
 

 

    
  

महाराष्ट्र  विधानपवरषद 
वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम 

बधुिार, वदनाांक ३ माचच, २०२१ 
(दपुारी १२.०० िाजता) 

  

एक : प्रश्नोत्तरे. 
दोन : कागदपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे – 
  (१) मखु्यमांत्री : "विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र 

यासाठी विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील खंड 
८ अन्िये विधी ि न्याय विर्ागाचे सन २०१९-
२०२० या आर्थिक िर्षातील विकास मंडळवनहाय 
कार्यक्रमांतगभत वनयतव्यय ि प्रत्यक्ष खचाचे 
(अविर्ाज्य र्ागासह) वििरिपत्र" सर्ागृहासमोर 
ठेितील. 

  (२) कौशल्य विकास ि 
उद्योजकता मांत्री 

: "विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र 
यासाठी विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील खंड 
८ अन्िये कौशल्य विकास, रोजगार ि 
उद्योजकता विर्ागाचे सन २०१९-२०२० या 
आर्थिक िर्षातील विकास मंडळवनहाय 
कायभक्रमांतगभत ि अवनिायभ वनयतव्यय ि प्रत्यक्ष 
खचाचे (अविर्ाज्य र्ागासह) वििरिपत्र" 
सर्ागृहासमोर ठेितील. 

  (३) गहृवनमाण मांत्री : "झोपडपट्टी पुनिभसन प्रावधकरि, पुिे ि पपपरी 
पचचिड के्षत्र, पुिे यांचे  सन २००५-२००६ ते सन 
२०१०-२०११ या िर्षांचे िार्थर्षक लेखे" 
सर्ागृहासमोर ठेितील. 

  (४) सहकार, पणन मांत्री : "विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र 
यासाठी विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील खंड 
८ अन्िये सहकार, पिन ि िस्त्रोद्योग विर्ागाचे 
सन २०१९-२०२० या आर्थिक िर्षातील विकास 
मंडळवनहाय कार्यक्रमांतगभत ि अवनिायभ 
वनयतव्यय ि प्रत्यक्ष खचाचे (अविर्ाज्य 
र्ागासह) वििरिपत्र" सर्ागृहासमोर ठेितील. 



 

 ..2..     

 

 

  (५) सांसदीय कायच मांत्री : (क) "विधानपवरर्षदेच्या सन २०२० च्या चौथ्या 
(वहिाळी) अवधिेशनात वदनांक १४ 
वडसेंबर, २०२० ते १५ वडसेंबर, २०२० या 
कालािधीत मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री 
महोदयांनी विधानपवरर्षद सर्ागृहात 
वदलेल्या एकूि १० आश्िासनांची यादी, 
तसेच सन २०२० चे चौिे (वहिाळी) 
अवधिेशन संस्िवगत झाल्यानंतर, पूतभता 
करण्यात आलेल्या एकूि ८६ 
आश्िासनांच्या पूतभतेची वििरिपते्र 
यादीसह" सर्ागृहासमोर ठेितील. 

     (ख) "विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत 
महाराष्ट्र यासाठी विकासमंडळे आदेश, 
२०११ मधील खंड ८ अन्िये संसदीय कायभ 
विर्ागाचा सन २०१९-२०२० या आर्थिक 
िर्षातील विकास मंडळवनहाय अवनिायभ 
प्रत्यक्ष खचाचे (अविर्ाज्य र्ागासह) 
वििरिपत्र" सर्ागृहासमोर ठेितील. 
 

तीन : म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 
चार : म.वि.प. वनयम १०१ – अ अन्िये विशेष उल्लेख – (असल्यास). 

 

  - मध्यांतर - 
पाच : राज्यपालाांच्या अवभभाषणािर चचा (दसुरा ि शेिटचा वदिस). 

 

 

 

 

 

 

विधान भिन, 
मंुबई, 
वदनांक : २ माचभ, २०२१. 

         राजेन्र भागित 
                सवचि, 

               महाराष्ट्र विधानपवरर्षद 
 


