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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  

वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

मंगळमंगळिारिार,,  वदनांक वदनांक २५२५  जलुै,जलुै,  २०१२०१७७  

((दपुारीदपुारी  १२.००१२.००  िाजतािाजता)) 

    

एक : प्रश्नोत्तरे - 
  (क) तारांवकत प्रश्न. 
  (ख) सोमिार, वदनांक २४ जलैु, २०१७ रोजीची तारांवकत प्रश्नोत्तराची यादी 

सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे. 
दोन : म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 
तीन : लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) - 

  (१) सिवश्री. नरेंद्र पाटील, धनंजय म ंडे, हेमंत टकले, स ननल तटकरे, नकरण 
पावसकर, अॅड. ननरंजन डावखरे, श्री. आनंद ठाकूर, अॅड. राह ल नावेकर, 
सववश्री. अननल भोसले, संजय दत्त, शरद रणनपसे, रामहरी रुपनवर,श्रीमती 
ह स्नबानू खनलफे, सववश्री. जगन्नाथ शशदे, अशोक ऊफव  भाई जगताप, आनंदराव 
पाटील, नारायण राणे, जयवंतराव जाधव, अमरशसह पंनडत, सनतश चव्हाण, 
डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री. कनपल पाटील,अॅड. जयदेव गायकवाड, नवक्रम 
काळे, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व साववजननक महत्तत्तवाच्या बाबीकडे 
मखु्यमंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

   "म ंबईतील भायखळा येथील कारागृहातील भ्रष्टाचार व कारागृह 
प्रशासनाकडून ननकृष्ट दजाचे जेवण कैद्ांना देण्यात येत असल्याची तक्रार 
करण्यावरुन तसेच दोन अंडी व पाच पावांचा नहशेब न लागल्यावरुन नदनांक 
२३ जून, २०१७ रोजी वा त्तया स मारास कारागृहात वॉडवन असलेल्या मंज ळा 
शेट्ये या आरोपी मनहलेची कू्ररपणे हत्तया झाल्याची  गंभीर घटना न कतीच 
उघडकीस येणे, मंज ळा शेट्य े यांचा मृत्तयू मारहाण आनण अमान ष 
अत्तयाचाराम ळे झाल्याचे जे.जे. रुग्णालयाने सादर केलेल्या द सऱ्या 
शवनवच्छेदन अहवालात ननदशवनास येणे, मंज ळा शेट्येच्या शरीरावर आनण 
डोक्यावर मारहाणीच्या जखमा आढळून येणे, अनेक वषांपासून तेथे मनहला 
आरोपींवर लैंनगक अत्तयाचार होत असल्याची दाट शक्यता असणे, तसेच 
मंज ळा शेट्येवरील लैंनगक अत्तयाचारात लाठीचा वापर झाल्याची तक्रार असून 
जेल अनधक्षकासंह पोनलसांनी कारागृहातील वीजप रवठा खंडीत करुन मंज ळा 
शेटये यांना मारहाण केल्याची साक्ष इंद्राणी म खजी या आरोपीकडून देण्यात 
येणे, तसेच तेथील वैदयकीय तज्ांनी एन.व्ही.आर. मधून सी.सी. टीव्ही 
कॅमेऱ्याचे नचनिकरण नमळनवले असता या नचनिकरणात जेलर मननषा 
पोखरकर व एकूण सहा आरोपी मनहला पोनलस मंज ळा शेट्य े नहला मारहाण 
करताना नदसत असणे व कारागृहातील प रावे नष्ट करण्यासाठी मालमते्तची 
देखील नासधूस करण्यात येणे, मंज ळा शेट्येच्या नशके्षचा कालावधी काही 
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नदवसातच पूणव होणार असल्याने तीची स टका होणार असणे, माि भायखळा 
कारागृहातील लैंनगक शोषणाचे अनेक धोगेदोरे मंज ळा शेट्येला मानहत 
असल्याने स िधारांनी तीची हत्तया करण्याचा कट केल्याची धक्कादायक 
मानहती जनमानसात पसरलेली असणे, साक्षीदार व प राव्यांशी छेडछाड 
करण्याचा प्रयत्तन होत असल्याम ळे या प्रकरणाचा तपास राज्य सीआयडीकडे 
देण्याबाबत मागणी असणे, मंज ळा हत्तयेप्रकरणी तपास करणाऱ्या त रंुग पोलीस 
उपमहाननरीक्षक स्वाती साठे यानंी या प्रकरणातील आरोपींच्या पाठीशी उभे 
राहण्याचे उघडपणे व्हॉट्सअॅप ग्र पवरुन आवाहन करणे, या प्रकरणाची 
राज्यभरातील लोकप्रनतननधींकडून सी.आय.डी. चौकशी करण्याची होत 
असलेली मागणी, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायववाही व 
शासनाची प्रनतनक्रया." 

  (२) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व साववजननक 
महत्तत्तवाच्या बाबीकडे मखु्यमंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

   "म ंबईतील गेटवे ऑफ इंनडया व भाऊचा धक्का येथून प्रवास 
करण्यासाठी असलेल्या बोटी ज नाट व गळक्या असल्याने  प्रवासी मेटाक टीला 
येऊन त्तयाचं्यात वाढती अस रनक्षतता, तसेच ज्या जेटींवर बोटी थांबतात त्तया 
जेटींवर अस्वच्छता व नदवे नसल्याने प्रकाशाची व्यवस्था नसणे तसेच बोट 
मालकाकंडून दरवषी पावसाळी हंगामात जून ते सप्टेंबर या चार मनहनयासंाठी 
गदी प्रमाणे वाढनवण्यात येणारे नतकीटदर, प्रवाशांनी वारंवार या सवव गैरसोयी व 
अस्वच्छता याबाबत बंदर नवभागाच्या अनधकाऱ् यांकडे तक्रारी करुनही बंदर 
नवभाग अनधकाऱ् यांचे याकडे झालेले अक्षम्य द लवक्ष, तसेच जेटींवर मासळी 
उतरवली जात असल्याने अस्वच्छतेम ळे व वाढत्तया द गंधीम ळे प्रवाशांचे होणारे 
हाल, या गैरसोयी दरू करण्याऐवजी बंदर नवभागाचे अनधकारी आनण बोटींचे 
मालक यांच्यातील संगनमताम ळे प्रवाशांच्या अस रनक्षतेबाबत व वाढत्तया 
नतनकटदराबाबत आतापयंत संबंनधतांकडून कोणतीच कायववाही होत 
नसल्याम ळे प्रवाशांची स रनक्षतता व प्रवासी बोटीची अवाजवी  श ल्कवाढ 
रोखण्यास्तव शासनाने हस्तके्षप करुन याप्रकरणी ननणवयात्तमक कायववाही 
करण्याची आवश्यकता वा प्रनतनक्रया." 

  (३) श्री. नारायण राणे, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व साववजननक महत्तत्तवाच्या 
बाबीकडे सािवजवनक बांधकाम (सािवजवनक उपक्रम िगळून) मंत्रयांचे लक्ष 
वेधतील :- 

   "म ंबई-गोवा महामागाची ऐन पावसाळयात चाळण झाली असून येथील 
प्रवाशांना जीव म ठीत धरुन प्रवास करावा लागत असल्याचे माहे ज लै, २०१७ 
मध्ये वा त्तया दरम्यान ननदशवनास येणे, सन २०१० च्या अखेरीस स रु झालेल्या 
या महामागाचे चौपदरीकरणाचे काम ६ वषे उलटूनही अद्ाप पूणव झालेले 
नसणे, ६ वषात २ ठेकेदार बदलून गेले असतानाही या महामागाच्या कामाला 
गती न येणे, या रस्त्तयांला अनेक खडे्ड पडून त्तयातील खडी, रेती बाहेर येऊन ती 
रस्त्तयावर सववि पसरलेली असणे, या महामागावरील पनवेल-नागोठणे हा रस्ता 
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म्हणजे मृत्तय चा सापळा बनलेला असणे, पळस्पे, शीरढोण या गावांच्या हद्दीत 
महामागावरील दोनही बाजूला मोठ-मोठे कंटेनर आनण ट्रानसपोटवच्या गाडया 
पाकव  केल्या जात असणे, या सवव बाबींम ळे येथे अपघातांचे प्रमाण वाढलेले 
असतानाही शासन त्त याकडे करीत असलेले अक्षम्य द लवक्ष, पनरणामी या 
महामागावर प्रवास करताना जनतेमध्ये पसरलेले तीव्र असंतोषाचे वातावरण, 
याम ळे शासनाने या रस्त्तयाची तातडीने द रुस्ती करुन या महामागाच्या कामाला 
गती देण्याबाबत करावयाची कायववाही व शासनाची प्रनतनक्रया." 

  (४) सिवश्री. शरद रणवपसे, नारायण राणे, संजय दत्त, रामहरी रुपनवर, अशोक 
ऊफव  भाई जगताप,श्रीमती ह स्नबानू खनलफे, श्री. आनंदराव पाटील, अॅड. 
अननल परब, सववश्री. धनंजय म ंडे, जयवंतराव जाधव, स ननल तटकरे, हेमंत 
टकले, अमरशसह पंनडत, सनतश चव्हाण, अॅड. ननरंजन डावखरे, डॉ.(श्रीमती) 
नीलम गोऱ्हे, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व साववजननक महत्तत्तवाच्या बाबीकडे 
उच् च ि तं्रशवशक्षण मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

   "म ंबई नवद्ापीठाच्या २०१७ या शैक्षनणक वषात घेतलेल्या स मारे ४७७ 
पनरक्षाचं्या २२ लाख उत्तरपनिकांची तपासणी ऑनलाईन करण्याचा नदनाकं २८ 
एनप्रल, २०१७ रोजी घेतलेला ननणवय, त्तयान सार  “मेनरट ट्रॅक” या कंपनीची 
ननवड करुन त्तयांचेकडे सदर उत्तरपनिका तपासणीचे सोपनवलेले काम, त्तयास 
दोन मनहनयांपेक्षा जास्त कालावधी लोटल्यानंतरही पदवी पनरक्षांचे ननकाल 
जानहर झालेले नसणे, महाराष्ट्र नवद्ापीठ कायद्ान सार पनरक्षांचे ननकाल पनरक्षा 
झाल्यापासून ४५ नदवसांच्या आत जानहर करणे बंधनकारक असणे, माि ४५ 
नदवस उलटल्यानंतरही ४७७ पनरक्षांपैकी तब्बल ४२६ पनरक्षांचे ननकाल 
जानहर करणे बाकी असणे, यात कला, नवज्ान व वानणज्य शाखांच्या तृतीय 
वषांचे तसेच नवधी अशा सववच महत्तत्तवाच्या पनरक्षांच्या ननकालांचा असलेला 
समावेश, वेळेवर ननकाल न लागल्याने अनेकांच्या प ढील अभ्यासक्रमांच्या 
प्रवेशाचे वेळापिक कोलमडलेले असणे, पनरणामी त्तयाचं्या आय ष्यातील एक 
महत्तत्तवाचे वषव वाया जाण्याची ननमाण झालेली शक्यता, नवद्ाथी व 
पालकांमध्ये ननमाण झालेले शचतेचे व असंतोषाचे वातावरण, पनरक्षा घेणे हे 
नवद्ापीठांचे महत्तत्तवाचे काम असणे, त्तयात हेळसांड म्हणजे ग णवते्तशी प्रतारणा 
असणे, म ंबई नवद्ापीठ याबाबत गंभीर नसल्याचे नदसून येत असणे, या गंभीर 
प्रकरणाचा आढावा घेण्यासाठी मा. राज्यपाल महोदयांनी म ंबई नवद्ापीठाचे 
क लपती या नात्तयाने नदनांक ४ ज लै, २०१७ रोजीच्या दरम्यान नवद्ापीठाचे 
क लग रु, पनरक्षा ननयंिक इत्तयादींची बैठक आयोनजत करुन या संदभात त्तवरीत 
कायववाही करुन ३१ ज लैपयंत सवव ननकाल जाहीर करण्याचे नदलेले आदेश, हा 
गंभीर प्रकार घडलेला असताना शासनाचे त्तयाकडे झालेले अक्षम्य द लवक्ष, 
यावर शासनाने करावयाची कायववाही व शासनाची प्रनतनक्रया." 

  (५) प्रा. अवनल सोल,े सववश्री. नागोराव गाणार, नगरीशचंद्र व्यास, वि.प.स. प ढील 
तातडीच्या व साववजननक महत्तत्तवाच्या बाबीकडे िैद्यकीय वशक्षण मंत्रयांचे लक्ष 
वेधतील :- 
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   "नागपूर येथील शासकीय वैद्कीय महानवद्ालय व रूग्णालय 
(मेडीकल) येथील बाहय रूग्ण नवभागात वेळेत डॉक्टर उपलब्ध राहत 
नसल्याम ळे रूग्णांना रागेंत डॉक्टरांची वाट पाहण्याची येत असलेली पाळी, 
डॉक्टरांची रूग्णालयात येण्याची वेळ सकाळी ८.३० वा. असतानास ध्दा 
सकाळी १०.०० वाजूनही डॉक्टर उपलब्ध होत नसल्याने रूग्णामंध्ये ननमाण 
झालेला संताप, या रुग्णालयाची झालेली एकूणच द रवस्था त्तयाम ळे शासनाने 
डॉक्टरांवर कारवाई करण्याची रुग्णादं्वारे होत असलेली मागणी, याबाबत 
वारंवार वनरष्ठांकडे तक्रारी दाखल करूनही त्तयावर न होणारी कायववाही, 
त्तयाम ळे रूग्णांचे होत असलेले हाल, आरोग्य नवभागाचे याकडे होत असलेले 
द लवक्ष, त्तयाम ळे रूग्णांमध्ये ननमाण झालेली संतापाची लाट, शासनाने याची 
गंभीर दखल घेवून याबाबत तातडीने करावयाची कायववाही व शासनाची 
प्रनतनक्रया." 

चार : म.वि.प. वनयम १०१ - अ अन्िये विशेष उल्लेख - (असल्यास). 
 

 

- मध्यंतर - 
पाच : श्री.सवुजतससह ठाकूर, ॲड.अननल परब, डॉ.अपूवव नहरे, डॉ.(नीलम) गोऱ्हे,  

सववश्री.नवनायक मेटे, गोपीनकसन बाजोनरया, श्रीमती स्स्मता वाघ, श्री.रशवद्र फाटक, 
प्रा.अननल सोले, सववश्री.तानाजी सावंत, प्रनवण दरेकर, नगरीशचंद्र व्यास, नवजय ऊफव  
भाई नगरकर, नागोराव गाणार, डॉ.पनरणय फ के, सववश्री.नमतेश भागंनडया, चंद भाई 
पटेल, रामननवास शसह, वि.प.स. यांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि - 

   "राज्यात कजाच्या ओझ्याखाली  सापडलेल्या व पनरणामी आत्तमहत्तयेस 
प्रवृत्त होणाऱ्या तसेच ननयनमत कजव भरणाऱ्या अशा स मारे ८९ लाख 
शेतकऱ्यांची ३४ हजार कोटींची छिपती नशवाजी महाराज शेतकरी सनमान 
योजना तयार करुन कजवमाफी करण्याचा ऐनतहानसक व धाडसी ननणवय घेऊन 
राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यानंा नदलासा नमळणे, दीड लाख रुपयांपयवतचे 
थनकत कजव असलेल्या ३६ लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणे, सन २००९ 
नंतर कजव घेतलेल्या परंत , नदनांक ३० जून, २०१६ पयंत थकीत रानहलेल्या सवव 
शेतकऱ्यांना कजवमाफीचा लाभ नमळणे, अल्पभूधारक व बह भूधारक अशी 
कोणतीही अट न ठेवता सववच शेतकऱ्यांना कजवमाफीचा लाभ नमळणे, 
ननयनमत कजाचे हप्ते भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचा गौरव करुन त्तयांना २५ हजार 
रुपये शकवा २५% रक्कमेचे प्रोत्तसाहनपर अन दान देण्याचा ननणवय घेण्यात येणे, 
कजवमाफीचा लाभ झालेल्या शेतकऱ्यापैंकी ८२% शेतकऱ्यांचे संपूणव कजवमाफ 
झाले असणे, द धाच्या शासकीय नवक्री दरात ३ रुपयांची भाववाढ नमळाल्याने 
द धउत्तपादक शेतकऱ्यानंा भाववाढीचा लाभ नमळणे, कजवम क्त झालेल्या सवव 
शेतकऱ्यांच्यावतीने राज्य शासन अनभनंदनास पाि असणे, माहे जून, २०१६ 
च्या पूवी थनकत कजव असलेल्या परंत , सन २०१४, २०१५ व २०१६ मध्ये 
प नगवठन झालेल्या दीड लाखांपयंतच्या कजवदार शेतकऱ्यांना संपूणव कजवमाफी 
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देण्याची व दीड लाखावंरील कजवदार शेतकऱ्यांना ओटीएस योजनेचा लाभ 
देण्याची गरज असणे, ननयनमत कजव भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना भनवष्यातही 
प्रोत्तसाहनात्तमक अन दान देण्याची योजना आखण्याची गरज असणे, 
कजवमाफीम ळे सवव गरजू शेतकऱ्यानंा नदलासा नमळाल्याने व कजवम क्ती 
झाल्याने शेती व्यवसायास प्रोत्तसाहन नमळणे, शासनाच्या धोरणान सार 
कजवमाफीची प्रारंनभक अनग्रम रक्कम रुपये १० हजार देण्यास टाळाटाळ 
करणाऱ्या मध्यवती सहकारी बँका व राष्ट्रीयकृत बँकावर कारवाई करण्याची 
गरज असणे, सन २००८ च्या कजवमाफीनंतरही थकीत रानहलेल्या बह भूधारक 
शेतकऱ्यांना कजवमाफीचा लाभ देण्याची गरज असणे, ऐनतहानसक कजवमाफी व 
८९ लाख शेतकरी एवढा आवाका असल्याने नजल्हापातळीवर आमदारांचा 
सहभाग असलेली संननयंिण सनमती स्थापन करण्याची आवश्यकता, 
राज्यातील शेतकरी हा कें द्रशबद ू मानून त्तयाला स्वबळावर उभे करण्याच्या 
दृष्टीने शेतीत ग ंतवणूक होऊन तो भनवष्यात कजवबाजारी होणार नाही व 
घेतलेले कजव परत करण्याची त्तयाची पत तयार होऊन कजवबाजारीपणाच्या 
फेऱ्यातून कजवम क्तीकडे वाटचाल करु शकेल यादृष्टीने कायमस्वरुपी 
उपाययोजना करण्याची आवश्यकता व त्तयाबाबत शासनाने करावयाची 
कायववाही नवचारात घेण्यात यावी." 

सहा : अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या शेिटी) - 
  (१) ॲड.राहुल नािेकर, वि.प.स. 
   "ससधदुगुव वजल्यातील िेंगलेु समदु्रात वमनी पसवसीन नेट 

धारकांकडून सरुु असलेल्या अनावधकृत मासेमारीबाबत सातत्याने 
कारिाईची आश्िासने वदली जात असतानाही मा्रश प्रत्यक्षात कोणती 
कारिाई केली जात नसल्याबाबत" या नवषयावरील श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगताप, नव.प.स. यांचा तारांनकत प्रश्न क्रमांक २९७१८ ला नदनांक २४ माचव, 
२०१७ रोजी नदलेल्या उत्तरातून उद्भवणाऱ्या बाबींवर चचा उपस्स्थत करतील. 

  (२) श्री. अमरससह पंवडत, वि.प.स. 
   "बीड वजल्हा पवरषद अंतगवत प्राथवमक ि माध्यवमक शाळा 

इमारत बांधकामासाठी वनधी वमळणेबाबत" या नवषयावरील श्री.अमरशसह 
पंनडत व इतर नव.प.स. यांचा तारांनकत प्रश्न क्रमांक २८१६४ ला नदनाकं २० 
माचव, २०१७ रोजी नदलेल्या उत्तरातून उद्भवणाऱ्या बाबींवर चचा उपस्स्थत 
करतील. 

 

  
 
 

विधान भिन, 
म ंबई, 
नदनांक : २४ ज लै, २०१७. 

उत्तमससग चव्हाण, 
सनचव, 

महाराष्ट्र नवधानपनरषद. 
 


