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रििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
सोमिाि, रिनाांक १४ रिसेंबि, २०२० 

 

( सकाळी ११.०० िाजता ) 
 
 
 

शभुािांभ : िांिे मातिम्. 
 

एक : मा.अध्यक्ष याांचा प्रस्ताि- 
 

       भारतीय संविधानाच्या उदे्दविकेचे िाचन करण्याबाबतचा प्रस्ताि. 
 

िोन : अध्यािेश सभागहृासमोि ठेिणे  :- 
 

 

  (१) नगि रिकास 
मांत्री 

: (क) सन २०२० चा अध्यादेि क्रमांक १६ - म ंबई 
महानगरपाविका, महाराष्ट्र महानगरपाविका आवि 
महाराष्ट्र नगरपवरषदा, नगरपंचायती ि औद्योवगक नगरी 
(स धारिा) अध्यादेि, २०२० 
 

     (ख) सन २०२० चा अध्यादेि क्रमांक १९ - महाराष्ट्र 
महानगरपाविका आवि महाराष्ट्र नगरपवरषदा, 
नगरपंचायती ि औद्योवगक नगरी (स धारिा) अध्यादेि, 
२०२० 
 

     (ग) सन २०२० चा अध्यादेि क्रमांक २० - म ंबई 
महानगरपाविका (स धारिा) अध्यादेि, २०२० 
 

  (२) उच्च ि तांत्र 
रशक्षण मांत्री 

:  सन २०२० चा अध्यादेि क्रमांक २१ - महाराष्ट्र 
सािवजवनक विद्यापीठ (द सरी स धारिा) अध्यादेि, २०२० 
 

  (३) सहकाि मांत्री : (क) सन २०२० चा अध्यादेि क्रमांक १७ - महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था (द सरी स धारिा) अध्यादेि, २०२० 
 

     (ख) सन २०२० चा अध्यादेि क्रमांक १८ - महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था (वतसरी स धारिा) अध्यादेि, २०२० 
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तीन : कागिपत्र सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे - 
 

   उप मखु्यमांत्री :  िोकिेखा सवमतीच्या सन २००१-२००२ च्या 
आठव्या अहिािातीि पवरच्छेद क्र.१.२८ न सार 
मंत्राियीन विभागांनी सन २०१९-२०२० या 
वित्तीय िषात केिेल्या प नर्विवनयोजनाबाबतचे 
एकवत्रत वििरिपत्र सभागृहासमोर ठेितीि. 

       
 

चाि : सन २०२०-२०२१ च्या प रििी मागण्या सादर करिे. 
 

पाच : विधानसभेने संमत केिेल्या विधेयकांना विधानपवरषदेची संमती ि दोन्ही सभागृहांनी संमत 
केिेल्या विधेयकांना राज्यपालाांची अवधसंमती वमळाल्याचे  जाहीर करिे. 
 

 

सहा : सभाध्यक्ांची ताविका नामवनदेवित करिे. 
 
 

सात : शासकीय रिधेयके : 
 

 
 

   पिु:स्थापनाथथ :- 
 

   (१) सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ४४ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
(चौथी स धारिा) विधेयक, २०२०. 
 
 

   (२) सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ४५ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
(पाचिी स धारिा) विधेयक, २०२०. 
 
 

   (३) सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ४६ – महाराष्ट्र महानगरपाविका 
आवि महाराष्ट्र नगरपवरषदा, नगरपंचायती ि औद्योवगक नगरी (स धारिा) 
विधेयक, २०२०. 
 
 

   (४) सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ४७ – म ंबई महानगरपाविका 
(स धारिा) विधेयक, २०२०. 
 
 

   (५) सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ४८ – म ंबई महानगरपाविका, 
महाराष्ट्र महानगरपाविका आवि महाराष्ट्र नगरपवरषदा, नगरपंचायती ि 
औद्योवगक नगरी (स धारिा) विधेयक, २०२०. 
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   (६) सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ४९ – डी. िाय. पाटीि कृषी ि 
तंत्र विद्यापीठ, तळसंदे, कोल्हापूर विधेयक, २०२०. 
 
 

   (७) सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ५० – महाराष्ट्र सािवजवनक 
विद्यापीठ (द सरी स धारिा) विधेयक, २०२०. 
 

   (८) सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ५१ – िक्ती फौजदारी कायदे 
(महाराष्ट्र स धारिा) विधेयक, २०२०. 
 

   (९) सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ५२ – महाराष्ट्र अनन्य वििेष 
न्यायािये (िक्ती कायद्याखािीि मवहिांच्या ि बािकांच्या विरुध्दच्या वििवक्त 
अपराधांसाठी) विधेयक, २०२०. 
 

   (१०) सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ५३ – महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय 
क्रीडा विद्यापीठ विधेयक, २०२०. 

     
 

आठ : शोक प्रस्ताि - 
 

 श्री.भारत त काराम भािके, वि.स.स. तसेच श्री.विष्ट्ि  रामा सािरा, माजी वि.स.स. ि 
माजी मंत्री, प्रा.जािेद इक्बाि खान, माजी वि.स.स. ि माजी मंत्री, श्री.विनायकराि प ंडविकराि 
पाटीि, माजी वि.स.स. ि माजी राज्यमंत्री, सिवश्री ताराससह नंदराजोग सरदार, अनंतराि 
आप्पाराि देिसरकर, नरससगराि रामचंद्र घारफळकर, नारायि वकसन पाटीि, वकसनराि 
माविकराि खोपडे, स रेि नामदेि गोरे ि डॉ.जगन्नाथ वसतारामजी ढोिे, माजी वि.स.स. यांच्या 
द :खद वनधनाबद्दि िोक प्रस्ताि. 

   
 
   

रिधान भिन, 
म ंबई, 
वदनांक : १३ वडसेंबर, २०२० 

िाजेन्द्र भागित, 
सवचि, 

 महाराष्ट्र विधानसभा 
 


