
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५४२ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

पहहले अधधवेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

लातूर जिल् ्यातील अनिदाखनत ीाि ी शाळाांमधील  शशक्षि व शशक्षिेतेर िममचाऱयाांची 
वैद्यिीय देयिे प्रलांबित असल्यािाित 

  

(१)  १५९०१ (०९-०४-२०१५)  श्री.िसवराि पाटील (औसा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर जिल् ्यातील ानुताखनत खािगी  ाळाींमधील ३०२ श क्षक व श क्षकेतर कममचा-याींची 
एकूण रक् कम १ को्ी ३६ लाख ३१ हिार रुपयाींची वैद्यकीय तेयके २ वर्ाांपासून (सन २०१३ 
पासून) प्रलींबित आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) ासल् यास, याप्रकरणी श क्षक सींचालक तसचे  ालेय श क्षण ववभाग, याींचेकड ेसातत् यान े
पाठपुरावाही करण् यात आलेला आहे, हे ही खरे आहे काय,       
(३) ासल्यास, सतरहू वैद्यकीय तेयकाींची सींिींधधत श क्षक व श क्षकेत् तर कममचा-याींना प्रखतपूती 
करुन न तेण् याची सवमसाधारण कारणे काय आहेत, 
(४) ासल्यास,  ासनाने सतरहू श क्षक व श क्षकेत् तर कममचा-याींची प्रलींबित वैद्यककय 
तेयकाींची ववनाववलींि प्रखतपूती होण् याच् या ष्ष ्ीने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे?  
  
श्री. ववनोद तावड े (११-०२-२०१९) : (१), (२), (३) (४) कोर्ागार ाधधकारी याींनी नोंतववलेल्या 
आके्षपाींमुळे सतर कालावधीतील वैतयकीय तेयके प्रलींिीत होती. तथावप, आके्षपाींची पूतमता 
केल्यानींतर सतर तेयके मींिूर करण्यात आलेली आहेत.    
  
 ___________ 
  

 
पिणे येथील अपां  एिाजत्मि यिखनटमधील शशक्षिाांच ेप्रलांबित असलेले वेतन अदा िरण्यािाित 
  

(२)  २८८६३ (२७-१२-२०१५)  श्री.वविय िाळे (शशवािीन र) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील व वव ेर्तः पुणे  हरातील ापींग एकाजत्मक युखन्मधील मान्य श क्षकाींना सन 
२०१२ पासून वतेन शमळाले नाही,हे खरे आहे काय, 
(२) ासल्यास, उक्त प्रकरणी ििाितार ाधधकाऱयाींवर कोणती कायमवाही करण्यात आली वा 
येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींिाची करणे काय आहेत? 
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श्री.ववनोद तावड े (११-०२-२०१९) :(१)  ासन खनणमय दतनाींक १९.१०.२०१६ ान्वये ापींग 
एकाजत्मक श क्षण योिना (प्राथशमक स्तर) ाींतगमत कायमरत वव ेर् श क्षकाींचे सन २०१२ 
पासूनच ेथकीत वेतन ाता करण्यात आले आहे. 
(२) प्रश्न उद्भवत नाही 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही 
  

___________ 
 

िल्याण (जि.ठाणे) येथील ईस्ट िल्याण वेल्अेअर सोसायटी या सांस्थेतील शशक्षिश शशक्षिेतर 
िममचाऱयाांना वेतन व इतर सवम लाभ शमळणेिाित. 

  

(३)  ६१६१४ (२२-०८-२०१६).   डॉ.िालािी किणीिर (अांिरनाथ), श्री.रुपेश म् हात्र े (शभवांडी 
पूवम) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जिल््यातील कल्याण (पुवम) येथील ईस्् कल्याण वेल्फेार सोसाय्ी या सींस्थेच्या 
मॉडले इींजलल  हायस्कूल या  ाळेत खो्ी कागतपत्र े तेऊन श क्षण ववभागाची मान्यता 
शमळववणारे ३ श क्षक आणण ८ वी पास ासलेला पींरतू श क्षक सींवगामतून शलपीक पताची 
मान्यता शमळववणारा शलपीक कायमरत आहेत. तसेच या सींस्थेतील १५० श क्षक/ श क्षकेतर 
कममचाऱयाींना खनयमानुसार वेतन व इतर सवम लाभ शमळण्यासाठी मा. श क्षक आमतार व 
महाराषरराज्य श क्षक सींघ्नेन े दतनाींक १६  िानेवारी,२०१३  तसेच दतनाींक ३ ऑगस््, २०१५ 
रोिी वा त्या सुमारास  ाळेसमोर धरणे आींतोलन केले, हे ही खरे आहे काय, 
(२) ासल्यास, सतर  ाळेच्या प्राथशमक ववभागात २८ श क्षकाींपैकी ७ श क्षक डी.एङ आहेत व 
२१ ाप्रश क्षीत आहेत तसेच सतर  ाळेत १६ वर्म काम केलेल्या मराठी भावर्क व 
मागासवगीय श क्क्ष काींना कायम न करता माहे डडसेंिर, २०१६ मध्ये वा त्यातरम्यान सेवेतून 
काढून ्ाकले ासून याच कालावधीत १६ बिगर मराठी भावर्क श क्षक/ श क्क्षकाींना सींस्थेन े
कायम केले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच सन २००५  पासून ऑडी् ररपो म् चॅरर्ी कशम नला सातर न करणे व  सींस्थेतील 
गैरकारभारामळेु श क्षणाधधकारी मीना यातव याींनी सींस्थेची मान्यता रद्द करण्याची श फारस 
वरीषठ ाधधकाऱयाींकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) ासल्यास,  ासनान े प्रश्नोक्त भाग (१) व (२)िाित चौक ी करुन तष्नुसार काय 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास,ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. ववनोद तावड े(१२-०२-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) 
     सतर  ाळेिाित प्राप्त तक्रार ािामचे ानुर्ींगाने चौक ी सशमती नेमण्यात आलेली होती. 
त्यानुसार श क्षणाधधकारी माध्यशमक याींनी दत. ८.११.२०१७ रोिी  ाळेस कारणे ताखवा नो्ीस 
दतलेली होती. तथावप, सतर  ाळेन े खलुासा सातर न केल्यान े चौक ी सशमतीच्या 
ाहवालानसुार  ाळेची मान्यता रद्द करण्याची श फारस श क्षणाधधकारी माध्यशमक याींनी 
ववभागीय श क्षण उपसींचालक याींचेकड े दत. ६.१२.२०१८ रोिी केलेली आहे. तसेच  ाळेच्या 
प्राथशमक श क्षण ववभागात प्रश क्क्षत श क्षक भरण्यािाित कल्याण डोंबिवली महानगरपाशलके 
माफम त दत. २२.१२०१६ ान्वये  ाळेस कळववण्यात आलेले आहे.  
 (५) प्रश्न उतभवत नाही. 
  
 

___________ 
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राज्यातील शशक्षिाांनी िारावी परीके्षच्या पेपर तपासणीत पििारलेला असहिार 
  

(४)  ८३९९६ (२०-०४-२०१७). श्री.सिखनल शशांदे (वरळी), श्री.रािन साळवी (रािापूर), अॅड.भीमराव 
धोंड े(आष्ट्टी) :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) श क्षकाींना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, कखनषठ महाववद्यालयाींसाठी स्वतींत्र प्र ासन 
सुरु कराव,े ऑनलाईन सींचमान्यतेतील त्रु्ी तरू कराव्यात याींसह इतर ववववध प्रलींबित 
मागण्याींच्या पुततेेसाठी राज्यातील श क्षकाींनी िारावी परीके्षच्या पेपर तपासणीत ासहकार 
पुकारला ासल्याची िाि माहे फेब्रुवारी, २०१७ मध्ये वा त्या तरम्यान खनत मनास आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) ासल्यास,  ासनान ेगत ानेक वर्ाांपासून राज्यातील श क्षकाींच्या प्रलींबित ासलेल्या 
ववववध मागण्याची पूतमता करण्यािाित कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. ववनोद तावड े(१२-०२-२०१९) : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) कखनषठ महाववद्यालयीन श क्षकाींचे मागण्यािाित मा.मींत्री  ालेय श क्षण व मा.मींत्री ववत्त 
याींचेकड े झालेल्या िैठकीमध्ये काही मागण्या मान्य करण्यात आलेल्या ासनू उवमररत 
मागण्यािाित ववत्त ववभागासोित िैठक घेवून खनणमय करण्याच ेठरले आहे. 
(३) प्रश्न उतभवत नाही.  

___________ 
  

राज्यातील सवम ववद्यापीठे व महाववद्यालयाांमधील सिरके्षच्या अहवालािाित. 
  

(५)  ९७६३७ (२९-१२-२०१७).   श्री.सिभाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.सिरेश धानोरिर 
(वरोरा), श्री.सांदीपानराव भिमरे (पैठण), श्री.प्रिाश अातपिेर (चेंिूर), श्री.किशोर पाटील 
(पाचोरा) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सवम ववद्यापीठे व महाववद्यालयाींमधील सुरके्षचा ाहवाल मा.उच्च व तींत्रश क्षण 
राज्यमींत्रयाींनी उच्च व तींत्रश क्षण ववभागाकड े माहे सप् े्ंिर, २०१७ मध्ये वा त्यातरम्यान 
माधगतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ासल्यास, ववभागाकडून सतर ाहवाल प्राप्त झाला आहे काय, ासल्यास, त्याचे स्वरुप 
काय आहे व त्यानुर्ींगाने  ासनान े ववद्यापीठे व महाववद्यालयातील सुरक्षा व्यवस्थेसाठी 
कोणकोणत्या उपाययोिना केल्या आहेत वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. ववनोद तावड े(२५-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) राज्यातील सवम ाकृर्ी ववद्यापीठाींनी सुरके्षिाित केलेल्या उपाययोिनाींची मादहती 
खालीलप्रमाण ेनमूत केली आहे. 
 

राज्यातील सवम अिृषी ववद्यापीठाांनी  सिरके्षिाित िेलेल्या उपाययोिनाांची माहहती 
यशवांतराव चव्हाण महाराष्ट्र मिक्त ववद्यापीठ, नाशशि  

य वींतराव चव्हाण मुक्त ववद्यापीठ, नाश क या ववद्यापीठाची सींलजलनत महाववद्यालये 
नाहीत. मात्र पारींपारीक ववद्यापीठाला सींललन ासणाऱया काही महाववद्यालयाींमध्ये मुक्त 
ववद्यापीठाची ाभ्यासकें द्र कायमरत आहेत. सतर ाभ्यासकें द्राींना सुरक्षाव्यवस्थेिाित 
ववद्यापीठाच्या ववभागीय कें द्रामाफम त योलय त्या उपाययोिना करण्यािाित ववद्यापीठाकडून 
कळववण्यात आहे. 
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सांत  ाड ेिािा अमरावती ववद्यापीठ, अमरावती- 
सींत गाडगेिािा ामरावती ववद्यापीठामध्ये Anti- ragging squadanti ragging committee 
व Anti Ragging Nodal Officers याींची खनयुक्ती केलेली आहे. Anti- ragging ragging 
squad ची नावे तरुध्वनी क्रमाींक व ईमेल चे िॅनर ववद्यापीठात सवम दठकाणी लावण्यात 
आलेले आहे. त्याच प्रमाणे Squad  प्रत्येक वेळी ववववध दठकाणी धाडी घालुन तपासणी 
करतात. वसखतगहृामध्ये भाग-१ चे व भाग-२ व पुढील ववद्यार्थयाांना वेगवेगळे ठेवण्यात येत.े 
उपहारगहृामध्ये सीसी्ीव्ही कॅमेरा िसववण्यात आले आहेत. सुरक्षा रक्षकाींना प्रत्येक दठकाणी 
ववद्यार्थयाांचा घोळका आढळल्यास तपासणी करणे व Squad वररषठ ाधधकाऱयाींना मादहती 
तेण्याचे खनते  तेण्यात आले आहेत. 
 
िववयत्री िहहणािाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र ववद्यापीठ, िळ ाव- 
 उत्तर महाराषर ववद्यापीठान ेववद्यापीठ पररसरात एकुण ९० सुरक्षा रक्षकाींची खनयुक्ती केलेली 
आहे. तसचे ववद्यापीठ पररसरात येताींना ववद्यापीठाच्या मखु्य प्रवे द्वारावर ओळखपत्र 
ासलेल्या ववद्यार्थयाांनाच प्रवे  तेण्यात येतो. मुलीींच्या वसखतगहृामध्ये सी. सी. ्ी.व्ही. कॅमेरा 
िसववण्यात आलेले ासनू त्यावर सुरक्षा रक्षकाींची खनगरणी ासते.  ववद्यापीठान े
महाववद्यालयाींना ववद्यार्थयाांच्या सुरके्षिाित उपाययोिना करण्याच ेखनते  दतलेले आहे. 
 
 ोंडवाना ववद्यापीठ,  डधचरोली- 
 गोंडवाना ववद्यापीठाद्वारे ववद्यार्थयाांच्या सुरके्षिाित पुढीलप्रमाणे उपायोिना करण्यात 
आलेल्या आहे. १. गोंडवाना ववद्यापीठातील  ैक्षणणक पतव्युत्तर ववभागातील ववद्यार्थयाांच्या 
सुरके्षतेसाठी सींपूणम  ैक्षणणक पररसरात तसचे आवश्यक त्या दठकाणी सी. ्ी.व्ही. कॅमेरा 
िसववण्यात आलेला आहे. ववद्यार्थयामनाच्या सुरक्क्षततेच्या ष्ष्ीन ेआवश्यक त्या दठकाणी सुरक्षा 
रक्षकाची नेमणुक करण्यात आलेली आहे. ववद्यार्थयाांनाच्या सुरक्क्षतेच्या ष्ष्ीने आवश्यक ती 
दठकाणी सुरक्षा रक्षकाची नेमणुक करण्यात आलेली आहे. कायमवाही घेण्यासींतभामत आते  
खनगमशमत करुन िींधनकारक करण्यात आलेले आहे. ववद्यापीठ सींलजलनत ानके 
महाववद्यालयाींनी आपल्या महाववद्यालयाच्या पररसरात उपरोक्त उपायोिना केलेल्या आहे. 
तसेच काही महाववद्यालयातील यासींिींधान ेकायमवाही सुरु ासल्याच ेकळववले आहे. 
 
डॉ. िािासाहेि आांिेडिर मराठवाडा ववद्यापीठ, औरां ािाद- 
 डॉ. िािासाहेि आींिेडकर मराठवाडा ववद्यापीठा ी सींललनीत सवम महाववद्यालयाींनी 
ववद्यार्थयाांच्या सुरक्क्षतेिाित उपाययोिना करण्याववर्यी ववद्यापीठाचे पत्र दत. १३ डडसेंिर, 
२०१७ च्या पररपत्रकाद्वारे कळववण्यात आले आहे. ववद्यापीठाच्या हॉस््ेल मसे, कॅ्ीन येथ े
CCTV आणण सुरक्षा रक्षक तनैात करुन सुरक्षा व्यवस्था योिना करण्यात आल्या आहेत. 
 
स्वामी रामानांद तीथम मराठवाडा ववद्यापीठ, नाांदेड - 
  नाींतेड ववद्यापीठात कीं त्रा्ी पध्ततीने सुरक्षा रक्षक नेमण्यात आलेले ासुन सतर सुरक्षा रक्षक 
मुख्य प्र ासककय इमारत मा. कुलगुरु कायामलय, परीक्षा ववभाग मुख्य प्र ासककय मखु्य 
प्रवे द्वार मखु्य प्रवे द्वार (गे्) मुलीच े वसखतगहृ, मुलाींचे वसखतगहृ, मा. कुलगुरु महोतय 
याींचे खनवासस्थान, ातीथी गहृ ाधधकारी खनवास स्थान ग्रींथालय सवम सींकुले (राऊीं ड), 
प्र ासककय इमारत ववद्यापीठ उपकें द्र लातुर व न्य ुमॉडले डडग्री कॉलेि, दहींगोली येथ ेसुरक्षा 
रक्षकाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. 
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राष्ट्रसांत तििडोिी महाराि ना पिर ववद्यापीठ, ना पिर - 
  राषरसींत तकुडोिी महाराि नागपुर ववद्यापीठाच े पत्र दत. २१.१२.२०१७ ान्वये नागपुर 
ववद्यापीठातील सवम  ासककय व ा ासककय सींस्था/ महाववद्यालयाींना / ववद्यार्थयाांच्या 
सुरके्षच्या ष्ष्ीन े ैक्षणणक सींस्था,  ैक्षणणक पररसर व वसतीगहेृ, ग्रींथालय, उपहारगहेृ इ. मध्ये 
सुरके्षच्या पुरे ा उपाययोिना सचुना तेण्यात आल्या आहेत. त्यानूसार नागपुर ववभागातील 
एकुण ०६  ासककय सींस्था /महाववद्यालयाींना ०२ ईिीसी मुलाींचे वसखतगहेृ याींचे कडुन 
सींचालनालयाच्या वरील पत्रामध्ये नमुत केलेल्या सचुनेनुसार कायमवाही केली ासल्याचा 
ाहवाल सातर करण्यात आलेला आहे व तसेच नागपुर ववद्यापीठातील ा ासककय ानुताखनत 
महाववद्यालयाच ेाहवाल प्राप्त झालेले ासून उवमररत महाववद्यालयाींचा कायमवाही करण्यािाित 
पाठपुरावा सुरु आहे. 
 
सोलापिर ववद्यापीठ, सोलापिर - 
  सोलापुर ववद्यापीठान ेदत. २७.१०.२०१७ रोिीच्या मा. सहसधचव, उच्च व तींत्रश क्षण श क्षण, 
महाराषर  ासन याींच्या पत्रास ानुसुरुन ाहवाल  ासनास सातर करणेिाित सवम सींलजलनत 
महाववद्यालयाींना पररपत्रकान्वये कळववण्यात आले. 
 
मिांिई ववद्यापीठ, मिांिई - 
   मुींिई ववद्यापीठाने त्याींच्या द्पणीमध्ये ास े नमुत केले आहे की, मुींिई ववद्यापीठा ी 
सींलजलनत सवम महाववद्यालयाींना ॲन््ी रॅधगींगिाित यिुीसी खनयमाप्रमाणे तात्काळ पालन 
करण्याचे पररपत्रक सातत्याने ववद्यापीठाकडुन प्रत्येक  ैक्षणणक वर्ामसाठी पाठववण्यात येते. 
 ैक्षणणक वर्म २०१७-१८ साठी महाववद्यालयाींनी ॲन््ी रॅधगींगिाित युिीसी खनयमाप्रमाणे 
तात्काळ पालन करण्याच ेपररपत्रक क्र. एसडीब्य/ू१८/२०१७, दत. १४ सप् े्ंिर २०१७ पाठववण्यात 
आले. तसचे रॅधगींग प्रखतिींध सशमती सवम महाववद्यालयाींमध्ये गदठत करण्यािाित 
ववद्यापीठाकछुन कळववले िाते. महाववद्यालयाींना त मनी िागेवर ॲन््ी रॅधगींग सशमती 
सतस्याींचे नाव व तरुध्वनी क्रमाींक नमूत करण्याचे कळववण्यात येत ासून फलकावर ॲन््ी 
रॅधगींग मतत क्र. हेल्न लाईन १८००-१८०-५५२२ तेण्यात येत े व कुठल्याही प्रकाराच्या 
तक्रारीिाित त्वरीत सतर क्रमाींकावर कळववल्याचे सूधचत करण्यात येते. ॲन््ी रॅधगींगिाित 
सशमती व सशमती सतस्य ॲन््ी रॅधगग मतत क्र. इ.ची मादहती महाववद्यालयाच्या प्रॉस्पेक््र 
मादहती पुस्तकमध्ये नमूत केली िात.े कुठल्याही प्रकारची तक्रार ववद्यार्थयाांकडून नोंत 
झाल्यास मुींिई ववद्यापीठाकडून त्वरीत ववद्यापीठ ॲन््ी रॅधगग सशमती त्या महाववद्यालयात 
( ैक्षणणक सींस्थेत) िाऊन सतर ववर्याची चौक ी करते. सशमतीचा ाहवाल २४ तासाींच्या आत 
मतत क्र. (हेल्प लाईन) १८००-१८०-५५२२ वर तेण्याच े आते  महाववद्यालयास/  ैक्षणणक 
सींस्थेस तेण्यात येतात. तसेच  कै्षणणक सींस्थेच्या पररसरात सी.सी.्ी. व्ही कॅमेरे िसववण्यात 
पररपत्रकाद्वारे सूचना ववद्यापीठाकडून तेण्यात येतात.तसेच योलय दठकाणी सुरक्षा रक्षकाींची 
खनयुक्ती केली आहे. 
 
साववत्रीिाई अि ले पिणे ववद्यापीठ, पिणे - 
  साववत्रीिाई फुले पुणे ववद्यापीठामध्ये १३६ सुरक्षा रक्षकाींची खनयुक्ती करण्यात आली आहे 
त्याींची २४ तास गस्त चाल ु ासते. ववद्यापीठाच्या प्रत्येक ववभागाकडून ववद्यार्थयाांना 
ओळखपत्र े पुरववली िातात. ववद्यापीठ आवारात ती ववद्याथी दतसतील ा ी 
लावतात.ववद्यापीठाकडून मुलीींच्या सुरक्षीततेिाित वव ेर् काळिी घेतली िात.े मुलीींना रात्रीच्या 
वेळी ववद्यापीठ पररसरात वाहन व्यवस्था करुन तेण्यात आली आहे. मुलीींच्या वसतीगहृात 
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खानावळ आहे. मुलीींच्या वसखतगहृािवळच मदहला वैद्यककय ाधधकारी उपलब्ध आहे. 
ववद्यापीठात मदहला ात्याचार ववरोधी सशमती सकक्रय आहे. ववद्यापीठाची सवम प्रवे द्वार, 
महत्त्वाचे व सींवेतन ील भाग सी.सी. ्ी.व्ही कॅमेऱयाींच्या तेखरेखीखाली आहेत. ववद्यापीठात 
एकुण ५४७ इतके सी.सी. ्ी.व्ही कॅमेरे िसवलेले आहेत. ववद्यापीठामध्ये रॅगीींगववरोधी सशमती 
कायमरत आहे. कुलसधचव हे या सशमतीच े ाध्यक्ष आहेत. ववद्याथी व ववद्याथीनीमध्ये 
सुरके्षिाित िागतृी व प्रिोधनासाठी कायमक्रम रािववले िातात. 
(३)  प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

अदामपूर (जि.औरां ािाद) येथील डॉ.िािासाहेि आांिेडिर मराठवाडा ववद्यापीठाशी सांलग्न ्
असलेल्या नॅशनल महाववद्यालयाच्या ववद्यार्थयाांच्या शैक्षणणि नििसानीिाित. 

  

(६)  १०३२४२ (२९-१२-२०१७).   श्री.ियप्रिाश मिांदडा (िसमत) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) फतामपूर येथील डॉ.िािासाहेि आींिेडकर मराठवाडा ववद्यापीठा ी सींललन ्ासलेल्या नॅ नल 
महाववद्यालयाच्या प्राचायामकडून १६९ ववद्यार्थयाांच े पररक्षा ािम ववद्यापीठाकड े पाठववले गेले 
नसल्याची िाि ववद्याथी पररक्षा सें्रवर गेले ासताना खनत मनास आली हे खरे आहे काय, 
(२) ासल्यास, यािाित ववद्यापीठान े पररक्षा ािम, ववलींि  ुल़् या सवम िाितीत सहकायम 
करूनही महाववद्यालयाकडून कोणतीही कायमवाही केली गेली नसलेिाित ववद्याथी व 
पालकाींमध्ये ासींतोर्ाचे वातावरण खनमामण झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ासल्यास, स्थाखनक लोकप्रखतखनधीींनीच्या हस्तके्षपामुळे मध्यरात्री १२ वािता ववलींि पररक्षा 
 ुल़् घेवनू ववद्यार्थयाांच े पररक्षा ािम भरून हॉल खतकी् तेण्यात येवूनही केवळ ३९ 
ववद्यार्थयाांनी पररक्षा दतली हेही खरे आहे काय, 
(४) ासल्यास, ववद्यापीठान े पररके्षसाठी पररक्षा कें द्रावर सह कें द्रप्रमुख पाठववला नसल्याचेही 
खनत मनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५))ासल्यास,  या प्रकरणी  ासनाने चौक ी केली आहे काय, ासल्यास, त्यात काय आढळून 
आले वत्यानुसार  ववद्यार्थयाांना झालेला मनस्ताप व  ैक्षणणक नकुसानीस ििाितार 
ासणाऱया  ववद्यापीठ व महाववद्यालयाच्या सिींधधताींवर कोणती कायमवाही केली वा करण्यात 
येत आहे,  
(६) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
   
श्री. ववनोद तावड े(२५-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे.   
(२) हे खरे नाही. महाववद्यालयाच्या प्राचायाांनी ववदहत मुततीत ववद्यापीठाकड ेपररक्षा  ुल्काचा 
भरणा न केल्यामुळे सतर ववद्यार्थयाांना प्रवे पत्र खनगमशमत करण्यात आले नव्हत े मात्र 
महाववद्यालयाच्या प्राचायाांनी यािाित ववनींती केल्यानींतर ववद्यापीठान ेसतर १६९ परीक्षाथीना 
खनयशमत  ुल्क, ववलींि  ुल्क व ाखतववलींि  ुल्क आकारुन ववद्यापीठाकडुन प्रवे पत्र खनगमशमत 
करण्यात आले. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) हे खरे नाही. सतर महाववद्यालयाच्या पररक्षा कें द्रासाठी ववद्यापीठाने दत. ५/११/२०१७ च्या 
कायामलयीन आते ान्वये डॉ. एस. एस. पररहार याींची सहकें द्रप्रमुख म्हणून खनयुक्ती केली होती. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
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ववदभमतील राष्ट्रसांत तििडोिी महाराि ना पूर ववद्यापीठा सह  ोंडवाना  डधचरोली 
ववद्यापीठामध्ये सांशोधन िरणा-या (पीएचडी) ववद्यायाांच्या प्रवेश नोंदणीिाित. 

  

(७) १०५३३२ (०५-०४-२०१८).  श्री.िांटी भाां डडया (धचमूर), श्री.िृष्ट्णा  िि े (आरमोरी), 
श्री.समीर िि णावार (हहां णघाट) : सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषरातील प्रामुख्याने ववतभामतील राषरसींत तकुडोिी महाराि नागपूर ववद्यापीठा सह 
गोंडवाना गडधचरोली ववद्यापीठामध्ये सीं ोधन करणा-या (पीएचडी) ववद्यार्थयाांच्या प्रव े नोंतणी 
परीके्षमध्ये (पीई्ी) ािम ताखल करणा-या ववद्याथाांची सींख्या कमी झाली ासल्यािाित 
दतनाींक २९ डडसेंिर २०१७ रोिी वा त्या सुमारास खनत मनास आले हे खरे आहे काय, 
(२) ासल्यास, राषरसींत तकुडोिी महाराि नागपूर ववद्यापीठात सन २०१६ पेक्षा २०१७ ची 
ववद्याथी सींख्या कमी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ासल्यास, ववतभामतील िहुताीं  ववद्यापीठात ानके ववर्याकररता गाईडची 
उपलब्धता नसल्यामळेुही नोंतणी कमी झालेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) ासल्यास, या प्रकरणी  ासनने चौक ी केली आहे काय, ासल्यास, त्यात काय आढळून 
आले व त्यानसुार कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाींची कारणे काय आहेत? 
 
 
श्री. ववनोद तावड े(२४-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे.    
(२) होय, हे खरे आहे. सप् े्ंिर, २०१६ मध्ये झालेल्या पे् पररके्षत एकुण ४३०२ व िानेवारी, 
२०१८ मध्ये झालेल्या पे् पररके्षत एकुण ३३०२ ववद्यार्थयाांच ेािम प्राप्त झाले होते.   
(३) हे खरे नाही. राषरसींत तकुडोिी महाराि नागपूर ववद्यापीठामध्ये काही ापवातात्मक 
ववर्य वगळता पुरे ा प्रमाणात मागमत मक उपलब्ध आहेत. ववद्यापीठ ानुतान आयोगान े
खनधामररत केलेल्या खनकर्ानसुार सीं ोधन कें द्र म्हणुन ज्या महाववद्यालयाींना मान्यता तेण्यात 
आली आहे, त्या महाववद्यालयातील सींिींधधत ववर्याच्या पुणमकाळ श क्षकाींनाच मागमत मक 
म्हणुन मान्यता तेण्यात येत.े इतर महाववद्यालयातील श क्षकाींना मागमत मक म्हणुन मान्यता 
तेता येत नसल्याने काही ववर्यासाठी मागमत मक उपलब्ध होत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________   
 

मिांिई ववदयापीठाच्या ऑनलाईन मिल्याांिनामिळे ववदयापीठाला आधथमि  
भार सहन िरावा ला त असल्यािाित. 

  

(८) १०५७७९ (०५-०४-२०१८). श्री.आशसअ शीे (माले ाांव मध्य), श्री.अशमन पटेल (मिांिादेवी), 
श्री.अस्लम शेी (मालाड पजश्चम), श्री.परृ्थ वीराि चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.राहिल िोंदे्र 
(धचीली), श्री.िि णाल पाटील (धिळे ग्रामीण), श्री.राधािृष्ट् ण ववी-ेपाटील (शशडी), अॅड.यशोमती 
ठािूर (खतवसा), प्रा.वषाम  ायिवाड (धारावी), श्री.नसीम ीान (चाांहदवली) : सन्माननीय उच् च 
व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिई ववतयापीठाच्या ऑनलाईन मुल्याींकनामुळे आधथमक पररजस्थती सुजस्थतीत नसताींना 
ववतयापीठाच्या खतिोरीला तपु्प् आधथमक भार सहन करावा लागत ासल्याने उक्त ाखतररक्त 
खचामिाितची गींभीर समस्या प्र ासनासमोर खनमामण झाली ासल्याचे दतनाींक २ िानेवारी, 
२०१८ रोिी वा त्यासुमारास खनत मनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) ासल्यास,  ासनान े सतरील ववतयापीठाला ऑनलाईन मुल्याींकन व पेपर तपासणीसाठी 
ानुतान तेण्यािाित कोणती कायमवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. ववनोद तावड े(२५-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही.   
(२) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
  

महाराष्ट्र सावमिखनि अधधखनयम २०१६ शिल्ि खनजश्चती सशमतीसाठी  
सांववधधि यांत्रणा वविशसत िरण्यािाित 

  

(९)  १०६५२९ (०५-०४-२०१८).   श्री.ओमप्रिाश ऊअम  िच्चू िडू (अचलपूर), श्री.ववनायिराव 
िाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), डॉ.अखनल िोंड े(मोशी), डॉ.सिखनल 
देशमिी (अमरावती) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) सींत गाडगेिािा ववद्यापीठ ामरावती येथे महाराषर  सावमिखनक  ाधधखनयम २०१६  ुल्क 
खनजश्चती सशमतीसाठी सींववधधक यींत्रणा ववकशसत  करण्यािाित तसेच ान्य मागण्याींिाित  
उक्त  ववद्यावपठाचे कुलगुरू  याींनी प्रधान सधचव  उच्च व तींत्र  श क्षण  याींना दतनाींक १ 
िानेवारी,२०१८ रोिी वा त्यासुमारास ववनींती पत्र  दतले आहे , हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सींत गाडगेिािा ामरावती ववद्यापीठात एम.ए. साठी डॉ. िािासाहेि आींिेडकर 
ववचारधारा या ववर्याचा ाभ्यासक्रम सुरु करण्यास  ासनाने सन  २०१७-१८ या वर्ाांपासून 
मान्यता दतली ासून सतर ववर्य व ाभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी श क्षक व श क्षकेतर पते 
तसेच इमारतीच ेिाींधकाम यासाठी खनधी मींिूर करावा ा ी मागणी  स्थखनक लोकप्रखतखनधीींनी 
मा. मुख्यमींत्री याींचेकड ेदतनाींक २२ नोव्हेंिर, २०१७ मध्ये वा त्यासमुारास केली, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) तसेच उक्त ववद्यापीठात परीक्षा सींचालकाींच्या व ऑनलाईन मलु्याींकनाचे कीं त्रा् ासलेल्या 
कीं पनीच्या ात्यींत िेििाितार कारभाराच्या ववरोधात ामरावती ववद्यापीठ  
ान्यायग्रस्त ववद्याथी कृती सशमतीद्वारे सिळ पुराव्यासह माहे नोव्हेंिर २०१७ मध्ये वा त्या 
तरम्यान कुलगुरु याींिकड ेतक्रार केली आहे, हे ही खरे काय, 
(४) ासल्यास, याप्रकरणी  ासनाने चौक ी केली आहे काय, ासल्यास, त्यात काय आढळून 
आले व त्यानसुार कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. ववनोद तावड े(२४-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे.    
(२) हे खरे नाही. सींत गाडगेिािा ामरावती ववद्यापीठात एम.ए. साठी डॉ. िािासाहेि  
आींिेडकर ववचारधारा या ववर्याचा ाभ्यासक्रम सुरु करण्यास  ासनाने सन २०१७-१८ या 
वर्ामपासुन मान्यता दतलेली नाही तर ववद्यापीठाच्या व्यवस्थापन पररर्तेने दत. ९/८/२०१७ च्या 
सभेत दतलेल्या मान्यतेनुसार ववद्यापीठ साधारण खनधीतुन सतर ाभ्यासक्रम सन २०१७-१८ 
पासुन सुरु करण्यात आला आहे.  
तसेच सतर ववर्य व ाभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी श क्षक व श क्षकेतर पते तसेच इमारतीच े
िाींधकाम यासाठी खनधी मींिूर करावा ा ी मागणी स्थाखनक लोकप्रखतखनधीींनी मा.मुख्यमींत्री 
याींचेकड ेदत. २२ नोव्हेंिर, २०१७ रोिी ककीं वा त्यासुमारास केल्यािाितचे खनवेतन  ासनास प्राप्त 
झाल्याचे आढळुन येत नाही. 
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(३)  होय, हे खरे आहे. 
(४) सींत गाडगेिािा ामरावती ववद्यापीठ ान्यायग्रस्त ववद्याथी कृती सशमती, ामरावती 
याींनी सातर केलेल्या तक्रारीच्या ानुर्ींगाने तक्रारीत मखु्यत्वे नमतू ासलेल्या ववद्यार्थयाांच्या 
िाितीत प्रा. डॉ. ए. िी. मराठे याींच्या ाध्यक्षतेखाली सशमती गठीत करुन सतर प्रकरणाची 
सखोल चौक ी करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

___________   
 

राज्यातील  रि ूववद्यार्थयाांना  त ३ वषाांपासून अनिि बिडवे मेमोररअल  
स्िॉलरशशप पासून वांधचत राहाव ेला ल्यािाित 

 

(१०)  १११००४ (०५-०४-२०१८). श्री.रािाभाऊ (परा ) वाि े(शसन्नर) : सन्माननीय उच् च व तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे ववद्यापीठाने ानुि बिडवे मेमोरराल स्कॉलरश प ची मादहती ववद्यार्थयाांना 
वेळेत दतली नसल्यान ेगत ३ वर्ाांपासून गरिू ववद्याथी स्कॉलरश प पासून वींधचत रादहले 
ासल्याच ेमाहे डडसेंिर, २०१७ मध्ये वा त्या तरम्यान खनत मनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) ासल्यास,  ासनाने यािाित चौक ी केली आहे काय, ासल्यास, त्यात काय आढळून 
आले, व त्या ानुर्ींगाने खनषकाळिीपणा करणाऱयाींवर कोणती कायमवाही केली, वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. ववनोद तावड े(२४-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही. साववत्रीिाई फुले पुणे ववद्यापीठान े“ानिु 
बिडवे मेमोरराल स्कॉलरश प” ची मादहती  ववद्यापीठाच्या सींकेतस्थळावर “स्कॉलरश प” या 
सींवगामत उपलब्ध करुन दतलेली आहे. सतर स्कॉलरश पची आधथमक मतत, ववद्यार्थयामची खनवड 
व इतर सवम प्रकक्रया ही Lancaster University, UK ववद्यापीठाच्या ववभागप्रमुखाकडुन होते. 
सवम प्रकक्रया ही ववद्यार्थयामन ेपरस्पर करावयाची आहे. साववत्रीिाई फुले पुणे ववद्यापीठ फक्त 
मादहती आपल्या सींकेतस्थळावर ठेवत ासत.े त्यामळेु साववत्रीिाई फुले पुणे ववद्यापीठाने तीन 
वर्ामपासुन कोणालाही स्कॉलरश पपासुन वींधचत ठेवलेले नाही.  
 (२) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 (३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

___________ 
 

मिांिई ववद्यापीठाचे ववधी अभ्यासक्रमाच ेववद्याथी खनिालाच्या प्रखतके्षत असल्यािाित 
  

(११)  ११२११२ (०५-०४-२०१८). श्रीमती खनममला  ाववत (इ तपूरी), प्रा.वषाम  ायिवाड (धारावी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (खतवसा), श्री.अशमन पटेल (मिांिादेवी), श्री.अस्लम शेी (मालाड पजश्चम), 
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.िि णाल पाटील (धिळे ग्रामीण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री) : सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिई ववद्यापीठान ेववधी ाभ्यासक्रमाच्या परीक्षा होऊन ६३ दतवस उल्ले ासूनही ववधी 
ाभ्यासक्रमाच े ववद्याथी खनकालाच्या प्रखतक्षेत ासल्याच े माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
त्या तरम्यान खनत मनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) ासल्यास, ववद्यापीठाच्या खनयमानुसार परीक्षा झाल्यावर ३० त े ४५ दतवसाींत खनकाल 
लागणे आवश्यक ासताना सतरील खनकाल प्रलींबित ठेवण्याची कारणे काय आहेत, 
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(३) ासल्यास, यािाित  ासनान ेचौक ी केली आहे काय, ासल्यास, त्यात काय आढळून 
आले व त्यानुसार उक्त खनकाल लवकरात लवकर िादहर करण्यािाित कोणती कायमवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत?  
 

श्री. ववनोद तावड े(२४-०१-२०१९) : (१) ाीं त: खरे आहे. ववधी ाभ्यासक्रमाच्या द्ववतीय सत्र 
वर्म २०१७ मधील प्रथम वर्म (३वर्ीय)/(५ वर्ीय) ाभ्यासक्रमाच्या एकुण १५ पररक्षा नोव्हेंिर, 
२०१७ ते फेब्रुवारी, २०१८ या कालावधीत घेण्यात आलेल्या आहेत. 
(२) मुींिई ववद्यापीठातील पररके्षच्या उत्तरपत्रीकाींच्या तपासणीकररता Onscreen Marking 
System ही नववन सींगणक प्रणाली रािववण्याचे खनजश्चत केले आहे. सतर प्रणाली नवीन 
ासुन त्यामध्ये येणा-या ताींत्रीक ाडचणीमुळे पररके्षचे खनकाल लावण्यास ववलींि झालेला आहे. 
(३) मुींिई ववद्यापीठाच्या  ैक्षणणक वर्म २०१७-१८ मधील पदहल्या सत्रातील परीक्षाींचे खनकाल 
लागण्यास झालेल्या ववलींिाच्या ानुर्ींगाने ववद्यार्थयामच ेदहत लक्षात घेऊन मुींिई ववद्यापीठाच्या 
खनकालाच्या On-Screen Marking System (OSM) प्रणालीची सखोल चौक ी करण्याकरीता 
प्रधान सधचव, मादहती व तींत्रज्ञान, मींत्रालय, मुींिई, याींच्या ाध्यक्षतेखाली सशमती गठीत 
करण्यात आली ासुन सतर सशमतीने आपला गोपनीय ाहवाल दत. १ सप् े्ंिर, २०१८ रोिी 
 ासनास सातर केला आहे. सतर ाहवालाच्या ानुर्ींगान े ासन स्तरावर पुढील कायमवाही चाल ु
आहे.  
(४)  प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

पिणे ववद्यापीठ आणण महाववद्यालयातील उपहार हृात खनिृष्ट्ट दिामच े
 अन्नपदाथम वापरले िात असल्यािाित 

  

(१२)  ११६६४४ (२३-०७-२०१८). श्री.शभमराव तापिीर (ीडिवासला) : सन्माननीय उच् च व तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे ववद्यापीठ आणण महाववद्यालयातील उपहारगहृात खनकृष् तिामच ेान्नपताथम वापरले 
िात ासल्याचे माहे म,े २०१८ मध्ये वा त्या तरम्यान खनत मनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) ासल्यास, पुणे ववद्यापीठातील मे.आत म कॅन््ीन, पुणे ववद्यापीठ, या पेढीच्या तपासणीत 
त्रु्ीीं आढळून आल्याच ेखनत मनास आले  हे ही खरे आहे काय, 
(३) ासल्यास, यािाित  ासनाने चौक ी केली आहे काय, चौक ीत काय आढळून आले, 
त्यानुसार ा ा उपहारगहृावर कोणती कारवाई करण्यात आली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. ववनोद तावड े(२५-०१-२०१९) :(१) हे ाीं त: खरे आहे. 
पुणे ववद्यापीठ पररसरातील केवल आत म उपहागहृािाितच ा ी तक्रार प्राप्त झाली होती.  
मात्र पुणे ववद्यापीठाच्या कायमके्षत्रामध्ये येणाऱया ान्य कोणत्याही महाववद्यालयािद्दल ा ी 
तक्रार ववद्यापीठाकड ेप्राप्त झालेली नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) महाराषर  ासनाच्या ान्न व और्ध प्र ासन, पुणे या कायामलयातील ाधधकाऱयाींनी सतर 
उपहारगहृाची चौक ी केली ासता त्याींना सतर उपहारगहृातील काही पायाभूत सुववधाींमध्ये त्रु्ी 
आढळून आल्या होत्या. सतर त्रु्ीींचा ववचार करुन ान्न व और्ध प्र ासन (महाराषर राज्य), 
पुणे प्र ासनान े उपहार चालकाचा ान्न व और्ध परवाना पाच दतवसासाठी खनलींबित केला 
होता.  
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(४)  प्रश्न उद्भवत नाही. 
___________ 

  
मिांिई ववद्यापीठाच्या इांजिखनअरीां  शाीेच्या ववद्यार्थयाांना  िण 

 वाढवून पास िरण्यात आल्यािाित. 
  

(१३) ११७०४३ (२०-०७-२०१८). श्री.अिय चौधरी (शशवडी), श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवम), 
श्री.मां ेश िि डाळिर (िि लाम), श्री.वविय औटी (पारनेर), श्री.अशमत ववलासराव देशमिी (लातूर 
शहर), श्री.राधािृष्ट् ण ववी-ेपाटील (शशडी), श्री.अशमन पटेल (मिांिादेवी), श्री.अस्लम शेी (मालाड 
पजश्चम), श्री.नसीम ीान (चाांहदवली), प्रा.वषाम  ायिवाड (धारावी), श्री.त्र्यांििराव शभस े(लातूर 
ग्रामीण), श्री.सिखनल प्रभू (हदांडोशी), श्री.सांिय साविारे (भिसावळ), श्री.महेश चौघिले (शभवांडी 
पजश्चम) : सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिई ववद्यापीठाच्या इींजिखनारीींग  ाखेच्या ववद्यार्थयाांना पुनमुमल्याींकनाच्या खनकालानींतर 
तेण्यात येणा-या पत्रात िनाव् सही करुन गुण वाढवून पास करुन घेतल्याच ेदतनाींक १५ 
एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास खनत मनास आले हे खरे आहे काय, 
(२) ासल्यास, उक्त प्रकरणी तपास करण्यासाठी कुलगूरुीं नी सशमती गदठत करुन चौक ीच े
आते  दतले ासून सतर चौक ी सशमतीन ेपोलीसाींची मतत घ्यावी ासेही खनते  प्रकुलगुरुीं नी 
दतले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ासल्यास, या सवम प्रकरणात ववद्यापीठाच्या परीक्षा ववभागातीलच काही कममचारी सामील 
ासल्याचा सीं य व्यक्त केला िात आहे हे ही खरे आहे काय, 
(४) ासल्यास, याप्रकरणी  ासनाने चौक ी केली आहे काय, ासल्यास त्यात काय आढळून 
आले व त्यानुसार उक्त प्रकरणी ििाितार ासलेल्याींववरुध्त कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२४-०१-२०१९) : (१)   होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) मुींिई ववद्यापीठाच्या इींजिखनारीींग  ाखेच्या ववद्यार्थयाांना पुनमुमल्याींकनाच्या 
खनकालानींतर तेण्यात येणा-या पत्रात िनाव् सही करुन गुण वाढवून पास करुन 
घेतल्याच ेखनत मनास आल्यानींतर सतर प्रकरणी प्र ासनाच्या खनते ान्वये िाींद्रा-कुलाम सींकुल 
पोलीस स््े नमध्ये तक्रार ताखल करण्यात आली ासुन चौक ी सशमतीसुद्धा नेमण्यात आली 
आहे. सतर प्रकरणी चौक ी सुरु ासनु यामध्ये कोणाचा समाव े आहे हे ाद्याप खनषपन्न 
झालेले नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

शासिीय सेवेत स्पोटमस िोट्यातून भरती झालेल्या ीळेाांडूना वेतनवाढ शमळण्यािाित 
  

(१४)  ११७८८० (२०-०७-२०१८). श्री.सिखनल शशांदे (वरळी) : सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य  ासनाच्या सेवते स्पो म्स कोट्यातून भरती झालेल्या खळेाडूींनी आींतरराषरीय स्तरावर 
पतक शमळववल्यास त्याींना २ वेतनवाढ तेण्यात येते आणण राषरीय स्तरावर पतक शमळववल्यास 
१ वेतनवाढ तेण्यात येत ेहे खरे आहे काय, 
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(२) ासल्यास, राज्यात ाथॅलेद्क्स वगळता इतर खेळाींच्या आींतरराषरीय व राषरीय 
स्तरावरील पतक वविेत्या खळेाडूींना खनयमाप्रमाणे वेतनवाढ शमळालेली नाही, हेही खरे आहे 
काय, 
(३) ासल्यास, सतर प्रकरणी  ासनान ेचौक ी केली आहे काय, चौक ीत काय खनषपन्न झाले 
व त्यानसुार कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२४-०१-२०१९) : (१) होय. 
(२) ा ी िाि  ासनाच्या खनत मनास आली नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  ___________   

शशवािी ववद्यापीठातील (जि.िोल्हापूर) खनिाल िाहहर िरण्यािाित 
  

(१५)  ११८२२९ (२३-०७-२०१८). श्री.रािशे क्षीरसा र (िोल्हापूर उत्तर) : सन्माननीय उच् च व 
तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श वािी ववद्यापीठातील (जि.कोल्हापूर) एमकेसीएल च्या चुकीमळेु सुमारे ४० हिार  
ववद्यार्थयाांच्या खनकालावर पररणाम झाला ासल्याचे माहे म,े २०१८ मध्ये वा त्या तरम्यान  
खनत मनास आले हे खरे आहे काय, 
(२) ासल्यास, माहे ऑक््ोिर-नोव्हेंिर, २०१७ मध्ये पररक्षा दतलेल्या ववद्यार्थयाांचे खनकाल डा्ा 
ितलाींमध्ये ाडकले ासल्यान े प्रलींबित खनकालामळेु ववद्यार्थयाांना पुढील श क्षणासह 
नोकरीपासून वींधचत रहावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ासल्यास, यािाित  ासनान ेचौक ी केली आहे काय, ासल्यास, त्यात काय आढळून 
आले व त्यानसुार कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२५-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  
यशवांतराव चव्हाण मिक्त ववद्यापीठ, नाशशि या ववद्यापीठाचा िीिीएचा पेपर अि टल्यािाित 

  

(१६)  ११८३४३ (२०-०७-२०१८). श्री.यो ेश (िापू) घोलप (देवळाली) : सन्माननीय उच् च व तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) य वींतराव चव्हाण मुक्त ववद्यापीठ, नाश क या ववद्यापीठाचा िीिीए  ाखचेा पेपर 
फु्ल्याची मादहती ासताींनाही तसेच फु्लेला पेपसम घेऊन कॉपी करताींना ववद्याथी पकडले 
ासताींनाही ववद्यापीठान ेसींिधधतावर कारवाई न करता खनकाल िादहर केल्याच ेमाहे एवप्रल, 
२०१८ मध्ये वा त्या तरम्यान खनत मनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ासल्यास, यािाित  ासनाने चौक ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुसार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
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श्री. ववनोद तावड े (२४-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही. सतर पररके्षचा पेपर फु्ला नव्हता तर 
एका ववद्यार्थयामन े या पेपर मध्ये कॉपी केलेली होती व त्याला खनयमानुसार श क्षा झालेली 
आहे. 
(२) प्रश्न उद्भवत नाही.  
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

शशवािी ववद्यापीठातील पररक्षा ववभा ाच्या चििीच्या प्रश्नपबत्रिेमिळे  
ववद्यार्थयाांची झालेली  ैरसोय. 

  

(१७)  ११९११७ (२३-०७-२०१८). श्री.हदपि चव्हाण (अलटण), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे ाव), 
श्री.शामराव ऊअम  िाळासाहेि पाटील (िराड उत्तर) : सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श वािी ववद्यापीठान े माहे एवप्रल मध्ये वा त्या तरम्यान घेतलेल्या 
पररके्षतरम्यान िी.ए.भाग एकच्या दहींती ववर्याच्या चुकीच्या प्रश्नप्रबत्रके मुळे कोल्हापूर, साींगली, 
सातारा या जिल्हयातील ववद्यार्थयाांना तीड तास ता्कळत िसाव ेलागले, हे खरे आहे काय, 
(२) ासल्यास, यािाित  ासनान ेचौक ी केली आहे काय, ासल्यास, त्यात काय आढळून 
आले व त्यानसुार कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. ववनोद तावड े(२५-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे.  दत. ५/४/२०१८ रोिी तपुारी १२ ते 
२ या वेळेत िी.ए.भाग-१ सत्र-२ आधुखनक दहींती सादहत्य (ऐच्छक) या ववर्याच्या पररके्षच्या 
वेळी प्रश्नाखनयोिकाने लखोट्यात सत्र-२ ऐविी सत्र-१ ा ी चुकीची प्रश्नपबत्रका घातली 
गेल्याने ववद्यार्थयाांना चकुीची प्रश्नपबत्रका शमळाली होती.  सतर िाि पररक्षा कें द्रमाफम त 
ववद्यापीठास समिताच तात्काळ श ल्लक तसुरा प्रश्नसींच गोपखनय मुद्रणालयास पाठवून तो 
ववद्यापीठास प्राप्त झाल्यानींतर सवम सींिींधधत पररक्षाकें द्राना प्राचायाांच्या नोंतणीकृत ई-मेलव्तारे 
गोपखनयररत्या योलय प्रश्नपबत्रका पाठववण्यात आली व पररक्षा पार पाडण्यात आली. 
(२) यािाित ाध्यक्ष, प्रश्नखनयोिक सशमती याींचेकडून प्रश्नपबत्रका लखोट्यात भरताना चुक 
झाल्याचे ववद्यापीठान ेकिलु केले आहे त्यामळेु महाराषर सावमिखनक ववद्यापीठ ाधधखनयम, 
२०१६ च्या कलम ४८(५) मधील तरतुतीनुसार सतर प्रकरण पररक्षा प्रमात सशमतीपुढे 
चौक ीसाठी ठेवण्यात आले ासून त्याींचा ाहवाल प्राप्त होताच त्यामध्ये तोर्ी आढळणाऱयाींवर 
खनयमानुसार आवश्यक ती कायमवाही करण्यात येईल 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
  

मिांिई ववद्यापीठाच्या परीके्षदरम्यान पजश्चम उपन रातील मराठी माध्यमाच्या 
 ववद्यार्थयाांना मराठीतील प्रश्नपबत्रिा शमळाल्या नसल्यािाित 

  

(१८)  ११९१२६ (२०-०७-२०१८). श्रीमती खनममला  ाववत (इ तपूरी), प्रा.वषाम  ायिवाड (धारावी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (खतवसा), प्रा.ववरेंद्र ि ताप (धामण ाव रेल्वे), श्री.हषमवधमन सपिाळ 
(ििलढाणा), श्री.अशमन पटेल (मिांिादेवी), श्री.अस्लम शीे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम ीान 
(चाांहदवली), श्री.िाळासाहेि थोरात (सां मनेर), डॉ.सांतोष टारअे (िळमनिरी), श्री.डी.पी.सावांत 
(नाांदेड उत्तर), श्री.िि णाल पाटील (धिळे ग्रामीण) : सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींिई ववद्यापीठाच्या नुकत्याच पार पडलेल्या परीके्षतरम्यान पजश्चम उपनगरातील मराठी 
माध्यमाच्या ानेक ववद्यार्थयाांना मराठीतील प्रश्नपबत्रका शमळाल्या नसल्याच ेमाहे एवप्रल, 
२०१८ मध्ये वा त्या तरम्यान खनत मनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ासल्यास, उक्त प्रकरणाची पडताळणी करताना येत्या  ैक्षणणक वर्ामत इींग्रिी प्रश्न व 
त्याखालीच भार्ाींतरीत केलेला मराठी प्रश्न ासे स्वरुप ठेवण्यात येणार ासल्याचे मादहती 
परीक्षा व मूल्यमापन मींडळाच ेसींचालक याींनी दतली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ासल्यास, यािाित  ासनान े चौक ी केली आहे काय, ासल्यास, त्यात काय आढळून 
आले व त्यानसुार कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. ववनोद तावड े(२५-०१-२०१९) :(१) हे खरे नाही. 
(२)  प्रश्न उद्भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(४)  प्रश्न उद्भवत नाही.  
 

___________ 
  

 
राज्य िलतरण सांघटनचेी मान्यता रद्द झाल्यािाित 

  

(१९)  ११९८७२ (२०-०७-२०१८). श्री.सांिय साविारे (भिसावळ) :  सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  भारतीय िलतरण महासींघाने राज्य िलतरण सींघ्नेची मान्यता रद्द केल्याचे माहे म े
२०१८ मध्ये वा त्यातरम्यान खनत मनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) ासल्यास, राज्यातील तोन सींघ्नाींच्या वातात राज्यातील िलतरणप्ुींचे होत ासलेले 
नुकसान ्ाळण्यासाठी राज्यखनवड स्पधाम न घेता केवळ खनवडचाचणी घेण्याचा खनणमय 
महासींघाने घेतला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ासल्यास, यािाित  ासनान ेचौक ी केली आहे काय, ासल्यास, चौक ीच्या ानुर्ींगान े
िलतरणप्ूींचे होणारे नकुसान ्ाळण्यासाठी कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
श्री. ववनोद तावड े (२४-०१-२०१९) : (१) (२) व (३) हे खरे आहे. तथावप, एकववध खेळाच्या 
राषरीय व राज्य खेळ सींघ्ना या स्वायत्त सींघ्ना ासून या सींघ्नाच्या ाींतगमत िािीींवर 
 ासन हस्तके्षप करत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 
  ___________   

 
मिांिई ववद्यापीठाच्या रत्नाध री उपिें द्रात रेल्व ेअशभयाांबत्रिी अभ्यासक्रम सिरू िरण्यािाित 

  

(२०)  ११९९२२ (२३-०७-२०१८). श्री.सिखनल राऊत (ववक्रोळी) : सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिई ववद्यापीठाच्या रत्नाधगरी उपकें द्रात रेल्वे इींजिखनयर घडवणारा १२ वी नींतरचा तीन 
वर्ामचा महत्वकाीं ी ाभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी सन २०१५ मध्ये राज्यपाल, रेल्वेमींत्री, व 
श क्षण मींत्री याींच्या उपजस्थतीत रेल्वे प्र ासनािरोिर करार करण्यात आला ासल्याचे दतनाींक 
४ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्या सुमारास खनतम नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) ासल्यास, सतरचा ाभ्यासक्रम कें व्हा पासुन सुरू करण्यात येणार आहे, व 
त्यािाितच्या प्रस्तावाची सद्यजस्थती काय आहे, 
(३) ासल्यास, यािाित  ासनान ेचौक ी केली आहे काय, चौक ीत काय आढळून आले व 
त्यानुसार उक्त ाभ्यासक्रम सुरू करणेिाित कोणती कायमवाही केली आहे वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. ववनोद तावड े(२५-०१-२०१९) :(१) हे ाीं त: खरे आहे. मुींिई ववद्यापीठाच्या रत्नाधगरी रेल्वे 
सीं ोधन कें द्राचे उद्धा्न तात्काशलन रेल्वेमींत्री श्री. सुरे  प्रभु याींच्या हस्ते झाले. सतर 
कायमक्रमास मा. राज्यपाल, मा. मींत्री, उच्च व तींत्रश क्षण ववभाग हे हिर होते. यावळेी रेल्वे 
मींत्रालय व मुींिई ववद्यापीठ याींच्या तरम्यान रत्नाधगरी रेल्वे सीं ोधन कें द्रात रेल्वे ाशभयाींबत्रकी 
पतवी ाभ्यासक्रम सुरु करण्यािाित करार झाला होता. 
(२) रत्नाधगरी उपकें द्रामध्ये ववववध ताींबत्रक ाडचणीींमुळे रेल्वे ाशभयाींबत्रकी पतवी ाभ्यासक्रम 
सुरु करता आलेला नाही. 
(३) रत्नाधगरी उपकें द्रात रेल्वे ाशभयाींबत्रकी पतवी ाभ्यासक्रमासाठी प्रवे  हे सींयकु्त प्रवे  
पररके्षच्या (Entrance Exam) माध्यमातुन होत ासल्यान े प्रवे ािाितच े धोरण रेल्वे 
मींत्रलयाकडून खनजश्चत होणे आवश्यक होते. याकररता मुींिई ववद्यापीठातील ाधधकारी 
रत्नाधगरी येथील रेल्वे ाधधकाऱयाींच्या सींपकामत होत.े सतर ाभ्यासक्रमासाठी रत्नाधगरी 
उपकें द्राच्या नवीन इमारतीतील एक मिला राखनु ठेवण्यात आला होता. तथावप, इतर 
महाववद्यालयात ाशभयाींबत्रकी पतवी प्रवे ाची प्रकक्रया ाींखतम ्प्प्यात आली तरीही सतर 
उपकें द्रातील प्रवे ािाित रेल्वेकडून सुचना शमळाल्या नाही. ा ा ववववध ताींबत्रक ाडचणीमुळे 
रेल्वेचे ाभ्यासक्रम सुरू करता आले नाहीत परींत ु त्यासाठी ववद्यापीठ ािुनही प्रयत्न ील 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

___________ 
 

शशवािी ववद्यापीठाच्या(जि.िोल्हापूर) पदवी प्रमाणपत्रात िि लसधचवाांची सही नसल्यािाित 
  

(२१) १२१२०६ (२३-०७-२०१८). डॉ.सिजित शमणचेिर (हातिणां ले) : सन्माननीय उच् च व तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

 (१) श वािी ववद्यापीठाच्या (जि.कोल्हापूर) माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्या तरम्यान पार 
पडलेल्या ५४ व्या दतक्षाींत समारींभात वा्प करण्यात आलेल्या पतवी प्रमाणपत्रावर 
कुलसधचवाींची सही नसल्याने २२ हिार प्रमाणपत्र रद्दिातल ठरववण्यात आली आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) ासल्यास, यामुळे ववद्यापीठ प्र ासनाला तोन लाखाचा भूतांड िसला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) ासल्यास, यािाित  ासनान ेचौक ी केली आहे काय, ासल्यास, याींस ििाितार  
ासणा-याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)   नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. ववनोद तावड े(२५-०१-२०१९) : (१)  होय, हे खरे आहे. 
(२) श वािी ववद्यापीठ, कोल्हापरु या ववद्यापीठाच्या ५४ व्या  दतक्षाींत समारींभातील पतवी 
प्रमाणपत्रावर दत. ११३.०२.२०१८ रोिीच्या व्यवस्थापन पररर्तेतील ववर्यान्वये फक्त कुलगुरुीं ची 
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सही ासलेले पतवी प्रमाणपत्राींची छपाई करण्यात आली होती. तथावप, दत. १७.०३.२०१८ रोिी 
कुलसधचव व कुलगुरु याींच्या स्या ासलेल्या पतवी प्रमाणपत्राची छपाई करण्यािाित 
वररषठाींनी आते  दतल्यान े ववदहत प्रकक्रये द्वारे सतरची पनुमछपाई करण्यात आली ासुन 
त्यामुळे ववद्यापीठास भुतांड िसलेला नाही. 
(३) यािाित ववद्यापीठ ाधधकार मींडळ व्यवस्थापन पररर्तेमाफम त चौक ी सशमती गठीत 
करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
 

मिांिई ववदयापीठास खनधी देण्यािाित 
  

(२२)  १२१६१२ (२३-०७-२०१८). प्रा.वषाम  ायिवाड (धारावी), श्री.अशमन पटेल (मिांिादेवी), 
श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी) : सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) कें द्रीय सशमतीने मुींिई ववतयापीठाला खनधी मींिूर करण्यात येवूनही राज्याने मात्र मुींिई 
ववतयापीठाला वगळून इतर ववतयापीठाींना खनधीच ेवा्प केले ासल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये 
वा त्या तरम्यान खनत मनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ासल्यास, यािाित  ासनान ेचौक ी केली आहे काय, ासल्यास, त्यात काय आढळून 
आले व त्यानुसार मुींिई ववतयापीठास खनधी तेण्यािाित तसेच खनधी तेण्यास तलुमक्ष 
करणाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. ववनोद तावड े(२५-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 
मिांिई ववद्यावपठातील प्रथम वषम व द्ववतीय वषामच्या पररक्षा महाववद्यालया अांत मत घेण्यािाित 
 

(२३)  १२१६२८ (२३-०७-२०१८). श्री.ियप्रिाश मिांदडा (िसमत) : सन्माननीय उच् च व तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिई ववद्यावपठातील प्रथम वर्म द्ववतीय वर्ामच्या पररक्षा महाववद्यालया ाींतगमत घेण्यात 
येत ासल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्या तरम्यान खनत मनास आले आहे हे खरे आहे 
काय, 
(२) ासल्यास, सतरहू पररक्षा या महाववद्यालयााींतगमत घेण्यात येणार ासल्याने पररक्षा 
पद्धतीमध्ये गैरव्यवहाराला मोठ्याप्रमाणात चालना शमळणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ासल्यास, यािाित  ासनाने चौक ी केली आहे काय, व त्यानुसार महाववद्यालया 
ाींतगमत घेण्यात येत ासलेली पररक्षा पद्धती िींत करुन मुींिई ववद्यावपठााींतगमत पुन्हा 
घेण्यािाित कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. ववनोद तावड े(२४-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
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िोल्हापिर जिल््यातील शालेय स्पधाांसाठी इचलिरांिी शहर व हातिणां ले  
ग्रामीण  ट स्वतांत्र िरण्याची िेलेली मा णी 

  

(२४) १२१९९१ (२०-०७-२०१८). श्री.सिरेश हाळवणिर (इचलिरांिी) : सन्माननीय क्रीडा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ासकीय कक्रडा स्पधामसाठी कोल्हापुर जिल््यात इचलकरींिी  हर व हातकणींगले ग्रामीण 
एकाच ग्ात समाववष् करण्यात आल्यामळेु ग्रामीण भागातील खेळाडूींवर ान्याय होत 
ासल्याच ेमाहे म,े २०१८ मध्ये वा  त्यातरम्यान खनत मनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ासल्यास, सतरील रचनेमळेु ग्रामीण ववभागातील खळेाडूींना  हरातील खेळाडूीं ी सोईसुववधा 
ाभावी स्पधाम करणे  क्य होत नसल्यान े ग्रामीण खळेाडू ानके स्पधाांपासुन वींधचत राहत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ासल्यास,  ालेय स्पधाांसाठी इचलकरींिी  हर व हातकणींगले ग्रामीण ग् स्वतींत्र 
करण्याची मागणी कक्रडा श क्षकाींसह खेळाडूींच्या सींघ्नाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) ासल्यास, सतरील मागणीिाित  ासनान े चौक ी केली आहे काय, ासल्यास, 
त्यानुसार कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)   नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. ववनोद तावड े(२४-०१-२०१९) : (१) (२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील मिक्त ववद्यापीठाांच्या पररक्षाांचे खनयोिन िरण्यािाित 
 

  

(२५)  १२२२२८ (२३-०७-२०१८).   श्री.प्रतापराव पाटील धचीलीिर (लोहा) :   सन्माननीय 
उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) य वींतराव चव्हाण मुक्त ववद्यापीठाचे खनयोिन कोलमडले ासून पररक्षाींचे वेळापत्रक 
लाींिणीवर ्ाकल्याने ववद्यार्थयाांमध्ये सींभ्रमाचे वातावरण खनमामण झाल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ 
मध्ये वा त्या तरम्यान खनत मनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ासल्यास, यािाित  ासनाने चौक ी केली आहे काय, व त्यानुसार राज्यातील मुक्त 
ववद्यापीठाींच्या पररक्षाींच्या खनयोिनािाित कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे तसचे  
 ासन मागमत मक सूचना तेणार आहे काय ासल्यास, यािाित  ासनाची भूशमका काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावड े (२५-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही. ववद्यापीठाने सुरुवातीला ववववध 
श क्षणक्रमाींच्या पररक्षाींच ेआयोिन दत. ११.०५.२०१८ पासुन करण्यात येणार ासल्यान ेिादहर 
केले होते.  तथावप, उत्तरपबत्रका छपाईस लागलेल्या ववलींिामुळे सतर पररक्षाींच्या वळेापत्रकात 
ितल करुन त्या दत. २५/५/२०१८ पासून सुरु करण्यात आल्या व त्यािाित पररक्षा सुरु 
होण्यापुवी १५ दतवसा ागोतर सतरच्या पररक्षाींच े वेळापत्रक ववद्यापीठाच्या सींकेतस्थळावर 
प्रशसध्त करण्यात आली. 
(२) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
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मिांिई ववद्यापीठाच्या परीक्षा ववभा ाने शसव्हील इांजिनीअररां चा 
 मा च्याच वषीचा पेपर ववद्यार्थयाांना हदल्यािाित 

  

(२६) १२२९७२ (२३-०७-२०१८). श्री.नारायण िि चे (िदनापूर), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :   
सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिई ववद्यापीठाच्या परीक्षा ववभागाने शसव्हील इींजिनीाररींगचा मागच्या वर्ीचा पेपर 
पुढीलवर्ीच्या शसव्हीलच्या ववद्यार्थयाांना दतल्याच े माहे म,े २०१८ मध्ये वा त्यातरम्यान 
खनत मनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ासल्यास, ववद्यापीठाच्या कायता व खनयमाींतगमत वेगळी सशमती ासूनही मागच्या वर्ीचा 
पेपर पुढीलवर्ी तेण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) ासल्यास, यािाित  ासनान ेचौक ी केली आहे काय. ासल्यास, त्यात काय आढळून 
आले व त्यानसुार ही परीक्षा पुन्हा घेण्यािाित कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. ववनोद तावड े(२५-०१-२०१९) : (१) हे ाीं त: खरे आहे. माहे मे, २०१७ व माहे म,े २०१८ 
या तोन्ही वर्ी झालेल्या S. E. (Civil Engineering) (Sem-III)(Choice based) च्या 
पररके्षतील Strength of Material या ववर्याच्या प्रश्न पबत्रकेतील ७५ % प्रश्न सारखेच 
ासल्याच ेआढळुन आले मात्र शसव्हील इींजिनीाररींगचा मागच्या वर्ीचा पेपर पुढीलवर्ीच्या  
शसव्हीलच्या ववद्यार्थयाांना दतल्याची िाि खरी नाही. 
(२) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

___________ 
  

राज्यातील शासिीय खनमशासिीय िममचाऱयाांच्या पाल्याांना शशष्ट्यवतृ्ती 
 शमळण्यासाठी वावषमि उत्पन्नाच ेमिळ वेतन ग्रा्य धरण्यािाित 

 
(२७) १२४३३६ (०२-०८-२०१८). श्री.राहिल िोंदे्र (धचीली) : सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील  ासकीय, खनम ासकीय कममचाऱ याींच्या पाल्याींना ानुतानीत व ववनाानुतानीत 
वैतयकीय महाववतयालय व ाशभयाींबत्रकी महाववतयालयातून श षयवतृ्तीचा लाभ शमळण्यासाठी 
भारत सरकारच्या सेंरल सेक््र श षयवतृ्ती योिनेमध्ये पालकाींचे वार्ीक उत्पन्नाच ेमुळ वेतन 
ग्राहय धरण्यात याव ेास े ासनाचे लेखी खनते  आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) ासल्यास, सतर प्रकरणी राज्य  ासनाच े लेखी खनते  नसल्यामळेु ववद्यार्थयामना 
श षयवतृ्तीपासून वींधचत रहावे लागत ासल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यातरम्यान 
खनत मनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ासल्यास, उक्त प्रकरणी  ासनान े चौक ी करुन राज्यातील  ासकीय खनम ासकीय 
कममचाऱयाींच्या पाल्याींना श षयवतृ्ती शमळण्यासाठी भारत सरकारच्या सेंरल सेक््र श षयवतृ्ती 
योिनेप्रमाणे वावर्मक उत्पन्नाचे मळु वेतन ग्रा्य धरण्यािाित  ासनाने कोणती कायमवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(२३-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) कें द्र  ासनान े ववदहत केलेल्या ा्ी व  तीनुसार सेंरल सेक््र श षयवतृ्ती मींिूर 
करण्याची कायमवाही करण्यात येते. कें द्र  ासनाच्या श षयवतृ्ती योिनेसाठी राज्य  ासनान े
खनते  तेण्याचा प्रश्न उद्भवत  नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.  
 

___________ 
  

 
अणील भारतीय ना री सेवा या राष्ट्रीय कक्रडा स्पधेत सहभा ी  

होणाऱया सांघाच्या प्रलांबित मा ण्याांिाित 
  

(२८) १२६०२६ (२०-०७-२०१८). श्री.सिभाष सािणे (दे लूर) : सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ाणखल भारतीय  नागरी सेवा या राषरीय कक्रडा स्पधेत सहभागी होणाऱया राज्य 
 ासनाच्या सींघास पदहल्या तीन क्रमाींकास वेतन वाढ तेणे, सतरहू स्पधेच े प्रमाणपत्र 
खेळाडूींसाठी राखीव पतासाठी ग्रा्य धरणे, वर्े सरावासाठी सवलत तेणे,  ासकीय खेळाडूींना 
श वछत्रपती पुरस्कार तेण्याच्या ानुर्ींगाने खनयमावलीत ितल करणे,  ासन सेवेत थे् ग् 
“ा” व “ि” मधील पतावर खनयुक्ती तेण्यात आलेल्या खेळाडूींमधील वयाची ४५ वर् े पूणम 
झालेल्या खेळाडूींना ववभागीय पररके्षतून सू् तेण्याच्या प्रस्तावावर तात्काळ कायमवाही करणे 
इत्याती मागण्याींचा प्रस्ताव  ासनाकड ेगत ४ वर्ामपासून प्रलींबित ासल्याचे माहे माचम, २०१८ 
मध्ये वा त्या तरम्यान खनत मनास आले हे खरे आहे काय, 
(२) ासल्यास, प्रस्तुत प्रस्तावाची  ासनाने चौक ी केली आहे काय, चौक ीत काय आढळून 
आले व त्या ानुर्ींगान े सतरहू प्रस्तावास मान्यता तेण्यािाित कोणती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. ववनोद तावड े(२४-०१-२०१९) : (१) व (२)  ासनाच्या ववत्त ववभागाच्या दत.११.०५.१९८९, 
दत.३०.७.१९९२ व दत.२७.०२.२००४ रोिीच्या  ासन खनणमयाींनुसार ाणखल भारतीय नागरी सेवा 
या राषरीय कक्रडा स्पधेत ाखतप्राववण्य प्राप्त खेळाडूींना वेतनवाढ तेण्यात येत.े  

ाणखल भारतीय नागरी सेवा स्पधेचे प्रमाणपत्र खेळाडूींसाठी राखीव पतासाठी ग्रा्य 
धरण्यािाितचा कोणताही प्रस्ताव  ासनाच्या ववचाराधीन नाही. 
       या ववभागाचा दत.२३.०९.२०१५ रोिीच्या  ासन खनणमयानसुार क्रीके्, फु्िॉल, किड्डी 
व ॲथलेद्क्स या खेळाींच्या स्पधसेाठी, तरवर्ी १ नोव्हेंिर ते ३१ माचम या कालावधीत तपुारी 
३.३० वािता कायमलय सोडण्याची सवलत ानुजे्ञय आहे. 
      या ववभागाचा दत. २४.१०.२०१८ रोिीच्या  ुवद्धपत्रकानुसार श वछत्रपती राज्य क्रीडा 
पुरस्कार (खळेाडू) यासाठी ाणखल भारतीय नागरी सेवा स्पधाम खेळलेले खळेाडू पात्र ठरववण्यात 
आले आहेत.  
      सामान्य प्र ासन ववभागान े दत.०१.०३.२०१८ रोिीच्या  ासन खनणमयानसुार सेवा 
प्रवे ोत्तर प्रश क्षण परीक्षा/ववभागीय परीक्षा उत्तीणम होण्यापसून सू्  तेण्याची वयोमयामता ४५ 
वर्ाम वरुन ५० वर्म करण्यात आली आहे. त्यामुळे  ासन सेवते थे् ग् “ा” व “ि” मधील 
पतावर खनयुक्ती तेण्यात आलेल्या खेळाडूींमधील वयाची ४५ वर्े पूणम झालेल्या खेळाडूींना 
ववभागीय पररके्षतून सू् तेण्याचा आता प्रश्न उद्भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
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राज्यातील णिश्चन समािातील ना रीिाांच्या सवाांध ण  
वविासासाठी १० टक्िे आरक्षण शमळण्यािाित. 

  

(२९) १२६४३६ (०४-१२-२०१८). श्री.जितेंद्र आव्हाड (मिांब्रा िळवा), श्री.अजित पवार (िारामती), 
श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांिे ाव), श्री.न न भिििळ (येवला), 
श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे ाव), श्री.हसन मिश्रीअ (िा ल), श्री.भास्िर िाधव ( िहा र), 
श्री.राणाि िीतशसांह पाटील (उस्मानािाद), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.अस्लम शेी (मालाड 
पजश्चम), श्री.पाांडि रां  िरोरा (शहापूर), श्री.नरहरी णझरवाळ (हदांडोरी), श्री.वभैव वपचड (अिोले), 
श्री.सिरेश लाड (ििमत), श्री.किसन िथोरे (मिरिाड), श्री.हदपि चव्हाण (अलटण) :   
सन्माननीय अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील णिश्चन समािातील नागरीकाींच्या सवाांधगण ववकासासाठी १० ्क्के आरक्षण 
शमळावे तसेच इतर मागण्याींसाठी णिश्चन सींघ्नाींनी मा.मखु्यमींत्री याींचेकड ेदतनाींक ६ ऑगष्, 
२०१८ रोिी तसेच वारींवार मागण्या केलेल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) ासल्यास, उक्त मागण्याींच ेथोडक्यात स्वरुप काय आहे, व त्यानुसार आतापयांत कोणता 
खनणमय घेतला वा घेण्यात येत आहे, तसेच णिश्चन समािाच्या सवाांधगण ववकासासाठी त्याींना 
आरक्षण मींिुर करुन त्याींच्या समस्या सोडववण्यासींतभामत कोणता पाठपुरावा केला वा करण्यात 
येत आहे व त्याची फलखनषपत्ती काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. ववनोद तावड े(२९-०१-२०१९) :(१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

___________   
 

राज्यातील अशभयाांबत्रिी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रीयेतील  ैरिाराभाराची चौिशी िरण्यािाित 
  

(३०)  १२६५५९ (१८-११-२०१८). श्री.सांिय पोतनीस (िशलना) : सन्माननीय उच् च व तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात तींत्रश क्षण सींचालनालयाच्यावतीने रािववण्यात येणा-या इींजिखनयररींगच्या 
ऑनलाईन प्रव े प्रकक्रयेतील गैरव्यवहारामुळे ानेक ववद्यार्थयामचे भववतव्य धोक्यात आल्याच े
माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्या तरम्यान खनत मनास आले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) ासल्यास,  ासनान ेसतर ऑनलाईन प्रवे  प्रकक्रयेतील गैरव्यवहारासींतभामत चौक ी केली 
आहे काय, त्यात काय आढळून आले तष्नसुार कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
 
 
श्री. ववनोद तावड े(२०-११-२०१८) : (१)  नाही, 
          ैक्षणणक वर्म २०१८-१९ मध्ये सींचालक, तींत्र श क्षण सींचालनालयामाफम त रािववण्यात 
आलेल्या थे् द्ववतीय वर्म पतवी  ाशभयाींबत्रकी  ाभ्यासक्रमाच्या कें दद्रभूत प्रवे  प्रक्रीयेाींतगमत 
तसुऱया प्रवे  फेरीतील िागा वा्पामध्ये चकू झाल्याच े खनत मनास आल्यान े त्यापूवी केलेले 
िागा वा्प तात्काळ रद्द करुन सुधारीत िागा वा्प प्रतश मत करण्यात आले. त्यामळेु 
कोणत्याही प्रकारचे चकुीच ेिागा वा्प झालेले नाही व यामध्ये कोणताही गैरव्यवहार झाला 
नाही. 
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(२)  ैक्षणणक वर्म २०१८-१९ मध्ये थे् द्ववतीय वर्म पतवी ाशभयाींबत्रकी ाभ्यासक्रमाच्या 
तसुऱया प्रवे  फेरीतील िागा वा्पामध्ये झालेल्या चूकीिाित तींत्र श क्षण सींचालनालयाकडून 
चौक ी करण्यात आली. सतर चौक ी ाहवाल तींत्र श क्षण सींचालनालयाने व्यावसाखयक 
ाभ्यासक्रमाींच े प्रवे  करण्यासाठी सक्षम प्राधधकारी ासलेल्या प्रवे  खनयामक प्राधधकरणास 
सातर केला आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________   
 

राज्यामध्ये िें द्र सरिारन ेिारी िेलेल्या क्रीडा आचारसांहहतेला 
 (स्पोट्मस िोड) िाहीही प्रखतसाद नसल्यािाित 

  

(३१) १२६९५६ (०६-१२-२०१८). श्री.अतिल भातीळिर (िाांहदवली पूवम) : सन्माननीय क्रीडा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यामध्ये कें द्र  ासनाने िारी केलेल्या क्रीडा आचारसींदहतेला (स्पोट्मस कोड) काहीही 
प्रखतसात नसल्याचे माहे सप् े्ंिर, २०१८ मध्ये वा त्या तरम्यान खनत मनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) ासल्यास, हे स्पोट्मस कोड ाींमलात आणण्यासाठी सन २०१५ मध्ये सशमती स्थापन 
करण्याचे आश्वासन तेऊनही सशमती स्थापन झाली नसल्याचे खनत मनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) ासल्यास, यामुळे राज्यामध्ये खेळाडूींची सींख्या घ्ली ासल्याचे खनत मनास आले, आहे हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) ासल्यास, स्पोट्मस कोड ाद्यापपयांत ाींमलात न आणण्याची नमेकी काय कारणे आहेत, 
(५) ासल्यास, यािाित  ासनाने चौक ी केली आहे काय त्यानुसार राज्यात स्पोट्मस कोड 
लागू करण्यासाठी कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहेत, नसल्यास, ववलींिाची कारणे 
काय आहेत? 
 
श्री. ववनोद तावड े(२३-०१-२०१९) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
(४)  ासन स्तरावर कायमवाही चालु आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

 
स्वामी रामानांद खतथम, मराठवाडा ववद्यापीठ नाांदेड याांनी पीएचडी 

 चाचणी पररक्षा पिढे ढिल्यािाित 
  

(३२)  १२७१९३ (०४-१२-२०१८). श्री.प्रतापराव पाटील धचीलीिर (लोहा) : सन्माननीय उच् च व 
तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) स्वामी रामानींत खतथम मराठवाडा ववद्यापीठ, नाींतेड याींनी पे् ही पीएचडी ची चाचणी पररक्षा 
सन २०१८ मध्ये घेण्याचे ठरववले ासल्याचे माहे सप् े्ंिर, २०१८ मध्ये वा त्या तरम्यान 
खनत मनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ासल्यास, सतर पररके्षकररता ववद्यार्थयाांकडून पररक्षा फी िमा करण्यात आली ासून 
पररके्षचे खनगे्ीव्ह गुणतान तेखील ठरववण्यात आले होत,े हेही खरे आहे काय, 
(३) ासल्यास, सतरचे खनगे्ीव्ह गुणतान ठरववण्यात आले ासताींनाही ववद्यापीठान े
ववद्यार्थयाांची दत ाभूल करुन खनयोजित पररक्षा पुढे ढकलण्यात आल्याचे कळववले आहे, 
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(४) ासल्यास, यािाित  ासनान ेचौक ी केली आहे काय व त्यानुसार ऐन पररके्षच्या वेळी 
ववद्यार्थयाांना वेठीस धरणा-या सींिींधधत ववद्यापीठाच्या ाधधका-याींववरुध्त कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत?   
 

श्री. ववनोद तावड े(२४-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) स्वामी रामानींत खतथम मराठवाडा ववद्यापीठ, नाींतेड माफम त पे् ही पीएचडी ची चाचणी 
पररक्षा दतनाींक ३० सप् े्ंिर, २०१८ रोिी आयोजित करण्यात आली होती. परींतु सतर पररक्षा 
काही ापररहायम कारणास्तव पुढे ढकलण्यात येऊन ती दतनाींक २१ ऑक््ोिर, २०१८ रोिी 
घेण्यात येणार ासल्यािाितच्या सुचना दतनाींक २६ सप् े्ंिर, २०१८ नुसार ववद्यापीठ 
सींकेतस्थळावर प्रशसद्ध करण्यात आली होती. तसेच यािाित सवम सींिींधधत पररक्षाथींना 
एस.एम.एस. द्वारे कळववण्यात आले होते. त्यामुळे ववद्यापीठान ेववद्याथाांची दत ाभलु केलेली 
नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
 

तीन आांतरराष्ट्रीय ीो-ीो पटूांची शशपाई या पदावर नेमणूि िेल्यािाित 
 

(३३)  १२७३१३ (०४-१२-२०१८). अॅड. ौतम चािििस्वार (वपांपरी) : सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  महाराषराचे नाव ज्या खेळाडूींनी उज्ज्वल केले व ज्याींनी राषरीय-आींतरराषरीय स्तरावर 
राज्याचे प्रखतखनधधत्व केले आहे ा ा खेळाडूींना पोलीस उपाधधक्षक ककीं वा त्या पताच्या समकक्ष 
शे्रणी पतावर नेमणूक करण्यात येते हे खरे आहे काय, 
(२) ासल्यास, युवराि िाधव (साींगली), िाळासाहेि पोकाड े(कोल्हापूर) आणण कववता घाणेकर 
(मुींिई उपनगर) या खो–खो खळेाडूींनी राषरीय तसेच आींतरराषरीय स्तरावर महाराषराचे 
प्रखतखनधधत्व करूनही  ासनाने त्याींची श पाई हया पतावर खनयुक्ती केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ासल्यास, यािाित  ासनान ेचौक ी केली आहे काय, ासल्यास, चौक ीच्या ानुर्ींगान े
उक्त खतन्ही खेळाडूींच्या पोलीस उपाधधक्षक ककीं वा त्या पताच्या समकक्ष शे्रणी पतावरील 
खनयुक्तीिाित कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. ववनोद तावड े(२४-०१-२०१९) : (१)  होय. 
     दत. ०९ डडसेंिर २०१० रोिी खनगमशमत केलेल्या  ासन खनणमयात नमुत केलेल्या 
कायमपध्तती नुसार कायमवाही करुन राज्याचे नाव उज्ज्वल केलेल्या ात्युच्च गुणवत्ताधारक 
खेळाडूींना  ासकीय सेवेत थे् खनयुक्ती तेण्यात येते.   
(२) होय. 

 ासन सेवते ग्-ा ते ग्-ड मधील पतावर खेळाडूस थे् खनयुक्ती करण्याकररता 
दत. २१ मे, २०११ आणण दत. १० एवप्रल २०१३ च्या  ासन खनणमयानुसार क्रीडा प्राववण्य स्तर 
खनजश्चत केला आहे. सतर  ासन खनणमयातील तरतुतीनुसार तपासणी करुन श्री. युवराि िाधव, 
श्री. िाळासाहेि पोकाड ेव श्रीमती. कववता घाणेकर याींना ग्-ड मधील पतावर थे् खनयुक्ती 
तेण्याचे खनजश्चत केले आहे.  
(३) व (४), 
 प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
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राज्यातील ववद्याथी ववधी पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशापासनू वांधचत राहणार असल्यािाित 
  

(३४)  १२८१४९ (०४-१२-२०१८). श्री.राणाि िीतशसांह पाटील (उस्मानािाद), श्री.शामराव ऊअम  
िाळासाहेि पाटील (िराड उत्तर), श्री.राहिल ि ताप (श्री ोंदा) : सन्माननीय उच् च व तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य सामाईक प्रवे  (सीई्ी) कक्षाचे मुख्य कायमकारी ाधधकारी परते ात गेले ासल्यान े
सुमारे तोन हिार ववद्याथी ववधीच्या पतवी ाभ्यासक्रमाच्या प्रवे ापासून वींधचत राहणार 
ासल्याच े माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्या तरम्यान खनत मनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) ासल्यास, यािाित  ासनाने चौक ी केली आहे काय, त्याानुर्ींगान े ववद्याथी ववधी 
ाभ्यासक्रमापासून वींधचत राहू नयेत यािाित कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. ववनोद तावड े(२३-०१-२०१९) : (१) ा ी िाि खनत मनास आली नाही. 
(२) ववद्यापीठाकडून पतवी/पतव्यतु्तर परीके्षचे खनकाल उपलब्ध झाले नसल्यान,े ववधी ३ वर्म 
ाभ्यासक्रमाच्या प्रवे ापासून उमतेवार वींधचत राहू नये यासाठी, ऑनलाईन ािम भरण्याच्या 
ववदहत मुततीनींतर, ऑनलाईन ािम भरण्यासाठी २ वेळा मुततवाढ तेण्यात आली होती. या 
वाढीव कालावधीत सींिींधधत उमेतवाराींनी त्याींच ेऑनलाईन ािम भरल्याने, कोणताही उमेतवार 
प्रवे ापासून वींधचत रादहल्याचे खनत मनास आले नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील पॉशलटेजक्नि पदवविा अभ्यासक्रमाांच्या िा ा ररक्त असल्यािाित 
  

(३५)  १२८१५३ (०४-१२-२०१८). श्री.राणाि िीतशसांह पाटील (उस्मानािाद), श्री.वैभव वपचड 
(अिोले) : सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ाशभयाींबत्रकी पतवी ाभ्यासक्रमाच्या पाठोपाठ तहावीनींतर प्रव े होणाऱया 
पॉशल्ेजक्नक पतववका ाभ्यासक्रमाींच्या ७१ हिार ९०० िागा ररक्त ासून त्यामध्ये पाच हिार 
िागा या  ासकीय आणण ानुताखनत महाववद्यालयातील ासल्याच ेमाहे सप् े्ंिर, २०१८ मध्ये 
वा त्या तरम्यान खनत मनास आले हे खरे आहे काय, 
(२) ासल्यास, एवढया मोठया प्रमाणावर िागा ररक्त राहण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) ासल्यास, यािाित  ासनाने चौक ी केली आहे काय व त्यानुसार या ाभ्यासक्रमाच े
महत्व वाढवनू या ाभ्यासक्रमाकड े ववद्यार्थयाांचा ओढा वाढववण्यािाित कोणती उपाययोिना 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत?   
  
श्री. ववनोद तावड े(२८-०१-२०१९) : (१) होय,     
राज्यात ाशभयाींबत्रकी पतववका ाभ्यासक्रमाच्या िागा ररक्त राहण्याची कारणे पुढीलप्रमाणे 
आहेत:- 
(१) ाणखल भारतीय तींत्रश क्षण पररर्त, नवी दतल्ली याींचे कडून पतववका ाभ्याक्रमाींच्या 
ववनाानुताखनत सींस्थाींना मागील काही वर्ाममध्ये सींस्थाींच्या मागणीनुसार ववववध पतववका 
ाभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता तेण्यात आलेली आहे. त्यामुळे राज्यातील पतववका 
ाभ्यासक्रमाींच्या एकुण मींिुर प्रव े क्षमतेमध्ये मागील काही वर्ामत वाढ झालेली आहे. 
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(२) तथापी, उपलब्ध िागाींच्या प्रमाणात रोिगाराच्या सींधीमध्ये पुरे ी वाढ झालेली नाही. 
त्यामुळे पतववका ाभ्यासक्रमाींमध्ये प्रवे  घेण्यास ववद्यार्थयाांचा कल कमी झालेला आहे. 
(३) पतववका ाभ्यासक्रमाकड े ववद्यार्थयाांचा ओढा वाढववण्यासाठी पुढील प्रमाणे उपाययोिना 
करण्यात आलेल्या आहेत.:- 
(१) तींत्रश क्षण सींचालनालयामाफम त पतववका ाभ्यासक्रमाची प्रवे  प्रक्रीया ऑन लाईन पध्ततीने 
रािववण्यात येत आहे. 
(२) प्रवे  प्रक्रीयेिाितची सववस्तर मादहती ववद्याथी व पालकाींना तेण्यासाठी तींत्रश क्षण 
ववभागीय कायामलयाींच्या स्तरावरून माहे एवप्रल/म ेया मदहन्यामध्ये जिल्हास्तरावर दठकदठकाणी 
श िीरे आयोजित करण्यात येऊन सींिींधीत ाधधकारी व ववद्यार्थयाांच्या  ींकाींच े खनरसन 
करण्यात येते. 
(३) प्रवे  प्रकक्रयेची िाहीर ाधधसूचना स्थाखनक वतममानपत्रामध्ये प्रशसद्ध करण्यात येत ेतसेच 
त्यासाठीचे मादहतीप्रत्रक आवश्यक त्या सचुनाींसह सींचालनालयाच्या सींकेतस्थळावर वळेोवेळी 
प्रशसद्ध करण्यात येते. 
(४) ववद्यार्थयाांना ितलत्या तींत्रज्ञाना ी सुसींगत ज्ञान तेणे आवश्यक ासल्याने महाराषर राज्य 
तींत्रश क्षण मींडळाकडून ववद्यार्थयाांना आवश्यक ताींबत्रक व व्यक्तीमत्व ववर्यक कौ ल्य 
ववकसीत करण्यासाठी औद्योगीक के्षत्रातील नामाींककत व्यक्ती व श क्षण तज्ञ याींच्या  ोध 
सभा घेऊन आधूखनक तींत्रज्ञान, उद्योगधींद्याींच्या ितलत्या गरिा, माके् सव्हे, िॉि 
ॲनालीसीस या सवाांचा आभ्यास करुन “I-Scheme” हा ाभ्यासक्रम  ैक्षणणक वर्म २०१७-
२०१८ पासून लागू करण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

___________ 
  

यवतमाळ जिल््यातील पाांढरिवडा तालिक्यासह ववववध  
तालििा क्रीडा सांिि लाांची झालेली दिरवस्था 

  

(३६)  १२८२६२ (०४-१२-२०१८). श्री.रािि तोडसाम (अणी) : सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जिल््यातील ववववध तालुका क्रीडा सींकुलाींची प्रचींड तरुवस्था झाली 
ासल्याच ेमाहे म,े २०१८ मध्ये व त्या तरम्यान खनत मनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ासल्यास, खनधी ाभावी काही कामे प्रलींबित तर काही काम ेहोऊनही त्याची तेखभाल होत 
नसल्याचे तसेच पाींढरकवडा तालकु्यातील क्रीडा सींकुलाचीही तरुवस्था झाली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) ासल्यास, यािाित  ासनान ेचौक ी केली आहे काय व त्यानुसार उक्त तालुका क्रीडा 
सींकुलाची तरुवस्था तरू करून खेळाडूींना चाींगले क्रीडा सींकुल उपलब्ध करून तेण्यािाित कोणती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींिाची कारणे काय? 
 
श्री. ववनोद तावड े(२३-०१-२०१९) :(१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  
 

___________ 
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साववत्रीिाई अि ले पिणे ववद्यापीठात अधधिारी व िममचा-याांची ररक्त पदे भरण्यािाित 
  

(३७)  १२८३९१ (०४-१२-२०१८). श्री.सांिय साविारे (भिसावळ), डॉ.शमशलांद मान े(ना पूर उत्तर), 
श्री.सांतोष दानव े (भोिरदन), श्री.सिरेश (रािूमामा) भोळे (िळ ाव शहर), श्री.पास्िल धनारे 
(डहाणू) : सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) साववत्रीिाई फुले पुणे ववद्यापीठात उप कुलसधचव, सहाय्यक कुलसधचव, कक्षाधधकारी, 
उच्चशे्रणी लघुलेखक, सहाय्यक ाशभयींता, लेखाखनक, श पाई आदत पते भरण्यास सन २०१५ 
पासून िींती केली ासल्यान े ाधधकारी/कममचा-याींची ३२६ पते ररक्त ासल्याच े माहे सप् े्ंिर, 
२०१८ मध्ये वा त्यातरम्यान खनत मनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ासल्यास, ववद्यापीठाच्या ाधधकारी कममचा-याींच्या पतभरतीस  ासनाकडून मान्यता न 
शमळाल्यान ेसुमारे ३० ्क्के पते ररक्त आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ासल्यास, सतरहू ववद्यापीठास पतभरतीकरीता  ासनाकडून मान्यता नसण्याची कारणे 
काय, 
(४) ासल्यास,यािाित  ासनान े चौक ी केली आहे काय, चौक ीच्या ानुर्ींगाने ररक्त पते 
भरण्यािाित कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास,ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. ववनोद तावड े(०५-०२-२०१९) : (१) हे ा ींत: खरे आहे. 
 ासन खनणमय ववत्त ववभाग दत.२५.०५.२०१७ नुसार िोपयांत सुधाररत आकृतीिींध खनजश्चत होत 
नाहीत तोपयांत पतभरतीस खनिांध आहेत. 
(२) हे ाीं त: खरे आहे. 
प्रश्नात नमूत ववद्यापीठात २६.९० ्क्के पते ररक्त आहेत. 
(३) व (५)  ासन खनणमय ववत्त ववभाग दत.२५.०५.२०१७ नुसार िोपयांत सुधाररत आकृतीिींध 
खनजश्चत होत नाही तोपयांत पतभरती करण्यास खनिांध आहेत. सींचालक, उच्च श क्षण, पुणे 
याींचेमाफम त दत.०६.०९.२०१८ च्या पत्रान्वये सवम ाकृवर् ववद्यापीठाींच्या सुधाररत आकृतीिींधाचा 
प्रस्ताव  ासनास प्राप्त झाला ासून यािाित दत.०१.११.२०१८ रोिी सधचव  स्तरावर सवम 
ाकृवर् ववद्यापीठाींचे कुलसधचव याींची िैठक घेण्यात आली. सतरहू िैठकीमध्ये ववद्यापीठाींनी 
पाठववलेले आकृतीिींधाचे प्रस्ताव ववत्त ववभाग,  ासन पररपत्रक, दत.२९ िून, २०१७ ान्वये 
दतलेल्या मागमत मक सूचनाींनुसार नसल्याने ववत्त ववभागाच्या मागमत मक सूचनाींनुसार सुधाररत 
प्रस्ताव सींचालक, उच्च श क्षण याींच्यामाफम त  ासनास सातर करण्यािाित सवम ाकृवर् 
ववद्यापीठाींना सूधचत करण्यात आलेले आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
  
मिांिई ववद्यापीठाच्या पदवी आणण पदव्यित्तर अभ्यासक्रमाांच ेखनिाल िाहीर िरण्यािाित 

  

(३८)  १२८७९६ (०४-१२-२०१८). श्री.राि पिरोहहत (िि लािा), डॉ.शमशलांद माने (ना पूर उत्तर), 
श्री.िाळासाहेि मिरिि टे (नेवासा), श्री. णपत  ायिवाड (िल्याण पूवम), डॉ.िालािी किणीिर 
(अांिरनाथ), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पजश्चम), श्री.सिरेश (रािूमामा) भोळे (िळ ाव शहर) :  
सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिई ववद्यापीठामाफम त उन्हाळी सत्रात घेण्यात आलेल्या पतवी आणण पतव्युत्तर 
ाभ्यासक्रमाींच े खनकाल िाहीर झालेले नसल्यामुळे ानेक ववद्यार्थयाांचे भववतव्य धोक्यात 
आल्याच ेमाहे सप् े्ंिर, २०१८ मध्ये वा त्या तरम्यान खनत मनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) ासल्यास, ववद्यापीठाच ेखनकाल प्रलींबित ासण्याची कारणे काय आहेत, 
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(३) ासल्यास, यािाित  ासनान ेचौक ी केली आहे काय व त्यानुसार सतरहू खनकाल िाहीर 
करून ववद्यार्थयाांना दतलासा तेण्यािाित कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. ववनोद तावड े(२५-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२)  प्रश्न उद्भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

सातारा जिल्हयातील महाववद्यालयात दरूशशक्षण (िहहस्थ) िें द्रामाअम त 
 घेण्यात येणाऱया प्रवेश प्रकक्रयेस झालेला ववलांि 

  

(३९)  १२८९१२ (०४-१२-२०१८). श्री.हदपि चव्हाण (अलटण), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे ाव), 
श्री.शामराव ऊअम  िाळासाहेि पाटील (िराड उत्तर) : सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात नोकरी करुन श क्षण घेणाऱया तसेच महाववद्यालयाींच्या खनयशमत पररके्षस िसू न 
 कणाऱया ववद्यार्थयाांना श क्षण घेता यावे याकररता महाववद्यालयाींमधून तरूश क्षण (िदहस्थ) 
कें द्रामाफम त ाभ्यासक्रम प्रकक्रया रािववण्यात येतात, हे खरे आहे काय, 
(२) ासल्यास, सातारा जिल्हयातील तरूश क्षण कें द्र चालववणाऱया महाववद्यालयाींना 
युिीसीकडून मान्यता शमळण्यास ववलींि झाल्यामुळे प्रवे  प्रकक्रया सुरु करण्यात आलेली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) ासल्यास, प्रवे  ववलींिान ेशमळाल्यान ेववद्यार्थयाांना तोन मदहन्याच्या कालावधीतच पररक्षा 
द्यावी लागणार ासल्यान ेानके ववद्यार्थयाांचे  ैक्षणणक नुकसान होणार आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) ासल्यास, यािाित  ासनाने चौक ी केली आहे काय व त्यानुसार पररके्षसाठी पुरेसा 
कालावधी शमळावा या कररता कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२५-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

___________ 
  

माले ाांव (जि.नाशशि) येथे नववन औद्योध ि प्रशशक्षण सांस्था स्थापन िरण्यािाित 
  

(४०)  १२९५२६ (१०-१२-२०१८). श्री.आशसअ शेी (माले ाांव मध्य), श्री.राधािृष्ट् ण ववी-ेपाटील 
(शशडी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अशमन पटेल (मिांिादेवी), श्री.अस्लम शेी (मालाड 
पजश्चम), श्री.नसीम ीान (चाांहदवली), श्रीमती खनममला  ाववत (इ तपूरी), डॉ.सांतोष टारअे 
(िळमनिरी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.िि णाल पाटील (धिळे ग्रामीण), श्री.भारत भालिे 
(पांढरपूर), श्री.त्र्यांििराव शभसे (लातूर ग्रामीण) :  सन्माननीय अल्पसांख्याांि वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मालेगाींव, (जि.नाश क) येथे ववद्यमान औाद्योधगक प्रश क्षण सींस्थेव्यखतररक्त व्यावसाखयक 
श क्षणाची सोय नसल्यामुळे ाल्पसींख्याक समािातील ववद्याथी व्यावसाखयक श क्षणापासून 
वींचीत राहत ासल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यातरम्यान खनत मनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२)  ासल्यास, उक्त प्रकरणी ाल्पसींख्याींक ववभागामाफम त नववन औद्योधगक प्रश क्षण सींस्था 
(आय.्ी.आय.) ला मींिूरी शमळणेिाित स्थाखनक लोकप्रखतखनधीींनी मा.  ालेय श क्षण व 
ाल्पसींख्याक मींत्री याींच्याकड ेखनवतेनाद्वारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ासल्यास, ाल्पसींख्याक समािातील ववद्यार्थयाांसाठी  ासनस्तरावर नवीन औद्योधगक 
प्रश क्षण सींस्था सरुू करण्यािाितचा प्रस्ताव तपासाधधन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) ासल्यास, मालेगाींव येथे नववन औद्योधगक प्रश क्षण सींस्था स्थापन करण्यािाित 
ाद्यापपयांत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ववनोद तावड े(३०-०१-२०१९) : (१), (२), (३), (४) व (५) 
मालेगाींव (जि.नाश क) येथे ाल्पसींख्याक समािातील ववद्यार्थयाांकररता  नवीन   ासकीय 
औद्योधगक प्रश क्षण सींस्था सरुू करण्यास  ासन खनणमय दत.०३ डडसेंिर, २०१८ ान्वये 
मान्यता तेण्यात आलेली आहे.  

___________ 
  

राज्यातील हदव्याां ाना सावमिखनि हठिाणाांिरोिरच महाववद्यालयातही  
होत असलेल्या  ैरसोयीांिाित 

  

(४१)  १३००४६ (०४-१२-२०१८). अॅड.परा  अळवणी (ववलेपाले), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण 
पजश्चम), िॅप्टन आर.तशमल सले्वन (सायन-िोळीवाडा), श्री.नरेंद्र महेता (शमरा भाईंदर) :   
सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील दतव्याींगाना  ासकीय तसेच सावमिखनक दठकाणाींिरोिच महाववद्यालयातही 
ानेक समस्याींना सामोरे िावे लागत ासल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्या तरम्यान 
खनत मनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ासल्यास, दतव्याींग ववद्यार्थयाांना आिही िहुताीं  महाववद्यालयाींमध्ये िाण्यासाठी 
व्हीलचेार पुरवली िात नाहीत तसेच रॅम्पची सुववधा उपलब्ध नसून स्वच्छतागहृाींचीही 
व्यवस्था केली िात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ासल्यास, यािाित  ासनाने चौक  केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुसार दतव्याींग ववद्यार्थयाांसाठी सवम महाववद्यालये व ववद्यापीठाींमध्ये सोयी-सुववधा उपलब्ध 
करून तेण्यासाठी कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२४-०१-२०१९) : (१) हे ाीं त: खरे आहे 
(२) दतव्याींग ववद्यार्थयाांना ववववध सोयीसुववधा उपलब्ध करुन तेण्यािाित दत. २७/०८/२०१८ च्या 
 ासन खनणमयान्वये खनते  तेण्यात आले आहेत सतर  ासन खनते ास ानुसरुन आवश्यकती 
कायमवाही करण्याकररता सींचालक, उच्च श क्षण, पुणे याींनी सवम ाकृर्ी ववद्यापीठाींतील 
कुलसधचव व व्यवस्थापक, मालमत्ता ववभाग याींच्या िैठकाींचे आयोिन केले ासून दतव्याींगाना 
तेण्यात येणाऱया सुववधाींच्या ानुर्ींगाने वेळोवेळी  आढावा घेण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
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िोल्हापूर जिल्हयातील शशवािी ववद्यापीठामाअम त घेण्यात आलेल्या एम.िॉम.  
अभ्यासक्रमाच्या पररके्षचा खनिाल िाहीर िरण्यािाित 

 

(४२) १३०२६५ (०४-१२-२०१८). श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर 
(शाहूवाडी) : सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जिल्हयातील श वािी ववद्यापीठामाफम त घेण्यात आलेल्या एम.कॉम.ववर्याच्या 
पररके्षचा खनकाल लागलेला नाही हे खरे आहे काय, 
(२) ासल्यास, खनकाल उश रा लागण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) ासल्यास, यामुळे ववद्यार्थयाांच्या पुढील श क्षणाींवर पररणाम होत आहे, हेही खरे आहे 
काय, 
(४) ासल्यास, यािाित  ासनान ेचौक ी केली आहे काय, व त्यानुसार एम.कॉम. पररके्षचा 
खनकाल लावण्यािाित कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. ववनोद तावड े(२४-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

डॉ.िािासाहेि आांिेडिर मराठवाडा ववद्यापीठातील (औरां ािाद) प्राध्यापि, शशक्षि व  
शशक्षिेत्तर िममचाऱयाांच्या खनयिक्त्याांची चौिशी िरण्यािाित 

 

(४३)  १३०५६७ (०४-१२-२०१८). श्री.सांिय शशरसाट (औरां ािाद पजश्चम) : सन्माननीय उच् च व 
तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डॉ.िािासाहेि आींिेडकर मराठवाडा ववद्यापीठामध्ये सन २०१२ -१३ या कालावधीमध्ये 
तत्कालीन कुलसधचव व सध्या उच्च श क्षण सींचालक, पुणे येथे कायमरत ासलेले   सींचालक 
याींनी डॉ.िािासाहेि आींिेडकर मराठवाडा ववद्यापीठामध्ये कायमरत ासताींना ानेक ावैध 
खनयुक्त्या केल्या ासल्याच ेचौक ी सशमतीमध्ये खनषपन्न झालेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ासल्यास, यािाित उच्च श क्षण सींचालक पुणे याींनी मा.मींत्री उच्च श क्षण याींच्याकड े
तक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ासल्यास, उच्च श क्षण सींचालक या महत्वाच्या पतावर त्याींनी कुलसधचव या पतासाठी 
चुकीचा ानुभव व त्याच ानुभवाच्या आधारे एमपीएससीला कुलसधचव या पताचा ानुभव 
ताखवून उच्च श क्षण सींचालक या पतावर खनयुक्ती करुन घेतलेली आहे हेही खरे आहे काय, 
(४) ासल्यास, या िाित  ासनाने चौक ी केली आहे काय व त्यानुसार सींिींधधत तोवर्ींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे कय आहेत? 
 

श्री. ववनोद तावड े(०५-०२-२०१९) : (१) व (२) प्रश्नाधीन प्रकरण सद्य:जस्थतीत  ासनस्तरावर 
ववचाराधीन आहे. 
(३) सींचालक (िीसीयुडी), डॉ. िािासाहेि आींिेडकर मराठवाडा ववद्यापीठ औरींगािात याींनी 
दत.०७.०२.२०१४ रोिी दतलेल्या प्रमाणपत्र ववचारात घेऊन महाराषर लोकसेवा आयोगाच्या 
दत.२१.१०.२०१४ च्या श फार ीनसुार  ासन खनणमय दत.०५.०१.२०१५ ान्वये सींचालक, उच्च 
श क्षण या पतावर खनयुक्ती करण्यात आली. 
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
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श्रीमती नाथीिाई दामोदर ठिरसी महहला ववद्यावपठातील िममचाऱयाांना  
वेतनाची थििािी अदा िरण्यािाित 

  

(४४)  १३०७२१ (०४-१२-२०१८). श्री.ियप्रिाश मिांदडा (िसमत) : सन्माननीय उच् च व तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्रीमती नाथीिाई तामोतर ठाकरसी मदहला ववद्यावपठात ताींबत्रक प्रयोग ाळा सहायक या 
सींवगामतील कममचाऱयाींची ६ व्या वेतन आयोगातील वतेनाची थकीत रक्कम न शमळाल्यान े
सतरहू रक्कमेची व्यािासहीत प्रखतपूती करण्यासाठी स्थाखनक लोकप्रखतखनधी व कममचाऱयाींनी 
माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्या तरम्यान मा.राज्यपाल, मा.उच्च तींत्र श क्षण मींत्री व   
राज्यमींत्री, कुलगुरु श्रीमती नाथीिाई तामोतर ठाकरसी मदहला ववद्यावपठ, सधचव, उच्च तींत्र 
श क्षण ववभाग याींच्याकड ेखनवेतनाद्वारे मागणी केली हे खरे आहे काय, 
(२) ासल्यास उक्त कममचाऱयाींची ६ व्या वेतन आयोगातील वेतनाची थकीत रक्कम न 
तेण्याची सवमसाधारण कारणे काय आहेत, 
(३) ासल्यास, उक्त प्रकरणाची  ासनाने चौक ी केली आहे काय, ासल्यास, त्यानुसार 
सतरहू कममचाऱयाींना वेतनातील थकीत रक्कम तेण्यािाित कोणती कायमवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. ववनोद तावड े(०८-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

अशभयाांबत्रिी, हॉटेल मॅनिेमेन्ट, औषधखनमामण शास्त्र, वास्तू िला, व्यवस्थापन, 
 वैद्यिीय, वैद्यिीय पिरि व ववधी या शाीाांमधील अभ्यासक्रमाांना  

शिल्ि खनयमन प्राधधिरणामधून व ळल्यािाित 
 

(४५)  १३०९३१ (१८-११-२०१८). श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), श्री.अखनल िदम (खनअाड) :   
सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ाशभयाींबत्रकी, हॉ्ेल मॅनिेमेन््, और्ध खनमामण  ास्त्र, वास्तू कला, व्यवस्थापन, 
वैद्यकीय, वैद्यकीय पुरक व ववधी या  ाखाींमधील सवम ाभासक्रम हे व्यावसायीक 
ाभ्यासक्रम म्हणून ग्रा्य न धरता तसेच  ुल्क खनयमन प्राधधकरणामधून वगळण्याचा खनणमय 
 ासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ासल्यास, त्याची कारणे काय आहेत, 
(३) ासल्यास, उक्त ाभ्यासक्रम  ुल्कावर कोणाचेच खनयींत्रण राहणार नसल्याने मनमानी 
 ुल्क घेण्याचे ाधधकार सींस्थाींना शमळणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
४ ासल्यास यािाित  सनान ेचौक ी केली ाहे काय ासल्यास त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुसार पुढे कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे? 
 
श्री.ववनोद तावड े (२०-११-२०१८) : (१) नाही, तथावप ाशभयाींबत्रकी, तींत्रज्ञान पतववका, 
और्धखनमामण ास्त्र पतववका व हॉ्ेल व्यवस्थापन व खाद्यपेय व्यवस्था तींत्रज्ञान पतववका हे 
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३ व्यावसाखयक ाभ्यासक्रम महाराषर ववनाानुताखनत व्यावसाखयक सींस्था (प्रव े व  ुल्क याींच े
ववखनयमन) ाधधखनयम २०१५ च्या कलम २(त) सह कलम ३ (१) व (२) नुसार व्यावसाखयक 
ाभ्यासक्रम म्हणून बिगर घोवर्त (Denotify) करण्याचा  ासनान ेखनणमय घेतला आहे, हे खरे 
आहे. 
(२) प्रवे  खनयामक प्राधधकरणान ेव्यावसाखयक पतववका ाभ्यासक्रमासाठी  ैक्षणणक वर्म २०१८-
१९ पासनू प्रव े घेणाऱया मागास ववद्यार्थयाांकरीता िात पडताळणी प्रमाणपत्र िींधनकारक केले 
होते. तथावप, या ववद्यार्थयाांकरीता िात पडताळणीची सोय उपलब्ध नसल्यान े मागास 
प्रवगामतील ववद्यार्थयाांचे  ैक्षणणक दहत ववचारात घेऊन हे पतववका ाभ्यासक्रम, बिगर 
व्यावसाखयक म्हणून घोवर्त करण्याचा खनणमय घेतला आहे. 
(३) नाही, राज्यातील तींत्रश क्षण सींचालनालयाच्या ाधधपत्याखालील ववना ानुताखनत व कायम 
ववना ानुताखनत ाशभयाींबत्रकी, तींत्रज्ञान पतववका, और्धखनमामण ास्त्र पतववका व हॉ्ेल 
व्यवस्थापन व खाद्यपेय व्यवस्था तींत्रज्ञान पतववका ाभ्यासक्रमाचे  ैक्षणणक वर्म २०१८-१९ 
पासूनचे  ुल्क खनधामरण  ुल्क खनयामक प्राधधकरणान ेकेले आहे ा ा सींस्थाींनी  ैक्षणणक वर्म 
२०१९-२०२० वा त्यापुढील कालावधीकरीता ाधधक  ुल्काची मागणी केली तर ा ा सींस्थाींच े
 ुल्क खनधामरण  ुल्क खनयामक प्राधधकरणाने कराव,े ासा खनणमय  ासनान ेघेतला आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
  

 

राष्ट्रसांत तििडोिी महाराि ना परू ववद्यापीठात  िणवाढवून देण्याचा होत असलेला  ैरप्रिार 
  

(४६) १३११४१ (०४-१२-२०१८). श्री.सिधािर देशमिी (ना पूर पजश्चम) : सन्माननीय उच् च व 
तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राषरसींत तुकडोिी महाराि नागपूर ववद्यापीठच्या पररक्षा ववभागात ाधधकारी, कममचारी व 
तलाल याींच्या सींगनमताने ानेक वर्ामपासुन गुणवाढवनु तेण्याचा गैरप्रकार सुरू ासल्याच ेमाहे 
ऑगस््, मध्ये वा त्या तरम्यान खनत मनास आले, हे खरे आहे काय , 
(२) ासल्यास, सतर प्रकरणी  ासनाने चौक ी केली आहे काय व त्यानुसार तोर्ीवर कोणती 
कारवाइम करण्यात आली वा येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२५-०१-२०१९) :(१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

 
िववखयत्री िहहणािाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र ववद्यापीठ,िळ ाव येथील 

 मिला-मिलीांच्या वस्ती हृामधील  ैरसोयीांिाित 
    

(४७)  १३११८८ (०४-१२-२०१८). श्री.हरीभाऊ िावळे (रावेर) : सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कववखयत्री िदहणािाई चौधरी उत्तर महाराषर ववद्यापीठ, िळगाव येथील मलुा-मुलीींच्या 
वस्तीगहृामध्ये ा ुद्ध वपण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होत ासल्याचे तसेच 
कीं त्रा्तारामाफम त खनकृष् तिामच ेभोिन शमळत ासल्याच े ववद्यार्थयाांच्या आलेल्या तक्रारीवरून 
माहे सप् े्ंिर, २०१८ मध्ये वा त्या तरम्यान खनत मनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) ासल्यास, यािाित  ासनान े चौक ी केली आहे काय, ासल्यास, त्यानुसार या 
वस्तीगहृातील मुला-मुलीींना  ुद्ध वपण्याचा पाणीपुरवठा व उत्तम प्रकारचे भोिन शमळण्यासाठी 
कोणती कायमवाही केली, तसेच ववद्याथाांना खनकृष् तिामचे भोिन पुरववणाऱया कीं त्रा्तारावर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. ववनोद तावड े(२३-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

___________ 
  

 
चांद्रपूर जिल्हयातील  ीाि ी सांस्थाांनी कक्रडाां ण वविास व यिवि  

िल्याण योिनेच्या खनधीचा अपहार िेल्यािाित 
  

(४८)  १३१४४३ (०४-१२-२०१८). श्रीमती माधिरी शमसाळ (पवमती) : सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जिल्हयातील १२ खािगी सींस्थाींनी कक्रडाींगण ववकास व युवक कल्याण योिनेच्या 
खनधीचा ापहार केल्याच ेदतनाींक २९ िुल,ै २०१८ रोिी वा त्यासमुारास खनत मनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) ासल्यास, यािाित  ासनान ेचौक ी केली आहे काय व त्यानुसार उक्त खनधीचा ापहार 
करणाऱयावर कोणती कारवाई करण्यात आली आहे वा येत 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
 
 

श्री. ववनोद तावड े(२३-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) उपसींचालक, क्रीडा व युवक सेवा, नागपूर ववभाग, नागपूर याींच्यामाफम त चौक ी करण्यात 
आली ासून ज्या सींस्थाींनी ानुतान घेवून गैरवापर ाथवा ापहार ाथवा फसवणुक केली आहे 
१७३ व ३४ ान्वये फौितारी गुन्हा ताखल करण्यात आला आहे. 
(४८) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

साववत्रीिाई अि ले पिणे ववद्यापीठाच्या पेपर पिनमिमल्याांिनािाित 
  

(४९) १३२३२५ (०४-१२-२०१८). श्री.महेश (दादा) लाांड े (भोसरी) : सन्माननीय उच् च व तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) साववत्रीिाई फुले पुणे ववद्यापीठाच्या सहामाही परीके्षत इींजिखनाररींग  ाखेतील तसुऱया 
वर्ामच्या ववद्याथाांना गे्रस गुण दतले नाहीत हे खरे आहे काय, 

(२) ासल्यास, पेपर पुनमुमल्याींकन प्रकक्रयेत हलगिीपणा केल्यान ेानेक ववद्याथी ानतु्तीणम 
झाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 

(३) ासल्यास पुनमुमल्याींकन प्रकक्रयेत झालेल्या हलगिीपणास ििाितार ासणाऱया कममचारी 
ाधधकारी याींच्यावर ववद्यापीठाकडून कोणती कायमवाही करण्यात आली आहे, 
(४) तसेच या सींतभम  ासनान ेचौक ी केली आहे काय व त्यानुसार कोणती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(२४-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  
मोहाडी (जि.भांडारा) येथील क्रीडा सांिि ल िाांधिामािररता िा ा उपलब्ध िरून देण्यािाित 

  

(५०) १३२५२१ (०४-१२-२०१८). श्री.चरण वाघमारे (तिमसर) : सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मोहाडी (जि.भींडारा) येथील तालुका क्रीडा सींकुल िाींधकाम मींिूर ासून प्रस्ताववत िागेच े
प्रकरण न्यायप्रववष् ासल्यान े मा.जिल्हाधधकारी याींना स्थाखनक लोकप्रखतखनधीनी िागा 
उपलब्ध करून तेण्याकररता दतनाींक २५ ऑगस््, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास खनवेतन दतले 
आहे,हे खरे आहे काय , 
(२) ासल्यास, उक्त िाींधकामाकररता खनधी उपलब्ध ासून िागेाभावी खनधी ाखधचमत 
रादहल्याने तसुऱया िागेचा प्रस्ताव सातर करुनही प्रस्तावास मींिरुी प्रतान करण्यात आलेली 
नाही हे ही खरे आहे काय, 
(३) ासल्यास, यािाित  ासनाने चौक ी केली आहे काय, ासल्यास, त्यानुसार कोणती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२३-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) तालुका क्रीडा सींकुल, मोहाडी कररता मौिा महालगाींव तलाठी सा.क्र.१३ येथील ग् 
क्र.१३ मधील ३.३५ हे.आर.  ासकीय िागेकररता  तहशसलतार, मोहाडी याींच्या दतनाींक 
१६.१०.२०१८ च्या पत्रान्वये िाहीरनामा तेण्यात आलेला ासून सतर िागा प्राप्त करुन घेण्याची 
कायमवाही ाींखतम ्प्प्यात आहे. िागा प्राप्त होताच ताींबत्रक व प्र ासकीय मान्यता तेण्यािाित 
कायमवाही केली िाईल. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   जितेंद्र भोळे 
मिांिई.   सधचव (िायमभार), 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूवम सवम प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण:  ासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींिई. 


