
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४८६ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

ततसरे अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

िां धार (जि.नाांदेड) तालुक्यातील जिल्हा पररषदेच्या ११७ शाळाांना सांरक्षण भभांती नसल्याबाबत 
  

(१)  ३४७०० (२१-०२-२०१६).   श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय शालेय 
भशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कीं धार (जि.नाींदेड) तालुक्यातील जिल्हा पररषदेच्या ११८ शाळा असून त्यापैकी ११७ 
शाळाींना सींरक्षण भ ींती नसल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१५ वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शाळाींसारख्या महत्वाच्या ठिकाणी मोका् िनावराींना अ्काव करणे गरिचे े
असताींना सींरक्षण भ ींती नसल्यान ेत्याचा भशक्षणावर पररणाम होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या शाळाींना सींरक्षक भ ींतीसािी तातडीने ननधी उपलब्ध करुन देण्यासािी 
शासनाने कोणत्या उपाययोिना केल्या वा करण्यात येत आहेत, 
(४) नसल्यास, याबाबतची सद्य:जस्िती काय आहे ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२३-१०-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     कीं धार तालुक्यातील जिल्हा पररषदेच्या १८८ शाळाींपैकी १०१ शाळाींना सींरक्षण भ ींत नाही. 
(२) सींरक्षण भ ींत नसल्यान ेभशक्षणावर पररणाम होत आहे अशी बाब नाही. 
(३) ज्या शाळाींमध्ये पक्की सींरक्षक भ ींत नाही, तेिे तारेच ेकुीं पण, डडडोननया/ मेहींदी यासारख्या 
वनस्पतीींचे कुीं पण घालण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

नाभशि जिल्हातील महाववद्यालयामध्ये तहभसलदार व नायब तहभसलदार याांच्या डडिीटल 
स्वाक्षरीने देण्यात आलेले दाखले अवैध ठरववण्यात येत असल्याबाबत 

  

(२)  ३६६४८ (२१-०१-२०१६).   डॉ.राहूल आहेर (चाांदवड) :   सन्माननीय शालेय भशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नाभशक जिल््यातील शाळा-महाववद्यालयामध्ये तहभसलदार व नायब तहसीलदार याींच्या 
डडजि्ल स्वाक्षरीने ठदलेले उत्पन्न, वय, अधधवास राषरीयत्व हे दाखले शाळा व 
महाववद्यालयात अवैध व बोगस असल्याचे कारण दाखवून नाकारण्यात येत असल्याच े
माहे ऑक््ोबर २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शाळा व महाववद्यालयाींच्या या कारवाईमळेु पालक व ववद्यार्थयाांची कुचींबणा 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, हे सवश दाखले माठहती व तींत्रज्ञान अधधननयमानुसार वैध असतानाही 
नाकारण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२३-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) दाखले नाकारले िात आहेत अशी बाब नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

परभणी जिल्हयातील जिल्हा पररषदेच्या शाळाच्याां धोिादायि इमारतीबाबत 
  

(३)  ३८३९६ (२१-०१-२०१६).   श्री.वविय भाांबळे (जिांतूर) :   सन्माननीय शालेय भशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पर णी जिल्हयात जिल्हा पररषदेच्या ननिामकालीन काळामध्ये बाींधकाम करण्यात 
आलेल्या शाळेच्या इमारती अिुनही उपलब्ध आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास एकूण ककती इमारती धोकादायक आहेत व त्यापासून ववद्यार्थयाशच े िीवीतास 
धोका पोहच ुशकतो हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास याबाबत शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२३-१०-२०१८) : (१) होय. 
(२) ४० ननिामकालीन शाळा इमारती िीणश झाल्या आहेत तिावप धोकादायक वगशखोल्यात 
ववद्यािी बसववले िात नाहीत. 
(३) वगशखोली दरुूस्ती / बाींधकामाची ननकड व ननधी उपलब्धतेनुसार जिल्हा ननयोिन सभमती 
व सवश भशक्षा अभ यानातून बाींधकाम/ दरुूस्तीची तिवीि िेवली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील समेी इांग्रिी माध्यमाच्या शाळाांनी स्वतांत्र जददभावषि पुस्तिे तयार िरण्याबाबत 
  

(४)  ४५५३९ (१६-०५-२०१६).   श्री.डड मल्लीिािूनू रेड्डी (रामटेि), श्री.लक्ष्मण िगताप 
(धचांचवड) :   सन्माननीय शालेय भशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जिल््यातील जिल्हा पररषद आणण मनपा हद्दीतील अनेक शाळाींना सेमी इींग्रिी 
करण्याची सक्ती केल्याच े भशक्षकाींच्या तक्रारी असल्याच े तसेच राज्यातील जिल्हा पररषदाींनी 
सेमी इींग्रिी माध्यमाच्या शाळाींना परवानगी देताना या शाळाींसािी इींग्रिीतुन भशकववण्यात 
येणाऱ्या ववषयाींचा अ्यासक्रम आणण पुस्तके स्वतींत्रपणे तयार करण्यात यावी अस ेम्ह्ल होत े
मात्र प्रत्यक्षात स्वतींत्र जदद ावषक पुस्तके तयार करण्यात आली नसल्याचे गीं ीर बाब माहे 
िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२२-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

गुरुिुल पजललि स्िूल, परतवाडा (ता.अचलपूर, जि.अमरावती) शाळेच्या  
सांस्था अध्यक्षाांनी ववद्याथी-पालिाांची िेलेली ददशाभलू 

  

(५)  ५२८३७ (२५-०५-२०१६).   श्री.ओमप्रिाश ऊरू् बच्च ू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
शालेय भशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गुरुकुल पजब्लक स्कूल, परतवाडा (ता.अचलपूर, जि.अमरावती) शाळेच्या सींस्िा अध्यक्षाींनी 
ववद्यािी-पालकाींची ठदशा ूल करून फसवणूक केल्यामुळे सदर सींस्िाध्यक्षा ववरोधात गुन्हे 
दाखल करून शाळेची मान्यता रद्द करण्याबाबत स्िाननक लोकप्रनतननधीींनी ठदनाींक १६ फेब्रुवारी, 
२०१६ रोिी जिल्हाधधकारी अमरावती याींचेकड ेलेखी मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शाळेन ेशाळा प्रशासन, ववद्यािी आणण पालक ववरोधी कृती करून आदशश 
शाळा सींठहतेचा  ींग केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास या बाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास त्यानुसार सींबधधत 
शाळा व शाळासींचालकावर  कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(३०-०९-२०१८) : (१) व (२) सदर शाळेच्या कार ाराबाबत तक्रार प्राप्त झाली 
आहे. 
(३) याबाबत चौकशी करुन भशक्षणाधधकारी याींनी शाळेवर कारवाईबाबतचा अहवाल भशक्षण 
सींचालक (प्रािभमक) याींना सादर केला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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लातूर जिल््यात ११ वी वगातू प्रवेश घेण्यासाठी भूभमपूत्राांना प्राधान्याने प्रवेश भमळाण्याबाबत 
  

(६)  ६०९६० (२२-०८-२०१६).   श्री.त्र्यांबिराव भभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.अभमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय शालेय 
भशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर जिल््यात गत अनेक वषाशपासून ११ वीच्या वगाशत प्रवेश घेण्यासािी परजिल््यातील 
ववद्यािी येत असून, स्िाननक ववद्यार्थयाांना ७० ्क्के तर बाहेरच्या ववद्यार्थयाांना ३० ्क्के 
को्ा आहे, जिल््यात १४२ अनदुाननत आणण ७७ ववना अनुदाननत कननषि महाववद्यालयाींची 
सींख्या असल्यान ेतसेच या महाववद्यालयातील प्रवशे क्षमता ४० हिार ६०० असून ७०, ३० 
्क्क्याींचा ववचार केला तर ६ हिार ८४२ स्िाननक ववद्यार्थयाांना प्रवेश भमळणार असल्याचे 
माहे िनू, २०१६ वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानुसार  ूभमपूत्राींना 
महाववद्यालयाींत प्राधान्याने प्रवेश भमळावा यासािी कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(३०-०९-२०१८) : (१) व (२) इ.११ वी ची प्रवेश प्रकक्रया मा.उच्च न्यायालयान े
वेळावेळी ठदलेल्या ननदेशानुसार गुणवत्तेनुसार करण्यात येत.े या प्रकक्रयेमध्ये स्िाननक 
ववद्यार्थयाांना प्राधान्याने प्रवशे देण्याबाबत कोणतीही तरतूद नाही. सबब, अशी तरतूद करता 
येईल ककीं वा कसे याबाबत ववचारववननमय करण्यासािी शालेय भशक्षण वव ागाचे अधधकारी, 
ववधी व न्याय वव ागाचे अधधकारी व लोकप्रनतननधी याींची सभमती गिीत करण्यात येत आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
मराठवाड्यातील शेतिऱयाांच्या मुलाांची शैक्षणणि र्ी तसचे पररक्षा शलु्ि मार् िरण्याबाबत 

 

(७)  ६३९५३ (२२-०८-२०१६).   श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :  सन्माननीय शालेय भशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मरािवाड्यातील अनेक जिल््यात गत ४ वषाशपासून  ीषण दषुकाळ पडला असून काही 
ठिकाणी गारपी् व किशबािारीपणामुळे ककत्येक शेतकऱ्याींनी आत्महत्या केल्या आहेत, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, ज्या शेतकऱ्याींनी आत्महत्या केली आहे त्याींच्या पाल्याींची शैक्षणणक फी तसेच 
पररक्षा शुल्के  रणे अशक्य असल्यान,े दषुकाळग्रस्त  ागातील सवश ववद्यार्थयाांचे पररक्षा शुल्क 
शैक्षणणक फी माफ करावे, अशी मागणी स्िाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.शालेय भशक्षण मींत्री 
याींच्याकड े माहे िनू, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान केली असल्याचे ननदशशनास आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(०३-१०-२०१८) :  (१), (२) व (३) होय. 
     सद्यःजस्ितीत शालेय भशक्षण वव ागामाफश त इ. १० वी पयांत सवश ववद्यार्थयाांना व इ. १२ 
वी पयांत मुलीींना प्रमाणणत दराने मोफत भशक्षण ठदले िाते. सदर योिनेचा ला  
आत्महत्याग्रस्त शेतक-याींच्या पाल्याींना सुद्धा लागू आहे. महसुल व वन वव ागान े वेळोवळेी 
घोवषत केलेल्या दषुकाळग्रस्त गावातील ववद्यार्थयाांना इ. १० वी व इ. १२ वीच्या परीक्षा 
शुल्काची प्रनतपूती / माफ करण्यात येते. शालेय भशक्षण वव ागाच्या  ठद. १० माचश, २०१६ च्या 
शासन ननणशयानुसार राज्य मींडळ, पुणे याींचमेाफश त इ. १० वी व इ. १२ वीच े परीक्षा शुल्काची 
प्रनतपूती /माफ करण्यात येत.े 
      महसुल व वन वव ागाच्या ठद.२३ िानेवारी, २००६ च्या शासन ननणशयानुसार 
आत्महत्याग्रस्त शेतक-याींच्या वारसाींना रु.१.०० लक्ष मदत करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

भशरोळ (जि.िोल्हापूर) तालुक्यात १५ टक्िे लोि तनरक्षर असल्याबाबत 
  

(८)  ६६४६६ (०५-०१-२०१७).   श्री.उल्हास पाटील (भशरोळ) :   सन्माननीय शालेय भशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भशरोळ (जि. कोल्हापूर) तालकु्यात १५ ्क्के लोक ननरक्षर असल्याच े जिल्हा पररषदेच्या 
ननरींतर भशक्षण वव ाग अधधकारी याींनी माहे िुल,ै २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास 
आणले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या तालुक्यात साक्षरता प्रचार व प्रसार कायशक्रम ननरींतर भशक्षण वव ागाींतगशत 
राबववण्यात येत नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनुसार कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२७-०९-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) ननरींतर भशक्षण कायशक्रम सप् े्ंबर २००९ पासून कें द्र शासनान ेबींद केलेला आहे.   तिावप, 
 ारतात ज्या जिल््यामध्ये मठहला साक्षरतेचे प्रमाण ५० ्क्के पेक्षा कमी आहे, अशा 
जिल्हयाींमध्ये राषरीय साक्षरता अभ यान प्राधधकरण, नवी ठदल्ली याींच्या ननदेशान्वये साक्षर 
 ारत योिना राबववण्यात येत आहे. त्यानुसार महाराषरातील िालना, ठहींगोली, नाींदेड, 
उस्मानाबाद, लातूर, पर णी, बीड, गडधचरोली, नींदरूबार व गोंदीया या १० जिल््याींमध्ये माचश 
२०१८ अखेरपयांत साक्षर  ारत योिना सुरू होती. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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किडा स्पधािूररता खुल्या गटासाठी वाढीव किडागुण देण्याबाबत 
  

(९)  ६८५०५ (१६-१२-२०१६).   श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   
सन्माननीय िीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाच्या ठदनाींक १२ ऑगस््, २०१५ रोिीच्या शासन ननणशयाने कक्रडा स्पधाशकररता खुल्या 
ग्ासािी वाढीव कक्रडागुण देण्यात येऊ नये अशी अ् घालण्यात आली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) तसचे, जिल्हा स्तर वव ाग राज्य, राषरीय स्तर या क्रमान े कक्रडागुण देण्याची सवलत 
देण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, जिल्हा राज्य राषरीय अशी स्पधाश घेऊन वव ागीय कक्रडास्पधाांची अ् भशिील 
करावी, तसेच ठदनाींक २० ऑगस््, २०१५ च्या शासन ननणशया मध्ये दरुूस्ती करण्याची मागणी 
महाराषर आमतौर जिमनॅस््ीक असोभसएशन याींनी ठदनाींक १४ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी वा 
त्यासुमारास केली आहे हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास या बाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानसुार कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०७-०९-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) क्रीडा के्षत्रात प्राववण्य भमळववणाऱ्या ववद्यार्थयाांना इ.१० वी व इ.१२ वी मध्ये 
वाढीव सवलतीचे गुण देण्याच्या कायशपध्दतीमध्ये सधुारणा करण्याची कायशवाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात अनुदातनत शाळेत िें द्रीय बोडाूच्या शाळा सुरु िरण्यास  
अवैधररत्या परवानगी ददल्याबाबत 

(१०)  ६९५३७ (२७-०१-२०१७).   श्रीमती सीमाताई दहरे (नाभशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
शालेय भशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई दादर पूवश येिील एसएससी बोडाशच्या अींतगशत राज्य शासन अनुदाननत रािे भशवािी 
महाववद्यालयात कें द्रीय बोडाशच्या सीबीएससी व आयसीएससी शाळा सुरु करण्यात आल्याच े
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एसएससी बोडाश अींतगशत असलेल्या शाळेत, कें द्रीय बोडाशच्या शाळा कोणता 
कायदा व ननयमाच्या आधारे सुरु करण्यास शासनान े मान्यता ठदली आहे व त्याची 
सवशसाधारण कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, सदरहू कें द्रीय बोडाशची शाळा अनाधधकृतपणे सुरु असल्यास या शाळे ववरुध्द 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(१०-०९-२०१८) : (१) नाही. 
(२), (३), व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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िरांिरे्ण (ता.पन्हाळा, जि.िोल्हापूर) येथील प्राथभमि शाळेच्या 
इमारतीची दरुवस्था झाल्याबाबत 

  

(११)  ८५५५७ (२३-०८-२०१७).   श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
शालेय भशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) करींिफेण (ता.पन्हाळा जि.कोल्हापूर) येिील प्रािभमक शाळाही गावाबाहेर २ ककमी लाींब 
असलेल्या इमारतीत घेण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शाळेच्या इमारतीचा पाया खचला असून भ ींतीना येणाऱ्या ओलादयामुळे 
इमारत धोकादायक बनली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास उक्त शाळा  ाड्याच्या खोलीत चालववली िात असनू २ ककमी लाींब असल्यान े
ववद्यार्थयाांना रोि पायपी् करावी लागत असल्याने ववद्यार्थयाांच ेशालेय नुकसान होत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व त्यानसुार कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१२-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
    शाळेतील २ वगशखोल्या धोकादायक झाल्यान े २ वगश गावाबाहेर  ाडयाच्या इमारतीत 
 रववण्यात येत आहेत. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
      शाळेतील ७ पैकी दोन वगशखोल्या धोकादायक बनल्या आहेत. 
(३) शाळेतील केवळ दोन वगश धोकादायक झाल्यान े इतरत्र  रववले िात आहे. परींत ु तेि े
ननयभमत अध्यापन सुरू असून ववद्यार्थयाांच ेशैक्षणणक नुकसान होत नाही. 
(४) धोकादायक वगशखोल्या ननलेणखत करून जिल्हा ननयोिन सभमती/ सवश भशक्षा अभ यान या 
माध्यमातून वगशखोली बाींधकाम करण्याची तिवीि िेवली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िामखेड (जि.अहमदनगर) शहरातील असलेली जिल्हापररषदेची 
सदारु्ले वस्ती या शाळेची झालेली दरुवस्था 

  

(१२)  ८६२७० (२३-०८-२०१७).   श्री.वविय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय शालेय भशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िामखेड (जि.अहमदनगर) शहरातील जिल्हापररषदेची सदाफुले वस्ती या शाळेच्या भ ींतीना 
तड ेगेले असून पत्रहेी खराब झाले असल्यामुळे इमारतीमध्ये उीं दीर, घुशी, साप, डुकरे इ. प्राणी 
येत आहेत तसेच पावसाळयात शाळेत मोठ्या प्रमाणात पाणी साचत असल्याने शाळेतील 
ववदयार्थयाांच्या जिववतास धोका ननमाशण झाल्याचे ठदनाींक १५ िून, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास 
ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या प्रकरणी शाळेने मा. पालकमींत्री व ग्भशक्षण अधधकारी याींच्याकड े पाच 
मठहन्यापूवी ववववध मागण्यासींद ाशत ननवेदन ठदलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनान ेचौकशी केली आहे काय व चौकशीत काय आढळून 
आले, असल्यास, चौकशीनुसार सदर शाळेची दरुुस्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२०-१०-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     सदाफुले वस्ती येिील जिल्हा पररषद शाळेतील ३ वगशखोल्या िीणश झाल्या होत्या व ४ 
वगशखोल्याींना दरुूस्तीची आवश्यकता ननमाशण झाली होती. तिावप ववद्यार्थयाांच्या  जिवीतास 
धोका ननमाशण झालेला नाही. 
(२) शाळेच्या मुख्याध्यापकाींनी ग्भशक्षणाधधकाऱ्याींकड े ३ वगशखोल्याींच्या ननलेखनाचा प्रस्ताव 
पािववला होता. 
(३) ३ वगशखोल्या ननलेणखत करण्यात आल्या असून ४ वगशखोल्याची दरुूस्ती करण्यात आली 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई उपनगरातील िूहू येथील एिॉल माांडीयाल शाळेसाठी शासिीय  
िागा भाडतेत्वाांवर ददल्याबाबत 

  

(१३)  ९१३८१ (२३-०८-२०१७).   श्री.अभमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय शालेय 
भशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगरातील िूहू येिील एकॉल माींडीयाल शाळेला शासनाने शाळेसािी शासकीय 
िागा  ाडतेत्वाींवर ठदलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शासकीय िागा शाळेसािी  ाडतेत्वाींवर देताींना शासनान ेकाही अ्ी व 
शती िेवल्या होत्या काय,  
(३) असल्यास, सदर अ्ी व शती काय आहेत, 
(४) असल्यास, सदर शाळा शासनाच्या अ्ी व शती च े उल्लींघन करीत असून आर्ीई 
अींतगशत तसेच गोरगरीब ववदयार्थयाांनासुध्दा शाळेमध्ये प्रवेश देण्यात आलेला नाही हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर प्रकरणाबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, असल्यास, चौकशीअींती 
सदर शाळेवर शासनान ेकोणती कारवाई केली अिवा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची 
कारणे ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१२-१०-२०१८) : (१) होय. 
(२) होय. 
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(३) एकूण २४ अ्ी शती घालण्यात आल्या आहेत. 
(४) शाळा अ्ी शतींच ेउल्लींघन कररत असलेबाबतची तक्रार प्राप्त नाही तसचे सदरची शाळा 
अल्पसींख्याींक दिाश प्राप्त शाळा असल्यान ेबालकाींचा मोफत व सक्तीच्या भशक्षणाचा अधधकार 
अधधननयम, २००९ अींतगशत वींधचत दबुशल घ्कातील प्रवशे देण्याचा प्रश्न येत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

सेलू (जि.परभणी) तालुक्यातील तलबल १८२ शाळाांच्या वग ूखोल्याांच्या दरुवस्थेबाबत 
  

(१४)  ९३७५७ (२३-०८-२०१७).   श्री.वविय भाांबळे (जिांतूर) :   सन्माननीय शालेय भशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सेलू (जि.पर णी) तालुक्यातील १८२ शाळाींच्या वगश खोल्याींची दरुवस्िाझाली असल्याची 
बाब खरी आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त वगश खोल्याची दरुुस्ती शैक्षणणक वषश सुरु होण्यापूवी करणे आवश्यक 
असूनही सदर दरुुस्ती न झाल्यामळेु ववद्यार्थयाांच्या िीववतास धोका ननमाशण झाला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या बाबत चौकशी केली आहे काय, व त्यानसुार यास िबाबदार असणाऱ्या 
सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२०-१०-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     सेल ू तालुक्यातील जिल्हा पररषदेच्या ११२ शाळाींपैकी ६२ शाळाींतील वगशखोल्याींना 
दरुूस्तीची आवश्यकता आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     धोकादायक वगशखोल्याींत ववद्यािी बसववले िात नाहीत. 
(३) वगशखोली दरुूस्ती/ बाींधकामाची ननकड व ननधी उपलब्धतेनुसार जिल्हा ननयोिन सभमती व 
सवश भशक्षा अभ यानातून बाींधकाम/ दरुूस्तीची तिवीि िेवली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

सांगमनेर (जि.अहमदनगर) तालुक्यातील जिल्हा पररषद प्राथभमि शाळाांच्या इमारतीची  
दरूवस्था झाली असल्याबाबत 

(१५)  ९५९०१ (२९-१२-२०१७).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अभमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), 
श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अभमत ववलासराव देशमखु (लातूर 
शहर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय शालेय भशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
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(१) सींगमनेर (जि.अहमदनगर) तालुक्यातील अलकापूर, समनापूर, पेमधगरी, सींगमनेर खुदश, 
नाींदरुी दमुाला, वपींपळगाव कोंणझरासह तळेगावच् या  ागवतवाडी येिील जिल्हा पररषद प्रािभमक 
शाळाींच्या इमारतीची दरुावस्िा झाली असनू धोकादायक शाळाींच े प्रस्ताव पींचायत समतीने 
कें द्रप्रमुख व मुख्याध्यापकाींकडून मागवण्यास सुरुवात केली असनू अनेक शाळाींच्या खोल्या 
मोडकळीस आल्या असल्याने एकाच खोलीत दोन-दोन वगश घेण्यात येत असल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०१७ रोिी वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाकड ेधोकादायक शाळाींचे एकूण ककती प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यात काय आढळून 
आले व त्यानुसार सदर शाळाींची डागडुिी वा नुतनीकरण करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२०-१०-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
    सींगमनेर तालुक्यातील अकलापूर, समनापूर, सींगमनेर खुदश, नाींदरुी दमुाला, वपींपळगाव 
कोंणझरा,  ागवतवाडी येिील जिल्हा पररषद शाळाींतील ३३ वगशखोल्या नादरुूस्त आहेत. तिावप 
धोकादायक वगशखोल्याींत ववद्यािी बसववले िात नाहीत. 
(२) व (३) सींगमनेर तालुक्यातील २६ ननलेखन प्रस्ताव प्राप्त झाले असून त्यापैकी ३६ 
खोल्याींच्या ननलेखनाचे ९ प्रस्ताव मींिूर करण्यात आले आहेत. तसेच वगशखोली दरुूस्ती/ 
बाींधकामाची ननकड व ननधी उपलब्धतेनुसार जिल्हा ननयोिन सभमती व सवश भशक्षा 
अभ यानातनू बाींधकाम / दरुूस्तीची तिवीि िेवली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पनवेल (जि.रायगड) येथील ७८ शाळाांिड ेमैदाने नसल्याबाबत 
  

(१६)  ९६३७३ (२९-१२-२०१७).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय शालेय भशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सवश शाळाींना मैदान असणे सक्तीचे असताींनाही पनवेल (जि.रायगड) येिील ७८ 
शाळाींकड ेमैदाने नसल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे या शाळेतील ववद्यािी रस्त्यावर तसेच शाळेच्या गच्चीवर खेळत 
असल्यान ेअपघात होण्याची शक्यता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या बाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास त्यानसुार उक्त 
शाळाींवर कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े (२०-१०-२०१८) : (१) व (२) पनवेल तालुक्यातील ५६० शाळाींपैकी ५२ 
शाळाींना कक्रडाींगण उपलब्ध नाही. तिावप ववद्यािी रस्त्यावर तसचे शाळेच्या गच्चीवर खळेत 
असल्याच ेननदशशनास आलेले नाही. 
(३) ज्या शाळाींना क्रीडाींगण नाही, त्या शाळाींना क्रीडाींगणासािी, जिल्हा पररषदेची ककीं वा 
ग्रामपींचायतीची ककीं वा स्िाननक स्वराज्य सींस्िाींची मोकळी िागा उपलब्ध करून देण्याच्या 
सूचना ठदलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

चांदगड (जि.िोल्हापूर) तालुक्यातील िानुर धनगरवाडा अततदगुमू व डोंगराळ भागातील 
प्राथभमि शाळेला नववन इमारत उपललध िरुन देणेबाबत 

  

(१७)  ९६९२० (२९-१२-२०१७).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीय 
शालेय भशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींदगड (जि.कोल्हापूर) तालुक्यातील कानुर धनगरवाडा ही अनतदगुशम व डोंगराळ  ागातील 
कुडाच्या भ ींती असलेली प्रािभमक शाळा गत पावसाळ्यात झालेल्या अनतवषृ्ीमुळे 
उद् ध्वस्त झाली असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गत १५ वषाांपासून शासनाने या शाळेच्या दरुुस्तीसािी अनुदान ठदले नसल्यान े
ग्रामस्िाींनीच या शाळेच्या डागडुिीची कामे केली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यात काय आढळून 
आले आहे व त्याअनुषींगान े या शाळेला नववन इमारत उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,   
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१२-१०-२०१८) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) कानूर धनगरपाडा हया वसाहती स ोवतालची िमीन वन वव ागाची आहे. वन 
वव ागाकडून गु्रप ग्रामपींचायतीला शाळेसािी हस्ताींतरीत करण्यात आलेली िागा ग्रामपींचायतीने 
मखु्य कायशकारी अधधकारी याींच्या नावे केली असून शाळेच्या इमारत बाींधकामासािी तिवीि 
िेवली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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ब्रम्हपूरी (ता.मेहिर, जि.बुलढाणा) येथील जिल्हा पररषद मराठी उच्च प्राथभमि शाळेची 

झालेली दरुवस्था 
  

(१८)  ९८३०६ (२९-१२-२०१७).   डॉ.सांिय रायमलुिर (मेहिर) :   सन्माननीय शालेय भशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ब्रम्हपूरी (ता.मेहकर, जि.बुलढाणा) येिील जिल्हा पररषद मरािी उच्च प्रािभमक शाळेला 
१०० वषे पूणश झाली असून सदरच्या शाळेची अत्यींत दरुावस्िा झाल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ 
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार या शाळेच्या दरुुस्तीसींद ाशत शासनान ेकोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२०-१०-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     जिल्हा पररषद शाळा ब्रम्हपरूी येिील ७ पैकी ५ वगशखोल्या मोडकळीस आल्यास आहेत. 
(२) व (३) प्सींख्येनुसार आवश्यक वगशखोल्याींसािी पयाशयी दयवस्िा करण्यात आली आहे. 
तसेच वगशखोली  बाींधकामाची ननकड व ननधी उपलब्धतेनुसार जिल्हा ननयोिन सभमती व सवश 
भशक्षा अभ यानातून बाींधकाम तिवीि िेवली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मेरा (जि.बलुढाणा) येथील उदुू शाळा व पररसरात अस्वच्छ व दगुधंीयुक्त  
वातावरण झाले असल्यबाबत 

  

(१९)  ९८६५१ (२९-१२-२०१७).   डॉ.शभशिाांत खेडिेर (भसांदखेड रािा) :   सन्माननीय शालेय 
भशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मेरा (जि.बुलढाणा) येिील उदुश शाळा व पररसरात अस्वच्छता व अत्यींत दगुांधीयकु्त 
वातावरण पसरलेले असल्याने त्याचा उक्त शाळेतील ववद्यार्थयाांच्या आरोग्यावर पररणाम होत 
असल्याच े माहे ऑक््ोंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
तद्नुसार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत,  
  
श्री. ववनोद तावड े(२०-१०-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
   मेरा येिील उदूश शाळेच्या पररसरात ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये अस्वच्छता होती. परींतु त्याचा 
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ववद्यार्थयाांच्या आरोग्यावर पररणाम झाल्याच ेआढळून आले नाही. 
(२) भशक्षण ववस्तार अधधकाऱ्याींनी नोदहेंबर, २०१७ मध्ये तपासणी करून शाळा पररसर स्वच्छ 
िेवण्याच्या सूचना सींबींधधताींस ठदल्या होत्या. तद्नींतर ठदनाींक २/०१/२०१८ ठदलेल्या  े्ीत शाळा 
पररसर स्वच्छ होता. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अिोला येथील किडा प्रबोधधनीच ेप्राचाय ूपद व रेक्टर ही दोन्ही पदे ररक्त असल्याबाबत 
  

(२०)  ९९४८५ (२९-१२-२०१७).   श्री.हररष वपांपळे (मुततिूापूर) :   सन्माननीय िीडा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला येिील कक्रडा प्रबोधधनीचे प्राचायश पद व रेक््र ही दोन्ही पदे ररक्त असल्याचे 
माहे, ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, सदर कक्रडा प्रबोधधननची इमारत मोडकळीस आली असून तेि े सोयी सुववधाींचा 
अ ाव तसेच कक्रडा प्ुींना ननकृष् दिाशच ेअपुरे िेवण ठदले िात ेहे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार सदर कक्रडा प्रबोधधनीची इमारत नवीन बाींधून स्वच्छता बरोबरच 
कक्रडाप्ुींना सकस व पुरेस ेिेवण देणेबाबत शासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१६-१०-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     क्रीडा प्रबोधधनी, अकोला येिील ररक्त असलेल्या प्राचायश या पदाचा अनतररक्त कायश ार 
श्री.सनतशचींद्र  ्, राज्य क्रीडा मागशदशशक व रेक््र या पदाचा अनतररक्त कायश ार जिल्हा क्रीडा 
अधधकारी, अकोला या कायाशलयातील कननषि भलवपकाकड ेसोपववण्यात आलेला आहे. 
(२) नाही. 
     अकोला येिील क्रीडा प्रबोधधनी ही जिल्हा क्रीडा सींकुल, अकोला या इमारतीत सुरु असून 
सदरची इमारत सुजस्ितीत आहे.  
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही 

___________ 
  

औरांगाबाद येथील मोहभसन अहमद उदूू प्राथभमि व माध्यमीि शाळेच्या  
सांस्थाचालिाांनी तनयमाच ेउल्लांघन िेल्याबाबत 

  

(२१)  ९९६०५ (२९-१२-२०१७).   श्री.सुतनल राऊत (वविोळी) :   सन्माननीय शालेय भशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद येिील मोहभसन अहमद उदूश प्रािभमक व माध्यमीक शाळा (िनुे नाींव कस्तुरबा 
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गाींधी), बषीर कॉलनी, रोषन गे्, येिे शाळेच्या सींस्िाचालकाींनी ननयमाींचे उल्लींघन 
करुन इमारती व कक्रडागींणाववना फक्त ५०० चौ. फु्ाच्या िागेत शाळा सुरू असल्याची तक्रार 
केली असल्याची बाब ठदनाींक १ नोदहेंबर, २०१७  रोिी वा त्यासुमारास केली असल्याच े
ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यानुसार सींबींधीत 
सींस्िाचालकाींवर कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, असल्यास, त्याचा तपशील 
काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. ववनोद तावड े(०३-१०-२०१८) : (१) होय. 
(२) भशक्षणाधधकारी (माध्यभमक), जिल्हा पररषद, औरींगाबाद याींनी तपासणी केली असून 
आढळून आलेल्या त्रु्ीींच्या अनुषींगाने शाळेवर कायशवाही करण्याच्या दृष्ीने शाळेस नो्ीस 
बिावण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
ववववध िल्याणिारी योिनाांमध्ये वस्तुरूपात भमळणा-या लाभाच ेरूपाांतर रोख स्वरूपात थेट 

ववद्यार्थयांच्या आधार िमाांिाशी तनगडीत बँि खात्यात िमा िरण्याबाबत 
  

(२२)  ९९७६३ (२९-१२-२०१७).   डॉ.राहूल आहेर (चाांदवड), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), 
श्री.अभमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.रािु तोडसाम (अणी), श्री.योगेश दटळेिर (हडपसर), 
श्रीमती सीमाताई दहरे (नाभशि पजश्चम), श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा), श्री.वविय िाळे 
(भशवािीनगर), श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाव), श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांिी), श्री.सुरेश 
(रािूमामा) भोळे (िळगाव शहर), श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा), श्री.अबू आिमी (मानखूदू 
भशवािीनगर) :  सन्माननीय शालेय भशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ववववध कल्याणकारी योिनाींमध्ये वस्तुरूपात भमळणा-या ला ाच े रूपाींतर रोख स्वरूपात 
िे् ववद्यार्थयाांच्या आधार क्रमाींकाशी ननगडीत बँक खात्यात िमा करण्यासािी प्रत्येक 
ववद्यार्थयाांच े राषरीयकृत/शेड्युल्ड/ग्रामीण बँकेत शून्य रकमेच े ला ािी खात े उघडण्याबाबत 
शालेय भशक्षण वव ाग आणण सींबींधधत भशक्षणाधधका-याींनी शाळाींवर सक्ती करण्यास सुरुवात 
केली असून बँका मात्र केवायसीभशवाय ववद्यार्थयाांच ेबँक खाते उघडण्यास तयार नसल्याचे माहे 
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गणवेश अनुदानासािी ला ार्थयाांच ेशून्य बॅलन्सवर खात े उघडण्याच्या अग्रणी 
बँकेच्या आदेशानींतरही राषरीयकृत बॅकाकडून नकार देण्यात आल्याने िळगाव जिल्हयातील   
एक लाख ववद्यािी गणवेश अनुदानापासून वींधचत असल्याच े माहे सप् े्ंबर, २०१७ च्या 
सुमारास ननदशशनास आले हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सद्यजस्ितीत राज्यातील ज्या ववद्यार्थयाांची बकँाींमध्ये खाती नाहीत त्या 
ववद्यार्थयाांना कोणत्याही योंिनाींचा ला  भमळत नाही हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय ृ असल्यास, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानुसार ववद्यार्थयाांचे बकेँत खाते उघडण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०३-१०-२०१८) : (१) नाही. 
 (२), (३) व (४) िळगाव जिल््यामध्ये मोफत गणवेश वा्प योिनेचे एकूण १,६१,३७० इतके 
ला ािी ववद्यार्थयी असून  माहे सप् े्ंबर, २०१७ अखेरपयांत ६४०४१ ववद्यार्थयाांची बँकेत खाती 
उघडण्यात आली असनू त्यापकैी ४५१६८ववद्यार्थयाांच्या खात्यावर गणवेश योिनेचा ननधी वगश 
करण्यात आला होता. 
     सद्यःजस्ितीत १,३५,१२० ववद्यार्थयाांची बँक खात्याची माठहती उपलब्ध झाली आहे. 
त्यापैकी १,२४,०४९ ववद्यार्थयाांच्या बँक खात्यात सदर योिनेच्या ला ाची रक्कम िमा  
करण्यात आली आहे.   
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

भांडारा जिल्हा पररषद शाळाांच्या २३८ इमारती (वगखूोल्या) िीण ूअवस्थेत असल्याबाबत 
  

(२३)  १०१९८७ (३०-१२-२०१७).   श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :   सन्माननीय शालेय भशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ींडारा जिल्हा पररषद शाळाींच्या २३८ इमारती (वगशखोल्या) िीणश अवस्िेत असून त्या 
पासून ववद्यार्थयाशच्या िीववतास धोका ननमाशण होवू शकतो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शाळाींची  ौगोभलक जस्िती व अन्य माठहती शासनाकड े युडायसवर 
मुख्याध्यापकाींनी पािववली असताना सुद्धा या गीं ीर बाबीकड े दलुशक्ष झाले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, असल्यास त्यात काय आढळून 
आले व त्यानसुार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१२-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
    जिल्हा पररषद शाळाींच्या १४ इमारती धोकादायक असनू २३७ शाळाींना मोिी दरुूस्ती 
आवश्यक आहे. तिावप धोकादायक शाळाींत ववद्यािी बसववण्यात येत नाहीत. 
(२) व (३) ननधीची उपलब्धता व वगशखोली बाींधकाम/ दरुूस्तीची ननकड या बाबी ववचारात 
घेवून बाींधकाम/ दरुूस्तीची कामे करण्याची तिवीि िेवली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
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___________ 
सोलापूर शहर व जिल्हयातील उच्च भशक्षण घेत असलेल्या ववदयार्थयांना राष्ट्रीयिृत बँिा व 

खािगी बँिा शैक्षणणि िि ूदेण्यामध्ये टाळाटाळ िरीत असल्याबाबत 
  

(२४)  १०२५९० (१३-०७-२०१८). िुमारी प्रणणती भशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
उच् च व तांत्र भशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर शहर व जिल्हयातील उच्च भशक्षण घेत असलेल्या ववदयार्थयाांना राषरीयकृत बकँा 
व खािगी बकँा शैक्षणणक किश देण्यासािी ्ाळा्ाळ करीत असल्यान ेमध्यमवगीय व गरीब 
कु्ुींबातील ववद्यार्थयाांचे शैक्षणणक  ववषय धोक्यात आले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सोलापूर जिल्हयातील ज्या शेतकऱ्याींच े वपक किश िकीत आहे, त्या 
शेतकऱ्याींच्या मुलाला शैक्षणणक  किश १०० ्क्के नाकारण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे का, चौकशीत काय आढळून आले 
तसेच चौकशीच्या अनुषींगान ेशासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१९-१०-२०१८) : (१) उच्च व तींत्रभशक्षण वव ागामाफश त उच्च भशक्षणाकरीता 
शैक्षणणक किश देण्याची कोणतीही योिना राबववण्यात येत नाही.             
      तिावप, कें द्र शासनाच्या मनुषयबळ ववकास मींत्रालयान ेशकै्षणणक वषश २००९-१० पासून 
दयावसानयक तसचे ताींत्रत्रक अ्यासक्रमास प्रवशे घेणाऱ्या ववद्यार्थयाांसािी अनुसूधचत बँकाकडून 
प्राप्त होणाऱ्या शैक्षणणक किाशवरील दयािात सू् भमळण्यासािी  Central Scheme of 
Interest subsidy for Educational  loan ही योिना घोवषत केली आहे.  सदर योिना 
कें द्र शासनाद्वारे अनुसूधचत बँकाकडून राबववण्यात येते. सदर योिनेसािी कॅनरा बँकेची नोडल 
बँक म्हणून ननयुक्ती करण्यात आली आहे.  सदर योिनमेध्ये राज्य शासनाची  ूभमका नाही.  
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वसईतील २५ जिल्हा पररषद शाळा अत्यांत धोिादायि अवस्थेत असलेबाबत 
  

(२५)  १०२८५२ (२९-१२-२०१७).   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय शालेय भशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वसईतील जिल्हा पररषदेच्या २५० शाळाींच्या दरुुस्तीचा प्रश्न असताना २५ जिल्हा पररषद 
शाळाींच्या इमारतीचे छप्पर व भ ींतीना  ेगा पडून शाळेच्या इमारती मोडकळीस आल्या 
असल्याचे ठदनाींक १२ नोदहेंबर २०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननदशशनास आले आहे हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, सवश भशक्षा अभ यान अींतगशत शासनाचा लाखो रुपयाींचा ननधी 
असतानाही शाळाींच्या इमारतीींची दरुुस्ती करण्यात येत नसून ननधीचा अपहार केला िात आहे, 
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हे्र ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यात काय 
आढळून आले व तद्नुसार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. ववनोद तावड े(१२-१०-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     वसई तालुक्यात जिल्हा पररषदेच्या १९७ शाळा असून त्यापैकी ८ शाळाींच्या इमारती 
धोकादायक आहेत. 
(२) सवश भशक्षा अभ यानाींतगशत सन २०१६-१७ मध्ये १४ मोिया दरुूस्तीची काम ेकरण्यात आली 
असून सन २०१७-१८ मध्ये १६ मोिया दरुूस्ती कामाींसािी ननधी मींिूर करण्यात आला आहे. 
सदर कामाींत कुिेही अपहार झाल्याचे आढळून आलेले नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

उच्च भशक्षणासाठी शैक्षणणि िि ूयोिना पुन्हा िायाूजन्वत िरण्याबाबत 
  

(२६)  १०२९१७ (१३-०७-२०१८).   श्री.ओमप्रिाश ऊरू् बच्च ूिडू (अचलपूर), श्री.ववनायिराव 
िाधव-पाटील (अहमदपूर), डॉ.अतनल बोंड े (मोशी), श्री.मोहन र्ड (पाथरी), श्री.भशरीषदादा 
चौधरी (अमळनेर) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र भशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) राज्य शासनाने उच्च भशक्षणासािी शैक्षणणक किश योिना सन २०१६ पासनू बींद केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सन २०१६ पूवी किश घेणाऱ्याींनाही २०१६ नींतरचा किश ्प्पा देण्यात आलेला 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनान ेगरीब व शेतकरी मुलाींच्या शैक्षणणक ठहतासािी ठह योिना तातडीने 
पुन्हा कायाशजन्वत करावी अशी मागणी स्िाननक लोकप्रनतननधीींनी ठदनाींक २२ ऑक््ोबर, २०१७ 
रोिी वा त्यासमुारास मा.उच्च भशक्षण मींत्री याींचेकड ेकेली, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
नसल्यास, 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१९-१०-२०१८) : (१) उच्च व तींत्रभशक्षण वव ागामाफश त उच्च भशक्षणाकरीता 
शैक्षणणक किश देण्याची कोणतीही योिना राबववण्यात येत नाही. 
      तिावप, कें द्र शासनाच्या मनुषयबळ ववकास मींत्रालयान ेशकै्षणणक वषश २००९-१० पासून 
दयावसानयक तसचे ताींत्रत्रक अ्यासक्रमास प्रवशे घेणाऱ्या ववद्यार्थयाांसािी अनुसूधचत बँकाकडून 
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प्राप्त होणाऱ्या शैक्षणणक किाशवरील दयािात सू् भमळण्यासािी  Central Scheme of 
Interest subsidy for Educational  loan ही योिना घोवषत केली आहे. सदर योिना कें द्र 
शासनाद्वारे अनुसूधचत बकँाकडून राबववण्यात येते. सदर योिनसेािी कॅनरा बकेँची नोडल बकँ 
म्हणून ननयुक्ती करण्यात आली आहे.  
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
या ववषयाबाबत स्िाननक लोकप्रनतननधीींनी ठदनाींक २२ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास  
ठदलेल्या पत्राबाबतचा अभ लेख  या वव ागामध्ये  उपलब्ध नाही.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नगर जिल्हयात एि हिाराहून अधधि शाळाांच्या खोल्या मोडिळीस आल्याबाबत 
  

(२७)  १०३२१९ (२९-१२-२०१७).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), प्रा.वषाू गायिवाड 
(धारावी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्रीमती तनमलूा गाववत (इगतपूरी), श्री.परृ्थ वीराि 
चदहाण (िराड दक्षक्षण), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अभमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.आभसर् शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.अल दलु सत्तार (भसल्लोड) :   
सन्माननीय शालेय भशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नगर जिल्हयात एक हिाराहून अधधक शाळाींच्या खोल्या मोडकळीस आल्या असल्यान े
ववद्यार्थयाांना िीव मुिीत घेऊन वगश खोल्यात बसावे लागत असल्याने त्याींच्या मध्ये भ तीच ेव 
धचींतेचे वातावरण पसरले असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यात काय आढळून 
आले व त्या नसुार सदरहू शाळाींच्या वगश खोल्याींची तातडीन े दरुुस्ती करण्याबाबत शासनान े
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (२०-१०-२०१८) : (१) अहमदनगर जिल्हयात १६६९ शाळाींतील ४५७७ 
वगशखोल्याींना दरुूस्तीची आवश्यकता आहे. परींतु धोकादायक वगशखोल्याींत ववद्यार्थयाांना 
बसववण्यात येत नाही. 
(२) वगशखोली दरुूस्ती/बाींधकामाची ननकड व ननधी उपलब्धतेनुसार जिल्हा ननयोिन सभमती व 
सवश भशक्षा अभ यानातून बाींधकाम/दरुूस्तीची तिवीि िेवली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िबड्डी सांघटनेच्या अधधिाऱयाांनी तनवड झालेल्या मदहला िबड्डी पटू्टला वैद्यिीय दृष्ट््या 
अपात्र ठरववण्यात आल्याबाबत 

(२८)  १०५४४२ (०६-०४-२०१८).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (भशडी), श्री.वविय वडटे्टीवार 
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(ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.त्र्यांबिराव भभसे (लातूर ग्रामीण), प्रा.वषाू गायिवाड 
(धारावी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्री.हषवूधनू सपिाळ (बुलढाणा), डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), श्री.सांग्राम थोपटे 
(भोर), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.सुतनल प्रभ ू (ददांडोशी) :   
सन्माननीय िीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  हैद्राबाद येिे ठदनाींक ३१ डडसेंबर, २०१७ पासून सुरु होणाऱ्या राषरीय कबड्डी स्पधाशसािी 
िाठहर झालेल्या महाराषर सींघाच े सराव भशबीर कराड (जि.सातारा) येि ेआयोजित करण्यात 
आले असता सींघासोबत असलेल्या दयवस्िापकाींनी मठहला कबड्डीपटू्टची अचानक वैद्यकीय 
तपासणी करुन अपात्र िरवून स्पधेतून बाद करण्यात आल्याच ेठदनाींक २७ डडसेंबर, २०१७ रोिी 
वा त्यासुमारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषर कबड्डी असोभसएशनने, पुण्याची प्रनत ावान खळेाडू अम्रपाली गलाींड े
ठहला डॉक््राींच्या अहवालानसुार, अनकफ् करुन ऐनवेळी महाराषर सींघातून वगळण्याचा ठदनाींक 
२८ डडसेंबर, २०१७ रोिी ननणशय घेतला असनू वैद्यकीय अहवाल प्राप्त न होताच 
असोभसएशनन े आम्रपालीला अनकफ् करुन सींघातून वगळण्याची सवशसाधारण कारणे काय 
आहेत, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, असल्यास, चौकशीत काय 
आढळून व त्यानुसार क्रीडा पटू्टवर अन्याय होऊ नये तसेच क्रीडा के्षत्र ननकोप रहावे याकररता 
कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१६-१०-२०१८) : (१), (२) व (३) नाही. 
     ६५ दया वररषि ग् पुरुष/मठहला राषरीय कबड्डी स्पधाश ठद. ३१/१२/२०१७ ते ०५/०१/२०१८ 
दरम्यान हैद्राबाद येि ेपार पडल्या. सदर स्पधेच्या प्रभशक्षण सराव भशबीरात सह ागी मठहला 
खेळाडू श्रीमती आम्रपाली गलाींड ेयाींना ठद. २७/१२/२०१७ रोिी वैद्यकीय कारणास्तव त्याींच्याच 
सल्ल्यान ेसींघ दयवस्िापकान ेस्िाननक डॉक््राींकड ेनेले होत.े त्याींनी खळेाडूस ववश्राींतीचा सल्ला 
ठदला होता. तसेच सदर स्पधचेे प्रवेश अिश स्वीकारण्याची मुदतदेखील ठद. २७/१२/२०१७ अशी 
होती.  श्रीमती गलाींड े याींच्या प्रकृती अस्वास्र्थयामुळे त्याींच्या स्पधेतील सह ागाऐविी अन्य 
खेळाडूस ऐनवेळी सींधी देण्याचा ननणशय महाराषर राज्य कबड्डी असोभसएशनने घेतला होता.    
     महाराषर राज्य कबड्डी असोभसएशन ही स्वतींत्र स्वायत्त खेळ सींघ्ना आहे. सदर 
सींघ्नेवर शासनाच ेकोणतेही  िे् ननयींत्रण  नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
येवला (जि.नाभशि) तालुक्यातील जिल्हा पररषद शाळाांमधील शाळा खोल्याांची झालेली दरुवस्था 
  

(२९)  १०५७४२ (०६-०४-२०१८).   श्री.छगन भिुबळ (येवला) :   सन्माननीय शालेय भशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) येवला (जि.नाभशक) तालुक्यातील ३० जिल्हा पररषद शाळाींमधील शाळा खोल्या िीणश 
झाल्यामुळे ववद्यार्थयाांच्या जिववतास धोका ननमाशण झाला असून सदर शाळा खोल्या ननलेणखत 
करून नवीन खोल्या बाींधण्याची स्िाननक लोकप्रनतननधीींनी ठदनाींक २२ सप् े्ंबर २०१७ रोिी वा 
त्या सुमारास मुख्य कायशकारी अधधकारी व भशक्षणाधधकारी जिल्हा पररषद नाभशक याींचेकड े
मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, असल्यास चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार ववद्यार्थयाांच्या सुरक्षा व सुववधा लक्षात घेवून नवीन शाळा खोल्या 
बाींधण्यासािी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२०-१०-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     येवला तालुक्यातील ३० जिल्हा पररषद शाळाींतील ८२ वगशखोल्या ननलेणखत करण्याचे पत्र 
स्िाननक लोकप्रनतननधीींनी ठदले होते. पाहणी अींती तालकुास्तरीय ननलेखन सभमतीन ेप्रस्ताववत 
केलेनुसार १६ शाळाींतील ३६ वगशखोल्या ननलेखनास जिल्हा पररषदेने मींिूरी ठदली आहे. 
(२) वगशखोली दरुूस्ती/ बाींधकामाची ननकड व ननधी उपलब्धतेनुसार जिल्हा ननयोिन सभमती व 
सवश भशक्षा अभ यानातून बाींधकाम/ दरुूस्तीची तिवीि िेवली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई शहर व उपनगरातील शासनाच्या माध्यभमि शाळामध्ये प्रवेश  
ववद्यार्थयांची घट होत असल्याबाबत 

  

(३०)  १०६४२७ (०६-०४-२०१८).   श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.अभमत साटम (अांधेरी 
पजश्चम) :   सन्माननीय शालेय भशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शहर व उपनगरातील शासनाच्या १४९ माध्यभमक शाळामधील सन २०१५-१६ या 
वषाशत इयत्ता ७ वीच्या वगाशत समुारे ४८,३७७ ववद्यािी भशक्षण घेत आहेत, हे खरे आहे काय. 
(२) असल्यास, गतवषी इयत्ता ८ वीच्या वगाशत सुमारे ३०,०५३ इतके ववद्यािी दाखल झाले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय. 
(३) असल्यास, शासनाने याची चौकशी केली आहे काय, असल्यास, चौकशीचे ननषकषश काय 
आहेत, त्याअनुषींगान ेसातत्यान ेववद्यार्थयाांची होणारी घ् पाहता याबाबत कोणती कायशवाही वा 
उपाययोिना केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१०-१०-२०१८) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) स्िाननक स्वराज्य सींस्िाींच्या शाळाींमधून सवश  ौनतक व शकै्षणणक सुववधा प्राधान्यान े
पुरववण्यात येत आहेत. 
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     इींग्रिी शाळाींकड ेअसलेला पालकाींचा कल लक्षात घेता इ. १ ली पासून इींग्रिी माध्यम 
सुरू करण्यात आले आहे. 
     त्याचबरोबर शालेय पोषण आहार,सवश भशक्षा अभ यान, साववत्रीबाई फुले दत्तक पालक 
योिना,मुलीींना उपजस्िती  त्ता, 
मोफत गणवेश व लेखन साठहत्य,ववद्यािी अपघात सानुग्रह अनुदान योिना,ववववध भशषयवतृ्या 
या सारख्या योिना 
तसेच लेक वाचवा लेक भशकवा अभ यान,शाळा प्रवेशोत्सव यासारखे उपक्रम भशक्षण हक्क 
कायद्याची क्ाक्षाने अींमलबिावणी करण्यासािी अींमलात आणण्यात येत आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

भसांदखेडरािा (जि.बुलढाणा) पांचायत सभमती अांतगतू असलेल्या खैरव गट ग्रामपांचायतीच्या 
बारभलांगा येथील जिल्हा पररषद प्राथभमि शाळेच्या खोलीची दरुावस्था झाल्याच े

  

(३१)  १०६६३४ (०६-०४-२०१८).   डॉ.शभशिाांत खेडिेर (भसांदखेड रािा) :   सन्माननीय शालेय 
भशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भसींदखेडरािा पींचायत सभमती अींतगशत (जि.बलुढाणा) असलेल्या खैरव ग् ग्रामपींचायतीच्या 
बारभलींगा येिील जिल्हा पररषद प्रािभमक शाळेच्या खोलीची दरुावस्िा झाल्याच ेमाहे डडसेंबर, 
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यात काय आढळून 
आले व त्यानुसार सदरील वगशखोल्या दरुुस्तीबाबत कोणती कायशवाही केली वा आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (२०-१०-२०१८) : (१) होय. बारभलींगा येिील जिल्हा पररषद शाळेतील एक 
वगशखोली नादरुूस्त आहे. 
(२) वगशखोली दरुूस्तीची ननकड व ननधी उपलब्धतेनसुार जिल्हा ननयोिन सभमती व सवश भशक्षा 
अभ यानातनू दरुूस्तीची तिवीि िेवली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर येधथल शासिीय तांत्रतनिेतन महाववद्यालयात िौशल्य वविासािरीता  
अल्पिालीन अभ्यासिम सुरू िरणेबाबत 

  

(३२)  १०७०४० (०७-०४-२०१८).   श्री.अमल महाडीि (िोल्हापूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय उच् च 
व तांत्र भशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) कोल्हापूर जिल््यातील शासकीय तींत्रननकेतन महाववद्यालयात जिल्हा ननयोिन सभमती 
अींतगशत वेगवेगळ्या कौशल्य ववकासाचे अल्पकालीन प्रभशक्षण घेवू शकतील असे एका वळेेस 
१२० ववद्यािी बसतील इतक्या क्षमतेचे रूपये ५० लक्ष ननधी खचश करून उ ारण्यात आलेल्या 
“सें्र ऑफ एक्सलेन्स इन िेम्स ॲन्ड ज्वेलरी” मध्ये सहा मठहने उल्ून गेले तरी कोणतेही 
अ्यासक्रम (कोसश) सुरू झाले नसल्याची बाब माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये ननदयाशनास आले 
आहे वा त्या दरम्यान, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय असल्यस त्यानुसार सदरहू ठिकाणी 
कौशल्य ववकासाकरीता अल्पकालीन कोसश सुरू करणेबाबत कोणी उपाययोिना करण्यात आली 
वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०३-१०-२०१८) : (१) होय. 
(२) कौशल्य ववकासाकरीता अल्पकालीन कोसश सुरू करणेबाबत शासनाकडून पुढील उपाययोिना 
करण्यात येत आहेत:- 
     अ)  शासकीय तींत्रननकेतन, कोल्हापूर या सींस्िकेडून महाराषर राज्य कौशल्य ववकास, 
रोिगार व उद्योिकता मागशदशशन क्रें द्र, कोल्हापूर याींचकेड ेिेम्स ॲन्ड ज्वलेरी सेक््रमधील 
एकूण ३० अ्यासक्रमाींना मान्यता देणेकरीता ऑनलाईन नोंदणी करण्यात आली होती. त्यास 
अनुसरून NCVT माफश त ननजश्चत केलेल्या ननकषानुसार सींस्िेने मागणी केलेल्या ३० 
अ्यासक्रमाींपैकी आवश्यक यींत्रसामुग्री उपलब्ध असलेल्या १८ अ्यासक्रमाींना महाराषर राज्य 
कौशल्य ववकास सोसाय्ीकडून  मान्यता देण्यात आली आहे.             
     ब) माहे सप् े्ंबर, २०१७ अखेर महाराषर राज्य कौशल्य ववकास   सोसाय्ीकडील 
भशल्लक ननधीमधून याआधी मींिूरी ठदलेल्या प्रभशक्षण तुकडयाींचे प्रभशक्षण शुल्क अदा 
करावयाच े असल्याने माहे ऑक््ोंबर-२०१७ पासून “प्रमोद महािन कौशल्य व उद्योिकता 
अभ यान” या योिनेअींतगशत नदयाने प्रस्ताववत केलेल्या प्रभशक्षण तुकडयाींना मींिुरी देण्याच्या 
प्रकक्रयेस स्िधगती देण्यात आली आहे.  
     क) तसेच कौशल्य ववकास व उद्योिकता वव ागाच्या ठदनाींक २६.१२.२०१७ रोिीच्या 
शासन ननणशयाींन्वये “प्रमोद महािन कौशल्य व उद्योिकता अभ यान” अींतगशत  प्रभशक्षण 
तुकडयाींना मींिुरी प्रदान करावयाची सुधारीत कायशपध्दती मींिूर करण्यात आली असून 
त्यानुसार प्रभशक्षण तुकडयाींना मान्यता देण्याची कायशवाही कौशल्य ववकास व उद्योिकता 
वव ागाींतगशत करण्यात येत आहे. यास्तव सद्यजस्ितीत प्रभशक्षण सरुू झालेले नाही.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

नेवासा (जि.अहमदनगर) तालुक्यातील तरवडी गावातील पुनवभूसत  
िागा व शाळेचा वाद तनमाूण झाल्याबाबत 

(३३)  १०७८८९ (०६-०४-२०१८).   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय शालेय 
भशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नेवासा (जि.अहमदनगर) तालुक्यातील तरवडी गावातील पुनवशभसत िागा व शाळेचा वाद 
ननमाशण झाल्यामुळे तरवडी येिील शाळेची िागा हरवली असल्याची तक्रार मा.मुख्यमींत्री व 
मा.भशक्षण मींत्री याींच्याकड े त्याचबरोबर लोकअदालतीमध्ये माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या 
दरम्यान सामाजिक कायशकत ेयाींनी केली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या तक्रारीनुसार शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
व त्यानसुार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२०-१०-२०१८) : (१) याबाबत तक्रार प्राप्त आहे. 
(२) ठदनभमत्रकार मुकुीं दराव पा्ील माध्यभमक ववद्यालय, तरवडी, ता.नेवासा याींनी तरवडी 
येिील ग् नीं.३९ मध्ये केलेल्या अनतक्रमणाबाबत जिल्हाधधकारी अहमदनगर याींचकेड ेकायशवाही 
सुरू आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

इांग्रिी माध्यमाच्या शाळाांमुळे मराठीमाध्यमाच्या शाळेतील आवश्यि  
ववद्याथी सांख्या नसल्याबाबत 

  

(३४)  १०९२२४ (०६-०४-२०१८).   श्री.सांिय िेळिर (ठाणे) :   सन्माननीय शालेय भशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बालकाींचा भशक्षणाचा मोफत व सक्तीचा अधधकार अधधननयम २००९ नुसार ववद्यार्थयाांसािी 
पररसरात १ त े३ कक.मी. पररसरात राहण्याची अ् बींधनकारक करण्यात आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास इींग्रिी माध्यमाच्या शाळाींमळेु मरािी माध्यमाच्या शाळाींमध्ये प्रवेशासािी 
अनैसधगशक स्पधाश ननमाशण झाली आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास खािगी मरािी प्रािभमक/माध्यभमक शाळाींना आवश्यक ववद्यािी सींख्या प्राप्त 
नसल्याने मरािी शाळेतील भशक्षकाींना वेगवेगळया मागाशने ववद्यािी िमवावे लागतात, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यात काय आढळून 
आले व त्यानसुार कोणती कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१२-१०-२०१८) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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लोणार (जि.बुलढाणा) तालुक्यातील अनिे जिल्हा पररषद शाळाांची झालेली दरुवस्था  
 

(३५)  १०९५०२ (०६-०४-२०१८).   डॉ.सांिय रायमलुिर (मेहिर) :   सन्माननीय शालेय 
भशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लोणार (जि.बलुढाणा) तालुक्यातील अनेक जिल्हा पररषद शाळाींचे गळके छत, तड ेगेलेल्या 
भ ींती, सींरक्षक भ ींतीचा अ ाव, आिूबािूच्या पररसरात अस्वच्छता असल्याचे माहे िानेवारी, 
२०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेया शाळाींची पाहणी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले, 
(३) असल्यास, उक्त पाहणीनसुार शासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. ववनोद तावड े(२०-१०-२०१८) : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
     लोणार तालुक्यातील ८९ जिल्हा पररषद शाळाींपकैी १५ शाळाींतील २५ वगशखोल्या 
मोडकळीस आल्या असून १० शाळाींतील २१ वगशखोल्याींना दरुूस्ती आवश्यक आहे. सवश शाळाींना 
सींरक्षक कुीं पण उपलब्ध आहे. तसेच शाळाींचा पररसर अस्वच्छ असल्याच े ननदशशनास आलेले 
नाही. 
(३) वगशखोली दरुूस्ती/ बाींधकामाची ननकड व ननधी उपलब्धतेनुसार जिल्हा ननयोिन सभमती व 
सवश भशक्षा अभ यानातून बाींधकाम/ दरुूस्तीची तिवीि िेवली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
औरांगाबाद येथील डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर मराठवाडा ववद्यापीठात स्थापन िरण्यात आलेल्या 

गोपीनाथ मुांड ेराष्ट्रीय ग्रामीण वविास व सांशोधन सांस्थेस तनधी न भमळाल्याबाबत 
(३६)  १०९९५८ (०५-०४-२०१८).   श्री.गोवधनू शमा ू (अिोला पजश्चम), श्री.सांदीपानराव भमुरे 
(पैठण), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (भशडी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान 
(चाांददवली), श्री.अभमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.त्र्यांबिराव भभसे (लातूर ग्रामीण), 
प्रा.वषाू गायिवाड (धारावी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.हषवूधनू 
सपिाळ (बुलढाणा), डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.राहुल बोंदे्र 
(धचखली), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अल दलु सत्तार (भसल्लोड), श्री.अभमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्रीमती तनमलूा गाववत (इगतपूरी) :   
सन्माननीय उच् च व तांत्र भशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद येिील डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर मरािवाडा ववद्यापीिात स्िापन करण्यात 
आलेल्या गोपीनाि मुींड े राषरीय ग्रामीण ववकास व सींशोधन या सींस्िेस ठदनाींक ४ ऑक््ोबर, 
२०१६ रोिी वा त्यासमुारास औरींगाबाद येि ेझालेल्या मींत्रत्रमींडळाच्या बैिकीत १५० को्ी रुपये 
मींिूर करण्यात आलेला ननधी अद्यापही भमळाला नसल्याची बाब माहे िानेवारी २०१८ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सींस्िेच्या उ ारणीसािी ननधी देण्यासींद ाशतील प्रस्ताव शासनाकड ेसादर केला 
होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सन २०१७-१८ च्या अिशसींकल्पात सींस्िसेािी ननधीची तरतूद न करण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, या बाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यात काय आढळून 
आले व त्यानसुार सींस्िेस त्वररत ननधी देण्यासींद ाशतकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०५-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही.  
      ठदनाींक ४ ऑक््ोबर, २०१६ च्या मा.मींत्रत्रमींडळाच्या बैिकीत डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर 
मरािवाडा ववद्यापीिामध्ये गोपीनाि मुींड े राषरीय ग्रामीण ववकास व सींशोधन सींस्िा स्िापन 
करण्याच्या प्रस्तावास तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) सदर सींस्िेद्वारे १) Rural Development and Research, २) Rural 
Economics, Banking and Industry, ३) Conservation of Biodiversity व ४) Rural 
Technology हे ४ वव ाग पठहल्या ्प्प्यात सुरु करण्यात येणार आहेत.  मा.मींत्रत्रमींडळान े
तत्वतः मान्यता ठदल्याप्रमाणे मा.अपर मुख्य सधचव (सेवा) याींच्या अध्यक्षतखेाली ननयुक्त 
सभमतीने सादर केलेल्या अहवालातील भशफारशीनुसार सदर सींस्िेसािी पठहल्या वषी रु.३ को्ी, 
दसुऱ्या वषी रु.४ को्ी व नतसऱ्या वषी रु.५ को्ी असे ३ वषाशत एकूण रु.१२ को्ी उपलब्ध 
करुन देण्यास शासनाने मान्यता ठदली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

दौंड (जि.पुणे) तालकु्यातील जिल्हा पररषदेच्या शाळाांच्सा नवीन वगखूोली  
बाांधिाम व शाळाांची दरुुस्ती िरणेबाबत 

  

(३७)  ११०७२५ (०६-०४-२०१८).   श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.शरददादा 
सोनावणे (िुन्नर) : सन्माननीय शालेय भशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) दौंड (जि. पुणे) तालकु्यातील जिल्हा पररषदेच्या ६९ शाळाींच्या नवीन वगशखोली बाींधकाम 
७९ शाळाींची दरुुस्ती तसेच शौचालय युनन् व सींरक्षण भ ींत बाींधकाम करणेबाबतचा प्रस्ताव 
ग्भशक्षण अधधकारी पींचायत सभमती दौंड याींनी जिल्हा पररषदेकड ेठदनाींक २९ सप् े्ंबर, २०१७ 
व १५ नोदहेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास सादर करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववद्यार्थयाशच्या िीववतास धोका ननमाशण झाल्यामळेु पालक व ववद्यार्थयाांमध्ये 
 ीतीच ेवातावरण ननमाशण झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यात काय आढळून 
आले व त्यानुसार सदर प्रस्तावास मान्यता देणेबाबत वा शाळाींची दरुुस्तीसह शौचालय युनन् 
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व सींरक्षण भ ींत बाींधकाम तसचे नवीन बाींधकाम करणेबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२०-१०-२०१८) : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) जिल्हा ननयोिन सभमतीने मींिूर केलेली २७ शाळाींच्या दरुूस्तीची काम ेप्रगतीपिावर असून 
उवशररत वगशखोली बाींधकाम / दरुूस्तीची काम े ननधी उपलब्धतेनुसार जिल्हा ननयोिन सभमती/ 
सवश भशक्षा अभ यानाच्या माध्यमातून करण्याची तिवीि िेवली आहे 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िवळगा (ता.रेणापूर, जि.लातूर) येथील जिल्हा पररषद प्राथभमि शाळेतील वग ू 
खोल्याांचे बाांधिामाबाबत 

  

(३८)  ११११८५ (०६-०४-२०१८).   श्री.त्र्यांबिराव भभस े(लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय शालेय 
भशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  िवळगा (ता.रेणापूर जि.लातूर) येिील जिल्हा पररषद प्रािभमक शाळेतील ५ वगशखोल्या 
ववद्यार्थयाांना बसण्यास धोकादायक झाल्यामळेु सदर वगशखोल्याींच े बाींधकाम करण्याबाबतची 
मागणी स्िाननक लोकप्रनतननधीनी मुख्य कायशकारी अधधकारी जिल्हा पररषद लातूर याींच्याकड े
माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लातूर रेणापूर व औसा तालुक्यात अशा एकूण ककती जिल्हा पररषद शाळेच्या 
वगशखोल्या धोकादायक झाल्या आहेत तसचे या वगशखोल्याींचे बाींधकाम व दरुुस्तीसािी एकूण 
ककती ननधीची आवशकता आहे, 
(३) असल्यास याबाबत शासनान े चौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यात काय आढळून 
आले व त्यानुसार वगशखोल्याींच ेबाींधकाम व दरुुस्तीसािी ननधीची तरतूद करण्याबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२०-१०-२०१८) : (१) होय. 
(२) लातूर रेणापूर व औसा तालुक्यात एकूण ५५ वगशखोल्या धोकादायक झाल्या असून त्याींच्या 
दरुूस्तीसािी अींदाि े४ को्ी ४४ लक्ष रूपये ननधीची आवश्यकता आहे. 
(३) वगशखोली दरुूस्ती / बाींधकामाची ननकड व ननधी उपलब्धतेनुसार जिल्हा ननयोिन सभमती 
व सवश भशक्षा अभ यानातून बाींधकाम / दरुूस्तीची तिवीि िेवली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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जिल् हा पररषद हायस् िुल, खेडी (पान् हेरा), (ता.मोताळा, जि.बुलडाणा) ला स् वमालिीची 

 इमारत नसल् याबाबत 
  

(३९)  १११४७० (०६-०४-२०१८).   श्री.हषवूधनू सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय शालेय 
भशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खेडी (पान् हेरा) (ता.मोताळा, जि.बुलडाणा) येिील सन १९७० साली स् िापन झालेल् या 
जिल् हा पररषदेच्या शाळेला स् वमालकीची इमारत नसल् याने ववद्यार्थ याांना जिल् हा पररषद मरािी 
प्रािभमक शाळेत भशक्षणासािी िावे लागत असनू ववद्यार्थ याांच् या सवाांगीण ववकासासािी खळेाच े
मैदान नसल् याने ववद्यार्थ याांची प्रचींड गैरसोय होऊन गुणवत् तेवर पररणाम होत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, उपरोक् त बाबत शासनान ेचौकशी केली आहे, चौकशीत काय आढळून आले व 
त्यानुसार उक्त शाळेला स् वमालकीची इमारत मींिूर करण् याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२०-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ठाणे शहर व ठाणे ग्रामीण या दोन्ही जिल्हयाच्या सांघामध्ये गत आठ वषाूपासून  
स्थान ददले िात नसल्याबाबत 

  

(४०)  ११२६९० (०६-०४-२०१८).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय िीडा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िाणे शहर व िाणे ग्रामीण या दोन्ही जिल्हयाच्या सींघामध्ये गत आि वषाशपासून स्िान 
ठदले िात नसल्यामळेु नवी मुींबईच्या कुस्तीप्ूपुढे कोणत्या जिल्हा सींघाकडून खळेायच ेअसा 
सींभ्रम ननमाशण झाला आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यात काय आढळून 
आले व त्यानसुार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. ववनोद तावड े (१६-१०-२०१८) : (१) व (२) नाही, सदरच्या स्पधाश शासनाद्वारे आयोजित 
करण्यात येत नाहीत. त्याींच ेआयोिन महाराषर राज्य कुस्तीगीर पररषेदमाफश त करण्यात येत.े 
नवी मुींबई मधील कुस्तीगीराींनी िाणे ग्रामीण सींघाच्या ननवड चाचणीमध्ये सह ाग घेतला 
असल्याच े व नवी मुींबईमधील कोणत्याही कुस्तीगीरास िाणे ग्रामीण सींघाच्या ननवड 
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चाचणीमध्ये सह ागी होण्यास अडवणूक केली िात नसल्याचे सरधच्णीस, महाराषर राज्य 
कुस्तीगीर पररषद याींनी शासनास कळववले आहे. सदर खळे सींघ्ना ठह स्वायत्त सींघ्ना 
असल्यान ेयावर शासनाच ेिे् ननयींत्रण नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

जिल्हा पररषद िायाूलय (जि.औरांगाबाद) येथील शाळा दर्नभमूीत भरत असल्याबाबत 
  

(४१)  ११४१५४ (०६-०४-२०१८).   श्री.इम्तीयाि सयदयद (औरांगाबाद मध्य) :   सन्माननीय 
शालेय भशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जिल्हा पररषद कायाशलय (जि.औरींगाबाद) येिील भशक्षणाधधकारी याींचे माफश त करण्यात 
आलेल्या तपासणीत शहरातील एक शाळा दफन ूमीत  रत असल्याची बाब ननदशशनास आली 
आहे हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच उस्मानपुरा पररसरातील उदूश शाळाची तपासणी झाली तेंदहा प्रािभमक शाळा ही दफन 
 ूमीत  रत असल्याचे ननदशशनास आले हे ही खरे आहे काय, 
(३)  तसेच, औरींगाबाद जिल्हयात एकूण १३०० खासगी प्रािभमक ववना अनुदाननत 
शाळा असून बहूसींख्य शाळेत वपण्यासािी पाणी, खोल्या कमी असणे तसेच  ौनतक सोयी 
सुववधा उपलब्ध नसल्याचे ननदशशनास आले, ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यानसुार कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२०-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
(४) बालकाींचा मोफत व सक्तीच्या भशक्षणाचा अधधकार अधधननयम, २००९ मधील तरतूदीींनसुार 
 ौनतक सुववधा अपूणश असलेल्या शाळाींना तात्काळ पूतशता करण्याबाबत नो्ीसा देण्याची 
कायशवाही केली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

आधथिूदृष्ट््या दभुलू घटिातील ववद्याथ्रयाांना राज्यातील खासगी शाळाांमध्ये असलेल्या २५ 
टक्िे आरक्षीत िागाांवर प्रवेश न देणा-या शाळाांची मान्यता रद्द िरण्याबाबत 

  

(४२)  ११४६५० (०६-०४-२०१८).   श्री.अिय चौधरी (भशवडी) :  सन्माननीय शालेय भशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील खासगी शाळाींमध्ये आधिशकदृष्या दबुशल घ्कातील ववद्यार्थयाांना असलेल्या २५ 
्क्के आरक्षीत िागाींवर प्रवशे न देणा-या शाळाींची मान्यता रद्द करण्याचा ननणशय शासनाने 
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननणशयाच्या अनुषींगाने कोणत्या शैक्षणणक वषाशपासून अींमलबिावणी 
करण्यात येणार आहे, 
(३) असलस, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यात काय आढळून आले 
व त्यानसुार कोणती कायशवाही केली वा रण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१९-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे जिल््यातील ३७७४ प्राथभमि शाळाांपैिी १२७० वगखूोल्या मोडिळीस आल्याबाबत 
  

(४३)  ११६५२५ (२४-०५-२०१८).   प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) : सन्माननीय शालेय 
भशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  कें द्र शासनाच्या सवश भशक्षा अभ यान योिने अींतशगत शाळाींच्या इमारतीींसािी ननधी ठदला 
िात असल्याच े माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, पुणे जिल््यातील ३७७४ प्रािभमक शाळाींपकैी १२७० वगशखोल्या मोडकळीस 
आल्या असून १२७० नवीन वगशखोल्याींची आवश्यकता असल्याचेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून, आले व 
त्यानुसार वगशखोल्या दरुुस्ती व ननभमशती सािी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१२-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
   सन २००१-०२ पासून सवश भशक्षा अभ यान योिने अींतगशत शाळाींच्या इमारतीींना ननधी ठदला 
िातो. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     ३६७४ शाळाींपकैी ५०५ शाळाींतील १२७० वगशखोल्या मोडकळीस आलेल्या असून ५६४ 
नवीन वगशखोल्याींच्या बाींधकामाचे प्रस्ताव सादर झाले आहेत. 
(३) ननधीची उपलब्धता व वगशखोली दरुूस्ती / बाींधकामाच्या ननकडीनुसार वगशखोल्याींच्या 
दरुूस्ती / बाींधकामाची तिवीि िेवली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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राज्य शासनाच्या सेवेतील खळेाडूांना सरावासाठी सवलत भमळण्याबाबत 
  

(४४)  ११८०७८ (२०-०७-२०१८).   श्री.सुतनल भशांदे (वरळी) :  सन्माननीय िीडा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्य शासनाच्या सेवेतील खेळाडूींना सरावासािी सवलत देण्याबाबत धोरण तयार केले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासन ननणशयही िाहीर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर शासन ननणशयात कबड्डी, खो-खो, कक्रके् या खळेाींचा समावेश करण्यात 
आला असून इतर खेळाींचा समावशे नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, व त्यानुसार इतर खेळाींचा समावेश 
असलेला सुधाररत शासन ननणशय िाहीर करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१९-१०-२०१८) : (१) होय.  
(२) होय. 
(३) अींशत: खरे आहे, 
ठद.२३.०९.२०१५ च्या शासन ननणशयान्वये, अणखल  ारतीय नागरी सेवा स्पधेत  ाग घेतलेल्या 
सधचवालय जिमखान्याच्या खेळाडूींना सरावासािी, दपुारी ३.३० वा. कायाशलय सोडण्याची सवलत 
देण्यात आली आहे. सदर सवलत कक्रके्, फु्बॉल, कबड्डी व ॲिलेठ्क्स या खेळाींच्या 
स्पधेसािी अनुजे्ञय आहे. 
(४) नाही, याबाबत कोणताही प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील २ िोटी ववदयार्थयाूचा त्याांच्या पालिाांसह ववमा िाढण्यात येणार असल्याबाबत 
  

(४५)  १२०४७४ (२३-०७-२०१८).   श्री.गणपतराव देशमुख (साांगोले), िुमारी प्रणणती भशांदे 
(सोलापूर शहर मध्य), श्री.अतनल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय शालेय भशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील काही ववदयार्थयाांचा आई-वडीलाींच्या अपघाती मतृ्यु नींतर आधिशक  ार 
परवडण्यासारखा नसल्याने भशक्षणाचा मागश बींद होतो ही पररजस्िती ववदयार्थयाांवर ओढवू नये 
याकररता २ को्ी ववदयार्थयाशचा त्याींच्या पालकाींसह ववमा काढण्यात येईल अशी घोषणा 
शासनाने केली असल्याचे ठदनाींक १५ म,े २०१८ रोिी वा त्या समुारास ननदशशनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या ववमा योिनेच्या माध्यमातून अशा ववदयार्थयाांच ेपदवीपयशतच ेभशक्षण मोफत 
करण्यात येईल असेही शासनान ेिाहीर केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) तसेच, यात आई-वडीलाींच्या अपघाती मतृ्यूचा उल्लेख असल्याने आई-वडीलाींचा आकजस्मत 
मतृ्यू झाल्यावरही या योिनेचा ला  ववद्यार्थयाांना भमळणार आहे काय,  
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुसार या घोषणेची प्रत्यक्ष अींमलबिावणी करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली आहे वा 
येत आहे, 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१६-१०-२०१८) : (१) होय. 
(२), (३) व (४) यावर पुढील कायशवाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

माझगाव(मुांबई) येधथल सेंट वपटर शाळेवर िारवाई िरण्याबाबत 
  

(४६)  १२१२४८ (२३-०७-२०१८).   श्री.सांिय िेळिर (ठाणे) :   सन्माननीय शालेय भशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मुींबई माझगाव सें् वप्र या आय सी एस ई बोडाशच्या शाळेने पठहली ते आिवी च्या 
अनेक ववद्यार्थयाांना नापास केल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आिवीपयांत ववद्यािाांना नापास करता येत नाही अशी तरतूद भशक्षण हक्क 
कायद्यात असताना देखील याची अींमलबिावणी केली गेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या बाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास त्या अनुषगान ेकोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे काय, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(१६-१०-२०१८) : (१) अशींत: खरे आहे. 
(२) खरे आहे. 
(३) सींबींधधत शाळेने भशक्षण हक्क अधधननयमातील तरतुदीनुसार ववद्यार्थयाांना पुढील वगाशत 
प्रवेश ठदला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईतील शाळाांना पुनमूान्यता देण्याबाबत 
  

(४७)  १२१९२९ (२३-०७-२०१८).   श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पजश्चम), श्री.गणपत गायिवाड 
(िल्याण पूव)ू, श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले) :   सन्माननीय 
शालेय भशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई पाभलका प्रशासन आणण सींस्िा चालकाींच्या हलगिी कार ारामळेु तसेच या शाळाींनी 
दर तीन वषाांनी अननवाशय असणारी पुनमाशन्यता न घेतल्याने शाळेच्या वैधतेबाबत प्रश्न ननमाशण 
होऊन   ४७८ शाळाींमधील ववद्यार्थयाांच ेशैक्षणणक नुकसान होणार असल्याच ेननदशशनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामध्ये ४९ अनदुाननत तर ४२९ ववनानुदाननत शाळाींचा समावेश आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबईतील एकूण ४७८ शाळा पनुमाशन्यता घेतल्याभशवाय सुरु आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, यामध्ये ४५ अनुदाननत मरािी शाळा तर ववनानुदाननत ३६० इींग्रिी शाळा आणण 
४२ मरािी शाळाींचा समावशे आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या बाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय असल्यास, असल्यास, त्यात 
काय आढळून आले व त्यानुसार पुनमाशन्यतेचे प्रस्ताव मींिूर करण्याबाबत कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१०-१०-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
मान्यता मुदतवाढ देण्यासािी मनपाच्या व बालकाींचा मोफत व सक्तीचा भशक्षणाचा हक्क 
अधधननयम, २००९ मधील अ्ी व शतींची पतूशता सींस्िा चालकाींनी न केल्यामुळे  अनुदाननत 
११४ व ववना अनुदाननत ४२७ अशा एकुण ५४१ शाळाींचे मान्यता मदुतवाढ देण्याचे प्रस्ताव सुरु 
आहेत. तिावप सदर शाळा ननयभमतपणे सुरु असल्यामुळे ववद्यार्थयाांचे नुकसान होणार नाही. 
(२) यामध्ये ४९ अनुदाननत व ४२७ ववनाअनुदाननत शाळा आहेत. 
(३) ११४ अनुदाननत व ४२७ ववनाअनुदाननत शाळाींचे पुनमाशन्यता प्रस्ताव सुरु आहेत.  
(४) यामध्ये ७४ मरािी अनुदाननत शाळाींचा आणण ववनाअनुदाननत ३६० इींग्रिी व ४० मरािी 
शाळाींचा समावशे आहे. 
(५) यासींद ाशत पुढील कायशवाही बहृन्मुींबई महानगरपाभलका भशक्षण वव ागाकडून होत आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
राज्यातील अनुबोधपट, मादहतीपट, व लघुपटाांच्या दभुमळू धचत्रकर्तीांना बुरशी लागल्याबाबत 

  

(४८)  १२२१९८ (२३-०७-२०१८).   श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय 
शालेय भशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ववद्यार्थयाांना पुस्तकी भशक्षणाला पूरक िरतील याकररता १९३८ त े १९९३ या 
काळातील गोळा करण्यात आलेल्या अनुबोधप्, माठहतीप्, लघुप्ाींच्या १२०० दभुमशळ 
धचत्रकफतीना बुरशी लागून खराब झाल्याने त्यावर ’’राई् ऑफ’’ नोंद करण्यात आल्याच ेमाहे 
म,े २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यात काय आढळून 
आले व त्यानसुार उक्त दभुमशळ धचत्रफीती वाचववण्याकररता तसेच त्याचा वापर करण्याबाबत 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(०९-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) राषरीय कफल्म सींग्रहालयामाफश त डडिी्लायझशेन व ितन केले िात आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  
मुांबईतील धोबी तलाव येथील शासनाची भशक्षण दयवसाय, मागदूशनू आणण तनवडसांस्था बांद 

िरण्याच्या तनणयूाबाबत 
  

(४९)  १२२४१२ (२०-०७-२०१८).   श्री.ियांत पाटील (इस्लामपरू) :   सन्माननीय शालेय 
भशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मुींबईतील धोबी तलाव येिील सन १९५० पासून कायशरत असलेली शासनाची भशक्षण 
दयवसाय व मागशदशशन व ननवडसींस्िा बींद करण्याचा ननणशय शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या सींस्िेमध्ये अ ते ड सींवगाशतील एकूण प्रत्येकी ककती अधधकारी व कमशचारी 
सध्या कायशरत आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त सींस्िा बींद करण्याचा ननणशय घेण्याची सवशसाधारण कारणे काय आहेत व 
ज्या उदे्दशाने सदर सींस्िा राज्यात सुरु करण्यात आली होती तो उदे्दश आता कालबा्य झाला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय व त्यानसुार उक्त सींस्िा बींद 
केल्यानींतर उक्त सींस्िेतील अधधकारी व कमशचाऱ्याींच ेपयाशयी समायोिन करण्याबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१६-१०-२०१८) : (१) अींशत : खरे आहे. 
(२) सदर सींस्िेमध्ये अ त ेड सींवगाशतील एकूण ११ कमशचारी सध्या कायशरत आहेत. 
(३) नाही. 
(४) सदर कमशचाऱ्याींचे समायोिन करण्याची कारवाई सरुू आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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अष्ट्टववनायि इांजललश स्िूल (जि.लातूर) या शाळेववरुध्द असलेल्या तिारीबाबत 
  

(५०)  १२५७४७ (२३-०७-२०१८).   श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय शालेय 
भशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर (जि.लातूर) येिील अष्ववनायक इींजग्लश स्कूल ही शाळा शासनाने मींिूर केलेल्या 
िागेत न चालववता तसचे सींबींधधत वव ागाची कोणतीही पुवश परवानगी न घेता अनधधकृतपणे 
अऩ्त्र चालववली िात असल्याबाबतची तक्रार पालकाींनी भशक्षणाधधकारी, लातूर याींचेकड ेमाहे 
म,े २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे हे खरे आहे काय. 
(२) असल्यास, प्रस्तुत प्रकरणाींची चौकशी करण्यात आली आहे काय, असल्यास, चौकशीच्या 
अनुषींगाने कोणती कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (१०-१०-२०१८) : (१) सदर शाळेबाबत भशक्षणाधधकारी कायाशलयाकड ेतक्रार 
प्राप्त झाली होती. 
(२) प्रस्तुत प्रकरणाची चौकशी केली आहे. सदर शाळा परवानगी ठदलेल्या ववठहत ठिकाणी 
 रववण्याबाबत भशक्षणाधधकारी याींनी सचूना ठदल्या असून पुढील कायशवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूवश सवश प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


