
 

 

महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
मंगळिार, विनांक २५ फेब्रिुारी, २०२० 

 

( सकाळी ११.०० िाजता ) 
 
 
 

एक : प्रश्नोत्तरे. 
 

  (अ) ताराांकित प्रश्न. 

  (ब) सोमवार, किनाांि २४ फेब्रुवारी, २०२० रोजीची ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यािी 
सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. 

    
 

िोन : कागिपत्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

   मखु्यमंत्री :  कविभभ, मराठवाडा आकण उवभकरत महाराष्ट्र 
यासाठी कविासमांडळे आिेश, २०११ मधील 
कनयम ८ अन्वये सामान्य प्रशासन विभागाचे 
सन २०१८-२०१९ या आर्थिि वर्षातील 
वैधाकनि कविास मांडळकनहाय िायभक्रम व 
अकनवायभ प्रत्यक्ष खचाचे (अकवभाज्य भागासह) 
व िायभक्रमाांतगभत मांजूर कनयतव्यय व प्रत्यक्ष 
खचाचे कववरणपत्र सभागृहासमोर ठेवतील.  

       

 

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

चार : औवचत्याचे मदेु्द. 
 

पाच : लक्षिेधी सचूना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये) :  
 

 

  (१) श्री. अतलु भातखळकर, अॅड. आवशष शेलार, अॅड. पराग अळिणी, सिवश्री. 
प्रशांत ठाकूर, संजय केळकर, श्रीमती मवनषा चौधरी, सिवश्री. वकसन कथोरे, 
अवमत साटम, कॅप्टन आर. तवमल सेल्िन, सिवश्री. िेिेंद्र फडणिीस, चंद्रकांत 
(िािा) पाटील, अॅड. राहुल नािेकर, सिवश्री. श्रीवनिास िनगा, अशोक पिार, 
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सधुीर मनुगंटीिार, राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, सिवश्रीमती िेियानी फरांिे, मंिा 
म्हाते्र, सिवश्री. राम किम, कालीिास कोळंबकर, वमहीर कोटेचा, विपक चव्हाण, 
बबनराि शशिे, नरहरी विरिाळ, श्रीमती समुन पाटील, सिवश्री. संग्राम जगताप, 
यशिंत माने, सवुनल शेळके, बाळासाहेब आजबे, शेखर वनकम, िौलत िरोडा, 
संविप वक्षरसागर, मकरंि जाधि-पाटील, वनलेश लंके, सवुनल भसुारा, डॉ. वकरण 
लहामटे, सिवश्री. अतलु बेनके, विलीप मोवहते-पाटील, अवनल पाटील, भारत 
भालके, बाबासाहेब पाटील, चंद्रकातं निघरे, रोवहत पिार, मानशसग नाईक, 
मनोहर चंवद्रकापरेू, धमवरािबाबा आत्राम, इंद्रवनल नाईक, वनतीन पिार, अॅड. 
मावणकराि कोकाटे, सिवश्री. अण् णा बनसोडे, सवुनल शटगरे, चेतन तपेु, 
आशतुोष काळे, राजेश पाटील, राज ू कारेमोरे, विलीपराि बनकर, प्रकाश 
सोळंके, श्रीमती सरोज आवहरे, सिवश्री. अब ू आजमी, रईस शेख, डॉ. राहूल 
पाटील, सिवश्री. िैभि नाईक, महेंद्र थोरिे, विनोि वनकोले, वहतेंद्र ठाकूर, वक्षतीज 
ठाकूर, राजेश पाटील, कुणाल पाटील, अमीन पटेल, पथृ् िीराज चव्हाण, वहरामण 
खोसकर, वधरज िेशमखु, विकास ठाकरे, विक्रमशसह सािंत, मोहनराि हंबडे, 
श्रीमती प्रवतभा धानोरकर, सिवश्री. राज ु पारिे, बळिंत िानखडे, लहू कानडे, 
संजय जगताप, ऋतरुाज पाटील, अवमत िनक, सभुाष धोटे, रािसाहेब 
अंतापरूकर, मंगेश कुडाळकर, श्रीमती श्िेता महाले, श्री. लक्ष्मण जगताप, 
श्रीमती माधरुी वमसाळ, सिवश्री. समीर कुणािार, संतोष िानिे, सवुनल प्रभ,ू 
ज्ञानराज चौगलेु, सिा सरिणकर, डॉ. बालाजी वकणीकर, श्रीमती सलुभा 
खोडके, सिवश्री. सरेुश िरपडुकर, चंद्रकांत जाधि, राज ूआिळे, कु.प्रवणती शशिे, 
सिवश्री. गणपत गायकिाड, कुमार आयलानी, विश्िनाथ भोईर, मोहन मते, 
रणधीर सािरकर, शांताराम मोरे, संजय पोतनीस, महेंद्र िळिी, भरतशेठ 
गोगािले, राजन साळिी, प्रकाश फातपेकर, चंद्रकांत पाटील, अॅड. राहूल कुल, 
सिवश्री वकशोर पाटील, बंटी भांगवडया, डॉ. िेिराि होळी, सिवश्री कृष्ट्णा गजबे, 
वकशोर जोरगेिार, सवमर मेघे, विजय  रहांगडाले, विलीप लांडे, सवुनल राऊत, 
सौ. यावमनी यशिंत  जाधि, सिवश्री. प्रमोि पाटील, संजय गायकिाड, डॉ संजय 
रायमलुकर, सिवश्री मंगलप्रभात लोढा, टेकचंि सािरकर, कृष्ट्णा खोपडे, विकास 
कंुभारे, अवनल बाबर, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे 
गहृ मंत्र्याचे लक्ष िेधतील :-   
  
       "राज्यात गेल्या सहा वर्षात  बलात्िार, कवनयभांग, हुांडाबळी व लैंकगि 
छळासांबांधी १ लाख ७ हजार ४४८ गांभीर गुन्हे िाखल असणे, प्रत्यक्षात त्याचे प्रमाण 
िीडपट अकधि असण्याची शक्यता पोलीस अकधिारी व्यक्त िरीत असणे, मौजे 
हहगणघाट (कज वधा) येिे एिा कशकक्षिेवर एितफी पे्रमातून पेरोल टािून कतला कजवांत 
जाळण्याचा प्रयत्न िेल्याची घडलेली घटना, तसेच अांधारी (ता.कसल्लोड, 
कज.औरांगाबाि) गावात घरात घुसून एिा ५० वर्षीय मकहलेवर पेरोल टािून कतला 
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जाळण्याचा प्रयत्न िेल्याची माहे फेब्रवुारी २०२० च्या पकहल्या आठवड्यात उघडिीस 
आलेली घटना,  या िोन्ही घटना गांभीर असून यात हहगणघाट हल्ल्यात कपडीत युवती 
४० टक्िे भाजलेली असणे, तरुणीची प्रिृती गांभीर असताना कतच्यावर नागपूरमधील 
ऑरेंज कसटी रुग्णालयात उपचारािरम्यान किनाांि १० फेब्रुवारी, २०२० रोजी तसेच 
कसल्लोड येिील मकहला ९५ टक्िे भाजली असून कतचाही उपचारािरम्यान झालेला 
मृत्यू, किनाांि ६ फेब्रुवारी, २०२० रोजी वा त्या सुमारास िुांिरे (ता.पनवेल,कज रायगड.) 
गावात एिा ५५ वर्षीय मकहलेला जाळून मारण्याचा िेलेला प्रयत्न, त्यानांतर त्या 
मकहलेस फासावर लटिवून कतची िेलेली कनघुभण हत्या, किनाांि ९ फेब्रुवारी, २०२० रोजी 
वा त्यासुमारास मौ.सोनवडे (ता.कशराळा,कज.साांगली) येिील एिा कवधवा मकहलेवर 
मौ.कबळाशी (ता.कशराळा) या गावाच्या एिा नराधमाने तेिील आरळा ते सोनवडे 
िरम्यान असलेल्या वारणा िालवा पकरसरातील िेवझाडी शेतालगतच्या कनजभनस्िळी 
नेऊन कतच्यावर बलात्िार िेल्याचे आढळून येणे, लासलगाव (ता.कनफाड, कज.नाकशि) 
येिील एस.टी.बस स्िानि पकरसरात एिा ३२ वर्षीय कवधवा तरुणीस किनाांि १५ 
फेब्रुवारी, २०२० रोजी सायांिाळी ५ वाजताच्या सुमारास चार ते पाांच तरुणाांनी पेरोल 
ओतून पेटवून िेण्याचा घडलेला प्रिार, धानला (ता.मौिा) येिील गावातील युवती  
अश्वीनी भाउराव ठोंबरे हीची सांशयास्पि मृत्यु होणे, हत्या िरुन कतचा मृतिेह गुांजेपार, 
कज. भांडारा या  गावाच्या हद्दीत आढळुन येणे, सावनेर (कज.नागपूर) येिे एिा िारुडयाने 
नशेत मकहला डॉक्टरवर ॲसीड हल्ला िेल्याने डॉक्टरसह एि मकहला  रुग्ण व शालेय 
कवियािीनी गांभीर जखमी झाल्याचे किनाांि १४ फेब्रुवारी, २०२० रोजी वा त्या िरम्यान 
कनिशभनास आलेली घटना, पकरसरातील नागकरिाांनी हा प्रिार लक्षात येताच 
हल्लेखोराांला पिडून पोलीसाांच्या हवाली िरणे, लोखांडवाला िॉम््लेक्स िाांकिवली 
(मुांबई) येिील उच्चभू्र वसाहतीत वास्तव्यास असणाऱ्या श्रीमती िकवता शेट्टी व तीच्या 
पतीला प्रॉपटीसाठी कजवे मारण्याचा िुटुां कबयाांिडून गेल्या ३ वर्षांपासून होत असलेला 
प्रयत्न, यापूवी श्रीमती िकवता शेट्टी याांच्या घरावर व ऑकफसवर गुांडाांमाफभ त झालेले 
हल्ले, त्यानुर्षांगाने श्रीमती िकवता शेट्टी याांनी वेळोवेळी समता नगर पोलीस ठाणे येिे 
लेखी तक्रार िरूनही त्यािडे पोकलसाांचे होत असलेले िलुभक्ष, याबाबत  श्रीमती िकवता 
शेट्टी याांनी राज्याचे मा.गृहमांत्री, गृह राज्यमांत्री, पालिमांत्री, मुांबई उपनगर तसेच मुांबई 
पोलीस आयुक्त याांना िेखील कनवेिनाव्िारे माहे फेब्रुवारी, २०२० च्या पकहल्या 
आठवड्यात िेलेली कवनांती, या प्रिरणी होत असलेल्या किरांगाईमुळे अजून एिा 
कनष्ट्पाप व उच्चकशकक्षत मकहलेचा बळी जाण्याची कनमाण झालेली शक्यता. या प्रिरणी 
श्रीमती िकवता शेट्टी याांनी लेखी तक्रार िेवूनही िोणतीच िारवाई न िरणाऱ्या िोर्षी 
असलेल्या सांबांकधत पोलीस अकधिाऱ्याांवर िडि िारवाई िरण्याची होत असलेली 
मागणी, कमरारोड, (कज.ठाणे) येिील मकहलेवर बलात्िाराचा गुन्हा मागे घेण्यासाठी 
ज्वलनशील द्रव़् अांगावर टािण्याची उघडिीस आलेली घटना, राज्यात “मनोधैयभ” 
योजनेच्या माध्यमातून पोस्िो, बलात्िार, हल्ला आिी गुन्हयाांमधील पीडीताांना 
शासकिय मित कमळण्याची तरतूि असणे, परांतु ज्वलनशील द्रव़् (रॉिेल, पेरोल, 
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कडझेल) टािून जीवांत जाळण्याचा प्रयत़् िेल्यास पीडीताांना सिर योजनेतून शासकिय 
मित कमळण्याची तरतूि त्याचा समावेश “मनोधैयभ” योजनेत िरण्याबाबत स्िाकनि 
लोिप्रकतकनधी याांनी मा. मुख्यमांत्री व मा. मांत्री, मकहला व बालकविास, याांना वारांवार 
कनवेिन िेऊनही त्यािडे प्रशासनाचे झालेले िलुभक्ष, आरोपींना २१ किवसाांत िठोर कशक्षा 
िेण्याचा आांध्र प्रिेशातील “किशा” िायद्यासारखा िायिा राज्यात लागू िरणे, तसेच 
प्रत्येि कजल्हयात मकहला अत्याचाराांच्या सुनावणीसाठी स्वतांत्र न्यायालये स्िापन 
िरण्याबाबत शासनाने िरावयाची िायभवाही व प्रकतकक्रया.” 

  (२)
२) 

श्री. भास्कर जाधि, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे 
गहृ मंत्र्याचे लक्ष िेधतील :-   
  
       "िामिे (ता. कचपळूण, कज.रत्नाकगरी) या मुांबई-गोवा राष्ट्रीय महामागालगत 
गोवांशाांची अत्यांत कनिभयपणे हत्या िरण्यात आल्याची घटना किनाांि १६ जानेवारी, 
२०२० रोजी कनिशभनास येणे, घटनास्िळी कठिकठिाणी रक्ताचा सडा आकण हत्या 
िेलेल्या गोवांशाांचे अवशेर्ष किसून येणे तसेच याच कठिाणी एि बैल मृतावस्िेत 
आढळणे, ही घटना ताजी असतानाच अवघ्या चार किवसाांत गुहागर-कवजापूर या राष्ट्रीय 
महामागालगत हपपळी (ता. कचपळूण, कज रत्नाकगरी) येिे अशाच प्रिारे गोवांशाांची हत्या 
िरण्यात आल्याचे किनाांि २१ जानेवारी, २०२० रोजी उघडिीस आल्यामुळे सांपूणभ 
कजल्यातील नागकरिाांमध्ये कनमाण झालेली सांतापाची भावना, गतवर्षी प्रजासत्ताि किनी 
म्हणजेच किनाांि २६ जानेवारी, २०१९ रोजी लोटे (ता. खेड कज.रत्नाकगरी) येिे अशाच 
प्रिारे अत्यांत कु्ररपणे मोठया प्रमाणात गोवांशाांची हत्या िरण्यात आल्याचे उघडिीस 
येणे, असे असतानाही त्यानांतर गेल्या वर्षभभरात गोवांशाांची बेिायिेशीर वाहतूि होत 
असल्याच्या घटना वारांवार उघडिीस येवूनही त्याांच्यावर स्िाकनि पोकलसाांिडून िडि 
िारवाई न होणे, िारवाई होत नसल्याने गोवांशाांची राजरोस वाहतूि होत असल्याचे 
कनिशभनास येणे, लोटे (ता. खेड कज.रत्नाकगरी) येिील गतवर्षीच्या घटनेतील मुख्य 
सुत्रधाराांना पिडण्यात पोकलसाांना आलेले अपयश, या तपासािडे वकरष्ट्ठ पोलीस 
अकधिाऱ्याांसह तपास अकधिाऱ्याांनी िेलेले िलुभक्ष, त्यामुळे पोकलसाांच्या तपासाबाबत 
सांशयाचे वातावरण असताना यावर्षीच्या प्रजासत्ताि किनाच्या आधी िाही किवस पुन्हा 
गोवांश हत्येच्या घटना घडल्यानांतरही वकरष्ट्ठ पोलीस अकधिाऱ्याांनी गाांभीयाने न घेणे, 
िामिे येिील घटना उघडिीस आल्यानांतर २४ तास उलटले तरी एिही वकरष्ट्ठ पोलीस 
अकधिारी घटनास्िळी न येणे, त्यामुळे तपासाला गती न कमळणे, यावरून हे कनिभयी 
िृत्य िरणाऱ्याांना पोकलसच पाकठशी घालत असल्याची जनतेमध्ये कनमाण झालेली 
भावना, यामुळे नागकरिाांच्या बैठिा, आांिोलनाचे इशारे आकण त्यातून कनमाण झालेले 
तणावाचे वातावरण, गतवर्षी लोटे येिे घडलेल्या घटनेची पुनरावृत्ती व हहसाचार होवू 
नये म्हणून पोकलसाांनी िोन सांशकयताांना अटि िरून त्याांस एि मकहना उलटूनही या 
घटनेतील मुख्य सुत्रधार असलेले गुन्हेगार मोिाट असणे, अशा प्रिारची गोवांश हत्येची 
िृत्ये िरणारी आांतरराज्य टोळी असल्याचे कनष्ट्पन्न झाले असतानाही या गुन्हयाच्या 



 

 

5 
तपासात चालढिल होत असल्याची कनमाण झालेली भावना, या गांभीर प्रिरणाची 
तातडीने चौिशी िरून सांबांकधत अकधिाऱ्याांवर फौजिारी िारवाई िरण्याची होत 
असलेली मागणी, याबाबत शासनाने तातडीने िरावयाची िायभवाही व प्रकतकक्रया." 
 

  (३)
३) 

सिवश्री. वनतीन पिार, संजय पोतनीस, चंद्रकांत (िािा) पाटील, अॅड. आवशष 
शेलार, सिवश्री. लक्ष्मण जगताप, सवुनल प्रभ,ू श्रीमती श्िेता महाले, सिवश्री. सधुीर 
मनुगंटीिार, शांताराम मोरे, सिा सरिणकर, रईस शेख, महेंद्र िळिी, भरतशेठ 
गोगािले, राजन  साळिी, अब ूआजमी, प्रकाश फातपेकर, चंद्रकांत पाटील,  अॅड. 
राहूल  कुल, सिवश्री वकशोर पाटील, बंटी भांगवडया, डॉ. िेिराि होळी, सिवश्री  
वकशोर जोरगेिार, विनोि अग्रिाल, संतोष िानिे, विलीप लांडे, सवुनल राऊत, 
डॉ.भारती लव्हेकर, सिवश्री. िैभि नाईक, महेंद्र थोरिे, ज्ञानराज चौगलेु, डॉ. राहूल 
पाटील, सिवश्री.विश्िनाथ भोईर, संजय गायकिाड, डॉ संजय रायमलुकर, श्री 
अवनल बाबर, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे 
सािवजवनक आरोग्य ि कुटंुब कल्याण मंत्र्याचे लक्ष िेधतील :-    
 
       "चीनमध्ये िैमान घातलेल्या िोरोना व्हायरसने महाराष्ट्रातिेखील घातलेले 
िैमान, या िोरोना व्हायरसचे  तीन रुग्ण पालघर,नागपूर व िेरळमध्ये नुितेच माहे 
जानेवारी,२०२० मध्ये वा त्या सुमारास आढळून येणे, उक्त तीनही  रुग्ण हे पालघर 
कजल्हयातील वसई, कवरार या भागातील असून तर एि रुग्ण नागपूर येिे आढळून येणे, 
जागकति आरोग्य सांघटनेच्या अहवालानुसार िोरोना व्हायरसवर कनयांत्रण 
कमळवण्यासाठी अजून कित्येि मकहन्याांचा िालावधी लागण्याची शक्यता, तसेच अँटी 
िोरोना लस पुढील िोन वर्षापयंत बनणे शक्य नसल्याचे मत व्यक्त िरणे, पकरणामी 
सवभसामान्य नागकरिाांमध्ये पसरलेले कभतीचे वातावरण, यािडे शासनाचे होत असलेले 
िलुभक्ष, उक्त िोरोना व्हायरसवर आळा बसण्याच्या दृष्ट्टीने शासन स्तरावर ठोस 
उपाययोजना आखण्याची कनताांत आवश्यिता, याबाबत शासनाची प्रकतकक्रया व 
भूकमिा." 

 

 

 

 

 

 

सहा : शासकीय विधेयके : 
 

 

  (अ) परु:स्थापनाथव :- 
 

   (१) सन २०२० चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि १ – महाराष्ट्र वस्तू व सेवा िर 
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(सुधारणा) (सुधारणा) कवधेयि, २०२०. 
 

   (२) सन २०२० चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि २ – महाराष्ट्र िृकर्ष उत्पन्न पणन 
(कविास व कवकनयमन) (सुधारणा) कवधेयि, २०२०. 
 

   (३) सन २०२० चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि ३ – महाराष्ट्र िृकर्ष उत्पन्न पणन 
(कविास व कवकनयमन) (िसुरी सुधारणा) कवधेयि, २०२०. 
 

   (४) सन २०२० चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि ४ – महाराष्ट्र नगरपकरर्षिा, नगर 
पांचायती व औद्योकगि नगरी (सुधारणा) कवधेयि, २०२०. 
 

   (५) सन २०२० चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि ५ – महाराष्ट्र नगरपकरर्षिा, नगर 
पांचायती व औद्योकगि नगरी (िसुरी सुधारणा) कवधेयि, २०२०. 
 

   (६) सन २०२० चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि ७ – महाराष्ट्र ग्रामपांचायत 
(सुधारणा) कवधेयि, २०२०. 

 

  (ब) विचार, खंडश: विचार ि संमत करणे :- 
 

 

    सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ७ – महाराष्ट्र ग्रामपंचायत 
(सधुारणा) विधेयक, २०२०. 
 

 

सात : सिवश्री सवुनल प्रभ,ू अमीन पटेल, रशिद्र िायकर, विपक चव्हाण, विशान वसद्दीकी, 
अजय चौधरी, सिा सरिणकर, प्रकाश फातफेकर, सवुनल भसुारा, मंगेश कुडाळकर, 
रमेश लटके, प्रकाश सिेु, सवुनल राऊत, संजय पोतनीस, रमेश कोरगािकर,  
सौ. यावमनी यशिंत जाधि, श्री विलीप लांडे, वि.स.स. यांचा म.वि.स. वनयम २९३ 
अन्िये प्रस्ताि :  
 

"मुांबई शहरातील झोपडपट्टी पुनर्थविास योजनेतील (एसआरए) घराांच्या के्षत्रफळाची 
मयािा २६९ चौ. फूटाऐवजी ३०० चौ.फूट वाढकवण्याबाबत शासनाने घेतलेला कनणभय व 
एसआरए अांतगभत िरावयाची िायभवाही, मुांबई शहरात उांच पकरसरात असणाऱ्या वसाहतींवर 
िरडी िोसळून कजकवत व कवत्त हानी होऊ नये यािकरता सांरक्षि हभती बाांधण्याबाबत येणाऱ्या 
िाळात शासन घेत असलेला कनणभय, मुांबईतील कशवडी, नायगाांव, वरळी येिील बीडीडी 
चाळीचा पुनर्थविास िरणे, पांतप्रधान अनुिान प्रिल्पातील इमारतीसाठी सामूकहि कविास 
प्रिल्प राबकवण्याबाबत, उपिर प्रा्त इमारतीच्या िरुुस्तीसाठी ३००० रुपये प्रकत चौ.मी. ची 
मयािा तात्िाळ रुपये ५,०००/- पयंत वाढकवण्याबाबत कनणभय घेऊन अांमलबजावणी िरणे, 
मुांबईत रेंगाळलेल्या एसआरए योजनाांना गती िेण्यासाठी प्रयत्न िरणे, तसेच मुांबईत आर्थिि 
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मांकिमुळे इमारतीच्या बाांधिामास होत असलेला कवलांब त्यामुळे ग्राहिाांना घराचा ताबा 
कमळण्यास होत असलेली किरांगाई, तसेच परवडणारी घरे जास्त उपलब्ध होण्यासाठी शासन 
यिायोग्य कनणभय घेणे, मुांबईतील वरळी, माकहम भागातील पोकलस वसाहतीचा पुनर्थविास, 
मुांबईतील परळ येिील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आांबेडिर याांचे कनवासस्िान असलेल्या 
वसाहतीचा पुनर्थविास िरण्याचा घेतलेला कनणभय, मुांबई शहरात चालू असलेल्या भुयारी 
मेरो रेल्वेच्या मागावरील ितुफा असणाऱ्या इमारतींना तडे जाणे, अशा इमारतीच्या 
पुनर्थविासासाठी धोरण कनश्श्चत िरणे, मुांबईतील जुन्या व म्हाडा इमारतीच्या गच्चीवरील 
पावसाळ्यात होणाऱ्या पाण्याची गळती िाांबकवण्यासाठी इमारतीवर शेड बाांधण्याची परवानगी 
िेण्याबाबत डीसीआर मध्ये बिल िरण्याची उकचत िायभवाही िरणे, याबाबत शासनाने 
िेलेली व िरावयाची िायभवाही." 

 
 

   

विधान भिन, 
मुांबई, 
किनाांि : २४ फेब्रुवारी, २०२० 

राजेन्द्र भागित, 
सकचव (िायभभार), 

 महाराष्ट्र कवधानसभा 
 


