
 

 

महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
रवििार, विनाांक १ विसेंबर, २०१९ 

 

  (सकाळी ११.०० िाजता) 
 
 
 
 

 

एक : अध्यक्ाांनी, सभाध्यक्ाांची ताविका नामवनिेवित करणे. 

 

 
िोन : अध्यक्ाांची वनििणकू 

 
 

 
  (विधानमांिळाच्या िोन्ही सभागहृाांच्या सांयकु्त बैठकीत राज्यपािाांचे अवभभाषण सायांकाळी 

०४.०० िाजता होईि). 

             अवभभाषण सांपल्यानांतर २० वमवनटाांची विश्ाांती राहीि - 

  त्यानंतर विधानसभेच्या वििसाच्या कामकाजाचा क्रम पुढीलप्रमाणे राहील. 

तीन : राज्यपािाांच्या अवभभाषणाची प्रत सभागहृाच्या पटिािर ठेिणे. 
 

चार : राज्यपािाांच्या अवभभाषणाबद्दि आभार प्रििशनाचा प्रस्ताि. 
 

पाच : अध्यािेि सभागहृाच्या पटिािर ठेिणे :- 
 

 

   मखु्यमांत्री : (१) सन २०१९ चा अध्यािेश क्रमांक १५ - महाराष्ट्र 

ग्रामपंचायत आवण महाराष्ट्र वजल्हा पवरषि ि पंचायत 

सवमती (सुधारणा) अध्यािेश, २०१९. 

     (२) सन २०१९ चा अध्यािेश क्रमांक १६ - महाराष्ट्र परगणा 
ि कुळकणी ितने नाहीशी करण्याबाबत, महाराष्ट्र 

(समाजास उपयुक्त) सेिा इनामे रद्द करण्याबाबत, 
महाराष्ट्र विलीन प्रिेश वकरकोळ िमुाला िवहिाटी 
नाहीशा करण्याबाबत, महाराष्ट्र गािची कवनष्ट्ठ ितने 

नाहीशी करण्याबाबत आवण महाराष्ट्र मुलकी पाटील 

(पि रद्द करणे) (सुधारणा) अध्यािेश, २०१९. 
     (३) सन २०१९ चा अध्यािेश क्रमांक १७ - महाराष्ट्र 
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स्थावनक प्रावधकरण सिस्य अनहहता (सुधारणा) 
अध्यािेश, २०१९. 

     (४) सन २०१९ चा अध्यािेश क्रमांक १८ - महाराष्ट्र 

सािहजवनक विद्यापीठ (िसुरी सुधारणा) अध्यािेश, 
२०१९. 

     (५) सन २०१९ चा अध्यािेश क्रमांक १९ - महाराष्ट्र 

महानगरपावलका (महाराष्ट्र विधानसभेच्या आगामी 
सािहविक वनिडणुकांमुळे काही महानगरपावलकांचे 

महापौर ि उप महापौर यांच्या) वनिडणुका तात्पुरत्या 
पुढे ढकलणे अध्यािेश, २०१९. 

     (६) सन २०१९ चा अध्यािेश क्रमांक २० - मंुबई 
महानगरपावलका, महाराष्ट्र महानगरपावलका आवण 

महाराष्ट्र नगरपवरषिा, नगर पंचायती ि औद्योवगक 

नगरी (सुधारणा) अध्यािेश, २०१९. 
     (७) सन २०१९ चा अध्यािेश क्रमांक २१ - महाराष्ट्र वजल्हा 

पवरषि ि पंचायत सवमती (सुधारणा) अध्यािेश, २०१९. 
     (८) सन २०१९ चा अध्यािेश क्रमांक २२ - महाराष्ट्र वजल्हा 

पवरषि ि पंचायत सवमती (राज्य विधानसभेच्या आगामी 
सािहविक वनिडणुकांमुळे वििवित वजल्हा पवरषिांचे 

अध्यि, उपाध्यि ि त्यांच्या विषय सवमत्यांचे सभापती 
आवण वििवित पंचायत सवमत्यांचे सभापती ि उप 

सभापती पिांच्या) वनिडणुका तात्पुरत्या पुढे ढकलणे 

अध्यािेश, २०१९. 
     (९) सन २०१९ चा अध्यािेश क्रमांक २३ - नागपूर सुधार 

प्रन्यास (सुधारणा) अध्यािेश, २०१९. 
     (१०) सन २०१९ चा अध्यािेश क्रमांक २४ - महाराष्ट्र जमीन 

महसूल संवहता (सुधारणा) अध्यािेश, २०१९. 

     (११) सन २०१९ चा अध्यािेश क्रमांक २५ - महाराष्ट्र 

िारुबंिी (सुधारणा) अध्यािेश, २०१९. 
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     (१२) सन २०१९ चा अध्यािेश क्रमांक २६ - महाराष्ट्र 

ग्रामपंचायत आवण महाराष्ट्र वजल्हा पवरषि ि पंचायत 

सवमती (िसुरी सुधारणा) अध्यािेश, २०१९. 

      
 

 

सहा : िोन्ही सभागृहांनी संमत केलेल्या विधेयकांना राष्ट्रपती/ राज्यपालांची अवधसंमती वमळाल्याचे 

जाहीर करण्यात येईल. 
 

सात : लोकलेखा सवमतीचा “पासष्ट्टािा” ि “सहासष्ट्टािा”, “सिसुष्ट्टािा” तसेच “अडुसष्ट्टािा” 
अहिाल सभागृहास सािर करणे. 
 

आठ : िोक प्रस्ताि –  
 

 "सिहश्री वभकाजी वजजाबा खताळ, गोवििराि वशिराम चौधरी, प्रभाकर संुिरराि मोरे, 
केशिराि नारायणराि उर्ह  बाबासाहेब पाटील-धाबेकर, डॉ. शंकरराि रघुनाथ राख, माजी 
वि.स.स. ि माजी मंिी, तसेच श्री. तुकाराम सखाराम विघोळे, माजी वि.स.स. ि माजी 
राज्यमंिी, सिहश्री मारुती िेिराम तथा िािा पाटील-शेळके, निनीतराय भोगीलाल शहा, 
विठ्ठलराि बापुराि खािीिाले, सुयहभान सुकिेि गडाख, जयंत ईश्िर सोहनी, प्रभाकर बापूराि 
मामुलकर, हवरष उकंडराि मोरे, जगन्नाथ अच्छन्ना शेट्टी, रामिास गंगारामजी सोनोने, 
वशिशंकरप्पा विश्िनाथ उटगे, सखाराम विठोबा अहेर, शमीम अहमि शेख, पुरुषोत्तम 
गुलाबराि मानकर तसेच श्रीमती िहारीबाई विगंबरराि पाडिी, सुमनबाई वशिाजीराि पाटील 
ि वललाबाई रवतलाल मचंट, माजी वि.स.स. यांच्या ि:ुखि वनधनाबद्दल शोक प्रस्ताि." 

   
  " राष्ट्रगीत " 

 
   

विधान भिन, 
मंुबई 
विनांक : ३० नोव्हेंबर, २०१९. 

राजेन्र भागित, 
सवचि (कायहभार), 

 महाराष्ट्र विधानसभा 
 


