
 
क्रम ांक :  १८५९६ /ई-१ 
मह र ष्ट्र विध नमांडळ सविि लय 
विध न भिन, म ांबई. 
विन ांक : ६ वडसेंबर, २०२१ 

:: परिपत्रक :: 
 

रिषय : महािाष्ट्र रिधानपरिषदेचे सन २०२१ चे ततृीय (रहिाळी) अरधिेशनातील 
तािाांरकत प्रशनाांच्या उत्तिाकिीता नेमनू देण्यात आलेल्या रदनाांकाबाबतचे 
सधुारित रिििणपत्र 

सांदर्भ : या सरचिालयाचे परिपत्रक क्रमाांक १६८७२/ई-१, रद.३ नोव्हेंबि, २०२१ 
 

           या सरचिालयाचे सांदर्ाधीन परिपत्रकामध्ये सधुािणा करुन खालीलप्रमाणे सधुारित परिपत्रक 
रनर्भरमत किण्यात येत आहे. 

विध नपवरषि क मक ज सल्ल ग र सवमतीच्य  सोमि र, विन ांक २९ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी झ लेल्य  बैठकीत 
घेतलेल्य  वनर्णय न स र मह र ष्ट्र विध नपवरषिेिे सन २०२१ िे विध न भिन न गपूर येथे होर् रे पूिणवनयोवजत तृतीय 
(वहि ळी) अवधिेशन मांगळि र, विन ांक ७ वडसेंबर, २०२१ ऐिजी ब धि र, विन ांक २२ वडसेंबर, २०२१ रोजीप सून 
विध न भिन, म ांबई येथे घेण्य त येर् र आहे. त्य न स र ब धि र, विन ांक २२ वडसेंबर, २०२१ ते मांगळि र, विन ांक २८ 
वडसेंबर, २०२१ य  अवधिेशन क ल िधीतील त र ांवकत प्रश्नोत्तर ब बतिी म वहती िशणविर् रे स ध रीत वििरर्पत्र 
(म गील पृष्ट्ठ िर छ पल्य प्रम रे्) आपल्य  म वहती ि आिश्यक त्य  क यणि हीस ठी प ठविण्य त येत असून य  
सविि लय च्य  mls.org.in य  सांकेतस्थळ िर िेखील उपलब्ध करुन िेण्य त येत आहे. 
 

(१) मा.मांत्री याांना तािाांरकत प्रशनाांची उत्तिे देण्यासाठी नेमनू देण्यात आलेला रदनाांक. 
(२) महािाष्ट्र रिधानपरिषद तािाांरकत प्रशनाांची उत्तिे QIS या िेब ॲप सांर्णकीय प्रणालीद्वािे ऑनलाईन 

पध्दतीने या सरचिालयाने ठििनू रदलेल्या मदुतीत पाठरिण्यात यािीत. 
(३) तािाांरकत प्रशनाांची उत्तिे या सरचिालयास रमळण्याच्या अांरतम रदनाांकापयंतच सांपणूभ ऑनलाईन 

पध्दतीद्वािे पाठरिण्यात यािीत. सदि उत्तिाची जबाबदािी ही सांबांधीत रिर्ार्ाची असल्यामळेु एकदा 
ऑनलाईन उत्ति रदल्यानांति सदि उत्ति हे अांरतम उत्ति असे ग्राह्य धिण्यात येईल. 
 

 

 

(धनश्री जर्ताप) 
कक्ष अवधक री, 

मह र ष्ट्र विध नमांडळ सविि लय 
प्रवत, 

(१) म .म ख्यमांत्री य ांिे प्रध न सविि 
(२) म .उप म ख्यमांत्री य ांिे प्रध न सविि 
(३) म .मांत्री ि म .र ज्यमांत्री य ांिे ख जगी सविि 
(४) सिण मांत्र लयीन विभ ग, मांत्र लय, म ांबई  

य ांन  म वहतीस ठी तथ  क यणि हीस ठी अगे्रवषत  



महािाष्ट्र रिधानपरिषद 
ततृीय (रहिाळी) अरधिेशन, २०२१ 

 

तािाांरकत प्रशनाांच्या उत्तिाचा रदनाांक तसेच रिर्ार्ाकडून उत्ति येण्याचा अांरतम रदनाांक 
इत्यादीबाबतची मारहती दशभरिणािे सधुारित रिििणपत्र 

र्ट क्र. 
 

(१) 

र्टामध्ये समारिष्ट्ट असलेले मांत्री 
 

(२) 

उत्तिाचा पिूीचा िाि ि रदनाांक 
 (३) 

उत्तिाचा सधुारित िाि ि रदनाांक  
(४) 

रिर्ार्ाकडून उत्ति येण्याचा 
सधुारित िाि ि रदनाांक  

(५) 

तीन 

(१) मखु्यमांत्री 
(२) सािभजरनक बाांधकाम (सािभजरनक उपक्रम 

 िर्ळून) मांत्री 
(३) र्हृरनमाण मांत्री  
(४) नर्ि रिकास, सािभजरनक बाांधकाम 

(सािभजरनक उपक्रम) मांत्री 
 

बधुिाि, रद.०८ रडसेंबि, २०२१ बधुिाि, रद.२२ रडसेंबि, २०२१ बधुिाि, रद.१५ रडसेंबि, २०२१ 

चाि 

(1) उप मखु्यमांत्री 
(2) जलसांपदा ि लार्के्षत्र रिकास मांत्री 
(3) सािभजरनक आिोग्य ि कुटुांब कल्याण 

मांत्री 
(4) ग्रामरिकास ि कामर्ाि मांत्री 
(5) िैद्यकीय रशक्षण, साांस्कृरतक कायभ मांत्री 
(6) मरहला ि बालरिकास मांत्री 
(7) मदृ ि जलसांधािण मांत्री 

 

र्ुरुिाि, रद.०९ रडसेंबि, २०२१ 

 
 
 
 

र्ुरुिाि, रद.२३ रडसेंबि, २०२१ 
 

 

र्ुरुिाि, रद.१६ रडसेंबि, २०२१ 

पाच 

(1)  र्हृ मांत्री 
(2)  महसलू मांत्री 
(3)  पशसुांिधभन, दगु्धव्यिसाय रिकास,  

क्रीडा ि यिुक कल्याण मांत्री  
(4)  कृषी, माजी सैरनक कल्याण मांत्री 
(5)  िोजर्ाि हमी, फलोत्पादन मांत्री 
(6) िस्त्रोद्योर्, मत्स्यव्यिसाय, बांदिे मांत्री 

 

 
शकु्रिाि, रद.१० रडसेंबि, २०२१ 

 
शकु्रिाि, रद.२४ रडसेंबि, २०२१ 

 
शकु्रिाि, रद.१७ रडसेंबि, २०२१ 

 
एक 

(1) अन्न, नार्िी पिुिठा ि ग्राहक सांिक्षण 
मांत्री 

(2) अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री 
(3) अल्पसांख्याक रिकास ि औकाफ, 

कौशल्य रिकास, िोजर्ाि ि उद्योजकता 
मांत्री  

(4) शालेय रशक्षण मांत्री 
(5) उच्च ि तांत्ररशक्षण मांत्री 
(6) पाणीपिुिठा ि स्िच्छता मांत्री 
(7) परििहन, सांसदीय कायभ मांत्री  
(8) पयभटन, पयाििण ि िाताििणीय बदल, 

िाजरशष्ट्टाचाि मांत्री 
 

सोमिाि, रद.१३ रडसेंबि, २०२१ सोमिाि, रद.२७ रडसेंबि, २०२१ सोमिाि, रद.२० रडसेंबि, २०२१ 

 
दोन 

(1) उद्योर्, खरनकमभ, मिाठी र्ाषा मांत्री 
(2) ऊजा मांत्री 
(3) इति मार्ास बहुजन कल्याण,  

खाि जरमनी रिकास, आपत्ती 
व्यिस्थापन,  
मदत ि पनुिभसन मांत्री 

(4) आरदिासी रिकास मांत्री 
(5) सहकाि, पणन मांत्री 
(6) सामारजक न्याय ि रिशेष सहाय्य मांत्री 

मांर्ळिाि, रद.०७ रडसेंबि, २०२१ मांर्ळिाि, रद.२८ रडसेंबि, २०२१ मांर्ळिाि, रद.२१ रडसेंबि, २०२१ 

 


