महाराष्ट्र विधानसभा
वििसाच्या कामकाजाचा क्रम
मंगळिार, विनांक ८ सप्टें बर, २०२०
( सकाळी ११.०० िाजता )

एक

:

अतारांवकत प्रश्नोत्तरांची यािी क्रमांक १ ते ११ सभागृहाच्या पटलािर ठे िणे.

िोन

:

कागिपत्रे सभागृहाच्या पटलािर ठे िणे (१)

(२)

उप मुख्यमं त्री

महसूल मं त्री

: (क)

भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचा
(१) सि २०१७-२०१८ या वर्षाचा वार्षर्षक
तांनत्रक निरीक्षण अहवाल (स्थानिक संस्था)
(२) सि २०१८-२०१९ या वर्षाचा नवनियोजि
लेखा (३) नवत्तीय लेखा खंड – एक व दोि
(४) राज्य नवत्त व्यवस्थे वरील लेखापरीक्षा
अहवाल (५) आर्षथक व महसूल क्षेत्रावर
अहवाल (६) सामान्य आनण सामानजक क्षेत्र व
साववजनिक
उपक्रमांवरील
अहवाल
सभागृहासमोर ठे वतील.

(ख)

शासिाच्या सहकार, पणि व वस्त्रोद्योग नवभाग,
उद्योग, ऊजा व कामगार नवभाग, साववजनिक
बांधकाम नवभाग व आनदवासी नवकास
नवभागांतगवत संस्थांिी नदिांक १ एनिल, २०१९ ते
३१ माचव, २०२० या कालावधीत घेतलेले कजव व
त्यावरील व्याजास दे ण्यात आलेल्या हमी
नवर्षयीचे नववरणपत्र सभागृहाच्या पटलावर
ठे वतील.

:

नवदभव, मराठवाडा आनण उववनरत महाराष्ट्र
यासाठी नवकासमंडळे आदे श, २०११ मधील
नियम ८ अन्वये महसूल ि िन विभागाचा
सि २०१८-२०१९ या आर्षथक वर्षातील
वैधानिक नवकास मंडळनिहाय कायवक्रमांतगवत व
अनिवायव ित्यक्ष खचाचे (अनवभाज्य भागासह)
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नववरणपत्र सभागृहासमोर ठे वतील.

(३)

कौशल्य विकास ि
उद्योजकता मं त्री

:

नवदभव, मराठवाडा आनण उववनरत महाराष्ट्र
यासाठी नवकासमंडळे आदे श, २०११ मधील
नियम ८ अन्वये कौशल्य विकास ि
उद्योजकता विभागाचा सि २०१८-२०१९ या
आर्षथक वर्षातील वैधानिक नवकास मंडळनिहाय
कायवक्रमांतगवत व अनिवायव ित्यक्ष खचाचे
(अनवभाज्य
भागासह)
नववरणपत्र
सभागृहासमोर ठे वतील.

(४)

संसिीय कायय मं त्री

: (क)

नवधािसभेच्या सि २०२० च्या दुसऱ्या
(अथव संकल्पीय) अनधवेशिात नदिांक २४
फेब्रुवारी, २०२० ते नदिांक १४ माचव, २०२० या
कालावधीत मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री महोदयांिी
नवधािसभा सभागृहात नदलेल्या एकूण २९९
आश्वासिांची यादी, तसेच सि २०२० चे दुसरे
(अथव संकल्पीय)
अनधवेशि
संस्थनगत
झाल्यािंतर, पूतवता करण्यात आलेल्या एकूण
८९ आश्वासिांच्या पूतवतेची नववरणपत्रे यादीसह
सभागृहाच्या पटलावर ठे वतील.

(ख)

नवदभव, मराठवाडा आनण उववनरत महाराष्ट्र
यासाठी नवकासमंडळे आदे श, २०११ मधील
नियम ८ अन्वये संसिीय कायय विभागाचा सि
२०१८-२०१९ या आर्षथक वर्षातील वैधानिक
नवकास मंडळनिहाय अनिवायव ित्यक्ष खचाचे
(अनवभाज्य
भागासह)
नववरणपत्र
सभागृहासमोर ठे वतील.

तीन

:
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उप मुख्यमं त्री यांचा म.वि.स. वनयम ५७ अन्िये प्रस्ताि :"पुरवणी मागण्यांवरील चचा व मतदािाच्या संदभात नवधािसभा नियमांतील नियम २६०
(२) मधील तीि नदवसांच्या कालावधीबाबतची जी तरतूद आहे ती महाराष्ट्र नवधािसभा
नियमांतील नियम ५७ अन्वये स्थनगत करण्यात यावी.''

चार

:

सन २०२०-२०२१ च्या पुरिणी मागणयाांवर चचा व मतदान.
(१)

गृह विभाग.

(२)

महसूल व वि विभाग.

(३)

कृनर्ष, पशुसंवधव ि, दुग्धव्यवसाय नवकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग.

(४)

िगरनवकास नवभाग.

(५)

नवत्त नवभाग.

(६)

उद्योग, ऊजा व कामगार नवभाग.

(७)

ग्रामनवकास नवभाग.

(८)

अन्न, िागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण नवभाग.

(९)

नियोजि नवभाग.

(१०) साववजनिक आरोग्य नवभाग.
(११) वैद्यकीय नशक्षण व और्षनधद्रव्ये नवभाग.
(१२) आनदवासी नवकास नवभाग.
(१३) सहकार, पणि व वस्त्रोद्योग नवभाग.
(१४) उच्च व तंत्र नशक्षण नवभाग.
(मतास टाकावयाच्या मागणयाांची सूची स्वतांत्रपणे ववतरीत केल्याप्रमाणे)
[चचारोध (वगलोटीन) िुपारी ०३.०० वाजता]

पाच

:

शासकीय विधे यके :
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(अ) पुर:स्थापनाथय , विचार, खं डश: विचार ि संमत करणे :सि २०२० चे नवधािसभा नवधे यक क्रमांक ४३ - महाराष्ट्र (नितीय पुरवणी)
नवनियोजि नवधे यक, २०२०.
(ब) विचार, खं डश: विचार ि संमत करणे :(१) सन २०२० चे विधानसभा विधे यक क्रमांक ३२ – महाराष्ट्र िस्तू ि सेिा कर
(सुधारणा) विधे यक, २०२०.
----------------------------------------------------------------------------------(२) सन २०२० चे विधानसभा विधे यक क्रमांक ३४ – महाराष्ट्र िस्तू ि सेिा कर
(िुसरी सुधारणा) विधे यक, २०२०.
----------------------------------------------------------------------------------(३) सन २०२० चे विधानसभा विधे यक क्रमांक ३६ – महाराष्ट्र राज्य व्यिसाय,
व्यापार, आवजविका ि नोकऱ्या यांिरील कर (सुधारणा) विधे यक, २०२०.
----------------------------------------------------------------------------------(४) सन २०२० चे विधानसभा विधे यक क्रमांक ३५ – महाराष्ट्र साियजवनक विद्यापीठ
(सुधारणा) विधे यक, २०२०.
----------------------------------------------------------------------------------(५) (क) सन २०२० चे विधानसभा विधे यक क्रमांक ३३ – महाराष्ट्र ग्रामपंचायत
(िुसरी सुधारणा) विधे यक, २०२०.
(ख) विधे यक संयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.िे िेंद्र फडणिीस, वि.स.स.
यांचा प्रस्ताि :"सि २०२० चे नवधािसभा नवधे यक क्रमांक ३३ – महाराष्ट्र ग्रामपंचायत
(दुसरी सुधारणा) नवधे यक, २०२० नवधािपनरर्षदे ची सहमती घेऊि दोन्ही
सभागृहांच्या ३२१ सदस्यांच्या संयुक्त सनमतीकडे त्यावरील िनतवृत्त सहा
मनहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश दे ऊि नवचाराथव पाठनवण्यात यावे."
----------------------------------------------------------------------------------(६) सन २०२० चे विधानसभा विधे यक क्रमांक ३८ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था (िुसरी
सुधारणा) विधे यक, २०२०.
----------------------------------------------------------------------------------(७) सन २०२० चे विधानसभा विधे यक क्रमांक ४२ – महाराष्ट्र प्रािे वशक वनयोजन ि
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(८)

(९)

(१०)

(११)

नगररचना (सुधारणा) विधे यक, २०२०.
----------------------------------------------------------------------------------सन २०२० चे विधानसभा विधे यक क्रमांक ३७ – भूवमसंपािन, पुनियसन ि
पुनियसाहत करताना उवचत भरपाईचा आवण पारिशय कतेचा हक्क (महाराष्ट्र
सुधारणा) विधे यक, २०२०.
----------------------------------------------------------------------------------सन २०२० चे विधानसभा विधे यक क्रमांक ४१ – महाराष्ट्र गृहवनमाण ि क्षे त्र
विकास (सुधारणा) विधे यक, २०२०.
----------------------------------------------------------------------------------सन २०२० चे विधानसभा विधे यक क्रमांक ४० – महाराष्ट्र िेश्म मालकी
(सुधारणा) विधे यक, २०२०.
----------------------------------------------------------------------------------(क) सन २०२० चे विधानसभा विधे यक क्रमांक ३९ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था
(वतसरी सुधारणा) विधे यक, २०२०.
(ख) विधे यक संयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.िे िेंद्र फडणिीस, वि.स.स.
यांचा प्रस्ताि :"सि २०२० चे नवधािसभा नवधेयक क्रमांक ३९ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था
(नतसरी सुधारणा) नवधेयक, २०२० नवधािपनरर्षदे ची सहमती घेऊि दोन्ही
सभागृहांच्या ३२१ सदस्यांच्या संयुक्त सनमतीकडे त्यावरील िनतवृत्त सहा
मनहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश दे ऊि नवचाराथव पाठनवण्यात यावे."

-----------------------------------------------------------------------------------------(क) विधानपवरषिे ने संमत केल्यास विचार, खं डश: विचार ि संमत करणे :सि २०२० चे नवधािपनरर्षद नवधेयक क्रमांक ६ - महाराष्ट्र साववजनिक
नवश्वस्तव्यवस्था (सुधारणा) नवधे यक, २०२०

" राष्ट्रगीत "
विधान भिन,
मुंबई,
नदिांक : ७ सप्टें बर, २०२०

राजेन्द्र भागित,
सनचव,
महाराष्ट्र नवधािसभा

