
 

 

  
  

महाराष्ट्रमहाराष्ट्र    विधानपवरषदविधानपवरषद  
वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  
सोमसोमिारिार,,  वदनाांक वदनाांक ५ ५ जलुैजलुै, , २०२१२०२१  

(दपुारी (दपुारी १२.०० १२.०० िाजता)िाजता)  

  
शभुारांभ : िांदे मातरम् 

एक : कागदपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे – 

  (१) उप मखु्यमांत्री : "विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील खंड ८ अन्िये 
वित्त विभागाचे सन २०१९-२०२० या आर्थिक 
िर्षातील िैधावनक विकास मंडळवनहाय 
कायभक्रमांतर्भत ि अवनिायभ वनयतव्यय ि प्रत्यक्ष 
खर्चारे्च (अविर्ाज्य र्ार्ासह) वििरिपत्र" 
सर्ारृ्हासमोर ठेितील. 

  (२) अन्न, नागरी परुवठा 
व ग्राहक संरक्षण 
मंत्री 

: "विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील खंड ८ अन्िये 
अन्न, नागरी पुरिठा ि ग्राहक संरक्षण विभागाचे सन 
२०१९-२०२० या आर्थिक िर्षातील िैधावनक 
विकास मंडळवनहाय कायभक्रमांतर्भत ि अवनिायभ 
वनयतव्यय ि प्रत्यक्ष खर्चारे्च (अविर्ाज्य र्ार्ासह) 
वििरिपत्र" सर्ारृ्हासमोर ठेितील. 

  (३) गहृ मंत्री : महाराष्ट्र राज्य मानिी हक्क आयोर् यारं्चा  
सन २०१४-२०१५, २०१५-२०१६, २०१६-२०१७ ि  
२०१७-२०१८ या िर्षांर्चा अनुक्रमे र्चौदािा, 
पंधरािा, सोळािा ि सतरािा िार्थर्षक अहिाल 
सर्ारृ्हासमोर ठेितील. 

  (४) महसलू मंत्री 
 

: "महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ मयावित, पुणे याचंा 
सन २०१८-२०१९ या िर्षाचा छप्पन्नािा िार्षर्षक 
अहिाल" सर्ारृ्हासमोर ठेितील. 

  (५) अल्पसांख्याांक विकास  
मांत्री 

: "विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील खंड ८ अन्िये 
अल्पसंखयांक विकास विभागाचे सन २०१९-२०२० 
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या आर्थिक िर्षातील िैधावनक विकास मंडळवनहाय 
कायभक्रमांतर्भत ि अवनिायभ वनयतव्यय ि प्रत्यक्ष 
खर्चारे्च (अविर्ाज्य र्ार्ासह) वििरिपत्र" 
सर्ारृ्हासमोर ठेितील. 

  (६) कामगार मांत्री : (क) "नावशक विल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ, 
नावशक यांरे्च सन २०१६-२०१७ ि २०१७-
२०१८ या िर्षांरे्च िार्थर्षक अहिाल" 
सर्ारृ्हासमोर ठेितील. 

     (ख) "पुणे विल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ, पुणे यांरे्च 
सन २०१६-२०१७ ि २०१७-२०१८ या 
िर्षांरे्च िार्थर्षक अहिाल" सर्ारृ्हासमोर 
ठेितील. 

     (ग) "िळर्ाि विल्हा मािाडी ि असंरवक्षत 
कामर्ार मंडळ, िळर्ाि यांरे्च सन २००३-
२००४ ते २०१६-२०१७ या िर्षांरे्च िार्थर्षक 
अहिाल" सर्ारृ्हासमोर ठेितील. 

     (घ) "रत्नावर्री ि ससधुदरु्भ विल्हा मािाडी ि 
असंरवक्षत कामर्ार मंडळ, रत्नावर्री यांरे्च 
सन २००९-२०१० ते २०१७-२०१८ या 
िर्षांरे्च िार्थर्षक अहिाल" सर्ारृ्हासमोर 
ठेितील. 

     (ङ) "अकोला-िावशम-बुलडािा विल्हा,  
मािाडी ि  असंरवक्षत  कामर्ार मंडळ, 
अकोला यांरे्च सन २०१४-२०१५ ते २०१८-
२०१९ या िर्षांरे्च िार्थर्षक अहिाल" 
सर्ारृ्हासमोर ठेितील. 

     (च) सातारा विल्हा मािाडी ि असंरवक्षत 
कामर्ार मंडळ, सातारा  यांरे्च  सन २०००-
२००१ ते २०१०-२०११ या िर्षांरे्च िार्थर्षक 
अहिाल" सर्ारृ्हासमोर ठेितील. 

     (छ) "इर्चलकरंिी विल्हा मािाडी ि असंरवक्षत 
कामर्ार मंडळ, इर्चलकरंिी यांरे्च सन 
२०११-२०१२ ते २०१८-२०१९ या िर्षांरे्च 
िार्थर्षक अहिाल" सर्ारृ्हासमोर ठेितील. 
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     (ज) "वकरािा बािार ि दकुाने मंडळ 
(बृहन्मंुबई, ठािे, रायर्ड ि पालघर 
विल््ांकवरता) यांर्चा सन २०१९-२०२० या 
िर्षार्चा पन्नासािा िार्थर्षक अहिाल" 
सर्ारृ्हासमोर ठेितील.  

     (झ) "पुणे माथाडी ि असंरवक्षत कामगार यांचे 
सन २००१-२००२ ते २००४-२००५ या 
िर्षांचे िार्षर्षक अहिाल" सर्ारृ्हासमोर 
ठेितील. 

     (त्र) "मंुबई र्ािीपाला बािार असंरवक्षत 
कामर्ार मंडळ, मंुबई यांर्चा सन २०१७-
२०१८ या िर्षार्चा तेहवतसािा िार्थर्षक 
अहिाल" सर्ारृ्हासमोर ठेितील.  

  (७) गहृवनमाण मांत्री : (क) "विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र 
यासाठी विकासमंडळे आदेश, २०११ 
मधील खंड ८ अन्िये गृहवनमाण विभागाचे 
सन २०१९-२०२० या आर्थिक िर्षातील 
िैधावनक विकास मंडळवनहाय 
कायभक्रमांतर्भत ि अवनिायभ वनयतव्यय ि 
प्रत्यक्ष खर्चारे्च (अविर्ाज्य र्ार्ासह) 
वििरिपत्र" सर्ारृ्हासमोर ठेितील. 

     (ख) "झोपडपट्टी पुनिभसन प्रावधकरि, मंुबई यांरे्च  
सन २०१८-२०१९ या िर्षारे्च िार्थर्षक लेखे 
अहिाल" सर्ारृ्हासमोर ठेितील. 

  (८) कृषी, माजी सैवनक 
कल्याण मांत्री 

: (क) "महाराष्ट्र कृवर्ष उद्योग विकास महामंडळ 
मयावित, मंुबई यांचा सन २०१८-२०१९ या 
िर्षाचा ते्रपन्नािा िार्षर्षक अहिाल" 
सर्ारृ्हासमोर ठेितील. 

    : (ख) "महाराष्ट्र माजी सैवनक महामंडळ मयावित, 
पुणे यांचा २०१५-२०१६ या िर्षाचा चौिािा 
िार्षर्षक अहिाल" सर्ारृ्हासमोर ठेितील. 

दोन : सन २०२१-२०२२ च्या परुिणी मागण्या सादर करणे. 
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तीन : दोन्ही सभागहृाांनी सांमत केलेल्या विधेयकाांना राज्यपालाांची अवधसांमती 
वमळाल्याचे जाहीर करणे. 

चार : सभापती, सभापती-तावलका नामवनदेवशत करतील. 

पाच : ग्रामविकास मांत्री याांचा म.वि.प. वनयम १०६ अन्िये शासकीय ठराि :- 

           मा. सिोच्र्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुरं्षर्ाने महाराष्ट्र विल्हा पवरर्षद ि 
पंर्चायत सवमती अवधवनयम, १९६१ आवि महाराष्ट्र ग्रामपंर्चायत अवधवनयम, १९५९ 
मध्ये नार्रीकांच्या मार्ास प्रिर्ार्ची पदे आरवक्षत ठेिण्याकरीता "राज्य मार्ासिर्ीय 
आयोर्" र्ठीत करण्यात आलेला असून राज्य मार्ासिर्भ आयोर्ास सुलर् 
संदर्ाकवरता आिश्यक असिारी सामाविक, आर्थिक ि िातवनहाय िनर्िना २०११ 
मधील नार्रीकांच्या मार्ास प्रिर्ार्ची िाती वनहाय सिभ मावहती कें द्र शासनाकडे 
उपलब्ध आहे असे असतांना राज्य शासनाने िारंिार विनंती करुनही कें द्र शासनाने 
सदर मावहती अद्याप उपलब्ध करुन वदलेली नाही. सबब मार्ासिर्भ आयोर्ास 
इंम्पेवरकल डाटा उपलब्ध करुन देिे अडर्चिीरे्च झाले आहे. त्यामुळे कें द्र शासनाकडून 
राज्य शासनास नार्रीकांच्या मार्ास प्रिर्ार्ची सिभ मावहती ( इंम्पेवरकल डाटा) त्िरीत 
उपलब्ध करुन द्यािी अशी वशफारस ही विधानपवरर्षद कें द्र सरकारला करीत आहे. 

 
सहा : शासकीय विधेयके – 

  (१) विधानसभेने सांमत केल्यास – विधेयक विचारात घेणे - 

   "सन २०२१ चे वि.स.वि.क्रमांक १२ - महाराष्ट्र िस्तू ि सेिा कर (सुधारणा) 
विधेयक, २०२१" 

  (२) विधानसभेने सांमत केल्यास – विचार, खांडश: विचार ि सांमत करणे.  

   (क) "सन २०२१ चे वि.स.वि. क्रमांक १० - महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
(सुधारणा) विधेयक, २०२१" 

   (ख) "सन २०२१ चे वि.स.वि. क्रमांक ९ - महाराष्ट्र परगणा ि कुळकणी ितने 
नाहीशी करण्याबाबत, महाराष्ट्र (समाजास उपयुक्त) सेिा इनामे रद्द 
करण्याबाबत, महाराष्ट्र विलीन प्रिेश वकरकोळ िमुाला िवहिाटी नाहीशा 
करण्याबाबत, महाराष्ट्र गािची कवनष्ट्ठ ितने नाहीशी करण्याबाबत 
आवण महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पि रद्द करणे) (सुधारणा) विधेयक, 
२०२१" 

   (ग) "सन २०२१ चे वि.स.वि. क्रमांक ११ - महाराष्ट्र पवरचावरका (सुधारणा) 
विधेयक, २०२१" 
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   (घ) "सन २०२१ चे वि.स.वि. क्रमांक ८ - महाराष्ट्र (नागरी के्षते्र) झाडांचे 
संरक्षण ि जतन (सुधारणा) विधेयक, २०२१" 

   (ङ) "सन २०२१ चे वि.स.वि. क्रमांक १४ - महाराष्ट्र सािवजवनक विद्यापीठ 
(सुधारणा) विधेयक, २०२१" 

   (च) "सन २०२१ चे वि.स.वि. क्रमांक १३ - महाराष्ट्र राजभार्षा (सुधारणा) 
विधेयक, २०२१" 

   (छ) "सन २०२१ चे वि.स.वि. क्रमांक १५ - ॲटलास स्स्कलटेक विद्यापीठ, 
मंुबई, विधेयक, २०२१" 
 
 

सात :  शोक प्रस्ताि :- 

       "श्री. नरेंद्र मारूतराव कांबळे, माजी वव.प.स. व माजी मंत्री, सववश्री 
संभाजीराव साहेबराव काकडे, धरमचंद कल्याणमल चोरवडया, माजी 
वव.प.स. यांच्या द:ुखद वनधनाबद्दल शोक प्रस्ताव." 

 
 
 

विधान भिन, 
मंुबई, 
वदनांक : ४ िुलै, २०२१. 

          राजेन्र भागित 
                सवर्चि, 

               महाराष्ट्र विधानपवरर्षद 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


