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क्रम ांक: ९७ 

मह र ष्ट्र विध नपररषद 

पत्रक भ ग दोन 

गुरुि र, वदन ांक ११ ऑगस्ट, २०२२/ श्र िण २०, शके १९४४ 

 

मह र ष्ट्र विध नपररषद वनयम १०१ अन्िये लक्षिेधी सचून  स्िीक रण्य ब बतचे वनकष पुढीलप्रम णे 

वनगगवमत करण्य त येत आहे:- 

 

१) महाराष्ट्र विधानपररषदचे ेसन २०२२ चे वददतीय(प िस ळी) अवधिेशन, बुधि र वदन ांक १७ ऑगस्ट, 

२०२२ रोजीपासनू  विधान भिन, मुुंबई येथे सरुु होणार आह.े गरुुिार, वदनाुंक ११ ऑगस्ट, २०२२ रोजी 

झालेल्या कामकाज सल्लागार सवमतीच्या बैठकीत घेतलेल्या वनणणयानसुार महाराष्ट्र विधानपररषद वनयम 

१०१ अन्िये लक्षिेधी सचूना घे्यात येणार आहते. सदर वनणणयानसुार लक्षिेधी सचूना सन्माननीय 

सदस्याुंकडून  शुक्रि र, वदन ांक १२ ऑगस्ट,२०२२ ते मांगळि र वदन ांक १६ ऑगस्ट,२०२२ पयंत 

अपि द त्मक ब ब म्हणून २४ त स तसेच बुधि र, वदन ांक १७ ऑगस्ट,२०२२ रोजीप सनू सक ळी 

११.०० ते स यांक ळी ५.०० िाजेपयंत स्िीकार्यात यतेील. 

२)  महाराष्ट्र विधानपररषद वनयम १०१ अन्िये लक्षिेधी सचूनचेा विषय हा वनकडीचा, सािणजवनक महत्िाचा 

स्पष्ट, मदु्दसेदू ि एकाच विभागाशी सुंबुंवधत असणे आिश्यक आह.े तसेच लक्षिेधी सचूनेचे प्र रुप 

ज स्तीत ज स्त १५० ते १७५ शबद ांचे अस िे. 

३) लक्षिेधी सचूना सुंपणूणत: ऑनल ईन (online) पद्धतीने स्िीक रण्य त येत असल्य ने य पूिीच्य  

वनदेश नुस र ऑनल ईन (online) पद्धतीद्व रे प्र प्त झ लेल्य  लक्षिेधी सचून ांिरील सन्म ननीय 

सदस्य ांची न िे ग्र ह्य धरण्य त येतील. य ची कृपय  नोंद घेण्य त य िी. 

४) अवधिेशन सुंस्थवगत हो्यापिूीच ेकायाणलयीन कामकाजाच ेपणूण ३ वदिस अगोदरचा वदिस हा ऑनल ईन 

(online) पद्धतीन ेलक्षिेधी सचूना स्िीकार्यासाठीचा अुंवतम वदिस असले. 

५) लक्षिेधी सचूना स्िीकृती सुंबुंधी ि स्िीकृत सचूना चचलेा घणेेसुंबुंधीचा सुंपणूणत: अवधकार हा  

म .उप सभ पती, मह र ष्ट्र विध नपररषद याुंचाच राहील याची कृपया नोंद घे्यात यािी. 

 

विध न भिन,  

मुांबई 

वदन ांक : ११ ऑगस्ट, २०२२                                    

र जेन्र भ गित 

प्रध न सवचि, 

मह र ष्ट्र विध नपररषद 

 

य ची प्रत : 

     १) महाराष्ट्र विधानपररषदेचे सिण सन्माननीय सदस्य 

     २) मा.उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपररषद याुंचे खाजगी सवचि तथा जनसुंपकण  अवधकारी 

     ३) मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपररषद याुंचे खाजगी सवचि तथा जनसुंपकण  अवधकारी 

     ४) प्रधान सवचि, महाराष्ट्र विधानमुंडळ सवचिालय याुंचे स्िीय सहायक 

     ५) महाराष्ट्र विधानमुंडळ सवचिालयातील सिण अवधकारी 

     ६) महाराष्ट्र विधानमुंडळ सवचिालयातील सिण पक्ष कायाणलये 

     ७) सुंगणक कक्ष (website) 

     ८) एम.के.सी.एल. कक्ष (MKCL) 

९८.  


