
 

 

महाराष्ट्र विधानसभा 
वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 

सोमिार, विनाांक  १९ नोव्हेंबर, २०१८ 
(सकाळी ११.०० िाजता) 

 
 

शुभारांभ : िांिे मातरम्. 
 

एक : अध्यािेश सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे :- 
 

 

  (१) मखु्यमांत्री :  सन २०१८ चा अध्यादेश क्रमाांक २० - म ांबई 
महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका णल  
महाराष्ट्र नगरपलरषदा, नगर पांचायती व औद्योलगक नगरी 
(स धार ा) अध्यादेश, २०१८. 
 

  (२) वित्त मांत्री  (क) सन २०१८ चा अध्यादेश क्रमाांक २२ - महाराष्ट्र वस्तू व 
सेवा कर (स धार ा) अध्यादेश, २०१८. 
 

     (ख) सन २०१८ चा अध्यादेश क्रमाांक २३ - महाराष्ट्र 
मूल्यवर्धधत कर (स धार ा) अध्यादेश, २०१८. 
 

     (ग) सन २०१८ चा अध्यादेश क्रमाांक २६ - महाराष्ट्र वस्तू व 
सेवा कर (स्थालनक प्रालधकर ाांना भरपाई देण्याबाबत) 
(स धार ा) अध्यादेश, २०१८. 
 

  (३) ग्रामविकास 
मांत्री 

  सन २०१८ चा अध्यादेश क्रमाांक २१ - महाराष्ट्र 
ग्रामपांचायत णल  महाराष्ट्र लिल्हा पलरषद व पांचायत 
सलमती (स धार ा) अध्यादेश, २०१८. 
 

  (४) सहकार ि 
पणन मांत्री 

 (क) सन २०१८ चा अध्यादेश क्रमाांक २४ - महाराष्ट्र कृलष 
उत्पन्न प न (लवकास व लवलनयमन) (लतसरी स धार ा) 
अध्यादेश, २०१८. 
 

     (ख) सन २०१८ चा अध्यादेश क्रमाांक २५ – महाराष्ट्र 
सहकारी सांस्था (लतसरी स धार ा) अध्यादेश, २०१८. 

 
 
 

 

िोन : सन २०१८-२०१९ या वषाच्या प रव ी मागण्या सादर कर े. 
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तीन : लवधानसभेने सांमत केिेल्या लवधेयकाांना लवधानपलरषदेची सांमती व दोन्ही सभागृहाांनी सांमत 
केिेल्या लवधेयकाांना राष्ट्रपती/  राज्यपािाांची अलधसांमती लमळाल्याचे  िाहीर कर े. 
 

चार : अध्यक्ाांनी लवधानसभा सदस्याांच्या सदस्यत्वाच्या रािीनाम्याबाबतची घोष ा कर े. 
 

पाच : शासकीय विधेयके : 
 

 

   परु:स्थापनाथथ :- 
 

   (१) सन २०१८ चे लवधानसभा लवधेयक क्रमाांक ६३ - म ांबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र 
महानगरपालिका णल  महाराष्ट्र नगरपलरषदा, नगर पांचायती व औद्योलगक नगरी 
(लतसरी स धार ा) लवधेयक, २०१८. 
 

   (२) सन २०१८ चे लवधानसभा लवधेयक क्रमाांक ६४ - महाराष्ट्र कृलष उत्पन्न प न 
(लवकास व लवलनयमन) (लतसरी स धार ा) लवधेयक, २०१८. 
 

   (३)  सन २०१८ चे लवधानसभा लवधेयक क्रमाांक ६५ - महाराष्ट्र पश  णल  
मत्स्यव्यवसाय लवज्ञान लवद्यापीठ (स धार ा) लवधेयक, २०१८. 
 

 

सहा : शोक प्रस्ताि - 
 

 भारतरत्न श्री.अटिलबहारी वािपेयी, मािी पांतप्रधान, श्री. णनांदराव नाराय राव 
देवकाते, मािी लव.स.स. व मािी मांत्री, श्री.वसांतराव रामराव धोते्र, मािी लव.स.स. व मािी 
राज्यमांत्री, कॉमे्रड माधवराव बयािी गायकवाड, मािी लव.स.स. व मािी लवरोधी पक् नेता, 
लवधानपलरषद तसेच सववश्री केशवराव णत्माराम पारधी, वास देव णनांदराव देशम ख, 
लशवािीराव नाराय राव नागवडे, वैिनाथराव यादवराव णकात, यादवराव कृष्ट् राव भोयर, 
िक्ष्म राव लवठोबा िाधव, वसांतराव लवठोबा थोरात, लवठ्ठिराव सहाद  भैि मे, वसांतराव 
बािािीपांत इटकेिवार व श्रीमती लवमि खांडेराव राांग ेकर, मािी लव.स.स. याांच्या द :खद 
लनधनाबद्दि शोक प्रस्ताव. 

   
 

विधान भिन, 
म ांबई, 
लदनाांक : १८ नोव्हेंबर, २०१८ 

डॉ. अनांत कळसे, 
प्रधान सलचव, 

 महाराष्ट्र लवधानसभा. 
 


