
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४०३ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

पहहले अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राज्याती शशक्षण हक्ि िायद्यानसुार चौथीपयतं असणाऱ्या शाळाांना  
स्वतांत्र शशक्षिाांची नेमणूि िरण्यात आली नसल्याबाबत 

  

(१)  १०६७६ (०९-०४-२०१५).   श्री.राजन साळवी (राजापूर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शिक्षण हक्क कायद्याची प्रभावी अींमलबजावणी करून आर्ीई २००९ नुसार चौथीपयतं 
असणाऱ्या िाळाींना पाचवीचा तर सातवीपयतं असलेल्या िाळाींना आठवीचा वगग जोडण्यात 
येऊन आज एक वर्ागचा कालावधी उल्ूनही या वगागना स्वतींत्र शिक्षकाींची नेमणूक करण्यात 
आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शिक्षण हक्क कायद्याची अींमलबजावणी होऊनही स्वतींत्र शिक्षकाींची नेमणूक 
होण्यास ववलींब लागण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय  असल्यास,  तदनुसार पुढे कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (१०-०१-२०१८) : (१) व (२) बालकाींचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा 
अधधकार अधधननयम २००९ मधील कलम १९ व २५ च्या पररशिषठामध्ये ववद्याथी सींख्येवर 
आधारीत शिक्षक देण्याची तरतूद असल्यान ेिासन ननणगय दद.८ जानेवारी, २०१६ व दद.२ जुलै, 
२०१६ अन्वये ववद्याथी सींख्येच्या आधारे शिक्षक पद सींख्या मींजूर करण्यात येते. 
(३) राज्यातील स्थाननक स्वराज्य सींस्था व खाजगी िैक्षणणक सींस्थाच्या िाळाींमधील 
शिक्षकाींची ररक्त पदे अशभयोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणी परीके्षतील गुणाींच्या आधारे “पववत्र” 
सींगणकीय प्रणालीच्या माध्यमातनू भरण्याबाबत दद.२३/६/२०१७ रोजी पाररत केलेल्या िासन 
ननणगयानुसार कायगवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
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राज्यातील शशक्षिाांनी एिापेक्षा अधधि वर्ग सांभाळण्याबबात शशक्षण  
ववभार्ाने िाढलेल्या आदेशाबाबत  

  

(२)  २८७४६ (२४-०२-२०१६).   श्री.मांर्लप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.अजय चौधरी 
(शशवडी), श्री.सुननल शशांदे (वरळी), श्रीमती तत्ीती सावांत (वाांरेे  पूवग) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शिक्षकाींनी एकापके्षा अधधक वगग सींभाळावते अस े आदेि शिक्षण ववभागान े
काढले आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सींचमान्यतेच्या या िासनाच्या नव्या ननणगयामळेु अनतररक्त शिक्षकाींची सींख्या 
वाढणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनान ेकोणती कायगवाही वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(३१-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात क्रीडा धोरण मांजूर िरून खेळाांच ेप्रिार, क्रीडा सांिुलासारख ेप्रिल्प व क्रीडा  
स्पधागसाठी शासन हजारो िोटी रुपये खचग िरीत असल्याबाबत 

  

(३)  ३७९७६ (२०-०१-२०१६).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानर्री) :  सन्माननीय क्रीडा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात २०१२ रोजी क्रीडा धोरण मींजूर करून खळेाींच ेप्रकार, क्रीडा सींकुलासारख ेप्रकल्प व 
क्रीडा स्पधांसाठी िासन हजारो को्ी रुपये खचग करीत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, ददनाींक १८ जुन, २०१० च्या िासन ननणगयाप्रमाणे ५ वी ते ८ वी वगागवर 
िाररीक शिक्षक व कायागनुभव शिक्षक अधगवेळ ननयुक्त करण्याचा ननणगय िासनाने घेतला 
होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िारररीक शिक्षक व कायागनुभव शिक्षक कायमस्वरूपी नमेणेबाबत िासनाने 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(१८-१२-०१७०) : (१) व (२) होय. 
(३) मा. उच्च न्यायालयाच्या ननणगयाच्या अनुर्ींगाने दद. १ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी सवगसमाविेक 
िासन ननणगय ननगगशमत करण्याींत आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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िळमनूरी (जज.हहांर्ोली) तालुक्यातील वविासनर्र प्राथशमि 
शाळेवर शशक्षि उपलब्ध नसल्याबाबत 

  

(४)  ४१३२३ (२५-०५-२०१६).   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायर्ाांव), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्रीमती ननमगला र्ाववत 
(इर्तपूरी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कळमनूरी (जज.दहींगोली) तालुक्यातील ववकासनगर प्राथशमक िाळेवर शिक्षक उपलब्ध 
नसल्यान ेया िाळेतील ववद्यार्थयांनी ग्शिक्षणाधधकारी कायागलयात माहे डडसेंबर, २०१५ च्या 
दसुऱ्या आठवड्यात िाळा भरवली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िासनान ेउक्त िाळेत त्वरीत शिक्षकाींची नेमणूक करण्यासाठी व या िाळेची 
दरुावस्था सुधारण्यासाठी कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,   
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(३१-०१-२०१८) : (१) अींित: खरे आहे. 
    अखील भारतीय प्राथशमक शिक्षक सींघाच्या अधधवेिनासाठी सदर िाळेतील ४ शिक्षक 
गेल्यामुळे िाळा व्यवस्थापन सशमतीने ववद्यार्थयासंमवेत शिक्षणाधधकारी कायागलयात जाऊन 
शिक्षकाींची मागणी केली. 
(२) सींचमान्यतेनुसार िाळेतील सवग पदे भरलेली आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील ववनाअनुदाननत शशक्षिाांच्या ववववध प्रश्नाांबाबत  
शेर्ाव त ेनार्पूर अशी पदयात्रा िाढल्याबाबत 

  

(५)  ४२३०३ (१६-०५-२०१६).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील ववनाअनुदाननत शिक्षकाींच्या ववववध प्रश्नाींबाबत िेगाव ते नागपूर अिी पदयात्रा 
काढून िासनाच्या  ववरोधात आींदोलन केल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, राज्यातील ववनाअनुदाननत शिक्षकाींच्या प्रश्नाबाबत राज्यिासनान ेदखल घेऊन 
सदरील शिक्षकाींच्या मागणीनसुार कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२४-०१-२०१८) : (१) होय. 
(२) ददनाींक १४ जून, २०१६ पूवी अनुदानास पात्र घोवर्त करण्यात आलेल्या िाळाींना िासन 
ननणगय, ददनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१६ अन्वये सरसक् २० ्क्के प्रमाणे अनुदान मींजूर करण्यात 
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आले आहे. तसेच िासन ननणगय, ददनाींक १ फेब्रुवारी, २०१७ अन्वये पात्र िाळाींना अनुदान 
ववतरीत करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे येथे प्राथशमि शाळाांच् या तुलनेत मा यशमि शाळाांमधील मलुीांची  
सांख्या िमी होत असल्याबाबत 

  

(६)  ५५४७१ (२२-०८-२०१६).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे येथे प्राथशमक िाळाींच् या तुलनेत माध् यशमक िाळाींमधील मुलीींची सींख्या ददवसेंददवस 
कमी होत असल्याची बाब माहे नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिगनास आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, माध्यशमक िाळाींत घसरलेला मलुीींचा ्क्का वाढववण्याबाबत िासनान ेकोणती 
कायगवाही केली आहे, वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२५-०१-२०१८) : (१) होय. खरे आहे. 
(२) िाळेतील मुलीींचे गळतीच े प्रमाण कमी व्हाव े यासाठी िासनातफे अनसुूधचत जाती / 
जमातीींच्या मलुीींसाठी प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येतो. अल्पसींख्याींक मुलीींसाठी शिषयवतृ्ती तसचे 
ववववध माध्यमाींतून मखु्याध्यापकाींसाठी कायगिाळा तसेच पालकाींसाठी कायगिाळा आयोजजत 
करण्यात येतात. त्याचप्रमाणे ववद्याथींनीसाठी ककिोरी मळेावे आणण मुलीींसाठी स्वसींरक्षण 
योजना राबवण्यात येते. मुलीींची िाळेतील घ्ती सींख्या कमी करण्यासाठी िासन सातत्यान े
जाणीवपूवगक प्रयत्निील आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

दौंड तालुक्यातील क्रीडा सांिुलाचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(७)  ६०७०४ (२२-०८-२०१६).   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दौंड (जजल्हा पुणे) तालुक्यातील तालुका क्रीडा सींकुलाच ेकाम जागेअभावी सन २००९ पासून 
प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे हे काय,  
(२) असल्यास, सदर सींकुलासाठी SRP ची जागा शमळावी, अिी मागणी स्थाननक 
लोकप्रनतननधीनी मा.मुख्यमींत्री याींना माहे जून, २०१६ वा त्या दरम्यान केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय,  
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(३) असल्यास, SRP ची जागा दौंड (जजल्हा पुणे) तालुक्यातील तालकुा क्रीडा सींकुलासाठी 
देण्याबाबत व सदर सींकुलाच ेकाम सुरु करण्याबाबत िासनान ेकोणती कायगवाही केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(३०-०१-२०१८) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) तालुका क्रीडा सींकुल सशमतीला दौंड पररके्षत्रात िासकीय/खाजगी जागा आजपयतं उपलब्ध 
झालेली नाही. तालकुा क्रीडा सींकुलासाठी तहशसलदार, दौंड याींनी गोपाळवाडी ग् क्र.११/१/अ 
येथील एस.आर.पी.एफ. गु्रप नीं.५ व ७ ची ४.१५ हे. के्षत्राची मागणी ददनाींक ०६.०९.२०१४ च्या 
पत्रान्वये प्रभारी समादेि, दौंड याींना केलेली होती. ददनाींक १९.०९.२०१७ रोजी अनतररक्त 
जजल्हाधधकारी, पुणे याींच्या दालनात मा.आमदार महोदय तसेच दौंड तालुक्याचे पदाधधकारी व 
एस.आर.पी.च ेसमादेिक याींच्या समवेत सींयुक्त सभा झाली. त्यामध्ये एस.आर.पी.ची जागा 
मागणी ववर्यची चचाग झाली, मात्र एस.आर.पी.समादेि याींनी सदर जागा देण्याचे अमान्य 
केले.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

सोलापूर जजल्हयात प्राथशमि व मायशमि शमळून २७ शाळा अनधधि्त असल्याबाबत 
  

(८)  ६२१९७ (२२-०८-२०१६).   श्री.शसदराम म्हेत्र े (अक्िलिोट), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जजल्हयात प्राथशमक व माध्यशमक शमळून २७ िाळा अनधधकृत असल्याच ेमाहे 
एवप्रल,२०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, िासनान े या िाळेतील ववद्यार्थयांच े िैक्षणणक नुकसान होऊ नये तसेच 
अनधधकृतपणे िाळा चालववण्याऱ् या सींस्थाचालकाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०६-०१-२०१८) : (१) अींित: खरे आहे. 
(२) व (३) बालकाींचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधधकार अधधननयम, २००९ मधील 
ननयम १५ (५) नुसार अनाधधकृत िाळेवर कारवाई करणेचे आदेि ग् शिक्षणाधधकारी याींना 
देण्यात आले आहेत. तसेच अनधधकृत िाळेतील ववद्यार्थयांच े समायोजन अधधकृत िाळेत 
करणेचे सूचना ददलेल्या आहेत. 
  

___________ 
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जजल्हा स्तरावर प्राववण्य प्रातीत महहला खेळाडूांना प्रोत्साहन  

म्हणून रोख शशष्ट्यवत््ती देण्याची घोषणा 
  

(९)  ६२९४६ (२२-०८-२०१६).   श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जजल्हास्तरावर प्राववण्य प्राप्त मदहला खळेाडूींना प्रोत्साहन म्हणून रोख शिषयवतृ्ती देण्याची 
घोर्णा िासनाकडून करण्यात आली असूनही गत दोन वर्ागपासून औरींगाबाद जजल्हयातील 
मदहला खेळाडूींच्या बँक खात्यावर अद्याप ही शिषयवतृ्ती जमा झाली नसल्याच े माहे माचग, 
२०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,  

(२) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदर प्रोत्साहन रक्कम खळेाडूींना देण्याबाबत 
कोणती कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (३०-०१-२०१८) : (१) औरींगाबाद जजल््यातील राषरीय स्पधेत सहभागी 
प्राववण्यप्राप्त खेळाडूींना सन २०१४-१५ व २०१५-१६ मध्ये अनुक्रमे १२  व ०७ अिा एकूण १९ 
मदहला खळेाडूींना एकूण रक्कम रू. ८२,४५०/- इतकी शिषयवतृ्ती जजल्हा क्रीडा अधधकारी 
कायागलय, औरींगाबाद याींना ववतरीत करणेत आलेली आहे. 
     सदर शिषयवतृ्ती जजल्हा क्रीडा अधधकारी, औरींगाबाद याींचकडून आर्ीजीएसद्वारे सींबींधधत 
मदहला खळेाडूींच्या बैंक खात्यामध्ये जमा करणेत आलेली आहे. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मराठी मायमाच्या जजल्हा पषरषद आ ण इतर अनुदाननत शाळामधील  
शशक्षि अधधि्त ठरत असल्याबाबत 

  

(१०)  ७३८५० (२०-०४-२०१७).   श्री.अशमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.राधाि्ष्ट् ण 
ववखे-पाटील (शशडी) : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) ग्रामीण भागात इींग्रजी िाळा सुरु करण्यास परवानगी देण्यात येत असल्यामळेु मराठी 
माध्यमाच्या जजल्हा पररर्द आणण इतर अनुदाननत िाळामधील शिक्षक अधधकृत ठरत आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात अस ेएकूण  ककती  अनतरीक्त शिक्षक आहेत, 
(३) असल्यास, िासनान े उपरोक्त अनतररक्त ठरणा-या शिक्षकाचे समायोजन करण्याकररता 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(३१-०१-२०१८) : (१) अींित: खरे आहे. 
(२) राज्यातील खाजगी अनुदाननत िाळाींतील अनतररक्त शिक्षकाींची सींख्या सध्या ८५९ इतकी 
आहे. 
(३) व (४) अनतररक्त शिक्षकाींचे समायोजन या सींदभागतील िासन ननणगया मधील तरतुदी नुसार 
करण्यात येत आहे. 

___________ 
  
ववद्यापीठ अनुदान आयोर् (यूजीसी) तसेच इांडडयन िौजससल ऑफ सोशल सायसस षरसचग या 

सांस्थेिडून सांशोधनासाठी देण्यात येणा-या शशष्ट्यवत््तीबाबत 
  

(११)  ७४०८७ (२०-०४-२०१७).   श्री.हसन मुश्रीफ (िार्ल) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ववद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) तसेच इींडडयन कौजन्सल ऑफ सोिल सायन्स ररसचग 
या सींस्थेकडून सींिोधनासाठी ववद्यार्थयांना देण्यात येणारी लाखो रुपयाींची शिषयवतृ्ती माहे 
डडसेंबर-जानेवारी या दोन मदहन्याींपासून प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शिषयवतृ्ती प्रलींबबत असण्याची सवगसाधारण कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, िासनान े ववद्यार्थयांना शिषयवतृ्ती देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली 
वा करण्याींत येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०५-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही.  
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

उमरखेड (जज.यवतमाळ) तालुक्यातील िें रे  प्रमखु मुख्यायापि व शशक्षिाांची  
पदे षरक्त असल्याबाबत  

  

(१२)  ७९८६५ (२०-०४-२०१७).   श्री.राजेंरे  नजरधन े(उमरखेड) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उमरखेड (जज.यवतमाळ) तालकु्यातील प्राथशमक व माध्यशमक शिक्षकाींची अनेक पदे ररक्त 
असून कें द्र प्रमखु, मुख्याध्यापक याींची कमतरता असल्याचे ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदरची पदे ररक्त असण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, िासनान े ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(३१-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सेवाननवतृ्ती, पदसींख्येत वाढ झाल्यामुळे बबींद ुनामावली मींजूर नसल्यामळेु सदर पदे ररक्त 
आहेत. 
(३) ररक्त पदे भरण्याबाबत िा.नन. २३.०६.२०१७ नुसार कायगवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई ववद्यापीठाचा एलएलएम प्रथम सत्राचा पुन:मुल्याांिनाचा ननिाल  
हा एटीिेटी (ATKT) पषरके्षच्या पुवी लावण्याबाबत 

  

(१३)  ८४७८२ (१२-०६-२०१७).   प्रा.वषाग र्ायिवाड (धारावी), श्री.सुधािर देशमुख (नार्पूर 
पजश्चम) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ववद्यापीठाच्या सदोर् मुल्याींकन पध्दतीमळेु माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या 
दरम्यान घेण्यात आलेल्या एलएलएम प्रथम सत्राच्या पररके्षत सुमारे ८५ ्क्के ववद्याथी 
अनुत्तीणग झाले असून त्यापैकी बऱ्याच ववद्यार्थयांनी पुन:मुल्याींकनासाठी अजग सादर केले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एलएलएम प्रथम सत्राच्या पररके्षत अनुत्तीणग झालेल्या ववद्यार्थयांच्या 
पुन:मुल्याींकनाचा ननकाल जाहीर करण्यापुवीच मुींबई ववद्यापीठाने सदर सत्राची अे्ीके्ी 
(ATKT) पररक्षा ददनाींक २६ एवप्रल, ते ४ म,े २०१७ या कालावधीत जादहर केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जे ववद्याथी पनु:मुल्याींकनामध्ये उत्तीणग होण्याची िक्यता आहे, त्याींनाही 
पुन:मुल्याींकनाच्या ननकाल जादहर न केल्यामुळे सदर ए्ीके्ी (ATKT) पररक्षा द्यावी 
लागणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रथम सत्राची ए्ीके्ी (ATKT) ची पररक्षा ददनाींक ४ मे २०१७ च्या समुारास 
सींपत असून दसुऱ्या सत्राची ननयशमत पररक्षा ददनाींक ८ मे, २०१७ च्या समुारास सुरु होत 
असल्यान े जव्दतीय सत्राच्या अ्यासकररता ववद्यार्थयांना अत्यींत कमी कालावधी शमळत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, एलएलएम प्रथम सत्राच्या पुन:मुल्याींकनाचा ननकाल हा त्वरीत जाहीर 
करण्याबाबत तसचे सदर जव्दतीय सत्राची पररक्षा ददनाींक ८ मे २०१७ या ऐवजी ददनाींक २२ म े
२०१७ नींतर घेण्याबाबत कोणती कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०२-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे.   
(२)  होय, हे खरे आहे. 
(३)  होय, हे खरे आहे.   
(४)  एलएलएमच्या ववद्यार्थयांना एवप्रलमध्ये सत्र दोनची परीक्षा असते हे ज्ञात असत.े त्यामळेु 
द्ववतीय सत्राच्या ववद्यार्थयांना अ्यासासाठी अत्यींत कमी कालावधी शमळतो हे खरे नाही.   
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(५)  एलएलएम प्रथम सत्राच्या पुन:मुल्याींकनाचा ननकाल दद. ६ मे, २०१७ रोजी म्हणज े
L.L.M.(SEM-II) च्या परीके्षपूवी जाहीर झालेले आहेत. त्यामळेु द्ववतीय सत्राच्या पररके्षच्या 
तारखेत बदल करण्याची आवश्यकता वा्ली नाही. 

___________ 
  

मुांबई ववद्यापीठाच्या पषरक्षा ववभार्ाच्या बीएस्सी आयटीच्या पनुमूगल्याबाबत 
  

(१४)  ८५२०७ (२१-०८-२०१७).   श्री.मांर्लप्रभात लोढा (मलबार हहल) :   सन्माननीय उच् च व 
तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई ववद्यापीठाच्या पररक्षा ववभागान े बीएस्सी आय्ीच्या पुनमूगल्याकीं नात एकही गुण 
वाढणार नसून गुण झालेच तर कमी होतील असे स्पष् उत्तर ददलेल्या ववद्यार्थयांपकैी १० त े
१२ ववद्यार्थयांना उत्तीणग झाल्याच ेप्रमाणपत्र द्याव ेलागले, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच इींजजननअररींगच्या कॉलेजची एक ववद्याथीनी पास असताींनाही कॉलेजला पाठववलेल्या 
गॅजे् कॉपीत नाव नसल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिगनास आले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,िासनान े ववद्यापीठाच्या पररक्षा ववभागाच्या या गैर कारभाराची चौकिी केली 
आहे काय, असल्यास, त्यात काय आढळून आले व त्यानुसार सींबींधधताींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०२-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही.   
(२) व (३)  हे अींित: खरे आहे. मुींबई ववद्यापीठाच्या परीक्षा व मलु्यमापन मींडळाकडून प्राप्त 
अहवालानसुार कु. श्रध्दा कळींबीकर या यादवराव तासगाींवकर अशभयाींबत्रकी व तींत्रज्ञान सींस्था, 
कजगत येथील ववद्याथीनीचा मे, २०१५ मध्ये घेतलेल्या सत्र १ च्या अनुत्तीणग ववर्यासाठीचा 
परीक्षा प्रवेि अजग ववदहत मुदतीत महाववद्यालयाकडून ववद्यापीठास पाठववण्यात आलेला 
नव्हता. महाववद्यालयाने केलेल्या ववनींतीस अनुसरुन ववद्याथीनीचे िैक्षणणक नकुसान होऊ 
नये म्हणून, ववद्यापीठान े सदर अजग मुदतीनींतरही जस्वकारुन ववद्याथीनीस अनुत्तीणग 
असलेल्या ववर्यास बसण्याची परवानगी ददली होती. 
     ववदहत मुदतीत अजग प्राप्त असलेल्या सवग ववद्यार्थयांना परीक्षा प्रवेिपत्र देण्यात आली 
होती. त्यामध्ये िेव्चा क्रमाींक ५८८५०७३ असा होता. तथावप, सींगणकाच्या ताींबत्रक चकुीमळेु 
सदर क्रमाींक श्री. राहूल वास्के व कु. श्रध्दा कळींबीकर या दोन वेगळ्या महाववद्यालयातील 
ववद्यार्थयांना ददला गेला व ते ववद्याथी परीके्षला बसले. 
     उक्त पररके्षचा ननकाल दद. १८/०७/२०१५ रोजी जाहीर होऊन त्याच ददविी सींकेतस्थळावर 
उपलब्ध झाला व दसुऱ्या ददविी ननकालपत्रके सींबींधधत महाववद्यालयाींना पाठववण्यात 
आली. या ननकालात कु. श्रध्दा कळींबीकर दहचा ननकाल नव्हता. आसन क्रमाींक ५८८५०७३ वर 
श्री. राहूल वास्के याचा ननकाल होता. तो मागील सत्रात घेतलेल्या पररके्षत पुनमुगल्याींकनामध्ये 
उत्तीणग झाला असल्याने त्याच्या ननकालासींदभागत Seat No. ५८८५०७३ is Reserve due to 
previously pass हा अशभप्राय ददला होता.   
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     त्यावेळी कु.श्रध्दा कळींबीकर या ववद्याथीनीने मागील सत्रात ती पररके्षत उत्तीणग 
नसल्याच े मादहत असूनही नतच्या नावापुढे हा अशभप्राय कसा शलदहण्यात आला याबाबत 
महाववद्यालयाकडून आणण ववद्यापीठाकडून िहाननिा न करता सींबींधधत महाववद्यालयास उक्त 
प्रत सादर करुन अ्यासक्रमाच्या िेव्च्या वर्ागपयतं प्रवेि शमळववला.  त्यानींतर मे २०१७ 
मध्ये सदर ववद्याथीनीन ेही बाब ववद्यापीठ प्रिासनाच्या ननदिगनास आणून ददली.  त्यानींतर 
ववद्यापीठान े त्या ववद्याथीनीन े सत्र-१ पररके्षत या ववर्यात शमळववलेले २४ गुण ववचारात 
घेऊन नतचा ननकाल अनतु्तीणग म्हणून घोर्ीत केला. 
     अिा प्रकारे सदर ववद्याथीनीला सींकेतस्थळावरील ननकालपत्रावरुन ताींबत्रक चकुीची 
जाणीव असताींना व परीक्षा अनुत्तीणग असूनसुध्दा नतने सत्र ५ व ८ ला पात्र नसताींना प्रवेि 
घेतलेला आहे. त्यामुळे नतचे कोणतेही िैक्षणणक नुकसान झालेले नाही. उल्पक्षी नतने 
ववद्यापीठाकडून झालेल्या ताींबत्रक चूकीचा गैरफायदा घेऊन पात्र नसताींना पुढील वगागत प्रविे 
शमळववलेला आहे. त्यामुळे िासनाने कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई ववद्यापीठात ऑनलाईन असेसमेंट अभावी मुल्याांिनाच ेिाम प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(१५)  ८५५१० (२१-०८-२०१७).   श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील 
(आांबेर्ाव), श्री.जजतेंरे  आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बार्लाण), श्री.नरहरी 
 िरवाळ (हदांडोरी), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेर्ाव), श्री.हसन मुश्रीफ (िार्ल), श्रीमती तत्ीती 
सावांत (वाांरेे  पूवग), श्री.राजेश टोप े (घनसावांर्ी), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.पाांडुरांर् बरोरा 
(शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राहुल जर्ताप (श्रीर्ोंदा), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), 
श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदवली पूवग), 
श्री.हदपि चव्हाण (फलटण) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबई ववद्यापीठातील सवग अ्यासक्रमाच्या पररक्षाींच्या उत्तरपबत्रका ऑनलाईन 
असेसमेन््च्या माध्यमातून तपासण्याबाबतचा ठराव ववद्यापीठाच्या अ्यासमींडळान े माहे 
एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान मींजूर केला हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास ऑनलाईन असेसमें्च्या माध्यमातून उत्तरपबत्रका तपासण्याच ेकाम सुरु झाले 
नसल्यान े मुल्याींकनाचे काम थाींबले असल्यान े दोन लाखाहून अधधक उत्तरपबत्रका पडून 
असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिगनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महाववद्यालयीन ववद्यार्थयांच े परीक्षाींच े ननकाल प्रलींबबत राहू नयेत याबाबत 
िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(०५-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अींित: खरे आहे. 
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(२) मा.राज्यपाल तथा कुलपती याींनी पररक्षाींच ेननकाल वेळेत लावण्यासींबींधाने ददनाींक ४ जुल,ै 
२०१७ व ददनाींक २४ जुल,ै २०१७ रोजी घेतलेल्या बैठकीमध्ये ददलेल्या सुचनानुसार िासनान े
वविेर् कायग अधधकारी याींची ननयकु्ती केली. त्याचबरोबर अपर मुख्य सधचव याींनी मा.राज्यपाल 
तथा कुलपती याींच ेसधचवाींसमवते वेळोवळेी ववद्यापीठात भे्ी देऊन ववद्यापीठ प्रिासन, मेरी् 
रॅक कीं पनी व सींबींधीताींना मागगदिगन केले आहे.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात ववद्यापीठ अनुदान आयोर्ाची मासयता नसलेल्या  
अनधधि्त सांस्थाां िायगरत असल्याबाबत 

  

(१६)  ८५७८४ (२१-०८-२०१७).   श्री.जजतेंरे  आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेर्ाव), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेर्ाव), श्री.भास्िर 
जाधव (रु्हार्र), श्री.राणाजर्जीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.पाांडुरांर् बरोरा (शहापूर), 
श्री.नरहरी  िरवाळ (हदांडोरी), श्री.हसन मुश्रीफ (िार्ल), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.किसन 
िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात ववद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) याींची मान्यता नसलेल्या ७८ अनधधकृत  
सींस्था कायगरत असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिगनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून 
आले असल्यास, त्यानुसार मनमानीपणे गैरकारभार करणा-या सींस्थाववरोधात कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे व त्याची फलननषपत्ती काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(०२-०२-२०१८) : (१) हे अींित: खरे आहे.   
(२) राज्यातील सवग अकृर्ी ववद्यापीठाींकडून प्राप्त मादहतीनसुार राज्यात ववद्यापीठ अनुदान 
आयोगाची मान्यता नसलेली एकही सींस्था कायगरत नाही. मात्र महाराषर ्ाईम्स या वतृ्तपत्रात 
दद. ०७/११/२०१७ रोजी “घरबसल्या बोगस पदव्याींची खैरात” या मथळ्याखाली छापनू आलेल्या 
बातमीची सींचालनालयाकडून चौकिी करण्यात आली होती. त्यामध्ये सासवड बस स्थानकाच्या 
समोर पुरींदर कॉलेज ऑफ इींजजननअरीींग अँड मॅनेजमें् ररसचग असे महाववद्यालय कायगरत 
असल्याच े ददसून आले. चौकिीमध्ये तेथ े कोणतेही दस्तऐवज उपलब्ध होऊ िकले नाहीत. 
सींबींधधत सींस्थाींवर सींचालक, तींत्रशिक्षण सींचालनालय याींनी सहसींचालक, तींत्रशिक्षण, ववभागीय 
कायागलय, पुणे याींच्यामाफग त नो्ीसा बजावल्या आहेत.       
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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शैक्ष णि अभ्यासक्रमाचा आराखडा, नववन ववद्यापीठ िायदयात सधुारणा  
तसेच अ ॅप्रेहटसशशप िायदयात बदल िरण्याबाबत 

(१७)  ८५८९८ (२१-०८-२०१७).   श्री.मांर्लप्रभात लोढा (मलबार हहल) :   सन्माननीय उच् च व 
तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िैक्षणणक अ्यासक्रमाचा आराखडा, नववन ववद्यापीठ कायदयात सुधारणा तसेच 
अ ॅप्रेद्सशिप कायदयात बदल करण्याचा प्रस्ताव िासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) तसेच िेती आणण िेतीपूरक उद्योगातील प्रशिक्षणाचाही अ्यासक्रम िासन तयार करणार 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. ववनोद तावड े(०६-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे.   
(२) होय. 
(३) जागनतक युवक कौिल्य ददनाचे औधचत्य साधून दद. १५/०७/२०१७ रोजी डडजीई्ी, नवी 
ददल्ली रधचत “Soil Testing and Crop Technician” हा व्यवसाय अ्यासक्रम प्रविे सत्र 
ऑगस््, २०१८ पासून राज्यातील ननवडक औद्योधगक प्रशिक्षण सींस्थामध्ये सुरु करण्यात 
येणार आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

रायर्ड जजल्हा पषरषद प्राथशमि शशक्षण ववभार्ात समायोजन व ननयुक्ती  
प्रकक्रयेत िालेल्या रै्रिारभाराबाबत 

(१८)  ८६१४७ (१२-०८-२०१७).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड जजल्हा पररर्द प्राथशमक शिक्षण ववभागात ददनाींक ३१ माचग, २०१७ ते ददनाींक ३ 
एवप्रल, २०१७ या कालावधीत ववर्य शिक्षकाींचे समुपदेिनाद्वारे समायोजन व ननयुक्ती प्रकक्रयेत 
झालेल्या अननयशमतता आणण गैरव्यवहाराची चौकिी करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीनी 
मा.शिक्षण मींत्री याींना ददनाींक ४ म,े२०१७ रोजी वा त्यासमुारास लेखी ननवेदन ददले, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, या ननवेदनानसुार िासनाने कोणती कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(३१-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकक्रया स्थधगत केलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 



वि.स. ४०३ (13) 

राज्यातील अनुदानीत शाळेतील अनुिां पातत्वावर जार्ा  
भरण्यास परवानर्ी हदली जात नसलेबाबत 

(१९)  ८६४४६ (२३-०८-२०१७).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.राहूल 
िुल (दौंड), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.शरददादा सोनावणे (जुसनर) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अनुदानीत िाळेतील अनुकीं पातत्वावर जागा भरण्यास परवानगी ददली जात 
नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, अिी परवानगी देण्याववर्यी िासनाचे धोरण काय आहे, 
(३) असल्यास, िासनान ेउक्त जागा भरण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे का आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०६-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही 
(२) व (३) राज्यातील सवग व्यवस्थापनातींगगत येणाऱ्या िाळाींमधील शिक्षण सेवकाींच्या पदाींवर 
अनुकीं पा तत्वावर ननयुक्ती देण्याबाबत िासनाने दद. २० जानेवारी, २०१६ रोजी िासन ननणगय 
पाररत केलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अल्पसांख्याि ववद्यार्थयांच्या शशष्ट्यवत््तीसाठी शासनान ेअथगसांिल्पात  
िेलेल्या अपुऱ्या तरतूदीबाबत 

(२०)  ८८३९९ (२१-०८-२०१७).   श्री.सांजय साविारे (भुसावळ), श्री.राधाि्ष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), 
श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अबू आजमी (मानखूदग शशवाजीनर्र), 
श्री.चांरे दीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी), अॅड.र्ौतम चाबुिस्वार 
(वपांपरी) :   सन्माननीय अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील िालाींत, उच्च माध्यशमक त े पदवीधर, आणण  व्यावसानयक व उच्च शिक्षण 
घेणाऱ्या भावर्क व धाशमगक अल्पसींख्याींक समूह घ्कातील ववद्यार्थयागना प्रदेय असलेल्या 
िैक्षणणक शिषयवतृ्ती अनुदानात सन २०१७-१८ करीता अल्पसींख्याक ववभागाने ४० को्ीची 
तरतूद करण्याचा प्रस्ताव देवूनही िासनान ेरु. २८ को्ी इतकीच तरतूद केली असल्यान ेउक्त 
अनुदानात वाढ करण्याची मागणी राज्यातील अल्पसींख्याींक समुदायातील धुरीणानी व स्थाननक 
अल्पसींख्याींक समुहातील नागररकाींनी, जनप्रनतननधी, रदहवािी सींघ्ना याींनी मा.मुख्यमींत्री, 
मा.मींत्री (अल्पसींख्याींक ववकास), मा.राज्यमींत्री (अल्पसींख्याींक ववकास), राज्यमींत्री (महसूल) 
मुख्य-सधचव, प्रधान सधचव (अल्पसींख्याींक ववकास), सींबींधधत प्रिासकीय ववभागाच े ववभागीय 
महसूल आयुक्त आणण त्याींच्या अधधनस्त नागरी सेवाींचे प्राधधकारी याींना ददनाींक ८ मे, २०१७ 
रोजी वा त्या सुमारास केली असल्याचे ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, अपुऱ् या ननधीमळेु अल्पसींख्याक ववद्यार्थयांच्या शिषयवतृ्तीींवर पररणाम होणार 
असून ववद्याथी शिषयवतृ्ती पासून वींधचत राहणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्नोक्त भाग १ व २ बाबत चौकिी करण्यात आली आहे काय,चौकिीच्या 
अनुर्ींगाने ननधीची पुरेिी तरतुद करण्याबाबत िासनान ेकोणती उपाययोजना केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (१९-१२-२०१७) : (१) अींित: खरे आहे. जनता सींघर्ग दल पुणे, याींच्या 
ददनाींक ३१.७.२०१७ रोजीच्या ननवेदनान्वये अिा आियाची मागणी करण्यात आली आहे. 
(२) हे खरे नाही, राज्य िासनाकडून अल्पसींख्याींक ववद्यार्थयांना देण्यात येणाऱ्या 
शिषयवतृ्तीसाठी सन २०१७-१८ या आधथगक वर्ागत रू. १००.०० को्ी एवढी तरतूद करण्यात 
आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
राज्यात अशभमत व खाजर्ी महाववद्यालये व ववद्यापीठातअांतर्गत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी 

ववद्यार्थयांना किमान ५० टक्िे प्रवेश क्षमता राखून ठेवण्याबाबत 
  

(२१)  ८८४१० (२१-०८-२०१७).   श्री.अबू आजमी (मानखूदग शशवाजीनर्र) :   सन्माननीय 
उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात अनकु्रम े अशभमत व खाजगी महाववद्यालये व ववद्यापीठातअींतगगत पदव्युत्तर 
अ्यासक्रमासाठी राज्यातील पदवीधर  ववद्यार्थयांना  ककमान ५० ्क्के प्रविे क्षमता राखून 
ठेवण्याची मागणी स्थाननक नागररकाींनी, जनप्रनतननधी, रदहवािी सींघ्ना याींनी मा.मुख्यमींत्री, 
मा. मींत्री(उच्च शिक्षण), मा.राज्यमींत्री (उच्च शिक्षण), मुख्य.सधचव (उच्च शिक्षण), प्रधान 
सधचव (उच्च शिक्षण), उच्चशिक्षण सींचालनालय सींबींधधत ववद्यापीठाींचे कुलसधचव आणण 
त्याींच्या अधधनस्त नागरी सेवाींचे प्राधधकारी याींच्या ददनाींक २ मे, २०१७ रोजी वा त्या समुारास 
ननदिगनास आणली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२९-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही. (उच्च शिक्षण सींचालनालय व सवग अकृर्ी 
ववद्यापीठे याींच्याकड ेअिा प्रकारे पत्रव्यवहार नाही.) 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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हहांर्णघाट व समुरे पूर तालुक्यात (जज.वधाग) औद्योधर्ि प्रशशक्षण सांस्था  
सांलजननत तांत्र ननिेतन ववद्यालय सुरु िरण्याबाबत 

  

(२२)  ८८५११ (०४-०९-२०१७).   श्री.समीर िुणावार (हहांर्णघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल) :   
सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगणघा् व समुद्रपूर तालकु्यात (जज.वधाग) औद्योधगक प्रशिक्षण सींस्था सींलजग्नत तींत्र 
ननकेतन ववद्यालय सुरु करणेबाबतचे ननवेदन मा.स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी माहे माचग, 
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान िासनास सादर केले होत,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, दहींगणघा् व समुद्रपूर तालुक्यात औद्योधगक प्रशिक्षण सींस्थेच्या आवारात तींत्र 
ननकेतन ववद्यालय सुरु करण्याबाबत िासन स्तरावरून कोणती कायगवाही करण्यात आली वा 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०४-०१-२०१८) : (१) होय. 
(२) सदर ननवेदनाचे अनुर्ींगान े अणखल भारतीय तींत्रशिक्षण पररर्द, नवी ददल्ली याींच्या 
ॲप्रुव्हल प्रोससे हँडबुक २०१७-१८ नुसार याबाबतचा प्रस्ताव तपासून सादर करण्याबाबत 
तींत्रशिक्षण सींचालनालयाकडून सहसींचालक, तींत्रशिक्षण ववभागीय कायागलय, नागपूर याींना 
ददनाींक १३/०६/२०१७ व ददनाींक १/११/२०१७ रोजीचे पत्राींन्वये कळववण्यात आलेले आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

क्रीडा शशक्षि सतववांदर सीांर् सीांध ुया शशक्षिाांन े१३ अल्पवयीन मलुीवर  
अनतप्रसांर् िरण्याचा प्रयत्न िेल्याबाबत 

  

(२३)  ८९६३६ (२१-०८-२०१७).   श्री.सुधािर िोहळे (नार्पूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय क्रीडा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) क्रीडा के्षत्रात प्रगती व्हावी याकरीता शिक्षण ववभागात अनके ठीकाणी क्रीडा शिक्षकाींची 
ननयुक्ती करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यस, नाींदेड येथ ेक्रीडा शिक्षक सतववींदर सीींग सीींध ुया क्रीडा शिक्षकाींन े१३ अल्पवयीन 
मुलीवर अनतप्रसींग व लैगीक चाळे करण्याचा प्रयत्न केला हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िासनान े याप्रकरणी चौकिी केली आहे काय, असल्यास चौकिीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार सदर शिक्षकावर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०९-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
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    नाींदेड जजल्यातील कोणत्याही िाळेमध्ये क्रीडा शिक्षक या पदावर श्री.सतववींदर सीग सीध ु
या व्यक्तीची ननयुक्ती झालेली नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अल्पसांख्याांि समुदायातील बेरोजर्ार तरुणाांना मुख्य शैक्ष णि प्रवाहात आणण्यासाठी  
सुरु िेलेल्या परवाि योजनेसाठी ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(२४)  ९००३० (२१-०८-२०१७).   श्री.अबू आजमी (मानखूदग शशवाजीनर्र), श्री.सांजय साविारे 
(भुसावळ) :  सन्माननीय अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात वविेर्करून दाररद्र्य रेर्ेखालील ग्रामीण व ननमग्रामीन भागात वास्तव्य करणाऱ्या 
अल्पसींख्याींक समुदायातील बेरोजगार तरुणाींना मुख्य िैक्षणणक प्रवाहात आणण्यासाठी 
कौिल्याधाररत शिक्षण व रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्ीने कें द्रान े सुरु केलेल्या 
परवाझ योजनेसाठी राज्य िासनाकडून कें द्राकड े ननधीचा प्रस्ताव प्राप्त झाला नसल्यान े 
उक्त  ननधी कें द्राकडून उपलब्ध झाला नसून पयागप्तननधी कायागजन्वत करण्याचीबाब स्थाननक 
नागररकाींनी, जनप्रनतननधी, अल्पसींख्याींक ववद्याथी सींघ्ना याींनी मा.मुख्यमींत्री, मा.मींत्री 
(अल्पसींख्याींक ववकास), मा.मींत्री (तींत्र व रोजगार शिक्षण), मा.राज्यमींत्री (अल्पसींख्याींक 
ववकास), मा.राज्यमींत्री (तींत्र व रोजगार शिक्षण), मुख्य-सधचव (तींत्र व रोजगार शिक्षण तसेच 
अल्पसींख्याक ववकास) प्रधान सधचव (अल्पसींख्याींक ववकास) आणण त्याींच्या अधधनस्त नागरी 
सेवाींचे प्राधधकारी याींच्या माहे जून, २०१७ वा त्या दरम्यान ननदिगनास आणली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्य िासनान ेगत १० वर्ागत या योजनेसाठी तरतूद केलेली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्नोक्त भाग १ व २ बाबत िासान े चौकिी केली आहे काय, असल्यास, 
चौकिीच्या अनुर्ींगाने परवाझ योजनेला ननधीची तरतूद करण्यासाठी कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०९-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही 
(२) “परवाझ” ही योजना राज्याच्या अल्पसींख्याींक ववकास ववभागाकडून राबववली जात नाही. 
तसेच राज्य स्तरावर या ववभागाकडून सदर योजनेस कोणताही ननधी ववतररत करण्यात येत 
नाही. त्यामुळे सदर योजनेसाठी ननधीची तरतूद करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही.        
  

___________ 
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राज्यात ववशेषिरून नक्षल प्रभाववत के्षत्रीय जजल््यात अल्पसांख्याांिाच्या  
वविासासाठी "रोशनी" व महहलाांसाठी "नई रोशनी" या योजनाांबाबत 

  

(२५)  ९००४८ (२१-०८-२०१७).   श्री.अबू आजमी (मानखूदग शशवाजीनर्र) :   सन्माननीय 
अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात वविेर्करून नक्षल प्रभाववत के्षत्रीय जजल््यात प्रामुख्याने अल्पसींख्याींकाच्या 
ववकासासाठी “रोिनी” आणण अल्पख्याींक मदहलाींसाठी “नई रोिनी” या सारख्या योजनाीं 
राबववण्यासाठी राज्यात पूवगलक्षी प्रभावाने आणण पयागप्तननधी मींजुरीसह तातडीन े कायागजन्वत 
करण्याची मागणी स्थाननक नागररकाींनी, जनप्रनतननधी, अल्पसींख्याींक ववद्याथी सींघ्ना याींनी 
मा.मुख्यमींत्री, मा.मींत्री (अल्पसींख्याींक ववकास), मा.मींत्री (तींत्र व रोजगार शिक्षण), मा.राज्यमींत्री 
(अल्पसींख्याींक ववकास), मा.राज्यमींत्री (तींत्र व रोजगार शिक्षण), मुख्य-सधचव (तींत्र व रोजगार 
शिक्षण तसेच अल्पसींख्याक ववकास) प्रधान सधचव (अल्पसींख्याींक ववकास) आणण त्याींच्या 
अधधनस्त नागरी सेवाींच े प्राधधकारी याींच्या ददनाींक १८ जून, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास 
ननदिगनास आणली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)असल्यास, सदर योजनेसाठी राज्याचा व कें द्राचा मींजूर व दत्तमत ननधीचा ववननयोग 
तातडीन ेप्रत्यावपगत करण्याकररता श्री. नवाज करीमुल्ला खान आणण इतर याींनी राज्य व कें द्र 
िासनाकड ेवळेोवेळी पाठपुरावा केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०९-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यातील ववद्यार्थयांवर होणाऱ्या लैंधर्ि शोषणाची तक्रार िरण्यासाठी 
स्वतांत्र वेबसाइगट तयार िरण्याबाबत 

  

(२६)  ९०३७४ (२३-०८-२०१७).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांर्णघाट), 
अॅड.आशशष शेलार (वाांरेे  पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी 
पजश्चम) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ववद्याथी, पालकाींनी दडपणाखाली न येता लैंधगक िोर्णाची तक्रार करण्यासाठी 
स्वतींत्र वेबसाइग् तयार करण्यात येणार असल्याचे माहे माचग, २०१७ वा त्या सुमारास 
ननदिगनास आले आहे, हे खरे  आहे काय, 
(२) असल्यास, िासनाने सदर वबेसाइग् सुरू करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(२१-१२-२०१७) : (१) होय. 
(२) िासन पररपत्रक ददनाींक ४ ऑक््ोबर, २०१६ अन्वये िाळेतील ववद्यार्थयांवरील होणाऱ्या 
अत्याचाराची तक्रार दाखल करण्याबाबत, POCSO e-Box या राषरीय बाल अधधकार सींरक्षण 
आयोगान ेतयार केलेल्या सुववधेबाबतची मादहती सवग िाळाींमधील मुख्याध्यापक व शिक्षकाींनी 
सवग ववद्यार्थयांच्या ननदिगनास आणून देण्याची सूचना देण्यात आलेली आहे. तसेच महाराषर 
राज्य बाल हक्क सींरक्षण आयोगाने “CHIRAG” हे Android App तयार केलेले आहे. सदर 
मोबाईल App च्या सहाय्याने बाल अत्याचारासींदभागतील नोंदववलेल्या तक्रारी महाराषर राज्य 
बाल हक्क सींरक्षण आयोगास प्राप्त होतात. व आयोगाकडून या तक्रारी पुढील कायगवाहीस्तव 
पोशलसाींकड ेतसेच सींबींधधत ववभागाकड ेपाठववण्यात येतात. 
     याच धतीवर, ववद्यार्थयांवर होणा-या लैंधगक िोर्णाची तक्रार करण्यासाठी स्वतींत्र 
वेबसाई् तयार करण्याच्या अनुर्ींगाने ववभागाकडून कायगवाही सरुू आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मुांबई ववद्यापीठाच्या दरू व मुक्त अययन सांस्थेच्या क्रशमि अभ्यासातील  
समाजशास्त्रच्या पुस्तिाांमये चुिा असल्याबाबत 

  

(२७)  ९०६६७ (२१-०८-२०१७).   श्री.सांजय साविारे (भुसावळ), श्री.अशमत ववलासराव देशमुख 
(लातूर शहर), श्री.राधाि्ष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ववद्यापीठाच्या दरू व मुक्त अध्ययन सींस्थेच्या क्रशमक अ्यासातील 
समाजिास्त्रच्या पुस्तकाींमध्ये गींभीर चुका असल्याची बाब माहे जून, २०१७ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदिगनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पाठ्यपुस्तकातील डॉ.बाबासाहेब आींबेडकराींच्या मींददर प्रवेि आींदोलनातील सींदभग 
चुकीच ेअसल्याचे आरोप करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकिी केली आहे काय, असल्यास, चौकिीच्या अनुर्ींगान ेया 
पाठ्यपुस्तक ननवड सशमतीवर ककीं वा या गींभीर चुकाींना जबाबदार असलेल्याींवर कोणती कारवाई 
करण्यात आली आहे वा  करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०५-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) या सींदभागत दरू व मकु्त अध्ययन सींस्थेच्या सींचालकाींमाफग त चौकिी करण्यात आली 
असून तज्ञ शिक्षकाींकडून सदर पुस्तकाींच े पुनसपंादन करुन घेण्यात येऊन चुकीची दरुुस्ती 
करण्यात आली आहे. त्यानुसार पनुसपंादन व पुनमुगद्रणात चुकीची दरुुस्ती करुन पुस्तक सध्या 
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छपाईच्या प्रकक्रयेत आहे. सींबींधधत पुस्तकाच ेलेखन १० वर्ांपूवी झालेले असून त्याच ेपुनमुगद्रण 
सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये झाले होते. त्यावेळी शलखाण केलेले लेखक सद्य:जस्थतीत सेवाननवतृ्त 
असून यापुढे त्याींना अध्ययन सादहत्य ननशमगती सशमतीवर लेखक म्हणून न घेण्याचा ननणगय 
घेण्यात आला आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई ववद्यापीठातफे ववधीच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी (एलएलएम) घेण्यात आलेल्या 
प्रवेश परीके्षत उत्तरे ठळि िरण्यात आल्याबाबत 

  

(२८)  ९१६६९ (२१-०८-२०१७).   श्री.चरण वाघमारे (तुमसर), अॅड.परार् अळवणी (ववलेपाले), 
अॅड.आशशष शलेार (वाांरेे  पजश्चम), िॅ तीटन आर.तशमल सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), श्री.वविास 
िुां भारे (नार्पूर मय), श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवग), श्री.उसमेश पाटील (चाळीसर्ाव), 
श्री.राज पुरोहहत (िुलाबा) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ववद्यापीठातफे ववधीच्या पदव्युत्तर अ्यासक्रमासाठी (एलएलएम) घेण्यात आलेल्या 
प्रवेि परीके्षत उत्तरे ठळक करण्यात आल्यान ेववद्यापीठाने प्रश्नपबत्रका फोडल्याची बाब माहे 
जून, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या परीके्ष मध्ये अनेक प्रश्नाची पुनरावतृ्ती झाल्याने तसेच काही प्रश्न ठळक 
करण्यात आल्यान ेववद्यार्थयामंध्ये सींभ्रमाचे वातावरण ननमाणग झाले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू प्रकरणी सखोल चौकिी करण्यात आली आहे काय, असल्यास, चौकिीच े
ननषकर्ग काय आहेत व त्यानुसार सींबींधीत दोर्ी अधधका-याींववरुद्ध कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२९-०१-२०१८) : (१) हे अिींत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सदर प्रकरणी मुींबई ववद्यापीठाकडून सखोल चौकिी करण्यात आली आहे.  ज्यामध्ये 
सदर ववर्याच्या प्राजश्नका याींनी परीके्षच्या ददविी स्वत: परीक्षा ननयींत्रक कक्षात हजर राहून 
सवग ०९ परीक्षा कें द्राना सचूना देऊन कोणत्याही प्रकारचा गोंधळ होऊ नये याची दखल घेतली 
आहे. तसेच सदर परीके्षच्या उत्तरपबत्रका तपासताना ववद्यार्थयांवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय 
ककीं वा नुकसान होणार नाही याची काळजी घेतलेली आहे. त्यामुळे त्याींना ववद्यापीठातफे समज 
पत्र देण्यात आलेले असनू भववषयात अिी चूक पुन्हा होऊ नये याची सक्त ताककद देण्यात 
आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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अिोला येथे महाराष्ट्र प्रदषूण मांडळाने डाटा एसरी ऑपेरटर या पदािषरता मनुष्ट्यबळ पुरवठा 
िरण्यासाठी िाढलेल्या ई-ननववदा मये िालेल्या अननयशमततेबाबत 

(२९)  ९२०८२ (२१-०८-२०१७).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवग) :   सन्माननीय पयागवरण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला  येथे  महाराषर प्रदरू्ण मींडळान े डा्ा एन्री ऑपेर्र या पदाकररता मनुषयबळ 
पुरवठा करण्यासाठी ई-ननववदा क्र. २०१७ -MLDBA-२२८१९-१ ददनाींक १ जनू, २०१७ रोजी वा 
त्यासुमारास प्रसारीत केली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर ननववदेतील अ्ी/िती अवास्तव व ववशिष् हेतून े काढल्या गेल्याच्या  
सबबीखाली ननववदा सादर करणाऱ्यापैकी एकाने सदर गैर ननवेदेबाबत तक्रार करून रद्द 
करण्याची मागणी केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त तक्रारीनींतर ननववदा प्रकक्रयासाठी िुवद्धपत्रक प्रशसध्द करण्यात आले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रदरू्ण मींडळाचे कायगकारी अधधकारी ददनाींक ५ म,े २०१७ रोजी पासून 
रजेवर असताींना ननववदा सवग प्रकक्रया त्याींच्या डीजी्ल स्वाक्षरीन े केल्यान े सदर प्रकार हा 
सायबर क्राईम असल्याने चौकिी करून सींबींधधताींवर फसवणुकीच े गुन्हे दाखल करावे अिी 
तक्रार/मागणी ननववदा सादर करणाऱ्याने केली, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनान े चौकिी केली आहे काय, असल्यास चौकिीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम (०६-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही. महाराषर प्रदरू्ण ननयींत्रण मींडळ, 
मुख्यालयातून अकोला येथे डा्ा एन्री ऑपरे्र या पदाकररता मनषुयबळ पुरवठा करण्यासाठी 
ई-ननववदा काढलेली नाही. 
(२) हे खरे नाही. महाराषर प्रदरू्ण ननयींत्रण मींडळ, मुख्यालयातनू ननववदा काढली नसल्यामुळे 
ननववदा रद्द करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) हे खरे नाही. महाराषर प्रदरू्ण ननयींत्रण मींडळ, मुख्यालयातनू ननववदा काढली नसल्यामुळे 
ननववदा प्रकक्रयासाठी िुजध्दपत्रक प्रशसध्द करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) महाराषर ननयींत्रण मींडळाच्या आस्थापनेवर कायगकारी अधधकारी हे पद अजस्तत्वात 
नसल्यामळेु फसणुकीच ेगुन्हे दाखल करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

बालेवाडी पुणे येथे महाराष्ट्र राज्य ऑलजम्पि सांघटनेच्या िायागलयािषरता  
जारे्ची मार्णी िेली असल्याबाबत 

(३०)  ९४१६२ (२१-०८-२०१७).   श्री.अजजत पवार (बारामती), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), 
श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेर्ाव), श्री.जजतेंरे  आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.वभैव वपचड (अिोले), 
श्री.पाांडुरांर् बरोरा (शहापूर) :  सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) बालेवाडी पुणे येथे महाराषर राज्य ऑलजम्पक सींघ्नेने त्याींच्या मध्यवती 
कायागलयाकररता  जागेची मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्याचा क्रीडा ववभाग व महाराषर राज्य ऑलजम्पक सींघ्ना याींच्या 
समन्वयासाठी बालेवाडी येथे जागा देण्याची मागणी रास्त आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत िासनाने  कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात  येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(३०-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) बालेवाडी क्रीडा सींकुलामध्ये आतापयतं ननमागण करण्यात आलेल्या सुववधा व्यनतररक्त 
{ॲथलेद्क्स, कुस्ती, भारत्तोलन, जलतरण, बॉजक्सींग, िूद्ींग (रायफल), बॅडशमी्ं न, ्ेबल 
्ेननस, लॉन ्ेननस, हॉकी}  आींतरराषरीय दजागच्या आचगरी, स्के्ीग, व्हॉलीबॉल, बास्के्बॉल, 
मािगल आ ग्, स्कॅि को ग्, लॉन बॉल तसेच कॅफे्ेररया, पाकींग इत्यादी सुववधा उपलब्ध करणे 
प्रस्ताववत आहे. त्यामुळे या क्रीडा सींकुलामध्ये उपलब्ध मोकळया जागेची आवश्यकता 
प्रस्ताववत सुववधाींसाठी लागणार आहे. सदर वस्तुजस्थती ववचारात घेता बालेवाडी येथील क्रीडा 
सींकुलामध्ये महाराषर राज्य ऑशलजम्पक आसोशसएिनच्या मागणीनुसार ऑशलजम्पक भवनची 
उभारणी करणे िक्य होणार नाही. 
(३) ददनाींक ११ सप् े्ंबर, २०१४ च्या िासन पत्रान्वये प्रस्ताववत ऑशलजम्पक भवन 
उभारण्याकररता पुणे िहरामध्ये ककीं वा पुणे िहरालगतच्या अन्यत्र दठकाणी स्वतींत्र जागा 
उपलब्ध करुन घेण्याच्या दृष्ीन ेक्रीडा सींचालनालयाच्या ददनाींक ०८.१०.२०१४ व २४.११.२०१४ 
च्या पत्रान्वये जजल्हाधधकारी, पुणे याींना प्रस्ताववत ऑशलजम्पक भवन उभारण्याकररता पुणे 
िहरामध्ये ककीं वा पुणे िहरालगत अन्यत्र स्वतींत्र २ एकर जागा उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
कळववण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे जजल््यातील िननष्ट्ठ महाववद्यालय शैक्ष णि सांस्थाांनी िेलेल्या  
११ वी तसेच १२ साठी अनतषरक्त तुिडयाांच्या मार्णीबाबत 

  

(३१)  ९४२७० (२३-०८-२०१७).   श्री.सुरेश र्ोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ववद्यापीठाींप्रमाणे पुणे जजल््यातील कननषठ महाववद्यालय िैक्षणणक सींस्थाींनी 
११ वी तसेच १२ साठी अनतररक्त तुकड्या वाढवून शमळाव्यात यासाठी पुणे ववद्यापीठाने 
 मागील ३ वर्ागत िासनाकड ेप्रस्ताव पाठववले आहेत हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानुर्ींगान े िासनाने उक्त अनतररक्त तकुडयानाीं मींजुरी देण्याबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(३१-०१-२०१८) : (१) अींित:  खरे आहे. 
याबाबत शिक्षण सींचालक (माध्यशमक व उच्च माध्यशमक) याींच्याकडून प्रस्ताव सादर झाले 
आहेत. 
(२) पात्र असलेल्या कननषठ महाववद्यालयाींना प्रस्तावानुसार िासनाने स्वयींअथगसहाजय्यत 
तत्वावर तुकडया मींजूर केलेल्या आहेत.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई ववद्यापीठाने ५० हजार ववद्यार्थयांच ेननिाल राखून ठेवले असले बाबत 
  

(३२)  ९४९८८ (०९-१०-२०१७).   श्री.योरे्श सार्र (चारिोप) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई ववद्यापीठाचे जून,२०१७ मध्ये जाहीर होणारे ननकाल सप् े्ंबर, २०१७ अखेरीसही  
लागले नसल्याचे तसेच ५० हजार ववद्यार्थयांचे ननकाल राखून ठेवले असल्याची बाब ददनाींक ९ 
सप् े्ंबर, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास ननदिगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या ववद्याथांना उच्च शिक्षणासाठी प्रवेि नाकारला जात असून जाहीर झालेल्या 
ननकालात पररक्षा ददलेल्या ववद्यार्थयांना गैरहजर दाखववण्यात आले आहे तर काहीींना लवकरच 
ननकाल जाहीर करू अस ेकळववण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ननकाल शमळववण्यासाठी ववद्यार्थयांना पररक्षा ववभागात सतत फेऱ्या माराव्या 
लागत असून प्रिासनाकडूनही काही सहकायग शमळत नसल्यान े ववद्यार्थयांना प्रचींड मनस्ताप 
सहन करावा लागत आहे, हे ही  खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, याबाबत िासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२९-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ज्या ववद्यार्थयांच ेननकाल गैरहजर (AB) दाखववण्यात आले होते अिा ववद्यार्थयांच ेहजेरी 
पत्रक (Attendance Report) महाववद्यालयाकडून मागवून घेऊन त्याची सत्यता पडताळणी 
करुन हजर ववद्यार्थयांच े ननकाल ववद्यापीठान ेजादहर केलेले आहेत. तसेच ज्या ववद्यार्थयांचे 
ननकाल जाहीर झालेले आहेत अिा ववद्यार्थयांच्या गुणपबत्रका सींबींधधत महाववद्यालयास 
पाठववण्यात आलेल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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िळवा पषरसरातील (जजल्हा ठाणे) जारे्वर क्रीडा सांिुल उभारण्याबाबत 
  

(३३)  ९५११५ (२९-१२-२०१७).   श्री.जजतेंरे  आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेर्ाव), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.वभैव वपचड 
(अिोले), श्री.पाांडुरांर् बरोरा (शहापरू) : सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) कळवा पररसरातील (जजल्हा ठाणे)जागेवर क्रीडा सींकुल उभारण्या सींदभागतील ठाणे जजल्हा 
क्रीडा ववभागाच्या ववचाराधीन असलेल्या प्रस्तावावर ननणगय घेण्यात आला  आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्तावाचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, क्रीडा सींकुलाच े काम लवकरात लवकर पुणगत्वास नेण्यासींदभागत िासनाने 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(३०-०१-२०१८) : (१) होय. 
(२) राज्यात क्रीडा ववद्यापीठाची स्थापना करणेबाबत क्रीडा धोरण सशमतीने िासनास शिफारस 
केलेली होती. त्यानुर्ींगाने मौज े कळवा, जज.ठाणे येथील जशमनीवर आींतरराषरीय क्रीडा 
ववद्यापीठ व जजल्हा क्रीडा सींकुल स्थापन करणे प्रस्ताववत आहे. सद्यजस्थतीत समुारे ७ ते ८ 
एकर जागा बाींधकामाकररता उपलब्ध आहे. 
(३) क्रीडा ववद्यापीठास वा्प करण्यात आलेल्या जागेवरच ठाणे जजल्हा क्रीडा सींकुलाची 
ननशमगती करण्यात यावी असा ननणगय घेण्यात आला असनू सदर जागेवरील अनतक्रमण 
्ाळण्यासाठी सींरक्षक शभींतीच्या रु.३.८१ को्ी अींदाजपत्रकास तत्वत: मींजूरी देऊन रु.२०१.३६ 
लक्ष ववतरीत करण्यात आले आहेत. 
(४) सदर जमीन सुननयोजजत पध्दतीने ववकशसत करण्यासाठी मुींबई महानगर प्रदेि ववकास 
प्राधधकरण याींना वविेर् ननयोजन प्राधधकरण म्हणून नमेून बीकेसीच्या धतीवर सदर जागेचा 
ववकास करता येईल. तसचे ववभागीय आयुक्त, कोकण ववभाग याींना मुींबई महानगर प्रदेि 
ववकास प्राधधकरण याींच्या मदतीने सदर जशमनीवर Central Business District चा बहृत 
आराखडा तयार करुन घेण्यास तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. 

___________ 
  

मराठी ववषयाांच्या शशक्षि व ववद्यार्थयांच्या रु्णवत्ता वाढीसाठी सरुु िरण्यात आलेल्या 
महाराष्ट्र मराठी मायशमि शशक्षि सांघाच्या त्रैमाशसि अांिाच्या ापाईबाबत 

(३४)  ९५२०६ (२९-१२-२०१७).   श्री.राधाि्ष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी), श्री.ववजय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अशमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), श्री.अशमन 
पटेल (मुांबादेवी), श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर 
िाळे (आवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.हषगवधगन सपिाळ (बुलढाणा), डॉ.सांतोष 
टारफे (िळमनुरी), प्रा.वषाग र्ायिवाड (धारावी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.राहुल बोंरेे  
(धचखली), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय मराठी भाषा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) मराठी ववर्याींच्या शिक्षक व ववद्यार्थयांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी ३६ वर्ागपूवी सुरु करण्यात 
आलेल्या महाराषर मराठी माध्यशमक शिक्षक सींघामध्ये, मराठी ववर्य शिकववणारे ८०० पेक्षा 
शिक्षक सभासद आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त सींघ हा राज्य शिक्षण मींडळाकडून बदल करण्यात आलेल्या 
अ्यासक्रमाबद्दल जागतृी करणे, मराठी भार्ेचा ववस्तार आणण ववकास करण्यासाठी शिक्षक व 
ववद्यार्थयांचे उद्बोधन वगग घेण,े तसेच िैक्षणणक त्रैमाशसक चालववणे, या उद्देिाने काम करीत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर सींघाला त्रमैाशसकसाठी दरवर्ी देण्यात येणाऱ्या २५ हजार रुपयाींच े 
अनुदानातूनच अींक छपाई करण्यात येत असून गत दोन वर्ागपासून अनुदान बींद करण्यात 
आल्याने त्रैमाशसक छपाईवर पररणाम होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरचे अनुदान बींद करण्याची कारणे काय आहेत, 
(५) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यानुसार सदरचे अनुदान 
तातडीन ेमींजूर करण्या बाबत िासनाने कोणती कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२५-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) होय.  
(४) महाराषर राज्य सादहत्य आणण सींस्कृती मींडळाच्या ननयतकाशलकाींना अनुदान   
देण्यासींभागतील ननयमावलीतील अ्ी नुसार क्र.२ मधील ननकर्ाींची पूतगता करीत नसल्यामुळे 
तसेच खाजगी मालकी, शिक्षक सींघ्नाींचे मखुपत्र, सातत्य नाही, पुरेसा आिय आणण मजकूर 
नसल्यान ेइ. कारणाींमुळे त्रैमाशसकाची कामधगरी मींडळाला असमाधानकारक वा्ल्यामुळे तसेच 
त्रैमाशसक गुणात्मकदृष्या ववदहत ननकर्ाींची पूतगता करीत नसल्याने ननयतकाशलक अनुदान 
सशमतीच्या दद.०४ म,े २०१६ रोजीच्या बैठकीत सदर ननयतकाशलकाचे अनुदान बींद करण्याचा 
ननणगय घेण्यात आला आहे.  
(५) ननयतकाशलकास पुन्हा अनदुान सुरू करण्याबाबतचा प्रस्ताव मींडळाच्या ननयतकाशलक 
अनुदान सशमतीच्या आगामी बैठकीत ववचाराथग व ननणगयाथग ठेवण्यात येणार असनू बैठकीतील 
ननणगयानुसार पुढील कायगवाही करण्यात येईल.  
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यातील प्राथशमि, मायशमि, उच्चमायशमि अनुदाननत  
शाळाांमये िेलेल्या ननयमबाहय ननयुक्तीबाबत 

(३५)  ९५४१२ (२९-१२-२०१७).   श्री.जजतेंरे  आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.अजजत पवार (बारामती), 
श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेर्ाव), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), 
श्री.पाांडुरांर् बरोरा (शहापूर), श्री.वभैव वपचड (अिोले), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बार्लाण) :  
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील प्राथशमक, माध्यशमक, उच्चमाध्यशमक अनुदाननत िाळाींमध्ये ६ हजार ९१६ 
शिक्षकाींच्या ननयम बाहय ननयुक्त्या केल्या असल्याच े माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदिगनास  आले  हे खरे आहे काय, 
(२)असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनान े चौकिी केली आहे काय, असल्यात चौकिीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार उक्त शिक्षकाींना न्याय देण्यासाठी कोणता ननणगय घेतला वा 
घेण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(३१-०१-२०१८) : (१) अींित: खरे आहे 
     जुल,ै २०१७ चे दरम्यान ननदिगनास आले. 
(२) कायगवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
शाळाबाहय मुलाांच्या सवेक्षणानांतर जाहहर िरण्यात आलेली आिडवेारी सांहदनध असल्याबाबत 

  

(३६)  ९५४७६ (२९-१२-२०१७).   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.राधाि्ष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), प्रा.वषाग र्ायिवाड 
(धारावी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अशमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), डॉ.सांतोष 
टारफे (िळमनुरी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), अॅड.यशोमती 
ठािूर (नतवसा), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.आशसफ शखे 
(मालेर्ाांव मय), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांर्मनेर), श्री.हषगवधगन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.सुननल 
िेदार (सावनेर), प्रा.ववरेंरे  जर्ताप (धामणर्ाव रेल्वे), श्री.राहुल बोंरेे  (धचखली), श्री.अशमत 
िनि (षरसोड), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्रीमती 
ननमगला र्ाववत (इर्तपूरी), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानर्री), श्री.सुरेश र्ोरे (खेड आळांदी), 
श्री.बळीराम शसरसिार (बाळापूर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) शिक्षण ववभागाने दोन वर्ागपवूी िाळाबाहय मुले िोधून त्याींना पुन्हा िाळेत दाखल केले 
असा िासनचा दावा असता तरी या मुलाींच्या सध्याच्या िैक्षणणक जस्थतीबददल शिक्षण 
ववभागाकड ेकोणतीही मादहती उपलब्ध नसल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 

२) असल्यास, िाळाबाहय मुलाींच्या सवेक्षणानींतर जादहर करण्यात आलेली आकडवेारी सींददग्ध 
आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िाळाबाहय मलेु िाळेत येतात की नाही याबाबत शिक्षण ववभागाकड ेकोणतीच 
मादहती उपलब्ध नाही हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, िासनान े िाळाबाहय मलुाींच्या शिक्षणाबाबत कायमस्वरुपी भूशमका घेणे 
आवश्यक असल्यान ेयाबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(२५-०१-२०१८) : (१) अींित: खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) सन २०१५-१६ च्या सवग ्प्प्यातील सवेक्षणानसुार ७४,९७१ एवढी िाळाबाहय मुले आढळून 
आली होती. यापैंकी ५०,००४ इतक्या मुलाींना नजजकच्या ननयशमत िाळेत दाखल करण्यात 
आले आहे. उवगररत िाळा बाहय मुले िाळेत दाखल झाली आहेत ककीं वा कस े याबाबत सवग 
जजल्हे व महानगर पाशलका याींना कळववण्यात आले आहे. सवग शिक्षा अशभयान अींतगगत 
िाळाबाहय मुलाींसींदभागत, स्थलाींतरण रोखण्यासाठी सवग शिक्षा अशभयान अींतगगत ननवासी हींगामी 
वसनतगहृ योजनेअींतगगत भोजन व्यवस्था उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.  काही मलेु 
स्थलाींतरीत झाल्यास त्याींच्यासाठी शिक्षण हमी पत्र उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. अिा 
मुलाींची मादहती सींगणक प्रणालीव्दारे सींबींधधत जजल्हयाींना उपलब्ध करुन देण्याची कायगवाही सुरु 
असून, िासन पररपत्रक दद. ३ नोव्हेंबर, २०१६ अन्वये राज्याींतगगत स्थलाींतरीत होणा-या 
मुलाींच्या हजेरीसाठी ॲपवर आधाररत व्यवस्था सरल प्रणालीमध्ये करण्यात येणार आहे. जलद 
प्रगत िैक्षणणक कायगक्रमाींतगगत िाळाबाहय बालकाींसींदभागत झपा्यान ेकाम करणा-या शिक्षकाींची 
बालरक्षक म्हणून नोंदणी ववद्या पररर्देच्या वेब पो ग्लवर करण्यात आलेली आहे. 
राज्यभरातील िाळाबाहय मुलाींच्या समन्वय व ननयोजनासाठी महाराषर ववद्या प्राधधकरणामध्ये 
समता कक्षाची ननशमगती करण्यात आली असनू, हा कक्ष िाळाबाहय मुलाींचे शिक्षण, हींगामी 
मुलाींचे स्थलाींतरण रोखणे, बालरक्षक चळवळ सक्षमीकरण याअनरु्ींगाने कायगरत राहणार आहे. 
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार राज्यातील ६ ते १४ वयोग्ातील सवग मुलाींना िैक्षणणक प्रवाहात 
आणण्यासाठी िासन क्ीबध्द आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

व् यायामशाळा वविास योजन ेअांतर्गत ग्रामपांचायत रूईखेड टेिाळे (ता.जज.बुलडाणा)  
सह इतर ग्राम पांचायत याांनी िेलेल् या रै्रिारभाराबाबत 

  

(३७)  ९६०४५ (२९-१२-२०१७).   श्री.हषगवधगन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.राधाि्ष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) रूईखेड ्ेकाळे, (ता.जज.बुलडाणा) ग्राम पींचायतयतीच्या सरपींच, सधचवाने व् यायामिाळा 
ववकास अनुदान योजन ेअींतगगत व् यायाम िाळा बाींधकामासाठी १५ वर्ागपूवी बाींधकाम केलेली 
वास् तु दाखवुन अनुदान प्राप्त करुन घेतल्याची बाब ददनाींक १० सप् ्ेंबर, २०१७ रोजी वा त् या 
सुमारास ननदिगनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, इतर अनेक ग्रामपींचायती मध् येही सदर अनुदान खचागत अननयशमतता 
झाल्याच्या तक्रारी िासनाकड ेप्राप् त झाल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, िासनान ेउपरोक् त आधथगक गैरकारभाराबाबत चौकिी केली आहे काय,चौकिीत 
काय ननष पन् न झाले व त्यानसुार ववकास योजनेच ेअनुदान प्राप्त करुन आधथगक गैरकारभार 
करणा-या सींबींधीत दोर्ीवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(३०-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) होय, हे खरे आहे. 
     अनेक सींस्थाींना मींजुर अनुदानाबाबत जजल्हा क्रीडा अधधकारी, बुलढाणा याींना तक्रारी 
प्राप्त झालेल्या असनू जजल्हा क्रीडा अधधकारी कायागलय, बुलढाणा माफग त चौकिी सुरु आहे. 
सींपूणग चौकिी अहवाल प्राप्त झाल्यावर अननयशमतता आढळुन आल्यास सींबींधधत सींस्थाींकडून 
मींजूर अनुदान रक्कम सव्याज वसूल करण्याची कायगवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
पुणे ववभार्ातील राजषी ात्रपती शाहू महाराज शशक्षण शुल्ि प्रनतपतूी योजना व डॉ. पांजाबराव 

देशमुख वसनतर्ह् ननवागह भत्ता योजनेच े४१ िोटी रुपये थिीत असल्याबाबत 
(३८)  ९७८६७ (२९-१२-२०१७).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.जयिुमार र्ोरे (माण), श्री.अशमन 
पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांर्मनेर), 
श्री.अशमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्रीमती ननमगला र्ाववत (इर्तपूरी) :  सन्माननीय 
उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे ववभागातील राज्य िासनाने गत वर्ागपासून सुरु केलेल्या राजर्ी छत्रपती िाहू महाराज 
शिक्षण िुल्क प्रनतपूती योजना व डॉ. पींजाबराव देिमुख वसनतगहृ ननवागह भत्त ेयोजनेच ेसुमारे 
४१ को्ी रुपये थकीत असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिगनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत तींत्रशिक्षण सींचालयान े िासनाकड े ननधीची मागणी करणारा प्रस्ताव 
पाठवला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िासनान ेया प्रस्तावावर ननणगय घेऊन सदर ननधी िैक्षणणक सींस्था व ववद्याथी 
याींना ववतरीत करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(३१-०१-२०१८) : (१) होय, अींित: खरे आहे. 
पुणे ववभागामध्ये िैक्षणणक वर्ग २०१६-१७ मधील, राजर्ी छत्रपती िाहू महाराज शिक्षण िुल्क 
शिषयवतृ्ती याजनेकररता रू.१९.८६ को्ी व डॉ. पींजाबराव देिमखु वसतीगहृ ननवागह भत्ता 
योजनेसाठी रू.१८.४८ को्ी अिी एकुण रु.३८.३४ को्ी इतकी रक्कम प्रलींबबत होती. 
(२) होय. 
(३) राजर्ी छत्रपती िाहू महाराज शिक्षण िुल्क शिषयवतृ्ती योजनेची सन २०१६-१७ मधील 
प्रलींबबत रु.३८.६२ को्ी तरतूद ववतरीत व आहररत करण्यास िासनाने दद.१६ नोव्हेंबर, २०१७ 
च्या िासन ज्ञापन अन्वये मींजूरी ददली आहे. तसेच, डॉ. पींजाबराव देिमुख वसतीगहृ ननवागह 
भत्ता योजनसेाठी ववधीमींडळाच्या डडसेंबर-२०१७ च्या दहवाळी अधधवेिनात रु.४६.११ को्ी 
इतक्या रकमेची तरतूद करण्यात आली असून हा ननधी ववतरीत करण्याची कायगवाही सुरु 
आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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अिोला जजल््यात ७४ र्ावात बाांधण्यात आलेल्या कक्रडाांर्णाांच्या  
जारे्वर अनतक्रमण िाल्याबाबत 

  

(३९)  ९८८१८ (२९-१२-२०१७).   श्री.र्ोवधगन शमाग (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय क्रीडा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला जजल््यात ७४ गावात बाींधकाम व जजल्हा कक्रडा ववभागाींतगगत बाींधण्यात आलेल्या 
कक्रडाींगणाींच्या जागेवर ववभागाच्या दलुगक्षीतपणामुळे मोठया प्रमाणावर अनतक्रमण वाढले 
असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले 
व तद्नुसार कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(३०-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

शसांधुदरु्ग जजल््यातील ३५० प्राथशमि शाळेतील शशक्षि, अनतषरक्त  
मुख्यायापिाांच ेवेतन प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(४०)  ९८९६४ (२९-१२-२०१७).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शसींधुदगुग जजल््यातील ३५० प्राथशमक िाळेतील अनतररक्त ठरलेल्या शिक्षक व 
मुख्याध्यापकाींची वेतन देयके सादर केली नसल्याने वेतन प्रलींबबत असल्याच ेमाहे ऑक््ोंबर, 
२०१७ मध्ये  वा त्या दरम्यान ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) त्याचप्रमाणे, ओरोस (जज.शसींधुदगुग) जजल्हयातील एक हजार ४५५ िाळाींपकैी एक हजार १०२ 
िाळाींचे वेतन झाले असून ३५८ िाळाींच ेवेतन प्रलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
तदनुसार उक्त िाळाींतील शिक्षकाींचे वेतन  तात्काळ अदा करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत, ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(०८-०१-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) व ४) समायोजन न झाल्यामुळे अनतररक्त झालेल्या मुख्याध्यापकाींना ऑनलाईन 
वेतन अदा करण्याची तरतूद िालाथग प्रणालीमध्ये उपलब्ध नसल्याने ददनाींक २१.११.२०१७ च्या 
िासन पत्रान्वये त्याींचे ऑफलाईन पध्दतीने वेतन अदा करण्याबाबत शिक्षणाधधकारी 
(प्राथशमक), जजल्हा पररर्द शसींधुदगुग याींना कळववण्यात आले आहे. सदर कमगचाऱ्याींचे थकीत 
वेतन अदा करण्यात आले आहे. 

___________ 
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रामदास पेठ (जज.अिोला) येथील साांस्ि्नति भवन बाांधिामाचे  

ननववदा सुचानेतील अटीां व शतींबाबत 
  

(४१)  ९९०४५ (२९-१२-२०१७).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवग) :   सन्माननीय क्रीडा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रामदास पेठ (जज.अकोला) येथील साींस्कृनतक भवन बाींधकामाच े ननववदा सुचनेच्या 
करारनाम्याच्या अ्ीीं  िती मध्ये जजल्हा क्रीडा सींकुल सशमती अकोला याींनी कीं त्रा्दारान ेउच्च 
प्रतीची ्ोया्ो इनोव्हा गाडी तसचे २ लॅप्ॉप  ध्यावे अिी मागणी केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कामापो्ी ४.२३% दराने ३९,३७,५७८ रुपये इतकी अमानत रक्कम 
भरण्यास जी.क्री सींस/क्रीडा सींकुल/साींस्कृ होल/२०१६/७९ ददनाींक ११/११/२०१६ नुसार सींबींधधत 
कीं त्रा्दारास कळववण्यात आले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी जजल्हाधधकारी व अध्यक्ष जजल्हा क्रीडा सींकुल सशमती याींनी 
कीं त्रा्दारास उक्त अमानत रक्कम भरण्यास सु् देण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
असल्यास सु् देण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून 
आले व तदनुसार पुढे कोणती कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०१-०२-२०१८) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
ननवीदा फॉमग मध्ये अनतररक्त सुरक्षाठेवीबाबत काहीही नमूद केलेले नसल्यामुळे सदर 
कीं त्रा्दाराने अनतररक्त सुरक्षा ठेव रक्कम रु.३९,३७,५७८/- इतकी सु् शमळण्याबाबत 
दद.१५.११.२०१६ रोजी जजल्हा क्रीडा सींकुल सशमतीस ववनींती केली होती. त्यानुसार सवग बाबीचा 
ववचार करुन त्याींनी यापूवी बाींधकाम के्षत्रात केलेल्या कामाचा आढावा घेतला असता त्याींनी 
कोणत्याही प्रकारची काम े अपूणग अथवा काम अधगव् सोडलेले नाही. त्याींची कायगक्षमता 
असल्याने व अनावधानाने सदरचा क्लॉज ननवीदेमध्ये ्ाकण्याचे राहून गेल्याने त्याींच्या ववनींती 
अजागनसुार ननवीदा कमी दरान ेअसल्याने कीं त्रा्दारास तात्पुरती सु् देण्यात आली आहे. 
(४) सदर कीं त्रा्दारान ेमाहे नोव्हेंबर २०१६ मध्ये बाींधकामास सुरुवात केली असुन आजपावेतो 
६० ्क्के काम झालेले आहे. कामकाज सुरु असल्यामुळे त्याींचे आगामी देयकातून सदरची 
 (४.२३ ्क्के रक्कम रु.३९,३७,५७८/-) अनतररक्त सुरक्षा ठेव कपात करण्याबाबत जजल्हा क्रीडा 
सींकुल सशमतीच्या सभेत ननणगयास्तव ठेवून पुढील आवश्यक ती कायगवाही करण्यात येणार 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील ५९ इांजजननअषरांर् िॉलेज बांद पडायच्या मार्ागवर असण ेबाबत. 
  

(४२)  ९९१८३ (२९-१२-२०१७).   प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड), श्री.मोहन फड (पाथरी), 
श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.राहुल जर्ताप (श्रीर्ोंदा), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील 
(एरांडोल) :    सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  देिभरातील सुमारे ८०० इींजजननयरीींग कॉलेज आगामी िैक्षणणक वर्ागपासून बींद करण्याची 
नो्ीस एआयसी्ीई ने (ऑल इींडडया कौजन्सल फॉर ्ेक्नीकल एज्यकेुिन ) सींबधधत कॉलेजना 
ददलेली असनू त्यात महाराषर  राज्यातील ५९इींजजननयरीींग कॉलेजचा समावेि असल्याच े माहे 
ऑगस्् व त्यासुमारास ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१४-१५ ते २०१६-१७ या काळात देिातील सुमारे ४१० अशभयाींबत्रकी 
महाववद्यालये बींद करण्याची सींमती AICTE कडून देण्यात आल्याचेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील ककती इींजजननयरीींग कॉलेज बींद करावी लागणार आहेत व ती बींद 
करण्याची कारणे काय आहेत तसचे या सींस्थाींमधील ववद्यार्थयाचंी सींख्या घ्त असून नतथल्या 
जागाही पुरेिा प्रमाणात भरल्या जात नसल्याचेही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त नो्ीसद्वारे जी कॉलेजेस बींद करावी लागणार आहेत त्यातील 
ववदयार्थयांचे नकुसान होव ू नये यासाठी िासनान े कोणती उपाययोजना केली वा करण्याच े
प्रस्ताववत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
   
श्री. ववनोद तावड े(३१-०१-२०१८) : (१) नाही. 
     िैक्षणणक वर्ग २०१८-१९ ची कायगवाही अणखल भारतीय तींत्र शिक्षण पररर्देकड े सुरु 
आहे.   
(२) नाही. 
     राज्यातील २०१४-१५ ते २०१७-१८ या काळात फक्त ५ अशभयींबत्रकी महाववद्यालये बींद 
झालेली आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
     काही सींस्थाींमध्ये जागा ररक्त असल्याचे ननदिगनास येते. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अिोला येथील क्रीडा प्रबोधधनीच्या इमारतीच्या दरुावस्थेबाबत 
  

(४३)  ९९४३५ (२९-१२-२०१७).   श्री.हषरष वपांपळे (मुनत गजापूर) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला येथील क्रीडा प्रबोधधनीच्या इमारतीची  दरुावस्था झाली असनू तेथ े स्वच्छतेचा 
अभाव असल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१७  मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिगनास आले हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, सदर प्रबोधधनीत असलेल्या खेळाडूींना ननकृष् दजागचा आहार पुरववण्यात येत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय असल्यास चौकिीत काय आढळून 
आले व त्यानसुार कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२९-०१-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर जजल्हयात एिबत्रत चार बॅडशमांटन िोटगस नसल्यान ेखळेाडूांना  
राष्ट्रीय स्पधेपासून वांधचत राहाव ेलार्त असलेबाबत 

  

(४४)  १००२२३ (२९-१२-२०१७).   श्री.चांरे दीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर 
(शाहूवाडी) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जजल्हयात एकबत्रत चार बॅडशमी्ं न को ग्स नसल्याने खेळाडूींना राषरीय स्पधेपासून 
वींधचत राहाव ेलागत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिगनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)असल्यास, क्रीडानगरी असा नावलौककक असणाऱ्या कोल्हापूर जजल्हयातील खेळाडू बॅडशमी्ं न 
को ग्स पासून वींधचत राहण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
तदनुसार कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (२९-०१-२०१८) : (१) कोल्हापूर जजल्हयात एकबत्रत चार बॅडशमी्ं न को ग्स 
नाहीत ही बाब खरी आहे. परींतु खेळाडूींना राषरीय स्पधेपासून वींधचत राहाव ेलागत ेहे खरे नाही. 
(२) सद्यजस्थतीत कोल्हापूर जजल्हयात महानगरपाशलका व खाजगी सींस्था याींची एकूण २१ 
बॅडशमी्ं न को ग् आहेत. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 

  
महाराष्ट्रातील अि्षी ववद्यापीठातील अनुदाननत महाववद्यालयाांमधील  

शशक्षि आ ण शशक्षिेतर िमगचाऱ् याांच्या वतेनाच ेववलांबाबाबत 
  

(४५)  १००४९४ (२९-१२-२०१७).   श्री.ओमप्रिाश ऊफग  बच्च ू िडू (अचलपूर), श्री.ववनायिराव 
जाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) महाराषरातील अकृर्ी ववद्यापीठातील अनुदाननत महाववद्यालयाींमधील शिक्षक आणण 
शिक्षकेतर कमगचा-याींच्या वेतनासींदभागत राज्य िासन आणण बँक ऑफ महाराषर याींच े सोबत 
करार करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या करारानुसार िासनाने बँकेला शिक्षक शिक्षकेतर कमगचा-याींचे वेतन प्रत्येक 
मदहन्याच्या १ तारखलेा देणे बींधनकारक केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बँक ऑफ महाराषर न ेअद्यापपयतं उक्त कमगचा-याींचे वेतन ननयशमतपण े 
प्रत्येक मदहन्याच्या १ तारखेपयतं केलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनान ेबँक ऑफ महाराषरन ेवेतन अदा करणेबाबत केलेल्या 
कराराचा भींग केला असल्यान ेउक्त बँकेवर कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(३१-०१-२०१८) : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) व (४) बँक ऑफ महाराषर बरोबर करण्यात आलेल्या करारानुसार ववभागीय सहसींचालक, 
उच्च शिक्षण याींचे नाव े सदर बँकेत उघडलेल्या खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा असणे 
आवश्यक आहे. सदरहू रक्कम जमा असल्याची खात्री करुन सींबींधधत सहसींचालक, उच्च 
शिक्षण याींनी याबाबतच ेपत्र बँक ऑफ महाराषरला ददल्यानींतर सदर बँकेकडून वेतन अनुदान 
अिासकीय अनुदाननत महाववद्यालयाींना ववतरीत करण्यात येते. 
बँक ऑफ महाराषर याींच्याकड ेववभागीय सहसींचालक याींनी वेतनाची रक्कम जमा केल्यानींतर 
साधारणत: त्याच ददविी अथवा दसुऱ्या ददविी महाववद्यालयाच्या बँक खात्यात जमा 
करण्यात येते. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

जालना जजल्हयातील कक्रडा सांिुलनलासाठी ननधी उपलब्ध असताांनाही  
ननधी खचग िेला जात नसल्याबाबत 

  

(४६)  १००८९४ (२९-१२-२०१७).   श्री.राजेश टोपे (घनसावांर्ी) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जालना जजल्हयातील कक्रडा सींकुलनासाठी ननधी उपलब्ध असताींनाही ननधी खचग केला जात 
नाही हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, असल्यास, त्यात काय आढळून 
आले व त्यानसुार यासजबाबदार असणाऱ्या सवग सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(२९-०१-२०१८) : (१) अींित: खरे आहे. 
(२) जालना जजल्हयातील अींबड, घनसाींगवी, मींठा व भोकरदन तालुका क्रीडा सींकुलासाठी जागा 
प्राप्त झालेली असून बाींधकामासाठी ्प्या्प्याने रु.१००.०० लक्ष ननधी ववतरीत करण्यात 
आलेला आहे. सदर ननधीमधून प्रिासकीय इमारत, बहुउदे्दशिय हॉल, ववववध खेळाींची मैदान,े 
सींरक्षण शभींत इ. क्रीडा सुववधा पूणग झालेल्या आहेत. तसेच परतूर तालुका क्रीडा सींकुलाच्या 
जागेबाबत प्रकरण न्यायप्रववष् असून जालना, जाफ्राबाद, बदनापूर तालुका क्रीडा सींकुलासाठी 
जागा प्राप्त झालेली नसून जागा प्राप्त करुन घेण्याची कायगवाही सरुु आहे. 
     अींबड, घनसाींगवी, मींठा तालुका क्रीडा सींकुल सशमत्याींची बैठक आयोजजत करण्याच े
प्रस्ताववत असनू सदर बैठकीमध्ये उवगररत काम े सुरु करण्याची कायगवाही सींबींधधत सींकुल 
सशमतीमाफग त करण्यात येणार आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात “र्ाव नतथ ेग्रांथालय” योजना असफल ठरल्याबाबत 
  

(४७)  १००९७२ (२९-१२-२०१७).   श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :    सन्माननीय 
उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात िासनाने सन २०१२ मध्ये गाव नतथ े ग्रींथालय योजना व ग्रींथालयाींना अनुदान 
वाढववण्याचा प्रस्ताव आणला होता, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास अद्यापही गाव नतथे ग्रींथालय योजना सुरु झालेली नसून नवीन ग्रींथालयाींना 
मान्यता देण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास िासनान ेगाव नतथे ग्रींथालय योजना राबववण्यासाठी कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(३०-०१-२०१८) : (१) व (२) “गाींव नतथे ग्रींथालय” ही योजना नसून ग्रींथालय 
चळवळीची सींकल्पना आहे. 
     “सावगजननक ग्रींथालयाींना सहाय्य” ही योजना असून या अींतगगत नोंदणीकृत सावगजननक 
ग्रींथालयाींना ननयमानुसार िासन मान्यता देण्यात येते. िासनमान्य सावगजननक ग्रींथालयाींना 
ववद्यमान परररक्षण अनुदानात वाढ करण्याचा प्रस्ताव दद.२८/१२/२०११ रोजी झालेल्या 
मींत्रीमींडळ बैठकीसमोर सादर करण्यात आला होता. िासन मान्य सावगजननक ग्रींथालयाींना ५० 
्क्के  परररक्षण अनुदान वाढीच्या अनुर्ींगान े िासन ननणगय, उच्च व तींत्र शिक्षण ववभाग, 
दद.२१/०२/२०१२ ननगगशमत करण्यात आला.  
     मींत्रीमडळाच्या दद. ०६/०३/२०१३ रोजीच्या बैठकीत, मींत्रीमींडळाचे पुढील आदेि होईपयगत 
कोणत्याही नवीन ग्रींथालयाींना मान्यता दण्यात येवू नये व दजाग वाढ करु नये, असा ननणगय 
घेण्यात आला असून त्यानुर्ींगान,े िासन ननणगय, उच्च व तींत्र शिक्षण ववभाग, दद.२२/०३/२०१३ 
ननगगशमत करण्यात आला. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यातील ग्रांथालयाांना सन २०१२ साली जाहीर िेलेले ५० टक्िे  
वाढीव अनुदान शमळणेबाबत 

  

(४८)  १०१४१३ (२९-१२-२०१७).   श्री.र्णपतराव देशमुख (साांर्ोले), श्री.सांजय साविारे 
(भुसावळ) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िासनान े राज्यातील सावगजननक  ग्रींथालयाींना ददनाींक १ एवप्रल २०१२ पासून ५० ्क्के 
वाढीव अनुदान देणाचा ननणगय ददनाींक २८ डडसेंबर, २०११ रोजी वा त्या सुमारास घेतला, हे खरे 
आहे काय,   
(२) असल्यास, अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या राज्यातील ५७०१ ग्रींथालाींना वाढीव अनुदानाची 
रक्कम देण्यात आली  आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ग्रथालयाींना िासनान ेवाढीव अनुदानाची रक्कम देण्याबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(३०-०१-२०१८) : (१)  अींित: खरे आहे. 
     राज्यातील सावगजननक ग्रींथालयाींना दद. ०१ एवप्रल, २०१२ पासनू ५० ्क्के वाढीव अनुदान 
देण्याचा  िासन ननणगय दद २१ फेब्रुवारी, २०१२ रोजी ननगगशमत करण्यात आला आहे. 
(२) व (३) अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या राज्यातील ५७०१ िासन मान्य सावगजननक ग्रींथालयाींना 
वाढीव अनुदान देण्याचा िासन ननणगय दद. १८/०८/२०१७ रोजी ननगगशमत करण्यात आला आहे. 
वाढीव अनुदान वा्पाची कायगवाही सुरु आहे.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

साववत्रीबाई फुले पुणे ववद्यापीठाच ेमैदान मराठी धचत्रपटाचा  
सेट उभारण्यासाठी भाडयाने हदल्याबाबत 

  

(४९)  १०१६५६ (२९-१२-२०१७).   श्री.योरे्श हटळेिर (हडपसर) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाववद्यालय आणण िाळाींमध्ये ववद्यार्थयानंा खळेण्यासाठी मदैाने नसतानाही  साववत्रीबाई 
फुले पुणे ववद्यापीठाच ेमैदान मराठी धचत्रप्ाचा से् उभारण्यासाठी नाममात्र िुल्क आकारून 
भाड्यान ेददल्याच ेमाहे ऑक््ोंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिगनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, असल्यास, चौकिीत काय 
आढळून आले त्यानुसार कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(०२-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही.   
(२) ववद्यापीठाकडून प्राप्त मादहतीनुसार महाववद्यालयामध्ये ववद्यार्थयांना खेळण्यासाठी पुरेिी 
मैदाने उपलब्ध असून ववद्यापीठाने मैदानाचा काही भाग िैक्षणणक उदे्दि डोळ्यासमोर ठेवून 
काही अ्ीींवर सामींजस्य करार करुन धचत्रीकरणासाठी ददलेला आहे. धचत्रीकरणावेळी 
ववद्यापीठातील ललीत कला, माध्यम व सींज्ञापन अ्यासक्रमाच्या ववद्यार्थयांना अनभुव 
शमळावा म्हणून धचत्रीकरणाच्या वेळी त्याींना सहभागी करुन घेऊन प्रशिक्षण देणे बींधनकारक 
केलेले आहे. या ववद्यार्थयांवर या प्रशिक्षण काळात होणारा खचग भरुन ननघावा तसेच, या 
प्रशिक्षणाचा पुढचा ्प्पा म्हणून काही शिषयवतृ्ती देता यावी यासाठी ववद्यापीठान ेरु. ६ लाख 
५० हजार इतक्या रकमचेी तरतूद सींबींधधताींना करण्यास साींधगतलेली आहे. सदर रककम 
ववद्यार्थयांच्या प्रशिक्षण व शिषयवतृतीवरच खचग करणे बींधनकारक असल्याच े ददग्दिगकाींनी 
मान्य केलेले आहे. धचत्रीकरण होणारा धचत्रप् फू्बॉल ववर्यीचा असल्यान े ववद्यार्थयांमध्ये 
फू्बॉलची आवड ननमागण होणार आहे. धचत्रीकरणादरम्यान िैक्षणणक व प्रिासकीय कामकाजात 
अडथळा येणार नाही व वापरात येणारी वास्त ूककीं वा मैदान पूवागवस्थेत आणण सुजस्थतीत परत 
करण्याची दक्षता व जबाबदारी धचत्रप् ननमागते व ददग्दिगक घेणार आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वपांडिेपार (जज.र्ोंहदया) येथील जजल्हा पषरषद शाळेत ववद्यार्थयांना  
मयासह पोषण आहाराची योजना राबववण्याबाबत 

  
(५०)  १०३६४८ (३०-१२-२०१७).   श्री.सांजय पुराम (आमर्ाव) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोरेगाींव पींचायत सशमती वपींडकेपार (जज.गोंददया) येथील जजल्हा पररर्द िाळेत माहे 
जानेवारी, २०१७ पासून ववद्यार्थयांना ठेकेदाराींमाफग त मध्यान्ह पोर्ण आहार पुरेसा शमळत 
नसल्याने सदरची योजना प्रभावीपणे राबववण्याबाबत जजल्हा पररर्द अधधकारी (गोंददया) याींनी 
माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास,या प्रकरणी  िासनाने चौकिी केली आहे काय, असल्यास त्यात काय आढळून 
आले व त्यानसुार सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली आहे तसेच सदरची योजना 
राबववण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(११-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
िासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


