अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २०२ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
चौथे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

रत्नाधिरी जिल्ह्यातील प्राथममि शाळाांतील ननममशक्षिाांना
उपमशक्षि म्हणन
ू सामावन
ू घेण्याबाबत
(१)

२३८६ (२२-१२-२०१४).

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :

सन्माननीय शालेय

मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील प्राथममक शाळामधील ननममशक्षकाींना उपमशक्षक म्हणून सामावून घेण्याचे

आदे श दे ऊनही रत्नागगरी जिल्ह्यातील ८४ ननममशक्षकाींना उपमशक्षक म्हणून अद्यापप सामावून
घेतलेले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, चौकशीचे ननषकर्ष काय आहे त व उक्त ननममशक्षकाींना उपमशक्षक म्हणून ककती
कालावधीत सामावून घेण्यात येईल,

(४) नसल्हयास, होत असलेल्हया ददरीं गाईची सवषसाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१२-०७-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
__________
सोलापुर ववद्यापीठाला रािमाता आहहल्हयादे वी होळिर ववद्यापीठ तर
उत्तर महाराष्ट्र ववद्यापीठाला िववनयत्री बहहणाबाौ चौधरी उत्तर
महाराष्ट्र ववद्यापीठ नाव दे ण्याची िेलेली मािणी
(२)

१८२४८ (३०-०७-२०१५).

श्री.छिन भि
ु बळ (येवला), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा),

श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधधन), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेिाव) :
सन्माननीय उच्च व तांत्र मशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सोलापुर पवद्यापीठाला रािमाता आदहल्हयादे वी होळकर पवद्यापीठ तर उत्तर महाराषर

पव.स. २०२ (2)
पवद्यापीठाला कपवनयत्री बदहणाबाई चौधरी उत्तर महाराषर पवद्यापीठ असे नाव दे ण्याची
ददनाींक ७ डिसेंबर, २०१४ रोिी वा त्या सुमारास लोकप्रनतननधीींनी शासनाकिे मागणी केली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त मागणीबाबत शासनाने पढ
ु े कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०७-०७-२०१६) : (१) होय.
(२)

सोलापूर

पवद्यापीठाच्या

नामपवस्ताराबाबत

“ही

व्यवस्थापन

पररर्द

सोलापूर

पवद्यापीठाच्या नावाींत सद्य:जस्थतीत कोणताही बदल करु नये असा ठराव करत आहे ” असा
ठराव पवद्यापीठाच्या अगधसभेने मींिूर केला आहे .

उत्तर महाराषर पवद्यापीठाच्या नामाींतरणाबाबत पवद्यापररर्ेदेने ठराव क्र. पव.प.

०५/२०१३ अन्वये सगु चत केल्हयाप्रमाणे सममती गदठत केलेली आहे. सदर प्रकरणी चचाष करुन
धोरणात्मक ननणषय होण्याच्या दृष्ीने

सममतीची सभा आयोजित करण्याबाबत सममती

सदस्याींनी सूगचत केले आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मेळघाट (जि.अमरावती) येथील आहदवासीांच्या मुलाांसाठी
वसतीिह
ृ योिना राबववण्याबाबत

(३)

२७०७९ (३१-०७-२०१५).

श्री.प्रभुदास मभलावेिर (मेळघाट) :

सन्माननीय शालेय

मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मेळघा् (जि.अमरावती) येथील आददवासीींच्या मल
ु ाींसाठी जिल्हहा पररर्दे च्या १० शाळाींमध्ये
वसतीगह
ृ योिना राबपवण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, लाखो रुपये खचन
ुष सुध्दा आददवासी वसतीगह
ृ ामध्ये कोणत्याच सुपवधा उपलब्ध
होत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, वसतीगह
त्यातील
ू
ृ ाला ममळणारा ननधी फक्त ५० ्क्के ममळाला असन
पवद्यार्थयाांच्या वसतीगह
ृ ाींवर खचष होत नसल्हयाचे तसेच उक्त प्रकरणात शासकीय अगधकारी
याींच्या सींगनमताने गैरव्यवहार होत असल्हयाचे ननदशषनास आले, हे खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त बाबतीत शासनाने कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०७-२०१६) :(१) होय.
(२) व (३) हे खरे नाही.
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

पव.स. २०२ (3)
िोल्हहापूर जिल्हहा येथील ववभािीय क्रीडा उपसांचालि िायाधलयात अधधिृत
क्रीडा उपसांचालि व मलवपिाांची पदे ररक्त असलेबाबत

(४)

२९०७८ (२०-०१-२०१६).

श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कोल्हहापूर

जिल्हहा

येथील

पवभागीय

क्रीिा

उपसींचालक

कायाषलयात

उपसींचालक व ५ मलपपकाींची पदे ररक्त आहे त, हे खरे आहे काय,

सन्माननीय क्रीडा
अगधकृत

क्रीिा

(२) असल्हयास, प्रभारी क्रीिा उपसींचालक व उपलब्ध कमषचाऱयाींवर कामाचा ताण येत आहे , हे
ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास सदर ररक्त पदे भरण्यासाठी शासनाने कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१३-०७-२०१६) : (१), (२) व (३) अींशत: खरे आहे.
पवभागीय उपसींचालक कायाषलय कोल्हहापूर येथील मलपपकाींची पदे ररक्त नाहीत. तथापप

उपसींचालक, क्रीिा व युवकसेवा, कोल्हहापूर हे पद सद्य:जस्थतीत ररक्त आहे . सदर पद
भरण्याबाबत शासनस्तरावर कायषवाही सुरु आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
पाठयपुस्तिाांचा अभ्यासक्रमात बदल िरण्याचे अधधिार रामभाऊ
म्हाळिी प्रबोधधनीला दे ण्याच्या प्रस्तावाबाबत

(५)

२९९४७ (२१-०१-२०१६).

पव
ू )ध :

श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम), श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे

सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नवीन अ्यासक्रम व पाठयपस्
ु तकाींबाबतचा अ्यासक्रम व मशक्षणाची गुणवत्ता, िागनतक

प्रवाह, पररणामे, मशक्षणाचा सैध्दाींनतक हे तू व रचना यात बदल करण्याबाबतचे अगधकार
रामभाऊ म्हाळगी प्रबोगधनीला दे ण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या पवचाराधीन आहे काय,

(२) असल्हयास, मशक्षण मींिळाकिून हे काम काढून घेण्याची कारणे काय आहे त तसेच
कायषवाहीची सद्य:जस्थती काय आहे ,

(३) असल्हयास, पवचाराधीन प्रस्तावावर शासनाने काय कायवाषही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०७-२०१६) : (१) नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

पव.स. २०२ (4)
राज्यातील ग्रामीण व आहदवासी भािात उच्च मशक्षणाच्या प्रसारासाठी
चाांिल्हया शैक्षणणि सांस्थाांची उपिेंद्रे सुरु िरण्याबाबत
(६)

३२२०१ (२३-१२-२०१५).

श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूव)ध :

सन्माननीय उच्च व

तांत्र मशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात गुणवत्ताधारी उच्च मशक्षणाच्या प्रसारासाठी चाींगल्हया शैक्षकणक सींस्थाींना रामामीण
आकण

आददवासी

भागाींमधन
ु

उपकेंद्रे

सरु
ु करण्यासींबींधी

पवद्यापीठाींच्या

बह
ृ तपवकास

आराखड्यापवर्यीचा िॉ.नरें द्र िाधव सममतीचा अहवाल शासनाकिे सादर केला असल्हयाचे
माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये ननदशषनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, सदर अहवाल शासनाने जस्वकारला आहे काय, अहवालामध्ये मशक्षण पवकासाचे
कोणकोणते ठळक मुद्दे आहे त, तसेच सममतीच्या मशफारसीनुसार राज्यामध्ये कोणकोणत्या
दठकाणी नवीन उपकेंद्रे ननमाषण होणार आहे त,
(३)

असल्हयास, सदर उपकेंद्रे पुणत
ष : कायाषजन्वत होण्याबाबत शासनाने कोणती कायषवाही केली

वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, पवलींबाची काय कारणे आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०७-०७-२०१६) : (१) व (२) पवद्यापीठाींनी सवषसमावेशक बह
ृ त आराखिे
तयार करण्याबाबत मागषदशषक ननकर् ठरपवण्यासाठी िॉ. नरें द्र िाधव याींचे अध्यक्षतेखाली
ननयुक्त

केलेल्हया

सममतीने

दद. १४/१०/२०१५ रोिी

दद.

०८/१०/२०१५

रोिी

सादर

केलेला

अहवाल

शासनाने

जस्वकारला आहे . सदर सममतीने मशफारस केल्हयाप्रमाणे अकृर्ी

पवद्यापीठाींचे सन २०१६-१७ साठीचे बह
ृ त आराखिे अींनतम करण्यात आले आहे त. तसेच
पवद्यापीठ

उपकेंद्रे

ननमाषण

करण्यासींबींधाचे

मािी

प्र.कुलगुरु,

िॉ.

योगानींद

काळे

याींचे

अध्यक्षतेखाली सममती ननयुक्त केली असून सममतीने दद. २३/०२/२०१६ रोिी आपला अहवाल
शासनास सादर केला आहे .

(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िोिणातील हररश्चांद्रिडाच्या िोिणियायाची लालेली दरु वस्था
(७)

३२२१६ (२१-१२-२०१५).

श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूव)ध :

सन्माननीय

साांस्िृनति िायध मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

कोकणातील हररश्चींद्रगिाच्या

कोकणकड्यावर

मोठमोयया भेगा

पित

असल्हयाने

पयष्काींसाठी धोका ननमाषण झाल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशषनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, आतापयांत दोनदा कोकणकड्यावर रे मलींग लावण्यात आले आहे व त्याींची योग्य
दे खरे ख केली नसल्हयाने कड्याचे सौंदयष पवद्रप
ु झाले, हे ही खरे आहे काय,

पव.स. २०२ (5)
(३) तसेच हररश्चींद्रेश्वर या हे मािपींथी मींददरावर सोनकीची फुले उगवली आहे त हे सदर
वास्तुरचनेसाठी अत्यींत धोकादायक आहे आकण त्याकिे पुरातत्व पवभाग दल
ष करीत आहे, हे
ु क्ष
ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, हररश्चींद्रगिाच्या कोकणकड्याींचा पवकास शासन कधीपयांत करणार आहे ,
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०१-०७-२०१६) : (१) वनसींरक्षक (वन्यिीव) नामशक याींनी कळपवल्हयानस
ु ार

दहरचींद्रगि कोकण कड्यावर ३० ते ४० वर्ाांपव
ु ीपासन
ू भेग आहे . सदर कोकण कड्यावर
दठकदठकाणी भेग पित असल्हयामुळे पयष्काींना धोका ननमाषण होईल असे ननदशषनास आलेले
नाही.

(२) कोकण कड्यावर आतापयांत रॅमलींग लावण्यात आलेले नाही.
(३) हररश्चींद्रेश्वर मींददर हे राषरीय सींरक्षक्षत स्मारक असून ते भारतीय पुरातत्व सवेक्षण मींिल
कायाषलय औरीं गाबाद च्या अखत्यारीत येते. अगधक्षक परु ातत्वपवद, भारतीय परु ातत्व सवेक्षण
मींिल कायाषलय, औरीं गाबाद याींनी ददलेल्हया मादहतीनुसार मींददरावर कुठल्हयाही प्रकारचे फुल

उगवलेले नाही. तसेच सदर मींददराच्या ितन व दरु
ु स्तची कायषवाही आवश्यकतेनुसार व
ननधीच्या उपलब्धतेनुसार करण्यात येते.

(४) महाराषरातील प्रत्येक जिल्ह्याचा जिल्हहाननहाय पयष्न बह
ृ त पवकास आराखिा तयार
करण्याबाबत

ददनाींक

०४.११.२०१०

चा

शासन

ननणषयानुसार

मा.

जिल्हहागधकारी

याींचे

अध्यक्षतेखाली सममती स्थापन करण्यात आली आहे . त्यानुसार अहमदनगर आराखिा महाराषर

पयष्न पवकास महामींिळास प्राप्त झाला असून सदर आराखड्यात हररचींद्रगि येथील पवकास

कामाींचा समावेश करण्यात आला आहे . सदर प्रस्ताव छाननी अींती राज्य पयष्न सममतीसमोर
अींनतम

मान्यतेसाठी

सादर

करण्यात

येणार

आहे .

सममतीच्या

मान्यतेअींती

कामाच्या

प्राधान्यानुसार व ननधीच्या उपलब्धतेनुसार जिल्हहास्तरावरील यींत्रणेकिून कामाींचे कायाषजन्वत.
हाती घेण्यात येईल.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मुांबौ ववद्यापीठातील बीएससी आयटीच्या प्रोिेक्ट मॅनेिमेंट या ववषयामध्ये
मॉडरे टरने अनेि ववद्यार्थयाांना शुन्य िुण हदल्हयाबाबत

(८)

३२७७६ (२३-१२-२०१५).

श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेिाव), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा

िळवा), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपरू ) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय उच्च व तांत्र मशक्षण मांत्री पढ
ु ील

(१) मुींबई पवद्यापीठातील बीएससी आय्ीच्या प्रोिेक्् मॅनि
े में् या पवर्यामध्ये मॉिरे ्रने
अनेक पवद्यार्थयाांना शुन्य गुण ददल्हयाचे माहे ऑगस््, २०१५ च्या शेव्च्या सप्ताहात वा त्या
दरम्यान ननदशषनास आले हे खरे आहे काय,

पव.स. २०२ (6)

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनामाफषत चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार पवद्यार्थयाांचे शैक्षकणक नक
ु सान होऊ
नये म्हणन
ू शासनाने कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (०७-०७-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे

आहे .

(२) व (३) ३० ते ४० पवद्यार्थयाषच्या प्राप्त तक्रारीच्या अनर्
ु ींगाने तपासले असता त्याींनी चक
ु ीचा

आसन क्रमाींक ्ाकल्हयाने व काही पवद्यार्थयाषच्या प्रकरणाींमध्ये स्कॅनरच्या ताींत्रत्रक चुकाींमुळे
पवद्यार्थयाषना शुन्य गुण दशषपवण्यात आले होते. तथापप त्याींचे या पवर्याच्या गुणपत्रत्रकेवरील

नमूद गुण त्याींच्या ननकालात समावेमशत करुन सध
ु ाररत ननकाल तीन ददवसाचे आत
पवद्यार्थयाषना दे ण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राष्ट्रीय कक्रडा स्पधेतील महाराष्ट्रातील पदिवविेता खेळाडून
ां ा पुरस्िाराची
रक्िम इतर राज्याांपेक्षा िमी ममळत असल्हयाबाबत

(९)

३३३५५ (२२-१२-२०१५).

िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापरू शहर मध्य) :

सन्माननीय

स्पधेत

नावलौकीक

क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) केरळच्या

राषरीय

कक्रिा

चमकदार

कामगगरी

करुन

वाढपवणाऱया तब्बल १२३ पदकपविेत्या खेळाींिूच
ीं ी रोख रक्कम

राज्याचा

अद्याप दे ण्यात आली

नसल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ च्या दरम्यान ननदशषनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, महाराषरातील राषरीय कक्रिा स्पधाषतील

पदकपविेताीं खेळािून
ीं ा पुरस्काराची

रक्कम इतर राज्याींपेक्षा कमी ममळत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, शासनाने याबाबत कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (०४-०७-२०१६) : (१), (२), (३) व (४) राषरीय क्रीिा स्पधेतील राज्याचा
नावलौकीक वाढपवणाऱया खेळािून
ीं ा द्यावयाच्या बक्षक्षसाींची रक्कम ननजश्चत करावयाची बाब
शासनाच्या पवचाराधीन आहे . इतर राज्यातील राषरीय स्पधेत पदक प्राप्त खेळाींिूना मींिूर

करण्यात येत असलेल्हया पाररतोपर्काींच्या रकमाींचा पवचार करुन पाररतोपर्काींची सुधाररत
रक्कम शासन ननणषयात प्रस्तापवत करण्यात आली आहे .
___________

पव.स. २०२ (7)
उल्हहासनिर महानिरपामलिा क्षेत्रातील (जि.ठाणे) दशहरा मैदान,
उल्हहासनिर-५ येथे तालि
ु ास्तरीय क्रीडा सांिुल उभारण्याबाबत
(१०)

३४७७५ (११-०१-२०१६).

डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ) :

सन्माननीय क्रीडा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) उल्हहासनगर महानगरपामलका क्षेत्रातील (जि.ठाणे) दशहरा मैदान, उल्हहासनगर-५ येथे
तालुकास्तरीय क्रीिा सींकुल उभारण्याबाबत ददनाींक ०७ सप््ें बर, २०१५ रोिी तालुका क्रीिा
सींकुल सममतीच्या बैठकीमध्ये ठराव पाररत करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उल्हहासनगर महानगर पामलकेने ना हरकत प्रमाणपत्र ददले आहे , हे दह खरे
आहे काय,
(३) असल्हयास, सदरचा भख
ू ींि महाराषर शासनाच्या नावे असून हा भख
ू ींि मुल्हयरदहत
भोगागधकार व सारामाफीने तालुका क्रीिा सींकुल सममती, उल्हहासनगर या नावे हस्ताींतर करावा

असा प्रस्ताव जिल्हहा क्रीिा अगधकारी याींनी दद.९ ऑक््ोबर, २०१५ रोिी जिल्हहागधकारी, ठाणे
याींच्या किे सादर केला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्हयास, सदर भूखुींि तालक
ु ा क्रीिा सींकुल सममती, उल्हहासनगर याच्या
करण्याबाबत आतापयांत कोणती कायषवाही करण्यात आली आहे

नावे हस्ताींतर

वा करण्यात येत आहे ,

(५) अद्याप कोणतीही कायषवाही करण्यात आली नसल्हयास पवलींबाची कारणे काय वा
सद्य:जस्थती काय ?
श्री. ववनोद तावडे (०१-०७-२०१६) : (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे .
(४) मौ. उल्हहासनगर दशहरी मैदान येथील िमीन तालक
ु ा क्रीिा सींकुलासाठी मागणी केल्हयाच्या

अनुर्ींगाने उपपवभागीय अगधकारी, उल्हहासनगर याींनी पवहीत नमुन्यात प्रस्ताव जिल्हहागधकारी,
ठाणे याींना सादर केला होता. सदर

प्रस्तावामध्ये त्र्
ष ा करण्यासाठी
ु ी असल्हयाने त्र्
ु ीचा पत
ू त

प्रस्ताव उपपवभागीय अगधकारी, उल्हहासनगर याींचेकिे पाठपवण्यात आला आहे. त्रु्ीची पत
ष ा
ु त
झाल्हयानींतर जिल्हहागधकारी, ठाणे याींच्याकिून प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात येईल.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्य शासनाने सन २०१२ च्या शल्ह
ु ि ननयमन िायद्याांतिधत
तयार िेलेल्हया ननयमावलीबाबत

(११)

३४८६२ (२१-०१-२०१६).

िडू (अचलपूर) :

श्री.मशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.ओमप्रिाश ऊर्ध बच्चू

सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य शासनाने सन २०१२ च्या शुल्हक ननयमन कायद्याींतगषत ननयमावली तयार केली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या नपवन ननयमाींनस
ु ार अनद
ु ानप्राप्त शाळाींनाही दरवर्ी १५ ्क्के शल्ह
ु क वाढ
करण्याची मुभा दे ण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

पव.स. २०२ (8)
(३) असल्हयास, मुळात या शाळाींनी सवषसामान्याींना मशक्षण दयावे यासाठी त्याींना शासन
अनुदान दे त असताना शुल्हकवाढीची अनम
ु ती दे ण्याची कारणे काय आहे त,

(४) असल्हयास, अनेक सवलत प्राप्त पवद्यार्थयाांच्या शुल्हकाची रक्कम शासन भरत असल्हयामळ
ु े

शल्ह
ु कवाढ करण्याची परवानगी ददल्हयास शासनाच्या खचाषत वाढ होवू शकेल हे लक्षात घेवन
ू
शासनाने या ननणषयाचा फेरपवचार केला आहे वा करण्यात येणार आहे ,
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१६-०७-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
महाराषर शैक्षकणक सींस्था (शुल्हक पवननयमन) अगधननयम, २०११ मधील कलम २२(१) मधील

तरतुदीनुसार महाराषर शैक्षकणक सींस्था (शुल्हक पवननयमन) ननयम, २०१६, तयार करण्यात
आलेले आहे त.

(२) हे खरे नाही.
(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नािभीड तालक्
ु यातील (जि.चांद्रपूर) वाढोणा येथील जिल्हहा पररषद उच्च
प्राथममि शाळे तील मख्
ु याध्यापिानी शाळे तील शालेय पोषण
आहारातील ताांदळ
ू खुल्हया बािारात वविल्हयाबाबत

(१२)

३५०५६ (२१-०१-२०१६).

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय शालेय मशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

वाढोणा

(ता.नागभीि,

जि.चींद्रपूर) येथील

जिल्हहा

पररर्द

उच्च

प्राथममक

शाळे तील

मुख्याध्यापकानी शाळे तील शालेय पोर्ण आहारातील ताींदळ
ू माहे मे, २०१५ च्या सुमारास
खुल्हया बािारात पवकला असून त्याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी पालकाींनी ददनाींक २५
सप््ें बर, २०१५ रोिीच्या सम
ु ारास वररषठाींकिे केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले
आहे ,

(३) चौकशीनस
ु ार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (०५-०७-२०१६) : (१), (२) व (३) जिल्हहा पररर्द, चींद्रपूर चे मािी अध्यक्ष

याींनी याबाबत तक्रार दाखल केली होती. सदर तक्रारीच्या अनुर्ींगाने चौकशी केली असता, सदर
शाळे त शालेय पोर्ण आहार योिनेच्या ताींदळाचा िादा साठा आढळून आला होता. यामुळे
सींबींगधत मख्
ु याध्यापकाची एक वेतनवाढ कायमस्वरुपी रोखण्यात आली आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

पव.स. २०२ (9)
अहमदनिर जिल्हहा पररषदे िडे योिनाांची दे खभाल व दरु
ु स्तीसाठी ननधी ममळण्याबाबत
(१३)

३५६३३ (१४-०१-२०१६).

श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपूर) :

आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा

(१) अहमदनगर जिल्ह्यात ्ीं चाईच्या काळात रामामीण भागात ्ँ करने पाणीपुरवठा करावा
लागातो.

मात्र ऐन उन्हाळ्यात उद्भव कोरिे पिल्हयास ्ँ कर भरण्याचा प्रश्न ननमाषण होत

असल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ रोिी वा त्यासम
ु ारास उघिकीस आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सद्य:जस्थतीत जिल्हहा पररर्द ५ योिना चालपवते मात्र सध्या जिल्हहा
पररर्दे किे योिनाींची दे खभाल व दरु
ु स्तीसाठी ननधी नसल्हयामळ
ु े जिल्हहा पररर्दे ने जिल्हहा
ननयोिनाकिे ननधीची मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने काय कायषवाही केली आहे वा करणार आहे ,
(४) नसल्हयास पवलींबाची सवषसाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (२९-०६-२०१६) : (१) हे अींशतः खरे आहे.
श्रीगोंदा, अहमदगनगर, किषत आकण िामखेि तालुक्यात ्ँ कर भरण्याचा प्रश्न ननमाषण

झाला होता.

(२) हे खरे आहे .
ननधी

जिल्ह्यातील प्रादे मशक पाणी पुरवठा योिनाींच्या दे खभाल दरु
ु स्तीकरीता जिल्हहा पररर्दे किे
नसल्हयाने

मुख्य

कायषकारी

अगधकारी

जिल्हहा

पररर्द,

अहमदनगर

याींच्या

ददनाींक ११.०९.२०१५ च्या पत्रान्वये एकूण ६ प्रादे मशक पाणी परु वठा योिनाींच्या दरु स्तीकररता

जिल्हहा ननयोिन सममतीकिे ननधीची मागणी केली होती. त्यात जिल्हहा पररर्द चालपवत
असलेल्हया ५ योिनाींपैकी ३ योिनाींचा समावेश आहे .
(३) मुख्य कायषकारी अगधकारी, अहमदनगर याींच्याकिून प्राप्त प्रस्तावास जिल्हहा ननयोिन
सममतीकिून ददनाींक ३०.०९.२०१५ च्या आदे शान्वये प्रादे मशक पाणी पुरवठा याजेिनाींच्या
दरु
ु स्तीकरीता रु.२७२.४१ लक्ष इतक्या ननधी मागणीच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता ददलेली

आहे . त्यात जिल्हहा पररर्दे च्या ३ योिनाींसाठी रु.२२५.८० लक्ष इतका ननधी मींिूर करण्यात
आलेला आहे. त्यानुसार जिल्हहा ननयोिन सममतीकिून प्राप्त ननधीतून जिल्हहा पररर्दे ने

प्रादे मशक पाणी पुरवठा योिनाींच्या दरु
ु स्तीकररता ननपवदा प्रकक्रया पूणष करुन दरु
ु स्तीची
कायषवाही सरु
ु केलेली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
शासनाच्या मराठी भाषा ववभािामार्धत भरववण्यात आलेल्हया ग्रांथ प्रदशधनात
डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर याांच्या ज्ञानसांपदाची पस्
ु तिे न ठे वल्हयाबाबत
(१४)

३९६९२ (०६-०५-२०१६).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी) :

सन्माननीय मराठी

भाषा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महाराषर शासनाच्या मराठी भार्ा पवभागामाफषत ददनाींक ११ िानेवारी, २०१६ पासून
आयोजित करण्यात आलेल्हया मराठी भार्ा पवकास मींत्री याींनी उद्घा्न केलेल्हया रामींथ प्रदशषनात

पव.स. २०२ (10)
िॉ.बाबासाहे ब आींबेिकर याींनी मलदहलेल्हया, खुद्द राज्य शासनाने प्रमसध्द केलेले खींि, िीवनचररत्र
व गािलेल्हया भार्णाींची पुस्तके ठे वण्यात आली नाहीत, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, त्याची सवषसाधारण कारणे काय आहे त,

(३) असल्हयास, िॉ.बाबासाहे ब आींबि
े कराींची पस्
ु तके न ठे वल्हयामळ
ु े अगधकारी व कमषचाऱयाींमध्ये

तसेच आींबेिकरी िनतेमध्ये तीव्र असींतोर् पसरलेला असून, शासनाने ठे वलेल्हया रामींथ प्रदशषनात

िॉ.बाबासाहे ब आींबेिकराींच्या पुस्तकाींच्या लाभापासून अगधकारी व कमषचाऱयाींना वींगचत ठे वण्यात
आले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व
त्यानुसार सींबींगधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (११-०७-२०१६) :(१) नाही.
ददनाींक ११ ते १३ िानेवारी, २०१६ या कालावधीत मींत्रालय प्रागींणात आयोजित
रामींथप्रदशषनात िॉ.बाबासाहे ब आींबेिकर याींनी मलदहलेल्हया व खुद्द राज्य शासनाने प्रमसध्द केलेले

खींि, िीवनचररत्र व गािलेल्हया भार्णाींची उपलब्ध प्रकाशने शासकीय मुद्रणालय, चनीरोि
याींचेमाफषत उपलब्ध करुन दे ण्यात आली होती. सदर कालावधीत सुमारे रु.१७,०००/- चा
रामींथपवक्री झाली.

(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मुांबौ ववद्यापीठात आपत्िालीन व्यवस्थापनाचा अभ्यासक्रम सुरु िरण्याबाबत
(१५)

३९८५६ (०५-०५-२०१६).

अॅड.आमशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), अॅड.पराि अळवणी

(ववलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.नरें द्र पवार (िल्हयाण पजश्चम), श्री.सांिय िेळिर
(ठाणे) :

सन्माननीय उच्च व तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील ददनाींक २६ िुल,ै २००५ च्या महापुरानींतर आपत्कालीन व्यवस्थापन अ्यासक्रम
सुरु करण्यासाठी ्ाईम्स डिझॅस््र मॅनेिमें् आकण मुींबई पवद्यापीठात सहकायष करार होऊनही
पवद्यापीठाने आपत्कालीन व्यवस्थापन अ्यासक्रम सुरु केला नाही, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

आपत्कालीन

व्यवस्थापन

अ्यासक्रम

सुरु करण्यासाठी

अथषसींकल्हपात दरवर्ी तरतद
ू केली िाते, हे ही खरे आहे काय,

पवद्यापीठाच्या

(३) तसेच मुींबईसारख्या िागनतक दिाषच्या शहरातील पवद्यापीठात असा अ्यासक्रम सुरु
करण्यासाठी शासनाने कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१२-०७-२०१६) : (१) हे खरे नाही. ्ाईम्स डिसँस््र मॅनेिमें् व मुींबई
पवद्यापीठ याींच्या सींयुक्त पवद्यमाने आपत्ती व्यवस्थापन अ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी
सामींिस्य करार करण्यात आला होता. त्यानुसार मुींबई पवद्यापीठात शैक्षकणक वर्ष २००६-२००७

पव.स. २०२ (11)
मध्ये पदापवका स्तरावरील अ्यासक्रम (Diploma in Disaster Management) सुरु

करण्यात आला होता. मात्र ्ाईम्स डिझॅस््र मॅनेिमें् कक्ष समुहाने आगथषक सहभाग न
पुरपवल्हयामुळे पुढे हा अ्यासक्रम बींद करण्यात आला.
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) आपत्कालीन व्यवस्थापन पवर्यामध्ये अ्यासक्रम सुरु करण्यासाठीची प्रकक्रया पवद्यापीठ

स्तरावर नव्याने सुरु करण्यात आली असन
या शैक्षकणक वर्ाषपासून सदर पवर्यातील
ू
अ्यासक्रम बह
ृ न्मुींबई महानगर पामलकेच्या आपत्कालीन व्यवस्थापन प्रमशक्षण प्रागधकरणाच्या
सहकायाषने राबपवण्यात येणार आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
श्री िुरू िोववांदमसांि याांच्या नावाने स्वामी रामानांद तीथध मराठवाडा
ववदयापीठात स्वतांत्र अध्यासन स्थापन िरण्याबाबत

(१६)

३९८९९ (०५-०५-२०१६).

श्री.भास्िर िाधव (िुहािर) :

सन्माननीय उच्च व तांत्र

मशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) स्वामी रामानींद तीथष मराठवािा पवदयापपठात शीख समािाचे दहावे गुरू श्री गुरू

गोपवींदमसींग याींच्या नावाने स्वतींत्र अध्यासन स्थापन करण्याची घोर्णा मा. मुख्यमींत्री
महोदयाींनी माहे एपप्रल, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान घुमान (पींिाब) येथे केली होती, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर पवदयापपठात स्वतींत्र अध्यासन स्थापन करण्यात आले आहे काय,
(३) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०५-०७-२०१६) : (१) होय.
(२) उच्च व तींत्र मशक्षण पवभागाचा शासन ननणषय क्र. एसआर्ी-१११४/ अध्यासन/ प्र.क्र१०३/
पवमश-२ ददनाींक १५.०३.२०१६ अन्वये स्वामी रामानींद तीथष मराठवािा पवद्यापीठ,नाींदेि येथे गुरु

गोपवींदमसींगिी अध्यासन सुरु करण्यासाठी रु. १.०० को्ी रुपयाींची प्रशासकीय मान्यता दे ऊन

रु. २८.०० लक्ष अनुदान पवतरीत करण्यात आले आहे . सन २०१६-१७ मध्ये उवषरीत ७२.०० लक्ष
ननधी पवतरीत करण्यात येईल.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्य तांत्र मशक्षण सांचालनालयाने १३१ अमभयाांत्रत्रिी महाववद्यालयाांतील
मािणी नसलेल्हया अभ्यासक्रमाांना बांद िरण्याची िेलेली मशर्ारस
(१७)

४०३२० (०५-०५-२०१६).

(रामटे ि) :
(१)

श्री.सांिय साविारे (भुसावळ), श्री.डड मल्हलीिािन
रे याडी
ूध

सन्माननीय उच्च व तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

राज्यातील

सन

२०१२-१३

ते

२०१५-१६

या

शैक्षकणक

वर्ाषमध्ये

ज्या अमभयाींत्रत्रकी

महापवद्यालयाींमध्ये ३५ ्क्क्यापेक्षा िास्त पवद्यार्थयाांच्या िागा ररक्त आहे त त्यादठकाणी

पव.स. २०२ (12)
मशक्षकाींची पदे ही भरण्यात आलेली नाही अशा १३१ अमभयाींत्रत्रकी महापवद्यालयाींतील मागणी
नसलेल्हया अ्यासक्रमाींना

बींद

करण्याची

मशफारस

राज्याच्या

तींत्रमशक्षण

सींचालनालयाने

माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान शासनास केली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, मशफारशीच्या अनर्
ु ींगाने शासनाने अद्यापपयांत कोणती कायषवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०५-०७-२०१६) : (१) होय.
(२) अमभयाींत्रत्रकी महापवद्यालयाींना व नवीन अ्यासक्रमाींना मान्यता दे ण्याचे अगधकार अकखल
भारतीय तींत्र मशक्षण पररर्द, नवी ददल्हली याींना आहे त.

त्यामुळे,

अशा अमभयाींत्रत्रकी

महापवद्यालयाला शैक्षकणक वर्ष २०१६-१७ मुदत वाढ दे ताना पवचार करावा असे पररर्दे ला
कळपवण्यात आले आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
साववत्रीबाौ र्ुले पुणे ववद्यापीठामधील मशक्षिेतर िमधचाऱयाांच्या
पदनाम व वेतनश्रेणीमधील बदलाबाबत

(१८)

४०४२२ (०५-०५-२०१६).

श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथरुड) :

सन्माननीय उच्च व

तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सापवत्रीबाई फुले पुणे पवद्यापीठातील मशक्षकेतर कमषचाऱयाींची महाराषर शासनाच्या

ददनाींक २७ ऑगस््, २००९ च्या आकृतीबींधातील पदनाम तसेच वेतनश्रेण्या बदलण्यात आल्हया,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, कमषचाऱयाींच्या वेतनश्रेण्या बदलण्यासाठी अथष/पवत्त पवभाग तसेच मींत्रीमींिळाची
मान्यता घेतली नव्हती, तसेच सदर पवद्यापीठातील कमषचाऱयाींच्या वेतनश्रेण्या बदलण्याचे
प्रस्ताव वेतन त्रु्ी ननवारण सममतीकिे पाठपवले नव्हते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, वेतन त्रु्ी ननवारण सममतीच्या मशफारशीप्रमाणे मींत्रीमींिळाची मान्यता घेऊनच
वेतनश्रेणीमध्ये बदल करता येतो, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उच्च व तींत्र मशक्षण पवभागाने अन्य कोणकोणत्या पवद्यापीठाींच्या मशक्षकेतर
कमषचाऱयाींच्या पदनाम आकण वेतनश्रेण्या बदलन
ददल्हया आहे त काय, तसेच मशक्षकेतर
ू
कमषचाऱयाींच्या पदनाम आकण वेतनश्रेण्या बदलण्यासाठी प्रस्ताव पाठवण्याबाबतचे पत्र/पररपत्रक
उच्च व तींत्र मशक्षण पवभागाने पवद्यापीठाींना पाठपवले होते काय,
(५) असल्हयास, शासनाने यासींदभाषत कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०८-०७-२०१६) : (१) उच्चस्तरीय सगचव सममतीने ददलेल्हया मान्यतेच्या
अनर्
ु ींगाने

राज्यातील

अकृपर्

पवद्यापीठाच्या

पदाींच्या

ग्ननहाय

(अ,ब,क,ि

ग्ातील

पव.स. २०२ (13)
पदसींख्येस) आढाव्यास दद. ०६ िुल,ै २००९ च्या शासन ननणषयान्वये मान्यता ददलेली आहे .

तथापप, त्यानुसार पवद्यापीठाींनी शासनास सादर केलेल्हया पदननहाय आकृतीबींधाच्या तसेच
पदनाम बदलाच्या प्रस्तावाींच्या अनुर्ींगाने ददलेल्हया मान्यतेस पवत्त पवभाग/वेतन त्रु्ी ननवारण
सममतीची मान्यता घेतलेली नाही.
(३) हे खरे नाही.
(४) व (५) मशवािी पवद्यापीठ, कोल्हहापूर, सापवत्रीबाई फुले पुणे पवद्यापीठ, सींत गािगेबाबा

अमरावती पवद्यापीठ, उत्तर महाराषर पवद्यापीठ, िळगाींव, िॉ.बाबासाहे ब आींबेिकर मराठवािा
पवद्यापीठ, औरीं गाबाद व गोंिवाना पवद्यापीठ, गिगचरोली या पवद्यापीठाींनी काही पदनामाींमध्ये
सुधारणा करण्याबाबत सदर केलेल्हया प्रस्तावाींच्या अनुर्ींगाने सदर पवद्यापीठाींतील पदनाम
बदलाींस मान्यता ददलेली आहे . मात्र याबाबतचे पत्र/पररपत्रक या पवद्यापीजाजींना पाठपवण्यात
आलेले नाही.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
शालेय मशक्षण ववभािाने शाळाबा्य मुलाांचे सदोष पद्धतीने सवेक्षण सुरूच ठे वल्हयाबाबत
(१९)

४०४५३ (२५-०५-२०१६).

श्री.अतल
भातखळिर (िाांहदवली पूव)ध , श्री.सांग्राम थोपटे
ु

(भोर), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (मसल्हलोड), डॉ.पतांिराव िदम (पलस
ू

िडेिाव), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्रीमती ननमधला िाववत (इितपरू ी), श्री.अजित

पवार (बारामती), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.पाांडुरां ि बरोरा (शहापूर), श्री.सुरेश लाड
(ििधत), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे िाव), श्री.मिरां द िाधव-पाटील (वाौ), श्री.नरहरी णलरवाळ

(हदांडोरी), श्री.भास्िर िाधव (िुहािर), श्री.राणािििीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.शामराव

ऊर्ध बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.आमसर् शेख (मालेिाांव मध्य), श्रीमती तप्ृ ती सावांत
(वाांद्रे पूव)ध , श्री.वैभव नाौि (िुडाळ), श्री.प्रिाश र्ातपेिर (चें बूर), डॉ.शमशिाांत खेडि
े र

(मसांदखेड रािा), श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा), डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर),
श्री.वविय भाांबळे (जिांतूर), श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथरुड), श्री.मांिलप्रभात लोढा (मलबार

हहल), श्री.बाबुराव पाचणे (मशरुर), श्री.बाळासाहे ब मुरिुटे (नेवासा), श्री.प्रिाश आत्रबटिर

(राधानिरी), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.मांिेश िुडाळिर (िुलाध), डॉ.राहूल आहे र (चाांदवड),
श्री.राि पुरोहहत (िुलाबा), श्री.अिय चौधरी (मशवडी), श्री.हसन मुश्रीर् (िािल), श्री.ियांत
पाटील

(इस्लामपूर),

श्री.बाळासाहे ब

थोरात

(सांिमनेर),

श्री.हनम
ु ांत

डोळस

(माळमशरस),

श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेिाव), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री),
श्री.सध
(नािपरू पजश्चम), श्री.योिेश सािर (चारिोप), श्री.मशरीषदादा चौधरी
ु ािर दे शमख
ु

(अमळनेर), अॅड.िौतम चाबि
ु स्वार (वपांपरी), श्री.बाळासाहे ब सानप (नामशि पूव)ध , श्री.शाांताराम

मोरे (मभवांडी ग्रामीण), प्रा.वषाध िायिवाड (धारावी), श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला),
डॉ.सांतोष टारर्े (िळमनुरी), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय मशक्षण

(१) शाळाबा्य मल
ु ाींकररता नव्याने होणाऱया सवेक्षणातील त्र्
ु ी दाखवन
ू ददल्हयानींतरही शालेय

पव.स. २०२ (14)
मशक्षण पवभागाने त्याची दखल न घेता सदोर् पद्धतीने सवेक्षण सुरूच ठे वल्हयाने आता नाराि
स्वयींसेवी सींस्थाींनी या मोदहमेतून माघार घेण्यास सुरुवात केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, पदहली मोहीम फसल्हयाने शाळाबा्य मुलाींकररता दस
ु ऱयाींदा शोध मोहीम
राबपवण्यात येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या मोदहमेच्या आखणीत राहून गेलेले कच्चे दव
ु े दरू केल्हयामशवाय दह मोहीम
अथषपूणष ठरणार नाही अशी भीती मशक्षण हक्क कायषकत्याांकिून व स्वयींसेवी सींस्थाींकिून व्यक्त
होत होती, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, शासन शाळाबा्य मल
ु ाींकररता नव्याने होणाऱया सवेक्षण मोदहमेतील त्र्
ु ी दरू

करून मशक्षण हक्क सींबींगधत कायषकते व स्वयींसेवी सींस्थाींशी चचाष करून मोदहमेचे धोरण
ठरपवणार का,
(५) असल्हयास, त्रु्ी दरू करून नवीन सवेक्षणास केंव्हा पासन
सुरुवात करणार आहात,
ू
नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१३-०७-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३), (४) व (५) ददनाींक ४ िल
ु ,ै २०१५ रोिी राज्यभर झालेल्हया एका ददवसीय शाळाबा्य

मुलाींचया सवेक्षणाचा आढावा मा.मींत्री (शा.मश.) याींच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला. या

सींदभाषत पवपवध अशासकीय सींस्थाींचे मत पवचारात घेण्यात आले. त्यानुर्ींगाने शाळाबा्य
मुलाींचे प्रमाण अगधक असलेले जिल्हहे शोधन
ू तेथे अशा मल
ु ाींचे सवेक्षण करण्यासाठी मशक्षण

पवभागातील अगधकारी, अशासकीय सींस्थाींचे प्रनतननधी, व राषरीय सेवा योिनेचे समन्वयक
याींची सममती गठीत करण्यात आली. त्याप्रमाणे जिल्हहास्तरावर ननयोिन करुन सवेक्षणाचे
स्वरुप अींनतम करण्यात आले. दद.२०/१२/२०१५ रोिी औरीं गाबाद येथे राषरीयसेवा योिनेचे
समन्वयक,

अशासकीय

सींस्थाींने

प्रनतननधी

याींची

मा.प्रधान

सगचव

(शा.मश.)

याींच्या

अध्यक्षतेखाली कायषशाळे चे आयोिन करण्यात आले. या कायषशाळे त NSS पवद्यार्थयाांचे
सहकायष घेण्याची कायषपध्दती ननजश्चत करण्यात आली त्यानस
ु ार दद.१५ िानेवारी, २०१६ ते ३०
िानेवारी, २०१६ या कालावधीत पन्
ु हा राज्यव्यापी सवेक्षण घेण्यात आले.
___________
राज्यात अवािवी र्ी वाढ िरणाऱया अमभयाांत्रत्रिी महाववद्यालयाांच्या
व्यवस्थापनाववरुद्ध िरावयाची िारवाौ
(२०)

४०५७९ (०५-०५-२०१६).

श्री.मांिलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्रीमती तप्ृ ती सावांत

(वाांद्रे पूव)ध , श्री.अतुल सावे (औरां िाबाद पूव)ध , श्री.अिय चौधरी (मशवडी), श्रीमती सीमाताौ हहरे
(नामशि पजश्चम) :
काय :-

सन्माननीय उच्च व तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) राज्यातील अमभयाींत्रत्रकी महापवद्यालयाींची ढासळणारी जस्थती व सदरहू महापवद्यालयाींना
मोयया प्रमाणात फी वाढपवण्यासाठी ममळणारी परवानगी यामळ
ु े पवद्याथी सींघ्ना तसेच

पवद्याथी व पालकाींमध्ये मोयया प्रमाणात ननमाषण झालेली नारािी व मशक्षण शुल्हक
सममतीबाबत शासनाकिे येणाऱया तक्रारी लक्षात घेऊन मशक्षण सममती शुल्हक सगचव पदी
राज्याच्या तींत्रमशक्षण सींचालक याींची ननयक्
ु ती केली, हे खरे आहे काय,

पव.स. २०२ (15)
(२) असल्हयास, सदर मशक्षण शुल्हक सममतीने आतापयांत ककती तक्रारीचे ननरसन केले आहे व
मोयया प्रमाणात फी वाढ करणाऱया अमभयाींत्रत्रकी महापवद्यालयाींच्या व्यवस्थापनाींपवरुध्द
कोणती कारवाई केली आहे वा कायषवाहीची सद्यःजस्थती काय आहे ,
(३) नसल्हयास त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०५-०७-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे .
शुल्हक ननयामक प्रागधकरणाच्या सगचव पदी सींचालक, तींत्र मशक्षण,महाराषर राज्य याींची

ननयक्
ु ती ददनाींक १२ िानेवारी, २०१६

ते ११ माचष, २०१६ या कालावधीकरीता तात्परु त्या

स्वरुपात करण्यात आली होती.

(२) शुल्हक ननयामक प्रागधकरणाकिे प्राप्त तक्रारीच्या अनुर्ींगाने प्रागधकरणाच्या स्तरावर
कायषवाही सुरु आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
महाराष्ट्रातील अमभयाांत्रत्रिी महाववद्यालयाांमध्ये मोठ्या प्रमाणात ररक्त असलेल्हया िािा
(२१)

४०५९२ (०५-०५-२०१६).

श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांहदवली पूव)ध :

सन्माननीय उच्च

व तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील अमभयाींत्रत्रकी महापवद्यालयाींमध्ये गेली काही वर्े

मोयया प्रमाणात िागा ररक्त

राहत आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, अमभयाींत्रत्रकी महापवद्यालयाच्या दिाषबाबतही गींभीर प्रश्न ननमाषण झाले आहे त,
हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, राज्यातील तींत्रमशक्षणातील गरि, पवद्याथी सींख्या व शैक्षकणक सुधारणेची
गरि याींचा कोणत्याही शास्त्रशुद्ध पद्धतीने पवचार न करता अकखल भारतीय तींत्रमशक्षण पररर्द
याींनी अमभयाींत्रत्रकी महापवद्यालय तसेच अ्यासक्रम प्रवेश सींख्येला मान्यता ददल्हयाने असे
गींभीर प्रश्न ननमाषण झाले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्हयास,

भपवषयकाळात

अशा

अिचणी

येऊ

उपाययोिना केल्हया आहे त वा करीत आहे ,

नयेत

म्हणून

शासनाने

कोणत्या

(५) नसल्हयास, पवलींबाची काय कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०५-०७-२०१६) : (१) होय.
(२) व (३) अींशत: खरे आहे .
(४) राज्यातील अमभयाींत्रत्रकी अ्यासक्रमाच्या ररक्त िागाींचा पवचार करता नवीन अ्यासक्रम
याींना मान्यता दे ण्यात येऊ नये अशी पवनींती अकखल भारतीय तींत्र मशक्षण पररर्द, नवी ददल्हली
याींना करण्यात आली आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

पव.स. २०२ (16)
मुांबौ ववदयापीठाअांतिधत मेिॅननिल इांजिननअर अभ्यासक्रमािररता माहे मे, २०१५ मध्ये
प्रथम वषाधतील ववषयाांच्या उत्तरपत्रत्रिाांची तपासणी अचुितेने न िेल्हयाबाबत

(२२)

४१३५५ (०५-०५-२०१६).

श्री.प्रताप सरनाौि (ओवळा माजिवडा) :

सन्माननीय उच्च

व तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबई पवदयापीठाअींतगषत मेकॅननकल इींजिननअर अ्यासक्रमाकररता माहे मे, २०१५ मध्ये

प्रथम वर्ाषतील उवषरीत पवर्याींबाबत झालेल्हया पररक्षेमधील पवद्यार्थयाांनी सहापैकी चार प्रश्न

सोिवून दे खील त्यातील काही प्रश्न न तपासता तेथील प्राध्यापकाींनी पवद्यार्थयाांना शून्य (०)
माकष ददल्हयाची बाब माहे िून, २०१५ मध्ये वा त्या सुमारास ननदशषनास आली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत सींबींगधत पवद्यार्थयाांनी ददनाींक ३० नोव्हें बर, २०१५ रोिी वा त्या
सुमारास मुींबई पवद्यापपठ, कामलना, मुींबई येथे लेखी ननवेदन ददले असता त्याींना सींबींगधत
अगधकारी/कमषचाऱयाींकिून िाणीवपव
ष ्ाळा्ाळ करण्यात आल्हयाची बाब ननदशषनास आली, हे
ू क
ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त ननवेदनाच्या अनुर्ींगाने पवद्यार्थयाांचे शैक्षकणक व आगथषक नुकसान होऊ
नये याकररता शासनाने कोणती चौकशी केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) तदनुसार सींबींगधत अगधकारी/कमषचारी याींच्यापवरुध्द कोणती कायषवाही केली करण्यात येत
आहे ,

(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१५-०७-२०१६) : (१) हे खरे नाही. काही पवद्यार्थयाांनी केलेल्हया ताींत्रत्रक
चुकाींमळ
ु े (उत्तरपुजस्तकेतील आसन क्रमाींक चक
ु ीचे मलहीणे,Q.P.Code चुकीचे मलदहणे इ.)
सदर पवद्यार्थयाांच्या ननकालपत्रात शुन्य गुण आलेले आहे त.

(२) हे खरे नाही. सदर पवद्यार्थयाांचे त्यासींबींधीचे अिष पवद्यापीठात प्राप्त झाल्हयानींतर आवश्यक
प्रशासकीय बाबी पूणष करुन पवद्यापीठाने सींबींगधत पवद्यार्थयाांचे सुधाररत ननकालपत्र तातिीने
घोपर्त

केले.

मात्र

याबाबत

पवद्यार्थयाांच्या

लेखी

ननवेदनाला

िाणीवपूवक
ष ्ाळा्ाळ करण्यात आली आहे .

अगधकारी/कमषचा-याींकिून

(३) पवद्याथी दहत लक्षात घेऊन सध
ु ाररत ननकाल तातिीने घोपर्त करण्यात आला व तद्नींतर
त्यासींबींधीचा एकही पवद्यार्थयाांची बाब प्रलींत्रबत नाही.
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

रायिड शालेय जिल्हहा पररषद अांतिधत मशक्षणाधधिारी व िट
(२३)

मशक्षणाधधिारी पदाांवर ननयक्
ु ती िरणेबाबत

४१४३२ (२५-०५-२०१६).

(अमलबाि) :

श्री.धैयश
ध ील पाटील (पेण), श्री.सुभाष उर्ध पांडडतशेठ पाटील

सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रायगि जिल्हहा पररर्द अींतगषत मशक्षणागधकारी व ग् मशक्षणागधकारी ही पदे माहे िानेवारी
२०१६ पयांत ररक्त असल्हयाने प्रभारी अगधकाऱयाींची ननयुक्ती करून कामकाि केले िात आहे , हे
खरे आहे काय,

पव.स. २०२ (17)
(२) असल्हयास उपरोक्त ररक्त पदे भरण्यासाठी शासनाने कोणती कायषवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(३) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१२-०७-२०१६) : (१) हे अींशतः खरे आहे . रायगि जिल्हहा पररर्दे मध्ये
मशक्षणागधकारी (माध्यममक) हे पद तसेच ग्मशक्षणागधकारी सींवगाषतील एकूण मींिूर १५
पदाींपैकी ८ पदे ररक्त असून सदर पदाींचा अनतररक्त कायषभार दे ऊन कामकाि केले िात आहे .
(२) ररक्त पदे पदोन्नतीने भरण्याची कायषवाही सरु
ु आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मावळ (जि.पुणे) तालुक्यातील नानोली येथे भारतीय माहहती व तांत्रज्ञान
सांस्था (आयआयटी) स्थापन िरण्याबाबत

(२४)

४१७२६ (०५-०५-२०१६).

श्री.सांिय (बाळा) भेिडे (मावळ) :

सन्माननीय उच्च व तांत्र

मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मावळ (जि.पण
ु े) तालक्
ु यातील नानोली येथे भारतीय मादहती

व तींत्रज्ञान सींस्था

(आयआय्ी) स्थापन करण्यासाठी शींभर एकर िागा दे ण्याचा ननणषय शासनाने घेतला आहे हे
खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, येत्या शैक्षकणक वर्ाषपासून हा अ्यासक्रम सुरु होत असल्हयाने चाकण येथील
मसद्धाथष कॉलेिमध्ये तात्परु ते आयआय्ीचे वगष भरपवण्यात येणार आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, सदर आयआय्ीसाठी िागा सींपाददत करण्याची प्रकक्रया पूणष झाली आहे काय,
(४) नसल्हयास पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (०१-०७-२०१६) : (१) होय. मात्र त्यास आय. आय.्ी. (IIT) असे सींबोधण्यात
येत असन
ू आय.्ी.आय.्ी. (IIIT) असे सींबोधण्यात येते.
(२) होय.
(३) होय.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

(२५)

___________

मनमाड (ता.नाांदिाव, जि.नामशि) येथे क्रीडा सांिुल होणेबाबत

४१८०० (०६-०५-२०१६).

श्री.पांिि भुिबळ (नाांदिाव) :

सन्माननीय क्रीडा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नाींदगाव (जि.नामशक) तालक्
ु यातील मनमाि शहरासाठी “ब” वगष नगरपररर्द व १

लाखापेक्षा िास्त लोकसींख्या असलेल्हया शहरात शासनामाफषत क्रीिा सींकुल बाींधण्यात आलेले
नाही, हे खरे आहे काय,

पव.स. २०२ (18)
(२) असल्हयास, मनमाि येथे क्रीिा सींकुल होणेबाबतची मागणी ददनाींक २१ डिसेंबर, २०१५ रोिी
वा त्यासुमारास लेखीपत्राद्वारे मा. क्रीिा मींत्री याींच्याकिे

स्थाननक लोकप्रनतननधी, नाींदगाींव

याींनी केलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१२-०७-२०१६) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .
(३) ददनाींक २६ माचष, २००३ रोिीच्या शासन ननणषयातील तरतद
ू ीनुसार एका तालुक्याच्या
दठकाणी एक तालक
ु ा क्रीिा सींकुल ननमाषण होणे अपेक्षक्षत आहे . त्यानुसार नाींदगाव येथे नाींदगाव

तालुका क्रीिा सींकुलास यापूवीच शासनाने मान्यता प्रदान केलेली आहे . त्यामुळे सद्यःजस्थतीत
मनमाि या शहरासाठी क्रीिा सींकुल उपलब्ध करणे शक्य होणार नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राष्ट्रीय शैक्षणणि धोरणाबाबतचा अहवाल
(२६)

४२०७५ (१२-०५-२०१६).

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :

सन्माननीय शालेय

मशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) केंद्र शासनाकिून राषरीय शैक्षकणक धोरण तयार करण्यात येत असून याबाबतचे राज्य
शासनाचे अमभप्राय असणारा अहवाल सादर करावा, असे केंद्र शासनाने राज्य शासनास
कळपवलेले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, त्यानस
ु ार राज्य शासनाने आपला अहवाल केंद्र शासनास सादर केला आहे
काय, असल्हयास त्याचे स्वरुप काय आहे ,

(३) अद्याप, अहवाल सादर केला नसल्हयास याबाबत कोणती कायषवाही करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१३-०७-२०१६) : (१) होय.
(२) राषरीय शैक्षकणक धोरणाबाबतचा अहवाल १४ मुद्याींवर आधारीत आहे. या प्रत्येक मुद्याींवर

प्रश्न दे ण्यात आलेले आहे त. त्या प्रश्नाींबाबत राज्य शासनाने द्यावयाच्या सूचना अमभप्राय असे
अहवालाचे स्वरुप आहे . सदर अहवाल केंद्र शासनास सादर करण्यात आलेला आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

राज्यातील खासिी तांत्रननिेतन सांस्थेमधील िमधचाऱयाांनी पुिारलेला बांद
(२७)

४२४६३ (०५-०५-२०१६).

श्री.पर्थ
ृ वीराि चव्हाण (िराड दषक्षण) :

सन्माननीय उच्च व

तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील खासगी तींत्रननकेतन सींस्थेमधील कमषचाऱयाींनी २ ददवसाींचा बींद पक
ु ारला
असल्हयाचे ददनाींक २२ िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास ननदशषनास आले, हे खरे आहे
काय,

पव.स. २०२ (19)
(२) असल्हयास, सदर बींद पुकारण्यामागची कारणे काय आहे त,

(३) असल्हयास, सदर कमषचाऱयाींच्या पवपवध मागण्याींवर व परीक्षा तोंिावर असताना काम बींद
केल्हयाने पवद्यार्थयाांचे नुकसान होऊ नये यासाठी शासनाने कोणती कायषवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०१-०७-२०१६) : (१) होय.
पववेकानींद

पॉली्े क्नीक,

मसतासावींगी,

ता.तम
ु सर,

जि.भींिारा

या

सींस्थेतील

काही

कमषचाऱयाींनी ददनाींक २७ िानेवारी २०१६ पासून लेखनीबींद आींदोलन केल्हयाची बाब ननदशषनास
आली होती.

(२) पववेकानींद पॉली्े क्नीक, मसतासावींगी, ता.तुमसर, जि.भींिारा या सींस्थेचे पवद्यमान प्राचायष

व सींस्थेतील काही कमषचारी याींचे मध्ये आपसात असींतोर्ाची भावना असल्हयामळ
ु े सदरचे
आींदोलन झाल्हयाचे ननदशषनास आले आहे .

(३) सदर कालावधीत कोणतीही परीक्षा नसल्हयाचे त्याचा पवद्यार्थयाांवर कोणतीही पररणाम
झालेला नाही.
सदर प्रकरणी तींत्रमशक्षण पवभागीय कायाषलय, नागपूर याींचे स्तरावर ददनाींक २९ िानेवारी,

२०१६ तात्काळ एक सममती गठीत करुन सदर प्रकरणाची ददनाींक ३० िानेवारी, २०१६ रोिी
चौकशी

करण्यात

आलेली

आहे. चौकशी

सममतीच्या

अहवालानस
ु ार

सींस्थेमध्ये

आढळून

आलेल्हया बाबीींबाबत सींस्थेला प्राचायष, कमषचारी व पवद्याथी प्रनतननधी याींना एकत्र बोलावून
समस्याींचे ननराकरण करण्यास, कमषचारी व पवद्यार्थयाांच्या मागण्याींवर आवश्यक कायषवाही

तात्काळ करणेबाबत व सींस्थेतील वातावरण चागले राहील तसेच महाराषर राज्य तींत्र मशक्षण
मींिळाच्या ननकर्ाींची पत
ष ा होईल अशी कायषवाही तात्काळ करणेबाबत सींस्थेला पवभागीय
ू त
कायाषलयामाफषत ददनाींक २ फेब्रुवारी, २०१६ रोिीचे पत्रान्वये कळपवण्यात आलेले आहे. तसेच
सींस्थेने सींबींगधत प्राचायष याींना पदमुक्त करण्याची कायषवाही केलेली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

पाबळ (ता.मशरुर, जि.पुणे) येथील मस्ताननची िबर या
(२८)

वास्तुची दे खभाल दरु
ु स्ती िरण्याबाबत

४२९०३ (२८-०४-२०१६).

श्री.बाबरु ाव पाचणे (मशरुर) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय साांस्िृनति िायध

(१) पाबळ (ता.मशरुर, जि.पुणे) या गावी मस्तानीची कबर व घिीची िागा आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, मस्तानीची कबर या वास्तुला राज्यशासनाचा सींरक्षक्षत ऐनतहामसक वास्तुचा दिाष
दे ण्यात आलेला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, माहे िानेवारी, २००९ मध्ये वा त्यादरम्यान अज्ञात चोरययाींनी मस्ताननची
कबर उद्धवस्त करत खोदन
ु ्ाकली, हे ही खरे आहे काय,

पव.स. २०२ (20)
(४) असल्हयास, सदर वास्तच
ु ी दे खभाल दरु
ु स्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायषवाही केली
वा करण्यात येत आहे

(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०१-०७-२०१६) : (१) होय.
(२) होय.
(३) होय.
ददनाींक १७.०१.२००९ रोिी अज्ञान चोरययाींकिून मस्तानी कबर खोदण्यात आली होती.

(४) सदर स्मारकाच्या ितन व दरु
ु स्तची कायषवाही सन २०१३-१४ ते सन २०१५-१६ या
कालावधीत पूणष करण्यात आली आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील जिल्हहा ग्रांथालयाांना ननधी मांिूर िरण्याबाबत
(२९)

४३००७ (२६-०५-२०१६).

श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.आमसर् शेख (मालेिाांव मध्य), श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा) :
सन्माननीय उच्च व तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील जिल्हहा रामींथालयाींना गत चार मदहन्याींपासून ननधीच मींिूर न झाल्हयाने वीि
आकण दरू ध्वनी त्रबले थकलीअसन
ु जिल्हहास्तरीय कायाषलये अींधारात असल्हयाचे माहे डिसेंबर,
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशषनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सींबींगधत जिल्हहा रामींथालयाींना तात्काळ ननधी पवतरीत करण्यासाठी शासनाने
कोणती कायषवाही केली वा करण्यात यत आहे ,
(३) नसल्हयास पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०१-०७-२०१६) : (१) हे अींशत: खरे आहे.
माहे एपप्रल, २०१५ मध्ये शासनाकिून बीिीएसवर एकूण अथषसक
ीं ल्हपीय रकमेच्या ७०% ननधीचे

वा्प करण्यात आले होते. परीं तू जिल्हहा रामींथालय अगधकारी कायाषलय, धुळे या कायाषलयाच्या
बीिीएस प्रणालीवरील ननधी काढण्यास पवलींब झाला.

(२) शासन पररपत्रक क्र. अथषस-ीं २०१५/प्र.क्र.८५/अथष-३, ददनाींक ६ फेब्रुवारी, २०१६ महाराषर

पवननयोिन पवधेयक २०१५, ननधी पवतरण अन्वये अनतररक्त २०% ननधी बीिीएसवर उपलब्ध
करुन ददल्हयामळ
ु े सदर रामींथालयास पुरेसा ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यात आला आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
ववलेपाले येथील साठे आर्टधस सायन्स व िॉमसध महाववद्यालयातील
(३०)

प्राचायध पदावर अपात्र व्यक्तीची िेलेली ननयुक्ती

४३४६९ (०१-०६-२०१६).

श्री.पाांडुरां ि

बरोरा

(शहापूर),

श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा),

श्री.सुरेश

लाड

(ििधत),

श्री.मिरां द

िाधव-पाटील

(वाौ),

पव.स. २०२ (21)
श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे िाव), श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), श्री.भास्िर िाधव (िुहािर) :
सन्माननीय उच्च व तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईच्या पाले द्ळक पवद्यालय असोमसएशनच्या पवलेपाले येथील साठे आयषस सायन्स व
कॉमसष महापवद्यालयात प्राचायष पदावर अपात्र व्यक्तीींची ननयुक्ती करण्यात आली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर ननयुक्त व्यक्तीच्या एपीआय पॉईं्सची पत
ष ा होत नसतानाही सदर
ु त

ननवि करण्यात आली नसल्हयामुळे त्यासींबध
ीं ीच्या ननवि सममतीच्या इनतवत्ृ तावर शासन
प्रानतननधीने स्वाक्षरी केली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर प्रकरणी अवैध ननयुक्तीकररता कुलगुरु व प्र. कुलगुरु याींनी ननदे श
ददल्हयाबाबत उपकुल सगचव याींनी इनतवत्ृ तात नमद
ु केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, या अवैध ननविीबाबत मुप्ता सींघ्नेने तक्रार केली होती, हे खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, अशाप्रकारे मुींबई पवद्यापपठाअींतगषत अपात्र व्यक्तीींची प्राचायष पदी ननयुक्ती
केल्हयाची ३९ प्रकरणे ननदशषनास आली आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(६) असल्हयास, या अवैध ननयुक्तीबाबतची तक्रार करुनही याबाबतची कारवाई करण्यात आली
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(७) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१३-०७-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२) शासन प्रनतननधीने स्वाक्षरी केली नाही, हे खरे आहे.
(३) हे खरे नाही.
(४) मुप्ता सींघ्नेने तक्रार केली होती, हे खरे आहे.
(५) हे खरे नाही.

(६) व (७) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील शैक्षणणि सांस्थाांच्या सभोवताली मसिारे ट-तांबाखच
ू ी होत असलेली ववक्री व सेवन

(३१)

४४४९०

(२८-०४-२०१६).

श्री.सुननल

मशांदे

(वरळी),

श्री.लक्ष्मण पवार (िेवराौ), श्री.नरें द्र पवार (िल्हयाण पजश्चम) :

अॅड.भीमराव

धोंडे

(आष्ट्टी),

सन्माननीय शालेय मशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील शाळा व महापवद्यालयाींपासून १०० यािषच्या पररसरात मसगारे ् व तींबाखू
पवक्रीस बींदी असतानाही राज्यातील शैक्षकणक सींस्थाींच्या सभोवताली मसगारे ् व तींबाखूची

सराषस पवक्री व सेवन होत असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशषनास
आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, उक्त प्रकाराची शासनाने चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्हयास, त्या काय आढळून आले आहे आकण सदरच्या प्रकारास आळा घालण्यासाठी
कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

पव.स. २०२ (22)
श्री. ववनोद तावडे (१०-११-२०१६) :(१) नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) शासनाच्या ददनाींक ०७ िुल,ै २०१५ च्या पररपत्रकान्वये शैक्षकणक सींस्थेच्या १०० यािष
पररसरात तींबाखू व तींबाखि
ू न्य पदाथष पवकण्यास

बींदी असन
ू याचे उल्हलींघन करणा-याींवर

कायद्यानुसार रु.२००/- पयांत दीं ि आकारण्यात येणार आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
ििधत तालुक्यातील (जि.रायिड) अनेि शाळाबाहय मुलाांच्या तसेच
(३२)

बालमिुरी, बाल िुन्हे िाराांच्या सांख्येत लालेली वाढ

४४६२५ (१२-०५-२०१६).

श्री.सुरेश लाड (ििधत) :

सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) किषत तालुक्यातील (जि.रायगि) अनेक शाळाींमध्ये िरी कागदोपत्री शींभर ्क्के प्

नोंदणी ददसत असली तरी वास्तवात शाळाबाहय मुलाींच्या तसेच बालमिूरी, बालगुन्हे गाराींच्या
सींख्येत वाढच झाल्हयाचे नक
ु तेच ननदशषनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त तालुक्यातील काही शाळाींमध्ये अद्यापही या सोयी सवलतीपासून
आददवासी पवद्याथी वींगचत असल्हयाचे ददसून आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे ,

(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१६-०७-२०१६) :(१) व (२) नाही.
किषत तालुक्यात ददनाींक ४ िल
ु ,ै २०१५ ते ३१ िानेवारी, २०१६ या कालावधीत वेळोवेळी

केलेल्हया सवेक्षणात १६८ शाहाबा्य मुले आढळून आली त्यापैकी १३७ मुलाींना निीकच्या

शाळे त दाखल करण्यात आले व उवषररत ३१ मुले ही स्थलाींतरी झाली. तसेच तालुक्यात
स्थलाींतरीत होऊन आलेल्हया ३ मल
ु ाींना निीकच्या शाळे त दाखल करण्यात आले आहे.
(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
डहाणू व पालघर तालुक्यात पदव्युत्तर मशक्षण दे णारे महाववद्यालय नसल्हयाबाबत
(३३)

४५२४० (०५-०५-२०१६).

श्री.ववलास तरे (बोौसर), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर),

श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसौ), श्री.योिेश सािर (चारिोप) :

सन्माननीय उच्च व तांत्र मशक्षण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पालघर जिल्हहयातील िहाणू व पालघर येथे पदव्यत्ु तर मशक्षण दे णारे महापवद्यालय

पव.स. २०२ (23)
नसल्हयाने पवद्यार्थयाांची क्षमता असूनही पदव्युत्तर मशक्षणापासून वींगचत रहावे लागते, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, आददवासी पवद्यार्थयाांना उच्च मशक्षणासाठी दररोि २५ ते ३० कक.मी. प्रवास
करुन अन्य जिल्हहयात िावे लागते, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, िहाणू येथे मेडिकल, अमभयाींत्रत्रकी, पवधी, तींत्रमशक्षण यासारख्या मशक्षणक्रमाींचे
महापवद्यालय सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (०६-१०-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) अींशत:खरे आहे .
(३) प्रत्येक

जिल्हहयात

ककमान

एक

तींत्र

ननकेतन

महापवद्यालय

धोरणानुसार

पालघर

जिल्हहयातील पवक्रमगि येथे शासकीय तींत्र ननकेतन महापवद्यालयाची स्थापना केलेली आहे व
या तींत्रननकेतनमधे ७० ्क्के िागा स्थाननक पातळीवरील पवद्यार्थयाांसाठी राखीव आहे .
पालघर व िहाणू येथे शासकीय वैद्यकीय महापवद्यालय स्थापन करण्याबाबतचा

कोणाताही

प्रस्ताव

शासनाच्या

पवचारागधन

नाही.

तथापप

खािगी

सींस्थेने

वैद्यकीय

महापवद्यालय स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केल्हयास व आवश्यक त्या

ननकर्ाींची

पत
ष ा करीत असल्हयास आवश्यक ते प्रमाणपत्र दे ण्यासींदभाषत शासन स्तरावरुन ननणषय घेण्यात
ु त
येतो.

पालघर जिल्हहयात पदव्यूतर मशक्षणाची सोय उपलब्ध करुन दे णारी महापवद्यालये

आहे त. त्याचप्रमाणे मुींबई पवद्यापीठाच्या सन २०१६-१७ च्या बह
ृ त आराखियानुसार पारीं पाररक
पदव्यूतर अ्यासक्रम (पवधीसह)मान्यतेचे प्रस्ताव पवद्यापीठाकिून

शासनास

मशफारशीत

झालेल्हया पात्र प्रस्तावाींना मान्यता दे ण्यात आलेली आहे .
(४)

प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
रामटे ि (जि.नािपरू ) येथील सांस्िृत ववद्यापीठाला िामठी ववधानसभा
क्षेत्रातील िालडोंिरी येथे हदलेली िमीन रद्द िरण्याबाबत

(३४)

४५५४९ (०५-०५-२०१६).

श्री.डड मल्हलीिािन
ूध रे याडी (रामटे ि) :

सन्माननीय उच्च व

तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राम्े क

(जि.नागपूर)

येथील

सींस्कृत

पवद्यापीठाला

कामठी

पवधानसभा

क्षेत्रातील

कालिोंगरी येथे ददलेली िमीन रद्द करण्याबाबतचे ननवेदन स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी
माहे डिसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ददले होते, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, सदर मागणीच्या अनर्
ु ींगाने शासनाने कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

पव.स. २०२ (24)
श्री. ववनोद तावडे (१२-०७-२०१६) : (१) होय. लोकप्रनतननधी श्री.िी.मल्हलीकािन
ुष रे ड्िी, आमदार,

राम्े क पवधानसभा क्षेत्र याींनी दद. ११.१२.२०१५ रोिी कालिोंगरी येथे ददलेली िमीन रद्द
करण्याबाबत मा.मुख्यमींत्री महोदयाींना ननवेदन ददले होते. तसेच श्री.मल्हलीकािन
ुष रे ड्िी याींनी
पवधानसभा अगधवेशन डिसेंबर, २०१५ मध्ये लक्षवेधी सच
ू ना क्र. ४७९५१ उपजस्थत केली होती.

(२) सदर लक्षवेधी सच
ू नेच्या अनुर्ींगाने मा. मींत्री उच्च व तींत्र मशक्षण याींनी पवधानसभेत

ननवेदन दे ताना, कालिोंगरी येथे िननमीची केलेली मागणी हा स्थानाींतरणाचा भाग नसन
ू
आींतरराषरीय दिाषचे अध्ययन, अध्यापन, सींशोधन व पदव्युत्तर अ्यासक्रम इ. शैक्षकणक

पवस्तारासाठी शासनाने उपलब्ध करुन ददली असल्हयाचे म्ह्ले आहे . तसेच मा.मख्
ु यींमत्री
महोदयाींनी

यासींदभाषत

सींस्कृत

पवद्यापीठाचा

पवस्तार

केला

िाईल.

तथापप,

सींस्कृत

पवद्यापीठाचे मुख्यालय राम्े क हे च असेल व त्याकररता ननधी उपलब्ध करुन ददला िाईल

असे पवधानसभेत आश्वामसत केले होते व त्याअनुर्ींगाने राम्े क येथील सींस्कृत पवद्यापीठ

मुख्यालय पररसराच्या भौनतक सपु वधाींकररता डिसेंबर २०१५ च्या दहवाळी अगधवेशनात पुरवणी
मागणीद्वारे ननधी उपलब्ध करुन ददला आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
चांद्रपूर शहरातील मख्
ु य प्रदे श द्वार असलेले िटपुरा िेट िवळ प्रचांड प्रमाणात
वाहति
ू ीची िोंडी होत असल्हयामळ
ु े यावर उपाययोिना िरण्याबाबत

(३५)

४६४१७ (२७-०४-२०१६).

श्री.नानािी शामिुळे (चांद्रपरू ) :

िायध मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय साांस्िृनति

(१) चींद्रपूर शहरातील मुख्य प्रवेश द्वार असलेले ि्पुरा गे् िवळ प्रचींि प्रमाणात वाहतक
ू ीची

कोंिी होत असल्हयामळ
ु े यावर उपाययोिना करण्यासाठी ददनाींक ८ िानेवारी, २०१६ रोिी
मा.पालकमींत्री जिल्हहा चींद्रपरू , मा. जिल्हहागधकारी, महापौर महानगरपामलका चींद्रपरू , परु ातन

पवभागाचे अमभयींता आकण स्थाननक लोकप्रनतननधी चींद्रपूर याींनी सदर प्रवेश द्वारची पाहणी
केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर प्रवेशद्वारावर होणारी वाहतक
कोंिी दरु करण्यासाठी मा. पालकमींत्री
ू
चींद्रपूर जिल्हहा याींनी पुरातत्व पवभागाला उपाययोिना करण्यासाठी ननदे श ददले आहे त, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, पुरातत्व पवभागाने यावर कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०१-०७-२०१६) : (१) होय.
(२) होय.
(३) चींद्रपूर शहरातील मुख्य प्रवेशद्वारे असलेले ि्पूरा गे् िवळ प्रचींि प्रमाणात वाहतुकीची
कोंिी होत असल्हयामुळे त्यावर उपाययोिना करण्यासाठी मा. पालकमींत्री चींद्रपूर याींनी ददलेल्हया
ननदे शानुसार जिल्हहागधकारी चींद्रपूर याींच्या

अध्यक्षतेखाली झालेल्हया बैठकीस अनस
ु रुन ि्पुरा

गे्च्या बािल
ू ा असलेल्हया ऐनतहामसक मभींतीबाबत ६५ मी्र अींतरापयषतची अगधसच
ू ना रद्द

पव.स. २०२ (25)
करण्याचे प्रस्ताव प्रादे मशक सींचालक, पजश्चम पवभाग भारतीय परु ातत्व सवेक्षण, मुींबई याींना
जिल्हहागधकारी चींद्रपूर याींनी ददनाींक २४.०२.२०१६ च्या पत्रान्वये सादर केला आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
चांद्रपूर जिल्ह्यात रालोराौडग्रस्त िावाांमध्ये उपाययोिना
िरण्यासाठी ववशेष मोहहम राबववण्याबाबत

(३६)

४६४२१ (२८-०४-२०१६).

श्री.नानािी शामिुळे (चांद्रपूर) :

आणण स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा

(१) चींद्रपूर जिल्ह्यात फ्लोराईि व नायरे िचे प्रमाण असलेल्हया गावाींची सींख्या ककती आहे व

कपास-ू १४१३/प्र.क्र.१२२/पाप-ु १३, ददनाींक ७ मे, २०१५ अन्वये मा.पाणीपुरवठा व स्वच्छता मींत्री

याींनी ददलेल्हया उत्तराच्या अनुर्ींगाने चींद्रपूर जिल्ह्यात ककती डिफ्लोरीिेशन सींयींत्र बसपवण्यात
आले आहे व कोणकोणत्या गावाींमध्ये सयींत्र कायषरत आहे ,

(२) असल्हयास, उक्त जिल्ह्यातील राषरीय रामामीण पेयिल कायषक्रमाींतगषत सन २००५ पासून
पपण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोताींची गण
ु वत्ता वाढपवण्यासाठी कोण-कोणती उपाययोिना करण्यात
आली आहे व त्यामुळे पपण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता वाढली आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर योिना सींपूणष जिल्ह्यात राबपवण्याबाबत कोणती कायषवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) असल्हयास, उक्त जिल्ह्यातील फ्लोराईिरामस्त गाींवात उपाययोिना करण्यासाठी पवशेर्
मोदहम राबपवण्यासींदभाषत कायषक्रम आखण्यासाठी सींबींगधत पवभागाला शासन ननदे श दे णार आहे
काय,
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (०९-०६-२०१६) : (१) सन २०१५ मध्ये राबपवण्यत आलेल्हया पपण्याच्या

पाण्याच्या स्त्रोताींची रासायननक तपासणी करण्यात आली असून, यात एकूण उपलब्ध १३३१०
स्त्रोतापैकी ११२८० स्त्रोताींची रासायननक तपासणी करण्यात आली. यात जिल्ह्यातील एकूण
३७२ गावाींमध्ये ९५२ स्त्रोत फ्लोराईि बागधत व ७५८ गावाींमध्ये
घ्काने बागधत असल्हयाचे तपासणीत आढळून आले.
चींद्रपरू

जिल्ह्यात

भारत

ननमाषण

कक्षाद्वारे

४२

पररर्दे द्वारे ३६ डिफ्लोरीिेशन सींयींत्र बसपवण्यात आले. या

३७५५ स्त्रोत नायरे ् या

डिफ्लोरीिेशन

सींयींत्र

व

जिल्हहा

७८ डिफ्लोरीिेशन बसपवण्यता

आलेल्हया गावाींपैकी ६५ गावाींत नळ पाणीपुरवठा योिनेद्वारे पाणी पुरवठा सुरु असन
ू उवषरीत
१३ गावाींपैकी ०३ िलस्वराज्य कायषक्रम-२, ०१ गाव सन २०१६-१७ च्या राषरीय रामामीण

पेयिल कायषक्रमाींतगषत राबपवण्यात येत असन
ू व ०१ गाव मा.मख्
ु यमींत्री पेयिल योिना सन
२०१६-१७

मध्ये प्रस्तापवत आहे. उवषररत ८ बाींगधत गावाींकररता सन २०१६-१७ मध्ये नळ

योिना प्रस्तापवत करण्यात आल्हया होत्या परीं त,ु िुन्याच येािना पूणष करण्याच्या सूचना

असल्हयामळ
ु े ्या योिना हाती घेण्यात आल्हया नाही. प्राप्त झालेल्हया सूचनेनुसार सादर

पव.स. २०२ (26)
सींयींत्राचा

कींत्रा्दारमाफषतचा

दे खभाल

व

दरु
ु स्तीचा

कालावधी सींपताच

रामामपींचायतीद्वारे

दे खभाल व दरु
ु स्तीचा कालावधी सींपताच रामामपींचायतीद्वारे दे खभाल व दरु
ु स्ती सननयींत्रण न
झाल्हयाने सदर सींयींत्र बींद पिून सद्यजस्थतीत कोणत्याही गावातील सींयींत्र कायषरत नाहीत.

(२), (३) व (४) चींद्रपरू जिल्ह्यात िलस्वराज्य प्रकल्हप, भारत ननमाषण कार्य्षम व राषरीय

रामामीण पेयिल कायषक्रम योिने अींतगषत गुणवत्ता बागधत गावात ४६२ नळ पाणी पुरवठा
योिनेंची कामे पूणष करण्यात आली असन
ू त्यामूळे पपण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता वाढली आहे.
तसेच फ्लोराईिरामस्त गावे/वाड्यातील नळयोिनाींची कामे घेण्यात आलेली आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील १४ अमभयाांत्रत्रिी महाववद्यालयाांना सन २०१४ ते २०१६ या
वषाधसाठी ववद्यार्थयाांच्या प्रवेशाला बांदी घातल्हयाबाबत
(३७)

४७२४१ (०५-०५-२०१६).

श्री.सदा सरवणिर (माहहम) :

सन्माननीय उच्च व तांत्र

मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात अमभयाींत्रत्रकी अ्यासक्रम चालपवण्यासाठी आवश्यक असलेल्हया शैक्षकणक व
भौनतक सुपवधा नसल्हयाने व याबाबत ददशाभूल करणारी मादहती अकखल भारतीय तींत्रमशक्षण
पररर्दे ला राज्यातील १४ खािगी अमभयाींत्रत्रकी महापवद्यालयाींनी ददली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, ददशाभल
ू करणारी मादहती ददल्हयाच्या कारणावरुन अकखल भारतीय तींत्रमशक्षण
पररर्दे ने

सदर

१४ अमभयाींत्रत्रकी

महापवद्यालयाींना

सन २०१४ ते

२०१६ या वर्ाषसाठी

पवद्यार्थयाांच्या प्रवेशाला बींदी घातली, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, बींदी उठपवण्यासाठी सींबींगधत १४ महापवद्यालयाींनी शासनावर दबाव आणल्हयाने
प्रवेश बींदी उठपवण्यासाठी राज्य शासनाने मा.सव्च्च न्यायालयात पवशेर् यागचका दाखल
करण्याचा ननणषय अथवा तसा प्रस्ताव शासनाच्या पवचाराधीन आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्हयास, शैक्षकणक सुपवधा नसणाऱया व अवाच्यासव्वा शुल्हक आकारणाऱया खािगी

अमभयाींत्रत्रकी महापवद्यालयाींची बािू घेऊन सव्च्च न्यायालयाकिे पवशेर् यागचका दाखल
करण्याचा प्रस्ताव शासनाने मींिूर केला आहे, हे ही खरे आहे काय,
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१७-०६-२०१६) : (१) होय.
(२) होय.
(३) नाही,
शैक्षकणक वर्ष २०१४-२०१५ व २०१५-१६ मध्ये सदर अमभयाींत्रत्रकी महापवद्यालयाींना
अकखल

भारतीय

तींत्रमशक्षण

पररर्दे ने

दे ण्यासाठी बींदी घालण्यात आली होती.

मुदतवाढ

न

ददल्हयामुळे

पवद्यार्थयाांना

प्रवेश

पव.स. २०२ (27)
भारतीय तींत्रमशक्षण पररर्दे च्या आदे शापवरुध्द सदर महापवद्यालयाींनी मा.उच्च न्यायालय,
मुींबई येथे रर् यागचका दाखल केल्हया होत्या. मा.उच्च न्यायालयने ददलेल्हया आदे शानुसार सदर
महापवद्यालयाींचा प्रवेश प्रकक्रयेमध्ये समावेश करण्यात आला होता. मा.उच्च न्यायालयाच्या

आदे शापवरुध्द मा.सव्च्च न्यायालयात पवशेर् अनम
ु ती यागचका दाखल करण्यात आल्हया
आहे त.

___________
रे णापरू (जि.लातरू ) तालक्
ु यातील क्रीडा सांिुलाच्या प्रलांत्रबत बाांधिामाबाबत
(३८)

४७४१० (०६-०५-२०१६).

श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण) :

सन्माननीय क्रीडा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रे णापरू (जि.लातरू ) तालक्
ु यातील क्रीिा सींकुलाचे बाींधकामास शासनाने मींिरु ी व ननधी

उपलब्ध करून ददला असतानाही अद्यापपयांत सदर क्रीिा सींकुलाचे बाींधकाम सुरु करण्यात
आलेले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) सदर क्रीिा सींकुलाचे बाींधकाम प्रलींत्रबत असण्यामागची कारणे काय आहे त,

(३) असल्हयास, सदरील काम सरु
ु होण्यास ककती कालावधी लागणे अपेक्षक्षत आहे ,

तसेच सदर

काम सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१७-०७-२०१६) : (१) हे खरे नाही. सदर सींकुल बाींधकामाकररता ्प्प्या्प्प्याने रु. ९३.०० लक्ष अनद
ु ान पवतरीत करण्यात आलेले आहे. प्राप्त ननधीतन
ू तालक
ू ा क्रीिा
सींकुल, रे णापूर च्या िागेवर पवपवध खेळाची मैदाने व २०० मी धावनपथ तयार करणे
याकररता रु. १०.०० लक्ष खचष करण्यात आलेला आहे तसेच सींकुलाच्या सींरक्षण मभींतीसाठी
सावषिननक बाींधकाम पवभागाकिे रु. २५.०० लक्ष वगष करण्यात आलेले आहे त.

(२) व (३) रे णापरू तालक
ु ा क्रीिा सींकुलाच्या सींरक्षण मभींतीच्या कामाचे माकषआऊ् करताना
शेिारील शेतकऱयाींनी आक्षेप घेतल्हयाने िागा मोिणे शक्य झाले नाही. सध्या सींकुल सममती
माफषत भुमी अमभलेख कायाषलयाकिून मोिणी करुन घेण्याची कायषवाही चालु असून भुमी
अमभलेख कायाषलयामिेन सीमाींकन करुन ददल्हयानींतर कामाची सुरुवात करण्यात येणार आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यात शासनामार्धत चालववण्यात येणाऱया ग्रांथालयाबाबत व्यांिप्पा
पत्िी याांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन िरण्यात आलेली सममती
(३९)

४८४१८

िळवा) :

(०५-०५-२०१६).

श्री.वविय

भाांबळे

(जिांतूर),

श्री.जितेंद्र

आव्हाड

(मुांरा ा

सन्माननीय उच्च व तांत्र मशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात शासनामाफषत चालपवण्यात येणाऱया रामींथालयाबाबत व्यींकप्पा पत्की याींच्या
अध्यक्षतेखाली सममतीची स्थापना करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, सदर सममतीने त्याींच्या अहवालात कोणकोणत्या मशफारशी केल्हया आहे त,

पव.स. २०२ (28)
(३) तसेच सदर मशफारशीींची अींमलबिावणी करणेबाबत शासनाने कोणती कायषवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१३-०७-२०१६) : (१) होय.
(२) व्यींकप्पा पत्की सममतीने सादर केलेल्हया अहवालात महाराषर सावषिननक रामींथालये
अगधननयम व त्या अनुर्ींगाने तयार करण्यात आलेले पवपवध ननयम यामध्ये सुधारणा
करण्याबाबत

मशफारस

केली

आहे .

तसेच

शासनमान्य

सावषिननक

रामींथालयाींमधील

कमषचा-याींसाठी वेतनश्रेणी, सेवाशती आकण सेवाननयम याबाबत ही मशफारशी केल्हया आहे त.
(३) राज्यातील सावषिननक रामींथालयातील सेवक हे शासकीय कमषचारी नसल्हयाने त्याींना
वेतनश्रेणी व सेवाशती लागू करणे शक्य नाही, तथापप, रामींथालय सेवकाींच्या सेवापवर्यक
बाबीमध्ये एकसूत्रता येण्याकरीता सेवापवर्यक सवलती व सुपवधाींपवर्यी मागषदशषक तत्त्वे/सूचना

रामींथालय सींचालनालयाच्या ददनाींक ८.५.२०१३ च्या पत्रत्रपत्रकान्वये ननजश्चत करण्यात आल्हया
आहे त.
मा.व्यींकप्पा पत्की सममतीने केलेल्हया मशफारशीपैकी बहुताींश मशफारशी पण
ू ष केल्हया आहे त.
१. प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय जिल्हहा रामींथालय स्थापन करण्यात आलेली आहे त.
२. शासनमान्य सावषिननक रामींथालयाींचया परररक्षण अनुदानात शासनाने वेळोवेळी वाढ
केलेली आहे .

३. प्रत्येक जिल्ह्याच्या दठकाणी डिजि्ल उपकेंद्र स्थापन करण्याबाबत कायषवाही सरु
ु
आहे .

४. जिल्हहा/पवभाग/राज्य रामींथालय सींघ याींच्या अनुदानात वाढ करण्यात आलेली आहे.
५. सींशोधन सींस्था अनुदानात वाढ करण्यात आलेली आहे .

६. राज्य रामींथालय पररर्दे ची स्थापना करण्यात येत आहे. रामींथालयाीं ना दे ण्यात येणा-या
परररक्षण अनुदानात वेळोवेळी वाढ केलेली आहे. दद.२१.०२.२०१२ पासन
ू परररक्षण
अनुदानात केलेली ५०% वाढ ननयमानुसार दे ण्यात येत आहे .

रामींथालयाींना त्याींच्या खात्यात परररक्षण अनुदान ऑनलाईन दे ण्यात येत आहे .

राज्यातील सावषिननक रामींथालयाींना ननधीच्या उपलब्धतेनस
ु ार दे य असलेले अनुदान

दे ण्यात येत आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
सांत िाडिेबाबा ववद्यापीठ, अमरावती अांतिधत असलेल्हया शारररीि मशक्षण ववभािात
ववद्यार्थयाांिडून अनधधिृतपणे दां ड वसूल िेला िात असल्हयाबाबत
(४०)

४८६०१ (०५-०५-२०१६).

श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूव)ध :

सन्माननीय उच्च व

तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सींत गािगेबाबा पवद्यापीठ, अमरावती अींतगषत असलेल्हया शारररीक मशक्षण पवभागात

पवद्यार्थयाांकिून अनगधकृतपणे दीं ि वसल
करुन पवद्यार्थयाांचा आगथषक छळ केल्हयाप्रकरणी
ू
ददनाींक १ फेब्रुवारी, २०१६ रोिी पवद्यार्थयाांनी उपोर्णाचा मागष पत्करला, हे खरे आहे काय,

पव.स. २०२ (29)
(२) सदर प्रकरणी पवदयापीठाच्या कुलगुरुींनी चौकशी सममती नेमली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, तद्नुसार चौकशीत काय आढळून आले आहे, तसेच सींबींगधत दोर्ीींवर शासनाने
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१५-०७-२०१६) : (१) होय.
(२) होय.
(३) प्राथममक चौकशीच्या अहवालानस
ननलींत्रबत
ु ार िॉ.बेहरा याींना दद.०५/०२/२०१६ पासन
ू
करण्यात आले व पवभागीय चौकशी करण्याकरीता चौकशी अगधकारी व सादरकताष अगधकारी

याींची नेमणक
करण्यात आली आहे . चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्हयानींतर पुढील योग्य ती
ू
कायषवाही करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

यशवांतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त ववद्यापीठाच्या ‘’बी.ए.’’ च्या िनसांज्ञापन व वत्ृ तपत्रववद्या
या मशक्षणक्रमाच्या ववद्यार्थयाांना अदयाप अध्ययन पुस्तिेच ममळाली नसल्हयाबाबत

(४१)

४८६९४ (०५-०५-२०१६).

श्री.सांिय पोतनीस (िमलना) :

मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

यशवींतराव

चव्हाण

महाराषर

मक्
ु त

पवद्यापीठाच्या

सन्माननीय उच्च व तांत्र

‘’बी.ए.’’

च्या

िनसींज्ञापन

व

वत्ृ तपत्रपवद्या या मशक्षणक्रमाच्या मुींबई केंद्रातील अनेक पवद्यार्थयाांना अध्ययन पुस्तकेच
ममळाली नसल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या सुमारास ननदशषनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, अ्यास केंद्राने अद्याप लेक्चरही सुरु केलेले नसल्हयाने पवद्यार्थयाांचे शैक्षकणक
नक
ु सान होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, अध्ययन पुस्तकेच ममळाली नसल्हयामुळे पवद्यार्थयाांचे शैक्षकणक वर्ष वाया
िाण्याची मभती पवद्यार्थयाांमध्ये ननमाषण झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,
तदनस
ु ार शासनाने कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१२-०७-२०१६) : (१) हे खरे नाही. पवद्यापीठाकिून प्राप्त मादहतीनस
ु ार

पवद्यार्थयाांचा प्रवेश कालावधी दद.१२ िून, २०१५ ते दद.३० सप््ें बर, २०१५ होता. मुींबई
पवभागात एकूण प्रवेमशत पवद्याथी २७४ असन
ू दद.०९ ऑक््ोबर, २०१५ ते १२ ऑक््ोबर, २०१५
या कालावधीत अ्यासकेंद्रननहाय या पवद्यार्थयाांना पुस्तके पाठपवण्यात आलेली आहे त.
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही

___________

पव.स. २०२ (30)
राज्यातील ववद्यापीठाांचे वविेंद्रीिरण्यासाठी शासनाने नेमलेली सममती
(४२)

४८७३७ (२६-०५-२०१६).

श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी) :
करतील काय :-

प्रा.वषाध िायिवाड (धारावी), डॉ.सांतोष टारर्े (िळमनुरी),

सन्माननीय उच्च व तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) राज्यातील पवद्यापीठाींचे पवकेंद्रीकरण (उपकेंद्रे स्थापन) करण्यापवर्यी शासनास मशफारशी
करण्याकररता शासनाने सममती नेमलेली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, उक्त सममतीची रचना, कायषकक्षा व कालावधी काय आहे ,
(३) असल्हयास, उक्त सममतीने आपला अहवाल शासनास सादर केला आहे काय, अहवालाचे
स्वरुप काय आहे व त्यावर शासनाने कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०५-०७-२०१६) : (१) होय. राज्यातील पवद्यापीठाींच्या पवकेंद्रीकरणाकरता
िॉ. राम ताकवले याींच्या अध्यक्षतेखाली शासन ननणषय ददनाींक २३.१०.२०१० अन्वये एक
सममती गदठत करण्यात आली होती.
(२) व (३) िॉ. ताकवले सममतीने ५ ऑगस््, २०११ रोिी त्याींचा अहवाल शासनास सादर केला
आहे . सदर सममतीने सादर केलेल्हया अहवालामध्ये उपकेंद्राींकरता ननजश्चत करायची पदे तसेच
उपकेंद्राकरता येणारा एकूण खचष या बाबी अगधक स्पष् करण्याकरता िॉ. योगानींद काळे

याींच्या अध्यक्षतेखाली शासन ननणषय ददनाींक २८.०४.२०१५ अन्वये एका सममतीची स्थापना
करण्यात आली आहे . िॉ. काळे सममतीने त्याींचा अहवाल शासनास ददनाींक २३.०२.२०१६ रोिी
सादर केला असून मशफारशीच्या अनुर्ींगाने सादर केलेला प्रस्ताव शासन स्तरावर पवचाराधीन
आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मराठवायायातील अमभयाांत्रत्रिी महाववद्यालयातील आधथधिदृष्ट्र्टया मािासविध
प्रविाधतील ववद्यार्थयाांना शैक्षणणि शुल्हिाची रक्िम परत िरण्याबाबत
(४३)

४८९३६ (०५-०५-२०१६).

श्री.अतल
ु सावे (औरां िाबाद पूव)ध :

मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मराठवाड्यातील

अमभयाींत्रत्रकी

महापवद्यालयात

प्रवेश

सन्माननीय उच्च व तांत्र
घेताना

आगथषकदृषयया

मागासप्रवगाषतील २० हिार पवद्यार्थयाांनी प्रवेशासाठी भरलेली सींपण
ू ष फी मधील ननम्मी रक्कम
त्याींना परत ममळते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर पवद्यार्थयाांना गेल्हया दोन वर्ाषपासून सन २०१४-१५ व सन २०१५-१६ या
शैक्षकणक वर्ाषची शासनाकिून शैक्षकणक शुल्हक परत ममळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, पवद्यार्थयाांना शैक्षकणक शल्ह
ु काची रक्कम परत करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

पव.स. २०२ (31)
श्री. ववनोद तावडे (०५-०७-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे.
(२) अींशत: खरे आहे.
(३) शैक्षकणक वर्ष २०१४-१५ ची प्रनतपूती दे ण्यात आली आहे. शैक्षकणक वर्ष २०१५-१६ करीता
मशक्षण शल्ह
ु क प्रनतपत
ू ी योिनेचा शासन ननणषय ददनाींक ३१/३/२०१६ रोिी ननगषममत करण्यात
आला आहे . त्यानस
ु ार प्रनतपूतीची रक्कम पवतरीत करण्याची कायषवाही सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
चांद्रपूर जिल्हहयातील रा म्हपूरी, सावली, मसांदेवाही येथील क्रीडा सांिूलनाच्या
वविासासाठी प्रत्येिी ३ िोटी रूपये ननधी दे ण्याबाबत

(४४)

४९५१५ (०६-०५-२०१६).

श्री.वविय वडेट्टीवार (रा म्हपूरी) :

सन्माननीय क्रीडा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चींद्रपूर जिल्हहयातील बल्हलारपूर, चींद्रपूर यासह काही तालुक्यातील क्रीिा सींकूलनाच्या पवपवध
पवकासकामासाठी पवशेर् बाब अींतगषत यावर्ी प्रत्येकी ककमान तीन को्ी रुपये ननधी दे ण्यात

आलेला आहे , परीं तू त्याच चींद्रपरू जिल्हहयातील ब्रम्हपूरी, सावली व मसींदेवाही येथील क्रीिा

सींकूलनाच्या पवकासासाठी सदर ननधी अद्यापही दे ण्यात आलेला नसल्हयाचे ददनाींक १०
फेब्रव
ु ारी, २०१६ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदशषनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, ब्रम्हपूरी, सावली व मसींदेवाही येथील क्रीिा सींकूलनातील पवपवध पवकासकामे
ननधी अभावी प्रलींत्रबत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, ब्रम्हपूरी, सावली व मसींदेवाही येथील क्रीिा सींकूलनातील पवपवध पवकासकामे
करण्यासाठी प्रत्येकी ३ को्ी रूपये ननधी दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायषवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१२-०७-२०१६) :(१) होय, अींशतः खरे आहे .

(२) व (३) ब्रम्हपूरी, सावली व मसींदेवाही येथील क्रीिा सींकुलाींना शासन ननणषय ददनाींक
२६.०३.२००९ नस
ु ार रु.१००.०० लक्ष ननधी पवतरीत करण्यात आलेला आहे . राज्यातील

पवभागीय, जिल्हहा व तालुका क्रीिा सींकुलाींच्या बाींधकामाबाबत सध
ु ाररत कायषपध्दती पवदहत

करण्यासाठी शासन ननणषय दद.०२.०९.२०१५ अन्वये राज्यस्तर सममती स्थापन करण्यात
आलेली हेोती. सदर सममतीने क्रीिा सींकुलामध्ये क्रीिा सुपवधा त्वरीत पूणष करणे, बाींधकामास

होणारा पवलींब, अप-ु या सपु वधा पण
ु ष करण्यासाठी शासन ननणषयात ननदे मशत बाबननहाय रक्कम
व DSR

रे ्च्या अनुर्ींगाने झालेली वाढ, स्थाननक प्रचमलत खेळाींनुसार क्रीिा सुपवधा ननममषती

बाबतचा बह
ृ त ् आराखिा तयार करणे, क्रीिा सींकुलाींसाठी केअर ्े कर ननयुक्ती करणे,
पवभागाच्या दठकाणी जिल्हहा क्रीिा सींकुलाींची बाींधकामे करणे इ.बाबीींचा अ्यास करुन सदर

सममतीचा अहवाल शासनास सादर केला आहे . उपरोक्त अहवालामध्ये क्रीिा सींकुलाींच्या

अनद
ु ान मयाषदेत वाढ करण्यासाठी बाब अींतभत
ू असन
ू सदर अहवाल शासनाच्या पवचाराधीन
आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

पव.स. २०२ (32)
चांद्रपूर जिल्ह्यातील वरोरा, रािूरा, सावली व जिवती तालुक्याांमधील पहहली ते बारावीपयांतच्या
ववद्यार्थयाांची आधारिाडध नोंदणीची िामे तातडीने िरण्याबाबत

(४५)

५०१६६ (१२-०५-२०१६).

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय शालेय मशक्षण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वरोरा, रािूरा, सावली व जिवती तालुक्यातील (जि.चींद्रपूर) पदहली ते बारावीपयांतच्या

पवद्यार्थयाांची आधारकािष नोंदणी अपूणष असल्हयामळ
ु े ग्मशक्षणागधकारी याींची एक वेतनवाढ
थाींबपवण्याचे आदे श ददनाींक २० िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ददले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, या आदे शानुसार कारवाई केली आहे काय,

(३) तसेच पवद्यार्थयाांची आधारकािष नोंदणीचे काम तातिीने पण
ू ष करण्यासींदभाषत शासनाने
कोणती उपाययोिना केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०७-२०१६) :(१) व (२) अींशत: खरे आहे .
सींबींगधत ग्मशक्षणागधकारी याींची एक वापर्षक वेतनवाढ तात्पुरत्या स्वरुपात रोखण्याची

कायषवाही सुरु आहे .

(३) चींद्रपूर जिल्ह्यातील पवद्यार्थयाांचे आधारकािष काढण्याचे काम ९०.१६% झाले असून उवषररत
पवद्यार्थयाांचे आधारकािष काढण्यासाठी शाळाननहाय अनतररक्त ममशन उपलब्ध करुन दे ण्यात
आली आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
तुमसर व मोहाडी तालुिा (जि.भांडारा) येथे शासिीय तांत्रननिेतन
(४६)

महाववद्यालयास मांिुरी ममळणेबाबत

५०४९६ (०५-०५-२०१६).

श्री.चरण वाघमारे (तुमसर) :

सन्माननीय उच्च व तांत्र

मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) तुमसर व मोहािी तालुका (जि.भींिारा) येथे शासकीय तींत्रननकेतन पवद्यालय सुरु
करणेबाबत ददनाींक २० िल
ु ,ै २०१५ रोिी मा.उच्च व तींत्र मशक्षण मींत्री याींना पवनींती केली, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास शासनाने यासींदभाषत कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१२-०७-२०१६) :(१) होय. तुमसर, ता. तम
ु सर (जि.भींिारा) येथे शासकीय
तींत्रननकेतन महापवद्यालय (मदहला) स्थापन करणेबाबत शासनास ननवेदन प्राप्त झालेले आहे .

(२) याबाबत तींत्रननकेतन सुरु करता येईल ककीं वा कसे यासींदभाषत सपवस्तर शहाननशा करुन
अहवाल सादर करण्याचे तींत्रमशक्षण सींचालनालयास कळपवण्यात आलेले आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

पव.स. २०२ (33)

राज्यातील शारररीि मशक्षण महाववद्यालये ही राज्य शासनाच्या उच्च व तांत्र मशक्षण
ववभािािडे हस्ताांतररत िरण्याचा घेतलेला ननणधय
(४७) ५०८०१ (०५-०५-२०१६).
बच्चू िडू (अचलपूर) :
करतील काय :-

श्री.ववनायिराव िाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.ओमप्रिाश ऊर्ध

सन्माननीय उच्च व तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) राज्यातील शारररीक मशक्षण महापवद्यालये ही राज्य शासनाच्या शालेय मशक्षण व कक्रिा
पवभागाकिून

उच्च

व

तींत्र

मशक्षण

पवभागाकिे

हस्ताींतररत

करण्याचा

ननणषय

राज्य

शासनाने ददनाींक १३ फेब्रुवारी, २०१४ रोिी घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, पवभाग हस्ताींतरण होवन
ू ही अद्यापपयांत शारररीक मशक्षण महापवद्यालयाींना
उच्च व तींत्रमशक्षण पवभागाच्या सेवा शतीचे ननयम लागु करण्यात आलेले नाहीत, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्हयास, सदरहू महापवद्यालये पवद्यापीठाींशी सींलग्न असताींना या महापवद्यालयाींना
शालेय मशक्षण पवभागाचे ननयम लागू करण्याची कारणे काय आहेत,
(४) असल्हयास, यासींदभाषतील असमानता तातिीने दरु करुन शारररीक मशक्षण महापवद्यालयाींना

उच्च व तींत्रमशक्षण पवभागाचे ननयम लागू करण्यासींदभाषत शासनाने कोणती कायषवाही केली वा
करीत आहे ,

(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०७-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) अींशत: खरे आहे.
(३) शालेय मशक्षण व क्रीिा पवभागाने दद.२४.११.२०११ च्या शासन ननणषयान्वये ६ व्या वेतन
आयोगाच्या

मशफारशीनुसार सुधाररत

वेतन

सींरचना लागू करताना अध्यापक पदासाठी

पवद्यापीठ अनद
ु ान आयोगाने पवहीत केलेली वेतनश्रेणी व ॲकॅिेममक रामेिपे मींिरू केला

असल्हयाचे ददसून येत,े परीं तु सदर अध्यापकाींना पवद्यापीठ अनुदान पवहीत केलेली शैक्षकणक
अहषता, पात्रता, अहषता अनुभव इ. बाबी तसेच कररअर ॲिव्हान्स्में् स्कीमअींतगषत अनुज्ञेय

असलेले लाभ लागू केले नसल्हयाने ददसून येत.े त्यामळ
ु े सद्य:जस्थतीत कायषरत अध्यापकाींना
क्रीिा पवभागाच्या ननयमावलीनस
ु ारच सेवाशतीचे ननयम लागू आहे त.

(४) सींचालक, उच्च मशक्षण याींना यासींदभाषत सपवस्तर प्रस्ताव सादर करण्याचे दद.१६ िून,
२०१६ च्या पत्रान्वये कळपवण्यात आले आहे.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
बीड जिल्ह्यातील सहा तालक्
ु यात क्रीडा सांिुल नसल्हयाबाबत
(४८)

५२६५८ (०६-०५-२०१६).

श्री.ियदत्त क्षीरसािर (बीड) :

सन्माननीय क्रीडा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बीि जिल्ह्यातील सहा तालक्
ु यात क्रीिा सींकुलाचे काम अद्याप मींिूर करण्यात आलेले
नसून उवषररत तालुक्यातील मींिूर असलेली कामे वर्ाषनुवर्े रखिलेली आहे त, हे खरे आहे काय,

पव.स. २०२ (34)
(२) असल्हयास, बीि जिल्हहा कक्रिागधकारी कायाषलयातील ररक्त पदे , प्रमुख अगधकाऱयाींच्या
अनुपजस्थतीमुळे अनेक पवकास कामे प्रलींत्रबत राहत असून बऱयाचदा ननधीही वापरापवना तसाच
पिून राहत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, जिल्ह्यातील तालक
ु ा क्रीिा सींकुलाच्या कामाचा आढावा घेवन
ू मींिरू कामे
तात्काळ

सुरु

करुन

उवषररत

सहा

तालुक्यात

नवीन

क्रीिा

सींकुल

मींिूर

करण्यासाठी

शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे , तालुकास्तरीय क्रीिा सींकुलाची
मींिूर

कामे

पवहीत

मुदतीत

पूणष

होत

नसल्हयाबाबत

तसेच

पवकास

ननधी

अखगचषत

रादहल्हयाप्रकरणी सींबींगधत अगधकाऱयाींपवरुध्द शासन कोणती कायषवाही करणार आहे ,
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०७-०७-२०१६) : (१) अींशत: खरे

आहे .

(२) हे खरे नाही.
(३) बीि जिल्ह्यातील ११ तालक्
ु याींपैकी ८ तालक्
ु याींमध्ये क्रीिा सींकुलासाठी िागा उपलब्ध
झालेली असून त्यासाठी ननधी पवतरीत करण्यात आलेला आहे . यापैकी ३ तालुका क्रीिा

सींकुलाच्या बाींधकामाींना प्रशासकीय मान्यता ददल्हयानींतर िागाींची अिचण, न्यायालयीन प्रकरणे

इत्यादीमळ
ु े कामे बींद पिलेली आहे त. तर ३ क्रीिा सींकुलासाठी अद्याप िागा उपलब्ध होवू
शकलेली नाही. सदर ३ क्रीिा सींकुलासाठी िागा प्राप्त करुन घेण्याबाबतची कायषवाही करण्यात
येत आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मराठी भाषा भवनाची धोबी तलाव येथील ननयोजित िािा बदलून
वाद्रे -िुलाध सांिुल येथे बाांधण्याचा घेतलेला ननणधय

(४९)

५२७०२ (०६-०५-२०१६).

श्री.ववलास तरे (बोौसर) :

सन्माननीय मराठी भाषा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) शासनाने मराठीच्या सींशोधन आकण सींवधषनासाठी धोबी तलाव येथील रीं गभवनच्या
पररसरात अद्ययावत मराठी भार्ा भवन उभारण्याचा ननणषय बदलन
ू प्रस्तापवत भार्ा भवन
वाद्रे -कुलाष सींकुल (BKC) येथे बाींधण्याचा ननणषय घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास, सन

२०१६-२०१७

च्या

अथषसींकल्हपात

भार्ा

भवन

इमारतीच्या

प्रकल्हपासाठी एकूण ककती रक्कमेची तरतूद करण्यात आली आहे,
(३) असल्हयास, उक्त
(४)

असल्हयास,

मराठी भार्ा भवन ककती कालावधीत बाींधुन पूणष होणे अपेक्षक्षत आहे,

सदरचे

बाींधकाम

पवदहत

कालावधीत

कोणती उपाययोिना केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

पण
ु ष होण्याच्या

दृष्ीने

शासनाने

पव.स. २०२ (35)
श्री. ववनोद तावडे (११-०७-२०१६) : (१) नाही.
(२)

रीं गभवन, धोबी तलाव या िागेवर मराठी भार्ा सींशोधन, पवकास व साींस्कृनतक केंद्राच्या

(मराठी भार्ा भवन) बाींधकामाच्या कामासाठी सन २०१६-२०१७ या आगथषक वर्ाषसाठी १.००
को्ी इतक्या रकमेची तरतद
ू करण्यात आली आहे .

(३) अद्यापप ननजश्चत कालावधी ठरपवण्यात आलेला नाही.
(४) व (५) रीं गभवन येथील िागेवर मराठी भार्ा सींशोधन, पवकास व साींस्कृनतक केंद्राच्या

(मराठी भार्ा भवन) बाींधकामाच्या परवानगीबाबत वारसा हक्क िपणूक (हे रर्े ि) सममतीचा
आक्षेप दरू करण्याच्या दृष्ीने नगर पवकास पवभागाकिून तपासणी करण्यात येत आहे.
___________

राज्यात अमभयाांत्रत्रिी मशक्षण सांस्थेिडून पदवी घेतलेल्हया राज्यातील ३२ टक्िे

ववद्यार्थयाांनपैिी पदवविा अभ्यासक्रम पूणध िेलेल्हया अवघ्या ९ टक्िे अणण पदव्युत्तर
अभ्यासक्रम पण
ू ध िेलेल्हया १३ टक्िेच ववद्यार्थयाांना रोििार ममळाल्हयाबाबत

(५०)

५४०९८ (२२-०८-२०१६).

श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.राणािििीतमसांह पाटील

(उस्मानाबाद), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरां ि बरोरा (शहापरू ), श्री.राहुल मोटे (पराांडा),
श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण),
श्री.अब्दल
सत्तार (मसल्हलोड), डॉ.सांतोष टारर्े (िळमनुरी), श्री.राहुल ििताप (श्रीिोंदा),
ु
श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांरा 
ु ा िळवा), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बािलाण), श्री.सरु े श लाड (ििधत),

श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.हसन मुश्रीर् (िािल), श्री.वविय भाांबळे (जिांतूर), श्री.हनम
ु ांत
डोळस (माळमशरस), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूव)ध ,
अॅड.आमशष

शेलार

(वाांद्रे

पजश्चम),

श्री.समीर

िुणावार

(हहांिणघाट),

श्री.वविय

िाळे

(मशवािीनिर), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.ववलास तरे (बोौसर), श्री.हहतेंद्र
ठािूर (वसौ), श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी), श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेिाव) :

सन्माननीय

उच्च व तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यात

पवद्यार्थयाांपैकी

अमभयाींत्रत्रकी
पदपवका

मशक्षण

अ्यासक्रम

सींस्थेकिून
पूणष

पदवी

केलेल्हया

घेतलेल्हया

अवघ्या

९

राज्यातील
्क्के

अकण

३२

्क्के

पदव्युत्तर

अ्यासक्रम पूणष केलेल्हया १३ ्क्केच पवद्यार्थयाांना रोिगार ममळाल्हयाचे माहे मे,२०१६ मध्ये
वा

त्या दरम्यान ननदशषनास आले हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, पवद्याथी रोिगारक्षम नसल्हयाची द्का कींपन्याींकिून होत असन
ू
राज्यात तींत्रमशक्षणातील ढासलेली गुणवत्ता

तसेच

आकण बेसुमार वाढलेल्हया अमभयाींत्रत्रकी पदवी

आकण पदवीके सोबतच पदव्युत्तर पदपवका अ्यासक्रमाचे मशक्षण धोक्यात आल्हयाने तसेच
अमभयाींत्रत्रकीच्या हिारो िागा ररक्त असल्हयाने येत्या शैक्षकणक वर्ाषत अनेक अमभयाींत्रत्रकी
पदवी आकण पदपवका महापवद्यालये बींद होण्याची शक्यता ननमाषण झाली आहे हे ही खरे आहे
काय,आहे काय,

पव.स. २०२ (36)
(३) असल्हयास, राज्यातील अमभयाींत्रत्रकी अ्यासक्रमाींचा दिाष, पवद्याथाांची रोिगार क्षमतेबाबत
सदरील मशक्षण सींस्थेची चौकशी करण्यात आली काय, चौकशीत काय आढळून आले व
त्यानुसार पवद्याथी रोिगारक्षम बनपवण्यासाठी शासनाने कोणती कायषवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२७-१०-२०१६) :(१) ननदशषनात आलेले नाही.
(२) अींशत: खरे आहे.
(३) पदवी अ्यासक्रम हे

पवद्यापीठामाफषत तर पदपवका अ्यासक्रम महाराषर राज्य

तींत्रमशक्षण मींिळ, मुींबई याींच्यामाफषत तयार करण्यात येतात. सबब, पदवी व पदपवका
अ्यासक्रमाींमध्ये कालानुरुप बदल करण्याची तसेच अ्यासक्रमाचा दिाष राखण्याबाबतची
कायषवाही पवद्यापीठ व महाराषर राज्य तींत्रमशक्षण मींिळाच्या स्तरावर करण्यात येते.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

नािपरू .

प्रधान सधचव
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर.

