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( सकाळी ११.०० िाजता ) 
 
 
 

एक : प्रश्नोत्तिे. 
 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे - 
 

 

  (१) मखु्यमांत्री : विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील वियम ८ अन्िये 
विधी ि न्याय विर्ागाचे सि २०१९-२०२० या आर्थिक 
िर्षातील विकास मंडळविहाय कायभक्रमांतगभत 
वियतव्यय ि प्रत्यक्ष खचाचे (अविर्ाज्य र्ागासह) 
वििरिपत्र सर्ागृहासमोर ठेितील. 
 

  (२) कौशल्य रिकास ि 
उद्योजकता मांत्री 

: विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील वियम ८ अन्िये 
कौशल्य विकास, रोजगार ि उद्योजकता विर्ागाचा सि 
२०१९-२०२० या आर्थिक िर्षातील विकास मंडळविहाय 
कायभक्रमांतगभत ि अवििायभ वियतव्यय ि प्रत्यक्ष खचाचे 
(अविर्ाज्य र्ागासह) वििरिपत्र सर्ागृहासमोर 
ठेितील. 
 

  (३) गहृरनमाण मांत्री : झोपडपट्टी पुििभसि प्रावधकरि, पुिे ि पपपरी पचचिड 
के्षत्र, पुिे यांचे सि २००५-२००६ ते २०१०-२०११ या 
िर्षांचे िार्थर्षक लेखे सर्ागृहासमोर ठेितील. 
 

  (४) सहकाि, पणन मांत्री : विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील वियम ८ अन्िये 
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सहकार, पिि ि िस्त्रोद्योग विर्ागाचे सि २०१९-२०२० 
या आर्थिक िर्षातील विकास मंडळविहाय 
कायभक्रमांतगभत ि अवििायभ वियतव्यय ि प्रत्यक्ष खचाचे 
(अविर्ाज्य र्ागासह) वििरिपत्र सर्ागृहासमोर 
ठेितील. 
 

  (५) सांसिीय कायय मांत्री : विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील वियम ८ अन्िये 
संसदीय कायभ विर्ागाचे सि २०१९-२०२० या आर्थिक 
िर्षातील विकास मंडळविहाय अवििायभ प्रत्यक्ष खचाचे 
(अविर्ाज्य र्ागासह) वििरिपत्र सर्ागृहासमोर 
ठेितील. 

 

तीन : स्थगन प्रस्तािाच्या सचूना – (असल्यास) (म.रि.स. रनयम ९७ अन्िये). 
 

   
चाि : िाज्यपालाांच्या अरभभाषणािि चचा (िसुिा ि शेिटचा रििस). 

 

 

पाच : शासकीय रिधेयके : 
 

 

   रिचाि, खांडश: रिचाि ि सांमत किणे :- 
 

 

  (१) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 
वनयम १५९ (२) अन्िये ॲङ राहुल कुल, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
  
 

      "ही विधानसभा सन २०२१ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १ – महाराष्ट्र 
मुद्ांक (सुधारिा ि विवधग्राह्यीकरि) अध्यादेश, २०२१ नापसंत करते." 
 

   (ख) सन २०२१ चे रिधानसभा रिधेयक क्रमाांक १ – महािाष्ट्र मदु्ाांक (सधुारणा 
व वववधग्राह्यीकरण) रिधेयक, २०२१. 
 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 
  (२) (क) सन २०२१ चे रिधानसभा रिधेयक क्रमाांक २ – महािाष्ट्र गुांठेिािी रिकास 

(रनयमाधीन किणे, श्रेणीिाढ ि रनयांत्रण) (सधुािणा) रिधेयक, २०२१. 
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   (ख) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत श्री.सधुीि मनुगांटीिाि, रि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सि २०२१ चे विधािसर्ा विधेयक क्रमांक २ – महाराष्ट्र गुंठेिारी विकास 
(वियमाधीि करिे, श्रेिीिाढ ि वियंत्रि) (सुधारिा) विधेयक, २०२१ 
विधािपवरर्षदेची सहमती घेऊि दोन्ही सर्ागृहांच्या ३४० सदसयांच्या संयुक्त 
सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश 
देऊि विचारािभ पाठविण्यात यािे." 

   (ग) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत श्री.िेिेंद्र फडणिीस, रि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सि २०२१ चे विधािसर्ा विधेयक क्रमांक २ – महाराष्ट्र गुंठेिारी विकास 
(वियमाधीि करिे, श्रेिीिाढ ि वियंत्रि) (सुधारिा) विधेयक, २०२१ 
विधािपवरर्षदेची सहमती घेऊि दोन्ही सर्ागृहांच्या ३२१ सदसयांच्या संयुक्त 
सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश 
देऊि विचारािभ पाठविण्यात यािे." 

   (घ) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत अॅड. िाहुल कूल, रि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सि २०२१ चे विधािसर्ा विधेयक क्रमांक २ – महाराष्ट्र गुंठेिारी विकास 
(वियमाधीि करिे, श्रेिीिाढ ि वियंत्रि) (सुधारिा) विधेयक, २०२१ 
विधािपवरर्षदेची सहमती घेऊि दोन्ही सर्ागृहांच्या २१ सदसयांच्या संयुक्त 
सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश 
देऊि विचारािभ पाठविण्यात यािे." 

 

 
 
 

   

रिधान भिन, 
मंुबई, 
वदिांक : २ माचभ, २०२१ 

िाजेन्द्र भागित, 
सवचि, 

 महाराष्ट्र विधािसर्ा 
 


