
 

 

  
  

महाराष्ट्रमहाराष्ट्र    विधानपवरषदविधानपवरषद  

वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

मंगळमंगळिारिार,,  वदनांक वदनांक ८८  सप्टेंबर, सप्टेंबर, २०२०२०२०  
(दपुारी (दपुारी १२.०० १२.०० िाजता)िाजता)  

  
एक : निवनिावचत सदसयांचा पवरचय 

दोन : अतारांवकत प्रश्नोत्तरांची पवहली, दसुरी, वतसरी, चौथी, पाचिी, सहािी ि 
सातिी यादी सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे. 

तीन : कागदपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे – 

  (१) उप मखु्यमंत्री : (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 
व्यवस्थेवरील लेखापरीक्षा अहवाल (५) 
आर्षथक व महसूल के्षत्रावर अहवाल (६) 
सामान्य आनण सामानजक के्षत्र व 
साववजनिक उपक्रमांवरील अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (ख) नदिांक १ एनिल, २०१९ ते ३१ माचव, 
२०२० या कालावधीत शासिाच्या 
सहकार, पणि व वस्त्रोद्योग वोग नवभाग, 
उद्योग वोग, ऊजा व कामगार नवभाग, 
साववजनिक बांधकाम नवभाग व 
आनदवासी नवकास नवभागांतगवत 
संस्थांिी घेतलेले कजव व त्यावरील 
व्याजास देण्यात आलेल्या हमी नवर्षयीचे 
नववरणपत्र सभागृहाच्या पटलावर 
ठेवतील. 
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  (२) महसलू मंत्री : "नवदभव, मराठवाडा आनण उववनरत महाराष्ट्र 
यासाठी नवकासमंडळे आदेश, २०११ मधील खंड 
८ अन्वये महसूल व वि नवभागाचा सि २०१८-
२०१९ या आर्षथक वर्षातील वैधानिक नवकास 
मंडळनिहाय कायवक्रमांतगवत व अनिवायव ित्यक्ष 
खचाचे (अनवभाज्य भागासह) नववरणपत्र" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (३) कौशल्य विकास ि 
उद्योजकता मंत्री 

: "नवदभव, मराठवाडा आनण उववनरत महाराष्ट्र 
यासाठी नवकासमंडळे आदेश, २०११ मधील खंड 
८ अन्वये कौशल्य नवकास व उद्योग वोजकता 
नवभागाचा सि २०१८-२०१९ या आर्षथक 
वर्षातील वैधानिक नवकास मंडळनिहाय 
कायवक्रमांतगवत व अनिवायव ित्यक्ष खचाचे 
(अनवभाज्य भागासह) नववरणपत्र" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (४) संसदीय कायय मंत्री : "नवदभव, मराठवाडा आनण उववनरत महाराष्ट्र 
यासाठी नवकासमंडळे आदेश, २०११ मधील खंड 
८ अन्वये संसदीय कायव नवभागाचा सि २०१८-
२०१९ या आर्षथक वर्षातील वैधानिक नवकास 
मंडळनिहाय कायवक्रमांतगवत व अनिवायव ित्यक्ष 
खचाचे (अनवभाज्य भागासह) नववरणपत्र" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

चार : लक्षिेधी सचूनेसंदभांतील अवधक मावहती सभागहृासमोर ठेिणे – 

  िैद्यकीय वशक्षण मंत्री : "मुंबईतील शासकीय ि पावलका 
रुग्णालयातील वनिासी डॉक्टरांना कामाच्या 
िेळेपेक्षा अवधक िेळ काम करािे लागत 
असल्यामळेु तयांच्या आरोग्यािर होत 
असलेला विपवरत पवरणाम" या नवर्षयावरील 
श्रीमती अलका देसाई माजी व इतर नव.प.स. 
यांिी उपस्स्थत केलेल्या म.नव.प. नियम १०१ 
अन्वये लक्षवेधी सूचिा क्रमांक १७ बाबत 
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नदिांक २२ जुलै, २०१३ रोजी नदलेल्या 
आश्वासिािुसार अनधक मानहती सभागृहाच्या 
पटलावर ठेवतील. 
 

पाच : उप सभापतींची वनिडणकू. 

  (१) श्री.शवशकांत जयिंतराि शशदे, वि.प.स. यांचा प्रसताि :- 

        " डॉ. नीलम वदिाकर गोऱ्हे, वि.प.स. यांची महाराष्ट्र नवधािपनरर्षदेच्या  
उप सभापती म्हणूि निवड करण्यात यावी." 
श्री.अशोक ऊर्य  भाई अजुयनराि जगताप, वि.प.स. अिुमोदि देतील. 

  (२) श्री.प्रसाद वमनेश लाड, वि.प.स. यांचा प्रसताि :- 

        " श्री.विजय ऊर्य  भाई विठ्ठल वगरकर, वि.प.स. यांची महाराष्ट्र 
नवधािपनरर्षदेचे उप सभापती म्हणूि निवड करण्यात यावी." 
श्री.सरेुश रामचंद्र धस, वि.प.स. अिुमोदि देतील. 
 

  (३) श्री.वनरंजन िसंत डािखरे, वि.प.स. यांचा प्रसताि :- 

        " श्री.विजय ऊर्य  भाई विठ्ठल वगरकर, वि.प.स. यांची महाराष्ट्र 
नवधािपनरर्षदेचे उप सभापती म्हणूि निवड करण्यात यावी." 
श्री.रमेशदादा पाटील, वि.प.स. अिुमोदि देतील. 
 

  (४) ॲड.अवनल दत्तात्रय परब, मा.संसदीय कायय मंत्री यांचा प्रसताि :- 

        " डॉ. नीलम वदिाकर गोऱ्हे, वि.प.स. यांची महाराष्ट्र नवधािपनरर्षदेच्या  
उप सभापती म्हणूि निवड करण्यात यावी." 
श्री.जयंत प्रभाकर पाटील, वि.प.स. अिुमोदि देतील. 
 

   

- मध्यंतर - 
 

सहा : उप मखु्यमंत्र्यंचय प्रसताि :- 

  "महाराष्ट्र नवधािपनरर्षद नियमांतील नियम २८९ अन्वये पुरवणी मागण्यांवरील 
चचेच्या संदभात, नवधािपनरर्षद नियमांतील नियम २३०(२) मधील तीि नदवसांच्या 
कालावधीची जी तरतूद आहे ती स्थनगत करण्यात यावी" 
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सात : सन २०२०-२०२१ च्या परुिणी मागणयांिर चचा - 

  खालील मंत्रयांच्या मागणयांिर चचा होईल. 

  १. मुख्यमंत्री. 

  २. उप मुख्यमंत्री. 

  ३. साववजनिक बांधकाम (साववजनिक उपक्रम वगळूि) मंत्री. 

  ४. अन्न, िागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री. 

  ५. कामगार, राज्य उत्पादि शुल्क मंत्री. 

  ६. जलसंपदा व लाभके्षत्र नवकास मंत्री. 

  ७. गृहमंत्री. 

  ८. महसूल मंत्री. 

  ९. अन्न व और्षध िशासि मंत्री. 

  १०. साववजनिक आरोग्य व कुटंुब कल्याण मंत्री. 

  ११. अल्पसंख्याकं नवकास व औकाफ, कौशल्य नवकास व उद्योग वोजकता मंत्री. 

  १२. ग्रामनवकास मंत्री. 

  १३. ऊजा मंत्री. 

  १४. शालेय नशक्षण मंत्री. 

  १५. गृहनिमाण मंत्री. 

  १६. िगरनवकास, साववजनिक बांधकाम (साववजनिक उपक्रम) मंत्री. 

  १७. पशुसंवधवि, दगु्ध व्यवसाय नवकास, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री. 

  १८. इतर मागास बहुजि कल्याण, खार जनमिी नवकास, आपत्ती व्यवस्थापि, मदत व 
पुिववसि मंत्री. 

  १९. वैद्योग वकीय नशक्षण, सांस्कृनतक कायवमंत्री. 

  २०. उच्च व तंत्रनशक्षण मंत्री. 

  २१. कृनर्ष, माजी सैनिक कल्याण मंत्री. 
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  २२. विे, भूकंप पुिववसि मंत्री. 

  २३. आनदवासी नवकास मंत्री. 

  २४. रोजगार हमी, फलोत्पादि मंत्री. 

  २५. सहकार, पणि मंत्री. 

  २६. पनरवहि, संसदीय कायव मंत्री. 

  २७. वस्त्रोद्योग वोग, मत्स्यव्यवसाय, बंदरे मंत्री. 

  २८. मनहला व बालनवकास मंत्री. 

  २९. मृद व जलसंधारण मंत्री. 

  ३०. सामानजक न्याय व नवशेर्ष सहाय्य मंत्री. 

  ३१. पयवटि, पयावरण, राजनशष्ट्टाचार मंत्री. 

आठ : शासकीय विधे्के – 

  (१) विचार, खंडश: विचार ि संमत करणे. 

    "सि २०२० चे नव.प.नव. क्रमांक ६ - महाराष्ट्र साववजनिक 
नवश्वस्तव्यवस्था (सुधारणा) नवधेयक, २०२०" 

  (२) विधानसभेने संमत केल्यास - विधेयक विचारात घेणे - 

   (क) "सि २०२० चे नव.स.नव. क्रमांक ४३ – महाराष्ट्र (नितीय पुरवणी) 
नवनियोजि नवधेयक, २०२०" 

   (ख) "सि २०२० चे नव.स.नव. क्रमांक ३४ -  महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर 
(दसुरी सुधारणा) नवधेयक, २०२०" 

   (ग) "सि २०२० चे नव.स.नव. क्रमांक ३६ - महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, 
आजीनवका व िोकऱ्या यांवरील कर (सुधारणा) नवधेयक, २०२०" 

  (३) विधानसभेने संमत केल्यास – विचार, खंडश: विचार ि संमत करणे. 

   (क) "सि २०२० चे नव.स.नव. क्रमांक ३२ -  महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर 
(सुधारणा) नवधेयक, २०२०" 

   (ख) "सि २०२० चे नव.स.नव. क्रमांक ३३ - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (दसुरी 
सुधारणा) नवधेयक, २०२०" 

   (ग) "सि २०२० चे नव.स.नव. क्रमांक ३५ - महाराष्ट्र साववजनिक नवद्योग वापीठ 
(सुधारणा) नवधेयक, २०२०" 
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   (घ) "सि २०२० चे नव.स.नव. क्रमांक ३७- भूनमसंपादि, पुिववसि व 
पुिववसाहत करतािा उनचत भरपाईचा आनण पारदशवकतेचा हक्क 
(महाराष्ट्र सुधारणा) नवधेयक, २०२०" 

   (ङ) "सि २०२० चे नव.स.नव. क्रमांक ३८ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था (दसुरी 
सुधारणा) नवधेयक, २०२०" 

   (च) "सि २०२० चे नव.स.नव. क्रमांक ३९ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था (नतसरी 
सुधारणा) नवधेयक, २०२०" 

   (छ) "सि २०२० चे नव.स.नव. क्रमांक ४० - महाराष्ट्र वेश्म मालकी 
(सुधारणा) नवधेयक, २०२०" 

   (ज) "सि २०२० चे नव.स.नव. क्रमांक ४१ - महाराष्ट्र गृहनिमाण व के्षत्र 
नवकास (सुधारणा) नवधेयक, २०२०" 

   (झ) "सि २०२० चे नव.स.नव. क्रमांक ४२ -  महाराष्ट्र िादेनशक नियोजि व 
िगररचिा (सुधारणा) नवधेयक, २०२०" 

   

"राष्ट्रगीत" 
 

 

 

विधान भिन, 
मंुबई, 
नदिांक : ७ सप्टेंबर, २०२०. 

         राजेन्द्द्र भागित 
                सनचव, 

               महाराष्ट्र नवधािपनरर्षद 
 


