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ू सक ळी ११.०० ते
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ू ना सोमवार,

ददनांक ७ सप्टें बर, २०२० पासन
ू सरु
ु होणाऱ्या अचधवेशनाच्या कायभवाहीत घेण्यात येतील व बध
ु वार, ददनांक २९
जुल,ै २०२० रोजी सायंकाळी ५.०० नंतर सि
ू ना स्वीकारणे स्थचगत करण्यात येईल. त्यािप्रमाणे सोमि र,
ददन ांक ७ सप्टें बर, २०२० पासन
ू ववधानर्वन, मब
ुं ई येथे सरु
ु होणाऱ्या

सन २०२० च्य तत
ृ ीय (प िस ळी)

अचधवेशनासाठी द्यावयाच्या लक्षवेधी सि
ू ना म .सभ पती , मह र ष्ट्र विध नपररषद य ांनी ददलेल्य ननदे श नस
ु र
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