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क्रम ांक : २४ 
मह र ष्ट्र विध नपवरषद 

पत्रक भ ग दोन 
सोमि र, वदन ांक २८ फेब्रिु री, २०२२ / फ ल्गनु ९, १९४३ (शके) 

 
महाराष्ट्र विधानपवरषद वनयम १०२ (३) अन्िये सोमिार, वदनाांक २८ फेबु्रिारी, २०२२ रोजी 

सकाळी ११.३० िाजता अिर सविि, श्री.उमेश शशदे य िे द लन क्रम ांक १२०१-अ, ब र ि  
मजल , विध न भिन, मुांबई येथे सांगणकीय आज्ञािलीद्वारे अशासकीय ठरािाांचा प्राथम्यक्रम 
काढण्यात आला आहे. वनदेशानुसार सदरहु ठराि शकु्रि र, वदन ांक ४ म िच, २०२२ रोजी 
खालीलप्रमाणे चचेला घेण्यात येणार आहेत :- 
 

(सोमि र, वदन ांक २८ फेब्रिु री, २०२२ रोजीच्य  बलेॅटद्व र  ठरविलेल्य  प्र थम्यक्रम नसु र 
ख लील ठर ि द खविण्य त आल ेआहेत) - 
(१) श्री.सतीश िव्ह ण, वि.प.स. य ांि  ठर ि क्रम ांक १ 

      "राज्यातील ग्रामीण भागातील वजल्हापवरषद शाळाांची झालेली दयनीय अिस्था विचारात 
घेिून शाळाांसाठी सांरक्षक भभत, पाण्याची सुविधा, मुले ि मुलींसाठी स्ितांत्र स्िच्छतागृह, 
िृक्षारोपण यासाठी शासनाने वजल्हा पवरषदाांना आिश्यक तो विशेष वनधी देण्याच्या दृष्ट्टीने 
काययिाही करािी, अशी वशफारस ही विधानपवरषद शासनास करीत आहे". 
 

(२) ॲड.वनरांजन ड िखरे, वि.प.स. य ांि  ठर ि क्रम ांक २१  
      "वनजामी राजिटीच्या पाऊलखुणा सांपुष्ट्टात आणून स्थावनक िैवशष्ट्य असलेल्या लेण्याांची 

ख्याती सियदरू िृध्दींगत करण्याच्या दृष्ट्टीने उस्मानाबाद या शहराचे "धाराशीि" असे नामाांतर 
करण्यात यािे, असा प्रस्ताि राज्य शासनाने कें द्र शासनाकडे पाठिािा अशी वशफारस ही 
विधानपवरषद शासनास करीत आहे." 
 

(3) श्री.गोवपिांद पडळकर, वि.प.स. य ांि  ठर ि क्रम ांक ११० 
 ''परकीय मुघल राजिटीच्या खाणाखुणा पुसून महाराष्ट्राच्या जाज्िल्य इवतहासाच्या 

स्मृती जागृत ठेिण्यासाठी  ि राज्याची अस्स्मता जपण्यासाठी औरांगाबाद या शहराचे 
"सांभाजीनगर" असे नामाांतर करण्यात यािे, अशी वशफारस ही विधानपवरषद शासनास करीत 
आहे.'' 
 

(४) श्री.विल स पोतनीस, वि.प.स. य ांि  ठर ि क्रम ांक ९ 
         "राज्यातील सुवशवक्षत बेरोजगाराांचे िाढते प्रमाण, नोकरी ि रोजगाराअभािी तरुणाांमध्ये 

 २४. 



2 
 

वनमाण झालेले िैफल्य, शासनाने बांद केलेला सुवशवक्षत बेरोजगार भत्ता, रोजगाराच्या भाग 
भाांडिलासाठी बँकासारख्या आर्थथक सांस्थाांकडून येणाऱ्या अडचणी, या बाबी विचारात घेता 
बेरोजगाराांच्या समस्या सोडिण्यासाठी ि गरीब कुटुांबातील व्यक्तींना रोजगार वमळविण्याच्या 
दृष्ट्टीने एक सक्षम ि स्ितांत्र यांत्रणा स्थापन करण्यात यािी, अशी वशफारस वह विधानपवरषद 
शासनास करीत आहे." 

(५) श्री.रमेशद द  प टील, वि.प.स. य ांि  ठर ि क्रम ांक ५६ 
 ''परकीय मुघल राजिटीच्या खाणाखुणा पुसून महाराष्ट्राच्या जाज्िल्य इवतहासाच्या 

स्मृती जागृत ठेिण्यासाठी  ि राज्याची अस्स्मता जपण्यासाठी औरांगाबाद या शहराचे 
सांभाजीनगर असे नामाांतर करण्यात यािे, अशी वशफारस ही विधानपवरषद शासनास करीत 
आहे.'' 

 
 
 
विध न भिन, 
मुांबई,  
वदनाांक : २८ फेबु्रिारी, २०२२ 

     र जेन्द्र भ गित 
   प्रधान सवचि,  

     महाराष्ट्र विधानपवरषद 
 
 
य िी प्रत :- 

1) महाराष्ट्र विधानपवरषदेचे सिय सदस्य 
2) मा.सभापती, विधानपवरषद याांचे सवचि 
3) मा.उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपवरषद याांचे खाजगी सवचि तथा जनसांपकय  अवधकारी  
4) मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपवरषद याांचे खाजगी सवचि तथा जनसांपकय  अवधकारी 
5) प्रधान सवचि, महाराष्ट्र विधानमांडळ सवचिालय याांचे स्िीय सहायक 
6) महाराष्ट्र विधानमांडळ सवचिालयातील सिय अवधकारी 
7) प्रधान सवचि, सांसदीय कायय विभाग, महाराष्ट्र शासन, मांत्रालय, मुांबई 
8) महाराष्ट्र विधानमांडळ सवचिालयातील सिय पक्ष कायालये 
9) सांगणक कक्ष (सांकेतस्थळ) 
10) एम.के.सी.एल.कक्ष (आज्ञािली) 


