
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३९८ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

पहहले अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

ठाणे आणण रायगड जिल्ह्यातील स्थाननि स्वराज्य सांस्थाांच्या शाळाांमध्ये 
शशक्षिाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(१)  ५४३ (२२-१२-२०१४).   श्री.गणपत गायिवाड (िल्हयाण पूवव), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाड) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ठाणे आणण रायगड जिल्ह्यातील स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींच्या शाळाींमध्ये शशक्षकाींची 
सुमारे दिड हिार वा त्याहून अधिक पिे ररक्त असल्हयान े गोरगरीब ववद्यार्थयाांच े शैक्षणणक 
नुकसान होत असल्हयाच ेननिशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिरहू पिे भरण्याकररता शासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०९-०२-२०१८) : (१) होय हे अींशत: खरे आहे, 
रायगड जिल्ह्यातील स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींच्या शाळाींमध्ये शशक्षक सींवगाशची ७७८१ पिे 
मींिूर आहेत. त्यापैकी ७०२५ पिे कायशरत असून ७५६ पिे ररक्त आहेत. मात्र ररक्त पिामळेु 
ववद्यार्थयाांचे शैक्षणणक नुकसान होणार नाही याची काळिी घेण्यात आली आहे. 
(२) ररक्त पिे भरण्याबाबत शासन ननणशय २३.०६.२०१७ नुसार कायशवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात िननष्ट्ठ महाववद्यालयात शशक्षिाांच्या ऑफलाईन सांच मान्यतेतील त्रुटीबाबत 
  

(२)  ३१६९१ (१८-०१-२०१६).   श्री.अिय चौधरी (शशवडी), श्री.सदा सरवणिर (माहहम) :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात कननषठ महाववद्यालयात शशक्षकाींची यापूवी ऑफलाईन सींच मान्यताही शशक्षक 
आणण ववद्यार्थयाांच्या प्रमाण सींख्येवर ननजश्चत होत होती, त्यानुसार शाळाींना िरुन असणाऱ्या 
कननषठ महाववद्यालयात ५० त े ६० ववद्याथी व पिवी महाववद्यालयाला िोडून असणाऱ्या 
महाववद्यालयाींमध्ये ५० त े१२० ववद्यार्थयाांसाठी तुकडयाींना मान्यता िेण्यासाठीची सवश प्रक्रिया 
ऑफलाईन म्हणिेच प्रत्यक्ष कॉलेिवर िाऊन केली िात असे वा प्रत्यक्ष ववभागात कॅम्प 
लावून ही गणना केली िायची, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कननषठ महाववद्यालयीन शशक्षकाींच्या सुरु असणाऱ्या ऑफलाईन सींच 
मान्यतेतील त्रु्ीमळेु शेकडो अनिुानीत तकुड्या बींि पडून १० हिाराींवर शशक्षकही अनतररक्त 
ठरणार असल्हयाने सवाशत मोठा फ्का लाखो ववद्यार्थयाांना बसून या ववद्यार्थयाांना 
ववनाअनुिाननत तकुड्याींमध्ये प्रवशे घ्यावा लागून त्याींच्यावर अवािवी फी चा भूिांड पडणार 
असल्हयान े या ऑनलाईन सींच मान्यतेला अनके शशक्षक सींघ्नाींनी व ववद्यार्थयाांनी ववरोि 
करुन पुवीप्रमाणेच ऑफलाईन सींच मान्यता करावी अशी मागणी शासनाकड ेकेली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनान ेकोणती कायशवाही केली व कायशवाहीबाबत सद्य:जस्थती काय 
आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०६-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
शशक्षक सींघ्नानी  केलेली मागणी खरी आहे. तथावप १० हिारावर शशक्षक अनतररक्त ठरणार 
असल्हयाच ेखरे नाही. 
(३) त्रु्ी आढळलेल्हया उच्च माध्यशमक शाळाींच्या सन २०१४-१५ सींचमान्यता ऑफलाईन 
करण्यात आल्हया आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वस्ती शाळा शशक्षिाांचे ननयुक्तीचे आदेश प्रलांबबत असल्हयाबाबत 
  

(३)  ३३३५९ (२३-१२-२०१५).   िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.अस्लम शेख 
(मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), प्रा.वर्ाव गायिवाड (धारावी), श्रीमती ननमवला 
गाववत (इगतपूरी) : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जिल्ह्यातील ३३ वस्तीशाळा शशक्षकाना ननयशमत शशक्षक ननयुक्तीच े आिेश 
जिल्हहा प्रशासन ववभागाकडून दिले गेले नसल्हयाच े माहे ऑक््ोबर, २०१५ च्या सुमारास 
ननिशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, वस्ती शाळा शशक्षकाींच े ननयुक्तीच े आिेश प्रलींिबत असल्हयाची कारणे काय 
आहेत, 
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(३) असल्हयास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली अहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
त्यानुसार सोलापूर जिल्ह्यातील ३३ वस्तीशाळा शशक्षकाींच्या ननयुक्तीचे आिेशाींची 
अींमलबिावणी करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०६-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) या प्रकरणी केलेल्हया चौकशी नुसार ३३ पैकी पात्र ठरलेल्हया २९ शशक्षकाींना 
दि.०५.११.२०१५ रोिी शशक्षणाधिकारी (प्राथशमक), सोलापूर याींनी ननयुक्तीचे आिेश दिले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
राज्यात सांगणि सॉप्टवेअरमध्ये १२० ववदयार्थयावसाठी एि तिुडी शहरी भागासाठी तर ग्रामीण 

भागासाठी ८०-१०० तसेच वैयजक्ति ववर्यासाठी सुध्दा तसाच रेशो ठरववण्याबाबत 
  

(४)  ३५४६९ (२४-०२-२०१६).   श्री.चांद्रिाांत सोनवण े(चोपडा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) शासनाने सन २०१४-१५ पासनू सींचमान्यतचेे िोरण अींधगकारले असनू सींगणक 
सॉप््वेअरमध्ये १२० ववियार्थयाशसाठी एक तुकडी शहरी भागासाठी तर ग्रामीण भागासाठी    
८०-१०० तसेच वैयजक्तक ववायासाठी सुध्िा तसाच रेशो ठरववण्यात आला आहे हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, यामुळे हिारो कननषठ प्राध्यापक अनतररक्त ठरणार आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, दिनाींक १३ सप् े्ंबर, २०१५ रोिीच्या सुमारास िळगाींव जिल्हहा कननषठ 
प्राध्यापक सींघ्नेच्या मळेाव्यात सींचमान्यतेच्या शासन ननणशयाची होळी करण्यात आली, हे 
खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत शासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(०६-०२-२०१८) : (१) हे अशींत: खरे आहे. 
     शासन ननणशय २८.०८.२०१५ नुसार सींचमान्यता करण्यात येते. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही, 
अशी बाब ननिशशनास आलेली  नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नही. 
  

___________ 
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जिल्हहा पररर्देच्या (ता.भुसावळ) उदूव शाळा व उदूव भार्ा शशिववणा-या  
शशक्षिाांची ररक्त पदे भरण्यासबाबत 

  

(५)  ४०३२३ (२७-०६-२०१६).   श्री.सांिय साविारे (भुसावळ), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) भुसावळ (जि.िळगाींव) तालकु्यातील जिल्हहा पररािेच्या उिूश शाळाींमिील शशक्षकाींची पिे 
ररक्त असल्हयाची बाब माहे िानवेारी, २०१६ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशशनास आली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, उिूश शाळा व उिूश भााा शशकववणाऱ् या शशक्षकाींची ररक्त पिे तातडीने 
भरण्याबाबत शासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०६-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) शशक्षकाींची ररक्त पिे भरण्याबाबत शासन ननणशय दि.२३.०६.२०१७ नुसार कायशवाही 
सुरु आहे. 

___________ 
  

राज्यातील अनुदानीत व शासिीय शाळाांमध्ये गेली अनिे वर् ेमोठ्या  
प्रमाणावर पदे ररक्त असल्हयाबाबत 

  

(६)  ४४८९८ (१६-०५-२०१६).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्हलोड), 
श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), डॉ.सांतोर् 
टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनुिानीत व शासकीय शाळाींमध्ये गेली अनके वाे मोठ्या प्रमाणावर पिे ररक्त 
असल्हयान ेशैक्षणणक गुणवत्तेवर ववपररत पररणाम होत असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये 
वा त्या िरम्यान ननिशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिरील पिे ररक्त ठेवण्याच ेकारण काय आहे, 
(३) असल्हयास, सिर पिे भरण्यासाठी शासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०६-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) सन २०१५ व २०१६ कें द्रीय भरती ननवडपूवश प्रिीया राबववण्याचे ववचारािीन 
असल्हयामळेु पिे ररक्त रादहली होती. तथावप आता शासन ननणशय २३.०६.२०१७ नुसार ररक्त 
पिे भरण्याची कायशवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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खानापूर, आटपाडी व तासगाांव (जि.साांगली) तालुक्यातील अनेि गावाांतील  
प्राथशमि शाळाांच्या दरुुस्तीिरीता ननधी शमळण्याबाबत 

  

(७)  ४५३४५ (०३-०५-२०१६).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खानापूर, आ्पाडी व तासगाींव (जि.साींगली) तालुक्यातील अनेक गावाींतील प्राथशमक 
शाळाींच्या इमारतीची िरुवस्था झाली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, यामुळे या शाळेतील ववद्यार्थयाांच्या जिवीतास िोका ननमाशण झाला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या शाळाींच्या िरुुस्तीकररता शासनान ेतातडीन ेननिी उपलब्ि करुन या इमारती 
िरुुस्त करण्यासींिभाशत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०७-०२-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     खानापूर, आ्पाडी व तासगाींव (जि.साींगली) तालुक्यातील एकूण ४०३ शाळाींपकैी ३२० 
शाळा सुजस्थतीत असून ३६ शाळाींना क्रकरकोळ िरुूस्तीची व ४७ शाळाींना मोठया िरुूस्तीची 
गरि आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सवश शशक्षा अशभयानाींतगशत व जिल्हहा ननयोिन सशमतीमाफश त शाळा िरुूस्तीकररता वळेोवेळी 
ननिी उपलब्ि करून िेण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पाचोरा (जि.िळगाव) तालुक्यातील जिल्हहा पररर्द शाळाांमधील ववववध  
सांवगावतील ररक्त पदे भरणेबाबत 

  

(८)  ४८२११ (२५-०५-२०१६).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पाचोरा (जि.िळगाव) तालुक्यातील जिल्हहा परराि शाळाींमिील ववववि सींवगाशतील सुमारे 
१३३ पिे ररक्त असून सिर पिे तातडीने भरण्याकररता स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी दिनाींक २५ 
िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्या समुारास मा.मुख्य कायशकारी अधिकारी, जिल्हहा परराि, िळगाव 
याींना ननवेिन िेण्यात आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, सिरची ररक्त पिे न भरण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्हयास, सिर ररक्त पिे भरण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०६-०२-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     पाचोरा तालुक्यात ववववि सींवगाशतील ९० पिे ररक्त आहेत. 
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(२) व (३) िबींिनुामावली पडताळणी न होणे  सेवाननवतृ्तीमळेु, भरती प्रिीयेत बिल होणे 
इ.कारणाींमळेु सिर पिे ररक्त आहेत.ररक्त पिे भरण्याची कायशवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िालना जिल्हहयात िमी ववदयाथी असेल्हया प्राथशमि व माध्यशमि शाळाांमधील  
ववदयाथी शशक्षिाांचे अन्य नजििच्या शाळाांमध्ये समायोिन िरुन सदर  

शाळा बांद िरण्याचा ननणवयाबाबत 
  

(९)  ४८९७७ (२५-०५-२०१६).   श्री.रािेश टोप े (घनसावांगी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िालना जिल्हहयात कमी ववियाथी असलेल्हया प्राथशमक व माध्यशमक शाळाींमिील ववियाथी 
शशक्षकाींचे अन्य नजिकच्या शाळाींमध्ये समायोिन करुन सिर शाळा बींि करण्याचा ननणशय 
शासनाने माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्या िरम्यान घेतला आहे,हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर ननणशयाने शशक्षकाींचे नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानुसार शासनान े कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०६-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२)  या सवश शाळेवर सींच मान्यता सन २०१३-१४ मध्ये प्रत्येकी िोन शशक्षकाींची पिे मींिूर 
करण्यात आलेली असल्हयाने कायशरत असलेले १० शशक्षक अनतरीक्त ठरल्हयाने त्याींच ेसमायोिन 
अन्य शाळेवर करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे शशक्षकाींच ेनुकसान झालेले नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  
सन २०१६-१७ या शैक्षणणि वर्ावपासून प्राथशमि शशक्षणातील इयत्ता १ ली त ेइयत्ता ५ वी व 

इयत्ता ६ वी ते इयत्ता ८ वी बाबतचे शासिीय आदेश 
  

(१०)  ५४०३३ (२६-०९-२०१६).   श्री.गणपतराव देशमुख (साांगोले) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने शैक्षणणक वाश २०१६-१७ पासनू प्राथशमक शाळेतील शशक्षणातील इयत्ता १ ली ते 
इयत्ता ८ वी ची पुनरशचना, इयत्ता १ ली ते ५ वी प्राथशमक व इयत्ता ६ वी ते ८ वी उच्च 
प्राथशमक अशी केली आहे काय, 
(२) असल्हयास, अस ेकरताना शासकीय शाळेमध्ये इयत्ता १ ली त े५ वी व इयत्ता ६ वी त े८ 
वी या वगाशमध्ये ववद्याथी सींख्येची क्रकती अ् राहणार आहे, 
(३) तसेच माध्यशमक शाळेतील ८ वीच्या वगाशतील प्सींख्या क्रकती राहणार आहे, 
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श्री. ववनोद तावड े(०६-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) शासन ननणशय २८.०८.२०१५ व त्यानींतर वेळोवळेी दिलेल्हया सुचनाींनुसार ववद्याथी 
सींख्येचे ननका ननजश्चत केले आहेत. 

___________ 
  

नागपूर जिल्ह्यातील महानगरपाशलिा व जिल्हहा पररर्देच्या शाळेतील ववद्यार्थयाांची  
पटसांख्या िमी असल्हयामळेु मनपातील २८६ तर जिल्हहा पररर्द शाळेतील  

२७० शशक्षि अनतररक्त ठरत असल्हयाबाबत 
(११)  ५७७८१ (२६-०९-२०१६).   श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड े
(नागपूर पूवव), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.सधुािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण) :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूर जिल्ह्यातील महानगरपाशलका व जिल्हहा पररािेच्या शाळेतील ववद्यार्थयाांची 
प्सींख्या दिवसेंदिवस कमी होत असल्हयामुळे मनपातील २८६ तर जिल्हहा परराि शाळेतील 
२७० शशक्षक अनतररक्त ठरत असल्हयाबाबतची बाब माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्या सुमारास 
ननिशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, गतवाी मनपा शाळेत शशक्षण घेणाऱ्या ववद्यार्थयाांची सींख्या २७  हिार असून 
शाळाींमिील शशकवणी वगाशचा ििाश घसरल्हयाने ववद्यार्थयाांची प्सींख्या कमी झालेली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, जिल्हहा पररािेत प्राथशमकचे२३५ व माध्यशमक ३५ असे एकूण २६७ शशक्षक तर 
मनपामध्ये २८६ शशक्षक अनतररक्त ठरलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, जिल्हहा परराि व मनपाच्या शाळेतील ववद्यार्थयाांची कमी झालेली प्सींख्या 
वाढववण्याकरीता तसेच शशक्षणाचा ििाश सुिारण्याकरीता शासनान े काय कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलबाची कारणे काय आहेत. ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०६-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) दिनाींक २२ िून, २०१५ व दिनाींक १६ सप् े्ंबर, २०१६ च्या शासन ननणशयानुसार प्रगत 
शैक्षणणक महाराषर हा कायशिम राबववण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मौलाना अब्दलु िलाम आझाद उदुव माध्यशमि ववद्यालय, िवाहरनगर,  
िोल्हहापूर या शाळेतील मुख्याध्यापि पदाच्या बनावट प्रस्तावाबाबत 

  

(१२)  ७०१४६ (०५-०१-२०१७).   डॉ.सुजित शमणचिेर (हातिणांगले) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौलाना अब्िलु कलाम आझाि उिुश माध्यशमक ववद्यालय, िवाहरनगर, कोल्हहापूर या 
शाळेत हुसेन महींमि भालिार हे सन २००२ ते २००५ या कालाविी शशक्षक म्हणून कायशरत 
असताींनाच दिनाींक १४ िुल,ै २००१ रोिी परृ्थवी माध्यशमक ववद्यालय, वाठार, ता.हातकणींगले 
येथे शलवपक म्हणून काम पाहत असल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्या िरम्यान 
न ज िशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच उिुश शाळेच्या शशक्षक्षका नसीनम सलुतान मोमीन याींनी शशक्षणाधिकारी, माध्यशमक 
ववभाग, जिल्हहा परराि, कोल्हहापूर याींचेकड ेदिलेल्हया लेखी खुलाश्यात ही बाब स्पष्पणे नमूि 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच सन २००५ ला उपरोक्त शशक्षक हे सिर शाळेतील मुख्याध्यापक पिाचा बोगस 
प्रस्ताव िेऊन मुख्याध्यापक बनल्हयाची बाब शशक्षणाधिकारी याींनी केलेल्हया सींच ननजश्चतीमध्ये 
दिसून येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व त्यानुसार सींबींधिताींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०६-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे नाही. 
(४) व (५) चौकशीअींती श्री.भालिार हुसेन महींमि याींना दि.१४.१२.२०१५ पासून सेवेतून बडतफे 
केले असून सद्या ही बाब मे.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे न्यायाप्रववषठ आहे.   
  

___________ 
  

पनवेल (जि.रायगड) तालुक्यातील सेंट िोसफे हायस्िुलमधील  
ववद्याथीनीला डाांबून ठेवल्हयाबाबत 

  

(१३)  ७६५१० (२०-०४-२०१७).   श्री.सभुार् उफव  पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग), श्री.सुननल प्रभ ू
(हदांडोशी), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पनवेल (जि.रायगड) तालुक्यातील नवीन पनवले येथील से्ं  िोसेफ हायस्कुल मिील 
चौथीच्या वगाशत शशकणाऱ्या कु.ऋाी किम, या ववद्याधथशनीला तसेच त्याच जिल्हहयातील 
खालापूर गावातील िीिेएम या इींग्रिी माध्यमाच्या शाळा व्यवस्थापनाने, फी भरली नाही 
म्हणून ववद्यार्थयाांस वगाशत डाींबून ठेवल्हयाच ेदिनाींक २१ िानेवारी, २०१७ रोिी ननिशशनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, ठाणे शहरातील सावरकर नगरमिील ज्ञानोिय ववद्यामींदिरात शाळेची फी भरली 
नाही म्हणून वगशशशक्षीकेन े िसुरीतील ववद्याधथशनीच े केस उप्ले असल्हयाच े माहे िानेवारी, 
२०१७ च्या समुारास ननिशशनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, सें् िोसेफ हायस्कुलमध्ये फी वाढ, ववद्यार्थयाांशी गैरवतशन, १० वीतील 
ववद्यार्थयाांच्या प्रश्नपित्रका िाळणे या सारखे वेगवेगळे प्रकार यापूवीही घडले आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्हयास, मुलीला वगाशत डाींबून ठेवल्हयाप्रकरणी पालक खाींिेश्वर पोलीस ठाण्यात 
प्रशासनाववरूद्ध गुन्हा िाखल करण्यास गेले असता ्ाळा्ाळ करण्यात आली, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्हयास, शासनाने उपरोक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार सींबींधिताींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०२-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) सें् िोसेफ हायस्कुल, पनवेल, जि.रायगड या शाळेच्या प्राथशमक ववभागाची मान्यता का 
रद्द करण्यात येऊ नये याबाबत नो्ीस दिली असून पुढील कायशवाही सुरु आहे. तसेच, ज्ञानोिय 
ववद्यामींदिर सावरकर नगर, ठाण ेया शाळेतील सींबींधित शशक्षक्षकेला ननलींिबत करण्यात आले 
आहे. 

___________ 
  

बुलढाणा जिल्हहयातील मराठी व उदुव माध्यमाच्या प्राथमीि व उच्च प्राथमीि शाळाांमध्ये 
मुख्यध्यापिाची पदे ररक्त असल्हयाबाबत 

  

(१४)  ७९९८८ (२०-०४-२०१७).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.हर्ववधवन सपिाळ (बुलढाणा) :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बुलढाणा जिल्हहयात मराठी व उिुश माध्यमाच्या एकूण ८३ प्राथम ज क व उच्च प्राथम ज क 
शाळा मुख्याध्यापकाववना सुरु असून त्याचा शशक्षणाबरोबर प्रशासकीय कामाींवर पररणाम 
िाणवत असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशशनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय 

(२) असल्हयास, या ८३ शाळाींतील मुख्याध्यापकाींचा कारभार इतर शशक्षकाींना िेण्यात आला 
असून, मींिूर शशक्षकाींपैकी ६३ ्क्के शशक्षकाींची पिे ररक्त आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकरणी शासनान े आढावा घेवून सिर ररक्त पिे भरण्याबाबत कोणती 
कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०६-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) व (४) ररक्त पिे भरण्याबाबत शासन ननणशय २३.०६.२०१७ नसुार कायशवाही करण्यात येत 
आहे. 

___________ 
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राज्य शशक्षि पररर्देला शासनाची मान्यता शमळण्याबाबत 
  

(१५)  ८६४४५ (२३-०८-२०१७).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), 
श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदवली पूवव), अॅड.आशशर् शलेार (वाांदे्र पजश्चम), श्रीमती मननर्ा 
चौधरी (दहहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील प्राथशमक, माध्यशमक, उच्च माध्यशमक शशक्षक, शशक्षकेत्तर कमशचारी, 
ववद्याथी, पालक, पिव्युत्तर शशक्षक याींचे व्यवसानयक व सामाजिक दहताचे प्रश्न घेवून काम 
करणाऱ्या राज्य व्यापी महाराषर राज्य शशक्षक पररािेला शासनाची मान्यता शमळणेबाबतची 
मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान मा.मुख्यमींत्री, 
याींच्याकड ेननवेिनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर सींघ्नेन े शासनाकडून मान्यता शमळववण्यकररता ववहीत नमुन्यात 
प्रस्तावही सािर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, व त्यानुसार उक्त पररािेस 
शासनाची मान्यता शमळणेबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(०६-०२-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) प्रस्ताव शासनाच्या ववचारािीन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई व पुण्यातील अनिे शाळाांच्या आवारातील दिुानाांमूधन शालेय वस्तू अवािवी 
भावान ेवविल्हया िात असल्हयाबाबत 

  

(१६)  ८६६०९ (२३-०८-२०१७).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवव) :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई व पुण्यातील अनेक शाळाींच्या आवारातील िकुानाींमूिन कें द्रीय शशक्षण मींडळान े
शाळाींच्या पररसरात शैक्षणणक वस्तू ववकण्यास बींिी घातलेली असताींनाही शालेय वस्तू अवािवी 
भावान ेववकल्हया िात असल्हयाबाबतची तिार युवासेनेन ेशशक्षण उपसींचालक याींच्याकड ेमाहे म,े 
२०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान केली असल्हयाचे ननिशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, शासनान े तिारीतील मागणीच्या अनुाींगान े उक्त शाींळावर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(०३-०२-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) दिनाींक ११.०६.२००४ रोिीच्या शासन ननणशयान्वये िेण्यात आलेल्हया ननिेशानुसार कायशवाही 
करण्याच्या सूचना शशक्षणाधिकारी/शशक्षण ननरीक्षक याींनी मखु्याध्यापकाींना दिल्हया आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

सावनेर (जि.नागपूर) येथील भालेराव हायस्िुलमध्ये मुलीांिरीता  
शौचालय सुववधा उपलब्ध नसल्हयाबाबत 

  

(१७)  ८९३४५ (२३-०८-२०१७).   श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सावनेर (जि.नागपूर) येथील भालेराव हास्कुलन े िेशभर राबववत असलेल्हया स्वच्छ भारत 
अशभयान योिनकेड ेिलुशक्ष करुन शाळेत मुलीींकरीता प्सींख्येनुसार शौचालय बाींिले नसल्हयाच े
माहे एवप्रल २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीनुसार शाळा प्रशासन 
व इतर सींबींिीत अधिका-याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(३१-०१-२०१८) : (१) होय. 
(२) ग् शशक्षण अधिकारी, पींचायत सशमती, सावनेर याींनी चौकशी केली आहे. सध्या शाळेत 
एक शौचालय उपलब्ि असून एक शौचालय बाींिण्याबाबत कायशवाही सुरू आहे. तसेच 
प्सींख्येनुसार शौचालय उपलब्ि नसल्हयाबाबत सींबींधित शाळेच्या मुख्याध्यावपकाींकडून खुलासा 
घेण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील शशक्षिाांच्या ववववध मागण्याांचे ननवेदनाबाबत 
  

(१८)  ९०३१२ (२३-०८-२०१७).   श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शशक्षकाींच्या ववववि मागण्याींच े ननवेिन लोकप्रनतिीींनी मा. शालेय शशक्षण 
मींत्रयाींना माहे म,े २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान  दिले आहे, हे खरे आहे काय. 
(२) असल्हयास, उक्त ननवेिनात शशक्षकेत्तर कमशचा-याींच े आकृतीबींि वेतन पथक, 
शशक्षणाधिकारी, शशक्षण उपसींचालक व शशक्षण सींचालक कायाशलयातील ररक्त पिे भरणे, 
वैद्यकीय खचाशच्या प्रनतपूती योिनेसाठी कॅशलेस पध्ित अींमलात आणणे आदि मागण्याींचा 
समावेश असून या अनुाींगाने शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(३१-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) राज्यातील शशक्षकाींच्या मागण्याींबाबत ववत्त ववभाग, सा.आरोग्य ववभाग व महाराषर 
लोकसेवा आयोगाकड ेआवश्यकतेनसुार पाठपुरावा करण्यात येत आहे. 
  

___________ 
  

राज्यात मध्यान्ह भोिन योिनेतगवत असलेला िें द्रसरिारचा ननधी िमी झाल्हयाबाबत 
  

(१९)  ९१०५९ (२३-०८-२०१७).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात शशक्षणाच्या मुख्य प्रवाहापासनू िरुावलेल्हया बालकाींची उपजस्थती वाढावी आणण 
त्याींना पोष्ीक अन्न शमळून कुपोाणालाही आळा बसावा याकररता गत २२ वााशपासून सुरु 
असलेल्हया मध्यान्ह भोिन योिनेतींगशत कें द्र सरकारचा ननिी गत तीन वााशत कमी झाला 
असल्हयाच ेमाहे माचश, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, शासनान ेसिर योिनेसाठी आवश्यक ननिी कें द्र सरकारकडून शमळावा यासाठी 
कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (१२-०२-२०१८) : (१) शालेय पोाण आहार योिनेंतगशत सन २०१४-१५ या 
आधथशक वााशपयशत कें द्र : राज्य ननिीच ेप्रमाण ७५:२५ ्क्के अस ेहोते. तथावप, कें द्र शासनाने 
सन २०१५-१६ या आधथशक वााशपासून सिर ननिीचे प्रमाण ६०:४० ्क्के अस ेकेले आहे. 
(२) शालेय पोाण आहार योिनेंतगशत पात्र लाभाथी ववद्याथी सींख्येच्या आिारे ननिीची मागणी 
वावाशक कायशयोिना व अींिािपत्रकामध्ये नमूि करुन त्यास मान्यता िेण्याचा प्रस्ताव प्रकल्हप 
मान्यता मींडळाकड ेसािर करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

शालेय पोर्ण आहारातील वस्तू परुववण्यासाठी दोनश ेटक्िेपेक्षाही अधधि दराचा फायदा 
शमळववणाऱ्या ३३ जिल्हहयातील पुरवठादाराांना मुदतवाढ न देण्याबाबत 

 

(२०)  ९१८६५ (२३-०८-२०१७).   श्री.हररर् वपांपळे (मुनत विापूर), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शालेय पोाण आहारातील वस्तू पुरववण्यासाठी शासनाकडून िोनशे ्क्केपेक्षाही अधिक 
िराचा फायिा शमळववणाऱ्या ३३ जिल्हहयातील पुरवठािाराींना मुितवाढ न िेण्याचा शशक्षण 
ववभागाचा आिेश शमळण्यापूवीच राज्याच ेप्राथशमक शशक्षण सींचालक सुननल चौहाण याींनी त्या 
पुरवठािाराींकडून पुढील िोन मदहने काम करुन घेण्याच ेआिेश दिल्हयाच ेमाहे म,े २०१७ मध्ये 
वा त्या िरम्यान ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
असल्हयास, त्यानुसार सींबधित अधिकाऱ् याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. ववनोद तावड े(१२-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  
िोल्हहापूर व सोलापूर या जिल्ह्यातील शालेय पोर्ण आहार योिना बांद िेली असल्हयाबाबत 

  

(२१)  ९३९५४ (२३-०८-२०१७).   श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हहापूर व सोलापूर हे िोन जिल्हहे वगळता सन २०१७-१८ या वााशसाठी शालेय पोाण 
आहार पुरवठा करण्यासाठी नववन ननवविा काढण्यात आल्हया आहेत हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त िोन्ही जिल्ह्यात शालेय पोाण आहार योिना बींि केली गेली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सिर जिल्हहयात शालेय पोाण आहार बींि करण्याची सवशसािारण कारणे काय 
आहेत, 
(४) असल्हयास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, असल्हयास त्यानुसार उक्त 
जिल्हहयानाीं शालेय पोाण आहार पुवशवत चालू करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१२-०२-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) शालेय पोाण आहार योिनेंतगशत कोल्हहापूर व सोलापूर या २ जिल्हहयाींमध्ये 
ताींिळू वाहतूक व िान्यािी मालाचा पुरवठा करण्यासाठी पुरवठेिारासोबत केलेला करारनामा 
अजस्तत्वात असल्हयान ेसिर जिल्हहे वगळून उवशररत जिल्हहयासाठी ननवविा प्रक्रिया राबववण्यात 
आली आहे. कोल्हहापूर व सोलापूर जिल्हहयामध्ये सिर पुरवठेिारामाफश त िान्यािी मालाचा 
पुरवठा व ताींिळू वाहतूक सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

शशक्षण सांचालि, पुणे याांनी मुद सांपल्हयानांतरही िुन्या ठेिेदारािडून  
शालेय पोर्ण आहार पुरवठा सुरु ठेवल्हयाबाबत 

 

(२२)  ९३९५५ (२३-०८-२०१७).   श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) शालेय पोाण आहार पुरवठा करण्यासाठी पुरवठा करण्याचा करारनामा दिनाींक ५ म,े २०१७ 
रोिी वा त्या सुमारास समाप्त झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, दिनाींक ६ िनू, २०१७ रोिी शशक्षण सींचालक (प्राथशमक) पुणे याींनी 
ववद्यार्थयाांचे हाल होऊ नये याकररता िून्याच पुरवठा िारकाींकडून परुवठा करण्याच ेआिेश सवश 
जिल्हहा पररािेच्या शशक्षणाधिकारी याींना दिले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, मागील वाी िषुकाळामुळे बािारात माल कमी आल्हयामुळे िर िास्त असल्हयान े
तर यावाी माल पुषकळ आल्हयान ेिर कमी झाले असल्हयान ेशासनाचे आधथशक नुकसान होऊ 
नये या कररता मागील पुरवठा िारकाकडून पुरवठा करण्यापेक्षा कें द्र शासनाने ठरवून दिलेल्हया 
प्रनत ववद्याथी प्रनत दिन आहार ननिी खचश शाळा स्तरावर ववतरीत करण्याबाबतच े आिेश 
शासनान ेदिनाींक १९ िून, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास दिले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, शशक्षण सींचालक (प्राथशमक) पुणे याींनी शासनाच्या दिनाींक १९ िून, २०१७ च्या 
आिेशाच े उल्हलींघन करुन दिनाींक ६ िून, २०१७ रोिी त्याींनी िनू्याच पुरवठ्या िारकाकडून 
पुरवठा करण्याचे आिेश दिले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, शासनाच्या आिेशाच े उल्हलींघन करणाऱ्या शशक्षण सींचालक (प्राथशमक) पुणे 
याींच्यावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, तसेच आधथशक नुकसानीची 
भरपाई शासन शशक्षण सींचालक (प्राथशमक) पुणे याींच्याकडून वसूल करणार आहे काय, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (१२-०२-२०१८) : (१), (२) व (३) शालेय पोाण आहार योिनेंतगशत ताींिळू 
वाहतूक व िान्यािी मालाचा पुरवठा करण्यासाठी सन २०१६-१७ साठी ननयुक्त पुरवठेिाराचा 
करार दि.१४/०६/२०१७ रोिी सींपला आहे. त्यामुळे आहारात खींड पडू नये यासाठी िुन्या 
पुरवठेिाराींना मुितवाढ न िेता नवीन पुरवठेिाराींची ननयुक्ती होईपयशत कें द्र शासनाने ठरवून 
दिलेला प्रती ववद्याथी प्रती आहार खचश ननिी शाळास्तरावर ववतरीत करण्याचा ननणशय 
शासनाने दि.१९/०६/२०१७ च्या पत्रान्वये घेतला आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर मराठवाडा ववद्यापीठ, औरांगाबाद अथवशास्त्र ववभागातील  
प्राध्यापिाने सांशोधन िरणाऱ्या ववद्यार्थयाांची छळवणूि िेल्हयाबाबत 

  

(२३)  ९३९६१ (२१-०८-२०१७).   श्री.सांिय शशरसाट (औरांगाबाद पजश्चम) :   सन्माननीय उच् च 
व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर मराठवाडा ववद्यापीठ औरींगाबाि मध्ये अथशशास्त्र प्राध्यापक 
डॉ.पवार याींनी सींशोिन कारणाऱ् या ववद्याथाांची छळवणूक केल्हयाबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिी 
तसेच ववद्यार्थयाांनी ववद्यापीठाकड ेलेखी तिारी केल्हया आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२). असल्हयास, या बाबत वेळोवळेी ववद्यार्थयाांची छळणूक होत असल्हयाची लेखी स्वरुपाच्या 
तिार असनूही या बाबत ववद्यापीठाकडून कोणतीच कायशवाही केली िात नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, सींबींिीत प्राध्यापका सींिभाशत ववद्यापीठाने व ववभागाप्रमुखाने शासनाला चकूीचा 
पत्रव्यवहार केलेला असून या सींपणुश प्रकरणाची शासनान ेचौकशी केली आहे काय असल्हयास, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार सींबींिीतावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१२-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) ववद्यापीठान े दि. ०२.०९.२०६ रोिीच्या पत्रान्वये डॉ.पवार याींच्याकडून खुलासा 
मागववण्यात आला होता. डॉ. पवार याींनी दि. ०८.०९.२०१६ रोिी याबाबत खुलासा सािर केला. 
तसेच ववद्यापीठातील कथील गैरव्यवहाराबाबत सन २०१६ च्या पावसाळी अधिवेशनात 
उपजस्थत लक्षवेिी सूचनेच्या अनुाींगाने मा.राज्यमींत्री (उ. व तीं.शश.) याींच्या अध्यक्षतेखाली 
दि.१५ नोव्हेंबर, २०१६ रोिी झालेल्हया बैठकीत याबाबत चचाश होऊन डॉ.पवार याींच्याववरूध्ि 
ववभागीय चौकशी प्रस्तावीत करण्यात यावी अस े सूधचत करण्यात आले. त्यानसुार सिर 
प्रकरणी मा.कुलगुरू याींनी श्री.एस.के. माळी, सेवाननवतृ्त कुलसधचव, सोलापूर ववद्यापीठ, 
सोलापूर याींची सशमती गठीत करण्यात आली असून ववद्यापीठाने दि.१८.०७.२०१७ च्या 
पत्रान्वये डॉ.माळी याींची सिर सशमतीवर काम करण्यास सहमती शमळण्याबाबत ववनींती केली 
आहे. अद्यापी त्याच्याकडून सहमती प्राप्त झालेली नाही.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मौि ेअांबोली (ता.त्र्यांबिेश्वर, जि.नाशशि) येथील िॉ.नानासाहेब मालुसरे माध्यशमि 
ववद्यालयातील मलुास शशक्षिान ेिेलेली मारहाण 

  

(२४)  ९५०५६ (२९-१२-२०१७).   श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.अजित पवार 
(बारामती), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.जितेंद्र आव्हाड 
(मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे अींबोली (ता.त्रयींबकेश्वर, जि.नाशशक) येथील कॉ.नानासाहेब मालुसरे माध्यशमक 
ववद्यालयातील नववी इयत्तते शशकत असलेल्हया मुलास शशक्षकान ेदिनाींक ११ ऑक््ोबर, २०१७ 
रोिी वा त्या सुमारास मारहाण केल्हयाची घ्ना घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर घ्नेची शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्हयास, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नूसार सिर शशक्षकाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(०८-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय, ग् शशक्षणाधिकारी, पींचायत सशमती त्रयींबकेश्वर जि.नाशशक याींनी दि.४.१२.१७ रोिी 
चौकशी केली आहे. चौकशीनुसार सिर घ्नेत तर्थय असल्हयाच ेआढळून आले नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

नागपूर शहरातील बिेनबाग येथील गुरुनानि प्राथशमि ववद्यालयातील  
ववदयार्थयावला िेलेली मारहाण 

  

(२५)  ९५९४४ (२९-१२-२०१७).   श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूर शहरातील बिेनबाग येथील गुरुनानक प्राथशमक ववद्यालयातील ४ थीमध्ये शशकत 
असलेल्हया ववियार्थयाशने मध्यान्ह भोिन घेण्यास मनाई केल्हयामळेु तेथील शशक्षक्षका िेनीफर 
काळे याींनी त्यास मारहाण केली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, सींबींधित शाळेवर तथा शशक्षक्षकेवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०६-०२-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) होय, शाळा च्यवस्थापन सशमतीद्वारे सींबींधित शशक्षक्षकेस ताकीि िेण्यात आली आहे 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील तांत्रशशक्षण महाववद्यालय सांस्था सांचालिाांनी व प्राचायाांनी  
अनेि त्रुटी असताांनाही खोटी प्रमाणपत्र ेहदली असल्हयाबाबत 

  

(२६)  ९६२९५ (२९-१२-२०१७).   श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील व्यावसायीक महाववद्यालयाची तींत्रशशक्षण सींचालकाींनी तपासणी केली असता 
अनेक त्रु्ी असताींनाही सींस्था चालकाींनी व प्राचायाांनी खो्ी प्रमाणपत्र ेदिल्हयाचे आढळून आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्यातील ३४६ व्यावसायीक महाववद्यालयाींना कारणे िाखवा नो्ीसा पाठवल्हया 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, त्यानुाींगान े शासनान े खो्ी मादहती व प्रमाणपत्र े सािर करुन फसवणूक 
करणाऱ् याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे वा याबाबतची सद्यःजस्थती काय 
आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(०८-०२-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     मुितवाढीसाठी मान्यता घेताना सींबींिीत सींस्थाींकडून अणखल भारतीय तींत्र शशक्षण 
पररािेला प्रमाणपत्र ेपरस्पर सािर करण्यात येतात. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) िोाी महाववद्यालयाींववरुध्ि कारवाई करण्याची बाब अणखल भारतीय तींत्र शशक्षण 
पररािेच्या अधिकार कके्षतील आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

येवला (जि.नाशशि) येथ ेअल्हपसांख्याांि समािातील ववद्यार्थयाांसाठी  
नवीन शासिीय तांत्रननिेतन सांस्था सुरु िरण्याबाबत 

  

(२७)  ९६३३५ (२९-१२-२०१७).   श्री.छगन भिुबळ (येवला) :   सन्माननीय अल्हपसांख्याांि 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) येवला (जि.नाशशक) येथे अल्हपसींख्याींक समािातील ववद्यार्थयाांसाठी नवीन शासकीय 
तींत्रननकेतन सींस्था सुरु करण्यासाठी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी दिनाींक १२ िून, २०१७ रोिी वा 
त्यासुमारास शासनाकड े केलेल्हया मागणीसींिभाशत पडताळणी करण्याबाबत के्षत्रीय कायाशलयाला 
कळववले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी के्षत्रीय कायाशलयाकडून शासनास अहवाल प्राप्त झाला आहे 
काय,  
(३) असल्हयास, प्रश्न भाग (२) मिील अहवालानसुार शासनान े येवला येथे अल्हपसींख्याींक 
समािातील ववद्यार्थयाांसाठी नवीन शासकीय तींत्रननकेतन सींस्था सुरु करण्यासाठी कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१२-०२-२०१८) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) तींत्रशशक्षण सींचालनालयान े सािर केलेल्हया अहवालानसुार पिववका अ्यासिमाींच्या 
(तींत्रननकेतन) बाबत नाशशक ववभाग व जिल्हहयातील ररक्त िागाींचे प्रमाण मागील तीन 
वााशपासून सतत वाढत आहे. नाशशक जिल्हहयाींतील ररक्त िागाींची ्क्केवारी २८.६०% (सन 
२०१४-१५) वरून ४९.२३.% (सन २०१६-१७) पयांत वाढलेली आहे. तसचे नाशशक ववभागातील 
शैक्षक्षणणक वाश २०१६-१७ कररता अल्हपसींख्याींकाच्या प्रवेशशात आकडवेवारी वरून अस ेननिशशनास 
येते की, कें दद्रय प्रवेशाच्या (CAP) ७५% िागा ररक्त आहेत. नाशशक जिल्ह्यातील व येवला 
तालूक्यातील सद्या सुरू असलेल्हया तींत्रननकेतनामध्ये ररक्त िागाींचे प्रमाण िास्त असल्हयामुळे 
येवला जिल्हहा नाशशक येथे नववन शासकीय तींत्र ननकेतन स्थापन करण्याचे आवश्यकता नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यातील अनुदाननत खािगी प्राथशमि शाळाांचे लेखापरीक्षणच होत नसल्हयाबाबत 
  

(२८)  ९६४०० (२९-१२-२०१७).   श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), 
श्री.शशरीर्दादा चौधरी (अमळनेर), श्री.गणपत गायिवाड (िल्हयाण पूवव), श्री.रािशे टोपे 
(घनसावांगी), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.ियांत पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.मिरांद िाधव-पाटील (वाई), श्री.पाांडुरांग 
बरोरा (शहापूर), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.ियदत्त 
क्षीरसागर (बीड), श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनुिाननत खािगी प्राथशमक शाळाींना शासनाकडून दिल्हया िाणाऱ्या वेतनेत्तर 
अनुिानाचा ववननयोग योग्य प्रकारे झाला आहे क्रकीं वा कस ेयादृष्ीने खािगी प्राथशमक शाळाींच े
लेखापरीक्षण गत २० वााशपासून करण्याींत आलेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले आहे व 
त्यानुसार उक्त खािगी प्राथशमक शाळाींचे लेखापरीक्षण करण्याच्या दृष्ीने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काये आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(३०-०१-२०१८) : (१) व (२) अींशत खरे आहे.  

सन २००४-०५ ते २०१२-१३ या कालाविीत वतेनेतर अनुिान बींि होते. सींबींधित 
सींस्था/शाळाींच े खािगी सनिी लेखापालामाफश त लेखापरीक्षण करण्यात येते. तसेच, 
शशक्षणाधिकारी सींबींधित शाळाींच े अनुिान ननिाशरण करुन शाळाींना वेतनेत्तर अनुिान मींिूर 
करतात. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

येवला (जि.नाशशि) शहरामध्ये उच्च शशक्षण घेणाऱ्या अल्हपसांख्याांि समािातील  
ववद्याथी व ववद्याधथवनीांिरीता वसतीगहृ बाांधण्याबाबत 

(२९)  ९६४७८ (२९-१२-२०१७).   श्री.छगन भुिबळ (येवला) :  सन्माननीय अल्हपसांख्याांि 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) येवला (जि.नाशशक) शहरामध्ये उच्च शशक्षण घेणाऱ्या अल्हपसींख्याींक समािातील ववद्याथी 
व ववद्याधथशनीींकरीता वसतीगहृ बाींिण्याकररता िागा उपलब्ि करून िेण्यासाठी स्थाननक 
लोकप्रनतननिीींच्या मागणीनुसार नाशशक जिल्हहा प्रशासनान ेतालुकास्तरावरून माहे िनू, २०१७ 
मध्ये वा त्या िरम्यान प्रस्ताव मागववलेला होता, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी येवला येथ े अल्हपसींख्याींक समािातील ववद्याथी व 
ववद्याथींनीकरीता वसतीगहृ बाींिण्यासाठी शासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(१२-०२-२०१८) : (१) होय. 
(२) व (३) ज्या दठकाणी वसनतगहृ बाींिवयाच े आहे त्या दठकाणी उपलब्ि असलेल्हया 
उच्चशशक्षणाच्या सुवविा, िवळपासच्या शैक्षणणक सींस्था, मागणी व त्या पररसरातील 
अल्हपसींख्याींकाची लोकसींख्या इत्यािी बाबी ववचारात घेऊन नाशशक जिल्ह्यात िागेचा शोि 
घेण्यात येत आहे. 

___________ 
  
नॅि किां वा एनबीएचे मूल्ह याांिन न िेल्ह यास अशा महाववद्यालयाांना सन २०१९-२० पासून रािर्ी 

शाहू महाराि शशष्ट् यवतृ् ती देण्यात येणार नसल्हयाबाबत 
  

(३०)  ९६५८३ (२९-१२-२०१७).   श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नॅक क्रकीं वा एनबीएचे सन २०१८-१९ अखेरपयांत मूल्ह याींकन न केल्ह यास अशा 
महाववद्यालयाींना शासनाने सन २०१९-२० पासून रािाी शाहू महाराि शशष यवतृ् ती न िेण् याचा 
ननणशय घेतल्ह याची बाब माहे ऑक् ्ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशशनास आली, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्ह यास, रािाी छत्रपती शाहू महाराि शशष यवतृ् ती योिनेचा लाभ घेणा-या ववद्यार्थ याांच् या 
प् लेसमें्ची िबाबिारी ही महाववद्यालयाची असणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, असल्हयास, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानुसार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०८-०२-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२)  अींशत: खरे आहे. 
     क्रकमान ५० ्क्के इतक्या प्रवेशशत ववद्यार्थयाांना नोकरीची सींिी शमळवून िेण्याची 
िबाबिारी सींबींिीत महाववद्यालय/ तींत्रननकेतन याींची रादहल, अशी अ् ननिाशरीत करण्यात 
आली आहे. 
(३) वरील अ्ी शासन ननणशय, ि. ्ीईएम-२०१५/प्र.ि.२१९/ताींशश-४,दि.३१/०३/२०१६ व शासन 
ननणशय, ि.्ीईएम-२०१६/ प्र.ि. ५०१/ताींशश-४, दि.१३/१०/२०१६ अन्वये शासनान े िाणीवपूवशक 
ननिाशरीत केल्हया आहेत. िेणकेरुन महाववद्यालयाींमध्ये शैक्षणणक ििाश द्कवला िाऊन 
ववद्यार्थयाांना ििेिार शशक्षण शमळेल व त्याींना रोिगाराच्या सींिी प्राप्त होऊ शकतील.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील ववद्याथी वगाांना शालेय पुस्तिे देण्याबाबत 
  

(३१)  ९६८१८ (२९-१२-२०१७).   श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील जिल्हहा परराि शाळेच्या ववद्यार्थयाांना शासनाकडून शालेय पुस्तके िेण्यात येत 
होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, यामध्ये शासनान ेनववन ननयम लागु केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, नववन ननयमानुसार ववद्याथी वगाांनी प्रथम पुस्तके खरेिी करुन त्याींची पावती 
मुख्याध्यापकाकड ेिेणे अननवायश केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास सिरहू ननयमामुळे गररब कु्ुींबातील ववद्याथी पुस्तके शमळण्यापासून वींधचत 
राहणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, शासन याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्हयास 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(११-०१-२०१८) : (१), (२), (३), (४) व (५) सवश शशक्षा अशभयानाींतगशत मोफत 
पाठयपुस्तक योिनेचा लाभ शासकीय व स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींच्या शाळा, खािगी 
अनुिाननत व अींशत: अनुिाननत शाळा यामिील इ.१ ली त े ८ वी मध्ये शशकणाऱ्या 
ववद्यार्थयाशना अनुजे्ञय आहे. सिर योिनेंतगशत पात्र ववद्यार्थयाांना मोफत पाठयपुस्तके उपलब्ि 
करुन िेण्यात येतात. तथावप, शासनान े दि.०५/१२/२०१६ च्या शासन ननणशयान्वये सिर 
योिनेचा लाभ वस्तुस्वरुपात न िेता लाभार्थयाांच्या थे् बकँ खात्यावर वगश करण्याचा ननणशय 
घेतला आहे. सिर योिनेची अींमलबिावणी सन २०१८-१९ पासून प्रस्ताववत आहे. 

___________ 
  

राज्यातील ववनाअनुदाननत शाळामध्ये न्यायालयाने हदलेल्हया आदेशानुसार  
अल्हपसांख्याि सांस्थाना ३० पटाऐविी २० चे पट िरण्याबाबत 

  

(३२)  ९७४२६ (२९-१२-२०१७).   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील ववनाअनुिाननत शाळामध्ये अल्हपसींख्याक सींस्थाना ३० प्ाऐविी २० प् 
करण्याबाबत मा.उच्च न्यायालय, मुींबई च ेऔरींगाबाि खींडपीठान े दिनाींक १२ ऑगस््, २०१६ 
रोिी वा त्या सुमारास ननणशय िेण्यात येवूनही याबाबत कोणताही आिेश काढण्यात आला 
नसल्हयाच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशशनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, राज्यातील ववनाअनुिाननत शाळामध्ये मा.उच्च न्यायालयान े दिलेल्हया 
आिेशानुसार अल्हपसींख्याक सींस्थाना ३० प्ाऐविी २० चे प् करण्याबाबत शासनान ेकोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(३०-०१-२०१८) : (१) होय. 
(२) िोरणात्मक बाब असून याबाबत आवश्यक कायशवाही प्रस्ताववत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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रायगड जिल्हहयातील शाळाांमध्ये ववद्यार्थयाांना पोर्ण आहार ननिृष्ट्ट  
दिावचा शमळत असल्हयाबाबत 

  

(३३)  ९७४५३ (२९-१२-२०१७).   श्री.सुरेश लाड (ििवत), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव 
वपचड (अिोले), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.अिय चौधरी (शशवडी) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जिल्हहयातील शाळाींमध्ये ववद्यार्थयाांना िेण्यास सुरु करण्यात आलेल्हया पोाण 
आहार योिनेत कडिान्याचीही तरतूि केली असताना या पोाण आहारात ननकृष् ििाशच्या 
अन्निान्याचा वापर होत असल्हयाची बाब माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान 
ननिशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच उक्त जिल्हहयातील प्रथशमक शाळाींमध्ये िेण्यात येणाऱ् या शासन पोाण आहार 
योिनेंतगशत ववद्यार्थयाांना द्यावयाच्या णखचडीसाठी ताींिळू वगळता पोाण आहाराच े
सादहत्यासाठी लागणारा खचश हा प्रथम शशक्षकाींनी करावा तदृनींतर सिर खचश शशक्षकाींना दिला 
िाईल असा आिेश जिल्हहा परराि प्रशासनान ेकाढला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, जिल्हहा पररािेच्या प्राथशमक शाळाींमिील शशक्षकाींनी पोाण आहारासाठी खचश 
केलेला २ को्ी १८ लाख रुपयाींचा ननिी अद्याप शमळालेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, असल्हयास, चौकशीत काय आढळून 
आले आहे व त्यानुसार सींबींधिताींवर कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१२-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) शालेय पोाण आहार योिनेंतगशत नवीन पुरवठेिार ननयुक्त होईपयशत पात्र ववद्यार्थयाांना 
आहार उपलब्ि करुन िेण्यासाठी शाळास्तरावर ननिी ववतरीत करण्याचा ननणशय शासनान े
दि.१९/०६/२०१७ च्या पत्रान्वये घेतला होता. त्यानुसार आहार शशिववणाऱ्या यींत्रणाींनी िान्यािी 
माल खरेिी करावयाचा असून त्याची िेयके सािर करुन मुख्याध्यापकामाफश त िेयकाींची 
अिायगी करण्याची तरतूि आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

तुळिापूर (जि.उस्मानाबाद) येथील श्री तुळिाभवानी मांहदर सांस्थान, सांचशलत अशभयाांबत्रिी 
महाववद्यालय शासनािड ेहस्ताांतर िरणेबाबत 

  

(३४)  ९७४७३ (२९-१२-२०१७).   श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय 
उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तळुिापूर (जि.उस्मानाबाि) येथील श्री तुळिाभवानी मींदिर सींस्थान, सींचशलत अशभयाींित्रकी 
महाववद्यालय शासनाकड े हस्ताींतरीत करुन तेथे अद्यावत शासकीय अशभयाींित्रकी 
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महाववद्यालय सुरु करण् याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी दिनाींक २१ ऑगस््, २०१७ 
रोिी व त्यापूवीही शासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर सींस्थानाच ेअध्यक्ष तथा जिल्हहाधिकारी याींनी हस्ताींतरणाबाबतचा प्रस्ताव 
शासनाकड ेपाठववला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, अशभयाींित्रकी महाववद्यालय शासनाकड े हस्ताींतरीत करुन तेथ े अद्यावत 
शासकीय अशभयाींित्रकी महाववद्यालय सुरु करणेबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्याींत येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?    
    
श्री. ववनोद तावड े(०८-०२-२०१८) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) राज्यात ८ शासकीय अशभयाींित्रकी व ४ शासन अनुिाननत अशभयाींित्रकी महाववद्यालये 
कायशरत आहेत. तसेच राज्यातील ६ शासकीय तींत्रननकेतनाींतील पिववका अ्यासिमाींच ेपिवी 
अ्यासिमात शे्रणीविशन करुन नवीन शासकीय अशभयाींित्रकी महाववद्यालयाींची स्थापना 
करण्याचा ननणशय घेण्यात आला आहे. अशा पररजस्थतीत शासनास अधिकच ेिानयत्व जस्वकारता 
येणार  नाही. त्यामुळे श्री तळुिाभवानी मींदिर सींस्थान, सींचशलत अशभयाींित्रकी महाववद्यालय, 
तुळिापूर हया महाववद्यालयास शासन अनुिाननत करण्याबाबतचा प्रस्ताव अमान्य करण्यात 
आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हहापूरातील ववभागीय क्रीडा सांिुलाच ेिाम अपुणव असल्हयाबाबत 
  

(३५)  ९८४३६ (२९-१२-२०१७).   श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हहापूर उत्तर), डॉ.सुजित शमणचेिर 
(हातिणांगले) :  सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हहापूर ववभागीय िीडा सींकुलाचे काम गत अनेक वााशपासनू प्रलींिबत असून मैिानामध्ये 
िारुडयाींचे अड्ड ेतयार झाले असनू अनेक मैिानाींची िरुावस्था झाल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ 
मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच शशवािी स््ेडडयमचीही िरुावस्था झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, जिल्ह्यातील मैिानाची िरुावस्था िरु करण्याकररता तसेच िीडा सींकुलाच्या 
कामाींबाबत शासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(३०-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) अींशत: खरे आहे. 

शशवािी स््ेडडयम मिील क्रिके् खेळपट्टीची िरुुस्ती करण्याची कायशवाही सुरु असून 
क्रिके् खेळपट्टीच्या सुरके्षसाठी बॅरीकेद्ींग तयार करण्यात आले आहे.  
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(३) ववभागीय िीडा सींकुलात कोणत्याही प्रकारची िरुावस्था झालेली नाही. सद्यजस्थतीमध्ये 
शु्ीींग रेंिच े ९७% काम झालेले असून ननवविेप्रमाणे शशल्हलक काम े पूणश झाल्हयानींतर 
वास्तुववशारि याींच ेअशभप्रायाप्रमाणे ही सुवविा सींकुल सशमतीकड ेहस्ताींतरीत करुन घेण्यात येत 
आहे. तसेच १०, २५ व ५० मी. शु्ीींग रेंिच ेआवश्यक सादहत्य खरेिी करणेसाठी शशल्हलक 
ननिीतून ई ननवविा प्रक्रिया राबववण्यात येत आहे. 
     िलतरण तलाव व डायजव्हींग तलावाचे ५०% काम झाल्हयानींतर त्याच्या तळाकडील 
बािूने पाण्याच ेउमाळे येत असल्हयाने सिर तलावाचे काम सध्या बींि आहे. याकररता कायम 
स्वरुपी ठोस उपाययोिना करण्यासाठी ववभागीय आयुक्त, पुणे याींनी अधिक्षक अशभयींता, 
सावशिननक बाींिकाम ववभाग, कोल्हहापूर याींच्या अध्यक्षतखेाली सशमती गठीत केलेली असून 
त्याींना सुिाररत आराखडा सुचववन्यास ननिेशशत केले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िोरेगाव शभमा (ता.शशरूर, जि.पुणे) येथील शाळाांना सेंरल किचन  
पद्धतीने पोर्ण आहार देण्याबाबत 

  

(३६)  ९९०७५ (२९-१२-२०१७).   श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोरेगाव शभमा (ता.शशरूर, जि.पुणे) येथे जिल्हहा परराि प्राधथमक कें द्र शाळेतील 
पोाणआहार उघड्यावरच शशिववला िात असल्हयाचे दिनाींक ७ िुल,ै २०१७ रोिी वा 
त्यासुमारास ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच उक्त शाळेत पावसाळ्यात िेखील भर पावसात पोाण आहारातील भात शशिववला 
िात असल्हयान ेशाळेतील ४८१ मलुाींच्या आरोग्यावर पररणाम होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, शासनान े ववद्यार्थयाांच्या आरोग्याच्या दृष्ीन े पुणे जिल्ह्यातील सवश शाळाींना 
सेंरल क्रकचन पद्धतीन ेपोाण आहार िेण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१२-०२-२०१८) : (१) व (२)  जिल्हहा परराि प्राथशमक शाळा कोरेगाींव शभमा, 
जि.पुणे या शाळेमध्ये अन्न शशिववण्याचा गॅस शसलेंडर दि.०७/०७/२०१७ रोिी सींपल्हयाने त्या 
दिवशी शाळेच्या आवारात चलुीवर आहार शशिववण्यात आला. गॅस शसलेंडरची व्यवस्था केल्हयान े
िसुऱ्या दिवसापासून ननयशमतपणे शाळेच्या स्वयींपाकगहृात आहार शशिवून िेण्यात येतो. 
(३) शालेय पोाण आहार योिनेंतगशत नागरी भागात कें द्रीय स्वयींपाकगहृ प्रणालीद्वारे पात्र 
शाळाींना तयार आहाराचा पुरवठा करण्याची तरतूि आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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राज्याच्या िें द्रीय प्रवशे पररके्षला (सी.ई.टी) बसलेल्हया ववद्यार्थयाांची माहहती अशभयाांत्रीिी 
महाववद्यालयाांना त्याांच्या मािेटीांगसाठी वविली िात असल्हयाबाबत 

  

(३७)  ९९०९९ (२९-१२-२०१७).   श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या कें द्रीय प्रवेश पररके्षला (सी.ई.्ी) बसलेल्हया १ लाख ७ हिार ववद्यार्थयाांची 
मादहती फु्ली असून सिर मादहती अशभयाींत्रीकी महाववद्यालयाींना त्याींच्या माके्ीींगसाठी 
ववकली िात असल्हयाची बाब दिनाींक ३० िनू, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास ननिशशनास आली, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सी.ई.्ी.ला बसलेल्हया ववद्यार्थयाांची मादहती तींत्रशशक्षण सींचनालय आणण 
महाराषर ज्ञान मींडळाकड े(एम.के.सी.एल.) असते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकरणी मा.उच्च व तींत्र शशक्षण मींत्री याींच्याकड े तिार करण्यात आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्हयास त्यात काय आढळून 
आले व त्यानुसार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(०८-०२-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे.   
(२) होय. 
(३) तिार प्राप्त झाल्हयाच ेआढळून येत नाही. 
(४) तींत्र शशक्षण सींचालनालयाच्या स्तरावर चौकशी सशमती ननयुक्त केली असून, चौकशी सुरु 
आहे.   
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात अनुदानास पात्र ठरलेल्हया प्राथशमि व माध्यशमि शाळाांना  
पात्र टप्प्यानुसार अनुदान देण्याबाबत 

  

(३८)  ९९२३४ (२९-१२-२०१७).   श्री.सांिय िेळिर (ठाणे) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यात अनुिानास पात्र ठरलेल्हया प्राथशमक व माध्यशमक शाळाींना पात्र ्प्प्यानुसार 
अनुिान िेण्याबाबत तसेच मूल्हयाींकनात अनुिानास पात्र ठरलेल्हया अघोवात शाळाींची यािी 
तत्काळ घोवात करण्याबाबतच े ननवेिन स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी मा.मुख्यमींत्री, मा.ववत्त 
मींत्री, मा.शशक्षण मींत्री, याना माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान दिले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, त्या अनुाींगान े अनुिानास पात्र ठरलेल्हया प्राथशमक व माध्यशमक शाळाींना 
अद्याप अनुिान िेण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, असल्हयास, त्यात काय आढळून 
आले व त्यानसुार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्हयास, ववलींबनाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(३१-०१-२०१८) : (१) होय. 
(२) व (३) शासन ननणशय दिनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१६ अन्वये दिनाींक १४ िून, २०१६ पूवी 
अनुिानास पात्र घोवात करण्यात आलेल्हया शाळाींना सरसक् २० ्क्के प्रमाणे अनुिान मींिूर 
करण्यात आले आहे. तसेच शासन ननणशय दिनाींक १ फेब्रुवारी, २०१७ अन्वये पात्र शाळाींना 
अनुिान ववतरीत करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अिोला येथील बी.आर.हायस्िूलच्या शलवपिान ेभववष्ट्य ननवावह ननधीची रक्िम मांिूर 
िरण्यासाठी मुख्याध्यापिापासून िमीशन घेतल्हयाबाबत 

  

(३९)  ९९४४० (२९-१२-२०१७).   श्री.हररर् वपांपळे (मुनत विापूर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला येथील बी.आर.हायस्कूलच्या शलवपकान ेभववषय ननवाहश ननिीची ५ लाख ५० हिार 
रुपयाींची रक्कम मींिूर करण्यासाठी मुख्याध्यापकापासून एक ्क्क्याने कमीशन घेतल्हयाची बाब 
माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशशनास आली हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनानचेौकशी केली आहे काय, असल्हयास, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार भववषय ननवाशह ननिीच्या मींिूरीसाठी कशमशन घेणाऱ्या शलवपकावर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०८-०२-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) सींबींिीत शलपीकाच्या िोन वेतनवाढी सींस्थेने रोखल्हया आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

उच्च माध्यशमि ववद्यालय व िननष्ट्ठ महाववद्यालयातील महाववद्यालयाच्या अनुदानपात्र 
याद्या तात्िाळ घोवर्त िरुन अनुदान मांिूर िरण्याबाबत. 

  

(४०)  ९९७७३ (२९-१२-२०१७).   अॅड.सांिय धोटे (रािूरा), श्री.गणपतराव देशमुख (साांगोले) :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात गत अनके वााशपासून (कायम) ववनाअनुिान तत्वावर सुरु असलेल्हया उच्च 
माध्यशमक ववद्यालयाच्या व कननषठ महाववद्यालयाींच्या अनुिान पात्र याद्या अद्यापपयांत 
घोवात केलेल्हया नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, उक्त माध्यशमक व कननषठ महाववद्यालयातील शशक्षकाींना गत १७ वााशपासून 
कमी वेतनावर काम करावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकरणी शासनास दिनाींक ५ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी व त्यापुवीही अनकेवेळा 
ननवेिने पाठवून उच्च माध्यशमक ववद्यालयाच्या व कननषठ महाववद्यालयाच्या अनुिान पात्र 
याद्या घोवात करुन १०० ्क्के अनुिान मींिूर करण्याची मागणी केली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने कोणता ननणशय घेतला आहे वा घेण्यात येणार आहे, 
तसेच याववायी शासनाचे िोरण काय आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे का आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(३०-०१-२०१८) : (१) होय. 
(२) शशक्षकाींना वेतन िेण्याची िबाबिारी ही सींबींधित सींस्थेची आहे. 
(३) होय. 
(४) याबाबत आवश्यक कायशवाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
अनुदाननत माध्यशमि शाळामधील वाढीव व अनतररक्त तुिडयाांना अनुदान मांिूर िरण्याबाबत 
  

(४१)  ९९७८१ (२९-१२-२०१७).   अॅड.सांिय धोटे (रािूरा), श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्च ू िडू 
(अचलपूर) :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अनुिाननत माध्यशमक शाळामिील िबगर आदिवासी के्षत्रातील ५७१८ व आदिवासी के्षत्रातील 
२५५ अशा एकूण ५९७३ अशा नैसधगशक वाढीच्या तुकड्याींना व अनतररक्त तुकड्याींना ववना 
अनुिान तत्वावर दिनाींक १६ ऑगस््, २०१२ च्या शासन ननणशया नसुार मींिुरी प्रिान करण्यात 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सन २००८ ते २०१४ मध्ये मान्यता िेण्यात आलेल्हया ववना अनुिाननत तुकड्या 
नैसधगशक वाढीनसुार अनुिान ववतररत करावे याबाबतची मागणी लोकप्रनतननिीींनी अचलपूर 
याींनी शालेय शशक्षण ववभाग याींचकेड ेदिनाींक २५ ऑक््ोबर, २०१७ वा त्या समुारास केली, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, शासन ननणशय दिनाक ११ ऑक््ोबर, २००० अन्वये अनुिान सत्र ववहीत 
करण्यात आले असल्हयान े त्यानुसार शैक्षणणक वाश २०१६-१७ या वााशपासून ्या तुकड्या २० 
्क्के अनुिानास पात्र ठरतात याबाबतचा स्पष् उल्हलेख दिनाींक १६ ऑगस्् २०१२ च्या शासन 
ननणशयातील मुद्दा ि. ४ मध्ये िेण्यात आला असून अशा शाळाना शाळा सुरु झाल्हयाच्या ५व्या 
वाीपासून २० ्क्के व उवशररत ्प्प्या ्प्प्यान ेअनुिान िेण्यात यावे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, शासन ननणशयानसुार अद्यापपयांत अनुिान पात्र अनतररक्त तुकड्याींना व 
नैसधगशक वाढीच्या तकुड्याींना अनिुान िेण्यात आले नाही हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्हयास त्यात काय आढळून 
आले व त्यानसुार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(३०-०१-२०१८) : (१) व (२) होय. 
(३) व (४) सन २००१ पासून ववनाअनुिाननत शाळा व तकुड्या िेण्याच ेिोरण सींपूष्ात आलेले 
आहे. 
(५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वपांपळा (ता.आष्ट्टी, जि.बीड) येथील प्राथशमि शाळेच्या इमारतीच े 
वादळामळेु निुसान झाल्हयाबाबत 

  

(४२)  १००३४५ (२९-१२-२०१७).   अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वपींपळा (ता.आष्ी, जि.बीड) येथील प्राथशमक शाळेच्या इमारतीच े वािळाने मोठ्या 
प्रमाणावर नकुसान झाले असल्हयाने ववद्यार्थयाांची गैरसोय होत असल्हयाची बाब माहे नोव्हेंबर, 
२०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, शासनाने सिर शाळेच्या इमारतीची पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, पाहणीत काय आढळून आले व त्यानुसार सिरहू प्राथशमक शाळेच्या 
इमारतीच्या िरुुस्तीचे काम तातडीने हाती घेण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात  
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(३१-०१-२०१८) : (१) होय. 
(२) व (३) कननषठ अशभयींता, पींचायत सशमती, बीड याींनी केलेल्हया पाहणीमध्ये या शाळेच्या 
वगशखोल्हया िोकािायक असल्हयाच े आढळून आले. उपलब्ि ननिीतून वगशखोल्हयाींची िरुूस्ती 
करण्याबाबत उधचत कायशवाही सुरू आहे. तसेच वगशखोल्हया िरुूस्तीसाठी मा.खासिार, बीड 
याींच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हहा कायापाल् सशमतीकड ेप्रस्ताव सािर केला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील प्राध्यापिाांच्या वेतनािररता िें द्रािडून येणाऱ् या ८० टक्िे अनुदानाबाबत 
  

(४३)  १००४९३ (२९-१२-२०१७).   श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्च ूिडू (अचलपूर), श्री.ववनायिराव 
िाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.शशरीर्दादा चौधरी (अमळनेर) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील महाववद्यालयातील प्राध्यापकाींच्या वेतनातील ८० ्क्के रक्कम कें द्र 
शासनाकडून अनुिान स्वरूपात शमळत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्यशासन प्राध्यापकाींच्या वेतनावर केवळ २० ्क्के रक्कम खचश करत,े हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, राज्य शासनाने प्राध्यापकाींच्या भरतीवर बींिी आणली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, याबाबतची कारणे काय आहेत, 
(५) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुसार कें द्राकडून येणाऱ् या अनिुानाबाबत तसेच ववद्यार्थयाांच े शकै्षणणक नुकसान होऊ नये 
याकररता कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०८-०२-२०१८) : (१) व (२) नाही. 
(३) व (४) वेतनावरील खचश ननयींित्रत करण्यासाठी ववत्त ववभाग शासन ननणशय ि.सींकीणश-
२०१५/प्र.ि.४१/ अथश-१, दि.०२.०६.२०१५ अन्वये पिननशमशती व पिभरती यावर ननबांि घालण्यात 
आले आहेत. 
(५) उच्च व तींत्र शशक्षण ववभाग पररपत्रक ि.सींक्रकणश २०१२/(२३७/१२)/ववशश-१, दि.१७.०९.२०१३ 
मिील तरतुिीनुसार ररक्त पिाींवर ताशसका तत्वावर ननयुक्त्या करुन अध्यापनाचे काम 
करण्यात येत आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील िायम शब्द ननघालेल्हया ववनाअनुदाननत शशक्षिाांना न्याय शमळणेबाबत 
  

(४४)  १००८५८ (२९-१२-२०१७).   अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी), श्री.सांतोर् दानवे (भोिरदन), 
श्री.सुननल शशांदे (वरळी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील कायम शब्ि ननघालेल्हया ववना अनुिाननत शशक्षकाींना न्याय शमळेपयांत 
आत्मक्लेश आींिोलन म्हणून पायात चप्पल न घालण्याचा ननणशय घेऊन महाराषर राज्य कायम 
ववनाअनुिाननत शाळा कृती सशमतीने आत्मक्लेश आींिोलन माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्या 
िरम्यान सुरु केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ववनाअनुिाननत शशक्षकाींच्या प्रमुख मागण्याींचे स्वरुप काय आहे, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, असल्हयास त्यानुसार कोणता ननणशय 
घेतला वा घेण्यात येत आहे तसचे त्याींच ेस्वरुप काय आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०८-०२-२०१८) : (१) होय. 
(२) (अ) दिनाींक १ व २ िलुै रोिी अनुिानास पात्र घोवात शाळाींना ननिीची तरतूि करणे, (ब) 
अघोवात शाळा घोवात करणे, (क) १६२८ शाळा व वगश तुकडयाींना प्रचशलत ननयमानुसार 
अनुिान िेणे, (ड) के्षत्रीय स्तरावरील प्रलींिबत असलेले अनुिानाच ेप्रस्ताव मागववणे (इ) सन 
२०११-१२, २०१२-१३ मध्ये मान्यता दिलेल्हया वगश तुकडयाींच ेमूल्हयाींकन करणे. 
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(३) (अ), (ब) व (ड) याबाबत आवश्यक कायशवाही सुरु आहे. (क) शासन ननणशय दिनाींक १९ 
सप् े्ंबर, २०१६ नुसार सरसक् २० ्क्के अनुिान सूत्र लागू करण्यात आले आहे. (इ) सन 
२००१ पासून ववनाअनुिाननत शाळा व तुकडया िेण्याच ेिोरण सींपूष्ात आलेले आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ठाणे जिल्हहा पररर्देच्या शाळाांतील ववद्यार्थयाांना शैक्षणणि वर्व सुरु  
होऊनही गणवेश वाटप िरण्यात आले नसल्हयाबाबत 

  

(४५)  १०२१८२ (३०-१२-२०१७).   श्री.रुपेश म् हात्र े(शभवांडी पूवव) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे जिल्हहा पररािेच्या शाळाींतील ववद्यार्थयाांना शैक्षणणक वाश सुरु होऊन पाच मदहन्याींचा 
कालाविी लो्ला तरीही गणवेश वा्प करण्यात आलेले नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, या ववद्यार्थयाशना गणवेश वा्प न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुसार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(११-०१-२०१८) : (१), (२) व (३) सवश शशक्षा अशभयानाींतगशत मोफत गणवेश 
योिनेंतगशत पात्र ववद्यार्थयाांच्या पालकाींनी गणवेश खरेिी करुन त्याची पावती शाळेकड ेिमा 
केल्हयानींतर सींबींधित ववद्यार्थयाांच्या बकँ खात्यात गणवेशाची रक्कम िमा करण्याची तरितू 
करण्यात आली आहे. सिर योिनेंतगशत ठाणे जिल्हहयामध्ये एकूण पात्र ६८७७४ ववद्यार्थयाांच्या 
अनुिानाची रक्कम सींबींधित शाळाींच्या शाळा व्यवस्थापन सशमतीकड ेववतरीत  करण्यात आली 
आहे. ६८७७४ पात्र ववद्यार्थयाशपकैी ३५९८० ववद्यार्थयाांची खाती उघडण्यात आली आली असून 
यापैकी ३३७०८ पात्र ववद्यार्थयाांच्या बॅक खात्यामध्ये लाभाची रक्कम वगश करण्यात आली आहे. 
उवशररत ववद्यार्थयाांची बकेँत खाती न उघडल्हयामुळे त्याींच्या खात्यावर योिनेच्या लाभाचे पसै े
वगश करता आलेले नाहीत. तथावप, सिर लाभार्थयाांचे बँकेत खात े उघडण्याची कायशवाही सुरु 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

सोलापूर जिल्ह्यातील शालेय पोर्ण आहार शशिवून देणारे िमवचारी याांना मागील सहा 
महहन्यापासून मानधन शमळाले नसल्हयाबाबत 

  

(४६)  १०२५७९ (२९-१२-२०१७).   श्री.बबनराव शशांदे (माढा), डॉ.सुजित शमणचिेर 
(हातिणांगले), श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.हदलीप वळस-े
पाटील (आांबेगाव), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) सोलापूर जिल्ह्यातील शालेय पोाण आहार शशिवून िेणाऱ् या कमशचाऱ् याींना माहे एवप्रल 
२०१७ पासून मानिन शमळाले नसल्हयाचे तसेच कोल्हहापूर जिल्ह्यातील शाळाींमध्ये पोाण 
आहार शशिवनू िेणारे ठेकेिार इींिन आणण भािीपाल्हयाच्या खचाशपो्ी दिल्हया िाणाऱ् या 
मानिनापासून वींधचत असल्हयाचे माहे माहे सप् े्ंबर-ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान 
ननिशशनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, सोलापूर जिल्ह्यातील शाळेत शालेय पोाण आहार शशिवून िेणा-या 
कमशचाऱ् याींना शमळणारे तु्पुींि े मानिन व तेही वेळेवर शमळत नसल्हयामुळे आहार शशिवून 
िेण्याची प्रक्रिया बींि होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्हयामळेु शालेय पोाण आहाराची 
रक्कम ववद्यार्थयाांच्या खात्यावर िमा करणेची मागणी पालकाींकडून होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय असल्हयास, सिर कमशचाऱ् याींना 
मानिन िेणेसाठी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(११-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) शालेय पोाण आहार योिनेंतगशत सोलापूर जिल्हहयातील साींगोला व मींगळवेढा तालुके 
वगळता उवशररत तालुक्याींमध्ये माहे ऑक््ोबर, २०१७ पयांतच ेस्वयींपाकी तथा मितनीस याींचे 
मानिन अिा करण्यात आले असून सिर िोन तालुक्याींमिील कायशरत स्वयींपाकी तथा 
मितनीस याींच ेथक्रकत मानिन अिा करण्याची कायशवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

भांडारा जिल्हहा माध्यशमि व उच्च माध्यशमि शाळाांना मध्यान्ह  
भोिनाची व्यवस्था िरण्याबाबत 

  

(४७)  १०२७१८ (३०-१२-२०१७).   श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भींडारा जिल्हहा माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शाळाींना मध्यान्ह भोिनाकररता शमळणारा 
िान्य मालाचा पुरवठा माहे सप् े्ंबर, २०१७ पासून शासनाने बींि केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, िान्य पुरवठा बींि केल्हयामुळे माहे ऑक््ोबर, २०१७ पासून मध्यान्ह भोिन बींि 
झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, शासनान ेउक्त बिीं करण्यात आलेले मध्यान भोिन पुवशवत चालु ठेवणेकररता 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े (११-०१-२०१८) : (१) शालेय पोाण आहार योिनेंतगशत ताींिळू वाहतुक व 
िान्यािी मालाचा पुरवठा करण्यासाठी िुन्या पुरवठेिाराची दि.१४/०६/२०१७ रोिी मुित सींपली 
होती. ननवविा प्रक्रियेद्वारे नवीन पुरवठेिार ननयक्त होईपयशत िान्यािी मालाची खरेिी 
करण्यासाठी सींबींधित शाळेच्या अन्न शशिववणाऱ्या यींत्रणाींवर िबाबिारी िेण्यात आली होती. 
याअींतगशत अन्न शशिववणाऱ्या यींत्रणाींनी १५ दिवसाींकरीता िान्यािी माल खरेिी करुन 
शाळाींमध्ये ववद्यार्थयाांना पोाण आहार शशिवून द्यावयाचा आहे. ताींिळाचा पुरवठा 
पुरवठेिारामाफश त करण्यात येत आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) शालेय पोाण आहार योिनेंतगशत ताींिळू वाहतकू व िान्यािी मालाचा पुरवठा करण्यासाठी 
ननवविा प्रक्रियेद्वारे नवीन पुरवठेिार ननयुक्त करण्याची ननवविा प्रक्रिया राबववण्यात आली 
होती. तथावप, सिर ननवविा प्रक्रियेमध्ये ताींित्रकदृष्या आवश्यक पात्र ननवविाकार न 
शमळाल्हयामळेु सिर ननवविा प्रक्रकया रद्द  करण्यात आली. त्यामुळे सिर जिल्हहयासाठी 
पुनननशवविा प्रक्रियेची कायशवाही सुरु आहे. काही शाळाींमध्ये शालेय पोाण  आहार बींि असल्हयान े
याबाबत शशक्षणाधिकारी (प्राथ), जिल्हहा परराि, भींडारा याच्याकडून खुलासा मागववण्यात आला 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर मराठवाडा ववद्यापीठात ननयमबाहय  
िरण्यात आलेल्हया िुलसधचवाांच्या ननवडीबाबत 

(४८)  १०२७८४ (२९-१२-२०१७).   श्री.अतलु सावे (औरांगाबाद पूवव) :   सन्माननीय उच् च व 
तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर मराठवाडा ववद्यापीठात महाराषर यनुीव्हशसश् ी अॅक््–१९९४ नुसार 
तसेच कुलससधचवाींची ननवड सशमती गदठत न करता कुलगुरूीं नी ननयमबाहय कुलसधचवाींची 
ननवड केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, शासनान े कुलसधचवाींच्या ननयमबाहय ननयुक्तीमुळे वेतनाचे िानयत्व स्वीकारले 
नसल्हयान े ववद्यापीठान े ववद्यापीठ ननिीमिून कुलसधचवाींचे वतेन अिा केले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, व त्यानुसार ननयमबाहय 
ननयुक्ती व ववद्यापीठ ननिीची गैरवापर करणाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१२-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
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     ववद्यापीठाने केलेली कुलसधचवाची ननयमबा्य ननयुक्ती रद्द करून ववद्यापीठाच्या 
कुलसधचव पिावर शासनाच्या अधिकाराींतगशत ननयुक्ती करावयाचा प्रस्ताव तात्काळ सािर 
करण्यास तसेच ववद्यापीठान े केलेल्हया कुलसधचवाच्या तात्पुरत्या ननयुक्तीचे वेतन व 
आनुाींधगक बाबी ववद्यापीठाने शासनास सािर करावयाच्या प्रस्तावाच्या तपासणीच्या अिीन 
राहून ववद्यापीठ ननिीतनू अिा करण्यात याव्यात असे शासनस्तरावरून ववद्यापीठास 
कळववण्यात आले. तद्नींतर ववद्यापीठाकडून प्राप्त प्रस्तावास अनुसरून महाराषर सावशिननक 
ववद्यापीठ अधिननयम, २०१६ मिील कलम ८ (५) मिील तरतुिीनुसार ववद्यापीठाच्या 
कुलसधचव पिावर ६ मदहन्याींसाठी अथवा कुलगुरूीं कडून नवीन कुलसधचवाची यथोधचतररत्या 
ननयुक्ती होईपयांत, यापैकी िे आिी घडले तेवढ्या कालाविीसाठी प्रनतननयुक्तीने ननयुक्ती 
दि.१४ माचश, २०१७ च्या आिेशाच्या दिनाींकापासनू करण्यात आली. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हहापूर जिल्हहयात एिही स्वच्छ ववद्यालय नसल्हयाबाबत 
  

(४९)  १०२८८३ (३०-१२-२०१७).   डॉ.सुजित शमणचिेर (हातिणांगले) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाने स्वच्छ भारत अशभयानाींतगशत िाहीर केलेल्हया स्वच्छ ववद्यालय पुरस्कारात 
कोल्हहापूर जिल्हहयात एकही स्वच्छ ववद्यालय नसल्हयाचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुसार उक्त जिल्हहयातील ववद्यालयाींना स्वच्छ ववद्यालय पुरस्कार शमळण्याकररता कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, याबाबतची सद्यःजस्थती काय आहे, 
(३) नसल्हयास, स्वच्छ ववद्यालय पुरस्कारात उक्त जिल्हहयातील एकही शाळा नसण्याची कारणे 
काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०९-०२-२०१८) : (१) नाही. 
(२) सद्य:जस्थतीमध्ये कोल्हहापूर जिल्ह्यामध्ये सन २०१६-१७ या वााशत १६८८ शाळाींनी सहभाग 
नोंिवला होता व १३८५ शाळाींनी मादहती भरुन स्पिेत सहभाग नोंिवला होता. त्यापैकी ३५ 
शाळा ग्रीन झोन (९०% त े१००%) मध्ये समाववष् होत्या. 
     सन २०१७-१८ मध्ये कोल्हहापूर जिल्ह्यातील सवश व्यवस्थापनाच्या ३६८१ शाळाींपकैी ३६६२ 
शाळाींनी सहभाग नोंिववला होता. 
     ३३४२ इतक्या शाळाींनी मादहती भरली असून २५२ शाळा ग्रीन झोन म्हणिेच (९०% त े
१००%) इतक्या गुणाींकणामध्ये आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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कक्रडा िायावलयाने गटशशक्षणाधधिारी, सोलापूर (जि.सोलापूर) याांना नोंदणी झालेल्हया १०१२ 
शाळाांना वाटप िरण्यासाठी फुटबॉल हदले नसल्हयाबाबत 

  

(५०)  १०२९५२ (२९-१२-२०१७).   िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर शासनाने महाराषर शमशन फु्बॉल १ शमशलयन अींतगशत राज्यात एकाच दिवशी 
१० लाख ववद्यार्थयाांची फु्बॉल क्रकक पडणार असल्हयाची योिना राबववली असून त्यासाठी 
प्रत्येक शाळाींना तीन फु्बॉल िेण्याचे ननयोिन करण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, क्रिडा कायाशलयान े ग् शशक्षणाधिकारी, सोलापूर (जि.सोलापूर) याींना नोंिणी 
झालेल्हया १०१२ शाळाींना वा्प करण्यासाठी फु्बॉल दिले नसल्हयाच े ननिशशनास आले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकरणाची शासनान े चौकशी केली आहे काय, असल्हयास, चौकशीच्या 
अनुाींगाने कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(३०-०१-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


