
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५८९ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

दसुरे अधधवेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राज्यातील शालेय क्रीडा व शारीररि शिक्षण शशक्षिाांच्या अांशिालीन पदाऐवजी  
पूणणिालीन पद अशी दरुुस्ती िरण्याबाबत 

  

(१)  १२४५ (२३-१२-२०१४).   श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पश्श्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड े(नागपूर 
पूवण), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य), डॉ.शमशलांद मान े (नागपरू उत्तर) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शालेय क्रीडा व शारीररक शिक्षण शशक्षकाींना नवीन आर.्ी.ई. कायदयाींतगगत 
ददनाींक १८ जून, २०१० च्या शासन ननर्गयामध्ये शारीररक शशक्षर् शशक्षकाींच्या अींशकालीन 
पदाऐवजी पूर्गकालीन पद अशी दरुुस्ती व्हावी आणर् शशक्षर् पात्रता (द्.ई.्ी) पररके्षस बी.एङ 
अहगतेप्रमारे् बी.पी.एड अहगता पात्र समजून ्यास मान् यता दे्याबाबतची मागर्ी प्रलींबबत 
असल्याच ेननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच उच्च प्राथशमक वगागसाठी बी.पी.एङ अहगता धारक शशक्षक पदाला ददनाींक १४ म े
१९८७ रोजीच्या शासन ननर्गयाप्रमार्े सेवाजेषठता व सेवाशतीच्या सवग बाबीींसाठी समकक्ष 
समजाव ेही सुध्दा मागर्ी राज्यातील कीडा शशक्षकाींकडून होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाच्या नववन शासन ननर्गयानुसार राज्यातील अनेक क्रीडा शशक्षकाींच्या 
सेवा समाप्त होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रश्न भाग (१), (२) व (३) बाबत शासनाने कोर्ती कायगवाही केली वा 
कर्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शेलार (१४-०७-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ्ावत नाही.  

___________ 
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देऊळगाांव (श्ज.बुलढाणा) येथील श्जल्हा पररषद िाळेमध्ये िाळेबाहेरील  
शशक्षि शशिववत असल्याबाबत 

  

(२)  १०९७६ (०९-०४-२०१५).   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर), श्रीमती मोननिा राजळे (शेवगाांव - 
पाथडी), श्री.सांतोष दानव े (भोिरदन), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर 
(नतवसा), श्रीमती ननमणला गाववत (इगतपूरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.नसीम खान 
(चाांददवली), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) देऊळगाींव (जज.बलुढार्ा) येथील जजल्हा पररषद माध्यशमक शाळेवर ि्ाळेब्ाहेरील शशक्षक १० 
वीच्या ववद्यार्थयाांना दानानदान कररत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये व्ा त्य्ादरम्य्ान 
ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शशक्षर्सींस्था चालकाींनी भाडोत्री शशक्षकाींसाठी जजल्हा पररषद प्रशासनाची 
मान्यता घेतली आहे काय, 
(३) नसल्यास, य्ाब्ाबत ि्ासन्ान्ाने भाडोत्री शशक्षक ठेवर्ाऱ्या शशक्षर्सींस्था चालकाींची चौकशी 
करून ्याींच्यावर कोर्ती कारवाई केली व्ा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शेलार (१४-०७-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) शाळा व्यवस्थापनान े सींबींधीत 
शशक्षक रजेवर गेल्यामुळे सदर कालावधीमध्ये ववद्यार्थयाांचे शैक्षणर्क नुकसान होऊ नये म्हरू्न 
ववनामुल्य अध्यापनाचे काम या शशक्षकाींकडून करुन घेतलेले आहे. सदर शशक्षकाींनी ववनामुल्य 
अध्यापनाचे काम केले असल्याने कायगवाही कर्यात आलेली नाही. 

___________ 
  

सोलापूर श्जल््यातील शैक्षणणि सांस्था अनुिां पा तत्वावरील िमणचारी  
भरतीस दलुणक्ष िरीत असल्याबाबत 

  

(३)  ४२९८८ (१२-०५-२०१६).   िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.अस्लम शेख 
(मालाड पश्श्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्रीमती ननमणला गाववत (इगतपूरी) : सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर जजल््यातील शैक्षणर्क सींस्थाींमध्ये अनुकीं पा त्वावरील कमगच्ाऱय्ाांच्य्ा भरतीमध्ये 
दलुलक्ष होत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये व्ा त्य्ादरम्य्ान ननदिलन्ास आले हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सोलापूर जजल््यातील शशक्षर्ाधधकाऱ्याींनी अनुकीं पा भरतीच्या प्रलींबबत 
प्रस्तावावर कायगवाही करुन ज्या शैक्षणर्क सींस्थाींनी अनकुीं पा त्वावरील कमगचारी भरती 
कर्यास दलुलक्ष केले आहेत ्याींच्यावर कोर्ती कारवाई केली वा कर्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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अॅड. आशशष शेलार (१४-०७-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) शशक्षक सींवगागतील अनुकीं पा त्वावरील सवग पदे ननयमानसुार भरलेली आहेत. परींत ु
शशक्षकेतर कमगचाऱ्याींचा आकृतीबींध ननजश्चत नसल्याने ्याींना मान्यता ददलेल्या नाहीत. ज्याींनी 
अनुकीं पा त्वावर सींस्था घे्यास ्ाळा्ाळ करत असल्याच्या तक्रारी केल्या आहेत, अशा 
सींस्थाींना अनकुीं पा त्वावर ननयमानुसार मान्यता देरे् ववषयी कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

श िंधुदरु्ग जिल्हयातील सेवाननवतृ्त प्राथशमि शशक्षिाांच्या प्रलबित मार्णयािंिाित 
  

(४)  ४८१३४ (१२-०५-२०१६).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ननवृ् ती वेतन प्र्येक मदहन्याच्या १ तारखेला बँक खा्यावर जमा कराव,े वररषठ 
वेतनशे्रर्ीचा लाभ तातडीन े दे्यात यावा व इतर माग्याींसाठी सेवाननवृ् त प्राथशमक 
शशक्षकाींकडून ददनाींक ५ जानेवारी, २०१६ रोजी वा ्यासमुारास कर्कवली पींचायत सशमतीसमोर 
उपोषर् कर्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर उपोषर्ाची दखल घेऊन सेवाननवृ् त प्राथशमक शशक्षकाींच्या माग्याींची 
पूतगता ददन्ाांक ३१ जानेवारीपयांत कर्यात येईल अस े लेखी आश्वासन ग्ववकास अधधकारी 
याींनी ददले आहे काय, असल्यास, उक्त आश्वासनाची पूतगता करुन काय कायगवाही कर्यात 
आली वा येत आहे, 
(३) असल्यास, ि्ासन्ाने शशक्षकाींच्या उपरोक्त माग्याींपैकी ककती माग्याींवर कायगवाही केली 
व्ा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शेलार (०६-०७-२०१९) : (१) होय. 
(२) सेवाननवृ् त प्राथशमक शशक्षकाींच्या ननवृ् ती वेतन ववषयक लाभ  दे्याची कायगवाही सुरु 
आहे.  
(३) सेवा ननवृ् त शशक्षकाींना ननवड शे्रर्ीचा लाभ व ननवृ् तीनींतर वररषठ वेतनशे्रर्ीचा लाभ 
देरे्बाबतची कायगवाही ्प्प्या्प्प्याने सुरु आहे. 
(४) प्रशन् उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

िसबा साांगाव (ता.िागल, श्ज.िोल्हापूर) येथील िें द्रशाळेतील  
मुख्याध्यापिाांच्या अननयशमततेबाबत 

  

(५)  ५६८८१ (२२-०८-२०१६).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.सुरेश लाड (िजणत) :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कसबा साींगाव (त्ा.कागल, जज.कोल्हापूर) येथील कें द्रशाळेतील मुख्याध्यापकाींच्या ववरोधात 
्याींच्या अननयशमततेबाबत शासनाकड ेतसेच जजल्हा शशक्षर् अधधकारी कोल्हापूर याींच्याकड ेगत 
दोन वषागपासून स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी तक्रारी केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तक्रारीच ेस्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, शासनाने उक्त तक्रारीच्या अनुषींगाने कोर्ती कारवाई केली व्ा करण्य्ात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत.? 
 
अॅड. आशशष शेलार (१३-०८-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे, 
     लोकप्रनतननधी याींचकेडून शशक्षर्ाधधकारी (प्राथशमक) जजल्हा पररषद, कोल्हापूर याींच्याकड े
कसबा साींगाव येथील कें द्रशाळेतील मुख्याध्यापकाींच्या शालेय कामकाज अननयशमततेबाबत 
अहवाल प्राप्त झालेला आहे.               
(२) वव्तीय ननयमाींच्या अधीन राहून कामकाज केलेले नाही, काही अशभलेखे ठेवलेचे ददसून 
येत नाही तसेच काही अशभलेखाच्या अद्यावत नोंदी घेतलेल्या नाहीत. 
(३) जजल्हा पररषद स्तरावर प्राथशमक चौकशी अहवाल प्राप्त झाला असून छाननी करुन 
कारवाई कर्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईसह राज्यातील खासगी ववनाअनुदानीत शाळाांच्या सांस्थाांना अल्प  
सांख्याांि दजाण प्रमाणपत्र शमळण्याबाबत  

  

(६)  ६५६८८ (०५-०१-२०१७).   श्री.सुननल प्रभ ू(ददांडोशी) :   सन्माननीय अल्पसांख्याांि वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईसह राज्यात शशक्षर् हक्क कायदयानुसार, (आर्ीई) आधथगक व दबुगल घ्काींसाठी २५  
्क्के राखीव प्रवेश दे्यास नकार दे्यासाठी खासगी ववनाअनुदानीत शाळाींच्या सींस्थाींनी अल्प 
सींख्याींक दजाग प्रमार्पत्र शमळवव्यासाठी शासनाकड ेकेलेल्या अजागपैकी  ३६ सींस्थाींना शासनान े
अल्प सींख्याींक दजाग ददला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू शाळाींना शासनान ेकोर््या कायदा, ननयम व ननकषाच्या आधारे अल्प 
सींख्याींक दजाग दे्यास मान्यता ददली आहे,  
(३) असल्यास, शशक्षर् हक्क कायदयानुसार २५ ्क्के राखीव को्यातून दबुगल वींधचत घ्काींना 
उपलब्ध जागा अ्यींत कमी उपलब्ध होत असतानाही शासनाने खासगी ववनाअनुदाननत 
शाळाींना अल्प सींख्याींक दजाग दे्याची सवगसाधारर् काररे् काय आहेत,  
(४) असल्यास, य्ाब्ाबत ि्ासन्ान ेचौकिी केली आहे क्ाय व त्य्ानुस्ार मुींबईसह राज्यातील  
ज्य्ा खासगी ववनाअनुदानीत शाळाींनी २५ ्क्के राखीव को्यातनू ववद्याथाांना प्रवेश ददला 
नाही ्याींच्या ववरुध्द  कोर्ती कायगवाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(१४-०८-२०१९) : (१) नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
(४) ज्या शाळा आर्ीई २५ ्क्के प्रवेश प्रकक्रयेच ेपालन करीत नाहीत अशा शाळाींची मान्यता 
काढ्याची कायगवाही केली जाते. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

रत्नाधगरी जिल्हयातील माध्यशमि उच्च माध्यशमि शशक्षि व शशक्षिेत्तर  
िमणचाऱयािंच्या प्रलांबबत मागण्याांबाबत 

  

(७)  ७२४६४ (२७-०१-२०१७).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्नाधगरी जजल्हयातील माध्यशमक, उच्च माध्यशमक शशक्षक व शशक्षके्तर कमगचाऱय्ाांच्या 
प्रलींबबत माग्याींच्या पूतगतसेाठी मागर्ी होत असून शशक्षक भारती या सींघ्नेच्या वतीने 
जजल््यात धरर्े आींदोलन आयोजजत केले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर माग्याच े ननवेदन सींघ्नेन े शशक्षर्ाधधकारी (माध्य.) र्नाधगरी याींना 
ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनान े आींदोलनक्याग अधधकारी, कमगचारी याींच्या न्याय्य माग्या मान्य 
कररे्बाबत कोर्ती कायगवाही केली व्ा करण्य्ात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शेलार (०८-०८-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) ननवेदनातील माग्याींच्या अनुषींगान ेशासन स्तरावर कायगवाही चालू आहे. 

___________ 
  

िोल्हापूर शहर व िरवीर तालुक्यातील शाळा सांस्थापि मुख्याध्यापि व शशक्षिेतर 
िमणचाऱयाांच्या प्रलिंबित मार्णयािाित 

  

(८)  ७४४४३ (२०-०४-२०१७).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापूर शहर व करवीर तालुक्यातील सींस्थाचालक, मखु्याध्यापक, शशक्षक, शशक्षके्तर 
कमगचाऱ्याींनी ्याींच्या प्रलींबबत माग्याींबाबत ददन्ाांक २० जानेवारी, २०१७ रोजी वा समुारास 
आींदोलन केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आींदोलनक्याां शशक्षकाींच्या एकूर् माग्या पैकी कोर््या माग्या मान्य 
कर्यात आल्या आहेत,   
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी ि्ासन्ान े चौकिी केली आहे क्ाय व त्य्ानुस्ार उक्त 
माग्याींबाबत कोर्ती कायगवाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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अॅड. आशशष शेलार (०८-०८-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) ननवेदनातील माग्याींच्या अनुषींगान ेशासन स्तरावर कायगवाही चालू आहे. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

राष्ट्रीय पुरस्िार प्राप्त शशक्षिाांना देण्यात आलेल्या वेतन वाढी िायम ठेवण्याबाबत 
  

(९)  ७७८०८ (२०-०४-२०१७).  श्री.ओमप्रिाश ऊफण  बच्चू िडू (अचलपूर) :  सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राषरीय पुरस्कार प्राप्त होर्ा-या शशक्षकाींना दोन वेतन वाढी दे्यात येतात हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, अमरावती जजल्हा पररषद अींतगगत राषरीय शशक्षक पुरस्कार प्राप्त करर्ा-या 
शशक्षकाींना दे्यात आलेल्या दोन आगावू वेतन वाढी वव्त ववभागाने ददनाींक ३१ जानेवारी, 
२०१४ नींतर काढून घेतल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राषरीय पुरस्कार प्राप्त शशक्षकाींना ननयमानुसार दे्यात आलेल्या वेतन वाढी 
कायम ठेव्यात याव्यात अशी मागणी स्थ्ाननक लोकप्रनत नधधनी सधचव, ि्ालेय शशक्षर् 
ववभाग याींचकेड ेददन्ाांक १९ डडसेंबर, २०१६ रोजी वा ्यासुमारास केली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरर्ी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, व ्यानसुार कोर्ती कायगवाही 
केली वा कर्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शेलार (०७-०८-२०१९) : (१)होय, हे खरे आहे.          
(२), (३) व (४) अींशत: खरे आहे. 
     राषरीय पुरस्कार प्राप्त शशक्षकाींना द्यावयाच्या वेतनवाढी दद.३१.१.२०१४ नींतर 
थाींबवव्यात आल्या हो्या नींतर तथावप शासन ननर्गय दद.२५.१.२०१७ अन्वये मींजूर कर्याींत 
आल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात अनुिां पा तत्वावर असलेल्या शशक्षि व शशक्षिेतर िमणचा-याांच्या  
पदाांमधील त्रुटी दरू िरण्याबाबत 

  

(१०)  ७९३५१ (२०-०४-२०१७).  श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.नसीम खान (चाांददवली), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात अनुकीं पा त्वावर असलेल्या शशक्षक व शशक्षकेतर कमगचा-याींच्या पदाींमधील त्रु्ी 
दरू कर्यासाठी शासन प्रय्न करर्ार असून याकररता उपसींचालकाींना ववशेष अधधकार दे्यात 
येर्ार असल्याच े माहे डडसेंबर, २०१६ रोजी वा ्या दरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने कोर्ती कायगवाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शेलार (०८-०७-२०१९) : (१), (२) व (३) अनुकीं पा त््वावरील शशक्षक व 
शशक्षकेतर कमगचाऱ्याींच्या पदावरील त्रु्ी दरू कर्यासाठी सामान्य प्रशासन ववभागाचा 
दद.२१.०९.२०१७ च्या शासन ननर्गयाच्या अनुषींगान ेकायगवाही कर्यात येत आहे. 

___________ 
  

बुलडाणा श्जल् हा पररषद अांतगणत माध् यशमि शाळाांमध् ये ववना अनुदानीत  
तुकडया सुरू िरण् यात आल् याबाबत 

  

(११)  ८००७१ (२०-०४-२०१७).   श्री.हषणवधणन सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बुलढार्ा जजल् हा पररषद अींतगगत माध् यशमक शाळाींमध् ये ववनाअनुदानीत तकुयाया सुरू 
असल् याची बाब माहे नोव्हेंबर, २०१६ मध्ये वा ् यादरम्यान ननदशगनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, सदर ववनाअनुदानीत तुकयायाींवर अध् यापनासाठी शशक्षक ननयुक् त कर् यात 
आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, शासनान े सदर तुकयायाींमध् ये शशक्षर् घेर्ा-या ववद्यार्थ याांच्या अध् यापनाबाबत 
कोर्ती कायगवाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शेलार (०६-०७-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे 
(२) नाही. 
(३) शाळेत कायगरत शशक्षक अध्यापनाचे कायग करीत आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील िननष्ट्ट महाववद्यालय िमणचाऱयाांच्या प्रलांबबत मागणयािंबाबत 
  

(१२)  ८२२३७ (२०-०४-२०१७).   श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), 
श्री.ददलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.अश्जत पवार (बारामती), श्री.सुरेश लाड (िजणत), 
श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासला) :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई ववभागीय कननषठ महाववद्यालयीन शशक्षकाींनी ्याींच्या प्रलींबबत मागण्य्ाांबाबत ददनाींक 
९ जानेवारी, २०१७ रोजी वा ्यासुमारास आझाद मैदान येथे जेलभरो आींदोलने केले, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर कननषठ महाववद्यालयीन शशक्षकाींच्या माग्या मान्य कर्यात आल्या 
आहेत काय, असल्यास मान्य केलेल्या माग्या कोर्कोर््या आहेत, 
(३) असल्यास, सदर माग्याींच्या अनुषींगान ेशासनान ेकोर्ती कायगवाही केली वा कर्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शेलार (०७-०८-२०१९) : (१), (२) व (३) मा.मींत्री,शालेय शशक्षर् व क्रीडा याींचे 
अध्यक्षतेखाली सींघ्नेसोबत ववववध बैठका झाल्या, बैठकामध्ये सींघ्नेच्या काही माग्या 
मान्य कर्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

सोलापूर ववद्यापीठास पुण्यश्लोि अदहल्यादेवी होळिर याांच ेनाव देण्याबाबत 
  

(१३)  ८९२०५ (२१-०८-२०१७).   श्री.छगन भुजबळ (येवला), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील 
(उस्मानाबाद), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय 
भरणे (इांदापूर), श्रीमती सुमन पाटील (तासगाव - िवठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि 
(किनवट) :  सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर ववद्यापीठास पु्यश्लोक अदहल्यादेवी होळकर याींचे नाव दे्याबाबतच्ा प्रस्ताव 
तयार करुन ता्काळ सादर कर्याबाबत मा.मुख्यमींत्री याींनी ददनाींक २६ मे, २०१६ रोजी वा 
्यासुमारास झालेल्या बैठकीत ननदेश ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननदेशाींनुसार शासनास प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनान े सोलापरू ववद्यापीठास पु्यश्लोक अदहल्यादेवी होळकर याींच े नाव 
दे्याबाबत कोर्ती कायगवाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१३-०६-२०१९) : (१) हे खरे नाही.  
(२) व (३) सोलापूर ववद्यापीठाच ेपु्यश्लोक अदहल्यादेवी होळकर सोलापुर ववद्यापीठ, सोलापुर 
असा नामववस्तार कर्याबाबतचा अध्यादेश दद. ०५ माचग, २०१९ रोजीच्या राजपत्रात प्रशसध्द 
कर्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील अनुदाननत माध्यशमि शाळाांमध्ये शशक्षिेत्तर िमणचाऱयाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(१४)  ९३०८२ (२३-०८-२०१७).   श्री.एिनाथराव खडसे (मकु्ताईनगर) : : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शालेय शशक्षर् ववभागाच्या अनुदानीत माध्यशमक शाळाींमध्ये शशक्षके्तर 
कमगचाऱ्याींची ररक्त पदे जून, २००३ पासून भर्यात आलेली नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २००३ पासनू ररक्त पदे न भर्याची काररे् काय आहेत, 
(३) असल्यास, शलपीक व शशपायाची रक्त पदे भररे् आवश्यक असल्याबाबतचा प्रस्ताव 
शासनाकड ेप्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच, सदरहू ररक्त पदे भरली नसल्यान ेशैक्षणर्क कामकाजावर ्याचा ववपरीत पररर्ाम 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास शासनान े उक्त शशक्षके्तर पदे भर्याबाबत कोर्ती कायगवाही केली वा 
कर्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शेलार (०८-०७-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
(३) शशपाई व शलवपक पदाचा आकृतीबींध प्रलींबबत होता. तथावप, शासन ननर्गय दद.२८.०१.२०१९ 
रोजी शलवपक पदाींचा आकृतीबींध घोवषत केला आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील अल्पसांख्याांि शाळाांमधील अनतररक्त शशक्षिाांच्या समायोजनाबाबत 
  

(१५)  ९५१२३ (२९-१२-२०१७).   श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.अश्जत पवार (बारामती), 
श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड),:   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अल्पसींख्याींक शाळाींमध्ये अनतररक्त ठरलेल्या शशक्षकाींना अन्य ि्ाळ्ाांमध्ये 
स्ाम्ावून घेईपयतं ्याींना वेतन शमळर्ार नसल्य्ाने त्य्ाच ेववना काम ववनावेतन या त्वाच्या 
आधारे वतेन रोख्याचे आदेश शासनान े काढल्यान े पाच हजार शशक्षक आधथगक सींक्ात 
सापडले असल्याप्रकरर्ी ्याींच्या समस्या सींदभागत योग्य क्ायलव्ाही करण्य्ाची मागर्ी 
लोकप्रनतननधी, शशक्षक सींघ्नाींनी मा.मुख्यमींत्री, मा.शशक्षर्मींत्री तसेच मुख्य सधचव, शशक्षर् 
ववभाग याींचकेड ेददनाींक १ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी वा ्यासमुारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रश्नी केलेल्या माग्याींचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे व ्यानुसार 
आतापयांत कोर्ता ननर्गय घेतला वा घे्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने भाषिक अल्पसींख्याींक शाळातील शशक्षकाींच्या समस्या 
सोडवव्यासींदभागत कोर्ती कायगवाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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अॅड. आशशष शेलार (०७-०८-२०१९) : (१), (२) व (३) शासन ननर्गय दद.२७.१०.२०१६ नुसार 
कायगवाही कर्यात येते. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील रात्रशाळाांमध्ये शशक्षिाांची भरती िरणेबाबत 
  

(१६)  ९५४८२ (२९-१२-२०१७).   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील रात्रशाळाींमध्ये ववद्यार्थयाांना शशकवव्यासाठी शशक्षकच नसल्यामुळे ववद्यार्थयाांच े
नुकसान होत असल्यान े शशक्षक भरती कर्यात यावी याकररता एका सींघ्ननेे मा.मुख्यमींत्री 
महोदयाींची माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा ्यादरम्यान भे् घेतली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रात्राशाळाींना लवकरच शशक्षक उपलब्ध करून दे्यात येतील असे आश्वासन 
मा.मुख्यमींत्री महोदयाींनी सदर सींघ्नेला ददले आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ्यानसुार शासनाने शशक्षक उपलब्ध करून दे्याबाबत कोर्ती कायगवाही केली 
वा कर्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शेलार (०८-०७-२०१९) : (१), (२) व (३) ददवस शाळेत अनतररक्त झालेल्या 
कमगचाऱ्याींचे ता्पुरते समायोजन रात्रशाळेतील ररक्त पदावर कर्यात आलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

गोडाळा (ता.सेनगाव, श्ज.दहांगोली) श्जल्हा पररषदेतील उच्च प्राथशमि  
शाळेत शशक्षिाांच्या भरतीिाित 

  

(१७)  ९६८६१ (२९-१२-२०१७).   श्री.तानाजी मुटिुले (दहांगोली) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोडाळा (ता.सेनगाव, जज.दहींगोली) जजल्हा पररषद उच्च प्राथशमक शाळेत शशक्षकाींची भरती 
केली नसल्यामळेु केवळ आठ वगागसाठी चारच शशक्षक कायगरत असल्याने ववद्यार्थयाांच े
शैक्षणर्क नुकसान होत असल्याचे माहे जलुै, २०१७ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशगनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गोडाळा येथील शाळेत १ ली ते ८ वी पयांत वगग असून या दगुगम भागात एकूर् 
२५३ ववद्याथी सींख्या असताना केवळ चारच शशक्षक कायगरत असल्यामुळे सींतप्त पालकाींनी 
शाळा बींद पाड्याचा ईशारा ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त शाळेमध्ये पुरेस े शशक्षकाींची व्यवस्था कर्यासाठी शासनान े कोर्ती 
कायगवाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् कोर्ती आहेत ? 
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अॅड. आशशष शेलार (०८-०७-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२), (३) व (४) जजल्हा पररषद शाळा गोडाळा ता.सोनगाव येथ ेआजपयांत एक मुख्याध्यापक, 
दोन प्राथशमक पदवीधर अशी एकूर् तीन पदोन्नतीची पदे ररक्त असून, सदर पदे पदोन्नतीने 
भर्याबाबतची कायगवाही सुरु आहे. 
     तसेच शशक्षकाींची ररक्त पदे तातडीने भर्याची कायगवाही “पववत्र” या सींगर्कीय 
प्रर्ालीव्दारे सुरु कर्यात आली आहे. 

___________ 
  

नागपूर आणण अमरावती ववभागातील खासगी अनुदाननत शाळाांमधील शशक्षि भरतीबाबत 
  

(१८)  ९९०२० (२९-१२-२०१७).   श्री.राज ुतोडसाम (अणी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूर आणर् अमरावती ववभागातील खासगी अनुदाननत शाळाींमधील शशक्षकभरती 
तातडीन े कर्यात यावी व ही भरती करताना राज्य शासनान े अशभयोग्यता चाचर्ी लागू 
कर्यापूवी ननधागररत केलेल्या ननकषाींच ेपालन कराव ेअस ेआदेश मा.उच्च न्यायालय मुींबईच्या 
खींडपीठान ेददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.न्यायालयाच्या या आदेशानुसार शशक्षकभरती तातडीने कर्याबाबत शासनान े
कोर्ती कायगवाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शेलार (०८-०७-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) “पववत्र” या सींगर्कीय प्रर्ालीमार्ग त शशक्षक भरती कर्याबाबतची कायगवाही सुरु कर्यात 
आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

दादर मुांबई येथील मोडने इांश्ललश स्िूल या सांस्थनेे अवाजवी िुल्क वाढ िेल्याबाबत 
  

(१९)  ९९०७६ (२९-१२-२०१७).   श्री.सदा सरवणिर (मादहम) :  सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील दादर पूवग येथील मॉडनग स्कूल इींडडयन एज्यकेुशन या सींस्थेन ेमहाराषर शैक्षणर्क 
सींस्था (शुल्क ववननमय) अधधननयम २०११ असाधारर् भाग चार, ददनाींक २१ माचग, २०१४ 
मधील कलम चार (३) च ेउल्लींघन करून सन २०१६-१७ या वषागत अवाजवी िुल्क वाढ करून 
पालकाींची आधथगक र्सवरू्क केल्या प्रकरर्ी ववभागीय शशक्षर् उपसींचालक, मुींबई ववभाग 
याींच्याकड ेप्रसाद तळुसकर याींनी ददनाींक २६ डडसेंबर, २०१६ रोजी वा ्यासुमारास लेखी तक्रार 
केली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, धमागदाय आयकु्ताींकडून प्राप्त झालेल्या वावषगक अहवालानुसार सींस्था 
कोट्यावधी रुपये नफ्यात असल्याचे ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, प्रस्तुत प्रकरर्ी सींबींधधत शाळेच्या पालक शशक्षक सींघाच्या सदस्याींनी महाराषर 
शैक्षणर्क सींस्था (शुल्क ववननयमन) अधधननयम २०११ अींतगगत गठीत केलेल्या ववभागीय शुल्क 
ननयामक सशमती, मुींबईकड ेतक्रार दाखल केली असून ्यावर सशमतीमार्ग त कर्यात आलेली 
कायगवाही पुर्ग झाली आहे काय,कायगवाहीची सद्यजस्थती काय आहे, 
(४)  असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास चौकशीत काय 
आढळून आले व ्यानुसार कोर्ती कायगवाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शेलार (२७-०६-२०१९) : (१) श्री.प्रसाद तुळसकर याींनी या सींदभागत ववभागीय 
शशक्षर् उपसींचालक, मुींबई याींच्याकड ेतक्रार केली आहे. 
(२) सदर शैक्षणर्क सींस्थेच ेवाषीक अहवाल धमागदाय आयुक्त कायागलयाकडून ववभागास सादर 
झालेले नाहीत. 
(३) मा.उच्च न्यायालयान े रर् याधचका क्र.४७१/२०१७ मध्ये ददलेल्या ननर्गयाच्या अनुषींगान े
पालकाींनी र्ीवाढीबाबत वैयजक्तकरी्या केलेल्या तक्रारीची दखल घेता येत नसल्यान े सदर 
तक्रार ववभागीय शुल्क ननयामक सशमतीने रे््ाळली आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

शासनाने ददड लाख तांत्रस्नेही शशक्षिाांना डाटा एन्ट्रीचे िाम िरणयाचे िाढलेले आदेश 
  

(२०)  १०१७९२ (२९-१२-२०१७).   श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.नसीम खान (चाांददवली), प्रा.वषाण गायिवाड (धारावी), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात गत दोन वषागत शासनाच्या आग्रहामळेु १ लाख ५८ हजार ५८३ शशक्षकाींनी तींत्रदानान 
अवगत करुन शासनाच्या सींकेतस्थळावर अधधकृत तींत्रस्नेही शशक्षक म्हरू्न ्याींची नोंदर्ी 
कर्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हे शशक्षक अध्यापनात अद्ययावत पध्दतीचा वापर करीत असल्याने ्याींचा 
सन्मान कर्याऐवजी ्याींच्याकडून डा्ा एन्रीचे काम करवून घे्याच्या सूचना 
शशक्षर्ाधधकाऱ्याींनी ददनाींक १४ ऑगस््, २०१७ रोजी वा ्यासुमारास शशक्षर् ववभागाने ददल्या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरर्ी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, असल्यास, चौकशीत काय 
आढळून आले व ्यानुसार कोर्ती कायगवाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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अॅड. आशशष शेलार (०८-०७-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

येवला (श्ज.नाशशि) येथील खाजगी अनुदाननत प्राथशमि ववद्यामांददराच्या मुख्याध्यावपिेस 
स्वेच्छा ननवतृ्तीस भाग पाडल्याबाबत 

  

(२१)  १०१९३५ (२९-१२-२०१७).   श्री.बसवराज पाटील (औसा), श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) येवला (जज.नाशशक) येथील एका खाजगी अनुदाननत प्राथशमक ववद्यामींददराच्या 
मागासवगीय मुख्याध्यावपकेस बनाव् ववश्वस्ताींनी मानशसक छळ करुन मुदतपूवग 
स्वेच्छाननवृ् तीस भाग पाडल्यान े जागनतक मदहला ददनी आ्मह्येचा इशारा ्याींना द्यावा 
लागला ची बाब माहे माचग, २०१६ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशगनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींधधत मागासवगीय मखु्याध्यावपकेन ेझालेल्या अन्यायाववरुद्ध पोलीस स््ेशन 
येवला तसेच जजल्हाधधकारी नाशशक याींचकेड ेतक्रार करुन दाद माधगतली होती, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, जजल्हाधधकारी नाशशक याींनी सदरची तक्रार धमागदाय आयुक्त कायागलय, नाशशक 
याींचेकड ेवगग केली होती व ्याींनी या प्रकरर्ाची चौकशी ननररक्षक श्री.पींडडतराव झाड ेयाींचेकड े
आदेशशत केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरर्ाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास ्यात काय 
आढळून आले व ्यानुसार उक्त चौकशी १ वषग ५ मदहने प्रलींबबत ठेवर्ाऱ्या ननररक्षकाववरुद्ध 
कोर्ती कारवाई केली वा कर्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

अॅड. आशशष शेलार (२०-०७-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील आदशण शशक्षि पुरस्िारात रात्रशाळेतील शशक्षिाांचा  माविे करणयािाित 

(२२)  १०६१३२ (०६-०४-२०१८).   श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शशक्षकाींना दरवषी शासनातरे् आदशग शशक्षक पुरस्कारान े गौरववले जाते मात्र 
यात रात्रशाळेतील शशक्षकाींचा ववचार होत नसल्याची तक्रार माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा 
्यादरम्यान मा.शालेय शशक्षर् मींत्री याींच्याकड ेशशक्षक पररषदेन ेलेखी ननवेदनाद्वारे केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनुषगाींने शासनाने चौकशी केली आहे काय असल्यास, 
्यानुसार कोर्ती कायगवाही केली वा कर्यात येत आहे, तसेच ्याींचे स्वरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शेलार (०७-०८-२०१९) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
     राज्य शशक्षक पुरस्कारासाठी केवळ पूर्गवळे शशक्षक पात्र होत असल्यामुळे रात्र शाळेतील 
शशक्षकाींचा ववचार या पुरस्कारासाठी कर्यात येत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

अमरावती येथील मागासवगीय मलुाांच्या वसतीगहृात ननिृष्ट्ट दिागचा 
 आहार शमळत असल्याबाबत 

  

(२३)  १०९०५८ (२३-०४-२०१८).   अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्रीमती ननमणला गाववत 
(इगतपूरी), प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.हषणवधणन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.राहुल 
बोंदे्र (धचखली), श्री.अशमत झनि (ररसोड)  :   सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती जजल््यातील नागपूर गे् पोलीस स््ेशन जवळ असलेल्या मागासवगीय 
मुलाींच्या वसतीगहृात गत सहा ते आठ मदहन्यापासुन ननकृष्ट दर््ालच्ा आध्ार व ककड े
असलेल्य्ा गव्हाच्या पोळ्या वा्प कर्यात येत असल्य्ाचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध् ये वा 
त्य्ादरम् यान  ननदशगनास आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत तक्रारी करुनही वसतीगहृ प्रशासन दलुलक्ष करीत असल्य्ान े तेथील 
ववद्यार्थयाांनी आींदोलन केलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
्यानुषींगान ेसदर प्रकरर्ी सींबींधधताींवर कोर्ती कारवाई केली वा कर्यात येत आहे, 
(४) तसेच, मागासवगीय मुलाींच्या वसतीगहृात योग्य पोषर् आहार पुरवव्याबाबत शासनाने 
कोर्ती कायगवाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०७-०८-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) अशी बाब ननदशगनास आलेली नाही.  
     तथावप, वसतीगहृातील ववद्यार्थयाांनी माहे नोव्हेंबर, २०१७ व डडसेंबर, २०१७ मध्ये 
ननवेदन सादर करून, वसतीगहृात कर्ल््र बसववरे्, र्वारर्ी कररे्, पा्याची ्ाकी सार् 
कररे्, धान्य व भाजीपाला सार् कररे् इ. समस्याींबाबत तक्रारी केल्या हो्या. 
     सदर ननवेदनाच्या अनुषींगान ेवसतीगहृाची तपासर्ी कर्यासाठी सशमती गठीत कर्यात 
आली होती. सदर सशमतीने तपासर्ी करून सादर केलेल्या अहवालानुसार वसतीगहृातील सोयी 
सुववधा व स्वच्छतेबाबत कायगवाही कर्यात आली.  
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही.  

___________ 
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राज्यात पोषण आहारासाठी सेंरल किचन प्रणाली राबववणेबाबत 
  

(२४)  ११३१८९ (०६-०४-२०१८).   श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ५० हजाराहून अधधक शाळेमधील ववद्यार्थयागना दे्यात येर्ारा शालेय पोषर् 
आहार हा चुलीवर शशजवला जात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, राज्यातील केवळ ३१५६४ शाळाींमध्ये ववद्यार्थयाांसाठी गॅसवर आहार शशवजवीला 
जात असल्याचे माहे २०१८ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसचे, पुरे् जजल््यामध्ये प्राथमीक शाळाींच्या पोषर् आहारासाठी लागर्ारा भाजीपाला 
आणर् इींधनासाठी दे्यात येर्ाऱ्या अनुदानची रक्कम माहे जुलै, २०१७ ते जानेवारी, २०१८ 
पयांत थकीत असल्याचेही, खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, असल्यास, ्यात काय आढळून 
आले व ्यानुसार राज्यात पोषर् आहारासाठी सेंरल ककचन राबवव्याबाबत तसेच थकीत 
असलेले अनुदान दे्याबाबत कोर्ती कायगवाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत? 
  
अॅड. आशशष शेलार (२७-०६-२०१९) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) शालेय पोषर् आहार योजनेंतगगत नागरी भागामध्ये कें द्रीय स्वयींपाकगहृ प्रर्ालीद्वारे तयार 
आहाराचा पुरवठा कर्यासाठी सींस्थाींची ननवड कर्यासाठी सींबींधधत नागरी भागातील स्थाननक 
स्वराज्य सींस्थामार्ग त कायगवाही कर्यात येत आहे. 
     शालेय पोषर् आहार योजनेंतगगत शाळा स्तरावर अन्न शशजववर्ाऱ्या यींत्रर्ेचे इींधन-
भाजीपाला यासाठीच े अनुदान आणर् नागरी भागातील धान्यादी मालाच े अनुदान राज्य 
स्तरावरुन थे् शाळा स्तरावर कर्याचा ननर्गय घे्यात आला असून ्यानुसार सींबींधधताींच्या 
बँक खा्यात अनुदानाची रक्कम जमा कर्याची कायगवाही कर्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 

  

राज्यातील मराठा समाजातील ववद्यार्थयाांच्या वसतीगहृाांसाठी जशमन देण्याबाबत 
  

(२५)  ११६७१८ (२०-०७-२०१८).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र 
पूवण), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा), श्री.अननल िदम (ननफाड) :     
सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील मराठा समाजातील ववद्यार्थयाांच्या वसतीगहृाींसाठी सावगजननक बाींधकाम 
ववभागाच्या ववनावापर पडून असलेल्या इमारती तसेच महसूल ववभागाची पडडक जशमन 
दे्याबाबत शासनान ेजजल्हाधधका-याींना आदेश ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील कोर््या शहरी भागात उक्त वसतीगहेृ बाींध्याचा आराखडा तयार 
कर्यात आला आहे व ्यासाठी ककती ननधी उपलब्ध करुन दे्यात आला आहे, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास ्यात काय आढळून 
आले व ्यानसुार कोर्ती कायगवाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१५-०६-२०१९) : (१) नाही. 
     तथावप, शासन ननर्गय, उच्च व तींत्र शशक्षर् ववभाग, क्रमाींक सींकीर्ग-२०१८/प्र.क्र.२४९/ 
ताींशश-४, ददनाींक १३ जुलै, २०१८ अन्वये डॉ.पींजाबराव देशमखु वसनतगहृ ननवागह भ्ता 
योजनेंतगगत नोंदर्ीकृत सींस्थाींना आधथगकदृष्या मागास प्रवगागतील ववद्यार्थयाांकरीता वसनतगहृ 
चालवव्यासाठी शासन / स्थाननक सींस्था / मींडळ याींच्या मालकीच्या इमारती भाडयान े
दे्याची योजना शैक्षणर्क वषग २०१८-१९ पासून अींमलात आर््यात आली आहे. 
(२) या येाजनेंतगगत राज्यातील प्र्येक जजल्हा मुख्यालयाच्या दठकार्ी शासकीय व इतर 
इमारतीींची उपलब्धतता व स्थाननक गरज ववचारात घेऊन वसनतगहृ चालू कर्याचा ननर्गय 
घे्यात आला आहे. या योजनेंतगगत नोंदर्ीकृत सींस्थाींना राज्य शासनकडून कोर्ताही ननधी 
ददला जार्ार नाही. मात्र, वसतीगहृात राहर्ाऱ्या ववद्यार्थयाांकडून शासनाने ननजश्चत केलेल्या 
दराने शुल्क आकार्याची परवानगी नोंदर्ीकृत सींस्थाींना दे्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील खाजगी अनुदाननत िननष्ट्ठ महाववद्यालयात शशक्षिाांची भरती िरण्याबाबत 
  

(२६)  ११८१३१ (२३-०७-२०१८).   श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), 
डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.ददलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.श्जतेंद्र 
आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.अश्जत पवार (बारामती), श्री.जयांत 
पाटील (इस्लामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.राजेश टोपे 
(घनसावांगी), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्रीमती ददवपिा चव्हाण 
(बागलाण), श्री.शामराव ऊफण  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्रीमती समुन पाटील (तासगाव 
- िवठेमहाांिाळ), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.मिरांद जाधव-पाटील (वाई), श्री.ववजय 
भाांबळे (श्जांतूर), श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचिटगाांविर (वजैापूर), श्री.सांग्राम जगताप 
(अहमदनगर शहर), श्री.सुरेश लाड (िजणत), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.ददपि चव्हाण 
(फलटण), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवण) :  
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील खाजगी अनुदाननत कननषठ महाववद्यालयातील ववद्यार्थयाांची सींख्या वाढल्यान े
शासनाने कननषठ महाववद्यालयात एक हजार शशक्षकाींची भरती कर्यास मान्यता ददली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पदाींपैंकी ९३५ पदाींना आतापयांत मान्यता ददली असून ्यापैंकी ३३६ 
पदाचे वेतन सुरु कर्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उवगररत मींजूर पदाींना अद्याप वेतनशे्रर्ी लागू कर्यात आलेली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) तसेच, कननषठ महाववद्यालयातील ४२८ शशक्षकाींची पदे रद्द कर्याची काररे् काय आहेत, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकिी केली आहे काय, ्यात काय आढळून आले व 
त्य्ानुस्ार कोणती कायगवाही केली वा कर्यात येत आहे, नसल्यास, षवलांब्ाचीकाररे् काय 
आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शेलार (०८-०७-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२), (३) व (४) शासन ननर्गय दद.१८.०३.२०१६ व दद.३०.०३.२०१६ अन्वये अनुक्रम े३३४ व २ 
अशा एकूर् ३३६ वाढीव पदाींच े वेतन अदा कर्याची परवानगी ददली आहे. शासन ननर्गय 
दद.०५.१०.२०१८ नुसार १७१ पदाींना वेतन अनुदान मींजूर आहे. सदर ९३५ वाढीव पदाींना शासन 
ननर्गय दद.२१.०५.२०१४ अन्वये मींजूर ददली असतानाही सदर पदाींवर अद्याप भरती प्रकक्रयेची 
कायगवाही पूर्ग न झाल्यान ेवव्त ववभागाकडील शासन ननर्गय दद.०९.०४.२०१८ अन्वये ४२८ पदे 
व्यपगत कर्यात आलेली होती. 
(५) शासन ननर्गय दद.१४.११.२०१८ अन्वये मान्यता ददलेली ६८ पदे पुनजजगववत कर्यात 
आलेली आहेत. 

___________ 
  
राज्यातील ववववध श्जल्हापररषद शाळाांमध्ये आरटीईच्या अट िंचे उल्लघिंन होत अ ल्यािाित  

  

(२७)  १२०१२० (२३-०७-२०१८).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील ववववध जजल्हापररषद शाळाींमध्ये आर्ीई मधील अींतराची अ् न पाळता ५ वी 
व ८ वी च ेवगग उघड्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शशक्षर् सींचालनालयान े या सींदभागत केवळ अमरावती ववभागातील यवतमाळ, 
अमरावती, अकोला, बुलडार्ा व वाशीम या ५ जजल्हयाींच्या शशक्षर्ाधधका-याींकडून अहवाल 
मागववला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभागत राज्यातील इतर जजल्हयाींचा वस्तूजस्थतीदशगक अहवाल का 
मागवव्यात आला नाही व ्याची काररे् काय आहेत, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, ्यानसुार कोर्ती 
कायगवाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शेलार (०६-०७-२०१९) : (१) आर्ीई नसुार प्राथशमक व उच्च माध्यशमक शाळा 
स्थापन कर्याची स्थाननक प्राधधकरर्ाची जबाबदारी आहे. 
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(२), (३) व (४) यासींदभागत राज्यातील शाळाींबाबत सींचालनालय स्तरावरून मादहती एकबत्रत 
होत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही.  

___________ 
  

िुळगाव शिक्षण  शमतीच्या िदलापूर (श्ज.ठाणे) ववभाग हायस्िूल मधील  िंस्थाचालक व 
मुख्याध्यापि यािंच्या मनमानी कारभारािाित 

  

(२८)  १२२६९९ (२३-०७-२०१८).   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कुळगाव बदलापूर (जज.ठारे्) नगर पाशलका हद्दीतील बदलापूर शशक्षर् सशमतीच्या बदलापूर 
ववभाग हायस्कूल येथील मुख्याध्यापक व सींस्थेचे सींचालक मनमानीपरे् शालेय शुल्क आकारत 
असल्याबाबत पालक सशमतीन ेशशक्षर्ाधधकारी ठार्े याींच्याकड ेतक्रार केल्याचे माहे मे, २०१८ 
मध्ये वा ्या दरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, ्यात काय आढळून आले व 
्यानुसार शाळेचे मुख्याध्यापक व सींस्थेचे सींचालक मींडळावर कोर्ती कारवाई केली वा 
कर्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शेलार (२७-०६-२०१९) : (१) या सींदभागत शशक्षर्ाधधकारी याींचकेड े तक्रार केली 
आहे. 
(२) सदर प्रकरर्ी उपशशक्षर्ाधधकारी याींनी प्राथशमक चौकशी केली असून पुढील उधचत कारवाई 
कर्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील िननष्ट्ठ महाववद्यालय सांस्थाांवर ननयांत्रण आणण्यासाठी  
शुल्िाची फेररचना िरण्याबाबत 

  

(२९)  १२८६८९ (०६-१२-२०१८).   श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर 
मध्य) :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील कननषठ महाववद्यालय ववद्यार्थयाांकडून वाढीव शुल्क आकारत असल्यामुळे 
शासनाने सबींधीत सींस्थाींवर ननयींत्रर् आर््यासाठी शुल्काची रे्ररचना कर्याबाबतची  मागर्ी 
शसस्कॉम सींघ्ननेे केली असल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा  ्या दरम्यान ननदशगनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, अनुदाननत शाळा कननषठ महाववद्यालयाींना शुल्क ठरवव्याचे अधधकार नसनू 
सरकारने ननधागरीत केलेले शुल्क घेरे् बींधनकारक असल्याच े ननदेश शाळा सींदहता आणर् 
महाराषर शुल्क अधधननयम २०११ मध्ये ददलेले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, शाळा कननषठ महाववद्यालये हे शुल्क ४० वषागपुवी ननजश्चत केले असल्याच े
कारर् देवून पालकाींकडून मनमानी शुल्क वसूल करत असनू ववद्याथी व पालकाींवर आधथगक 
भार पडत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सन २०१६-१७ मध्ये ११ वी प्रवशे प्रकक्रयेच्या मादहती पुजस्तकेत नोंदववलेले 
शुल्क हे शासनाने ननधागरीत केलेल्या शुल्कापेक्षा कक्येत प्ीने अधधक असताना देखील 
ददनाींक १० जुल,ै २०१७ रोजी वा ्यासुमारास अनुदाननत कननषठ महाववद्यालयात इय्ता ११ 
वीकररता प्रवेश ननजश्चत कर्यासाठी सन २०१६-१७ चे (मागील वषागचे) शुल्क घे्याचे ननदेश 
असल्याच ेशशक्षर् उच्च सींचालकाींनी जाहीर केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याप्रकरर्ी शासनान े चौकशी केली आहे काय, ्यात काय आढळून आले व 
्यानुसार सींबींधधताींवर कोर्ती कारवाई केली वा कर्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची 
काररे् काय आहेत ? 
  

अॅड. आशशष शेलार (२७-०६-२०१९) : (१) अनुदाननत कननषठ महाववद्यालयातील शुल्काच्या 
रे्ररचनेबाबत शसस्कॉम सींघ्नेन ेननवेदन ददले आहे.   
(२)  महाराषर शैक्षणर्क शुल्क ववननयमन अधधननयम, २०११ मधील तरतुदीनुसार, अनुदाननत 
शाळाींमधील शुल्क शासनाने ननजश्चत केल्यानुसार राहील. 
(३) व (४) काही अनुदाननत कननषठ महाववद्यालयाींना ननजश्चत शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क 
घे्यात आले आहे. ्याअनुषींगान ेशुल्कवाढ कर्यास मनाई करून मागील वषागप्रमारे् शुल्क 
ठरवव्याबाबत कळववले आहे. 
(५) शशक्षर् उपसींचालक पुरे् याींच्या दद.८.६.२०१६ च्या सूचनानुसार, कननषठ महाववद्यालयाींच्या 
र्ी मध्ये ननयमानुसार बदल करुन मादहती पुजस्तकेत छापुन ददलेल्या र्ी मध्ये ननयमानुसार 
बदल केले आहेत. 

___________ 
  

डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर मराठवाडा ववदयापीठातील िुलगूरुां च्या बांगल्याच्या  
सुशोशभिरणाच्या गैरव्यवहारािाित  

  

(३०)  १२८८४१ (०४-१२-२०१८).   श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्रीमती ननमणला गाववत (इगतपूरी), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी) : सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) डॉ.बाबाबसाहेब आींबेडकर, मराठवाडा ववद्यापीठाच े कुलगूरु याींच्या बींगल्याच्या 
सुशोशभकरर्ासाठी केलेल्य्ा अक्ारण खच्ालब्ाबत करण्य्ात आलेल्य्ा तक्रारीच्या अनुषींगाने 
शासनाने एक चौकशी सशमती नमेली असून सशमतीने आपला अहवाल अहवाल शासनास सादर 
केला आहे हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, चौकशी अहवालात कोर््या शशर्ारशी केल्या आहेत, 
(३) असल्यास, या बाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व ्याअनुषींगाने कोर्ती कायगवाही 
केली वा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े (०८-०८-२०१९) : (१), (२) व (३) डॉ.बाबासाहेब आबेडींकर मराठवाडा, 
ववद्यापीठाच ेमाजीकुलगुरु श्री. चोपड ेयाींच्यावरील आरोपाींची चौकशी कर्यासाठी डॉ.एस.एर्. 
पा्ील याींची चौकशी सशमती ननयुक्त कर्यात आली होती. या चौकशी सशमतीचा अहवाल 
मा.राज्यपाल तथा कुलपती याींच्याकड ेकायगवाहीस्तव पाठवव्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

राष्ट्रसांत तुिडोजी महाराज ववद्यापीठ, नागपूर येथील शारीररि शशक्षण 
ववभागात गैरव्यवहार झाल्याबाबत 

  

(३१)  १२९५९५ (०४-१२-२०१८).   श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय उच् च 
व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राषरसींत तुकडोजी महाराज ववद्यापीठात शारीररक शशक्षर् ववभागात ब्लेझर व रॅक सु् 
खरेदी कर्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, सदर खरेदी ही ननवीदेच्या मागर्ीनुसार कर्यात आलेली नाही,हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर खरेदी मळु बाजारभावाच्या ककमतीपेक्षा दपु्प्ीच्या भावान ेकेल्याच े
ननदगशनास आले हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शशक्षर् सींचाशलका डॉ. कल्पना जार्व याींचेकडून खुलासा मागवव्यात 
आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्य्ास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, ्यात काय आढळून आले व 
्यानुसार दोषीींवर कोर्ती कारवाई कोर्ती केली वा कर्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१४-०६-२०१९) :  (१) होय, हे खरे आहे. (रॅक सु्  खरेदी केली) 
(२) हे खरे नाही. 
(३)  हे खरे नाही. 
(४) खुलासा सादर केला असनू खरेदी सशमतीद्वारे ननर्गय घेवून योग्य ती कायगवाही 
ववद्यापीठामार्ग त अववलींब कर्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

राष्ट्रसांत तुिडोजी महाराज नागपरू ववघापीठाच्या क्रीडा सांिुलाचे इन्ट्डोअर  
स्टेडीयमचे बाांधिाम प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(३२)  १३११२८ (०४-१२-२०१८).   श्री.सुधािर देशमखु (नागपूर पश्श्चम) :   सन्माननीय उच् च 
व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) र्ाष्रसांत तकुडोर्ी मह्ार्ार् न्ागपूरषवदय्ापीठ्ाल्ा क्रीड्ा सांकुल्ास्ाठी र््ाग्ा व ननधीच्ा पदहला 
हप्ता शमळाला असला तरी सावजगननक बाींधकाम ववभागाच्या अधधकाऱ् याींच्या ददरींगाईमुळे  
इन्डोअर स््ेडीयमच ेबाींधकाम माहे जानेवारी, २०१८ पासुन प्रलींबबत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, 
२०१८ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, इींन्डोअर स््ेडीयमचा प्रस्ताव मींजुर कर्यात आला असून ्याकररता लागर्ारा 
ननधीचा पदहला हप्ता रु.१ को्ी ८० लाख ववतरीत कर्यात आला असुनही सावगजननक 
बाींधकाम अधधकाऱ् याींनी कक्रडा सींकुलाचा आराखडा तयारच केला नसल्याने ननधी पडुन आहे हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व ्यानुसार कामात 
ददरींगाई करर्ाऱ् याींवर कोर्ती कायगवाही केली वा कार्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(१४-०६-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय. हे खरे आहे. 
(३) कायगकारी अशभयींता, सावगजननक बाींधकाम ववभाग, क्रमाींक-१ नागपूर याींच्याकडून 
ववद्यापीठान ेअहवाल मागववलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील खाजगी शाळाांमधील ववद्यार्थयाणना शाळेमधूनच पोशाख व पुस्तिे खरेदी  
िरण्याच्या करणयात आलेल्या  क्तीिाित 

  

(३३)  १३१२९५ (०५-१२-२०१८).   श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पश्श्चम) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील खाजगी शाळाींमधील ववद्यार्थयागना पोषाख व पुस्तकाींची शाळेतूनच खरेदी 
कर्याची सक्ती करुन को्यवधी रुपयाींची करचोरी केली असल्याच े माहे ऑगस््, मध्ये 
ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, व ्यानुसार ववद्यार्थयागना शालेय 
पोषाख व इतर सामुग्री खरेदीची सक्ती करर्ाऱ् या तसेच को्यावधी रूपयाींची करचोरी 
करर्ाऱ् या शाळा व्यवस्थापनाींवर कोर्ती कारवाई कर्यात आली वा येत आहे  
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शलेार (०३-०७-२०१९) : (१) व (२) सदर बाब आढळून आली नाही. तथावप, अशा 
सक्ती करर्ाऱ्या शाळा/ व्यवस्थापनाववरुध्द उधचत कारवाई कर्याच्या सचूना शासन ननर्गय 
ददनाींक ११.०६.२००४ अन्वये ववभागीय शशक्षर् उपसींचालकाींना दे्यात आल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
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शसांधुदगुण श्जल्हा माध्यशमि शशक्षण ववभागािडून अनतररक्त ठरलेल्या  
शशक्षिाांचे ननयमबा्य समायोजन िरण्यात आल्याबाबत 

(३४)  १३४८०९ (२५-०२-२०१९).   श्री.महेश चौघुले (शभवांडी पश्श्चम)   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शसींधुदगुग जजल्हा माध्यशमक शशक्षर् ववभागाकडून सन २०१७-१८ व २०१८-१९ या शैक्षणर्क 
वषागमध्ये अनतररक्त ठरलेल्या शशक्षकाींचे ननयमबा्य व बकेायदेशीर समायोजन कर्यात 
आल्यामुळे मागासवगीय व इतर समाजातील कमगचारी याींच्यावर अन्याय झाल्यामुळे श्री.गोववींद 
वराडकर याींनी प्रजास्ताक ददनाननशम्त शशक्षर्ाधधकारी माध्यशमक ववभाग याींना उपोषर्ाची 
नो्ीस ददली होती हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनुषींगाने शासनान े चौकशी केली आहे काय, असल्यास, 
चौकशीत काय आढळून आले व ्यानुसार कोर्ती कायगवाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

अॅड. आशशष शेलार (०३-०७-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे 
(२) शसींधुदगुग जजल्हयातील माध्यशमक शाळेतील अींनतररक्त शशक्षकाींचे समायोजन करताना 
अनतररक्त शशक्षकाींच्या वैयक्तीक मान्यता, शालाथग प्रर्ालीत नाींवे समाववषठ असर्,े वेतन 
देयके इ. ची तपासर्ी करुन समायोजनाची कायगवाही कर्यात आलेली आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

शालेय पोषण आहार डाटा एांरी ऑपरेटर याांच्या मानधनात वाढ िरणेबाबत 
  

(३५)  १३४९९९ (१०-०७-२०१९).   श्रीमती देवयानी फराांदे (नाशशि मध्य) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शालेय पोषर् आहार योजना डा्ा एींरी ऑपरे्र याींच्या मानधनात वाढ कर्याची मागर्ी 
शालेय पोषर् आहार योजना डा्ा एींरी ऑपरे्र सींघ्ना महाराषर राज्य याींनी माननीय 
शशक्षर् मींत्री व शशक्षर् उपसींचालक याींच्याकड े ददनाींक २५ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी वा 
्यासुमारास केलेली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व ्यानुसार शालेय पोषर् आहार 
योजना डा्ा एींरी ऑपरे्र सींघ्ना महाराषर राज्य याींच्या मागर्ीबाबत कोर्ती कायगवाही 
केली वा कर्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शेलार (२६-०७-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) शालेय पोषर् आहार योजनेंतगगत कायगरत डा्ा एन्री ऑपरे्र याींच्या मानधनात वाढ 
कर्याची बाब ववचाराधीन आहे. 
(३) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
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राज्यात औषध ननमाणण शास्त्र (फामणसी) पदवविा अभ्यासक्रमाच्या 
महाववद्यालयाांना मान्ट्यता देण्याबाबत 

  

(३६)  १३५३२४ (०७-०७-२०१९).   श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.सुननल शशांदे (वरळी), 
श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी), श्रीमती 
तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवण), श्री.ज्ञानराज चौगुले (उमरगा), श्री.नारायण पाटील 
(िरमाळा) श्री.अस्लम िेख (मालाड प.), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.ववजय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.सुननल केदार ( ावनेर), अमर काळे (आवी) श्री.नश म खान (चािंददवल )  
श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात औषध ननमागर् शास्त्र (र्ामगसी) पदववका अभ्यासक्रमाच्या ४० नव्या कॉलेजाींच े
प्रस्ताव अणखल भारतीय तींत्रशशक्षर् पररषदेकड ेदाखल झाले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यापैकी ककती व कोर्कोर््या महाववद्यालयाींना मान्यता दे्यात आली आहे, 
(३) असल्यास, मान्यता दे्यात आलेल्या महाववद्यालयाींची ववद्याथी प्रवेश क्षमता ककती आहे, 
(४)  असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, ्यात काय आढळून आले व 
्यानुसार कोर्ी कायगवाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१३-०८-२०१९) : (१) होय. 
(२) अणखल भारतीय तींत्रशशक्षर् पररषदेने ददलेल्या मान्यतेनुसार शैक्षणर्क वषग २०१९-२० करीता 
अद्यापपयांत राज्यातील औषधननमागर्शास्त्र (र्ामगसी) पदववका अभ्यासक्रमाच्या ३७ नवीन 
सींस्थाींना शासन मान्यता दे्यात आलेली आहे. 
     याबाबत शासन ननर्गय दद.२०/०६/२०१९ अन्वये-२५, दद.२५/०६/१९ अन्वये-९, दद.२५/०६/१९ 
अन्वये-२, दद.०४/०७/१९ अन्वये-१ व दद.८/०७/१९ अन्वये-१ अशा एकुर् ३८ नवीन 
औषधननमागर्शास्त्र अभ्यासक्रमाच्या सींस्थाींना मान्यता दे्यात आलेली आहे. तथावप, 
दद.२०/०६/१९ रोजीच े शासन ननर्गयान्वये मान्यता दे्यात आलेल्या सींस्थाींपैकी एका सींस्थेचे 
नाव दद.२५/०७/१९ रोजीच ेशासन शुद्धीपत्रकान्वये वगळ्यात आलेले आहे. 
(३) अणखल भारतीय तींत्रशशक्षर् पररषद, नवी ददल्ली याींचेव्दारे मान्यता दे्यात आलेल्या ३७ 
सींस्थाींमधील औषधननमागर्शास्त्र (र्ामगसी) पदववका अभ्यासक्रमाची प्र्येकी ववद्याथी प्रवेश 
क्षमता ६० असून एकुर् ३७ सींस्थाींमधील ववद्याथी प्रवशेक्षमता २२२० इतकी आहे.  
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
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मुांबई ववभागातील उप शशक्षण सांचालिाचे पद ररक्त असल्याबाबत 
  

(३७)  १३५३२९ (११-०७-२०१९).   श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवण), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाण), 
श्री.अजय चौधरी (शशवडी), श्री.सुभाष साबणे (देगलूर), श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई ववभागातील उप शशक्षर् सींचालकाच ेपद गत साडतेीन वषागपासून ररक्त आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त उप शशक्षर् सींचालकाच ेपद ररक्त राह्याची काररे् काय आहेत तसेच 
पूर्गवेळ शशक्षर् उपसींचालक नसल्यामुळे कायागलयातील अनेक कामे अपुर्ागवस्थेत असल्याच े
माहे जानेवारी, २०१९ मध्ये वा त्य्ादरम्यान ननदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, शशक्षकाींच्या पदाींची मान्यता प्रलींबबत असून सेवाननवृ् ्त शशक्षकाींच ेननवृ् ्ती वेळेत 
ददले र््ात नाही, वैद्यकीय पुतगतेच्या नस््या मदहनोंमदहने प्रलींबबत असर्े तसेच सींच मान्यता 
चुककच्या पध्दतीन े सुरु असनू कायागलयावर गैरव्यवह्ारचे आरोपही महाववद्यालयीन शशक्षक 
महासींघाने केले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, ्यात काय आढळून आले व 
्यानुसार उक्त उप शशक्षर् सींचालकाच ेपद भर्याबाबत कोर्ती कायगवाही केली वा कर्यात 
येत अहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शेलार (३१-०७-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही 
(३) हे खरे नाही, तथावप, काही प्रस्ताव अ्ी पूतगतअेभावी प्रलींबबत आहेत 
(४) ररक्त पद पदोन्नतीन ेभर्याबाबत कायगवाही कर्यात येत आहे. 
(५) प्रशन् उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

गरगवान (श्ज.नाांदेड) तसेच वेल्हे बुद्रिू (ता.वेल्हे, श्ज.पुणे) येथील श्जल्हा पररषदेच्या  
शाळेत पुरववण्यात आलेल्या पोषण आहाराबाबत 

  

(३८)  १३५४४२ (१०-०७-२०१९).   श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.सुननल शशांदे (वरळी), 
श्री.सांदीपानराव भुमरे (पैठण), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमती ननमणला गाववत (इगतपूरी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.जयिुमार गोरे (माण) :  सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गरगवान (जज.नाींदेड) येथील जजल्हा पररषदेच्या शाळेत मध्यान्ह आहाराच्या भोजनात साप 
आढळून आल्याचे ददनाींक ३१ जानेवारी, २०१९ रोजी वा ्यासमुारास ननदशगनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, या ददवशी सींबींधीत शाळेत मध्यान्ह आहाराच े भोजन न शमळाल्याने ८० 
ववद्यार्थयाांची उपासमार झाली, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  तसेच, नेरवपींगळाई (ता.मोशी, जज.अमरावती) येथील जजल्हा पररषद उदुग शाळेत माहे मा, 
२०१९ मध्ये वा ्यादरम्यान शालेय व्यवस्थापन सशमतीन ेददलेल्या भे्ीत उक्त शाळेत ननकृष् 
दजागचा पोषर् आहार ददला जात असल्याच े तसेच पोषर् आहारात सडलेले ्ोमॅ्ो व ब्ा्े 
्ाक्यात आल्याचे ननदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच, वेल्हे बुद्रकू (ता.वेल्हे, जज.पुरे्) येथील जजल्हा पररषद प्राथशमक शाळेत दे्यात 
येर्ाऱ्या पोषर् आहारातील कडधान्य चवळीला ककड लागली असून ्यातून अळया येत 
असल्याचे ददनाींक ३ एवप्रल, २०१९ रोजी वा ्यासुमारास ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, याप्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
्यानुषींगान ेसींबींधीत दोषीींवर कोर्ती कारवाई केली वा कर्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शेलार (२६-०७-२०१९) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) हे खरे आहे. 
     सदर बाब दद. ३०/०४/२०१९ रोजी ननदशगनास आलेली आहे. 
(५) गरगवान (जज.नाींदेड) प्रकरर्ी चौकशी कर्यात आली असून दोषी आढळलेल्या 
मुख्याध्यापकाववरूध्द गुन्हा नोंदवव्यात आला असून ्याींना ननलींबबत कर्यात आले आहे. 
तसेच, स्वयींपाकी तथा मदतनीस याींना कामावरून कमी कर्यात आले असून आहार 
शशजवव्याची जबाबदारी अन्य स्वयींपाकी तथा मदतनीस याींना दे्यात आलेली आहे. 
     वेल्हे बुद्रकू येथे पुरवव्यात आलेली ननकृष् दजागची चवळी पुरवठेदार सींस्थेन े
करारनाम्यातील तरतूदीनसुार बदलून ददलेली आहे. 
(६) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  
पेडर रोड, मुांबई येथील राष्ट्रीय धचत्रपट सांग्रहालयात मादहती फलि, नामदशणि पाटी आणण 

डडजीटलवरची मादहती मराठी भाषते देण्याबाबत 
  

(३९)  १३६१७४ (०७-०७-२०१९).   श्री.सुननल प्रभू (ददांडोशी) :   सन्माननीय मराठी भाषा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पेडर रोड, मुींबई येथील कर्ल्म डडव्हीजन पररसरात नव्यान ेउभार्यात आलेल्या राषरीय 
धचत्रप् सींग्रहालायात मादहती र्लक, नामदशगक पा्ी, डडजी्लवरची मादहती तसेच 
सींग्रहालयाची मादहती पुजस्तका दहींदी आणर् इींग्रजी या दोन भाषाींमध्ये उपलब्ध करुन मराठी 
भाषेवर अन्याय केल्याचे ददनाींक २१ जानेवारी, २०१९ रोजी वा ्यासुमारास ननदशगनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, देशभरातील शासकीय कायागलय, ववववध मादहती कें दे्र आणर् सींग्रहालयात 
बत्रभाषा सूत्र कायागजन्वत असताना शासनाने उपरोक्त मादहती व पुजस्तका, र्लक मराठी भाषेत 
न लाव्याची सवगसाधारर् काररे् काय आहेत,  
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे आहे काय व ्यानुससार सदरहू राषरीय 
धचत्रप् सींग्रहालायात मराठी भाषचेा वापर न करता ्यावर अन्याय करर्ाऱ्या सींबींधधत दोषी 
ववरुध्द कोर्ती कारवाई कर्यात आली वा येत आहे,   
(४) असल्यास, मराठी भाषेची गळचेपी रोख्यासाठी शासनाने राषरीय धचत्रप् सींग्रहालायात, 
मराठी भाषेचा वापर सक्तीन ेकर्याबाबत केलेल्या कायगवाहीची सद्य:जस्थती काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०६-०८-२०१९) : (१) नाही. 
     पेडर रोड, मुींबई येथील राषरीय धचत्रप् सींग्रहालयातील मादहती र्लक, नामदशगक पा्ी, 
मादहतीपुजस्तका इ. वर मराठी भाषेचा वापर केला नसल्याबाबत ववचारर्ा करर्ारे कोर्तेही 
अजग/पत्र या ववभागातील दस्तऐवजात आढळून आले नाहीत. 
(२), (३) व (४) जजल््याींतगगत कें द्रीय कायागलयाींमध्ये बत्रभाषा सूत्राचा वापर होतो ककीं वा कसे ही 
तपासर्ी जजल्हाधधकारी याींचेकडून कर्यात येत.े प्रस्तुत प्रकरर्ी शासन स्तरावर वस्तुजस्थती 
तपास्यात आली असून यासींबींधी राषरीय धचत्रप् सींग्रहालयाने दद.११ जुन, २०१९ रोजीच्या 
पत्रान्वये ददलेल्या आहवालात सदर कायागलयाकडून मराठी भाषा वापराच्या सुचनाींनुसार 
कायगवाही कर्यात येत असल्याच ेलेखी कळववले आहे.     
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात वैद्यिीय, िृषी तसेच फामणसी प्रवशेािरीता सीईटी ऑनलाईन पररके्षिरीता  
अजण िरणा-या ववदयार्थयाांची सांख्या िमी होत असल्याबाबत 

  

(४०)  १३६३४१ (०९-०७-२०१९).   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.नसीम खान (चाांददवली), प्रा.वषाण गायिवाड (धारावी), 
श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.ववश्वश्जत िदम (पलूस िडगेाव), श्री.सुननल िेदार 
(सावनेर), श्री.अशमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमती 
ननमणला गाववत (इगतपूरी), प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे), अडॅ.यशोमती ठािूर (नतवसा), 
श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.हषणवधणन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), 
श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात वैद्यकीय, कृषी तसेच र्ामगसी प्रवशेाकरीता आवश्यक असलेल्य्ा सीई्ी 
ऑनलाईन पररके्षकरीता अजग करर्ा-या ववदयार्थयाांची सींख्या ददवसेंददवस कमी होत असल्याच े
ददनाींक ८ एवप्रल, २०१९ रोजी वा ्यासुमारास ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरहू सीई्ी कररता ११वी शैक्षणर्क वषागतील अधागपोशगन तसेच १२ वी मधील 
पूर्ग अभ्यासक्रमाचा समावशे कर्यात येत असून यामुळे बहुतेक ववदयार्थयाांना ११ वी 
इय्तेतील अभ्यासक्रम सवगशादानात नसल्याने सदरहू सीई्ीच्या ननकालाचा ्क्का घसरत 
चालल्याने ववदयार्थयागनीही सदरहू सीई्ीकररता ऑनलाईन अजग भर्याचे प्रमार् कमी केले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, ्यात काय आढळून आले व 
्यानुसार सीई्ी कररता ववदयाथी सींख्या वाढववर् ेतसेच ११ वी चा अभ्यासक्रम सीई्ी मधून 
वगळ्याबाबत कोर्ती कायगवाही केली वा कर्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(१३-०८-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
     वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची प्रवेश परीक्षा कें द्र सरकारमार्ग त घे्यात येत.े तसेच कृषी व 
र्ामगसी अभ्यासक्रमाींच्या प्रवेशाकरीता राज्य सामाईक प्रवशे परीक्षा कक्षामार्ग त एमएच्ी-सीई्ी 
ऑनलाईन परीके्षला वषगननहाय बसलेेल्या उमेदवाराींचा तपशशल खालीलप्रमार्े आहे:- 

अ.क्र. सीई्ी वषग उमेदवाराींची सींख्या 
पीसीएम पीसीएमबी 

१ २०१८ १,३६,१४० २,९९,४६६ 
२ २०१९ २,७६,१६६ २,८१,१५४ 

(२) हे खरे नाही. 
     एमएच्ी-सीई्ी २०१७-१८ ते २०१८-१९ प्रवेश परीके्षकरीता शैक्षणर्क वषागतील इ.११ वी 
चा २० ्क्के अभ्यासक्रम व इ.१२ वी मधील ८० ्क्के अभ्यासक्रमाचा समावेश कर्यात 
आला होता. सन २०१९ च्या ऑनलाईन परीके्षसाठी देखील हाच अभ्यासक्रम होता. सदर 
अभ्यासक्रम ववद्यार्थयाांच्या मादहतीसाठी परीके्षच्या ६ महीन े आधी सींकेतस्थळावर प्रशसध्द 
कर्यात आला होता. 
(३) कृषी व र्ामगसी अभ्यासक्रमाींच्या प्रवेशाकरीता एमएच्ी-सीई्ी ऑनलाईन परीके्षला 
शैक्षणर्क वषग २०१८-१९ च्या तुलनेत २०१९-२० मध्ये उमेदवाराींच्या सींख्येत वाढ ददसून येत 
असल्यामळेु चौकशी कर्याचा प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील दषु्ट्िाळग्रस्त गावाांमधील शाांळामध्ये पोषण आहार देण्याबाबत 
  

(४१)  १३६६८९ (१०-०७-२०१९).   श्री.अशमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.त्र्यांबिराव शभस े
(लातूर ग्रामीण), प्रा.वषाण गायिवाड (धारावी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.ववजय 
वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.ववलास तरे 
(बोईसर), श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.जयिुमार गोरे (माण), 
श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१)  राज्यात दषुकाळग्रस्त गावाींमधील ववद्यार्थयाांना उन्हाळ्याच्या सुट्टीत पोषर् आहार दे्यात 
येत आहे मात्र लातूर जजल््यातील अनेक शाळाींमध्ये बायोमेदरक सुववधा नसल्यामळेु १ लाख 
९८ हजार ६५२ ववद्याथी दधू, अींडी, र्ळे या आहाराींपासून वींधचत राहर्ार असल्याचे ननदशगनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ज्या शाळाींमध्ये बायोमेदरक सुववधा नाही ्या शाळेतील ववद्याथी पोषर् 
आहारापासून वींधचत राहू नयेत यासाठी उक्त शाळाींना बायोमेदरक मशीन उपलब्ध करुन 
दे्याचे शासनाच्या ववचाराधीन आहे काय, 
(३) तसेच राज्यातील,पालघर जजल््यातील मोखाडा, जव्हार, पालघर, ववक्रमगड, तलासरी तसेच 
वसईतील ३५ गावाींचा दषुकाळग्रस्त तालुक्याींमध्ये समावशे केला असताना तसेच या 
दषुकाळग्रस्त तालुक्याींमधील जजल्हापररषद शाळेतील ववद्यार्थयाांना उन्हाळी सुट्टीत माध्यान्ह 
भोजन दे्यात याव ेअसा आदेश शासनान ेकाढला असताना देखील जजल्हापररषदेने  जव्हार 
मोखाडा या तालुक्याींमधील जजल्हापररषद शाळेतील सुमारे ३० हजाराहून अधधक ववद्यार्थयाांना 
ववशेष पोषर् आहार भोजनेतून माध्यान्ह भोजन दे्यास नकार ददल्याच े ननदशगनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच, ददहवडी (ता.मार्, जज.सातारा) या दषुकाळी भागात ववद्यार्थयाांना शाळेत 
बोलवव्यापेक्षा ्याींना कोरडा पोषर् आहार दे्याबाबत शशक्षर् ववभागाकड े मागर्ी होत 
असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१९ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनान ेचौकशी केली आहे काय,्यात काय आढळून आले 
व ्यानुसार जव्हार व मोखाडा या दषुकाळग्रस्त तालुक्यामधील आददवासी ववद्यार्थयाांना 
सुट्टीतील भोजन नाकारर्ाऱ्या अधधकाऱ्याींवर कोर्ती कारवाई तसचे दषुकाळग्रस्त गावाींमधील 
ववद्यार्थयाांना सुट्टीतील जेवर् दे्यासींदभागत कोर्ती उपाययोजना केली आहे वा कर्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शेलार (२६-०७-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रस्तुत शाळाींमध्ये बायोमेदरक प्रर्ाली सुरू होईपयांत योजनचे्या ऑनलाईन पो ग्लवरील 
नमूद केलेल्या ववद्याथी सींख्येनसुार सदर योजनचेा लाभ दे्याची कायगवाही सरुू आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
     जव्हार व मोखडा ग्ातील एकूर् ४०३ शाळाींमध्ये सुट्टीच्या कालावधीत ववद्याथी ज्या 
ददवशी शाळेत उपजस्थत होते, ्या ददवशी उपजस्थत सवग ववद्यार्थयाांना शालेय पोषर् आहार 
योजनेचा लाभ दे्यात आला आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) व (६) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
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राज्यातील शालेय पोषण आहार योजनेच ेअनुदान ववतरण िरण्यासाठी पब्लीि फायनीशशयल 
मँनेजमेट शसश्स्टम प्रणालीच ेअधधिाऱयाांना प्रशशक्षण देण्याबाबत 

  

(४२)  १३७१७५ (१०-०७-२०१९).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.सुरेश गोरे (खेड 
आळांदी), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददवली 
पूवण) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र शासनान े शालेय पोषर् आहार योजन े अींतगगत अनुदानाचे ववतरर् थे् शाळाींच्या 
खा्यावर जमा कर्याचा ननर्गय घेतला असल्याच े ददनाींक १८ मारच्, २०१९ रोजी वा 
्यासुमारास ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पब्लीक र्ायनीशशयल मँनेजमे् शसजस््म या प्रर्ालीच्या माध्यमातून माहे 
एवप्रल, २०१९ मध्ये वा ्या दरम्यान हे अनुदान ववतरीत होर्ार होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील १ को्ीहून अधधक शालेय ववद्यार्थयाांना दे्यात येर्ाऱ्या माध्यान्ह 
भोजनाचे पैसे थे् शाळाींच्या खा्यात जमा होर्ार असल्याने शाळाींची सवग खाती ऑनलाईन 
करून ती मुख्याध्यापक आणर् पालक याींच्या नावे असर्ार असनू माध्यान्ह भोजन 
योजनेमध्ये पारदशगकता येर्ार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच, पुरे् महापाशलकेच्या सवग शाळामध्ये शालेय पोषर् आहारा अींतगगत आगामी 
शैक्षणर्क वषग जनु, २०१९ पासनु कें दद्रय स्वयींपाक गहृ अथवा सें्र ककचन द्वारे शालेय पोषर् 
आहार पुरवव्यात येर्ार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, शालेय पोषर् आहारासाठी राज्य शासनाने सन २०१२ मध्ये प्राथशमक शशक्षर् 
सींचलनालय स्तरावर सेंरल ककचनची सींकल्पना राबववली होती व या सींदभागत ननर्यग 
घे्यासाठी शालेय शशक्षर् व कक्रडा ववभागाच्या अप्पर सधचवाींनी माहे रे्ब्रुरवारी २०१९ मध्ये वा 
्या दरम्यान सवग स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींनी सेंरल ककचन द्वारे शालेय पोषर् आहार योजने 
अींतगगत इजच्छुक सींस्थाकडुन एक्सप्रशेन ऑर् इींजस्रस मागवव्याचे आदेश दे्यात आले होते, 
हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय ्यात काय आढळनू आले व 
्यानुसार उक्त प्रर्ालीच ेअधधकाऱ्याींना प्रशशक्षर् व ्यामध्ये राज्यातील सवग शाळाींची नोंदर्ी 
कर्यासाठी, राज्यातील जजल्हा पररषद प्राथशमक शाळासह सवग शाळा मध्ये सें्र ककचन दवारे 
पोषर् आहार पुरवव्याबाबत कोर्ती कायगवाही केली वा कर्यात येत आहे तसेच राज्यातील 
ककती शाळाींना या योजन ेअींतगगत थे् ननधी उपलब्ध करून ददला आहे, नसल्यास, ववलींबाची 
काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शेलार (२६-०७-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) शालेय पोषर् आहार योजनेंतगगत इींधन व भाजीपाला यासाठीच ेअनुदान प्राथशमक शशक्षर् 
सींचालनालय स्तरावरुन थे् शाळा व्यवस्थापन सशमतीच्या खा्यावर जमा कर्याचा ननर्गय 
शासनाने घेतला असून ्यानुसार कायगवाही सुरु आहे. 
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(४) अींशत: खरे आहे. 
     पुरे् महानगरपाशलका अींतगगत असलेल्या शाळाींना कें द्रीय स्वयींपाकगहृ प्रर्ालीव्दारे तयार 
आहाराचा पुरवठा करर्ाऱ्या सींस्थाींची ननवड कर्याची कायगवाही पुरे् महानगरपाशलकामार्ग त 
सुरु आहे. 
(५) हे खरे आहे. 
(६) PFMS प्रर्ालीव्दारे अनुदानाचे ववतरर् कर्यासाठी सवग सींबींधधत अधधकारी / कमगचारी 
याींना प्रशशक्षर् दे्यात आले असून सद्यजस्थतीत शाळा स्तरावर PFMS प्रर्ालीची नोंदर्ी 
कर्याची कायगवाही कर्यात येत आहे. 
     शालेय पोषर् आहार योजनेंतगगत पात्र असलेल्या एकूर् ८६५४७ शाळाींना इींधन व 
भाजीपाला याचे अनुदान थे् उपलब्ध करुन दे्यात आले आहे. 

___________ 
  

पुणे श्जल्हयातील शालेय पोषण आहार योजनेतील डाटा एन्ट्री ऑपरेटर  
िमणचाऱयाांचे मानधन थिीत असल्याबाबत 

  

(४३)  १३७२७० (११-०७-२०१९).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुरे् जजल्हयातील शालेय पोषर् आहार योजनेतील डा्ा एन्री ऑपरे्र कमगचाऱ्याींच े
डडसेंबर ते रे्बुवारी, २०१९ या तीन मदहन्याच े मानधन थकले असल्याच े ददनाींक १३ माचग, 
२०१९ रोजी वा ्यासमुारास ननदशगनास आले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ्यामळेु ्याींचा व ्याींच्या कु्ूींबबयाींच्या उदर ननवागहाचा प्रश्न ननमागर् झाला 
आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभागत शासनाने चौकशी केली आहे काय व ्यानुसार उक्त कमगचाऱ्याींच े
थकीत मानधन अदा कर्याबाबत कोर्ती कायगवाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शेलार (२६-०७-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) तथावप, सींबींधधत डा्ा एन्री ऑपरे्र याींना माहे माचग, २०१९ अखेरपयांतच ेथककत 
मानधन दद. ३१/०३/२०१९ रोजी अदा कर्यात आलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

तांत्रशशक्षण सांचालनालय अांतगणत ताांत्रीि िमणचाऱयाांची पदनामाची नोंद त्याांच्या वेतन 
पध्दतीमध्ये (सेवाथण) तथा सेवापुस्तीिेमध्ये िरण्याबाबत 

  

(४४)  १३७७६० (१०-०७-२०१९).   श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय उच् च 
व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) शासनान े तींत्रशशक्षर् सींचालनालयातील सवग ताींबत्रक कमगचाऱ्याींचे पदनाम सुधारीत करुन 
एकत्रीत पदनाम “ननदेशक” असे केल्याबाबतचा ददनाींक २७ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी शासन ननर्गय 
ननगगशमत केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ताींबत्रक कमगचाऱ्याींच्या पदनामाची नोंद ्याींच्या वेतन पध्दतीमध्ये (सेवाथग) 
तथा सेवापुस्तीकेमध्ये घेरे् गरजचेे आहे काय, 
(३) असल्यास, दोन वषागचा कालावधी तसेच सातव्या वेतन आयोगाची अींमलबजावर्ी होवुनही 
या कमगचाऱ्याींना लाभ हा जुन्याच पदनामाने दे्यात येवुन ्याची नोंद देखील सेवा पुस्तीकेत 
कर्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या ताींबत्रक कमगचाऱ्याींच्या पदनामाची नोंद ्याींच्या वेतन पध्दतीमध्ये (सेवाथग) 
तथा सेवापुस्तीकेमध्ये घे्यास आर्खी ककती कालावधी लागर्ार आहे, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व ्यानसुार यास जबाबदार असलेले 
सींचालनालय तथा सहसींचालक कायागलयातील अधधकारी कमगचारी याींच्यावर कोर्ती कारवाई 
केली वा कर्यात येत आहे, नसल्यास ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (१३-०८-२०१९) : (१) तांत्र शिक्षण सांच्ालन्ालय्ाच्य्ा अधधपत्य्ाख्ालील 
ि्ासकीय/अनुद्ाननत/स्व्ायत्त अशभय्ाांत्रत्रकी मह्ाषवदय्ालय व तांत्रननकेतने तसेच तत्सम सांस्थ्ा 
आणण तांत्रि्ास्त्र षवदय्ापीठ्ातील कमलि्ाळ्ा व प्रयोगि्ाळेतील कमलच्ाऱय्ाांच्य्ा पदन्ाम्ाब्ाबतच्य्ा 
ि्ासन ननणलय दद.२७.९.२०१७ रोर्ी ननगलशमत करण्य्ात आल्ा आहे. 
     सदर ि्ासन ननणलय्ान्वये कमलि्ाळ्ा व प्रयोगि्ाळेतील त्ाांत्रत्रक कमलच्ाऱय्ाांकररत्ा सुध्ाररत 
पदन्ाम्ाांकरीत्ा "ननदेकि" अस्ा एकत्रत्रत सम्ान उल्लेख केलेल्ा असल्ा तरी सदर पद्ाांच्य्ा 
अस्स्तत्व्ात असलेल्य्ा पुवीच्य्ा पदन्ाम्ापूवी "ननदेिक" असे नमूद करण्य्ात आले आहे. उद्ा. 
ननदेिक (क्ात्ारी), ननदेिक (लोह्ार), ननदेिक (सुत्ार) 
(२) होय. 
(३) षवत्त षवभ्ाग्ाने ददन्ाांक ३०/०१/२०१९ रोर्ी स्ातव्य्ा वेतन आयोग्ाच्य्ा शिफ्ारिी ल्ागू 
करण्य्ाब्ाबत ननगलशमत केलेल्य्ा अधधसूचनेत, षवत्त षवभ्ाग्ाने ददन्ाांक १/१/२०१६ रोर्ी 
अस्स्तत्व्ात असलेल्य्ा पद्ाांच्ा उल्लेख केलेल्ा असल्य्ान े त्ाांत्रत्रक कमलच्ाऱय्ाांन्ा र्ुन्य्ाच 
पदन्ाम्ान ेस्ातव्य्ा वतेन आयोग्ाच्ा ल्ाभ देण्य्ात आल्ा आहे. 
     ददन्ाांक २७.०९.२०१७ च्य्ा ि्ासन ननणलय्ानुस्ार त्ाांत्रत्रक कमलच्ाऱय्ाांच्य्ा पदन्ाम्ात त्य्ाांच्य्ा 
सेव्ापुस्त्ाक नोंद घेण्य्ाची क्ामे सांस्थ्ास्तर्ावर करण्य्ात आली आहे. 
(४) सेव्ाथल प्रण्ालीमध्ये कमलच्ाऱय्ाांच्य्ा पदन्ाम्ामध्ये बदल करण्य्ास्तव आवश्यक ती सुषवध्ा 
उपलब्ध करुन देण्य्ाब्ाबत सांच्ालक, तांत्रशिक्षक सांच्ालन्ालय, मह्ार्ाष्र र्ाज्य य्ाांनी ददन्ाांक 
३०/०६/२०१९ च्य्ा पत्र्ान्वये सांच्ालक, लेख्ा व कोि्ाग्ारे सांच्ालन्ालय य्ाांन्ा षवनांती केली आहे. 
     सांच्ालक, लेख्ा व कोि्ाग्ारे सांच्ालन्ालय्ाकडून सेव्ाथल प्रण्ालीमध्ये कमलच्ाऱय्ाांच्य्ा 
पदन्ाम्ामध्ये बदल करण्य्ास्तव आवश्यक ती सुषवध्ा अदय्ापही उपलब्ध करुन ददलेली न्ाही. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत न्ाही. 

___________ 
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दहावी, बारावीच्या उत्तरपबत्रिाांच्या िागदाचा दजाण ननिृष्ट्ट प्रतीचा असल्याबाबत 
  

(४५)  १३८९८९ (११-०७-२०१९).   श्रीमती ननमणला गाववत (इगतपूरी), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.नसीम खान (चाांददवली), प्रा.वषाण गायिवाड 
(धारावी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य मींडळाच्या दहावी,बारावीच्या उ्तरपबत्रकाींवर पेनाची शाई रु््त असून खोडरबरने 
खोडल्यास कागद र्ा्त असून कागदाचा ननकृष् प्रतीचा दजाग असल्यान ेववदयागर्थयाांच ेमोठया 
प्रमार्ात नुकसान झाले असल्याच ेमाहे माचग, २०१९ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरर्ी शासनान ेचौकशी केली आहे काय ्यात काय आढळून आले व 
्यानुसार दोषीींवर कोर्ती कारवाई केली वा कर्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शेलार (०८-०८-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील बबगर अल्पसांख्याि महाववद्यालयातील आरक्षणबाबत 
  

(४६)  १३९४७३ (११-०७-२०१९).   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), 
प्रा.वषाण गायिवाड (धारावी),), श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्रीमती ननमणला गाववत (इगतपूरी), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.हषणवधणन सपिाळ 
(बुलढाणा), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.अशमत 
ववलासराव देशमुख (लातूर शहर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्य व कें द्र शासनाने ददलेल्या आरक्षर्ाींमळेु बबगर अल्पसींख्याक महाववद्याल्यातील 
आरक्षर् आता १०३ ्क्क्याींपयगत पोहचले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामळेु या महाववद्यालयाींमध्ये ११ वी कररता खुल्या प्रवगागतील ववद्यार्थयाांना 
कसा प्रवेश द्यायचा हा प्रश्न ननमागर् झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आरक्षर्ाचे प्रकार ननजश्चत करुन ११ वी प्रवशे प्रकक्रयेची यींत्रर्ा ननजश्चत 
कर्याबाबत शासनान ेकोर्ती कायगवाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शलेार (०८-०८-२०१९) : (१) व (२) हे खरे नाही. साींववधाननक आरक्षर्ाकररता 
५२% जागा असून सामाजजक व शैक्षणर्क मागास प्रवगागकररता १२%, आधथगक दबुगलाींकररता 
१०% आणर् व्यवस्थापन कोट्याकररता ५% आणर् इनहाऊस को्याकररता १० % जागा राखीव 
आहेत. एकूर् आरक्षर् ८९% होत आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
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वाणणज्य शाखेच्या १२ वी च्या पररके्षत बुि किवपांग व अिाऊां टसी  
पेपरमध्ये चूिीची सांख्या दशणववण्यात आल्याबाबत 

  

(४७)  १३९४७६ (११-०७-२०१९).   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), 
प्रा.वषाण गायिवाड (धारावी), श्री.त्र्यांबिराव शभस े (लातूर ग्रामीण), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्रीमती ननमणला गाववत (इगतपूरी), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.हषणवधणन सपिाळ 
(बुलढाणा), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.अशमत 
ववलासराव देशमुख (लातूर शहर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबई मध्ये रे्ब्रुवारी, २०१९ मध्ये घे्यात आलेल्या१२ वी च्या वाणर्ज्य शाखेच्या पररके्षत 
बुक ककवपींग व अकाऊीं ्सी या पेपरमध्ये प्रश्न क्रमाींक ३ मध्ये चूकीची सींख्या दशगवव्यात 
आली असल्याची तक्रार ववदयागर्थयाांनी केली असल्याच े ददनाक ७ माचग, २०१९ रोजी वा 
्यासुमारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे ववद्यार्थयाांना गुर् गमवावे लागले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभागत शासनान े चौकशी केली आहे काय व ्यानुसार सींबींधधत दोषीींवर 
कोर्ती कारवाई केली तसचे ववदयाथाांच े नुकसान ्ाळ्यासाठी कोर्ती कायगवाही केली वा 
कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
अॅड. आशशष शलेार (०८-०८-२०१९) : (१) अशा स्वरूपाची तक्रार प्राप्त झालेली होती. तथावप, 
प्रश्नपबत्रकेमध्ये कोर्तीही चूक झालेली नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 

  
राज्यातील सावणजनीि ग्रांथालयातील िमणचा-याांना वेतन शे्रणी व सेवा ननयम लागु िरण्याबाबत 
  

(४८)  १३९९०८ (०७-०७-२०१९).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.अननल बाबर (खानापूर), 
श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :  सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सावगजनीक ग्रींथालयातील कायगरत कमगचा-याींना व्यींकप्पा सशमतीच्या अहवालानुसार 
व इतर सशमतीच्या अहवालानुसार सन १९९८ मध्ये आकृतीबींध लागु कर्यात आलेला आहे, 
परींतु अदयापपयगत सेवा ननयम वेतन शे्रर्ी लागु झालेली नसल्याचे माहे मे, २०१९ वा 
्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, महाराषर सावगजनीक ग्रींथालय कमगचारी सींघ नागपुर याींनी शासनाकड े वळेोवेळी 
ननवेदन देवुन तसेच मा. वव्त मींत्री याींना ननवेदन ददले असून याबाबत मा.वव्त मींत्री याींनी 
ददनाींक ३० डडसेंबर, २०१८ रोजी मा. मींत्री उच्च व तींत्रशशक्षर् याींच्याकड ेशशर्ारस करून सदर 
माग्यावर कायगवाही कर्यासींदभागत पत्र ददले होते, हे ही खरे आहे, काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, ्यात काय आढळून आले व 
्यानुसार कोर्ती कायगवाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (०५-०८-२०१९) : (१) उच्च व तींत्र शशक्षर् ववभागाच्या दद. २२ जानेवारी, 
१९९८ च्या शासन ननर्गयान्वये शासनमान्य सावगजननक ग्रींथालयातील कमगचा-याींची पदसींख्या व 
पदनाम याींचा आकृतीबींध ननजश्चत करुन दे्यात आला आहे.       
     राज्यातील शासनमान्य सावगजननक ग्रींथालयातील कमगचा-याींच्या माग्यासींदभागत 
शासनाने सन २००१ साली मा.व्यींकाप्पा पतकी, माजी ववधानपररषद सदस्य याींच्या 
अध्यक्षतेखाली एक उपसशमती नेमली होती. सशमतीन े आपला अहवाल सन २००२ मध्ये 
शासनास सादर केला. सशमतीने राज्यातील शासनमान्य सावगजननक ग्रींथालयातील कमगचा-याींना 
वेतनशे्रर्ी सेवाशती लागू कर्याबाबत शशफारस केली होती. या सशमतीच्या अहवालासींदभागत 
चचाग कर्यासाठी ग्रींथालयीन चळवळीमधील पदाधधकारी व कायगकते याींच्यासोबत 
दद.२९.१०.२००३ रोजी त्कालीन मा.मींत्री (उच्च शशक्षर्) याींच्या दालनात बैठक घे्यात आली. 
या बैठकीमध्ये राज्यातील शासनमान्य सावगजननक ग्रींथालयातील कमगचा-याींच्या वेतनशे्रर्ी व 
सेवाशती लागू केल्यास येर्ा-या मोठ्या प्रमार्ावरील आधथगक भारामूळे ही शशफारस जस्वकाररे् 
शक्य नाही असे स्पष् केलेले आहे. 
(२) व (३) शासनमान्य सावगजननक ग्रींथालये व कमगचारी याींच्या ववववध माग्याींबाबत अनेक 
मान्यवराींकडून ननवेदने प्राप्त झाली आहेत. सदर ननवेदनाींच्या अनुषींगाने शासनस्तरावर 
वेळोवेळी बैठका घे्यात आल्या आहेत. ्यानसुार शासनमान्य सावगजननक ग्रींथालयाींच्या 
ववद्यमान अनुदानामध्ये वाढ कररे्बाबतचा प्रस्ताव ग्रींथालय सींचालनालयाकडून प्राप्त झाला 
आहे. या प्रस्तावाच्या अनुषींगान ेपढुील आवश्यक ती कायगवाही कर्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात वक्फ मांडळाच्या मालमत्तेबाबतचे प्रलांबबत खटले ननिाली िाढण्याबाबत 
  

(४९)  १४००६९ (०६-०७-२०१९).   श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अमर िाळे (आवी), श्रीमती ननमणला गाववत 
(इगतपूरी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.त्र्यांबिराव शभस े (लातूर ग्रामीण), श्री.भारत 
भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात वक्र् मींडळाच्या मालम्तेबाबतच ेप्रलींबबत ख्ले ननकाली काढ्यासाठी स्थापन 
केलेल्या राज्य वक्र् न्यायाधधकरर्ाच्या चार मदहन्याींच्या कालावधीसाठी ४४ लाख ६० 
हजाराींचा ननधी मींजूर कर्यात आला असल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा ्यादरम्यान 
ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्य वक्र् न्यायाधधकरर्ाकडून अद्यापपयां ककती प्रलींबबत ख्ले ननकाली 
काढ्यात आले आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, ्यात काय आढळून आले व 
्यानुसार कोर्ती कायगवाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०९-०८-२०१९) : (१) होय. 
(२) बत्रसदस्यीय न्यायाधधकरर्ाच्या स्थापननेींतर ररतसर सुनावर्ी घेऊन आतापयांत २८० दाव े
ननकाली काढ्यात आले असल्याचा अहवाल अध्यक्ष, महाराषर राज्य वक्र् न्यायाधधकरर् 
याींनी सादर केला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ्ावत नाही 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

एच. बी. टी. िला वाणणज्य महाववद्यालय, नागपूर येथील ननयुक्त्या  
ननयमबा्य िरण्यात आल्याबाबत 

  

(५०)  १४०३२८ (०७-०७-२०१९).   श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) न्य ू सुभेदार ले- आउ् नागपूर येथील एच.बी.्ी. कला वाणर्ज्य महाववद्यालयात सन 
१९९१ ते १९९५ या कालावधीत सहाय्यक प्राध्यापकाींच्या (अधधव्याख्याता) ननयुक््या या 
प्रचशलत ववधीननयमाचे उल्लींघन करुन बबींद ू नामावली नसुार अनुसूधचत जाती प्रवगागतील 
पदभरती न करता बेकायदेशीर ननयुक््या करुन शासनाची कोट्यवधीची र्सवरू्क केल्याच े
ननदशगनास आले आहे, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरर्ाची सखोल चौकशी कर्याची मागर्ी आर.्ी.आय. कायगकते 
श्री.प्रकाश वाघमारे याींनी मा.शशक्षर् सींचालक, उच्च तींत्र शशक्षर् पुरे्, कुलगुरू रा.तू.म. 
ववद्यापीठ नागपूर, तसेच सहसींचालक उच्च तींत्र शशक्षर् ववभाग, नागपूर ववभाग नागपूर याींना 
ददनाींक १७ जलुै, २०१८ रोजी वा ्यासुमारास लेखी ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) तसेच उक्त प्रकरर्ी चौकशी कर्याची व दोषीींवर महाराषर शासन व ववद्यापीठ कायदा व 
ननयमाअींतगगत उधचत कायगवाही कररे्सींदभागत सहसींचालक उच्च तींत्र शशक्षर् ववभाग, नागपूर 
ववभाग याींचे कायागलयीन पत्र क्र.आ.क्रमाींक:उशशनाग/वे.प/तक्रार एचबी्ी/९३४३/२०१८ दद. 
०२/०७/२०१८ रोजी कुलसधचव, (अनुशासना्मक सशमती) रा.तू.म. ववद्यापीठ नागपूर, लेखी 
पत्राद्वारे कळववलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास सदर ननयमबा्य प्रकरर्ाची शासनान े चौकशी केली आहे काय असल्यास, 
चौकशीच्या अनुषींगान े ननयमबा्य ननयुक््या करर्ाऱ्या सींबधधताींवर व ववद्यावपठातील 
अधधकारी व कामागचाऱ्याींवर कोर्ती कारवाई केली वा कर्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े (१३-०८-२०१९) : (१) सन १९९१-१९९५ या कालावधीत सदर महाववद्यालय 
शासन अनुदानावर नव्हत.े ्यामुळे ननयुक््याींसाठी सहसींचालकाकडून नाहरकत प्रमार्पत्र 
दे्यात आलेले नाही.  
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) यासींदभागत ववद्यापीठाकडून चौकशी सशमती गठीत कर्यात आली असून कायगवाही सुरु 
आहे, 
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :    

 चचव 
महाराष्ट्र ववधान भा. 

मुांबई.   

__________________________________________________________________ 
मुद्रर्पूवग सवग प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगर्क यींत्ररे्वर 

मुद्रर्: शासकीय मध्यवती मुद्रर्ालय, मुींबई. 


