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१. श्री. धनंजय म ंडे, वि.प.स. यांचा ठराि क्रमांक १ 
 “राज्यात उत्पादित होणाऱ्या सोयाबीन, मुग, उडीि, तूर, हरभरा, गहू, ज्वारी, कापूस या 

शेतमालाला शासनातरे्फ हमीभाव जाहीर केला जाणे, प्रत्यक्षात बाजारात व्यापारी शेतकऱ्याांच्या मालाला 
हमीभावाइतका भाव न िेता त्याांची लूट करीत असल्याचे वारांवार दनिशशनास येणे, शेतकऱ्याांच्या वाढत्या 
आत्महत्याांच्या कारणाांमध्ये शेतीमालाला भाव दमळत नसल्याचेही एक प्रमुख कारण असणे,  त्यामुळेच 
महाराष्ट्रा शेजारील मध्यप्रिेश सरकारने शेतकऱ्याांच्या शेतमालाला हमीभावापेक्षा कमी भाव दमळाल्यास 
त्या िोन्हीतील र्फरकाची रक्कम िेणारी योजना जाहीर केली असणे, त्याच धतीवर महाराष्ट्रातही 
शेतकऱ्याांना हमीभाव व बाजारात दमळणारा भाव यातील र्फरकाची रक्कम िेणारी योजना तात्काळ सुरु 
करावी, अशी दशर्फारस ही दवधानपदरषि शासनास करीत आहे.” 

२. श्री. धनंजय म ंडे, वि.प.स. यांचा ठराि क्रमांक २ 
 “राज्यातील दविभश, मराठवाड्यासह सांपूणश भागात कापसाचे उत्पािन मोठ्या प्रमाणावर होत 

असणे,  या कापसाच्या उत्पािनासाठी शेतकऱ्याला मोठ्या प्रमाणावर उत्पािन खचश करावा लागत असणे,  
शासनातरे्फ हमीभावाने या कापसाची खरेिी केली जात असणे, मात्र शेतकऱ्याांना कापूस उत्पािनासाठी 
येणारा खचश आदण प्रत्यक्षात दमळणारा हमीभाव यात मोठी तर्फावत असल्याने शेतकऱ्याांना नुकसानीस 
सामोरे जावे लागत असणे,  त्यामुळे शेतकऱ्याांना हमीभावावर अदधकादधक बोनस िेणे गरजेचे असणे, 
महाराष्ट्रा शेजारील गुजरात राज्याने यावषी कापसाला हमीभावावर ५०० रुपये अदधक बोनस जाहीर 
केलेला असणे,  गुजरातच्या धतीवर महाराष्ट्रातही कापूस उत्पािक शेतकऱ्याांना त्याांनी उत्पािीत केलेल्या 
कापसाला हमीभाव अदधक ५०० रुपये बोनस द्यावा. अशी दशर्फारस ही दवधानपदरषि शासनास करीत 
आहे.” 

३. श्री. ख्िाजा बेग, वि.प.स. यांचा ठराि क्रमांक ७५ 
 “राज्यातील अत्यल्प व अल्पभूधारक शेतकऱ्याांच्या शेतीतील दवदहरी व दवदु्यत पांपाचा मोठया 

प्रमाणात रादहलेला अनुशेष, दवदु्यत कनेक्शन दमळण्याकरीता होणारा दवलांब त्यामुळे दवदु्यत पांपावर 
घेतलेल्या कजाचा वाढत असलेला आर्थिक बोजा, शेतात राबदवल्या जाणाऱ्या उस दपकाांचे पाण्याअभावी 
होणारे नुकसान टाळण्याच्या दृष्ट्टीने व उक्त योजनेची अांमलबजावणी पदरणामकारकदरत्या करण्यासाठी 
शासनाने धोरणात्मक कायशक्रम राबवावा, अशी दशर्फारस ही दवधानपदरषि शासनास करीत आहे.” 

४. डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, वि.प.स. यांचा ठराि क्रमांक ९० 
 “शेतकऱ्याांच्या आत्महत्येनांतर त्याांच्या दवधवाांना घर, समाज, सरकारी प्रदक्रया, शेती आिी सवशच 

आघाड्याांवर सांघषश करावा लागणे,  त्यातच पिोपिी अपमान, अवहेलना आदण वेळ प्रसांगी बदहष्ट्काराला 
तोंड द्यावे लागणे,  शेतकऱ्याांच्या दवधवा या वारसा हक्क ककवा आत्महत्येनांतर असलेल्या अदधकाराबाबत 
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अनदभज्ञ असणे, त्याांनी अदधकार मादगतले की त्याांना कुटांब बदहष्ट्कृतासारखी वागणूक दमळणे, त्याांच्या 
समोर मुलाांच्या भदवष्ट्याचा प्रन न उभा असणे, याकदरता आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुांबातील दवधवाांवर 
होणारा अन्याय व बदहष्ट्कार सारख्या घटनाांना आळा घालण्याकदरता धोरणाची आखणी व अांमलबजावणी 
केली जाणे गरजेचे असणे, तसेच कायिेशीर तरतुिींचे पुनरावलोकन करून आवन यक बिल करून ठेवणे 
व दपडीत दियाांसाठी समुपिेशन कें दे्र स्िापन करण्यात यावी, अशी दशर्फारस ही दवधानपदरषि शासनास  
करीत आहे.” 

 
५. श्री. शरद रणवपसे, वि.प.स. यांचा ठराि क्रमांक ९९ 
 “कें द्र शासनाने सन २०१५ मध्ये िेशातील दवदवध शहराांमध्ये स्माटश दसटी अदभयान राबदवण्याचा 

जादहर केलेला दनणशय, या योजनेंतगशत दनवड केलेल्या शहराांमध्ये शान वत पाणी पुरवठा, वीज पुरवठा, 
घनकचरा व्यवस्िापन, प्रभावी नागरी िळणवळण, सावशजदनक वाहतूक व्यवस्िा, परवडणाऱ् या घराांची 
उपलब्धता, सक्षम मादहती तांत्रज्ञान, दडदजटलायझेशन यांत्रणा, ई- गव्हनशन्स, शान वत पयावरण, मदहला 
आदण बालकाांची सुरक्षा, आरोग्य सुदवधा, दशक्षण आिी पायाभूत सुदवधा दनमाण करण्याचे दनश्न चत 
केलेले असणे, सिर स्माटश दसटी योजनेत राज्यातील पुणे व सोलापूर शहराांची माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये 
झालेली दनवड, त्यानांतर टप्पप्पया-टप्पप्प याने राज्यातील मुांबई, नादशक, नवी मुांबई, ठाणे, नागपूर, कल्याण-
डोंदबवली, औरांगाबाि व कपपरी-कचचवड या शहराांची झालेली दनवड, सिर शहराांसाठीचे तयार केलेले 
सुमारे तीस कोटी रुपयाांहून जास्त खचाचे स्माटश दसटी प्रस्ताव दवदहत मुितीत कें द्र शासनास सािर केलेले 
असणे, दनवड झालेल्या स्माटश शहराांसाठी ५ वषांसाठी प्रदतवषश/प्रदतशहर कें द्र शासनाने रुपये १०० कोटी तर 
राज्य शासनाने प्रदतवषश/प्रदतशहर रुपये ५० कोटी इतके अनुिान उपलब्ध करावयाचे असणे, मात्र 
राज्यातील काही शहराांची दिड वषापूवी पासून व तद्नांतर दनवड झालेली असताना व दरतसर प्रस्ताव सािर 
झालेले असताना अद्यापही दनधीची उपलब्धता करण्यात आलेली नसणे, तसेच प्रकल्प कायाश्न्वत 
करण्यासाठी कोणतीही दवदशष्ट्ट अशी कायशवाही झालेली नसणे, त्यामुळे सिर प्रकल्प राबदवण्याकडे 
शासनाची दिसून येत असलेली उिादसनता, सिर महत्त्वाकाांक्षी व नागरीकाांच्या दवकासाच्यादृष्ट्टीने 
महत्वाचे असलेले प्रकल्प तातडीने राबदवण्यासाठी प्राधान्याने लक्ष घालण्याची गरज, यासाठी कालबध्ि 
कायशक्रम आखून त्याचा दनयदमत आढावा घेण्याची दनताांत आवन यकता, याबाबी दवचारात घेता यासाठी 
शासन स्तरावर उच्चस्तरीय यांत्रणा दनमाण करण्यात यावी, अशी दशर्फारस ही दवधानपदरषि शासनास 
करीत आहे.” 

 
६. श्री. संजय दत्त, वि.प.स. यांचा ठराि क्रमांक १२३ 
 “राज्यातील पोदलसाांना २४ तासाांहून अदधक तास काम करावे लागत असल्यामुळे त्याांच्यावर 

दिवसेंदिवस कामाचा ताण वाढणे, तसेच पुरेशी शासकीय दनवासस्िाने उपलब्ध नसल्यामुळे अनेक 
पोदलसाांना भाडयाच्याच घरात रहावे लागत असणे, शासनाकडून िेण्यात आलेल्या शासकीय 
दनवासस्िानाांची अत्यांत िरुवस्िा असणे, कामाचा ताण, गृहदनमाणाचा प्रन न, यामुळे त्याांच्यात दनमाण होत 
असलेले तणावाचे व नैरान याचे वातावरण, पदरणामी त्याांच्यावर मानदसक ताण वाढत असून त्याांच्यात 
आत्महत्येचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असणे, पोदलसाांच्या कायशक्षमतेचा सवंकष दवचार होऊन त्याांच्या 
कामाचे तास, एक साप्पतादहक सुट्टी, दनवासस्िाने इत्यािी मूलभूत समस्याांबाबत कायमस्वरुपी तोडगा 
काढण्याच्यादृष्ट्टीने शासनाने ठोस उपाययोजना करावी, अशी दशर्फारस ही दवधानपदरषि शासनास करीत 
आहे.” 
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७. श्री. संजय दत्त, वि.प.स. यांचा ठराि क्रमांक १२५ 
 “मुांबई गृहदनमाण व के्षत्रदवकास मांडळाच्या अकायशक्षमतेमुळे जुन्या व मोडकळीस आलेल्या 

इमारतींची वेळीच िरुुस्ती होत नसल्याने ऐन पावसाळयात इमारती कोसळून दजदवत व दवत्त हानी होण्याचे 
वाढत असलेले प्रमाण, जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींची योग्यदरत्या पाहणी करुन त्याचा दवकास 
करणे, पुनरशचनेची खोळांबलेली अनेक कामे, त्यातून मोठया प्रमाणात होत असलेला भ्रष्ट्टाचार, त्यामुळे 
रदहवाशाांत पसरलेला तीव्र असांतोष, या सांिभात गाांभीयाने दवचार करुन त्यावर पदरणामकारक 
उपाययोजना सुदचदवण्यासाठी दवधानमांडळाच्या िोन्ही सभागृहातील सिस्याांची एक सांयुक्त सदमती 
नेमण्यात यावी, अशी दशर्फारस ही दवधापदरषि  शासनास करीत आहे.” 

 
८. श्री. अशोक ऊर्फ  भाई जगताप, वि.प.स. यांचा ठराि क्रमांक १२९ 
 “कें द्र शासनाने राज्यात मुख्य रस्त्यापासून खेडे गावाांना जोडण्याकदरता पांतप्रधान ग्रामसडक 

योजना अांमलात आणलेली असणे,  त्याच धतीवर राज्यात पाांिण रस्ता िरुुस्ती व मुख्यमांत्री सडक योजना 
राज्य शासनाने सुरु कराव्यात, अशी दशर्फारस ही दवधानपदरषि शासनास करीत आहे.” 

 
९. श्री. आनंदराि पाटील, वि.प.स. यांचा ठराि क्रमांक १३२ 
 “मराठी भाषेसाठी राज्य शासनाने स्िापन केलेल्या स्वतांत्र दवभागासाठी १० कोटी रुपयाांची तरतूि करुन 

स्वतांत्र सदचवाांची दनयुक्ती करण्याचा व त्याांच्या कके्षत भाषा सांचालनालय व इतर कायालये िेण्याचा 
घेतलेला दनणशय, तरी राज्यातील ग्रामपांचायत स्तरापासून मांत्रालय स्तरापयंत आदण ग्रामपांचायत 
सिस्याांपासून मुख्यमांत्रयाांपयंत सवश शासकीय दनमशासकीय कायालयात तसेच राज्याच्या एकां िरीत सवशच 
व्यवहारामध्ये मराठीचा १०० टक्के वापर होण्याच्यादृष्ट्टीने आवन यक उपाययोजना करणे, तसेच 
कामकाजात मराठी भाषेचा वापर करण्यास टाळाटाळ करणाऱ् या अिवा त्यात कसूर करणाऱ् या 
अदधकाऱ् याांना जबाबिार धरुन त्याांच्यावर कडक कारवाई करण्याची जबाबिारी िेखील राज्य शासनाने 
मराठी भाषा दवभागाकडे सोपदवण्याचा दनणशय घ्यावा, अशी दशर्फारस ही दवधानपदरषि शासनास करीत 
आहे.” 

१०. श्री. आनंदराि पाटील, वि.प.स. यांचा ठराि क्रमांक १३३ 
 “राज्यातील ऊसतोड कामगार ऊस तोडणीसाठी वषातील आठ मदहने घराबाहेर राहत असणे, 

त्यामुळे याांच्यासोबत त्याांचे सांपूणश कुटूांबही ऊस तोडणीसाठी स्िलाांतरीत होत असल्यामुळे त्याांच्या मुलाांना 
दशक्षणापासून वांदचत रहावे लागत असणे, या ऊसतोड कामगाराांच्या मुलाांना दशक्षणाच्या सांधी उपलब्ध 
व्हाव्यात यासाठी राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात ऊसतोड कामगाराांच्या मुला - मुलींसाठी दनवासी शाळा सुरु 
करण्याची आवन यकता असणे, ऊस तोडणी कामगाराांच्या महादवद्यालयात दशक्षण घेणा-या मुलाांसाठी 
शासकीय वसतीगृहाांमधून  दनवासाची व भोजनाची व्यवस्िा करावी, तसेच मागासवगीय दवद्यार्थ्यांच्या 
धतीवर ऊसतोडणी कामगाराांच्या मुलाांना शाळा, महादवद्यालयाांमार्फश त दशष्ट्यवृत्ती व शुल्क सवलत िेण्यात 
यावी, अशी दशर्फारस ही दवधानपदरषि शासनास करीत आहे.” 

 
११. श्री. आनंदराि पाटील, वि.प.स. यांचा ठराि क्रमांक १३४ 
 “राज्यातील बहुसांख्य गावात दवशेषतउ उन्हाळयात दपण्याच्या पाण्याची भासत असलेली भीषण 

पाणी टांचाई, तसेच दवदवध कारणाांमुळे बांि पडलेल्या अनेक पाणीपुरवठा योजना व त्याांच्या िेखभालीत 
होणारी कुचराई, पदरणामी, ग्रामीण जनतेचे दपण्याच्या पाण्यासाठी होणारे हाल दवचारात घेता पाणी टचाांई 
कायमस्वरुपी कमी करण्यासाठी शासनाने एक खास कायशक्रम आखावा व त्याची काटेकोरपणे 
अांमलबजावणी करावी, अशी दशर्फारस ही दवधानपदरषि शासनास करीत आहे.” 
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१२. श्री. आनंदराि पाटील, वि.प.स. यांचा ठराि क्रमांक १३५ 
 “राज्यातील महाराष्ट्र राज्य हे प्रगतशील राज्य असून राज्यातील शेतकरी व शेतमजूर उत्पािन 

वाढवून मेहनतीने व कष्ट्टाने घाम गाळून शेतीची मशागत करून  राज्याच्या दवकासात हातभार लावणे,  
परांतू राज्यात अवकाळी पाऊस, िषु्ट्काळ व नैसर्थगक आपत्ती आल्यामुळे शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण 
वाढले असणे, त्यामुळे त्याांचे जीवन जगणे कठीण झाले असणे, म्हणून राज्यातील शेतक-याांना दकमान 
रु.२०००/- प्रदत मदहना पेन्शन िेण्याची योजना  सुरु करण्यात यावी, अशी दशर्फारस ही दवधानपदरषि 
शासनास करीत आहे.” 

 
१३. श्री. आनंदराि पाटील, वि.प.स. यांचा ठराि क्रमांक १३६ 
 “कें द्र शासनाने राज्यात मुख्य रस्त्यापासून खेडे गावाांना जोडण्याकदरता पांतप्रधान ग्रामसडक 

योजना अांमलात आणलेली असणे,  त्याच धतीवर राज्यात पाांिण रस्ता िरुुस्ती व मुख्यमांत्री सडक योजना 
राज्य शासनाने सुरु कराव्यात, अशी दशर्फारस ही दवधानपदरषि शासनास करीत आहे.” 

 
१४. श्री. स भाष झांबड, वि.प.स. यांचा ठराि क्रमांक १३७ 

 “दविभातील हातमाग दवणकराांच्या जटील बनत चाललेल्या दवदवध समस्या, तसेच त्याांची होत 
असलेली आर्थिक िरुवस्िा व ते जगत असलेले हलाखीचे जीवन यात सुधारणा होण्याच्यादृष्ट्टीने शासनाने 
आवन यक ती उपाययोजना करावी, अशी दशर्फारस ही दवधानपदरषि शासनास करीत आहे.” 

१५. श्री. स भाष झांबड, वि.प.स. यांचा ठराि क्रमांक १३८ 
 “राष्ट्रीय स्तरावर भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलीस सेवा व तत्सम दवदवध स्पधा 

परीक्षाांमध्ये उत्तीणश होणा-या दवद्यार्थ्यांमध्ये इतर राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्र राज्यातील दवद्यार्थ्यांचे अत्यल्प 
प्रमाण लक्षात घेता हे प्रमाण वाढदवण्यासाठी व उमेिवाराांची अद्ययावत व योग्य पध्ितीने पूवशतयारी करुन 
घेण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक दजल्हयात दकमान एक प्रदशक्षण कें द्र स्िापन करण्याच्या दृष्ट्टीने आवन यक 
ती उपाययोजना करावी, अशी दशर्फारस ही दवधानपदरषि शासनास करीत आहे.” 

१६. श्री. स भाष झांबड,  वि.प.स. यांचा ठराि क्रमांक १३९ 
 “राज्यातील खेळाांडूची राष्ट्रीय स्तरावर होत असलेली पीछेहाट लक्षात घेता क्रीडा के्षत्राचा सवांदगण 

दवकास होण्याकरीता व िजेिार खेळाडू तयार करण्यासाठी तालुका क्रीडा प्रदशक्षण कें द्र स्िापन करण्यात 
यावीत व त्यासाठी प्रदशदक्षत मागशिशशक नेमण्यात यावेत व अशा कें द्राना आवन यक ते सादहत्य पुरदवण्यात 
यावे, अशी दशर्फारस ही दवधानपदरषि शासनास करीत आहे.” 

१७. श्री. स भाष झांबड,  वि.प.स. यांचा ठराि क्रमांक १४१ 
 “राज्यातील मदहला व बालदवकास दवभागामार्फश त चालदवण्यात येणा-या शेकडो वसदतगृहात 

दनवास करुन अध्ययन करीत असलेल्या हजारो दवद्यार्थ्यांना िजात्मक दशक्षण, सकस आहार व 
आरोग्यदवषयक सुदवधा दमळत नसणे, त्यामुळे  त्याांचा शारीदरक व बौश्ध्िक दवकास खुांटत असल्याने  ह्या 
दवद्यार्थ्यांना आवन यक त्या पदरपूणश सुदवधा दमळण्यासाठी शासनाने कालबध्ि कायशक्रम आखावा, अशी 
दशर्फारस ही दवधानपदरषि शासनास करीत आहे.” 

१८. आर्कक. अनंत गाडगीळ, वि.प.स. यांचा ठराि क्रमांक १४२ 
 “राज्यातील खेळाांडूची राष्ट्रीय स्तरावर होत असलेली पीछेहाट लक्षात घेता क्रीडा के्षत्राचा सवांदगण 

दवकास होण्याकरीता व िजेिार खेळाडू तयार करण्यासाठी तालुका क्रीडा प्रदशक्षण कें द्र स्िापन करण्यात 
यावीत व त्यासाठी प्रदशदक्षत मागशिशशक नेमण्यात यावेत व अशा कें द्राना आवन यक ते सादहत्य पुरदवण्यात 
यावे, अशी दशर्फारस ही दवधानपदरषि शासनास करीत आहे.” 
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१९. आर्कक. अनंत गाडगीळ, वि.प.स. यांचा ठराि क्रमांक १४३ 
 “राज्यातील मदहला व बालदवकास दवभागामार्फश त चालदवण्यात येणाऱ् या शेकडो वसदतगृहात 

दनवास करुन अध्ययन  करीत असलेल्या हजारो दवद्यार्थ्यांना िजात्मक दशक्षण, सकस आहार व 
आरोग्यदवषयक सुदवधा दमळत नसणे, त्यामुळे त्याांचा शारीदरक व बौश्ध्िक दवकास खुांटत असल्याने ह्या 
दवद्यार्थ्यांना आवन यक त्या पदरपूणश सुदवधा दमळण्यासाठी शासनाने कालबध्ि कायशक्रम आखावा, अशी 
दशर्फारस ही दवधानपदरषि शासनास करीत आहे.” 

२०. आर्कक. अनंत गाडगीळ, वि.प.स. यांचा ठराि क्रमांक १४४ 
 “राज्यातील सुदशदक्षत बेरोजगाराांचे वाढते प्रमाण व त्याांच्यात रोजगाराअभावी दनमाण झालेले 

वैर्फल्याचे व असांतोषाचे वातावरण लक्षात घेता बेरोजगाराांची समस्या पदरणामकारक पध्ितीने 
सोडदवण्यासाठी सेवायोजन आदण रोजगार व स्वयांरोजगार कायालये अदधक कायशक्षम करण्यासाठी तसेच 
सांबांदधत प्रन नावर उपाययोजना सुचदवण्यासाठी दवधीमांडळाच्या िोन्ही सभागृहातील सिस्याांची एक सांयुक्त 
सदमती स्िापन करण्यात यावी, अशी दशर्फारस ही दवधानपदरषि शासनास करीत आहे.” 

 
२१. आर्कक. अनंत गाडगीळ, वि.प.स. यांचा ठराि क्रमांक १४५ 
 “राज्यात उद्योग जगतात मोठया प्रमाणावर स्िादनक भूमीपूत्राांना रोजगार उपलब्ध न होणे, 

उद्योगाांमध्ये भूमीपुत्राांची सांख्या नगण्य असल्याने राज्यात बेरोजगाराची सांख्या प्रचांड प्रमाणात वाढणे, 
राज्यातील सेवायोजन कायालयामध्ये लाखो तरुणाांनी नोकरीसाठी नोंिणी केलेली असणे, उद्योगाांमध्ये 
भूमीपूत्राांना नोक-या िेण्यास शासन अपयशी ठरल्याने राज्यातील सुदशदक्षत तरुणाांमध्ये पसरलेले नैरान य, 
राज्यातील बेरोजगार भूमीपूत्राांच्या हक्काांचे रक्षण करण्यासाठी यापुढे राज्यातील शासकीय, दनमशासकीय 
तसेच खाजगी आस्िापनाांवरील कायालयाांमध्ये नोकरी िेताना भूमीपूत्राांना प्राधान्याने नोकरीत घेण्यासाठी 
शासनाने धोरणात्मक दनणशय घ्यावा, अशी दशर्फारस ही दवधानपदरषि शासनास करीत आहे.” 

२२. आर्कक. अनंत गाडगीळ, वि.प.स. यांचा ठराि क्रमांक १४६ 
    “राज्यातील अनेक नद्याांच्या पदरसरात रासायदनक कारखाने, साखर कारखाने व अनेक प्रकारचे उद्योग 

उभारण्यात आले असणे, या कारखान्याांतील प्रिदूषत साांडपाणी निीत सोडण्यात येत असल्यामुळे 
निीकाठावरील अनेक गावाांमध्ये दवशेषतउ कोकण व पश्न चम महाराष्ट्रात नद्याांचे पाणी दपण्यास अयोग्य 
झालेले असणे, त्यामुळे रदहवाशाांच्या आरोग्यावर आदण मश्च्छमार बाांधवाच्या उपदजदवकेच्या साधनाांवर 
होणारा दवपरीत पदरणाम लक्षात घेता राज्यातील जलप्रिषूण समस्येवर उपाय शोधून जलप्रिषूणास 
प्रभावीदरत्या आळा घालण्यासाठी शासनाने कडक उपाययोजना करावी, अशी दशर्फारस ही दवधानपदरषि 
शासनास करीत आहे.”  

२३. श्री. रामहरी रुपनिर, वि.प.स. यांचा ठराि क्रमांक १४७ 
 “राज्यातील मदहला व बालदवकास दवभागामार्फश त चालदवण्यात येणा-या शेकडो वसदतगृहात 

दनवास करुन अध्ययन  करीत असलेल्या हजारो दवद्यार्थ्यांना िजात्मक दशक्षण, सकस आहार व 
आरोग्यदवषयक सुदवधा दमळत नसणे, त्यामुळे त्याांचा शारीदरक व बौश्ध्िक दवकास खुांटत असल्याने ह्या 
दवद्यार्थ्यांना आवन यक त्या पदरपूणश सुदवधा दमळण्यासाठी शासनाने कालबध्ि कायशक्रम आखावा, अशी 
दशर्फारस ही दवधानपदरषि शासनास करीत आहे.” 

२४. श्री. रामहरी रुपनिर, वि.प.स. यांचा ठराि क्रमांक १४९ 
 “शासनातरे्फ राज्यातील मागासवगीय दवद्यार्थ्यांना शाळा व महादवद्यालयामार्फश त दशष्ट्यवृत्ती व 

शुल्क सवलत दिली जाते त्याच धतीवर राज्यातील अल्पभूधारक शेतकरी कुटूांबातील पाल्याांना शाळा व 
महादवद्यालयाांमार्फश त दशष्ट्यवृत्ती व शुल्क सवलत िेण्यात यावी, अशी दशर्फारस ही दवधानपदरषि शासनास 
करीत आहे.” 
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२५. श्री. रामहरी रुपनिर, वि.प.स. यांचा ठराि क्रमांक १५० 
 “राष्ट्रीय स्तरावर भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलीस सेवा व तत्सम दवदवध स्पधा 

परीक्षाांमध्ये उत्तीणश होणा-या दवद्यार्थ्यांमध्ये इतर राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्र राज्यातील दवद्यार्थ्यांचे अत्यल्प 
प्रमाण लक्षात घेता हे प्रमाण वाढदवण्यासाठी व उमेिवाराांची अद्ययावत व योग्य पध्ितीने पूवशतयारी करुन 
घेण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक दजल्हयात दकमान एक प्रदशक्षण कें द्र स्िापन करण्याच्या दृष्ट्टीने आवन यक 
ती उपाययोजना करावी, अशी दशर्फारस ही दवधानपदरषि शासनास करीत आहे.” 

२६. श्री. रामहरी रुपनिर, वि.प.स. यांचा ठराि क्रमांक १५१ 
 “राज्यातील खेळाांडूची राष्ट्रीय स्तरावर होत असलेली पीछेहाट लक्षात घेता क्रीडा के्षत्राचा सवांदगण 

दवकास होण्याकरीता व िजेिार खेळाडू तयार करण्यासाठी तालुका क्रीडा प्रदशक्षण कें द्र स्िापन करण्यात 
यावीत व त्यासाठी प्रदशदक्षत मागशिशशक नेमण्यात यावेत व अशा कें द्राना आवन यक ते सादहत्य पुरदवण्यात 
यावे, अशी दशर्फारस ही दवधानपदरषि शासनास करीत आहे.” 

२७. डॉ. स धीर तांबे, वि.प.स. यांचा ठराि क्रमांक १५३ 
 “राज्यातील पूवश प्रािदमक दशक्षणासाठी सुमारे एक लाख अांगणवाडयाची सांख्या समाधानकारक 

जरी असली तरी या अांगणवाडयाद्वारे िजेिार पूवश प्रािदमक दशक्षण दमळत नसणे,  वैद्यकीय शािानुसार 
लहान मुलाांच्या मेंिचूी ९० टक्के वाढ ही सहा वषापयंत होत असणे,  दवद्यार्थ्यांमध्ये शैक्षदणक आवड 
दनमाण होणे, ज्ञानेदद्रयाांचा योग्य दवकास होणे, तसेच बौश्ध्िक दवकासाच्या दृष्ट्टीने हा कालावधी अत्यांत 
महत्त्वाचा असल्याने यासाठी दशक्षण िेण्यासाठी तज्ञाांची  सदमती गठीत करुन दवशेष कायशक्रम आखावा, 
अशी दशर्फारस ही दवधानपदरषि शासनास करीत आहे.” 

२८. श्री. अवनल भोसले, वि.प.स. यांचा ठराि क्रमांक १५५ 
 “राज्यातील मुांबई, पुणे, नागपूर यासह बहुसांख्य शहराांची लोकसांख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत 

असणे, या शहराांच्या दवदवध भागात िरवषी वाढत असलेले कचऱ्याचे ढीग कचऱ्याचे व्यवस्िापन 
करण्याची महानगरपादलकाांकडील यांत्रणा अपुरी व कालबाहय झालेली असणे, शहराांतील भागात 
साठणाऱ्या या कचऱ्याचे व्यवस्िापन करण्यात महानगरपादलकाांना येत असलेले अपयश, कचऱ्याांच्या 
ढींगामुळे अनेक भागात रोगराई पसरुन नागदरकाांच्या आरोग्यास दनमाण झालेला धोका, िगुशधी 
पसरल्यामुळे रस्त्यावरुन नागदरकाांना जाणे-येणे मुश्न कल होणे, महानगरपादलकाांनी यावर पदरणामकारक 
उपाययोजना आखण्याची आवन यकता असतानाही त्याांचेकडून तशी कायशवाही न होणे, नागदरकाांच्या 
आरोग्याांशी हा प्रन न दनगडीत असल्यामुळे शासनस्तरावरुन यात लक्ष घालण्याची आवन यकता दवचारात 
घेता कचऱ्याांची दवल्हेवाट लावण्यासाठी पदरणामकारक व कालबध्ि कायशक्रम आखण्यात यावेत, असे 
आिेश सवश महानगरपादलकाांना शासनाने द्यावेत व त्यानुसार पदरणामकारक अमांलबजावणी होते ककवा 
कसे याचा आढावा घेण्यासाठी शासन स्तरावर उच्चस्तरीय यांत्रणा दनमाण करण्यात यावी, अशी दशर्फारस 
ही दवधानपदरषि शासनास करीत आहे.” 

२९. श्री. अवनल भोसले, वि.प.स. यांचा ठराि क्रमांक १५६ 
 “कें द्र शासनाने सन २०१५ मध्ये िेशातील दवदवध शहराांमध्ये स्माटश दसटी अदभयान राबदवण्याचा 

जादहर केलेला दनणशय, या योंजनेतगशत दनवड केलेल्या शहराांमध्ये शान वत पाणी पुरवठा, वीज पुरवठा, 
घनकचरा व्यवस्िापन, प्रभावी नागरी िळणवळण सावशजदनक वाहतुक व्यवस्िा, परवडणाऱ्या घराांची 
उपलब्धता, सक्षम मादहती तांत्रज्ञान, दडदजटलायझेशन यांत्रणा, ई-गव्हनशन्स, शान वत पयावरण, मदहला आदण 
बालकाांची सुरक्षा, आरोग्य सुदवधा, दशक्षण आदण पायाभुत सुदवधा दनमाण करण्याचे दनश्न चत केलेले 
असणे, सिर स्माटश दसटी योजनेत राज्यातील पुणे व सोलापुर शहराांची माहे जानेवारी २०१६ मध्ये झालेली 
दनवड, त्यानांतर टप्पप्पया-टप्पप्पयात राज्यातील मुांबई, नादशक, नवी मुांबई, ठाणे, नागपुर, कल्याण-डोंदबवली, 
औरांगाबाि व कपपरी-दचचांवड या शहराांची झालेली दनवड, सिर शहराांसाठीचे तयार केलेले सुमारे तीस 
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कोटी रुपयाांहून जास्त खचाचे स्माटश प्रस्ताव दवहीत मुितीत कें द्र शासनास सािर केलेले असणे, दनवड 
झालेल्या स्माटश शहराांसाठी पाच वषांसाठी प्रदतवषश/प्रदतशहर कें द्र शासनाने रुपये १०० कोटी तर राज्य 
शासनाने प्रदतवषश/प्रदतशहर रु. ५० कोटी इतके अनुिान उपलब्ध करावयाचे असणे, मात्र राज्यातील काही 
शहराांची दिड वषापूवीपासून व तद्नांतर दनवड झालेली असताना व दरतसर प्रस्ताव सािर झालेला 
असताना अद्यापही दनधीची उपलब्धता करण्यात आलेली नसणे, तसेच प्रकल्प कायाश्न्वत करण्यासाठी 
कोणतेही दवदशष्ट्ट अशी कायशवाही झालेली नसणे, त्यामुळे सिर प्रकल्प राबदवण्याकडे शासनाची दिसून 
येत असलेली उिादसनता, सिर महत्वकाांक्षी व इतर नागरीकाांच्या दवकासाच्या दृष्ट्टीने महत्वाचे असलेले 
प्रकल्प तातडीने राबदवण्यासाठी प्राधान्याने लक्ष घालण्याची गरज, यासाठी कालबध्ि कायशक्रम आखून 
त्याचा दनयदमत आढावा घेण्याची दनताांत आवन यकता या बाबी दवचारात घेण्यासाठी शासनस्तरावर 
उच्चस्तरीय यांत्रणा दनमाण करण्यात यावी, अशी दशर्फारस ही दवधानपदरषि शासनास करीत आहे.” 

३०. श्री. अवनल भोसले, वि.प.स. यांचा ठराि क्रमांक १५७ 
 “राज्यात व दवशेषतउ पुणे शहरातील जीवनावन यक वस्तूांच्या बेसुमार वाढत चाललेल्या ककमती, 

त्यावर दनयांत्रण ठेवण्यास शासनास आलेले अपयश, ऐन सणासुिीच्या काळात जीवनावन यक वस्तूांचा 
कृदत्रम तुटवडा दनमाण करुन या वस्तूांचे बेसुमार भाववाढ करण्याची व्यापारी वगात दनमाण झालेली 
प्रवृत्ती, सरकारमान्य स्वस्त धान्य िकुानात जीवनावन यक वस्तूांचा तुटवडा, त्यामुळे जनतेवर पडत 
असलेले आर्थिक ताण, या सवश गोष्ट्टींचा सवंकष दवचार करुन जीवनावन यक वस्तूांचे योग्य व स्वस्त िराने 
दवतरण करण्यासाठी आवन यक ती उपाययोजना करावी, अशी दशर्फारस ही दवधानपदरषि शासनास करीत 
आहे.” 

३१. श्री. अवनल भोसले, वि.प.स.  यांचा ठराि क्रमांक १५८ 
 “राज्यात राष्ट्रीय महामागश व राज्य महामागावर मोठ्या प्रमाणात अपघात होत असणे, 

अपघातस्िळी अपघातग्रस्ताांवर उपचार करण्यासाठी शासकीय रुग्णालय नसणे, या अपघातग्रस्ताांवर 
उपचार करण्यासाठी राज्यमागश, राष्ट्रीय महामागश येिे सावशजदनक आरोग्य दवभागाच्या माध्यमातून लहान-
लहान उपचार कें द्र सुरु झाल्यास येिे वैद्यकीय अदधकारी, स्टार्फ, नसेस व इतर कमशचारी नेमणूक केली 
गेली तर सुदशदक्षत बेरोजगाराांना रोजगार दमळून राज्यातील बेरोजगारी िरू होण्यास मित होईल तसेच 
अपघातग्रस्ताांना वेळेवर उपचार दमळतील, म्हणून राज्यमागश व राष्ट्रीय महामागावर ५० दक.मी.अांतरावर 
प्रत्येक दठकाणी एक-एक आपतकालीन उपचार कें द्र उघडण्यात यावे, अशी दशर्फारस ही दवधानपदरषि 
शासनास करीत आहे.” 

३२. श्री. अवनल भोसले, वि.प.स. यांचा ठराि क्रमांक १५९ 
 “पावसाची अदनयदमतता, दनसगाचा लहरीपणा, त्यामुळे दनमाण होणारी दभषण पाणीटांचाई 

पदरणामी दपण्याच्या पाण्यासाठी सुध्िा होणारी भटकां ती ही अदतशय गांभीर बाब झाली असणे, त्यावर 
जलतज्ञाांच्या मागशिशशनातून  वेगवेगळे उपाययोजना करण्याची आवन यकता, उिा. रेन वॉटर हावेस्टींग, 
परांतू याबद्दलची अांमलबजावणी होत नसणे, महाराष्ट्रातील सवश शासदकय इमारतींच्या छतावर पडणाऱ्या 
पावसाच्या पाण्याचे एकदत्रकरण (रेन वॉटर हावेस्टींग) करुन त्याचे इमारतीच्या आवारातील जदमनीत 
पाण्याच्या िोताजवळ पुनभशरण करण्याची आवन यकता असणे, यामुळे जलिोत दरचाजश होऊन पदरणामी, 
दपण्याच्या पाण्याचा प्रन न मागी लागेल, यासाठी शासनाने कठोर दनिेश द्यावेत, तसेच खाजगी नवीन इमारत 
बाांधकाम करीत असताना बाांधकाम परवाना िेण्यासाठी जसे इतर बाबी तपासण्यात येतात तसेच 
(ग्रामपांचायत ते महानगरपादलका) त्या इमारती वरील छताचे पाणी त्या आवारातील जलिोतात सोडण्याचे 
दनयोजनाबाबत केलेली तरतूि तपासूनच बाांधकाम परवाना द्यावा, अशी दशर्फारस ही  दवधानपदरषि 
शासनास करीत आहे.” 
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३३. श्री. दत्तात्रय सािंत, वि.प.स. यांचा ठराि क्रमांक १६० 
 “राज्यात सक्तीच्या व मोर्फत दशक्षण कायद्यामुळे राज्यातील मुलाांच्या व मुलींच्या दशक्षण 

घेण्यामध्ये वाढ होणे, पदरणामी राज्यातील साक्षरतेच्या प्रमाणात वाढ झाली असणे, प्रत्येक गावात 
माध्यदमक दशक्षणाची सोय दनमाण होणे, माध्यदमक दशक्षणानांतर काही खेड्यात पुढील दशक्षणाची सोय 
नसल्यामुळे पालक मुलींना पुढील दशक्षण घेण्यासाठी बाहेर गावी पाठदवण्यास इच्छुक नसणे, 
पदरणामस्वरूप  मुली उच्च दशक्षणापासून वांदचत राहणे, राज्यातील बहुतेक गावात उच्च माध्यदमक दशक्षण 
उपलब्ध होत असणे, तरी या माध्यदमक शाळाांना जोडून दवना शतश उच्च माध्यदमकचे सवश शाखाांचे वगश 
उपलब्ध करून िेण्यात यावी, अशी दशर्फारस ही  दवधानपदरषि शासनास  करीत आहे.” 

 
 

×¾Ö¬ÖÖ®Ö ³Ö¾Ö®Ö, 
®ÖÖÝÖ¯Öæ¸ü 
×¤ü®ÖÖÓÛú : 11 ×›üÃÖë²Ö¸üü, 2017. 

›üÖò.†®ÖÓŸÖ ÛúôûÃÖê 
¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö ÃÖ×“Ö¾Ö, 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü. 
 

 

 
¯ÖÏ×ŸÖ :- 
1) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ®´ÖÖ®Ö®ÖßµÖ ÃÖ¤üÃµÖ. 
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