
¯ÖÏ×ŸÖ¾Öê¤ü®Ö ¿ÖÖÜÖÖ 

 Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¯Öæ¾ÖÔ ÛúÖôûÖŸÖ Council of the Governor of Bombay †×ÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †Ö»Öê ¾Ö µÖÖ 

ÛúÖî×®ÃÖ»Ö“Öß ¯Ö×Æü»Öß ²ÖîšüÛú ×¤ü®ÖÖÓÛú 22 •ÖÖ®Öê¾ÖÖ¸üß, 1862 ¸üÖê•Öß ÃÖÓ¯Ö®®Ö —ÖÖ»Öß.  µÖÖ ÛúÖôûÖŸÖ ²ÖîšüÛúÖÓŸÖß»Ö 

ÛúÖ´ÖÛúÖ•ÖÖ“Öê ÃÖÓ×õÖ¯ŸÖ ‡×ŸÖ¾Öé¢Ö (Minutes) ŸÖµÖÖ¸ü Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖê.  ŸµÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü Government of India 

Act, 1935 ®ÖãÃÖÖ¸ü ²ÖÖò´²Öê »Öê×•ÖÃÖ»Öê“Ö¸ü ÝÖšüßŸÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê ¾Ö ŸµÖÖ †ÓŸÖÝÖÔŸÖ ²ÖÖò´²Öê »Öê×•ÖÃÖ»Öê×™ü¾Æü †ÃÖë²»Öß 

¾Ö ²ÖÖò´²Öê »Öê×•ÖÃÖ»Öê×™ü¾Æü ÛúÖî×®ÃÖ»Ö“Öß Ã£ÖÖ¯Ö®ÖÖ —ÖÖ»Öß.   ²ÖÖò´²Öê »Öê×•ÖÃÖ»Öê×™ü¾Æü †ÃÖë²»Öß ¾Ö ²ÖÖò´²Öê »Öê×•ÖÃÖ»Öê×™ü¾Æü 

ÛúÖî×®ÃÖ»Ö“Öß ¯Ö×Æü»Öß ²ÖîšüÛú †®ÖãÛÎú´Öê ×¤ü®ÖÖÓÛú 19 •Öã»Öî, 1937 ¾Ö ×¤ü®ÖÖÓÛú 20 •Öã»Öî, 1937 ¸üÖê•Öß —ÖÖ»Öß.  

ŸµÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü ×¤ü®ÖÖÓÛú 1 ´Öê, 1960 ¸üÖê•Öß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯Ö®ÖÖ —ÖÖ»µÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö×¬Ö´ÖÓ›üôûÖ“Öê ¯Ö×Æü»Öê 

†×¬Ö¾Öê¿Ö®Ö ×¤ü®ÖÖÓÛú 6 •Öã»Öî, 1960 ¸üÖê•Öß ÃÖã¹ý —ÖÖ»Öê.  µÖÖ †×¬Ö¾Öê¿Ö®ÖÖŸÖß»Ö ¯Ö×Æü»µÖÖ ²ÖîšüÛúß¯ÖÖÃÖæ®Ö“Ö ¿Ö²¤ü¿Ö: 

ÛúÖµÖÔ¾Öé¢Ö (Verbatim proceeding) ŸÖµÖÖ¸ü Ûú¸üÞµÖÖ“Öß ¯Ö¬¤üŸÖ ÃÖã¹ý —ÖÖ»Öß ¾Ö ŸµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö´ÖÓ›üôû 

ÃÖ×“Ö¾ÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¾Öê¤ü®Ö ¿ÖÖÜÖê“Öß ×®ÖÙ´ÖŸÖß Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öß. 

 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö´ÖÓ›üôû ÃÖ×“Ö¾ÖÖÓ®Öß, ¤üÖê®Æüß ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖÓÓ“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêÛú ²ÖîšüÛúß“µÖÖ ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß¾Öé¢ÖÖ“ÖÖ †×¬ÖÛéúŸÖ 

†Æü¾ÖÖ»Ö Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ¤êüÜÖ ȩ̂üÜÖßÜÖÖ»Öß ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ¾Ö ¯ÖÏÃÖéŸÖ Ûú¸üÖ¾ÖÖ, †ÃÖê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö ÃÖ³ÖÖ ¾Ö ×¾Ö¬ÖÖ®Ö ¯Ö×¸üÂÖ¤ü 

×®ÖµÖ´ÖÖ®¾ÖµÖê †×®Ö¾ÖÖµÖÔ Ûú ü̧ÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü.   

 †×ŸÖ¿ÖµÖ ÛúÖôû•Öß¯Öæ¾ÖÔÛú †Ö×ÞÖ ×¾Ö®ÖµÖ¿Öß»ÖŸÖê®Öê ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖ“µÖÖ ´Ö¬µÖ³ÖÖÝÖß †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÝÖÖê»Ö 

™êü²Ö»ÖÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ †ÖÃÖ®ÖÖÓ¾Ö¸ü †ÖÃÖ®ÖÃ£Ö ÆüÖêÞÖÖ¸êü, £ÖÖê›üÖ ¾Öêôû †Ö¯Ö»µÖÖ•Ö¾Öôûß»Ö ¾ÖÆüßŸÖ ÛúÖÆüß ŸÖ¸üß ÜÖ¸ü›æü®Ö, 

ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖ“Öê ¾µÖ¾Ö¬ÖÖ®Ö ³ÖÓÝÖ ®Ö Ûú¸üŸÖÖ Ÿ¾Ö¸êü®Öê ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖŸÖæ®Ö ²Ö×ÆüÝÖÔ´Ö®Ö Ûú¸üÞÖÖ·µÖÖ ÃÖã²ÖÛú ¯ÖêÆü¸üÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÛúÖÆüß 

¾µÖŒŸÖà“µÖÖ †Ö¾ÖÖÝÖ´Ö®ÖÖ“Öê ‹Ûú ¯Ö×¸ü×“ÖŸÖ ¥üÂµÖ ×¾Ö×¬Ö´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ¤üÖê®Æüß ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖŸÖ †Ö¯ÖÞÖ ®ÖêÆü´Öß ¯ÖÖÆüŸÖ †ÃÖŸÖÖê. 

 ¯ÖÞÖ ‘ÖÖ‡ÔÝÖ›ü²Ö›üß®Öê ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖŸÖ ÃÖŸÖŸÖ †Ö¾ÖÖÝÖ´Ö®Ö Ûú¸üÞÖÖ¸êü Æêü Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÛúÖêÞÖ †ÖÆêüŸÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê 

ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖŸÖß»Ö ®Öê´ÖÛêú ÛúÖ´Ö ÛúÖµÖ †ÖÆêü, µÖÖ“Öß †®ÖêÛúÖÓ®ÖÖ कल्पना नसते.  संसदीय लोकशाही व्यवस्थेत 

राज्यस्तरावरील सवोच्च संस्था म्हणजेच ववधानसभा व ववधानपररषद या सभागहृातील संपणूण 

कामकाजाच्या प्रत्येक क्षणाचे ते साक्षीदार असतात.  अथाणत, या सभागहृाच्या कामकाजाचे शब्दश:  
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कायणवतृ्त तयार करण्याची महत्त्वपणूण जबाबदारी ज्या अवधकाऱयांवर असते, त्यांचे कायाणलयीन पदनाम 

"प्रवतवेदक" (REPORTER) ह ेआह.े  हचे ते सभागहृात सतत ये-जा करणारे स्त्री-परुुष आहते. 

 सन्माननीय सदस्य ववववध आयधुांच्या माध्यमातनू संपणूण राज्यातील सामावजक, आवथणक व 

राजकीय ववषय आपापल्या वकृत्त्वशैलीत सभागहृात मांडत असतात.  काही सदस्यांची बोलण्याची गती 

140 ते १६० शब्द प्रवत वमवनट असते तर काही सदस्य त्याहून अवधक गतीने बोलत असतात.  ववधानसभा 

व ववधानपररषद या सभागहृांचे स्वतंत्र शब्दश: कायणवतृ्त तयार केले जाते.  प्रवतवेदन शाखेकडून कायणवतृ्त 

तयार झाल्यानंतर ते पढुील संस्करणासाठी अनवुाद व संपादन शाखेकडे पाठववले जाते.   अनवुाद व 

संपादन शाखेकडून जोपयंत कायणवतृ्तावर अंवतम संपादकीय संस्करण होत नाही आवण शासकीय 

मदु्रणालयाकडून त्याची छापील प्रत उपलब्ध होत नाही तोपयंत कायणवतृ्त असधुाररत असते.   तसेच, सदर 

कायणवतृ्ताचा माननीय सभापती व माननीय अध्यक्ष यांच्या अनमुतीवशवाय प्रवसध्दीसाठी उपयोग करता येत 

नाही.    

 ववधानमंडळाच्या लोकलेखा सवमती, अंदाज सवमती, सावणजवनक उपक्रम सवमती, पंचायत राज 

सवमती इत्यादी तसेच वववभन्न ववषयावरील वचवकत्सा सवमत्या व प्रसंगोपात वनमाणण करण्यात आलेल्या 

तदथण सवमत्या, अशा समुारे ६० ववववध सवमत्या कायणरत असनू या सवमत्यांचे तसेच राष्ट्रकुल संसदीय 

मंडळ, महाराष्ट्र शाखेच्या वतीने पीठासीन अवधकारी आवण वववधमंडळ सवचवांच्या आयोवजत करण्यात 

येणाऱया पररषदांचे कायणवतृ्त दखेील प्रवतवेदन शाखेकडून तयार करण्यात येत असते.    
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लघुलेखन शाखा 

 वववधमंडळ सवचवालयात लघलेुखन शाखा कायणरत आह.े   ×¾Ö¬Öß´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖ×´ÖŸµÖÖÓ“µÖÖ 

ÃÖ×´ÖŸÖß प्रमखुांना तसेच सवचवालयातील अवधकाऱयांना ´Ö¸üÖšüß ¾Ö ‡ÓÝÖÏ•Öß »Ö‘Öã»ÖêÜÖÛúÖÓ“µÖÖ ÃÖê¾ÖÖ 

ˆ¯Ö»Ö²¬Ö Ûú¹ý®Ö ×¤ü»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ.   

००००००० 

±úßŸÖ¬¾Ö®Öß́ Öã¦üक कक्ष 

¤üÖê®Æüß ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖŸÖß»Ö ÃÖÓ¯ÖæÞÖÔ ×¤ü¾ÖÃÖÖ“µÖÖ ÛúÖ´ÖÛúÖ•ÖÖ“Öê ¬¾Ö×®Ö´Öã¦üÞÖ ±úßŸÖ¬¾Ö®Ößमदु्रक कक्षाकडून 

Ûêú»Öê •ÖÖŸÖê.  
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™ÓüÛú»ÖêÜÖ®Ö कक्ष 

×¾Ö¬ÖÖ®Ö´ÖÓ›üôû ÃÖ×“Ö¾ÖÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö कक्षांमधील ™ÓüÛú»ÖêÜÖ®ÖÖ“Öê ÛúÖ´Ö ™ÓüÛú»ÖêÜÖ®Ö 

¿ÖÖÜÖê´ÖÖ±ÔúŸÖ Ûêú»Öê •ÖÖŸÖê.  µÖÖ ÃÖ×“Ö¾ÖÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ¤îü®ÖÓ×¤ü®Ö ÛúÖ´ÖÛúÖ•ÖÖ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ †×¬Ö¾Öê¿Ö®Ö ÛúÖôûÖŸÖ 

ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖêµÖßÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÔ †Ö´Ö¤üÖ¸ü ×®Ö¾ÖÖÃÖÖŸÖ ´Ö¸üÖšüß ¾Ö ‡ÓÝÖÏ•Öß ™ÓüÛú»ÖêÜÖ®ÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö 

Ûêú»Öß •ÖÖŸÖê.   ®ÖÖÝÖ¯Öæ¸ü †×¬Ö¾Öê¿Ö®ÖÖ“µÖÖ ÛúÖôûÖŸÖÆüß †¿ÖÖ ¯ÖÏÛúÖ ü̧“Öß ™ÓüÛú»ÖêÜÖ®ÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †Ö´Ö¤üÖ¸ü 

×®Ö¾ÖÖÃÖÖŸÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖŸÖê.   
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