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िदवसाच्या कामकाजाचा कर्म 
मंगळवार, िदनांक २६ जलैु, २०१६ 

(सकाळी ११.०० वाजता) 
 
 
 

 
 

एक : नो रे. 
 
 
 
 
 

 

दोन : कागदपतर् सभागहृाच्या पटलावर ठेवणे - 
 

 

   संसदीय कायर्मंतर्ी
 

: िवधानसभेच्या सन २०१६ च्या पिह या 
(अथर्संक पीय) अिधवेशनात िदनांक ९ माचर्, २०१६ 
ते िदनांक १३ एि ल, २०१६ या कालावधीत मा.मंतर्ी/ 
मा.राज्यमंतर्ी महोदयांनी िवधानसभा सभागृहात िदले या 
एकूण ११८८ आ वासनांची यादी तसेच सन २०१६ चे 
पिहले (अथर्संक पीय) अिधवेशन सं थिगत झा यानंतर 
आतापयत पूतर्ता करण्यात आले या एकूण ६३५ 
आ वासनांच्या िववरणपतर्ांची यादी सभागृहाच्या 
पटलावर ठेवतील. 

     
 

तीन : लोकलेखा सिमतीचा अकरावा अहवाल सभागहृास सादर करणे. 
 

चार : औिचत्याचे मु े. 
 

पाच : लक्षवेधी सचूना (म.िव.स. िनयम १०५ अन्वये) : 
 

   (िदनांक २५ जलैु, २०१६ रोजी िदवसाच्या कामकाजाच्या कर्मात दशर्िवण्यात आले या 
परंत ुपढेु ढकलण्यात आले या लक्षवेधी सचूना कर्मांक १ व २) 
 

  (१) सवर् ी हषर्वधर्न सपकाळ, िवजय वडे ीवार, अिमन पटेल, अ लम शेख, ा.वीरदर् जगताप 
मो.आिरफ नसीम खान, ॲड राहूल कुल, िव.स.स पढुील तातडीच्या व सावर्जिनक 
महत्वाच्या बाबीकडे अन्न आिण औषध शासन मंत्र्याचे लक्ष वेधतील :-  
 

       "बुलढाणा िज हयात अशुध्द पाणी िवकर्ीचा यवसाय िदवसिदवस वाढत असतानाही 
त्याकडे  अ  व औषध शासन दलुर्क्ष करीत अस याची बाब माहे जून, २०१६ मध्ये वा त्या 
दर यान िनदशर्नास येणे, अ प आिर्थक गंुतवणूक करुन अनेकांनी पाणी क प उभारले असून 
यास भारतीय मानक युरो (बीआयएस) ची तसेच अ  व औषध शासन िवभागाची सु ा 
नसलेली परवानगी, िवकर्ीसाठी पॅिंकग केले या जारवर कोणताही उ लेख, लेबल लावण्यात येत 
नसणे, लँटमध्ये पाणी तपासणीसाठी नसलेले योगशाळा, केवळ टीडीएल मीटर लावलेले 
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असणे, पॅकेज िडर्कींगसाठी वापरण्यात येणारे पारदशर्क जार फुड गेर्ड आहेत की नाही याचा कुठेही 
उ लेख नसणे, वॉटर पॅकेिंजगची िकर्या भारतीय मानक युरोच्या (बीआयएस) िनकषां माणे 
नसून अनेक िठकाणी वच्छता नसणे, िमनरल वॉटरच्या नावाखाली दररोज लाखो रुपयाचंी 
पाणीिवकर्ी करुन नागिरकाचं्या आरोग्याशी सुरू असलेला खेळ व त्याकडे शासन करत असलेले 
दलुर्क्ष, पिरणामी येथील जनमानसात िनमार्ण झालेला असंतोष, त्यामुळे येथील पाणी उ ोगाचंी 
चौकशी करुन त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची आव यकता, शासनाने याबाबत करावयाची 
कायर्वाही व शासनाची ितिकर्या."  
 

  (२) ी.भा कर जाधव, िव.स.स. पढुील तातडीच्या व सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीकडे 
पयार्वरण मंत्र्यांचे लक्ष वेधतील :-  
       "लोटे ता.खेड, िज. रत्नािगरी येथील औदयोिगक वसाहतीमध्ये दषूणाची अत्यंत गंभीर 
बनलेली सम या, पावसाळयाच्या िदवसात कारखानदारांकडून अत्यंत घातक, दिूषत रासायिनक 
सांडपाणी उघडयावर सोडण्यात येत अस यामुळे हे साडंपाणी नदीपातर्ात िमसळून दाभोळ खाडी व 
जगबुडी नदीपातर्ातील मासे मोठया माणात मृत झा याच्या घटना माहे जून-जुलै २०१६ मध्ये वा 
त्या दर यान उघडकीस येणे, सदर रासायिनक पाणी िपऊन जनावरे दगाव याची घडलेली घटना, 
सतत मृत माशांचा खच पडत अस याने दगुधी पसरून खाडीप यातील लोकव तीमध्ये 
आरोग्याचा िनमार्ण झालेला गंभीर न, तसेच मच्छीमार समाजाचे संपु टात आलेले उदरिनवार्हाचे 
साधन, िद. २७ जून २०१६ रोजी घरडा केिमकल ा. िल. या कंपनीत झालेला फोट, त्यामुळे 
संपूणर् औदयोिगक वसाहतीसह पिरसरातील गावांमध्ये धुराचा लोट पसरून नागिरकांना झालेला 
तर्ास, तसेच िद. ६ जुलै २०१६ रोजी एस.आर.गुर्प इंिडयन ऑिक्सलेट या कंपनीमध्ये मोठया 
माणात वायू गळती होवून पिरसरातील रिहवाशांना डोळयांची जळजळ व वसनाचा तर्ास 
झा याने वैदयकीय उपचारासंाठी करावी लागलेली धावपळ, एकूणच आग, फोट, रासायिनक 
सांडपाणी उघडयावर सोडण्यात येणे अशा घटनांमध्ये वाढ होवूनही शासनाच्या संबंिधत 
िवभागाच्या अिधकाऱ्यांकडून सोयी करिरत्या दलुर्क्ष करण्यात येणे, या कारामुळे रिहवाशी व 
नागिरकांच्या िजिवताचा िनमार्ण झालेला न, त्यामुळे नागिरकांमध्ये पसरलेली ती  असंतोषाची 
भावना, ही बाब िवचारात घेता दषूण व दघुर्टनांना जबाबदार असले या दोषींवर तात्काळ 
कारवाई करण्याची आव यकता, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायर्वाही व शासनाची 
ितिकर्या.'' 

 
  (३) सवर् ी काश अिबटकर, सत्यिजत पाटील, शंभरूाजे देसाई, चंदर्दीप नरके, उ हास 

पाटील, राजाभाऊ वाजे, वैभव नाईक, डॉ सिुजत िमणचेकर, डॉ राहुल पाटील, िव.स.स. 
पढुील तातडीच्या व सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीकडे गर्ामिवकास मंत्र्याचे लक्ष वेधतील :- 
 

       "राज्यात २.४३ लाख िक.मी लांबीचे र ते असून त्यापैकी ७५ टक्के र ते गर्ामीण मागर् व 
इतर िज हा मागर् असणे, बहुतेक र त्यांची अव था दयनीय असून ते वाहतूकीस असुरिक्षत असणे, 
या र त्यांच्या दरुू तीसाठी व नुतनीकरणासाठी शासनामाफर् त िदलेला अत्य प िनधी, मा.मुख्यमंतर्ी 
सडक योजनेतून देण्यात येणाऱ्या िनधीसाठी मानवी िवकास िनदशकांची घालण्यात आलेली अट, 
त्यामुळे गर्ामीण व इतर नादरुू त र त्यांसाठी मा.मुख्यमंतर्ी सडक योजनेतंगर्त र त्यांसाठी 
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लावण्यात आलेली मानवी िवकास िनदशकाची (एचडीआय) अट र  करण्याची तसेच र त्यांच्या
एकूण लांबीच्या माणात र ते डाबंरीकरणासाठी तातडीने िनधी उपल ध करून देण्याची 
आव यकता, िज हा िनयोजन मंडळ (डीपीडीसी) या राज्य तरीय र ते दरुू ती कायर्कर्माच्या 
िनधीत भरीव वाढ करण्याची असणारी आव यकता, िज हा िनयोजन मंडळातील र त्याच्या 
तात्पुरत्या दरुू तीसाठी वतंतर् लेखा िशषर् िनमार्ण करण्याची गरज, िज हा पिरषदेकडील र त्यांची 
दरुू ती-देखभाल यासाठी केलेली अत्यंत कमी िनधीची तरतूद, िज हा पिरषदेकडील र ते 
सावर्जिनक बाधंकाम िवभागाकडे वगर् करण्याची अत्यंत मंद गतीने सुरु असलेली कायर्वाही, सदर 
ह तांतरणाच्या कामास गती देण्याची आव यकता, ड गरी िवकास योजनतगर्त िनधीमध्ये वाढ 
केलेली नसणे, सदरहू योजनेच्या िनधीत वाढ करण्याबाबत लोक ितिनधीनी वारंवार शासनाचे 
लक्ष वेधूनही त्याकडे शासनाचे झालेले दलुर्क्ष, या सवर् कारची तातडीने कायर्वाही करण्याची 
आव यकता, शासनाने यासंदभार्त करावयाची कायर्वाही, याबाबत शासनाची भूिमका व 
ितिकर्या." 

 
  (४) ॲङ यशोमती ठाकूर, सवर् ी. िवजय वडे ीवार, अिमन पटेल, अ लम शेख, मो.आरीफ 

निसम खान, िनतेश राणे, िव.स.स..पढुील तातडीच्या व सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीकडे 
कृषी मंत्र्यांचे लक्ष वेधतील :-  
 

       "खिरप हंगाम जवळ आला असतांना देखील अमरावती महसूली िवभागात चार लाख 
िंक्वटल िबयाणांचा तुटवडा भासला अस याची मािहती माहे जून, २०१६ दर यान िनदशर्नास आले 
असणे, अमरावतीसह अकोला, वािशम, यवतमाळ व बुलडाणा या पाच िज ांमध्ये खिरप 
हंगामात सुमारे ३२ लाख ७३ हजार हेक्टर शेतजिमनीवर पेरणी होणार अस याचे कृषी िवभागा ारे 
सांगण्यात आले असणे, वेळेवर पजर्न्यवृ टी झा यास मागणीमध्ये वाढ होण्याची असलेली 
शक्यता, खरीप हंगामासाठी उडीद, भुईमुग, सुयर्फूल, तीळ, धान या िपकांच्या ६ लाख २९ हजार 
५९२ िंक्वटल िबयाण्याचंी करण्यात आलेली मागणी, परंतू येथील शेतकऱ्यांना िबयाणे 
पुरिवण्याबाबत शासन करीत असलेले अक्ष य दलुर्क्ष, पिरणामी शेतकऱ्यांत िनमार्ण झालेला ती  
असंतोष, त्यामुळे शासनाने योग्य िनयोजन करून येथील शेतकऱ्यानंा िबयाणे उपल ध करून 
देण्याबाबत करावयाची तातडीची कायर्वाही व शासनाची ितिकर्या."  
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सहा : सन २०१६-२०१७ च्या परुवणी मागण्यांवर चचार् व मतदान (दसुरा व शेवटचा िदवस). 
 

   (१) उ ोग, ऊजार् व कामगार िवभाग.

   (२) अ , नागरी पुरवठा व गर्ाहक संरक्षण िवभाग.

   (३) सामािजक न्याय व िवशेष सहा य िवभाग.

   (४) आिदवासी िवकास िवभाग.

   (५) मिहला व बालिवकास िवभाग

 
 

           

       (मतास टाकावयाच्या मागण्यांची सचूी वतंतर्पणे िवतरीत के या माणे)  
                [ चचार्रोध (िगलोटीन) सायंकाळी ०५.३० वाजता ] 
                   

 

   
सात : शासकीय िवधेयके : 

 
 
 
 
 
 
 

  (अ) िवचार पढेु सरुु, खंडश: िवचार व संमत करणे :-
 

    सन २०१६ चे िवधानसभा िवधेयक कर्मांक २६ - महारा टर् महानगरपािलका आिण 
महारा टर् नगरपिरषदा, नगरपंचायती व औ ोिगक नगरी (सधुारणा) िवधेयक, 
२०१६. 

   --------------------------------------------------------------------------------------------------
     
  (ब) िवचार, खंडश: िवचार व संमत करणे :-

 

  (१) (क) भारताच्या संिवधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आिण महारा टर् िवधानसभा िनयम 
१५९ (२) अन्वये सवर् ी अमीन पटेल, राधाकृ ण िवखे पाटील, राहुल मोटे, हसन मु ीफ, 
िवजय वडे ीवार, सुरेश लाड, अ लम शेख, अबू आझमी, हषर्वधर्न सपकाळ, जयंत 
पाटील, अिजत पवार, िदलीप वळसे-पाटील, बाळासाहेब पाटील,  डॉ.सतीश पाटील, 
ी.वैभव िपचड, ीमती िदपीका च हाण, सवर् ी भा कर जाधव, िदपक च हाण, संजय 

कदम, राणाजगिजतिंसह पाटील, डॉ.िजतदर् आ हाड, सवर् ी हनुमंत डोळस, जयद  
क्षीरसागर, राहुल जगताप, शिशकांत िंशदे, राजेश टोपे, िव.स.स. यांचा ताव :- 

 

     "ही िवधानसभा सन २०१६ चा महारा टर् अध्यादेश कर्मांक १३ – महारा टर् जलसंप ी 
िनयमन ािधकरण (सुधारणा) अध्यादेश, २०१६ नापसंत करते." 

 
[ 

   (ख) सन २०१६ चे िवधानसभा िवधेयक कर्मांक २५ - महारा टर् जलसंप ी िनयमन 

ािधकरण (सधुारणा) िवधेयक, २०१६. 
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   (ग) िवधेयक संयकु्त सिमतीकडे पाठिवण्याबाबत ी. ओम काश ऊफर्  बच्च ू कडू, 
िव.स.स. यांचा ताव :- 
 

      "सन २०१६ चे महारा टर् िवधानसभा िवधेयक कर्मांक २५ - महारा टर् जलसंप ी 
िनयमन ािधकरण (सुधारणा) िवधेयक, २०१६ िवधानपिरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ५१ सद यांच्या संयुक्त सिमतीकडे त्यावरील ितवृ  सहा मिहन्यांच्या आत 
सादर करण्याचा अनुदेश देऊन िवचाराथर् पाठिवण्यात यावे." 

 
   (घ) िवधेयक संयकु्त सिमतीकडे पाठिवण्याबाबत ी. हषर्वधर्न सपकाळ, िव.स.स. 

यांचा ताव :- 
 

      "सन २०१६ चे महारा टर् िवधानसभा िवधेयक कर्मांक २५ - महारा टर् जलसंप ी 
िनयमन ािधकरण (सुधारणा) िवधेयक, २०१६ िवधानपिरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ४० सद यांच्या संयुक्त सिमतीकडे त्यावरील ितवृ  सहा मिहन्यांच्या आत 
सादर करण्याचा अनुदेश देऊन िवचाराथर् पाठिवण्यात यावे." 
 

   (ङ) िवधेयक संयकु्त सिमतीकडे पाठिवण्याबाबत सवर् ी अिजत पवार, िदलीप वळसे 

पाटील, जयंत पाटील, शिशकांत िंशदे, भा कर जाधव, हनमंुत डोळस, पांडुरंग बरोरा, 
डॉ.िजतदर् आ हाड, ीमती िदिपका च हाण, सवर् ी हसन मु ीफ, वैभव िपचड, राहुल 

जगताप, राणाजगिजतिंसह पाटील, िव.स.स. यांचा ताव :- 
 

      "सन २०१६ चे महारा टर् िवधानसभा िवधेयक कर्मांक २५ - महारा टर् जलसंप ी 
िनयमन ािधकरण (सुधारणा) िवधेयक, २०१६ िवधानपिरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ३२ सद यांच्या संयुक्त सिमतीकडे त्यावरील ितवृ  सहा मिहन्यांच्या आत 
सादर करण्याचा अनुदेश देऊन िवचाराथर् पाठिवण्यात यावे." 

    -----------------------------------------------------------------------------------------
     
  (२) (क) भारताच्या संिवधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आिण महारा टर् िवधानसभा िनयम  

१५९ (२) अन्वये सवर् ी पृथ्वीराज च हाण, अमीन पटेल, राधाकृ ण िवखे पाटील, 
राहुल मोटे, हसन मु ीफ, िवजय वडे ीवार, सुरेश लाड, अ लम शेख, अबू आझमी, 
हषर्वधर्न सपकाळ, जयंत पाटील, अिजत पवार, िदलीप वळसे-पाटील, बाळासाहेब 
पाटील,  डॉ.सतीश पाटील, ी.वैभव िपचड, ीमती िदपीका च हाण, सवर् ी भा कर 
जाधव, िदपक च हाण, संजय कदम, राणाजगिजतिंसह पाटील, डॉ.िजतदर् आ हाड, 
सवर् ी हनुमंत डोळस, जयद  क्षीरसागर, राहुल जगताप, शिशकांत िंशदे, संदीप नाईक, 
राजेश टोपे, िव.स.स. यांचा ताव :- 

 

     "ही िवधानसभा सन २०१६ चा महारा टर् अध्यादेश कर्मांक १० – महारा टर् िज हा 
पिरषद व पंचायत सिमती (सुधारणा) अध्यादेश, २०१६ नापसंत करते." 
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[ 

   (ख) सन २०१६ चे िवधानसभा िवधेयक कर्मांक २९ - महारा टर् िज हा पिरषद व 
पंचायत सिमती (दसुरी सधुारणा) िवधेयक, २०१६. 
 

   (ग) िवधेयक संयकु्त सिमतीकडे पाठिवण्याबाबत ी. ओम काश ऊफर्  बच्च ू कडू, 
िव.स.स. यांचा ताव :- 
 

      "सन २०१६ चे महारा टर् िवधानसभा िवधेयक कर्माकं २९ - महारा टर् िज हा पिरषद 
व पंचायत सिमती (दसुरी सुधारणा) िवधेयक, २०१६ िवधानपिरषदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सभागृहांच्या ५१ सद यांच्या संयुक्त सिमतीकडे त्यावरील ितवृ  सहा मिहन्यांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन िवचाराथर् पाठिवण्यात यावे." 

 
   (घ) िवधेयक संयकु्त सिमतीकडे पाठिवण्याबाबत ी. राधाकृ ण िवखे-पाटील, िव.स.स. 

यांचा ताव :- 
 

      "सन २०१६ चे महारा टर् िवधानसभा िवधेयक कर्माकं २९ - महारा टर् िज हा पिरषद 
व पंचायत सिमती (दसुरी सुधारणा) िवधेयक, २०१६ िवधानपिरषदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सभागृहांच्या ३५ सद यांच्या संयुक्त सिमतीकडे त्यावरील ितवृ  सहा मिहन्यांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन िवचाराथर् पाठिवण्यात यावे." 

 
   (ङ) िवधेयक संयकु्त सिमतीकडे पाठिवण्याबाबत ी. सभुाष उफर्  पंिडतशेट पाटील, 

िव.स.स. यांचा ताव :- 
 

      "सन २०१६ चे महारा टर् िवधानसभा िवधेयक कर्माकं २९ - महारा टर् िज हा पिरषद 
व पंचायत सिमती (दसुरी सुधारणा) िवधेयक, २०१६ िवधानपिरषदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सभागृहांच्या ३२ सद यांच्या संयुक्त सिमतीकडे त्यावरील ितवृ  सहा मिहन्यांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन िवचाराथर् पाठिवण्यात यावे." 

 
   (च) िवधेयक संयकु्त सिमतीकडे पाठिवण्याबाबत ी. हषर्वधर्न सपकाळ, िव.स.स. 

यांचा ताव :- 
 

      "सन २०१६ चे महारा टर् िवधानसभा िवधेयक कर्माकं २९ - महारा टर् िज हा पिरषद 
व पंचायत सिमती (दसुरी सुधारणा) िवधेयक, २०१६ िवधानपिरषदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सभागृहांच्या २५ सद यांच्या संयुक्त सिमतीकडे त्यावरील ितवृ  सहा मिहन्यांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन िवचाराथर् पाठिवण्यात यावे." 

    -----------------------------------------------------------------------------------------
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  (३) (क) भारताच्या संिवधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आिण महारा टर् िवधानसभा िनयम  
१५९ (२) अन्वये सवर् ी पृथ्वीराज च हाण, अमीन पटेल, राधाकृ ण िवखे पाटील, राहुल 

मोटे, हसन मु ीफ, िवजय वडे ीवार,  सुरेश लाड, अ लम शेख, अबू आझमी,  हषर्वधर्न 

सपकाळ, जयंत पाटील, अिजत पवार,  िदलीप वळसे-पाटील, बाळासाहेब पाटील,  

डॉ.सतीश पाटील, ी.वैभव िपचड, ीमती िदपीका च हाण, सवर् ी भा कर जाधव, 
िदपक च हाण, संजय कदम, राणाजगिजतिंसह पाटील, डॉ.िजतदर् आ हाड, हनुमंत डोळस, 
जयद  क्षीरसागर, राहुल जगताप, शिशकांत िंशदे, राजेश टोपे, िव.स.स. यांचा ताव :- 

 

     "ही िवधानसभा सन २०१६ चा महारा टर् अध्यादेश कर्मांक ११ – महारा टर् महानगर 
देश िवकास ािधकरण अध्यादेश, २०१६ नापसंत करते." 

 
[ 

   (ख) सन २०१६ चे िवधानसभा िवधेयक कर्मांक ३२ - महारा टर् महानगर देश िवकास 

ािधकरण िवधेयक, २०१६. 
 

   (ग) िवधेयक संयकु्त सिमतीकडे पाठिवण्याबाबत ी. हषर्वधर्न सपकाळ, िव.स.स. 
यांचा ताव :- 
 

      "सन २०१६ चे महारा टर् िवधानसभा िवधेयक कर्माकं ३२ - महारा टर् महानगर देश 

िवकास ािधकरण िवधेयक, २०१६ िवधानपिरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या 
४० सद यांच्या संयुक्त सिमतीकडे त्यावरील ितवृ  सहा मिहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन िवचाराथर् पाठिवण्यात यावे." 

     
 

 
आठ : सवर् ी सिुनल भ,ू राजदर् पाटणी, अिनल कदम, डॉ.िमिंलद माने, ी. राजेश क्षीरसागर, डॉ. 

िवजयकुमार गािवत,  ी. सभुाष साबणे, डॉ. सिुनल देशमखु, डॉ.जय काश मुंदडा, सवर् ी. 
संजय केळकर, शंभरुाज देसाई, डॉ.राहुल आहेर, ी. राजाभाऊ वाजे, डॉ. संजय कुटे, ी. 
राजन साळवी, डॉ. अिनल ब डे, डॉ. शिशकांत खेडेकर, डॉ.देवराव होळी, ी. अिनल बाबर, 
डॉ.तषुार राठोड, सवर् ी. अजय चौधरी, उन्मेश पाटील, उ हास पाटील, सधुाकर भालेराव, 
काश आिबटकर, ा. राज ूतोडसाम, डॉ. संजय रायमलूकर, ी. अतलु भातखळकर, ॲङ. 
आिशष शेलार, ी. अिमत साटम, िव.स.स.  यांचा म.िव.स. िनयम २९३ अन्वये ताव :- 
 
       “राज्यात शासकीय रुग्णालय ेणीवधर्न करणे, गुणव ापुणर् रुग्णसेवा पुरिवण्याबाबत िविवध 
योजना राबिवण्यात येणे, राज्यातील कोकण व ड गराळ देशात तसेच आत्महत्यागर् त िज ांमध्ये 
वॉक इन इंटर यू ारे वै कीय अिधकाऱ्याचंी पद भरती सुरु असणे, गरोदर मातांना घर ते रुग्णालय व 
रुग्णालय ते घर जाण्यासाठी " वात्स  य रुग्ण वािहका" योजना कायार्िन्वत करणे, िद. ०२ 
ऑक्टोबर,२०१६ पासून महात्मा ज्योितबा फुले जीवनदायी योजना कायार्िन्वत करण्यात येणार असणे, 
त्याअंतगर्त आजारांची संख्या २७६ वरुन ११०० पयत आिण खचार्ची मयार्दा दीड लाखांवरुन दोन 
लाख रुपयापंयत वाढिवण्याचे तािवत असणे, िद. ०२ ऑक्टोबर,२०१६ पासून बाळासाहेब ठाकरे 
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अपघात िवमा योजना कायार्िन्वत करण्यात येणार असणे, कॉलेज ऑफ िफिजिशयन ॲण्ड सजर्न 
अंतगर्त राज्यातील सवर् िज हा रुग्णालयांमध्ये पद यु र अ यासकर्म सुरु करणे, ककर् रोग 
टाळण्यासाठी तंबाखू सेवन िनयंतर्ण उपकर्म राबिवण्यात येणे, राज्यभर जलयुक्त िशवार योजना 
राबिवण्याचे शासनाचे धोरण पुणर्त्वाने फलदर्पु होणे, स ि थतीत िशवारे भरभरुन वाहत अस याचे 
िचतर् गावोगाव िदसून येणे, याबाबत शासनाने केलेली व करावयाची कायर्वाही िवचारात घेण्यात 
यावी." 

   
 

नऊ : अधार्-तास चचार् (म.िव.स. िनयम ९४ अन्वये) :- 
 

 

  (१) ी. सभुाष पाटील, िव.स.स. 
 

      "कोकणातील सागरी पयर्टन थळांचा िवकास करण्याबाबत" या िवषयावर ी.  वैभव 
नाईक, िव.स.स.  यांचा  तारांिकत  न  कर्मांक ५६९७२ ला  िदनांक १९ जुलै, २०१६  रोजी  
िदले या  उ राच्या  संदभार्त  अधार्-तास चचार् उपि थत करतील. 
 

  (२) ी. रुपेश हातेर्, िव.स.स 

      "पालघर िज ातील मनोर-वाडा िभवंडी या र त्याच्या चौपदरीकरणाचे काम 
िनकृ ट दजार्चे अस याबाबत" या िवषयावर ी. रूपेश हातेर्, िव.स.स. यांचा तारांिकत न 
कर्मांक ६०३९९  ला  िदनाकं  २० जुलै, २०१६  रोजी  िदले या  उ राच्या  संदभार्त  अधार्-तास 
चचार् उपि थत करतील. 

    
 

िवधान भवन, 
मंुबई, 
िदनांक : २५ जुलै, २०१६ 

डॉ. अनंत कळसे, 
धान सिचव, 

 महारा टर् िवधानसभा. 
 


