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  क्रम ांक : ५०   
 

 महाराष्ट्र विधानपवरषद 

 पत्रक भाग दोन 
 

सोमिार, वदनाांक १४ जनू, २०२१/ ज्येष्ट्ठ २४, (शके) १९४३  
 

५४. सिव मा.सदसयाांना कळविण्यात येते की, महाराष्ट्र विधानपवरषदेच्या सन २०२१ च्या        

द्वितीय (पािसाळी) अवधिेशनाकवरता सिवसाधारण ि प्रश्नातून उद्भिणाऱ्या अर्धा-तास चचेच्या सूचना 

शुक्रवार, दिनाांक २५ जून २०२१ रोजीपासून कायालयीन वेळेत QIS या सांगणक प्रणालीवर ऑनलाईन 

(Online) पध्ितीने स्वीकारण्यात येतील. स्वीकृत अर्धा-तास चचेच्या सूचनाांचे बॅलटकदरता खाली 

िशशदवल्याप्रमाणे दिवस दनश्चचत करण्यात आले आहेत. सिर बॅलट दवर्धान भवन, मुांबई येथील कायालयात 

श्रीमती पूनम ढगे, अवर सदचव आदण श्री. ज.बा.राणे, अवर सदचव (समिती) याांचे िालनात घेण्यात येईल. उक्त 

बॅलट खालील दववरणपत्रात िशशदवण्यात आले असून त्यामध्ये बॅलटचा दिनाांक दववरणाच्या स्तांभ (१) मध्ये, 

अर्धा-तास चचेचा दिनाांक दववरणाच्या स्तांभ (२) मध्ये िशशदवलेला असून बॅलटची वेळ स्तांभ (३) मध्ये व बॅलट 

घेणाऱ्या अदर्धकाऱ्याांचे नाव स्तांभ (४) मध्ये िशशदवण्यात आले आहे.  
 

अधा-तास चचेच्या सिीकृत सचूनाांचे बलॅट 
 

 
बलॅटच  द्विन ांक 

(१) 
अर्धा-त स चचेच  द्विन ांक 

(२) 
वेळ 
(३) 

अद्वर्धक ऱय ांचे न व 
(४) 

सोिवार, मि. ५ जुलै, २०२१ 
 

िंगळवार, मि. ६ जुलै, २०२१ 
 

सकाळी १०.३० 
वाजता  

श्रीमती पनूम ढगे 
अवर समिव 

िंगळवार, मि. ६ जुलै, २०२१ 
 

बुधवार, मि. ७ जुलै, २०२१ 
 

सकाळी १०.३० 
वाजता 

श्री.ज.ब .र णे 
अवर समिव (समिती) 

बुधवार, मि. ७ जुलै, २०२१ 
 

गुरुवार, मि. ८ जुलै, २०२१ सकाळी १०.३० 
वाजता 

श्रीमती पनूम ढगे 
अवर समिव 

शुक्रवार, मि. ९ जुलै, २०२० सोिवार, मि. १२ जुलै, २०२१ सकाळी १०.३० 
वाजता 

श्री.ज.ब .र णे 
अवर समिव (समिती) 

 
..२/- 
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.. २ .. 
 

सोिवार, मि. १२ जुलै, २०२१  िंगळवार, मि. १३ जुलै, २०२१ सकाळी १०.३० 
वाजता 

श्रीमती पनूम ढगे 
अवर समिव 

िंगळवार, मि. १३ जुलै, २०२१ बुधवार, मि. १४ जुलै, २०२१ सकाळी १०.३० 
वाजता 

श्री.ज.ब .र णे 
अवर समिव (समिती) 

बुधवार, मि. १४ जुलै, २०२१ गुरुवार, मि. १५ जुलै, २०२१  सकाळी १०.३० 
वाजता 

श्रीमती पनूम ढगे 
अवर समिव 

शुक्रवार, मि. १६ जुलै, २०२१ सोिवार, मि. १९ जुलै, २०२१ सकाळी १०.३० 
वाजता 

श्री.ज.ब .र णे 
अवर समिव (समिती) 

सोिवार, मि. १९ जुलै, २०२१ िंगळवार, मि. २० जुलै, २०२१ सकाळी १०.३० 
वाजता 

श्रीमती पनूम ढगे 
अवर समिव 

िंगळवार, मि. २० जुलै, २०२१ गुरुवार, मि. २२ जुलै, २०२१ सकाळी १०.३० 
वाजता 

श्री.ज.ब .र णे 
अवर समिव (समिती) 

 
सवशसार्धारण व प्रचनातून उद्भवणाऱ्या अर्धा-तास चचेच्या सूचना QIS या सांगणक प्रणालीवर 

ऑनलाईन पध्ितीने स्वीकारण्यात येतील, कृपया नोंि घ्यावी.  
 
 
 

विधान भिन :              राजेन्द्र भागित 
म ांबई.                    सवचि, 

  महाराष्ट्र विधानपवरषद 
 

याची प्रत :- 
1) महाराष्ट्र दवर्धानपदरषिेचे सवश मा. सिस्य 
2) महाराष्ट्र दवर्धानमांडळ सदचवालयातील सवश अदर्धकारी व सवश कक्ष. 
3) महाराष्ट्र दवर्धानमांडळातील सवश पक्ष कायालये. 
4) सांगणक कक्ष (website) 
5) MKCL कक्ष. 


