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विधानमंडळाच्याविधानमंडळाच्या  दोन्हीदोन्ही  सभागहृांचीसभागहृांची  संयकु्तसंयकु्त  बैठकबैठक  
  

  राज्यपालाांचेराज्यपालाांचे  अभििाषणअभििाषण  सायांकाळीसायांकाळी  ०४०४--००००  वाजतावाजता  सुरुसुरु  होणारहोणार  आहेआहे..  

अभििाषणअभििाषण  सांपल्यानांतरसांपल्यानांतर  ३०३०  भिभनटाांचीभिभनटाांची  भवश्ाांतीभवश्ाांती  राहीलराहील..  त्यानांतरत्यानांतर  भवधानपभरषदेच्याभवधानपभरषदेच्या  

भदवसाच्याभदवसाच्या  कािकाजाचाकािकाजाचा  क्रिक्रि  खालीलप्रिाणेखालीलप्रिाणे  राहीलराहील  ::--  

महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  
वदिसावदिसाच्याच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  
रविरवििार,िार,  वदनांकवदनांक  ११  वडसेंबरवडसेंबर,,  २०१२०१९९  

  
 

शभुारंभ : िंदे मातरम् 
एक : राज्यपालांच्या अवभभाषणाची प्रत सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे. 
दोन : राज्यपालांच्या अवभभाषणाबद्दल आभार प्रदशशनाचा प्रस्ताि. 
तीन : निवनिावचत सदस्यांचा पवरचय 
चार : मंत्रयांचा पवरचय 
पाच : अध्यादेश सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे – 

  मखु्यमंत्री : (क) "सन २०१९ चा अध्यादेश क्रिाांक १५ - िहाराष्ट्र 
ग्रािपांचायत आभण िहाराष्ट्र भजल्हा पभरषद व 
पांचायत सभिती (सुधारणा) अध्यादेश, २०१९" 

    (ख) "सन २०१९ चा अध्यादेश क्रिाांक १६ - िहाराष्ट्र 
परगणा व कुळकणी वतने नाहीशी करण्याबाबत, 
िहाराष्ट्र (सिाजास उपयुक्त) सेवा इनािे रद्द 
करण्याबाबत, िहाराष्ट्र भवलीन प्रदेश भकरकोळ 
दिुाला वभहवाटी नाहीशा करण्याबाबत, िहाराष्ट्र 
गावची कभनष्ट्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत आभण 
िहाराष्ट्र िुलकी पाटील (पद रद्द करणे) 
(सुधारणा) अध्यादेश, २०१९" 

    (ग) "सन २०१९ चा अध्यादेश क्रिाांक १७ - िहाराष्ट्र 
स्थाभनक प्राभधकरण सदस्य अनहहता (सुधारणा) 
अध्यादेश, २०१९" 

    (घ) "सन २०१९ चा अध्यादेश क्रिाांक १८ - िहाराष्ट्र 
सावहजभनक भवद्यापीठ (दसुरी सुधारणा) अध्यादेश, 
२०१९" 

     (ङ) "सन २०१९ चा अध्यादेश क्रिाांक १९ - िहाराष्ट्र 
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िहानगरपाभलका (िहाराष्ट्र भवधानसिेच्या 
आगािी सावहभिक भनवडणुकाांिुळे काही 
िहानगरपाभलकाांचे िहापौर व उप िहापौर याांच्या) 
भनवडणुका तात्पुरत्या पुढे ढकलणे अध्यादेश, 
२०१९" 

     (च) "सन २०१९ चा अध्यादेश क्रिाांक २० - िुांबई 
िहानगरपाभलका, िहाराष्ट्र िहानगरपाभलका 
आभण िहाराष्ट्र नगरपभरषदा, नगरपांचायती व 
औद्योभगक नगरी (सुधारणा) अध्यादेश, २०१९" 

     (छ) "सन २०१९ चा अध्यादेश क्रिाांक २१ - िहाराष्ट्र 
भजल्हा पभरषद व पांचायत सभिती (सुधारणा) 
अध्यादेश, २०१९" 

     (ज) "सन २०१९ चा अध्यादेश क्रिाांक २२ - िहाराष्ट्र 
भजल्हा पभरषद व पांचायत सभिती (राज्य 
भवधानसिेच्या आगािी सावहभिक भनवडणुकाांिुळे 
भववभित भजल्हा पभरषदाांचे अध्यि, उपाध्यि व 
त्याांच्या भवषय सभित्याांचे सिापती आभण भववभित 
पांचायत सभित्याांचे सिापती व उप सिापती 
पदाांच्या) भनवडणुका तात्पुरत्या पुढे ढकलणे 
अध्यादेश, २०१९" 

     (झ) "सन २०१९ चा अध्यादेश क्रिाांक २३ - नागपूर 
सुधार प्रन्यास (सुधारणा) अध्यादेश, २०१९" 

     (ट) "सन २०१९ चा अध्यादेश क्रिाांक २४ - िहाराष्ट्र 
जिीन िहसूल सांभहता (सुधारणा) अध्यादेश, 
२०१९" 

     (ठ) "सन २०१९ चा अध्यादेश क्रिाांक २५ - िहाराष्ट्र 
दारुबांदी (सुधारणा) अध्यादेश, २०१९" 

     (ड) "सन २०१९ चा अध्यादेश क्रिाांक २६ - िहाराष्ट्र 
ग्रािपांचायत आभण  िहाराष्ट्र भजल्हा पभरषद व 
पांचायत सभिती (दसुरी सुधारणा) अध्यादेश, 
२०१९" 

सहा : दोन्ही सभागहृांनी संमत केलेल्या विधेयकांना राष्ट्रपतींची/राज्यपालांची 
अवधसंमती वमळाल्याचे जाहीर करण्यात येईल. 

सात : "लोकलेखा सवमतीचा "पासष्ट्टािा" ि "सहासष्ट्टािा", "सदसुष्ट्टािा" तसेच 
"अडुसष्ट्टािा" अहिाल सभागहृास सादर करणे." 

आठ : सभापती, विधानसभेिर वनिडून गेलेल्या सिशश्री चंद्रकांत (दादा) पाटील, 
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धनंजय मुंडे, तानाजी सािंत या विधानपवरषद सदस्यांबाबत घोषणा करतील. 
नऊ : सभापती, सिशश्री चंद्रकांत रघिंुशी, अमवरशभाई पटेल, राहुल नािेकर, 

रामराि िडकुते, वि.प.स. यांच्या राजीनाम्याची घोषणा करतील. 
दहा : शोक प्रस्ताि :- 

  "श्री अवनल बाळकृष्ट्ण गोंडाणे, माजी वि.प.स. यांच्या द:ुखद वनधनाबद्दल 
शोक प्रस्ताि" 

   

  राष्ट्रगीत. 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

विधान भिन,                                             
िुांबई 
भदनाांक : ३० नोव्हेंबर,  २०१९. 

राजेन्द्र ग. भागित 
   सभचव (कायहिार), 

 िहाराष्ट्र भवधानपभरषद. 
 


