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सधुारीत चक्रानकु्रम        क्रमाांक : १०७४८ /ई-१ कक्ष   

महाराष्ट्र विधानमंडळ सवििालय 

विधान भिन, म ंबई - ४०० ०३२. 
  विनांक :  ३ ऑगस्ट, २०२०          
 

पे्रषक :  
सचचव (कार्यभार), 
महाराष्ट्र विधानमंडळ सवििालय     
     

प्रचत,   
चवधानपचरषदेचे सवय सन्मा.सदस्र् 

 

  चवषर् : मा.सदस्र्ाांकडून ताराांचकत प्रशनाांच्र्ा सचूना स्वीकारण्र्ाबाबत 

  सांदभय :  र्ा सचचवालर्ाचे पत्र क्रमाांक ८९१७/ई-१, चदनाांक २४ जनू, २०२० 

 

महोदर्/ महोदर्ा, 
 

 वनिेशान सार आपणांस कळविण्यात येते की, महाराष्ट्र विधानपवरषि कामकाज सल्लागार सवमतीच्या 

मंगळिार, विनांक २८ ज लै, २०२० रोजी झालेल्या बैठकीत आगामी तृतीय (पािसाळी) अवधिेशन प िववनयोवजत 

सोमिार, विनांक ३ ऑगस्ट, २०२० ऐिजी सोमिार, विनांक ७ सप्टेंबर, २०२० रोजीपासून विधान भिन, म ंबई 

येथे घेण्यात येणार असल्यािे वनश्चित करण्यात आले आहे. तसेि, सोमिार, विनांक ३ ऑगस्ट, २०२० रोजीच्या 

अवधक्रवमत केलेल्या पािसाळी अवधिेशनासंिभात महाराष्ट्र विधानमंडळ सवििालयास प्राप्त झालेले तारांवकत 

प्रचन व्यपगत न करता आहे तसेि प ढे िालू ठेिण्यािाही वनणवय घेण्यात आला आहे.  
 

महाराष्ट्र विधानपवरषि वनयम ७२ मधील तरतूिीिे अिलोकन केले असता "सभापतींनी अन्यथा वनिेश 

विला नसेल तर, *३० पेक्षा कमी नाहीत इतक्या पूणव वििसांिी तारांवकत प्रचनांसंबंधीिी सूिना िेण्यात येईल."  
 

त्यान षंगाने उपरोक्त संिभाधीन पत्रािे अवधक्रमण करुन तारांवकत प्रचनांबाबतिा स धावरत िक्रान क्रम 

वनगववमत करण्यात येत आहे. अवधक्रवमत केलेल्या पूिववनयोवजत सत्रातील तारांवकत प्रचनांिरील कायविाही प ढे स रु 

ठेिण्यात येणार असल्याने आगामी अवधिेशनाकरीता विधानपवरषिेतील प्रिवलत कायवपध्ितीन सार तारांवकत 

प्रचनािर कायविाही न करता म.वि.प. वनयम ७२ मधील तरतूिीच्या अवधन राहून आगामी सत्राकरीता 

मा.सिस्यांकडून नव्याने तारांवकत प्रचन सूिना स्िीकारण्यात येिून त्यािर प ढील कायविाही करण्यात येणार आहे.   
 

स धारीत कायवक्रमान सार महाराष्ट्र विधानपवरषिेच्या सोमिार, विनांक ७ सप्टेंबर, २०२० रोजीपासून विधान 

भिन, म ंबई येथे स रु होणाऱ्या आगामी अवधिेशनातील तारांवकत प्रचनांच्या उत्तरािा विनांक ि त्या वििसाकरीता 

गटामध्ये समाविष्ट्ट असलेले मा.मंत्री तसेि प्रचन सूिना वमळण्यािा अखेरिा विनांक इत्यािी नमूि असलेला  

                                                                                                                                                   ..२/- 
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.. २ .. 

स धारीत िक्रान क्रम पत्रक भाग िोनद्वारे सिव मा.सिस्यांना सोमिार, विनांक ३ ऑगस्ट, २०२० रोजी ईमेलद्वारे 

पाठविण्यात आला असून या सवििालयाच्या www.mls.org.in या संकेतस्थळािर िेखील उपलब्ध करण्यात 

आला आहे. (प्रत सोबत जोडली आहे) 
 

ब धिार, विनांक ५ ऑगस्ट, २०२० रोजीपासून QIS या संगणक प्रणालीिर ऑनलाईन (Online) पध्ितीने 

तारांवकत प्रचन सूिना स्िीकारण्यात येतील. मा.सिस्यांना प्रचन सूिना स्िीकारण्यािा प्रथम विनांकापासून 

िक्रान क्रमात नमूि केलेल्या वििवक्षत उत्तराच्या विनांकाकरीता प्रचन सूिना स्िीकारण्याच्या अंवतम विनांकापयंत 

प्रचन सूिना या सवििालयाकडे ऑनलाईन पध्ितीने सािर करण्यािी स विधा उपलब्ध करुन िेण्यात आली आहे. 
 

कृपया बिललेल्या कायवक्रमािी नोंि घ्यािी अशी आपणासं विनंती आहे. 

 

र्ाची प्रत माचहतीसाठी : 

 महाराष्ट्र विधानमंडळ सवििालयातील सिव पक्ष कायालये, विधान भिन, म ंबई-४०० ०३२.    

http://www.mls.org.in/
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क्रमांक : ६९ 

महाराष्ट्र चवधानपचरषद 
पत्रक भाग दोन 

चदनाांक ३ ऑगस्ट, २०२०/श्रावण १२, १९४२ शके 
 

सांदभय :- र्ा सचचवालर्ाचे पत्रक भाग दोन क्र.६३, चदनाांक २४ जनू, २०२० 
 

७४.   सिव सन्माननीय सिस्यांना कळविण्यात येते की, मंगळिार, विनांक २८ ज लै, २०२० रोजी विधानपवरषि 

कामकाज सल्लागार सवमतीच्या बैठकीत घेतलेल्या वनणवयान सार विधानपवरषिेिे सोमिार, विनांक ३ ऑगस्ट, 

२०२० रोजीपासून स रु होणारे आगामी तृतीय (पािसाळी) अवधिेशन आता सोमिार, विनांक ७ सप्टेंबर, २०२० 

रोजीपासून विधान भिन, म ंबई येथे होणार असून सोमिार, विनांक ३ ऑगस्ट, २०२० ते श क्रिार, विनांक २१ 

ऑगस्ट, २०२० या कालािधीसाठी विनांक २४ जून, २०२० रोजी वनगववमत करण्यात आलेल्या तारांवकत प्रचनांच्या 

िक्रान क्रमान सार या सवििालयाकडे प्राप्त झालेल्या तारांवकत प्रचनांच्या सूिना व्यपगत न होता त्या आहे तचयाि 

कायविाहीत राहतील. त्यान सार स धावरत कायवक्रमान सार सोमिार, विनांक ३ ऑगस्ट, २०२० ते श क्रिार, विनांक २१ 

ऑगस्ट, २०२० या कालािधीतील तारांवकत स्िीकृत प्रचन संबंवधत गटासाठी सोमिार, विनांक ७ सप्टेंबर, २०२० ते 

श क्रिार, विनांक २५ सप्टेंबर, २०२० या कालािधीत उपलब्ध होणाऱ्या प ढील विनांकास उत्तरासाठी ठेिण्यात 

येतील. 

तसेि अवधिेशनासाठी मा.सिस्यांकडून तारांवकत प्रचनांच्या सूिना स्िीकारण्याच्या अखेरिा विनांकात 

विधानपवरषि वनयम ७२ न सार स धारणा करण्यात आली आहे. त्यान सार ब धिार, विनांक ५ ऑगस्ट, २०२० 

रोजीपासून QIS या संगणक प्रणालीिर ऑनलाईन (Online) पध्ितीने तारांवकत प्रचन सूिना स्िीकारण्यात येतील.  

पवूयचनर्ोचजत सत्राकरीता प्राप्त झालेल्र्ा ताराांचकत प्रशनाांचे बलॅट र्ापवूीच मांगळवार, चदनाांक     

१४ जलुै, २०२० रोजी काढण्र्ात आले असल्र्ाकारणाने बधुवार, चदनाांक ५ ऑगस्ट, २०२० पासनू 

स्वीकारण्र्ात रे्णाऱ्र्ा प्रशनाांचे कोणतेही बलॅट काढण्र्ात रे्णार नाही. तसेि ब धिार, विनांक ५ ऑगस्ट, 

२०२० रोजीपासून स्िीकारण्यात येणाऱ्या प्रचन सूिनांपैकी तारांवकत स्िीकृत होणारे प्रचन पूिववनयोवजत सत्रातील 

तारांवकत प्रचनांनंतर, त्या प्रचनांच्या अन क्रमांकान सार तारांवकत प्रचनोत्तराच्या यािीत समाविष्ट्ट करण्यात येतील.  

सोमिार, विनांक ७ सप्टेंबर, २०२० ते श क्रिार, विनांक २५ सप्टेंबर, २०२० या कालािधीत उपलब्ध 

होणाऱ्या प ढील विनांकास उत्तरासाठी ठेिण्यात येणाऱ्या प्रचनांबाबतिा तपशील खालील वििरणपत्रात िशवविण्यात 

आलेला आहे.  

 
 

..२/- 
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:: चव व र ण प त्र :: 
गट  
क्र. 
(१) 

गटामध्रे् समाचवष्ट्ट असलेले मांत्री 
 

(२) 

उत्तराचा पवुीचा  
वार व चदनाांक 

(३) 

उत्तराचा सधुाचरत  
वार व  चदनाांक 

 (४) 

प्रशन सचूना चमळण्र्ाचा  
अखेरचा  वार व चदनाांक 

(५) 
एक १) अन्न, नागरी प रिठा ि ग्राहक संरक्षण मंत्री 

२) अन्न ि औषध प्रशासन मंत्री 
३) अल्पसंखयांक विकास ि औकाफ,  

कौशल्य विकास ि उद्योजकता मंत्री 
४) शालेय वशक्षण मंत्री 
५) उच्ि ि तंत्र वशक्षण मंत्री 
६) पाणीप रिठा ि स्िच्छता मंत्री 
७) पवरिहन, संसिीय कायव मंत्री 
८) पयवटन, पयािरण, राजवशष्ट्टािार मंत्री 

सोमिार, ०३ ऑगस्ट, २०२० 
सोमिार, १० ऑगस्ट, २०२० 
*सोमिार, १७ ऑगस्ट, २०२० 

सोमिार, ०७ सप्टेंबर, २०२० 
सोमिार, १४ सप्टेंबर, २०२० 
*सोमिार, २१ सप्टेंबर, २०२० 

श क्रिार, ०७ ऑगस्ट, २०२० 
श क्रिार, १४ ऑगस्ट, २०२० 
*श क्रिार, २१ ऑगस्ट, २०२० 

दोन १) उद्योग, खवनकमव, मराठी भाषा मंत्री 
२) कामगार, राज्य उत्पािन श ल्क मंत्री 
३) ऊजा मंत्री 
४) इतर मागास बह जन कल्याण, खार जवमनी विकास, 

आपत्ती व्यिस्थापन, मित ि प निवसन मंत्री 
५) िने, भूकंप प निवसन मंत्री 
६) आवििासी विकास मंत्री 
७) सहकार, पणन मंत्री 
८) सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य मंत्री 

मंगळिार, ०४ ऑगस्ट, २०२० 
मंगळिार, ११ ऑगस्ट, २०२० 
*मंगळिार, १८ ऑगस्ट, २०२० 

मंगळिार, ०८ सप्टेंबर, २०२० 
मंगळिार, १५ सप्टेंबर, २०२० 
*मंगळिार, २२ सप्टेंबर, २०२० 

श क्रिार, ०७ ऑगस्ट, २०२० 
श क्रिार, १४ ऑगस्ट, २०२० 
*श क्रिार, २१ ऑगस्ट, २०२० 

तीन १) म खयमंत्री 
२) सािवजवनक बांधकाम (सािवजवनक उपक्रम 

िगळून) मंत्री 
३) गृहवनमाण मंत्री 
४) नगरविकास, सािवजवनक बांधकाम (सािवजवनक 

उपक्रम) मंत्री 

ब धिार, ०५ ऑगस्ट, २०२० 
ब धिार, १२ ऑगस्ट, २०२० 
*ब धिार, १९ ऑगस्ट, २०२० 

ब धिार, ०९ सप्टेंबर, २०२० 
ब धिार, १६ सप्टेंबर, २०२० 
*ब धिार, २३ सप्टेंबर, २०२० 

श क्रिार, ०७ ऑगस्ट, २०२० 
श क्रिार, १४ ऑगस्ट, २०२० 
*श क्रिार, २१ ऑगस्ट, २०२० 

चार १) उप म खयमंत्री 
२) जलसंपिा ि लाभके्षत्र विकास मंत्री 
३) सािवजवनक आरोग्य ि क ट ंब कल्याण मंत्री 
४) ग्रामविकास मंत्री 
५) िैद्यकीय वशक्षण, सांस्कृवतक कायव मंत्री 
६) मवहला ि बालविकास मंत्री 
७) मृि ि जलसंधारण मंत्री 

ग रुिार, ०६ ऑगस्ट, २०२० 
ग रुिार, १३ ऑगस्ट, २०२० 
*ग रुिार, २० ऑगस्ट, २०२० 

ग रुिार, १० सप्टेंबर, २०२० 
ग रुिार, १७ सप्टेंबर, २०२० 
*ग रुिार, २४ सप्टेंबर, २०२० 

सोमिार, १० ऑगस्ट, २०२० 
सोमिार, १७ ऑगस्ट, २०२० 
*सोमिार, २४ ऑगस्ट, २०२० 

पाच १) गृह मंत्री 
२) महसूल मंत्री 
३) पश संिधवन, ि ग्धव्यिसाय विकास, क्रीडा ि य िक 

कल्याण मंत्री 
४) कृषी, माजी सैवनकांिे कल्याण मंत्री 
५) रोजगार हमी, फलोत्पािन मंत्री 
६) िस्त्रोद्योग, मत्स्यव्यिसाय, बंिरे मंत्री 

श क्रिार, ०७ ऑगस्ट, २०२० 
श क्रिार, १४ ऑगस्ट, २०२० 
*श क्रिार, २१ ऑगस्ट, २०२० 

श क्रिार, ११ सप्टेंबर, २०२० 
श क्रिार, १८ सप्टेंबर, २०२० 
*श क्रिार, २५ सप्टेंबर, २०२० 

मंगळिार, ११ ऑगस्ट, २०२० 
मंगळिार, १८ ऑगस्ट, २०२० 
*मंगळिार, २५ ऑगस्ट, २०२० 

*आगामी अचधवेशनाच्र्ा सोमवार, चदनाांक ७ सप्टेंबर, २०२० ते शुक्रवार, चदनाांक १८ सप्टेंबर, २०२० र्ा कालावधीत वाढ झाल्र्ास 
पवुयखबरदारी म्हणनू जादा एक आठवड्याच्र्ा प्रशन सचूना कार्यवाहीत घेण्र्ात रे्त आहेत. 

 
विधान भिन, 
म ंबई. 
विनांक : ३ ऑगस्ट, २०२० 

राजेन्र भागवत 
सविि (कायवभार) 

महाराष्ट्र विधानपवरषि 
 

प्रचत, 
1. महाराष्ट्र विधानपवरषिेिे सिव सन्मा.सिस्य. 
2. महाराष्ट्र विधानमंडळ सवििालयािे सिव अवधकारी 
3. महाराष्ट्र विधानमंडळ सवििालयातील सिव कक्ष 



C:\Users\E1\Desktop\पावसाळी अधिवेशन, २०२० (०७ सप्टेंबर, २०२०)\final चक्रानकु्रम व पत्रक भाग-२.doc  5 

  मांत्रर्ाांची नावे व तर्ाांच्र्ा अधीन असलेले चवभाग 
 

(१) श्री. उध्दव बाळासाहेब ठाकरे ---- मखु्र्मांत्री 

 (१) सामान्य प्रशासन विभाग 

(२) मावहती तंत्रज्ञान विभाग  

(३) मावहती ि जनसंपकव  विभाग 

(४) विधी ि न्याय आवण इतर कोणत्याही मंत्रयांना वििवक्षतपणे नेमून न विलेले विभाग ककिा विषय 

(२) श्री. अचजत अनांतराव पवार ---- उप मखु्र्मांत्री 

 वित्त ि वनयोजन विभाग 

(३) श्री. सभुाष राजाराम देसाई ---- उद्योग, खचनकमय, मराठी भाषा मांत्री 

 (१) उद्योग, ऊजा ि कामगार विभाग (उद्योग ि खवनकमव विषयक बाबी)  
(२) मराठी भाषा विभाग 

(४) श्री. अशोक शांकरराव चव्हाण ---- सावयजचनक बाांधकाम (सावयजचनक उपक्रम वगळून) मांत्री 

 सािवजवनक बाधंकाम विभाग (सािवजवनक उपक्रम िगळून)  

(५) श्री. छगन चांरकाांत भजुबळ ---- अन्न, नागरी परुवठा व ग्राहक सांरक्षण मांत्री 

 अन्न, नागरी प रिठा ि ग्राहक संरक्षण विभाग 

(६) श्री. चदलीप दत्तात्रर् वळसे-पाटील ---- कामगार, राज्र् उतपादन शुल्क मांत्री 

 (१) उद्योग, ऊजा ि कामगार विभाग (कामगार विषयक बाबी) 
(२) गृह विभाग (राज्य उत्पािन श ल्क विषयक बाबी)  

(७) श्री. जर्ांत राजाराम पाटील ---- जलसांपदा व लाभके्षत्र चवकास मांत्री 

 जलसंपिा ि लाभके्षत्र विकास विभाग (खार जवमनी विषयक बाबी िगळून) 

(८) श्री. अचनल वसांतराव देशमखु ---- गहृ मांत्री 

 गृह विभाग (राज्य उत्पािन श ल्क, पवरिहन ि बंिरे विषयक बाबी िगळून) 

(९) श्री. चवजर् ऊर्य  बाळासाहेब भाऊसाहेब थोरात ---- महसलू मांत्री 

 महसूल ि िन विभाग (महसूल विषयक बाबी) 

(१०) डॉ. राजेंर भास्करराव शशगणे ---- अन्न व औषध प्रशासन मांत्री 

 िैद्यकीय वशक्षण ि औषधीद्रव्ये विभाग (अन्न ि औषध प्रशासन विषयक बाबी)  

(११) श्री. राजेश अांकुशराव टोपे ---- सावयजचनक आरोग्र् व कुटुांब कल्र्ाण मांत्री 

 सािवजवनक आरोग्य ि क ट ंब कल्याण विभाग 

(१२) श्री. नवाब मोहम्मद इस्लाम मचलक ---- अल्पसांख्र्ाांक चवकास व औकार्,कौशल्र् चवकास व उद्योजकता मांत्री  

 (१) अल्पसंखयाकं विकास विभाग (अल्पसंखयाकं विकास ि िक्फ विषयक बाबी) 
(२) कौशल्य विकास ि उद्योजकता विभाग 
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(१३) श्री. हसन चमर्ालाल मशु्रीर् ---- ग्रामचवकास मांत्री 

 ग्रामविकास विभाग 

(१४) डॉ. चनचतन काचशनाथ राऊत ---- ऊजा मांत्री 

 उद्योग, ऊजा ि कामगार विभाग (ऊजा आवण निीन ि निीकरणीय ऊजा विषयक बाबी) 

(१५) श्रीमती वषा एकनाथ गार्कवाड ---- शालेर् चशक्षण मांत्री 

 शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग (शालेय वशक्षण विषयक बाबी) 

(१६) डॉ. चजतेंर सचतश आव्हाड ---- गहृचनमाण मांत्री 

 गृहवनमाण विभाग 

(१७) श्री. एकनाथ सांभाजी शशदे ---- नगर चवकास, सावयजचनक बाांधकाम (सावयजचनक उपक्रम) मांत्री 

 (१) नगर विकास विभाग 

(२) सािवजवनक बांधकाम विभाग (सािवजवनक उपक्रम)  

(१८) श्री. सचुनल छत्रपाल केदार ---- पशुसांवधयन, दगु्धव्र्वसार् चवकास, क्रीडा व र्वुक कल्र्ाण मांत्री 

 (१) पश संिधवन, ि ग्धविकास ि मत्स्यविकास विभाग (पश संिधवन ि ि ग्धव्यिसाय विषयक बाबी)  
(२) शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग (क्रीडा ि य िक कल्याण विषयक बाबी)  

(१९) श्री. चवजर् नामदेवराव वडेट्टीवार ---- इतर मागास बहुजन कल्र्ाण, खार जचमनी चवकास, आपत्ती व्र्वस्थापन, मदत 

व पनुवयसन मांत्री  

 (१) इतर मागास बह जन कल्याण विभाग 

(२) जलसंपिा विभाग (खार जवमनी विकास विषयक बाबी)  
(३) महसूल ि िन विभाग (आपत्ती व्यिस्थापन, मित ि प निवसन विषयक बाबी) 

(२०) श्री. अचमत चवलासराव देशमखु ---- वैद्यकीर् चशक्षण, साांस्कृचतक कारे् मांत्री 

 (१) िैद्यकीय वशक्षण ि औषधी द्रव्ये विभाग (िैद्यकीय वशक्षण विषयक बाबी) 
(२) पयवटन ि सांस्कृवतक कायव विभाग (सांस्कृवतक कायव विषयक बाबी) 

(२१) श्री. उदर् रशवर सामांत ---- उच्च व तांत्रचशक्षण मांत्री 

 उच्ि ि तंत्रवशक्षण विभाग 

(२२) श्री. दादाजी दगडू भसेु ---- कृचष, माजी सैचनक कल्र्ाण मांत्री 

 (१) कृवष ि फलोत्पािन विभाग (कृवष विषयक बाबी) 
(२) सामान्य प्रशासन विभाग (माजी सैवनक कल्याण विषयक बाबी) 

(२३) श्री. सांजर् दलुीचांद राठोड ---- वने, भकुां प पनुवयसन मांत्री 

 महसूल ि िन विभाग (िने ि भ कंप प निवसन विषयक बाबी) 

(२४) श्री. गलुाबराव रघनुाथ पाटील ---- पाणी परुवठा व स्वच्छता मांत्री 

 पाणीप रिठा ि स्िच्छता विभाग  
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(२५) ॲड. के.सी. पाडवी ---- आचदवासी चवकास मांत्री 

 आवििासी विकास विभाग 

(२६) श्री. सांचदपानराव आसाराम भमुरे ---- रोजगार हमी, र्लोतपादन मांत्री 

 (१) वनयोजन विभाग (रोजगार हमी योजना विषयक बाबी)  
(२) कृवष ि फलोत्पािन विभाग (फलोत्पािन विषयक बाबी) 

(२७) श्री. शामराव ऊर्य  बाळासाहेब पाांडुरांग पाटील ---- सहकार, पणन मांत्री 

 सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग विभाग (सहकार, पणन विषयक बाबी) 

(२८) ॲड. अचनल दत्तात्रर् परब ---- पचरवहन, सांसदीर् कारे् मांत्री 

 (१) गृह विभाग (पवरिहन विषयक बाबी) 
(२) संसिीय कायव विभाग 

(२९) श्री. अस्लम रमजान अली शेख ---- वस्त्रोद्योग, मतस्र्व्र्वसार्, बांदरे मांत्री 

 (१) सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग विभाग (िस्त्रोद्योग विषयक बाबी) 
(२) पश संिधवन, ि ग्धविकास ि मत्स्यविकास विभाग (मत्स्यव्यिसाय विषयक बाबी) 
(३) गृह विभाग (बंिरे विषयक बाबी) 

(३०) ॲड. र्शोमती चांरकाांत ठाकूर (सोनावणे) ---- मचहला व बालचवकास मांत्री 

 मवहला ि बालविकास विभाग 

(३१) श्री. शांकरराव र्शवांतराव गडाख ---- मदृ व जलसांधारण मांत्री 

 मृि ि जलसंधारण विभाग 

(३२) श्री. धनांजर् पांचडतराव मुांडे ---- सामाचजक न्र्ार् व चवशेष सहाय्र् मांत्री 

 सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य विभाग 

(३३) श्री. आचदतर् उध्दव ठाकरे ---- पर्यटन, पर्ावरण, राजचशष्ट्टाचार मांत्री 

 (१) पयवटन ि सांस्कृवतक कायव विभाग (पयवटन विषयक बाबी) 
(२) पयािरण विभाग 

(३) सामान्य प्रशासन विभाग (राजवशष्ट्टािार विषयक बाबी) 
 


