
 

 

महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
सोमिार, विनाांक ७ सप्टेंबर, २०२० 

 

( सकाळी ११.०० िाजता ) 
 
 
 

शुभारांभ : िांिे मातरम्. 
 

एक : अध्यािेश सभागहृासमोर ठेिणे  :- 
 

 

  (१) उप मखु्यमांत्री : (क) सन २०२० चा अध्यादेश क्रमाांक ८ - महाराष्ट्र वस्तू व 
सेवा कर (सुधारणा) अध्यादेश, २०२० 
 

     (ख) सन २०२० चा अध्यादेश क्रमाांक ११ - महाराष्ट्र वस्तू व 
सेवा कर (दसुरी सुधारणा) अध्यादेश, २०२० 
 

     (ग) सन २०२० चा अध्यादेश क्रमाांक १३ - महाराष्ट्र राज्य 
व्यवसाय, व्यापार, आजीववका व नोक-या  याांवरील कर 
(सुधारणा) अध्यादेश, २०२० 
 

     (घ) सन २०२० चा अध्यादेश क्रमाांक १४ - महाराष्ट्र 
आकस्स्मकता वनधी (दसुरी सुधारणा) अध्यादेश, २०२० 
 

  (२) ग्रामविकास 
मांत्री  

:  सन २०२० चा अध्यादेश क्रमाांक १० - महाराष्ट्र 
ग्रामपांचायत (सुधारणा) अध्यादेश, २०२० 
 

  (३) नगर विकास 
मांत्री 

: (क) सन २०२० चा अध्यादेश क्रमाांक ७ - महाराष्ट्र 
महानगरपावलकाांच्या (राज्यामध्ये कोरोना कोस्व्हड 
ववषाणूच्या साववविक महामारीच्या साथीचा प्रसार 
झाल्यामुळे काही महानगरपावलकाांच्या महापौराांच्या व 
उपमहापौराांच्या) वनवडणुका तात्पुरत्या स्वरुपात पुढे 
ढकलणे अध्यादेश, २०२० 
 

     (ख) सन २०२० चा अध्यादेश क्रमाांक १५ - महाराष्ट्र प्रादेवशक 
वनयोजन व नगररचना (सुधारणा) अध्यादेश, २०२० 
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  (४) उच्च ि तांत्र 

वशक्षण मांत्री 
:  सन २०२० चा अध्यादेश क्रमाांक ९ - महाराष्ट्र 

साववजवनक ववद्यापीठ (सुधारणा) अध्यादेश, २०२० 
 

  (५) सहकार मांत्री :  सन २०२० चा अध्यादेश क्रमाांक १२ - महाराष्ट्र सहकारी 
सांस्था (सुधारणा) अध्यादेश, २०२० 

       

 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

  (१) मखु्यमांत्री :  महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोग याांचा 
सन २०१८-२०१९ या वषाचा वितीय वार्षषक 

अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (२) मित ि पनुिवसन  
मांत्री 

:  महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्रावधकरण 
याांचा सन २०१८-२०१९ या वषांचा वार्षषक 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

       

 

तीन : सन २०२०-२०२१ च्या पुरवणी मागण्या सादर करणे. 
 

चार : ववधानसभेने सांमत केलेल्या ववधेयकाांना ववधानपवरषदेची सांमती व दोन्ही सभागृहाांनी सांमत 
केलेल्या ववधेयकाांना राज्यपालाांची अवधसांमती वमळाल्याचे  जाहीर करणे. 
 

पाच : सभाध्यक्ाांची तावलका नामवनदेवशत करणे. 
 
 

सहा : शासकीय विधेयके : 
 

 

   परु:स्थापनाथव :- 
 

   (१) सन २०२० चे ववधानसभा ववधेयक क्रमाांक ३२ – महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर 
(सुधारणा) ववधेयक, २०२०. 
 

   (२) सन २०२० चे ववधानसभा ववधेयक क्रमाांक ३३ – महाराष्ट्र ग्रामपांचायत (दसुरी 
सुधारणा) ववधेयक, २०२०. 
 

   (३) सन २०२० चे ववधानसभा ववधेयक क्रमाांक ३४ – महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर 
(दसुरी सुधारणा) ववधेयक, २०२०. 
 

   (४) सन २०२० चे ववधानसभा ववधेयक क्रमाांक ३५ – महाराष्ट्र साववजवनक 
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ववद्यापीठ (सुधारणा) ववधेयक, २०२०. 
 

   (५) सन २०२० चे ववधानसभा ववधेयक क्रमाांक ३६ – महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, 
व्यापार, आवजववका व नोकऱ्या याांवरील कर (सुधारणा) ववधेयक, २०२०. 
 

   (६) सन २०२० चे ववधानसभा ववधेयक क्रमाांक ३७ – भूवमसांपादन, पुनववसन व 
पुनववसाहत करताना उवचत भरपाईचा आवण पारदशवकतेचा हक्क (महाराष्ट्र 
सुधारणा) ववधेयक, २०२०. 
 

   (७) सन २०२० चे ववधानसभा ववधेयक क्रमाांक ३८ – महाराष्ट्र सहकारी सांस्था 
(दसुरी सुधारणा) ववधेयक, २०२०. 
 

   (८) सन २०२० चे ववधानसभा ववधेयक क्रमाांक ३९ – महाराष्ट्र सहकारी सांस्था 
(वतसरी सुधारणा) ववधेयक, २०२०. 
 

   (९) सन २०२० चे ववधानसभा ववधेयक क्रमाांक ४० – महाराष्ट्र वेश्म मालकी 
(सुधारणा) ववधेयक, २०२०. 
 

   (१०) सन २०२० चे ववधानसभा ववधेयक क्रमाांक ४१ – महाराष्ट्र गृहवनमाण व के्ि 
ववकास (सुधारणा) ववधेयक, २०२०. 
 

   (११) सन २०२० चे ववधानसभा ववधेयक क्रमाांक ४२ – महाराष्ट्र प्रादेवशक वनयोजन 
व नगररचना (सुधारणा) ववधेयक, २०२०. 

 

 

सात : शोक प्रस्ताि - 
 

 भारतरत्न श्री.प्रणब कामदा मुखजी, भारताचे माजी राष्ट्रपती, डॉ.वशवाजीराव भाऊराव 
पाटील-वनलांगेकर, माजी मुख्यमांिी, श्री.अवनल रामवकसन राठोड, माजी वव.स.स. व माजी 
राज्यमांिी, सववश्री सुधाकर रामचांद्र पवरचारक, हवरभाऊ माधव जावळे, सदावशवराव बापूजी 
ठाकरे, रामकृष्ट्ण (बाबा) जगन्नाथ पाटील, वसतलदास खुबचांद हरचांदानी, सुवनल उर्व  वशवाजी 
शामरावजी शशदे, शामराव वभमराव पाटील, अण्णासाहेब अांबादासराव उढाण, सुरेश गांभीरराव 
पाटील, रामरतनबापू भरतबापू राऊत, मधुकर शांकर काांबळे व श्रीमती चांद्रकाांता वेदप्रकाश 
गोयल, माजी वव.स.स. याांच्या द:ुखद वनधनाबद्दल शोक प्रस्ताव. 

   
 
   

विधान भिन, 
मुांबई, 
वदनाांक : ६ सप्टेंबर, २०२० 

राजेन्द्र भागित, 
सवचव, 

 महाराष्ट्र ववधानसभा 
 


