
1 
 

क्रम ांक : २२ 

मह र ष्ट्र विध नपवरषद 

पत्रक भ ग दोन 

बधुि र, वदन ांक ३ म र्च, २०२१ /  फ ल्गनु १२, १९४२ (शके) 

 
महाराष्ट्र विधानपवरषद वनयम १०२ (३) अन्िये मंगळिार, वदनांक २ मार्च, २०२१ रोजी सकाळी 

११.३० िाजता अिर सवर्ि, श्री.उमेश शशदे य रे् द लन क्रम ांक १५०१, पांधर ि  मजल ,  
विध न भिन, मुांबई येथे संगणकीय आज्ञािलीद्वारे अशासकीय ठरािांर्ा प्राथम्यक्रम काढण्यात आला 
आहे. वनदेशानुसार सदरहु ठराि शुक्रि र, वदन ांक ५ म र्च, २०२१ रोजी खालीलप्रमाणे र्रे्ला घेण्यात 
येणार आहेत :- 

 

(मांगळि र, वदन ांक २ म र्च, २०२१ रोजीच्य  बलॅेटद्व र  ठरविलेल्य  प्र थम्यक्रम नसु र ख लील ठर ि 
द खविण्य त आल ेआहेत) - 
(१) श्री.वदि कर र िते, वि.प.स. य ांर्  ठर ि क्रम ांक ७१ 

 "भारतीय स्िातंत्र्य लढ्यात "िंदे मातरम् " आवण  " जन गण मन"न ही स्फुर्ततगीते म्हणत अनेक स्िातंत्र्य सैवनक 
फासािर चढल,े त्या क्रावंतकारकांना िंदन करण्यासाठी ि त्यारं्ा सन्मान, आदर तसेर् भारत मातेला िंदन 
करण्यासाठी "िंदे मातरम्" ि  " जन गण मन"न या गीतारं्ा भारताला स्िातंत्र्य वमळाल्यानंतर शासकीय 
कायचक्रमांमध्ये समािेश करण्यात आला. सदर दोन्ही गीतांना राष्ट्रीय मान्यता वदल्यामुळे लोकसभा ि राज्यसभा 
यांच्या प्रत्येक अवधिेशनाच्या सुरूिातीला "िंदे मातरम् " आवण अवधिेशनाच्या समारोपाला "जन गण मन" 
म्हणण्यात येत,े त्यार्पध्दतीने महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या अवधिेशनाच्या पवहल्या वदिशी सुरूिातीला "िंदे मातरम् " 
आवण अवधिेशनाच्या समारोपाला  " जन गण मन" म्हणण्यार्ी प्रथा वदनांक ३ वडसेंबर, १९९० पासून सुरू आहे. 
२२ जानेिारी या प्रजासत्ताक वदनी ि १५ ऑगस्ट या स्िातंत्र्यवदनी शासकीय कायचक्रमात फक्त राष्ट्रगीत गायली 
जातात. तथावप अनेक शासकीय कायचक्रमांच्या िेळी केिळ  " जन गण मन" म्हणण्यात येते . त्यामुळे प्रत्येक कें द्र 
ि राज्य शासनाच्या शासकीय कायचक्रमाच्या सुरूिातीला "िंदे मातरम् " हे गीत आवण कायचक्रमाचं्या समारोपाला 
"जन गण मन " हे गीत म्हणण्यात  यााे , याबाबत कें द्र शासनाने वनणचय घ्यािा. तसेर् सिच राज्य शासनांना या 
संदभात आदेश द्यािेत, यासाठी राज्य शासनाने कें द्र शासनाकडे प्रयत्न करािेत, अशी ही विधानपवरषद शासनास 
वशफारस करीत आहे.’’ 
 

(२) श्री.सरेुश धस, वि.प.स. य ांर्  ठर ि क्रम ांक ७६  
 ''राज् यातील साखर कारखान् यांसाठी ऊस तोडणे, साळणे ि त् याचं् या मोळ्या बाधूंन बैलगाड्या भरुन तसेर् माल 

टॅ्रक् टर, रकमध् ये भरुन तो साखर कारखान् यांपयतत पोहोर्विण्यार्ी कामे करणारा मजुर िगच मोठ्या प्रमाणािर 
आहे. हे मजूर मुख् यतः महाराष्ट् राच् या वजरायती ि दषु्ट् काळी भागातून साखर कारखान् यांिर काम करण् यासाठी 
िषांतील ८ मवहने येतात. या मजुरांना साखर कारखान् यांकडून िेठवबगार पध् दतीने राबविले जाते. या मजुरांना इतर 

कामगारांप्रमाणे मजूरी ि सुरवितता वमळून त् याचं् या पवरस्स्थतीर्ी पाहणी करुन मजुरीच्या संदभांत ऊस तोडणीरे् 
दर ठरविण् यासाठीर्ी िैयस्क्तक पध् दत अत् यंत रु्कीर्ी असल् याने ती बदलणे आिश् यक आहे. एकुणर् बदल 
होण् यासाठी तसेर् त् यांना विमा संरिण, त् याचं् या मुलांना वशिण ि त् याचं् या वियांिरील अत् यार्ार रोखण् यासाठी 
प्रभािी कायदा करािा, अशी वशफारस ही विधानपवरषद शासनास करीत आहे.'' 
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(3) श्री.अांब द स द निे, वि.प.स. य ांर्  ठर ि क्रम ांक ४२ 
 "राज्यातील विशेषतः मराठिाड्यातील सिच गािे बारमाही िाहतूकीस योग्य व्हािीत, नद्या, नाले 

ि मोऱ्या यांच्यािरील पुलांर्ी बांधकामे ि ग्रामीण भागातील रस्ते दरुूस्ती करून िाहतूकीयोग्य 
करण्यासाठी धडक योजना शासनाने हाती घ्यािी आवण वजल्हा स्तरािर रस्त्याच्या अंतराच्या प्रमाणात 
ग्रामीण रस्त्याच्या दरुूस्ती आवण मजबुतीकरणासाठी वनधी उपलब्ध करून द्यािा, अशी वशफारस ही 
विधानपवरषद शासनास करीत आहे." 

 
(४) श्री.गोपीर्ांद पडळकर, वि.प.स. य ांर्  ठर ि क्रम ांक ७  

 "राज्यातील गड वकल्ले ि ऐवतहावसक स्थळे ही महाराष्ट्रारे् भूषण आहेत, त्यामुळे या 
ऐवतहावसक आवण िैभिशाली िषांर्ी मावहती अवधकावधक लोकांना व्हािी, या ऐवतहावसक स्थळांना 
अवधकावधक लोकांनी भेटी द्याव्यात यासाठी महाराष्ट्रातील गडवकल्ले आवण स्मारके यांरे् जतन आवण 
संिधचन करणे गरजेरे् आहे. महाराष्ट्रात  ४३२ वकल्ले आवण ३  हजार  ३२३ स्मारके आहेत . यामधील 
अनेक वकल्ले आवण स्मारके कें द्र सरकारच्या भारतीय पुरातत्ि सिेिणाच्या अखत्यारीत आहेत तर 
उिचवरत बाकीरे् वकल्ले राज्य सरकारने संरवित म्हणून घोवषत केले आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या 
अखत्यावरत येणाऱ्या गड वकल्ले ि ऐवतहावसक स्थळांरे् जतन ि संिधचन करण्याच्या दृष्ट्टीने शासनाने 
विनाविलंब कालबद्ध कायचक्रम आखून त्यार्ी तात्काळ अंमलबजािणी करािी अशी वशफारस ही 
विधानपवरषद शासन करीत आहे." 

 
(५) श्री.रणवजतशसह मोवहते-प टील, वि.प.स. य ांर्  ठर ि क्रम ांक ८५  

 "वनजामी राजिटीच्या पाऊलखुणा संपुष्ट्टात आणुन स्थावनक िैवशष्ट्य असलेल्या लेण्यांर्ी ख्याती 
सिचदरु िृध्दींगत करण्याच्या दृष्ट्टीने उस्मानाबाद या शहरारे् 'धारावशि' असे नामांतर करण्यात यािे, 

असा प्रस्ताि राज्य शासनाने कें द्र शासनाकडे पाठिािा अशी वशफारस ही विधानपवरषद शासनास 
करीत आहे." 

 
 

विध न भिन, 
मंुबई, 
वदनांक : ३ मार्च, २०२१ 

     र जेन्द्र भ गित 

     सवर्ि,  
     महाराष्ट्र विधानपवरषद 

 

य र्ी प्रत :- 
1) महाराष्ट्र विधानपवरषदेरे् सिच सदस्य 

2) मा.सभापती, विधानपवरषद यांरे् सवर्ि 

3) मा.उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपवरषद यांरे् खाजगी सवर्ि तथा जनसंपकच  अवधकारी  
4) मा.विरोधी पिनेता, महाराष्ट्र विधानपवरषद यांरे् खाजगी सवर्ि तथा जनसंपकच  अवधकारी 
5) सवर्ि, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवर्िालय यांरे् स्िीय सहायक 

6) महाराष्ट्र विधानमंडळ सवर्िालयातील सिच अवधकारी 
7) प्रधान सवर्ि, संसदीय कायच विभाग, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मंुबई 

8) महाराष्ट्र विधानमंडळ सवर्िालयातील सिच पि कायालये 

9) संगणक कि (website) 
10) एम.के.सी.एल.कि. 


