
 

 

विधानमंडळाच्या 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 :- 

 

महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम 
सोमिार, वदनांक  २६ फेब्रिुारी, २०१८ 

 
 

शभुारंभ : िंदे मातरम्. 
 

एक : राज्यपालांच्या अवभभाषणाची प्रत सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे. 
 

दोन : राज्यपालांच्या अवभभाषणाबद्दल आभार प्रदशशनाचा प्रस्ताि. 
 

तीन : पढुील अध्यादेश सभागहृासमोर ठेिण्यात येतील :- 
 

 

  (१) मखु्यमंत्री : (क) सन २०१८ चा िहाराष्ट्र अध्यािेश क्रिाांक ३ - पांढरपूर 
िांभिरे (सुधारणा) अध्यािेश, २०१८. 
 

     (ख) सन २०१८ चा िहाराष्ट्र अध्यािेश क्रिाांक ४ - िहाराष्ट्र 
नगरपभरषिा, नगरपांचायती व औद्योभगक नगरी 
(सुधारणा) अध्यािेश, २०१८. 
 

  (२) महसलू  ि 
सािशजवनक 
बांधकाम 

(सािशजवनक 
उपक्रम िगळून) 
मंत्री 

: (क) सन २०१८ चा िहाराष्ट्र अध्यािेश क्रिाांक ६ - हैिराबाि 
अभतयात चौकशी (सुधारणा) अध्यािेश, २०१८. 
 

     (ख) सन २०१८ चा िहाराष्ट्र अध्यािेश क्रिाांक ७ – िहाराष्ट्र 
पायािूत सुभवधा भवकास सक्षि प्राभधकरण अध्यािेश, 
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२०१८. 
 

  (३) उच्च ि तंत्र 
वशक्षण मंत्री 

:  सन २०१८ चा िहाराष्ट्र अध्यािेश क्रिाांक १ - िहाराष्ट्र 
साववजभनक भवद्यापीठ (सुधारणा व पुढे चालू ठेवणे) 
अध्यािेश, २०१८. 
 

  (४) ग्रामविकास 
मंत्री 

: (क) सन २०१८ चा िहाराष्ट्र अध्यािेश क्रिाांक २ - िहाराष्ट्र 
ग्रािपांचायत (सुधारणा व पुढे चालू ठेवणे) अध्यािेश, 
२०१८. 
 

     (ख) सन २०१८ चा िहाराष्ट्र अध्यािेश क्रिाांक ५ - िहाराष्ट्र 
ग्रािपांचायत  (सुधारणा) अध्यािेश, २०१८. 

       
 

चार : सन २०१७-२०१८ 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 : अध्यक्ष, सिाध्यक्षाांची ताभलका नािभनिेभशत करतील. 
 
 

सात : शोक प्रस्ताि - 
 

         प्रा.नारायण सिाभशव फराांिे, िाजी सिापती, िहाराष्ट्र भवधानपभरषि, श्ी.वसांत शांकर 
डावखरे, िाजी उप सिापती, िहाराष्ट्र भवधानपभरषि, श्ी.िधुकरराव घन:श्यािराव ककितकर, 
िाजी भव.स.स. व िाजी राज्यिांत्री, सववश्ी जयांत िुरलीधर ससाणे, हाभफजिाई हुसेन धतु्तरे, 
कचतािण नवशा वनगा व श्ीिती किल वसांत िेसाई, िाजी भव.स.स. याांच्या द:ुखि 
भनधनाबद्दल शोक प्रस्ताव. 

   
 

  
विधान भिन, 
िुांबई, 
भिनाांक : २५ फेबु्रवारी, २०१८ 

डॉ. अनंत कळसे, 
प्रधान सभचव, 

 िहाराष्ट्र भवधानसिा. 
 


