
 

 

महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
बधुिार, विनाांक २६ फेब्रिुारी, २०२० 

 

( सकाळी ११.०० िाजता ) 
 
 
 

एक : प्रश्नोत्तरे. 
 

िोन : शोक प्रस्ताि - 
 

 श्री.नामदेवराव शंकरराव भोईटे, माजी वव.स.स. यांच्या द:ुखद वनधनाबद्दल शोक 
प्रस्ताव. 

 

तीन : कागिपत्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

   िस्त्रोद्योग मांत्री :  महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मयावदत 
नागपूर यांचा सन २०१८-२०१९ या वर्षाचा 
अठे्ठचाळीसावा वार्षर्षक अहवाल आवि ववत्तीय 
पत्रके सभागृहासमोर ठेवतील.  

 

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

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

 

   (मांगळिार, विनाांक २५ फेब्रिुारी, २०२० रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशशविण्यात आलेल्या परांत ुपढेु ढकलण्यात आलेल्या लक्षिेधी सचूना) 
 

  (१) श्री. अतलु भातखळकर, अॅड. आवशष शेलार, अॅड. पराग अळिणी, सिशश्री. 
प्रशाांत ठाकूर, सांजय केळकर, श्रीमती मवनषा चौधरी, सिशश्री. वकसन कथोरे, 
अवमत साटम, कॅप्टन आर. तवमल सेल्िन, सिशश्री. िेिेंद्र फडणिीस, चांद्रकाांत 
(िािा) पाटील, अॅड. राहुल नािेकर, सिशश्री. श्रीवनिास िनगा, अशोक पिार, 
सधुीर मनुगांटीिार, राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, सिशश्रीमती िेियानी फराांिे, मांिा 
म्हाते्र, सिशश्री. राम किम, कालीिास कोळांबकर, वमहीर कोटेचा, विपक चव्हाण, 
बबनराि शशिे, नरहरी विरिाळ, श्रीमती समुन पाटील, सिशश्री. सांग्राम जगताप, 
यशिांत माने, सवुनल शेळके, बाळासाहेब आजबे, शेखर वनकम, िौलत िरोडा, 
सांविप वक्षरसागर, मकरांि जाधि-पाटील, वनलेश लांके, सवुनल भसुारा, डॉ. वकरण 
लहामटे, सिशश्री. अतलु बेनके, विलीप मोवहते-पाटील, अवनल पाटील, भारत 
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भालके, बाबासाहेब पाटील, चांद्रकाांत निघरे, रोवहत पिार, मानशसग नाईक, 
मनोहर चांवद्रकापरेू, धमशरािबाबा आत्राम, इांद्रवनल नाईक, वनतीन पिार, अॅड. 
मावणकराि कोकाटे, सिशश्री. अण् णा बनसोडे, सवुनल शटगरे, चेतन तपेु, 
आशतुोष काळे, राजेश पाटील, राज ू कारेमोरे, विलीपराि बनकर, प्रकाश 
सोळांके, श्रीमती सरोज आवहरे, सिशश्री. अब ू आजमी, रईस शेख, डॉ. राहूल 
पाटील, सिशश्री. िै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 सािांत, मोहनराि हांबडे, 
श्रीमती प्रवतभा धानोरकर, सिशश्री. राज ु पारिे, बळिांत िानखडे, लहू कानडे, 
सांजय जगताप, ऋतरुाज पाटील, अवमत िनक, सभुाष धोटे, रािसाहेब 
अांतापरूकर, मांगेश कुडाळकर, श्रीमती श्िेता महाले, श्री. लक्ष्मण जगताप, 
श्रीमती माधरुी वमसाळ, सिशश्री. समीर कुणािार, सांतोष िानिे, सवुनल प्रभ,ू 
ज्ञानराज चौगलेु, सिा सरिणकर, डॉ. बालाजी वकणीकर, श्रीमती सलुभा 
खोडके, सिशश्री. सरेुश िरपडुकर, चांद्रकाांत जाधि, राज ूआिळे, कु.प्रवणती शशिे, 
सिशश्री. गणपत गायकिाड, कुमार आयलानी, विश्िनाथ भोईर, मोहन मते, 
रणधीर सािरकर, शाांताराम मोरे, सांजय पोतनीस, महेंद्र िळिी, भरतशेठ 
गोगािले, राजन साळिी, प्रकाश फातपेकर, चांद्रकाांत पाटील, अॅड. राहूल कुल, 
सिशश्री वकशोर पाटील, बांटी भाांगवडया, डॉ. िेिराि होळी, सिशश्री कृष्ट्णा गजबे, 
वकशोर जोरगेिार, सवमर मेघे, विजय  रहाांगडाले, विलीप लाांडे, सवुनल राऊत, 
सौ. यावमनी यशिांत  जाधि, सिशश्री. प्रमोि पाटील, सांजय गायकिाड, डॉ सांजय 
रायमलुकर, सिशश्री मांगलप्रभात लोढा, टेकचांि सािरकर, कृष्ट्णा खोपडे, विकास 
कुां भारे, अवनल बाबर, महेश लाांडगे, डॉ.भारती लव्हेकर, श्री.योगेश सागर, 
वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे गहृ मांत्र्याचे लक्ष 
िेधतील :-   
 
       "राज्यात गेल्या सहा वर्षात  बलात्कार, ववनयभंग, हंुडाबळी व लैंवगक 
छळासंबंधी १ लाख ७ हजार ४४८ गंभीर गुन्हे दाखल असिे, प्रत्यक्षात त्याचे प्रमाि 
दीडपट अवधक असण्याची शक्यता पोलीस अवधकारी व्यक्त करीत असिे, मौजे 
हहगिघाट (वज वधा) येथे एका वशवक्षकेवर एकतर्फी पे्रमातून पेरोल टाकून वतला वजवंत 
जाळण्याचा प्रयत्न केल्याची घडलेली घटना, तसेच अंधारी (ता.वसल्लोड, 
वज.औरंगाबाद) गावात घरात घुसून एका ५० वर्षीय मवहलेवर पेरोल टाकून वतला 
जाळण्याचा प्रयत्न केल्याची माहे रे्फब्रवुारी २०२० च्या पवहल्या आठवड्यात उघडकीस 
आलेली घटना,  या दोन्ही घटना गंभीर असून यात हहगिघाट हल्ल्यात वपडीत युवती 
४० टक्के भाजलेली असिे, तरुिीची प्रकृती गंभीर असताना वतच्यावर नागपूरमधील 
ऑरेंज वसटी रुग्िालयात उपचारादरम्यान वदनांक १० रे्फब्रुवारी, २०२० रोजी तसेच 
वसल्लोड येथील मवहला ९५ टक्के भाजली असून वतचाही उपचारादरम्यान झालेला 
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मृत्यू, वदनांक ६ रे्फब्रवुारी, २०२० रोजी वा त्या सुमारास दुंदरे (ता.पनवेल,वज रायगड.) 
गावात एका ५५ वर्षीय मवहलेला जाळून मारण्याचा केलेला प्रयत्न, त्यानंतर त्या 
मवहलेस र्फासावर लटकवून वतची केलेली वनघुुि हत्या, वदनांक ९ रे्फब्रुवारी, २०२० रोजी 
वा त्यासुमारास मौ.सोनवडे (ता.वशराळा,वज.सागंली) येथील एका ववधवा मवहलेवर 
मौ.वबळाशी (ता.वशराळा) या गावाच्या एका नराधमाने तेथील आरळा ते सोनवडे 
दरम्यान असलेल्या वारिा कालवा पवरसरातील देवझाडी शेतालगतच्या वनजुनस्थळी 
नेऊन वतच्यावर बलात्कार केल्याचे आढळून येिे, लासलगाव (ता.वनर्फाड, वज.नावशक) 
येथील एस.टी.बस स्थानक पवरसरात एका ३२ वर्षीय ववधवा तरुिीस वदनांक १५ 
रे्फब्रुवारी, २०२० रोजी सायंकाळी ५ वाजताच्या सुमारास चार ते पाचं तरुिांनी पेरोल 
ओतून पेटवून देण्याचा घडलेला प्रकार, धानला (ता.मौदा) येथील गावातील युवती  
अश्वीनी भाउराव ठोंबरे हीची संशयास्पद मृत्यु होिे, हत्या करुन वतचा मृतदेह गंुजेपार, 
वज. भंडारा या  गावाच्या हद्दीत आढळुन येिे, सावनेर (वज.नागपूर) येथे एका दारुडयाने 
नशेत मवहला डॉक्टरवर ॲसीड हल्ला केल्याने डॉक्टरसह एक मवहला  रुग्ि व शालेय 
ववदयाथीनी गंभीर जखमी झाल्याचे वदनांक १४ रे्फब्रुवारी, २०२० रोजी वा त्या दरम्यान 
वनदशुनास आलेली घटना, पवरसरातील नागवरकांनी हा प्रकार लक्षात येताच 
हल्लेखोरांला पकडून पोलीसांच्या हवाली करिे, लोखंडवाला कॉम््लेक्स कांवदवली 
(मंुबई) येथील उच्चभू्र वसाहतीत वास्तव्यास असिाऱ्या श्रीमती कववता शेट्टी व तीच्या 
पतीला प्रॉपटीसाठी वजवे मारण्याचा कुटंुवबयांकडून गेल्या ३ वर्षांपासून होत असलेला 
प्रयत्न, यापूवी श्रीमती कववता शेट्टी यांच्या घरावर व ऑवर्फसवर गंुडांमारु्फत झालेले 
हल्ले, त्यानुरं्षगाने श्रीमती कववता शेट्टी यांनी वेळोवेळी समता नगर पोलीस ठािे येथे 
लेखी तक्रार करूनही त्याकडे पोवलसाचें होत असलेले दलुुक्ष, याबाबत  श्रीमती कववता 
शेट्टी यांनी राज्याचे मा.गृहमंत्री, गृह राज्यमंत्री, पालकमंत्री, मंुबई उपनगर तसेच मंुबई 
पोलीस आयुक्त यानंा देखील वनवेदनाव्दारे माहे रे्फब्रुवारी, २०२० च्या पवहल्या 
आठवड्यात केलेली ववनंती, या प्रकरिी होत असलेल्या वदरंगाईमुळे अजून एका 
वनष्ट्पाप व उच्चवशवक्षत मवहलेचा बळी जाण्याची वनमाि झालेली शक्यता. या प्रकरिी 
श्रीमती कववता शेट्टी यानंी लेखी तक्रार देवूनही कोितीच कारवाई न करिाऱ्या दोर्षी 
असलेल्या संबंवधत पोलीस अवधकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची होत असलेली 
मागिी, वमरारोड, (वज.ठािे) येथील मवहलेवर बलात्काराचा गुन्हा मागे घेण्यासाठी 
ज्वलनशील द्रव़् अंगावर टाकण्याची उघडकीस आलेली घटना, राज्यात “मनोधैयु” 
योजनेच्या माध्यमातून पोस्को, बलात्कार, हल्ला आदी गुन्हयांमधील पीडीतांना 
शासवकय मदत वमळण्याची तरतूद असिे, परंतु ज्वलनशील द्रव़् (रॉकेल, पेरोल, 
वडझेल) टाकून जीवंत जाळण्याचा प्रयत़् केल्यास पीडीतानंा सदर योजनेतून शासवकय 
मदत वमळण्याची तरतूद त्याचा समावेश “मनोधैयु” योजनेत करण्याबाबत स्थावनक 
लोकप्रवतवनधी यांनी मा. मुख्यमंत्री व मा. मंत्री, मवहला व बालववकास, यांना वारंवार 
वनवेदन देऊनही त्याकडे प्रशासनाचे झालेले दलुुक्ष, आरोपींना २१ वदवसांत कठोर वशक्षा 
देण्याचा आधं्र प्रदेशातील “वदशा” कायद्यासारखा कायदा राज्यात लागू करिे, तसेच 
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प्रत्येक वजल्हयात मवहला अत्याचारांच्या सुनाविीसाठी स्वतंत्र न्यायालये स्थापन 
करण्याबाबत शासनाने करावयाची कायुवाही व प्रवतवक्रया.” 

 

  (२)
२) 

श्री.भास्कर जाधि, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे गहृ 
मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-   
  
       "कामथे (ता. वचपळूि, वज.रत्नावगरी) या मंुबई-गोवा राष्ट्रीय महामागालगत 
गोवंशांची अत्यंत वनदुयपिे हत्या करण्यात आल्याची घटना वदनांक १६ जानेवारी, 
२०२० रोजी वनदशुनास येिे, घटनास्थळी वठकवठकािी रक्ताचा सडा आवि हत्या 
केलेल्या गोवंशांचे अवशेर्ष वदसून येिे तसेच याच वठकािी एक बैल मृतावस्थेत 
आढळिे, ही घटना ताजी असतानाच अवघ्या चार वदवसांत गुहागर-ववजापूर या राष्ट्रीय 
महामागालगत हपपळी (ता. वचपळूि, वज रत्नावगरी) येथे अशाच प्रकारे गोवंशांची हत्या 
करण्यात आल्याचे वदनांक २१ जानेवारी, २०२० रोजी उघडकीस आल्यामुळे संपूिु 
वजल्यातील नागवरकांमध्ये वनमाि झालेली संतापाची भावना, गतवर्षी प्रजासत्ताक वदनी 
म्हिजेच वदनांक २६ जानेवारी, २०१९ रोजी लोटे (ता. खेड वज.रत्नावगरी) येथे अशाच 
प्रकारे अत्यंत कु्ररपिे मोठया प्रमािात गोवंशांची हत्या करण्यात आल्याचे उघडकीस 
येिे, असे असतानाही त्यानंतर गेल्या वरु्षभरात गोवंशांची बेकायदेशीर वाहतूक होत 
असल्याच्या घटना वारंवार उघडकीस येवूनही त्यांच्यावर स्थावनक पोवलसांकडून कडक 
कारवाई न होिे, कारवाई होत नसल्याने गोवंशांची राजरोस वाहतूक होत असल्याचे 
वनदशुनास येिे, लोटे (ता. खेड वज.रत्नावगरी) येथील गतवर्षीच्या घटनेतील मुख्य 
सुत्रधारांना पकडण्यात पोवलसांना आलेले अपयश, या तपासाकडे ववरष्ट्ठ पोलीस 
अवधकाऱ्यासंह तपास अवधकाऱ्यानंी केलेले दलुुक्ष, त्यामुळे पोवलसांच्या तपासाबाबत 
संशयाचे वातावरि असताना यावर्षीच्या प्रजासत्ताक वदनाच्या आधी काही वदवस पुन्हा 
गोवंश हत्येच्या घटना घडल्यानंतरही ववरष्ट्ठ पोलीस अवधकाऱ्यांनी गांभीयाने न घेिे, 
कामथे येथील घटना उघडकीस आल्यानंतर २४ तास उलटले तरी एकही ववरष्ट्ठ पोलीस 
अवधकारी घटनास्थळी न येिे, त्यामुळे तपासाला गती न वमळिे, यावरून हे वनदुयी 
कृत्य करिाऱ्यांना पोवलसच पावठशी घालत असल्याची जनतेमध्ये वनमाि झालेली 
भावना, यामुळे नागवरकाचं्या बैठका, आंदोलनाचे इशारे आवि त्यातून वनमाि झालेले 
तिावाचे वातावरि, गतवर्षी लोटे येथे घडलेल्या घटनेची पुनरावृत्ती व हहसाचार होवू 
नये म्हिून पोवलसांनी दोन संशवयतानंा अटक करून त्यांस एक मवहना उलटूनही या 
घटनेतील मुख्य सुत्रधार असलेले गुन्हेगार मोकाट असिे, अशा प्रकारची गोवंश हत्येची 
कृत्ये करिारी आंतरराज्य टोळी असल्याचे वनष्ट्पन्न झाले असतानाही या गुन्हयाच्या 
तपासात चालढकल होत असल्याची वनमाि झालेली भावना, या गंभीर प्रकरिाची 
तातडीने चौकशी करून संबंवधत अवधकाऱ्यांवर र्फौजदारी कारवाई करण्याची होत 
असलेली मागिी, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायुवाही व प्रवतवक्रया." 
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  (३)

३) 
सिशश्री. वनतीन पिार, सांजय पोतनीस, चांद्रकाांत (िािा) पाटील, अॅड. आवशष 
शेलार, सिशश्री. लक्ष्मण जगताप, सवुनल प्रभ,ू श्रीमती श्िेता महाले, सिशश्री. सधुीर 
मनुगांटीिार, शाांताराम मोरे, सिा सरिणकर, रईस शेख, महेंद्र िळिी, भरतशेठ 
गोगािले, राजन  साळिी, अब ूआजमी, प्रकाश फातपेकर, चांद्रकाांत पाटील,  अॅड. 
राहूल  कुल, सिशश्री वकशोर पाटील, बांटी भाांगवडया, डॉ. िेिराि होळी, सिशश्री  
वकशोर जोरगेिार, विनोि अग्रिाल, सांतोष िानिे, विलीप लाांडे, सवुनल राऊत, 
डॉ.भारती लव्हेकर, सिशश्री. िैभि नाईक, महेंद्र थोरिे, ज्ञानराज चौगलेु, डॉ. राहूल 
पाटील, सिशश्री.विश्िनाथ भोईर, सांजय गायकिाड, डॉ.सांजय रायमलुकर, सिशश्री 
अवनल बाबर, महेश लाांडगे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या 
बाबीकडे सािशजवनक आरोग्य ि कुटुांब कल्याण मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-    
 
       "चीनमध्ये थैमान घातलेल्या कोरोना व्हायरसने महाराष्ट्रातदेखील घातलेले 
थैमान, या कोरोना व्हायरसचे  तीन रुग्ि पालघर,नागपूर व केरळमध्ये नुकतेच माहे 
जानेवारी,२०२० मध्ये वा त्या सुमारास आढळून येिे, उक्त तीनही  रुग्ि हे पालघर 
वजल्हयातील वसई, ववरार या भागातील असून तर एक रुग्ि नागपूर येथे आढळून येिे, 
जागवतक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार कोरोना व्हायरसवर वनयंत्रि 
वमळवण्यासाठी अजून वकत्येक मवहन्याचंा कालावधी लागण्याची शक्यता, तसेच अँटी 
कोरोना लस पुढील दोन वर्षापयंत बनिे शक्य नसल्याचे मत व्यक्त करिे, पवरिामी 
सवुसामान्य नागवरकांमध्ये पसरलेले वभतीचे वातावरि, याकडे शासनाचे होत असलेले 
दलुुक्ष, उक्त कोरोना व्हायरसवर आळा बसण्याच्या दृष्ट्टीने शासन स्तरावर ठोस 
उपाययोजना आखण्याची वनतांत आवश्यकता, याबाबत शासनाची प्रवतवक्रया व 
भूवमका." 

 

सहा : राज्यपालाांच्या अवभभाषणािर चचा (पवहला वििस). 
 

 

सात : शासकीय विधेयके : 
 

 

  (अ) परु:स्थापनाथश :- 
 

    सन २०२० चे ववधानसभा ववधेयक क्रमांक ६ – अन्न सुरक्षा आवि मानके 
(महाराष्ट्र सुधारिा) ववधेयक, २०२०. 

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

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

 

  (१) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 
वनयम १५९ (२) अन्िये सवुश्री सुधीर मुनगंटीवार, देवेंद्र र्फडिवीस, वव.स.स. यांचा 
प्रस्ताि :- 
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      "ही विधानसभा सन २०२० चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाकं ५ – महाराष्ट्र 
वस्तू व सेवा कर (सुधारिा) (सुधारिा) अध्यादेश, २०२० नापसंत करते." 
 

   (ख) सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक १ – महाराष्ट्र िस्तू ि सेिा कर 
(सधुारणा) (सधुारणा) विधेयक, २०२०. 
 

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

      "सन २०२० चे ववधानसभा ववधेयक क्रमांक १ – महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर 
(सुधारिा) (सुधारिा) ववधेयक, २०२० ववधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ३४० सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन ववचाराथु पाठववण्यात यावे." 
 
 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 
  (२) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 

वनयम १५९ (२) अन्िये सवुश्री सुधीर मुनगंटीवार, देवेंद्र र्फडिवीस, वव.स.स. यांचा 
प्रस्ताि :- 
  
 

      "ही विधानसभा सन २०२० चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाकं २ – महाराष्ट्र 
कृवर्ष उत्पन्न पिन (ववकास व वववनयमन) (सुधारिा) अध्यादेश, २०२० नापसंत 
करते." 
 

   (ख) सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक २ – महाराष्ट्र कृवष उत्तपन्न 
पणन (विकास ि विवनयमन) (सधुारणा) विधेयक, २०२०. 
 

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

      "सन २०२० चे ववधानसभा ववधेयक क्रमांक २ – महाराष्ट्र कृवर्ष उत्पन्न पिन 
(ववकास व वववनयमन) (सुधारिा) ववधेयक, २०२० ववधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सभागृहांच्या ३४० सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन ववचाराथु पाठववण्यात यावे." 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 
  (३) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 

वनयम १५९ (२) अन्िये सवुश्री सुधीर मुनगंटीवार, देवेंद्र र्फडिवीस, वव.स.स. यांचा 
प्रस्ताि :- 
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      "ही विधानसभा सन २०२० चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाकं ३ – महाराष्ट्र 
कृवर्ष उत्पन्न पिन (ववकास व वववनयमन) (दसुरी सुधारिा) अध्यादेश, २०२० 
नापसंत करते." 
 

   (ख) सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३ – महाराष्ट्र कृवष उत्तपन्न 
पणन (विकास ि विवनयमन) (िसुरी सधुारणा) विधेयक, २०२०. 
 

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

      "सन २०२० चे ववधानसभा ववधेयक क्रमांक ३ – महाराष्ट्र कृवर्ष उत्पन्न पिन 
(ववकास व वववनयमन) (दसुरी सुधारिा) ववधेयक, २०२० ववधानपवरर्षदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३४० सदस्याचं्या संयुक्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त 
सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन ववचाराथु पाठववण्यात 
यावे." 
 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 
  (४) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 

वनयम १५९ (२) अन्िये सवुश्री सुधीर मुनगंटीवार, देवेंद्र र्फडिवीस, वव.स.स. यांचा 
प्रस्ताि :- 
  
 

      "ही विधानसभा सन २०२० चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाकं १ – महाराष्ट्र 
नगरपवरर्षदा, नगर पंचायती व औद्योवगक नगरी (सुधारिा) अध्यादेश, २०२० 
नापसंत करते." 
 

   (ख) सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४ – महाराष्ट्र नगरपवरषिा, 
नगर पांचायती ि औद्योवगक नगरी (सधुारणा) विधेयक, २०२०. 
 

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

      "सन २०२० चे ववधानसभा ववधेयक क्रमांक ४ – महाराष्ट्र नगरपवरर्षदा, नगर 
पंचायती व औद्योवगक नगरी (सुधारिा) ववधेयक, २०२० ववधानपवरर्षदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३४० सदस्याचं्या संयुक्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त 
सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन ववचाराथु पाठववण्यात 
यावे." 
 
 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 
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  (५) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 

वनयम १५९ (२) अन्िये सवुश्री सुधीर मुनगंटीवार, देवेंद्र र्फडिवीस, वव.स.स. यांचा 
प्रस्ताि :- 
  
 

      "ही विधानसभा सन २०२० चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ४ – महाराष्ट्र 
नगरपवरर्षदा, नगर पंचायती व औद्योवगक नगरी (दसुरी सुधारिा) अध्यादेश, 
२०२० नापसंत करते." 
 

   (ख) सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५ – महाराष्ट्र नगरपवरषिा, 
नगर पांचायती ि औद्योवगक नगरी (िसुरी सधुारणा) विधेयक, २०२०. 
 

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

      "सन २०२० चे ववधानसभा ववधेयक क्रमांक ५ – महाराष्ट्र नगरपवरर्षदा, नगर 
पंचायती व औद्योवगक नगरी (दसुरी सुधारिा) ववधेयक, २०२० ववधानपवरर्षदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३४० सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यावरील 
प्रवतवृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन ववचाराथु 
पाठववण्यात यावे." 
 

     
 

  (मांगळिार, विनाांक २५ फेब्रिुारी, २०२० रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशशविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)  
 

आठ : सिशश्री सवुनल प्रभ,ू अमीन पटेल, रशिद्र िायकर, विपक चव्हाण, विशान वसद्दीकी, 
अजय चौधरी, सिा सरिणकर, प्रकाश फातफेकर, सवुनल भसुारा, मांगेश कुडाळकर, 
रमेश लटके, प्रकाश सिेु, सवुनल राऊत, सांजय पोतनीस, रमेश कोरगािकर,  
सौ. यावमनी यशिांत जाधि, श्री विलीप लाांडे, वि.स.स. याांचा म.वि.स. वनयम २९३ 
अन्िये प्रस्ताि :  
 

"मंुबई शहरातील झोपडपट्टी पुनर्षवकास योजनेतील (एसआरए) घरांच्या के्षत्रर्फळाची 
मयादा २६९ चौ. रू्फटाऐवजी ३०० चौ.रू्फट वाढववण्याबाबत शासनाने घेतलेला वनिुय व 
एसआरए अतंगुत करावयाची कायुवाही, मंुबई शहरात उंच पवरसरात असिाऱ्या वसाहतींवर 
दरडी कोसळून वजववत व ववत्त हानी होऊ नये याकवरता संरक्षक हभती बाधंण्याबाबत येिाऱ्या 
काळात शासन घेत असलेला वनिुय, मंुबईतील वशवडी, नायगांव, वरळी येथील बीडीडी 
चाळीचा पुनर्षवकास करिे, पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पातील इमारतीसाठी सामूवहक ववकास 
प्रकल्प राबववण्याबाबत, उपकर प्रा्त इमारतीच्या दरुुस्तीसाठी ३००० रुपये प्रवत चौ.मी. ची 
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मयादा तात्काळ रुपये ५,०००/- पयंत वाढववण्याबाबत वनिुय घेऊन अंमलबजाविी करिे, 
मंुबईत रेंगाळलेल्या एसआरए योजनांना गती देण्यासाठी प्रयत्न करिे, तसेच मंुबईत आर्षथक 
मंवदमुळे इमारतीच्या बांधकामास होत असलेला ववलंब त्यामुळे ग्राहकानंा घराचा ताबा 
वमळण्यास होत असलेली वदरंगाई, तसेच परवडिारी घरे जास्त उपलब्ध होण्यासाठी शासन 
यथायोग्य वनिुय घेिे, मंुबईतील वरळी, मावहम भागातील पोवलस वसाहतीचा पुनर्षवकास, 
मंुबईतील परळ येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे वनवासस्थान असलेल्या 
वसाहतीचा पुनर्षवकास करण्याचा घेतलेला वनिुय, मंुबई शहरात चालू असलेल्या भुयारी 
मेरो रेल्वेच्या मागावरील दतुर्फा असिाऱ्या इमारतींना तडे जािे, अशा इमारतीच्या 
पुनर्षवकासासाठी धोरि वनश्श्चत करिे, मंुबईतील जुन्या व म्हाडा इमारतीच्या गच्चीवरील 
पावसाळ्यात होिाऱ्या पाण्याची गळती थांबववण्यासाठी इमारतीवर शेड बांधण्याची परवानगी 
देण्याबाबत डीसीआर मध्ये बदल करण्याची उवचत कायुवाही करिे, याबाबत शासनाने 
केलेली व करावयाची कायुवाही." 

 
 

   

विधान भिन, 
मंुबई. 
वदनांक : २५ रे्फब्रुवारी, २०२० 

राजेन्द्र भागित, 
सवचव (कायुभार), 

 महाराष्ट्र ववधानसभा 
 


