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प्रस्ताविा  

ददिाांक ८ माचय, १९९६ रोजी आांतरराष्ट्रीय महिला ददिाच्या हिहमत्तािे 

सांसदेच्या दोन्िी सभार्िृामध्ये समांत केलले्या ठरावाि सार महिलाांचे िक्कासांबांधी 

"पालयमेंटरी कहमटी ऑि एम्पावरमेंट ऑफ व मेि" (Parliamentary 

Committee on Empowerment of Women) अिी सांसदीय सहमती 

ददिाांक २९ एहप्रल, १९९७ पासूि अहस्ततवात आलेली आिे. िी सांसदीय सहमती 

हतच्या काययपध्दतीच्या हियमाि सार कें द्र िासिाच्या अखतयाररत येिाऱ्या 

हवषयासांबांधी हवचार करते. तयाच धतीवर महिलाांचे िक्क व कल्याि याबाबतीत 

राज्य िासिाच्या अखतयाररत असलेल्या बाबींच्या सांदभायत हवचार करण्याची 

आवश्यकता लक्षता घेवूि हियाांिा समाजात समािता, स योग्य दजाय, प्रहतष्ठा 

प्राप्त करुि दणे्याच्या दषृ्टीिे राज्य िासिािे केलेल्या उपाययोजिाांचा आढावा 

घेवूि हियाांिा िैक्षहिक व वैधाहिक सांस्था तसेच अन्य क्षेत्रात पयायप्त 

प्रहतहिधीतवाची सांधी हमळते ककां वा कसे याबाबत सखोल अभ्यास करिे, 

हियाांिा सवय क्षते्रात पयायप्त सांधी उपलब्ध करुि देण्याबाबत उपाययोजिा 
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स चहविे तसेच हियाांच्या हितासांबांधी िासकीय पातळीवर अांर्ीकृत केलेल्या 

धोरिाांची अांमलबजाविी िोते ककां वा कसे याची तपासिी करुि उपाययोजिा 

स चहवण्याच्या दषृ्टीिे हवधािमांडळाच्या दोन्िी सभार्िृािे पाररत केलेल्या 

प्रस्तावाच्या आधारे मिाराष्ट्र हवधािसभा व हवधािपररषदचे्या हियमात योग्य ते 

बदल करुि ददिाांक १ माचय, १९९९ रोजी "महिलाांचे िक्क व कल्याि सहमती" या 

िावािे एक स्वतांत्र सहमती र्रठत करण्यात आली. 

मिाराष्ट्र िासि राजपत्र ददिाांदकत २२ माचय, २०१८ व २५ माचय, २०१८ 

या अहधसूचिेव्दारे अि क्रमे हवधािसभा व हवधािपररषद हियामात महिलाांचे 

िक्क व कल्याि सहमती ऐवजी "महिला व बालकाांचे िक्क आहि कल्याि सहमती" 

अिी स धारिा करण्यात आली तयाप्रमािे सहमतीच्या अांतर्यत कामकाजाच्या 

प हस्तकेतिी तसा बदल करण्यात आला. तसेच "बालकाांचे आरोग्य, हिक्षि, 

सांरक्षि व म लभूत िक्क इतयादीकररता कें द्र िासिाचा बाल न्याय अहधहियम, 

२०१५ तसेच कें द्र िासिाच्या बालकाांचे लैंहर्क िोषिापास ि प्रहतबांध कायदा 

(POCSO Act), २०१२ व तदि षांहर्क हवहित हियमाि सार राज्य िासिाच्या 

कक्षेत येिाऱ्या बाबी सांबांधात राज्य िासिािे केलेल्या उपाययोजिा व 

अांमलबजाविी सांदभायत दोन्िी सभार्ृिाांिा माहिती देिे, बालकाांच्या 

हवकासासाठी िासदकय पातळीवर अांर्ीकृत केलेल्या बालन्याय अहधहियम, 

२०१५ च्या अि षांर्ािे बाल धोरिाांची अांमलबजाविी सांदभायत िासिस्तरावर 

केलेल्या काययवािीची माहिती दोन्िी सभार्ृिाांिा देिे, राज्य िासिाच्या हवहवध 

हवभार्ामाफय त राबहवण्यात येिाऱ्या बालकाांच्या कल्यािाथय योजिाांची तपासिी 

करुि ततसांदभायत िासिास स योग्य उपाययोजिा स चहविे, सभार्िृािे ककां वा 

अध्यक्षाांिी/सभापतींिी सहमतीकडे हवहिदेिपूवयक हिर्दयष्ट केलेल्या बाबींचे 

पररक्षि करिे. याची पाििी करण्याच्या दषृ्टीिे "महिला व *बालकाांचे िक्क आहि 

कल्याि सहमती" या िावाची हवधािमांडळाच्या दोन्िी सभार्िृाांची एक सांय क्त 

सहमती घरटत करण्यात आली . 

 महिला व बालकाांचे िक्क आहि कल्याि सहमतीवर एक ि पांधरा सदस्य 

असूि तयापैकी अकरा सदस्य हवधािसभेच्या सदस्याांमधूि मा.अध्यक्षाांव्दारे 

िामहिदेहित करण्यात येतात आहि चार सदस्य हवधािपररषदेच्या सदस्याांमधूि 

मा.सभापतींव्दारे िामहिदहेित करण्यात येतात. हवधािसभेच्या अकरा 

सदस्याांपैकी सिा व हवधािपररषदेच्या चार सदस्याांपैकी दोि महिला सदस्य 
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असतात. हवधािसभेच्या सिा महिला सदस्याांपैकी एक महिला सदस्याांची 

सहमतीची सहमती प्रम ख म्िि ि िामहिय क्ती करण्यात येते. 

  

सहमतीिे आपल्या अांतर्यत कामाचे हियमि करण्यासांबांधीचे काययपध्दतीचे 

हियम ददिाांक ४ एहप्रल,२००० रोजी हवधाि भवि, म ांबई येथ े झालेल्या 

सहमतीच्या बठैकीत स्वीकारले. सहमतीिे स्वीकारलेले आहि तयािांतर मिाराष्ट्र 

हवधािसभा हियम १८९ अन्वये आवश्यक असल्याि सार मा.अध्यक्षाांिी मान्यता 

ददलेले हियम या प हस्तकेमध्ये समाहवष्ट करण्यात आले आिेत. 

 सहमतीिे आपल्या अांतर्यत कामाचे हियमि करण्यासांबांधीच्या काययपध्दतीचे 

हियम मा.अध्यक्ष व मा.सभापती याांिी सांमत केल्याप्रमािे ददिाांक २२ व २५ 

माचय, २०१८ रोजी हवधाि भवि, म ांबई येथ े राजपत्र प्रहसध्द करण्यात आल े

आहि तयािांतर मिाराष्ट्र हवधािसभा हियम २४३ व २४४ मधील पोट-हियम ४ 

िांतर ५, ६, ७ व ८ याांचा िव्यािे समावेि करण्यात आला असूि तयाप्रमाि े

सहमतीच्या अांतर्यत कामकाजाच्या हियमात देखील बदल करण्यात आला आिे. 

 सहमतीची रचिा व कायय इतयादी सांबांधी मिाराष्ट्र हवधािसभा व मिाराष्ट्र 

हवधािपररषदेचे सांबांहधत हियम आहि सहमतयाांबाबत मिाराष्ट्र हवधािसभेचे 

सवयसाधारि हियम पररहिष्ट क्रमाांक एक, दोि व तीि मध्ये आहि मिाराष्ट्र 

हवधािसभेिे व हवधािपररषदेिे सांमत केलेले प्रस्ताव अि क्रमे पररहिष्ट क्रमाांक 

चार, पाच, सिा व सात मध्ये सांदभायसाठी यामध्ये उदधृत करण्यात आले आिेत. 

 

हवधाि भवि :              मा.सहचव  

म ांबई, ददिाांक ११ िोव्िेंबर, २०१९                   मिाराष्ट्र हवधािमांडळ 

सहचवालय 
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(१) 

महिला व *बालकाांचे िक्क आहि कल्याि सहमती काययपध्दतीचे हियम 

(अांतर्यत कामकाज) 

(ददिाांक ४ एहप्रल २००० रोजी झालेल्या सहमतीच्या बठैकीत सहमतीिे 

सांहवहित केल्याप्रमाि ेआहि मिाराष्ट्र हवधािसभा हियमावलीतील हियम १८९ 

अन्वये मा. अध्यक्षाांिी मान्यता ददल्याप्रमािे.) 

महिला व * बालकाांच ेिक्क आहि कल्याि सहमतीच्या अांतर्यत कामकाजासांबांधीच े

हियम 

मिाराष्ट्र हवधािसभा हियमावलीतील हियम २४३ व २४४ मधील तरतूदी, 

महिला व *बालकाांचे िक्क आहि कल्याि सहमतीच्या रचिेसांबांधी व हतच्या 

कामकाजाच्या व्याप्तीसांबांधी असूि तया तरतूदींिा खालील हियम परूक आिेत :- 

१. लघू िीषयक आहि प्रारांभ. – (अ) या हियमाांिा महिला व *बालकाांचे िक्क 

आहि कल्याि सहमतीच्या अांतर्यत कामकाजासांबांधीचे हियम असे म्ििावे. 

(ब) ते ताबडतोब अांमलात येतील. 

२. सहमतीच्या बठैकी. – सहमती प्रम ख ठरवतील तया ददविी सहमतीच्या 

बैठकी िोतील. परांत  असे की, सहमती प्रम खाांिी अन्यथा हिदेि 

ददल्याखेरीज, रहववार आहि इतर सावयजहिक स ट्टयाांच्या ददविी बठैकी 
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िोिार िािीत. आिखी अस ेकी, सहमती प्रम ख सिज उपलब्ध िसल्यास, 

बैठकीची तारीख व वेळ सहचवाांिा हिहित करता येईल.  

३. सहमतीच्या बठैकीची सचूिा. – सहमतीच्या बैठकीची तारीख व वेळ 

सहमती प्रम खाांिी हिहित केल्यािांतर सहमतीच्या सभासदाांिा तिी सूचिा 

देण्यात येईल. 

४. सहमतीला सादर करावयाचे साहितय. – (१) मिाराष्ट्र हवधािमांडळ 

सहचवालयाचे सहचव ककां वा सहचवाांिी प्राहधकृत केलेले इतर कोिीिी 

अहधकारी महिला व बाल हवकास हवभार्ाला हियमात हवहित केलेल्या 

सहमतीच्या काययकक्षेत येिाऱ्या हवषयासांबांधी आवश्यक ती माहिती 

प रहवण्याची हविांती करील. 

(२) महिला व बालहवकास हवभार् अिा साहितयाच्या ५० प्रती १५ 

ददवसाांत सहमतीच्या उपयोर्ासाठी हवधािमांडळ सहचवालयाला सादर 

करील. 

५. साहितय सभासदाांिा पररसतृ करि.े—ि े साहितय मिाराष्ट्र हवधािमांडळ 

सहचवालयाकडे आल्यािांतर िक्य हततक्या लवकर ते सभासदाांिा पररसृत 

करण्यात येईल. 

६. सहमतीकडे पररसतृ केललेी कार्दपत्र े र्ोपिीय समजि.े—सहमतीकडे 

पररसृत केलेली कार्दपते्र र्ोपिीय समजण्यात येतील व तयातील मजकूर 

द सऱ्या कोिासिी कळहवण्यात येिार िािी ककां वा तयाचा उल्लेख 

सहमतीच् या बािेर कोित यािी वेळी करण्यात येिार िािी. सभार्ृिासमोर 

ठेवलेल्या कार्दपत्रात ककां वा अहभलेखात असलेल्या माहितीचाच फक्त 

उल्लेख करता येईल. 
 

 

 

 

 

(२) 

७. सभासदाांिी हवचारावयाचे प्रश्न.— (१) कार्दपते्र वाचल्यािांतर सभासदाांिा 

ज्या प्रश्नाहवषयी ककां वा म द्ाांहवषयी अहधक माहिती पाहिजे असेल ते प्रश्न 

ककां वा म द्द ेते तयार करतील. 
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(२) सहमती प्रम खाांिी हिहित केलेल्या तारखेला िे प्रश्न ककां वा म द्द े

सभासदाांकडूि मिाराष्ट्र हवधािमांडळ सहचवालयाकडे पाठहवण्यात येतील. 

८. अभ्यासर्टाांची आहि / ककां वा उप सहमतयाांची हिय क्ती.— (१) 

हिरहिराळ्या हवषयाांचा तपहिलवार अभ्यास व तपासिी करण्यासाठी 

सहमती एक ककां वा  अहधक अभ्यासर्ट आहि/ककां वा उप सहमतया वेळोवेळी 

हिय क्त करील. 

(२) अभ्यासर्टाांची आहि/ककां वा उप सहमतीची कामे, इतर र्ोष्टींबरोबर 

खालीलप्रमािे राितील : - 

(एक) महिला व बालहवकास हवभार्ाकडूि हमळालेल्या ककां वा सांबांहधत 

मांत्रालयीि हवभार्ािे प रहवलेल्या साहितयाचा सखोल अभ्यास करिे. 

(दोि) सहमती प्रम खािे मान्यता ददल्यािांतर महिला व बाल हवकास 

हवभार् ककां वा सांबांहधत हवभार्ाला पाठवावयाची प्रश्नावली तयार करिे व 

तयाबाबतची माहिती महिला व बालहवकास हवभार्ामाफय त प्राप्त करुि 

घेिे. 

(तीि) महिला व बालहवकास हवभार् ककां वा इतर सांबांहधत हवभार्ाांकडूि 

आलेल्या उत्तराांची तपासिी करिे व ती हवचारात घेिे. 

(चार) सहमतीिे ककां वा सहमती प्रम खािे पाठहवलेल्या कोितयािी 

प्रकरिाचा अभ्यास करिे व तयाबाबतचा अिवाल सभार्ृिाला सादर 

करिे. 

(पाच) अभ्यास दौरे काढिे व तयावरील अभ्यास रटप्पण्या तयार करिे. 

(सिा) ज्याांच्या आधारावर अिवालाचा मस दा तयार करता येईल अस े

ठळक म द्द ेकाढिे. 

(सात) अिवालाचा मस दा सांपूिय सहमतीला पररसृत करण्यापवूी तयावर 

चचाय करिे. 

(आठ) अर्ोदरच्या अिवालाांमध्ये समाहवष्ट असलेल्या हिफारिींच्या 

बाबतीत सांबांहधत हवभार्ाकडूि आलेल्या उत्तराांची छाििी करिे. 

(िऊ) अर्ोदरच्या अिवालाांमध्ये समाहवष्ट असलेल्या हिफारिींच्या 

बाबतीत तयाांच्या आधारावर अिवालाांचा मस दा तयार करता येईल अस े

म द्द ेकाढिे. 
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(दिा) अर्ोदरच्या अिवालात समाहवष्ट असलेल्या हिफारिींच्या बाबतीत 

अिवालाचा मस दा सांपूिय सहमतीला पररसृत करण्यापूवी तयावर चचाय 

करिे. 

९. महिला व बालहवकास हवभार् ककां वा सांबांहधत हवभार्ाकड ेपाठवावयाची 

परूक प्रश्नावली.— (१) हवभार्ाकडूि प्राप्त झालेल्या माहितीचे अवलोकि 

केल्यािांतर सभासदाांिा ज्या प्रश्नाहवषयी ककां वा म द्ाांहवषयी अहधक माहिती 

पाहिजे असले ते प्रश्न ककां वा म द्द ेते तयार करतील. 

 

 

 

 

 

(३) 

(२) सहमती प्रम खाांिी हिहित करावयाच्या तारखेला िे प्रश्न ककां वा म द्द े

सभासदाांकडूि मिाराष्ट्र हवधािमांडळ सहचवालयाकडे पाठहवण्यात येतील. 

(३) परीक्षिाधीि हवषयासांबांधीच्या इतर स सांर्त म द्ाांसि सभासदाांिी 

स चहवलेले प्रश्न ककां वा म द्द ेपूरक प्रश्नावलीच्या स्वरुपात एकहत्रत करण्यात 

येतील. 

(४) अभ्यासर्ट आहि / ककां वा उप सहमती पूरक प्रश्नावलीचा हवचार 

करील. सहमती प्रम खाांिी तयास मान्यता ददल्यािांतर ती महिला व बाल 

हवकास ककां वा सांबांहधत हवभार्ाकडे पाठहवण्यात येईल आहि तो हवभार् 

सहमती प्रम खाांिी हिहित केलेल्या तारखलेा तया प्रश्नावलीच्या उत्तराचे ५० 

सांच महिला व बाल हवकास हवभार्ामाफय त मिाराष्ट्र हवधािमांडळ 

सहचवालयाकडे सादर करील. 

(५) सहमती प्रम खाांिी मान्यता ददलले्या पूरक प्रश्नावलीच्या प्रती 

सहमतीच्या सदस्याांिा पररसृत करण्यात येतील. 

(६) महिला व बाल हवकास हवभार् ककां वा सांबांहधत हवभार्ाकडूि 

प्रश्नावलीची आलेली उत्तरे या हियमाांतील हियम ५ मधील हवहित केलेल्या 

पध्दतीि सार सभासदाांिा पररसृत करण्यात येतील. 

१०.  तोंडी तपासिीसाठी म द्दे. —(१) सहमती प्रम खाांच्या मान्यतेसाठी 

मिाराष्ट्र हवधािमांडळ सहचवालय साक्षीदाराांच्या तोंडी तपासिी बाबतच्या 
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म द्ाांची आहि/ककां वा प्रश्नाांची एक यादी तयार करुि सभासदाांकडूि तया 

बाबतीत आलेल्या कोितयािी स चिा तयात समाहवष्ट करील. 

          (२) म द्ाांच्या ककां वा प्रश्नाांच्या अिा यादीच्या प्रती सहमतीच्या 

सभासदाांिा आर्ाऊ पररसृत करण्यात    

          येतील. 

११.  सहमतीच्या बठैकींचा काययक्रम व तो पररसतृ करि.े—सहचव, 

सहमती प्रम खाांच्या सांमतीिे सहमतीच्या बठैकींचा सहवस्तर काययक्रम  तयार 

करतील आहि तयाांच्या प्रती सहमतीच्या सभासदाांिा तसेच महिला व बाल 

हवकास हवभार्ाच्या सहचवाांिा, सांबांहधत िासकीय हवभार्ाच्या सहचवाांिा 

आहि सांबांहधत क्षेत्रीय हवभार् प्रम खाांिा पररसृत करतील म्ििजे सहमतीप ढे 

साक्ष दणे्यासाठी ते सवय तयारीहििी हसध्द राितील. 

१२.  सहचव, महिला व बाल हवकास हवभार् आहि सांबांहधत िासकीय 

हवभार्ाांच्या सहचवाांिा बोलावि.े— सहमतीच्या बैठकींिा उपहस्थत 

रािण्यासाठी सहमतीला जेव्िा जेव्िा मदत लार्ेल तेव्िा तेव्िा सहचव, 

महिला व बालहवकास हवभार् आहि आवश्यक वाटल्यास सांबांहधत 

िासकीय हवभार्ाच्या सहचवाांिा बोलहवण्यात येईल. 

१३.  तोंडी साक्ष घणे्याची काययपध्दती. – (१) प्रथम सहमती प्रम ख 

साक्षीदाराला एखादा प्रश्न हवचारतील आहि तयािांतर साक्षीदाराला प्रश्न 

हवचारण्यासाठी इतर सभासदाांिा एका िांतर द सरा अिा रीतीिे 

बोलावतील. एखाद्ा सभासदाची प्रश्न हवचारण्याची इच्छा असल्यास 

सहमती प्रम खाांच्या परवािर्ीिे 

 

 

 

(४) 

प्रश्न हवचारू िकतील कोितािी म द्दा ताबडतोब स्पष्ट करुि साांर्ण्यासारखी 

साक्षीदाराांची तयारी िसल्यास, तयािांतर िक्य हततक्या लवकर, मिाराष्ट्र 

हवधािमांडळ सहचवालयाकडे लखेी उत्तर सादर करण्याची परवािर्ी सहमती 

प्रम खाांकडूि तयाांिा हमळू िकेल. 
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(२) काययवािीचे सांबांहधत भार्, द रुस्तीसाठी सभासदाांकडे आहि 

सहमतीसमोर साक्ष देिाऱ्या साक्षीदाराांकडे पाठहवण्यात येतील व ते 

हमळाल्यािांतर तयाांिा अठे्ठचाळीस तासाांच्या आत परत करावे लार्तील. 

काययवािीच्या द रुस्त केलेल्या प्रती सभासदाांकडूि परत हमळाल्या िािीत 

तर प्रहतवेदकाांची प्रत हवश्वसिीय म्ििूि समजण्यात येईल साक्षीदाराांकडे 

पाठहवण्यात आलेले काययवािीचे भार् तयाांच्याकडूि ि च कता परत हमळहवले 

पाहिजेत. 

१४. अहधक माहितीकररता आवश्यक असलले े म द्द.े – सहमतीला ज्या 

म द्ाांसांबांधी अहधक माहिती आवश्यक असेल ते म द्द े मिाराष्ट्र हवधािमांडळ 

सहचवालय हलहूि घेईल आहि सहमती प्रम खाांच्या हिदेिाि सार या बाबतीत 

आवश्यक ती काययवािी करील. 

१५. साक्षीदाराांिा परत बोलावि.े – सहमतीच्या हवचाराधीि कोितयािी 

म द्ाांवर अहधक प रावा सादर करण्याकररता सहमती कोितयािी साक्षीदारास 

परत बोलवू िकेल. 

१६. कार्दपत्र सादर करिे.- (१) मिाराष्ट्र हवधािसभा हियमाि सार 

सहमती एखाद्ा हवषयाच्या तपासिीसांबांधात आवश्यक असलेल्या व्यक्तींिा 

बोलावील आहि तयासांबांधीचे कार्दपत्र व अहभलखे मार्वील. सहमतीला 

आवश्यक असलेले र् प्त कार्दपत्र तयाांचा र्ौप्यस्फोट राज्याच्या स रहक्षततेच्या 

ककां वा हिताच्या दषृ्टीिे िाहिकारक असल्याच्या कारिावरुि उपलब्ध करिे िक्य 

िािी अिा आियाचे प्रमािपत्र सांबांहधत मांत्रयाांिी ददले िसल्यास असे कार्दपत्र 

िासि/सांबांहधत हवभार् र् प्त रीतीिे प्रथमत: सहमती प्रम खाांिा उपलब्ध करुि 

देईल. 

(२) सहमतीच्या सदस्याांिा कोितािी र् प्त दस्तऐवज उपलब्ध करुि 

देण्यापूवी सहमती प्रम ख िासिाच्या महिला व बाल हवकास हवभार्ाच्या 

इच्छेचा योग्य तो हवचार करतील. िासि/महिला व बालहवकास हवभार् आहि 

सहमती प्रम ख याांमधील कोितािी मतभेद चचाय करुि हमटहवण्यात येईल व अिा 

प्रकरिात कोितािी समाधािकारक समटे ि झाल्यास ते प्रकरि अध्यक्षाांसमोर 

तयाांच्या हििययासाठी ठेवण्यात येईल. 
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१७. िब्दि: काययवतृ्त.- (१) िब्दि: काययवृत्त िे फक्त सहमतीच्या 

उपयोर्ासाठी रािील आहि सभार्ृिासमोर ठेवण्यात आललेे अिा प्रकारचे 

कार्दपत्र केवळ जितेसाठी ख ले राितील. 

(२) सबांध प रावा ककां वा तयाचा कोितािी भार् म दद्रत करण्याचे सहमती 

ठरवील तेव्िा ते वेर्ळ्या खांडाच्या स्वरुपात म दद्रत करण्यात येईल आहि सहमती 

िाताळीत असलेल्या हवषयावरील अिवालाचा तो एक भार् िोईल. 

 

 

 

(५) 

१८. बठैकीच े काययवतृ्त.- सहमती प्रम खाांच्या अि मोदिासाठी मिाराष्ट्र 

हवधािमांडळ सहचवालय सहमतीच्या/अभ्यासर्टाच्या / उपसहमतीच्य बैठकींच्या 

काययवृत्ताांचे मस दे तयार करील. 

१९. अिवालासाठी म द्द.े- म द्ाांचे परीक्षि पूिय झाल्यािांतर ताबडतोब 

चचाय समाप्त झाल्याचे सहमती प्रम ख जािीर करतील आहि तयाची िोंद घणे्यास 

साांर्तील सहमती, तयािांतर या म द्ाांवर चचाय करील आहि तयावरील हिफारिी 

तयार करील. 

२०. अिवालाचा मस दा तयार करिे.- सहमतीिे केलेल्या हिफारिींच्या 

अिवालाचा मस दा सहचव तयार करतील आहि ते िा मस दा सहमती प्रम खाांिा 

सादर करतील सहमती प्रम खाांिी तयास मान्यता ददल्यािांतर तो सहमतीच्या 

सदस्याांिा पररसृत करण्यात येईल. 

२१. हभन्न मतपहत्रका िसिे.- सहमतीच्या अिवालात हभन्न मतपहत्रका 

असिार िािी. 

२२. अिवाल सादर करि.े- प्रतयेक अिवालाचा मस दा ककां वा तयाचा भार् 

सहमतीच्या बैठकीमध्ये हवचारात घेण्यात येईल. तयािांतर सहमती प्रम ख 

सहमतीच्या वतीिे तयावर स्वाक्षरी करील व तो म दद्रत करण्यात येईल आहि 

सभार्ृिात सादर करण्यात येईल. 



F:\computer branch\Committee Rules New Marathi.doc 

२३. अिवालाच ेहवतरि.- सभार्िृाला अिवाल सादर केल्यािांतर तयाांच्या 

प्रती िक्य हततक्या लवकर हवधािसभा / हवधािपररषद याांचे सदस्य आहि इतर 

सांबांहधत व्यक्ती व प्राहधकारी, इतयाकदांकाांिा उपलब्ध करुि देण्यात येतील. 

२४. सहमतीच्या बठैकींिा सहमतीच्या सदस्याांव्यहतररक्त इतर व्यहक्तींची 

उपहस्थती.- सहमतीचा सभासद िसलेल्या हवधािसभेचा ककां वा हवधािपररषदेचा 

सदस्य ककां वा कोितीिी अन्य व्यक्ती, साक्षी घेण्याचे काम चालू असतािा, सहमती 

प्रम खाांच्या परवािर्ीिे, सहमतीच्या बैठकीस उपहस्थत राहू िकेल. परांतू सहमती 

हवचारहवमिय करीत असतािा ती व्यक्ती उपहस्थत राहू िकिार िािी. तथाहप, 

असा सदस्य कोितयािी रीतीिे सहमतीच्या कामकाजात भार् घेिार िािी ककां वा 

सहमतीच्या सभासदाांच्या बठैकीत तो उपहस्थत राहू िकिार िािी. 

२५. कामकाजासांबांधीच्या म द्ाांचा हियमात अांतभायव करिे.- या हियमात 

वेळोवेळी घालण्यात आलेला कोितािी जादा मजकूर ककां वा फेरबदल योग्य ते 

अि मोदि हमळाल्यािांतर या हियमाांत अांतभूयत करण्यात येईल. 

२६. साक्षीदाराांिी अि सरावयाची वार्िकू व हिष्टाचाराहवषयक हियम.- 

सहमती ककां वा उप सहमती समोर उपहस्थत राििाऱ्या साक्षीदाराांिी खालील 

वार्िूक व हिष्टाचारहवषयक हियम पाळले पाहिजेत :- 

(१) साक्षीदाराांिी आपल्या जार्ेवर बसतािा ककां वा जार्ेवरुि उठतािा 

वाकूि सहमती प्रम ख व अभ्यास र्ट, उप सहमतीबद्दल योग्य तो आदर दाखहवला 

पाहिजे. 

 

 

(६) 

(२) साक्षीदारािे, सहमती प्रम खासमोर जार्ेवर बसले पाहिजे. 

(३) साक्षीदारािे तयास सहमती प्रम खािे ककां वा सहमतीच्या एखाद्ा 

सभासदािे हवचारलेल्या हवहिष्ट प्रश्नास उत्तर ददले पाहिजे. 

(४) सहमती प्रम ख व सहमतीसमोर माांडावयाचे सवय म द्द े सभ्य व 

हवियिील भाषेत स्पष्ट िब्दात माांडण्यात आले पाहिजेत. 
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(५) मिाराष्ट्र हवधािसभा हियमाांच्या तरत दींच्या अधीि राहूि, खालील 

कृतयाांम ळे सहमतीचा हविषे िक्कभांर् व अवमाि िोईल याची साक्षीदारािे िोंद 

घ्यावी : - 

(अ) हवचारण्यात आलेली माहिती उघड करिे, राज्याच्या स रहक्षततेस 

ककां वा हितसांबांधास अपायकारक ठरेल या कारिाखेरीज इतर कोितयािी 

कारिावरुि प्रश्नाचे उत्तर दणे्यास िकार दिेे. 

(ब) बिावट साक्ष तयार करिे ककां वा जािूिब जूि च कीची साक्ष देि ेककां वा 

सतय दडहविे ककां वा सहमतीची ददिाभलू करिे. 

(क) क्ष ल्लक र्ोष्टींसाठी सहमतीचा वेळ घेिे ककां वा अवमािकारक उत्तर 

देिे. 

(ड) चौकिी सांबांहधत असा एखाद्ा मितवाचा दस्तऐवज िष्ट करिे ककां वा 

तयाची ि कसािी करिे. 

 

* मिाराष्ट्र िासि राजपत्र ददिाांदकत २२ व २५ माचय, २०१८ या अहधसचूिवे्दारे अि क्रम ेहवधािसभा व हवधािपररषद 

हियमात "महिलाांच ेिक्क व कल्याि   

   सहमती" ऐवजी "महिला व बालकाांच ेिक्क आहि कल्याि सहमती" अिी स धारिा करण्यात आली. 

 

** मिाराष्ट्र िासि राजपत्र ददिाांदकत २२ माचय, २०१८ या अहधसचूिवे्दारे हवधािसभा हियमात "महिलाांचे िक्क व 

कल्याि सहमती" ऐवजी महिला    

     व बालकाांचे िक्क आहि कल्याि सहमती" अिी िावाांत बदल करण्याची स धारिा  करण्यात  आली  असिू  

तयाप्रमािे  हियम २४३  व  २४४    

     मधील पोट-हियम ४ िांतर पोट-हियम ५, ६, ७ व ८ याांचा िव्यािे समाविे करण्यात आला असिू तयाप्रमाि े

सहमतीच्या अांतर्यत कामकाजाच्या  

     हियमात देखील बदल करण्यात आला आिे. 
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(७) 

पररहिष्ट क्रमाांक  - एक 

महिला व *बालकाांचे िक्क आहि कल्याि सहमती सांबांधी हियम 

हवधािसभा हियम 
 

(र) महिला व *बालकाांचे िक्क आहि कल्याि सहमती 

२४३. महिला व *बालकाांचे िक्क आहि कल्याि सहमतीची रचिा.- (१) 

प्रतयेक वषी, हवधािसभचे्या पहिल्या अहधवेििाच्या ककां वा यथाहस्थहत िवीि 

रचिा करण्यात आलेल्या हवधािसभेच्या पहिल्या अहधवेििाच्या प्रारांभािांतर, 

िक्य हततक्या लवकर, महिला व *बालकाांचे िक्क आहि कल्याि सहमतीची रचिा 

करण्यात येईल. 

(२) िी सहमती पांधरापेक्षा अहधक िसतील इतक्या सदस्याांची हमळूि 

िोईल. यापैकी अकरापके्षा अहधक िसतील इतके सदस्य हवधािसभेच्या 

सदस्याांमधूि अध्यक्षाांद्वारे िामहिदेहित करण्यात येतील आहि चारपके्षा अहधक 

िसतील इतके सदस्य हवधािपररषदेच्या सदस्याांमधूि, सभापतींद्वारे 

िामहिदेहित करण्यात येतील, हवधािसभेच्या अकरा सदस्याांपैकी सिा महिला 

सदस्य असतील व तयापैकी एक महिला सदस्य सहमतीची सहमती प्रम ख रािील. 

(३) सहमतीचे सदस्य िवीि सहमतीची रचिा िोईपयंत पद धारि 

करतील. 
 

२४४. सहमतीची काम.े- महिला व *बालकाांचे िक्क आहि कल्याि 

सहमतीची कामे प ढीलप्रमािे असतील:- 

(१) राज्य महिला आयोर्ािे सादर केलले्या अिवालाांवर हवचार करि े

आहि महिलाांचा दजाय व हस्थती स धारण्याबाबत तयाांिा प्रहतष्ठा प्राप्त करुि 

देण्यासाठी राज्य िासिाच्या कक्षेत येिाऱ्या बाबींसांबांधात राज्य िासिािे काय 

उपाययोजिा करावी याहवषयी दोन्िी सभार्ृिाांिा अिवाल सादर करिे. 

(२) महिलाांिा, समाजात समािता, दजाय व प्रहतष्ठा प्राप्त करुि देण्याच्या 

दषृ्टीिे सहमतीिे स चहवलेल्या उपाययोजिाांबाबत राज्य िासिािे केलेल्या 

काययवािीहवषयी सभार्ृिाला माहिती देि.े 
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(३) महिलाांच्या, कल्यािासाठी िासकीय पातळीवर अांर्ीकृत केलेल्या 

धोरिाांची व तयाांचा िैक्षहिक व समाहजक दजाय उांचहवण्यासाठी आखण्यात 

आलेल्या हवहवध योजिाांची अांमलबजाविी िोते की िािी, याची पाििी करिे व 

ततसांबांधी उपाययोजिेसांदभायत सभार्िृाला माहिती देिे. 

(४) राज्य िासिाच्या सेवाांमध्ये (सावयजहिक क्षेत्रातील उपक्रम सांहवधाहिक 

हिमसरकारी सांस्था याांतील िमि का धरुि) महिलाांिा योग्य प्रमािात 

प्रहतहिहधतव हमळावे यासाठी केलेल्या उपाययोजिाांचे परीक्षि करिे, तसेच 

ततसांबांधी अांमलबजाविी सांदभायत उपाययोजिा स चहविे. 

      **(५) बालकाांचे आरोग्य, हिक्षि, सांरक्षि व म लभ त िक्क इतयादीकरीता कें द्र 

िासिाचा बाल न्याय अहधहियम, २०१५ तसेच कें द्र िासिाच्या बालकाांचे 

लैंहर्क िोषिापास ि प्रहतबांध कायदा (POSCO Act), २०१२ व तद्ि षांहर्क 

हवहित हियमाि सार राज्य िासिाच्या कक्षेत येिाऱ्या बाबी सांबांधात राज्य 

िासिािे केलेल्या उपाययोजिा व अांमलबजाविी सांदभायत दोन्िी सभार्िृाांिा 

माहिती दिेे. 

 

(८) 

             **(६) बालकाांच्या हवकासासाठी िासकीय पातळीवर अांर्ीकृत 

केलेल्या बालन्याय अहधहियम,२०१५ च्या अि षांर्ािे बाल धोरिाांची 

अांमलबजाविी सांदभायत िासिस्तरावर केलेल्या काययवािीची माहिती दोन्िी 

सभार्ृिाांिा देिे. 

**(७) राज्य िासिाच्या हवहवध हवभार्ामाफय त राबहवण्यात येिाऱ्या 

बालकाांच्या कल्यािाथय योजिाांची तपासिी करुि ततसांदभायत िासिास स योग्य 

उपाययोजिा स चहविे. 

**(८) सभार्िृािे ककां वा अध्यक्षाांिी/सभापतींिी सहमतीकडे हवहिदेिपवूयक 

हिर्दयष्ट केलेल्या बाबींचे पररक्षि करिे. 

 
* मिाराष्ट्र िासि राजपत्र ददिाांदकत २२ माचय, २०१८ या अहधसचूिवे्दारे हवधािसभा हियमात "महिलाांचे िक्क व 

कल्याि सहमती" ऐवजी "महिला    

  व बालकाांचे िक्क आहि कल्याि सहमती" अिी स धारिा करण्यात आली. 
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** मिाराष्ट्र िासि राजपत्र ददिाांदकत २२ माचय, २०१८ या अहधसचूिवे्दारे हवधािसभा हियमात "महिलाांचे िक्क व 

कल्याि सहमती" ऐवजी महिला    

     व बालकाांचे िक्क आहि कल्याि सहमती" अिी िावाांत बदल करण्याची स धारिा करण्यात आली असिू 

तयाप्रमािे हियम २४३ व २४४    

    मधील पोट हियम ४ िांतर पोट-हियम ५, ६, ७ व ८ याांचा िव्यािे समाविे करण्यात आला असिू तयाप्रमाि े

सहमतीच्या अांतर्यत कामकाजाच्या   

    हियमात देखील बदल करण्यात आला आिे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(९) 

 

पररहिष्ट क्रमाांक – दोि 

 

महिला व *बालकाांचे िक्क आहि कल्याि सहमती सांबांधी हियम 

हवधािपररषद हियम 
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२१४-अ. महिला व *बालकाांच े िक्क आहि कल्याि सहमती.- दरवषी, 

हवधािपररषदेच्या पहिल्या अहधवेििाच्या प्रारांभी व तयाांिांतर, िक्य हततक्या 

लवकर, सभापती हवधािसभेच्या हियमान्वये घटीत करण्यात आलेल्या महिला 

व *बालकाांचे िक्क आहि कल्याि सहमतीचे प्रहतहिधीतव करण्यासाठी, चारपके्षा 

अहधक िािीत इतक्या सदस्याांिा िामहिदेहित करतील. या चार सदस्याांपैकी 

दोि सदस्य महिला सदस्य असतील. 

 

२१५. सहमतयाांतील काययपध्दती.- उपहवधाि सहमती, लोकलेखा सहमती, 

अांदाज सहमती आहि सावयजहिक उपक्रम सहमती, अि सूहचत जातींच्या 

कल्यािासाठी सहमती, अि सूहचत जमातींच्या कल्यािासाठी सहमती, हवम क्त 

जाती आहि भटक्या जमातींच्या कल्यािासाठी सहमती, पांचायती राज सहमती, 

रोजर्ार िमी योजिा सहमती आहि महिला व *बालकाांचे िक्क आहि कल्याि 

सहमती याांतील काययपध्दती हवधािसभेिे तयाबाबत केलेल्या हियमान्वये 

हवहियहमत करण्यात येईल. 

 
* मिाराष्ट्र िासि राजपत्र ददिाांदकत २५  माचय, २०१८ या अहधसचूिवे्दारे हवधािपररषद हियमात "महिलाांच ेिक्क व 

कल्याि सहमती" ऐवजी "महिला व  

   बालकाांच ेिक्क आहि कल्याि सहमती" अिी स धारिा करण्यात आली. 

 

** मिाराष्ट्र िासि राजपत्र ददिाांदकत २५ माचय, २०१८ या अहधसचूिवे्दारे हवधािपररषद हियमात "महिलाांच ेिक्क व 

कल्याि सहमती" ऐवजी "महिला व    

     बालकाांच ेिक्क आहि कल्याि सहमती" अिी िावाांत बदल करण्याची स धारिा करण्यात आली असिू सहमतीच्या 

हियम २०५ (फ), २१४-अ आहि    

    २१५ मधील ओळ ४ मध्य े "महिलाांच ेिक्क व कल्याि सहमती" ऐवजी "महिला व बालकाांच ेिक्क आहि कल्याि 

सहमती" असा बदल करण्यात   

     आला आि.े  
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(१०) 

 

पररहिष्ट क्रमाांक – तीि 
 

मिाराष्ट्र हवधािसभा हियमाांतील सहमतयाांहवषयक सवयसाधारि हियम 

मिाराष्ट्र हवधािसभा हियम क्रमाांक १६३ ते १९३ 

 

१६३. सहमतीची हिय क्ती :- (१) सहमतीच्या सदस्याांची यथाहस्थती, 

सभार्ृिाकडूि एकतर हियमान्वये ककां वा प्रस्ताव करुि हिय क्ती करण्यात येईल 

ककां वा अध्यक्षाांकडूि िामहिदेििाद्वारे हिय क्ती करण्यात येईल : 

परांत , हवधेयकावरील प्रवर सहमती ककां वा सांय क्त सहमती ककां वा हियम 

ककां वा कामकाज सल्लार्ार सहमती ककां वा अध्यक्ष वेळोवेळी हवहिर्दयष्ट करतील 

अिा अन्य सहमतया याांच्या बाबतीत, ककां वा हियमाांद्वारे अन्यथा हवहिदेिपवूयक 

तरतूद करण्यात आली असले तया व्यहतररक्त मांत्री िा सहमतीचा सदस्य असिार 

िािी आहि एखाद्ा सदस्याची सहमतीवर हिय क्ती झाल्यािांतर तयाची मांत्री 

म्ििूि हिय क्ती झाली तर, अिा हिय क्तीच्या ददिाांकाांपासूि तो तया सहमतीचा 

सदस्य असिे बांद िोईल. 

(२) सहमतीतील प्रासांहर्क ररक्त पदे, सभार्िृाकडूि प्रस्ताव करुि 

हिय क्तीद्वारे ककां वा यथाहस्थहत, अध्यक्षाांकडूि िामहिदेििाद्वारे हिय क्ती करुि 

भरण्यात येतील आहि असे ररक्त पद भरण्याकररता हिय क्त ककां वा िामहिर्दयष्ट 

केलेला कोितािी सदस्य, तयाची ज्याच्या जार्ी हिय क्ती झालेली असेल तया 

सदस्यािे सवयसाधारिपिे ज्या म दतीसाठी पद धारि केले असते तया 

पदावधीच्या उवयररत कालावधीसाठी पद धारि करील. 

(३) सहमतीत कोितीिी जार्ा ररकामी असेल तया म दतीत चाल ूअसलेल्या 

सदस्याांिा जिू कािी अिी कोिती जार्ा ररकामी झाली िसल्याप्रमािे काम 

करता येईल. 
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१६४. िामहिदेििाद्वारे केलले्या िमेि का या सभार्िृातील सांख्याबलाच्या 

प्रमािात असि,े सहमतयाांची रचिा.- (१) या हियमान्वये, अध्यक्षाांिा कोितयािी 

सहमतीवर सदस्याांची िामहिदेििाद्वारे हिय क्ती करावयाची असेल तया बाबतीत, 

ते मान्यताप्राप्त पक्षाांचे ककां वा र्टाांचे, त लिातमक सांख्याबल लक्षात घेतील आहि 

हवधािसभेतील अिा पक्षाांच्या ककां वा र्टाांच्या सांख्याबलाच्या प्रमािात आहि 

सभार्ृिाच्या िेतयािी हवरोधी पक्षिेतयािी आहि अिा प्रतयेक र्टाच्या िेतयािी 

हवचारहविहयम करुि, िक्य असले तयाि सार सदस्याांची िामहिदेििाद्वारे 

हिय क्ती करतील. 

परांत , ज्या पोट-हियमातील कोितयािी मजक राचा, ज्याम ळे अध्यक्षाांस, 

अिा कोितयािी पक्षाचा ककां वा र्टाचा िसेल अिा कोितयािी सदस्याांची, 

कोितयािी सहमतीवर, िामहिदेििाद्वारे हिय क्ती करण्यास प्रहतबांध िोतो असा 

अथय लावण्यात येिार िािी. 

(२) कोितयािी अिा पक्षाच्या ककां वा र्टाच्या वतीिे िामहिदेििाद्वारे हिय क्ती 

करावयाच्या सदस्याांच्या सांख्येसांबांधात कोितािी प्रश्न उपहस्थत झाला तर, 

अध्यक्षाांचा हिियय अांहतम असेल.  

 

(११) 

१६५. अध्यक्षाांिी िामहिदेहित केलले्या सहमतीचा पदावधी.— (१) 

अध्यक्षाांिी िामहिदेहित केलेली सहमती, या भार्ात समाहवष्ट केलेल्या हियमाांत 

अन्यथा हवहिदीष्ट केलेल ेिसेल तर, तयाांिी हवहिदीष्ट केलेल्या म दतीसाठी ककां वा 

िवीि सहमती िामहिदेहित करण्यात येईपयंत अहधकारावर रािील. 

(२) सहमतीचा सदस्य िामहिदेििाद्वारे प न्िा हिय क्ती िोण्यास पात्र असेल. 

१६६. सहमतीच्या सदस्यतवाचा राजीिामा .— सदस्यास, स्वत:च्या 

सिीिे अध्यक्षाांस लेखी कळवूि सहमतीतील आपल्या पदाचा राजीिामा देता 

येईल. 

१६७. सहमती प्रम ख. – (१) अध्यक्ष सहमतीच्या सदस्याांमधूि सहमती 

प्रम खाांची िेमिूक करतील, परांत , उपाध्यक्ष िे सहमतीचे सदस् य असतील तर, 

सहमती प्रम ख म्ििूि तयाांची हिय क्ती करण्यात येईल. 
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(२) कोितयािी कारिास्ताव सहमती प्रम ख काम करण्यात असमथय असेल तर, 

अध्यक्ष, तयाांच्या जार्ी द सऱ्या सहमती प्रम खाांची हिय क्ती करतील. 

(३) सहमती प्रम ख कोितयािी बठैकीस र्ैरिजर राहिले तर, सहमती तया 

बैठकीसाठी सहमती प्रम ख म्ििूि काम करण्याकररता द सऱ्या सदस्याची हिवड 

करतील. 

(४) सहमतीचे सहचव. – सहचव िे, पररषदचे्या हिफारिीवरुि िेमण्यात 

आलेल्या सांय क्त सहमतीव्यहतररक्त इतर प्रतयेक सहमतीचे पदहसध्द सहचव 

असतील. 

१६८. र्िपतूी.— (१) िक्यतोवर सहमतीच्या सदस्याांच्या एकूि 

सांख्येच्या एक चत थांि इतक्या सदस्याांिी सहमतीच्या बठैकीची र्िपूती िोईल. 

(२) सहमतीच्या कोितयािी बठैकीसाठी ठरहवलेल्या कोितयािी वेळी ककां वा अिा 

कोितयािी बठैकीत कोितयािी वेळी र्िपूती िोत िसले तर, सहमती प्रम ख 

र्िपूती िोईपयंत बैठक स्थहर्त करतील ककां वा ती िांतरच्या कोितयािी 

ददवसापयंत स्थहर्त करतील. 

(३) सहमतीच्या बैठकीसाठी हिहित करण्यात आलेल्या दोि लार्ोपाठच्या 

ददिाांकाांिा पोट-हियम (२) अन्वये बैठक स्थहर्त करण्यात आली असेल तर, 

सहमती प्रम ख ती र्ोष्ट सभार्िृास कळवतील. 

  परांत , अध्यक्षाांकडूि सहमती िामहिदेहित करण्यात आली असेल तर त या 

बाबतीत सहमती प्रम ख अिा स्थहर्तीसांबांधी अध्यक्षाांस कळवतील. 

१६९. सहमतीच्या बठैकींिा र्रैिजर राहिलले्या सदस्याांिा काययम क्त 

करि.े—एखादा सदस्य सहमती प्रम खाांची परवािर्ी ि घेता सहमतीच्या 

लार्ोपाठच्या दोि ककां वा अहधक बैठकींिा र्ैरिजर राहिला तर अिा सदस्याला 

सहमतीतूि काययम क्त करण्यासाठी सभार्ृिात प्रस्ताव माांडता येईल. 

परांत , सहमतीचे सदस्य अध्यक्षाांकडूि िामहिदीष्ट करण्यात आले असतील तया 

बाबतीत अध्यक्षाांिा अिा सदस्यास काययम क्त कता यईल. 

 

(१२) 
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१७०. सहमतीतील मतदाि .—सहमतीच् या कोितयािी बैठकीतील सवय 

प्रश्नासांबांधात िजर असलेल्या व मते देिाऱ्या सदस्याांच्या बहुमतािे हिियय 

घेण्यात येईल. 

१७१. सहमती प्रम खाांच ेहििाययक मत .—कोितयािी बाबीवर समाि मते 

पडली तर सहमती प्रम खास ककां वा सहमती प्रम ख म्ििूि काम करिाऱ्या व्यक्तीस 

द सरे ककां वा हििाययक मत असेल. 

१७२. उप-सहमतया िमेण्याचा अहधकार .—(१) सहमतीला एक ककां वा 

अहधक उप-सहमतया िेमता येतील. अिा प्रतयेक उप-सहमतीला हतच्याकडूि 

हिदीष्ट करण्यात येतील अिा कोितयािी बाबींची तपासिी करण्यासाठी 

अहवभक्त सहमतीचे अहधकार असतील, आहि अिा उप-सहमतयाांचे अिवाल, 

तयाांिा सांपूिय सहमतीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली असेल तर, सांपूिय 

सहमतीचे अिवाल आिेत असे मािले जाईल.  

(२) उप-सहमतीकडे हिर्दयष्ट करावयाच्या बाबींसांबांधातील आदेिात चौकिी 

करावयाचा म द्दा ककां वा म द्दे स्पष्टपिे िम द करण्यात येतील. सांपूिय सहमतीकडूि 

उप-सहमतीच्या अिवालाचा हवचार करण्यात येईल. 

१७३. सहमतीच्या बठैका.—सहमतीच् या बैठका, सहमती प्रम ख हिहित 

करतील अिा ददविी व अिा वेळी भरतील. 

परांत , सहमती प्रम ख सिजर्तया उपलब्ध िसतील तर, सहचवाांिा बैठकीचा 

ददिाांक व वेळ ठरहवता येईल.  

परांत , आिखी असे की, हवधेयकासांबांधातील प्रवर सहमतीच् या ककां वा सांय क्त 

सहमतीच्या बाबतीत सहमती प्रम ख सिजर्तया उपलब्ध िसतील तर, सहचवाांिा 

हवधेयकािी सांबांधीत असलेल्या मांत्रयाांिी हवचारहवहिमय करुि, बैठकीचा ददिाांक 

व वेळ ठरहवता येईल. 

१७४. सभार्िृाची बठैक चाल  असतािा सहमतीची बठैक भरहवता यिेे. 

—सभार्ृिाची बठैक चाल  असतािा सहमतीची बैठक भरहवता येईल. मात्र 

सभार्ृिात मतहवभार्िीची मार्िी करण्यात आली असेल तर सहमती प्रम ख 

तयाांच्या मते सदस्याांस मतहवभार्िीत मतदाि करता यावे यासाठी आवश्यक 

असेल इतका वेळ सहमतीचे कामकाज स्थहर्त करतील. 
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१७५. सहमतीच्या बठैकी र् प्तपिे घिे.े— सहमतीच्या बैठकी र् प्तपिे 

भरहवण्यात येतील. 

१७६. बठैकीच्या जार्ा.—सहमतीच्या बठैका हवधाि भविाच्या प्रसीमेत 

भरहवण्यात येतील आहि बेठकीची जार्ा बदलूि ती हवधाि भविाच्या बािेर 

ठेविे आवश्यक असेल तर ती बाब अध्यक्षाांकडे हवहिर्दयष्ट करण्यात येईल आहि 

अध्यक्षाांचा हिियय अांहतम असेल. 

१७७. सहमती चचाय करीत असले तवे्िा सवय परक्या व्यक्तींिी हिघिू 

जािे.—जेव्िा जेव्िा सहमती चचाय करीत असेल तेव्िा तेव् िा सहमतीचे सदस्य 

आहि मिाराष्ट्र हवधािमांडळ सहचवालयाचे अहधकारी याांच्या व्यहतररक्त इतर सवय 

व्यक्ती तेथूि हिघूि जातील. 

 

 

(१३) 

१७८. व्यक्तींिा बोलाविू घणे्याचा व कार्दपत्रे व अहभलखेे मार्हवण्याचा 

अहधकार. — सहमतीला व्यक्तींिा बोलावूि घेण्याचा व कार्दपते्र आहि 

अहभलखेे मार्वूि घेण्याचा अहधकार असले. 

परांत , सहमतीच्या प्रयोजिाथय एखाद्ा व्यक्तीची साक्ष ककां वा दस्तऐवज 

सादर करिे या र्ोष्टी सांबांहधत आिेत ककां वा कसे असा कोितािी प्रश्न उपहस्थत 

झाला तर तो प्रश्न अध्यक्षाांकडे हिर्दयष्ट करण्यात येईल व अध्यक्षाांचा हिियय अांहतम 

रािील.  तसेच, दस्तऐवज उघड करण्याम ळे राज्याच्या स रहक्षततेस ककां वा 

हितसांबांधास बाधा येईल या कारिावरुि िासिास असा दस्तऐवज सादर 

करण्यास िकार देता येईल. 

१७९. साक्षीदाराांच्या तपासिीची काययपध्दती.—सहमतीप ढे करण्यात 

येिारी साक्षीदाराांची तपासिी प ढीलप्रमािे करण्यात येईल :-- (एक) सहमती 

हतिे एखाद्ा साक्षीदारास तपासिीसाठी बोलवण्यापूवी काययपध्दतीची रीत व 

साक्षीदारास हवचारण्यात येिाऱ्या प्रश्नाांचे स्वरुप ठरवील. 
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(दोि) सहमती प्रम खाला, या हियमाचा खांड (एक) मध्ये, उल्लखे केलेल्या 

काययपध्दतीच्या रीतीस अि सरुि हवचाराधीि असलेल्या हवषयास ककां वा तयाच्या 

सांबांहधत असलेल्या कोितयािी हवषयास अि लक्षूि तयास आवश्यक वाटेल असा 

प्रश्न ककां वा असे प्रश्न साक्षीदाराला हवचारता येतील. 

(तीि) सहमती प्रम खाांिा, सहमतीच्या इतर सदस्याांपैकी एकेकाला इतर कोितेिी 

प्रश्न हवचारण्यास साांर्ता येईल.  

(चार) जे कोितेिी इतर म द्दे हवचारात आले िसतील व जे सहमतीप ढे माांडिे 

आवश्यक आिे असे साक्षीदारास वाटत असेल, असे इतर कोितेिी म द्द ेसहमतीप ढे 

माांडण्यास साक्षीदारास साांर्ता येईल. 

(पाच) साक्षीदारास साक्षीप रावा दणे्यासाठी बोलावले असेल तेव्िा सहमतीच्या 

कामकाजाची िब्दि: िोंद करण्यात येईल. 

(सिा) सहमतीप ढे सादर केलेला साक्षीप रावा सहमतीच्या सवय सदस्याांिा उपलब्ध 

करुि देता येईल. 

१८०. सहमतीच्या हििययाांचा अहभलखे.—अध्यक्षाांच्या हिदेिाि सार 

सहमतीच्या हििययाांचा अहभलेख ठेवण्यात येईल व सहमतीच्या सदस्याांमध्ये तो 

प्रसृत करण्यात येईल. 

१८१. प रावा, अिवाल व कामकाज र् प्त स्वरुपाचा आिे असे समजि.े— 

(१) सहमतीला, सांपिूय प रावा ककां वा तयाचा भार् ककां वा तयाचा र्ोषवारा पटलावर 

ठेवण्यात यावा असा हिदेि देता येईल. 

(२) सहमतीच्या तोंडी ककां वा लेखी प राव्याचा, अिवालाचा ककां वा कामकाजाचा 

जो भार् पटलावर ठेवण्यात आला िसले असा कोितािी भार् कोितयािी 

व्यक्तीला अध्यक्षाांच्या अहधकारपत्रवाचूि तपासिीसाठी ख ला असिार िािी. 

(३) सहमतीप ढे ठेवण्यात आलेला प रावा पटलावर ठेवण्यात येईपयंत, सहमतीचा 

कोितािी सदस्य ककां वा इतर कोितीिी व्यक्ती, तो प्रहसध्द करिार िािी: 

परांत , अध्यक्षाांिा स्वहववकेाि सार, असा प रावा, तो औपचाररकपि े

पटलावर ठेवण्यात येण्यापूवी सदस्याांस र् प् तपिे उपलब्ध करूि देण्यात यावा 

असा हिदेि दणे्यात येईल. 
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(१४) 

१८२. खास अिवाल.—सहमतीस, हतला योग्य वाटेल तर, हतच्या 

कामकाजाच्या ओघात उद ्भवले ककां वा प्रकािात येईल अिी जी कोितीिी बाब, 

अिी बाब हतच्या हवचाराथय पाठहवलेल्या हवषयािी प्रतयक्षात सांबांहधत िसली 

ककां वा हतच्या हवचाराथय हवषयात येत िसली ककां वा तयास अि षांहर्क िसली तरी 

अध्यक्षाांच्या ककां वा सभार्िृाच्या हिदियिास आििे हतला आवश्यक वाटेल तया 

बाबीहवषयी खास अिवाल सादर करता येईल. 

१८३. सहमतीच ेअिवाल. – (१) सहमतीिे अिवाल सादर करण्यासाठी 

सभार्ृिािे कोितीिी वेळ हिहित केली िसेल तया बाबतीत ज्या ददिाांकास तो 

हवषय सहमतीकडे हवचाराथय पाठहवण्यात आला असले तया ददिाांकापासूि एक 

महिन्याच्या आत अिवाल सादर करण्यात येईल: 

परांत , सभार्िृास प्रस्ताव माांडण्यात आल्यािांतर कोितयािी वेळी, 

सहमतीिे अिवाल सादर करण्याची म दत प्रस्तावात हिर्दयष्ट केलेल्या ददिाांकापयंत 

वाढहवण्यात यावी असा हिदेि देता येईल. 

(२) अिवाल प्राथहमक ककां वा अांहतम असतील. 

(३) सहमती प्रम ख सहमतीच्या वतीिे सहमतीच्या अिवालावर सिी करतील : 

परांत , सहमती प्रम ख र्रैिजर असतील ककां वा सिजर्तया उपलब्ध िसतील 

तया बाबतीत, सहमती, सहमतीच्या वतीिे अिवालावर सिी करण्यासाठी द सऱ्या 

सदस्याची हिवड करील. 

१८४. अिवाल सादर करण्यापवूी तो िासिाला उपलब्ध िोि.े—

सहमतीस, हतला योग्य वाटेल तर, हतच्या अिवालाचा कोितािी पिूय केलेला 

भार् सभार्ृिास सादर करिापूवी िासिाला उपलब्ध करुि देता येईल. अस े

अिवाल ते सभार्ृिास सादर करण्यात येईपयंत र्ोपिीय समजण्यात येतील. 

१८५. अिवाल सादर करिे .— (१) सहमती प्रम ख ककां वा तयाांच्या 

र्ैरिजेरीत सहमतीचा कोितािी सदस्य सहमतीचा अिवाल सभार्ृिास सादर 

करील. 
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(२)  सहमती प्रम ख ककां वा तयाांच्या र्ैरिजेरीत अिवाल सादर करिारा सदस्य, 

अिवाल सादर करतािा, तयास कोितेिी अहभप्राय व्यक्त करावयाचे असल्यास, 

फक्त वस्त हस्थतीचे सांहक्षप्त हिवेदि करील, परांत  या टप्प्यावर, तया हिवेदिावर 

कोितीिी चचाय करण्यात येिार िािी. 

१८६. अिवाल सभार्िृात सादर करण्यात यणे्यापवूी तो छापि,े प्रहसध्द 

करि े ककां वा प्रसतृ करि.े – अध्यक्षाांिा, तयाांिा हविांती करण्यात आल्यावर व 

सभार्ृिाचे अहधवेिि चाल  िसेल तेव्िा सहमतीचा अिवाल सभार्ृिात सादर 

करण्यात आला िसला तरी, तो छापण्याचा, प्रहसध्द करण्याचा ककां वा प्रसृत 

करण्याचा आदेि देता येईल. तयाबाबतीत सभार्ृिास तयाच्या प ढच्या 

अहधवेििात पहिल्या सोईस्कर वेळी असा अिवाल सादर केला जाईल. 
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(१५) 

१८७. सहमतीच्या कामकाजावर अध्यक्षाांचे सामान्य हियांत्रि व देखरेख.- 

सहमती, अध्यक्षाच्या सवयसाधारि हियांत्रिाखाली व दखेरेखीखाली काम करील. 

अध्यक्षाांिा सहमतीच्या काययक्षम कामकाजासाठी तयाांिा आवश्यक वाटतील अस े

अि देि वेळोवळी देता येतील. 

१८८. काययपध्दतीहवषयक सचूिा करण्याचा अहधकार.- ह्या हियमाांस 

अधीि राहूि सहमतीस अध्यक्षाांच्या हवचाराथय, तया सहमतीच्या सांबांधातील 

काययपध्दतीहवषयक बाबींसांबांधीचे ठराव मांजूर करण्याचा अहधकार असेल. 

अध्यक्षाांिा, काययपध्दतीत तयाांिा योग्य वाटतील असे फेरफार करता येतील. 

१८९. सहवस्तर हियम करण्याचा सहमतीचा अहधकार.- सहमतीस, 

अध्यक्षाांच्या मान्यतेिे, या भार्ात समाहवष्ट असलेल्या हियमाांतील तरत दीस 

प रक असे काययपध्दतीच्या सांबांधातील तपिीलवार हियम करता येतील. 

१९०. अध्यक्षाांचा हिदेेि देण्याचा अहधकार.- (१) हियमास अधीि राहूि 

अध्यक्षाांिा वेळोवेळी तयाांिा सहमतीच्या काययपध्दतीचे व हतच्या कामाच्या 

व्यवस्थेचे हियमि करण्यासाठी आवश्यक वाटतील असे हिेदेि, सहमती प्रम खाला 

देता येतील. 

(२) काययपध्दतीच्या कोितयािी म द्ाांबाबत ककां वा अन्यथा कोितीिी िांका 

उद्भवली तर, सहमती प्रम खाला, तयाला योग्य वाटल्यास तो म द्दा हििययासाठी 

अध्यक्षाांकडे पाठहवता येईल व अध्यक्षाांचा हिियय अांहतम असले. 

(३) सहमतीच्या काययपध्दतीचे हियमि करण्याचा सहमती प्रम खाांचा 

अहधकार.- सहमतीच्या काययपध्दतीचे हियमि िे हियम, सहमतीिे केलेले अि प रक 

हियम, ठराव आहि अध्यक्षाांिी ददलेले हिदेि ककां वा इतर अि देि याांस अधीि 

राहूि सहमती प्रम खाकडूि करण्यात येईल. 

१९१. सभार्िृाची सत्रसमाप्ती झाली तरी सहमतीप ढील कामकाज व्यपर्त 

िोिार िािी.- सहमतीप ढे प्रलांहबत असलेल े कोितेिी कामकाज, केवळ 

सभार्ृिाची सत्रसमाप्ती झाल्याच्या कारिावरुि व्यपर्त िोिार िािी आहि 

अिा रीतीिे सत्रसमाप्ती झाली असली तरी सहमती कामे चालू ठेवील. 

१९२. सहमतीच ेपिूय ि झाललेे काम.- जी सहमती, हतची म दत सांपण्यापूवी 

ककां वा सभार्ृि हवसर्जयत िोण्यापूवी आपल ेकाम पूिय करण्यास असमथय असेल तया 

सहमतीला आपले काम पिूय करिे िक्य झाल ेिािी, असे सभार्िृास कळहवता 
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येईल सहमतीिे तयार केलेला कोितािी प्राथहमक अिवाल, ज्ञापि ककां वा रटपि 

ककां वा सहमतीिे घेतलेला कोितािी प रावा िव्या सहमतीस उपलब्ध करुि दणे्यात 

येईल. 

१९३. सहमतयाांिा सवयसाधारि हियम लार् ूअसि.े- कोितयािी हवहिष्ट 

सहमतीसांबांधीच्या हियमाांत ज्याबाबत खास तरतूद केली असेल अिा 

बाबींव्यहतररक्त या भार्ातील सवयसाधारि हियम सवय सहमतयाांिा लार् ूिोतील, 

आहि सहमतीसांबांधीच्या हविेष हियमाांतील कोितीिी तरतूद सवयसाधारि 

हियमाांिी हवसांर्त असेल तर आहि तेथवर पूवीचे हियम अहधभावी राितील. 

 

 

 

 

 

 

 

(१६) 

 

पररहिष्ट क्रमाांक – चार 

 

"महिलाांच ेिक्क व कल्याि सहमती" या िावाची हवधािमांडळाच्या दोन्िी 

सभार्िृाांची एक सांय क्त सहमती घरटत करण्याबाबतचा मा.सांसदीय कायय 

मांत्रयाांचा प्रस्ताव 

 

(ददिाांक २० एहप्रल १९९८ रोजी हवधािसभिे ेसांमत केललेा प्रस्ताव) 

 

 मा. सांसदीय कायय मांत्री, श्री.हललाधर डाके : अध्यक्ष मिोदय, मी 

आपल्या अि मतीिे प ढील प्रस्ताव माांडतो :- 

"हियाांिा समाजात समािता, दजाय व प्रहतष्ठा प्राप्त करुि देण्याच्या दषृ्टीिे 

कें द्र व राज्य िासिािे केलेल्या उपाययोजिाांचा आढावा घेऊि हियाांिा िैक्षहिक 

व वैधाहिक सांस्था तसेच अन्य क्षेत्रात पयायप्त प्रहतहिधीतव सांधी हमळते आिे ककां वा 
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िािी याबाबत सखोल अभ्यास करिे, हियाांिा सवय क्षेत्रात पयायप्त समाि सांधी 

हमळत आिे ककां वा िािी याबाबत सखोल अभ्यास करिे, हियाांिा सवय क्षेत्रात 

पयायप्त समाि सांधी उपलब्ध करुि दणे्याबाबत उपाययोजिा सूचहविे तसेच 

िासकीय पातळीवर अांहर्कृत केलेल्या धोरिाांची अांमलबजाविी िोत आिे ककां वा 

िािी याची पाििी करण्याच्या दषृ्टीिे महिलाांचे िक्क आहि कल्याि सहमती या 

िावाची हवधािमांडळाच्या दोन्िी सभार्ृिाांची एक सांय क्त सहमती घरटत करण्यात 

यावी. 

सदर सहमतीची एकूि सदस्य सांख्या १५ असावी. या सहमतीवर 

हवधािसभेतील ११ सदस्य असतील आहि तयापैकी ६ महिला सदस्य व 

हवधािपररषदेतील ४ सदस्य असतील आहि तयापैकी २ महिला सदस्य असतील 

या सदस्याांपैकी हवधािसभेतील महिला सदस्य सहमती प्रम ख राितील." 

सहमतीची काययकक्षा व हियम ठरहवण्याची बाब हवधािसभेच्या हियम 

सहमतीकडे स पूदय करण्यात यावी. 

 

 

 

 

 

 

 

(१७) 
 

 

 

पररहिष्ट क्रमाांक – पाच 
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"महिलाांच ेिक्क व कल्याि सहमती" या िावाची हवधािमांडळाच्या दोन्िी 

सभार्िृाांची एक सांय क्त सहमती घरटत करण्याबाबतचा मा.सांसदीय कायय 

मांत्रयाांचा प्रस्ताव 
 

(ददिाांक २१ एहप्रल, १९९८ रोजी हवधािपररषदेि ेसांमत केललेा प्रस्ताव) 
 

 मा.सांसदीय कायय मांत्री, श्री. हललाधर डाके : सभापती मिोदय, मी 

आपल्या अि मतीिे प ढील प्रस्ताव माांडतो :- 

"हियाांिा समाजात समािता, दजाय व प्रहतष्ठा प्राप्त करुि देण्याच्या दषृ्टीिे 

कें द्र व राज्य िासिािे केलेल्या उपाययोजिाांचा आढावा घेऊि हियाांिा िैक्षहिक 

व वैधाहिक सांस्था तसेच अन्य क्षेत्रात पयायप्त प्रहतहिधीतव सांधी हमळत आिे ककां वा 

िािी याबाबत सखोल अभ्यास करिे, हियाांिा सवय क्षेत्रात पयायप्त समाि सांधी 

उपलब्ध करुि दणे्याबाबत उपाययोजिा स चहविे तसेच िासकीय पातळीवर 

अांहर्कृत केलेल्या धोरिाांची अांमलबजाविी िोते आिे ककां वा िािी याची पाििी 

करण्याच्या दषृ्टीिे "महिलाांचे िक्क व कल्याि सहमती" या िावाची 

हवधािमांडळाच्या दोन्िी सभार्ृिाांची एक सांय क्त सहमती घरटत करण्यात यावी. 

सदर सहमतीची एकूि सदस्य सांख्या १५ असावी. या सहमतीवर 

हवधािसभेतील ११ सदस्य असतील आहि तयापैकी ६ महिला सदस्य व 

हवधािपररषदेतील ४ सदस्य असतील आहि तयापैकी २ महिला सदस्य असतील 

या सदस्याांपैकी हवधािसभेतील महिला सदस्य प्रम ख राितील." 

सहमतीची काययकक्षा व हियम ठरहवण्याची बाब हवधािपररषदेच्या हियम 

सहमतीकडे स पूदय करण्यात यावी. 
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(१८) 

पररहिष्ट क्रमाांक – सिा 
 

महिला व *बालकाांचे िक्क आहि कल्याि सहमती 

"महिलाांच ेिक्क व कल्याि सहमती"च ेिामाहभधाि व काययकक्षा 

स धारण्याबाबत  

माििीय अध्यक्ष, मिाराष्ट्र हवधािसभा याांचा प्रस्ताव 
 

(ददिाांक १३ हडसेंबर, २०१७ रोजी हवधािसभिेे सांमत केललेा प्रस्ताव) 
 

 मा. अध्यक्ष, मिाराष्ट्र हवधािसभा, श्री.िरीभाऊ बार्डे : महिलाांचे 

िक्क व कल्यािाबाबत तपासिी करुि राज्य िासिाला हिफारिी करण्यासांदभायत 

हवधािांमडळाची महिलाांचे िक्क व कल्याि सहमती र्रठत करण्यात आली आिे. 

तथाहप, बालकाांचे िक्क व तयाांच्या सांरक्षिासांदभायतील हवषय महिलाांचे िक्क व 

कल्याि सहमतीच्या काययकक्षेत अांतभूयत करण्यात आलेला िािी.राज्य िासिाकडे 

महिला व बालहवकास हवभार् काययरत आिे. या बाबी हवचारात घेवूि बालकाांचे 

िक्क आहि सांरक्षिाबाबतचा हवषय हवधािमांडळाच्या महिलाांचे िक्क आहि 

कल्याि सहमतीमध्ये अांतभूयत करुि सहमतीचे स धारीत िामाहभधाि व काययकक्षा 

स धारण्याबाबतचा प ढील प्रस्ताव माांडतो :- 

महिलाांचे िक्क आहि कल्याि सहमतीचे स धारीत िामाहभधाि "महिला व 
*बालकाांचे िक्क आहि कल्याि सहमती" असे करण्यात यावे तसेच सहमतीच्या 

सध्याच्या काययकक्षेत बालहितासांबांधातील प ढील बाबींचा समावेि करण्यात 

यावा. 

"बालकाांचे आरोग्य, हिक्षि, सांरक्षि व म लभूत िक्क इतयादीकररता कें द्र 

िासिाचा बाल न्याय अहधहियम, २०१५ तसेच कें द्र िासिाच्या बालकाांचे 

लैंहर्क िोषिापास ि प्रहतबांध कायदा  

(POCSO Act), २०१२ व तदि षांहर्क हवहित हियमाि सार राज्य िासिाच्या 

कक्षेत येिाऱ्या बाबी सांबांधात राज्य िासिािे केलेल्या उपाययोजिा व 

अांमलबजाविी सांदभायत दोन्िी सभार्ृिाांिा माहिती देिे, बालकाांच्या 

हवकासासाठी िासदकय पातळीवर अांर्ीकृत केलेल्या बालन्याय अहधहियम, 

२०१५ च्या अि षांर्ािे बाल धोरिाांची अांमलबजाविी सांदभायत िासिस्तरावर 

केलेल्या काययवािीची माहिती दोन्िी सभार्ृिाांिा देिे, राज्य िासिाच्या हवहवध 

हवभार्ामाफय त राबहवण्यात येिाऱ्या बालकाांच्या कल्यािाथय योजिाांची तपासिी 

करुि ततसांदभायत िासिास स योग्य उपाययोजिा स चहविे, सभार्िृािे ककां वा 
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अध्यक्षाांिी/सभापतींिी सहमतीकडे हवहिदेिपूवयक हिर्दयष्ट केलेल्या बाबींचे 

पररक्षि करिे. याची पाििी करण्याच्या दषृ्टीिे "महिला व *बालकाांचे िक्क आहि 

कल्याि सहमती" या िावाची हवधािमांडळाच्या दोन्िी सभार्िृाांची एक सांय क्त 

सहमती घरटत करण्यात यावी. 

सहमतीची काययकक्षा व हियमात झालेल्या बदलाि सार हियमात स धारिा 

करण्याची बाब हवधािसभेच्या हियम सहमतीकडे स पूदय करण्यात यावी. 
 

* मिाराष्ट्र िासि राजपत्र ददिाांदकत २२ माचय, २०१८ या अहधसचूिवे्दारे अि क्रम े हवधािसभा व हवधािपररषद 

हियमात "महिलाांच ेिक्क व कल्याि   सहमती" ऐवजी "महिला व बालकाांच ेिक्क आहि कल्याि सहमती" अिी स धारिा 

करण्यात आली. 

 

** मिाराष्ट्र िासि राजपत्र ददिाांदकत २२ माचय, २०१८ या अहधसचूिवे्दारे हवधािसभा हियमात "महिलाांचे िक्क व 

कल्याि सहमती" ऐवजी महिला  व बालकाांचे िक्क आहि कल्याि सहमती" अिी िावाांत बदल करण्याची स धारिा  

करण्यात  आली  असिू  तयाप्रमािे  हियम २४३  व २४४ मधील पोट-हियम ४ िांतर पोट-हियम ५, ६, ७ व ८ 

याांचा िव्यािे समाविे करण्यात आला असिू तयाप्रमािे सहमतीच्या अांतर्यत कामकाजाच्या हियमात देखील बदल 

करण्यात आला आिे. 

 

(१९) 

पररहिष्ट क्रमाांक – सात 
 

महिला  व *बालकाांचे िक्क आहि कल्याि सहमती 

"महिलाांच ेिक्क व कल्याि सहमती"च ेिामाहभधाि व काययकक्षा 

स धारण्याबाबत  

माििीय सभापती, मिाराष्ट्र हवधािपररषद याांचा प्रस्ताव 
 

(ददिाांक १४ हडसेंबर, २०१७ रोजी हवधािपररषदेि ेसांमत केललेा प्रस्ताव) 
 

 मा.सभापती, मिाराष्ट्र हवधािपररषद, श्री.रामराज े निांबाळकर : 

महिलाांचे िक्क व कल्याि सहमतीचे स धारीत िामाहभधाि व काययकक्षा 

स धारण्याबाबतचा प ढील प्रस्ताव माांडतो :- 

महिलाांचे िक्क आहि कल्याि सहमतीचे स धारीत िामाहभधाि "महिला व 

*बालकाांचे िक्क आहि कल्याि सहमती" असे करण्यात यावे तसेच सहमतीच्या 

सध्याच्या काययकक्षेत बालहितासांबांधातील प ढील बाबींचा समावेि करण्यात 

यावा. 
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"बालकाांचे आरोग्य, हिक्षि, सांरक्षि व म लभूत िक्क इतयादीकररता कें द्र 

िासिाचा बाल न्याय अहधहियम, २०१५ तसेच कें द्र िासिाच्या बालकाांचे 

लैंहर्क िोषिापास ि प्रहतबांध कायदा  

(POCSO Act), २०१२ व तदि षांहर्क हवहित हियमाि सार राज्य िासिाच्या 

कक्षेत येिाऱ्या बाबी सांबांधात राज्य िासिािे केलेल्या उपाययोजिा व 

अांमलबजाविी सांदभायत दोन्िी सभार्ृिाांिा माहिती देिे, बालकाांच्या 

हवकासासाठी िासदकय पातळीवर अांर्ीकृत केलेल्या बालन्याय अहधहियम, 

२०१५ च्या अि षांर्ािे बाल धोरिाांची अांमलबजाविी सांदभायत िासिस्तरावर 

केलेल्या काययवािीची माहिती दोन्िी सभार्ृिाांिा देिे, राज्य िासिाच्या हवहवध 

हवभार्ामाफय त राबहवण्यात येिाऱ्या बालकाांच्या कल्यािाथय योजिाांची तपासिी 

करुि ततसांदभायत िासिास स योग्य उपाययोजिा स चहविे, सभार्िृािे ककां वा 

अध्यक्षाांिी/सभापतींिी सहमतीकडे हवहिदेिपूवयक हिर्दयष्ट केलेल्या बाबींचे 

पररक्षि करिे. याची पाििी करण्याच्या दषृ्टीिे "महिला व *बालकाांचे िक्क आहि 

कल्याि सहमती" या िावाची हवधािमांडळाच्या दोन्िी सभार्िृाांची एक सांय क्त 

सहमती घरटत करण्यात यावी. 

सहमतीची काययकक्षा व हियमात झालेल्या बदलाि सार हियमात स धारिा 

करण्याची बाब हवधािपररषदेच्या हियम सहमतीकडे स पूदय करण्यात यावी. 

 
* मिाराष्ट्र िासि राजपत्र ददिाांदकत २५  माचय, २०१८ या अहधसचूिवे्दारे हवधािपररषद हियमात "महिलाांच ेिक्क व 

कल्याि सहमती" ऐवजी "महिला व  

   बालकाांच ेिक्क आहि कल्याि सहमती" अिी स धारिा करण्यात आली. 

 

** मिाराष्ट्र िासि राजपत्र ददिाांदकत २५ माचय, २०१८ या अहधसचूिवे्दारे हवधािपररषद हियमात "महिलाांच ेिक्क व 

कल्याि सहमती" ऐवजी "महिला व    

     बालकाांच ेिक्क आहि कल्याि सहमती" अिी िावाांत बदल करण्याची स धारिा करण्यात आली असिू सहमतीच्या 

हियम २०५ (फ), २१४-अ आहि    

    २१५ मधील ओळ ४ मध्य े "महिलाांच ेिक्क व कल्याि सहमती" ऐवजी "महिला व बालकाांच ेिक्क आहि कल्याि 

सहमती" असा बदल करण्यात   

     आला आि.े  
 

 
 
 
 



F:\computer branch\Committee Rules New Marathi.doc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

िासकीय मध्यवती म द्रिालय, म ांबई 
 

 


