
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३०८ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

ततसरे अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्ति तनर्मिती व सांशोधन मांडळातील  
इांटरनेट सुववधा िां त्राटातील गैरव्यवहाराबाबत 

  

(१)  ३५५७१ (२१-०१-२०१६).   श्री.योगेश टटळेिर (हडपसर) :   सन्माननीय शालेय र्शक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर राज्य पाठ्यपुस्तक ननर्मिती व सींशोधन कें द्र अर्ाित बालभारतीसाठी इीं्रने् 
सुववधा पुरववण्यासाठी सक्षम नसणाऱ्या कीं पनीस ननववदा प्रक्रिया न राबववताच कीं त्रा् देण्यात 
आले या प्रकरणातील दोषीींवर कडक कारवाई करण्याची मागणी बालभारतीच्या कामगार 
सींघ्नाींनी माहे ऑक््ोबर, २०१५ च्या दरम्यान शासनाकड ेकेली हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ज्या कीं पनीला हे कीं त्रा् देण्यात आले आहे ती कीं पनी इीं्रने् सुववधा 
पुरववण्यास असमर्ि असल्याने तयाींना कीं त्रा् देऊ नये असे सल्लागार कीं पनीन ेसुचववले होत,े हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास शासनान ेयाबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. ववनोद तावड े(२१-०४-२०१७) : (१) व (२) सल्लागार सींस्र्ेच्या अहवालात इीं्रने् सुववधा 
पुरववणाऱ्या सींस्र्ेकडून वाढीव बॅण्ड ववडर् ्र्मळण्याबाबत शींका उपस्स्र्त केली होती. 
(३) सदर सींस्र्ेववरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला असून प्रकरण न्यायप्रववष् आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
 
 
 
 



वव.स. ३०८ (2) 

मुांबई ववद्यापीठाच्या जनसांज्ञापन आणण पत्रिाररता ववभागात र्शक्षण घेणाऱ्या  
ववद्यार्ाांना योग्य सोयी सुववधा परुववण्यबाबत 

  

(२)  ६५६४६ (१६-१२-२०१६).   अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), अॅड.आर्शष शेलार (वाांदे्र 
पश्श्चम), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पश्श्चम), श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), श्री.अर्मन पटेल 
(मुांबादेवी), प्रा.वषाि गायिवाड (धारावी) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र र्शक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मुींबई ववदयापीठाच्या जनसींज्ञापन आणण पत्रकाररता ववभागात र्शक्षण घेणाऱ्या 
ववदयार्ाांकडून वषािला एक लाख इतकी फी घेतली जात असतानाही तयाींना र्शकण्यासाठी केवळ 
५० आसन क्षमतेची वगिखोली असल्याचे ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येर्ील ग्रींर्ालयाला स्वतींत्र जागा आणण ग्रींर्पाल नसल्यामुळे कुलुपबींद कपा्ात 
ठेवण्यात आलेल्या पुस्तकाींचा ववदयार्थयाांना वापर करता येत नसल्याचेही ननदशिनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, देशभरातील ववववध भागातून र्शक्षण घेण्यासाठी आलेल्या ववदयार्थयाांना सशुल्क 
वसनतगहृाची सुववधाही ववदयापीठाकडून र्मळू शकत नसल्याचे ननदशिनास आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, शासनान ेएक लाख इतकी फी भरून र्शक्षण घेण्याकररता आलेल्या ववदयार्ाांना 
योग्य तया सोयी सुववधा पुरववण्याकरीता कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२४-०४-२०१७) : (१) हे खरे नाही.    
(२) हे खरे नाही. मुींबई ववदयापीठामध्ये ववदयापीठ ग्रींर्ालय उपलब्ध असून कर्लना 
कॅम्पसमध्ये जवाहरलाल नेहरू ग्रींर्ालय व फो ि् कॅम्पसमध्ये राजाबाई ्ॉवर ग्रींर्ालय 
ववदयार्थयाांच्या सोयीसाठी उपलब्ध आहे. दोन्ही ग्रींर्ालयात र्मळून ७०० ववदयार्ी बस ू
शकतात.  
(३) हे अींशत: खरे आहे. ववदयापीठाच्या ननयमानुसार वसनतगहृामध्ये ववदयार्थयाांना प्रवेश ददला 
जातो. प्रतयेक ववभागासाठी ववदयार्ीसींख्या ननस्श्चत केली जात.े   
(४) या स्वयींअर्िसहास्ययत अ्यासिमाच्या ववदयार्थयाांसाठी ४ र्शक्षक, ४ तदर्ि र्शक्षक, 
७ visiting र्शक्षक तसेच ववदयापीठामाफि त १ वगिखोली, १ कम््यु्र लॅब आणण १ सेर्मनार 
हॉल उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.  वगिखोलीतील र्शक्षण तर्ा प्रातयाक्षक्षकाींच्या आधारे 
तयाींना उततम र्शक्षण उपलब्ध करण्यात येत आहे. ववभागानुसार ननस्श्चत प्रमाणात 
ववदयार्थयाांना  वसनतगहृामध्ये प्रवशे ददला जातो.    
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  



वव.स. ३०८ (3) 

राज्यातील उदूि साटहत्य अिादमी व उदूि भाषा भवन सांचालनालयािररता जागा व आवश्यित्या 
पायाभूत सोयी-सुववधा उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

 

(३)  ६५६७७ (१६-१२-२०१६).   श्री.अबू आजमी (मानखूदि र्शवाजीनगर) :   सन्माननीय 
अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ववशेषतः अल्पसींख्याींक ववभागाच्या तसचे उच्च र्शक्षण ववभागाच्या 
अधधपतयाखालील मुींबई, औरींगाबाद, पुणे व नागपूर येर्े उदूि सादहतय अकादमी व उदूि भाषा 
भवन सींचालनालयाकररता आवश्यक असलेली जागा व आवश्यक तया पायाभतू सोयी-सुववधा 
उपलब्ध करून देण्याबाबतची मागणी राज्यातील अल्पसींख्याींक समुदायाच्या नागररकाींनी, 
धार्मिक नतेयाींनी, स्र्ाननक लोकप्रनतननधीींनी व सेवाभावी सींस्र्ाींच्या पदाधधकाऱ्याींनी मा. 
मुख्यमींत्री, मा. मींत्री (अल्पसींख्याींक ववकास), मा. राज्यमींत्री (अल्पसींख्याींक ववकास), प्रधान 
सधचव (अल्पसींख्याींक ववकास), तसेच सींबींधधत स्जल््याचे स्जल्हाधधकारी तर्ा ववभागीय महसूल 
आयुक्त (कोकण, नार्शक, पुणे, मुींबई, औरींगाबाद, अमरावती, नागपूर), तसेच सींबींधधत वा 
तयाींच्या आधधपतयाखालील व इतर ततसम अधधकाऱ्याींकड े माहे जुल,ै२०१६ मध्ये वा तया 
दरम्यान  लेखीननवेदनादवारे  केली आहे, हे खरे आहे काय,    
(२) असल्यास, प्रश्नोक्त बाब (१) च्या अनुषींगान ेसींबींधधत अल्पसींख्याींक ववभागाच्यावतीन े
तसेच जनप्रनतननधी व जागतृ नागररकाींच्या तसेच अल्पसींख्याींकाींच्या सींघ्नेन े सदर बाब 
वेळोवेळी ननदशिनास आणली आहे, हे ही खरे आहे काय,   
(३) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती काय ननषपन्न झाले व 
तयाबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१८-०४-२०१७) : (१) व (२) माहे जुल,ै २०१६  व तया दरम्यान असे ननवेदन 
प्रा्त झाले क्रकीं वा कसे याबाबत प्रश्नात उल्लेणखत कायािलयाकडून मादहती मागववण्यात आली 
असता कोणतयाही कायािलयान े अस े ननवेदन प्रा्त झाल्याचा अहवाल सादर केलेला नाही. 
सदय:स्स्र्तीत महाराषर राज्य उदूि सादहतय अकादमीच ेकायािलय, डी.डी.बबल्डीींग, दसुरा माळा, 
जुने जकात घर, शहीद भगतर्सींग मागि, मुींबई- ४०० ०२३ येर्े कायिरत असून सदय:स्स्र्तीत 
सदर अकादमीचे औरींगाबाद, पुणे वा नागपूर येर्े कायािलय सुरु करण्याचा कोणताही प्रस्ताव 
शासनाच्या ववचाराधीन नाही. तयाचप्रमाणे उदूि भाषाभवन सींचालनालय स्र्ापन करण्याचा 
देखील कोणताही प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यातील र्शक्षिाांना सवेक्षणाच ेमानधन देण्याच्या उपाययोजनाबाबत 
 

(४)  ६५७३८ (०५-०१-२०१७).   अॅड.आर्शष शलेार (वाांदे्र पश्श्चम), श्री.अतुल भातखळिर 
(िाांटदवली पूवि), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्रीमती मतनषा 
चौधरी (दटहसर), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल) :   सन्माननीय शालेय र्शक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 



वव.स. ३०८ (4) 

(१) सन २०११ मध्ये राज्यातील र्शक्षकाींच्या सामास्जक, आधर्िक व जात सवेक्षणाच्या 
कामासाठी सेवा अधधग्रदहत करण्यात आल्या असून ठाणे स्जल्हयातील व ववशेषत: मुींब्रा 
प्रभागातील १००८ र्शक्षकाींचा समावेश असल्याच ेननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सवेक्षणाचे काम करणाऱ् या र्शक्षकाींना ५ वष ेउल्ूनही अदयापी मानधन ददले 
नसल्याची बाब ददनाींक ५ ऑगस््, २०१६ रोजी वा तया सुमारास ननदशिनास आली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर र्शक्षकाींच्या मानधनाचे ३४ को्ी रुपये शासनाने देय असूनही अदयाप 
तयाना देण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय,   
(४) असल्या्स, तयाची कारणे काय आहेत, तसेच सवेक्षणाच े काम करणा-या र्शक्षकाींना 
मानधन देण्यासाठी शासनान ेकोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२७-०४-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे.  मुींब्रा प्रभागातील २३८ र्शक्षकाींच्या 
सेवा सदर सवेक्षणाच्या कामासाठी अधधग्रहीत करण्यात आलेल्या होतया. 
(२), (३) व (४) सवेक्षणाच्या कामाकररता ननयुक्त केलेल्या र्शक्षकाींना दयावयाच्या 
मानधनाच्या ५०% रक्कमेचे वा्प जून, २०१३ मध्ये करण्यात आले. व उविररत ५०% 
रक्कमेचे वा्प दद.२६.०८.२०१६ रोजी करण्यात आलेले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

िोल्हापूर श्जल््यातील र्शवाजी ववद्यापीठाांतगित  दरू र्शक्षणाच्या अभ्यासिें द्रािडून 
ववद्यार्थयाांिडून अवाजवी शुल्ि आिारण्यात येत असलेबाबत 

 

(५)  ६५८३४ (१६-१२-२०१६).   श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी), डॉ.सुश्जत र्मणचेिर 
(हातिणांगले) : सन्माननीय उच् च व तांत्र र्शक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 

(१) कोल्हापूर स्जल्हयातील र्शवाजी ववदयापीठाींतगित दरूर्शक्षणाकररता काही अ्यासकें द्राकडून 
ववदहत फी पेक्षा जादा शुल्क आकारण्यात येत असल्याच ेमाहे स् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा तया 
दरम्यान ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, व्यावसानयक, नोकरदार तसचे वगाित ज्याींना दररोज उपस्स्र्ती लावून र्शक्षण 
घेता येत नाही अशाींसाठी दरू र्शक्षण कें द्रातून र्शक्षण घेणे सोयीच ेपडत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, दरू र्शक्षण कें द्रातनू र्शक्षण घेणाऱ्याींची सींख्या दरवषी वाढत चालली असून, दरू 
र्शक्षण कें द्र बाींधकाम व ववकास ननधीच्या नावाखाली ववदयार्थयाांकडून अवाजवी शुल्क आकारीत 
असल्याबाबाबतच्या तिारी ववदयार्थयाांनी सींबींधधत ववभागाकड े केल्या आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, तयात काय आढळून आले व 
तदृनुसार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े (२४-०४-२०१७) : (१) हे खरे नाही. तर्ावप र्शक्षण महषी बापजूी साळुींख े
महाववदयालय, र्मरज या एकाच अ्यासकें द्रामध्ये ववदयापीठान ेठरवून ददलेल्या फी पेक्षा जादा 
शुल्क आकारल्याबाबत तिारीच े ददनाींक ०२/०९/२०१६ रोजीचे पत्र स्जल्हा सींयोजक, अणखल 
भारतीय ववदयार्ी पररषद, साींगली याींनी सींबींधधत अ्याकें द्राच्या प्राचायाांना ददले होते व तयाची 
प्रत वव’दयापीठाकड ेपाठववण्यात आली होती. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. स्जल्हा सींयोजक, अणखल भारतीय ववदयार्ी पररषद, साींगली याींच्या कोणतेही 
पुरावे न देता दद.०२/०९/२०१६ रोजीच्या केलेल्या आरोपाच्या पत्राव्यनतररक्त कोणतयाही 
ववदयार्थयाांकडून तिार प्रा्त झालेली नाही. 
(४) तिारीस अनुसरुन ववदयापीठाने दद. १६/०९/२०१६रोजीच्या पत्रान्वये सींबींधधत अ्यासकें द्रात 
उपरोक्त बाबत अहवाल सादर करण्याबाबत कळववण्यात आले होते. तयानसुार सींबींधधत 
कें द्रामाफि त ववहीत शुल्क व पावती व्यनतररक्त जादा रक्कम घेतली जात नाही असे कळववले 
आहे. तदनींतर स्जल्हा सींयोजक, अणखल भारतीय ववदयार्ी पररषद, साींगली याींना सदर 
तिारीबाबत काही पुराव ेअसल्यास दद. २४/१०२०१६ पयांत सादर करण्याबाबत कळववले होते. 
अदयाप कोणतेही पुराव ेप्रा्त झालेले नाहीत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

र्शवाजी ववद्यापीठ िोल्हापूर येर् ेलोिनेते बाळासाहेब देसाई याांच ेनावान ेमांजूर िेलेल्या 
अध्यासन िें द्राचा तनधी ववद्यावपठास ववतररत िरणेबाबत 

 

(६)  ६६२२७ (१६-१२-२०१६).   श्री.शांभूराज देसाई (पाटण) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
र्शक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) कोल्हापूर येर्ील र्शवाजी ववदयापीठाचे र्शल्पकार, राज्याच े माजी गहृ मींत्री लोकनेत े
बाळासाहेब देसाई याींचे नावान े र्शवाजी ववदयापीठाच्या सुवणि महोतसवी वषािननर्मतत 
ववदयापीठाींमध्ये अध्यासन कें द्र सुरु करण्याकररता शासनाच्यावतीने मान्यता देण्यात आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास या अध्यासन कें द्राकररता शासनाने ३ को्ी रुपयाींच्या ननधीची तरतूद केली 
असून राज्य शासनाच्या उच्च व तींत्र र्शक्षण ववभागाने ददनाींक १७ जानेवारी, २०१३ रोजी वा 
तयासुमारास सदरचा ननधी र्शवाजी ववदयापीठास उपलब्ध करून देणेसींदभाितील शासन ननणियही 
पाररत केला आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ददनाींक १९ डडसेंबर, २०१४ रोजी वा तया सुमारास मा. र्शक्षण मींत्री याींनी 
ववधानसभेत यासींदभाित तातकाळ या अध्यासन कें द्राचा सन २०१३-१४ व २०१४-१५ चा ननधी 
उपलब्ध करून देण्यात येईल असे आश्वासन ददले होते. तयानसुार ननधीचे मागणी करणारे 
पत्रही ददनाींक ०३ स् े्ंबर, २०१५ व ददनाींक १९ जानेवारी, २०१६ रोजी  वा तया सुमारास  
मा.र्शक्षण मींत्री याींचेकड ेददले आहे,  हे ही  खरे आहे काय, 
(४) असल्यास याबाबत शासनान ेकाय कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(१३-०६-२०१७) : (१) हे खरे आहे.   
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) महाराषरातील ववववध अकृवष ववदयापीठाींकडून अध्यासन ननमािण करण्याबाबत वाढती 
मागणी ववचारात घेऊन अध्यासनासींदभाित ननस्श्चत धोरण तयार करण्याची कायिवाही शासन 
स्तरावर सुरु आहे. यासींदभाित ननणिय झाल्यानींतरच अध्यासन ननमीतीचा ववचार करणे 
अपेक्षक्षत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ववद्यार्थयाांच्या अांतगित परीक्षाांचे तनिाल राखनू ठेवण्यास िारणीभतू ठरलेल्या  
महाववद्यालयाांवर िारवाई िरण्याबाबत 

  

(७)  ६७०३९ (१६-१२-२०१६).   श्री.सांग्राम र्ोपटे (भोर), श्री.अर्मन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम 
शेख (मालाड पश्श्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमती तनमिला गाववत (इगतपूरी) :   
सन्माननीय उच् च व तांत्र र्शक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) ववदयार्थयाांच्या अींतगित परीक्षाींचे गुण वळेेवर न पाठववल्याने तयाींच े ननकाल राखून 
ठेवण्यास कारणीभतू ठरलेल्या पणेु, नार्शक व अहमदनगर स्जल््यातील ४२ महाववदयालयाींना 
साववत्रीबाई फुले पुणे ववदयापीठान ेसुमारे दोन लाख तीस हजार रुपयाींचा दींड ठोठावल्याची बाब 
ददनाींक १३ ऑगस््, २०१६ रोजी वा तयासुमारास ननदशिनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे ववदयार्थयाांच्या भववतव्याचा प्रश्न ननमािण झाल्यामुळे शासनान ेयाबाबत 
ददरींगाई करणाऱ्या महाववदयालयाींवर केवळ दींडातमक कारवाई न करता अन्य कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२७-०४-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) ववदयार्थयाांच्या अींतगित पररक्षाींचे गुण ववदयापीठास प्रा्त न झाल्यामळेु अनेक 
महाववदयालयाींकडून अशाप्रकारच े गुण ववदहत मुदतीनींतर स्स्वकारण्याबाबतच्या ववनींतीवरुन 
ववदयार्थयाांचे शैक्षणणक दहत लक्षात घेऊन अशा अजाांबाबत धोरणातमक ननणिय घेण्यासाठी 
परीक्षा मींडळान े एक सर्मती ननयुक्त केली होती.  सदर सर्मतीन े घेतलेल्या ननणियानुसार 
सींबींधधत महाववदयालयाने दींड आकारुन अशा ववदयार्थयाांचे गुण स्स्वकारण्यात येऊन तयाींचा 
ननकाल जाहीर करण्याची पुढील प्रक्रिया तदनींतर राबववण्यात आली.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  



वव.स. ३०८ (7) 

िोल्हापूर येर्ील क्रीडा सांिुलाच्या झालेल्या दरुवस्र्ेबाबत 
  

(८)  ६७१४६ (१६-१२-२०१६).   श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी), श्री.राजशे क्षीरसागर 
(िोल्हापूर उत्तर) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) कोल्हापूरसह पाच स्जल््याींच्या खेळाडूींसाठी कोल्हापूर येर्े िीडा सींकुल उभारण्यात आले हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोल्हापूर िीडा सींकुलाच ेकाम अधिव् असून, बाींधकामाचे सादहतय पडून आहे. 
झाड े झडुपे वाढली असून तलावात साींडपाणी र्मसळल्याने पाणी दवुषत झाले आहे, तसेच 
मैदानाींची दरुवस्र्ा झाली असून, अनेक प्रकारचे खेळ खेळण्यासाठी व सराव करण्यासाठी 
उततम दजािच ेप्रर्शक्षक, चाींगल्या दजािचे मैदान, सराव र्शबबराींची सींख्या कमी तसेच खेळाींसाठी 
लागणारे सादहतय उपलब्ध नसणे अशा अनेक प्रकारच्या पायाभूत सोयी सुववधाींचा अभाव 
असल्यान ेखळेाडूींना अनके समस्याींना सामोरे जावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास प्रश्नोक्त भाग (२) बाबत शासनान ेकोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. ववनोद तावड े(२७-०४-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) व (३) सदर िीडा सींकुलातील १० मी., २५ मी. व ५० मी. शू्ीींग रेंज, सींरक्षक र्भींत, 
अींतगित पाणी पुरवठा व्यवस्र्ा, ववदयुत व्यवस्र्ा इ. काम ेतसचे ४०० मी. धावनमागि, खो-खो, 
कबड्डी, व्हॉलीबॉल, बास्के्बॉल, फु्बॉल, ्ेनीस िीडाींगण इ. िीडा सुववधा पूणि झाल्या 
आहेत. सदय:स्स्र्तीत िीडा प्रबोधधनी, स्ज.प.कोल्हापूर व िीडा प्रर्शक्षण कें द्रातील अनेक 
खेळाडू दैनींददन सराव कररत असनू कायािलयातील मैदानी िीडा मागिदशिक याींचेकडून ननयर्मत 
दैनींददन प्रर्शक्षण ददले जात.े तर्ावप, जलतरण व डायव्हीींग तलावाचे काम ५०% पूणि असून 
पस्श्चमेकडील सींरक्षक र्भींतीच्या बाहेरील बाजूस साींडपाणी साचल्याने तयाचे काम बींद आहे. 
सींरक्षक र्भींतीच्या बाहेरील बाजनूे ओपन नाला काढून साींडपाण्याचा ननचरा करणेसाठी 
साविजननक बाींधकाम ववभागामाफि त ननववदा प्रक्रियेबाबत कायिवाही करण्यात येत आहे. सदया 
सींकुलातील सुववधाींननहाय पुरेस े चाींगल्या दजािचे िीडा सादहतय सींकुल सर्मतीमाफि त खरेदी 
केलेले असून खेळाींडूकडून तयाचा वापर सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

वार्शम श्जल््यात सन २०१० आणण २०११ या दोन वषाित घेण्यात आलेल्या एमएमएसच्या 
पररके्षचा अहवाल वेळेत न पाठववल्याने र्शष्ट्यवतृ्तीची रक्िम र्िीत असल्याबाबत 

  

(९)  ६८२०४ (०६-०१-२०१७).   श्री.अर्मत झनि (ररसोड), श्री.अर्मन पटेल (मुांबादेवी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.बाळासाहेब र्ोरात 
(सांगमनेर) :   सन्माननीय शालेय र्शक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  
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(१) वार्शम स्जल््यात सन २०१० आणण २०११ या दोन वषाित घेण्यात आलेल्या एमएमएस या 
र्शषयवतृती पररके्षचा अहवाल वेळेत न पाठववल्याने २६८ ववदयार्थयाांना देय असलेली ६४ लाख 
३२ हजार रुपये रक्कमेची र्शषयवतृती गत काही वषािपासून र्कीत असल्याचे माहे जुल,ै २०१६ 
मध्ये वा तयादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनान े याप्रकरणी चौकशी केली आहे काय व तयानुसार सींबींधधत 
अधधकाऱ्याींवर तसेच ववदयार्थयाांची र्कीत र्शषयवतृती देण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (२१-०४-२०१७) : (१) होय. राषरीय आधर्िक दबुिल घ्क र्शषयवतृती 
(NMMSS) ही कें द्र शासन पुरस्कृत योजना सन २००७-०८ या वषािपासून सुरु करण्यात आली 
आहे. र्शषयवतृतीची रक्कम जमा करण्याची कायिवाही ही कें द्र शासनामाफि त एस.बी.आय., नवी 
ददल्ली याींचकेडून सींबींधधत र्शषयवतृतीधारक ववदयार्थयाांच्या बँक खातयावर ECS पध्दतीने 
परस्पर जमा करण्यात येते. सन २०१० व २०११  ची र्शषयवतृती परीक्षा अनिुम े
ददनाींक.२१.११.२०१० व ददनाींक २०.११.२०११ रोजी घेण्यात आली. तेव्हा वार्शम स्जल्हयामधून 
२६८ ववदयार्ी हे र्शषयवतृतीसाठी पात्र झाले आहेत. परींत ु ततकालीन र्शक्षणाधधकारी 
(माध्यर्मक) स्ज.प.वार्शम याींनी या दोन्ही पररके्षचा इ.९ वी चा मळू प्रस्तावच सादर न 
केल्यामुळे सदरच ेववदयार्ी हे र्शषयवतृतीपासून वींधचत रादहलेले आहेत. 
(२) व (३) र्शक्षणाधधकारी (माध्यर्मक) स्ज.प.वार्शम, याींचेववरुध्द र्शस्तभींगाची कारवाई सुरू 
आहे. तसेच सींबींधधत २६८ ववदयार्थयाांची मादहती प्रा्त झाली असनू ववदयार्थयाांना र्शषयवतृती 
र्मळणेबाबत कें द्र शासनास पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. र्शषयवतृती मींजूर करण्याची 
कायिवाही कें द्रशासन स्तरावर सुरु आहे. 

___________ 
  

इांद्रायणी नदीचा समावेश राष्ट्रीय नदी सुधार योजनेत िरण्याबाबत 
  

(१०)  ७११८९ (१६-०१-२०१७).   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय पयािवरण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र शासनाच्या राषरीय नदी सुधार योजनेत तीर्िके्षत्र आळींदी (ता.खेड, स्ज.पुणे) येर्ील 
इींद्रायणी नदीचा समावेश करून समुारे २५० को्ी रुपयाींचा योजना प्रकल्प अहवाल तयार करून 
शासनान ेकें द्र शासनाकड ेमींजुरीसाठी पाठववला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकल्प अहवालास कें द्र शासनाकडुन मींजुरी देण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, अदयाप या प्रकल्प अहवालास मींजुरी र्मळाली नसल्यास ती र्मळण्याबाबत 
शासनाकडून कें द्र शासनाकड ेकोणता पाठपुरावा करण्यात आला आहे ? 
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श्री. रामदास िदम (१४-०६-२०१७) : (१) मखु्याधधकारी, आळींदी नगर पररषद याींनी ददनाींक २८ 
जानेवारी, २०१५ रोजीच्या पत्रान्वये  पाठववलेला रु. ११५.३२ को्ी रकमेचा प्रस्ताव ददनाींक ३० 
ऑक््ोंबर, २०१५ रोजी कें द्र शासनास मींजूरीसाठी पाठववण्यात आला होता. 
(२) व (३) 
• कें द्र शासनाकडून प्रा्त झालेल्या ददनाींक २८ जानेवारी, २०१६ रोजीच्या पत्रानूसार कें द्र 
शासनाने राषरीय नदी सींवधिन योजनेतींगित अर्िसींकस्ल्पय तरतूद अपुरी असल्याने प्रस्तावाचा 
ववचार करणे शक्य होणार नसल्याचे कळववले आहे. 
• सदर वस्तुस्स्र्ती मखु्याधधकारी, आळींदी नगरपररषद याींना या ववभागाच्या ि. रानकृ 
२०१५/प्र.ि. ३६/ताीं.क.१, ददनाींक २३ म,े २०१६ रोजीच्या पत्रान्वये कळववण्यात आलेली आहे. 

___________ 
  

साववत्रीबाई फुले पुणे ववद्यापीठाच्या पररक्षा ववभागात झालेला गैरप्रिार 
  

(११)  ७२००९ (१६-१२-२०१६).   श्री.प्रिाश सुव े (मागाठाणे) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
र्शक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) साववत्रीबाई फुले पुणे ववदयापीठाच्या पररक्षा ववभागात एकच ववदयार्ी एकच पररक्षा 
िमाींक, एकाच ददनाींकाच्या दोन गुणपबत्रका मात्र यातील एका गुणपत्रकात ववदयार्ी एका 
ववषयात अनुततीणि आणण दसुऱ्या गुणपबत्रकेत तयाच ववषयात उततीणि झाल्याचे दाखववण्यात 
आल्याच े  माहे स् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयानुसार पुढे कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२४-०४-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) पुणे इस्न्स््ट्यू् ऑफ कॉम््यु्र ्ेक्नॉलॉजी, धनकवाडी, पुणे या महाववदयालयातील 
ववदयार्ी श्री.बैरागी धचताींमण दततात्रय याींचा िमाींक PRN महाववदयालयामाफि त अपुरा 
भरल्यान ेसुरुवातीस तयाचा ननकाल हा Fail ATKT असा जाहीर करण्यात आला होता. तर्ावप 
महाववदयालयामाफि त आवश्यक मादहती मागवून घेण्यात येवनू तयाचा सुधाररत ननकाल हा 
‘उच्च व्दीतीय शे्रणीत उततीणि’ असा जाहीर करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

नार्शिच्या यशवांतराव चव्हाण मकु्त ववद्यापीठाच्या वतीन ेघेण्यात येणाऱ् या पररक्षा व पररके्षचे 
तनिाल जाटहर होण्यास होणाऱ्या ववलांबाबाबत 

  

(१२)  ७३८५७ (२०-०४-२०१७).   श्री.अर्मत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट् ण 
ववखे-पाटील (र्शडी) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र र्शक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) नार्शक येर्ील यशवींतराव चव्हाण मुक्त ववदयापीठाच्या वतीन ेघेण्यात येणाऱ् या पररक्षा व 
या पररक्षेंचे ननकाल जादहर होण्यास बरीच अननयर्मतता होत असून पररक्षार्ी ववदयार्थयािच्या 
उततरपबत्रका या खाजगी सींस्र् ेमाफि त स्कॅननींग होत असल्याचे ननदशिनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या सींस्र्केडून अनेक ववदयार्थयाांच्या उततरपबत्रका गहाळ झाल्यामळेु अनेक 
ववदयार्थयाांचे शैक्षणणक वषि वाया गेले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व तयानुसार सींबींधधताींवर 
कोणती कायिवाही केली व करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(१२-०६-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे.  यशवींतराव चव्हाण महाराषर मकु्त 
ववदयापीठाच्या पररक्षार्ी ववदयार्थयाांच्या उततरपबत्रका स्कॅननींग करण्यासाठीच े काम मॅग्ने्ीक 
इन्फो्ेक प्रा. र्ल., हैदराबाद या सींस्र्ेला ररतसर ननववदा पध्दतीचा अवलींब करुन देण्यात आले 
आहे. 
(२) हे खरे नाही. ववदयार्थयाांच्या उततरपबत्रका गहाळ झाल्या नसनू तया ववदयापीठातच आहेत. 
तयामुळे ववदयार्थयाांच ेकोणतेही शकै्षणणक वषि वाया गेले नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मराठी भाषा सांवधिनासाठी िृती आराखडा तयार िरून त्याची अांमलबजावणी िरण्याबाबत 
  

(१३)  ७४१२२ (०५-०४-२०१७).   श्री.अजय चौधरी (र्शवडी) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
र्शक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठी भाषा सींवधिनासाठी ठोस कृती आराखडा तयार करुन तयाची का्ेकोरपणे 
अींमलबजावणी व्हावी अशी मागणी मराठी भाष ेसींदभाित अ्यास करणा-या “मराठी अ्यास 
कें द्राने” मुींबई ववदयापीठाकड ेकेली असल्याचे ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाित सन २००८ मध्ये मागणीच्या अनषुींगाने मुींबई ववदयापीठान े
महाववदयालयामध्ये व ववदयापीठाच्या सवि ववभागामध्ये मराठी भाषा व वाड्ःमय मींडळ 
अननवायि करण्यासींदभाितील पररपत्रक काढले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, एकूण क्रकती महाववदयालयानी व ववदयापीठातील ववभागाने उक्त पररपत्रकाची 
अमलबजावणी केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (१२-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही.  तर्ावप महाराषर शासनाच्या, मराठी 
भाषा ववभागाच्या पररपत्रक ि. मभापीं/२०१६/ प्र.ि. ११८/भाषा-२, दद. ०३/१२/२०१६ अन्वये मुींबई 
ववदयापीठाकडून पररपत्रक ि. वव.क.वव./५९/२०१६, दद. २२ डडसेंबर नुसार याबाबत कायिवाही 
करण्यात आलेली आहे. 
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(२) सदरच्या अनुषींगान ेववदयापीठाने वेळोवेळी पररपत्रके ननगिर्मत केली आहेत. 
(३) एकूण ९० महाववदयालयाींनी व ववदयापीठातील मराठी ववभागान े उक्त पररपत्रकाची 
अींमलबजावणी केली आहे. तसेच अनेक महाववदयालयाींकडून सदरबाबतचा अहवाल 
ववदयापीठास पुढील कालावधीत सादर होणे अपेक्षक्षत  आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

लातूरच्या मटहला पॉर्लटेक्नीिचे अस्तीत्व िायम ठेवण्याबाबत 
 

(१४)  ७४१२९ (२०-०४-२०१७).   श्री.अर्मत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट् ण 
ववखे-पाटील (र्शडी) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र र्शक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 

(१) लातूर येर् ेनव्यान ेअर्भयाींबत्रकी महाववदयालय स्र्ापन करताना लातूर आणण यवतमाळ 
येर्े लोकनेते ववलासराव देशमुख याींनी ववर्शष् हेतू ठेवून सुरु केलेले मदहला पॉली्ेस्क्नकच े
स्वतींत्र अस्तीतव सींपुष्ात येणार असून तसेच लातूर येर्े सुरु असलेल्या पुरणमल लाहो्ी या 
पॉली्ेस्क्नक कॉलेजमधील जागा ्््या ्््याने कमी करुन तेही बींद करण्याची योजना 
असल्याच ेननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनान े लातूर येर्ील मदहला पॉली्ेस्क्नकच े अस्तीतव कायम ठेवण्याबाबत 
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(१३-०६-२०१७) : (१) होय. 
(२) सन २०१५-१६ या शैक्षणणक वषािकरीता राज्यातील शासकीय व शासन अनुदाननत 
अर्भयाींबत्रकी पदववका महाववदयालयातील पदववका अ्यासिमाची एकूण २२८१० इतकी प्रवेश 
क्षमता आहे. तयापैकी १९९७० इतक्या जागा भरलेल्या असून २८४० इतक्या जागा ररक्त 
आहेत. ववववध पदववका अ्यासिमाींच्या अींनतम वषाित र्शकणाऱ्या एकूण ववदयार्थयाांपैकी ९०% 
पेक्षा जास्त ववदयार्ी अर्भयाींबत्रकी महाववदयालयातील अ्यासिमाींना र्े् स्व्दतीय वषािसाठी 
प्रवेश घेण्यास इच्छुक असतात. राज्यातील प्रतयेक ववदयापीठ के्षत्रात एक शासकीय 
अर्भयाींबत्रकी महाववदयालय असावे अस े शासनाच े धोरण आहे. नवीन स्वतींत्र शासकीय 
अर्भयाींबत्रकी महाववदयालयाची ननर्मिती करावयाची झाली तर तयास प्रर्म चार वषािकरीता 
सुमारे रु.७२ को्ी इतका खचि अपेक्षीत आहे.  सदर वस्तुस्स्र्ती ववचारात घेऊन शासनाच्या 
उपलब्ध साधन सींपततीचा व मनषुयबळाचा जास्तीतजास्त वापर करुन अल्प खचाित शासकीय 
तींत्रननकेतनातील पदववका अ्यासिम ्््या ्््यान े बींद करुन शे्रणीवधिनान े अर्भयाींबत्रकी 
महाववदयालय सुरू करण्याचा शासनाने ननणिय घेतला आहे.   
     तसेच सदर दठकाणी पदववका महाववदयालयाबरोबरच पदवी महाववदयालयही चाल ू
करण्याबाबत शासन प्रयतनशील आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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गडधचरोली श्जल्हयातील गोंडवाना ववद्यापीठात पदव्युत्तर  
अभ्यासक्रमासाठी पुरेशी व्यवस्र्ा नसल्याबाबत 

  

(१५)  ७४३४२ (२०-०४-२०१७).   डॉ.र्मर्लांद मान े(नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
र्शक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गडधचरोली स्जल्हयातील गोंडवाना ववदयापीठात गणणत, वाणणज्य, इींग्रजी, इनतहास, आणण 
समाजशास्त्र वगळता इतर ववषयाचे पदव्युततर अ्यासिमासाठी परेुशी व्यवस्र्ा नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, गोंडवाना ववदयापीठातील पदव्युततर अ्यासिमासाठी नागपूर ववदयापीठात 
ववदयार्थयाांना प्रवेश घ्यावा लागतो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गोंडवाना ववदयापीठाच्या स्र्ापनेपासून अदयापपयित पदभरतीची प्रक्रिया 
प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनान ेगोंडवाना ववदयापीठास सींपूणि स्वायतता तसेच पदभरतीकरीता कोणती 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. ववनोद तावड े(१२-०६-२०१७) : (१) हे खरे आहे.  गोंडवाना ववदयापीठातील पाच पदव्युततर 
ववभाग वगळता इतर पदव्युततर ववभाग ववदयापीठात सुरु नाही.  
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही.  ववदयापीठातील पाच पदव्युततर ववभागास र्शक्षकाींच्या एकूण ३५ पदाींना 
मान्यता देण्यात आली असून सहाययक प्राध्यापकाींची एकूण १८ पदे भरण्यात आली आहेत. 
 उविररत सहाययक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापक पदे भण्याबाबत कायिवाही 
ववदयापीठ सतरावर सुरु आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणेच्या बालभारती िायािलयात अधधिाऱ्याांनी िेलेल्या मद्य पाटटीचची चौिशी िरण्याबाबत 
  

(१६)  ७४५३० (२०-०४-२०१७).   श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), 
श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.अर्मत ववलासराव देशमुख 
(लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट् ण ववखे-पाटील (र्शडी), श्री.ववजय िाळे (र्शवाजीनगर), श्री.ववजय 
औटी (पारनेर), श्रीमती सांगीता ठोंबरे (िेज), श्रीमती सीमाताई टहरे (नार्शि पश्श्चम), श्रीमती 
देवयानी फराांदे (नार्शि मध्य), श्रीमती मेधा िुलिणी (िोर्रुड), श्री.योगेश सागर (चारिोप), 
श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवि) :   सन्माननीय शालेय र्शक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 

(१) पुणे येर्ील ववदयार्थयाांच्या पाठयपुस्तकाींची ननर्मिती करणाऱ्या बालभारती या सींस्र्ेला 
ददनाींक २३ जानेवारीला पन्नास वषि पुणि झाल्याबदृल ददनाींक २३ व २४ जानेवारी, २०१७ रोजी 
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वा तया समुारास  सींस्र्ेच्या आवारात ववववध कायििमाचे आयोजन करण्यात आले असता या 
कायििमा दरम्यान कायािलयातच अधधकारी व कमिचाऱ्याींनी मदय पा्ी केल्याचे ददनाींक  २४ 
जानेवारी, २०१७ रोजी वा तया समुारास ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बालभारतीमधील अनेक अधधकारी नेहमीच मदयधुींद अवस्र्ेत सींस्र्ेत असून 
तसेच सवि ननयमाींच ेउल्लींघन करुन कोणालाही न जुमानता मनमानी करत असल्याच े
वररषठाींना मादहत असूनही तयाींच्यावर कोणतीच कारवाई केली जात नसल्याचे ननदशिनास आले, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने या प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय व तयानुसार सींबींधधत 
अधधकारी व कमिचाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत, 
  
श्री. ववनोद तावड े(०९-०६-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) एका अधधकाऱ्यास ननलींबबत करण्यात आले आहे. तसचे, सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी 
करण्यासाठी सर्मती गठीत केली असून सर्मतीमाफि त चौकशी करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यातील र्शधावाटप दिुानदार व किरिोळ िेरोसीन दिुानदाराांना बँिाच ेव्यावसातयि 
प्रतततनधी म्हणून िाम िरण्याची सांधी देणार असल्याबाबत 

 

(१७)  ७४७०५ (०६-०५-२०१७).   श्री.अतलु भातखळिर (िाांटदवली पूवि), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनवेल), डॉ.र्मर्लांद माने (नागपूर उत्तर), श्री.डड मल्लीिाजूिन रेड्डी (रामटेि) :  सन्माननीय 
अन् न, नागरी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील रास्त दराच्या धान्य ववतरण व्यवस्र्ेत पारदशिकता आणण्यासाठी अन्न व 
नागरी पुरवठा ववभागाने रेशन दकुानाींचे डडस्ज्ायझशेन करण्याची प्रक्रिया सुरु केली असून या 
प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून रेशन दकुानामध्ये बँकेच्या व्यवहाराची सुववधा उपलब्ध होणार 
असल्याचे तसेच र्शधावा्प दकुानदार व क्रकरकोळ केरोसीन दकुानदाराींना बकँाच ेव्यावसानयक 
प्रनतननधी म्हणून काम करण्याची सींधी उपलब्ध होणार असल्याचे माहे जानेवारी २०१७ 
मध्ये वा तयादरम्यान ननदशिनास आले, हे खरे काय, 
(२) असल्यास, उक्त योजनेच ेनमेके स्वरूप काय आहे व राज्यात उक्त योजना कें व्हापासून 
अींमलात येणार आहे, 
(३) तसेच उक्त योजना राबववण्यासाठी स्जल्हास्तरीय सर्मतया स्र्ापन करण्याच्या सूचना 
देण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त सुववधेमुळे दगुिम भागात वाडी वस्तयाींवर असलेल्या र्शधावा्प धान्य 
दकुानाींतनू बँकेच्या कामासाठी नवा पयािय उपलब्ध होणार आहे, हे ही खरे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीश बापट (०६-०६-२०१७) : (१) होय 
(२), (३), (४) व (५) राज्यातील रास्तभाव/र्शधावा्प दकुानदार व क्रकरकोळ केरोसीन दकुानदार 
याींना बँकाींच े व्यावसानयक प्रनतननधी म्हणून ननयुक्त करण्यासाठी प्रतयेक स्जल्हयाकरीता 
स्जल्हाधधकारी याींच्या अध्यक्षतखेाली आणण मुींबई-ठाणे र्शधावा्प के्षत्रासाठी ननयींत्रक 
र्शधावा्प व सींचालक नागरी पुरवठा, मुींबई याींच्या अध्यक्षतेखाली ६ सदस्यीय सर्मती ददनाींक 
६.१२.२०१६ च्या शासन ननणियान्वये गठीत करण्यात आली आहे.  तसेच दद.३.२.२०१७ च्या 
शासन ननणियान्वये राज्यातील रास्तभाव/ र्शधावा्प दकुानदार व क्रकरकोळ केरोसीन दकुानदार 
याींना बँकाींचे व्यावसानयक प्रनतननधी म्हणून ननयुक्ती करण्यासाठी राषरीयकृत बकँाींसोबतच 
खाजगी बँकाींना देखील परवानगी देण्यात आलेली आहे. 
       व्यावसानयक प्रनतननधी म्हणून काम करताना रास्तभाव दकुानाींनी बँकीींग सेवा जस े
कजिदाराींची ओळख प्वण,े लहान रकमेच्या ठेवी घेण,े कमी रक्कमेच्या ठेवी ववतरीत करणे, 
Micro Insurance, Mutual fund, Pension product इतयादी बँकीींग सेवा पुरववणे तसेच, 
बँक व्यवसायाच्या अनुषींगाने इतर अनेक व्यवहार नेमण्यात आलेले व्यावसानयक प्रनतननधी 
करणार आहेत.  यामुळे राज्यातील रास्तभाव/ र्शधावा्प दकुानदार व क्रकरकोळ केरोसीन 
दकुानदार याींच ेउतपन्न वाढण्यास मदत होणार आहे.  
      राज्यातील रास्तभाव दकुानदाराींना बँकाींच े व्यावसानयक प्रनतननधी म्हणून ननयुक्ती 
करण्याची कायिवाही राज्यात सुरु आहे. 

___________ 
 

भांडारा श्जल््यातील अनुदानावर सरुु असलेल्या साविजतनि वाचनालयाांची तपासणी िरणेबाबत 
 

(१८)  ७४८२९ (२०-०४-२०१७).   श्री.राजेश िाशीवार (सािोली), श्री.चरण वाघमारे (तुमसर) :   
सन्माननीय उच् च व तांत्र र्शक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) भींडारा स्जल््यात ग्रार्मण भागात शासकीय अनुदानावर सुरु असलेली साविजननक 
वाचनालये केवळ अनुदान र्मळववण्यासाठीच मयािदीत असून तपासणी पर्काकडून कोणतीही 
योग्य कायिवाही होत नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा तया दरम्यान ननदशिनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय,    
(२)  असल्यास, वाचनालयाच ेकारभार सुरळीत आणण पारदशी होण्यासाठी तसेच शासनाच ेमळु 
उदे्दश पुणि न करणाऱ्या साविजननक वाचनालयाींची तपासणी करणार आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने उक्त प्रकरणी तपासणी करुन, व तयानुसार ददरींगाई करणाऱ्या 
अधधकाऱ्याींवर कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१३-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही.      
(२) व (३) महाराषर साविजननक ग्रींर्ालये ननयम, १९७०मधील तरतुदीनसुार शासनमान्य 
साविजननक ग्रींर्ालयाींची ननयर्मत वावषिक तपासणी करण्यात येते. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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सन २०१७-१८या शैक्षणणि वषाित तांत्रतनिेतन, नर्सांग, फामिसी अभ्यासक्रमाांचे शुल्िा बाबत 
  

(१९)  ७५१६२ (२०-०४-२०१७).   श्रीमती तनमिला गाववत (इगतपूरी), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी), श्री.अर्मन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), प्रा.वषाि गायिवाड 
(धारावी), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवले), श्री.समीर िुणावार (टहांगणघाट), अॅड.आर्शष शेलार (वाांदे्र 
पश्श्चम), श्रीमती मतनषा चौधरी (दटहसर) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र र्शक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील ९० ्क्के महाववदयालयाींचे सन २०१७-१८ या शकै्षणणक वषाितील तींत्रननकेतन, 
नर्सांग, फामिसी अ्यासिमाींच े र्शक्षण शुल्क सरासरी ४० ्क् क्याींनी घ्णार असल्याच े माहे 
जानेवारी, २०१७ मध्ये वा तयासमुारास ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाववदयालयाींनी सादर केलेल्या सन २०१५-१६ चा ताळेबींद अहवालात आणण 
सर्मतीच्या सदस्याींना महाववदयालयाींच्या तपासणीत र्शपाई, चालक याींच्या अनतररक्त जागा 
दाखववणे, आस्र्ापना खचि (वीज बबल इतयादी) वेतन खचािपेक्षा जास्त दाखवणे, इतर उतपन्न 
लपवणे, शैक्षणणक सुववधा फक्त कागदावर दाखवणे तसेच एकाच र्शक्षकावर दोन र्शफ़्त 
चालववणे इतयादी त्रु्ी आढळून आल्यामुळे घ् करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग २ मधील त्रु्ी आढळलेल्या व्यवस्र्ापनेवर शासनाने कोणती 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, तयाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१३-०६-२०१७) : (१) होय, अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) नाही, हे खरे नाही.   
(४) महाराषर ववनाअनुदाननत खाजगी व्यावसानयक शैक्षणणक सींस्र्ा (प्रवशे व शुल्क याींच े
ववननयमन) अध्यादेश २०१५, ददनाींक १७ ऑगस््, २०१५ मधील कायदयातील कलम २०(२) 
प्रमाणे कायदयातील तरतूदीींचे ज्या शैक्षणणक सींस्र्ा उल्लींघन करताना आढळतात, अशा 
सींस्र्ाींवर शुल्क ननयामक प्राधधकरणादवारे कायिवाही करण्यात येते. 

___________ 
  

मुांबई ववद्यापीठात पदव्युत्तर स्तरावर सुरु असलेल्या ववववध देशी-परदेशी भाषाांच्या  
ववभागाांना पुरेस ेववद्यार्ी र्मळत नसल्याबाबत 

  

(२०)  ७५२२४ (२०-०४-२०१७).   श्री.सांजय साविारे (भुसावळ), श्री.उदेर्सांग पाडवी (शहादा) :   
सन्माननीय उच् च व तांत्र र्शक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई ववदयापीठात पदव्युततर स्तरावर सुरु असलेल्या ववववध देशी-परदेशी भाषाींच्या 
ववभागाींना पुरेस ेववदयार्ी र्मळत नसल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा तया दरम्यान 
ननदशिनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववदयार्ी नसलेले ववभाग शासनादवारे बींद करण्यात येणार आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, प्रश्नोक्त भाग १ व २ नुसार चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीच्या 
अनुषींगान ेशासनान ेपुरेसे ववदयार्ी नसलेले ववभाग तातकाळ बींद करण्याबाबत कोणती 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१२-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) मुींबई ववदयापीठातील १४ भाषा ववभागाींपकैी काही भाषा ववभागाींमध्ये पदव्युततर 
अ्यासिमाींची नोंदणी कमी असली तरी तया ववभागाींमाफि त एम.क्रफल. व पीएचडीच े
अ्यासिम राबववले जातात.  अशा भाषाींचे ववभाग चालू रहावते यासाठी ववभागाींमाफि त ववववध 
प्रकारची चचािसत्र,े कायिशाळा, पररसींवाद, पररषदा इतयादीींचे आयोजन केले जाते आहे.   
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईतील ५० टक्क्याहून अधधि ववद्यार्थयाांना, मध्यान्ह भोजन योजने अांतगित,  
पोषण आहार देण्यात येत नसल्याबाबत 

  

(२१)  ७५५३९ (२०-०४-२०१७).   श्री.सुतनल प्रभू (टदांडोशी) :   सन्माननीय शालेय र्शक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) कें द्राच्या सवि र्शक्षा अर्भयानाअींतगित मुींबईतील ५० ्क्क्याहून अधधक ववदयार्थयाांना, 
अदयापही मध्यान्ह भोजन योजने अींतगित पोषण आहार देण्यात येत नसल्याच े ननदशिनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईतील शाळाींना पुरववण्यात येत असलेला पोषण आहार ननकृष् दजािचा 
असल्याच े माझगाव सें् मेरी (एसएससी) शाळेसह अनेक शाळाींमध्ये माहे जानेवारी, २०१७ 
रोजी वा तया दरम्यान ननदशिनास आले, हे ही खरे आहे काय,    
(३) असल्यास, शासनाने उक्त प्रकरणी चौकशी करून व सींबींधीत सींस्र् े ववरूध्द   तसेच 
मुींबईतील सवि शाळाींतील ववदयार्थयाांना पुरेशा प्रमाणात चाींगल्या दजािच े पोषण आहार 
पुरववण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे,    
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०१-०६-२०१७) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) शालेय पोषण आहार योजनेंतगित ववदयार्थयाांना गरम, ताज ेव सकस आहार कें द्र शासनान े
ठरवून ददलेल्या प्रमाणानसुार उपलब्ध करुन देण्याबाबत वेळोवेळी सूचना देण्यात येतात. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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मुांबई उपनगरातील जोगेश्वरीमधील इस्माईल युसफू महाववद्यालयात ववद्यार्ी व 
िमिचाऱ् याांसाठी सोयी सुववधा उपलब्ध िरुन देण् याबाबत 

  

(२२)  ७६३१३ (२०-०४-२०१७).   श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवि) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
र्शक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई उपनगरातील जोगेश्वरीमधील इस्माईल युसफू महाववदयालयात ऑर्लींपीक दजािच े
स्स्वर्मींगपूल, मुलीींसाठी अदयावत वसतीगहृ, कमिचा-याींसाठी ननवास स्र्ान, ववदयार्ी व 
कमिचाऱ् याींसाठी स्वतींत्र पाक्रकां ग व्यवस्र्ा तसेच सीसी्ीव्ही कॅमेरे इतयादी सुववधा ननमािण 
करण्याबाबतचा ननणिय महाववदयालय सल्लागार सर्मती आणण मा.उच्च व तींत्र र्शक्षण 
राज्यमींत्री, साविजननक बाींधकाम ववभागाचे कायिकारी अर्भयींता याींच्या ददनाींक ९ जानेवारी, 
२०१७ रोजी वा तयासुमारास झालेल्या सींयुक्त बैठकीत घेण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर महाववदयालय हेरर्ेज दजाित मोडते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनान ेया हेरर्ेज वास्तू दजािच्या पुनवविकासाबाबत कोणती कायिवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (१२-०६-२०१७) : (१) होय. दद.३०.१२.२०१६ रोजी आयोस्जत करण्यात 
आलेल्या बैठकीत सदरचा ननणिय घेतला आहे. 
(२) व (३) सदर महाववदयालयाची मुख्य इमारत व मुलाींचे वसतीगहृ या दोन इमारती हेरर्ेज 
दजाित मोडत असल्या तरी तया पुणि १००% हेरर्ेज दजािमध्ये मोडत नाहीत. तयामळेु हेरर्ेज 
वास्तु दजािच्या पुनवविकासाबाबत कायिवाही करण्यात आलेली नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

मुांबई ववद्यापीठाच्या िार्लना सांिुलात असलेल्या मलुीांच्या वसततगहृाला क्राांतीज्योती 
साववत्रीबाई फुले याांच ेनाांव असलेल्या मलुीांच्या वसततगहृाच ेनामफलि गायब असल्याबाबत 

  

(२३)  ७६३४४ (२०-०४-२०१७).   श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), श्री.अर्मन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.नसीम खान (चाांटदवली), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
र्शक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मुींबई ववदयापीठाच्या कार्लना सींकुलात असलेल्या मुलीींच्या वसनतगहृाला िाींतीज्योती 
साववत्रीबाई फुले याींचे नाींव असलेल्या मुलीींच्या वसनतगहृाचा नामफलक मागील अनेक 
मदहन्यापासून नसल्याचे ददनाींक ३ जानेवारी, २०१७ रोजी वा तया सुमारास ननदशिनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कार्लना सींकुलातील या वसनतगहृाच्या नूतनीकरणाचे काम सुरु असल्याचे 
कारण देत ववदयापीठ प्रशासनान ेसदरहू नामफलक ह्ववला असणे मात्र नुतनीकरण होऊन 
सहा मदहने उल्ल्यानींतरही िाींतीज्योती साववत्रीबाई फुले याींच्या नावाचा नामफलक लावण्यात 
आला नसल्याने ववदयार्थयािमध्ये सींतापाची भावना ननमािण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास शासनान ेउपरोक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, तयानुसार कोणती कायिवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१२-०६-२०१७) : (१) हे अींशत: खरे आहे.  मुींबई ववदयापीठामाफि त कार्लना 
सींकुलात असलेल्या मलुीींच्या वसनतगहृामध्ये दशिनी भागामध्ये िाींतीज्योती साववत्रीबाई फुले 
याींचे नाव असलेला लहान र्शला नामफलक लावण्यात आला होता, परींतु वसनतगहृाचे सींपूणि 
नुतनीकरण करण्यात आल्यामुळे सदर र्शला नामफलक काढून ठेवण्यात आला होता. 
(२) िाींतीज्योती साववत्रीबाई फुले वसनतगहृाचे नतुनीकरणाचे काम नुकतेच पूणि झाले 
असल्यामळेु आता तातपुरतया स्वरुपाचा नामफलक लावण्यात आला असून कायमस्वरुपाचा 
नामफलक लावण्याबाबतची कायिवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  
(४) िाींतीज्योती साववत्रीबाई फुले वसनतगहृाचे सींपूणि इमारतीच े नुतनीकरणाचे काम नुकतेच 
पूणि झाले असल्यामुळे नव्याने मोठ्या स्वरुपातील साववत्रीबाई फुले याींच्या नावाचा फलक 
लावण्यात येत आहे. 

___________ 
  

साववत्रीबाई फुले पुणे ववद्यापीठातील पीएच. डी पदवी र्मळववण्यासाठी  
होत असलेला गैरव्यवहार 

  

(२४)  ७६९४३ (२०-०४-२०१७).   श्री.ववजय औटी (पारनेर), श्रीमती देवयानी फराांदे (नार्शि 
मध्य), श्रीमती सीमाताई टहरे (नार्शि पश्श्चम), श्री.सांजय साविारे (भुसावळ), श्री.उदेर्सांग 
पाडवी (शहादा), श्री.बाळासाहेब र्ोरात (सांगमनेर), श्री.अर्मन पटेल (मुांबादेवी), श्री.प्रतापराव 
पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र र्शक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) पुणे येर्ील साववत्रीबाई फुले ववदयापीठात पीएच.डी. पदवी र्मळवण्यासाठी एकच 
शोधननींबध पाच-सहा जणाींनी र्मळून र्लहून मग तोच सगळयाींनी आपापल्या पी.एच.डी. 
प्रबींधासाठी उतरवून पदवी घेत असल्याचा गैरप्रकार माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा 
तयासुमारास  ननदशिनास आला, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच राज्यात पीएचडी साठी कोणतयाही ववदयापीठासाठी कोणतयाही ववदयाशाखेच्या 
ज्ील ववषयाींचे प्रबींध आणण आींतरराषरीय सींशोधन पबत्रकाींसाठी शोधननींबध ववकणारी यींत्रणा 
तयार झाली असून तयादवारे अवघ्या १० ते १५ हजार रुपयाींत तयार प्रबींध व शोधननबींध 
र्मळत असल्याच ेददनाींक ४ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी वा तया सुमारास ननदशिनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ववदयापीठ अनुदान आयोगाने पीएच. डी साठी ददलेले ननकष ववदयापीठाकडून 
पाळले जात नसनू प्रबींधातील सींशोधन आणण शैक्षणणक मुदयाींच्या असलेल्या त्रु्ीबाबत दलुिक्ष 
होत असल्याचेही ननदशिनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, शासनाने याप्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, व तयानसुार दोषी असलेल्या 
सींबींधधताींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (१२-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही.  प्रवेश झालेल्या ववदयार्थयाांच ेसींबींधधत 
सींशोधन कें द्रात र्शषिक ननवडीसाठी सर्मतीसमोर सादरीकरण घेण्यात येऊन सर्मतीन ेर्शफारस 
केल्यानींतर र्शषिक मान्यतेच्या प्रस्तावास ववदयापीठाची ‘सींशोधन व मान्यता सर्मती’ मान्यता 
देते. मान्य झालेल्या र्शषिकानुसार ववदयार्ी आपले सींशोधनाच े काम पूणि करीत असतो. 
यादरम्यान ववदयार्थयाांला आपण केलेल्या कामाचा दर सहा मदहन्यानींतर मागिदशकामाफि त 
अहवाल सादर करावा लागतो. प्रबींध सादर करताना ववदयापीठाच्या सॉफ््वेअरव्दारे 
Plagairism Report घेण्यात येतो. तयामळेु ववदयार्थयाांनी दसुऱ्याने केलेल्या सींशोधनाची कॉपी 
केली असल्यास ननदशिनास येते. 
(२) ही बाब ववदयापीठाच्या ननदशिनास आली नाही. 
(३) हे खरे नाही.  
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

साववत्रीबाई फुले ववद्यापीठात, पीएचडी िरणाऱ् या मटहलाांना, बालसांगोपणाची  
रजा देण्यात येत नसल्याबाबत 

  

(२५)  ७७५८४ (२०-०४-२०१७).   श्री.सुतनल प्रभू (टदांडोशी), श्री.सांजय साविारे (भसुावळ) :   
सन्माननीय उच् च व तांत्र र्शक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) पुणे येर्ील साववत्रीबाई फुले ववदयापीठाने पीएचडी करणा-या मदहलाींना ८ मदहने बाळींतपण 
क्रकीं वा बालसींगोपणाची रजा देण्याची तरतुद असतानाही केवळ ६ मदहनेच रजा देण्यास मान्यता 
ददल्याचे ददनाींक १७ जानेवारी, २०१७ रोजी वा तया सुमारास ननदशिनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, ववदयापीठ अनुदान आयोगाच्या ननयमावलीनुसार, पीएचडी करणा-या मदहलाींना, 
साववत्रीबाई फुले ववदयापीठान,े बाळींतपणात सवलत देण्या्च्या तरतुदीचे पालन न करण्याची 
सविसाधारण कारणे काय आहेत,  
(३) असल्यास, शासनान,े सदर प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, व तयानुासार साववत्रीबाई 
फुले ववदयापीठास, आयोगाच्या ननयमावलीच े सक्तीन े पालन करण्याबाबत कोणती कायिवाही 
केली आहे, वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(१२-०६-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) महाराषर शासनाने मदहलाींना बाळींतपणासाठी १८० ददवस रजेची तरतूद केलेली आहे. 
ववदयापीठ अनुदान आयोग Regulation २०१६ नुसार झालेल्या प्रवेर्शत ववदयार्थयाांना लागू 
असून ननयमानुसार ववदयापीठामाफि त कायिवाही करण्यात येत आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यातील २० ववदयापीठातगांत िायिरत असलेल्या महाववदयालयातील  
प्राध्यापि व िमिचाऱ् याांचे वेतनाबाबत 

  

(२६)  ७८११२ (२०-०४-२०१७).   श्री.सुधािर देशमखु (नागपूर पश्श्चम) :   सन्माननीय उच् च 
व तांत्र र्शक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील २० ववदयापीठातगांत कायिरत असलेल्या ७४१ र्शक्षण महाववदयालयातील 
प्राध्यापक व कमिचाऱ् याींच्या वेतनाची सींस्र्ाचालक गत दोन वषािपासुन अडवणूक करीत 
असल्याचे माहे डड ींसेबर, २०१७ मध्ये वा तया दरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या र्शक्षण महाववदयालयातील कमिचाऱ् याींना वेतन न र्मळाल्यामळेु तेर्ील 
अनेक कमिचाऱ् याींवर उपासमारी वळे आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त महववदयालयाच्या र्शक्षण सींस्र्ाचालकाींवर र्शक्षण ववभागाचा वचक 
नसल्यामळेु र्शक्षण सींस्र्ा आपले हुकूमशाहीच ेधोरण अवलींबबत आहे, हे ही खरे आहे, 
(४) असल्यास, कमिचाऱ् याींच्या वेतनाची अडवणूक करणाऱ् या शैक्षणीक सींस्र्ाचालकाींच्या 
गैरकारभार व कामकाजाची र्शक्षण ववभागाच्या सर्मतीकडून चौकशी करण्यात आली आहे 
काय, व तयानुसार सींबींधधत दोषी अधधकाऱ्यावर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची करण्याची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. ववनोद तावड े (१२-०६-२०१७) : (१) अध्यापक महाववदयालयातील र्शक्षकाींच्या वेतनाच्या 
अनुषींगाने नाींदेड ववभागातुन तिार प्रा्त झाली होती. तर्ावप, सींबींधधत तिारदार याींनी 
तिारीच्या अनुषींगाने कोणतेही परुावे सादर केलेले नसल्याने सदर तिार नस्तीबींद करण्यात 
आल्याच ेउपकुलसधचव, स्वामी रामानींद तीर्ि मराठवाडा ववदयापीठ, नाींदेड याींनी कळववले आहे. 
(२) नाही. 
(३) व (४) शासकीय र्शक्षणशास्त्र महाववदयालयाींचे वेतन शासनाकडुन कोषागारात देयके सादर 
करुन अर्िसींकल्पीय प्रणालीदवारे अदा करण्यात येत.े अशासकीय अनुदाननत र्शक्षणशास्त्र 
महाववदयालयाींचे वेतन ,एच्ीई सेवार्ि प्रणाली माफि त अदा करण्यात येते. तर्ावप, कायम 
ववना अनुदाननत र्शक्षण महाववदयालयातील र्शक्षक/र्शक्षकेतर कमिचाऱ्याींचे वेतन अदा 
करण्याची जबाबदारी सींबींधधत महाववदयालयाींच्या सींस्र्ा चालकाींची/व्यवस्र्ापनाची आहे. या 
महाववदयालयाींना शासनाकडुन वेतनासाठी कोणतेही सहाययक वेतन अनुदान ददले जात नाही. 
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कायम ववना अनुदाननत महाववदयालयाींना सींलग्नता देताींना ववदयापीठाच्या स्र्ाननक 
चौकशी सर्मतीदवारे चौकशी करण्यात येत े व त्रु्ीींचे अनुपालन करण्याबाबत सींबींधधत 
महाववदयालयाींना सूधचत करण्यात येते. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यातील तांत्रर्शक्षण सांचालनालयात ववववध पदाांच्या जागा ररक्त असलेबाबत 
 

(२७)  ७८७३८ (२०-०४-२०१७).   श्रीमती सीमाताई टहरे (नार्शि पश्श्चम), श्री.सुतनल प्रभू 
(टदांडोशी), श्री.टदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.शर्शिाांत र्शांदे (िोरेगाव), श्री.वैभव वपचड (अिोले) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
र्शक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील २,३४८ महाववदयालयाीं पैकी साडचेार लाख ववदयार्थयाांचा कारभार पाहण्यासाठी, 
क्रकमान २५० पदाींची आवश्यकता असताना, सदयस्स्र्तीत तींत्रर्शक्षण सींचालनालयात, सींचालक, 
सह सींचालक, उप सींचालक, सहायक सींचालकासह ११५ मींजूर पदापकैी, ८८ पदे ररक्त  
असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा तया समुारास ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, अर्भयाींबत्रकी महाववदयालयात, पदवी अध्यापकाींची मींजूर १,०४५ पैकी, ५३५ (५० 
्क्के) पदे ररक्त असण,े पदवीका अ्यासिमाची २,८५३ पैकी, १,०५७ पदे ररक्त असल्यान े
ववदयार्थयाांची र्शक्षणासाठी प्रचींड गैरसोय होत असल्याच े ननदशिनास आले, हे ही खरे आहे 
काय,  
(३) असल्यास, हींगामी ततवावर सुरू असलेला तींत्रर्शक्षण सींचालनालयाचा कारभार व 
महाववदयालयातील ररक्त पदामुळे उच्च र्शक्षण घेण्याऱ्या ववदयार्थयाांची गैर सोय होत आहे, हे 
ही खरे अहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने उपरोक्त ररक्त पदे भरण्याबाबत तसेच र्शक्षणाचा दजाि व गुणवतता 
सुधारण्यासाठी कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे,   
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१३-०६-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) अर्भयाींबत्रकी व औषधननमािणशास्त्र पदवी महाववदयालयातील मींजूर ९५५ पदाींपैकी 
४३१ पदे ररक्त असनू पदववका अ्यासिमाच्या मींजूर २८५३ पदाींपैकी ९६६ पदे ररक्त आहेत. 
परींतु ववदयार्थयाांची शैक्षणणक गैरसोय होऊ नये म्हणून उपलब्ध अध्यापकाींना जादा शैक्षणणक 
कायिभार देऊन तसेच तार्सका ततवावर पुरेसे मानधन देऊन तज्ञ अध्यापकाींच्या सेवा उपलब्ध 
करुन देण्यात येत आहेत. 
(४) प्रश्नाधीन प्रकरणी ररक्त पदे भरण्यासाठी महाराषर लोकसेवा आयोगास मागणीपत्र े
पाठववण्यात आली आहेत. तसेच स्वायतत व अस्वायतत अर्भयाींबत्रकी महाववदयालयातील ररक्त 
पदे भरण्याची कायिवाही सुरु आहे.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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यशवांतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त ववद्यापीठामध्ये सुरु असलेले १४५  
अभ्यासक्रम बांद िरण्यात आले बाबत 

  

(२८)  ७८९८२ (२०-०४-२०१७).   श्रीमती सीमाताई टहरे (नार्शि पश्श्चम) :   सन्माननीय 
उच् च व तांत्र र्शक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नार्शक येर्ील यशवींतराव चव्हाण महाराषर मुक्त ववदयापीठामध्ये सुरु असलेले जवळपास 
१४५ अ्यासिम हे युजीसी ची मान्यता नसल्याचे कारणामळेु बींद करण्यात आलेले आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरचे अ्यासिम बींद झाल्यान ेलाखो ववदयार्थयाांचे नकुसान होणार आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने हे बींद करण्यात आलेले अ्यासिम पुविवत सुरु करण्याबाबत कोणती 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (१२-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही. ववदयापीठ अनुदान आयोगान े मुक्त 
ववदयापीठाच्या नवीन र्शक्षणिमाींना मान्यता देण्याचे धोरण जाहीर न केल्यामुळे या 
ववदयापीठाच्या जवळपास ३६ र्शक्षणिमाींचे नवीन प्रवेश बींद कराव ेलागले. 
(२) हे खरे नाही. मुक्त ववदयापीठाने बींद झालेल्या र्शक्षणिमाींचे नवीन प्रवशे २०१६-१७ पासून 
बींद केले असले तरी पुढील वषािच ेप्रवेश (Pipeline मधील) या ववदयार्थयाांना सुरुच असल्याने 
ववदयार्थयाांचे नकुसान झालेले नाही. 
(३) ततकालीन कुलगुरु याींनी मा. मींत्री, मानव सींसाधन ववकास व ववदयापीठ अनुदान 
आयोगाच े अध्यक्ष याींची प्रतयक्ष भे् घेऊन ववनींती केली आहे व तयासींबींधीचा पत्रव्यवहार 
केलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

शासनाने राज्यात मराठी भाषा पांधरवाडा आयोश्जत िेल्याबाबत 
  

(२९)  ७९१६५ (२०-०४-२०१७).   श्री.डड मल्लीिाजूिन रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय मराठी 
भाषा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यात ददनाींक १ जानेवारी, २०१७ ते ददनाींक १५ जानेवारी, २०१७ या 
कालावधीपयांत मराठी भाषा पींधरवाडा शासनाने आयोस्जत केला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनान ेमराठी भाषेत ५० हजार ते ७५ हजार शब्द असल्याने त े
वाढववण्यासाठी कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(१८-०५-२०१७) : (१) होय. 
(२) भाषा सींचालनालयाने ववववध ववषयाींवरील पररभाषा कोश व शब्दावल्या याींची एकूण ३५ 
प्रकाशने प्रर्सद्ध केली असून तयामधील शब्दसींख्या ३,८३,६९६ इतकी आहे. यापैकी ५ कोशाींचे 
अदययावतीकरण सरुू आहे. तसचे आधुननक ववज्ञान/तींत्रज्ञानाशी सींबींधीत ववषयाींचे १०नवीन 
पररभाषा कोशाींचे काम सुरू करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
परभणी येर्ील मौलाना अब्दलू िलाम आझाद वाचनालयातील अभ्यार्सिा िेवळ उदघाटना 

अभावी ववद्यार्थयाांसाठी खुली झालेली नसल्याबाबत 
  

(३०)  ७९२८९ (२०-०४-२०१७).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
र्शक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) परभणी येर्ील मौलाना अब्दलू कलाम आझाद वाचनालयातील अ्यार्सकेच्या 
नुतनीकरणाचे काम जवळपास पणूि झाले असनूही केवळ उदृघा्ना अभावी ही अ्यार्सका 
ववदयार्थयाांसाठी अदयापी खलुी झालेली नसल्यान ेववदयार्थयाांची गैरसोय होत आहे हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, गत दीड वषािपासून सुरु असलेले काम पूणि होऊनही उदृघा्ना अभावी 
अ्यार्सकेला खुली करण्यात न आल्यामुळे ववदयार्थयाांच ेशैक्षणणक नुकसान होणार आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तदनुसार उक्त 
वाचनालयातील अ्यार्सका तातकाळ खुली करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१३-०६-२०१७) : (१) व (२)  हे खरे नाही. 

मौलाना अब्दलू कलाम आझाद वाचनालयातील अ्यार्सकेच्या नतुनीकरणाच ेकाम 
पूणि करण्यात आलेले असून आजर्मतीस ववदयार्ीवगि अ्यार्सकेचा लाभ घेत असल्याच े
स्जल्हा ग्रींर्ालय अधधकारी, परभणी याींनी सदर ग्रींर्ालयास प्रतयक्ष ददलेल्या भे्ीमध्ये आढळून 
आले आहे. 
(३) ववदयार्ीवगि अ्यार्सकेचा लाभ घेत असल्याने चौकशी करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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नागपूर श्जल्हयातील ववांधन ववटहरीचे िाम अपूणि असल् याबाबत 
 

(३१)  ७९८०९ (१७-०४-२०१७).   श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अमर िाळे (आवी) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 

(१) नागपूर स्जल्हयाकरीता सन २०१४-१५ पाणी ी्ंचाई कायििम भाग २, ३ अींतगित ११६० 
ववींधन ववदहरी शासनाने मींजूर करुन याींबत्रकी उपववभाग स्जल्हा पररषद नागपूरच्या वतीन े
बाींधकाम करण्याचे प्रस्ताववत केले असता यातील फक्त ६७८ ववींधन ववहीरीचे बाींधकाम 
करण्यात आले असून ननधी अभावी ४८२ ववींधन ववहीरीचे बाींधकाम अपूणि असल्याची मादहती 
ददनाींक ४ फेब्रुवारी, २०१७ रोजी वा तया सुमारास ननदेशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व चौकशीत काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार ववींधन ववहीरीच े अपुणि असलेले बाींधकाम पुणि करण्याकरीता 
शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (१३-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

मौज ेउिळी (ता.मेहिर, श्ज.बुलढाणा) येर्ील साविजतनि ववहीरीच ेपाणी प्रदवूषत झाल्याबाबत 
 

(३२)  ७९९८० (२०-०४-२०१७).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.हषिवधिन सपिाळ (बुलढाणा) :   
सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) उकळी (ता.मेहकर, स्ज.बलुढाणा) येर् े साविजननक ववहीरीत मुबलक पाणीसाठा उपलब्ध 
असतानाही ग्रामपींचायतीन े दलुिक्ष केल्यामुळे पाणी प्रदवूषत झाल्यामुळे तेर्ील ग्रामस्र्ाींच्या 
आरोग्यावर ववपरीत पररणाम झाला असल्याच ेमाहे जानेवारी २०१७ मध्ये वा तया दरम्यान 
ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय आढळून आले व 
तयानुषींगान े सींबींधधतावर कोणती कारवाई केली व उक्त ववहीरीतील पाण्याच े शुध्दीकरण 
करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (०१-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 

सदर ववहीरीचे पाणी फक्त कपड ेधुण्यासाठी व गुराींना पाणी वपण्यासाठी वापरण्यात 
येत असल्यान े तसेच येर्ील पाणी गावकरी वपण्यासाठी वापरत नसल्याने ग्रामस्र्ाींच्या 
आरोग्यावर पररणाम होण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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गडधचरोली श्जल््यातील सौर उजवेर आधाररत दहेुरी पांप िायािश्न्वत िरणेबाबत 
  

(३३)  ८०१७३ (०६-०५-२०१७).   डॉ.देवराव होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात ग्रामीण भागातील नागररकाींना अल्प खचाित पाणी पुरवठा व्हावा याकररता सौर 
उजेवर आधाररत दहेुरी पींप लघु नळ पाणी पुरवठा योजना कायािस्न्वत करण्यात आली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, गडधचरोली स्जल््यामध्ये उक्त योजनेअींतगित सन २०१५ पयिन्त ३४२ दठकाणी 
पींप बसववण्यात आले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त दठकाणातील पींपाची देखभाल दरुूस्तीकड े ग्रामपींचायतीच े दलुिक्ष होत 
असल्यान ेसदर योजना बींद पडल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ग्रामपींचायत स्तरावरून उक्त योजनेची सतयस्स्र्ती स्जल्हा पररषदेला अवगत 
होत नसल्याने नेमक्या क्रकती गावातील पींप बींद आहेत याववषयी स्जल्हा पररषदेला माहीत 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय आढळून आले व 
उक्त  बींद अवस्र्ेतील दहेुरी पींप कायािस्न्वत करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात 
आली, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. बबनराव लोणीिर (१२-०६-२०१७) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) अींशत: खरे आहे. 

गडधचरोली स्जल््यामध्ये सन २०१५ पयांत ग्राम पींचायतीच्या ग्राम पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता सर्मतीमाफि त ३४२ योजना कायािस्न्वत करण्यात आल्या. या योजनाींची देखभाल व 
दरुुस्ती करण्याची जबाबदारी ग्राम पींचायतीची असल्याने ग्राम पींचायत स्तरावर योजनाींची 
दरुुस्ती करून योजना कायािस्न्वत ठेवणे अपेक्षक्षत आहे. परींत,ु काही ग्रामपींचायतीींकडून या 
योजनाींची देखभाल दरुुस्ती करण्याकड ेदलुिक्ष झाले आहे. 
(४) होय, हे खरे आहे.        
(५) स्जल्हा पररषदेमाफि त सींवगि ववकास अधधकारी, पींचायत सर्मती याींना बींद असलेल्या दहेुरी 
पींपाींची मादहती उपलब्ध करून देण्याबाबत कळववण्यात आले आहे, तयामुळे ववलींबाचा प्रश्न 
उद् ावत नाही. 

___________ 
  
औरांगाबाद येर्ील शासकिय अर्भयाांत्रत्रिी महाववद्यालयातील, प्राध्यापिाांची ररक्त असलेली पदे 

व महाववद्यालयाच्या मुख्य इमारत व िायिशाळा इमारतीच्या दरुुस्तीबाबत 
  

(३४)  ८०२४२ (२०-०४-२०१७).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
र्शक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

 



वव.स. ३०८ (26) 

(१) शासक्रकय अर्भयाींबत्रकी महाववदयालय, औरींगाबाद येर्े प्राध्यापकाींच्या मींजूर असलेल्या 
पदाींपैकी ररक्त असलेली ५६ पदे व महाववदयालयाच्या मुख्य इमारत व कायिशाळा इमारतीच्या 
दरुुस्तीच्या कामाबाबत शासनाच्या ववचाराधीन असलेल्या प्रस्तावाबाबत शासनान ेननणिय घेतला 
आहे,हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ररक्त असलेली ५६ पदे भरण्याबाबत व इमारतीच्या बाींधकामाच्या दरुुस्तीसाठी 
एकूण क्रकती रकमेच्या अींदाजपत्रकास शासनाने प्रशासक्रकय मान्यता ददली वा देण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१३-०६-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) मा. उच्च न्यायालयाने ददलेल्या आदेशानुसार राज्यातील स्वायतत व अस्वायतत 
महाववदयालयातील एकबत्रत पदाींच्या बबींदनूामावल्या प्रमाणणत करण्याची व तयाअनुषींगान े
आयोगास मागणीपत्र ेपाठववण्याची कायिवाही प्रगतीत आहे. 

प्रश्नाधीन सींस्र्ेच्या इमारत दरुुस्तीच्या रु.१३४.९७ लक्ष इतक्या रकमेच्या 
अींदाजपत्रकास ददनाींक ०३.०१.२०१७ च्या आदेशान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
र्सांदखेडराजा (श्ज. बलुढाणा) तालकु्यातील श्जल्हा पररषद प्रार्र्मि आणण माध्यर्मि शाळेत 

पोषण आहार र्शजववणा-या मटहलाांना ६ मटहन्यापासून मानधन र्मळाले नसल्याबाबत 
  

(३५)  ८०२८६ (२०-०४-२०१७).   डॉ.सांजय रायमलुिर (मेहिर) :   सन्माननीय शालेय र्शक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्सींदखेडराजा (स्ज. बलुढाणा) तालुक्यातील स्जल्हा पररषद प्रार्र्मक आणण माध्यर्मक 
शाळेत पोषण आहार र्शजववणा-या मदहलाींना गेल्या ६ मदहन्यापासनू मानधन र्मळालेले नाही, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या मदहलाींना मानधन न र्मळण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, शासनान ेया मदहलाींना मानधन देण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०९-०६-२०१७) : (१), (२) व (३) शालेय पोषण अहार योजनेंतगित बुलढाणा 
स्जल्हयामध्ये स्वयींपाकी तर्ा मदतनीस याींचे मानधन माहे फेब्रुवारी, २०१७ पयांत अदा 
करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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मुांबई ववद्यापीठाच्या पररक्षा सुरु असताना वगि खोल्यामध्ये गैरप्रिार होत असल्याबाबत 
  

(३६)  ८०३४५ (२०-०४-२०१७).   श्री.सांजय पोतनीस (िर्लना) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
र्शक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई ववदयापीठाच्या पररक्षा सुरु असताना वगि खोल्यामध्ये कॉपी म्ेररअल सापडणे, कें द्र 
प्रमुख गैरहजर आणण उतततरपबत्रकेवर कें द्राचा र्शक्का व पयिवेक्षकाींची सही नसणे, 
ओळखपत्रावर सींबींधधत महववदयालयाच्या नावाचा र्शक्का, प्राचायािची सही नसण,े बैठक 
िमाींकाची नोंद नसण,े आदद गैरप्रकार घडत असल्याच ेददनाींक २१ जानेवारी, २०१७ रोजी वा 
तया समुारास ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे, 
(२) असल्यास, पाचशेपेक्षा जास्त पररक्षा घेणा-या पररक्षा ननयींत्रणकाच ेव प्रमुख कुलगुरु पद 
ररक्त असल् यान,े तसेच पररक्षाींचा गोंधळ आणण ननकाल प्रलींबबत असल्यामळेु ववदयार्थयाांना 
नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, व तयानुसार कोणती कायिवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१२-०६-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. ववदयार्थयाांच्या दहतासाठी स्र्ानापन्न परीक्षा ननयींत्रक या पदाची अनतररक्त 
जबाबदारी ववदयापीठाच्या वररषठ उपकुलसधचवाींना देण्यात आली असून पूणिवळे पररक्षा 
ननयींत्रकाचे पद योग्य उमेदवार न र्मळाल्याने भरणे शक्य झाले नाही. सबब, ते पद भरण्याची 
कायिवाही सुरु आहे. तसेच प्र-कुलगुरु पदासाठी सुयोग्य व्यक्तीच्या नेमणूकीची प्रक्रिया 
सुरु आहे. 
(३) सदर बाबी पुन्हा उद्भवू नये तसेच सींभाव्य गैरप्रकारास आळा बसावा यासाठी ववदयापीठाने 
वेळोवेळी पररपत्रके ननगिर्मत केली असून सींबींधधताींना सूचना केलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

शालेय पोषण आहाराचे नववन दर जुल,ै २०१६ पासून लागू िरण्यात आल्याबाबत 
  

(३७)  ८०३५१ (२०-०४-२०१७).   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय शालेय 
र्शक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शालेय पोषण आहाराचे नववन दर माहे जुल,ै २०१६ पासून लागू करण्यात आले आहेत हे 
खरे आहे काय, 
(२) तसेच ऑक््ोबर/नोव्हेबर, २०१६ पयांत नववन दराची अींमलबजावणी माहे नोव्हेबर, २०१६ 
पयांत नार्शक स्जल्हयात करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने नववन वाढीव दराची अींमलबजावणी करण्याकररता कोणती कायिवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(०९-०६-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) नार्शक स्जल्हयामध्ये शालेय पोषण आहार योजनेंतगित अन्न र्शजववण्याच्या दरामध्ये 
दद.०१/०७/२०१६ पासून वाढ करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

स्वामी रामानांद तीर्ि मराठवाडा ववद्यापीठाांतगित महाववद्यालयाांत प्राचायि व अहिताप्राप्त 
र्शक्षिीय पदे भरली जात नसल्याबाबम 

  

(३८)  ८०७११ (२०-०४-२०१७).   श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय उच् च 
व तांत्र र्शक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) स्वामी रामानींद तीर्ि मराठवाडा ववदयापीठाींतगित अनेक महाववदयालयाींत प्राचायि पद ररक्त 
असून अहिताप्रा्त र्शक्षकीय पदेही भरली जात नसल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा तया 
सुमारास ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अशा महाववदयालयाींची सींलग्नता रद्द करण्याचा ननणिय ववदयापीठान े घेतला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अशा प्रकारे आतापयित क्रकती सींस्र्ाींवर कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास  ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१२-०६-२०१७) : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

साववत्रीबाई फुले पुणे ववद्यापीठाच्या व्यवस्र्ापनशास्त्र ववभागातील गैरिारभाराबाबत 
  

(३९)  ८०९३९ (२०-०४-२०१७).   श्रीमती मधेा िुलिणी (िोर्रुड) :   सन्माननीय उच् च व 
तांत्र र्शक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) साववत्रीबाई फुले पुणे ववदयापीठाच्या व्यवस्र्ापनशास्त्र ववभागातील ववदयार्थयाांच्या पदवी 
प्रमाणपत्रावर ववभागाच्या नावाऐवजी इींडडयन इस्न्स््ट्यू् ऑफ मनेजमें् स््डीज ररसचि पुणे 
(इींडसचि) या स्वायतत सींस्र्चेे नाव छापून आल्याच ेमाहे जानवेारी, २०१७ मध्ये वा तया 
दरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, देण्यात आलेल्या पदवी प्रमाणपत्रावर ववभागाचे नाव येणे आवश्यक होत ेपरींत ु
तयाऐवजी इींडसचि सींस्र्ेचे नाव छापून आले असल्यामुळे ववदयार्थयाांमध्ये सींभ्रमाचे वातावरण 
होऊन सींत्त भावना ननमािण झाली असून याबाबत ववदयार्थयाांनी ववभागाकड े चौकशी केली 
असता ववभागप्रमुखानाही मादहत नसल्याच ेननदशिनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, शासनाने उपरोक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, व तयानुसार दोषी 
असणाऱ्या अधधकारी व कमिचाऱ्यावर काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१२-०६-२०१७) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. व्यवस्र्ापन ववदयाशाखेतील 
३४ पदवी प्रमाणपत्रावर व्यवस्र्ापन ववभागाऐवजी इींडडयन इस्न्स््ट्यू् ऑफ मॅनजेमेन्् 
स््डीज ररसचि (इींडसचि) या महाववदयालयाचे नाींव ताींबत्रक त्रु्ीमुळे छापले गेले होत.े 
(३) सदर बाब लक्षात येताच तातडीने सदर ताींबत्रक चकुीने छापलेली प्रमाणपत्र े
व्यवस्र्ापनशास्त्र ववभाग या नावाने छापनू तवररत सवि ववदयार्थयाांना प्रदान करण्यात आली.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

नाांदेड येर्ील स्वामी रामानांद तीर्ि मराठवाडा ववद्यापीठा मध्ये िरण्यात आलेल्या  
स्वीय सहायि पदाच्या भरतीबाबत 

  

(४०)  ८१३७६ (२०-०४-२०१७).   श्री.अबू आजमी (मानखूदि र्शवाजीनगर), श्री.सुभाष भोईर 
(िल्याण ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र र्शक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) स्वामी रामानींद तीर्ि मराठवाडा ववदयापीठ (नाींदेड) याींनी माहे फेब्रुवारी, २०१२ मध्ये स्वीय 
सहायक हे पद सरळसेवेन ेभरण्यासाठी जादहरात ददली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर जादहरातीस अनुसरून अनेक पात्रताधारक सुर्शक्षक्षत बेरोजगार उमेदवाराींनी 
अजि भरले व पात्र उमेदवाराींची लेखीपरीक्षा, कौशल्य चाचणी परीक्षा, मुलाखतीच े आयोजन 
करण्यात आले असताींना अचानकपणे सदर पद सरळसेवनेे न भरता पदोन्नतीने भरण्यात 
आलेले असनू याप्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी कुलसधचव, ववदयापीठ (नाींदेड) याींच्याकड े
वारींवार केली असून मा. उच्च व तींत्र र्शक्षण राज्यमींत्री याींच्याकड ेददनाींक २० जानेवारी, २०१७ 
रोजी वा तयासमुारास ननवेदन सादर केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, व तयानुसार कोणती कायिवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१२-०६-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
स्वामी रामानींद तीर्ि मराठवाडा ववदयापीठाने ददनाींक २२.०२.२०१२ रोजी स्वीय सहायक हे पद 
सरळसेवेने भरण्यासाठी जादहरात ददलेली होती.सदर जादहरातीच्या अनुषींगाने या सरळसेवेच्या 
पदसाठी आवेदन पत्र मागववण्यात आली. तयानुसार उमेदवाराींची लेखी पररक्षा घेण्यात आली. 
सदर पदसाठी लघुलेखन चाचणी, ी्ंकलेखन चाचणी आणण मुलाखत आदी प्रक्रिया बाकी होतया. 
सदर लेखी पररके्षत केवळ एकच उमेदवार पात्र झाल्यामळेु ववदयापीठ प्रशासनान े पुनश्च: 
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जादहरात देण्याचा ननणिय घेतला होता. तर्ावप, तदनींतर ववदयापीठाने ववववध पदे पदोन्नतीन े
भरण्यासींदभाित गठीत केलेल्या साखळी सर्मतीने ददनाींक १७.०२.२०१५  च्या अहवालामध्ये 
“स्वीय सहायक” हे पद पदोन्नतीस दशिववण्यात आलेले आहे. तयानसुार ववदयापीठ व्यवस्र्ापन 
पररषदेच्या मान्यतनेे तसेच  शासन राजपत्र ददनाींक ददनाींक २४ जून, १९९७ मधील 
तरतुदीनुसार जून २०१६ मध्ये सदरचे स्वीय सहायकाचे पद पदोन्नतीने भरण्यात आलेले आहे. 
या प्रकरणी पूवी कोणीही चौकशी करण्याची मागणी केलेली नसल्यामळेु याबाबत चौकशी 
करण्यात आलेली नाही. 
तर्ावप, स्वामी रामानींद तीर्ि मराठवाडा ववदयापीठामधील स्वीय सहायक पदाच्या भरतीबाबत 
मा. मींत्री (उच्च व तींत्र र्शक्षण) याींचेकड ेननवेदन प्रा्त झाले. 
(३) उक्त ननवेदनासींदभाित ववदयापीठाकडून प्रा्त झालेल्या अहवालच्या अनुषींगान ेशासनाच्या 
ददनाींक २१ एवप्रल, २०१७ रोजीच्या पत्रान्वये सींचालक, उच्च र्शक्षण, पुणे याींच्याकडून मादहती 
मागववण्यात येत असनू प्रकरणी कायिवाही सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

मुांबई ववद्यापीठाच्या अनेि महाववद्यालयाांनी ववद्यापीठािड े 
प्रवेशाची िागदपत्र ेपाठववली नसल्याल्याबाबत 

 

(४१)  ८२०४९ (२०-०४-२०१७).   प्रा.वषाि गायिवाड (धारावी), श्री.सुरेश (राजमूामा) भोळे 
(जळगाव शहर), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र र्शक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मुींबई ववदयापीठाच्या महाववदयालयीन प्रवेशासाठी कागदपत्र ेजमा करण्याची मुदत ददनाींक 
१६ जानेवारी, २०१७ पयांत असतानाही ववदयापीठाच्या अनेक महाववदयालयाींनी माहे जानेवारी, 
२०१७ नींतरही ववदयार्थयाांच्या प्रवशेाची कागदपत्र ेजमा केली नसल्यान ेउक्त ववदयार्थयाांच ेप्रवेश 
रद्द होणार असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनान ेउक्त ववदयार्थयाांच्या भववतव्याचा ववचार करुन तयाींच ेप्रवेश रदृ होवून 
नयेत यासाठी कोणती कायिवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१२-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) मुींबई ववदयापीठाच्या काही अ्यासिमाींना प्रवेर्शत होणाऱ्या ववदयार्थयाांनी नाींवनोंदणी 
िमाींक (PRN) ददले नसल्याने महाववदयालयाींना पररपत्रक काढून तयाींची कागदपत्र ेजमा करुन 
नाींवनोंदणी िमाींक घेण्याबाबत कळववले होत.े महाववदयालयाींनी काही ववदयार्ी सोडून गेले व 
काहीींनी प्रवशे रद्द केले आणण उविररत ववदयार्थयाांची कागदपत्र े जमा करुन महाववदयालयाींनी 
नाींवनोंदणी िमाींक घेतलेले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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राज्य शासनाने र्शधापत्रत्रिा आधारिाडि जोडण्याची मोहीम सुरु िेल्यानांतर  
रॉिेलचा व धान्याचा िोटा िमी िेल्याबाबत 

  

(४२)  ८२१७३ (२०-०४-२०१७).   श्रीमती मेधा िुलिणी (िोर्रुड) :   सन्माननीय अन् न, 
नागरी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्य शासनाने र्शधापबत्रका आधारकाडि जोडण्याची मोहीम सुरु केल्यानींतर गेल्या वषी 
रॉकेलचा सुमारे २ हजार ३०३ र्ल्सिचा को्ा कमी झाला व धान्याची ६ हजार ७०७ ्न 
मागणी घ्ली असल्याच ेमाहे जानेवारी २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशिनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच अनकेदा दोन र्शधापबत्रकेवर एकाच व्यक्तीचे नाव असणे, मतृयूनींतरही नावे कमी न 
करणे, लग्नानींतर मूळ र्शधापबत्र केतील नाव कमी न करता दसुऱ्या दठकाणी नवीन र्शधापबत्रका 
काढणे यामुळे एकाच व्यक्तीच्या नाव ेदोन वेगवेगळ्या दठकाणी धान्य को्ा जमा होत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच अकोला येर्े कें द्रीय महामींडळाने भाड्याने घेतलेल्या रेणुका वेअरहाउसच्या बडनेरा 
(दाभा) गोदामातून तब्बल दीड को्ीहून अधधक क्रकीं मतीचा सहा हजार स्क्वीं्ल गहू चोरीला 
गेल्याचे ददनाींक १९ डडसेंबर २०१६ रोजी वा तयासमुारास ननदशिनास आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय आढळून आले व 
तयानुषींगान े धान्य आणण रॉकेलचा काळा बाजार करणाऱ्या दोषी अधधकाऱ्याींवर व सींबधधत 
दकुानदाराींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट (०६-०६-२०१७) : (१) साविजननक ववतरण व्यवस्र्ेअींतगित गॅसजोडणीधारक 
र्शधापबत्रकाधारकाींना केरेार्सन अनुजे्ञय नाही. गॅसजोडण्याींच्या सींख्येत वाढ होत आहे. तसेच 
पात्र र्शधापबत्रकाधारकाींना केरोर्सन व धान्य र्मळण्यासाठी दद.१३ ऑक््ोबर, २०१६ च्या शासन 
ननणियान्वये आधार िमाींक सादर करणे अननवायि करण्यात आलेले आहे. ज्या 
र्शधापबत्रकाधारकाींकड ेआधारकाडि नाहीत तयाींचा धान्य व केरोर्सनचा को्ा आधारकाडि सादर 
करेपयांत स्र्धगत ठेवण्यात येत आहे. आधारकाडि सादर न केल्यामुळे पररणामी केरोर्सनची 
मागणी कमी झाली आहे. 
    र्शधापबत्रकाींच्या आधारर्सडीींगचे काम सुरु असल्यामुळे अन्नधान्याची उचल घ्ल्याच े
ननदशिनास आलेले नाही. तर्ावप लाभार्ी ननवड दद.१३ ऑक््ोबर, २०१६ च्या शासन 
ननणियानुसार  सुरु असल्याने अन्नधान्याच्या उचलीवर पररणाम झालेला आहे.      
(२) हे खरे नाही. 
    एखादया व्यक्तीच्या नाव े दोन र्शधापबत्रका असल्याबाबत वा एका व्यक्तीचे नाव दोन 
र्शधापबत्रकेवर असल्याच ेआढळून आल्यास याबाबत चौकशी करण्यात येते. सदर चौकशीत 
तर्थय आढळल्यास दोषी व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येऊन सदर र्शधापबत्रका रद्द 
करण्यात येते अर्वा तया व्यक्तीचे नाव वगळण्यात येत.े 
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(३) व (४) हे खरे नाही. 
  तर्ावप अमरावती स्जल््यातील भारतीय अन्न महामींडळान े धान्य साठवणुकीचे काम 
ददलेल्या कें द्रीय वखार महामींडळाच्या बडनेरा येर्ील गोदामात समुारे ८१५.६० मे.्न 
अन्नधान्याची तू् आली असल्याची बाब सन २०१७ मध्ये ननदशिनास आली आहे. 

कें द्रीय वखार महामींडळाने केलेल्या तपासणीअींती असे ननदशिनास आले आहे की, 
भारतीय अन्न महामींडळाकडून ननगिर्मत करण्यात आलेला र्समें् व अन्य पदार्ि र्मधश्रत साठा 
कें द्रीय वखार महामींडळाच्या बडनेरा येर्ील गोदामात स्स्वकारण्यात आाला होता. 
अन्नधान्यातून र्समें् व अन्य पदार्ि वेगळे केल्यामुळे अन्नधान्याच्या वजनात तू् आली 
आहे. सदर तू् ननलेणखत करण्याबाबत कें द्रीय वखार महामींडळान ेभारतीय अन्न महामींडळास 
ववचारणा केली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

साववत्रीबाई फुले पुणे ववदयापीठान ेपीएच.डी च्या तनयमावतील बदल िेले असल्याबाबत 
  

(४३)  ८२२८७ (२०-०४-२०१७).   श्री.सांग्राम र्ोपटे (भोर) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र र्शक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अनुदान आयोगाच्या आदेशानींतर साववत्रीबाई फुले पुणे ववदयापीठान े पीएच.डी च्या 
ननयमावलीत बदल केले असुन या ननयमावलीनुसार पीएच.डी करणाऱ् या ववदयापीठाच्या 
सींशोधनाचा दजाि वाढणार असुन मागिदशिकाींकडील (गाईड) ववदयार्ी सींख्याही कमी करण्यात 
आली असल्याचे ददनाींक १६ जानवेारी, २०१६ रोजी वा तया सुमारास ननदशिनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुणे ववदयापीठाने पीएच.डी कररता नव्याने तयार केलेली ननयमावली 
ववदयापीठाच्या सींकेतस्र्ळावर प्रर्सध्द करण्यात आली असुन हे ननयम माहे जलु,ै २०१६ च्या 
प्रवेश प्रक्रियेसाठी लागू असतील, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (१२-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही. ववदयापीठ अनुदान आयोगाने 
एम.क्रफल./पीएच.डी. अ्यासिमाबाबत नव्यान ेननयम ववदहत केलेले असुन दद. ०५ म,े २०१६ 
च्या राजपत्राव्दारे अधधसूचना काढण्यात आलेली आहे.  
(२) हे खरे आहे. 
(३) प्रवेश प्रक्रियेची कायिवाही सुरु आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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साववत्रीबाई फुले ववदयापीठाने प्राध्यापिाांची सांख्या, ववववध पदव्या याांची  
चुिीची माटहती टदली असल्याबाबत 

  

(४४)  ८२३१९ (२०-०४-२०१७).   श्री.सांग्राम र्ोपटे (भोर) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र र्शक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साववत्रीबाई फुले ववदयापीठान ेप्राध्यापकाींची सींख्या, ववववध पदव्या याींची चुकीची मादहती 
ददली असनु याबाबत (नॅक) या सींस्र्ेनेही दलुिक्ष केले असल्याचे ददनाींक १७ जानेवारी, २०१७ 
रोजी वा तया सुमारास ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ववदयापीठातील एम.्ेक, अ्यासिमातील कला व वाणणज्य शाखेच े
ववदयार्ीही प्रवेश घेऊ शकत असल्याने ववदयापीठान ेही चकु नींतर दरुुस्त केली असनु पुणे 
ववदयापीठान े नॅकला सादर केलेल्या अहवालामध्ये प्राध्यापकाींची तसेच इतर काही पदव्याींच्या 
मान्यतेबाबतही चुकीची मादहती ददली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी करुन तयानसुार कोणती कायिवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१२-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

मानोरा (श्ज.वार्शम) तालुक्यात २४ लाखाच ेशौचालय अनुदान प्रलांत्रबत असल्याबाबत 
  

(४५)  ८२६९४ (१७-०४-२०१७).   श्री.अर्मत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) वार्शम स्जल्हयातली मानोरा नगर पींचायत स्र्ापनेपुवी शौचालय बाींधकाम पुणि करणाऱ्या 
मानोऱ्याींतील २०० लाभार्ीना तातडीने २४ लाखाचे अनुदान ववतरण करण्याच ेननदेश उपमुख्य 
कायिकारी अधधकारी याींनी सहा मदहन्यापुवी मानोरा ग्ववकास अधधकाऱ्याींना ददले होते परींत ु
अदयापही या ननदेशाची अींमलबजावनी मानोरा पींचायत सर्मतीन े केली नसल्याच े ननदशिनास 
येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच शौचालय बाींधकामासाठी नागरीकाींना प्रोतसाहीत केले जात आहे, तर दसुरीकड े
शौचालयाच े बाींधकाम पुणि केल्यानींतरही लाभार्ीना गेले आठ ते दहा मदहन्यापासनु अनुदान 
र्मळालेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार लाभार्ींना तातकाळ अनुदान देण्याबाबत व अनुदान देण्यास 
ववलींब करणाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलबाींची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बबनराव लोणीिर (१५-०६-२०१७) : (१) मुख्य कायिकारी अधधकारी स्जल्हा पररषद, वार्शम 
याींनी ददनाींक ३/६/२०१६ रोजीच्या आदेशान्वये मानोरा नगर पींचायत स्र्ापनेपूवी शौचालयाच े
बाींधकाम पुणि करणा-या २०० पात्र लाभार्थयािकरीता रु. २४ लाख एवढे अनुदान  ग्ववकास 
अधधकारी, मानोरा याींच्याकड े ववतरीत करण्यात आले होते. तर्ापी एकुण २०० लाभार्थयािपैकी 
१६९ पात्र लाभार्थयािना अनुदान ववतरीत करण्यात आलेले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
राज्य प्राध्यापि पात्रता पररके्षत (सेट) प्रश्नपत्रत्रिाांमध्ये चुिीच्या उत्तराांना गुण टदले बाबत. 

  

(४६)  ८२७९७ (२०-०४-२०१७).   श्री.अतनल िदम (तनफाड) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
र्शक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य प्राध्यापक पात्रता पररके्षत (से्) पेपर कमाींक एक सह ऐस्च्छक ववषयाींच्या दोन्ही 
प्रश्नपबत्रकाींमध्ये ८ प्रश्नाींच्या चकुीच्या उततराींना गुण ददल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१७ 
मध्ये वा तया दरम्यान ननदशिनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ववरोधात ववदयार्थयाांनी बेमुदत उपोषणास बसण्याचा इशारा ददला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय तयानुसार कोणती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१२-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय. हे खरे आहे. परींत ु सदर बाबत ववदयार्थयाांची कुलगुरुींशी झालेल्या चचेअींती 
ववदयार्थयाांचे समाधान झाल्यान ेत ेउपोषणास बसले नाहीत. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

सांत गाडगेबाबा अमरावती (श्ज.अमरावती) ववद्यापीठ अांतगित येणा-याअनेि 
महाववद्यालयाांमध्ये विैश्ल्पि ववषय अतनवायि िेल्याबाबत. 

  

(४७)  ८३२३५ (२०-०४-२०१७).   अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.अर्मन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र र्शक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) सींत गाडगेबाबा अमरावती ववदयापीठ (स्ज.अमरावती) अींतगित येणाऱ् या अनेक 
महाववदयालयाींमध्ये वैकस्ल्पक ववषय अननवायि केले असल्यामुळे ववदयार्ी सींघ्नाींनी तयास 
ववरोध दशिववला असल्याच ेमाहे स् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा तया दरम्यान ननदशिनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववदयार्थयािच े ववषय ननवडीच े स्वातींत्र ववदयापीठाकडून अबाधधत असताना 
महाववदयालयाींकडून सक्ती होत असल्याने ववदयार्थयाांना आवडीच्या ववषयास अ्यास करण्यास 
अडचणी ननमािण होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने ववदयार्थयाांच्या भववषयाचा ववचार करता उक्त प्रकरणी कोणती 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (१२-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही. यासींदभाित ववदयार्थयाांकडून तिार प्रा्त 
झालेली नाही. 
(२) हे खरे नाही. महाववदयालयात ज ेववषय र्शकववले जातात त ेववषय घेण्यास ववदयार्थयाांना 
मुभा आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

िरडी (ता.मोहाडी, श्ज.भांडारा) येर्ील पाणी पुरवठा बांद असल्याबाबत 
 

(४८)  ८३५५८ (२०-०४-२०१७).   श्री.चरण वाघमारे (तुमसर), श्री.राजेश िाशीवार (सािोली) :   
सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) करडी (ता.मोहाडी, स्ज.भींडारा) येर्ील साविजननक नळ योजना पाणी पुरवठा ववभागाच्या 
दलुिक्षक्षतपणामुळे सतत बींद पडत असल्याचे माहे फेब्रुवारी २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान 
ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय आढळून आले व 
तयानुषींगान ेउक्त नळपाणी पुरवठा सुरळीत होण्याकररता व सींबधधताींवर कारवाई करण्याकररता 
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (०१-०६-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे. 

माहे डडसेंबर, २०१६  ते फेब्रुवारी, २०१७ या कालावधीमध्ये उध्विनर्लका दरुुस्ती, 
ववदयुत पुरवठा खींडीत असणे तसेच ग्रीप जळणे या कारणास्तव वारींवार योजनेतील पाणी 
पुरवठा बींद पडत होता. 
(२) सदर कालावधीमध्ये ग्रामपींचायत, करडी याींचेकडून आवश्यक दरुुस्तया व ववदयुत देयके 
भरुन योजना सुरु केलेली असल्याचे चौकशीअींती ननदशिनास आलेले आहे. तसेच योजना 
सुरळीत ठेवण्याबाबत सींबींधधताींना सक्त सूचना देण्यात आल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 



वव.स. ३०८ (36) 

अमरावतीच्या सांत गाडगेबाबा ववद्यापीठाच्या र्शक्षण ववद्याशाखेत  
प्रवास भत्यात लाखोंचा अपहार झाल्याबाबत 

  

(४९)  ८३५७१ (२०-०४-२०१७).   श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), 
श्री.अमर िाळे (आवी) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र र्शक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 

(१) अमरावती येर्ील सींत गाडगेबाबा ववदयापीठाच्या र्शक्षण ववदयाशाखेचे अधधषठाता याींनी 
ववदयापीठ प्रशासनाला ददनाींक १० एवप्रल, २००८ त े २४ एवप्रल, २०१२ या कालावधीमध्ये 
ववभागप्रमूखपदी काम केल्याचा खो्ा दाखला सादर करून अधधषठाता पदावर पदोन्नती प्रा्त 
केली असून बोगस व बनाव् कागदपत्राच्या आधारे ६ लाख ६२ हजार ३१३ रूपयाचे प्रवास 
भतते सादर करून ववदयापीठाची फसवणूक केल्याच ेमाहे ददनाींक १९ फेब्रुवारी २०१७ रोजी वा 
तया समुारास ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या गींभीर प्रकरणाची तिार करून सुध्दा अदयापही कायिवाही करण्यात आली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने या प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, तयानुसार सींबींधधत 
अधधषठातावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (१२-०६-२०१७) : (१) मा. कुलगुरूीं नी यासींदभाित प्रा्त तिारीींवरील सतय 
शोधनासाठी ववदयापीठ स्तरावर सर्मती गठीत केली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
मा. कुलगुरू याींनी प्रा्त  तिारीींच्या अनुषींगान े प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी ववदयापीठ व 
महाववदयालय ववकास मींडळ याींच्या अध्यक्षेतखाली  चौकशी करण्यासाठी सर्मती गठीत केली 
होती. परींतु ववदयापीठ अधधननयम २०१६ अन्वये सदर पद ननरर्सत झाले. तयामुळे आता 
ववदयापीठ स्तरावर नव्यान ेचौकशी सर्मती गठीत करण्यात आलेली आहे. 
(३) सदर चौकशी सर्मतीचा अहवाल प्रा्त झाल्यानींतर पुढील कायिवाही करणे शक्य होईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

साववत्रीबाई फुले पुणे ववद्यापीठातील ववद्याधर्िनी असुरषितक्षत असल्याबाबत 
  

(५०)  ८४११७ (२०-०४-२०१७).   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र र्शक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) साववत्रीबाई फुले पुणे ववदयापीठात ववदयाधर्िनीची छेड काढल्याची बाब माहे फेब्रुवारी, 
२०१७ मध्ये वा तया दरम्यान ननदशिनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववदयापीठ आवारातील मुलीींच्या वसनतगहृाच्या मागािवर अींधार 
असून सीसी्ीव्ही यींत्रणा देखील बींद स्स्र्तीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, ववदयापीठाचे आवार हे ववदयाधर्िनीींसाठी असुरक्षक्षत झाले असून ववदयाधर्िनीींच्या 
सुरके्षचा प्रश्न देखील ननमािण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त ववदयापीठातील ववदयाधर्िनीींच्या सुरके्षचा बाबत शासनान े कोणती 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१२-०६-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही.  
(४) ज्या दठकाणी ववदयार्ीनीींची छेड काढली तया पररसरात स्वतींत्र सुरक्षा चौकी पोस्् तयार 
करण्यात आली असून तेर्े २४ X ७ सुरक्षा रक्षक देण्यात येत आहे व सुस्स्र्तीत चाल ू
असलेले ६ सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे बसववण्यात आले आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


