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ÛúÖµÖÖÔ¾Ö»Öß 

²Öã¬Ö¾ÖÖ¸üüüü, ×¤ü®ÖÖÓÛú 17 †ÖòÝÖÃ™ü, 2022 ¸üÖê•Öß ÃÖÛúÖôûß 11.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ôü µÖê£Öß»Ö 

×¾Ö¬ÖÖ®Ö ³Ö¾Ö®Ö µÖê£Öê ÃÖãºþ ÆüÖêÞÖÖ·µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®ÖÃÖ³Öê“µÖÖ ÃÖ®Ö 2022 “µÖÖ 

ŸÖéŸÖßµÖ (¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôûß) †×¬Ö¾Öê¿Ö®ÖÖ“Öß ÛúÖµÖÖÔ¾Ö»Öß 

‹Ûú : †¬µÖõÖÖÓ®Öß, ÃÖ³ÖÖ¬µÖõÖ ŸÖÖ×»ÖÛêú¾Ö¸ü ÃÖ¤üÃµÖ ®ÖÖ´Ö×®Ö¤ìü×¿ÖŸÖ Ûú¸üÞÖê. 

¤üÖê®Ö : ¯ÖÏ¿®ÖÖê¢Ö¸êü. 

ŸÖß®Ö : †¬µÖÖ¤êü¿Ö ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü šêü¾ÖÞÖê. 

“ÖÖ¸ü : ÃÖ®Ö 2022-2023 “µÖÖ ¯Öã̧ ü¾ÖÞÖß ´ÖÖÝÖÞµÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê. 

¯ÖÖ“Öü : ÃÖ®Ö 2022-2023 “µÖÖ ¯Öã̧ ü¾ÖÞÖß ´ÖÖÝÖÞµÖÖÓ¾Ö¸ü “Ö“ÖÖÔ ¾Ö ´ÖŸÖ¤üÖ®Ö. 

ÃÖÆüÖü : ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß ¸üÖ•Ö ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê †Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê. 

ÃÖÖŸÖ : ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ×¾Ö¬ÖêµÖÛêú. 

†Öšü : ¿ÖÖêÛú ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö. 

®Ö‰ú : ‡ŸÖ¸ü ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö •µÖÖ“Öß ÃÖæ“Ö®ÖÖ ®ÖÓŸÖ¸ü ¤êüÞµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. 

    ¤üÆüÖ : अशासक य ठराव (म.िव.स. िनयम १०६):- 

ी. शांत ठाकूर िव.स.स. यां चे ठराव मांक ५, ६, ७, ८ व ९ 

(५) “परक य मघुल राजवटी या खाणाखुणा पसुनू महारा ा या 
जा व य इितहासा या मतृी जागतृ ठेव यासाठी  व रा याची 
अि मता जप यासाठी “औरंगाबाद” या शहराचे “सभंाजीनगर” 
अस े नामांतर कर यात यावे.” अशी िशफारस ही िवधानसभा 
शासनास करीत आह.े 

(६) “िनजामी राजवटी या पाऊलखुणा सपंु ात आणनू थािनक 
वैिश  असले या ले यांची याती सवदरू विृ गंत कर या या

ीने “उ मानाबाद” या शहराचे “धाराशीव”’ अस े नामांतर 
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कर यात यावे, अशी िशफारस ही िवधानसभा शासनास करीत 
आह.े ” 

(७) रा यातील ामीण भागातील ामपंचायत ना दखेभालीसाठी 
ह तांत रत कर यात आले या नळ पाणीपरुवठा योजना िनधी 
अभावी बंद पडतात, यव थापन नीट होत नस यामळेु दखेभाल 
व यव थापन सरुळीत हो यासाठी शासनाने या सव नळ 
पाणीपरुवठा योजना वतं  महामंडळाकडे सोपवा यात, अशी 
िशफारस ही िवधानसभा शासनास करीत आह.े 

(८) “रा यात नामां िकत कंप यां या औषधा या िकंमती भरमसाठ 
अस यामळेु ही महाग औषध े खरेदी क न उपचार करणे 
गोरगरीब व सामा य जनतेला परवडणारे नस यामळेु औषधा 
अभावी अनेक णांना मृ यलुा सामोरे जावे लागत असणे, 
जेने रक औषधांचा गुणही नामां िकत कंपनी या औषधा माणचे 
येत असणे, तसचे औषधां या िकमंती वाजवी दरात अस याने 
या गोरगरीब जनतेला िमळण े आव यक अस याने महारा  

शासनाने राज थान रा या माणेच रा यातही जेने रक औषधे 
खरेदी क न जनतेला ती उपल ध क न दे याबाबत सव 
गावपातळीवर व शहरांमधनू जेने रक औषधांची दकुाने सु
कर यात यावी, अशी िशफारस ही िवधानसभा शासनास करीत 
आह.े” 

(९) “रा यात िनरिनरा या िवभागात येणा  या क पामळेु 
िव थािपत होणा  या क प तांचे पनुवसन कर यासाठी 

क प सु  हो याआधी क प तांचे यो य कारे पनुवसन 
कर याबाबतचा आराखडा रा य शासनाने तयार क न क  
शासनाकडे मा यतेसाठी पाठवावा, अशी िशफारस ही 
िवधानसभा शासनास करीत आह.े” 
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 ी. ल मण जगताप िव.स.स. यां चे ठराव माकं १०, ११ व १२ 

(१०) “परक य मघुल राजवटी या खाणाखणुा पुसनू महारा ा या 
जा व य इितहासा या मतृी जागतृ ठेव यासाठी   व रा याची 
अि मता जप यासाठी “औरंगाबाद” या शहराचे “सभंाजीनगर” 
अस े नामांतर कर यात याव,े अशी िशफारस ही िवधानसभा 
शासनास करीत आह.े” 

(११) “िनजामी राजवटी या पाऊलखुणा सपंु ात आणनू थािनक ् ये 
वैिश  असले या िश प थाप य परंपरांचा ारंभ व 
जागितक दजाचा परुातन वारसा असले या ले यांची याती  
सवदरू ´ÉÞËrùMÉiÉ  कर या या ीने “उ मानाबाद” या शहराचे 
“धाराशीव” असे नामकरण कर यासाठी धोरणा मक िनणय 
घे यात यावा, अशी िशफारस ही िवधानसभा शासनास करीत 
आह.े”  

(१२) “दशेाला वांत य िमळ याक रता लढा दऊेन यासाठी EòÉ³ý¬É 
पा याची िश ा भोगनू जनतेला मातभृमूी ेमाची वलंत 
िवचारसरणी देणारे व ांतीकारकांचे ेरणा थान असलेले 
वातं यवीर िवनायक दामोदर सावरकर यांना मरणो र 

“भारतर न” दान कर याबाबत रा य शासनाने क  शासनाकडे 
आ ह धरावा, अशी िशफारस ही िवधानसभा शासनास करीत 
आह.े” 

ी. चेतन तुपे िव.स.स. यां चे ठराव मांक १३, १५, १६ व १७ 

(१३) “रा यभरातील वाढती लोकसं या वाढते नाग रक करण आिण 
दचुाक /चारचाक  वाहनां या सं येत ¨ÉÉä̀ ö¬É माणात झालेली 
वाढ, यामळेु वाहतकु या सम येने धारण केलेले  गंभीर व प, 
वाहनां या अपघातांचे वाढते माण, िनयिमतपण े होत 
असले या वाहतकु या क डीतील वाढ या माणात होणारे 

दषूण , वाहतकु या े ात आिण साधनांम ये आधिुनक 
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तं ानाचा वेश झा यामुळे मोनोरोल, मे ो रेल, र यांचे 
अंडरपास, बायपास, उड्डाणपलू इ. नवनवीन सं ा अि त वात 
आ याने वाहतकु या सम येला ा  झालेले बहआयामी 
व प, िन या या वाहतकू क डीमळेु शहरी आिण  ामीण 

सवच भागाम ये नाग रकांची होत असलेली गैरसोय, काही 
शहरांचे कायरत असलेले िकंवा होऊ घातलेले कॉ फर सी 
मोबॅलीटी लॅन, ा ला सचा पर परांशी ससुगंत ताळमेळ 
नस याने काही िठकाणी काही योजना न याने तयार करावे 
लागण,े इ. बाब चा िवचार करता वाहतकू ांचा सवकष 
अ यास क न रा यभरासाठी वाहतकु चा अ ावत कॉ फरे सी 
मोबॅलीटी लॅन तयार क न याची आखणी-िनयोजन-
काय वयन-िनयं ण यासाठी वतं  यं णा िनमाण क न 
तातडीने कायि वत कर यात यावी, अशी िशफारस ही 
िवधानसभा शासनास करीत आह.े”  

(१५) “रा यात वेगवेग या क पांमळेु िव थािपत झाले या 
क प तां या पनुवसनाचे काम अ ापही पूण झालेले 

नस याने िव थािपतांचे होत असलेले हाल, यामळेु शासना या 
िवचाराधीन क पांसाठी जिमनी दे या या कामाला 
शेतक  याचंा होत असलेला िवरोध, याबाबत िनमाण के या 
जाणा  या कायदशेीर अडचणी, इ.बाबी िवचारात घेता 

क प तां या पनुवसनाचे रखडलेले काम ता काळ पणू 
कर यासाठी कालब  धडक काय म राबिव यात यावा, अशी 
िशफारस ही िवधानसभा शासनास करीत आह.े” 

(१६) “रा यातील ामीण भागातील ामपंचायत ना दखेभालीसाठी 
ह तांत रत कर यात आले या नळ पाणीपरुवठा योजना िनधी 
अभावी बंद पडतात, यव थापन नीट होत नस यामळेु 
दखेभाल व यव थापन सरुळीत हो यासाठी शासनाने या सव 
नळ पाणीपरुवठा योजना वतं  महामंडळाकडे सोपवा यात, 
अशी िशफारस ही िवधानसभा शासनास करीत आहे.” 
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(१७) “रा यातील पणुे, नािशक, को हापरू , औरंगाबाद, अमरावती 
आिण त सम इतर महानगरपािलकामंधील लोकसं येत झालेली 
भरमसाठ वाढ, न याने िनमाण झाले या मो ा वसाहती, 
यामळेु िनमाण होणा या कच याची यो य िव हवेाट 

लाव याची िनमाण झालेली गंभीर सम या, लगत या ामीण 
प रसरात महानगरांमधील कचरा टाकताना या कच यावर यो य 

ि या न झा यामळेु कचरा डेपो या प रसरातील नाग रकां या 
आरो यास िनमाण होत असलेला धोका, होणारे दषूण , यामळेु 

ामीण भागात कचरा टाक यास ाम थांचा होणारा ती  
िवरोध, प रणामी नगरवािसय यां यात सघंष हो याची िनमाण 
झालेली श यता इ.बाब ना आळा घाल यासाठी रा य 
पातळीवर वतं  कचरा ि या आिण कचरा यव थापन 
महामंडळ थापन कर यात याव,े अशी िशफारस ही िवधानसभा 
शासनास करीत आह.े” 

 ी. सुनील राणे िव.स.स. यां चे ठराव मांक १८, १९ व २१ 

(१८) “िनजामी राजवटी या पाऊलखुणा सपंु ात आणनू थािनक 
वैिश  असले या ले यांची याती सवदरू विृ गंत 
कर या या ीने “उ मानाबाद” या शहराचे “धाराशीव” असे 
नामांतर कर यात याव,े अशी िशफारस ही िवधानसभा शासनास 
करीत आह.े” 

(१९) “परक य मघुल राजवटी या खाणाखुणा पसुनू महारा ा या 
जा व य इितहासा या मतृी जागतृ ठेव यासाठी   व रा याची 
अि मता जप यासाठी “औरंगाबाद” या शहराचे “सभंाजीनगर” 
अस े नामांतर कर यात याव,े अशी िशफारस ही िवधानसभा 
शासनास करीत आह.े” 
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(२१) “ रा यात उ ोग जगतात मो ा माणात थािनक भिूमपु ांना 
रोजगार उपल ध न होणे, उ ोगांम ये भमूीपु ांची सं या नग य 
अस याने रा यात बेरोजगारांची सं या चंड माणात वाढण,े 
रा यातील सवेायोजन कायालयाम ये लाखो त णांनी 
नोकरीसाठी केलेली न द, उ ोगांम ये भमूीपु ांना नोक या 
दे यास शासन अपयशी ठर याने रा यातील सिुशि त 
त णांम ये पसरलेले नैरा य, रा यातील शासक य, 
िनमशासक य तसचे खाजगी आ थापनावरील कायालयाम ये 
नोकरी दतेाना थािनक भिूमपु ांना ा या याने नोकरीत 
घे यासाठी शासनाने धोरणा मक िनणय यावा, अशी िशफारस 
ही िवधानसभा शासनास करीत आह.े” 

ी. सु िनल भू  िव.स.स. यां चे ठराव मांक २३, २४, २५ व २६ 

(२३) “मुंबईसह रा यात रेडी रेकनर या दरात दरवष  वाढ होत 
अस याने, सदिनकां या िकंमतीत चंड वाढ होत असण,े 
िवभागीय सव च िव  दर रेिडरेकनरम ये ा  धर यात येत 
अस याने, सदिनकां या िकंमती, मळू िकंमतीपे ा िकतीतरी 
अिधक पटीने वाढणे, यामळेु सवसामा य जनतेस सदिनका 
खरेदी करणे आवा याबाहरे जाणे, सदिनकांचे वाढते दर 
िनयंि त ठेव यासाठी रेडी रेकनरचे वाढते दर ि थर ठेव यासाठी 
रा यातील जनतेकडून होत असलेली मागणी याबाबत रा य 
शासनाने आव यक ती उपाययोजना करावी, अशी िशफारस ही 
िवधानसभा शासनास करीत आह.े” 

(२४) “महारा  रा यातील जनते या सोयीसाठी मा. सव च 
यायालयाचे एक खंडपीठ मुंबई येथे थापन कराव,े अशी 

आ ही मागणी रा य शासनाने क  शासनाकडे करावी, अशी 
िशफारस ही िवधानसभा शासनास करीत आह.े” 

    



7 
 

 

(२५) “रा यात थापन होणा या औ ोिगक वसाहतीतील 
कारखा यांम ये ८० ट के थािनक त णांना नोक यांम ये 

ाधा य दे यात यावे, अशी िशफारस ही िवधानसभा शासनास 
करीत आह.े’’ 

(२६) “मुंबईसह रा यात रे वचेे सवािधक जाळे पसरलेले असणे, 
सवािधक महसलू ा  होऊनही, क ाकडून परेुशा माणात 
रा यास िनधी ा  न होणे, मिहला सरु ा, लंिबत योजना, 
रे वे सम या, सरुि त वास आिण वाशांना अ याधिुनक 
सवेा सिुवधांक रता, आव यक िनधीची तरतदू क न 
यव थापन कर यासाठी महारा  रा याक रता, ‘ वतं   

महारा  रेल महामंडळ’ थापन करावे, अशी आ ही मागणी, 
रा य शासनाने क  शासनाकडे करावी, अशी िशफारस ही 
िवधानसभा शासनास करीत आह.े” 

ीमती यािमनी यशवंत जाधव िव.स.स. यां चे ठराव मांक २७, 
२९, ३० व ३१ 

(२७) “कोकणातील आंबा, काज,ू फणस, जांभळू करवंद, कोकम, 
आवळा, िचंच, नारळ, बोर आदी फळांचे मो ा माणात 
उ पादन होऊनही एकूण उ पादनापैक  केवळ दीड ट का 
फळांवर ि या होते कोकणात िदवसागिणक नाशवंत 
अस यामळेु उव रत उ पादन वाया जाते वाढणारे बेरोजगारीचे 

माण केवळ िनसगावर अवलंबनू भात पीक घेऊन कुटंुबाची 
गजुराण करणारा शेतकरी आिण छोटे छोटे उ ोग यवसाय 
कर यास उ सकु असणारे मिहला बचत गट यांना उ प नाचा 
पयायी माग उपल ध क न दणेे यासाठी फळ ि या उ ोगांचा 
ट का वाढिव यासाठी शासनाने िवशेष य न करावेत, अशी 
िशफारस ही िवधानसभा शासनास करीत आह.े” 
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(२९) “मुंबईसह रा यात सदिनकां या िकमतीत चंड वाढ होणे, 
सदरह सदिनकां या िकमती मळू िकमतीपे ा िकतीतरी पट 
अिधक अस याने सवसामा य जनतेस सदिनका खरेदी करणे 
अवा याबाहरे जाणे, सदिनकांचे वाढते दर िनयंि त क न ि थर 
ठेव याची रा यातील जनतेकडून होत असलेली मागणी 
सदिनकांचे वाढते दर िनयंि त ठेव यासाठी रा य शासनाने 
आव यक ती उपाययोजना करावी, अशी िशफारस ही 
िवधानसभा शासनास करीत आह.े” 

(३०) “¤üÖ×¸ü¦ü¶ रेषेखालील कुटंुबाची यादी तयार करताना रा यात 
अनेक कुटंुबाचे सव ण न होणे, यामळेु खरोखरच 
¤üÖ×¸ü¦ü¶ ȩ̂üÂÖêÜÖÖ»Öß असणा या कुटंुबांना िपव या रंगा या 
िशधापि कांपासनू वं िचत राहावे लागण,े शासना या वतीने 
पये १५,००० उ प न मयादा ठरिवणे, मा  वाढती महागाई 

आिण पयाचे झालेले अवमू यन यामळेु ५०,००० वािषक 
उ प न मयादा पा  धर याची गरज िनमाण होणे, यामळेु 
रा यातील आ थकदृ ा दबुल जनतेला ¤üÖ×¸ü¦ü¶ रेषेखालील 
योजनांचा लाभ िमळवनू दे यासाठी रा य शासनाने क  
शासनाकडे इ ांक वाढवनू घे याची मागणी करावी, अशी 
िशफारस ही िवधानसभा शासनास करीत आह.े” 

(३१) “कोकणातील आंबा, काज,ू फणस, जांभळू, करवंद, कोकम, 
आवळा, िचंच, नारळ, बोर आदी फळांचे मो ा माणात 
उ पादन होऊनही एकूण उ पादनापैक  केवळ दीड ट का 
फळांवर ि या होण,े कोकणात िदवसागिणक नाशवंत 
अस यामळेु उव रत उ पादन वाया जात असणे , वाढणारे 
बेरोजगारीचे माण, केवळ िनसगावर अवलंबनू भात पीक 
घेऊन कुटंुबाची गजुराण करणारा शेतकरी आिण छोटे छोटे 
उ ोग यवसाय कर यास उ सकु असणारे मिहला बचत गट 
यांना उ प नाचा पयायी माग उपल ध क न देण ेयासाठी फळ 
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ि या उ ोगांचा ट का वाढिव यासाठी शासनाने िवशेष य न 
करावेत, अशी िशफारस ही िवधानसभा शासनास करीत आह.े” 

 ी. संजय सावकारे िव.स.स. यां चे ठराव मांक ३२, ३३, ३४, 
३५ व ३६ 

(३२) “कोकणातील आंबा, काज,ू फणस, जांभळू, करवंद, कोकम, 
आवळा, िचंच, नारळ, बोर आदी फळांचे मो ा माणात 
उ पादन होऊनही एकूण उ पादनापैक  केवळ दीड ट का 
फळांवर ि या होण,े कोकणात िदवसागिणक नाशवंत 
अस यामळेु उव रत उ पादन वाया जात असणे , वाढणारे 
बेरोजगारीचे माण, केवळ िनसगावर अवलंबनू भात पीक 
घेऊन कुटंुबाची गजुराण करणारा शेतकरी आिण छोटे छोटे 
उ ोग यवसाय कर यास उ सकु असणारे मिहला बचत गट 
यांना उ प नाचा पयायी माग उपल ध क न दणेे यासाठी फळ 

ि या उ ोगांचा ट का वाढिव यासाठी शासनाने िवशेष 
य न करावेत, अशी िशफारस ही िवधानसभा शासनास करीत 

आह.े” 

(३३) “¤üÖ×¸ü¦ü¶ रेषेखालील कुटंुबाची यादी तयार करताना रा यात 
अनेक कुटंुबाचे सव ण न होणे, यामळेु खरोखरच ¤üÖ×¸ü¦ü¶ 
¸êüÂÖêÜÖÖ»Öß असणा  या कुटंुबानंा िपव या रंगा या िशधापि का-ं
पासनू वं िचत रहावे लागण,े शासना या वतीने पये १५,००० 
उ प न मयादा ठरिवणे, मा  वाढती महागाई आिण पयाचे 
झालेले अवमू यन यामुळे ५०,००० वािषक उ प न मयादा पा  
धर याची गरज िनमाण होणे, यामळेु रा यातील आिथक या 
दबुल जनतेला ¤üÖ×¸ü¦ü¶ रेषेखालील योजनांचा लाभ िमळवनू 
दे यासाठी रा य शासनाने क  शासनाकडे इ ांक वाढवनू 
घे याची मागणी करावी, अशी िशफारस ही िवधानसभा 
शासनास करीत आह.े” 
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(३४) “रा यात अनेक न ां या प रसरात रासायिनक कारखाने, साखर 
कारखाने व अनेक कारचे उ ोग उभार यात आले असनू या 
कारखा यातील दिूषत सांडपाणी नदीत सोड यात येत 
अस यामळेु नदी काठावरील अनेक गावांम ये िवशेषत: कोकण 
व पि  चम महारा ात न ांचे पाणी िप यास अयो य झाले असनू 
यामळेु रिहवाशां या आरो यावर आिण म छीमार बांधवां या 

उपजीिवके या साधनांवर होणारा िवपरीत प रणाम ल ात घेता 
रा यातील जल दषूण सम येवर उपाय शोधनू रा यात अनेक 
न ां या भावीरी या आळा घाल यासाठी शासनाने 
उपाययोजना करावी, अशी िशफारस ही िवधानसभा शासनास 
करीत आह.े” 

(३५) “रा यात मिहला व बाल िवकास िवभागामाफत चालिव यात 
येणा या शेकडो वसितगहृात िनवास क न अ ययन करीत 
असले या हजारो िव ा याना दजा मक िश ण, सकस आहार 
व आरो य िवषयक सिुवधा िमळत नस यामळेु यांचा शारी रक
व बौि क िवकास खुंटत असण,े या िव ा याना आव यक या 
प रपणू सिुवधा िमळ यासाठी शासनाने कालब  काय म 
आखावा, अशी िशफारस ही िवधानसभा शासनास करीत 
आह.े” 

(३६) “रा ीय तरावर भारतीय शासक य सवेा, भारतीय पोलीस 
सवेा व त सम िविवध पधाम ये उ ीण होणा या िव ा याम ये 
इतर रा यां या तलुनेत महारा  रा यातील िव ा याचे अ प 

माण ल ात घेता, ह े माण अिधक र या वाढिव यासाठी व 
उमेदवारांची अ यावत प तीने यो य कारे पवू तयारी क न 
घे यासाठी रा यातील येक िज ात िकमान एक िश ण 
क  थापन कर या या ीने आव यक ती उपाययोजना 
करावी, अशी िशफारस ही िवधानसभा शासनास करीत आह.े” 
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अॅड. आिशष शेलार िव.स.स. यां चे ठराव मांक ३७, ३८, 
३९ व ४० 
(३७) “मुंबई गहृिनमाण व े िवकास मंडळा या अकाय मतेमळेु 

मुबंईतील इमारती या पनुरचनेची खोळंबलेली अनेक कामे, 
मोडकळीस आले या इमारत ची द ु ती वेळीच न झा याने ऐन 
पावसा यात या इमारतीतील रिहवाशात पसरणारे भीतीचे व 
असरुि ततेचे ती  भावना तसचे काही भागात इमारती 
कोसळून जीिवत व िव  हानी हो याचे वाढते कार, यामळेु 
िनमाण झालेली िचंतेची, असरुि ततेची ि थती दरू कर यासाठी 
शासनाने व रत करावयाची उपाययोजना िवचारात घे यात 
यावी, अशी िशफारस ही िवधानसभा शासनास करीत आह.े” 

(३८) “रा यात अनेक न ां या प रसरात रासायिनक कारखाने साखर 
कारखाने व अनेक कारचे उ ोग उभार यात आले असनू या 
कारखा यातील दिूषत सांडपाणी नदीत सोड यात येत 
अस यामळेु नदी काठावरील अनेक गावांम ये िवशेषत: कोकण 
व पि  चम महारा ात न ांचे पाणी िप यास अयो य झाले असनू 
यामळेु रिहवाशां या आरो यावर आिण म छीमार बांधवां या

उपजीिवके या साधनांवर होणारा िवपरीत प रणाम ल ात घेता 
रा यातील जल दषूण सम येवर उपाय शोधनू   यावर 

भावीरी या आळा घाल यासाठी शासनाने उपाययोजना 
करावी, अशी िशफारस ही िवधानसभा शासनास करीत आह.े” 

(३९) “रा यातील िवशेषत: मुंबई, ठाण,े नवी मुंबई व इतर शहरांचे 
झपाट्याने होत असलेले नागरीकरण यामळेु वाहना या सं येत 
िदवसिदवस होत असलेली चंड वाढ, शहरात असलेले अ ं द 
र त,े यामळेु िठकिठकाणी वाहतकु ची क डी होऊन 
नाग रकांना सोसावा लागणारा ास प रणामी वाहतकु ची 
सम या दरू कर या या ीने शासनाने ठोस उपाययोजना 
करावी, अशी िशफारस ही िवधानसभा शासनास करीत आह.े” 
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(४०) “रा यात नामां िकत कंप यां या औषधा या िकंमती भरमसाठ 
अस यामळेु ही महाग औषधे खरेदी क न उपचार करणे 
गोरगरीब व सामा य जनतेला परवडणारे नस यामळेु औषधा 
अभावी अनेक णांना मृ यलुा सामोरे जावे लागत असण,े 
जेने रक औषधांचा गणुही नामां िकत कंपनी या औषधा 

माणचे येत असणे, तसचे औषधां या िकंमती वाजवी दरात 
अस याने या गोरगरीब जनतेला िमळण ेआव यक अस याने 
महारा  शासनाने राज थान रा या माणचे रा यातही जेने रक 
औषधे खरेदी क न जनतेला ती उपल ध क न दे याबाबत
सव गावपातळीवर व शहरांमधनू जेने रक औषधांची दकुाने सु  
कर यात यावी, अशी िशफारस िह िवधानसभा शासनास करीत 
आह.े” 

 अॅड. पराग अळवणी िव.स.स. यां चे ठराव मांक ४७, ४८ व ४९ 

(४७) “रा ीय तरावर भारतीय शासक य सवेा, भारतीय पोलीस 
सवेा व त सम िविवध पधा परी ामं ये उ ीण होणा  या 
िव ा याम ये इतर रा या या तलुनेत या रा यातील िव ा याचे 
अ य प माण ल ात घेता ह े माण वाढिव यासाठी व 
उमेदवारांची अ यावत व यो य प तीने पवूतयारी क न 
घे यासाठी रा यातील येक िज हयात िकमान एक िश ण 
क  थापन कर या या ीने आव यक ती उपाययोजना 
करावी, अशी िशफारस ही िवधानसभा शासनास करीत आह.े” 

(४८) “रा यातील मखु शहरातनू मोठ्या माणात वाढत असलेली 
अनिधकृत बांधकाम,े याला आळा घाल यासाठी थािनक 
सं थांचे तसचे शासनाचे झालेले दलु , यामळेु िनमाण 
झालेली प रि थती व सम या याबाबत शासनाने करावयाची 
उपाययोजना िवचारात घे यात यावी, अशी िशफारस ही 
िवधानसभा शासनास करीत आह.े” 
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(४९) “रा यात मु यत: शाळांम ये अंमली पदाथाची वाढत असलेली 
िव  व अंमली पदाथाचा महािव ालयातील यवुकांम ये होत 
असलेला सार व यामळेु िव ाथ  जीवनावर होणारे िवपरीत 
प रणाम ल ात घेऊन याबाबत शासनाने शाळा तसचे 
महािव ालयातील िव ा याम ये जाग कता मोहीम सु  क न 
अंमली पदाथा या िव वर आळा बसिव यासाठी करावयाची 
कारवाई व उपाययोजना िवचारात घे यात यावी, अशी िशफारस 
ही िवधानसभा शासनास करीत आह.े” 

ी. िव नाथ भोईर िव.स.स. यां चे ठराव मांक ५०, ५१, ५२, 
५३ व ५४ 

(५०) “ तालु यातील सव शासक य कायालये एकाच शासक य 
इमारतीत असावीत, जेणके न तालु यातील िठकाणी येणा या 
गावक यांना यां या कामासाठी वेगवेग या कायालयात 
जा यासाठी पायपीट करावी लागणार नाही व आिथक भदूंडही 
सोसावा लाग ू नये यासाठी शासनाने योजनाब  काय म 
आखनू याची व रत अंमलबजावणी करावी, अशी िशफारस 
ही िवधानसभा शासनास करीत आह.े”  

(५१) “रा यात अनाथ, िनराधार, प रत या, घट फोिटत, िवधवा व 
अनैितकतेतनू मातृ व लाभले या अपाद त व िश णाचा 
अभाव असणा या मिहलांचा यात होणारा शारी रक, मानिसक 
व सामािजक छळ थांबवनू यांची शै िणक, आिथक व 
सामािजक उ नती हो या या ीने मिहलांना आ मिनभर 
कर यासाठी शासनाने कालब  काय म आखून याची व रत 
अंमलबजावणी करावी, अशी िशफारस ही िवधानसभा 
शासनास करीत आह.े” 
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(५२) “रा यात दशेी खेळाऐवजी इतर खेळांम ये ल णीय वाढ होऊन 
खेळाडंूचे देशी खेळांकडे झालेले दलु , यामळेु रा यात दशेी 
खेळ िटकून राह यासाठी िवशेषत: ामीण भागातील होतक  
व त ण खेळाडू, दशेी खेळांम ये मोठ्या माणात आकिषत 
होऊन यां याम ये असले या डा नैपु याला वाव 
िमळ यासाठी िविश  ो साहनपर योजना राबिव याक रता 
शासना या डा धोरणाम ये आव यक ते बदल कर यासाठी 
धोरणा मक िनणय घे यात यावा, अशी िशफारस ही िवधानसभा 
शासनास करीत आह.े” 

(५३) “¤üÖ×¸ü¦ü¶ रेषेखालील कुटंुबाची यादी तयार करताना रा यात 
अनेक कुटंुबाचे सव ण न होण,े यामळेु खरोखरच 
¤üÖ×¸ü¦ü¶रेषेखाली असणा या कुटंुबांना िपव या रंगा या
िशधापि कांपासनू वं िचत राहावे लागण,े शासना या वतीने 
पये १५,००० उ प न मयादा ठरिवणे, मा  वाढती महागाई 

आिण पयाचे झालेले अवमू यन यामळेु ५०,००० वािषक 
उ प न मयादा पा  धर याची गरज िनमाण होणे, यामळेु 
रा यातील आिथक ्या दबुल जनतेला ¤üÖ×¸ü¦ü¶ रेषेखालील 
योजनांचा लाभ िमळवनू दे यासाठी रा य शासनाने क  
शासनाकडे इ ांक वाढवनू घे याची मागणी करावी, अशी 
िशफारस ही िवधानसभा शासनास करीत आह.े”  

(५४) “मुंबईसह रा यात सदिनकां या िकमतीत चंड वाढ होणे, 
सदरह सदिनकां या िकंमती मळू िकमतीपे ा िकतीतरी पट 
अिधक अस याने सवसामा य जनतेस सदिनका खरेदी करणे 
आव याबाहरे जाणे, सदिनकांचे वाढते दर िनयंि त क न ि थर 
ठेव याची रा यातील जनतेकडून होत असलेली मागणी 
सदिनकांचे वाढते दर िनयंि त ठेव यासाठी रा य शासनाने 
आव यक ती उपाययोजना करावी, अशी िशफारस ही 
िवधासभा शासनास करीत आह.े”   
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ी. सुहास कांदे िव.स.स. यांचा ठराव मांक ५६ 

(५६) “िहदं ु वाचा गौरव आिण अि मता असलेली छ पती िशवाजी 
महाराज यांची “भवानी तलवार व अ य ऐितहासीक व त”ू गेली 
अनेक वष ि टीश सरकार या ता यात असणे, िहदं ू वाचा हा 
अनमोल ठेवा असलेली भवानी तलवार व दशेातील अ य 
ऐितहासीक व त ू ि टीशांकडून परत आणनू यांचे जतन 
कर याक रता रा य शासनाने क  शासनाकडे आ ही भिूमका 
यावी, अशी िशफारस ही िवधानसभा शासनास करीत आह.े” 

डॉ. अशोक उईके िव.स.स. यां चे ठराव मांक ५९, ६० व ६१ 

(५९) “रा यात रा ीय महामाग व रा य महामागावर मोठया माणात 
होत असलेले अपघात, अपघात थळी अपघात तांवर उपचार 
कर यासाठी शासक य णालये नसणे, या अपघात तांवर 
उपचार कर यासाठी रा यमाग, रा ीय महामागावर सावजिनक 
आरो य िवभागा या मा यमातनू लहान-लहान उपचार क े सु  
करण,े सदरची उपचार क े सु  झा यास तेथे वैदयक य 
अिधकारी, टाफ नसस व इतर कमचारी नेमणकू केली गेली तर 
सिुशि त बेरोजगारांना रोजगार िमळण,े रा यातील बेरोजगारी 
दरू हो यास मदत होणे , तसचे अपघात तांना वेळीच उपचार 
िमळणे, यासाठी रा यमाग व रा ीय महामागावर ५० िक.मी. 
अंतरावर येक िठकाणी एक-एक उपचार क  उघड यात यावे, 
अशी िशफारस ही िवधानसभा शासनास करीत आहे.”   

(६०) “रा यातील वेगवेग या क पांमळेु िव थािपत झाले या 
िवशेषत: यवतमाळ िज हयातील बबळा क प तां या 
पनुवसनाचे काम अ ापही पूण झालेले नस याने िव थािपतांचे 
होत असलेले हाल, यामळेु शासना या िवचाराधीन 

क पांसाठी जिमनी दे या या कामाला शेतक  याचंा होत 
असलेला िवरोध, याबाबत िनमाण के या जाणा  या कायदेशीर 
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अडचणी, इ.बाबी िवचारात घेता क प तां या पनुवसनाचे 
रखडलेले काम ता काळ पणू कर यासाठी कालब  धडक 
काय म राबिव यात यावा, अशी िशफारस ही िवधानसभा 
शासनास करीत आह.े” 

(६१) “रा यात महापरू, दु काळ , च वादळ, गारपीट, भुंकप वगैरे 
नैसिगक सकंटांना त ड दे यासाठी व बािधत नाग रकांना वरेने 
परेुस े अथसहा य कर यासाठी तसेच अशा आप ना त ड 
दे यासाठी परेुसा िनधी गोळा करण े व आपद तांचे पनुवसन 
िवनािवलंब हो या या ीने शासनाने िवशेष यं णा िनमाण 
करावी, अशी िशफारस ही िवधानसभा शासनास करीत आह.े” 

 ी. कुणाल पाटील िव.स.स. यांचा ठराव मांक ६४ 

 (६४) “रा यात उ ोग जगतात मोठ्या माणात थािनक भिूमपु ांना 
रोजगार उपल ध न होणे, उ ोगांम ये भिूमपु ांची सं या नग य 
अस याने रा यात बेरोजगारांची सं या चंड माणात वाढण,े 
रा यातील सवेायोजन कायालयांम ये लाखो त णांनी 
नोकरीसाठी केलेली न द, उ ोगांम ये भिूमपु ांना नोक या 
दे यास शासन अपयशी ठर याने रा यातील सिुशि त 
त णांम ये पसरलेले नैरा य, रा यातील शासक य, 
िनमशासक य, तसचे खाजगी आ थापानावरील कायालयाम ये 
नोकरी दतेांना भिूमपु ांना ाधा याने नोकरीत घे यासाठी 
शासनाने धोरणा मक िनणय यावा, अशी िशफारस ही 
िवधानसभा शासनास करीत आह.े” 

ी. सं ाम थोपटे िव.स.स. यां चे ठराव मांक ६५, ६६, 
६७ व ६९ 

(६५) “पणुे महापािलका े ातील जु या व मोडकळीस आले या 
वाडयां या पनुबाधणी संदभात शासनाचे असलेले उदासीन 
धोरण तसेच शासना या अकाय मतेमळेु जु या व मोडकळीस 
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आले या वाडयांची द ु ती होत नस याने ऐन पावसाळयात 
वाडे कोसळून िजवीत व िव  हानी हो याचे वाढत असलेले 

माण, जु या व मोडकळीस आले या वाडयांची यो य र या 
पाहणी न करणे, तसचे वाडयां या पनुरचनेची खोळंबलेली 
अनेक कामे, यामळेु पणु े महापा िलका े ाकरीता मुंबई या 
धत वर द ु ती मंडळाची थापना कर याची येथील नागरीकांची 
असलेली मागणी, या संदभात साक याने िवचार क न यावर 
प रणामकारक उपाययोजना करावी, अशी िशफारस ही 
िवधानसभा शासनास करीत आह.े” 

(६६) “पणुे, सातारा, सांगली, को हापरू व सोलापरू या पाच 
िज ातील जनते या सोयीसाठी मुंबई उ च यायालयाचे एक 
खंडपीठ पुण ेयेथे थापन कराव,े अशी िशफारस ही िवधानसभा 
शासनास करीत आह.े”  

(६७) “रा यात िक यांचे ऐितहािसक मह व ल ात घेता िक यांचे 
प रसर पयटन क  हणनू िवकिसत कर यात यावी तसचे या 
िठकाणी मागदशक नेम याबाबत व पयटकांसाठी अ य 
आव यक या सोयी-सिुवधा उपल ध क न दऊेन या सव 
परुातन िक यांचे ऐितहािसक मह व कायम राख या या ीने 
रा य शासनाने उपाययोजना करावी, अशी िशफारस ही 
िवधानसभा शासनास करीत आह.े” 

(६९) “ रा यात उ ोग जगतात मोठ्या माणात थािनक भिूमपु ांना 
रोजगार उपल ध न होणे, उ ोगांम ये भमूीपु ांची सं या नग य 
अस याने रा यात बेरोजगारांची सं या चंड माणात वाढण,े 
रा यातील सवेायोजन कायालयाम ये लाखो त णांनी 
नोकरीसाठी केलेली न द, उ ोगांम ये भमूीपु ांना नोक या 
दे यास शासन अपयशी ठर याने रा यातील सिुशि त 
त णांम ये पसरलेले नैरा य, रा यातील शासक य, 
िनमशासक य तसचे खाजगी आ थापनावरील कायालयाम ये 

एचबी ८३१-२ 
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नोकरी दतेांना थािनक भिूमपु ांना ा या याने नोकरीत 
घे यासाठी शासनाने धोरणा मक िनणय यावा, अशी िशफारस 
ही िवधानसभा शासनास करीत आह.े” 

ी. अिमन पटेल िव.स.स. यां चे ठराव मांक ७०, ७१, ७२, ७४ 
व ७६ 

(७०) “रा यातील िवशेषत: मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई व इतर शहरांचे 
झपाट्याने होत असलेले नागरीकरण यामळेु वाहना या सं येत 
िदवसिदवस होत असलेली चंड वाढ, शहरात असलेले अ ं द 
र त,े यामळेु िठकिठकाणी वाहतकु ची क डी होऊन 
नाग रकांना सोसावा लागणारा ास प रणामी वाहतकु ची 
सम या दरू कर या या ीने शासनाने ठोस उपाययोजना 
करावी, अशी िशफारस ही िवधानसभा शासनास करीत आह.े” 

(७१) “रा यातील िवनाअनदुान त वावर मा यता दऊेन सु  कर यात 
आले या मा यिमक शाळेतील िव ा याना अनदुानाअभावी 

योगशाळा, ंथालये व इतर शै िणक सोयी सिुवधा उपल ध 
होऊ शकत नाहीत, यामळेु िव ा या या गतीवर होणारा 
िवप रत प रणाम िवचारात घेता िवनाअनदुान त वावर मा यता 
िदले या रा यातील सव मा यिमक शाळांना चालू  शै िणक 
वषापासनू १०० ट के अनुदान दे यात याव,े अशी िशफारस ही 
िवधानसभा शासनास करीत आह.े” 

(७२) “रा यातील नागरीकां या वयोमयाद े सदंभात क  शासन व 
रा य शासन याम ये तफावत असनू रा यशासना या 
िनयमानसुार जे  नाग रकांची वयोमयादा ६५ असनू क ात ६० 
वष वयोमयादा असले या जे  नागरीकांना सोयी सिुवधा दे यात
येतात.  यामळेु रा य शासना या सोयी सिुवधा ६० वषवरील 
जे  नागरीकांना वं िचत रहावे लागत,े यासाठी क  शासना या 
धत वर रा यातही जे  नागरीकांची वयामयादा ६० वष 
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कर यात यावी, अशी िशफारस ही िवधानसभा शासनास करीत 
आह.े” 

(७४) “रा यातील सिुशि त बेरोजगारांचे वाढते माण व रोजगारा 
अभावी यां यात िनमाण झालेले वैफ य िवचारात घेता 
बेरोजगारां या सम या प रणामकारकपण े सोडिव यासाठी एक 
स म व वतं  यं णा थापन कर यात यावी, अशी िशफारस 
ही िवधानसभा शासनास करीत आह.े” 

(७६) “रा यातील खेळां डूची रा ीय तरावर होत असलेली पीछेहाट 
ल ात घेता डा े ाचा सवागीण िवकास हो याक रता व 
दजदार खेळाडू तयार कर यासाठी तालुका डा िश ण क  
थापन कर यात यावीत व यासाठी िशि त मागदशक 

नेम यात यावेत व अशा क ाना आव यक ते सािह य 
परुिव यात यावे , अशी िशफारस ही िवधानसभा शासनास करीत 
आह.े” 

ी. मोहनराव हंबड िव.स.स. यांचा ठराव मांक ७८ 

(७८) “नांदडे दि ण िवधानसभा मतदार सघंातील िव णपुरूी येथे डॉ. 
शंकरराव च हाण क प (िव णपुरूी क प) असनू येथे 

ाचीनकालीन काळे र दवे थान असणे, सदर प रसरात 
िनसगर य वातावरण व क पांतील ा यांमळेु िवहगंम 
नयनर य य कायमच िदसत अस यामळेु नांदडे प रसरातील 
तसचे रा यातनूही पयटक मो ा माणात या िठकाणी येत 
असणे, यामळेु शासनाने सदर िठकाणी पयटन िवकास 
िनधीमधनू समुारे १०० कोटी िनधीची तरतदू क न िव णपुरूी 
येथील काळे र दवे थान प रसराला जागतीक दजाचे पयटन 
थळ हणनू दजा िमळ यासाठी वरीत कायवाही कर यात 

यावी, अशी िशफारस ही िवधानसभा शासनास आहे.” 

    

एचबी ८३१-३अ 
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 ी. अिमत झनक िव.स.स. यां चे ठराव मांक ८०, ८१,  
८३ व ८४ 

(८०) “रा यात िवशेषत: मराठवाडयात सतत असणारा भीषण 
दु काळ आिण ती  पाणी टंचाईची प रि थती ल ात घेता 
द ु काळ िनवारणाथ मराठवाडयात शा त िसचंन अिभयान सु  
क न मराठवाडयातील िसचंनाचा जल आराखडा तयार क न 
याची अंमलबजावणी कर यासाठी मराठवाडयासाठी स म 

जल आयु ालय सु  करावे , अशी िशफारस ही िवधानसभा 
शासनास करीत आह.े”  

(८१) “क  शासनाने रा यात मु य र यापासनू खेडे गावांना 
जोड याक रता पंत धान ामसडक योजना अंमलात आणलेली 
असणे, याच धत वर रा यात पांदण र ता द ु ती व मु यमं ी 
सडक योजना रा य शासनाने सु  करा यात , अशी िशफारस ही 
िवधानसभा शासनास करीत आह.े” 

(८३)  “रा यातील िवशेषत: मराठवाडयातील सव गावे बारमाही 
वाहतकु स यो य हावीत , तेथे न ा, नाले व मो  या यां यावरील 
पलुांची बांधकामे द ु ती क न ामीण भागातील र त े
वाहतकु स यो य कर यासाठी धडक योजना शासनाने हाती 
यावी आिण िज हा तरावर र या या अंतरा या माणात 
ामीण र या या द ु ती व मजबतुीकरणासाठी िनधी उपल ध 

करावा, अशी िशफारस ही िवधानसभा शासनास करीत आह.े” 

(८४) “रा यातील सव महामागावर रहदारी ही मोठया माणावर 
वाढली असनू याचे यो य िनयोजन न होणे, अ ं द र त,े वळणे 
यामळेु अपघांताचे वाढते माण, यात होत आलेली मनु यहानी 
व िव हानी बघता यावर उपाय हणनू सव रा य महामाग व 
यांना जोडणारे र ते ह ेचौपदरीकरण कराव,े अशी िशफारस ही 

िवधानसभा शासनास करीत आह.े” 
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ी. िहरामण खोसकर िव.स.स. यां चे ठराव मांक ८५,  
८६ व ८९ 

(८५) “रा यातील  नािशक, पणुे, को हापरू, औरंगाबाद, अमरावती 
आिण त सम इतर महानगरपािलकामधील लोकसं येत झालेली 
भरमसाठ वाढ, न याने िनमाण झाले या मोठ्या वसाहती, 
यामळेु िनमाण होणा या कच याची यो य िव हवेाट 

लाव याची िनमाण झालेली गभंीर सम या, लगत या ामीण 
प रसरात महानगरामंधील कचरा टाकताना या कच यावर यो य 

ि या न झा यामळेु कचरा डेपो या प रसरातील नाग रकां या 
आरो यास िनमाण होत असलेला धोका, होणारे दषूण , यामळेु 

ामीण भागात कचरा टाक यास  ाम थांचा होणारा ती  
िवरोध, प रणामी नगरवासीय आिण ामवासीय यां यात सघंष 
हो याची िनमाण झालेली श यता इ. बाब ना आळा 
घाल यासाठी रा य पातळीवर वतं  “कचरा ि या आिण 
कचरा यव थापन महामंडळ” थापन कर यात यावे, अशी 
िशफारस ही िवधानसभा शासनास करीत आह.े” 

(८६) “दा र य रेषेखाली कुटंुबाची यादी तयार करताना रा यात अनेक 
कुटंुबाचे सव ण न होण,े यामळेु खरोखरच दा र यरेषेखाली 
असणा या कुटंुबांना िपव या रंगा या िशधापि कांपासनू 
वं िचत राहावे लागण,े शासना या वतीने पये १५,००० उ प न
मयादा ठरिवणे, मा  वाढती महागाई आिण पयाचे झालेले 
अवमू यन यामळेु ५०,००० वािषक उ प न मयादा पा  
धर याची गरज िनमाण होणे, यामळेु रा यातील आिथक ्या 
दबुल जनतेला दा र ् य रेषेखालील योजनांचा लाभ िमळवनू 
दे यासाठी रा य शासनाने क  शासनाकडे इ ांक वाढवनू 
घे याची मागणी करावी, अशी िशफारस ही िवधानसभा 
शासनास करीत आह.े” 
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(८९) “रा यात िवशेषत: मराठवाडयात सतत िनमाण होणारा भीषण 
दु काळ आिण ती  पाणी टंचाईची प रि थती ल ात घेता 
द ु काळ िनवारणाथ मराठवाडयात शा त िसचंन अिभयान सु  
क न मराठवाडयातील िसचंनाचा जल आराखडा तयार क न
याची अंमलबजावणी कर यासाठी मराठवाडयासाठी स म 

जल आयु ालय सु  करावे , अशी िशफारस ही िवधानसभा 
शासनास करीत आह.े” 

ीमती सुलभा खोडके िव.स.स. यां चे ठराव मांक ९२ व ९३ 

(९२) “ रा यातील अ य प व अ पभधूारक शेतक यां या शेतीतील 
िविहरी व िव तु पंपांचा मोठया माणात रािहलेला अनशेुष, 
िव तु कने शन िमळ याक रता होणारा िवलंब यामळेु िव तु 
पंपावर घेतले या कजाचा वाढत असलेला आिथक बोजा, 
शेतात राबिव या जाणा या फळबाग िवकास योजनांचे 
पा याअभावी होणारे नकुसान टाळ या या ीने व उ  
योजनेची अंमलबजावणी प रणामकारक र या कर यासाठी 
शासनाने धोरणा मक काय म राबवावा, अशी िशफारस ही 
िवधानसभा शासनास करीत आह.े”  

(९३) “ रा यात उ ोग जगतात मोठ्या माणात थािनक भिूमपु ांना 
रोजगार उपल ध न होणे, उ ोगांम ये भमूीपु ांची सं या नग य 
अस याने रा यात बेरोजगारांची सं या चंड माणात वाढण,े 
रा यातील सवेायोजन कायालयाम ये लाखो त णांनी 
नोकरीसाठी केलेली न द, उ ोगांम ये भमूीपु ांना नोक या 
दे यास शासन अपयशी ठर याने रा यातील सिुशि त 
त णांम ये पसरलेले नैरा य, रा यातील शासक य, 
िनमशासक य तसचे खाजगी आ थापनावरील कायालयाम ये 
नोकरी दतेांना थािनक भिूमपु ांना ाधा याने नोकरीत 
घे यासाठी शासनाने धोरणा मक िनणय यावा, अशी िशफारस 
ही िवधानसभा शासनास करीत आह.े” 
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 ी. सुभाष धोटे, िव.स.स. याचें ठराव मांक ९४, ९५, ९६, ९७ 
व ९८ 

(९४) “रा यातील सव शासक य कायालये एकाच शासक य 
इमारतीत असावीत, जेणके न तालु या या िठकाणी येणा  या 
गावक  यानंा यां या कामासाठी वेगवेग या कायालयात 
जा यासाठी पायपीट करावी लागणार नाही तसचे आिथक 
भदूडही सोसावा लागणार नाही, यासाठी शासनाने योजनाब  
काय म आखून याची वरीत अंमलबजावणी करावी, अशी 
िशफारस ही िवधानसभा शासनास करीत आह.े” 

(९५) “रा यात वेगवेग या क पांमळेु िव थािपत झाले या 
क प तां या पनुवसनाचे काम अ ापही पणू झालेले 

नस याने िव थािपतांचे होत असलेले हाल, यामळेु शासना या 
िवचाराधीन क पांसाठी जिमनी दे या या कामाला 
शेतक  याचंा होत असलेला िवरोध, याबाबत िनमाण के या 
जाणा  या कायदेशीर अडचणी इ यादी बाबी िवचारात घेता 

क प तां या पनुवसनाचे रखडलेले काम ता काळ पणू 
कर यासाठी कालब  धडक काय म राबिव यात यावा, अशी 
िशफारस ही िवधानसभा शासनास करीत आह.े” 

(९६) “रा यातील अ य प व अ पभूधारक शेतक यां या शेतीतील 
िविहरी व िव तु पंपांचा मोठ्या माणात रािहलेला अनशेुष, 
िव तु कने शन िमळ याक रता होणारा िवलंब यामळेु िव तु 
पंपावर घेतले या कजाचा वाढत असलेला आिथक बोजा, 
शेतात राबिव या जाणा या फळबाग िवकास योजनांचे पा या 
अभावी होणारे नकुसान टाळ या या ीने व उ  योजनेची 
अंमलबजावणी प रणामकारक र या कर यासाठी शासनाने 
धोरणा मक काय म राबवावा, अशी िशफारस ही िवधानसभा 
शासनास करीत आह.े” 
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(९७) “शेतीची नािपक , अितवृ ी, जल कोप, दबुार पेरणी , ितवार 
पेरणी, ओला व कोरडा द ु काळ अस े असनूही िपक िवमा 
नकुसान भरपाई पासनू उंबरठा उ प ना या जाचक िनकषामळेु 
शेतकरी वं िचत राहत असण,े याला शंभर वष जनुी 
ि टीशकालीन आणवेारी व उंबरठा काढ याचे िनकष 
कारणीभतू अस याने यात बदल क न सधुा रत आणवेारी व 
उंबरठा काढ याचे िनकष तयार कर यासाठी रा य शासनाने क  
शासनाकडे आ ही भिूमका यावी , अशी िशफारस ही 
िवधानसभा शासनास करीत आह.े” 

(९८) “रा यातील ¤üÖ×¸ü¦ü¶ ȩ̂üÂÖêÜÖÖ»Öß»Ö व वयाची ६० वष पणू 
करणा  या वयोवृ  शेतक  यांना तसचे रोजगार हमी योजनतगत 
काम करणा  या क करी मजरुांना दरमहा ५०० ते १५०० पये 
िनवृ ीवेतन शासनाकडून दे यात याव,े अशी िशफारस ही 
िवधानसभा शासनास करीत आह.े” 

ी. िवकास ठाकरे, िव.स.स. यां चे ठराव मांक ९९, १०१ व 
१०२ 

(९९) “रा यात अनेक िठकाणी र ते अपघात होऊन दरवष  हजारो 
नाग रकांचे ाण या अपघातात गमवावे लागण,े  रा याचे 
रा ीय महामाग व रा य महामागावर मो ा माणाम ये अशा 

कारचे अपघात होत असणे, ह े अपघात रोख यासाठी 
उपाययोजना कर याची िनतांत आव यकता, अपघात थळी 
अपघात तांवर उपचार कर यासाठी शासक य णालयेही 
आसपास नसण,े या अपघात तांना उपचार कर यासाठी 
रा ीय महामाग येथे आरो य िवभागा या मा यमातनू लहान 
उपचार क  सु  कर याची आव यकता ,  तसचे या उपचार 
क ांम ये वै क य अिधकारी, टाफ, नसस व इतर 
कमचा यांची नेमणकू दखेील कर याची आव यकता, रा य 
महामाग व रा ीय महामागावर प नास िकलोमीटर अंतरावर 
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येक िठकाणी एक-एक उपचार क  ामा सटर (Trama 
Center) उघड यास अपघात तांचे ाण वाचवणे सोपे 
होऊन जाईल व यामधनू दरवष  वाढत आलेली अपघातातील 
मतृांची सं या आटो यात आण यात िनि तच उपयोगी ठरेल, 
तरी शासनाने रा ीय महामाग व रा य महामागावरील 
अपघात तां या बचावासाठी ामा सटर (Trama Center) 
उभार याबाबत तातडीने उपाययोजना करावी, अशी िशफारस 
ही िवधानसभा शासनास करीत आह.े” 

(१०१) “रा यात अनाथ, िनराधार, प रत या, घट फोिटत, िवधवा व 
अनैितकतेतनू मातृ व लाभले या अपाद त व िश णाचा 
अभाव असणा या मिहलांचा यात होणारा शारी रक, मानिसक 
व सामािजक छळ थांबवनू यांची शै िणक, आिथक व 
सामािजक उ नती हो या या ीने मिहलांना आ मिनभर 
कर यासाठी शासनाने कालब  काय म आखनू याची 
वरीत अंमलबजावणी करावी, अशी िशफारस ही िवधानसभा 

शासनास करीत आह.े” 

(१०२) “शासनातफ रा यातील मागासवग य िव ा याना शाळा व 
महािव ालयामाफत कॉलरिशप व शु क सवलत िदली जाते 
याच धत वर रा यातील अ पभधूारक शेतकरी कुटंूबातील 

पा यांना शाळा व महािव ालयामाफत कॉलरिशप व शु क 
सवलत दे यात यावी, अशी िशफारस ही िवधानसभा शासनास 
करीत आह.े” 

 ी. सु रेश वरपुडकर, िव.स.स. यां चे ठराव मांक १०६, १०७, 
१०८ व १०९ 

(१०६) “रा यात ये  नाग रकां या िहतासाठी िविवध िनणय व धोरण 
ठरिवले असताना ये  नाग रकांचे जगणे अ यंत िजकरीचे होत 
अस याचे िनदशनास येणे, ये  नाग रकां या आरो या या 

एचबी ८३१-४ 
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सम या, सरुि तता यासाठी ये  नाग रकांचे िहतासाठी धोरण 
ठरवनू जनजागृती व वृ ासंाठी हे पलाईन व वेबसाईट सलुभ 
करावी, अशी िशफारस ही िवधानसभा शासनास करीत आह.े” 

(१०७) “शासनातफ रा यातील मागासवग य िव ा याना शाळा व 
महािव ालयामाफत कॉलरिशप व शु क सवलत िदली जाते 
याच धत वर रा यातील अ पभधूारक शेतकरी कुटंूबातील 

पा यांना शाळा व महािव ालयामाफत कॉलरिशप व शु क 
सवलत दे यात यावी, अशी िशफारस ही िवधानसभा शासनास 
करीत आह.े” 

(१०८)  “रा यातील िवशेषत: मराठवा ातील सव गावे बारमाही 
वाहतकु स यो य हावीत, तथे े न ा, नाले व मो  या 
यां यावरील पलुांची बांधकामे द ु ती क न ामीण भागातील 
र ते वाहतकु स यो य कर यासाठी धडक योजना शासनाने 
हाती यावी आिण िज हा तरावर र या या अंतरा या 

माणात ामीण र या या द ु ती व मजबतुीकरणासाठी िनधी 
उपल ध करावा, अशी िशफारस ही िवधानसभा शासनास 
करीत आह.े” 

(१०९) “रा यात वेगवेग या क पांमळेु िव थािपत झाले या 
क प तां या पनुवसनाचे काम अ ापही पूण झालेले 

नस याने िव थािपतांचे होत असलेले हाल, यामळेु 
शासना या िवचाराधीन क पांसाठी जिमनी दे या या 
कामाला शेतक  याचंा होत असलेला िवरोध, याबाबत िनमाण 
के या जाणा  या कायदशेीर अडचणी इ यादी बाबी िवचारात 
घेता क प तां या पनुवसनाचे रखडलेले काम ता काळ पणू 
कर यासाठी कालब  धडक काय म राबिव यात यावा, 
अशी िशफारस ही िवधानसभा शासनास करीत आहे.” 
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 ीमती ितभा धानोरकर, िव.स.स. यां चे ठराव मांक १११, 
११५, ११६, ११७ व ११८ 

(१११) “रा यातील सव शासक य कायालये एकाच शासक य 
इमारतीत असावीत, जणेके न तालु या या िठकाणी येणा  या 
गावक  यानंा यां या कामासाठी वेगवेग या कायालयात 
जा यासाठी पायपीट करावी लागणार नाही तसचे आिथक 
भदूडही सोसावा लागणार नाही, यासाठी शासनाने योजनाब
काय म आखून याची वरीत अंमलबजावणी करावी, अशी 
िशफारस ही िवधानसभा शासनास करीत आह.े” 

(११५) “रा यातील सव शासक य कायालये एकाच शासक य 
इमारतीत असावीत, जेणके न तालु या या िठकाणी येणा  या
गावक  यानंा यां या कामासाठी वेगवेग या कायालयात 
जा यासाठी पायपीट करावी लागणार नाही तसचे आिथक 
भदूडही सोसावा लागणार नाही , यासाठी शासनाने योजनाब
काय म आखून याची वरीत अंमलबजावणी करावी, अशी 
िशफारस ही िवधानसभा शासनास करीत आह.े” 

(११६) “रा यातील सव शासक य कायालये एकाच शासक य 
इमारतीत असावीत, जेणके न तालु या या िठकाणी येणा  या
गावक  यानंा यां या कामासाठी वेगवेगळया कायालयात 
जा यासाठी पायपीट करावी लागणार नाही तसचे आिथक 
भदूडही सोसावा लागणार नाही , यासाठी शासनाने योजनाब
काय म आखून याची वरीत अंमलबजावणी करावी, अशी 
िशफारस ही िवधानसभा शासनास करीत आह.े” 

(११७) “शेतक यांना शेती यवसायासाठी लागणारी रासायिनक खत,े 
अवजारे, क टकनाशके यां या िकमतीम ये सतत होणारी वाढ 
तसचे शेतक यांना शेती मालाचे न परवडणारे भाव िवचारात 
घेता, शेतक यांना उ पादन खचावर आधा रत असे शेती 

(शा.म.मु.) एचबी ८३१-५ (१०००-८-२०२२) 
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मालाचे भाव िमळ या या ीने रा य शासनाने क  
शासनाकडे आ ही भिूमका यावी , अशी िशफारस ही 
िवधानसभा शासनास करीत आह.े” 

(११८) “शासनातफ रा यातील मागासवग य िव ा याना शाळा व 
महािव ालयामाफत कॉलरिशप व शु क सवलत िदली जाते 
याच धत वर रा यातील अ पभधूारक शेतकरी कुटंूबातील 

पा यांना शाळा व महािव ालयामाफत कॉलरिशप व शु क 
सवलत दे यात यावी, अशी िशफारस ही िवधानसभा शासनास 
करीत आह.े” 

ी. गोवधन शमा, िव.स.स. यां चे ठराव मांक ११२ व ११३ 

(११२) “रा यातील नगरपािलका व महानगरपािलकांना शासनाकडून 
अनदुान िमळत अस यामळेु यां या आिथक कारभारावर 
िनयं ण ठेव यासाठी पंचायत राज सिमती या धत वर 
िविधमंडळा या दो ही सभागहृातील सद यांची एक सयंु  
सिमती थापन कर यात यावी, अशी िशफारस ही िवधानसभा 
शासनास करीत आह.े’’ 

(११३) “रा यातील वाढती लोकसं या , वाढ या औ ोिगक वसाहती, 
यामळेु शहरातनू वाढलेली गु हगेारी , अपरुी पोलीस यव था , 

पोलीसांवर पडणारा मानिसक ताण, यातच मिहलांवरील 
अ याचाराचे वाढलेले माण, पोिलसां या अपु या सं येमळेु 
तपासणीत होणारा िवलंब, प रणामी मिहलांना याय िमळ यास 
होणा या िवलंबामळेु यां यात पसरलेला असतंोष, याक रता 
पोिलसां या सं येत करावयाची वाढ, पोिलसां या मानिसक 
ि थतीत सधुारणा कर याक रता तसचे मिहलांवरील अ याचार 
थांबिव यासाठी शासनाने उपाययोजना करावी, अशी िशफारस 
ही िवधानसभा शासनास करीत आह.े’’ 
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 डॉ. भारती ल हेकर, िव.स.स. यां चे ठराव मांक १२०, १२१, 
१२२ व १२३ 

(१२०) “परक य मघुल राजवटी या खाणाखणुा पसुनू महारा ा या 
जा व य इितहासा या मतृी जागतृ ठेव यासाठी   व रा याची 
अि मता जप यासाठी “औरंगाबाद” या शहराचे 
“सभंाजीनगर” अस ेनामांतर कर यात यावे़ अशी िशफारस ही 
िवधानसभा शासनास करीत आह.े” 

(१२१) “िनजामी राजवटी या पाऊलखणुा सपंु ात आणनू थािनक 
वैिश ्य असले या ले यांची याती सवदरू वृ गत 
कर या या ीने “उ मानाबाद” या शहराचे “धाराशीव” असे 
नामांतर कर यात याव,े अशी िशफारस ही िवधानसभा 
शासनास करीत आह.े” 

(१२२)  “रा या या ामीण भागाम ये आिदवासी मिहला व त ण 
मलु वर होणारे अ याचार , तसचे सामािजकदृ ा वं िचत 
घटकांना सं र ण िमळावे तसेच िन पाप मुल चे होणारे मृ य ू
िवचारात घेता मिहलांवरील अ याचारांबाबतचे खटले 
िवनािवलंब िनकालात काढ यासाठी येक िज ा या 
िठकाणी वतं  यायालये थापन कर यात यावीत, अशी 
िशफारस ही िवधानसभा शासनास करीत आह.े” 

(१२३) “रा यात अनाथ, िनराधार, प रत या, घट फोिटत, िवधवा व 
अनैितकतेतनू मातृ व लाभले या अपाद त व िश णाचा 
अभाव असणा या मिहलांचा यात होणारा शारी रक, मानिसक 
व सामािजक छळ थांबवनू यांची शै िणक, आिथक व 
सामािजक उ नती हो या या ीने मिहलांना आ मिनभर 
कर यासाठी शासनाने कालब  काय म आखनू याची 
वरीत अंमलबजावणी करावी, अशी िशफारस ही िवधानसभा 

शासनास करीत आह.े” 

एचबी ८३१-५अ 
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ी. योगेश सागर, िव.स.स. यां चे ठराव मांक १२४, १२५, १२७ 
व १२८ 

(१२४) “परक य मघुल राजवटी या खाणाखुणा पुसनू महारा ा या 
जा व य इितहासा या मतृी जागतृ ठेव यासाठी  व रा याची 
अि मता जप यासाठी “औरंगाबाद” या शहराचे
“सभंाजीनगर” असे नामांतर कर यात याव,े अशी िशफारस ही 
िवधानसभा शासनास करीत आह.े” 

(१२५) “िनजामी राजवटी या पाऊलखणुा सपंु ात आणनू थािनक 
वैिश ्य असले या ले यांची याती सवदरू वृ गत 
कर या या ीने “उ मानाबाद” या शहराचे “धाराशीव” असे 
नामांतर कर यात यावे, अशी िशफारस ही िवधानसभा 
शासनास करीत आह.े” 

(१२७) “मुंबईसह रा यात सदिनकां या िकंमतीत चंड वाढ होणे, 
सदरह सदिनकां या िकंमती मळू िकंमतीपे ा िकतीतरी पट 
अिधक अस याने सवसामा य जनतेस सदिनका खरेदी करणे 
आवा याबाहरे जाणे, सदिनकांचे वाढते दर िनयंि त क न 
ि थर ठेव याची रा यातील जनतेकडून होत असलेली मागणी, 
मा. पंत धान आवास योजने अंतगत रा यातील गरज ूजनतेला 
परवडतील अशा दरात घरे दे यासाठी रा य शासनाने 
िमठागराची जमीन ता यात घेऊन तेथे परवडतील अशा घरांची 
िनिम ी कर यासाठी रा यशासनाने आव यक ती उपाययोजना 
करावी, अशी िशफारस ही िवधानसभा शासनास करीत आह.े” 

(१२८) “रा यात िदवसिदवस वनराईचे कमी होत असलेल माण, 
खाडी या आजूबाजू या प रसरात दगडमाती टाक यामळेु न  
होत असलेली खारफुटी, बेसमुार वृ तोडीमळेु होणारी 
जिमनीची धपू , यामळेु पज यमानात झालेली घट, 
पयावरणाचा िबघडलेला समतोल इ यादी बाबी ल ात घेता, 
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यासाठी िनि त व पाचा कालब  काय म आखनू याची 
अंमलबजावणी करावी, अशी िशफारस ही िवधानसभा 
शासनास करीत आह.े”  

ी. ताप अडसड, िव.स.स. यां चे ठराव मांक १३२, १३३, 
१३४ व १३५ 

(१३२) “रा यात मिहला व बालिवकास िवभागामाफत चालिव यात 
येणा या शेकडो वसितगहृात िनवास क न अ ययन करीत 
असले या हजारो िव ा याना दजा मक िश ण, सकस आहार 
व आरो य िवषयक सिुवधा िमळत नस यामळेु यांचा शारी रक 
व बौि क िवकास खुंटत असण,े या िव ा याना आव यक 
या प रपणू सिुवधा िमळ यासाठी शासनाने कालब  काय म 

आखावा, अशी िशफारस ही िवधानसभा शासनास करीत 
आह.े”  

(१३३) “रा यातील सिुशि त बेरोजगारांचे वाढते माण व यां यात 
रोजगाराअभावी िनमाण झालेले वैफ याचे व असतंोषाचे 
वातावरण ल ात घेता बेरोजगारांची सम या प रणामकारक 
प तीने सोडिव यासाठी सवेायोजन आिण रोजगार व 
वयंरोजगार कायालये अिधक काय म कर यासाठी तसचे 

सबंं िधत ांवर उपाययोजना सचुिव यासाठी िवधीमंडळा या 
दो ही सभागहृातील सद यांची एक सयंु  सिमती थापन 
कर यात यावी, अशी िशफारस ही िवधानसभा शासनास करीत 
आह.े” 

(१३४) “रा यातील अ य प व अ पभूधारक शेतक यां या शेतीतील 
िविहरी व िव तु  पंपांचा मो ा माणात रािहलेला अनशेुष , 
िव तु  कने शन िमळ याक रता होणारा िवलंब यामळेु 
िव तु  पंपावर घेतले या कजाचा वाढत असलेला आिथक 
बोजा, शेतात राबिव या जाणा या फळबाग िवकास योजनांचे 
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पा या अभावी होणारे नकुसान टाळ या या ीने व उ  
योजनेची अंमलबजावणी प रणामकारक र या कर यासाठी 
शासनाने धोरणा मक काय म राबवावा, अशी िशफारस ही 
िवधानसभा शासनास करीत आह.े” 

(१३५) “रा यात िप या या पा याची िनमाण झालेली व िबकट होत 
असलेली सम या ल ात घेता िप या या पा याचा  

भावी र या सोडिव यासाठी धरण, तलाव व भगूभातील 
जलसा ांचा िनयोजनपवूक वापर कर या या ीने शासनाने 
एक खास काय म आखावा व याची काटेकोरपणे 
अंमलबजावणी करावी, अशी िशफारस ही िवधानसभा 
शासनास करीत आह.े” 

ीमती मंदा हा ,े िव.स.स. यां चे ठराव मांक १४०, १४१, १४२, 
१४३ व १४४ 

(१४०) “रा यात वेगवेग या क पांमळेु िव थािपत झाले या 
क प तां या पनुवसनाचे काम अ ापही पणू झालेले 

नस याने िव थािपतांचे होत असलेले हाल, यामळेु 
शासना या िवचाराधीन क पांसाठी जिमनी दे या या 
कामाला शेतक  याचंा होत असलेला िवरोध, याबाबत िनमाण 
के या जाणा  या कायदशेीर अडचणी इ यादी बाबी िवचारात 
घेता क प तां या पनुवसनाचे रखडलेले काम ता काळ पणू 
कर यासाठी कालब  धडक काय म राबिव यात यावा, 
अशी िशफारस ही िवधानसभा शासनास करीत आहे.” 

(१४१) “रा यात मिहला व त ण मलु वर होणारे अ याचार व यांचे 
होणारे मृ य ू िवचारात घेता मिहलांवरील अ याचारांबाबत 
खटले िवनािवलंब िनकालात काढ यासाठी येक िज ा या 
िठकाणी वतं  यायालये थापन कर यात यावीत, अशी 
िशफारस ही िवधानसभा शासनास करीत आह.े” 
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(१४२) “ रा यात उ ोग जगतात मोठ्या माणात थािनक भिूमपु ांना 
रोजगार उपल ध न होणे, उ ोगांम ये भमूीपु ांची सं या नग य 
अस याने रा यात बेरोजगारांची सं या चंड माणात वाढण,े 
रा यातील सवेायोजन कायालयाम ये लाखो त णांनी 
नोकरीसाठी केलेली न द, उ ोगांम ये भमूीपु ांना नोक या 
दे यास शासन अपयशी ठर याने रा यातील सिुशि त 
त णांम ये पसरलेले नैरा य, रा यातील शासक य, 
िनमशासक य तसचे खाजगी आ थापनावरील कायालयाम ये 
नोकरी दतेांना थािनक भिूमपु ांना ा या याने नोकरीत 
घे यासाठी शासनाने धोरणा मक िनणय यावा, अशी िशफारस 
ही िवधानसभा शासनास करीत आह.े”  

(१४३) “परक य मघुल राजवटी या खाणाखुणा पसुनू महारा ा या 
जा व य इितहासा या मतृी जागतृ ठेव यासाठी  व रा याची 
अि मता जप यासाठी “औरंगाबाद” या शहराचे 
“सभंाजीनगर” असे नामांतर कर यात याव,े अशी िशफारस ही 
िवधानसभा शासनास करीत आह.े” 

(१४४) “िनजामी राजवटी या पाऊलखणुा सपंु ात आणनू थािनक 
वैिश ्य असले या ले यांची याती सवदरू वृ गत 
कर या या ीने “उ मानाबाद” या शहराचे “धाराशीव” असे 
नामांतर कर यात याव,े अशी िशफारस ही िवधानसभा 
शासनास करीत आह.े” 

 ी. िकसन कथोरे, िव.स.स. यां चे ठराव मांक १४५,  
१४६ व १४८ 

(१४५) “परक य मघुल राजवटी या खाणाखुणा पसुनू महारा ा या
जा व य इितहासा या मतृी जागतृ ठेव यासाठी  व रा याची 
अि मता जप यासाठी “औरंगाबाद” या शहराचे 
“सभंाजीनगर” असे नामांतर कर यात याव,े अशी िशफारस ही 
िवधानसभा शासनास करीत आह.े” 
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(१४६) “ िनजामी राजवटी या पाऊलखणुा सपंु ात आणनू थािनक 
वैिश ्य असले या ले यांची याती सवदरू वृ गत 
कर या या ीने “उ मानाबाद” या शहराचे “धाराशीव” असे 
नामांतर कर यात याव,े अशी िशफारस ही िवधानसभा 
शासनास करीत आह.े” 

(१४८) “रा यात उ ोग जगतात मो ा माणावर थािनक भमूीपू ांना 
रोजगार उपल ध न होणे, उ ोगांम ये भमूीपू ाची सं या नग य 
अस याने रा यात बेरोजगाराची सं या चंड माणात वाढणे, 
रा यातील सवेायोजन कायालयाम ये लाखो त णांनी 
नोकरीसाठी केलेली न द, उ ोगामं ये भमूीपू ानंा नोक  या  
दे यास शासन अपयशी ठर याने रा यातील सिुशि त 
त णांम ये पसरलेले नैरा य, रा यातील बेरोजगार भमूीपू ां या 
ह कांचे र ण कर यासाठी यापढेु रा यातील शासक य, 
िनमशासक य तसचे खाजगी आ थापनांवरील कायालयांम ये 
नोकरी दतेाना भमूीपू ांना ाधा याने नोकरीत घे यासाठी 
शासनाने धोरणा मक िनणय यावा, अशी िशफारस ही 
िवधानसभा शासनास करीत आह.े” 
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