
महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
शकु्रिार, विनाांक १३ माचच, २०२० 

 

( सकाळी १०.०० िाजता ) 
 

 

एक : प्रश्नोत्तरे- 
 

 

  (अ) ताराांकित प्रश्न. 
  (ब) ताराांकित प्रश्नाचे सुधाकरत उत्तर सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. 

 

   सािचजवनक बाांधकाम 
(सािचजवनक उपक्रम 
िगळून) मांत्री 

:  किनाांि २५ फेब्रुवारी, २०२० रोजीच्या ताराांकित 
प्रश्नोत्तराांच्या यािीतील श्री.महेंद्र िळवी व इतर, 
कव.स.स. याांच्या "मुांबईतील अरबी समुद्रात 
उभारण्यात येणाऱ्या छत्रपती किवाजी महाराज 
याांच्या आांतरराष्ट्रीय स्मारिाच्या िामामध्ये 
गैरव्यवहार झाल्याबाबत" या कवषयावरील ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि १५९८ चे सुधाकरत उत्तर सभागृहाच्या 
पटलावर ठेवतील. 

       
 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

 (१) उद्योग मांत्री :  मराठवाडा कविास महामांडळ मयाकित, औरांगाबाि 
याांचा सन २०१७-२०१८ या वषाचा एक्िावन्नावा 
वार्षषि अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

 (२) राज्य उत्पािन 
शुल्क मांत्री 

:  "परभणी वजल्यातील गांगाखेड शगुर एनजी 
वलवमटेड या कारखान्यातील गैरव्यिहार" या 
कवषयावरील श्री.सुकनल िेिार, कव.स.स. याांच्या 
किनाांि ११ ऑगस्ट, २०१७ रोजी उत्तरीत झालेल्या 
लक्षवेधी सूचनेवरील अकधि माकहती 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

 (३) गहृ मांत्री :  कविभभ, मराठवाडा आकण उवभकरत महाराष्ट्र यासाठी 
कविासमांडळे आिेि, २०११ मधील खांड ८ अन्वये 
गहृ विभागाचे सन २०१८-२०१९ या आर्षिि 
वषातील वैधाकनि कविास मांडळकनहाय 
िायभक्रमाांतगभत व अकनवायभ प्रत्यक्ष खचाचे 
(अकवभाज्य भागासह) कववरणपत्र सभागृहासमोर 
ठेवतील. 
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 (४) ऊजा मांत्री :  महाराष्ट्र कवदु्यत कनयामि आयोग याांचा सन 

२०१८-२०१९ या वषाचा वार्षषि लेखा अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

 (५) गहृवनमाण मांत्री :  महाराष्ट्र स्िावर सांपिा (कवकनयमन व कविास) 
(स्िावर सांपिा प्रिल्पाांची नोंिणी, स्िावर सांपिा 
एजांटाांची नोंिणी, व्याजिर आकण सांिेत स्िळावर 
त्याचे प्रिटन) (सुधारणा), कनयम, २०१९ प्रकसध्ि 
िरणारी अकधसूचना क्रमाांि स्िासांअ-२०१८/ 
प्र.क्र.१०६/ िवुपु-२, किनाांकित ६ जून, २०१९. 
 

 (६) सहकार मांत्री :  "मुांबई एअरपोटच एम्प्लॉईज को.ऑप. के्रवडट 
सोसायटी या नोंिणीकृत सोसायटीचे चेअरमन 
स्ियांघोवित असनू या सोसायटीमध्ये 
अद्यापपािेतो वनिडणकू न घेणे" या 
कवषयावरील श्री.सुधािर िेिमुख, कव.स.स. याांच्या 
किनाांि २८ जुलै, २०१६ रोजी उत्तरीत झालेल्या 
लक्षवेधी सूचनेवरील अकधि माकहती 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

 (७) बांिरे मांत्री :  महाराष्ट्र सागरी मांडळ याांचे सन २०१४-२०१५, 
२०१५-२०१६ व २०१६-२०१७ या वषांचे 
प्रिासिीय अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

 (८) पयािरण मांत्री :  महाराष्ट्र प्रिषूण कनयांत्रण मांडळ याांचा सन २०१८-
२०१९ या वषाचा वार्षषि अहवाल सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

      

 

 

तीन : सन २०२०-२०२१ च्या अर्चसांकल्पािरील सिचसाधारण चचचेस उप मखु्यमांत्री तर्ा वित्त 
मांत्र्याचे उत्तर. 

 

 
 
 

चार : मखु्यमांत्री याांचा म.वि.स वनयम ११० अन्िये शासकीय ठराि :- 
 

 

         ज्याअर्ी, नागरी कवमान चालन सांचालि, नागरी कवमानचालन मांत्रालय, 
भारत सरिार, नवी किल्ली याांनी वायुयान अकधकनयम, १९३४ (१९३४ चा २२) 
याची िलमे ५ व ७ आकण िलम ८ चे पोट-िलम (२) या अन्वये प्रिान िेलेल्या 
अकधिाराांचा वापर िरुन िरण्यात आलेले वायुयान कनयम, १९३७ याच्या भाग 
अिरा मध्ये अांतभूभत असलेल्या कनयमाांस अनुसरुन महाराष्ट्रात "औरांगाबाि 
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कवमानतळ, औरांगाबाि" यािकरता भारतीय कवमानतळ प्राकधिरणास 'कवमानतळ 
लायसन-सावभजकनि वापरािभ' किले आहे; 
      आवण ज्याअर्ी, औरांगाबाि येिील उक्त कवमानतळाचे "छत्रपती सांभाजी 
महाराज कवमानतळ, औरांगाबाि" असे पुननामिरण िरणे आकण त्या 
प्रयोजनासाठी, असा प्रस्ताव नागरी कवमानचालन मांत्रालय, भारत सरिार 
याांच्यािडे पाठकवण्यापूवी, त्यास राज्य कवधानमांडळाच्या िोन्ही सभागृहाांची मान्यता 
कमळकवल्यानांतर, नागरी कवमानचालन मांत्रालय, भारत सरिार याांची मान्यता 
कमळकवणे इष्ट्ट वाटते; 
      त्याअर्ी, आता, महाराष्ट्र कवधानसभा कनयम याांच्या कनयम ११० अनुसार, 
महाराष्ट्र कवधानसभा, याद्वारे, औरांगाबाि येिील उक्त कवमानतळाचे "छत्रपती 
सांभाजी महाराज कवमानतळ, औरांगाबाि" असे पुननामिरण िरण्याची किफारस 
िें द्र सरिारला िरीत आहे. 
 

 

 

पाच : उप मखु्यमांत्री तर्ा वित्त मंत्री यांचा म.वि.स. वियम ५७ अन्िये प्रस्ताि :- 
 

       "अर्थसंकल्पातील अनुदानासाठीच्या मागणयांवर चचा व मतदानाच्या संदर्भात महाराष्ट्र 
ववधानसर्भा वनयमांतील वनयम २५१ (१) मधील दहा वदवसांच्या कालावधीबाबतची जी तरतूद 
आहे ती महाराष्ट्र ववधानसर्भा वनयमांतील वनयम ५७ अन्वये स्र्वगत करणयात यावी." 
 

 

सहा : सि २०२०-२०२१ च्या अर्थसंकल्पातील अिदुािाच्या मागणयांिर चचा ि मतदाि.  
(पविला वदिस) 
 

 

   (१) सामान्य प्रिासन कवभाग 

   (२) महसूल व वन कवभाग 

   (३) िृकष, पिुसांवधभन, िगु्धव्यवसाय कविास व मत्स्यव्यवसाय कवभाग 

   (४) नगरकविास कवभाग 

   (५) सावभजकनि बाांधिाम कवभाग 

   (६) जलसांपिा कवभाग 

   (७) उद्योग, ऊजा व िामगार कवभाग 

   (८) ग्रामकविास ववर्भाग 

   (९) गृहकनमाण कवभाग 
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   (१०) सहिार, पणन व वस्त्रोद्योग कवभाग 

   (११) पाणी पुरवठा व स्वच्छता कवभाग 

   (१२) मृि व जलसांधारण कवभाग 

 
 

 
          

       (मतास टाकाियाच्या मागणयांची सचूी स्ितंत्रपणे वितरीत केल्याप्रमाणे)                    
 

 

  (गरुुिार, विनाांक १२ माचच, २०२० रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशचविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि) 
 

सात : सिचश्री िेिेंद्र फडणिीस, चांद्रकाांत (िािा) पाटील, सधुीर मनुगांटीिार, ॲड.आवशि 
शेलार, श्री.राजेंद्र पाटणी, डॉ.सांजय कुटे, सिचश्री राम किम, राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 
गणेश नाईक, ॲड.आकाश फुां डकर, सिचश्री हवरभाऊ बागडे, प्रशाांत बांब, श्रीमती 
िेियानी फराांिे, सिचश्री सांजय केळकर, अतलु भातखळकर, सनुील राणे, श्रीमती मवनिा 
चौधरी, श्री.योगेश सागर, डॉ. भारती लव्हेकर, ॲड.पराग अळिणी, श्री.अवमत साटम, 
ॲड.राहुल नािचेकर, ॲङ राहुल कुल, श्री. सांभाजी पाटील-वनलांगेकर, डॉ.राहुल आहेर, 
सिचश्री वसध्िार्च वशरोळे, सांतोि िानिे, राणा जगवजतससग पाटील, अवभमन्य ु पिार, 
रणधीर सािरकर, सभुाि िेशमखु, जयकुमार रािल, बबनराि लोणीकर, वगरीि 
महाजन, वनतेश राणे, जयकुमार गोरे, वशिेंद्रससह भोसले, बबनराि पाचपतेु, सरेुश भोळे, 
रसिद्र चव्हाण, श्रीमती मांिा म्पहाते्र, श्री.अतलु सािे, श्रीमती मोवनका राजळे, श्री.समीर 
कुणािार, डॉ.पांकज भोयर, श्री हवरि सपपळे, कॅ्टन आर. तवमल सेल्िन, सिचश्री 
विजयकुमार गावित, सांजय सािकारे, श्रीमती श्िेता महाले, सौ. मेघना साकोरे-
बोडीकर, श्री.राम सातपतेु, श्रीमती नवमता मुांिडा, डॉ.सरेुश खाडे, श्री.कावलिास 
कोळांबकर, श्रीमती माधरुी वमसाळ, श्री. सांजीिरेड्डी बोिकुरिार, प्रा.डॉ.अशोक उईके 
वि.स.स. याांचा म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि :    
     
         “भारताच्या िेजारील राष्ट्राांमध्ये धार्षमि अल्पसांख्यािाांचा अपकरकमत छळ होणे, 
त्याचाच पकरणाम म्हणून अनेि हहि,ू बौध्ि, जैन, िीख, कखश्रन इत्यािी नागकरि आश्रय 
घेण्यासाठी भारतामध्ये येणे, या छळ झालेल्या नागकरिाांना नागकरित्व िेण्यासाठी भारतीय 
सांसिेने सुधारीत नागकरित्व सुधारणा िायिा सांमत िरणे, नागकरित्व हा िें द्रसुचीतील 
कवषय असल्याने त्याबाबत िायिा िरण्याचा पूणभ अकधिार सांसिेस असणे, सांसिेने िेलेला 
िायिा सांपूणभ भारतभर म्हणजेच महाराष्ट्रातही लागू असणे, हा िायिा नागकरित्व िाढून 
घेणारा नसून नागकरित्व िेणारा असणे, या िायद्यामुळे अल्पसांख्याि समुिायाचे िोणतेही 
अकधिार कहरावून घेतले जाणार नसणे, तरीिेखील िाही िेिकवघाति िक्ती या िायद्याबाबत 
सांभ्रम पसरकवण्यात अगे्रसर असणे, या िायद्याबाबत अफवा पसरकवणाऱ्या अनेि खोट्या 
कचत्रकफती, सांिेि, समाज माध्यमाांमध्ये कफरत असणे, अफवाांचे पीि जोरात असल्याने 
भारतीय समाज मनामध्ये िहुी पाडण्याची जी बाब पाकिस्तानलाही जमली नाही ती बाब िाही 
िेिकवघाति िक्तींनी घडवून आणणे, या अफवा पसरकवणाऱ्या व्यक्तींवर िायद्यातील 
िलमाप्रमाणे िारवाई िरण्याची आवश्यिता असणे, राष्ट्रीय नागकरि नोंिणी (NRC) 
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बाबत तर िोणतीही चचा झालेली नसल्याने व त्याची अांमलबजावणी आसामव्यकतकरक्त 
इतरत्र होणार नसल्याचे िें द्र िासनाने स्पष्ट्ट िेलेले असतानासुध्िा त्याकवरुध्िही हेतूपूवभि 
अपप्रचार िरण्यात येणे, या अपप्रचाराला आळा घालून नागकरित्व िायद्याकवषयी 
सिारात्मि सांिेि सवभिरू जाणे आवश्यि असणे, त्यादृष्ट्टीने पाकिस्तान, बाांग्लािेि व 
अफगाकणस्तान मधील धार्षमि अल्पसांख्याि असणाऱ्या व प्रचांड छळ झालेल्या आकश्रताांना 
नागकरित्व िेण्यासाठी महाराष्ट्र कवधीमांडळाने त्वकरत सुधारीत नागकरित्व िायद्याला पाहठबा 
िेणारा ठराव िरण्याची आवश्यिता असणे, नॅिनल पॉप्युलेिन रकजष्ट्टर (NPR) चे िाम 
लविरात लविर राज्यामध्ये सुरु होऊन ते पूणभत्वास जाणे गरजेचे असणे, भारतीय समाज 
मनामध्ये कविेषत: महाराष्ट्रामध्ये िाही समुिायामध्ये पसरलेल्या अफवा िरू िरुन सांियाचे 
धुिे िमी िरण्यासाठी तातडीने कवकधमांडळात चचा होण्याची आवश्यिता, परांतु याबाबतीत 
िासनािडून पुढािार न घेतल्याने महाराष्ट्रातील िोट्यवधी नागकरिाांमध्ये तीव्र स्वरुपाचा 
असांतोष पसरला असणे, याबाबत िासनाची प्रकतकक्रया व िरावयाची िायभवाही.” 

 
आठ : अंवतम आठिडा प्रस्ताि :- 

 

  सिचश्री िेिेंद्र फडणिीस, चांद्रकाांत (िािा) पाटील, सधुीर मनुगांटीिार, ॲङ आवशि 
शेलार, सिचश्री मांगलप्रभात लोढा, राजेंद्र पाटणी, हवरभाऊ बागडे, गणेश नाईक, 
राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, सांभाजी पाटील वनलांगेकर, वकसन कर्ोरे, राणाजगवजतससग 
पाटील, वनतेश राणे, सिचश्रीमती माधरुी वमसाळ, मांिा म्पहाते्र, सिचश्री बबनराि पाचपतेु, 
महेश लाांडगे, कावलिास कोळांबकर, अतलु भातखळकर, योगेश सागर, रणधीर 
सािरकर, डॉ. राहुल आहेर, श्रीमती सीमा वहरे, सौ. मेघना साकोरे-बोडीकर,  डॉ.सांजय 
कुटे, सिचश्री. समीर कुणािार, जयकुमार रािल, ॲङ आकाश फुां डकर, सिचश्री सांजय 
सािकारे, प्रशाांत बांब, राजेश पिार, मोहन मते, वि.स.स. याांचा म.वि.स. वनयम २९२ 
अन्िये प्रस्ताि :    
     
         "राज्यातील कविेषत: ग्रामीण भागातील कवद्यार्थ्यांना आांतरराष्ट्रीय िजाचे किक्षण 
कमळावे यासाठी गत िासनाने महाराष्ट्रामध्ये ८१ आांतरराष्ट्रीय िाळा सुरु िरण्यात येणे, या 
सवभ िाळा नव्याने सुरु न िरता कजल्हा पकरषिेमध्ये उत्िृष्ट्ट िाम िरणाऱ्या िाळाांनाच 
आांतरराष्ट्रीय िाळाांचा िजा िेण्यात येणे, गोरगरीब कवद्यार्थ्यांसाठी या िाळा किक्षणाचे प्रभावी 
माध्यम ठरत असल्यामुळे या सवभ िाळाांना खुप चाांगला प्रकतसाि कमळत असणे, बहुताांि 
िाळाांमध्ये प्रवेिासाठी िेिडो कवद्यािी प्रकतक्षा यािीवर असणे, ही सवभ मुले िेतिरी, 
िष्ट्टिरी, मजूर, आकिवासी व अनुसूकचत जातीची असणे, सांपूणभ महाराष्ट्रामध्ये या िाळाांचे 
िामिाज व्यवस्स्ित चालावे यासाठी महाराष्ट्र आांतरराष्ट्रीय किक्षण मांडळ िेखील स्िापन 
िरण्यात येणे, परांतू कवकिष्ट्ट राजिीय अकभकनवेष मनात ठेवून मा.मांत्री किक्षण याांनी 
आांतरराष्ट्रीय किक्षण मांडळ बांि िरण्याची घोषणा िेल्याने, हजारो कवद्यािी व त्याांचे पालि 
याांचेमध्ये असांतोषाची भावना कनमाण होणे, तसेच िालेय पोषण आहार योजनेमध्ये कनकविा 
प्रकक्रया िरताना अनेि अकनयकमतता झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त होणे, झालेल्या तक्रारी बघता 
कनकविा प्रकक्रया तातडीने रद्द िरण्याची आवश्यिता असणे, २१०० िाळाांना अनुिानाचा 
िसुरा टप्पा िेण्याबाबत माहे सप्टेंबर २०१९ मध्येच कनणभय होवूनही त्या सांिभातील अनुिान 
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अद्याप कवतरीत न होणे, पकरणामी हजारो किक्षिाांमध्ये असांतोष पसरणे, या प्रिरणी िासनाने 
िरावयाची िायभवाही, घटनेमध्ये धमाच्या आधारावर आरक्षण िेण्यात येवू नये असे स्पष्ट्ट 
नमूि िेलेले असतानाही मा.मांत्री अल्पसांख्याि याांनी मुस्स्लम समाजाला धमाच्या आधारावर 
िैक्षकणि आरक्षण िेण्याची घोषणा िरणे, सिर घोषणा िेल्यानांतर सभागृहामध्ये 
मा.मुख्यमांत्रयाांनी याबाबत आतापयंत िोणतीही भूकमिा जाहीर न िरणे, या घोषणेप्रमाणे 
मा.ऊजामांत्रयाांनी १०० युकनटपयंत मोफत वीज िेवू अिी घोषणा िरणे, परांतू िसुऱ्याच किविी 
मा.कवत्तमांत्रयाांनी असा िोणताही कनणभय न झाल्याचे स्पष्ट्ट िरणे, २५/१५ या ग्रामकविास 
कवभागाच्या लेखाकिषातांगभत सुरु असलेल्या कवकवध िामाांना स्िकगती िेण्यात आली असताना 
मा.मुख्यमांत्रयाांनी स्िकगती किली नसून िेवळ फेरकवचार सुरु आहे असे स्पष्ट्टीिरण सभागृहात 
िेणे, अनेि कवषयाांवर एिाच िासनाच्या कवकवध मांत्रयाांनी वेगवेगळे कवचार माांडल्याने अनेि 
धोरणात्मि कनणभय प्रलांकबत असणे, िासनाच्या मांत्रयामध्ये समन्वयाचा अभाव असल्यामुळे 
अनेि कविासिामाांना कखळ बसणे, कविासिामाांच्या सांिगतीमुळे िोटयवधी नागकरिाांमध्ये 
कनमाण झालेला असांतोष, या प्रिरणी िासनाने िरावयाची िायभवाही व उपाययोजना." 

   
 
 
 
 
 
 

 

नऊ : अधा-तास चचा (म.वि.स. वनयम ९४ अन्िये) :- 
   

 

   (विनाांक ५ माचच, २०२० रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िशचविण्यात 
आलेल्या तर्ावप चचा न झालेल्या अधा-तास चचचेच्या सचूना) 
 
 

  (१) श्री. वमहीर कोटेचा, वि.स.स. पढुील सािचजवनक महत्िाच्या बाबीिर चचा उपस्स्र्त 
करतील. 
    "मुलुांड-गोरेगाव रोड रस् ता प्रिल् प हा पूवभ उपनगर व पस्श्चम उपनगर याांना वाहतुिीच् या 
सांिभात जोडणारा िवुा असणे, त् यामुळे िोन् ही उपनगरात जाण् यािकरता मोठया प्रमाणात 
वेळ व इांधनाची बचत होणार असणे, या महत् वािाांक्षी प्रिल् पाला मुांबई महानगर पाकलिेने 
मांजुरी िेवुन सन २०१९-२० अिभसांिल् पात रु. १००/- िोटीची आर्षिि तरतुि िेलेली 
असणे, िामाचे िायािेि ऑक् टोबर, २०२० रोजी पाकरत होणार असून साधारणतः िाम 
पूणभ होण् यािकरता ४ वषाचा िालावधी लागणे, या महत् वाच् या प्रिल् पात रेल् वे, 
कजल् हाकधिारी िायालय व इतर ही िासिीय परवानग् या तातडीने कमळणे आवश् यि 
असून, याबाबत िासनाने िरावयाची िायभवाही व उपाययोजना." 
 

  (२) ॲङ पराग अळिणी, वि.स.स. पढुील सािचजवनक महत्िाच्या बाबीिर चचा 
उपस्स्र्त करतील. 
      "मुांबईतील कवकवध प्रिल्पाांमध्ये बाधीत झोपडपट्टीवासीयाांच्या पुनवभसनासाठी पुरेिा 
सिकनिा उपलब्ध नसल्याचे समोर आले असणे, सिर प्रिल्पबाकधताांना िेवळ माहूल 
पकरसरात स्िलाांतकरत िरण्यात येत असल्यामुळे त्याांच्यावर अन्याय होत असणे, 
जलवाकहनी लगतच्या झोपडपट्टीवासीयाांसाठी मरोळ व हिडोिी येिे १० हजार ६०० 
सिकनिा अद्यापही बाांधण्यात आलेल्या नसल्यामुळे लाखो झोपडपट्टीवासीयाांचे सांसार 
रस्त्यावर येण्याची कनमाण झालेली िक्यता, स्िलाांतकरत िरण्यात येणाऱ्या 
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झोपडीधारिाांच्या झोपड्ाांच्या पकहल्या मजल्यावरील िुटुांब पुनवभसनास अपात्र ठरत 
असल्यामुळे बेघर होत असून, याबाबत िासनाने िरावयाची िायभवाही व उपाययोजना."  
 

  (३) श्री. सधुीर मनुगांटीिार, वि.स.स. पढुील सािचजवनक महत्िाच्या बाबीिर चचा 
उपस्स्र्त करतील. 
       "चांद्रपूर कजल् हयाच् या मुल तालुक् याच् या मुख् यालयी म् हणजे मुल येिे राज् य पकरवहन 
महामांडळाचे स् वतांत्र आगार उपलब् ध व् हावे अिी पकरसरातील नागकरिाांनी िेलेली मागणी, 
मुल िहर आकण तालुक् यातील ग्रामीण भागातील वाढती लोिसांख् या लक्षात घेता 
याकठिाणी आगार उपलब् ध व् हावे अिी पकरसरातील नागकरिाांची मागणी असणे,  मुल येिे 
आगारासाठी जागा सुध् िा उपलब् ध असणे,  मुल हे गडकचरोली, ब्रम् हपूरी, चांद्रपूर या 
कठिाणाहून जाणाऱ् या एस. टी. बसेससाठी मध् यवती कठिाण असल् यामुळे या कठिाणी 
आगार उपलब् ध झाल् यास एस. टी. महामांडळाच् या बसेसच् या आगमनामध् ये येणारी सुसुत्रता 
लक्षात घेता याकठिाणी आगार उपलब् ध िरण् याची कनताांत आवश् यिता, याबाबत िासनाने 
िरावयाची िायभवाही व उपाययोजना." 
 

  (४) ॲङ आवशि शेलार, वि.स.स. पढुील सािचजवनक महत्िाच्या बाबीिर चचा 
उपस्स्र्त करतील. 
 

     "मुांबईतील सुमारे ४१ िोळीवाडे व ८८ गावठाणे असून या सवभ िोळीवाडे व 
गावठाणाांचे सीमाांिन िरण्याची प्रकक्रया सुरु असणे, नव्याने सुरु असलेल्या २०३४ च्या 
कविास कनयांत्रण कनयमावलीमध्ये या मूळ मुांबईिराांच्या पुनर्षविासासाठी स्वतांत्र कविास 
कनयांत्रण कनयमावली िरण्याबाबत तसेच अकतकरक्त एफएसआय िेण्याबाबत स्िाकनि 
रकहवािी व लोिप्रकतकनधींिडून वारांवार मागणी होत असणे, त्याचप्रमाणे ही घरे फार जुनी 
असुन िुटुांबाच्या आिारमानानुसार रकहवािाांनी वेळोवेळी वाढीव बाांधिाम िरणे हिवा 
िरुुस्ती िेली असल्याने तसेच या सांिभात िोणतेही ठोस धोरण नसल्यामुळे यावर 
कजल्हाकधिारी व महानगरपाकलिेिडून या घराांवर वेळोवेळी िारवाई िरण्यात येणे व 
त्यामुळे हे रकहवािी नेहमी िडपणाखाली असून त्याांच्यामध्ये प्रचांड असांतोष व सांभ्रमाचे 
वातावरण असणे, त्यामुळे या घराांना सांरक्षण िेण्यासाठी एमआरटीपी िायद्यामध्ये बिल 
िरणे आवश्यि असणे, तसेच येिील अनेि घरे ही जुनी व नािरुुस्त असून िाही घरे ही 
आग लागण्या सारख्या िघुभटनाांनी मोडिळीस आलेल्या असल्यामुळे त्याांचा तातडीने 
पुनर्षविास होणे आवश्यि असणे त्यासाठी डीसीआरमध्ये बिल िरून या घराांचा 
पुनर्षविास िरण्यासाठी व त्याांना अकधिचा एफएसआय कमळवून द्यावा अिी मागणी 
वेळोवेळी िरण्यात येणे, बरेचसे िोळीवाडे व गावठाणे हे सीआरझेड झोनमध्ये असल्याने 
या धोरणामध्ये बिल िरण्याची आवश्यिता त्यामुळे मुांबईतील या मुळ मुांबईिराांना न्याय 
कमळवून िेण्यासाठी त्याांच्या पुनर्षविासाची प्रकक्रया सुलभ होण्यासाठी नवीन स्वतांत्र कविास 
कनयांत्रण कनयमावली व त्याांच्या घराांना सांरक्षण कमळण्यासाठी एमआरटीपी िायद्यामध्ये 
बिल िरण्यासाठी तसेच सीआरझेडच्या नोटीफीिेिनमध्ये बिल प्रस्ताकवत िरण्यासाठी 
िासनाने िरावयाची िायभवाही व उपाययोजना." 
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  (५) श्री.सधुीर मनुगांटीिार, वि.स.स. 

 

     "पणेु येर्ील क्राांतीज्योती सावित्रीबाई फुले आवण महात्मा ज्योतीराि फुले 
याांनी सरुु केलेली वभडेिाडा शाळा मोडकळीस आल्याबाबत" या कवषयावरील  
श्री. अवमत साटम ि इतर वि.स.स. याांचा ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ६६२ ला किनाांि २५ 
फेब्रुवारी, २०२० रोजी किलेल्या उत्तराच्या सांिभात अधा तास चचा उपस्स्ित िरतील. 
 

  (६) श्री.िेिेंद्र फडणिीस, वि.स.स. 
 

     "पात्र अनार् मलुाांना आरक्षणाचा फायिा वमळण्यासाठी शासनाच्या 
पवरपत्रकातील मागचिशचक सचूना ७(ब) चे पालन करण्याबाबत" या कवषयावरील 
श्री.िेिेंद्र फडणिीस ि इतर वि.स.स. याांचा ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११ ला किनाांि २८ 
फेब्रुवारी, २०२० रोजी किलेल्या उत्तराच्या सांिभात अधा तास चचा उपस्स्ित िरतील. 
 

  (७) श्री.पथृ्िीराज चव्हाण, वि.स.स. 
 

     "मुांबई-नागपरू (समधृ्िी) महामागासाठी जवमन खरेिीत झालेला गैरव्यिहार" या 
कवषयावरील श्री.पथृ्िीराज चव्हाण ि इतर वि.स.स. याांचा ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १६६२ 
ला किनाांि २५ फेब्रुवारी, २०२० रोजी किलेल्या उत्तराच्या सांिभात अधा तास चचा 
उपस्स्ित िरतील. 

    
 
 

 

विधान भिन, 
मुांबई. 
किनाांि : १२ माचभ, २०२० 

राजेन्द्र भागित, 
सकचव (िायभभार), 

 महाराष्ट्र कवधानसभा 
 


