अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५६० वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१९
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

राज्यात िद्र श शासन रुरिृत अरांस समावेतशत तशषण ण योेनेत िायतरत असणारे
तशषण ि ववना वेतन िायतरत असल्याबाबत

(१)

२९७ (२२-१२-२०१४) श्री.शतशिाांत तशांदे (िोरे साव), श्री.जेतद्र श आव्हाड (मुांब्रा िळवा),

डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) राटील (एरां डोल), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदाररू ), श्री.सणरत सायिवाड
(िल्याण रूव)त , डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), प्रा.वषात सायिवाड (धारावी), श्री.अननल िदम
(ननफाड), श्री.अेय चौधरी (तशवडी) : सन्माननीय शालेय तशषण ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) राज्यात कद्र श सासन पुरकृत ंपींग समाशितसत तसषण य योेनित कायतरत ंसयारि तसषण क
तीन शर्ातपासन
ू वशना शितन कायतरत आहि त, हि खरि आहि काय,

(२) ंसल्यास, उक्त ्रककरयी सासनामा्तत चककसी किली आहि काय,
(३) ंसल्यास, चककसीत काय आढळून आलि श त्यानुसार स र तसषण काींना त्याींचि तकवत शितन
तमळाशि यासाठी सासनानि कोयती कायतशाही किली शा करण्यात यित आहि ,
(४) नसल्यास, वशलींबाची कारयि काय आहि त ?
श्री. ववनोद तावडे (११-०२-२०१९) : (१), (२), (३) श (४) सासन ननयतय द नाींक ०४.१२.२०१४,
द नाींक ०२-१२-२०१५ द नाींक ०८-११-२०१७ श द नाींक १०-१०-२०१८ ंन्शयि ंपींग समाशितसत
तसषण य योेना (माध्यतमक तर) ंींतगतत कायतरत वशसिर् तसषण काींचि कद्र श सासनाकडून ्रकाप्त
मींेुरीनुसार शितन ं ा करण्यात आलि आहि.

___________
राज्यात शाळा व्यवथारन सतमती माफतत ननयुक्त िरण्यात आलेल्या
िला/क्रीडा/िायातनभ
ु व ननदे शिाांना िायतमुक्त िेल्याबाबत

(२) ३५२८ (२२-१२-२०१४)

श्री.चरण वाघमारे (तुमसर) : सन्माननीय शालेय तशषण ण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वश.स. ५६० (2)
(१) राज्यात साळा व्यशतापन सतमती मा्तत सन २०१२-१३ मध्यि कला/क्रवडा/कायातनभ
ु श

नन े सकाींना सन २०१२ रोेी ननयक्
ु त करुन त्यानींतर द नाींक ३० एव्रकल, २०१३ रोेी कायतमुक्त
किलि, हि खरि आहि काय,

(२) ंसल्यास, सन २०१३-१४ श २०१४-२०१५ या सत्रासाठी याींना ननयक्
ु ती न
ेादहरात काढून नन े सकाींना कायतमुक्त किलि, हि ही खरि आहि काय,

(३) ंसल्यास, या सीं भातत मा. उच्च न्यायालयानि ननशड सतमतीला प

ि ता प

भरतीची

भरती तगगतीचि

ननयतय द लि आहि त हि ही खरि आहि काय,
(४) ंसल्यास, याबाबत सासनानि कोयती कायतशाही किली शा करण्यात यित आहि ,
(५) नसल्यास, वशलींबाची कारयि काय आहि त ?
श्री. ववनोद तावडे (२०-०२-२०१९) : (१), (२), (३), (४) श (५) बालकाींचा मो्त श सक्तीचा
तसषण याचा ंगिकार ंगिननयम २००९ मिील कलम १९ आणय ंगिननयमाचि पररतसष् ं
्रकमायि १०० पिषण ा ेात उच्च ्रकाततमक साळि मध्यि कला तसषण य, साररररक तसषण य आणय
कायातनभ
ु श या वशर्याचि ंध्यापन करण्यासाठी ंींसकालीन नन ि सक ननयुक्त करण्याची तरतू
करण्यात

आलिली

ठरवशयिबाबत

आहि .

सासनास

त्यांनुर्ींगानि

द लिल्या

२१/०८/२०१४ ननगततमत किला होता.

मा.उच्च

नन ि सास

न्यायालय,

ंनस
ु रुन

सासनानि

औरीं गाबा
सासन

याींनी

ननयतय

िोरय

द नाींक

स रचा सासन ननयतय ंगिक्रतमत करुन ंींसकातलन

नन ि सकाींऐशेी ंनतती नन ि सकाींचि पतक तयार करण्याबाबत द नाींक ०७-१०-२०१५ रोेी सासन
ननयतय ननगततमत किला. तद्नींतर द नाींक ०७-०१-२०१७, ०१-०६-२०१७ श ०१-०९-२०१७, सासन
ननयतय ननगततमत करण्यात आलि आहि त. सद्य:स्ततीत द नाींक ०१-०९-२०१७

सासन ननयतय

मा.उच्च न्यायालयात आव्हाननत करण्यात आला आहि .
___________
राज्यातील साससी शाळाांया सांचमायतेया प्रकक्रयेला व शाळाांया
रुनमल्
ूत याांिनाला थधसती िदल्याबाबत
(३)

५८४९ (०९-०४-२०१५).

नसर) :

श्री.िुणाल राटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.ति
ु ाराम िाते (अणश
ु क्ती

सन्माननीय शालेय तशषण ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील खासगी साळाच्या सींचमान्यतिच्या ्रकरियक्रयिला श साळाींच्या पन
ु मल्
ूत याींकनाला
सासनानि तात्पुरती तगगती द ली आहि, हि खरि आहि काय,

(२) ंसल्यास, राज्यात सन २०१५ च्या सैषण णयक शर्ातत बालशाडयाींना ंनु ान

ि ण्यासीं भातत

सकारात्मक ननयतय ेिण्यात यियार आहि , हि ही खरि आहि काय,

(३) ंसल्यास, ्रकश्न भाग (१) श (२) बाबत सासनानि कोयती भूतमका ेितली शा ेिण्यात यित
आहि ,

(४) नसल्यास, वशलींबाची कारयि काय आहि त ?

वश.स. ५६० (3)
श्री. ववनोद तावडे (२०-०२-२०१९) :(१), (२), (३) श (४) सद्य:स्ततीत सासन ननयतय द नाींक
२८/०८/२०१५ ंन्शयि सींचमान्यता किल्या ेातात. सन २०१६-१७ च्या सींचमान्यतिचि बहुताींस
काम पूयत झालि आहि .
नाहीत.

साळाींच्या पन
ु मल्
ुत याींकनाला तगगती

ि ण्याबाबत सासनानि कोयतिही नन ि स द लिलि

___________
सोलाररू जेल््यातील अनद
ु ाननत, ववना अनद
ु ाननत व िायम ववना अनद
ु ाननत शाळाांमधील
अनेि तशषण िाांया वैयजक्ति मायता प्रलांबबत असल्याबाबत

(४)

२३८२४ (१०-०८-२०१५)

श्री.नारायण राटील (िरमाळा) : सन्माननीय शालेय तशषण ण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सोलापूर स्ेल््यातील ंनु ाननत, वशना ंनु ाननत श कायम वशना ंनु ाननत साळाींमिील
ंनिक तसषण काींच्या शैयस्क्तक मान्यता ्रकलींबबत आहि , हि खरि आहि काय,

(२) ंसल्यास, स्ेल्हापररर् ि चि माध्यतमक तसषण यागिकारी श्री.लक्ष्मय पोलि याींनी द नाींक १२
मि, २०१५ रोेी तसषण य उपसींचालक श्री.रामचींर श ेािश याींना पत्राद्शारि शैयस्क्तक मान्यता
तसबीर ेिण्यास परशानगी मागगतली होती ततावप तसषण य उपसींचालकाींनी यास नकार

ि ऊन

सींबींगित ंेत ्ि्ाळला, हि ही खरि आहि काय,
(३) ंसल्यास, याबाबत सासनानि चककसी किली आहि काय श त्यानुसार स रील तसषण काींच्या
शैयस्क्तक मान्यतिच्या ्रकलींबबत ्रकताशाींशर कोयती कायतशाही किली शा करण्यात यित आहि ,
(४) नसल्यास, वशलींबाची कारयि काय आहि त ?
श्री. ववनोद तावडे (२६-०२-२०१९) : (१) हि ंींसत: खरि आहि
(२) होय, हि खरि आहि .
(३) द नाींक ०४.११.२०१५ ति ०७.११.२०१५ या कालाशिीत शैयस्क्तक मान्यता तसबीर ेिशन
ू
सासन ननयमानुसार कायतशाही करण्यात आली आहि .
(४) ्रकश्न उद््ाशत नाही.

___________

राटणबोरी (ता.राांढरिवडा, जे.यवतमाळ) येथे वयांअथतसहाजययत इांग्रेी मायमाची नवीन
प्राथतमि शाळा सुरु िरण्यास ररवानसी तमळण्याबाबत
(५)

२५२४३ (१६-०९-२०१५) श्री.राेु तोडसाम (अणी) : सन्माननीय शालेय तशषण ण मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पा्यबोरी (ता.पाींढरकशडा, स्े.यशतमाळ) यिति शयींंततसहास्ययत इींग्रेी माध्यमाची नशीन
्रकाततमक साळा सुरु करण्यास परशानगी तमळण्याबाबत ताननक लोक्रकनतननिी (आय ) याींनी
मा.सालिय तसषण य मींत्रयाींना द नाींक ६ एव्रकल, २०१५ रोेी ननशि न
खरि आहि काय,

ि ऊन मागयी किली आहि , हि

वश.स. ५६० (4)
(२) ंसल्यास, उक्त ननशि नानुसार साळा सुरु करण्याबाबत सासनानि कोयता ननयतय ेितला
आहि , ंसल्यास, ननयतयाचि तोडक्यात शरुप काय आहि ,
(३) नसल्यास, वशलींबाची कारयि काय आहि त?
श्री. ववनोद तावडे (२६-०२-२०१९) : (१) याबाबत ननशि न ्रकाप्त नाही.
(२) श (३) ्रकश्न उद््ाशत नाही.
___________
राज्यातील अनतररक्त ररववलेल्या तशषण िेत्तर िमतचाऱयाांया सुधाररत
आिृतीबांधाबाबत सरीत िेलेल्या सतमतीबाबत

(६)

२६१३४ (१०-०८-२०१५) श्री.ज्ञानराे चौसल
ु े (उमरसा) : सन्माननीय शालेय तशषण ण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ंनतररक्त ठरवशलिल्या तसषण कित्तर कमतचा्याींच्या सि
ु ाररत आकृतीबींिाचा सासन

ननयतय द नाींक २३ ऑक््ोबर, २०१३ च्या सासन ननयतयात सि
ु ारया करण्याबाबत द नाींक १२
्िब्रश
ु ारी, २०१५ च्या सासन ननयतयान्शयि आयक्
ु त (तसषण य) याींच्या ंध्यषण तिखाली सतमती
गठीत करण्यात आलिली आहि , हि खरि आहि काय,
(२) तसिच उमानाबा

स्ेल््यातील ८२ ्रकाततमक तसषण काींना ननयमबा्य पध् तीनि ंनतररक्त

ठरवशलिबाबत उमरगा-लोहारा यितील लोक्रकनतननिी याींनी मुख्य कायतकारी ंगिकारी, स्ेल्हा
पररर्

उमानाबा

याींना द नाींक २० ेानिशारी, २०१५ रोेी शा त्यासुमारास लिखी पत्राद्शारि

सगु चत किलि होति, हि ही खरि आहि काय,

(३) ंसल्यास, ्रकश्न भाग (१) श (२) ्रककरयी सासनानि कोयता ननयतय ेितला श त्याबाबतचा
ंहशाल सासनास द ला आहि काय, ंसल्यास, त्यानुसार पुढि कोयती कायतशाही किली शा
करण्यात यित आहि ,

(४) नसल्यास, वशलींबाची कारयि काय आहि त ?
श्री. ववनोद तावडे (२६-०२-२०१९) : (१), (२) श (३) राज्यातील खाेगी ंनु ाननत साळि तील
तसषण काींचा आकृतीबींि सासन ननयतय द . २८-०१-२०१९ रोेी ननगततमत किला आहि. ंनतररक्त
तसषण काींच्या समायोेनाची कायतशाही ंींनतम ्प्प्यात आहि .
(४) ्रकश्न उद््ाशत नाही.

___________

राज्यातील शाळाांमधील शारीरीि तशषण िाांची रदे रदृिरण्याया घेतलेल्या ननणतयाबाबत
(७)

३६३१८ (२१-०१-२०१६) अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय शालेय तशषण ण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील साळाींमिील इयत्ता सहाशी ति आठशीसाठी ंसया्या सारीरीक तसषण य
तसक्षषण काींची प ि रद्द करण्याचा ननयतय सासनानि ेितला ंसल्याचि माहि ऑक््ोबर, २०१५ मध्यि
शा त्या रम्यान नन सतनास आलि आहि , हि खरि आहि काय,

वश.स. ५६० (5)
(२) ंसल्यास, स रहू ननयतय रद्द करण्याची मागयी सारीरीक तसषण य तसषण क सींे्निनि
सासनाकडि किली आहि , हि ही खरि आहि काय,
(३) ंसल्यास, याबाबत सासनानि कोयती कायतशाही किली शा करण्यात यित आहि ,
(४) नसल्यास, वशलींबाची कारयि काय आहि त?
श्री. ववनोद तावडे (२०-०२-२०१९) : (१), (२), (३) श (४) बालकाींचा मो्त श सक्तीचा
तसषण याचा ंगिकार ंगिननयम २००९ मिील कलम १९ आणय ंगिननयमाचि पररतसष् ं
्रकमायि १०० पिषण ा ेात उच्च ्रकाततमक साळि मध्यि कला तसषण य, साररररक तसषण य आणय
कायातनभ
ु श या वशर्याचि ंध्यापन करण्यासाठी ंींसकालीन नन ि सक ननयुक्त करण्याची तरतू
करण्यात

आलिली

ठरवशयिबाबत

आहि .

सासनास

त्यांनुर्ींगानि

द लिल्या

मा.उच्च

नन ि सास

२१/०८/२०१४ ननगततमत किला होता.

न्यायालय,

ंनस
ु रुन

सासनानि

औरीं गाबा
सासन

याींनी

ननयतय

िोरय

द नाींक

स रचा सासन ननयतय ंगिक्रतमत करुन ंींसकातलन

नन ि सकाींऐशेी ंनतती नन ि सकाींचि पतक तयार करण्याबाबत द नाींक ०७.१०.२०१५
सासन ननयतय ननगततमत किला. तद्नींतर द नाींक ०७-०१-२०१७

०१-०६-२०१७

रोेी

श ०१-०९-२०१७,

सासन ननयतय ननगततमत करण्यात आलि आहि त. सद्य:स्ततीत द नाींक ०१-०९-२०१७ सासन
ननयतय मा.उच्च न्यायालयात आव्हाननत करण्यात आला आहि .
___________
बीड जेल्हा रररषदे अांतसतत असलेल्या प्राथतमि शाळाांया इमारतीचे
भाडे अनुदान थिीत असल्याबाबत
(८)

३९५९० (२७-१२-२०१६)

श्री.ेयदत्त षण ीरसासर (बीड) :

सन्माननीय शालेय तशषण ण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) बीड स्ेल्हा पररर्

सींचतलत ्रकाततमक साळाींचि भाडि सन २००८ पासन
ू तकलिलि आहि,

तकवत रक्कम रु.९१ लषण ची मागयी तसषण य सींचालक, पुयि याींच्याकडि द नाींक ९ माचत, २०१४
रोेी शा त्यासम
ु ारास करण्यात आली आहि , हि खरि आहि काय,

(२) ंसल्यास, शर्ातनुशर्े इमारत भाडि न तमळाल्यामळ
ु ि इमारत मालकाींनी साळि ला कुलूप
लाशण्याचा इसाराही द लिला आहि , हि ही खरि आहि काय,
(३) ंसल्यास, याबाबत वशिान पररर्

स य याींनी तसषण य सींचालक, पय
ु ि याींना द नाींक २९

डडसद्बर, २०१४ रोेी शा त्या सुमारास द लिल्या ननशि नाशर सासनानि कोयती कायतशाही किली शा
करण्याींत यित आहि ,

(४) नसल्यास, वशलींबाची कारयि काय आहि त ?
श्री. ववनोद तावडे (१३-०२-२०१९) : (१), (२) श (३) शितनितर ंनु ानातून इमारत भाडि ं ा

करण्यात यित ंसून बीड स्ेल्हा पररर् ि चि सन २०१०-२०११ पयंतची शसूलपात्र रक्कम
रु.७८,०२,३५,५७२/- सासन खाती ेमा किली नसल्यानि शितनितर ंनु ान
(४) ्रकश्न उद््ाशत नाही.

___________

ि ता यित नाही.

वश.स. ५६० (6)
राज्य शासन ननणतयातील शाळा सांच मायता ननिषाचा
व शैषण णणि धोरणाचा फेरववचार िरण्याबाबत
(९)

३९७६२ (१२-०५-२०१६)

श्री.चांर शदीर नरिे (िरवीर), श्री.मांसेश िुडाळिर (िुलात), श्रीमती

तप्ृ ती सावांत (वाांर शे रूव)त , श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी), श्री.किशोर राटील (राचोरा), डॉ.राहूल
राटील (ररभणी), डॉ.शतशिाांत सेडि
े र (तसांदसेड राेा), श्री.ेयप्रिाश मुांदडा (बसमत),
श्री.शाांताराम मोरे (तभवांडी ग्रामीण) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय तशषण ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्य सासनाच्या सालिय तसषण य वशभागाच्या द नाींक २८ ऑग्, २०१५ च्या सासन
ननयतयातील साळा सींच मान्यता ननकर्ाचा श सैषण णयक िोरयाचा ्िरवशचार कराशा ंसी
मागयी तसषण क भरतीचि स्ेल्हाध्यषण  श्री.ि ना. पा्ील याींनी माहि डडसद्बर, २०१५ मध्यि शा
त्या रम्यान मा.सालिय तसषण य मींत्री याींच्याकडि किली आहि , हि खरि आहि काय,
(२) ंसल्यास, या सीं भातत तसषण क भरतीचि स्ेल्हाध्यषण  याींनी सासनाकडि किलिल्या मागण्याचि
शरुप काय आहि श त्याशर सासनानि कोयता ननयतय ेितला आहि ,
(३) नसल्यास, वशलींबाची कारयि काय आहि त ?
श्री. ववनोद तावडे (२६-०२-२०१९) : (१), (२) श (३) सद्यस्तती राज्यातील साळाींची
सींचमान्यता सासन ननयतय द . २८-८-२०१५ च्या सासन ननयतयानस
ु ार श तद्नुर्ींगानि सि
ु ाररत
किलिल्या सासन ननयतय द . ८ ेानिशारी, २०१६ श द .२ ेुल,ै २०१६ ंन्शयि

किली ेाति.

___________
तसांधुदस
ू त व िोल्हारुर जेल्हयातील अनतररक्त ररलेल्या तशषण िाांया समावेशाबाबत
(१०)

४२४४७

(२०-०६-२०१६) प्रा.वषात

सायिवाड

(धारावी),

श्री.अतमन

रटे ल

(मांब
ु ादे वी),

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.नसीम सान (चाांिदवली), श्री.अलम शेस (मालाड रजश्चम),

श्रीमती ननमतला साववत (इसतरूरी), श्री.सांग्राम थोरटे (भोर), श्रीमती सांयादे वी दे सा -िुरेिर
(चांदसड), श्री.जेतद्र श आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.शामराव ऊफत बाळासाहे ब राटील (िराड उत्तर),

श्री.हसन मुश्रीफ (िासल), श्री.चांर शदीर नरिे (िरवीर) : सन्माननीय शालेय तशषण ण मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) तसींिु ग
ू त स्ेल््यात प्सींख्यिच्या ननकर्ामळ
ु ि ७५५ साळाींमिील १ हेार ५०० तसषण क श
मख्
ु याध्यापकाींची ४०० प ि ंनतररक्त ठरयार ंसल्याचि माहि ेानिशारी, २०१६ मध्यि शा
त्या रम्यान नन सतनास आलि आहि , हि खरि आहि काय,

(२) तसिच, कोल्हापुर स्ेल्हयातील माध्यतमक साळि तील सुमारि ३३४ तसषण क ंनतररक्त झालि

ंसून स र स्ेल््यातील तसषण क भरतीशरील बीं ी उठशून स र तसषण काींची भरती करण्याची
मागयी सातत्यानि होत आहि , हि ही खरि आहि काय,

(३) ंसल्यास, उक्त ंनतररक्त तसषण क श मुख्याध्यापकाींना इतर साळाींमध्यि सामाशून
ेिण्याबाबत श ्रकश्न भाग (२) मिील तसषण क भरती करण्याबाबत सासनानि कोयती कायतशाही
किली आहि शा करण्यात यित आहि ,

वश.स. ५६० (7)
(४) तसिच राज्य सासनानि मा. उच्च न्यायालयाच्या आ ि सानि ्रकाततमक तसषण य वशभागातील
वशनींती श आपसी ब ल्यास तगगती द ल्यानि गत तीन शर्ातपासून तसषण काींच्या ब ल्या
झालिल्या नाहीत, हि ही खरि आहि काय,

(५) ंसल्यास, कोल्हापरू स्ेल््यामध्यि ्रकाततमक साळाींची २ हेार २० इतकव सींख्या आहि या
साळामध्यि कायतरत ंसया्या नऊ हेार तसषण काींमध्यि १५१ तसषण क ंनतररक्त ठरत ंसूनही
स्ेल््यामध्यि सम
ु ारि १५० दठकायी तसषण काींची ररक्त प ि आहि त, हि ही खरि आहि काय,

(६) ंसल्यास, याबाबत सासनानि चककसी किली आहि काय, श त्यानुसार कोल्हापूर स्ेल््यातील
पन्हाळा, गगनबाशडा श साहूशाडी यिति ंनतररक्त ठरलिल्या तसषण काींची निमयक
करयिबाबत
ू
कोयती कायतशाही किली शा करण्यात यित आहि , तसिच ंनत ग
त भागातील साळाींमध्यि ननयुक्ती
ु म
करण्यात आलिली “कारभारी” तसषण काींपैकव काही तसषण क हेरच झालिलि नाहीत त्याींचिशर कोयती
कारशाई किली शा करण्यात यित आहि ,
(७) नसल्यास, वशलींबाची कारयि काय आहि त ?
श्री. ववनोद तावडे (२६-०२-२०१९) : (१), (२), (३), (४), (५), (६) श (७) द नाींक ३० सप््द् बर,
२०१५ च्या आतापना सच
ु ीनुसार माहि ेानिशारी, २०१६ ंखिर या स्ेल्हयात मुख्याध्यापकाींची

४०५ प ि ंनतररक्त होती. ततावप त्याींचि ंन्यत्र समायोेन न करता स र मख्
ु याध्यापकाींना
त्याींच्या

कायतरत

दठकायी

ति

सिशाननशत्ृ त

होईपयतन्त/प्सींख्यित

शाढ

होईपयतन्त

कायम

ठि शण्याबाबत सासनानि आ ि स द लि आहि त.
कोल्हापूर स्ेल्हयातील

माध्यतमक

साळि तील

ंनतररक्त तसषण काींच्या

समायोेनाची

कायतशाही पूयत झालिली आहि.

पन्हाळा, गगनबाशडा श साहुशाडी या दठकायी समायोेनानि तसषण क द लिलि आहि त.
ग्रामवशकास वशभागाच्या द . १८-०५-२०१५ च्या आ ि सान्शयि किशळ आपसी श वशनींती

ब ल्या करण्यात आल्या आहि त.
ररक्त प ाींशरील भरती ही पवशत्र या ्रकयालीद्शारि करण्याची कायतशाही सुरु आहि .
___________

तशषण ण अधधिाऱयाांया दफ्तरी नोंद नसलेल्या तशषण ि तशषण िेत्तर
िमतचाऱयाांया बनावट वैयजक्ति मायतेबाबत
(११)

४२९९१ (२८-०६-२०१६)

श्री.बाबुराव राचणे (तशरुर) :

सन्माननीय शालेय तशषण ण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) तसषण य ंगिका्याींच्या

फ्तरी नों

नसलिल्या तसषण क तसषण कित्तर कमतचा्याींच्या ४१

बनाश् शैयस्क्तक मान्यता रद्द करण्याचा आ ि स तसषण य आयुक्ताींनी पुयि यिति द नाींक ८
डडसद्बर, २०१५ रोेी द ला आहि , हि खरि आहि काय,

(२) ंसल्यास, या बनाश् मान्यता तमळशून गैरव्यशहार करयारि ंगिकारी, कमतचारी आणय
तसषण क एेीं् याींचा सोि ंद्याप तसषण य वशभागाला लागलिला नाही, हि ही खरि आहि काय,

(३) ंसल्यास, तसषण य वशभागाच्या शितन पडताळयी वशभागाकडि तसषण क मान्यतिचि बनाश्
आ ि स, तसक्कि, छापलिल्या ंषण राींची रचना इ. शापरण्यात आलि आहि , हि ही खरि आहि काय,
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(४) ंसल्यास, याबाबत सासनानि चककसी किली आहि काय श त्यानस
ु ार कोयती कायतशाही किली
शा करण्यात यित आहि ,

(५) नसल्यास, वशलींबाची कारयि काय आहि त ?
श्री. ववनोद तावडे (२०-०२-२०१९) : (१), (२), (३), (४) श (५) राज्यातील तसषण क/तसषण कितर
कमतचा्याींच्या शैयस्क्तक मान्यता ्रककरयी झालिल्या ंननयतमततिची चककसी आयुक्त तसषण य
याींचि तराशर सुरु ंसून चककसी ंींती

ोर्ी आढळया्या ंगिकारी/कमतचारी याींचि वशरुध्

तसतभींग वशर्यक कारशाईचा ्रकताश आयुक्त तसषण य याींचिकडून सा र करण्यात यित आहि .
___________
तसांधुदस
ु त जेल््यातील तशषण िाांचे समायोेन िरण्याबाबत
(१२)

४९०२५ (१२-०५-२०१६)

श्रीमती िदवरिा चव्हाण (बासलाण), श्री.जेतद्र श आव्हाड (मुांब्रा

िळवा), श्री.सुरेश लाड (िेतत), श्री.हसन मुश्रीफ (िासल), श्री.भािर ेाधव (सुहासर) :
सन्माननीय शालेय तशषण ण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) तसींिु ग
ू त स्ेल््यात प्सींख्यिच्या ननकर्ामुळि ्रकाततमक साळि त सुमारि द ड हेार प ि ररक्त
ठरयार आहि त, हि खरि आहि काय,

(२) ंसल्यास, स र तसषण क बिरोेगार होशू नयि म्हयून उक्त तसषण काींचि समायोेन करयिबाबत
सासनानि कोयती कायतशाही किली शा करण्यात यित आहि ,
(३) नसल्यास वशलींबाची कारयि काय आहि त ?
श्री. ववनोद तावडे (२६-०२-२०१९) : (१) हि खरि नाही.
(२) श (३) ्रकश्न उद््ाशत नाही.

___________

िहांसोली जेल्हा रररषद तशषण ण ववभासाने साससी अनुदाननत शाळाांतील तशषण िाांया
वैयजक्ति मायतेया प्रतावाांना ननयमबा्य मांेूरी िदल्याबाबत

(१३)

४९०८६ (२५-०५-२०१६)

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) : सन्माननीय शालेय तशषण ण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील खासगी ंनु ाननत साळाींमिील तसषण काींच्या शैयस्क्तक मान्यतिचा ्रकताश मींेूर
न करण्याचा ननयतय द नाींक २ मि, २०१२ पासून ेितला, हि खरि आहि काय,
(२) ंसल्यास, दहींगोली स्ेल्हा पररर्
स्ेल््य़ातील

३०

खाेगी

ंनु ाननत

तसषण य वशभागानि द नाींक २ मि, २०१२ नींतर

साळाींतील

७० तसषण काींच्या

शैयस्क्तक

मान्यतिच्या

्रकताशाींना मींेूरी द ली आहि, हि ही खरि आहि काय,

(३) ंसल्यास, उक्त्रककरयातील शैयस्क्तक मान्यता मींेूर झालिल्या ्रकताशाबाबत सासनाची
भतु मका काय आहि,

(४) ंसल्यास, उक्त ्रककरयी सासनानि चककसी किली आहि काय, चककसीत काय आढळुन आलि
त्यानुसार

ोर्ीींशर कोयती कारशाई किली शा करण्यात यित आहि ,

(५) नसल्यास, वशलींबाची कारयि काय आहि त ?

वश.स. ५६० (9)
श्री. ववनोद तावडे (२६-०२-२०१९) : (१) होय हि खरि आहि .
(२) हि ंसींत: खरि आहि .
(३) श (४) तसषण य आयुक्तालय तराशरुन चककसी सुरु आहि .
(५) ्रकश्न उद््ाशत नाही.

___________

ेळसाांव शहरातील साससी शाळाांसह जेल्हा रररषदे या शाळाांतील अजननशमन
यांत्रणेत सॅस ररफीतलांस िेले नसल्याबाबत
(१४)

५६८०७ (२२-०८-२०१९)

श्री.चांर शिाांत सोनवणे (चोरडा) :

सन्माननीय शालेय तशषण ण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ेळगाींश सहरातील खासगी साळाींसह स्ेल््यातील स्ेल्हा पररर् ि च्या ६० ्क्कि साळाींतील
ंस्ननसमन यींत्रयित पाच शर्ातपासन
ू गॅस रर्वतलींग किलि नसल्यानि माहि एव्रकल, २०१६ मध्यि शा
त्या रम्यान नन सतनास आलि, हि खरि आहि काय,

(२) ंसल्यास, याबाबत सासनानि चककसी किली आहि काय श त्यात काय आढळून आलि,

(३) ंसल्यास, चककसीनुसार ंस्ननसमन यींत्रयित गॅस रर्वतलींग न करया्या सींबींगिताशर
सासनानि कोयती कारशाई किली शा करण्यात यित आहि ,
(४) नसल्यास, वशलींबाची कारयि काय आहि त ?
श्री. ववनोद तावडे (१३-०२-२०१९) : (१), (२) श (३) ंींसत: खरि आहि . काही साळाींमध्यि गॅस
रररिय्तलींग किलि ंसून उशतररत साळाींसीं भातत साळा व्यशतापन सतमती मा्तत गॅस रररिय्तलींग
करयिबाबत सींबींगित ग् तसषण य ंगिकारी याींना सच
ू ना द ल्या आहि त.
(४) ्रकश्न उद््ाशत नाही.

___________

िोल्हारूर जेल्हयात राज्य तशषण ण बचाव िृती सतमती व जेल्हा शैषण णणि
व्यासरीराया नेतत्ृ वासाली ववववध प्रलांबबत मासण्यासारी िाढलेला मोचात

(१५)

६९५९४ (२७-०१-२०१७) श्री.उल्हास राटील (तशरोळ), श्री.प्रिाश फातरेिर (चद् बूर) :

सन्माननीय शालेय तशषण ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर स्ेल्हयात राज्य तसषण य बचाश कृती सतमती श स्ेल्हा सैषण णयक व्यासपीठाच्या
नितत्ृ शाखाली वशवशि ्रकलींबबत मागण्या श ंसैषण णयक ननयतयावशरोिात माहि ेन
ू , २०१६ मध्यि
शा त्या रम्यान मोचात काढण्यात आला, हि खरि आहि काय,

(२) ंसल्यास, या सींे्निच्या ्रकलींबबत मागण्याींचि शरुप काय आहि , श याबाबत सासनानि
कोयता ननयतय ेितला आहि शा ेिण्यात यियार आहि ,
(३)

नसल्यास, वशलींबाची कारयि काय आहि त ?

श्री. ववनोद तावडे (२२-०२-२०१९) : (१) हि खरि नाही
(२) श (३) ्रकश्न उद््ाशत नाही.
___________

वश.स. ५६० (10)
ग्रातमण भासातील जेल्हा रररषदे या शाळाांमये शारररीि तशषण णाचे
ववषय वेळेवर व ननयतमत घेण्याबाबत
(१६)

७२९६६ (२७-०१-२०१७)

श्री.ववेय रहाांसडाले (नतरोडा)

:

श्री. राेेश िाशीवार (सािोली), श्री.चरण वाघमारे (तुमसर),

सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

काय :-

(१) वशद्यार्थयांमध्यि खिळाडू शत्ृ ती ननमातय होऊन उत्कृष् खिळाडू तयार होण्यासाठी ्रकत्यिक
खाेगी साळि त सारररीक तसषण काींची ननयुक्ती किली ेाति, हि खरि आहि काय,

(२) ंसल्यास, ग्रामीय भागातील सशतच साळाींमध्यि सारररीक तसषण य हा वशर्य ्क्त
शिळापत्रकापुरताच

मयात ीत

ंसन
ू

या

वशर्याच्या

तातसकिला

तसषण क

शिगळ्या

तास ेिताना रियकींशा शगत ररकामा राहत ंसल्याचि माहि सप््द् बर, २०१६ मध्यि शा त्या

वशर्याचि
रम्यान

नन सतनास आलि, हि ही खरि आहि काय,
(३) ंसल्यास, सासनानि ्रकत्यिक साळि तील सारररीक तसषण याशर भर

ि ऊन हा वशर्य शिळिशर श

ननयतमत ेिण्यात याशा, याकररता कोयती कायतशाही किली शा करण्यात यित आहि ,
(४) नसल्यास, वशलींबाची कारयि काय आहि त ?
श्री. ववनोद तावडे (२०-०२-२०१९) : (१) हि खरि आहि .
(२) श (३)

ताननक शराज्य सींताींच्या १०० पिषण ा ंगिक प्सींख्या ंसलिल्या साळाींमध्यि

ंींसकातलन नन ि सक/ ंनतती नन ि सक निमण्याची तरतू
ंगिकार ंगिननयम २००९

मध्यि आहि .

बालकाींचा मो्त श सक्तीचा

त्यानुसार सासनानि शिळोशिळी ननगततमत किलिल्या

सासन ननयतयानुसार कायतशाही करण्यात यित.ि

खाेगी साळाींबाबत सासन ननयतय द नाींक

२८/०८/२०१५ नस
ु ार कायतशाही करण्यात यित.ि
(४) ्रकश्न उद््ाशत नाही.

___________

मरारवाडयातील शाळाांमये इांग्रेी व मरारी मायमाांया शाळाांना एिच
(१७)

मुख्यायारिाची नेमणूि होत असल्याबाबत

८६२५० (२३-०८-२०१७)

श्री.ेयांत राटील (इलामरूर) :

सन्माननीय शालेय तशषण ण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मराठशाडयातील ंनिक साळाींमध्यि

इींग्रेी श मराठी माध्यमाचि शगत चालवशण्यात यितात,

हि खरि आहि काय,
(२) ंसल्यास, या
हि ही खरि आहि काय,

ोन्ही माध्यमाींच्या साळात एकाच मख्
ु याध्यापकाींची निमयक
ू करण्यात यित,ि

(३) ंसल्यास, शिगशिगळया माध्यमाींसाठी शिगळया मुख्याध्यापकाींची निमयूक करण्याबाबत
सासनानि आ ि स ननगततमत करुनही त्याची ंींमलबेाशयी करण्यात यित नाही, हि ही खरि आहि
काय,
(४) ंसल्यास, उक्त आ ि साची ंींमलबेाशयी करण्याबाबत सासनानि कोयती कायतशाही किली
शा करण्यात यित आहि ,
(५) नसल्यास, वशलींबाची कारयि काय आहि त ?

वश.स. ५६० (11)
श्री. ववनोद तावडे (२०-०२-२०१९) (१) हि खरि आहि .
(२) हि ही खरि आहि .
(३) एकाच साळि त बहुमाध्यमाचि शगत श एकाच युडायस नींबर ंसल्यास एकच मुख्याध्यापक
ंनज्ञ
ु िय आहि.
प

ततावप माध्यमननहाय साळा शिगशिगळया ंसतील तर ्रकत्यिक साळि ला मुख्याध्यापक

सासन ननयतयानस
ु ार ंनुज्ञिय ठरति.

(४) ्रकश्न उद््ाशत नाही.
(५) ्रकश्न उद््ाशत नाही.

___________

राज्यातील मरारी मायम असलेल्या शाळाांची व मरारी भाषेची वाढती
अधोसती व बांद रडत चाललेल्या मरारी शाळाांबाबत
(१८) ८७८१८ (२३-०८-२०१७) श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांर शे रूव)त

:

सन्माननीय शालेय तशषण ण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मराठी माध्यम ंसलिल्या साळाींची श मराठी भार्िची द शसद्द शस शाढती
ंिोगती श एकामागून एक बीं
साळाींची

सद्यःस्तती

माींडयारी

पडत चाललिल्या मराठी साळा यामुळि राज्यातील मराठी

श्शितपबत्रका

सासनानि

काढाशी

ंसी

मागयी

राज्यतील

उपसमन्शय सतमती, महामींब
ु ई तसषण य सींता सींे्ना आणय मराठी ं्यासकद्र श याींनी माहि
एव्रकल, २०१७ मध्यि शा त्या

रम्यान किली आहि , हि खरि आहि काय,

(२) ंसल्यास, सन २००० सालानींतर राज्यात रियकती मराठी साळा बीं

पडल्या आहि त, त्या

पुनस्त ेवशत करण्यासाठी सासनानि कोयती कायतशाही किली आहि शा करण्यात यित आहि ,
(३) नसल्यास, वशलींबाची कारयि काय आहि त ?

श्री. ववनोद तावडे (२५-०२-२०१९) : (१) ंसि ननशि न ्रकाप्त नाही. मराठी माध्यमाच्या साळाींचा
सैषण णयक

ेात शाढवशण्यासाठी राज्यात ्रकगत सैषण णयक

ेात शाढवशण्यासाठी राज्यात ्रकगत

सैषण णयक महाराषर श ंन्य सैषण णयक उपक्रम राबवशण्यात यित आहित.
(२) सन २००० नींतर राज्यातील मराठी साळाींची सींख्या कमी झाली ंसून यांनुर्ींगानि मराठी
माध्यमाच्या साळाींचा सैषण णयक

ेात शाढवशण्यासाठी राज्यात ्रकगत सैषण णयक महाराषर श ंन्य

सैषण णयक उपक्रम राबवशण्यात यित आहि त.
(३) ्रकश्न उद््ाशत नाही.
___________
राज्यातील प्राथतमि तशषण ण घेणा-या ववद्यार्थयाांया सांख्येत घट होत असल्याबाबत
(१९)

८८४०१ (२३-०८-२०१७) श्री.सांेय साविारे (भुसावळ), श्री.ववेय रहाांसडाले (नतरोडा),

श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांर शे रव
ू )त , डॉ.राहूल राटील (ररभणी), डॉ.बालाेी किणीिर (अांबरनाथ) :
सन्माननीय शालेय तशषण ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१)

राज्यातील ३६ स्ेल्हयातील ्रकाततमक तसषण य (१ ली ति ८ शी) ेिया-या वशद्यार्थयांची गत

५ शर्ातत २ को्ी ४० लाख सींख्या े्ून तीन शर्ातत २ हेार ९१२ तसषण काींची सींख्या शाढली

ंसल्याचि सन २०१२ ति २०१७ या काळात य-ू डायस (स्ेल्हा सैषण णयक माहती ्रकयाली) ंहशाला
शरून द नाींक ४ मि, २०१७ शा त्या सम
ु ारास नन सतनास आलि, हि खरि आहि काय,

(२) ंसल्यास, राज्यातील ्रकाततमक तसषण य ेिया-या वशद्यार्थयांच्या सींख्यित सातत्यानि े्
होत ंसल्यानि तसषण क ंनतररक्त ठरु नयित यासाठी तसषण काींचि समायोेन कराशि ंसी मागयी
सामास्ेक कायतकते श्री.ंननल गलगली याींनी मा.मुख्यमींत्री, तसषण यमींत्री तसिच सालिय तसषण य
सगचश श तसषण य आयक्
ु त याींना माहि एव्रकल, २०१७ मध्यि शा त्या

रम्यान पत्राव् ारि किली

आहि , हि ही खरि आहि काय,

(३) ंसल्यास, याबाबत चककसी करण्यात आली आहि काय, चककसीच्या ंनुर्ींगानि तसषण क
समायोेनिची ्रकरियक्रया तसिच तसषण क श वशद्यार्थयांची त्ाशत
कायतशाही किली शा करण्यात यित आहि ,

रु करण्यासाठी सासनानि कोयती

(४) नसल्यास, वशलींबाची कारयि काय आहि त ?
श्री. ववनोद तावडे (२०-०२-२०१९) : (१), (२), (३) श (४) राज्यातील साळाींतील सन २०१५-१६ श
सन

२०१६-१७

या

शर्ाततील

ंनतररक्त

तसषण काींच्या

समायोेनाची

करण्याची

कायतशाही

ेशळेशळ पय
ू त झाली ंसन
ू सन २०१७-१८ या शर्ाततील ंनतररक्त तसषण काींच्या समायोेनाची

कायतशाही ंींनतम ्प्प्यात आहि . सन २०१८-१९ च्या सींच मान्यतिनुसार ज्या साळाींतील
वशद्यार्थयांची प्सींख्या कमी झाल्यामुळि प
तसषण कासह ज्या साळि मध्यि वशद्यात

कमी झालि ंसिल, ंसा साळाींतील प

ंनतररक्त

प्सींख्या शाढली आहि , ंसा साळाींमध्यि समायोस्ेत

करण्याचा ननयतय ेिण्यात आला आहि .
___________
राज्यात इांग्रेी मायमाया शाळा व तशशु सांिार िद्र शे रूवल
त षण ी प्रभावाने आणण
रयातप्तननधी मांेुरीसह िायातजवत िरण्याची मासणीबाबत

(२०)

९००४९ (२३-०८-२०१७)

श्री.अबू आेमी (मानसद
ू त तशवाेीनसर) :

सन्माननीय शालेय

तशषण ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात वशसिर्करून मींब
ु ई तसषण य पररर् ि नि तस्ारस किलिल्या आणय नाीं ी ्ौंडिसन या

सामास्ेक सींतिनि ंींगीकृत किलिल्या महानगरातील इींग्रेी माध्यमाच्या साळा श तससु सींकार
कद्र शि पूशल
त षण ी ्रकभाशानि आणय पयातप्तननिी मींेुरीसह मुींबईतील पररषण ित्रात तातडीनि कायातस्न्शत
करण्याची मागयी ताननक नागररकाींनी, ेन्रकनतननिी, तसषण य्रकिमी, वशद्यात सींे्ना याींनी
मा.मुख्यमींत्री,

मा.मींत्री

(सालिय

तसषण य),

मा.राज्यमींत्री

(सालिय

तसषण य),

मा.राज्यमींत्री

(ंल्पसींख्याींक वशकास), मख्
ु य-सगचश तसिच सींबींगित वशभागाचि ्रकािान सगचश तता तसषण य
सींचालक आणय त्याींच्या ंगिनत नागरी सिशाींचि ्रकागिकारी याींच्याकडि द नाींक १८ ेून, २०१७
रोेी शा त्यासम
ु ारास किली आहि , हि खरि आहि काय,
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(२) ंसल्यास, याबाबत सासनानि कोयती कायतशाही किली शा करण्यात यित आहि ,
(३) नसल्यास, वशलींबाची कारयि काय आहि त ?
श्री. ववनोद तावडे (२५-०२-२०१९) : (१) याबाबतचि ननशि न ्रकाप्त नाही.
(२) श (३) ्रकश्न उद््ाशत नाही.
___________
ववद्यार्थयाांना शाळा सोडण्याचा दासल्यािररता सबळ िारण
लेसी वरुरात दे ण्याचे बांधन घातल्याबाबत
(२१)

९०४७२ (२३-०८-२०१७)

श्री.ज्ञानराे चौसुले (उमरसा), श्री.सुननल तशांदे (वरळी),

डॉ.राहूल राटील (ररभणी), श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांर शे रूव)त
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

:

सन्माननीय शालेय तशषण ण

(१) ंकराशी ्रकशिस ्रकरियकयित ंनिक वशद्यात ऑनलाईन रस्ेरि सन न करता इतर दठकायी
्रकशिस ेिण्यासाठी साळि तून

ाखला ेिऊन ेातात आणय हशा त्या दठकायी ्रकशिस न तमळाल्यास

पन्
ु हा रस्ेरि सनसाठी तसषण य उपसींचालक कायातलयात गोंिळ ेालतात, हि ्ाळण्यासाठी
सासनानि वशद्यार्थयांना साळा सोडण्याचा

ाखला हशा ंसल्यास सबळ कारय लिखी शरुपात

ि ण्याचि बींिन ेातलि आहि , हि खरि आहि काय,
(२) ंसल्यास, सासन ननयतयाच्या ंनुर्ींगानि वशद्यार्थयांच्या रस्ेरि सनबाबतच्या कायतशाहीस
चक
ु ारपया झाल्यास साळि च्या मख्
ु याध्यापकाला ेबाब ार िरण्यात यियार आहि , हि ही खरि आहि
काय,

(३) ंसल्यास, या सासन ननयतयाची ंींमलबेाशयी कोयत्या सैषण णयक शर्ातपासून करण्यात
यियार आहि श या ननयतयाचि शरुप काय आहि ,

(४) नसल्यास, वशलींबाची कारयि काय आहि त ?
श्री. ववनोद तावडे (२१-०२-२०१९) : (१) श (२) हि खरि नाही.
(३) श (४) ्रकश्न उद््ाशत नाही.
___________
सोरालेश्वर (ता.रहाळा, जे.िोल्हारूर) तशषण ण सांथेया ेासले हायिूलमये ननलांबबत
तशषण िाला मुख्यायारि रदाचा प्रभारी रदभार िदल्याबाबत

(२२)

९१७९० (२३-०८-२०१७) श्री.सत्येीत राटील-सरुडिर (शाहूवाडी)
तशषण ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

:

सन्माननीय शालेय

(१) गोपालिश्शर (ता.पन्हाळा, स्े.कोल्हापूर) तसषण य सींतिच्या ेाखलि हायकूलमिि सिशा
ननशत्ृ तीनि मुख्याध्यापक प

ररक्त झालि आहि , हि खरि आहि काय,
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(२) ंसल्यास, ररक्त झालिल्या प ाशर योनय व्यक्तीची ननशड होयि गरेिचि ंसूनही सींबींगित
माध्यतमक तसषण य ंगिकारी याींनी सींगयक ंपहार ्रककरयी ंसलिल्या श चककसी सतमती

मा्तत आरोपपत्र बेाशलिल्या सहायक तसषण कास ंशैिररत्या ्रकभारी मुख्याध्यापक प ाचा
प भार द ला ंसन
ू स र चककसी ंेन
ू ही ्रकलींबबत आहि , हि ही खरि आहि काय,
(३) ंसल्यास उक्त ंशैिररत्या

ि ण्यात आलिल्या प भारा्रककरयामळ
ु ि ंनिक पालकाींच्या तक्रारी

आल्या ंसून पालक श तसषण य सींतिच्या ्रकश्नात शा

ननमातय होत आहि , हि ही खरि आहि काय,

(४) ंसल्यास सासनानि उक्त ्रककरयी चककसी किली आहि काय, ंसल्यास, त्यानुसार स रचा
प भार रद्द करून ंन्य तसषण काला प भार

ि यिबाबत तसिच ंसा ननयमबा्य ननयक्
ु त्या

ि या्या सींबींगित ंगिका्याींशर सासनानि कोयती कारशाई किली शा करण्यात यित आहि ,
(५) नसल्यास, वशलींबाची कारयि काय आहि त ?
श्री. ववनोद तावडे (२०-०२-२०१९) (१) होय हि खरि आहि .
(२) हि ंींसत: खरि आहि .

तसषण य उपसींचालक, कोल्हापूर याींनी द लिल्या मागत सतनानुसार सिशाज्यिषठता वशचारात

ेिशून तसषण यागिकारी याींनी मान्यता द लिली आहि.

(३) ंसा ्रककारच्या तक्रारी तसषण य ंगिकारी कायातलयास ्रकाप्त झालिल्या नाहीत.
(४) ननयक्
ु तीचि ्रकागिकार कायतकारयीस आहि त. योनय तसषण कास ्रकभारी मख्
ु याध्यापक म्हयन
ू
मुख्याध्यापक शाषण री करण्यास मान्यता द ली आहि .
(५) ्रकश्न उद््ाशत नाही.

___________
सावांतवाडी (जेल्हा तसांधुदस
ु )त तालक्
ु यातील जेल्हा रररषद उदत ू प्राथतमि शाळा याांनी माितेी
ेमात, मुांब

(२३)

९३५२७

या सांथाया सहा सोल्या भाडे तत्वावर घेतल्याबाबत.

(२३-०८-२०१७)

श्री.अलम

शेस

(मालाड

रजश्चम),

श्री.ववेय

वडेट्टीवार

(ब्रम्हरूरी), श्री.अतमन रटे ल (मुांबादे वी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी) :
सन्माननीय शालेय तशषण ण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) साशींतशाडी (स्ेल्हा तसींिु ग
ु )त तालुक्यातील स्ेल्हा पररर्
साशींतशाडी माकतेी ेमात, मींब
ु ई या सींताच्या सहा खोल्या

उ त ू ्रकाततमक साळा याींनी

भाडि तत्शाशर ेितल्या आहि त, हि

खरि आहि काय,

(२) ंसल्यास, सन २०१२ पासून स र सहा खोलीींचि भाडि स्ेल्हा पररर्
याींनी सींतिला द लिलि नाही, हि ही खरि आहि काय,

(३) ंसल्यास, सासनानि उक्त सींतिचि तकवत भाडि
करण्यात यित आहि ,
(४) नसल्यास, वशलींबाची कारयि काय आहि ?

उ त ू ्रकाततमक साळा

ि ण्याबाबत कोयती कायतशाही किली शा
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श्री. ववनोद तावडे (१२-०२-२०१९) : (१) साशींतशाडी तालुक्यातील स्ेल्हा पररर्
मकतेी ेमात सींतिकडून पाच शगतखोल्या भाडितत्शाशर ेिण्यात आल्या होत्या.

उ त ू साळि साठी

(२) (३) श (४) मि, २०१२ पासून स र शगतखोल्याींचि भाडि ्रकलींबबत ंसून याबाबत तपासयी
करण्यात यित आहि.

___________
उमानशाही तमल (जे.नाांदेड) शाळे ची इमारत ेीणत झाल्याने शाळा बांद िरण्याबाबत
(२४)

९४४९१ (२३-०८-२०१७) श्री.हे मांत राटील (नाांदेड दक्षषण ण)

:

सन्माननीय शालेय

तशषण ण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) उमानसाही तमल (स्े.नाीं ि ड) या सन १९२८ साली सुरु झालिल्या श सन १९८१ पासून
ंनु ान ्रकाप्त ंसलिल्या साळि त ३७६ वशद्यात
झाल्याचि कारय

तसषण य ेित ंसून साळि ची इमारत ेीयत

ि त एन.्ी.सी. मॅनिेर याींनी ही साळा बीं

करण्यासाठी स्ेल्हा पररर् , नाीं ि ड

श सींबगित कायातलयास द नाींक २६ ेून, २०१७ रोेी शा त्यासुमारास पत्र पाठवशलि आहि , हि खरि
आहि काय,

(२) ंसल्यास, स रची साळा बीं

किल्यास ३७६ वशद्यार्थयांचि सैषण णयक नक
ु सान होयार ंसन
ू

तितील तसषण कही बिरोेगार होयार आहि त, हि ही खरि आहि काय,
(३) ंसल्यास, सासनानि स रची साळा बीं

न करण्याबाबत कोयती कायतशाही किली शा

करण्यात यित आहि
(४) नसल्यास, वशलींबाची कारयि काय आहि त ?
श्री. ववनोद तावडे (२५-०२-२०१९) : (१) ंींसत: खरि आहि .
साळा बीं

करण्याबाबत एन.्ी.सी. मॅनिेर याींनी पत्र द लि आहि.

(२), (३) श (४) स र साळा बीं

करण्यात यिऊ नयि, ंसी वशनींती साळि च्या मुख्याध्यापकाींनी

किली आहि . त्यांनर्
ु ींगानि तपासयी करून पढ
ु ील कायतशाही सरू
ु आहि .
___________

रुणे जेल््यातील अनाधधिृत शाळाांवर िारवा
(२५)

९९२०७ (२९-१२-२०१७)

िरण्याबाबत

श्री.सुरेश सोरे (सेड आळां दी) सन्माननीय शालेय तशषण ण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बालकाींच्या मो्त श सक्तीच्या तसषण याचा ंगिकार ंगिननयम २००९ ची ्रकभाशी
ंींमलबेाशयी करण्याच्या ंनुर्ींगानि सासनाच्या द नाींक ३ डडसद्बर, २०१२ च्या ंगिसूचनिनुसार
ंनागिकृत साळि शर कारशाई करण्याबाबत सषण म ्रकागिका्याींना ्रकागिकृत करण्यात आलि आहि हि
खरि आहि काय,

(२) ंसल्यास, सासनानि सषण म ्रकागिका्याींना तसिच तसषण य ननरीषण क/तसषण यागिकारी याींना
ंनागिकृत साळि शर तत्काळ कारशाई करण्याचि नन ि स द लि आहि त, हि ही खरि आहि काय,

वश.स. ५६० (16)

(३) ंसल्यास, सासनाच्या नन ि साच्या ंनुर्ींगानि पुयि स्ेल््यातील एकूय रियकती श कोयत्या
ंनागिकृत साळाींशर कारशाई करण्यात आली आहि तसिच स र ंनागिकृत साळि त ्रकशिस
ेितलिल्या रियकती वशद्यार्थयांचि समायोेन करण्यात आलि आहि , शा करण्यात यियार आहि ,
(४) नसल्यास, वशलींबाची कारयि काय आहि त ?
श्री. ववनोद तावडे (२५-०२-२०१९) (१) श (२) ज्या साळाींनी आर्ीई मान्यता ेितलिली नाही,
ंसा ंनगिकृत साळाींना बालकाींचा मो्त श सक्तीचा तसषण याचा ंगिकार ंगिननयम, २००९
मिील कलम १८(२) नुसार कारयि

ाखशा नो्ीस

रोेीच्या ंगिसुचनिन्शयि षण िबत्रय कायातलयाींना

ि ण्याबाबतच्या सुचना द . ३.१२.२०१२

ि ण्यात आल्या आहि त.

(३) श (४) यासीं भातत षण िबत्रय तराशरून कायतशाही करण्यात यित नाही.
___________
नाांदेड जेल्हा रररषदे चे तशषण णाधधिारी व उरतशषण णाधधिारी (प्राथतमि) अय अधधिा-याांनी
साेसी शाळाांया वेतनेत्त्तर अनद
ु ानाया रक्िमेत िेलेला सैरव्यवहार
(२६)

९९३२६ (२९-१२-२०१७) श्री.सुभाष साबणे (दे सलूर) :

सन्माननीय शालेय तशषण ण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नाीं ि ड स्ेल्हा पररर्

ंींतगतत तसषण यागिकारी (्रकाततमक) श्री.सींद पकुमार सोन्क्कि याींनी

सासनाच्या आ ि साचि उल्लींेन करुन शतःचि नातिशाईक श्री.राेमानि आनीं

वशमलनातराश याींस

१०० ्क्कि ंनु ानाशर बनाश् ंतभलिखि तयार करुन ्रकाततमक तसषण क म्हयून मान्यता

ि ऊन

तसिच उपतसषण यागिकारी (्रकाततमक) श्री.तसशाेी खुडि श ंन्य ंगिका-याींनी खाेगी साळाींच्या
शितनित्त्तर

ंनु ानाच्या

रक्कमित

गैरव्यशहार

करुन

सासनाची

द साभूल

किल्या्रककरयी

श्री.परमिश्शर गोयारि वशभागीय ंध्यषण , महाराषर राज्य काराईब कमतचारी कल्याय महासींे,
पय
ु ि याींनी द नाींक २३ मि, २०१७ रोेी शा त्यासम
ु ारास किलिल्या तक्रारीशरुन वशभागीय तसषण य
सींचालक, लातूर वशभाग, लातूर याींनी किलिला चककसी ंहशाल सासनास ्रकाप्त झाला आहि काय,

(२) ंसल्यास, स र ंहशालाचि सशतसािारय शरुप काय आहि श त्यानुसार सासनानि सींबींगित
ोर्ीींशर कोयती कारशाई किली शा करण्यात यित आहि ,

(३) नसल्यास, वशलींबाची कारयि काय आहि त ?
श्री. ववनोद तावडे (२०-०२-२०१९) : (१) नाही.
(२) श (३) ्रकश्न उद््ाशत नाही.
ततावप, मुख्य कायतकारी ंगिकारी, स्ेल्हा पररर्

करुन ेिण्याची कायतशाही किली ेात आहि .

___________

नाीं ि ड याींचिकडून ंहशाल ्रकाप्त

वश.स. ५६० (17)
राज्यातील शालेय रोषण आहार योेनद्तसतत शाळाांमये
सॅस िनेक्शन उरलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(२७)

१०५०७७ (०६-०४-२०१८) श्री.सांेय साविारे (भुसावळ)

:

सन्माननीय शालेय तशषण ण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील सालिय पोर्य आहार योेनद्तगतत आहार तसेवशण्यासाठी मींेूर करण्यात

आलिल्या ७१७८३ शयींपाकगह
ृ ापैकव उशतररत १३९५२ शयींपाकगह
ृ ाींची सुरु ंसलिली बाींिकामि पूयत
झाली आहि त काय,

(२) तसिच, उक्त साळाींमध्यि गॅस कनिक्सन उपलब्ि करुन

ि ण्यात आली आहि त काय,

(३) ंसल्यास, याबाबत सासनानि चककसी किली आहि काय, चककसीच्या ंनर्
ु ींगानि एकूय रियकती
शयींपाकगह
ृ ाींना गॅस कनिक्सन

ि ण्यात आली आहि त शा यियार आहि त,

(४) नसल्यास, वशलींबाची कारयि काय आहि त ?
श्री.

ववनोद

तावडे

तसेवशण्यासाठी

(१२-०२-२०१९)

मींेूर

करण्यात

:

(१)

आलिल्या

सालिय

पोर्य

एकूय

७१,७८३,

आहार

योेनद्तगतत

शयींपाकगह
ै व
ृ ाींपक

आहार
५७,९९२

शयींपाकगह
ू पूयत झाली ंसून उशतररत १३,७९१ शयींपाकगह
ृ बाींिन
ृ ाींपैकव ६३४ शयींपाकगह
ृ
बाींिकामि ्रकगतीपताशर आहि त.

(२) श (३) सालिय पोर्य आहार योेनद्तगतत आहार तसेवशण्यासाठी साळाींमध्यि गॅस कनिक्सन
उपलब्ि करुन
यींत्रयाींना

ि ण्याचा ननयतय ेिण्यात आला ंसन
ू यानस
ु ार कायतशाही करण्याचि आ ि स षण िबत्रय

ि ण्यात आलि आहि त. यानुसार कायतशाही करण्यात यित आहि .

(४) ्रकश्न उद््ाशत नाही.

___________
वयांअथतसहाजययत ववधेयिाचा फेरववचार िरुन ववधेयि मासे घेण्याबाबत
(२८)

१०५१३५ (०६-०४-२०१८)

श्री.अतमत ववलासराव दे शमुस (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट्ण

ववसे-राटील (तशडी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांसमनेर), श्री.अतमन रटे ल (मुांबादे वी), श्री.नसीम
सान (चाांिदवली), श्री.अलम शेस (मालाड रजश्चम), प्रा.वषात सायिवाड (धारावी), अॅड.यशोमती
रािूर (नतवसा), श्री.ववेय वडेट्टीवार (ब्रम्हररू ी), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.िुणाल राटील (धळ
ु े

ग्रामीण), श्री.आतसफ शेस (मालेसाांव मय), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), डॉ.सांतोष टारफे
(िळमनुरी), श्री.त्र्यांबिराव तभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.सांग्राम थोरटे (भोर), श्री.ेयिुमार सोरे
(माण),

श्री.भारत

भालिे

(रांढररूर),

श्री.सुननल

प्रभू

(िदांडोशी),

डॉ.सुजेत

तमणचेिर

(हातिणांसले), श्री.रािल धनारे (डहाणू), श्री.अननल बाबर (सानारूर), श्री.ववलास तरे (बो सर),

श्री.क्षषण तीे रािूर (नालासोरारा), श्री.िहतद्र श रािूर (वस ), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.शरददादा
सोनावणे (ेुनर), श्री.प्रशाांत रािूर (रनवेल), श्री.समीर िुणावार (िहांसणघाट), अॅड.आतशष
शेलार (वाांर शे रजश्चम), श्री.अतमत साटम (अांधेरी रजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (दिहसर) :
सन्माननीय शालेय तशषण ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वश.स. ५६० (18)
(१) सासनानि खासगी कींपन्याींना, साळा सुरु करण्याची परशानगी

ि यारि दहशाळी ंगिशिसनात

सींमत किलिलि वशिियक रद्द करण्याची मागयी तसषण काींनी सोमयया कॉलिेचि डॉ.नरद् र श पाठक
याींच्या ंध्यषण तिखाली, द नाींक २६ डडसद्बर, २०१७ रोेी शा त्यासम
ु ारास मा.सालिय तसषण यमत्री
याींची भि् ेिऊन किली आहि हि खरि आहि काय,

(२) तसिच, पालेर स्ेल््यात सासनाच्या तसषण य वशर्यक िोरयावशरोिात माध्यतमक तसषण य
श तसषण कितर कमतचा्याींनी तसषण यागिकारी कायातलयाशर माहि ेानिशारी, २०१८ मध्यि शा
त्या रम्यान नन सतनि किली होती, हि ही खरि आहि काय;
(३) ंसल्यास, राज्यातील ंनिक सासकवय साळा बीं
कॉपोरि ् कींपन्याींना मान्यता

करुन नशीन साळा सरु
ु करण्यासाठी

ि ण्याचा ननयतय म्हयेि तसषण याच्या खासगीकरयाचा ेा् ेातला

ेात ंसल्याची द्का तसषण यषण ित्रातून व्यक्त होत ंसून साळा्रकशिसासाठी गुयशत्तिपिषण ा पैसा हा

े्क महत्शाचा ठरयार ंसून गोरगरीब, शींगचताींची मुलि तसषण यापासून शींगचत राहयारंसून,

सासनाच्या या ननयतयामुळि सासकवय श ंनु ानीत साळा ओस पडतील ंसी तभतीही
तसषण यतज्ञ व्यक्ती करीत आहि त, हि ही खरि आहि काय,

(४) ंसल्यास, याबाबत सासनानि चककसी किली आहि काय, ंसल्यास त्यात काय आढळून
आलि श त्यानस
ीं ी
ु ार शयींंततसहास्ययत ननयतयाचा ्िरवशचार करुन ननयतय मागि ेिण्यासींबि
कोयती कायतशाही किली शा करण्यात यित आहि ,

(५) नसल्यास, वशलींबाची कारयि काय आहि त ?
श्री. ववनोद तावडे (२५-०२-२०१९) : (१) श (२) खाेगी कींपन्याींना साळा सरू
ु करण्यास
परशानगी

ि ऊ नयि, ंसी मागयी करण्यात आली आहि .

(४) हि खरि नाही.
(४) श (५) ्रकश्न उद््ाशत नाही.
___________
प्राथतमि शाळे तन
ू मायतमि किां वा उच मायतमि अथवा मायतमिमधून उच मायतमि
अशा वेसळया रदावर ननयक्
ु ती व सैननि शाळे तन
ू सैननि शाळे मये नव्याने
ननयुक्ती झालेल्या तशषण िाांना वेतन सांरषण ण दे ण्याबाबत

(२९)
मय)

१०५२३२ (०६-०४-२०१८) श्री.सांेय साविारे (भस
ु ावळ), श्री.इम्तीयाे सययद (औरां साबाद
:

सन्माननीय शालेय तशषण ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सासनाच्या द नाींक १५ सप््द् बर, २०११ च्या ननयतयान्शयि ननयतमत तसषण काींची ्रकाततमक
साळि तून

्रकाततमक

साळि त, माध्यतमक

साळि मिून

माध्यतमक

साळि त, उच्च

माध्यतमक

साळा/कननषठ महावशद्यालयातून उच्च माध्यतमक साळा/कननषठ महावशद्यालयामध्यि ंयापक
वशद्यालयातून ंध्यापक वशद्यालयात श सैननक साळि तून सैननक साळि मध्यि नव्यानि ननयुक्ती
झाल्यास त्याींचा शितनास सींरषण य राहील, हि खरि आहि काय,

वश.स. ५६० (19)
(२) ंसल्यास, ्रकाततमक साळि तन
ू माध्यतमक रियकींशा उच्च माध्यतमक ंतशा माध्यतमकमिून

उच्च माध्यतमक ंसा शिगळया प ाशर ननयुक्ती झाल्यास शितन सींरषण य रहायार नाही, हि ही
खरि आहि काय,

(३) ंसल्यास, याबाबत सासनानि चककसी किली आहि काय, ंसल्यास, त्यानस
ु ार तसषण काींना
शितन सींरषण य

ि ण्याबाबत कोयती कायतशाही किली शा करण्यात यित आहि ,

(४) नसल्यास, वशलींबाची कारयि काय आहि त ?
श्री. ववनोद तावडे (०८-०२-२०१९) : (१) श (२) होय हि खरि आहि .
(३) याबाबतचा ्रकताश सासनाच्या वशचारािीन आहि.
(४) ्रकश्न उद््ाशत नाही.

___________

राज्याया लाचलुचरत प्रनतबांधि ववभासािडे दासल होत
असलेल्या तक्रारीांवर त्वरीत िारवा

िरण्याबाबत

(३०) १०५२५२ (११-०४-२०१८) अॅड.ररास अळवणी (ववलेराले), श्री.नरद् र श रवार (िल्याण रजश्चम),
िॅप्टन आर.ततमल सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), श्री.नरद् र श महे ता (तमरा भाईंदर), अॅड.आतशष
शेलार (वाांर शे रजश्चम), श्री.अतुल भातसळिर (िाांिदवली रूव)त , श्री.नारायण िुचे (बदनारूर),
श्री.प्रशाांत रािूर (रनवेल) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) लाचलच
ु पत ्रकनतबींिक वशभागाच्याशतीनि माहि ेानिशारी, २०१८ मध्यि शा त्या रम्यान
्रकतसध्

करण्यात आलिल्या मादहतीशरून सन २००८ ति २०१७ ंखिरपयंत ्क्त १ हेार

८३६ आरोपीींनाच तसषण ा झाली ंसून सुमारि ६ हेार ४५२ ेय नन ोर् सु्लि ंसल्याचि
साींगण्यात आलि आहि , हि खरि आहि काय,

(२) ंसल्यास, लाचलुचपत ्रकनतबींिक वशभागाकडि

ाखल झालिल्या वशवशि ्रककरयाींपैकव सुमारि

२०० ्रककरयाींची चककसी गिल्या चार शर्ांपासून ्रकलींबबत ंसून ्क्त २५ ्रककरयाींत

ोर्ीींना

तसषण ा झाली ंसल्याचि मादहतीच्या ंगिकारात माहि डडसद्बर, २०१७ मध्यि शा त्या रम्यान
नन सतनास आलि आहि , हि ही खरि आहि काय,
(३) ंसल्यास, याचबरोबर याशर्
्रककरयाींत गुन्हि

२४८४ तक्रारी

ाखल झाल्या ंसन
ू त्यापैकव ्क्त ४३

ाखल करण्यात आलि ंसून उशतररत २४४१ ्रककरयि बीं

करण्यात आली आहि त,

हि ही खरि आहि काय,

(४) ंसल्यास, ‘ं’ शगत ंगिका-याींपासून चतुतश्र
त ियी कमतचा-यापयंत ंनिक सरकारी कमतचारी
तसिच लोकसिशक हि लाच ेिताना ‘एसीबी’ च्या ेाळ्यात ंडकतात मात्र तसषण ा होण्याचि ्रकमाय
खूपच कमी ंसल्यानि या लाचखोरीशर ननयींत्रय करण्यात ंपयस आलि आहि , हि ही खरि आहि
काय,

(५) ंसल्यास, आरोपीींना कडक तसषण ा झाल्यातसशाय या लाच्रककरयाला ्रकनतबींि बसयार
नसल्यानि सरकारी पातळीशर भ्रष्ाचाराला ्रकनतबींि करण्यासाठी तसिच लाचलुचपत ्रकनतबींिक
वशभागाकडि

ाखल होत ंसलिल्या तक्रारीींची सींख्या लषण ात ेिता

होण्यासाठी सासनानि कोयती उपाययोेना किली शा करण्यात यित आहि ,
(६) नसल्यास, वशलींबाची कारयि काय आहि त ?

ोर्ीीं शर त्शररत कारशाई

वश.स. ५६० (20)
श्री. दे वद्र श फडणवीस (३१-०१-२०१९) : (१) सन २००८ ति २०१७ या कालाशिीत एकुय १०५९
आरोपीताींना तसषण ा झाली ंसुन ४२९६ आरोपी नन ोर् सु्लि आहि त.
(२) श (३) होय,

(४) गिल्या ४ शर्ातत शगत ननहाय तसषण ा झालिल्या आरोपीताींची सींख्या
वषत

वसत १ वसत २ वसत ३ वसत ४ इलोसे सा. इसम एिूण

२०१४

६

१२

५३

३

८

३

९२

२०१५

७

१३

१०३

६

२

५

१३६

२०१६

७

३

७३

६

५

४

९८

२०१७

६

७

४०

३

५

६

६७

एिुण

२६

३५

२६९

१८

१९

२६

३९३

(५) श (६) लाचलच
ु पत ्रकनतबींिक वशभागामा्तत मोबाईल ॲप, ्ोल फ्रव.क्रीं. १०६४, ही

हि ल्पलाईन, ९९३०९९७७०० हा What Sapp नींबर तसिच Facebook page ्रकतसध् करून ेन
ेागत
ृ ी करण्यात यित.ि लाचलुचपत ्रकनतबींिक वशभागाच्या सींकिततळाशरून सामान्य ेनतिसाठी

सशत मादहती उपलब्ि किली ेात आहि. लाचलुचपत ्रकनतबींिक वशभागाचि ंगिकारी त्याींच्या
कायतषण ित्रातील सासकवय कायातलयात ेाशून भि्ी

ि शून मादहती

ि त ंसतात श त्याींच्या

कायतषण ित्रातील आठशडि बाेार, एस्ी ्ॅ ण्ड, रि ल्शि्ि सन, कॉलिे इत्या ी दठकायी ेाऊन सुध् ा
ेनेागत
ृ ी

करत ंसतात.

तसिच

सासरियकय

्रकनतबींिींक वशभागाबाबत मादहती ्रकतसध्

कायातलयाच्या

सतनी

भागाशर लाचलच
ु पत

किली ेाति. यातसशाय भ्रष्ाचार ्रकनतबींि ंगिननयम

१९८८ मध्यि द नाींक २६-०७-२०१८ रोेी सि
ु ारया करण्यात आली ंसून यातील तरतू ीींनुसार
भ्रष्ाचाराच्या न्यायालनयन ्रककरयाींचा

ोन शर्ातत ननप्ारा करण्याची तरतू

शर्ातत स र किसचा ननप्ारा न झाल्यास मा. न्यायालयाकडून शाढीश

किली आहि.

ोन

ोन शर्ातची मु तशाढ

ेिशून ्रककरय ननकाली काढनि आशश्यक आहि . त्यामुळि मा. न्यायालयात ंश्या किसिस ्रकलींबबत
राहयार नाही.

___________
अहमदनसर जेल्हयातील िुिडी राण्याचे रन
ु वातटर िरण्याचा घेतलेला ननणतय
(३१)

१०७१८६ (२८-०३-२०१८).

श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदारूर) :
काय :-

श्री.राहुल ेसतार (श्रीसोंदा), श्री.वैभव वरचड (अिोले),
सन्माननीय ेलसांरदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) ंहम नगर हा कृर्ी ्रकिान स्ेल्हा ंसून स र स्ेल्हयात सातत्यानि

षु काळी पररस्तती

ंसल्यानि कुकडी पाण्याचि पुनशात्प करण्याचा ननयतय सासनानि माहि ेानिशारी, २०१८ मध्यि शा
त्या रम्यान नन सतनास आलि, हि खरि आहि काय,

(२) ंसल्यास, स र ननयतयानुसार सासनानि कोयती कायतशाही किली शा करण्यात यित आहि ,
(३) नसल्यास, त्याची कारयि काय आहि त ?

वश.स. ५६० (21)

श्री. धसरीष महाेन (१६-०४-२०१९) : (१) होय.
(२)

कुकडी

्रककल्पाच्या

तसींचनासाठी

सि
ु ारीत

पायी

शापराच्या

्रकताशास

सासन

पत्र

द .२२३.२०१८ ंन्शयि काही ं्ीींच्या ंिीन राहून तत्शत: मान्यता ि ण्यात आली आहि . तसिच
कुकडी पा्बींिारि ्रककल्पास तत
ृ ीय सुिारीत ्रकसासकवय मान्यता सासन ननयतय द .२.११.१८
ंन्शयि ्रक ान करण्यात आली आहि . त्यामध्यि ेलननयोेनास

ि खील मान्यता

ि ण्यात आली

आहि .
(३) ्रकश्न उद््ाशत नाही.
___________
राज्यात ववद्यार्थयाांनी िेलेल्या आत्महत्या
(३२)

१११२८७ (१२-०४-२०१८) श्री.उल्हास राटील (तशरोळ), श्री.प्रिाश फातरेिर (चद् बरू ),

श्री.सांदीरानराव भुमरे (रैरण), श्री.सांेय रोतनीस (ितलना), श्री.किशोर राटील (राचोरा),
डॉ.सुजेत तमणचेिर (हातिणांसले), श्री.योसेश (बारू) घोलर (दे वळाली)

:

सन्माननीय

शालेय तशषण ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात सन २०१४ ति २०१६ या कालाशिीत ३७७१ वशद्यार्थयांनी आत्महत्या किल्या ंसून
वशद्यार्थयांच्या

आत्महत्याींमध्यि

महाराषराचा

्रकतम

क्रमाींक ंसल्याचि एका

ेानिशारी, २०१८ मध्यि शा त्या रम्यान नन सतनास आलि आहि , हि खरि आहि काय,
(२)

ंसल्यास,

राज्यात वशद्यार्थयांच्या

होया-या

आत्महत्यास

्रकनतबींिीत

पहायीत

माहि

करण्यासाठी

सासनामा्तत कोयकोयत्या उपाययोेना किल्या शा करण्यात यित आहि त,
(३) नसल्यास, वशलींबाची कारयि काय आहि त ?
श्री. ववनोद तावडे (१६-०२-२०१९) : (१) होय, हि खरि आहि .
(२) वशद्यार्थयांना समुप ि सनाच्या हि तुनि तसषण काींना वशसिर् ्रकतसषण याचि आयोेन करण्यात यिति.

वशद्यार्थयांशर पररषण ाींचा ताय यिऊ नयि याकररता राज्यमींडळात्े समुप ि सनाची व्यशता
करण्यात यिति.

(३) ्रकश्न उद््ाशत नाही.

___________

नाांदेड जेल््यातील जेल्हा रररषदे या तशषण ण ववभासातील
असांख्य प्रिरणात होत असलेल्या अननयतमततेबाबत
(३३)

११२१८९ (०६-०४-२०१८) श्री.सुभाष साबणे (दे सलूर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय तशषण ण मांत्री

वश.स. ५६० (22)

(१) नाीं ि ड स्ेल््यातील स्ेल्हा पररर् ि च्या माध्यतमक श ्रकाततमक तसषण य वशभागातील ंनिक
्रककरयात द लिल्या मींेुरी मध्यि ंननयतमतता आढळून आल्यामळ
ु ि द नाींक ३१ ेानिशारी २०१८
रोेी शा सम
ु ारास तगगती

ि ण्यात आली आहि , हि खरि आहि काय,

(२) ंसल्यास, तसषण य वशभागातील कोय-कोयत्या ्रककरयामध्यि कोयत्या शर्ातत ंननयतमतता
आढळून आलिली आहि,

(३) ंसल्यास, उक्त ंननयतमतता ्रककरयी सासन सतमती निमून चककसी करयार आहि काय,

(४) ंसल्यास, याबाबत सासनानि चककसी किली आहि काय, ंसल्यास, त्यात काय आढळून
आलि श त्यानस
ु ार कोयती कायतशाही किली शा करण्यात यित आहि ,
(५) नसल्यास, वशलींबाची कारयि काय आहि ?

श्री. ववनोद तावडे (२०-०२-२०१९) : (१) हि खरि नाही.
्रकाततमक तसषण य वशभागास कोयत्याही ्रककरयात तगगती आ ि स ्रकाप्त झालिलि नाहीत.
(२), (३), (४) श (५) ्रकश्न उद््ाशत नाही.
___________
राज्यात राली भाषा ववद्यारीर व रालीभाषा अिादमीथारन िरण्याबाबत
(३४)

११२२८२ (१४-०४-२०१८) श्री.राेेश टोरे (घनसावांसी), श्री.अजेत रवार (बारामती),

श्री.ेयांत राटील (इलामरूर), श्री.शतशिाांत तशांदे (िोरे साव), श्री.जेतद्र श आव्हाड (मुांब्रा िळवा),

श्री.भािर ेाधव (सह
ु ासर), श्री.सांदीर ना ि (ऐरोली), श्री.राहुल ेसतार (श्रीसोंदा), श्री.वैभव
वरचड (अिोले), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदारूर), श्री.मिरां द ेाधव-राटील (वा ),
श्री.िदरि
चव्हाण (फलटण),

श्री.राणाेसेीततसांह राटील (उमानाबाद), श्रीमती सुमन राटील (ताससाव

- िवरे महाांिाळ),

श्री.प्रदीर ना ि (किनवट), श्रीमती िदवरिा चव्हाण (बासलाण),

िदम (दारोली),

डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) राटील (एरां डोल), श्रीमती सांयादे वी दे सा -िुरेिर

श्री.सांेय

(चांदसड), श्री .हसन मुश्रीफ (िासल),

श्री.राहुल मोटे (रराांडा) : सन्माननीय उच व तांत्र
तशषण ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात पाली भार्ा श सींकृतीचि ेतनसींशितन श सींसोिन करण्यासाठी शतींत्र पाली
वशद्यापीठाची तापना तसिच पाली भार्ा ंका मी तापन करण्याचा ्रकताश सासनाच्या
वशचारािीन आहि , हि खरि आहि काय,

(२) ंसल्यास, स र ्रकताशाशर सासनानि ननयतय ेितला आहि काय, ंसल्यास,ननयतयाची ंींमल
बेाशयी कद्व्हापासन
ू करण्यात यियार आहि ,

(३) नसल्यास, वशलींब लागण्याची कारयि काय आहि त ?
श्री. ववनोद तावडे (१३-०२-२०१९) : (१) हि खरि आहि .
(२) राज्यातील वशवशि ंकृर्ी वशद्यापीठाींमध्यि ंसलिल्या पाली वशर्याची तसिच तसषण क श
वशद्यात सींख्या याबाबतची मादहती सशत वशद्यापीठाकडून मागवशण्यात यिऊन सद्य:स्ततीत
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सींबींिीत वशद्यापीठामध्यि पाली भार्ा ं्यासक्रमास पायाभूत सुवशिा उपलब्ि आहि त. तसिच,
पाली वशद्यापीठाची तापना कराशयाची झाल्यास या वशद्यापीठासाठी ेमीन, इमारत, तसषण क,

तसषण कित्तर कमतचारी इत्या ीींचा खचत मोठया ्रकमायात शाढवशण्याची सक्यता ंसल्यानि त्या-त्या
वशद्यापीठानि पाली भार्िसाठी उपलब्ि होयारि वशद्यात

त्यातन
ननमातय होयारा रोेगार
ू

्रकाध्यापक,कमतचारी याींचिसाठी लागयारा खचत इत्या ी बाबीींचा वशचार करुन पाली भार्ा वशर्य
त्याींचि बह
ृ त आराखडयात समावशष् करुन ननयतय ेिण्यात यिईल.
(३) ्रकश्न उद््ाशत नाही.

___________

तशांसणारूर (जे.िोल्हारूर) येथील शाळे त शालेय रोषण आहाराया ताांदळातील
अरहारप्रिरणी रुरवरादार एम.री. भूतडा याांयावर िारवा

िरण्याबाबत

(३५) ११४२७० (०६-०४-२०१८) डॉ.सुजेत तमणचेिर (हातिणांसले)

:

सन्माननीय शालेय

(१)

आहाराच्या

तशषण ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :तसींगयापूर

(स्े.कोल्हापूर)

यितील

साळि त

सालिय

पोर्य

ताीं ळातील

ंपहार्रककरयी पुरशठा ार एम.पी. भूतडा याींच्याशर कारशाई करण्याबाबतचा ंहशाल सींचालक,
पय
ु ि याींच्याकडि माहि नोव्हद् बर, २०१७ मध्यि

शा त्या

रम्यान पाठवशण्यात आला आहि , हि खरि

आहि काय,

(२) ंसल्यास, याबाबत सासनानि चककसी किली आहि काय, ंसल्यास त्यात काय आढळून
आलि श त्यानस
ू ार कोयती कारशाई किली शा करण्यात यित आहि ,
(३) नसल्यास, वशलींबाची कारयि काय आहि त ?

श्री. ववनोद तावडे (१३-०२-२०१९) : (१) हि खरि आहि .
(२) स र ्रककरयाची चककसी करण्यात आली ंसून सींबींगित
मुर शारियकींत शेन का्ा न शापरल्यामुळि
(३) ्रकश्न उद््ाशत नाही.

(३६)

पुरशठि ारावशरुध्

्रकमाणयत श

ीं डात्मक कारशाई करण्यात आली आहि .

___________

साससी मायताप्राप्त अनुदाननत प्राथतमि शाळाांचे लेसा ररीषण ण झाले नसल्याबाबत
११५७५३ (०६-०४-२०१८)

श्री.सुरेश सोरे (सेड आळां दी) :

सन्माननीय शालेय तशषण ण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यात खासगी मान्यता्रकाप्त ्रकाततमक साळाींना इमारत भाडि

तसषण य ननयमाशली ंसून गिलि ंनिक शर्ांपासून
काय,

रशर् ंनु ान

ि ण्याची तरतू

्रकाततमक

ि ण्यात यिति हि खरि आहि

(२) ंसल्यास, सासनानि द लिलि ंनु ान त्याच कामासाठी शापरलि गिलि रियकींशा कसि याबाबत
आेपयंत लिखापरीषण य झालि नसल्याचि नन सतनास आल्यानि शितन पतकाला सींबींगित साळाींचि
मान्यता तमळाल्यापासन
ू चि २० ्रककारचि रि कॉडत तपासण्याचि आ ि स सासनानि द लि आहि त, हि
हीखरि आहि काय,
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(३) ंसल्यास, शितन पतकाला द लिल्या आ ि साच्या ंनुर्ींगानि आत्तापयंत रियकती साळाींचि लिखा
परीषण य करण्यात आलि आहि तसिच सींपूयत साळाींचि लिखापरीषण य पय
ू त होण्यास रियकती कालाशिी
लागयार आहि ,

(४) ंसल्यास, याबाबत सासनानि चककसी किली आहि काय ंसल्यास, त्यात काय आढळून
आलि श त्यानस
ु ार कोयती कायतशाही किली शा करण्यात यित आहि,
(५) नसल्यास, वशलींबाची कारयि काय आहि त ?
श्री. ववनोद तावडे (१२-०२-२०१९) : (१)
१% शितनित्तर ंनु ान

खाेगी ंनु ाननत साळाींना ्रकनतशर् इमारत भाडिसाठी

ि ण्याबाबत आ ि स आहि त.

(२) हि खरि नाही.

(३), (४) श (५) ्रकश्न उद््ाशत नाही.

___________

राज्यातील तशषण िेत्तर िमतचा-याांचे आिृनतबांध मांेूर नसल्याने
सत अनेि वषे भरती बांद असल्याबाबत

(३७)

११८७६० (२०-०७-२०१८)

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांसमनेर), प्रा.वषात सायिवाड (धारावी),

श्री.अतमन रटे ल (मुांबादे वी), श्री.अलम शेस (मालाड रजश्चम), श्री.नसीम सान (चाांिदवली),

श्री.डी.री.सावांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.िुणाल राटील (धुळे ग्रामीण),

श्री.हषतवधतन सरिाळ (बुलढाणा), श्रीमती ननमतला साववत (इसतरूरी), अॅड.यशोमती रािूर
(नतवसा), श्री.ववेय वडेट्टीवार (ब्रम्हररू ी) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय तशषण ण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) राज्यातील तसषण कित्तर कमतचा-याींचि आकृनतबींि मींेरू नसल्यानि तसषण कित्तर कमतचा-याींची
भरती गत ंनिक शर्े बीं

ंसल्यानि तसषण कित्तर कमतचा-याींनी शारीं शार आीं ोलनि किली आहि त श

करत आहि त, हि खरि आहि काय,
(२) ंसल्यास, याबाबत सासनानि चककसी किली आहि काय, त्यात काय आढळून आलि श
त्यानुसार स र आकृनतबींि मींेूर करुन तसषण कित्तर कमतचा-याींची भरती करण्याबाबत कोयती
कायतशाही किली शा करण्यात यित आहि ,

(३) नसल्यास, वशलींबाची कारयि काय आहि त ?
श्री. ववनोद तावडे (०२-०२-२०१९) : (१) हि खरि आहि .
(२) श (३) राज्यातील मान्यता्रकाप्त खाेगी ंनु ाननत माध्यतमक श उच्च माध्यतमक
साळाींकररता

तसषण कित्तर

कमतचा्याींसाठी

सि
ु ाररत

२८/०१/२०१९ रोेी ननगततमत करण्यात आला आहि .

आकृतीबींिाचा

___________

सासन

ननयतय

द नाींक
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राज्यातील मुल्याांिन रात्र उच मायतमि शाळाांना अनुदान दे ण्याबाबत
(३८) १२६४८६ (०४-१२-२०१८) श्री.राधािृष्ट्ण ववसे-राटील (तशडी), श्री.ववेय वडेट्टीवार (ब्रम्हरूरी),

श्री.नसीम सान (चाांिदवली), श्री.अतमत ववलासराव दे शमुस (लातरू शहर), श्री.अतमन रटे ल
(मांब
ु ादे वी), श्री.त्र्यांबिराव तभसे (लातरू ग्रामीण), श्री.सनु नल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे

(आवी), श्री.अलम शेस (मालाड रजश्चम), श्री.हषतवधतन सरिाळ (बुलढाणा), डॉ.सांतोष टारफे
(िळमनुरी) : सन्माननीय शालेय तशषण ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील मुल्याींकन पात्र उच्च माध्यतमक साळाींची ंनु ान पात्र या ी ननिीसह ेोवर्त

करुन शितन सुरु कराशि या ्रकमख
मागयीसाठी वशना ंनु ाननत उच्च माध्यतमक वशनाशितन
ु
ंध्यापनाचि काम करया्या तसषण काींनी साळा बीं
रम्यान आझा

करुन माहि सप््द् बर, २०१८ मध्यि शा त्या

मै ानाशर आीं ोलन सुरु किलि आहि , हि खरि आहि काय,

(२) ंसल्यास, उक्त ंनु ानासाठी १५०० उच्च माध्यतमक साळा पात्र ंसताना किशळ १४६
वशना ंनु ाननत उच्च माध्यतमक साळा ंपूयत पध् तीनि ेोवर्त करण्यात आल्या, हि ही खरि
आहि काय,
(३)

तसिच पुयि यितील आयक्
ु त तसषण य तराशर मुल्याींकन पात्र साळाींची या ी तयार

ंसतानाही ्रकतसध्

करण्यात यित नाही, हि ही खरि आहि काय,

(४) ंसल्यास, आीं ोलन करया्याीं तसषण काींच्या मागण्याींचि तोडक्यात शरुप काय आहि ,
(५)

ंसल्यास, याबाबत सासनानि चककसी किली आहि काय श त्यानुसार स र मागण्या मान्य

करण्याच्या दृष्ीनि कोयती कायतशाही किली शा करण्यात यित आहि , नसल्यास, वशलींबाची कारयि
काय आहि त ?
श्री. ववनोद तावडे (१२-०२-२०१९) :(१) ंींसत: खरि आहि.
(२) हि खरि नाही.
(३) याबाबत कायतशाही सुरु आहि.

(४)उच्च माध्यतमक साळा श तक
ु डयाींची ंनु ानास पात्रची या ी ेोवर्त कराशी ही श ंन्य
मागण्या आहि त.

(५) ्रकश्न उद््ाशत नाही.
___________
मांब्र
ु ा िौसा (जे.राणे) येथील हबबब एज्यि
ु े शनल वेलफेअर सोसायटी माफतत चालववण्यात
येणाऱया एम.एस.लॉ िॉलेेया प्रशासनाने अवाेवी शुल्ि घेतल्याबाबत

(३९)

१२६७७५ (०४-१२-२०१८)

श्री.मांसेश िुडाळिर (िुलात) :

सन्माननीय उच व तांत्र

तशषण ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींब्रा ककसा (स्े.ठायि) यितील हबबब एज्युकिसनल शिल्िंर सोसाय्ी मा्तत चालवशण्यात

यिया्या वशनांनु ानीत एम.एस.लॉ कॉलिेच्या ्रकसासनानि ५ शर्ातकरीता ’’लॉ कोसत’’ साठी

सुल्क ननयामक ्रकागिकरयाचा ननयम डाशलून ्रकत्यिक वशद्यार्थयातकडून रु. ५६८०/- श ३ शर्ातच्या

वश.स. ५६० (26)
कोसतसाठी ७४५०/- रुपयि ेा ा ेितल्याबाबतची तक्रार एम.एस.कॉलिे ऑ् लॉ च्या माेी
वशद्यार्थयातनि श ्ुडीं् लॉ

ककन्सीलच्या ंध्यषण ाींनी द नाींक ३१ ऑग्,२०१८ रोेी शा त्या

सुमारास मुींबई वशद्यापीठ श सुल्क ननयामक ्रकागिकरयाकडि किली आहि , हि खरि आहि काय,

(२) ंसल्यास, तक्रारीच्या ंनर्
ु ींगानि मींब
ु ई वशद्यापीठ श सल्
ु क ननयामक ्रकागिकरयारि
एस.एस.लॉ कॉलिे ्रकसासनावशरुध्
(३) तसिच, या सीं भातत

कोयती कारशाई किली शा करण्यात यित आहि ,

सासनानि चककसी किली आहि काय, ंसल्यास, त्यानुसार कोयती

कायतशाही किली शा करण्यात यित आहि ,

(४) नसल्यास, वशलींबाची कारयि काय आहि त ?
श्री. ववनोद तावडे (२१-०२-२०१९) : (१) होय.
(२) श (३) स र तक्रारीच्या ंनुर्ींगानि वशद्यापीठाच्या वशद्यात

तक्रार ननशारय सतमतीनि,

वशद्यार्थयांकडून ेिण्यात आलिलि ंनतररक्त सुल्क महावशद्यालयानि सींबींगित वशद्यार्थयांना परत
कराशि, ंसा ठराश परीत किला. स र ठराशानस
ु ार महावशद्यालयानि कायतशाही किली आहि .
(४) ्रकश्न उद््ाशत नाही.

___________
चांर शररू जेल्हा तशषण ण सांथा सांचालि सांघ व नासररू महाराष्ट्र
तशषण ण सांथा महामांडळ याांया मासण्याांबाबत

(४०) १२६९२५ (१९-११-२०१८) श्री.ेयांत राटील (इलामरूर), श्री.अजेत रवार (बारामती),

श्री.िदलीर वळसे-राटील (आांबेसाव), श्री.छसन भे
ु बळ (येवला), श्री.जेतद्र श आव्हाड (मुांब्रा

िळवा), श्री.वैभव वरचड (अिोले), श्री.राांडुरां स बरोरा (शहारूर), श्री.राहुल ेसतार (श्रीसोंदा),
श्री.शतशिाांत तशांदे (िोरे साव), श्री.राेेश टोरे (घनसावांसी) :
सन्माननीय शालेय तशषण ण मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील ्रकाततमक, माध्यतमक, उच्च तसषण य सींताींच्या मागण्याींबाबत ननशि न चींर शपरू
स्ेल्हा तसषण य सींता सींचालक सींे चींर शपूर तसिच नागपूर वशभाग महाराषर तसषण य सींता

महामींडळ यानी द नाींक १७ ऑग्, २०१८ रोेी तसिच खासगी श ताननक शराज्य
सींतांींतगतत माध्यतमक साळि तील तसषण क श तसषण कितर कमतचा्याींच्या ्रकलींबीत मागण्याींबाबतचि
ननशि न वश भत माध्यतमक तसषण क सींे, स्ेल्हा चींर शपूर याींनी द नाींक ५ सप््द् बर, २०१८ रोेी शा
त्यासम
ु ारास पाठवशलि आहि, हि खरि आहि काय,

(२) ंसल्यास, ननशि नातील मागण्याींचि तोडक्यात शरुप काय आहि ,
(३) ंसल्यास, याबाबत सासनानि चककसी किली आहि काय, ंसल्यास त्यानुसार कोयती
कायतशाही किली शा करण्यात यित आहि ,

(४) नसल्यास वशलींबाची कारयि काय आहि त श या मागण्याींशर ननयतय कद्व्हापयंत ेिण्यात
यिईल ?

वश.स. ५६० (27)
श्री. ववनोद तावडे (२०-११-२०१८) : (१) चींर शपूर स्ेल्हा तसषण य सींता सींचालक सींे, चींर शपूर

याींचि द नाींक २९.१०.२०१८ चि श महाराषर तसषण य सींता महामींडळ, नागपूर वशभाग याींचि
द नाींक २६.१०.२०१८ चि ननशि न ्रकाप्त झालि आहि .

(२), (३) श (४) स र ननशि नाींतील वशवशि मागण्याींच्या ंनर्
ु ींगानि कायतशाही करण्यात यित
आहि .

___________
अचलरूर येथील क्रीडा सुववधा प्रतावाांचे अनुदान मांेूर िरण्याबाबत

(४१)

१२८०६५ (०४-१२-२०१८) श्री.ओमप्रिाश ऊफत बचू िडू (अचलररू ), श्री.ववनायिराव

ेाधव-राटील (अहमदरूर), श्री.मोहन फड (राथरी), श्री.तशरीषदादा चौधरी (अमळनेर) :
सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ंचलपूर मत ारसींेातील क्रवडा सुवशिा ननतमतती योेनिंींतगतत ्रकताशाींचि ंनु ान मींेूर
करण्याबाबत ताननक लोक्रकनतननिीनी मा.क्रवडा मींत्री याींना द नाींक १३ माचत, २०१८ रोेी लिखी
पत्र तलहून वशनींती किली होती, हि खरि आहि काय,
(२) ंसल्यास, ताननक लोक्रकनतननिीनी त्याींच्या मत ारसींेातील कोयति ्रकताश

आणय

ती ंनु ानाची मागयी किली आहि ,

(३) ंसल्यास, उक्त ्रकताशाना मा.सहाययक सींचालक क्रवडा श यश
ु कसिशा महाराषर राज्य पुयि

याींनी द नाींक २२ डडसद्बर, २०१८ रोेी शा त्यासुमारास मींेुरी द ली आहि काय तसिच मा.मींत्री
क्रवडा याींनी द नाींक १३ माचत, २०१८ रोेी उक्त ्रकताशाच्या मागयी पत्राशर “मान्य” ंसा सिरा
ि शन
ू शाषण री किली आहि , हि ही खरि आहि काय,

(४) ंसल्यास, याबाबत सासनानि चककसी किली आहि काय श त्यानुसार उक्त ्रकताशाना
ंनु ान

ि ण्याबाबत कोयती कायतशाही किली शा करण्यात यित आहि , तसिच या ्रकताशना रियकती

रक्कमिचि ंनु ान रियकती कालशिीत उपलब्ि करून

ि यार आहि ,

(५) नसल्यास, वशलींबाची कारयि काय आहि त ?

श्री. ववनोद तावडे (२०-०२-२०१९) : (१) होय, हि खरि आहि .
(२)

ंचलपूर

मत ार

सींेातील

१.

शीर

बाेी्रकभु

क्रवडा

श

व्यायाम

मींडळ,

बिलोरा,

ता.चाीं रु बाेार, स्े.ंमराशती, २. सत्यसोिक बहुउद्दितसय तसषण य सींता, ्ोंगलापूर ्ा्ा
मासो , ता.चाीं रु बाेार, स्े.ंमराशती, ३. ग्रामपींचायत, चमक खु त , ता.चाीं रु बाेार,
स्े.ंमराशती या सींताींना बींद स्त ्रकिषण ागह
ृ ाचि बाींिकाम करण्यासाठी ंनुक्रमि रु.९०.०० लषण ,
रु.९०.०० लषण  श रु.३०.०० लषण  ंनु ान मींेूर करण्याची वशनींती किली आहि.
(३) होय, हि खरि आहि .

(४) सन २०१७-१८ श सन २०१८-१९ मध्यि ्रकाप्त झालिल्या ्रकताशाबाबत उगचत ननयतय ेिण्याची
कायतशाही करण्यात यित आहि .
(५) ्रकश्न उद््ाशत नाही.

___________

वश.स. ५६० (28)
राज्यातील नॅि मुल्याांिन प्राप्त महाववद्यालयाांना आधथति लाभ दे ण्याबाबत
(४२)

१२९०४१ (०४-१२-२०१८) श्रीमती मननषा चौधरी (दिहसर), श्री.वविास िांु भारे (नासरूर

मय), श्री.सांेय िेळिर (राणे)

:

खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय उच व तांत्र तशषण ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्यातील ४३७४ महावशद्यालयाीं पैकव १२५३ महावशद्यालयाींकडि राषरीय मुल्याींकन आणय
मुल्यामापन पररर् ि चा (नॅक)

ेात ंसल्याचि माहि सप््द् बर, २०१८ मध्यि शा त्या

रम्यान

नन सतनास आलि आहि , हि खरि आहि काय,
(२) ंसल्यास, नॅक मुल्याींकन ेितलिल्या महावशद्यालयाींना कोयत्याही ्रककारचा आगततक लाभ
तमळत नसल्यानि महावशद्यालयि उ ासीन आहि त, हि ही खरि आहि काय,

(३) ंसल्यास, मुल्याींकन पररर् ि नि द नाींक १ एव्रकल २०१७ रोेी शा त्या सम
ु ारास नशि ननकर्
आयून

नॅक

मुल्याींकन करयि

ंगिक

कठीय

किलि

ंसल्यानि

ग्रामीय

महावशद्यालयाींना यातील काही ननकर् पूयत करयि ंसक्य आहि हि ही खरि आहि काय,
(४) ंसल्यास,

वशद्यापीठ

ंनु ान

आयोग

श

वशद्यापीठ

कायद्यातील

भागातील

तरतू ीमळ
ु ि

महावशद्यालयाींना आणय वशद्यापीठाींना यित्या काळात नॅक मुल्याींकन करुन न ेियि ंननशायत
ठरयार आहि हि ही खरि आहि काय,

(५) ंसल्यास, याबाबत सासनानि चककसी किली आहि काय श त्यानुसार नॅक मुल्याींकन ्रकाप्त
झालिल्या महावशद्यालयाींना आगततक लाभ

ि ण्याबाबत कोयती कायतशाही किली शा करण्यात यित

आहि ,
(६) नसल्यास, वशलींबाची कारयि काय आहि त ?
श्री. ववनोद तावडे (२२-०२-२०१९) : (१) ंींसतः खरि आहि .
(२) हि खरि नाही.
(३) नॅक पररर् ि नि ननकर् आणय ंेत करण्याच्या ्रकक्रवयिमध्यि सि
ु ारया किली ंसून त्यामध्यि
ननकर्ाींच्या ननशडीचि पयातय उपलब्ि आहि त.
(४) हि खरि नाही.

वशद्यापीठ ंनु ान आयोग श वशद्यापीठ कायद्यातील तरतू ीमुळि महावशद्यालयाींना आणय

वशद्यापीठाींना यित्या काळात नॅक मल्
ु याींकन करुन ेियि बींिनकारक करण्यात आलिलि आहि .
(५) ्रकश्न उद््ाशत नाही.

नॅक मुल्याींकन ्रकाप्त श वशतसष् ननकर्ाींची पुतत
त ा करया-या महावशद्यालयाींना वशद्यापीठ

ंनु ान आयोग तसिच रुसा ंींतगतत ननिी मींेूर करण्यात यितो.
(६) ्रकश्न उद््ाशत नाही.

___________
नासरूर जेल्हयातील शेषण णणि सांथाांना अनुदान दे ण्याबाबत
(४३)

१२९३६३ (०४-१२-२०१८) श्री.सुधािर िोहळे (नासरूर दक्षषण ण) :

तशषण ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय

वश.स. ५६० (29)
(१) सासनानि कायम वशनांनु ानीत सींतितील कायम सब्

शगळुन काही सींताींना ंनु ान

द लि ंसल्याचि द नाींक २८ ्िब्रुशारी, २०१८ रोेी शा त्यासुमारास नन सतनास आलि, हि खरि आहि
काय,

(२) ंसल्यास, नागपरू स्ेल्हयातन
ू ंनु ानासाठी एकुय ंीं ाेि १८० ्रकताश सा र करण्यात
आलि होति, हि ही खरि आहि काय,

(३) ंसल्यास, सींपुयत महाराषरातील स्ेल्हामिील काही सींताींना ंनु ान द लि ंसून नागपूर
स्ेल्हयातील एकाही सींतिला ंनु ान

ि ण्यात आलि नाही, हि ही खरि आहि काय,

(४) ंसल्यास, याबाबत सासनानि चककसी किली आहि काय, ंसल्यास, त्यात काय आढळून
आलि

श

त्यानुसार

नागपूर

स्ेल्हयातील

उशतरीत

सींताींना

कायतशाही किली शा करण्यात यित आहि काय,

ंनु ान

ि ण्याबाबत

कोयती

(५) नसल्यास, वशलींबाची कारयि कासय आहि त ?
श्री. ववनोद तावडे (१२-०२-२०१९) : (१) कायम वशनांनु ान तत्शाशर परशानगी द लिल्या
(इींग्रेी माध्यमाच्या साळा शगळून) साळाींच्या मान्यता आ ि सातील कायम सब्

शगळला

ंसून ंनू ानास पात्र ेोवर्त किलिल्या ्रकाततमक श माध्यतमक साळाींना ंनू ान मींेूर किलि
आहि .

(२) श (३) हि खरि नाही.
(४) श (५) ्रकश्न उद््ाशत नाही.
___________
राज्यातील ववद्यार्थयाांची प्रसती चाचणी घेण्यास तशषण ण ववभासास
ववलांब होत असल्याबाबत
(४४) १३०७९९ (०४-१२-२०१८) श्री.रणधीर सावरिर (अिोला रूव)त : सन्माननीय शालेय तशषण ण
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील वशद्यार्थयांची ्रकगती तपासण्यासाठी तसषण य वशभागाकहून ेिण्यात यिया-या
्रकगती चाचण्यास उसीर झाल्यामळ
ु ि या चाचण्याींचि शर्तभराचि शिळापत्रक बबेडण्याची सक्यता
ननमातय झाली ंसल्याचि माहि ऑक््ोबर, २०१८ मध्यि शा त्या

रम्यान नन सतनास आलि आहि ,

हि खरि आहि काय,
(२) ंसल्यास त्यामिील पदहली चाचयी म्हयेिच पायाभूत चाचयी ही आिीच्या शर्ातच्या
ं्यासक्रमाशर ंसति

स
ु री ति आठशीसाठी ेिण्यात यियारी पायाभूत चाचयी द नाींक २८ ति ३१

ऑग् २०१८ या कालाशिीत ेिण्यात आली मात्र मळ
ू ननयतयानस
ु ार ही चाचयी ेल
ु ै मध्यि
होयि ंपिक्षषण त ंसतानाही उसीरा ेिण्यात आली, हि ही खरि आहि काय,

(३) ंसल्यास, याबाबत सासनानि चककसी किली आहि काय, चककसीत काय आढळून आलि श
त्यानुसा कोयती कायतशाही किली शा करण्यात यित आहि ,
(४) नसल्यास, वशलींबाची कारयि काय आहि त ?

वश.स. ५६० (30)
श्री. ववनोद तावडे (१२-०२-२०१९) : (१) हि खरि नाही.
(२) हि खरि आहि .
(३) श (४) कद्र श सासनाच्या नन े सानुसार ंध्ययन ननषपत्ती आिारीत चाचयी ननतमतती श
ंनर्
ु ींगगक ्रकरियक्रया यासाठी ेा ा कालाशिी लागला.

___________

राज्यातील तशषण ि चौिशी सतमतीचे सदय श्री.रमािाांत राांडे याांची चौिशी िरण्याबाबत
(४५) १३१४०७ (०५-१२-२०१८)

श्रीमती माधुरी तमसाळ (रवतती), श्रीमती सीमाता

िहरे (नातशि

रजश्चम) : सन्माननीय शालेय तशषण ण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील तसषण क चककसी सतमतीचि स य श्री.रमाकाींत पाींडि याींची चककसी करण्याचि
आ ि स राज्यपालाींनी तसषण य वशभागाला द लि, हि खरि आहि काय,
(२) ंसल्यास, स र आ ि साचि पालन तसषण य वशभागानि किलि नसल्याचा आरोप वशवशि तसषण क
सींे्नाींनी किला आहि , हि ही खरि आहि काय,
(३) ंसल्यास, श्री.रमाकाींत पाींडि याींच्याशर कारशाई न किल्यास आीं ोलन करण्याचा इसारा
तसषण क सींे्नाींनी द ला ंसल्याचि माहि ेल
ु ,ै २०१८ मध्यि शा त्या

रम्यान नन सतनास आहि ,

हि ही खरि आहि काय,

(४) ंसल्यास, स र ्रककरयाची सासनानि चककसी किली आहि काय, ंसल्यास, चककसीच्या
ंनुर्ींगानि कोयती कायतशाही किली शा करण्यात यित आहि ,
(५) नसल्यास, त्याची कारयि काय आहि त ?

श्री. ववनोद तावडे (२२-०२-२०१९) : (१), (२) श (३) होय हि खरि आहि.
(४) श (५) स र ्रककरयी चककसी सुरु आहि .
___________
राज्यातील २० टक्िे अनूदान प्राप्त शाळाांना अनुदानाची तरतुद िरण्याबाबत
(४६)

१३१५२७ (०५-१२-२०१८) श्री.राहुल बोंर शे (धचसली)
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

:

सन्माननीय शालेय तशषण ण मांत्री

(१) राज्यातील १६२८ साळा श २४५२ शगत तुकडयाींना ्रकचलीत ननयमानुसार तसिच ्रकत्यषण  स

या सशत साळा ६० ्क्कि ंनु ानास पात्र ंसताींना त्याींना द नाींक ०६ सप््द् बर, २०१६ पासून
किशळ २० ्क्कि ंनु ान द ल्यानि उशतरीत ंनु ान

ि ण्याचि पाशसाळी ंगिशिसन २०१८

मध्यि

ेोर्या करण्यात यिईल ंसि आश्शासन सहयार शी ंनतगतगह
ृ यिति झालिल्या बैठकवत मा. तसषण य
मींत्री याींनी तसषण य सगचश याींच्यासमशित द लि ंसल्याचि

माहि ऑक््ोंबर, २०१८

मध्यि शा त्या

रम्यान नन सतनास आलि, हि खरि आहि काय,
(२)

ंसल्यास,

पाशसाळी

ंगिशिसन

सींपल्यानींतरही

आश्शसनाची

पुतत
त ा

न

किल्यानि

आश्शासनाची पुतत
त ा करण्यासाठी सासनानि कोयती कायतशाही किली शा करण्यात यित आहि ,
(३) नसल्यास वशलींबाची कारयि काय आहि त ?

वश.स. ५६० (31)
श्री. ववनोद तावडे (१३-०२-२०१९) : (१) स र साळा श तुकडयाींना पुढील ंनु ान

ि ण्याबाबत

मा.मींत्री (सालिय तसषण य) याींनी द नाींक २८/११/२०१८ रोेी सभागह
ृ ात ननशि न किलि आहि .
(२) या बाबत आशश्यक कायतशाही सुरु आहि .
(३) ्रकश्न उद््ाशत नाही.

___________

चोरडा (जे.ेळसाांव) येथे तालुिा क्रीडा सांिुल बाांधण्याबाबत
(४७)

१३३२८५ (०४-१२-२०१८)

श्री.चांर शिाांत सोनवणे (चोरडा) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील

(१) चोपडा (स्े.ेळगाींश) तालक
ु ा क्रवडा सींकुलाच्या बाींिकामासाठी सासनाकडून १ को्ी
रुपयाींचा ननिी मींेरू करण्यात आला आहि, हि खरि आहि काय,

(२) ंसल्यास, स र ननिीपैकव २३.६६ लषण  रुपयाींचा ननिी आयुक्त क्रवडा श युशक सिशा

सींचालनालय, पुयि याींनी द नाींक २१ माचत, २०१८ रोेी शा त्यासम
ु ारास स्ेल्हा क्रवडा ंगिकारी
याींच्याकडि शगत किला आहि , हि ही खरि आहि काय,

(३) ंसल्यास, चोपडा तालक
ु ा क्रवडा सींकुलाचि बाींिकाम लशकर पय
ू त करण्याकररता श उशतररत
ननिी उपलब्ि करुन

ि ण्यात याशा ंसी मागयी ताननक लोक्रकनतननिीींनी द नाींक २१

ऑग्, २०१८ रोेी शा त्यासुमारास मा. क्रवडामींत्री याींच्याकडि ननशि नाव् ारि किली आहि , हि ही
खरि आहि काय,

(४) ंसल्यास, याबाबत सासनानि चककसी किली आहि काय, ंसल्यास उक्त मागयीच्या
ंनर्
ु ींगानि ननिी उपलब्ि करुन

ि ण्याबाबत कोयती कायतशाही किली आहि शा करण्यात यित आहि

तसिच सुरु ंसलिल्या कायतशाहीची सद्यःस्तती काय आहि ,
(५) नसल्यास, वशलींबाची कारयि काय आहि त?

श्री. ववनोद तावडे (२३-०१-२०१९) : (१), (२) श (३) होय, हि खरि आहि .
(४) चोपडा तालुका क्रवडा सींकुलाचि बाींिकाम लशकर पूयत करण्याकररता उशतररत ननिी मागयीचा
्रकताश सासनास ्रकाप्त झाला ंसून ननिी वशतरय करण्याबाबतची कायतशाही सासन तराशर
चालु आहि .

(५) ्रकश्न उद््ाशत नाही.

___________

रालघर आणण वातशम येथे नवीन मॉडेल िॉलेे सुरु िरण्याबाबत
(४८)

१३३३७९ (०४-१२-२०१८)

श्री.अतमत झनि (ररसोड), प्रा.ववरद् र श ेसतार (धामणसाव

रे ल्वे), श्री.हषतवधतन सरिाळ (बुलढाणा), अॅड.यशोमती रािूर (नतवसा), श्री.डी.एस.अिहरे (साक्री),

श्री.िुणाल राटील (धळ
ु े ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.त्र्यांबिराव तभसे (लातूर
ग्रामीण), श्री.अलम शेस (मालाड रजश्चम), श्री.अतमन रटे ल (मुांबादे वी), श्री.सुननल िेदार
(सावनेर), श्री.भारत भालिे (रांढरररू ), प्रा.वषात सायिवाड (धारावी), श्रीमती ननमतला साववत
(इसतरूरी) :

सन्माननीय उच व तांत्र तशषण ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

वश.स. ५६० (32)
(१) कद्र श सरकारनि रुसा ंींतगतत राज्यात पालेर आणय शातसम यिति

ोन नशीन मॉडिल कॉलिे

सुरु करण्याचि ेादहर किलि होति, हि खरि आहि काय,

(२) ंसल्यास, सींत गाडगिबाबा ंमराशती वशद्यापीठातील सींबींगित ंगिका्याींनी सासनाकडि
वशदहत मु तीत वशकास आराखडा सा र किला नाही, हि ही खरि आहि काय,

(३) ंसल्यास, यामुळि स र कॉलिे शातसम यितून तिलींगया राज्यात मींेूर झालि आहि , हि ही
खरि आहि काय,

(४) ंसल्यास, याबाबत सासनानि चककसी किली आहि काय श त्यानुसार स र वशद्यापीठातील

सींबींगित ंगिका्याींशर कारशाई करण्यासोबतच स र कॉलिे शातसम मध्यिच रहाशि यासाठी
कोयती कायतशाही किली आहि शा करण्यात यित आहि ,
(५) नसल्यास, वशलींबाची कारयि काय आहि त ?
श्री. ववनोद तावडे (२५-०१-२०१९) : (१) ंींसत: खरि आहि.
श शातसम या

कद्र श सासनानि रुसा ंींतगतत नीं रू बार

ोन स्ेल्हाींमध्यि मॉडल डडग्री कॉलिे सरु
ु करण्यास मींेरू ी द ली आहि .

(२) हि खरि नाही.
(३) हि खरि नाही.

(४) ्रकश्न उद््ाशत नाही.
(५) ्रकश्न उद््ाशत नाही.

___________

अतभयाांबत्रिी महाववद्यालय रुणे येथील ननयामि मांडळाद्वारे
नेमलेल्या अयारिाांया समयाांबाबत

(४९)

१३३६१९ (०४-१२-२०१८)

श्री.ववेय िाळे (तशवाेीनसर) :

सन्माननीय उच व तांत्र

तशषण ण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ंतभयाींबत्रकव

महावशद्यालय

पुयि या

सींतिस

शायत्तता ्रक ान करण्यात आली हि खरि आहि काय,

सासनात्े

सन

२००२ मध्यि

सींपूयत

(२) ंसल्यास, ंतभयाींबत्रकव महावशद्यालय पुयि या सींतिस २३३ ंध्यापकवय श ्रकसासकवय
प ि मींेूर करून त्याची आगततक ेबाब ारी शीकारुन मान्यता द ली, हि ही खरि आहि काय,

(३) तसिच उक्त सींतिच्या ननयामक मींडळास सैषण णयक गरेिनुसार ंध्यापरियकय श ्रकसासकवय
प ि भरण्यास श नशीन प ि ननतमतत करून ननयक्
ु ती करण्यास परशानगी

ि ण्यात आली ंसन
ू

स र ननयामक मींडळाच्या शतीनि करण्यात आलिल्या ंध्यापकाींच्या ननयुक्त्या खुल्या बत्रतरीय
पद्धतीनि पूश च्या सासकवय सिशितील सत
आहि त, हि ही खरि आहि काय,

कायम राहण्याच्या ननयमानुसार करण्यात आल्या

(४) ंसल्यास, गत पाच मदहन्यापासून (ेन
ू २०१८) ंतभयाींबत्रकव महावशद्यालय पुयि याींच्या
ननयामक मींडळानि ंध्यापरियकय श ्रकसासकवय प ाशर कायतरत ंसया्याींचि शितन ्रकलींबबत
ठि शण्यात आलि, हि ही खरि आहि काय,

वश.स. ५६० (33)
(५) तसिच, स र सींतिनि निमलिल्या ंध्यापकाींना राज्यातील इतर ंनु ाननत सींतामध्यि
कायतरत

ंसलिल्या

ंध्यापका्रकमायि

सशलती,

ननशत्ृ ती

शितन

योेना,

वशमा

योेना,

डी.सी.बी.एस., एन.पी.एस., ेी.आय.एस., कालबद्ध प ोन्नतीचा लाभ श उन्नत शितनश्रियीचा
लाभ
(६)

ि ण्यात यित नसल्याबाबतचि ननशि न द लि आहि, हि ही खरि आहि काय,
ंसल्यास, याबाबत सासनानि चककसी किली आहि काय, ंसल्यास, त्यानुसार स र

सींतिच्या ंध्यावपकाींच्या वशवशि मागण्याबाबत उच्चतरीय सतमती तापन करण्याबाबत
तसिच ंध्यावपकाींचि गत ५ मदहन्यापासून चि तकवत शितन

ि ण्याबाबत कोयती कायतशाही किली

शा करण्यात यित आहि , नसल्यास वशलींबाची कारयि काय आहि त ?
श्री. ववनोद तावडे (२९-०१-२०१९) : (१). ंींसतः खरि आहि.
ंतभयाींबत्रकव महावशद्यालय, पुयि या सींतिस द नाींक १९/०७/२००२ सासन ननयतयान्शयि

्रकसासकवय, वशत्तीय श व्यशतापकवय शायत्तता ्रक ान करण्यात आलिली आहि. सैषण णयक
शायत्तता ही सींबींिीत वशद्यापीठानि सींतिस ्रक ान किलिली आहि .

(२) सासन ननयतय द नाींक १९/०७/२००२ सासन ननयतयामिील तरतु ीनुसार ंतभयाींबत्रकव
महावशद्यालय, पुयि या सींतिमध्यि स र सासन ननयतय ननगततमत होण्यापूश ननयुक्त झालिल्या
तसषण क

श

तसषण कितर

कमतचा-याींची

आगततक

ेबाब ारी

सासनाची

आहि .

शायत्तता

तमळाल्यानींतर सींतित्े ननयक्
ु त किलिल्या तसषण क श तसषण कितर कमतचा-याींची सींपय
ू त ेबाब ारी
सींतिची आहि .

(३) ंतभयाींबत्रकव महावशद्यालय, पुयि या सींतिच्या ननयामक मींडळास सैषण णयक गरेिनुसार

ंध्यापकवय श ्रकसासकवय प ि ननमातय करून स र प ाशर ननयुक्ती करण्यास परशानगी
ि ण्यात आली आहि . ततावप, ननयामक मींडळानि सासन मान्य प ाींशर तसिच, सींतातराशर

ननमातय किलिल्या प ाींशर ंध्यापकाींच्या ननयक्
ु त्या करताना वशहीत पद्धतीचा ंशलींब करण्यात
आला नसल्याबाबत या ्रककरयी निमण्यात आलिल्या मिश्राम सतमतीचा ंहशाल सासनास ्रकाप्त
झाला आहि .
(४) ंतभयाींबत्रकव महावशद्यालय, पुयि या सींतितील सासन मींेूर प ाशर सींतिच्या ननयामक
मींडळामा्तत ननयक्
ु त किलिल्या आहि त. ंसा ंध्यापकाींची शितनि सासकवय नतेोरीतन
ू ं ा
करण्यात यित ंसल्यानि सींतिनि सा र किलिल्या शितन

ि यकास सासकवय कोर्ागार कायातलयानि

आषण िप लाशलि आहि त. ततावप, सींतिनि समािानकारक खुलासा न किल्यानि कोर्ागार कायातलयानि
सींबींिीत ंध्यापकाींचि माहि ेून, २०१८
(५) होय.

पासन
ू शितन

ि यकि ्रकलींबीत ठि शलिली आहि त.

(६) ्रकतत
ु ्रककरयी मा. उच्च न्यायालय, मींब
ु ई यिति वशवशि यागचका ्रकलींबीत ंसन
ू त्या
ंनुर्ींगानि द नाींक २२.१२.२०१८ रोेी ंींनतम सुनाशयी झाली ंसून ंींनतम ननकालासाठी
यागचका ्रकलींबीत आहि . सबब, ्रकतुत ्रककरय न्याय्रकवशष् न्यायालयाच्या आ ि सानुसार
कायतशाही करता यियि सक्य होईल.

___________

पुढील

वश.स. ५६० (34)
अिोला ग्रामीण तशधा रुरवरा ववभासातील डी वन रजेटर अद्ययावत नसल्याबाबत
(५०) १३४१९१ (२९-१२-२०१८) श्री.हररष वरांरळे (मुनततेारूर)

:

सन्माननीय अन व नासरी

रुरवरा आणण ग्राहि सांरषण ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) काही कारयातश तसिापबत्रकितील स य सींख्या कमी होशूनही रात

क
ु ान ाराींच्या िान्य

पुरशठयामध्यि त्या ्रकमायात कपात किली ेात नाही परीं तु शाढीश स याींची सींख्या ंसल्यास
ति तात्काळ मान्य करुन त्याचि ननयतनही शाढवशलि ेात ंसल्याचि ंकोला ग्रामीय परु शठा
वशभागात नन सतनास आलि आहि , हि खरि आहि काय,

(२) ंसल्यास, स र मादहती ंद्ययाशत करण्यासाठी बींिनकारक ंसलिलि डी शन रस्े्र
ि खील ंद्ययाशत ठि शण्यात आलि नाही, हि ही खरि आहि काय,
(३) ंसल्यास, याबाबत सासनानि चककसी किली आहि काय, त्यात काय आढळून आलि श
त्यानुसार कोयती कायतशाही किली शा करण्यात यित आहि ,
(४) नसल्यास, वशलींबाची कारयि काय आहि त ?

श्री. धसरीश बारट (०६-०२-२०१९) : (१) ंकोला ग्रामीय ंींतगतत तसिापबत्रकितील स य सींख्या
कमी किल्यास त्या तसिापबत्रकितील स याींचि ननयतन कमी करून
करण्यात यिति. तसिच शाढीश स याींचि शाढीश ईष्ाींकानुसार
यिति.

क
ु ान ाराींना िान्य मींेरु

क
ु ान ाराींना िान्य मींेुर करण्यात

(२) सशत डी शन रस्े्र ंद्याशत ठि शण्यात आलि आहि त.
(३) ्रकश्न उद््ाशत नाही.
(४) ्रकश्न उद््ाशत नाही.
___________

ववधान भवन :
मुांब .

जेतद् र श भोळे
सधचव (िायतभार),
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मुर शयपूशत सशत ्रकरियक्रया महाराषर वशिानमींडळ सगचशालयाच्या सींगयक यींत्रयिशर
मुर शय: सासकवय मध्यशत मुर शयालय, मुींबई.

