
 

 

    
  

महाराष्ट्र  विधानपवरषद 
वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम 

सोमिार, वदनाांक ८ माचच, २०२१ 
(दपुारी १२.०० िाजता) 

  

एक : प्रश्नोत्तरे – 
  (क) ताराांवकत प्रश्न. 

  (ख) अताराांवकत प्रश्नोत्तराांची पवहली, दुसरी, वतसरी, चौथी, पाचिी, सहािी ि 
सातिी यादी सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे. 

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

विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील खंड ८ अन्िये 
सामान्य प्रशासन विर्ागाचे सन २०१९-२०२० या 
आर्थिक िर्षातील विकास मंडळवनहाय 
कायभक्रमांतगभत ि अवनिायभ वनयतव्यय ि प्रत्यक्ष 
खचाचे (अविर्ाज्य र्ागासह) वििरिपत्र" 
सर्ागृहासमोर ठेितील. 
 

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

  (३) उद्योग, मराठी भाषा 
मांत्री  

: (क) "विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र 
यासाठी विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील 
खंड ८ अन्िये मराठी र्ार्षा विर्ागाचे सन 
२०१९-२०२० या आर्थिक िर्षातील विकास 
मंडळवनहाय कायभक्रमांतगभत ि अवनिायभ 
वनयतव्यय ि प्रत्यक्ष खचाचे (अविर्ाज्य 
र्ागासह) वििरिपत्र" सर्ागृहासमोर 
ठेितील. 
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     (ख) "महाराष्ट्र औद्योवगक विकास महामंडळ 
यांचा सन २०१६-२०१७ ते सन २०२०-
२०२१  या िर्षांचे अिभवििरि पत्रक ि 
कामाचा कायभक्रम आवि सन २०१५-२०१६ 
ते सन २०१९-२०२०  या िर्षांचे सुधावरत 
अंदाज पत्रक" सर्ागृहासमोर ठेितील. 
 

     (ग) "महाराष्ट्र औद्योवगक विकास महामंडळ 
यांचा सन २०१५-२०१६ ि सन २०१६-
२०१७ या िर्षांचा अनुक्रमे चोपन्नािा ि 
पंचािन्नािा िार्थर्षक अहिाल" 
सर्ागृहासमोर ठेितील. 
 

     (घ) "महाराष्ट्र औद्योवगक विकास महामंडळ 
यांचा सन २०१५-२०१६ ि सन २०१६-
२०१७ या िर्षांचा िार्थर्षक वहशेब" 
सर्ागृहासमोर ठेितील. 
 

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

  (५) ऊजा मांत्री : "महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेर्षि कंपनी मयावदत यांचा 
सन २०१९-२०२० या िर्षाचा पंधरािा िार्थर्षक 
अहिाल" सर्ागृहासमोर ठेितील. 

  (६) उच्च ि तांत्रविक्षण 
मांत्री  

: (क) "यशिंतराि चव्हाि महाराष्ट्र मुक्त 
विद्यापीठ, नावशक यांचे सन २००९-२०१० ते 
सन २०१३-२०१४ या िर्षांचे िार्थर्षक लेखे 
आवि अंतगभत लेखापरीक्षि  अहिाल" 
सर्ागृहासमोर ठेितील. 
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     (ख) "मंुबई विद्यापीठ यांचे सन २०१४-२०१५ ते 
सन २०१८-२०१९ या िर्षांचे िार्थर्षक 
अहिाल" सर्ागृहासमोर ठेितील. 
 

     (ग) "कविकुलगुरु कावलदास संस्कृत 
विश्िविद्यालय, रामटेक यांचा सन २०१७-
२०१८ या िर्षाचा िार्थर्षक अहिाल" 
सर्ागृहासमोर ठेितील. 
 

     (घ) "डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठिाडा 
विद्यापीठ, औरंगाबाद  यांचे सन २०१८-
२०१९ या िर्षाचे िार्थर्षक लेखे" 
सर्ागृहासमोर ठेितील. 
 

     (ङ) "कविकुलगुरु कावलदास संस्कृत 
विश्िविद्यालय, रामटेक, नागपूर यांचे सन 
२०१८-२०१९ ि सन २०१९-२०२० या 
िर्षांचे िार्थर्षक लेखे" अहिाल 
सर्ागृहासमोर ठेितील. 
 

     (च) "राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर 
विद्यापीठ यांचे सन २०१८-२०१९  या िर्षाचे 
िार्थर्षक लेखे (अंकेक्षि अहिालासह)" 
सर्ागृहासमोर ठेितील. 
 

     (छ) "स्िामी रामानंद तीिभ मराठिाडा विद्यापीठ, 
विष्ट्िुपुरी नांदेड यांचा सन २०१८-२०१९ या 
िर्षाचा िार्थर्षक अहिाल" सर्ागृहासमोर 
ठेितील. 
 

     (ज) "किवयत्री बवहिाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र 
विद्यापीठ, जळगांि यांचा सन २०१८-२०१९ 
या िर्षाचा एकोितीसािा िार्थर्षक अहिाल" 
सर्ागृहासमोर ठेितील. 

     (झ) "पुण्यश्लोक अवहल्यादेिी होळकर 
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विद्यापीठ, सोलापूर यांचा सन २०१८-२०१९ 
या िर्षाचा पंधरािा िार्थर्षक अहिाल " 
सर्ागृहासमोर ठेितील. 
 

     (ट) "पुण्यश्लोक अवहल्यादेिी होळकर 
विद्यापीठ, सोलापूर यांचा सन २०१९-२०२० 
या िर्षाचा िार्थर्षक लेखा परीक्षि अहिाल " 
सर्ागृहासमोर ठेितील. 
 

     (ठ) "डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठिाडा 
विद्यापीठ, औरंगाबाद यांचा सन २०१८-
२०१९ या िर्षाचा बासष्ट्ठािा िार्थर्षक 
अहिाल" सर्ागृहासमोर ठेितील. 
 

  (७) कृवष मांत्री : "विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील खंड ८ अन्िये 
कृवर्ष, पशुसंिधभन, दगु्धव्यिसाय विकास ि 
मत्स्यव्यिसाय विर्ागाचे सन २०१९-२०२० या 
आर्थिक िर्षातील विकास मंडळवनहाय 
कायभक्रमांतगभत ि अवनिायभ वनयतव्यय ि प्रत्यक्ष 
खचाचे (अविर्ाज्य र्ागासह) वििरिपत्र" 
सर्ागृहासमोर ठेितील. 

  (८) मदृ ि जलसांधारण 
मांत्री 

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

  (९) सामावजक न्याय ि 
वििेष सहाय्य मांत्री 

: "विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील खंड ८ अन्िये 
सामावजक न्याय ि विशेर्ष सहाय्य विर्ागाचे सन 
२०१९-२०२० या आर्थिक िर्षातील विकास 
मंडळवनहाय कायभक्रमांतगभत ि अवनिायभ वनयतव्यय 
ि प्रत्यक्ष खचाचे (अविर्ाज्य र्ागासह) वििरिपत्र" 
सर्ागृहासमोर ठेितील. 
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  (१०) पयािरण ि 
िातािरणीय बदल 
मांत्री 

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

तीन : म.वि.प. वनयम १०१ – अ अन्िये वििेष उल्लेख – (असल्यास). 
 

चार : िासकीय विधेयक – 

  विधानसभेने सांमत केल्याप्रमाणे – विचार, खांडि: विचार ि सांमत करणे. 
   "सन २०२१ चे वि.स.वि. क्रमांक ४ - महाराष्ट्र महानगरपावलका आवि महाराष्ट्र 

नगरपवरर्षदा, नगरपंचायती ि औद्योवगक नगरी (सुधारिा) विधेयक, २०२१" 
   ------------------------------------------------------------------------- 

  - मध्यांतर - 
(दपुारी २.०० िाजता) 

पाच : उप मखु्यमांत्री तथा वित्त मांत्री सन २०२१-२०२२ चा अथचसांकल्प सादर करतील. 
  

 

 

 

विधान भिन, 
मंुबई, 
वदनांक : ६ माचभ, २०२१. 

         राजेन्र भागित 
                सवचि, 

               महाराष्ट्र विधानपवरर्षद 
 


