
 

 

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  २५ फेब्रिुारी, २०१९ 

 
 

शुभारंभ : िंदे मातरम् 
 

एक : राज्यपालांच्या अवभभाषणाची प्रत सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे. 
 

दोन : राज्यपालांच्या अवभभाषणाबद्दल आभार प्रदशशनाचा प्रस्ताि 
 

तीन : अध्यादेश सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे :- 
 

 

  (१) महसलू मंत्री :  सन २०१९ चा अध्यािेश क्रिाांक १ – िहाराष्ट्र िुद्ाांक 
(सुधारणा व भवभधग्राह्यीकरण) अध्यािेश, २०१९. 
 
 

  (२) वित्त मंत्री :  सन २०१९ चा अध्यािेश क्रिाांक ३ –  िहाराष्ट्र 
आकस्मिकता भनधी (सुधारणा) अध्यािेश, २०१९. 
 

  (३) ग्रामविकास 
मंत्री 

:  सन २०१९ चा अध्यािेश क्रिाांक २ –  िहाराष्ट्र 
ग्रािपांचायत आभण िहाराष्ट्र भजल्हा पभरषि व पांचायत 
सभिती (सुधारणा) (सुधारणा) अध्यािेश, २०१९. 

       
 

चार : सन २०१८-२०१९ च्या पुरवणी िागण्या सािर करणे. 
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पाच : भवधानसिेने सांित केलेल्या भवधेयकाांना भवधानपभरषिेची सांिती व िोन्ही सिागृहाांनी सांित 

केलेल्या भवधेयकाांना राज्यपालाांची अभधसांिती भिळाल्याचे  जाहीर करणे. 
 

सहा : अध्यक्ाांनी, सिाध्यक्ाांची ताभलका नािभनिेभशत करणे. 
 
 

 

सात : शासकीय विधेयके : 
 

 

   परु:स्थापनाथश :- 
 

   (१) सन २०१९ चे भवधानसिा भवधेयक क्रिाांक १ - िहाराष्ट्र िुद्ाांक (सुधारणा व 
भवभधग्राह्यीकरण) भवधेयक, २०१९ 
 

   (२) सन २०१९ चे भवधानसिा भवधेयक क्रिाांक २ - िहाराष्ट्र शेतजिीन 
(जिीनधारणेची किाल ियािा) (सुधारणा) भवधेयक, २०१९ 
 

   (३) सन २०१९ चे भवधानसिा भवधेयक क्रिाांक ३ - िहाराष्ट्र जिीन िहसूल व भवशेष 
आकारणी यािध्ये वाढ करण्याबाबत (सुधारणा) भवधेयक, २०१९ 

 
 

आठ : शोक प्रस्ताि -          
 

  (अ) मा.अध्यक्ष पढुील प्रस्ताि मांडतील :- 
 

        भिनाांक १४ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी जम्िू-कास्मिरिधील पुलवािा येथे 
िहशतवाद्ाांनी केलेल्या हल्ल्यात कें द्ीय राखीव पोलीस िलाचे अनेक जवान शहीि 
झाले. या हल्ल्यात शहीि झालेल्या जवानाांच्या द:ुखि भनधनाबद्दल शोक प्रमताव 
 

  (ब) मा.मखु्यमंत्री पढुील प्रस्ताि मांडतील :- 
 

        श्ी.भशवाजीराव बापूसाहेब िेशिुख, भव.प.स. व िाजी सिापती, िहाराष्ट्र 
भवधानपभरषि; डॉ.गुणवांतराव राििाऊ सरोिे; सववश्ी सांजय रावसाहेब बांड; भवठ्ठलराव 
गणपतराव घारे; बापूराव भशवराि पाटील-आष्ट्टीकर; कृष्ट्णराव बाजीराव जगिाळे; 
सूयवकाांत उफव  बापू िहािेव खेडेकर, िाजी भव.स.स. याांच्या द:ुखि भनधनाबद्दल शोक 
प्रमताव 

   
विधान भिन, 
िुांबई 
भिनाांक : २४ फेब्रुवारी, २०१९ 

वजतेंद्र भोळे 
सभचव (का.), 

 िहाराष्ट्र भवधानसिा 
 


