क्रम ांक : १०३८३ /ई-१
मह र ष्ट्र विध नमांडळ सविि लय,
विध न भिन, मांबई-४०० ०३२.
विन ांक : १९ मे , २०२२

प्रे षक :
प्रध न सविि,
मह र ष्ट्र विध नमांडळ सविि लय
प्रवि,
विधानपविषदे चे सिव सन्मा.सदस्य

विषय : मा.सदस्याांकडू न तािाांवकत प्रशनाांच्या सूचना स्िीकािण्याबाबत
महोदय/ महोदया,
वनिे श नस र आपण ांस कळविण्य ि येिे की, मह र ष्ट्र विध नपवरषिे च्य सोमिाि, वदनाांक १८ जुलै, २०२२
िोजीपासून विध न भिन, मांबई येथे सरु होण ऱ्य वििीय (प िस ळी) अवधिेशन िील ि र ांवकि प्रशन ांच्य उत्तर ि विन ांक ि त्य
वििस करीि गट मध्ये सम विष्ट्ट असलेले म .मांत्री िसेि प्रशन सूिन वमळण्य ि अखेरि विन ांक इत्य िी नमूि असलेल
िक्र नक्रम पत्रक भ ग-िोनि रे सिव म .सिसय न
ां गुरुिाि, वदनाांक १९ मे , २०२२ िोजी ई-मेलि रे प ठविण्य ि आल असून य
सविि लय च्य mls.org.in य सांकेिसथळ िर िे खील उपलब्ध करण्य ि आल आहे . (प्रि सोबि जोडली आहे )
म .सभ पिी, मह र ष्ट्र विध नपवरषि य ांनी विलेल्य वनिे श नस र पवहल्या टप्पप्पयासाठी म .सिसय ांकडू न प्रत्येकी ३१ ि र वां कि
प्रशन सूिन सोमिाि, वदनाांक ३० मे, २०२२ िोजी सकाळी ११.०० ते सायां काळी ५.३० िाजेपयं त QIS य सांगणक
प्रण लीिर ऑनल ईन (Online) पध्ििीने सिीक रण्य ि येिील.
पवहल्य टप्पप्पय िील ि र ांवकि सिीकृि प्रशन ांिे सिसयवनह य बॅलट मांगळिाि, वदनाांक २१ जून, २०२२ िोजी दुपािी १.००
िाजता मध्यिती सभागृह, पाचिा मजला, विधान भिन, मुांबई येथे घेण्य ि येईल. सांसदीय कायव विभागाने दोन
आठिडयाांचा म्हणजेच सोमिाि, वदनाांक १८ जुलै, २०२२ ते शुक्रिाि, वदनाांक २९ जुलै, २०२२ िोजीपयं तचा कायव क्रम
कळविला असला तिी मा.सभापती, महािाष्ट्र विधानपविषद याांनी वदलेल्या वनदे शानुसाि सदि कायव क्रमावशिाय एक
आठिडयाचा जादा कायव क्रम चक्रानुक्रमात दाखविण्यात ये त आहे .
म .सिसय न
ां ी सोमि र, विन क
ां ३० मे , २०२२ रोजी पवहल्य टप्पप्पय कवरि स िर केलेल्य ि र ांवकि प्रशन ांि लेख जोख
(िपशील) सांबांवधि म .सिसय न
ां सोमि र, विन ांक २० जून, २०२२ रोजी स यांक ळी ६.०० ि जेपयंि ई-मेलव्ि रे प ठविण्य ि येईल.
तसेच तािाांवकत प्रशनाांचा प्राथम्यक्रम ही बाब पुणवत: गोपनीय स्िरुपाची असल्यामुळे सदस्यवनहाय बॅलटची कायव िाही
पूणव झाल्यािि मा.सदस्याांनी प्रशनाांच्या प्राथम्य क्रमाांकाबाबतचा तपशील बॅलटच्या वदिशी म्हणजेच मांगळिाि, वदनाांक
२१ जून, २०२२ िोजी सायां काळी ५.०० िाजेपयं त QIS सांगणक प्रणालीिि ऑनलाईन (Online) पध्दतीने भरून
अद्ययाित किािा.
कृपय य िी नोंि घ्य िी अशी आपण स
ां विनांिी आहे .

याची प्रत मावहतीसाठी :
मह र ष्ट्र विध नमांडळ सविि लय िील सिव पक्ष क यालये, विध न भिन, मांबई-४०० ०३२.
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क्रमाांक : ९०

महािाष्ट्र विधानपविषद
पत्रक भाग दोन
गुरुिाि, वदनाांक १९ मे, २०२२ /िैशाख २९, १९४४ शके
महािाष्ट्र विधानपविषदे च्या सन २०२२ मधील वितीय (पािसाळी) अवधिेशनातील
तािाांवकत प्रशनाांचा चक्रानुक्रम
९१ . मह र ष्ट्र विध नपवरषिे च्य सन २०२२ मधील वििीय (प िस ळी) अवधिेशन क ल िधीकवरि म ननीय मां त्री महोिय ांन ि र ांवकि
प्रशन ांिी उत्तरे िे ण्य स ठी म ननीय सभ पिींनी पढीलप्रम णे वििस नेमून विले आहे ि. ज्य विन क
ां स प्रशन ांिे उत्तर हिे असेल िो विन ांक
ख लील वििरणपत्र च्य सिांभ (३) मध्ये िशवविलेल असून त्य वििशी विि र िय च्य प्रशन च्ां य सूिन य सविि लय स वमळण्य ि अखेरि
विन ांक वििरणपत्र च्य सिांभ (४) मध्ये िशवविलेल आहे . (प्रशन ांच्य सूिन वमळण्य च्य अखेरच्य विन ांक स सट्टी असेल त्य िेळी त्य पूिीि
विन ांक िशवविण्य ि आल आहे .)
आग मी अवधिेशन सांबांध िील विनिर्शशकेिील िशवविण्य ि आलेल्य क यवक्रम ि बिल झ ल्य स त्य नस र प्रसिि िक्र नक्रम ि
बिल होईल.
म .सिसय न
ां प्रशन ांच्य सूिन िे ण्य स मिि व्ह िी म्हणून म ननीय मां त्री आवण त्य ांच्य अवधन असलेले विभ ग य ांिे वििरणपत्र
सोबि जोडले आहे . (पृष्ट्ठ क्रम ांक ३ िे ५)
मा.सदस्याांकडू न सोमिाि, वदनाांक ३० मे , २०२२ िोजी स्िीकािण्यात ये णाऱ्या पवहल्या टप्पप्पयातील तािाांवकत स्िीकृ त
प्रशनाांचे सदस्यवनहाय बॅलट मांगळिाि, वदनाांक २१ जून, २०२२ िोजी दुपािी १.०० िाजता मध्यिती सभागृह, पाचिा मजला,
विधान भिन, मुांबई ये थे मा.सदस्याांच्या उपस्स्थतीत घे ण्यात ये ईल.
सिरहू बॅलट प्रसांगी उपस्सथि असलेल्य

म .सिसय च्ां य

ि र ांवकि सिीकृि प्रशन ांिे सिसयवनह य बॅलट प ि फेऱ्य म
ां ध्ये

(१+२+३+५+उिववरि) घेण्य ि येईल ि सिर बॅलटस ठी प्रशन सूिन विलेल्य म .सिसय ांपैकी अनपस्सथि असलेल्य म .सिसय च्ां य ि र ांवकि
सिीकृि प्रशन ांिे सिसयवनह य बॅलट अश ि प्रक रे प ि फेऱ्य ांमध्ये िद्नांिर लगेि घेण्य ि येईल. सदि बॅलटकविता अनुपस्स्थत िाहणाऱ्या
सदस्याांचे, तयाांनी प्रावधकृ त केलेल्या प्रवतवनधींकडू न ककिा अन्य सदस्याांकडू न प्रावधकािपत्र (Authority Letter) स्िीकािण्यात
ये णाि नसल्याचा वनणवय झालेला आहे .
सदिहू बॅलटसाठी उपस्स्थत िाहणाऱ्या मा.सदस्याांना प्रिास ककिा दै वनक भत्ता अनुज्ञेय असणाि नाही.
तसेच, मा.सदस्याांकडू न शुक्रिाि, वदनाांक १७ जून, २०२२ िोजीपासून स्िीकािण्यात ये णाऱ्या दुसऱ्या टप्पप्पयातील प्रशन
सूचनाांपैकी तािाांवकत स्िीकृ त होणािे प्रशन मां गळिाि, वदनाांक २१ जून, २०२२ िोजी होणाऱ्या बॅलटसाठी घे ण्यात ये णाऱ्या
प्रशनाांनांति अनुक्रमे तािाांवकत प्रशनोत्तिाांच्या यादीत समाविष्ट्ट किण्यात ये तील.
विधानपविषद तािाांवकत प्रशन सूचना स्िीकािणे ि तयाििील कायव िाही किण्यासाठी QIS या सांगणकीय प्रणालीचा िापि
होत असून मा.सदस्याांकडू न ऑनलाईन (Online) पध्दतीने प्रशन सूचना स्िीकािण्यात ये तील.

विििणपत्र
गट
क्रमाांक
(१)

एक

गटामध्ये समाविष्ट्ट असलेले मां त्री

प्रशनाांच्या उत्तिाचा वदनाांक

(२)

(३)

प्रशन सूचना वमळण्याचा
अखे िचा वदनाांक
(४)

सोमिाि, वदनाांक, १८ जुलै, २०२२
सोमिाि, वदनाांक, २५ जुलै, २०२२
*सोमिाि, वदनाांक, ०१ ऑगस्ट, २०२२

शुक्रिाि, वदनाांक १७ जून, २०२२
शुक्रिाि, वदनाांक २४ जून, २०२२
*शुक्रिाि, वदनाांक ०१ जुलै, २०२२

(1) उप मुख्यमां त्री
(2) जलसांपदा ि लाभक्षे त्र विकास मां त्री
(3) सािवजवनक आिोग्य ि कुटुां ब कल्याण,
कौशल्य,िोजगाि, उद्योजकता ि नाविन्यता मां त्री
(4) ग्रामविकास ि कामगाि मां त्री
(5) िैद्यकीय वशक्षण, साांस्कृ वतक काये मां त्री
(6) मवहला ि बालविकास मां त्री
(7) मृद ि जलसांधािण मां त्री

..२/C:\Users\e1\Desktop\सन २०२२ पावसाळी (द्वीतीय) अधिवेशन,\(५) च्रकानुक्रम पत्रक भाग दोन - Copy.doc

.. २ ..
गट
क्रमाांक
(१)

गटामध्ये समाविष्ट्ट असलेले मां त्री

प्रशनाांच्या उत्तिाचा वदनाांक

(२)

(३)

दोन

(1) गृह मां त्री
(2) महसूल मां त्री
(3) पशुसांिधव न, दुग्धव्यिसाय विकास, क्रीडा ि
युिक कल्याण मां त्री
(4) कृ षी, माजी सैवनक कल्याण मां त्री
(5) िोजगाि हमी, फलोतपादन मां त्री
(6) िस्त्रोद्योग, मतस्यव्यिसाय, बां दिे मां त्री

तीन

(१) मुख्यमां त्री
(२) सािवजवनक बाांधकाम (सािवजवनक उपक्रम
िगळून) मां त्री
(३) गृहवनमाण, अल्पसांख्याांक विकास ि
औकाफ मां त्री
(४) नगि विकास, सािवजवनक बाांधकाम
(सािवजवनक उपक्रम) मां त्री

चाि

पाच

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

अन्न, नागिी पुििठा ि ग्राहक सांिक्षण मां त्री
अन्न ि औषध प्रशासन मां त्री
शालेय वशक्षण मां त्री
उच्च ि तांत्रवशक्षण मां त्री
पाणीपुििठा ि स्िच्छता मां त्री
पवििहन, सांसदीय काये मां त्री
पयव टन, पयाििण ि िाताििणीय बदल,
िाजवशष्ट्टाचाि मां त्री

(1) उद्योग, खवनकमव , मिाठी भाषा मांत्री
(2) ऊजा मां त्री
(3) इति मागास बहु जन कल्याण,
खाि जवमनी विकास, आपत्ती व्यिस्थापन,
मदत ि पुनिवसन मां त्री
(4) आवदिासी विकास मां त्री
(5) सहकाि, पणन मां त्री
(6) सामावजक न्याय ि विशे ष सहाय्य मां त्री

प्रशन सूचना वमळण्याचा
अखे िचा वदनाांक
(४)

मां गळिाि, वदनाांक, १९ जुलै, २०२२
मां गळिाि, वदनाांक, २६ जुलै, २०२२
*मां गळिाि,वदनाांक,०२ ऑगस्ट, २०२२

शुक्रिाि, वदनाांक १७ जून, २०२२
शुक्रिाि, वदनाांक २४ जून, २०२२
*शुक्रिाि, वदनाांक ०१ जुलै, २०२२

बुधिाि, वदनाांक २० जुलै, २०२२
बुधिाि, वदनाांक २७ जुलै, २०२२
*बुधिाि, वदनाांक ०३ ऑगस्ट, २०२२

शुक्रिाि, वदनाांक १७ जून, २०२२
शुक्रिाि, वदनाांक २४ जून, २०२२
*शुक्रिाि, वदनाांक ०१ जुलै, २०२२

गुरुिाि, वदनाांक २१ जुलै, २०२२
गुरुिाि, वदनाांक २८ जुलै, २०२२
*गुरुिाि, वदनाांक ०४ ऑगस्ट, २०२२

सोमिाि, वदनाांक २० जून, २०२२
सोमिाि, वदनाांक २७ जून, २०२२
*सोमिाि, वदनाांक ०४ जुलै, २०२२

शुक्रिाि, वदनाांक २२ जुलै, २०२२
शुक्रिाि, वदनाांक २९ जुलै, २०२२
*शुक्रिाि, वदनाांक ०५ ऑगस्ट, २०२२

मां गळिाि, वदनाांक २१ जून, २०२२
मां गळिाि, वदनाांक २८ जून, २०२२
*मां गळिाि, वदनाांक ०५ जुलै, २०२२

* आगामी अवधिेशनाच्या सोमिाि, वदनाांक १८ जुलै, २०२२ ते शुक्रिाि, वदनाांक २९ जुलै, २०२२ या कालािधीत िाढ झाल्यास पूिवखबिदािी म्हणून
एक आठिडयाच्या जादा प्रशन सूचना कायव िाहीत घेण्यात ये त आहे त.

विधान भिन, मुांबई.
वदनाांक : १९ मे , २०२२
प्रवत,

(1) महािाष्ट्र विधानपविषदे चे सिव मा.सदस्य
(2) महािाष्ट्र विधानमां डळ सवचिालयातील सिव अवधकािी
(3) महािाष्ट्र विधानमां डळ सवचिालयातील सिव कक्ष
(4) सांगणक कक्ष ि MKCL कक्ष

िाजेन्र भागित
प्रधान सवचि,
महािाष्ट्र विधानपविषद

..३/-

.. ३ ..
मांत्रयाांची नािे ि तयाांच्या अधीन असलेले विभाग

(१)

श्री. उध्दि बाळासाहे ब ठाकिे ---- मुख्यमां त्री
(१) स म न्य प्रश सन विभ ग
(२) म वहिी िांत्रज्ञ न विभ ग
(३) म वहिी ि जनसांपकव विभ ग
(४) महसूल ि िन विभ ग (िने ि भूकांप पनिवसन विषयक ब बी)
(५) विधी ि न्य य आवण इिर कोणत्य ही मां त्रय ांन वििवक्षिपणे नेमून न विलेले विभ ग ककि विषय

(२)

श्री. अवजत अनांतिाि पिाि ---- उप मुख्यमां त्री
(1) वित्त विभ ग
(2) वनयोजन विभ ग (रोजग र हमी योजन विषयक ब बी िगळू न)
(3) गृह विभ ग (र ज्य उत्प िन शल्क विषयक ब बी)

(३)

श्री. सुभाष िाजािाम दे साई ---- उद्योग, खवनकमव, मिाठी भाषा मां त्री
(१) उद्योग, ऊजा ि क मग र विभ ग (उद्योग ि खवनकमव विषयक ब बी)
(२) मर ठी भ ष विभ ग

(४)

श्री. अशोक शां कििाि चव्हाण ---- सािवजवनक बाांधकाम (सािवजवनक उपक्रम िगळून) मां त्री
स िवजवनक ब ांधक म विभ ग (स िवजवनक उपक्रम िगळू न)

(५)

श्री. छगन चां रकाांत भुजबळ ---- अन्न, नागिी पुििठा ि ग्राहक सांिक्षण मां त्री
अन्न, न गरी परिठ ि ग्र हक सांरक्षण विभ ग

(६)

श्री. वदलीप दत्तात्रय िळसे-पाटील ---- गृह मां त्री
गृह विभ ग (र ज्य उत्प िन शल्क, पवरिहन ि बांिरे विषयक ब बी िगळू न)

(७)

श्री. जयां त िाजािाम पाटील ---- जलसांपदा ि लाभक्षे त्र विकास मां त्री
जलसांपि ि ल भक्षेत्र विक स विभ ग (ख र जवमनी विक स विषयक ब बी िगळू न)

(८)

श्री. विजय ऊफव बाळासाहे ब भाऊसाहे ब थोिात ---- महसूल मां त्री
महसूल ि िन विभ ग (महसूल विषयक ब बी)

(९)

डॉ. िाजेंर भास्कििाि कशगणे ---- अन्न ि औषध प्रशासन मां त्री
िैद्यकीय वशक्षण ि औषधी द्रव्ये विभ ग (अन्न ि औषध प्रश सन विषयक ब बी)

(१०)

श्री.िाजेश अांकुशिाि टोपे --- सािवजवनक आिोग्य ि कुटुां ब कल्याण, कौशल्य, िोजगाि, उद्योजकता ि नाविन्यता मां त्री
(१) स िवजवनक आरोग्य ि कटां ब कल्य ण विभ ग
(२) कौशल्य, रोजग र, उद्योजकि ि न विन्यि विभ ग

(११)

श्री.निाब मोहम्मद इस्लाम मवलक ---- ---- मां त्री

(१२)

श्री. हसन वमयालाल मुश्रीफ ---- ग्रामविकास ि कामगाि मांत्री
(1) ग्र मविक स विभ ग
(2) उद्योग, ऊजा ि क मग र विभ ग (क मग र विषयक ब बी)

(१३)

डॉ. वनवतन कावशनाथ िाऊत ---- ऊजा मां त्री
उद्योग, ऊजा ि क मग र विभ ग (ऊजा आवण निीन ि निीकरणीय ऊजा विषयक ब बी)

(१४)

श्रीमती िषा एकनाथ गायकिाड ---- शालेय वशक्षण मां त्री
श लेय वशक्षण ि क्रीड विभ ग (श लेय वशक्षण विषयक ब बी)
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..४/-

.. ४ ..
(१५)

डॉ. वजतेंर सवतश आव्हाड ---- गृहवनमाण, अल्पसांख्याांक विकास ि औकाफ मां त्री
(१) गृहवनमाण विभ ग
(२) अल्पसांखय ांक विक स ि औक फ विभ ग

(१६)

श्री. एकनाथ सांभाजी कशदे ---- नगि विकास, सािवजवनक बाांधकाम (सािवजवनक उपक्रम) मां त्री
(१) नगर विक स विभ ग
(२) स िवजवनक ब ांधक म विभ ग (स िवजवनक उपक्रम)

(१७)

श्री. सुवनल छत्रपाल केदाि ---- पशुसांिधव न, दुग्धव्यिसाय विकास, क्रीडा ि युिक कल्याण मां त्री
(१) कृषी, पशसांिधवन, िग्धव्यिस य विक स ि मत्सयव्यिस य विभ ग (पशसांिधवन ि िग्धव्यिस य विक स विषयक ब बी)
(२) श लेय वशक्षण ि क्रीड विभ ग (क्रीड ि यिक कल्य ण विषयक ब बी)

(१८)

श्री. विजय नामदे ििाि िडे ट्टीिाि ---- इति मागास बहुजन कल्याण, खाि जवमनी विकास, आपत्ती व्यिस्थापन, मदत ि
पुनिवसन मां त्री
(१) इिर म ग स बहजन कल्य ण विभ ग
(२) जलसांपि विभ ग (ख र जवमनी विक स विषयक ब बी)
(३) महसूल ि िन विभ ग (आपत्ती व्यिसथ पन, मिि ि पनिवसन विषयक ब बी)

(१९)

श्री. अवमत विलासिाि दे शमुख ---- िैद्यकीय वशक्षण, साांस्कृ वतक काये मां त्री
(१) िैद्यकीय वशक्षण ि औषधी द्रव्ये विभ ग (िैद्यकीय वशक्षण विषयक ब बी)
(२) पयवटन ि स ांसकृविक क यव विभ ग (स ांसकृविक क यव विषयक ब बी)

(२०)

श्री. उदय िकिर सामांत ---- उच्च ि तांत्रवशक्षण मां त्री
उच्ि ि िांत्रवशक्षण विभ ग

(२१)

श्री. दादाजी दगडू भुसे ---- कृ षी, माजी सैवनक कल्याण मांत्री
(१) कृषी, पशसांिधवन, िग्धव्यिस य विक स ि मत्सयव्यिस य विभ ग (कृषी विषयक ब बी)
(२) स म न्य प्रश सन विभ ग (म जी सैवनक कल्य ण विषयक ब बी)

(२२)

श्री. गुलाबिाि िघुनाथ पाटील ---- पाणीपुििठा ि स्िच्छता मां त्री
प णीपरिठ ि सिच्छि विभ ग

(२३)

ॲड. के.सी. पाडिी ---- आवदिासी विकास मां त्री
आविि सी विक स विभ ग

(२४)

श्री. सांवदपानिाि आसािाम भुमिे ---- िोजगाि हमी, फलोतपादन मां त्री
(१) वनयोजन विभ ग (रोजग र हमी योजन विषयक ब बी)
(२) कृषी, पशसांिधवन, िग्धव्यिस य विक स ि मत्सयव्यिस य विभ ग (फलोत्प िन विषयक ब बी)

(२५)

श्री. शामिाि ऊफव बाळासाहे ब पाांडुिां ग पाटील ---- सहकाि, पणन मां त्री
सहक र, पणन ि िस्त्रोद्योग विभ ग (सहक र, पणन विषयक ब बी)

(२६)

ॲड. अवनल दत्तात्रय पिब ---- पवििहन, सांसदीय काये मां त्री
(१) गृह विभ ग (पवरिहन विषयक ब बी)
(२) सांसिीय क यव विभ ग

(२७)

श्री. अस्लम िमजान अली शेख ---- िस्त्रोद्योग, मतस्यव्यिसाय, बां दिे मां त्री
(१) सहक र, पणन ि िस्त्रोद्योग विभ ग (िस्त्रोद्योग विषयक ब बी)
(२) कृषी, पशसांिधवन, िग्धव्यिस य विक स ि मत्सयव्यिस य विभ ग (मत्सयव्यिस य विषयक ब बी)
(३) गृह विभ ग (बांिरे विषयक ब बी)

..५/-

.. ५ ..
(२८)

ॲड. यशोमती चां रकाांत ठाकू ि (सोनािणे) ---- मवहला ि बालविकास मां त्री
मवहल ि ब लविक स विभ ग

(२९)

श्री. शां कििाि यशिांतिाि गडाख ---- मृद ि जलसांधािण मांत्री
मृि ि जलसांध रण विभ ग

(३०)

श्री. धनांजय पां वडतिाि मुांडे ---- सामावजक न्याय ि विशे ष सहाय्य मां त्री
स म वजक न्य य ि विशेष सह य्य विभ ग

(३१)

श्री. आवदतय उध्दि ठाकिे ---- पयव टन, पयाििण ि िाताििणीय बदल, िाजवशष्ट्टाचाि मां त्री
(१) पयवटन ि स ांसकृविक क यव विभ ग (पयवटन विषयक ब बी)
(२) पयािरण ि ि ि िरणीय बिल विभ ग
(३) स म न्य प्रश सन विभ ग (र जवशष्ट्ट ि र विषयक ब बी)
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