
1 
 

महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  
वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

गरुुगरुुिारिार,,  वदनाांक वदनाांक २२७७  फेब्रिुारी, फेब्रिुारी, २०२०२०२०    
((दपुारीदपुारी  २२--१५१५  िाजतािाजता))  

 

एक : प्रश्नोत्तरे. 
दोन : कागदपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेवणे - 

  (१) मखु्यमांत्री : "विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील खंड ८ अन्िये विधी 
ि न्याय विर्ागाचे सन २०१८-२०१९ या आर्थिक 
िर्षातील कार्यक्रमांतगभत विकास मंडळवनहाय वनयतव्यय 
ि प्रत्यक्ष खचाचे (अविर्ाज्य र्ागासह) वििरिपत्र" 
सर्ागृहासमोर ठेितील. 

  (२) जलसांपदा मांत्री : "विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील खंड ८ अन्िये 
जलसंपदा विर्ागाचे सन २०१८-२०१९ या आर्थिक 
िर्षाचे कायभक्रम ि अवनिायभ िैधावनक विकास 
मंडळवनहाय (अविर्ाज्य र्ागासह) प्रत्यक्ष खचाचे 
वििरिपत्र" सर्ागृहासमोर ठेितील. 

तीन : "अशासकीय विधेयके ि ठराि सवमतीचे प्रवतितृ्त सादर करणे." 
चार : म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 
पाच : म.वि.प. वनयम १०१ – अ अन्िये विशेष उल्लेख – (असल्यास). 

- मध्यांतर - 
सहा : शासकीय विधेयके – 

  विधानसभेने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खांडश: विचार ि सांमत करणे. 
  (१) "सन २०२० चे वि.स.वि.क्रमाकं १ – महाराष्ट्र िस्तू ि सेिा कर (सुधारिा) 

(सुधारिा) विधेयक, २०२०" 
  (२) "सन २०२० चे वि.स.वि. क्रमांक २ – महाराष्ट्र कृवर्ष उत्पन्न पिन (विकास ि 

विवनयमन) (सुधारिा) विधेयक, २०२०" 
  (३) "सन २०२० चे वि.स.वि. क्रमांक ३ – महाराष्ट्र कृवर्ष उत्पन्न पिन (विकास ि 

विवनयमन) (दसुरी सुधारिा) विधेयक, २०२०" 
  (४) "सन २०२० चे वि.स.वि. क्रमांक ४ – महाराष्ट्र नगरपवरर्षदा, नगरपंचायती ि 

औद्योवगक नगरी (सुधारिा) विधेयक, २०२०" 
  (५) "सन २०२० चे वि.स.वि. क्रमांक ५ – महाराष्ट्र नगरपवरर्षदा, नगर पंचायती ि 

औद्योवगक नगरी (दसुरी सुधारिा) विधेयक, २०२०" 
   ---------------------------------------------------------------------------- 
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सात : मराठी भाषा मांत्री याांचा म.वि.प. वनयम २८९ अन्िये प्रस्ताि :- 

  "महाराष्ट्र विधानपवरर्षद वनयमातील वनयम २८९ अन्िये शासकीय ठरािासंदर्ात 
विधानपवरर्षद वनयमातील वनयम १०६ (२) मधील सात वदिसांच्या कालािधीबाबतची जी 
तरतूद आहे, ती स्िवगत करण्यात यािी." 

आठ : मराठी भाषा मांत्री याांचा म.वि.प. वनयम १०६ अन्िये शासकीय ठराि :- 

  "मराठी र्ारे्षला अवर्जात र्ारे्षचा दजा वमळिे" याबाबत राज्य शासनाकडून सन 
२०१३ पासून कें द्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरािा करण्यात येत आहे. मराठी र्ार्षा ही 
अवर्जात र्ारे्षचे सिभ वनकर्ष पूिभ करीत असल्याने, मराठी र्ारे्षला अवर्जात र्ारे्षचा दजा 
देण्याबाबत कें द्र शासनाने तातडीने वनिभय घ्यािा, अशी वशफारस ही विधानपवरर्षद कें द्र 
शासनास करीत आहे." 

नऊ : राज्यपालाांच्या अवभभाषणािर चचा (दसुरा ि शेिटचा वदिस). 
 

दहा : (क) सिवश्री प्रविण दरेकर, सुवजतससह ठाकूर, श्रीमती स्स्मता िाघ, सिभश्री सदावशि 
खोत, वगरीशचंद्र व्यास, विनायक मेटे, सुरेश धस, डॉ.रिवजत पाटील, सिभश्री 
रामदास आबंटकर, डॉ.पवरिय फुके, रमेशदादा पाटील, ॲड.वनरंजन डािखरे, 
श्री.वनलय नाईक, प्रा.अवनल सोले,  सिभश्री प्रसाद लाड, रामराि पाटील, पृथ्िीराज 
देशमुख, प्रविि पोटे पाटील, अरुिर्ाऊ अडसड, वि.प.स. याांचा म.वि.प. 
वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

   "महाविकास आघाडीचे सरकार स्िापन होण्याच्या दरम्यान विद्यमान मुख्यमंत्री 
यांनी तसेच कााँगे्रस ि राष्ट्रिादी कााँगे्रस या घटक पक्षांनी प्रत्यक्ष शेतकऱयांच्या 
बांधािर जाऊन अिकाळी पाऊसग्रस्तांना मदतीचे आश्िासन देिे, सदर 
आश्िासनामध्ये सरकार स्िापन झाल्यानंतर कोरडिाहू वपकांसाठी हेक्टरी २५,००० 
रुपये ि बागायती वपकासंाठी हेक्टरी ५०,००० रुपये मदत देऊ असे िचन देिे, 
सरकार स्िापन होण्याच्या अगोदर शेतकऱयांची सरसकट संपूिभ कजभमाफी करुन 
७/१२ कोरा करु असे आश्िासन वदलेले असताना २ लाखािंरील कजभ घेतलेले 
शेतकरी तसेच मध्यम ि वदघभ मुदत कजभ घेतलेले शेतकरी महात्मा फुले कजभमुक्ती 
योजनेमध्ये अपात्र असिे, कृर्षी उत्पन्न बाजार सवमतीमध्ये शेतकऱयांना वदलेला 
मतदानाचा अवधकार वहरािून घेतल्याने शेतकऱयािंर अन्याय झाला असिे, वकमान 
समान कायभक्रमामध्ये शेतमालाला चांगला र्ाि देऊ असे आश्िासन वदलेले 
असताना प्रत्यक्ष हमीर्ािाने तूर, कापूस ि इतर खरेदी करतांना अनेक जाचक अटी 
टाकिे, अिकाळी पाऊसग्रस्त शेतकऱयांना वदलेला शब्द न पाळिे, संपूिभ सरसकट 
कजभमाफीची घोर्षिा ही केिळ कागदािरच असिे, असे असताना शेतकऱयांचा 
कृर्षी उत्पन्न बाजार सवमतीतील मतदानाचा अवधकार देखील वहरािून घेण्यात 
आल्यामुळे महाराष्ट्रातील कोट्यिधी शेतकऱयांमध्ये तीव्र स्िरुपाचा असंतोर्ष 
पसरलेला असिे, महाविकास आघाडीचे सरकार स्िापन होण्याच्या अगोदर जाहीर 
केलेल्या वकमान समान कायभक्रमामध्ये मवहलांच्या सुरके्षला सिोच्च प्राधान्य देण्यात 
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येईल असे आश्िासन देण्यात येिे, सदर आश्िासन देऊन देखील महाविकास 
आघाडी सरकार स्िापन झाल्याबरोबर चांद्यापासून बांद्यापयंत दररोज मवहला 
अत्याचाराचं्या घटना घडिे, या घटनांमध्ये चार िर्षाच्या वचमुरडीपासून साठ 
िर्षांच्या स्त्रीचा समािेश असिे, सरकारी कमभचारी, विद्याविंनी, वििाहीत मवहला, 
विधिा मवहला तसेच सांस्कृवतक के्षत्रात काम करिाऱया अवर्नेत्रीचाही समािेश 
असिे, हृदय वपळिटून टाकिाऱया सहगिघाट, वसल्लोड, वमरा रोड, सोलापूर, 
गडवचरोली, नागपूर येिील घटनांमुळे संपूिभ महाराष्ट्रामध्ये कायदा ि सुव्यिस्िेचा 
बोजिारा उडालेला असल्याचे वनदशभनास येिे, पोलीस कमभचाऱयांच्या कामकाजात 
अिाजिी राजकीय हस्तके्षप झाल्याने पोलीस दलाचे खच्चीकरि होिून त्याचें 
कायदा ि सुव्यिस्िेच्या मूळ कामाकडे दलुभक्ष होिे, पोलीस दलाचे खच्चीकरि 
झाल्याने मवहला अत्याचाराच्या घटनांमध्ये कोितीही घट न होता अत्याचाराचे सत्र 
सातत्याने सुरूच असिे, पवरिामी महाराष्ट्रातील कोट्यिधी मवहलांमध्ये पसरलेला 
तीव्र असंतोर्ष, याबाबत शासनाने कराियाची कायभिाही ि शासनाची प्रवतवक्रया 
विचारात घेण्यात यािी." 

  (ख) (मांगळिार, वदनाांक २५ फेब्रिुारी, बधुिार, वदनाांक २६ फेब्रिुारी, २०२० 
रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशवविण्यात आलेला म.वि.प. 
वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) –  

   सिवश्री ददवाकर रावते, हेमंत टकले, शरद रणपिसे, पिक्रम काळे, अशोक ऊफभ  
र्ाई जगताप, गोपीवकसन बाजोवरया, वकरि पािसकर, रामहरी रुपनिर, रसिद्र 
फाटक, डॉ.सुधीर तांबे, डॉ.मवनर्षा कायंदे, ॲड. हुस्नबानू खवलफे, श्री.नरेंद्र दराडे, 
डॉ.िजाहत वमझा, सिभश्री अमरनाि राजूरकर, अंबादास दानिे, आर्थक.अनंत 
गाडगीळ, श्री.दषु्ट्यंत चतुिेदी, प्रा.जोगेन्द्र किाडे, सिभश्री आनंदराि पाटील, हवरससग 
राठोड, मोहनराि कदम, विलास पोतनीस वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० 
अन्िये प्रस्ताि – 

    "मंुबई शहरातील झोपडपट्टी पुनर्थिकास योजनेतील (एसआरए) 
घरांच्या के्षत्रफळाची मयादा २६९ चौ.फूटाऐिजी ३०० चौ.फूट 
िाढविण्याबाबत शासनाने घेतलेला वनिभय ि एसआरए अंतगभत कराियाची 
कायभिाही, मंुबई शहरात उंच पवरसरात असिाऱया िसाहतीिर दरडी 
कोसळून वजवित ि वित्त हानी होऊ नये याकवरता संरक्षक सर्ती 
बांधण्याबाबत येिाऱया काळात शासन घेत असलेला वनिभय, मंुबईतील 
वशिडी, नायगांि, िरळी येिील बी.डी.डी.चाळीचा पुनर्थिकास करिे, 
पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पातील इमारतीसाठी सामूवहक विकास प्रकल्प 
राबविण्याबाबत, उपकर प्राप्त इमारतींच्या दरुुस्तीसाठी ३०००/- रुपये प्रवत 
चौ.मी. ची मयादा तात्काळ रुपये ५,०००/- पयंत िाढविण्याबाबत वनिभय 
घेऊन अंमलबजाििी करिे, मंुबईत रेंगाळलेल्या एसआरए योजनांना गती 
देण्यासाठी प्रयत्न करिे, तसेच मंुबईत आर्थिक मंवदमुळे इमारतीच्या 
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बांधकामास होत असलेला विलंब त्यामुळे ग्राहकांना घराचा ताबा 
वमळण्यास होत असलेली वदरंगाई, तसेच परिडिारी घरे जास्त उपलब्ध 
होण्यासाठी शासन यिायोग्य वनिभय घेिे, मंुबईतील िरळी, मावहम 
र्ागातील पोवलस िसाहतीचा पुनर्थिकास मंुबईतील परळ येिील र्ारतरत्न 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे वनिासस्िान असलेल्या िसाहतीचा 
पुनर्थिकास करण्याचा घेतलेला वनिभय, मंुबई शहरात चालू असलेल्या 
रु्यारी मेरो रेल्िेच्या मागािरील दतुफा असिाऱया इमारतीना तडे जािे, 
अशा इमारतीच्या पुनर्थिकासासाठी धोरि शासन वनस्श्चत करिे, मंुबईतील 
जुन्या ि म्हाडा इमारतीच्या गच्चीिरील पािसाळ्यात होिाऱया पाण्याची 
गळती िांबविण्यासाठी इमारतीिर शेड बांधण्याची परिानगी देण्याबाबत 
डीसीआर मध्ये बदल करण्याची उवचत कायभिाही करिे, याबाबत शासनाने 
केलेली ि कराियाची कायभिाही विचारात घेण्यात यािी." 

अकरा : अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या शेिटी) – 
  (१) सिवश्री जगन्नाथ शशदे, हेमंत टकले, वकरि पािसकर, वि.प.स. पढुील 

सािवजवनक महत्िाच्या बाबींिर चचा उपस्स्थत करतील. 
   "ठािे वजल्यातील मोठागाि-मािकोली खाडीपूल, कल्याि सरगरोड या 

कामासाठी तत्कालीन शासनाने उपलब्ध करुन वदलेला कोट्यिधी रुपयाचंा वनधी 
विनािापर असल्याची पवरस्स्िती, कल्याि-डोंवबिली महानगरपावलका, 
एम.एम.आर.डी.ए. या कामांकडे दलुभक्ष करत असल्याने कामास विलंब होत 
असल्याबाबत लोकप्रवतवनधींनी नुकत्याच झालेल्या वजल्हा वनयोजन सवमतीच्या 
बैठकीत मा. पालकमंत्रयांचे लक्ष िेधण्याचा केलेला प्रयत्न, सदर कामासाठी 
कल्याि-डोंवबिली महानगरपावलका टीडीआर देत नसल्याचे एमएमआरडीएचे 
म्हििे असून, दोन्ही विर्ागामध्ये समन्िय नसल्याने जािीिपूिभक विकासािर होत 
असलेला विपरीत पवरिाम, सरगरुट मधील बावधतांच्या पुनिभसनाबाबत ठोस रू्वमका 
घेण्यात आलेले अपयश, त्यामुळे उक्त कामे प्रलंवबत असल्यामुळे कल्याि 
पवरसरातील िाहतूक कोंडीला नागवरकांना नाहक सामोरे जािे लागिे, 
लोकवहताच्या दृष्ट्टीने महत्िपूिभ ठरिा-या मोठागाि-मािकोली खाडीपूल तसेच 
कल्याि सरगरुटचे काम शीघ्रगतीने हाती घेण्याची आिश्यकता, याबाबत शासनाने 
कराियाची कायभिाही ि उपाययोजना." 

  (२) सिवश्री विक्रम काळे, हेमंत टकले, ख्िाजा बेग, वि.प.स. पढुील सािवजवनक 
महत्िाच्या बाबींिर चचा उपस्स्थत करतील. 

   "शासनाने संत रोवहदास चमोद्योग ि चमभकार विकास महामंडळाच्या 
अखत्यारीतून येिे पादत्राि उत्पादन कें दे्र स्िापन करिे, त्यानुसार सहगोलीसह 
दयापूर, कोल्हापूर, सातारा येिेही वलडकॉमची उत्पादन कें दे्र असिे, सहगोलीत 
अद्ययाित यंत्रसामग्री ि मनुष्ट्यबळ उपलब्ध असून जिळपास ४० कोटी रुपयांची 
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वपओ पोसरगसारखी यंत्रसामग्री उपलब्ध असल्याने या कें द्राची एका वदिसात चार 
हजार पादत्रािे उत्पादन क्षमता असल्याने या कें द्रात कुशल मनुष्ट्यबळ, वडझायनर 
उपलब्ध असिे, सध्या उत्पादन कें द्रात १४ कारागीर, ५ कमभचारी, ३ सुरक्षा रक्षक, 
८ कंत्राटी कमभचारी असा एकूि ३० कमभचाऱयांचा ताफा असिे, औद्योवगक 
िसाहतीत ३  एकर जागा उपलब्ध असिे, कें द्रात मवहलांच्या पसभ, सॅन्डल, चप्पल 
विविध वडझाईनचे बूट, रॅव्हल्स बॅग, कंबर पट्टा, वपस्तुल कव्हर आवद मालांची 
दजेदार वनर्थमती करण्यात येिे, उत्पावदत झालेला माल महामंडळाच्या धुळे, 
जळगाि, सोलापूर, नांदेड, बाशी, बांद्रा येिील विक्री कें द्रात विकण्यात येिे, 
शासनाच्या उदावसनतेमुळे शासनाचा महसूल बुडत असल्याचे वदसून येिे यािर 
शासनाने कराियाची कायभिाही ि उपाययोजना." 

 
 

विधान भिन : 
मंुबई, 
वदनांक : २६ फेब्रुिारी, २०२०. 

राजेन्र भागित, 
सवचि (कायभर्ार), 

महाराष्ट्र विधानपवरर्षद. 
 


