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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  

वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

मंगळमंगळिारिार,,  वदनांक वदनांक २२  ऑगस्ट,ऑगस्ट,  २०१६२०१६  

((सकाळीसकाळी  १०१०.००.००  ते ते ११.४५ ११.४५ िाजेपयंतिाजेपयंत))  
  

 (क) लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) - 
  (सोमिार, वदनांक १ ऑगस्ट, २०१६ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 

क्रमात दर्शविण्यात आलेल्या लक्षिेधी सचूना) – (अनकु्रमांक (१) ते (८)) - 
  (१) श्री. संजय दत्त, अनिल भोसले, िरेंद्र पाटील, संनिप बाजोनरया, अॅड. 

जयिेव गायकवाड, सववश्री. धिंजय म ंडे, अमरससह पंनडत, स निल तटकरे, 
हेमंत टकले, सनतश चव्हाण, जयवंतराव जाधव, वि.प.स. प ढील 
तातडीच्या व साववजनिक महत्तत्तवाच्या बाबीकडे मखु्यमंत्रयांचे लक्ष वेधतील 
:- 

   "राज्यशासिािे जसलोक, ब्रीच कॅन्डी, बॉम्बे हॉस्पपटल, नललावती, 
हरनकसििास, िािावटी, सहि जा अशा अिेक खाजगी धमािाय रुग्णालयािंा 
माफक िरात जागा निलेली असणे, त्तयाबिल्यात त्तयांच्यावर घालण्यात 
आलेल्या अटीि सार गरीब रुग्णांिा सवलतीच्या िरात आरोग्य स नवधा 
प रनवण्याची त्तयांच्यावर जबाबिारी असणे, सिरील धमािाय रुग्णालयांबाबत 
 वारंवार तक्रारी येऊ  लागल्यािे शासिािे  शासिनिणवय जारी करुि त्तयाद्वारे 
२३ आरोग्यसेवकांची  निय क्ती  करुि गनरबािंा प रेश्या आरोग्यस नवधा 
अटीि सार  प रनवल्या जातात  नक िाही हे पाहण्याचे काम निलेले असणे, 
नियमाि सार  सिर रुग्णालयांिा एकूण खाटांच्या (बेडसच्या) २० टक्के बेड 
गनरब रुग्णासंाठी आरनक्षत ठेवणे बंधिकारक  असणे, परंत  सिर रुग्णालये 
नियम तोडूि कागिोपत्री  प रावे ि ठेवूि आरनक्षत बेडची स नवधा इतर 
रुग्णांिा प रनवत असणे, यामध्ये कागिोपत्री  खोटा नरपोटव करत असल्याचे 
आढळूि येणे. मा. म ख्यमंत्रयांिी अशा प्रकारचा गैरव्यवहार रोखण्याच्या 
दृस्टटिे रुग्णांचे रेशि काडव तसेच िानरद्ररेषेखाली  असल्याचा प रावा 
ऑिलाईि तपासण्याचे सॉफ्टवेअर तयार करण्याच्या संबंनधतांिा सूचिा 
निलेल्या असणे, सिर रुग्णालयांत चाललेल्या अिागोंिी कारभारावर वचक 
ठेवण्याच्यादृस्टटिे निय क्त केल्या गेलेल्या  या आरोग्य सेवकाचं्या कामामध्ये 
संनिग्धता आढळूि आल्यािे या आरोग्यसेवकांिा मे-२०१६ िरम्याि 
रुग्णालयात मानहती प रनवण्यास िकार िेण्यात आलेला असणे, याम ळे 
शासि निणवय जारी करुि िेखील सिर रुग्णालये शासिास िाि िेत 
िसल्याचे आढळूि आल्यािे  राज्यातील रुग्णांमध्ये व जिमािसात 
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पसरलेली नचडीची व असंतोषाची भाविा, याकनरता धमािाय 
रुग्णालयांकडूि गनरब रुग्णांची होत असलेली फसवणूक रोखण्याबाबत व 
सिरील रुग्णालयाचं्या गैरव्यवहाराबाबत शासिािे तातडीिे करावयाची 
कायववाही  व याबाबत शासिाची प्रनतनक्रया." 

  (२) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, अॅड. राह ल िावेकर, सववश्री. नकरण 
पावसकर, आिंि ठाकूर, ख्वाजा बेग, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व 
साववजनिक महत्तवाच्या बाबीकडे मखु्यमंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

   "ि कतेच माहे जूि, २०१६ मध्ये राज्य शासिािे आषाढी याते्रसाठी 
पाच कोटीचे यात्रा अि िाि िेण्याची घोषणा करणे,  संपूणव महाराटराचे 
श्रध्िापथाि असलेल्या पंढरपूरला नवठ्ठलाच्या िशविाला महाराटरातूि लाखो 
वारकरी येत असूि वारकरी संप्रिायामध्ये आषाढी आनण कार्ततकी वारीचे 
महत्तव असणे, आषाढी एकािशीच्या यात्रा काळात पंढरपूर पनरसरात 
लाखोंच्या घरात भानवक येत असणे, परंत  त्तयानठकाणी वारकऱ यासंाठी 
राहण्याची, भोजिाची व्यवपथा िसणे, आंघोळीसाठी, शौचालयासाठी जागा 
िसल्यािे नमळेल त्तया नठकाणी आपला प्रात:नवधी व आंघोळी करुि घेत 
असल्याम ळे पनरसरात सववत्र अपवच्छता पसरणे, अपवच्छतेम ळे शहरात 
रोगराईचे प्रमाण वाढूि साथीचे आजार पसरत असणे, याकनरता चंद्रभागा 
ििीवर आंघोळीकनरता/कपडे बिलण्याकनरता  मनहला भानवकािंा बंनिपत 
जागा उपलब्ध करुि िेणे, त्तयाकनरता फायबर खोल्या तयार करणे, तसेच 
वीज खंनडत होउि गोंधळ होऊ िये म्हणूि वारकरी पालखी तळावर हाय 
मापट निवे बसवणे, बसपथािक आनण रेल्वे पटेशिच्या पनरसरात शौचालये 
बांधणे, त्तयाचप्रमाणे पंढरप रकडे येणारे बह तांश रपते हे अत्तयंत खराब 
अवपथेत असल्याम ळे त्तयांची तात्तकाळ डागड जी करणे, वारकऱ यासंाठी सवव 
सोयी-स नवधाय क्त इमारत बाांधणे, या समपयांकडे शासिाचे जाणीवपूववक 
होत असलेले अक्षम्य ि लवक्ष, पनरणामी भानवकाचंी होत असलेली गैरसोय, 
उपरोक्त सवव सोयी-स नवधा देण्याकनरता "यात्रा अि िािा’’ तूि निधी 
उपलब्ध करुि सत्तवर कायववाही करण्याची नितांत आवश्यकता, याबाबत 
शासिाची प्रनतनकया व भूनमका."  

  (३) सिशश्री. विनायकराि मेटे, धिंजय म ंडे, स निल तटकरे, अमरससह पंनडत, 
सनतश चव्हाण, संजय ित्त, अशोक ऊफव  भाई जगताप, हनरससग राठोड, प्रा. 
जोगेन्द्र कवाडे, सववश्री. आिंिराव पाटील, रामहरी रुपिवर, वि.प.स. 
प ढील तातडीच्या व साववजनिक महत्तवाच्या बाबीकडे मखु्यमंत्रयांचे लक्ष 
वेधतील :- 

   "महाराटरातील मराठा समाजाला नििांक ९ ज लै, २०१४ रोजी 
मागणीप्रमाणे शासिािे ईएसबीसी या प्रवगामध्ये १६ टक्के आरक्षण िेणे, 
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तसा अध्यािेश शासिािे काढणे, सिरील अध्यािेशाला नििांक १४ 
िोव्हेंबर, २०१४ रोजी मा.उच्च न्यायालय, म ंबई यांिी पथनगती िेणे, त्तयािंतर 
शासिािे नडसेंबर, २०१४ च्या िागपूर अनधवेशिामध्ये मराठा आरक्षण 
कायिा करणे, परंत  या कायद्याला स ध्िा नििाकं ७ एनप्रल, २०१५ रोजी 
मा.उच्च न्यायालय, म ंबई यांिी पथनगती िेणे, त्तयािंतर आजतागायत 
मा.उच्च न्यायालयामध्ये मराठा आरक्षण खटल्यावर स िावणी स रु होऊ 
शकलेली िसणे, याप्रकरणी शासि काय प्रयत्ति करीत आहे याबाबत 
समाजामध्ये संभ्रम निमाण होणे आनण त्तयाम ळे संतापाची भाविा व्यक्त 
होणे, नििांक ९ ज लै, २०१४ ते १४ िोव्हेंबर, २०१४  या िरम्यािच्या 
आरक्षण कालावधीमध्ये ज्या नवद्यार्थ्यांिा नशक्षणामध्ये प्रवेश व शैक्षनणक 
सवलती आनण िरम्यािच्या काळामध्ये याआधारे िोकरीकरीता जानहराती 
आल्या, म लाखती झाल्या, निवड झाली पण निय क्त्तया मात्र झाल्या िसणे, 
याबाबत अिेक वेळा बैठका घेऊि चचा होणे परंत  काही निटपन्न झालेले 
िसणे, त्तयाम ळे मराठा समाजामध्ये निमाण झालेला संताप व यावर शासिािे 
करावयाची कायववाही व शासिाची प्रनतनक्रया." 

  (४) श्री. धनंजय मुंडे, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व साववजनिक महत्तत्तवाच्या 
बाबीकडे महसलू मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

   "कोकणातील रायगड नजल्हा एक प्रम ख फलोत्तपािि नजल्हा असणे, 
रायगड नजल्यात आंबा, काज , नचकू, िारळ व फ लशेतीची मोठ्या प्रमाणात 
लागवड झाली असल्यािे नजल्यात शेतकऱयांिा शेती हे एक उिरनिवाहचे 
प्रम ख साधि असणे, रायगड नजल्यात फळबाग लागवडी योग्य जमीिी 
मोठ्या प्रमाणात असणे, त्तयाम ळे जमीिीचे भाव मोठ्या प्रमाणात वाढलेले 
असणे, जमीिीच्या वाढलेल्या भावाम ळे मोकळ्या व ओसाड असणाऱया 
जनमिीवर पथानिक भू-माफीयांिी िलालाचं्या संमतीिे मोठ्या प्रमाणावर 
जमीिीची नवक्री केलेली असणे, तळा, नज.रायगड येथील हजारो एकर 
सरकारी जमीि शासकीय अनधकारी व पथानिक भू-माफीया िलालाचं्या 
संमतीिे नवक्री केलेली असणे, मौजे.पढवण, ता.तळा येथील बऱयाचशा 
सातबारा उताऱयावरील सरकारी आकारी पड या िोंिी कमी करूि िरसाल 
कब लायतिार होत या िोंिी िलालांच्या संगिमतािे घेतल्या गेलेल्या असणे, 
१९५६ पासूिच्या सरकारी आकारी पड असणाऱया या जमीिींची 
बेकायिेशीरनरत्तया नवक्री करूि शासिाची फसवणूक केलेली असणे, याम ळे 
शासिाचा हजारो कोटी रुपयांचा महसूल ब डाला असणे, या गैरव्यवहाराची 
चौकशी करण्यासाठी मानहती अनधकारांतगवत मानहती मागवली असतािा 
स द्धा अिेक आिेशांच्या िपती तहनसल कायालयातूि गायब होऊि २१ 
आिेशांपैकी फक्त ६ आिेशांच्याच िोंिी  िप्तरी निसूि येत असणे, पढवण 
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गावाप्रमाणेच ताल क्यातील इतर गावांमध्ये िेखील शासकीय जमीिीची 
नवल्हेवाट लावल्याच्या अिेक तक्रारी िाखल झालेल्या असणे, या प्रकरणात 
ग ंतलेले भूमानफया हे सत्ताधारी पक्षाचे पथानिक पिानधकारी असल्यािे 
कागिपते्र गहाळ होणे, प्रकरणांची चौकशी ि होणे, याम ळे  पथानिक 
िागनरकामंध्ये पसरलेला प्रचंड असंतोष, शेतकऱयांच्या जनमिी 
बेकायिेशीरनरत्तया नवकूि शेतकऱयािंा िेशोधडीला लावणाऱया भूमानफयावंर 
व अनधकाऱयांवर कडक कारवाई करण्याबरोबरच सी. बी. आय. द्वारे 
चौकशी करण्याची होत असलेली मागणी व यावर शासिाची भूनमका." 

  (५) श्रीमती विद्या चव्हाण, सववश्री. धिंजय म ंडे, हेमंत टकले, िरेंद्र पाटील, 
नकरण पावसकर, आिंि ठाकूर, ख्वाजा बेग, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व 
साववजनिक महत्तवाच्या बाबीकडे गहृवनमाण मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

   "म ंबई मालाड खोत डोंगरी गृहनिमाण संपथा, इंनिरािगर (जोगेश्वरी) 
एसआरए गृहनिमाण सोसायटी (मजास), मौजे मोगरा नशवशाही अंधेरी 
(पूवव) अपिा घर सहकारी गृहनिमाण संपथा अधेंरी, छाया गृहनिमाण संपथा, 
अंधेरी (पूवव) कामगारिगर िं. १ िागरी जिनहत वेलफेअर  सोसायटी, न्यू 
प्रभािेवी रोड प्रभािेवी सवव झोपडपट्टी प िववसि प्रकल्प, ओमकार नरएलटर 
ॲन्ड डेव्हलपर जाि भोई िगर मालाड झोपडपट्टी प िवसवि प्रानधकरण, 
पनरवार साफल्य न्य  परेल नशवडी लेबर कॅम्प, परेल मजासवाडी सहकारी 
गृहनिमाण संपथा सयोिय गृहनिमाण सोसायटी मजास वाडी जोगेश्वरी (पूवव) 
या प्रकल्ाांमध्ये बह तांश संपथा िोंिणीकृत िसणे, भूखंडाचे नसमांकि ि 
करणे, भूखंडात घरे िसतािा संपथेच्या कायवकानरणीवर सभासि म्हणूि घेणे, 
पात्र घरे असणाऱयांिा अपात्र ठरनवणे, नियमाप्रमाणे सभा ि घेणे, तसेच 
झोपडपट्टी प िववसि योजिेचा LOI रद्द असणे, निटकानसतांिा भाडे ि िेणे, 
प िववसिा अगोिर नवक्रीची इमारत बाधंणे, वैयस्क्तक करारिाम्याची िोंिणी 
ि करणे, मंजूर िकाशे ि िाखनवता बांधकाम करणे, सववसाधारण सभेला 
मृत माणसाची िावे िाखनवण्यात येणे, िैसर्तगक िाला अरंुि करुि गटार 
बांधणे, ७०० झोपडपट्टीधारकांिा अन्यायािे अपात्र करणे, अशाप्रकारे 
उपरोक्त गृहनिमाण सोसायट्ाांमध्ये भ्रटटाचार, गैरव्यवहार होत असलयाने 
गृहनिमाण सोसायट्यात राहणाऱया िागरीकाचं्या हककाांवर गिा येत असणे, 
याबाबत सिर सोसायटयांच्या संपथांची तसेच नवकासकाांची चौकशी करुि 
कारवाई करण्याची आवश्यकता, याबाबत शासिािे केलेली वा करावयाची 
कायववाही व शासिाची प्रनतक्रीया." 

  (६) श्री. जयंत पाटील, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व साववजनिक महत्तवाच्या 
बाबीकडे ऊजा मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

   "राज्यातील साखर कारखान्यांिा मूलभूत स नवधा संमती 
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(इन्रापरक्चर क्लीअरन्स) प्रलंनबत असल्याम ळे महाराटर राज्य नवतरण 
कंपिी (एम.एस.सी.डी.सी.एल.) बरोबर वीज खरेिी करार (पॉवर परे्चस 
ॲनिमेंट) करण्यास अडचण येणे, पॉवर परे्चस ॲनिमेंट नकमाि २ हजार 
मेगा वॉटसाठी  संमती नमळणे आवश्यक असणे, ज्या कारखान्याकंडे 
सहवीज निर्तमती प्रकल्प आहेत त्तया कारखान्यांिा शेतकऱयांिा 
एफ.आर.पी.िेणे सोइवपकर होणे, परंत  ज्या कारखान्यांकडे सहवीज निर्तमती 
प्रकल्प िाही आहेत अशा कारखान्यािंा शेतकऱयांिा  एफ.आर.पी. िेण्यास 
अडचणी निमाण होत असल्याम ळे  ते साखर कारखािे आर्तथक संकटात 
सापडणे, ज्या कारखान्यांकडे सहवीज निर्तमती प्रकल्प िाहीत, त्तयािंा 
सहवीज निर्तमती प्रकल्पात समानवटट करूि घेतल्यास त्तयाचं्यावर येणारे 
आर्तथक संकट िरू होऊि त्तया साखर कारखान्यांिा शेतकऱयांिा 
एफ.आर.पी.िेणे सोइवपकर होणे, या अडचणीत असलेल्या साखर 
कारखान्यांिा व शेतकऱयांिा न्याय नमळणेसाठी शासिािे करावयाची 
उपाययोजिा व केलेली कायववाही." 

  (७) श्री.प्रकार् गजविये, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व साववजनिक महत्तवाच्या 
बाबीकडे राज् य त् पादन र्लु् क मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

   "संपूणव महाराटर राज्यात अिेक वषांपासूि नवनवध संघटिा, पक्षाच्या 
कायवकत्तयांिी तसेच मनहला संघटिािंी वेळोवेळी राज्यभर िारुबंिीसाठी 
आंिोलि करण्यात येणे व मनहलांचा िारुबंिीसाठी आिह असणे, िेशातील 
ग जरात, केरळ, आंध्रप्रिेश, हनरयाणा, नबहार, तानमळिाडू, नमझोरम, 
िागालँड, मनणपूर राज्यात िारुबंिी झाल्यािे महाराटर राज्यातही िारुबंिी 
करण्याची मागणी वारंवार होणे, महाराटर राज्यात वधा नजल्यात पूणवपणे 
िारुबंिी असतािा गडनचरोली व चंद्रपूर नजल्यातही िारुबंिी झाल्यािे अिेक 
क ट ंब िारुम ळे उद्धध्वपत होण्यापासूि वाचली तर तरुण नपढी िारुसारख्या 
मोठ्या िशेच्या आहारी जाण्यापासूि वाचल्यािे तेथील जितेत आिंिाचे 
वातावरण निमाण होणे, राज्यातील वधा, चंद्रपूर व गडनचरोली मागोमाग 
संपूणव राज्य िारुम क्त करुि राज्यातील करोडो क ट ंब व तरुणािंा 
िारुसारख्या भयंकर िशेपासूि िरू करण्याची मागणी राज्यातील जितेतूि 
होणे, तरीही िारुबंिीकडे सरकारिे ि लवक्ष करणे, त्तयाम ळे वेळप्रसंगी 
समाजामध्ये तसेच माणसा-माणसांमध्ये होत असलेले कलह, िारुच्या 
िशेम ळे होणारी हाणामारी तसेच तरुण नपढी, शालेय नवद्याथी यांच्यामध्ये 
िारुचे व्यसिात होणारी प्रचंड वाढ, िारुच्या अनतसेविािे जीवि उध्िवपत 
होणे, तर सैराट सारख्या व अिेक नचत्रपटांमध्ये िाखनवण्यात आलेल्या 
अस्श्लल दृश्यांम ळे नवद्यार्थ्यांमध्ये होणारे बिल व त्तयात ि होणारे 
ऑिरनकसलग, खूि, बलात्तकार, िरोडे, नवियभंग, मनहलांवर कू्रर अत्तयाचार, 
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आत्तमहत्तया, नवषारी िारुम ळे होणारे मृत्तयू, नवष नपऊि आत्तमहत्तया करणे, 
राज्यात फक्त २६ जािेवारी, १५ ऑगपट, ३० जािेवारी, शनहिनिि, १ मे, 
महाराटर निि, २ ऑक्टोबर, आषाढी व कार्ततकी-एकािशी निनमत्त 
शासिातफे संपूणव निवस िारुबंिी ठेवण्यात येणे, तरीस ध्िा गैरमागािे िारुची 
मोठ्या प्रमाणात नवक्री होणे, सववसामान्याकंडूि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
जयंती, ब ध्िजयंती, ईि नमलाि िब्बी, महावीर जयंती, रामिवमी, निसमस, 
ग रुिािक जयंती, अण्णाभाऊ साठे जयंती या निवशी ड्रायडे ठेवण्याची 
मागणी होत असणे, राज्यात उत्तपािि श ल्क अनधकारी याचं्याकडे वरील 
निवशी ड्रायडे  ठेवण्याबाबत निवेिि िेणे, त्तयांच्या माध्यमातूि, 
नजल्हानधकाऱयांच्या माध्यमातूि राज्य शासिाकडे या मागणीचा प्रपताव 
पाठनवणे व महाराटर प्रोस्व्हनबशि ॲक्ट, १९४९ मधील कलम ९ ए (२) (बी) 
व कलम २६ (बी) मध्ये स धारणा करणे, याबाबत शासिािे केलेली वा 
करावयाची कायववाही व शासिाची प्रनतनक्रया." 

  (८) अॅड. जयदेि गायकिाड, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व साववजनिक 
महत्तवाच्या बाबीकडे सामावजक न्याय ि विरे्ष सहाय्य मंत्रयांचे लक्ष 
वेधतील :- 

   "नवश्वरत्ति डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर यांिी त्तयांच्या हयातीत नपपल्स 
एज्य केशि सोसायटीची पथापिा करुि संपूणव राज्यभर नवनवध शैक्षनणक 
संपथांची उभारणी केलेली असणे, समाजातील गरीब, मागासवगीय 
नवद्यार्थ्यांिा नशक्षणासाठी हक्काच्या शैक्षनणक वापतू निमाण केलेल्या 
असणे, या संपथांपैकी म ंबईतील नसध्िाथव महानवद्यालय व डॉ.आबेंडकर 
महानवद्यालय ही िेखील महानवद्यालये असणे, राज्याच्या खेयापाड्यातूि 
गरीब मागासवगीय समाजातील उच्च नशक्षणासाठी शहरात येणाऱया 
नवद्यार्थ्यांसाठी निवासाची व्यवपथा असावी या उदे्दशािे डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर यांिी पवत: ज्याचे वापतूनवशारि केले अशी म ंबईतील वडाळा 
येथील नसध्िाथव नवहार ही वापतू काही वषापूवी मोडकळीस आल्यािे 
जमीििोपत करण्यात येणे, ही वापतू जमीििोपत झाल्यािे उच्च 
नशक्षणासाठी म ंबईत येणाऱया मागासवगीय नवद्यार्थ्यांिा म ंबईत निवासासाठी 
अनेक अडचणी येत असणे, समाजात आजही नपढ्यािनपढ्या नशक्षणापासूि 
वंनचत रानहलेला मागासवगीय समाज मोठ्या प्रमाणात असणे व तो 
आर्तथकदृटट्याही मागास असणे, त्तयाच्या उत्तकषासाठी त्तयाला उच्च 
नशक्षणाच्या सांधी उपलब्ध होण्यासाठी म ंबईत जमीििोपत करण्यात 
आलेल्या नसध्िाथव नवहार येथे प न्हा िव्यािे अत्तयाध निक असे निवासी 
नवद्याथी वसनतगृह निमाण करण्यार्ची होत असलेली मागासवगीय व ि बवल 
घटकातील समाजाची मागणी, या मागणीच्या अि षंगािे शासिािे केलेली 
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वा करावयाची कायववाही व शासिाची प्रनतनक्रया." 
 (ख) लक्षिेधी सचूने संदिांतील अवधक मावहती सिागहृासमोर ठेिणे - 

   मखु्यमंत्री : "महाराष्ट्र राज्य सिुणश जयंती महाअवियान या 
योजनेंतगशत आवदिासी के्षत्रातील नगरपवरषदांना 
लोकिगशणीची अट वर्विल करणे" या 
नवषयावरील श्री.चंद्रकातं रघ वंशी, नव.प.स. यांिी 
उपस्पथत केलेल्या नियम १०१ अन्वये लक्षवेधी 
सूचिेबाबत नििांक २५ माचव, २०१५ रोजी निलेल्या 
आश्वासिाि सार अनधक मानहती सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

 

((दपुादपुारीरी  १२.००१२.००  िाजतािाजता))  
 

एक : प्रश्नोत्तरे - 
  (क) मंगळवार, नििांक १९ ज लै, २०१६ रोजी उत्तरीत झालेल्या तारांनकत 

प्रश्िोत्तरांच्या यािीतील राखूि ठेवण्यात आलेला श्रीमती नवद्या चव्हाण व इतर 
नव.प.स. यांचा "राहूरी (वज.अहमदनगर) येिील महा्मा फुले कृवष 
विद्यापीठात वर्क्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे रै्क्षवणक र्लु्क माफ 
करण्याबाबत" या नवषयावरील तारांनकत प्रश्ि क्रमांक २१८९८. 

  (ख) तारांककत प्रश्न. 
दोन : कागदपते्र सिागहृासमोर ठेिणे. 
  (क) तच्च ि तंत्र 

वर्क्षण मंत्री 
: (१) "महाराटर नविा अि िानित खाजगी 

व्यावसानयक शैक्षनणक संपथा (प्रवेश व श ल्क 
यांचे नवनियमि) अनधनियम, २०१५ मधील 
कलम २ च्या खंड (ि) व कलम ३ च्या पोट-
कलम (१) व (२) अन्वये अनधसूचिा क्रमाकं 
एमआयएससी-२०१५/प्र.क्र. २५२/तांनश-४, 
नििांक १६ जूि, २०१५ अि सार अि सूचीच्या 
पतंभ (२) व (३) मध्ये व्यावसानयक शैक्षनणक 
अभ्यासक्रम तसेच त्तयासाठीच्या प्रवेशासाठी व 
पात्रतेसाठीच्या अटी व शती प्रनसध्ि केलेली 
अनधसूचिा क्रमांक बीएड 
४६१५/प्र.क्र.२१०/मनश-२, नििांनकत २१ 
जािेवारी, २०१६ तसेच महाराटर 
नविाअि िानित खाजगी व्यावसानयक 
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शैक्षनणक संपथा (प्रवेश व श ल्क यांचे 
नवनियमि) (प ढील अडचणी िरू करणे) 
आिेश, २०१६ या नवषयावरील आिेश 
क्रमांक श ल्क-२०१२/प्र.क्र. १८३/१२/मनश-२, 
नििांनकत २१ जािेवारी, २०१६" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (२) "महाराटर नविाअि िानित खाजगी 
व्यावसानयक शैक्षनणक संपथा (पूणववेळ 
व्यावसानयक नवधी पिवी पाठ्यक्रमांिा 
द्यावयाच्या प्रवेशाचे नवनियमि), नियम, 
२०१६ प्रनसध्ि करणारी अनधसूचिा क्रमांक 
सीईटी.२०१६/प्र.क्र.२४३ /मनश-२, नििांनकत 
२ एनप्रल, २०१६" सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (३) "महाराटर नविा अि िानित खाजगी 
व्यावसानयक शैक्षनणक संपथा (व्यावसानयक 
पिवी व पिव्य त्तर नशक्षक प्रनशक्षण 
अध्ययिक्रमािंा (बी.एड., बी.पी.एड., 
एम.एड., एम.पी.एड.) द्यावयाच्या प्रवेशाचे 
नवनियमि), नियम, २०१६ प्रनसध्ि करणारी 
अनधसूचिा क्रमांक बी.एड.-
४६१६/प्र.क्र.१/मनश-२, नििांनकत ६ मे, 
२०१६" सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (ख) ग्रामविकास मंत्री : (१) "सन २०१३-२०१४ र्चा महाराष्ट्रातील 
ा्ंर्चायती राज सांस्ाांच्या लेखयाांवरील 

ते्रर्चाळीसावा लेखा्रीक्षा ्ुनर्ववलोकन 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (२) "सन २०१४-२०१५ रे्च ठाणे / रायगड / 
रत्नागगरी / ससधुदगुग / ्ालघर / नागशक / धुळे 
/ नांदरुबार / जळगाांव / अहमदनगर / ्ुणे / 
सातारा / साांगली / सोला्ूर / कोलहा्ूर / 
औरांगाबाद / जालना / ्रभणी / सहगोली / 
बीड / नाांदेड / उसमानाबाद / लातूर / 
अमरावती / अकोला / वागशम / बुलढाणा / 
यवतमाळ / नाग्ूर / वधा / भांडारा / गोंगदया / 
र्चांद्र्ूर व गडगर्चरोली या ३४ गजलहा ्गरषदाांरे्च 
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वार्वषक प्रशासन अहवाल" सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

  (ग) आवदिासी 
विकास मंत्री 

: "महाराटर अि सूनचत जमातीचे प्रमाणपत्र (िेण्याचे व 
त्तयाच्या पडताळणीचे नवनियमि) (स धारणा) नियम, 
२०१६ प्रनसध्ि करणारी अनधसूचिा क्रमांक एसटीसी 
२०१६/प्र.क्र.१०५/का.१०, नििांनकत ३० जूि, २०१६" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (घ) तद्योग मंत्री : "महाराटर औद्योनगक नवकास महामंडळाचा सि 
२०११-२०१२ या वषाचा वार्तषक अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (ङ) कृकि मंत्री : "महात्तमा फ ले कृनष नवद्यापीठ, राहूरी यांचे सि 
२०११-२०१२, २०१२-२०१३, २०१३-२०१४ व 
२०१४-२०१५ या वषांचे वार्तषक अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (च) पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मंत्री 

: "महाराटर जीवि प्रानधकरणाचा सि २०१२-२०१३  या 
वषाचा वार्तषक अहवाल, वार्तषक लेखे आनण 
लेखापनरक्षण अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (छ) रोजगार हमी 
योजना मंत्री 

: "महात्तमा गांधी राटरीय िामीण रोजगार हमी योजिा - 
महाराटर व राज्य रोजगार हमी योजिा यांचा सि 
२०१५-२०१६ या वषाचा वार्तषक अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (ज) म्स्यविकास 
मंत्री 

: "महाराटर मत्तपयोद्योग नवकास महामंडळ मयानितचा 
सि २०१०-२०११ या वषाचा एकोणचाळीसावा 
वार्तषक अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

तीन : "अनसुवूचत जमाती कल्याण सवमतीचा वतसरा अहिाल सादर करणे." 
चार : म.वि.प.वनयम ९३ अन्िये सचूनांची वनिेदने – असल्यास. 
पाच : म.वि.प. वनयम १०१ - अ अन्िये विरे्ष तल्लेख -  (असल्यास). 
सहा : विधानपवरषद सिागहृाच्या तदिश सवमतीचा अहिाल सादर करण्यासाठी 

वनश्श्चत केलेला कालािधी िाढविण्यासंबंधी १७८(१) अन्िये प्रस्ताि - 
  "साववजनिक उपक्रम / महामंडळािी त्तयाचं्याकडील रक्कम बँकेत नडपॉनझट 

करावयाची सकवा शासिाच्या कोषागारामध्ये जमा करावयाची याबाबत पनरनिरीक्षण 
करुि सभागृहात अहवाल सािर करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या नवधािपनरषि 
सभागृहाच्या तिथव सनमतीचा अहवाल सभागृहास सािर करण्याची म ित आगामी 
नहवाळी अनधवेशिाच्या शेवटच्या आठवयापयंत वाढवूि िेण्यात यावी." 
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- मध्यंतर - 
सात : र्ासकीय विधेयके – 

  (क) विधानसिेने संमत केल्याप्रमाण े - विचार, खंडर्: विचार ि संमत 
करणे. 

   (१) "सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमांक २७ - महाराष्ट्र 
महानगरपावलका (सधुारणा) विधेयक, २०१६" 

    (अ) विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.धनंजय 
मुंडे, वि.प.स. यांचा प्रस्ताि :- 

     "सि २०१६ चे नव.स.नव. क्रमांक २७ - महाराटर 
महािगरपानलका (स धारणा) नवधेयक, २०१६ नवधािपनरषिेची 
सहमती घेऊि नवधािपनरषिेच्या १२ सिपयांच्या प्रवर 
सनमतीकडे त्तयावरील प्रनतवृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सािर 
करण्याचा अि िेश िेऊि नवचाराथव पाठनवण्यात यावे." 

    (ब) विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री.प्रकाश 
गजकिये, र्रद रणवपसे, वि.प.स. यांचा प्रस्ताि :- 

     "सि २०१६ चे नव.स.नव. क्रमांक २७ - महाराटर 
महािगरपानलका (स धारणा) नवधेयक, २०१६ नवधािपनरषिेची 
सहमती घेऊि नवधािपनरषिेच्या १० सिपयांच्या प्रवर 
सनमतीकडे त्तयावरील प्रनतवृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सािर 
करण्याचा अि िेश िेऊि नवचाराथव पाठनवण्यात यावे." 

    ---------------------------------------------------------------- 
   (२) "सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमांक २६ - महाराष्ट्र महानगरपावलका 

आवण महाराष्ट्र नगरपवरषदा, नगरपंचायती ि औद्योवगक नगरी 
(सधुारणा) विधेयक, २०१६" 

    (अ) विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.धनंजय 
मुंडे, वि.प.स. यांचा प्रस्ताि :- 

     "सि २०१६ चे नव.स.नव. क्रमांक २६ - महाराटर 
महािगरपानलका आनण महाराटर िगरपनरषिा, िगरपंचायती व 

औद्योनगक िगरी (स धारणा) नवधेयक, २०१६ नवधािपनरषिेची 
सहमती घेऊि नवधािपनरषिेच्या १२ सिपयांच्या प्रवर 
सनमतीकडे त्तयावरील प्रनतवृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सािर 
करण्याचा अि िेश िेऊि नवचाराथव पाठनवण्यात यावे." 

    (ब) विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री.प्रकाश 
गजकिये, र्रद रणवपसे, वि.प.स. यांचा प्रस्ताि :- 

     "सि २०१६ चे नव.स.नव. क्रमांक २६ - महाराटर 
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महािगरपानलका आनण महाराटर िगरपनरषिा, िगरपंचायती व 

औद्योनगक िगरी (स धारणा) नवधेयक, २०१६ नवधािपनरषिेची 
सहमती घेऊि नवधािपनरषिेच्या १० सिपयांच्या प्रवर 
सनमतीकडे त्तयावरील प्रनतवृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सािर 
करण्याचा अि िेश िेऊि नवचाराथव पाठनवण्यात यावे." 

    ---------------------------------------------------------------- 
   (३) "सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमांक २५ - महाराष्ट्र जलसंपत्ती वनयमन 

प्रावधकरण (सधुारणा) विधेयक, २०१६" 
    (अ) विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. धनंजय 

मुंडे, वि.प.स. यांचा प्रस्ताि :- 
     "सि २०१६ चे नव.स.नव. क्रमांक २५ - महाराटर 

जलसंपत्ती नियमि प्रानधकरण (स धारणा) नवधेयक, २०१६ 
नवधािपनरषिेची सहमती घेऊि नवधािपनरषिेच्या १२ 
सिपयांच्या प्रवर सनमतीकडे त्तयावरील प्रनतवृत्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अि िेश िेऊि नवचाराथव 
पाठनवण्यात यावे." 

    (ब) विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. र्रद 
रणवपसे, वि.प.स. यांचा प्रस्ताि :- 

     "सि २०१६ चे नव.स.नव. क्रमांक २५ - महाराटर 
जलसंपत्ती नियमि प्रानधकरण (स धारणा) नवधेयक, २०१६ 
नवधािपनरषिेची सहमती घेऊि नवधािपनरषिेच्या १० 
सिपयांच्या प्रवर सनमतीकडे त्तयावरील प्रनतवृत्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अि िेश िेऊि नवचाराथव 
पाठनवण्यात यावे." 

    ---------------------------------------------------------------- 
   (४) "सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमांक ३२ - महाराष्ट्र महानगर प्रदेर् 

विकास प्रावधकरण विधेयक, २०१६" 

    (अ) विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. धनंजय 
मुंडे, वि.प.स. यांचा प्रस्ताि :- 

     "सि २०१६ चे नव.स.नव. क्रमांक ३२ - महाराटर 
महािगर प्रिेश नवकास प्रानधकरण नवधेयक, २०१६ 
नवधािपनरषिेची सहमती घेऊि नवधािपनरषिेच्या १२ 
सिपयांच्या प्रवर सनमतीकडे त्तयावरील प्रनतवृत्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अि िेश िेऊि नवचाराथव 
पाठनवण्यात यावे." 
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    (ब) विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. र्रद 
रणवपसे, वि.प.स. यांचा प्रस्ताि :- 

     "सि २०१६ चे नव.स.नव. क्रमांक ३२ - महाराटर 
महािगर प्रिेश नवकास प्रानधकरण नवधेयक, २०१६ 
नवधािपनरषिेची सहमती घेऊि नवधािपनरषिेच्या १० 
सिपयांच्या प्रवर सनमतीकडे त्तयावरील प्रनतवृत्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अि िेश िेऊि नवचाराथव 
पाठनवण्यात यावे." 

    ---------------------------------------------------------------- 
   (५) "सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमांक ३१ - महाराष्ट्र जमीन महसलू 

संकहता (कतसरी सधुारणा) विधेयक, २०१६" 

     विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. र्रद 
रणवपसे, वि.प.स. यांचा प्रस्ताि :- 

     "सि २०१६ चे नव.स.नव. क्रमांक ३१ - महाराटर जमीन 
महसूल सांगहता (गतसरी सुधारणा) नवधेयक, २०१६ 
नवधािपनरषिेची सहमती घेऊि नवधािपनरषिेच्या १० 
सिपयांच्या प्रवर सनमतीकडे त्तयावरील प्रनतवृत्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अि िेश िेऊि नवचाराथव 
पाठनवण्यात यावे." 

    ---------------------------------------------------------------- 
  (ख) विधानसिेने संमत केल्यास - विचार, खंडर्: विचार ि संमत करणे. 
    "सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमांक २४ - महाराष्ट्र कृिी उत्पन्न 

पणन (किकास ि किकनयमन)(सधुारणा) विधेयक, २०१६" 
    ---------------------------------------------------------------- 

आठ : (क) श्री.सवुजतससह ठाकूर, डॉ.िीलम गोऱहे, सववश्री.नवजय ऊफव  भाई नगरकर, 
गोनपनकसि बाजोनरया, नविायक मेटे, प्रा.अनिल सोले, श्री.प्रनवण िरेकर, 
श्रीमती स्पमता वाघ, सववश्री.प्रशांत पनरचारक, ग रुमख जगवािी, नगरीश व्यास, 
रामिाथ मोते, ॲड.अनिल परब, श्री.रसवद्र फाटक, वि.प.स. यांचा म.वि.प. 
वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

   "राज्यात स रू असलेली रोजगार हमी योजिा संपूणव िेशात महाराटर 
राज्यािे प्रथम पवीकार केली असणे, आपल्या राज्यात सिरहू योजिा 
लोकानभम ख व नवकासानभम ख झाल्यािंतर अशीच योजिा िरेगाच्या 
माध्यमातूि कें द्र शासिािे सवव िेशभरात लागू केली असणे, संबंनधत 
अनधनियमाचा लाभ घेत िेशातील नवनवध राज्यांिी या योजिेंतगवत मोठ्या 
प्रमाणात नवकास केला असल्याचे नििशविास येणे, महाराटर राज्यात मात्र ही 
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योजिा संथ गतीिे स रू असल्याचे नििशविास येणे, नवधािमंडळाच्या रोजगार 
हमी योजिा सनमतीिे सिर योजिा राज्यभरात प्रभावीपणे राबनवण्याच्या दृटटीिे 
अन्य राज्यांचे अभ्यास िौरे करुि व त्तयाचं्याकडील या योजिेचा अभ्यास करुि 
त्तया धतीवर आपल्या राज्यात ही योजिा अनधक प्रभावी करण्याचा प्रयत्ति केला 
असणे, तथानप शेतकरी व मज रांच्या रोजगाराचा प्रश्ि सोडनवणाऱया या 
योजिेस शासिाचे काही उच्च पिपथ अनधकारी, िामसेवक, तांनत्रक अनधकारी 
यांच्याकडूि आवश्यक ते सहकायव नमळत िसल्याचे नििशविास येणे, पनरणामी 
अपेके्षप्रमाणे या योजिेंतगवत कामे होत िसल्याचे नििशविास येणे, राज्याच्या 
महात्तमा गांधी रोजगार हमी योजिेस कें द्राकडूि निधी उपलब्ध होत असूिही 
इतर राज्यांच्या त लिेत तो खचव होत िसल्याचे नििशविास येणे, सि १९९९ ते 
२०१० या कालावधीत राज्यात स रू असलेल्या लॉटरीच्या माध्यमातूि 
शासिास अपेनक्षत महसूल नमळाला िसल्याची बाब नििशविास येणे, त्तया 
कालावधीतील कर व इतर माध्यमातूि हजारो कोटी रुपयांचे येणे आजही 
बाकी असल्याचे नििशविास येणे, नवद्यमाि नवत्त व नियोजि मंत्रयािी पेपरलेस 
प्रशासि चालनवण्याच्या दृटटीिे स रू केलेली प्रनक्रया, गतीमाि प्रशासिासाठी 
सिर प्रनक्रया अनधक प्रभावी करण्याची आवश्यकता, राज्याच्या डोंगरी 
भागातील नपण्याच्या पाण्याची टंचाई, याबाबत शासिाची भूनमका व 
करावयाची उपाययोजिा नवचारात घेण्यात यावी." 

  (सोमिार, वदनांक १ ऑगस्ट, २०१६ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दर्शविण्यात आलेले म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – (अनकु्रमांक (ख) 
ि (ग)) - 

  (ख) सिशश्री. मावणकराि ठाकरे, धिंजय म ंडे, शरि रणनपसे, स निल तटकरे, 
िारायण राणे, हेमंत टकले, संजय ित्त, जयंत पाटील, स भाष झांबड, सनतश 
चव्हाण, अशोक ऊफव  भाई जगताप, रामराव वडक ते, ॲड.रामहरी रुपिवर, 
सववश्री. प्रकाश गजनभये, चंद्रकांत रघ वंशी, जयवंतराव जाधव, प्रा.जोगेन् द्र 
कवाडे, सववश्री.संनिप बाजोनरया, अब्ि ल्लाखाि ि राणी, आिंिराव पाटील, 
नवक्रम काळे, अमरिाथ राजूरकर, अनिल भोसले, सतेज ऊफव  बंटी पाटील, 
ॲड.निरंजि डावखरे, श्रीमती ह पिबािू खनलफे, श्री.िरेंद्र पाटील, डॉ.स धीर 
तांबे, सववश्री. अनिल तटकरे, हनरससग राठोड, ख्वाजा बेग, जगन्नाथ सशिे, 
कि.प.स. यांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि - (चचा पढेु सरुू ि 
मंत्रयांचे तत्तर) - 

   "राज्यात ३ ते ४ वषापासूि अनियनमत पावसाम ळे महाराटरातील 
नवशेषत: नविभव, मराठवाडा व महाराटरातील अन्य ि टकाळी भागात होत 
असलेली सततची िापीकी, तसेच शेतमालाला भाव ि नमळणे, याम ळे 
शेतकऱयांची खालावलेली आर्तथक स्पथती, पनरणामी मोठ्या प्रमाणात होत 
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असलेल्या शेतकऱयाचं्या आत्तमहत्तया, यावषी खरीप हंगामात आर्तथक दृटट्या 
शेतकरी प्रचंड अडचणीत सापडणे, या पनरस्पथतीत बँकािंा प िगवठिाचे 
शासिािे सूनचत करुिही शेतकऱयांिा कजव ि नमळणे, मोठ्या प्रमाणात 
शेतकरी कजापासूि वंनचत असणे, शेतकऱयािंी काढलेल्या नवम्याचा प रेसा 
लाभ ि होणे, ५० टककयापेक्षा कमी आणेवारी असलेल्या गावांिा शासिािे 
मित जानहर करुिही आर्तथक मित ि नमळणे, त्तयातच नवमा कंपन्यािी 
नप्रनमयमचे वाढनवलेले िर, नवम्याच्या नप्रनमयममधूि अल्पभूधारकांिा सवलती 
पासूि वंनचत ठेवणे, चालू वषी खरीप हंगामाकनरता नबयाणांचा त टवडा, 
वाढलेले िर त्तयातच अिेक कंपन्यािी निकृटट िजाच्या नबयाणांची केलेली 
नवक्री, चालू हंगामात नवम्याची रक्कम भरण्याची अंनतम म ित ३१ ज लै पयंत 
असल्यािे ती वाढनवण्याची असलेली गरज, या सवव पनरस्पथतीम ळे 
शेतकऱयांची खालावलेली आर्तथक पनरस्पथती पाहता व शेतकऱयांच्या 
आत्तमहत्तयेचे वाढलेले प्रमाण लक्षात घेता राज्यातील शेतकऱयािंा संपूणव कजव 
माफी याबाबत शासनाने करावयाची उपाययोजिा नवचारात घेण्यात यावी." 

  (ग) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री. नवजय ऊफव  भाई नगरकर, ॲड. अनिल परब, 
प्रा.अनिल सोले, सववश्री.गोपीनकसि बाजोनरया, प्रनवण िरेकर, रसवद्र फाटक, 
नगरीशचंद्र व्यास, स नजतससह ठाकूर, नविायक मेटे, श्रीमती स्पमता वाघ, 
डॉ.अपूवव नहरे, वि.प.स. यांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 
(चचा पढेु सरुू ि मंत्रयांचे तत्तर) - 

   "राज्यात शासकीय रुग्णालयाचे श्रणेीवधवि करणे, ग णवत्तापूणव 
रुग्णसेवा प रनवणे, याबाबत नवनवध योजिा राबनवण्यात येणे, राज्यातील 
कोकण व डोंगराळ प्रिेशात तसेच आत्तमहत्तयािपत नजल्यांमध्ये वॉक इि 
इंटरव्यूद्वारे वैद्यकीय अनधकाऱयांची पिे भरणे स रू करणे, गरोिर मातांिा घर ते 
रुग्णालय व रुग्णालय ते घर जाण्यासाठी "वात्तसल्य रुग्ण वानहका" योजिा 
कायास्न्वत करणे, नििाकं २ ऑक्टोबर, २०१६ पासूि महात्तमा ज्योनतबा फ ले 
जीवििायी योजिा कायास्न्वत करण्यात येणार असणे, त्तयाअंतगवत आजारांची 
संख्या २७६ वरुि ११०० पयंत आनण खचाची निड लाखांची मयािा िोि 
लाखांपयंत वाढनवण्याचे प्रपतानवत असणे, नििाकं २ ऑक्टोबर, २०१६ पासूि 
बाळासाहेब ठाकरे अपघात नवमा योजिा कायास्न्वत करण्यात येणार असणे, 
कॉलेज ऑफ नफनजनशयि ॲड सजवि अतंगवत राज्यातील सवव नजल्हा 
रुग्णालयामध्ये पिव्य त्तर अभ्यासक्रम स रू करणे, ककव रोग टाळण्यासाठी 
तंबाखू सेवि नियंत्रण उपक्रम राबनवण्यात येणे, राज्यभर जलय क्त नशवार 
योजिा राबनवण्याचे शासिाचे धोरण पूणवत्तवािे फलद्र प होणे, सद्य:स्पथतीत 
नशवारे भरभरुि वाहत असल्याचे नचत्र गावोगाव निसूि येणे, याबाबत 
शासिािे केलेली वा करावयाची कायववाही नवचारात घेण्यात यावी." 
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नऊ : अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या रे्िटी) - 

  (१) श्री.वमतेर् िांगवडया, वि.प.स. 
   "चंद्रपरू, गडवचरोली, जळगांि ि नावर्क वजल्यात ग्रामीण 

िागातील पाणीपरुिठा योजना अपणूश असल्याबाबत" या नवषयावरील 
श्री.नमतेश भांगनडया व इतर नव.प.स. यांचा तारांनकत प्रश्ि क्रमांक २१३८९ ला 
नििांक २१ ज लै, २०१६ रोजी निलेल्या उत्तरातूि उद्धभवणाऱया बाबींवर चचा 
उपस्पथत करतील. 

  (२) श्री.हवरससग राठोड, वि.प.स. 
   "राज्यात ससचन समधृ्दी िाढविण्यासाठी मंजरू विवहरींना वनधी 

तपलब्ध करुन देण्याबाबत" या नवषयावरील श्री.हनरससग राठोड व इतर 
नव.प.स. यांचा तारांनकत प्रश्ि क्रमांक १९२९६ ला नििांक १८ ज लै, २०१६ 
रोजी निलेल्या उत्तरातूि उद्धभवणाऱया बाबींवर चचा उपस्पथत करतील. 

   
 
 

विधान ििन, 
मुंबई, 
वदनांक : १ ऑगस्ट, २०१६. 

तत्तमससग चव्हाण, 
सवचि, 

महाराष्ट्र विधानपवरषद. 
 


