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24.

महाराष्ट्र विधानपवरषद वनयम १०२ (३) अन्िये मं गळिार, वदनांक २५ फेब्रुिारी, २०२० रोजी
सकाळी ११.३० िाजता अवर सचिव, श्री.उमे श शशदे यािे दालन क्रमाांक १४०१, िौदावा मजला,
चवधान भवन, मां बई येथे संगणकीय आज्ञािलीद्वारे अशासकीय ठरािांचा प्राथम्यक्रम काढण्यात आला
आहे . वनदे शानुसार सदरहु ठराि शक्रवार, चदनाांक २८ फेब्रवारी, २०२० रोजी खालीलप्रमाणे चचेला
घेण्यात येणार आहे त :-

(मांगळवार, चदनाांक २५ फेब्रवारी, २०२० रोजीच्या बॅलेटद्वारा ठरचवलेल्या प्राथम्यक्रमानसार खालील ठराव
दाखचवण्यात आले आहे त) (१)

डॉ.सधीर ताांबे, चव.प.स. याांिा ठराव क्रमाांक ६१ –
“राज्यातील पूर्व प्राथमिक मिक्षणासाठी सुिारे एक लाख अंगणर्ाड्याची संख्या असली तरी
या अंगणर्ाड्याद्र्ारे दर्जेदार पर्
ू व प्राथमिक मिक्षण मिळत नाही, र्ैद्यकीय िास्त्रानस
ु ार लहान
िुलांच्या िें दच
ू ी ९० टक्के र्ाढ ही तयांच्या सहा र्र्ावपयंत होत असते, वर्द्यार्थयांिेये िैक्षणणक
आर्ड ननिावण होणे, ज्ञानेद्रियांचा योग्य वर्कास होणे, तसेच बौध्ेदक वर्कासाच्या दृष्टीने हा
कालार्धी अतयंत िहततर्ाचा असल्याने यासाठी मिक्षण दे ण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती गठीत क न
वर्िेर् कायवक्रि आखार्ा, अिी मिफारस ही वर्धानपररर्द िासनास करीत आहे .”

(२)

श्री.नागोराव गाणार, चव.प.स. याांिा ठराव क्रमाांक ८४ –
"राज्यातील वर्नाअनद
ु ान ततर्ार्र िान्यता दे ऊन सु

करण्यात आलेल्या िाेयमिक

िाळे तील वर्द्यार्थयांना अनुदानाअभार्ी प्रयोगिाळा, ग्रंथालये र् इतर िैक्षणणक सोयी सुवर्धा
उपलब्ध होऊ िकत नाही, तयािुळे वर्द्यार्थयांच्या प्रगतीर्र होणारा वर्परीत पररणाि वर्चारात
घेता वर्नाअनुदान ततर्ार्र िान्यता द्रदलेल्या राज्यातील सर्व िाेयमिक िाळांना चालू िैक्षणणक
र्र्ावपासून १०० टक्के अनुदान दे ण्यात यार्े, अिी मिफारस ही वर्धानपररर्द िासनास करीत
आहे ".
(३)

श्री. रामदास आांबटकर, चव.प.स. याांिा ठराव क्रमाांक ७४ –
‘‘राज्यातील आद्रदर्ासी वर्कास वर्भाग र् सािाध्र्जक न्याय वर्भागािाफवत चालवर्ल्या
र्जाणाऱ्या िासकीय र् अनुदानीत िुलींचे र्सनतगह
ा ात आश्रििाळे तीलच किवचाऱ्यांकडून अल्पर्यीन
िुलींचे होत असलेले लैंगगक िोर्ण, तयाद्रठकाणी पु र् किवचाऱ्यांच्या करण्यात आलेल्या नेिणूका,
तयािळ
ु े अल्पर्यीन आद्रदर्ासी िल
ु ींर्रील सतत होणाऱ्या अतयाचाराच्या घटनेत र्ाढ, आद्रदर्ासी
िल
ु ींच्या मिक्षण, तयांच्या बौध्ेदक वर्कासार्र तसेच सािाध्र्जक र्जीर्नार्र आणण उर्वरीत
आयुष्यार्र

होत

असलेला

पररणाि, या

वपडीत

िुलींना

न्याय

मिळण्याकरीता अतयाचार

करणाऱ्यांना कठोर मिक्षा मिळार्ी या कररता िासनाने तातडीने कायवर्ाही करार्ी, अिी मिफारस
ही वर्धानपररर्द िासनास करीत आहे .’’
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(४)

ॲड.चनरां जन डावखरे , चव.प.स. याांिा ठराव क्रमाांक १०० –
"थोर स्त्र्ातंत्र्यर्ीर, क्रांनतकारकांचे िुकुटिणी वर्नायक दािोदर सार्रकर, िहातिा ज्योनतबा
फुले र् ज्ञानज्योती सावर्रीबाई फुले यांना भारतरतन पुरस्त्कार दे ण्यात यार्ा, अिी मिफारस
वर्नावर्लंब केंि सरकारकडे करण्यात यार्ी, अिी मिफारस ही वर्धानपररर्द िासनास करीत
आहे ".

(६)

ॲड.हस्नबानू खचलफे, चव.प.स. याांिा ठराव क्रमाांक ८० –
“राज्यात वर्िेर्त: ठाणे रायगड, रतनागगरी र् मसंधद
ु ग
ु व या ध्र्जल्हयांच्या ककनारपट्टीर्रील
अनेक गार्ांच्या संरक्षणासाठी धप
ू प्रनतबंधक बंधारे बांधण्यात आलेले आहे त .दरर्र्ी हे बंधारे
फुटल्यािुळे सिुिाचे खारे पाणी िेत र्जमिनीत मिरून िेतीचे र् झाडांचे नुकसान होते, द्रदर्सेंद्रदर्स
सिुिाच्या आक्रिणाची र्ाढती तीव्रता र् पररणािी लोकांच्या िालिततेचे िोठ्या प्रिाणात होत
असलेले नुकसान लक्षात घेता सिुिाच्या र्ाढतया अनतक्रिणाचा गंभीर स्त्र्रूपाचा धोका ननिावण
होऊ नये यासाठी िासनाने या चारही ध्र्जल्हयांतील ककनारपट्टीर्रील गार्ांच्या संरक्षणासाठी
ननयोर्जनबद्ध र् कालबद्ध कायवक्रि आखन
तर्रीत अंिलबर्जार्णी करार्ी, अिी मिफारस ही
ू
वर्धानपररर्द िासनास करीत आहे .”

×¾Ö¬ÖÖ®Ö ³Ö¾Ö®Ö,
ü´ÖãÓ²Ö‡Ô,
×¤ü®ÖÖÓÛú : २६ फे ब्रवु ारी, 20२०
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1) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ¤üÃµÖ
2) ´ÖÖ.ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß, ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü µÖÖÓ“Öê ÃÖ×“Ö¾Ö
3) ´ÖÖ.ˆ¯Ö ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü µÖÖÓ“Öê ÜÖÖ•ÖÝÖß ÃÖ×“Ö¾Ö ŸÖ£ÖÖ •Ö®ÖÃÖÓ¯ÖÛÔú †×¬ÖÛúÖ¸üß
4) ´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
5) ÃÖ×“Ö¾Ö (ÛúÖµÖÔ³ÖÖ¸ü), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö´ÖÓ›üôû ÃÖ×“Ö¾ÖÖ»ÖµÖ µÖÖÓ“Öê Ã¾ÖßµÖ ÃÖÆüÖµÖÛú
6) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö´ÖÓ›üôû ÃÖ×“Ö¾ÖÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ †×¬ÖÛúÖ¸üß
7) ¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö ÃÖ×“Ö¾Ö, ÃÖÓÃÖ¤üßµÖ ÛúÖµÖÔ ×¾Ö³ÖÖÝÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖ®Ö, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ôü
8) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö´ÖÓ›üôû ÃÖ×“Ö¾ÖÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖõÖ ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖê
9) ÃÖÓÝÖÞÖÛú ÛúõÖ (website)
10) ‹´Ö.Ûêú.ÃÖß.‹»Ö.ÛúõÖ.
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