
 

 

महाराष्ट्र विधानसभा 
वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 

सोमिार, विनाांक  ११ विसेंबर, २०१७ 
(सकाळी ११.०० िाजता) 

 
 

शभुारांभ : िांिे मातरम्. 
 

एक : पढुील अध्यािेश सभागहृासमोर ठेिण्यात येतील :- 
 

 

  (१) मखु्यमांत्री : (क) सन २०१७ चा अध्यादेश क्रमाांक २२ - महाराष्ट्र 
सार्वजननक नर्श्र्स्तव्यर्स्था (सुधारणा) अध्यादेश, 
२०१७ सभागृहासमोर ठेर्तील. 
 

     (ख) सन २०१७ चा अध्यादेश क्रमाांक २३ - महाराष्ट्र 
महानगरपानलका (दसुरी सुधारणा) अध्यादेश, २०१७ 
सभागृहासमोर ठेर्तील. 
 

     (ग) सन २०१७ चा अध्यादेश क्रमाांक २४ - पांढरपूर मांनदर 
(सुधारणा) अध्यादेश, २०१७ सभागृहासमोर ठेर्तील. 
 

     (घ) सन २०१७ चा अध्यादेश क्रमाांक २५ - महाराष्ट्र 
नगरपनरषदा, नगरपांचायती र् औद्योनगक नगरी 
(सुधारणा) अध्यादेश, २०१७ सभागृहासमोर ठेर्तील. 
 

  (२) महसलू मांत्री : (क) सन २०१७ चा अध्यादेश क्रमाांक २६ - महाराष्ट्र मुद्ाांक 
(सुधारणा र् नर्नधग्राह्यीकरण) अध्यादेश, २०१७ 
सभागृहासमोर ठेर्तील. 
 

     (ख) सन २०१७ चा अध्यादेश क्रमाांक २७ - महाराष्ट्र जमीन 
महसूल सांनहता (दसुरी सुधारणा) अध्यादेश, २०१७ 
सभागृहासमोर ठेर्तील. 
 

  (३) उच्च ि तांत्र 
वशक्षण मांत्री 

:  सन २०१७ चा अध्यादेश क्रमाांक २८ - महाराष्ट्र 
सार्वजननक नर्द्यापीठ (सुधारणा) अध्यादेश, २०१७ 
सभागृहासमोर ठेर्तील. 
 

  (४) ग्रामविकास 
मांत्री 

: (क) 
 

सन २०१७ चा अध्यादेश क्रमाांक १८ - महाराष्ट्र 
ग्रामपांचायत (सुधारणा र् पुढे चालू ठेर्णे) अध्यादेश, 
२०१७ सभागृहासमोर ठेर्तील. 
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     (ख) सन २०१७ चा अध्यादेश क्रमाांक १९ - महाराष्ट्र स्थाननक 

प्रानधकरण सदस्य अनहवता (सुधारणा र् पुढे चालू ठेर्णे) 
अध्यादेश, २०१७ सभागृहासमोर ठेर्तील. 
 

     (ग) सन २०१७ चा अध्यादेश क्रमाांक २१ - महाराष्ट्र नजल्हा 
पनरषद र् पांचायत सनमती (सुधारणा) अध्यादेश, २०१७ 
सभागृहासमोर ठेर्तील. 
 

  (५) पणन मांत्री : (क) सन २०१७ चा अध्यादेश क्रमाांक १७ - महाराष्ट्र कृनष 
उत्पन्न पणन (नर्कास र् नर्ननयमन) (सुधारणा र् पुढे 
चालू ठेर्णे) अध्यादेश, २०१७ सभागृहासमोर ठेर्तील. 
 

     (ख) सन २०१७ चा अध्यादेश क्रमाांक २० - महाराष्ट्र कृनष 
उत्पन्न पणन (नर्कास र् नर्ननयमन) (दसुरी सुधारणा) 
अध्यादेश, २०१७ सभागृहासमोर ठेर्तील. 

       
 

िोन : कागिपत्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

   वित्त ि वनयोजन 
मांत्री 

:  "नर्दभव, मराठर्ाडा आनण उर्वनरत महाराष्ट्र नर्कास 
मांडळे आदेश, २०११ च्या ननयम ७ अन्र्ये, र्ार्षषक 
योजना २०१७-२०१८ मधील प्रदेशननहाय 
ननयतर्ाटपाबाबतचे मा.राज्यपाल याांचे नदनाांक  
८ नोव्हेंबर, २०१७ रोजीचे अनतनरक्त ननदेश," 
सभागृहासमोर ठेर्तील. 

       

 

तीन : सन २०१७-२०१८ च्या पुरर्णी मागण्या सादर करणे. 

चार : सन २०१२-२०१३ या र्षाच्या अनतनरक्त खचाच्या मागण्या सादर करणे. 
 

पाच : नर्धानसभेने सांमत केलेल्या नर्धेयकाांना नर्धानपनरषदेची सांमती र् दोन्ही सभागृहाांनी सांमत 
केलेल्या नर्धेयकाांना राष्ट्रपती/  राज्यपालाांची अनधसांमती नमळाल्याचे  जाहीर करण्यात येईल. 
 

सहा : अध्यक्ष, सभाध्यक्षाांची तानलका नामननदेनशत करतील. 
 

सात : महाराष्ट्र नर्धानसभा ननयम १४१(१) अन्र्ये मा. अध्यक्षाांनी करार्याची घोषणा. 
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आठ : शासकीय विधेयके : 
 

 

   परु:स्थापनाथथ :- 
 

   (१) सन २०१७ चे नर्धानसभा नर्धेयक क्रमाांक ६० - महाराष्ट्र सार्वजननक 
नर्श्र्स्तव्यर्स्था (नतसरी सुधारणा) नर्धेयक, २०१७. 
 

   (२) सन २०१७ चे नर्धानसभा नर्धेयक क्रमाांक ६१ - पांढरपूर मांनदर (सुधारणा) 
नर्धेयक, २०१७. 
 

   (३)  सन २०१७ चे नर्धानसभा नर्धेयक क्रमाांक ६२ - महाराष्ट्र नगरपनरषदा, नगर 
पांचायती र् औद्योनगक नगरी (सुधारणा) नर्धेयक, २०१७. 
 

   (४) सन २०१७ चे नर्धानसभा नर्धेयक क्रमाांक ६३ - महाराष्ट्र महानगरपानलका (दसुरी 
सुधारणा) नर्धेयक, २०१७. 
 

   (५) सन २०१७ चे नर्धानसभा नर्धेयक क्रमाांक ६४ - महाराष्ट्र कृनष उत्पन्न पणन 
(नर्कास र् नर्ननयमन) (दसुरी सुधारणा) नर्धेयक, २०१७. 
 

   (६) सन २०१७ चे नर्धानसभा नर्धेयक क्रमाांक ६५ - महाराष्ट्र जमीन महसूल सांनहता 
(चौथी सुधारणा) नर्धेयक, २०१७. 
 

   (७) सन २०१७ चे नर्धानसभा नर्धेयक क्रमाांक ६६ - महाराष्ट्र मुद्ाांक (सुधारणा र् 
नर्नधग्राह्यीकरण) नर्धेयक, २०१७. 
 

 

नऊ : शोक प्रस्ताि - 
 

 श्री.गोवर्दरार् शेषरार् सरनायक, माजी नर्.स.स. र् माजी मांत्री, सर्वश्री राजीर् 
आप्पासाहेब राजळे, सांपतरार् मारुती पाटील, मुसा अली मोडक, रामभाऊ दशरथ तुपे, 
डॉ.शांकररार् कृष्ट्णरार् बोबडे र् डॉ. श्रीमती कुसुमताई र्ामनरार् कोरपे, माजी नर्.स.स. याांच्या 
द:ुखद ननधनाबद्दल शोक प्रस्तार्. 

   
 

विधान भिन, 
नागपूर, 
नदनाांक : १० नडसेंबर, २०१७ 

िॉ. अनांत कळसे, 
प्रधान सनचर्, 

 महाराष्ट्र नर्धानसभा. 
 


