अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५२३ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१९
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

राज्यात नवीन उच्च माध्यममि शाळाांना मान्यता दे वून
मशक्षणाची सोय उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(१)

७२३६

(०९-०४-२०१५).

श्री.प्रिाश

आबबटिर

(राधानगरी),

श्री.राजेश

क्षीरसागर

(िोल्हापरू उत्तर) : सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्याच्या बह
ु ार राज्यात उच्च माध्यममक शाळाींची सींख्या कमी असल्याने
ृ त आराखड्यानस
अनेक विद्यार्थयाांना दरु अींतरािरील उच्च माध्यममक शाळे त प्रिेश घ्यािा लागत आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, नविन उच्च माध्यममक शाळाींना मान्यता दे िून विद्यार्थयाांना तयाींच्याच गािात
मशक्षणाची सोय उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, तयाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०७-०१-२०१९) : (१) ि (२) अींशत: खरे आहे .
राज्यात उच्च माध्यममक शाळाींची सींख्या पुरेशी आहे . तथावप विघाथी तयाींच्या

पसींतीची उच्च माध्यममक शाळा दरु अींतरािर असली, तरी तया शाळे त प्रिेश घेतात. महाराषर

स्िींय अथयसहाय्ययत (स्थापना ि विननयमन) अधधननयम, २०१२ नुसार निीन उच्च माध्यममक
शाळा सुरु करण्यास ककीं िा माध्यममक शाळे स जोडून उच्च माध्यममक शाळे स दजायिाढीने
परिानगी दे ण्यात येत.े

(३) प्रश्न उद्भााित नाही.
___________

वि.स. ५२३ (2)
िरमाळा (जज. सोलापूर) तालुक्यातील मशक्षिाांना चटोटोपाध्याय वररष्ट्ठ वेतनश्रेणी ममळणेबाबत
(२)

९५६० (०९-०४-२०१५).

श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :

सन्माननीय शालेय मशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) करमाळा (य्ज.सोलापूर) तालक्
ु यातील प्राथममक ि माध्यममक मशक्षकाींपैकी चट््ोपाध्याय
िेतनश्रेणीस पात्र मशक्षक असतानाही काही मशक्षक यापासन
ू िींधचत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त तालुक्यातील चट््ोपाध्याय िेतनश्रेणीस पात्र असलेल्या मशक्षकाींना या
श्रेणीत समाविष् करण्याबाबत शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात ये त आहे,
(३) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०४-१२-२०१८) : (१) ि (२) करमाळा तालुक्यातील च्ोप्पाध्याय िररषठ

िेतनश्रेणी मींजूरीसाठी ननयम ि अ्ीींची पुतत
य ा झाल्यानींतर १२ िर्य सेिा पुणय झालेल्या पात्र

य्जल्हा पररर्द प्राथममक मशक्षकाींना िररषठ श्रेणी ि च्ोपाध्याय ननिडश्रेणीसाठी २४ िर्य पुणय
झालेल्या पात्र य्जल्हा पररर्द, प्राथममक मशक्षकाींना ननिडश्रेणी मींजरू करण्यात आलेली

आहे . तथावप, शासन ननणयय दद. २३/१०/२०१७ मधील अ्ी ि शतीची पुतत
य ा न करणाऱ्या

मशक्षकाींना अद्याप िररषठ िेतनश्रेणी मींजूर करण्यात आलेली नाही. तसेच यापुढे प्राप्त
होणाऱ्या प्रस्तािािर ननयमानुसार काययिाही करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्भााित नाही.

___________
राज्यातील मान्यता प्राप्त खाजगी शाळाांमध्ये मलवपि व मशपाई
पदाांच्या ननममितीस मांजूरी दे ण्याबाबत
(३)

९९८३ (०९-०४-२०१५).

िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :

सन्माननीय

शालेय मशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील शाळाींमध्ये शासनाच्या ननयमानुसार मान्यता प्राप्त ि विद्यार्थयायची ५०० पेक्षा
जास्त प्सींख्या असलेल्या खाजगी अनद
ु ानीत प्राथममक शाळाींना एक कननषठ मलवपक ि एक

मशपाई पद मींजूरीसाठीचे प्रस्ताि अनतररक्त ठरलेल्या कमयचाऱ्याींच्या समायोजनाींच्या अधीन

राहून मान्यता दे ण्यास्ति शासनाकडे प्राप्त असून अद्याप सदरील प्रस्तािाींना मान्यता ददलेली
नसल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा तयादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रस्तािाींना मान्यता दे ण्यासींदर्ायत शासनाने कोणती काययिाही केली िा
करण्यात येणार आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-१२-२०१८) : (१), (२) ि (३) राज्यातील माध्यममक शाळाींमधील
मशक्षकेत्तर पदाींचा आकृतीबींध ननश्चीत करण्याची काययिाही अींनतम ्प्प्यात आहे .
ननय्श्चत झाल्यािर मशक्षकेत्तर पदाींना मान्यता दे ण्याबाबत काययिाही करता येईल.
___________

आकृतीबींध

वि.स. ५२३ (3)
राज्यातील अनतररक्त ठरलेल्या मशक्षिाांचे समायोजनाबाबतच्या
शासन ननणियात सुधारणा िरण्याबाबत
(४)

१८९९१

(०६-०८-२०१५).

श्रीमती

ज्योती

िलानी

(उल्हासनगर),

श्री.रमेश

िदम

(मोहोळ), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िळवा), श्री.सरु े श हाळवणिर (इचलिरां जी), श्रीमती ननमिला
गाववत (इगतपूरी), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.सांग्राम थोपटे

(भोर), श्री.ववजय वडेटोटीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.बबनराव मशांदे (माढा), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर),
सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

अनतररक्त

ठरलेल्या

मशक्षकाींचे

समायोजन

करण्याकरीता

मशक्षकेत्तर

कमयचाऱ्याींच्या सुधाररत आकृतीबींधाच्या ददनाींक २३ ऑक््ोबर, २०१३ च्या शासन ननणययात
सध
ु ारणा करण्याबाबत ददनाींक १२ फेब्रि
ु ारी, २०१५ च्या शासन ननणययान्िये आयक्
ु त (मशक्षण)
याींच्या अध्यक्षतेखाली सममती गठीत करण्यात आलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त सममतीने कोणता ननणयय घेतला ि तयाबाबतचा अहिाल शासनास प्राप्त
झाला आहे काय, तयानुसार शासनाने मशक्षकाींचे समायोजन करण्याबाबत कोणती काययिाही
केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ि याबाबतची सद्य:य्स्थती काय आहे ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-१२-२०१८) : (१) होय.
(२)

ि

(३)

सदर

सममतीने

ददलेल्या

अहिालाच्या

अनुर्ग
ीं ाने

ि

वित्त

विर्ागाच्या

अमर्प्रायानस
ु ार उच्च स्तरीय सधचि सममतीच्या मान्यतेसाठी सध
ु ारीत प्रस्ताि सादर करण्यात
आला आहे .

___________
औरां गाबाद जजल््यात सी.बी.एस.सी. (इांग्रजी शाळा) पॅटनिच्या अनधधिृत
शाळा सरु
ु असल्याबाबत

(५)

२४७४६ (०६-०८-२०१५).

श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :

सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद य्जल््यात य्जल्हा पररर्द मशक्षण विर्ागाची परिानगी न घेताच सी.बी.एस.सी.
(इींग्रजी शाळा) पॅ्नयच्या नािाखाली शाळा सरु
ु होऊन विद्यार्थयाांची ि पालकाींची फसिणक
ू होत
असल्याचे लक्षात येताच य्जल्हा पररर्द औरीं गाबाद येथील स्थायी सममतीच्या सर्ेत सदस्याींनी
अशा अिैध शाळाींिर काययिाही करण्याची मागणी केली आहे ,

हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत ककती शाळा बोगस
असल्याचे ननषपन्न झाले ि तयानस
ु ार अशा बोगस शाळे त प्रिेश होणार नाही याबाबत कोणतया
उपाययोजना केल्या िा करण्यात येत आहे त,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०७-०१-२०१९) : (१) अनधधकृत शाळाींिर कारिाई करण्याबाबत स्थायी
सममती सर्ेत सूधचत केले होते, हे खरे आहे .

वि.स. ५२३ (4)
(२) या प्रकरणी चौकशी केली असून तयामध्ये ३१ अनधधकृत प्राथममक शाळा आढळुन आल्या.
या सिय शाळाींना कारणे दाखिा नो्ीस बजािण्यात आली आहे . तयापैकी २२ शाळा बींद

करण्यात आल्या असन
ू ५ शाळाींविरुध्द बालकाींचा मोफत ि सक्तीच्या मशक्षणाचा अधधकार

अधधननयम, २००९ मधील कलम १८ (५) नुसार पुढील कारिाई करण्यात येत आहे . ४
शाळाींबाबत मा. उच्च न्यायालय, औरीं गाबाद खींडवपठ येथे याधचका दाखल झाल्या असून या
प्रकरणी कारिाई न करण्याचे आदे श आहे त. प्रकरण न्यायाप्रविषठ आहे .
(३) प्रश्न उद्भााित नाही.

___________

दौंड (जज.पुणे) तालक्
ु यातील शाळा इमारतीांची झालेली दरु वस्था
(६)

२८३९१ (२१-०६-२०१६).

श्री.राहूल िुल (दौंड) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री

(१) दौंड (य्ज.पण
ु )े तालक्
ु यातील मशींदेिाडी, राहू, नानगाि सह इतर गािातील य्जल्हा
पररर्दाींच्या शाळाच्या इमारतीींची दरु िस्था झाली असल्याने विद्यार्थयाांच्या जीवितास धोका
ननमायण झाला असल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये

िा तया दरम्यान ननदशयनास

आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त तालक्
ु यातील जीणय झालेल्या य्जल्हापररर्दाींच्या शाळाींच्या इमारतीींचे
नुतानीकरण करण्याबाबत शासनाने कोणती काययिाही केली आहे िा करण्यात आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१२-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
मशींदेिाडी येथील िगयखोल्या दरू
ु स्त करण्यात आल्या असन
ू राहू येथील इमारत
सुय्स्थतीत आहे. नानगाींि येथे चार िगयखोल्या बाींधण्यात आल्या असन
ू दोन िगयखोल्याींचे
बाींधकाम चालू आहे . तालुक्यात इतर ४५ शाळाींना दरू
ु स्तीची आिश्यकता आहे. तथावप
विद्यार्थयाांना धोकादायक िगाांत बसविण्यात येत नाही.

(२) सिय मशक्षा अमर्यान, य्जल्हा ननयोजन सममती तसेच य्जल्हा पररर्दे च्या माध्यमातन
ू
जुन्या ि जीणय शाळाींच्या दरू
ु स्तीची तजिीज ठे िण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद्भााित नाही.

___________

नामशि जजल््यातील शाळाांमधील ग्रांथपालाांना पदवीधर वेतनश्रेणी दे ण्याबाबत
(७)

३३१५५ (२१-०१-२०१६).

श्री.आमसफ शेख (मालेगाांव मध्य) :

सन्माननीय शालेय

मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नामशक य्जल््यातील शाळाींमधील ग्रींथपालाींना पदिीधर िेतनश्रेणी दे ण्याच्या न्यायालयाच्या
आदे शाकडे दल
य
करीत असून तयाचा ननर्ेध करण्यासाठी ग्रींथपालाींच्या सींघ्नेने मुींबईतील
ु क्ष
आझाद मैदान येथे एक ददिसीय धरणे आींदोलन करण्यात येणार असल्याचे जादहर केले
असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये ि तयादरम्यान ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

वि.स. ५२३ (5)
(२) असल्यास, उक्त शालेय ग्रींथपालाींना पदिीधर िेतनश्रेणी दे ण्याबाबत शासनाने कोणती
काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०४-१२-२०१८) : (१) ि (२) र्ोळे आयोग चौर्थया पाचव्या आणण सहाव्या
िेतन आयोगाने विविध सींिगाांना मशफारस केलेल्या िेतनश्रेण्या अनज्ञ
ु ेय ठरविण्यात आलेल्या
आहे त. यामध्ये ग्रींथशास्त्रातील पदिीप्राप्त असणाऱ्या

पदिीधर

अहयताधारक उमेदिाराींना

द्याियाच्या िेतनश्रेणीबाबत असलेली मतमर्न्नता दरू करण्यासाठी शासनाने ददनाींक १४ जन
ु ,
२०१६ रोजी सविस्तर ि सुस्पष् पररपत्रक ननगयममत केले आहे .

अिमान याधचका क्र.

४०८/२०१५ ि इतर एकूण ३५ अिमान याधचकाींची एकत्रीत सन
ु ािणी घेऊन मा. उच्च

न्यायालयाने ददनाींक २६.१०.२०१६ रोजीच्या आदे शान्िये शासनाचे ददनाींक १४.६.२०१६ चे
पररपत्रक योग्य ठरविले आहे .
(३) प्रश्न उद्भााित नाही.
___________
राज्यातील माध्यममि शाळातील अधिवेळ ग्रांथपालाच्या मुळ वेतन आणण
महागाई भत्ता यामध्ये वाढ िरण्याबाबत

(८)

३४९५५ (२१-०२-२०१६).

श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात कायायय्न्ित असलेल्या माध्यममक शाळामध्ये अधयिेळ ग्रींथपाल पदािर एकूण १०६७
ग्रींथपाल काम करीत असून या ग्रींथपालाना अधे मळ
िेतन आणण महागाई र्त्ता इतकेच
ु

तु्पुींजे िेतन ममळत असल्याचे माहे ऑक््ोंबर, २०१५ मध्ये िा तयादरम्यान ननदशयनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ग्रींथपालाच्या मळ
िेतन ि महागाई र्त्ता यामध्ये िाढ करण्याबाबत
ु
शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०४-१२-२०१८) : (१) ि (२) महाराषर खाजगी शाळातील कमयचारी (सेिेच्या
शती ) ननयमािली १९८१ मधील अनुसुची-क , र्ाग ७ नुसार अधयिेळ कमयचाऱ्याींना पुणि
य ेळ
कमयचाऱ्याींच्या िेतनश्रेणीच्या अधे मुळिेतन ि तयािरील महागाई र्त्ता दे ण्याची तरतुद आहे .

तयानस
े
पदािर काययरत असलेल्या ग्रथींपालाींना ननयमाप्रमाणे अधे मळ
ु ार अधयिळ
ु िेतन ि
महागाई र्त्ता ददला जातो.
(३) प्रश्न उद्भााित नाही
___________

वि.स. ५२३ (6)
साांगली जजल्हा पररषदे च्या शाळा सेमी इांग्रजीपासन
ू वांधचत असल्याबाबत
(९)

३५२९८ (२१-०१-२०१६).

श्री.धनजांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली) :

सन्माननीय शालेय

मशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) साींगली य्जल्हापररर्दे च्या १६०३ शाळा सेमी इींग्रजीपासून िींधचत असल्याचे माहे ऑगस््,
२०१५ मध्ये िा तयादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यामुळे मोठया प्रमाणात य्जल्हापररर्द शाळा ओस पडत असून

खाजगी इींग्रजी

माध्यमाच्या शाळा मोठया प्रमाणात िाढत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३).असल्यास, याबाबत शासनाने कोणतया उपाययोजना केल्या

िा करणार आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०७-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
य्जल्हा पररर्द शाळे त सेमी इींग्रजी सुरु करणे ही ऐय्च्िक बाब आहे.

(२) हे खरे नाही.

(३) ि (४) प्रश्न उद्भााित नाही.
___________
मुांबईसह राज्यातील शाळाांमध्ये पण
ि ेळ ग्रांथपालाच्या नेमणूिा िरण्यात आल्या नसल्याबाबत
ू व
(१०)

३८५३८ (२२-०१-२०१६).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय शालेय मशक्षण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबईसह राज्यातील सुमारे ४,१०० शाळाींमध्ये पूणि
य ेळ ग्रींथपालाच्या नेमणक
ू ा करण्यात
आल्या नसल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१५ मध्ये िा तयादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, तद्नस
ु ार सदरहू शाळाींतील
पूणि
य ेळ ग्रींथपालाींच्या नेमणूका करण्याबाबत कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१४-१२-२०१८) : (१), (२) ि (३) राज्यातील खाजगी अनुदाननत शाळाींतील
मशक्षकेत्तर कमयचाऱ्याींचा आकृतीबींध ननय्श्चत कराियाची बाब अींनतम ्प्प्यात आहे .
यासींदर्ायत काययिाही करणे शक्य होईल.

___________

तयानींतर

वि.स. ५२३ (7)
राज्यातील सेमी इांग्रजी शाळाांच्या मान्यतेबाबत
(११)

४००१२ (२५-०५-२०१६).

अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), अॅड.आमशष शेलार (वाांद्रे

पजश्चम), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अब्दल
ु सत्तार
(मसल्लोड), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), प्रा.वषाि गायिवाड
(धारावी), श्री.डड मल्लीिाजन
ूि रे ड्डी (रामटे ि), श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पजश्चम), श्री.प्रशाांत

ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), श्री.ववजय िाळे (मशवाजीनगर), श्रीमती
मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील

(१) राज्यात सेमी इींग्रजी शाळाींना मान्यता दे ण्याचे अधधकार हे प्राथममक मशक्षण सींचालकाींना
दे ण्यात आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, राज्यात सेमी इींग्रजी शाळा ककती आहे त ि तयातील ककती शाळाींना मान्यता
दे ण्यात आली याचा सींपूणय तपशील मशक्षण विर्ागाकडे उपलब्ध नसल्याचे मदहतीच्या
अधधकारातन
ू ददनाींक ७ जानेिारी, २०१६ रोजी िा तयासम
ु ारास ननदशयनास आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यातील सेमी इींग्रजी माध्यमाच्या शाळाींबाबत शासन धोरण आखत आहे
काय असल्यास, कोणते धोरण आखले आहे ,
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, चौकशीत काय आढळून
आले ि तयानस
ु ार सदर प्रकरणातील दोर्ीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (०७-०१-२०१९) : (१) शाळाींना मान्यता शासन स्तरािरुन दे ण्यात येत.े
(२) ि (३) राज्यातील मराठी माध्यमाच्या शाळे त इयत्ता ५ िी पासून गणणत ि विज्ञान हे

विर्य इींग्रजीतून मशकविण्यास मान्यता ददली आहे. सेमी इींग्रजी शाळा याबाबत धोरण
ठरविण्यात आलेले नाही.

(४) ि (५) प्रश्न उद्भााित नाही.

___________

राज्यातील अनुदानीत शाळे तील मशक्षिेत्तर िमिचाऱयाांच्या आिृनतबांध
ववषय अहवालावर ननणिय घेण्याबाबत

(१२)

४२०३२ (१२-०५-२०१६).

श्री.अब्दल
ु सत्तार (मसल्लोड), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण),

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्लम
शेख (मालाड पजश्चम), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर) :

सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील अनद
ु ानीत शाळे तील मशक्षकेत्तर कमयचाऱ्याींचा आकृनतबींध विर्य अहिाल
शासनास प्राप्त होऊन बराच कालािधी उल्ूनही शासनाने यासींदर्ायत अद्याप कोणताच ननणयय
घेतला नसल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा तया दरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे
काय,

वि.स. ५२३ (8)
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासन केव्हा ननणयय घेणार आहे , तसेच शासनाने यासींदर्ायत
कोणती काययिाही केली आहे िा करणार आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-१२-२०१८) : (१), (२) ि (३) राज्यातील खाजगी अनुदाननत शाळाींमधील
मशक्षकेतर कमयचाऱ्याींचा आकृतीबींध ननय्श्चत कराियाची बाब अींनतम ्प्प्यात आहे .
___________

राज्यात िननष्ट्ठ महाववद्यालयातील मशक्षि-मशक्षिेत्तर िमिचाऱयाांच्या आणण ववनाअनद
ु ानीत
िननष्ट्ठ महाववद्यालयाांच्या प्रलांबबत प्रश्नाांबाबत

(१३)

४२८४६ (०५-०६-२०१६).

श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.ववजय वडेटोटीवार (ब्रम्हपूरी),

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (मसल्लोड), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम),
श्री.मशरीषदादा

चौधरी

(अमळनेर),

(अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल) :
करतील काय :-

श्री.गणपत

गायिवाड

(िल्याण

पव
ू )ि ,

डॉ.सतीश

सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) राज्यात कननषठ महाविद्यालयातील मशक्षक, मशक्षकेत्तर, कमयचारी आणण विनाअनुदानीत

कननषठ महाविद्यालयाींचे अनेक प्रलींबबत प्रश्न शासनाने मागी न लािता ते प्रलींबबत ठे िल्याने
या विरोधात राज्यातील मशक्षक-मशक्षकेत्तर कमयचारी ि सींस्थाचालक सींघ्नानी शासन विरोधात
आींदोलन करण्याची तयारी चालविली असल्याचे माहे जानेिारी २०१६ मध्ये िा तया दरम्यान
ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उपरोक्त मशक्षक-मशक्षकेत्तर कमयचारी ि सींस्था चालक याींचे प्रलींबबत प्रश्न मागी
लािण्याबाबत शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

ववनोद

तावडे

(१९-१२-२०१८)

:

(१)

ि (२) कननषठ

महाविद्यालयीन

मशक्षकाींचे

मागण्याबाबत मा. मींत्री शालेय मशक्षण ि मा. मींत्री वित्त याींचेकडे झालेल्या बैठकीमध्ये काही

मागण्या मान्य करण्यात आलेल्या असून उियररत मागण्याबाबत वित्त विर्ागासोबत बैठक
घेऊन ननणयय करण्याचे ठरले आहे .
(३) प्रश्न उद्भााित नाही.
___________
शासनाने दहा किां वा त्यापेक्षा िमी पटसांख्या असलेल्या शाळा बांद िरण्याचा घेतलेला ननणिय
(१४)

४४६४६ (१२-०५-२०१६).

श्री.सुरेश लाड (िजित), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :

सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शासनाने दहा ककीं िा तयापेक्षा कमी प्सींख्या असलेल्या शाळा बींद करण्याचा ननणयय
घेतल्याने रायगड य्जल्हा पररर्दे च्या ५६३ नगरपामलकेची एक ि विनाअनुदानीत चार अशा
एकून ५६८ शाळा बींद होणार आहेत, हे खरे आहे काय,
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(२) तसेच सदर ननणययामळ
ु े अनेक विद्यार्थयाांची गैरसोय होणार असून कोट्यिधी रुपये खचय
करुन बाींधलेल्या शाळा ओस पडणार आहे त तसेच सदर मशक्षकाींच्या समायोजनाचा प्रश्न
ननमायण होणार आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, प्रश्न र्ाग (१) ि (२) बाबत शासनामाफयत चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तदनस
ु ार शासनाने कोणती काययिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०७-०१-२०१९) : (१) रायगड य्जल््यात य्जल्हा पररर्दे च्या दहा ककीं िा
तयापेक्षा कमी प्सींख्या असलेल्या ४४ शाळाींचे जिळच्या प्राथममक शाळे त समायोजन केले
आहे .
(२) विद्यार्थयाांचे ि मशक्षकाींचे अन्य शाळे त समायोजन करण्यात आले आहे.
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद्भााित नाही.
___________
पालघर (जज. पालघर) तालक्
ि भागातील जजल्हा पररषदे च्या
ू यातील दग
ु म
शाळा ववद्याथी पटसांख्येअभावी बांद िेल्याबाबत

(१५)

४८३५३ (१२-०५-२०१६).

श्री.ववलास तरे (बोईसर) :

सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पालघर तालूक्यातील दग
य र्ागातील हरीजन पाडा, विकासिाडी-खारे खुरण, केळिे बाजार,
ु म

कुडण, पा्ीलपाडा-तारापूर तसेच िाडा तालुक्यातील २ शाळा अशा एकुण ६ य्जल्हा पररर्दे च्या
शाळा विद्याथी प्सींख्येच्या नािाखाली बींद केल्याचे ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, शासनाने बींद पडलेल्या शाळाींची पाहणी केली आहे काय,
(३) असल्यास, उपरोक्त शाळा सुरु करणेबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना केली िा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०७-०१-२०१९) : (१) सदर शाळा शून्य प्सींख्येमळ
ु े बींद आहे त.
(२) होय.

(३) सदर शाळाींमध्ये प्रिेश घेण्यास आिश्यक सींख्येने विद्याथी आल्यास शाळा सुरु
करण्याबाबत तपासणी करण्याचे सूधचत केले आहे .
(४) प्रश्न उद्भााित नाही.

___________
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मशक्षि ननजश्चती होऊन ऑनलाईन समायोजन न झाल्याबाबत
(१६)

५८३२१ (२२-०८-२०१६).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर),

प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी),
श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी) :
करतील काय :-

सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) राज्यात प्रतयेक िर्ी ददनाींक ३० सप््ें बरला, मशक्षक ननय्श्चती होत असते तयाप्रमाणे
ददनाींक ३० सप््ें बर, २०१३ रोजी मशक्षक ननय्श्चती झाली तयानस
ु ार समायोजन झाले परीं तु
ददनाींक ३० सप््ें बर, २०१४ रोजी मशक्षक ननय्श्चती होऊनही ऑनलाईन समायोजन झालेले
नाही, हे खरे आहे काय,
(२) तसेच सन २०१५-१६ ची मशक्षक सींख्या ननय्श्चती सींपूणय राज्यात आणली असून प्सींख्या

अर्ािी ि जाचक ननयमामुळे राज्यात २ हजार ७०३ मशक्षक अनतररक्त ठरत असून २ हजार
३६८ मशक्षकाींची पदे ररक्त असल्याचे, तसेच नाींदेड य्जल्हा पररर्द अींतगयत ६२३ एिढे प्राथममक
मशक्षक अनतररक्त ठरल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये िा तया दरम्यान ननदशयनास आले, हे ही
खरे आहे काय,
(३) असल्यास, मशक्षक अनतररक्त ठरविताना सेिाजेषठता हा महतिाचा ननकर् असून तयाच
बरोबरच बबींदन
ू ामािली ि विर्याची आिश्यकता पाहणे गरजेचे असताना अनेक शाळा ि

सींस्थाींनी हे ननयम ि ननकर् डािलून आपणास सोयीचे िा्तील ते मशक्षक ठे िून इतर
मशक्षकाींची नािे शासनास कळविल्याची बाब माहे जून, २०१६ मध्ये िा तयादरम्यान ननदशयनास
आली, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, शाळाींनी, मशक्षण सींस्थाींनी चूकीची नािे सींकेतस्थळािर पाठविलेली असल्याने
ऑनलाईन समायोजनात अन्याय होऊ नये याकररता शासनाने कोणती काययिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. ववनोद तावडे (१४-१२-२०१८) : (१), (२), (३), (४) ि (५) ऑनलाईन समायोजन होऊ न
शकलेल्या

मशक्षकाींचे

य्जल्हा

पररर्द/महानगर

पामलका/नगर

पामलका/नगर

पररर्द/बबगर

अल्पसींख्याक/अल्पसींख्याींक येथील ररक्त जागाींिर समायोजन करण्याची काययिाही सुरु आहे .
___________

खाजगी प्राथममि व माध्यममि शाळे तील मशक्षिेत्तर िमिचारी भरती तसेच
आश्वामसत प्रगती योजनाचा लाभ ममळण्याबाबत
(१७)

६०९५३ (२१-०८-२०१६).

श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ) :

सन्माननीय शालेय मशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ददनाींक २५ नोव्हें बर, २००५ ि ददनाींक २३ ऑक््ोंबर,२०१३ च्या शालेय मशक्षण विर्ागाच्या
शासन ननणययामुळे पदे कमी करण्यात आली असून ग्रींथालय,प्रयोगशाळा, शाळे च्या इमारतीच्या
मानाने आिश्यक असणारा सेिक िगय ननयुक्त करण्याबाबत ननणयय घेण्यात न आल्याने
सींस्थाींना शाळाींना ि कमयचाऱ्याींना अतयींत बबक् पररय्स्थतीत काम करािे लागत आहे , हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्यास, शासकीय कमयचाऱ्याींना सेिाींतगयत आश्िामसत प्रगती योजनाींतगयत दस
ु रा लार्

ददनाींक १ एवप्रल, २०१० पासून लागू करण्यात आला परीं तू माध्यममक शाळे तील मशक्षकेत्तर
कमयचाऱ्याींना मात्र लार् ददला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने खाजगी प्राथममक ि माध्यममक शाळे तील मशक्षकेत्तर कमयचारी
र्रतीिरील बींदी उठविण्याबाबत ि आश्िामसत प्रगती योजनाचा दस
ु रा लार् ममळण्याबाबत
कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०४-१२-२०१८) : (१) शासन ननणयय दद. २५.११.२००५ ि दद. २३.१०.२०१३
बाबत अनेक सींस्थाचालक ि सींघ्नाकडून तक्रारी प्राप्त झाल्याने या शासन ननणययाींची
अींमलबजािणी होऊ शकलेली नाही.

(२) शासन ननणयय दद. १/४/२०१० अन्िये

शासकीय कमयचाऱ्याींसाठी सरु
ु केलेली आश्िामसत

प्रगती योजना अद्याप मशक्षकेत्तर कमयचाऱ्याींना लागू करण्यात आलेली नाही.

(३)राज्यातील खाजगी अनुदाननत शाळामधील मशक्षकेतर पदाींचा आकृनतबींध ननय्श्चत करण्याची

काययिाही अींनतम ्प्प्यात आहे . आश्िामसत प्रगती योजनेचा दस
ु रा लार् मशक्षकेतर कमयचाऱ्याींना
दे ण्याबाबतच्या प्रस्तािास अद्याप वित्त विर्ागाची मान्यता प्राप्त झालेली नाही.
(४) प्रश्न उद्भााित नाही.
___________
राज्यातील बालिाांच्या मोफत व सक्तीच्या मशक्षणाचा हक्ि अधधननयम, २००९ याच्या अधीन
राहून जाहहर िेलेल्या बह
ृ त आराखडयातील शाळाांना ननधी प्राप्त झाला नसल्याबाबत
(१८)

६६४९४ (०५-०१-२०१७).

श्री.उल्हास पाटील (मशरोळ) :

सन्माननीय शालेय मशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील बालकाींच्या मोफत ि सक्तीच्या मशक्षणाचा हक्क अधधननयम, २००९ च्या
अधीन राहून जादहर केलेल्या बह
ृ त आराखडयातील शाळाींना शाळा सुरु करण्याबाबतच्या
आदे शाची पत्रे प्राप्त झालेली नाहीत, हे खरे आहे काय,
(२) तसेच, ननधीच्या उपलब्धते अर्ािी ग्रामीण र्ागातील शाळाींना शैक्षणणक सुविधापासून
िींधचत रहािे लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने बह
ृ त आराखडयातील शाळाींना अनुदान िा ननधी उपलब्ध करुन दे ण्या
सींदर्ायत कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे तसेच याबाबत शासनाची र्ूममका काय आहे ?
श्री. ववनोद तावडे (०७-०१-२०१९) : (१) मराठी माध्यममक शाळाींबाबत तयार करण्यात आलेला
बह
ृ त

आराखडा

धोरण,

गरजेनस
ु ार

शाळाींबाबतचे धोरण तसेच

सीमािती

परिानगी
र्ागातील

द्याियाच्या
मराठी

उदय ु

माध्यमाचा

माध्यममक

माध्यममक

शाळाींबाबतचे

धोरण

वि.स. ५२३ (12)
इतयादीच्या अनुर्ींगाने मागविण्यात आलेले सिय प्रस्ताि, या सींदर्ायतील सिय आदे श रद्दबातल

करण्याचा ननणयय मींबत्रमींडळाने ददनाींक.१५.११.२०१६ च्या बैठकीत घेतला आहे . तयाबाबतचे
आदे श ददनाींक २ माचय, २०१७ च्या शासन ननणययान्िये ननगयममत करण्यात आले आहेत.
(२) हे खरे नाही.
(३) ि (४) प्रश्न उद्भााित नाही.

___________

िोल्हापरू जजल््यातील अनेि अनधधिृत शाळातील ववद्यार्थयाांच्या भववतव्याबाबत
(१९)

६७१९८ (०५-०१-२०१७).

श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :
शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) कोल्हापूर य्जल््यात इींग्रजी माध्यमाच्या २४, सेमी इींग्रजी २ ि मराठी माध्यमाच्या ७
अशा एकूण ३३ शाळा अनधधकृत असल्याचे ननदशयनास आले आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त अनधधकृत शाळाींना मान्यता नसल्याने शाळे चे अय्स्तति शून्य असून,
विद्यार्थयाांचे र्वितव्य अींधारात आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर शाळाींिर कोणतीही अधधकृत कारिाई केली गेली नसल्याचे ननदशयनास
आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर शाळाींतील विद्यार्थयाांचे र्वितव्याबाबत शासनाने कोणती काययिाही केली
आहे , िा करण्यात येत आहे काय,
(५) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०७-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) ि (४) सदर ३३ शाळाींची यादी कोल्हापरू य्जल्हयातील सिय दै ननक ितयमानपत्रातन
ू प्रमसध्द

करण्यात आली असून तयामध्ये सदर शाळाींमध्ये प्रिेश न घेण्याबाबत सूचना दे ण्यात आल्या

आहे त. शाळा तातकाळ बींद करण्याबाबत सींस्था चालकाींना सच
ू ना दे ण्यात आलेल्या आहे त.
याप्रमाणे बींद केलेल्या शाळे तील विद्यार्थयाांचे जिळच्या अन्य शाळे त समायोजन करण्यात येते.
(५) प्रश्न उद्भााित नाही.

___________
राज्यात नववन स्वांय अथि सहाजययत शाळा सुरू िरताना मान्यतेसाठी सांस्थेिडे एि एिर
जागा मालिी अथवा भाडे तत्वावर असण्याच्या अटीबाबत

(२०)

६८४८५ (०६०१-२०१७).

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :

सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शासनाच्या अननयममत २०१३ नस
ु ार नविन स्िींय अथय सहाय्ययत शाळा सरू
ु करताना
मान्यतेसाठी सींस्थेकडे एक एकर जागा मालकी अथिा र्ाडे ततिािर असणे आिश्यक
असल्याची अ् घालण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

वि.स. ५२३ (13)
(२) असल्यास, शहरातील अनेक िो्या सींस्थाींना अशा प्रकारे एक एकर जागेची अ् पुणय
करणे शक्य होत नसल्याने अनेक शाळा अनधधकृत ठरविण्यात आल्या आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सदर ननयमात दरू
ु स्ती करून शहरातील िो्या सींस्थाींना शाळा सुरू करण्यास
परिानगी दे ण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीसह सींस्था चालकाींनी केली आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५)

नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१४-०१-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे .
(२)

सदर अ् पूणय होत नसलेल्या शाळाींचे प्रस्ताि मान्य करता येत नाही.

(३), (४) ि (५) महाराषर स्ियीं अथयसहाय्ययत शाळा (स्थापना ि विननयमन) अधधननयम,
२०१२ मध्ये १५ मे, २०१८ रोजी सुधारणा करुन महानगरपामलका क्षेत्रात तसेच “अ” िगय
नगरपामलका क्षेत्रात शाळे साठी ककमान ५०० चौ.मी. जागा आिश्यक केली आहे.
___________
राज्यभरात सुरु असलेल्या सरळ प्रणालीसाठी वापरल्या जाणाऱया सांिेतस्थळाच्या
सव्हिर मध्ये ताांबत्रि बबघड होत असल्याबाबत

(२१)

७१४१६ (०५-०१-२०१७).

श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे वळाली) :

सन्माननीय शालेय

मशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात िर्यर्रापासून सुरु असलेल्या सरळ प्रणालीसाठी िापरल्या जाणाऱ्या िेबसाईडच्या

सव्हयर मध्ये प्राींरर्ापासन
ू ताींबत्रक बबघाड होत असल्याचे डी.बी.स््ारच्या पाहणीत ददनाींक ३०
सप््ें बर, २०१६ रोजी िा तयासुमारास ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकारामुळे ही योजना मशक्षकाींसाठी त्रासदायक ठरत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, शासनाने या ताींबत्रकी बबघाडाची चौकशी करुन सदर बबघाड दरु
ु स्तीसाठी कोणती
उपाययोजना केली आहे िा याबाबतची सद्य:य्स्थती काय आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. ववनोद तावडे (०६-१२-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) ि (४) प्रश्न उद्भााित नाही.
___________

वि.स. ५२३ (14)
मभवांडी (जज.ठाणे) तालुक्यातील ग्रामीण भागात असलेल्या खाजगी इांग्रजी शाळा मोठया
प्रमाणावर डोनेशन घेतल्यामशवाय प्रवेश दे त नसल्याबाबत

(२२)

७२१८३ (०५-०१-२०१७).

श्री.महे श चौघुले (मभवांडी पजश्चम) :

सन्माननीय शालेय

मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मर्िींडी (य्ज.ठाणे) शहरासह तालुक्यातील ग्रामीण र्ागात असलेल्या खाजगी इींग्रजी शाळा

मोठया प्रमाणािर डोनेशन घेतल्यामशिाय गरीब ि गरजू मुलाींना प्रिेश दे त नसल्याच्या तक्रारी
स्थाननक

लोकप्रनतननधी

याींनी

मा.शालेय

मशक्षण

मींत्री,

प्रमशक्षणाधधकारी,

मर्िींडी

महानगरपामलका ि य्जल्हा पररर्द, ठाणे याींच्याकडे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये िा तयादरम्यान
केल्याचे ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) तसेच, या खाजगी इींग्रजी शाळे मधूनच विद्यार्थयाांनी गणिेश, पुस्तके, ि्या या महागडया
दरात घेण्यास सक्ती करण्यात येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले ि तदनस
ु ार अशा प्रकारे खाजगी इींग्रजी शाळाींमध्ये डोनेशन ि इतर सादहतय शाळे तन
ू
सक्तीने घेण्याबाबत पालक ि विद्यार्थयाांची अडिणूक करणाऱ्याींविरूध्द कोणती कारिाई केली
िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१९-०१-२०१९) : (१) याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी तक्रार केली आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) मर्िींडी मनपा काययक्षेत्रात इींग्रजी शाळाींमध्ये डोनेशन च्या कारणास्ति कोणीही विद्याथी
प्रिेशापासन
ू िींधचत नसल्याने कारिाईचा प्रश्न आलेला नाही.
(४) प्रश्न उद्भााित नाही.

___________

राज्यातील जजल्हा पररषद अांतगित प्राथममि मशक्षि अनद
ु ाननत व ववनाअनद
ु ाननत प्राथममि व
माध्यममि मशक्षि व मशक्षिेत्तर िमिचारी याांना अपघात ववम्याचे सांरक्षण दे ण्याबाबत

(२३)

७७६७८ (२०-०४-२०१७).

श्री.बाबुराव पाचणे (मशरुर) :

सन्माननीय शालेय मशक्षण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील शासकीय अधधकारी/कमयचारी याींना ददनाींक १ एवप्रल, २०१६ पासून अपघात
विमा सींरक्षण योजना शासनाने सरु
ु केली आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

राज्यातील

७

लाख

प्राथममक

ि

माध्यममक

मशक्षक

ि

मशक्षकेत्तर

मशक्षक

अनद
ु ाननत

कमयचाऱ्याींना या योजनेचा लार् ममळत नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

राज्यातील

य्जल्हा

पररर्द

अींतगयत

प्राथममक

ि

विनाअनुदाननत प्राथममक ि माध्यममक मशक्षक ि मशक्षकेत्तर कमयचारी याींना अपघात विम्याचे

सींरक्षण दे ण्यासाठी शालेय मशक्षण विर्ागाने वित्त विर्ागाकडे माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा
तयादरम्यान प्रस्ताि पाठविला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ५२३ (15)

श्री. ववनोद तावडे (०६-१२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे ,
(२), (३), (४) ि (५) ददनाींक ०३ माचय, २०१८ रोजीच्या शासन पररपत्रकान्िये राज्यातील
अनुदाननत शाळाींमधील मशक्षक/मशक्षकेतर कमयचा-याींना “समूह िैयय्क्तक अपघात विमा योजना“
लागू करण्यात आली आहे .

___________

धळ
ु े येथील जयहहांद एज्य.ु रस्टच्या माध्यममि शाळे तील ववद्यार्थयाांना वगि बांद
िरुन जयहहांद जलतरण तलावावर नेल्याबाबत

(२४)

७८५४३ (२०-०४-२०१७).

श्री.अननल (अण्णा) गोटे (धुळे शहर) :

सन्माननीय शालेय

मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

धुळे येथील जयदहींद एज्यु. रस््च्या माध्यममक शाळे तील विद्यार्थयाांना िगय सुरु असताींना

शाळे चे िगय बींद करुन जयदहींद जलतरण तलािािर नेऊन शासकीय

कामकाजात अडथळा

आणून माध्यममक शाळा सींदहता कलम ५६-१,५६-४,७१-१,७१-२,७१-३,७१-५,र्ींग केल्याचे मसध्द
झाल्याने शाळे ची मान्यता रदृ करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधधींनी मा. प्रधान सधचि,
शालेय मशक्षण आणण क्रीडा विर्ाग याींना ददनाींक २ जानेिारी,२०१७
पत्राद्िारे मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

रोजी िा तया सुमारास

(२) असल्यास, सदर मागणीनस
ु ार शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

ववनोद

तावडे

(१४-०१-२०१९)

:

(१)

सदर

शाळे ची

मान्यता

रद्द

करण्याबाबत

मा.लोकप्रनतननधीींनी विनींती केली आहे .
(२) ि (३) सदर प्रकरणी ननयमानुसार आिश्यक काययिाही करून अहिाल सादर करण्यास
क्षेबत्रय कायायलयास कळविण्यात आले आहे.

___________
बालिाांचा मोफत व सक्तीच्या मशक्षणाचा हक्ि अधधननयम २००९ अनस
ु ार
नमुना-२ प्रमाणपत्राचे नत
ु नीिरणाबाबत

(२५)

७८८०८ (२०-०४-२०१७).

श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा) :
करतील काय :-

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.ननतेश राणे (िणिवली),

सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) बालकाींचा मोफत ि सक्तीच्या मशक्षणाचा हक्क अधधननयम २००९ अनस
ु ार नमन
ु ा-२
प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण करण्यासाठी शाळे च्या व्यिस्थापकाींची सींमती ि सही न घेता दाखल
केलेला प्रस्ताि मागे घेण्याबाबत मशक्षणाधधकारी (प्राथममक) य्जल्हा पररर्द पालघर याींना एका

खाजगी शाळे च्या व्यिस्थापकाींनी ददनाींक २६ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी िा तयासुमारास ननिेदन
ददले आहे , हे खरे आहे काय,

वि.स. ५२३ (16)
(२) असल्यास, सदर ननिेदनात शाळे तील जेमतेम ८ विद्यार्थयाांसाठी दोन मशक्षकाींचे िेतन,
िेतनेत्तर अनुदान ि शालेय पोर्ण आहार यासाठी शासनाला दरिर्ी सुमारे २० लाख रुपये खचय
करािा लागत असल्याने नमन
ु ा-२ प्रमाणपत्राचे नत
ु नीकरण करणे शाळे च्या व्यिस्थापनाला
योग्य ि उधचत िा्त नसल्याचे सींबींधधत व्यिस्थापकाने नमूद केले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, शासनाने सदर शाळे तील विद्यार्थयाांचे १ ककलोमी्र अींतरािर असलेल्या सोपारे
येथील य्जल्हा पररर्द शाळे त समायोजन करणे शक्य असताना ि तयाद्िारे शासनाचे २० लाख
रुपये िाचविणे शक्य असतानाही याप्रकरणी आिश्यक ती काययिाही करण्यास हे तप
ु रु स्सरपणे
्ाळा्ाळ करणा-या सींबींधधत अधधका-याींविरुध्द कोणती कारिाई केली आहे िा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०८-०१-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) अींशत: खरे आहे.
(३) ि (४) यासींदर्ायत मशक्षणाधधकारी (प्राथममक), पालघर याींच्याकडून अहिाल प्राप्त झाल्यािर
पुढील काययिाही करण्याचे प्रयोय्जत आहे .
___________

िोल्हापूर जजल्हयातील मशक्षिाांच्या ररक्त असलेल्या पदाांच्या सांख्येबाबत
(२६)

८४०३४ (२०-०४-२०१७).

श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर) :

सन्माननीय शालेय मशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) प्राथममक मशक्षक पदाींची र्रती करण्यासाठी प्रतयेक य्जल्हयातील मशक्षकाींच्या ररक्त पदाींची
सींख्या प्राथममक मशक्षण सींचालनालयाकडे माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा तयादरम्यान
मागविली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदरची मादहती शासनास प्राप्त झाली आहे काय,
(३) असल्यास, कोल्हापरू य्जल्हयात एकूण मशक्षकाींच्या ककती जागा ररक्त आहे त,
(४)

असल्यास शासनाने उक्त ररक्त जागा र्रण्याबाबत कोणती काययिाही केली िा करण्यात

येत आहे ,
(५)

नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (२७-१२-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) ि (३) काही य्जल्हा पररर्द / नगरपररर्द / महानगरपामलका याींच्याकडून मादहती प्राप्त
होणे बाकी आहे .

कोल्हापूर य्जल्हा पररर्दें तगयत प्राथममक मशक्षण सेिकाींची २४१ पदे ररक्त

(आींतरय्जल्हा बदलीपूि)य होती.

(४) समायोजनेअींती मशक्षकाींची ररक्त पदे र्रण्याकरीता “पवित्र” सींगणकीय प्रणाली कायायय्न्ित
करण्यात आली आहे .
(५) प्रश्न उद्भााित नाही.
___________

वि.स. ५२३ (17)
राज्यात प्रगत शैक्षणणि महाराष्ट्र अांतगित मराठी-गणणत ववषयाच्या इयत्ता १ ली ते ८ वी
पयांतच्या सांिमलत मूल्यमापन पध्दतीबाबत
(२७)

८७१८० (२३-०८-२०१७).

श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर) :

सन्माननीय शालेय

मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात मागील िर्ायपासन
ू प्रगत शैक्षणणक महाराषर अींतगयत मराठी-गणणत विर्याच्या

इयत्ता १ ली ते ८ िी पयांत सींकमलत मूल्यमापन पुन्हा शाळास्तरािर होऊ नये, असे स्पष्
ननदे श ददले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नाींदेड येथील य्जल्हा परीक्षा मींडळाने ददनाींक ११ ि १२ माचय, २०१७ रोजी िा
तयासुमारास पुन्हा मराठी-गणणत विर्याचे पेपर िेळापत्रकात ठे िले ि प्रगतीचा दाखला ददला, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यासींदर्ायत शासनाने चौकशी करुन शासन आदे शाचा अिमान करणा-या नाींदेड
य्जल्हा मशक्षण मींडळािर कोणती काययिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१३-१२-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) ि (४) प्रश्न उद्भााित नाही.
___________
पुणे जजल््यातील आर.टी.ई अांतगित प्रवेशासाठी नोंदणी िेली नसलेल्या
उक्त पात्र शाळाांची मान्यता रद्द िरण्याच्या आदे शाबाबत

(२८)

९१९०९ (२३-०८-२०१७).

श्री.बाबुराव पाचणे (मशरुर) :

सन्माननीय शालेय मशक्षण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुणे य्जल््यामध्ये सन २०१७-१८ या शैक्षणणक िर्ायत मशक्षण हक्क कायदयानस
ु ार आधथयक
दृषट्या मागास विद्यार्थयाांना २५ ्क्के आरक्षीत जागाींिर प्रिेश दे ण्यासाठी शाळाींची नोंदणी

प्रककया ददनाींक १६ जानेिारी, २०१७ ते ददनाींक ३ फेब्रुिारी, २०१७ या कालािधीत राबविण्यात
आली हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पुणे य्जल््यातील १५३ पात्र शाळाींनी आर.्ी.ई. अींतगयत प्रिेशासाठी नोंदणी
केली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सन २०१६-१७ मध्ये ही पुणे य्जल्हयात अनेक शाळाींनी आर.्ी.ई अींतगयत प्रिेश
ददले नसुनही या शाींळाींिर कुठलीही काययिाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

प्राथममक

मशक्षण

सींचालक याींनी

पुणे

य्जल््यातील

आर.्ी.ई

अींतगयत

प्रिेशासाठी नोंदणी केली नसलेल्या उक्त पात्र शाळाींची मान्यता रद्द करण्याचे आदे श ददले
आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे , नसल्यास,
विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ५२३ (18)
श्री. ववनोद तावडे (०७-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) ि (३) हे खरे नाही.
(४) होय.
(५) सींबींधधत शाळाींना मान्यता रद्द करण्याबाबत नो्ीसा दे ण्यात आल्या आहे त.
___________
मुांबईसह राज्यातील िमी पट सांख्या असलेल्या शाळा बांद िरण्याबाबत
(२९)

९२९३८ (२३-०८-२०१७).

श्री.सुननल मशांदे (वरळी) :
काय :-

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी), डॉ.राहूल पाटील (परभणी),
सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) राज्य शासनाच्या अथय विर्ागाने आधथयक िर्य २०१७-१८ मधील ननधी वितरणासींदर्ायतील
उपाययोजना राबविण्याबाबत जाहीर केलेल्या पररपत्रकात मुींबईसह राज्यातील कमी प्सींख्या
असलेल्या शाळा बींद करून या शाळाींतील विद्याथी अन्यत्र हलविण्याची मशफारस मशक्षण

विर्ागास केली असल्याची बाब माहे जुलै २०१७ मध्ये िा तया दरम्यान ननदशयनास आली आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त मशफारसीसींदर्ाांत शासनाने कोणता ननणयय घेतला आहे ि तयानुसार

मुींबईसह राज्यातील ककती शाळाींना सदर ननणययाचा र्ुदांड बसणार आहे तसेच या शाळाींतील

विद्याथी ि मशक्षकाींना अन्यत्र समायोजन करून घेण्याबाबत शासनाने योजलेल्या धोरणाचे
थोडक्यात स्िरूप काय आहे ,
(३) असल्यास, शासनने याबाबत चौकशी केली आहे काय ि तयानस
ु ार कोणती काययिाही केली
िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०१-२०१९) : (१) शाळाींची आिश्यकता तपासून तयामध्ये मशक्षण घेत

असलेल्या मल
ु ाींची दस
ु रीकडे सोय करण्याची शक्यता तपासन
ू पहाण्याबाबत शासन पररपत्रक,
वित्त विर्ाग, ददनाींक ८/८/२०१७ अन्िये स्पष् केले आहे .

(२) ि (३) राज्यातील १० ककीं िा तयापेक्षा कमी प्सींख्या असलेल्या शाळाींतील विद्यार्थयाांचे ि
मशक्षकाींचे जिळच्या प्राथममक / उच्च प्राथममक शाळे त समायोजन करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्भााित नाही.

___________
मशक्षण हक्ि िायदयानस
ु ार नमुना-दोन प्रमाणपत्राचे नत
ू नीिरण िरण्यासाठी गट मशक्षण
अधधिारी, वसई याांचे िायािलयात दाखल िेलेला प्रस्ताव मागे घेण्याबाबत

(३०)

९३८५८ (२३-०८-२०१७).

श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :

सन्माननीय शालेय मशक्षण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) उमराळे (ता.िसई) येथील खाजगी अनुदाननत शाळे च्या व्यिस्थापकाींनी मशक्षण हक्क

कायदयानस
ु ार नमन
ु ा-दोन प्रमाणपत्राचे नत
ू नीकरण करण्यासाठी ग् मशक्षण अधधकारी, िसई

याींचे कायायलयात दाखल केलेला प्रस्ताि मागे घेण्याबाबत ददनाींक २६ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी
मशक्षणाधधकारी (प्राथ.) य्जल्हा पररर्द पालघर याींचक
े डे ननिेदन ददले आहे , हे खरे आहे काय,

वि.स. ५२३ (19)
(२) असल्यास, सदर शाळे तील विद्यार्थयाांची प्सींख्या खूप कमी असून मशक्षकाींचे िेतन,

शालेय पोर्ण आहार ि िेतनेतर अनुदान यासाठी दरिर्ी २० लाख रुपयाींहून जास्त रक्कम
शासनाला खचय करािी लागत असल्याचे तसेच सदर नत
ू नीकरणाच्या प्रस्तािासोबत अनेक

खो्ी ि बनाि् कागदपत्रे दाखल करुन, शासनाची फसिणूक ि ददशार्ुल केल्याचे सदर
ननिेदन ि तयासोबतच्या कागदपत्रािरुन मसध्द होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शाळे च्या व्यिस्थापकाींनी ददनाींक २६ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी िा तयासुमारास
ददलेले ननिेदन मान्य करुन ि शाळे तील १४ विद्यार्थयाांचे स्थलाींतर/समायोजन जिळच्या

उमराळे / सोपारे येथील य्जल्हा पररर्द शाळे त करुन सदर शाळे साठी खचय होणारे शासनाचे २०
लाख रुपये िाचविणे शक्य असताना, या प्रकरणी भ्रष्ाचार झाल्यामुळे आिश्यक ती काययिाही
करण्यास हे तुपुरस्सरपणे ददरीं गाई, ्ाळा्ाळ सींबधधत अधधका-याींनी केली आहे हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास चौकशीत काय आढळून
आले ि तयानुसार शासनाने सींबींधधत अधधकाऱ्याींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत
आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबनाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०८-०१-२०१९) : (१) सदर प्रस्तािातील नमन
ु ा-१ अजायिर शाळा व्यिस्थापन
अध्यक्षाींची स्िाक्षरी नसल्याने प्रस्ताि मागे घेतला आहे .
(२) नाही.
(३) नाही.
(४) ि (५) प्रश्न उद्भााित नाही.
___________
राज्यातील मशक्षिाांना शालाांत ववद्याथाांची माहहती सरल प्रणालीमध्ये
भरण्याच्या हदलेल्या आदे शाबाबत

(३१)

९४९७७ (२५-०९-२०१७).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

सन्माननीय शालेय मशक्षण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील शालाींत विद्याथाांचे नाि, जात, जन्मतारीख, पत्ता, आधार, मशक्षक मान्यता,
शाळा नोंदणी या सगळयाींची मादहती मशक्षकाींना सरल प्रणाली मध्ये र्रण्याबाबतचे आदे श
मशक्षण विर्ागाने ददले असून गत दोन िर्ायपासून हे काम सुरु आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, इयत्ता पदहली ते बारािी पयांतच्या २ को्ी २४ लाख विद्यार्थयायपैकी दोन िर्ाांत
केिळ ७५ लाख ६० हजार विद्यार्थयाांचे आधार मलींक झाले असल्याचे ददनाींक ५ सप््ें बर, २०१७
रोजी िा तयासम
ु ारास ननदशयनास आले हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, दोन िर्ाांत ननम्मेही काम झाले नसल्याने उक्त कामास एका िर्ायपेक्षा जास्त
कालािधी लागणार आहे , हे ही खरे
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(४) असल्यास, सदर काम शासन शाळाबा्य सींस्थाकडून स्ितींत्रपणे करून घेणार आहे काय,
असल्यास याबाबत शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०६-१२-२०१८) : (१) होय.
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.
(४) ि (५) प्रश्न उद्भााित नाही.

___________

राज्यातील २० टक्िे अनुदान पात्र मशक्षिाांना वैद्यकिय प्रनतपूती दे ण्यात येत नसल्याबाबत
(३२)

१०३२१० (२९-१२-२०१७).

श्री.अब्दल
ु सत्तार (मसल्लोड), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), प्रा.वषाि गायिवाड (धारावी) :
सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मशक्षक २० ्क्के अनुदानास पात्र असतानाही तयाींना िैद्यककय प्रनतपूती दे ण्यात
येत नसल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा तयादरम्यान ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, २० ्क्के अनुदानास पात्र मशक्षकाींना िैद्यककय प्रनतपूती सुविधा दे ण्याबाबत
शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०६-१२-२०१८) : (१), (२) ि (३) राज्यातील १००% अनुदाननत खाजगी
शाळाींमधील मशक्षक ि मशक्षकेतर कमयचा-याींना िैद्यकीय खचायची प्रनतपत
ू ी अनज्ञ
ु ेय आहे .
___________

मौजे मोताळा (जज.बल
ु डाणा) येथील मुस्लीम िब्रस्थानच्या दरु वस्थेबाबत
(३३)

१११५८१

(०३-०४-२०१८).

श्री.हषिवधिन

सपिाळ

(बल
ु ढाणा) :

अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मौजे मोताळा (य्ज.बल
ु डाणा)

येथील

मस्
ु लीम

कब्रस्थानच्या

दरु िस्थेच्या

सन्माननीय
अनर्
ु ींगाने

दरू
ू स्तीबाबतचा प्रस्ताि ददनाींक २५ जानेिारी, २०१८ रोजी िा तयासुमारास शासनाकडे प्राप्त
झाला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रस्तािािर कोणतीही काययिाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर कब्रस्थानाची दरु िस्था दरू करण्यासाठी शासनाने कोणती काययिाही केली
िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ५२३ (21)

श्री. ववनोद तावडे (३०-११-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) ि (३) य्जल्हाधधकारी बल
ु डाणा याींनी ददनाींक ७ माचय २०१८ च्या पत्रान्िये शासनास प्रस्ताि
सादर केला असून सदर प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आहे . सदर प्रकरणी ननधीच्या
उपलब्धतेनुसार काययिाही करण्याचे प्रस्तावित आहे .
(४) प्रश्न उद्भााित नाही.

___________

हहांगोली येथील शालेय पोषण आहार योजनेतील डाटा एँरी आपरे टरची
(३४)

ननयुक्ती तसेच त्याांच्या प्रलांबबत मानधनाबाबत

११२५७२ (०६-०४-२०१८).

श्री.तानाजी मुटिुले (हहांगोली) :

सन्माननीय शालेय

मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दहींगोली य्जल्हयातील शालेय पोर्ण आहार योजनेतील डा्ा एँरी आपरे ्रची ननयक्
ु ती

तसेच तयाींच्या प्रलींबबत मानधनासाठी य्जल्हा पररर्द प्रशासनाकडून ्ाळा्ाळ होत असल्याचे
माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये िा तयादरम्यान ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, य्जल््यात डा्ा एँरी आपरे ्रची ननयुक्ती केली जाते मात्र तयाींना अद्यापही
तयाचे मानधन ममळाले नसल्यामळ
ु े तयाींच्यािर उपासमारीची िेळ आली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, तयात काय आढळून
आले ि तयानस
ु ार कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१८-०१-२०१९) : (१) ि (२) हे खरे नाही.
(३) ि (४) प्रश्न उद्भााित नाही.

___________

राज्यातील १६ हजार माध्यममि मशक्षिाांच्या थिीत वेतनाबाबत
(३५)

११३९०४ (०६-०४-२०१८).

श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) :

सन्माननीय

शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील १६ हजार माध्यममक मशक्षकाींचे िेतन गत ६ ते ११ मदहन्याींपयांत थकीत
असल्याचे ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, तयासाठी मशक्षण विर्ागातील ऑनलाईन दे यक प्रणाली जबाबदार असल्याचे
ननदशयनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३).असल्यास, याबाबत शासनाने ऑनलाईन सॉफ््िेअर प्रणाली उपलब्ध करून दे णारी एजन्सी
बदलली, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, तयात काय आढळून
आले ि तयानुसार कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे त,
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(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

ववनोद

तावडे

(०३-१२-२०१८)

:

(१) सन

२०१७-१८

मध्ये

आयक्
ु त

मशक्षण

याींनी

दद.२५/७/२०१७ रोजी सिय कोर्ागार अधधकारी याींना िेतनाची कोणतीही दे यके ऑफलाईन
पद्धतीने य्स्िकारण्यात येिू नयेत असे कळविलेले होते. परीं त,ू चालु आधथयक िर्ायतील काही
कारणाने प्रलींबबत असणारी दे यके पाररत करण्यासाठीची सुविधा (ब्रोकन) शालाथय प्रणालीमध्ये

उपलब्ध नव्हती. सदर सुविधा (ब्रोकन वपररयड) ददनाींक १०.१.२०१८ अन्िये दे ण्यात आलेली

होती. परीं त,ू शालाथय प्रणालीच्या डा्ाबेस सॅाफ््िेअरमध्ये दद.१२.१.२०१८ पासन
ू ताींबत्रक दोर्
ननमायण झाल्यामुळे शालाथय प्रणाली आजअखेर बींद आहे.

(३) ि (४) शालाथय प्रणालीबाबत ्ीसीएस कींपनीसोबत असणाऱ्या कराराची मुदत जुलै २०१८
मध्ये सींपुष्ात आली असून शालाथय प्रणाली नव्याने विकमसत करण्याची बाब शासनाच्या

विचाराधीन आहे . दरम्यान मशक्षक ि मशक्षकेतर कमयचाऱ्याींचे िेतन ऑफलाईन पद्धतीने अदा
करण्यास माचय २०१९ पयांत मान्यता दे ण्यात आलेली आहे .
(५) प्रश्न उद्भााित नाही.

___________

राज्यातील मान्यता प्राप्त अनुदाननत व ववना अनुदाननत माध्यममि शाळाांमधील
अनुदान पात्र असलेल्या नैसधगिि वाढीच्या अनतररक्त तुिड्याांचे मांजुरीबाबत

(३६)

११५०४२ (०६-०४-२०१८).

श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पव
ू )ि :

मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

अमरािती

य्जल्हयासह राज्यातील मान्यता

प्राप्त अनुदाननत

सन्माननीय शालेय
ि

विना

अनुदाननत

माध्यममक शाळाींमधील अनुदान पात्र असलेल्या नैसधगयक िाढीच्या अनतररक्त तुकड्याींचे
मींजरु ीचे ककती प्रस्ताि शासनाकडे प्रलींबबत आहे त,

(२) तसेच ज्या शाळाींमधील नैसधगयक िाढीच्या अनतररक्त तुकड्याींचे ऑनलाईन मुल्याींकन होऊ

शकले नाही अशा अनतररक्त तक
ु ड्याींचे ऑफलाईन मुल्याींकन करून अनुदान मींजुरीबाबतचे
ककती प्रस्ताि शासनाकडे आलेले आहे त,

(३) असल्यास याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, तयात काय आढळून
आले ि तयानस
ु ार उक्त प्रस्ताि मींजुरीबाबत कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१४-०९-२०१८) : (१) ि (२) अमरािती सह राज्यातील ऑनलाईन ि
ऑफलाईन मल्
ु याींकन करुन

२६८ शाळाींचे

करण्यासाठी शासनाकडे प्राप्त झाले आहे त.

िगय/तक
ु डयाींचे प्रस्ताि अनद
ु ानास पात्र घोवर्त

(३) ि (४) या बाबत आिश्यक काययिाही सुरु आहे .
___________

वि.स. ५२३ (23)
ररध्दपूर (जज.अमरावती) येथे चक्रधर स्वामीांच्या नावे मराठी ववद्यापीठ स्थापन िरण्याबाबत
(३७)

११८४०२ (२०-०७-२०१८).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी), श्री.ववजय वडेटोटीवार

(ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अममत ववलासराव दे शमख
ु (लातूर शहर), श्री.अममन
पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातरू ग्रामीण), प्रा.वषाि गायिवाड (धारावी), श्री.अस्लम
शेख

(मालाड

पजश्चम),

श्री.हषिवधिन

सपिाळ

(बुलढाणा),

श्री.अब्दल
ु सत्तार (मसल्लोड), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनुरी),

सन्माननीय उच्च व तांत्र मशक्षण

(१) ररध्दपूर (य्ज.अमरािती) येथे शके १९९४ ते १९९७ या कालािधीत मराठी र्ार्ेतील लीळा

चररत्र मलहीले गेले असल्याने ररध्दपूर येथे श्री चक्रधर स्िामीींच्या नािे मराठी विद्यापीठ
स्थापन करण्याची मागणी महानर्
ु ि पींथाने िारीं िार शासनाकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, याबाबत

बडोदा येथील मराठी सादहतय

सींमल
े नात मा.मुख्यमींत्री

याींनी

सकारातमक ननणयय घेऊ, असे आश्िासन ददले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने घेतलेल्या ननणययाची अींमलबजािणीची कालमयायदा काय
आहे ,
(४) नसल्यास, होणाऱ्या विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२७-११-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) मराठी र्ार्ा विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी गठीतकराियाच्या सममतीच्या सदस्याींचे
नामननय्श्चती बाबतची काययिाही सुरू आहे .
(४) प्रश्न उद्भााित नाही.

___________

राज्य शासनाने अपघातग्रस्त बालिाांसाठी अपघात ववमा योजना सरु
ु िरण्याबाबत
(३८)

११८४२० (२४-०७-२०१८).

श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे वळाली) :

सन्माननीय शालेय

मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य शासनाने अपघातग्रस्त बालकाींसाठी अपघाती विमा योजना सुरु करण्याची घोर्णा
माहे मे, २०१८ मध्ये िा तयादरम्यान केली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या योजनेचे थोडक्यात स्िरुप काय आहे ,
(३) असल्यास, या योजनेची अींमलबजािणी केव्हापासून करण्यात येणार आहे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (०३-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्भााित नाही.
___________

वि.स. ५२३ (24)
राज्यातील ३ हजार ७९६ शाळा एि मशक्षिी असल्याबाबत
(३९)

११९१०१ (२३-०७-२०१८).

श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव),

श्री.शामराव ऊफि बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यजीत
पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :
करतील काय :-

सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) राज्यातील ९८ हजार २१३ प्राथममक शाळाींपैकी ३ हजार ७९६ शाळाीं एक मशक्षकी असल्याचे
माहे मे, २०१८ मध्ये िा तयादरम्यान ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, रायगड, रतनाधगरी, मसींधद
ु ग
ु य ि पण
ु े य्जल्हयात या शाळाींचे प्रमाण सिायधधक

असल्याचे महाराषर प्राथममक मशक्षण पररर्द याींनी माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये िा तयादरम्यान
ददलेल्या मादहतीच्या आकडेिारीतन
ू ननदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, एकाच मशक्षकाला पदहली ते चौथीपयांतचे िगय चालिािे लागत असल्याने
शैक्षणणक असमतोल, विद्याथी गळती तसेच अध्यापन प्रकक्रयेला खीळ बसत आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(४) असल्यास, राज्यात ददनाींक १ एवप्रल २०१३ पासून मशक्षण हक्क कायद्याची अींमलबजािणी

करण्यात आली असून या कायदयानूसार एकमशक्षकी शाळा कालबाहय ठरविण्यात आल्या
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे आहे काय तयात काय आढळून आले ि
तयानुसार कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (२७-१२-२०१८) : (१) राज्यामध्ये एकही शाळा एका मशक्षकी मींजूर नाही.

तथावप, पदे ररक्त असल्याने UDISE २०१७-१८ च्या आकडेिारीनुसार राज्यातील ३८०५
इतक्या शाळाींमध्ये एकच मशक्षक काययरत आहे , हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) अींशत: खरे आहे.
(४) हे खरे आहे .

(५) राज्यात एकही शाळा एक मशक्षकी मींजूर नाही. शासनाच्या धोरणानुसार ३० प्ापयांतच्या

शाळाींस (प्राथममक ि उच्च प्राथममक) दोन मशक्षक अनज्ञ
ु ेय आहे त. तथावप, सेिाननित्त
ृ ी,
पदोन्नती, बदल्या इ. कारणाने काही शाळा एकमशक्षकी ददसन
येतात. समायोजनेअींती
ू
मशक्षकाींची ररक्त पदे र्रण्याकरीता “पवित्र” सींगणकीय प्रणाली कायायय्न्ित करण्यात आलेली
आहे .
(६) प्रश्न उद्भााित नाही.
___________

वि.स. ५२३ (25)
नामशि महानगरपामलिेच्या मालिीची जमीन अल्पसांख्याांि
समाजाच्या वस्तीगह
ृ ासाठी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(४०) १२०३२०

(२३-०७-२०१८).

श्रीमती

दे वयानी

फराांदे

(नामशि

मध्य) : सन्माननीय

अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नामशक महानगरपामलका अींतगयत ४९६/१/१ अ ही जागा अल्पसींख्याींक मुलीींचे िसतीगह
ृ

बाींधकामासाठी उपलब्ध करून दे ण्याबाबतचे ननिेदन स्थाननक लोकप्रनतननधीनी ददनाींक २७
फेब्रुिारी, २०१८ रोजी िा तयासम
ु ारास मा.अल्पसींख्याींक विकास मींत्री याींना ददलेले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी ननिासी उपय्जल्हाधधकारी, नामशक याींनी ददनाींक ०९ माचय, २०१८
रोजी आयुक्त, नामशक महानगरपामलका याींना पत्र व्यिहार केलेला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास,

नामशक

महानगरपामलकेच्या

मालकीची

जमीन

अल्पसींख्याींक

समाजाच्या

िस्तीगह
ृ ासाठी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) असल्यास, नामशक येथे अल्पसींख्याक समाजाच्या िस्तीगह
ृ ाला जागा दे ण्यासाठी ककती
कालािधी लागणार आहे ?

श्री. ववनोद तावडे (१५-१२-२०१८) : (१) ि (२) होय. हे खरे आहे.
(३) ि (४) नामशक महानगरपामलकेकडून िाननी करण्यात येत आहे .
___________
राजगरु
ु नगर(ता.खेड जज. पण
ु े.) येथील शेठ िेशरचांद पारख ववद्यालयातील
मशक्षिाांना वेतन दे ण्याबाबत

(४१)

१२०७६५ (२३-०७-२०१८).

श्री.सुरेश गोरे (खेड आळां दी)

सन्माननीय शालेय मशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शालाथय प्रणालीच्या डा्ा बेस सोफ््िेअर मधे ताींबत्रक दोर् ननमायण झाल्याने राज्यातील

खासगी अींशत: ि पूणत
य ः अनुदाननत, स्थाननक स्िराज्य सींस्थेतील ि अध्यापक विद्यालयातील

मशक्षक मशक्षकेत्तर कमयचाऱ्याींचे थकीत ि जुलै २०१८ पयांतचे ननयममत िेतन ऑफलाईन
पद्धतीने अदा करण्यास मान्यता दे ण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, खेड तालुक्यातील शेठ केशरचींद पारख विद्यालय, राजगुरुनगर या अनुदाननत

शाळे तील २१ मदहला मशक्षक्षकाीं गत १३ मदहन्याींपासून िेतनापासुन िींधचत असल्याचे ननदशयनास
आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मशक्षकाींना िेतनाचा आयडी कोड, मशक्षण खातयाचा आरहण ि सींवितरणकोड
ममळून ऑनलाईन ची सिय प्रकीया पण
ू य करूनही २१ मशक्षक्षकाींना १३ मदहन्याींपासन
ू िेतन न
दे ण्याची कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, तयात काय आढळून
आले ि तयानुसार शेठ केशरचींद पारख विद्यालय ि राजगुरुनगर च्या २१ मशक्षक्षकाींना िेतन
अदा करण्याबाबत कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ५२३ (26)
श्री. ववनोद तावडे (०३-१२-२०१८) : (१) ि (२) होय हे खरे .
(३), (४) ि (५) दद.१२.१.२०१८ पासून ताींबत्रक दोर्ामुळे शालाथय प्रणाली बींद असल्यामळ
ु े शासन
ननणयय

दद.

२७.२.२०१८, १८.५.२०१८ ि दद.

२१.८.२०१८ अन्िये

मशक्षक ि मशक्षकेतर

कमयचाऱ्याींचे िेतन ऑफलाईन पद्धतीने अदा करण्यास मान्यता दे ण्यात आलेली आहे .
तयानुसार शेठ केशरचींद पारख विद्यालयातील कमयचाऱ्याींचे माचय २०१८ ते जुन २०१८ पयांतचे
िेतन अदा करण्यात आलेले आहे .

माहे जुलै २०१८ पासूनचे ननयममत िेतन तसेच

सन २०१७-१८ मधील थकीत

िेतनास शासन ननणयय दद.१५.७.२०१७ नस
ु ार मशक्षक सींचालक (प्राथममक) याींचे प्रशासकीय
मान्यता घेऊन सदर शाळे मधील मशक्षक ि मशक्षकेतर कमयचाऱ्याींचे िेतन अदा करण्याची दक्षता
घेण्यात येत आहे.
___________
राज्यातील राष्ट्रिुल स्पधेमध्ये स्वणि पदि ववजेत्या स्पधििाांच्या मानधनात वाढ िरण्याबाबत
(४२)

१२१३२५ (२०-०७-२०१८).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय क्रीडा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यामध्ये राषरकुल स्पधेमध्ये स्िणय पदक विजेतया स्पधयकाला ५० लाख रुपये ि
शासकीय सेिेमध्ये प्रथम श्रेणीमध्ये नोकरी दे ण्यात येते हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, हररयाणा सरकार अशा विजेतया स्पधयकाला १ को्ी ५० लाख रुपये ि शासकीय
सेिेमध्ये प्रथम श्रेणीमध्ये नोकरी दे त आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उपरोक्त स्पधयकाला महाराषर शासनाकडून दे ण्यात येणारी रक्कम ही अनतशय
तू्पूींजी असल्याने राज्यातील खेळाडूि
ीं र अन्याय करणारी असल्याने शासनाने दे ण्यात येणाऱ्या
बक्षक्षसाच्या ननधधमध्ये िाढ करािी अशी मागणी क्रीडा प्रेमी िगायतन
ू करण्यात आली आहे हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय असल्यास, तयानुसार क्रीडा क्षेत्रातील
विजेतया खेळाडुना इतर राज्याप्रमाणे मानधनात िाढ करण्याबाबत कोणती काययिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०५-०१-२०१९) : (१) होय.
ददनाींक ०५ फेब्रुिारी, २०१४ च्या शासन ननणययानस
ु ार राज्यातील आींतरराषरीय स्पधेत

पदक प्राप्त खेळाडू ि तयाींचे क्रीडा मागयदशयक याींना रोख बक्षक्षस दे िून गौरविण्यात येते.

तयानुसार राज्यातील राषरकुल स्पधेमध्ये सुिणय पदक प्राप्त खेळाडून
ीं ा रु. १०.०० लक्ष इतकी

रोख रक्कम दे ण्यात येते. मात्र माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये गोल्ड कोस््, ऑस्रे मलया येथे पार
पडलेल्या राषरकूल कीडा स्पधेत सि
ीं ा मा.मख्
ु णय पदक प्राप्त खेळाडून
ु यमींत्री महोदयाींनी घोवर्त
केल्यानुसार रु.५०.०० लक्ष इतके रोख पारीतोवर्क दे ण्यात आले आहे . तसेच दद.०९.१२.२०१०,

दद.२१.५.२०११ ि दद.१०.४.२०१३ च्या शासन ननणययातील तरतुदीींनस
ु ार राषरकुल क्रीडा स्पधाय

(कॉमनिेल्थ गेम्स )या स्पधेत महाराषर राज्यातील पदक प्राप्त खेळाडू शासकीय सेिेत ग्-अ
या पदािर ननयक्
ु तीसाठी पात्र ठरतात.
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(२) होय.
(३) नाही.
(४) ि (५) प्रश्न उद्भााित नाही.

___________

नाांदेड जजल्हयातील प्राथममि ववभागाच्या मशक्षणाधधिाऱयाांच्या
गैरिारभाराची चौिशी िरण्याबाबत
(४३)

१२२०६५ (२३-०७-२०१८).

श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :

सन्माननीय

शालेय मशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) श्री.सींदीपकुमार सोन्क्के, मशक्षणाधधकारी, प्राथममक विर्ाग (य्ज.नाींदेड) याींनी केलेल्या
गैरकारर्ाराची चौकशी पण
ू य झाली आहे काय,

(२) असल्यास, सदर गैरकारर्ारची चौकशी करण्याकररता मुख्य काययकारी अधधकारी श्री.अशोक

मशनगारे याींनी उपमुख्य काययकारी अधधकारीश्री. तुबाकले ि श्री.नईम कुरे शी अशी य्व्दसदस्यीय
सममती नेमली होती, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त य्व्दसदस्यीय सममतीने आपला चौकशी अहिाल शासनास सादर केला
आहे काय,
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय आढळून आले ि
तयानुसार सींबींधधताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (२९-११-२०१८) : (१) काययिाही सुरु आहे.
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) य्व्दस्तरीय सममतीने तयाींचा चौकशी अहिाल मुख्य काययकारी अधधकारी, य्जल्हा पररर्द,
नाींदेड याींच्याकडे सादर केलेले आहे .

(४) ि (५) मख्
ु य काययकारी अधधकारी, य्जल्हा पररर्द, नाींदेड ि आयक्
ु त (मशक्षण), पण
ु े याींच्या
स्तरािर काययिाही सुरु आहे .

___________

धचपळूण व सांगमेश्वर (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील िमी पटसांख्या असलेल्या
शाळा बांद िरून ववद्यार्थयाांचे लगतच्या शाळे त समायोजन िरण्याबाबत

(४४)

१२३१५९ (२३-०७-२०१८).

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

सन्माननीय शालेय

मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रतनाधगरी य्जल्हयातील कमी प्सींख्या असलेल्या शाळा बींद करून तया शाळे तील विद्याथी
लगतच्या शाळे त समायोजन करण्याचे ननय्श्चत झाले असन
ू तयाप्रमाणे आराखडा तयार करून
शाळा बींद करण्याची प्रकक्रया सरू
ु करण्यात आलेली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास बालकाींचा मोफत ि सक्तीच्या मशक्षणाचा हक्क ननयम, २०११ मधील
तरतुदीनुसार प्राथममक शाळा १ कक.मी. अींतरािर उपलब्ध कराियाची तरतूद असताींनाही

धचपळूण ि सींगमेश्िर तालक्
ु यातील (य्ज.रतनाधगरी) बहुताींशी शाळा ३ ते ५ कक.मी. अींतरािर
असताींनाही तया बींद करण्याची काययिाही सुरू आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी तसेच ग्रामपींचायत, ग्रामस्थ ि पालकिगय याींनी
य्जल्हा पररर्द रतनाधगरी याींना पत्रव्यिहार करून अशा शाळा बींद न करण्याची विनींती केली
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय असल्यास, तयानस
ु ार कोणती
काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०१-२०१९) : (१) रतनाधगरी य्जल््याींतील कमी प्सींख्येच्या १८८
प्राथममक शाळाींचे जिळच्या शाळे त समायोजन करण्याबाबत ननदे श ददले होते.
(२) ज्या शाळाींबाबत अींतर जास्त आहे ककीं िा नैसधगयक अडथळे , दळणिळणाची गैरसोय आहे ,
अशा शाळाींचे समायोजन केलेले नाही.
(३) स्थाननक लोप्रनतननधी, ग्रामस्थ ्, पालक इतयादीींनी शाळा बींद करण्याबबात विनींती केली
आहे .

(४) सींबींधधत शाळाींबाबत अींतर तपासून तसेच दळणिळणाची सोय इ. बाबी तपासून शाळाींच्या
समायोजनाबाबत ननणयय घेण्याचे ददलेल्या सच
ू नाींनस
ु ार अशा शाळाींचे समायोजन केलेले नाही.
(५) प्रश्न उद्भााित नाही.

___________
तलासरी व डहाणू (जज.पालघर) तालुक्यातील मशक्षिाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत
(४५)

१२५५१३ (२३-०७-२०१८).

श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :

सन्माननीय शालेय मशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) तलासरी ि डहाणू (य्ज.पालघर) तालुक्यात सिायत जास्त मशक्षकाींची पदे ररक्त असल्याचे
ननदशयनास येत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर तालुके पेसा अींतगयत येत असन
ू ग्रामीण र्ागात सिायत जास्त मशक्षकाींची
पदे ररक्त असण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, तयात काय आढळून
आले ि तयानुसार सदर मशक्षकाींची पदे र्रण्याबाबत कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. ववनोद तावडे (२७-१२-२०१८) : (१) ि (२) तलासरी ि डहाणू हे तालके १०० ्क्के

पेसाींतगयत येत असन
ू , आींतरय्जल्हा ि य्जल्हाींतगयत बदलीमळ
ु े सदर तालुक्याींमध्ये मशक्षकाींची
काही पदे ररक्त आहे त, हे खरे आहे .

(३) ठाणे-पालघर विकल्प समायोजनाने तलासरी ि डहाणू या दोन तालुक्यामधून ्प्पा १ ि २
नुसार अनुक्रमे ५९ ि १७९ एिढे मशक्षक अन्य य्जल््यात गेलेले आहे त.

तयाचप्रमाणे ठाणे य्जल्हा पररर्दे मधून पालघर य्जल्हा पररर्दे मध्ये हजर झालेल्या

मशक्षकाींपैकी २३ मशक्षक तलासरी ि ७१ मशक्षक डहाणू तालुक्यामध्ये हजर झालेले आहे त.
समायोजनेअींती “पवित्र” या सींगणकीय प्रणालीमाफयत मशक्षक र्रतीची काययपध्दती कायायय्न्ित
करण्यात आलेली आहे.
(४) प्रश्न उद्भााित नाही.
___________
राज्यात अमभयाांबत्रिी प्रवेशािररता आरषितक्षत प्रवगाितील ववद्यार्थयाांचे
अजि जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्याने प्रलांबबत असल्याबाबत
(४६)

१२५८२९ (२३-०७-२०१८).

श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट) :

सन्माननीय उच्च व

तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात अमर्याींबत्रकीची प्रिेशप्रकक्रया सुरू झाली असून आरक्षक्षत प्रिगायतील अनेक
विद्यार्थयाांचे अजय जात िैधता प्रमाणपत्र नसल्यामुळे प्रलींबबत असल्याचे माहे जून, २०१८ मध्ये
िा तयादरम्यान ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जात िैधता प्रमाणपत्राची अ् मशथील करण्याची मागणी विद्यार्थयाांकडून होत
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय तयात काय आढळून आले ि
तयानुसार विद्यार्थयाांच्या मागणीबाबत कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
असल्यास, ननणययाचे थोडक्यात स्िरूप काय आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२७-१२-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) होय.
(३) मा.सिोच्च न्यायालयाने मसव्हील अपील क्र.११२३४/२०१७ मध्ये ददनाींक ६.९.२०१७ रोजी
ददलेला ननणयय विचारात घेऊन प्रिेश ननयामक प्राधधकरणाने शैक्षणणक िर्य २०१८-१९ मधील
व्यािसानयक अभयासक्रमाींना प्रिेश घेणाऱ्या विद्यार्थयाांकररता जात िैधता प्रमाणपत्र बींधनकारक
केले होते.
तयाबाबत तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्यानींतर यासाठी अनस
ु धू चत जाती, अनस
ु धू चत

जमाती, विमुक्त जाती, र््क्या जमाती, इतर मागासिगय ि विशेर् मागासप्रिगय (जातीचे

प्रमाणपत्र दे ण्याचे ि तयाच्या पडताळणीचे विननयमन) अधधननयम, २००० मध्ये दरु
ु स्ती
करण्याचा शासनाने ननणयय घेतला. तयानुसार,

शासन राजपत्र असाधारण क्रमाींक ७०, ददनाींक
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२४.६.२०१८ अन्िये प्रमसध्द केलेल्या

अध्यादे शातील तरतुदीनुसार प्रथम िर्य अमर्याींबत्रकीसह

इतर पदिी अभयासक्रमास जात िैधता पडताळणीकररता अजय केलेल्या उमेदिाराींना जात िैधता

प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी प्रथमत: ददनाींक १०.८.२०१८ मद
ु त ददली होती. ती िाढिन
ू आता
ददनाींक २५.८.२०१८ अशी सुधाररत मुदत ननधायररत करुन ददली आहे .
पडताळणी

प्रमाणपत्रातून

सू् ममळािी,

या

प्रयोजनाथय अमर्याींबत्रकी

तसेच जात िैधता
ि

इतर

पदविका

अभयासक्रम ददनाींक ५.७.२०१८ च्या अधधसूचनेनस
ु ार प्रिेश ननयामक प्राधधकरणाच्या कक्षेतून
िगळण्यात आले आहे त.

(४) प्रश्न उद्भााित नाही.
___________
मुांबई ववद्यापीठाने अभ्यास मांडळाच्या पूवप
ि रवानगीववना नव्याने उत्तरपबत्रिा छापल्याबाबत
(४७)

१२६८८७ (१९-११-२०१८).

श्री.सुननल मशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी),

श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बरू ), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाि) :

सन्माननीय उच्च व तांत्र मशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ई विद्यापीठाने नव्याने िापलेल्या उत्तरपबत्रकाींमध्ये विद्यार्थयाांच्या नािाचा रकाना

असून या उत्तरपबत्रकाींच्या िपाई आणण बदलासाठी आिश्यक असलेली अभयास मींडळाची
पूिप
य रिानगी घेतली नसल्याचे ददनाींक १० ऑक््ोंबर, २०१८ रोजी िा तयासुमारास ननदशयनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय ि तयानस
ु ार सदर प्रकरणातील
दोर्ी कमयचाऱ्याींिर कोणती कारिाई करण्यात आली िा येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२०-११-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद्भााित नाही.
(३) प्रश्न उद्भााित नाही.
___________
मराठी भाषेला अमभजात भाषेचा दजाि ममळण्याबाबत
(४८)

१२७१२७ (०४-१२-२०१८).

श्री.सरदार तारामसांह (मल
ु ांड
ु ), श्री.शरददादा सोनावणे (जन्
ु नर),

श्री.ननतेश राणे (िणिवली), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.बसवराज पाटील (औसा) :
सन्माननीय मराठी भाषा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बडोदा येथे माहे फेब्रुिारी २०१८ मध्ये िा तयादरम्यान झालेल्या सादहतय सींमेलनात मराठी
र्ार्ेला अमर्जात दजाय ममळण्यासाठीचा प्रश्न मागी लािण्यासाठी सियपक्षीय नेते आणण सादहतय

मींडळाला बरोबर घेऊन राज्यशासन मा.पींतप्रधान श्री.नरें द्र मोदी याींची र्े् घेणार असल्याचे
जाहीर केले होते, हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

सदरहू घोर्णा करून ८ मदहन्याचा कालािधी लो्ला असतानाही
मा.पींतप्रधानाची याप्रकरणी र्े् घेण्याबाबत कोणतीही कारिाई झालेली नाही, तसेच सदरहू
सींमेलनात केलेल्या विविध घोर्णाचीही अींमलबजािणी झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच, सादहतय महामींडळाच्या अ) मराठी र्ार्ेला अमर्जात र्ार्ेचा दजाय ममळािा
ब) मराठी विर्य सींपूणय राज्यात १२ िी पयांत सक्तीचा करणारा मराठी र्ार्ा मशक्षण कायदा

कराि क) मराठी विकास प्राधधकरण स्थापण्यात यािेत ड) मराठी र्ार्ा विर्ागासाठीची तरतूद
ककमान १०० को्ी करािी इ) मराठी विद्यापीठ स्थापन करािे आदी मागण्याींबाबत शासनाने
कोणते ननणयय घेतले आहे त िा घेण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०२-०१-२०१९) : (१) होय.
(२) मा. पींतप्रधान याींची र्े् घेण्याबाबत स्ितींत्र काययिाही झालेली नसली तरी, प्रस्तत
ु प्रकरणी
शासन स्तरािर साततयाने

पाठपुरािा करण्यात येत आहे .

(३) अ), ब), क), ड) ि इ) अणखल र्ारतीय मराठी सादहतय सींमेलन, २०१८ बडोदा चे अध्यक्ष
श्री.लक्ष्मीकाींत दे शमख
ु याींनी सदर मागण्याींचे ननिेदन शासनास सादर केले आहे . या सींदर्ायत
सींमेलनाध्यक्षाींना याबाबतची िस्तुय्स्थती कळविण्यात आली आहे.
(४) प्रश्न उद्भााित नाही.

___________
स्वामी रामानांद नतथि, मराठवाडा ववद्यापीठ,नाांदेड येथील एमफीएल
पररक्षेचा ननिाल दोन वेळा लावल्याबाबत
(४९)

१२७१७९ (१९-११-२०१८).

श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :

सन्माननीय

उच्च व तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) स्िामी रामानींद नतथय, मराठिाडा विद्यापीठ, नाींदेड याींनी सन २०१८ मध्ये एमफीएल ची
पररक्षा घेतली आहे हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर पररक्षेचा ननकाल दोन िेळा लािण्यात आला होता, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त पररक्षेचा ननकाल दोन िेळा लािण्यामागची कारणे काय आहे त,
(४) असल्यास, याबाबत शासनने चौकशी केली आहे काय, असल्यास तयानस
ु ार ननयमाींचे
उल्लघींन करणा-या अधधका-याींिर कोणती कारिाई केली ि करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२०-११-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) एम.फील प्रिेशपूिय पररक्षेकररता ननगे्ीव्ह माककांगची तरतूद नसतानाही पदहल्याींदा

ननगे्ीव्ह माककांगनुसार सदर पररक्षेचा ननकाल जादहर करण्यात आला होता. ही बाब विद्यापीठ
प्रशासनाच्या लक्षात आल्यानींतर दस
ु ऱ्याींदा सध
ु ाररत ननकाल जादहर करण्यात आला.
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(४) विद्यापीठ अध्यादे श क्र. ओ १५३ नुसार ननकाल जादहर झाल्यापासून सहा मदहन्याच्या

आत ननकालातील त्रु्ी सुधाररत करण्याबाबत तरतूद आहे . तयास अनुसरुन विद्यापीठाने
काययिाही केले असल्याने कारिाई करण्याचा

प्रश्न उद्भााित नाही.

(५) प्रश्न उद्भााित नाही.
___________
राज्यात मराठी भाषा वापरात असल्याने सांगणिावर मराठी शब्द िोष (लेखन शोधि) व
स्पेलचेि तयार िरुन ममळण्याबाबत
(५०)

१२८७०० (०४-१२-२०१८).

श्री.अस्लम

शेख

(मालाड पजश्चम),

श्री.अममन

पटे ल

(मुांबादे वी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्रीमती ननमिला गाववत (इगतपूरी), डॉ.सांतोष टारफे
(िळमनरु ी) :

सन्माननीय मराठी भाषा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्याची र्ार्ा मराठी असल्याने शासनाच्या सिय विर्ागात मराठी र्ार्ेचा िापर होत
असन
ू सींगणकािर मराठी शब्द कोर् (लेखन शोधक) ि स्पेलचेक तयार करुन ममळण्यासींदर्ायत

मा.लोकप्रनतननधी मराठी र्ार्ा मींत्री, मा.मुख्यमींत्री, प्रधान सधचि, मराठी विर्ाग याींच्याकडे
ददनाींक १४ जून, २०१८ रोजी िा तयासुमारास मागणी केली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तया अनुर्ींगाने शासनाने शब्द कोर् ि स्पेल चेक करण्याच्या दृय्ष्ने कोणती
काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, तयाींची सियसाधारण कारणे काय आहे त

?

श्री. ववनोद तावडे (०२-०१-२०१९) : (१) खरे आहे.
(२) राज्य मराठी विकास सींस्था या क्षेत्रीय कायायलयाकडून “सींगणक आणण मराठी” ्या
प्रकल्पाअींतगयत मराठी लेखनशोधक आज्ञािली (स्पेलचेकर) तयार करण्याबाबतची काययिाही
करण्यात

येत

आहे.

या

सींबध
ीं ात

सींस्थेकडून

मुक्तस्त्रोत

काययकतयाांचे

सींमेलन

ददनाींक

०६/१०/२०१८ रोजी र्रविण्यात आले होते. या सींमेलनात मुक्त (फ्री अॅण्ड ओपन सोसय)
स्िरूपातील एक मराठी लेखन शोधक उपलब्ध असल्याचे ननदशयनास आले. ही आज्ञािली
अधधक

उपयुक्त

ि

िापरसक
ु र

कशा

पध्दतीने

करता

येईल

ि

तयाची

शक्याशक्यता

पडताळणीसाठी ददनाींक ०३/११/२०१८ रोजी राज्य मराठी विकास सींस्थने मराठी लेखनशोधक
आज्ञािली (स्पेलचेकर) तयार करण्यासाठी नेमलेल्या सल्लागार सममतीचे सदस्य तसेच
लेखनशोधक आज्ञािल्याींसदर्ायत काम करणारे मक्
ु त आज्ञािल्याींच्या क्षेत्रातील काययकते ्याींची
एक सींयुक्त बैठक आयोय्जत केली होती. सदर बैठकीत सध्या मलब्रे ऑफीस ्या मुक्त

साधनात [हे साधन विींडोजच्या तसेच ग्रु/मलनक्स इ. अशा दोन्ही काययकारी प्रणाल्याींत
(ऑपरे ्ीींग मसय्स््ममध्ये) िापरात येते.] ही आज्ञािली सिाांना विनामुल्य तसेच मुक्त (फ्री

अॅण्ड ओपन सोसय) स्िरूपात उपलब्ध असून तयाींत सध
ु ारणा करणे शक्य असल्याने सींस्थेने
अशा मक्
ु त साधनातच अधधक सध
ु ारणा करण्याचे काम हाती घ्यािे असे बैठकी दरम्यान
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ठरविण्यात आले. ही आज्ञािली ब्ींशी शब्दयादीिर आधारलेली असून मराठीतील शब्दाींच्या
विविध रूपाींच्या याद्या ्या आज्ञािलीत ददलेल्या आहे त. परीं तु मराठी र्ार्ा ही प्रतययाय्न्ित

र्ार्ा असल्याने नतला अनेक प्रतयेय, शब्दयोगी अव्यय, सामामसक शब्द लागतात तयामळ
ु े
शब्दाच्या रूपात लक्षणणय बदल होतात. तयामुळे शब्दाींच्या रूपाींनुसार काही ननयमव्यिस्था
ननय्श्चत करून ननयामाधाररत आज्ञािली तयार करण्यासाठी अधधक अभयासासाठी राज्य मराठी

विकास सींस्थेने पुढाकार घेऊन मक्
ु त आज्ञािलीींच्या चळिळीत काम करणा-या व्यय्क्तींचा एक
ग् तयार केलेला असून काम सरू
ु केलेले आहे.
(३) प्रश्न उद्भााित नाही.

___________

ववधान भवन :
मुांबई.

जजतें द्र भोळे ,
सधचव (िायिभार),
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मुद्रणपूिय सिय प्रकक्रया महाराषर विधानमींडळ सधचिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर
मुद्रण: शासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुींबई.

