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महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
बधुिार, विनाांक ९ मार्च, २०२२ 

 

( सकाळी ११.०० िाजता ) 
 
 
 

 

एक : प्रश्नोत्तरे. 
 

  (अ) ताराांकित प्रश्न. 

  (ब) शनिवार, नििाांक ५ मार्च, २०२२ रोजीर्ी ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी सभागृहाच्या 
पटलावर ठेवणे. 
 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

  (१) गहृ मांत्री :  महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहकनमाण व िल्याण 
महामांडळ मयाकदत, म ांबई याांचा कदनाांि ३१ माचच, 
२०२० रोजी समाप्त होणाऱ्या वर्षाचा सेहेचाळीसावा 
वार्षर्षि अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (२) जलसांपिा मांत्री :  कवदभच पाटबांधारे कविास महामांडळ, नागपूर याांचे सन 
२०१६-२०१७ व सन २०१७-२०१८ चे अलग लेखा 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (३) ग्रामविकास मांत्री : (ि) सन २०१८-२०१९ चा महाराष्ट्रातील पांचायती राज 
सांस्ाांच्या लेख्यावरील अठे्ठचाळीसावा लेखापरीक्षा 
प नर्षवलोिन अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ख) सन २०१९-२०२० चे ठाणे/ रायगड/ रत्नाकगरी/ 
ससध द गच/ पालघर/ नाकिि/ ध ळे/ नांद रबार/ जळगाांव/ 
अहमदनगर/ प णे/ सातारा/ साांगली/ सोलापूर/ 
िोल्हापूर/ औरांगाबाद/ जालना/ परभणी/ सहगोली/ 
बीड/ नाांदेड/ उसमानाबाद/ लातूर/ अमरावती/ 
अिोला/ वाकिम/ ब लढाणा/ यवतमाळ/ नागपूर/ 
वधा/ भांडारा/ गोंकदया/ चांद्रपूर व गडकचरोली या ३४ 
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कजल्हा पकरर्षदाांचे वार्षर्षि प्रिासन अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (४) गहृवनमाण मांत्री :  महाराष्ट्र स्ावर सांपदा कनयामि प्राकधिरण, म ांबई 
प्राकधिरणाचे सन २०१९-२०२० व सन २०२०-२०२१ 
चे वार्षर्षि लेखे सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

 

तीन : स्थगन प्रस्तािाच्या सचूना – (असल्यास) (म.वि.स. वनयम ९७ अन्िये) 
 

र्ार : लक्षिेधी सचूना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये) : 
   
  ((१) श्री. चांद्रकाांत निघरे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 

ग्रामविकास मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-   
   

"सन २०१८-२०१९ यावर्षी म ख्यमांत्री ग्रामसडि योजनेअांतगचत मौजे रुखी 
(ता.वसमत, कज.सहगोली) या गावातील नॅिनल रोड ते रुखी अांतगचत रसता िरण्यात येणे, 
परांत , िेवळ २ वर्षाच्या िालावधीत सांपूणच रसता उखडला जाऊन सदर रसत्यावर 
जागोजागी खडे्ड पडल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये उघडिीस येणे, िां त्राटदाराने या 
रसत्याच्या बाांधिामािरीता अकधिाऱ्याांिी सांगनमत िरुन कनिृष्ट्ट दजाचे साकहत्य वापरले 
असल्याम ळे रसत्यावर जागोजागी खडे्ड पडून अपघात होऊन नागकरिाांच्या कजवीतेचे व 
मालमते्तचे न िसान होत असल्याचे कनदिचनास येणे, उक्त रसत्यावर िासनाने िरोडो रुपये 
खचच िरुनही रसत्याांची दयनीय अवस्ा झाली असल्याम ळे सदरचा रसता तातडीने द रुसत 
िरण्यात यावा अिी मागणी रुखी ग्रामस्ाांनी व मा.स्ाकनि लोिप्रकतकनधीनी िासनािडे 
कदनाांि २८ फेब्र वारी, २०२१ च्या कनवेदनाव्दारे िरण्यात आल्याचे कनदिचनास येणे, 
पकरणामी िासनाचा िरोडो रुपयाांचा खचच होऊनही अल्पावधीत सदर रसत्याच्या द दचिेम ळे 
नागरीिाांना व वाहनचालिाांना होत असलेला त्रास, त्याम ळे ते्ील जनतेमध्ये कनमाण 
झालेले असांतोर्षाचे वातावरण, सबब कनिृष्ट्ट रसता बाांधिामात सामील असणाऱ्या 
अकधिारी व सांबांकधत िां त्राटदाराकवरुध्द िारवाई िरुन सदर रसता तातडीने द रुसत 
िरण्याची आवश्यिता व त्याबाबत िासनाची प्रकतकिया." 

 
  (२) कॅप्टन आर. तवमल सेल्िन, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या 

बाबीकडे गहृवनमाण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 
  
         ''आकिया खांडामधील म ांबईतील सवात मोठी झोपडपट्टी असलेल् या धारावीचा 
प नर्षविास गेल् या १६ वर्षांपासून रखडलेला असणे, धारावी ये्ील झोपडपट्टीच्या 
प नर्षविासािकरता राष्ट् रीय तसेच आांतरराष्ट् रीय स तरावर त् बल २५ पेक्षा जास त कनकवदा 
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कनघूनही धारावीचा प नर्षविास रखडला असणे, याम ळेच िोरोनासारख् या जागकति 
महामारीच् या िाळात िोरोना कवर्षाणूचा फा लाव म ांबईतील इतर भागाांच् या त लनेत 
धारावीमध् ये दाटीवाटीने असलेल् या झोपडपट्टयामध्ये मोठया प्रमाणात होणे, मागील १६ 
वर्षांत स मारे ३१ िोटी खचच होऊनही धारावी कविासाचे िां त्राट रद्द झाल् याम ळे नव् याने 
कनकवदा मागकवण् यासाठी प न् हा खचच िरावा लागणार असणे, कनवासी इमारती तसेच 
झोपडपट्टयाांची द रावस ् ा झाल्याम ळे स ् ाकनि रकहवासी जीव म ठीत घेऊन ते्े राहत असणे, 
त् याचबरोबर सदर कठिाणी टोटे-मोठे व् यवसाकयि आपला व् यवसाय मोडिळीस आलेल् या 
ज न् या गाळयामध् ये िकरत असणे,  स ् ाकनि रकहवािी व व् यावसाकयि याांना इच् टा असून 
देखील खाजगी कविासिामाफंत आपल् या कनवासी सोसायटीचा प नर्षविास स वतः  िरणे 
िक् य नसणे, सदर रखडलेला प नर्षविास तातडीने पूणच िरण् याबाबत िासनाने िरावयाची 
िायचवाही व उपाययोजना.'' 
 

  (३) सिवश्री. राजेश एकडे, अवमत झनक, बळिांत िानखेडे, विकास ठाकरे,          
ॲङ आकाश फुां डकर, सिवश्री. सांजय रायमलुकर, सांजय गायकिाड, वि.स.स. 
तातडीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे पयािरण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 
 
      "ब लढाणा कजल्यातील दसरखेड (ता.मलिाप र कज.ब लढाणा) ये्ील बॅन्जो 
िेकमिल िां पनी अनेि वर्षापासून स रु असणे, सदर िेकमिल िां पनी मधील दकूर्षत 
रसायनय क्त पाणी टँिरव्दारे िेतजमीन पकरसरात व तलावात सोडण्यात आल्याम ळे 
िेतिऱ्याांच्या िसदार िेतजकमनी खराब होऊन नापीि होत असल्याबाबत न िसानग्रसत 
िेतिऱ्यानी व लोिप्रकतकनधींनी उपकवभागीय महसूल अकधिारी याांचेिडे तिार िरणे, 
तिारीच्या अन र्षांगाने चौििी िेली असता माती परीक्षण अहवालामध्ये सांबांकधत 
िेतिऱ्याांच्या जकमनी िेतीयोग्य नसल्याचे कनष्ट्पन्न होणे, िेतजकमनी रसायनय क्त पाण्याम ळे 
नापीि िरणाऱ्या िां पनीवर न िसानग्रसत िेतिऱ्याांनी िारवाई िरण्याची मागणी िरणे, 
वारांवार तिारी िरूनही याप्रिरणी िोणतीही िारवाई न होणे, यामध्ये िां पनी व  सांबांकधत 
अकधिारी याांचेवर िारवाई िरण्याची आवश्यिता व िासनाची प्रकतकिया." 
 

 

 

पाच : शासकीय विधेयके : 
 
 

  (अ) विचार, खांडश: विचार ि सांमत करणे :- 
 

  (१) (ि) सन २०२२ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक १ – महाराष्ट्र िकुाने ि 
आस्थापना (नोकरीचे ि सेिाशतीचे विवनयमन) (सधुारणा) विधेयक, 
२०२२ 
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   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. सधुीर मनुगांटीिार, 
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०२२ चे कवधानसभा कवधेयि िमाांि १ – महाराष्ट्र द िाने व 
आस्ापना (नोिरीचे व सेवाितीचे कवकनयमन) (स धारणा) कवधेयि, २०२२ 
कवधानपकरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३४५ सदसयाांच्या सांय क्त 
सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त सहा मकहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा अन देि 
देऊन कवचारा च् पाठकवण्यात यावे." 
 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. िेिेंद्र फडणिीस, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०२२ चे कवधानसभा कवधेयि िमाांि १ – महाराष्ट्र द िाने व 
आस्ापना (नोिरीचे व सेवाितीचे कवकनयमन) (स धारणा) कवधेयि, २०२२ 
कवधानपकरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३४१ सदसयाांच्या सांय क्त 
सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त सहा मकहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा अन देि 
देऊन कवचारा च् पाठकवण्यात यावे." 

 

 
 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत ॲङ राहुल कुल, वि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०२२ चे कवधानसभा कवधेयि िमाांि १ – महाराष्ट्र द िाने व 
आस्ापना (नोिरीचे व सेवाितीचे कवकनयमन) (स धारणा) कवधेयि, २०२२ 
कवधानपकरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३२१ सदसयाांच्या सांय क्त 
सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त सहा मकहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा अन देि 
देऊन कवचारा च् पाठकवण्यात यावे." 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  (२) (ि) भारताच्या सांकवधानाच्या अन च्टेद २१३ (२) (अ) आकण महाराष्ट्र कवधानसभा 
कनयम १५९ (२) अन्वये सवचश्री स धीर म नगांटीवार, देवेंद्र फडणवीस, कव.स.स. याांचा 
प्रसताव :- 
  
 

      "ही कवधानसभा सन २०२२ चा अध्यादेि िमाांि १ – म ांबई 
महानगरपाकलिा, महाराष्ट्र किक्षण व रोजगार हमी (उपिर) आकण महाराष्ट्र 
(नागरी के्षते्र) झाडाांचे सांरक्षण व जतन (स धारणा) अध्यादेि, २०२२ नापसांत 
िरते." 
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   (ख) सन २०२२ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३ – मुांबई महानगरपावलका, 
महाराष्ट्र वशक्षण ि रोजगार हमी (उपकर) आवण महाराष्ट्र (नागरी के्षते्र) 
झाडाांचे सांरक्षण ि जतन (सधुारणा) विधेयक, २०२२ 

 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. सधुीर मनुगांटीिार, 
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०२२ चे कवधानसभा कवधेयि िमाांि ३ – म ांबई महानगरपाकलिा, 
महाराष्ट्र किक्षण व रोजगार हमी (उपिर) आकण महाराष्ट्र (नागरी के्षते्र) झाडाांचे 
सांरक्षण व जतन (स धारणा) कवधेयि, २०२२ कवधानपकरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३४५ सदसयाांच्या सांय क्त सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त सहा 
मकहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा अन देि देऊन कवचारा च् पाठकवण्यात यावे." 
 
 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. िेिेंद्र फडणिीस, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०२२ चे कवधानसभा कवधेयि िमाांि ३ – म ांबई महानगरपाकलिा, 
महाराष्ट्र किक्षण व रोजगार हमी (उपिर) आकण महाराष्ट्र (नागरी के्षते्र) झाडाांचे 
सांरक्षण व जतन (स धारणा) कवधेयि, २०२२ कवधानपकरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३४१ सदसयाांच्या सांय क्त सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त सहा 
मकहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा अन देि देऊन कवचारा च् पाठकवण्यात यावे." 

 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. सांजय केळकर, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०२२ चे कवधानसभा कवधेयि िमाांि ३ – म ांबई महानगरपाकलिा, 
महाराष्ट्र किक्षण व रोजगार हमी (उपिर) आकण महाराष्ट्र (नागरी के्षते्र) झाडाांचे 
सांरक्षण व जतन (स धारणा) कवधेयि, २०२२ कवधानपकरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३४० सदसयाांच्या सांय क्त सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त सहा 
मकहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा अन देि देऊन कवचारा च् पाठकवण्यात यावे." 
 
 

   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत ॲङ राहुल कुल, वि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०२२ चे कवधानसभा कवधेयि िमाांि ३ – म ांबई महानगरपाकलिा, 
महाराष्ट्र किक्षण व रोजगार हमी (उपिर) आकण महाराष्ट्र (नागरी के्षते्र) झाडाांचे 
सांरक्षण व जतन (स धारणा) कवधेयि, २०२२ कवधानपकरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३२१ सदसयाांच्या सांय क्त सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त सहा 
मकहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा अन देि देऊन कवचारा च् पाठकवण्यात यावे." 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  (ब)  भारताच्या  सांविधानाच्या अनचु् छेि २०० अन्िये राज्यपालाांच्या 
अवधसांमतीसाठी पाठविण्यात आलेले ि राज्यपालाांनी फेरविचाराथव परत 
पाठविलेले सन २०२१ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३९- महाराष्ट्र 
सहकारी सांस्था (वतसरी सधुारणा) विधेयक, २०२१ मधील खांड २२ बाबत 
म.वि.स.वनयम १५३ अन्िये  फेरविचार करणे :- 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  (क) विचार, खांडश: विचार ि सांमत करणे :- 

 

   (ि) भारताच्या सांकवधानाच्या अन च्टेद २१३ (२) (अ) आकण महाराष्ट्र कवधानसभा 
कनयम १५९ (२) अन्वये सवचश्री स धीर म नगांटीवार, देवेंद्र फडणवीस, कव.स.स. याांचा 
प्रसताव :- 
  
 

      "ही कवधानसभा सन २०२२ चा अध्यादेि िमाांि २ – म ांबई महानगरपाकलिा 
(स धारणा) अध्यादेि, २०२२ नापसांत िरते." 
 

   (ख) सन २०२२ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४ – मुांबई महानगरपावलका 
(सधुारणा) विधेयक, २०२२ 

 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. सधुीर मनुगांटीिार, 
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०२२ चे कवधानसभा कवधेयि िमाांि ४ – म ांबई महानगरपाकलिा 
(स धारणा) कवधेयि, २०२२ कवधानपकरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या 
३४५ सदसयाांच्या सांय क्त सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त सहा मकहन्याांच्या आत 
सादर िरण्याचा अन देि देऊन कवचारा च् पाठकवण्यात यावे." 
 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. िेिेंद्र फडणिीस, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०२२ चे कवधानसभा कवधेयि िमाांि ४ – म ांबई महानगरपाकलिा 
(स धारणा) कवधेयि, २०२२ कवधानपकरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या 
३४१ सदसयाांच्या सांय क्त सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त सहा मकहन्याांच्या आत 
सादर िरण्याचा अन देि देऊन कवचारा च् पाठकवण्यात यावे." 
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   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. सांजय केळकर, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०२२ चे कवधानसभा कवधेयि िमाांि ४ – म ांबई महानगरपाकलिा 
(स धारणा) कवधेयि, २०२२ कवधानपकरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या 
३४० सदसयाांच्या सांय क्त सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त सहा मकहन्याांच्या आत 
सादर िरण्याचा अन देि देऊन कवचारा च् पाठकवण्यात यावे." 
 
 

   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत ॲङ राहुल कुल, वि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०२२ चे कवधानसभा कवधेयि िमाांि ४ – म ांबई महानगरपाकलिा 
(स धारणा) कवधेयि, २०२२ कवधानपकरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या 
३२१ सदसयाांच्या सांय क्त सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त सहा मकहन्याांच्या आत 
सादर िरण्याचा अन देि देऊन कवचारा च् पाठकवण्यात यावे." 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

   
(मांगळिार, विनाांक ८ माचव, २०२२ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशवविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि) 
 

सहा : सिवश्री िेिेंद्र फडणिीस, चांद्रकाांत (िािा) पाटील, सधुीर मनुगांटीिार, ॲड.आवशष 
शेलार, सिवश्री राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, वगरीश महाजन, श्रीमती माधरुी वमसाळ, 
सिवश्री रणधीर सािरकर, जयकुमार रािल, सांभाजी वनलांगेकर-पाटील, वनतेश राणे, 
अतलु भातखळकर, डॉ.सांजय कुटे, सिवश्री गणेश नाईक, मांगलप्रभात लोढा, योगेश 
सागर, सभुाष िेशमखु, राम किम, डॉ.सरेुश खाडे, सिवश्री अवमत साटम, सवुनल 
राणे, सिवश्रीमती श्िेता महाले, िेियानी फराांिे, मवनषा चौधरी, सिवश्री हवरभाऊ 
बागडे, राणाजगवजतससह पाटील, डॉ.राहुल आहेर, सिवश्री सवमर कुणािार, मोहन 
मते, डॉ.िेिराि होळी, श्री समीर मेघे, डॉ.भारती लव्हेकर, सिवश्रीमती नवमता 
मुांिडा, सीमा वहरे, मोवनका राजळे, सिवश्री वसध्िाथव वशरोळे, राम सातपतेु, श्रीमती 
विद्या ठाकूर, ॲङ पराग अळिणी, सिवश्री सांजय केळकर, वकसन कथोरे, प्रशाांत 
ठाकूर, महेश लाांडगे, लक्ष्मण जगताप, सवुनल काांबळे, अवभमन्य ू पिार, सवचन 
कल्याण-शेट्टी, जयकुमार गोरे, वशिेंद्रससह भोसले, श्रीमती मांिा म्हाते्र, ॲङ आकाश 
फुां डकर, सिवश्री हवरष सपपळे, िािाराि केचे, टेकचांि सािरकर, प्रा. डॉ. अशोक 
उइके, श्रीमती मेघना साकोरे-बोडीकर, सिवश्री वकतीकुमार भाांगडीया, मिन 
येरािार, नारायण कुचे, प्रशाांत बांब, कॅ. आर तवमल सेल्िन, ॲड.राहूल कुल, 
सिवश्री वभमराि तापकीर, कालीिास कोळांबकर, डॉ.विजयकुमार गावित, सिवश्री 
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प्रकाश भारसाकळे, राजेंद्र पाटणी, ॲङ राहुल नािेकर, सिवश्री विजयकुमार 
िेशमखु, कृष्ट्णा गजबे, तानाजी मटुकुळे, राजेश पिार, सांतोष िानिे, रसिद्र 
चव्हाण, बबनराि लोणीकर, अतलु सािे, पराग शाह, समाधान आिताडे, सांजय 
सािकारे, मांगेश चव्हाण, वमवहर कोटेचा, गणपत गायकिाड, वि.स.स. याांचा 
म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि :- (मांत्रयाांचे उत्तर) 
  

 "१९९३ चा बॉम्बसफोट व २००८ मधील म ांबईवर झालेल्या दहितवादी हल्ल्याचे 
आघात अद्यापही कवसरले नसताना, कदवसाढवळ्या खून, बलात्िार, चोऱ्या, दरोड्याम ळे 
सवचसामान्य जनता त्रसत असताना त्यावर िोणताही मागच न िाढता भ्रष्ट्टाचाऱ्याांना सांरक्षण 
कदल्याम ळे राज्यातील िोट्यवधी जनतेचा िायदा व स व्यवस्ेवरील उडालेला कवश्वास, 
महाराष्ट्राचे आराध्य दावत टत्रपती किवाजी महाराज याांचे जन्मकदनी ५०० नागकरिाांपेक्षा 
अकधिची गदी जमवल्याम ळे हजारो किवभक्ताांवर दाखल झालेले ग न्हे व त्याचवेळेस 
सत्ताधारी पक्षाच्या प्रवक्त्याांच्या पत्रिार पकरर्षदेत १५०० नागरीि उपस्स्त असताना 
एिाही व्यक्तीवर दाखल न झालेले ग न्हे, िायद्याचा वापर सवतः च्या सोयीने िेल्याने 
िोट्यवधी किवभक्ताांमध्ये पसरलेला असांतोर्ष, लोिप्रकतकनधींना ग ांडाांिडून कमळत 
असलेल्या धमक्या, राजिीय हसतके्षपाम ळे बड्या राजिीय नेत्याांकवरोधातील ग न्याांच्या 
तपासात आलेली किक्लता, हत्या, अपहरण, दरोडे, घरफोड्या यासारख्या ग न्याांना आळा 
घालण्यात आलेले अपयि, म ांबई,  नवी म ांबईसह राज्यातील मोठ्या िहरातील ग न्यात 
झालेली वाढ, सायबर हल्ल्याांना व ग न्याांना रोखण्यात आलेले अपयि, अांमली पदा च्, 
ग टखा व्यापार, ज गार, मटिा या अवाध धांद्यात झालेली अपकरकमत वाढ, अल्पवयीन म ले, 
म ली व मकहलाांवरील अत्याचाराच्या घटनाांमध्ये झालेली वाढ, पूजा चव्हाण आत्महत्या 
प्रिरणाच्या तपासातील सां्गती, डान्सबार, पब, कडसिो्ेि, ऑनलाइन गेसमग, कविेर्षतः  
ऑनलाईन लॉटरीमधील भ्रष्ट्टाचाराला आळा घालण्यात आलेले अपयि, त्याांच्या 
चालिाांना कमळणारे अभय, पोकलसाांवर पडणारा ताण व पोकलसाांच्या मागण्याांिडे 
िासनाचे होत असलेले अक्षम्य द लचक्ष, वाळूमाकफया व अनकधिृत बाांधिाम 
िरणाऱ्याांकवरोधात िरावयाच्या िारवाईत आलेली किक्लता, मागासवगीय समाजावर 
होणारे हल्ले व त्याांच्यात वाढलेली अस रकक्षततेची भावना, राजिीय िायचिते, 
लोिप्रकतकनधींवर सूडब द्धीने होणारी िारवाई, राज्याची िायदा व स व्यवस्ा 
िोलमडल्याम ळे गोरगरीब जनता, मकहला व सवचसामान्याांमध्ये कनमाण झालेले 
अस रकक्षततेचे व असांतोर्षाचे वातावरण तसेच एसटी िमचचाऱ्याांच्या सांपाला िांभर 
कदवसाांपेक्षा जासत िालावधी होऊनदेखील सांप कमटवण्यात सरिारला आलेले अपयि, 
िेिडो एसटी िमचचाऱ्याांनी िेलेल्या आत्महत्या, मा. न्यायालयाने सरिारवर ओढलेले 
तािेरे, सांपाम ळे राज्यातील ग्रामीण व िहरी भागातील प्रवािाांना होत असलेला असय 
त्रास, एसटी िमचचारी व ि ट ां कबयाांमध्ये कनमाण झालेले कनरािेचे वातावरण तसेच 
सरिारच्या उदाकसनतेम ळे मराठा व ओबीसी आरक्षण रद्द होणे, इतर मागासवगच 
आयोगाचा अांतकरम अहवाल मा. सवोच्च न्यायालयाने फेटाळला असणे, अहवाल 
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फेटाळत असताना न्यायालयाने साांस्ख्यिी अभ्यास आकण सांिोधनाकवनाच अांतकरम 
अहवाल तयार िेला असल्याचे, अहवालात इतर मागासवगीयाांच्या राजिीय 
प्रकतकनकधत्वाबाबत िोणतीही माकहती नसल्याचे, स्ाकनि सवराज्य सांस्ाकनहाय ओबीसी 
प्रकतकनकधत्वाची माकहती नसल्याचे तसेच िोणत्या िालावधीतील माकहतीच्या आधारे हा 
अहवाल तयार िेला याबाबतही सपष्ट्टता नसल्याचे न्यायालयाने नमूद िेले असणे तसेच 
ओबीसी आरक्षणाकिवाय कनवडण िा घेण्याचे आदेि कनवडणूि आयोगाला व राज्य 
सरिारला कदलेले असणे, सरिारच्या अनास्ेम ळे ओबीसी आरक्षण गमावण्याची 
आलेली वेळ, स रुवातीपासूनच सरिारी उदासीनतेम ळे मागासवगच आयोग स्ापन 
िरण्यात व आयोगाला िमचचारी व कनधी देण्यात सरिार िडून होणारी टाळाटाळ, 
मराठा, ओबीसी समाजासाठी िेलेल्या घोर्षणाांची दोन वर्षात न झालेली अांमलबजावणी. 
याम ळे या दोन्ही समाजात िासनाबद्दल कनमाण झालेली तीव्र उदे्रिाची भावना, धनगर 
आरक्षणाच्या प्रश्नाबाबत सरिारिडून िोणतीही िायचवाही न होणे, सांकवधानान सार 
धमाच्या आधारे आरक्षण देता येत नसताना, मांकत्रमांडळाचा कनणचय झालेला नसताना 
मांत्रयाांनी आरक्षण देण्याबाबत सभागृहात िेलेली घोर्षणा व पकरणामी नागकरिात कनमाण 
झालेली सांकदग्धतेची भावना तसेच टीईटी व अन्य सपधा परीके्षत झालेले घोटाळे, सपधा 
परीके्षसाठी सेवा प रवठादार िां पन्याांची कनवड िरताना झालेल्या अकनयकमतता, पकरणामी 
राज्यातील लाखो उमेदवाराांची नोिरीची सांधी कहरावल्याम ळे त्याांच्यात कनमाण झालेला 
असांतोर्ष याबाबत िासनाने िरावयाची िायचवाही व उपाययोजना." 
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