ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸÖß ÛúÖµÖÖÔ¾Ö»Öß
ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸ü, ×¤ü®ÖÖÓÛú 6 ´ÖÖ“ÖÔü, 2017 ¸üÖê•Öß ÃÖÛúÖôûß 11.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ
´ÖãÓ²Ö‡Ôü µÖê£Öß»Ö ×¾Ö¬ÖÖ®Ö ³Ö¾Ö®ÖÖŸÖ ÃÖã¹ý ÆüÖêÞÖÖ·µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ
ÃÖ®Ö 2017 “µÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö (†£ÖÔÃÖÓÛú»¯ÖßµÖ) †×¬Ö¾Öê¿Ö®ÖÖ“Öß ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸÖß ÛúÖµÖÖÔ¾Ö»Öß.
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: ¸üÖ•µÖ¯ÖÖ»ÖÖÓ“Öê †×³Ö³ÖÖÂÖÞÖ.
: ¸üÖ•µÖ¯ÖÖ»ÖÖÓ“µÖÖ †×³Ö³ÖÖÂÖÞÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖÃÖ´ÖÖê¸ü šêü¾ÖÞÖê.
: ¸üÖ•µÖ¯ÖÖ»ÖÖÓ“µÖÖ †×³Ö³ÖÖÂÖÞÖÖ²Ö§ü»Ö †Ö³ÖÖ¸ü ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔ®ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö.
: ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖà®Öß, ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß-ŸÖÖ×»ÖÛúÖü ®ÖÖ´Ö×®Ö¤ìü×¿ÖŸÖ Ûú¸üÞÖê.
: ¯ÖÏ¿®ÖÖê¢Ö¸êü.
: †¬µÖÖ¤êü¿Ö ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖÃÖ´ÖÖê¸ü šêü¾ÖÞÖê.
: ¸üÖ•µÖ¯ÖÖ»ÖÖÓ“µÖÖ †×³Ö³ÖÖÂÖÞÖÖ¾Ö¸ü “Ö“ÖÖÔ.
: ÃÖ®Ö 2017-2018 “µÖÖ †£ÖÔÃÖÓÛú»¯Ö ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê.
: ÃÖ®Ö 2017-2018 “µÖÖ †£ÖÔÃÖÓÛú»¯ÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÞÖ “Ö“ÖÖÔ.
: ÃÖ®Ö 2016-2017 “µÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖÞÖß ´ÖÖÝÖÞµÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê.
: ÃÖ®Ö 2016-2017 “µÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖÞÖß ´ÖÖÝÖÞµÖÖÓ¾Ö¸ü “Ö“ÖÖÔ.
: »ÖÖêÛú»ÖêÜÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê.
: ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ˆ¯ÖÛÎú´Ö ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê †Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê.
: †Ó¤üÖ•Ö ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê †Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê.
: †®ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß Ûú»µÖÖÞÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê.
: ×¾Ö´ÖãŒŸÖ •ÖÖŸÖß ¾Ö ³Ö™üŒµÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß Ûú»µÖÖÞÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê.
: ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß ¸üÖ•Ö ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê †Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê.
: ¸üÖê•ÖÝÖÖ¸ü Æü´Öß µÖÖê•Ö®ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê.
: ´ÖÓ¡µÖÖÓ®Öß ÛúÖÝÖ¤ü¯Ö¡Öê ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖÃÖ´ÖÖê¸ü šêü¾ÖÞÖê.
: ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ×¾Ö¬ÖêµÖÛêú. (ÝÖŸÖ ÃÖ¡ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ)

×¾Ö¬ÖÖ®ÖÃÖ³Öê®Öê ÃÖÓ´ÖŸÖ Ûêú»Öê»Öê ÜÖÖ»Öß»Ö ×¾Ö¬ÖêµÖÛú ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤êüÛú›êü ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ :"ÃÖ®Ö 2016 “Öê ×¾Ö.ÃÖ.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 54 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö®ÖÖ†®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ ÜÖÖ•ÖÝÖß ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖÛú
¿ÖîõÖ×ÞÖÛú ÃÖÓÃ£ÖÖ (¯ÖÏ¾Öê¿Ö ¾Ö ¿Öã»Ûú µÖÖÓ“Öê ×¾Ö×®ÖµÖ´Ö®Ö) (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2016"
‹Ûú¾ÖßÃÖ
²ÖÖ¾ÖßÃÖ

: ‡ŸÖ¸ü ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö •µÖÖ“Öß ÃÖæ“Ö®ÖÖ ®ÖÓŸÖ¸ü ¤êüÞµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö.
: ¿ÖÖêÛú ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö.
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ŸÖê¾ÖßÃÖ
¯ÖÓ“Ö¾ÖßÃÖ

: ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö.
: ŸÖÖŸÖ›üß“µÖÖ ¾Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²Öà¾Ö¸ü †»¯ÖÛúÖ»Öß®Ö “Ö“ÖÖÔ- ´Ö.×¾Ö.¯Ö.×®ÖµÖ´Ö 97 †®¾ÖµÖê.
: ŸÖÖŸÖ›üß“µÖÖ ¾Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖàÛú›êü ´ÖÓ¡µÖÖÓ“Öê »ÖõÖ ¾Öê¬ÖÞÖê - ´Ö.×¾Ö.¯Ö.×®ÖµÖ´Ö 101 †®¾ÖµÖê.

ÃÖ¾¾ÖßÃÖ

: †¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ×¾Ö¬ÖêµÖÛêú - ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ£ÖÔ -

“ÖÖê¾ÖßÃÖ

(1) ÃÖ®Ö 2013 “Öê ×¾Ö.¯Ö.×¾Ö.ÛÎú´ÖÖÓÛú 11 - ²ÖÖ»ÖÛúÖÓ“ÖÖ ´ÖÖê±úŸÖ ¾Ö ÃÖŒŸÖß“µÖÖ ×¿ÖõÖÞÖÖ“ÖÖ ÆüŒÛú
(´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2013 - ÁÖß.Ûú×¯Ö»Ö ¯ÖÖ™üß»Ö, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê
(2) ÃÖ®Ö 2014 “Öê ×¾Ö.¯Ö.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 11 - ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÝÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2014 ÁÖß.†´Ö¸üØÃÖÆü ¯ÖÓ×›üŸÖ, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê.
(3) ÃÖ®Ö 2014 “Öê ×¾Ö.¯Ö.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 12 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×Ã¡ÖµÖÖÓ“Öß ”êû›ü”ûÖ›ü Ûú¸üÞµÖÖÃÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö
Ûú¸üÞµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2014 - ÁÖß.†´Ö¸üØÃÖÆü ¯ÖÓ×›üŸÖ, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê.
(4) ÃÖ®Ö 2014 “Öê ×¾Ö.¯Ö.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 13 - ×²ÖµÖÖÞÖê (´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2014 ÁÖß.†´Ö¸üØÃÖÆü ¯ÖÓ×›üŸÖ, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê.
(5) ÃÖ®Ö 2014 “Öê ×¾Ö.¯Ö.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 14 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖêŸÖÛú¸üß, ÛúÖ¸üÖÝÖß¸ü ¾Ö ³Öæ×´ÖÆüß®Ö ´Ö•Öæ¸ü
µÖÖÓ®ÖÖ ×®Ö¾Öé¢Öß¾ÖêŸÖ®Ö ¤êüÞµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2014 - ÁÖß. †´Ö¸üØÃÖÆü ¯ÖÓ×›üŸÖ, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê.
(6) ÃÖ®Ö 2014 “Öê ×¾Ö.¯Ö.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 15 - ÛúÖ¸üÖÝÖéÆüê (´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2014 ÁÖß. †´Ö¸üØÃÖÆü ¯ÖÓ×›üŸÖ, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê.
(7) ÃÖ®Ö 2014 “Öê ×¾Ö.¯Ö.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 16 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ²ÖêÛúÖ¸üß ×®Ö´Öæ»Ô Ö®Ö ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2014 - ÁÖß.
†´Ö¸üØÃÖÆü ¯ÖÓ×›üŸÖ, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê.
(8) ÃÖ®Ö 2014 “Öê ×¾Ö.¯Ö.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 17 - ´Öã²Ó Ö‡Ô ¤üÖ¹ý²ÖÓ¤üß (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2014 - ÁÖß.
†´Ö¸üØÃÖÆü ¯ÖÓ×›üŸÖ, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê.
(9) ÃÖ®Ö 2014 “Öê ×¾Ö.¯Ö.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 18 - ØÆü¤æü †–ÖÖ®ÖŸ¾Ö ¾Ö ¯ÖÖ»ÖÛúŸ¾Ö (´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ)
×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2014 - ÁÖß. †´Ö¸üØÃÖÆü ¯ÖÓ×›üŸÖ, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê.
(10) ÃÖ®Ö 2014 “Öê ×¾Ö.¯Ö.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 19 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ØÆüÃÖÖ“ÖÖ¸ü ¾Ö »Öï×ÝÖÛú ÝÖã®ÊüÖÓ®ÖÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Ö
Ûú¸üÞÖÖ·µÖÖ •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖß ¾Ö •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖ-±ú»ÖÛú »ÖÖ¾ÖÞµÖÖÃÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö Ûú¸üÞµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×¾Ö¬ÖêµÖÛú,
2014 - ÁÖß. †´Ö¸üØÃÖÆü ¯ÖÓ×›üŸÖ, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê.
(11) ÃÖ®Ö 2014 “Öê ×¾Ö.¯Ö.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 20 - ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸ü ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö (´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú,
2014 - ÁÖß. †´Ö¸üØÃÖÆü ¯ÖÓ×›üŸÖ, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê.
(12) ÃÖ®Ö 2014 “Öê ×¾Ö.¯Ö.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 21 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÝÖãšÓ êü¾ÖÖ¸üß ×¾ÖÛúÖÃÖ (×®ÖµÖ´ÖÖ¬Öß®Ö Ûú¸üÞÖê,
ÁÖêÞÖß¾ÖÖœü ¾Ö ×®ÖµÖÓ¡ÖÞÖ) (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2014 - ÁÖß. †´Ö¸üØÃÖÆü ¯ÖÓ×›üŸÖ, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ.
µÖÖÓ“Öê.
(13) ÃÖ®Ö 2014 “Öê ×¾Ö.¯Ö.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 22 - ±úÖî•Ö¤üÖ¸üß ¯ÖÏ×ÛÎúµÖÖ ÃÖÓ×ÆüŸÖÖ (´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ)
×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2014 - ÁÖß. †´Ö¸üØÃÖÆü ¯ÖÓ×›üŸÖ, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê.
(14) ÃÖ®Ö 2014 “Öê ×¾Ö.¯Ö.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 23 - ²ÖÖ»Ö ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸ü (¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö †Ö×ÞÖ ×¾Ö×®ÖµÖ´Ö®Ö)
(´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2014 - ÁÖß. †´Ö¸üØÃÖÆü ¯ÖÓ×›üŸÖ, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê.
(15) ÃÖ®Ö 2015 “Öê ×¾Ö.¯Ö.×¾Ö.ÛÎú´ÖÖÓÛú 1 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤ãüÛúÖ®Öê ¾Ö †ÖÃ£ÖÖ¯Ö®ÖÖ (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú,
2015 - ÁÖß.ÃÖÓ•ÖµÖ ¤ü¢Ö, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê.
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(16) ÃÖ®Ö 2015 “Öê ×¾Ö.¯Ö.×¾Ö.ÛÎú´ÖÖÓÛú 2 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÛú»¯Ö²ÖÖ×¬ÖŸÖ ¾µÖŒŸÖà“Öê ¯Öã®Ö¾ÖÔÃÖ®Ö (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ)
×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2015 - ÁÖß.ÃÖÓ•ÖµÖ ¤ü¢Ö, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê.
(17) ÃÖ®Ö 2015 “Öê ×¾Ö.¯Ö.×¾Ö.ÛÎú´ÖÖÓÛú 14 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´ÖÖÝÖÖÃÖ ¯ÖÏ¾ÖÝÖÔ-† (‹ÃÖ²ÖßÃÖß‹) Ûú×¸üŸÖÖ (¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ¿ÖîõÖ×ÞÖÛú ÃÖÓÃ£ÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö •ÖÖÝÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿ÖÖ“Öê †Ö×ÞÖ ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ
×®ÖµÖÓ¡ÖÞÖÖÜÖÖ»Öß»Ö »ÖÖêÛúÃÖê¾ÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö ×®ÖµÖãŒŸµÖÖÓ“Öê ØÛú¾ÖÖ ¯Ö¤üÖÓ“Öê) †Ö¸üõÖÞÖ ×¾Ö¬ÖêµÖÛú,2015 ÁÖß.¿Ö¸ü¤ü ¸üÞÖ×¯ÖÃÖê, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê
(18) ÃÖ®Ö 2015 “Öê ×¾Ö.¯Ö.×¾Ö.ÛÎú´ÖÖÓÛú 15 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ »ÖÖêÛúÃÖê¾ÖÖ (†®ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß,
†®ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß, ×®Ö¸ü×¬ÖÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß (×¾Ö´ÖãŒŸÖ •ÖÖŸÖß), ³Ö™üŒµÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß, ×¾Ö¿ÖêÂÖ
´ÖÖÝÖÖÃÖ¯ÖÏ¾ÖÝÖÔ †Ö×ÞÖ ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖÝÖÖÃÖ¾ÖÝÖÔ µÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšüß †Ö¸üõÖÞÖ) (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú,2015 ÁÖß.¿Ö¸ü¤ü ¸üÞÖ×¯ÖÃÖê, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê
(19) ÃÖ®Ö 2016 “Öê ×¾Ö.¯Ö.×¾Ö.ÛÎú´ÖÖÓÛú 2 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ Ûú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ²Ö¤ü»µÖÖÓ“Öê
×¾Ö×®ÖµÖ´Ö®Ö †Ö×ÞÖ ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ÛúŸÖÔ¾µÖê ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üŸÖÖ®ÖÖ ÆüÖêÞÖÖ·µÖÖ ×¾Ö»ÖÓ²ÖÖÃÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ)
×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2016 - ÁÖß. Ü¾ÖÖ•ÖÖ ²ÖêÝÖ, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê.

ÃÖ¢ÖÖ¾ÖßÃÖ

(20) ÃÖ®Ö 2016 “Öê ×¾Ö.¯Ö.×¾Ö.ÛÎú´ÖÖÓÛú 5 - ´Öã²Ó Ö‡Ô ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛúÖ (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2016 ÁÖß.¿Ö¸ü¤ü ¸üÞÖ×¯ÖÃÖê, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê
(21) ÃÖ®Ö 2016 “Öê ×¾Ö.¯Ö.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 6 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛúÖ (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú,
2016 - ÁÖß.¿Ö¸ü¤ü ¸üÞÖ×¯ÖÃÖê, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê
: †¿ÖÖÃÖÛúßµÖ šü¸üÖ¾Ö (´Ö.×¾Ö.¯Ö. ×®ÖµÖ´Ö 102).
अॅड. निरं जि डावखरे , नव.प.स. यांचे ठराव क्रमांक २ व ३
(२) राज्यात ज्येष्ठ नागररकाांची वाढती सांख्या तसेच नरिकच्या काळात ४ कोटीपेक्षाही अरिक
सांख्या वाढण्याचा करण्यात येत असलेला अांदाि, तथारप माहे सप्टें बर, २०१६ मध्ये ज्येष्ठ
नागररकाांना सोई-सुरविा उपलब्ि करुन दे ण्यास राज्य शासन असमथथ ठरत असल्याचे ज्येष्ठ
नागररक रदनाच्या रनरमत्त ज्येष्ठ नागररकाांनी आयोरित केलेली रशरबरे , मेळावे व पररषदामिून
रनदशथनास येणे, पररणामी ज्येष्ठ नागररकाांच्या समसयाांची वेळीच सोडवणूक होण्याच्यादृष्टीने
तसेच वृध्दापकाळात सोई-सुरविा उपलब्ि होण्याकररता ज्येष्ठ नागररकाांसाठी शासन सतरावर
एक सवतांत्र मां त्री रनयुक्त करुन मांत्रालयीन सतरावर दे खील तयाांचेसाठी सवतांत्र रवभाग रनमाण
करण्यात यावा व ज्येष्ठाांची वयोमयादा ६५ वरुन ६० वषे करण्यात यावी, अशी रशफारस ही
रविानपररषद शासनास करीत आहे .
(३) “राज्यातील सुरशरक्षत बेरोिगाराांचे प्रमाण, नोकरी व रोिगाराअभावी तरुणाांमध्ये रनमाण
झालेले वैफल्य, शासनाने बांद केलेला सुरशरक्षत बेरोिगार भत्ता, रोिगाराच्या भाग
भाांडवलासाठी बँकासारख्या आर्थथक सांसथाांकडू न येणाऱ्या अडचणी, या बाबी रवचारात घेता
बेरोिगाराांच्या समसया सोडरवण्यासाठी व गरीब कुटुां बातील व्यक्क्तना रोिगार
रमळरवण्याच्यादृष्टीने एक सक्षम व सवतांत्र यांत्रणा सथापन करण्यात यावी व सुरशरक्षत
बेरोिगाराांना पुन्हा सुरशरक्षत बेरोिगार भत्ता सुरु करावा, तसेच रोिगारासाठी भाग भाांडवलाची
सोय करावी तयाचप्रमाणे रनवडणूक, िनगणना रवषयक कामे रशक्षकाांना दे ण्याऐविी
सुरशरक्षत बेरोिगाराांना दे ण्यात यावी, अशी रशफारस ही रविानपररषद शासनास करीत आहे .”
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-4श्री. संजय दत्त, नव.प.स. यांचे ठराव क्रमांक ६, ७, ८, ९ व १०
(६)

”मुांबई शहरामध्ये अतयांत मोक्याच्या िागेवर असलेल्या अनेक खािगी रमल मालकाांच्या तसेच
राष्रीयकृत कापड रगरण्या बांद पडल्यानांतर रगरण्या ज्या रठकाणी होतया, तयारठकाणी गगनचुांबी
इमारती, मॉल, खािगी कांपन्याांच्या इमारती बाांिण्यात येणे, परां तु सदर िुन्या रगरण्याांमध्ये काम
करणारे कामगार व तयाांच्या कुटूां रबयाांना मात्र रगरण्याांच्या िागी उभ्या राहणाऱ्या इमारतमधमध्ये
राहण्याच्या िागा दे ण्यात न येणे, तसेच मॉल, कायालय यामध्ये नोकऱ्यासुध्दा न रमळणे,
रगरणीच्या िरमनीपैंकी रवरहत रहससा महापारलका, म्हाडा याांना द्यावयाचा असताांना अनेक
मालकाांनी िरमनी म्हाडा व महापारलकेस न दे णे, ६७,००० घरे रगरणी कामगाराांकरीता
बाांिणार असे आश्वासन शासनाकडू न दे ण्यात येणे, तथारप, बाांिलेली ६,९०० घरे रगरणी
कामगाराांना केव्हा रवतरीत करण्यात येणार आरण रारहलेली ६०,००० घरे केव्हा बाांिणार
याबद्दल शासनाकडू न कोणताही खुलासा न होणे, तसेच रगरण्याांच्या चाळीत राहणाऱ्या
कामगाराांना ३०० चौ.फूटाच्या खोल्या दे खील न रमळणे, गेल्या १० वषात अनेक कामगार मृत
होणे. वषानुवषे रगरण्याांमध्ये काम केलेल्या कामगाराांना रगरण्याांच्या िागेवर घरे दे ण्याची
मागणी शासनाकडे तसेच म्हाडाकडे अनेक वषापासून केली िात असणे, म्हणून मुांबईतील
रगरणी कामगाराांना घरे दे ण्याच्या दृष्टीने शासनाने रवरहत मयादे चा (टाईम बाउां ड) कायथक्रम
आखून तयाांची ठोस अांमलबिावणी करावी, अशी रशफारस ही रविानपररषद शासनास करीत
आहे .”

(७)

”राज्यात पोरलसाांना २४ तासाांहून अरिक तास काम करावे लागत असल्यामुळे तयाांच्यावर
रदवसें रदवस कामाचा ताण वाढणे, तसेच पुरेशी शासकीय रनवाससथाने उपलब्ि नसल्यामुळे
अनेक पोरलसाांना भाड्याच्या घरात रहावे लागत असणे, शासानाकडू न दे ण्यात आलेल्या
शासकीय रनवाससथानाची अतयांत दुरवसथा असणे, कामाचा ताण, गृहरनमाणाचा प्रश्न, यामुळे
तयाांच्यात रनमाण होत असलेले तणावाचे वातावरण, पररणामी तयाांच्यावर मानरसक ताण वाढत
असून तयाांच्यात आतमहतयेचे प्रमाण रदवसेंरदवस वाढणे, म्हणून पोरलसाांच्या कायथक्षमतेचा
सवंकष रवचार होऊन तयाांच्या कामाचे तास, एक साप्तारहक सुट्टी, रनवाससथाने इतयादी मूलभूत
समसयाांबाबत कायमसवरुपी तोडगा काढण्याच्यादृष्टीने शासनाने ठोस उपाययोिना करावी,
अशी रशफारस ही रविानपररषद शासनास करीत आहे .”

(८)

”राज्यातील िार्थमक सथळाांच्या व तीथथ क्षेत्राांच्या रठकाणी भारवकाांची होणारी अफाट गदी, परां तु
िार्थमक सथळी व तीथथ क्षेत्राकडे लाखोंच्या सांख्येने येणाऱ्या भारवकाांना सथारनक प्रशासनाकडू न
योग्य तया सवथसामान्य प्राथरमक सोयी सुरविाही उपलब्ि करुन रदल्या िात नसणे, पररणामी
दशथनाच्या वेळी चेंगराचेंगरीत शेकडो भारवकाांचा मृतयू होणे, यामध्ये अनेकिण गांभीर िखमी
होणे, तयामुळे राज्यातील िार्थमक सथळाांच्या, तीथथ क्षेत्राांच्या रठकाणी शासनाने योग्य सुरविाांचे
रनयोिन करून तयाांची अांमलबिावणी करण्यात यावी, अशी रशफारस ही रविानपररषद
शासनास करीत आहे .”

(९)

”मुांबई गृहरनमाण व क्षेत्ररवकास मांडळाच्या अकायथक्षमतेमुळे िुन्या व मोडकळीस आलेल्या
इमारतमधची वेळीच दुरुसती होत नसल्याने ऐन पावसाळयात इमारती कोसळू न रिरवत व रवत्त
हानी होण्याचे वाढत असलेले प्रमाण, िुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतमधची योग्यररतया
पाहणी करुन तयाचा रवकास करणे, पुनरथ चनेची खोळां बलेली अनेक कामे, तयातून मोठ्या
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साकल्याने रवचार करुन तयावर पररणामकारक उपाययोिना सुचरवण्यासाठी रविानमांडळाच्या
दोन्ही सभागृहातील सदसयाांची एक सां युक्त सरमती नेमण्यात यावी, अशी रशफारस ही
रविानपररषद शासनास करीत आहे .”
(१०)

"राष्रीय सतरावर भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलीस सेवा व ततसम रवरवि सपिा
परीक्षाांमध्ये उत्तीणथ होणाऱ्या रवद्याथ्यांयधमध्ये इतर राज्याच्या तुलनेत या राज्यातील रवद्याथ्यांयधचे
अतयल्प प्रमाण लक्षात घेता हे प्रमाण वाढरवण्यासाठी व उमेदवाराांची अद्ययावत व योग्य
पध्दतीने पूवथतयारी करुन घेण्यासाठी राज्यातील प्रतयेक रिल्यात रकमान एक प्ररशक्षण केंद्र
सथापन करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती उपाययोिना करावी, अशी रशफारस ही रविानपररषद
शासनास करीत आहे ."

श्री. शरद रणनपसे, नव.प.स. यांचे ठराव क्रमांक ११ व १२
(११)

"चांद्रपूर रिल्हयात दारुबांदी लागू करण्याचा घेण्यात आलेला रनणथय, या रनणथयाची िनमानसाांत
उमटलेली समािानाची भावना, दारुच्या व्यसनामुळे व्यसनािीन व्यक्तमधचे उध्वसत झालेले
सांसार, या व्यसनामुळे तरुण रपढी वाममागाला िात असल्याचे रदसून येणे, तयाांना तयापासून
परावृत्त करणे अशक्य असल्याचेही रदसून येणे, तयामुळे या रपढीचे भरवतव्य अांि:कारमय
होणे, यावर उपाय म्हणून सां पूणथ राज्यात दारुबांदी िोरण अांमलात आणावे, अशी समािाच्या
रवरवि सतरातून होत असलेली मागणी, या बाबी रवचारात घेता सांपूणथ राज्यात दारुबांदी िोरण
राबरवण्यात यावे, अशी रशफारस ही रविानपररषद शासनास करीत आहे ."

(१२)

"राज्यातील मुांबई, पुणे, नागपूर यासह बहु सां ख्य शहराांची लोकसां ख्या मोठया प्रमाणात वाढत
असणे, या शहराांच्या रवरवि भागात दर रदवशी वाढत असलेले कचऱ्याचे ढीग, कचऱ्याचे
व्यवसथापन करण्याची महानगरपारलकाांकडील यांत्रणा अपुरी व कालबाय झालेली असणे,
शहराांतील भागात साठणाऱ्या या कचऱ्याचे व्यवसथापन करण्यात महानगरपारलकाांना येत
असलेले अपयश, कचऱ्याच्या रढगाांमुळे अनेक भागात रोगराई पसरुन नागररकाांच्या
आरोग्यास रनमाण झालेला िोका, दुगंिी पसरल्यामुळे रसतयावरुन नागरीकाांना िाणे येणे
मुश्कील होणे, महानगरपारलकाांनी यावर पररणामकारक उपाययोिना करण्याची आवश्यकता
असतानाही तयाांचेकडू न तशी कायथवाही न होणे, नागररकाांच्या आरोग्याशी हा प्रश्न रनगडीत
असल्यामुळे शासनसतरावरुन यात लक्ष घालण्याची आवश्यकता रवचारात घेता कचऱ्याची
रवल्हे वाट लावण्यासाठी पररणामकारक व कालबध्द कायथक्रम आखण्यात यावेत, असे आदे श
सवथ महानगरपारलकाांना शासनाने द्यावेत व तयानुसार पररणामकारक अांमलबिावणी होते
ककवा कसे याचा आढावा घेण्यासाठी शासन सतरावर उच्चसतरीय यांत्रणा रनमाण करण्यात
यावी, अशी रशफारस ही रविानपररषद शासनास करीत आहे ."

श्री. अशोक ऊर्फ भाई जगताप, नव.प.स. यांचे ठराव क्रमांक १३, १४, १५, १६ व १७
(१३)

"राज्यातील रवनाअनुदान तततवावर मान्यता दे ऊन सुरु करण्यात आलेल्या माध्यरमक
शाळे तील रवद्याथ्यांयधना अनुदानाअभावी प्रयोगशाळा, ग्रांथालये व इतर शैक्षरणक सोयी सुरविा
उपलब्ि होऊ शकत नसणे, तयामुळे रवद्याथ्यांयधच्या प्रगतीवर होणारा रवपरीत पररणाम रवचारात
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शैक्षरणक वषापासून १०० टक्के अनुदान दे ण्यात यावे, अशी रशफारस ही रविानपररषद
शासनास करीत आहे ."
(१४) "राज्यातील पोरलसाांना २४ तासाांहून अरिक तास काम करावे लागत असल्यामुळे तयाांच्यावर
रदवसेंरदवस कामाचा ताण वाढणे, तसेच तयाांच्याकरीता पुरेशी शासकीय रनवाससथाने उपलब्ि
नसल्यामुळे अनेक पोरलसाांना भाड्याच्या घरात रहावे लागत असणे, शासानाकडू न दे ण्यात
आलेल्या शासकीय रनवाससथानाांची अतयांत दुरवसथा असणे, कामाचा ताण, गृहरनमाणाचा
प्रश्न, यामुळे तयाांच्यात रनमाण होत असलेले तणावाचे व नैराश्याचे वातावरण, पररणामी
तयाांच्यावर मानरसक ताण वाढत असून तयाांच्यात आतमहतयेचे प्रमाण रदवसेंरदवस वाढत
असणे, पोरलसाांच्या कायथक्षमतेचा सवंकष रवचार होऊन तयाांच्या कामाचे तास, एक साप्तारहक
सुट्टी, रनवाससथाने इतयादी मूलभूत समसयाांबाबत कायमसवरुपी तोडगा काढण्याच्यादृष्टीने
शासनाने ठोस उपाययोिना करावी, अशी रशफारस ही रविानपररषद शासनास करीत आहे ."
(१५)

"राज्यातील वेगवेगळ्या प्रकल्पाांमुळे रवसथारपत झालेल्या प्रकल्पग्रसताांच्या पुनवथसनाचे काम
अद्यापही पूणथ झालेले नसल्याने रवसथारपताांचे होत असलेले हाल, तयामुळे शासनाच्या
रवचारािीन प्रकल्पाांसाठी िरमनी दे ण्याच्या कामाला शेतकऱ्याांचा होत असलेला रवरोि,
तयाबाबत रनमाण केल्या िाणा-या कायदे शीर अडचणी, इ.बाबी रवचारात घेता प्रकल्पग्रसताांच्या
पुनवथसनाचे रखडलेले काम तातकाळ पूणथ करण्यासाठी कालबध्द िडक कायथक्रम राबरवण्यात
यावा, अशी रशफारस ही रविानपररषद शासनास करीत आहे ."

(१६)

"राज्यात उद्योग िगतात मोठ्या प्रमाणावर सथारनक भूमीपूत्राांना रोिगार उपलब्ि न होणे,
उद्योगाांमध्ये भूमीपूत्राची सांख्या नगण्य असल्याने राज्यात बेरोिगाराची सांख्या प्रचांड प्रमाणात
वाढणे, राज्यातील सेवायोिन कायालयामध्ये लाखो तरुणाांनी नोकरीसाठी केलेली नोंद,
उद्योगाांमध्ये भूमीपूत्राांना नोक-या दे ण्यास शासन अपयशी ठरल्याने राज्यातील सुरशरक्षत
तरुणाांमध्ये पसरलेले नैराश्य, राज्यातील बेरोिगार भूमीपूत्राांच्या हक्काांचे रक्षण करण्यासाठी
यापुढे राज्यातील शासकीय, रनमशासकीय तसेच खािगी आसथापनाांवरील कायालयाांमध्ये
नोकरी दे ताना भूमीपूत्राांना प्रािान्याने नोकरीत घेण्यासाठी शासनाने िोरणातमक रनणथय यायावा,
अशी रशफारस ही रविानसभा शासनास करीत आहे ."

(१७) "राज्यात मरहला व तरुण मुलमधवर होणारे वाढते अतयाचार व तयाांचे होणारे मृतयू रवचारात घेता
मरहलाांवरील अतयाचाराांबाबतचे खटले रवनारवलांब रनकालात काढण्यासाठी प्रतयेक रिल्याच्या
रठकाणी सवतांत्र न्यायालये सथापन करण्यात यावीत, अशी रशफारस ही रविान पररषद शासनास
करीत आहे ."

श्री. आिंदराव पाटील, नव.प.स. यांचे ठराव क्रमांक २०, २१, २२, २३ व २४
(२०) राज्यातील बहु सांख्य गावात रवशेषत: उन्हाळ्यात रपण्याच्या पाण्याची भासत असलेली भीषण
पाणी टां चाई, तसेच रवरवि कारणाांमुळे बांद पडलेल्या अनेक पाणीपुरवठा योिना व तयाांच्या
दे खभालीत होणारी कुचराई, पररणामी, ग्रामीण िनतेचे रपण्याच्या पाण्यासाठी होणारे हाल
रवचारात घेता पाणी टचाांई कायमसवरुपी दूर करण्यासाठी शासनाने एक खास कायथक्रम
आखावा व तयाची काटे कोरपणे अांमलबिावणी करावी, अशी रशफारस ही रविानपररषद
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(२१)

राज्यातील ऊसतोड कामगार ऊस तोडणीसाठी वषातील ८ मरहने घराबाहे र राहत असल्यामुळे
व तयाांच्यासोबत तयाांचे सांपूणथ कुटूां बही ऊस तोडणीसाठी सथलाांतरीत होत असल्यामुळे तयाांच्या
मुलाांना रशक्षणापासून वांरचत रहावे लागत आहे , या ऊसतोड कामगाराांच्या मुलाांना रशक्षणाच्या
सांिी उपलब्ि व्हाव्यात यासाठी राज्यातील प्रतयेक तालुक्यात ऊसतोड कामगाराांच्या मुलमधसाठी
रनवासी शाळा सुरु करण्याची आवश्यकता, ऊस तोडणी कामगाराांच्या महारवद्यालयात रशक्षण
घेणा-या मुलाांसाठी शासकीय वसतीगृहाांमिून रनवासाची व भोिनाची व्यवसथा करावी, तसेच
मागासवगीय रवद्याथ्यांयधच्या ितीवर ऊसतोडणी कामगाराांच्या मुलाांना शाळा,
महारवद्यालयाांमाफथत रशष्यवृत्ती व शुल्क सवलत दे ण्यात यावी, अशी रशफारस ही
रविानपररषद शासनास करीत आहे

(२२) राज्यातील सवथ न्यायालयाांचे कामकाि १०० टक्के मराठी भाषेतून होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक
ती उपाययोिना करण्यात यावी, अशी रशफारस ही रविानपररषद शासनास करीत आहे
(२३)

महाराष्र राज्य हे प्रगतशील राज्य असून राज्यातील शेतकरी व शेतमिूर उतपादन वाढवून
मेहनतीने व कष्टाने घाम गाळू न शेतीची मशागत करुन रवकासाद्वारे राज्याला प्रथम क्रमाांकावर
आणण्यास शेतकऱ्याचा हातभार असणे, राज्यात अवकाळी पाऊस, दुष्काळ व नैसर्थगक
आपत्तीमुळे शेतकऱ्याांचे िीवन िगणे कठीण झाल्यामुळे वाढत असलेले आतमहतयेचे प्रमाण,
शेतकऱ्याांची आर्थथक पररस्सथती सुिारण्यासाठी राज्य शासनाने रकमान रु.५०००/- प्ररत मरहना
पेन्शन दे ण्याची योिना सुरु करावी, अशी रशफारस ही रविानपररषद शासनास करीत आहे .

(२४) राज्यातील सुरशरक्षत बेरोिगाराांचे वाढते प्रमाण, नोकरी व रोिगारा अभावी तयाांच्यात रनमाण
झालेले वैफल्य, शासनाने बांद केलेला सुरशरक्षत बेरोिगार भत्ता, रोिगाराच्या भाग
भाांडवलासाठी बँकासारख्या आर्थथक सांसथाकडू न येणाऱ्या अडचणी, या बाबी रवचारात घेता
बेरोिगाराांच्या समसया पररणामकारकपणे सोडरवण्यासाठी व गरीब कुटूां बातील व्यक्तीला
रोिगार रमळरवण्याच्या दृष्टीने एक सक्षम व सवतांत्र यांत्रणा सथापन करण्यात यावी, सुरशरक्षत
बेरोिगाराांना पुन्हा भत्ता सुरु करावा, रोिगारासाठी भागभाांडवलाची सोय करावी व बांदी
घालण्यात आलेली नोकर भरती पुन्हा सुरु करावी, अशी रशफारस ही रविानपररषद शासनास
करीत आहे

श्रीमती हुस्िबािू खनलर्े, नव.प.स. यांचे ठराव क्रमांक २६, २७, २८ व २९
(२६) ठाणे, पालघर, रायगड, रतनारगरी व कसिुदग
ू थ या रिल्याांच्या रकनारपट्टीवरील अनेक गावाांच्या
सांरक्षणासाठी बाांिण्यात आलेले िूप प्ररतबांिक बांिारे दरवषी अनेकवेळा फुटल्यामुळे समुद्राचे
खारे पाणी िरमनीत रशरुन मालमत्तेचे, झाडाांचे व शेतीचे सतत होणारे नुकसान, रदवसेंरदवस
समुद्राच्या आक्रमणाची वाढती तीव्रता व पररणामी लोकाांच्या मालमत्तेचे तयामुळे मोठ्या
प्रमाणात होत असलेले नुकसान लक्षात घेता समुद्राच्या वाढतया अरतक्रमणाचा गांभीर
सवरुपाचा िोका रनमाण होऊ नये यासाठी शासनाने या पाचही रिल्याांतील गावाांच्या
सांरक्षणासाठी रनयोिनबध्द व कालबध्द कायथक्रम आखून तयाची तवरीत अांमलबिावणी
करावी, अशी रशफारस ही रविानपररषद शासनास करीत आहे .
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ू थ रिल्यातील वरकस िरमनी
पाण्याखाली आणण्यासाठी तसेच पाण्याची रनमाण होत असलेली समसया सोडरवण्यासाठी
कोयना िरणाचे वीिरनर्थमतीनांतर वरशष्ठ नदीच्या (ता.रचपळू ण,रि.रतनारगरी) पात्रातून वाया
िाणारे पाणी कोकणातील रिल्याांना तसे च मुांबईसह ठाणे व नवी मुांबई या
महानगरपारलकाांच्या रपण्याच्या समसया/दुष्काळी समसया दूर करण्याच्या दृष्टीने शासनाने
रचपळू ण तालुक्यातील वरशष्ठ नदीतील पाणी परशुराम घाटाच्या पायथ्यांयापासून उचलून
रनसगाच्या गुरुतवाकषथणाच्या शक्तीने (रलफ्टमधग) पूणथ कोकण रवभागाला पुररवण्याकरीता
शासनाने एक खास कालबध्द कायथक्रम आखून तयाची तवरे ने युध्दपातळीवर अांमलबिावणी
करावी, अशी रशफारस ही रविानपररषद शासनास करीत आहे .
(२८) राज्यातील मरहला व बालरवकास रवभागामाफथत चालरवण्यात येणाऱ्या शेकडो वसतीगृहात
रनवास करुन अध्ययनाचे काम करीत असलेल्या हिारो रवद्याथ्यांयधना दिातमक रशक्षण, सकस
आहार व आरोग्यरवषयक सुरविा रमळत नसल्यामुळे तयाांचा शाररररक व बौस्ध्दक रवकास
खुांटत असल्याने या रवद्याथ्यांयधना आवश्यक तया पररपूणथ सुरविा रमळण्यासाठी शासनाने
कालबध्द कायथक्रम आखावा, अशी रशफारस ही रविानपररषद शासनास करीत आहे
(२९)

राज्यात मरहला व तरुण मुलमधवर होणारे अतयाचार व तयाांचे होणारे मृतयू रवचारात घेता
मरहलाांवरील अतयाचाराांबाबतचे खटले रवनारवलांब रनकालात काढण्यासाठी प्रतयेक
रिल्हयाच्या रठकाणी सवतांत्र फासट रॅक न्यायालये सथापन करण्यात यावीत, अशी रशफारस ही
रविान पररषद शासनास करीत आहे

श्री. सुभाष झांबड, नव.प.स. यांचे ठराव क्रमांक ३०, ३१, ३२, ३३ व ३४
(३०)

राज्यात रदवसेंरदवस वाढत चाललेली महागाई तसेच सेवायोिन कायालयात नाव नोंदणी
करुनही सुरशरक्षत बेरोिगाराांना नोकरीची सांिी प्राप्त न होणे, सेवायोिन कायालयाकडू न सन
१९८५ पासून नोकरीसाठी मुलाखत पत्र न दे णे, पररणामी बेरोिगाराांना चररताथासाठी कोणतेही
सािन उपलब्ि न झाल्याने चररताथथ चालरवणे रिकरीचे होणे, पदवी रशक्षण पूणथ झाल्यानांतर
पुढील ३ वषात नोकरी न रमळालेल्या बेरोिगाराांना आर्थथक मदत म्हणून प्ररतमहा रुपये २५००
बेकारी भत्ता दे ण्यात यावा, अशी रशफारस ही रविानपररषद शासनास करीत आहे

(३१)

राष्रीय सतरावर भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलीस सेवा व ततसम रवरवि सपिा
परीक्षाांमध्ये उत्तीणथ होणाऱ्या रवद्याथ्यांयधमध्ये इतर राज्याच्या तुलनेत या राज्यातील रवद्याथ्यांयधचे
अतयल्प प्रमाण लक्षात घेता हे प्रमाण वाढरवण्यासाठी व उमेदवाराांची अद्ययावत व योग्य
पध्दतीने पूवथतयारी करुन घेण्यासाठी राज्यातील प्रतयेक रिल्हयात रकमान एक प्ररशक्षण केंद्र
सथापन करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती उपाययोिना करावी, अशी रशफारस ही रविानपररषद
शासनास करीत आहे

(३२)

राज्यातील मराठवाडा व रवदभथ तुलनातमकदृष्टया मागासलेले रवभाग असल्याने तयाांच्या
रवकासाच्या दृष्टीने परळी-बीड-नगर, नाांदेड-रकनवट-यवतमाळ-नागपूर, सोलापूरउसमानाबाद-बीड-औरां गाबाद-िळगाांव या नरवन रे ल्वे मागाच्या कामाचा सव्हे करुन तवरीत
मांिूर करुन घेण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे आग्रह िरावा, अशी रशफारस ही
रविानपररषद शासनास करीत आहे
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रवदभातील हातमाग, रवणकराांच्या िटील बनत चाललेल्या रवरवि समसया, तसेच तयाांची
आर्थथक दुरवसथा व ते िगत असलेले हलाखीचे िीवन यात सुिारणा होण्याच्या दृष्टीने
शासनाने आवश्यक ती उपाययोिना करावी, अशी रशफारस ही रविानपररषद शासनास करीत
आहे

(३४) राज्यातील मरहला व बालरवकास रवभागामाफथत चालरवण्यात येणा-या शेकडो वसतीगृहात
रनवास करुन अध्ययनाचे काम करीत असलेल्या हिारो रवद्याथ्यांयधना दिातमक रशक्षण, सकस
आहार व आरोग्यरवषयक सुरविा रमळत नसल्यामुळे तयाांचा शाररररक व बौस्ध्दक रवकास
खुांटत असल्याने या रवद्याथ्यांयधना आवश्यक तया पररपूणथ सुरविा रमळण्यासाठी शासनाने
कालबध्द कायथक्रम आखावा, अशी रशफारस ही रविानपररषद शासनास करीत आहे

आर्कक. अिंत गाडगीळ, नव.प.स. यांचे ठराव क्रमांक ३५, ३६ व ३७
(३५) राज्यातील खेळाडू ची राष्रीय सतरावर होत असलेली पीछे हाट लक्षात घेता क्रीडा क्षेत्राचा
सवधरगण रवकास होण्याकरीता व दिेदार खेळाडू तयार करण्यासाठी तालुकासतरावर क्रीडा
प्ररशक्षण केंद्र सथापन करण्यात यावीत व तयासाठी प्ररशरक्षत मागथदशथक नेमण्यात यावेत व
अशा केंद्राना अद्ययावत सारहतय व आर्थथक सहाय्य दे ण्यात यावे , अशी रशफारस ही
रविानपररषद शासनास करीत आहे .
(३६) राज्यातील मरहला व बालरवकास रवभागामाफथत चालरवण्यात येणा-या शेकडो वसतीगृहात
रनवास करुन अध्ययनाचे काम करीत असलेल्या हिारो रवद्याथ्यांयधना दिातमक रशक्षण, सकस
आहार व आरोग्यरवषयक सुरविा रमळत नसल्यामुळे तयाांचा शाररररक व बौस्ध्दक रवकास
खुांटत असल्याने या रवद्याथ्यांयधना आवश्यक तया पररपूणथ सुरविा रमळण्यासाठी शासनाने
कालबध्द कायथक्रम आखावा, अशी रशफारस ही रविानपररषद शासनास करीत आहे
(३७) राज्यातील सुरशरक्षत बेरोिगाराांचे वाढते प्रमाण व तयाांच्यात रोिगाराअभावी रनमाण झालेले
वैफल्याचे व असांतोषाचे वातावरण लक्षात घेता बेरोिगाराांची समसया पररणामकारक पध्दतीने
सोडरवण्यासाठी सेवायोिन आरण रोिगार व सवयांरोिगार कायालये अरिक कायथक्षम
करण्यासाठी तसेच सांबांरित प्रश्नावर उपाययोिना सुचरवण्यासाठी रविीमांडळाच्या दोन्ही
सभागृहातील सदसयाांची एक सांयुक्त सरमती सथापन करण्यात यावी, अशी रशफारस ही
रविानपररषद शासनास करीत आहे

श्री. अमरससह पंनडत, नव.प.स. यांचे ठराव क्रमांक ३८, ३९, ४०, ४१ व ४२
(३८) “राज्यात प्रतयेक तालुक्याच्या रठकाणी नगरपारलका सथापन करण्याचा रनणथय शासनाने िारहर
करणे, तयानुसार नगर पांचायती व पारलकाांची रनर्थमती होणे, यामुळे नगर पारलकाांची सांख्या
मोठ्या प्रमाणावर वाढणे, राज्यातील प्रतयेक रवभागीय सतरावर नगर पारलका प्रशासन
सक्षमपणे चालरवण्यासाठी नगरपारलका आयुक्तालय सथापन करावे, अशी रशफारस रविान
पररषद शासनास करीत आहे .’’
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- 10 (३९)

“ राज्यातील माध्यरमक, उच्च माध्यरमक आरण महारवद्यालयीन रवद्याथ्यांयधमध्ये राष्रभक्ती,
राष्रप्रे म आरण रशसत रनमाण व्हावी यादृष्टीने राज्यातील सवथ शाळा आरण महारवद्यालयात
एन.सी.सी. चा अभ्यासक्रम ककवा तया ितीवर एम.सी.सी. चा अभ्यासक्रम अरनवायथ करावा व
प्रतयेक शाळा, महारवद्यालयात तयाचे रशक्षण सवथ रवद्याथ्यांयधना अरनवायथ करावे, अशी रशफारस
ही रविानपररषद शासनास करीत आहे .’’

(४०) “सामुरहक रववाह सोहळ्याांना प्रोतसाहन रमळावे म्हणून अशा सामुरहक रववाह सोहळ्यात
रववाहबध्द होणार्या सवथिमीय दाम्पतयाांना आरण सामुरहक रववाह सोहळे आयोरित करणार्या
सेवाभावी सांसथाांना पुरेसे अथथ सहाय्य तसेच अनुदान दे ण्याची योिना शासनाने तवरीत आखावी,
अशी रशफारस ही रविान पररषद शासनास करीत आहे .’’
(४१)

राज्यात रवशेषत: मराठवाड्यात सतत रनमाण होणारी रभषण दुष्काळ आरण तीव्र पाणी टां चाई
पररस्सथती लक्षात घेता दुष्काळ रनवारणाथथ करावयाच्या कायमसवरुपी उपाययोिना,
मराठवाड्यात शाश्वत शेतीसाठी कसचन अरभयान सुरु करून मराठवाड्यातील कसचनाचा िल
आराखडा तयार करून तयाची अांमलबिावणी करण्यासाठी मराठवाड्यासाठी सक्षम िल
आयुक्तालय सुरु करावे, अशी रशफारस ही रविान पररषद शासनास करीत आहे .

(४२) “राज्यातील रवशेषत: मराठवाड्यातील सवथ गावे बारमाही वाहतुकीस योग्य व्हावीत, नद्या, नाले
व मोर्या याांच्यावरील पुलाांची बाांिकामे व दुरुसती करुन ग्रामीण भागातील रसते वाहतुकीसाठी
योग्य करण्यासाठी िडक योिना शासनाने हाती यायावी आरण रिल्हा सतरावर रसतयाच्या
अांतराच्या प्रमाणात ग्रामीण रसतयाच्या दुरुसती आरण मिबुतीकरणासाठी रनिी उपलब्ि करावा
अशी रशफारस ही रविानपररषद शासनास करीत आहे .’’

डॉ. अपूवफ नहरे , नव.प.स. यांचे ठराव क्रमांक ४३, ४४, ४५, ४६ व ४७
(४३) ‘‘शासनातफे राज्यातील मागासवगीय रवद्याथ्यांयधना शाळा व महारवद्यालयाांमाफथत सकॉलररशप व
शुल्क सवलत रदली िाते तयाच ितीवर राज्यातील अल्पभूिारक शे तकरी कुटुां बातील पाल्याांना
शाळा व महारवद्यालयाांमाफथत सकॉलररशप व शुल्क सवलत दे ण्यात यावी, अशी रशफारस ही
रविानपररषद शासनास करीत आहे .’’
(४४) ‘‘राज्यात सुरशरक्षत बेरोिगाराांचे वाढते प्रमाण व तयाांच्या रोिगाराअभावी रनमाण झालेले
वैफल्याचे व असांतोषाचे वातावरण लक्षात घेता बेरोिगाराांची समसया पररणामकारक पद्धतीने
सोडरवण्यासाठी सेवायोिना आरण रोिगार व सवयांरोिगार कायालये अरिक कायथक्षम
करण्यासाठी तसेच सांबांरित प्रश्नावर उपाययोिना सुचरवण्यासाठी रवरिमांडळाच्या दोन्ही
सभागृहातील सदसयाांची एक सांयुक्त सरमती सथापन करण्यात यावी, अशी रशफारस ही
रविानपररषद शासनास करीत आहे .’’
(४५) ‘‘राज्यातील शेतकर्याांना शेती व्यवसायासाठी लागणारी रासायरनक खते, अविारे ,
रकटकनाशके याांच्या ककमतीमध्ये सतत होणारी वाढ, तसेच शेतकर्याांना शेतीमालाचे न
परवडणारे भाव रवचारात घेता, उतपादन खचावर आिाररत असे शेतीमालाचे भाव शेतकर्याांना
रमळण्याच्यादृष्टीने राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे आग्रही भूरमका यायावी, अशी रशफरस ही
रविानपररषद शासनास करीत आहे .’’
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- 11 (४६) ‘‘राज्यातील बहु सां ख्य गावात रवशेषत: उन्हाळ्यात रपण्याच्या पाण्याची भासत असले ली भीषण
पाणी टां चाई, तसेच रवरवि कारणाांमुळे बांद पडलेल्या अनेक पाणीपुरवठा योिना व तयाांच्या
दे खभालीत होणारी कुचराई, पररणामी ग्रामीण िनतेचे रपण्याच्या पाण्यासाठी होणारे हाल
रवचारात घेता पाणी टां चाई कायमसवरुपी दूर करण्यासाठी शासनाने एक खास कायथक्रम
आखावा व तयाची काटे कोरपणे अांमलबिावणी करावी, अशी रशफारस ही रविानपररषद
शासनास करीत आहे .’’
(४७) ‘‘राष्रीय सतरावर भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलीस सेवा व ततसम रवरवि सपिा
परीक्षाांमध्ये उत्तीणथ होणार्या रवद्याथ्यांयधमध्ये इतर राज्याच्या तुलनेत या राज्यातील रवद्याथ्यांयधचे
अतयल्प प्रमाण लक्षात घेता हे प्रमाण वाढरवण्यासाठी व उमेदवाराांची अद्ययावत व योग्य
पद्धतीने पूवथतयारी करुन घेण्यासाठी राज्यातील प्रतयेक रिल्यात रकमान एक प्ररशक्षण केंद्र
सथापन करण्याचे दृष्टीने आवश्यक ती उपाययोिना करावी, अशी रशफारस ही रविानपररषद
शासनास करीत आहे .’’

श्री. जयं त पाटील, नव.प.स. यांचे ठराव क्रमांक ४८, ४९, ५०, ५१ व ५२
(४८) ”राष्रीय सतरावर भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलीस सेवा व ततसम रवरवि सपिा
परीक्षाांमध्ये उत्तीणथ होणाऱ्या रवद्याथ्यांयधमध्ये इतर राज्याच्या तुलनेत या राज्यातील रवद्याथ्यांयधचे
अतयल्प प्रमाण लक्षात घेता हे प्रमाण वाढरवण्यासाठी व उमेदवाराांची अद्ययावत व योग्य
पद्धतीने पूवथतयारी करून घेण्यासाठी राज्यातील प्रतयेक रिल्यात रकमान एक प्ररशक्षण केंद्र
सथापन करण्याचे दृष्टीने आवश्यक ती उपाययोिना करावी, अशी रशफारस ही रविानपररषद
शासनास करीत आहे .”
(४९) ”राज्यात ग्रामीण भागातील ग्रामपांचायतमधना दे खभालीसाठी हसताांतररत करण्यात आलेल्या नळ
पाणी पुरवठा योिना रनिी अभावी बांद पडतात, व्यवसथापन नीट होत नाही, तयामुळे दे खभाल
व व्यवसथापन सुरळीत होण्यासाठी शासनाने या सवथ नळ पाणी पुरवठा योिना सवतांत्र
महामांडळाकडे सोपवाव्यात, अशी रशफारस रह रविानपररषद शासनास करीत आहे .”
(५०) “राज्यात रवशेषत: ठाणे, पालघर, रायगड, रतनारगरी व कसिुदग
ु थ या रिल्याांच्या रकनारपट्टीवरील
अनेक गावाांच्या सांरक्षणासाठी हिारो रकलोमीटर लाांबीचे बाांिण्यात आलेले िूप प्ररतबांि बांिारे
दरवषी अनेक वेळा फुटल्यामुळे समुद्राचे खारे पाणी शेत िरमनीत रशरून शेतीचे व झाडाांचे
सतत होणारे नुकसान, रदवसेंरदवस समुद्राच्या आक्रमणाची वाढती तीव्रता व पररणामी
लोकाांच्या मालमत्ते चे मोठ्या प्रमाणात होत असलेले नुकसान लक्षात घेता समुद्राच्या वाढतया
अरतक्रमणाचा गांभीर सवरूपाचा िोका रनमाण होऊ नये यासाठी शासनाने या पाचही
रिल्याांतील रकनारपट्टीवरील गावाांच्या सांरक्षणासाठी रनयोिनबद्ध व कालबद्ध कायथक्रम
आखून तवरीत अांमलबिावणी करावी, अशी रशफारस ही रविानपररषद शासनास करीत
आहे .”
(५१)

“राज्यातील खेळाडुां ची राष्रीय सतरावर होत असलेली रपछे हाट लक्षात घेता क्रीडा क्षेत्राचा
सवधरगण रवकास होण्याकरीता व दिेदार खेळाडू तयार करण्यासाठी तालुकासतरावर क्रीडा
प्ररशक्षण केंद्र सथापन करण्यात यावीत व तयासाठी प्ररशरक्षत मागथदशथक नेम ण्यात यावेत व
अशा केंद्रावर अद्ययावत सारहतय व आर्थथक सहाय्य दे ण्यात यावे, अशी रशफारस ही
रविापररषद शासनास करीत आहे ”
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- 12 (५२) “राज्यात प्रतयेक तालुक्याच्या रठकाणी नगरपारलका सथापन करण्याचा रनणथय शासनाने िाहीर
करणे, तयानुसार नगरपांचायती व नगरपारलकाांची रनर्थमती होणे, तयामुळे नगरपारलकाांची सांख्या
मोठ्या प्रमाणावर वाढणे, राज्यातील प्रतयेक रवभागीय सतरावर नगरपारलका प्रशासन सक्षमपणे
चालरवण्यासाठी रवभागीय सतरावर नगरपारलका आयुक्तालय सथापन करावे, अशी रशफारस
ही रविानपररषद शासनास करीत आहे ”

डॉ.(श्रीमती) िीलम गोऱ्हे , नव.प.स. यांचे ठराव क्रमांक ५४, ५५ व ५६
(५४) ”राज्यातील सवथ िमादाय शैक्षरणक सांसथाांचे योग्य प्रशासन व रनयोिन होणे आवश्यक आहे
म्हणून सदर सांसथाांचा कारभार पाहण्यासाठी सवतांत्र शैक्षरणक िमादाय आयुक्तालयाची रनर्थमती
करण्यात यावी, अशी रशफारस ही रविान पररषद शासनास करीत आहे ”
(५५) ”राज्यातील समािकल्याण, आरदवासी रवकास रवभाग आरण मरहला व बालकल्याण
रवभागामाफथत चालरवण्यात येणाऱ्या शेकडो वसरतगृहात रनवास करून अध्ययनाचे काम
करीत असलेल्या रवद्याथधना दिातमक रशक्षण, सकस आहार व आरोग्यरवषयक सुरविा
रमळत नसल्यामुळे तयाांच्या शारीररक व बौरद्धक रवकासावर रवपरीत पररणाम होत असल्याने
या सवथ रवद्याथधना आवश्यक तया पररपूणथ सुरविा रमळण्यासाठी शासनाने कालबध्द कायथक्रम
तयार करावा, अशी रशफारस ही रविानपररषद शासनास करीत आहे ”
(५६) ”राज्यात मरहला व तरुण मुलमधवर होणारे अतयाचार व तयाांचे होणारे मृतयू रवचारात घेता
मरहलाांवरील अतयाचाराांबाबतचे खटले रवनारवलांब रनकालात काढण्यासाठी प्रतयेक रिल्याच्या
रठकाणी सवतांत्र फासट रॅक न्यायालये सथापन करण्यात यावीत, अशी रशफारस ही
रविानपररषद शासनास करीत आहे .”

श्री. रामहरी रुपिवर, नव.प.स. यांचे ठराव क्रमांक ५७, ५८, ५९, ६० व ६१
(५७) राज्यातील मरहला व बालरवकास रवभागामाफथत चालरवण्यात येणाऱ्या शेकडो वसतीगृहात
रनवास करुन अध्ययनाचे काम करीत असलेल्या हिारो रवद्याथ्यांयधना दिातमक रशक्षण, सकस
आहार व आरोग्यरवषयक सुरविा रमळत नसल्यामुळे तयाांचा शाररररक व बौस्ध्दक रवकास
खुांटत असल्याने या रवद्याथ्यांयधना आवश्यक तया पररपूणथ सुरविा रमळण्यासाठी शासनाने
कालबध्द कायथक्रम आखावा, अशी रशफारस ही रविानपररषद शासनास करीत आहे
(५८) राज्यातील बहु सांख्य गावात रवशेषत: उन्हाळ्यात रपण्याच्या पाण्याची भासत असलेली भीषण
पाणी टां चाई, तसेच रवरवि कारणाांमुळे बांद पडलेल्या अनेक पाणीपुरवठा योिना व तयाांच्या
दे खभालीत होणारी कुचराई, पररणामी, ग्रामीण िनतेचे रपण्याच्या पाण्यासाठी होणारे हाल
रवचारात घेता पाणी टचाांई कायमसवरुपी कमी करण्यासाठी शासनाने एक खास कायथक्रम
आखावा व तयाची काटे कोरपणे अांमलबिावणी करावी, अशी रशफारस ही रविानपररषद
शासनास करीत आहे .
(५९) शासनातफे राज्यातील मागासवगीय रवद्याथ्यांयधना शाळा व महारवद्यालयामाफथत सकॉलररशप व
शुल्क सवलत रदली िाते तयाच ितीवर राज्यातील अल्पभूिारक शेतकरी कुटूां बातील पाल्याांना
शाळा व महारवद्यालयाांमाफथत सकॉलररशप व शुल्क सवलत दे ण्यात यावी, अशी रशफारस ही
रविानपररषद शासनास करीत आहे
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राष्रीय सतरावर भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलीस सेवा व ततसम रवरवि सपिा
परीक्षाांमध्ये उत्तीणथ होणा-या रवद्याथ्यांयधमध्ये इतर राज्याच्या तुलनेत या राज्यातील रवद्याथ्यांयधचे
अतयल्प प्रमाण लक्षात घेता हे प्रमाण वाढरवण्यासाठी व उमेदवाराांची अद्ययावत व योग्य
पध्दतीने पूवथतयारी करुन घेण्यासाठी राज्यातील प्रतयेक रिल्हयात रकमान एक प्ररशक्षण केंद्र
सथापन करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती उपाययोिना करावी, अशी रशफारस ही रविानपररषद
शासनास करीत आहे .

(६१)

थोर समािसुिारक व सत्री रशक्षण चळवळीचे प्रणेते महातमा ज्योरतबा फुले व ञानानज्योती
सारवत्रीबाई फुले या दोन समािप्रबोिकाांना मरणोततर भारतरतन पुरसकार प्रदान करण्यात
यावा, अशी मागणी राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे करावी, अशी रशफारस ही रविानपररषद
शासनास करीत आहे

प्रा. जोगेन्द्र कवाडे , नव.प.स. यांचे ठराव क्रमांक ६२ व ६४
(६२) राज्यात िीवनावश्यक वसतुांचे बेसुमार वाढत असलेले भाव, तयावर योग्य रनयांत्रण ठे वता न
येणे, सणासुदीच्या काळात चणाडाळ, मूगडाळ, साखर तसेच अन्य डाळी, तेल, कडिान्य
इतयादी खाद्यवसतूांचा कृरत्रम तुटवडा रनमाण करुन तया वसतुांची बेसुमार भाववाढ करण्याची
व्यापारी वगात रनमाण झालेली प्रवृत्ती, तयामुळे िनतेवर पडत असलेला आर्थथक ताण, या सवथ
गोष्टमधचा सवंकष रवचार करुन भाववाढ रोखण्याबाबत व िीवनावश्यक वसतूांच्या
रनयांत्रणाबाबत एक प्रभावी यांत्रणा रनमाण करण्यात यावी, अशी रशफारस ही रविानपररषद
शासनास करीत आहे .
(६४) राज्यात दूरदशथन तसेच केबल नेटवकथद्वारे रवरवि खािगी दुररचत्रवारहन्याांमाफथत अस्श्लल व
रहसाांचाराला उत्तेिन दे णारे रचत्रपट, िारहराती तसेच रनररनराळ्या मारलका सरासपणे
दाखरवल्या िात असणे, पररणामी राज्यातील तरुण रपढीवर तयाचा होणारा दुष्पररणाम व वाढते
लैंरगक व अन्य गुन्हे लक्षात घेता अशाप्रकारच्या कायथक्रमावर केंद्र शासनाने तातकाळ बांदी
घालावी यासाठी राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे आग्रह िरावा, अशी रशफारस ही
रविानपररषद शासनास करीत आहे .

श्री. सुनिल तटकरे , नव.प.स. यांचे ठराव क्रमांक ६७, ६८, ६९, ७० व ७१
(६७) कोकणातील भूभागाांपैंकी सुमारे ५३.४५ टक्के
पडीक असलेल्या िरमनीत
आांबा,कािू,सुपारी,कोकम, नारळ इ.फळाांची लागवड आरण साग,रशसम,एैन,ककिळ,खैर इ.
वृक्षाांची वनराईची पध्दतशीर लागवड करण्याच्या दृष्टीने िडक कायथक्रम हाती घेऊन या
कायथक्रमासाठी आर्थथक तरतूद व अन्य उपाययोिना करण्यात यावी, अशी रशफारस ही रविान
पररषद शासनास करीत आहे .
(६८) नारपकी, अरतवृष्टी, िलप्रकोप, दुबार पेरणी, रतबार पेरणी, ओला व कोरडा दुष्काळ अशा
नैसर्थगक आपत्ती असूनही पीक रवमा नुकसान भरपाई पासून आणेवारी व उां बरठा उतपन्नाच्या
िाचक रनकषामुळे शेतकरी वांरचत राहत असणे, याला शांभर वषथ िुनी रिटीशकालीन
आणेवारी व उां बरठा काढण्याचे रनकष कारणीभूत असल्याने तयात बदल करुन सुिाररत
आणेवारी व उां बरठा काढण्याचे रनकष तयार करण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे
आग्रही भूरमका यायावी, अशी रशफारस ही रविान पररषद शासनास करीत आहे .
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कोकण रे ल्वे मागावरील प्रवाशाांची वाढती सांख्या रवचारात घेता कोकणात रे ल्वे मागथ दुपदरी
(सेकांड रॅक) करावा तसेच या रे ल्वे मागावरील प्रतयेक रे ल्वे सथानकावर प्रवाशाांसाठी पत्र्याची
कायमसवरुपी शेड उभारण्यात यावी, मरहला प्रवाशाांची होत असलेली गैरसोय लक्षाांत घेता तेथे
सुलभ शौचालय व अन्य अतयावश्यक सोयीसुरविा उपलब्ि करण्याकररता शासनाने केंद्र
शासनाकडे आग्रह िरावा, अशी रशफारस ही रविान पररषद शासनास करीत आहे

(७०) कोकणातील आांबा, कािू इतयारद रपकाांचे नैसर्थगक आपत्तीमुळे फार मोठ्या प्रमाणात होणारे
नुकसान लक्षात घेता अन्निान्य, गळीतिान्य, तेलरबया इतयारद रपकाांसाठी केंद्र शासनामाफथत
पुरसकृत करण्यात आलेली सवथकष रपक रवमा योिना ठाणे, पालघर, रायगड, रतनारगरी व
कसिुदग
ू थ या रिल्याांतील आांबा, कािू इतयारद फळरपकाांना लागू करण्याच्या दृष्टीने राज्य
शासनाने केंद्र शासनाकडे आग्रह िरावा, अशी रशफारस ही रविान पररषद शासनास करीत
आहे .
(७१) राज्यात शेती व्यवसायासाठी लागणारी रासायरनक खते, अविारे , रकटकनाशके याांच्या
ककमतीमध्ये सतत होणारी वाढ, तसेच शेतकऱ्याांना शेतीमालाचे न परवडणारे भाव रवचारात
घेता, उतपादन खचावर आिाररत असे शेतीमालाचे भाव शेतकऱ्याांना रमळण्याच्या दृष्टीने राज्य
शासनाने केंद्र शासनाकडे आग्रही भूरमका यायावी, अशी रशफारस ही रविान पररषद शासनास
करीत आहे .

श्री. अनिल भोसले, नव.प.स. यांचे ठराव क्रमांक ७२, ७३, ७४, ७५ व ७६
(७२) राज्यातील शेतकऱ्याांना शेती व्यवसायासाठी लागणारी रासायरनक खते, अविारे ,
रकटकनाशके याांच्या ककमतीमध्ये सतत होणारी वाढ, अल्प प्रमाणातील महागडे मिूरवगथ,
कसचनासाठीच्या पाणी दरामध्ये सतत होणारी वाढ, सवलतीच्या दरात शेतीपांपास वीिपुरवठा न
रमळणे, िनावराांच्या तुलनेत शेतीकामात यांत्राचा वापर वाढल्याने शेती सामग्रीतील अवाढव्य
वाढ, नैसर्थगक व िैरवक, शेती उतपादन प्रयोगास पुरेसे सां रक्षण रवचाराांत न घेणे, हया सवथ बाबी
रवचारात घेता उतपादन खचावर आिाररत असे शेतीमालाचे भाव ठररवण्यासाठी राज्य शासनाने
केंद्र शासनाकडे आग्रही भूरमका यायावी, अशी रशफारस ही रविान पररषद शासनास करीत
आहे .
(७३) राज्यातील बहु सां ख्य गावात रवशेषत: उन्हाळयात रपण्याच्या पाण्याची भासत असलेली भीषण
पाणी टां चाई, तसेच रवरवि कारणाांमुळे बांद पडलेल्या अनेक पाणीपुरवठा योिना व तयाांच्या
दे खभालीत होणारी कुचराई, पररणामी ग्रामीण िनतेचे रपण्याच्या पाण्यासाठी होणारे हाल
रवचारात घेता पाणी टां चाई कायमसवरुपी कमी करण्यासाठी शासनाने एक खास कायथक्रम
आखावा व तयाची काटे कोरपणे अांमलबिावणी करावी, अशी रशफारस ही रविान पररषद
शासनास करीत आहे .
(७४) राज्यातील राष्रीय महामागथ व राज्य महामागावर मोठया प्रमाणात होत असलेले अपघात,
अपघातसथळी अपघातग्रसताांवर उपचार करण्यासाठी शासकीय रुग्णालय नसणे, या
अपघातग्रसताांवर उपचार करण्यासाठी राज्यमागथ,राष्रीय महामागथ येथे सावथिरनक आरोग्य
रवभागाच्या माध्यमातून लहान-लहान उपचार केंद्र सुरु झाल्यास येथे वैद्यकीय अरिकारी,
सटाफ, नसेस व इतर कमथचारी याांची नेमणूक केली गेली तर सुरशरक्षत बेरोिगाराांना रोिगार
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होतील. म्हणून राज्यमागथ व राष्रीय महामागावर ५० रक.मी.अांतरावर प्रतयेक रठकाणी एक-एक
उपचार केंद्र उघडण्यात यावे, अशी रशफारस ही रविान पररषद शासनास करीत आहे .
(७५) राज्यातील िार्थमक सथळाांच्या व रतथथ क्षेत्राच्या रठकाणी भारवकाांची होणारी अफाट गदी, परां तु
िार्थमक सथळी व रतथथ क्षेत्राकडे लाखोंच्या सांख्येने येणाऱ्या भारवकाांना सथारनक प्रशासनाकडू न
योग्य तया सवथसामान्य प्राथरमक सोयीसुरविाांही उपलब्ि करुन रदल्या िात नसणे, पररणामी
दशथनाच्यावेळी चेंगराचेंगरीत शेकडो भारवकाांना मृतयू येणे, यामध्ये अनेक िण गांभीर िखमी
होणे, तयामुळे राज्यातील िार्थमक सथळाांच्या, रतथथ क्षेत्राच्या रठकाणी शासनाने योग्य सुरविाांचे
रनयोिन करण्याच्या दृष्टीने तशा योिना आखाव्यात व तयाांची अांमलबिावणी करण्यात
यावी, अशी रशफारस ही रविान पररषद शासनास करीत आहे .
(७६) ”छत्रपती रशवािी महाराि याांच्या पराक्रमाची गौरवगाथा साांगणाऱ्या रकल्ले रायगडाच्या
नुतनीकरणासाठी साततयाने पाठपुरावा करुनही तयाकडे भारतीय पुराततव सवेक्षण रवभागाने
दुलथक्ष केले आहे . रायगड,रवियदुगथ,कसिुदग
ू थ सह राज्यातील प्रमुख रकल्न्याांचे नुतनीकरण करणे
तसेच राज्यातील अन्य रकल्ल्याची दे खभाल व दुरुसती करण्याची परवानगी राज्य शासनाला
द्यावी याकररता राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे आग्रह िरावा, अशी रशफारस ही रविानपररषद
शासनास करीत आहे .”

श्री. नकरण पावसकर, नव.प.स. यांचे ठराव क्रमांक ७७, ७८, ७९ व ८०
(७७) कोकणातील ठाणे, पालघर, रायगड, रतनारगरी व कसिुदग
ू थ या पाच रिल्याांसाठी एक सवतांत्र
मतसय रवद्यापीठ सथापन करुन तयात मतसयव्यवसायासांबांिी रवरवि अभ्यासक्रम अांतभूथत
करावेत,अशी रशफारस ही रविानपररषद शासनास करीत आहे .
(७८) राज्यातील खेळाांडूची राष्रीय सतरावर होत असलेली रपछे हाट लक्षात घेता क्रीडा क्षेत्राचा
सवधगीण रवकास होण्याकररता व दिेदार खेळाडू तयार करण्यासाठी तालुकासतरावर क्रीडा
प्ररशक्षण केंद्र सथापन करण्यात यावीत व तयासाठी प्ररशरक्षत मागथदशथक नेमण्यात यावेत व
अशा केंद्राांना आवश्यक ते सारहतय पुररवण्यात यावे, अशी रशफारस ही रविानपररषद शासनास
करीत आहे .
(७९) राज्यात राष्रीय महामागथ व राज्य महामागावर मोठ्या प्रमाणात होत असलेले अपघात,
अपघातसथळी अपघातग्रसताांवर उपचार करण्यासाठी शासकीय रुग्णालये नसणे, या
अपघातग्रसताांवर उपचार करण्यासाठी राज्यमागथ, राष्रीय महामागथ येथे सावथिरनक आरोग्य
रवभागाच्या माध्यमातून लहान-लहान उपचार केंद्रे सुरु करणे, सदरची उपचार केंद्रे सुरु
झाल्यास तेथे वैद्यकीय अरिकारी, सटाफ नसेस व इतर कमथचारी नेमणूक केली गेली तर
सुरशरक्षत बेरोिगाराांना रोिगार रमळू न राज्यातील बेरोिगारी दूर होण्यास मदत होईल तसे च
अपघातग्रसताांवर वेळीच उपचार होतील. म्हणून राज्यमागथ व राष्रीय महामागावर ५० रक.मी.
अांतरावर प्रतयेक रठकाणी एक-एक उपचार केंद्र उघडण्यात यावे, अशी रशफारस ही रविान
पररषद शासनास करीत आहे .
(८०) राज्यात पयथटन सथळाांचा रवकास करण्यासाठी तसेच तया रठकाणी पयथटकाांसाठी मागथदशथक
नेमणे व अन्य आवश्यक तया सोयीसुरविा उपलब्ि करुन दे ऊन तया माध्यमातून तेथील
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- 16 युवकाांना रोिगार उपलब्ि करणे यासाठी राज्यातील सवथ पयथटन सथळाांचे महतव कायम
राखण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने खास उपाययोिना करावी, अशी रशफारस ही रविानपररषद
शासनास करीत आहे

प्रा. अनिल सोले, नव.प.स. यांचे ठराव क्रमांक ९७ व ९८
(९७) ‘‘राज्यातील औद्योरगक वसाहती व कारखान्याांचे वाढते प्रमाण, तयामुळे बहु ताांश रिल्यात वायू
प्रदूषण व िल प्रदूषणाची रनमाण झालेली समसया, कोळसाखाणी पासून होत असलेले प्रदूषण,
लहान मोठे उद्योिक तयात थमथल पॉवर सटे शन, एम.आय.डी.सी.तील उद्योग, रसमेंट कारखाने,
पेपर रमल, यापासून होत असलेले प्रदूषण, उद्योिक करारनामा करूनही दे खील रनयम पाळत
नसणे, रवशेषतः ज्या भागात दुर्थमळ वनसांपदा तसेच वन्यिीवाांचे वासतव्य आहे तया भागात
कोळसा खाणीसाठी परवानगी दे ण्याचे चाललेले प्रकार, तयामुळे वन व वन्यिीवाांचे अस्सततव
िोक्यात येणे, तयातच शासनाला अपुऱ्या सािनसामुग्रीमुळे प्रदूषणास आळा घालण्याकररता
येत असलेले अपयश, पररणामी िनतेच्या आरोग्याचा रनमाण झालेला प्रश्न, यावर रनयांत्रण
ठे वण्याकररता शासनाने रवशेष यांत्रणा रनमाण करावी, तसेच पयावरणाचा होणारा -हास लक्षात
घेता आररक्षत वनाांच्या रठकाणी दे ण्यात आले ले कोलब्लॉक्स रद्द करावे. अशी रशफारस ही
रविान पररषद शासनास करीत आहे .’’
(९८) ‘‘रवदभात नागपूर, चांद्रपूर, गडरचरोली रिल्यात आरोग्य सुरविेचा असलेला अभाव, नागपूर
येथील शासरकय वैद्यरकय महारवद्यालय येथील गेल्या १० रदवसापासून सीटी सकॅन यांत्र बांद
असणे, मे डीकल येथे एम.आर.आय. चे रनदान रब.पी.एल. रूग्णाकरीता मोफत न होणे,
तयासाठी मोठ्या प्रमाणात शुल्क आकारले िाणे, गरीब रूग्णाांना आर्थथक भुदथड सोसावा
लागणे, तयातच सुपर सपेशालीटी येथील हदृयरोगावर अॅस्न्िओग्राफी करण्यापूवी आवश्यक
असणारे द्रव्य (डाय) इांिेक्शनचा तुटवडा रनमाण होणे, अॅन्िीओग्राफी करण्यास अडचण
रनमाण होणे, श्वसन रवकार रवभागात सहा व्हें टीलेटर पैकी एकच व्हें रटलेटर सुरू असणे,
तयातच हदृय, पोटाचे रवकार, मेंदज्ू वर, अशा रवशेष उपचार केन्द्रात सवतांत्र रक्तपेढी सुरू
करण्यात येवूनही रक्त घटक रवघटन करण्यासाठी यांत्रणाच कायान्वीत नसणे, मेडीकल
सांलग्नीत कॅन्सर इांस्सटट्यूटचा प्रसताव ४ वषापासून शासनास सादर करूनही तयास मांिूरी न
रमळणे, अशा रवरवि समसयामुळे आरोग्य सेवा कोलमडली िाणे, तयातच तञान डॉक्टराांच्या
िागा ररक्त असल्याने योग्य उपचार न होणे, तयामुळे नागरीकाच्या रहताच्या दृष्टीने आरोग्य
सुरविा सुरळीत करण्याची आवश्यकता, अशी रशफारस ही रविान पररषद शासनाला करीत
आहे .’’

श्री. जगन्द्िाथ सशदे , नव.प.स. यांचा ठराव क्रमांक १२५
(१२५) राज्यातील कोणतीही व्यक्ती उपचारा अभावी िीवारनशी िाता कामा नये, या ततवानुसार राज्य
शासनाने सुरु केलेली १०८ क्रमाांकाची रुग्णवारहका सेवा रुग्णाला घरून शासकीय
रुग्णालयात अथवा शासकीय रुग्णालयातून दुस-या शासकीय रुग्णालयात नेण्यासाठी मयारदत
असल्याने, अनेकदा प्राथरमक गरि लक्षात घेऊन गोर-गरीब रुग्णाांना नातेवाईक अथवा
िवळच्या व्यक्ती निीकच्या रुग्णालयात दाखल करत असतात. मात्र नांतर तया रुग्णालयाचा
वाढता खचथ लक्षात घेता अशा रुग्णाांना शासकीय रुग्णालयात सथलाांतररत करताना १०८
क्रमाांकाच्या रुग्णवारहकेची सेवा शासकीय रनयमानुसार उपलब्ि करून रदली िात नाही. तरी
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- 17 रुग्णाांच्या नातेवाईक व रुग्णाांची ततकालीन अवसथा लक्षात घेता प्राथरमक उपचारासाठी
खािगी रुग्णालयात दाखल केलेल्या रुग्णाांना रकमान शासकीय रुग्णालयात सथलाांतररत
करताना १०८ क्रमाांकाची रुग्णवारहका शासनाने यापुढील काळात उपलब्ि करून द्यावी, अशी
रशफारस ही रविानपररषद शासनास करीत आहे .

†÷üÖ¾ÖßÃÖ

: ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÞÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²Öß.
‹ÛúÖêÞÖŸÖßÃÖ : ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖ“µÖÖ ¯Ö™ü»ÖÖ¾Ö¸ü šêü¾ÖÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß ÛúÖÝÖ¤ü¯Ö¡Öê (µÖÖ¤üß †Ó×ŸÖ´Ö ÛúÖµÖÖÔ¾Ö»Öß ÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖê›üÞµÖÖŸÖ
µÖê‡»Ô Ö.)

×¾Ö¬ÖÖ®Ö ³Ö¾Ö®Ö,
´ÖÓ²ã Ö‡Ô,
×¤ü®ÖÖÓÛú : 22 ±êú²ÖÎ¾ã ÖÖ¸üß, 2017.
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