांगणघाट), अॅड.आमशर् शलेार (वाांदे्र पजश्चम), श्रीमती 
मननर्ा चौधरी (ददहसर), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईसह राज्यातील विद्यापीठाींचा दजाय उींचािण्यासाठी राज्य िासनाने महाराषर विद्यापीठ 
अधधननयम, २०१६ हा ददनाींक १ माचय, २०१७ पासून सींपूर्य राज्यभरात लागू केला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू कायद्याची ननयमािली मींजूर करण्यात आलेली नसल्याने त्याच े
दषुपररर्ाम राज्यातील विद्यापीठाींिर होत असून विद्यापीठ सींलजग्नत अनेक सममत्या, 
प्राधधकरर्, ननयुक्त्या ि इतर अनके कामे प्रलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िासनान ेप्रश्नोक्त भाग (२) बाबत कोर्ती काययिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, तसेच कायद्याच्या ननयमािलीच्या मींजुरीची सद्यजस्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची  काररे् काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०९-११-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२ हे खरे नाही. 
(३) िासनाने महाराषर साियजननक विद्यापीठ अधधननयम, २०१६ च्या कलम २७ अन्िये 
दद.२८/४/२०१७ च्या अधधसूचनेन्िये विद्यापीठाच्या कोर्त्याही प्राधधकरर्ाचा सदस्य म्हरू्न 
ननिडून येण्याच्या, नामननदेमित करण्याच्या अथिा स्िीकृत करून घेण्याच्या पात्रता िती 
विननददयष् केल्या आहेत. तसेच उक्त अधधननयमाच्या कलम ६७, ७१ ि ७२ मधील तरतुदीन्िये 
प्राप्त अधधकारात विद्यापीठाची विविध प्राधधकररे् ि मींडळे याींच्या ननिडरू्का घेण्याच्या 
काययपद्धती विषयीच ेएकरुप पररननयम क्र.१ त े३ दद. १७ म,े २०१७ च्या अधधसचूनेन्िये विदहत 
केले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

मुांबई ववद्यापीठाच्या िामलना सांिुलातील ग्रांथालयाच्या बाांधिामाच्या ददरांगाईबाबत 
  

(४२)  ९२५६२ (२१-०८-२०१७).   श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई विद्यापीठाच्या कामलना सींकुलातील ग्रींथालयाच े बाींधकाम गेली ददड िष ेसींथगतीने 
सुरु असल्यान ेदोन को्ी ४७ लाखाींचा िाढीि खचय विद्यापीठाला करािा लागर्ार असल्याची 
बाब माहे जून, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदियनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बाींधकामाच्या ददरींगाईने आधथयक भुदंड सोसािा लागण्यास जबाबदार असर्ा-या 
व्यक्तीींची चौकिी करण्याची मागर्ी मा. राज्यपालाींकड ेमादहती अधधकार काययकते याींनी केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, िासनान ेप्रश्नोक्त बाब १ ि २ नूसार चौकिी केली आहे काय, 
असल्यास, चौकिीच्या अनुषींगान े दोषी आढळर्ा-या व्यक्तीींिर िासनाने कोर्ती कारिाई  
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (०९-११-२०१७) : (१) हे अींितः खरे आहे. काम सुरु असताना विद्युत 
पुरिठा ि फायर डडपा य्में्च्या सूचनाींच्या आधारे कामाचा आिाका िाढल्यान े खचय 
रु.२,४६,६०,२७४.४७/- रकमेने िाढला आहे. तथावप, कीं त्रा्दारास कुठलीही जादा रक्कम देण्यात 
आलेली नाही. 
(२) हे खरे नाही.  
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

बालिाांच्या मोफत व सक्तीच्या मशक्षण हक्ि िायद्याांतगात  
शैक्षणणि खचााची रक्िम वळेेवर ममळत नसलयाबाबत 

  

(४३)  ९२९६९ (२३-०८-२०१७).   डॉ.भारती लव्हेिर (वसोवा), श्रीमती मननर्ा चौधरी (ददहसर), 
श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) गरीब बालकाींच्या मोफत ि सक्तीच्या मिक्षर् हक्क कायद्याींतगयत खाजगी िाळाींमधील 
२५ ्क्के राखीि जागाींिर गरीब विद्यार्थयांना प्रििे ममळत असता तरी प्रत्येक विद्यार्थयायमागे 
येर्ा-या िैक्षणर्क खचायची रक्कम राज्य सरकारकडून िेळेिर ममळत नसल्याची बाब माहे मे, 
२०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदियनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मिक्षर् हक्क कायद्यानुसार २५% को्यामधून प्रिेि घेतलेल्या बालकाींना 
लेखन सादहत्य, पाठयपुस्तके आणर् गर्िेि मोफत ममळरे् बींधनकारक असून  सरकारी 
िाळाींमध्ये प्रत्येक बालकामागे जजतका खचय राज्य सरकार करते, नततकी रक्कम २५% 
को्यातनू प्रिेि घेतलेल्या बालकाींचे िुल्क ि इतर िैक्षणर्क खचय खासगी िाळाींना देण्यात 
येईल असे िासन ननर्ययामध्ये नमूद करण्यात आले असल्यान,े त्यानुसार ही रक्कम 
सरकारकडून महानगरपामलकेमाफय त खासगी िाळाींना देण्यात येत े ती िळेेत न ममळाल्यान े
गरीब पालकाींना त्याचा भुदंड सोसािा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)असल्यास, सदर प्रकरर्ी िासनाने कोर्ती काययिाही  केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०९-११-२०१७) : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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नागपूर येथील राष्ट्रसांत तुिडोजी महाराज, ववद्यापीठाच्या ववववध ववभागात 

अनेि सोयी सुववधाांचा अभाव असलयाबाबत 
  

(४४)  ९३१०३ (२१-०८-२०१७).   श्री.सुधािर देशमखु (नागपूर पजश्चम) :   सन्माननीय उच् च 
व तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील राषरसींत तकुडोजी महाराज, विद्यापीठाकड ेसन २०१५-१६ या कालािधीत 
५५६ को्ी ३५ लाख ९ हजार ९०७ रूपयाच्या ठेिी जमा असूनही विद्यापीठाच्या िसतीगहेृ, 
कायायलये, कॅम्पस परीसरमध्ये अनेक सोयी सुविधाींचा अभाि असल्याबाबत माहे जनू, २०१७ 
मध्ये िा त्या दरम्यान ननदियनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, विद्यापीठाकड ेसन २०१२-१३ या कालािधी २०५ को्ी ८५ लक्ष ९३ हजार २५२ 
रूपयाींच्या ठेिी जमा असून गत चार िषायच्या कालािधीत ३५० को्ी ४९ लाख १६ हजार ६५५ 
रूपयाची िाढ झालेली असनू त्यािर १०४ को्ी ७४ लाख ४६ हजार रूपयाींच े व्याज देखील 
प्राप्त झालेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नागपूर विद्यापीठाकड े जमा असलेल्या ठेिीींमधनू विद्यार्थयाकंररता सोयी 
सुविधा तसेच िाढ केलेल्या मिक्षर् िुल्का मध्ये कपात करण्यात येर्ार आहे, हे ही खरे आहे, 
काय, 
(४)  असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, ि त्यानुसार कोर्ती काययिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(०९-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही.  
     राषरसींत तकुडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाकड े ददनाींक ३१/३/२०१६ रोजी पयतं ५२६ 
को्ी २५ लक्ष ८ हजार ९१६ रुपयाच्या मुदतठेिी आहेत. तसेच विद्यापीठातील िसनतगहेृ, 
कायायलये ि कॅम्पस पररसरात आिश्यक सोयी सुविधा पुरविण्यात आल्या असून अधधक ि 
अद्याित सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी सन २०१७-१८ िषायच्या अथयसींकल्पात विविध 
व्ययमिषांतगयत भरीि तरतूद करण्यात आली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     राषरसींत तकुडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाकड े ददनाींक ३१/३/२०१३ रोजी पयतं १८३ 
को्ी ८४ लक्ष ९ हजार ८४५ रुपयाच्या मुदतठेिी असून आधथयक िषय २०१२-१३ ते २०१५-१६ या 
कालािधीत ३४२ को्ी ४० लक्ष ९९ हजार ७१ रुपयाची िाढ झाली असून िषय २०१२-१३ ते 
२०१५-१६ या कालािधीत विद्यापीठाला १०४ को्ी ७४ लक्ष ४६ हजार रुपयाच े व्याज प्राप्त 
झाले आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
     सन २०१७-१८ या िषायच्या अथयसींकल्पात विद्यार्थयांच्या सोयी सुविधा कररता 
खालीलप्रमारे् भरीि तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. 
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  १) बाींधकामाकररता. 
     अ) विद्याथी भिन रु. १ को्ी. 
     ब) निीन िसनतगहृ रु.१ को्ी. 
     क) मुलीींचे िसनतगहृ रु.२० लक्ष. 
     ड) विद्यापीठ ग्रींथालय रु.१ को्ी (विद्यापीठ पररसर) 
     इ) विद्याथी प्रमिक्षर् कें ि रु.१.५० को्ी. 
     ई) विद्यापीठ रोजगार आणर् मादहती कें ि रु.४० लक्ष. 
  २) उपस्कर ि उपकररे्. 
     अ) िसनतगहृातील उपस्कर ि उपकररे् खरेदी रु.३९ लक्ष. 
     ब) िगयखोल्याचे उपस्कर, डडजी्लाईजेिन, स्मा य् क्लास रुम, िसनतगहृात सोलर एनजी 
उपकररे् ि इतर सोयी सुविधाींसाठी रु.१० को्ी. 
     क) पररक्षा ननकालाींचे सींगर्कीकरर्  रु.८ को्ी. 
  ३) िैज्ञाननक, ताींबत्रक ि प्रयोगिाळा उपकररे् रु.१ को्ी ८४ लक्ष. 
  ४) ग्रींथालयीन पुस्तके ि ननयतकामलके  रु.७१ लक्ष. 
  ५) विविध िैक्षणर्क विभाग, स्िच्छतागहेृ ि िसनतगहेृ याींच ेदरुुस्ती ि देखभालाकररता रु.१० 
को्ी. 
  ६) सींिोधन मिषयितृ्ती रु.१ को्ी 
  ७) विद्याथी कल्यार् योजना (विद्याथी सहायता, िैद्यकीय सहायता ि कल्यार् योजना) 
रु.१ को्ी ३५ लक्ष. 
     िरील सोयी सुविधाींकररता मिक्षर् िुल्कात मागील ५ िषायत कोर्तीही िाढ करण्यात 
आली नाही. त्यामळेु कपात करण्याचा प्रश्न उद्् ाित नाही.      
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही.   
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही.   

___________ 
  

शाळिरी ववद्यार्थ्यायाडच्या पाठीवरील दप्तराचे ओि ेिमी िरण्याबाबत 
 

(४५)  ९३३५१ (२३-०८-२०१७).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मिक्षर् विभागाने िाळकरी विद्यार्थयांच्या पाठीिरील दप्तराचे ओझ ेकमी करण्यासाठी गत 
िैक्षणर्क सत्रापासून मिक्षर्ाधधकारी कायायलयाने प्राथममक विद्यार्थयांचे दप्तराचे िजन करुन 
प्रत्येक मदहन्याच्या १५ तारखेला िासनाला अहिाल सादर करण्याच ेननदेि ददले आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननदेिाची अींमलबजािर्ी क्रकती िाळाींनी केली आहे, 
(३) असल्यास, उक्त अहिाल सादर न केलेल्या िाळाींिर िासनान ेकोर्ती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(०७-११-२०१७) : (१) होय. 
(२) सरसक् सिय िाळाींमधनू तपासर्ी केली जात नाही. िासन पत्र क्र. न्यायाप्र-१८१५/ 
(२६/१५) /एसडी-४, दद.९/६/२०१६ अन्िये विद्यार्थयांच्या दप्तराची यादृजच्छकपर्े (Randomly) 
तपासर्ी करण्याच्या सूचना ददल्या आहेत.  
(३) िासन पररपत्रक क्र. दओझ-े१८१५/ प्र.क्र.१६५/एसडी-४, दद.५/११/२०१५ अन्िये विद्यार्थयांच्या 
पाठीिरील दप्तराचे ओझ े कमी करण्याबाबत कराियाच्या उपाययोजनाींबाबत ननर्ययाची 
का्ेकोरपरे् अींमलबजािर्ी करण्याची जबाबदारी िाळेच े मुख्याध्यापक याींच्यािर ननजश्चत 
करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील क्रीडापटू्टांच्या आधथाि मदतीसाठी ऑमलजम्पि जव्हजन िृती  
आराखडा आखण्याच्या शासनाच्या ननणायाबाबत 

(४६)  ९३५२३ (२१-०८-२०१७).   श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील क्रीडापटू्टींनी २०२०, २०२४, २०२८ ि २०३२ या िषायत होर्ा-या ऑमलजम्पक क्रक्रडा 
स्पधायत प्राविण्य ममळािािे यासाठी त्याींना प्रोत्साहन ममळण् याकररता आधथयक मदतीसाठी 
ऑमलजम्पक जव्हजन कृती आराखडा आखण्याचा ननर्यय राज्याच्या क्रक्रडा ि युिक सेिा 
मींत्रालयाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यानुसार मुींबई िहर जजल्हा क्रीडा अधधकाऱ् याींनी, खेळाडूींच्या िैयजक्तक ि 
क्रीडाके्षत्रातील राषरीय ि आींतरराषरीय कामधगरीतील आढािा घेऊन खेळाडूींना ऑमलजम्पकसाठी 
सज्ज करण्याचा महत्िाकाींक्षी काययक्रम आखला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याकररता  जजल्हा क्रक्रडा अधधकाऱ् याींनी  राज्यातील जजल्हा ननहाय प्राविण्यप्राप्त 
खेळाडूींनी िैयजक्तक ि खेळाींबाबतची मादहती विविध नमुन्यात मिक्षर् विभागाच्या 
सींकेतस्थळािर भरण्याबाबतच ेननदेि ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, क्रकती खेळाडूींनी मिक्षर् विभागाच्या सींकेतस्थळािर मादहती सादर केली आहे, 
असल्यास, त्यानुसार िासनाने कोर्ती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०९-११-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) माहे जुल,ै २०१७ पासून त े माहे सप् े्ंबर, २०१७ या कालािधधत एकूर् ७८२ खळेाडूींनी 
मिक्षर् विभागाच्या सींकेतस्थळािर मादहती सादर केलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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शासनािडून वेतनापोटी येणारी सात ते आठ िोटी रुपयाांची रक्िम  
मुांबई ववद्यापीठास प्राप्त िाली नसलयाबाबत 

  

(४७)  ९३६७० (२१-०८-२०१७).   श्री.सुननल मशांदे (वरळी) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र मशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य िासनाकडून िेतनापो्ी येर्ारी सुमारे सात ते आठ को्ी रुपयाींची रक्कम गत तीन 
मदहन्याींपासून मुींबई विद्यापीठास ममळाली नसल्याची बाब माहे जुल,ै २०१७ मध्ये िा त्या 
दरम्यान ननदियनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) पररर्ामी मुींबई विद्यापीठातील सुमारे ४७० कीं त्रा्ी कमयचाऱ्याींना मुींबई विद्यापीठाने सेिेतून 
 तडकाफडकी कमी केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िासनान े मुबई विद्यापीठास पगारापो्ी द्याियाची थकीत रक्कम तातडीन े
अदा करण्याबाबत कोर्ती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, िासनान े मुींबई विद्यापीठात िषायनुिष े कीं त्रा्ी स्िरुपात काम करर्ाऱ्या 
कमयचाऱ्याींना िासन सेिेत कायम करण्याबाबत कोर्ती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०९-११-२०१७) : (१) हे खरे आहे, तथावप, दद. २४.०७.२०१७ रोजी िेतनापो्ी 
द्याियाचा ननधी मुींबई विद्यापीठास वितरीत करण्यात आलेला आहे. 
(२) मुींबई विद्यापीठातील कीं त्रा्ी कमयचाऱ्याींचे िेतन हे विद्यापीठाच्या विद्यापीठ ननधीतून अदा 
करण्यात येत असल्यान,े िासनाकडून ननधी न ममळाल्यान ेमुींबई विद्यापीठान ेविद्यापीठातील 
४७० कीं त्रा्ी कमयचाऱ्याींच्या सेिा सिेा समाप्त केलेल्या आहेत ही बाब खरी नाही. 
(३) िासनाकडून विद्यापीठास मींजूर असलेल्या पदाींच्या  िेतनाचा ननधी दद. २४.०७.२०१७ रोजी 
विद्यापीठास वितरीत  करण्यात आलेला आहे. 
(४) विद्यापीठाने त्याींच्या आिश्यकतेनुसार कीं त्रा्ी पदे भरलेली आहेत. सदर पदाींच्या िेतनाचा 
ि अनुषींगीक खचय विद्यापीठ ननधधतून करण्यात येतो. त्यामुळे अिा कीं त्रा्ी सेिकाींच्या सेिा 
कायम करण्याचा प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील अत्युच्च गुणवत्ताधारि खळेाडूांना शासन सेवेत थेट ननयुक्ती देण्याबाबत 
  

(४८)  ९३९१५ (२१-०८-२०१७).   श्री.ओमप्रिाश ऊफा  बच्चू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अत्युच्च गुर्ित्ताधारक खळेाडूींना िासन सेिेत थे् ननयुक्ती द्यािी अिी 
मागर्ी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.मींत्री क्रीडा ि युिक कल्यार् याींचेकड े ददनाींक २६ 
ऑक््ोबर, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास केली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या सींदभायत ननर्यय घेण्यासाठी मा.मुख्य सधचि याींनी ददनाींक २६ म,े २०१५ 
रोजी िा त्या सुमारास बैठक घेतली, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, राज्य िासनाने माहे माचय, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान अत्युच्च 
गुर्ित्ताधारक खेळाडूींना िासन सेिेत थे् ननयुक्ती देण्याचा ननर्यय घेतला, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, िासनान ेउपरोक्त ननर्ययाच्या अनुषींगाने खेळाडूींना नोकरी देण्यासींदभायत कोर्ती 
काययिाही केली िा  करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१०-११-२०१७) : (१), (२) ि (३) होय. 
(४) राज्याचे नाि उज्ज्िल केलेल्या अत्युच्च गुर्ित्ताधरक खळेाडूींची दद.२७ डडसेंबर, २०१६ 
च्या िासन ननर्ययान्िये विविध विभागातील पदाींिर ननिड करण्यात आली असून सींबींधधत 
प्रिासकीय विभागाकडून त्याींना नमेरू्क देण्याची काययिाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

मशवछत्रपती पुरस्िाराच ेववतरण गत ३ वर्ाापासून शासनािडून िाले नसलयाबाबत 
  

(४९)  ९४१६० (२१-०८-२०१७).   श्री.अजजत पवार (बारामती), श्री.ददलीप वळस-ेपाटील 
(आांबेगाव), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय क्रीडा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) क्रीडा के्षत्रातील मििछत्रपती पुरस्कार हा अनतिय मानाचा पुरस्कार मानला जातो, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्य िासनाकडून गत ३ िषायपासनू मििछत्रपती पुरस्काराचे वितरर् झाले 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मििछत्रपती पुरस्काराचे वितरर् झाले नसल्यान े खेळाडूींमध्ये तीव्र असींतोष 
पसरला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पुरस्कार न देण्याची नेमकी काय काररे् आहेत, तसेच उक्त पुरस्कार वितररत 
करण्याबाबत िासनान ेकोर्ती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२४-१०-२०१७) : (१) ि (२) होय. 
(३), (४) ि (५) मििछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्काराच्या ननयमािलीत सुधारर्ा करण्यात आली 
असून, ददनाींक १६ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी िासन ननर्यय ननगयममत करण्यात आला आहे. तीन 
िषायसाठी एकबत्रत पुरस्कार वितररत करण्याच ेननयोजन करण्यात आले आहे. 

___________ 
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बडनेरा (जज.अमरावती) येथील तांत्रननिेतन महाववद्यालयात मशिणाऱ्या  
अलपसांख्याांि ववध्यार्थ्यायााना मशष्ट्यवतृ्ती ममळण्याबाबत 

(५०)  ९४५०८ (२१-०८-२०१७).   श्री.रवव राणा (बडनेरा) :   सन्माननीय अलपसांख्याांि वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बडनेरा (जज.अमरािती)येथील  तींत्रननकेतन महाविद्यालयात  मिकर्ाऱ्या विद्यार्थयांचे सन 
२०१६-१७ या िषायसाठीच े मिषयितृ्तीच े अजय ताींबत्रक अडचर्ीमळेु भरले गेले नसल्यान े ४० 
अल्पसींख्याींक विद्यार्थयांना मिषयितृ्ती ममळाली नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या सींदभायत सींबींधधत कॉलेजचे प्राचायय, विभाग प्रमुख याींनी सहसींचालक 
तींत्रमिक्षर् विभाग कायायलय िासकीय तींत्रननकेतन पररसर गाडगेनगर अमरािती याना पत्र 
 पाठिून ४० विद्याथायना न्याय ममळण्याची मागर्ी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त अल्पसींख्याक विध्यार्थयांना मिषयितृ्ती ममळरे्बाबतची मागर्ी स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी सींबींधधत विभागाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनान ेकोर्ती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास,विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१५-११-२०१७) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) श्री.रवि रार्ा विसस (बडनेरा, जजल्हा अमरािती) याींनी ददनाींक २८/०६/२०१७ रोजी 
सहसींचालक तींत्रमिक्षर् विभागीय कायायलय अमरािती याींना पत्र देऊन त्याची प्रत मा.मींत्री 
उच्च ि तींत्र मिक्षर् याींना पषृठाींक्रकत केली आहे. 
(४) ददनाींक ३०/११/२०१६ या अींनतम ददनाींकापयतं, सन २०१६-१७ साठी, सदर योजनसेाठी 
विद्यार्थयांना मिषयितृ्तीसाठी अजय करण्याबाबत जादहरातीव्दारे कळविण्यात आलेले होत ेआणर् 
िेळापत्रकानुसार अजय भरण्यासाठी विद्यार्थयांना पुरेसा ४ मदहने िेळ देण्यात आलेला होता. अजय 
भरलेल्या विद्यार्थयानंा सींस्थेच े िैक्षणर्क िुल्क भरण्यामध्ये अडचर् येिू नये यासाठी 
गुर्ित्ता यादीनसुार विद्यार्थयानंा लिकरात लिकर मिषयितृ्तीची रक्कम बँक खात्यामध्ये 
देण्यासाठी एक ठराविक िळेापत्रकानुसार काययिाही करण्यात येत.े जर िषायत ४ मदहन े या 
कालािधीपेक्षा अधधक कालािधी विद्यार्थयांना अजय भरण्यासाठी देण्यात आला तर भरलेल्या 
अजायच्या विद्यार्थयांची गुर्ित्तेनसुार यादी बनिनू मिषयितृ्तीच ेिा्प लिकरात लिकर कररे् 
िक्य होर्ार नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
  

_________________________ 
िासकीय मध्यिती मुिर्ालय, नागपूर. 


