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                 क्रम ांक : ६०  

   मह र ष्ट्र विध नपवरषद 

    पत्रक भ ग दोन 

मंगळि र, वदन ांक  ९ जनू, २०२० / जेष्ट्ठ १९, शके १९४२ 

   ६५. सिव मा.सदस्ाांना कळविण््ात ्ेते की, महाराष्ट्र विधानपवरषदेच््ा सन २०२० च््ा तृती् (पावसाळी) 
अवधिेशनाकवरता सिवसाधारण ि प्रश्नातनू उद्भिणाऱ््ा अधा-तास चचेच््ा सूचना सोमि र, वदन ांक १५ जून, २०२० 

रोजीपासून का्ाल्ीन िेळेत QIS ्ा सांगणक प्रणालीिर ऑनल ईन (Online) पध्दतीने सिीकारण््ात ्ेतील. सिीकृत 
अधा-तास चचेच््ा सूचनाांचे बॅलटकवरता खाली दशवविल््ाप्रमाणे वदिस वनश्श्चत करण््ात आले आहेत. सदर बॅलट विधान 

भिन, म ांबई ्ेथील का्ाल्ात श्रीमती पनूम ढगे, अिर सविि आवण श्री. ज.ब .र णे, अिर सविि (सवमती) ्ाांचे 

दालनात घेण््ात ्ेईल. उक्त बॅलट खालील वििरणपत्रात दशवविण््ात आले असून त््ामध््े बॅलटचा वदनाांक वििरणाच््ा 
सतांभ (१) मध््े, अधा-तास चचेचा वदनाांक वििरणाच््ा सतांभ (२) मध््े दशवविलेला असून बॅलटची िेळ सतांभ (३) मध््े ि बॅलट 

घेणाऱ््ा अवधकाऱ््ाांचे नाि सतांभ (४) मध््े दशवविण््ात आले आहे. 
 

अधा-त स ििेच्य  स्िीकृत सिून ांिे बलॅट 

बलॅटि  वदन ांक 
(१) 

अधा-त स ििेि  वदन ांक 
(२) 

िेळ 
(३) 

अवधक ऱय ांिे न ि 
(४) 

सोमिार, वद. २२ जून, २०२० 
 

मांगळिार, वद. २३ जून, २०२० 
 

सकाळी १०.३० 
िाजता 

श्रीमती पनूम ढगे 
अिर सवचि 

मांगळिार, वद. २३ जून, २०२० 
 

ब धिार, वद. २४ जून, २०२० 
 

सकाळी १०.३० 
िाजता 

श्री.ज.ब .र णे 
अिर सवचि (सवमती) 

ब धिार, वद. २४ जून, २०२० 
 

ग रुिार, वद. २५ जून, २०२० सकाळी १०.३० 
िाजता 

श्रीमती पनूम ढगे 
अिर सवचि 

श क्रिार, वद. २६ जून, २०२० सोमिार, वद. २९ जून, २०२० सकाळी १०.३० 
िाजता 

श्री.ज.ब .र णे 
अिर सवचि (सवमती) 

सोमिार, वद. २९ जून, २०२० मांगळिार, वद. ३० जून, २०२० सकाळी १०.३० 
िाजता 

श्रीमती पनूम ढगे 
अिर सवचि 

मांगळिार, वद. ३० जून, २०२० ब धिार, वद. १ जुलै, २०२० सकाळी १०.३० 
िाजता 

श्री.ज.ब .र णे 
अिर सवचि (सवमती) 

बुधिार, वद. १ जुलै, २०२० गुरुिार, वद. २ जुलै, २०२० सकाळी १०.३० 
िाजता 

श्रीमती पनूम ढगे 
अिर सवचि 

 
..२/- 
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.. २ .. 
 

सिवसाधारण ि प्रश्नातून उद्भिणाऱ््ा अधा-तास चचेच््ा सूचना QIS ्ा सांगणक प्रणालीिर ऑनल ईन पध्दतीने 

सिीकारण््ात ्ेतील. कृप्ा नोंद घ््ािी.  

 
 

विध न भिन  

म ांबई. 
वदनाांक :  ९ जून, २०२० 

         र जेंद्र भ गित 
सवचि (का व्भार) 

महाराष्ट्र विधानपवरषद 
 
 

                                                                                   
य िी प्रत : 
 

1) महाराष्ट्र विधानपवरषदेचे सिव मा.सदस् 
 

2) महाराष्ट्र विधानमांडळ सवचिाल्ातील सिव अवधकारी ि सिव कक्ष. 
 

3) महाराष्ट्र विधानमांडळातील सिव पक्ष का्ाल्े. 
 

4) सांगणक कक्ष (website). 
 

5) MKCL कक्ष. 
 

 


