महाराष्ट्र विधानपवरषद

क्रमाांक : ४८

पत्रक भाग-दोन
सोमिार, वदनाांक ३१ मे , २०२१/ ज्ये ष्ट्ठ १०, १९४२ (शके)
५२.

सिव सन्माननीय सदसयाांना कळविण्यात ये ते की, महाराष्ट्र विधानपवरषदे च्या सोमिार, वदनाांक ५ जुलै,

२०२१ रोजी सुरु होणाऱ्या सन २०२१ च्या वितीय (पािसाळी) अवधिेशनाकवरता गुरुिार वदनाांक ६ मे, २०२१ रोजी
चक्रानुक्रम वितवरत करण्यात आला होता. त्यानुषांगाने सोमिार, वदनाांक १७ मे , २०२१ रोजी पवहल्या टप्पप्पयात
मा.सदसयाांकडू न सिीकारण्यात आलेल्या ताराांवकत प्रशनाांचे सदसयवनहाय बॅलट मांगळिार, वदनाांक ८ जून, २०२१ रोजी
घेण्यात ये णार आहे .
प्रचवलत कायव पध्दतीनुसार बॅलट काढतेिेळी उपस्सित असलेल्या सदसयाांचे ताराांवकत सिीकृ त प्रशनाांचे पाच
फेऱ्याांमध्ये सदसयवनहाय बॅलट काढण्यात ये ते. तसेच अनुपस्सित असलेल्या सदसयाांचे याच पध्दतीने त्यानांतर लगेचच
पाच फेऱ्याांमध्ये सदसयवनहाय बॅलट काढण्यात ये ते. बॅलटची प्रवक्रया पूणव झाल्यािर ताराांवकत सिीकृ त प्रशनाांचा
प्रािम्यक्रम मा.सदसयाांकडू न प्रपत्रकामध्ये भरुन घेण्यात ये तो. त्यानुसार ताराांवकत सिीकृ त प्रशनाांची सांगणकीय
प्रणालीमध्ये विधानपवरषद प्रशन कक्षामाफवत नोंद घेऊन ते अद्ययाित केले जातात.
महाराष्ट्र विधानपवरषदे तील प्रशन या सांसदीय आयुधािरील सांपण
ू व कायव िाही ऑनलाईन पध्दतीिारे करण्यात
ये त असल्याने विधानपवरषद बॅलट प्रवक्रये त सुसपष्ट्टता ि पारदशवकता राहण्याच्यादृष्ट्टीने सदसयवनहाय बॅलट काढू न
झाल्यानांतर ताराांवकत सिीकृ त प्रशनाांचे प्रािम्यक्रम भरण्याची कायव िाही यापुढे मा.सदसयाांच्या लॉगीनमधून मा.सदसय
अििा त्याांनी प्रावधकृ त केलेले प्रवतवनधी याांच्यामाफवत QIS या सांगणकीय िेब प्रणालीमध्ये भरुन अद्याित करण्यात
ये ईल. जेणेकरुन मा.सदसयाांना त्याांचा सिीकृ त प्रशन त्याांच्या इच्छे नस
ु ार जो प्रािम्य क्रमािर आिशयक आहे . तो
क्रमाांक दशव िन
ू अद्याित करता ये ईल ि ही सांपण
ू व प्रवक्रये स ते सित: ककिा त्याांनी वनयुक्त केलेला प्रवतवनधी
याांच्याकडू न करण्यात ये णार असल्याने ती गोपवनय सिरुपाची राहणार आहे .
मा.सदसयाांनी प्रािम्यक्रम दे ण्याची प्रवक्रया यािेळेपासून Online करण्यात आली असून त्यास मा.सभापती,
महाराष्ट्र विधानपवरषद याांनी मान्यता दशवविली आहे . त्यानुसार वदनाांक ८ जून, २०२१ रोजी बॅलट प्रवक्रया पूणव
झाल्यािर त्याचवदिशी सायां काळी ५.०० िाजेपयं त मा.सदसय याांनी सित: ककिा त्याांनी प्रावधकृ त केलेल्या
प्रवतवनधींनी ताराांवकत सिीकृ त प्रशनाांचे प्रपत्र Online पध्दतीने भरुन अद्याित करण्यात यािे.
विधान भिन,
मुांबई.
वदनाांक : ३१ मे, २०२१
प्रवत :
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महाराष्ट्र विधानपवरषदे चे सिव मा.सदसय
महाराष्ट्र विधानमांडळ सवचिालयातील सिव अवधकारी
महाराष्ट्र विधानमांडळ सवचिालयातील सिव कक्ष
सांगणक कक्ष / MKCL कक्ष
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