
असधुारित प्रत 

 

महािाष्ट्र रिधानसभा 
 

रििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
सोमिाि, रिनाांक ५ रिसेंबि, २०१६ 

(सकाळी ११.०० िाजता) 
 

 

शभुािांभ : िांिे मातिम्. 
 

एक : (अ) पढुील अध्यािेश सभागहृासमोि ठेिण्यात येतील :- 
 

 

  (१) मखु्यमांत्री : (क) सन २०१६ चा अध्यादेश क्रमाांक १६ - महाराष्ट्र 
महानगरपालिका आलि महाराष्ट्र नगरपलरषदा, 
नगरपांचायती व औद्योलगक नगरी (सुधारिा व पुढे चािू 
ठेविे) अध्यादेश, २०१६ सभागृहासमोर ठेवतीि. 
 

     (ख) सन २०१६ चा अध्यादेश क्रमाांक १७ - महाराष्ट्र 
महानगरपालिका (सुधारिा व पुढे चािू ठेविे) 
अध्यादेश, २०१६ सभागृहासमोर ठेवतीि. 
 

     (ग) सन २०१६ चा अध्यादेश क्रमाांक २२ – महाराष्ट्र 
महानगर प्रदेश लवकास प्रालधकरि (पुढे चािू ठेविे) 
अध्यादेश, २०१६ सभागृहासमोर ठेवतीि. 
 

     (घ) सन २०१६ चा अध्यादेश क्रमाांक २६ – मुांबई 
महानगरपालिका (सुधारिा) अध्यादेश, २०१६ 
सभागृहासमोर ठेवतीि. 
 

  (२) वित्त मंत्री : (क) सन २०१६ चा अध्यादेश क्रमाांक २३ - महाराष्ट्र लववादीत 
थकबाकी तडजोड (सुधारिा) अध्यादेश, २०१६ 
सभागृहासमोर ठेवतीि. 
 

     (ख) सन २०१६ चा अध्यादेश क्रमाांक २४ - महाराष्ट्र 
लववादीत थकबाकी तडजोड (दसुरी सुधारिा) अध्यादेश, 
२०१६ सभागृहासमोर ठेवतीि. 
 

     (ग) सन २०१६ चा अध्यादेश क्रमाांक २७ - महाराष्ट्र 
लववादीत थकबाकी तडजोड (लतसरी सुधारिा) 
अध्यादेश, २०१६ सभागृहासमोर ठेवतीि. 
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  (३) उच्च ि तंत्र 
विक्षण मंत्री 

:  सन २०१६ चा अध्यादेश क्रमाांक २५ - महाराष्ट्र 
लवद्यापीठ (लनवडिुका तात्पुरत्या पुढे ढकििे आलि 
लवद्यापीठ प्रालधकरिे व रतर मांड े तदथघ घल त करिे) 
अध्यादेश, २०१६ सभागृहासमोर ठेवतीि. 
 

  (४) जलसांपिा मांत्री :  सन २०१६ चा अध्यादेश क्रमाांक २१ - महाराष्ट्र 
जिसांपत्ती लनयमन प्रालधकरि (सुधारिा व पुढे चािू 
ठेविे) अध्यादेश, २०१६ सभागृहासमोर ठेवतीि. 
 

  (५) सहकाि ि 
पणन मांत्री 

: (क) सन २०१६ चा अध्यादेश क्रमाांक १८ – महाराष्ट्र 
सहकारी सांस्था (लतसरी सुधारिा) अध्यादेश, २०१६ 
सभागृहासमोर ठेवतीि. 
 

     (ख) सन २०१६ चा अध्यादेश क्रमाांक १९ - महाराष्ट्र सहकारी 
सांस्था (चौथी सुधारिा) अध्यादेश, २०१६ सभागृहासमोर 
ठेवतीि. 
 
 

     (ग) सन २०१६ चा अध्यादेश क्रमाांक २० - महाराष्ट्र कृलष 
उत्पन्न पिन (लवकास व लवलनयमन) (दसुरी सुधारिा व 
पुढे चािू ठेविे) अध्यादेश, २०१६ सभागृहासमोर 
ठेवतीि. 

       
 

  (ब) अध्यािेश मागे घेतल्याबाबतचे मा.िाज्यपालाांचे आिेश सभागहृासमोि  
       ठेिणे- 

 

   सहकाि मांत्री : (क) सन २०१६ चा अध्यादेश क्रमाांक १८ – महाराष्ट्र 
सहकारी सांस्था (लतसरी सुधारिा) अध्यादेश, २०१६ मागे 
घेतल्याबाबत मा.राज्यपािाांचे आदेश सभागृहासमोर 
ठेवतीि. 
 

     (ख) सन २०१६ चा अध्यादेश क्रमाांक १९ - महाराष्ट्र सहकारी 
सांस्था (चौथी सुधारिा) अध्यादेश, २०१६ मागे 
घेतल्याबाबत मा.राज्यपािाांचे आदेश सभागृहासमोर 
ठेवतीि. 
 

 

िोन : सन २०१६-२०१७ च्या पुरविी मागण्या सादर करिे. 
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तीन : सन २००९-२०१०, २०१०-२०११ व २०११-२०१२ च्या अलतलरक्त खचाच्या मागण्या सादर 
करिे. 
 

चाि : लवधानसभेने सांमत केिेल्या लवधेयकाांना लवधानपलरषदेची सांमती व दोन्ही सभागृहाांनी सांमत 
केिेल्या लवधेयकाांना राष्ट्रपती/  राज्यपालाांची अलधसांमती लम ाल्याचे  जाहीर करण्यात येईि. 
 

पाच : अध्यक्ष, सभाध्यक्षाांची तालिका नामलनदेलशत करतीि. 
 

सहा : महाराष्ट्र लवधानसभा लनयम १४१(१) अन्वये मा. अध्यक्षाांनी करावयाची घोषिा. 
 

 

सात : शासकीय रिधेयके : 
 

 

  (अ) सन २०१६ चे लवधानसभा लवधेयक क्रमाांक १६ – महाराष्ट्र सावघजलनक लवद्यापीठ लवधेयक, 
२०१६ यावरीि दोन्ही सभागृहाांच्या सांयुक्त सलमतीचे प्रलतवृत्त सादर करिे. 
 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    
  (ब) पिु:स्थापनाथथ :- 

 

   (१) सन २०१६ चे लवधानसभा लवधेयक क्रमाांक ४४ - महाराष्ट्र लवद्यापीठ (लनवडिुका 
तात्पुरत्या पुढे ढकििे आलि लवद्यापीठ प्रालधकरिे व रतर मांड े तदथघ घल त 
करिे) लवधेयक, २०१६. 
 

   (२) सन २०१६ चे लवधानसभा लवधेयक क्रमाांक ४६ – मुांबई महानगरपालिका (दसुरी 
सुधारिा) लवधेयक, २०१६. 
 

   (३) सन २०१६ चे लवधानसभा लवधेयक क्रमाांक ४७ - महाराष्ट्र खलनज लवकास 
(लनर्ममती व उपयोजन) लनधी (लनरसन) लवधेयक, २०१६. 
 

   (४) सन २०१६ चे लवधानसभा लवधेयक क्रमाांक ४८ - महाराष्ट्र जमीन महसूि सांलहता 
(पाचवी सुधारिा) लवधेयक, २०१६. 
 

   (५) सन २०१६ चे लवधानसभा लवधेयक क्रमाांक ४९ - महाराष्ट्र लववादीत थकबाकी 
तडजोड ( सुधारिा) लवधेयक, २०१६.  
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आठ : शोक प्रस्ताि - 
 

        श्रीमती जयवांतीबेन नवीनचांद्र मेहता, माजी लव.स.स. व माजी  कें द्रीय राज्यमांत्री, सवघश्री 
राम गोपाि आस्विे, नरससगराव गुरुनाथ पा ीि, बाबुराव नरससगराव कोका े-आडसकर, 
अशोक गिपत साब े, महादेव कालशराया पा ीि, मनोहर उर्घ  बा ासाहेब लभकाजी तायडे, 
चुलन्निािससह उक्कडससह रघुवांशी, तात्याराव आनांदराव जाधव, श्रीमती लवमिताई ज्ञानोबा 
बोराडे, माजी लव.स.स. याांच्या द:ुखद लनधनाबद्दि शोक प्रस्ताव. 

   

 
रिधान भिन, 
नागपूर, 
लदनाांक : ४ लडसेंबर, २०१६ 

िॉ. अनांत कळसे, 
प्रधान सलचव, 

 महाराष्ट्र लवधानसभा. 
 


