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महािाष्ट्रमहािाष्ट्र    रिधानपरिषदरिधानपरिषद  

रदिसाच्यारदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

मंगळमंगळिाििाि,,  रदनांक रदनांक ११५५  रिसेंबि,रिसेंबि,  २०२०२०२०  
(दपुािी (दपुािी १२.०० १२.०० िाजता)िाजता)  

  

एक : निरनिारचत सदसयांचा परिचय 

दोन : अतािांरकत प्रश्नोत्तिांची परहली, दसुिी, रतसिी, चौथी, पाचिी, सहािी, सातिी, 
आठिी, नििी, दहािी, अकिािी, बािािी, तेिािी ि चौदािी यादी सभागहृाच्या 
पटलािि ठेिणे. 

तीन : कागदपते्र सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे – 

  (१) मखु्यमंत्री : "महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग याांचा सन २०१८-
२०१९ या वर्षाचा वार्षर्षक अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (२) उप मखु्यमंत्री : (क) "महाराष्ट्र राज्य ववत्त आयोगाचा पाचवा 
अहवाल व स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (ख "महाराष्ट्र राजकोर्षीय उत्तरदावयत्व व 
अर्थसांकल्पीय व्यवस्र्ापन अविवनयम, 
२००५ च्या कलम- ६(१) नुसार सन 
२०२०-२०२१ च्या अर्थसांकल्पाच्या 
सांदभात जमा व खचाच्या अिथवार्षर्षक 
आढाव्याचे वनष्ट्कर्षथ दर्थववणारे वववरणपत्र" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (३) उद्योग मंत्री : "मराठवाडा ववकास महामांडळ मयावदत, 
औरांगाबाद याांचा सन २०१८-२०१९ या वर्षाचा 
बावन्नावा वार्षर्षक अहवाल" सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

  (४) कामगाि मंत्री : (क) "महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांिकाम 
कामगार कल्याणकारी  मांडळ, मुांबई  
याांचा  सन २०१६-२०१७ व सन २०१७-
२०१८ या वर्षांचे वार्षर्षक अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
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     (ख) "औरांगाबाद जिल्हा मार्ाडी व असांरवित 
कामगार मांडळ, औरांगाबाद याांचा सन 
२०१४-२०१५ व सन २०१५-२०१६ या 
वर्षाचा अनुक्रमे तेवीसावा व चोवीसावा 
वार्षर्षक अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (ग) "नावर्क वजल्हा मार्ाडी व असांरवित 
कामगार मांडळ, (लासलगाांव) याांचा सन 
२०१६-२०१७ व सन २०१७-२०१८ या 
वर्षांचा अनुक्रमे अठ्ठावीसावा व 
एकोणतीसावा वार्षर्षक अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (घ) "वद खोका मेकींग अँड टिंबर माकेिं लेबर 
बोडथ, मुांबई याांचा सन २०१४-२०१५, सन 
२०१५-२०१६, सन २०१६-२०१७ व सन 
२०१७-२०१८ या वर्षांचा अनुक्रमे 
बेचाळीसावा, ते्रचाळीसावा, 
चव्वेचाळीसावा व पांचेचाळीसावा वार्षर्षक 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (ङ) "सुरिा रिक मांडळ, बृहनमुांबई व ठाणे 
वजल्हा याांचा सन २०१५-२०१६ व २०१६-
२०१७ या वर्षाचा अनुक्रमे पस्तीसावा व 
छत्तीसावा वार्षर्षक अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (च) "नावर्क वजल्हा सुरिा रिक मांडळ, 
नावर्क याांचा सन २०१४-२०१५ व सन 
२०१५-२०१६ या वर्षांचा अनुक्रमे 
अकरावा व बारावा वार्षर्षक अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (छ) "अहमदनगर वजल्हा सुरिा रिक मांडळ, 
अहमदनगर याांचा सन २०१४-२०१५, सन 
२०१५-२०१६ व सन २०१६-२०१७ या 
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वर्षांचा वार्षर्षक अहवाल" सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

     (ज) "नागपूर वजल्हा सुरिा रिक मांडळ, 
नागपूर याांचा सन २०१०-२०११, सन 
२०११-२०१२, सन २०१२-२०१३, सन 
२०१३-२०१४ व सन २०१४-२०१५ या 
वर्षांचा अनुक्रमे सदतीसावा, अडतीसावा, 
एकोणचाळीसावा, चाळीसावा, व 
एकेचाळीसावा वार्षर्षक अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (झ) "रायगड वजल्हा सुरिा रिक मांडळ, 
रायगड याांचा सन २०१६-२०१७ या वर्षाचा 
पंधरावा वार्षर्षक अहवाल" सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

     (ट) "साांगली वजल्हा सुरिा रिक मांडळ, 
साांगली याांचा सन २०१३-२०१४, सन 
२०१४-२०१५, सन २०१५-२०१६, सन 
२०१६-२०१७ व सन २०१७-२०१८ या 
वर्षांचा वार्षर्षक अहवाल" सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

     (ठ) "पुणे वजल्हा सुरिा रिक मांडळ, पुणे याांचा 
सन २०१४-२०१५ व सन २०१५-२०१६ 
या वर्षांचा अनुक्रमे बारावा व तेरावा 
वार्षर्षक अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (५) जलसंपदा ि लाभके्षत्र  
रिकास मंत्री 

: (क) कोंकण पािंबांिारे ववकास महामांडळ, ठाणे 
याांचा सन २०१७-२०१८ या वर्षाचा 
लेख्यावरील भारताचे वनयांत्रक व 
महालेखापाल याांचा अलग लेखा अहवाल 
व वार्षर्षक ववत्तीय अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
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     (ख) "ववदभथ पािंबांिारे ववकास महामांडळ, 
नागपूर याांचा सन २०१५-२०१६ या वर्षाचा 
अलग लेखा अहवाल व त्यावरील 
अनुपालन अहवाल" सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

     (ग) "महाराष्ट्र जलसांपत्ती वनयमन प्राविकरण, 
मुांबई याांचा सन २०१७-२०१८ या वर्षाचा 
वार्षर्षक अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (६) अन्न ि औषध 
प्रशासन मंत्री 

: "हाफवकन जीव और्षि वनमाण महामांडळ 
(मयावदत) याांचा सन २०१७-२०१८ या वर्षाचा 
चव्वेचाळीसावा वार्षर्षक अहवाल" सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

  (७) ग्रामरिकास मंत्री : "सन २०१६-२०१७ चा महाराष्ट्रातील पांचायती 
राज सांस्र्ाांच्या लेख्याांवरील सेहेचाळीसावा 
लेखापवरिा पुनर्षवलोकन अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (८) पशसंुिधधन मंत्री : "महाराष्ट्र परु् व मत्स्य ववज्ञान ववद्यापीठ, नागपूर 
याांचा सन २०१९-२०२० या वर्षाचा वार्षर्षक 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (९) िैद्यकीय रशक्षण ि 
सांसकृरतक कायध मंत्री 

: (क) "महाराष्ट्र वचत्रपिं, रांगभूमी आवण 
साांस्कृवतक ववकास महामांडळ मयावदत 
याांचा सन २०१९-२०२० या वर्षाचा 
ते्रचाळीसावा वार्षर्षक अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (ख) "महाराष्ट्र आरोग्य ववज्ञान ववद्यापीठ, 
नावर्क याांचा सन २०१८-२०१९ या वर्षाचा 
वार्षर्षक लेखे व एकववसावा वार्षर्षक 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (१०) कृरष मंत्री : "महाराष्ट्र कृवर्ष उद्योग ववकास महामांडळ 
मयावदत, मुांबई याांचा सन २०१६-२०१७ व २०१७-
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२०१८  या वर्षाचा अनुक्रमे एकावन्नावा व 
बावन्नावा वार्षर्षक अहवाल" सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

  (११) िने मंत्री : "महाराष्ट्र वन ववकास महामांडळ मयावदत याांचा 
सन २०१८-२०१९ या वर्षाचा सेहेचाळीसावा 
वार्षर्षक अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (१२) पणन मंत्री : "महाराष्ट्र राज्य वखार महामांडळ, पुणे याांचा सन 
२०१९-२०२० या वर्षाचा बासष्ट्िंावा वार्षर्षक 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (१३) संसदीय कायध मंत्री : "वविानपवरर्षदेच्या सन २०२० च्या वतसऱ्या 
(पावसाळी) अविवेर्नात वदनाांक ७ सप्िंेंबर, 
२०२० ते ८ सप्िंेंबर, २०२० या कालाविीत 
मा.मांत्री/मा.राज्यमांत्री महोदयाांनी वविानपवरर्षद 
सभागृहात वदलेल्या एकूण ६ आश्वासनाांची यादी, 
तसेच सन २०२० चे वतसरे (पावसाळी) अविवेर्न 
सांस्र्वगत झाल्यानांतर, पूतथता करण्यात आलेल्या 
एकूण ९९ आश्वासनाांच्या पूतथतेची वववरणपते्र 
यादीसह" सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (१४) िसत्रोद्योग मंत्री : "महाराष्ट्र राज्य यांत्रमाग महामांडळ मयावदत, नवी 
मुांबई याांचा सन २०१८-२०१९ या वर्षाचा 
सते्तचाळीसावा वार्षर्षक अहवाल" सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

चाि : मा.सरमती प्रमखु, रिधानपरिषद रिशेषारधकाि सरमती यांचा प्रसताि 
  वविानपवरर्षद ववरे्र्षाविकार सवमतीकडे ववचारार्थ प्रलांवबत असलेल्या, 
  (१) सनमाननीय वविानपवरर्षद सदस्या प्रा.डॉ.मनीर्षा कायांदे तसेच सनमाननीय 

वविानपवरर्षद सदस्य श्री. भाई जगताप याांनी श्री.अणथब गोस्वामी, सांपादक, वृत्त 
वनवेदक व कायथक्रम सूत्र सांचालक वरपब्ललक विंव्ही वृत्तवावहनी याांचेववरुध्द 
वदनाांक ०८ सप्िंेंबर, २०२० रोजी उपब्स्र्त केलेले ववरे्र्षाविकार भांग व 
अवमानाचे प्रकरण. 

  (२) सनमाननीय वविानपवरर्षद सदस्य श्री.भाई जगताप याांनी टहदी वसनेअवभनेत्री 
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कां गना राणावत याांचेववरुद्ध वदनाांक ०८ सप्िंेंबर, २०२० रोजी उपब्स्र्त केलेले 
ववरे्र्षाविकार भांग व अवमानाचे  प्रकरण. 

     या दोन प्रकरणाांवरील ववरे्र्षाविकार सवमतीचे अहवाल सादर करण्याकवरता 
महाराष्ट्र वविानपवरर्षद वनयम १७८ च्या पोिं वनयम (१) च्या परांतुकानवये पुढील 
अविवेर्नाच्या रे्विंच्या वदवसापयंत मुदत वाढवून देण्यात यावी. 

पाच : उप मखु्यमंत्री यांचा प्रसताि :- 

  "महाराष्ट्र वविानपवरर्षद वनयमाांतील वनयम २८९ अनवये पुरवणी मागण्याांवरील 
चचेच्या सांदभात, वविानपवरर्षद वनयमाांतील वनयम २३०(२) मिील तीन वदवसाांच्या 
कालाविीची जी तरतूद आहे ती स्र्वगत करण्यात यावी" 

सहा : सन २०२०-२०२१ च्या पिुिणी मागणयांिि चचा – (परहला ि शेिटचा रदिस) 

  खालील मंत्रयांच्या मागणयांिि चचा होईल. 

  १. मुख्यमांत्री. 

  २. उप मुख्यमांत्री. 

  ३. उद्योग, खवनकमथ, मराठी भार्षा मांत्री. 

  ४. सावथजवनक बाांिकाम (सावथजवनक उपक्रम वगळून) मांत्री. 

  ५. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक सांरिण मांत्री. 

  ६. कामगार, राज्य उत्पादन रु्ल्क मांत्री. 

  ७. जलसांपदा व लाभिेत्र ववकास मांत्री. 

  ८. गृहमांत्री. 

  ९. महसूल मांत्री. 

  १०. अन्न व और्षि प्रर्ासन मांत्री. 

  ११. सावथजवनक आरोग्य व कुिुंांब कल्याण मांत्री. 

  १२. अल्पसांख्याांक ववकास व औकाफ, कौर्ल्य ववकास व उद्योजकता मांत्री. 

  १३. ग्रामववकास मांत्री. 

  १४. ऊजा मांत्री. 
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  १५. र्ालेय वर्िण मांत्री. 

  १६. गृहवनमाण मांत्री. 

  १७. नगरववकास, सावथजवनक बाांिकाम (सावथजवनक उपक्रम) मांत्री. 

  १८. परु्सांविथन, दगु्ि व्यवसाय ववकास, क्रीडा व युवक कल्याण मांत्री. 

  १९. इतर मागास बहुजन कल्याण, खार जवमनी ववकास, आपत्ती व्यवस्र्ापन, मदत 
व पुनवथसन मांत्री. 

  २०. वैद्यकीय वर्िण, साांस्कृवतक कायथमांत्री. 

  २१. उच्च व तांत्रवर्िण मांत्री. 

  २२. कृवर्ष, माजी सैवनक कल्याण मांत्री. 

  २३. आवदवासी ववकास मांत्री. 

  २४. सहकार, पणन मांत्री. 

  २५. पवरवहन, सांसदीय कायथ मांत्री. 

  २६. वस्त्रोद्योग, मत्स्यव्यवसाय, बांदरे मांत्री. 

  २७. मवहला व बालववकास मांत्री. 

  २८. सामावजक नयाय व ववरे्र्ष सहाय्य मांत्री. 

  २९. पयथिंन, पयावरण, राजवर्ष्ट्िंाचार मांत्री. 

सात : शासकीय रिधेयके – 

  (१) रिधानसभेने संमत केल्यास - रिधेयक रिचािात घेणे - 

   (क) "सन २०२० चे वव.स.वव. क्रमाांक ५४ – महाराष्ट्र (तृतीय पुरवणी) 
वववनयोजन वविेयक, २०२०" 

   (ख) "सन २०२० चे वव.स.वव. क्रमाांक ४८ - मुांबई महानगरपावलका, 
महाराष्ट्र महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र नगरपवरर्षदा, नगरपांचायती व 
औद्योवगक नगरी (सुिारणा) वविेयक, २०२०" 

  (२) रिधानसभेने संमत केल्यास – रिचाि, खंिश: रिचाि ि संमत किणे. 

   (क) "सन २०२० चे वव.स.वव. क्रमाांक ४९ - डी. वाय. पािंील कृर्षी व तांत्र 
ववद्यापीठ, तळसांदे, कोल्हापूर वविेयक २०२०" 
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   (ख) "सन २०२० चे वव.स.वव. क्रमाांक ५३ - महाराष्ट्र आांतरराष्ट्रीय क्रीडा 
ववद्यापीठ वविेयक, २०२०" 

   (ग) "सन २०२० चे वव.स.वव. क्रमाांक ५० - महाराष्ट्र सावथजवनक ववद्यापीठ 
(दसुरी सुिारणा) वविेयक, २०२०" 

   (घ) "सन २०२० चे वव.स.वव. क्रमाांक ४६ - महाराष्ट्र महानगरपावलका 
आवण महाराष्ट्र नगरपवरर्षदा, नगरपांचायती व औद्योवगक नगरी 
(सुिारणा) वविेयक, २०२०" 

   (ङ) "सन २०२० चे वव.स.वव. क्रमाांक ४७ - मुांबई महानगरपावलका 
(सुिारणा) वविेयक, २०२०" 

   (च) "सन २०२० चे वव.स.वव. क्रमाांक ४४ - महाराष्ट्र सहकारी सांस्र्ा (चौर्ी 
सुिारणा) वविेयक, २०२०" 

   (छ) "सन २०२० चे वव.स.वव. क्रमाांक ४५ - महाराष्ट्र सहकारी सांस्र्ा 
(पाचवी सुिारणा) वविेयक, २०२०" 

   (ज) "सन २०२० चे वव.स.वव. क्रमाांक ५१ - र्क्ती फौजदारी कायदे 
(महाराष्ट्र सुिारणा) वविेयक, २०२०" 

   (झ) "सन २०२० चे वव.स.वव. क्रमाांक ५२ - महाराष्ट्र अननय ववरे्र्ष 
नयायालये (र्क्ती कायद्याखालील मवहलाांच्या व बालकाांच्या ववरुद्धच्या 
ववववित अपरािाांसाठी) वविेयक, २०२०" 

   

"िाष्ट्रगीत" 
 

 

 

 

 

रिधान भिन, 
मुांबई, 
वदनाांक : १४ वडसेंबर, २०२०. 

         िाजेन्र भागित 
                सवचव, 

               महाराष्ट्र वविानपवरर्षद 
 


