
 

 

सधुारित चक्रानकु्रम  
 

क्रम ांक : १८५९८/ई-१    
मह र ष्ट्र विध नमांडळ सविि लय 
विध न भिन, म ांबई-४०० ०३२. 
विन ांक : ६ वडसेंबर, २०२१  

पे्रषक :  
प्रध न सविि, 
मह र ष्ट्र विध नमांडळ सविि लय  

प्रवि, 
रिधानपरिषदेचे सिव सन्मा.सदस्य 
 

रिषय : मा.सदस्याांकडून प्राप्त झालेल्या तािाांरकत प्रशनाांच्या सचूनाांििील 
कायविाहीबाबत... 

सांदर्व     :  या सरचिालयाचे पत्र क्रमाांक १५२०९/ई-१, रदनाांक ४ ऑक्टोबि, २०२१ 
    

महोदय/ महोदया, 

वनिेश न स र आपण ांस कळविण्य ि येिे की, मह र ष्ट्र विध नपवरषि क मक ज सल्ल ग र 

सवमिीच्य  सोमि र, विन ांक २९ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी झ लेल्य  बैठकीि घेण्य ि आलेल्य  

वनणणय न स र मह र ष्ट्र विध नपवरषिेिे आग मी विसरे (वहि ळी) अवधिेशन प िणवनयोवजि मांगळि र, 

विन ांक ७ वडसेंबर, २०२१ ऐिजी ब धि र, विन ांक २२ वडसेंबर, २०२१ िे मांगळि र, विन ांक २८ वडसेंबर, 

२०२१ य  क ल िधीि विध न भिन, म ांबई येथे घेण्य ि येण र आहे. त्य म ळे य पूिी सांिभाधीन पत्र न्िये 

वनगणवमि केलेल्य  िक्र न क्रम मध्ये स ध रण  करण्य ि येि आहे. त्य न षांग ने वहि ळी अवधिेशन कवरि  

मह र ष्ट्र विध नमांडळ सविि लय स प्र प्ि झ लेल्य  ि र ांवकि प्रशन ांच्य  उत्तर च्य  विन ांक ि बिललेल्य  

क मक ज न स र ख लीलप्रम णे स ध रण  करण्य ि आली आहे.  
 

गट िाि पिूीच्या प्रशनाच्या उत्तिाचा रदनाांक प्रशनाच्या उत्तिाचा सधुारित रदनाांक 
िीन ब धि र ०८/१२/२०२१ २२/१२/२०२१ 
ि र ग रुि र ०९/१२/२०२१ २३/१२/२०२१ 
प ि श क्रि र १०/१२/२०२१ २४/१२/२०२१ 

 

एक सोमि र १३/१२/२०२१ २७/१२/२०२१ 
िोन मांगळि र ०७/१२/२०२१ २८/१२/२०२१ 



 

 

स ध वरि क यणक्रम न स र मह र ष्ट्र विध नपवरषिेच्य  ब धि र, विन ांक २२ वडसेंबर, २०२१ 

रोजीप सून विध न भिन, म ांबई येथे स रु होण ऱ्य  आग मी अवधिेशन िील ि र ांवकि प्रशन ांच्य  उत्तर ि  

विन ांक ि त्य  वििस करीि  गट मध्ये सम विष्ट्ट असलेले म .मांत्री इत्य िी नमूि असलेल  स ध वरि 

िक्र न क्रम ि पत्रक भ ग िोन द्व रे सिण म .सिसय ांन  सोमि र, विन ांक ६ वडसेंबर, २०२१ रोजी ई-मेल 

द्व रे प ठविण्य ि आल  असून य  सविि लय च्य  mls.org.in य  सांकेिसथळ िर िेखील उपलब्ध 

करण्य ि आल  आहे. (प्रि सोबि जोडली आहे.) 
 

कृपय  बिललेल्य  क यणक्रम िी नोंि घ्य िी, अशी आपण ांस विनांिी आहे. 

 

आपली, 

 

 (पनूम ढगे) 
अिर सविि,  

मह र ष्ट्र विध नमांडळ सविि लय 
 

याची प्रत मारहतीसाठी : 
 

 महािाष्ट्र रिधानमांडळ सरचिालयातील सिव पक्ष कायालये, रिधान र्िन, 
मुांबई-४०० ०३२.  



    महाराष्ट्र विधानपवरषद      क्रमाांक : ८३ 

पत्रक भाग दोन 
 

सोमवार, वदनाांक ६ विसेंबर, २०२१/ अग्रहायण, १५, १९४३ (शके) 
 

सांदभभ : या सवििालयािे पत्रक भाग दोन क्र.७५, वदनाांक ४ ऑक्टोबर, २०२१. 
 

 

या सवििालयाच्या सांदभाधीन पत्रक भाग-दोन मध्ये सधुारणा करुन खालीलप्रमाणे 

सधुावरत पत्रक भाग-दोन वनगभवमत करण्यात येत आहे.  

 ८७ .       विधानपविषद कामकाज सल्लागाि सवमतीच्या सोमिाि, वदनाांक २९ नोव्हेंबि, २०२१ 

िोजीच्या बैठकीत झालेल्या वनर्णयानुसाि सन २०२१ चे वतसिे  (वहिाळी) अवधिेशन मांगळिाि, वदनाांक           

७ विसेंबि, २०२१ िोजी ऐिजी बुधवार, दिनाांक २२ विसेंबि, २०२१ ते मांगळिाि, वदनाांक २८ विसेंबि, 

२०२१ या कालािधीत विधान भिन, मुांबई येथे घेण्यात येर्ाि आहे. त्यानुसाि मा.मांत्री महोदयाांना 

तािाांवकत प्रशनाांचे उत्ति देण्यासाठी मा.सभापती, महािाष्ट्र विधानपविषद याांनी वदलेले सुधावित वदिस 

खालील विििर्पत्रामध्ये दशणविण्यात आले आहेत.  
 

 पूिणवनयोवजत अवधिेशनाकवरता सन्मा.सदसयाांकिून प्राप्त झालेल्या ताराांवकत प्रशनाांिे 

सदसयवनहाय बलॅट यापिूीि मांगळिार, वदनाांक ९ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी काढण्यात आल े

असल्याने बधुिार, वदनाांक २२ विसेंबर, २०२१ रोजीपासनू सरुु होणाऱ्या अवधिेशनातील 

ताराांवकत प्रशनाांिे कोणतेही बलॅट काढण्यात येणार नाही. 

वििरणपत्र 
 

गट 
क्रमाांक 
(१) 

गटामध्ये समाविष्ट्ट असलेले मांत्री 
 

(२) 

 प्रशनाांच्या उत्तरािा पिूीिा िार ि 
वदनाांक 
(३) 

प्रशनाांच्या उत्तरािा सधुावरत िार ि 
वदनाांक 

 (४) 

तीन 

(१) मखु्यमांत्री 
(२) सािभजवनक बाांधकाम (सािभजवनक 

उपक्रम िगळून) मांत्री 
(३) गहृवनमाण मांत्री  
(४) नगर विकास, सािभजवनक बाांधकाम 

(सािभजवनक उपक्रम) मांत्री 

  
 
बधुिार, वदनाांक ०८ विसेंबर, २०२१ 
 
 

 
 
बधुिार, वदनाांक २२ विसेंबर, २०२१ 
 
 

िार 

(१) उप मखु्यमांत्री 
(२) जलसांपदा ि लाभके्षत्र विकास मांत्री 
(३) सािभजवनक आरोग् य ि कुटुांब कल्याण 

मांत्री 
(४) ग्रामविकास ि कामगार मांत्री 
(५) िैद्यकीय वशक्षण, साांसकृवतक कायभ मांत्री 
(६) मवहला ि बालविकास मांत्री 
(७) मदृ ि जलसांधारण मांत्री 

 

 
 
गुरुिार, वदनाांक ०९ विसेंबर, २०२१ 
 
 

 
 
गुरुिार, वदनाांक २३ विसेंबर, २०२१ 
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पाि 

(1)  गहृ मांत्री 
(2)  महसलू मांत्री 
(3)  पशुसांिधभन, दगु्धव्यिसाय विकास, क्रीिा 

ि यिुक कल्याण मांत्री  
(4) कृषी, माजी सैवनक कल्याण मांत्री 
(5) रोजगार हमी, फलोत्पादन मांत्री 
(6) िसत्रोद्योग, मत्सयव्यिसाय, बांदरे मांत्री 

 

 

 
 
शुक्रिार, वदनाांक १० विसेंबर, २०२१ 
 
 

 
 
शुक्रिार, वदनाांक २४ विसेंबर, २०२१ 
 
 

 
एक 

(1) अन्न, नागरी परुिठा ि ग्राहक सांरक्षण 
मांत्री 

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

कौशल्य विकास, रोजगार ि उद्योजकता 
मांत्री 

(4) शालेय वशक्षण मांत्री 
(5) उच्ि ि तांत्रवशक्षण मांत्री 
(6) पाणीपरुिठा ि सिच्छता मांत्री 
(7) पवरिहन, सांसदीय कायभ मांत्री  
(8) पयभटन, पयािरण ि िातािरणीय बदल, 

राजवशष्ट्टािार मांत्री 
 

 

 
 
सोमिार, वदनाांक १३ विसेंबर, २०२१ 
 
 
 
 

 
सोमिार, वदनाांक २७ विसेंबर, २०२१ 
 
 
 

 
दोन 

(1) उद्योग, खवनकमभ, मराठी भाषा मांत्री 
(2) ऊजा मांत्री 
(3) इतर मागास बहुजन कल्याण,  

खार जवमनी विकास, आपत्ती 
व्यिसथापन, मदत ि पनुिभसन मांत्री 

(4) आवदिासी विकास मांत्री 
(5) सहकार, पणन मांत्री 
(6) सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य मांत्री 

 

 
 
 
मांगळिार, वदनाांक ०७ विसेंबर, २०२१ 
 
 
 
 

मांगळिार, वदनाांक २८ विसेंबर, २०२१ 
 
 

 

 

 

विधान भिन,  राजेन्र भागित 
मुांबई.  प्रधान सविि, 
वदनाांक : ६ विसेंबर, २०२१  महाराष्ट्र विधानपवरषद 
 

 
 

 

प्रवत, 

१) महाराष्ट्र विधानपवरषदेिे सिभ मा.सदसय 
२) महाराष्ट्र विधानमांिळ सवििालयातील सिभ अवधकारी 
३) महाराष्ट्र विधानमांिळ सवििालयातील सिभ कक्ष  
४) सांगणक कक्ष ि MKCL कक्ष 
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मांत्रयाांिी नािे ि त्याांच्या अधीन असलेले विभाग 

(१) श्री. उध्दि बाळासाहेब ठाकरे ---- मखु्यमांत्री 

 (१) सामान्य प्रशासन विभाग 
(२) मावहती तांत्रज्ञान विभाग  
(३) मावहती ि जनसांपकण  विभाग 
(४) महसूल ि िन विभाग (िने ि भूकां प पुनिणसन विषयक बाबी) 
(५) विधी ि न्याय आवर् इति कोर्त्याही मांत्रयाांना वििवितपरे् नेमून न वदलेले विभाग ककिा विषय 

(२) श्री. अवजत अनांतराि पिार ---- उप मखु्यमांत्री 

 (1) वित्त ि वनयोजन विभाग 
(2) गृह विभाग (िाज्य उत्पादन शुल्क विषयक बाबी) 

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

 (१) उद्योग, ऊजा ि कामगाि विभाग (उद्योग ि खवनकमण विषयक बाबी)  
(२) मिाठी भाषा विभाग 

(४) श्री. अशोक शांकरराि िव्हाण ---- सािभजवनक बाांधकाम (सािभजवनक उपक्रम िगळून) मांत्री 

 सािणजवनक बाांधकाम विभाग (सािणजवनक उपक्रम िगळून)  

(५) श्री. छगन िांरकाांत भजुबळ ---- अन्न, नागरी परुिठा ि ग्राहक सांरक्षण मांत्री 

 अन्न, नागिी पुििठा ि ग्राहक सांििर् विभाग 

(६) श्री. वदलीप दत्तात्रय िळसे-पाटील ---- गहृ मांत्री 

 गृह विभाग (िाज्य उत्पादन शुल्क, पवििहन ि बांदिे विषयक बाबी िगळून) 

(७) श्री. जयांत राजाराम पाटील ---- जलसांपदा ि लाभके्षत्र विकास मांत्री 

 जलसांपदा ि लाभिेत्र विकास विभाग (खाि जवमनी विषयक बाबी िगळून) 

(८) श्री. विजय ऊफभ  बाळासाहेब भाऊसाहेब थोरात ---- महसलू मांत्री 

 महसूल ि िन विभाग (महसूल विषयक बाबी) 

(९) िॉ. राजेंर भासकरराि शशगणे ---- अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री 

 िैद्यकीय वशिर् ि औषधीद्रव्ये विभाग (अन्न ि औषध प्रशासन विषयक बाबी)  

(१०) श्री. राजेश अांकुशराि टोपे ---- सािभजवनक आरोग्य ि कुटुांब कल्याण मांत्री 

 सािणजवनक आिोग्य ि कुटुांब कल्यार् विभाग 
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(११) श्री. निाब मोहम्मद इसलाम मवलक ---- अल्पसांख्याक विकास ि औकाफ, कौशल्य विकास, रोजगार 
ि उद्योजकता मांत्री  

 (१) अल्पसांख्याक विकास विभाग (अल्पसांख्याांक विकास ि िक्फ विषयक बाबी) 
(२) कौशल्य विकास, िोजगाि ि उद्योजकता विभाग 

(१२) श्री. हसन वमयालाल मशु्रीफ ---- ग्रामविकास ि कामगार मांत्री  

 (1) ग्रामविकास विभाग 
(2) उद्योग, ऊजा ि कामगाि विभाग (कामगाि विषयक बाबी) 

(१३) िॉ. वनवतन कावशनाथ राऊत ---- ऊजा मांत्री 

 उद्योग, ऊजा ि कामगाि विभाग (ऊजा आवर् निीन ि निीकिर्ीय ऊजा विषयक बाबी) 

(१४) श्रीमती िषा एकनाथ गायकिाि ---- शालेय वशक्षण मांत्री 

 शालेय वशिर् ि क्रीिा विभाग (शालेय वशिर् विषयक बाबी) 

(१५) िॉ. वजतेंर सवतश आव्हाि ---- गहृवनमाण मांत्री 

 गृहवनमार् विभाग 

(१६) श्री. एकनाथ सांभाजी शशदे ---- नगर विकास, सािभजवनक बाांधकाम (सािभजवनक उपक्रम) मांत्री 

 (१) नगि विकास विभाग 
(२) सािणजवनक बाांधकाम विभाग (सािणजवनक उपक्रम)  

(१७) श्री. सवुनल छत्रपाल केदार ---- पशुसांिधभन, दगु्धव्यिसाय विकास, क्रीिा ि यिुक कल्याण मांत्री 

 (१) पशुसांिधणन, दगु्धविकास ि मत््यविकास विभाग (पशुसांिधणन ि दगु्धव्यिसाय विषयक बाबी)  
(२) शालेय वशिर् ि क्रीिा विभाग (क्रीिा ि युिक कल्यार् विषयक बाबी)  

(१८) श्री. विजय नामदेिराि ििेट्टीिार ---- इतर मागास बहुजन कल्याण, खार जवमनी विकास, आपत्ती 
व्यिसथापन, मदत ि पनुिभसन मांत्री  

 (१) इति मागास बहुजन कल्यार् विभाग 
(२) जलसांपदा विभाग (खाि जवमनी विकास विषयक बाबी)  
(३) महसूल ि िन विभाग (आपत्ती व्यि्थापन, मदत ि पुनिणसन विषयक बाबी) 

(१९) श्री. अवमत विलासराि देशमखु ---- िैद्यकीय वशक्षण, साांसकृवतक काये मांत्री 

 (१) िैद्यकीय वशिर् ि औषधीद्रव्ये विभाग (िैद्यकीय वशिर् विषयक बाबी) 
(२) पयणटन ि साां्कृवतक कायण विभाग (साां्कृवतक कायण विषयक बाबी) 

(२०) श्री. उदय रशिर सामांत ---- उच्ि ि तांत्रवशक्षण मांत्री 

 उच्च ि तांत्रवशिर् विभाग 
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(२१) श्री. दादाजी दगिू भसेु ---- कृषी, माजी सैवनक कल्याण मांत्री 

 (१) कृषी ि फलोत्पादन विभाग (कृषी विषयक बाबी) 
(२) सामान्य प्रशासन विभाग (माजी सैवनक कल्यार् विषयक बाबी) 

(२२) श्री. गलुाबराि रघनुाथ पाटील ---- पाणीपरुिठा ि सिच्छता मांत्री 

 पार्ीपुििठा ि ्िच्छता विभाग  

(२३) ॲि. के.सी. पाििी ---- आवदिासी विकास मांत्री 

 आवदिासी विकास विभाग 

(२४) श्री. सांवदपानराि आसाराम भमुरे ---- रोजगार हमी, फलोत्पादन मांत्री 

 (१) वनयोजन विभाग (िोजगाि हमी योजना विषयक बाबी)  
(२) कृषी ि फलोत्पादन विभाग (फलोत्पादन विषयक बाबी) 

(२५) श्री. शामराि ऊफभ  बाळासाहेब पाांिुरांग पाटील ---- सहकार, पणन मांत्री 

 सहकाि, पर्न ि िस्त्रोद्योग विभाग (सहकाि, पर्न विषयक बाबी) 

(२६) ॲि. अवनल दत्तात्रय परब ---- पवरिहन, सांसदीय काये मांत्री 

 (१) गृह विभाग (पवििहन विषयक बाबी) 
(२) सांसदीय कायण विभाग  

(२७) श्री. असलम रमजान अली शेख ---- िसत्रोद्योग, मत्सयव्यिसाय, बांदरे मांत्री 

 (१) सहकाि, पर्न ि िस्त्रोद्योग विभाग (िस्त्रोद्योग विषयक बाबी) 
(२) पशुसांिधणन, दगु्धविकास ि मत््यविकास विभाग (मत््यव्यिसाय विषयक बाबी) 
(३) गृह विभाग (बांदिे विषयक बाबी) 

(२८) ॲि. यशोमती िांरकाांत ठाकूर (सोनािणे) ---- मवहला ि बालविकास मांत्री 

 मवहला ि बालविकास विभाग 

(२९) श्री. शांकरराि यशिांतराि गिाख ---- मदृ ि जलसांधारण मांत्री 

 मृद ि जलसांधािर् विभाग 

(३०) श्री. धनांजय पांवितराि मुांिे ---- सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य मांत्री 

 सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य विभाग 

(३१) श्री. आवदत्य उध्दि ठाकरे ---- पयभटन, पयािरण ि िातािरणीय बदल, राजवशष्ट्टािार मांत्री 

 (१) पयणटन ि साां्कृवतक कायण विभाग (पयणटन विषयक बाबी) 
(२) पयाििर् ि िाताििर्ीय बदल विभाग 
(३) सामान्य प्रशासन विभाग (िाजवशष्ट्टाचाि विषयक बाबी) 

 


