अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २२२ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
चौथे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

जळगाांव तसेच लातरू जजल्ह्यातील जजल्हहा पररषद शाळे तील
मुख्याध्यापिाांची व शशक्षिाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत

(१)

१९९९१ (१०-०८-२०१५).

ग्रामीण) :

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जळगाींव जजल्हा पररषदे च्या ५०० पैकी १४५ शाळाींमध्ये ग्रेडड
े मख्
ु याध्यापकाींची पदे दोन
वषाापासून ररक्त आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच लातूर जजल््यातील जजल्हा पररषद लातूर अींतगातच्या जवळपास १८१ प्राथममक व
माध्यममक शाळे त इींग्रजी व गणित ववषयाींचे मशक्षक नसल्याने या ववषयाच्या ज्ञानापासन
ू
ववद्याथी वींचीत राहत असल्यामळ
ु े शैक्षणिक नक
ु सान होत असल्याचे ददनाींक १८ माचा, २०१५
रोजी वा त्या सम
ु ारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरची पदे ररक्त असण्याची कारिे काय आहे त,
(४) असल्यास, सदरची ररक्त पदे त्वरीत भरण्यासींदभाात शासनाने कोिती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे , असल्यास, साधारित: केंव्हापयंत उक्त पदे भरिे अपेक्षक्षत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२६-०९-२०१६) : (१), (२) व (३) हे अशत: खरे आहे . सेवाननवत्ृ ती, पदोन्नती
व ननधन इत्यादी कारिाींमुळे जळगाव व लातूर जजल्हा पररषदे तील मुख्याध्यापक व मशक्षक
पद

ररक्त

आहे त.

सदर

पदाींबाबत

रर्

याचचका

क्र.

९०२६/१४

मधील

आदे शान्वये

सींचमान्यतेबाबत “जैसे थे” पररजथथती ठे वण्याबाबत मा. न्यायालयाचे आदे श होते. तथावप
मा.न्यायालयाने दद. १२.८.२०१५ च्या ननिायान्वये सदर आदे श उठववण्यात आले असून
सींचमान्यता व त्यानुषींगाने समयोजनाची कायावाही सुरु आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. २२२ (2)
यवतमाळ जजल्ह्यातील ववद्यार्थयाांसाठी आलेला िलश ब्रँड
(२)

नावाच्या ताांदळ
ू ाची गैरमागााने होत असलेली ववक्री

२३४५९ (३१-०७-२०१५).

श्री.राजु तोडसाम (अणी) :
काय :-

डॉ.अशोि उईिे (राळे गाव), श्री.सांजजवरे ड्डी बोदिुरवार (वणी),

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) यवतमाळ जजल््यातील ववद्यार्थयांसाठी आलेला कलश ब्रँड नावाचा ताींदळ
ू खुल्या बाजारात
ववक्री करताना पोमलसाींमार्ात पकडण्यात आल्याचे ददनाींक ३१ मे, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास
ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यानुषींगाने सींबींचधत दोषीींवर
कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) असल्यास, भववषयात ववद्यार्थयांसाठी आलेला धान्यसाठा असा गैरमागााने खुल्या बाजारात
जािार नाही याबाबत कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१९-०९-२०१६) :(१), (२) व (३) सदर प्रकरिी सममती थथापन करुन चौकशी
करण्यात आली आहे. शालेय पोषि आहार योजनेंतगात भारतीय अन्न्ा महामींडळाकडून उचल
केलेला ताींदळ
ू शाळाींमध्ये प्राप्त झाला आहे . असे चौकशीत आढळून आले आहे . सदर बाब
न्यायप्रववषठ आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

ज्या सांसथाांचे एिच महाववद्यालय असन
ू एिच ररक्त पद सरळ सेवेने भरायचे आहे
(३)

अश्या सांसथाना ररक्त पदे भरण्यािररता ना हरित प्रमाणपत्र दे ण्याबाबत

२८९२० (२०-०१-२०१६).

श्री.ओमप्रिाश ऊर्ा बच्चू िडू (अचलपूर) :

सन्माननीय

उच्च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ददनाींक २ जन
ू , २०१५ च्या शासन ननिायानस
ु ार असलेली अ् रद्द करून ज्या सींथथाींचे
एकच महाववद्यालय आहे व तेथे एकच ररक्त पद सरळसेवेने भरायचे आहे अशा सींथथाना

ररक्त पदे भरण्याकररता ना हरकत प्रमािपत्र दे ण्याबाबत थथाननक ववधानसभा सदथय याींनी
ददनाींक १४ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी पत्र मलहून मागिी केली होती, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोिती कायावाही केली वा करण्यात आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२७-०९-२०१६) : (१) होय.
(२) व (३) शासन ननिाय ददनाींक ३.६.२०१५ हा ववत्त ववभागाचा असल्याने, थथाननक
ववधानसभा सदथय याींच्या ददनाींक १४.१०.२०१५ च्या ननवेदनास अनस
ु रून, सदर प्रकरि ववत्त
ववभागास र्ेरववचाराथा सादर करण्यात आले आहे .

___________

वव.स. २२२ (3)
मौजे चाांधई (ता.धचखली, जज.बुलढाणा) येथील राजमाता जजजाऊ मल
ु ीांची सैननिी
शाळें च्या शशक्षि व शशक्षिेत्तर िमाचा-याच्या थकित वेतनाबाबत

(४)

२९५८७ (२१-०१-२०१६).
श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री

(१) मौजे चाींधई (ता.चचखली, जज बल
ु ढािा) येथील राजमाता जजजाऊ मल
ु ीींची सैननकी शाळें च्या

मशक्षक व मशक्षकेत्तर कमाचा-याचे २००८- ते २०१२ या कालावधीतील वेतन थकल्याने प्राचाया
याींनी वेळोवेळी मशक्षिाचधकारी बल
ु ढािा याींना ननवेदन ददले असल्याचे माहे आक््ोबर, २०१५
रोजी वा त्या सुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कमाचाऱयाींचे थकीत वेतन दे ण्यासींदभाात शासनाने काय कायावाही केली आहे वा
येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची सवासाधारि कारिे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (३०-०८-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) शासन ननिाय क्र. सींकीिा-२४१५/(३४/१५) अथासींकल्प, दद. २४.६.२०१५ अन्वये मा.
मशक्षि आयक्
ु त, पि
ु े याींचे अध्यक्षतेखाली चौकशी सममती गदठत करण्यात आलेली आहे. सदर

सममतीच्या मींजूरीने प्रथताव शासनास सादर करिेबाबत मशक्षि सींचालक, माध्यममक व उच्च
माध्यममक सींचालनालय, पुिे याींना कळववण्यात आले आहे .
___________

िोल्हहापूर तसेच हहांगोली जजल्ह्यात सवा शशक्षा अशभयानाांतगात ववद्यार्थयाांना
गणवेशासाठी ननधी शमळूनही गणवेशाचे वाटप िेले नसल्हयाबाबत

(५)

३०२७७ (२१-०१-२०१६).

डॉ.सांतोष टारर्े (िळमनुरी), श्री.हसन मुश्रीर् (िागल),

श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) दहींगोली जजल्हयात सवा मशक्षा अमभयानाींतगात ववद्यार्थयांना वा्प करण्यात येिाऱया
गिवेशासाठी २ को्ी ६९ लाख रुपयाींची रक्कम ममळाली नसल्यामुळे ववद्यार्थयांना गिवेश
ममळाले नसल्याचे माहे ऑगथ्, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदशानास आले हे खरे आहे
काय,

(२) तसेच कोल्हापूर जजल््यात सवा मशक्षा अमभयानाींतगात ववद्यार्थयांना गिवेशासाठी ननधी
ममळूनही ददनाींक १५ ऑगथ्, २०१५ पयंत गिवेशाचे वा्प करण्यात आले नाही, हे खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सवा मशक्षा अमभयानाींतगात पुरववण्यात येिारे गिवेश ववद्यार्थयांना तातडीने
दे िेबाबत शासनाने कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

वव.स. २२२ (4)
श्री. ववनोद तावडे (२६-०८-२०१६) : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यातील दष्ट्ु िाळी भागातील बारावी पयातच्या ववद्यार्थयाांना माध्यान्ह भोजन दे ण्याबाबत
(६)

३१६२७ (२१-०१-२०१६).

श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.सुरेश लाड (िजात),

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.हसन
मुश्रीर् (िागल) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील दषु काळी भागातील बारावी पयातच्या ववद्यार्थयांना मध्यान्ह भोजन द्यावे तसेच

इतर मागण्याींसाठी लोकप्रनतननधीनी मा.मशक्षिमींत्री याींचक
े डे ददनाींक १० सप््ें बर, २०१५ रोजी
वा त्यासुमारास ननवेदनाद्वारे मागिी केलेली हे ाती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील दषु काळी भागातील हजारो ववद्यार्थयााना दषु काळाला सामोरे जावे
लागत असून सदर प्रकरिी ननिाय घेउन त्याची अींमलबजाविी करण्यासींदभाात शासनाने
कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२६-०८-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२) शालेय पोषि आहार योजना ही केंद्र पुरथकृत योजना असन
ू शासकीय शाळा, थथाननक

थवराज्य सींथथाींच्या शाळा, खाजगी अनुदाननत व अींशत: अनुदाननत शाळा तसेच, बालकामगार
प्रकल्प येथील इ. १ ली ते ८ वी मध्ये मशकिारे ववद्याथी योजनेचे लाभाथी आहे त.

केंद्र शासनाच्या ननकषनुसार इ. ९ वी च्या पुढील वगाातील ववद्याथी या योजनेसाठी पात्र

नाहीत.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

नववन शेवा (ता.उरण, जज.रायगड) येथील सवातांत्र्यवीर
(७)

सावरिर माध्यशमि शाळे च्या अनद
ु ानाबाबत

३१७२० (२१-०१-२०१६).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नववन शेवा (ता.उरि, जज.रायगड) येथील थवातींर्यवयवीर सावरकर माध्यममक शाळा
शासनाच्या सव्हे मध्ये अनद
ु ानास पात्र ठरलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू शाळे स अनुदान प्राप्त होण्याबाबत थथाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.शालेय
मशक्षि मींत्री, याींना ददनाींक १३ माचा, २०१५ रोजी व त्यापूवी वारीं वार पत्रव्यवहार करुनही
अदयापी अनुदान मींजूर करण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त शाळे ला अनद
ु ान प्राप्त करुन दे ण्याबाबत शासनाने कोिती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री. ववनोद तावडे (२६-०९-२०१६) : (१), (२) व (३) शसन ननिाय दद. १.३.२०१४ अन्वये सदर
शाळा अनुदानास पात्र घोवषत करण्यात आलेली आहे . ववदहत ननकषानुसार अनुदानास पात्र
घोवषत करण्यात आलेल्या शाळाींना अनद
ु ान उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी सकारात्मक कायावाही
सुरु आहें .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
शैक्षणणि वषा सरु
ु होऊन तीन महहन्याांचा िाळ लोटूनही शासनसतरावरुन
शालेय पोषण आहाराचा माल ववतररत िरण्यात आला नसल्हयाबाबत

(८)

३१९७४ (२१-०१-२०१६).

डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शैक्षणिक वषा सुरु होऊन तीन मदहन्याींचा काळ लो्ूनही शासनथतरावरुन अद्यापपयंत
शालेय पोषि आहाराचा माल ववतररत करण्याच्या ननववदा काढण्यात आल्या नाही, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, यामळ
ु े मसींदखेडराजा (जज.बल
ु ढािा) येथील अनेक शाळाींमधील ववद्याथी शालेय
पोषि आहरापासून वींचचत असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१५ च्या सुमारस ननदशानास आले, हे
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोिती कायावाही केली वा करिेत येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२७-०९-२०१६) :(१) शालेय पोषि आहार योजनेंतगात ताींदळ
ू वाहतुक व
ग्रामीि भागामध्ये धान्यादी मालाचा पुरवठा करण्यासाठी जजल्हाननहाय ननववदा प्रक्रक्रया

राबववण्यात आली असन
ू जून, २०१६ पासून नववन पुरवठे दारामार्ात ताींदळ
ू ाची वाहतुक व
ग्रामीि भागात धान्यादी मालाचा पुरवठा करण्यात येत आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील मल
ु े सक्तीच्या शशक्षणापासून वांधचत असल्हयाबाबत
(९)

३२५०४ (२१-०१-२०१६).

श्री.वविास िांु भारे (नागपूर मध्य) :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात बालकाींना मोर्त आणि सक्तीचा मशक्षि हक्क अचधकार कायदा लागू असला तरी
१ को्ी ५५ लाख मल
ु े सक्तीच्या मशक्षिापासन
ू वींचचत असल्याची बाब बालहक्क आयोगापढ
ु े

नुकत्याच झालेल्या एका सुनाविी दरम्यान माहे ऑगथ्, २०१५ च्या दस
ु ऱया आठवययात
ननदशानास आली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, यामुळे राज्यात सरकारकडून मशक्षि हक्क अचधकार कायद्याचे उल्लींघन झाले

असून यासाठी आयोगाने राज्य सरकार आणि महापामलका मशक्षि ववभागाच्या कायाक्षमतेवर
ताशेरे ओढले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत राज्य शासनाने सवासाधारि धोरि व उपाययोजना काय ?
श्री. ववनोद तावडे (२६-०८-२०१६) :(१) नाही.
(२) नाही.
(३) राज्यात ०४ जल
ु ,ै २०१५ ते ३१ जानेवारी,२०१६ या कालावधीत वेळोवेळी केलेल्या

सवेक्षिात ७४,९७१ एवढी शाळाबा्य बालके आढळून आली असून या सवांना ननयममत शाळे त
दाखल करण्याची कायावाही सुरू आहे .

___________

शासिीय अनुदाननत शाळाांची र्ी ठरववण्यासाठी शालेय शशक्षण
सधचवाांच्या अध्यक्षतेखाली सशमती नेमण्याबाबत

(१०)

३५००२ (२१-०१-२०१६).

डॉ.शशशिाांत खेडि
े र (शसांदखेड राजा) :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शासक्रकय व अनद
ु ाननत शाळाींतील ववद्यार्थयााची र्ी ठरवविार असल्याचा शासनाने माहे

ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये ननिाय घेतला असून या शाळाींची र्ी ठरववण्यासाठी शालेय मशक्षि
सचचवाींच्या अध्यक्षतेखाली सममती नेमण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर सममतीमध्ये पालकाींच्या प्रनतननधीींचा समावेश नसून केजीचे वगा आणि
ववनाअनुदाननत खाजगी शाळा याींना या ननिायातन
ू वगळले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त सममतीचा अहवाल प्राप्त होण्याबाबत शासनाने कोिती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (३०-०८-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यात जजल्हहा पररषद प्राथशमि शाळे त व्यवसथापन सशमतीची सथापना िरण्याबाबत
(११)

३५७८६ (२१-०१-२०१६).

डॉ.राहूल आहे र (चाांदवड) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री

(१) राज्यात जजल्हा पररषद प्राथममक शाळाींचा कारभार व्यवजथथत चालावा व शाळे वर
ग्रामथथाींसह पालकाींचे ननयींत्रि राहावे यासाठी प्रत्येक प्राथममक शाळे त व्यवथथापन सममतीची
थथापना करण्याबाबत शासनान ननिाय घेतला, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, अद्यापही अनेक आददवासी गावाींतील सममत्या कागदावरच रादहल्या असून या
सममत्याींचे हक्क कताव्य सममतीतील अनेकाींना मादहती नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू सममतीबाबत योग्य ननयोजन करुन त्याची मादहती पालकाींना दे ण्याबाबत
शासनाने काय कायावाही केली वा करिार आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२३-०९-२०१६) :(१) होय.
(२) हे खरे नाही.
सदर सममतीबाबत योग्य ननयोजनासाठी सममती सदथयाींना अननवासी प्रमशक्षि सन
२०१४-१५ मध्ये दे ण्यात आले आहे.
(३) शाळा व्यवथथापन सममतीमध्ये ७५ ्क्के सदथय हे पालकाींमधन
घेण्यात येतात.
ू
सममतीच्या बैठकीची कायावत्ृ ते व ननिाय याबाबतचे अमभलेख पालकाींना उपलब्ध केले जातात.

तसेच शाळा व्यवथथापन सममतीचे सक्षमीकरि करण्यासाठी सदथयाींना सन २०१३-१४ पासून
तीन ददवसाींचे अननवासी प्रमशक्षि दे ण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

िृषि प्राथशमि शाळा आवी, जज.वधाा या अनुदान पात्र शाळे स तातडीने अनुदान दे ण्याबाबत
(१२)

३६४८५ (२१-०१-२०१६).

श्री.अमर िाळे (आवी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आवी (जज.वधाा) कृषक प्राथममक शाळा

सन २०१२-१३

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री
पासून अनुदानास पात्र ठरववण्यात

आली असन
ू मशक्षि ववभाग, वधाा जजल्हा याींच्याकडून सन २०१४-१५ या शैक्षणिक वषाात ६०
्क्के

अनुदान

दे य

राहील

अशाप्रकारचे

पत्र

प्राप्त

झाले

असल्या

बाबतचे

ननवेदन

मा.लोकप्रनतननधीींनी माहे ऑक््ोबर,२०१५ मध्ये वा त्यासुमारास मा. शालेय मशक्षिमींत्री याींना
ददले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरिी अद्यापपावेतो उक्त शाळे ला अनुदान

प्राप्त झाले नसल्याचे

ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

शासनाने

कृषक

प्राथ.शाळा,आवी

या

करण्याबाबत कोिती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत

शाळे स
आहे,

तातडीने

अनुदान

प्राप्त

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०७-०९-२०१६) :(१)होय, शासन ननिाय दद. ३०/११/२०१३ अन्वये सदर शाळा
अनुदानास पात्र घोवषत करण्यात आलेली आहे .

(२) व (३) ववदहत ननकषानस
ु ार अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळाींना अनुदान उपलब्ध करुन
दे ण्यासाठी सकारात्मक कायावाही सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
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सव: शांिराव चव्हाण शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालय रुग्णालयाचे लोिापाण व सथलाांतर
(१३)

होऊनही या रुग्णालयात सोयी सुववधा उपलब्ध नसल्हयाबाबत

३७८७७ (२२-१२-२०१५).

डॉ.तष
ु ार राठोड (मख
ु ेड) :

सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) थव: शींकराव चव्हाि शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय रुग्िालयाचे लोकापाि व थथलाींतर
होऊनही या रुग्िालयात वपण्याचे पािी, जैववक कचरा, भजथमकरि, तसेच उदृ वाहक
यासारख्या यींत्रिा नसल्याचे ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त कामे ववदहत कालावधीत पि
ू ा न करिाऱया सावाजननक बाींधकाम ववभागाचे

अचधक्षक अमभयींता व कींत्रा्दार याींचेवर शासनाने कोिती कायावाही केली वा करण्यात येिार
आहे ,
(३) नसल्यास, त्यामागची सवासाधारि कारिे काय ?
श्री. ववनोद तावडे (०६-१०-२०१६) :(१) होय.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

िल्हयाण पव
ू ा येथील मॉडले इांजग्लश सिुलमध्ये मधील शशक्षिाांवर होत असलेला अन्याय
(१४)

३८०३९ (२१-०१-२०१६).

श्री.गणपत गायिवाड (िल्हयाण पव
ू )ा :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

कल्याि

पव
ू ा

येथील

मॉडेल

इींजग्लश

थकुलमध्ये

मशक्षकाींवर

अन्याय

होत

असल्याच्या ननषेधाथा महाराषर राज्य मशक्षि पररषदे च्या वतीने ददनाींक ३ ऑगथ्, २०१५ रोजी
वा त्यासुमारास धरिे आींदोलन करुन याबाबतचे ननवेदन जजल्हा पररषदे च्या मशक्षि ववभागाकडे
दे ण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ननवेदनात कोिकोित्या तक्रारी करण्यात आल्या आहे त,
(३) तसेच, तक्रारीच्या अनुषींगाने सदर शाळा प्रशासनावर शासनाने कोिती कडक कारवाई केली
आहे वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०१-१०-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
औरां गाबाद ववभागातील ३८ शाळाांतील पररक्षाथी माध्यशमि व उच्च माध्यशमि
(१५)

शशक्षण मांडळातर्े घेण्यात येणा-या दहावीच्या पररक्षेला बसले नसल्हयाबाबत

४१४९१ (२५-०५-२०१६).

श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :

सन्माननीय

शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) माध्यममक व उच्च माध्यममक मशक्षि मींडळातर्े घेण्यात येिा-या दहावीच्या पररक्षेला

वव.स. २२२ (9)
औरीं गाबाद ववभागातील ३८ शाळाींमधून एकही पररक्षाथी बसला नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१६
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

मशक्षि

मींडळाने

दहावी,

बारावीच्या

पररक्षेचे

वेळापत्रक

जाहीर

करुन

मदहनाभरावर पररक्षा आली असताींना औरीं गाबाद ववभागातून एकही अजा आला नसल्याची नोंद
करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरिी उक्त ववभागात शाळा केवळ नोंदिीपुरत्याच आहे त काय
याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व तद्नुसार, यास जबाबदार असिा-या व्यक्तीींवर
कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२६-०८-२०१६) :(१) नाही.
औरीं गाबाद ववभागीय मींडळाच्या कायाकक्षेतील एकूि २९ शाळामधन
ू इ. १० वी ला

प्रववषठ होिाऱया ववद्यार्थयांची आवेदनपत्रे औरीं गाबाद ववभागीय मींडळाकडे सादर झालेली
नाहीत.
(२) अींशत: खरे आहे.

(३) औींरींगाबाद ववभागीय मींडळामार्ात चौकशी सुरु आहे. सींबींधीत शाळाींची मींडळ मान्यता /
साींकेताींक क्रमाींक रद्द करण्याची कायावाही औरीं गाबाद ववभागीय मींडळामार्ात सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
बल
ु ढाणा जजल्हहा पररषदे च्या शालेय पोषण आहारातन
ू तरू ीच्या
डाळीएवजी अन्य डाळीांचा वापर होत असल्हयाबाबत

(१६)

४१४९९ (२५-०५-२०१६).

डॉ.सांजय रायमल
ु िर (मेहिर) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात तूरडाळ महाग झाल्याने वाढत्या क्रकींमतीचा र््का शालेय पोषि आहारालाही
बसला असून गत चार मदहन्यापासून बुलढािा जजल्हा पररषदे च्या पोषि आहार ननयोजन

आदे शातून तूरीची डाळ गायब झाल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१५ च्या दरम्यान ननदशानास
आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यामुळे जजल्हयातील प्राथममक शाळे तील २ लाख ३० हजार ववद्याथी तूर
डाळीच्या णखचडीपासून वींचचत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, तूर डाळीऐवजी चवळी, चिा, मूग, मसूर डाळीचा वापर करण्यात येत
असल्याने चवीत र्रक पडिे तसेच या डाळी बालकाींना पचिार की नाही याबाबत शींका

ननमााि होत असल्याने योग्य त्या चाचण्या करुन बालकाींना पचनास हलक्या अशा डाळीचा
वापर करण्याकररता शासनाने कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

वव.स. २२२ (10)
श्री. ववनोद तावडे (२७-०९-२०१६) : (१), (२) व (३) दद. २/२/२०११ च्या शासन ननिाया नस
ु ार

सींबींचधत जजल््याच्या आवश्यतेप्रमािे योग्य त्या पाककृतीची ननवड आठवययातील प्रत्येक
ददवसासाठी

करण्याचे

अचधकार

मख्
ु य

कायाकारी

अचधकारी,

जजल्हा

पररषद

याींच्या

अध्यक्षतेखालील सममतीस दे ण्यात आलेले आहे त. यानुसार जजल्हा थतरावर पाककृती ननजश्चत
करण्यात येते.

मुख्य कायाकारी अचधकारी, जजल्हा पररषद, बुलढािा याींनी सप््ें बर, २०१५ मध्ये तुरडाळी

ऐवजी चवळी व वा्िा च्या पाककृती ननजश्चत केलेल्या होत्या.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मेहिर (जज.बल
ु ढाणा) जानेर्ळ तालुक्यातील िळां बेश्वर येथील शशवाजी हायसिूलचे नाव
असलेले पोषण आहाराांच्या ताांदळ
ू ाच्या िट्टे जानेर्ळ येथील पाणी

(१७)

साठवण तलावाजवळील गोडाऊनमध्ये ठे वल्हयाबाबत

४१५१८ (३०-०४-२०१६).

डॉ.सांजय रायमल
ु िर (मेहिर) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मेहकर (जज.बुलढािा) जानेर्ळ तालुक्यातील कळीं बेश्वर येथील मशवाजी हायथकूलचे नाव
असलेले पोषि आहाराींच्या ताींदळ
ू ाच्या कट्टे जानेर्ळ येथील पािी साठवि तलावाजवळील
गोडाऊनमध्ये ठे वल्याचे ददनाींक २७ डडसेंबर, २०१५ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशानास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मेहकर तालुक्यात पोषि आहार काळया बाजारात ववकला जात असल्याचे
यावरुन ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच काही शाळाींत बोगस प्सींख्या दाखवून ववदयाथांच्या वा्पाचे धान्य शाळे चे
कमाचारी वगा ला्त आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने दोषीींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) अद्याप कारवाई केली नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२६-०८-२०१६) :(१) व (२) अशा थवरुपाची बातमी वतामानवत्रामध्ये प्रमसध्द
झाली होती. तथापी, याबाबत चौकशी केली असता यामध्ये तर्थय आढळून आले नाही.
(३) हे खरे नाही.

(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यातील जजल्हहा पररषदा आणण नगरपाशलिाांच्या सवा शाळा डडजजटल िरण्याबाबत
(१८)

४२३७४ (१६-०५-२०१६).

श्री.पर्थ
ृ वीराज चव्हाण (िराड दषक्षण), प्रा.वषाा गायिवाड

(धारावी), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), डॉ.सांतोष टारर्े (िळमनुरी), श्री.असलम शेख (मालाड
पजश्चम), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्रीमती ननमाला गाववत
(इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्यातील जजल्हा पररषदा आणि नगरपामलकाींच्या सवा शाळा डडजज्ल करण्याचे मशक्षि

वव.स. २२२ (11)
ववभागाचे धोरि असले तरी त्याच्या अींमलबजाविीसाठी आवश्यक असलेल्या ननधीची तरतूदच
नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, सदर उपक्रमाला शासनाने ननधीची तरतूद करण्याबाबत कोिती कायावाही केली
आहे वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२६-०८-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) सवा मशक्षा अमभयानाींतगातच्या नाववन्यपूिा उपक्रमातून सन २०१५-१६ मध्ये ननवड
करण्यात आलेल्या उपक्रममशल शाळाींसाठी प्रनतशाळा रुपये १७५००/- प्रमािे २०० शाळाींसाठी
एकूि रु. १२,०७,५०,०००/- इतकी तरतूद ववनतरीत करण्यात आली आहे .
___________

राज्यात शासनाच्या वतीने पोषण आहार योजनेंतगात दे ण्यात येणाऱ्या मुगडाळीचे
वरण खाण्यास ववद्याथी नापसांती दशाववत असल्हयाबाबत

(१९)

४२७४६ (१२-०५-२०१६).

प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्हलोड), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.असलम शेख (मालाड पजश्चम),
श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपरू ी) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) मागील अनेक मदहन्याींत ग्रामीि भागातील शाळाींना तूरडाळीऐवजी मूगडाळ दे ण्यात येत
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, सध्या शासनाच्या वतीने पोषि आहार योजनेंतगात ववद्यार्थयांना दे ण्यात

येिाऱया आहाराचे वेळापत्रक ठरववण्यात आले असून त्यानुसार त्याींना कडधान्य, मुगडाळ
दे ण्यात येते परीं तू ववद्याथी मुगडाळीचे वरि खाण्यास नापसींती दे त आहे त, हे लक्षात घेता
शासन यासींदभाात कोिती कायावाही करिार वा करीत आहे ,
(३) नसल्यास, यामागील कारिे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२६-०८-२०१६) : (१), (२) व (३) दद २-२-२०११ च्या शासन ननिायानस
ु ार
सींबींचधत जजल््याच्या आवश्यकतेप्रमािे योग्य त्या पाककृतीची ननवड आठवययातील प्रत्येक
ददवसासाठी

करण्याचे

अचधकार

मुख्य

कायाकारी

अचधकारी,

जजल्हा

पररषद

याींच्या

अध्यक्षतेखालील सममतीस दे ण्यात आलेले आहे त. यानुसार जजल्हा थतरावर पाककृती ननजश्चत
करण्यात येते.एखादी पाकृती ववध्यार्थयांना आवडली नसल्यास क्रकींवा ववध्याथी चवीने ती खात
नसल्यास त्या ऐवजी अन्य पाककृतीची ननवड जजल्हा थतरावरुन करता येत.े
___________

वव.स. २२२ (12)
राज्यात सेमी इांग्रजी माध्यमातील शाळाांमध्ये गणणत व ववज्ञानाचे
(२०)

४३११५

पुसति शासत्रीय इांग्रजी भाषेत उपलब्ध होण्याबाबत

(१६-०५-२०१६).

श्री.सुननल शशांदे (वरळी) :
काय :-

श्री.अजय

चौधरी

(शशवडी), श्री.मनोहर

भोईर

(उरण),

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) राज्यात पदहलीपासून सेमी इींग्रजी माध्यमातील शाळा सुरु करण्यास ददनाींक १९ जून,

२०१३ रोजी शासनाने परवानगी ददल्यानींतर सन २०१४-१५ व सन २०१५-१६ या दोन वषाात
क्रकती सेमी इींग्रजी मशकवविाऱया शाळाींची ननममाती झाली आहे ,
(२) असल्यास, सदर शाळाींमधील ववद्यार्थयांना गणित व ववज्ञानाचे इींग्रजी माध्यमासाठी तयार
केलेले पुथतक आणि अ्यासक्रम यामध्ये कमालीची तर्ावत असल्यामुळे तसेच पुथतकातील

भाषेतील अशाथत्रीय तर्ावत यामुळे ववद्यार्थयांना समजण्यास अडचि येत असल्याने सदर
ववषय ववद्याथी ्ाळू लागले असल्याची घ्नाही वारीं वार वाढत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ववद्यार्थयांना सहज समजू शकेल अशी शाथत्रीय इींग्रजी भाषेतील पुथतके
उपलब्ध व्हावीत यासाठी शासनाने कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२६-०८-२०१६) : (१) सन २०१४-१५ व सन २०१५-१६ या दोन वषाात ६३१
शाळाींना परवािगी दे ण्यात आलेली आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मालेगाव (जज.नाशशि) येथील उदा ू भाषेतील ववद्यार्थयाांिररता टी.ई.टी
(२१)

पररक्षेचा पेपर उदा ू भाषेत दे ण्याची सवलत शमळण्याबाबत

४३४९६ (१६-०५-२०१६).

श्री.आशसर् शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.असलम शेख (मालाड

पजश्चम), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) मालेगाव (जज.नामशक) येथील उदा ु भाषेतील ववद्यार्थयांकररता ्ी.ई.्ी पररक्षेचा पेपर उदा ू
भाषेत दे ण्याबाबतचे ननवेदन थथाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १२ जानेवारी, २०१६ रोजी
मा.आयुक्त, पररक्षा पररक्षि ववभाग (मशक्षि) याींना ददले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने कोिती कायावाही केली आहे वा करिार आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१९-०९-२०१६) :(१) होय.
(२) मशक्षक पात्रता पररक्षेसाठी उदा ू माध्यमाच्या पररक्षाथींना हथतमलणखत थकॅननींग केलेल्या

प्रश्नपत्रत्रकेसोबत डी्ीपी थवरुपात प्रश्नपत्रत्रका पुरववण्याबाबतच्या सूचना दद.५ मे, २०१५ च्या
पत्रान्वये महारष् राज्य पररक्षा पररषदे स ददलेल्या आहे त.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. २२२ (13)
अिोले तालुक्यात (जज.अहमदनगर) आलेल्हया उसतोड व वीटभट्टी
मजूराांच्या मुलाांच्या शशक्षणाची सोय िरण्याबाबत

(२२)

४३७७४ (१६-०५-२०१६).

श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),

श्री.सरु े श लाड (िजात), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.मिरां द जाधव-पाटील (वाई), श्री.हसन
मुश्रीर् (िागल) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोले तालुक्यात (जज.अहमदनगर) सुमारे ४५ वव्भट्टय
् ा असून तेथे मोठ्या प्रमािात
मजूर आले असून त्याींच्या मल
ु ाींच्या मशक्षिाची सोय केली नसल्याचे ननदशानास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) तसेच कन्नड तालुक्यातून (जज.औरीं गाबाद) ऊसतोड कामगार अकोले येथे आले असुन
त्याही मल
ु ाींच्या मशक्षिाची सोय केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) व (२) बाबत शासनामार्ात चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नस
ु ार वव्भट्टय
् ाींसाठी आणि ऊस तोड

करण्यासाठी आलेल्या मजुराींच्या मुलाींच्या मशक्षिाची सोय करिेबाबत शासनाने कोिती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२६-०८-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) नाही. वव्भट्टी पररसर व साखर
कारखाना पररसर येथे करण्यात आलेल्या सवेक्षिात वव्भट्टी कामगाराींची ३३ मुले व ऊसतोड

कामगाराींची ८९ मल
ु े आढळून आली. या वव्भट्टी कामगाराींच्या ३३ मल
ु ाींना व उसतोड
कामगाराींच्या ८९ मुलाींना नजीकच्या शाळे त दाखल केले असन
ू त्याींना मशक्षिाच्या प्रवाहात
आिले आहे. त्यामुळे चौकशी करण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वन हक्ि िायद्याची अांमलबजावणी िरणेबाबत
(२३)

४४५२७ (०७-०५-२०१५).

अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम) :
खुलासा करतील काय :-

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड),
सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्यात वन हक्क कायदा लागू झालेला असताना महापामलका क्षेत्रातील आददवासी व इतर
अनुसूचचत जमातीतील वथती-पययाींना कोित्याही मूलभूत नागरी सुववधा पुरववल्या गेल्या
नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत ठािे येथील वन हक सममतीने वेळोवेळी मागिी करुनही महापामलका
प्रशासनाकडून ठोस कारवाई केली जात नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास याबाबत शासन योग्य चौकशी करिार आहे काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

वव.स. २२२ (14)
श्री. ववष्ट्णु सवरा (०७-११-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
आददवासी

ववकास

ववभाग,

शासन

ननिाय,

क्र.वहका-२०१५/प्र.क्र.६१/का-१४,

दद.०८ सप््ें बर, २०१५ अन्वये अनस
ु चू चत जमाती व इतर पारीं पाररक वनववनासी (वनहक्काची
मान्यता) अचधननयम, २००६ व ननयम २००८ व सुधारिा ननयम २०१२ ची नगर पररषद/नगर

पामलका व महानगर पामलका क्षेत्रात अींमलबजाविी करिेबाबत जजल्हाचधका-याींना ननदे श
दे ण्यात आले आहे त.
(२) नाही.
मागिी केल्याप्रमािे कामाींचे प्रथताव तयार करण्यात आले असन
ू सक्षम प्रचधकरिाच्या

मींजुरीनींतर सदर कामे करिेत येतील असे जजल्हाचधकारी, ठािे याींनी कळववले आहे.
(३) व (४) प्रश्न

उद््ावत

नाही.

___________
शालेय पोषण आहार शशजववण्यासाठी राज्यातील शाळें ना गॅस
शसलेंडर वापरण्यािरीता दे ण्यात आलेले ननदे श
(२४)

४५२१६ (१२-०५-२०१६).

श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शालेय पोषि आहार मशजववण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक शाळे ने गॅस मसमलींडर वापरण्याचे
ननदे श शासनाने ददले असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, आहार मशजववण्यासाठी शाळाींना अनुदाननत मसमलींडर दे िे बींद करण्यात आले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर गॅस मसलेंडरची खरे दी लोकसहभागातन
ू करावयाची आहे काय, तसेच
यासाठी शासनाकडून ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याचे ववचाराधीन आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त गॅस मसमलींडर अनुदाननत दरात दे ण्याबाबत शासनाने कोिती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२९-०९-२०१६) : (१) शालेय पोषि आहार योजनेंतगात सवा शाळाींमध्ये
गॅसचा वापर करून आहार मशजववला जाईल, याबाबत कायावाही करण्याचा ननिाय घेण्यात
आला आहे .
(२), (३) व (४) होय. शालेय पोषि आहार योजनेंतगात ग्रामीि भागातील शाळाींमध्ये आहार
मशजववण्यासाठी गॅस कनेक्शन उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत ववचारववननमय सुरु आहे . तथावप,
थवयींपाकासाठी लागिारा गॅस मसलेंडर सींबींचधत अन्न मशजवविाऱया यींत्रिाींनीच खरे दी करिे
आवश्यक आहे.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. २२२ (15)
राज्यातील ग्रामीण भागात एि शशक्षिी शाळा असल्हयाचे आढळून आल्हयाबाबत
(२५)

४५५३७ (१६-०५-२०१६).

श्री.डड मल्हलीिाजन
ूा रे ड्डी (रामटे ि) :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) केंद्र शासनाकडून दरवषी मादहती सींकलन करण्याचे काम य-ु डायसच्या माध्यमातून केले

जाते त्यानस
ु ार राज्यातील ग्रामीि भागात ३५३४ एक मशक्षकी शाळा असल्याचे माहे ऑक््ोबर,
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर शाळाींमध्ये काही कारिाथतव मशक्षक गैरहजर रादहल्यास त्याददवशी सींपूिा
शाळाच बींद रहात असल्याने हजारो ववद्यार्थयांचे शैक्षणिक नक
ु सान होत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२६-०८-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
दाहावीच्या वगाातील ववद्यार्थयाांचा भववष्ट्यात उच्च शशक्षणाच्या क्षेत्रातील
िल तपासण्यािरीता एनजीओच्या मार्ात चाचणी घेण्याबाबत
(२६)

४५५६७ (१२-०५-२०१६).

(अिोला पूव)ा :

श्री.डड मल्हलीिाजन
ूा रे ड्डी (रामटे ि), श्री.रणधीर सावरिर

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात दहावीच्या ववद्यार्थयांची घेण्यात येिारी चाचिी एनजीओच्या मार्ात केली जािार
असून त्यामुळे राज्यात मशकत असलेल्या तब्बल १६ लाख दहावीच्या ववद्यार्थयांच्या तसेच २५
हजार

शाळाींच्या

मादहतीचा

डा्ा

मशक्षि

ववभागाकडून

एनजीओकडे

जािार

असल्याचे

माहे जानेवारी, २०१६ च्या दस
ु ऱया आठवययात वा त्या दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, या दहावीच्या वगाातील ववद्यार्थयांना भववषयात उच्च मशक्षिाच्या क्षेत्रात
कोिता कल आहे हे चाचण्यातन
ु तपासले जािार असन
ू यात मानसशाथत्रीय कसोट्याही
तपासल्या जािार आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त ववद्यार्थयांची व शाळाींची मादहती सुरक्षक्षत ठे वण्यासाठी शासनाने काही
उपाययोजना केल्या आहे त काय वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

वव.स. २२२ (16)
श्री. ववनोद तावडे (२६-०८-२०१६) : (१) हे खरे नाही. सदर चाचिी सींपूिा राज्यभर
राज्यमींडळामार्ात व र्क्त २०० शाळाींमध्ये एनजीओ मार्ात घेतलेली आहे.
(२) हे खरे आहे .
(३) सदर मादहती राज्यमींडळाकडे सुरक्षक्षत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
अनतदग
ा भागातील शशक्षिाांच्या ररक्त असलेल्हया जागाांबाबत
ु म
(२७)

४५९६६ (२५-०५-२०१६).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील काही शाळाींमध्ये मशक्षकाींची बदली झाल्याने क्रकींवा समायोजन समुपदे शन

पद्धतीने होत असल्याने अनतदग
ा भागातील ररक्त असलेल्या मशक्षकाींच्या जागा या ररक्तच
ु म
आहे त हे खरे आहे काय,

(२) तसेच प्रथम ननयक्
ा भागातील
ु ती ममळिाऱया मशक्षकाींना समप
ु दे शन बींद केले तर अनतदग
ु म
शाळाींना मशक्षक दे ता येऊ शकतो हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या सींदभाात शासनाची भूममका काय आहे ?
श्री. ववनोद तावडे (२९-०९-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

ठाणे जजल्हहातील उल्हहासनगर ववधानसभा क्षेत्रासाठी क्रीडा
सांिुलाची सशमती गठीत िेली नसल्हयाबाबत
(२८)

४६४५५ (०६-०५-२०१६).

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हहासनगर) :

सन्माननीय क्रीडा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शासनाच्या धोरिानुसार प्रत्येक तालुक्यासाठी तालक
ु ा क्रीडा सींकुलाची ननममाती करून
सममतीची

पन
ु रा चना

करण्याचा

शासन

आदे श

ननगाममत

केल्यानस
ु ार

ठािे

जजल्हातील

उल्हासनगर ववधानसभा क्षेत्रासाठी अद्यापही सममती गठीत केली नाही क्रकींवा सममती गठीत

करिेसाठी उल्हासनगर ववधानसभा ननवााचन क्षेत्राच्या ननवााचचत सदथयाींचे अध्यक्षतेखाली बैठक
आयोजजत करण्यात आली आहे काय,
(२) असल्यास, आता पयंत क्रकती बैठकीींचे आयोजन करण्यात आले आहे व त्यामध्ये कोिता
ननिाय घेण्यात आला आहे ,
(३)

नसल्यास, सममती गठीत करिेसाठी शासनाकडून कोिते प्रयत्न केले आहे त वा करण्यात

येत आहे त,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

वव.स. २२२ (17)
श्री. ववनोद तावडे (२६-०९-२०१६) : (१) नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) ददनाींक २९.०२.२०१६ अन्वये तालक
ु ा क्रीडा सींकुल सममती गठीत करिेबाबतचा शासन
ननिाय ननगाममत करण्यात आला असून त्यानुसार उल्हासनगर तालुका क्रीडा सींकुलासाठी
सममती गठीत करण्याबाबतची कायावाही सूरु आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील खाजगी प्राधथमि व माध्यशमि शाळाांमधील शशक्षिाांच्या
ररक्त जागा िेंद्रीय ननवड पररक्षामार्ात (सीईटीने) भरण्याबाबत
(२९)

४६८१८ (१२-०५-२०१६).

डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल) :

सन्माननीय

शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील खाजगी शाळाींमधील सवा मशक्षकाींच्या ररक्त जागा भरतीपूवी केंद्रीय ननवड
पररक्षामार्ात सीई्ीने भरण्यात येिार असल्याने प्राचथमक माध्यममक शाळाींतील मशक्षकाींची

ननयुक्ती व नव्याने पदभरती करण्यात येऊ नये असे आदे श उच्च माध्यममक सींचालकाींनी

ववभागीय मशक्षि उपसींचालकाींना ददला असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ववद्यार्थयांचे नक
ु सान व मशक्षकाींचे शोषि करिारी सीई्ीची पध्दत रद्द
करण्याबाबत शासनाने कोिती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१९-०९-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे.
तथावप सदर बींदी ददनाींक ०६/०२/२०१६ च्या पत्रान्वये उठववण्यात आली आहे .
(२) अशा पररक्षा पध्दतीमळ
ु े ववद्यार्थयांचे नक
ु सान होिार नसन
ू मशक्षिाचा दजाा वाढववण्याच्या
दृष्ीने उच्च गुिवत्ताधारक मशक्षकाींच्या ननवडीसाठी सदर पररक्षा पध्दती उपयुक्त ठरिार
आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मौजे िाष्ट्टी (ता.श्रीगाांदा, जज.अहमदनगर) येथील जजल्हहापररषदे च्या शाळे त
(३०)

मुख्याध्यापिासह दोन शशक्षिाांची पदे ररक्त असल्हयाबाबत

४७०३९ (१६-०५-२०१६).

श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधान) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे काष्ी (ता.रीगीगोंदा, जज.अहमदनगर) येथील जजल्हा पररषद शाळे तील मुख्याध्यापक
आणि दोन मशक्षकाींची पदे ररक्त असल्याने ववद्यार्थयांचे मोठया प्रमािात नक
ु सान होत आहे,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर मशक्षकाींची पदे ररक्त असल्याने ग्रामथथ तसेच पालकाींकडून शाळा बींद
करण्याचा ननिाय घेण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

वव.स. २२२ (18)
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) व (२) बाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुषींगाने सदर पदे भरिेबाबत शासनाने
कोिती कायावाही केली वा करण्यात यींत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२९-०९-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे . जजल्हा पररषद अहमदनगर अींतगात
रीगीगोंदा तालुक्यातील मौजे काष्ी येथील जजल्हा पररषद प्राथममक शाळा येथे मुख्याध्यापकाचे

१ पद मींजरू असन
ू सद्यजथथतीत मख्
ु याध्यापकाचे पद ररक्त आहे व प्राथममक मशक्षकाींचे १२
पदे मींजूर असून १ पद ररक्त आहे .
(२) नाही.
(३) नाही.
(४) सन २०१५-१६ ची सींचमान्यता अींनतम झाल्यानींतर सदर पदे भरण्याची कायावाही करण्यात
येईल.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
शालेय पोषण आहारात िेळीचा व सांत्र्याचा समावेश िरण्याबाबत
(३१)

४७९३५ (१२-०५-२०१६).

(रामटे ि) :

श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा), श्री.डड मल्हलीिाजन
ूा रे ड्डी

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जळगाव शहरात माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान एका आयोजजत कायाक्रमात
मा.मुख्यमींर्यवयाींनी केळीचा शालेय पोषि आहारात समावेश करण्याची घोषिा केली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) तसेच शालेय पोषि आहरात सींर्यवयाचा समावेश करण्याची घोषिा मा. शालेय मशक्षि मींत्री
याींनी माहे डडसेंबर, २०१५ वा त्या दरम्यान ववधीमींडळ आवारात सींत्रा थ्ॉल भे्ी दरम्यान
केली होती हे ही खरे काय,
(३) असल्यास, सदर घोषिाींची अींमलबजाविी केव्हापयात होिे अपेक्षक्षत आहे ,
(४) उक्त घोषिाींनुसार केळीचा व सींर्यवयाचा शालेय पोषि आहारात समावेशाबाबतचा शासन
आदे श क्रकींवा पररपत्रक जारी करण्यात आले आहे काय,
(५)

नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (२६-०८-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) शालेय पोषि आहार योजना ही केंद्र
पुरथकृत योजना असून केंद्र शासनाच्या मागादशाक सूचनाींनुसार राबववण्यात येत.े योजनेंतगात
दे ण्यात येिाऱया आहारामध्ये र्ळाींचा समावेश करण्याबाबतची ववनींती केंद्र शासनाकडे झालेल्या

प्रकल्प मान्यता मींडळाच्या बैठकीमध्ये केंद्र शासनास केली होती. तथापी, केंद्र शासनाने
यासाठी ननधी उपलब्ध करुन ददलेला नाह.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. २२२ (19)
राज्यात िायम ववनाअनुदाननत शासनाच्या ननणायामुळे सन २००१ पासून प्राथशमि, माध्यशमि
व उच्च माध्यशमि शाळाांमधील शशक्षिाांना अनुदान शमळाले नसल्हयाबाबत

(३२)

४७९८२

(आष्ट्टी) :

(१२-०५-२०१६).

डॉ.बालाजी

किणीिर

(अांबरनाथ),

अॅड.भीमराव

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

धोंडे

(१) महाराषर राज्यात कायम ववनाअनुदाननत शासनाच्या ननिायामुळे (सन २००१) १५
वषाापासुन प्राथममक, माध्यममक व उच्च माध्यममक शाळाींमधील मशक्षकाींना अनुदान ममळाले

नसल्याने त्याींना वेतन कमी ममळते त्यामुळे अनेक मशक्षकाींना आचथाक अडचिी सहन कराव्या
लागत असल्याचे मशक्षक व मशक्षकेत्तर सींघ्नाींनी मा.मशक्षि मींत्री याींना वारीं वार ननवेदनाद्वारे
ननदशानास आिून ददले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने सन २०१० पासन
ू शाळे तील ववद्याथी सींख्या ननजश्चत करुन त्यात
पात्र असलेल्या मशक्षकाींनाही अद्याप अनुदान न ममळण्याची कारिे काय आहे त,

(३) असल्यास, शासनाने सन २००१ पासून लागू केलेल्या ववना अनुदाननत धोरिामुळे १५ वषे
झाली तरी शाळे तील मशक्षकाींना अनद
ु ान मींजरू न करण्याची कारिे काय आहे त,

(४) कायम ववनाअनुदाननत तत्वावरील प्राथममक, माध्यममक व उच्च माध्यममक शाळाींना

तातडीने अनुदान अदा करण्याबाबत शासनाकडून आजतागायत कोिती कायावाही करण्यात
आली वा येत आहे ,,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२६-०९-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) अनुदानास पात्र घोवषत करण्यात
आलेल्या शाळाींना वेतन अनुदान उपलब्ध करून दे ण्याबाबत सकारात्मक कायावाही सुरू आहे.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

धुळे जजल्हहा रुग्णालयात जळीत िक्ष सथापन िरण्याबाबत
(३३)

४८६०५ (११-०५-२०१६).

मध्य) :

श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.आशसर् शेख (मालेगाांव

सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) धुळे जजल्हा रुग्िालयातील जळीत कक्ष केंद्र व राज्यशासन याींच्यातील साींमजथय करार
रखडल्याने हा प्रकल्प मागी लागण्यास अडथळे येत असल्याचे माहे जानेवारी २०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, प्रशासन या प्रकल्पाला मागी लावण्यासाठी कोिती उपययोजना करीत आहे वा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१९-०९-२०१६) :(१) व (२) केंद्र शासनाच्या १२ व्या पींचवावषाक योजनेअींतगात
National Programme for prevention &amp; Management of Burn Injuries
(NPPMBI) या कायाक्रमाींतगात शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालयामध्ये Burn Units थथापन

वव.स. २२२ (20)
करण्याबाबतच्या प्रथतावास ननयोजन ववभागाने सुचववल्याप्रमािे मींत्रीमींडळाची मान्यता घेिे
आवश्यक असल्यामळ
ु े त्यानुषींगाने प्रथताव सादर करण्याबाबतची कायावाही सुरु आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मराठवाड्यात शशक्षण हक्ि िायद्याची अांमलबजावणी होत नसल्हयाबाबत
(३४)

४८७३३ (१६-०५-२०१६).

श्री.सांजय पोतनीस (िशलना) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मराठवाडा दषु काळाच्या भीषि सींक्ात असल्याने ऊस, वी्भट्टी बाींधकाम, चहाच्या ्पऱया,

हॉ्े ल घरकाम अशा सगळीकडे बालकामगाराींचे प्रमाि आधीच्या तुलनेत यावषी १५ ते २०
्क्क्याींनी अचधक असल्याचे सामाजजक सींथथाींनी केलेल्या पाहिीत माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये
वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, प्रत्येक मल
ु शाळे त जाईल एकही मल
ु घरी राहिार नाही असे शासनाचे धोरि
असताींनाही मराठवाडयातील बहुताींश शाळाींमध्ये मशक्षक हक्क कायदयाची अींमलबजाविी झाली
नसल्याचे थपष् होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,
तद्नस
ु ार शासनाने कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (२६-०८-२०१६) :(१) व (२) नाही.
मराठवाडा ववभागातील ८ जजल््याींमध्ये ददनाींक ०४ जल
ु ,ै २०१५ ते ३१ जानेवारी, २०१६

या कालावधीत वेळोवेळी केलेल्या सवेक्षिात १२,४५९ शाळाबा्य मल
ु े आढळून आली, त्या

बालकाींना ननयममत शाळे त दाखल करण्याची कायावाही सुरु असून सवा जजल््यात मशक्षि हक्क
कायदा २००९ ची अींमलबजाविी चालू आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर मराठवाडा ववद्यापीठातील रोजांदारीवर
(३५)

िमाचाऱ्याांना सेवेत िायम िरण्याबाबत

४८९३२ (२६-०५-२०१६).

श्री.अतल
ु सावे (औरां गाबाद पूव)ा :

सन्माननीय उच्च व तांत्र

शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर मराठवाडा ववद्यापीठात १५ ते २० वषांपासून रोजींदारीवर साडे चार
ते साडे पाच हजार रुपये मानधनावर काम करिाऱया कमाचाऱयाींना सेवेत कायम करण्यात यावे

व त्याींचे मानधन वाढववण्यात यावे इत्यादी मागण्याींसाठी ववद्यापीठातील १२३ ववभागातील
कमाचारी व रोजींदारी कामगाराींनी आींदोलने करुनही त्याींच्या मागण्या मान्य न झाल्याने त्याींनी
ददनाींक १२ जानेवारी, २०१६ रोजी बेमुदत आींदोलन सुरु केले आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. २२२ (21)
(२) असल्यास, कमाचारी व रोजींदारी कामगाराींना सेवत
े कायम करण्याबाबत व पगारवाढ
करण्याबाबतचा ननिाय कुलगुरुींनी यापूवी घेऊनही त्या अनुषींगाने कायावाही न होण्याचे कारिे
काय आहे,

(३) असल्यास, शासनाने मराठवाडा ववद्यापीठातील कमाचाऱयाींचे आींदोलन त्याींनी मागे घ्यावे
यासाठी त्याींचे मागण्याबाबत कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२६-०९-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) राजवषा शाहू महाराज रोजींदारी कामगार सींघ्नेच्या मागण्याींच्या अनुषींगाने यासींदभाातील
प्रकरि कामगार न्यायालयात न्यायप्रववष् असून कींत्रा्दारामार्ात ववद्यापीठात कायारत
असलेल्या

रोंजदारी

कमाचाऱयाींसाठी

दे य

भववषयननवााह

ननधीची

रक्कम

ववद्यापीठाने

भववषयननवााह ननधी आयुक्ताींच्या कायाालयात भरिा केली असल्याचे डॉ. बाबासाहे ब आींबेडकर

मराठवाडा ववद्यापीठ, औरीं गाबाद या ववद्यापीठाने दद. ११.०१.२०१६ च्या पत्रान्वये कळववले.
त्यानींतर सींघ्नेच्या वतीने सुरु करण्यात आलेले बेमुदत कामबींद व चक्री उपोषि मागे
घेण्यात आले.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

जालना जजल्हहयातील उच्च व माध्यशमि शाळा, िननष्ट्ठ
(३६)

महाववदयालयास अनद
ु ान शमळण्याच्या तरतद
ु ीबाबत

४८९८२ (२५-०५-२०१६).

श्री.राजेश टोपे (घनसावांगी) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

जालना जजल््यातील उच्च व माध्यममक शाळा आणि कननषठ महाववदयालयाच्या ववभाग

तक
ु डया,

वगा

याींचे

मल्
ु याींकन

कामकाज

पि
ू ा

करुन

अनद
ु ानास

पात्र

शाळा,कननषठ

महाववदयालयाची यादी जादहर करावी व तद्नुसार अनुदानाची तरतद
ु करावी या मागिीबाबतचे

ननवेदन मा.मुख्यींमत्री व मा.मशक्षिमींत्री याींना महाराषर ववना अनद
ु ाननत उच्च व माध्यममक
शाळा कृनत सममती याींनी ददनाींक १६ सप््ें बर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ददले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त ननवेदनानस
ु ार शासनाने अद्यापपयंत कोिती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०७-०९-२०१६) :(१) होय.
(२) कननषठ महाववद्यालयाींचे मुल्याींकनाचे प्रथताव प्राप्त झाले असून त्यावर पुढील कायावाही
सुरु आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. २२२ (22)
मराठवाडयात हां गामी वसनतगह
ृ ाांच्या शासन ननणायाची प्रभावी अांमलबजावणी होण्याबाबत
(३७)

४९१४० (२८-०४-२०१६).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ऊसतोड, वी्भट्टी, बाींधकामे, दगडाच्या खािी, शेती अशा ववववध उद्योगात कामासाठी
थथलाींतर कराव्या लागिाऱया मजरु ाींच्या मल
ु ाींच्या पोषिाची जबाबदारी घेिारी वसनतगह
ु
ृ े सरु
करण्याचे आदे श दे िारा शासन ननिाय ऑक््ोंबर २०१५ मध्ये राज्य शासनाने जारी केला असून
प्रत्येक ववद्यार्थयांच्या खचाासाठी ८,२०० रुपयाींची तरतूद केली आहे, हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, सदर शासन ननिायानुसार मराठवाडयातील बहुताींश गावात आजममतीपयंत
हीं गामी वसनतगह
ृ े सुरु करण्यात आलेली नाहीत, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, शासनाने उक्त प्रकरिाची चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीत काय ननषपन्न झाले आहे आणि मराठवाडयात हीं गामी वसनतगह
ृ ाच्या

शासन ननिायाची प्रभावी अींमलबाजविी होियाबाबत शासनाकडून आजतागयात कोिती
कायावाही करण्यात आली वा येत आहे .

(५) नसल्यास, मराठवाडयातील बहुताींश गावाींत हीं गामी वसनतगह
ृ े अद्याप सुरु न करण्याची
सवासाधारि कारिे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२६-०८-२०१६) :(१) होय.
(२) हे खरे नाही.
(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यात शशक्षण समध्
ां गात
ृ दी योजना बांद िेल्हयाने या योजनेअत
िाम िरणाऱ्या शशक्षि प्रेरिाांवर आलेली उपासमारीची वेळ

(३८)

४९५७३ (२५-०५-२०१६).

श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उसमानाबाद) :

सन्माननीय

शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात मशक्षि ववभागामार्ात राबववली जािारी मशक्षि समध्
ृ दी योजना बींद केल्याने या
योजनेअत
ीं गात काम करिाऱया मशक्षक प्रेरकाींवर उपासमारीची वेळ आली आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, सदर योजना पुवव
ा त सुरू करून मशक्षक प्रेरकाींच्या मागण्या मान्य कराव्यात
यासाठी माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यासम
ु ारास मुींबईच्या आझाद मैदानावर उपोषि केले
होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या मशक्षक प्रेरकाींच्या मागण्याींबाबत व मशक्षि समध्
ृ दी योजना सुरू करिेबाबत
शासनाने कोिती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

वव.स. २२२ (23)
श्री. ववनोद तावडे (१९-०९-२०१६) :(१) हे खरे नाही. समाजसेवेची आवड असिाऱया, थवेच्छे ने
काम करु इजच्छिाऱया प्रेरकाने आपला नेहमीचा व्यवसाय करून समाजसेवेचे काया नन:थवाथी
वत्ृ तीने व मोकळ्या वेळेत करिे अपेक्षक्षत आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
वाशशम जजल्ह्यातील मालेगाांव येथे शालेय पोषण आहार योजनेतगांत अनतशय
ननिृष्ट्ट दजााचे धान्य पुरववण्यात येत असल्हयाबाबत
(३९) ४९८९१ (१२-०५-२०१६).

श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्रीमती

ननमाला गाववत (इगतपूरी), डॉ.सांतोष टारर्े (िळमनुरी), श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण),
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :
करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) वामशम जजल््यातील मालेगाींव येथे शालेय पोषि आहार योजनेतगंत अनतशय ननकृष्
दजााचा ताींदळ
व डाळ शाळाींना पाठववण्यात येत असून लहान मुलाींच्या आरोग्याशी या
ु

यींत्रिेकडून खेळ खेळला जात असल्याच्या तक्रारी असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासींदभाात शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, चौकशीत काय
ननषपि झाले, त्यानुसार दोषीींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) अद्याप कारवाई केली नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२६-०८-२०१६) :(१) हे खरे नाही
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
वाशशम येथे महाराष्ट्र राज्य पररक्षा पररषद पण
ु ेच्या वतीने घेण्यात आलेल्हया टां िलेखन पररक्षेत
एिा बोगस पररक्षार्थयाांने तीन ववद्यार्थयाांच्या नाांवावर पररक्षा हदल्हयाबाबत

(४०)

४९८९९ (२६-०५-२०१६).

श्री.अशमत झनि (ररसोड) :

सन्माननीय उच्च व तांत्र

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वामशम येथे महाराषर राज्य पररक्षा पररषद पुिेच्या वतीने घेण्यात आलेल्या ्ीं कलेखन

पररक्षेत एका बोगस पररक्षार्थयांने तीन ववद्यार्थयांच्या नाींवावर पररक्षा ददल्याचा गींभीर प्रकार
माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यासींदभाात शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय ननषपि झाले आहे
व त्यानस
ु ार दोषीींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

वव.स. २२२ (24)
श्री. ववनोद तावडे (२६-०८-२०१६) :(१) व (२) हे खरे नाही. परीं तु अशा आशयाची बातमी
वतामानपत्रात प्रमसध्द झाली होती. वतामानपत्रातील बातमीच्या अनष
ु ींगाने चौकशी केली असता
चौकशी मध्ये सत्यता आढळली नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
चांद्रपूर जजल्ह्यातील २९ शाळाांमधील ४४ महहला िामगाराांना
िामावरुन िमी िरण्यात आल्हयाबाबत

(४१)

५०१४८ (१२-०५-२०१६).

श्री.सरु े श धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींद्रपरू जजल््यातील २९ शाळाींमधील ४४ मदहला कामगाराींना माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये
वा त्यादरम्यान कामावरुन कमी करण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ननिायाववरोधात ददनाींक १२ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास या
मदहलाींनी जजल्हा पररषदे समोर बेमद
ु त उपोषि सुरु केले, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

या

मदहला

कामगाराींना

शासनाच्या

ददनाींक

१०

जुल,ै

२०१४

च्या

अध्यादे शाप्रमािे कामावर घेण्यात यावे, असे ननदे श जजल्हा पररषदे चे मशक्षिाचधकारी याींनी
सींबींचधत मुख्याध्यापकाींना ददले होते, हे ही खरे आहे काय,

(४) उक्त प्रकरिी सींबींचधत मुख्याध्यापकाींवर शासनाने कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२६-०८-२०१६) :(१) शालेय पोषि आहार योजनेमध्ये थवयींपाकी तथा
मदतनीस म्हिून काम करिाऱया १० शाळाींमधील १८ मदहलाींना शैक्षणिक वषा २०१४-१५ च्या
सुरुवातीला कामावरुन काढून ्ाकण्यात आले होते.
(२) व (३) हे खरे आहे.

(४) शाळा व्यवथथापन सममतीला शालेय पोषि आहार योजनेंतगात बचत ग्ाची ननवड
करण्याचे अचधकार आहे त. यानस
ु ार १० पैकी ५ शाळाींच्या शाळा व्यवथथापन सममतीनी
थवयींपाकी / मदतनीस याींना पूवव
ा त कामावर रुजू करुन घेतले आहे.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
भांडारा जजल्ह्यातील अत्री येथील शाळे ची अद्ययावत माहहती य-ू डायसवर नसल्हयाबाबत
(४२)

५०३८२ (१२-०५-२०१६).

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील सवा शाळाींची मादहती तात्काळ उपलब्ध व्हावी यासाठी शाळा, ववद्याथी व
मशक्षकाींची मादहती य-ू डायसमध्ये नोंदववली जात आहे मात्र मशक्षि ववभागाच्या अचधका-याींना

भींडारा जजल््यातील अत्री येथील शाळे ची अद्ययावत मादहती य-ू डायसवर नसल्याचे नक
ु तेच
ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. २२२ (25)
(२) असल्यास, त्यामुळे सदर शाळा सोयी सुववधापासून वींचचत राहत आहे, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२६-०८-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यात शालेय शशक्षण ववभागाचे बोगस शासन ननणाय सोशल
शमडीया साईटवर परसववण्यात येत असल्हयाबाबत
(४३)

५०४०२ (२५-०५-२०१६).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील माध्यममक व प्राथममक शाळे तील मशक्षक व शाळे त मशक्षि घेिारे ववद्याथी
याींच्या सेवा व सुववधा ववषयी अनेक प्रकारचे बोगस शासन ननिाय सोशल ममडीयाच्या

साई्वर पसरववण्यात येत असल्याची घ्ना माहे डडसेंबर, २०१५ च्या प्रथम आठवययात
ननदशानास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिात शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तद्नुसार दोषीींवर कोिती कायावाही करण्यात आली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे ?

श्री. ववनोद तावडे (१९-०९-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पाठयपुसति मांडळाची पुसतिे राज्यापेक्षा राज्याबाहे रुन छापुन घेण्यात येत असल्हयाबाबत..
(४४)

५११८७ (२५-०५-२०१६).

अॅड.गौतम चाबुिसवार (वपांपरी) :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पाठयपुथतक मींडळाची पुथतके राज्यापेक्षा राज्याबाहे रुन छापुन घेण्यात येत असल्याची बाब
माहे सप््ें बर २०१५ मध्ये ननदशानास आल्याने मुींबई मुद्रक सींघाने मा. मशक्षि मींत्री
याींच्यासोबत बैठक घेऊन ७५ ्क्के काम राज्यातील छपाई व्यावसानयकाींना दे ण्याचे आश्वासन
ममळववले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, गतवषी १५९ मुद्रकाींपैकी ९५ मुद्रक हे राज्यातील होते, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पाठयपुथतक छपाईचे काम राज्यातील मुद्रकाींना ममळण्याबाबत शासन कोिती
उपाययोजना करिार आहे वा करण्यात येत आहे .
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

वव.स. २२२ (26)

श्री. ववनोद तावडे (२६-०८-२०१६) :(१), (२) व (३) पाठ्यपुथत्क मींडळाच्या ननयामक मींडळाने
घेतलेल्या ननिायानस
ु ार शालेय वषा २०१६-१७ साठी पाठ्यपथ
ु तकाींच्या छपाई कामाकररता ईननववदे द्वारे प्राप्त झालेल्या व मींडळाने ननजश्चत केलेल्या दराींस सहमती दशावविारे व छपाई

बाींधिीचे काम करिारे जे मुद्रक सवा प्रकारच्या गुिवत्तेचे ननकष पाळून छपाई-बाींधिीचे काम
वेळेत पूिा करण्याची हमी दे तील, अशा थथननक मुद्रकाींना पाठ्यपुथतकाींच्या ८०% छपाईबाींधिीचे काम सोपववण्याचा ननिाय झाला आहे .

शालेय वषा सन २०१५-१६ मध्ये पात्र ठरलेल्या एकूि १५९ मद्र
ु काींपैकी १४४ मद्र
ु काींनी

पाठ्यपुथतकाींच्या छपाईची कामे केली असन
ू त्यापैकी ९२ मुद्रक हे महाराषरातील व ५२ मुद्रक
हे राज्याबाहे रील होते.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

लातूर जजल्ह्यातील शाळे तील ववद्यार्थयाांना मध्यान्ह भोजन
(४५)

योजनेत तुरडाळ पुरवठा होत नसल्हयाबाबत

५११९३ (२५-०५-२०१६).

श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण) :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लातूर जजल््यात जजल्हा पररषद व खासगी सींथथेतील शाळे तील ववद्यार्थयांना माहे सप््ें बर,
२०१५ पासून मध्यान्ह भोजनाकररता तूरडाळ पुरवठा होत नसल्याबाबत व ननकृष् दजााचा

धान्याचा परु वठा होत असल्यामळ
ु े ववद्यार्थयांचे आरोग्यावर पररिाम होत असल्याबाबतची
मादहती ददनाींक ११ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरिाची शासनाने चौकशी केली आहे काय. चौकशीत काय आढळून
आले तद्नस
ु ार सींबींचधत दोषीववरुध्द शासनाने कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (२६-०८-२०१६) :१) व २) दद २-२-२०११ च्या शासन ननिायानुसार सींबींचधत
जजल््याच्या आवश्यकतेप्रमािे योग्य त्या पाककृतीची ननवड आठवययातील प्रत्येक ददवसासाठी

करण्याचे अचधकार मख्
ु य कायाकारी अचधकारी, जजल्हा पररषद याींच्या अध्यक्षतेखालील

सममतीस दे ण्यात आलेले आहे त. यानुसार जजल्हा थतरावर पाककृती ननश्चीत करित येते.
यानुसार जजल्हाथतरावररून तुरडाळीऐवजी मुगडाळीची मागिी करण्यात आली होती.

लातूर जजल््यामधील काही शाळाींमध्ये मसूरडाळ ननकृष् दजााची पूरववली असल्याचे

आढळून आले होते. सदर मसूरडाळ तात्काळ बदलून घेतली आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. २२२ (27)
अमरावती येथील श्री चक्रधर सवामी ग्रांथालय तथा साहहत्य सांशोधन सांसथेस
जुन्या हसतशलणखत पोथाांच्या सांरक्षण, सांशोधन तथा प्रिाशनासाठी
(४६)

शमळणारे अनद
ु ान वाढवन
ू दे ण्याबाबत

५२८३४ (२६-०५-२०१६).

श्री.ओमप्रिाश ऊर्ा बच्चू िडू (अचलपूर) :

सन्माननीय

उच्च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रीगी. क्षेत्र अमरावती
रीगी चक्रधर

येथील रीगी प्रभू प्रबोधन सींथथा ररद्धपूर द्वारा चालववण्यात येिाऱया

थवामी ग्रींथालय तथा सादहत्य सींशोधन सींथथेस जुन्या हथतमलणखत पोर्थयाींचे

सींरक्षि, सींशोधन तथा प्रकाशनासाठी ममळिारे अनुदान वावषाक केवळ २५०० रु. असून ते
क्रकमान जजल्हा ग्रींथालयाचे समकक्ष वाढवून दे ण्याबाबत आणि रीगी पु. चीं. नागपुरे, सरचच्िीस,
रीगी प्रभू प्रबोधन सींथथा ररद्धपूर याींनी ददनाींक २१र्ेब्रुवारी,२०१६ रोजी वा

मा.मुख्यमींत्री आणि

मा.पालकमींत्री, अमरावती याींचक
े डे लेखी मागिी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२७-०९-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२) रीगी.प्रभू प्रबोधन सींथथा, रीगी क्षेत्रा ररध्दपूर, जज.अमरावती या ग्रींथालयास शासनमान्यता
नसल्यामळ
ु े सदर ग्रींथालयास शासनाकडून परररक्षि अनुदान दे ण्याची ननयमात तरतूद नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

(४७)

मराठी भाषा ववभागाची पुनरा चना व मराठी ववद्यापीठ सथापणेबाबत

५४३२० (२२-०८-२०१६).

दषक्षण),

___________

श्री.ववजय

वडेट्टीवार

श्री.पांिज भज
ु बळ (नाांदगाव), श्री.पर्थ
ृ वीराज चव्हाण (िराड

(ब्रम्हपूरी),

श्री.अशमन

पटे ल

(मुांबादे वी),

डॉ.सांतोष

टारर्े

(िळमनुरी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.योगेश हटळे िर
(हडपसर) :

सन्माननीय मराठी भाषा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राजभाषेच्या ववकासासाठी व दीघाकालीन ननयोजनासाठी मराठी भाषा ववभागाची पन
ु रा चना
करण्याची राज्यातील लोकप्रनतननधीींनी वेळोवेळी शासनाकडे मागिी केलेली आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, मराठी अ्यास केंद्राने

राजभाषा मराठी ववभागाच्या पुनराचनेसाठी पाठववलेला

प्रथताव माहे एवप्रल २०१० पासन
ू तब्बल दहा वेळा शासनास सादर करूनही अद्यापही तो
शासनाच्या लाल क्रर्तीत अडकल्याचे ननदशानास आले , हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच मराठी ववद्यापीठ थथापनेचा प्रथताव अनेक वषांपासन
ू शासनाकडे प्रलींत्रबत आहे , हे
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, मराठी भाषेचा लोकभाषा म्हिून ववकास करण्यासाठी व मराठी भाषेची प्रनतषठा
उीं चावण्यासाठी तसेच प्रश्न भाग (१), (२) व (३) बाबत
करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

शासनाने कोिती कायावाही केली वा

वव.स. २२२ (28)
श्री. ववनोद तावडे (२६-०९-२०१६) :(१) होय.
(२) नाही.
मराठी अ्यास केंद्राच्या प्रथतावावर शासन थतरावर झालेल्या बैठकीमध्ये अ्यास
केंद्राच्या मागिीनुसार ६ नवीन उपववभागाींसाठी अनतरीक्त मनुषयबळ दे िे सध्या शक्य
नसल्याचे सुचचत करण्यात आले. तथापी मराठी अ्यास केंद्राने केलेल्या काही सूचनाींचा
प्रथताववत मराठी भाषा धोरिामध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

(३) मराठी भाषा ववद्यापीठ थथापन करण्यासींदभाात अ्यास करून राज्य शासनास मशर्ारशी
सादर करण्यासाठी एक सममती गठीत करण्याची उच्च व तींत्र मशक्षि ववभागाकडून कायावाही
सुरू आहे .

(४) राज्यसभा अचधननयम १९६४ च्या अनुषींगाने शासन व्यवहारात मराठी भाषा ववभागाींतगात

भाषा सींचालनालय, महाराष् राज्य मराठी ववश्वकोश्ाा ननममाती मींडळ, महाराष् राज्य सादहत्य
आणि सींथकृती मींडळ व राज्य मराठी ववकास सींथथा याींचेद्वारे
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

ववववध उपक्रम सरु
ु आहे त.

___________
िल्हयाण पजश्चम येथील गाांधारी येथे मुांबई ववद्यापीठाच्या िल्हयाण
उपिेंद्राचे बाांधिाम ननिृष्ट्ट दजााचे झाल्हयाबाबत

(४८)

५८४७९ (२२-०८-२०१६).

श्री.रुपेश म्हात्रे (शभवांडी पूव)ा :

सन्माननीय उच्च व तांत्र

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कल्याि पजश्चम येथील गाींधारी येथे मुींबई ववद्यापीठाच्या कल्याि उपकेंद्राचे बाींधकाम
ननकृष् दजााचे होत असून बाींधकाम पूिा होण्यापूवी प्लाथ्र पडत असल्याने, चौकशी
करण्याची मागिी थ्ुडीं् ॲक्शन फ्रीं् या ववद्याथी सींघ्नेने मींब
ु ई ववद्यापीठाचे कुलगरु
ु
याींच्याकडे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यासुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

तसेच

उक्त

ननकृष्

बाींधकाम

करिाऱया

कींत्रा्दाराींची

चौकशी

करुन

कारवाई

करण्याबाबतची मागिी ववद्याथी सींघ्नेने केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले
व तदृनुसार शासनाने सींबींचधत कींत्रा्दाराींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१७-१०-२०१६) :(१)

होय, हे खरे आहे. थ्ुडीं् ॲक्शन फ्रीं्चे रीगी.प्रशाींत

इींगळे याींनी ददनाींक २५ मे, २०१६ रोजी कुलसचचव याींची भे् घेऊन याबाबत तक्रार केली
आहे .

(२) होय, हे खरे आहे . थ्ुडीं् ॲक्शन फ्रीं्चे रीगी.प्रशाींत इींगळे याींनी कुलसचचवाची भे् घेऊन
काम ननकृष् असल्याची लेखी तक्रार केली आहे .

(३) याबाबत ववद्यापीठाने चौकशी केली आहे. माचा २०१६ च्या शेव्च्या आठवययात कल्याि
उपकेंद्राच्या आग्नेय ददशेकडील बाींधकामास रक मागे घेताना धक्का बसल्याने तडा गेला व

वव.स. २२२ (29)
त्याचे प्लाथ्र दे खील पडले होते. सदर बाींधकाम दशानी भागाचे सश
ु ोभीकरिाचे बाींधकाम होते.
तथावप, लगेच तडा गेलेले बाींधकाम तोडून नव्याने करण्यात आले आहे व त्याला प्लाथ्रही

करण्यात आले आहे . कामाच्या दजााची तपासिी वेळोवेळी प्रोजेक्् मॅनेजमें् कन्सल्न्सीकडून
होत असते व त्या कामासाठी वापरण्यात येिाऱया घ्काींची व क्रॉन्क्री् क्युबची तपासिी

वेळोवेळी करण्यात आली असून तपासिीत कुठे ही ननकृष् दजााचे असल्याचे आढळले नाही.
सदर घ्ना अपघात असल्याने बाींधकाम ननकृष् दजााचे आहे असे म्हिता येत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यात नवा ववद्यापीठ िायदा येणार असल्हयाने राज्यातील सवाच ववद्यापीठाांच्या
प्राधधिरणाांच्या ननवडणूिा सथधगत िेल्हयाबाबत
(४९)

५८८६६ (२२-०८-२०१६).

श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.महे श
सन्माननीय उच्च व तांत्र

(दादा) लाांडगे (भोसरी), श्री.गणपत गायिवाड (िल्हयाण पव
ू )ा :
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात नवा

ववद्यापीठ कायदा येिार असल्याने

राज्यातील सवाच ववद्यापीठाींच्या

प्राचधकरिाींच्या ननवडिूका थथचगत केल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ननवडिूका थथचगत केल्यामळ
ु े अ्यासक्रम तयार करिाऱया अ्यास मींडळाच्या
नेमिूका झाल्या नसल्याने, अ्यास मींडळाची प्रक्रक्रया प्रलींत्रबत रादहली असून, माहे मे, २०१६
सींपन
ू ही अनेक ववषयाींचे अ्यासक्रम तयार झालेले नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ववद्यापीठात अ्यासक्रम नसल्याने ववद्यार्थयााचे शैक्षणिक नुकसान होिार
असून,

सन. २०१४-१५ मध्ये प्रवेमशत झालेल्या बीकॉम- र्ायनाजन्शअल मॅनेजमें्, रान्सपो्ा

मॅनेजमें्, बीएमएस, बीएथसी मायक्रोबायोलॉजी आदी सात-आठ ववषयाच्या ववद्यार्थयांचे
सवााचधक नक
ु सान होिार आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या सींदभाात शासनाने तातडीने कोित्या उपाययोजना केल्या आहे त वा
करण्यात येत आहे तसेच याबाबतची सद्यःजथथती काय आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२९-०९-२०१६) :(१) होय.
(२) व (३) नाही, याबाबत महाराषर ववद्यापीठ कायदा १९९४, मधील तरतुदीनुसार मा. कुलगुरु
याींना असलेल्या अचधकारानुसार कुलगुरु हे अ्यासक्रम तयार करिाऱया मींडळाची पयाायी

व्यवथथा करू शकतात. त्यामुळे कोित्याही ववद्यापीठात अशा प्रकारे अ्यासक्रम तयार
नसल्यामळ
ु े कोित्याही ववद्यार्थयांचे नुकसान होिार नाही.
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. २२२ (30)
शासिीय तांत्र ननिेतन, हे डज
ां , मुनताजापूर (जज.अिोला) या सांसथेत
सथापत्य अशभयाांत्रत्रिी अभ्यासक्रम सुरू िरण्याबाबत

(५०)

६१९७३ (२२-०८-२०१६).

श्री.हररष वपांपळे (मुनताजापूर) :

सन्माननीय उच्च व तांत्र

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शासकीय तींत्र ननकेतन, हे डज
ीं , मनु ताजापरू (जज.अकोला) या सींथथेत थथापत्य अमभयाींत्रत्रकी
अ्यासक्रम सुरू करण्याबाबत थथाननक लोकप्रनतननधी (मुनताजापूर) याींनी ददनाींक १६ र्ेब्रुवारी,
२०१६ रोजी वा त्या सुमारास मा.उच्च व तींत्र मशक्षि मींर्यवयाींना ननवेदन दे ऊन मागिी केली
होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त मागिीनुसार सदरहू सींथथेत थथापत्य अमभयाींत्रत्रकी अ्यासक्रम सुरू
करण्याबाबत शासनाने कोिता ननिाय घेतला आहे वा घेण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१७-१०-२०१६) :(१) अशा प्रकारचे कोितेही ननवेदन शासनास प्राप्त झाल्याचे
आढळून येत नाही.

(२) अशा प्रकारची कोितीही बाब सध्या शासनाचे ववचाराधीन नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

नागपूर.

प्रधान सधचव
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यवती मद्र
ु िालय, नागपरू .

