महाराष्ट्र विधानपवरषद

वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम

मंगळिार, वदनांक २६ फेब्रुिारी, २०१९
(दुपारी १२.०० िाजता)
एक

: कागदपत्रे सभागृहासमोर ठे वणे.
(१) मुख्यमं त्री
: महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांचा सन २०१६-२०१७ या
वर्षाचे वार्षर्षक लेखे आणि स्वतंत्र लेखापणरक्षा
अहवाल
(२) वित्त मं त्री

: मॅफको महामंडळाचा सन २०१६-२०१७ या वर्षाचा
सेहेचाळीसावा वार्षर्षक अहवाल

(३) संसदीय कायय मंत्री

: णवधानपणरर्षदे च्या सन २०१८ च्या णतसऱ्या
(णहवाळी) अणधवेशनात णदनांक १९ नोव्हें बर, २०१८
ते ३० नोव्हें बर, २०१८ या कालावधीत
मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री महोदयांनी णवधानपणरर्षद
सभागृहात णदलेल्या एकूि ५५ आश्वासनांची
यादी, तसेच सन २०१८ चे णतसरे (णहवाळी)
अणधवेशन संस्थणगत झाल्यानंतर, पूततता करण्यात
आलेल्या एकूि ३४१ आश्वासनांच्या पूतततेची
णववरिपत्रे यादीसह

दोन

: म.वि.प. वनयम १०१ – अ अन्िये विशे ष उल्लेख – (असल्यास).

तीन

: वित्त मंत्रयांचा प्रस्ताि :"महाराष्ट्र णवधानपणरर्षद णनयमांतील णनयम २८९ अन्वये पुरविी मागण्यांवरील
चचेच्या संदभात, णवधानपणरर्षद णनयमांतील णनयम २३०(२) मधील तीन णदवसांच्या
कालावधीची जी तरतूद आहे ती स्थणगत करण्यात यावी"

चार

: सन २०१८-२०१९ च्या पुरिणी मागणयांिर चचा (पहहला व शे वटचा वदिस).
खालील मंत्रयांच्या मागणयांिर चचा होईल.
१.

मुख्यमंत्री.
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२.

महसूल, मदत व पुनवतसन, सावतजणनक बांधकाम (सावतजणनक उपक्रम
वगळू न), कृर्षी व फलोत्पादन मंत्री.

३.

णवत्त व णनयोजन, वने मं त्री.

४.

शालेय णशक्षि, क्रीडा व युवक कल्याि, उच्च व तंत्र णशक्षि, मराठी भार्षा,
सास्कृणतक कायत, अल्पसंख्यांक णवकास व वक्फ मंत्री.

५.

गृहणनमाि मंत्री.

६.

ग्रामणवकास, मणहला व बालणवकास मंत्री.

७.

आणदवासी णवकास मंत्री.

८.

अन्न व नागरी पुरवठा, ग्राहक संरक्षि, अन्न व और्षध प्रशासन, संसदीय
कायत मंत्री.

९.

वैद्यकीय णशक्षि, जलसंपदा व लाभक्षेत्र णवकास मंत्री.

१०.

पणरवहन, खारभूमी णवकास मंत्री.

११.

उद्योग, खणनकमत मंत्री.

१२.

सावतजणनक बांधकाम (सावतजणनक उपक्रम), सावतजणनक आरोग्य व कुटुं ब
कल्याि मंत्री.

१३.

ऊजा, नवीन व नवीकरिीय ऊजा, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री.

१४.

पािीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री.

१५.

सामाणजक न्याय व णवशेर्ष सहाय्य मं त्री.

१६.

जलसंधारि, राजणशष्ट्टाचार, णवमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर
मागासवगत व णवशेर्ष मागासप्रवगत कल्याि मंत्री.

१७.

रोजगार हमी, पयतटन मंत्री.

१८.

सहकार, पिन व वस्त्रोद्योग मंत्री.

१९.

पशुसंवधतन, दुग्धणवकास व मत्स्यणवकास मंत्री.
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२०.

कामगार, भूकंप पुनवतसन, कौशल्य णवकास, माजी सैणनकांचे कल्याि मंत्री.

- मध्यं तर पाच

: शासकीय विधे यक :विचार, खं डश: विचार ि संमत करणे.
"सन २०१९ चे णव.प.णव. क्रमांक १ - महाराष्ट्र कृणर्ष णवद्यापीठ
(सुधारिा) णवधेयक, २०१९"

विधान भिन,
मुंबई
णदनांक : २५ फेब्रुवारी, २०१९

वजतेंद्र भोळे
सणचव (का.),
महाराष्ट्र णवधानपणरर्षद.
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