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महािाष्ट्र रिधानसभा 
रििसाच्या कामकाजाचा क्रम 

गरुुिाि, रिनाांक १९ रिसेंबि, २०१९ 
(सकाळी ११.०० िाजता) 

 
 
 
 
 

एक : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे - 
 

 

  (१) मखु्यमांत्री :  महाराष्ट्र राज्य माहहती आयोगाचा हिनाांक १ 
जानेवारी ते ३१ हिसेंबर, २०१७ या 
कालावधीतील बारावा वार्षिक अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (२) रनयोजन  ि 
जलसांपिा मांत्री 

: (क) हविभभ हवकास मांिळ, नागपूर, मराठवािा 
हवकास मांिळ, औरांगाबाि आहि उवभहरत 
महाराष्ट्र हवकास मांिळ, म ांबई याांचा सन २०१८-
२०१९ या विाचा वार्षिक अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील.  
 

     (ख) गोिावरी मराठवािा पाटबांधारे हवकास 
महामांिळ, औरांगाबाि याांचा सन २०१४-२०१५ 
व सन २०१५-२०१६ या विांचे स्वतांत्र 
लेखापरीक्षा अहवाल व सन २०१६-२०१७ या 
विाचा वार्षिक लेखा अहवाल सभागृहासमोर 
ठेवतील.  
 

     (ग) कोंकि पाटबांधारे हवकास महामांिळ, ठािे याांचा 
सन २०१६-२०१७ या कालावधीच्या 
लेख्यावरील भारताचे हनयांत्रक व महालेखापाल 
याांचा स्वतांत्र लेखापरिक्षा अहवाल व सन 
२०१६-२०१७ या वर्षाचा रवत्तीय अहवाल   
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (घ) तापी पाटबांधारे हवकास महामांिळ, जळगाांव 
याांचा सन २०१६-२०१७  या वर्षाचा स्वतांत्र 
लेखापरीक्षा अहवाल व सन २०१७-२०१८ या 
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विाचा वीसावा वार्षिक हवत्तीय अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ङ) महाराष्ट्र कृष्ट्िा खोरे हवकास महामांिळ, प िे 
याांचा सन २०१७-२०१८  या वर्षाचे वार्षिक लेखे 
व त्यावरील महालेखापाल (लेखापरीक्षा-१) 
महाराष्ट्र याांचा स्वतांत्र लेखापरीक्षि अहवाल व 
अन पालन अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (३) िस्त्त्रोद्योग मांत्री :   महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामांिळ मयाहित 
याांचा सन २०१७-२०१८ या विाचा बावन्नावा 
वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 

       

 
िोन  : शासकीय रिधेयके : 

 
 

 

   पिु:स्त्थापनाथथ :- 
 

   (१) सन २०१९ चे हवधानसभा हवधेयक क्रमाांक ४७ - महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर 
(स धारिा) हवधेयक, २०१९. 
 

   (२) सन २०१९ चे हवधानसभा हवधेयक क्रमाांक ४८ - महाराष्ट्र महानगरपाहलका 
(स धारिा) हवधेयक, २०१९. 

     
 

तीन : िाज्यपालाांच्या अरभभाषणािि चचा  (मखु्यमंत्रययंचे उत्ति)  
 
 

चाि : रित्त मांत्री याांचा म.रि.स. रनयम ५७ अन्िये प्रस्त्ताि :- 
 
        "प रविी मागणयाांवरील चचा व मतिानाच्या सांिभात हवधानसभा हनयमाांतील हनयम २६० 
(२) मधील तीन हिवसाांच्या कालावधीबाबतची जी तरतूि आहे ती महाराष्ट्र हवधानसभा 
हनयमाांतील हनयम ५७ अन्वये स्थहगत करणयात यावी." 
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पाच : सन २०१९-२०२० या िषाच्यय पिुिणी मयगणययंवर चचा व मतदयन (परहला ददवस). 
 

 

   (१) महसूल व वन रवभाग. 

   (२) कृहि, पश सांवधभन, ि ग्धव्यवसाय हवकास व मत्स्यव्यवसाय रवभाग. 

   (३) नगरहवकास रवभाग. 

   (४) ग्रामहवकास रवभाग. 

 
 

        
       (मतयस टयकयवययच्यय मयगणययंची सचूी स्वतंत्रपणे दवतरीत केल्ययप्रमयणे)             

 
 
 
 
 
 

  (बधुिाि, रिनाांक १८ रिसेंबि, २०१९ िोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशथरिण्यात आलेला म.रि.स. रनयम २९३ अन्िये प्रस्त्ताि) 
 

सहा : सिथश्री सरुनल प्रभ,ू अरजत पिाि, रिजय ििेट्टीिाि, सांजय िाठोि, रिलीप िळसे-
पाटील, अशोक चव्हाण, ॲङ आरशष जयस्त्िाल, सिथश्री धनांजय मुांिे, पथृ्िीिाज 
चव्हाण, िॉ. सांजय िायमलुकि, श्री बाळासाहेब पाटील, ॲि. के.सी. पाििी, सिथश्री 
बच्च ूकिू, निाब मरलक, सरुनल केिाि, रनतीन िेशमखु-टाले, रिलीप बनकि, िणरजत 
काांबळे, िाजकुमाि पटेल, िोरहत पिाि, ॲङ यशोमती ठाकूि, सिथश्री सांजय गायकिाि, 
रिपक चव्हाण, िाजेश टोपे, अरमत झनक, िॉ. िाजेंद्र शशगणे, सिथश्री अरनल िेशमखु, 
सभुाष धोटे, रजतेंद्र आव्हाि, बबनिाि शशिे, कुणाल पाटील, हसन मशु्रीफ, अस्त्लम 
शेख, अरमन पटेल, रि.स.स. याांचा म.रि.स. रनयम २९३ अन्िये प्रस्त्ताि :  
 

       "हविभातील हमहान येथे िीि लाख नोकऱ् या िेणयाची योजना असताांना गेल्या पाच विात 
नोकऱ् या व रोजगाराांचे प्रमाि अत्यल्प असिे, हविभाच्या महत्वाकाांक्षी हमहान प्रकल्पाला 
चालना िेणयासाठी सवोतोपरी गरज, हविभातील हवियापीठाांमधून िरविी लाखो पिवीधर 
हनमाि होिे, बेरोजगार य वकाांची वाढती सांख्या लक्षात घेता हमहानमध्ये रोजगार वाढीसाठी जि 
उियोग, कृिी प्रहक्रया उियोग, ऑटोमोबाईल प्रकल्प स रु करणयाची आवश्यकता असिे, 
हविभातील हवियापीठाांनी रोजगाराहभम ख अभ्यासक्रम तयार करुन त्याव्िारे रोजगार हनर्षमती 
करणयाची आवश्यकता असिे, जलय क्त हशवार योजनेम ळे मोजक्याच शेतकऱ् याांच्या शेतात 
पािी पोचलेले असिे, हविभातील ससचनाचा अन शेि मोठया प्रमािात असल्याने तो भरुन 
काढणयाची गरज असिे, हविभातील प्रलांहबत १३४ ससचन प्रकल्पाांना चालना िेणयाची गरज 
असिे, त्याकहरता राज्य सरकारने हविभातील ससचन प्रकल्पाांना अहधकाहधक हनधी िेऊन 
हनश्श्चत कालमयािेत ससचन प्रकल्प पूिभ करिे आवश्यक असिे, जल हनयामक प्राहधकरिाने 
आगामी पाच विात ससचन अन शेि िरू करणयासाठी माननीय राज्यपालाांना सािर केलेल्या पाच 
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विीय योजनेला गाांभीयभपूवभक पूिभ करणयाचे हनश्श्चत धोरि आखणयाची गरज असिे, गोसेख िभ 
राष्ट्रीय प्रकल्प सन २०२४ पयंत पूिभ करणयाचे फेरहनधाहरत करणयाच्या धोरिाचा तातिीने 
फेरआढावा घेणयाची गरज असिे, गोसेख िभ प्रकल्प २४ महहन्यात पूिभ करणयासाठी राज्य 
सरकारकिून हनश्श्चत धोरि आखणयाची व हनधी प रवठा करणयाची तातिीची गरज असिे, 
हविभातील कापूस, सोयाबीन, तूर, धान, मका इत्यािी उत्पािनावर आधाहरत कृिी प्रहक्रया 
प्रकल्प भांिारा, गोंहिया, चांद्रपूर, गिहचरोली, ब लिािा व अकोला या हजल्हयाांमध्ये हनमाि 
करिे, सांत्रा प्रहक्रया प्रकल्पाला नवीन चालना िेणयाची गरज असिे, हविभातील औश्ष्ट्िक वीज 
प्रकल्पाांच्या अत्याध हनकीकरिासाठी राज्य सरकारने तातिीने पावले उचलणयाची गरज 
असिे, या प्रकल्पाांना हनयहमत कोळसा प रवठा करणयासाठी आवश्यक उपाययोजना करिे, 
हविभासह राज्यातील पयावरिाला धोका हनमाि झाला असून मागील सरकारने घोहित ३३ 
कोटी वृक्षलागवि योजनेत मोठा गैरप्रकार झाला असिे, िॉ.बाबासाहेब आांबेिकर रुग्िालय 
आहि अन सांधान सांस्थानला सन २०१४ मध्ये मांजूरी हमळिे, तथाहप,  अद्यापही रुग्िालयाचे 
काम अियाप स रु न होिे, अमरावतीत वस्त्रोियोग पाकभ ला शासनाकिून प्रोत्साहन हमळणयाची 
तेथील उत्पािकाांची अपेक्षा असिे, हविभात राष्ट्रसांत त किोजी महाराज नागपूर हवियापीठ, 
सांत गािगेबाबा अमरावती हवियापीठ, गोंिवाना हवियापीठ तसेच कवी क लग रु काहलिास 
सांस्कृत हवियापीठ तसेच महाहवियालयामध्ये मोठया प्रमािात हरक्त जागा असिे, त्याम ळे 
उच्च हशक्षिाच्या ग िवत्ते्तवर पहरिाम होिे व त्याचा पहरिाम हविभातील रोजगार हनर्षमतीवर 
होिे, नागपूरातील िॉ.बाबासाहेब आांबेिकर रुग्िालयातले अपगे्रिेशनचे काम रखििे, िॉ. 
बाबासाहेब आांबेिकर आांतरराष्ट्रीय हवमानतळाच्या हवस्तारीकरिाचे काम जहमनी अभावी 
रखििे, मागील ५ विात हविभासाठी मोठमोठया घोििा करणयात येिे परांत  त्या प िभ न होिे, 
हविभात वन्यजीव पयभटन हवकासाकहरता उपलब्ध असिारी हवपूल साधनसांपत्ती व सांधी याांचा 
उपयोग करुन आांतरराष्ट्रीय िजाच्या सांसाधनासहीत हवकास करिे, पयभटकाांना आकर्षित 
करुन अनेक बेरोजगाराांना रोजगार उपलब्ध व्हावा, राज्याच्या आर्षथक क्षमतेत वाढ व्हावी व 
पयभटन तसेच सेवा उियोग वाढावा, राष्ट्रीय वन्यजीव पयभटन स्थळाप्रमािे वन्यजीव सर्षकट 
तयार करुन तािोबा, पेंच, नागहझरा इ.वन पयभटन स्थळे हवकहसत करिे, हविभातील हतथभके्षते्र 
व पयभटन स्थळाांचे सर्षकट तयार करुन रोजगार हनर्षमती वाढहविे, हविभातील रस्ते हवकासाचा 
अन शेि लक्षात घेता राज्य महामागाचे चौपिरीकरि करणयाची आवश्यकता असिे, नागपूर 
येथील इांहिरा गाांधी वैियहकय महाहवियालय व इश्स्पतळाला आांतरराष्ट्रीय स्वरुपाचा िजा प्राप्त 
करुन िेणयासाठी प्रयत्न करणयाची आवश्यकता असिे, हविभातील शेतकऱ् याांसाठी महत्वपूिभ 
असलेल्या ि ग्धव्यवसाय वाढीसाठी एन.िी.िी.बी च्या सहकायाने मराठवािा व हविभात 
पश सांवधभन व ि ग्धव्यवसायाच्या कायभक्रमाला चालना िेऊन शेतकऱ् याांना स्थायी उत्पन्न हनमाि 
करणयाची आवश्यकता असिे, हमहान मध्ये योगग रु रामिेव बाबाांच्या पतांजली फ िपाकभ  बांि 
झाल्याने तेथील कमभचाऱ् याांवर बेरोजगारीची क ऱ् हाि कोसळिे पहरिामी हजारो कमभचाऱ् याांच्या 
पहरवारावर उपासमारीची वेळ येिे, हविभातील रस्त्याांची कामे अपूिावस्थेत राहहल्याम ळे 
होिारे रस्ते अपघात,  मेळघाट व्याघ्रप्रकल्पातील गावाांचे तसेच पेढी प्रकल्पाच्या प नवभसनाचे 
काम गेल्या ५ विापासून रखििे, हविभातील कापूस उत्पािनावर आधाहरत स तहगरणया व 
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कापूस उियोगाला चालना िेणयाची गरज असिे, हविभाच्या हवकासासाठी धोरिात्मक हनिभय 
घेऊन उपाययोजना करणयाची हनताांत आवश्यकता व करावयाची उपाययोजना." 

   
 
 

 
रिधान भिन, 
नागपूर, 
हिनाांक : १८  हिसेंबर, २०१९ 

िाजेन्द्र भागित, 
सहचव (कायभभार), 

 महाराष्ट्र हवधानसभा 
 


