
असधुारित प्रत 

 

 

रिधानमंडळाच्या दोन्ही सभागहृांची संयकु्त बैठक 
 

 

 राज्यपालाांचे अभििाषण सकाळी ११.०० वाजता सुरु होणार आहे. अभििाषण सांपल्यानांतर 

२० भिभनटाांची भवश्ाांती राहील. त्यानांतर भवधानसिेच्या भिवसाच्या कािकाजाचा क्रि पुढीलप्रिाणे 

राहील :- 

 

महािाष्ट्र रिधानसभा 
 

रदिसाच्या कामकाजाचा क्रम 
सोमिाि, रदनांक  ६ माचच, २०१७ 

 
 

शभुािंभ : िंदे मातिम्. 
 

एक : िाज्यपालांच्या अरभभाषणाची प्रत सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे. 
 

दोन : िाज्यपालांच्या अरभभाषणाबद्दल आभाि प्रदशचनाचा प्रस्ताि. 
 

तीन : पढुील अध्यादेश सभागहृासमोि ठेिण्यात येतील :- 
 

 

  (१) मखु्यमंत्री : (क) सन २०१७ चा अध्यािेश क्रिाांक १ – िुांबई 

िहानगरपाभलका (सुधारणा) अध्यािेश, २०१७ 
सिागृहासिोर ठेवतील. 
 

     (ख) सन २०१७ चा अध्यािेश क्रिाांक ३ – िुांबई 

िहानगरपाभलका  आभण िहाराष्ट्र िहानगरपाभलका 
(सुधारणा) अध्यािेश, २०१७ सिागृहासिोर ठेवतील. 
 

     (ग) सन २०१७ चा अध्यािेश क्रिाांक ६ – िुांबई 

िहानगरपाभलका, िहाराष्ट्र िहानगरपाभलका आभण 

िहाराष्ट्र नगरपभरषिा, नगरपांचायती व औद्योभगक नगरी 
(सुधारणा) अध्यािेश, २०१७ सिागृहासिोर ठेवतील. 
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  (२) महसलू मंत्री :  सन २०१७ चा अध्यािेश क्रिाांक २ – िहाराष्ट्र जिीन 

िहसूल सांभहता (सुधारणा) अध्यािेश, २०१७ 
सिागृहासिोर ठेवतील. 
 

  (३) ग्रामरिकास 
मंत्री 

:  सन २०१७ चा अध्यािेश क्रिाांक ५ – िहाराष्ट्र 

ग्रािपांचायत आभण िहाराष्ट्र भजल्हा पभरषि व पांचायत 

सभिती (सुधारणा) अध्यािेश, २०१७ सिागृहासिोर 
ठेवतील. 
 

  (४) सामारजक 
न्याय ि रिशेष 
सहाय्य मंत्री 

:  सन २०१७ चा अध्यािेश क्रिाांक ४ – िहाराष्ट्र राज्य 

िागासवगग आयोग (सुधारणा) अध्यािेश, २०१७ 
सिागृहासिोर ठेवतील. 

       
 

चाि : सन २०१६-२०१७ च्या पुरवणी िागण्या सािर करणे. 

पाच : भवधानसिेने सांित केलेल्या भवधेयकाांना भवधानपभरषिेची सांिती व िोन्ही सिागृहाांनी सांित 
केलेल्या भवधेयकाांना राष्ट्रपती/  राज्यपालाांची अभधसांिती भिळाल्याचे  जाहीर करण्यात येईल. 
 

सहा : शासकीय रिधेयके : 
 

 

   पिु:स्थापनाथच :- 
 

   (१) सन २०१७ चे भवधानसिा भवधेयक क्रिाांक १ - िुांबई िहानगरपाभलका (सुधारणा) 
भवधेयक, २०१७. 
 

   (२) सन २०१७ चे भवधानसिा भवधेयक क्रिाांक २ - िुांबई िहानगरपाभलका आभण 

िहाराष्ट्र िहानगरपाभलका (सुधारणा) भवधेयक, २०१७. 
 

   (३) सन २०१७ चे भवधानसिा भवधेयक क्रिाांक ३ – िहाराष्ट्र ग्रािपांचायत आभण 
िहाराष्ट्र भजल्हा पभरषि व पांचायत सभिती (सुधारणा) भवधेयक, २०१७. 
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सात : शोक प्रस्ताि - 
 

       अॅड. चांद्रकाांत िोहनलाल छाजेड, िाजी भव.स.स. व िाजी राज्यिांत्री, सवगश्ी जाांबुवांतराव 
बापुरावजी धोटे, आनांिराव कोंभडबा िेसाई, पुांजाजी बापुजी कडू-पाटील, िाभणकराव उर्ग  
रावसाहेब रािचांद्र आपोतीकर, वािनराव उर्ग  बाबासाहेब बाजीराव िोकरे, बाबुससग िगडूससग 
राठोड, चांद्रशेखर धोंभडबा िोसले, िाजी भव.स.स. याांच्या द:ुखि भनधनाबद्दल शोक प्रस्ताव. 

   

 
रिधान भिन, 
िुांबई, 
भिनाांक : ५ िाचग, २०१७ 

डॉ. अनंत कळसे, 
प्रधान सभचव, 

 िहाराष्ट्र भवधानसिा. 
 


