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ऴभुारांभ : ळांदे मातरम.् 
एक : (अ

) 

अध्यादेऴ शभागषृाच्या ऩटऱाळर ठेळणे. 

   (१) मखु्यमांत्री : (क) "शन २०१६ चा अध्यादेऴ 
क्रमाांक १६ - मषाराष्ट्र 
मषानगरऩालऱका आणण मषाराष्ट्र 
नगरऩररवदा, नगरऩांचायती ळ 
औद्योगगक नगरी (शधुारणा ळ 
ऩढेु चाऱ ू ठेळणे) अध्यादेऴ, 
२०१६" शभागषृाशमोर ठेळतीऱ. 

      (ख) "शन २०१६ चा अध्यादेऴ 
क्रमाांक १७ - मषाराष्ट्र 
मषानगरऩालऱका (शधुारणा ळ 
ऩढेु चाऱ ू ठेळणे) अध्यादेऴ, 
२०१६" शभागषृाशमोर ठेळतीऱ. 

      (ग) "शन २०१६ चा अध्यादेऴ 
क्रमाांक २२ - मषाराष्ट्र 
मषानगर प्रदेऴ वळकाश 
प्रागधकरण (ऩढेु चाऱ ू ठेळणे) 
अध्यादेऴ, २०१६"शभागषृाशमोर 
ठेळतीऱ. 

      (घ) "शन २०१६ चा अध्यादेऴ 



 

 

क्रमाांक २६ - मुांबई 
मषानगरऩालऱका (शधुारणा) 
अध्यादेऴ, २०१६" 
शभागषृाशमोर ठेळतीऱ. 

   (२) वळत्त मांत्री : (क) "शन २०१६ चा अध्यादेऴ 
क्रमाांक २३ - मषाराष्ट्र वळळादीत 
थकबाकी तडजोड (शधुारणा) 
अध्यादेऴ, २०१६" 
शभागषृाशमोर ठेळतीऱ. 

      (ख) "शन २०१६ चा अध्यादेऴ 
क्रमाांक २४ - मषाराष्ट्र वळळाददत 
थकबाकी तडजोड (दशुरी 
शधुारणा) अध्यादेऴ, २०१६" 
शभागषृाशमोर ठेळतीऱ. 

      (ग) "शन २०१६ चा अध्यादेऴ 
क्रमाांक २७ - मषाराष्ट्र वळळादीत 
थकबाकी तडजोड (ततशरी 
शधुारणा) अध्यादेऴ, २०१६" 
शभागषृाशमोर ठेळतीऱ. 

   (३) उच्च ळ तांत्र 
शऴसण मांत्री 

: "शन २०१६ चा अध्यादेऴ क्रमाांक २५ 
- मषाराष्ट्र वळद्याऩीठ (तनळडणकुा 
तात्ऩरुत्या ऩढेु ढकऱणे आणण 
वळद्याऩीठ प्रागधकरणे ळ इतर मांडले 
तदथथ घदित करणे) अध्यादेऴ, २०१६" 
शभागषृाशमोर ठेळतीऱ. 

   (४) जऱशांऩदा 
मांत्री 

: "शन २०१६ चा अध्यादेऴ क्रमाांक २१ 
- मषाराष्ट्र जऱशांऩत्ती तनयमन 



 

 

प्रागधकरण (शधुारणा ळ ऩढेु चाऱ ू
ठेळणे) अध्यादेऴ, २०१६" 
शभागषृाशमोर ठेळतीऱ. 

   (५) शषकार ळ  
ऩणन मांत्री 

: (क) "शन २०१६ चा अध्यादेऴ 
क्रमाांक १८ - मषाराष्ट्र शषकारी 
शांस्था (ततशरी शधुारणा) 
अध्यादेऴ, २०१६" 
शभागषृाशमोर ठेळतीऱ. 

      (ख) "शन २०१६ चा अध्यादेऴ 
क्रमाांक १९ - मषाराष्ट्र शषकारी 
शांस्था (चौथी शधुारणा) 
अध्यादेऴ, २०१६" 
शभागषृाशमोर ठेळतीऱ. 

      (ग) "शन २०१६ चा अध्यादेऴ 
क्रमाांक २० - मषाराष्ट्र कृवव 
उत्ऩन्न ऩणन (वळकाश ळ 
वळतनयमन) (दशुरी शधुारणा ळ 
ऩढेु चाऱ ू ठेळणे) अध्यादेऴ, 
२०१६" शभागषृाशमोर ठेळतीऱ. 
 

  (ब) अध्यादेऴ मागे घेतल्याबाबतच े मा.राज्यऩाऱाांच े आदेऴ 
शभागषृाच्या ऩटऱाळर ठेळणे. 

   शषकार मांत्री : (क) "शन २०१६ चा अध्यादेऴ 
क्रमाांक १८ - मषाराष्ट्र शषकारी 
शांस्था (ततशरी शधुारणा) 
अध्यादेऴ, २०१६" मागे 
घेतल्याबाबत मा. राज्यऩाऱाांच े



 

 

आदेऴ शभागषृाशमोर ठेळतीऱ. 
     (ख) "शन २०१६ चा अध्यादेऴ 

क्रमाांक १९ - मषाराष्ट्र शषकारी 
शांस्था (चौथी शधुारणा) 
अध्यादेऴ, २०१६" मागे 
घेतल्याबाबत मा. राज्यऩाऱाांच े
आदेऴ शभागषृाशमोर ठेळतीऱ. 

दोन : "वळधानऩररवद आश्ळाशन शशमतीचा एकऴ े त्र्याण्णळा अषळाऱ शादर 
करणे." 

तीन : शन २०१६-२०१७ च्या ऩरुळणी मागण्या शादर करणे. 
 चार : शन २००९-२०१०, २०१०-२०११ ळ २०११-२०१२ या ळवाांच्या 

अततररक्त खचााच्या मागण्या शादर करणे. 
ऩाच : दोन्षी शभागषृाांनी शांमत केऱेल्या वळधेयकाांना राष्ट्रऩती/राज्यऩाऱाांची 

अधधशांमती शमलाल्याच ेजादषर करण्यात येईऱ. 
शषा : शभाऩती, शभाऩती-ताशऱका नामतनदेशऴत करतीऱ. 
शात : ऴोक प्रस्ताळ :- 
        "श्री. केळऱचांद कन्षैय्याऱाऱ जैन, माजी वळ.ऩ.श. ळ 

माजी राज्यमांत्री, शळाश्री बाबरुाळ नरशशांगराळ कोकाटे-आडशकर, 
आनांदीराम मोदीराम कुमठ, माजी वळ.ऩ.श. याांच्या द:ुखद 
तनधनाबद्दऱ ऴोक प्रस्ताळ." 

 

 

 

 
  

वळधान भळन, 
नागऩूर, 
ददनाांक : ४ डडशेंबर, २०१६. 

उत्तमशशांग चव्षाण, 
शधचळ, 

मषाराष्ट्र वळधानऩररवद. 
 


