
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४२८ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

दसुरे अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

प्राथममि आणण माध्यममि शाळाांमधील मशक्षिाांना मतदार याद्या  
अद्ययावत िरण्याच ेिाम देण्यात आल्याबाबत 

  

(१)  २२८२२ (१०-०८-२०१५).   श्री.डि मल्लीिार्ूनू रेड्िी (रामटेि), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर 
मध्य), श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पश्श्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपि े(नागपूर पूव)ू, श्री.भारत भालिे 
(पांढरपूर) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मींगळवेढा (जि.सोलापूर) या तालुक्यातील क्षकाकाींचे .ी..ल. . ेशे् रद्द करण्यासाठी 
प्राथकमक क्षकाक सींघाच्या वतीन े .क दशवसाचे धरण ेेींशोलन करण्यात ेल्याच े माहे मे, 
२०१५ मध्ये वा त्या शरम्यान ननश्शनास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(२) तसेच ेर्ीई ॲक्् २००९ अन्वये क्षकाकाींना अ्ैषकाणणक कामे शेता येत नाही, अस े
असताींनाही नागपूर जिल्हयातील महसूल ववभागान ेप्राथकमक व माध्य.्ाळामधील क्षकाकाींना 
मतशाराींना ेधार कार्ाश् ी िोर्ण्याचे तसेच ऐन पररषकाा व उिळणीच्या काळात ननवर्णुका्ी 
सीं.ींधधत मतशार याशया अद्ययावत करण्याचे काम शेण्यात ेले, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (२) .ा.त क्षकाक सींघाच े जिल्हा अध्यषका याींनी यासींशभाशत 
उपववभागीय अधधकाऱयाींना .क लेखी ननवेशन दशले, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, या.ा.त ्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, ववलीं.ाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावि े(०९-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे ेहे.  
(२) व (३) अीं्त: खरे ेहे. .ालकाींचा मोफत व सक्तीच्या क्षकाणाचा हक्क अधधननयम, 
२००९ च ेकलम २७ नसुार श्वावषशक िनगणना, नैसधगशक ेपत्ती ननवारण कायश व स्थाननक 
स्वराज्य सींस्था, ववधानसभा व लोकसभा ननवर्णूक प्रक्रिये्ी ननगर्ीत सवश कामे क्षकाकाींना 
करणे .ींधनकारक ेहे. इतर ्ाळा.ाहय प्रयोिनाथश क्षकाकाींच्या सेवा शेण्यास प्रनत.ींध ेहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
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राज्यात प्राथममि मशक्षणाचे सावतू्रीिरण व साक्षरता िायूक्रममाची अांबलबर्ावणी िरण्याबाबत 
  

(२)  २८६१५ (०६-०४-२०१५).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवले), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), 
श्री.ववर्य िाळे (मशवार्ीनगर), अॅि.आमशष शलेार (वाांदे्र पश्श्चम) :   सन्माननीय शालेय 
मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात प्राथकमक क्षकाणाचे सावशरीकीकरण व साषकारता यासाठी की ती कायशिमाची 
अीं.ल.िावणी रहावी म्हणून राज्यात ४ हिार ८६० कें द्रीय प्राथकमक ्ाळाींची स्थापना १० 
जिल्हा पररषश ्ाळाींसाठी .क या प्रमाणात केली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास राज्यातील जिल्हा पररषश ेस्थापनेवरील १०४८ कें द्र प्रमखुाींची पशे ररक्त ेहेत 
तसेच ववस्तार सींवगाशतील ५०१ पशे ररक्त असल्याच े माहे सप् े्ं.र, २०१५ मध्ये वा त्या 
शरम्यान ननश्शनास ेले ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, सशर ररक्त पशे भरण्या.ा.त ्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलीं.ाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावि े(०९-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे ेहे. 
(२) व (३) कें द्र प्रमखुाींची ररक्त पशे सरळसेवा, ववभागीय मयाशदशत स्पधाश परीषकाा तसेच 
पशोन्नतीने भरण्या.ा.त दश.१६/०२/२०१८ च्या ्ासन ननणशयानसुार सुधाररत कायशपध्शती ववदहत 
करण्यात ेली ेहे. ववस्तार अधधकारी (क्षकाण) या पशाची राज्यातील जिल्हा पररषशाींची 
पशभरती मागील शोन वषाशपासनू झालेली नाही. ेता सशरची पशभरती ग्राम ववकास 
ववभागामाफश त होत असून ही भरती ववत्त ववभागान ेदशलेल्या ेशे्ानुसार मींिूर पशाच्या ४%  
वा भरतीसाठी उपलब्ध असलेल्या ररक्त पशाींपैकी ५० % िी कमी असतील ती पशे भरावयाची 
ेहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील ववद्यार्थयाांच्या शैक्षणणि साहहत्याच्या किां मतीत झालेल्या वाढीबाबत 
  

(३)  ५३९३३ (२२-८-२०१६).   अॅि.आमशष शेलार (वाांदे्र पश्श्चम), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण 
पश्श्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.सांर्य िेळिर (ठाणे), श्री.अतुल भातखळिर 
(िाांहदवली पूव)ू, अॅि.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.भरतशेठ गोगावले (महाि), श्री.मनोहर 
भोईर (उरण) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुीं.ईसह राज्यातील गत  वषाशच्या तुलनेत ववद्यार्थयाांचे शप्तर, ्ैषकाणणक सादहत्य, गणवे् 
अ्ा सा-याच सादहत्याींच्या क्रकीं मतीत वाढ झाली असल्याच ेननश्शनास ेले ेहे, हे खरे ेहे 
काय, 
(२) असल्यास, गत वषी ज्या गणवे्ासाठी ५०० रुपये खचश होता त्या गणवे्ासाठी ेता ८०० 
रुपये खचश होत असून ्ाळा व शकुानशार याींचे सींगनमत असल्याने पालकाींना ठराववक 
शकुानशार करू्न गणवे् खरेशी करावे लागत ेहेत, हे ही खरे ेहे काय, 
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(३) असल्यास, अ्ाप्रकारे ्षैकाणणक सादहत्य तसेच ्ाळाींच्या मनमानीवर ननयींरीकण 
ठेवण्याकररता ्ासन कोणत्या  उपायोिना करणार वा कररत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलीं.ाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावि े(१४-०५-२०१८) : (१) अीं्त: हे खरे ेहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ववद्यार्थयाांना ्ैषकाणणक सादहत्य ्ाळाींकरू्न अथवा ्ाळाींनी ठरवून दशलेल्या शकुानातून 
खरेशी करण्याची सक्ती न करण्या.ा.त ्ासनाच्या दश. ११/०६/२००४ च्या ्ासन ननणशयान्वये 
सूचना दशलेल्या ेहेत. तथावप, अ्ा सूचनाींचे पालन न करण्याऱया ्ाळाींच्या अनुशानात 
कपात करणे / अनुशान .ींश करणे, ्ाळाींची मान्यता रद्द करणे, ्ाळाींना शेण्यात ेलेले “ना - 
हरकत प्रमाणपरीक” रद्द करणे इ. प्रकारची कायशवाही ववभागीय क्षकाण उपसींचालकाींमाफश त 
करण्या.ा.त सशर ्ासन ननणशयात तरतुश करण्यात ेली ेहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईमधील नामाांकित शाळा त्याांच्या पररसरामध्ये राहणाऱ्या  
ववद्यार्थयाांना प्रवेश नािारीत असल्याबाबत 

  

(४)  ८११२६ (२०-०४-२०१७).   श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदवली पवू)ू :   सन्माननीय शालेय 
मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुीं.ईमध्ये अनेक छोट्या मोठ्या नामाींक्रकत ्ाळा त्याींच्या पररसरामध्ये राहणाऱया 
ववद्यार्थयाांना प्रवे् नाकारत असनू लाीं.च्या ववद्यार्थयाांना प्रवे् शेत असल्याच्या अनके घ्ना 
ननश्शनास ेल्या, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, या.ा.त अनेक तिारी ्ालेय क्षकाण ववभागाकर् ेशाखल झाल्या ेहेत, हे ही 
खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, ्ाळाींच्या पररसरातील ववद्यार्थयाांना प्रथम प्राधान्य द्याव े व .ाहेरील 
ववद्यार्थयाांना नींतर प्रवे् द्यावा या.ा.त कठोर ननयम ननयमावली .नवून त्याची 
अींमल.िावणी करण्याकररता तसचे सींपूणश प्रवे्  याशी पत्त्यासदहत ्ाळेच्या नो्ीस .ोर्श वर 
लावावी या.ा.त ्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलीं.ाची काय कारणे ेहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावि े(०५-०५-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) ्ासन ननणशय दशनाींक २८/०५/२००३ अन्वये प्रवे्  दशलेल्या ववद्यार्थयाांची नावे सचूना 
फलकावर लावण्या.ा.त तरतूश ेहे व त्याची अींमल.िावणी ्ाळा व्यवस्थापनास करणे 
.ींधनकारक ेहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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पालघर श्र्ल््यातील मशक्षणाधधिारी या पालघर आहदवासी ववभागातील मशक्षिाांना आधथिू 
गैरव्यवहार िरायला भाग पाित असल्याबाबत 

  

(५)  ८२१४८ (२०-०४-२०१७).   श्री.किसन िथोरे (मुरबाि) : सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर जिल््यातील क्षकाणाधधकारी श्रीमती सींगीता भागवत या पालघर ेदशवासी 
ववभागातील क्षकाकाींना शमशा्ी करून ेधथशक गैरव्यवहार करायला भाग पार्त ेहे, हे खरे 
ेहे काय, 

(२) असल्यास, या.ा.त ्ासनान ेचौक्ी केली ेहे काय, तद्नुसार क्षकाकाींना रीकास शेऊन व 
शमशा्ी करून कामात मशत न करता ेधथशक गैरव्यवहार करण्यास भाग पर्णाऱया पालघर 
क्षकाणाधधकारी याींच्यावर कोणती कारवाई करण्यात ेली वा करण्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, ववलीं.ाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावि े(१०-१०-२०१७) : (१) नाही.  
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
येवला व ननफाि (श्र्.नामशि) तालुक्यातील ३१४ श्र्ल्हा पररषद शाळा िीर्ीटल िरण्याबाबत 

  

(६)  ८६२८३ (२३-०८-२०१७).   श्री.पांिर् भुर्बळ (नाांदगाव), श्री.छगन भुर्बळ (येवला) :  
सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) येवला व ननफार् (जि.नाक्क) तालुक्यातील ३१४ जिल्हा पररषश ्ाळा र्ीिी्ल 
करण्यासाठी ्ासनाकर् े प्रस्ताव पाठववण्या.ा.त स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी दशनाींक २० 
िानेवारी, २०१६ रोिी नाक्क जिल्हा पररषशेकर् ेमागणी केली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, प्रश्न भाग (१) मधील प्रस्ताव ्ासनास प्राप्त झालेला ेहे काय, 
(३) असल्यास, लोकप्रनतननधीींनी मागणी करुनही सशर मागणीवर कायशवाही न केल्याप्रकरणी 
्ासनाने सीं.ींधधताींवर ि.ा.शारी ननजश्चत करुन कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास ववलीं.ाची कारणे काय ?  
 
श्री. ववनोद तावि े(२०-०४-२०१८) : (१) होय. 
(२) सशर प्रकरणी क्षकाणाधधकारी (प्राथकमक), जि.प नाक्क या कायाशलयाच्या दश. २ िून, 
२०१७ च्या परीकान्वये जिल्हा ननयोिन अधधकारी तथा जिल्हाधधकारी, नाक्क याींच्या 
कायाशलयास, सशर जिल्हा पररषश ्ाळाींसाठी अनुशान उपलब्ध करणे.ा.त कायशवाही होणेसाठी 
प्रस्ताव साशर केलेला ेहे. 
(३) येवला ग्ातील .कूण २३६ जिल्हा पररषश ्ाळाींपैकी, २३२ ्ाळा डर्जि्लायिे्न 
झालेल्या ेहेत व उवशररत ४ ्ाळा समाि सहाभागातून ग् क्षकाणाधधकारी (तालुका) स्तरावर 
प्रस्ताववत ेहेत. 
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    तसेच, ननफार् ग्ातील .कूण २३५ जिल्हा पररषश ्ाळाींपैकी, २०७ ्ाळा 
डर्जि्लायिे्न झालेल्या ेहेत व उवशररत प्रलींब.त ्ाळाींपकैी, २८ ्ाळा समाि सहाभागातून 
ग् क्षकाणाधधकारी (तालकुा) स्तरावर प्रस्ताववत ेहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

तीन वषाूचा मशक्षण सेवि पदाचा िालावधी पूण ूिरणाऱ् या मशक्षिाांना  
िायम िरुन ननयममत वेतनशे्रणी देण्याबाबत 

  

(७)  ९५२७८ (२९-१२-२०१७).   श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूव)ू, 
श्री.मांगेश िुिाळिर (िुलाू), िॉ.राहूल पाटील (परभणी) : सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तीन वषाशचा क्षकाण सेवक पशाचा कालावधी पूणश करणा-या क्षकाकाींना कायम करुन 
ननयकमत वेतनशे्रणी शेण्याचा ननणशय मुीं.ई ववभागीय क्षकाण उपसींचालकाींनी माहे ऑक््ो.र, 
२०१७ मध्ये वा त्या शरम्यान घेतला ेहे, हे खरे ेहे काय, 

(२) असल्यास, सशर क्षकाकाींना कायम केल्यानींतर ननयकमत वेतनशे्रणी शेण्यास लेखा 
अधधकाऱयाींकरू्न ववलीं. होत असल्या.ा.तच्या तिारी क्षकाक पररषशेने क्षकाण उपसींचालकाींकर् े
केल्या ेहेत, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, या.ा.त ्ासनाने क्षकाण उपसींचालकाींचा ननणशय व लेखा अधधकाऱयाींच्या 
तिारीच्या अनुषींगान ेकोणती कायशवाही केली तसेच कायशवाही.ा.तची सद्यःजस्थती काय ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलीं.ाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावि े(११-०५-२०१८) : (१) हे खरे ेहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

मुांबईतील िे.र्ी. सोमैया या महाववद्यालयात मराठीच ेपद ररक्त िरण्यात आल्याबाबत 
  

(८)  ९५८३६ (३०-१२-२०१७).   अिॅ.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.नरेंद्र महेता (ममरा भाईंदर), 
अॅि.आमशष शेलार (वाांदे्र पश्श्चम), िॅप्टन आर.तममल सेल्वन (सायन-िोळीवािा), श्री.अममत 
साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्री.सुननल प्रभ ू(हदांिोशी) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुीं.ई ववद्याववहार येथील, के.िे. सोमय्या महववद्यालयात, सुधाररत सींच मान्यता असूनही 
केवळ मराठीद्वेषापायी  तसेच मराठी ववषयासाठी, शोन क्षकाकाींची पशे मींिूर असतानाही  .का 
पशाचा कायशभार कमी असल्याचे भासहून या पशावर काम करणा-या क्क्षषकाकेला, क्षकाण सेवक 
कालावधी पूणश व्हायच्या पींधरा दशवस ेधीच महाववद्यालयाच्या प्राचायाांनी दशनाींक १८ 
सप् े्ं.र, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास सेवेतनू कमी केले, हे खरे ेहे काय, 
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(२) असल्यास, सशर महाववद्यालयान े ववशे्ी भाषाींना परवानगी नसतानाही फ्रें च, िमशनी, 
िपान, ेदश भाषाींसाठी ववद्याथाांना प्रवे् दशला असून, प्राचायाांनी, स्वतः वगाशत िावनू, मराठी 
ववषय घेऊ नयेत यासाठी, श.ाव ्ाकत असल्याचा ेरोप कननषठ महाववद्यालयीन क्षकाक 
महासींघाने केला, हे ही खरे ेहे काय,  
(३) असल्यास, या.ा.त ्ासनान े चौक्ी केली ेहे काय व त्यानुसार सशरहू 
महाववद्यालयातील प्राचायाां ववरुध्श, कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलीं.ाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावि े(१५-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
मुांबईसह राज्यातील प्राध्यापि आणण मशक्षिेत्तर िमचूाऱ् याांचे दोन महहांयाांचे वेतन ’’सेवाथ’ू’ 

या सांगणि प्रणालीतील ताांत्त्र ांि अिचणीमुळे थकित असल्याबाबत 
  

(९)  १००६११ (०५-०१-२०१८).   श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूव)ू, श्री.मांगेश िुिाळिर (िुलाू), 
प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुि) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुीं.ईसह राज्यातील महाववद्यालयीन प्राध्यापक व कमशचारी याींना गत २ वषाशपासून वेतन 
अशा करण्यात येणाऱया सेवाथश प्रणालीच्या कीं पनी्ी असलेल्या करारामध्ये ताींबरीकक अर्चण 
असल्यान ेसेवाथश प्रणाली .ींश पर्ल्याच ेमाहे सप् े्ं.र, २०१७ मध्ये वा त्या शरम्यान ननश्शनास 
ेले, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, दशनाींक २१ ऑगस््, २०१७ पासून उक्त प्रणाली .ींश पर्ल्यान ेराज्यातील सवश 
्ासकीय कमशचारी, महाववद्यालयीन व ्ालेय क्षकाक, तसेच क्षकाकेतर कमशचारी याींच ेमाहे 
ऑगस्् व सप् े्ं.र, २०१७ या शोन मदहन्याच ेवेतन अशा करण्यात ेले नाही, हे ही खरे ेहे 
काय, 
(३) असल्यास, सींगणक प्रणालीतील ताींबरीकक अर्चणी शरु करुन थकीत असलेले वेतन तात्काळ 
कमळावे अ्ी मागणी मुप््ा सींघ्नेने उच्च व तींरीक क्षकाण ववभागाकर् े दशनाींक ०५ ऑक््ों.र, 
२०१७ रोिी वा त्या सुमारास लेखी ननवेशनाव्शारे केली ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, सशर ननवेशनाच्या अनुषींगान े्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
ेहे, तसेच कायशवाहीची सद्यःजस्थती काय ेहे, 
(५) नसल्यास, ववलीं.ाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावि े(०८-०५-२०१८) : (१) हे खरे ेहे. 
(२) प्रश्नाधीन प्रकरणी माहे ऑगस्् व सप् े्ं.र, २०१७ या शोन मदहन्याींचे वेतन अशा करण्यात 
ेले नाही हे खरे नाही. 
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     तथावप, सेवाथश प्रणालीमध्ये ेलेल्या  ताींबरीकक अर्चणीमळेु या शोन मदहन्याींच े वेतन 
उक्राने अशा करण्यात ेले. 
(३) प्रश्नाधीन लेखी ननवेशन ववभागाकर् ेेल्याचे ेढळून ेले नाही. 
(४) प्रश्नाधीन प्रकरणी उद्भवलेली ताींबरीकक अर्चण शरू करुन सवेाथश प्रणाली पूवशवत सुरु 
करण्यात ेली असनू कमशचा-याींच ेप्रलींब.त वेतन अशा करण्यात ेले ेहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात आांतरराष्ट्रीय दर्ाूच्या १०० शाळा उभारण्याबाबत 
  

(१०)  १०२१८९ (२९-१२-२०१७).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), प्रा.वषाू गायिवाि 
(धारावी), श्रीमती ननमलूा गाववत (इगतपूरी), श्री.िी.पी.सावांत (नाांदेि उत्तर), श्री.अस्लम शखे 
(मालाि पश्श्चम), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), अॅि.यशोमती ठािूर 
(नतवसा) :  सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ेींतरराषरीय शिाशच्या १०० ्ाळा उभारण्याचा ननणशय घेण्यात ेलेला असून 
त्यासाठी कें बिि ववद्यापीठ व बि्ी् कौजन्सलची मशत घेण्यात येणार ेहे, हे खरे ेहे 
काय, 
(२) असल्यास, यासाठी क्रकती ननधीची ेवश्यकता ेहे व सशर ननधी क्ाप्रकारे उपलब्ध 
करण्यात येणार ेहे, 
(३) असल्यास, या.ा.त ्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत ेहे 
तसेच ननणशयाचे स्वरुप काय ेहे व त्याची अींमल.िावणी केव्हापासून करण्यात येणार ेहे, 
(३) नसल्यास, ववलीं.ाची कारणे काय ेहेत ?   
 
श्री. ववनोद तावि े(२०-०४-२०१८) : (१) अीं्त: खरे ेहे. 
     ेींतरराषरीय शिाशच्या ्ाळा ननमाशण करण्यासाठी केजम्िि ववद्यावपठाच्या मशतीन ेGap 
Analysis करण्यात ेला ेहे. 
(२) या योिनेची अींमल.िावणी करण्यासाठी येणारा खचश CSR, लोकसहभाग, सवश क्षकाा 
अकभयान (SSA) / राषरीय माध्यकमक क्षकाा अकभयान (RMSA) मधून करण्यात येईल. 
(३) राज्यात ेींतरराषरीय ्ैषकाणणक शिाशच्या ्ाळा ननमाशण करण्यासाठी ्ासन ननणशय दशनाींक 
३० नोव्हें.र, २०१७ अन्वये ेींतरराषरीय शिाशच्या ्ाळा ननकमशतीचे ननकष ननजश्चत करण्यात 
ेले ेहेत. 
     ेींतरराषरीय ्ाळाींमध्ये होणारे अध्ययन - अध्यापन ेींतरराषरीय मानकाींप्रमाणे असण े
ेवश्यक असून, याकररता ्ैषकाणणक दृषट्या पुरेस े स्वातींत्र्य व स्वायतत्ता कमळणे गरिेच े
ेहे. या पाश्वशभूमीवर राज्यात या ्ाळाींच्या सींलग्नतकेररता महाराषर ेींतरराषरीय ्ाळा 
मींर्ळ असे नवीन .ोर्श स्थापन करण्याचा ननणशय दशनाींक २ िानेवारी, २०१८ च्या ्ासन 
ननणशयान्वये घेण्यात ेलेला ेहे. या महाराषर ेींतरराषरीय ्ाळा मींर्ळाींतगशत ववववध 
सकमत्या स्थापन करण्याची कायशवाही सरुू ेहे. 
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(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
___________ 

  
िोल्हापुर येथील मशवार्ी ववद्यापीठातील ववववध स्तरावरील  

भरती प्रकक्रमयेत झालेल्या गैरव्यवहाबाबत 
  

(११)  १०२३६४ (२९-१२-२०१७). श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांर्ी) : सन्माननीय उच् च व तांत्र 
मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापुर येथील क्वािी ववद्यापीठातील सन २०१० ते १५ या कालावधीत ववववध 
स्तरावरील भरती प्रक्रियेत झालेल्या गैरव्यवहाराचा चौक्ी अहवाल ववभागीय उच्च क्षकाण 
सहसींचालक, सोलापुर याींच्या .क सशस्यीय सकमतीन ेनोव्हें.र, २०१७ मध्ये वा त्या शरम्यान 
सींचालक उच्चक्षकाण पुणे याींना साशर केला ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, सशर चौक्ी अहवाल ्ासनास प्राप्त झाला ेहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त अहवालाच्या अनुषींगान े ्ासनान े कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलीं.ाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावि े(०७-०५-२०१८) : (१) हे अीं्त: खरे ेहे. 
प्रश्नात नमूश प्रकरणाचा अहवाल ववभागीय सहसींचालक, उच्च क्षकाण, सोलापूर ववभाग, 
सोलापूर याींनी माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये सींचालक, उच्च क्षकाण, पुणे याींना साशर केला 
ेहे. 
(२) होय. 
(३) मा.राज्यपाल तथा कुलपती याींच्या सचूनेनुसार तत्कालीन कुलसधचव, र्ॉ. र्ी.व्ही.मुळे 
याींच्या कायशकाळात झालेल्या भरतीची चौक्ी करण्यासाठी ववद्यापीठाने सेवाननवीत्त 
न्यायाधी् श्री. ्ानभाग सकमती ननयुक्त केलेली ेहे. सशर सकमती कुलगुरू, क्वािी 
ववद्यापीठ याींना अहवाल साशर करणार असून त्यानींतर सशर अहवाल मा. राज्यपालाींना साशर 
करण्यात येणार ेहे. ववभागीय सहसींचालक, उच्च क्षकाण, सोलापूर ववभाग, सोलापूर याींच्या 
सकमतीचा प्राप्त अहवाल सेवाननवीत्ती न्यायाधी् श्री.्ानभाग सकमतीसमोर ठेवण्याची कायशवाही 
करण्या.ा.त सींचालक, उच्च क्षकाण, पुणे याींना दश. ०६.०९.२०१७ च्या ्ासन परीकान्वये 
कळववले ेहे. त्यानुषींगान े श्री.्ानभाग सकमतीन े ववभागीय सहसींचालक, उच्च क्षकाण, 
सोलापूर ववभाग, सोलापूर याींच्या सकमतीचा अहवाल ववचारात घेऊन कामकाि पूणश करून 
दश.३०.१२.२०१७ रोिी ववद्यापीठास अहवाल साशर केला ेहे. सशर अहवालाच्या अनुषींगाने 
पुढील कायशवाही ववद्यापीठ स्तरावर सुरू ेहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही 
  

___________ 
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महाराष्ट्र राज्य अशासिीय महाववद्यालयीन मशक्षिेतर िमचूाऱ् याांच्या  
सहाव्या वतेन आयोगातील वेतन त्रुटी दरू िरण्याबाबत 

  

(१२)  १०२४४३ (२९-१२-२०१७).   श्री.ज्ञानरार् चौगुले (उमरगा) : सन्माननीय उच् च व तांत्र 
मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य अ्ासकीय महाववद्यालयीन क्षकाकेतर कमशचा-याींच्या सहाव्या वेतन 
ेयोगातील वेतन रीकु्ी शरू करुन क्षेकात्तर कमशचा-याींना न्याय शेण्यात यावा अ्ी मागणी 
उमरगा-लोहारा येथील लोकप्रनतननधीींनी मा.मखु्यमींरीकी याींच्याकर् े दशनाींक २३ डर्सें.र, २०१४ 
रोिी वा त्या सुमारास केली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, या .ा.त ्ासनाने चौक्ी केली ेहे काय व त्यानुसार अ्ासक्रकय 
महाववद्यालयातील क्षकाकेत्तर पशाींच्या वेतन रीकु्ी .ा.तच्या प्रस्तावावर कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत ेहे, तसेच सुरु असलेल्या कायशवाहीची सद्यःजस्थती काय ेहे, 
(३) नसल्यास, ववलीं.ाची सवशसाधारण कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावि े(०७-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे ेहे. 
(२) अ्ासकीय अनुशाननत महाववद्यालयातील क्षकाकेतर पशाींच्या वेतनरीकु्ी.ा.तचा प्रस्ताव 
ननणशयासाठी वररषठ स्तरावर साशर करण्यात ेलेला ेहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील शाळाांमध्ये पररवहन सरुक्षा सममती स्थापन िरणे बांधनिारि असल्याबाबत 
  

(१३)  १०२९९३ (२९-१२-२०१७).   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) : सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यामध्ये स्कुल .स ननयम, २०११ अन्वये ्ाळाींमध्ये पररवहन सुरषकाा सकमती स्थापन 
करणे .ींधनकारक ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात स्कुल .स ननयम, २०११ ची प्रभावी अींमल.िावणी होत नाही, हे ही 
खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, सशर ननयमाची प्रभावी अींमल.िावणी करण्यास क्रकती कालावधी लागणार 
ेहे, 
(४)  असल्यास, या.ा.त ्ासनाने चौक्ी केली ेहे काय, असल्यास, त्यात काय ेढळून 
ेले व त्यानुसार सशर ननयमाींची प्रभावी अींमल.िावणी न करणाऱयाींवर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, ववलीं.ाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावि े(०७-०५-२०१८) : (१)  हे खरे ेहे. 
(२) हे खरे नाही.  
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 



वव.स. ४२८ (10) 

मुांबई ववद्यापीठाचे ऑनलाईन मुल्यािां नाचे िाम पूण ूिरणाऱ्या  
प्राध्यापिाांना अनतररक्त मानधन ममळाले नसल्याबाबत 

  

(१४)  १०३०१२ (२९-१२-२०१७).  अॅि.भीमराव धोंि े(आष्ट्टी), श्री.सुननल मशांदे (वरळी), श्री.सांतोष 
दानवे (भोिरदन) :  सन्माननीय उच् च व तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुीं.ई ववद्यापीठाच्या ऑनलाईन मुल्याकीं नाचे काम वेगाने पणूश करण्यासाठी प्राध्यापकाींना 
अनतररक्त र्ी. ेणण इतर लाभ शेण्याची घोषणा ववद्यापीठाने केलेली असूनही शोन 
मदहने उल्ूनही उक्त काम काम पूणश करणाऱया प्राध्यापकाींना मानधन कमळाले नसल्याची .ा. 
दशनाींक १७ नोव्हें.र, २०१७ रोिी वा त्या समुारास ननश्शनास ेली, हे खरे ेहे काय, 

(२) असल्यास, या.ा.त ्ासनान ेचौक्ी केली ेहे काय, असल्यास, चौक्ीत काय ननषपन्न 
झाले व त्यानसुार ऑनलाईन मुल्याकीं नाचे काम पूणश करणाऱया प्राध्यापकाींना तातर्ीने मानधन 
व इतर लाभ अशा करण्या.ा.त कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, ववलीं.ाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावि े(०७-०५-२०१८) : (१) व (२) हे अीं्त: खरे ेहे. 
ऑनलाईन मुल्याींकनाचे काम केलेल्या .हुताीं् प्राध्यापकाींना मानधन व अनुषींगीक लाभ अशा 
करण्यात ेलेले ेहेत. उवशररत प्राध्यापकाींना मानधन व अनुषींगीक लाभ अशा करण्या.ा.तची 
कायशवाही ववद्यापीठाकरू्न सुरू ेहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मराठी भाषेला अमभर्ात भाषचेा दर्ाू देण्याबाबत 
  

(१५)  १०५२९६ (०५-०४-२०१८).   श्री.सुननल प्रभ ू (हदांिोशी), िॉ.मममलांद मान े (नागपूर उत्तर), 
श्री.सुननल मशांदे (वरळी), श्री.मभमराव तापिीर (खििवासला), श्रीमती माधुरी ममसाळ (पवतूी), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.मशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.ओमप्रिाश ऊफू बच्चू ििू 
(अचलपूर), श्री.चांद्रिाांत सोनवण े (चोपिा), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशिी), श्री.ववर्य 
विटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अममत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), 
श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण), प्रा.वषाू गायिवाि (धारावी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), 
श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शखे (मालाि पश्श्चम), श्री.हषवूधनू सपिाळ (बलुढाणा), 
िॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.सुरेश 
हाळवणिर (इचलिरांर्ी), िॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांिोल), श्री.सुरेश लाि (िर्तू), 
श्री.र्यांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.राणार्गर्ीतमसांह पाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.सांतोष दानव े
(भोिरदन), अॅि.भीमराव धोंि े (आष्ट्टी), श्री.योगेश हटळेिर (हिपसर), श्री.बसवरार् पाटील 
(औसा), श्री.छगन भरु्बळ (येवला) : सन्माननीय मराठी भाषा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) भारतीय भाषाींना अकभिात भाषेचा शिाश शेण्यासींशभाशत मा.उच्च न्यायालय, मद्रास येथ े
प्रलींब.त असलेल्या ववववध रर् याधचका मा.उच्च न्यायालयाकरू्न फे्ाळण्यात ेल्या नींतर 
मराठी भाषलेा अकभिात भाषेचा शिाश शेण्या.ा.त राज्यातील अनके लोकप्रनतननधी (खासशार) 
ेणण राज्य ्ासनाकरू्न कें द्र ्ासनाकर् े वारींवार पाठपुरावा करण्यात येवनूही ेितागायत 
मराठी भाषलेा अकभिात भाषचेा शिाश शेण्यात ेलेला नसल्यान ेपनु्हा याही वषी त्या.ा.तचा 
प्रस्ताव कें द्र ्ासनाकर् ेमान्यतेसाठी पाठववण्यात ेला असून मराठी भाषेचा इनतहास शीर् त े
शोन हिार वषाांपुवींचा असल्याच ेपुरावे साशर केले असल्याच ेदशनाींक २ िानेवारी, २०१८ रोिी  
वा त्या समुारास ननश्शनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) तसेच महाराषर सादहत्य पररषशने मराठी भाषलेा अकभिात भाषचेा शिाश कमळावा या करीता 
कें द्र सरकारकर् े मागणी केली असून राज्यातील अनके साींस्की नतक सींघ्नाींनी नवी दशल्लीत 
ेींशोलन केल्याची .ा. दशनाींक २ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्या सुमारास ननश्शनास ेली, 
असल्याच े तसेच मराठी भाषेला अकभिात भाषिेा शिाश कमळण्यासाठी ननयुक्त करण्यात 
ेलेल्या प्रा.रींगनाथ पठारे सकमतीने कें द्र सरकारला पुराव्यासदहत सुमारे ५०० पानी अहवाल 
साशर असून मराठी १५०० त े२०० वषाशचा इनतहास असतानाीं िगातील ६७० प्रमुख भाषाींपैकी 
१० व िमाींकाची भाषा असताना मराठी भाषेला अकभिात शिाश कमळण्यास ्ासन अषकाम्य 
ररत्या शलुशषका करीत असल्याची .ा. ननश्शनास ेली, हे ही खरे ेहे काय, 
(३)  असल्यास, राज्य ्ासनाकरू्न मराठी भाषेला अकभिात भाषेचा शिाश शेण्याचा प्रस्ताव कें द्र 
्ासनाकर् ेप्राप्त झाला असून, तो कें द्र ्ासनाचे ववचाराधीन असल्याचे मा.कें द्रीय साींस्की नतक 
मींरीकी, भारत सरकार याींनी लोकसभागीहात ननवेशीत केले असल्याच ेमाहे िानेवारी, २०१८ मध्ये 
वा त्या शरम्यान ननश्शनास ेले असून अकभिात शिाश सींशभाशत मद्रास उच्च न्यायालयात सुरू 
असलेले प्रकरण ननकाली ननघाल्यामुळे पींतप्रधान कायाशलयाने साींस्की नतक कायाशलयाला सुधारीत 
कॅब.ने् नो् ठेवावी यासाठी राज्य ्ासन प्रयत्न करीत ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, .खाशया भाषेला रािभाषेचा शिाश शेण्यासाठी कें द्र सरकारने काय ननकष 
ननजश्चत केले ेहेत तसेच कें द्र सरकारच्या रािभाषा ववभागान ेसन १९७७ व सन २००९ मध्ये 
िारी केलेल्या पररपरीककानसुार मराठी भाषेचा वापर कें द्र सरकारची ववववध कायाशलये सावशिननक 
षेकारीकातील .ँका, शरूध्वनी, ्पालखाते, रेल्वे, मरेो, ववमानसेवा व मोनोरेल ेदश कायाशलयामध्ये 
मराठी भाषेचा वापर करण्यासींशभाशत ्ासनान ेकाय प्रयत्न केले ेहेत 
(५) असल्यास, या.ा.त ्ासनान े चौक्ी केली ेहे काय, असल्यास त्यात काय ेढळून 
ेले व त्यानुसार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत ेहे, नसल्यास, ववलीं.ाची कारणे 
काय ेहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावि े (१४-०५-२०१८) : (१) मराठी भाषेला अकभिात भाषचेा शिाश शेण्या.ा.तचा 
ेवश्यक पुराव्याींसह सववस्तर प्रस्ताव दश. १६.११.२०१३ रोिी कें द्र ्ासनास साशर केला ेहे. 
(२) राज्यातील महाराषर सादहत्य पररषश तसचे इतर सींघ्नाींनी मराठी भाषलेा अकभिात 
भाषेचा शिाश कमळावा यासाठी कें द्र ्ासना्ी परीक व्यवहार केला ेहे. 
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     तथावप, महाराषरातील अनके साींस्की नतक सींघ्नाींनी नवी दशल्लीत दश. २ िानेवारी, २०१८ 
रोिी वा त्या सुमारास ेींशोलन केल्याची .ा. ्ासनाच्या ननश्शनास ेलेली नाही. 
(३) मराठी भाषेला अकभिात भाषेचा शिाश शेण्या.ा.तचा प्रस्ताव कें द्र ्ासनाकर्े ववचाराधीन 
असल्याच े साींस्की नतक मींरीकालयान े ववभागाला कळववले ेहे. तथावप, या मुद्या.ा.त कें द्रीय 
साींस्की नतक मींरीकी याींनी लोकसभते ननवेशन केले नसून दश.०७.०३.२०१८ च्या कें द्रीय अथशसींकल्पीय 
अधधवे्नाच्यावळेी राज्यातील सींसश सशस्याींनी लोकसभते या.ा.तचा मुद्दा उपजस्थत केला 
होता. या मुद्याला उत्तर शेताना कें द्रीय गीहमींत्र्याींनी ही .ा. कें द्रीय साींस्की नतक ववभागाला 
कळववण्यात येईल, असे उत्तर दशले. प्रस्तुत प्रकरणी कें द्र ्ासनाने लवकरात लवकर 
धोरणात्मक ननणशय घ्यावा या.ा.त राज्य ्ासनाकरू्न पाठपुरावा करण्यात येत ेहे. 
(४) व (५) भारतीय सींववधानाच्या अनुच्छेश ३४५ अींतगशत राज्याच्या व्यवहारासाठी रािभाषा 
अधधननयम करण्याची तरतूश असून त्याअींतगशत रािभाषा अधधननयम १९६४ अन्वये मराठी 
भाषा रािभाषा म्हणून स्वीकी त केली ेहे. 
     कें द्रीय रािभाषा अधधननमाींतगशत कें द्र ्ासनान े राज्याींकरीता बरीकभाषा सुरीकाचा वापर 
करण्याच्या सचूना कें द्र ्ासनाने ननगशकमत केल्या ेहेत. त्यानुसार राज्यातील कें द्रीय 
कायाशलये/उपिम याींच्या कायाशलयात दहींशी/इींग्रिी सो.तच मराठी भाषेचा वापर करण्या.ा.त 
दश.१८.०६.१९७७ व दश. ०१.०७.२०१० रोिी कें द्र ्ासनान ेसूचना ननगशकमत केलेल्या ेहेत. कें द्र 
्ासनाच्या या सूचनाींचा का्ेकोरपणे अवलीं. करण्या.ा.त राज् य ्ासनाने दश.०५.१२.२०१७ च्या 
पररपरीककान्वये सववस्तर सूचना ननगशकमत करण्यात ेल्या ेहेत. 

___________ 
  
मराठी भाषा ववभागाअांतगतू िीर्ीटायझशेन िरण्यात आलेले साहहत्य लोिामभमखु िरणेबाबत 

  

(१६)  १०५७३२ (०५-०४-२०१८).   अॅि.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण 
पश्श्चम), अॅि.आमशष शेलार (वाांदे्र पश्श्चम), िॅप्टन आर.तममल सेल्वन (सायन-िोळीवािा), 
श्री.नरेंद्र महेता (ममरा भाईंदर) :   सन्माननीय मराठी भाषा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मराठी भाषेच्या सवाांगीण ववकासासाठी मराठी भाषा ववभागाअींतगशत ववश्वको् व िुन्या 
शकुमशळ पुस्तकाींचे र्ीिी्ायझे् न करण्यात येत असल्याच े ननश्शनास ेले ेहे, हे खरे ेहे 
काय, 

(२) असल्यास, यातील क्रकती पुस्तके वाचली गेली वा र्ाऊनलोर् केली गेली याची ठोस मादहती 
ववभागाकर् े क्रकीं वा अींतगशत सींस्थाकर् े सध्या उपलब्ध नसल्याचेही ननश्शनास ेले ेहे, हे 
ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, अनत्य शकुमशळ व महत्वाचा सादहत्य ठेवा ई .ुक स्वरुपात उपलब्ध असूनही 
याला अपेक्षषकात प्रनतसाश कमळत नाही, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, सशर प्रकल्पाींना लोकाकभमखु करण्यासाठी ्ासनाने कोणती उपाययोिना केली 
वा करण्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, ववलीं.ाची कारणे काय ेहेत ? 
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श्री. ववनोद तावि े(२४-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे ेहे. 
(२) सींकेतस्थळासीं.ींधीच्या ताींबरीकक अर्चणीींमळेु सींकेतस्थळावरील वाचकाींच्या भे्ीची नोंश 
उपलब्ध नाही हे खरे ेहे, परींतु ही मादहती वाचकाींकरीता मोफत उपलब्ध असल्यान ेवाचकाींनी 
याचा लाभ घेतला ेहे, हे वाचकाींनी वेळोवेळी ववभागाला कळववले ेहे.  
(३) नाही. मराठी ववश्वको्ाच्या वीस खींर्ाींतील मादहती मो.ाईल अॅपमध्ये समाववष् करण्यात 
ेली ेहे. अॅपचे लोकापशण दश.१२ िानेवारी, २०१८ रोिी करण्यात ेले ेहे. ेिपावेतो 
अठरा हिाराींहून अधधक लोकाींनी हे अॅप र्ाऊनलोर् केले ेहे ४५८ लोकाींनी त्यावर ेपल्या 
प्रनतक्रिया नोंशववल्या ेहेत. या अॅपचे ४.७ इतके नामाींकन वाचकाींव्शारे नोंशववण्यात ेले 
ेहे.  
(४) सशर सादहत्य लोकाकभमुख करण्यासाठी ववववध माध्यमातून वेळोवळेी प्रकसध्शी शेण्यात 
ेली ेहे. तसेच ्ासनाची सींकेतस्थळे अद्ययावत करण्याचे काम सुरू ेहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील सवशू्र्ल्हयाांमध्ये सांस्था स्तरावर अल्पसांख्याांि समार्ाच्या ववद्यार्थयाांचे 
मशष्ट्यवतृ्तीचे अर् ूऑनलाईन पिताळणीअभावी प्रलांत्बत राहहल्याबाबत 

  

(१७)  १०६०१३ (०५-०४-२०१८).   श्री.सांर्य साविारे (भुसावळ), श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर 
पश्श्चम) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सवश जिल्हयामध्ये सींस्थास्तरावर अल्पसींख्याक समािाच्या ववद्यार्थयाशची नवीन 
व नुतनीकरणाच्या अिाशची ऑनलाईन पर्ताळणी झालेली नसल्यामळेु ३६ हिार ६४६ ववद्याथी 
क्षयष वीत्तीपासून वींचीत रादहले असल्याच ेमाहे डर्सें.र, २०१७ मध्ये वा त्या शरम्यान 
ननश्शनास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, या योिनेच्या अींमल.िावणीमध्ये दशरींगाई केल्या.ा.त अल्पसींख्याींक व प्रौढ 
क्षकाण ववभागाच ेसींचालक याींनी सवश जिल्हयामधील माध्यकमक क्षकाणाधधकाऱयाींना दशनाींक ५ 
डर्सें.र वा त्यासुमारास कारणे शाखवा नो्ीस .िावून त्या.ा.त दशनाींक १३ डर्सें.रच्या ेत 
खुलासा मागववलेला होता, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, सन २०१७-१८ करीता प्री-मॅदरक क्ष यवीत्तीच ेेनॅनलाईन अिश पर्ताळणीची 
मुशत ३० नोव्हें.रला सींपुष्ात ेली असून त्या तारखेववषयी सींचालक कायाशलयान ेदशनाींक १६ 
नोव्हें.रला सवश माध्यकमक क्षकाणधधकाऱ याींना अवगत करून सुध्शा तो सींचालनालयास साशर 
केला नाही, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, या..त ्ासनान ेचौक्ी केली ेहे काय, असल्यास, त्यात का ेढळून ेले 
व त्यानसुार अल्पसींख्याींक समािाच्या ववद्यार्थयाांना क्षयवीत्तीपासून वींचीत ठेवणाऱ या 
राज्यातील सवश माध्यकमक क्षकाणाींधधकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, ववलीं.ाची कारणे काय ेहेत ? 
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श्री. ववनोद तावि े(०८-०५-२०१८) : (१), (२) व (३) होय.          
(४) ्ाळास्तरावर सषकाम प्राधधका-याींच े उत्पन्न प्रमाणपरीक सीं.ींधधत ववद्यार्थयाांनी वेळेत साशर 
केले नसल्यामळेु ्ाळास्तरावर अिश प्रलींब.त रादहले ेहेत.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील आयटीची अांमलबर्ावणी िरणा-या शाळाांची पावणे चारशे िोटीची 
थकित रक्िम तातिीने देण्याबाबत 

  

(१८)  १०६६०५ (०६-०४-२०१८).   श्री.सांर्य साविारे (भुसावळ), श्री.वसांतराव चव्हाण 
(नायगाांव) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) क्षकाणाचा अधधकार कायद्याची अींमल.िावणी का्ेकोरपणे करण्यासाठी राज्य्ासनाच्या 
क्षकाण ववभागाने ्ाळाींवर .रेच ननयम लावलेत मारीक त्याींच्या प्रनतपूतीकर् े शलुशषका होत होत 
असुन मागील तीन वषाशत राज्यातील सार्चेार हिारावर ्ाळाींची पावण े चार् े को्ीींच्यावर 
थक.ाकी असल्याच ेमाहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या शरम्यान ननश्शनास ेले ेहे, हे खरे 
ेहे काय, 
(२) असल्यास, मेस्् असोकस.्नने मा.क्षकाण मींत्र्याना थक.ाकी कमळण्या.ा.त ननवेशन दशले 
ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास या.ा.त ्ासनान े चौक्ी केली ेहे काय, असल्यास, त्यात काय ेढळून 
ेले व त्यानसुार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलीं.ाची कारणे काय ेहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावि े(०५-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही.  
(२) हे खरे ेहे. 
(३) सशर ननवेशन क्षकाण सींचालक (प्राथकमक), महाराषर राज्य, पुणे याींचकेर् े ेवश्यक 
कायशवाहीसाठी पाठववले ेहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर येथे मशवार्ी ववद्यापीठात तांत्रज्ञान अधधववभाग स्थापन िरण्याबाबत 
  

(१९)  १०७०३६ (०५-०४-२०१८).   श्री.अमल महािीि (िोल्हापूर दषक्षण) :   सन्माननीय उच् च 
व तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) क्वािी ववद्यापीठातील (जि.कोल्हापूर) तींरीकज्ञान अधधववभागाच्या अनुशानास मा.मुख्यमींरीकी 
महोशय याींची मान्यता कमळून ६ मदहने होऊनही अद्याप सशर दठकाणी तींरीकज्ञान अधधववभाग 
स्थापन करण्या.ा.त कोणतीच कायशवाही करण्यात ेली नसल्याच ेमाहे िानेवारी, २०१८ मध्ये 
वा त्या शरम्यान ननश्शनास ेले, हे खरे ेहे काय, 
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(२) असल्यास, सींचालक, तींरीक क्षकाण सींचालनालय याींनी परीकाव्शारे या.ा.तचा स्वयींस्पष् 
अहवाल उच्च व तींरीक क्षकाण ववभागाकरू्न मागवूनही शेण्यास ववलीं. होत असल्याच ेननश्शनास 
ेले, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, या.ा.त ्ासनान ेचौक्ी केली ेहे काय, असल्यास, चौक्ीत काय ेढळून 
ेले वा त्यानुसार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलीं.ाची कारणे काय ेहेत? 
  
श्री. ववनोद तावि े(०८-०५-२०१८) : (१) नाही. 
(२) क्वािी ववद्यापीठाने त्याींच्या दशनाींक २७/०४/२०१७ च्या परीकान्वये क्वािी ववद्यापीठातील 
तींरीकज्ञान अधधववभाग अनुशाननत करण्याचा प्रस्ताव सींचालक, तींरीक क्षकाण, महाराषर राज्य, 
मुीं.ई याींना साशर केला होता. परींतु अणखल भारतीय तींरीक क्षकाण पररषशेने ननधाशरीत केलेले 
ननकष व क्वािी ववद्यापीठाने साशर केलेली मादहती यामध्ये ववसींगती ेढळून ेल्यामुळे 
सींचालकाींनी त्याींच्या दशनाींक ०७/०९/२०१७ च्या परीकान्वये सधुारीत प्रस्ताव साशर करण्या.ा.त 
क्वािी ववद्यापीठाला कळववले होते.  तसेच सींचालक, तींरीक क्षकाण याींनी दशनाींक १५/०१/२०१८ 
रोिी क्वािी ववद्यापीठाला स्मरणपरीक शेखील पाठववले ेहे. परींतु क्वािी ववद्यापीठाकरू्न 
अद्यापही सुधारीत प्रस्ताव सींचालक, तींरीक क्षकाण याींना पाठववण्यात ेलेला नाही.  
(३) क्वािी ववद्यापीठाने सुधारीत प्रस्ताव सींचालक, तींरीक क्षकाण याींच्याकर् ेसाशर केल्यानींतर 
सींचालक, तींरीक क्षकाण हे सशर प्रस्ताव तपासून ्ासनास साशर करतील व तद्नींतर या 
प्रकरणी ननणशय घेणे ेवश्यक रादहल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

पालम गांगाखेि (श्र्.परभणी) तालकु्यातील खार्गी ववना अनुदानीत  
ववद्यार्थयाूना मोफत पुस्तिे देण्याबाबत 

  

(२०)  १०७६७१ (०६-०४-२०१८).   श्री.अस्लम शेख (मालाि पश्श्चम), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(मशिी), श्री.अममत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर 
िाळे (आवी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.िुणाल पाटील 
(धुळे ग्रामीण), श्री.िी.पी.सावांत (नाांदेि उत्तर), प्रा.वषाू गायिवाि (धारावी), श्रीमती ननमलूा 
गाववत (इगतपूरी), अॅि.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अब् दलु 
सत्तार (मसल्लोि), श्री.आमसफ शखे (मालेगाांव मध्य), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.हषवूधनू 
सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) पालम गींगाखेर् (जि.परभणी) तालुक्यातील खािगी ववना अनुशान ्ाळेत गत २ वषाशपासून 
ववद्याथी सींख्येचा माकसक अहवाल असलेल्या पदहली त ेेठवी पयांतच्या ववद्यार्थयाांच ेक्षकाण 
वाया िाऊ नये यासाठी मोफत पुस्तके द्यावीत अ्ी मागणी लोकप्रनतननधीींनी व स्थाननक 
सामाजिक सींस्थाींनी क्षकाणाधधकारी व क्षकाण ववभागाकर् े केली असल्याच े माहे िुल,ै २०१७ 
मध्ये वा त्या शरम्यान ननश्शनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
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(२) असल्यास, या प्रकरणी ्ासनाने चौक्ी केली ेहे काय, असल्यास, चौक्ीत काय 
ेढळून ेले व त्यानुसर ववद्यार्थयाांना मोफत पुस्तके शेण्या.ा.त कोणती कायशवाही कली वा 
करण्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, ववलीं.ाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावि े(३०-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात मराठी भाषा धोरण ठरववण्याबाबत 
  

(२१)  १०७७०६ (०५-०४-२०१८).   श्री.अस्लम शेख (मालाि पश्श्चम), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(मशिी), श्री.अममत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.परृ्थ वीरार् चव्हाण (िराि दषक्षण), 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), प्रा.वषा ूगायिवाि (धारावी), श्री.ववर्य 
विटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्रीमती ननमलूा गाववत (इगतपूरी), श्री.हषवूधनू सपिाळ (बुलढाणा), 
िॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.योगेश सागर (चारिोप) : सन्माननीय मराठी भाषा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भारतातील अनके राज्यात त्याींच्या राज्याची रािभाषा उच्च माध्यकमक क्षकाणापयांत 
सक्तीची करण्यात ेली ेहे, हे खरे ेहे काय, 

(२) असल्यास, महाराषरात अिूनही असे धोरण ेले नसल्यामुळे मराठी भाषा सक्तीची करता 
येत नाही, असे ननश्शनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील मराठी भाषा सल्लागार सकमतीन े मराठी भाषा धोरणाचा मसुशा 
तयार करून दशनाींक ३० िून, २०१७ रोिी वा त्या समुारास साशर केला ेहे, हे ही खरे ेहे 
काय, 
(४) असल्यास या.ा.त ्ासनान े चौक्ी केली ेहे काय, असल्यास, त्यात काय ेढळून 
ेले व त्यानसुार मराठी भाषा धोरण ठरववण्यासाठी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
ेहे, 
(५) नसल्यास, ववलीं.ाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावि े(१४-०५-२०१८) : (१) नाही 
(२) अीं्त: खरे ेहे. 
(३) होय. 
(४) धोरणात्मक ननणशय घेण्याच्या अनुषींगान ेकायशवाही सूरु ेहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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िर्तू (श्र्.रायगि) येथील इांश्र्ननअरीांग महाववद्यालयातील मशक्षि व मशक्षिेत्तर 
िमचूाऱ्याांच्या प्रलांत्बत वेतनाबाबत 

  

(२२)  १०८६३८ (०५-०४-२०१८).   श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.श्र्तेंद्र 
आव्हाि (मुांब्रा िळवा), श्री.र्यांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.पाांिुरांग 
बरोरा (शहापूर), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.वैभव वपचि (अिोले), श्री.राणार्गर्ीतमसांह 
पाटील (उस्मानाबाद), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल र्गताप (श्रीगोंदा), 
श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.अस्लम शखे (मालाि पश्श्चम), श्री.सुननल मशांदे (वरळी), 
श्री.सुननल प्रभ ू(हदांिोशी), श्री.सरदार तारामसांह (मुलुांि) :  सन्माननीय उच् च व तांत्र मशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) किशत (जि.रायगर्) तालुक्यातील याशवराव तासगाव इजन्स््ट्यु ऑफ इींजिननअररींग 
्ेक्नॉलॉली ेणण इींजिननअरीींग मॅनेिमें् या शोन महाववशयालयातील क्षकाण व क्षकाकेत्तर 
कमशचा-याींना गत १५ मदहन्यापासनू वेतन कमळालेले नाही त्याचा प्रॉव्हीर्ी्ं  फीं र् भरलेला नसणे, 
त्याींना गेल्या ५ वषाशपासून ेयकर रर्नश भरण्यासाठी फॉमश-१६ न शेणे व इतर मागण्याच्या 
सींशभाशत ्ासनाने प्राप्त तिारीच्या अनुषींगाने सर सींचालक, तींरीक क्षकाण ववभागीय कायाशलय, 
मुीं.ई याींच्यास्तरावरुन चौक्ी सकमती गठीत केली असून  सशरील सकमतीन े्ासनास अहवाल 
साशर केला ेहे, हे खरे ेहे काय, 

(२) तसेच उक्त तालुक्यातील सरस्वती क्षकाण सींस्थेच्या तासगावकर अकभयाींबरीककी व औषध 
ननमाशण महाववद्यालयातील क्षकाक, प्राध्यापकाींना गत १५ मदहन्याींपासून वेतन न 
कमळाल्याच्या अनके तिारी सींचालक तींरीकक्षकाण सींचालनालय याींचकेर् ेेल्याचे र्ॉ.अभय वाघ 
याींनी मान्य केले असून, सशर प्रकरणाच्या चौक्ीच े ेशे् सहसींचालकाींना दशल्याची .ा. 
दशनाींक १४ िानेवारी २०१८ रोिी वा त्या समुारास, ननश्शनास ेली, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, सींचालक तींरीकक्षकाण सींचालनालय याींनी सहसींचालकाींना दशलेल्या ेशे्ानुसार व 
अणखल भारतीय तींरीकक्षकाण पररषशेने महाववद्यालय प्र्ासनाच्या चौक्ीचे ेशे् दशल्यानसुार 
या चौक्ा पूणश झाल्या ेहेत काय, 
(४) असल्यास, चौक्ीच े ननषकषश काय ेहेत, त्यामध्ये शोषी ेढळलेल्या सींस्थेच्या 
पशाधधकारी, व्यवस्थापन व मालकाववरुध्श ्ासनाने कोणती कारवाई केली तसेच ववद्यार्थयाांच े
्ैषकाणणक वषश वाया िाऊ नये याकररता कोणती उपाययोिना करण्यात ेली वा येत ेहे, 
(५) नसल्यास, ववलीं.ाची कारणे काय ेहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावि े(०५-०५-२०१८) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) प्राप्त तिारीींच्या अनुषींगाने ववभागीय सहसींचालक, तींरीक क्षकाण, मुीं.ई याींच्या 
स्तरावर गठीत करण्यात ेलेल्या चौक्ी सकमतीकरू्न चौक्ीची कायशवाही पूणश झाली असून 
अणखल भारतीय तींरीकक्षकाण पररषश, नवी दशल्ली या क्खर सींस्थेच्या स्तरावर कायशवाही 
करण्यात येत ेहे.  
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(४) याशवराव तासगावकर .ज्युके्न सोसाय्ी, किशत, जि.रायगर् या सींस्थाींतगशत असलेल्या 
महाववद्यालयाींकरू्न अणखल भारतीय तींरीकक्षकाण पररषश, नवी दशल्ली या क्खर सींस्थेव्शारे 
्ैषकाणणक वषश सन २०१८-१९ कररता प्रकसध्श करण्यात ेलेल्या Approval Process 
Handbook नुसार ववहीत करण्यात ेलेल्या वेतनववषयक ननकषाचे उल्लींघन झाल्या.ा.तचा 
अहवाल चौक्ी सकमतीकरू्न प्राप्त झाला ेहे. कोणत्याही व्यावसानयक अ्यासिमाच्या 
महाववद्यालयाींववरूध्श कारवाई करण्याचा अधधकार अणखल भारतीय तींरीकक्षकाण पररषश, नवी 
दशल्ली या क्खर सींस्थसे ेहे. त्यानुषींगाने सशर सींस्थेववरूध्श कारवाई करण्या.ा.त अणखल 
भारतीय तींरीकक्षकाण पररषश, नवी दशल्ली याींना कळववण्यात ेले असून पररषशेकरू्न सींस्थेस 
कारणे शाखवा नो्ीस .िाववण्यात ेली ेहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

विगावशेरी (श्र्.पुणे) येथील येरविा येथ ेववभागीय क्रमीिा  
सांिुलानाच ेिाम अपूण ूअसल्याबाबत 

(२३)  १०९०३० (०६-०४-२०१८).   श्री.र्गदीश मुळीि (विगाव शेरी) :   सन्माननीय क्रमीिा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वर्गाव्ेरी (जि.पुणे) या भागातील येरवर्ा येथील ववभागीय िीर्ा सींकुलात नवीन खेळारू् 
ननमाशण व्हावेत या हेतून े्ासनान ेउक्त िीर्ा सींकुलात मोठ्या .ींदशस्त खेळाचे मैशान ननमाशण 
करण्यासाठी ननधी उपलब्ध करून दशला असून त्या ननधीचा योग्य वापर झाला नसल्याच े
ननश्शनास येत ेहे हे खरे ेहे काय, 

(२) असल्यास, या.ा.त ्ासनान ेचौक्ी केली ेहे काय, असल्यास, त्यात काय ेढळून 
ेले व त्यानसुार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, ववलीं.ाची करणे काय ेहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावि े(०४-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) पुणे ववभागीय िीर्ा सींकुलामध्ये िलतरण तलाव, इनर्ोर हॉल, लॉन्ेननस को श् - ३, 
.ास्के् .ॉल को श् - १, .ॅर्कमी्ं न हॉल - ४ को श् व क.ड्र्ी, खो-खो, व्हॉली.ॉल मैशान, सरींषकाण 
कभींत, ड्रनेेि व्यवस्था, ववद्युतीकरण, अींतगशत रस्त,े िीर्ा सादहत्य या सुववधा ननमाशण 
करण्यात ेलेल्या ेहेत. सशर सुववधाींचा ववद्याथी, खेळारु्, सवशसामान्य िनता याींच्याकरु्न 
शैनींदशन वापर व सराव सुरु ेहे. तथावप, ववभागीय िीर्ा सींकुलाच्या िागेच ेBOT तत्वावर 
स्पो्ाशननया गोल्फ ॲन्र् िीके् कीं पनी प्रा.ली. नागपुर याींचे्ी झालेल्या करारनाम्यानुसार 
झालेले .ाींधकाम अपुणश अवस्थेत ेहे. सशर कीं पनीने दशलेल्या मुशतीत काम पुणश न केल्यामळेु 
गोल्फ ेणण िीके्चे काम थाीं.वले ेहे. या .ाींधकामा कररता ्ासनाचा कोणताही ननधी 
खचश करण्यात ेलेला नाही. सीं.ींधधत कीं पनीला करारनामा भींग केल्याची नो्ीस शेवनु 
मालमत्ता ववभागीय िीर्ा सींकुल सकमतीने ताब्यात घ्यावी असा ठराव दशनाींक २५ िानेवारी, 
२०१८ च्या सभेत मींिुर केला ेहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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आर.टी.ई िायद्यानसुार राज्यातील शाळाांमध्ये इयत्ता ६ वी ते ८ वी वरील प्रमशषक्षत 

पदवीधराांना वेतनशे्रणी ममळत नसल्याबाबत 
  

(२४)  १०९१४१ (०६-०४-२०१८).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाि पश्श्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.िी.पी.सावांत (नाांदेि उत्तर), 
श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), 
प्रा.वषा ूगायिवाि (धारावी), अॅि.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्रीमती ननमलूा गाववत (इगतपूरी), 
श्री.हषवूधनू सपिाळ (बुलढाणा), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), प्रा.ववरेंद्र र्गताप (धामणगाव 
रेल्वे) :  सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ेर.्ी.ई कायद्यानुसार राज्यातील ्ाळाींमध्ये इयत्ता ६ वी ते ८ वी वरील प्रक्क्षषकात 
पशवीधर याींना वेतनशे्रणी कमळत नाही, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, या.ा.त ्ासनाने चौक्ी केली ेहे काय असल्यास, त्यानुसार प्रक्क्षषकात 
पशवीधारकाींना वेतनशे्रणी शेण्या .ा.त कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, ववलीं.ाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावि े(११-०५-२०१८) : (१) अीं्त: खरे ेहे. 
(२) ्ासनाच्या दशनाींक १३.१०.२०१६ च्या ्ासन ननणशयान्वये ेर.्ी.ई. कायद्यानसुार ववज्ञान, 
भाषा व सामाजिक ्ास्रीक अस े३ ववषय सींवगश ननजश्चत केले ेहेत. तथावप इयत्ता ६ वी त े८ 
वी या वगाांना क्कववणाऱया क्षकाकाींपैकी १/३ क्षकाकाींना सेवाज्येषठतेनुसार पशवीधर वेतनशे्रणी 
शेय ेहे. सरसक् पशवीधर वेतनशे्रणी शेण्याची .ा. ्ासनाच्या ववचाराधीन नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यात बीएलओ च ेिाम नािारल्यामुळे मशक्षिाांवर गुांहे  
दाखल िरण्यात आल्याबाबत 

  

(२५)  १०९२२३ (०६-०४-२०१८).   श्री.सांर्य िेळिर (ठाणे) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात .ी.ल  चे काम नाकारल्यामुळे क्षकाकाींवर शाखल करण्यात ेलेले गुन्हे मागे 
घेण्याा्.ा.तच े ननवेशन स्थाननक लोकप्रनतननधीनी माहे डर्सें.र, २०१७ मध्ये वा त्या 
शरम्यान मा.्ालेय क्षकाण मींरीकी याींना दशले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यालस, या ननवेशनाच्या अनुषींगान े्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
ेहे, 
(३) नसल्यास, ववलीं.ाची कारणे काय ेहेत ? 
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श्री. ववनोद तावि े(२५-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे ेहे. 
(२) व (३) ननवेशनाच्या अनुषींगाने सामान्य प्र्ासन ववभागाकर् ेसींशभश करण्यात ेला होता. 
मा.उच्च न्यायालयाच्या ननशे्ानसुार .ी.ल  ेशे् न जस्वकारणाऱया ेणण .ी.ल  च े
काम करण्यास नकार शेणाऱया क्षकाकाींववरुध्श मतशार नोंशणी अधधकारी याींनी केलेली कायशवाही 
सींयुजक्तक असल्याच ेअकभप्राय त्या ववभागान ेदशले ेहेत. 

___________ 
  

महाराष्ट्र, िनाूटि सीमा भागात मराठी भाषा व सांस्िृतीचा वविास व समदृ्धीिररता  
अथ ूसहाय्य देण्याच्या प्रस्तावाबाबत 

  

(२६)  १०९४४७ (०६-०४-२०१८).   श्री.वैभव नाईि (िुिाळ) :   सन्माननीय मराठी भाषा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर, कनाश्क सीमा भागात मराठी भाषा व सींस्की तीचा ववकास व समीद्धी करण्याच्या 
हेतूने अथश सहाय्य शेण्याची योिना रा.ववण्यासाठीचा प्रस्ताव ्ासनाच्या ववचाराधीन ेहे, हे 
खरे ेहे काय, 

(२) असल्यास सशर प्रस्तावावर ्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत ेहे,तसेच  
क्रकती अथश सहाय्य शेण्यात येणार ेहे 
(३) नसल्यास, ववलीं.ाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावि े(०४-०५-२०१८) : (१) होय. 
(२) धोरणात्मक ननणशय घेण्याची कायशवाही सरुू ेहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

प्राथममि व माध्येममि मशक्षिाांचे िीसीपीएस अांतगतू िपात िेलेल्या  
देयिाांची पोच पावती मशक्षिाांना देण्याबाबत 

  

(२७)  १०९५५९ (०६-०४-२०१८).   श्री.सांर्य िेळिर (ठाणे) :  सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात २००५ नींतर सेवेत लागलेल्या प्राथकमक व माध्यकमक क्षकाकाींच े र्ीसीपी.स 
अींतगशत कपात केलेल्या शेयकाींची पोच पावती क्षकाकाींना शेण्यात ेली नसल्याींच ेमाहे डर्सें.र, 
२०१७ मध्ये वा त्या शरम्यान ननश्शनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त योिनेंतगशत अद्यापपयांत क्रकती ननधी िमा करण्यात ेला व या िमा 
केलेल्याा् ननधीच ेपोच क्षकाकाींना कें व्हापयांत शेण्यात येणार ेहे, 
(३) असल्यास, या.ा.त ्ासनान ेचौक्ी केली ेहे काय, असल्यास त्यानसुार क्षकाकाींना उत 
पोचपावती शेण्या.ा.त कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलीं.ाची कारणे काय ेहेत ? 
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श्री. ववनोद तावि े(३०-०४-२०१८) : (१) होय हे खरे ेहे. 
(२) ्ासनाच्या दश.२८/२/२०१८ च्या ननणशयान्वये ्ासन दहस्सा व व्यािाची रक्कम ववतररत 
करण्यात ेलेली ेहे. सशर ननधी जिल्हाननहाय ववतररत केल्यानींतर िमा केलेल्या ननधीची 
क्षकाक/क्षकाकेतर कमशचाऱयाींना पोच शेण्या.ा.तची कायशवाही करण्यात येईल. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील दहावी आणण बारावीच्या ववद्यार्थयाांना देण्यात आलेल्या  
शुल्िाच ेधनादेश वटवले नसल्याची 

  

(२८)  ११०३६३ (०६-०४-२०१८).   श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय 
शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ी्ंचाईिन्य पररजस्थतीमुळे गतवषी ्ासनान े शहावी ेणण .ारावीच्या 
ववद्यार्थयाांना ्ुल्काची रक्कम परत केली मारीक िवळपास ५० ्क्के ववद्यार्थयाांनी या रक्कमेच े
धनाशे् व्वले नसल्याची .ा. माहे डर्सें.र, २०१७ मध्ये वा त्या शरम्यान ननश्शनास ेली 
हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, या.ा.त ्ासनाने चौक्ी केली ेहे काय, असल्यास, त्यात काय 
ेढळूनेले व त्यानुसार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत ेहे 
(३) नसल्यास, ववलीं.ाची कारणे काये ेहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावि े(०८-०५-२०१८) : (१) व (२) होय. 
     ी्ंचाईिन्य भागातील इ.१० व इ.१२ वीच्या पारीक ववद्यार्थयाांच्या नावाच्या याद्या व फी 
प्रतीपूतीच े रेखाींक्रकत धनाशे् सीं.ींधधत क्षकाणाधधकारी (माध्यकमक) याींना पाठववण्यात ेले 
ेहेत. माध्यकमक ्ाळा व कननषठ महाववद्यालयाींनी सशरचे धनाशे् सीं.ींधधत ववद्यार्थयाांना 
ववतरीत करण्याची कायशवाही केली ेहे. तथावप, खालील कारणाींमुळे धनाशे् ववतरीत न 
झाल्याचे/न व्ल्याच ेसीं.ींधधत ्ाळा/कॉलेि मुख्याध्यापक/प्राचायाांनी कळववले ेहे :- 
     १. .रेच ववद्याथी पुढील क्षकाणाकरीता .ाहेरगावी ननघून गेलेले ेहेत. 
     २. ववद्याथी ्ाळा सोरू्न गेलेले ेहेत. 
     ३. .-याच ववद्यार्थयाांनी .केँत खाते उघर्लेले नाही. 
     ४. .रेच ववद्याथी धनाशे् मुशतीत .केँत भरणा करत नाहीत. 
     ५. काही ववद्यार्थयाा्ं ी ्ाळेचा सींपकश  होवू ्कला नाही. 
     ववतरीत न झालेले, मुशत.ा्य झालेले धनाशे् उपरोक्त कारणे शाखवनू 
मुख्याध्यापकाींनी/प्राचायाांनी परत पाठववले ेहेत. अ्ा ववद्यार्थयाा्ं ी सींपकश  साधनू सीं.ींधधत 
ववद्यार्थयाांच्या .कँ खात्यात परीषकाा फी प्रतीपूतीची रक्कम अशा करण्याची कायशवाही सुरु 
ेहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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पुणे येथील अमभयाांत्त्रिी महाववद्यालयामध्ये नमेणूिामधील अननयममतता व गैरव्यवहार 
िरणाऱ्याांवर िारवाई होत नसल्याबाबत 

  

(२९)  ११०४२३ (१५-०४-२०१८).   िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
उच् च व तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथील अकभयाींबरीककी महाववद्यालयामध्ये नेमणूकामधील अननयकमतता व गैरव्यवहार 
करणाऱयाींवर कारवाई होत नसल्या.ा.त ेमरण उपोषण करण्याचा इ्ारा अकभयाींबरीककी 
महाववद्यालय रािपबरीकत अध्यापक/अधधकारी सींघान े्ासनाला दशला, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात प्रत्येक अकभयाींबरीककी महाववद्यालयाींमध्ये असे प्रकार होत ेहेत, हे ही 
खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, या.ा.त ्ासनान ेचौक्ी केली ेहे काय, असल्यास, चौक्ीच्या अनुषींगान े
अकभयाींबरीककी महाववद्यालयातील अननयकमतता व गैरव्यवहार ्ाळण्यासाठी कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलीं.ाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावि े(०८-०५-२०१८) : (१) होय. 
(२) नाही. 
     राज्यातील ्ासकीय अकभयाींबरीककी महाववद्यालयाींतील क्षकाकीय पशाींच्या ननयुक्त्या 
्ासनाकरू्न मागणीपरीक पाठवून व त्यानुसार महाराषर लोकसेवा ेयोगाकरू्न प्राप्त होणा-या 
क्फार्ीनुसार करण्यात येतात.   
(३) या प्रकरणी सहसींचालक, तींरीक क्षकाण सींचालनालय याींच्या स्तरावर चौक्ी सकमती गठीत 
करून चौक्ीची कायशवाही पूणश झाली ेहे. त्यानुषींगाने ननयमानसुार पुढील कायशवाही करण्यात 
येत असनू सद्यजस्थतीत प्रकरण न्यायप्रववष् ेहे.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ममणचे ( ता.हातिणांगले, श्र्.िोल्हापूर) येथ ेकक्रमिा सांिुलािररता  
सात एि र्ागा ममळण्याबाबत 

  

(३०)  १११५०० (०६-०४-२०१८).   िॉ.सुश्र्त ममणचेिर (हातिणांगले) :   सन्माननीय क्रमीिा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कमणचे (ता.हातकणींगले, जि.कोल्हापूर) येथे क्रिर्ा सींकुलाकररता सात .कर िागा 
ननवर्ण्यात ेली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, सशरील िागा क्रिर्ा ववभागान ेताब्यात घेतली ेहे काय, 
(३) असल्यास, क्रिर्ा सींकुलाच्या कामाला केव्हापासून सुरुवात होणार ेहे व क्रकती कालावधीत 
हे काम पूणश करण्याचा मानस ेहे, 
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(४) असल्यास, या.ा.त ्ासनान ेचौक्ी केली ेहे काय, असल्यास, त्यात केाय ेढळून 
ेले व त्यानसुार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, ववलीं.ाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावि े(०४-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे ेहे. 
(२), (३) व (४) हातकणींगले तालुका िीर्ा सींकुलासाठी कमणचे येथील गायरान ग् ि.४९९ 
मधील सलग ७ .कर िागा ही ग्रामपींचायत कमणचे याींनी िनरल ग्रामसभा ववषय ि.१० 
दश.२६.०१.२०१७ ठराव ि.१२२ चा िरुरी पुरता उतारा अन्वये जिल्हाधधकारी, कोल्हापुर याींच ेपूवश 
परवानगीने शेणेस मान्यता दशलेली ेहे. त्या अनुषींगान े तहकसलशार हातकणींगले याींचे कर् े
िागा हस्ताींतरण करणे .ा.तचा प्रस्ताव  दश.३०.०५.२०१७ रोिी साशर करण्यात ेलेला ेहे. 
सशर िागा प्राप्त करुन घेण्या.ा.त तालुका िीर्ा अधधकारी, हातकणींगले याींच्यामाफश त 
पाठपुरावा करण्यात येत ेहे. सशर िागा सींकुल सकमतीला प्राप्त झाल्यानींतर अींशािपरीकक व 
ेराखर् ेसावशिननक .ाींधकाम ववभागाकरू्न तयार करुन त्यास ेगामी राज्य िीर्ा ववकास 
सकमतीच्या .ैठकीमध्ये प्र्ासकीय मान्यता शेवून ननधी ववतरण केल्यानींतर .ाींधकामास 
सुरुवात करण्याच ेप्रस्ताववत ेहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

रावेर( श्र्.र्ळगाव) मतदार सांघात यावल व रावेर पांचायत सममतीमध्ये  
िायम स्वरूपी गटमशक्षणअधधिाऱ् याांची ननयुक्ती िरणेबाबत 

  

(३१)  १११५८५ (०६-०४-२०१८).   श्री.हरीभाऊ र्ावळे (रावेर) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रावेर (जि.िळगाव) मतशार सींघामधील यावल व रावेर पींचायत सकमती मध्ये अद्यापही 
प्रभारी ग्क्षकाणाधधकारी याींच्याकर् ेसींपूणश कायशभार असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
त्या शरम्यान ननश्शनास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, यावल व रावेर हे मोठे तालकेु असल्यामुळे प्रभारी ग्क्षकाणाधधकारी याींना 
क्षकाणाच्या गुणवत्तेकर् ेलषका शेण्यास अनेक अर्चणी ननमाशण होत ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, या.ा.त ्ासनान ेचौक्ी केली ेहे काय, असल्यास, त्यात काय ेढळून 
ेले व त्यानसुार यावल व रावेर तालुक्याींमध्ये ग्क्षकाणाधधकारी याींची कायमस्वरूपी नेमणूक 
करणे.ा.त कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलीं.ाची कारणे काय ेहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावि े(०७-०५-२०१८) : (१) होय खरे ेहे 
(२) हे खरे नाही 
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(३) ग्क्षकाणाधधकारी हे उपक्षकाणाधधकारी व तत्सम सींवगाशतील पश ेहे. उपक्षकाणाधधकारी 
पशाच्या दशनाींक ५.०७.२०१६ च्या सेवाप्रवे् ननयमानुसार ३ मागाशने पशभरती करण्यात येत.े 
उपक्षकाणाधधकारी व तत्सम सींवगाशतील मींिूर ६१५ पशाींपकैी ३३२ पशे भरलेली असून २८३ पशे 
ररक्त ेहेत. सशर ररक्त पशे भरण्या.ा.त पुढीलप्रमाणे कायशवाही सुरू ेहे. ववभागीय 
मयाशदशत परीषेकाद्वारे महाराषर लोकसेवा ेयोगामाफश त १२३ पशे भरण्या.ा.त दश.१३.०८.२०१७ 
रोिी परीषकाा घेण्यात ेली ेहे. उमेशवार ननवर्ीची प्रिीया ेयोगाकरू्न सुरू ेहे. ग्-क 
सींवगाशमधून पशोन्नती कोट्यातील ररक्त असलेली पशे भरण्यासाठी सेवािेषठतेनुसार पशोन्नती 
षेकारीकात येणाऱया कमशचाऱयाींची ेवश्यक मादहती ेयुक्त क्षकाण, महाराषर राज्य, पुणे 
याींच्याकरू्न मागववण्यात ेली असून, ररक्त पशे भरण्याची कायशवाही करण्यात येत ेहे. 
सरळसेवा कोट्यातील ररक्त पशे राज्यसेवा परीषकामाफश त भरण्यात येतात. राज्येसवा मुख्य 
परीषकाा २०१६ च्या ननकालाद्वारे ननवर् झालेल्या व हिर झालेल्या ६ उमेशवाराींच ेपररववषकााधीन 
प्रक्षकाण सुरू ेहे. तसेच राज्यसेवा मुख्य पररषकाा २०१७ कररता ५९ उमेशवाराींच े मागणीपरीक 
ेयोगाकरू्न साशर केले असून ेयोगान े अद्याप उमेशवाराींची क्फारस ्ासनाकर् े केलेली 
नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
उच्च मशक्षण सांचालनालयाच्या िायिूके्षत येणा-या महाववद्यालयाांना रोर्गारक्षम नसलेल्या 

अथवा िालबाहय अभ्यासक्रमम बांद िरण्याच्या ननणयूाबाबत 
  

(३२)  १११६७९ (०५-०४-२०१८).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उच्च क्षकाण सींचालनालयाच्या कायशकषेकात येणा-या महाववद्यालयाींना रोिगारषकाम 
नसलेल्या अथवा काल.ाहय अ्यासिमाींचा ेढावा घेण्याचे ननशे् माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये 
वा त्या शरम्यान दशले ेहेत हे खरे ेहे काय, 

(२) असल्यास, या ननशे्ानुसार ेढावा घेण्यात ेला ेहे काय, त्यात काय ेढळून ेले 
व त्यानसुार कोणकोणते अ्यासिम .ींश करण्याचा ननणशय घेण्यात ेला ेहे, 
(३) असल्यास, या.ा.त ्ासनान ेचौक्ी केली ेहे काय, असल्यास, त्यात काय ेढळून 
ेले व त्यानसुार कोणती कायशवाही करण्यात ेली वा येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलीं.ाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावि े(११-०५-२०१८) : (१) होय 
(२) व (३)  या सींशभाशत सवश अकी षी ववद्यापीठाकरू्न अहवाल मागववण्यात ेलेला ेहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील िला, वाणणज्य व ववज्ञान महाववलयात नवीन पदननममतूी व पद भरतीबाबत 
  

(३३)  ११२१४१ (०५-०४-२०१८).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.र्यिुमार गोरे (माण), श्री.राहूल 
िुल (दौंि), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.अश्र्त पवार 
(बारामती), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.र्यांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शमशिाांत 
मशांदे (िोरेगाव), श्री.श्र्तेंद्र आव्हाि (मुांब्रा िळवा), श्री.रार्ेश टोप े(घनसावांगी), श्री.सांदीप नाईि 
(ऐरोली), श्री.राहुल र्गताप (श्रीगोंदा), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचि (अिोले), 
श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्रीमती सुमन पाटील (तासगाव - िवठेमहाांिाळ), श्री.राहुल मोटे 
(पराांिा), श्री.पांिर् भुर्बळ (नाांदगाव), श्री.ववर्य भाांबळे (श्र्ांतूर), श्री.प्रदीप नाईि (किनवट) :   
सन्माननीय उच् च व तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ववववध महाववद्यालयातील कला, वाणणज्य व ववज्ञान ्ाखेतील नोकरभरती 
करण्यास ्ासनाने स्थधगती दशली असून दशनाींक १६ सप् े्ं.र, २०१६ च्या ्ासन ननणशयानुसार 
सुधारीत ेकी ती.ींध मींिूर होईपयांत नवीन पशननकमशती व पश भरती करण्यात येत ना,ही हे खरे 
ेहे काय, 

(२) असल्यास, राज्यातील उक् त महाववलयाींमध्ये मोठया प्रमाणात प्राध्यापकाींची पशे ररक्त 
असून त्याचा ्ैषकाणणक गुणवत्तेवर पररणाम होत असल्याने   सद्यजस्थतीत पशव्युत्तर पशवी, 
.म.फील, ने्, से् ेदश पारीकता धारण करणाऱया प्राध्यापकाींची प्रनतमहा ६,७२० रु. इतक्या 
मानधनावर वषाशतील ७ मदहन्याींसाठी ननयुक्ती दशली िात,े हे ही खरे ेहे काय,  
(३) असल्यास, महाववद्यालयातील कला, वाणणज्य व ववज्ञान ्ाखेतील ्ाखाननहाय .कूण 
क्रकती पशे ररक्त ेहेत, 
(४) असल्यास, या.ा.त ्ासनान ेचौक्ी केली ेहे काय, असल्यास, त्यात काय ेढळून 
ेले व त्यानुसार सुधारीत ेकी ती.ींधाला तात्काळ मींिूरी शेवनू उक्त महाववद्यालयात 
पशननकमशती व पश भरती याला ना हरकत प्रमाणपरीक शेण्या.ा.त कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, ववलीं.ाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावि े (०७-०५-२०१८) : (१) ववत्त ववभागाच्या दशनाींक १६/९/२०१६ च्या ्ासन 
ननणशयान्वये सुधारीत ेकी ती.ींध मींिूर होईपयांत नवीन पशननकमशतीचे प्रस्ताव साशर करु नयेत 
असे ननशे् शेण्यात ेलेले ेहेत. तसेच दशनाींक २५/५/२०१७ च्या ्ासन ननणशयानुसार 
सुधारीत ेकी ती.ींध मींिूर होईपयांत पश भरतीस .ींशी ेहे. 
(२) अीं्तः खरे ेहे.  अधधव्याख्यात्याींच्या ररक्त पशाींमळेु ववद्यार्थयाांचे ्ैषकाणणक नकुसान होऊ 
नये यासाठी ्ैषकाणणक काम पुणश करण्यासाठी ताकसका तत्वावरील अ्यागत अधधव्याख्याता 
ननयुक्तीची तरतुश ेहे. त्यानुसार ताकसका तत्वावर अधधव्याख्याता ननयुक्ती करुन 
ववद्यार्थयाांचे ्ैषकाणणक नुकसान होऊ नये याची काळिी घेण्यात येत.े 
(३), (४) व (५) ववत्त ववभागाच्या प्रचकलत धोरणानसुार पशाींच्या ेढाव्यास /ेकी ती.ींधास 
अींनतम मींिूरी कमळण्याच्या अनुषींगाने ेवश्यक ती कायशवाही करण्यात येत ेहे. महत्वाची 
ररक्त पशे भरण्यासींशभाशत ववत्त ववभागाकर् ेप्रस्ताव साशर करण्यात येत ेहे. 

___________ 
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हहांगोली श्र्ल््यातील क्रमीिा सांिुलाच्या दरुुस्तीबाबत 
  

(३४)  ११२५४५ (०६-०४-२०१८).   श्री.तानार्ी मुटिुले (हहांगोली) :    सन्माननीय क्रमीिा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली जिल््यातील िीर्ा सींकुलाच्या शरुुस्तीवर मोठ्या प्रमाणावर ननधी खचश होऊनही 
त्यादठकाणी कोणत्याही प्रकारच्या सोयी-सुववधा नसल्यान ेजिल््यातील िीर्ापटु्टनी नारािी 
व्यक्त केली असल्याच ेमाहे नोव्हें.र, २०१७ मध्ये वा त्या शरम्यान ननश्शनास ेले ेहे, हे 
खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, क्रिर्ा सींकुलाच्या उभारणीसाठी प्राप्त झालेला ननधी खचश न झाल्यान ेव परत 
गेल्यामुळे जिल्हा ननकमशतीनींतर .कही क्रिर्ा सींकुल अजस्तत्वात ेलेले नाही, हे ही खरे ेहे 
काय, 
(३) असल्यास, या.ा.त ्ासनाने चौक्ी केली ेहे काय, असल्यास, त्यात काय ेढळून 
ेले व त्यानसुार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४)  नसल्यास, ववलीं.ाची कारणे काय ेहेत? 
  
श्री. ववनोद तावि े(०४-०५-२०१८) : (१) अीं्त: खरे ेहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) दहींगोली जिल्हा िीर्ा सींकुलास सन २०००-०१ मध्ये रु.३२९.१८ लषका ननधी ववतरीत 
करण्यात ेला असून सशर ननधीमधून ४०० मी. धावण मागश, िलतरण तलाव क्रफल्रे्न 
प्लॅन््सह, ८० .ेर्च ेवस्तीगीह, खलेु प्रेषकाागीह, सींरषकाण कभींत, प्रवे्द्वार इत्याशी सुववध ननमाशण 
करण्यात ेलेल्या ेहेत. याक्वाय रु.४११.०० लषका इतका ननधी ववतरीत करण्यात ेलेला 
ेहे. सशर ननधीमधून सावशिननक .ाींधकाम ववभागामाफश त .हुउदे्दक्य हॉलचे .ाींधकाम हाती 
घेण्यात ेले असून .ाींधकाम प्रगतीपथावर ेहे.  
         िलतरण तलावाच्या शरुुस्ती सींशभाशत िलतरण तलाव ननमाशण करणाऱया 
.िन्सीमाफश त अींशािपरीकक तयार करुन अधधषकाक अकभयींता, सावशननक .ाींधकाम मींर्ळ, नाींशेर् 
याींचेकर् े ताींबरीकक मान्यतेसाठी साशर केले ेहे. सशर अींशािपरीककास सावशिननक .ाींधकाम 
ववभागाची ताींबरीकक मान्यता प्राप्त होताच जिल्हा िीर्ा सींकुल सकमतीकर् े िमा असलेल्या 
रक्कमेतून िलतरण तलावाचे काम पूणश करण्यात येणार ेहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राष्ट्रीय अल्पसांख्याि आधथिू वविास महामांिळा माफूत परदेशी  
मशक्षण िर् ूयोर्ना सुरु िेल्याबाबत 

  

(३५)  ११२९६९ (०५-०४-२०१८).   श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(मशिी), श्री.ववर्य विटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), प्रा.वषाू गायिवाि (धारावी), श्री.अममत ववलासराव 
देशमुख (लातूर शहर) :   सन्माननीय अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
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(१) राज्यात राषरीय अल्पसींख्याक ेधथशक ववकास महामींर्ळा माफश त परशे्ी क्षकाण किश 
योिना सुरु करण्यात ेली ेहे हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, या योिनेमधून सन २०१४-२०१७ या वषाशत .कूण क्रकती अल्पसींख्याक 
ववद्यार्थयाशना त्याींचा लाभ शेण्यात ेलाेहे, 
(३) तसेच, या योिनचेे गत ३ वषाशतील उद्दीष् साध्य झाले ेहे काय, 
(४) असल्यास, या.ा.त ्ासनाने चौक्ी केली ेहे काय, असल्यास, त्यानुसार कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास ववलीं.ाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावि े(२५-०५-२०१८) : (१) होय. 
(२), (३) व (४) राषरीय अल्पसींख्याक ेधथशक ववकास महामींर्ळ (NMDFC) करू्न मौलाना 
ेझाश अल्पसींख्याक ेधथशक ववकास महामींर्ळ मयाशदशत, मुीं.ई याींच्यामाफश त मुशत किश 
योिना, सुक्ष्म पतपुरवठा योिना व रािीव गाींधी ्ैषकाणणक किश योिना रा.ववण्यात येतात. 
NMDFC करू्न महामींर्ळाला मुशत किश योिना व सुक्ष्म पतपुरवठा योिनेंतगशत ननधी 
उपलब्ध केला िातो. मुशत किश योिनेंतगशत उपलब्ध झालेल्या ननधीच्या २०% रक्कम 
्ैषकाणणक किश योिना (रािीव गाींधी ्ैषकाणणक किश योिना) उपलब्ध असते. ्ैषकाणणक किश 
योिनेंतगशत भारतातील व भारता.ाहेरील अ्यासिमासाठी ्ैषकाणणक किश दशले िात.े तथावप, 
NMDFC च्या Credit line १ व २ नुसार भारता.ाहेरील अ्यासिमासाठी ्ैषकाणणक किश 
मयाशशा पाच वषाशसाठी अनुिम े रू.२० लषका व रू.३० लषका ेहे. त्यामळेु सशर योिना 
रा.ववण्याकररता िास्त ननधीची ेवश्यकता ेहे. सशर रक्कमNMDFC ने ववतररत केलेल्या 
्ैषकाणणक किाशच्या तुलनेत खूप िास्त ेहे. तीनही योिनाींच्या लाभार्थयाांकरू्न होत असलेल्या 
नगण्य किश वसूलीमुळे NMDFC ची परतफेर् महामींर्ळाच्या भागभाींर्वलातून करण्यात येत 
ेहे. सशर .ा.ीींमुळे NMDFC माफश त रा.ववण्यात येणारी भारता.ाहेरील अ्यासिमाकररता 
्ैषकाणणक किश योिना मौलाना ेझाश अल्पसींख्याक ेधथशक ववकास महामींर्ळ मयाशदशत, 
मुीं.ई याींच्यामाफश त रा.ववण्यात येत नाही.   
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

शासिीय तांत्रननिेतन व औधोधगि प्रमशक्षण सांस्थामध्ये  
अल्पसांख्यासाठी दसुरीपाळी सुरु िरण्याबाबत 

  

(३६)  ११२९७२ (०५-०४-२०१८).   श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(मशिी), श्री.ववर्य विटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), प्रा.वषा ू गायिवाि (धारावी) : सन्माननीय 
अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ्ासकीय तींरीकननकेतन व औद्योधगक प्रक्षकाण सींस्थामध्ये अल्पसींख्याकासाठी सन २०१४ 
पासून शसुरीपाळी सुरु करण्यात ेली नाही, हे खरे ेहे काय, 
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(२) तसेच कभवींर्ी व मालेगाव येथ े अल्पसींख्याकासाठी नवीन तींरीकननकेतन व औद्योधगक 
प्रक्षकाण सींस्था सुरु करण्यासाठी मान्यता शेण्यात ेली असूनही तेथे सींस्था सुरु करण्यात 
ेली नाही, हे ही खरे ेहे काय, 
(३)  असल्यास, या.ा.त ्ासनाने चौक्ी केली ेहे काय, असल्यास, त्यात काय ेढळूल 
ेले व त्यानसुार कोणती कायशवाही करण्यात ेली वा करण्यात येत ेहे,  
(४) नसल्यास, ववलीं.ाची कारणे काय ेहेत ? 
  
  
श्री. ववनोद तावि े(२९-०५-२०१८) : (१) नाही. 
     दश.८ िलु,ै २०१४ च्या ्ासन ननणशयान्वये सन २०१४-१५ पासून पुणे, लातूर व दहींगोली 
३ ववद्यमान ्ासकीय तींरीकननकेतनाींमध्ये अल्पसींख्याक ववद्यार्थयाांसाठी शसुरी पाळी सुरु 
करण्यात ेली ेहे.  
(२) व (३) या ववभागाच्या दश.५ फेिुवारी, २०१० च्या ्ासन ननणशयान्वये कभवींर्ी येथ े
अल्पसींख्याक ववद्यार्थयाांसाठी नवीन खािगी तींरीकननकेतन सींस्था सुरू करण्यासाठी अ्ासकीय 
सींस्थाींना ेधथशक मशत शेण्याचा ननणशय घेण्यात ेला होता. तथावप, सरकारी/ खािगी 
तींरीकननकेतनात  असलेल्या ररक्त िागा, खािगी सींस्थाींमाफश त ेकारण्यात येणारी फी, All 
India Council for Technical  Education (AICTE) याींनी नवीन तींरीकननकेतन स्थापन 
करण्या.ा.त लागू केलेले सधुाररत ननकष इत्याशीचा सवांकष ववचार करून ्ासकीय 
तींरीकननकेतन स्थापन करण्याच्या दृष्ीने सुयोग्य िागेचा ्ोध घेण्यात येत ेहे. 
मालेगाींव येथे अल्पसींख्याक समािातील ववद्यार्थयाांसाठी ्ासकीय औद्योधगक प्रक्षकाण सींस्था 
स्थापन करण्याची .ा. ्ासनाच्या ववचाराधीन ेहे.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात पी.एच.िी. प्राप्त िेलेल्या उमेदवाराांना सहाय्यि प्राध्यापि  
पदावर तामसिा तत्वावर िरावे लागत असल्याबाबत 

  

(३७)  ११३१३९ (०५-०४-२०१८).   श्री.िी.एस.अहहरे (साक्रमी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशिी), 
श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.िी.पी.सावांत (नाांदेि उत्तर), 
श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोि), प्रा.ववरेंद्र र्गताप (धामणगाव रेल्वे), अॅि.यशोमती ठािूर 
(नतवसा), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाि पश्श्चम), प्रा.वषाू गायिवाि 
(धारावी), श्री.र्यिुमार गोरे (माण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्रीमती ननमलूा गाववत (इगतपूरी), श्री.नारायण िुच े (बदनापूर), श्री.सांतोष दानव े (भोिरदन), 
श्री.मशवार्ीराव िडिलेू (राहुरी) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यामध्ये प्राध्यापक पशाींच्या िागा ररक्त असतानाही ्ासनाने िादहरात न काढल्यामळेु 
पी..च.र्ी. धारकाींना प्रनतमहा ६ हिार ७२० रुपयामध्ये काम करावे लागत असल्याचे माहे 
िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या शरम्यान ननश्शनास ेले, हे खरे ेहे काय, 
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(२) असल्यास, ्ासनाच्या खािगी करणाच्या धोरणामुळे ननवीत्त झालेल्या प्राध्यापकाच्या 
िागेवर नव्याने भरती न करता ररकाम्या िागेवर पी.चर्ी, ने्, से् झालेल्या गुणवींत 
ववद्यार्थयाांची ताकसक तत्वावर ननयुक्ती करण्यात येत ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी ्ासनान े भरतीवर घातलेली .ींशी न उठववण्याची कारणे काय 
ेहेत,  
(४) असल्यास, या.ा.त ्ासनाने चौक्ी केली ेहे काय, असल्यास, भरतीवरील .ींशी 
उठववण्याच्या दृष्ीन ेकोणती कायशवाही केली ेहे वा करण्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, ववलीं.ाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावि े(०७-०५-२०१८) : (१) अीं्तः खरे ेहे 
(२) अीं्तः खरे ेहे. 
(३) व (४) (५) ववत्त ववभागाच्या प्रचकलत धोरणानुसार पशाींच्या ेढाव्यास/ेकी ती.ींधास 
अींनतम मींिूरी कमळण्याच्या अनुषींगाने ेवश्यक ती कायशवाही करण्यात येत ेहे. महत्वाची 
ररक्त पशे भरण्यासींशभाशत ववत्त ववभागाकर् ेप्रस्ताव साशर करण्यात येत ेहे. 

___________ 
  

राज्यातील सावरू्ननि ग्रांथालयतील िमचूाऱ् याांना वेतनशे्रणी व सेवाशतीच्या  
सेवाशती लागू िरण्याबाबत 

  

(३८)  ११३३५० (०५-०४-२०१८).   श्री.ननतेश राणे (िणिवली), श्री.प्रिाश आत्बटिर 
(राधानगरी), िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य) : सन्माननीय उच् च व तांत्र मशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सावशिननक ग्रींथालयाच्या कमशचाऱ याींना वेतनशे्रणी व सेवा्ती लागू करण्यासाठी 
्ासनाने नेमलेल्या प्रभाराव सकमती व व्यींकप्पा पत्की सकमतीने केलेल्या क्फार्ीची 
अींमल.िावणी तसेच सशरहू कमशचाऱ याींच्या प्रलींब.त समस्याप्रकरणी ननणशय घेण्यास दशरींगाइश 
होत असल्यान ेग्रथालयात काम करणाऱ या कमशचाऱ याींच ेेधथशक नकुसान होत असून ग्रींथालय 
चळवळीसही .ाींधा येत ेहे, हे खरे ेहे काय, 

(२) तसेच राज्यातील ग्रींथालय कमशचाऱयाींना वेतन शे्रणी व सेवा ्ती लागू करण्याकरीता 
सावशिननक ग्रींथालय कमशचारी सींघ्ना माहे २००० सालापासून ेितागायत मागणी करत 
असून या.ा.त वेतनशे्रणी लागू न केल्यास ग्रींथालय कमशचारी याींनी ग्रींथ कमरीक पुरस्कार 
्ासनास परत करणे.ा.त मा.उच्च तींरीक क्षकाण मींरीकी याींचेकर् े दशनाींक ३१ िानेवारी, २०१८ 
रोिी मागणी केली ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) तसेच राज्यातील ग्रींथालय कमशचा-याींना वेतनशे्रणी व सेवा ननयम ्ासकीय कमशचा-
याींप्रमाणे लागू करावेत व इतर मागण्याींसाठी महाराषर सावशिननक ग्रींथालय, कमशचारी की ती 
सकमती, कोल्हापूर याींनी मा.उच्च व तींरीक क्षकाण मींरीकी याींना दशनाींक ९ फेिुवारी, २०१८ रोिी वा 
त्या समुारास ननवेशन दशले ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
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(४) असल्यास, ग्रींथालय कमशचाऱ याींच्या अ)ग्रींथालयाच्या अनुशानामध्ये शपु्प् वाढ करावी व 
वावषशक २० ्क्के अनुशानामध्ये वाढ करावी .) कमशचारी वेतनशे्रणी व सेवा्ती सेवाननयम 
लागू करावे क) राज्यातील ्तायु ग्रींथालयाला शरवषी रूपये १ लाख अनुशान द्याव े         
र्) ग्रींथालयाचे प्रश्न सोर्ववण्याच्या दृष्ीने ्ासनमान्य जिल्हा ग्रींथालय सींग्राचा .क  
प्रनतननधी  जिल्हाननयोिन सकमतीवर सशस्य म्हणून घ्यावा इ) नवीन ग्रींथालयाला मान्यता, 
ग्रींथालयाचे शिाश .शल,फननशचर अनुशान पूवशवत सुरू करण्यात याव ेउ) ज्या गावात ्ासनाच्या 
मालकीच्या ग्रामपींचायत, पींचायत सकमती व जिल्हा पररषश इमारतीतील खोल्या िागा 
ररकाम्या ेहेत अ्ा िागा त्या गावातील ग्रींथालयाला उपलब्ध करून द्याव्यात क) राज्य 
्ासनाच्या ग्रींथालय सींचालनालय खात्यामध्ये नोकर भरती करताना सावशिननक ग्रींथालयातील 
सेवकाींना सरळ सेवा भरतीने सवेेत समावनू घेण्यात यावे तसचे ग्रींथालयातील कमशचाऱ याींना 
वेतनशे्रणी लागू करण्या.ा.त सावशिननक ग्रींथालय अधधननयमात सुधारणा करण्याची मागणी 
दशनाींक २८ नोव्हें.र, २०१० रोिी वा त्या समुारास केली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(५) असल्यास, या.ा.त ्ासनान ेचौक्ी केली ेहे काय, असल्यास, त्यात काय ेढळून 
ेले व त्यानुसार सावशिननक ग्रींथालयात काम करणाऱ या सेवकाींना वेतनशे्रणी व सेवा्ती 
लागू करण्या.ा.त कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(६) नसल्यास, ववलीं.ाची कारणे काय ेहेत ?  
  
श्री. ववनोद तावि े (०५-०५-२०१८) : (१) श्रीमती प्रभा राव सकमती व मा.व्यींकाप्पा पतकी 
सकमतीन ेराज्यातील ्ासनमान्य सावशिननक ग्रींथालयातील कमशचाऱयाींना वेतनशे्रणी शेण्या.ा.त 
क्फारस केली होती. तथावप, त्यासाठी पर्णारा मोठया प्रमाणावरील ेधथशक भार सोसणे 
्ासनास ्क्य होणार नसल्यामळेु त्याप्रमाणे वेतनशे्रणी .ा.त कायशवाही ्ासनाने केली नाही. 
परींतु कमशचाऱयाींच्या वेतनात ्क्य ती वाढ करण्याच्या दृष्ीकोनातून १९७० मध्ये 
अनुशानववषयक ननयम झाल्यानींतर प्रथमच १९७९-८० मध्ये त्यानींतर १९८९-९०, १९९५-९६, 
१९९८-९९, २००४-०५ मध्ये परीरषकाण अनुशान त्या-त्या वेळच्या अनुशानाच्या शपु्प्ीने 
वाढववण्यात ेले ेहे. त्यानींतर सन २०१२-१३ पासून अनुशानात ५०% वाढ करण्यात ेली 
ेहे. 
 (२) (३) व (४) ग्रींथालय कमशचा-याींच्या ववववध मागण्याीं.ा.त ्ासनाकर् ेननवेशने प्राप्त झाली 
ेहेत. सावशिननक ग्रींथालय कमशचारी, सोलापूर अधधवे्न की ती सकमती याींच े सावशिननक 
ग्रींथालयाींच्या ववववध मागण्याीं.ा.त दशनाींक ३१.०१.२०१८ रोिीच ेननवेशन प्राप्त ेहे.  
(५) मा.व्यींकाप्पा पतकी, मािी ववधानपररषश सशस्य याींच्या अध्यषकातेखाली सन २००१ मध्ये 
सकमती नमेली होती. त्या सकमतीने ेपला अहवाल सन २००२ मध्ये ्ासनास साशर केला. 
त्या अहवालामध्ये राज्यातील ्ासनमान्य सावशिननक ग्रींथालयातील कमशचाऱयाींसाठी वेतनशे्रणी 
व सेवा्ती लागू करण्या.ा.त क्फारस केली होती. परींत ुया सींशभाशत ग्रींथालय चळवळीमधील 
पशाधधकारी व कायशकते याींच्यासो.त दश.२९.१०.२००३ रोिी तत्कालीन मा.मींरीकी (उच्च क्षकाण) 
याींच्या शालनात झालेल्या .ैठकीमध्ये या सकमतीच्या क्फारसीींमुळे येणाऱया मोठया 
प्रमाणावरील ेधथशक भारामळेु त्या जस्वकारणे ्क्य नाही अस े स्पष् केलेले ेहे. परींत,ु 
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कमशचाऱयाींच्या वेतनात ्क्य ती वाढ करण्याच्या दृष्ीकोनातून व त्याींना क्रकमान दशलासा 
कमळावा म्हणून १९७० मध्ये अनुशानववषयक ननयम झाल्यानींतर प्रथमच १९७९-८० मध्ये 
त्यानींतर १९८९-९०, १९९५-९६, १९९८-९९, २००४-०५ मध्ये ग्रींथालयाींचे अनुशान वाढवून त्या-त्या 
वेळच्या अनुशानाच्या शपु्प् केले व त्यानींतर सन २०१२-१३ पासनू त्या अनुशानामध्ये ५०% 
अनुशान वाढ करण्यात ेली ेहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

तालुिा क्रमीिा सांिुल नाांदगाांव (ता.नाांदगाांव, श्र्.नामशि) या क्रमीिा  
सांिुलाअांतगतूची िामे अपूण ूअसल्याबाबत. 

  

(३९)  ११३३५४ (०६-०४-२०१८).   श्री.पांिर् भुर्बळ (नाांदगाव) : सन्माननीय क्रमीिा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तालुका िीर्ा सींकुल नाींशगाींव (ता.नाींशगाींव, जि.नाक्क) या िीर्ा सींकुलाअींतगशत जिल्हा 
िीर्ा अधधकारी कायाशलय, नाक्क, या कायाशलयामाफश त सावशिननक .ाींधकाम ववभाग, नाक्क 
पुवश या ववभागाकर् े ३ वषाांपासनू ननधी वगश करूनही िीर्ा सींकुलाअींतगशतची काम े अपुणश 
अवस्थेत ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, या.ा.त ्ासनान ेचौक्ी केलेली ेहे काय, चौक्ीत काय ेढळून ेले, व 
त्यानुसार तालुका िीर्ा सींकुलाअींतगशत अपूणश असलेली कामे पूणश करण्यासाठी ्ासनाने कोणती 
कायशवाही केली ेहे वा करण्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, ववलीं.ाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावि े(०४-०५-२०१८) : (१) अीं्त: खरे ेहे. 
(२) सावशिननक .ाींधकाम ववभागाने दशनाींक ०६.१२.२०१७ रोिी नाींशगाींव तालुका िीर्ा सींकुल 
सकमतीस परीक पाठवुन त्याींचकेर् ेसोपववण्यात ेलेल्या कामाींपकैी .रीच्ी काम े पुणश झालेली 
असल्याच े कळववले ेहे. परींत ु अद्यापयांत कोणत्याही कामा.ा.त पुणशत्व प्रमाणपरीक साशर 
करुन सशर सुववधा िीर्ा सींकुल सकमतीकर् े हस्ताींतरीत केलेल्या नाहीत. उपरोक्त कामे पुणश 
करुन शेण्यासाठी वेळोवळेी सींकुल सकमतीन े सावशिननक .ाींधकाम, ववभागास परीकाद्वारे व 
शरुध्वनीद्वारे सींपकश  करुन ववनींती करण्यात ेलेली ेहे. तसेच दशनाींक ०७.०२.२०१७, 
१२.११.२०१७ व ०७.०२.२०१८ रोिी  .ैठकीच े ेयोिन करुन सुववधा पुणश करण्या.ा.त 
सावशिननक .ाींधकाम ववभागास सुचना शेण्यात ेल्या ेहेत. सशर .ैठकीमध्ये सावशिननक 
.ाींधकाम ववभागान ेयेत्या तीन मदहन्यात सशर काम पूणश करण्यात येईल अस ेेश्वासीत केले 
ेहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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बारामती, मशरूर (श्र्.पुणे) तालुक्यात अनेि मांगल िायालूयामध्ये ६ ते ८ वयोगटातील  
अनेि मुले िाम िरत असल्याबाबत 

(४०)  ११३४२७ (०६-०४-२०१८).   श्री.बाबुराव पाचणे (मशरुर) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य ्ासनाने .वप्रल २०१० मध्ये मींिूर  केलेल्या क्षकाण हक्क कायशयानुसार मुलाींसाठी 
सक्तीच ेव मोफत क्षकाण शेण्याच ेधोरण ठरववण्यात ेले हे खरे ेहे काय, 

(२) असल्यास, पुणे जिल्हतील .ारामती, क्रूर तालुक्यात असणाऱया अनेक मींगल 
कायाशलयामध्ये ६ त े८ वयोग्ातील अनेक मुले काम करत असल्याचे माहे २०१७ मध्ये वा 
त्या शरम्यान ननश्शनास ेले हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, या.ा.त ्ासनाने चौक्ी केली ेहे काय, असल्यास, त्यानुसार कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलीं.ाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावि े(०५-०५-२०१८) : (१) हे खरे ेहे.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

िोरपना (श्र्.चांद्रपुर) तालुक्यातील क्रमीिा सांिुलाचे प्रलांत्बत असलेल्या बाांधिामाबत 
  

(४१)  ११३६०१ (०६-०४-२०१८).   अॅि.सांर्य धोटे (रार्ूरा), श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   
सन्माननीय क्रमीिा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोरपना (जि.चींद्रपुर) तालुक्यातील िीर्ा सींकुलास मींिुरी कमळूनही गत पाच वषाशपासनु 
उक्त सींकुलाच े.ाींधकाम प्रलींब.त असल्याच ेननश्शनास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, या.ा.त ्ासनाने चौक्ी केली ेहे काय असल्यास, त्यात काय ेढळून 
ेले व त्यानुसार उपरोक्त .ाींधकाम पुणश करण्याकररता तसेच िीर्ा सींकुल ववककसत 
करण्यासाठी ननधी व नव्याने ेराखर्ा मींिुर करण्याकररता कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, ववलीं.ाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावि े(०४-०५-२०१८) : (१) अीं्त: खरे ेहे. 
(२) कोरपना तालुका िीर्ा सींकुलाच ेकामा.ा.त जिल्हा िीर्ा अधधकारी, चींद्रपुर याींनी चौक्ी 
केली असता २०० मी. धावनपथ व ववववध खेळाची मैशान ेयाींची काम े.ींश होती. सद्यजस्थतीत 
ती पुवशवत सुरु करण्यात ेली असून २०० मी. धावनपथाचे काम सुरु ेहे. तसचे सींकुलातील 
.ॉस्के्.ॉल पोल व फु्.ॉलचे पोल .सवुन खळेारु्ींना सरावा कररता उपलब्ध करुन शेण्यात येत 
ेहेत. .हुउशेक्य हॉल, ववद्युतीकरण, िीर्ा सादहत्य खरेशी, प्रसाधनगीह .ाींधकाम व इतर 
अनुषींगीक काम ेिीर्ा सींकुल सकमतीच्या क्ल्लक ननधीमधून करण्यात येणार ेहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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मराठा समार्ातील ववद्यार्थयाांसाठी प्रत्येि श्र्ल्हयाांमध्ये शासनाच्या 
 र्ागेवर वसनतगहृ बाांधण्याच्या प्रस्तावाबाबत 

  

(४२)  ११४००८ (०५-०४-२०१८).   िॉ.सुश्र्त ममणचेिर (हातिणांगले) :   सन्माननीय उच् च व 
तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठा समािातील ववद्यार्थयाांसाठी प्रत्येक जिल्हयाींमध्ये वसनतगीह भार्याने न घेता 
्ासनाच्या िागेवर .ाींधण्याचा प्रस्ताव ्ासनाच्या ववचाराधीन ेहे हे खरे ेहे काय, 

(२) असल्यास, या.ा.त ्ासनान ेचौक्ी केली ेहे काय व त्यानसुार कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, ववलीं.ाची कारणे काय ेहेत ?  
  
श्री. ववनोद तावि े (०८-०५-२०१८) : (१), (२) व (३) सद्य:जस्थतीत ेधथशकदृष्या श.ुशल 
घ्कातील ववद्यार्थयाांना वसनतगीह ननवाशह भत्ता योिना ्ासन ननणशय, उच्च व तींरीक क्षकाण 
ववभाग, िमाींक सींकीणश-२०१७/ प्र.ि.४०७/ताींक्-४, दशनाींक २२/०२/२०१८ अन्वये ्ैषकाणणक वषश 
२०१८-१९ पासून सुरु करण्याचा ननणशय घेण्यात ेला ेहे. त्यामध्ये प्रनतववद्याथी प्रनतवषश 
्हरी भागाींसाठी (मुीं.ई व पुणे महानगर प्राशेक्क षेकारीकातील सवश ्हरे, औरींगा.ाश, नागपूर 
इत्याशी) रुपये १०,०००/- व इतर ्हरे / ग्रामीण भागासाठी रुपये ८०००/- ननवाशह भत्ता शेण्यात 
येणार ेहे. 

___________ 
  

राज्यातील आठ हर्ार शाळेच ेसांगणि लॅबबाबत 
  

(४३)  ११४११० (०६-०४-२०१८).   श्री.ववर्य भाांबळे (श्र्ांतूर) :    सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यभरातील काही ननवर्क ्ाळाींना ्ासनातफे सहा त ेसात वषाशपूवी लाखो रुपये खचश 
करून सींगणक लॅ. दशले होत,े हे खरे ेहे काय, 

(२) असल्यास सींगणक लॅ. वर .कूण क्रकती प्रक्षकाक क्रकती वषाशच्या कालावधीकररता करारावर 
घेण्यात ेले होत,े 
(३) असल्यास उक् त सींपूणश लॅ. सध्या सींगणक प्रक्षकाकाच्या अभावामुळे ववनावापर 
परू्न ेहेत, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, या.ा.त ्ासनान े चौक्ी केली ेहे काय, असल्यास सींगणक प्रक्षकाकाचे 
पुनशननयुक्ती करण्या.ा.त कोणती कायशवाही केली वा करणत येत ेहे, 
(५)  नसल्यास, ववलीं.ाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावि े (०५-०५-२०१८) : (१) कें द्र ्ासन पुरस्की त ICT@school या योिनेंतगशत 
राज्यात सन २००७-०८ पासून ्ासकीय व ्ासन अनुशाननत ्ाळाींना सींगणक प्रयोग्ाळा 
पुरववण्यात ेल्या ेहेत.  
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(२) कें द्र ्ासनाच्या मागशश्शक तत्वानुसार प्रत्येक ्प्प्याचा कालावधी पाच वषे ठरवून शेण्यात 
ेलेला ेहे. त्यानुसार योिनचेी अींमल.िावणी करण्यासाठी ई ननववशेद्वारे ननवर्ण्यात 
ेलेल्या खािगी सींस्थनेे सींगणक ननशे्काींच्या योिनेच्या पाच वषाशच्या कालावधीसाठी कीं रीका्ी 
पध्शतीने ननयुक्त्या केल्या होत्या. 
(३) कें द्र ्ासनाच्या मागशश्शक तत्वानुसार योिनेचा पाच वषाशचा कालावधी पूणश झाल्यानींतर 
सींगणक प्रयोग्ाळा सीं.ींधधत ्ाळेस हस्ताींतररत करण्यात ेल्या ेहेत. 
(४) सींगणक ननशे्काींच्या ननयुक्त्या खािगी सींस्थाींमाफश त कीं रीका्ी तत्त्वावर मयाशदशत 
कालावधीसाठी करण्यात ेल्या होत्या. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नागपूर आणण वधा ूश्र्ल् यातील शाळेत आर टी ई २५ टक्िे अांतगतू प्रवेश हदलेल्या 
ववद्यार्थयाूिां िून ननयमबाहय फी वसूल िेल्याबाबत 

  

(४४)  ११४१५७ (०६-०४-२०१८).   श्री.सुननल िेदार (सावनेर) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोमलवार्ा ेणण कोरार्ी (जि.नागपूर) रोर् येथे असलेल्या नारायणा महाववद्यालय तसेच 
वधाश जिल् यातील गाींधी कस्ी पब्लीक स्कूल या ्ाळेत ेर. ्ी. ई. २५ ्क्के को्ी अींतगशत 
सन २०१६-१७ व २०१७-१८ या वषाशत मोिक्याच ववद्यार्थयाांना प्रवे् शेवून पावती न शेता 
ननयम.ाहय फी वसूल केली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, सशर शोन्ही ्ाळेत ेर ्ी ई २५ ्क्के को्ा अींतगशत सन २०१६-१७ व २०१७-
१८ या वषाशत क्रकती ववद्यार्थयाशना प्रवे् शेण्यात ेले ेहे व त्याचा तपक्ल काय ेहे, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी ्ासनान े चौक्ी केली ेहे, त्यात काय ेढळून ेले, व 
त्यानुसार सशर प्रकरणी सीं.धधतावर कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलीं.ाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावि े(०५-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) नारायणा महाववद्यालय सोमलवार्ा, नागपूर तसेच कोरार्ी (जि.नागपूर) या ्ाळा 
अल्पसींख्याक ेहेत. क्षकाण हक्क कायशा, २००९ अन्वये २५ ्क्के प्रवे् हे अल्पसींख्याक 
्ाळाींना लागू नाहीत. 
      वधाश जिल्हयातील गाींधी कस्ी पजब्लक स्कूल कसींशी मघेे येथे ेर्ीई २५ ्क्के अींतगशत 
खालीलप्रमाण ेप्रवे् शेण्यात ेले ेहेत. 

 

वषश नसशरी 
िागा दशलेले प्रवे् 

२०१६-१७ १३ ३ 
२०१७-१८ २० २० 
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     वधाश जिल्हयातील गाींधी कस्ी पजब्लक स्कूल, पुलगाींव येथ ेेर्ीई  २५ ्क्के अींतगशत 
खालीलप्रमाण ेप्रवे् शेण्यात ेले ेहेत.              

वषश 
१ ली 

िागा दशलेले प्रवे् 
२०१६-१७ १० ८ 
२०१७-१८ २० २० 

(३) व ४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
___________ 

  
राज्यात शाळाांमध्ये सांगणि प्रयोगशाळा िायाूांवीत न झाल्याबाबत 

  

(४५)  ११४८८४ (०६-०४-२०१८).   श्री.एिनाथराव खिसे (मुक्ताईनगर)    :    सन्माननीय 
शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मादहती सींप्रेषकाण व तींरीकज्ञान (ेयसी्ी) योिना ्प्पा ४ व ्प्पा ५ करीता 
१५०० ्ाळाींमध्ये सींगणक प्रयोग्ाळा सुरु करण्या.ा.त कें द्र ्ासनान ेमान्यता दशलेली ेहे 
काय, 
(२) असल्यास, सशरहू मान्यता कमळाल्यानींतर ननव्वळ ननववशा अभावी सींगणक प्रयोग्ाळा 
अद्याप कायाशन्वीत होऊ ्कल्या नाहीत, हे खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, या.ा.त ्ासनान े चौक्ी केली ेहे काय, असल्यास, त्यात काय ेढळून 
ेले व त्यानुसार सींगणक प्रयोग्ाळा लवकरात लवकर कायाशन्वीत होण्यासाठी 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलीं.ाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावि े(०५-०५-२०१८) : (१) हे खरे ेहे.  
(२) व (३) .कूण ३ झोनपैकी झोन ि.२ ची ननववशा प्रक्रिया पूणश झाली ेहे. ननवर् झालेल्या 
ननववशाकारास कायाशरींभ ेशे् शेण्याची प्रक्रिया सुरु ेहे. झोन ि.१ व झोन ि.३ ची ननववशा 
प्रक्रिया अींनतम ्प्प्यात ेहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुक्ताईनगर (श्र्.र्ळगाांव) येथील मांर्ूर अल्पसांख्याांि ववभागाच े 
शासिीय तांत्रननिेतन महाववद्यालय िायाूश्ांवत िरण्याबाबत 

  

(४६)  ११५०३४ (०५-०४-२०१८).   श्री.एिनाथराव खिसे (मुक्ताईनगर)  :    सन्माननीय 
अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुक्ताईनगर, (जि.िळगाींव) येथे अल्पसींख्याींक समािातील ववद्यार्थयाांसाठी सन २०१५ 
मध्ये ्ासकीय तींरीकननकेतन मींिूर करण्यात ेले असून सींचालक, तींरीकक्षकाण याींनी पी..ल... 
मधून १० को्ी रुपये शेण्या.ा.तचा प्रस्ताव ्ासनाकर् ेसाशर केलेला ेहे, हे खरे ेहे काय, 
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(२) असल्यास, सशर प्रस्तावास मींिुरी शेऊन सन २०१८-१९ च्या अथशसींकल्पात तरतूश 
करण्याची ववनींती स्थाननक लोकप्रनतननधीनी केली ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, या.ा.त ्ासनाने चौक्ी केली ेहे काय, असल्यास त्यात काय ेढळून 
ेले व त्यानसुार सशर प्रस्ताव मींिूर करण्या.ा.त कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
ेहे तसेच या.ा.तची सद्य:जस्थती काय ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलीं.ाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावि े(२९-०५-२०१८) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) माहे माचश, २०१८ अखेर पयांत ्ासनान े.कबरीकत ननधीतनू (Budgetary provision) सशर 
्ासकीय तींरीकननकेतन इमारत .ाींधकामाकररता .कूण रू.१३.२० को्ी ननधी उपलब्ध करून 
दशला ेहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

तांत्रमशक्षण महाववद्यालयाांतील प्राध्यापिाांचे वेतन थिल्याबाबत 
  

(४७)  ११५१३२ (०५-०४-२०१८).   श्री.सांतोष दानव े (भोिरदन), श्री.नारायण िुच े (बदनापूर), 
श्री.मशवार्ीराव िडिलेू (राहुरी) : सन्माननीय उच् च व तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) तींरीकक्षकाण महाववद्यालयाींतील प्राध्यापकाींच े वेतन थकल्या.ा.त सातत्यान े येणा-या 
तिारीींच्या पाश्वशभूमीवर तींरीकक्षकाण सींचालनालयान े महाववद्यालयाींवर कारवाईकरण्याचा इ्ारा 
दशल्याचे माहे फेिुवारी २०१८ मध्ये वा त्याशरम्यान ननश्शनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 

(२) असल्यास, त्यानुसार क्रकती महाववद्यालयाींनी प्राध्यापकाींच ेवेतन थकववले ेहे, 
(३) असल्यास, या.ा.त ्ासनाने चौक्ी केली ेहे काय, असल्यास, त्यानुसार वेतन 
थकववणा-या महाववद्यालयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलीं.ाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावि े(०५-०५-२०१८) : (१) होय. 
(२) प्राध्यापकाींचे वेतन थकीत असल्या.ा.त .कूण पाच सींस्थाींतगशत असलेल्या अकभयाींबरीककी 
महाववद्यालयाींसींशभाशत तींरीक क्षकाण सींचालनालयास तिारी प्राप्त झाल्या ेहेत.  
     १) कसींहगर् .ज्यकेु्न सोसाय्ी, पुणे २) र्ी. वाय. पा्ील इजन्स्््यु् ऑफ 
्ेक्नॉलॉिी, ेकुर्ी ेणण कस.ा .ावर्ा ३) रािीव गाींधी कॉलेि ऑफ इींजिननअररींग ररसचश 
ॲण्र् ्ेक्नॉलॉिी, चींद्रपूर ४) मनोहर भाई प्ेल इजन्स्््यु् ऑफ इींजिननअररींग, ्ेक्नॉलॉिी, 
गोंदशया ५) तासगावकर .ज्युके्न सोसाय्ी, किशत, जि. रायगर्. 
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(३) प्राप्त तिारीींच्या अनुषींगान ेसीं.ींधधत ववभागीय सहसींचालक, तींरीक क्षकाण याींच्या स्तरावर 
चौक्ी सकमत्या गठीत करण्यात ेल्या ेहेत. त्यापकैी १) कसींहगर् .ज्युके्न सोसाय्ी, 
पुणे व २) याशवराव तासगावकर .ज्युके्न सोसाय्ी, किशत,जि.रायगर् या शोन सींस्थाींतगशत 
असलेल्या महाववद्यालयाींकरू्न अणखल भारतीय तींरीकक्षकाण पररषश, नवी दशल्ली या क्खर 
सींस्थेव्शारे ्ैषकाणणक वषश सन २०१८-१९ कररता प्रकसध्श करण्यात ेलेल्या Approval 
Process Handbook नुसार ववहीत करण्यात ेलेल्या वेतनववषयक ननकषाचे उल्लींघन 
झाल्या.ा.तचा अहवाल प्राप्त झाला ेहे. कोणत्याही व्यावसानयक अ्यासिमाच्या 
महाववद्यालयाींववरूध्श कारवाई करण्याचा अधधकार अणखल भारतीय तींरीकक्षकाण पररषश, नवी 
दशल्ली या क्खर सींस्थसे ेहे. त्यानुषींगाने सशर शोन सींस्थाींववरूध्श कारवाई करण्या.ा.त 
अणखल भारतीय तींरीकक्षकाण पररषश, नवी दशल्ली याींना कळववण्यात ेले असनू पुढील 
कायशवाही अणखल भारतीय तींरीकक्षकाण पररषशेच्या स्तरावर सुरू ेहे. उवशररत ३ सींस्थाींववरुध्शच े
चौक्ी अहवाल अद्याप अप्राप्त ेहेत.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
राज्यात मशक्षि भरतीसाठी टीईटी अननवाय ूअसतानाच अमभयोग्यता आणण बुश्ध्दमता चाचणी 

अननवाय ूिरण्याचा ननणयू मशक्षण ववभागाने घेतला असल्याबाबत 
  

(४८)  ११५१७५ (०६-०४-२०१८).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), प्रा.वषाू गायिवाि 
(धारावी), अॅि.यशोमती ठािूर (नतवसा), प्रा.ववरेंद्र र्गताप (धामणगाव रेल्वे), श्रीमती ननमलूा 
गाववत (इगतपूरी), श्री.अस्लम शखे (मालाि पश्श्चम), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.नसीम 
खान (चाांहदवली), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.हषवूधनू सपिाळ (बलुढाणा), 
श्री.िी.पी.सावांत (नाांदेि उत्तर), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.ववर्य विटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अममत ववलासराव देशमुख (लातूर 
शहर)   :   सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात क्षकाक भरतीसाठी ्ीई्ी अननवायश असतानाच ेता अकभयोग्यता ेणण 
.ुजध्शमता चाचणी अननवायश करण्याचा ननणशय क्षकाण ववभागान े घेतला असल्याच े दशनाींक २ 
फेिुवारी, २०१८ रोिी वा त्या सुमारास ननश्शनास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(२)  असल्यास, ्ीई्ी परीषकाा ननयकमतपणे सुरु असून ेतापयांत सार्सेोळा लाख उमेशवारानी 
ही पररषकाी दशली असून या पररषेकातून को्यावधी रुपयाींचे ्ुल्क ्ासनाने िमववले परींत ु.काही 
उमेशवाराला नोकरी दशली गेली नसल्याचे ननश्शनास ेले ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी क्षकाकाींची ननयुक्ती तर नाहीत पण पारीकता परीषेकावरुन ्ासन 
उमेशवाराींची ेधथशक फसवणूक करीत असल्याचे वास्तव समोर येत असूनही अकभयोग्यता व 
.ुजध्शमता चाचण्याींची नव्यान ेभर ्ाकून त्यातून ेधथशक कमाई करण्याचा प्रयत्न करीत ेहे, 
हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, ९ लाख र्ी..र् तर ६ लाख .ी..र् धारक क्षकाक .रेोिगार असताना या नव्या 
प्रक्रियेमुळे पारीकता परीषकााथींना क्षकाकाींची ननयुक्ती कमळणार ेहे काय, 
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(५) उक्त प्रकरणी ्ासनाने चौक्ी केली ेहे काय, असल्यास, त्यात काय ेढळून ेले व 
त्यानुसार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(६) नसल्यास, ववलीं.ाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावि े (२५-०५-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) राज्यातील सवश स्थाननक स्वराज्य 
सींस्थाींसह खािगी व्यवस्थापनाच्या अनुशाननत, अीं्त: अनुशाननत व अनुशानास पारीक घोवषत 
केलेल्या प्राथकमक,उच्च प्राथकमक, माध्यकमक व उच्च माध्यकमक ्ाळाींमधील क्षकाण 
सेवकाींच्या ररक्त पशावर भरती करताना सवश उमेशवाराींना ननवर्ीची समान सींधी कमळावी व 
क्षकाण सेवक पशासाठी उच्च गुणवत्ताधारक उमेशवाराची ननवर् होण्याच्या दृष्ीन े क्षकाकाची 
ररक्त पशे अकभयोग्यता व .ुध्शीमत्ता चाचणीतील गुणाींच्या ेधारे “पववरीक” या सींगणकीय 
प्रणाली माफश त भरण्या.ा.तचा ्ासन ननणशय दश.२३.६.२०१७ रोिी पाररत केलेला ेहे. 
     माहे डर्सें.र, २०१७ मध्ये अकभयोग्यता व .ुध्शीमत्ता चाचणी परीषकाा घेण्यात ेलेली 
ेहे. “पववरीक” या सींगणकीय प्रणालीच्या माध्यमातून सशर भरती प्रिीया ररक्त पशाींचा ेढावा 
घेवून  सुरु करण्यात येत ेहे.  
(५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वसइू येथील ववद्यावधधनूी इांश्र्नीअरीांग िॉलेर्सह अनिे िॉलेर् ऑनलाइन प्रकक्रमयेत 
ववद्यार्थयाूचे नाव गुणवत्ता यादीत येवूनही प्रवेश नािारल्याबाबत. 

  

(४९)  ११५३९५ (०५-०४-२०१८).   श्री.नारायण िुच े (बदनापूर) : सन्माननीय उच् च व तांत्र 
मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वसइश येथील ववद्यावधधशनी इींजिनीअरीींग कॉलेिसह अनेक कॉलेि ऑनलाइन प्रक्रियेत 
अथाशत ‘क्’ऑफ मध्ये ववद्यार्थयाशचे नाव गुणवत्ता याशीत ेले तरीही त्याींना काही ना काही 
कारणे शेऊन प्रवे् नाकारत असल्याचे ननश्शनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, वसइश येथील ववद्यावधधशनी इींजिनीअरीींग कॉलेिने माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा 
शरम्यान  क् ऑफ याशीमध्ये पदहल्या िमाींकावर ेलेल्या मकीं रश िवागेकर या  मुलाला 
प्रवे् नाकारल्यामुळे त्याींनी याप्रकरणी कॉलेि प्र्ासन तसेच तींरीकक्षकाण सींचालनालय याींचेकर् े
लेखी तिार केल्यानुसार  तींरीकक्षकाण ववभागाच्या सहसींचालकाींनी केलेल्या चौक्ीत कॉलेिची 
प्रवे्प्रक्रिया सींशोष ेढळली असनू या.ा.त कॉलेिवर शींर्ात्मक कारवाइश करण्याची क्फारस 
करत त्या .ा.तचा अहवाल सींचालक तींरीक क्षकाण सींचालनालयाकर् ेसाशर केला ेहे, हेही खरे 
ेहे काय, 
(३) असल्यास, तींरीक क्षकाण ववभागीय कायाशलयाकरू्न चौक्ी अहवाल साशर होऊन २ मदहने 
उल्ूनही कोणतीही कारवाइश करण्यात ेलेली नाही, हेही खरे ेहे काय  
(४) असल्यास, या.ा.त ्ासनान ेचौक्ी केली ेहे काय, असल्यास, त्यात काय ेढळून 
ेले व त्यानसुार उक्त कॉलेिवर कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, ववलीं.ाची कारणे काय ेहेत ? 
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श्री. ववनोद तावि े(०८-०५-२०१८) : (१) नाही. 
(२) ्ैषकाणणक वषश २०१७-१८ मध्ये प्रथम वषश अकभयाींबरीककी पशवी अ्यासिमाच्या प्रवे्ा.ा.त 
ववद्यावधधशनी कॉलेि ऑफ इींजिननअरीींग ॲण्र् ्ेक्नॉलॉिी, वसई या सींस्थेमाफश त सींस्थास्तरावर 
करण्यात ेलेल्या प्रवे् पध्शतीच्या अनुषींगाने श्री.मकरींश िवळगेकर याींनी सींचालक, तींरीक 
क्षकाण, मुीं.ई याींच्याकर् ेतिार केली होती. त्या.ा.त सींचालक, तींरीक क्षकाण याींनी सहसींचालक, 
तींरीक क्षकाण, ववभागीय कायाशलय, मुीं.ई याींच्यामाफश त चौक्ी केली.  त्यामध्ये कॉलेिची 
सींस्था- स्तरावरील प्रवे् प्रक्रिया सशोष ेढळल्याचा अहवाल सींचालक, तींरीक क्षकाण याींना 
प्राप्त झाला ेहे. 
(३) नाही. 
(४) सींचालक, तींरीक क्षकाण याींनी सहसींचालक, तींरीक क्षकाण, ववभागीय कायाशलय,मुीं.ई याींच्या 
अहवालानसुार सधचव, प्रवे् ननयामक प्राधधकरण याींना सशर सींस्थेववरुध्श शींर्ात्मक कायशवाही 
करण्या.ा.त प्रस्ताववत केले ेहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
अल्पसांख्याि ववभागाच्या वतीने(श्र्.सोलापूर ) शासिीय तांत्रननिेतनच्या आवारात मुलीांसाठी 

१०० खाटाांचे वसतीगहृाच्या बाांधिामाबाबत 
  

(५०)  ११५४९० (०५-०४-२०१८).   िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य) : सन्माननीय 
अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अल्पसींख्याक ववभागाच्या वतीन े (जि.सोलापूर) ्ासकीय तींरीकननकेतनच्या ेवारात 
मुलीींसाठी १०० खा्ाींच े वसतीगीह .ाींधण्यात ेले असून या .ाींधकामाची तपासणी करण्याच े
ेशे् जिल्हाधधकारी, सोलापूर याींनी उपजिल्हाधधकारी याींना माहे फेिुवारी, २०१८ मध्ये 
वा शरम्यान दशल्याच ेननश्शनास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त इमारतीच्या .ाींधकामाची तपासणी पूणश झाली ेहे काय, व त्याचा 
 अहवाल ्ासनास साशर करण्यात ेला ेहे काय, 
(३) असल्यास, या.ा.त ्ासनान ेचौक्ी केली ेहे काय, असल्यास, त्यानसुार उक्त ननकी ष् 
.ाींधकामात शोषी ेढळलेल्या व्यक्तीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४)  नसल्यास, ववलीं.ाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावि े(२९-०५-२०१८) : (१) नाही. 
(२) व (३) सशर इमारतीच्या .ाींधकामाची कायशकारी अकभयींता, सावशिननक .ाींधकाम ववभाग, 
सोलापूर याींनी तपासणी केली असून त्याींनी साशर केलेल्या अहवालात इमारतीच्या 
.ाींधकामाच्या गुणवत्ते.द्दल कोणीही ेषेकाप नोंशववलेला नाही. इमारतीच े .ाींधकाम सुरू 
असताना व नींतर शषकाता व गुणननयींरीकण मींर्ळ पुणे या कायाशलयान े इमारतीच्या शिाश.ा.त 
कोणताही ेषेकाप नोंशववला नाही. वसनतगीहात ववद्याथींनीींकररता उपलब्ध असलेल्या सोई-
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सुववधाींची तपासणी करण्या.ा.त जिल्हाधधकारी, सोलापूर याींनी  उपववभागीय अधधकारी, 
सोलापूर ि.२ याींना ेशे् दशले होते. उपववभागीय अधधकारी, सोलापूर ि.२ याींनी साशर 
केलेल्या अहवालानुसार इमारतीतील ववद्याथींनीींकररता सोई-सुववधा व्यवजस्थत असल्याच ेदशसून 
येत ेहे. तसेच उवशररत सोई-सुववधा पुरववण्याच ेकाम प्रगतीपथावर ेहे.    
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 

मुद्रणपूव ूसव ूप्रकक्रमया महाराष्ट्र ववधानमांिळ सधचवालयाच्या सांगणि यांत्रणेवर 
मुद्रण: शासिीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर. 


