
 

 

महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
सोमिार, विनाांक  १७ जनू, २०१९ 

 

(सकाळी ११.०० िाजता) 
 

 

शुभारांभ : िांिे मातरम् 
 

एक : अध्यक्ाांनी विधानसभा सिसयाांच्या सिसयत्िाच्या राजीनाम्याबाबतची घोषणा करणे. 
 

िोन : मांत्रयाांचा पवरचय 
 

तीन : अध्यािेश सभागहृाच्या पावािर वेिणे :- 
 

 

  (१) मखु्यमांत्री : (क) सन २०१९ चा अध्यादेश क्रमाांक ८ – महाराष्ट्र महानगर 
प्रदेश विकास प्राविकरण (सुिारणा) अध्यादेश, २०१९ 
 

     (ख) सन २०१९ चा अध्यादेश क्रमाांक ११ – मुांबई 
महानगरपाविका (सुिारणा) अध्यादेश, २०१९ 
 

     (ग) सन २०१९ चा अध्यादेश क्रमाांक १३ – महाराष्ट्र 
राज्यातीि सामाविक ि शैक्षवणकदृष्ट्या मागास 
(एसईबीसी) िगाकवरता (राज्यातीि शैक्षवणक 
सांस्ाांमिीि प्रिेशाकवरता िागाांचे आवण राज्याच्या 
वनयांत्रणाखािीि िोकसेिाांमिीि वनयुक्तयाांचे आवण 
पदाांचे) आरक्षण (सुिारणा ि वििीग्राह्यीकरण) 
अध्यादेश, २०१९ 
 

  (२) महसवू ि कृवष 
मांत्री 

: (क) सन २०१९ चा अध्यादेश क्रमाांक ७ – महाराष्ट्र मुद्ाांक 
(सुिारणा ि विविग्राह्यीकरण) (पुढे चािू ठेिणे) 
अध्यादेश, २०१९ 
 

     (ख) सन २०१९ चा अध्यादेश क्रमाांक १४ – महाराष्ट्र कृवि 
विद्यापीठ आवण महाराष्ट्र पशु आवण मतसयव्ययिसाय 
विज्ञान विद्यापीठ (सुिारणा ि विविग्राह्यीकरण) 
अध्यादेश, २०१९ 
 

  (३) वित्त मांत्री : (क) सन २०१९ चा अध्यादेश क्रमाांक ५ – महाराष्ट्र कर, 
व्ययाि, शासती ककिा वििांब शुल्क याांच्या ्कबाकीची 
तडिोड करण्याबाबत अध्यादेश, २०१९ 
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     (ख) सन २०१९ चा अध्यादेश क्रमाांक ६ – महाराष्ट्र 

करविियक कायदे (सुिारणा ि विविग्राह्यीकरण) 
अध्यादेश, २०१९ 
 

  (४) उच्च ि तांत्र 
वशक्ण मांत्री 

: (क) सन २०१९ चा अध्यादेश क्रमाांक ४ – महाराष्ट्र 
सािविवनक विद्यापीठ (सुिारणा) अध्यादेश, २०१९ 
 

     (ख) सन २०१९ चा अध्यादेश क्रमाांक १२ – सपायसर 
ॲडिेनविसि विद्यापीठ (सुिारणा) अध्यादेश, २०१९ 
 

  (५) सहकार मांत्री : (क) सन २०१९ चा अध्यादेश क्रमाांक ९ – महाराष्ट्र सहकारी 
सांस्ा (सुिारणा) अध्यादेश, २०१९ 
 

     (ख) सन २०१९ चा अध्यादेश क्रमाांक १० – महाराष्ट्र 
सहकारी सांस्ा (दसुरी सुिारणा) अध्यादेश, २०१९ 
 

 

 

 

चार : कागिपत्र सभागहृाच्या पावािर वेिणे – 
 

 

   वित्त ि वनयोजन 
मांत्री 

:  महाराष्ट्राची आर्थ्क पाहणी २०१८-२०१९ हे 
प्रकाशन सभागृहासमोर ठेितीि. 

 
पाच : अध्यक्षाांनी, सभाध्यक्षाांची ताविका नामवनदेवशत करणे. 

 
 

सहा : शोक प्रसताि - 
 

 श्री.हनुमांत िगन्ना् डोळस, वि.स.स. ि सिवश्री रघुना् ओांकार उर्व  तातयासाहेब 
आर.ओ.पािीि, पाांडुरांग ियरामिी हिारे, मािी वि.स.स. याांच्या द:ुखद वनिनाबद्दि शोक 
प्रसताि 

 
 

  
विधान भिन, 
मुांबई 
वदनाांक : १६ िून, २०१९ 

वजतेंद्र भोळे 
सवचि (का.), 

 महाराष्ट्र वििानसभा 
 


