अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २१३ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
चौथे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

हहांगोली जिल््यातील जिल्हा िषर द व जािगी सांथाच्या
अनेि शाळामध्ये अनीशामि यांरे नसल्याबाबत
(१)

१२९६६ (०८-०४-२०१५).

श्री.बाळासाहे ब मुरिुटे (नेवासा) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ह ग
ीं ोली जिल््यातील जिल् ा पषर व ख खािगी सीं ाच्या ेनक ळामामय ेनीळामक
यींत्र नसल्यामम
ु

ग लागण्याची न्ना न्ल्यास गींरीर कोका उद्ाखू ळकतो,

काय,

खर

(२) ेसल्यास, सवर ळामाींमय ेनीळामक यींत्र खा ेनीरोकक यींत्र ा काया्न्खीत नसण्याची
सख्साकार

कार

काय

त,

(३) सवर ळामामय ेनीळामक यींत्र ख ेनीरोकक यींत्र ा काया्न्खीत करण्याबाबाबाबत
ळासनाक्ून काय काय्खा ी करण्यात य ल ?
श्री. ववनोद तावडे (०७-०९-२०१६) : (१), (२) ख (३) जिल् ा पषर व ह ग
ीं ोली ेींतग्त ८१०
ळामाींना ेजनळमन यींत्र पुरवखण्यात

लली

त.

___________

मुांबई ववद्यािीठाच्या िाययिक्षेतील नॅि चा ‘अ’ दिाय असलेल्या
महाववद्यालयाांना वायत दिाय दे ण्याबाबत

(२)

१५५४५ (०९-०४-२०१५).

श्री.ओमप्रिाश ऊर्य बच्चू िडू (अचलिूर) :

उच्च व तांर शशक्षण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींबाब

सन्माननीय

वखदयापीठाक्ून तयाींच्या काय्कक्षतील नॅक चा ‘े’ विा् ेसलल्या म ावखदयालयाींना

खायतत विा् वण्यात ेनाखश्यक ना

करण्यात यत

(२) ेसल्यास, तयाची कार

त,

काय

,

खर

काय,

वख.स. २१३ (2)

(३) तसच वखदयापीठान वखदयापीठ ेनुवान

योगाच्या ननयम, े्ी

ण

ळती तसच

खात्री करुन तस े खाल ितन करून ठखण्यास

प्रतयक्ष म ावखदयालयात ेसलल्या ळैक्षण क,

माग्वळ्क ततख याींच म ावखदयालयाींनी का्कोर पालन कल्याबाबद्दल ळ ाननळा ककीं खा प्रतयक्षवळी
प्रळासकीय

ण

पायारूत सुवखका याींची प्ताम ी कली

(४) ेसल्यास, उक्त प्रकर ी ना
कली खा करण्यात यत

कर ाऱ्या मुींबाब

,

(५) नसल्यास, तयाची कार

काय

काय,

वखदयापीठाखर ळासनान को ती कारखा

त ?

श्री. ववनोद तावडे (१२-०९-२०१६) : (१) ना ी.
(२) प्रश्न उद्ाखत ना ी.
(३), (४) ख (५)
ननग्ममत

कलल्या

ोय, वखदयापीठ ेनुवान
माग्वळ्क

ततखानुसार

योगान म ावखदयालयाींना खायतता व बाबाबाबत
वखदयापीठान

तयार

कलल्या

पषरननयमाप्रमा

 ाननक चौकळी सममती मार््त म ावखदयालयात ेसलल्या ळैक्षण क प्रळासकीय
पायारूत सुवखका याींची प्ताम ी करुन वखदयापीठ ेनुवान

ण

योगाच्या हवलल्या मान्यतनींतर

वखदयापीठ तराखर म ावखदयालयाींना खायततता वण्यात यत.
___________
ववभागीय सांदभय सेवा रुणालय व जिल्हा रुणालय नाशशि याांच्या सांयुत
ववद्यमाने नाशशि येथे िी.िी.इज्टट्युट सुरु िरणेबाबत

(३)

१८२६२ (१७-०८-२०१५).

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

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हदलीि वळसे-िाटील (आांबेगाव), श्री.अवधत
ू तटिरे (श्रीवधयन) :
सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वखरागीय सींवर् सखा रु ालय ख जिल् ा रु ालय, नामळक याींच्या सींयुक्त वखदयमान
नामळक य

पी.िी.इजन््ट्यु् सुरु कर साठम म ाराषर

रोय वख्ान वखदयापीठान

हवनाींक २५ एवप्रल, २०१० रोिी ळासनास प्रताख सावर करुन ी मा
ळासनान

खश्यकता प्रमा पत्र वखतरीत कल नसल्याच ननवळ्नास

(२) ेसल्यास, सवर पी.िी.इजन््ट्यु् सुरु कर साठम

िानखारी, २०१५ पयंत
ल,

खर

काय,

खश्यकता प्रमा पत्र ननग्ममत

करण्याची लोकप्रनतननकीींनी हवनाींक १२ िानखारी, २०१५ रोिी खा तया सुमारास ळासनाक्
माग ी कली

,

ी खर

काय,

(३) ेसल्यास, उक्त प्रकर ी ळासनान पढ
ु को ती को ती काय्खा ी कली खा करण्यात यत
,

(४) नसल्यास, वखलींबाबाची कार

काय

श्री. ववनोद तावडे (२०-०८-२०१६) : (१)
(२)

ोय,

ेींळत: खर

त ?
ोय,

ेींळत: खर

.

. पी.िी. इजन्््य्
ू  ापन करण्याची माग ी कली

.

वख.स. २१३ (3)
(३) वखदयापीठाक्ून प्र म वखरागीय सींवर् सखा रु ालय, नामळक य
 ापन करण्याचा प्रताख प्राप्त झाला

पी.िी. इजन्््यू्

ोता. तदृनींतर म ापामलका रु ालय, नामळक याींचळी

सींलजनत पी.िी. इजन्््यू्  ापन करण्याचा प्रताख वखचारात न
तयानु ींगान तपास ी करुन ळासनतराखर काय्खा ी करण्यात यत

खश्यक ेसल्यान

.

(४) प्रश्न उद्ाखत ना ी.

___________
शैक्षणणि िायायसाठी शासनाने मांब
ु ई ववद्यािीठाला िशलना िॅम्िसमध्ये हदलेला
भूजांड ववववध जािगी सांथाांना शैक्षणणि िायायसाठी हदल्याबाबत

(४)

१९४५१ (३१-०७-२०१५).

(मुरबाड) :

श्री.अतुल भातजळिर (िाांहदवली िूव)य , श्री.किसन िथोरे

सन्माननीय उच्च व तांर शशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य ळासनान ळैक्षण क काया्साठम मुींबाब

वखदयापीठाला कमलना कॅम्पसमय हवलल्या

रख
ू ीं्ापैकी ककतयक एकर रख
ू ीं् वखवखक खािगी सीं ाींना ळैक्षण क काया्साठम हवलला
खर

,

काय,

(२) ेसल्यास, खािगी सीं ा सवर िागचा खापर याखसानयक कामाकरीता करत ेसल्याच
मा

माच्, २०१५ मय ननवळ्नास

ल,

ी खर

काय,

(३) ेसल्यास, तयाबाबाबाबतच्या सुवखकाींचा लार वखदयापीठातील वखदया ी ख प्रायापकाींना वण्यात
यत नसल्याच्या तक्रारी प्रळासनाला प्राप्त झालल्या

त,

खर

(४) ेसल्यास, सवर प्रकर ी ळासनान चौकळी कली
ळासनान को ती काय्खा ी कली खा करण्यात यत
(५) नसल्यास, वखलींबाबाची कार

काय

श्री. ववनोद तावडे (०१-०९-२०१६) : (१)
ोय,

(३)

ोय,

काय, तयानुसार सींबाबींधकताींखर

,

त ?
ोय, ऑल इींड्या ्ननस ेसोमसएळन या सीं ला ७

एकर रख
ू ीं् सामींज्यय करारानस
ु ार वण्यात
(२)

काय,

लला

.

(४) या सींवरा्त वखदयापीठाक्ून खूलासा मागवखण्यात
(५) पश्न उद्ाखत ना ी.

लला

.

___________
शासनाने अवािवी शैक्षणणि शुल्ि आिारणा-या शशक्षण सांथाांवर
ननयांरण ठे वण्याबाबत घेतलेला ननणयय

(५)

२८२८६ (१७-११-२०१५).

श्री.राधािृष्ट्ण ववजे-िाटील (शशडी) :

सन्माननीय उच्च व तांर

शशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ेखािखी व गी ख मनमानी ळैक्षण क ळुल्क
मळक्ष

सीं ाींच्या मनमानीला

कारुन वखदया्यांची लू् कर ा-या खािगी

मा नालण्याचा नन य
् ळासनान हवनाींक २१ एवप्रल, २०१५

रोिीच्या राज्य मींत्रीमीं्माच्या बाबैठकीत नतला,

खर

काय,

वख.स. २१३ (4)
(२) ेसल्यास, उक्त नन य
् ाच

ो्क्यात खरुप काय

,

(३) उक्त नन य
् ाची ेींमलबाबिाख ी क ापासून करण्यात य ार
(४) नसल्यास वखलींबाबाची कार

काय

खा यत

,

त ?

श्री. ववनोद तावडे (२९-०८-२०१६) : (१)

ोय.

(२) राज्यातील मान्यताप्रप्त याखसानयक

्यासक्रमाींच्या खािगी वखनाेनुवाननत मळक्ष

सीं ाींतील प्रखळ ख ळुल्क ननयमन करण्यासाठम हवनाींक १२ म, २०१५ रोिी म ाराषर

वखनाेनव
ु ाननत खािगी याखसानयक ळैक्षण क सीं ा (प्रखळ ळल्
ु क याींच वखननयमन) ेयावळ,
२०१५ प्र ावपत करण्यात
याखसायीक मळक्ष

ला. तदनींतर सवर ेयावळ “म ाराषर वखनाेनुवाननत खािगी

सीं ा (प्रखळ ख ळुल्क याींच वखननयमन) ेधकननयम, २०१५” हवनाींक १७

ऑगष्, २०१५ रोिी “ सन २०१५ चा म ाराष् ेधकननयम क्र. २८” ेसा म ाराषर ळासन
रािपत्रात प्रमसद्ध करण्यात
मळक्ष

ला

. सवर ेधकननयमान्खय राज्यातील खािगी याखसानयक

सीं ाींतील प्रखळाींच ख ळल्
ु काच वखननयमन करण्यासाठम उच्च न्यायालयाचा सखाननखतृ त

न्यायाकीळ ककीं खा ळासनाच्या मुख्य सधचख विा्च्या सखाननखतृ त ेधककाऱ्याच्या ेयक्षतखाली
ेनुक्रम प्रखळ ननयामक प्राधककर

ख ळुल्क ननयामक प्राधककर

यखसानयक े्यासक्रमाींच्या प्रखळ परीक्षा कक्ष ननमा्
(३) ेधकननयमाच्या हवनाींकापासन
ू म्
ेींमलबाबिाख ी करण्यात यत

.

(४) प्रश्न उद्ाखत ना ी.

करण्यात

ेळी वोन प्राधककर
ला

तसच

.

िच हवनाींक १७ ऑगष्, २०१५ पासन
् ाची
ू सवर नन य

___________

राज्यातील यन
ु ानी आयव
ु ेहदि वैद्यकिय महाववद्यालयाच्या आथािनाांना प्रदे य
असलेले अनुदान सांबांधधत ववभागाांमार्यत प्रत्यावियत िरण्याबाबत

(६)

२९१४८ (२२-१२-२०१५).

श्री.अबू आिमी (मानजूदय शशवािीनगर) :

वैद्यिीय शशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील युनानी
सन २०१३-१४

करण्याबाबाबाबतची

ण

युखेहवक खैदयककय म ावखदयालयाच्या

माग ी

िनप्रनतननकी,

मा. राज्यमींत्री

कल्या , म ासींचालक,
मीं्म याींच्याक् मा
,

खर

 ापनाींना वय ेसलल

२०१४-१५ या कालाखकीच ेनव
ु ान सींबाबींधकत वखरागाींमार््त प्रतयावप्त
सींबाबींधकत

यखसायी नातक ख नातकोततर वखदया ी
कु्ुींबाब कल्या ,

सन्माननीय

ण

म ावखदयालयाच्या

परीक्षत्रातील

तयाींच पालकखग् याींनी मा. मींत्री

रोय ख कु्ुींबाब कल्या , प्रकान सधचख,

रोय ख कु्ुींबाब कल्या ,

ण

खैदयक

रोय ख

रोय ख कु्ुींबाब

सींबाबींधकत म ावखदयालयाींच प्रळासन

सप््ें बाबर २०१५ मय खा तयासुमारास लखी ननखवनादखार माग ी कली

काय,

(२) ेसल्यास, उक्त प्रकर ी ळासनान को ती काय्खा ी खा कर त यत
(३) नसल्यास, वखलींबाबाची कार

काय

त ?

,

वख.स. २१३ (5)
श्री. ववनोद तावडे (०१-०८-२०१६) : (१) ेळा

ळयाच ननखवन

ढमून

(२) प्रश्न उद्ाखत ना ी.

ल ना ी.

(३) प्रश्न उद्ाखत ना ी.
___________

(७)

धुळे येथे उत्तर महाराष्ट्र ववदयािीठाचे उििेंद्र सुरु िरण्याबाबत

२९४३६ (१५-०१-२०१६).

श्री.िुणाल िाटील (धुळे ग्रामीण) :

सन्माननीय उच्च व तांर

शशक्षण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) उततर म ाराषर वखवयापीठाच उपकेंद्र िागा
वरम्यान ननवळ्नास

ल

,

खर

रक्ष ात े्कल्याच मा

,

(२) ेसल्यास, ळासनान उक्त प्रकर ाची चौकळी कली
(३) ेसल्यास, चौकळीेींती उक्त उपकेंद्र कुम य
कली खा करण्यात यत

काय

(३)

हव.

२८/०४/२०१५

वण्याबाबाबाबत ळासनान को ती काय्खा ी

त ?

श्री. ववनोद तावडे (२६-०८-२०१६) : (१)
ोय.

काय,

,

(४) नसल्यास, वखलींबाबाची कार

(२)

सप््ें बाबर, २०१५

रोिीच्या

खर

ळासन

.
नन य
् ान्खय

प्रा.

्ॉ.

योगानींव

ेयक्षतखाली गहठत कलल्या सममतीन उपकेंद्रासाठम ननजश्चत कोर

काम

याींच्या

तयार करण्याकरता

ेींनतम े खाल हव. २३/०२/२०१६ रोिी ळासनास सावर कला.
(४) प्रा. ्ॉ. योगानींव काम याींच्या ेयक्षतखाली गहठत कलल्या े खालातील कोर ाच्या
मळर्ारळीींना मान्यता नण्याची काय्खा ी ळासनतराखर सरू
ु

.

___________

राज्यातील िाही अनुदाननत आयुवद
े महाववद्यालयाांमध्ये शासनाच्या ननयमाांचे उल्लांघन िरुन
िदवी व िदव्यत्ु तर अभ्यासक्रमाांची शल्
ु ि आिारणी होत असल्याबाबत

(८)

३०१४६ (२०-०१-२०१६).

श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांरा 
ु ा िळवा),

श्री.मिरां द िाधव-िाटील (वाई) :
खुलासा करतील काय :-

(१) ळासककय ख ेनुवाननत

सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा

यख
ु ेव म ावखदयालयाींमय चालवखल्या िा ाऱ्या े्यासक्रमाींच

ळल्
ु क ख ननयम ळासनान हव. १ माच्, २०११ मय ठरखन
ू हवल
(२)

ेसल्यास, राज्यातील

े्यासक्रमाींच ळुल्क

का ी

ून हवली

म ावखदयालयाींमय

खर

पवखी

काय,

ख

पवयुततर

ळासनाच्या ननयमाींच उल्लींनन करुन वखदया्या्क्ून खसूल कल िात

ेसल्याची बाबाबाब खैदयकीय मळक्ष
ननवळ्नास

ेनुवाननत

त,

,

वखरागाच्या प्रकान सधचखाींक् वखदया्या्नी स ा मह न्याींपूखी
ी खर

काय,

वख.स. २१३ (6)
(३) ेसल्यास, सीं ा चालकाींनी वखदया्या्क्ून नतलल ळुल्क परत करण्याबाबाबाबत ळासनान
को ती काय्खा ी कारखा

कली खा करण्यात यत

(४) नसल्यास वखलींबाबाची कार

काय

त ?

श्री. ववनोद तावडे (२०-०६-२०१६) : (१)
(२)

ोय,

खर

,

ोय,

खर

.

.

(३) ननयमबाबा य ळुल्क खसुली करण्यात यऊ नय, याबाबाबाबत सींचालक,
ेनव
ु ाननत म ावखदयालयाींना

खश्यक सच
ू ना वण्यात

ल्या

यु

याींचमार््त

त. त ावप,

यख
ु ेव

पवयुततर े्यासक्रमाच्या ळुल्काबाबाबाबत मा.उच्च न्यायालय, खीं्पीठ नागपूर य
न्यायप्रवखषठ

ेसून सुनाख ीपयंत

मा.न्यायालयान प्रनतबाबींक कला

म ावखदयालयावखरुव

को ती ी

.

कृती

प्रकर

करण्यापासून

(४) प्रश्न उद्ाखत ना ी.
___________
ववववध कक्रडा िधायमध्ये सहभागी होण्यासाठी शालेय सांघ व मुला-मुलीांना
आिारण्यात येणारी वाढीव प्रवेश र्ी िमी िरणेबाबत

(९)

३०८०२ (२२-१२-२०१५).

श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.अशमन िटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अलम शेज (मालाड िजश्चम), प्रा.व ाय गायिवाड (धारावी) :

सन्माननीय क्रीडा मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ळासनाच्या कक्र्ा ख युखक सखा सींचालनालयामार््त नण्यात य ा-या वखवखक कक्र्ा
पका्मय स रागी

ोण्यासाठम ळालय सींन ख मुला-मुलीींना

कारण्यात य ारी खाढीख प्रखळ

र्ी कमी कराखी ेळी माग ी मसींकव
ु ग
ु ् जिल् ा कक्र्ा ख ळारीरीक मळक्ष
जिल् ा कक्र्ाधकका-याींक् कली ेसल्याच मा
ननवळ्नास

ल

,

खर

काय,

मळक्षक म ासींनान

ऑग्, २०१५ रोिी खा तया सुमारास

(२) ेसल्यास, उक्त प्रकर ी ळासनान को ती काय्खा ी कली खा करण्यात यत
(३) नसल्यास, वखलींबाबाची कार

काय

श्री. ववनोद तावडे (०८-०९-२०१६) : (१)

,

त ?
ोय.

(२) क्री्ा ख युखक सखा सींचालानालयामार््त नण्यात य ाऱ्या वखवखक कक्र्ा पकांमय
स रागी

करण्यात

ोण्यासाठम प्रखळ ळुल्कामय खाढ करण्याबाबाबाबतची कार मममाींसा सींबाबींधकताींना पष्
ली

. सदय:ज तीत सवर

वखचाराकीन ना ी.

प्रखळ ळल्
ु क कमी करण्याची बाबाबाब ळासनाच्या

(३) प्रश्न उद्ाखत ना ी.
___________

वख.स. २१३ (7)
अहमदनगर जिल््यातील श्रीरामिरु िांचायत सशमती क्षेरातील
ववद्याथी िुतिािासून वांधचत असल्याबाबत

(१०)

३३०५५ (२१-०१-२०१६).

श्री.वैभव विचड (अिोले) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांरी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) े मवनगर जिल््यातील श्रीरामपुर पींचायत सममती क्षत्रातील सुमार ८०० वखदया ी मा
ऑग् २०१५ ेखर पुतकापासन
ू खींधचत ेसल्याच उन्कीस
(२) ेसल्यास, उक्त प्रकर ी ळासनान चौकळी कली

ल,

खर

काय,

काय, तदनु ींगान वखदया्यांना

पुतक वण्यास वखलींबाब कर ाऱ्या िबाबाबाबवार ेधककाऱ्याखर ळासनान को ती कारखा
करण्यात यत

कली खा

,

(३) नसल्यास वखलींबाबाची कार

काय

त ?

श्री. ववनोद तावडे (२०-०७-२०१६) : (१)

खर ना ी.

(२) ख (३) प्रश्न उद्ाखत ना ी.
___________
औरां गाबाद जिल्हयातील ि्नड तालुयात शाळाांना िुरवठा िरण्यासाठी आणलेली ३२
अजनशमन यांरिे वाटिाववना गोदामात िडून असल्याबाबत

(११)

३३१७७ (२१-०१-२०१६).

श्री.डी.िी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :
करतील काय :-

श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमन िटे ल (मांब
ु ादे वी),

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) औरीं गाबाबाव जिल् यातील कन्न् तालुक्यातील ळामाींना पुरखठा करण्यासाठम
ेजनळमन यींत्र खा्पावखना गोवामात प्ून ेसल्याच मा
ल

,

खर

लली ३२

म, २०१५ वरम्यान ननवळ्नास

काय,

(२) ेसल्यास, ज्या केंद्र प्रमुखाींनी ेजनळमन यींत्र वखतरीत कल ना ी तयाींच्याखर ळासनान
को ती काय्खा ी कली

खा करण्यात यत

(३) नसल्यास, वखलींबाबाची कार

काय

श्री. ववनोद तावडे (२०-०७-२०१६) : (१)

,

त ?
खर ना ी. हवनाींक ७/३/२०१५ रोिी पींचायत सममती

कन्न्, जि. औरगाींबाबाव याींना ८९ ेजनळमन यींत्राचा पुरखठा करण्यात

ला केंद्र प्रमख
ु ाींमार््त

सींबाबींधकत ळामाींना हवनाींक १/४/२०१५ पय्त ेजनळमन यींत्राच खा्प करण्यात
(२) ख (३) प्रश्न उद्ाखत ना ी.
___________

ल.

वख.स. २१३ (8)
सोलािूर जिल््यातील सावयिननि वाचनालये शासनाच्या ननयमाला
बािूला ठे ऊन िेवळ अनुदानासाठी सुरु असल्याबाबत

(१२)

३३३६० (२१-०१-२०१६).

िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलािूर शहर मध्य) :

सन्माननीय

उच्च व तांर शशक्षण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सोलापूर जिल््यातील साख्िननक खाचनालय ळासनाच्या ननयमाला बाबािूला ठऊन कखम
ेनुवानासाठम सुरु ेसल्याच मा
,

खर

काय,

ऑक््ोबाबर, २०१५ मय खा तया सुमारास ननवळ्नास

ल

(२) ेसल्यास, जिल््यात ९५० खाचनालय ेसन
ू ती सख् ेनुवान नत ेसून यापैकी ेनक
खाचनालय बाबींव

त तर का ी खाचनालय

खत्मानपत्रच
ोत

ण

नर एकत्रत्रत

त का ी खाचनालयात

ली िात ना ी ककीं खा ती उन्ली ी िात ना ीत यामुम खाचकाींची गैरसोय

,

ी खर

काय,

(३) ेसल्यास, याबाबाबाबत ळासनान को ती काय्खा ी कली खा करण्यात यत
(४) नसल्यास, वखलींबाबाची कार

काय

श्री. ववनोद तावडे (०६-०९-२०१६) : (१)
(२) ख (३) ेींळत: खर
काया्लयाक्ून करण्यात

,

त ?
ेींळत: खर

.

. सन.२०१५-२०१६ मय जिल् ा ग्रीं ालय ेधककारी, सोलापूर
लल्या तपास ीखमी सोलापूर जिल् यातील ९५० ळासनमान्य

साख्िननक ग्रीं ालयाींपैकी सखा वत नसलल्या १२१ ग्रीं ालयाींना ेनव
ु ान मींिरू करण्यात
ना ी. तसच त्रु्ी

ढमून

लल्या १२३ ग्रीं ालयाक्ून खुलासा मागवखण्यात

सवर ग्रीं ालयाींना सन २०१५-२०१६ मय वय पषरक्ष
करण्यात

लला ना ी.

ेनूवानाचा

लल

लला ेसून

प्ता ेदयाप वखतरीत

(४) प्रश्न उद्ाखत ना ी.
___________
राज्यातील उच्च माध्यशमि शाळा िननष्ट्ठ महाववद्यालय, ववभाग तुिड्या,
वगय याांचे मुल्याांिन िामिाि िण
ू य िरुन अनुदान िार शाळा,
िननष्ट्ठ महाववद्यालयाांना अनद
ु ान दे ण्याबाबत

(१३)

३३८१८

(र्लटण) :

(२०-०१-२०१६).

श्री.हदलीि

वळसे-िाटील

(आांबेगाव),

श्री.हदिि

चव्हाण

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील उच्च मायममक ळामा कननषठ म ावखदयालय, वखराग तुकड्या, खग् याींच

मुल्याींकन कामकाि पू ् करुन ेनुवान पात्र ळामा, कननषठ म ावखदयालयाची यावी िाह र

कराखी ख ेनव
कराखी या माग ीबाबाबाबतच ननखवन वखना ेनव
ु ानाची तरतव
ू
ु ाननत उच्च
मायममक ळामा कृनत सममती याींनी मा.मुख्यमींत्री, मा.मळक्ष
२०१५ रोिी खा तयासुमारास हवल ेसल्याच ननवळ्नास

ल

मींत्री याींना हवनाींक १६ सप््ें बाबर,
,

खर

काय,

वख.स. २१३ (9)
(२) ेसल्यास, उक्त ननखवनानस
ु ार ळासनान
यत
(३)

तापयंत को ती काय्खा ी कली खा करण्यात

,

नसल्यास, वखलींबाबाची कार

काय

त ?

श्री. ववनोद तावडे (२०-०७-२०१६) : (१) ख (२) उच्च मायममक ळामाींच्या मुल्याींकनाच्या
प्रताखाींची

यक्
ु त (मळक्ष ) याींच तराखर तपास ी/छाननीची काय्खा ी सरू
ू

.

(३) प्रश्न उद्ाखत ना ी.

___________
श्रीरामिूर (जि.अहमदनगर) येथील हहांद सेवा मांडळाच्या िे.िे.सोमेय्या
हायिुलमध्ये शालेय िो ण अहाराची झालेली चोरी

(१४)

३४४७५ (२१-०१-२०१६).

श्री.राहुल िगताि (श्रीगोंदा) :
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण

(१) श्रीरामपूर (जि.े मवनगर) य ील ह व
ीं सखा मीं्माच्या क.ि.सोमय्या
ळालय पो

ाराची चोरी झाल्याच मा

सम
ु ारास ननवळ्नास

ल,

खर

ायकुलमय

ऑग् २०१५ च्या ळख्च्या सप्ता ात खा तया

काय,

(२) ेसल्यास, उक्त प्रकर ी चौकळी कली

काय, तदनुसार सवर ळालय पो

प्रकर ी िबाबाबाबवार ेस ाऱ्याींखर ळासनान को ती काय्खा ी कली खा करण्यात यत
(३) नसल्यास, वखलींबाबाची कार

काय

श्री. ववनोद तावडे (२६-०८-२०१६) : (१)

ार
,

त ?
खर

.

(२) सवर प्रकर ी पोलीस ्ळनमय गुन् ा वाखल करण्यात

ला

.

(३) प्रश्न उद्ाखत ना ी.

___________
शालेय िो ण आहार योिनेंतगयत प्रत्येि शाळे स वयांिािघर,
गॅस शेगडी उिलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(१५)

३४८८६ (२१-०१-२०१६).

रािा) :

श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाय), डॉ.शशशिाांत जेडि
े र (शसांदजेड

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ळालय पो

ार योिनेंतग्त वखदया्यांना वण्यात य ारी णखच्ी मह ला बाबचत

ग्ाक्ून नण्याऐखिी ती ळामतच मळिवखण्याकषरता मळक्ष सीं ाींना नरगुती वरात गॅस
उपलब्क करुन वण्याचा नन य
् ळासनान मा
काय,
(२) ेसल्यास, ज्या ळामाींमय खयींपाकग ृ
इतयावीबाबाबाबत यख ा करण्यात

ली

िो् ी करुन वण्यात य ार

,

(३) नसल्यास वखलींबाबाची कार

काय

त ?

ऑक््ोबाबर, २०१५ च्या सम
ु ारास नतला,

खर

ना ी तयाप्रतयक ळामस खयींपाकनर, गॅस ळग्ी
काय, तसच या ळामाींना गॅस क ापयंत गॅस
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श्री. ववनोद तावडे (२०-०७-२०१६) : (१) ळालय पो
गॅसचा खापर करुन
ला

ार योिनेंतगंत सख् ळामाींमय

ार मळिवखला िा ल, याबाबाबाबत काय्खा ी करण्याचा नन य
् नण्यात

ोता.

(२) ळालय पो

ार योिनेंतग्त पात्र ळामाींकषरता खयींपाकग ृ

ेसून ५७२९१ खयींपाकग ृ

बाबाींककाम पू ् झाली

वण्याबाबाबाबत वखचारावखननमय सुरु

मींिूर करण्यात

ली

त. ळामाींना गॅस कनक्ळन उपलब्क करुन

.

(३) प्रश्न उद्ाखत ना ी.

___________
शैक्षणणि व य सुरु होऊन ही िोल्हािूर जिल्हयातील िाही शाळाांतील
ववद्यार्थयाांना गणवेश शमळाला नसल्याबाबत

(१६)

३५२५५ (२१-०१-२०१६).

श्री.उल्हास िाटील (शशरोळ) :

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ळैक्षण क ख ् सुरु

ोऊन ऑक््ोबाबर मह ना सींपत

का ी ळामाींतील वखदया्यांना ग खळ मममाला ना ी,

खर

सन्माननीय शालेय शशक्षण

ला तरी ी कोल् ापूर जिल् यातील
काय,

(२) ेसल्यास, ठकवाराींना मळला च पैस वऊन ी ग खळ हवल ना ीत,

ी खर

(३) ेसल्यास, याबाबाबाबत ळासनान को ती काय्खा ी कली खा करण्यात यत
(४) नसल्यास, वखलींबाबाची कार

काय

?

श्री. ववनोद तावडे (२०-०७-२०१६) : (१) ख (२)
(३) ख (४) प्रश्न उद्ाखत ना ी.

काय,

,

खर ना ी.

___________

िोल्हािूरातील िसबा बावडा रोड, मध्यवती इमारतीतील उिसांचालि, क्रीडा युवि सेवा
िोल्हािूर ववभाग िायायलयाच्या िामिािाबाबत

(१७)

३८५६७ (२०-०१-२०१६).

श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हािूर उत्तर) :

सन्माननीय क्रीडा

मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल् ापूरातील कसबाबा बाबाख्ा रो्, मयखती इमारतीतील उपसींचालक, क्री्ा युखक सखा

कोल् ापूर वखराग काया्लयाचा काररार पुण्यातील कक्र्ा ख युखक सखा सींचालनालयाच
उपसींचालक प्ररारी म्

ून गत वी् ख ा्पासन
ू पा त

,

खर

काय,

(२) तसच या काया्लयातील पाच मलवपकाींची पव ी षरक्त ेसल्यान जिल््यातील कक्र्ा सींकुल,
तालुका कक्र्ा सींकुलाचा कामकािाचा
खर

ढाखा न

ी काम ननयोजित खमत

ोत ना ी,

ी

काय,

(३) ेसल्यास, उक्त काया्लयातील मलवपकाींची षरक्त पव ख कायमखरुपी उपसींचालक याींची
ननयुक्ती करण्यासींवरा्त ळासनान को ती काय्खा ी कली खा करण्यात यत
(४) नसल्यास, वखलींबाबाची कार

काय

त ?

,
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श्री. ववनोद तावडे (०८-०९-२०१६) : (१), (२) ख (३) वखरागीय उपसींचालक काया्लय कोल् ापूर
य ील मलवपकाींची पव षरक्त ना ीत. त ावप उपसींचालक, क्री्ा ख युखकसखा, कोल् ापूर
सदय:ज तीत षरक्त

(४) प्रश्न उद्ाखत ना ी.

. सवर पव ररण्याबाबाबाबत ळासनतराखर काय्खा ी सुरु

पव

.

___________
जािगी अशभयाांत्ररिी महाववद्यालये प्राचायय आणण इतर अध्याििाांच्या
वेतनावर अधधि जचय िरीत असल्याबाबत
(१८)

४१०५१ (०५-०५-२०१६).

श्री.अतल
ु भातजळिर (िाांहदवली िूव)य :

सन्माननीय उच्च

व तांर शशक्षण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मागासखगीय वखदया्यांच्या ळुल्कापो्ी राज्य ळासनाक्ून ममम ाऱ्या ेनुवानाखर सुरु
ेसलली खािगी ेमरयाींत्रत्रकी म ावखदयालय प्राचाय्
ेधकक खच् करीत ेसल्याची गींरीर बाबाबाब मा
खर

ण

इतर ेयापकाींच्या खतनाखर

ड्सेंबाबर, २०१५ मय ननवळ्नास

ली

,

काय,

(२) ेसल्यास, खारनरच्या िखा र एज्युकळन सोसाय्ीच्या प्राचायांचा वरम ा पगार
लाख रुपय

,

ी खर

काय,

(३) ेसल्यास, वखदयापीठ ेनुवान

योग

ण

ेणखल रारतीय तींत्रमळक्ष

ननयममत खतनश्र ी ननयमाींच उल्लींनन कल्याच ी ननवळ्नास
(४)ेसल्यास,

सवर म ावखदयालयाींच्या

नतलल्या ेनुवानाची चौकळी कली
(५) ेसल्यास, चौकळीत वो ी
कली खा करण्यात यत

,

(६) नसल्यास, वखलींबाबाची कार

ढमुन

काय

श्री. ववनोद तावडे (२६-०८-२०१६) : (१)
(२) ख (३)

ा ४

खर ना ी.

ल

,

पषर वच्या

ी खर

काय,

ध क
्
यख ाराची ख सख् योिनच्या ेींतग्त
काय,
लल्या म ावखदयालयाींखर ळासनान को ती काय्खा ी
त ?
खर ना ी.

प्रश्नाधकन सीं च्या प्रचायांना प्राचाय्

पवापो्ी तसच तयाींच्याखर सोपवखलल्या

सीं च्या ख म ावखदयालयाच्या ेनतषरक्त कामाच्या यापानस
ु ार खतन वण्यात यत.
(४), (५) ख (६) प्रश्न उद्ाखत ना ी.

___________
धळ
ु े जिल्हयातील ननवत्ृ त झालेल्या प्राथशमि शशक्षिाांना वेतन र्रि दे ण्याबाबत
(१९)

४१५५० (२५-०५-२०१६).

श्री.िुणाल िाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री),

श्री.अशमन िटे ल (मुांबादे वी), श्री.आशसर् शेज (मालेगाांव मध्य), श्री.अलम शेज (मालाड
िजश्चम) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कुम जिल् यात मा

िानखारी, २००६ त र्ब्रुखारी, २००९ या कालाखकीत ननखतृ त झालल
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प्रा ममक मळक्षक खतन र्रकापासून खींधचत राह ल ेसल्याच ननवळ्नास

ल,

खर

काय,

(२) ेसल्यास, सींबाबींधकत मळक्षकाींना खतन र्रक वण्यासाठम ळासनान को ती काय्खा ी कली खा
करण्यात यत

,

(३) नसल्यास वखलींबाबाची कार

काय

त ?

श्री. ववनोद तावडे (१९-०९-२०१६) : (१)

खर ना ी.

(२) ख (३) प्रश्न उद्ाखत ना ी.
___________
डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर मराठवाडा ववद्यािीठाने िाही अभ्यासक्रमाांच्या
प्रवेश शुल्िात िेलेली दि
ु टीने वाढ
(२०)

४२४७५ (०५-०५-२०१६).

श्री.िर्थ
ृ वीराि चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.वसांतराव चव्हाण

(नायगाांव), श्री.अशमन िटे ल (मुांबादे वी), श्री.अलम शेज (मालाड िजश्चम), श्री.आशसर् शेज
(मालेगाांव मध्य) :

सन्माननीय उच्च व तांर शशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

काय :(१) ्ॉ.बाबाबाबासा बाब

ींबाब्कर मराठखा्ा वखदयापीठान का ी े्यासक्रमाींच्या प्रखळ ळुल्कात

वप
ु ्ीन खाढ कली ेसल्याच मा
खर

िानखारी, २०१६ मय खा तयावरम्यान ननवळ्नास

ल,

काय,

(२) ेसल्यास, री
खींधचत र ाख लाग ार

वषु कामामुम प्रखळ ळुल्काेराखी ेनक वखदया्या्ना मळक्ष ापासून
,

ी खर

काय,

(३) ेसल्यास, ेळा पषरज तीत वखदया्या्ना हवलासा वण्यासाठम ळासनान को ती काय्खा ी
कली खा करण्यात यत

,

(४) नसल्यास, वखलींबाबाची कार

काय

त ?

श्री. ववनोद तावडे (२१-०७-२०१६) : (१)

खर

. परीं तु का ी े्यासक्रमाचा ळुल्कामय

वप
्
ळल्
ु ्ीन कलली खाढ पषरपत्रक क्र. े्यासक्रम.वखराग/का.वख.म ा.खाव क
ु क/ ेयावळ०१/८६/१५-१६/१५०४२-१५४४१, हवनाींक २०/०१/२०१६ ेन्खय रद्द करुन पूखीप्रमा च खाव क
्
पवतीनच

ेसल्याबाबाबाबत

सख्

सींबाबींधकताींना

पषरपत्रीत

कल

ख

हव. २३/०२/२०१६ रोिी झालल्या यख ापन पषर वन मान्यता हवलली
(२) खाढीख ळल्
ु क रद्द कल्यामम
ु वखदया्यांना मळक्ष ापासन
ू खींधचत
(३) ख (४) प्रश्न उद्ाखत ना ी.

___________

सवर

पषरपत्रकास

.

ोण्याचा प्रश्नच यत ना ी.
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सातारा जिल््यातील वैद्यिीय महाववद्यालयाच्या मांिूरीबाबत
(२१)

४३२९२ (०३-०५-२०१६).

श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा

िळवा), श्री.भािर िाधव (गुहागर), श्री.सुरेश लाड (िियत), श्री.िाांडुरां ग बरोरा (शहािूर),

श्री.शामराव ऊर्य बाळासाहे ब िाटील (िराड उत्तर), श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.अशमन िटे ल
(मुांबादे वी), डॉ.ितांगराव िदम (िलूस िडेगाव) :

सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मांरी पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सातारा जिल््यात खैदयकीय म ावखदयालय ख रु ालय लखकरात लखकर उर कल िा ल
ेळी नो

ा मा. पालकमींत्री, सातारा याींनी कली ेसल्याच मा

तया वरम्यान ननवळ्नास

ल

,

खर

िानखारी, २०१५ मय खा

काय,

(२) ेसल्यास, उक्त खैदयकीय म ावखदयालयास ळासनान एकू
ख यापैकी ककती ननकी ेदयापपयंत खच् करण्यात

ला

ककती ननकी मींिूर कला

,

(३) ेसल्यास, उक्त म ावखदयालयाच्या कामाची प्रगती ख सदय:ज ती काय
श्री. ववनोद तावडे (०५-०८-२०१६) : (१)

ोय.

(२) ख (३) सवर खैदयकीय म ावखदयायाकरीता
एखढा ननयतयय मींिुर करण्यात
ननयतयय उपलब्क

ला

ोता.

ध क
् ख ् २०१५-१६ मय रु.५.०० को्ी
ध क
् ख ् २०१६-१७ मय २५ लक्ष एखढा

. त ावप िागा उपलब्क नसल्यान सवर ननकी

मय े स
् ींकल्पीत करण्यात

?

ध क
् ख ् २०१६-१७

लला ना ी.
___________

मुांबई ववद्यािीठािडे बनावट िदव्याांची १३६ प्रिरणाांची झालेली नोंद
(२२)

४३३०६ (०५-०५-२०१६).

श्री.अब्दल
ु

सत्तार (शसल्लोड),

(नायगाांव) :

श्री.नसीम जान (चाांहदवली), श्री.अशमन िटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अलम

शेज

(मालाड

िजश्चम), श्री.वसांतराव चव्हाण

सन्माननीय उच्च व तांर शशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात बाबनाख् पवखीच्या स ाय्यान रािकीय लार खा नोकरीत बाबढती मममखून नण्याच
प्रकार खाढत ेसल्याच मा
खर

ऑग्, २०१५ मय खा तया वरम्यान ननवळ्नास

ल

,

काय,

(२) ेसल्यास, सन २०१५-१६ या चालु ळैक्षण क ख ा्च्या ेखघ्या ४ मह न्यातच मुींबाब
वखदयापीठाक् बाबनाख् पवयाींची १३६ प्रकर ाींची नोंव झाली

,

ी खर

काय,

(३) ेसल्यास, सवर प्रकर ाबाबाबाबत ळासनान को ती काय्खा ी कली खा करण्यात यत
(४) नसल्यास, वखलींबाबाची कार

काय

त ?

,

वख.स. २१३ (14)
श्री. ववनोद तावडे (२६-०८-२०१६) : (१) बाबनाख् पवयाींच्या स ाय्यान रािकीय लार ख बाबढती
मममखून नण्याच प्रकार खाढत ेसल्याबाबाबाबतची बाबाबाब ळासनाच्या ननवळ्नास
(२)

ेींळत: खर

लली ना ी.

. सन २०१५-१६ या ळैक्षण क ख ा्च्या ेखघ्या ४ मह न्यात काया्लयीन

वतऐखिाींळी प्ताम ी कली ेसता १०६ बाबनाख् गु पत्रत्रका ख प्रमा पत्रत्रका ननवळ्नास
ल्या

त.

(३) वखदयापीठाक् सींबाबींधकत प्रकर ाची नोव झाल्यानींतर तपास कामी पोलीसाींना वखनींती कली
.
(४) प्रश्न उद्ाखत ना ी.
___________
दे शातील सवय बीिीएडचा अभ्यासक्रम दोन व ायचा िेल्याने महाववद्यालये
ववद्यार्थयाांअभावी बांद िडण्याच्या मागायवर असल्याबाबत
(२३)

४५२९६ (०५-०५-२०१६).

डॉ.सुजित शमणचेिर (हातिणांगले) :

तांर शशक्षण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

वळातील

सख्

बाबीपीए्चा

े्यासक्रम

वखदया्यांेराखी बाबींव प्ण्याच्या मागा्खर

त,

वोन

खर

ख ा्चा

कल्यान

काय,

(२) ेसल्यास, यामुम राज्यातील ेनक मळक्षक, कम्चारी बाबरोिगार
ी खर

सन्माननीय उच्च व
ी

म ावखदयालय

ोण्याची ळक्यता

,

काय,

(३) ेसल्यास, या मळक्षक ख कम्चाऱ्याींना ेन्यत्र सखत सामाखन
्
ू नण्याबाबाबाबत ळासनान नन य
नतला

काय, तयाच खरुप काय

(४) नसल्यास, वखलींबाबाची कार

काय

श्री. ववनोद तावडे (०२-०९-२०१६) : (१)

,

त ?
खर ना ी.

(२) प्रश्न उद्ाखत ना ी.
(३) केंद्र ळासनाच्या National Council for Teacher Education

(Recognition, Norms

and Procedure) Regulations, २०१४ मकील सुकारीत ननक ाींनस
ु ार मळक्षकीय ख मळक्षकतर
पवाींच्या

कृनतबाबींकामय झालल्या बाबवलानुसार ेनुवाननत ळाषररीक मळक्ष

म ावखदयालयातील

ेनतषरक्त ठर ाऱ्या ेयापकाींच्या समायोिनाची काय्खा ी ळासनतराखरुन सरू
ु

.

(४) प्रश्न उद्ाखत ना ी.

___________
राज्यातील िेंद्रीय लोिसेवा िरीक्षाथीच्या ववशे
(२४)

४५६८० (१७-०५-२०१६).

शशष्ट्यवत्ृ ती योिनेबाबत

श्री.गणितराव दे शमुज (साांगोले), श्री.िर्थ
ृ वीराि चव्हाण (िराड

दषक्षण), श्री.डड मल्लीिािन
ूय रे ड्डी (रामटे ि), श्री.रणधीर सावरिर (अिोला िूव)य , श्री.बळीराम
शसरसिर (बाळािूर) :

सन्माननीय उच्च व तांर शशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) केंद्रीय लोकसखा

योगाच्या परीक्षमय राज्यातील तरु ाींना िातीत िात  ान

करतील काय :-

वख.स. २१३ (15)
मममाख म्
वण्याची नो

ून ळासनान हवनाींक १२ िानखारी, २०१६ मय खा तया सुमारास वखळ
ा कली

,

खर

काय,

(२) ेसल्यास, सवर योिनचा र्ायवा राज्यातील केंद्रीय लोकसखा
बाबस ाऱ्या को को तया परीक्षा ाना

मळषयखतृ ती

ो ार

योगाच्या परीक्षला

,

(३) तसच सवर योिनतील लारा्यांसाठम उपलब्क करून वण्यात य ाऱ्या सख्च प्रमळक्ष
सीं ा हवल्लीज त ेसून उक्त हवल्लीज त सीं ा ननख्ीच ननक
(४) तसच सवर योिनची ेींमलबाबिाख ी क ापासून सुरु
श्री. ववनोद तावडे (०२-०९-२०१६) : (१)

ोय.

खर

को त

ो ार

त,

?

.

(२) मागील तीन ख ा्त ककमान एकखमा केंद्रीय लोकसखा .

योगाची मुख्य परीक्षा उतती ्

ोऊन मुलाखत र्रीपयंत पो च ाऱ्या, त ावप, ेींनतमत: रारतीय प्रळासकीय सखमय ननख्

न

ो ाऱ्या ख कु्ुींबाबाच एकू

राज्यातील

खाव क
् उतपन्न रु.१०.०० लाखापक्षा कमी ेस ाऱ्या म ाराषर

ोतकरु ख गु खान उमवखाराींना पख
ू ,् मख्
ु य ख मल
ु ाखत परीक्षच्या कालाखकीसाठम खा

यापैकी को तया ी ्प्प्यासाठम सवर योिनचा लार ममम ार
हवनाींक १६.४.२०१६ रोिी ननग्ममत करण्यात

ला

. यासींवरा्तील ळासन नन य
्

.

(३) याकषरता राज्य ळासनास मळर्ारस करण्याकषरता हवनाींक १६.४.२०१६ रोिीच्या ळासन
नन य
् ान्खय काय्कारी सममती गठमत करण्यात

ली

(४) या योिनची ेींमलबाबिाख ी सन २०१६-१७ पासून

.
ो ार

.

___________

नागिूर येथील राष्ट्रसांत तुिडोिी महाराि ववद्यािीठाच्या गैरव्यहाराबाबत
(२५)

४६१५० (०५-०५-२०१६).

श्री.वविास िांु भारे (नागिरू मध्य) :

तांर शशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राषरसींत

तुक्ोिी

म ाराि

वखदयापीठ,

नागपूर

या

सन्माननीय उच्च व

वखदयापीठातील

े्यासक्रमाच्या प्र म सत्राच्या परीक्षा हवनाींक २८ िानखारी, २०१६ पासन
ू
सवर पषरक्षा ेननजश्चत कामासाठम पुढ ढकलण्यात
खर

मळक्ष ळात्र

ो ार

ल ेसल्याच ननवळ्नास

ोतया परीं तू

ल

,

काय,

(२) ेसल्यास, सवर वखदयापीठाेींतग्त एमएससी चतु ् सत्राच्या उन् ामी परीक्षत ेनुतती ्
झालल्या वखदया्यांनी मा

नो ें बाबर, २०१५ मय पषरक्षा हवली ेसताींना ी ननकाल िा ीर

झाल्याखर तयामय पषरक्षला उपज त ेनक वखदया्यांना गैर िर वाखवखण्यात
ी खर

ल

,

काय,

(३) ेसल्यास, याबाबाबाबत ळासनान चौकळी कली

काय, चौकळीत काय

ढमून

ल ख

तयानु ींगान वखदया्यांची गैरसौय ्ामण्यासाठम को ती उपाययोिना कली खा करण्यात यत
,

(४) नसल्यास, वखलींबाबाची कार

काय

त ?

वख.स. २१३ (16)

श्री. ववनोद तावडे (१९-०७-२०१६) : (१)

खर ना ी. सवर परीक्षा हवनाींक ८ माच्, २०१६ त १४

माच्, २०१६ या कालाखकीत सींपन्न झाल्या.
(२)

ोय,

करण्यात

खर
ली

.

. त ावप, तखरीत ननकाल वरु
ु त करुन सुकाषरत करण्याची काय्खा ी

(३) ख (४) प्रश्न उद्ाखत ना ी.
___________
जिल्हा सामा्य रुणालयातील िार तज्ञ वैद्यिीय अधधिाऱयाांना वैद्यिीय महाववद्यालयात
सहाय्यि प्राध्यािि िदाचा िाययभार दे ण्यासांदभायत
(२६)

४६४२४ (०३-०५-२०१६).

श्री.नानािी शामिुळे (चांद्रिूर) :

सन्माननीय वैद्यिीय

शशक्षण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चींद्रपूर ळासकीय खैदयकीय म ावखदयालयामय ळैक्षण क कामकािासाठम कींत्रा्ी पवतीन

नवखन प्रायापकाींची ननयुक्ती न करता जिल् ा सामान्य रु ालयातील त् खैदयकीय
ेधककाऱ्याींक्च सोपवखण्यात

लल्या धचककतसालयीन कामकािाबाबरोबाबर स ाय्यक प्रायापक

पवाचा काय्रार सोपवखण्यात याखा ेस ननखवन  ाननक लोकप्रनतननकी, चींद्रपूर याींनी मा.
खैदयकीय मळक्ष

मींत्री म ोवयाींना हवनाींक ४ नो ें बाबर, २०१५ रोिी सावर कल

,

खर

काय,
(२) ेसल्यास, सवर ननखवनाच्या ेनु ींगान काय्खा ी करण्यात

ली

काय,

(३) नसल्यास, ळैक्षण क ख धचककतसालयीन कामकािासाठम वोन खगखगमया यक्तीींच्या
ननयक्
ु तीमम
ु ळासनाच वरख ी को्यखकी रुपयाींच
काय,

ध क
् नक
ु सान

ोत

,

ी खर

(४) ेसल्यास, जिल् ा सामान्य रु ालयातील पात्र त् खैदयकीय ेधककाऱ्याींना खैदयकीय
म ावखदयालयात स ाय्यक प्रायापक पवाचा काय्रार वण्यासींवरा्त को ती काय्खा ी करण्यात
ली खा यत

,

(५) नसल्यास, वखलींबाबाची कार

काय

श्री. ववनोद तावडे (१९-०९-२०१६) : (१)
(२)

त ?
ोय.

ोय.

(३) ना ी.
(४) काय्खा ी सुरु

.

(५) प्रश्न उद्ाखत ना ी.
___________

वख.स. २१३ (17)
राज्यात शशक्षि मद्यिान िरुन शाळे मध्ये येत असल्याबद्द्ल
(२७)

४७०५६ (१२-०५-२०१६).

श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.अशमन िटे ल (मुांबादे वी), प्रा.व ाय

गायिवाड (धारावी), श्री.अब्दल
सत्तार (शसल्लोड), श्री.शशरी दादा चौधरी (अमळनेर) :
ु
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील का ी रागाींतील ळामाींमय मळक्षक कामाखर यतानाच खा खगा्त ेयापन
करताींना नळापान करून यतात ेळी तक्रार ओषरए्ीं ल ्यम
ू न रा ट्स प्रो्क्ळन र्ोरम ठा
या सीं न प ा ी े खाल करून ळासनाक् सावर कला ेसल्याच मा
वरम्यान ननवळ्नास

ल

,

खर

िानखारी, २०१६

काय,

(२) ेसल्यास, या े खालाची गींरीर वखल नऊन तयातील मळर्ारळीींच्या ेनु ींगान को ती
काय्खा ी कली

खा करण्यात यत

(३) नसल्यास, वखलींबाबाची कार

,

काय

त ?

श्री. ववनोद तावडे (१९-०९-२०१६) : (१) सवर सीं च हव. १८/१२/२०१५ च ननखवन िानखारी,
२०१६ मय ळासनास प्राप्त झाल

.

(२) सवर ननखवनाच्या ेनु ींगान
कमवखण्यात

ल

खश्यक ती काय्खा ी करण्याबाबाबाबत सींबाबींधकत प्राधककाऱ्याींना

.

(३) प्रश्न उद्ाखत ना ी.
___________
राज्यात (एनएसएसच्या) राष्ट्रीय सेवा योिनेच्या ववद्यार्थयाांना
बांधारा बाांधण्याची िरण्यात येत असलेली सती
(२८)

४७६१८ (१२-०५-२०१६).

श्री.शामराव ऊर्य बाळासाहे ब िाटील (िराड उत्तर), श्री.हसन

मुश्रीर् (िागल), श्री.हदलीि वळसे-िाटील
श्री.ियांत िाटील (इलामिूर) :

(आांबेगाव), श्री.शशरी दादा

चौधरी (अमळनेर),

सन्माननीय उच्च व तांर शशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात (एनएसएसच्या) वखदया्यांना बाबींकारा बाबाींकण्याची सक्ती करण्यात यत ेसल्याच
मा

िानखारी, २०१६ च्या ळख्च्या

ठखड्यात ननवळ्नास

(२) ेसल्यास, उक्त प्रकर ी ळासनामार््त चौकळी कली
(३) ेसल्यास, चौकळीत काय
करण्यात यत

,

(४) नसल्यास वखलींबाबाची कार

ढमून
काय

श्री. ववनोद तावडे (०१-०९-२०१६) : (१)

ल,

खर

काय,

काय,

ल ख तदनस
ु ार पढ
ु को ती काय्खा ी कली खा
त ?
खर ना ी.

(२), (३) ख (४) प्रश्न उद्ाखत ना ी.
___________

वख.स. २१३ (18)
शहािूर (जि. ठाणे) तालुयात क्रीडा सांिुल बाांधण्याबाबत
(२९)

४७८२२

िळवा) :

(०६-०५-२०१६).

श्री.िाांडुरां ग

बरोरा

(शहािूर),

श्री.जितेंद्र

आव्हाड

सन्माननीय क्रीडा मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(मुांरा ा

(१) राज्य ळासनाच्या कोर ानस
् नक
ु ार प्रतयक तालुक्यात क्री्ा सींकुल बाबाींकण्याचा नन य
ु ताच
ळासनान नतला

,

खर

काय,

(२) ेसल्यास, ळ ापरू तालक्
ु यात क्री्ा सींकुल बाबाींकण्याबाबाबाबत जिल् ाधककारी, ठा
मा

एवप्रल, २०१५ च्या सुमारास प ा ी कली

,

ी खर

काय,

(३) ेसल्यास, क्री्ा सींकुलनासाठम को ती िागा ननजश्चत कली
ककी पू ्

ो ार

,

(४) नसल्यास, वखलींबाबाची कार

काय

ोय,

खर

.

खर ना ी.

(३) ख (४) जिल् ाधककारी, ठा
बाबैठक

, सवर क्री्ा सींकुलन

त ?

श्री. ववनोद तावडे (३०-०९-२०१६) : (१)
(२)

याींनी

योजित कली

य ीन ग्रामी

याींनी तालक
ु ा क्री्ा सींकुल िाग सींवरा्त िानखारी, २०१६ मय

ोती. सवर बाबैठकीत झालल्या चचेनस
ु ार जिल् ाधककारी, ठा

याींनी ख्ी

र ालयासमोर ेसलल्या एकून ळासकीय िागपैकी ७ त ८ एकर िागा ळ ापूर

तालूका क्री्ा सींकुलासाठम वण्याची ततखत: मान्यता वऊन तसा प्रताख त मसलवार, ळ ापूर
याींना सावर कर बाबाबाबत सूचना हवल्या

त. तयाप्रमा

ळ ापूर याींच्याक् पाठपुराखा करण्यात यत

क्षत्रीय काया्लयाक्ून त मसलवार,

.

___________

शभवांडी शहर व ग्रामीण भागासाठी शासिीय िला व वाणणज्य
महाववद्यालयास मांिूरी शमळण्याबाबत
(३०)

४८०२० (२५-०५-२०१६).

श्री.रुिेश म्हारे (शभवांडी िूव)य :

सन्माननीय उच्च व तांर

शशक्षण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मरखीं्ी ळ र ख ग्रामी

रागासाठम ळासकीय कला ख खाण ज्य म ावखदयालयास मींिूरी

मममण्याबाबाबाबत त ील  ाननक लोकप्रनतननकी-मरखीं्ी पूख् याींनी मा.उच्च, तींत्र ख खैदयकीय
मळक्ष

मींत्री ख राज्यमींत्री-उच्च ख तींत्र मळक्ष

वरम्यान लखी ननखवनावार माग ी कली

,

याींना मा

खर

ड्सेंबाबर, २०१५ मय खा तया

काय,

(२) ेसल्यास, सवर पषरसरात को त ी ळासकीय कला, खण ज्य ख खैदयकीय म ावखदयालय
नसल्याकार ान त ील गरीबाब, गरिू ख सख्सामान्य वखदया्यांना मळक्ष ासाठम मरखीं्ीबाबरोबाबर
इतरत्र िाख लागत,

ी खर

काय,

(३) ेसल्यास, याबाबाबाबतची ळासनान चौकळी कली

काय, चौकळीत काय

तवनस
ु ार ळासनान को ती काय्खा ी कली खा करण्यात यत
(४) नसल्यास, वखलींबाबाची कार

काय

त ?

,

ढमून

ल ख

वख.स. २१३ (19)
श्री. ववनोद तावडे (३०-०८-२०१६) : (१)
(२)

खर

.

खर ना ी. त ावप मरखीं्ी ळ र ख ग्रामी

रागामय ळासकीय कला ख खाण ज्य

म ावखदयालय नसल तरी ेळासकीय ेनुवाननत-३ ख ेळासकीय कायम ेनुवाननत-८ ेस
एकू -११ म ावखदयालय काय्रत
मरखीं्ी ळ र ख ग्रामी

त.

रागामय ळासकीय खैदयकीय म ावखदयालय  ापन करण्याबाबाबाबतचा

को ता ी प्रताख सदय:ज तीत ळासनाच्या वखचाराधकन ना ी. त वप, खािगी सीं न
खैदयकीय म ावखदयालय  ापन करण्याबाबाबाबतचा प्रताख सावर कल्यास ख
ननक ाींचीपत
् ा करीत ेसल्यास
ु त

खश्यक तया

खश्यक त प्रमा पत्र वण्यासींवरा्त ळासन तराखरुन नन य
्

नण्यात यतो.

(३) प्रश्न उद्ाखत ना ी.
(४) प्रश्न उद्ाखत ना ी.
___________
राज्यात अशभयाांत्ररिी व िदवविा महाववद्यालये दस
ु रे सर चालवीत असल्याचे
दाजवून एिाच सरात महाववद्यालयानी िेलेला गैरव्यवहार

(३१)

४८८५८ (२६-०५-२०१६).

श्री.राि िुरोहहत (िुलाबा), श्री.सुधािर िोहळे (नागिूर

दषक्षण), श्रीमती दे वयानी र्राांदे (नाशशि मध्य), श्री.योगेश सागर (चारिोि), श्री.बाळासाहे ब
सानि (नाशशि िव
ू )य , श्री.अतल
ु भातजळिर (िाांहदवली िव
ू )य , श्री.ववलासराव िगताि (ित) :
सन्माननीय उच्च व तांर शशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात ेमरयाींत्रत्रकी ख पववखका म ावखदयालय वस
ु र सत्र चालखीत ेसल्याच वाखखून
एकाच सत्रात म ावखदयालयाचा काररार करुन कोट्याखकी रुपयाींचा गैरयख ार
मा

र्ब्रख
ु ारी २०१६ मय खा तयावरम्यान ननवळ्नास

ल

,

खर

ोत ेसल्याच

काय,

(२) ेसल्यास, गत पाच ख ांत ककमान वी् लाख वखदया्यांच्या नाख वोन
प्रळासकीय यख च्या नाखाखाली सींबाबींधकत म ावखदयालयाींनी पैस उकमल

िार रुपयाींप्रमा
त,

ी खर

काय,
(३) ेसल्यास, उक्त प्रकर ी उच्च ख तींत्रमळक्ष
गैरयख ारा प्रकर ी मोक्का ेींतग्त कारखा

वखरागान चौकळीच

वळ हवल ेसून या

करण्याची माग ी कली िात

,

खर

काय,
(४) ेसल्यास, सवर ू प्रकर ाची चौकळी करण्यात
ली
काय, चौकळीच ननषक ् काय
त ख तयानुसार याप्रकर ात वो ी ेसलल्या ेधककारी ख कम्चाऱ्याींवखरुव को ती कारखा
कली खा करण्यात यत
(५)

,

नसल्यास, वखलींबाबाची कार

काय

त ?

वख.स. २१३ (20)
श्री. ववनोद तावडे (२६-०८-२०१६) : (१) सवर बाबाबाबीची बाबातमी हवनाींक ३/२/२०१६ रोिीच
लोकसतता खतृ तपत्रामय प्रकामळत झाली
सींचालनालयास प्राप्त झाल

ोती.तसच या सींवरा्तील ननखवन तींत्रमळक्ष

.

(२) राज्यातील याखसानयक पवखी, पववखका े्यासक्रमाींच्या वखदया्यांच मळक्ष
ननजश्चत करण्यात यत. तयानुसार सीं ातराखरुन
मळक्ष

ळुल्क वखदया्यांक्ून

मळक्ष

कारण्यात यत.

ळल्
ु क

ळुल्क सममतीन ननका्षरत कलल

(३) या प्रकर ी काय्खा ी करण्याची माग ी सवर ननखवनात कली

.

(४) या सींवरा्त चौकळी करुन े खाल सावर करण्याबाबाबाबत कमवखल

.

(५) प्रश्न उद्ाखत ना ी.
___________
औरां गाबाद येथील सांभािी नगरातील रत्निुर येथे अशलगड
म
ु लीम ववदयाविठाचे िेंद्र उभारण्याचा प्रतावाबाबत

(३२)

४८९८० (२६-०५-२०१६).

श्री.रािेश टोिे (घनसावांगी) :

शशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाबाव य ील सींरािी नगरातील रतनपुर य
उरारण्याचा प्रताख ळासनाच्या वखचाराकीन

,

खर

सन्माननीय उच्च व तांर

ेमलग् मुलीम वखवयावपठाच केंद्र
काय,

(२) ेसल्यास,सवर वखचाराकीन प्रताखाखर ळासनाचा नन य
् झाला
(३) ेसल्यास,तयानस
ु ार ळासनान
(४)

नसल्यास,वखलींबाबाची कार

काय,

तापयंत को ती काय्खा ी कली खा करण्यात यत

काय

,

त ?

श्री. ववनोद तावडे (०१-०९-२०१६) : (१) ना ी.
(२) प्रश्न उद्ाखत ना ी.
(३) प्रश्न उद्ाखत ना ी.
(४) प्रश्न उद्ाखत ना ी.
___________
राज्यात उच्च अहयता शमळववणाऱया ननयशमत शशक्षिाांना त्याांच्या नव्या अहयतन
े ुसार
ननयुती दे ताांना ननयशमत शशक्षि म्हणून ननयुती दे ण्याबाबत

(३३)

४९११६ (१६-०५-२०१६).

डॉ.शशशिाांत जेडि
े र (शसांदजेड रािा) :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात उच्च े ्ता मममवख ाऱ्या ननयममत मळक्षकाींना तयाींच्या नया े ्तनस
ु ार ननयक्
ु ती
वताींना मळक्ष

सखक म्

ून न वता ननयममत मळक्षक म्

नन य
् राज्याच ळालय मळक्ष
कला

,

खर

काय,

मींत्री याींनी मा

ून ननयक्
ु ती दयाखी ेसा म तखपू ्

सप््ें बाबर, २०११ मय खा तयावरम्यान िा ीर

वख.स. २१३ (21)
(२) ेसल्यास, तयाच ेनु ींगान मायममक वखरागातन
ू उच्च मायममक वखरागात ननयममत
मळक्षक म्

ून ननयुक्ती ममम ाऱ्या मळक्षकाींच्या खतनास सींरक्ष

ळासनाच्या वखचाराकीन

काय,

(३) ेसल्यास, सवर प्रताखाखर क ापयंत ेींमलबाबिाख ी
तयाची कार

काय

वण्याबाबाबाबतचा प्रताख

ो

ेपक्षक्षत

, नसल्यास,

त ?

श्री. ववनोद तावडे (१९-०९-२०१६) : (१)

ोय.

(२) ना ी.
(३) प्रश्न उद्ाखत ना ी.
___________
िालना शहरातील जिल्हा क्रीडा सांिुलाच्या दरु
ु तीबाबत
(३४)

४९१२० (०६-०५-२०१६). श्री.सांतो

दानवे (भोिरदन) :

सन्माननीय क्रीडा मांरी पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य ळासनान सन १९९५ मय राज्याच क्री्ा कोर
ेींमलबाबिाख ी सन १९९७ मय सुरु झाली,

खर

काय,

(२) ेसल्यास, िालना जिल् ा क्री्ा सींकुलाची उरार ी
झाली,

खर

िाह र कल ेसून तयाची

ी सन २००० त २००१ या कामात

काय,

(३) ेसल्यास, या सींकुलात खमा्ूस
ीं ाठम ेतयाकुननक सोयी-सुवखका तयाखमी पुरवखण्यात

ल्या

ोतया मात्र सदयज तीमय क्री्ा सींकुलाच्या वरु
ु तीेराखी य ील मैवानाची ेतयींत वरु ाख ा

झालली ेसन
ू प्रक्षक गॅलरीच लोखीं्ी साह तय गायबाब ख पाण्यावखना ळौचालय ेळी ज ती
, तसच य ील इतर सोयी सुवखकाींची ी वरु ाख ा झाली ेसल्याच मा

च्या वस
ु ऱ्या

ठख्यात ननवळ्नास

ल,

ी खर

िानखारी २०१६

काय,

(४) ेसल्यास, क्री्ा सींकुलाच्या ्ाग्ुिी ख वरु
ु तीबाबाबाबत ८ को्ी रुपय ननकी माग ीचा
प्रताख िालना जिल् ा क्री्ा ेधककारी याींनी सींचालनालयाक् पाठवखलला

,

ी खर

काय,
(५) ेसल्यास, उक्त प्रताखास मींिूरी वऊन ननकीची तरतूव करण्यात

ली

काय, तसच

जिल् ा क्री्ा सींकुलाची तात्ीन वरु
ु ती कर बाबाबाबत ळासनान को ती उपाययोिना कली खा
करण्यात यत

,

(६) नसल्यास, वखलींबाबाची कार

काय

?

श्री. ववनोद तावडे (१२-०९-२०१६) : (१) ख (२)
(३) ेींळत: खर

खर

.

. सन २०१३-१४ मय झालल्या खावमी खारा ख पाखसान जिल् ा कक्र्ा

सींकुलातील एका प्रक्षक गॅलरीच नुकसान झाल
वरु
ु तीच काम

ोय,

. त ावप बाबाींककामासाठम प्राप्त ेनुवानातुन

ाती नत यत नसल्यान तसच प्रक्षक गॅरलीच्या पन
् रार ीसाठम सम
ु उ
ु ार रु. ३०

वख.स. २१३ (22)
त ३५ लक्ष खच् ेपक्षक्षत ेसल्यान वरु
ु तीच काम जिल् ा कक्र्ा सींकुल सममतीला

ाती नता

ल ना ी. तयामुम गॅलरीच्या लोखीं्ी कैच्या ख लोखीं्ी कॉलम काढून सुरक्षक्षत ठखण्यात
लल

त. तसच वै नहवन कामात ख पका् कामात खमा्ून
ीं ा प्रसाकन ग ृ

पा ी सुवखकस

खापरण्यासाठम उपलब्क करुन वण्यात यत.
(४)

खर ना ी.

(५) ख (६) प्रश्न उद्ाखत ना ी.
___________
शासनाच्या ववववध अनद
ु ान वाटिात अननयशमतता आणण गैरव्यवहाराच्या तक्रारीमळ
ु े लातरू च्या
क्रीडा अधधिारी िायायलयाची चौिशी सुरु असल्याबाबत

(३५) ४९५३७ (०६-०५-२०१६).
बच्चू िडू (अचलिूर) :

श्री.ववनायिराव िाधव-िाटील (अहमदिूर), श्री.ओमप्रिाश ऊर्य

सन्माननीय क्रीडा मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ळासनाच्या वखवखक ेनुवान खा्पात ेननयममतता ख गैरयख ाराच्या तक्रारीमुम लातूरच्या
क्री्ा ेधककारी काया्लयाची चौकळी जिल् ाधककारी, लातरू याींच्याक्ून

ोत

,

खर

काय,

(२) सवरील चौकळी पू ् झाली

काय, चौकळीत काय ननषपन्न झाल

(३) सवरील चौकळी े खाल प्राप्त
झालली ना ी,

ी खर

,

ोऊन ी सींबाबींधकत वो ीखर ेदयापपयंत को तीच कारखा

काय,

(४) ेसल्यास, ळासनान याबाबाबाबत को ती काय्खा ी कली खा करण्यात यत
(५)

नसल्यास, वखलींबाबाची कार

काय

त ?

श्री. ववनोद तावडे (०८-०९-२०१६) : (१), (२), (३) ख (४)
काया्लय, लातरू य

,

ोय. जिल् ा कक्र्ा ेधककारी

जिल् ा ननयोिन सममती, लातरू याींच्याक्ून प्राप्त ननकी वखतर

प्रताखाच्या मींिूरी ख ेनुवान खा्पामय वखततीय ेननयममतता झाल्याच जिल् ाधककारी,
लातुर याींच्या चौकळी े खालामय नमूव

. सवर प्रकर ाची चौकळी करण्याकषरता

उपसींचालक (मख्
ु यालय), क्री्ा ख युखकसखा, पु
करण्यात

याींच्या ेयक्षतखाली सममती गठमत

ली ेसून जिल् ा क्री्ा ेधककारी काया्लय, लातूर य ील सींबाबींधकत ेधककारी /

कम्चाऱ्याींना सींचालनालयामार््त कार

वाखखा नो्ीस बाबिाखण्यात

ली

.

(५) प्रश्न उद्ाखत ना ी.
___________
महाराष्ट्रातील अशभयाांत्ररिी अथवा तांरशशक्षण महाववद्यालयाांनी जोटी माहहती दे ऊन
एआयसीटीईची र्सवणूि िेल्याबाबत
(३६)

५०३५५ (२६-०५-२०१६).

श्री.राि िुरोहहत (िुलाबा), श्री.सुधािर दे शमुज (नागिूर

िजश्चम), डॉ.राहूल आहे र (चाांदवड), श्री.योगेश सागर (चारिोि), श्री.रणधीर सावरिर (अिोला
िूव)य , श्रीमती मनन ा चौधरी (दहहसर), श्री.बाळासाहे ब मुरिुटे (नेवासा), प्रा.व ाय गायिवाड

वख.स. २१३ (23)
(धारावी), श्री.अशमन िटे ल (मब
ुां ादे वी), डॉ.सांतो

टारर्े (िळमनुरी), श्री.वविय वडेट्टीवार

(रा म्हिूरी), श्री.अलम शेज (मालाड िजश्चम), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.िुणाल िाटील

(धुळे ग्रामीण), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.हसन मुश्रीर्
(िागल),

श्री.हदिि

चव्हाण

(र्लटण),

श्री.िाांडुरां ग

बरोरा

(शहािरू ),

श्री.शशशिाांत

शशांदे

(िोरे गाव), श्री.ियांत िाटील (इलामिूर), श्री.सांिय साविारे (भस
ु ावळ), श्री.समीर िुणावार
(हहांगणघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर (िनवेल), श्री.अतुल भातजळिर (िाांहदवली िूव)य , अॅड.आशश

शेलार (वाांद्रे िजश्चम), श्री.वविय िाळे (शशवािीनगर), डॉ.शमशलांद माने (नागिूर उत्तर),
श्री.सनु नल प्रभू (हदांडोशी), श्री.सनु नल राऊत (ववक्रोळी) :
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) म ाराषरात ेमरयाींत्रत्रकी े खा तींत्रमळक्ष
तींत्रमळक्ष

पषर वच्या

ननक ाींच

सन्माननीय उच्च व तांर शशक्षण

म ावखदयालय सुरु करताना ेणखल रारतीय

पालन

कर

बाबींकनकारक

ेसताना

खयींपष्

ख

प्रनत्ापत्रादखार माह ती वण्याच्या प्रकक्रयचा र्ायवा नत राज्यातील बाब ु तक म ावखदयालयाींनी
खो्ी माह ती वऊन ए यसी्ी ची र्सख क
कल्याची माह ती राज्याच्या तींत्रमळक्ष
ू
सींचालनालयान कलल्या चौकळीत मा
ली

,

खर

र्ब्रुखारी, २०१६ मय खा तया वरम्यान ननवळ्नास

काय,

(२)

ेसल्यास, सवर ू चौकळीनुसार
म ावखदयालयाींचा यात समाखळ
,

राज्यातील

ककती

ेमरयाींत्रत्रकी

े खा

तींत्रमळक्ष

(३) ेसल्यास, चुकीची माह ती वऊन र्सख ूक कल्याप्रकर ी सवर ू म ावखदयालयाींखर
ळासनान को ती कारखा कली खा करण्यात यत
,
(४) नसल्यास, वखलींबाबाची कार

काय

त ?

श्री. ववनोद तावडे (२९-०८-२०१६) : (१) ेींळत: खर
ळैक्षण क
म ावखदयालयाींची

ख ्
ेणखल

२०१५-१६

मय

रारतीय

.

राज्यातील

तींत्रमळक्ष

पायारूत सोयी इ.ची तपास ी तींत्रा मळक्ष

पषर वन

सख्

वखनाेनुवाननत

ननका्षरत

कलल्या

सींचालनालयामार््त करण्यात

त.

३४६ ेमरयाींत्रत्रकी म ावखदयालयाींचा यात समाखळ

मानकाींनुसार

ली ेसून तयाींतील

का ी म ावखदयालयाींमय पायारन
ू सोयी सवु खका, ेयापक इ. बाबाबाबत त्र्
ृ ी
(२) राज्यातील एकू

ेमरयाींत्रत्रकी

ढमून

ल्या

.

(३) वख ीत मानकाींची पूतत
् ा न कर ाऱ्या म ावखदयालयाींचा तपास ी े खाल तींत्र मळक्ष
सींचालनालयाक्ून ेणखल रारतीय तींत्रामळक्ष
उधचत कारखा साठम पाठवखण्यात

ला

पषर व, नखी हवल्ली, सींबाबींधकत वखदयापीठ याींना

.

(४) प्रश्न उद्ाखत ना ी.
___________

वख.स. २१३ (24)
राज्यातील नववन ग्रांथालयाांना मा्यता दे ण्याबाबत
(३७)

५१२६७ (२६-०५-२०१६).

श्री.बाळासाहे ब सानि (नाशशि िूव)य :

सन्माननीय उच्च व

तांर शशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील नवखन ग्रीं ालयाींना मान्यता वण्यात यऊ नय याबाबाबाबत हवनाींक ७ िन
ू , २०१४
रोिी ळासन नन य
् ननग्ममत करण्यात

ला,

खर

काय,

(२) ेसल्यास, सवर ू नन य
् ामम
राज्यातील खड्यापाड्यातील सामान्य िनतला वै नींहवन
ु
न् ाऱ्या रािकीय,
ध क
् , कृ ी, ळैक्षण क, इ. माह तीपासून खींधचत र ाख लागत
,
ी
खर

काय,

(३) ेसल्यास, राज्यातील सामान्य िनतला माह ती, ्ान ममम ाच्या दृष्ीन साख्िननक
ग्रीं ालय ेस

ेतयाखश्यक ेसल्यामुम नवखन ग्रीं ालयाींना मान्यता वण्याबाबाबाबत कोर ातमक

नन य
् नण्यावख यीच ननखवन मा.मुख्यमींत्री म ोवयाींना नामळक लोकप्रनतननकीींनी हवल,
खर

ी

काय,

(४) ेसल्यास, याप्रकर ी ळासनान को ती काय्खा ी कली खा करण्यात यत
(५) नसल्यास, वखलींबाबाची कार

काय

श्री. ववनोद तावडे (०६-०९-२०१६) : (१)
(२)

,

त ?
ोय.

खर ना ी.
सदय:ज तीत राज्यातील ४३ ळासकीय ग्रीं ालय ख १२,१४४ ळासनमान्य साख्िननक

ग्रीं ालयाींच्या मायमातून राज्यातील खाचकाींना वखवखक ग्रीं ालयीन सखाींचा लार वण्यात यत
.

(३) ख (४) सया ेजततखात ेसलल्या साख्िननक ग्रीं ालयाींची गु खतता तपासल्यानींतर
नखीन गीं ालयाींना मान्यता वण्याचा प्रताख ळासनास सावर करण्यात य ल.
(५) प्रश्न उद्ाखत ना ी.
___________
आष्ट्टी ववधानसभा मतदारसांघात (जि.बीड) जाशाबा िाधव
(३८)

िुती िधाय आयोजित िरण्याबाबत

५१४३२ (०६-०५-२०१६).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

पका्
खर

सन्माननीय क्रीडा मांरी पुढील

ष्ी वखकानसरा मतवारसींनात (जि.बाबी्) सन २०१६-१७ मय खाळाबाबा िाकख कुती
योजित करण्याची माग ी  ाननक लोकप्रनतननकी याींनी क्री्ा वखरागाक् कली

,

काय,

(२) ेसल्यास, सवर माग ीच्या े़नु ींगान खाळाबाबा िाकख कुती पका्
मतवारसींनात

ली खा यत

योजित करण्याबाबाबाबत ळासनाक्ून

ष्ी वखकानसरा

ितागायत को ती काय्खा ी करण्यात

,

(३) नसल्यास, सवर ू पकेच

योिन न करण्यामागील सख्साकार

कार

काय

त ?

वख.स. २१३ (25)

श्री. ववनोद तावडे (०८-०९-२०१६) : (१)

ोय.

(२) ख.खाळाबाबा िाकख च क कुती पकेच्या हवनाींक ०३ नो ें बाबर, २०१२ च्या ननयमाखली
नस
ु ार सवर पकेच सख्साकार
पकेसाठम

कोर

ख सींननयींत्र

कर , पकेच हठका

ठरख

ण

ध क
् तरतूव करुन वण्याच्या दृष्ीन मा.मींत्री (कक्र्ा ख युखक कल्या ) याींच्या

ेयक्षतखाली उच्चतरीय सममती गठमत करण्यात

ली

.

(३) प्रश्न उद्ाखत ना ी.
___________
िोल्हािूर शहरात शासकिय अशभयाांत्ररिी महाववद्यालय सुरु िरण्याबाबत
(३९)

५१६४२ (०१-०६-२०१६).

श्री.प्रिाश अत्रबटिर (राधानगरी) :

सन्माननीय उच्च व

तांर शशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

कोल् ापूर

तींत्रमळक्ष

ळ रात

ळासककय

ेमरयाींत्रत्रकी

मींत्री याींना ननखवन वण्यात

ल

म ावखदयालय

खर

ोण्याकषरता

उच्च

ख

काय,

(२) ेसल्यास, कोल् ापूरात खायतत स ा पववखका े्यासक्रम ेसलल ळासकीय तींत्रननकतन
म ावखदयालय चालवखण्याच सरकारच्या वखचाराकीन

ोत,

ी खर

(३) ेसल्यास, उक्त प्रकर ी ळासनान को ती काय्खा ी कली
(४) नसल्यास, वखलींबाबाची कार

काय

काय,

खा करण्यात यत

,

त ?

श्री. ववनोद तावडे (२९-०८-२०१६) : (१) सवर ननखवन वखरागात

ढमून यत ना ी.

(२) ख (३) कोल् ापरू जिल् यात एकमख ळासकीय तींत्रननकतन ेसन
ू तयास चाींगला प्रनतसाव
ेसल्यान

ख

तया

तुलनत

मोठयाप्रमा ाखर षरक्त रा

राज्यातील

ेमरयाींत्रत्रकी

पवखी

म ावखदयालयाींतील

प्रनतख ी

ाऱ्या िागा लक्षाला नता कोल् यापूरमय नयान ेमरयाींत्रत्रकी

म ावखदयालय  ापन करण्याच प्रतावखत ना ी.
(४) प्रश्न उद्ाखत ना ी.

___________
गडधचरोली जिल््यात आयुवेद प्रिल्िाची मा्यता ववदभय वैद्याननि
वविास महामांडळािडे प्रलांत्रबत असल्याबाबत

(४०)

५१६६२

(३०-०४-२०१६).

श्री.डड

मल्लीिािन
ूय

रे ड्डी

(रामटे ि) :

सन्माननीय

वैद्यिीय शशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ग्धचरोली जिल््यात ५००

क््र िममनीखर

बाबाबाब मा

िानखारी, २०१६ च्या नतसऱ्या

खर

काय,

युखेव प्रकल्प उरारण्यात यत ेसल्याची

ठख्यात खा तयासुमारास ननवळ्नास

ल

,

(२) ेसल्यास, उक्त प्रकल्पाची मान्यता वखवर् खैदयाननक वखकास म ामीं्माक् प्रलींत्रबाबत
ेसून या प्रकल्पामम
ु जिल््यातील ेहवखासीींना रोिगार ममम ार

,

ी खर

काय,

वख.स. २१३ (26)
(३) ेसल्यास, सवर प्रकल्पास मान्यता वण्याकषरता ळासनान को ती काय्खा ी कली खा
करण्यात यत

,

(४) नसल्यास, वखलींबाबाची कार

काय

त ?

श्री. ववनोद तावडे (१२-०८-२०१६) : (१)
बाबातमी प्रमसव झाली
(२)

ोय. याबाबाबाबत हव. २२/०९/२०१५ रोिीच्या खतृ तपत्राींमय

ोती.

ोय.

(३) ख (४) सवर प्रकल्प वखरागीय
नागपूर

याींचक्

सावर

कलला

यक्
ु त, नागपरू

ेसून

पुढील

म ावखदयालय,नागपूर याींच तराखर सुरु

ण

वखवर् खैकाननक वखकास मीं्म,

पत्रयख ार

ेधकषठाता,ळासकीय

युखेव

.

___________

िोल्हािूर जिल््यातील ग्रांथालयाला दीडिट अनुदान वाढवूनही ग्रांथलयाांना
अनुदान

(४१)

५१६७१

अद्याि ियांत शमळाले नसल्याबाबत

(२६-०५-२०१६).

श्री.उल्हास

िाटील

(शशरोळ),

श्री.प्रिाश

अत्रबटिर

(राधानगरी) : सन्माननीय उच्च व तांर शशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कोल् ापूर जिल््यात एकू

६८५ साख्िननक ग्रीं ालय काय्रत ेसून तयाींना राज्य

ळासनाच्या ग्रीं ालय सींचालनालयाच्या मायमातून ख ा्ला मा
्प्प्याींत ेनव
ु ान वण्यात यत,
(२) ेसल्यास, गत ख ी (म्

खर

सप््ें बाबर ख माच् या वोन

काय,

िच सन २०१४) पासून ळासनान ग्रीं ालयाच ेनुवान वी्प्

खाढखून ग्रीं ालयाींना हवलासा हवला मात्र ेवयाप ी ेनुवान मममण्याच्या प्रनतक्षत ग्रीं ालय
त,

ी खर

काय,

(३) ेसल्यास, ग्रीं ालयाींना ेनव
ु ान मममण्याकरीता वखलींबाब लागण्याची कार

काय

(४) तसच उक्त ेनुवान वण्याबाबाबाबत ळासन तराखर को ती काय्खा ी करण्यात

त,
ली खा यत

,

(५) नसल्यास, वखलींबाबाची कार

काय

श्री. ववनोद तावडे (०६-०९-२०१६) : (१)
(२)

खर ना ी.

उच्च ख तींत्र मळक्ष

त ?

ोय.

वखरागाचा ळासन नन य
् क्र.मराग्रीं २०१२/प्र.क्र.२५३/२०१३/सामळ-५,

हव.०७ िन
ू , २०१४ नस
ु ार र्रतपास ीमय काय्रत ेसलल्या राज्यातील ५७०१ ग्रीं ालयाींपैकी
कोल् ापूर जिल््यातील ३५६ ग्रीं ालयाींना खाढीख तव ् ेनुवान मा
करण्यात

ऑग्, २०१४ मय ेवा

.

(३) ख (४) सन २०१५-१६ मय ळासनमान्य साख्िननक ग्रीं ालयाींच्या पषररक्ष
रु. ६२२७.५४ लक्ष रकमची पुरख ी माग ी मींिूर करण्यात

ली.

ेनुवानासाठम

वख.स. २१३ (27)
सन २०१४-१५ ख सन २०१५-१६ मकील ननयममत पषररक्ष
लल

.

ेनुवान ेवा करण्यात

(५) प्रश्न उद्ाखत ना ी.
___________
मुांबई व मुांबई िषरसरातील मराठी ग्रांथ सांग्रहालय नामशे
(४२)

५१८७६ (०६-०५-२०१६).

श्री.अिय चौधरी (शशवडी) :

शशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मींबाब
ु

काय,

ख मींबाब
ु

पषरसरातील “मींबाब
ु

मराठम ग्रीं

(२) ेसल्यास, उक्त सीं ेंतील कामकािाींमय
नारािी पसरली ेसन
ू यामुम सवर मराठम ग्रीं
ी खर

होण्याच्या मागायवर
सन्माननीय उच्च व तांर

सींग्र ालयाच्या” ४४ ळाखा

त,

खर

ोत ेसलला गैरयख ारामुम कम्चाऱ्याींमय

सींग्र ालय नामळ

ोण्याच्या मागा्खर

,

काय,

(३) ेसल्यास, याबाबाबाबत ळासनान चौकळी कली
तयानु ींगान सवर मराठम ग्रीं
करण्यात

काय, चौकळीच ननषक ् काय

सींग्र ालय नामळ

ली खा करण्यात यत

ोऊ नय यासाठम को ती उपाययोिना

,

(४) ेदयाप याबाबाबाबत ळासनान को ती ी काय्खा ी कली नसल्यास, वखलींबाबाची कार
त तसच सदयज ती काय
मराठम ग्रीं

काय

?

श्री. ववनोद तावडे (०२-०९-२०१६) : (१)
मुींबाब

त,

खर

.

सींग्र ालयाच्या ४४ ळाखापैकी वावर (पुख)् , वावर (पजश्चम),

कामाचौकी, मल
ु ीं्
ू (पख
ु )् , गोरगाींख (पख
ु )् , ना्कोपर (पख
ु )् य ील स ा ग्रीं ालय ळााासनमान्यता
प्राप्त

त.

(२) ख (३)

खर ना ी

ळासनमान्यता प्राप्त खरील स ा ग्रीं ालयाची
झाल्याच

ढमून

चौकळी कली ेसता चौकळीमय गैरयख ार

ल ना ी.

(४) प्रश्न उद्ाखत ना ी.
___________
शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालय, औरां गाबाद येथील
मनोरूण ववभाग बांद असल्याबाबत
(४३)

५२१६६ (०३-०५-२०१६).

श्री.सांिय शशरसाट (औरां गाबाद िजश्चम) :

वैद्यिीय शशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ळासकीय खैदयकीय म ावखदयालय, औरीं गाबाबाव य ील मनोरू

वखराग

सन्माननीय
ा गत ख ा्पासन
ू

बाबींव ेसल्यामम
ु मोठ्या प्रमा ात वरु खरून य ा-या रू ाींना त्रास स न कराखा लागतो याबाबाबाबत
 ाननक खतृ तपत्रातून बाबातम्या प्रमसव
ना ी,

खर

काय,

ोऊन ी ेदयापपयंत

ा वखराग काया्न्खीत झालला

वख.स. २१३ (28)
(२) मसल्लो् (जि.औरीं गाबाबाव) य ील २० ख ् ्ाींबाबुन ठखलल्या रू ास
ेसल्यामम
ु औ क वखरागमय ठखण्यात
(३) ेसल्यास, मनोरू

ोत,

ी खर

काय,

वखराग सुरू करण्याबाबाबाबत खैदयकीय मळक्ष

काय्खा ी कली खा करण्यात यत
(४) तसच मनोरू

ल

ा वखराग बाबींव
वखरागान को ती

,

वखराग बाबींव ेसण्यास सींबाबींधकताखर को ती कारखा

कली खा करण्यात यत

,
(५) नसल्यास, वखलींबाबाची कार

काय

त ?

श्री. ववनोद तावडे (१९-०७-२०१६) : (१) ना ी.
(२) ना ी.
सवर रु ास जकझोफ्रनीया या ळारीषरक याकीच्या उपचारासाठम औ कखैदयक
ळात्र वखरागामय वाखल करण्यात

ल

ोत. तसच तयाींच्या मानमसक

वखरागातच मनोवखकृतीळात्र वखरागामार््त उपचार करण्यात

ल

िाराखर ी सवर

ोत.

(३), (४) ख (५) प्रश्न उद्ाखत ना ी.

___________
नाशशि येथे यशवांतराव चव्हाण ववद्यािीठाने सरु
ु िेलेली घरिोच
िुतिे दे ण्याची योिना अियशी ठरल्याबाबत

(४४)

५२४८२ (२६-०५-२०१६).

(धारावी) :

श्रीमती ननमयला गाववत (इगतिूरी), प्रा.व ाय गायिवाड

सन्माननीय उच्च व तांर शशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नामळक य

यळखींतराख च ा

वखदयापीठान सरु
ु कलली नरपोच प
ु तक वण्याची योिना

ेयळखी ठरली ेसल्यान लाखो वखदया्यांना पुतक मममालली नसून वखदया्यांच ळैक्षण क
ख ् कोक्यात
खर

ल ेसल्याच मा

काय,

र्ब्रुखारी, २०१६ खा तया वरम्यान ननवळ्नास

ल

,

(२) ेसल्यास, या सींवरा्त ळासनान चौकळी करुन सवर वखदयापीठाक्ून वखदया्यांना तखरीत
पुतक मममखून वण्याबाबाबाबत को ती काय्खा ी कली
(३) नसल्यास वखलींबाबाची कार

काय

त ?

खा करण्यात यत

,

श्री. ववनोद तावडे (१२-०९-२०१६) : (१) ना ी. हव. ०१ िून त ३० ऑक््ोबाबर, २०१५ पयंत
वखवखक मळक्ष क्रमाींना प्रखळ नतलल्या एकू
ड्सेंबाबर, २०१५ पयंत खालीलप्रमा

६,७६,८३१ वखदया्यांना ऑग्, २०१५ त

पुतक पाठवखण्यात

(१) रारतीय ्ाक सखमार््त एकू
(२) ेींकल पास्ल सखमार््त एकू

ली

त

४,३२,९४०

२,२३,४६५

(३) वखदया्यांनी प्रखळ नतलल्या े्यासकेंद्राखर वखदयापीठामार््त एकू

२०,४२६

त ावप, खरील वखदया्यांना पाठवखलल्या पुतकाींपक
ै ी १४,८३५ वखदया्यांच पतत

ककीं खा चुकीच ेसल्यान सवरील पुतक वखदयापीठाक् परत

ली

ेपू ्

ोती. तयानींतर २१,६५३

वखदया्यांनी पतत बाबवलल ख १८,७४० वखदया्यांची र्ी वखदयापीठाच्या वखतत वखरागात उमळरा

वख.स. २१३ (29)
िमा झाल्यान तयाींच प्रखळ उमळरा ननजश्चत झाल. ेळा एकू
वखदया्यांनी

प्रखळ

नतलल्या े्यासकेंद्राखर पाठवखण्यात

५५,२२८ वखदया्यांची पुतक

ली. तयामुम िानखारी, २०१६

च्या वरम्यान सवरील वखदया्या्ना े्यासकेंद्राक्ून पुतक याखी लागल्यामम
ु ती उमळरा
मममाली

त.

(२) ख (३) प्रश्न उद्ाखत ना ी.
___________
यशवांतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुत ववद्यािीठ, नाशशि याांनी िरार िध्दतीने
ननय
े सामावन
ु त िेलेल्या िमयचा-याांना सेवत
ू घेण्याबाबत

(४५)

५२६२७ (२६-०५-२०१६).

श्री.योगेश (बािू) घोलि (दे वळाली) :

सन्माननीय उच्च व

तांर शशक्षण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) यळखींतराख च ा

म ाराषर मुक्त वखदयापीठ, नामळक याींनी सन २००८ मय करार

पवतीन ननयुक्त कलल्या कम्चा-याींना वखदयापीठाींच्या सखत सामाखून नण्याबाबाबाबत हवनाींक ९
र्ब्रुखारी, २०१३ च्या पत्रान्खय ळासनाक् सावर कलल्या प्रताखानुसार ळासन
क्र.खायएमयु/२०१३/(४७/१३) वखमळ-१२ हवनाींक २५ र्ब्रुखारी, २०१४ रोिी च्या
ननमा्

वळ

वळानुसार पव

करुन ख हवनाींक २५ र्ब्रख
ु ारी २०१४ च्यापत्रान्खय १७ उमवखाराींना वखदयापीठाच्या सखत

सामाखून नण्यास मान्यता वण्यात

ली

ोती,

खर

काय,

(२) ेसल्यास, तयानुसार ेखर सधचख, उच्च ख तींत्र मळक्ष

वखराग, मींत्रालय याींनी हवनाींक १

िानखारी, २०१६ रोिी कुलसधचखाींना प्रकक्रया करण्याची काय्खा ी करण्यात याखी ेस पत्र हवल
ोत,

ी खर े

काय,

(३) ेसल्यास, सवरच पत्र वऊन ी ेदयाप को ती ी काय्खा ी करण्यात
खर

ली ना ी,

ी

काय,

(४) ेसल्यास, ळासनान उक्त उमवखाराींना सखत सामाखन
ू नण्यास को ती काय्खा ी कली खा
करण्यात यत

,

(५) नसल्यास, वखलींबाबाची कार

काय

श्री. ववनोद तावडे (२०-०८-२०१६) : (१)
(२)

ोय,

खर

त ?
ोय,

खर

.

.

(३) सवर पत्रास ेनुसरुन या उमवखाराींना सखत समाखून नण्यात वखवखक े्च ी ेसल्याच
यळखींतराख च ा

म ाराषर मुक्त वखदयापीठान हवनाींक ०३/०२/२०१६ च्या पत्रान्खय कमवखल

. तसच या कम्चाऱ्याींना वखदयापीठाच्या ननयममत सखत समावखष् करण्याबाबाबाबत वखचार
करण्यासाठम उच्च न्यायालयाच मािी न्यायमूती याींचा सल्ला घ्याखा ख मािी न्यायमूती
याींच्या ेघ्यक्षतखाली वखदयापीठ

 ापनखर यापूखी ररलली पव ख तयाींच्या नम ूका

याबाबाबाबत सतयळोकन सममती गहठत करण्याचा ठराख यख ापन मीं्माच्या सर त झाल्याच
हवनाींक १८/०५/२०१६ च्या पत्रान्खय कमवखल
.

.याबाबाबाबत वखदयापीठ तराखरुन काय्खा ी सुरु

वख.स. २१३ (30)
(४) ख (५) यळखींतराख च ा

म ाराषर मुक्त वखदयापीठ कायवा, १९८९ मकील कलम २९(१)

नुसार ेयापकाींची, ेधककाऱ्याींची ककीं खा इतर कम्चाऱ्याींची नखीन पव ननमा्
ेधककार ळासनास

करण्याच

त. सवर पवाींखर ननयुक्ती करण्याच ेधककार उक्त ेधकननयमातील

कलम ५(१६) नस
ु ार वखदयापीठास

त. तसच सवर ेधकननयमातील कलम २१ (d) नस
ु ार

वखदयापीठ कम्चारी याींच्या खतन, े ्ता, खत् ूक, सखाळती, सखावख यक बाबाबाबी याींच ननयमन
करण्याची तरतूव याबाबाबाबतच ेधककार ी वखदयापीठास

त. पवननमम्तीची काय्खा ी झालली

ेसल्यान ळासन तराखरुन पुढील काय्खा ीचा प्रश्न उद्ाखत ना ी.
___________

राज्यातील ग्रांथालय िमयचाऱयाांना ८० टिे वेतन व २० टिे िगारवाढ लागू िरण्याबाबत
(४६)

५२६३७ (२६-०५-२०१६).

श्री.प्रिाश अत्रबटिर (राधानगरी) :

सन्माननीय उच्च व

तांर शशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) वखरागीय ग्रीं ालय ेधकखळन पु

य

राज्यातील ग्रीं ालय कम्चा-याींना खतनश्र ी

सखाळती तातकाम लागू करायात ८० ्क्क खतन ख २० ्क्क खतनततर खाढ करण्यात याखी
ेळी माग ी पु

वखरागीय ग्रीं ालय सींचालक ककर

२०१६ खा तया सम
ु ारास कली,
(२) ेसल्यास, मा

खर

काीं्ोर याींच्याक् हवनाींक २५ र्ब्रुखारी,

काय,

माच्, २०१६ पूखी खाढीख ेनुवान ख ेन्य सो -सुवखका वण्याबाबाबाबत

ळासनान को ती काय्खा ी कली खा करण्यात यत
(३) नसल्यास, वखलींबाबाची कार

काय

,

त ?

श्री. ववनोद तावडे (०६-०९-२०१६) : (१)

खर ना ी.

(२) प्रश्न उद्ाखत ना ी.
(३) प्रश्न उद्ाखत ना ी.
___________
ननयुत शशक्षि व शशक्षिेत्तर िमयचा-याांना डी.सी.िी.एस. या योिनें तगयत
सेवाननवत्ृ ती वेतन व उिदान योिना लागु िरण्याबाबत

(४७)

५३३१७ (२८-०४-२०१६).

श्री.अबू आिमी (मानजूदय शशवािीनगर) :

सन्माननीय

वैद्यिीय शशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) म ाराषर ळासन ेनव
ु ाननत

यख
ु ेव ख यन
ु नी म ावखदयलयातील मळक्षक ख मळक्षकततर

कम्चा-याींना सखाननखतृ ती ख उपवान योिना ळासन नन य
् हवनाींक २१ िल
ु ,ै १९८३ च्या

वळानुसार लार वण्यात याखत ेसा नन य
् मा.उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खीं्पीठान

हवनाींक २८ सप््ें बाबर, २०१५ रोिी खा तयासुमारास हवला

,

खर

काय,

(२) ेसल्यास, हवनाींक १ नो ें बाबर, २०१५ नींतर ननयुक्त मळक्षक ख मळक्षकततर कम्चा-याींना

्ी.सी.पी.एस. या योिनेंतग्त सखाननखतृ ती खतन ख उपवान योिना लागु करण्याकषरता वखतत
वखरागाची मींिुरी

खश्यक

,

ी खर

काय,

वख.स. २१३ (31)
(३) ेसल्यास, या सींवरा्त लोप्रनतननकी नामळक याींनी हवनाींक ५ र्ब्रुखारी, २०१६ रोिी खा तया
सुमारास मा. वखतत मींत्री याींना ननखवन हवल,

ी खर

काय,

(४) ेसल्यास, सवर मळक्षक ख मळक्षकततर कम्चाऱ्याींना ्ी.सी.पी.एस. या योिनेंतग्त
सखाननखतृ ती खतन ख उपवान योिना लागु करण्याबाबाबाबत ळासनान को ती काय्खा ी कली खा
करण्यात यत

,

(५) नसल्यास, वखलींबाबाची कार

काय

त ?

श्री. ववनोद तावडे (१२-०८-२०१६) : (१)
(२)

ोय.

(३)

ोय.

(४) ख

(५) ळासन

नन य
्

ोय.

हव.१७.१.२०१५

ेन्खय

वखवरा्तील

४

म ावखदयालयाींना

हवनाींक २१.११.२०११ पासून सखाननखतृ ती खतन ख उपवान योिना लागु करण्यात
उख्रीत ेनव
ु ानीत

ली

.

यख
ु ेव ख यन
ु ानी म ावखदयालयातील मळक्षक ख मळक्षकततर कम्चाऱ्याींना

सखाननखत
् ेदयाप नतलला
ृ ी खतन योिना लागु करण्याबाबाबाबत ळासनान कोर ातमक नन य
ना ी.

___________
िेंद्र शासनाने राष्ट्रीय ग्रामीण िेयिल योिना िाययक्रम बांद िरणेचा घेतलेला ननणयय
(४८)

५४३१३ (१०-०८-२०१६).

श्री.गणितराव दे शमुज (साांगोले) :

आणण वच्छता मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िाणीिुरवठा

(१) केंद्र ळासनान हवनाींक २९ िून, २०१५ रोिी खा तया सुमारास राज्य ळासनाला पत्र
पाठखन
ू राषरीय ग्रामी

पयिल योिना काय्क्रम बाबींव करण्याबाबाबाबत कमवखल

,

खर

काय,

(२) ेसल्यास, राज्यातील उक्त काय्क्रमाखाली नतलल्या योिना मा
ेपू ् ज तीत

त,

ी खर

काय,

(३) ेसल्यास,सवर योिना पू ् करण्यास ळासनान

को ती काय्खा ी कली खा करण्यात यत

,

(४) नसल्यास, वखलींबाबाची कार

काय

िुलै २०१५ पासून

त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (०१-०९-२०१६) : (१) केंद्र ळासनान हवनाींक २९/०६/२०१५ रोिी हवलल्या
ननवे ळानस
ु ार राषरीय ग्रामी
बाबाधकत

गाख/खाड्याींसाठम

पयिल काय्क्रम ेींतग्त राज्यातील फ्लोरा ् ख

कायमखरुपी

ख

तातपुरती

उपाययोिना,

सींसव

सेननक
वळ्

ग्राम

योिनेींतग्त समावखष् गाख/खाड्या ख कखम प्रगतीप ाखरील पा ी पुरखठा योिना खगमता
ेन्य योिना नण्यासाठम ननकी वखतर

बाबींव कल

.

वख.स. २१३ (32)

(२)

खर ना ी.

(३) राज्यातील ग्रामी

पा ी पुरखठा योिनाींची ेींमलबाबिाख ी करण्यासाठम राज्य ळासनाची

खत:ची “मख्
ु यमींत्री ग्रामी
नन य
् ानुसार

ाती नण्यात

राषरीय ग्रामी

ली

.

पयिल काय्क्रम ेींतग्त केंद्र ळासनास सावर कलल्या कृती

राखड्यामकील का ी
योिनमय” करण्यात

पयिल योिना” हवनाींक ०७ म, २०१६ रोिीच्या ळासन

गाख/खाड्या/ खतया याींचा समाखळ “मुख्यमींत्री ग्रामी

ला

पयिल

.

(४) प्रश्न उद्ाखत ना ी.
___________
मा.मुख्यमांरी याांच्या अध्यक्षतेजाली मा.मराठी भा ा मांरी, राज्य मराठी वविास
सांथा आणण राज्य शासनाचे सवय सांबांधधत याांची झाले ली बैठि

(४९)

५५६५४ (२२-०८-२०१६).

डॉ.ितांगराव िदम (िलूस िडेगाव), श्री.वविय वडेट्टीवार

(रा म्हिूरी), श्री.िुणाल िाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.अलम शेज (मालाड िजश्चम), श्री.अशमन
िटे ल (मुांबादे वी), डॉ.सांतो

टारर्े (िळमनुरी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मराठी भा ा मांरी पुढील

(१) मा.मराठम रा ा मींत्री, राज्य मराठम वखकास सीं ा

ण

राज्य ळासनाच सख् सींबाबींधकत

याींची हवनाींक २२ र्ब्रुखारी, २०१६ रोिी मा.मुख्यमींत्री याींच्या ेयक्षतखाली बाबैठक सींपन्न झाली
ख तयात का ी म तखाच नन य
् नण्यात

ल,

खर

(२) ेसल्यास, उक्त बाबैठकीत को त नन य
् नण्यात

काय,

लल

त,

(३) सवर नन य
् ाच्या ेनु ींगान को ती काय्खा ी करण्यात
श्री. ववनोद तावडे (१२-०९-२०१६) : (१)
(२) सवर बाबैठकीत नण्यात

ली खा यत

?

ोय.

लल म तखाच नन य
् खालीलप्रमा

त.

(१) राज्य मराठम वखकास सीं क् वीन्काल काया्जन्खत ेसलल प्रकल्प सीं न
लखकरात लखकर पू ् कराखत.
(२) सीं न

तींत्र्ान सींग क
रा ा-लखन
वखनागरी

ण
ण

ण

ाती नतलल्या (१) म ाराषरातील मराठमच्या बाबोलीींच प्रनतमाींकन, (२)
मराठम ेींतग्त मराठम प्रमा

लखन यींत्र ा (मराठम पलचक), मराठम

लखन खाचन यींत्र ा (पीच ्ू ्क््

मो्ी मलपीसाठम ओसी

सींग कीय साकनाींच वखतर
साकन वखकसीत कर

ण

ण

्क्् ्ू पीच), मराठमतील

र (ऑप््ीकल कॅरॅक््र रकनीळन) ख मक्
ु त त्रोत

प्रमळक्ष

(३) ेमराठम रा काींसाठम ेययन-ेयापन

(४) श्राय पुतक (५) वखकी कोळ (लक्सीकााॅन) या ५ नखीन

प्रकल्पाींना मान्यता वण्यात

ली.

वख.स. २१३ (33)
(३) सीं च्या न्नतील तरतूवीनुसार सीं च्या काय्कारी सममती, प्रकल्प सममती,वखतत

सममती, पवननमम्ती सममती, सींचालक-उपसींचालक ननख् सममती ,तसच नयान  ापन
करण्यात य ाऱ्या ेधककारी ख कम्चारी

याींच्या वखरुव प्राप्त झालल्या तक्रारीींच ननखार

करण्याच्या सममतयाींखर ेळासकीय सवयाींच्या ननख्ीच ेधककारी मा.मींत्री (मराठम रा ा) याींना
वण्यात

ल.

(४) राज्य मराठम वखकास सीं क्ून प्रकामळत करण्यात

त ६० % सखलत वऊन करण्यास मान्यता वण्यात

ली

.

लल्या पुतकाींची वखक्री ५०

(५) सीं च्या प्रळासकीय ख वै नींहवन कामकािाळी ननग्ीत वख य काय्कारी सममतीच्या
ेखतयारीतील ेसल्यामम
ु ेळा प्रताखास मींिूरी वण्याच ेधककार काय्कारी सममतीस वण्यात
ल.

(३) सवर नन य
् ाच्या ेनु ींगान राज्य मराठम वखकास सीं क् काय्खा ी सुरु

.

___________

मराठी भा ेच्या वविासाठी धोरणात्मि मसुदा
तयार िरुन शासनास सादर िरणेबाबत

(५०)

५५९३१ (२२-०८-२०१६).

अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अलम शेज (मालाड

िजश्चम), श्री.अशमन िटे ल (मुांबादे वी), डॉ.सांतो
ग्रामीण) :

टारर्े (िळमनुरी), श्री.िुणाल िाटील (धळ
ु े

सन्माननीय मराठी भा ा मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मराठम रा च्या वखकासाठम मराठम रा ा सममतीची ळासनान सन २०१३ साली  ापना
कलली ेसून या सममतीन २५ ख ा्चा कोर ातमक मसुवा तयार करुन ळासनास सावर
कराखयाचा

,

खर

काय,

(२) ेसल्यास, उक्त सममतीन २५ ख ा्च्या कोर ाचा मसव
ु ा तयार कला
तयाच

ो्क्यात

करण्यात यत

,

खरुप

(३) नसल्यास वखलींबाबाची कार
?

काय

काय

ख

तयाखर ळासनान को ती

काय, ेसल्यास
काय्खा ी

कली खा

त ख यासाठम ेिन
ू ककती कालाखकी लाग

ेपक्षक्षत

श्री. ववनोद तावडे (०७-०९-२०१६) : (१) हव. २२ िून, २०१० च्या ळासन नन य
् ान्खय
वखरागाींतग्त कायमखरुपी रा ा सल्लागार सममतीची  ापना कली
मराठम रा च कोर

. पुढील २५ ख ा्तील

ठरवखण्यासाठम या सममतीमार््त सन २०१३ पासून काय्खा ी सुरु

.

(२) या सममतीन पढ
ु ील २५ ख ा्तील मराठम रा ा कोर ाचा मसव
ु ा हव. १९/८/२०१४ रोिी

ळासनास सावर कला

ोता.

वख.स. २१३ (34)

िा ीरप

सममतीन सावर कलला मसुवा ळासनाच्या सींकत माखर उपलब्क करुन तयाखर

कोर

सखांक्ून ेमरप्राय मागवखण्यात

ल

ोत. या सूचना/ेमरप्राय वखचारात नऊन

ेींनतम करण्याची काय्खा ी रा ा सल्लागार सममतीमार््त सुरु

ोती. वरम्यान रा ा

सल्लागार सममतीची हव. ५/८/२०१५ च्या ळासन नन य
् ान्खय पन
ु र् चना करण्यात
पुनर् धचत सममतीक्ून कोर ाचा मसुवा ेींनतम करण्याची काय्खा ी सुरु

.

(३) प्रश्न उद्ाखत ना ी.

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

नागिूर.

प्रधान सधचव
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
ळासकीय मयखती मद्र
ु ालय, नागपरू .

ली.

