
 
  
  

महाराष्ट्रमहाराष्ट्र    विधानपवरषदविधानपवरषद  

वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

सोमसोमिारिार,,  वदनाांक वदनाांक ७ ७ सप्टेंबर, सप्टेंबर, २०२०२०२०  
(दपुारी (दपुारी १२.०० १२.०० िाजता)िाजता)  

  
शभुारांभ : िांदे मातरम् 

एक : निवनिावचत सदसयाांचा पवरचय 

दोन : अध्यादेश सभागहृाच्या पटलािर 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 नोकऱ्या 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 स्वरुपपात पुढे 
ढकलणे अध्यादेश, २०२०" 

     (ख) "सन २०२० चा अध्यादेश क्रमाांक १५ – महाराष्ट्र 
प्रादेवशक वनयोजन व नगररचना (सुधारणा) अध्यादेश, 
२०२०" 

  (४) उच्च ि तांत्र 
वशक्षण मांत्री 

: "सन २०२० चा अध्यादेश क्रमाांक ९ - महाराष्ट्र साववजवनक 
ववद्यापीठ (सुधारणा) अध्यादेश, २०२०" 
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  (५) सहकार मांत्री : "सन २०२० चा अध्यादेश क्रमाांक १२ - महाराष्ट्र सहकारी 
सांस्था (सुधारणा) अध्यादेश, २०२०" 

तीन : कागदपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे – 

  (१) मखु्यमांत्री : "महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोग याांचा सन 
२०१८-२०१९ या वषाचा वितीय वार्षषक अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (२) मदत ि पनुिवसन मांत्री 
 

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

  (३) सांसदीय कायव मांत्री : "ववधानपवरषदेच्या सन २०२० च्या दसुऱ्या 
(अथवसांकल्पीय) अवधवेशनात वदनाांक २४ 
फेबु्रवारी, २०२० ते वदनाांक १४ माचव, २०२० या 
कालावधीत मा.मांिी/मा.राज्यमांिी महोदयाांनी 
ववधानपवरषद सभागृहात वदलेल्या एकूण ७९ 
आश्वासनाांची यादी, तसेच सन २०२० चे दसुरे 
(अथवसांकल्पीय) अवधवेशन सांस्थवगत झाल्यानांतर, 
पूतवता करण्यात आलेल्या एकूण ७६ 
आश्वासनाांच्या पूतवतेची वववरणपिे यादीसह" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

चार : सन २०२०-२०२१ च्या परुिणी मागण्या सादर करणे. 

पाच : दोन्ही सभागहृाांनी सांमत केलेल्या विधेयकाांना राज्यपालाांची अवधसांमती वमळाल्याचे 

जाहीर करणे. 
सहा : सभापतींनी, सभापती-तावलका नामवनदेवशत करणे. 

सात : शासकीय विधेयक – 

  परु:सथापनाथव - 

  "सन २०२० चे वव.प.वव. क्रमाांक ६ - महाराष्ट्र साववजवनक ववश्वस्तव्यवस्था 
(सुधारणा) ववधेयक, २०२०" 
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आठ : शोक प्रसताि :- 

  "भारतरत्न श्री. प्रणब कामदा मखुजी, भारताचे माजी राष्ट्रपती, 
डॉ.वशिाजीराि भाऊराि पाटील-वनलांगेकर, माजी मखु्यमांत्री, सिवश्री विजय 
अण्णाजी मडेु, रामनाथ दादा मोते, बलभीमराि नरसिंगराि देशमखु, यनुसु हाजी 
जैनोविन शेख, जयिांतराि उत्तमराि ठाकरे, माजी वि.प.स. याांच्या द:ुखद 
वनधनाबिल शोक प्रसताि" 

 

 

 

 

विधान भिन, 
मुांबई, 
वदनाांक : ६ सप्टेंबर, २०२०. 

         राजेन्र भागित 
                सवचव (कायवभार), 

               महाराष्ट्र ववधानपवरषद 
 


