ÛúÖµÖÖÔ¾Ö»Öß
²Öã¬Ö¾ÖÖ¸ü, ×¤ü®ÖÖÓÛú 17 †ÖòÝÖÃ™ü, 2022 ¸üÖê•Öß ¤ãü¯ÖÖ¸üß 12.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ
´ÖãÓ²Ö‡Ôü µÖê£Öß»Ö ×¾Ö¬ÖÖ®Ö ³Ö¾Ö®ÖÖŸÖ ÃÖã¹ý ÆüÖÞê ÖÖ·µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ
ÃÖ®Ö 2022 “µÖÖ ×«üŸÖßµÖ (¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôûß) †×¬Ö¾Öê¿Ö®ÖÖ“Öß ÛúÖµÖÖÔ¾Ö»Öß.
‹Ûú

: ˆ¯Ö ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖà®Öß, ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß-ŸÖÖ×»ÖÛúÖü ®ÖÖ´Ö×®Ö¤ìü×¿ÖŸÖ Ûú¸üÞÖê.

¤üÖê®Ö

: ¯ÖÏ¿®ÖÖê¢Ö¸êü.

ŸÖß®Ö

: †¬µÖÖ¤êü¿Ö ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖÃÖ´ÖÖê¸ü šêü¾ÖÞÖê.

“ÖÖ¸ü

: ÃÖ®Ö 2022-2023 “µÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖÞÖß ´ÖÖÝÖÞµÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê ¾Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ ü“Ö“ÖÖÔ Ûú¸üÞÖê.

¯ÖÖ“Ö

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

ÃÖÆüÖü

: ´ÖÓ¡µÖÖÓ®Öß ÛúÖÝÖ¤ü¯Ö¡Öê ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖÃÖ´ÖÖê¸ü šêü¾ÖÞÖê.

ÃÖÖŸÖ

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

†Öšüü

: ¿ÖÖêÛú ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö.

®Ö‰ú

: ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö.

¤üÆüÖ

: ŸÖÖŸÖ›üß“µÖÖ ¾Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²Öà¾Ö¸ü †»¯ÖÛúÖ»Öß®Ö “Ö“ÖÖÔ´Ö.×¾Ö.¯Ö.×®ÖµÖ´Ö 97 †®¾ÖµÖê.

†Ûú¸üÖ : ŸÖÖŸÖ›üß“µÖÖ ¾Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖàÛú›êü ´ÖÓ¡µÖÖÓ“Öê »ÖõÖ ¾Öê¬ÖÞÖê´Ö.×¾Ö.¯Ö.×®ÖµÖ´Ö 101 †®¾ÖµÖê.
²ÖÖ¸üÖ

: †¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ×¾Ö¬ÖêµÖÛêú - ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ£ÖÔ (1)

सन २०१९ चे िव.प.िव. �मांक २ - महाराष्� शैक्षिणक
पिरसंस्था (व्यवस्थापन) (सुधारणा) िवधेयक, २०१९ - �ी.नागोराव
गाणार, िव.प.स. यांचे.

एचबी 860-1

2
(2)

(3)

(4)

ŸÖê¸üÖ

ÃÖ®Ö 2020 “Öê ×¾Ö.¯Ö.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 2 - ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üÛú¸ü
ŸÖÓ¡Ö¿ÖÖÃ¡Ö ×¾ÖªÖ¯Ößšü (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2020 - ÁÖß.®ÖÖÝÖÖê¸üÖ¾Ö
ÝÖÖÞÖÖ¸ü, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê.
ÃÖ®Ö 2021 “Öê ×¾Ö.¯Ö.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 2 - ´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, 2021 - ÁÖß. Ûú×¯Ö»Ö ¯ÖÖ™üß»Ö, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ.µÖÖÓ“Öê.
ÃÖ®Ö 2021 “Öê ×¾Ö.¯Ö.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 7 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¬Ö´ÖÔ «êüÂÖÖÃÖ †Ö×ÞÖ
¯ÖÏê×ÂÖŸÖ, ¯ÖîÝÖÓ²Ö¸ü ¾Ö ¬Ö´ÖÔÃ£ÖÖ®Öê µÖÖÓ“Öß ×¾Ö›Óü²Ö®ÖÖ Ûú¸üÞµÖÖÃÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö
Ûú¸üÞµÖÖÃÖ ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2021 - ÁÖß.Ûú×¯Ö»Ö ¯ÖÖ™üß»Ö, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ.µÖÖÓ“Öê.

: †¿ÖÖÃÖÛúßµÖ šü¸üÖ¾Ö (´Ö.×¾Ö.¯Ö. ×®ÖµÖ´Ö 102).
श्री. प्रिवण दरे कर िव.प.स. यांचे ठराव क्रमांक ४ व ५
(४)

“िसधं दु गु र् िजल्हा माहे एिप्रल, १९९७ मध्ये “पयर्टन िजल्हा” म्हणनू
जाहीर करण्यात आला आहे. िसधं दु गु र् िजल्�ाला प्रशस्त, सदंु र,
िनळाशार, सरु ि�त समद्रु िकनारे व परु ातन ऐितहािसक मंिदरे ,
देवस्थाने, गडिकल्ले, घनदाट अरण्ये, सृ�ीसौंदयार्ची लयलटू , सण
व लोककला आदी पयर्टन��या पोषक असलेल्या सवर् बाबींनी
प�रपणू र् असा प्रदेश लाभला आहे. िनसगर्रम्य कोकणात कोणत्याही
ऋतमु ध्ये के लेली भटकंती ही कायमच रमणीय असते. इतके च नव्हे
तर देशातील पयर्टन �ेत्राचा सवा�गीण िवकास साधण्यासाठी देशाचे
मा.पंतप्रधान यांनी “स्वदेश दशर्न” ही महत्वाकां�ी योजना यापवू �च
हाती घेतली असनू या योजनेत महाराष्ट्र राज्यातनू िसधं दु गु र्
िजल्�ाची िनवड के लेली आहे. शेजारच्या गोवा तसेच के रळ या
राज्यानं ी देशिवदेश पयर्टकानं ा आकिषर्त करण्यासाठी िविवध
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योजना राबिवल्यामळ
ु े ही राज्ये पयर्टन��या िवकिसत झालेली
असनू पयर्टनाच्या व्यवसायावर त्या राज्यातं ील स्थािनक जनतेला
मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधीही प्रा� झालेल्या आहेत.
स्थािनक तसेच िवदेशी पयर्टकांना िनसगर्, पयार्वरण, जैविविवधता,
हस्तकला व सागरी िकनार्यांची भरु ळ पडते. इतके च नव्हेतर,
िसधं दु गु र् िजल्�ात प्रत्येक गावाचा पयर्टनातनू िवकास शक्य असनू
पयर्टनामध्ये सवार्त जास्त रोजगार देण्याची �मता आहे. कोकणचे
नाव पयर्टनाच्या माध्यमातनू जगाच्या नकाशावर जाईल यासाठी
येथील पयर्टनाला चालना देण्याचे प्रयत्न व्हावयास हवेत. कोकणात
पयर्टनासाठी नैसिगर्क �मता मळ
ु ात उपलब्ध असनू ती
वाढिवण्याची तसेच पयर्टन स्थळाची प्रिसद्धी करण्याची व त्याव्दारे
मोठया प्रमाणात रोजगार िनिमर्ती करण्याची गरज असतानाही पयर्टन
व्यवसाय वाढिवण्यासाठी शासनाकडून आजिमतीस आवश्यक ते
प्रयत्न, उपाययोजना झालेली नाही. शासनाने गोवा, के रळ
राज्याप्रमाणे िसंधदु गु र् िजल्�ाच्या पयर्टन िवकासाच्या ��ीने
तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी ही िवधानप�रषद शासनास
िशफारस करीत आहे.”
(५)

एचबी 860-1अ

“िवदभर्, मराठवाडा, उवर्�रत महाराष्ट्र, कोकण या भागाचं ा बह�ताश
ं
�ेत्राचा अनश
ष
े
अद्याप
िशल्लक
असल्याम
ळ
े
वै
ध
ािनक
िवकास
ु
ु
मडं ळानं ा तातडीने मदु तवाढ द्यावी, कोकणचा समावेश उवर्�रत
महाराष्ट्र वैधािनक िवकास मडं ळामध्ये असला तरी कोकणचा
अनश
ु ेष तातडीने भ�न िनघण्यासाठी कोकणासाठी स्वतंत्र वैधािनक
िवकास मंडळाची स्थापना करण्याचा िनणर्य घेऊन आवश्यक
प्रिक्रया पार पाडावी, अशी िशफारस ही िवधानप�रषद शासनाला
करीत आहे."
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श्री. रामदास आंबटकर िव.प.स. यांचे ठराव क्रमांक ६, ७ व ८
(६)

“राज्यात िवशेषत: िवदभार्तील िजल्हा व ग्रामीण �ग्णालयाची
िस्थती दयनीय आहे, �ग्णालयातील सोयीसिु वधा योग्य नसल्यामळ
ु े
�ग्णानं ा योग्य उपचार िमळत नाहीत, त्यातच �ग्णालयातील
देखभाल योग्य�रत्या होत नसल्याने �ग्णालयाला आग लागण्याचे
प्रकार नक
ु तेच मागील काही िदवसांत भंडारा, नागपरू , मंबु ई व
इतरही िठकाणी घडले आहेत, यामळ
ु े िकत्येकांचे मृत्यू झाले आहेत,
त्यामळ
ु े �ग्णालयाच
ं े सरं चनात्मक लेखाप�र�ण (स्ट्रक्चरल ऑिडट)
क�न �ग्णांना योग्य सोय व उपचार होण्याच्या ��ीकोनातनू
शासनाने योग्य पाऊल उचलावे व �ग्णालयाची िस्थती
सधु ारण्याक�रता भरीव िनधी उपलब्ध व्हावा, अशी िशफारस ही
िवधानप�रषद शासनास क�रत आहे.”

(७)

“राज्यात िवशेषत: िवदभार्त आिदवासी, दगु र्म व ग्रामीण भाग असनू
सदरह� प�रसरात मो�ा प्रमाणात शेतकरी वगर् आहे, परंतु
शेतकर्यांना आपल्या शेतात जाणे-येणे करण्यास शेतरस्ते उपलब्ध
नसल्याने शेतकर्यांना हगं ामाच्या वेळी कृ षी अवजारे , बैल-बंडी,
ट्रॅक्टर यासारखी अवजारे ने-आण करण्यास मोठी अडचण िनमार्ण
होते. त्यातच काही प�रसरात रस्त्याचे मातीकाम झाले आहे. त्यावर
मजबतु ीकरण झाले नसल्याने शेतकर्यांना जाणे-येणे िजकरीचे झाले
आहे. याकरीता महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे
अिभसरण क�न मातोश्री पांदण रस्ते योजना २०२१ मध्ये
राबिवण्याचा िनणर्य घेतला असनू सदर योजनेअतं गर्त शेतकर्यांना
रस्ते उपलब्ध होण्याच्या ��ीकोनातनू मो�ा प्रमाणात िनधी
उपलब्ध क�न देण्याची आवश्यकता आहे.”शेत तेथे रस्ता” या
सक
ं ल्पनेतनू सवर् शेतात जाण्या-येण्याकरीता िजल्हा व तालुक्यातील
रस्ते तसेच गावाच्या िशव धर्ु यावं र शेतकर्यांना जाण्या-येण्याकरीता
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पांदण रस्ते मो�ा प्रमाणात हाती घेवनू कामे तातडीने स�
ु करावी,
अशी िशफारस ही िवधानप�रषद शासनास करीत आहे.”
(८)

“राज्यात िवशेषत: आिदवासी दगु र्म भागातील शेतकरी गेल्या ७०८० वषा�पासनू वन जिमनींवर अितक्रमण क�न आपल्या कुटुंबाचं ा
उदर िनवार्ह करीत आहेत, परंतू अद्याप अितक्रमण धारक
शेतकर्यांना पट्टे िमळाले नाहीत, सदर शेतकरी तीन िप�ांपासून
असणार्या वन िवभागाच्या जाचक अटींमुळे िवशेषत: िवदभार्तील
वन प�रसरातील आिदवासी भागातील अितक्रमण पट्टे धारकता
िमळण्यापासनू वंिचत आहेत, त्यामळ
ू े वन िवभागाने जाचक अट रद्द
क�न अितक्रमण धारक शेतकर्यांना त्वरीत शेतजिमनीचे वन पट्टे
द्यावेत, अशी िशफारस ही िवधानप�रषद शासनास करीत आहे.”

अॅड. िनरंजन डावखरे िव.प.स. यांचे ठराव क्रमांक ९, १०, ११ व १३
(९)

“राज्यातील खेळाडूचं ी राष्ट्रीय स्तरावर होत असलेली
असमाधानकारक कामिगरी ल�ात घेता क्र�डा �ेत्राचा सवा�गीण
िवकास होण्याक�रता व दज�दार खेळाडू िनमार्ण करण्यासाठी
तालुकास्तरावर क्र�डा प्रिश�ण कें द्र स्थापन करण्यात यावीत,
त्यासाठी प्रिशि�त मागर्दशर्क नेमण्यात यावेत, अशा कें द्रांना
अद्ययावत सािहत्य व आिथर्क सहाय्य देण्यात यावे, अशी िशफारस
िह िवधानप�रषद शासनास करीत आहे.”

(१०)

“िवदभर्, मराठवाडा, उवर्�रत महाराष्ट्र, कोकण या भागांचा बह�तांश
�ेत्राचा अनश
ु ेष अद्याप िशल्लक असल्यामळ
ु े वैधािनक िवकास
मंडळांना तातडीने मदु तवाढ द्यावी, कोकणचा समावेश उवर्�रत
महाराष्ट्र वैधािनक िवकास मंडळामध्ये असला तरी कोकणचा
अनश
ु ेष तातडीने भ�न िनघण्यासाठी कोकणासाठी स्वतंत्र वैधािनक
िवकास मडं ळाची स्थापना करण्याचा िनणर्य घेऊन आवश्यक
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प्रिक्रया पार पाडावी, अशी िशफारस ही िवधानप�रषद शासनाला
करीत आहे.”
(११)

“िसधं दु गु र् िजल्हा माहे एिप्रल १९९७ मध्ये “पयर्टन िजल्हा” म्हणनू
जाहीर करण्यात आला आहे. िसधं दु गु र् िजल्�ाला प्रशस्त, सदंु र,
िनळाशार, सरु ि�त समद्रु िकनारे व परु ातन ऐितहािसक मंिदरे ,
देवस्थाने, गडिकल्ले, घनदाट अरण्ये, सृ�ीसौंदयार्ची लयलूट, सण
व लोककला आदी पयर्टन��या पोषक असलेल्या सवर् बाबींनी
प�रपणू र् असा प्रदेश लाभला आहे. िनसगर्रम्य कोकणात कोणत्याही
ऋतमु ध्ये के लेली भटकंती ही कायमच रमणीय असते. इतके च नव्हे
तर देशातील पयर्टन �ेत्राचा सवा�िगण िवकास साधण्यासाठी देशाचे
मा.पंतप्रधान यांनी “स्वदेश दशर्न” ही महत्वाकां�ी योजना यापवू �च
हाती घेतली असनू या योजनेत महाराष्ट्र राज्यातनू िसधं दु गु र्
िजल्�ाची िनवड के लेली आहे. शेजारच्या गोवा तसेच के रळ या
राज्यांनी देशिवदेश पयर्टकांना आकिषर्त करण्यासाठी िविवध
योजना राबिवल्यामळ
ु े ही राज्ये पयर्टन��या िवकिसत झालेली
असनू पयर्टनाच्या व्यवसायावर त्या राज्यातं ील स्थािनक जनतेला
मो�ा प्रमाणात रोजगाराच्या सध
ं ीही प्रा� झालेल्या आहेत.
स्थािनक तसेच िवदेशी पयर्टकांना िनसगर्, पयार्वरण, जैविविवधता,
हस्तकला व सागरी िकनार्यांची भरु ळ पडते. इतके च नव्हेतर,
िसधं दु गु र् िजल्�ात प्रत्येक गावाचा पयर्टनातनू िवकास शक्य असनू
पयर्टनामध्ये सवार्त जास्त रोजगार देण्याची �मता आहे. कोकणचे
नाव पयर्टनाच्या माध्यमातनू जगाच्या नकाशावर जाईल यासाठी
येथील पयर्टनाला चालना देण्याचे प्रयत्न व्हावयास हवेत. कोकणात
पयर्टनासाठी नैसिगर्क �मता मळ
ु ात उपलब्ध असनू ती
वाढिवण्याची तसेच पयर्टन स्थळाची प्रिसद्धी करण्याची व त्याव्दारे
मो�ा प्रमाणात रोजगार िनिमर्ती करण्याची गरज असतानाही पयर्टन
व्यवसाय वाढिवण्यासाठी शासनाकडून आजिमतीस आवश्यक ते

7
प्रयत्न, उपाययोजना झालेली नाही. शासनाने गोवा, के रळ
राज्याप्रमाणे िसधं दु गु र् िजल्�ाच्या पयर्टन िवकासाच्या ��ीने
तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी ही िवधानप�रषद शासनास
िशफारस करीत आहे.”
(१३)

“राज्यात बेरोजगारांची सख्ं या मो�ा प्रमाणात वाढली असनू ,
कोरोना महामारीने त्यात मोठी भर पडली आहे. राज्याच्या िविवध
िवभागांमाफर् त बेरोजगार व स्वयंरोजगार क� इिच्छणार्या
उमेदवारासं ाठी योजना राबिवल्या जातात. उमेदवारानं ा एक
छत्राखाली या योजनांची मािहती िमळत नसल्यामुळे त्यांची संधी
िहरावली जाते. बेरोजगार व स्वयंरोजगारांसाठीच्या योजना एका
छत्राखाली आल्यास त्याचा फायदा या उमेदवारांना होणार आहे.
तसेच शासनाला नवीन योजना स�ु करणे, असलेल्या योजनाचं ी
अंमलबजावणी करणे, फलिनष्प�ी जाणनू घेण,े यासाठीही या
सक
ं ल्पनेचा िनि�त उपयोग होणार आहे. तरी राज्य शासनाने
राज्यात बेरोजगार व स्वयंरोजगार महामंडळाची स्थापना करावी,
अशी िशफारस ही िवधानप�रषद शासनाला करीत आहे.”

श्री. अंबादास दानवे, िव.प.स. यांचे ठराव क्रमांक १५, १६,१८
(१५)

“शेतीची नािपक�, अितवृ�ी, जलप्रकोप, दबु ार पेरणी, ितबार पेरणी,
ओला व कोरडा दष्ु काळ असनू ही पीक िवमा नक
ु सान भरपाईपासनू
आणेवारी व उंबरठा उत्पन्नाच्या जाचक िनकषामुळे शेतकरी वंिचत
राहत आहेत, याला शंभर वषर् जुनी िब्रिटशकालीन आणेवारी व
उंबरठा काढण्याचे िनकष कारणीभतू असल्याने त्यात बदल क�न
सधु ा�रत आणेवारी व उंबरठा काढण्याचे िनकष तयार करण्यासाठी
राज्य शासनाने कें द्र शासनाकडे आग्रही भिू मका घ्यावी, अशी
िशफारस ही िवधानप�रषद शासनास करीत आहे.”
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(१६)

“राज्यातील अत्यल्प व अल्पभधू ारक शेतकर्यांच्या शेतातील
िविहरी व िवद्यतु पंपाचा मो�ा प्रमाणात रािहलेला अनश
ु ेष, िवद्यतु
जोडणी िमळण्याकरीता होणारा िवलंब त्यामळ
ु े िवद्यतु पंपावर
घेतलेल्या कजार्चा वाढत असलेला आिथर्क बोजा, शेतात
राबिवल्या जाणार्या फळबाग िवकास योजनांचे पाण्याअभावी
होणारे नक
ु सान टाळण्याच्या ��ीने व उ� योजनेची अंमलबजावणी
प�रणामकारक�रत्या करण्यासाठी शासनाने धोरणात्मक कायर्क्रम
राबवावा, अशी िशफारस ही िवधानप�रषद शासनास करीत आहे.”

(१८)

“राज्यात िवशेषत: मराठवा�ात सतत िनमार्ण होणारा भीषण
दष्ु काळ आिण तीव्र पाणी टंचाईची प�रिस्थती ल�ात घेता दष्ु काळ
िनवारणाथर् करावयाच्या कायमस्व�पी उपाययोजना, मराठवाड्यात
शा�त शेतीसाठी िसचं न अिभयान स�ु क�न मराठवाड्यातील
िसचं नाचा जलआराखडा तयार क�न त्याची अंमलबजावणी
करण्यासाठी मराठवा�ासाठी स�म जल आय�
ु ालय स�ु करावे,
अशी िशफारस ही िवधानप�रषद शासनास करीत आहे.”

श्री. जयंत आसगावकर िव.प.स. यांचे ठराव क्रमांक १९, २०, २१, २२ व
२३
(१९)

“राज्यातील िवनाअनदु ान तत्वावरील मान्यताप्रा� माध्यिमक
शाळे तील िवद्याथ्या�ना अनदु ानाअभावी प्रयोगशाळा, ग्रंथालये व
इतर शै�िणक सोयीसिु वधा उपलब्ध होऊ शकत नाही, त्यामळ
ु े
िवद्याथ्या�च्या प्रगतीवर होणारा िवपरीत प�रणाम िवचारात घेता
िवनाअनदु ान तत्वावरील राज्यातील सवर् माध्यिमक शाळांमध्ये
िवद्याथ्या�चे शै�िणक नक
ु सान होऊ नये यासाठी िश�के �र
कमर्चार्यांच्या भरती तसेच िविवध आवश्यक सोयीसिु वधा
उपलब्ध होण्यासाठी सवर् माध्यिमक शाळांना चालू शै�िणक
वषार्पासनू १०० टक्के अनुदान देण्यात यावे, अशी िशफारस ही
िवधानप�रषद शासनास करीत आहे.”
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(२०)

“राज्यात अनेक िठकाणी रस्ते अपघात होऊन दरवष� हजारो
नाग�रकांचे प्राण या अपघातात गेलेले आहेत. राज्याचे राष्ट्रीय
महामागर् व राज्य महामागार्वर मोठया प्रमाणामध्ये अशा प्रकारचे
अपघात होत आहेत. हे अपघात रोखण्यासाठी आवश्यक त्या
उपाययोजना करण्याची िनतांत गरज आहे. अपघातस्थळी
अपघातग्रस्तांवर उपचार करण्यासाठी शासक�य �ग्णालयेही
आसपास नाहीत. या अपघातग्रस्तानं ा उपचार करण्यासाठी राष्ट्रीय
महामागर् येथे आरोग्य िवभागाच्या माध्यमातनू लहान उपचार कें द्र
स�ु करणे आवश्यक आहे. तसेच या उपचार कें द्रांमध्ये वैद्यक�य
अिधकारी, स्टाफ नस�स व इतर कमर्चार्यांची नेमणक
ू देखील
करण्याची आवश्यकता आहे. राज्य महामागर् व राष्ट्रीय महामागार्वर
पन्नास िकलोमीटर अंतरावर प्रत्येक िठकाणी एक-एक उपचार कें द्र
ट्रामा सेंटर (Trauma Care Center) उघडल्यास अपघातग्रस्तांचे
प्राण वाचवणे सोपे होऊन जाईल व यामधनू दरवष� वाढत आलेली
अपघातातील मृताच
ं ी सख्ं या आटोक्यात आणण्यात िनि�तच
उपयोगी ठरे ल. तरी शासनाने राष्ट्रीय महामागर् व राज्य
महामागार्वरील अपघातग्रस्तांच्या बचावासाठी ट्रामा सेंटर
(Trauma Care Center) उभारण्याबाबत तातडीने उपाययोजना
करावी, अशी िशफारस ही िवधानप�रषद शासनास करीत आहे.”

(२१)

“कें द्र शासनाने राज्यात मख्ु य रस्त्यापासनू खेडे गावांना
जोडण्याक�रता पतं प्रधान ग्रामसडक योजना अमं लात आणलेली
आहे. त्याच धत�वर राज्यात पांदण रस्ता द�ु स्ती व मख्ु यमंत्री सडक
योजना राज्य शासनाने स�ु कराव्यात, अशी िशफारस ही
िवधानप�रषद शासनास करीत आहे.”

(२२)

“राज्यात प्रत्येक िजल्�ात शासक�य अिभयांित्रक� महािवद्यालय
स�ु करण्याची गरज ल�ात घेता, ज्या िवभागामध्ये खाजगी
अिभयािं त्रक� महािवद्यालये बदं पडण्याच्या अवस्थेत आहेत, तेथे
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ती ताब्यात घेऊन पायाभतू सिु वधांचा वापर क�न शासक�य
अिभयािं त्रक� महािवद्यालये स�ु करावीत, अशी िशफारस ही
िवधानप�रषद शासनास करीत आहे.”
(२३)

“राज्यातील िवनाअनदु ान तत्वावरील मान्यताप्रा� माध्यिमक
शाळे तील िवद्याथ्या�ना अनदु ानाअभावी प्रयोगशाळा, ग्रथं ालये व
इतर शै�िणक सोयी सिु वधा उपलब्ध होऊ शकत नाही, त्यामळ
ु े
िवद्याथ्या�च्या प्रगतीवर होणारा िवपरीत प�रणाम िवचारात घेता
िवनाअनदु ान तत्वावरील राज्यातील सवर् माध्यिमक शाळांमध्ये
िवद्याथ्या�चे शै�िणक नक
ु सान होऊ नये यासाठी िश�के �र
कमर्चार्यांच्या भरती तसेच िविवध आवश्यक सोयीसिु वधा
उपलब्ध होण्यासाठी �ा सवर् माध्यिमक शाळांना चालू शै�िणक
वषार्पासनू १०० टक्के अनुदान देण्यात यावे, अशी िशफारस ही
िवधानप�रषद शासनास करीत आहे.”
श्री. अिभिजत वंजारी िव.प.स. यांचे ठराव क्रमांक २४, २५, २७ व २८
(२४)

(२५)

“राज्यातील वेगवेगळ्या प्रकल्पामं ळ
ु े िवस्थािपत झालेल्या
प्रकल्पग्रस्ताच्ं या पनु वर्सनाच
ं े काम अद्यापही पणू र् झालेले
नसल्यामळ
ु े िवस्थािपतांचे होत असलेले हाल, त्यामळ
ु े शासनाच्या
िवचाराधीन प्रकल्पांसाठी जिमनी देण्याच्या कामाला शेतकर्यांचा
होत असलेला िवरोध, त्याबाबत िनमार्ण के ल्या जाणार्या
कायदेशीर अडचणी इत्यािद बाबी िवचारात घेता प्रकल्पग्रस्तांच्या
पनु वर्सनाचे प्रलंिबत काम तात्काळ पणू र् करण्यासाठी कालबध्द
धडक कायर्क्रम राबिवण्यात यावा, अशी िशफारस ही िवधानप�रषद
शासनास करीत आहे.”
“राज्यात ज्ये� नाग�रकांच्या िहतासाठी िविवध िनणर्य व धोरण
ठरिवलेले असताना त्याबाबतचे लाभजे� नाग�रकांना िमळत
नसल्याचे िनदशर्नास आले आहे, ज्ये� नाग�रकाच्ं या आरोग्याच्या
समस्या, सरु ि�तता यासाठी ज्ये� नाग�रकांच्या िहतासंबंधी धोरण
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ठरवनू जनजागृती होण्याच्या ��ीने वृध्दांसाठी स्वतंत्र हेल्पलाईन
(मदतकें द्र) व सक
ं े तस्थळ स�
ु करावे, अशी िशफारस ही
िवधानप�रषद शासनास करीत आहे.”
(२७)

“राज्यात देशी खेळांऐवजी इतर खेळांमध्ये ल�णीय वाढ होऊन
खेळाडूचं े देशी खेळांकडे होत असलेले दल
ु े राज्यात
ु र्�, त्यामळ
देशी खेळ िटकून राहण्यासाठी िवशेषत: ग्रामीण भागातील होतक�
व त�ण खेळाडू, देशी खेळांमध्ये मोठया प्रमाणात आकिषर्त होऊन
त्यांच्यामध्ये असलेल्या क्र�डा नैपण्ु याला वाव िमळण्यासाठी
िविश� प्रोत्साहनपर योजना राबिवण्याक�रता शासनाच्या क्र�डा
धोरणामध्ये आवश्यक ते बदल करण्यासाठी धोरणात्मक िनणर्य
घेण्यात यावा,अशी िशफारस ही िवधानप�रषद शासनास करीत
आहे.”

(२८)

“राज्यात प्रत्येक िजल्�ात शासक�य अिभयांित्रक� महािवद्यालय
स�ु करण्याची गरज ल�ात घेता, ज्या िवभागामध्ये खाजगी
अिभयांित्रक� महािवद्यालये बंद पडण्याच्या अवस्थेत आहेत, तेथे
ती ताब्यात घेऊन पायाभतू सिु वधाचं ा वापर क�न शासक�य
अिभयांित्रक� महािवद्यालये स�ु करावीत, अशी िशफारस ही
िवधानप�रषद शासनास करीत आहे.”

श्री. अमरनाथ राजूरकर िव.प.स. यांचे ठराव क्रमांक २९, ३०, ३१, ३२ व
३३.
(२९)

“राज्यात वेळोवेळी पडणार्या दष्ु काळाची तीव्रता ल�ात घेता,
पावसाळा संपत असतानाच पढु ील वषर्भरासाठी राज्यातील
पाणीसाठा जतन करण्याची आवश्यकता, राज्यातील जनतेला
लागणारे िपण्याचे पाणी, शेतीसाठी लागणारे पाणी, औद्योिगक
वसाहती व कारखान्यानं ा आिण अन्य घटकानं ा लागणार्या पाण्याचे
न्याय वाटप होऊन प्रत्येकाला परु े से पाणी उपलब्ध होण्याच्या ��ीने
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स�ु वातीपासनू च िवभागवार घेतली जाणारी िपके , त्या भागातील
उपलब्ध पाणीसाठा व लोकसख्ं या याचं ा िवचार क�न प्रत्येक
घटकाला वषर्भर पाणी कसे परु े ल याबाबत पवू र्िनयोजन क�न त्याची
शासनस्तरावर काटेकोर अंमलबजावणी करावी, अशी िशफारस ही
िवधानप�रषद शासनास करीत आहे.”
(३०)

“राज्यात िवशेषत: मराठवा�ात सतत िनमार्ण होणारा भीषण
दष्ु काळ आिण तीव्र पाणी टंचाईची प�रिस्थती ल�ात घेता दष्ु काळ
िनवारणाथर् मराठवा�ात शा�त शेतीसाठी िसचं न अिभयान स�ु
क�न मराठवा�ातील िसचं नाचा जल आराखडा तयार क�न
त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी मराठवा�ासाठी स�म जल
आय�
ु ालय स�ु करावे, अशी िशफारस ही िवधानप�रषद शासनास
करीत आहे.”

(३१)

“राज्यातील िवशेषत: मराठवा�ातील सवर् गावे बारमाही
वाहतक
ु �साठी योग्य व्हावीत याक�रता सवर् ग्रामीण भागातील
रस्त्यांची पाहणी क�न आवश्यक असेल तेथे नद्या, नाले व मोर्या
यांचेवर पल
ू बांधण्याची धडक योजना शासनाने हाती घ्यावी, अशी
िशफारस ही िवधानप�रषद शासनास करीत आहे.”

(३२)

“राज्यातील अनेक नद्याच्ं या प�रसरात रासायिनक कारखाने, साखर
कारखाने व अनेक प्रकारचे उद्योग उभारण्यात आले असनू या
कारखान्यातं ील प्रदिू षत सांडपाणी नदीत सोडण्यात येत असल्यामळ
ु े
नदीकाठावरील अनेक गावामं ध्ये िवशेषत: कोकण व पि�म
महाराष्ट्रात नद्याच
ं े पाणी िपण्यास अयोग्य झाले असनू त्यामळ
ु े
रिहवाशांच्या आरोग्यावर आिण मिच्छमार बांधवाच्या
उपजीिवके च्या साधनांवर होणारा िवपरीत प�रणाम ल�ात घेता
राज्यातील जलप्रदषू ण समस्येवर उपाय शोधनू जलप्रदषू णास
प्रभावी�रत्या आळा घालण्यासाठी शासनाने कडक उपाययोजना
करावी, अशी िशफारस ही िवधानप�रषद शासनास करीत आहे.”

13
(३३)

“शेतकर्यांना शेती व्यवसायासाठी लागणारी रासायिनक खते,
अवजारे , क�टकनाशक यांच्या िकमतीमध्ये सतत होणारी वाढ,
तसेच शेतकर्यानं ा शेतीमालाचे न परवडणारे भाव िवचारात घेता,
उत्पादन खचार्वर आधा�रत असे शेतीमालाचे भाव शेतकर्यांना
िमळण्याच्या ��ीने राज्य शासनाने कें द्र शासनाकडे आग्रही भिू मका
घ्यावी, अशी िशफारस ही िवधानप�रषद शासनास करीत आहे.”

डॉ. वजाहत िमझार् िव.प.स. यांचे ठराव क्रमांक ३४, ३६, ३७ व ३८
(३४)

एचबी 860-3अ

“राज्यातील अल्पसख्ं याक समाजातील नाग�रकांना िश�ण व
रोजगाराच्या सधं ी कमी प्रमाणात उपलब्ध होत असल्याने हा समाज
िवकासापासनू विं चत आहे, राज्य शासनाच्या अनेक योजना या
समाजापय�त पोहोचत नसल्याने या समाजाला अनेक लाभ िमळत
नाहीत, मौलाना आझाद आिथर्क िवकास महामंडळ हे फ�
नावापरु ते उरलेले आहे, या महामंडळाद्वारे एकाही िठकाणी एकही
व्यवसाियक व थेट कजर् पणू र् करण्यात आले नाही, मागील तीन
वषा�पासनू या महामंडळाची कायर्कारणीसद्धु ा घोिषत के ली नसनू
शासनाकडून या महामंडळास िनधीही उपलब्ध क�न िदला जात
नाही, तसेच या समाजातील हजारो िवद्याथ्या�ना अनेक वषा�पासनू
िशष्यवृ�ी देखील िमळत नाही, शाळानं ा योग्य अनदु ान देखील
िमळत नसल्यामळ
ु े शै�िणक �ेत्रात देखील अल्पसख्ं याक
समाजातील िवद्याथ� मागास राहत आहेत, यामळ
ु े या समाजातील
नाग�रकांच्या आिथर्क व शै�िणक मागासलेपणामध्ये वाढ होऊन
हा समाज िवकासापासनू दरू च रािहला आहे, या समाजाच्या
आिथर्क, सामािजक व शै�िणक उत्कषार्साठी शासनाने
अिधकािधक प्रभावी उपाययोजना आखाव्यात, अशी िशफारस ही
िवधानप�रषद शासनास करीत आहे.”
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(३६)

“राज्यात अनेक िठकाणी पाणी टंचाईची िस्थती िनमार्ण झाली
असनू , ग्रामीण भागातील नाग�रकांना चार-पाच मैल दरू व�न पाणी
आणण्याची प�रिस्थती िनमार्ण झालेली आहे. पावसाळ्यातील
पाण्याची अिनयिमतता, िनसगार्चा लहरीपणा, त्यामळ
ु े िनमार्ण
होणारी भीषण पाणीटंचाई, प�रणामी िपण्याच्या पाण्यासाठी होणारी
भटकंती ही अितशय गंभीर बाब झालेली आहे, त्यावर
जलतज्�ाच्ं या मागर्दशर्नातनू वेगवेगळी उपाययोजना करण्याची
आवश्यकता (उदा. रे न वॉटर हाव�स्टींग) परंतु याबद्दलची
अंमलबजावणी होताना िदसत नाही, महाराष्ट्रातील सवर् शासक�य
इमारतींच्या छतावर पडणार्या पावसाच्या पाण्याचे एकत्रीकरण (रे न
वॉटर हाव�स्टींग) क�न त्याचे इमारतीच्या आवारातील जिमनीत
पाण्याच्या �ोताजवळ पनु भर्रण करण्याची आवश्यकता आहे,
शहरी भागांमध्ये हॉटे ल्स, रे स्टॉरें ट व इतर िठकाणी मो�ा
प्रमाणामध्ये पाण्याचा अपव्यय होताना िदसतो, तो देखील
टाळण्याची आवश्यकता आहे, अशा अनेक उपाययोजना के ल्यास
राज्यात िपण्यासाठी, शेतीसाठी, औद्योिगक कामांसाठी व इतर
वापरासाठीच्या पाण्याचा प्र� नक्क�च माग� लागेल. यासाठी
शासनाकडून कठोर िनद�श देण्याची गरज आहे. तसेच राज्यात
खाजगी नवीन इमारत बाधं काम करीत असताना बाधं काम परवाना
देण्यासाठी जसे इतर बाबी तपासण्यात येतात, तसेच राज्यातील
ग्रामपंचायत ते महानगरपािलका अंतगर्त येणार्या इमारतीवरील
छताचे पाणी त्या आवारातील जल�ोतात सोडण्याचे िनयोजन
आहे िकंवा कसे हे तपासनू च बांधकाम परवानग्या द्याव्यात व
अशाप्रकारे िविवध उपाययोजना क�न पावसाचे पाणी व वैयि�क
वापरासाठी असलेले पाणी यांचे योग्य िनयोजन करण्यासाठी
शासनाने अिधकािधक उपाययोजना कराव्यात, अशी िशफारस ही
िवधानप�रषद शासनास करीत आहे.”
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(३७)

“राज्यातील िवनाअनदु ान तत्वावरील माध्यिमक शाळे तील
िवद्याथ्या�ना अनुदानाअभावी प्रयोगशाळा, ग्रंथालये व इतर
शै�िणक सोयी सिु वधा उपलब्ध होऊ शकत नाही, त्यामळ
ु े
िवद्याथ्या�च्या प्रगतीवर होणारा िवपरीत प�रणाम िवचारात घेता
िवनाअनदु ान तत्वावरील राज्यातील सवर् माध्यिमक शाळांमध्ये
िवद्याथ्या�चे शै�िणक नक
ु सान होऊ नये यासाठी िश�के तर
कमर्चार्याच्ं या भरती तसेच िविवध आवश्यक सोयीसिु वधा
उपलब्ध होण्यासाठी सवर् माध्यिमक शाळांना चालू शै�िणक
वषार्पासनू १०० टक्के अनुदान देण्यात यावे, अशी िशफारस ही
िवधानप�रषद शासनास करीत आहे.”

(३८)

“राज्यात अनेक िठकाणी रस्ते अपघात होऊन दरवष� हजारो
नाग�रकांचे प्राण या अपघातात गेलेले आहेत. राज्याचे राष्ट्रीय
महामागर् व राज्य महामागार्वर मोठया प्रमाणामध्ये अशा प्रकारचे
अपघात होत आहेत. हे अपघात रोखण्यासाठी आवश्यक त्या
उपाययोजना करण्याची िनतांत गरज आहे. अपघातस्थळी
अपघातग्रस्तांवर उपचार करण्यासाठी शासक�य �ग्णालयेही
आसपास नाहीत. या अपघातग्रस्तानं ा उपचार करण्यासाठी राष्ट्रीय
महामागर् येथे आरोग्य िवभागाच्या माध्यमातनू लहान उपचार कें द्र
स�ु करणे आवश्यक आहे. तसेच या उपचार कें द्रांमध्ये वैद्यक�य
अिधकारी, स्टाफ नस�स व इतर कमर्चार्यांची नेमणक
ू देखील
करण्याची आवश्यकता आहे. राज्य महामागर् व राष्ट्रीय महामागार्वर
पन्नास िकलोमीटर अंतरावर प्रत्येक िठकाणी एक-एक उपचार कें द्र
ट्रामा सेंटर (Trauma Care Center) उघडल्यास अपघातग्रस्तांचे
प्राण वाचवणे सोपे होऊन जाईल व यामधनू दरवष� वाढत आलेली
अपघातातील मृताच
ं ी सख्ं या आटोक्यात आणण्यात िनि�तच
उपयोगी ठरे ल. तरी शासनाने राष्ट्रीय महामागर् व राज्य
महामागार्वरील अपघातग्रस्तांच्या बचावासाठी ट्रामा सेंटर
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(Trauma Care Center) उभारण्याबाबत तातडीने उपाययोजना
करावी, अशी िशफारस ही िवधानप�रषद शासनास करीत आहे.”
श्री. राजे श राठोड िव.प.स. यांचे ठराव क्रमांक ३९, ४०, ४१ व ४२
(३९) “िवदभार्त नािपक�, अितवृ�ी, जलप्रकोप, दबु ार पेरणी, ितबार
पेरणी, ओला व कोरडा दष्ु काळ असनू ही पीक िवमा नक
ु सान
भरपाईपासनू आणेवारी व उंबरठा उत्पन्नाच्या जाचक िनकषामळ
ु े
शेतकरी वंिचत राहत आहेत, याला शंभर वषर् जनु ी िब्रिटशकालीन
आणेवारी व उंबरठा काढण्याचे िनकष कारणीभतू असल्याने त्यात
बदल क�न सधु ा�रत आणेवारी व उंबरठा काढण्याचे िनकष तयार
करण्यासाठी राज्य शासनाने कें द्र शासनाकडे आग्रही भिू मका
घ्यावी, अशी िशफारस ही िवधानप�रषद शासनास करीत आहे.”
(४०)

“शेतकर्यानं ा शेती व्यवसायासाठी लागणारी रासायिनक खते,
अवजारे , क�टकनाशके यांच्या िकमतीमध्ये सतत होणारी वाढ
तसेच शेतकर्यांना शेतीमालाचे न परवडणारे भाव िवचारात घेता
उत्पादन खचार्वर आधा�रत असे शेतीमालाचे भाव शेतकर्यांना
िमळण्याच्या ��ीने राज्य शासनाने कें द्र शासनाकडे आग्रही भिू मका
घ्यावी, अशी िशफारस ही िवधानप�रषद शासनास करीत आहे.”

(४१)

‘’राज्यातील अत्यल्प व अल्पभधू ारक शेतकर्याच्ं या शेतातील
िविहरी व िवद्यतु पंपाचा मोठया प्रमाणात रािहलेला अनश
ु ेष, िवद्यतु
जोडणी िमळण्याक�रता होणारा िवलंब त्यामळ
ु े िवद्यतु पंपावर
घेतलेल्या कजार्चा वाढत असलेला आिथर्क बोजा, शेतात
राबिवल्या जाणार्या ऊस िपकाचं े पाण्याअभावी होणारे नक
ु सान
टाळण्याच्या ��ीने व उ� योजनेची अंमलबजावणी
प�रणामकारक�रत्या करण्यासाठी शासनाने धोरणात्मक कायर्क्रम
राबवावा, अशी िशफारस ही िवधानप�रषद शासनास करीत आहे.’’
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(४२)

‘‘िहदं वी स्वराज्याचे सस्ं थापक ‘‘छत्रपती िशवाजी महाराज” सवर्त्र
वंदनीय आहेत. कोल्हापरू िवद्यापीठाचे िशवाजी िवद्यापीठ असे
नामकरण करण्यात आल्यामळ
ु े महाराजाच्ं या नावाचा एके री उल्लेख
होत आहे. हा प्रकार महाराष्ट्राच्या अिस्मतेच्या ��ीने अयोग्य
असल्याने िशवाजी िवद्यापीठाचे नाव बदलून ‘‘छत्रपती िशवाजी
महाराज िवद्यापीठ, कोल्हापरू ” असे करण्यात यावे, अशी िशफारस
ही िवधानप�रषद शासनास करीत आहे.”

डॉ. प्र�ा सातव, िव.प.स. यांचे ठराव क्रमांक ४३, ४४, ४५ व ४६
(४३)

“राज्यात िवशेषत: मराठवा�ात सतत िनमार्ण होणारा भीषण
दष्ु काळ आिण तीव्र पाणी टंचाईची प�रिस्थती ल�ात घेता दष्ु काळ
िनवारणाथर् मराठवा�ात शा�त िसचं न अिभयान स�ु क�न
मराठवा�ातील िसचं नाचा जल आराखडा तयार क�न त्याची
अंमलबजावणी करण्यासाठी मराठवा�ासाठी स�म जल
आय�
ु ालय स�ु करावे, अशी िशफारस ही िवधानप�रषद शासनास
करीत आहे.”

(४४)

“राज्यात देशी खेळाऐं वजी इतर खेळामं ध्ये ल�णीय वाढ होऊन
खेळांडूचे देशी खेळांकडे झालेले दल
ु े राज्यात देशी खेळ
ु र्�, त्यामळ
िटकून राहण्यासाठी िवशेषत: ग्रामीण भागातील होतक� व त�ण
खेळाडू, देशी खेळांमध्ये मोठया प्रमाणात आकिषर्त होऊन
त्याच्ं यामध्ये असलेल्या क्र�डा नैपण्ु याला वाव िमळण्यासाठी
िविश� प्रोत्साहनपर योजना राबिवण्याक�रता शासनाच्या क्र�डा
धोरणामध्ये आवश्यक ते बदल करण्यासाठी धोरणात्मक िनणर्य
घेण्यात यावा,अशी िशफारस ही िवधानप�रषद शासनास करीत
आहे.”
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(४५)

“राज्यात अनाथ, िनराधार, प�रतक्त्या, घटस्फोिटत, िवधवा
अनैिच्छक मातृत्व लाभलेल्या अपादग्रस्त व िश�णाचा अभाव
असणार्या मिहलाच
ं ा यात होणारा शारी�रक, मानिसक व
सामािजक छळ थांबवनू त्यांची शै�िणक, आिथर्क व सामािजक
उन्नती होण्याच्या��ीने मिहलांना आत्मिनभर्र करण्यासाठी शासनाने
कालबध्द कायर्क्रम आखनू त्याची त्व�रत अंमलबजावणी करावी,
अशी िशफारस ही िवधानप�रषद शासनास करीत आहे.”

(४६)

“राज्यात िकल्ल्यांचे ऐितहािसक मह�व ल�ात घेता िकल्ल्यांचे
प�रसर पयर्टन कें द्र िवकिसत करण्यासाठी तसेच त्या िठकाणी
मागर्दशर्क नेमण्याबाबत व पयर्टकांसाठी अन्य आवश्यक त्या
सोयी-सिु वधा उपलब्ध क�न देऊन या सवर् परु ातन िकल्ल्यांचे
ऐितहािसक मह�व कायम राखण्याच्या ��ीने राज्य शासनाने
उपाययोजना करावी, अशी िशफारस ही िवधानप�रषद शासनास
करीत आहे.”

डॉ. सध
ु ीर ताबं े, िव.प.स. याच
ं े ठराव क्रमाक
ं ४८, ४९ व ५०
(४८)

“राज्यातील सवर् िवद्याथ्या�ना घ्यावयाचे सवर् माध्यमातील िश�ण हे
अिधक प�रणामकारक, प्रभावी होण्यासाठी आिण भिवष्यात स�म
िपढी उभी राहण्यासाठी सवर् िश�ण िवभाग (शालेय िश�ण, उच्च
िश�ण, तंत्रिश�ण, आश्रमशाळा, अंध, अपंग, मक
ू -बिधर शाळा,
आिदवासी आश्रम शाळा) हे मत्रं ालयातील एकाच िवभागाच्या
अिधपत्याखाली आणावे, अशी िशफारस ही िवधानप�रषद
शासनास करीत आहे.”

(४९)

“राज्यातील पवू र् प्राथिमक िश�णासाठी समु ारे एक लाख
अंगणवा�ांची सख्ं या असली तरी या अंगणवा�ाद्वारे दज�दार पवू र्
प्राथिमक िश�ण िमळत नाही, वैद्यक�य शा�ानुसार लहान
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मल
ु ांच्या मेंदचू ी ९० टक्के वाढ ही त्यांच्या सहा वषार्पय�त होत
असते, िवद्याथ्यार्मध्ये शै�िणक आवड िनमार्ण होणे, �ानेिद्रयाचं ा
योग्य िवकास होणे, तसेच बौिध्दक िवकासाच्या ��ीने हा
कालावधी अत्यंत मह�वाचा असल्याने यासाठी िश�ण देण्यासाठी
तज्�ांची सिमती गठीत क�न िवशेष कायर्क्रम आखावा, अशी
िशफारस ही िवधानप�रषद शासनास करीत आहे.”
(५०)

“शासनातफ� राज्यातील मागासवग�य िवद्याथ्या�ना शाळा व
महािवद्यालयामाफर् त िशष्यवृ�ी व शल्ु क सवलत िदली जाते, त्याच
धत�वर राज्यातील अल्पभधू ारक शेतकरी कुटुंबातील पाल्यांना
शाळा व महािवद्यालयांमाफर् त िशष्यवृ�ी व शुल्क सवलत देण्यात
यावी, अशी िशफारस ही िवधानप�रषद शासनास करीत आहे.”

श्री. नागोराव गाणार, िव.प.स. यांचा ठराव क्रमांक ५१
(५१)

“राज्यातील िवनाअनदु ान त�वावरील प्राथिमक, माध्यिमक
शाळे तील िवद्याथ्या�ना अनदु ानाअभावी प्रयोगशाळा, ग्रंथालये व
इतर शै�िणक सोयी सिु वधा उपलब्ध होऊ शकत नाही, त्यामळ
ु े
िवद्याथ्या�च्या प्रगतीवर होणारा िवप�रत प�रणाम िवचारात घेता
िवनाअनदु ान त�वावरील राज्यातील सवर् प्राथिमक, माध्यिमक व
उच्च माध्यिमक शाळांमध्ये िवद्याथ्या�चे शै�िणक नक
ु सान होऊ नये
यासाठी िश�के तर कमर्चार्याच्ं या भरती तसेच िविवध आवश्यक
सोयीसिु वधा उपलब्ध होण्यासाठी सवर् माध्यिमक शाळांना चालू
शै�िणक वषार्पासनू १०० टक्के अनुदान देण्यात यावे, अशी
िशफारस ही िवधानप�रषद शासनास करीत आहे.”
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श्री. अमोल िमटकरी, िव.प.स. यांचे ठराव क्रमांक ५६, ५७, ५८, ५९ व
६०
(५६)

“राज्यात िदवसेंिदवस वाढत चाललेली महागाई तसेच सेवायोजन
कायार्लयात नाव नोंदणी क�नही सिु शि�त बेरोजगारांना नोकरीची
सधं ी प्रा� होत नाहीत, सेवायोजन कायार्लयाकडून नोकरीसाठी
मल
ु ाखतपत्रही प्रा� होत नाहीत, प�रणामी बेरोजगारांना
च�रताथार्साठी कोणतेही साधन उपलब्ध न झाल्याने च�रताथर्
चालिवणे िजकरीचे झाले आहे, म्हणनू पदवी िश�ण पणू र्
झाल्यानंतर पढु ील ३ वषा�त नोकरी न िमळालेल्या बेरोजगारांना
आिथर्क मदत म्हणनू प्रितमाह �पये २५००/- बेकारी भ�ा देण्यात
यावा, अशी िशफारस ही िवधानप�रषद शासनास करीत आहे.”

(५७)

“शेतकर्यांना शेती व्यवसायासाठी लागणारी रासायिनक खते,
अवजारे , िकटकनाशक यांच्या िकमतीमध्ये सतत होणारी वाढ,
तसेच शेतकर्यांना शेतीमालाचे न परवडणारे भाव िवचारात घेता,
उत्पादन खचार्वर आधा�रत असे शेतीमालाचे भाव शेतकर्यानं ा
िमळण्याच्या ��ीने राज्य शासनाने कें द्र शासनाकडे आग्रही भिू मका
घ्यावी, अशी िशफारस ही िवधानप�रषद शासनास करीत आहे.”

(५८)

“राज्यातील सिु शि�त बेरोजगारांचे वाढते प्रमाण व त्यांच्यामध्ये
रोजगाराअभावी िनमार्ण झालेले वैफल्याचे व असतं ोषाचे वातावरण
ल�ात घेता बेरोजगारांची समस्या प�रणामकारक पद्धतीने
सोडिवण्यासाठी सेवायोजन आिण रोजगार व स्वयंरोजगार
कायार्लये अिधक कायर्�म करण्यासाठी तसेच सबं ंिधत प्र�ावर
उपाययोजना सचु िवण्यासाठी िविधमडं ळाच्या दोन्ही सभागृहातील
सदस्यांची एक संय�
ु सिमती स्थापन करण्यात यावी, अशी
िशफारस ही िवधानप�रषद शासनास करीत आहे.”
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(५९)

“राज्यातील िकल्ले व दगु र् यांचे ऐितहािसक मह�व ल�ात घेता या
िकल्ले व दगु ा�चा प�रसर पयर्टन कें द्र म्हणनू िवकिसत करण्यासाठी
तसेच त्या िठकाणी मागर्दशर्क नेमण्याबाबत व पयर्टकांसाठी अन्य
आवश्यक त्या सोयीसिु वधा उपलब्ध क�न देऊन या सवर्
िकल्ल्यांचे व दगु ा�चे ऐितहािसक मह�व कायम राखण्याच्या ��ीने
शासनाने खास उपाययोजना करावी, अशी िशफारस ही
िवधानप�रषद शासनास करीत आहे.”

(६०)

“िदनांक १४ ऑक्टोबर, १९५६ रोजी वा त्यानंतर राज्यातील महार,
मांग व चांभार व इतर तत्सम जातीतील लोकांनी बौध्द धमार्चा
स्वीकार के ल्याने शासनाने िदनांक ६ जल
ु ै , १९६० च्या
प�रपत्रकान्वये अनसु िू चत जातीतनू धमा�त�रत बौध्दानं ा त्यानं ी के वळ
धमर् बदलला म्हणनू त्यांची सामािजक, आिथर्क व शै�िणक िस्थती
बदलली नसल्याच्या कारणाव�न आर�ण लागू करणे, त्यानंतर
िदनांक १ ऑक्टोबर, १९६२ रोजी शासनाने धमा�त�रत बौध्दांना
अनसु िू चत जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचा आदेश देणे, भारतीय
सिं वधानात ३६६ (२४) मध्ये अनसु िू चत जातीची व्याख्या के लेली
असनू तसेच अनच्ु छे द ३४१ अन्वये राष्ट्रपतींना संबंिधत राज्याच्या
राज्यपालांशी िवचार िविनमय क�न अनुसिू चत जाती म्हणनू
मानल्या जातील त्या जाती, वश
ं िकंवा जनजाती अथवा जाती, वश
ं
िकंवा जनजाती यांचे भाग िकंवा त्यातील गट िविनिदर्� करण्याचे
अिधकार असणे, “महार” वा इतर तत्सम अनसु िू चत जातीतील
व्य��ने बौध्द धमार्त प्रवेश के ला असला तरी त्यांची सामािजक व
आिथर्क िस्थती पवू �सारखीच असल्याचे मंबु ई उच्च न्यायालयाने
गोपालकृ ष्ण चव्हाण िव�ध्द महाराष्ट्र राज्य या प्रकरणात िनकाल
देण,े धमा�त�रत बौध्दांची सामािजक, आिथर्क व शै�िणक िस्थती
मागासलेली असणे या कारणाव�न कें द्र शासनाने सन १९९० ला
सिं वधानात सधु ारणा क�न कायदा करणे, त्यात िहदं ,ू शीख व बौध्द
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धमार्तील अनसु िू चत जातीच्या लोकांनाही आर�ण देण्याची तरतदू
करण्यात येणे, सदरचा बदल के वळ िहदं ू व िशख या धमार्तील
अनसु िू चत जातीलाच लागू करणे त्यातील बौध्द धमा�त�रत
अनसु िू चत जातीला वगळण्यात येण,े याबाबत राज्यातील जनतेने
वारंवार मागणी क�नही तसा बदल अनुसिू चत जातीच्या
अनसु िू चमध्ये कें द्र शासनाने अद्याप न करणे, याबाबत लोकामं ध्ये
असतं ोष व तीव्र सतं ापाची भावना िनमार्ण होणे, अनसु िू चमध्ये
राज्यातील बौध्द धमार्त धमा�तर के लेल्या लोकांना कें द्र शासनाने
शै�िणक व लोकसेवांमध्ये आर�ण नाकारणे, महार व इतर तत्सम
अनसु िू चत जातीतील लोकाच
ं ी आिथर्क, सामािजक िस्थती
अद्यापही सधु ारली नसल्यामळ
ु े व त्यांचा जीवनमानाचा दजार्
उंचावला गेला नसल्यामळ
ु े अनसु िू चत जातीतनू धमा�तर के लेल्या
बौध्दांना कें द्र शासन राबिवत असलेल्या शै�िणक व लोकसेवांमध्ये
आर�ण िमळण्याची िनतातं आवश्यकता, याबाबत राज्य शासनाने
कें द्र शासनाकडे अनसु िू चत जातीतील महार, मांग व चांभार इत्यादी
बौध्द धमा�त�रत लोकांचा “बौध्द” म्हणनू अनुसिू चत जातीच्या
अनसु िू चमध्ये समावेश क�न राज्यातील जनतेची शै�िणक व
लोकसेवामं ध्ये आर�ण देण्यासदं भार्तील आग्रही मागणी कें द्र
शासनाकडे करण्याचा आग्रह धरावा, अशी िशफारस ही
िवधानप�रषद शासनास क�रत आहे.”
श्री. सुिनल िशंद,े िव.प.स. यांचे ठराव क्रमांक ६१, ६२, ६३, ६४ व ६५
(६१) “राज्यात मंबु ईसह इतर शहरांतील सदिनकांच्या िकमतीमध्ये
सातत्याने होत असलेली प्रचंड वाढ, सदिनकांच्या िकमतीत मळ
ू
िकमतीपे�ा िकतीतरी अिधक पटीने होत असलेल्या वाढीमळ
ु े
शहरात सदिनका िवकत घेण्याच्या राज्यातील सवर्सामान्य जनतेच्या
स्वप्नपतू �त िनमार्ण होत असलेला अडसर, त्यामळ
ु े राज्यातील
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शहरात सदिनकांचे वाढते दर िनयंित्रत क�न िस्थर ठे वण्याबाबत
सवर्सामान्य जनतेकडून होत असलेली आग्रही मागणी, तद् नषु गं ाने
सदिनकांचे वाढते दर िनयंित्रत ठे वण्याक�रता राज्य शासनाने
तातडीने आवश्यक ती उपाययोजना करावी, अशी िशफारस ही
िवधानप�रषद शासनास करीत आहे.”
(६२)

“राज्यातील िवशेषतः मंबु ई, पणु े, ठाणे, नवी मंबु ई व इतर प्रमख
ु
शहरांचे झपा�ाने होत असलेले नागरीकरण यामळ
ु े वाहनांच्या
सख्ं येत िदवसेंिदवस होत असलेली प्रचंड वाढ, शहरात असलेले
अ�ंद रस्ते, त्यामळ
ु े िठकिठकाणी वाहतक
ू �ची कोंडी होऊन
नाग�रकांना सोसावा लागणारा त्रास, प�रणामी वाहतक
ू �ची समस्या
दरू करण्याच्या ��ीने शासनाने ठोस उपाययोजना करावी, अशी
िशफारस ही िवधानप�रषद शासनास क�रत आहे.”

(६३)

“राज्यात रस्ते अपघातात दरवष� हजारो िनष्पाप नाग�रकानं ा प्राण
गमवावे लागतात, िवशेषत: राज्यातील राष्ट्रीय व राज्य महामागार्वर
होत असलेल्या अपघातांचे आिण त्यातील मृत्यमु ख
ु ी पडणार्या
नाग�रकांचे प्रमाण ल�णीय असते, सदरह� अपघात रोखण्यासाठी
तातडीने प्रभावी उपाययोजना करण्याची असलेली िनतातं
आवश्यकता, राष्ट्रीय व राज्य महामागार्वर होत असलेल्या
अपघातातील जखमींवर ‘गोल्डन अवर’ मध्ये वैद्यक�य उपचार
उपलब्ध क�न देण्यासाठी शासक�य आरोग्य व्यवस्थेची असलेली
दरु वस्था, त्यामळ
ु े राज्यातील राष्ट्रीय व राज्य महामागार्वर
अपघातग्रस्तांना ‘गोल्डन अवर’ मध्ये वैद्यक�य उपचार उपलब्ध
क�न देण्यासाठी सावर्जिनक आरोग्य िवभागाच्या माध्यमातनू
ठरािवक अंतरावर ‘ट्रामा के अर सेंटर’ उभारण्याबाबत शासनाने
तातडीने कायर्वाही करावी, अशी िशफारस ही िवधानप�रषद करीत
आहे.”
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(६४)

“कें द्र शासनाच्या अखत्यारीतील दादर येथील इदं ू िमल्सच्या
जागेवर महामानव परम पज्ू य डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे
भव्यिदव्य स्मारक उभारण्याचे काम राज्य शासनाने हाती घेतले
आहे, सदरह� िनणर्यामळ
ु े महाराष्ट्र शासनाची क�त� देशभरातच नव्हे
तर पणू र् जगभरात पसरलेली आहे, कोल्हापरू िजल्�ातील छत्रपती
श्री शाह� महाराज यांचे इितहासातील योगदान अमल्ु य आहे,
कोल्हापरू िजल्�ातील कागल येथे जन्मलेल्या छत्रपती शाह�
महाराज यानं ी शै�िणक आिण सामािजक �ेत्रात के लेले काम
अभतू पवू र् आहे, त्यांच्या या कामाची महती भावी िपढीस होणे
गरजेचे आहे, यास्तव राज्य शासनाने कें द्र शासनाच्या
अखत्यारीतील इदं ू िमल्सच्या जागेवर उभारण्यात येत असलेल्या
महामानव डॉ.बाबासाहेब आबं ेडकर याच्ं या भव्यिदव्य स्मारकाच्या
धत�वर मंबु ईतील ना. म. जोशी मागर् व वरळी येथील सीताराम,
पोद्दार व अपोलो िमल्स या कें द्र शासनाच्या अखत्यारीतील बंद
िगरण्यांपैक� एका िगरणीच्या जागेवर छत्रपती शाह� महाराजांचे
भव्यिदव्य स्मारक उभारण्याबाबत राज्य शासनाने कें द्र शासनाकडे
पाठपरु ावा करावा, अशी िशफारस ही िवधानप�रषद शासनास करीत
आहे.”

(६५)

“राज्यातील पोिलसांना सतत २४ तास काम करावे लागत
असल्यामळ
ु े त्याच्ं यावर िदवसेंिदवस कामाचा ताण वाढत आहे,
तसेच परु े शी शासक�य िनवासस्थाने उपलब्ध नसल्यामुळे अनेक
पोिलसांना भा�ाच्या घरात राहावे लागत आहे, शासनाकडून
देण्यात येत असलेल्या शासक�य िनवासस्थानांची अत्यंत दरु वस्था
झाली आहे, कामाचा ताण, गृहिनमार्णाचा प्र� यामं ळ
ु े पोलीस
बांधवांत िनमार्ण होत असलेले तणावाचे व नैराश्याचे वातावरण,
प�रणामी त्यांच्यावरील मानिसक ताण वाढत असनू आत्महत्येचे
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प्रमाण वाढत आहे, पोिलसांच्या कायर्�मतेचा सव�कष िवचार होवनू
त्याच्ं या कामाचे तास, एक सा�ािहक सट्टु ी, िनवासस्थाने इत्यादी
मल
ु भतू समस्यांबाबत कायमस्व�पी तोडगा काढण्याच्या ��ीने
शासनाने ठोस उपाययोजना करावी, अशी िशफारस ही
िवधानप�रषद शासनास करीत आहे.”
श्री. िवलास पोतनीस िव.प.स. यांचे ठराव क्रमांक ६६, ६७, ६८, ६९ व
७०
(६६)

“राज्यातील क्र�डा �ेत्राचा सवा�गीण िवकास होण्याक�रता तसेच
दज�दार खेळाडू तयार करण्यासाठी तालुकास्तरावर क्र�डा प्रिश�ण
कें द्र स्थापन करण्यात यावीत, त्यासाठी प्रिशि�त मागर्दशर्क
नेमण्यात यावेत, अशा कें द्रांना अद्ययावत सािहत्य व आिथर्क
सहाय्य देण्यात यावे, अशी िशफारस िह िवधानप�रषद शासनास
करीत आहे.”

(६७)

“राज्याच्या सवर् शासक�य / िनमशासक�य कायार्लयात आिण सवर्
स्तरावरील न्यायालयात, तसेच राज्याच्या एकंदरीत शासक�य
व्यवहारांमध्ये मराठीचा १०० टक्के वापर होण्याच्या ��ीने
आवश्यक ती उपाययोजना करण्याची जबाबदारी राज्य शासनाने
मराठी भाषा िवभागाकडे सोपवावी, अशी िशफारस ही
िवधानप�रषद शासनास करीत आहे.”

(६८)

“राज्यातील सिु शि�त बेरोजगाराचं े वाढते प्रमाण, नोकरी व
रोजगाराअभावी त�णामं ध्ये िनमार्ण झालेले वैफल्य, शासनाने बदं
के लेला सिु शि�त बेरोजगार भ�ा, रोजगाराच्या भाग भाडं वलासाठी
बँकासारख्या आिथर्क सस्ं थाक
ं डून येणार्या अडचणी, या बाबी
िवचारात घेता बेरोजगाराच्ं या समस्या सोडवण्यासाठी व गरीब
कुटुंबातील व्य�ींना रोजगार िमळिवण्याच्या ��ीने एक स�म व
स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करण्यात यावी, अशी िशफारस ही
िवधानप�रषद शासनास करीत आहे.”
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(६९)

“राष्ट्रीय स्तरावर भारतीय प्रशासक�य सेवा, भारतीय पोलीस सेवा व
तत्सम िविवध स्पधार् परी�ामध्ये उतीणर् होणार्या िवद्याथ्या�मध्ये
इतर राज्याच्या तल
ु नेत महाराष्ट्रातील िवद्याथ्या�चे अत्यल्प प्रमाण
ल�ात घेता हे प्रमाण वाढिवण्यासाठी व उमेदवारांची अद्ययावत व
योग्य पध्दतीने पवू र्तयारी क�न घेण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक
िजल्�ात िकमान एक प्रिश�ण कें द्र स्थापन करण्याचे ��ीने
आवश्यक ती उपाययोजना करावी, अशी िशफारस ही िवधानप�रषद
शासनास करीत आहे.”

(७०)

“राज्यात पयर्टन स्थळाच
ं ा िवकास करण्यासाठी तसेच त्या िठकाणी
पयर्टकांसाठी मागर्दशर्क नेमणे व अन्य आवश्यक त्या सोयीसिु वधा
उपलब्ध क�न देवून त्या माध्यमातनू तेथील यवु कांना रोजगार
उपलब्ध क�न देण्यासाठी राज्यातील सवर् पयर्टन स्थळांचे मह�व
कायम राखण्याच्या ��ीने राज्य शासनाने खास उपाययोजना
करावी, अशी िशफारस िह िवधानप�रषद करीत आहे.”

चौदा

: सवर्साधारण सावर्जिनक िहतसबं धं ाच्या बाबी.

पंधरा

: सभागृहाच्या पटलावर ठे वण्यात आलेली कागदपत्रे (यादी स्वतंत्रपणे िवतरीत
करण्यात आली आहे.)
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