
महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
शकु्रिार, विनाांक २८ फेब्रिुारी, २०२० 

 

( सकाळी ११.०० िाजता ) 
 
 
 
 

एक : प्रश्नोत्तरे. 
 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

  (१) पशसुांिधधन मांत्री :  महाराष्ट्र पशु व मत्स्य ववज्ञान ववद्यापीठ, नागपूर 
याांचा सन २०१८-२०१९ या वर्षाचा वार्षर्षक 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (२) उच्च ि तांत्र वशक्षण 
मांत्री 

:  सांत गाडगे बाबा अमरावती ववद्यापीठ, अमरावती 
याांचा सन २०१८-२०१९ या वर्षाचे वार्षर्षक लेखे 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

       

 

तीन : सन २०१९-२०२० च्या परुिणी मागणयाांवर चचा व मतदान (पहिला हदवस). 
 

 

   (१) महसूल व वन विभाग. 

   (२) नगर ववकास विभाग. 

   (३) साववजवनक बाांधकाम विभाग. 

 
 

           

       (मतास टाकावयाच्या मागणयाांची सचूी स्वतांत्रपणे हवतरीत केल्याप्रमाणे)                    

 

चार : शासकीय विधेयक : 
 

 

   परु:स्थापनाथध :- 
 

    सन २०२० चे ववधानसभा ववधेयक क्रमाांक ८ - महाराष्ट्र पवरचावरका (सुधारणा) 
ववधेयक, २०२०. 

 

  (गरुुिार, विनाांक २७ फेब्रिुारी, २०२० रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशधविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)  
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पाच : सिधश्री सवुनल प्रभ,ू अमीन पटेल, रविद्र िा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 :  
 

"मुांबई शहरातील झोपडपट्टी पुनर्षवकास योजनेतील (एसआरए) घराांच्या के्षत्रफळाची 
मयादा २६९ चौ. फूटाऐवजी ३०० चौ.फूट वाढववण्याबाबत शासनाने घेतलेला वनणवय व 
एसआरए अांतगवत करावयाची कायववाही, मुांबई शहरात उांच पवरसरात असणाऱ्या वसाहतींवर 
दरडी कोसळून वजववत व ववत्त हानी होऊ नये याकवरता सांरक्षक भभती बाांधण्याबाबत येणाऱ्या 
काळात शासन घेत असलेला वनणवय, मुांबईतील वशवडी, नायगाांव, वरळी येथील बीडीडी 
चाळीचा पुनर्षवकास करणे, पांतप्रधान अनुदान प्रकल्पातील इमारतीसाठी सामूवहक ववकास 
प्रकल्प राबववण्याबाबत, उपकर प्राप्त इमारतीच्या दरुु्तीसाठी ३००० रुपये प्रवत चौ.मी. ची 
मयादा तात्सकाळ रुपये ५,०००/- पयंत वाढववण्याबाबत वनणवय घेऊन अांमलबजावणी करणे, 
मुांबईत रेंगाळलेल्या एसआरए योजनाांना गती देण्यासाठी प्रयत्सन करणे, तसेच मुांबईत आर्षथक 
मांवदमुळे इमारतीच्या बाांधकामास होत असलेला ववलांब त्सयामुळे ग्राहकाांना घराचा ताबा 
वमळण्यास होत असलेली वदरांगाई, तसेच परवडणारी घरे जा्त उपलब्ध होण्यासाठी शासन 
यथायोग्य वनणवय घेणे, मुांबईतील वरळी, मावहम भागातील पोवलस वसाहतीचा पुनर्षवकास, 
मुांबईतील परळ येथील भारतरत्सन डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर याांचे वनवास्थान असलेल्या 
वसाहतीचा पुनर्षवकास करण्याचा घेतलेला वनणवय, मुांबई शहरात चालू असलेल्या भुयारी 
मेरो रेल्वेच्या मागावरील दतुफा असणाऱ्या इमारतींना तडे जाणे, अशा इमारतीच्या 
पुनर्षवकासासाठी धोरण वनश्चचत करणे, मुांबईतील जुन्या व म्हाडा इमारतीच्या गच्चीवरील 
पावसाळ्यात होणाऱ्या पाण्याची गळती थाांबववण्यासाठी इमारतीवर शेड बाांधण्याची परवानगी 
देण्याबाबत डीसीआर मध्ये बदल करण्याची उवचत कायववाही करणे, याबाबत शासनाने 
केलेली व करावयाची कायववाही." 

 
  (गरुुिार, विनाांक २७ फेब्रिुारी, २०२० रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 

िशधविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)  
 

सहा : सिधश्री िेिेंद्र फडणिीस, चांद्रकाांत (िािा) पाटील, सधुीर मनुगांटीिार, डॉ.सांजय कुटे, 
श्रीमती िेियानी फराांिे, सिधश्री.रणधीर सािरकर, जयकुमार रािल, सांभाजी पाटील 
वनलांगेकर, श्रीमती सीमा वहरे, सिधश्री राजेंद्र पाटणी, गणेश नाईक, सांतोष िानिे, 
राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, हवरभाऊ बागडे, वगरीष महाजन, बबनराि पाचपतेु, प्रशाांत 
बांब, हवरष वपपळे, जयकुमार गोरे, नारायण कुचे, समीर कुणािार, डॉ.पांकज भोयर, 
श्रीमती श्िेता महाले, सिधश्री अवभमन्य ू पिार, प्रतापराि अडसड, डॉ.सरेुश खाडे, 
सिधश्री सवचन कल्याणशेट्टी, अतलु सािे, श्रीमती मेघना बोडीकर, सिधश्री तानाजी 
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मटुकुळे, प्रकाश भारसाकळे, सिधश्रीमती माधरुी वमसाळ, नवमता मुांिडा, डॉ. भारती 
लव्हेकर, श्रीमती मोवनका राजळे, वि.स.स. याांचा म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि:    
     
          “महाववकास आघाडीचे सरकार ्थापन होण्याच्या दरम्यान ववद्यमान मुख्यमांत्री याांनी 
तसेच कााँगे्रस व राष्ट्रवादी कााँगे्रस या घटक पक्षानी प्रत्सयक्ष शेतकऱ्याांच्या बाांधावर जाऊन 
अवकाळी पाऊसग्र्ताांना मदतीचे आचवासन देणे, सदर आचवासनामध्ये सरकार ्थापन 
झाल्यानांतर कोरडवाहू वपकाांसाठी हेक्टरी २५००० रुपये व बागायती वपकाांसाठी हेक्टरी 
५०००० रुपये मदत देऊ असे वचन देणे, सरकार ्थापन होण्याच्या अगोदर शेतकऱ्याांची 
सरसकट सांपूणव कजवमाफी करुन ७/१२ कोरा करु असे आचवासन वदलेले असताना २ 
लाखाांवरील कजव घेतलेले शेतकरी तसेच मध्यम व दीघव मुदत कजव घेतलेले शेतकरी महात्समा 
फुले कजवमुक्ती योजनेमध्ये अपात्र असणे, कृर्षी उत्सपन्न बाजार सवमतीमध्ये शेतकऱ्याांना 
वदलेला मतदानाचा अवधकार वहरावून घेतत्सयाने शेतकऱ्याांवर अन्याय झाला असणे, वकमान 
समान कायवक्रमामध्ये शेतमालाला चाांगला भाव देऊ असे आचवासन वदलेले असताना प्रत्सयक्ष 
हमीभावाने तूर, कापूस व इतर खरेदी करताना अनेक जाचक अटी टाकणे, अवकाळी 
पाऊसग्र्त शेतकऱ्याांना वदलेला शब्द न पाळणे, सांपूणव सरसकट कजवमाफीची घोर्षणा ही 
केवळ कागदावरच असणे, असे असताना शेतकऱ्याांचा कृर्षी उत्सपन्न बाजार सवमतीतील 
मतदानाचा अवधकार देखील वहरावून घेण्यात आल्यामुळे महाराष्ट्रातील कोट्यवधी 
शेतकऱ्याांमध्ये तीव्र ्वरुपाचा असांतोर्ष पसरलेला असणे, महाववकास आघाडीचे सरकार 
्थापन होण्याच्या अगोदर जाहीर केलेल्या वकमान समान कायवक्रमामध्ये मवहलाांच्या सुरके्षला 
सवोच्च प्राधान्य देण्यात येईल असे आचवासन देण्यात येणे, सदर आचवासन देऊन देखील 
महाववकास आघाडी सरकार ्थापन झाल्याबरोबर चाांद्यापासून बाांद्यापयंत दररोज मवहला 
अत्सयाचाराांच्या घटना घडणे, या घटनाांमध्ये चार वर्षाच्या वचमुरडीपासून साठ वर्षांच्या स्त्रीचा 
समावेश असणे, सरकारी कमवचारी, ववद्यावथंनी, वववाहीत मवहला, ववधवा मवहला तसेच 
साां्कृवतक के्षत्रात काम करणाऱ्या अवभनेत्रीचाही समावेश असणे, ह्दय वपळवटून टाकणाऱ्या 
भहगणघाट, वसल्लोड, मीरा रोड, सोलापूर, गडवचरोली, नागपूर येथील घटनाांमुळे सांपूणव 
महाराष्ट्रामध्ये कायदा व सुव्यव्थेचा बोजवारा उडालेला असल्याचे वनदशवनास येणे, पोलीस 
कमवचाऱ्याांच्या कामकाजात अवाजवी राजकीय ह्तके्षप झाल्याने पोलीस दलाचे खच्चीकरण 
होवून त्सयाांचे कायदा व सुव्यव्थेच्या मूळ कामाकडे दलुवक्ष होणे, पोलीस दलाचे खच्चीकरण 
झाल्याने मवहला अत्सयाचाराच्या घटनाांमध्ये कोणतीही घट न होता अत्सयाचाराचे सत्र सातत्सयाने 
सुरुच असणे, पवरणामी महाराष्ट्रातील कोट्यवधी मवहलाांमध्ये पसरलेला तीव्र असांतोर्ष, 
याबाबत शासनाने करावयाची कायववाही व प्रवतवक्रया.” 

   
  अशासकीय कामकाज 

(बैठकीच्या अखेरचे २ १/२ तास) 
 

सात : अशासकीय हवधेयके :- 
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  परु:स्थापनाथथ : 

   (१) सन २०२० चे वव.स.वव. क्रमाांक ९  - महाराष्ट्र दारुबांदी अवधवनयम, १९४९ यात 
आणखी सुधारणा करण्याकवरता ववधेयक, २०२० -  श्री.अतलु भातखळकर, 
श्री.सधुीर मनुगांटीिार, वि.स.स. याांचे. 
 

   (२) सन २०२० चे वव.स.वव. क्रमाांक १०  - महाराष्ट्र वचवकत्ससालयीन आ्थापना (नोंदणी 
व वववनयमन) (सुधारणा) ववधेयक, २०२० -  श्री.अतलु भातखळकर, श्री.सधुीर 
मनुगांटीिार, वि.स.स. याांचे. 
 

   (३) सन २०२० चे वव.स.वव. क्रमाांक ११  - महाराष्ट्र कमवचाऱ्याांची माता-वपत्सयाप्रती 
जबाबदारी आवण उत्तरदावयत्सव व देखभाल यासांबांधीच्या मानकाांबाबत ववधेयक, 
२०२० -  श्री.अमीत साटम, श्री.सधुीर मनुगांटीिार, वि.स.स. याांचे. 
 

   (४) सन २०२० चे वव.स.वव. क्रमाांक १२  - महाराष्ट्र नगर पवरर्षदा, नगर पांचायती व 
औद्योवगक नगरी (सुधारणा) ववधेयक, २०२० -  श्री.सधुीर मनुगांटीिार, वि.स.स. 
याांचे. 
 

   (५) सन २०२० चे वव.स.वव. क्रमाांक १३  - महाराष्ट्र राज्यात लैंवगक अपराधास प्रवृत्त 
करणाऱ्या जावहराती व जावहराती फलक लावण्यास तसेच यासांदभातील अनेक 
सांकेत्थळाांवर व समाजमाध्यमाांवर प्रवतबांध करण्यास तरतूद करण्यासाठी 
ववधेयक, २०२० -  श्री.सधुीर मनुगांटीिार, वि.स.स. याांचे. 
 
 

   (६) सन २०२० चे वव.स.वव. क्रमाांक १४  - महाराष्ट्र वेचम मालकी अवधवनयम, १९७० 
यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी ववधेयक, २०२० -  श्री.सधुीर मनुगांटीिार, 
वि.स.स. याांचे. 
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आठ : अशासकीय ठराव (म.हव.स. हनयम १०६ अन्वये) :- 
 

    (सिरहू ठराि बलॅटद्वारा ठरविण्यात आलेल्या प्राथम्यक्रमानसुार िशधविण्यात 
आले आहेत.) (क्रमाांक १ ते ३) 
 

   (१) श्री. गणेश नाईक, वि.स.स. याांचा ठराि क्र. २१८ 
 

     "राज्यातील वेगवेगळ्या प्रकल्पाांमुळे वव्थावपत झालेल्या प्रकल्पग्र्ताांच्या 
पुनववसनाचे काम अद्यापही पूणव झालेले नसल्याने वव्थावपताांचे होत असलेले हाल, 
त्सयामुळे शासनाच्या ववचाराधीन प्रकल्पाांसाठी जवमनी देण्याच्या कामाला शेतकऱ्याांचा 
होत असलेला ववरोध, त्सयाबाबत वनमाण केल्या जाणाऱ्या कायदेशीर अडचणी इ. बाबी 
ववचारात घेता प्रकल्पग्र्ताांच्या पुनववसनाचे रखडलेले काम तात्सकाळ पूणव करण्यासाठी 
कालबद्ध धडक कायवक्रम राबववण्यात यावा, अशी वशफारस ही ववधानसभा शासनास 
करीत आहे." 
 

   (२) श्री. सवुनल प्रभ,ू वि.स.स. याांचा ठराि क्र. ५५ 
 

     ''मुांबईसह राज्यात रेल्वेचे सवावधक जाळे पसरलेले असणे, सवावधक महसूल प्राप्त 
होवूनही कें द्राकडून पूरेशा प्रमाणात राज्यास वनधी प्राप्त न होणे, मवहला सुरक्षा, प्रलांवबत 
योजना, रेल्वे सम्या, सुरवक्षत प्रवास आवण प्रवाशाांना अत्सयाधुवनक सेवा सुववधाांकरीता 
आवचयक वनधीची तरतूद करुन व्यव्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याकवरता 
'्वतांत्र महाराष्ट्र रेल महामांडळ' ्थापन करावे अशी आग्रही मागणी राज्य शासनाने 
कें द्र शासनाकडे करावी, अशी वशफारस ही ववधानसभा शासनास करीत आहे.'' 
 

   (३) श्री. राणाजगजीतवसह पाटील, वि.स.स. याांचा ठराि क्र. ६५ 
 

     ''शेतीची नावपकी, अवतवृष्ट्टी, जलप्रकोप, दबुार पेरणी, वतबार पेरणी, ओला व 
कोरडा दषु्ट्काळ असा असूनही पीक ववमा नुकसान भरपाई पासून आणेवारी व उांबरठा 
उत्सपन्नाच्या जाचक वनकर्षामुळे शेतकरी वांवचत राहत असणे, याला शांभर वर्षव जुनी 
विटीशकालीन आणेवारी व उांबरठा काढण्याचे वनकर्ष कारणीभूत असल्याने त्सयात 
बदल करुन सुधावरत आणेवारी व उांबरठा काढण्याचे वनकर्ष तयार करण्यासाठी राज्य 
शासनाने कें द्र शासनाकडे आग्रही भूवमका घ्यावी, अशी वशफारस ही ववधानसभा 
शासनास करीत आहे.'' 

   

विधान भिन, 
मुांबई. 
वदनाांक : २७ फेिुवारी, २०२० 

राजेन्द्र भागित, 
सवचव (कायवभार), 
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