
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १८२ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राज्यातील शशक्षिाांना ननवड शे्रणीसाठी िोणत्याही ववषयातील  
पदव्युत्तर पदवी ग्राह्य धरण्यासांदभाात 

  

(१)  ८१२२ (०९-०४-२०१५).   श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), 
श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा), श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सुमारे ७ लाख शिक्षकाींना िनड  ्ेीीसाी  कोी्याीी िडययातील पव्यु्तर 
पवडी ग्राह्य धरण्यासींवर्ाात सकारा्मक िनीाय िासनाक ून घेण्यात आला आीे, ीे खरे आीे 
काय, 
(२) असल्यास, सवर िनीायाबरोबरच यिडींतरात च्ीाी मकु्त िडद्यापीीाची एम.ए. 
(एज्युकेिन) ीी पव्यु्तर पवडी परीक्षा िडद्यापीीाने एम.ए . समकक्ष मान्य केली, ीे ीी खरे 
आीे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनामार्ा त आवेि काढण्यात आला आीे काय, 
(४) नसल्यास, िडलींबाची कारीे काय आीेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(१२-०७-२०१६) :(१) ीे खरे नाीी. 
(२) सवर बाब िासनाच्या िडचाराधीन आीे. 
(३) ड (४) प्रश्न उद्् ाडत नाीी. 
 
  

___________ 
 

 
जजल् हा पषरषदे या शशक्षिाांया पाल् याांना जजल् हा पषरषदे या शांाांम ये 

 प्रवेश घेण ेबांधनिारि िरणेबाबत 
  

(२)  ११७२० (०९-०४-२०१५).   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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 (१) राज् यातील ल्ल् ीापषरयवेच् या शिक्षकाींच्या पाल् याींना ल्ल् ीापषरयवेच् या िातेतच प्रडिे घेी े
बींधनकारक करण्याबाबतचे पत्र लोकप्रितिनधी याींनी दवनाींक १३ रे्ब्रुडारी, २०१४ रो्ी       
मा. िालेय शिक्षी मींत्री याींना दवले आीे, ीे खरे आीे काय, 

(२) असल् यास, उक्त िनडेवनाच्या अनुयींगाने िासनाने पुढे कोीती कायाडाीी केली डा करण्यात 
येत आीे, असल्यास, ्यानुसार िासनाने याबाबत िासन िनीाय तथा पषरपत्रक काढले आीे 
काय, 
(३) नसल् यास, िडलींबाची कारीे काय आीेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(११-०७-२०१६) :(१) अस ेपत्र आढतून येत नाीी. 
(२) प्रश्न उद्् ाडत नाीी. 
(३) प्रश्न उद्् ाडत नाीी. 
  

___________ 
  
 

गषरबीत अन ्िष्ट्टिरी जीवन जगणारी फुटपाथवरची चांीतील झोपडयातील पाईपात 
राहणाऱ्या, पाडयातल्या व खोपटातल्या मलुाांया अभ्यासासाठी  

शासनाने अभ्यास िरण्याची सुववधा पुरववण्याबाबत 
  

(३)  १६३४१ (१०-०८-२०१५).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) ी्ारो गरीब िडद्याथी, असींख्य अ चीीिी सामना करुन शिक्षी घेण्याचा प्रय्न करीत 
असलेला, गषरबीत ड कष्करी ्ीडन ्गीारी, रु््पाथडरची, चातीतील झोप ीतील, 
पाईपलाईनमध्ये राीीारी, पा यातील  ड खोप्ातील मुलाींच्यामधील अ्यासाची आड  आणी 
शिक्षी घेऊन गषरबीतून बाीेर प ण्याची ल्द्द असलेली मलेु दवडसा लीानमोी  काम े करुन 
उवरिनडााी करताना किीबिी िातेत ी्ेरी लाडतात अिा िडद्यार्थयाांसाी  अ्यास करण्याची 
सुिडधा वेण्याबाबत ्ेषी ना्ककार र्नाकर मतकरी याींनी  माीे एिप्रल, २०१५ च्या समुारास 
मा.शिक्षी मींत्रयाींक  ेयो्ना सावर केली आीे, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, सवर यो्नेचे थो क्यात स्डरुप काय आीेत, 
(३) सवर यो्नेच्या अनुयींगान ेिासनाने कोीती कायाडाीी केली डा करण्यात येत आीे ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(०४-०७-२०१६) :(१) ीोय. 
(२) गरीब िडद्यार्थयाासाी  अ्यासकें दे्र सुरु करीे असे यो्नेच ेस्डरुप आीे. 
(३) िासनाच्या िडचारधीन आीे. 
  

___________ 
 

 
 



िड.स. १८२ (3) 

बुलढाणा जजल्ह्यात सन २००९-२०१० पासून अनुदानावर आलेल्या १८ उच मायशमि 
ववद्यालयातील शशक्षिाांचे अधे वेतन अद्याप योजनेमधून  

अदा िेले जात असल्याबाबत 
  

(४)  २५३३६ (१०-०८-२०१५).   श्री.हषावधान सपिां (बुलढाणा) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) बुलढाीा ल्ल्ह्यात सन २००९-२०१० पासून अनुवानाडर आलेल्या १८ उच्च माध्यशमक 
िडद्यालयातील शिक्षकाींचे अधे डेतन अद्याप यो्नेमधून अवा केले ्ात,े ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१२ मध्ये सवर किनषी मीािडद्यालयाींचे डेतन ीे नॉन प्लॅनअींतगात 
डगीकृत करण्याबाबत िासनाचे िनवेि ीोत,े ीे ीी खरे आीे काय, 
(३) असल्यास, माध्यशमक शिक्षी िडर्ागाच्या दवरींगाई तसेच डेतनातील अिनयशमततेमतेु 
सुमारे ७० शिक्षकाींडर उपासमारीची डेत आली आीे, ीे खरे आीे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आीे काय ड चौकिीत काय िनयन्न झाले ड 
्यानुसार पुढे कोीती कायाडाीी करण्यात आली डा येत आीे, 
(५) नसल्यास, िडलींबाची कारीे काय आीेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े (०१-०७-२०१६) :(१) ीे खरे नाीी, अनुवानाडर आलेल्या उच्च माध्यशमक 
िडद्यालयातील शिक्षकाींचे सींपूीा डतेन सद्य:लस्थतीत यो्नतेून अवा केले ्ाते. 
(२), (३), (४) ड (५) सन २००७-२००८ ते २०११-२०१२ या डयाात अनुवानाडर आलेल्या किनषी 
मीािडद्यलयातील पवाींच े डेतन िड्त िडर्ागाची मान्यता शमताल्यानींतर नॉन प्लॅन मध्ये 
घेण्याची कायाडाीी करण्यात येईल. याबाबत िड्त िडर्ागाक  ेडारींडार पाीपुराडा करण्यात येत 
आीे. 

___________ 
  

मुांबईतील िे.ई.एम रुग्णालयात ननवासी डॉक्टर किरण जाधव याांच ेआत्महत्याबाबत 
  

(५)  २८२५३ (०५-०९-२०१५).   श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.गोपालदास अग्रवाल (गोंहदया), 
श्री.िालीदास िो ांंबिर (वडांा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), डॉ.सांतोष टारफे (िंमनुरी), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार 
हहल), श्री.प्रिाश सुव े (मागाठाणे), श्री.मांगेश िुडांिर (िुलाा) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) के.ई.एम रुग्ीालयात मुींबई येथे िनडासी  ॉक््र असलेल्या ककरी ्ाधड याींनी डषरषीाींच्या 
्ाचाला कीं ्ातून आ्मी्या केली, ्यानींतर रुग्ीालयातील ्याच्या सीकाऱयाींनी रु. २० 
लाखाचा िनधी ्मा केला, पाशलकेने ्यासाी  िनडासी  ॉक््राींच्या डेतनातून पैस ेडसूल केले 
असून एक डया उल्ूनीी डधृ्व असीाऱया ्याच्या आईच्या खा्यात ते पसैे ्मा करण्यात 
आले नाीीत असे दवनाींक २२ ऑगस््, २०१५ रो्ी डा ्या सुमारास िनविानास आले आीे, ीे 
खरे आीे काय, 
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(२) असल्यास, मीापाशलका प्रिासनान े ककरी ्ाधड याींच्या कु्ूींबीयाला आर्थाक सीाय्य 
शमतीेसाी  कोीती कायाडाीी केली डा करण्यात येत आीे, 
(३) नसल्यास, िडलींबाचे कारी काय आीेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(१३-०६-२०१६) :(१) ीे अींित: खरे आीे.  ॉ.ककरी ्ाधड ीे  ॉ. डिेींपायन 
स्मतृी िासकीय डैद्यकीय मीािडद्यालय, सोलापूर येथे िनडासी  ॉक््र म्ीीून कायारत ीोते. 
(२) सेंट्रल मा ा सींघ्नेच्या प्रितिनधीींनी दवनाींक २५/०८/२०१४ रो्ी केलेल्या िडनींतीनुसार १४ 
िासकीय आणी ०३ बीृन्मुींबई मीानगरपाशलकेच्या डैद्यकीय मीािडद्यालयाींतील सडा िनडासी 
 ॉक््राींच्या िडद्याडेतनातून एक दवडसाची एकूी रुपये ४१,१२,९७७/- (रुपये एकेचातीस लक्ष 
बारा ी्ार नऊिे स्याी्तर र्क्त) इतकी रक्कम ्याींच्या आई ्ीमती लता िालन ्ाधड 
याींच्या नाडे असलेल्या दव.अीमवनगर मचा्  को-ऑप.बँक शल., अीमवनगर िाखा ्ामखे  
येथील बँक खा्यामध्ये िडीीत कायापध्वतीने ्मा करण्यात आली आीे. 
(३) प्रश्न उद्् ाडत नाीी. 

___________ 
  

राज्य शासनाने आदशा शशक्षि म्हणून गैरवलेल्या राज्यातील २०१० ते २०१३ या तीन वषाातील 
३१५ शशक्षिाांना अद्यापही पुरस्िाराचा लाभ शमंालेला नसल्याबाबत 

  

(६)  २८३२८ (२१-०१-२०१६).   श्री.गुलाबराव पाटील (जंगाव ग्रामीण), श्री.सांजय साविारे 
(भुसावं) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य िासनाने आविा शिक्षक म्ीीून गौरडलेल्या राज्यातील सन २०१० त े२०१३ या तीन 
डयाातील ३१५ िलक्यकाींना अव्यापीी पुरस्काराचा लार् मलतालेला नाीी, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, राज्य िासनान े सन २०११ पासून सलग ३ डयाापयांत राज्यस्तरीय आविा 
शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकाींना वोन आगाऊ डतेनडाढीपासून डींर्चत ीेडल्याचे नकुतेच माीे 
सप् े्ंबर २०१५ मध्ये िनविानास आले आीे, ीे ीी खरे आीे काय, 
(३) असल्यास, उक्त पुरस्कार तात ीन े िडतरीत करण्याबाबत िासनान ेकोीती उपाययो्ना 
केली डा करण्यात येत आीे, 
(४) नसल्यास, िडलींबाची कारीे काय आीेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े (०७-०७-२०१६) :(१), (२) ड (३) सन २००९-१० ते सन २०१२-१३ या 
कालाडधीतील आविा शिक्षक परुस्कार प्राप्त शिक्षकाींना पुरस्काराचा लार् शमतालेला आीे 
तथािप ्यापकैी ४९० शिक्षकाींना वोन आगाऊ डेतनडाढीचा लार् शमतालेला नाीी ीे खरे आीे 
      सीाडा डेतन आयोग राज्यात दवनाींक १.०४.२००९ रो्ी लागू झाला. सीा्या डेतन 
आयोगामध्ये आगाऊ डेतनडाढीची तरतूव नाीी 
     तथािप सन २००५-०६ ते सन २०१२-१३ या कालाडधीतील आविा शिक्षक पुरस्कार प्राप्त 
शिक्षकाींना आगाऊ डेतनडाढी सींवर्ाात िनीाय घेण्याची प्रकिया सुरु आीे. 
(४) प्रश्न उद्् ाडत नाीी. 
  

___________ 
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राज्यातील खाजगी शशक्षण सांस्थतेील शशक्षिाांया अांशदान पेन्शन  
योजनेच ेखाते अचानि बांद िेल्याबाबत 

  

(७)  २८३२९ (२१-०१-२०१६).   श्री.गुलाबराव पाटील (जंगाव ग्रामीण) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील खा्गी शिक्षी सींस्थेतील शिक्षकाींच्या अींिवान पेन्िन यो्नेच ेखात ेअचानक 
बींव करण्यात आल्याचे नुकतेच माीे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये डा ्या सुमारास उघ कीस आले 
आीे, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, सवर खाते अचानक बींव केल्यामुते खा्यात आतापयांत ्मा झालेली रक्कम 
ड ्याचा दीिोब शिक्षकाींना शमतत नाीी ीे खरे आीे काय, 
(३) असल्यास, अींिवान पेन्िन यो्ना लागू ीोण्यापूडीच रकमेचा घो्ाता झाल्याबाबत 
शिक्षकाींमध्ये सींभ्रम िनमााी झाला आीे ीे ीी खरे आीे काय, 
(४) असल्यास, सवर खात ेअचानक बींव करण्यामागची कारीे काय आीेत, 
(५) असल्यास, सवर प्रकरीी िासनान े कोीती कायाडाीी केली डा करण्यात येत आीे, 
(६) नसल्यास, िडलींबाची कारीे काय आीेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े (०७-०७-२०१६) :(१) ीे खरे नाीी. अींिवान पिेन यो्नचेे खात े बींव केले 
नसून याबाबतच्या न्यायालयीन प्रकरीामुते अींिवान पेन्िन यो्नेची कपात बींव करण्यात 
आली ीोती. 
(२), (३), (४) ड (५) अींिवान पने्िन यो्नचेे खात े बींव करण्यात आले नसून, सन २००५ 
नतींर १००% अनुवानाडर आलेल्या ड सन २००५ पूडी िडना अनुवािनत िातेतील िनयुक्ती 
कमाचाऱयाींची प्रकरीे न्यायप्रिडषी असून, मा. न्यायालयाने नडीन पेन्िन यो्ना लागू 
करीेसींवर्ाात अींतषरम स्थर्गती दवली असल्याने सवर खा्यातील कपात बींव करण्यात आली 
आीे. 
(६) प्रश्न उद्् ाडत नाीी. 

___________ 
  

 

िननष्ट्ठ महाववद्यालयात ववद्यार्थयाांया ८० हजार जागा षरक्त असताना नवीन दहा 
महाववद्यालयाांना मान्यता हदल्याबाबत 

  

(८)  २८३९६ (२३-१२-२०१५).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी), डॉ.बालाजी किणीिर 
(अांबरनाथ), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.बांासाहेब मुरिुटे 
(नेवासा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई िडर्ागातील किनषी मीािडद्यालयामध्ये याडयीच्या (२०१५-१६)सत्र कालाडधी मध्ये  
अकराडी प्रडिेासाी  िडद्यार्थयाांच्या ८० ी्ार ्ागा षरक्त रादीलेल्या असतानाीी न्या वीा 
मीािडद्यालयातील ११ तुकडयाींसी िालेय शिक्षी िडर्ागाने राज्यर्रात १७५ नडीन तुकडयाींना 
मान्यता दवली आीे, ीे खरे आीे काय, 
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(२) असल्यास, राज्यात अकराडीच्या कला, डाणीज्य, िडज्ञान आणी ्याडसाियक अ्यास 
िमाच्या,  एकूी षरक्त असलेल्या ्ागाींबाबत  खातर ्मा न करता नडीन १७५ तुकडयाींना 
मान्यता दवल्याने षरक्त ्ागाींच्या  सींख्येत  डाढ झाली, ीे ीी खरे आीे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आीे काय,चौकिीच ेिनषकया काय आीेत ड ८० 
ी्ार ्ागा षरक्त असताना नडीन मीािडद्यालयाींना १७५  तुकडयाींना मान्यता वेण्याची कारीे 
काय आीे, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनान ेकोीती कायाडाीी केली डा करण्यात येत आीे, 
(५) नसल्यास, िडलींबाची कारीे काय आीेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०१-०७-२०१६) : (१) ीे खरे आीे. 
(२) ीे खरे नाीी. 
(३) सन २०१५-१६ या िैक्षणीक डयाात काीी िडद्यार्थयाांनी ्याींना प्राप्त गुीाींचा िडचार करुन 
ऑनलाईन प्रडेि अ्ाामध्ये ्याींचे पसींतीिम नमुव केले न्ीत े यास्तड इय्ता ११ डी 
ऑनलाईन प्रडेि प्रिीयेच्या ितसऱया गुीड्त यावीनींतर ्ागा षरक्त राीील्या ीो्या तथापी ् े
िडद्याथी ऑनलाईन प्रडिे प्रिीयेत काीी कारीास्तड र्ाग घेऊ िकले नाीीत, ए.्ी.के.्ी. 
सडलत धारक, ज्या परीक्षा मीं ताींचे िनकाल िडलींबान े्ाीीर झाले ्यातील उ्तीीा िडद्याथी 
तसेच ्ुल,ै २०१५ मध्ये इय्ता १० डी च्या िडिेय परीके्षतील उ्तीीा अिा सडा िडद्यार्थयाांच े
प्रडेि षरक्त ्ागाींडर झालेले असनू अिा सडा िडद्यार्थयाांना सलुर्तेने प्रडेि शमताडा यासाी  
मुींबई िडर्ागातील ५३ अितषरक्त तुकडयाींसी राज्यात १७५ अितषरक्त तुकडयाींना मान्यता 
वेण्यात आलेली आीे. 
(४) ड (५) प्रश्न उद्् ाडत नाीी. 

___________ 
  

राज्यासह चांद्रपूर जजल्हयातील शशक्षि, शशक्षिेत्तर िमाचारी व सांस्थाचालिाांनी 
 ववनाअनुदाननत शांाांया मूल्याांिनानांतर अनुदान देण्याबाबत 

  

(९)  २८४९६ (२१-०१-२०१६).   श्री.अननल िदम (ननफाड), श्री.नानाजी शामिुंे (चांद्रपूर), 
श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवा), श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा), श्रीमती सां यादेवी देसाई-िुपेिर 
(चांदगड) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील िडनाअनुवािनत िाताींचे ल्ल्ीा, िडर्ाग ड राज्य स्तराडर मुल्याींकन ीोऊन 
अनुवानासाी  िासनाक  े प्रस्ताड सावर ीोऊन कागवपत्राींची प तातीी करुन ड मुल्याींकन 
िडचारात घेऊन १,३४३ िाता अनुवानास पात्र ीरिडण्यात आल्या असूनीी ्या िाताींना 
अवयािप अनुवान शमतालेले नाीी, ीे खरे आीे काय, 
(२) तसेच चींद्रपरू ल्ल्ीयातील सुमारे पाच ी्ार शिक्षक, शिक्षके्तर कमाचारी आणी 
सींस्थाचालकाींनी िडनाअनुवािनत िाताींच्या मूल्याींकनानींतर अनवुान वेण्यात याड े यासाी     
दवनाींक २ ऑक््ोबर, २०१५ रो्ी डा ्यासुमारास ्ेलर्रो, धरीे आणी रस्ता रोको आींवोलन 
केल्याच ेिनविानास आले आीे, ीे ीी खरे आीे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त ल्ल्ह्यातील तसचे राज्यातील शिक्षक शिक्षके्तर कमाचारी आणी 
सींस्थाचालकाींनी िडनाअनुवािनत िाताींच्या मूल्याींकनानींतर अनवुान वेण्यासींवर्ाात केलेल्या 
मागीीच्या अनुयींगान ेिासनाने कोीती कायाडाीी करण्यात आली डा येत आीे, 
(४) नसल्यास, िडलींबाची कारीे काय आीेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े (०१-०७-२०१६) :(१), (२) ड (३) िडदीत िनकयानुसार अनुवानासाी  पात्र 
घोियत करण्यात आलेल्या िाताींना अनुवान उपलब्ध करुन वेण्यासाी  सकारा्क कायाडाीी सुरु 
आीे. 
(४) प्रश्न उद्् ाडत नाीी. 
  

___________ 
 

राज्यात शालाथा प्रणालीचे सांिेतस्थं बांद असल्याबाबत 
  

(१०)  २८६१४ (२१-०१-२०१६).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), 
श्री.ववजय िांे (शशवाजीनगर), अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यात िालाथा प्रीालीचे सींकेतस्थत बींव असून ्यामुते राज्यातील ल्ल्ीा पषरयवेच्या 
प्राथशमक शिक्षकाींचे सप् े्ंबरचे डेतन शमतण्यास िडलींब ीोीार असल्याचे  माीे सप् े्ंबर २०१५ 
रो्ी डा ्या सुमारास िनविानास आले आीे, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, सवर शिक्षकाींच्या डेतनास ीोीारा िडलींब ्ातण्यासाी  ऑर्लाईन पध्वतीन े
डेतन करण्याची मागीी शिक्षक सशमतीन े दवनाींक १८ सप् े्ंबर २०१५  रो्ी डा ्यासुमारास 
िालेय शिक्षी िडर्ागाच ेसर्चड याींच्याक  ेकेली आीे, ीे ीी खरे आीे काय, 
(३) असल्यास,  याबाबत िासनाने कोीती कायाडाीी केली डा करण्यात येत आीे, 
(४) नसल्यास, िडलींबाची कारीे काय आीेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(०१-०७-२०१६) :(१) ड (२) ीे खरे आीे. 
(३) िालाथा प्रीालीचे काम पाीीाऱया T.C.S. कीं पनीस याबाबत योग्य ्या सुचना वेण्यात 
आलेल्या आीेत.  ्यानुसार T.C.S. कीं पनीचे िालाथा प्रीालीतील ताींत्रत्रक अ चीी वरू केल्या 
आीेत. 
(४) प्रश् न उद्् ाडत नाीी. 

___________ 
  

मुांबईतील नववी व दहावीया मागासवगीय ववद्यार्थयाांना पाठ्यपुस्तिेच शमंाली नसल्याबाबत 
  

(११)  २८८३३ (२१-०१-२०१६).   अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मुींबईतील नडडी ड वीाडीच्या मागासडगीय िडद्यार्थयाांसाी  िासनामार्ा त पुरिडण्यात 
येीाऱया पुस्तक पेढी, सीामाीी परीक्षा तों ाडर आली असतानाीी बीुताींि मागास िडद्यार्थयाांना 
पाठ्यपुस्तकेच शमताली नसल्याची बाब िनविानास आली आीे, ीे खरे आीे काय, 
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(२) असल्यास, वरडयी िडद्यार्थयााना ीी पुस्तके ्ून मदीन्यात िाता सुरु ीोण्याच्या पदील्याच 
दवडिी  शमतीे अपेक्षक्षत आीे, ीे ीी खरे आीे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरीी चौकिी करण्यात आली आीे काय तसचे िडद्यार्थयाांच्या 
र्िडत्याची पडाा न करीाऱया सबींर्धताडर िासनान े कोीती कायाडाीी केली डा करीेत येत 
आीे, 
(४)  नसल्यास, िडलींबाची कारीे काय आीेत ? 

श्री. ववनोद तावड े (०४-०७-२०१६) :(१) िैक्षणीक डया सन २०१५-१६ मध्ये पुस्तकपेढी 
यो्नेअींतगात इ. ९ डी ची पुस्तके उपलब्ध ीोताच िडद्यार्थयााना ता्कात िडतरीत करण्यात 
आली आीेत. 
(२) ीोय. 
(३) ड (४) प्रश्न उद्् ाडत नाीी. 

___________ 
  

पुणे येथील खासगी अनुदानीत शांाांवरील शशक्षिाांिडून वसलूीया  
नावाखाली िोट्यावधी रुपये जमा िेल्याबाबत 

  

(१२)  २९४८५ (२१-०१-२०१६).   डॉ.पतांगराव िदम (पलूस िडगेाव), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) पुीे येथील खासगी अनुवानीत िाताींडरील शिक्षकाींक ून डसूलीच्या नाडाखाली कोट्याडधी 
रुपये ्मिडीाऱया डेतन अर्धक्षक कायाालयाक ून ीी रक्कम वेण्यास ्ाता्ात ीोत असल्याच े
माीे ्लु,ै २०१५ च्या वरम्यान िनविानास आले आीे, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, या डसलूीची रक्कम सवर शिक्षकाींना परत वेण्यासाी  िासनाने कोीती 
कायाडाीी केली आीे डा करण्यात येत आीे, 
(३)  नसल्यास, िडलींबाची कारीे काय आीेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (०८-०७-२०१६) :(१) ड (२) या िडर्ागाच्या िासन िनीाय िमाींक 
अनुिड/४९१३/(५७/१३) अथासींकल्प (१) दवनाींक  १८.०१.२०१४ अन्डये अनुजे्ञय असलेल्या 
िातेच्या शिक्षकाींना ्ानेडारी, १४ पासनू मीं्ूर असलेल्या वेण्याप्रमाीे  अनुवान उपलब्ध करुन 
वेण्यात आले ीोत.े तथािप, पुीे येथील ज्या ख्ागी िातेच्या शिक्षकाींना अनुवान वेय 
नसताना अनुवान अवा करण्यात आले ीोत.े ्या िातेक ून सींबींर्धत शिक्षकाींना ्ावा अवा 
झालेल्या डेतनाची डसलूी करण्यात आलेली आीे. ्यामुते सवर रक्कम सींबींर्धतास परत 
वेण्याचा प्रश्न उद्् ाडत  नाीी. 
(३) प्रश्न उद्् ाडत नाीी. 

___________ 
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शशक्षण हक्ि िायद्यानसुार मोफत व सक्तीया शशक्षणाची अांमलबजावणी  
िरण्यास शशक्षण ववभागाला आलेले अपयश 

  

(१३)  २९४९१ (२१-०६-२०१६).   अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िंमनुरी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) शिक्षी ीक्क कायद्यानसुार गेल्या पाच डयाात मोर्त ड सक्तीच्या शिक्षीाची 
अींमलब्ाडीी करण्यास शिक्षी िडर्ागाला अपयि आल्याने तब्बल १ को्ी ४४ लाख मुले 
इय्ता आीडीच्या मोर्त शिक्षीापासून डींर्चत रादील्याचे माीे ऑगस््-२०१५ च्या सुमारास 
िनविानास आले, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, शिक्षी िडर्ागाने आीडीपयांतच्या मुलाींना शिक्षी ीक्क कायद्यानुसार शिक्षी 
वेण्यासाी  कालबध्व कायािम आखाडा असे िनवेि बाल ीक्क आयोगाने दवले, ीे ीी खरे आीे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनान ेकोीती कायाडाीी केली डा करण्यात येत आीे, 
(४) नसल्यास, िडलींबाची कारीे काय आीेत ? 
  
 

श्री. ववनोद तावड े(११-०७-२०१६) :(१) ीे खरे नाीी. 
(२), (३) ड (४) प्रश्न उद्् ाडत नाीी. 

___________ 
  

मालेगाव (जज.वाशशम) तालुक्यातील शांाांमये पोषण  
आहाराच ेवाटप िेले जात नसल्याबाबत 

  

(१४)  २९६२१ (२१-०१-२०१६).   श्री.अशमत झनि (षरसोड), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) मालेगाड (ल्.डािीम) तालुक्यातील बीुताींि िाताींमध्ये िासनाच्या िनकयानुसार पोयी 
आीाराच े डा्प केले नसून सींबींर्धत यींत्रीाींनी वेखील पोयी आीार गुीड्ता तपासीीक  े
कमालीचे वलुाक्ष करीत असल्यान े िडद्यार्थयाांची परड  सुरु असल्याचे माीे ऑक््ोबर, २०१५ 
मध्ये डा ्यासुमारास उघ कीस आले, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरीाची िासनाने चौकिी केली आीे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीअींती िडद्यार्थयाांना पोयी आीाराचा लार् शमतण्याबाबत िासनान ेकाय 
कायाडाीी केली डा करण्यात येत आीे, 
(४) नसल्यास, ्याची कारीे काय आीेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(०५-०७-२०१६) :(१) ीे खरे नाीी. 
(२), (३) ड (४) प्रश्न उद्् ाडत नाीी. 

___________ 
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राज्यातील २४ वष ेसेवा झालेल्या सवा प्राथशमि शशक्षिाांना 
 ववनाअट ननवडशे्रणी लागू िरण्याबाबत 

  

(१५)  २९७९३ (२१-०१-२०१६).   श्री.भाऊसाहेब िाांबंे (श्रीरामपूर), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील २४ डय े सेडा झालेल्या सडा प्राथशमक शिक्षकाींना िडनाअ् िनड ्ेीी लागू 
करण्याकरीता मा.लोकप्रितिनधी ड शिक्षकाींनी सींबींर्धताक  े डारींडार मागीी करण्यात येऊनीी 
अद्याप शिक्षकाींना िडना अ् िनड ्ेीी लागू करण्यात आली नसल्याच ेमाीे सप् े्ंबर, २०१५ 
मध्ये डा ्यासुमारास आढतून आले, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरीी िासनाने कोीती कायाडाीी केली डा करण्यात येत आीे, 
(३) नसल्यास, िडलींबाची कारीे काय आीेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(०१-०७-२०१६) :(१) ीे खरे आीे. 
(२) राज्यातील २४ डय े सेडा झालेल्या सडा प्राथशमक शिक्षकाींना िडनाअ् िनड ्ेीी लागू 
करता येीार नाीी. 
(३) प्रश्न उद्् ाडत नाीी. 

___________ 
 

म्हसंा तालुक्यात(जज.रायगड) जजल्हा पषरषद शांाांना पुरववण्यात येणारे  
पोषण आहाराचे धान्य ननिृष्ट्ट प्रनतचे असल्याबाबत 

  

(१६)  २९९२८ (२१-०१-२०१६).   श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधान), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), 
श्री.सुरेश लाड (िजात) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 

(१) म्ीसता तालुक्यात (ल्.रायग ) ल्ल्ीा पषरयव िाताींना पुरिडण्यात येीारे पोयी आीाराच े
धान्य िनकृष् प्रितचे असल्याच ेमाीे सप् े्ंबर, २०१५  च्या वसु-या सप्ताीात िनविानास आले, 
ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरीी िासनामार्ा त चौकिी केली आीे काय, चौकिीत आढतून 
आलेल्या वोयी ्यक्तीडर  िासनाने कोीती कारडाई केली डा करण्यात येत आीे, 
(३) नसल्यास, िडलींबाची कारीे काय आीेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(०५-०७-२०१६) :(१) ड (२) अिा स्डरुपाची बातमी दवनाींक १२/०९/२०१५ रो्ी 
डृ् तपत्रात प्रशसध्व झाली ीोती. तथािप, याबाबत चौकिी केली असता यामध्ये तर्थय आढतून 
आलेले नाीी. 
(३) प्रश्न उद्् ाडत नाीी. 
  

___________ 
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िराड तालुक्यात (जज.सातारा) पाठववण्यात आलेल्या शालेय पोषण  
आहारामये शरीराला घाति असे घटि आढंून आल्याबाबत 

 

(१७)  ३०१३६ (२१-०१-२०१६).   श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा 
िंवा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) करा  तालुक्यात (ल्.सातारा) पाीिडण्यात आलेल्या िालेय पोयी आीाराचा पींचनामा 
केला असता सवर पवाथाामध्ये िरीराला घातक असे घ्क आढतून आल्याच े माीे ऑगस््, 
२०१५ च्या पदील्या सप्ताीात उघ कीस आले, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरीी िासनाने चौकिी केली आीे काय, चौकिीत काय आढतून आले 
ड तवनुसार िालेय पोयी आीार पाीिडीाऱया पुरडीावाराींडर कोीती कायाडाीी केली डा 
करण्यात येत आीे, 
(३) नसल्यास, िडलींबाची कारीे काय आीेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(०५-०७-२०१६) :(१) ीे खरे नाीी. 
(२) ड (३) प्रश्न उद्् ाडत नाीी. 

___________ 
  

हहांगोली जजल्हयातील शांाांना देण्यात येत असलेल्या पोषण आहारात डांी तसेच िाही 
महत्वाया वस्तुचा पुरवठा िरण्यात येत नसल्याबाबत 

  

(१८)  ३०२६६ (२१-०१-२०१६).   डॉ.सांतोष टारफे (िंमनुरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.नसीम खान (चाांहदवली), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपूरी), 
प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 

(१) दीींगोली ल्ल्ीयातील िाताींना वेण्यात येत असलेल्या पोयी आीारात  ाती तसेच काीी 
मी्डाच्या डस्तचुा पुरडीा करण्यात येत नसल्याचे माीे ऑगस््, २०१५ मध्ये डा ्यासुमारास 
आढतून आले आीे, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, िालेय पोयी आीारात िडिडध  ातीींचा तसेच इतर काीी डस्तचुा पुरडीा 
करण्याबाबत िासनान ेकोीती तात ीची कायाडाीी केली आीे डा करण्यात येत आीे, 
(३) नसल्यास, ीोीाऱया िडलींबाची कारीे काय आीेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०५-०७-२०१६) :(१) ीे खरे नाीी. 
(२) ड (३) प्रश्न उद्् ाडत नाीी. 

___________ 
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साांगली येथे तत्िालीन शशक्षणाधधिारी याांनी िेलेल्या ननयमबाह्य  
ननयुक्ती प्रिरणातील फायली गहां झाल्याबाबत 

  

(१९)  ३०३११ (२१-०१-२०१६).   श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) साींगली येथे त्कालीन शिक्षीार्धकारी याींनी केलेल्या िनयमबाह्य िनयुक्ती प्रकरीातील 
काीी र्ायली गीात झाल्या असनू ्यापैकी पींधरा र्ायलीींचा िोध अद्यापीी लागला नसल्याच े
माीे ऑगस््, २०१५ वरम्यान िनविानास आले आीे, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरीी िासनाने कोीती कायाडाीी केली आीे डा करण्यात येत आीे, 
(३)  नसल्यास, िडलींबाची कारीे काय आीेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(०७-०७-२०१६) :(१) एकूी २९ उपलब्ध न झालेल्या नस््यापकैी आता र्क्त 
११ नस्तीच्या िोध घेण्याबाबतची कायाडाीी सुरु आीे. 
(२) सवर प्रकरीी सींबींर्धत अर्धकारी/कमाचाऱयाींना िनलींत्रबत करण्यात आलेले आीे. 
(३) प्रश्न उद्् ाडत नाीी. 

___________ 
  
राज्यभर इयत्ता दसुरी आणण आठवीतील ववद्यार्थयााया तीन क्षमता चाचण्यािषरता लागणाऱ्या 

तीन िोटी प्रश्नपत्रत्रिाांया छपाईसाठी ई-टेंडषरग िरणेंबाबत 
  

(२०)  ३०५३२ (२१-०१-२०१६).   श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 

(१) राज्यर्र इय्ता वसुरी आणी आीडीतील िडद्यार्थयााच्या तीन क्षमता चाचण्या िालेय 
शिक्षी िडर्ागाला या डयी घ्याडयाच्या असून चाचण्याकषरता लागीाऱया तीन को्ी 
प्रश्नपत्रत्रकाींच्या छपाईसाी  ई- े्ं षरग कराडे लागीार असल्याचे माीे ऑगस््, २०१५ मध्ये डा 
्या समुारास िनविानास आले आीे, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरीी िासनान े कोीती आडश्यक कायाडाीी केली डा करण्यात येत 
आीे काय, 
(३) नसल्यास, यामागील िडलींबाची कारीे काय आीेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०४-०७-२०१६) :(१) ीोय. 
(२) छपाईसाी  ई- े्ं रीींग प्रकियेचा अडलींब करण्यात आला. 
(३) प्रश्न उद्् ाडत नाीी. 

___________ 
  

 



िड.स. १८२ (13) 

हदग्रस (जज.यवतमां) तालुक्यातील अनिे शांाांमये पुस्तिाांच े 
सांच शांेपयांत पोहचले नसल्यालेबाबत 

  

(२१)  ३०५६० (२१-०१-२०१६).   श्री.अमर िांे (आवी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) दवग्रस (ल्.यडतमात) तालुक्यातील अनेक िातेमध्ये वोन मदीने उल्ूनीी पुस्तकाींच ेसींच 
िातेपयांत पोीचले नसल्यान े अनेक िडद्याथी पुस्तकापासून डींर्चत रादीले असल्याच े दव.२३ 
सप् े्ंबर, २०१५   रो्ी डा ्यासमुरास िनविानास आले, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, शिक्षी िडर्ागाने खासगी िाताींना पुस्तके डा्प केली असल्यान ेिडद्यार्थयाांना 
मो्कीच पुस्तके वेऊन पाीिडत असल्याने िडद्याथी ड पालकाींक ून शिक्षी िडर्ागा िडययी 
रोय िनमााी ीोत असल्याचे आढतून आले आीे, ीे ीी खरे आीे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरीाची िासनाने चौकिी केली आीे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीअींती वोयी आढतून येीा-या सींबींर्धताडर िासनाने काय कायाडाीी केली 
डा करीार आीे, 
(५) नसल्यास, िडलींबाची कारीे काये आीेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०५-०७-२०१६) :(१) ड (२) ीे खरे नाीी. 
(३), (४) ड (५) प्रश्न उद्् ाडत नाीी. 

___________ 
  

राज्यातील डोंगरां, आहदवासी वस्ती आणण पाडयाांवरील वस्ती शांाांवर 
 िाम िरणा-या शशक्षिाांना सेवा ननवतृ्ती वेतन शमंण्याबाबत 

  

(२२)  ३२५०३ (२२-०१-२०१६).   श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मय), श्री.सांजय साविारे 
(भुसावं), श्री.डड मल्लीिाजूान रेडडी (रामटेि), श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवा), श्री.बंीराम 
शसरसिर (बांापूर) : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:-  

(१) राज्यातील  ोंगरात, आदवडासी डस्ती आणी पाडयाींडरील डस्ती िाताींडर काम करीा-या 
शिक्षकाींना िासनाने िनयशमत केले मात्र ्याींना िनडृ् तीनींतरचे डतेन शमतत नसल्याने अनके 
शिक्षकाींना अ चीीचा सामना कराडा लागत असल्याच े माीे ऑगस््, २०१५ च्या वसु-या 
आीडडयात िनविानास आले आीे, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, ्े शिक्षक दवनाींक १ नो्ीेंबर, २००५ पूडी सेडेत आलेले आीेत ्याींना ्ुन्या 
पेन्िनचा लार् आणी दवनाींक १ माचा, २०१४ रो्ीच्या िासन िनीायानुसार िनमशिक्षक म्ीीून 
घेतलेल्या शिक्षकाींना ्याची सेडा ग्राह्य धरुन ्याींना सेडा िनडृ् तीचा लार् द्याडा अिी 
मागीी िासनाक  ेलोकप्रितिनधीींनी केली आीे, ीे ीी खरे आीे काय, 
(३) असल्यास, िासनाने सकारा्मक िनीाय घेण्याबाबत कोीती कायाडाीी केली डा करण्यात 
येत आीे, 
(४) नसल्यास, िडलींबाची कारीे काय आीेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(०७-०७-२०१६) :(१) ीोय, ीे खरे आीे. 
(२) ीोय, ीे खरे आीे. 
(३) दवनाींक १ माचा, २०१४ च्या िासन िनीायान्डये डस्तीिाता िनमशिक्षकाींना िनयशमत 
शिक्षक म्ीीून सेडेत सामाडून घेतल्यानींतर ड िनयशमत डेतन्ेीी लागू केल्यानींतर ्याींना 
राज्य िासनाची पषरर्ाियत अींिवान िनडृ् तीडेतन यो्ना लागू करण्यात आली आीे. 
(४) प्रश्न उद्् ाडत नाीी. 

___________ 
  
 

राज्यात ववद्याथी सांख्येनसुार प्राथशमि शांेत शशक्षि ननयुक्ती िरण्याबाबत 
  

(२३)  ३२५५० (२१-०१-२०१६).   श्रीमती सां यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात िडद्याथी सींख्येनुसार प्राथशमक ड माध्यशमक िातेत शिक्षक िनयुक्ती करण्याचे 
आवेि िासनाने माीे ्ुल,ै २०१५ वरम्यान काढले आीेत, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, सवर आवेिानुसार अितषरक्त शिक्षक ीोण्याची िक्यता िनमााी झाली आीे, ीे 
ीी खरे आीे काय, 
(३) असल्यास, सवर शिक्षक अितषरक्त ीोऊन नये म्ीीून िासनाने कोीती कायाडाीी केली 
या करण्यात येत आीे, 
(४)  नसल्यास, िडलींबाची कारीे काय आीेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (०५-०७-२०१६) :(१) राज्यात िडद्याथी सींख्येनसुार शिक्षक िनयुक्तीबाबत 
िासन िनीाय दवनाींक २८.८.२०१५ अन्डये दवनाींक िनलश्चत करण्यात आले आीेत. 
(२) अींित: खरे आीे. 
(३) अितषरक्त ीरलेल्या शिक्षकाींच ेसमायो्न अन्य िातेत करण्यात येत े
(४) प्रश्न उद्् ाडत नाीी. 

___________ 
  

नाशशि जजल्हा पषरषदेचे पदाधधिारी आणण अधधिाऱ्याांया अनास्थमेुंे साववत्रीबाई फुले  
दत्ति योजनेया लाभापासून लाभाथी वांधचत असल्याबाबत 

  

(२४)  ३२८६७ (२१-०१-२०१६).   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देवंाली) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नाशिक ल्ल्ीा पषरयवेचे पवार्धकारी आणी अर्धकाऱयाींच्या अनास्थेमुते सािडत्रीबाई रु्ले 
व्तक यो्नेच्या लार्ापासनू लार्ाथी डींर्चत असल्याच ेशिक्षी सर्ापती याींनी या यो्नेचा 
दवनाींक २६ ऑगस््, २०१५ रो्ी आढाडा घेतला असता िनविानास आली आीे, ीे खरे आीे 
काय, 
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(२) असल्यास, नाशिक ल्ल्ह्यात उपरोक्त यो्ना तात ीने कायाालन्डत करण्यासाी  िासनाने 
कोीती उपाययो्ना केली आीे डा करण्यात येत आीे, 
(३) नसल्यास, िडलींबाची कारीे काय आीेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२६-०५-२०१६) :(१) अींित: खरे आीे. 
(२) २१३६ लार्ाथी मुलीींना यो्नचेा लार् वेण्याबाबत कायाडाीी करण्यात येत आीे 
(३) प्रश्न उद्् ाडत नाीी. 

___________ 
 

प्राथशमि शशक्षण सेवि सी.ई.टी. सन (सन २०१०) मये मात्र पात्र ठरुनही ननयुक्ती न 
शमंालेल्या उमेदवाराांना शशक्षण सवेि पदावर ननयुक्ती देणेबाबत 

  

(२५)  ३३७६८ (२१-०१-२०१६).   श्री.ज्ञानराज चौगुले (उमरगा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१)  प्राथशमक शिक्षी सेडक सी.ई.्ी. सन (सन २०१०) मध्ये पात्र ीरुनीी िनयुक्ती न 
शमतालेल्या एकुी ९ उमेवडाराींना शिक्षी सेडक पवाडर िनयुक्ती वेीेबाबत उमरगा-लोीारा 
येथील स्थािनक  लोकप्रितनीधीनी  मा.शिक्षी सींचालक (प्राथशमक), शिक्षी सींचालनालय, पुीे 
याींना दवनाींक ६ सप््ेबर, २०१५ रो्ी ड ्या सुमारास लेखी िनडेवनाद्डारे सुचीत केले ीोत,े ीे 
खरे आीे काय, 
(२) उक्त प्रकरीी िासनान ेकोीती कायाडाीी केली डा करीेत येत आीे, 
(३) नसल्यास, िडलींबाची कारीे काय आीेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(१२-०७-२०१६) :(१) ीे खरे नाीी. 
(२) प्रश्न उद्् ाडत नाीी. 
(३) प्रश्न उद्् ाडत नाीी. 

___________ 
  
पहहली ते दहावी या अभ् यासरमामये सवा धमाा या सांत वाड:मयाचा समावेश िरण् याबाबत 

  

(२६)  ३४६७६ (२१-०१-२०१६).   श्री.बांासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पदीली ते वीाडीच् या अ् यासिमामध्ये सडा धमााच् या सींत डा :मयाचा समाडेि करण् याची 
बाब िासनाच्या िडचाराधीन आीे, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल् यास, ् याचे स् डरुप काय आीे ड पदीली त ेवीाडीच्या अ् यासिमात सींत डा :मयाचा 
समाडेि करण् याबाबत िासनाची र्ुशमका काय आीे, 
(३) तसेच राज् यातील इींग्र्ी ड अन् य सडा िाताींमध् ये मराी  ीा िडयय सक् तीचा करण् याच् या 
दृष ्ीने िासनान ेकोीती कायाडाीी केली डा करण् यात येत आीे, 
(४) नसल्यास, िडलींबाची कारीे काय आीेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े (०४-०७-२०१६) :(१) ड (२) प्राथशमक शिक्षीाचा अ्यासिमात सींत 
डा :मयाचा समाडेि करण्यात आलेला आीे. 
       इ. ३ री चे मराी , इ ४ थीचे पषरसर अ्यास ड मराी , इ. ६ डी चा इितीास,     
इ.  ७ डी चा इितीास ड इ. ८ ची च ेदीींवी ड मराी  िडययात चिधर स्डामी, सींत ज्ञानेश्डर, 
सींत तकुाराम, समथा रामवास, डधामान मीाडीर, गौतम बुध्व, रामानु्, सींत कबीर, गुरुनानक, 
्ी. बसडेश्डर, सींत गा गेबाबा, राषट्रसींत तुक ो्ी मीारा्, सींत तकुाराम, सींत चोखामेता सींत 
िेख मीमव, सींत त्रबीारी, सींत कबीर, सींत तुलसीवास सींत सूरवास सींत रीीम, सींत ्नाबाई 
या सींताचा समाडेि करण्यात आलेला आीे 
(३) िासन िनीाय दवनाींक ०४/०२/२००९ अन्डय इ. १ ली त े४ थी साी  मराी  र्ाया िडययाचे 
अध्ययन अिनडाया करण्यात आले असून िासन िनीाय दवनाींक ०८/१०/१९९९ नुसार इ. ९ डी ड 
१० डी साी  मराी  िडयय सक्तीचा करण्यात आलेला आीे. 
(४) प्रश्न उद्् ाडत नाीी. 

___________ 
  

शासनाया योजनेनुसार नाांदेड जजल्ह्यातील ग्रामीण भागातील गोरगरीब  
ववद्यार्थयाांना मोफत पाठयपुस्तिे पुरववण्याबाबत 

  

(२७)  ३४६८३ (१६-०१-२०१६).   श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) िासनाच्या यो्नेनुसार नाींवे  ल्ल्ह्यातील ग्रामीी र्ागातील गोरगरीब िडद्यार्थयाांना 
मोर्त पाीयपुस्तके पुरिडण्याचा िनीाय घेण् यात आला आीे, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, अद्यापीी डेगडगेतया इय्ताींची पुस्तके अनेक िाताींना उपलब्ध झाली 
नसल्याने िडद्यार्थयाांना पाीयपुस्तकाींपासून डींर्चत रीाडे लागत असल्याचे नुकतेच िनविानास 
आले, ीे ीी खरे आीे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरीी नाींवे  ल्ल्ीा पषरयवेतील अर्धकारी वोयी असल्यान े याबाबत 
चौकिी केली आीे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीत काय आढतून आले ड ्यानुींयगान ेवोयीींडर कोीती कारडाई केली डा 
करण्यात येत आीे, 
(५) नसल्यास, िडलींबाची कारीे काय आीेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े (०५-०७-२०१६) :(१) सडा शिक्षा अशर्यानाींतगात िासकीय ड खा्गी 
अनुवािनत िाताींमधील इ. १ ली ते ८ डी च्या िडद्यार्थयाांना मोर्त पाठ्यपुस्तके उपलब्ध 
करुन वेण्यात येतात. 
(२) ीे खरे नाीी. 
(३), (४) ड (५) प्रश्न उद्् ाडत नाीी. 

___________ 
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सवा शशक्षा अशभयानाअांतगात प्राथशमि उच मायशमि शांेत शशिणाऱ्या ववद्यार्थयाांना 
माधान्ह भोजन म्हणून शालेय पोषण आहार हदला जात असल्याबाबत 

  

(२८)  ३४९६२ (२१-०१-२०१६).   श्री.अशमत झनि (षरसोड), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मनोरा (ल्.डाशिम) तालुक्यातील सडा शिक्षा अशर्यानाअींतगात प्राथशमक / माध्यशमक 
िातेत शिकीाऱया िडद्यार्थयाांना मध्यान्ी र्ो्न म्ीीून िालेय पोयी आीार दवला ्ात 
असून   काीी िाताींना गेल्या ६ मदीन्याींपासून िालेय पोयी आीाराींचा पुरडीा न झाल्यामुते 
िडद्याथी आीारापासून डींर्चत राीत असल्याच े दवनाींक ११ ऑक््ोबर, २०१५ रो्ी डा 
्यासुमारास िनविानास आले, ीे खरे आीे काय, 

(२)  असल्यास, उपरोक्त प्रकरीी िासनान ेकोीती कायाडाीी केली डा करण्यात येत आीे, 
(३) नसल्यास, िडलींबाची कारीे काय आीेत ? 

श्री. ववनोद तावड े(०५-०७-२०१६) :(१) ीे खरे नाीी. 
(२) ड (३) प्रश्न उद्् ाडत नाीी. 

___________ 
  

पालघर जजल्हा मायशमि शशक्षि सांघटनेन ेत्याांया प्रांलत्रबत  
मागण्याववषयी िेलेल्या आांदोलनाबाबत 

  

(२९)  ३५५२२ (२१-०१-२०१६).   श्री.ववलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मीाराषट्र राज्य माध्यशमक शिक्षक सींघाच्या डतीन ेपालघर-ीाीे ल्ल्ीा माध्यशमक शिक्षक 
सींघ्नेने दवनाींक ३ ऑक््ोबर, २०१५ रो्ी ्याींचा प्रलींत्रबत माण्याबाबत ल्ल्ीा शिक्षीार्धकारी 
कायाालयासमोर “धरीे” आींवोलन करुन आपल्या मागण्याींचे िनडवेन सींबींर्धत शिक्षीाींर्धकारी 
याींचेक  ेवेण्यात आले आीे, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, सवरीू िनडेवनातील प्रमखु मागण्यासींबींधी प्र्येक मागीी िनीाय िासनान े
कोीता िनीाय घेतला डा घेण्यात येत आीे, 
(३)  नसल्यास, िडलींबाची कारीे काय आीेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०७-०७-२०१६) :(१) ीे खरे आीे. 
(२) ड (३) शिक्षी सींचालनालय तसेच िासन स्तराडर सींघ्नाचे पवार्धकारी याींच्या डेतोडतेी 
बैीका घेण्यात आल्या असून एकूी ११ मागण्यापैकी मागीी ि. १,६,८,९,१० चे सींवर्ाात 
िनीाय/कायाडाीी आीे अन्य मागण्या प्रलींत्रबत आीेत. 

___________ 
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राज्यामये अनेि वषाापासून शशक्षण भरती न झालेले डी.एड पात्र ववद्यार्थयाांया नोिरीबाबत 
  

(३०)  ३५९७० (२१-०१-२०१५).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यामध्ये अनके डयाापासून शिक्षी र्रती न झालेले  ी.ए  पात्र िडद्याथी 
नोकरीच्या अपेके्षने ीतबल झाले असल्याचे माीे ऑक््ोबर, २०१५ च्या वसुऱया आीडडयात डा 
्या समुारास िनविानास आले आीे, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत सुशिक्षक्षत बरो्गार  ी.ए  धारकाींसाी  िासनाने कोीती कायाडाीी 
केली डा करीेत येत आीे, 
(३) नसल्यास, याबाबत िडलींबाची कारीे काय आीेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१२-०७-२०१६) :(१) ीे खरे नाीी. 
(२) प्राथशमक शिक्षक पवाच्या र्रतीसाी   ी.एङ आणी तद्नींतर शिक्षक पात्रता परीक्षा (द्ई्ी) 
ीी िैक्षणीक ड ्यडसाियक अीाता असून सवर अीाताधारक उमेवडाराींची प्राथशमक शिक्षकाींच्या 
षरक्त पवाींडर िनड  करण्यात येत.े 
(३) प्रश्न उद्् ाडत नाीी. 

___________ 
 

यवतमां मधील वणी येथील िोंसा खाणीया प्रदषुणामुं े  
शेतिऱ्याच ेआधथाि नुिसान झाल्याबाबत 

 

(३१)  ३६४६४ (२१-०१-२०१६).   श्री.मांगेश िुडांिर (िुलाा), श्री.सुननल प्रभ ू (हदांडोशी) :   
सन्माननीय पयाावरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यात यडतमात मधील डीी येथील कोतसा खाीीच्या प्रवयुीामुते १०० ीेक््र कपासीच े
पीक करपून िेतकऱयाच ेप्रचीं  आर्थाक नकुसान झाल्याची गींर्ीर बाब दवनाींक १९.९.२०१५ रो्ी 
िनविानास आली, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, सवरीू प्रवयुीाची गींर्ीर वखल घेडून िासनान,े सडेक्षी करुन चौकिी केली 
आीे काय, चौकिीचे िनषकया काय आीेत, ्यानुसार वोयी कोतसा खाी मालकािडरुध्व 
अद्याप िासनातरे् कोीती कारडाई करण्यात आली आीे डा येत आीे, 
(३) तसेच कपासीच े नुकसान झालेल्या बाधीत िेतकऱयाींना आर्थाक मवत वेण्याच्या दृष्ीन े
िासनाने कोीती कायाडाीी केली आीे तसेच यादीकाीी प्रवयुीामतेु िपकाींच ेनुकसान ीोडू नये 
याकरीता, िासनान ेकोीती उपाययो्ना केली आीे, 
(४) नसल्यास, िडलींबाची कारीे काय आीेत ? 
  

श्री. रामदास िदम (११-०५-२०१६) :(१) ीोय. 
(२) ड (३) डीी येथील कोतसा खाीीच्या प्रवयूीामुते िपकाींचे नकुसानीबाबत कृयी िडर्ागाच े
अर्धकारी तसचे  ॉ. पी्ं ाबराड वेिमुख कृयी िडद्यािपी अकोला येथील कृयी िास्त्रज्ञ याींनी 
पाीीी केली असून सींबींर्धत गाडातील नकुसानग्रस् त िेतकऱयाींना आर्थाक मवत वेण्याबाबत 
िपकाींचे पींचनामे करुन पुढील योग्य ती कायाडाीी करण्यात येत आीे. 
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     तसेच कृिय िडद्यापीीातील िास्त्रज्ञाींच्या मागाविानाखाली ल्ल्ीास्तरीय प्र्यक्ष र्े् ड 
कायािातेच ेआयो्न करुन िेतकऱयाींना याबाबत उपाययो्ना सुचिडण्यात आल्या आीेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाडत नाीी. 

___________ 
  

 
 गडधचरोली सारख्या नक्षलग्रस्त जजल्ह्यात एिा वगाात तीसपेक्षा िमी 

 ववद्याथी असणाऱ्या शा ेंंया सांख्येबाबत 
 

  

(३२)  ३६६८७ (२१-०१-२०१६).   श्री.िृष्ट्णा गजबे (आरमोरी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) िासनाच्या साडा् िनक िालेय िडर्ागाचे दवनाींक २८ ऑगस््, २०१५ चे िासन िनीाया 
नुसार एका शिक्षकाला ३० िडद्याथी शिकिडीे अपके्षक्षत आीे, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, एका डगाात ३० पके्षा कमी िडद्याथी असल्यास अितषरक्त ीरलेल्या शिक्षकाींचे 
समायो्न करण्याच ेधोरी काय आीे, 
(३) असल्यास, ग र्चरोली सारख्या नक्षलग्रस्त ल्ल्ह्यात एका डगाात तीसपेक्षा कमी िडद्याथी 
सींख्या असीाऱया िाता ककती आीेत ड या ्यितषरक्त शिक्षकाींचे समायो्न कोीे करण्यात 
येीार डा येत आीे ? 
 
 

श्री. ववनोद तावड े(०५-०७-२०१६) :(१) ीोय ीे खरे आीे 
(२) अितषरक्त ीरलेल्या शिक्षकाींच ेसमायो्न अन्य िातेत करण्यात येत े
(३) ग र्चरोली ल्ल्ह्यात २२७ िाताींपैकी एका डगाात ३० पकै्षा कमी िडद्याथी सींख्या 
असलेल्या एकूी १२८ िाता आीेत. अितषरक्त शिक्षकाींच्या समायो्नाींची कायाडाीी सुरु आीे. 

___________ 
 

शशक्षि ननजश्चती समायोजन झाले नसल्याबाबत 
  

(३३)  ३६७४३ (२१-०१-२०१६).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर 
(शाहूवाडी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात प्र्येक डयी ३० सप् े्ंबरला शिक्षक िनलश्चती ीोत असते ्याप्रमाी े३० सप््ेबर, 
२०१३ नुसार शिक्षक िनलश्चती झाली ्यानुसार समायो्न झाले परींतु  दवनाींक ३० सप््ेबर, 
२०१४ नुसार शिक्षक िनलश्चती ीोऊन  अद्यापीी समायो्न झालेले नाीी, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, यामुते बऱयाच िाताींमध्ये  शिक्षक कमी आीेत ककीं डा काीी िाताींमध्ये ्ावा 
झालेले आीेत, ीे ीी खरे आीे काय, 
(३) असल्यास, या ्ावा शिक्षकाींबाबत समायो्नाींच ेआवेि दवले नसल्यान े्याींच ेसमायो्न 
करता येत नाीी, ीे ीी खरे आीे काय, 
(४) असल्यास, याबाबतच ेआवेि के्ीापयांत वेण्याचे िासनास अपेक्षक्षत आीे ?  
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श्री. ववनोद तावड े(०५-०७-२०१६) :(१) ीोय, ीे खरे आीे. 
(२) ीे खरे नाीी.  
(३) ड (४) अितषरक्त शिक्षकाींच्या समायो्नाबाबत मीाराषट्र खा्गी िाताींतील कमाचारी 
(सेडेच्या िती) िनयमाडली १९८१ मध्ये तरतूव असल्याने समायो्न करण्याकषरता स्डतींत्रपीे 
आवेि वेण्याची आडश्यकता नाीी 

___________ 
 

५० टक् क् यापेक्षा िमी आणेवारी असलेल् या जजल् ह्याांतील शालेय ववद्यार्थ याांना उन् हांी 
सुटटीम ये शालेय पोषण आहार देण्याबाबत 

 
  

(३४)  ३७२११ (२१-०१-२०१६).   डॉ.सुननल देशमुख (अमरावती) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मीाराष ट्र िासनाने ५० ्क् क् यापेक्षा कमी आीेडारी असलेल् या ल्ल् ह्याींना ी्ंचाईग्रस् त 
घोियत करुन सवर िातेतील िडद्यार्थ याांना उन् ीाती सुटीमीमध् ये िालेय पोयी आीार वेण् याचा 
िनीाय घेतला ीोता, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल् यास, मेतघा् (ल्.अमराडती) येथील िातेतील धान् य साीा सींपल् याने धान्य 
पुरिडण् याबाबत सींबींर्धत िातेच् या मुख् याध् यापकाींनी पींचायत सशमतीला पत्र दवल् याडरीी धान् य 
पुरडीा न केल् याची बाब माीे म े ड ्ुन, २०१५ च्या वरम् यान िनविानास आली, ीे ीी खरे 
आीे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत िासनान े चौकिी केली आीे काय, ्यानुसार ्बाबवार अर्धका-या 
िडरुध्व काय कारडाई करण् यात आली आीे डा करण्यात येत आीे, 
(४) नसल् यास, िडलींबाची कारीे काय आीेत ? 
 

श्री. ववनोद तावड े (०५-०७-२०१६) :(१) िालेय पोयी आीार यो्ना ीी कें द्र िासनाच्या 
मागाविाक सूचनानसुार राबिडण्यात येते. कें द्र िासनाच्या मागाविाक सूचनाींनुसार ी्ंचाईिस्त 
र्ागामध्ये उन्ीाती सुट्याींमध्ये पात्र िडद्यार्थयाांना िालेय पोयी आीार यो्नेचा लार् वेण्याची 
तरतूव आीे. 
(२) उन्ीाती सुटीमय्ाींमध्ये सडा पात्र िडद्यार्थयाांना िालेय पोयी आीार यो्नचेा लार् वेण्यात 
आला आीे. 
(३) ड (४) प्रश्न उद्् ाडत नाीी. 

___________ 
 

 

शासनाने ववनाअनुदानीत शांाांना मांजूर िेलेले अनुदान  
अद्यापयांत ववतरीत िेले नसल्याबाबत 

 
  

(३५)  ३७८२० (२१-०१-२०१६).   श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय : 
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(१) िासनाने दवनाींक ९ रे्ब्रुडारी, १०१५ रो्ी डा ्यासमुारास िडनाअनुवानीत िाताींना मीं्ूर 
केलेले अनुवान िाताींना अद्यापयांत िडतरीत करण्यात आलेले नाीी, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, सवरीू अनुवान प्राप्त िाताींना के्ीा पयांत अनुवान िडतरीत करण्यात येीार 
आीे, 
(३) नसल्यास, िडलींबाची कारीे काय आीेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े (०४-०७-२०१६) :(१) ड (२) िडदीत िनकयानुसार अनुवानासाी  पात्र घोियत 
करण्यात आलेल्या िाताींना अनुवान उपलब्ध करुन वेण्यासाी  सकारा्मक कायाडाीी सुरु आीे. 
(३) प्रश्न उद्् ाडत नाीी. 
  

___________ 
 

िोल्हापूर जजल्ह्यातील अनिे शांाांमये पोषण आहार (मयान्ह भोजन) 
 ही योजना पूणापण ेबांद असल्याबाबत 

 
  

(३६)  ३८५३९ (२१-०१-२०१६).   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्तर) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्ीापूर ल्ल्ह्यातील अनेक िाताींमध्ये गेल्या एक मदीन्यापासून पोयी आीार 
(मध्यान्ी र्ो्न) ीी यो्ना पूीापीे बींव असल्याच ेमाीे सप् े्ंबर, २०१५ वरम्यान िनविानास 
आली आीे, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, अनेक दीकाीी केडत उसनडारीडरच िालेय मुलाींना पोयी आीार दवला ्ात 
आीे, ीे ीी खरे आीे काय, 
(३) असल्यास, ल्ल्ह्यात पदीली ते आीडीपयात सुमारे ४ लाख ४ ी्ार ४४७ इतके िडद्याथी 
यो्नेपासून डींर्चत आीेत, ीे ीी खरे आीे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकिी केली आीे काय, तवनुसार यास ्बाबवार असीाऱया 
्यक्तीींडर िासनाने कोीती कायाडाीी केली आीे डा करण्यात येत आीे, 
(५) नसल्यास, िडलींबाची कारीे काय आीेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(०५-०७-२०१६) :(१) ीे खरे नाीी. 
(२), (३) ड (४) िालेय पोयी आीार यो्नेतींगात पुरडीावाराची मुवत सींपल् यानींतर पुढील 
मुवतडाढ वेण् यास काीी िडलींब झाल् याने यो्नमेध् ये खीं  प ू नये यासाी  कोल्ीापूर 
ल्ल् ह्यातील सडा पात्र िाताींना उसनडारीने ककीं डा खुल् या बा्ारातून ताींवतू ड धान् यदवमाल 
खरेवी करुन यो्ना सुरु ीेडण् याबाबत आवेि वेण् यात आले ीोत.े ् यानुयींगाने काीी िडद्याथी 
डगतता इतर सडा पात्र िडद्यार्थ याांना िनयशमत आीार पुरिडण् यात आला ीोता. 
(५) प्रश् न उद्् ाडत नाीी. 

___________ 
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वाशीम येथील तत्िालीन प्रभार जजल्हा करडा अधधिारी  
श्री.डी.एस.उजंे याांया उच स्तरीय चौिशीबाबत 

 

(३७)  ३९४१० (२२-१२-२०१६).   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर), श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा) :   
सन्माननीय रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) डाशिम येथील त्कालीन प्रर्ारी ल्ल्ीा कि ा अर्धकारी म्ीीून  ी.एस. उ्ते ीे कायारत 
ीोते, डाशिम मल्.िी. अर्धकारी ीे पव डगा १ च ेपव असताना उ्ते ीे डगा ३ च ेअर्धकारी 
असताींना डाशिम ल्ल्ीा िनशमाती पासून तर सन माीे म,े २०१४ पयांत एकच अर्धकारी सतत 
ल्ल्ीा कि ा अर्धकारी म्ीीून कायारत ीोते या प्रश्नी मा. िडधानसर्ा सवस्याींनी दवनाींक ११ 
्ून, २०१४ रो्ी डा ्यासुमारास मा.मींत्री िी ा याींना पत्र वेऊन ्ी.ङङएस.उ्ते याींची 
उच्चस्तरीय चौकिी करण्याचे आवेि मा.मींत्री याींनी पत्र ि.VIP३०१३/२०१४ दवनाींक १३/६/२०१४ 
रो्ी डा ्यासमुारास आयकु्त कि ा पूीे याींना दवले, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरीी िासनाने चौकिी करुन वोयी अर्धकारी याींचेडर केलेल्या 
कायाडाीीचा अीडाल दवला आीे ड ्यानुसार ्याचेडर कोीती कारडाई केली डा करण्यात येत 
आीे, 
(३) नसल्यास, िडलींबाचे कारीे काय आीेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(०४-०७-२०१६) :(१) ीोय, 
(२) ड (३) ्ी. उ्ते, िी ा अर्धकारी ीे डाशिम येथे प्रर्ारी ल्ल्ीा कि ा अर्धकारी म्ीीून 
कायारत ीोत ेतथािप सवर पवाडर सद्य:लस्थतीत ्ी. ककरी बोरड केर, ल्ल्ीा कि ा अर्धकारी 
याींची िनयुक्ती करण्यात आली आीे, 
      ्ी. उ्ते िी ा अर्धकारी याींची ल्ल्ीा िी ा अर्धकारी, कायाालय अमराडती येथ े
बवली करण्यात आली आीे. िडर्ागीय उपसींचालक, िी ा ड युडकसेडा, अमराडती याींच्याक ून 
्ी. उ्ते याींच्या उच्चस्तरीय चौकिीबाबतचा डस्तुलस्थतीविाक अीडाल प्राप्त करुन घेण्याची 
कायाडाीी करण्यात येत आीे. 

___________ 
  

 

हहांगेाली जजल्हयातील स्थलाांतषरताांया पाल्याांसाठी हांगामी  
एिही वसतीगहृ सुरु झाले नसल्याबाबत 

 
  

(३८)  ४१३३७ (२८-०४-२०१६).   डॉ.सांतोष टारफे (िंमनुरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्रीमती ननमाला गाववत 
(इगतपूरी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) दीींगेाली ल्ल्ीयातील स्थलाींतषरताींच्या पाल्याींसाी  ीींगामी डसतीगीृाींचे िनयो्न असले तरी 
प्र्यक्षात मात्र एकीी डसतीगीृ सरुु झाले नसल्याचे माीे ङ सेंबर मध्ये िनविानासआले आीे, ीे 
खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत चौकिी करण्यात आली आीे काय, 
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(३) असल्यास, चौकिीच्या अनयुींगाने या र्ागातील डसतीगीृ सुरु करण्यासाी  कोीती 
कायाडाीी करण्यात आली आीे डा येत आीे, 
(४) नसल्यास, िडलींबाची कारीे काय आीेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(११-०७-२०१६) :(१) ीे खरे नाीी. 
(२), (३) ड (४) प्रश्न उद्् ाडत नाीी. 

___________ 
  
 

महाराष्ट्र िेसरी िुस्ती स्पधेतील ववजेता उपववजेता मल्लानाही  
शासिीय सेवेत दाखल िरुन घेण्याबाबत 

 
  

(३९)  ४१८१८ (०६-०५-२०१६).   श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िंवा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.मिरांद जाधव-पाटील (वाई), श्री.सुरेश लाड (िजात), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जयांत 
पाटील (इस्लामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), 
श्री.बांासाहेब मुरिुटे (नेवासा), अॅड.गौतम चाबिुस्वार (वपांपरी) :   सन्माननीय रीडा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१)  मीाराषट्र केसरी कुस्ती स्पधेतील िड्ेता मल्ल याच्याबरोबरीनेच उपिड्ेता मल्लानाीी 
िासकीय सेडेत वाखल करुन घेण्याची मागीी मा. मुख्यमींत्री याींचेक  े माीे ्ानेडारी, २०१६ 
च्या वसू-या आीडडयात करण्यात आलेली आीे, ीे खरे आीे काय, 
(२)  असल्यास, उक्त प्रश्न र्ाग (१) मधील प्रकरीी आतापयात कोीता िनीाय घेतला ड 
्यानुसार पुढे कोीती कायाडाीी केली डा करण्यात येत आीे, 
(३) नसल्यास, िडलींबाची सडासाधारी कारीे काय आीेत, तसचे सवर प्रकरीी लडकरात 
लडकर िनीाय घेऊन ्याींची अींमलब्ाडीी करण्यासींवर्ाात आतापयात कोीता पाीपुराडा केला 
डा करण्यात येत आीे ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(०१-०७-२०१६) :(१) ीोय. 
(२) ड (३) अ्युच्च गुीड्ताधारक खतेा ूींना िासन सेडते सामाडून घेण्याच्या दृष्ीन े
सडासमाडेिक धोरी आखण्याची बाब िासनाच्या िडचाराधीन आीे. 
  

___________ 
  

मुांबई शहरातील शासिीय रुग् णालयातील बदली िामगाराांना िायमस् वरुपी 
 नोिरीत सामावून घेण्याबाबत 

 
  

(४०)  ४२१२१ (०३-०५-२०१६).   श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मुींबई िीरातील रुग् ीालयातील ५४५ बवली कामगाराींना कायमस् डरुपी नोकरीत सामाडनू 
घेण्याबाबत कामगाराींक ून सात्याने मागीी ीोत आीे, ीे खरे आीे काय, 
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(२) असल्यास, िासनाने यासींवर्ाात तपासीी केली आीे काय, ्यानुयींगाने िासकीय 
रुग्ीालयातील ५४५ बवली कामगाराींना कायमस्डरुपी नोकरीत सामाडून घेण्यास ककती 
कालाडधी लागीे अपेक्षक्षत आीे, 
(३) याबाबत िासनान ेकोीती कायाडाीी केली डा करण्यात येत आीे, 
(४) नसल्यास, िडलींबाची कारीे काय आीेत ? 
  
 

श्री. ववनोद तावड े(११-०७-२०१६) :(१) ीे खरे आीे. 
(२) िासनाने िासन िनीाय दवनाींक ०७.१२.२०१५ अन्डये िासकीय मीािडद्यालये ड 
रुग्ीालयातील ६२६ बवली कमाचाऱयाींच्या सेडा िनयशमत करण्याचा िनीाय घेतला आीे. 
(३) प्रश्न उद्् ाडत नाीी. 

___________ 
 

ववववध राष्ट्र पुरुषाांप्रमाणेच मा. पांतप्रधान नरांद्र मोदी याांची छायाधचत्र ेआणण “अली रीडसा” या 
पुस्तिाची सवा शशक्षा अशभयानाांतगात िोटयावधी रुपयाांया खरेदीया प्रस्तवाबाबत 

 
  

(४१)  ४२१३१ (१२-०५-२०१६).   श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) छत्रपती शिडा्ी मीारा्, मीा्मा गाींधी, िाीू मीारा्, मीा्मा ज्योितबा रु्ले, 
 ॉ.बाबासाीेब आींबे कर या राषट्र पुरुयाींप्रमाीेच मा. पींतप्रधान नरींद्र मोवी याींची छायार्चत्र ेआणी 
“अली री सा” या पुस्तकाची सडा शिक्षा अशर्यानाींतगात को्याडधी रुपयाींची खरेवी करण्याचा 
दवनाींक ३१ माचा, २०१५ रो्ी िासनान े घेतलेला िनीाय िनयमबाीय असल्याचा ीपका कें द्र 
िासनाने असून या खरेवीसाी  कें द्राचा िनधी वेता येीार नाीी ड याबाबतचा सिडस्तर खलुासा 
कराडा, असे कें द्र िासनाने राज्य िासनास कतिडल्यानींतर राज्य िासनाक ून  कोीती 
कायाडाीी करण्यात आली आीे, 
(२) असल्यास, यासींवर्ाात कें द्र िासनाक  ेसिडस्तर खुलासा केला आीे काय, 
(३) तसेच याप्रकरीी वोयी असलेल्या ्यक्तीींिडरुध्व कोीती कारडाई केली आीे डा करण्यात 
येत आीे, 
(४) नसल्यास, िडलींबाची कारीे काय आीेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े (११-०७-२०१६) :(१), (२) ड (३) कें द्र िासनास दवनाींक १/१/२०१६ च्या 
पत्रान्डये  स्पष्ीकरी करण्यात  आले आीे. 
(४) प्रश्न उद्् ाडत नाीी. 

___________ 
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िोल् हापूर येथील ववभागीय रीडा सांिुलाच ेबाांधिामाबाबत 
  

(४२)  ४३२७३ (०६-०५-२०१६).   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) :   सन्माननीय रीडा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) कोल् ीापूर येथील िडर्ागीय िी ा सींकुलाचे काम गत सात डयाापासून अ् यींत धीम्यागतीन े
सुरु असल्याच ेनुकतेच माीे ्ानडेारी, २०१६ मध्ये िनविानास आले आीे, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, प्र्यक्षात सन २००९ मध्ये सींकुलाच्या कामाला सुरुडात झाली असून सींपूीा 
िनशमातीसाी  चार डयााचा कालाडधी िनलश्चत करण्यात आला ीोता, ीे ीी खरे आीे काय, 
(३) असल्यास, सन २०१६ डया आले तरी िी ा सींकुलाच े काम पूीा् डास न 
्ाण्याची सडासाधारी कारीे काय आीेत, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आीे, ्यात काय आढतून आले, तद्नुसार 
कामास िडलींब लाडीाऱया ीेकेवाराींिडरुध्व िासनान े कोीती कायाडाीी केली डा करण्यात येत 
आीे, 
(५) नसल्यास, िडलींबाची कारीे काय आीेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(०७-०७-२०१६) :(१) अींितः खरे आीे. 
(२) िडर्ागीय िी ा सींकुल, कोल्ीापूरचे बाींधकाम करण् याबाबतचा कायारींर् आवेि कीं त्रा्वाराींना 
दवनाींक १५.०७.२००९ रो्ी दवलेला असून सवरच े काम पुीा करण् याचा कालाडधी ीा कायाारींर् 
आवेिापासून १८ मदीन् याींचा ीोता. 
(३), (४) ड (५) सवर िी ा सींकुलाच् या ्ागेत साीलेल् या पाण् याचा उपसा करुन ्मीन सपा् 
करण् यास खूप अडधी लागला आीे. सवरच े काम सुरु असताना ्मीन वलवलीची असल् यान े
इमारतीचा पाया खूप खोलडर घ् याडा लागल् याने िी ा िडययक सुिडधा िनमााी करण् यास िडलींब 
लागलेला आीे. दवनाींक ०४.०६.२०१६ रो्ी झालेल् या बैीकीत िी ा सींकुलाची कामे पूीा 
करण् यासाी  लागीारा कालाडधी ड कामे पूीा करीार ककीं डा नाीी याबाबत एका आीडडयात 
लेखी खुलासा वेीेबाबत िडर्ागीय िी ा सींकुल सशमतीन ेीेकेवारास कतिडले आीे. 

___________ 
  

 
पुणे शहरातील बालेवाडी-म् हांुांगे येथील शशवछत्रपती करडा सांिुलात सवाशशक्षा अशभयाना या 

अांतगात लोिजागतृी हा िायारम राबववण्यात आल्याबाबत 
 

  

(४३)  ४४८५६ (१२-०५-२०१६).   श्री.सरदार ताराशसांह (मलुुांड) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) शिक्षी मींत्रयाींनी सडाशिक्षा अशर्यानाच् या अींतगात लोक्ागतृी ीा कायािम िालेय शिक्षी 
िडर्ाग श् यामची आई र्ाऊीं  िेनतरे् दवनाींक २७ ते ३१ ्ानेडारी, २०१६ या कालाडधीत पुीे 
िीरातील बालेडा ी-म् ीातुींगे येथील शिडछत्रपती कि ा सींकुलात राबिडण् यात आला, ीे खरे आीे 
काय,  
(२) असल् यास, राज् यातील सडाच ल्ल् ह्यातून वर दवडिी वोन ी्ाराच् या सरासरीने ी्ारो 
शिक्षक सवर उपिमाला र्े् वेऊ िकतील अस ेिनयो्न, तसेच इतर अन् य बाबीींडर करण्यात 
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आलेला लाखो रुपयाींचा खचा ड र्ाऊीं  िेनला या उपिमाकरीता वेण् यात आलेला िनधी असा 
को्य़डधी रुपयाींचा खचा सडाशिक्षा अशर्यानासाी  असलेल् या िनधीतून करण् यात आला, ीे ीी 
खरे आीे काय, 
(३) असल् यास, शिक्षीाची डारी ीा उपिम राबिडण् यामागचा उद्देि काय ीोता ड तो 
राबिडण् याकरीता कोीकोीते शिक्षी िडययक उपिम, सावरीकरी ड प्रविान आयोल्त 
करण् यात आले ीोते ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(११-०७-२०१६) :(१) ीे खरे आीे. 
(२) सड शिक्षा अशर्यानामधून श्यामची आई र्ाऊ िेनला िनधी वेण्यात आलेला नाीी. 
(३) राज्यातील िडिडध ल्ल्ह्यातील िाताींमध्ये चालू असलेल्या नडोपिमाींची मादीती 
शिक्षकाींना ्ीाडी ड ्याचा उपयोग ्या ्या ल्ल्ह्यातील शिक्षकाींना ्ीाडा आणी यामुते  
िडद्यार्थयााच्या शिकण्याच्या प्रकियेला गती शमताडी यासाी  शिक्षीाची डारी उपिम 
राबिडण्यात आला ीोता. 
       शिक्षीाच्या डाढीत ज्ञानरचनाडाव, ABL, सींगीकाचा अध्ययन अध्यापनात डापर, 
लोकसीर्ाग, िडिडध िैक्षणीक Apps, डेबसाई्चा डापर इ. िडययाडर सावरीकरी ड प्रविान 
आयोल्त करण्यात आले ीोत.े 

___________ 
  

 

शशवछत्रपती रीडा पुरस्िारासाठी बनावट िागदपत्र ेसादर िरुन शमंववलेला पुरस्िार 
 

  

(४४)  ४५८१३ (०६-०५-२०१६).   श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवा) :   सन्माननीय रीडा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पुीे येथ े िासनाच् याडतीन े वेण् यात येीा-या शिडछत्रपती िी ा पुरस्कारासाी  बनाड् 
कागवपत्र े सावर करुन पुरस्कार शमतिडल्याबद्दल िी ा अर्धकाऱयाींची िासकीय चौकिी सुरु 
असताींनाीी ्याींना पवाडरुन िनलींबीत करण्यात आले नसल्याच ेदवनाींक ३ ङ सेंबर, २०१५ रो्ी 
डा ्यासुमारास िनविानास आले आीे, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, सवर अर्धकाऱयास िनलींबीत करण्याबाबत िासनान ेकोीती कायाडाीी केली डा 
करण्यात येत आीे, 
(३) नसल्यास, िडलींबाची कारीे काय आीेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(१३-०७-२०१६) :(१) ड (२) ीोय, याबाबत सींबींर्धताींक ून मागिडलेला खलुासा 
िासनाच्या िडचाराधीन आीे. तसचे सवर प्रकरी न्यायालयात न्यायप्रिडषी आीे. 
(३) प्रश्न उद्् ाडत नाीी. 

___________ 
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राज्यात शांाांमये नोिरी शमंण्यासाठी बी.एड.,डड.एड. धारि उमदेवाराांना 
 टीईटी पषरक्षा सक्तीची िरण्यात आल्याबाबत 

  

(४५)  ४६६४२ (१६-०५-२०१६).   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देवंाली) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यात िाताींमध्ये नोकरी शमतण्यासाी  सन २०१३ पासून बी.ए . ड ङ .ए . या िैक्षणीक 
अीातेबरोबर उमेवडाराींना ्ीई्ी पषरक्षा सक्तीची करण्यात आली आीे, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, शिक्षक र्रती बींव असल्यामुते यातील उ्तीीा उमेवडार अद्यापीी बेरो्गार 
आीेत, ीे ीी खरे आीे काय, 
(३) असल्यास, शिक्षक र्रती बींव असूनसुध्वा ्ीई्ी पषरक्षा घेण्याबाबत िासनाची र्ूशमका 
काय आीे ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(११-०७-२०१६) :(१) ीोय. 
(२) ड (३) िासन िनीाय दवनाींक २३/०८/२०१३ नुसार शिक्षक पवासाी  शिक्षक पात्रता परीक्षा 
(TET) उ्तीीा असण्याची अ् िैक्षणीक ड ्याडसाियक अीाता म्ीीून अिनडाया करण्यात 
आले आीे. ्यामतेु बी.एङ,ङङए  उ्तीीा िडद्यार्थयााना सवर अीाता प्राप्त करता याडी यासाी  
शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET)  प्र्येक डयी आयोल्त  करीे आडश्यक आीे. मात्र सवर 
परीक्षा उ्तीीा ीोीाऱया उमेवडाराींना थे्पी ेनोकरी शमतण्याचा ीक्क प्राप्त ीोत नाीी. 
  

___________ 
  

राधानगरी (जज. िोल्हापूर) येथील तालिुा रीडा सांिुलाया इमारत बाांधिामाबाबत 
  

(४६)  ४६७१८ (०६-०५-२०१६).   श्री.प्रिाश आत्रबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय रीडा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राधानगरी (ल्. कोल्ीापूर) येथील तालुका िी ा सींकुलाची इमारत बाींधकामाची प्रिासकीय 
मान्यता शमतून ५ मदीने उल्ूनीी काम सुरु झाले नसल्याच े दवनाींक २८ ्ानेडारी, २०१६ 
रो्ी डा ्यासमुारास िनविानास आले, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, तालुका िी ा सींकुलाची इमारतीचे ीस्ताींतरी साडा् िनक बाींधकाम िडर्ागाक  े
झालेले आीे, ीे ीी खरे आीे काय, 
(३) असल्यास, िी ा सींकुलाच्या कामाची सुरुडात न करीाऱया कीं त्रा्वाराींडर िासनाने कोीती 
कारडाई केली डा करण्यात येत आीे, 
(४) नसल्यास, िडलींबाची कारीे काय आीेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(०७-०७-२०१६) :(१) ड (२) ीे खरे नाीी. सींकुल सशमतीस बाींधकामाींसाी  रु. 
७०.०० लक्ष अनुवान िडतषरत करण्यात आले आीे. डा सींकुलातील बीुउदे्दशिय ीॉलच ेबाींधकाम 
पूीा झाले आीे तालकुा िी ा सींकुल इमारतीचे ीस्ताींतरी साडा् िनक बाींधकाम िडर्ागाक  े
झाले नसनू तालकुा िी ा सींकुलाच्या सडा सुिडधाींची बाींधकाम े साडा् िनक बाींधकाम 
िडर्ागामार्ा त करण्याचा िनीाय तालुका िी ा सींकुल सशमतीन े घेतला आीे. सींकुलातील 
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बाींधकामासाी  साडा् िनक बाींधकाम िडर्ागान े िनिडवा प्रशसध्व करुन ीेकेवार िनलश्चत केला 
आीे बाींधकामासाी  िनधीच्या उपलब्धतेनुसार काम ेसुरु करण्याचे प्रस्तािडत आीे. 
(३) ड (४) प्रश्न उद्् ाडत नाीी. 

___________ 
  

बुलडाणा जजल् हयातील ४२७ प्रज्ञावांत ववद्याथी पूवा मा यशमि व 
 मा यशमि शशष्ट् यवतृ् तीपासून वांधचत असल् याबाबत 

  

(४७)  ४८१९१ (२५-०५-२०१६).   श्री.हषावधान सपिां (बलुढाणा) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) बुलढाीा ल्ल् ीयातील सन २०१४ मध् ये डा ्यावरम्यान घेण् यात आलेल् या पूडा माध् यशमक 
ड माध् यशमक शिष यडृ्  ती पषरके्षत प्रज्ञाडींत ीरलेल् या ४२७ िडद्यार्थ याांना माीे ्ानेडारी २०१६ 
अखेर पयांत शिष यडृ्  ती िडतषरत करण् यात आली नाीी, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत पालकाींक ून सात् यान े तिारी येत असून, सींबींधीत िडर्ागाक ून 
पाीपुरा् याबाबत ीोीा-या वलुाक्षामतेु पालकाींमध् ये असींतोय िनमााी झाला आीे, ीे ीी खरे आीे 
काय, 
(३) असल् यास, प्रस् तूत प्रकरीी िासनाने चौकिी केली आीे काय, चौकिीत काय आढतून 
आले, ्यानुयींगाने सींबींर्धताींडर कोीती कारडाई केली डा करण्यात येत आीे, 
(४) तसेच सींबींर्धत िडद्यार्थयाांना शिषयडृ् ती शमतण्याकषरता कोीती कायाडाीी केली डा 
करण्यात येत आीे, 
(५) नसल् यास, िडलींबाची कारीे काय आीेत ? 
 
  

श्री. ववनोद तावड े (१२-०७-२०१६) :(१) ड (२) ीे खरे नाीी. सन २०१४-१५ मध्ये बुलढाीा 
ल्ल्ह्यातील ८४४ िडद्याथी शिषयडृ् तीधारक ीरले. ्यापैकी ६७० िडद्यार्थयाांच्या बँक खा्याडर 
शिषयडृ् तीची रक्कम ्मा करण्यात आली आीे. उडाषरत १७४ िडद्यार्थयाांच्या बँक खाते 
िमाींक, आय.एर्.एस.सी. को  यामध्ये वरुुस्ती असल्यामतेु शिषयडृ् तीची रक्कम ्मा 
करण्यात आलेली नाीी. सवर िडद्यार्थयाांच्या बकँ खा्याची मादीती शिक्षीार्धकारी 
(माध्यशमक), ल्ल्ीा पषरयव, बुलढाीा याींचके ून प्राप्त करुन घेऊन तद्नींतर िडद्यार्थयाांच्या 
अचूक बकँ खात ेिमाींकाींडर शिषयडृ् तीची रक्कम ्मा करण्याची कायाडाीी सुरु आीे. 
(३), (४) ड (५) प्रश्न उद्् ाडत नाीी. 

___________ 
  

 

तालुिा रीडा सांिुल उभारणीसाठी अनुदान मयाादेत वाढ िरण्याबाबत 
  

(४८)  ४८२८० (०६-०५-२०१६).   श्री.चांद्रिाांत सोनावण े (चोपडा) :   सन्माननीय रीडा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यात तालुका िी ा सींकुल उर्ारीीसाी  दवनाींक २१ माचा, २००९ च्या िासन िनीाय 
िमाींक षरकियो - २००५/(प्र.क. २५/०९)/िीमुस-े१ नुसार अनुवान मयाावा २५ लाखाडरुन १ 
को्ीपयांत डाढिडली, ीे खरे आीे काय, 
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(२) असल्यास, निडन ्ाईप प्लॅननुसार बाींधकाम कराडयाच ेअसल्याने बाींधकाम सादी्याच्या 
ककीं मतीत ड बाींधकाम मीं्ूरीत डाढ झाल्यामतेु रु. १ को्ीमध्ये िी ा सींकुलाचे बाींधकाम पूीा 
ीोऊ िकीार नाीी, ीे ीी खरे आीे काय, 
(३) असल्यास, तालुका िी ा सींकुल उर्ारीीसाी  अनुवान मयाावेत डाढ करण्याबाबत िासनान े
कोीती उपाययो्ना केली आीे काय ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(१२-०७-२०१६) :(१) ीोय, ीे खरे आीे. 
(२) ड (३) राज्यातील िडर्ागीय, ल्ल्ीा ड तालुका िी ा सींकुलाींच्या बाींधकामाबाबत सुधारीत 
कायापध्वती िडदीत करण्यासाी  िासन िनीाय दवनाींक ०२.०९.२०१५ अन्डये राज्यस्तर सशमती 
स्थापन करण्यात आलेली ीोती. सवर सशमतीन े िी ा सींकुलामध्ये िी ा सुिडधा ्डरीत पूीा 
करीे. बाींधकामास ीोीारा िडलींब, अपुऱया सुिडधा पुीा करण्यासाी  िासन िनीायात िनवेशित 
बाबिनीाय रक्कम ड DSR रे्च्या अनुयींगाने झालेली डाढ, स्थािनक प्रचशलत खेताींनुसार िी ा 
सुिडधा िनशमाती बाबतचा बीृत आराख ा तयार करीे, िी ा सींकुलाींसाी  केअर ्ेकर िनयुक्ती 
करीे, िडर्ागाच्या दीकाीी ल्ल्ीा िी ा सींकुलाींचे बाींधकाम ेकरीे इ. बाबीींचा अ्यास करुन 
सवर सशमतीचा अीडाल िासनास सावर केला आीे. उपरोक्त अीडालामध्ये िीीं ा सींकुलाच्या 
अनुवान मयाावेत डाढ करण्याची बाब अींतर्ुात असनू सवर अीडाल िासनाच्या िडचाराधीन 
आीे. 

___________ 
 

राज्यातील पदवीधर ग्रांथपालाांना बी.एड. समिक्ष वेतनशे्रणीचा लाभ शमंण्याबाबत 
  

(४९)  ४९११३ (२६-०५-२०१६).   श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (देवंाली), श्री.हरीभाऊ जावंे 
(रावेर), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.िुणाल पाटील (धुंे ग्रामीण), श्री.सांग्राम थोपटे 
(भोर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), डॉ.सांतोष टारफे (िंमनुरी), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पजश्चम) :   सन्माननीय उ च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील पवडीधर ग्रींथपालाींना बी.ए . समकक्ष डेतन्ेीीचा लार् शमताडा अिी प्रमुख 
मागीी डारींडार ग्रींथपालाींनी िासनाक  ेकेली आीे, ीे खरे आीे काय, 
(२) तसेच राज्यातील अनुवािनत माध्यशमक िाताींमधील पवडीधर ग्रींथपालाींना बी.ए . समकक्ष 
डेतन्ेीी लाडण्याचे आवेि न्यायालयान ेदवले आीे, ीे ीी खरे आीे काय, 
(३) असल्यास, ्यानुयींगान े अनवुािनत माध्यशमक िाताींमधील पवडीधर ग्रींथपालाींना बी.ए . 
समकक्ष डेतन्ेीी लाडण्याकरीता िासनान ेकोीती  कायाडाीी केली डा करण्यात येत आीे, 
(४) नसल्यास, िडलींबाची कारीे काय आीेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०१-०७-२०१६) :(१) ीे खरे आीे. 
(२) ीे खरे नाीी. 
(३) ड (४) प्रश् न उद्् ाडत नाीी. 

___________ 
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जालना जजल्ह्याया भोिरदन शहरातील मॉडलेस्िूल बांद होत असल्याबाबत 
  

(५०)  ५२५६९ (१२-०५-२०१६).   श्री.अजुान खोतिर (जालना) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मीाराषट्र िासनान ेराज्यातील सडा मॉ ले स्कूल बींव केल्या आीेत, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, ्ालना ल्ल्ह्यातील र्ोकरवन िीरात मॉ लेस्कूलचे ४ को्ी २३ लाख रुपये 
खचा करुन इमारत ड डसितगीृाच ेबाींधकाम करण्यात येत आीे, ीे ीी खरे आीे काय, 
(३) असल्यास, मॉ ले स्कूल बींव केल्यास या इमारतीींचा डापर किा प्रकारे करण्यात येीार 
आीे ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(११-०७-२०१६) :(१) अींित: खरे आीे. 
     कें द्रिासनाने सवर यो्ना कें द्र सीाय्यीत यो्न ेमधून बींव केल्यामुते राज्य िासनान े
सवर यो्ना राज्यामध्ये बींव करीेबाबतचा िनीाय घेतला. 
(२) ीे खरे आीे. 
     कें द्र िासनान ेर्ोकरवन ग्ासाी  रु. ४.२३ को्ी िनधी मी्ं ूर केल्यामुते बाींधकाम सुरु 
आीे. 
(३) ्ालना ल्ल्ह्यातील र्ोकरवन ग्ामध्ये मॉ लेस्कूल इमारतीचा डापर इतर िैक्षणीक 
कामका्ाकषरता करण्यात येीार आीे. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िंसे 
मुांबई.   प्रधान सधचव 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
िासकीय मध्यडती मुद्रीालय, मुींबई. 


