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  क्रम ांक :   ९०   

   मह र ष्ट्र विध नपवरषद 

    पत्रक भ ग दोन 
 

गरुुि र वदन ांक १९ नोव्हेंबर, २०२०/ क र्तिक ५, शके १९४२ 
 

९८.  सिव म . सदस् ांन  कळविण्् ि ्ेिे की, मह र ष्ट्र विध नपवरषदेच््  सन २०२० च््  चिरु्व 

(वहि ळी) अवधिेशन कवरि  सिवस ध रण ि प्रश्न िून उद्भिण ऱ््  अर्धा-तास चचेच्या सूचना मंगळवार, 

दिनांक १ दिसेंबर, २०२० रोजीपासून कायालयीन वेळेत QIS  या संगणक प्रणालीवर ऑनलाईन (Online)  पध्ितीने 

स्वीकारण्यात येतील. स्वीकृत अर्धा-तास चचेच्या सूचनांचे बॅलटकदरता खाली िर्शदवल्याप्रमाणे दिवस दनश्चचत 

करण्यात आले आहेत. सिर बॅलट दवर्धान भवन, म ंबई येथील कायालयात श्री. प्रकार्चंद्र खोंिले, अवर सदचव 

आदण श्री. ज.बा.राणे, अवर सदचव (सदमती) यांचे िालनात घेण्यात येईल. उक्त बॅलट खालील दववरणपत्रात 

िर्शदवण्यात आले असून त्यामध्ये बॅलटचा दिनांक दववरणाच्या स्तंभ (१) मध्ये, अर्धा-तास चचेचा दिनांक 

दववरणाच्या स्तंभ (२) मध्ये िर्शदवलेला असून बॅलटची वेळ स्तंभ (३) मध्ये व बॅलट घेणाऱ्या अदर्धकाऱ्यांचे नाव 

स्तंभ (४) मध्ये िर्शदवण्यात आले आहे.  

अधा-ि स चचेच््  सिीकृि सचून ांचे बलॅट 
 

बलॅटच  वदन ांक 
(१) 

अधा-ि स चचेच  वदन ांक 
(२) 

िेळ 
(३) 

अवधक ऱ्् ांचे न ि 
(४) 

सोमवार, दि. ७ दिसेंबर, २०२० मंगळवार, दि. ८ दिसेंबर, २०२० सकाळी १०.३० 
वाजता 

श्री. प्रक शचांद्र खोंदले, 
अवर सदचव 

मंगळवार, दि. ८ दिसेंबर, २०२० ब र्धवार, दि.  ९ दिसेंबर, २०२० सकाळी १०.३० 
वाजता 

श्री.ज.ब .र णे 
अवर सदचव (सदमती) 

ब र्धवार, दि. ९ दिसेंबर, २०२० ग रुवार, दि. १० दिसेंबर, २०२० सकाळी १०.३० 
वाजता 

श्री. प्रक शचांद्र खोंदले, 
अवर सदचव 

र् क्रवार, दि. ११ दिसेंबर, २०२० सोमवार, दि. १४ दिसेंबर, २०२० सकाळी १०.३० 
वाजता 

श्री.ज.ब .र णे 
अवर सदचव (सदमती) 

सोमवार, दि. १४ दिसेंबर, २०२० मंगळवार, दि.१५ दिसेंबर, २०२० सकाळी १०.३० 
वाजता 

श्री. प्रक शचांद्र खोंदले, 
अवर सदचव 

मंगळवार, दि. १५ दिसेंबर, २०२० ब र्धवार, दि.१६ दिसेंबर, २०२० सकाळी १०.३० 
वाजता 

श्री.ज.ब .र णे 
अवर सदचव (सदमती) 

ब र्धवार, दि. १६ दिसेंबर, २०२० 
 

ग रुवार, दि. १७ दिसेंबर, २०२० 
 

सकाळी १०.३० 
वाजता 

श्री. प्रक शचांद्र खोंदले, 
अवर सदचव 
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सवशसार्धारण व प्रचनातून उद्भवणाऱ्या अर्धा-तास चचेच्या सूचना QIS या संगणक प्रणालीवर ऑनलाईन 
पध्ितीने स्वीकारण्यात येतील, कृपया नोंि घ्यावी.  

 
 
 

विध न भिन :            र जेन्द्द्र भ गिि 
मुांबई.            सवचि, 

                                                             मह र ष्ट्र विध नपवरषद 
 

् ची प्रि :- 
1) महाराष्ट्र दवर्धानपदरषिेचे सवश मा. सिस्य 

2) महाराष्ट्र दवर्धानमंिळ सदचवालयातील सवश अदर्धकारी व सवश कक्ष. 

3) महाराष्ट्र दवर्धानमंिळातील सवश पक्ष कायालये. 

4) संगणक कक्ष (website) 

5) MKCL कक्ष. 

 


