
 

 

महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
गरुुिार, विनाांक २७ फेब्रिुारी, २०२० 

 

( सकाळी ११.०० िाजता ) 
 
 
 

एक : प्रश्नोत्तरे. 
 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

  (१) मखु्यमांत्री :  विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील वियम ८ 
अन्िये विवध ि न्याय विभागाचे सि २०१८-
२०१९ या आर्थिक िर्षातील कायभक्रमांतर्भत 
विकास मंडळविहाय वियतव्यय ि प्रत्यक्ष खर्चारे्च 
(अविर्ाज्य र्ार्ासह) वििरिपत्र सर्ारृ्हासमोर 
ठेितील. 
 

  (२) जलसांपिा मांत्री :  विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील वियम ८ 
अन्िये जलसांपिा विभागाचे सि २०१८-२०१९ 
या आर्थिक िर्षातील कायभक्रम ि अवििायभ 
िैधाविक विकास मंडळविहाय (अविर्ाज्य 
र्ार्ासह) प्रत्यक्ष खर्चारे्च  वििरिपत्र 
सर्ारृ्हासमोर ठेितील. 
 

 

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

चार : औवचत्याचे मदेु्द. 
 

पाच : मराठी भाषा मांत्री य ांचा म.वि.स वियम ११० अन्िये श सकीय ठर ि :- 
 

       "मराठी र्ारे्षला अवर्जात र्ारे्षर्चा दजा वमळिे" याबाबत राज्य शासिाकडूि सि 
२०१३ पासूि कें द्र शासिाकडे सातत्यािे पाठपुरािा करण्यात येत आहे. मराठी र्ार्षा ही 
अवर्जात र्ारे्षरे्च सिभ विकर्ष पूिभ करीत असल्यािे, मराठी र्ारे्षला अवर्जात र्ारे्षर्चा दजा 
देण्याबाबत कें द्र शासिािे तातडीिे वििभय घ्यािा, अशी वशफारस ही विधािसर्ा कें द्र 
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शासिास करीत आहे. 

    
 

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

 

   (बधुिार, विनाांक २६ फेब्रिुारी, २०२० रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्शविण्यात आलेल्या परांत ुपढेु ढकलण्यात आलेल्या लक्षिेधी सचूना क्रमाांक १ 
ि २) 
 

  (१) श्री.भास्कर जाधि, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे गहृ 
मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-   
  
       "कामिे (ता. वर्चपळूि, वज.रत्िावर्री) या मंुबई-र्ोिा राष्ट्रीय महामार्ालर्त 
र्ोिंशांर्ची अत्यंत विदभयपिे हत्या करण्यात आल्यार्ची घटिा वदिांक १६ जािेिारी, 
२०२० रोजी विदशभिास येिे, घटिास्िळी वठकवठकािी रक्तार्चा सडा आवि हत्या 
केलेल्या र्ोिंशांरे्च अिशेर्ष वदसूि येिे तसेर्च यार्च वठकािी एक बैल मृतािस्िेत 
आढळिे, ही घटिा ताजी असतािार्च अिघ्या र्चार वदिसांत रु्हार्र-विजापूर या राष्ट्रीय 
महामार्ालर्त पपपळी (ता. वर्चपळूि, वज रत्िावर्री) येिे अशार्च प्रकारे र्ोिंशांर्ची हत्या 
करण्यात आल्यारे्च वदिांक २१ जािेिारी, २०२० रोजी उघडकीस आल्यामुळे संपूिभ 
वजल्यातील िार्वरकांमध्ये विमाि झालेली संतापार्ची र्ाििा, र्तिर्षी प्रजासत्ताक वदिी 
म्हिजेर्च वदिांक २६ जािेिारी, २०१९ रोजी लोटे (ता. खेड वज.रत्िावर्री) येिे अशार्च 
प्रकारे अत्यंत कु्ररपिे मोठया प्रमािात र्ोिंशांर्ची हत्या करण्यात आल्यारे्च उघडकीस 
येिे, असे असतािाही त्यािंतर रे्ल्या िर्षभर्रात र्ोिंशांर्ची बेकायदेशीर िाहतूक होत 
असल्याच्या घटिा िारंिार उघडकीस येिूिही त्यांच्यािर स्िाविक पोवलसांकडूि कडक 
कारिाई ि होिे, कारिाई होत िसल्यािे र्ोिंशांर्ची राजरोस िाहतूक होत असल्यारे्च 
विदशभिास येिे, लोटे (ता. खेड वज.रत्िावर्री) येिील र्तिर्षीच्या घटिेतील मुख्य 
सुत्रधारांिा पकडण्यात पोवलसांिा आलेले अपयश, या तपासाकडे िवरष्ट्ठ पोलीस 
अवधकाऱयासंह तपास अवधकाऱयािंी केलेले दलुभक्ष, त्यामुळे पोवलसांच्या तपासाबाबत 
संशयारे्च िातािरि असतािा यािर्षीच्या प्रजासत्ताक वदिाच्या आधी काही वदिस पुन्हा 
र्ोिंश हत्येच्या घटिा घडल्यािंतरही िवरष्ट्ठ पोलीस अवधकाऱयांिी र्ांर्ीयािे ि घेिे, 
कामिे येिील घटिा उघडकीस आल्यािंतर २४ तास उलटले तरी एकही िवरष्ट्ठ पोलीस 
अवधकारी घटिास्िळी ि येिे, त्यामुळे तपासाला र्ती ि वमळिे, यािरूि हे विदभयी 
कृत्य करिाऱयांिा पोवलसर्च पावठशी घालत असल्यार्ची जितेमध्ये विमाि झालेली 
र्ाििा, यामुळे िार्वरकाचं्या बैठका, आंदोलिारे्च इशारे आवि त्यातूि विमाि झालेले 
तिािारे्च िातािरि, र्तिर्षी लोटे येिे घडलेल्या घटिेर्ची पुिरािृत्ती ि पहसार्चार होिू 
िये म्हिूि पोवलसांिी दोि संशवयतािंा अटक करूि त्यांस एक मवहिा उलटूिही या 
घटिेतील मुख्य सुत्रधार असलेले रु्न्हेर्ार मोकाट असिे, अशा प्रकारर्ची र्ोिंश हत्येर्ची 
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कृत्ये करिारी आंतरराज्य टोळी असल्यारे्च विष्ट्पन्न झाले असतािाही या रु्न्हयाच्या 
तपासात र्चालढकल होत असल्यार्ची विमाि झालेली र्ाििा, या रं्र्ीर प्रकरिार्ची 
तातडीिे र्चौकशी करूि संबंवधत अवधकाऱयांिर फौजदारी कारिाई करण्यार्ची होत 
असलेली मार्िी, याबाबत शासिािे तातडीिे कराियार्ची कायभिाही ि प्रवतवक्रया." 
 

  (२) सिशश्री. वनतीन पिार, सांजय पोतनीस, चांद्रकाांत (िािा) पाटील, अॅड. आवर्ष 
रे्लार, सिशश्री. लक्ष्मण जगताप, सवुनल प्रभ,ू श्रीमती श्िेता महाले, सिशश्री. सधुीर 
मनुगांटीिार, र्ाांताराम मोरे, सिा सरिणकर, रईस रे्ख, महेंद्र िळिी, भरतरे्ठ 
गोगािले, राजन  साळिी, अब ूआजमी, प्रकार् फातपेकर, चांद्रकाांत पाटील,  अॅड. 
राहूल  कुल, सिशश्री वकर्ोर पाटील, बांटी भाांगवडया, डॉ. िेिराि होळी, सिशश्री  
वकर्ोर 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, महेर् लाांडगे, मोहन मते, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक 
महत्त्िाच्या बाबीकडे सािशजवनक आरोग्य ि कुटुांब कल्याण मांत्र्याचे लक्ष 
िेधतील :-    
 
       "र्चीिमध्ये िैमाि घातलेल्या कोरोिा व्हायरसिे महाराष्ट्रातदेखील घातलेले 
िैमाि, या कोरोिा व्हायरसरे्च  तीि रुग्ि पालघर,िार्पूर ि केरळमध्ये िुकतेर्च माहे 
जािेिारी,२०२० मध्ये िा त्या सुमारास आढळूि येिे, उक्त तीिही  रुग्ि हे पालघर 
वजल्हयातील िसई, विरार या र्ार्ातील असूि तर एक रुग्ि िार्पूर येिे आढळूि येिे, 
जार्वतक आरोग्य संघटिेच्या अहिालािुसार कोरोिा व्हायरसिर वियंत्रि 
वमळिण्यासाठी अजूि वकत्येक मवहन्यारं्चा कालािधी लार्ण्यार्ची शक्यता, तसेर्च अँटी 
कोरोिा लस पुढील दोि िर्षापयंत बििे शक्य िसल्यारे्च मत व्यक्त करिे, पवरिामी 
सिभसामान्य िार्वरकांमध्ये पसरलेले वर्तीरे्च िातािरि, याकडे शासिारे्च होत असलेले 
दलुभक्ष, उक्त कोरोिा व्हायरसिर आळा बसण्याच्या दृष्ट्टीिे शासि स्तरािर ठोस 
उपाययोजिा आखण्यार्ची वितांत आिश्यकता, याबाबत शासिार्ची प्रवतवक्रया ि 
रू्वमका." 
 

  (३) सिशश्री. िेिेंद्र फडणिीस, चांद्रकाांत (िािा) पाटील, सधुीर मनुगांटीिार, राधाकृष्ट् ण 
विखे-पाटील, अॅड. आवर्ष रे्लार, सिशश्री. अतलु भातखळकर, राणाजगजीतससह 
पाटील, श्रीमती िेियानी फराांिे, श्री. जयकुमार रािल, अॅड. पराग अळिणी, 
श्रीमती प्रवतभा धानोरकर, सिशश्री. अमीन पटेल, सभुाष धोटे, पथृ् िीराज चव्हाण, 
विकास ठाकरे, राज ु पारिे, वहरामण खोसकर, अवमत झनक, मोहनराि हांबडे, 
रािसाहेब अांतापरूकर, सरेुर् िरपडुकर, बळिांत िानखडे, राम सातपतेु, राजेर् 
पाडिी, सवचन कल्याणरे्ट्टी, वि.स.स. पढुील तातडीच्या ि सािशजवनक 
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महत्त्िाच्या बाबीकडे र्ालेय वर्क्षण मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-   
  
       "राज्यात सध्या २० टक्के अिुदाि घेत असलेल्या सिभ प्रािवमक, माध्यवमक, 
उच्र्च माध्यवमक शाळा ि िर्भ तुकडयांिा प्रर्चवलत वियमािुसार १०० टक्के िेति 
अिुदाि वमळािे या ि अन्य प्रमुख मार्ण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य कायम वििाअिुदािीत 
शाळा कृती सवमतीतफे कोल्हापूर वजल्हयातील वििाअिुदावित शाळा बंद ठेिण्यार्चा 
घेण्यात आलेला वििभय, तसेर्च इयत्ता १० िी आवि १२ िी च्या बोडभ पवरक्षांिर सिभ 
प्रकारर्चा बवहष्ट्कार टाकण्यार्चा वििभय घेत वशक्षि उपसंर्चालक कायालयाबाहेर धरिे 
धरण्यात येिे, रे्ली २० िरे्ष करत असलेल्या ा़ कामार्चा प्रर्चवलत वियमािुसार पर्ार 
वमळािा म्हिूि राज्यातील हजारो वशक्षक वशक्षकेतर कमभर्चाऱयांिी यापूिी १६० हूि 
अवधक आंदोलिे केलेली असिे, कमभर्चाऱ यांिा आर्थिक वििंर्चिेतूि आपला जीि 
र्मिािा लार्िे, तसेर्च आजवमतीस पूिभ पर्ार हाती ि घेतार्च अिेक वशक्षकािंा 
सेिावििृत्त व्हािे लार्त असिे, शासिाकडूि कायम वििाअिुदावित शाळेतील वशक्षक 
ि वशक्षकेतर कमभर्चाऱयांिा प्रर्चवलत वियमािुसार १०० टक्के अिुदाि देण्यास 
शासिाकडूि झालेल्या वदरंर्ाईच्या विरोधात िारंिार आंदोलिे करूिही शासि 
कोितीही कायभिाही करीत िसल्यामुळे आर्ामी १० िी आवि १२ िी बोडभ परीक्षांिर 
बवहष्ट्कार टाकण्यार्चा वदलेला इशारा, यार्ची शासिािे दखल ि घेतल्यास वदिांक १५ 
फेब्रुिारी २०२० पासूि उग्र आंदोलि करण्यार्चाही वदलेला इशारा, वििाअिुदावित 
शाळेतील वशक्षक, वशक्षकेतर कमभर्चाऱयांिा प्रर्चवलत वियमािुसार १०० टक्के अिुदाि ि 
सेिा संरक्षि देण्यार्ची आिश्यकता, याबाबत शासिािे कराियार्ची कायभिाही, 
उपाययोजिा ि प्रवतवक्रया." 

    

 

सात : र्ुक्रिार, विनाांक २८ फेब्रिुारी, २०२० रोजीच्या अर्ासकीय कामकाजाबाबत घोषणा. 
 

आठ : राज्यपालाांच्या अवभभाषणािर चचा (िसुरा ि रे्िटचा वििस). 
 
 

नऊ : र्ासकीय विधेयके : 
 

 

  (१) विचार, खांडर्: विचार ि सांमत करणे :- 
 
 

 

   (क) सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ६ - अन्न सरुक्षा ि मानके 
(महाराष्ट्र सधुारणा) विधेयक, २०२०. 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.िेिेंद्र फडणिीस, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
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      "सि २०२० रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमांक ६ - अन्न सुरक्षा ि मािके 
(महाराष्ट्र सुधारिा) विधेयक, २०२० विधािपवरर्षदेर्ची सहमती घेऊि दोन्ही 
सर्ारृ्हांच्या ३५३ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सादर करण्यार्चा अिुदेश देऊि विर्चारािभ पाठविण्यात यािे." 
 
 

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

      "सि २०२० रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमांक ६ - अन्न सुरक्षा ि मािके 
(महाराष्ट्र सुधारिा) विधेयक, २०२० विधािपवरर्षदेर्ची सहमती घेऊि दोन्ही 
सर्ारृ्हांच्या ३४० सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सादर करण्यार्चा अिुदेश देऊि विर्चारािभ पाठविण्यात यािे." 
 
 

  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
   
  (२) विधानपवरषिेने सांमत केल्याप्रमाणे विचार, खांडर्: विचार ि सांमत करणे :- 

 

   (क) सि २०२० रे्च विधािपवरर्षद विधेयक क्रमांक ५ - महाराष्ट्र शाळांमध्ये मराठी 
र्ारे्षरे्च सक्तीरे्च अध्यापि ि अध्ययि विधेयक, २०२० 
 

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

      "सि २०२० रे्च विधािपवरर्षद विधेयक क्रमांक ५ - महाराष्ट्र शाळांमध्ये मराठी 
र्ारे्षरे्च सक्तीरे्च अध्यापि ि अध्ययि विधेयक, २०२० विधािपवरर्षदेर्ची सहमती 
घेऊि दोन्ही सर्ारृ्हांच्या ३५३ सदस्याचं्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्यार्चा अिुदेश देऊि विर्चारािभ पाठविण्यात 
यािे." 
 

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

  (बधुिार, विनाांक २६ फेब्रिुारी, २०२० रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्शविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)  
 

िहा : सिशश्री सवुनल प्रभ,ू अमीन पटेल, रसिद्र िायकर, विपक चव्हाण, वझर्ान वसद्दीकी, 
अजय चौधरी, सिा सरिणकर, प्रकार् फातफेकर, सवुनल भसुारा, मांगेर् कुडाळकर, 
रमेर् लटके, प्रकार् सिेु, सवुनल राऊत, सांजय पोतनीस, रमेर् कोरगािकर,  
सौ. यावमनी यर्िांत जाधि, श्री विलीप लाांडे, वि.स.स. याांचा म.वि.स. वनयम २९३ 
अन्िये प्रस्ताि :  
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"मंुबई शहरातील झोपडपट्टी पुिर्थिकास योजिेतील (एसआरए) घरांच्या के्षत्रफळार्ची 

मयादा २६९ र्चौ. फूटाऐिजी ३०० र्चौ.फूट िाढविण्याबाबत शासिािे घेतलेला वििभय ि 
एसआरए अतंर्भत कराियार्ची कायभिाही, मंुबई शहरात उंर्च पवरसरात असिाऱया िसाहतींिर 
दरडी कोसळूि वजवित ि वित्त हािी होऊ िये याकवरता संरक्षक पर्ती बाधंण्याबाबत येिाऱया 
काळात शासि घेत असलेला वििभय, मंुबईतील वशिडी, िायर्ांि, िरळी येिील बीडीडी 
र्चाळीर्चा पुिर्थिकास करिे, पंतप्रधाि अिुदाि प्रकल्पातील इमारतीसाठी सामूवहक विकास 
प्रकल्प राबविण्याबाबत, उपकर प्राप्त इमारतीच्या दरुुस्तीसाठी ३००० रुपये प्रवत र्चौ.मी. र्ची 
मयादा तात्काळ रुपये ५,०००/- पयंत िाढविण्याबाबत वििभय घेऊि अंमलबजाििी करिे, 
मंुबईत रेंर्ाळलेल्या एसआरए योजिांिा र्ती देण्यासाठी प्रयत्ि करिे, तसेर्च मंुबईत आर्थिक 
मंवदमुळे इमारतीच्या बांधकामास होत असलेला विलंब त्यामुळे ग्राहकािंा घरार्चा ताबा 
वमळण्यास होत असलेली वदरंर्ाई, तसेर्च परिडिारी घरे जास्त उपलब्ध होण्यासाठी शासि 
यिायोग्य वििभय घेिे, मंुबईतील िरळी, मावहम र्ार्ातील पोवलस िसाहतीर्चा पुिर्थिकास, 
मंुबईतील परळ येिील र्ारतरत्ि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांरे्च वििासस्िाि असलेल्या 
िसाहतीर्चा पुिर्थिकास करण्यार्चा घेतलेला वििभय, मंुबई शहरात र्चालू असलेल्या रु्यारी 
मेरो रेल्िेच्या मार्ािरील दतुफा असिाऱया इमारतींिा तडे जािे, अशा इमारतीच्या 
पुिर्थिकासासाठी धोरि विश्श्र्चत करिे, मंुबईतील जुन्या ि म्हाडा इमारतीच्या र्च्र्चीिरील 
पािसाळ्यात होिाऱया पाण्यार्ची र्ळती िांबविण्यासाठी इमारतीिर शेड बांधण्यार्ची परिािर्ी 
देण्याबाबत डीसीआर मध्ये बदल करण्यार्ची उवर्चत कायभिाही करिे, याबाबत शासिािे 
केलेली ि कराियार्ची कायभिाही." 

 
अकरा : सिशश्री िेिेंद्र फडणिीस, चांद्रकाांत (िािा) पाटील, सधुीर मनुगांटीिार, डॉ.सांजय कुटे, 

श्रीमती िेियानी फराांिे, सिशश्री.रणधीर सािरकर, जयकुमार रािल, सांभाजी पाटील 
वनलांगेकर, श्रीमती सीमा वहरे, सिशश्री राजेंद्र पाटणी, गणेर् नाईक, सांतोष िानिे, 
राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, हवरभाऊ बागडे, वगरीष महाजन, बबनराि पाचपतेु, प्रर्ाांत 
बांब, हवरष सपपळे, जयकुमार गोरे, नारायण कुचे, समीर कुणािार, डॉ.पांकज भोयर, 
श्रीमती श्िेता महाले, सिशश्री अवभमन्य ू पिार, प्रतापराि अडसड, डॉ.सरेुर् खाडे, 
सिशश्री सवचन कल्याणरे्ट्टी, अतलु सािे, श्रीमती मेघना बोडीकर, सिशश्री तानाजी 
मटुकुळे, प्रकार् भारसाकळे, सिशश्रीमती माधरुी वमसाळ, नवमता मुांिडा, डॉ. भारती 
लव्हेकर, श्रीमती मोवनका राजळे, वि.स.स. याांचा म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि:    
     
          “महाविकास आघाडीरे्च सरकार स्िापि होण्याच्या दरम्याि विद्यमाि मुख्यमंत्री यांिी 
तसेर्च काँगे्रस ि राष्ट्रिादी काँगे्रस या घटक पक्षािी प्रत्यक्ष शेतकऱयांच्या बांधािर जाऊि 
अिकाळी पाऊसग्रस्तांिा मदतीरे्च आश्िासि देिे, सदर आश्िासिामध्ये सरकार स्िापि 
झाल्यािंतर कोरडिाहू वपकांसाठी हेक्टरी २५००० रुपये ि बार्ायती वपकांसाठी हेक्टरी 
५०००० रुपये मदत देऊ असे िर्चि देिे, सरकार स्िापि होण्याच्या अर्ोदर शेतकऱयांर्ची 
सरसकट संपूिभ कजभमाफी करुि ७/१२ कोरा करु असे आश्िासि वदलेले असतािा २ 
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लाखांिरील कजभ घेतलेले शेतकरी तसेर्च मध्यम ि दीघभ मुदत कजभ घेतलेले शेतकरी महात्मा 
फुले कजभमुक्ती योजिेमध्ये अपात्र असिे, कृर्षी उत्पन्न बाजार सवमतीमध्ये शेतकऱयांिा 
वदलेला मतदािार्चा अवधकार वहरािूि घेतत्यािे शेतकऱयांिर अन्याय झाला असिे, वकमाि 
समाि कायभक्रमामध्ये शेतमालाला र्चांर्ला र्ाि देऊ असे आश्िासि वदलेले असतािा प्रत्यक्ष 
हमीर्ािािे तूर, कापूस ि इतर खरेदी करतािा अिेक जार्चक अटी टाकिे, अिकाळी 
पाऊसग्रस्त शेतकऱयांिा वदलेला शब्द ि पाळिे, संपूिभ सरसकट कजभमाफीर्ची घोर्षिा ही 
केिळ कार्दािरर्च असिे, असे असतािा शेतकऱयांर्चा कृर्षी उत्पन्न बाजार सवमतीतील 
मतदािार्चा अवधकार देखील वहरािूि घेण्यात आल्यामुळे महाराष्ट्रातील कोट्यिधी 
शेतकऱयांमध्ये तीव्र स्िरुपार्चा असंतोर्ष पसरलेला असिे, महाविकास आघाडीरे्च सरकार 
स्िापि होण्याच्या अर्ोदर जाहीर केलेल्या वकमाि समाि कायभक्रमामध्ये मवहलांच्या सुरके्षला 
सिोच्र्च प्राधान्य देण्यात येईल असे आश्िासि देण्यात येिे, सदर आश्िासि देऊि देखील 
महाविकास आघाडी सरकार स्िापि झाल्याबरोबर र्चांद्यापासूि बांद्यापयंत दररोज मवहला 
अत्यार्चाराचं्या घटिा घडिे, या घटिांमध्ये र्चार िर्षाच्या वर्चमुरडीपासूि साठ िर्षांच्या स्त्रीर्चा 
समािेश असिे, सरकारी कमभर्चारी, विद्याविंिी, वििाहीत मवहला, विधिा मवहला तसेर्च 
सांस्कृवतक के्षत्रात काम करिाऱया अवर्िेत्रीर्चाही समािेश असिे, ह्दय वपळिटूि टाकिाऱया 
पहर्िघाट, वसल्लोड, मीरा रोड, सोलापूर, र्डवर्चरोली, िार्पूर येिील घटिांमुळे संपूिभ 
महाराष्ट्रामध्ये कायदा ि सुव्यिस्िेर्चा बोजिारा उडालेला असल्यारे्च विदशभिास येिे, पोलीस 
कमभर्चाऱयाचं्या कामकाजात अिाजिी राजकीय हस्तके्षप झाल्यािे पोलीस दलारे्च खच्र्चीकरि 
होिूि त्यारें्च कायदा ि सुव्यिस्िेच्या मूळ कामाकडे दलुभक्ष होिे, पोलीस दलारे्च खच्र्चीकरि 
झाल्यािे मवहला अत्यार्चाराच्या घटिामंध्ये कोितीही घट ि होता अत्यार्चारारे्च सत्र सातत्यािे 
सुरुर्च असिे, पवरिामी महाराष्ट्रातील कोट्यिधी मवहलांमध्ये पसरलेला तीव्र असंतोर्ष, 
याबाबत शासिािे कराियार्ची कायभिाही ि प्रवतवक्रया.” 

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

 

 

   (विनाांक २१ वडसेंबर, २०१९ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िर्शविण्यात 
आलेली तथावप चचा न झालेली अधा-तास चचेची सचूना) 
 

  (१) श्री. वमहीर कोटेचा, वि.स.स. पढुील सािशजवनक महत्िाच्या बाबीबर चचा उपस्स्थत 
करतील. 
    "मुलंुड-र्ोरेर्ाि रोड रस् ता प्रकल् प हा पूिभ उपिर्र ि पश्श्र्चम उपिर्र यािंा िाहतुकीच् या 
संदर्ात जोडिारा दिुा असिे, त् यामुळे दोन् ही उपिर्रात जाण् याकवरता मोठया प्रमािात 
िेळ ि इंधिार्ची बर्चत होिार असिे, या महत् िाकाकं्षी प्रकल् पाला मंुबई महािर्र पावलकेिे 
मंजुरी देिुि सि २०१९-२० अिभसंकल् पात रु. १००/- कोटीर्ची आर्थिक तरतुद केलेली 
असिे, कामारे्च कायादेश ऑक् टोबर, २०२० रोजी पावरत होिार असूि साधारितः काम 
पूिभ होण् याकवरता ४ िर्षार्चा कालािधी लार्िे, या महत् िाच् या प्रकल् पात रेल् िे, 
वजल् हावधकारी कायालय ि इतर ही शासकीय परिािग् या तातडीिे वमळिे आिश् यक 
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असूि, याबाबत शासिािे कराियार्ची कायभिाही ि उपाययोजिा." 
 

   (गरुुिार, विनाांक १९ वडसेंबर, २०१९ रोजीच्या बलॅटव्िारे ठरविण्यात आलेल्या 
प्राथम्यक्रमानसुार िर्शविण्यात आलेली सचूना) 
 

  (२) ॲङ पराग अळिणी, वि.स.स. पढुील सािशजवनक महत्िाच्या बाबीबर चचा 
उपस्स्थत करतील. 
      "मंुबईतील विविध प्रकल्पांमध्ये बाधीत झोपडपट्टीिासीयाचं्या पुििभसिासाठी पुरेशा 
सदविका उपलब्ध िसल्यारे्च समोर आले असिे, सदर प्रकल्पबावधतांिा केिळ माहूल 
पवरसरात स्िलांतवरत करण्यात येत असल्यामुळे त्यांच्यािर अन्याय होत असिे, 
जलिावहिी लर्तच्या झोपडपट्टीिासीयांसाठी मरोळ ि पदडोशी येिे १० हजार ६०० 
सदविका अद्यापही बाांधण्यात आलेल्या नसल्यामुळे लाखो झोपडपट्टीिासीयांरे्च संसार 
रस्त्यािर येण्यार्ची विमाि झालेली शक्यता, स्िलांतवरत करण्यात येिाऱया 
झोपडीधारकांच्या झोपड्ांच्या पवहल्या मजल्यािरील कुटंुब पुििभसिास अपात्र ठरत 
असल्यामुळे बेघर होत असूि, याबाबत शासिािे कराियार्ची कायभिाही ि उपाययोजिा."  
 

   (मांगळिार, विनाांक २५ फेब्रिुारी, २०२० रोजीच्या बलॅटव्िारे ठरविण्यात आलेल्या 
प्राथम्यक्रमानसुार िर्शविण्यात आलेल्या सचूना) 
 

  (३) श्री. सधुीर मनुगांटीिार, वि.स.स. पढुील सािशजवनक महत्िाच्या बाबीबर चचा 
उपस्स्थत करतील. 
       "रं्चद्रपूर वजल् हयाच् या मुल तालुक् याच् या मुख् यालयी म् हिजे मुल येिे राज् य पवरिहि 
महामंडळारे्च स् ितंत्र आर्ार उपलब् ध व् हािे अशी पवरसरातील िार्वरकांिी केलेली मार्िी, 
मुल शहर आवि तालुक् यातील ग्रामीि र्ार्ातील िाढती लोकसंख् या लक्षात घेता 
यावठकािी आर्ार उपलब् ध व् हािे अशी पवरसरातील िार्वरकारं्ची मार्िी असिे,  मुल येिे 
आर्ारासाठी जार्ा सुध् दा उपलब् ध असिे,  मुल हे र्डवर्चरोली, ब्रम् हपूरी, रं्चद्रपूर या 
वठकािाहूि जािाऱ या एस. टी. बसेससाठी मध् यिती वठकाि असल् यामुळे या वठकािी 
आर्ार उपलब् ध झाल् यास एस. टी. महामंडळाच् या बसेसच् या आर्मिामध् ये येिारी सुसुत्रता 
लक्षात घेता यावठकािी आर्ार उपलब् ध करण् यार्ची वितांत आिश् यकता, याबाबत शासिािे 
कराियार्ची कायभिाही ि उपाययोजिा." 
 

  (४) ॲङ आवर्ष रे्लार, वि.स.स. पढुील सािशजवनक महत्िाच्या बाबीबर चचा 
उपस्स्थत करतील. 
 

     "मंुबईतील सुमारे ४१ कोळीिाडे ि ८८ र्ािठािे असूि या सिभ कोळीिाडे ि 
र्ािठािांरे्च सीमांकि करण्यार्ची प्रवक्रया सुरु असिे, िव्यािे सुरु असलेल्या २०३४ च्या 
विकास वियंत्रि वियमािलीमध्ये या मूळ मंुबईकरांच्या पुिर्थिकासासाठी स्ितंत्र विकास 
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वियंत्रि वियमािली करण्याबाबत तसेर्च अवतवरक्त एफएसआय देण्याबाबत स्िाविक 
रवहिाशी ि लोकप्रवतविधींकडूि िारंिार मार्िी होत असिे, त्यार्चप्रमािे ही घरे फार जुिी 
असुि कुटंुबाच्या आकारमािािुसार रवहिाशांिी िेळोिेळी िाढीि बांधकाम करिे पकिा 
दरुुस्ती केली असल्यािे तसेर्च या संदर्ात कोितेही ठोस धोरि िसल्यामुळे यािर 
वजल्हावधकारी ि महािर्रपावलकेकडूि या घरांिर िेळोिेळी कारिाई करण्यात येिे ि 
त्यामुळे हे रवहिाशी िेहमी दडपिाखाली असूि त्यांच्यामध्ये प्ररं्चड असंतोर्ष ि संभ्रमारे्च 
िातािरि असिे, त्यामुळे या घरांिा संरक्षि देण्यासाठी एमआरटीपी कायद्यामध्ये बदल 
करिे आिश्यक असिे, तसेर्च येिील अिेक घरे ही जुिी ि िादरुुस्त असूि काही घरे ही 
आर् लार्ण्या सारख्या दघुभटिांिी मोडकळीस आलेल्या असल्यामुळे त्यांर्चा तातडीिे 
पुिर्थिकास होिे आिश्यक असिे त्यासाठी डीसीआरमध्ये बदल करूि या घरांर्चा 
पुिर्थिकास करण्यासाठी ि त्यांिा अवधकर्चा एफएसआय वमळिूि द्यािा अशी मार्िी 
िेळोिेळी करण्यात येिे, बरेर्चसे कोळीिाडे ि र्ािठािे हे सीआरझेड झोिमध्ये असल्यािे 
या धोरिामध्ये बदल करण्यार्ची आिश्यकता त्यामुळे मंुबईतील या मुळ मंुबईकरांिा न्याय 
वमळिूि देण्यासाठी त्यांच्या पुिर्थिकासार्ची प्रवक्रया सुलर् होण्यासाठी ििीि स्ितंत्र विकास 
वियंत्रि वियमािली ि त्यांच्या घरांिा संरक्षि वमळण्यासाठी एमआरटीपी कायद्यामध्ये 
बदल करण्यासाठी तसेर्च सीआरझेडच्या िोटीफीकेशिमध्ये बदल प्रस्तावित करण्यासाठी 
शासिािे कराियार्ची कायभिाही ि उपाययोजिा." 
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