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                                                         क्रम ांक : ६८      
मह र ष्ट्र विध नपररषद 

पत्रक भ ग दोन 

गुरुि र, दिन ांक  ३० जुलै, २०२० / श्र िण ८, १९४२ (शके) 
                                                                                                                                                                                                                                                                         

     ७३.   लक्षिेधी सूचन  स्िीक रण्य ब बत सिव सन्म ननीय सदस्य ांन  कळविण्य त येते की :- 
 

संदर्भ : या सचिवालयािे पत्रक र्ाग दोन क्रमांक ६६/७१, ददनांककत १६ जुलै, २०२० 
 

 

 

महाराष्ट्र ववधानपररषदेच्या सोमि र, ददन ांक ३ ऑगस्ट, २०२० पासनू ववधानर्वन, मुबंई येथ े सरुु 
होणाऱ्या  सन २०२० च्य  ततृीय (प िस ळी) अचधवेशनासाठी द्यावयाच्या लक्षवेधी सिूना MOIS या सगंणक 
प्रणालीवर सांपणूवत: ऑनल ईन (online) पध्दतीने सोमि र, ददन ांक २७ जुल,ै २०२० पासनू सक ळी ११.०० त े
स यांक ळी ५.०० वाजेपयतं स्वीकारण्याबाबत सदंर्ाभधीन पत्रक र्ाग दोनव्दारे कळववण्यात आले होत.े त्यानषुगंाने 
बधुवार, ददनांक   २९ जलु,ै २०२० पयतं सायकंाळी ५.०० वाजेपयतं प्राप्त झालेल्या लक्षवेधी सिूना सोमवार, 
ददनांक ७ सप्टेंबर, २०२० पासनू सरुु होणाऱ्या अचधवेशनाच्या कायभवाहीत घेण्यात येतील व बधुवार, ददनांक २९ 
जुल,ै २०२० रोजी सायकंाळी ५.०० नतंर सिूना स्वीकारणे स्थचगत करण्यात येईल. त्यािप्रमाणे सोमि र, 
ददन ांक ७ सप्टेंबर, २०२० पासनू ववधानर्वन, मुबंई येथे सरुु होणाऱ्या  सन २०२० च्य  ततृीय (प िस ळी) 
अचधवेशनासाठी द्यावयाच्या लक्षवेधी सिूना म .सभ पती , मह र ष्ट्र विध नपररषद य ांनी ददलेल्य  ननदेश नसु र 
ि म.वि.प. ननयम १०१ अन्िये MOIS या सगंणक प्रणालीवर सांपणूवत: ऑनल ईन (online) पध्दतीनेच 
सोमि र, ददन ांक ३१ ऑगस्ट, २०२० पासनू सक ळी ११.०० त ेस यांक ळी ५.०० वाजेपयतं स्वीकारण्यात येतील.  

   
    

विध न भिन,                                                      र जेन् र भ गित, 
मुबंई                                                             सचिव (कायभर्ार), 
ददनांक : ३० जुल,ै २०२०.                                          महाराष्ट्र ववधानपररषद                  
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