अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३०९ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१७
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

ससांधुदर्
ु ग जिल््यातील १ हिार ४६८ शाळा यावर्षीही वेतनेत्तर
अनद
ु ानापासन
ु वांधचत राहणार असल्याबाबत

(१)

२३५४९ (१०-०८-२०१५).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ससींधुदग
ु ग जिल््यातील १ हिार ४६८ शाळा यावर्षीही वेतनेत्तर अनुदानापासून वींचचत
राहणार असल्याचे नुकतेच माहे मे, २०१५ मध्ये दनदशगनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, सदर वेतनेत्तर अनद
ु ान न दे ण्यामागची कारणे काय ेहे त,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली ेहे काय, त्यात काय ेढळून ेले,

(४) तद्नुसार सदर अनुदान तात्काळ दे ण्याबाबत शासनतरावर कोणती कायगवाही करण्यात
ेली वा येत ेहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१६-०६-२०१७) :(१) होय.
(२), (३) व (४) शासन पररपत्रक, ववत्त ववभाग ददनाींक १७ एविल, २०१५ नुसार थादनक
वराज्य सींथाना अनुदाने ववतरीत करण्यापूवी सदर सींथाकडून राज्य शासनास येणे असणारी
रक्कम वसल
ू करुनच उवगरीत अनद
ु ान ववतरीत करण्यात यावे असे ेदे श ेहे त. ससींधद
ु ग
ु ग

जिल्हा पररर्षदे कडून रुपये ८,१८,६६,६४४/-इतकी अखचचगत वसुलपात्र रक्कम शासनाकडे येणे
बाकी ेहे. सदर रक्कम शासनाकडे िमा केल्या नींतर ससींधुदग
ु ग जिल्हा पररर्षदे स वेतनेत्तर
अनुदान ववतरीत करण्याची कायगवाही करण्यात येईल.
(५) िश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ३०९ (2)
राज्यातील मुांबई ववयायापीचाया सवग ससनेव व सदयाांचा िायगिाळ तसेच ववयायाी ी ताार
तनवारण ससमती सांपुष्ट्वात आल्याबाबत

(२)

३८२१० (२०-०१-२०१६).

अॅड.वारीस पचाण (भायखळा) :

सन्माननीय उच व तांत्र

सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील मींब
ु ई ववद्यापीचाया सवग ससने् व सदयाींचा कायगकाळ तसेच ववद्याथी तक्रार

दनवारण ससमतीही सींपुष्ात ेल्याने ववद्यापीचाचा एकूणच कारभार ववकळीत झाला असून,
ववद्यार्थयाांना अनेक समयाींना तोंड द्यावे लागत ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, या िकरणी योग्य ती उपाय योिना करण्याबाबतची मागणी ववद्याथी सींघ्ना,
िागरुक नागररक, ववववध रािकीय पक्षाचे पदाचधकाऱयाींनी माहे ऑग्, २०१५ वा त्या
सम
ु ारास मा. मींत्री (उच व तींत्र सशक्षण) मा.राज्यमींत्री (उच व तींत्र सशक्षण)याींयाकडे सादर
केली ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, िश्नोक्त भाग १ िकरणी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
ेहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०६-२०१७) :(१) होय, अींशत: खरे ेहे .
(२) हे खरे नाही. अशा िकारची दनवेदने मा. मींत्री (उच व तींत्र सशक्षण) व मा.राज्यमींत्री (उच
व तींत्र सशक्षण) याींयाकडे िाप्त झाल्याचे ेढळून ेले नाही.

(३) ददनाींक ०१ माचग, २०१७ पासन
ू महाराषर सावगिदनक ववद्यापीच अचधदनयम, २०१६अींमलात
ेला असून सदर कायद्यातील तरतुदीनुसार सवग िाचधकरणे दनमागण करण्याची कायगवाही
ववद्यापीचामार्गत सुरु ेहे .
(४) िश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यातील आददवासी ववभार्ातील “िायम” ववनाअनुदातनत तत्वावर परवानर्ी
ददलेल्या ितनष्ट्च महाववयायालयाांना अनुदान दे ण्याबाबत

(३)

५२६११ (२६-०५-२०१६).

श्री.र्ोपालदास अग्रवाल (र्ोंददया) :

सन्माननीय शालेय

सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) महाराषर राज्य िनिाती सल्लागार पररर्षदे या ४३ व्या बैचकीत राज्यातील ेददवासी
ववभागातील “कायम” ववनाअनद
ु ानीत कदनषच महाववद्यालयाींना ५ वर्षाांनींतर अनद
ु ानावर
ेणण्याची बाब शासनाया ववचाराधीन ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, या अनुर्षींगाने सशक्षण उपसींचालक, नागपूर ववभाग याींया ददनाींक २८ सप््ें बर,
२०१५ रोिीया मुल्याींकन अहवालानुसार नागपूर ववभागातील ६२ कदनषच महाववद्यालयाींना
अनुदानास पात्र चरववण्यात ेले, हे ही खरे ेहे काय,

वव.स. ३०९ (3)
(३) असल्यास, नागपूर ववभागातील अनुदानास पात्र चरलेल्या ६८ कदनषच महाववद्यालयाींना
अनुदान दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त. ?

श्री. ववनोद तावडे (१६-०६-२०१७) :(१) ेददवासी ववकास ववभाग शासन दनणगय क्रमाींक
द्एसपी २००३/ि.क्र.१०१/का.६, ददनाींक २६ िुल,ै २००४ मध्ये कदनषच महाववद्यालयाींचा
समावेश नाही.

(२) व (३) नागपरू ववभागातील ६१ कदनषच महाववद्यालयाींचा मल्
ु याींकन ितावात समावेश
ेहे . त्यावर पुढील कायगवाही सुरू ेहे .
(४) िश्न उद््ावत नाही.

___________

पालघर जिल््यातील शहापरू , तलासरी, मोखाडा इ. आददवासीबहुल भार्ातील ववना-अनद
ु ातनत
शाळे तील सशक्षि २००१ पासून ववनावेतन तत्वावर िाम िरीत असल्याबाबत
(४)

६०७१३ (२२-०८-२०१६).

श्री.दहतेंद्र चािूर (वसई) :

सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पालघर जिल््यातील शहापरू , तलासरी, मोखाडा इ. ेददवासीबहुल भागातील ववनाअनुदादनत शाळे तील सशक्षक सन २००१ पासून ववनावेतन तत्वावर काम करीत असून सन

२०१२ मध्ये शाळे ची प्सींख्या दनजश्चती करुन मान्यता दे ण्यात ेली परीं तू अद्यापपयांत या
भागातील शाळे तील सशक्षकाींना पगार दनजश्चती मींिरू झालेली नाही, हे खरे ेहे काय,
(२)

असल्यास, ेददवासी वाडी वाडयात, गावात पायपी् करुन उपाशीपो्ी राहून ेददवासी
मुलाींना सशक्षणासाची िवत्ृ त करणाऱया व वर्षागनुवर्षग ज्ञानदानाचे काम करणाऱया गरीब सशक्षकाींना
पगारासाची अनुदान लवकर मींिूर करण्याबाबत शासनाने काय कायगवाही केली वा करण्यात
येत ेहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१६-०६-२०१७) :(१) नाही. शासन दनणगय ददनाींक १९ सप््ें बर, २०१६ अन्वये
ददनाींक १४ िन
ू , २०१६ पूवी अनद
ु ानास पात्र घोवर्षत करण्यात ेलेल्या शाळाींना सरसक् २०

्क्के िमाणे अनद
ु ान मींिरू करण्यात ेले. तसेच ददनाींक १ र्ेब्रव
ु ारी, २०१७ या शासन
दनणगयान्वये पात्र शाळाींना अनुदान ववतरीत करण्यात ेले ेहे .
(२) व (३) िश्न उद््ावत नाही.

___________
लघु व मध्यम उयायोििाांना िार्ा उपलब्ध िरून दे णेबाबत
(५)

६२७७६ (२२-०८-२०१६).

श्री.सुरेश र्ोरे (खेड आळां दी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय उयायोर् मांत्री

वव.स. ३०९ (4)
(१) चाकण औद्योचगक क्षेत्रात (जि.पुणे) लघु व मध्यम उद्योिकाींना िागा उपलब्ध होत
नसल्याचे माहे मे,२०१६ मध्ये वा त्यासुमारास दनदशगनास ेले ेहे, हे हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, मोचे उद्योिक मध्यम व लघु उद्योिकाींकडून कया व इतर मालाची खरे दी

करत असल्याने चाकण औद्योचगक क्षेत्रात लघु उद्योिकाींना िागा उपलब्ध होणेकररता
थादनक लोकिदतदनधीींनी उद्योग मींत्री याींस माहे िून,२०१६ मध्ये वा त्या सुमारास दनवेदन
ददले ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, लघु व मध्यम उद्योिकाींना िागा उपलब्ध करून दे णेबाबत शासनाने काय
दनणगय घेतला ेहे वा घेण्यात येत ेहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबनाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. सुभार्ष दे साई (१६-०६-२०१७) :(१) अींशत: खरे ेहे.
(२) होय, हे खरे ेहे .

(३) महामींडळाया सींचालक मींडळाया दद. ३०/०७/२०१६ रोिीया ३६७ व्या बैचककत चराव
क्रमाींक ५५९० नुसार चराव पारीत केला ेहे की, १) नववन औद्योचगक क्षेत्राचा ेराखडा तयार

करताना सुक्ष्म व लघु उद्योगाींसाची एकूण औद्योचगक भूखींडाखालील क्षेत्राया २०% क्षेत्र
२००,५००,१०००, व

२५०० चौ.मी. पयांत क्षेत्राचे भूखींड राखीव चे वण्यात यावे (२) महामींडळाने

यापव
ू ीच ववकससत केलेल्या परीं तू िेथे सरळ पध्दतीने भख
ू ींडाचे वा्प करण्यात येत,े त्या

औद्योचगक क्षेत्रात िे क्षेत्र वा्पासाची उपलब्ध होईल त्यामध्ये २०% क्षेत्र सुक्ष्म व लघु
उद्योगाींसाची राखीव चे वण्यात यावे.

तसेच दद.१६.११.२०१६ या पररपत्रकान्वये भूसींपादनानींतर ताबा िाप्त क्षेत्राचा ेराखडा

तयार करत असताना सक्ष्
ू म व लघु उद्योो्गाींसाची एकूण औद्योचगक भख
ू ींडाींखालील क्षेत्राया
२०%

क्षेत्र राखीव चे वण्यात येत.े

(४) िश्न उद््ावत नाही.
___________
मांब
ु ई ववयायापीचातील LLM या ववयायार्थयाांवर होत असलेला अन्याय
(६)

६५०२२ (१७-०९-२०१६).

श्री.योर्ेश सार्र (चारिोप) :

सन्माननीय उच व तांत्र

सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबई ववद्यापीचात पदव्युतर सशक्षण घेण्यासाची कायदा ववभाग असून येथे ववववध
दचकाणाचे ववद्याथी दोन वर्षागया LLM अ्यासक्रमाया सशक्षणासाची िवेश घेतात. या

परीक्षेत दोन िात्यषिकक्षके व दोन लेखी परीक्षा असून यापैकी िथम वर्षागया अथवा दस
ु ऱया
वर्षागया एखाद्या िरी परीक्षेत ववदयाथी नापास झाला तर र्ेर परीक्षा दे ण्यासाची त्याला पुन्हा

वर्षगभराचा िवेश घ्यावा लागतो. म्हणिेच ववद्यार्थयागला दस
ु ऱया वर्षागसाची एकाच वर्षागत दोनदा
िवेश घ्यावा लागत असल्याचे ददनाींक २३ र्ेब्रुवारी, २०१६ रोिी वा त्या सम
ु ारास दनदशगनास
ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

वव.स. ३०९ (5)
(२) असल्यास, र्ेरपररक्षेसाची पुन्हा त्याला सींपूणग ट्यश
ु न र्ी, जिमखाना र्ी, लायब्ररी र्ी
इत्यादद सवग र्ी भराव्या लागतात, हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, ववद्यापीचाया इतर ववभागाया परीक्षेत ववद्याथी नापास झाला तर त्याला
र्क्त परीक्षा र्ी भरून परीक्षेस बसता येते, हे ही खरे ेहे काय,
(४) असल्यास, ववद्यापीचाया कायदा ववभागातच असा दनयम बनववण्याची कारणे काय ेहे त
तसेच या दनयमामळ
ु े ववदयार्थयाांवर होणाऱया अन्यायाबाबत शासनाने काय कायगवाही केली वा
करण्यात येत ेहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) एलएलएमया दस
ु ऱया वर्षागसाची ववद्याथी िात्यषिकक्षक परीक्षेत नापास झाल्यास (सत्र दतसरे
ककीं वा चौथे) त्या ववद्यार्थयागस र्क्त परीक्षेची र्ी भरावी लागते.

सदर ववद्यार्थयागस परीक्षा र्ी

व्यदतररक्त कोणतीही र्ी (ट्युशन र्ी, जिमखाना र्ी, लायब्ररी र्ी) भरावी लागत नाही.

(३) व (४) मुींबई ववद्यापीचाया अध्यादे श क्र. ५२३९ या ेदे शानुसार नापास झालेल्या
ववद्यार्थयागस र्क्त परीक्षा र्ी भरावी लागते.
(५) िश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यात डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर सादहत्य अिादमी ी ापन िरण्याबाबत
(७)

६५९९५ (१६-१२-२०१६).

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली) :

सन्माननीय उच व तांत्र सशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात डॉ. बाबासाहे ब ेींबड
े कर सादहत्य अकादमी थापन करण्याचा दनणगय शासनाने
माहे ऑग् २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, सादहत्य अकादमीचे थोडक्यात वरूप काय ेहे व त्यासाची दचकाण दनजश्चत
करण्यात ेले ेहे काय,
(३) असल्यास, सदर अकादमीचे ित्यक्ष कामकाि कोणत्या कालावधीपासून सुरु करण्यात
येणार ेहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे ?
श्री. ववनोद तावडे (१२-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
राज्यात डॉ. बाबासाहे ब ेींबेडकर सादहत्य अकादमी थापन करण्याबाबत शासनाने

अद्याप दनणगय घेतलेला नाही.
(२) िश्न उद््ावत नाही.
(३) िश्न उद््ावत नाही.
(४) िश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ३०९ (6)
मुांबई ववयायापीचाया परीक्षा ववभार्ातून पदवीधर ववयायार्थयाांना र्ुणपत्रीिा
दे ण्यास ववलांब होत असल्याबाबत

(८)

६७७९५ (२७-०१-२०१७).

प्रा.वर्षाग र्ायिवाड (धारावी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),

श्री.अलम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोर्ष वारफे (िळमनरु ी), श्रीमती तनमगला र्ाववत

(इर्तपूरी), श्री.असमन पवे ल (मब
ुां ादे वी), श्री.बाळासाहे ब ी ोरात (सांर्मनेर), श्री.िुणाल पावील
(धुळे ग्रामीण) :
काय :-

सन्माननीय उच व तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) मींब
ु ई ववद्यापीचाया परीक्षा ववभागातन
ू पदवीधर ववद्यार्थयाांना गण
ु पत्रीका दे ण्यास ववलींब
होत असल्याने ववद्यार्थयाांना अनेक अडचणीला सामोरे िावे लागत ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने पदवीधर ववद्यार्थयाांना गुणपत्रीका दे ण्यास लागणाऱया ववलींबाबाबत

चौकशी केली ेहे काय,व त्यानुसार यािकरणी दोर्षी असणाऱयाींवर तसेच ववद्यार्थयाांना

गुणपत्रत्रका लवकरात लवकर उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात
येत ेहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) मींब
ु ई ववद्यापीचातर्े िथम व जव्दतीय सत्रात एकूण ७५० परीक्षा घेतल्या िातात.

सदरहू
दनकाल लागल्यानींतर गुणपत्रत्रकाींची छपाई झाल्यानींतर ७५० पेक्षा अचधक महाववद्यालयात
पाचववण्याया पध्दतीला ४ ते ५ ददवस लागतात.

िथम व जव्दतीय वर्षागतील ववद्यार्थयाांना

ए्ी-के्ी असेल अशा ववद्यार्थयाांचे दनकाल राखून चे वले िातात व तत
ृ ीय वर्षाांचे उत्तीणग
ववद्यार्थयाांचे दनकाल िाहीर करण्यासाची गुण व िमाणपत्र ववभाग सींगणक ववभागामार्गत
गण
ु पत्रत्रका ८ ते १० ददवसाींत ववद्यार्थयाांना दे ण्यात येतात.
(३) िश्न उद््ावत नाही.

___________
राष्ट्रीय आधी गि दब
ग घवि सशष्ट्यवत्ृ ती योिनेअांतर्गत सशष्ट्यवत्ृ ती पररक्षेत उत्तीणग झालेल्या
ु ल
ववयायार्थयाांना सशष्ट्यवत्ृ ती समळाली नसल्याबाबत

(९)

६८२२१ (०५-०१-२०१७).

श्री.असमत झनि (ररसोड), प्रा.ववरें द्र िर्ताप (धामणर्ाव रे ल्वे),

श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्रीमती तनमगला र्ाववत (इर्तपूरी), डॉ.सांतोर्ष वारफे (िळमनुरी),
श्री.बाळासाहे ब ी ोरात (सांर्मनेर), श्री.असमन पवे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय शालेय सशक्षण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राषरीय ेचथगक दब
ग घ्क सशषयवत्ृ ती योिनेअींतगगत सन २०११ मध्ये घेण्यात ेलेल्या
ु ल
सशषयवत्ृ ती पररक्षेत उत्तीणग झालेल्या सात जिल््यातील ९४८ ववद्यार्थयाांना ५ वर्षे उल्ून गेली
असूनही सशक्षण ववभागाया बेिबाबदारपणामळ
ु े अद्याप सशषयवत्ृ ती समळाली नसल्याचे माहे
ऑग्, २०१६ मध्ये वा त्या

दरम्यान दनदशगनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

वव.स. ३०९ (7)
(२) असल्यास, शासनाने ेचथगक दब
ग
घ्कातील या ववद्यार्थयाांची िींलत्रबत सशषयवत्ृ ती
ु ल
समळावी यासाची केंद्र शासनाकडे कोणता पाचपुरावा केला वा करण्यात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१३-०६-२०१७) :(१)
पात्र असलेल्या १२२०७

अींशत: खरे ेहे .

सन २०११ मध्ये सशषयवत्ृ तीसाची

ववद्यार्थयाांपैकी ११४४८ एवढ्या ववद्यार्थयाांचा िताव केंद्रशासनास

पाचववण्यात ेला होता. त्यापैकी १०५५९ ववद्यार्थयाांया खात्यावर सशषयवत्ृ तीची रक्कम िमा
झाली ेहे .

वासशम जिल््यातील सशषयवत्ृ तीसाची पात्र असलेल्या १३४ ववद्यार्थयाांचा िताव सींबींचधत

सशक्षणाचधका-याींनी

सादरच

ववद्यार्थयाांचा िताव

केला

नव्हता.

केंद्र शासनास

सद्य:जथतीत

१३४

ववद्यार्थयाांपैकी

१३२

सादर करण्यात ेला ेहे.

(२) िलींत्रबत ितावातील १६७ ववद्यार्थयाांया बँक खात्याची मादहती केंद्रशासनास पाचववण्यात
ेलेली ेहे .
(३) िश्न उद््ावत नाही.
___________
पण
ु े ववयायापीचाया मख्
ु य इमारतीला परु ातन वाति
ू लेचा दिाग दे वन
ू वविससत िरण्याबाबत
(१०)

६९९९९

(१६-१२-२०१६).

डॉ.पतांर्राव

िदम

(पलूस

िडेर्ाव),

श्री.असमन

(मुांबादे वी), श्री.अलम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.वर्षाग र्ायिवाड (धारावी) :

पवे ल

सन्माननीय

उच व तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे शहरातील साववत्रीबाई र्ुले पुणे ववद्यापीचाया मुख्य इमारतीखाली ४०० र्ू् लाींबीचा
भुयारी मागग असल्याचे माहे ऑग्, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान दनदशगनास ेले, हे खरे
ेहे काय,

(२) असल्यास, सदर ववद्यापीचाया मख्
ु य इमारतीला पुरातन वातूकलेचा दिाग दे वून
ववकससत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१३-०६-२०१७) :(१) साववत्रीबाई र्ुले पण
ु े ववद्यापीचाया ेवारात मख्
ु य
इमारत व वयींपाक घर (ेिचे पोतदार सींकुल) याींना िोडणारा ४०० र्ू् लाींबीचा भुयारी
मागग त्रब्र्ीश काळापासून अजतत्वात ेहे.

(२) साववत्रीबाई र्ुले पुणे ववद्यापीचाची मुख्य इमारत पुणे महानगरपासलकेया ग्रेड-१ हे रर्े ि
दिागची ेहे .

(३) िश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ३०९ (8)
डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर मराचवाडा ववयायापीच आणण वामी रामानांद तीी ग
ववयायापीच याांया पररक्षा शुल्िाांमध्ये तफावत असल्याबाबत
(११)

७०३५० (१६-१२-२०१६).

(परभणी) :

श्री.प्रतापराव पावील धचखलीिर (लोहा), डॉ.राहूल पावील
सन्माननीय उच व तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) डॉ.बाबासाहे ब ेींबेडकर मराचवाडा ववद्यापीच ेणण वामी रामानींद तीथग ववद्यापीच
याींया पीएचडी पात्रतेसाची ेवश्यक असलेल्या पे्-७ परीक्षेसाची

घेण्यात येणाऱया पररक्षा

शुल्काींमध्ये र्ार मोची तर्ावत ेहे , हे खरे काय,

(२) असल्यास, तर्ावतीचे वरुप व कारणे काय ेहे त,
(३) असल्यास, ही तर्ावत दरू करण्याची मागणी ववद्यार्थयाांनी मा.उच सशक्षण मींत्री, सशक्षण
सचचव, सींचालक याींचेकडे केली ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(४) असल्यास, शासनाने सदर तर्ावत दरू करण्यासींदभागत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात
येत ेहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०६-२०१७) :(१) हे खरे ेहे .
(२) मराचवाडा ववद्यापीचामार्गत ऑर्लाईन पध्दतीने घेण्यात येणाऱया पे् पररक्षेचे शुल्क
मागासवगीयाींसाची रु. ४००/- असन
ू खुल्या िवगागसाची रु. ६००/- तसेच नाींदेड ववद्यापीचामार्गत
ऑनलाईन पध्दतीने घेण्यात येणाऱया पे् पररक्षेचे शुल्क अनस
ु ूचचत िाती व िमाती या
िवगागसाची एकत्रत्रत शल्
ु क रु. ९००/- असन
ू इतर िवगागसाची रु. १२००/- इतके दनजश्चत केलेले
ेहे . सदर शुल्क हे व्यवथापन पररर्षदे या मान्यतेने लागू करण्यात ेले ेहे .
(३) अशा िकारचे दनवेदन शासनास िाप्त झालेले नाही.

(४) दषु काळग्रत पररजथतीमुळे डॉ. बाबासाहे ब ेींबेडकर मराचवाडा ववद्यापीचाने पे् पररक्षेया
शुल्कात वाढ केलेली नाही.
(५) िश्न उद््ावत नाही.

___________
मुांबईतील मादहम इांडजरयल इवे व येी ील महाराष्ट्र पॅरामेडडिल
सांी ेिडून ववयायार्थयागया झालेल्या फसवणि
ू ीबाबत

(१२)

७०४६२ (१६-१२-२०१६).

श्री.सांतोर्ष दानवे (भोिरदन) :

सन्माननीय उच व तांत्र

सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबईतील मादहम इींडजरयल इ्े ् येथील महाराषर पॅरामेडडकल सींथेकडून ववद्यार्थयागया
झालेल्या र्सवणूकीसींदभागत सींथेवर कारवाई करण्याचे ेदे श मब
ुीं ई शहर जिल्हाचधकाऱयाींनी

सहसींचालक, व्यवसाय सशक्षण व िसशक्षण तसेच सहसींचालक, तींत्रसशक्षण िादे सशक कायागलय
याींना माहे ऑक््ोबर, २०१६ या दस
ु ऱया ेचवडयात वा त्यासम
ु ारास ददले ेहे, हे खरे ेहे
काय,
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(२) असल्यास, उपरोक्त सींथेकडून ववद्यार्थयागची कोणत्या िकारची र्सवणूक केली ेहे व
त्यासींदभागत सींथेवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१७-०४-२०१७) :(१) होय, हे खरे ेहे .
(२) सदर िकरणाचे अनुर्षींगाने तींत्रसशक्षण, ववभागीय कायागलय, मुींबई याींचे मार्गत चौकशी
ससमती

गचीत

करण्यात

ेलेली

होती. चौकशी

ववद्यार्थयाांची र्सवणक
ु झाल्याचे ेढळून येत नाही.

ससमतीया अहवालानस
ु ार

सींथेतील

(३) िश्न उद््ावत नाही.

___________
राष्ट्र सांत ति
ु डोिी महाराि ववश्व ववयायालय नार्परू याांनी पदवी
परीक्षेचा तनिाल ववदहत िालावधी न लावल्याबाबत

(१३)

७१२७० (२७-०१-२०१७).

श्री.ओमप्रिाश ऊफग बचू िडू (अचलपूर), श्री.सशरीर्षदादा

चौधरी (अमळनेर), श्री.ववनायिराव िाधव-पावील (अहमदपूर), डॉ.अतनल बोंडे (मोशी) :
सन्माननीय उच व तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राषर सींत तक
ु डोिी महाराि ववश्व ववद्यालय नागपूर याींनी पदवी परीक्षेचा दनकाल ववदहत

कालावधीत न लावल्याने कुमार सचचन वाकोडे या ववद्यार्थयागया पुढील सशक्षणाकररता
ेवश्यक ते गण
ु ाींकन न सलदहल्यामळ
ु े त्याचे झालेल्या शैक्षणणक नक
ु सानीस िबाबदर

असलेल्या अचधका-यावर तातडीने कारवाई करून त्याचेसह ववदभागतील सवग वपडीत ववद्यार्थयाांना
चालू वर्षी ववधी व कायदा तसेच त्याींया मागाणीनुसारया अ्यासक्रमास ववशेर्ष बाब म्हणून

िवेश समळणेबाबत थादनक लोकिदतनीधी, अचलपूर याींनी दद. २२ सप््ें बर,२०१६ रोिी वा
त्यासुमारास

मा. सचचव, उच व तींत्र सशक्षण याींना लेखी पत्र दे वून मागणी केली असल्याचे

दनदशगनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०६-२०१७) :(१) होय, हे खरे ेहे .
(२) सदर पत्राया अनुर्षींगाने सींबींचधत बी.एससी. ६ वे सत्र पररक्षेचे दनकाल ददनाींक ०५/०८/२०१६
रोिी घोवर्षत झाले होते.

उसशरा दनकाल लागल्याने ज्या ववद्यार्थयाांनी िवेशासाची ववद्यापीचात

अिग सादर केले त्याींना ववद्यापीच ववभागात व इतर सींलजग्नत महाववद्यालयात एम.एससी.
पाठ्यक्रमात ददनाींक २५ ऑग्, २०१६ पयांत िवेश दे ण्यात ेले होते. त्यामुळे ववद्यार्थयाांचे
शैक्षणणक नक
ु सान झाले नाही. ववधी अ्यासक्रमाया िवेशाची तारीख वाढववण्याया अनर्ष
ु ींगाने
कुलगुरुींनी सींचालक, उच सशक्षण याींना ददनाींक १२ ऑग्, २०१६ रोिीया पत्राव्दारे ववनींती
केली होती.
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तथावप,

श्री.सचचन

वाकोडे

या

पुनमल्
ुग याींकनाकररता अिग केला होता.

ववद्यार्थयागने

गणणत

ववर्षयाया

उत्तरपत्रत्रकेचे

पुनमल्
ुग याींकनाअींती त्याया दनकालात कोणताच र्रक

झाला नाही. सबब सदर ववद्याथी ववधी व इतर पदव्यत्ु तर अ्यासक्रमाया िवेशासाची पात्र
चरत नाही. त्यामळ
ु े त्याींचे शैक्षणणक नुकसान झाले असे म्हणता येणार नाही.
(३) िश्न उद््ावत नाही.

___________

मांब
ु ई ववयायापीचा अांतर्गत ववयायार्थयाांया शैक्षणणि दहतसांबांधीत ताारीांचे
तनवारण िरण्यासाची ी ापन िरण्यात आलेल्या ससमतीबाबत

(१४)

७१४९४ (०५-०१-२०१७).

(िल्याण पूव)ग :

श्री.सशरीर्षदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.र्णपत र्ायिवाड

सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील मुींबई ववद्यापीचा अींतगगत ववद्यार्थयाांया शैक्षणणक दहतसींबींधीत तक्रारीींचे दनवारण
करण्यासाची तक्रार दनवारण थापनेया नींतर सदर ससमतीने सन १९९८ या दनयमाींना बगल
ददल्याने उक्त ससमतीच कायद्याया कचाट्यात सापडली असल्याचे ददनाींक १७ ऑक््ोबर,
२०१६ रोिी वा त्या सुमारास दनदशगनास ेले, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, उक्त िकरणात ववद्यापीच ेणण सींलग्नीत कॉलेिमधील ववद्यार्थयाांचे तक्रार
दनवारण करण्यासाची सदर ससमती असणे अदनवायग ेहे , हे ही खरे ेहे काय,
(३) असल्यास, सदर िकरणी शासनाकडून कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१४-०६-२०१७) :(१)

हे खरे नाही.

(२) होय, हे खरे ेहे .
(३) महाराषर ववद्यापीच अचधदनयम, १९९४ मधील कलम १४ (७) मधील तरतुदीनुसार

कुलगुरुींना िदान केलेल्या अचधकाराया अनुर्षींगाने ददनाींक ४ र्ेब्रुवारी, २०१६ रोिीया
द्प्पणीनुसार तदथग ववद्याथी तक्रार दनवारण ससमती गचीत केली ेहे .
(४) िश्न उद््ावत नाही.

___________

मुांबईतील धर्रर्ाव चौपावी जी त भवन्स महाववयायालयाया अयोग्य िारभाराबाबत
(१५)

७१५१९ (२७-०१-२०१७).

(िल्याण पूव)ग :
काय :-

श्री.सशरीर्षदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.र्णपत र्ायिवाड

सन्माननीय उच व तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) मुींबईतील चगरगाव चौपा्ी जथत भवन्स महाववद्यालयाया अयोग्य कारभारामळ
ु े

बी.एम.सी. भाग ३ या ३ ववद्यार्थयाांना तत
ृ ीय वर्षग पररक्षेला िवेश पत्र उपलब्ध न झाल्याने
पररक्षेला बसता

ेले नसल्यामळ
ु े सदर ववद्यार्थयाांचे वर्षग वाया िाणार असल्याने ववद्यार्थयाांनी

महाववद्यालयावर गन्
ु हा दाखल केल्याचे ददनाींक १८ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास
दनदशगनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त िकरणात मुींबई ववद्यापीचािमाणेच सींलजग्नत महाववद्यालयामध्ये सुध्दा
असे िकार वारीं वार घडत ेहे त, हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०६-२०१७) :(१) भवन्स महाववद्यालयातील ववज्ञान ववभागाया तत
ृ ीय
वर्षग ३ या एकूण ४ ववद्यार्थयाांचे पररक्षा िवेशपत्र दद. १७/१०/२०१६

पयांत ववद्यापीचाकडून

ऑनलाईन िनरे ् झाले नव्हते. या ४ ववद्यार्थयाांपैकी एका ववद्यार्थयागने पन
ू -ग पररक्षाथी म्हणून
पुन्हा त्याच वगागत िवेश घेतला होता.

त्या ववद्यार्थयागस मुींबई ववद्यापीचाकडून २ पीेरएन

पीेरएन नींबर दे ण्यात ेला नव्हता.

दद. १८/१०/२०१६ रोिी चारही ववद्यार्थयाांचे हॉल दतकी्

नींबर दे ण्यात ेले होते व एका ववद्यार्थयागची गण
ु पत्रत्रका साक्षाींककत न केल्यामळ
ु े त्याला
मुींबई ववद्यापीचाकडून भवन्स महाववद्यालयाला ऑनलाईन पध्दतीने िाप्त झाले.

या चार

ववद्यार्थयाांपैकी दोन ववद्यार्थयाांना दद. १८/१०/२०१६ रोिी होणाऱया सत्र ५ या पररक्षेला िववषच
होता ेलेले नाही परीं तू मुींबई ववद्यापीचाया पररक्षा दनयमािमाणे सत्र ५ या पररक्षेचा पेपर

सत्र -६ या पररक्षेया वेळी दे ता येवू शकतो अशी पररक्षा दनयमावलीमध्ये तरतद
ू ेहे व दोन
ववद्यार्थयाांची पररक्षा ही दद. १६/१०/२०१६ पासून होती.

त्यामळ
ु े त्याींना पररक्षेस िववषच

होण्यास कोणतीही अडचण ेलेली नसल्याने त्याींचे वर्षग वाया िाणार नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) ववद्यार्थयाांना मींब
ु ई ववद्यापीचाशी सींपकग चे वन
ू पीेरएन नींबर िाप्त करुन ददले नाहीत
म्हणून

हे

काम

पहाणाऱया

भवन्स

महाववद्यालयातील

सींबचीं धत

मुख्य

सलपीक

याींना

महाववद्यालयाकडून ददनाींक २५ ऑक््ोबर, २०१६ या पत्रान्वये यापुढे भववषयात असे िकार
होऊ नयेत म्हणून लेखी समि दे ण्यात ेली ेहे .
(४) िश्न उद््ावत नाही.

___________

साववत्रीबाई फुले पुणे ववयायापीचातील वसततर्ह
ृ े समयाांबाबत
(१६)

७१७३४ (१६-१२-२०१६).

श्रीमती मेधा िुलिणी (िोी रुड) :

सन्माननीय उच व

तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साववत्रीबाई र्ुले पण
ु े ववद्यापीचातील वसदतगह
ृ े अनेक समयाींया ववळख्यात सापडल्याची
बाब माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान दनदशगनास ेली, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, िामुख्याने वसदतगह
ृ ातील उपहार गह
ृ , दनवासी वाचनालय, र्दनगचर ववद्युत

व्यवथा ्ी.व्ही. सींच या सह िवळपास १२ खोल्याींचे दरु
ु तीची कामे िलींत्रबत असल्याचे ही
खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, एकाच रूम मध्ये ८ ते १० ववद्यार्थयाांना राहावे लागत असन
या सह
ू
वतीगह
ृ ाया ेवारात चोऱया तसेच अपघाताींया घ्नाींमध्ये वारीं वार वाढ होत असूनही
वसदतगह
ग कररत असल्याचे दनदशगनास ेले ेहे , हे ही खरे ेहे
ु क्ष
ृ व्यवथापन याकडे दल
काय,
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(४) असल्यास, यािकरणी शासनाने चौकशी करुन त्यानुर्षींगाने कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत ेहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१२-०६-२०१७) :(१) नाही, हे खरे नाही.
(२) नाही, हे खरे नाही.
(३) नाही, हे खरे नाही.
(४) िश्न उद््ावत नाही.
(५) िश्न उद््ावत नाही.
___________
पुणे, शालेय तरावरील प्रिल्पापासून ते पीएचडीचे धी सीस सह सांशोधन पत्रीिातील
सांशोधन तनबांध पयांतया शैक्षणणि प्रिल्पाची होत असलेली ववाी

(१७)

७१८२३ (१६-१२-२०१६).

श्रीमती मेधा िुलिणी (िोी रुड) :

सन्माननीय उच व

तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुण,े शालेय तरावरील िकल्पापासन
ू ते पीएचडीचे चथसीस सह सींशोधन पत्रीकातील
सींशोधन दनबींध पयांतया ेयत्या शैक्षणणक िकल्पाची दीडशे रुपयापासून ते हिार रुपयापयांत

रािरोस होत असलेल्या ववक्रीने सशक्षणाया गण
ु वत्तेस धोका दनमागण होत असल्याची बाब
नोव्हें बर,२०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान दनदशगनास ेली ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, हे िकल्प दनयमानुसार सशक्षकाींया मागगदशगनाखाली ववद्यार्थयाांनी तयार करणे
अपेषिकक्षत असताना ववद्यार्थयाांकडून िकल्प ववकत घेतले िात असल्याचेही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, तयार िकल्पाची ववक्री हा एक िकारचा गैरव्यवहार असून असे िकल्प
ववकणाऱयाींवर छापे ्ाकून कारवाई करणे ेवश्यक असताींना शासनाने याबाबत कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत ेहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची करणे कास ेहेत ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०६-२०१७) :(१) अशा िकारची कृती ववद्यापीचाया दनदशगनास ेली
नाही. सबब, हे खरे नाही.
(२) िश्न उद््ावत नाही.
(३) िश्न उद््ावत नाही.
(४) िश्न उद््ावत नाही.
___________
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मुांबई ववयायापीचाया िासलना सांिुलात ववयायार्थयाांया सोयी-सुववधा िररता
वतांत्र ग्रांी ालय व नवीन वसतीर्हृ ाची इमारत बाांधण्याबाबत

(१८)

७४३०० (२०-०४-२०१७).

श्री.मांर्लप्रभात लोढा (मलबार दहल), डॉ.बालािी किणीिर

(अांबरनाी ), श्री.अिय चौधरी (सशवडी), श्री.सतु नल सशांदे (वरळी), श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे
पूव)ग , अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्वी), श्री.रािन साळवी (रािापूर), श्री.र्णपत र्ायिवाड (िल्याण
पूव)ग :

सन्माननीय उच व तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई ववद्यापीचाया कासलना सींकुलात ववद्यार्थयाांना सोयी-सुववधा उपलब्ध करुन दे ण्याया
अनुर्षींगाने

वतींत्र

ग्रींथालय

व

अपुऱया

वसतीगह
ु े
ृ ामळ

नवीन

ववद्यापीच िशासनातर्े बाींधण्यात येत ेहे , हे खरे ेहे काय,

वसतीगह
ृ ाची

इमारत मुींबई

(२) असल्यास, सदर ग्रींथालय व नवीन वसतीगह
ू ग होण्यास ककती कालावधी
ृ ाची इमारत पण
ेवश्यक ेहे ,

(३) असल्यास याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१२-०६-२०१७) :(१) हे खरे ेहे .
(२) िून, २०१७ अखेर पूणग करण्याचे दनयोिन ेहे .
(३) िश्न उद््ावत नाही.
(४) िश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील ३० वक्िे पेक्षा िमी पवसांख्या असलेली असभयाांत्रत्रिी महाववयायालये
बांद िरण्याया घेतलेल्या तनणगयाबाबत
(१९)

७४३३१ (२०-०४-२०१७).

अॅड.आसशर्ष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), अॅड.परार् अळवणी

(ववलेपाले), श्री.प्रशाांत चािूर (पनवेल), श्री.सांिय िेळिर (चाणे), श्री.अतल
भातखळिर
ु
(िाांददवली पूव)ग , डॉ.भारती लव्हे िर (वसोवा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.रािेंद्र निरधने
(उमरखेड),

श्री.रािु

तोडसाम

(अणी),

श्री.सांतोर्ष

दानवे

(भोिरदन),

श्री.सांिय

साविारे

(भुसावळ), श्री.योर्ेश सार्र (चारिोप), श्री.र्णपत र्ायिवाड (िल्याण पूव)ग , श्री.उन्मेश पावील
(चाळीसर्ाव), श्री.सुतनल प्रभू (ददांडोशी), श्री.ददलीप वळसे-पावील (आांबेर्ाव), श्री.ियांत पावील

(इलामपरू ), श्री.पाांडुरां र् बरोरा (शहापरू ), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरे र्ाव), श्रीमती ददवपिा चव्हाण
(बार्लाण), श्री.सांदीपानराव भुमरे (पैचण), श्री.प्रशाांत बांब (र्ांर्ापरू ), श्रीमती सीमाताई दहरे
(नासशि पजश्चम), श्री.सशवािीराव िडडगले (राहुरी), श्री.वैभव वपचड (अिोले) :
उच व तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) राज्यातील ३६७ असभयाींत्रत्रकी ेणण ३८८ व्यवथापन ववर्षयक अ्यासक्रम सशकववणा-या
ववनाअनुदादनत महाववद्यालयाींमध्ये ३० ्क्के पेक्षा कमी प्सींख्या असलेली महाववद्यालये बींद

करण्याचा दनणगय शासनाने माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला असन
ू त्यानस
ु ार
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उक्त महाववद्यालये बींद करण्याची िकक्रया अणखल भारतीय तींत्रसशक्षण पररर्षदे ने सुरु केली
असल्याची बाब दनदशगनास ेली, हे खरे ेहे काय,
(२)

असल्यास, राज्यातील, एकूण ककती व कोणत्या महाववद्यालयात, सलग ५ वर्षागत, ३०

्क्यापेक्षा कमी िवेश झाल्याचे ेढळून ेले, त्यानुसार माहे र्ेब्रुवारी, २०१७ पयांत ककती
महाववद्यालये बींद करण्यात ेली वा बींद करण्यात येणार ेहे त,

(३) तसेच, असभयाींत्रत्रकी, व्यवथापन, वैद्यकीय और्षध दनमागण व्यवथापन सशक्षण शात्र
इत्यादी शाखाींमध्ये ववद्यार्थयाांची ्ीं चाई गेली ५ वर्षे सातत्याने िाणवत ेहे, हे ही खरे ेहे
काय,
(४) असल्यास, शासनाने याबाबत र्ेरववचार करुन ेददवासी भागातील ववद्यार्थयाांची गैरसोय
न करता सदर दनणगयाची अींमलबिावणी करणेबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
ेहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१३-०६-२०१७) :(१) व (२) राज्यातील असभयाींत्रत्रकी व व्यवथापन ववर्षयक
व्यावसादयक अ्यासक्रमाया ववनाअनुदादनत सींथेमध्ये ज्या अ्यासक्रमास गत ५ वर्षागत ३०
्क्क्यापेक्षा कमी िवेश झाले ेहे त, ते अ्यासक्रम बींद करण्याची तरतूद अणखल भारतीय

तींत्र सशक्षण पररर्षदे ने माहे िानेवारी,२०१७ मध्ये शैक्षणणक वर्षग २०१७-१८ साची िससध्द केलेल्या
ॲिुवल िोसेस हॅण्डबक
ु मध्ये करण्यात ेली ेहे .
(३) व (४) अींशत: खरे ेहे .

राज्यातील असभयाींत्रत्रकी व तत्सम व्यावसादयक सींथा/अ्यासक्रम सुरु चे वणे/ बींद करणे

ही बाब अणखल भारतीय तींत्र सशक्षण पररर्षदे या कायगकक्षेतील ेहे.
(५) िश्न उद््ावत नाही.
___________

शालेय सशक्षण ववभार्ाया नववी अनुतीणग ववयायार्थयाांसाची िलदर्ती
सशक्षण पद्धत ही योिना राबवण्याचा तनणगयाबाबत

(२०)

७४५१२ (२०-०४-२०१७).

श्री.प्रशाांत चािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (दहांर्णघाव),

श्री.अतल
भातखळिर (िाांददवली पूव)ग , अॅड.आसशर्ष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्रीमती मतनर्षा
ु

चौधरी (ददहसर), श्री.प्रिाश सुवे (मार्ाचाणे), श्री.सुतनल राऊत (ववाोळी), श्री.भारत भालिे
(पांढरपूर), श्री.डी.एस.अदहरे (सााी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.मांर्ेश िुडाळिर (िुलाग),

श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बरू ), श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजिवडा),
श्री.योर्ेश (बापू) घोलप (दे वळाली), श्री.शाांताराम मोरे (सभवांडी ग्रामीण), श्री.अतनल िदम

(तनफाड), श्री.तुिाराम िाते (अणुशक्ती नर्र), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पावील (एरां डोल),
अॅड.र्ौतम चाबि
े र (ससांदखेड रािा) :
ु वार (वपांपरी), डॉ.शसशिाांत खेडि
सशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय

वव.स. ३०९ (15)
(१) राज्यात

सन २०१६ या शैक्षणणक वर्षागत नववीत अनत
ु ीणग झालेल्या ववदयार्थयागची सींख्या

दीड लाखाींया ेसपास असल्याचे ददनाींक १ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास
दनदशगनास ेली ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, त्या अनुर्षींगाने शालेय सशक्षण ववभागाने नववीत अनुत्त्तीणग होण्याचे िमाण
कमी करण्यासाची ’’िलदगतीचे सशक्षण’’ ही पध्दत राबवण्याचा दनणगय ददनाींक ३१ डडसेंबर,
२०१६ रोिी वा त्यासुमारास घेतला ेहे, हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने सदरहू योिना त्वरीत सुरु करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत ेहे काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०६-२०१७) :(१) होय.
(२) व (३) शासन दनणगय दद.३१ डडसेंबर, २०१६ अन्वये राज्यात िलदगतीने सशक्षण पध्दती
राबववण्यासींदभागत कायगक्रम घोवर्षत केला ेहे.
(४) िश्न उद््ावत नाही.
___________
खािर्ी प्राी समि व माध्यसमि शाळा वर्ग ति
ु ड्यावरील सशक्षि व सशक्षिेतर
िमगचा्याांना वेतन न समळाल्याबाबत

(२१)

७४८०८ (२०-०४-२०१७).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पावील (सशडी), श्री.वविय वडेट्टीवार

(ब्रम्हपूरी), श्री.अब्दल
सत्तार (ससल्लोड), श्री.असमन पवे ल (मुांबादे वी), श्री.सुतनल िेदार
ु
(सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.असमत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर), श्री.र्णपत
र्ायिवाड (िल्याण पव
ू )ग , श्री.योर्ेश सार्र (चारिोप), श्री.अशोि पावील (भाांडूप पजश्चम),

डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाी ), श्रीमती दे वयानी फराांदे (नासशि मध्य), श्री.र्ोवधगन शमाग
(अिोला पजश्चम), श्री.रािु तोडसाम (अणी), श्री.सुरेश (रािूमामा) भोळे (िळर्ाव शहर),
श्री.उन्मेश पावील (चाळीसर्ाव) :
करतील काय :(१)

सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

राज्यातील खािगी िाथसमक व माध्यसमक शाळा व वगग तुकड्यावरील ८ हिार ९७०

सशक्षक व सशक्षकेत्तर कमगचाऱयाींची पदे सन २००६ मध्ये अनद
ु ानास पात्र घोवर्षत केल्यानींतरही

त्याींना ददनाींक ३१ डडसेंबर, २०१६ अखेरपयांत वेतन अदा करण्यात ेले नसल्याची बाब
दनदशगनास ेली ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, गत १५ वर्षागपासून सशक्षक व सशक्षकेत्तर कमगचारी ववनावेतन काम करीत

असून मूल्याींकनाया दनकर्षात पात्र होऊन सहा मदहन्याया कालावधी होऊनही दनधी मींिूर
होत नसल्याने सशक्षकायावर उपासमारीची तसेच ेत्महत्येस िवत्ृ त होण्याची वेळ ेली
ेहे , हे ही खरे ेहे काय,
(३)

असल्यास, उपरोक्त अनुदानास पात्र सशक्षकाींची ेकडेवारी िाहीर होऊनही अद्याप वेतन

मींिूर न झालेल्या सशक्षक व सशक्षकेत्तर पदाींसाची सन २०१७-२०१८ या अथगसींकल्पी
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अचधवेशनात दनधीची तरतूद करावी अशी मागणी सशक्षक ेमदाराींनी केली ेहे , हे ही खरे
ेहे काय,

(३) असल्यास, यािकरणी शासनाने अचधक चौकशी केली ेहे काय,चौकशीत काय ेढळून
ेले व त्यानुसार सदर सशक्षकाींना तातडीने वेतन अदा करण्यासाची कोणती कायगवाही केली
ेहे वा करण्यात येत ेहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०६-२०१७) :(१), (२), (३) व (४)

ददनाींक १४ िन
ू , २०१६ पव
ू ी

अनुदानास पात्र घोवर्षत करण्यात ेलेल्या शाळाींना शासन दनणगय ददनाींक १९ सप््ें बर, २०१६
अन्वये २० ्क्के अनुदान मींिूर करण्यात ेले.

तसेच, शासन दनणगय दद.१ र्ेब्रुवारी, २०१७

अन्वये पात्र शाळाना अनुदान ववतरीत करण्यात ेलेले ेहे .
(५) िश्न उद््ावत नाही.

___________

भारतरत्न डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिराांचे अप्रिासशत सादहत्य प्रिासशत िरण्याबाबत
(२२)

७४८०९ (२०-०४-२०१७).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पावील (सशडी), श्री.वविय वडेट्टीवार

(ब्रम्हपूरी), श्री.अब्दल
सत्तार (ससल्लोड), श्री.असमन पवे ल (मुांबादे वी), श्री.सुतनल िेदार
ु
(सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय उच व तांत्र सशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) डॉ.बाबासाहे ब ेींबेडकराींचे अिकासशत सादहत्य िकासशत करण्यासाची िकाशन ससमतीचे
सदय सचचव वसींत मून याींचे दनधन झाल्यामुळे सन २००४ सालापासून डॉ.बाबासाहे ब
ेींबेडकराींया सादहत्याचा एकही खींड डडसेंबर, २०१६ अखेर िकासशत झाला नाही, हे खरे ेहे
काय,
(२) असल्यास डॉ.बाबासाहे ब ेींबेडकराींचे अिकासशत सादहत्य िकासशत न होण्याची कारणे काय
ेहे त,
(३) असल्यास, यािकरणी शासनाने चौकशी केलीेहे काय व त्यानुसार सदरचे सादहत्य
िकासशत करण्याया दृष्ीने कोणती कायगवाही केली ेहे वा करण्यात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१२-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
सन २००४ नींतर पुढीलिमाणे खींड िकासशत करण्यात ेले ेहे त. :-

१) डॉ. बाबासाहे ब

ेींबेडकर याींची पत्रकारीता (२००५), २) डॉ. बाबासाहे ब ेींबेडकर करपॉन्डन्स (२००६),
३) डॉ.बाबासाहे ब ेींबेडकर र्ो्ोबायोग्रार्ी (२०१०), ४) डॉ. बाबासाहे ब ेींबेडकर चचत्रमय चररत्र
(२०१०), ५) सोअसग म्े ररयल डॉ. बाबासाहे ब ेींबेडकर याींचे बदहषकृत भारत ेणण मूकनायक
(१९९०, (२००८ दस
ु री ेवत्ृ ती)), ६) पेशल इश्य-ू अदनदहलेशन ऑर् का् (२०१३ (२०१६
दस
ु री ेवत्ृ ती)), ७) ववशेर्ष ेवत्ृ ती िाती व्यवथेचे दनमल
ूग न (२०१५ (२०१६ दस
ु री ेवत्ृ ती)).
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(२) िश्न उद््ावत नाही.
(३) िश्न उद््ावत नाही.
(४) िश्न उद््ावत नाही.
___________
नासशि येी े शासिीय असभयाांत्रत्रिी महाववयायालय ी ापन िरण्याबाबत
(२३)

७५३११ (२०-०४-२०१७).

श्रीमती सीमाताई दहरे (नासशि पजश्चम) :

सन्माननीय

उच व तांत्र सशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नासशक येथे शासकीय असभयाींत्रत्रकी महाववद्यालय थापन करण्याची मागणी थादनक
लोकिदतदनधी याींनी माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान शासनाकडे केली ेहे , हे खरे
ेहे काय,
(२) असल्यास, शासनाने शासकीय असभयाींत्रत्रकी महाववद्यालय थापन करण्याबाबत कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१३-०६-२०१७) :(१) होय.
(२) व (३) राज्यातील असभयाींत्रत्रकी पदवी अ्यासक्रमाींया िागा िवेशाववना मोचया िमाणात
ररक्त राहत ेहे त. मागील ३ वर्षागत ररक्त िागाींचे िमाण ४०्क्क्याींपेक्षा अचधक ेहे . तसेच
शासकीय असभयाींत्रत्रकी महाववद्यालय सुरु करणे ही बाब खचचगक ेहे . त्यामुळे नासशक येथे
शासकीय असभयाींत्रत्रकी महाववद्यालय सुरु करण्याची ेवश्यकता नाही.
___________

मुांबई ववयायापीचातील ववववध अभ्यासामाांतील ववयायार्थयाांचे
तनिाल लार्ण्यास होणा्या ववलांबाबात

(२४)

७५५१० (०६-०५-२०१७).

श्री.योर्ेश सार्र (चारिोप), श्री.सांिय पोतनीस (िसलना),

अॅड.परार् अळवणी (ववलेपाले), अॅड.आसशर्ष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.नरें द्र पवार (िल्याण
पजश्चम), श्री.चरण वाघमारे (तम
ु सर), श्री.रािन साळवी (रािापरू ), श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे
पूव)ग , श्री.सुतनल प्रभू (ददांडोशी), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्वी), श्री.सुरेश (रािूमामा) भोळे (िळर्ाव
शहर), श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय उच व तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) मुींबई ववद्यापीचातील ववववध अ्यासक्रमाींतील ववद्यार्थयाांचे दनकाल पुनमल्
ुग याींकना नींतर

मोठ्यािमाणात बदलत ेहे त मात्र र्ाइन े्ग या ववद्यार्थयाांना ही सुववधा नसल्याने
त्याचा दनकालावर

पररणाम

होत

असल्याचे

दरम्यान दनदशगनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

माहे

िानेवारी,

२०१७

मध्ये

वा

त्या
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(२)

तसेच ववद्यापीच कायदा, १९९४ नुसार कोणतीही परीक्षा झाल्यानींतर कमीत कमी ३५

ेणण िातीत िात ४५ ददवसाींत दनकाल िाहीर होणे बींधनकारक असतानाही मुींबई परीक्षा

ववभागाया ददरीं गाईमळ
ु े सन २०१५-२०१६ या शैक्षणणक वर्षागत घेण्यात ेलेल्या पररक्षाींचे
दनकाल तसेच तत
ृ ीय वर्षग, कला, ववज्ञान ेणण वाणणज्य शाखेया पाचव्या सत्राचा दनकाल

परीक्षा सींपूनही, ४५ ददवस उल्ून गेले तरी, अद्याप मुींबई ववद्यापीचाने िाहीर केले नसल्याचे
माहे र्ेब्रुवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान दनदशगनास ेले ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, तपासणी केंद्राची सींख्या ६० वरुन ९० करण्यात येवूनही दनकाल वेळेत घोवर्षत
झालेले नाहीत, हे ही खरे ेहे काय,

(४) असल्यास, िश्नोक्त भाग (१) बाबत ववद्यापीचाया तक्रार दनवारण ससमतीने ेश्वासन
ददले असतानाही पुनमल्
ूग याींकन होत नसल्याची तक्रार ववद्यार्थयाांनी केली ेहे , हे ही खरे ेहे
काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त िकरणी चौकशी केली ेहे काय त्यानर्ष
ु ींगाने शासनाने ववद्यापीचाया
अ्यासक्रमाींचे दनकाल ववदहत वेळेत िाहीर करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात
येत ेहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१२-०६-२०१७) :(१) हे अींशत: खरे ेहे. कारण मींब
ु ई ववद्यापीचामध्ये
कुलगुरुींया

दनदे शानस
ु ार

तसेच

थापत्यशात्राचे

समन्वयक

याींया

थापत्यशात्र तसेच लसलत कला शाखेचे पन
ग ुल्याींकन करता येत नाही.
ु म

असभिायानुसार

(२) व (३) सन २०१५-१६ चे सवग दनकाल िादहर करण्यात ेलेले ेहे त. दनकाल लवकर
लावण्यासाची सींबींचधत

शाखेचे

समन्वयक

याींया

वाढववण्यात ेली ेहे .

दनदे शानस
ु ार

तपासणी

केंद्राींची

सींख्या

(४) मुींबई ववद्यापीचामध्ये कुलगरु
ु ीं या दनदे शानुसार तसेच थापत्यशात्राचे समन्वयक याींया
असभिायानस
ग ुल्याींकन करता येत नाही.
ु ार थापत्यशात्र तसेच लसलत कला शाखेचे पुनम

(५) सत्र २०१७ पासन
ू सवग पररक्षाींया उत्तरपुजतकाींचे मुल्याींकन On Screen Marking
पध्दतीने करण्यात येत ेहे.
(६) िश्न उद््ावत नाही.

___________

मुांबई ववयायापीचाने शैक्षणणि वर्षग २०१२-१३, ते २०१४-१५ मध्ये अी गसांिल्पाया अना
ु मे
०.०८, ०.१०, ०.१० वक्िे तनधी मदहलाांया िल्याणिारी योिनेसाची वापरल्याबाबत.

(२५)

७५८२३ (२०-०४-२०१७).

श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) :

सन्माननीय उच व तांत्र

सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ई ववद्यापीचाने शैक्षणणक वर्षग २०१२-१३, २०१३-१४, २०१४-१५ मध्ये अथगसींकल्पाया
अनुक्रमे ०.०८, ०.१०, ०.१० ्क्के दनधी मदहलाींया कल्याणकारी योिनेसाची वापरल्याची बाब

मदहलाींचे हक्क व कल्याण ससमतीने केलेल्या पहाणीत माहे नोव्हें बर, २०१६ मध्ये वा त्या
दरम्यान दनदशगनास ेली, हे खरे ेहे काय,

वव.स. ३०९ (19)
(२) असल्यास, उक्त घ्नेची चौकशी करण्यात ेली ेहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीया अनुर्षग
ीं ाने शासनाने उक्त दनधीची तरतुद वाढवण्यासाची कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत ेहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१२-०६-२०१७) :(१) हे खरे ेहे .
(२) िश्न उद््ावत नाही.
(३) मींब
अथगसींकल्पामध्ये मदहलाींया कल्याणकारी
ु ई ववद्यापीचाया ववद्यापीच दनधीतन
ू
योिनेसाची दनधीची तरतूद करण्यात येत.े
(४) िश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील उच प्राी समि सशक्षणाचा दिाग मार्ील दोन वर्षागया
तुलनेत अपररपक्व असल्याबाबत
(२६)

७५८३५ (२०-०४-२०१७).

(पनवेल) :

श्री.अतल
भातखळिर (िाांददवली पूव)ग , श्री.प्रशाांत चािूर
ु

सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील उच िाथसमक सशक्षणाचा दिाग मागील दोन वर्षागया तल
ु नेत अपररपक्व
असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये दनदशगनास ेले, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत सशक्षण क्षेत्रात कायगरत असणाऱया महाराषरातील एका सामाजिक
सेवाभावी सींथेने केलेल्या सवेक्षणातून सदरचे वातव दनदशगनास ेले ेहे, हे ही खरे ेहे
काय,

(३) असल्यास, शासनाने राज्यातील उच िाथसमक सशक्षणाचा दिाग सुधारण्यासाची कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत ेहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय ेहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०६-२०१७) :(१) होय.
(२) अींशत: खरे ेहे.
(३) दद.२२ िन
ू , २०१५ या शासन दनणगयान्वये राज्यात िगत शैक्षणणक महाराषर कायगक्रम
राबववण्यात

येत

असन
ू ,

त्यानुसार

िथम

भार्षा

व

गणणत

या

ववर्षयाया

चाचण्या

राज्यतरावरुन घेण्यात येतात. ज्या क्षमतामध्ये ववद्यार्थयाांना अडचणी असतील त्यासाची कृती

कायगक्रम ेखुन ित्येक ववद्याथी िभुत्व पातळीकडे वा्चाल करु शकेल हा या कायगक्रमाचा
हे तु ेहे .

(४) िश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ३०९ (20)
मुलाांना सशक्षणाया प्रवाहात आणण्यासाची शासनाने सवग सशक्षा असभयानातून
वतीशाळा सुरु िरण्यास मांिूरी दे ण्याबाबत

(२७)

७६०११ (२०-०४-२०१७).

श्री.सांिय साविारे (भस
ु ावळ), श्री.उदे ससांर् पाडवी (शहादा) :

सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुलाींना सशक्षणाया िवाहात ेणण्यासाची शासनाने सन २००२ मध्ये सवग सशक्षा
असभयानातन
ू वतीशाळा सुरु करण्यास मान्यता ददली असल्याचे दनदशगनास ेले ेहे , हे खरे
ेहे काय,

(२) असल्यास, सन २०१३ मध्ये बह
ू बीड जिल्हयात २२१ तर केि तालक्
ु यात
ृ त ेराखडयातन
२८ वतीशाळा सुरु करण्यास मींिुरी ददली असून गत ३ वर्षे या शाळा इमारतीववना भरत
ेहे त, हे ही खरे ेहे काय,
(३)

असल्यास, शासनाने

उक्त

वती

शाळाया

इमारतीबाबत

व

िाथसमक

परु ववण्यासाची कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ेहे ,

सुववधा

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१५-०६-२०१७) :(१) होय.

(२) व (३) बह
ृ त ेराखडयानुसार बीड जिल्हयातील २४९ नवीन िाथसमक शाळाींना मींिूरी ददली
ेहे . त्यापैकी २२१ शाळा सरु
ु करण्यात ेल्या ेहे त. यामध्ये केि तालक्
ु यातील २८ शाळाींचा
समावेश ेहे . सदर शाळाींया इमारती वावर्षगक कृती ेराखडयात िताववत करण्यात ेल्या
ेहे त.

(४) िश्न उद््ावत नाही

___________

बह
ृ न्मुांबई महानर्रपासलिा क्षेत्रातील ४३ खािर्ी प्राी समि शाळाांना अनुदान समळण्याबाबत
(२८)

७६७७६ (२०-०४-२०१७).

श्री.तुिाराम िाते (अणुशक्ती नर्र) :

सन्माननीय शालेय

सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बह
ु ई महानगरपासलका क्षेत्रातील ४३ खािगी िाथसमक शाळाींना अनद
ु ान समळण्याबाबत
ृ न्मींब
ददनाींक १३ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी वा त्या सम
ु ारास मा.मख्
ु यमींत्री, महाराषर राज्य याींना
थादनक लोकिदतदनधीनी लेखी दनवेदन दे ऊनही कोणतीही कायगवाही केली नाही, हे खरे ेहे
काय,
(२) असल्यास, या दनवेदनानस
ु ार शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१४-०६-२०१७) :(१) व (२) दनवेदन ददले ेहे हे खरे ेहे .

सन २००१-

२००२ या शैक्षणणक वर्षागपासून बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेने त्याींया क्षेत्रात कायम ववनाअनुदान

तत्वावर परवानगी ददलेल्या नवीन खािगी िाथसमक शाळाींना शालेय सशक्षण ववभागाकडून
अनद
ु ान उपलब्ध करून दे ण्याची तरतद
ू नाही.
(३) िश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ३०९ (21)
राज्यातील आचवी इयत्तेतील २५% मुलाांना दस
ु रीया क्षमतेचे वाचन िरता येत नसल्याबाबत
(२९)

७७०९४ (२०-०४-२०१७).

श्री.वविय औवी (पारनेर), श्री.डड मल्लीिािन
ूग रे ड्डी (रामवे ि),

श्री.असमन पवे ल (मुांबादे वी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पावील (सशडी), श्री.अलम शेख (मालाड

पजश्चम), डॉ.सांतोर्ष वारफे (िळमनरु ी), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.असमत ववलासराव
दे शमुख (लातूर शहर), श्री.एिनाी राव खडसे (मुक्ताईनर्र), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),

श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्रीमती तनमगला र्ाववत (इर्तपूरी),
श्री.अिय चौधरी (सशवडी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (ससल्लोड) :

सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यातील इयत्ता ेचवीतील २५%, दतसरीतील ४१% ेणण पाचवीतील ३८% मुलाींना

दस
ु रीया क्षमतेचे वाचन करता येत नसन
ू याच वगागतील २०% मल
ु ाींना कोणतेच गणणत येत

नसल्याचे तसेच ३% मुलाींना सींथेचे ज्ञान नसल्याचे वातव असरया अहवालातून ददनाींक १९
िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास दनदशगनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय,

(२) तसेच, ेचवीया वयोग्ातील सम
ु ारे एक चतथ
ु ाांश मुले पुढील सशक्षणासाची तयार
नसल्याचे या अहवालातून दनदशगनास ेले ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू असरया अहवालात कोण कोणत्या बाबीींचा समावेश केलेला ेहे ,
(४) असल्यास, शासनाने उक्त िकरणी चोकशी केली ेहे काय, व त्यानुर्षींगाने ववद्यार्थयाांची
शैक्षणणक पात्रता सुधारण्यासाची कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१४-०६-२०१७) :(१) हे अींशत: खरे ेहे .
(२) अींशत: खरे ेहे.
(३) सदर अहवालामध्ये ववद्यार्थयाांची इींग्रिी अक्षराची ओळख, इींग्रिी शब्द, वाक्यिचार या
सींदभागतील क्षमता तसेच शाळे तील राबववण्यात येणा-या मध्यान्ह भोिन योिना, वपण्याचे
पाणी, िसाधन गह
ृ , गींथालय, वविेची उपलब्धता, सींगणक या सींदभागत उहापोह केलेला ेहे .

(४) िलद िगत शैक्षणणक कायगक्रम ेयोजित करण्यात ेला ेहे .शासन दनणगय क्र.सींकीणग
२०१६/ि.क्र.२०२/एसडी-६, दद.९ िानेवारी, २०१७ रोिी दनगगसमत करण्यात ेला ेहे .
(५) िश्न उद््ावत नाही.

___________

रायर्ड जिल्हयातील असलबार् पांचायत ससमतीचे मािी उपसभापती, रे वस ग्राम पांचायतीचे
मािी सरपांच याांनी ववयायाधी गनीचा ववनयभांर् िेल्याबाबत

(३०) ७७६४७ (२०-०४-२०१७).

श्री.वविय औवी (पारनेर) :

सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रायगड जिल्हयातील असलबाग पींचायत ससमतीचे मािी उपसभापती, रे वस ग्राम पींचायतीचे
मािी सरपींच श्री. अदनल पा्ील हे चौल भोवाळे येथील ज्युदनअर कॉलेि मध्ये दनरीक्षक
म्हणून कायगरत असताींना ददनाींक १७ िानेवारी,२०१७ रोिी वा त्या सुमारास अकरावीया

वव.स. ३०९ (22)
पररक्षा सुरु असताींना एका ववद्याचथगनीशी अश्लील चाळे करुन दतचा ववनयभींग केल्याने
भयभीत झालेल्या

ववद्याचथगनीने याबाबत दस
ु ऱया सशक्षकाकडे तक्रार केल्यानींतर ददनाींक १९

िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास

रे वदीं डा पोलीस चाण्यात तक्रार करण्यात ेली

असल्याचे, ददनाींक २१ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास दनदशगनास ेले ेहे, हे खरे
ेहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत दोर्षी ववरुध्द थादनक पोलीस चाण्यात गन्
ु हा दाखल करण्यात ेला
ेहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू िकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, त्यानस
ु ार सींबींचधतावर
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०६-२०१७) :(१) होय.
(२) होय.
(३) सींबींचधतावर रे वदीं डा पोसलस चाण्यात तक्रार दाखल करण्यात ेली ेहे.
(४) िश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यातील शाळाांचे डडजिवलयझेशन िरण्याबाबत
(३१)

७७७९९ (२०-०४-२०१७).

श्री.र्णपत र्ायिवाड (िल्याण पव
ू )ग :

सन्माननीय शालेय

सशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील िगत शैक्षणणक महाराषर असभयाना अींतगगत सवग शाळाींमधील सवग वगग माचग
पयांत डडजि्ल करण्यात येणार असल्याचे ददनाींक १ िानेवारी, २०१७ रोिी वा दरम्यान
दनदशगनास ेले ेहे हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास उक्त असभयान िभावी पणे रात्रबववण्यासाची तसेच सदर असभयानाबरोबरच
शालबाहय मुलाींना शैक्षणणक मुख्य िवाहात ेणण्याबाबत शासनाने कोणती कायांवाही केली वा
करण्यात येत ेहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०६-२०१७) :(१) होय.
(२) १. राज्यातील सम
ु ारे ४७,६०१ शाळा डडजि्ल झालेल्या ेहे त. तसेच शाळा डडजि्ल

करण्यासाची सवग सशक्षा असभयानाींतगगत सन २०१६-१७ मध्ये १,९८९ उच िाथसमक शाळे स
ित्येकी रु. ८५,८८२ इतकी तरतूद उपलब्ध करुन दे ण्यात ेली ेहे .

२. जिल्हा तरावरुन जिल्हा दनयोिन ववकास ससमतीकडे नाववन्यपूणग उपक्रमासाची

मींिरू असलेल्या दनधीचाही उपयोग शाळा डडजि्ल करण्यासाची करण्यात येत ेहे .

३. ग्रामपींचायत तरावर १४वा ववत्त ेयोग, ेददवासी क्षेत्रासाची पेसा अींतगगत मींिूर

दनधी, CSR, वयींसेवी सींथा, समाि सहभाग इत्यादी या माध्यमातून १००% वगग डडजि्ल
करण्यासाची ियत्न केले िात ेहे त.

वव.स. ३०९ (23)
४. कमीत कमी खचागमध्ये ३२ इींची ककीं वा त्यापेक्षा मोचा Android TV तसेच समराका्
सारखे उपक्रम, मोबाईल, ्ॅ बले्, Interactive Board, Projector इत्यादीया माध्यमातून
ित्येक वगग डडजि्ल करणे सरु
ु ेहे .

५. तींत्रनेही सशक्षकाींमार्गत िसशक्षण दे ऊन शाळा डडजि्ल करण्यासाची मागगदशगन

करण्यात येत ेहे.
(३) िश्न उद््ावत नाही.

___________

िेंद्र सरिारया सेंरल सेक्वर सशष्ट्यवत्ृ ती योिनेअांतर्गत पात्र ववयायार्थयाांया अिागसोबत
(३२)

आधार िाडग ामाांि आवश्यि असण्याबाबत

७८०७३ (२०-०४-२०१७).

अॅड.र्ौतम चाबि
ु वार (वपांपरी) :

सन्माननीय उच व तांत्र

सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर राज्य माध्यसमक व उच माध्यसमक सशक्षण मींडळाने घेतलेल्या बारावीया
पररक्षेत कला, वाणणज्य व ववज्ञान शाखेतील उच गुणवत्ता ववद्यार्थयाांना पदवीव्युत्तर
सशक्षणासाची केंद्र सरकारया सेंरल सेक््र सशषयवत्ृ ती योिनेअत
ीं गगत पात्र ववद्यार्थयाांचे अिग

अपग्रेडश
े नसाची महाववद्यालयाकडून ऑर्लाईन अिागबरोबर ित्येक ववद्यार्थयाांचे ेधार काडग
क्रमाींक ेवश्यक असून, ‘ेधार’शी त्याचे सलींक असणे ेवश्यक ेहे असे पुणे ववभागीय
सहसींचालक याींनी पत्र काढले असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान
दनदशगनास ेले, हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, शासकीय योिनाींचा लाभ घेण्यासाची ेधार काडगची सक्ती करता येणार नाही
असे न्यायालयाचे ेदे श असन
ू ही पण
ु े ववभागीय सहसींचालक याींनी ेधार काडगया सक्ती चे
ेदे श ददले ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली ेहे काय,
(४) असल्यास, सदर चौकशीअींती पुणे ववभागीय सहसींचालकाींवर शासनाने कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत ेहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१२-०६-२०१७) :१) होय. हे खरे ेहे.
काडग

केंद्र शासनाने केंद्र पुरकृत सशषयवत्ृ तीसाची सन २०१६-१७ या ेचथगक वर्षागत ेधार

बँक

खात्याशी

सलींक

असणे

ेवश्यक

असलेबाबत

कळववल्याने,

उच

सशक्षण

सींचालनालयाकडून िससध्द करण्यात ेलेल्या िादहरातीद्वारे केंद्र पुरकृत सशषयवत्ृ तीसाची
ववद्यार्थयागया अिागसोबत ेधारकाडग असणे ेवश्यक ेहे व त्याचा ेधार क्रमाींक हा

त्याया बॅंक खात्याशी सींलग्न असणे ेवश्यक ेहे असे कळववण्यात ेले होते. तसेच उच
सशक्षण

सींचालनालयाने

िाचायग/सींथािमख
ु

याींनी

केंद्र

पुरकृत

सशषयवत्ृ तीची

िभावी

अींमलबिावणी करण्यासाची व िातीत िात ववद्यार्थयाांना अिग भरण्यासाची तसेच बँक खाते
ेधार सींलग्न करण्यासाची िोत्साहन दे ण्याबाबत सवग ववभागीय सहसींचालक, उच सशक्षण
याींयामार्गत कळववण्यात ेले होते.

वव.स. ३०९ (24)
तथावप, केंद्र शासनाने दद.३०.९.२०१६ रोिी दनगगसमत केलेल्या शुध्दीपत्रामध्ये, केवळ

ेधार काडग क्रमाींक नसल्यामुळे ववद्यार्थयागची सशषयवत्ृ ती नामींिरू करण्यात येऊ नये असे
पष्पणे नमद
ू केले ेहे . केंद्र शासनाचे सदरचे शध्
ु दीपत्र उच सशक्षण सींचालनालयाया
सींकेतथळावर मादहतीसाची िससध्द करण्यात ेले ेहे .
(२) अींशत: खरे ेहे.
(३) िश्न उद््ावत नाही.
(४) िश्न उद््ावत नाही.
(५) िश्न उद््ावत नाही.
___________
पाी री (जि.परभणी) येी े सवग सशक्षा असभयानया माध्यमातून र्ावार्ावात
सरु
ु िरण्यात येणा्या जिल्हयातील वसतीर्ह
ृ ाया तपासणीबाबत

(३३)

७९२८३ (२०-०४-२०१७).

डॉ.राहूल पावील (परभणी) :
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय सशक्षण

(१) पाथरी (जि.परभणी) येथे सवग सशक्षा असभयानाया माध्यमातन
ू गावागावात सरु
ु करण्यात
येणा-या

जिल्हयातील

वसतीगह
ृ ाची

सशक्षण

ववभागाकडून

तपासणी

वेळेत

न

झाल्याने

वसदतगह
ृ ाचे चालू वर्षागचे अग्रीम दे यके िलींत्रबत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या
दरम्यान दनदशगनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, वसतीगह
ृ ाची तपासणी न झाल्याने ववद्याथी सींख्या दनजश्श्चत झाली नसल्याने
अग्रीम दे यके िलींत्रबत असून वसदतगह
ृ ाचा खचग चालववण्यासाची अनेक अडचणीींना सामोरे िावे
लागत ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, सदर िकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, व तदृनुसार उक्त चालू वर्षागचे
अग्रीम दे यके तात्काळ दे ण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ेहे,
(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१५-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही
(२), (३) व (४) िश्न उद््ावत नाही
___________
सरवती (ता.लोणार, जि.बुलढाणा) येी ील जि.प. मराची प्राी समि शाळे त

शालेय पोर्षण आहार योिनेतून आलेल्या धान्याया पोत्यावर "महाराष्ट्र शासन
शालेय पोर्षण आहार योिना" असा उल्लेख नसल्याबाबत

(३४)

८०२८७ (२०-०४-२०१७).

डॉ.सांिय रायमल
ु िर (मेहिर) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय सशक्षण

वव.स. ३०९ (25)
(१) सरवती (ता.लोणार, जि.बुलढाणा) गावातील जिल्हा पररर्षद मराची िाथसमक शाळे त माहे

िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान शालेय पोर्षण ेहार योिनेतून ेलेल्या धान्याया
पोत्यावर "महाराषर शासन शालेय पोर्षण ेहार योिना" असे सलदहलेले ेढळून ेले नाही, हे
खरे ेहे काय,

(२) तसेच सदरचे धान्याचे नमुने ियोगशाळे त तपासण्याकररता पाचववण्यात ेले ेहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली ेहे काय, व त्यानुसार कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत ेहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०६-२०१७) :(१) हे खरे ेहे .
(२) नाही, तथावप, त्याच पुरवचयाया र्ेऱयापैकी तालुक्यातील अन्य शाळे तील धान्याचे नमुने
तपासले ेहे त. सदर नमन
ु े दनयमानस
ु ार अन्न सरु क्षा िमाणकाया मानकानस
ु ार असल्याचे
शासकीय ियोगशाळे ने िमाणणत केले ेहे.

(३) सींबींचधत पुरवचे दारास कारणे दाखवा नो्ीस बिावण्यात ेली ेहे .
(४) िश्न उद््ावत नाही.

___________
अणखल भारतीय तांत्रसशक्षण पररर्षदे ने (एआयसीवीई) असभयाांत्रत्रिी महाववयायालयाांया
मान्यतेसाची भोर्वाव प्रमाणपत्राची (ओसी) अव बांधनिारि असल्याबाबत
(३५)

८०४५१ (२०-०४-२०१७).

श्री.सांतोर्ष दानवे (भोिरदन), श्री.सांिय पोतनीस (िसलना) :

सन्माननीय उच व तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अणखल भारतीय तींत्रसशक्षण पररर्षदे ने (एेयसी्ीई) असभयाींत्रत्रकी महाववद्यालयाींया
मान्यतेसाची भोगव्ा िमाणपत्राची (ओसी) अ् बींधनकारक केल्यामुळे राज्यातील ओसी
नसलेली अनेक महाववद्यालय बींद झाल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान
दनदशगनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२)

असल्यास, शासनाने अशा महाववद्यालयाींत सशक्षण घेत असलेल्या ववद्यार्थयाांचे शैक्षणणक

नुकसान होऊ नये याकररता कोणती कायगवाही केली ेहे वा करण्यात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१३-०६-२०१७) :(१) अींशत: खरे ेहे.
थडोमल शहानी इींजिदनअरीींग कॉलेि, वाींद्रे, मींब
ु ई या सींथेकडे भोगव्ा िमाणपत्र

नसल्यामळ
ु े ददनाींक २४/१/२०१७ रोिी सदर महाववद्यालयातील ववद्यार्थयाांना अणखल भारतीय
तींत्रसशक्षण पररर्षदे ने थलाींतरीत करण्याचे ेदे श ददले होते.

तथावप, सदर ेदे शाववरोधात सींथेने मा.उच न्यायालय, मुींबई येथे दाखल केलेल्या

याचचकेवर दनणगय दे ताना मा.उच न्यायालयाने सींथेस ददनाींक ३०/३/२०१७ पयांत भोगव्ा
िमाणपत्र सादर करण्यास मुदत ददली व सदर ववहीत मुदतीत भोगव्ा िमाणपत्र सादर न

वव.स. ३०९ (26)
केल्यास सींथेतील ववद्यार्थयाांया थलाींतराची कायगवाही करण्यात यावी, असे ेदे श ददले.
त्यानुसार सींथेने ववहीत मुदतीत ददनाींक २७/३/२०१७

रोिी भोगव्ा िमाणपत्र सादर केले

असल्याने सदर सींथेस अणखल भारतीय तींत्रसशक्षण पररर्षदे ने शैक्षणणक वर्षग २०१७-१८

कररता

मुदतवाढ ददली ेहे. सबब, ववद्यार्थयाांचे थलाींतर करण्याचा व पयागयाने त्याींचे शैक्षणणक
नुकसान होण्याचा िश्न उद््ावत नाही.
(२) व (३) िश्न उद््ावत नाही

___________
मुांबई, चाण्यातील १८ महाववयायालयाांया प्राचायगपदी तनयुक्तीबाबत
(३६)

८०४६३ (२०-०४-२०१७).

श्री.सांतोर्ष दानवे (भोिरदन), श्री.अलम शेख (मालाड

पजश्चम), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.असमन पवे ल (मुांबादे वी), श्री.अमर िाळे (आवी),
श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्रीमती तनमगला र्ाववत (इर्तपूरी), श्री.वविय औवी (पारनेर),
श्री.अिय चौधरी (सशवडी) :
करतील काय :-

सन्माननीय उच व तांत्र सशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) महाववद्यालयातील िाचायाांया दनयुक्तीसाची असलेल्या युिीसीचे दनयम व दनकर्ष डावलून
मुींबई व चाणे जिल््यातील १८ महाववद्यालयाींया िाचायाांची दनयुक्ती करण्यात ेल्याचे माहे
िानेवारी, २०१७ मध्ये दनदशगनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, याबाबतची चौकशी करण्याचे ेदे श मा.उच न्यायालयाने उच व तींत्र सशक्षण
ववभाग तसेच मुींबई ववद्यापीचाला ददले ेहे त, हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, मा.उच न्यायालयाया ेदे शानुसार शासनाने चौकशी केली ेहे काय व
त्यानुसार कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१२-०६-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही.

तथावप, महाववद्यालयातील

िाचायाांया अदनयसमत दनयुक्त्याींसदभागत महाराषर अींडर विव्हीलेि द्चसग असोससएशन (मुप््ा)
सींघ्नेने मा. उच न्यायालय, मींब
ु ई येथे दाखल केलेल्या िनदहत याचचका क्र.८०/२०१५ या

अनुर्षींगाने मा.उच न्यायालयाने ददनाींक ०५.०१.२०१७ रोिी सींघ्नेने दनवेदन सादर केल्यानींतर
त्याअनुर्षींगाने दनणगय घेण्याबाबतचे ेदे श ववभागास तसेच मुींबई ववद्यापीचास ददले ेहे त.
(३) मा.उच

न्यायालयाने ददलेल्या

ेदे शानुसार सींघ्नेने

दनवेदनामध्ये

नमूद केलेल्या

िाचायाांया िकरणाींची िकरणदनहाय तपासणी करुन सींघ्ना व सींघ्नेने दनयुक्तीसींदभागत
ेक्षेप घेतलेल्या िाचायाांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानींतर सींघ्नेने केलेल्या तक्रारीमध्ये काहीही
तर्थय नसल्याचे ेढळून ेले ेहे .

त्याबाबतचे ेदे श ददनाींक २९.०४.२०१७ या ज्ञापन

ेदे शान्वये दनगगसमत करण्यात ेले ेहे त.
(४) िश्न उद््ावत नाही
___________

वव.स. ३०९ (27)
राज्यातील ६ तांत्रतनिेतन बांद िरण्याया उच व तांत्र सशक्षण
ववभार्ाने घेतलेल्या तनणगयाबाबत
(३७)

८०५५९ (२०-०४-२०१७).

श्री.नसीम खान (चाांददवली) :

सन्माननीय उच व तांत्र

सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील ६ तींत्रदनकेतन बींद करण्याचा दनणगय उच व तींत्र सशक्षण ववभागाने घेतला
असून त्यातील ५ तींत्र दनकेतनाींमध्ये अल्पसींख्याींकासाची दस
ु री पाळी सुरु असल्याने ती बींद
करण्यात येऊ नये यासाची थादनक लोकिदतदनधीींनी मा.मुख्यमींत्री व मा.अल्पसींख्याींक ववकास
मींत्री याींना दनवेदन ददले, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने उपरोक्त ५ तींत्रदनकेतनाींमधील अल्पसींख्याींकाींसाचीची दस
ु री पाळी बींद
होऊ नये याकररता कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१३-०६-२०१७) :(१) होय.
(२) सन २०१५-१६ या शैक्षणणक वर्षागकरीता राज्यातील शासकीय व शासन अनुदादनत

असभयाींत्रत्रकी पदववका महाववद्यालयातील पदववका अ्यासक्रमाची एकूण २२८१० इतकी िवेश
क्षमता ेहे . त्यापैकी १९९७० इतक्या िागा भरलेल्या असून २८४० इतक्या िागा ररक्त
ेहे त.

ववववध पदववका अ्यासक्रमाींया अींदतम वर्षागत सशकणाऱया एकूण ववद्यार्थयाांपैकी

९०% पेक्षा िात ववद्याथी असभयाींत्रत्रकी महाववद्यालयातील अ्यासक्रमाींना थे् द्ववतीय
वर्षागसाची िवेश घेण्यास इछुक असतात.

राज्यातील ित्येक ववद्यापीच क्षेत्रात एक शासकीय

असभयाींत्रत्रकी महाववद्यालय असावे असे शासनाचे धोरण ेहे. नवीन वतींत्र शासकीय
असभयाींत्रत्रकी महाववद्यालयाची दनसमगती करावयाची झाली तर त्यास िथम चार वर्षागकरीता
सुमारे रु.७२ को्ी इतका खचग अपेक्षीत ेहे . सदर वतुजथती ववचारात घेऊन शासनाया

उपलब्ध साधन सींपत्तीचा व मनषु यबळाचा िातीतिात वापर करुन अल्प खचागत शासकीय
तींत्रदनकेतनातील पदववका अ्यासक्रम ्प्प्या ्प्प्याने बींद करुन श्रेणीवधगनाने असभयाींत्रत्रकी
महाववद्यालय सुरू करण्याचा शासनाने दनणगय घेतला ेहे.

तसेच सदर दचकाणी पदववका महाववद्यालयाबरोबरच पदवी महाववद्यालयही चालू

करण्याबाबत शासन ियत्नसशलेहे .िेणेकरून या तींत्रदनकेतनाींमघ्ये अल्पसींख्याींकासाची दस
ु री
पाळी चालू चे वता येऊ शकेल.
(३) िश्न उद््ावत नाही.

___________
मुांबईतील साांतााुझ येी ील िासलना ववदयापीचाया िॅम्पसमध्ये डॉ.राममनोहर त्रत्रपाची दहांदी
भार्षा भवन व डॉ.झािीर हुसेन ऊदग ू भवनाया अपण
ू ागवी ेतील िामाांबाबत

(३८)

८०६५१ (०६-०५-२०१७).

श्री.नसीम खान (चाांददवली) :

सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय उच व तांत्र

वव.स. ३०९ (28)
(१) मुींबईतील साींताक्रुझ येथील कासलना ववद्यापीचाया कॅम्पसमध्ये डॉ.राममनोहर त्रत्रपाची
दहींदी भार्षा भवन व डॉ. झाकीर हुसेन ऊदग ू भवन हया दोन्ही कामाींचे भूसमपुिन माहे सप््ें बर,
२०१४ मध्ये वा त्या दरम्यान झाले असन
ू त्याकररता दनधी ववतरीत करण्यात ेला होता, हे
खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त कामाींना अद्यापपयांत सुरुवात करण्यात ेलेली नाही, हे ही खरे ेहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त काम त्वरीत सुरुवात करण्यासाची शासनाने कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत ेहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१२-०६-२०१७) :(१) हे अींशतः खरे ेहे. दद.८ सप््ें बर, २०१४ रोिी
डॉ.राममनोहर त्रत्रपाची दहींदी भार्षा भवन व डॉ.झाकीर हुसेन ऊदग ू भवनाचे भम
ू ीपि
ू न तत्कालीन
मींत्री, उद्योग याींया हते करण्यात ेले ेहे . डॉ.राममनोहर त्रत्रपाची दहींदी भार्षा भवन
बाींधण्यासाची शासनाकडून २ को्ी रुपये रक्कमेचा धनादे श

दद.२० िानेवारी, २०१५ रोिी

मुींबई ववद्यापीचास दे ण्यात ेला ेहे .

(२) हे खरे ेहे. दहींदी भार्षा भवन तळमिला व एक मिला अशी िताववत करण्यात ेली
होती. तथावप, ववद्यानगरी पररसरातील अपण
ू ग िागा पाहता, व्यवथापन पररर्षदे ने ित्येक

ववभागासाची वतींत्र छोट्या इमारती बाींधण्याऐविी ववद्यानगरी पररसरात बहुमिली असे भार्षा
भवन बाींधकाम करणे योग्य रादहल, असा चराव सींमत केल्यामुळे दहींदी भार्षा भवन तळ
मिला व एक मिला इमारत बाींधण्यास परवानगी दे ण्यात ेली नाही. तसेच, ऊदग ू भवन
बाींधण्यासाची शासनाने घातलेल्या अ्ी व्यवथापन पररर्षदे ला मान्य नसल्यामळ
ु े ऊदग ू भार्षा
भवन बाींधण्यास परवानगी दे ण्यात ेली नाही.

(३) मुींबई ववद्यापीचाने ४ ते ६ मदहन्यात मा्र प्लॅ न सादर करणेबाबत शासनाने दनदे श ददले

ेहे त. तसेच, सदरहू कामासाची ववद्यापीचाने ववद्यापीच दनधीतून तसेच ऊदग ू भार्षा भवनसाची
अल्पसींख्याींक ववभाग व दहींदी भार्षा भवनसाची डीपीडीसीमधून जिल्हाचधकारी, मुींबई उपनगर
याींयाकडून दनधी उपलब्ध करुन घेणेबाबतही सच
ू ना ददलेल्या ेहेत.
(४) िश्न उद््ावत नाही.

___________
ववयायापीच समन्वयिाांिडून तनयमाांचे उल्लांघन झाले असल्याबाबत
(३९)

८०९४२ (२०-०४-२०१७).

श्रीमती मेधा िुलिणी (िोी रुड) :

सन्माननीय उच व

तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील सशक्षण व्यवथेचे दनयमन करणाऱया साववत्रीबाई र्ुले पण
ु े ववद्यापीच, शासनाचे

ववभाग, वायत्त मींडळे याींयात समन्वय नसल्यामळ
ु े एकाचवेळी दोन महाववद्यालयाींचे
िाचायगपद व दोन दचकाणी पूणव
ग ळ
े सशक्षक

कायगरत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा

त्या दरम्यान दनदशगनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

वव.स. ३०९ (29)
(२) असल्यास, पुणे ववद्यापीचाया समन्वयकाींकडून दनयमाींचे उल्लींघन केले िात असून
एकाचवेळी दोन महाववद्यालयाींचे िाचायग पदाचे लाभ घेतल्याचे तसेच ववद्यापीचाया थादनक

पाहणी ससमतीकडूनही या िकरणामध्ये दल
ग करण्यात ेल्याचे दनदशगनास ेले ेहे , हे ही
ु क्ष
खरे ेहे काय,
(३) असल्यास,
सींबींचधतावर

शासनाने

उपरोक्त

िकरणाची

चौकशी

केली

ेहे

काय

व

कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ेहे ,

त्यानुसार

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१२-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही
(३) व (४) िश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यात उच सशक्षण ववभार्ातील शासिीय व खािर्ी अनुदातनत महाववयायालय व शाळाांमध्ये
असलेल्या सशक्षि व सशक्षिेत्तर िमगचा्याांचे वेतन व इतर दे यिे अदा िरण्याबाबत

(४०)

८१९१३

(मांब
ु ादे वी) :

(२०-०४-२०१७).

श्री.सुभार्ष भोईर

(िल्याण ग्रामीण),

श्री.असमन

पवे ल

सन्माननीय उच व तांत्र सशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात उच सशक्षण ववभागातील शासकीय व खािगी अनुदादनत महाववद्यालय व
शाळामध्ये असलेल्या सशक्षक व सशक्षकेत्तर कमगचाऱयाींया वेतन व इतर दे यके अदा

करण्यासाची सींगणकावर नोंदी घेत असताना काही कमगचाऱयाींचे वयोचधक्य असल्याचे माहे िून,
२०१६ मध्ये वा त्यासुमारास दनदशगनास ेले, हे खरे ेहे काय,
(२)

असल्यास, वयोचधक्य असलेली काही कमगचाऱयाींचे वयोचधक्य क्षमावपत करुन वेतन अदा

करण्यात ेले असून उवगररत कमगचाऱयाींचे वयोचधक्य क्षमावपत करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(३)

तसेच, श्री.य.ु एम.शे्े, सशपाई, वारणा महाववद्यालय ऐतवडे (ता.वाळवा, जि.साींगली) याींचे

ववभागीय सहसींचालक (उच सशक्षण) कोल्हापूर याींया पत्रान्वये वेतन अनुदान दनधागरणामध्ये
यापूवीच अमान्य करण्यात ेल्याने त्याींया कु्ुींत्रबयाींवर उपाससमारीची वेळ ेली ेहे , हे
खरे ेहे काय,
(४)

असल्यास,

वयोचधक्य

क्षमावपत

करण्याबाबत

शासनतरावर

िलींत्रबत

असलेल्या

ितावावर कोणता दनणगय घेण्यात ेला वा घेण्यात येत ेहे ,
(५)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त, तसेच दनणगय केव्हापयांत घेणे अपेषिकक्षत ेहे ?

श्री. ववनोद तावडे (१२-०६-२०१७) :(१) होय, हे खरे ेहे .
(२), (३) व (४)

वयोचधक्य असलेल्या कोणत्याही कमगचाऱयाचे वयोचधक्य क्षमावपत करुन

वेतन अदा करण्यात ेलेले नाही.
करण्यात येत ेहे.

सींबींचधत कमगचाऱयाींना ऑर्लाईन पध्दतीने वेतन अदा
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ववभागीय सहसींचालक (उच सशक्षण), कोल्हापूर ववभाग, कोल्हापूर याींनी माहे मे, २०१३

मध्ये केलेल्या अनुदान दनधागरणायावेळी, श्री.यु.एम.शे्े, सशपाई, वारणा महाववद्यालय, ऐतवडे
खद
ु ग याींचे दनयक्
ु तीया वेळी वयोचधक्य असल्याचे दनदशगनास ेल्यानस
ु ार, त्याींचे वेतन
अनुदान अमान्य करण्यात ेले ेहे . अशासकीय महाववद्यालयातील सशक्षकेतर कमगचाऱयाींचे
दनयुक्ती िाचधकारी हे सींबींचधत महाववद्यालयाचे व्यवथापन असल्यामूळे शासनाया िचसलत

दनयमानुसार कमगचाऱयाींची दनयक्
ु ती करण्याची िबाबदारी ही सींबींचधत महाववद्यालयाया
व्यवथापनेची ेहे .

तथावप, वयोचधक्याया िकरणावर दनणगय घेण्याचा एकत्रत्रत िताव

शासनाया

ववचाराधीन असून, यामध्ये श्री.उत्तम मल्हारी शे्े, सशपाई, वारणा महाववद्यालय, ऐतवडे खुदग,
याींचे नाींव अींतभत
ूग ेहे .

(५) ववलींबाचा िश्न उद््ावत नाही.
___________
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परीर्षद पुणे याांनी घेतलेल्या सशक्षि पात्रता चाचणी परीक्षेया
प्रश्नपत्रत्रिेत चुिीचे प्रश्न आढळून आल्याबाबत

(४१)

८२०८२ (२०-०४-२०१७).

श्रीमती सीमाताई दहरे (नासशि पजश्चम) :

सन्माननीय

शालेय सशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) महाराषर राज्य परीक्षा परीर्षद पुणे याींनी ददनाींक १६ िानेवारी २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास
घेतलेल्या सशक्षक पात्रता चाचणी परीक्षेया िश्नपत्रत्रकेमध्ये ि.क्र. २४, ३६, ३८ व ४१ हे िश्न
चुकीचे नमुद करण्यात ेले ेहे, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, ि.क्र. २४, ४१, ३६ व ३८ यामध्ये वि्ीींग सम्े क ेढळून ेलेली ेहे, हे ही
खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, या चार िश्नाींमध्ये चक
ु ा असताींनाही यातील दोन िश्न रदृ केले तर दोन िश्न

ग्राहय धरण्यात ेले असल्यामुळे ववद्यार्थयाांचे मोचे नुकसान झाले असून त्याबाबतची तक्रार
परीर्षदे कडे करण्यात ेलेली ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(४) असल्यास, शासनाने उक्त ववदयार्थयाांचे नुकसान भरपाई करण्याचे दृष्ीने कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत ेहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१५-०६-२०१७) :(१) व (२) अींशत: खरे ेहे .
(३) िश्न क्र.२४ व ३६ मुद्रणदोर्षामुळे रद्द करण्यात ेले. त्याचे गुण कोणत्याही उमेदवारास

दे ण्यात ेलेले नाहीत. तसेच िश्न क्र.३८ व ४१ या मद्र
ु णदोर्षामळ
ु े सदर िश्नाींया योग्य
उत्तरासाची दोन पयागय येतात. या दोन पयागयाींपैकी कोणताही एक पयागय दनवडलेल्या
ववद्यार्थयाांचे उत्तर ग्राहय धरण्यात ेलेले ेहे . त्यामुळे कोणत्याही ववद्यार्थयागचे नुकसान
झालेले नाही.
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(४) िश्न उद््ावत नाही.
(५) िश्न उद््ावत नाही.
___________
बालभारतीतील अधधिारी आणण िमगचा्याांया उपजी तीत र्ैरप्रिार होत असल्याबाबत
(४२)

८२१८२ (२०-०४-२०१७).

श्रीमती मेधा िुलिणी (िोी रुड) :

सन्माननीय शालेय

सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

महाराषर राज्य पाठ्यपुतक दनसमगती व अ्यासक्रम सींशोधन मींडळ (बालभारती) मध्ये

ददनाींक १ डडसेंबरपासून बायोमेदरक हिेरी सुरु करण्यात ेल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा
त्या दरम्यान दनदशगनास ेले हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, काही अचधकारी रजि्र ेणण बायोमेदरक या दोन्ही दचकाणी वाक्षऱया न
करता दोन वर्षागपासून वेतन घेत असून तर काही अचधकारी कामावर हिर नसतानाही दस
ु ऱया
ददवशी येऊन रजि्रवर स्या करत असल्याचे दनदशगनास ेले, हे ही खरे ेहे काय,

(३) तसेच, बालभारतीतील अचधकारी व कमगचारी सवग दनयमाचे उल्लींघन करुन मनमानी करीत
ेहे , हे ही खरे ेहे काय,
(४) असल्यास, शासनाने या िकरणी

चौकशी केली ेहे

काय

अचधकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ेहे ,

व त्यानस
ु ार सींबचधत

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१३-०६-२०१७) :(१) हे खरे ेहे .
(२) व (३) हे खरे नाही.
(४) व (५) िश्न उद््ावत नाही..
___________
सशक्षण हक्ि िायदानुसार २५ वक्िे आरक्षक्षत प्रवेशासाची शाळाांनी
ऑनलाईन नोंदणी िरणे बांधनिारि असल्याबाबत

(४३)

८२२१८ (२०-०४-२०१७).

श्रीमती मेधा िुलिणी (िोी रुड) :

सन्माननीय शालेय

सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सशक्षण हक्क कायदानुसार २५ ्क्के ेरषिकक्षत िागाींवर िवेशासाची माहे र्ेब्रुवारी, २०१७

मध्ये सींबचधत शाळाींनी ऑनलाईन नोंदणी करणे बींधनकारक असतानाही पण
ु े व वपींपरी चचींचवड
शहर तसेच जिल््यातील ९९ शाळाींनी अद्यापही नोंदणी केली नसल्याचे दनदशगनास ेले, हे
खरे ेहे काय,
(२)

असल्यास,

शाळाींची

नोंदणी

करण्यासाची

मुदतवाढ

दे ण्यात

ेली

ेर्ीईअींतगगत राखीव िवेशिककयेस उशीर होणार ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

ेहे,

त्यामुळे
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(३) असल्यास, शासनाने ऑनलाईन नोंदणी करण्यास ददरीं गाई करणाऱया शाळाींवर कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे कोणती ?
श्री. ववनोद तावडे (१५-०६-२०१७) :(१) व (२) अींशत: खरे ेहे
शाळाींनी वाढवन
ू ददलेल्या मद
ु तीत ऑनलाईन नोंदणी केली ेहे .

(३) ऑनलाईन नोंदणी करण्यास ददरीं गाई करणा-या शाळाींना कारणे दाखवा नो्ीस दे ण्यात
ेली ेहे
(४) िश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील सवगसशक्षा असभयानाांअांतर्गत पदहली ते आचवीपयांतया
ववयायार्थयाांना मोफत पुतिे वावण्याचा तनणगय
(४४)

८२३४२ (२०-०४-२०१७).

श्री.महे श चौघुले (सभवांडी पजश्चम) :

सन्माननीय शालेय

सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील सवगसशक्षा असभयानाींअींतगगत पदहली ते ेचवीपयांतया ववद्यार्थयाांना मोर्त
पुतके वा्ण्याचा दनणगय सशक्षण ववभागाने घेतल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या
दरम्यान दनदशगनास ेले, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, यािकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत काय ेढळून ेले व
तदनुसार ववद्यार्थयाांना ववनाववलींब मोर्त पुतके तातडीने दे ण्याबाबत शासनाने कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत ेहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१३-०६-२०१७) :(१) व (२) सवग सशक्षा असभयानाींतगगत मोर्त पाचयपुतक
योिना राज्यातील इ.१ ली ते ८ वी मधील शासकीय शाळा, थादनक वराज्य सींथाींया
शाळा ेणण खािगी अनुदादनत शाळाींतील सवग ववद्यार्थयाांना लागू ेहे . शैक्षणणक सत्राया

पदहल्या ददवशी ववद्यार्थयाांना सदर पाचयपुतके समळण्याया दृष्ीने पाचयपुतकाींची छपाई व
वाहतक
ु ीचे दनयोिन करण्यात ेले ेहे .
(३) िश्न उद््ावत नाही.

___________
आधी गि दब
ग र्वातील ववयायार्थयागसाची खािर्ी शाळाांत २५ वक्िे राखीव िोवा प्रवेश दे णे
ु ल
बांधनिारि असतानाही रत्नाधर्रीमधील शाळाांनी प्रवेश प्रकाया राबववली नसल्याबाबत

(४५)

८२६६२ (२०-०४-२०१७).

श्री.सांतोर्ष दानवे (भोिरदन) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय सशक्षण
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(१)

बालकाींया मोर्त व सक्तीया सशक्षणाचा अचधकार अचधदनयमाींतगगत वींचचत, ेचथगक

दब
ग घ्काींतील ववद्यार्थयाांना सशक्षण ववभागाकडून नेमून दे ण्यात ेलेल्या रत्नाचगरीमधील
ु ल
८४ खािगी शाळाींना २५ ्क्के राखीव को्ा िवेश दे णे बींधनकारक असतानाही शाळाींनी ही

िवेश िकक्रया िभावीपणे राबववली नसल्याचे माहे र्ेब्रुवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान
दनदशगनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, उक्त िकरणी चौकशी करण्यात ेली ेहे काय व त्यानुसार सींबींधीत शाळाींवर
काय कारवाई करण्यात ेली ेहे वा करण्यात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१५-०६-२०१७) :(१) अींशत: खरे ेहे
(२) व (३) जिल्हयातील १४ शाळाींनी िवेश िकक्रयेसाची ववदहत मुदतीत नोंदणी केली नव्हती.
परीं तु या शाळाींना नो्ीसा बिाववल्यानींतर शाळाींनी नोंदणी केली ेहे .
___________

राज्यातील १०९ महाववयायालयाने आखील भारतीय तांत्रसशक्षण पररर्षदे ला बनावव
मादहतीपत्र सादर िरुन मुदतवाढ घेतली असल्याबाबत
(४६)

८२८२४ (२०-०४-२०१७).

प्रा.वर्षाग र्ायिवाड (धारावी), श्री.असमन पवे ल (मांब
ु ादे वी) :

सन्माननीय उच व तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शासनाया तींत्रसशक्षण ववभागाया अहवालानस
ु ार राज्यातील १०९ महाववद्यालयाने अणखल

भारतीय तींत्रसशक्षण पररर्षदे ला िसमन बाींधकाम ेणण मनुषयबळ अशी तीन िकारची बनाव्
मादहतीपत्र सादर करुन मुदतवाढ घेतली असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
दनदशगनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, यािकरणी शासनाने चौकशी करुन दोर्षी महाववद्यालयाींवर कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१३-०६-२०१७) :(१) अींशत: खरे ेहे.
सन २०१५

मध्ये केलेल्या तपासणीनस
ु ार राज्यातील

३३

सींथाींमध्ये िमीन व

बाींधकाम ववर्षयक मानकामध्ये तर ९९ सींथाींमध्ये अध्यापक, वेतन व इतर मानकाींया
बाबीमध्ये तर्ावत ददसून ेली ेहे .

(२) दोर्षी महाववद्यालयाींवर कारवाई करणे, ही बाब अणखल भारतीय तींत्रसशक्षण पररर्षदे या
अखत्याररत येत.े यातव सींचालक, तींत्र सशक्षण याींचे तरावरुन दोर्षी सींथाींची यादी अणखल
भारतीय तींत्रसशक्षण पररर्षदे कडे पाचववण्यात ेली ेहे.
(३) िश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ३०९ (34)
अहमदनर्र येी ील साववत्रीबाई फुले पुणे ववयायापीच उपिेंद्रा बाबत
(४७)

८३२०८ (२०-०४-२०१७).

श्री.सांग्राम िर्ताप (अहमदनर्र शहर) :

सन्माननीय उच

व तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अहमदनगर येथील साववत्रीबाई र्ुले पुणे ववद्यापीच उपकेंद्राचे काम अनेक ददवसापासून
बींद ेहे हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ववद्यापीच बींद असण्याची कारणे काय ेहे त,
(३) असल्यास, यािकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, व त्यानुसार सींबींचधताींवर कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत ेहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री.

ववनोद तावडे (१२-०६-२०१७)

:(१),

(२)

व (३)

हे

खरे

नाही.

अहमदनगर येथे

ववद्यार्थयाांसाची साववत्रीबाई र्ुले पुणे ववद्यापीचातर्े सुववधा केंद्र १९८५-८६ पासून चालववले
िात असून सदर केंद्रामार्गत डुप्लीके् गुणपत्रके, ्ी.सी., मायग्रेशन, पदवी िमाणपत्रे, रॅंक
िमाणपत्रे, डुप्लीके् पाससींग सद्ग कर्के्, रान्सकक्रप््, इ. साचीचे ऑनलाईन अिग वीकारले

िातात व सींबींचधत कागदपत्रे ववद्यार्थयाांना वेळेत समळावीत यासाची पाचपरु ावा केला िातो.
तसेच महाववद्यालयाींना लागणारी ्े शनरी पुरववणे, ववद्यार्थयाांया सोयीसाची ई-लायब्ररी

सुववधादे खील सुरु करण्यात ेली ेहे. ववद्यापीचामार्गत अहमदनगर येथे उपकेंद्र सुरु

करण्याया ितावास शासनाने तत्वतः मान्यता ददली असून अद्याप अींदतम मान्यता दे ण्यात
ेलेली नाही. तथावप, शासनाने अहमदनगर येथे उपकेंद्रासाची ८५ एकर िागा उपलब्ध करुन
ददली ेहे .
(४) िश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील प्राी समि सशक्षिाांची इतर अशैक्षणणि िामे िमी िरणेबाबत
(४८)

८३४७९ (२०-०४-२०१७).

श्री.राहूल िुल (दौंड) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री

(१) राज्यातील िाथसमक सशक्षकाींना ववद्यार्थयाांना सशकवण्या व्यदतररक्त अनेक अशैक्षणणक
कामे करावी लागतात, हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, दनवडणूक, िनगणना, शालेय पोर्षण ेहार दहशोब, सरळ िणाली तर अनेक
िकारया िसशक्षण सशत्रबरे या कामाींचा यामध्ये समावेश ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, िाथसमक सशक्षकाींना मदतनीस म्हणून व्यक्तीची नेमणूक करण्याचे शासनाया
ववचाराधीन ेहे काय,

(४) असल्यास, पुणे जिल््यातील सशक्षकाींनी याबाबत वेळोवेळी दनवेदने ददली असून मोचे
काढले ेहे त, हे ही खरे ेहे काय,

वव.स. ३०९ (35)
(५) असल्यास, शासनाने सशक्षकाींची अशैक्षणणक कामे कमी करण्यासाची कोणती कायगवाही केली
वा करण्यात येत ेहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०६-२०१७) :(१) अींशत: खरे ेहे.
(२) बालकाींचा मोर्त व सक्तीया सशक्षणाचा अचधकार अचधदनयम, २००९ मधील कलम २७
नुसार

अशैक्षणणक

कामकािात

िनगणना,

नैसचगगक

ेपत्ती

दनवारण

ककीं वा

थादनक

िाचधकरण, राज्य ववधानसभा / लोकसभा सावगत्रत्रक दनवडणक
यासाचीया कामकािाचा
ू
अींतभागव होतो, हे खरे ेहे .
(३) नाही.
(४) होय.
(५) व (६) राषरीय कायग-दशवावर्षगक िनगणना, नैसचगगक ेपत्ती दनवारण ककीं वा थादनक
िाचधकरण, राज्य ववधानसभा / लोकसभा सावगत्रत्रक दनवडणूक कतगव्याखेरीि इतर कोणतीही
अशैक्षणणक

कामे

सशक्षकाींना

न

दे ण्याबाबतया

दनणगयान्वये दे ण्यात ेलेल्या ेहेत.

सूचना

ददनाींक१८/०६/२०१०

या

शासन

___________
दे शातील प्रत्येि शाळा प्रर्त िरण्यासाची िेंद्रीय मनुष्ट्यबळ वविास मांत्रालयाने
शाळाससघ्दी हा उपाम सुरू िेला असल्याबाबत

(४९)

८३९३८ (२०-०४-२०१७).

श्री.अमर िाळे (आवी) :
काय :-

श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर),

सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) दे शातील ित्येक शाळा िगत करण्यासाची केंद्रीय मनुषयबळ ववकास मींत्रालयाने शाळाससध्दी

हा उपक्रम सरू
ु केला असन
ू शाळाससध्दी हे सरकारी मानाकींन समळववणे ेता ित्येक शाळे ला

बींधनकारक करण्यात ेले असताींनाही सध्या सुरू असलेल्या वयींमूल्यमापनाया िकक्रयेला
महाराषरातील ८० ्क्के शाळाींनी .सहभाग घेतला नसल्याचे माहे र्ेब्रुवारी, २०१७ मध्ये वा त्या
दरम्यान दनदशगनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, या िकरणाची शासनाने चौकशी केली ेहे काय त्यानर्ष
ु ींगाने सींबचधतावर
कोणती कायगवाही केली ेहे वा करण्यात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) व (३) िश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ३०९ (36)
राज्यातील िेवळ १ हिार १८२ शाळाांनी मानाांिन नोंदणी िेली असल्याबाबत
(५०)

८४१४४ (२०-०४-२०१७).

श्रीमती मेधा िुलिणी (िोी रुड) :

सन्माननीय शालेय

सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील पदहली ते बारावीया सवग शाळाींना शालाससद्धी मानाींकनासाची नोंदणी करण्यात
ेले असले तरी जिल््यातील ७ हिार २४९ शाळाींपैकी केवळ १ हिार १८२ शाळाींची नोंदणी
पूणग झाली असन
ू िवळपास ५ हिार ८९९ शाळाींची नोंदणी झाली नसल्याचे माहे र्ेब्रुवारी,
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान दनदशगनास ेले, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, यासींदभागतील शहरातील अनेक नामाींककत महाववद्यालयाया िाचायाांना या
उपक्रमासींदभागत माहीतही नाही, हे ही खरे ेहे काय,
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, त्यात काय ेढळून ेले व

त्यानुसार राज्यातील पदहली ते बारावीया सवग शाळाींना शालाससद्धी मानाींकन नोंदणी पूणग
होण्याबाबत कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) व (४) िश्न उद््ावत नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यवती मद्र
ु णालय, मींब
ु ई.

