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(तीन) 

 
 

अि क्रममिका 
 

अि क्रमांक मिषय पषृ्ट्ठ क्रमांक 

(१) प्रस्तावना चार 

(२) मराठी भाषा सरमतीच्र्या कार्ययपध्दतीचे रनर्यम (अंतर्यत कामकाज)  १ ते ६ 

(२) परररिष्ट क्रमाकं  - एक (मराठी भाषा सरमतीबाबत रवधानसभा रनर्यम)  ७ 

(३) परररिष्ट क्रमाकं  - दोन (मराठी भाषा सरमतीबाबत रवधानपररषद रनर्यम)  ८ 

(४) परररिष्ट क्रमाकं - तीन (महाराष्र रवधानसभा रनर्यमांतील सरमतर्यांरवषर्यक सवयसाधारण 

रनर्यम) (रनर्यम क्रमांक १६३ ते १९३) 

९ ते  १५ 

(५) परररिष्ट क्रमाकं – चार (रदनांक १७ रिसेंबर, २०१५ रोजी रवधानसभेने संमत केलेला 

प्रस्ताव) 

१६ 

(६) परररिष्ट क्रमाकं - पाच  (रदनांक १७ रिसेंबर, २०१५ रोजी रवधानपररषदेने संमत केलेला 

प्रस्ताव) 

१७ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(चार) 
प्रस्ताििा 

 महाराष्र रवधानसभा व महाराष्र रवधानपररषद रनर्यमातील तरतुदींच्र्या अनुषंर्ाने महाराष्र रवधानमंिळाची मराठी भाषा 

सरमती रदनाकं १४ सप्टेंबर, २०१७ रोजी प्रथम घरटत करण्र्यात आली.  मराठी भाषा सरमतीवर एकूण १५ सदस्र्य असतात.  

महाराष्र रवधानसभा रनर्यमातील रनर्यम २४४ (थ) व २४४(द) व महाराष्र रवधानपररषद रनर्यम २१४ (ि) व २१५ अन्वरे्य 

मा.अध्र्यक्ष व मा.सभापती र्यांचेकिून अनुक्रमे रवधानसभेचे ११ सदस्र्य व रवधानपररषदेचे ४ सदस्र्य असे एकूण १५ सदस्र्य 

नामरनर्युक्त केले जातात. 

रदनांक १ मे, १९६० रोजी महाराष्र राज्र्याची स्थापना झाल्र्यानंतर राज्र्याची राजभाषा मराठी ही िासन व्र्यवहाराची भाषा 

राहील हे धोरण िासनाने जाहीर केले आहे.  सदर धोरणानुसार रदनाकं २६ जानेवारी, १९६५ पासून मराठी ही राज्र्याची राजभाषा 

म्हणून घोरषत करण्र्यात आली आहे.  महाराष्र राजभाषा अरधरनर्यम, १९६४ व भारतीर्य संरवधानाच्र्या अनुच्छेद ३४५ च्र्या 

तरतुदीन्वरे्य मराठीला राजभाषेचा कार्यदेिीर दजा प्राप्त झाला. महाराष्र राजभाषा अरधरनर्यमातील तरतूदीनुसार सवय प्रिासरनक 

कार्यालर्यीन वापराकररता मराठीचा वापर अरनवार्यय करण्र्यात आला आहे. र्या रनर्यमात नमूद केलेली वर्जजत प्रर्योजने वर्ळता सवय 

प्रिासरनक कामकाज मराठीतून करणे बंधनकारक करण्र्यात आले आहे. 

 राज्र्याचे राजभाषा मराठीचे धोरण ठररवण्र्यासाठी कें द्र िासनाच्र्या धतीवर राज्र्यातील िासकीर्य कार्यालर्यीन 

कामकाजामध्रे्य मराठीच्र्या वापराबाबतच्र्या प्रर्तीचा आढावा घेण्र्यासाठी रवधानमंिळाच्र्या दोन्ही सभार्ृहातील सदस्र्यांची संरु्यक्त 

सरमती घटीत करण्र्याचा प्रस्ताव बुधवार, रदनांक १४ ऑक्टोबर, २०१५ रोजीच्र्या मंरिमंिळाच्र्या बैठकीत सादर करण्र्यात आला 

असता मंरिमंिळाने, राज्र्य िासकीर्य कार्यालरे्य व राज्र्य िासनाच्र्या रनरं्यिणाखालील प्रारधकरणे, महामंिळे इ. र्यांच्र्या कार्यालर्यीन 

कामकाजामध्रे्य िासन व्र्यवहारात मराठीच्र्या वापराबाबत तसेच कें द्र िासनाच्र्या रिभाषासूिानुसार राज्र्यातील कें द्र िासनाच्र्या 

िासकीर्य/रनम िासकीर्य कार्यालर्यातून मराठीच्र्या वापराबाबत आढावा घेऊन र्याबाबत राज्र्य िासनाला सूचना देण्र्यासाठी व 

उपार्यर्योजना सुचरवण्र्यासाठी राज्र्य रवधानमंिळाच्र्या दोन्ही सभार्ृहातील सदस्र्यांचा समावेि असलेली रनर्यरमत संरु्यक्त "मराठी 

भाषा सममती" घटीत करण्र्याचा प्रस्ताव मंर्ळवार, रदनांक २० रिसेंबर, २०११ रोजी दोन्ही सभारृ्हात मांिण्र्यात आला व सदर 

प्रस्ताव संमत करण्र्यात आला.  दरम्र्यानच्र्या काळात मराठी भाषा सरमतीचे रनर्यम तर्यार करण्र्याची कार्ययवाही रवधानमंिळाच्र्या 

रनर्यम सरमतीकिून सुरु करण्र्यात आली.  तथारप,  बाराव्र्या रवधानसभेचा कार्ययकाळ संपल्र्याने आरण रदनाकं ८ ऑक्टोबर, 

२०१४ रोजी तेरावी रवधानसभा अस्स्ततवात आल्र्याने तेराव्र्या रवधानसभेत रदनाकं १७ रिसेंबर, २०१५ रोजी मराठी भाषा 

रवभार्ाच्र्या मा. मंिी महोदर्यानंी दोन्ही सभारृ्हास प्रस्ताव सादर केला.  मराठी भाषा सरमती स्थापन करण्र्याबाबतचा प्रस्ताव दोन्ही 



 
 
सभार्ृहांनी एकमताने संमत केल्र्यानंतर मराठी भाषा सरमतीचे रनर्यम व इतर अनुषंरर्क बाबी पूणय करुन महाराष्र रवधानसभा 

रनर्यम २४४ (थ) व २४४(द) आरण महाराष्र रवधानपररषद रनर्यम २१४ (ि) व २१५ अन्वरे्य रदनाकं १४ सप्टेंबर, २०१७  रोजीच्र्या 

ज्ञापनाद्वारे प्रथमच ही सरमती घरटत करण्र्यात आली आहे. 

 ही सरमती मा. अध्र्यक्ष, महाराष्र रवधानसभा र्यांच्र्या अरधपतर्याखाली असून तर्यांच्र्या अरधकारांतर्यत आरण रवधानसभा व 

रवधानपररषद रनर्यमातील तरतुदींनुसार (परररिष्ट-चार) आतापरं्यत सरमतीचे अतंर्यत कामकाज करण्र्यात रे्यत होते.  महाराष्र 

रवधानसभा रनर्यम १९० अन्वरे्य सरमतीच्र्या अंतर्यत कामकाजाबाबतचे रनर्यम करणे आवश्र्यक असल्र्याने मा. अध्र्यक्षांनी मान्र्यता 

रदल्र्यानंतर मराठी भाषेच्र्या अंतर्यत कामकाजासाठी हे रनर्यम तर्यार करण्र्यात आले आहेत.   

 

   

 

मिधाि भिि                                                                  डॉ.अिंत कळसे, 
मंुबई,                                                                                                              प्रधान सरचव, 
रदनांक :        एरप्रल, २०१८                                                                  महाराष्र रवधानमंिळ सरचवालर्य. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

´Öहाराष्ट्र मिधािमंडळ समचिालय 

मराठी भाषा सममती  

काययपद्धतीचे मियम  

(अंतर्यत कामकाज)  

 महाराष्र रवधानसभा रनर्यमावलीतील रनर्यम क्रमांक  १८९ मधील तरतुदींस अनुसरुन महाराष्र रवधानमंिळाच्र्या  मराठी 
भाषा सरमतीने मा.अध्र्यक्षाचंी संमती घेऊन अंतर्यत कामकाजाच्र्या पध्दतीचे रनर्यमन करण्र्यासाठी महाराष्र रवधानसभा 
रनर्यमावलीतील रनर्यम क्रमाकं २४४(थ) व २४४(द) तसेच महाराष्र रवधानपररषद रनर्यमावलीतील रनर्यम क्रमांक २१४(ि) व 
२१५ मधील तरतूदी मराठी भाषा सरमतीच्र्या रचनेसंबंधी व रतच्र्या कामकाजाच्र्या व्र्याप्तीसंबंधी असून तर्या तरतूदींना खालील 
रनर्यम पूरक आहेत :-  
१. संमिप्त िाि आमि प्रारंभ - (अ) र्या रनर्यमांना मराठी भाषा सरमतीच्र्या अंतर्यत कामकाजासंबंधीचे रनर्यम असे म्हणावे; 

(ब) ते ताबितोब अंमलात रे्यतील. 

२. तपासिीसाठी मिषयांची मििड करिे - (अ) सरमतीला र्योग्र्य वाटतील अिा व रतच्र्याकिे सोपरवलेल्र्या कामकाजाच्र्या 

व्र्याप्तीखाली रे्यतील अिा रवषर्यांची तपासणी करण्र्यासाठी सरमती तर्यांची वेळोवेळी रनवि करील; 

 (ब) रवषर्यांच्र्या तपासणीसाठी कामकाजाचा कार्ययक्रम सरमती वेळोवेळी रनस्श्चत करील.  

३. अभ्यास र्टांची आमि/ककिा उप सममतयांची मिय क्ती – रनररनराळ्र्या रवषर्यांचा तपिीलवार अभ्र्यास व तपासणी 

करण्र्यासाठी सरमती एक ककवा अरधक अभ्र्यास र्ट आरण /ककवा उप सरमतर्या वेळोवेळी रनर्युक्त करील. 

                     अभ्र्यास र्टाची आरण ककवा उप सरमतर्यांची कामे, इतर र्ोष्टींबरोबर खालीलप्रमाणे राहतील :- 

(एक) िासनाच्र्या रवभार्ाकिून रमळालेल्र्या, ककवा रवभार्ाने पुररवलेल्र्या सारहतर्याचा/कार्दपिांचा सखोल अभ्र्यास करणे, 

(दोन) सरमती प्रमुखांनी मान्र्यता रदल्र्यानंतर िासनाला/रवभार्ाला पाठवावर्याची प्रश्नावली तर्यार करणे, 

(तीन) िासनाकिून आलेल्र्या उत्तरांची तपासणी करणे व ती रवचारात घेणे, 

(चार) सरमतीने ककवा सरमती प्रमुखांनी पाठरवलेल्र्या कोणतर्याही प्रकरणाचा अभ्र्यास करणे व तर्यावर अहवाल सादर करणे, 

(पाच) अभ्र्यास दौरे काढणे व तर्यावरील अभ्र्यास रटप्पणी तर्यार करणे, 

(सहा) ज्र्यांच्र्या आधारावर अहवालाचे मसुदे तर्यार करता रे्यतील असे ठळक मुदे्द दियरवणे, 

(सात) अहवालाचे मसुदे संपूणय सरमतीला प्रसृत करण्र्यापूवी तर्यावर चचा करणे. 

                                                                                                                                                                 



 
 
 

-२- 

 

४. सममतीच्या बैठकी - सरमती प्रमुख ठरवतील तर्या रदविी सरमतीच्र्या बैठकी होतील; परंतु असे की, सरमती प्रमुखांनी 

अन्र्यथा रनदेि रदल्र्याखेरीज, ररववारी आरण इतर सावयजरनक सुट्टर्यांच्र्या रदविी बैठकी होणार नाहीत. आणखी असे की, 

सरमती प्रमुख सहज उपलब्ध नसल्र्यास, बैठकीची तारीख व वेळ प्रधान सरचवांना रनस्श्चत करता रे्यईल. 

५. सममतीच्या बैठकींची सचूिा - सरमतीच्र्या बैठकीची तारीख व वेळ सरमती प्रमुखांनी रनस्श्चत केल्र्यानंतर सरमतीच्र्या 

सदस्र्यांना तिी सूचना देण्र्यात रे्यईल. 

६. सममतीला सादर कराियाचे सामहतय - सरमतीच्र्या सदस्र्यांच्र्या उपर्योर्ासाठी आवश्र्यक असलेल्र्या सारहतर्याच्र्या पंचवीस 

प्रती १५ रदवसांचे आत सादर करण्र्याची लेखी रवनंती महाराष्र रवधानमंिळ सरचवालर्याकिून िासनाला/रवभार्ाला 

करण्र्यात रे्यईल. 

७. सदस्यांिा सामहतय प्रसतृ करिे - हे सारहतर्य महाराष्र रवधानमंिळ सरचवालर्याकिे आल्र्यानंतर िक्र्य रततक्र्या लवकर 

ते सरमतीच्र्या सदस्र्यांना प्रसृत करण्र्यात रे्यईल. 

८. सममतीकडे पाठमिलेले कार्दपत्र र्ोपिीय समजिे- सरमतीकिे पाठरवलेले कार्दपि र्ोपनीर्य समजण्र्यात रे्यतील व 

तर्यातील मजकूर दसुऱ्र्या कोणासही कळरवण्र्यात रे्यणार नाही ककवा कोणतर्याही रवषर्यावरील अहवाल सभारृ्हाला सादर 

करण्र्यापूवी अिा मारहतीचा उल्लेख सरमतीच्र्या बाहेर कोणतर्याही वेळी करण्र्यात रे्यणार नाही. सभार्ृहासमोर ठेवलेल्र्या 

कार्दपिात ककवा अरभलेखात असलेल्र्या मारहतीचाच फक्त उल्लेख करता रे्यईल.  

९. सदस्यांिी मिचाराियाचे प्रश्ि – कार्दपिे वाचल्र्यानंतर सदस्र्यांना ज्र्या प्रश्नारवषर्यी ककवा मुद्दर्यांरवषर्यी अरधक मारहती 

पारहजे असेल ते प्रश्न ककवा मुदे्द स्वत: तर्यार करतील. 

          सरमती प्रमुखांनी रनस्श्चत व रवर्जनर्जदष्ट करावर्याच्र्या तारखेपरं्यत हे प्रश्न ककवा मुदे्द सदस्र्यांकिून रवधानमंिळ 

सरचवालर्याकिे पाठरवण्र्यात रे्यतील. 

१०. प्रश्िािली – (एक) तपासणी अधीन रवषर्यासंबंधीच्र्या इतर सुसंर्त मुद्दर्यांस प्रश्न व सदस्र्यांनी सुचरवलेले मुदे्द, 

प्रश्नावलीच्र्या स्वरुपात एकरित करण्र्यात रे्यतील. आवश्र्यक तेथे, स्पष्टीकरणातमक रटप्पणीसह ही प्रश्नावली सरमतीच्र्या 

सवय सदस्र्यांना प्रसृत करण्र्यात रे्यईल. 
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(दोन) अभ्र्यास र्ट ककवा उप सरमती ककवा सरमती र्या प्रश्नावलींचा आरण सदस्र्याकंिून आलेल्र्या सूचनांचा रवचार करील. 

सरमती प्रमुखानंी तर्यास मान्र्यता रदल्र्यानंतर ती िासनाकिे/रवभार्ाकिे पाठरवण्र्यात रे्यईल. तर्यानंतर सरमती प्रमुखानंी रनर्जदष्ट 

करावर्याच्र्या तारखेपरं्यत तर्या प्रश्नावलीच्र्या उत्तरांचे पंचवीस संच िासन/रवभार् महाराष्र रवधानमंिळ सरचवालर्याकिे 

सादर करील. 

(तीन) सरमती प्रमुखांनी मान्र्य केलेल्र्या प्रश्नावलीच्र्या प्रती सरमतीच्र्या सदस्र्यांकिे प्रसृत करण्र्यात रे्यतील. 

(चार) िासनाकिून/रवभार्ांकिून आलेली  प्रश्नावलीची उत्तरे,  ह्या रनर्यमांतील रनर्यम ७  मध्रे्य रवरहत केलेल्र्या पद्धतीनुसार 

सदस्र्यांकिे प्रसृत करण्र्यात रे्यतील. 

(पाच) एखाद्या मुद्दर्यांवर अरधक स्पष्टीकरण आवश्र्यक असल्र्यास ककवा जादा मारहती रमळावी असे वाटल्र्यास ह्या 

रनर्यमातील पोट रनर्यम (दोन) मध्रे्य रवरहत केलेल्र्या पद्धतीनुसार ती मार्रवता रे्यईल. 

११. अमधक मामहती आिश्यक असलेल ेम दे्द  - सरमतीला ज्र्या मुद्दर्यांबाबत अरधक मारहती आवश्र्यक असेल असे मुदे्द 

महाराष्र रवधानमंिळ सरचवालर्य रलहून घेईल आरण सरमती प्रमुखांच्र्या  रनदेिानुसार र्याबाबतीत आवश्र्यक ती कार्ययवाही 

करील. 

१२. सािीदारांिा परत बोलामििे -  सरमतीच्र्या रवचाराधीन असलेल्र्या कोणतर्याही मुद्दर्यांवर अरधक पुरावा सादर 

करण्र्याकररता सरमती कोणतर्याही साक्षीदाराला परत बोलावू िकेल. 

१३. तोंडी तपासिीसाठी म दे्द -  (एक) महाराष्र रवधानमंिळ सरचवालर्य साक्षीदारांच्र्या तोंिी तपासणीबाबतच्र्या मुद्यांची 

ककवा प्रश्नांची एक र्यादी तर्यार करील आरण सरमती प्रमुखांच्र्या अनुमोदनासाठी सदस्र्यांकिून तर्याबाबतीत आलेल्र्या 

कोणतर्याही सूचना तर्यात समारवष्ट करील; 

(दोन) मुद्यांच्र्या ककवा प्रश्नांच्र्या र्याद्यांच्र्या अरिम प्रती सरमतीच्र्या सदस्र्यांकिे प्रसृत करण्र्यात रे्यतील.  

१४. तोंडी साि घेण्याची काययपद्धती - 

(एक) प्रथम सरमती प्रमुख साक्षीदाराला एखादा प्रश्न रवचारतील आरण तर्यानंतर एखाद्या सदस्र्यांची प्रश्न रवचारण्र्याची इच्छा 

असल्र्यास, सरमती प्रमुखांच्र्या परवानर्ीने ते प्रश्न रवचारु िकतील. कोणताही मुद्दा  ताबितोब स्पष्ट करुन सांर्ण्र्यासारखी 

साक्षीदारांची पररस्स्थती नसल्र्यास, तर्यानंतर िक्र्य रततक्र्या लवकर, महाराष्र रवधानमंिळ सरचवालर्याकिे लेखी उत्तर सादर 

करण्र्याची परवानर्ी सरमती प्रमुखांकिून तर्याला रमळू िकेल. 
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(दोन) कार्ययवाहीचे संबंरधत भार् दरुुस्तीसाठी सरमतीसमोर साक्ष देणाऱ्र्या साक्षीदारांकिे पाठरवण्र्यात रे्यतील व ते 

रमळाल्र्यानंतर तर्यांना आठ रदवसांच्र्या आत परत करावे लार्तील. कार्ययवाहीच्र्या दरुूस्त केलेल्र्या प्रती जर परत रमळाल्र्या 

नाही तर प्ररतवेदकांची प्रत रवश्वसनीर्य समजण्र्यात रे्यईल. साक्षीदारांकिे पाठरवण्र्यात आलेले कार्ययवाहीचे भार् माि 

तर्यांच्र्याकिून न चुकता परत रमळरवले पारहजेत. 

१५. अभ्यास र्ट/उपसममतयाकंडूि मटप्पिी आमि सामहतय यांचा सममतीस प रिठा – अभ्र्यास र्ट/उप सरमती आपल्र्या 

दौऱ्र्यातील रटप्पणी, अभ्र्यासाचे अहवाल आरण इतर अहवाल ककवा कार्दपिे सरमतीस उपलब्ध करुन देईल. 

१६. कार्दपते्र सादर करिे - 

(एक) महाराष्र रवधानसभा रनर्यमानुसार सरमती एखाद्या रवषर्यांच्र्या तपासणीसंबंधात आवश्र्यक असलेल्र्या व्र्यक्तींना 

बोलावतील आरण तर्यासंबंधीची कार्दपिे व अरभलेखे मार्वील. सरमतीला आवश्र्यक असलेली रु्प्त कार्दपिे, तर्याचा 

र्ौप्र्यस्फोट, राज्र्याच्र्या सुररक्षततेच्र्या ककवा रहताच्र्या दृष्टीने हानीकारक असल्र्याच्र्या कारणावरुन उपलब्ध करणे िक्र्य नाही  

अिा आिर्याचे प्रमाणपि संबंरधत मंत्रर्यांनी रदले नसल्र्यास, िासनाला/रवभार्ाला रु्प्त रीतीने प्रथमत: सरमती प्रमुखांना 

उपलब्ध करुन देता रे्यतील. 

(दोन) सरमतीच्र्या सदस्र्यांना कोणताही रु्प्त दस्तऐवज उपलब्ध करुन देण्र्यापूवी, सरमती प्रमुख िासनाच्र्या/रवभार्ाच्र्या 

इच्छेचा र्योग्र्य तो रवचार करतील.  िासन रवभार् आरण सरमती प्रमुख र्यांच्र्यातील कोणताही मतभेद चचा करुन रमटरवण्र्यात 

रे्यईल व कोणताही समाधानकारक समेट न झाल्र्यास, ते प्रकरण तर्यानंतर अध्र्यक्षांसमोर तर्यांच्र्या रनणयर्यासाठी ठेवण्र्यात रे्यईल. 

१७. शब्दश: काययितृ्त - 

(एक) िब्दि: कार्ययवृत्त हे फक्त सरमतीच्र्या उपर्योर्ासाठी राहील आरण केवळ सभार्ृहासमोर ठेवण्र्यात आलेले कार्दपिे  

         जनतेसाठी खुले राहतील. 

(देन) संबंध पुरावा ककवा तर्याचा कोणताही भार् मुरद्रत करण्र्याचे सरमती ठरवील तेव्हा तो वेर्ळ्र्या खंिाच्र्या स्वरुपात मुरद्रत   

       करण्र्यात रे्यईल आरण हा रवषर्य रवचारात घेणाऱ्र्या सरमतीच्र्या अहवालाचा तो भार् होईल. 

१८. बैठकींचे काययितृ्त - सरमती प्रमुखाच्र्या अनुमोदनासाठी महाराष्र रवधानमंिळ सरचवालर्य सरमतीच्र्या/अभ्र्यासर्टाच्र्या/उप 

सरमतीच्र्या बैठकीच्र्या कार्ययवृत्तांचे मसुदे तर्यार करील. 
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१९. अहिालाचा मस दा तयार करिे-  

(एक) एखाद्या रवषर्याची तपासणी पूणय झाल्र्यासंबंधीचे अभ्र्यासर्ट/उपसरमती आपले रनष्कषय व रिफारिी तर्यार करील व 

र्यासाठी एक बैठक बोलारवण्र्यात रे्यईल, 

(दोन) अभ्र्यासर्टाच्र्या/उपसरमतीच्र्या रनष्कषांच्र्या आरण रिफारिींच्र्या आधारावर अहवालाचा मसुदा तर्यार करण्र्यात रे्यईल 

आरण अभ्र्यासर्टाच्र्या/उपसरमतीच्र्या सदस्र्यांनी तो रवचारात घ्र्यावा, म्हणून तर्यांच्र्याकिे प्रसृत करण्र्यात रे्यईल, 

(तीन) वरील पोट-रनर्यम (दोन) अन्वरे्य तर्यार करण्र्यात आलेल्र्या अहवालाच्र्या मसुद्याला सरमती प्रमुखांनी अनुमोदन 

रदल्र्यानंतर तो सरमतीच्र्या सदस्र्यांकिे प्रसृत करण्र्यात रे्यईल आरण नंतर सरमतीच्र्या बैठकीच्र्या वेळी रवचारात घेण्र्यात रे्यईल. 

बैठकीला उपस्स्थत असलेल्र्या बहुसंख्र्य सदस्र्यांच्र्या रनणयर्याचा सरमतीच्र्या अहवालात अंतभाव राहील, 

(चार)  सरमतीच्र्या अहवालात रभन्न मतपरिका राहणार नाही, 

(पाच) सरमतीचे सरमती प्रमुख सरमतीच्र्या अहवालावर सरमतीच्र्या वतीने आपली स्वाक्षरी करतील. 

(सहा) सरमतीचा अहवाल, सरमतीचे सरमती प्रमुख सभार्ृहाला सादर करतील ककवा तर्यांच्र्या अनुपस्स्थतीत हा अहवाल 

सरमतीचा कोणताही सदस्र्य सादर करील. 

(सात) प्रतरे्यक अहवाल पूणय झाल्र्याबरोबर तो छापून घेतला जाईल. 

२०. अहिालाचे िाटप - सभार्ृहाला अहवाल सादर केल्र्यानंतर, तर्याच्र्या प्रती िक्र्य रततक्र्या लवकर महाराष्र 

रवधानमंिळाचे सदस्र्य, इतर संबंरधत व्र्यक्ती व अरधकारी, इतर्यारदकानंा उपलब्ध करुन देण्र्यात रे्यतील. 

२१.  शासिािे केलेल्या कारिाईच्या मििरिाची छाििी - (एक) सरमतीच्र्या अहवालात समारवष्ट असलेल्र्या रिफारिींवर 

िासनाने केलेली कार्ययवाही दाखरवणारे रववरण, र्योग्र्य तर्या अरभप्रार्यांसह उप सरमती/अभ्र्यास र्टासमोर तपासणीसाठी सादर 

करील आरण तर्यानंतर अभ्र्यासर्टाच्र्या /उप सरमतीच्र्या रिफारिींसह ते रववरण सरमती प्रमुखांसमोर ठेवण्र्यात रे्यईल. 

(दोन) अभ्र्यास र्टाच्र्या /उप सरमतीच्र्या मते सरमतीप्रमुखांचा कोणताही मुद्दा ककवा सूचना सरमतीने रवचारात घेणे आवश्र्यक 

असेल तर तो मुद्दा ककवा ती सूचना रविेष करुन सरमतीकिे पाठरवण्र्यात रे्यईल. 

(तीन) अभ्र्यास र्टाने /उप सरमतीने व्र्यक्त केलेले अरभप्रार्य आरण सरमती प्रमुखांनी काही सूचना केल्र्या असल्र्यास तर्या 

सूचनांच्र्या आधारावर अहवालांचा एक मसूदा तर्यार करण्र्यात रे्यईल. तर्यानंतरअभ्र्यास र्ट/उपसरमतीकिून अहवालाचा हा 

मसुदा सरमतीकिून रवचारात घेण्र्यात रे्यईल आरण सरमती प्रमुखांनी तर्याला अनुमोदन रदल्र्यानंतर तो सरमतीकिे 

स्वीकृतीसाठी पाठरवण्र्यात रे्यईल. 
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२२.सममतीच्या बैठकींिा सममतीच्या सदस्यांव्यमतमरक्त इतर व्यक्तींची उपस्स्िती - सरमतीचा सदस्र्य नसलेला 

रवधानसभेचा सदस्र्य ककवा रवधानपररषदेचा सदस्र्य, साक्षी घेण्र्याचे काम चालू असताना सरमती प्रमुखांच्र्या परवानर्ीने, 

सरमतीच्र्या बैठकीस उपस्स्थत राहू िकेल. तथारप, असा सदस्र्य, कोणतर्याही ररतीने सरमतीच्र्या कामकाजात भार् घेऊ 

िकणार नाही ककवा सरमतीच्र्या बैठकीत तो बसू िकणार नाही तसेच सरमती रवचाररवमिय करीत असताना तो उपस्स्थत 

राहू िकणार नाही.  

२३. काययपद्धतीसंबंधीचे म दे्द मियमात समामिष्ट्ट करिे - र्या रनर्यमात वेळोवेळी घालण्र्यात आलेला कोणताही जादा  मजकूर  

ककवा फेरबदल सरमतीचे रीतसर अनुमोदन रमळाल्र्यानंतर र्या रनर्यमात अंतभूयत करण्र्यात रे्यईल. 

२४. सािीदारांिी अि सराियाची िार्िकू ि मशष्ट्टाचारमिषयक मियम : 

भार् - एक 

सरमती ककवा अभ्र्यार्ट ककवा उप सरमतीसमोर उपस्स्थत राहणाऱ्र्या साक्षीदारांनी खालील वार्णूक व रिष्टाचाररवषर्यक 

रनर्यम पाळले पारहजेत :- 

(अ)  साक्षीदारांनी प्रथम सरमतीला आपला पररचर्य करुन रदला पारहजे तसेच आपल्र्या जारे्वर बसताना ककवा जारे्वरुन 

उठताना सरमतीप्रमुख व सरमती सदस्र्यांबद्दल र्योग्र्य तो आदर दाखरवला पारहजे;   

(ब) साक्षीदाराने, सरमती प्रमुखासमोरच्र्या जारे्वर बसले पारहजे; 

(क) साक्षीदाराने तर्यास सरमती प्रमुखाने, सरमतीच्र्या एखाद्या सदस्र्याने ककवा सरमती प्रमुखाने प्रारधकृत केलेल्र्या व्र्यस्क्तने 

रवचारलेल्र्या रवरिष्ट प्रश्नास उत्तर रदले पारहजे; 

(ि) सरमती प्रमुख व सरमतीसमोर मांिावर्याचे सवय मुदे्द सभ्र्य व रवनर्यिील भाषेत तसेच स्पष्ट िब्दात मांिले पारहजेत; 

भार् - दोि 

        महाराष्र रवधानसभा रनर्यमांच्र्या तरतुदींच्र्या अधीन राहून, खालील कृतर्यांमुळे सरमतीचा रविेषारधकार भंर्  व अवमान  

होईल र्याची साक्षीदाराने नोंद घ्र्यावी :- 

     (अ) रवचारण्र्यात आलेली मारहती उघि न  करणे, राज्र्याच्र्या सुररक्षततेस ककवा रहतसंबंधास अपार्यकारक ठरेल र्या 

कारणांव्र्यरतररक्त इतर कोणतर्याही कारणावरुन प्रश्नांचे उतर देण्र्यास नकार देणे; 

     (ब) खोटी/बनावट साक्ष तर्यार करणे ककवा जाणूनबुजून चुकीची साक्ष देणे ककवा सतर्य लपरवणे ककवा सरमतीची रदिाभूल 

करणे; 

     (क) कु्षल्लक र्ोष्टींसाठी सरमतीचा वेळ घेणे ककवा अवमानकारक उत्तर देणे; 

     (ि) चौकिीसंबंरधत असा एखादा महतवाचा दस्तऐवज नष्ट करणे ककवा तर्याची नुकसानी करणे.  



 
 

- ७- 
 

          परररिष्ट क्रमांक – एक 
 
मराठी भाषा सममतीबाबत मियम 

मिधािसभा मियम (२४४-ि ि २४४-द) 
मराठी भाषा सममतीची रचिा (२४४-ि) 

  
२४४-ि (१) रवधानसभेच्र्या परहल्र्या अरधवेिनानंतर ककवा र्यथास्स्थती, नव्र्याने रचना करण्र्यात आलेल्र्या रवधानसभेच्र्या 

परहल्र्या अरधवेिनाच्र्या प्रारंभानंतर, िक्र्य रततक्र्या लवकर, मराठी भाषा सरमतीची रचना करण्र्यात रे्यईल. 

(२) र्या सरमतीमध्रे्य सदस्र्यांची एकूण संख्र्या पंधरा असेल र्यापैकी अकरा सदस्र्य रवधानसभेच्र्या सदस्र्यांमधून अध्र्यक्षांद्वारे 

नामरनदेरित करण्र्यात रे्यतील आरण तर्याच ररतीने चार सदस्र्य रवधानपररषदेच्र्या सदस्र्यांमधून, सभापतींद्वारे नामरनदेरित करण्र्यात 

रे्यतील. 

(३) सरमतीचे सदस्र्य नवीन सरमतीची रचना होईपरं्यत पद धारण करतील.  

 

मराठी भाषा सममतीची कामे (२४४-द) 

 २४४-द (१) कार्यालर्यीन कामकाजांमध्रे्य मराठी भाषेच्र्या वापराबाबत आढावा घेऊन राज्र्य िासनाला सूचना देणे व 

उपार्यर्योजना सुचरवणे. 

(२) महाराष्र राजभाषा अरधरनर्यम, १९६४ अन्वरे्य "मराठी" ही िासन व्र्यवहारासाठी राजभाषा म्हणून स्स्वकारण्र्यात आली आहे. 

सवय के्षिात मराठी भाषेचा वापर करण्र्याच्र्या दृष्टीने मराठीच्र्या वापराचा आढावा घेण्र्यासाठी राज्र्यातील राज्र्य 

िासकीर्य/रनमिासकीर्य कार्यालर्यांमध्रे्य मराठी भाषेच्र्या वापरासंदभात आढावा घेऊन तर्याबाबत राज्र्यिासनाला सुर्योग्र्य अिा 

उपार्यर्योजना सुचरवणे. 

(३) इतर बाबतीत र्या सभारृ्हाच्र्या सरमतीसंबंधीत कार्ययपद्धतीच्र्या रनर्यमांत अध्र्यक्ष जे बदल ककवा फेरफार करतील तर्यांनाही ते 

रनर्यम लारू् होतील.  

 

 

 



 
 

                                                                         ८  

परररिष्ट क्रमाकं  -  दोन 

 
मराठी भाषा सममतीबाबत मियम 

मिधािपमरषद मियम क्रमाकं २१४(ड)  ि २१५ 
 

२१४-ड - दरवषी, रवधानपररषदेच्र्या परहल्र्या अरधवेिनाच्र्या प्रारंभानंतर, िक्र्य रततक्र्या लवकर, सभापती 

रवधानसभेच्र्या रनर्यमान्वरे्य घटीत करण्र्यात आलेल्र्या मराठी भाषा सरमतीचे प्ररतरनधीतव करण्र्यासाठी चारपेक्षा अरधक नाहीत 

इतक्र्या सदस्र्यांना नामरनदेरित करतील. 

 

 २१५ - मराठी भाषा सरमती र्यातील कार्ययपध्दती रवधानसभेने तर्याबाबत केलेल्र्या रनर्यमान्वरे्य रवरनर्यमीत करण्र्यात 

रे्यईल. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                        ९  

परररिष्ट क्रमाकं  - तीन 

महाराष्ट्र मिधािसभा मियमांतील सममतयांमिषयक सियसाधारि मियम 
महाराष्ट्र मिधािसभा मियम क्रमांक १६३ ते १९३ 

  
१६३. सममतीची मिय क्ती - (१) सरमतीच्र्या सदस्र्याचंी र्यथास्स्थती, सभार्ृहाकिून एकतर रनर्यमांन्वरे्य ककवा प्रस्ताव करुन 
रनर्युक्ती करण्र्यात रे्यईल ककवा अध्र्यक्षांकिून नामरनदेिनाद्वारे रनरु्यक्ती करण्र्यात रे्यईल : 

 परंतु, रवधेर्यकावरील प्रवर सरमती ककवा संरु्यक्त सरमती ककवा कामकाज सल्लार्ार सरमती ककवा अध्र्यक्ष वेळोवेळी 
रवरनर्जदष्ट करतील अिा अन्र्य सरमतर्या र्यांच्र्या बाबतीत, ककवा रनर्यमांव्दारे अन्र्यथा रवरनदेिपूवयक तरतूद करण्र्यात आली असेल 
तर्या व्र्यरतररक्त मंिी हा सरमतीचा सदस्र्य असणार नाही आरण एखाद्या सदस्र्याची सरमतीवर रनरु्यक्ती झाल्र्यानंतर तर्याची मंिी 
म्हणून रनर्युक्ती झाली तर, अिा रनर्युक्तीच्र्या रदनांकापासून तो तर्या सरमतीचा सदस्र्य असणे बंद होईल. 

(२) सरमतीतील प्रासंरर्क ररक्त पदे सभार्ृहाकिून प्रस्ताव करुन रनर्युक्तीव्दारे ककवा र्यथास्स्थती, अध्र्यक्षांकिून नामरनदेिनाव्दारे 
रनर्युक्ती करुन भरण्र्यात रे्यतील आरण असे ररक्त पद भरण्र्याकररता रनरु्यक्त ककवा नामरनर्जदष्ट केलेला कोणताही सदस्र्य, तर्याची 
ज्र्याच्र्या जार्ी रनर्युक्ती झालेली असेल तर्या सदस्र्याने सवयसाधारणपणे ज्र्या मुदतीसाठी पद धारण केले असते तर्या पदावधीच्र्या 
उवयररत कालावधीसाठी पद धारण करील.  

(३) सरमतीत कोणतीही जार्ा ररक्त असेल तर्या मुदतीत उवयररत सदस्र्यांना जणू काही अिी कोणती जार्ा ररक्त झाली 
नसल्र्याप्रमाणे काम करता रे्यईल. 

१६४. िाममिदेशिाव्दारे केलेल्या िेमि का या सभार्हृातील संख्याबलाच्या प्रमािात असिे. 

सममतयांची रचिा - (१) र्या रनर्यमांन्वरे्य, अध्र्यक्षांना कोणतर्याही सरमतीवर सदस्र्यांची नामरनदेिनाव्दारे रनर्युक्ती करावर्याची 
असेल तर्याबाबतीत, ते मान्र्यताप्राप्त पक्षाचें ककवा र्टाचे, तुलनातमक संख्र्याबल लक्षात घेतील आरण रवधानसभेतील अिा 
पक्षांच्र्या ककवा र्टांच्र्या संख्र्याबलाच्र्या प्रमाणात आरण सभार्ृहाच्र्या नेतर्यािी, रवरोधी पक्षनेतर्यािी आरण अिा प्रतरे्यक र्टाच्र्या 
नेतर्यािी रवचाररवरनमर्य करुन, िक्र्य असेल तर्यानुसार सदस्र्यांची नामरनदेिनाव्दारे रनर्युक्ती करतील :  

 परंतु, ज्र्या पोट रनर्यमातील कोणतर्याही मजकुराचा, ज्र्यामुळे अध्र्यक्षासं, अिा कोणतर्याही पक्षाच्र्या ककवा र्टाचा नसेल 
अिा कोणतर्याही सदस्र्याची, कोणतर्याही सरमतीवर, नामरनदेिनाव्दारे रनर्युक्ती करण्र्यास प्ररतबंध होतो असा अथय लावण्र्यात 
रे्यणार नाही. 

(२) कोणतर्याही अिा पक्षाच्र्या ककवा र्टाच्र्यावतीने नामरनदेिनाव्दारे रनर्युक्ती करावर्याच्र्या सदस्र्यांच्र्या संख्रे्यसंबंधात 
कोणताही प्रश्न उपस्स्थत झाला तर, अध्र्यक्षांचा रनणयर्य अंरतम असेल. 

 

 

 



 
 

- १० - 

 

१६५. अध्यिांिी िाममिदेमशत केलेल्या सममतीचा पदािधी - (१) अध्र्यक्षांनी नामरनदेरित केलेली सरमती, र्या भार्ात 
समारवष्ट केलेल्र्या रनर्यमातं अन्र्यथा रवरनर्जदष्ट केलेले नसेल तर, तर्यांनी रवरनर्जदष्ट केलेल्र्या मुदतीसाठी ककवा नवीन सरमती 
नामरनदेरित करण्र्यात रे्यईपरं्यत अरधकारावर राहील. 

 (२) सरमतीचा सदस्र्य नामरनदेिनाव्दारे पुन्हा रनर्युक्ती होण्र्यास पाि असेल. 

१६६. सममतीच्या सदस्यतिाचा राजीिामा - सदस्र्यास, स्वत:च्र्या स्वाक्षरीने अध्र्यक्षांस लेखी कळवून सरमतीतील आपल्र्या 
पदाचा राजीनामा देता रे्यईल.  

१६७. सममती प्रम ख - (१) अध्र्यक्ष सरमतीच्र्या सदस्र्यामंधून सरमती प्रमुखाची नेमणूक करतील : परंतु, उपाध्र्यक्ष हे सरमतीचे 
सदस्र्य असतील तर, सरमती प्रमुख म्हणून तर्यांची रनर्युक्ती करण्र्यात रे्यईल. 

(२) कोणतर्याही कारणास्तव सरमती प्रमुख काम करण्र्यास असमथय असेल तर, अध्र्यक्ष तर्यांच्र्या जार्ी दसुऱ्र्या सरमती प्रमुखाची 
रनर्युक्ती करतील.  

(३) सरमती प्रमुख कोणतर्याही बैठकीस रै्रहजर रारहले तर, सरमती तर्या बैठकीसाठी सरमती प्रमुख म्हणून काम करण्र्याकररता 
दसुऱ्र्या सदस्र्याची रनवि करील. 

(४) सममतीचे समचि -  सरचव हे, पररषदेच्र्या रिफारिीवरुन नेमण्र्यात आलेल्र्या संरु्यक्त सरमती व्र्यरतररक्त इतर प्रतरे्यक 
सरमतीचे पदरसध्द सरचव असतील. 

१६८. र्िपतूी - (१) िक्र्यतोवर सरमतीच्र्या सदस्र्यांच्र्या एकूण संख्रे्यच्र्या एक चतुथांि इतक्र्या सदस्र्यांनी सरमतीच्र्या बैठकीची 
र्णपूती होईल. 

(२) सरमतीच्र्या कोणतर्याही बैठकीसाठी ठररवलेल्र्या कोणतर्याही वेळी ककवा अिा कोणतर्याही बैठकीत कोणतर्याही वेळी र्णपूती 
होत नसेल तर, सरमती प्रमुख र्णपूती होईपरं्यत बैठक स्थरर्त करतील ककवा ती नंतरच्र्या कोणतर्याही रदवसापरं्यत स्थरर्त 
करतील. 

(३) सरमतीच्र्या बैठकीसाठी रनस्श्चत करण्र्यात आलेल्र्या दोन लार्ोपाठच्र्या रदनांकांना पोट-रनर्यम (२) अन्वरे्य बैठक स्थरर्त 
करण्र्यात आली असेल तर, सरमती प्रमुख ती बाब सभारृ्हास कळवतील : 

 परंतु, अध्र्यक्षाकंिून सरमती नामरनदेरित करण्र्यात आली असेल तर्या बाबतीत सरमती प्रमुख अिा स्थरर्तीसंबंधी 
अध्र्यक्षांस कळवतील. 

१६९. सममतीच्या बैठकींिा रै्रहजर रामहलेल्या सदस्यांिा काययम क्त करिे - एखादा सदस्र्य सरमती प्रमुखांची परवानर्ी न 
घेता सरमतीच्र्या लार्ोपाठच्र्या दोन ककवा अरधक बैठकींना रै्रहजर रारहला तर अिा सदस्र्याला सरमतीतून कार्ययमुक्त करण्र्यासाठी 
सभार्ृहात प्रस्ताव मािंता रे्यईल : 
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 परंतु, सरमतीचे सदस्र्य अध्र्यक्षांकिून नामरनर्जदष्ट करण्र्यात आले असतील तर्या बाबतीत अध्र्यक्षांना अिा सदस्र्यास 
कार्ययमुक्त करता रे्यईल. 

१७०. सममतीतील मतदाि - सरमतीच्र्या कोणतर्याही बैठकीतील सवय प्रश्नासंबंधात  हजर असलेल्र्या व मत देणाऱ्र्या सदस्र्यांच्र्या 
बहुमताने रनणयर्य घेण्र्यात रे्यईल. 

१७१. सममती प्रम खांचे मििायक मत - कोणतर्याही बाबींवर समान मते पिली तर सरमती प्रमुखास ककवा सरमती प्रमुख म्हणून 
काम करणाऱ्र्या व्र्यक्तीस दसुरे ककवा रनणार्यक मत असेल. 

१७२. उप सममतया िेमण्याचा अमधकार - (१) सरमतीला एक ककवा अरधक उप सरमतर्या नेमता रे्यतील. अिा प्रतरे्यक उप 
सरमतीला रतच्र्याकिे रनर्जदष्ट करण्र्यात रे्यतील अिा कोणतर्याही बाबींची तपासणी करण्र्यासाठी अरवभक्त सरमतीचे अरधकार 
असतील, आरण अिा उप सरमतर्यांचे अहवाल, तर्यांना संपूणय सरमतीच्र्या बैठकीत मान्र्यता देण्र्यात आली असेल तर, संपूणय 
सरमतीचे अहवाल आहेत असे मानले जाईल. 

(२) उप सरमतीकिे रनर्जदष्ट करावर्याच्र्या बाबीसंबंधातील आदेिात चौकिी करावर्याचा मुद्दा ककवा मुदे्द स्पष्टपणे नमूद करण्र्यात 
रे्यतील. संपूणय सरमतीकिून उप सरमतीच्र्या अहवालाचा रवचार करण्र्यात रे्यईल.  

१७३. सममतीच्या बैठकी - सरमतीच्र्या बैठकी, सरमती प्रमुख रनस्श्चत करतील अिा रदविी व अिा वेळी भरतील :- 

परंतु, सरमती प्रमुख सहजर्तर्या उपलब्ध नसतील तर, सरचवांना बैठकीचा रदनांक व वेळ ठररवता रे्यईल :- 

परंतु, आणखी असे की, रवधेर्यकासंबंधातील प्रवर सरमतीच्र्या ककवा संरु्यक्त सरमतीच्र्या बाबतीत सरमती प्रमुख 
सहजर्तर्या उपलब्ध नसतील तर, सरचवांना रवधेर्यकािी संबंरधत असलेल्र्या मंत्रर्यािी रवचाररवरनमर्य करुन, बैठकीचा रदनांक व 
वेळ ठररवता रे्यईल. 

१७४. सभार्हृाची बैठक चाल ूअसतािा सममतीची बैठक भरमिता येिे - सभार्ृहाची बैठक चालू असताना सरमतीची 
बैठक भररवता रे्यईल. माि सभार्ृहात मत रवभार्णीची मार्णी करण्र्यात आली असेल तर सरमती प्रमुख तर्यांच्र्या मते सदस्र्यांस 
मत रवभार्णीत मतदान करता र्यावे र्यासाठी आवश्र्यक असेल इतका वेळ सरमतीचे कामकाज स्थरर्त करतील.  

१७५. सममतीच्या बैठकी र् प्तपिे घेिे -  सरमतीच्र्या बैठकी रु्प्तपणे भररवण्र्यात रे्यतील. 

१७६. बैठकींच्या जार्ा - सरमतीच्र्या बैठकी रवधान भवनाच्र्या प्रसीमेत भररवण्र्यात रे्यतील आरण बैठकीची जार्ा बदलून ती 
रवधान भवनाच्र्या बाहेर ठेवणे आवश्र्यक असेल तर ती बाब अध्र्यक्षाकंिे रवरनर्जदष्ट करण्र्यात रे्यईल आरण अध्र्यक्षांचा रनणयर्य 
अंरतम असेल. 

१७७. सममती चचा करीत असेल तेव्हा सिय परक्या व्यक्तींिी मिघिू जािे - जेव्हा जेव्हा सरमती चचा करीत असेल तेव्हा 
तेव्हा सरमतीचे सदस्र्य आरण महाराष्र रवधानमंिळ सरचवालर्याचे अरधकारी र्यांच्र्या व्र्यरतररक्त इतर सवय व्र्यक्ती  तेथून रनघून 
जातील. 
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१७८. व्यक्तींिा बोलाििू घेण्याचा ि कार्दपते्र ि अमभलेख मार्मिण्याचा अमधकार -  सरमतीला व्र्यक्तींना बोलावून 
घेण्र्याचा व कार्दपिे आरण अरभलेख मार्वून घेण्र्याचा अरधकार असेल :  

 परंतु, सरमतीच्र्या प्रर्योजनाथय एखाद्या व्र्यक्तीची साक्ष ककवा दस्तऐवज सादर करणे र्या र्ोष्टी संबंरधत आहेत ककवा कसे 
असा कोणताही प्रश्न उपस्स्थत झाला तर तो प्रश्न अध्र्यक्षांकिे रनर्जदष्ट करण्र्यात रे्यईल व अध्र्यक्षाचंा रनणयर्य अंरतम राहील तसेच, 
दस्तऐवज उघि करण्र्यामुळे राज्र्याच्र्या सुररक्षततेस ककवा रहतसंबंधास बाधा रे्यईल र्या कारणावरुन िासनास असा दस्तऐवज 
सादर करण्र्यास नकार देता रे्यईल. 

१७९. सािीदारांच्या तपासिीची काययपध्दती - सरमतीपुढे करण्र्यात रे्यणारी साक्षीदारांची तपासणी पुढीलप्रमाणे करण्र्यात 
रे्यईल :- 

(एक) सरमती, रतने एखाद्या साक्षीदारास तपासणीसाठी बोलावण्र्यापूवी कार्ययपध्दतीची रीत व साक्षीदारास रवचारण्र्यात रे्यणाऱ्र्या 
प्रश्नांचे स्वरुप ठरवील. 

 (दोन) सरमती प्रमुखाला, र्या रनर्यमाचा खंि (एक) मध्रे्य, उल्लेख केलेल्र्या कार्ययपध्दतीच्र्या रीतीस अनुसरुन रवचाराधीन असलेल्र्या 
रवषर्यास ककवा तर्याच्र्या संबंरधत असलेल्र्या कोणतर्याही रवषर्यास अनुलकू्षन तर्यास आवश्र्यक वाटेल असा प्रश्न ककवा असे प्रश्न 
साक्षीदाराला रवचारता रे्यतील.  

(तीन) सरमती प्रमुखांना, सरमतीच्र्या इतर सदस्र्यांपैकी एकेकाला इतर कोणतेही प्रश्न रवचारण्र्यास सांर्ता रे्यईल.  

(चार) जे कोणतेही इतर मुदे्द रवचारात आले नसतील व जे सरमतीपुढे मािंणे आवश्र्यक आहे असे साक्षीदारास वाटत असेल, 
असे इतर कोणतेही मुदे्द सरमतीपुढे मािंण्र्यास साक्षीदारास सांर्ता रे्यईल. 

(पाच) साक्षीदारास साक्षी पुरावा देण्र्यासाठी बोलावले असेल तेव्हा सरमतीच्र्या कामकाजाची िब्दि: नोंद करण्र्यात रे्यईल. 

(सहा) सरमतीपुढे सादर केलेला साक्षीपुरावा सरमतीच्र्या सवय सदस्र्यांना उपलब्ध करुन देता रे्यईल. 

१८०. सममतीच्या मििययांचा अमभलेख - अध्र्यक्षांच्र्या रनदेिानुसार सरमतीच्र्या रनणयर्यांचा अरभलेख ठेवण्र्यात रे्यईल व 
सरमतीच्र्या सदस्र्यांमध्रे्य तो प्रसृत करण्र्यात रे्यईल. 

१८१. प रािा, अहिाल ि कामकाज र् प्त स्िरुपाचे आहे असे समजिे - (१) सरमतीला, संपूणय पुरावा ककवा तर्याचा भार् 
ककवा तर्याचा र्ोषवारा पटलावर ठेवण्र्यात र्यावा असा रनदेि देता रे्यईल.  

(२) सरमतीच्र्या तोंिी ककवा लेखी पुराव्र्याचा, अहवालाचा ककवा कामकाजाचा जो भार् पटलावर ठेवण्र्यात आला नसेल असा 
कोणताही भार् कोणतर्याही व्र्यक्तीला अध्र्यक्षांच्र्या अरधकारपिावाचून तपासणीसाठी खुला असणार नाही. 

(३) सरमतीपुढे ठेवण्र्यात आलेला पुरावा पटलावर ठेवण्र्यात रे्यईपरं्यत, सरमतीचा कोणताही सदस्र्य ककवा इतर कोणतीही व्र्यक्ती, 
तो प्ररसध्द करणार नाही : 
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 परंतु, अध्र्यक्षानंा स्वरववेकानुसार, असा पुरावा, तो औपचाररकपणे पटलावर ठेवण्र्यात रे्यण्र्यापूवी, सदस्र्यांस रु्प्तपणे 
उपलब्ध करुन देण्र्यात र्यावा असा रनदेि देता रे्यईल.  

१८२. खास अहिाल - सरमतीस, रतला र्योग्र्य वाटेल तर, रतच्र्या कामकाजाच्र्या ओघात उद्भ् ाावेल ककवा प्रकािात रे्यईल अिी 
जी कोणतीही बाब, अिी बाब, रतच्र्या रवचाराथय पाठरवलेल्र्या रवषर्यािी प्रतर्यक्षात संबंरधत नसली ककवा रतच्र्या रवचाराथय रवषर्यात 
रे्यत नसली ककवा तर्यास अनुषंरर्क नसली तरी, अध्र्यक्षांच्र्या ककवा सभार्ृहाच्र्या रनदियनास आणणे रतला आवश्र्यक वाटेल तर्या 
बाबींरवषर्यी खास अहवाल सादर करता रे्यईल. 

१८३. सममतीचे अहिाल - (१) सरमतीने अहवाल सादर करण्र्यासाठी सभार्ृहाने कोणतीही वेळ रनस्श्चत केली नसेल तर्या 
बाबतीत ज्र्या रदनांकास तो रवषर्य सरमतीकिे रवचाराथय पाठरवण्र्यात आला असेल तर्या रदनांकापासून एक मरहन्र्याच्र्या आत 
अहवाल सादर करण्र्यात रे्यईल : 

 परंतु, सभार्ृहास प्रस्ताव मािंण्र्यात आल्र्यानंतर कोणतर्याही वेळी, सरमतीने अहवाल सादर करण्र्याची मुदत प्रस्तावात 
रनर्जदष्ट केलेल्र्या रदनांकापरं्यत वाढरवण्र्यात र्यावी असा रनदेि देता रे्यईल. 

(२) अहवाल प्राथरमक ककवा अंरतम असतील. 

(३) सरमती प्रमुख सरमतीच्र्या वतीने सरमतीच्र्या अहवालावर सही करतील : 

 परंतु, सरमती प्रमुख रै्रहजर असतील ककवा सहजर्तर्या उपलब्ध नसतील तर्याबाबतीत, सरमती, सरमतीच्र्या वतीने 
अहवालावर सही करण्र्यासाठी दसुऱ्र्या सदस्र्याची रनवि करील. 

१८४. अहिाल सादर करण्यापिूी तो शासिाला उपलब्ध होिे - सरमतीस, रतला र्योग्र्य वाटेल तर, रतच्र्या अहवालाचा 
कोणताही पूणय केलेला भार् सभार्ृहास सादर करण्र्यापूवी िासनाला उपलब्ध करुन देता रे्यईल. असे अहवाल ते सभार्ृहास सादर 
करण्र्यात रे्यईपरं्यत र्ोपनीर्य समजण्र्यात रे्यतील. 

१८५. अहिाल सादर करिे - (१) सरमती प्रमुख ककवा तर्यांच्र्या रै्रहजेरीत सरमतीचा कोणताही सदस्र्य सरमतीचा अहवाल 
सभार्ृहास सादर करील. 

(२) सरमती प्रमुख ककवा तर्याच्र्या रै्रहजेरीत अहवाल सादर करणारा सदस्र्य, अहवाल सादर करताना, तर्यास कोणतेही अरभप्रार्य 
व्र्यक्त करावर्याचे असल्र्यास फक्त वस्तुस्स्थतीचे संरक्षप्त रनवेदन करील. परंतु र्या टप्प्र्यावर तर्या रनवेदनावर कोणतीही चचा 
करण्र्यात रे्यणार नाही. 

१८६. अहिाल सभार्हृात सादर करण्यात येण्यापिूी तो छापिे, प्रमसध्द करिे ककिा प्रसतृ करिे - अध्र्यक्षांना, तर्यांना 
रवनंती करण्र्यात आल्र्यावर व सभार्ृहाचे अरधवेिन चालू नसेल तेव्हा सरमतीचा अहवाल सभार्ृहात सादर करण्र्यात आला 
नसला तरी, तो छापण्र्याचा, प्ररसध्द करण्र्याचा ककवा प्रसृत करण्र्याचा आदेि देता रे्यईल. तर्याबाबतीत सभार्ृहास तर्याच्र्या पुढच्र्या 
अरधवेिनात परहल्र्या सोईस्कर वेळी असा अहवाल सादर केला जाईल. 
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१८७. सममतीच्या कामकाजािर अध्यिांचे सामान्य मियंत्रि ि देखरेख - सरमती, अध्र्यक्षांच्र्या सवयसाधारण रनरं्यिणाखाली 
व देखरेखीखाली काम करील. अध्र्यक्षांना, सरमतीच्र्या कार्ययक्षम कामकाजासाठी, तर्यांना आवश्र्यक वाटतील असे अनुदेि, 
वेळोवेळी देता रे्यतील. 

१८८. काययपध्दतीमिषयक सचूिा करण्याचा अमधकार - ह्या रनर्यमांस अधीन राहून सरमतीस, अध्र्यक्षांच्र्या रवचाराथय, तर्या 
सरमतीच्र्या संबंधातील कार्ययपध्दतीरवषर्यक बाबीसंबंधीचे ठराव मंजूर करण्र्याचा अरधकार असेल. अध्र्यक्षांना, कार्ययपध्दतीत तर्यानंा 
र्योग्र्य वाटतील असे, फेरफार करता रे्यतील. 

१८९. समिस्तर मियम करण्याचा सममतीचा अमधकार - सरमतीस, अध्र्यक्षांच्र्या मान्र्यतेने, र्या भार्ात समारवष्ट असलेल्र्या 
रनर्यमांतील तरतुदीस पूरक असे कार्ययपध्दतीच्र्या संबंधातील तपिीलवार रनर्यम करता रे्यतील.  

१९०. अध्यिांचा मिदेश देण्याचा अमधकार - (१) रनर्यमांस अधीन राहून अध्र्यक्षानंा वेळोवेळी तर्यांना सरमतीच्र्या कार्ययपध्दतीचे 
व रतच्र्या कामाच्र्या व्र्यवस्थेचे रनर्यमन करण्र्यासाठी आवश्र्यक वाटतील असे रनदेि, सरमती प्रमुखाला देता रे्यतील.  

(२) कार्ययपध्दतीच्र्या कोणतर्याही मुद्याबाबत ककवा अन्र्यथा कोणतीही िंका उद्भ् ाावली तर, सरमती प्रमुखाला, तर्याला र्योग्र्य 
वाटल्र्यास तो मुद्दा रनणयर्यासाठी अध्र्यक्षांकिे पाठरवता रे्यईल व अध्र्यक्षांचा रनणयर्य अरंतम असेल.  

(३) सरमतीच्र्या कार्ययपध्दतीचे रनर्यमन करण्र्याचा सरमती प्रमुखाचंा अरधकार - सरमतीच्र्या कार्ययपध्दतीचे रनर्यमन हे रनर्यम, 
सरमतीने केलेले अनुपूरक रनर्यम, ठराव आरण अध्र्यक्षानंी रदलेले रनदेि ककवा इतर अनुदेि र्यांस अधीन राहून सरमती प्रमुखाकंिून 
करण्र्यात रे्यईल. 

१९१. सभार्हृाची सत्रसमाप्ती झाली तरी सममतीप ढील कामकाज व्यपर्त होिार िाही - सरमतीपुढे प्रलंरबत असलेले 
कोणतेही कामकाज, केवळ सभार्ृहाची सिसमाप्ती झाल्र्याच्र्या कारणावरुन व्र्यपर्त होणार नाही आरण अिा ररतीने सिसमाप्ती 
झाली असली तरी सरमती काम चालू ठेवील.  

१९२. सममतीचे पिूय ि झालेल ेकाम - जी सरमती, रतची मुदत संपण्र्यापूवी ककवा सभार्ृह रवसर्जजत होण्र्यापूवी आपले काम 
पूणय करण्र्यास असमथय असेल, तर्या सरमतीला आपले काम पूणय करणे िक्र्य झाले नाही असे सभार्ृहास कळरवता रे्यईल. सरमतीने 
तर्यार केलेला कोणताही प्राथरमक अहवाल, ज्ञापन ककवा रटपण ककवा सरमतीने घेतलेला कोणताही पुरावा नव्र्या सरमतीस उपलब्ध 
करुन देण्र्यात रे्यईल. 

१९३. सममतयांिा सियसाधारि मियम लार् ूअसिे - कोणतर्याही रवरिष्ट सरमती संबंधीच्र्या रनर्यमांत ज्र्याबाबत खास तरतूद 
केली असेल अिा बाबींव्र्यरतररक्त र्या भार्ातील सवयसाधारण रनर्यम सवय सरमतर्यांना लारू् होतील, आरण सरमती संबंधीच्र्या रविेष 
रनर्यमांतील कोणतीही तरतूद सवयसाधारण रनर्यमांिी रवसंर्त असेल तर आरण तेथवर पूवीचे रनर्यम अरभभावी राहतील.  
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पमरमशष्ट्ट क्रमांक - चार 
"मराठी भाषा सममती" या िािाची मिधािमंडळाच्या  

दोन्ही सभार्हृांची एक संय क्त सममती घटीत करण्याबाबतचा 
मा.मराठी भाषा मंत्री यांचा प्रस्ताि 

(महाराष्ट्र मिधािसभेिे सोमिार, मदिांक १७ मडसेंबर, २०१५ रोजी संमत केलेला प्रस्ताि) 

 "महाराष्र राजभाषा अरधरनर्यम १९६४ अन्वरे्य मराठी ही िासन व्र्यवहारासाठी राजभाषा म्हणून स्स्वकारण्र्यात आली 
आहे.  सवय के्षिात मराठी भाषेचा वापर करण्र्याच्र्या दृष्टीने मराठीच्र्या वापराचा आढावा घेण्र्यासाठी राज्र्यातील राज्र्य िासकीर्य, 
रनमिासकीर्य कार्यालर्यांमध्रे्य मराठी भाषेच्र्या वापरासंदभात आढावा घेऊन र्याबाबत राज्र्य िासनाला सूचना देण्र्यासाठी व 
उपार्यर्योजना सुचरवण्र्यासाठी राज्र्य रवधानमंिळाच्र्या दोन्ही सभार्ृहातील सदस्र्यांचा समावेि असलेली संरु्यक्त मराठी भाषा 
सरमती घटीत करण्र्यात र्यावी" 

 सदर सरमतीच्र्या एकूण सदस्र्यांची संख्र्या पंधरा असेल.  र्या सरमतीवर रवधानसभेचे अकरा सदस्र्य व रवधानपररषदेचे 
चार सदस्र्य असतील.  सरमतीचे रनर्यम ठररवण्र्याची बाब रवधानसभेच्र्या रनर्यम सरमतीकिे सुपूदय करण्र्यात र्यावी.  
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पमरमशष्ट्ट क्रमांक - पाच 
"मराठी भाषा सममती" या िािाची मिधािमंडळाच्या  

दोन्ही सभार्हृांची एक संय क्त सममती घटीत करण्याबाबतचा 
मा.मराठी भाषा मंत्री यांचा प्रस्ताि 

(महाराष्ट्र मिधािपमरषदेिे सोमिार, मदिांक १७ मडसेंबर, २०१५ रोजी संमत केलेला प्रस्ताि) 

 "महाराष्र राजभाषा अरधरनर्यम १९६४ अन्वरे्य मराठी ही िासन व्र्यवहारासाठी राजभाषा म्हणून स्स्वकारण्र्यात आली 
आहे.  सवय के्षिात मराठी भाषेचा वापर करण्र्याच्र्या दृष्टीने मराठीच्र्या वापराचा आढावा घेण्र्यासाठी राज्र्यातील राज्र्य िासकीर्य, 
रनमिासकीर्य कार्यालर्यांमध्रे्य मराठी भाषेच्र्या वापरासंदभात आढावा घेऊन र्याबाबत राज्र्य िासनाला सूचना देण्र्यासाठी व 
उपार्यर्योजना सुचरवण्र्यासाठी राज्र्य रवधानमंिळाच्र्या दोन्ही सभार्ृहातील सदस्र्यांचा समावेि असलेली संरु्यक्त मराठी भाषा 
सरमती घटीत करण्र्यात र्यावी" 

 सदर सरमतीच्र्या एकूण सदस्र्यांची संख्र्या पंधरा असेल.  र्या सरमतीवर रवधानसभेचे अकरा सदस्र्य व रवधानपररषदेचे 
चार सदस्र्य असतील.  सरमतीचे रनर्यम ठररवण्र्याची बाब रवधानपररषदेच्र्या रनर्यम सरमतीकिे सुपूदय करण्र्यात र्यावी.  


