
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५३४ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

पहहले अधधवेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

म ांबईसह राज्यातील अनिे शाळाांमधील अर्घवेळ ग्रथपालाांचे वतेन थाांबववले असल्याबाबत 
  

(१)  ८३७४ (०९-०४-२०१५).   श्री.अत ल भातखळिर (िाांहदवली पूवघ) : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईसह राज्यातील अनेक शाळाींमधील विद्यार्थी कमी झाल्याने अधधिेळ ग्रर्थपालाींचे िेतन 
शशक्षण विभागाने र्थाींबविले असल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशधनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िेतन र्थाींबविण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यानसुार उक्त कमधचाऱयाींचे र्थकीत 
िेतन त्िरीत देण्याबाबत कोणती कायधिाही केली िा करण्यात येत 
आहे,                                       
(४) असल्यास, कें व्हापयतं उक्त कमधचाऱयाींना त्याींच ेप्रलींिबत िेतन शमळणे अपे्क्षत आहे? 
 

श्री. ववनोद तावड े (१२-०२-२०१९) : (१), (२), (३) ि (४) सन २०१३-१४ मध्ये अधधिळे 
ग्रींर्थपालाींच े पद मींजूर नसल्याने तसेच महाराषर खाजगी शाळातील कमधचारी (सेिेच्या शती) 
ननयमािली १९८१ मध्ये अनतररक्त अधधिेळ कमधचाऱयाींच्या िेतनाबाबत स्पष् आदेश नसल्यान े
मुींबई विभागातील ५ अधधिेळ ग्रींर्थपालाींच्या िेतनाबाबत ननणधय घेण्यात आलेला नव्हता. मात्र 
ग्रींर्थपाल हे एकाकी  पद असल्याने त्याींचें िेतन अदा करण्याबाबत शशक्षण उपसींचालक याींना 
कळविण्यात आले असून या ग्रींर्थपालाींच े िेतन ऑफलाईन पद्धतीन े वितररत करण्यात आलेले 
आहे. सद्यस्स्र्थतीत राज्यातील सिध अधधिेळ ग्रींर्थपाल याींचे िेतन दरमहा वितररत करण्यात येत 
आहे.  

___________ 

 
 राज्य व राष्ट्रीय प रस्िार प्राप्त राज्यातील शशक्षिाांना आगाऊ वेतनवाढ देण्याबाबत 
 (२)  २७२५६ (१०-०८-२०१५).   श्री. प्रताप सरनाईि (ओवळा माजिवडा)  सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्य ि राषरीय पुरस्कार प्राप्त राज्यातील शशक्षकाींना आगाऊ िेतनिाढ देण्याबाबत 
शासनाने ददनाींक ३० एवप्रल, १९८४ रोजी ननणधय घेतला होता त्यात बदल करुन ददनाींक ४ 
सप् े्ंबर, २०१४ रोजी या विषयी नव्याने ननणधय घेत सन २०१३-१४ पासून राज्य ि राषरीय 
पातळीिर पुरस्कारप्राप्त शशक्षकाींना आगाऊ ितेनिाढ देण्याऐिजी एक लाख रुपये देण्याचा 
ननणधय घेतला  होता तर्थापी ननधी उपलब्धतेअभािी ददनाींक ५ सप् े्ंबर, २०१४ रोजी 
पुरस्काराचेिेळी सदर रक्कम पुरस्कार प्राप्त शशक्षकाींना देणे शक्य झाले  नाही, हे  खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, ि त्यानुसार सदर प्रयोजनाकरीता 
ननधीची तरतूद करण्यासह सदरील रक्कम उक्त शशक्षकाींना त्िरीत देण्याबाबत कोणती 
कायधिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०७-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सन २०१३-१४ च्या राषरीय / राज्य पुरस्कार प्राप्त शशक्षकाींना बक्षीसाची रक्कम देण्यासाठी 
सन २०१४-१५ या िषी माचध २०१५ मध्ये झालेल्या अधधिेशनात परूक मागणी मींजूर करण्यात 
आली त्यामुळे रु.१.०० लाख ठोक रक्कमेचे धनादेश मे, २०१५  मधे वितरीत करण्यात आले  
आहेत. 
(३) प्रश्न उदभित नाही. 
  

___________ 
  

माध्यशमि शाळाांतील(जि. सोलापूर) शशक्षि-शशक्षिेत्तर िमघचाऱयाांच्या  
प्रलांबबत वैद्यिीय देयिाबाबत 

  

(३)  ३३३६३ (२१-०१-२०१६).   ि मारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर स्जल््यातील माध्यशमक शाळाींतील शशक्षक-शशक्षकेत्तर कमधचाऱयाींची िैद्यकीय 
देयके प्रलींिबत असल्याच ेमाहे ऑक््ोंबर, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशधनास आले हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली काय, त्यानुसार शासनाने कोणती 
कायधिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावड े (०८-०२-२०१९) :(१), (२), (३) प्रलींिबत िैद्यककय देयकाींचा जलद गतीन े
ननप्ारा करण्याकरीता शालेय शशक्षण विभागाच्या शासन ननणधय दद. २९.०४.२०१६ अन्िये 
राज्यातील शशक्षक ि शशक्षकेतर कमधचाऱयाींना िैद्यकीय खचाधच्या अनुजे्ञयतेची कमाल मयाधदा ि 
मींजुरीच्या अधधकारामध्ये सुधारणा करण्यात आलेली असून त्याअन्िये रू.२,००,०००/- पयतंच्या 
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िैद्यककय खचाधच्या प्रनतपूतीस मींजुरीच े अधधकार सींबींधधत विभागाच्या कायाधलय प्रमखु याींना 
प्रदान करण्यात आले आहेत. रू.२,००,०००/-  पेक्षा जास्त ि रू.३,००,०००/- पयतंच्या िैद्यककय 
खचाधच्या प्रनतपूतीस मींजुरीचे अधधकार सींबींधधत विभागाच्या विभाग प्रमुखाींना प्रदान करण्यात 
आलेले आहेत. तर रू.३,००,०००/- िरील िैद्यककय खचाधच्या प्रनतपतूीच्या प्रकरणाींबाबत मींजुरी 
अर्थिा उधचत ननणधय घेण्याचे पूणध अधधकार मींत्रालयीन प्रशासककय विभागाला आहेत.  

___________ 
  
महाराष्ट्र राज्य शैक्षणणि सांशोधन आणण प्रशशक्षण पररषद, बालभारती व राज्यमांडळ या तीन 

सांस्थाांच्या अांतगघत िाम िरणारी मांडळे बरखास्त िरण्याच्या रे्तलेल्या ननणघयाबाबत 
  

(४) ५४३१४ (२२-०८-२०१६)  श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव 
रेल्वे), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (म ांबादेवी), श्री.ि णाल पाटील (ध ळे 
ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.जितेंद्र आव्हाड (म ांब्रा 
िळवा), श्री.भास्िर िाधव (ग हागर), श्री.स रेश लाड (ििघत), श्री.वभैव वपचड (अिोले), 
श्री.मध सूदन िें दे्र (गांगाखेड), श्री.मिरांद िाधव-पाटील (वाई), श्री.राह ल िगताप (श्रीगोंदा), 
श्री.वैभव नाईि (ि डाळ), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.पाांड रांग बरोरा (शहापूर), श्री.हसन 
म श्रीफ (िागल), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.हदपि 
चव्हाण (फलटण), श्री.शामराव ऊफघ  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.गणपत गायिवाड 
(िल्याण पूवघ), श्री.हन मांत डोळस (माळशशरस), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल) :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य शैक्षणणक सींशोधन आणण प्रशशक्षण पररषद, बालभारती ि राज्यमींडळ या 
तीन सींस्र्थाींच्या अींतगधत काम करणारी सिध मींडळे बरखास्त करुन पदहली ते बारािीचा 
अभ्यासक्रम आणण पाठयपुस्तके तयार करण्यासाठी शासनाने राज्यात एकच अभ्यास मींडळ 
ननमाधण करण्याचा ननणधय घेतल्याच े माहे एवप्रल-२०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशधनास  
आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पाठ्यपुस्तके तयार करणे, अभ्यासक्रम तयार करणे, लेखनग् ि कायधग् 
इत्यादी काम ेकोणत्या यींत्रणेमाफध त करण्यात येणार आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत   शासनाने  कोणती  कायधिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावड े (०५-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही. तर्थावप ददनाींक २५ एवप्रल,२०१६ च्या 
शासन ननणधय नसुार राज्यातील शशक्षण विभागातील प्रमखु सींस्र्थाींच्या कायाधमध्ये ससुूत्रता 
आणण्याबाबतची  कायधपदध्ती ननस्श्चत केलेली आहे. 
(२) ि (३) महाराषर राज्य शैक्षणणक सींशोधन ि प्रशशक्षण पररषद या सींस् र्थे माफध त अभ्यासक्रम 
ि पाठ्यक्रम विकसन तसचे पाठ्य ि इतर सादहत्य विकसन करण्यात येणार आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित  नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील अनतररक्त शशक्षिाांच्या समायोिनाबाबत. 
  

(५)  ७३९३२ (०६-०५-२०१७).   डॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्तर), श्री.ि णाल पाटील (ध ळे 
ग्रामीण), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.रुपेश म् हात्र े (शभवांडी पवूघ), श्रीमती ननमघला गाववत 
(इगतपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री), श्री.अशमन पटेल (म ांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण ववखे-पाटील (शशडी), श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), श्री.ओमप्रिाश 
ऊफघ  बच्च ूिडू (अचलपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्रीमती 
हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.अत ल भातखळिर (िाांहदवली पवूघ), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), 
श्री.राि  तोडसाम (अणी), श्री.अबू आिमी (मानखूदघ शशवािीनगर), श्री.स रेश लाड (ििघत), 
श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.पाांड रांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.प्रदीप नाईि (किनवट), श्री.रािेश टोपे (र्नसावांगी), प्रा.वषाघ गायिवाड (धारावी), श्रीमती 
अशमता चव्हाण (भोिर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) धळेुसह राज्यात ७ हजार ३१३ अनतररक्त शशक्षक असनू २८१० शशक्षकाींच ेशालेय शशक्षण 
विभागाने समायोजन केले तर प्रार्थशमक विभागात अद्यापही १,१३९ प्रार्थशमक शशक्षक 
समायोजनाच्या प्रनतक्षेत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, राज्यात मागील अनेक मदहन्याींपासून प्रलींिबत असलेल्या अनतररक्त 
शशक्षकाींच्या िेतनाबाबत शासन लिकरच ननणधय घेणार असनु  ज्या शशक्षकाींचे समायोजन 
झालेले नाही त्याींना मूळ शाळेत कायधरत ठेिून त्याींचे िेतन देण्यासींदभाधतील प्रस्ताि राज्य 
शशक्षण विभागाकड े सादर करण्यात येणार असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये िा त्या 
दरम्यान  ननदशधनास आले आहे, हे ही  खरे आहे काय, 
(३) तसचे धुळे स्जल्हयामध्ये सद्यस्स्र्थतीत २८२ शशक्षकाींच्या जागा ररक्त असून या जागा 
भरण्याबाबत शशक्षण सींस्र्थाींकडून प्रयत्न सुरु असून उक्त जागा भरण्यासाठी शशक्षण विभागाची 
परिानगी घेणे बींधनकारक आहे. परींतु अनतररक्त शशक्षक समायोजनासाठी शशक्षण विभागाकडून 
त्याला मान्यता ददली जात नसल्याचे माहे जानेिारी,२०१७  मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशधनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,   
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अनतररक्त शशक्षकाींची समायोजना प्रकक्रया 
पार पाडून या शशक्षकाींच्या ररक्त जागा भरण्याबाबत कोणती कायधिाही केली ि करण्यात येत 
आहे, 
(५)  नसल्यास,विलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. ववनोद तावड े(०२-०२-२०१९) : (१), (२), (३), (४) ि (५) राज्यातील अनतररक्त शशक्षकाींच्या 
समायोजनाची कायधिाही अींनतम ्प्प्यात आहे.  ज्या सींस्र्था अनतररक्त शशक्षकाींना समािून 
घेणार नाहीत त्याींची पदे व्यपगत करण्याच्या सूचना शासनपत्र ददनाींक १५.११.२०१८ अन्िये 
देण्यात आलेल्या आहेत.  शशक्षक अनतररक्त ठरल्यानींतर त्या शशक्षकाींचे समायोजन होईपयतं 
िेतन त्याींच्या मूळ सींस्र्थेमधून अदा करण्यात येत.े  

___________ 
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ब लढाणा जिल््यात ग न्हेगारी मध्ये झालेली वाढ 
  

(६)  ८०९१६ (२०-०४-२०१७)  डॉ.सांिय रायम लिर (मेहिर) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा स्जल््यात गत िषधभरात बलात्कार, खून, हाणामारी, अपघात अशा घ्नाींमध्ये 
मोठया प्रमाणात िाढ झाली असनू लाचलुचपत प्रनतबींधक विभागातफेही ३४ आरोपीींना अ्क 
करण्यात आली असनू २४ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करुन सदर स्जल्हयातील गुन्हेगारी रोखण्याकररता 
शासनाने कोणत्या प्रनतबींधात्मक उपाययोजना केल्या िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-०१-२०१९) : (१) बुलढाणा स्जल्हयात सन २०१७ मध्ये बलात्काराच्या 
ि हाणामारीच्या घ्णाींमध्ये सन २०१६ च्या तुलनेत ककीं धचत िाढ झाली असून इतर 
घ्नामध्ये घ् झाली आहे. 
      लाचलुचपत प्रनतबींधक विभागा माफध त सन २०१७ मध्ये २४ सापळा कायधिाहीमध्ये ३४  
आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. 
(२) ि (३) स्जल्हयातील गुन्हेगारी रोखण्यासाठी गस्त, प्रेरोलीींग, गुन्हेगार शोध मोहीम 
राबविण्यात येत आहे. तसचे गािोगािी शाींतता सशमती स्र्थापन करून त्याींच्या बैठका घेण्यात 
येिुन त्याींना मागधदशधण करण्यात येते. 
      तसेच स्जल्हयातील भ्रष्ाचाराला पायबींध घालण्यासाठी यात्रा, उत्सि, गदीच्या दठकाणी 
जनजागतृी करण्यात येते. तसचे, लाचलुचपत प्रनतबींधक विभाग िेब-साई्, ्ोलफ्री नींबर 
इत्यादी द्िारे तक्रारीसाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून त्यािर प्राप्त तक्रारीिर 
त्िरीत कायधिाही करण्यात येते. 
  

___________ 
  

राज्यातील नगरपाशलिा व महानगरपाशलिा प्राथशमि व उच्च माध्यशमि िमघचा-याांना 
वैदयिीय खचघ शमळत नसल्याबाबत 

  
 

(७)  ८६९९४ (२३-०८-२०१७).   श्रीमती ननमघला गाववत (इगतपूरी), श्री.अशमन पटेल 
(म ांबादेवी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील नगरपाशलका ि महानगरपाशलका प्रार्थशमक ि उच्च माध्यशमक कमधचा-याींना 
िैदयकीय खचध शमळत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कमधचा-याींनाही िैदयकीय खचध शमळािा यासाठी शासनाने कोणती 
कायधिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
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श्री. ववनोद तावड े(०८-०२-२०१९) : (१), (२), (३) राज्यातील नगरपाशलका ि महानगरपाशलका 
प्रार्थशमक शशक्षक ि शशक्षकेतर कमधचाऱयाींना िेतन अनुदान शालेय शशक्षण विभागाकडून देण्यात 
येते आणण िेतन अनुदानाच्या प्रमाणानसुार प्रार्थशमक शाळाींमधील शशक्षक ि शशक्षकेतर 
कमधचाऱयाींना  िैदयकीय खचाधची प्रनतपूती अनुजे्ञय करण्यात येत.े   

___________ 
  
िोल्हापूर जिल्हा पररषदेच्या शाळेत  ख ल्या प्रवगाघच्या िागी आरक्षक्षत प्रवगाघतील शशक्षिाांच्या 

ननय क्त्या िेल्याबाबत. 
  

(८)  १०२४६७ (३०-१२-२०१७).   श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर स्जल्हा पररषदेच्या शाळेत मे, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान  िबींदनुामािली 
अद्ययाित करण्याच्या नािाखाली खुल्या प्रिगाधच्या जागी आर्क्षत प्रिगाधतील शशक्षकाींच्या 
ननयुक्त्या केल्याच्या ननषेधार्थध खलुा प्रिगध सींघषध सशमतीच्याितीन ेददनाींक २३ ऑक््ोबर,२०१७  
रोजी िा त्या सुमारास धरणे आींदोलन केले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या आींदोलन कत्यांच्या मागण्याींबाबत शासनाने कोणती कायधिाही केली िा 
करण्यात येत आहे  तसेच त्याींच ेस्िरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत?  
  
श्री. ववनोद तावड े(०२-०२-२०१९) :(१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) सदर प्रकरणी उपायकु्त याींच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी सशमती नमेण्यात आली 
आहे. 
  

___________ 
  

तत्िालीन शशक्षणाधधिारी(माध्यशमि), जिल्हा पररषद वाशशम  
याांच्या ववरुद्धच्या ववभागीय चशिशीबाबत 

  

(९)  १०२९९० (०६-०१-२०१८).   श्री. प्रशाांत बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  श्री. व्ही. जी. लबड,े तत्कालीन शशक्षणाधधकारी (माध्यशमक), स्जल्हा पररषद िाशशम 
याींचेविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, श्री. व्ही. जी. लबड,े तत्कालीन शशक्षणाधधकारी(माध्यशमक), स्जल्हा पररषद 
िाशशम याींचेविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आलेला असताींना देखील त्याींना ननलींिबत करण्यात 
आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान दोषारोप पत्र 
बजाविल्यानींतर ८ मदहन्याींनी चौकशी अधधकारी नमेण्यास झालेल्या विलींबाची कारणे काय 
आहेत? 
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श्री. ववनोद तावड े(२५-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
    तत्कालीन विभागीय उपसींचालकाींनी गुन्हे नोंदविल्याचे शासनास नींतर        
    आढळून आले. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) ननयम ८ खाली चौकशी अधधकारी नेमण्यास ८ मदहन्याींचा कालािधी प्रशासकीय 
कारणात्सि लागला आहे.  

___________ 
  

राज्यातील पोशलसाांच्या पाल्याांना दहावीपयतं मोफत शशक्षण देण्याबाबत 
(१०)  १०५९८७ (०६-०४-२०१८).   श्री. मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पोशलसाींच्या पाल्याींना दहािीपयतं मोफत शशक्षण देण्याचा प्रस्ताि गहृमींत्रालय 
आणण शशक्षण मींत्रालयाकड ेपाठविला असल्याची मादहती माहे जानिेारी, २०१८ मध्ये िा त्या  
दरम्यान राज्याचे पोशलस महासींचालक श्री. सनतश मार्थुर याींनी ददली हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरचा प्रस्ताि गहृमींत्रालय आणण शशक्षण मींत्रालयाकड ेप्राप्त झाला आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रस्तािािर शासनाने कोणता ननणधय घेतला आहे, त्याींचे स्िरुप काय आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े (२३-०१-२०१९) :   (१) ि (२) ि (३) राज्यातील पोशलसाींच्या पाल्याींना 
दहािीपयतं मोफत शशक्षण देण्याबाबतची मागणी प्राप्त झालेली नाही.        
          सद्यःस्स्र्थतीत शालेय शशक्षण विभागाच्या ददनाींक १३ जून, १९९६ च्या शासन 
ननणधयान्िये राज्यातील मान्यता प्राप्त अशासकीय अनुदाननत ि विनाअनुदाननत शशक्षण 
 सींस्र्थामधील   मलुाींना  इयत्ता १ ली  ते १० पयतंचे शशक्षण प्रमाणणत दराने मोफत देण्यात 
येते,   ददनाींक  ६ फेब्रुिारी, १९८७ च्या शासन ननणधयान्िये  इयत्ता १ ली ते इयत्ता १२ िी 
पयतंचे  शशक्षण  मुलीींना प्रमाणणत दरान े मोफत ददले जाते.   सदर योजनाींचा लाभ 
राज्यातील पोशलसाींच्या पाल्याींना ही होतो. तसेच दद. २३.०१.२००९ ि दद.२७.०७.२००९ च्या 
शासन ननणधयानुसार आींतकिादी/नक्षलिादीविरोधी हल्ल्यात मतृ िा जखमी झालेल्या पोशलस 
अधधकारी /  कमधचा-याींच्या पाल्याींना मोफत शशक्षणाची सिलत देण्यात  येते.                 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित  नाही.   

___________ 
 

राज्यात ववद्याथी व शशक्षि प्रमाणान सार पदे अनतररक्त झाली असल्याबाबत 
(११) १०९१४७ (०६-०४-२०१८) श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अशमत ववलासराव देशम ख 
(लातूर शहर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (म ांबादेवी), अॅड.यशोमती 
ठािूर (नतवसा), प्रा.वषाघ गायिवाड (धारावी), श्रीमती ननमघला गाववत (इगतपूरी), डॉ.सांतोष 
टारफे (िळमन री), श्री.ि णाल पाटील (ध ळे ग्रामीण), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), 
श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात शशक्षण हक्क कायद्याची अींमलबजािणी सुरु झाल्यानींतर सन २०१३-१४ मध्ये 
इयत्ता ५ िी मध्ये ३० विद्यार्थी, इयत्ता६ िी ते ८ िी मध्ये ३५ विद्यार्थी ि इयत्ता ९ िी ि 
१० मध्ये ४० विद्यार्थी ि शशक्षक प्रमाणानुसार शशक्षकाींची पदे अनतररक्त झालेली आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ज्या शाळाींची विद्यार्थी सींख्येनुसार पदाींची िाढ झालेली आहे ती सींख्या 
मान्यतेनुसार िाढिनू ददली जात नाही हे ही खरे हे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यानुसार उक्त शाळेत 
शशक्षण हक्क कायद्यानुसार शशक्षकाींच्या पदाींना मींजूरी देण्याबाबत कोणती कायधिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०२-०२-२०१९) (१) हे खरे आहे. 
(२) होय हे खरे आहे. 
(३) अनतररक्त शशक्षकाींच्या समायोजनान ेपदे भरण्याची कायधिाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित  नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील िननष्ट्ठ महाववद्यालयातील शशक्षिाांच्या नेमणूिीच्या प्रस्तावाबाबत. 
  
 

(१२)  १०९१५१ (०६-०४-२०१८).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अशमत ववलासराव 
देशम ख (लातूर शहर), श्री.ि णाल पाटील (ध ळे ग्रामीण), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), प्रा.वषाघ गायिवाड (धारावी), श्रीमती ननमघला गाववत (इगतपूरी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

 

(१) राज्यातील कननषठ महाविद्यालयातील सन २०१४ पूिी नमेणूक करण्यात आलेल् या 
अनतररक्त शशक्षक नाहीत अशा कमधचा-याींच्या नेमणूकीचे प्रस्ताि माहे जुल,ै २०१७ मध्ये िा 
त्या दरम्यान मागविण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
 

(२) असल्यास, सदरचे प्रस्ताि मा.शशक्षण सींचालक याींच्याकड ेप्रलींिबत आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
 

(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, असल्यास, चौकशीत काय आढळून 
आले ि त्यानसुार उक्त प्रलींिबत प्रस्ताि तसेच कमधचा-याींच्या नेमणूकीबाबत कोणती कायधिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
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श्री. ववनोद तावड े (०२-०२-२०१९) : (१), (२), (३) ि (४) राज्यातील उच्च माध्यशमक 
शाळाींमध्ये ददनाींक ०२ म,े २०१२ नींतर ना-हरकत प्रमाणपत्र न घेता ननयुक्त केलेल्या 
शशक्षकाींना िैयस्क्तक मान्यता देण्याबाबतचा धोरणात्मक ननणधय दद.१३ माचध, २०१८ रोजी 
घेण्यात आला आहे ि त्यानुषींगाने सींबींधधत सींचालक ि उपसींचालकाींना कळविण्यात आलेले 
आहे.  

___________ 
  

राज्यातील शाळाांमध्ये सहाय्यि पररचर व ग्रांथपाल याांच्या ननय क्तीबाबत 
 

(१३)  १०९२७३ (०६-०४-२०१८)  श्री.सांिय िेळिर (ठाणे) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शाळाींमध्ये प्रयोगशाळा सहाय्यक पररचर आणण ग्रींर्थपाल नसल्यामळेु 
विद्यार्थयांचे शैक्षणणक नुकसान होत असून शैक्षणणक गुणित्तेिर मोठया प्रमाणात पररणाम 
होत असल्याच ेननदशधनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने शशक्षकेतर आकृतीबींधाबाबत ददनाींक १२ फेब्रुिारी, २०१५ अन्िये 
ननयुक्त सशमतीच्या ि अहिालातील शशफारशीबाबत चौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यात 
काय आढळून आले ि त्यानुसार सदर कमधचारी भरतीबाबत कोणती कायधिाही केली िा 
करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. ववनोद तावड े(०२-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदाननत माध्यशमक ि उच्च माध्यशमक 
शाळाींकररता शशक्षकेत्तर कमधचाऱयाींसाठी सधुाररत आकृतीबींधाचा शासन ननणधय ददनाींक 
२८/०१/२०१९ रोजी ननगधशमत करण्यात आला आहे.  

___________ 
  

िेएनपीटी वसाहतीमधील िायघरत असणारे सेंट मेरीि िेएनपीटी ववद्यालय 
 बांद िरण्यात येणार असल्याबाबत 

 

(१४)  १०९९४६ (०६-०४-२०१८) श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जेएनपी्ी िसाहतीमधील गत १५ िषध कायधरत असणारे सें् मरेीज जेएनपी्ी विद्यालय हे 
सन २०१८ पासून बींद करण्यात येणार असल्याच ेमाहे डडसेबर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान 
ननदशधनास आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील विद्यालय बींद करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास त्यात काय आढळून 
आले ि त्यानसुार उक्त विद्यालयातील विद्यार्थयाचंे शैक्षणणक नकुसान होऊ नये याकररता 
कोणती कायधिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
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श्री. ववनोद तावड े(०१-०२-२०१९) :(१) अींशत: खरे आहे . 
(२) काही पालकाींच्या सततच्या त्रासाला कीं ्ाळून सींस्र्थेने शाळा बींद करण्याचा ननणधय घेतला 
होता. 
(३) बहुताींश पालकाींच्या आग्रहास्ति ि मलुाींच्या भविषयाचा विचार करुन  शाळा सुरु ठेिण्याचा 
ननणधय शाळेच्या सींस्र्थेने घेतला आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित  नाही.  

___________ 
  
शालेय शशक्षण ववभागातील शारीररि शशक्षण आणण िला याांच्या ताशसिा िमी िेल्याबाबत. 

  

(१५)  ११०६६० (०६-०४-२०१८). सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
  

(१) राज्यात शारीररक शशक्षण आणण कला याींच्या ताशसका कमी केल्यािरून महाराषरभर  
आींदोलन  केल्याच े तर  चार ताशसकाऐिजी त्या दोन तासािर आणण्याच्या शासनाच्या 
ननणधयामुळे  ‘फु्बाल’ िन शमशलयन’ या उपक्रमािर शशक्षकाींनी  बदहषकार घातला होता हे  ही 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुलाींचा कल बहुताींशी ्ी.व्ही, सींगणक, मोबईल याकड ेअसून या मुलामधील 
लठठ्पणा, स्र्थूलपणा, मधुमेह याींचे प्रमाण िाढत चालल्यान ेत्यािर उपाय हा केिळ आहार 
बदलणे हा नसून त्याला शारीररक ि मानशसक व्यायामाची जोड देणे हादेखील आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास,शालेय स्तरािरील 
खेळाींचा मुलाींच्या आरोग्याच्या, शरीररक ि मानशसक िाढीच्या दृष्ीने शारीररक शशक्षणाच्या 
ताशसका बाबत कोणती कायधिाही  केली िा करण्यात  येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०२-०२-२०१९) : (१) ि (२)  अींशत: खरे आहे. 
(३) शारीररक विषयाींच्या ताशसकाींमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित  नाही.  

___________ 
  

वसई (जि.पालर्र) ताल क्यातीत अनधधिृत शाळाांबाबत 
  

(१६) ११२३४५ (०६-०४-२०१८)  श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िसई (स्ज. पालघर) तालुक्यात ४३ शाळा या अनधधकृत असल्याची बाब शशक्षण विभाग 
पींचायत सशमती, िसई याींनी अधधकृतररत्या जाहीर केली हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बालकाींचा मोफत ि सक्तीच्या शशक्षणाचा हक्क आधधननयम, २००९ मधील 
कलम १८(५) अन्िये अनधधकृत शाळा बींद करुन सींस्र्था चालकाींकडून दींडात्मक रक्कम िसूल 
करण्याची तरतूद आहे हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, िसई तालुक्यातील अनधधकृत शाळा बींद करुन शासनाची आणण 
पालक/विद्यार्थी याींची फसिणूक केल्याप्रकरणी सींबींधधत सींस्र्था चालकाींिर फौजदारी गुन्हे 
दाखल करण्याची मागणी स्र्थाननक लोकप्रनतननधीनी ददनाींक २८ ऑगस््, २०१७ रोजी िा 
त्यासुमारास  मा.मींत्री  शालेय शशक्षण याींच्या कड ेकेली  आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान े चौकशी केली आहे काय असल्यास, त्यात काय आढळून 
आले ि त्यानुसार सदर मागणीच्या अनुषींगान े सींबींधधत सींस्र्था चालकाींिर कोणती कायधिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. ववनोद तावड े(०१-०२-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) याबाबतच ेननिेदन प्राप्त झालेले नाही 
(४) पालकाींनी विद्यार्थयांसाठी अनधधकृत शाळेत प्रिेश घेऊ नये या कररता दैननक 
ितृ्तपत्राींमध्ये जादहर सूचना प्रशसध्दी देण्याींत आलेली आहे. तसेच अनधधकृत शाळाींना कारणे 
दाखिा नो्ीस देण्यात आली असनू याबाबत कायधिाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ् ाित  नाही.  

___________ 
  

आमेणी (ता.शाह वाडी जि.िोल्हापूर )येथील जिल्हा पररषद प्राथशमि 
 शाळेत शशक्षिाांची नेमणूि िरण्याबाबत 

  

(१७)  ११३००४ (०६-०४-२०१८) श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आमेणी (ता.शाहुिाडी स्ज.कोल्हापूर) येर्थील स्जल्हा पररषद प्रार्थशमक शाळेत सात िगध 
असून ८५ विद्यार्थी शशक्षण घेत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आमेणी येर्थील स्जल्हा पररषद प्रार्थशमक शाळेत ८५ विद्यार्थयांसाठी केिळ एक 
शशक्षक कायधरत आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, एकमेि शशक्षकाींना सात िगध साींभाळणे त्रासदायक जात असनू विद्यार्थयांच्या 
शैक्षणणक प्रगतीिर पररणाम होत आहे हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास   याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यात काय आढळून 
आले ि त्यानुसार आमेणी ता.शाहुिाडी स्ज.कोल्हापूर येर्थील स्जल्हा पररषद प्रार्थशमक शाळेत 
शशक्षकाींची नेमणूक करण्याकररता कोणती कायधिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत?  
 
श्री. ववनोद तावड े(०२-०२-२०१९) : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
(३) प्रस्तुत शाळेत ३ पयाधयी शशक्षकाींची व्यिस्र्था करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित  नाही.  

___________ 
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अल्पसांख्याि सांस्था सांचाशलत श्रीमती सी.बी.आदशघ ववद्या मांहदर हायस्िूल (जि.नागपूर) 
येथील शशक्षिेत्तर िमघचाऱयाांना वयैजक्ति मान्यता शमळण्याबाबत. 

  

(१८)  ११४०८० (०६-०४-२०१८)  श्री.चरण वार्मारे (त मसर) :  सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अल्पसींख्याक सींस्र्था सींचाशलत श्रीमती सी.बी.आदशध विद्या मींददर हायस्कूल (स्ज.नागपूर) 
येधर्थल शशक्षकेत्तर कमधचाऱयाींना ियैस्क्तक मान्यता शमळण्याकररता स्र्थननक लोकप्रनतननधीनी   
मा. मींत्री शालेय शशक्षण विभाग, याींना  ददनाींक २८ नोव्हेंबर,२०२७ रोजी िा त्यासुमारास  
ननिेदन ददले  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय ि त्यानसुार कोणती कायधिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारण काय आहेत? 
 
श्री. ववनोद तावड े(०२-०२-२०१९) (१), (२) ि (३) सदर ननिेदन शशक्षण सींचालक (माध्यशमक ि 
उच्च माध्यशमक) महाराषर राज्य पुणे याींचेकड े आिश्यक कायधिाहीसाठी पाठविण्यात आले 
आहे.  

___________ 
  
राज्यातील शशक्षिेतर िमघचा-याांच्या पद भरतीबाबतच्या आिृतीबांधास मान्यता शमळण्याबाबत 

  

(१९)  ११४२३६ (०६-०४-२०१८)  श्री.समीर ि णावार (हहांगणर्ाट) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शशक्षकेतर कमधचा-याींच्या पद भरतीबाबतच्या आकृतीबींधास मान्यता नसल्याने 
शशक्षकेतर कमधचा-याींच्या भरतीिर ननबधं घालण्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू शशक्षकेतर कमधचा-याींच्या आकृतीबींधास मान्यता शमळणेकररता आिश्यक 
त्रु्ीची पुतधता करून प्रस्ताि वित्त विभागास सादर करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय असल्यास, सदरहू प्रस्तािास 
मान्यता देऊन शशक्षकेतर कमधचा-याींची भरती करण्याबाबत कोणती कायधिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (०२-०२-२०१९) : (१), (२), (३) ि (४) राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी 
अनुदाननत माध्यशमक ि उच्च माध्यशमक शाळाींकररता शशक्षकेत्तर कमधचाऱयाींसाठी सधुाररत 
आकृतीबींधाचा शासन ननणधय ददनाींक २८/०१/२०१९ रोजी ननगधशमत करण्यात आला आहे. 
  

___________ 
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तत्िाशलन शशक्षण अधधिारी, ध ळे याांनी िेलेल्या शशक्षिाांच्या ननयमबा्य ननय क्त्याबाबत. 
  

(२०)  ११४५०२ (०६-०४-२०१८).   डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  नींदरुबार स्जल््यातील प्रभारी शशक्षण अधधकारी (माध्यशमक) याींनी सन २००९ ते २०१७ 
या कालािधीत धळेु स्जल््यात कायधरत असताना आरक्षण डािलनू ५१ शशक्षकाींना ननयमबा्य 
मान्यता ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, या प्रकरणी शशक्षण उप सींचालक, नाशशक विभाग, नाशशक याींनी पत्र 
क्र.शशउसीं/नावि/माध्य./सस/२०१७/१८४३० दद.०६.१०.२०१७ या पत्रान्िये खलुासा माधगतला होता, 
हे देखील खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यात काय आढळून 
आले ि त्यानुसार सींबींधधत शशक्षण अधधकारी (माध्य) याींचेविरुद्ध कोणती कारिाई केली   िा 
करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. ववनोद तावड े(०२-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) ि (४) सींबींधधत शशक्षणाधधकारी (माध्यशमक) याींचकेडून खुलासा प्राप्त झालेला नसल्यामुळे 
अद्याप प्रार्थशमक चौकशीच ेकाम पूणध झालेले नाही.  

___________ 
  

राज्यातील आधथघि द बघल व वांधचत र्टिातील ववद्यार्थयांच्या 
शशक्षण श ल्िाची प्रनतपूती िरण्याबाबत 

  

(२१)  ११७१६९ (२३-०७-२०१८).   श्री.स ननल प्रभ ू(हदांडोशी), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), 
डॉ.भारती लव्हेिर (वसोवा), श्री.अशमन पटेल (म ांबादेवी), श्री.राधािृष्ट् ण ववखे-पाटील (शशडी), 
श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), प्रा.वषाघ गायिवाड (धारावी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.ि णाल पाटील (ध ळे 
ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री), श्रीमती ननमघला गाववत (इगतपूरी), श्री.अब् द ल सत्तार 
(शसल्लोड), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.आशसफ शखे (मालेगाांव मध्य), श्री.अशमत 
ववलासराव देशम ख (लातूर शहर), ि मारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.भाऊसाहेब 
िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), प्रा.ववरेंद्र िगताप 
(धामणगाव रेल्वे), श्री.राह ल बोंदे्र (धचखली), श्री.हषघवधघन सपिाळ (ब लढाणा), श्री.त्र्यांबिराव 
शभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.स ननल राऊत (ववक्रोळी), श्री.महेश चशर् ले (शभवांडी पजश्चम), 
श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाव), श्रीमती मांदा म्हात्र े(बेलापूर) : :  
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाने २५ ्क्के को्या अींतगधत खासगी शाळाींत शशकणा-या आधर्थधक दबुधल ि 
िींधचत घ्कातील विद्यार्थयांच्या शशक्षण शुल्क परताव्याची गत ४ िषाधपासूनची र्थककत 
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असलेली रुपये १२०० को्ी रक्कम अद्याप उपलब्ध करुन न ददल्यामुळे राज्यातील ८ हजार 
खासगी शाळाींनी ददनाींक ७ एवप्रल २०१८ रोजी िा त्यासुमारास ‘फेडरेशन ऑफ स्कूल ऑफ 
महाराषर’ या सींघ्न ेतफे बींद पाळून आींदोलन केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच उक्त शशक्षण हक्क कायद्यानुसार (आर्ीई) २५ ्क्के राखीि जागाींिरील प्रिेश 
लॉ्री पद्धतीन े सरकारकडून काढण्यात येत असून या जागाींिर प्रिेश देण्यात आलेल्या 
विद्यार्थयांची फी सरकारकडून शाळाींना देण्यात येत असून गत अनेक िषांत शाळाींना 
शासनाकडून फीचा परतािा शमळाला नसल्यान ेशाळाींनी आर्ीईमधून प्रिेश देणार नसल्याची 
भूशमका घेतल्याच ेतर अनेक शाळाींकडून शुल्किाढ केली जात असल्याच े  माहे एवप्रल, २०१८ 
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशधनास आले आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) तसेच शशक्षणाच्या अधधकार कायद्याींतगधत (आर्ीई) प्रिशे घेतलेल्या विद्यार्थयांच्या 
शैक्षणणक शुल्कासाठी शासनाकडून १५४.२० को्ी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात आले असून 
उरलेल्या १४८ को्ी रुपयाींची अर्थधसींकल्पात तरतूद केली असल्याने उक्त १४८ को्ी रुपयाींपैकी 
माहे जनू, २०१८ अखेरपयतं ककती रक्कम शैक्षणणक शुल्कासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आली 
ि अद्याप ककती रक्कम देणे बाकी आहे, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले ि 
त्यानुसार सदरहू शाळाींची र्थककत अनुदानाची रक्कम उपलब्ध करुन देण्याबाबत ि मुलाींना 
प्रिेश शमळण्याबाबत कोणती कायधिाही करण्यात आली आहे िा येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२३-०१-२०१९) : (१) ि (२) अींशत: खरे आहे. 
(३) सन २०१६-१७ पयतंची एकूण र्थककत शैक्षणणक शुल्क प्रनतपूती रु.३०२.४८ को्ी इतकी 
होती ि सदर रक्कम वितररत करण्यात आली आहे. तसेच सन २०१८-२०१९ या आधर्थधक िषाधत 
दद.२७/१२/२०१८ रोजीच्या शासन ननणधयान्िये रु.१०५  को्ी इतका ननधी के्षित्रय यींत्रणेस 
वितररत करण्यात आला आहे. 
(४) ि (५) प्रश्न उदभित नाही.  

___________ 
  

अिरावीच्या ऑनलाईन प्रवेशासाठीची प जस्तिा आणण नमूना अिाघच्या तफावतीबाबत 
  

(२२)  ११८९७३ (२३-०७-२०१८).   श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन), श्री.नारायण ि चे (बदनापूर) :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाच्या शालेय शशक्षण ि क्रीडा विभागान े छापलेल्या इयत्ता अकरािीच्या 
ऑनलाईन प्रिेशासाठीची सींपूणध मादहती असलेली पुस्स्तका आणण नमूना अजध याची ककीं मत 
मुींबई आणण अन्य विभागात िगेिेगळी असल्याच े माहे म,े २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान  
न स् दशधनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईसाठी २५० अन्य विभागाींसाठी दीडश े रुपये असे त्याचे शुल्कआहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, ही पुस्तके मुींबईत महाग देण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, असल्यास, चौकशीचे ननषकषध काय 
ि त्यानुसार ही तफाित दरू करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायधिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय अ ाहेत? 
 
 

श्री. ववनोद तावड े(१९-०१-२०१९) : (१) ि (२) हे खरे आहे. 
(३) ि (४) पुस्तकािर छापलेली ककीं मत ही पुस्स्तकेची ककीं मत नसून त े प्रिेश प्रकक्रया शुल्क 
आहे. इतर विभागाींच्या तुलनेत मुींबई के्षत्रातील विद्यार्थयाचंी सींख्या जास्त आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 
 

___________ 
  

राज्यातील जिल्हयाांमधील जिल्हापररषदेच्या व महापाशलिेच्या  
शाळाांची ग णवत्ता वाढववण्याबाबत 

  
 

(२३) ११९४५६ (२३-०७-२०१८) श्री.राि  तोडसाम (अणी) : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात गत काही िषांत खाजगी शाळाींची सींख्या िाढली असली तरी एनसीईआर्ी 
तफे करण्यात आलेल्या सिेक्षणात औरींगाबाद स्जल््यातील स्जल्हा पररषद, महापाशलका 
शाळाींची गुणित्ता खाजगी शाळाींच्या तुलनेत अधधक असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१८ मध्ये िा 
त्या दरम्यान ननदशधनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान े चौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यानुसार औरींगाबाद 
स्जल््याप्रमाण ेराज्यातील अन्य स्जल््याींमध्ये स्जल्हा पररषद, महापाशलका शाळाींची गुणित्ता 
िाढविण्याबाबत कोणती कायधिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
 

श्री. ववनोद तावड े(०२-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मुलभूत िाचन प्रशशक्षण, शाळा शसध्दी, शशक्षणाची िारी, गणणताचायध भास्कराचायध गणणत 
समधृ्दी कायधक्रम मलुभूत िाचन क्षमता विकास प्रशशक्षण, गणणत सींबोध कायधशाळा इ. 
कायधक्रमातींगधत शशक्षकाींच े प्रशशक्षण घेण्यात येतात. तसेच राज्यस्तरािर अध्ययन ननषपतीिर 
आधारीत प्रश्नपेढीच ेविकसन केले आहे . 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही.  
 

___________ 
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राज्यातील शशक्षि व शशक्षिेतर िमघचा-याांना िॅशलेस आरोग्य योिना लागू िरण्याबबत 
  

(२४)  ११९७६० (२३-०७-२०१८)  श्री.अशमन पटेल (म ांबादेवी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी), 
श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पजश्चम), प्रा.वषाघ गायिवाड (धारावी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.ि णाल पाटील (ध ळे 
ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री), श्रीमती ननमघला गाववत (इगतपूरी), श्री.अब् द ल सत्तार 
(शसल्लोड), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.आशसफ शखे (मालेगाांव मध्य), श्री.अशमत 
ववलासराव देशम ख (लातूर शहर), ि मारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.सांग्राम थोपटे 
(भोर), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.राह ल बोंदे्र 
(धचखली), श्री.हषघवधघन सपिाळ (ब लढाणा), श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.वसांतराव 
चव्हाण (नायगाांव), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.स ननल िेदार (सावनरे) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शशक्षक ि शशक्षकेत्तर कमधचा-याींना कॅशलेस आरोग्य योजना लागू करािी अशी 
मागणी शशक्षक पररषदेने अनेकदा शासनाकड े केली होती त्यानसुार राज्यातील शशक्षक ि 
शशक्षकेत्तर कमधचा-याींना कॅशलेस आरोग्य योजना ददनाींक १ एवप्रल पासून सुरु करण्यात येईल 
अशी घोषणा मा.शशक्षण मींत्री याींनी केली होती हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त योजनेची अींमलबजािणी करण्यात आली नसल्याने शशक्षक ि शशक्षकेत्तर 
कमधचा-याींमध्ये नाराजीची भािना ननमाधण झाली आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान े चौकशी केली आहे काय, असल्यास त्यात काय आढळून 
आले ि त्यानुसार कॅशलेस योजना लागू करण्याबाबत कोणती कायधिाही केली िा करण्यात येत 
आहे , 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०८-०२-२०१९) : (१) होय, 
(२) ि (३) राज्यातील शशक्षक ि शशक्षकेतर कमधचाऱयाींना कॅशलेस आरोग्य योजना लागू 
करण्याबाबतचा प्रस्ताि शासन स्तरािर विचाराधीन आहे. 
(४)  प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 
  

___________ 
  

उस्मानाबाद जिल््यातील साक्षर भारत योिनेतील प्रेरि व प्रेरीिाांचे मानधन देण्याबाबत 
  

(२५) १२२२६३ (२३-०७-२०१८) श्री.राह ल मोटे (पराांडा) : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उस्मानाबाद स्जल््यामध्ये साक्षर भारत योजनेअींतगधत कायधरत असलेल्या प्रेरक ि प्रेरीका 
याींना गत ३८ मदहन्याींपासूनच ेमानधन देण्यात आलेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील प्रेरक ि प्रेरीका याींनी मानधन शमळण्यासाठी अनुक्रम ेमाहे ऑक््ोबर 
२०१६ मध्ये आझाद मैदान मुींबई, माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये मा. शशक्षण सींचालक, पुणे येर्थ े
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तसेच माहे, जुल ै २०१७  मध्ये िा त्या दरम्यान स्जल्हा पररषद .उस्मानाबाद येर्थ ेआींदोलन 
केले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय असल्यास, त्यात काय 
आढळून आले ि त्यानुसार गत ३८ मदहन्याींपासून मानधन न शमळाल्याने उपासमारीची िळे 
आलेल्या प्रेरक ि प्रेरीकाींना त्याींच ेमानधन देण्यासाठी कोणती कायधिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०२-०२-२०१९) : (१), (२) ि (३) कें द्र शासनाकडून ननधी प्राप्त न झाल्यान े
देयके प्रलींिबत आहेत. ननधीसाठी कें द्र शासनाकड ेपाठपुरािा सुरू आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित  नाही 
  

___________ 
  

म ांबईतील अनेि महाववदयालयात िॉमसघच्या ववद्यार्थयांना  
मराठीतून प्रश्नपबत्रिा शमळत नसल्याबाबत. 

  

(२६)  १२२४७४ (२३-०७-२०१८).   श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अशमत ववलासराव देशम ख (लातूर शहर), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) विद्यार्थयांना मराठीत पररक्षा देण्याची कायद्याने परिानगी असतानाही  मुींबईतील 
गोरेगाींि त े ददहसरपयतं अनके महाविदयालयाींत कॉमसधच्या विदयार्थयांना जाणीिपुिधक 
इींग्रजीतील प्रश्नपित्रका देण्यात आल्याचे माहे एवप्रल-२०१८ मध्ये िा त्या दरम्यान  ननदशधनास 
आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यानुसार  
महाविदयालयात मराठी विषयाची होत असलेली गळचेपीची  दखल घेऊन सींबींधधत 
महाविदयालयािर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे , 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०१-०२-२०१९) :(१) हे खरे नाही. 
(२)  ि  (३) प्रश्न उद्भ् ाित  नाही. 
  

___________ 
  

साांगली येथील जिल्हा पररषदेच्या शशक्षिाांना ि नी पेन्शन लागू िरण्याबाबत 
  

(२७)  १२३८७९ (३०-०७-२०१८) श्री.अननल बाबर (खानापूर) :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) साींगली येर्थील स्जल्हा पररषदेच्या शशक्षकाींनी जुनी हक्काची पेन्शन लागू व्हािी, या 
मागणीकरीता स्जल्हाधधकारी कायाधलयासमोर माहे एवप्रल २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान आींदोलन 
केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मागणीनुसार शशक्षकाींच्या जुनी हक्काची पेन्शन लागू करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायधिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२३-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२)  प्रकरण न्यायप्रविषठ आहे. 
(३)  प्रश्न उद्भ् ाित  नाही.  

___________ 
 

औरांगाबाद मांडळातील शशक्षण उपसांचालि याांनी िेलेली अननयशमतता 
 

(२८)  १२४४२५ (२३-०७-२०१८).   श्री.सांिय शशरसाट (औरांगाबाद पजश्चम) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद मींडळामध्ये उपींचालक शशक्षण औरींगाबाद याींनी सन २०११ त े २०१४ या 
कालािधीमध्ये मोठया प्रमाणात अननयशमतता केली असल्याने याबाबत आयुक्त शशक्षण, पूणे 
याींनी चौकशी केली असून यामध्ये अननयशमतता झाली असल्याच े शसध्द झाले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास,याबाबत तत्कालीन शशक्षण उपसींचालक औरींगबाद याींना ननलींबीत केले होते, 
हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ककती सींस्र्थानी ननयमबाहय ननयुक्त्या केल्या आहेत, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान े चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले ि 
त्यानुसार सींबींधधताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०२-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे, 
(२) होय, हे खरे आहे, 
(३) श्री. डरेे याींचेविरुध्द सुरु असलेल्या विभागीय चौकशी प्रकरणात एकूण १२ सींस्र्थाींनी तर 
श्री. बाना्े याींच्याविरुध्द ८ सींस्र्थाींनी ननयमबा्य ननयुक्त्या ददलेल्या आहेत. 
(४) ि (५) होय, 
१) श्री. सुखदेि डरेे, तत्कालीन शशक्षण उप सींचालक, औरींगाबाद विभाग, औरींगाबाद याींच्या 
विरुध्द विभागीय चौकशीची कायधिाही चाल ूआहे.  
२) श्री. सुधाकर बाना्े, तत्का. सहाय्यक सींचालक, औरींगाबाद तर्था से.नन. विभागीय शशक्षण 
उपसींचालक, औरींगाबाद याींच्या विरुध्द शशस्तभींगविषयक योग्य ती कायधिाही करण्यात येत 
आहे.  

___________ 
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राज्यात ‘डडजिटल शाळा’ उपक्रमात येत असलेल्या ताांबत्रि अडचणी दरू िरणेबाबत. 

  

(२९)  १२६५९८ (०६-१२-२०१८).   श्री.अमल महाडीि (िोल्हापूर दक्षक्षण), श्री.प्रतापराव पाटील 
धचखलीिर (लोहा), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.शामराव ऊफघ  
बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी), श्री.चांद्रदीप नरिे 
(िरवीर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यातील विद्यार्थयांना स्मा ध् एज्यकेुशन देण्यासाठी शाळा डीजी्लाइज करण्याचा 
ननणधय घेण्यात आला असून या या उपक्रमाचा विद्यार्थयानंा खूप मोठ्या प्रमाणात फायदा होत 
असून या आधुननक शशक्षण पद्धतीचा िापर प्रभािीपणे कसा करायचा याच े नेमके प्रशशक्षण 
ददले गेले नसल्यान ेतसेच प्रशश्क्षत शशक्षकाींचा अभाि ि  दगुधमभागातील िाड्या िस्त्यातील 
इीं्रने् ची असलेली असुविधा  अशा ताींित्रक समस्या ननमाधण झाल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ 
िा त्या दरम्यान ननदशधनास आले आहे हे खरे आहे काय, 
 (२)  असल्यास, राज्यातील इयत्त्ता पदहलीच्या ि आठिीच्या एक लाख सहा हजार 
शाळाींमधील शशक्षकाींना   ददनाींक २४ त े २६,२७,२९  सप् े्ंबर,दरम्यान  व्हचुधअल पध्दतीने 
शैक्षणणक िादहनीच्या (डीडी डायरेक्् फ्रीडी्ीएच ) प्रके्षपणाद्िारे प्रशशक्षण देण्यात येणार आहे, 
हेही  खरे आहे काय, 

(३) तसेच, राज्यात केिळ ६३ हजार शाळा डडस्ज्ल झाल्या असनू अनेक शाळाींमध्ये व्हचुधअल 
प्रशशक्षणाची आणण मोबाईल ने्िकध ची व्यिस्र्थाच नाही, हेही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, इयत्त्ता पदहली आणण आठिीसाठी पुनरधधचत अभ्यासक्रम लागू होिून चार 
मदहन्याचा कालािधी लो्ला असताींना शशक्षण विभागान ेप्रशशक्षण देण्याचा ननणधय घेण्यामागची 
कारणे काय आहेत, 
(५) तसेच, शासन राज्यातील स्जल्हा पररषद प्रार्थशमक शाळाींमध्ये ई-लननगं सुविधा प्रभािीपणे 
राबविण्यासाठी काही उपाययोजना करणार आहे काय, 
(६) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यानुसार कोणती 
कायधिाही केली िा करण्यात येत आहे,नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०२-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) कें द्र स्तरीय पररषदामधून सुरिातीस प्रशशक्षण ददले होत े.परींत ुमोफत सुविधा उपलब्ध होत 
असल्यान ेराज्यस्तरीय तज्ञाींच्या ज्ञानाचा प्रत्यक्ष फायदा शमळण्याच्या हेतून ेहे प्रशशक्षण 
आयोस्जत केले होते. 
(५) ि (६)  प्रश्न उद्भ् ाित  नाही.  

___________ 
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राज्यातील अधघवेळ ग्रांथपालाांना पणूघवेळ ग्रांथपालाचा दिाघ देण्याबाबत 
  

(३०)  १२६९४५ (०४-१२-२०१८).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :    सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील खासगी अनुदाननत शाळाींमध्ये २४०९ पूणधिेळ ग्रींर्थपाल ि २३२२ अधधिेळ ग्रींर्थपाल 
कायधरत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने अर्थधिेळ ग्रींर्थपालाींना सेिा सींरक्षण नसल्याने त्याींना पूणधिेळ 
ग्रींर्थपालाचा दजाध देण्याचा ननणधय घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, साींगली स्जल्हयातील कुरळप येर्थील खासगी अनुदाननत शाळाींमधील १६४५ पकैी 
केिळ ६०० अधधिेळ ग्रींर्थपालाींनाच सेिाज्येषठतेनुसार पूणधिेळ करण्याचा ननणधय घेतला उिधररत 
अधधिेळ ग्रींर्थपालाींची सेिासमाप्त होत आली तरीही त्याींना पूणधिेळ करण्यात आलेले नाही, हेही 
खरे आहे काय, 
(४) तसेच, राज्यात अनके ग्रींर्थपाल पूणधिेळ च्या प्रनतके्षत आहेत, हेही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय ि त्यानसुार कोणती कायधिाही केली 
िा करण्यात येत आहे तसेच याच ेस्िरुप काय आहेत, 
(६) नसल्यास, विलबाची कारणे काय आहत? 
  
श्री. ववनोद तावड े (०२-०२-२०१९) : (१), (२), (३), (४), (५) ि (६)    राज्यातील खाजगी 
अनुदाननत शाळेतील अधधिेळ ग्रींर्थपाल याींच े पूणधिेळ ग्रींर्थपाल पदी उन्नयन करण्याबाबतचा 
शासन ननणधय दद. ०१.०९.२०१८  रोजी ननगधशमत करण्यात आला आहे. 
  

___________ 
  
राज्यातील प्राथशमि शाळाांमध्ये शतेी या ववषयाचा अभ्यासक्रमामध्ये समाववष्ट्ट िरण्याबाबत. 

  

(३१)  १२६९७५ (०६-१२-२०१८).   श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी), 
श्रीमती ननमघला गाववत (इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), प्रा.वषाघ गायिवाड (धारावी), 
श्री.ि णाल पाटील (ध ळे ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री), श्री.हषघवधघन सपिाळ 
(ब लढाणा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सिध प्रार्थशमक शाळाींमध्ये शेती या विषयाचा अभ्यासक्रमामध्ये समाविष् 
करण्याबाबत विविध सींघ्नान े शासनाला तसचे मा. राज्यपाल महोदयाींना ददनाींक २६ जून 
२०१८ रोजी िा त्यासुमारास ननिेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार ज्िारी, भाजीपाला ि 
शमरची या वपकाींबाबत शेतक-याींच्या दहतासाठी शेतीविषयक अभ्यासक्रमात समाविष् 
करण्याबाबत कोणती कायधिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत?  तसेच याबाबत शासनाची भूशमका काय आहे, 
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श्री. ववनोद तावड े(२५-०१-२०१९) : (१) होय,हे खरे आहे. 
(२) होय, 
    ज्िारी,बाजरी तसेच भाजीपाला इत्यादी वपकाींबाबत इयत्ता ३ री ते इयत्ता ५ िी च्या 
“पररसर अभ्यास” तसेच  इयत्ता ६ िी ि इयत्ता ७ िी सामान्य विज्ञान, इयत्ता६ िी भूगोल 
या विषयाींच्या पाठ्यपुस्तकाींमध्ये समािेश केला आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित  नाही.  

___________ 
  

राज्यातील समग्र शशक्षा अशभयान आांतरराष्ट्रीय ओिस शाळा स रु िरण्याबाबत 
  

(३२)  १२७२४२ (०४-१२-२०१८).   श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील विविध शैक्षणणक उणणिाींिर बो् ठेित कें द्र सरकारन े समग्र शशक्षा 
अशभयानासाठी २ हजार ४८१ को्ी ९४ लाखाचा आराखडा मींजूर केला आहे हे खरे आहे काय, 
(२)  तसेच, शासनान ेराज्यामध्ये सन २०१८-१९ मध्ये  १३ आींतरराषरीय ओजस शाळा सुरु 
करण्याचा ननणधय घेतला आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार कोणती कायधिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, तसेच उक्त आराखडयाच े सिधसाधारण स्िरुप काय आहे,ि यािर 
कधीपयधत अींमलबजािणी होणार आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. ववनोद तावड े(०२-०२-२०१९) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) राज्यात १३ ओजस शाळा ननिडण्यात आल्या असून पुढील कायधिाही सुरु आहे.  समग्र 
शशक्षाच्या आराखडयामध्ये प्रार्थशमक शशक्षण, माध्यशमक शशक्षण ि शशक्षक शशक्षण याींचा 
समािेश आहे. 
(४)  प्रश्न उद्भ् ाित  नाही.  

___________ 
  

राज्यातील शशक्षि ऑनलाईन प्रकक्रयेत अननयशमतता िरणा-याांवर िारवाई िरण्याबाबत 
  

(३३)  १२७५०१ (०६-१२-२०१८).   अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.किसन िथोरे 
(म रबाड), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.सांतोष दानवे 
(भोिरदन), श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवघ), श्रीमती मांदा म्हात्र े(बेलापूर), श्री.वविय िाळे 
(शशवािीनगर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यात शशक्षक पुरस् काराींच् या प्रकक्रयेत पारदशधकता यािी या उदे्दशान े सुरु करण् यात 
आलेल् या ऑनलाईन प्रकक्रयेत यािषी मोठया प्रमाणात अननयशमतता  झाली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल् यास, ऑनलाईन प्रकक्रया सुरु करण् यापूिी काढण् यात आलेल् या शासन ननणधयातील 
ननयम ि प्रत्यक्ष पुरस् कार देताना पाळण् यात आलेले ननयम हे पूणधतः िेगळे असल्यान ेएकूणच 
ही प्रकक्रया पूणधपणे चकुीच् या पध् दतीने झाल् याचा आरोप ्ीचर डमेोकॅ्र्ीक फ्रीं ्च े अध् यक्षाींनी 
केला असल्याच ेमाहे सप् ्ेंबर, २०१८ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशधनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक् त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, चौकशीच् या 
अनुषींगाने शशक्षक पुरस् काराींच् या ऑनलाईन प्रककयेत अननयशमतता करणा-याींिर कोणती कारिाई 
केली िा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०४-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही, अस ेननिेदन प्राप्त झालेले नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उदभित नाही. 
  

___________ 
  

िोथरूड (जि.प णे) येथील एमआयटी या सांस्थअेांतगघत असलेल्या शाळाांनी तयार िेलेल्या 
डायरीतील आके्षपाहघ मििूराबाबत 

  

(३४) १२७९८२ (०४-१२-२०१८) श्री.स ननल िेदार (सावनेर), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी), 
श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), 
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री) : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोर्थरूड (स्ज.पुणे) येर्थील एमआय्ी या सींस्र्थअेींतगधत असलेल्या शाळाींनी शैक्षणीक िषध 
२०१८-१९ साठी तयार केलेली डायरी आणण डायरी मधील अनािश्यक कलमे, प्रनतज्ञापत्र,े 
आके्षपाहध मजकुर तसेच गींभीर आके्षपाहध बाबीच्या सींदभाधत विद्यार्थयाधसह पालकाींत तीव्र  
असींतोष पसरलेला असताींनाही   या प्रकरणी सदर शाळेच्या व्यिस्र्थापनासह सींचालकािर 
कोणतीही  कायधिाही करण्यात आलेली नसल्याचे  माहे ऑक््ोंबर, २०१८ मध्ये  िा त्या 
दरम्यान  ननदशधनास आले आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास,   या प्रकरणी लोकप्रनतननधीींनी ददलेल्या ननिेदनास मा. शशक्षण मींत्री याींनी 
महाराषर खाजगी शाळा (सेिेच्या शती) १९८१ मधील तरतुदीनुसार कायधिाही करण्यात येत 
आहे अस ेम्ह्ले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आहे काय असल्यास, त्यानुसार    
सींबधधतािर कोणती कायधिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
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श्री. ववनोद तावड े (२४-०१-२०१९) : (१), (२) ि (३) सदर शाळेच्या प्रशासनाकडून डायरीतील 
सूचना तात्काळ मागे घेण्यात आल्या असून त्याबाबत शाळा प्रशासनाने ननिेदन प्रशसध्द केले 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 
 

___________ 
  

शसांध द गघ, (जि.शसांध द गघ) जिल्हा पररषदेच्या शशक्षण ववभागामध्ये प्राथशमि, माध्यशमि 
शशक्षणाच्या सोयीस ववधासाठी प्राप्त झालेल्या ननधीबाबत 

  

(३५) १२८०३७ (०४-१२-२०१८) श्री.ननतेश राणे (िणिवली) :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शसींधुदगुध (स्ज.शसींधुदगुध) स्जल्हा पररषदेच्या शशक्षण विभाग, याींचेकड ेसन २००८ – २००९ त े
सन २०१७ – २०१८ या आधर्थधक िषाधत प्रार्थशमक, माध्यशमक शशक्षणाच्या विविध प्रकारच्या 
सोयीसुविधासाठी (आस्र्थापना ि कायाधलयीन खचध िगळून) शासनाकडून प्रनतिषी ककती ननधी 
प्राप्त झाला आहे, 
(२) असल्यास, आधर्थधक िषाधत प्राप्त झालेल्या सदरहू ननधीतून उपरोक्त कामासाठी प्रत्यक्षात 
प्रनतिषी ककती रक्कम खचध करण्यात आला आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त कामासाठी कोट्यािधी रुपये प्राप्त झालेले असतानाही स्जल्हा पररषद, 
शशक्षण विभागाकडून अनके काम ेझालेली नसल्यामुळे प्रनतिषी मोठ्याप्रमाणात प्राप्त झालेल्या 
ननधीपैकी कोट्यािधी ननधी शासनाकड ेपरत पाठविण्यात आलेला आहे, हेही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, स्जल्हा पररषद शसींधुदगुध, शशक्षण विभाग याींचकेड े उपरोक्त विविध शशक्षण 
विषयक सोयी सुविधाींच्या कामासाठी प्राप्त झालेला ननधी सींपूणधतः खचध न होण्याची 
सिधसाधारण कारणे काय आहेत, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, ि त्यानुसार विविध शशक्षण 
विषयक सोयी सुविधाींच्या कामासाठी प्राप्त झालेला ननधी योग्य त्या प्रमाणात खचध न 
झाल्यामुळे प्रनतिषी शासनाकड ेननधी परत करािा लागल्याप्रकरणी सींबधधतािर जबाबदारी 
ननस्श्चत करून त्याींच्याविरोधात कोणती  कारिाई करण्यात आली  िा करण्यात  येत 
आहे,नसल्यास, विलबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. ववनोद तावड े (२९-०१-२०१९) : (१) ि (२) सन २००८-०९ ते २०१७-२०१८ या 
कालािधीकरीता शसींधुदगुध स्जल्हा पररषद, शशक्षण विभागासाठी प्राप्त ननधी, खचध ननधी ि 
शशल्लक ननधी याबाबतचा तपशील खालीलप्रमाणे:- (रु.लाखात) 
 
अ. क्र.    वषघ         प्राप्त ननधी     खचघ ननधी      शशल्लि ननधी     टक्िेवारी 
१    २००८-०९        १४२८.१३        १२८९.८२        १३८.३१           ९०% 
२    २००९-१०        १७७१.२०        १५८९.९३        १८१.२७           ९०% 
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३    २०१०-११        २०९१.७८        २०५४.२९         ३७.४९           ९८% 
४    २०११-१२        २४११.५२        २२३९.७८        १७१.७४           ९३% 
५    २०१२-१३        २६८७.९९        २६०५.६          ८२.३९           ९७% 
६    २०१३-१४        १३३६.३         ११६६.८२        १६९.४८           ८७% 
७    २०१४-१५        १३३८           ११७३.६६        १६४.३४           ८८% 
८    २०१५-१६        १२७९.३२        १०३०.२५        २४९.०७           ८१% 
९    २०१६-१७        १४३१.८६        ११८३.५४        २४८.३२           ८३% 
१०   २०१७-१८        १४७१.४६        ११७६.३७        २९५.०९           ८०% 
       एिूण         १७२४७.५६      १५५१०.०५९       १७३७.५०          ९०% 
  
(३) हे खरे नाही. 
(४) ि (५) प्रश्न उद्भ् ाित  नाही.   
  

___________ 
  

 राज्यात ववववध योिनाांतगघत ववद्यार्थयांना देण्यात येणारी  
शशष्ट्यवतृ्तीची रक्िम अदा िरण्याबाबत 

  

(३६)  १२८१२६ (०४-१२-२०१८)  श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.अजित पवार 
(बारामती), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.शशशिाांत 
शशांदे (िोरेगाव), श्री.जितेंद्र आव्हाड (म ांब्रा िळवा), श्री.हन मांत डोळस (माळशशरस), श्री.हदपि 
चव्हाण (फलटण), श्री.शामराव ऊफघ  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.बसवराि पाटील 
(औसा) :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यात विविध योजनाींतगधत   शशषयितृ्ती ददली जात असूनही तीन मदहन्यापासनू अनके 
विद्यार्थयांना गत शैक्षणणक िषाधतील शशषयितृ्तीची रक्कम शमळालेली नसल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, 
२०१८ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशधनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, शशषयितृ्तीची पररक्षा देणाऱया विद्यार्थयांच्या सींख्या घ्त असतानाच, सन २०१६ 
मध्ये शशषयितृ्तीसाठी पात्र ठरलेल्या विद्यार्थयांची शशषयितृ्ती शमळाली नसल्यान ेगेल्या 
िषधभरापासून विद्यार्थी शशषयितृ्ती शमळण्याच्या प्रतीके्षत असून पालकाींनी शशक्षण विभागाकड े
िारींिार सींपकध  साधूनही काहीच प्रनतसाद शमळालेला नाही, हेही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, महाडीबी्ीन ेनेमलेल्या सॉफ््िअेर कीं पनीच्या अकायधक्षमतेमुळे सन २०१८-२०१९ या 
शैक्षणणक िषाधतील मॅदरकोत्तर अभ्यासक्रमाचे प्रिेशशत विद्यार्थयांना शशषयितृ्तीची रक्कम 
तसेच अनुदान देखील शमळाले नसल्याच े माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये िा त्या दरम्यान 
ननदशधनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच, राज्यात पाचिी आणण आठिीच्या विद्यार्थयांसाठी शशषयितृ्ती पररक्षाींचे आयोजन 
करण्यात येत असल्यान े ग्रामीण भागात शशषयितृ्तीच े िगध घेण्यासाठी लागणाऱया तज्ञ 
शशक्षकाींचा अभाि, शहरी भागात विविध स्पधाध पररक्षा देण्याकड े पालक ि विद्यार्थयाचंा 



वि.स. ५३४ (25) 

असलेला कल, शशषयितृ्तीची शमळणारी तु्पुींजी रक्कम इत्यादी कारणामळेु शशषयितृ्तीची 
पररक्षा देणाऱया विद्यार्थयांच्या सींख्येमध्ये लक्षणीय घ् झाली आहे, हेही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यानुसार सन २०१७-
२०१८ ि सन २०१८-२०१९ या िषाचंे र्थककत र्थकीत अनुदानासह शशषयितृ्ती िेळेत 
शमळण्याबाबत ि शशषयितृ्तीच्या पररक्षाींकड ेविद्यार्थयांचा कल िाढविण्यासाठी कोणती कायधिाही 
केली, तसेच सींबींधधत अकायधक्षम सॉफ््िेअर कीं पनीविरुध्द कोणती कारिाई केली िा  करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत. 
  
श्री. ववनोद तावड े(०२-०२-२०१९) : (१) अींशतः खरे आहे. 
(२)  ि (३) हे खरे नाही. 
(४) अींशतः खरे आहे. 
(५) ि (६) प्रश्न उद्भ् ाित  नाही.      

___________ 
  

राज्यातील जिल्हा पररषदेच्या सवघ शाळाांमधील ववद्यार्थयांना मा. पांतप्रधान याांच्या 
 िीवनावर आधारीत लर् पट पाहण्याची सक्ती िेल्याबाबत 

  

(३७)  १२८१६६ (०४-१२-२०१८)  श्री.हसन म श्रीफ (िागल) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भारताचे मा. पींतप्रधान श्री.नरेंद्र मोदी याींच्या जीिनािर आधारीत लघूप् सिध स्जल्हा 
पररषद तसेच महानगरपाशलकाींच्या शाळाींमध्ये सक्तीन े दाखविण्याबाबतचा ननणधय ददनाींक १८ 
सप् े्ंबर २०१८ रोजी िा त्यासुमारास घेण्यात आला असून त्याबाबतचे आदेश शासनान ेददनाींक 
११ सप् े्ंबर, २०१८  रोजी काढले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या लघुप्ाच्या प्रके्षपणासाठी लॅप्ॉप ककीं िा डसे्क्ॉप कााँम्प्यू्रची सोय 
शाळाींनीच कराियाची असून ककमान १ एमबीपीएस िेग असलेले इीं्रने् जोडणी करणे 
आिश्यक आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मा. पींतप्रधानाींच्या जीिनािर आधारीत लघूप् सक्तीने दाखविण्याची कारणे 
काय आहेत, तसेच याबाबत विद्यार्थयांच्या तसच े शशक्षकाींच्या भािना लक्षात घेण्यात आल्या 
होत्या काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यानसुार कोणती 
कायधिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. ववनोद तावड े(०१-०२-२०१९) :(१) हे खरे नाही. 
(२), (३), (४) ि (५) प्रश्न उदभित नाही.  

___________ 
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नाांदेड जिल्हयातील प्राथशमि पे य ननट िायाघलयाची द रवस्था झाल्याबाबत 
 

(३८)  १२८८८७ (०५-१२-२०१८)  श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड स्जल्हयातील खाजगी शाळेतील शशक्षकाींची को्यिधी रुपयाींची देयके मींजूर करणा-
या प्रार्थशमक प ेयुनन् कायाधलयाची दरुिस्र्था झाली असुन कोंद् िातािरण ि जीणध झालेल्या 
  एका कक्षातून या सींपूणध स्जल्हयाचा कारभार चालत असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१८ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशधनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आधर्थधक देयके मींजूर करणा-या या कायाधलयाला त्याचा दहशोब ददघधकाळ 
साींभाळून ठेिािा लागत असला तरी सदर कामकाज करीत असलेल्या कक्षात कुठेही ि कशाही 
पडलेल्या सींधचका, छतातून गळणारे पाणी तसेच खाजगी शाळेतील शशक्षकाींच्या ितेनाचा 
लेखाजोगा इतरस्त्र पडलेला असनु अधधकारी ि कमधचारी याींना कायाधलयीन कक्षात बसणे 
स्जककररचे झाले असून पािसाळयात या कायाधलयात येणाऱयाींना धचखलातून यािे लागत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास त्यात काय आढळून आले 
ि त्यानसुार कोणती कायधिाही  केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावड े(३०-०१-२०१९) :(१) ि (२) िेतन ि भविषय ननिाधह पर्थक, नाींदेड हे 
स्जल्हा पररषद प्रशालेच्या पररसरातील एका कक्षात सुरु असून सदर जागेमध्ये स्ितींत्र अशभलेख 
कक्ष तयार करण्यात आलेला आहे. तसेच उिधररत जागेमध्ये कायाधलयीन कामकाज केले जात.े 
तसेच कायाधलयात येण्यासाठीच्या मागाधत धचखल नसून कायाधलयाची इमारत स्िच्छ आहे. 
तसेच कायाधलयात स्िच्छ हिा ि पुरेसा सूयधप्रकाश उपलब्ध आहे.   
(३) सदर कायाधलयाची सध्याची जागा अपूरी पडत असल्यामुळे स्जल्हा पररषद, नाींदेड याींच्या 
इतर इमारतीमध्ये जागा उपलब्ध करण्याबाबत कायधिाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित  नाही.  

___________ 
  

राज्यातील अिरावीच्या ऑनलाईन प्रवेश प्रकक्रयेत होत असलेल्या गोंधळाबाबत 
 

(३९)  १२९८२७ (०४-१२-२०१८).   श्री.वविास ि ां भारे (नागपूर मध्य), अॅड.गशतम चाब िस्वार 
(वपांपरी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनान ेअकरािी प्रिशेाकररता ऑनलाईन प्रकक्रया सरुू केली असनूही विद्यार्थयांना 
ऑफलाइन प्रिेश देण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, राज्यात अकरािी ऑनलाईन प्रिशेाच्या चार सिधसाधारण फेऱया आणण एका विशेष 
फेरी नींतरही अनके विद्यार्थी प्रिेशाच्या प्रनतक्षेत असल्याच े माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशधनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(२) तसेच, पुणे आणण वपींपरी-धचींचिड मधील ऑनलाइन प्रिेशाच्या कके्षत असणाऱया 
कॉलेजाींमध्ये अकरािीच्या ९५ हजार जागा आहेत, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अकरािी प्रिशे सुरु असल्यान े९० ददिसाींच्या आत अभ्यासक्रम शशकिून परीक्षा 
घेण्याच े ननयम असनू उशीरा येणाऱया विद्यार्थयांच ेअभ्यासक्रम िेळेत पूणध करुन परीक्षा 
घेण्याबाबतचा गहन प्रश्न महाविद्यालयासमोर ननमाधण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अकरािीसाठी ऑनलाइन प्रिेश प्रकक्रयेतील आणण ऑफलाइन प्रिेशप्रकक्रयेतील 
भरलेल्या आणण एकूण शशल्लक जागा ककती आहेत, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनान े चौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यात काय आढळून 
आले ि त्यानुसार दरिषी दहािीचे ननकाल लागल्यानींतर १५ जलुै पयतं प्रिेश प्रकक्रया पूणध 
करण्याच्या उद्देशान ेकोणती उपाययोजना केली आहे िा करण्यात येत 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०५-०२-२०१९) : (१) मुींबई महानगर के्षत्र, पुणे-वपींपरी धचींचिड महापाशलका, 
नागपूर महापाशलका, औरींगाबाद महापाशलका, अमरािती महापाशलका ि नाशशक महापाशलका या 
६ दठकाणी इयत्ता ११ िी च े प्रिेश ऑनलाईन पध्दतीने करण्यात येतात. या दठकाणी 
ऑफलाईन प्रिेश देण्यात येत नाही. 
(२) विद्यार्थयांनी ददलेले पसींतीक्रम, विद्यार्थयांचे गुण ि कननषठ महाविद्यालयामध्ये उपलब्ध 
जागा इत्यादी विचारात घेिून विद्यार्थयांना महाविद्यालय अलॉ् होते.  अलॉ् झालेले कननषठ 
महाविद्यालय प्रर्थम पसींतीक्रमाच ेनसल्यास अनेक विद्यार्थी त्या कननषठ महाविद्यालयामध्ये 
प्रिेश घेत नाही. 
(३) अशींत: हे खरे आहे. 
(४) ज्या विद्यार्थयाचंे प्रिेश उशशरा होत आहेत अशा विद्यार्थयाचंे शैक्षणणक नूकसान भरुन 
काढण्याकररता सुट्टीच्या कालािधीत जादा ताशसका घेण्याचे ननदेश देण्यात आलेले आहेत. 
(५) पुणे-वपींपरी धचींचिड महापाशलका के्षत्रामध्ये इ.११िी च्या ९७३१५ जागा होत्या. यापैकी  
७१४३५  जागाींिर प्रिेश झालेले असून २५८८०  जागा ररक्त आहेत इ.११ िी साठी प्रिेश घेि ू
इस्च्छणाऱया सिध विद्यार्थयांना प्रिशे देण्यात आला आहे. 
(६) सन २०१९-२० पासून ऑनलाईन प्रिेश प्रकक्रया लिकरात लिकर पूणध करण्याबाबत 
ननयोजन करण्यात येत आहे. 
(७) प्रश्न उद्भ् ाित  नाही. 

___________ 
  

राज्यातील प्रम ख शहरातील ववज्ञान िननष्ट्ठ महाववद्यालयाांना 
 बायोमेरीि पध्दतीचा अवलांब िरण्याबाबत 

  

(४०)  १३०१४३ (०४-१२-२०१८).   श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.जितेंद्र आव्हाड (म ांब्रा 
िळवा), श्री.पाांड रांग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील पाच प्रमखु शहरातील मुींबई, पुणे, नाशशक, नागपूर ि औरींगाबाद येर्थील विज्ञान 
कननषठ महाविद्यालयाींना माहे जून,२०१८ पासून बायोमेरीक पध्दत अिलींिबण्यास सुरुिात 
झाली हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, िरील पाच प्रमुख शहरातील अशा महाविद्यालयाची सींख्या ककती ि 
बायोमेरीक पध्दतीचा अिलींब करणाऱया महाविद्यालयाींची सींख्या ककती आहे,  
(३) असल्यास, या कननषठ महाविद्यालयाींना सुचना देिून सुध्दा अींमलबजािणी करत नसतील 
तर अशा कननषठ महाविद्यालयाींच्या मान्यता रद्द करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यात काय आढळून 
आले ि त्यानसुार कोणती कायधिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत?   
  
श्री. ववनोद तावड े(२४-०१-२०१९) :(१) होय. 
(२) मुींबई, पुणे, नाशशक, नागपरू ि औरींगाबाद या पाच शहरामध्ये विज्ञान शाखेची ८३० 
कननषठ महाविद्यालये असून नोव्हेंबर, २०१८ पयतं त्यापैकी ५३० कननषठ महाविद्यालयाींनी 
बायोमेरीक पध्दतीचा अिलींब सुरु केला आहे. 
(३), (४) ि (५) बायोमेरीक पध्दतीचा अिलींब न केलेल्या विज्ञान शाखेच्या कननषठ 
महाविद्यालयाींबाबत पुढील कायधिाही करण्यात येत आहे. 
  

___________ 
  

राज्यातील जिल्हा पररषदेच्या प्राथशमि शाळाांमधील ई-लननगंच्या स ववधाांबाबत 
  

(४१)  १३०६२२ (०७-१२-२०१८).   श्री.सांतोष दानव े(भोिरदन) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील स्जल्हा पररषदेच्या प्रार्थशमक शाळाींमधील ई-लननगंच्या सुविधाींनी त्या डडस्ज्ल 
होऊ लागल्या आहेत मात्र शशक्षकाींना प्रशशक्षणाींना अभािी या माध्य माचा िापर प्रभािीपण े
झाला नसल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशधनास आले आहे,  हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय ि त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, त्यानुसार शासनान ेकोणती कायधिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
श्री. ववनोद तावड े(०८-०२-२०१९) :(१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्भ् ाित  नाही. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित  नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित  नाही.  

___________ 
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बालिामगाराांना शशक्षणाच्या म ख्य प्रवाहात आणण्याबाबत 
 

(४२)  १३१४६२ (०५-१२-२०१८)  ि मारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) : सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

 (१) राज्यात शशक्षण हक्क कायदा असला तरी सन २०११ च्या जणगणनेनुसार १.६३ को्ी 
लोक ननरक्षर आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात पुरुषाींच्या साक्षरेतेचे प्रमाण ८०.२ ्क्के तर मदहलाींच्या साक्षरतेच े
प्रमाण ६७.५ ्क्के इतके आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात ४ पैकी १ बालकामगार ननरक्षर आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, ि त्यानुसार ननरक्षरता कमी 
करण्यासाठी तसेच बालकामगाराींना शशक्षणाच्या मुख्य प्रिाहात आणण्याबाबत कोणती कायधिाही 
केली आहे िा येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ववनोद तावड े(२५-०१-२०१९) :(१),(२) ि (३) होय, हे खरे आहे. 
(४) होय, 
      शशक्षण हक्क कायद्याची यशस्िी अींमलबजािणी व्हािी तसचे िय िषध ६ त े१४ मधील 
प्रत्येक मूल शाळेत येईल ि शशकेल याकररता सिधतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहेत  
शाळाबा्य विद्यार्थयासंाठी बालरक्षक,शशक्षण हमी पत्र असे विविध कायधक्रम राबविण्यात येत 
आहेत. प्रौढ ननरक्षरता कमी करण्यासाठी “साक्षर भारत योजना” ददनाींक ०८ सप् े्ंबर,२००९ 
पासून सींपूणध देशामध्ये सुरू करण्यात आली. या योजनेच्या पदहल्या ्प्प्यात राज्यातील 
जालना, दहींगोली, नाींदेड, उस्मानाबाद, बीड, परभणी, लातूर, गडधचरोली, नींदरुबार ि गोंददया या 
१० स्जल््याींचा समािेश करण्यात आला होता. 
(५) प्रश्न उद्भ् ाित  नाही. 
  

___________ 
  

वदघडी ब . (ता.शसांदखेडरािा, जि.ब लढाणा ) येथील जिल्हा पररषद उच्च प्राथशमि शाळेत 
इयत्त्ता आठवीचा वगघ स रु िरणे तसेच बारशलांगा, हहवरखेड पूणाघ शाळेची द रुस्ती िरण्याबाबत 
 

(४३)  १३२३५९ (०५-१२-२०१८).   डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड रािा) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िदधडी ब.ु (ता.शसींदखेडराजा, स्ज.बुलढाणा) येर्थील येर्थील स्जल्हा पररषद उच्च प्रार्थशमक 
शाळेत गत िषाधपासून इयत्त्ता आठिीचा बींद करण्यात आलेला िगध बींद करु नये अशी मागणी 
सरपींच, शशक्षण सशमती ि ग्रामस्र्थाींच्या ितीन ेएका लेखी ननिेदनाद्िारे माहे जलु,ै २०१८ मध्ये 
िा त्यादरम्यान ददले आहे खरे आहे काय, 
(२) तसचे, बारशलींगा (ता.शसींदखेडराजा,स्ज. बुलढाणा)  येर्थील शाळेच्या एका खोलीची अत्यींत 
दरुिस्र्था झाली असून त्याींची तातडीने दरुुस्ती करण्यात यािी, याकररता ग्रामस्र्थाींनी ददनाींक १२ 
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जुल,ै २०१८ रोजी िा  सुमारास सींबधधताकड ेतक्रार केली आहे, हेही  खरे आहे काय, 
(३) तसेच, दहिरखेड पूणाध (ता.शसींदखेडराजा,स्ज. बुलढाणा) येर्थील शाळेच्या इमारतीची दरुुस्ती 
करण्यात यािी, याकररता ग्रामस्र्थाींनी ददनाींक ९ जुल,ै२०१८ रोजी िा त्या समुारास शाळेला 
कुलूप लािले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यानुसार   उक्त 
शाळेत इयत्त्ता आठिीचा िगध सुरु करणे बारशलींगा शाळेच्या खोलीच्या दरुुस्तीच े तसेच 
दहिरखेड पूणाध येर्थील शाळेच्या इमारतीच्या दरुुस्ती बाबत कोणती कायधिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत?  
 

श्री. ववनोद तावड े (०१-०२-२०१९) :(१)ि (२) िदधडी ब.ु येर्थे स्ज.प. उच्च प्रार्थशमक शाळेचा 
इयत्ता ८ िी चा िगध चालु ठेिण्याबाबत विनींती करण्यात आली आहे. 
(३) ि (४) स्जल्हा पररषद प्रार्थशमक शाळा शसींदखेडराजा  स्जल्हा पररषद शाळेच्या इमारतीच्या 
दरुुस्ती साठीच्या खचाधस प्रशासकीय मान्यता ददली असून दरुुस्तीच े काम पूणध झाले आहे. 
तसेच चालू िषाधमध्ये एक निीन िगध खोली बाींधकामास मींजूरी देण्यात आली आहे. 
(५) प्रश् न उदभित नाही.  

___________ 
  
आहदवासी के्षत्रातील दाररद्र्य रेषेखालील अहदवासी व अन स धचत िाती िमाती च्या म लीांच्या 

पालिाांना देण्यात येणाऱया उपजस्थती प्रोत्साहन भत्यात वाढ िरण्याबाबत 
  

(४४)  १३२३८८ (०५-१२-२०१८).   श्री.वविय िाळे (शशवािीनगर) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील  अनुसूधचत जमातीमधील पदहली ते चौर्थीच्या  िगाधतील मलुीींच्या पालकाींना 
प्रनतददन उपस्स्र्थतीसाठी प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येत असून शाळेत उपस्स्र्थत राहण्यासाठी 
आददिासी के्षत्रातील दाररद्र्य रेषखेालील विद्याधर्थधनीींची उपस्स्र्थती िाढिण्यासाठी सन १९९२ 
मध्ये तत्कालीन सरकारन ेप्रनत विद्यार्थी रु.१ प्रोत्साहन भत्ता देण्याचा ननणधय घेतला होता, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िाढत्या महागाईत ही रक्कम अपुरी असून आददिासी के्षत्रातील दाररद्र्य 
रेषेखालील आददिासी  जमातीच्या मुलीींच्या पालकाींना देण्यात येणाऱया उपस्स्र्थती प्रोत्साहन 
भत्यात िाढ करण्याबाबत शासनाने कोणती कायधिाही केली िा करण्यात येत  आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
श्री. ववनोद तावड े (०२-०२-२०१९) :(१) ि (२)  शासन ननणधय, ददनाींक १० जानेिारी, १९९२ 
अन्िये इयत्ता १ ली त े४ र्थी मधील शाळेत जाणा-या आददिासी उपयोजना के्षत्रामधील तसेच 
आददिासी उपयोजना के्षत्राव्यनतररक्त राज्यातील अन्य भागातील अनूसुधचत जाती, भ्क्या ि 
विमुक्त जमातीतील दाररद्रयरेषेखालील विद्यार्थींनीींना ननयशमत शाळेत उपस्स्र्थत राहण्यासाठी 
प्रनतददनी प्रत्येक मुलीमागे १ रुपया या दराने मुलीींच्या पालकाींना उपस्स्र्थती भत्ता ददला 
जातो.  हा भत्ता िषधभरासाठी मुलगी स्जतके ददिस शाळेत हजर असले, त्याप्रमाण े
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ददिसासाठी   रु. १ या दरान ेददला जातो. साधारणपणे एका िषाधसाठी सरासरी २२१ त े२३० 
रुपये एका विद्यार्थीनीस शमळतात. 
        सदर योजननेींतर शासनाने मध्यान्ह भोजन योजना, मोफत पाठयपुस्तके योजना ि 
मोफत गणिेष योजना लागू केल्या आहेत.या नतन्ही योजनेव्दारे एक विद्यार्थयाधमागे रु.२६५०/- 
इतका िावषधक खचध केला जातो.  त्यामुळे उपस्स्र्थती भत्ताही योजना आता कालबाहय झाल्यान े
प्रस्तुत योजनेऐिजी अन्य लाभदायी योजना लागू करता येईल ककीं िा कसे याबाबतचा प्रस्ताि 
शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील ननरांतर शशक्षण ववभागातील समन्वयिाांना  
सहाय्यि प्रिल्प अधधिारी पदावर वगघ िरण्याबाबत 

  
 

(४५)  १३२८६४ (०४-१२-२०१८) श्री.ज्ञानराि चशग ले (उमरगा) :  सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यातील १० स्जल््याींमध्ये कायधरत असलेल्या ननरींतर शशक्षण विभागाअींतगधत तालुका 
स्तरािर तालकुा समन्ियक कायधरत असून या समन्ियकाींना सहाय्य्क प्रकल्प अधधकारी िगध-३ 
या पदािर िगध करणेबाबतचा अहिाल सादर करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननरींतर शशक्षण विभागातील समन्ियकाींना सहाय्यक प्रकल्प अधधकारी, िगध- ३ 
या पदािर िगध करणेबाबत उमरगा-लोहारा येर्थील लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक १८ ऑगस््, 
२०१८ रोजी िा त्या समुारास मा.मुख्यमींत्री याींना लेखी ननिेदनाद्िारे विनींती केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यात काय 
आढळून आले ि त्यानुसार कोणती कायधिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
 

श्री. ववनोद तावड े(०२-०२-२०१९) : (१) ि (२) हे खरे आहे. 
(३) सहायक प्रकल्प अधधकारी, िगध-३, या सींिगाधतील पदे विभागाच्या आकृतीबींधातील मींजूर 
पदे असनू ननरींतर शशक्षण विभागातील समन्ियक ही पदे पूणधत: कीं त्रा्ी पध्दतीन ेभरण्यात 
आलेली आहेत. सदर दोन्ही पदाींच्या पात्रता, सेिाप्रिेश ननयम शभन्न स्िरुपाचे ि स्ितींत्र 
असल्यान े ननरींतर शशक्षण विभागातील समन्ियकाींना सहायक प्रकल्प अधधकारी िगध ३ या 
पदािर सामािून घेता येणार नाही. 
(४)  प्रश्न उद्भ् ाित  नाही.   

___________ 
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राज्यातील अल्पसांख्याि शशष्ट्यवतृ्त्ती ववद्याथी सांख्येत िपात िेल्याबाबत 
  

(४६)  १३३१६४ (०५-१२-२०१८)  श्री.योगेश (बापू) र्ोलप (देवळाली) : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अल्पसींख्याक शशषयितृ्त्ती विद्यार्थी सींख्येत कपात केल्याच े माहे ऑगस््, 
२०१८ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशधनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, विद्यार्थी सींख्येत कपात करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय,त्यानुसार कोणती कयधिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२३-०१-२०१९) : (१), (२) ि (३) होय.   
      अल्पसींख्याींक समाजातील विद्यार्थयांसाठी राबविण्यात येणारी वप्र-मॅदरक शशषयितृ्ती 
योजना ही १०० ्क्के कें द्र पुरस्कृत योजना असून त्याचे ननकष,  अ्ी , शती ,  धमधननहाय 
को्ा  ि शशषयितृ्ती कें द्र शासनामाफध तच ननधाधररत केली जाते. कें द्र शासनामाफध त दरिषी को्ा 
ठरिून ददला जातो. सन २०१७-२०१८ साठीचा धमधननहाय को्ा जनगणना २००१ नुसार 
२,८९,७०६ एिढा ननस्श्चत करण्यात आला होता. तर सन २०१८-१९ साठीचा धमधननहाय को्ा 
जनगणना २०११ नुसार २,८५,४५१ एिढा ननस्श्चत करण्यात आला आहे.       
(४) प्रश्न उद्भ् ाित  नाही.          

___________ 
 

”सरल” या स्ट डांट पोटघलवर नोंदववलेली ववद्यार्थयाघची माहहती माध्यशमि व उच्च माध्यशमि 
शशक्षण मांडळाच्या प्रमाणपत्रासाठी वापरली िाणार असल्याबाबत 

  

(४७)  १३३५७८ (०५-१२-२०१८).   श्री.रािन साळवी (रािापूर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या माध्यशमक ि उच्च माध्यशमक शशक्षण मींडळाच्या प्रमाणपत्रासाठी विद्यार्थयांची 
’सरल ’’ या स््ुडी्ं  पो ध्लिर नोंदविलेली मादहती  िापरली जाणार असल्यान ेआधारकाडधिर 
चुकीची मादहती असल्यास ती बोडाधच्या प्रमाणपत्रािर येण्याची शक्यता आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आधारकाडधिरील छापून आलेल्या मादहतीमध्ये ब-याच चकुा असल्याने बोडाधच्या 
प्रमाणपत्रािरही चुकीची मादहती छापून येणार असल्यान ेयाचा विद्यार्थयाधना नाहक मनस्ताप 
सहन करािा लागणार आहे, हेही खरे आहे काय, 
  
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यात काय आढळून 
आले ि त्यानुसार बोडाधच्या प्रमाणपत्रािर चुका होऊ नये याकररता कोणती कायधिाही केली िा  
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
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श्री. ववनोद तावड े(०१-०२-२०१९) : (१) ि  (२) नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्भ् ाित  नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर जिल्हा पररषद शाळाांमध्ये िाम िरणाऱया अांशिालीन  
ननदेशिाांचे सांपूणघ मानधन शमळणेबाबत 

  

(४८)  १३३८७२ (०५-१२-२०१८).   श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर स्जल््यातील स्जल्हा पररषदेच्या एकूण ३८ शाळाींमध्ये आर.्ी.इ २००९ नुसार ि  
ददनाींक ७ ऑक््ोबर, २०१५ च्या शासन ननणधयानुसार कला, कायाधनभुि ि शारररीक शशक्षण या 
विषयासाठी अींशकालीन ननदेशक काम करीत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननदेशकाींना शासनाकडून दरमहा देण्यात येणारे रु. ५ हजारचे मानधन 
स्जल्हा पररषदेमध्ये िगध करण्यात येत असून  सदर मानधन अींशकालीन ननदेशकाींना ददले 
जात नाही, हेही  खरे आहे काय, 
(३) असल्यास स्जल्हा पररषद पणेु ि राज्यातील अन्य स्जल्हा पररषदाींनी सदरच े मानधन 
सींपूणधपणे ननदेशकाींना शमळणे विषयी ठराि केले असून स्ज.प.कोल्हापूर याींनीही सींपूणध मानधन 
ननदेशकाींना देणेबाबत ठराि करणे गरजेचे आहे, हे हीखरे आहे काय, 
(४) असल्यास,  याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यात काय आढळून 
आले ि त्यानसुार  पुणे ि कोल्हापूर सह  राज्यातील अन्य स्जल्हा पररषदेच्या शाळाींतील 
अींशकालीन ननदेशकाींचे मानधन  देण्यासाठी  कोणती कायधिाही केली िा  करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०२-०२-२०१९) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) ि (५) शासन ननणधय ०१/०९/२०१७ मधील तरतुदीनुसार कायधिाही करण्यात येते. 
 

___________ 
  

रािीव गाांधी ववदयाथी अपर्ात सान ग्रह अन दान योिनेत आधथघि तरतूद िरण् याबाबत 
  

(४९)  १३४२०६ (०४-१२-२०१८)  श्री.अब् द ल सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमन पटेल (म ांबादेवी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात शासनाने सन २०१३ पासून राजीि गाींधी विदयार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान 
योजना सुरु केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योजनते अपघातात जखमी झालेल्या विदयार्थयाधला उपचारासाठी आधर्थधक 
मदतीची तरतूद नाही,हे ही खरे आहे काय , 



वि.स. ५३४ (34) 

(३) असल्यास, याबाबत शासनान े चौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यात काय आढळून 
आले ि त्यानसुार अपघातात जखमी झालेल्या विदयार्थयाधला उपचारासाठी आधर्थधक मदतीची 
तरतूद करण्याबाबत कोणती कायधिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. ववनोद तावड े(२४-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) “राजीि गाींधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना” ही विद्यार्थी अपघातात 
गींभीरररत्या जखमी झाल्यास त्याला नुकसान भरपाई ि सुरक्षा किच देण्याच्या दृष्ीने सुरु 
करण्यात आली आहे. अपघातामध्ये ककरकोळ जखमी झाल्यास आधर्थधक मदतीची तरतूद या 
योजनेमध्ये नाही. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

शासनाच्या प्राथशमि पाठयप स्तिाांत च िीची माहहती छापल्याबाबत 
 

(५०) १३४३३५ (०६-१२-२०१८) श्री.शाांताराम मोरे (शभवांडी ग्रामीण) : सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनान े प्रार्थशमक पाठय पुस्तकाींच्या छपाईकररता को्यिधी रुपये खचध केले 
तर्थावप छापलेल्या पुस्तकाींमध्ये चुकीची मादहती छापल्यान ेसदर पुस्तके रद्द करण्यात आली 
असल्याच ेमाहे ऑक््ोंबर, २०१८ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशधनास आले आहे, हेखरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, शासनाने पुस्तकाींतील चुका आधी न तपासता पुस्तके छापुन घेऊन को्यिधी 
रुपये खचध करण्या-या दोषी अधधका-याींची चौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यात काय 
आढळून आले, तदनुसार दोषीविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. ववनोद तावड े(२५-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्भ् ाित  नाही.  

___________ 

 
ववधान भवन :   जितेंद्र भोळे 
म ांबई.   सधचव (िायघभार), 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
__________________________________________________________________ 
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