अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५२७ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१९
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

धिये रामेश्वर येथील जिल्हा पषर द शाळा इमारत मोडिळीस आल्याबाबाबाबत
(१) ५६४० (०९-०४-२०१५) डॉ सांतो

टारफे (िळमनुरी), श्री अब्दल
ु सत्तार (लसल्लोड), श्रीमती

ननममला िाववत (इितपूरी), श्री अलमन पटे ल (मुांबाबादे वी) : सन्माननीय शालेय लशक्षण मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

गगये

रामेश्वर

येीील

िल् ा

पषर प

ववद्यार्थयाांसाधो ्ोययाची लनली ूसन

रमोमोानाची

ामारत

मोळक ीस

आ्याने

ी ामारत पाळणे आवश्यक ूस्याचे नपनाींक ३

डळसेंलर, २०१४ रोली वा त्यासुमारास ननपाशनास आले आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) ूस्यास, ाासनाने चौकाी करुन सपर ामारत पाळण्यालालत काय कायशवा ी केली वा
करण्यात येत आ े ,

(३) नस्यास, ववलींलाची कारणे काय आ े त?
श्री ववनोद तावडे (०४-०२-२०१९) : (१)

े खरे ना ी.

िल् ा पषर प रमोमोान या नावाची ाा ा नसन िल् ा पषर प गगये रामेश्वर या नावाची
ाा ा आ े.

ी ाा ा ववद्यार्थयाांसाधो ्ोकापायक ना ी.

(२) व (३) रमोश्न उद्भवत ना ी.
___________
राज्यातील

मराठी शाळाांवर प्राथलमि लशक्षणाधधिाऱयाांनी बाबांदीच्या
िारवाईची नोटीस बाबिावल्याबाबाबाबत

(२) ५७८५

(०९-०४-२०१५)

श्री राहुल

बाबोंद्रे

(धचखली),

श्री वविय

वडेट्टीवार

(ब्रम्हपूरी),

अॅड यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री अलमन पटे ल (मुांबाबादे वी), श्री अब्दल
सत्तार (लसल्लोड),
ु
श्री त्र्यांबाबिराव लभसे (लातरू ग्रामीण), डॉ सांतो

टारफे (िळमनरु ी), श्रीमती ननममला िाववत

(इितपूरी), श्री डी एस अहहरे (साक्री), श्री िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण) : सन्माननीय शालेय
लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वव.स. ५२७ (2)
(१) राज्यात नववन व ाशच्या पन ्याच नपवाी िल््यातील १३४ मराधो ाा ाींवर रमोाीममक
माक्षणाग्काऱयाींनी लींपीच्या नो्ीसा ललाव्या ूस्याचे मा े लानेवारी, २०१५ मध्ये वा
त्यापरम्यान ननपाशनास आले,

े खरे आ े काय,

(२) ूस्यास, उयत ाा ाींवर लींपीच्या नो्ीसा ललावण्याची कारणे काय आ े त,
(३) ूस्यास, ाासनाने उयत ाा ाींवर घातलेली लींपी उधवन सपरील मराधो ाा े चा पलाश
वाढववण्यालालत कोणती कायशवा ी केली वा करण्यात येत आ े ?
श्री ववनोद तावडे (०४-०२-२०१९) : (१) व (२)

े खरे ना ी.

(३) मराधो ाा ाींचा पलाश वाढववण्यासाधो राज्यात रमोगत ाैक्षणणक म ाराषर व ून्य उपक्रम
रालववण्यात येत आ े त.
___________
अललबाबाि (जि रायिड) व सोलापूर जिल्हापषर दे अांतिमत शाळाांतील िमी
पटसांख्या असलेल्या शाळा बाबांद िरण्याबाबाबाबत

(३)

८१६६ (०९-०४-२०१५)

श्री प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री राि परु ोहहत (िुलाबाबा), श्री समीर

िुणावार (हहांिणघाट), श्री किसन िथोरे (मुरबाबाड), श्री बाबाबाबुराव पाचणे (लशरुर) : सन्माननीय
शालेय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ूमललाग (िल.रायगळ) माक्षण ववभागाकळील िल् ानन ाय ाैक्षणणक आकळेवारीनुसार
िल् ा पषर पे च्या ५०२ ाा ाींमध्ये १० पेक्षा कमी ववद्याीी ूस्याचे मा े लानेवारी, २०१५
मध्ये वा त्या परम्यान ननपाशनास आले,

े खरे आ े काय,

(२) तसेच राज्यात २० पेक्षा कमी प्सींख्या ूसले्या ाा ा लींप करुन त्या ाा े चे ववद्याीी
लव च्या ाा े त वगश करण्यासींल्
ीं ी ाासनाने आपे ा नपलेले ूसताना सोलापर िल् ा पषर प,
माक्षण ववभागाकळन यालालत कोणतीच कायशवा ी झाली नस्याचे ननपाशनास आले आ े ,

ी

खरे आ े काय,

(३) ूस्यास, उयत रमोकरणी ाासनाने कोणती कायशवा ी केली वा करण्यात येत आ े ,
(४) नस्यास, ववलींलाची कारणे काय आ े त?
श्री ववनोद तावडे (०४-०२-२०१९) : (१) ूींात: खरे आ े .
रायगळ िल् ा पषर पे च्या ूींतगशत एकुण ४७७ ाा ाींमध्ये १० पेक्षा कमी प्सींख्या आ े .

(२) व (३)

राज्यातील २० पेक्षा कमी प्सींख्येच्या ाा ा लींप करण्याच्या आपे ाालालत पुढील

कायशवा ी करण्यात आलेली ना ी.
(४) रमोश्न उद्भवत ना ी.

___________

वव.स. ५२७ (3)
ििमत (जि रायिड) येथील जिल्हापषर द शाळे त सोयी-सुववधा
उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबाबाबत

(४)

९४९७ (०९-०४-२०१५) श्री प्रशाांत ठािूर (पनवेल) : सन्माननीय शालेय लशक्षण मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कलशत (िल.रायगळ) येीील िल् ापषर पे च्या ाा े तील ाौचालय ूपणाशवस्ीेत ूसन
वपण्याची पाण्याची कमतरता तसेच ाा े च्या णखळययाींची परु वस्ीा ूस्याचे मा े लानेवारी,
२०१५ मध्ये वा त्या परम्यान ननपाशनास आले,

े खरे आ े काय,

(२) ूस्यास, कलशतपासन सुमारे ७ कक.मी. ूींतरावर लेकरे गाव ूसन या िल् ापषर पे च्या
रमोाीममक ाा े त १२० ववद्याीी ूसन ूनेक सुवव्ाींूभावी ववद्यार्थयाांची गैरसोय

ोत आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(३) ूस्यास, यालालत ाासनाने चौकाी केली आ े काय, व त्यानस
ु ार कोणती कायशवा ी
केली वा करण्यात येत आ े ,

(४) नस्यास, ववलींलाची कारणे काय आ े त ?
श्री ववनोद तावडे (०४-०२-२०१९) : (१) ूींात: खरे आ े .
१ ाा े मध्ये स्वच्छताग ृ ाचे लाीं्काम व २ ाा ाींमध्ये स्वच्छताग ृ ाची पुनलाां्णी सुरू

आ े . णखळययाींची तावपाने परू
ु स्त करण्यात येत आ े त. वपण्याच्या पाण्याची परु े ाा रमोमाणात
व्यवस्ीा आ े.
(२)

े खरे ना ी

(३) रमोश्न उद्भवत ना ी
(४) रमोश्न उद्भवत ना ी

___________

तेल्हारा (जि अिोला) तालुयातील वरखेड येथे विम १ ते १० वीचे
विम नसल्याने ववद्यार्थयाांची िैरसोय होत असल्याबाबाबाबत

(५) १३५५३ (०९-०४-२०१५) श्री प्रिाश भारसािळे (अिोट) : सन्माननीय शालेय लशक्षण मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ते् ारा (िल.ूकोला) तालुययातील वरखेळ गावात िल् ा पषर पे माफतशत उच्च रमोाीममक
ाा े चे ९ वी व १० वी चे वगश नस्याने तसेच भैरवगळ, वपींपरखळ, सोगोळा येीील गावाच्या
ववद्यार्थयाांची माक्षणाकरीता गैरसोय

ोत ूस्याची स्ीाननक लोकरमोनतनन्ीनी मा े लानेवारी,

२०१५ मध्ये वा त्यापवी पासन सतत ननवेपनाद्वारे मागणी केली आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) ूस्यास, यालालत ाासनाने चौकाी केली आ े काय, चौकाीत काय ननषपन्न झाले व
त्यानुसार उयत गावात सपरील वगश सुरु करण्यालालवर कोणती कायशवा ी केली

वा

करण्यात

येत आ े ,

(३) ूस्यास, त्यानु ींगाने रमोस्ताव माक्षणाग्कारी, ग्माक्षणाग्कारी याींच्याकळे पाधववण्यात
आला आ े काय,

(४) नस्यास, ववलींलाची कारणे काय आ े त ?

वव.स. ५२७ (4)
श्री ववनोद तावडे (०४-०२-२०१९) : (१) यालालत ननवेपन सापर झाले
(२) म ाराषर लालकाींचा

यक ननयम, २०११ नुसार वव ीत ूींतरात माध्यममक ाा ा उपलब््

ूस्याने ववद्यार्थयाांची गैरसोय
(३)

ोते.

ोत ना ी.

व (४ ) रमोश्न उद्भवत ना ी.
___________
ठाणे व पालघर जिल््यातील जिल्हा पषर द अांतिमत असलेल्या
प्राथलमि शाळा बाबांद होणार असल्याबाबाबाबत

(६) १५९५३ (०९-०४-२०१५) श्री पास्िल धनारे (डहाणू) : सन्माननीय शालेय लशक्षण मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) धाणे व पालघर िल् यातील िल् ा पषर प ूींतगशत ूसले्या ५८० रमोाीममक ाा ा लींप
ोणार ूस्याचे नपनाींक १६ फतेब्रव
ु ारी, २०१५ रोली वा सम
ु ारास ननपाशनास आले आ े ,

े खरे

आ े काय,

(२) ूस्यास, उयत्ा ाा ा लींप

ोण्याची कारणे काय आ े त,

(३) ूस्यास, या रमोकरणी ाासनाने चौकाी केली आ े काय व त्यानस
ु ार स्ीाननक
ववद्यार्थयाांचा माक्षण

यकाव्पारे ववचार करुन कोणती कायशवा ी केली वा करण्यात येत आ े,

श्री ववनोद तावडे (०४-०२-२०१९) : (१)
(२) व (३)

े खरे ना ी.

रमोश्न उद्भवत ना ी.
___________
शासनाने लशक्षिेत्तर िममचा-याांिषरता स्थापन िेलेल्या सलमतीबाबाबाबत

(७) २२८२१ (०६-०८-२०१५) श्री डड मल्लीिािन
ूम रे ड्डी (रामटे ि) :

सन्माननीय शालेय लशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य ाासनाने माक्षकेतर कमशचा-याींच्या समस्या सोळववण्याकषरता सममतीची स्ीापना
केली आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) ूस्यास, या सममतीची ूद्यापपयांत एक ी लैधक झालेली ना ी,

े

ी खरे आ े काय,

(३) ूस्यास, याची कारणे काय आ े त, यालालत ाासनाने चौकाी केली आ े काय,
चौकाीनुसार व त्यानुसार कोणती कायशवा ी केली वा करण्यात येत आ े?
श्री

ववनोद तावडे (०६-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) राज्यातील मान्यतारमोाप्त खालगी

ूनुपाननत माध्यममक व उच्च माध्यममक ाा ाींकषरता माक्षकेत्तर कमशचाऱयाींसाधो स्
ु ाषरत
आकृतीलीं्ाचा ाासन ननणशय नपनाींक २८/०१/२०१९ रोली ननगशममत करण्यात आला आ े .
___________

वव.स. ५२७ (5)
िला शाषरषरि लशक्षण आरोग्य व िायमनुभव या तीन वव याांसाठी अांशिालीन व
िांत्राटी पध्दतीने पदे ननमामण िेली िाणार असल्याबाबाबाबत

(८)

२९७२१

(२१-०१-२०१६)

प्रा ववरें द्र

ििताप

(धामणिाव

रे ल्वे),

श्री अलमन

पटे ल

(मांबाब
ु ादे वी), श्री अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री समीर िुणावार (हहांिणघाट), श्री प्रशाांत ठािूर
(पनवेल), श्री योिेश सािर (चारिोप) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्याच्या माक्षण ववभागाने कला व ाारीरीक माक्षण माक्षकाींच्या पपाींना कारी ी लावण्याचा
ननणशय घेतला ूस्याचे मा े ्य्ोलर, २०१५ मध्ये वा त्या

परम्यान

ननपाशनास आले,

े

खरे आ े काय,
(२) ूस्यास, कला, ााषरषरक माक्षण व आरोग्य आणण कायाशनुभव या तीन वव याींसाधो
ूींाकालीन व कींरी ा्ी पध्पतीने पपे ननमाशण केली लाणार आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(३) ूस्यास, ाासनाच्या या ननणशयाचा माक्षण क्षेरी ातन नन े् नदवपववण्यात ये न माक्षण
सींघ्नेने आींपोलनाचा ााारा नपला आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(४) ूस्यास, उयत रमोकरणी ाासनाने कोणती कायशवा ी केली वा करण्यात येत आ े ,
(५)

नस्यास ववलींलाची कारणे काय आ े त ?

श्री

ववनोद तावडे (०६-०२-२०१९) :(१), (२), (३) व (४) लालकाींचा मोफतत व सयतीच्या

माक्षणाचा ूग्कार ूग्ननयम, २००९ म्ील कलम २५ आणण म ाराषर लालकाींचा मोफतत व
सयतीच्या माक्षणाचा ूग्कार ननयम, २०११ म्ील तरतुपीनस
ु ार उच्च रमोाीममक ाा ाींमध्ये

कला, ााषररीक माक्षण व आरोग्य आणण कायाशनुभव या तीन वव याींसाधो ूींाकालीन ननपे ाक
ननयुयतीलालत ाासन ननणशय नप. ०१.०९.२०१७ रोली ननगशममत केला आ े .
___________
राज्यात लशक्षि भरतीस बाबांदी असताना लशक्षिाांची भरती िेल्याबाबाबाबत
(९)

३२५४८ (२१-०१-२०१६)

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदिड) :

सन्माननीय

शालेय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात माक्षक भरतीस लींपी ूसताना पोन
ूसलेली चौकाी पणश झाली आ े काय,

लार माक्षकाींची भरती के्यारमोकरणी सुरु

(२) ूस्यास, चौकाीत काय आढ न आले व तद्नुसार लेकायपा पपाींना मान्यता पे वन पपे
भरणाऱयाींवर ाासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े ,
(३) नस्यास, ववलींलाची कारणे काय आ े त?
श्री ववनोद तावडे (०६-०२-२०१९) :(१), (२) व (३) माक्षक व माक्षकेतर कमशचा-याींना वैययतीक
मान्यता पे ताना ूननयममतता झाले्या रमोकरणाींची चौकाी आयुयत (माक्षण) स्तरावरुन सुरु
ूसन पो ीींववरुध्प मास्तभींगवव यक कायशवा ीचा रमोस्ताव सापर करण्याची कायशवा ी सुरु आ े .
___________

वव.स. ५२७ (6)
राज्यातील शैक्षणणि दिाम सुधारण्यािषरता ननयमात दरु
ु स्ती िरणेबाबाबाबत
(१०) ३९४०१

(२२-१२-२०१५)

श्री प्रशाांत

बाबांबाब

(िांिापरू ),

श्री रािेंद्र

पाटणी

(िारां िा) :

सन्माननीय शालेय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील ाैक्षणणक पलाश उीं चावण्यासाधो माक्षण क्षेरी ात मोधा ूमल
ु ाग्र लपल करण्यासाधो
ाासनाने

तातळीने

सात

वव यात

ाासन

ननणशय

काढन

लपल

करण्यालालत

स्ीानीक

लोकरमोनतनी्ीनी नपनाींक २ फतेब्रुवारी, २०१५ रोली वा त्यासुमारास मा. मख्
ु यमींरी ी, मा. मींरी ी
ाालेय माक्षण याींना ववनींती परी  नपले आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) ूस्यास, ाासनाने या रमोकरणी कोणती कायशवा ी केली वा करण्यात येत आ े ,
(३) नस्यास ववलींलाची कारणे काय?
श्री ववनोद तावडे (०५-०२-२०१९) : (१)
(२) व (३) रमोश्न उद्भवत ना ी.

े खरे ना ी.
___________

राज्यात लशक्षि भरती बाबांद असताांना अनेि सांस्थानाांनी
बाबोिस लशक्षि भरती िेल्याबाबाबाबत

(११)

३९८८४ (२५-०५-२०१६)

डॉ लमललांद माने (नािपूर उत्तर), अॅड आलश

शेलार (वाांद्रे

पजश्चम), श्री िृष्ट्णा ििबाबे (आरमोरी), श्री िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री डी एस अहहरे

(साक्री), श्री अलमन पटे ल (मुांबाबादे वी), श्री आलसफ शेख (मालेिाांव मध्य), श्री अस्लम शेख
(मालाड पजश्चम) : सन्माननीय शालेय लशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यात नपनाींक २ मे, २०१२ रोलीच्या ाासन ननणशयान्वये माक्षक भरती लींप ूसताींना

ूनेक सींस्ीानी लोगस माक्षक भरती केली आ े ,
(२) ूस्यास,

सींलग्त

भरती झाली आ े ,
(३)

े

े खरे आ े काय,

िल् यातील माक्षणाग्काऱयाींनी या भरतीला परवानगी नप्याने

ी

ी खरे आ े काय,

तसेच या माक्षक भरती कालाव्ीत भरती करण्यात आले्या माक्षकाींना पे ण्यात

आले्या वेतनामु े ाासनाची झालेली नुकसान भरपाई वसल
ु करण्यात येणार आ े काय,

(४) तसेच राज्यातील ाा ाींची ववद्याीी प्सींख्या कमी ूस्याने ूनेक माक्षक ूनतषरयत
आ ेत

े

ी खरे आ े काय,

(५) ूस्यास, एकण ककती िल््यातील माक्षणाग्काऱयाींनी माक्षक भरतीला परवानगी नपली
आ े , व या सींपभाशत ाासनाने चौकाी केली आ े काय, त्यानु ींगाने लोगस माक्षक भरती
सींपभाशत उयत परवानगी पे ण्या-या माक्षणाग्काऱयाींवर व सींलीं्ीत सींस्ीाचालकाींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात आली आ े ,
(६)

नस्यास, ववलींलनाची कारणे काय आ े त ?

श्री ववनोद तावडे (०४-०२-२०१९) :(१), (२), (३), (४), (५) व (६) वैयियतक मान्यता पे ताना
झाले्या ूननयममततेच्या रमोकरणाींची चौकाी आयुयत (माक्षण) याींच्या स्तरावर सुरु ूसन
सपर

चौकाीींूींती

पो ी

आढ णा-या

ूग्कारी,

कमशचारी

कारवाईचा रमोस्ताव सापर करण्यात येत आ े .
___________

याींचेववरुध्प

मास्तभींगवव यक

वव.स. ५२७ (7)
राज्यातील लशक्षणाधधिाऱयाांनी शाळाांचा लशक्षि, लशक्षिेत्तर िममचारी आणण ववद्याथी सांख्येच्या
माहहतीचा षरपोटम प्राथलमि लशक्षण सांचालनालयािडे सादर िेला नसल्याबाबाबाबत
(१२)

४५००३ (२५-०५-२०१६)

श्री सुननल राऊत (ववक्रोळी), श्री प्रिाश फातपेिर (चें बाबूर) :

सन्माननीय शालेय लशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील ७५

लार ३८ ाा ाींमध्ये ववद्याीी सींख्येच्या रमोमाणात माक्षक व माक्षकेत्तर

कमशचारी आ े त का याची आकळेवारी माक्षण ववभागाकळे उपलब्् ना ी तसेच नपनाींक ३०
सप््ें लर, २०१४ पयांत सवश ाा ाींनी माक्षक, माक्षकेत्तर कमशचारी आणण ववद्याीी सींख्येची
मान ती

(सींचमान्यतेचा

्नलाईन

षरपो्श )

ववभागीय

माक्षणाग्काऱयाींना

नपली.

मारी 

माक्षणाग्काऱयाींनी का ी ाा ाींचा षरपो्श रमोाीममक माक्षण सींचालनालयाकळे सापर केला
नस्याने सन २०१४-१५ ची सींचमान्यता
वा त्यापरम्यान ननपाशनास आली आ े ,
(२)

ूस्यास,

ज्या

ोव ाकली नस्याची लाल मा े डळसेंलर, २०१५ मध्ये
े खरे आ े काय,

माक्षणाग्काऱयाींनी

सींचमान्यतेचा

षरपो्श

माक्षण

सींचालनालयाकळे

पाधववला ना ी ककीं वा पाधववण्यास ववलींल केला ूाा माक्षणाग्काऱयाींवर ाासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आ े , ूस्यास त्याचा तपमाल काय,
(३) नस्यास, ववलींलाची कारणे काय आ े त ?
श्री ववनोद तावडे (०६-०२-२०१९) :(१), (२) व (३) राज्यातील माक्षक व माक्षकेत्तर कमशचारी
याींची सन २०१७-१८ ची सींचमान्यता ूींनतम करण्यालालत कायशवा ी सुरु आ े .
___________
राज्यातील लशक्षण सांस्थातील िैरयवयवहाराला ननबाबांध घालण्याबाबाबाबत
(१३) ५०८३५ (२५-०५-२०१६) अॅड वारीस पठाण (भायखळा), श्री इम्तीयाि सय्यद (औरां िाबाबाद
मध्य) : सन्माननीय शालेय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील ाालेय माक्षण ववभागाने नपनाींक २८ ्गस््, २०१५ रोली माक्षण

यक

कायद्याच्या ू्ीन रा न माक्षण सींस्ीातील गैरव्यव ाराला ननलां् घालण्यासाधो लारी केले्या
ाासन ननणशयात (ली.आर) माक्षकामागची ववद्याीी सींख्या वाढण्याची ाययता आ े ,

े खरे

आ े काय,
(२) ूस्यास, ूनतषरयत झाले्या माक्षकाींचे समायोलन ातररी  करुन ाासनाचा लराच पैसा
वाचणार आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(३) ूस्यास, ल ान ाा ाींम्न ववद्यार्थयाांचे योग्य सामािलकीकरण
ाा ा लींप

ोणे योग्य ूस्याचे ाासनाचे मत

ोत ना ी म् णन ल ान

े ूयोग्य ूसुन ल ान ाा े त लाणारे

ववद्याीी समालाचे घ्क का नसावेत ूसा रमोश्न तज्ाींकळन ववचारला लात आ े तसेच,
रारी ाा ा

व ग्रामीण भागातील

सामािलकीकरण

पाडयाींवरच छोट्या ाा ाींतील ववद्यार्थयाांचे ाासनमान्य

ोत नस्याने माक्षणाच्या पलाशवर रमोश्नगचन्

लावले लात आ े ,

े

ी खरे

आ े काय,
(४) तसेच, राज्यातील रारी ाा ाींमध्ये पाचवी, स ावी, सातवीच्या वगाशत १०० मुले ूसताींना

वव.स. ५२७ (8)
भा ा, गणणत ववज्ान व समालाास्ाींचे रमोत्येक एक माक्षक मान्य
भा ा

ोत ूसताींना तेीील नतन् ी

ा एकच माक्षक माकवेल व त्यामु े माक्षणाच्या पलाशवर ववपषरत पषरणाम

ाययता नाकारता येत ना ी,

ोण्याची

े खरे आ े काय,

(५) ूस्यास, रमोत्येक माक्षकाचे मराधो, न प
ीं ी व ाींग्रली या नतन् ी भा ाींवर रमोभुत्व ूसेल ूसे
ना ी, मावाय एखाद्या नपवाी
ली.आर.मध्ये स्पष्ता ना ी,

े

ा माक्षक आलारी पळ्यास त्याचे वगश कोणी घ्यायचे यालालत
ी खरे आ े काय,

(६) ूस्यास, उयत रमोकरणी ाासनामाफतशत कोणते ्ोरण / उपाययोलना आखण्यात आली वा
भववषयात रमोस्ताववत आ े ,
(७) नस्यास, ववलींलाची कारणे काय आ े त.?
श्री

ववनोद तावडे (०६-०२-२०१९) : (१), (२), (३), (४), (५) व (६)

लालकाींचा मोफतत व

सयतीच्या माक्षणाचा ूग्कार २००९ च्या ूनु ींगाने सवश व्यवस्ीापनाच्या (स्ीाननक स्वराज्य

सींस्ीा, ाासकीय, खालगी ूनप
ु ाननत, ूींात: ूनप
ु ाननत ा. सवश) नवीन ाा ा सरु
ु करणे वगश
लोळणे त्याूनु ींगाने ाा ाींम्ील सींरचनात्मक लपल करणे आणण सींचमान्यता यालालतच्या
ननक ात सु्ारणा करणेकरीता ाासन ननणशय नप. २८.०८.२०१५ रोली ननगशममत केला आ े .
उपरोयत ाासन ननणशयानुसार सद्यिस्ीतीत सींचमान्यता केली लाते.
___________
राज्यातील सीमावती भािाांतील िावाांमध्ये मराठी शाळा सुरु िरण्याबाबाबाबत
(१४) ५१६६८ (१२-०५-२०१६) श्री राि पुरोहहत (िुलाबाबा), श्री सध
ु ािर दे शमख
ु (नािपूर पजश्चम),
श्री योिेश सािर (चारिोप), डॉ सांिय रायमुलिर (मेहिर) :

सन्माननीय शालेय लशक्षण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील चींद्रपर, साींगली व नामाक िल््याींतील सीमालगतची गावे आींध्र रमोपे ा, कनाश्क
व गुलरात राज्याींच्या लव

ूसन या गावाींमध्ये मराधो ाा ाींमध्ये माकण्याची मराधो

लाीं्वाची ाच्छा ूसन ी मराधो माध्यमातन माक्षण घेण्याची परु े ाी सोय नस्याने या
भागातील ववद्यार्थयाांना ातर माध्यमातुन माक्षण घ्यावे लागते,

े खरे आ े काय,

(२) ूस्यास, राज्य ाासनाचे पाच व ाांपवी (सन २०११) सीमावती भागाींतील ३६ गावाींमध्ये
मराधो ाा ा सुरु करण्याचा ननणशय घेतला

ोता,

े

ी खरे आ े काय,

(३) ूस्यास, सीमावती भागातील सम
ु ारे ३६ भागातील मराधो माध्यमाच्या ाा ा सुरु
करणेलालत राज्याच्या ाालेय माक्षण ववभागाने नपनाींक ७ ्गस््, २०१३ रोली ाासन ननणशय
लारी करुन ी याची ूींमलललावणी

ोत नस्यामु े सीमावती भागातील गावाींमध्ये मराधो

माध्यमाच्या एका ी माध्यममक ाा े ला मा े फतेब्रुवारी २०१६ पयांत परवानगी नपलेली ना ी,

े

ी खरे आ े काय,

(४)

ूस्यास, सपर

ाासन ननणशयाच्या ूींमलललावणीसाधो सीमाभागात मराधो ाा ा सरु
ु

करण्यालालत ाासनाने कोणती कायशवा ी केली आ े वा करण्यात येत आ े ,
(५) नस्यास, ववलींलाची कारणे काय आ े त ?

वव.स. ५२७ (9)
श्री ववनोद तावडे (०४-०२-२०१९) : (१) ूींात: खरे आ े.
(२)

ूींात: खरे आ े .

(३) यालालतचा रमोस्ताव तपासण्यात येत ूस्याने फतेब्रुवारी, २०१६ पयांत सीमावती भागातील
गावामध्ये मराधो माध्यमाच्या ाा े स परवानगी नपलेली ना ी.

(४) राज्यात सन २०१३-१४ पासन स्वयींूीशस ािययत तत्वावर ाा ाींस परवानगी पे ण्यात येत
ूस्याने ववद्यार्थयाांना ाा ाींची सुवव्ा उपलब््

ोत आ े .

(५) रमोश्न उद्भवत ना ी.

___________
सोलापूर जिल््यातील इयत्ता ११ वीच्या प्रवेशाबाबाबाबत

(१५)

५४१७३ (३०-११-०००२) श्री िणपतराव दे शमुख (साांिोले) : सन्माननीय शालेय लशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापर िल््यामध्ये ायत्ता १० वीची परीक्षा उत्तीणश झाले्या ववद्यार्थयाांची सींख्या ५८
लार ूसन, मान्यता रमोाप्त ूसले्या ायत्ता ११ वी च्या वगाशतील ववद्याीी सींख्या ५६
लार ३०० ूस्याने ायत्ता ११ वीच्या रमोवेाासाधो ूळचणी ननमाशण झा्याचे मा े लन,
२०१६ मध्ये वा त्या परम्यान ननपाशनास आले आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) ूस्यास, सोलापर िल््यामध्ये ायत्ता ११ वी च्या एकण ककती तक
ु डयाींसाधो मान्यता
रमोाप्त ाा ाींनी परवानगी मागगतली आ े ,

(३) ूस्यास, परवानगी मागगतले्या पैकी ककती नव्या तक
ु डयाींना ाासनाकळन मान्यता
पे ण्यात आली आ े , वा पे ण्यात येणार आ े ,

(४) नस्यास, ववलींलाची कारणे काय आ े त?

श्री ववनोद तावडे (०२-०२-२०१९) : (१)

े खरे ना ी.

(२) व (३) सन २०१६-१७ मध्ये ा.११ वी रमोवेाासाधो िल् याम्न १५ तुकळयाींची मागणी
करण्यात आली

ोती. त्याम्ील एकण १४ तक
ु ळयाींची मागणी मान्य झाली. सपर मान्य

झाले्या तक
ु डयाींमध्ये ववद्यार्थयाांना रमोवेा नपला

ोता. तसेच ा.१० वी उत्तीणश ववद्यार्थयाांपैकी

का ी ववद्यार्थयाांनी आय.्ी.आय व तींरी ननकेतन मध्ये रमोवेा घेतला. सलल सन २०१६-१७ मध्ये
ा.११ वी रमोवेाालालत कोणती ी ूळचण आली ना ी.
(४) रमोश्न उद्भवत ना ी.
___________

वव.स. ५२७ (10)
राज्यातील मख्
ु याध्यापि, उपमुख्याध्यापि आणण पयमवेक्षिाांसहीत
लशक्षिाांच्या समायोिनाबाबाबाबत

(१६) ५४७६७ (२४-०८-२०१६)

श्री सुननल प्रभू (हदांडोशी), श्री अलमन पटे ल (मुांबाबादे वी), श्री अस्लम

शेख (मालाड पजश्चम), अॅड यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण),
श्री पाांडुरां ि बाबरोरा (शहापूर), श्री जितेंद्र आयवहाड (मुांब्रा िळवा), श्री प्रिाश आबबाबटिर (राधानिरी),
श्री राहुल मोटे (पराांडा), श्री डड मल्लीिािन
ूम रे ड्डी (रामटे ि), श्री भाऊसाहे बाब िाांबाबळे (श्रीरामपूर),
श्री बाबाळासाहे बाब थोरात (सांिमनेर), प्रा व ाम िायिवाड (धारावी), श्री सांिय पोतनीस (िललना),

श्री शलशिाांत लशांदे (िोरे िाव), श्री भास्िर िाधव (िुहािर), श्री सुरेश लाड (ििमत), श्री वैभव
वपचड (अिोले), श्री मिरां द िाधव-पाटील (वाई), श्री योिेश सािर (चारिोप), श्री ियांत पाटील
(इस्लामपूर), श्री राणािििीतलसांह पाटील (उस्मानाबाबाद), श्री हदलीप वळसे-पाटील (आांबाबेिाव),

श्री हसन मश्र
ु ीफ (िािल), श्री शामराव ऊफम बाबाळासाहे बाब पाटील (िराड उत्तर), डॉ सतीश
(अण्णासाहे बाब) पाटील (एरां डोल), श्री रणधीर सावरिर (अिोला पूव)म , श्री दत्तात्रय भरणे

(इांदापरू ), श्री वविय भाांबाबळे (जिांतरू ), िुमारी प्रणणती लशांदे (सोलापरू शहर मध्य), श्री बाबळीराम
लसरसिार (बाबाळापूर) :सन्माननीय शालेय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ाासनाने सन २०१५ - १६ या व ाशत लारी केले्या सींच मान्यतेच्या ननक ानुसार,

राज्यातील ूनेक ाा ाींम्ील पाचवीच्या माक्षकाींची सींख्या ग्रा य ्रली लात नस्याने,
उपमुख्याध्यापक आणण पयशवेक्षकाींस ीत सम
ु ारे पाच

लार माक्षकाींची पपे रद्द

लाल नपनाींक १३ मे, २०१६ रोली वा त्या सम
ु ारास ननपाशनास आली,

ोणार ूस्याची

े खरे आ े काय,

(२) ूस्यास, या सींपभाशत लोकरमोनतनन्ीींनी, मालाळ (पवश) आप्पा पाळा येीील सईलाई
ाा े तील एक माक्षक व पयशवक्ष
े काचे रपप झालेले पप पवशवत करणेलालत मा.मख्
ु यमींरी ी
म ोपयाींना, मा े मे २०१६ मध्ये वा त्या परम्यान ननवेपन नपले,

े

ी खरे आ े काय,

(३) तसेच, माक्षण ववभागाची माक्षक सींचननिश्चती ूींनतम ्प्प्यात आली ूसन, सींच मान्यता
झा्यामु े

ूींपालानस
ु ार िल््यात ३५०

न ूग्क माक्षक तसेच पयशवेक्षकाींची १००,

उपमुख्याध्यापकाींची २५ ते ३० व मुख्याध्यापकाींची ककमान ६० पपे ूनतषरयत धरणार
ूस्याचे मा े माचश, २०१६ मध्ये वा त्या परम्यान ननपाशनास आले,

े

ी खरे आ े काय,

(४) तसेच, ाासनाच्या नपनाींक २८ ्गस््, २०१५ च्या सींच मान्यतेच्या ाासन ननणशयानुसार
राज्यातील चार

लार ाा ाींच्या मुख्याध्यापकाींचे पप तसेच उयत ननणशयान्वये मुींलईस

राज्यातील रारी  ाा ाींसाधो ूनेक
ाा ाींसाधो वेग े ननक

माक्षकाींवर नोकरी गमावण्याची वे

आ्याने रारी 

लावण्याची मागणी माक्षण पषर पे ने ाालेय मींरी ी याींचक
े ळे नपनाींक

३० माचश, २०१६ रोली वा त्या सम
ु ारास केली

े खरे आ े काय,

(५) ूस्यास, ाा ाींच्या सींचमान्यतेमु े ूनतषरयत धरले्या माक्षणसेवक, मख्
ु याध्यापक,
माक्षक, पयांवेक्षक माक्षकाींचे समायोलनावव यी ाासनाने कोणती कायशवा ी केली वा करण्यात
येत आ े ,
(६)

नस्यास, ववलींलाची कारणे काय आ े त?

वव.स. ५२७ (11)
श्री ववनोद तावडे (०६-०२-२०१९) : (१)

े ूींात: खरे आ े.

(२) नप.२७.०५.२०१६ च्या ाासन ननणशयातील उपमुख्याध्यापक/ पयशवेक्षक पप मींलर करताना
ा.५ वीच्या वगाशमु े मींलर

ोणारी माक्षकाींची पपे पे खील गनृ त ्रण्यात यावीत, या

तरतप
ु ीनस
ु ार सींलींग्त ाा े ची स्
ु ाषरत ्नलाईन सींचमान्यता करण्यात ये न पयशवेक्षकाचे पप
मींलर करण्यात आले आ े .
(३)

े खरे ना ी.

(४) रारी  ाा ाींच्या सींचमान्यता नप.२८.०८.२०१५ च्या ाासन ननणशयातील तरतुपीनुसारच

करण्यात येत आ े त. नप.१७.०५.२०१७ च्या ाासन ननणशयातील तरतप
ु ीनस
ु ार एकाच नधकाणी
काम करणारे रारी ाा े तील कमशचारी ूनतषरयत झा्यास त्याींचे ून्यरी  समायोलन

ोईपयांत

त्याींचे वेतन त्याच ाा े तन ्नलाईन पध्पतीने काढण्यात येत आ े .
(५) पपे कमी
मुख्याध्यापक,

ोत ूसली तरी ी त्या पपावर कायशरत ूसणारे व ूनतषरयत धरणारे
उपमुख्याध्यापक,

पयशवेक्षक

याींना

सेवाननवत्ृ त

ोईपयांत

त्याच

नधकाणी

धे वण्याच्या सचना नप.१२.०७.२०१६ च्या ाासन ननणशयान्वये ननगशममत के्या आ े त.
(६) रमोश्न उद्भवत ना ी.
___________
िोल्हापूर जिल््यातील ववना अनद
ु ानीत लशक्षि िृती सलमतीने वेतनेत्तर अनुदान व २० पेक्षा
िमी पटसांख्येखालील शाळा बाबांद न िरण्याचा घेतलेला ननणमय

(१७) ५८१७९ (२२-०८-२०१६) श्री प्रिाश आबबाबटिर (राधानिरी), श्री उल्हास पाटील (लशरोळ),
श्री अलमन पटे ल (मुांबाबादे वी), श्री ह व
म धमन सपिाळ (बाबुलढाणा), डॉ लमललांद माने (नािपूर उत्तर),

श्री अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदिड), श्री जितेंद्र आयवहाड
(मांब्र
ु ा िळवा), श्री हसन मश्र
ु ीफ (िािल), श्री भास्िर िाधव (िह
ु ािर), श्री सांग्राम थोपटे
(भोर) : सन्माननीय शालेय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ाासन खचाशचे कारण पुढे करुन वाळी-वस्ती वरील ूसले्या राज्यातील मींचर (िल.पुणे)
को् ापर,रायगळ, रत्नागगरी, मसीं्ुपग
ु श तसेच नागपर लुलढाणास

२० पेक्षा कमी प्सींख्या

ूस्याचे मा े मे,२०१६ मध्ये वा त्या परम्यान

े खरे आ े काय,

ाा ा लींप करुन तेीील ववद्यार्थयाांना ातर ाा े त स्ीलाींतरीत करण्याचा ननणशय घेतला
ननपाशनास आले,

(२) तसेच, राज्यातील िल् ा पषर पे च्या १ ते २० प्ापयांतच्या १२४२ ाा ा लींप करण्याचा
ननणशय ाासनाने घेत्याने १३९९५ ववद्यार्थयाांच्या भववतव्याचा रमोश्न ऐरणीवर आ्याचे नपनाींक
३ माचश, २०१६ रोली वा त्यासुमारास ननपाशनास आले,

े

ी खरे आ े काय,

(३) तसेच, लुलळाणा िल््यात २० पेक्षा कमी प् सींख्या ूसणा-या सुमारे १३० ाा ा व
नागपर िल् यातील का्ोल तालुययात १४१ ाा ा ूसन, त्यातील १७ मराधो ाा ाची
प्सींख्या कमी

तसेच पोन माक्षकी ूस्याने उयत

ाा े चे ूिस्तत्व ्ोययात येत आ े त

े

ाा ा लींप करण्यात आ्याने मराधो

ी खरे आ े काय,
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(४) तसेच, ाासनाने वेतनेत्तर ूनुपान व २० प्ाखालील ाा ा लींप करण्याचा ननणशय मागे न
घेत्यास को् ापर िल् यातील ववना ूनुपानीत माक्षक कृती सममतीने नपनाींक १५ लुलै

पासन लेमुपत ाा ा लींप धे वण्याचा ााारा नप्याची लाल नपनाींक ३० मे, २०१६ रोली वा त्या
परम्यान ननपाशनास आली

े खरे आ े काय,

(५) ूस्यास, उयत रमोकरणी ाा ा लींप करु नयेत व उयत ाा ाींम्ील ववद्यार्थयाांच्या
ाैक्षणणक सोयीसाधो ाासन वसतीग ृ

तसेच ववपयाांचे व माक्षकाींचे समायोलन करणेलालत

ाासनाने कोणती उपाययोलना केली आ े
(६)

वा करण्यात येत आ े ,

नस्यास,ववलींलाची कारणे काय आ े त?
___________

श्री ववनोद तावडे (०४-०२-०१९०) : (१) ना ी.
(२) ना ी.
(३) ना ी.
(४) यालालत ननवेपन रमोाप्त झाले ना ी.
(५) रमोश्न उद्भवत ना ी.
(६) रमोश्न उद्भवत ना ी.
___________
उदम ु असोलसएशन अमरावती द्वारा सांचाललत असोलशएशन उदम ु िल्सम
हायस्िुलची मान्यता रदद िरण्याबाबाबाबत

(१८) ६२४८३ (२२-०९-२०१६) डॉ सनु नल दे शमुख (अमरावती) : सन्माननीय शालेय लशक्षण मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

१) उपश ु ूसोमाएान ूमरावती द्वारा सींचामलत उपश ु ग्सश

ायस्कुल, चाींपणी चौक येीे मल
ु भत

सवु व्ा नस्याने आर्ीसी ॲय् नस
ु ार ाा ा मान्यता रपप करण्याचा

रमोस्ताव मा े मे,

२०१६ मध्ये वा त्या परम्यान माक्षणाग्कारी माध्यममक व माक्षणाग्कारी रमोाीममक ूमरावती
याींनी ाासनास सापर केला आ े

े खरे आ े काय,

२) ूस्यास, ाासनाचे ववद्यार्थयाशच्या
कोणती कारवाई केली वा

िलवीताचे न त लक्षात घेता उयत रमोस्तावाचे ूनु ींगाने

करण्यात येत आ े ,

३) नस्यास, ववलींलाची कारणे काय आ े त?
श्री ववनोद तावडे (०४-०२-२०१९) :(१) ूींात: खरे आ े .

यालालतचा रमोस्ताव माक्षण सींचालक

(माध्यममक व उच्च माध्यममक) याींनी ाासनास सापर केला आ े .
(२) व (३) रमोस्ताव तपासन पढ
ु ील कायशवा ी रमोस्ताववत आ े .
___________
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राज्यात नवीन शाळाांचे प्रस्ताव मांिुरीववना प्रलांबबाबत असल्याबाबाबाबत
(१९) ६२९७० (२२-०८-२०१६) श्री डड मल्लीिािन
ूम रे ड्डी (रामटे ि) :

सन्माननीय शालेय लशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील ४

लार नवीन ाा ा साधोचे रमोस्ताव मींलुरीववना पळन ूस्याचे मा े लन,

२०१६ मध्ये वा त्यापरम्यान ननपाशनास आले आ े,

े खरे आ े काय,

(२) ूस्यास, ाैक्षणणक सन २०१५-१६ साधो राज्यातन २
पाखल करण्यात आले
ोती तसेच लव पास १

लार ३०० ाा ाींसाधो रमोस्ताव

ोते परीं तु या रमोस्तावामध्ये वारीं वार री ु्ी पाखवन मान्यता नाकारली
लार २५० ाा ाींची यापी रमोलींबलत धे वण्यात आली आ े ,

े

ी खरे

आ े काय,
(३) ूस्यास, ाासनाने या सवश ाा ाींना मान्यता मम ण्याकषरता कोणती कायशवा ी केली वा
करण्यात येत आ े ,
(४) नस्यास, ववलींलाची कारणे काय आ े त?
श्री ववनोद तावडे (०४-०२-२०१९) : (१) सन २०१५-१६ मध्ये
पलाशवाढीचे रमोस्ताव रमोाप्त झाले

ोते.

सुमारे ४२००

नवीन ाा े चे व

(२) सन २०१५-१६ मध्ये रमोाप्त रमोस्तावाींपैकी सवश कागपपरी ाींची पुतत
श ा केले्या १०८५ रमोस्तावाींना
मान्यता पे ण्यात आली आ े .

(३) म ाराषर स्वयींूीशस ािययत ाा ा (स्ीापना व ववननयमन) ूग्ननयम २०१२ म्ील
कागपपरी ाींची पुतत
श ा

ोत ूस्यास मान्यतेलालत योग्य ती कायशवा ी करण्यात येते.

(४) रमोश्न उद्भवत ना ी.
___________
राज्यात शालेय लशक्षण ववभािात नवीन सहायि लशक्षिाांच्या भरतीवर बाबांदी आणल्याबाबाबाबत
(२०) ६३४९७ (२२-०८-२०१६) श्री बाबांटी भाांिडडया (धचमरू ) : सन्माननीय शालेय लशक्षण मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात सवशरी  ाालेय माक्षण ववभागात नवीन स ायक माक्षकाींच्या भरतीवर ाासनाद्वारे
लींपी आणण्यात आलेली आ े,

े खरे आ े काय,

(२) ूस्यास, नपनाींक ६ लन, २०१६ रोली वा त्या सुमारास ाासनाच्या माक्षण ववभागाचे

उपसगचव याींचेद्वारा माक्षणाग्कारी माध्यममक िल् ा पषर प चींद्रपर याींना परी  क्र.सींकीणश२०१६/सीं.क.१५३/१६/्ीएन्ी-२ ून्वये षरयत पपे भरण्यासाधो परवानगी नपली,

े

ी खरे

रमोकरणी

िल् ा

आ े काय,
(३)

ूस्यास,

ाासनाने ाासकीय

माक्षणाग्कारी याींचेस

ननयमाींना

ळावलन

माक्षक

भरती

सींलींग्ताींवर कोणती कारवाई करण्यात आली आ े वा येत आ े ,

(४) नस्यास, ववलींलाची कारणे काय आ े त?

वव.स. ५२७ (14)
श्री ववनोद तावडे (०६-०२-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) स्ीाननक स्वराज्य सींस्ीाींच्या आणण
राज्यातील खालगी ूनुपाननत/ूींात: ूनुपाननत व ववनाूनुपाननत रमोाीममक, माध्यममक व
उच्च माध्यममक ाा ाींम्ील माक्षक व माक्षकेतर कमशचा-याींची पपे भरण्याकषरता ाासन

ननणशय नप.२० लन, २०१४ ून्वये कायशपध्पती वव ीत करण्यात आलेली आ े . उपरोयत
कायशपध्पतीच्या ूनु ींगाने आवश्यक ती कायशवा ी करण्यालालत नप.०६ लन, २०१६ च्या
परी ान्वये क ववण्यात आले आ े .

___________

बाबह
ु ईतील ववववध महापाललिा शाळे तील ववद्यार्थयाांना
ृ न्मांबाब
सूयम नमस्िार सतीचे िरण्यात आल्याबाबाबाबत

(२१) ६५४७१ (०५-०१-२०१७) श्री अबाबू आिमी (मानखूदम लशवािीनिर) : सन्माननीय शालेय
लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ववाे तः ल ृ न्मल
ुीं ईतील वववव् म ापामलका ाा े तील ववद्यार्थयाांना सयश
नमस्कार सयतीचे करण्याला केले्या ववरो्ालालत स्ीाननक लनरमोनतनन्ी तसेच सामािलक

कायशकते याींनी सींलींग्त ाैक्षणणक सींस्ीाींना, रालकीय तसेच पपाग्का-याींच्या नपनाींक १
्य्दवलर, २०१६ रोली वा त्या सम
ु ारास ननपाशनास आणले,

े खरे आ े काय,

(२) ूस्यास, सींलींग्त रमोकरणी ाालेय माक्षण ववभागाच्यावतीने तसेच लनरमोनतनन्ी व
लागत
ृ नागषरकाींच्या सींघ्नेने ववरो् पाशवन तसेच वे ोवे ी ननपाशनास आणन ी पान ले ताी
पक्षता घेतली गेली ना ी,

े

ी खरे आ े काय,

(३) ूस्यास, ाासनाने उयत रमोकरणी चौकाी केली आ े , व त्यानस
ु ार ाासनाने कोणती
कायशवा ी केली वा करण्यात येत आ े ,

(४) नस्यास, ववलींलाची कारणे काय आ े त?
श्री ववनोद तावडे (०५-०२-२०१९) : (१) व (२)
(३) व (४) रमोश्न उद्भवत ना ी.

े खरे ना ी.

___________

राज्यातील अनतषरत लशक्षिाांच्या समायोिनात पारदशमिता आणण्यासाठी
लशक्षिाांच्या षरत पदाांचा आढावा घेण्याबाबाबाबत
(२२) ६७०५२ (०५-०१-२०१७) श्री सांग्राम थोपटे (भोर), श्री अलमन पटे ल (मांबाब
ु ादे वी), श्री अस्लम
शेख (मालाड पजश्चम), श्रीमती ननममला िाववत (इितपूरी), श्री सुभा

भोईर (िल्याण ग्रामीण),

श्री समीर िुणावार (हहांिणघाट), श्री नारायण पाटील (िरमाळा), श्री योिेश (बाबापू) घोलप
(दे वळाली), श्री प्रशाांत ठािूर (पनवेल), अॅड आलश

शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री वविय िाळे

(लशवािीनिर), श्री अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूव)म , अॅड यशोमती ठािूर (नतवसा), डॉ सांतो

टारफे (िळमनरु ी), श्री िुणाल पाटील (धळ
म धमन सपिाळ (बाबल
ु े ग्रामीण), श्री ह व
ु ढाणा),
श्री प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा), श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पूव)म :
लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय
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(१) राज्यातील ूनतषरयत माक्षकाींच्या समायोलनात पारपाशकता आणण्यासाधो ाासनाने
राज्यभरातील माक्षकाींच्या षरयत पपाींचा आढावा घेण्याचे काम सुरु केले ूस्याचे मा े
्गस््, २०१६ मध्ये वा त्या परम्यान ननपाशनास आले,

े खरे आ े काय,

(२) तसेच, राज्यातील ूनतषरयत माक्षकाींच्या समायोलनाचे आपे ा ननघाले ूसताना ी त्या
माक्षकाींना सींस्ीा रुल करुन घेत नसतील तर सींलींग्त सींस्ीाींम्ील माक्षकपप रद्द करण्याचे
आपे ा

ाालेय माक्षण ववभागाने नपनाींक १८ ्य्ोलर, २०१६ रोली वा त्यासुमारास नप्याचे

ननपाशनास आले आ े , े

ी खरे आ े काय,

(३) ूस्यास, ूनतषरयत माक्षकाचे समायोलन ्नलाईन पध्पतीने केले लात ूस्याने
राज्यातील ववद्यार्थयाांच्या प्सींख्येनुसार ाा े तील माक्षकाींच्या सींख्या ाालेय माक्षण ववभागाने

ननिश्चत के्यानींतर त्यारमोमाणे माक्षक आणण कमशचाऱयाींचे समायोलन करण्यासाधो ाासनाकळन
मागववण्यात आलेली
मप
ु तीत

षरयत पपाींची मान ती ूनेक माक्षण सींस्ीाींनी ाासनाने नपले्या

नपली ना ी तर त्या सींस्ीावर कायपे ाीर फतौलपारी कारवाई करण्यात येईल ूसा

ननणशय ाालेय माक्षण ववभागाने नपनाींक १७ ्य्ोलर, २०१६ रोली वा त्या सम
ु ारास घे न
खासगी ूनुपानीत व ववना ूनुपानीत ाा ा सींस्ीाींना क ववला आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(४) ूस्यास, मा े ्गस््, २०१५ च्या सींचमान्यतेच्या ाासन ननणशयामध्ये री ु्ी ूस्याने
समायोलन

योग्य

धरणार

नस्याने

राज्य

माध्यममक

आणण

उच्च

माध्यममक

ाा ा

मुख्यध्यापकाींनी या समायोलनेच्या रमोकक्रयेवर लन षकार घात्याचे ननपाशनास आणले आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(५) तसेच नपनाींक ०८ सप््ें लर २०१६ रोली वा त्यासुमारास धाणे िल््यातील रमोाीममक
ाा े तील ूनतषरयत धरले्या १५४ माक्षकाींपैकी केव
माक्षकाींनी ातर िल््यामध्ये
ननपाशनास आले आ े ,
(६)

े

३३ लागा षरयत ूसन १२१ रमोाीममक

लर रा ण्याचे आपे ा माक्षण ववभागाने नपले ूस्याचे

ी खरे आ े काय,

ूस्यास,ाासनाने नामाकस

राज्यातील एकण ूनतषरयत धरले्या माक्षकाींची व षरयत

पपाींची तसेच मा े नोव् ें लर,२०१६ पयांत एकण समायोलन केले्या माक्षकाींचा आढावा घेवन
त्याींच्या

समायोलनालालत काय कायशवा ी केली वा करण्यात येत आ े , नस्यास,ववलींलाची

कारणे काय आ े त?
श्री

ववनोद तावडे (०२-०२-२०१९) : (१), (२), (३), (४), (५) व (६) राज्यातील ूनतषरयत

माक्षकाींच्या समायोलनाची कायशवा ी ूींनतम ्प्प्यात आ े . ज्या सींस्ीा ूनतषरयत माक्षकाींना
सामावन घेणार ना ीत, त्याींची पपे व्यपगत करण्याच्या सचना ाासन परी  नप.१५.११.२०१८
ून्वये पे ण्यात आ्या आ े त.
___________

वव.स. ५२७ (16)
राज्यातील लशक्षिेत्तर िममचा-याांचा सुधाषरत आिृतीबाबांध िाहहर िरण्यात
येवूनही अांमलबाबिावणी होत नसल्याबाबाबाबत

(२३)

६७६०५ (२७-०१-२०१७) श्री बाबाळासाहे बाब थोरात (सांिमनेर), श्री अलमन पटे ल (मुांबाबादे वी),

प्रा व ाम िायिवाड (धारावी), श्री अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री िुणाल पाटील (धळ
ु े
ग्रामीण), डॉ सांतो
(धामणिाव

रे ल्वे),

टारफे (िळमनुरी), श्रीमती ननममला िाववत (इितपूरी), प्रा ववरें द्र ििताप
श्री डी पी सावांत

(नाांदेड

उत्तर),

श्री नारायण

पाटील

(िरमाळा) :

सन्माननीय शालेय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील माक्षकेत्तर कमशचा-याींचा स्
ु ाषरत आकृतीलीं् लान र करण्यासाधो माक्षण
आयुयत याींच्या ूध्यक्षतेखालील नेमले्या सममतीने ू वाल पे न पीळ व ाशचा कालाव्ी
उल्ला तरी ी ाासनाच्या उपामसनतेमु े त्याची ूींमलललावणी झाली नस्याचे मा े ्गस््,
२०१६ मध्ये वा त्या परम्यान ननपाशनास आले आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) ूस्यास, गत १३ व ाशपासन माक्षकेत्तर कमशचारी भरतीवर लींपी ूस्याने ाा ाींचे
रमोाासन, स्वच्छतेलरोलरच ववद्याीी गुणवत्तेवर पषरणाम

ो

लागला आ े ,

े

ी खरे आ े

काय,

(३) ूस्यास, ाासनाने उयत ू वालाची ूींमलललावणी करण्यालालत तसेच माक्षकेत्तर
कमशचाऱयाींच्या भरतीवरील लींपी उधववण्यालालत कोणती कायशवा ी केली आ े , वा करण्यात येत
आ े,
(४)

नस्यास, ववलींलाची कारणे काय आ े त ?

श्री ववनोद तावडे (०२-०२-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) राज्यातील मान्यतारमोाप्त खालगी
ूनुपाननत माध्यममक व उच्च माध्यममक ाा ाींकषरता माक्षकेत्तर कमशचाऱयाींसाधो स्
ु ाषरत
आकृतीलीं्ाचा ाासन ननणशय नपनाींक २८/०१/२०१९ रोली ननगशममत करण्यात आला आ े .
___________
राज्यात सीमालित जिल््यातील िावाांमध्ये मराठी माध्यमातन
ू लशक्षण
घेण्याची पुरेशी सोय उपलब्ध नसल्याबाबाबाबत

(२४) ६७६२७ (०५-०१-२०१७) श्री बाबाळासाहे बाब थोरात (सांिमनेर), श्री अलमन पटे ल (मुांबाबादे वी),

प्रा व ाम िायिवाड (धारावी), श्री अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री िुणाल पाटील (धुळे
ग्रामीण), डॉ सांतो

टारफे (िळमनुरी), श्रीमती ननममला िाववत (इितपूरी) : सन्माननीय शालेय

लशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात सीमालगत िल््यातील ूनेक गावाींमध्ये मराधो भाव क ववद्याीी सींख्येच्या
मानाने मराधो माध्यमातन माक्षण घेण्याची परु े ाी सोय उपलब्् नस्याने या भागात
ूिस्तत्वात ूसले्या ातर माध्यमातन ववद्यार्थयाांना माक्षण घ्यावे लागते,
व ाशपासन ाासनाच्या ननपाशनास आलेली आ े ,

ी लाल गत पोन

े खरे आ े काय,

(२) ूस्यास, यालालत आढावा घेण्यात आला आ े काय, ूस्यास, त्यात काय आढ न
आले,

वव.स. ५२७ (17)
(३) ूस्यास, ाासनाने राज्यातील सीमालगत िल््यातील गावाींम्ील मराधो भाव क
ववद्यार्थयाांची मराधो माध्यमातील माक्षणाची गैरसोय

ो

नये, यासाधो कोणती उपाययोलना

केली वा करण्यात येत आ े ,
(४)

नस्यास, ववलींलाची कारणे काय आ े ?

श्री ववनोद तावडे (०१-०२-२०१९) : (१)

े खरे ना ी.

(२) रमोश्न उद्भवत ना ी.
(३) राज्यात सन २०१३-१४ पासन स्वयींूीशस ािययत तत्वावर वेगवेग या माध्यमाच्या
ाा ाींना परवानगी पे ण्यात येत ूस्याने ववद्यार्थयाांना ाा ाींची सुवव्ा उपलब््

ोत आ े .

(४) रमोश्न उद्भवत ना ी.

___________
राज्यातील खाििी अनुदाननत शाळे तील ननवड वेतनश्रेणी
व लशक्षि वषरष्ट्ठ वेतनश्रेणीचे प्रस्तावाबाबाबाबत

(२५) ६८५३६ (२७-०१-२०१७) श्री अननल बाबाबाबर (खानापरू ) : सन्माननीय शालेय लशक्षण मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील खालगी ूनप
ु ाननत ाा े तील ननवळ वेतनरेणेणी व वषरषध वेतनरेणेणीसाधो पारी 
ूसणा-या

माक्षकाींचे

रमोस्ताव सींस्ीा

व

मख्
ु याध्यापक

याींच्या

समन्वयाूभावी

ूस्याचे मा े ्गस््, २०१६ मध्ये वा त्या परम्यान ननपाशनास आले,

रमोलींबलत

े खरे आ े काय,

(२) ूस्यास, साींगली िल््यातील ूनुपाननत ाा ाींना ाा े तील वषरषध वेतनरेणेणीचे रमोस्ताव
कायाशलयाकळे पाधवावेत ूाा सचना रमोाीममक माक्षणाग्कारी याींनी नप्या

ोत्या

े

ी खरे

आ े काय,

(३) ूस्यास, यालालतची सद्यःिस्ीती काय आ े ?
श्री ववनोद तावडे (०२-०२-२०१९) : (१) व (२)

े खरे आ े .

(३) साींगली िल््यात रमोाीममक माक्षण ववभागाूींतगशत ूनप
ु ाननत ाा े तील खालगी रमोाीममक
माक्षकाींना ननवळ रेणेणी/वषरषध रेणेणी रमोस्तावावर कायशवा ी करण्यात आलेली आ े .

सद्यिस्ीतीत ननवळरेणेणी व वषरषधरेणेणी रमोस्ताव रमोलींबलत ना ीत. ववभागीय माक्षण उपसींचालक
याींचे नप.३०.५.२०१८ चे परी ानुसार वषरषध रेणेणी मींलरीचे ूग्कार लेखाग्कारी वेतन व भववषय
ननवाश

पीक याींच्याकळे पे ण्यात आलेले आ े त.

___________

वव.स. ५२७ (18)
राज्यात चार हिार शाळा सुरु िरण्यासाठीचे प्रस्ताव
मांिूरीिषरता प्रलांबबाबत असल्याबाबाबाबत

(२६) ७११०८ (०५-०१-२०१७) श्री चांद्रदीप नरिे (िरवीर) : सन्माननीय शालेय लशक्षण मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात चार

लार ाा ा सुरु करण्यासाधोचे रमोस्ताव मींलरीूभावी ाासनाकळे पळन

ूस्याचे मा े सप््ें लर, २०१६ मध्ये वा त्यापरम्यान

ननपाशनास आले आ े ,

े खरे आ े

काय,
(२) ूस्यास, उयत रमोस्ताव मींलरीूभावी रमोलींबलत रा ण्यामागची कारणे काय आ े त,
(३) ूस्यास, सपर रमोस्तावाना तात्का

मींलरी पे ण्यालालत ाासनाने कोणती कायशवा ी केली

वा करण्यात येत आ े ,
(४) नस्यास, त्याची कारणे काय आ े त?
श्री ववनोद तावडे (१४-०१-२०१९) : (१)

े खरे ना ी.

(२), (३) व (४) रमोश्न उद्भवत ना ी.
___________
राज्यात नववन शाळाना मान्यता हदल्याने ववद्यार्थयाांची सांख्या
िमी होवून लशक्षि सरप्लस होणार असल्याबाबाबाबत
(२७) ७१४०० (०५-०१-२०१७) श्री आलसफ शेख (मालेिाांव मध्य), श्री अलमन पटे ल (मुांबाबादे वी),
श्री अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) : सन्माननीय शालेय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) राज्यात नवीन ाा ाींना मान्यता पे ण्यात आ्यामु े ववद्यार्थयाांची सींख्या कमी झा्याने
माक्षक सरप्लस

ोणार आ े त व नपनाींक १३ लुल,ै २०१६ च्या ाासन ननणशयानस
ु ार

ू्पसींख्याींक माक्षक वेतनापासन वींगचत रा णार आ े त,

े खरे आ े काय,

(२) ूस्यास, ाासनाने नपनाींक १३ लुल,ै २०१६ च्या ाासन ननणशयानुसार ू्पसींख्याक
माक्षकाींवर ून्याय

ोणार ना ी यासाधो कोणती कायशवा ी करण्यात येणार आ े ,

(३) नस्यास, ववलींलाची कारणे काय आ े त,
श्री

ववनोद तावडे (०२-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) राज्यातील ूनतषरयत माक्षकाींच्या

समायोलनाची कायशवा ी ाासनाने वे ोवे ी ननगशममत केले्या ाासन ननणशयानुसार केली लाते.
ू्पसींख्याक ाा ाींम्ील माक्षकाींच्या समायोलनाची कायशपध्पती नप.१३ लल
ु ,ै २०१६ च्या
ाासन ननणशयान्वये वव ीत केलेली आ े .

___________

वव.स. ५२७ (19)
लशक्षण ववभािाने पूवम प्राथलमि, उच्च प्राथलमि व माध्यलमि असे
शैक्षणणि विमवारी िरुन ववभािन िेले असल्याबाबाबाबत

(२८) ७१७५० (०५-०१-२०१७) श्री प्रशाांत बाबांबाब (िांिापूर) : सन्माननीय शालेय लशक्षण मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) माक्षण ववभागाने सन २०१६ पासुन ाैक्षणणक वगशवारी करुन पन ली ते चौीीचे वगश पवश
रमोाीममक, पाचवी ते आधवी उच्च रमोाीममक व नववी ते प ावी माध्यममक ूसे ववभालन केले
आ े,

े खरे आ े काय,

(२) ूस्यास, उच्च रमोाीममक ववभागात आधवीचा वगश ूसताींना, त्यासाधो केव

पपवी्र

माक्षकाींच्या ननयुयत्या तसेच पपवी्र माक्षक रमोमाक्षण घेतले्या माक्षकाींची आवश्यकता

भासणार आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(३) तसेच, माध्यममक ववभागात पोन तुकडयाींसाधो तीन माक्षकाींची सींच मान्यता पे ण्याचे
ननिश्चत करण्यात आले,

े

ी खरे आ े काय,

(४) ूस्यास, उच्च रमोाीममक ववभागात पवीच्या माध्यममक तक
ु ळीचा समावेा झा्याने

तसेच, माध्यममकच्या पोन तुकडयाींसाधो तीन माक्षक नेमण्यात आ्याने, उयत माक्षकाींकळन
माध्यममकच्या स ा ाैक्षणणक आणण तीन ववाे

वव याींची माकवणी योग्य रमोकारे

ोईल काय,

तसेच त्यासाधो पपव्युत्तर माक्षण व माक्षक रमोमाक्षण (ली.एळ.) माक्षकाींची गरल आ े ,

े

ी

खरे आ े काय,

(५) ूस्यास, ाासनाने माक्षण

यक ूग्कार या कायद्यामध्ये फतेर लपल करण्यालालतत

कोणती कायशवा ी केली वा करण्यात येत आ े .
(६) नस्यास, ववलींलाची कारणे काय आ े त?
श्री

ववनोद तावडे (०२-०२-२०१९) : (१), (२), (३), (४), (५) व (६) लालकाींचा मोफतत व

सयतीच्या

माक्षणाचा

ूग्कार

ूग्ननयम,

२००९

ून्वये

रमोाीममक,

उच्च

रमोाीममक,

माध्यममक व उच्च माध्यममक ाा ाींची व्याख्या ाासन ननणशय नप.०२ लल
ु ,ै २०१३ ून्वये

वव ीत करण्यात आलेली आ े . तसेच ववद्याीी-माक्षक गुणोत्तर, वगश व वव यानुसार सु्ाषरत
सींचमान्यतेचे ननक

ननिश्चत करण्यात आले आ े त. सद्य:िस्ीतीत उपरोयत पोन् ी ाासन

ननणशयान्वये कायशवा ी करण्यात येत आ े .
___________
हहांिोली शहरातील आिम िाफलनी पषरसरातील खाििी मान्यता प्राप्त
इांग्रिी प्राथलमि शाळा बाबांद िरण्याबाबाबाबत
(२९)

७२०६३ (२७-०१-२०१७) श्री तानािी मुटिुले (हहांिोली) : सन्माननीय शालेय लशक्षण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) न ग
ीं ोली ा रात आलम काफतलनी पषरसरात मान्यता रमोाप्त ूसलेली स्कॉलर ाींग्रली
खालगी रमोाीममक ाा ा सुरु ूस्याने ती तात्का

लींप करुन ू वाल सापर करण्याचे आपे ा

िल् ाग्कारी न ग
ीं ोली याींनी माक्षणाग्कारी याींना मा े ्गस््, २०१६ मध्ये वा त्या परम्यान
नपले ूस्याचे ननपाशनास आले आ े ,

े खरे आ े काय,
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(२) ूस्यास, न ग
ीं ोली िल््यात ूनेक मान्यता रमोाप्त नसले्या ाा ा चालत ूसुन त्या
ाा े वर कायशवा ी करण्यासाधो मान्यता रमोाप्त ूसलेली स्कॉलर ाींग्रली खालगी ाा ा लींप
करण्यात आली आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(३) ूस्यास, यालालत ाासनाने कोणती कायशवा ी केली वा करण्यात येत आ े ,
(४) नस्यास, ववलींलाची कारणे काय आ े त?
श्री

ववनोद तावडे (०१-०२-२०१९) : (१)

करण्याचे आपे ा ग्माक्षणाग्कारी याींना नपले

सपर ाा े लालत चौकाी करुन ू वाल सापर
ोते.

(२) सपर ाा ा लींप करुन ववद्यार्थयाांचे समायोलन करण्यालालत ग्माक्षणाग्कारी याींनी
आपे ा नपले आ े त.
(३) रमोश्न उद्भवत ना ी.
(४) रमोश्न उद्भवत ना ी.
___________
िोल्हापूर जिल्हा पषर द माध्यलमि लशक्षण ववभािातील सावडेिर
लाच प्रिरणानांतर झालेल्या तपासणीबाबाबाबत

(३०) ७७९१७ (२०-०४-२०१७) डॉ सजु ित लमणचेिर (हातिणांिले), श्री चांद्रदीप नरिे (िरवीर) :
सन्माननीय शालेय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) को् ापर िल् ा पषर प माध्यममक माक्षण ववभागातील सावळेकर लाच रमोकरणानींतर
झाले्या तपासणीत पो ी आढ न आले्या ूकरा कमशचा-याींनी नपले्या खुलाश्यानुसार
माध्यममक माक्षणाग्का-याींलालतचा ू वाल मा े डळसेंलर, २०१६ मध्ये वा त्यापरम्यान
वषरषधाींकळे पाधववण्यात आला,
(२)

े खरे आ े काय,

ूस्यास, या ू वालात काय ननषपन्न झाले आ े , त्यानस
ु ार ाासनाने कोणती कारवाई

केली वा करण्यात येत आ े ,

(३) नस्यास,ववलींलाची कारणे काय आ े त?

श्री ववनोद तावडे (०२-०२-२०१९) : (१)

ोय,

(२) ाासनपरी  नप. २८.०९.२०१८ नुसार रमोकरण लींप करण्याचा ननणशय ाासनस्तरावर घेण्यात
आला.

(३) रमोश्न उद्भवत ना ी.
___________
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राज्यात दहावीनांतर प्रत्येि व ी दोन लाख ववद्याथी लशक्षणाच्या
मुख्य प्रवाहातन
ू दरू िात असल्याबाबाबाबत
(३१) ७८४८७ (२०-०४-२०१७) श्री उल्हास पाटील (लशरोळ) : सन्माननीय शालेय लशक्षण मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात प ावीनींतर रमोत्येक व ी पोन लाख ववद्याीी माक्षणाच्या मुख्य रमोवा ातन पर लात
ूस्याचे मा े लानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यासम
ु ारास ाासकीय ू वालातन ननपाशनास आले
े खरे आ े काय,

(२) ूस्यास, या ू वालात आणखी कोणकोणत्या लाली ननपाशनास आ्या आ े त,
(३) ूस्यास, ाासनाने या ू वालानुसार पुढे कोणती कायशवा ी केली वा करण्यात येत आ े
(४)

नस्यास,ववलींलाची कारणे काय आ े त?

श्री ववनोद तावडे (०१-०२-२०१९) : (१) े खरे ना ी. ा.१० वी उत्तीणश झा्यानींतर सा्ारणत:
१.८० लक्ष ववद्याीी ननयममत
व्यावसानयक माक्षण, कृव

ा.११ वी ला रमोवेा घेत ना ीत. सपर ववद्याीी तींरी माक्षण,

ा. ूभ्यासक्रमाींना रमोवेा घेतात. सपर ववद्याीी माक्षणाच्या म

रमोवा ापासन पर गेले, ूसे म् णता येणार ना ी.
(२), (३) व (४) रमोश्न उद्भवत ना ी.

___________

शाळिरी ववद्यार्थयाांसाठी ननयलमत लशष्ट्यवत्ृ तीचा लाभ धनादे शाद्वारे प्रत्यावपमत िरण्याबाबाबाबत
(३२) ७९७५८ (२०-०४-२०१७) श्री अबाबू आिमी (मानखद
ू म लशवािीनिर) : सन्माननीय शालेय
लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ाालेय माक्षणाींतगशत माक्षण घेणाऱया ाा करी
माषयवत्ृ तीचा

लाभ

वे े वर ्नापे ााद्वारे

रमोत्यावपशत

ववद्यार्थयाांसाधो ननयममत

करण्यावव यीची

मागणी

राज्यातील

ववद्याीी सींघ्नाचे रमोनतनन्ी, पालक वगश, सेवाभावी ाैक्षणणक सींस्ीा व त्याींचे चालक याींनी
मा.मींरी ी (ाालेय माक्षण), मा.राज्यमींरी ी (ाालेय माक्षण), रमो्ान सगचव (ाालेय माक्षण),
सींलींग्त माक्षण ववभागाचे उपसींचालक (ाालेय माक्षण), आणण माक्षण ूग्कारी याींच्याकळे
मा े लानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यापरम्यान लेखी ननवेपनाद्वारे केली आ े ,
(२)

े खरे आ े काय,

ूस्यास, ाासनास या सींपभाशतील मा े फतेब्रुवारी, २०१७ ूखेरपयांत ककती िल् ा ाालेय

माक्षण रमोाासनाकळन वा माक्षण उपसींचालनालय (ल ृ न्मुींलई, नामाक, औरीं गालाप, ूमरावती,
पुणे, को् ापर, ूकोला, नागपर, लातर) याींच्याकळन रमोस्ताव रमोाप्त झाले आ े व त्यापैकी
ककती रमोस्तावास तत्वतः मींलरु ी रमोत्यावपशत करण्यात आली आ े ,

(३) ूस्यास, ाासनाने रमोश्नोयत लाल (१) च्या ूनु ींगाने कोणती कायशवा ी केली वा
करण्याचे रमोस्ताववत केले आ े ,

(४) नस्यास, ववलींलाची कारणे काय आ े त?
श्री ववनोद तावडे (०१-०२-२०१९) : (१)
(२), (३) व (४) रमोश्न उद्भवत ना ी.

े खरे ना ी.
___________
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राज्य माध्यलमि व उच्च माध्यलमि लशक्षण मांडळातफे इयत्ता
अिरावीच्या उत्तीणमतेचे ननि

बाबदलण्यात आल्याबाबाबाबत

(३३) ८०८३५ (२०-०४-२०१७) श्री बाबाळासाहे बाब थोरात (सांिमनेर), श्री अलमन पटे ल (मुांबाबादे वी) :
सन्माननीय शालेय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य माध्यममक व उच्च माध्यममक माक्षण मींळ ातफते ायत्ता ूकरावीच्या उत्तीणशतेचे
ननक

लपलण्यात आ्याने पवी तीन वव याींत ूनुत्तीण ूसले्या ववद्यार्थयाशला ३० ग्रेस गुण

पे वन उत्तीण केले लात
(२) ूस्यास, ननक

ोते,

े खरे आ े काय,

लपलण्यात आ्याने लोळाशने ग्रेस गुण १५ नपले लातील ूसे ला ीर

के्यामु े ूकरावीत ूनत्ु तीण

ोण्याचे रमोमाण वाढ ाकते,

े

ी खरे आ े काय,

(३) ूस्यास, ाासनाने पवीचीच ३० ग्रेस गुणाींची सवलत चालु धे वण्यालालत कोणती
कायशवा ी केली आ े वा करण्यात येत आ े ,

(४) नस्यास, ववलींलाची कारणे काय आ े त?
श्री ववनोद तावडे (०१-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) ा. १२ वी साधो ववद्यार्थयाांना उत्तीणश
ोण्यासाधो १५ ूनुग्र

गुण पे ण्यात येत ूस्याने याच ्तीवर ा. ११ वी साधो ूनुग्र

३० वरून कमी करुन १५ पे ण्याचा ननणशय घेतलेला आ े .

गुण

(४) रमोश्न उद्भवत ना ी
___________
ववद्यार्थयामच्या सवामधधि आत्महत्या महाराष्ट्रात होत असल्याबाबाबाबत
(३४) ८३९०५ (२०-०४-२०१७) प्रा ववरें द्र ििताप (धामणिाव रे ल्वे), श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे
पूव)म : सन्माननीय शालेय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ववद्याीी, पषरक्षेत ूपया, म ाववद्यालयीन स्प्ेचा ताण आणण कौ्ुींबलक
ूळचणी

याना

समोरलाताना

ूग्क

रमोमाणात

ववद्यार्थयाशच्या सवाशग्क आत्म त्या म ाराषरात

मरणाला

कव्ा त

ूसन
ु

पे ाातील

ोत ूस्याची लाल मा े लानेवारी, २०१७

मध्ये रमोमसद्ध झाले्या सन २०१५ च्या राषरीय गुन् े वव यक साींिख्यकी ू वालात नमप
करण्यात आली आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) ूस्यास, ववद्यार्थयाशच्या आत्म त्याींची कारणे काय आ े त त्या कमी

ोण्यासाधो ाासनाने

कोणती कायशवा ी केली वा करण्यात येत आ े ,
(३) नस्यास,ववलींलाची कारणे काय आ े त?
श्री ववनोद तावडे (०४-०२-२०१९) : (१)
(२) ववद्यार्थयाांना समुपपे ानाच्या

ववद्यार्थयाांवर पषरक्षाींचा ताण ये
करण्यात येते.
(३) रमोश्न उद्भवत ना ी.

ोय,

े खरे आ े .

े तुने माक्षकाींना ववाे

रमोमाक्षणाचे आयोलन करण्यात येते.

नये याकषरता राज्यमींळ ातफते समुपपे ानाची व्यवस्ीा

___________
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जिल्हा पषर द व निर पषर द शाांळामधील ववद्यार्थयाांची पटसांख्या िमी होत असल्याबाबाबाबत
(३५) ८४३६१ (२०-०४-२०१७) श्री सांजिवरे ड्डी बाबोदिुरवार (वणी), डॉ अशोि उईिे (राळे िाव) :
सन्माननीय शालेय लशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) म ाराषरातील िल् ा पषर प व नगर पषर प ाा ाींम्ील ववद्यार्थयाांची प्सींख्या परव ी
मोधया रमोमाणावर कमी

ोत आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) ूस्यास, मराधो ााीं ाम्ील ग ती रोखण्यासाधो ाासन रमोत्येक िल् ा पषर प व नगर
पषर पे च्या ाा ामध्ये ई-लननांग चे वगश सुरु करणार ूसन, यासाधो नन्ी उपलब्् करुन नपला
लाणार आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(३) ूस्यास, ाासनाने उयत रमोकरणी कोणती कायशवा ी केली वा करण्यात येत आ े ,
(४) नस्यास, ववलींलाची कारणे तसेच यालालत ाासनाचे ्ोरण काय आ े ?
श्री ववनोद तावडे (०२-०२-२०१९) : (१)

ोय,

े खरे आ े .

(२) मोठ्या रमोमाणात लोकस भागातन ‘डळिल्ल ाा ा’ ननमाशण करण्यात येत आ े त.
तसेच ICT या योलनेंतगशत राज्यातील सुमारे ८००० माध्यममक ाा ाींमध्ये सींगणक रमोयोगाा ा
ननमाशण करण्यात आ्या आ ेत. तसेच ाैक्षणणक गण
ु वत्ता वाढववण्याच्या

े तने ववाे

कायशक्रमाींचे ननयोलन करण्यात आले आ े .
(३) व (४) रमोश्न उद्भवत ना ी.

___________

राज्यातील अल्पसांख्याांिाच्या सांस्था व शाळा लशक्षण हि
िायद्याच्या िायमिक्षेत आणण्याबाबाबाबत
(३६) ८५२२० (२१-०८-२०१७) श्री सुननल लशांदे (वरळी), डॉ राहूल पाटील (परभणी), श्री अशोि

पाटील (भाांडूप पजश्चम) : सन्माननीय शालेय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) राज्यातील ू्पसींख्याींकाच्या सींस्ीा व ाा ा या माक्षण

यक कायद्याच्या कायशकक्षेत

आणण्यासाधो नवे माक्षण ्ोरण तयार करण्याचा रमोस्ताव ाासनाच्या ववचारा्ीन आ े ,

े खरे

आ े काय
(२) ूस्यास, सपर रमोस्तावावर ूींनतम ननणशय घेण्यात आला आ े काय व त्याचे स्वरुप काय
आ े,
(३) नस्यास, ववलींलाची कारणे तसेच सद्यःिस्ीती काय आ े ?
श्री ववनोद तावडे (०४-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) माक्षण
पाषरत

केलेला

ूस्याने,

ूग्काराींतगशत आ े .

त्यात

कोणती ी

स्
ु ारणा

___________

यक कायपा

करण्याची

लाल

ा केंद्राासनाने
केंद्र

ाासनाच्या

वव.स. ५२७ (24)
पालघर जिल््यातील ववद्याथी नववीच्या प्रवेशापासून वांधचत असल्याबाबाबाबत
(३७) ८५६६८ (२३-०८-२०१७) अॅड पराि अळवणी (ववलेपाले), श्री नरें द्र पवार (िल्याण पजश्चम),
डॉ लमललांद माने (नािपूर उत्तर), श्री पास्िल धनारे (डहाणू), श्री अलमत घोडा (पालघर) :
सन्माननीय शालेय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पालघर िल््यातील ाा ाींनी क्षमतेपेक्षा १४
िल् यातील साळे स ा

लार ववद्याीी

लार ववद्यार्थयाांना रमोवेा नप्यानींतर ी

े नववीच्या रमोवेाापासन वींगचत रान ले ूस्याचे

नपनाींक २६ मे, २०१७ रोली वा त्या सुमारास ननपाशनास आले आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) ूस्यास, यापैकी ूग्कतर ववद्याीी ग्रामीण आनपवासी भागातील ूस्याने सपर
ववद्यार्थयाांना नाईलालाने माक्षण सोळण्याची वे

आली आ े ,

े ी खरे आ े काय,

(३) ूस्यास, िल् ा पषर पे ने सवश ाा ाींनी ूग्काग्क ववद्यार्थयाांना नववी मध्ये रमोवेा
पे ण्यालालतचे परी  नपले ूसले तरी एका मयाशपेपलीकळे ववद्यार्थयाांना सामावन घेता येणार
नस्याने खालगी ाा ाींनी रमोवेा लींप के्याचे आढ न आले आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(४) ूस्यास, िल् ा पषर प ाा ाींमध्ये नववी व प ावी ायत्ता सुरु करण्याचा ननणशय
ाासनाने घेतला नस्याने सपर ववद्यार्थयाांना खालगी ाा ाींमध्ये रमोवेा घ्यावा लागत, आ े

े

ी खरे आ े काय,
(५) ूस्यास, ग्रामीण आनपवासी ल ु ल भागातील ववद्यार्थयाांना पषरपणश माक्षण घेता यावे
याकषरता ाासनाने कोणती कायशवा ी केली वा करण्यात येत े ,
(६) नस्यास, ववलींलाची कारणे काय ूस े त?
___________
श्री ववनोद तावडे (०१-०२-२०१९) : (१)
(२)

ूींात: खरे आ े.

े खरे ना ी.

(३) ूींात: खरे आ े.
(४) व (५)

पालघर िल््यातील ६० ाा ाींमध्ये सन २०१७-१८ आणण २०१८-१९ या व ाशमध्ये

ायत्ता ९ वी ते १० वी चे वगश नाववण्यपण
ु श योलनेूींतगशत सरु
ु करण्यास ववाे
ाासन ननणशय, नप. ३१ लल
ु ,ै २०१७ ून्वये

मान्यता नपली आ े .

लाल म् णन
ु

(६) रमोश्न उद्धभवत ना ी.

___________
शासनमान्य खाििी शाळाांमधील अनतषरत झालेल्या लशक्षिाांचे समायोिनाबाबाबाबत
(३८)

८५७६१ (२३-०८-२०१७)

श्री अलमत ववलासराव दे शमख
(लातूर शहर), श्री राधािृष्ट्ण
ु

ववखे-पाटील (लशडी): सन्माननीय शालेय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ाासनमान्य खालगी ाा ाींम्ील ूनतषरयत झाले्या माक्षकाींचे समायोलन करुन घेण्यास
का ी माक्षण सींस्ीाचालकाींचा ववरो् आ े ,

े खरे आ े काय,
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(२) ूस्यास, ाासनाकळन ककती माक्षकाींचे समायोलन करण्यासींल्
ीं ीचे आपे ा ननघाले आ े त
त्यापैकी ककती माक्षकाींचे समायोलन झाले आ े ,
(३) ूस्यास, आणखी ककती माक्षकाींचे समायोलन

ोणे लाकी आ े ,

(४) ूस्यास, यालालत ाासनाने चौकाी केली आ े काय, व त्यानस
ु ार समायोलन आपे ा
्ुळकवणा-या ककती सींस्ीाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े ,
(५) नस्यास,ववलींलाची कारणे काय आ े त?

श्री ववनोद तावडे (०२-०२-२०१९) : (१), (२) (३) (४) व (५) राज्यातील ूनतषरयत माक्षकाींच्या
समायोलनाची कायशवा ी ूींनतम ्प्प्यात आ े . ज्या सींस्ीा ूनतषरयत माक्षकाींना सामावन
घेणार ना ीत त्याींची पपे व्यपगत करण्याच्या सचना ाासनपरी  नपनाींक १५.११.२०१८ ून्वये
पे ण्यात आले्या आ े त.
___________
राज्यातील लशक्षिेत्तर िममचा-याांना अनतषरत ठरववणा-या
शासन ननणमयाचा फेररववचार िरण्याबाबाबाबत
(३९) ८७९५२ (२३-०८-२०१७) श्री नारायण पाटील (िरमाळा), श्री ज्ञानराि चौिुले (उमरिा) :
सन्माननीय शालेय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील माक्षकेत्तर कमशचा-याींना ूनतषरयत धरववणा-या नपनाींक २३ ्य्ोलर, २०१३
च्या ाासन ननणशयाचा फतेरववचार करण्यासाधो ाासनाने मा े २०१५ मध्ये वा त्यापरम्यान
राज्याचे माक्षण आयय
ु त याींच्या ूध्यक्षतेखाली सममती गधोत करुन सपर सममतीने पोन
मन न्यात ाासनास ू वाल सापर करावा ूसे आपे ा नपले आ े त,

े खरे आ े काय,

(२) ूस्यास, उयत सममतीने राज्य ाासनास ू वाल सापर केला आ े काय व त्यानु ींगाने
राज्यातील खालगी ूनुपानीत माध्यममक ाा ाींसाधो सु्ाषरत आकृतीलीं्ाचे स्वरुप काय आ े ,

(३) तसचे, आकृतीलीं्ाचा मसुपा व ू वाल ाासनास सापर केला नस्यास ू वाल तयार
ोण्यास लागणा-या ववलींलामु े

ूस्याने माक्षक पषर पे स

लारो माक्षकेत्तर कमशचा-याींची पपे ूनतषरयत व कमी

ोत

माक्षकेत्तर कमशचा-याींच्या सवश सींघ्नाींनी ाासनाने नपनाींक २३

्य्ोलर २०१३ च्या ाासन ननणशयाचा फतेरववचार करावा व ाासनाने ूनतषरयत तसेच कमी
ोणा-या माक्षकेत्तर कमशचा-याींना न्याय द्यावा ूाी मागणी मा े मे, २०१७ मध्ये वा
त्यापरम्यान मा.माक्षणमींरी ी याींच्याकळे केली आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(४) ूस्यास, उयत रमोकरणी ाासनाने कोणती कायशवा ी केली वा करण्यात येत आ े,
(५) नस्यास, ववलींलाची कारणे काय आ े त?
श्री ववनोद तावडे (०२-०२-२०१९) : (१), (२), (३), (४) व (५) राज्यातील मान्यतारमोाप्त खालगी
ूनप
ु ाननत माध्यममक व उच्च माध्यममक ाा ाींकषरता माक्षकेत्तर कमशचाऱयाींसाधो स्
ु ाषरत
आकृतीलीं्ाचा ाासन ननणशय नपनाींक २८/०१/२०१९ रोली ननगशममत करण्यात आला आ े .
___________
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ववद्याथी सांख्येवर लशक्षि सांख्या ननजश्चत िरण्याच्या शासनननणमयात दरु
ु स्त्या िरण्याबाबाबाबत
(४०) ८८०१९ (२३-०८-२०१७) श्री नारायण पाटील (िरमाळा), श्री ज्ञानराि चौिुले (उमरिा) :
सन्माननीय शालेय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ाासनाने ववद्याीी सींख्येवर माक्षक सींख्या ननिश्चत करण्याच्या नपनाींक १८ ्गस््,
२०१५ व नपनाींक ८ लानेवारी, २०१६ च्या ाासनननणशयात परु
ु स्त्या करण्याचा ननणशय घेतला
आ े,

े खरे आ े काय,

(२) ूस्यास, ाासन ननणशयातील परु
ु स्त्याींचे स्वरुप काय आ े व त्याचा लाभ माध्यममक
ाा े तील ूनतषरयत माक्षकाींना पे ण्यात येणार आ े काय,
(३)ूस्यास,

यालालत ाासनाने कोणती कायशवा ी केली वा करण्यात येत आ े तसेच उयत

ाासन ननणशयात परु
ु स्त्या के्यारमोमाणे ूींमलललावणीची सद्यःिस्ीती काय आ े ,
(४)

नस्यास ववलींलाची कारणे काय आ े त?

श्री ववनोद तावडे (०२-०२-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) सद्य:िस्ीतीत ववद्याीी सींख्येवर
आ्ाषरत माक्षक सींख्या ाासन ननणशय नप.२८.०८.२०१५ व नप.०८ लानेवारी, २०१६ म्ील
ननक ानस
ु ार करण्यात येत.े
___________
ठाणे जिल््यामध्ये सांच मान्यतेच्या प्रकक्रयेमळ
ु े अधमवेळ व अनतषरत
लशक्षिाांची पदे षरत असल्याबाबाबाबत

(४१) ९०००९ (२३-०८-२०१७) श्री सभ
ु ा

भोईर (िल्याण ग्रामीण), िुमारी प्रणणती लशांदे (सोलापरू

शहर मध्य), श्री सुरेश िोरे (खेड आळां दी) : सन्माननीय शालेय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) धाणे िल््यामध्ये माक्षण

यक कायद्यानुसार सींच मान्यतेच्या रमोकक्रयेमु े ू्शवे

ूनतषरयत माक्षकाींची पपे षरयत के्यामु े त्याींच्यावर उपासमारीची वे

व

आली ूसन उयत

सींच मान्यतेला माक्षक सींघ्नाींनी ववरो् पाशववला ूस्याचे नपनाींक ३१ मे, २०१७ रोली वा
त्यासम
ु ारास ननपाशनास आले, खरे आ े काय,
(२) तसेच राज्यातील ू्शवे
सुरु

धे वणेलालत

मा.माक्षण

माक्षकाींच्या पुणव
श े
उपसींचालक,

पुणे

पपास मान्यता मम े पयांत ू्शवे चे वेतन
ववभाग,

पुण-े १

याींनी

माक्षणाग्कारी

(माध्यममक) िल् ा पषर प, पुणे, सोलापर, ू मपनगर याींना नपनाींक २५ ्गस्् २०१६
रोलीवा

त्या

सम
ु ारास ननवेपन

नपले

वेतन मा े लन, २०१६ पासन लींप आ े,

ूसन ी सोलापर
े

िल् यातील

ू्शवे

माक्षकाींचे

ी खरे आ े काय,

(३) ूस्यास, रमोश्नोयत भाग (१) व (२) लालत ाासनाने कोणती कायशवा ी केली वा करण्यात
येत आ े ,
(४) नस्यास, ववलींलाची कारणे काय आ े त?

वव.स. ५२७ (27)
श्री

ववनोद तावडे (०२-०२-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) राज्यातील ू्शवे

माक्षकाींच्या

सींपभाशत ाासन ननणशय नपनाींक २३.८.२०१७ ून्वये कायशवा ी करे पयांत सींलींग्ताींना वेतन ूपा
करण्यालालत माक्षण सींचालक याींना ाासनपरी  नपनाींक ३.१०.२०१८ ून्वये क ववण्यात आले
आ े.
___________
मुांबाबईतील शाळाांच्या पहहली ते चौथीच्या तुिडयाांच्या मुदतवाढीच्या प्रस्तावाांबाबाबाबत
(४२) ९१८९५ (२३-०८-२०१७) श्री सांिय पोतनीस (िललना) : सन्माननीय शालेय लशक्षण मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) माक्षण

यक कायद्यातींगत
श (आर्ीई) पायाभत सुवव्ाींलालत नेमन नपलेले ननक ाचे

उ्लींघन करणाऱया

मुींलईतील

४२ ूनुपाननत ाा ाींच्या पन ली ते चौीीच्या तुकळयाींच्या

मुपतवाढीच्या रमोस्तावाींना रमोाासनाने मींलरी नप्याचे
ननपाशनास आले आ े ,

मा े मे,२०१७ मध्ये वा त्या परम्यान

े खरे आ े काय,

(२) ूस्यास, सपर रमोकरणी ाासनाने चौकाी केली आ े काय, त्यात काय आढ न आले, व
तदृनुसार यास ललालपार ूसणा-या व्ययतीवर कोणती कारवाई केली आ े वा करण्यात येत
आ े,

(३) नस्यास, ववलींलाची कारणे काय आ े त?
श्री ववनोद तावडे (०१-०२-२०१९) : (१)

े खरे ना ी.

(२) रमोश्न उपभवत ना ी.
(३) रमोश्न उपभवत ना ी.
___________
हहांिोली जिल््यातील हां िामी वस्तीिह
ृ ाच्या दे यिास ववलांबाब होत असल्याबाबाबाबत
(४३) ९२४३२ (१८-०८-२०१७) श्री तानािी मट
ु िुले (हहांिोली) : सन्माननीय शालेय लशक्षण मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) न ग
ीं ोली िल््यातील

ीं गामी वस्तीग ृ ाींची पे यक पे ण्यास ववलींल

ोत ूसन िल््यातील

पोन तालुययाींच्या ्नापे ाावर स्वाक्षरी करण्यास लेखा ववभागाने नकार नपला ूस्याचे मा े
एवरमोल,२०१७ मध्ये वा त्यापरम्यान ननपाशनास आले आ े ,
(२) ूस्यास, िल््यात या पुवी सुरु ूसले्या

े खरे आ े काय,

ीं गामी वस्तीग ृ ासाधो सवशमाक्षा ूमभयानाचे

मागील तीन मन न्याचा ूग्रीम नपला नस्यामु े मुख्याध्यापकाींना खचश करावा लागत आ े ,
ी खरे आ े काय,

(३) ूस्यास, यालालत ाासनाने कोणती कायशवा ी केली व करण्यात येत आ े ,
४) नस्यास, ववलींलाची कारणे काय आ े त ?
श्री ववनोद तावडे (२९-०१-२०१९) : (१) व (२)

े खरे ना ी.

(३) व (४) रमोश्न उद्भवत ना ी.
___________

े
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मुांबाबईसह राज्यातील अनेि खाििी शाळाांनी िेलेली शुल्ि वाढ
(४४)

९५४४८ (२९-१२-२०१७) श्री अबाबू आिमी (मानखूदम लशवािीनिर), श्री अतुल भातखळिर

(िाांहदवली

पूव)म ,

श्री सुननल

प्रभू

(हदांडोशी),

श्री ओमप्रिाश

ऊफम

बाबच्चू

िडू (अचलपूर),

श्री महे श (दादा) लाांडिे (भोसरी), श्री लक्ष्मण ििताप (धचांचवड), श्री सुननल लशांदे (वरळी)
सन्माननीय शालेय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) म ाराषरिस्ीत ाालेय माक्षणासाधो सवशसामान्य नागषरकाींना खासगी ाा ा वेधोस ्रून
ूवालवी ाैक्षणणक ाु्कवाढीतन ननममषधाव्यनतषरयत मयाशपेपेक्षा लास्त लाचक ू्ी घालत
ूस्याचे नपनाींक १६ सप््ें लर, २०१७
आ े काय

रोली वा त्या सुमारास ननपाशनास आले आ े,

े खरे

(२) ूस्यास, राज्यात खालगी ाा ाींच्या ाु्क आकारणीवर ननयींरी ण धे वण्यासाधो ाासनाने
म ाराषर ाैक्षणणक सींस्ीा (ा्
ु क ववननयमन) ूग्ननयम, २०११

ा कायपा केला ूसताना ी

राज्यामध्ये ववाे तः मुींलई, पुणे, नामाक ा. ा राींम्ील ाा ाींमध्ये रमोत्येक व ी ाु्कवाढ
ोत ूस्याचे ननपाशनास आले,

े

ी खरे आ े काय,

(३) ूस्यास ाा ाींच्या ाु्कवाढी ववरो्ात
आींपोलने केली ूसन

पुणे, नवी मुींलई ा. नधकाणी पालकाींनी

या कायद्याची ूींमलललावणी करण्यात यावी ूाी मागणी स्ीाननक

लोकरमोनतनन्ीींनी नपनाींक १९ मे,२०१७ रोली वा त्यासम
ु ारास मा. मींरी ी ाालेय माक्षण याींचेकळे
केली आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(४) तसेच मुींलईस

राज्यातील, ूनेक खालगी ाा ाींनी, ५० ते १०० ्यके ूनग्कृतपणे ाु्क

वाढ के्यारमोकरणी, राज्य ाासनाने म ाराषर ाैक्षणणक सींस्ीा ा्
ु क ववननयमन ूग्ननयम
२०११, मध्ये स्
ु ारणा करण्यासींपभाशत माफताराी करण्यासाधो, माली न्यायमत
ु ी व् ी.ली.
प ाीकर याींच्या ूध्यक्षतेखाली पुननश नरक्षण सममती स्ीापन केली आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(५) ूस्यास, उयत सममतीने, खालगी ाा ाींनी केलेली ाु्क वाढ रोखण्यासाधो, रमोस्तुत
ूग्ननयमात सु्ारणा करणेलालतचा ू वाल ाासनास सापर केला आ े काय, ूस्यास,

सममतीच्या उयत ू वालातील माफताराीींचे ीोळययात स्वरुप काय आ े व यातील ककती
माफताराी

ाासनाने स्वीकारुन त्याची ूग्ननयमात तरतप
ु करुन स्
ु ारणा करण्यासाधो,

ूध्यापे ा काढण्याच्या दृष्ीने,

तसेच

लागावा यालालत ाासनाने कोणती कायशवा ी
(६)

ाु्क

वाढी लालतचा रमोश्न कायमचा

ननकाली

केली वा करण्यात येत आ े ,

नस्यास, ववलींलाची कारणे काय आ े त?

श्री ववनोद तावडे (०३-१२-२०१८) : (१)

े खरे ना ी.

(२) ूींात: खरे आ े.
(३) सपर ूग्ननयमाच्या ूींमलललावणीलालत ननवेपने सापर झाली आ े त.
(४) व (५) सपर ूग्ननयमात सु्ारणे सींपभाशत ाासनास माफताराी करण्यासाधो माली
न्यायमती

व् ी.ली.प ाीकर याींच्या ूध्यक्षतेखाली सममती स्ीापन केली

ोती.सपर सममतीने

ू वाल सापर केला आ े ू वालातील माफताराीलालत सववस्तर चचाश व ूभ्यास करुन
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ूग्ननयमात

सु्ारणेलालतचे

वव्ेयक

ूग्वेानात माींळण्यात आले.तीावप

वव्ी

मींळ ाच्या

सन

२०१८

च्या

पावसा ी

े वव्ेयक चचेसाधो आले नस्याने पारीत झालेले

ना ी.या ूनु ींगाने पुढील आवश्यक कायशवा ी करण्यात येत आ े.
(६) रमोश्न उद्भवत ना ी.

___________
राज्यातील खाििी अनुदाननत शाळाांमधील व स्थाननि स्वराज्य सांस्थाांच्या शाळाांमधील
अनतषरत लशक्षिाांचे समायोिन िरण्याबाबाबाबत

(४५) ९५९६६ (२९-१२-२०१७)
श्री सभ
ु ा

श्री ियप्रिाश मुांदडा (बाबसमत), श्री प्रिाश फातपेिर (चें बाबूर),

भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री सुननल लशांदे (वरळी), श्री सुननल राऊत (ववक्रोळी),

अॅड भीमराव

धोंडे

(आष्ट्टी),

श्री सरु े श

धानोरिर

(वरोरा),

श्री प्रताप

सरनाईि

(ओवळा

माजिवडा), श्री सांदीपानराव भम
ु रे (पैठण), श्री प्रिाश सुवे (मािाठाणे), श्री किशोर पाटील
(पाचोरा),

डॉ सांिय

रायमुलिर

(मेहिर),

श्री अबाबू

आिमी

(मानखूदम

लशवािीनिर) :

सन्माननीय शालेय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील खालगी ूनुपाननत ाा ाींम्ील ूनतषरयत माक्षकाींचे स्ीाननक स्वराज्य
सींस्ीाींच्या ाा ाींमध्ये तसेच स्ीाननक स्वराज्य सींस्ीाींच्या ाा ाींम्ील माक्षकाींचे खालगी
ूनप
ु ाननत ाा ाींमध्ये समायोलन करण्यालालतचे ्ोरण ाालेय माक्षण ववभागाने मा े
्य्ोलर, २०१७ मध्ये वा त्या परम्यान ला ीर केले आ े ,
(२) ूस्यास, सपर

े खरे आ े काय,

्ोरणाचे स्वरुप काय आ े व त्याची ूींमलललावणी सुरु केली आ े

काय, तसेच आतापयांत एकण ककती माक्षकाींचे समायोलन करण्यात आले वा येत आ े ,
(३)

नसत्यास, ववलींलाची कारणे काय आ े त ?

श्री ववनोद तावडे (०२-०२-२०१९) : (१)

ोय

े खरे आ े .

(२) ूनतषरयत माक्षकाींच्या समायोलनाची कायशवा ी सुरु आ े.
(३) रमोश्न उद्भवत ना ी.

___________
राज्याच्या ग्रामीण भािातील जिल्हा मराठी प्राथलमि शाळा
पटसांख्ये अभावी बाबांद िरीत असल्याबाबाबाबत
(४६) ९६१६४ (२९-१२-२०१७) अॅड पराि अळवणी (ववलेपाले), श्री नरें द्र पवार (िल्याण पजश्चम),
अॅड आलश

शेलार (वाांद्रे पजश्चम), िॅप्टन आर तलमल सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), श्री नरें द्र

महे ता(लमरा भाईंदर) : सन्माननीय शालेय लशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय:-

(१) राज्याच्या ग्रामीण भागातील िल् ा मराधो रमोाीममक ाा ाींमध्ये ायत्ता पन ली ते
सातवीच्या वगाशतील ववद्यार्थयाांची प् सींख्या नपवसेंनपवस कमी

ोत ूस्याने राज्यातील

माक्षण ववभाग मराधो रमोाीममक ाा ा लींप करीत ूस्याचे ननपाशनास आले आ े ,

े खरे आ े

काय,
(२) ूस्यास, ाासनाने कोट्याव्ी रुपये खचश करून लाीं्ण्यात आले्या ाा ा ओस पळणार
ूसन सपर खचश केलेला नन्ी वाया लाणार आ े ,

े

ी खरे आ े काय,
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(३) ूस्यास, उयत ाा े त लाणाऱया ववद्यार्थयाांपैकी तब्लल २४ ्यके आगीशकदृषट्या पल
श
ु ल
घ्कातील ूसले्या ववद्यार्थयाांचे ाैक्षणणक नुकसान
े

ोणार ूस्याचे ननपाशनास आले आ े ,

ी खरे आ े काय,

(४) ूस्यास, ाासनाने राज्यातील म ापामलका व ातर ग्रामीण भागातील मराधो ाा ाींच्या
माक्षणाचा पलाश वाढववण्याकषरता कोणती कायशवा ी केली वा करण्यात येत आ े ,
(५)

नस्यास, ववललाची कारणे काय आ े त?

श्री ववनोद तावडे (०१-०२-२०१९) : (१)

े खरे ना ी.

ाासनाने राज्यातील १० पेक्षा कमी प्सींख्या ूसले्या

ाा ाींतील ववद्यार्थयाांचे

समायोलन नलीकच्या ाा े त करण्यालालत माक्षण आयुयत, पुणे व माक्षण सींचालक
(रमोाीममक), पुणे याींना सचना नप्या
(२) व (३)

ोत्या.

े खरे ना ी.

(४) राज्यातील मराधो ाा ाींचा पलाश वाढववण्यासाधो रमोगत ाैक्षणणक म ाराषर व ून्य
ाैक्षणणक उपक्रम ाासनामाफतशत रालववण्यात येत आ े त.
(५) रमोश्न उद्भवत ना ी.
___________
मुांबाबई महानिर प्रदे शातील १७ महाववद्यालयामध्ये २०१६-१७ या शैक्षणणि व ाममध्ये
अिरावीच्या

(४७)

ववद्यार्थयाांना ऑफलाईन प्रवेश दे ण्यात आल्याबाबाबाबत

९६३५५ (२९-१२-२०१७) श्री सांिय साविारे (भुसावळ), श्री योिेश सािर (चारिोप) :

सन्माननीय शालेय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींलई म ानगर रमोपे ाातील १७ म ाववद्यालयामध्ये
ूकरावीच्या १०५५

ववद्यार्थयाांना

परीक्षणातन ननपाशनास आले आ े ,

्फतलाईन

रमोवेा

सन २०१६-१७ या ाैक्षणणक व ाशमध्ये
पे ण्यात

आ्याचे

रमोवेा

रमोकक्रयेच्या

े खरे आ े काय,

(२) ूस्यास, मुींलई म ानगर रमोपे ाामध्ये गत व ी पासन ूकरावीची रमोवेा रमोकक्रया पणशपणे
्नलाान पद्धतीने रालववण्यात येत ूसताना ननयमभींग करून ्फतलाईन रमोवेा पे णाऱया

म ाववद्यालयाींना माक्षण उपसींचालक याींनी नो्ीस नपली ूस्याचे नपनाींक ३० सप््ें लर, २०१७
रोली वा त्यासम
ु ारास ननपाशनास आले आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(३) ूस्यास, ्नलाईन रमोवेा घेतले्या १०५५ ववद्यार्थयाांना लारावीच्या परीक्षेला लस न
पे ण्याचा ननणशय ाालेय माक्षण ववभागाने घेतला ूस्याने उयत ववद्यार्थयाांना परीक्षेपासन
वींगचत धे वन त्याींचे नक
ु सान करण्यापेक्षा ्फतलाईन रमोवेा नपले्या म ाववद्यालयाींवर कारवाई
करावी यालालतची मागणी पालकवगाशकळन

ोत आ े ,

े ी खरे आ े काय,

(४) ूस्यास उपरोयत रमोकरणी ाासनाने चौकाी केली आ े काय, ूस्यास, त्यात काय
आढ न आले व त्यानुसार ्फतलाईन रमोवेा नपलेल ववपयार्थयाांवर कोणती कायशवा ी केली वा
करण्यात येत आ े ,

(५) नस्यास,ववलींलाची कारणे काय आ े त?

वव.स. ५२७ (31)
श्री ववनोद तावडे (०२-०२-२०१९) : (१) व (२)

े खरे आ े .

(३) व (४) ववद्यार्थयाांचे न त लक्षात घेता, सपर ववद्यार्थयाांना ा.१२ वी च्या परीक्षेस लसण्यास
मान्यता पे ण्यात आली आ े .
(५) रमोश्न उद्भवत ना ी.

___________

लसांधुदि
ू म जिल्हयातील ५ किां वा त्यापेक्षा िमी पटसांख्या असलेल्या
१९१ शाळा बाबांद िरण्याचा घेतलेला ननणमय

(४८) ९६९३९ (२९-१२-२०१७) श्री हसन मुश्रीफ (िािल), श्री शलशिाांत लशांदे (िोरे िाव), श्री ियांत
पाटील (इस्लामपूर), श्री जितेंद्र आयवहाड (मुांब्रा िळवा), श्री मिरां द िाधव-पाटील (वाई),

श्री लशरी दादा चौधरी (अमळनेर), श्री िणपत िायिवाड (िल्याण पव
ू )म : सन्माननीय शालेय
लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मसीं्प
ु गश िल् यातील ५ ककीं वा त्यापेक्षा कमी प्सींख्या ूसले्या १९१ ाा ा लींप करण्यात
येणार ूस्यामु े ३५३ माक्षक ूनतषरयत धरणार ूस्याचे ननपाशनास आले आ े ,

े खरे

आ े काय,

(२) ूस्यास, यालालत ाासनाने चौकाी केली आ े काय, ूस्यास, त्यात काय आढ न
आले व त्यानुसार उयत ाा ातील ववद्यार्थयाांची पयाशयी व्यवस्ीा करण्यासींपभाशत कोणती
कायशवा ी केली वा करण्यात येत आ े ,
(३)

नस्यास, ववलींलाची कारणे काय आ े त?

श्री ववनोद तावडे (०१-०२-२०१९) : (१)
(२)

व (३) रमोश्न उद्भवत ना ी.

े खरे ना ी.
___________

राज्यातील उच्च प्राथलमि शाळामध्ये अांशिालीन ननदे शिाच्या ननय
ु तीबाबाबाबत
(४९) ९९३५६ (२९-१२-२०१७) श्री त्र्यांबाबिराव लभसे (लातूर ग्रामीण) : सन्माननीय शालेय लशक्षण
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लालकाचा मोफतत व सयतीच्या माक्षणाचा ूग्कार ूग्ननयम २००९ नुसार राज्यातील
उच्च रमोाीममक १८३५ ाा ामध्ये कला, क्रीळा,कायाशनभ
ु व या तीन वव याकषरता ूींाकालीन पपे

ननमाशण करण्यास व कींरी ा्ी पद्धतीने तात्पुरत्या स्वरुपात मान्नावर ननयुयती करण्यालालतचा
ननणशय

ाालेय माक्षण व क्रीळा ववभाग, याींनी नपनाींक १ सप््ें लर २०१७

त्यासुमारास घेतला आ े ,

रोली वा

े खरे आ े काय,

(२) ूस्यास, सपर ननणशयाच्या ूनु ींगाने ाासनाने आपे मात ाा े वर ूींाकालीन कला
ननपे ााकाची ननवळ व नेमणक करण्यालालत कोणती कायशवा ी केली वा करण्यात येत आ े ,
(३) नस्यास, ववलींलाची कारणे काय आ े त?
श्री ववनोद तावडे (०२-०२-२०१९) : (१)

ोय

े खरे आ े .

(२) सद्य:िस्ीतीत रमोकरण न्यायरमोववष् आ े .
(३) रमोश्न उद्भवत ना ी.

___________

वव.स. ५२७ (32)
राज्याच्या ग्रामीण भािातील मराठी माध्यमाांच्या शाळाांसाठी राज्य
शासनाने तयार िेलेल्या बाबह
ृ त आराखडयाबाबाबाबत
(५०) १०१५८४ (२९-१२-२०१७) श्री ियांत पाटील (इस्लामपूर) : सन्माननीय शालेय लशक्षण मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) लालकाींचा मोफतत व सयतीचा माक्षण

यक ूग्ननयम २००९ नुसार केंद्र ाासनाच्या

ननपे ाानस
ु ार राज्याच्या ग्रामीण भागातील मराधो माध्यमाींच्या ाा ाींसाधो राज्य ाासनाने तयार
केले्या ल ृ त आराखळयालालतचे ाा.नन.ाळीई-२११६/रमो.क्र.२०/एस.एम.-२ नप. २ माचश,२०१७
रोलीचा आपे ा रमोकक्रया व रमोस्ताव रद्द करुन ननणशयाचा फतेरववचार करण्यालालतचे ननवेपन

लोकरमोनतनन्ीनी मा.मुख्यमींरी ी,मा.ाालेय माक्षण मींरी ी याींच्याकळे मा े नोव् ें लर,२०१७ मध्ये वा
त्या परम्यान नपले आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) ूस्यास, यालालत ाासनाने चौकाी केली आ े काय व त्यानस
ु ार कोणती कायशवा ी केली
वा करण्यात येत आ े ,

(३) नस्यास, त्याची कारणे काय आ े त?
श्री ववनोद तावडे (०१-०२-२०१९) : (१) यालालतचे ननवेपन रमोाप्त झाले आ े .
(२) व (३) सपर ननवेपनाच्या ूनु ींगाने तपासणी करण्यात येत आ े .
___________

ववधान भवन :

(जितें द्र भोळे )

मुांबाबई

सधचव (िायमभार),
महाराष्ट्र ववधानसभा

__________________________________________________________________
मुद्रणपवश सवश रमोकक्रया म ाराषर वव्ानमींळ

सगचवालयाच्या सींगणक यींरी णेवर

मद्र
ु ण: ाासकीय मध्यवती मद्र
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ु ई.

