ÛÎú´ÖÖÓÛú : 43

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü
¯Ö¡ÖÛú ³ÖÖÝÖ ¤üÖ®ê Ö
´ÖÓÝÖôû¾ÖÖ¸üü, ×¤ü®ÖÖÓÛú 1८ •Öæ®Öü, 2019/ •µÖêÂšü 28, 1941 (¿ÖÛêú)

51.

महाराष्ट्र विधानपवरषद वनयम १०२ (३) अन्िये मं गळिार, वदनांक १८ जून, २०१९ रोजी सकाळी
११.३० िाजता उप सचिव, श्री. ऋतुराज कुडतरकर याांिे दालन क्रमाांक १४०२, िौदावा मजला,
चवधान भवन, मुांबई येथे संगणकीय आज्ञािलीद्वारे अशासकीय ठरािांचा प्राथम्यक्रम काढण्यात आला
आहे . वनदे शानुसार सदरहु ठराि शुक्रवार, चदनाांक २१ जून, २०१९ रोजी खालीलप्रमाणे चचेला घेण्यात
येणार आहे त :-

(शुक्रवार, चदनाांक ३० नोव्हें बर, २०१८ रोजीच्या चदवसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशशचवण्यात आलेला
अशासकीय ठराव) –
(१)

श्री. धनांजय मुांडे, चव.प.स. याांिा ठराव क्रमाांक ८६ – (मां त्रयाांिे उत्तर प्रलांचबत)"राज्यातील सुवशव त रेरोजगारांचे िाढते प्रमाण, नोकरी ि रोजगाराअभािी तयांच्यात वनम ण लालेले
िैफल्य, शासनाने रंद केलेला सुवशव त रेरोजगार भतता, रोजगाराच्या भाग भांलिलासाठी राकांसारया
आर्थथक संस्थाकलू न येणाया अलचणी, या रारी विचारात घेता रेरोजगारांच्या समस्या पवरणामकारकपणे
सोलविण्यासाठी ि गरीर कुंुं रातील यक्तितला रोजगार वमळविण्याच्यादृष्ष्ट्ंीने

क स म ि स्ितं्र  यं्र णा

स्थापन करण्यात यािी ि सुवशव त रेरोजगारांना पुन्हा भतता सु क करािा, रोजगारासाठी भागभांलिलाची सोय
करािी ि रंदी घालण्यात आलेली नोकर भरती पुन्हा सु क करािी, अशी वशफारस ही विधानपवरषद शासनास
करीत आहे ."
(मांगळवार, चदनाांक १८ जून, २०१९ रोजीच्या बॅलेटद्वारा ठरचवलेल्या प्राथम्यक्रमानुसार खालील ठराव
दाखचवण्यात आले आहे त) (२)

श्री. चवक्रम काळे , चव.प.स. याांिा ठराव क्रमाांक २० –
“राज्यातील सिव विद्यार्थ्यांना घ्याियाचे सिव माध्यमातील वश ण हे अवधक पवरणामकारक, प्रभािी
होण्यासाठी आवण भविष्ट्यात स म वपढी उभी राहण्यासाठी सिव वश ण विभाग (शालेय वश ण, उच्च वश ण,
तं्र वश ण, आश्रमशाळा, अंध, अपंग, मूक-रवधर शाळा, आवदिासी आश्रम शाळा) हे मं्र ालयातील काच
विभागाच्या अवधपतयाखाली आणािे, अशी वशफारस ही विधानपवरषद शासनास करीत आहे .”

(३)

श्री. चवलास पोतनीस, चव.प.स. याांिा ठराव क्रमाांक ८५ –
“राष्ट्रीय स्तरािर भारतीय प्रशासकीय सेिा, भारतीय पोलीस सेिा ि ततसम विविध स्पधांमध्ये उत्तीणव
होणाया विद्यार्थ्यांमध्ये इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र राज्यातील विद्यार्थ्यांचे अल्प प्रमाण ल ात घेता, हे
प्रमाण अवधकवरतया िाढविण्यासाठी ि उमेदिारांची अद्ययाित पद्धतीने योग्य प्रकारे पूिव तयारी क कन
घेण्यासाठी राज्यातील प्रतयेक वजल्यात वकमान

क प्रशासकीय सेिेसंदभ तील प्रवश ण केंद्र स्थापन

करण्याच्या दृष्ष्ट्ंीने आिश्यक ती उपाययोजना करािी, अशी वशफारस ही विधानपवरषद शासनास करीत
आहे .”
..2/-
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(४)

श्री. रामदास आांबटकर, चव.प.स. याांिा ठराव क्रमाांक २५ –
‘‘राज्यातील आवदिासी विकास विभाग ि सामावजक न्याय विभागामाफवत चालविल्या जाणाया
शासकीय ि अनुदानीत आश्रमशाळा तसेच मुलींच्या िसवतगृहात तेथील कमव चायां कलू न अल्पियीन मुलींचे
होत असलेले लैंवगक शोषण, पु कष कमवचायांच्या तयावठकाणी नेमणूका होत असल्यामुळे अल्पियीन
आवदिासी मुलींिरील सतत होणाया अतयाचाराच्या घंनेत िाढ होत आहे , यामुळे आवदिासी मुलींच्या
वश ण, तयांच्या रौक्तध्दक विकासािर तसेच सामावजक जीिनािर आवण उिवरीत आयुष्ट्यािर पवरणाम होत
असून या वपलीत मुलींना न्याय वमळण्याकरीता अतयाचार करणायांना कठोर कारिार करण्यासाठी शासनाने
तातलीने उपाययोजना करािी, अशी वशफारस ही विधानपवरषद शासनास करीत आहे .’’

(५)

श्री. चकरण पावसकर, चव.प.स. याांिा ठराव क्रमाांक ६ –
“राज्यातील खेळांलूची राष्ट्रीय स्तरािर होत असलेली वपछे हां ल ात घेता क्रीला

े्र ाचा सिांगीण

विकास होण्याकवरता ि दजेदार खेळालू तयार करण्यासाठी तालुकास्तरािर वक्रला प्रवश ण केंद्र स्थापन
करण्यात यािीत ि तयासाठी प्रवशव त मागवदशवक नेमण्यात यािेत ि अशा केंद्रांना अद्ययाित क्रीला सावहतय
पुरविण्यात यािे , अशी वशफारस ही विधानपवरषद शासनास करीत आहे .”
(६)

डॉ. (श्रीमती) मचनषा कायां दे, चव.प.स. याांिा ठराव क्रमाांक ४ –
“राज्यातील वकल्ले ि दुगव यांचे ऐवतहावसक महति ल ात घेता या वकल्ले ि दुगांचा पवरसर पयवंन केंद्र
म्हणून विकवसत करण्यासाठी तसेच तया वठकाणी मागवदशवक नेमण्यारारत ि पयवंकांसाठी अन्य आिश्यक
तया सोयीसुविधा उपलब्ध क कन दे ऊन या सिव वकल्ल्यांचे ि दुगांचे ऐवतहावसक महति कायम राखण्याच्या
दृष्ष्ट्ंीने शासनाने खास उपाययोजना करािी, अशी वशफारस ही विधानपवरषद शासनास करीत आहे .”

×¾Ö¬ÖÖ®Ö ³Ö¾Ö®Ö,
ü´ÖãÓ²Ö‡Ô,
×¤ü®ÖÖÓÛú : 18 •Öæ®Ö, 2019

µÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ :1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

×•ÖŸÖë¦ü ³ÖÖêôûê
ÃÖ×“Ö¾Ö (ÛúÖ.),
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ¤üÃµÖ
´ÖÖ.ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß, ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü µÖÖÓ“Öê ÃÖ×“Ö¾Ö
´ÖÖ.×¾Ö¸üÖ¬ê Öß ¯ÖõÖ®ÖêŸÖÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü µÖÖÓ“Öê ÜÖÖ•ÖÝÖß ÃÖ×“Ö¾Ö ŸÖ£ÖÖ •Ö®ÖÃÖÓ¯ÖÛÔú †×¬ÖÛúÖ¸üß
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö´ÖÓ›üôû ÃÖ×“Ö¾ÖÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ †×¬ÖÛúÖ¸üß
¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö ÃÖ×“Ö¾Ö, ÃÖÓÃÖ¤üßµÖ ÛúÖµÖÔ ×¾Ö³ÖÖÝÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖ®Ö, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´Öã²Ó Ö‡Ôü
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö´ÖÓ›üôû ÃÖ×“Ö¾ÖÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖõÖ ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖê
ÃÖÓÝÖÞÖÛú ÛúõÖ (website)
‹´Ö.Ûêú.ÃÖß.‹»Ö.ÛúõÖ.

D:\E2-01\2019\2nd Session 2019\Bills & Res.Committee note\Bull part.docx

