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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  
वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  
सोमसोमिारिार,,  वदनाांकवदनाांक  २४२४  जलुैजलुै,,  २०१२०१७७  

(दपुारी (दपुारी १२.०० १२.०० िाजता)िाजता)  
 
 

शभुारांभ : िांदे मातरम्. 
एक : अध्यादेश सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे. 

  (१) मखु्यमांत्री : (क) "सन २०१७ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाांक ८ - 
म ांबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र 
महानगरपालिका आलि महाराष्ट्र नगरपलरषदा, 
नगरपांचायती व औद्योलगक नगरी (स धारिा व 
प ढे चािू ठेविे) अध्यादेश, २०१७" 
सभागृहासमोर ठेवतीि. 

     (ख) "सन २०१७ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाांक १० 
- महाराष्ट्र महानगरपालिका (स धारिा) 
अध्यादेश, २०१७" सभागृहासमोर ठेवतीि. 

     (ग) "सन २०१७ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाांक १२ 
- श्री साईबाबा सांस्थान लवश् वस्त्यवस्था 
(लशर्डी) (स धारिा) अध्यादेश, २०१७" 
सभागृहासमोर ठेवतीि. 

     (घ) "सन २०१७ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाांक १३ 
- म ांबई महानगरपालिका आलि महाराष्ट्र 
महानगरपालिका (स धारिा व द सऱयाांदा प ढे 
चािू ठेविे) अध्यादेश, २०१७" सभागृहासमोर 
ठेवतीि. 

  (२) ग्रामविकास 
मांत्री 

: (क) "सन २०१७ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाांक ११ 
- महाराष्ट्र स्थालनक प्रालधकरि सदस्य अनहहता 
(स धारिा) अध्यादेश, २०१७" सभागृहासमोर 
ठेवतीि. 

     (ख) "सन २०१७ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाांक १६ 



 

2 

- महाराष्ट्र ग्रामपांचायत (स धारिा) अध्यादेश, 
२०१७" सभागृहासमोर ठेवतीि. 

  (३) पवरिहन मांत्री : "सन २०१७ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाांक १४ - 
महाराष्ट्र मोटार वाहन कर (स धारिा) अध्यादेश, 
२०१७" सभागृहासमोर ठेवतीि. 

  (४) राज्य उत्पादन 
शलु्क मांत्री 

: "सन २०१७ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाांक १५ – 
महाराष्ट्र  दारुबांदी (स धारिा) अध्यादेश, २०१७" 
सभागृहासमोर ठेवतीि. 

  (५) पणन मांत्री : "सन २०१७ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाांक ९ - 
महाराष्ट्र कृलष उत्पन्न पिन (लवकास व लवलनयमन) 
(स धारिा) अध्यादेश, २०१७" सभागृहासमोर ठेवतीि. 

दोन : सन २०१७-२०१८ च्या परुिणी मागण्या सादर करणे. 
तीन : दोन्ही सभागहृाांनी सांमत केलेल्या विधेयकाांना राष्ट्रपती / राज्यपालाांची 

अवधसांमती वमळाल्याचे जावहर करण्यात येईल. 
चार : सभापती, सभापती-तावलका नामवनदेवशत करतील. 
पाच : शोक प्रस्ताि :- 

  "श्री. लशवाजीराव लगरीधर पाटीि, माजी लव.प.स. व माजी मांत्री, सवहश्री लभकू 
दाजी लभिारे (ग रूजी) व बाब राव आबासाहेब धारवारे्ड, माजी लव.प.स. याांच्या 
द :खद लनधनाबद्दि शोक प्रस्ताव." 

 
 
   

विधान भिन, 
म ांबई, 
लदनाांक : २३ ज िै, २०१७. 

उत्तमससग चव्हाण, 
सलचव, 

महाराष्ट्र लवधानपलरषद. 
 


