असुधारित प्रत

महािाष्ट्र रिधानसभा
रििसाच्या कामकाजाचा क्रम
मंगळिाि, रिनांक १५ रिसेंबि, २०२०
( सकाळी ११.०० िाजता )

एक

िोन

:

:

(अ)

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी क्रमाांि १२ ते ४१ सभागृहाच्या पटलावर ठे वणे .

(ब)

ताराांकित प्रश्नाांबाबतची अकिि माकहती सभागृहाच्या पटलावर ठे वणे -

(१) सािवजरनक आिोग्य
ि कुटुं ब कल्याण
मं त्री

:

“एड्स रनयं त्रणासाठी काम किणाऱ्या
संस्ांना रनधी उपलब्ध करुन िे ण्याबाबत”
या कवषयावरील श्री.सुकनल प्रभू व इतर कव.स.स.
याांचा ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४२४३ ला
कदनाांि १६ माचच, २०१६ रोजी कदलेल्या उत्तराच्या
सांदभात अनुपुरि प्रश्नोत्तराच्या वेळी कदलेल्या
आश्वासनानुसार अकिि माकहती सभागृहाच्या
पटलावर ठे वतील.

(२) आरििासी रिकास
मं त्री

:

“िाज्यातील आरििासी आश्रमशाळांमध्ये
रशक्षकांची पिे रिक्त असल्याबाबत” या
कवषयावरील ॲड.कभमराव िोंडे व इतर कव.स.स.
याांचा ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ५३१८८ ला
कदनाांि ४ एकप्रल, २०१६ रोजी कदलेल्या
उत्तराच्या सांदभात अनुपुरि प्रश्नोत्तराच्या वेळी
कदलेल्या आश्वासनानुसार अकिि माकहती
सभागृहाच्या पटलावर ठे वतील.

कागिपत्रे सभागृहाच्या पटलािि ठे िणे (१)

मुख्यमं त्री

:

महाराष्ट्र लोिसेवा आयोग याांचा सन २०१८२०१९
या
वषाचा
वार्षषि
अहवाल
सभागृहासमोर ठे वतील.

(२)

उप मुख्यमं त्री त्ा
रित्त मं त्री

: (ि)

महाराष्ट्र राज्य कवत्त आयोगाचा पाचवा अहवाल
व स्पष्ट्टीिरणात्मि ज्ञापन सभागृहासमोर
ठे वतील.
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(ख)

महाराष्ट्र
राजिोषीय
उत्तरदाकयत्व
व
अर्च सांिल्पीय व्यवस्र्ापन अकिकनयम, २००५
च्या िलम-६ (१) नुसार सन २०२०-२०२१ च्या
अर्च सांिल्पाच्या सांदभात जमा व खचाच्या
अिचवार्षषि आढाव्याचे कनष्ट्िषच दर्चकवणारे
कववरणपत्र तसेच अकिकनयमातील िलम ६(२)
व ६(३) नुसार कनवेदन सभागृहासमोर ठे वतील.

(३)

उद्योग मं त्री

:

मराठवाडा कविास महामांडळ मयाकदत,
औरां गाबाद याांचा सन २०१८-२०१९ या वषाचा
बावन्नावा वार्षषि अहवाल सभागृहासमोर
ठे वतील.

(४)

कामगाि मं त्री

: (ि)

महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांििाम िामगार
िल्याणिारी मांडळ, मुांबई याांचा सन २०१६२०१७ व सन २०१७-२०१८ या वषांचे वार्षषि
अहवाल सभागृहासमोर ठे वतील.

(ख)

औरां गाबाद कजल्हा मार्ाडी, हमाल व इतर
श्रमजीवी िामगार मांडळ, औरां गाबाद याांचा सन
२०१४-१५,२०१५-१६ या वषांचा तेकवसावा व
चोकवसावा वार्षषि अहवाल सभागृहासमोर
ठे वतील.

(ग)

नाकर्ि कजल्हा मार्ाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी
िामगार मांडळ, नाकर्ि याांचा सन २०१६२०१७, २०१७-२०१८ या वषांचा अठ्ठाकवसावा व
एिोणकतसावा वार्षषि अहवाल सभागृहासमोर
ठे वतील.

(घ)

कद खोिा मेकिग ॲण्ड कटबर मािेट लेबर बोडच ,
मुांबई याांचा सन २०१४ ते २०१८ या वषांचे
अनुक्रमे
बेचाळीसावा,
त्रेचाळीसावा,
चव्वेचाळीसावा व पांचेचाळीसावा वार्षषि
अहवाल सभागृहासमोर ठे वतील.
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(ङ)

सुरक्षा रक्षि मांडळ, बृहनमुांबई व ठाणे कजल्हा
याांचे सन २०१५-२०१६ व २०१६-२०१७ या
वषांचे पस्तीसावा व छत्तीसावा सभागृहासमोर
ठे वतील.

(च)

नाकर्ि कजल्हा सुरक्षा रक्षि मांडळ, नाकर्ि याांचे
सन २०१४-२०१५ व २०१५-२०१६ या वषांचे
अिरावा व बारावा सभागृहासमोर ठे वतील.

(छ)

अहमदनगर कजल्हा सुरक्षा रक्षि मांडळ,
अहमदनगर याांचे सन २०१४-२०१५, २०१५२०१६ व २०१६-२०१७ या वषांचे सभागृहासमोर
ठे वतील.

(ज)

नागपूर कजल्हा सुरक्षा रक्षि मांडळ, नागपूर याांचे
सन २०१०-२०११, २०११-२०१२, २०१२-२०१३,
२०१३-२०१४ व २०१४-२०१५ या वषांचे
सदतीसावा, अडतीसावा, एिोणचाळीसावा,
चाळीसावा व एक्िेचाळीसावा सभागृहासमोर
ठे वतील.

(झ)

रायगड कजल्हा सुरक्षा रक्षि मांडळ, रायगड याांचे
सन २०१६-२०१७ या वषाचा पांिरावा वार्षषि
अहवाल सभागृहासमोर ठे वतील.

(त्र)

साांगली कजल्हा सुरक्षा रक्षि मांडळ, साांगली याांचे
सन २०१३-२०१४, २०१४-२०१५, २०१५२०१६, २०१६-२०१७, २०१७-२०१८ या वषांचे
वार्षषि अहवाल सभागृहसमोर ठे वतील.

(ट)

पुणे कजल्हा सुरक्षा रक्षि मांडळ, पुणे याांचे सन
२०१४-२०१५ व २०१५-२०१६ या वषांचे
बारावा
व
तेरावा
वार्षषि
अहवाल
सभागृहासमोर ठे वतील.

: (ि)

सन २०१६ च्या प्रर्म (अर्च सांिल्पीय)
अकिवेर्नामध्ये "खडिवासला िालव्याचे
नुतनीिरण आकण अस्तरीिरण िरणे , ६.५
टीएमसी पेक्षा जास्त वापरले गे लेले पाणी
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र्ुध्दीिरण िरून मुठा उजवा िालव्यात सोडणे
तसेच मुळर्ी (टाटा) िरणाचे पाणी कपण्याच्या
पाण्यासाठी राखीव ठे वणे" या कवषयावरील
ॲड.राहूल िुल, कव.स.स. याांची कदनाांि १७
माचच, २०१६ रोजी उत्तरीत झालेल्या लक्षवेिी
सूचनेवरील अकिि माकहती सभागृहासमोर
ठे वतील.
(ख)

कवदभच पाटबांिारे कविास महामांडळ, नागपूर
याांचा सन २०१५-२०१६ या वषांचा अलग लेखा
अहवाल सभागृहासमोर ठे वतील.

(ग)

िोंिण पाटबांिारे कविास महामांडळ, ठाणे याांचा
सन २०१७-२०१८ या वषाचे वार्षषि कवत्तीय
अहवाल व सन २०१७-२०१८ या िालाविीच्या
लेख्यावरील भारताचे कनयांत्रि व महालेखापाल
याांचा
स्वतांत्र
लेखापरीक्षा
अहवाल
सभागृहासमोर ठे वतील.

(घ)

महाराष्ट्र जलसांपत्ती कनयमन प्राकििरण, मुांबई
याांचा सन २०१७-२०१८ या वषाचा वार्षषि
अहवाल सभागृहासमोर ठे वतील.

(६)

अन्न ि औषध
प्रशासन मं त्री

:

हाफकिन जीव - औषि कनमाण महामांडळ
मयाकदत याांचा सन २०१७-२०१८ या वषाचा
चव्वेचाळीसावा वार्षषि अहवाल सभागृहासमोर
ठे वतील.

(७)

ग्रामरिकास मं त्री

:

सन २०१६-२०१७ चा महाराष्ट्रातील पांचायती
राज सांस्र्ाांच्या लेख्याांवरील सेहेचाळीसावा
लेखापरीक्षा
पुनर्षवलोिन
अहवाल
सभागृहासमोर ठे वतील.

(८)

पशुसंिधव न मं त्री

:

महाराष्ट्र पर्ु व मत्स्य कवज्ञान कवद्यापीठ, नागपूर
याांचा सन २०१९-२०२० या वषाचा वार्षषि
अहवाल सभागृहासमोर ठे वतील.
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िैद्यकीय रशक्षण ि
: (ि)
सांसकृ रतक कायव मं त्री

महाराष्ट्र कचत्रपट, रां गभूमी आकण साांस्िृकति
कविास महामांडळ मयाकदत याांचा सन २०१९२०२० या वषाचा त्रेचाळीसावा वार्षषि अहवाल
सभागृहासमोर ठे वतील.

(ख)

महाराष्ट्र आरोग्य कवज्ञान कवद्यापीठ, नाकर्ि
याांचा सन २०१९ या वषाचा एिकवसावा वार्षषि
अहवाल व सन २०१८-२०१९ या वषाचे वार्षषि
लेखे सभागृहासमोर ठे वतील.

(१०)

कृ रष मं त्री

:

महाराष्ट्र िृकष उद्योग कविास महामांडळ मयाकदत
याांचा सन २०१६-२०१७ व सन २०१७-२०१८
या वषाचे एिावन्नावा व बावन्नावा वार्षषि
अहवाल सभागृहासमोर ठे वतील.

(११)

िने मं त्री

:

महाराष्ट्र वन कविास महामांडळ मयाकदत याांचा
सन २०१८-२०१९ या वषाचा सेहेचाळीसावा
वार्षषि अहवाल सभागृहासमोर ठे वतील.

(१२)

पणन मं त्री

:

महाराष्ट्र राज्य वखार महामांडळ याांचा सन
२०१९-२०२० या वषाचा बासष्ट्ठावा वार्षषि
लेखा अहवाल सभागृहासमोर ठे वतील.

(१३)

संसिीय कायव मं त्री

:

कविानसभेच्या सन २०२० च्या कतसऱ्या
(पावसाळी) अकिवेर्नात कदनाांि ७ सप्टें बर,
२०२० व कदनाांि ८ सप्टें बर, २०२० या
िालाविीत मा.मांत्री/ मा. राज्यमांत्री महोदयाांनी
कविानसभा सभागृहात कदलेल्या एिूण ०३
आश्वासनाांची यादी तसेच, सन २०२० चे कतसरे
(पावसाळी) अकिवेर्न सांस्र्कगत झाल्यानांतर,
आतापयंत पूतचता िरण्यात आलेल्या एिूण
१८५ आश्वासनाांच्या पूतचतेची कववरणपत्रे
यादीसह सभागृहाच्या पटलावर ठे वतील.

:

महाराष्ट्र राज्य यांत्रमाग महामांडळ मयाकदत, नवी
मुांबई याांचा सन २०१८-२०१९ या वषाचा
सत्तेचाळीसावा वार्षषि अहवाल सभागृहासमोर
ठे वतील.

(१४) िसत्रोद्योग मं त्री
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यशिंतिाि चव्हाण महािाष्ट्र मुक्त रिद्यापीठाच्या व्यिस्ापन मं िळािि रिधानसभा
सिसयांची नामरनयुक्ती किण्याबाबत उच्च ि तंत्ररशक्षण मं त्री यांचा प्रसताि "यर्वांतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त कवद्यापीठ अकिकनयम, १९८९ च्या िलम १६ अनवये
िरण्यात आलेल्या पकरकनयमातील खांड ६(१)(जे) अनवये उपरोक्त कवद्यापीठाच्या व्यवस्र्ापन
मांडळावर (१) श्री.सुहास (आण्णा) िाांदे, कव.स.स. व (२) िु.सरोज बाबुलाल आकहरे ,
कव.स.स. याांची नामकनयुक्ती िरण्यात यावी."

चाि

:

मा.सरमती प्रमुख, रिधानसभा रिशेषारधकाि सरमती यांचा प्रसताि
कविानसभा कवर्ेषाकििार सकमतीिडे कवचारार्च प्रलांकबत असलेल्या,
(१)

सनमाननीय कविानसभा सदस्य श्री.प्रताप सरनाईि याांनी श्री.अणचब गोस्वामी,
सांपादि, वृत्त कनवेदि व िायचक्रम सूत्र सांचालि, करपब्ललि कटव्ही वृत्तवाकहनी
याांचेकवरुद्ध कदनाांि ७ सप्टें बर, २०२० रोजी उपब्स्र्त िेलेले कवर्ेषाकििार भांग व
अवमानाचे प्रिरण.

(२)

सनमाननीय कविानसभा सदस्य श्री.प्रताप सरनाईि याांनी कहदी कसने अकभनेत्री
िांगना राणावत याांचेकवरुद्ध कदनाांि ७ सप्टें बर, २०२० रोजी उपब्स्र्त िेलेले
कवर्ेषाकििार भांग व अवमानाचे प्रिरण.

या दोन प्रिरणाांवरील कवर्ेषाकििार सकमतीचे अहवाल सादर िरण्यािकरता
महाराष्ट्र कविानसभा कनयम १८३(१) च्या परां तुिानवये पुढील अकिवेर्नाच्या र्ेवटच्या
कदवसापयंत मुदत वाढवून दे ण्यात यावी.
पाच

:

उप मुख्यमं त्री त्ा रित्त मं त्री यांचा म.रि.स. रनयम ५७ अन्िये प्रसताि :"पुरवणी मागण्याांवरील चचा व मतदानाच्या सांदभात कविानसभा कनयमाांतील कनयम
२६० (२) मिील तीन कदवसाांच्या िालाविीबाबतची जी तरतूद आहे ती महाराष्ट्र कविानसभा
कनयमाांतील कनयम ५७ अनवये स्र्कगत िरण्यात यावी.''

सहा

:

सन २०२०-२०२१ च्या पुििणी मागणयाांवर चचा व मतदान. (परहला ि शेिटचा
रििस)
(१)

गृह विभाग

(२)

महसूल व वन विभाग
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(३)

िृकष, पर्ुसांविचन, दुग्िव्यवसाय कविास व मत्स्यव्यवसाय विभाग

(४)

र्ालेय कर्क्षण व क्रीडा कवभाग

(५)

नगरकविास कवभाग

(६)

सावचजकनि बाांििाम कवभाग

(७)

जलसांपदा कवभाग

(८)

ग्रामकविास कवभाग

(९)

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण कवभाग

(१०) सामाकजि नयाय व कवर्ेष सहाय्य कवभाग
(११) कनयोजन कवभाग
(१२) सावचजकनि आरोग्य कवभाग
(१३) आकदवासी कविास कवभाग
(१४) सहिार, पणन व वस्त्रोद्योग कवभाग
(१५) मकहला व बाल कविास कवभाग
(१६) इतर मागास बहुजन िल्याण कवभाग
( मतास टाकावयाच्या मागणयाांची सूची स्वतांत्रपणे ववतरीत केल्याप्रमाणे )
[ चचारोध (वगलोटीन) सायं काळी ०६.०० वाजता ]
सात

:

शासकीय रिधे यके :
(अ) पुि:स्ापना्व, रिचाि, खं िश: रिचाि ि संमत किणे :सन २०२० चे कविानसभा कविेयि क्रमाांि ५४ – महाराष्ट्र (तृतीय पुरवणी)
कवकनयोजन कविेयि, २०२०.
-----------------------------------------------------------------------------------------------(ब)
(१)

रिचाि, खं िश: रिचाि ि संमत किणे :(ि) सन २०२० चे रिधानसभा रिधे यक क्रमांक ५३ – महािाष्ट्र आंतििाष्ट्रीय
क्रीिा रिद्यापीठ रिधे यक, २०२०.
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(ख) रिधे यक संयक्
ु त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री.िे िेंद्र फिणिीस, रि.स.स.
यांचा प्रसताि :"सन २०२० चे कविानसभा कविे यि क्रमाांि ५३ – महाराष्ट्र आांतरराष्ट्रीय
क्रीडा कवद्यापीठ कविे यि, २०२० कविानपकरषदे ची सहमती घेऊन दोनही
सभागृहाांच्या ३२१ सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त सहा
मकहनयाांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेर् दे ऊन कवचारार्च पाठकवण्यात यावे."
---------------------------------------------------------------------------------(२) (ि) सन २०२० चे रिधानसभा रिधे यक क्रमांक ४९ – िी. िाय. पाटील
कृ षी ि तंत्र रिद्यापीठ, तळसंिे, कोल्हापूि रिधे यक, २०२०.
(ख) रिधे यक संयक्
ु त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री.िे िेंद्र फिणिीस, रि.स.स.
यांचा प्रसताि :"सन २०२० चे कविानसभा कविेयि क्रमाांि ४९ – डी. वाय. पाटील िृषी व
तांत्र कवद्यापीठ, तळसांदे, िोल्हापूर कविे यि, २०२० कविानपकरषदे ची सहमती घे ऊन
दोनही सभागृहाांच्या ३२१ सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त सहा
मकहनयाांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेर् दे ऊन कवचारार्च पाठकवण्यात यावे."
---------------------------------------------------------------------------------(३) (ि) सन २०२० चे रिधानसभा रिधे यक क्रमांक ५० – महािाष्ट्र सािवजरनक
रिद्यापीठ (िुसिी सुधािणा) रिधे यक, २०२०.
(ख) रिधे यक संयक्
ु त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री.िे िेंद्र फिणिीस, रि.स.स.
यांचा प्रसताि :"सन २०२० चे कविानसभा कविे यि क्रमाांि ५० – महाराष्ट्र सावचजकनि
कवद्यापीठ (दुसरी सुिारणा) कविे यि, २०२० कविानपकरषदे ची सहमती घे ऊन दोनही
सभागृहाांच्या ३२१ सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त सहा
मकहनयाांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेर् दे ऊन कवचारार्च पाठकवण्यात यावे."
---------------------------------------------------------------------------------(४)

सन २०२० चे रिधानसभा रिधे यक क्रमांक ४८ – मुंबई
महानगिपारलका, महािाष्ट्र महानगिपारलका आरण महािाष्ट्र नगिपरिषिा,
नगिपंचायती ि औद्योरगक नगिी (सुधािणा) रिधे यक, २०२०.
----------------------------------------------------------------------------------
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(ि) सन २०२० चे रिधानसभा रिधे यक क्रमांक ४६ – महािाष्ट्र
महानगिपारलका आरण महािाष्ट्र नगिपरिषिा, नगिपंचायती ि औद्योरगक
नगिी (सुधािणा) रिधे यक, २०२०.
(ख) रिधे यक संयक्
ु त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री.िे िेंद्र फिणिीस, रि.स.स.
यांचा प्रसताि :"सन २०२० चे कविानसभा कविे यि क्रमाांि ४६ – महाराष्ट्र
महानगरपाकलिा आकण महाराष्ट्र नगरपकरषदा, नगरपांचायती व औद्योकगि नगरी
(सुिारणा) कविेयि, २०२० कविानपकरषदे ची सहमती घेऊन दोनही सभागृहाांच्या
३२१ सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त सहा मकहनयाांच्या आत
सादर िरण्याचा अनुदेर् दे ऊन कवचारार्च पाठकवण्यात यावे."

---------------------------------------------------------------------------------(६) (ि) सन २०२० चे रिधानसभा रिधे यक क्रमांक ४७ – मुंबई
महानगिपारलका (सुधािणा) रिधे यक, २०२०.
(ख) रिधे यक संयक्
ु त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री.िे िेंद्र फिणिीस, रि.स.स.
यांचा प्रसताि :"सन २०२० चे कविानसभा कविेयि क्रमाांि ४७ – मुांबई महानगरपाकलिा
(सुिारणा) कविेयि, २०२० कविानपकरषदे ची सहमती घेऊन दोनही सभागृहाांच्या
३२१ सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त सहा मकहनयाांच्या आत
सादर िरण्याचा अनुदेर् दे ऊन कवचारार्च पाठकवण्यात यावे."
---------------------------------------------------------------------------------(७) (ि) सन २०२० चे रिधानसभा रिधे यक क्रमांक ४४ – महािाष्ट्र सहकािी
संस्ा (चौ्ी सुधािणा) रिधे यक, २०२०.
(ख) रिधे यक संयक्
ु त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री.िे िेंद्र फिणिीस, रि.स.स.
यांचा प्रसताि :"सन २०२० चे कविानसभा कविे यि क्रमाांि ४४ – महाराष्ट्र सहिारी सांस्र्ा
(चौर्ी सुिारणा) कविेयि, २०२० कविानपकरषदे ची सहमती घे ऊन दोनही
सभागृहाांच्या ३२१ सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त सहा
मकहनयाांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेर् दे ऊन कवचारार्च पाठकवण्यात यावे."
----------------------------------------------------------------------------------
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(ि) सन २०२० चे रिधानसभा रिधे यक क्रमांक ४५ – महािाष्ट्र सहकािी
संस्ा (पाचिी सुधािणा) रिधे यक, २०२०.
(ख) रिधे यक संयक्
ु त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री.िे िेंद्र फिणिीस, रि.स.स.
यांचा प्रसताि :"सन २०२० चे कविानसभा कविेयि क्रमाांि ४५ – महाराष्ट्र सहिारी सांस्र्ा
(पाचवी सुिारणा) कविे यि, २०२० कविानपकरषदे ची सहमती घे ऊन दोनही
सभागृहाांच्या ३२१ सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त सहा
मकहनयाांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेर् दे ऊन कवचारार्च पाठकवण्यात यावे."

---------------------------------------------------------------------------------(९) (ि) सन २०२० चे रिधानसभा रिधे यक क्रमांक ५१ – शक्ती फौजिािी
कायिे (महािाष्ट्र सुधािणा) रिधे यक, २०२०.
(ख) रिधे यक संयक्
ु त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री.िे िेंद्र फिणिीस, रि.स.स.
यांचा प्रसताि :"सन २०२० चे कविानसभा कविे यि क्रमाांि ५१ – र्क्ती फौजदारी िायदे
(महाराष्ट्र सुिारणा) कविेयि, २०२० कविानपकरषदे ची सहमती घेऊन दोनही
सभागृहाांच्या ३२१ सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त सहा
मकहनयाांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेर् दे ऊन कवचारार्च पाठकवण्यात यावे."
(ग) रिधे यक संयक्
ु त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री.चंद्रकांत पाटील, रि.स.स.
यांचा प्रसताि :"सन २०२० चे कविानसभा कविे यि क्रमाांि ५१ – र्क्ती फौजदारी िायदे
(महाराष्ट्र सुिारणा) कविेयि, २०२० कविानपकरषदे ची सहमती घेऊन दोनही
सभागृहाांच्या २१ सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त सहा मकहनयाांच्या
आत सादर िरण्याचा अनुदेर् दे ऊन कवचारार्च पाठकवण्यात यावे."
---------------------------------------------------------------------------------(१०) (ि) सन २०२० चे रिधानसभा रिधे यक क्रमांक ५२ – महािाष्ट्र अनन्य
रिशे ष न्यायालये (शक्ती कायद्याखालील मरहलांच्या ि बालकांच्या
रिरुध्िच्या रििरक्षत अपिाधांसाठी) रिधे यक, २०२०.
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(ख) रिधे यक संयक्
ु त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री.िे िेंद्र फिणिीस, रि.स.स.
यांचा प्रसताि :"सन २०२० चे कविानसभा कविे यि क्रमाांि ५२ – महाराष्ट्र अननय कवर्ेष
नयायालये (र्क्ती िायद्याखालील मकहलाांच्या व बालिाांच्या कवरुध्दच्या कववकक्षत
अपरािाांसाठी) कविेयि, २०२० कविानपकरषदे ची सहमती घे ऊन दोनही सभागृहाांच्या
३२१ सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त सहा मकहनयाांच्या आत
सादर िरण्याचा अनुदेर् दे ऊन कवचारार्च पाठकवण्यात यावे."
(ग) रिधे यक संयक्
ु त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री.चंद्रकांत पाटील, रि.स.स.
यांचा प्रसताि :"सन २०२० चे कविानसभा कविे यि क्रमाांि ५२ – महाराष्ट्र अननय कवर्ेष
नयायालये (र्क्ती िायद्याखालील मकहलाांच्या व बालिाांच्या कवरुध्दच्या कववकक्षत
अपरािाांसाठी) कविेयि, २०२० कविानपकरषदे ची सहमती घे ऊन दोनही सभागृहाांच्या
२१ सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त सहा मकहनयाांच्या आत सादर
िरण्याचा अनुदेर् दे ऊन कवचारार्च पाठकवण्यात यावे."

" िाष्ट्रगीत "
रिधान भिन,
मुांबई,
कदनाांि : १४ कडसेंबर, २०२०

िाजेन्द्र भागित,
सकचव,
महाराष्ट्र कविानसभा

