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मह र ष्ट्र विध नपवरषद 
पत्रक भ ग दोन 

गरुुि र, वदन ांक ३० मे, २०१९ / ज्येष्ट्ठ ९, १९४१ (शके) 
 

४१.      म.वि.प. वियम २८९ अन्िये प्रस्तािाच्या सूचिा ऑनल ईन (Online) पध्दतीिे 

स्िीकारण्याबाबत सिव सन्माििीय विधािपवरषद सदस्याांिा कळविण्यात येते की – 
 

     मा.सभापती, महाराष्ट्र विधािपवरषद याांिी वदलेल्या विदेशािुसार या सवचिालयाचे 

कायालयीि कामकाज अचूक ि जलद गतीिे होण्यासाठी तसेच कागदाांचा कमीत कमी िापर 

व्हािा, यादृष्ट्टीिे म.वि.प. वियम २८९ अन्िये प्रस्तािाच्या सूचिा मा.सदस्याांकडूि ऑिलाईि 

पध्दतीिे www.mls.org.in या सांकेत स्थळािर स्िीकारण्यात येतील. त्याबाबत 

खालीलप्रमाणे कायविाही करण्यात येईल. 
 

 (१) महाराष्ट्र विधािपवरषदेच्या सोमिार, वदिाांक १७ जूि, २०१९ रोजीपासूि विधाि भिि, 

मुांबई येथे सुरु होणाऱ्या सि २०१९ च्या दसुरे (पािसाळी) अवधिेशिासाठी म.वि.प. वियम 

२८९ अन्िये द्याियाच्या प्रस्तािाच्या सूचिा विधािपवरषद कामकाजाच्या वदिशी महाराष्ट्र 

विधािमांडळ सवचिालयाचे कायालयीि िेळेत म्हणजेच सकाळी ९.१५ िाजल्यापासूि 

स्िीकारण्यात येतील ि विधािपवरषद सभागृहाची वियवमत बैठक सुरु होण्यापूिी एक तास 

अगोदर सूचिा स्िीकारणे बांद करण्यात येईल. 
 

 (२) म.वि.प. वियम २८९ अन्िये प्रस्तािाच्या सूचिा आज्ञािली (Web Portal) मध्ये 

ऑिलाईि (Online) पध्दतीिे स्िीकारण्यात येिूि प्राप्त होणाऱ्या सूचिाांिा सांगणकीय 

प्रणालीद्वारे स्ियांचवलत िोंदणी अिुक्रमाांक वदला जाईल. 
 

 (३) म.वि.प. वियम २८९ अन्िये सूचिा पूणवत: ऑनल ईन (Online) पध्दतीिे स्िीकारण्यात 

येणार असल्यामुळे सन्माििीय सदस्याांिी त्याच विषयाची पुिरािृत्ती करणारी सूचिा 

ऑफल ईन (Offline) पध्दतीिे वदल्यास ती विचारात घेतली जाणार िाही.  
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 (४) महाराष्ट्र विधािपवरषद वियम २८९ अन्िये प्रस्तािाच्या सूचिेचा विषय हा विकडीच्या 

सािवजविक महत्त्िाचा, स्पष्ट्ट, एकाच विभागाशी सांबांवधत, मुदे्दसूद ि थोडक्यात ठेिूि 

सूचिाधीि विषयाचा साराांश ८ ते १० ओळींमध्ये असणे आिश्यक आहे. तसेच, सूचिेचा 

विषय ज्या विभागाशी सांबांवधत आहे त्या विभागाचे िाि स्पष्ट्टपणे दशवविण्यात यािे ि 

सूचिेस अिुमोदि देणाऱ्या मा.सदस्याांचा क्रम देखील देण्यात यािा. 
 
                         

 (५) म.वि.प. वियम २८९ अन्िये सूचिा स्िीकृती सांबांधी ि स्िीकृत सूचिा चचेला 

घेण्यासांबांधीचा पूणव अवधकार मा.सभापती, महाराष्ट्र विधािपवरषद याांचा राहील. 

 
 
 
 

विध न भिन, 
मुांबई. 
वदन ांक : ३० मे, २०१९ 

 वितेंद्र भोळे, 
सविि (क .), 

मह र ष्ट्र विध नपवरषद 
 
 
य िी प्रत :-  

(१) महाराष्ट्र विधािपवरषदेचे सिव सन्माििीय सदस्य 
(२) मा.सभापती, महाराष्ट्र विधािपवरषद याांचे सवचि 
(३) मा.विरोधी पक्षिेता, महाराष्ट्र विधािपवरषद याांचे खाजगी सवचि 
(४) महाराष्ट्र विधािमांडळ सवचिालयातील सिव अवधकारी ि कक्ष 
(५) महाराष्ट्र विधािमांडळ सवचिालयातील सिव पक्ष कायालये 
(६) सांगणक कक्ष 
(७) एम.के.सी.एल. प्रवशक्षण विभाग 


