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क्रम ांक :117 

मह र ष्ट्र विध नपररषद 

पत्रक भ ग दोन 

गुरुि र, ददन ांक 19 नोव्हेंबर, 2015/ क र्तिक 28,1937 (शके) 
 

 

लक्षवेधी सचुना स्वीकारण्याबाबत सवव सन्माननीय सदस्याांना कळववण्यात येत ेकी :- 
(1)  मह र ष्ट्र विध नपररषदेच्य  सोमि र, ददन ांक 07 डिसेंबर, 2015 प सनू विध नभिन, 

न गपरू येथे सरुु होण ऱ्य  सन 2015 च्य  ततृीय (दहि ळी) अधधिेशन स ठी दय िय च्य  
लक्षिेधी सचून  ONLINE पध्दतीने ददन ांक 1 डिसेंबर, 2015 रोजी प सनू सक ळी 
11.00 ि . प सनू स यांक ळी 05.00 ि जेपयनं्त तसेच OFFLINE व्द रे प्र प्त होण ऱ्य  
लक्षिेधी सचून  सक ळी 11.00 ि . ते स यांक ळी 05.00 ि जेपयनं्त आिक कक्ष त 
स्िीक रण्य त येतील. 

(2) एक च िळेी क ही सदस्य ांकिून ONLINE ि क ही सदस्य ांकिून OFFLINE लक्षिेधी सचून  
स दर करण्य त आल्य  तरी ONLINE लक्षिेधी सचून ांन  प्र ध न्य देऊन तय ांची सांगणक 
प्रण लीिर नोंदणी झ ल्य नांतरच OFFLINE प्र प्त होण ऱ्य  लक्षिेधी सचून ांची नोंदणी 
करण्य त येईल. 

(3) महाराष्ट्र ववधानपररषद ननयम 101 अन्वये लक्षवेधी सचूनेचा ववषय हा ननकडीचा, 
साववजनननक मह्वाचा, स्पष्ट्ट,, मु् ेसदू व ककाच ववााााीी सांबांिधत असेे वव्यक 
वहे. 

(4) OFFLINE  लक्षवेधी सचूना देताना सदस्याांनी ्या वपल्या लेट,रहेडवर 3 प्रतीत सादर 
कराव्यात. 

(5) OFFLINE  लक्षवेधी सचूनेवर कका पेक्षा जनास्त सदस्याांच्या स्वाक्षऱ्या असतील तर कृपया 
स्वाक्षरीच्या खाली सदस्याांनी वपल ेनाव व नावाांचा क्रम स्पष्ट्ट,पेे नमदू करावा. 

(6) OFFLINE लक्षवेधी सचूना ह्या सदस्य ककां वा सदस्याांच ेअिधकृत स्वीय सहायक अथवा 
सांबांिधत वविधमांडळ पक्ष कायावलयातील अिधकृत ओळखपत्र असलेल्या कमवचाऱ्याांकडून 
स्वीकारण्यात येतील. अन्य खाजनाी व्यक्ततीमा व् त सदस्याांनी पावववलेल्या सचूना 
तसेच, सन्माननीय सदस्याांच्या लेट,रहेड व्यनतररक्तत अन्य कोे्याही स्वरुपातील 
लक्षवेधी सचूना स्वीकारण्यात येेार नाहीत व ववचारात देखील घेतल्या जनाेार नाहीत 
याची कृपया सवव सन्माननीय सदस्याांनी नोंद घेऊन वव्यक सहकायव करावे. 
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(7) OFFLINE लक्षवेधी सचूना सादर करण्याच्या पहहल्या हदवीी सचूना देण्याच्या ववहहत 
वेळेवर, ववधान ावन, नाापरू येथे येेारे सन्माननीय सदस्य, तसेच ्याांच ेस्वीय 
सहायक हे ज्या क्रमाने ववधान ावन इमारतीच्या मखु्य प्रवेीव्दारापाीी हजनर होतील, 
्याच क्रमान े् याांनी तथेे ननयकु्तत असलेल्या या सिचवालयाच्या सरुक्षा अिधकाऱ्याांकडून 
ट,ोकन क्रमाांक घ्यावेत व हे ट,ोकन क्रमाांक ्याांनी ्याांच्या सादर करावयाच्या लक्षवेधी 
सचूनाांसमवेत या सिचवालयाच्या ववक-ट,पाल कक्षातील कमवचाऱ्याकड ेसादर करावते. 

(8) अधधिेशन सांस्थधगत होण्य पिूीच ेक य िलयीन क मक ज च ेपणूि 3 ददिस अगोदरच  
ददिस ह  ONLINE ि OFFLINE य  सचून  स्स्िक रण्य स ठी अांर्तम ददिस असेल. 
 
 
 
 

विध न भिन, 
मुांबई. 
हदनाांक : 19 नोव्हेंबर, 2015 

िॉ.अनांत कळसे, 
प्रधान सिचव, 

महाराष्ट्र ववधानपररषद 

 

प्रती :- 
(1) महाराष्ट्र ववधानपररषदेच ेसवव सदस्य. 
(2) मा.साापती व मा.उपसाापती, महाराष्ट्र ववधानपररषद याांच ेसिचव/खाजनाी सिचव 

तथा जननसांपकव  अिधकारी. 
(3) मा.ववरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र ववधानपररषद याांच ेखाजनाी सिचव तथा जननसांपकव  

अिधकारी. 
(4) महाराष्ट्र ववधानमांडळ सिचवालयातील सवव अिधकारी. 
(5) मखु्य सरुक्षा अिधकारी, महाराष्ट्र ववधानमांडळ सिचवालय. 
(6) महाराष्ट्र ववधानमांडळ सिचवालयातील सवव पक्ष कायावलय. 
(7) मालम्ता व्यवस्थापक, महाराष्ट्र ववधानमांडळ सिचवालय. 
(8) सांाेक कक्ष (website) 


