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महािाष्ट्र  रिधानपरिषद 
रदिसाच्या कामकाजाचा क्रम 

मंगळिाि, रदनांक ८ माचच, २०२२ 
(दपुािी १२.०० िाजता) 

  
एक : प्रश्नोत्तिे. 
दोन : कागदपते्र सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे – 
  (१) कामगाि मंत्री : (क) "म ुंबई लोखुंड व पोलाद कामगार मुंडळ याुंचे 

सन २०१६-२०१७, सन २०१७-२०१८ व सन 
२०१८-२०१९ या वर्षांचे अन क्रमे 
सते्तचाळीसावा, अठे्ठचाळीसावा व 
एकोणपन्नासावा वार्षर्षक अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील.  

     (ख) "लातूर आणण उस्मानाबाद णिल्हा माथाडी व 
असुंरणित कामगार मुंडळ याुंचा  सन २०१९-
२०२० या वर्षाचा एकोणतीसावा वार्षर्षक 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील.   

     (ग) "कापड बािार व द काने मुंडळ याुंचे सन 
२०१६-२०१७ व सन २०१७-२०१८ या वर्षांचे 
अन क्रमे सेहेचाळीसावा व सते्तचाळीसावा 
वार्षर्षक अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील.   

     (घ) "अहमदनगर माथाडी व असुंरणित कामगार 
मुंडळ याुंचा सन २०१८-२०१९ या वर्षाचा 
वार्षर्षक अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (ङ) "नाणिक माथाडी व असुंरणित कामगार 
मुंडळ याुंचे सन २०१६-२०१७ व सन २०१७-
२०१८ या वर्षांचे अन क्रमे बत्तीसावा व 
तेहतीसावा वार्षर्षक अहवाल" सभागृहासमोर 
ठेवतील.   

     (च) "क्ललअररग ॲण्ड फॉरवणडिंग असुंरणित गोदी 
कामगार मुंडळ याुंचा सन २०१८-२०१९ या 
वर्षाचा अठ्ठावीसावा वार्षर्षक अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील.   
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     (छ) "िळगाव माथाडी व असुंरणित कामगार 
मुंडळ याुंचे सन २०१७-२०१८, सन २०१८-
२०१९ व सन २०१९-२०२० या वर्षांचे 
वैधाणनक लेखापणरिण व कामकाि 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील.   

     (ज) "णकराणा बािार व द काने मुंडळ याुंचा सन 
२०२०-२०२१ या वर्षाचा एकावन्नावा वार्षर्षक 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील.   

     (झ) "िालना णिल्हा माथाडी व असुंरणित 
कामगार मुंडळ याुंचा सन २०१७-२०१८ या 
वर्षाचा एकोणतीसावा वार्षर्षक अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील.   

     (˜Ö) "सोलापूर णिल्हा माथाडी व असुंरणित 
कामगार मुंडळ याुंचे सन २००९-२०१०, सन 
२०१०-२०११, सन २०११-२०१२, सन २०१२-
२०१३, सन २०१३-२०१४, सन २०१४-
२०१५, सन २०१५-२०१६, सन २०१६-
२०१७, सन २०१७-२०१८, सन २०१८-
२०१९, सन २०१९-२०२० व सन २०२०-
२०२१ या वर्षांचे अन क्रमे एकवीसावा, 
बावीसावा, तेवीसावा, चोवीसावा, 
पुंचवीसावा, सव्वीसावा, सत्तावीसावा, 
अठ्ठावीसावा, एकोणतीसावा, तीसावा, 
एकतीसावा व बत्तीसावा  वार्षर्षक अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील.   

     (ट) "प णे णिल्हा स रिा रिक मुंडळ याुंचा सन 
२०१८-२०१९ या वर्षाचा सोळावा वार्षर्षक 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (ठ) "रत्नाणगरी णिल्हा स रिा रिक मुंडळ याुंचे 
सन २०१४-२०१५, सन २०१५-२०१६ व 
सन २०१६-२०१७ या वर्षांचे वार्षर्षक 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील.   
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     (ड) "औरुंगाबाद णिल्हा स रिा रिक मुंडळ 
याुंचे सन २०११-२०१२, सन  २०१२-
२०१३, सन  २०१३-२०१४, सन  २०१४-
२०१५, सन  २०१५-२०१६, सन  २०१६-
२०१७, सन  २०१७-२०१८ व सन  
२०१८-२०१९ या वर्षांचे अन क्रमे दहावा, 
अकरावा, बारावा, तेरावा, चौदावा, 
पुंधरावा, सोळावा, सतरावा वार्षर्षक 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (ढ) "ध ळे णिल्हा स रिा रिक मुंडळ (अुंतगगत 
िळगाव, ध ळे व नुंदरूबार णिल्हे) याुंचे सन 
२०१६-२०१७, सन २०१७-२०१८ व सन 
२०१८-२०१९ या वर्षांचे वैधाणनक 
लेखापणरिण व कामकाि अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (२) संसदीय कायच मंत्री : "णवधानपणरर्षदेच्या सन २०२१ च्या णतसऱ्या 
(णहवाळी) अणधवेिनात णदनाुंक २२ णडसेंबर, 
२०२१ ते २८ णडसेंबर, २०२१ या कालावधीत 
मा.मुंत्री/मा.राज्यमुंत्री महोदयाुंनी णवधानपणरर्षद 
सभागृहात णदलेल्या एकूण ३३ आश्वासनाुंची 
यादी, तसेच सन २०२१ चे णतसरे (णहवाळी) 
अणधवेिन सुंस्थणगत झाल्यानुंतर, पूतगता करण्यात 
आलेल्या एकूण ६३ आश्वासनाुंच्या पूतगतेची 
णववरणपते्र यादीसह" सभागृहासमोर ठेवतील. 

तीन : म.रि.प. रनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 
 

चाि : लक्षिेधी सचूना – (म.रि.प. रनयम १०१ अन्िये) – 
  (सोमिाि, रदनांक ७ माचच, २०२२ िोजीच्या रदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 

दर्चरिण्यात आलेल्या प्रलंरित लक्षिेधी सचूना) – [अनकु्रमांक (१) ि (२)] – 
  (१) सिचश्री रिक्रम काळे, िणिकाुंत रिदे, अमोल णमटकरी, सणति चव्हाण, 

अब्द ल्लाखान द राणी, अणनकेत तटकरे, सुंिय दौंड, अरुण लाड, रि.प.स. 
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प ढील तातडीच्या व सावगिणनक महत्वाच्या बाबीकडे जलसंपदा मंत्रयांचे लि 
वेधतील :- 

        "णवप लतेच्या खोऱ्यातून त टीच्या खोऱ्यात द ष्काळी भागात पाणी वळणवणे हे 
नदी िोड प्रकल्पाचे म ख्य तत्व असल्याचे मानले िाणे, त्यासाठी द ष्काळी भाग 
एकाच राज्यातील राज्याुंतगगत असो रकवा दोन राज्यातील असो तथाणप, या 
तत्वाला कें द्र िासनाने णतलाुंिली देऊन फलत दोन रकवा िास्त राज्यातील पाणी 
वळणवण्यात येणार असेल तर, नदी िोड प्रकल्पाुंना कें द्र िासनाकडून णनधी 
णदला िाईल अिी भूणमका कें द्र िासनाने घेतली असल्याचे णदनाुंक १ फेब्र वारी, 
२०२२ रोिी वा त्यादरम्यान णनदिगनास येणे, त्यान सार पार-तापी-नमगदा या 
नदीिोड प्रकल्पाला कें द्र िासनाने णनधी देण्याची तयारी दिगणवणे, परुंत  पार-
तापी-नमगदा रलक प्रकल्पात महाराष्र राज्याच्या नार-पार खोऱ्यातील १५ 
टीएमसी पाणी ग िरातमध्ये १२०० णक.मी.अुंतरावर उत्तरेकडे वळणवण्यात येणार  
असल्याचे णनदिगनास येणे, तसेच महाराष्र राज्याच्या याच पाण्यावर ग िरात 
मध्ये म ुंबईच्या धतीवर धोलेरा नावाुंचे आुंतरराष्रीय िहर उभारुन त्याचा आकार 
परदेिातील िाुंघाय िहराच्या पाचपट आणण णदल्लीच्या द प्पट करण्याची 
भूणमका तसेच देिभरातील सुंपूणग उदयोग व व्यापार याच भागात कें द्रीत 
करण्याचा मानस असल्याचे णनदिगनास येणे, त्यासाठी हातभार लावण्यास 
कोणाचाही णवरोध नसणे, परुंत  महाराष्राने पार-तापी-नमगदा रलक प्रकल्पासाठी 
पाण्याचा हलक अन्य राज्याला णदल्यास णगरणा खोऱ्यातील कळवण,सटाणा, 
देवळा, मालेगाव, नाुंदगाव, चाुंदवड, येवला आणण िळगाव णिल्हा 
कायमस्वरुपी द ष्काळी राहण्याची िलयता असणे, महाराष्राच्या हलकाचे पाणी 
अन्य राज्याला देणार का, असा णनमाण झालेला प्रश्न  त्याम ळे राज्याच्या 
हलकाचे पाणी अन्य राज्याला देण्याबाबत णवरोध करावा अिी सवगत्र होत 
असलेली मागणी, त्याम ळे राज्याच्या णहताचा णनणगय घेण्याची आवश्यकता व 
त्याबाबत िासनाची भूणमका." 
 

  (२) श्री.चंद्ररे्खि िािनकुळे, रि.प.स. प ढील तातडीच्या व सावगिणनक महत्वाच्या 
बाबीकडे मदत ि पनुिचसन मंत्रयांचे लि वेधतील :- 

        "राज्यात न कत्याच अवकाळी पाऊस व गारणपटीम ळे नागपूर णिल्यातील 
काटोल, सावनेर, कळमेश्वर, रामटेक, पारणिवनी आदी ताल लयात स मारे ६ 
हिार ४५ हेलटर िेत्रावरील िेतणपके व फळबागाचे न कसान झालेले अस न 
त्यामध्ये ८१७९ िेतकऱ्याुंचा समावेि असणे, सुंपूणग न कसानभरपाईपोटी 
िासनाकडे ५ कोटी ६६ लि रुपये इतलया णनधीची मागणी करण्याुंत आलेली 
असणे, सोबतच वधा णिल्यातील ८ हिार हेलटर िेत्र बाणधत झाल्याने 
िवळपास ३ कोटी ७७ लि रूपयाुंची मागणी केलेली असणे, सोबतच रस्ते व 



असधुारित प्रत 
 

 ..5..     

 

 

प लाुंच्या द रूस्तीबद्दल झालेल्या बैठकीत णनदेि णदलेले असणे, मात्र अद्यापही 
िासनाने मदतीबाबत क ठलीही कायगवाही केलेली नसणे, नागपूर णिल्यातील 
नैसर्षगक आपत्ती सुंदभातील ३ लि ४९ हिार ५८२ िेतकऱ्याुंचे २ लि ८४ 
हिार हेलटर िेत्र बाणधत झालेले असणे त्यात २२६ कोटी ६३ लि रूपये 
न कसान भरपाईचा समावेि असणे, हा प्रस्ताव िासनाकडे प्रलुंणबत असणे, 
िासन या सुंदभातील प्रस्तावाला मुंि री प्रदान करणार की नाही असा सुंभ्रम 
णनमाण होत असणे, त्याम ळे िेतकऱ्याुंना  न कसानीपोटी आत्महत्याुंणिवाय 
पयाय उपलब्ध नसणे, बैठक घेऊन ही प्रश्न णनकाली णनघत नसणे, याबाबत ठोस 
कायगवाहीची आवश्यकता असणे, त्याम ळे मागील व नवीन न कसान भरपाई 
प्रस्तावाला मुंि री देऊन णनधी उपलब्ध करण्याची आवश्यकता व त्याबाबत 
िासनाने करावयाची कायगवाही व िासनाची प्रणतणक्रया." 

  (३) सिचश्री रिनायक मेटे, प्रणवण दरेकर, णविय ऊफग  भाई णगरकर, प्रसाद लाड, 
अॅड.णनरुंिन डावखरे रि.प.स. प ढील तातडीच्या व सावगिणनक महत्वाच्या 
बाबीकडे गहृ मंत्रयांचे लि वेधतील :- 

   "बीड णिल्हयामध्ये कायदा व स व्यवस्था सुंपूणगपणे णबघडलेली असणे, 
पोणलसाुंचा आणण कायद्याचा कोणताही धाक राणहलेला नसणे, बीड णिल्हा 
पोलीस अणधिक याुंचे पोलीस युंत्रणेवर कोणतेही णनयुंत्रण नसणे, पणरणामी बीड 
णिल्हयामध्ये गँगवॉर भडकणे, णिल्हाणधकारी कायालयामध्ये सत्ताधारी लोकाुंनी 
गोळ्या झाडणे, मारामारी करणे, णिवे मारण्याचा प्रयत्न करणे, यामध्ये मािी 
मुंत्री व णवद्यमान लोकप्रणतणनधी याुंच्या क ट ुंबामध्ये आप-आपसात गँगवॉर 
भडकणे, त्याम ळे दोन इसमाुंना गोळ्या घालून िखमी करणे, त्याम ळे ते 
औरुंगाबाद येथे रुग्णालयामध्ये उपचार घेत असणे, याम ळे सुंपूणग बीड 
णिल्हयामध्ये दहित, णभती णनमाण होणे, या प्रकरणाकडे पोणलस याुंनी बघ्याची 
भूणमका घेणे, णिल्हा पोलीस अणधिक याुंनी तपास व्यवक्स्थत न करणे, दोन्ही 
बािूच्या ग न्हेगाराुंना वाचवण्याचा प्रयत्न करणे आणण अटकेपासून त्याुंना 
वाचवणे व कायद्याचा अनादर करणे, कोणतेही प रावे न िोधणे आणण 
णिल्हाणधकारी याुंनी या प्रकरणाबाबत काहीही प्रणतणक्रया न देणे आणण 
णिल्हाणधकारी कायालयामधील CCTV चालू आहेत की नाही याकडे 
िाणणवपूवगक द लगि करणे, सवग बीड णिल्हा णनराधार आणण राम भरोसे होणे, 
त्याचबरोबर दररोि बीड िहरामध्ये णदवसा गोळ्या झाडण्याचे प्रकार वाढणे, 
खून बलात्कार, दरोडे, चोऱ्या मारामारी वाढत िाणे आणण बीड णिल्हयामध्ये 
सत्ताधारी पिाचेच लोक ललब चालवत असणे, ग टखा, मटका दारु असे अवैध 
धुंदे करणे, काही पदाणधकारी णक्रकेटवर सट्टा लावत असणे, ब की म्हणून 
रािसरोसपणे धुंदा करत असणे, या अवैध धुंदयाुंवर पोलीसाुंचे कोणतेही 
णनयुंत्रण नसणे, रािरोिसपणे पोलीस युंत्रणा मोठ्याप्रमाणात भ्रष्टाचारामध्ये 
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ग ुंतणे, ग न्हेगाराुंना, अवैध धुंदेवाल्याुंना साथ देणे, काही लोकाुंच्या मिीप्रमाणे 
वागत राहणे, याम ळे बीड णिल्याची कायदा व स व्यवस्था सुंपूणगपणे ढासळलेली 
असणे, याबाबत िनतेमध्ये भीती पसरणे, याुंची गुंभीर दखल िासनाने घेऊन 
यावर त्यावर िासनाने तात्काळ करावयाची कारवाई व उपाययोिना." 

  (४) डॉ.(श्रीमती) मरनषा कायंदे, श्री.रािहुंस रसह, रि.प.स. प ढील तातडीच्या व 
सावगिणनक महत्वाच्या बाबीकडे सािचजरनक आिोग् य ि कुटंुि कल् याण 
मंत्रयांचे लि वेधतील :- 

        "म ुंबई  िहरामध्ये बोगस पॅथॉलॉिी प्रयोगिाळाुंची झपाटयाने वाढत 
चाललेली सुंख्या, मध्युंतरीच्या काळात पॅथॉलॉिी प्रयोगिाुंमधील गैरप्रकाराुंना 
आळा घालाण्याकणरता महाराष्र वैद्यक पणरर्षदेने कडक भूणमका घेऊन अनेक 
पॅथॉलॉिी प्रयोगिाळाुंची नोंदणीही रद्द केली होती परुंत  या धडक कारवाईम ळे 
गैरप्रकार  करणाऱ्या पॅथॉलॉिी प्रयोगिाळाुंना िहरात आणण राज्यातही चाप 
बसेल अिी अपेिा असणे, परुंत  प्रत्यिात आिही म ुंबईमध्ये पदवी अहगता 
नसलेल्या वैद्यकीय तज्ाुंच्या अन पक्स्थतीमध्ये अनेक पॅथॉलॉिी लॅब चालणवल्या 
िात असल्याचे णनदिगनास येत असणे, राज्यभरात स मारे १३ हिार पॅथलॅब 
असून यातील ८ हिार पॅथलॅब अवैध असणे, म ुंबई आणण आि बाि च्याच 
पणरसरातील स मारे दीड हिार पॅथलॅब अवैधपणे चालणवले िात 
असल्याबाबतची माणहती महाराष्र असोणसएिन ऑफ पॅ्रक्लटरसग पॅथॉलॉणिस्ट 
ॲण्ड मायक्रोबायोलॉणिस्ट  असोणसएिने देणे, काही लॅब या पॅथॉलॉणिस्ट 
नसताना स रु असणे हे रुग्णाुंच्या दृष्टीने अत्युंत धोकादायक असणे, राज्यात 
करोनासारख्या महामारीत या पॅथॉलॉिी लॅबने गरि नसताुंना रुग्णाुंच्या अनेक 
चाचण्या केलेल्या असणे, रुग्णाुंच्या कोणत्या चाचण्या कराव्यात यावर 
क णाचेही णनयुंत्रण नसणे, प्रमाणणत लॅबची पाणलकेकडे आिही नोंद नसणे, म ुंबई 
पणरसरात बेकायदा लॅबची सुंख्या झपाटयाने वाढून दीड हिाराुंवर िाणे,  
रुग्णाुंच्या िीवािी खेळ करणाऱ्या बोगस पॅथॉलॉिीबाबत सखोल चौकिी होणे 
गरिचे असणे, याकडे िासनाचे होत असलेले अिम्य द लगि, याबाबत िासनाने 
गाुंभीयाने लि घालून राज्यात सरासपणे स रु असलेल्या बोगस पॅथॉलॉिीलॅब्स 
णवरुध्द कडक कारवाई करण्याची णनताुंत आवश्यकता, याबाबत िासनाची 
प्रणतणक्रया व भूणमका." 

  (५)  डॉ.िजाहत रमझा, श्री.अमरनाथ रािूरकर, डॉ.प्रज्ा सातव, श्री.रािेि राठोड, 
डॉ.स धीर ताुंबे, रि.प.स. प ढील तातडीच्या व सावगिणनक महत्वाच्या बाबीकडे 
अल्पसंखयांक मंत्रयांचे लि वेधतील :- 

     "राज्यातील अल्पसुंख्याुंक समािाच्या हलक व सवांगीण प्रगतीसाठी 
राज्यात अल् पसुंख्याुंक णवकास णवभाग कायगरत असणे, अल्पसुंख्याक समािाचे 
प्रश्न सोडणवण्यासाठी णवणवध सणमतीच्या, मुंडळे कायगरत असली तरी तेथे 
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पूणगवेळ अणधकाऱ्याुंची पदे अनेक मणहन्याुंपासून णरलत असणे, याम ळे सदर 
णवभागाचे कामकाि इतर अणधकाऱ्याुंना अणतणरलत कायगभार  सोपवून स रू 
असणे, मौलाना आझाद आर्षथक णवकास महामुंडळ येथे व्यवस्थापकीय 
सुंचालक नसणे, वलफ बोडग व अल्पसुंख्याुंक आयोग येथे कमगचाऱ्याुंची 
कमतरता असणे, तसेच महाराष्र राज्य हि कणमटी मध्ये १० पदे मुंिूर असूनही 
फलत ४ कमगचारीच कायगरत असणे, येथील कमगचाऱ्याुंना ६ व्या वेतन 
आयोगाची थकबाकी व ७ व्या वेतन आयोगाच्या णिफारिी न सार वेतन व 
णनवृत्तीचे लाभ णमळालेले नसणे, तसेच अल्पसुंख्याक णवकास णवभागाच्या 
णदनाुंक १२ ऑलटोबर, २००९ रोिीच्या अणधसूचनेन सार हि कणमटीतील 
कायगरत कमगचाऱ्याुंना लाभ न णमळणे, हि कणमटीत २९ वरे्ष सेवा केलेले 
सहाय्यक पदावरील एका कमगचाऱ्याचा कोणवड-१९ म ळे २०२० मध्ये मृत्यू 
झालेला असूनही अद्यापही त्याुंच्या क ट ुं णबयाुंना क ठलाही मोबदला िासनाकडून 
णमळालेला नसणे, दरवर्षी १० हिार पेिा िास्त याते्रकरू हि याते्रस िात 
असताना फलत ४ कमगचाऱ्याुंवर त्याुंच्या व्यवस्थेचा भार असणे, तेलुंगणा 
राज्यात दरवर्षी ४ हिाराच्या आसपास हि याते्रकरू असताना येथील हि 
कणमटीत १४२ कमगचारी कायगरत असणे, अल्पसुंख्याुंकाुंचा सामाणिक, आर्षथक, 
िैिणणक व साुंस्कृणतक अिा प्रकारे सवगसमावेिक उत्कर्षग, अल्पसुंख्याुंकाुंच्या 
हलकाचे सुंरिण हे सच्चर कणमटीच्या णिफारिीन सार म ख्य उणद्दष्ट असणे, परुंत  
णवभागातील बह ताुंि पदे णरलत असून त्यातील णवणवध मुंडळे, सणमत्या, 
आयोगाचा अप रा कमगचारी वगग व णनधी अभावी अवस्था खूपच णबकट झालेली 
असणे, कें द्राकडून णमळणाऱ्या अन दानाची प्रकरणे देखील प्रलुंणबत असणे,  तरी 
राज्यातील अल्पसुंख्याुंक समािाच्या णवकासासाठी असलेल्या सवग योिनाुंची 
काटेकोरपणे अुंमलबिावणी करण्याची व येथील णरलत पदे तातडीने भरण्याची 
णनताुंत आवश्यकता, याबाबत िासनाने केलेली वा करावयाची कायगवाही व 
िासनाची प्रणतणक्रया." 

  (६) श्री.अरनकेत तटकिे रि.प.स. प ढील तातडीच्या व सावगिणनक महत्वाच्या 
बाबीकडे फलोत् पादन मंत्रयांचे लि वेधतील :- 

        "िासनाने राज्यात आुंबा णपकाुंसाठी हवामान आधाणरत फळपीक णवमा 
योिना लागू केलेली असणे, तथाणप राज्यातील इतर णिल्हयाुंच्या त लनेत रायगड 
णिल्हयात िेतकऱ्याुंच्या णवमा हप्त्याच्या रलकमेत चौपट इतकी वाढ करण्याुंत 
येणे, राज्यात युंदा आलेल्या अवकाळी पाऊस, णनसगग वादळे, याम ळे रायगड 
णिल्हयातील आुंबा उत्पादनात ५० टलके घट झाल्याचे णदसून येणे, िासनाने 
याच योिनेसाठी रत्नाणगरी णिल्हयातील बागायतदाराुंना हेलटरी १३ हिार ३०० 
तर रसध द गामध्ये प्रणत हेलटरी ७ हिाराचा हप्ता तर ठाणे व पालघर णिल्हयासाठी 
हे  दर रायगड णिल्हयाचे त लनेत कमी असल्याचे णनदिगनास येणे, मात्र रायगड 
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णिल्हयातील िेतकऱ्याुंना हेलटरी २९ हिार ४०० रुपये णवमा हप्त्यापोटी भरावे 
लागत असणे, त्याम ळे रायगड णिल्हयातील आुंबा उत्पादक िेतकऱ्याुंवर एक 
प्रकारे अन्याय होणे, सदरचे पीक णवम्याचे हप्ते भरण्यासाठी राज्यातील अन्य 
णिल्हयाुंसाठी िासनाने एचडीएफसी एगो िनरल इन्श्य रन्स कुं पनी, णरलायन्स 
िनरल इन्श्य रन्स कुं पन्या णनय लत करणे, रायगड णिल्हयासाठी मात्र भारतीय 
कृर्षी णवमा कुं पनीची िासनाकडून णनय लती करणे, िासनाने णनय लत केलेल्या 
सवग णवमा कुं पन्याुंचे णवमा दर हे वेगवेगळे असून िेतकऱ्याुंवर अन्याय करणारे 
असणे, त्याम ळे रायगड णिल्हयातील िेतकऱ्याुंवर लादण्यात आलेले चौपट दर 
कमी करुन ती इतर णवमा कुं पन्या प्रमाणेच लागू करण्याुंत यावी अिी 
िेतकऱ्याुंनी मागणी असणे, तसेंच िासनाने णरलायन्स कुं पनीच्या धतीवर, 
िेतकऱ्याुंना भरपाई रलकम देण्याचीही मागणी करण्यात येणे, तथाणप िासनाने 
त्याबाबत अद्यापही कायगवाही न करणे, पणरणामी याप्रकरणी रायगड 
णिल्हयातील िेतकऱ्याुंवर णवमा हप्ता दर प्रकरणी झालेला अन्याय दरू करुन 
त्याुंना भरपाई रलकम देण्याबाबत िासनाने कायगवाही करण्याची आवश्यकता व 
िासनाची प्रणतणक्रया." 
 

पाच : म.रि.प. रनयम १०१ – अ अन्िये रिरे्ष उल्लेख – (असल्यास). 
  - मध्यंति - 

सहा : सन २०२१-२०२२ च्या पिुिणी मागण्यांिि चचा – (दसुिा ि रे्िटचा रदिस) 

  खालील मंत्रयांच्या मागण्यांिि चचा होईल. 
  १. उद्योग, खणनकमग, मराठी भार्षा मुंत्री. 
  २. िलसुंपदा व लाभिेत्र णवकास मुंत्री. 
  ३. ऊिा आणण नवीन व नवीकरणीय ऊिा मुंत्री. 
  ४. नगरणवकास, सावगिणनक बाुंधकाम (सावगिणनक उपक्रम) मुंत्री. 
  ५. इतर मागास बह िन कल्याण, खार िणमनी णवकास, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत 

व प नवगसन मुंत्री. 
  ६. वैद्यकीय णििण, साुंस्कृणतक कायग मुंत्री. 
  ७. उच्च व तुंत्रणििण मुंत्री. 
  ८. पाणी प रवठा व स्वच्छता मुंत्री. 
  ९. आणदवासी णवकास मुंत्री. 
  १०. वस्त्रोद्योग, मत्स्यव्यवसाय, बुंदरे मुंत्री. 
  ११. मणहला व बाल णवकास मुंत्री. 



असधुारित प्रत 
 

 ..9..     

 

 

 
 

सात : र्ासकीय रिधेयक – 
  रिधानसभेने संमत केल्यास - रिधेयक रिचािात घेणे - 
   "सन २०२२ चे णव.स.णव. क्रमाुंक ७ – महाराष्र (प रवणी) णवणनयोिन णवधेयक, 

२०२२" 
   ------------------------------------------------------------------------------- 
    

आठ : सिचश्री  प्ररिण दिेकि, णविय ऊफग  भाई णगरकर, प्रसाद लाड, चुंद्रिेखर बावनक ळे, 
स रेि धस, डॉ.पणरणय फ के, सवगश्री सदाणिव खोत, णवनायक मेटे, डॉ.रणणित पाटील 
सवगश्री प्रणवण पोटे पाटील, महादेव िानकर, रणणितरसह मोणहते-पाटील, अॅड.णनरुंिन 
डावखरे, सवगश्री णनलय नाईक, चुंद भाई पटेल, गोणपचुंद पडळकर, रमेिदादा पाटील, 
रामराव पाटील, प्रणवण दटके, रामदास आुंबटकर, रमेि कराड, अमरीिभाई पटेल, 
रि.प.स. यांचा  म.रि.प. रनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

        "१९९३ चा बॉम्बस्फोट व २००८ मधील म ुंबईवर झालेल्या दहितवादी 
हल्ल्याचे आघात अद्यापही णवसरले नसताना णदवसाढवळया खून, बलात्कार, 
चोऱ्या, दरोड्याम ळे सवगसामान्य िनता त्रस्त असताना त्यावर कोणताही मागग न 
काढता भ्रष्टाचाऱ्याुंना सुंरिण णदल्याम ळे राज्यातील कोट्यवधी िनतेचा कायदा 
व स व्यवस्थेवरील उडालेला णवश्वास, महाराष्राचे आराध्य दैवत छत्रपती 
णिवािी महाराि याुंचे िन्मणदनी ५०० नागणरकाुंपेिा अणधकची गदी 
िमवल्याम ळे हिारो णिवभलताुंवर दाखल झालेले ग न्हे व त्याचवेळेस सत्ताधारी 
पिाच्या प्रवलत्याुंच्या पत्रकार पणरर्षदेत १५०० नागरीक उपक्स्थत असताना 
एकाही व्यलतीवर दाखल न झालेले ग न्हे, कायद्याचा वापर स्वतःच्या सोयीने 
केल्याने कोट्यवधी णिवभलताुंमध्ये पसरलेला असुंतोर्ष, लोकप्रणतणनरधना 
ग ुंडाुंकडून णमळत असलेल्या धमलया, रािकीय हस्तिेपाम ळे बड्या रािकीय 
नेत्याुंणवरोधातील ग न्याुंच्या तपासात आलेली णिणथलता, हत्या, अपहरण, दरोडे, 
घरफोड्या यासारख्या ग न्याुंना आळा घालण्यात आलेले अपयि, म ुंबई, नवी 
म ुंबईसह राज्यातील मोठ्या िहरातील ग न्यात झालेली वाढ, सायबर हल्ल्याुंना व 
ग न्याुंना रोखण्यात आलेले अपयि, अुंमली पदाथग, ग टखा व्यापार, ि गार, 
मटका या अवैध धुंद्यात झालेली अपणरणमत वाढ, अल्पवयीन म ले, म ली व 
मणहलाुंवरील अत्याचाराच्या घटनाुंमध्ये झालेली वाढ, मृत पूिा चव्हाण 
आत्महत्या प्रकरणाच्या तपासातील सुंथगती, डान्सबार, पब, णडस्कोथेक, 
ऑनलाईन गेरमग, णविेर्षत: ऑनलाईन लॉटरीमधील भ्रष्टाचाराला आळा 
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घालण्यात आलेले अपयि, त्याुंच्या चालकाुंना णमळणारे अभय, पोणलसाुंवर 
पडणारा ताण व पोणलसाुंच्या मागण्याुंकडे िासनाचे होत असलेले अिम्य द लगि, 
मागासवगीय समािावर होणारे हल्ले व त्याुंच्यात वाढलेली अस रणिततेची 
भावना, रािकीय कायगकते, लोकप्रणतणनधींवर होणारी स डब ध्दीने कारवाई, 
राज्याची कायदा व स व्यवस्था कोलमडल्याम ळे गोरगरीब िनता, मणहला व 
सवगसामान्याुंमध्ये णनमाण झालेले अस रणिततेचे व णचडीचे वातावरण, तसेच, 
एसटी कमगचाऱ्याुंच्या सुंपाला िुंभर णदवसाुंपेिा िास्त कालावधी होऊन देखील 
सुंप णमटवण्यात सरकारला आलेले अपयि, िेकडो कमगचाऱ्याुंनी केलेल्या 
आत्महत्या, मा.न्यायालयाने सरकारवर ओढलेले तािेरे, सुंपाम ळे राज्यातील 
ग्रामीण िहरी भागातील प्रवािाुंना होत असलेला अतोनात त्रास, एसटी कमगचारी 
व क ट ुंबीयाुंमध्ये णनमाण झालेले णनरािेचे वातावरण, तसेच, सरकारच्या बेपवा 
धोरणाम ळे मराठा व ओबीसी आरिण रद्द होणे, इतर मागासवगग आयोगाचा 
अुंतणरम अहवाल मा.सवोच्च न्यायालयाने फेटाळला असणे, अहवाल फेटाळत 
असताना न्यायालयाने साुंक्ख्यकी अभ्यास आणण सुंिोधनाणवनाच अुंतणरम 
अहवाल तयार केला असल्याचे, अहवालात इतर मागासवगीयाुंच्या रािकीय 
प्रणतणनणधत्वाबाबत कोणतीही माणहती नसल्याचे, स्थाणनक स्वराज्य सुंस्थानिहाय 
ओबीसी प्रणतणनणधत्वाची माणहती नसल्याचे तसेच कोणत्या कालावधीतील 
माणहतीच्या आधारे हा अहवाल तयार केला याबाबतही स्पष्टता नसल्याचे 
न्यायालयाने नमूद केले असणे, तसेच, ओबीसी आरिणाणिवाय णनवडणुका 
घेण्याचे आदेि णनवडणूक आयोगाला व राज्य सरकारला णदलेले असणे, 
सरकारच्या अनास्थेम ळे ओबीसी आरिण गमावण्याची आलेली वेळ, 
स रुवातीपासूनच सरकारी उदासीनतेम ळे मागासवगग आयोग स्थापन करण्यात व 
आयोगाला कमगचारी व णनधी देण्यात सरकारकडून होणारी टाळाटाळ, मराठा व 
ओबीसी समािासाठी केलेल्या घोर्षणाुंची दोन वर्षात न झालेली अुंमलबिावणी, 
याम ळे या दोन्ही समािात िासनाबद्दल णनमाण झालेली तीव्र उदे्रकाची भावना, 
धनगर आरिणाच्या प्रश्नाबाबत सरकारकडून कोणतीही कायगवाही न होणे, 
सुंणवधानान सार धमाच्या आधारे आरिण देता येत नसताना, मुंणत्रमुंडळाचा 
णनणगय झालेला नसताना मुंत्रयाुंनी आरिण देण्याबाबत सभागृहात केलेली घोर्षणा 
व पणरणामी नागणरकात णनमाण झालेली सुंणदग्धतेची भावना, तसेच टीईटी व 
अन्य स्पधा परीिेत झालेले घोटाळे, स्पधा परीिेसाठी सेवा प रवठादार कुं पन्याुंची 
णनवड करताना झालेल्या अणनयणमतता, पणरणामी राज्यातील लाखो उमेदवाराुंची 
नोकरीची सुंधी णहरावल्याम ळे त्याुंच्यात णनमाण झालेला असुंतोर्ष, याबाबत 
िासनाने करावयाची उपाययोिना णवचारात घेण्यात यावी." 
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नऊ : अधा-तास चचा – म.रि.प. रनयम ९२ अन्िये (िैठकीच्या रे्िटी) – 
  सिचश्री नागोिाि गाणाि, प्रणवण दरेकर, अॅड.णनरुंिन डावखरे रि.प.स.  
       "िाज्यातील अनदुारनत र्ाळांमधील रर्क्षकेति कमचचाऱयांना आश्िारसत 

प्रगती योजनेचा लाभ रमळण्यािाित" या णवर्षयावरील श्री.णकरण सरनाईक णव.प.स. 
याुंचा ताराुंणकत प्रश्न क्रमाुंक ११३२८ ला णदनाुंक २७ णडसेंबर, २०२१ रोिी णदलेल्या 
उत् तरातून उ्भवणाऱ्या बाबींवर चचा उपक्स्थत करतील. 

 
  

रिधान भिन, 
म ुंबई, 
णदनाुंक : ७ माचग, २०२२. 

         िाजेन्द्र भागित 
                प्रधान सणचव, 

               महाराष्र णवधानपणरर्षद 
 


