
असधुारित प्रत 

 

महािाष्ट्र रिधानसभा 
रििसाच्या कामकाजाचा क्रम 

बधुिाि, रिनाांक ४ जलुै, २०१८ 
(सकाळी ११.०० िाजता) 

 
 
 

शभुािांभ : िांिे मातिम्. 
 
 

एक : निरनिारचत सिसयाांचा परिचय. 
 

िोन : अध्यािेश सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे :- 
 
 

 

  (१) मखु्यमांत्री :  सन २०१८ चा अध्यादेश क्रमाांक १८ - ददवाणी प्रदक्रया 
सांदिता (मिाराष्ट्र सुधारणा) अध्यादेश, २०१८. 
 
 

  (२) महसलू ि 
सािवजरनक 
बाांधकाम 
(सािवजरनक 
उपक्रम िगळून) 
मांत्री 

: (क) 
 

सन २०१८ चा अध्यादेश क्रमाांक ९ - मिाराष्ट्र जमीन 
मिसूल सांदिता (सुधारणा) आदण मिाराष्ट्र जमीन 
मिसूल ( दववदित भूदमधारींचा भोगवटादार-वगग एक 
मध्ये अांतभाव करण्यासाठी परवानगी देण्याबाबत) दनयम 
(दनरसन) अध्यादेश, २०१८. 

     (ख) सन २०१८ चा अध्यादेश क्रमाांक ११ - िैदराबाद अदतयात 
चौकशी (दसुरी सुधारणा) अध्यादेश, २०१८. 
 
 

     (ग) सन २०१८ चा अध्यादेश क्रमाांक १३ - मिाराष्ट्र भूदमगत 
नळमागग व भूदमगत वादिन्या (जदमनीमधील वापर 
िककाांचे सांपादन) अध्यादेश, २०१८. 
 

     (घ) सन २०१८ चा अध्यादेश क्रमाांक १४ - मिाराष्ट्र मिामागग 
(सुधारणा) अध्यादेश, २०१८. 
 
 

  (३) रित्त मांत्री :  सन २०१८ चा अध्यादेश क्रमाांक १० - मिाराष्ट्र 
आकस्ममकता दनधी (सुधारणा) अध्यादेश, २०१८. 
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  (४) ग्रामरिकास मांत्री :  सन २०१८ चा अध्यादेश क्रमाांक ८ - मिाराष्ट्र 
ग्रामपांचायत (सुधारणा दसुऱयाांदा पुढे चालू ठेवणे) 
अध्यादेश, २०१८. 
 

  (५) आरििासी 
रिकास मांत्री 

:  सन २०१८ चा अध्यादेश क्रमाांक १७- मिाराष्ट्र 
अनुसूदचत जाती, अनुसूदचत जमाती, दवमुकत जाती, 
भटकया जमाती, इतर मागासवगग व दवशेष मागासप्रवगग 
(जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे 
दवदनयमन) (सुधारणा) अध्यादेश, २०१८. 
 
 

  (६) सहकाि ि पणन 
मांत्री 

: (क) सन २०१८ चा अध्यादेश क्रमाांक १५ - मिाराष्ट्र सिकारी 
सांमथा (सुधारणा) अध्यादेश, २०१८. 
 

 

     (ख) सन २०१८ चा अध्यादेश क्रमाांक १६ - मिाराष्ट्र सिकारी 
सांमथा (दसुरी सुधारणा) अध्यादेश, २०१८. 
 

     (ग) सन २०१८ चा अध्यादेश क्रमाांक १२ - मिाराष्ट्र कृदष 
उत्पन्न पणन (दवकास व दवदनयमन) (सुधारणा) 
अध्यादेश, २०१८. 
 

     (घ) सन २०१८ चा अध्यादेश क्रमाांक १९ - मिाराष्ट्र कृदष 
उत्पन्न पणन (दवकास व दवदनयमन) (दसुरी सुधारणा) 
अध्यादेश, २०१८. 

 

तीन : सन २०१८-२०१९ या वषाच्या पुरवणी मागण्या सादर करणे. 
 

चाि : सन २०१३-२०१४ या वषाच्या अदतदरकत खचाच्या मागण्या सादर करणे. 
 

पाच : दवधानसभेने सांमत केलेल्या दवधेयकाांना दवधानपदरषदेची सांमती व दोन्िी सभागृिाांनी सांमत 
केलेल्या दवधेयकाांना राष्ट्रपती/  राज्यपालाांची अदधसांमती दमळाल्याचे  जािीर करण्यात येईल. 
 

सहा : अध्यि, सभाध्यिाांची तादलका नामदनदशितदशत करतील. 
 

सात : शासकीय रिधेयके : 
 

 

 

  (अ) महसलू मांत्रयाांचा प्रसताि (म.रि.स. रनयम १५४ अन्िये) :- 
 

     

"सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमाांक ४ – िैदराबाद अदतयात चौकशी 
(सुधारणा) दवधेयक, २०१८ मागे घेण्यास सभागृिाची अनुमती दमळावी." 
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  (ब) सहकाि मांत्रयाांचा प्रसताि (म.रि.स. रनयम १५४ अन्िये) :- 

 

           "सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमाांक २६ – मिाराष्ट्र सिकारी सांमथा 
(सुधारणा) दवधेयक, २०१८ मागे घेण्यास सभागृिाची अनुमती दमळावी." 

     
 

  (क) पिु:सथापनाथव :- 
 

   (१) सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमाांक ३४ – िैदराबाद अदतयात चौकशी 
(सुधारणा) दवधेयक, २०१८. 
 
 

   (२) सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमाांक ३५ – मिाराष्ट्र मिामागग (सुधारणा) 
दवधेयक, २०१८. 
 
 

   (३)  सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमाांक ३६ – मिाराष्ट्र कृदष उत्पन्न पणन 
(दवकास व दवदनयमन) (सुधारणा) दवधेयक, २०१८. 
 
 

   (४)  सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमाांक ३८ – मिाराष्ट्र सिकारी सांमथा 
(सुधारणा) दवधेयक, २०१८. 
 
 

   (५)  सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमाांक ३९ – मिाराष्ट्र सिकारी सांमथा (दसुरी 
सुधारणा) दवधेयक, २०१८. 
 
 

   (६)  सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमाांक ४० – मिाराष्ट्र जमीन मिसूल सांदिता 
(सुधारणा) आदण मिाराष्ट्र जमीन मिसूल (दववदित भूदमधारींचा भोगवटादार-वगग 
एक मध्ये अांतभाव करण्यासाठी परवानगी देण्याबाबत) दनयम (दनरसन) दवधेयक, 
२०१८. 
 
 

   (७)  सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमाांक ४१ – मिाराष्ट्र अनुसूदचत जाती, 
अनुसूदचत जमाती, दवमुकत जाती, भटकया जमाती, इतर मागासवगग व दवशेष 
मागासप्रवगग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे दवदनयमन) 
(सुधारणा) दवधेयक, २०१८. 
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आठ : शोक प्रसताि - 
 

 श्री. पाांडुरांग ऊर्ग  भाऊसािेब पुांडदलक रु्ां डकर, दव.प.स. व मांत्री, श्री. भालचांद्र ऊर्ग  
भाई सदादशव वैद्य, माजी दव.स.स. व माजी राज्यमांत्री, सवगश्री बापूराव िरबाजी पानघाटे, दगडू 
पाराजी  बडे (पाटील), माजी दव.स.स. याांच्या द:ुखद दनधनाबद्दल शोक प्रमताव. 

   
 

रिधान भिन, 
नागपूर, 
ददनाांक : ३ जुलै, २०१८ 

डॉ. अनांत कळसे, 
प्रधान सदचव, 

 मिाराष्ट्र दवधानसभा. 
 


