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प्रस्तािना 

संसदीय लोकशाही पध्दतीमध्ये विधानमडंळाच्या सवमत्या या फार मोठ्या मोलाचे काम पार पाडीत असतात. 

शासकीय आश्वासन सवमती ही विधानसभचेी एक महत्िाची सवमती आह.े सभागहृात विविध संसदीय आयधुांद्वारे 

उपवथित केलेल्या चचेला उत्तर दतेाना मा.मवंि महोदयांकडून संबंवधत बाबींची िगेिेगळी काययिाही वनदशयक आश्वासने, 

अवभिचने वदली जातात. या आश्वासनांना आवि अवभिचनांना एक िगेळेच महत्ि असते, एक प्रकारच ेपावित्र्य ि 

गांभीयय असते. त्यामळेु आश्वासनाच्या काययिाहीची वििरिपिे सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्याबाबत शासनाचे 

विधीमडंळाच्या प्रती असलेले उत्तरदावयत्ि लक्षात घतेा शासनाच्या प्रशासन व्यिथिेिर सखोल, संपिूय, प्रभािी ि 

अियपिूय वनयंिि ि दखेरेख ठेिि ेह ेसवमतीचे काम आह.े पररिामत: सवमतीच्या माध्यमातनू साियजवनक वहताचे बरेच 

प्रश्न सोडविले जातात. 

 प्रथततु पवुथतकेमध्ये विधानसभा शासकीय आश्वासन सवमतीची थिापना, सवमतीकडे सपुदूय केलेली काम,े 

सवमतीची काययपध्दतीशी संबंवधत बाबी यांची संवक्षप्त मावहती अतंभूयत करण्यात आलेली आह.े 
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सवितीची रचना ि कार्य 

 आश्वासन सवमती ही सभागहृाची महत्िाची सवमती आह.े तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांनी वनदशेानसुार 

नामवनयकु्त केलेल्या वनयम सवमतीच्या वशफारशीनसुार लोकसभेच्या धतीिर वदनांक २ वडसेंबर, १९५९ रोजी 

विधानसभा आश्वासन सवमती प्रिम गठीत करण्यात आली. सरुुिातीस या सवमतीचे एकूि १५ सदथय होते. वनयमात 

सधुारिा करून सवमतीची सदथय संख्या १९ इतकी करण्यात आली. विधानसभा वनयम २२७ (१) नसुार सध्या या 

सवमतीची सदथय संख्या १९ आह.े प्रत्येक िर्षी होिायाया पवहल्या अवधिशेनात मा.अध्यक्ष, सवमती सदथयांची तसेच 

सवमती प्रमखुांची नामवनयकु्ती करतात. सवमतीची मदुत एक िर्षायपेक्षा अवधक नसते. 

(ब) सवमतीकडे सपुदूय केलेली कामे 

(१) विधानसभते प्रश्नोत्तराच्या िळेी तसेच प्रथतािाच्या िळेी मा.मवंिमहोदयांनी वदलेल्या आश्वासनांची    

      िचनाचंी ि हमीची छाननी करि.े 

(२) अशी आश्वासने, िचने ि हमी शासनाने वकतपत कृतीत अििा काययिाहीत आिली आहते, आवि  

(३) आश्वासने, िचने इत्यादी कमीत कमी कालािधीत कृतीत अििा काययिाहीत आिली गलेी आहते  

      काय याबाबतचा सवमतीचा अहिाल सभागहृास सादर करि.े 

(क) सवमतीची काययपध्दती 

 विधानसभा वनयम १६३ ते १९३ ह े सवमत्यांच्या सियसाधारि काययपध्दती संबंधात आहते. सदर वनयम 

विधानसभा आश्वासन सवमतीस लाग ू आहते. सन १९५९ साली नामवनवदयष्ट करण्यात आलेल्या विधानसभा 

आश्वासन सवमतीने वदनांक १८ माचय, १९६० रोजी झालेल्या दसुयाया बैठकीत आश्वासनांची प्रमाि यादी संमत केली 

आह े:- 

(१)   ह्या बाबींिर विचार करण्यात येत आह.े 

(२)   मी ह्याबाबत लक्ष घालीन. 

(३)   चौकशी करण्यात येत आह.े 

(४)   माननीय सदथयांना मी कळिीन. 

(५)   ह ेमखु्यत: कें द्र सरकारचे काम आह.े परंत ुत्याबाबत मी चौकशी करीन. 

(६)   मी ह्यासंबंधी कें द्र सरकारला वलहीन. 

(७)   सन्माननीय सदथयांकडून आलेल्या सिय सचूनांचा काळजीपिूयक विचार केला जाईल, असे मी    

  सभागहृाला आश्वासन दतेो. 

(८)   माझ्या दौयायांचे िळेी त्या वठकािी प्रत्यक्ष जाऊनच मी पररवथितीचा अभ्यास करीन. 

(९)   मी या बाबींिर विचार करीन. 

(१०)  मी ह्यािर विचार करीन. 

(११)  मी कें द्र सरकारला सचुिीन 

(१२)  आम्ही याबाबत ठराि करू. 

(१३)  ह्याबाबत काय करता येईल ते मी पाहीन. 

(१४)  ह्यासंबंधी काही बोलण्यापिूी मला या बाबींची चौकशी करािी लागले. 

(१५)  ही सचूना विचारात घणे्यात येईल. 
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(१६)  ............... रोजी भरिायाया ...................सभचे्यािळेी ह्या बाबींचा विचार करण्यात  

   येईल. 

(१७)  ह्या बाबींचे अजनूही परीक्षि चाल ू आह े ि ह्याबाबत काही कराियास पावहज े असल्यास  

   ते नक्कीच करण्यात येईल. 

(१८)  ...................सरकारकडे ही बाब नेण्यात येईल. 

(१९)  मला ह्यासंबंधी मावहती नाही, परंत ुह्याबाबत लक्ष घालण्याची माझी तयारी आह.े 

(२०)  आिश्यक ती मावहती गोळा करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहते. 

(२१)  वनयम तयार करतेिेळी ही सचूना ध्यानात ठेि.ू 

(२२)  माननीय सदथयांची तशीच इच्छा असेल तर मी वफरुन सचूना करीन. 

(२३)  अवंतम अहिाल तयार करण्यात आल्यािर त्याची एक प्रत सभागहृाच्या पटलािर  

    ठेिण्यात येईल. 

(२४)  माननीय सदथयांनी मी ते पनुिीन. 

(२५)  ते करता येईल असे मला िाटते. 

(२६)  माननीय सदथयांचा आरोप खरा असेल तर ह्या बाबीची मी नक्की चौकशी करण्यास  

   लािीन. 

(२७)  आम्हाला ते शाधनू काढाि ेलागले. 

(२८)  ह्याकडे मला .......................................सरकारच े लक्ष िधेाि े लागले आवि मला  

   आशा आह ेकी, सरकार त्यावदशनेे उपाययोजना करीन. 

(२९)  कारिाई करण्याकररता ही सूचना आह ेि त्यािर विचार करण्यात येईल. 

(३०)  मावहती गोळा करण्यात येत आह ेि ती विधानसभेच्या पटलािर ठेिण्यात येईल. 

(३१)  मी पररवथितीचे पनुवियलोकन करीत आह.े 

(३२)  ज्याबाबत मतं्र्यांनी काही कारिाई करण्याची जरूरी आह े असे अध्यक्षांनी /उपाध्यक्षांनी  

   अििा सभाध्यक्ष तावलकेिर असिायाया सदथयांनी वदलेले वनदशे. 

(३३)  ज्या सिय मदु्ांबद्दल मावहती मागण्यात आली आह े ि जी दणे्याचे कबलू करण्यात आले  

  आह ेअसे सिय मदु्द.े 
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विधानसभा आश्वासन सवितीच्र्ा कार्यपध्दतीचे वनर्ि 

(अंतर्यत कािकाज) 

 वदनांक २ वडसेंबर, १९५९ रोजी विधानसभा आश्वासन सवमती गवठत करण्यात आली. महाराष्ट्र विधानसभा 

वनयमातील वनयम, १९० अन्िये अध्यक्षांनी अनमुोदन वदल्याप्रमािे, खालील वनयम विधानसभा आश्वासन सवमतीची 

रचना, वतची व्याप्ती ि कामकाज चालवििे यासंबंधी आहते :- 

  १. तपासिीसाठी विषर्ांची वनिड करिे .-  (१) सवमतीला योग्य िाटतील अशा ि वतच्याकडे सोपविलेल्या 

कामकाजाच्या व्याप्तीखाली येतील अशा विर्षयांची तपासिी करण्यासाठी सवमती त्यांची िळेोिळेी वनिड करील. 

  (२) विर्षयांच्या तपसिीसाठी कामकाजाचा काययक्रम सवमती िळेोिेळी वनवित करील. 

  २.  अभ्र्ासर्टांची वनरु्क्ती .-  (१) वनरवनराळया विर्षयांचा तपशीलिार अभ्यास ि तपासिी करण्यासाठी सवमती 

एक वकंिा अवधक अभ्यासगट आवि /वकंिा उप सवमत्या िेळोिळेी वनयकु्त करील. 

  (२) अभ्यासगटाचंी आवि / वकंिा उप सवमत्यांची कामे, इतर गोष्टींबरोबर, खालीलप्रमाि ेराहतील :- 

       (एक) शासनाच्या विभागाकडून वमळालेल्या, वकंिा विभागाने परुविलेल्या सावहत्यांचा सखोल अभ्यास करि.े 

       (दोन) सवमती प्रमखुाने मान्यता वदल्यानंतर शासनाच्या विभागाला द्ाियाची प्रश्नािली तयार करि.े 

       (तीन) शासनाकडून आलेल्या उत्तरांची तपासिी करि ेि ती विचारात घिे.े 

       (चार) सवमतीने वकंिा सवमती प्रमखुाने पाठविलेल्या कोित्याही प्रकरिाचा अभ्यास करि ेि त्यािर अहिाल         

               सादर करि.े  

       (पाच) अभ्यास दौरे काढि ेि त्यािरील अभ्यास वटप्पिी तयार करि.े 

       (सहा) ज्यांच्या आधारािर अहिालाचे मसदुे तयार करता येतील अस ेठळक मदु्दे काढि.े 

       (सात) अहिालांचे मसदु ेसंपिूय सवमतीला प्रसतृ करण्यापिूी त्यािर चचाय करि.े 

३. बैठकीची सूचना.- सवमतीच्या बैठकीची तारीख ि िळे सवमती प्रमखुांनी वनवित केल्यानंतर त्याबाबतची सचूना 

सवमतीच्या सभासदांकडे प्रसतृ करण्यात येईल. 

४. सवितीला सादर करािर्ाचे सावित्र्.- सवमतीच्या सभासदांच्या उपयोगासाठी आिश्यक असलेल्या 

सावहत्याच्या पंचेचाळीस प्रती १५ वदिसांच ेआत सादर करण्याची लेखी विनंती विधानमडंळ सवचिालयाकडून 

शासनाला/विभागाला करण्यात येईल. 
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५. सदस्र्ांना सावित्र् प्रस्तृत करिे.- ह ेसावहत्य विधानमडंळ सवचिालयाकडे आल्यानंतर शक्य वततक्या     

           लिकर ते सदथयांकडे प्रथततृ करण्यात येईल. 

६.  सवितीकडे पाठविलेली कार्दपते्र र्ोपनीर् सिजिे .-  सवमतीकडे पाठविलेले कागदपि गोपनीय 

समजण्यात येतील ि त्यातील मजकूर दसुयाया कोिासही कळविण्यात येिार नाही वकंिा कोित्याही विर्षयािरील 

अहिाल सभागहृाला सादर करण्यापिूी अशा मावहतीचा उल्लेख सवमतीच्या बाहरे कोित्याही िळेी करण्यात 

येिार नाही. त्यानंतर सभागहृासमोर ठेिलेल्या कागदपिात वकंिा अवभलेखांत असलेल्या मावहतीसंचाचा फक्त 

उल्लेख करता येईल.  

७. सदस्र्ांनी विचारािर्ाचे प्रश्न .-  (१) कागदपि िाचल्यानंतर सदथयांना ज्या प्रश्नाविर्षयी वकंिा मदु्दांविर्षयी 

अवधक मावहती पावहज ेअसेल ते प्रश्न वकंिा मदु्दे ते तयार करतील. 

    (२) सवमतीप्रमखुांनी वनवित कराियाच्या तारखलेा ह ेप्रश्न वकंिा मदु्द ेसदथयांकडून विधानमडंळ सवचिालयाकडे     

          पाठविण्यात येतील. 

    ८.  शासनासाठी / विभार्ासाठी प्रश्नािली .-  (१) तपासिी अधीन विर्षयासंबंधीच्या इतर ससंुगत मदु्दांसह     

          प्रश्न ि सदथयांनी सचुविलेले मदु्द,े प्रश्नािलीच्या थिरुपात एकवित करण्यात येतील. आिश्यक तेिे,    

           थपष्टीकरिात्मक वटप्पिी जोडून ही प्रश्नािली सवमतीच्या सिय सदथयांकडे प्रथततृ करण्यात येईल. 

          (२) अभ्यासगट वकंिा उप सवमती वकंिा सवमती या प्रश्नािलींचा आवि सदथयांकडून आलेल्या सचूनांचा    

           विचार करील. सवमती प्रमखुांनी त्यास अनमुोदन वदल्यानंतर ते शासनाकडे/विभागाकडे ठविण्यात येतील.  

           त्यानंतर सवमती प्रमखुांनी वनवदयष्ट कराियाच्या तारखलेा त्या प्रश्नािलीच्या उत्तरांचे ४५ संच शासन/ विभाग 

           विधानमडंळ सवचिालयाकडे सादर करील. 

          (३)  सवमती प्रमखुांनी अनमुोवदत केलेल्या प्रश्नािलीच्या प्रती सवमतीच्या सदथयांकडे प्रसतृ करण्यात येतील.  

          (४)  शासनाकडून/ विभागाकडून आलेली प्रश्नािलीची उत्तरे, ह्या वनयमांतील वनयम ५ मध्ये विवहत केलेल्या     

                 पध्दतीनसुार सदथयांकडे प्रसतृ करण्यात येतील. 

          (५)  एखाद्ा मदु्ांिर अवधक थपष्टीकरि आिश्यक असल्यास वकंिा जादा मावहती वमळािी असे िाटल्यास   

                ह्या वनयमातील पोट वनयम (२) मध्ये विवहत केलेल्या पध्दतीनसुार ते मागविता येईल. 

      ९.  तोंडी तपासिीसाठी िुदे्द .-  (१) विधानमडंळ सवचिालय साक्षीदारांच्या तोंडी तपासिीबाबतच्या मदु्ांची  

           आवि / वकंिा प्रश्नांची एक यादी तयार करील आवि सवमती प्रमखुांच्या अनमुोदनासाठी सदथयांकडून त्या     

           बाबतीत आलेल्या कोित्याही सचूना त्यात समाविष्ट करील.  
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            (२)  मदु्ांच्या वकंिा प्रश्नांच्या याद्ांच्या अविम प्रती सवमतीच्या सदथयांकडे प्रसतृ करण्यात येतील. 

     १०.  तोंडी साक्ष घेण्र्ाची कार्यपध्दती .-  (१) प्रिम सवमती प्रमखु साक्षीदाराला एखादा प्रश्न विचारतील    

         आवि त्यानंतर त्याला प्रश्न विचारण्यासाठी इतर सदथयांना एकानंतर दसुरा अशा रीतीने बोलाितील. एखाद्ा   

         सदथयाची प्रश्न विचारण्याची इच्छा असल्यास, सवमती प्रमखुांच्या परिानगीने ते प्रश्न विचारु शकतील.  

         कोिताही मदु्दा ताबडतोब थपष्ट करुन सांगण्यासारखी साक्षीदारांची पररवथिती नसल्यास, त्यानंतर शक्य  

         वततक्या लिकर, विधानमडंळ सवचिालयाकडे लेखी उत्तर सादर करण्याची परिानगी सवमती प्रमखुांकडून  

         त्याला वमळू शकेल. 

           (२)  काययिाहीचे संबंवधत भाग, दरुुथतीसाठी सदथयांकडे आवि सवमतीसमोर साक्ष दिेायाया साक्षीदारांकडे  

            पाठविण्यात येतील ि ते वमळाल्यानंतर त्यांना सात वदिसांच्या आत परत कराि ेलागतील. काययिाहीच्या  

            दरुुथत केलेल्या प्रती सदथयांकडून परत वमळाल्या नाहीत तर प्रवतिदेकांची प्रत विश्वसनीय म्हिनू समजण्यात  

            येईल. साक्षीदारांकडे पाठविण्यात आलेले काययिाहीचे भाग माि यांच्याकडून न चकुता परत वमळविल े 

            पावहजते. 

    ११.  अवधक िावितीसाठी आिश्र्क असलेले िुदे्द .-  सवमतीला ज्या मदु्ांबाबत अवधक मावहती   

            आिश्यक असेल ते मदु्द े विधानमंडळ सवचिालय वलहून घईेल आवि सवमती प्रमखुांच्या वनदशेानसुार  

            याबाबतीत आिश्यक ती काययिाही करील. 

   १२.  साक्षीदारांना परत बोलाििे .-  सवमतीच्या विचाराधीन असलेल्या कोित्याही मदु्ांिर अवधक परुािा  

             सादर करण्याकररता सवमती कोित्याही साक्षीदारास परत बोलाि ूशकेल. 

   १३.  अभ्र्ासर्टाकडून वटप्पिी आवि सावित्र् र्ाचा सवितीला पुरिठा .-  अभ्यासगट /उप   

             सवमती आपल्या दौयायातील वटप्पिी, अभ्यासाचे अहिाल आवि इतर अहिाल वकंिा कागदपि सवमतीस  

             उपलब्ध करुन दईेल. 

     १४.  कार्दपते्र सादर करिे .-  (१) महाराष्ट्र विधानसभा वनयमांत या बाबतीत तरतदू केल्याप्रमािे सवमती  

            एखाद्ा विर्षयाच्या तपासिीसंबंधात आिश्यक असलेल्या व्यक्तींना बोलािील आवि त्यासंबंधीचे कागदपि  

            ि अवभलेख मागिील. सवमतीला आिश्यक असलेले गपु्त कागदपि त्यांचा गौप्यथफोट, राज्याच्या  

            सरुवक्षततेच्या वकंिा वहताच्या दृष्टीने हानीकारक असल्याच्या कारिािरुन उपलब्ध करि ेशक्य नाही अशा  

            आशयाचे प्रमािपि संबंवधत मतं्र्यांनी वदले नसल्यास, शासनाला / विभागाला ते गपु्तरीतीने प्रिमत: सवमती  

            प्रमखुांना उपलब्ध करुन दतेा येतील. 
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         (२) सवमतीच्या सदथयांना कोिताही गपु्त दथतऐिज उपलब्ध करुन दणे्यापिूी सवमती प्रमखु शासनाच्या /  

            विभागाच्या इच्छेचा योग्य तो विचार करतील. शासन /विभाग  आवि सवमती प्रमखु यातील कोिताही मतभदे   

            चचाय करुन वमटविण्यात येईल ि कोिताही समाधानकारक समटे न झाल्यास ते प्रकरि त्यानंतर अध्यक्षांसमोर  

            त्यांच्या वनिययासाठी ठेिण्यात येईल.  

     १५.  शब्दश: कार्यिृत्त .-  (१) शब्दश: काययितृ्त ह े फक्त सवमतीच्या उपयोगासाठी राहील आवि केिळ  

             सभागहृासमोर ठेिण्यात आलेले अशा प्रकारच ेकागदपि जनतेसाठी खलेु राहतील. 

               (२) सबंध परुािा वकंिा त्याचा कोिताही भाग मवुद्रत करण्याचे सवमती ठरिील तेव्हा तो िगेळया खडंाच्या  

             थिरुपात मवुद्रत करण्यात येईल आवि हा विर्षय विचारात घिेायाया सवमतीच्या अहिालाचा तो भाग होईल. 

    १६.  बैठकीचे कार्यिृत्त .-  सवमती प्रमखुांच्या अनमुोदनासाठी विधानमडंळ सवचिालय सवमतीच्या /  

            अभ्यासगटाच्या / उप सवमतीच्या बैठकीच्या काययितृ्तांताचे मसदुे तयार करील. 

    १७.   कार्यिृत्त प्रसृत करिे .-  सवमतीच्या प्रत्येक बैठकीचे काययितृ्त सवमतीच्या सदथयांकडे प्रसतृ करण्यात येईल. 

   १८.  कार्यिृत्त सभार्ृिासिोर ठेििे .-  सवमतीच्या बैठकीचे काययितृ्त ज्या अहिालासंबंधीचे ते काययितृ्त असेल  

           तो अहिाल सादर केल्यानंतर शक्य वततक्या लिकर सभागहृासमोर ठेिण्यात येईल. 

   १९. अििालाचा िसुदा तर्ार करिे .-  (१) एखाद्ा विर्षयाची तपासिी पिूय झाल्यानंतर संबंवधत अभ्यासगट  

         / उपसवमती आपले वनष्ट्कर्षय ि वशफारशी तयार करतील ि यासाठी एक बैठक बोलाविण्यात येईल. 

           (२) अभ्यासगटच्या /उप सवमतीच्या वनष्ट्कर्षायच्या आवि वशफारशींच्या आधारािर अहिालाचा मसदुा तयार  

         करण्यात येईल आवि अभ्यागटाच्या / उप सवमतीच्या सदथयांनी तो विचारात घ्यािा म्हिनू त्यांच्याकडे प्रसतृ  

         करण्यात येईल. 

            (३) िरील पोट-वनयम (२) अन्िये तयार करण्यात आलेल्या अहिालाच्या मसदु्ाला सवमती प्रमखुांनी अनमुोदन  

          वदल्यानंतर तो सवमतीच्या सदथयांकडे प्रसतृ करण्यात येईल आवि नंतर सवमतीच्या बैठकीच्या िळेी विचारात  

          घणे्यात येईल. बैठकीला उपवथित असलेल्या बहुसंख्य सदथयांच्या वनिययांचा सवमतीच्या अहिालात अतंभायि  

          राहील. 

            (४) सवमतीच्या अहिालात वभन्न मतपविका राहिार नाही. 

      २०. अििालाचे िाटप .-  सभागहृाला अहिाल सादर केल्यानंतर, त्याच्या प्रती शक्य वततक्या लिकर  

           विधानमडंळाचे सदथय आवि इतर संबंवधत व्यक्ती ि अवधकारी, इत्यावदकांना उपलब्ध करुन दणे्यात येतील. 
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     २१.  शासनाने केलेल्र्ा कार्यिािीच्र्ा वििरिाची छाननी .-  (१) सवमतीच्या अहिालात समाविष्ट  

           असलेल्या वशफारशींिर शासनाने केलेली काययिाही दाखवििारे वििरि योग्य त्या अवभप्रायासह उप सवमती    

           /अभ्यासगटासमोर तपासिीसाठी ठेिण्यात येईल आवि त्यानंतर अभ्यासगटाच्या /उप  सवमतीच्या/ सवमतीच्या  

           वशफारशींसह ते वििरि सवमती प्रमखुासमोर ठेिण्यात येईल. 

             (२) अभ्यासगटाच्या/उप सवमतीच्या मते सवमती प्रमखुांच्या कोिताही मदु्दा वकंिा सचूना सवमतीने विचारात  

           घिे ेआिश्यक असेल तर तो मदु्दा वकंिा ती सचूना विशरे्ष करुन सवमतीकडे पाठविण्यात येईल. 

             (३) अभ्यासगटाच्या /उप सवमतीने व्यक्त केलेल्या अवभप्रायांच्या आवि सवमती प्रमखुांनी काही सचूना केल्या  

           असल्यास त्या सचूनांच्या आधारािर अहिालाचा एक मसदुा तयार करण्यात येईल. त्यानंतर अहिालाचा हा  

           मसदुा अभ्यासगटाक सवमतीकडून विचारात घणे्यात येईल आवि सवमती प्रमखुांनी त्याला अनमुोदन  

           वदल्यानंतर तो सवमतीकडे थिीकृतीसाठी पाठविण्यात येईल. 

  २२.   सवितीच्र्ा बैठकींना सवितीच्र्ा सदस्र्ांव्र्वतररक्त इतर व्र्क्तींची उपवस्िती- सवमतीचा  

           सभासद नसलेला विधानसभचेा सदथय वकंिा विधानपररर्षदचेा सदथय, साक्षी घणे्याचे काम चाल ूअसताना  

           सवमती प्रमखुांच्या परिानगीने, सवमतीच्या बैठकीस उपवथित राहू शकेल. परंत ु सवमतीचे कामकाज चाल ू 

           असताना असा सदथय, कोित्याही रीतीने सवमतीच्या कामकाजात भाग घऊे शकिार नाही. 

      तिावप, विधानसभा आश्वासन सवमतीच्या वदनांक २० जनू, २०१२  रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये वनयमात  

           बदल करण्यात आला तो पढुीलप्रमाि ेआह.े "विधीिंडळ आवि शासन व्र्िस्िा र्ािध्रे् सिन्िर्ाचा      

          अभाि असल्र्ािुळे िाविती घेऊन वकंिा चचाय करुन प्रश्न वनकाली काढण्र्ाची कार्यिािी िोत नािी.  

           र्ाकररता  दोन्िी  रं्त्रिांशी  संपकय   ठेिण्र्ाची  जबाबदारी  संसदीर्  कार्य  विभार्ाची  आिे.  तसेच  

           सवितीकडे  १९९१ पासून आश्वासने प्रलंवबत असून त्र्ांची पूतयता िोत नािी. त्र्ािुळे विधानसभा  

          आश्वासन सवितीच्र्ा प्रत्रे्क बैठकीला संसदीर् कार्य विभार्ाच्र्ा उप सवचि दजायच्र्ा अवधकाऱर्ांनी  

           उपवस्ित रिािे आिश्र्क आिे असा सवितीने वनियर् घेतला आिे." 

 २३.     कार्यपध्दती संबंधीचे िुदे्द वनर्िात सिाविष्ट करिे .-  या वनयमात िळेोिेळी घालण्यात आलेला  

            कोिताही जादा मजकूर वकंिा फेरबदल सवमतीचे रीतसर अनमुोदन वमळाल्यानंतर या वनयमात अतंभूयत  

            करण्यात येईल. 

 



12 
 

जोडपत्र 

१. सन १९५९ मध्ये नामवनवदयष्ट करण्यात आलेल्या विधानसभा आश्वासन सवमतीच्या पवहल्या सवमतीने तयार केलेल्या 

आश्वासनांची प्रमाि यादी उध्दृत करण्यात आली आह.े 

२. संबंवधत विभागांकडून आश्वासनांची तातडीने पररपतूी व्हािी या दृष्टीने, वदिसांच्या काययिाहीची असधुाररत प्रत 

प्रवतिदेन शाखकेडून संसदीय कायय विभागाला (पी.ए.डी.) पाठविण्यात येते. 

३. संसदीय कायय विभाग त्या काययितृ्तामधनू आश्वासनांची वनिड करून ती अधोरेवखत करून आश्वासन सवमतीकउे 

मान्यतेसाठी पाठवितात. आश्वासन सवमतीने काम करिारा कक्ष अशी अधोरेवखत केलेली आश्वासने योग्य आहते 

की नाहीत ह े तपासनू पहाते तसेच त्याव्यवतररक्त काही आश्वासने असल्यास ती अधोरेवखत करून अशी सिय 

आश्वासने ती ज्या बाबी संदभायत वदली आहते ती बाब नमदू करून तसेच काययितृ्ताच्या ज्या पषृ्ठािर आश्वासन 

अधोरेवखत केले आह ेत्या पषृ्ठाचे क्रमांक टाकून त्यासाठी असलेल्या विवहत नमनु्यात भरून मान्यतेसाठी शाखा 

अवधकायायांकडे पाठविण्यात येतात. शाखा अवधकायायांनी त्यास मान्यता वदल्यानंतर, ही आश्वासने संसदीय कायय 

विभागास पाठविण्यात येतात. संसदीय कायय विभाग त्यास अनकु्रमांक दऊेन ती संबंवधत विभागाकडे योग्य त्या 

काययिाहीसाठी पाठवितो. एखाद ेविवशष्ट वनिदेन, ज्याचा सवमतीने आश्वासन म्हिनू पाठपरुािा कराियाचा असतो 

असे आश्वासन म्हिनू समजािे वकंिा समज ूनये अशी शकंा असल्यास असे प्रकरि आदशेांसाठी सादर करण्यात 

याि.े 

४. विधानसभा आश्वासन सवमतीच्या पवहल्या सवमतीने असे ठरविले होते की, साधारिपि ेआश्वासन ज्या तारखेला 

दणे्यात आले असेल त्या तारखपेासनू तीन मवहन्यांच्या आत त्यांची पररपतूी करण्यात यािी. म्हिनू कोित्याही 

वदिसाच्या काययिाहीतील आश्वासने विभागाला पाठविताना आश्वासन वदल्याच्या तारखेपासनू ४ मवहन्यांच्या आत 

आश्वासनासंबंधी विवहत नमनु्यात आिश्यक त्या मावहतीच्या ४५ प्रती पाठविण्यात त्यांना सागण्यात याि.े मावहती 

एकवित करि,े तपासि े आवि या सवचिालयास पाठिाियाच्या प्रती काढि े इत्यादींसाठी विभागाला एक 

मवहन्याच्या अवधक कालािधी दणे्यात येतो.  

५. आश्वासने वनिडताना खालील मदु्द ेलक्षात घेण्यात यािते :- 

(१) आश्वासन विवनवदयष्ट आवि थपष्ट ि शक्यतो थियंपिूय असले पावहज.े ह्या प्रयोजनािय आिश्यकता भासल्यास 

आश्वासनासंबंधीच्या काययिाहीचा संबंवधत भाग िोडक्यात उध्ृत करण्यात यािा. 
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(२) जी वनिदेने त्यातील शब्दरचनेमळेु आश्वासने असल्यासारखी िाटतात परंत ुती िथततु: धोरिात्मक वनिदेने 

असतात वकंिा अवधक विथततृ आवि फार व्यापक थिरुपाची असतात वकंिा नवजकच्या काळात ज्याची  

संयवुक्तकपि ेपतूयता होण्याची अपेक्षा करून शकत नाही अशी वनिदेने सामान्यपि ेआश्वासने समजण्यात 

येऊ नयेत. 

(३) राज्यपालांचे अवभभार्षि आवि वित्त मतं्र्यांचे अियसंकल्पीय भार्षि यांमध्ये सामान्यत: धोरि आवि 

काययक्रमाबाबतच्या विथततृ वनिदेनांचा समािशे असतो म्हिनू आश्वासन सवमतीने आश्वासनांची वनिड 

करताना त्यांची छाननी करण्यात येऊ नये. (हा वनियय विधानसभा आश्वासन सवमतीने वतच्या  

वदनांक २० जलैु, १९७२ च्या बैठकीत घतेला होता.) 

(४) एका अवधिशेनातील सिय आश्वासनांना तारीखिार अनुक्रमांक दणे्यात यािते. 

(५) आश्वासने वनिडण्याच्या कामािर लक्ष ठेिण्यासाठी एक नोंदिही ठेिण्यात यािी. 

६.       आश्वासनांची वतसरी प्रत विभागिार संकवलत करून थितंि फोल्डसयमध्ये ठेिण्यात यािी. प्रत्येक विभागवनहाय     

संकलनाच्या सरुुिातीस त्या विभागाला पाठविण्यात आलेल्या आश्वासनांचे अनकु्रमांक दशयवििारी अनकु्रमविका 

तयार करून ठेिण्यात यािी आवि प्रत्येक आश्वासानाच्या बाबतीत वमळालेल्या मावहतीची नोंद या पषृ्ठािर त्या 

आश्वासनाच्या क्रमांकाच्या समोर करण्यात यािी. प्रत्येक आश्वासनासंबंधीचा सिय पिव्यिहार, वटप्पिी, आदशे, 

इत्यादी एकवित ठेिण्यात यािेत. सिय विभागांना कळविण्यात आलेले आह ेकी, मावहती पाठविण्याच्या बाबतीत 

ह्या सवचिालयाकडून कोितीही थमरिपिे पाठविली जािार नाहीत. तिावप, आिश्यक असल्यास आवि कामाच्या 

व्यापातनू िळे वमळाल्यास चार मवहन्यांच्या विवनवदयष्ट कालािधीअखरे विभागाकडे यिावथिती सिय प्रलंवबत वकंिा 

अवधक मावहती पाठविण्याबाबत एक थमरिपि पाठविता येईल. 

७.        मावहती पाठविण्यासाठी वनवित करून वदलेल्या कालािधीच्या अखरेीस वकती आश्वासनांसंबंधीची मावहती 

प्राप्त झालेली आह,े ह ेतपासनू पहाि ेआवि सद्:वथिती दशयवििारी वटप्पिी सादर करािी आवि त्यामध्ये विवनवदयष्ट 

कालािधीपयंत वमळालेली मावहती सवमतीपढुे ठेिािी काय यासंबंधीचे आदशे दणे्याची विनंती करण्यात यािी. 

काही िळेा प्रतीक्षा करि ेशक्य असेल वकंिा आिश्यक असेल (अवधिशेन चाल ूअसिे वकंिा सवमतीकडे दसुरे 

काही काम असि ेअशा कारिाथति) तर त्याप्रमाि ेआदेश प्राप्त करण्यात यािते. 

८.       सवमतीने आश्वासनांिरील केलेल्या काययिाहीसंबंधातील मावहती विचारात घतेल्यानंतर सवमतीचे अवभप्राय, 

वनियय इत्यादींच्या आधारािर प्रारुप अहिाल तयार करण्यात यािा आवि तो सवमती प्रमखुांना मान्यतेसाठी कक्ष 

अवधकायायांमाफय त सादर करण्यात यािा. 
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९.       प्रारुप अहिालात (एक) सवमतीची रचना (सदथयत्िामध्ये काही बदल झाले असल्यास ते दशयिनू), (दोन) 

सवमतीचे अवभप्राय अतंभूयत असलेला अहिाल, (तीन) आश्वासनांचे वििरि, त्यािर केलेली काययिाही आवि 

सवमतीचे अवभप्राय (विभागाने त्यांच्या मावहतीत उद्धतृ केलेले संबंवधत महत्िाचे ि आिश्यक आदशे, शासकीय 

ठराि इत्यादी सादर करिायाया पररवशष्टांसह), (चार) सवमतीच्या ज्या बैठकीमध्ये मावहती विचारात घणे्यात आली 

त्या बैठकींचे काययितृ्त यांचा समािशे असािा. 

१०.       सवमती प्रमखुांची मान्यता वमळाल्यानंतर प्रारुप अहिाल सवमतीपढुे वतच्या विचारािय आवि मान्यतेसाठी 

ठेिण्यात यािा. नंतर अहिाल छापनू तो सभागहृाला सादर करण्यात यािा. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


