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                                                                                                                                 क्रम ांक : ११०       

मह र ष्ट्र विध नपवरषद 
पत्रक भ ग-दोन 

 गरुुि र, वदन ांक १८ ऑगस्ट, २०२२ / श्र िण  २७, १९४४ (शके)  

सांदभभ :- य  सविि लय िे पत्रक भ ग-२ क्रम ांक ९७, वदन ांक ११ ऑगस्ट, २०२२ 

      ११२.     लक्षिेधी सिून  स्िीक रण्य ब बत सिभ सन्म ननीय सदस्य ांन  कळविण्य त येते की :- 

१) महाराष्ट्र विधानपवरषद वनयम १०१ अन्िये लक्षिेधी सूचना सन्माननीय सदसयाांकडून शुक्रिार ि शवनिार  वदनाांक 
१९ ि २० ऑगसट, २०२२ रोजी २४ तास तसेच रवििार, वदनाांक २१ ऑगसट, २०२२ रोजी सकाळी ११.०० ते 
सायांकाळी ५.०० िाजेपयंत सािवजवनक सुट्या असल्या तरी अपि द त्मक ब ब म्हणनू MOIS य  सांगणक 
प्रण लीिर सन्म ननीय सदस्य ांकडून Online पद्धतीने स्िीक रण्य त येतील.  

२) महाराष्ट्र विधानपवरषद वनयम १०१ अन्िये लक्षिेधी सूचनेचा विषय हा वनकडीचा, सािवजवनक महत्िाचा, सपष्ट्ट, 
मुदे्दसूद ि एकाच विभागाशी सांबांवधत असणे आिश्यक आहे. तसेच लक्षिेधी सूचनेचे प्रारूप जासतीत जासत १५० 
ते १७५ शबदाांचे असािे. 

३) लक्षिेधी सूचना सांपूणवतः ऑनल ईन (online) पध्दतीने स्िीक रण्य त येत असल्य ने म .उप सभ पती, 
मह र ष्ट्र विध नपवरषद य ांनी वदलेल्य  वनदेश नसु र ऑनल ईन (online) पध्दतीव्द रे प्र प्त झ लेल्य  
लक्षिेधी सिुन ांिरील सन्म ननीय सदस्य ांिी न िे ग्र ह्य धरण्य त येतील. ऑफल ईन (Offline) 
पध्दतीव्द रे प्र प्त झ लेल्य  लक्षिेधी सिुन ांिरील सन्म ननीय सदस्य ांिी न िे ग्र ह्य धरण्य त येण र 
न हीत य िी कृपय  नोंद घेण्य त य िी. 

४) अवधिेशन सांसथवगत होण्यापूिीचे कायालयीन कामकाजाचे पूणव ३ वदिस अगोदरचा वदिस हा ऑनल ईन 
(online) पध्दतीने लक्षिेधी सिून  सिीकारण्यासाठीचा अांवतम वदिस असेल. 

५) लक्षिेधी सूचना सिीकृती सांबांधी ि सिीकृत सूचना चचेला घेणेसांबांधीचा सांपूणवत: अवधकार हा म .उप सभ पती, 
मह र ष्ट्र विध नपवरषद य ांि ि र हील याची कृपया नोंद घेण्यात यािी.    

 

    
 

विध न भिन :                                                                       र जेन् र भ गित, 
         मुांबई,                                                                                                                      प्रधान सवचि, 

वदनाांक : १८ ऑगसट, २०२२.                                                       महाराष्ट्र विधानपवरषद.  
                  

य िी प्रत :- 
१. महाराष्ट्र विधानपवरषदेचे सिव सन्माननीय सदसय. 
२. मा.उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपवरषद याांचे सवचि.  
३. मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपवरषद याांचे खाजगी सवचि तथा जनसांपकव  अवधकारी. 
४. महाराष्ट्र विधानमांडळ सवचिालयातील सिव अवधकारी ि कक्ष. 
५. मुख्य सुरक्षा अवधकारी, महाराष्ट्र विधानमांडळ सवचिालय. 
६. महाराष्ट्र विधानमांडळ सवचिालयातील पक्ष कायालये. 
७. कक्ष अवधकारी तथा मालमत्ता व्यिसथापक, महाराष्ट्र विधानमांडळ सवचिालय. 
८. सांगणक कक्ष (WEBSITE). 
९. एम.के.सी.एल कक्ष (MKCL).         

 


