
असधुारित प्रत 

 

 महािाष्ट्र रिधानसभा  
 

रििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
मंगळिाि, रिनांक ९ माचच, २०२१ 

 

( सकाळी ११.०० िाजता ) 
 
 

 
 

एक : प्रश्नोत्तिे. 
 

  (अ) ताराांकित प्रश्न. 

  (ब) अताराांकित प्रश्नोत्तराची यादी क्रमाांि ४८ ते ५६ सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. 
 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पावािि वेि े - 
 

 

  (१) मखु्यमंत्री :  राजीव गाांधी कवज्ञान व तांत्रज्ञान आयोग याांचा सन 
२०१७-२०१८ व सन २०१८-२०१९ या वर्षांचा 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (२) उप मखु्यमंत्री :  कवदभभ, मराठवाडा, व उवभकरत महाराष्ट्र कविास 
मांडळाचे सन २०१९-२०२० या आर्थिि वर्षाचा 
वार्थर्षि अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील.  
 

  (३) कामगाि मंत्री : (क) सुरक्षा रक्षि मांडळ, बृहनमुांबई व ठाणे कजल्हा याांचा 
सन २०१७-२०१८ या वर्षाचा सदतीसावा वार्थर्षि 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ख) साांगली कजल्हा सुरक्षा रक्षि मांडळ, साांगली याांचा 
सन २०१८-२०१९ या वर्षाचा वार्थर्षि अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ग) नागपूर कजल्हा सुरक्षा रक्षि मांडळ, नागपूर याांचा 
सन २०१५-२०१६ ते २०१७-२०१८ या वर्षांचा 
अनुक्रमे चौदावा, पांधरावा व सोळावा वार्थर्षि 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
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     (घ) अहमदनगर कजल्हा सुरक्षा रक्षि मांडळ, अहमदनगर 
याांचे सन २०१७-२०१८ व सन २०१८-२०१९ या 
वर्षांचे वार्थर्षि अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ङ) िापूस बाजार िामगार मांडळ, बृहनमुांबई व ठाणे 
याांचे सन २०११-२०१२ ते २०१८-२०१९ या वर्षांचा 
अनुक्रमे चाळीसावा ते सते्तचाळीसावा वार्थर्षि 
अहवाल सभागहृासमोर ठेवतील. 
 

     (च) नागपूर व वधा कजल्हा मािाडी व असांरकक्षत 
िामगार मांडळ, नागपूर याांचे सन २०१३-२०१४ ते 
२०१७-२०१८ या वर्षांचा अनुक्रमे चाळीसावा ते 
चव्वेचाळीसावा वार्थर्षि अहवाल सभागृहासमोर 
ठेवतील. 
  

     (छ) अहमदनगर मािाडी व असांरकक्षत िामगार मांडळ. 
याांचे सन २०१३-२०१४ ते २०१७-२०१८ या 
वर्षांचा वार्थर्षि अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ज) िापड बाजार आकण दिुाने मांडळ, मुांबई याांचे सन 
२०१०-२०११ ते २०१५-२०१६ या वर्षांचा अनुक्रमे 
चाळीसावा ते पांचेचाळीसावा वार्थर्षि अहवाल 
सभागहृासमोर ठेवतील. 
 

     (झ) साांगली कजल्हा मािाडी व असांरकक्षत िामगार 
मांडळ, याांचे सन १९९५-१९९६ ते २०१२-२०१३ या 
वर्षांचा अनुक्रमे बारावा ते एिोणकतसावा वार्थर्षि 
अहवाल सभागहृासमोर ठेवतील. 
 

,     (ा) मुांबई लोखांड व पोलाद िामगार मांडळ याांचे सन 
२००७-२००८ ते २०१०-२०११ या वर्षांचा अनुक्रमे 
अडकतसावा ते एक्िेचाळीसावा वार्थर्षि अहवाल 
सभागहृासमोर ठेवतील. 
 

     (व) महाराष्ट्र मच्छीमार उद्योगातील मच्छीमार व इतर 
िामगार मांडळ याांचा सन २०१४-२०१५ या वर्षाचा 
पकहला वार्थर्षि अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
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     (ड) महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधिाम िामगार 

िल्याणिारी मांडळ याांचा सन २०१८-२०१९ या 
वर्षाचा वार्थर्षि अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (४) गहृ मंत्री :  महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहकनमाण व िल्याण 
महामांडळ मयाकदत, मुांबई याांचा कदनाांि ३१ माचभ, 
२०१८ रोजी समाप्त होणाऱ्या वर्षाचा 
चव्वेचाळीसावा व कदनाांि ३१ माचभ, २०१९ रोजी 
समाप्त होणाऱ्या वर्षाचा पांचेचाळीसावा वार्थर्षि 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (५) ग्रामरिकास मंत्री : (क) सन २०१७-२०१८ चे ठाणे / रायगड / रत्नाकगरी / 
ससधुदगुभ / पालघर / नाकिि / धुळे / नांदरुबार / 
जळगाांव / अहमदनगर / पुणे / सातारा / साांगली / 
सोलापूर / िोल्हापूर / औरांगाबाद / जालना / 
परभणी / सहगोली / बीड / नाांदेड / उस्मानाबाद / 
लातूर / अमरावती / अिोला / वाकिम / बुलढाणा 
/ यवतमाळ /नागपूर / वधा / भांडारा / गोंकदया / 
चांद्रपूर व गडकचरोली या ३४ कजल्हा पकरर्षदाांचे 
वार्थर्षि प्रिासन अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ख) कवदभभ, मराठवाडा आकण उवभकरत महाराष्ट्र यासाठी 
कविासमांडळे आदेि, २०११ मधील कनयम ८ 
अनवये ग्रामकविास कवभागाचे सन २०१९-२०२० 
या आर्थिि वर्षातील कविास मांडळकनहाय 
िायभक्रमाांतगभत व अकनवायभ कनयतव्यय व प्रत्यक्ष 
खचाचे (अकवभाज्य भागासह) कववरणपत्र 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (६) शावेय रशक्ष  मंत्री :  कवदभभ, मराठवाडा आकण उवभकरत महाराष्ट्र यासाठी 
कविासमांडळे आदेि, २०११ मधील कनयम ८ 
अनवये िालेय किक्षण व क्रीडा कवभागाचे सन 
२०१९-२०२० या आर्थिि वर्षातील कविास 
मांडळकनहाय िायभक्रमाांतगभत व अकनवायभ कनयतव्यय 
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व प्रत्यक्ष खचाचे (अकवभाज्य भागासह) कववरणपत्र 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (७) नगिरिकास मंत्री :  सन २०२० च्या चौथ्या अकधवेिनात कदनाांि १५ 
कडसेंबर, २०२० रोजी सन २०२० चे कव.स.कव. 
क्रमाांि ४८ मुांबई महानगरपाकलिा, महाराष्ट्र 
महानगरपाकलिा आकण महाराष्ट्र नगरपकरर्षदा, 
नगरपांचायती व औद्योकगि नगरी (सुधारणा) 
कवधेयि, २०२० यावरील चचेदरम्यान श्री. सुधीर 
मुनगांटीवार, कव.स.स. याांच्या मागणीच्या अनुर्षांगाने 
मा. उप मुख्यमांत्री महोदयाांनी “५० िोटी 
रुपयाांपुढील झालेले सवभ व्यवहार” याबाबत 
सभागृहात कदलेल्या आश्वासनाची अकधि माकहती 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (८) िैद्यकीय रशक्ष  ि 
सांस्कृरतक कायच 
मंत्री 

: (क) कवदभभ, मराठवाडा आकण उवभकरत महाराष्ट्र यासाठी 
कविासमांडळे आदेि, २०११ मधील कनयम ८ 
अनवये वैद्यिीय किक्षण व और्षधी द्रव्ये कवभागाचे 
सन २०१७-२०१८, २०१८-२०१९ व २०१९-२०२० 
या आर्थिि वर्षातील कविास मांडळकनहाय 
िायभक्रमाांतगभत व अकनवायभ कनयतव्यय व प्रत्यक्ष 
खचाचे (अकवभाज्य भागासह) कववरणपत्र 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ख) कवदभभ, मराठवाडा आकण उवभकरत महाराष्ट्र यासाठी 
कविासमांडळे आदेि, २०११ मधील कनयम ८ 
अनवये पयभटन व साांस्िृकति िायभ कवभागाचे सन 
२०१९-२०२० या आर्थिि वर्षातील कविास 
मांडळकनहाय िायभक्रमाांतगभत व अकनवायभ कनयतव्यय 
व प्रत्यक्ष खचाचे (अकवभाज्य भागासह) कववरणपत्र 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (९) आरििासी रिकास 
मंत्री 

:  कवदभभ, मराठवाडा आकण उवभकरत महाराष्ट्र यासाठी 
कविासमांडळे आदेि, २०११ मधील कनयम ८ 
अनवये आकदवासी कविास कवभागाचे सन २०१९-
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२०२० या आर्थिि वर्षातील कविास मांडळकनहाय 
िायभक्रमाांतगभत व अकनवायभ कनयतव्यय व प्रत्यक्ष 
खचाचे (अकवभाज्य भागासह) कववरणपत्र 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (१०) मरहवा ि बाव 
रिकास मंत्री 

: (क) कवदभभ, मराठवाडा आकण उवभकरत महाराष्ट्र यासाठी 
कविासमांडळे आदेि, २०११ मधील कनयम ८ 
अनवये मकहला व बाल कविास कवभागाचे सन 
२०१९-२०२० या आर्थिि वर्षातील कविास 
मांडळकनहाय िायभक्रमाांतगभत व अकनवायभ कनयतव्यय 
व प्रत्यक्ष खचाचे (अकवभाज्य भागासह) कववरणपत्र 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ख) महाराष्ट्र राज्य मकहला आयोग याांचा सन २०१७-
२०१८ या वर्षाचा पांचकवसावा वार्थर्षि अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (११) पयािि  ि 
िातािि ीय बिव 
मंत्री 

:  महाराष्ट्र प्रदरू्षण कनयांत्रण मांडळ याांचा सन २०१८-
२०१९ या वर्षाचा लेखापरीक्षण अहवाल 
सभागहृासमोर ठेवतील. 
 

 

 
 

  (सोमिाि, रिनांक ८ माचच, २०२१ िोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशचरिण्यात आवेवा म.रि.स. रनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)  
 
 

तीन : सिचश्री िेिेंद्र फड िीस, चंद्रकांत (िािा) पााीव, सधुीि मनुगंाीिाि, िाधाकृष्ट्  रिखे-
पााीव, ॲड.आरशष शेवाि, डॉ.संजय कुाे, सिचश्री िरि िा ा, संभाजी पााीव-
रनवंगेकि, अतवु भातखळकि, िाम किम, ग ेश नाईक, रनतेश िा े, जयकुमाि 
िािव, रगिीष महाजन, श्रीमती माधिुी रमसाळ, सिचश्री समीि कु ािाि, बबनिाि 
वो ीकि, सनुीव िा े, हिीभाऊ बागडे, अरभमन्य ु पिाि, सरचन कल् या शेटी, 
रशिेंद्रससह भोसवे, श्रीमती मरनषा चौधिी, ॲङ पिाग अळि ी, सिचश्री मंगवप्रभात 
वोढा, ि धीि साििकि, मोहन मते, संतोष िानिे, प्रशांत बंब, अरमत सााम,     
सौ. मेघना साकोिे-बोडीकि, ॲङ िाहुव कुव, सिचश्री रसध्िार्च रशिोळे, जयकुमाि 
गोिे, रि.स.स. यांचा म.रि.स. रनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि : (मंत्रयांचे उत्ति)  
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"राज्यातील ढासळलेली िायदा व सुव्यवस्िा, हत्या, अपहरण, दरोडे, घरफोड्या 
यासारख्या गुन्ाांना आळा घालण्यात आलेले अपयि, अांमली पदािभ, गुटखा व्यापार, जुगार, 
मटिा या अवैध धांद्यात झालेली वाढ, अल्पवयीन मुले, मुली व मकहलाांवरील अत्याचाराच्या 
घटनाांमध्ये झालेली वाढ, पुणे येिे पुजा चव्हाण आत्महत्या प्रिरणी सांिकयत मांत्रयाांचा 
राजीनामा घेतला असला तरी तो तीन कदवसाांनांतरही राज्यपालाांिडे पाठकवलेला नसल्यामुळे 
जनतेच्या मनात कनमाण झालेला सांभ्रम, या प्रिरणी २४ कदवसाांचा िालावधी होऊनही गुनहा 
दाखल झालेला नसून तपासाबाबत राज्यातील जनतेला अांधारात ठेवले असणे, पारदिभि 
पध्दतीने तपास होण्यासाठी स्वतांत्र यांत्रणेिडे तपास देण्याची आवश्यिता, ज्येष्ट्ठ 
नागकरिाांसांबांधीच्या गुन्ात झालेली वाढ, डानसबारला आळा घालण्यात आलेले अपयि, 
सायबर गुन्ाांचे वाढते प्रमाण, पोकलसाांवर पडणारा ताण, पुणे, नागपूर, नाकिि या सारख्या 
िहरात सांघकटत गुनहेगारीत झालेली वाढ, वाळूमाकफयाांिडून, अनकधिृत बाांधिाम 
िरणाऱ्याांिडून, िासिीय अकधिाऱ्याांवर होणारे हल्ले व जीवे मारण्याच्या धमक्या, िोरोना 
िाळात पोकलसाांवर झालेले हल्ले, सामाकजि तेढ कनमाण िरणाऱ्याांना कमळालेले मोिळे 
रान, सामाकजि अत्याचारात झालेली वाढ, महान िलािाराांची गुप्तहेराांमाफभ त चौििी 
िरण्याचा सरिारने घेतलेला घृणास्पद कनणभय, गुांडाराजच होत असलेलां उदात्तीिरण, 
राज्यावर घातपाती िारवायाांचे असलेले गांभीर सावट, जातीय सहसाचारात झालेली वाढ, 
जातपांचायतीच्या अत्याचाराच्या समोर आलेल्या घटना, तसेच, मुांबईतील अनेि मोठ्या व 
जनउपयोगी प्रिल्पाांचे रखडलेले िाम, वाहतुिीचा कनमाण झालेला गांभीर प्रश्न, मुांबई 
महानगरपाकलिेतील भ्रष्ट्टाचार व अकनयकमततेची प्रिरणे, पुनर्थविास प्रिल्पाांची रखडलेली 
िामे, मुांबईच्या कवकवध समस्याांनी धारण िेलेले उग्र स्वरुप, मुांबईतील रखडलेली कविास 
िामे, महानगरपाकलिेने गेल्या १० वर्षात िेलेला खचभ, याबाबत श्वेतपकत्रिा जाहीर 
िरण्याची होत असलेली मागणी, मुांबईतील मेरोची िारिेड िाांजूरमागभलाच िरण्याबाबत 
सरिारने धरलेला दरुाग्रह त्यातून मेरोला होणारा कवलांब व मुांबईिराांचे होणारे नुिसान, 
िोस्टल रोडच्या िामामुळे मच्छीमाराांचे कनमाण झालेले प्रश्न, धारावी पुनर्थविासाचा प्रश्न 
मागी लावण्यात होत असलेला कवलांब, उपिर प्राप्त इमारतींचा प्रश्न, देवनार डम्म्पग 
ग्राउांडचा प्रश्न, बीडीडी चाळींच्या पुनर्थविासातील समस्या यासारख्या मुांबईच् या समस्याांिडे 
सरिारचे होत असलेले दलुभक्ष, झोपडपट्टी पुनवभसन, सेस इमारतींचा प्रश्न, पुनबांधणी, 
स्वयांपुनबांधणी, परवडणारी घरे, भाडयाची घरे, महािाय प्रिल्पाांमुळे कवस्िाकपत 
झालेल्याांच्या समस्या, मास हाऊससग सारखे प्रश्न व त्याबाबतच्या उपाययोजनाांमध्ये कनमाण 
झालेल्या समस्या, तसेच िोरोना प्रादभुाव व मृत्यूची सांख्या देिपातळीवर महाराष्ट्रात 
सवाकधि, िोरोना उपाययोजनात झालेला भ्रष्ट्टाचार, टाळेबांदीमुळे अडचणीत आलेल्याांना 
सरिारने पॅिेजेस देण्यात िेलेली िुचराई, सत्तारुढ पक्षाच्या नेत्याांिडून िोरोना कनयमाांचे 
झालेले उल्लांघन, िोरोना हाताळण्यात सरिारला आलेले अपयि, तसेच राज्यातील कवकवध 
कवभागाांचा सांतुकलत कविास िरण्यात व टाळेबांदी किकिलीिरणानांतर या कवभागाांचे अिभचक्र 
सुरळीत िरण्यात सरिारला आलेले अपयि, राज्यातील अनुसूकचत जाती, अनुसूकचत 
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जमाती, इतर मागास वगभ, मराठा, धनगर, आर्थििदृष्ट्टया मागास याांच्यासाठीच्या योजना 
राबवण्यात, त्याचा लाभ देण्यात सरिारला आलेले अपयि, याबाबत िासनाने िरावयाची 
उपाययोजना कवचारात घेण्यात यावी." 

 
 

 

चाि : उप मखु्यमंत्री तर्ा रित्त मंत्री यांचा म.रि.स. रनयम ५७ अन्िये प्रस्ताि :- 
     "अिभसांिल्पावरील सवभसाधारण चचेच्या सांदभात महाराष्ट्र कवधानसभा कनयमाांतील 
कनयम २४६ (१) मधील सात कदवसाांच्या िालावधीबाबतची जी तरतूद आहे ती महाराष्ट्र 
कवधानसभा कनयमाांतील कनयम ५७ अनवये स्िकगत िरण्यात यावी." 

 
 

 

पाच : सन २०२१-२०२२ च्या अर्चसंकल्पािि सिचसाधाि  चचा (परहवा ि शेिाचा रििस) 
 

 
 

सहा : शासकीय रिधेयक : 
 

   
   रिचाि पढेु सरुु, खंडश: रिचाि ि संमत कि े :- 

 

   (क) सन २०२१ चे रिधानसभा रिधेयक क्रमांक ५ – महािाष्ट्र िाज्य कौशल्य 
रिद्यापीव रिधेयक, २०२१. 
 

   (ख) रिधेयक संयकु्त सरमतीकडे पावरिण्याबाबत श्री.सधुीि मनुगंाीिाि,       
ॲङ िाहुव कुव, रि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०२१ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि ५ – महाराष्ट्र राज्य िौिल्य 
कवद्यापीठ कवधेयि, २०२१ कवधानपकरर्षदेची सहमती घेऊन दोनही सभागृहाांच्या ३४० 
सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त सहा मकहनयाांच्या आत सादर 
िरण्याचा अनुदेि देऊन कवचारािभ पाठकवण्यात यावे." 
 
 

   (ग) रिधेयक संयकु्त सरमतीकडे पावरिण्याबाबत श्री.िेिेंद्र फड िीस, रि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 

          "सन २०२१ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि ५ – महाराष्ट्र राज्य िौिल्य 
कवद्यापीठ कवधेयि, २०२१ कवधानपकरर्षदेची सहमती घेऊन दोनही सभागृहाांच्या ३२१ 
सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त सहा मकहनयाांच्या आत सादर 
िरण्याचा अनुदेि देऊन कवचारािभ पाठकवण्यात यावे." 

 

 
 

 

सात : अंतिम आठवडा प्रस्िाव :- 
 

  सिचश्री िेिेंद्र फड िीस, चंद्रकांत (िािा) पााीव, सधुीि मनुगंाीिाि, िाधाकृष्ट्  रिखे-
पााीव, ॲङ आरशष शेवाि, सिचश्री रगिीष महाजन, हरिभाऊ बागडे, डॉ.संजय कुाे, 
सिचश्री जयकुमाि िािव, संभाजी पााीव-रनवंगेकि, रनतेश िा े, अतवु भातखळकि, 
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श्रीमती माधिुी रमसाळ, सिचश्री ग ेश नाईक, कारविास कोळंबकि, योगेश सागि, 
सभुाष िेशमखु, मंगवप्रभात वोढा, डॉ. सिेुश खाडे, सिचश्री िाम किम, सरुनव िा े, 
सिचश्रीमती श्िेता महावे, िेियानी फिांिे, मरनषा चौधिी, सिचश्री ि धीि साििकि, 
िा ाजगरजतससग पााीव, डॉ. िाहुव आहेि, सिचश्री समीि कु ािाि, मोहन मते, डॉ. 
िेििाि होळी, श्री समीि मेघे, डॉ. भािती वव्हेकि, श्री अरमत सााम, सिचश्रीमती सीमा 
रहिे, मोरनका िाजळे, नरमता मुंिडा, श्री. िाम सातपतेु, श्रीमती रिद्या वाकूि, ॲङ पिाग 
अळि ी, सिचश्री संजय केळकि, रकसन कर्ोिे, प्रशांत वाकूि, महेश वांडगे, वक्ष्म  
जगताप, सरुनव कांबळे, अरभमन्य ू पिाि, सरचन कल्या -शेटी, जयकुमाि गोिे, 
रशिेंद्रससह भोसवे, श्रीमती मंिा हाहाते्र, ॲङ आकाश फंुडकि, सिचश्री हरिष सपपळे, 
िािािाि केचे, ाेकचंि साििकि, प्रा.डॉ. अशोक उईके, सौ. मेघना साकोिे-बोडीकि, 
सिचश्री रकतीकुमाि भांगडीया, मिन येिािाि, नािाय  कुचे, प्रशांत बंब, कॅप्ा. आि. 
तरमव सेल्िन, ॲङ िाहुव कुव, सिचश्री रसध्िार्च रशिोळे, रभमिाि तापकीि, नामिेि 
ससा े, रि.स.स. यांचा म.रि.स. रनयम २९२ अन्िये प्रस्ताि :    
     
         "िोरडवाहू कपिाांसाठी हेक्टरी रुपये २५,००० व बागायती कपिाांसाठी हेक्टरी रुपये 
५०,००० मदत देण्याच्या घोर्षणा कनवडणुिीपूवी िेतिऱ्याांच्या बाांधावर जाऊन कदल्यानांतर 
प्रत्यक्षात मात्र महाकविास आघाडी सरिारने िेतिऱ्याांचा पूणभपणे भ्रमकनरास िेलेला असणे, 
महात्मा फुले िजभमाफी योजनेमध्ये देण्यात आलेल्या िजभमाफीपासून राज्यातील अनेि पात्र 
िेतिरी अद्यापही वांकचत असणे, कनयकमत िजभफेड िरणाऱ्या िेतिऱ्याांना प्रोत्साहनपर 
अनुदान देण्याची सरिारची घोर्षणा हवेतच कवरलेली असणे, िोरोना सांिटाचा फटिा 
समाजातील अनय घटिाांबरोबरच िेतिऱ्याांनाही बसलेला असणे, अिातच अविाळी 
पाऊस व गारकपटीने िेतिऱ्याांच्या कपिाांचे नुिसान झालेले असणे, माहे फेबु्रवारी ते मे, २०२० 
या िालावधीतील गारपीटीसाठी कदलेली नुिसान भरपाई अत्यांत कवलांबाने व तुटपुांजी असणे, 
िेतिऱ्याांचा मागील वर्षाचा खरीप हांगाम ऐन भरात असताना अकतवृष्ट्टी व त्यानांतर मावा, 
तुडतुडा या रोगाांनी कपिावर आक्रमण िेलेले असणे, बोंडअळी व बोंडसडीमुळे िेतिऱ्याांच्या 
कपिाांचे आत्यांकति नुिसान झालेले असणे, याची िोणतीच नुिसान भरपाई िेतिऱ्याांना 
अद्यापही कमळालेली नसणे,  िेतमालाला भाव कमळत नसणे, िापूस, तूर खरेदी िें दे्र सुरू 
िरण्यात होत असलेला कवलांब, पीि िजे देण्यास बँिा टाळाटाळ िरत असणे, प्रिम बोगस 
कबयाणाांमुळे िरावी लागलेली दबुार पेरणी नांतर अकतवृष्ट्टी व कपिाांवर पडलेले रोग यामुळे 
िेतिऱ्याांचा खरीप हांगाम हातचा जाणे, ज्याअिी, खकरपाची ही तूट रब्बी हांगामात भरून 
िाढण्याच्या बेतात िेतिरी असणे, त्यामुळे िेतिऱ्याांनी रब्बी हांगामात गहू, हरभरा, तूर, 
वाटाणा, ज्वारी, लाखोरी, जवस यासारख्या िडधानययुक्त कपिाांची लागवड िेली असणे, 
त्याकिवाय फळकपिे व भाजीपाला कपिाांचीही लागवड िेली असणे, मात्र अचानि 
वातावरणात बदल घडून येऊन अविाळी पाऊस झाल्याने ही कपिे धोक्यात आली असणे, 
कदनाांि १६ फेबु्रवारी, २०२१ पासून तीन ते चार कदवस राज्यात अविाळी पाऊस बरसलेला 
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असणे, मराठवाड्यातील औरांगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर या कजल््ाच्या अनेि 
भागात सलग दोन कदवस गारकपटीसह पाऊस बरसलेला असणे, मध्य व पश्श्चम महाराष्ट्रातील 
नाकिि, अहमदनगर, सातारा, साांगली, िोल्हापूर, सोलापूर, पुणे या कजल््ात िाही कठिाणी 
वादळी पावसासह गाराांचा पाऊस पडणे, कवदभातील नागपूर, अमरावती, बुलढाणा या 
कजल््ातही अविाळी पावसाने चाांगलीच हजेरी लावणे, िोिणातही पावसाच्या सरी पडणे, 
या पावसामुळे िेतिऱ्याांच्या गहू, हरभरा, ज्वारी, मिा, िाांदा या कपिाांचे प्रचांड नुिसान झाले 
असणे, अनेि कठिाणी पावसामुळे कपिे आडवी पडल्याचे कदसून येत असणे, आांब्याचा 
मोहरही गळून पडलेला असणे, द्राके्ष, टरबूज, खरबूज या कपिाांचेही नुिसान झालेले असणे, 
मागील वर्षी झालेल्या नुिसानभरपाईचे पैसे अद्यापही हाती येण्यास अविाि असणे, अिा 
पकरश्स्ितीत पुनहा उद्भवलेल्या या अस्मानी सांिटामुळे िेतिरी पुरता हवालकदल झालेला 
असणे, नुिसान भरपाईचे पांचनामे तातडीने िरण्याबाबत िेतिऱ्याांिडून मागणी होत 
असणे, किमान यावेळी तरी िेतिऱ्याला प्रकत हेक्टर त्वकरत भरीव अिभसहाय्य िरण्याची 
गरज असणे, राज्यातील िेतिऱ्याला नयाय कमळवून देण्याची व भरीव आर्थिि मदतीचा हात 
सरिारने पुढे िरण्याची आवश्यिता, तसेच महाकविास आघाडी सरिार सते्तवर 
आल्यानांतर ३०० युकनटपयंत मोफत कवजेची घोर्षणा िेली असली तरी त्याची अांमलबजावणी 
िेलेली नसणे, िोरोना िाळात आलेल्या वाढीव कबलात सवलत देण्याची घोर्षणा 
ऊजामांत्रयाांनी िेलेली असणे, परांतु, त्याची अांमलबजावणी झालेली नसणे, सांिटात 
सापडलेल्या िेतिऱ्याांच्या िृकर्ष पांपाांना मोफत वीज, ििबािी माफ िरणे, अिा मागण्या 
सरिारिडे वारांवार िेल्या गेल्या असल्या तरी सरिारने त्यािडे अक्षम्य दलुभक्ष िेलेले 
असणे, िेती पांपाांसाठी पैसे भरुनही लाखो िेतिऱ्याांना कवद्युत जोडणी कमळालेली नसणे, 
मागील िाळात अचानिपणे वीज खांकडत झाल्यामुळे सांपूणभ महाराष्ट्र ठप्प झाला असणे,  
यामुळे िोट्यवधीचे नुिसान झालेले असणे, यामागे घातपाती िारवाई असावी असा सांिय 
व्यक्त िेला जाणे, िेतिऱ्याांना कदवसा वीज देण्याबाबत आश्वासन सरिारने कदले असले 
तरी त्याबाबत िोणतीही उपाययोजना सरिारने िेलेली नसणे, सोलर एनजी व सवड एनजी 
बाबत राज्याचे धोरण असले तरी या धोरणाची अांमलबजावणी झालेली नसणे, राज्यातील 
वीज के्षत्रातील कवकवध प्रश्न, राज्य सरिारने याबाबत तातडीने कनणभय घेण्याची आवश्यिता 
कवचारात घेण्यात यावी." 
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