
1 
 

F:\d-10\Computer branch Website Privilege book\Privilege book.doc 

महाराष्ट्र विधानमंडळ सवििालय 

 

विशेषावधकार ि राजवशष्टािार मावहती पुवततका 

 

 

विधानमंडळ सदतयांना तयांिी लोकांप्रती असलेली घटनातमक ससंदीय कततव्य पार 

पाडण्यासाठी प्राप्त झालेल्या विशेषावधकारांिी तसेि अशी कततव्य पार पाडत असताना 

कायतकारी यंत्रणेने तयांना द्याियायया सौजन्यपूणत िागणूकीबाबतयया मागतदशतक ततिांिी 
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 विशेषावधकारांसदंभातत घटनातमक तरतुदी  

 

राज्य विधानमंडळे ि तयांिे सदतय यांयया शक्ती, विशेषावधकार ि संरक्षण (उन्मुक्ती) :-  

विधानमंडळांिी सभागृहे आवण तयांिे सदतय ि सवमतया यांिे अवधकार, विशेषावधकार, इतयादी :-  

 अनुयछेद १९४. १) या संविधानायया तरतूदी आवण विधानमंडळायया कायतपध्दतीिे विवनयमन 

करणारे वनयम ि तथायी आदेश यांना अधीन राहून, प्रतयेक राज्यायया विधानमंडळास भाषण 

तिातंत्र्य असेल.  

 (२) राज्य विधानमंडळािा कोणताही सदतय, विधानमंडळात वकंिा तयायया कोणतयाही सवमतीत तयानी 

केलेल्या कोणतयाही िक्तव्यायया वकंिा तयाने केलेल्या कोणतयाही मतदानायया बाबतीत, कोणतयाही 

न्यायालयात कोणतयाही कायतिाहीस पात्र होणार नाही आवण कोणतीही व्यक्ती अशा विधानमंडळायया 

कोणतयाही सभागृहायया प्रावधकाराद्वारे वकंिा तयान्िये कोणताही अहिाल, कागदपत्र, मतदान वकंिा 

कामकाजितृ्त यांयया प्रकाशनाबाबत याप्रमाणे कार्यवाहीस पात्र होणार नाही.  

 (३)  अन्य बाबतीत, राज्य विधानमंडळािे सभागृह, आवण अशा विधानमंडळायया सभागृहांिे 

सदतय ि सवमतया यांिे अवधकार, विशेषावधकार ि उन्मुक्ती र्ा, ते विधानमंडळ कायद्याद्वारे 

िेळोिेळी वनवित करील अशा असतील, आवण याप्रमाणे वनवित होईपयंत [तया सभागहृाला 

आवण तयायया सदतयांना ि सवमतयांना 'संविधान (िव्िेिावळसािी सुधारणा) अवधवनयम, १९७८' 

यािे कलम २६ अंमलात येण्यायया लगतपूिी जशा होतया तशा असतील.]  

 (४) खंड (१), (२) ि (३) यांयया तरतुदी, जशा तया राज्य विधानमंडळायया सदतयांयया संबंधात 

लागू आहेत तशाि तया या संविधानायया आधारे तया विधानमंडळायया सभागृहात वकंिा वतयया 

कोणतयाही सवमतीत भाषण करण्यािा आवण वतयया कामकाजात अन्यथा भाग घेण्यािा 

अवधकार असलेल्या व्यक्तीयया संबंधात लागू असतील.  
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 अनुयछेद २११. विधानमंडळातील ििेिर वनबंध :- सिोच्च न्यायालयाच्या वकां िा उच्च न्यायालयाच्या 

कोणत्याही न्यायािीशाने आपली कतणव्य े पार पाडताना केलेल्या ितणणकुीबाबत राज्य वििानमांडळात 

कोणतीही चचाण करता येणार नाही. 

विधानमंडळांिी कायतिाही ि न्यायालये - 

अनुयछेद २१२.  न्यायालयांनी विधानमंडळायया कामकाजाबाबत िौकशी न करणे. 

 (१) कायणपध्दतीत एखादी तिाकवित वनयमबाह्य गोष्ट घडली आह ेया कारणािरुन राज्य वििानमांडळातील 

कोणत्याही कामकाजाची विविग्राह्यता प्रश्नास्पद करता येणार नाही.  

 (२) राज्य वििानमांडळामिील कायणपध्दतीच े वकां िा कामकाजचालनाच े विवनयमन करण्याच,े अििा 

वििानमांडळात सवु्यिस्िा राखण्याच े अविकार या सांवििानाद्वारे वकां िा तदनन्िये ज्याच्या ठायी वनवहत 

करण्यात आले आहते अशा, वििानमांडळाच्या कोणत्याही अविकाऱ्याने वकां िा सदस्याने त्या अविकाराांच्या 

केलेल्या िापराबाबत, तो कोणत्याही न्यायालयाच्या अविकाररतेस अिीन असणार नाही.  
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२. सभागृहात भाषण तिातंत्र्यािा विशेषावधकार (Freedom of Speech in the House) 

सांसदीय कतणव्य पार पाडतानाचा सिाणत महत्िाचा विशेषाविकार म्हणजे भाषण स्िातांत्र्याचा आह.े अनचु्छेद 

१९ मध्येही नागररकाांना भाषण स्िातांत्र्याचा अविकार वदलेला आह.े परांत,ु अनचु्छेद १०५ आवण १९४ मध्ये ससांद ि 

वििानमांडळाांच्या सदस्याांच्या भाषण स्िातांत्र्यािर अविक भर वदला आह.े अनचु्छेद १९ खाली वदलेल्या भाषण 

स्िातांत्र्यािर रास्त बांिने आहते. जस,े लाइबल (Libel) कायदा, वनांदाजनक िक्तव्याबद्दल सामान्य व्यक्तीविरुध्द 

कायदशेीर कायणिाही तात्काळ सरुु करता येणे. परांत,ु वििानमांडळ सभागहृामध्ये वकां िा वििानमांडळाच्या एखाद्या 

सवमतीमध्ये वििानमांडळ सदस्याच ेिक्तव्य, वनांदा करणारे वकां िा बदनामी करणारे आह,े या कारणािरुन त्याच्यािर 

कोणतीही कारिाई करता येत नाही. तो अशा कारिाईपासनू सांरवक्षत असतो.  

सन्माननीय सदस्याांच्या भाषण स्िातांत्र्याच्या अविकाराबद्दल मा.सिोच्च न्यायालयाने पांवडत 

एम.एस.एम.शमाण याप्रकरणी असा वनणणय वदलेला आह े की, सांसदचेे ि वििानमांडळाच े विशेषाविकार ह े विशेष 

स्िरुपाच ेअसनू नागररकाांना घटनेच्या अनचु्छेद १९ (१) अन्िय ेप्राप्त झालेल ेज ेमलुभतू अविकार ह ेसिणसािारण 

आहते. यात िाद वनमाणण झाल्यास विशेषाविकाराला प्रािान्य दणे ेआिश्यक आह.े (The Fundamental right 

under Article 19(1) (a) has to yield to the privileges of Parliament and State Legislature 

under Article 105 and 194(3).  

भाषण स्िातांत्र्याच्या आिारे वििानमांडळ सदस्याांना वििानमांडळ सभागहृात लोकाांची गाऱ्हाणी माांडाियाची 

असतात आवण सािणजवनक महत्िाच्या बाबींकडे लक्ष िेिाियाच ेअसते. अस ेकरताना त्याांच्यािर कोणतेही दडपण 

असता कामा नये. आपल ेविचार आवण आपली मते त्याांना मोकळेपणाने माांडता आली पावहजते. सभागहृात वकां िा 

सवमत्याांमध्ये, सदस्याला हिे ते बोलण्याच ेस्िातांत्र्य आह.े फक्त त्याने सभागहृातील िा सांबांवित सवमतीतील अांतगणत 

वशस्त पाळली पावहजे. बाहरेच्या कोणत्याही प्राविकाऱ्याला त्यात हस्तके्षप करता येत नाही. कोणाचीही भीड न 

बाळगता वकां िा कोणाच्याही रागलोभाची वफकीर न करता सवमत्याांमध्ये वकां िा सभागहृात बोलता येण्यासाठी भाषण 

स्िातांत्र्य ही एक वनताांत गरज असते. सभागहृातील भाषणाबाबत कायदशेीर कायणिाहीपासनू सांपणूण सांरक्षण 

असल्यावशिाय, सदस्य वनभीडपणे आवण मोकळेपणाने बोलेल अशी अपेक्षा करता येत नाही. म्हणनू 

वििानमांडळाव्यवतररक्त कोणत्याही न्यायालयात िा कोणत्याही प्राविकरणासमोर वििानमांडळ सदस्याविरुध्द 

वििानमांडळ सभागहृात िा वििानमांडळाच्या सवमत्याांमध्ये त्याच्या कोणत्याही िक्तव्याबद्दल वकां िा त्याने केलेल्या 

मतदानाबद्दल कोणतीही कारिाई करता येऊ नये अशी तरतदू सांवििानात केलेली आह.े वििानमांडळात वकां िा 
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वििानमांडळ सवमतीत बोलल्याबद्दल सदस्याला इजा पोहचविण े वकां िा त्याच्यािर कोणतीही कारिाई करण े िा 

कायदशेीर दािा करण ेही बाब विशेषाविकार भांग ठरू  शकते. 

सरुुिातीला अविवनयवमत करण्यात आलेल्या सांवििानातील तरतदुींमध्ये अशी व्यिस्िा होती की, 

सांवििानाच्या सरुुिातीस विटीश हाऊस ऑफ कॉमन्स, त्याांच ेसदस्य आवण सवमत्या याांच ेज ेविशेषाविकार असतील 

तेच, आमची सांसद कायद्याने अशा विशेषाविकाराांची पणूणत: वकां िा अांशत: व्याख्या करणार नाही तोपयंत चाल ू

राहतील. दसुऱ्या शबदाांत साांगायच े म्हणज,े सांसदनेे किी कोणत्याही एखाद्या विवशष्ट विशेषाविकाराची कायद्याने 

तरतदू केली, तर विटीशाांची पिूोदाहरणे त्याां सांबांिात आवण तेििर आमच्या सांसदते लाग ू होणार नाहीत. परांत,ु 

१९७८ मध्ये सांवििानाच्या खांड ३ मध्ये सिुारणा करुन अशी तरतदू करण्यात आली की, सांवििानातील विवनवदणष्ट 

केलेल्या विशेषाविकाराांव्यवतररक्त अन्य विशेषाविकाराांच्या बाबतीत, सांसदचे्या प्रत्येक सभागहृाच,े त्यातील सदस्याांचे 

ि सवमत्याांचे अविकार, विशेषाविकार आवण उन्मकु्ती, ह्या सांवििान - चव्िेचावळसाि े विशोिन अविवनयम १९७८ 

(२० जनू, १९७९ पासनू अमलात) च्या अगोदर सभागहृ, सदस्य आवण सवमत्या याांच्या बाबतीत होत्या, त्याच 

असतील. खरे तर ह्या सिुारणेने केिळ, विवटश हाऊस ऑफ कॉमन्स सांबांिातील शबद गाळून, फक्त शावबदक बदल 

केला. मळू बाब तशीच रावहली. िेगळ्या शबदाांत साांगायच े म्हणजे, सांवििानात उल्लेवखलेले अविकार, 

विशेषाविकार याांव्यवतररक्त, प्रत्येक सभागहृाला, त्यातील सदस्याांना आवण सवमत्याांना व्यिहारत: विवटश हाऊस 

ऑफ कॉमन्सला २६ जानेिारी, १९५० ला जे अविकार ि विशेषाविकार होते, तेच आहते.  
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३. विशेषावधकार 

 

 सांसदीय विशेषाविकाराांची यादी करता येऊ शकेल, परांत ु अशी कोणतीही यादी ही पररपणूण होऊ शकणार 

नाही. सभागहृ,े सदस्य आवण सवमत्या याांच ेमहत्िपणूण विशषेाविकार पढुीलप्रमाणे आहते :- 

 भाषणतिातंत्र्य ि सभागृहािी कायतिाही याबाबतिे विशेषावधकार  

    (भारतीय संविधानायया अनुयछेद १९४ (२) मधील तरतुदींनुसार) 

 

१. वििानमांडळात भाषण स्िातांत्र्य असेल. (सांवििानाचा अनचु्छेद १९४) ; 

२. वििानमांडळात वकां िा वििानमांडळाच्या एखाद्या सवमतीत एखाद्या सदस्याने केलेले िक्तव्य िा केलेले 

मतदान याबद्दल कोणत्याही न्यायालयीन कायणिाहीपासनू सांरक्षण.  

३. वििानमांडळाच्या अविकारात प्रकावशत करण्यात आलेला, अहिाल, कागदपत्र, मतदान वकां िा 

कामकाजितृ्त याांबद्दल कोणत्याही न्यायालयीन कायणिाहीपासनू त्या व्यक्तीला सांरक्षण 

४. वििानमांडळातील कामकाजाबाबत न्यायालयाने चौकशी करण्यास प्रवतबांि (सांवििानाचा अनचु्छेद 

२१२);  
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४.  इतर विशेषावधकार (Other Privileges) 

 

      (भारतीय संविधानायया अनुयछेद १९४ (३) मधील तरतुदींनुसार) 

१. वििानमांडळाच े सत्र सरुु असताना वकां िा सरुु होण्याच्या अगोदर ४० वदिस ि सांपल्यानांतर ४० 

वदिसाांपयणत कोणत्याही वदिाणी प्रकरणी सदस्याला अटक न करता येण े(वदिाणी प्रविया सांवहता खांड 

१३५ अ)  

२. सदस्याची अटक, स्िानबध्दता, अपरािवसध्दी, कारािास िा कारािासातनू सटुका याबद्दल सभागहृाला 

तत्काळ मावहती वमळण्याचा हक्क.  

३. मा.सभापतींच्या / मा.अध्यक्षाांच्या परिानगीवशिाय सभागहृाच्या पररसरात अटक करण्यािर वकां िा िैि 

आदवेशका बजािण्यािर प्रवतबांि.  

४. वििानमांडळ सभागहृाच्या गपु्त बैठकीतील वनणणय िा कायणिाही उघड करण्यािर प्रवतबांि.  

५. वििानमांडळ सभागहृाच्या परिानगीवशिाय सभागहृातील सदस्य िा अविकारी याांनी सभागहृातील 

कायणिाहीसांबांिात न्यायालयात साक्ष न दणे ेवकां िा त्यासांबांिीच ेकागदपत्र न्यायालयात दाखल न करणे.  

६. दसुऱ्या सभागहृासमोर िा त्याच्या सवमतीसमोर, वकां िा राज्य वििानमांडळाच्या सभागहृासमोर िा 

त्याच्या सवमतीसमोर, सभागहृातील सदस्याने िा अविकाऱ्याने त्या त्या सभागहृाांच्या अध्यक्षाांच्या 

परिानगीवशिाय साक्षीदार म्हणनू हजर राहू नये, आवण त्याांना त्याांच्या इच्छेविरुध्द हजर राहण्यास भाग 

पाडण्यात येऊ नये.  

७. सवमतीने कराियाच्या चौकशीसाठी, सिणच सवमत्याांना सांबांवित व्यक्तीला बोलािण्याच े िा सांबांवित 

कागदपत्र िा अवभलेख मागिण्याच ेअविकार वदलेले आहते. वििानमांडळ सवमती साक्षीदाराला हजर 

राहण्यास आदवेशत करु शकते आवण सवमतीला उपयोगी पडतील अस ेदस्तािेज सादर कराियास भाग 

पाडू शकते.  

८. सवमती वतच्यासमोर तपासणी करण्यात येत असलेल्या साक्षीदाराला शपि दिे ू शकते वकां िा प्रवतज्ञा 

कराियास साांग ूशकते.  

९. वििानमांडळ सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्याअगोदर, सांसदीय सवमतीसमोर वदलेला कोणताही 

साक्षीपरुािा आवण सवमतीचा अहिाल िा कायणिाही, कोणालाही उघड करता येत नाही िा प्रकावशत 

करता येत नाही.  
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िर उद्धतृ केलेले विशेषाविकार आवण सांरक्षण याांच्यावशिाय प्रत्येक सभागहृाला आपल े विशेषाविकाराचे 

सांरक्षण करण्याच ेआिश्यक अस ेआनषुांवगक अविकार आहते ते असे.  

१. व्यक्ती वििानमांडळ सदस्य असो िा नसो, वतने जर विशेषाविकाराचा भांग केला असेल वकां िा 

सभागहृाचा अिमान केला असेल तर वतला अटक करण;े 

२. साक्षीदाराांना हजर राहाियास साांगणे, आवण कागदपत्र ेि अवभलेख मागिण े;  

३. आपली कायणपध्दती आवण कामकाज चालन याांच ेविवनयमन करणे. (सांवििानाचा अनचु्छेद २०८) 

४. बाहरेील व्यक्तींना सभागहृात येण्याची बांदी करणे.  
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५. सदतयांना अटकेपासून सरंक्षण 

 

सदतयांना सभागृहािी / सवमतीिी बैठक सुरू असतांना अटक करता येत नाही : 

वदिाणी प्रकरणाांमध्ये सत्र चाल ुअसताना वकां िा ज्या सभागहृाचा अििा ज्या सवमतीचा जो सदस्य असेल 

त्या सभागहृाची िा सवमतीची बैठक चाल ूअसताना त्या सदस्याला अटक तर करता येत नाहीच, परांत ुअवििेशनाच्या 

४० वदिसाांपिूी वकां िा नांतरही, वकां िा तो सभागहृात जाताना िा तेिनू येतानाही त्याला अटक करता येत नाही. मुांबई / 

नागपरू बाहरेील एखाद्या वठकाणाहून तो वििानमांडळाच्या िा सवमतीच्या कामकाजासाठी येत असताना त्याच्याशी 

गैरितणणकू करण्यात आली वकां िा त्याला कोणताही प्रवतबांि करण्यात आला तर तोही विशेषाविकाराचा भांग होऊ 

शकतो. 

ह्या विशेषाविकाराचा हते ू हा आह े की, वििानमांडळ सदस्याला वििानमांडळात सरुवक्षतपणे येता यािे ि 

कामकाजासाठी उपवस्ित राहता यािे. फक्त वदिाणी प्रकरणाांमध्येच सदस्याला अटकेपासनू सांरक्षण आह.े फौजदारी 

प्रकरणात वकां िा प्रवतबांिक स्िानबध्दता कायद्याखाली ती लाग ू नाही. तशा प्रकारची अटक झाल्याबरोबर तशा 

अटकेची, स्िानबध्दतेची, दोषवसध्दीची आवण कारािासात टाकल्याची िा तेिनू मकु्त केल्याची मावहती सभागहृाला 

त्िरीत द्यायलाच लागते. सभागहृाचा तो अविकारच आह.े सांबांवित प्राविकाऱ्याने वििानमांडळाच्या सदस्याची 

अटक, स्िानबध्दता, कारािास इ. घटना मा.सभापतींना / मा.अध्यक्षाांना त्िरीत कळिल्याच पावहजेत. तस ेत्याांनी न 

केल्यास सभागहृाचा विशेषाविकार भांग होऊ शकतो. ही मावहती शक्य वततक्या लिकर कळिाियास हिी. अशा 

प्रकरणी सदस्य दशेाच्या कोणत्याही भागात असो, त्याच्यासांबांिीच्या उपरोक्त बाबी तत्काळ वििानमांडळास 

कळिाियास हव्यात.  
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६. विधानमंडळ सभागृहायया आिारात कोणतीही वदिाणी िा फौजदारी  

आदेवशका (समन्स) सदतयािर बजािता येणार नाही. 

 

मा.सभापती वा मा.अध्यक्ष याांच्या परिानगीवशिाय वििान भिन इमारतीमध्ये वििानमांडळाच्या आिारात 

कोणतीही वदिाणी िा फौजदारी आदवेशका (समन्स) सदस्यािर बजािता येत नाही आवण सदस्याला 

वििानमांडळाच्या आिारात अटक करता येत नाही, हा वनयम आह.े ह ेसांरक्षण वििानमांडळाच्या पररसीमेत खाजगी 

व्यक्तीलाही लाग ू आह.े वििानमांडळाच्या पररसरात, फक्त वििानमांडळ सभागहृाांचचे वकां िा मा.अध्यक्ष / 

मा.सभापतींचेच आदशे लाग ू असािेत, अन्य शासकीय प्राविकाऱ्याांच े िा स्िावनक प्रशासनाचे आदशे लाग ू अस ू

नयेत, यासाठी हा वनयम आह.े वििानमांडळाच्या आिारात फौजदारी प्रिीया सांवहतेच्या कलम १४४ दखेील जारी 

करता येत नाही. प्राविकाऱ्याांनी तस ेकरण्याचा प्रयत्न केला तर तो विशेषाविकाराचा भांग आवण सभागहृाचा अिमान 

ठरतो.  
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७. न्यायालयासमोर विधानमंडळ सभागृहािी कागदपते्र सादर करणेबाबत.. 

 

 

वििानमांडळ सवचिालयाचा अविकारी िा अन्य व्यक्ती याांना सभागहृाच्या परिानगीवशिाय, सभागहृातील 

कायणिाहीसांबांिातील कागदपत्र ेसादर करण्यास वकां िा, त्या सांबांिात साक्ष दणे्यास भाग पाडता येत नाही. त्याचप्रमाणे 

तो ज्या सभागहृाशी सांबांवित असेल, त्याव्यवतररक्त अन्य सभागहृापढेु साक्षीदार म्हणनू त्याने यािे यासाठी त्याच्यािर 

दबाि टाकता येत नाही. 
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८. व्यक्तींनी विधानमंडळ सभागृहासमोर/सवमतीसमोर साक्षीसाठी उपवतथत राहणेबाबत.. 

 

व्यक्तींना आपल्यासमोर हजर राहण्यास साांगण्याच े वकां िा कागदपत्र ेिा अवभलेख सादर करण्यास साांगण्याचे 

अविकार सिण वििानमांडळ सवमत्याांना असतात. सवमती समोरील साक्षीदाराांची पढुील ितणणकू ही विशेषाविकाराांचा 

भांग करणारी आवण सवमतीचा अिमान करणारी समजली जाते.  

१. सवमतीने विचारणा केलेल्या प्रश्नाची उत्तरे दणे्यास नकार. 

२. सवमतीसमोर जाणीिपिूणक खोटी साक्ष दणे,े सत्य लपिण,े सवमतीची वदशाभलू करण ेवकां िा सवमतीच्या 

बहुमलु्य िेळेचा विनाकारण अपव्यय करणे. 

३. सवमतीसमोर बेवशवस्तन ेिागण ेआवण अिमानकारक उत्तरे दणेे.  

४. सवमती करीत असलेल्या कामकाजासांबांिीची कागदपत्र े नष्ट करण े वकां िा महत्िाची कागदपत्र े खराब 

करणे.  

वििानमांडळ सवमतीचा वििानमांडळ सभागहृाइतकाच मान राखला पावहजे. म्हणनू जर कोणी वििानमांडळ 

सवमतीच्या वनणणयािर टीकावटप्पणी केली वकां िा सवमतीच्या कायणिाहीबद्दल अनदुगार काढले तर तो सवमतीचा ि 

सभागहृाचा अिमान ठरतो.  

 जेव्हा एखादी बाब वििानमांडळ सवमतीच्या विचारािीन असेल आवण त्या सांबांिात सवमती आपल्या बैठकी 

घेत असेल तेव्हा, वििानमांडळ सदस्याांसह कोणतीही व्यक्ती त्या बाबतीत वनिेदन करु शकत नाही िा ते प्रवसध्दीसही 

दऊे शकत नाही. सवमतीच्या कायणिाहीिर जाहीर टीकावटप्पणी करण े ह े अनवुचत असनू तस े करण्याने सभागहृाचा 

अिमानही होऊ शकतो.  सवमतीपढेु सादर केलेली कागदपत्र े िा लेख वकां िा सवमतीच्या कायणिाहीची ितृ्ते प्रवसध्द 

करण्यानेही सभागहृाचा विशेषाविकार भांग ि अिमान होऊ शकतो. 



16 
 

F:\d-10\Computer branch Website Privilege book\Privilege book.doc 

९. सभागृह, सवमतया ि सदतय यांिा विशेषावधकार भंग 

 

वििानमांडळ सभागहृ े वकां िा त्याांच्या सवमत्या याांच्यािरील कोणत्याही प्रकारची टीकाटीपणी वकां िा त्याांच्या 

विशषेाविकारािर ि हक्काांिर आघात वकां िा व्यवक्तश: सदस्याांिरील वकां िा सवमती सदस्याांिरील अशा प्रकारच े

आघात यामळेुही विशेषाविकार भांग ि अिमान होतो. सभागहृ या प्रमादाबद्दल वशक्षाही करु शकते. यातील मलूभतू 

तत्ि हचे आह े की, सभागहृ, त्याच्या सवमत्या िा त्यातील सदस्य याांना आपली कतणव्य े दक्षतेने आवण 

पररणामकारकतेने पार पाडण्याच्या आड वकां िा आपल े काम वनभणयपणे िा वन:पक्षपण े करण्याच्या आड ज्या 

कोणत्याही गोष्टी येत असतील, त्या वििानमांडळाच्या विशषेाविकाराांचा भांग ि अिमान करणाऱ्या ठरतात. एखाद्या 

सदस्याला, तो सभागहृाच्या बैठकीस जात असताना जर अडिण्यात आले तर तो अिमान ि विशेषाविकार भांग होतो. 

वििानमांडळ सदस्याला लाच दणे्याचा प्रयत्न करण े हाही विशेषाविकाराचा भांग होतो. जाणीिपिूणक सभागहृाची 

वदशाभलू करण े आवण मावहती खोटी आह े याची कल्पना असनूही, ती सभागहृाला परुिणे हाही एक गांभीर 

विशेषाविकार भांग आह.े विवशष्ट विशेषाविकार भांगावशिाय, सभागहृाच ेप्राविकार ि प्रवतष्ठा याांविरुध्दच,े म्हणजे जस े

सभागहृ ि सभागहृाच्या सवमत्या याांचे आदशे न पाळण,े वकां िा सभागहृाांची, त्याांतील सदस्याांची, िा अविकाऱ्याांची 

बदनामी करण ेया बद्दलही, सभागहृाांच्या अिमानाबद्दल होते तशी वशक्षा होऊ शकते. 
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१०. सभागृहािा अिमान : 

 

''सभागहृाचा अिमान'' याची सिणसािारण व्याख्या अशी करता येईल की, वििानमांडळाची दोन्ही सभागहृ,े 

त्याांच ेसदस्य, िा त्याांच्या सवमत्या ि त्याांच ेअविकारी याांना आपली काय ेआवण कतणव्य ेपररणामकारकपणे आवण 

दक्षतेने पार पाडण्यात प्रवतबांि करण्याची िा अडिळा आणण्याची कोणतीही कृती िा अकृती वकां िा सभागहृ, त्याच े

सदस्य िा सवमत्या याांची प्रवतष्ठा ि सन्मान याांना क्षती पोहचविणारी कृती िा अकृती सभागहृाचा अिमान म्हटली 

जाते. विशेषाविकार भांग आवण सभागहृाचा अिमान याांतील फरक फार सकू्ष्म आह.े सिणसािारणपणे, 

विशेषाविकाराचा भांग हा सभागहृाचा अिमान ठरु शकतो. त्याचप्रमाण ेसभागहृाच्या अिमानात विशेषाविकाराचा 

भांग असतोच. तरीही, ''सभागहृाचा अिमान'' या सांकल्पनेची व्याप्ती मोठी आह.े कदावचत, कोणत्याही 

विशेषाविकाराचा भांग न होताही सभागहृाचा अिमान होऊ शकतो. खरे तर सभागहृाचा अिमान ह्या शबदाची नेमकी 

व्याख्या करता येत नाही. विवशष्ट पररवस्ितीत केलेली एखादी कृती ही अिमानवनदशणक नसेल िा अन्य पररवस्ितीत ती 

तशी असेलही. दसुऱ्या शबदाांत साांगाियाच े झाल्यास, अिमान झाला वकां िा नाही याचा वनणणय दणे्याच े काम 

वििानमांडळाच्या सांबांवित सभागहृाकडेच सोपिण ेइष्ट ठरते. 

 सिणसािारणपणे, वििानमांडळ सभागहृाांच्या वकां िा वतच्या सवमत्याांच्या सिोच्चपणािर, प्राविकाराांिर वकां िा 

प्रवतषे्ठिर करण्यात आलेल्या आघाताांचा अांतभाणि, ''अिमान'' या शबदात होतो. सभागहृाचा अिमान झाल्याचे 

समजण्यात येते, अशा काही कृती पढेु वदल्या आहते :- 

१. सभागहृ,े त्याांच्या सवमत्या िा सदस्य याांची बदनामी होईल वकां िा लोकाांमिील त्याांचा आदर कमी होईल 

अशा प्रकारच ेवलखाण िा भाषणे करणे. 

२. मा.अध्यक्ष / मा.सभापती त्याांची कतणव्य ेपार पाडत असताना, त्याांच ेचाररत्र्य िा त्याांचा वन:पक्षपणा याबाबत 

शांका घेणे. 

३. वििानमांडळ सवमतीचा अहिाल हा पक्षपात करणारा आह ेअसा आरोप करणे. 

४. वििानमांडळ िा वििानमांडळ सवमत्याांच्या कायणिाहीच ेखोटे िा विकृत अहिाल प्रवसध्द करणे. 

५. वििानमांडळ सभागहृाच्या गपु्त बैठकीच ेकायणितृ्त िा मा.अध्यक्षाांनी कायणितृ्तातनू िगळण्यास साांवगतलेले भाग 

प्रकावशत करणे. 
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६. सभागहृातील कामकाज ि कतणव्याांबद्दल सदस्याांना इजा करण्याचा प्रयत्न करण,े वकां िा सदस्य म्हणनू ते 

आपल ेकतणव्य पार पडीत असताना, वकां िा सभागहृाच्या िा सवमतीच्या बैठकीस जात असताना, त्याांची िाट 

अडिण ेिा अडिळा वनमाणण करणे. 

७. वििानमांडळ सदस्याांच्या सभागहृातील ितणनािर प्रभाि पडेल अशा हतेनेू सदस्याांना लाचलचुपत दऊे करणे. 

८. वििानमांडळ कामकाजाबाबत िाक दाखिनू त्याांना घाबरिणे. 

९. सदस्याने वकां िा साक्षीदाराने वििानमांडळ सभागहृाला िा त्या सभागहृाच्या सवमतीला जाणनूबजुनू खोटी 

वकां िा वदशाभलू करणारी मावहती िा परुािा दणेे. 

१०. वििानमांडळ सभागहृापढेु वकां िा त्यातील सवमतीपढेु येणाऱ्या साक्षीदाराला प्रवतबांि करण े िा त्या इजा 

करण्याचा प्रयत्न करणे. 
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११. विशेषावधकार भंग, अिमान इ.बद्दल वशक्षा : 

 

वििानमांडळाच ेप्रत्येक सभागहृ आपल्या विशेषाविकाराांच ेरक्षणकते असते. सभागहृाचा अिमान करणाऱ्या 

िा सभागहृाच्या विशेषाविकाराचा भांग करणाऱ्या व्यक्तीला खडसािण्याची िा ताकीद दणे्याची वकां िा विवशष्ट 

कालाििीकरता कारािासाची वशक्षा, सभागहृ दऊे शकते. स्ित:च्या सदस्याांकररता आणखी दोन वशक्षा उपलबि 

असतात. त्या म्हणज ेसभागहृाच्या सेिेतनू वनलांवबत करण े वकां िा सभागहृातनू वनष्ट्कावसत करणे. सदस्याला विवशष्ट 

कालाििीकरीता वकां िा उिणररत सत्र कालाििीकररता सभागहृाच्या सेिेतनू वनलांवबत करता येते वकां िा अत्यांत 

अपिादात्मक पररवस्ितीत त्याला सभागहृातनू वनष्ट्कावसत करता येते. 

सभागहृाची वशक्षा दणे्याची अविकररता ही त्या सभागहृातील सदस्याांपरुतीच वकां िा सभागहृासमोर केलेल्या 

गनु्ह्यापरुतीच मयाणवदत नसते, तर सभागहृाच े सिणच अिमान या अविकाररतेच्या कके्षत येतात, मग ते अिमान 

सदस्याांनी केलेले असोत िा इतराांनी केलेले असोत. अस े अपराि सभागहृात केलेले असोत िा सभागहृाच्या 

पररसराबाहरे केलेले असोत, त्यामळेु काही विशेष फरक पडत नाही. आपल्या अिमानाबद्दल िा विशेषाविकार 

भांगाबद्दल एखाद्या व्यक्तीला वशक्षा दणे्याचा सभागहृाचा अविकार, हा वििानमांडळाच्या विशेषाविकाराांची 

''आिारवशला'' म्हटली पावहजे. वििानमांडळाच्या विशेषाविकाराांना या अविकाराांमळेु खरा अिण प्राप्त होतो आवण 

वििानमांडळाचा सािणभौम अविकार वसध्द होतो. त्यामळेु वििानमांडळाची प्रवतष्ठा आवण अविकार सरुवक्षत राहतात. 

सभागहृाचा अिमान िा विशेषाविकाराांचा भांग याविरुध्द सभागहृाने िापराियाच ेदांडात्मक अविकार याांचा 

िापर मात्र क्िवचतच ि अत्यांत कसोटीच्या िेळी कराियाचा असतो. अिाणत जेिे लोकाांचा वििानमांडळािरील 

विश्वास जाणीिपिूणक नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जातो, वििानमांडळाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जातो अशाच 

अपिादात्मक िेळी, ह े आयिु िापराियाच े असते. मात्र अशा विशेषाविकाराांच्या अपरािाांबद्दल वबनशतण माफी 

मावगतल्यािर िा त्याबद्दल वदलवगरी व्यक्त केल्यािर ती सभागहृाद्वारे स्िीकारली जात ेहासधु्दा पायांडा पडला आह.े 

सभागहृ अशा प्रकरणाांमध्ये आपला मान राखण्यासाठी, त्या प्रकरणी कोणतीच दखल घेत नाही. 

सित साधारणपणे वशक्षांिे तिरुप खालीलप्रमाणे असते :- 

 (अ)  सभागहृाची नापसांती दोषी व्यक्तीस कळविणे. 

 (ब)  दोषी व्यक्तीस सभागहृासमोर आणनू समज दणेे. 

 (क)  दोषी व्यक्तीस कारािासाची वशक्षा दणेे. 
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 (ड) ितृ्तपत्राांबाबत - ितृ्तपत्राने जाहीर वदलवगरी ितृ्तपत्राच्या पवहल्या पषृ्टािर प्रदवशणत करण े / ितृ्तपत्राच्या 

िाताणहराांचा िाताणहर गॅलरी पास रद्द करणे. 

 मात्र दोषी व्यक्तींनी क्षमायाचना केल्यास वशके्षची वशफारस करण्यात येऊनही सभागहृ त्याप्रकरणी 

सनुािलेली वशक्षा मोठया मनाने माफ करु शकते अििा कमी करु करते. 
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१२. सभागृहे विशेषावधकारांयया बाबतीत एकमेि वनणतयकार. 

 

यासांदभाणत मा.सिोच्च न्यायालयाच्या केशिवसांग या प्रकरणातील वनणणयाकडे (ए आय आर १९६५ च्या 

स.न्या.७४५) पाहाियास साांवगतले जाते, परांत ु येिे ह े विशेषत्िाने साांवगतले पावहज े की हा सिोच्च न्यायालयाचा 

वनणणय नव्हता. वदनाांक २६ माचण, १९६४ रोजी सांवििानाच्या अनचु्छेद १४३ अन्िय ेभारताच्या मा.राष्ट्रपतींनी विशेष 

रुपाने सांदभीत केलेल्या प्रकरणी मा.सिोच्च न्यायालयाने आपल े मत यािेळी वदले होते. याप्रकरणात उत्तर प्रदशे 

वििान सभेने विशेषाविकार भांगाबद्दल आवण सभागहृाचा अिमान केल्याबद्दल केशि वसांग या व्यक्तीला कारािासात 

टाकले होते. त्यािर त्याने आपल्याला मकु्त करण्याबद्दल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडे प्राविलेख (Writ 

petition) दाखल केला होता. यातनू पढेु उच्च न्यायालयाांची आवण त्यातील न्यायमतूीची अविकारकक्षा कोणती 

आवण राज्य वििानमांडळ आवण त्याांच े सदस्य याांची कायणकक्षा कोणती, याबद्दल कायद्याच े अनेक महत्िाच े ि 

ग ांतागुांतीच ेप्रश्न वनमाणण होत गेले. 

भारतातील न्यायालयाांनी ह ेमान्य केले आह ेकी, एखाद्या प्रकरणी वििानमांडळाच्या विशेषाविकाराांचा भांग 

झाला वकां िा कसे याबाबतीत वनणणय घेण्यासाठी वििानमांडळ सभागहृ वकां िा राज्य वििान मांडळ स्ित:च एकमेि 

प्राविकारी आह.े त्यािेळी असेही ठरिण्यात आले की अिमानाबद्दल एखाद्याला तरुुां गात टाकण्याचा सभागहृाचा 

अविकार हा विटनच्या हाऊस ऑफ कॉमन्सच्या अविकाराच्या समकक्ष आह ेआवण त्या अविकाराचा िापर योग्य 

प्रकारे झाली वकां िा कसे ह े ठरिण्यास न्यायालय सक्षम नाही. त्याचप्रमाण े राजा राम पाल या प्रकरणात सधु्दा 

मा.सिोच्च न्यायालयाने सांसदचे ेसदस्याांच ेसदस्यत्ि रद्द करण्याच ेघटनेच्या १०५ अन्िय ेवदलेले विशेषाविकार मान्य 

केलेले असनू या प्रकरणात मा.सिोच्च न्यायालयाने विशेषाविकाराचा उगम, व्याप्ती याचा सिंकष आढािा घेतलेला 

आह.े 
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१३. विधानमंडळािे विशेषावधकार आवण ितृ्तपते्र 

 

वििानमांडळातील घडामोडींच ेसार ितृ्तपत्र ेलोकाांना साांगतात आवण वििानमांडळात काय घडत आह ेतेही 

ितृ्तपत्राांव्दारेच लोकाांना कळते. सांवििानात ितृ्तस्िातांत्र्य स्पष्टपण े नमदू केले नाही. परांत ु सांवििानाच्या अनचु्छेद 

१९(१) (अ) खाली नमदू केलेले ''भाषण ि अवभव्यक्ती स्िातांत्र्य'' या मलूभतू हक्कामध्ये त्याचा समािेश गहृीत िरता 

येतो. भाषण ि अवभव्यक्ती स्िातांत्र्यात ितृ्तपत्र स्िातांत्र्याचा अांतभाणि होतो ह ेअनेक न्यायवनणणयाांव्दारे वनवित झालेले 

आह.े मात्र सभागहृाने आपल्या कायणितृ्तातनू काढून टाकलेला मजकूर प्रकावशत करण ेहा विशेषाविकाराचा भांग ि 

सभागहृाचा अिमान होऊ शकतो. 

वििानमांडळाच्या दोन्ही सभागहृाांतील कायणितृ्ते प्रकावशत करण्याशी सांबांवित असलेल्या कोणत्याही 

व्यक्तीला, अस ेप्रकाशन जर सभागहृाने प्राविकृत केले असेल तर, कोणत्याही न्यायालयीन कारिाईपासनू सांवििानाने 

सांरक्षण वदलेले आह.े मात्र ह ेसांरक्षण वििानमांडळाच्या कायणिाहीच्या ितृ्तपत्राांतील प्रकाशनाांबाबत, दोन्ही सभागहृाांनी 

तस ेस्पष्ट अविकार वदलेले असल्याखेरीज, लाग ूहोणार नाही. वििानमांडळाच्या कोणत्याही सभागहृातील कोणत्याही 

कायणिाहीच े मलूत: सत्य अहिाल ितृ्तपत्राांतनू प्रकावशत करण्यास वकां िा वबनतारी सांदशेिहन व्यिस्िेव्दारे प्रके्षवपत 

करण्यास, कायदशेीर सांरक्षण वदले गेले आह.े मात्र अस ेअहिाल ह ेलोकहीतािण असाियास हिेत, त्याांच ेप्रसारण िा 

प्रकाशन व्दषेमलूक नसािे. (सांवििानाचा अनचु्छेद ३६१अ). 

सभागहृाला, आपल्या चचाण वकां िा अन्य कायणिाही प्रकावशत करण्यािर स्ित:च े वनयांत्रण ठेिण्याचा आवण 

तशीच गरज पडल्यास त्याांच्या प्रकाशनािर रोख लािण्याचा ि त्याांसबांिातील आपल्या आदशेाांच े उल्लांघन 

करणाऱ्यास वशक्षा दणे्याचा अविकार आह,े या मयाणदाांच्या अिीनच िर उल्लेवखलेले कायदशेीर सांरक्षण आह.े 

सािारणत: सभागहृातील कायणिाहीच ेअहिाल प्रकावशत करण्यास कोणताही प्रवतबांि नसतो. परांत ुअसा अहिाल जर 

दषु्ट हतेनेू वदला असेल वकां िा त्याच्या भाषणातील काही भाग मदु्दाम छापला नसेल, तर तो विशेषाविकार भांग ि 

सभागहृाचा अिमान ठरु शकतो आवण अस ेकरणारी व्यक्ती वशके्षस पात्र होते. वशिाय, कोणतीही कायणिाही वकां िा 

सवमतीसमोर सादर केलेला परुािा िा दस्तऐिज, सभागहृाला सादर करण्यापिूी ितृ्तपत्राांनी प्रकावशत करण्यािर 

प्रवतबांि आह.े गपु्त बैठकीतील वनणणय िा त्या बैठकीची कायणिाही, सभागहृाने गपु्ततेची बांदी काढून टाकल्यावशिाय 

कोणत्याही ितृ्तपत्राला प्रकावशत करता येत नाही. तशी जर ती केली तर तो सभागहृाच्या विशेषाविकाराचा भांग ठरतो. 

त्याचप्रमाण,े चचचे े जे भाग मा.अध्यक्षाांच्या आदशेाांनसुार, सभागहृाच्या कायणिाहीतनू काढून टाकलेले असतील, 
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अशा भागाांच ेप्रकाशन हाही विशेषाविकार भांग ि सभागहृाचा अिमान ठरु शकतो आवण दोषी व्यक्ती वशके्षस पात्र 

ठरते. 

वििानमांडळाांच्या उवणिा दाखिणारे ि त्याांिर रास्त टीका करणारे लेखक, िके्त वकां िा व्यांगवचत्रकार ह े

विशेषाविकाराच्या कके्षत येतात का ि त्याांच्याविरुध्द कारिाई करता येते का, असा प्रश्न िारांिार विचारला जातो. 

कोणतेही वििानमांडळ त्याांच्याविरुध्द केलेले व्दषेमलूक वलखाण, भाषण इ. बद्दल आवण त्याांच्या वकां िा त्याांच्या 

सवमत्याांच्या िा सदस्याांच्या कायणपध्दतीिर वशांतोडे उडिण ेिा हते्िारोप करण,े याबद्दल अशी कृती करणाराविरुध्द 

कारिाई करु शकतात. परांत ु जेव्हा टीका ही योग्य आवण सद्भािमलूक असते तेव्हा कोणत्याही प्रकारची कारिाई 

त्याांच्यािर सहसा करण्यात येत नाही. 

याबाबतीत य.ूके मिील हाऊस ऑफ कॉमन्सचा दृवष्टकोनच आपल्याकडील विशेषाविकाराांबाबत सहसा 

स्िीकारला जातो, ही िस्तवुस्िती आह.े  

हाऊस ऑफ कॉमन्सच्या (य.ूके) पालणमेंटरी ववशेषाविकार वनिड सवमतीने (१९६७) पढुील वशफारस केली 

आह.े 

"सभागृहाला, तयातील सदतयांना आवण अवधकाऱयांना तयांिी यथोवित काये करण्यात खराखुरा 

हततके्षप ठरेल असे अयोग्य अडथळे वनमातण केले जातील िा तसे करण्यािे प्रयतन िा धमक्या वदल्या जात 

असतील, तरि सभागृहाने आपले दडंातमक वशक्षा करण्यािे अवधकार िापरािेत, पण तेही होताहोईततोिर 

अतयंत अल्प प्रमाणात िापरािेत." 

त्यानांतर, हाऊस ऑफ कॉमन्सच्या विशेषाविकार सवमतीने आपल्या वतसऱ्या अहिालात (१९७६-७७) ही 

वशफारस पनु्हा नोंदिली आवण हाऊस ऑफ कॉमन्स,(य.ूके) ने ती ६ फेििुारी, १९७८ ला स्िीकृत केली. 

यासांदभाणत दसुऱ्या लोकसभेच्या विशेषाविकार सवमतीने आपल्या तेराव्या अहिालात अन्य बाबींबरोबरच 

अस ेनमदू केले की : 

"खरे तर, ितृ्तपत्रांिा वकंिा तसेि झाले तर, कोणतयाही नागररकािा, न्याय्य टीका करण्यािा 

अवधकार कोणीही अमान्य करणार नाही. परंतु अशी टीका ही सदतयायया संसदेतील िततनाबद्दल तयाययािर 

व्यवक्तगत हल्ला करणारी असेल वकंिा टीकेिी भाषा ही अके्षपाहत आवण दे्वषमुलक असेल, तर अशी टीका 

रातत ि न्याय्य टीकेयया अथतकके्षत येत नाही. ितृ्तपत्र आयोगानेही (१९५४) ''सनसनाटी माजिणारी 

बेजबाबदार टीका'' वहलाही ''न्याय्य टीका'' असे म्हणता येणार नाही." 
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सहाव्या लोकसभेच्या विशेषाविकार सवमतीने आपल्या चौथ्या अहिालात नमदू केले आह ेकी, 

"संविधानायया अनुयछेद १९ (१) (अ) खाली सित नागररकांना बहाल केलेल्या मूलभूत तिातंत्र्यात 

भाषण आवण अवभव्यक्ती तिातंत्र्य अंतभूतत असून ितृ्तपत्र तिातंत्र्य हा तया मूलभूत तिातंत्र्यािा एक 

अविभाज्य भाग आहे, यािी या सवमतीला जाणीि आहे. संसदीय पध्दतीत, संसदेयया कायतिाहीिा रातत 

ि यथातथ्य विश्वासाहत अहिाल देण्यािे संपूणत तिातंत्र्य ितृ्तपत्रांना असािे हे या सवमतीला महतिािे िाटते. 

परंतु ह्या तिातंत्र्यािा दुष्ट हेतूने दुरुपयोग करण्यात आला, तर संसदेने अशा प्रकरणी हततके्षप करणे हे 

संसदेिे कततव्य ठरते. परंतु तयािबरोबर सवमतीला असेही िाटते की, संसदेयया ह्या विशेषावधकारामुळे 

कोणायया रातत टीका करण्यािर ि आपले मत मोकळेपणे मांडण्यािर बंधन येता कामा नये ि अशी व्यक्ती 

हतोतसाह होता कामा नये." 

सातव्या लोकसभेच्या विशेषाविकार सवमतीने आपल्या पवहल्या अहिालात इतर अन्य बाबींबरोबर अस े

म्हटल ेआह ेकी, 

"सवमतीला असे िाटते की लोकशाही पध्दतीमध्ये, सते्तिा िापर संयमाने केला तर तयामुळे 

सिांनाि प्रवतष्ठा वमळते. एखादी संतथा वजतकी अवधक सामथ्यतिान असेल, वततका वतने अवधक सयंम 

बाळगला पावहजे, विशेष करुन दडंातमक अवधकाररता िापरताना." 
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१४. विशेषावधकार सदंभातत महाराष्ट्र विधानपररषद वनयमातील  

विशेषावधकारांबाबत असलेल्या तरतूदी 

(अ) विशेषावधकारासबंंधीिे प्रश्न 

२४०. ह्या वनयमाांच्या तरतदुीस अिीन राहून, सदस्यास, ज्यात सदस्याांच्या वकां िा वििानपररषदचे्या वकां िा वतच्या 

एखाद्या सवमतीच्या विशेषाविकाराचा भांग अांतभूणत असेल असा प्रश्न सभापतींच्या सांमतीने उपवस्ित करता 

येईल. 

२४१. विशेषाविकाराचा प्रश्न उपवस्ित करू इवच्छणारा सदस्य, ज्या वदिशी त्याने प्रश्न उपवस्ित करण्याच ेयोवजले 

असेल त्या वदिशी बैठक सरुू होण्यापिूी वनदान एक तास अगोदर सवचिास लेखी सचूना दईेल. उपवस्ित 

केलेला प्रश्न जर एखाद्या कागदपत्रािर आिाररत असेल, आवण जर ते कागदपत्र सदस्याांच्या ताबयात, 

अविकारात वकां िा वनयांत्रणाखाली असेल तर, नोवटशीबरोबर जोडण्यात येतील. 

२४२. विशेषाविकाराचा प्रश्न उपवस्ित करण्याचा अविकार पढुील वनबंिाांस अिीन असेल :- 

 (एक) एका बैठकीत एकापेक्षा अविक प्रश्न उपवस्ित करण्यात येणार नाहीत, 

 (दोन) प्रश्न नकुत्याच घडलेल्या विवशष्ट बाबीपरुताच मयाणवदत असेल. 

२४३. (१) सभापतींनी जर वनयम २४० अन्िय ेसांमती वदली असेल तर आवण चचाण कराियाची बाब वनयमानसुार 

आह े अस े त्याांच े मत असेल तर ते प्रश्न उपवस्ित करण्यात आल्यानांतर आवण यादीतील कामकाज सरुू 

करण्यापिूी सांबांवित सदस्यास पकुारतील, आवण तो सदस्य आपल्या जागेिर उठून उभा राहील ि 

विशेषाविकाराचा प्रश्न उपवस्ित करण्यासाठी अनमुती मागताना तत्सांबांिी िोडक्यात वनिेदन करील.परांत,ु जर 

सभापतींनी वनयम २४० अन्िय ेआपली सांमती दणे्याच ेनाकारले असेल वकां िा जर चचाण करण्याच ेयोवजलेली 

बाब वनयमाांनसुार काही अस े त्याांच ेमत असेल तर, त्याांना आिश्यक िाटल्यास, विशेषाविकाराच्या प्रश्नाांनी 

सचूना िाचता येईल आवण आपण सांमती नाकारली आह े वकां िा विशेषाविकाराच्या प्रश्नाांची सचूना 

वनयमानसुार नाही अस ेआपल ेमत आह ेअस ेवनिेदन करता येईल: 

आणखी अस े की, सभापतींची जर बाबीच्या वनकडीबद्दल खात्री झाली असेल तर, प्रश्न वनकालात 

काढल्यानांतर बैठकीच्या मदुतीत कोणत्याही िेळी विशेषाविकाराचा प्रश्न उपवस्ित करण्यात सांमती दतेा येईल. 

(२) सदस्याने विशेषाविकाराचा प्रश्न उपवस्ित करण्यासाठी वििानपररषदचेी परिानगी मावगतल्यािर, 

वििानपररषदचेी सदस्यास अनमुती आह ेवकां िा कसे अस ेविचारतील. जर हरकत घेण्यात आली तर, जे सदस्य 
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परिानगी दणे्यात अनकूुल असतील त्या सदस्याांस आपापल्या जागी उभे राहण्याची सभापती विनांती करतील 

आवण जर त्याप्रमाण ेसाताहून कमी नाहीत इतके सदस्य उभे रावहले तर परिानगी दणे्यात आली अस ेसभापती 

कळितील. जर साताहून कमी सदस्य उभे रावहले तर सभापती, वििानपररषदचेी परिानगी नाही अस े त्या 

सदस्यास कळितील. 

२४४. वनयम २४३ अन्िय ेपरिानगी दणे्यात आली असेल तर, सभापतींना आपल्या स्िेच्छावनणणयानसुार, उक्त प्रश्न 

तपासणीसाठी ि प्रवतिदनेासाठी म्हणनू, विशेषाविकार सवमतीकडे वकां िा वनणणयासाठी सभागहृाकडे सोपविता 

येईल. सभापती, अशा रीतीने प्रश्न सभागहृाकडे विचारािण सोपितील तेव्हा, सभागहृास उक्त प्रश्नािर 

विचारविवनमय करण्यास प्रारांभ करता येईल आवण ज्या सदस्याने विशेषाविकाराचा प्रश्न उपवस्ित केला असेल 

त्या सदस्याच्या वकां िा कोणत्याही सदस्याांच्या प्रस्तािािर वनणणय घेता येईल. 

(ब) विशेषावधकार सवमती 

२४५. यिावस्िती वििानपररषदचे्या अवििेशनाच्या सरुूिातीस वकां िा िेळोिेळी सभापती, वििानपररषदचे्या 

सदस्याांमिनू जास्तीत जास्त *अकरा सदस्याांची एक विशेषाविकार सवमती नामवनदवेशत करतील. सवमतीचे 

सदस्य, निीन सवमती नामवनदवेशत करण्यात येईपयंत पद िारण करतील. 

२४६. (१) सवमती वतच्याकडे विचारािण पाठविलेल्या प्रत्येक प्रश्नाची तपासणी करील आवण सांबांवित व्यक्तीस आपले 

मदु्द ेस्पष्ट करण्याची सांिी वदल्यािर, प्रत्येक प्रकरणाच्या िस्तवुस्ितीच्या सांदभाणत त्यात विशेषाविकाराचा 

भांग होतो वकां िा कसे आवण होत असल्यास भांगाच े स्िरूप ि तो होण्यास कारणीभतू झालेली 

पररवस्ितीदखेील ठरिील आवण वििानपररषदकेडे त्याविषयी अहिाल सादर करील. 

(२) ह्या वनयमाच्या पोट-वनयम (१) च्या तरतदुींना अिीन राहून, उक्त अहिालात सवमतीने केलेल्या 

वशफारशी अांमलता आणताना वििानपररषदनेे अनसुरावयाची कायणपद्धतीही नमदू करता येईल. 

२४७. (१)  वनयम १७३ मिील तरतदुींस अिीन राहून, विशेषाविकार सवमती प्रमखुाांनी वकां िा सवचिाांना सही 

केलेल्या आदशेाद्वारे साक्षीदारास बोलािता येईल आवण तो, सवमतीच्या उपयोगासाठी आिश्यक 

असतील अस ेकागदपत्र सादर करील. 

 (२)  सवमतीपढेु सादर केलेला कोणताही परुािा गपु्त वकां िा गोपनीय समजणे ह ेसवमतीच्या स्िेच्छावनणणयािर 

अिलांबनू राहील. 
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२४८. अहिाल सादर करण्यात आल्यािर शक्य वततक्या लिकर, विशेषाविकार सवमतीप्रमखु वकां िा सवमतीचा 

कोणताही सदस्य त्या अहिालािर विचार करण्यात यािा असा प्रस्ताि माांडतील. 

२४९. कोणत्याही सदस्या, वनयम २४८ मध्ये उल्लेख केलेल्या अहिालािर विचार करण्यासाठी माांडलेल्या 

प्रस्तािाच्या सिुारणेची सचूना, सभापतींना योग्य िाटेल अशा नमनु्यात दतेा येईल: 

     परांत,ु उक्त प्रश्न एक तर मयाणदा न घालता वकां िा कोणत्याही वििवक्षत बाबीस अनलुक्षनू सवमतीकडे पनु्हा 

सपुदूण करण्यात यािा असा सिुारणेचा प्रस्ताि माांडता येईल. 

२५०. सभापतींना, सवमतीतील वकां िा वििानपररषदतेील विशेषाविकाराचा प्रश्न विचारात घेण्याशी सांबांि असलेल्या 

सिण बाबीसांबांिीच्या कायणपद्धतीच ेवनयमन करण्यासाठी त्याांना आिश्यक िाटतील अस ेवनदशे दतेा येईल. 

२५१. या वनयमाांमध्ये काहीही अांतभूणत केलेले असले तरी सभापतींनी विशेषाविकाराचा कोणताही प्रश्न विशेषाविकार 

सवमतीकडे तपासणीसाठी, चौकशीसाठी वकां िा अहिाल सादर करण्यासाठी सोपविता येईल. 

(क) सदतयास अटक, तथानबद्ध िगैरे केल्याबद्दल आवण सटुका केल्याबद्दल सभापतींना 

कळविणे 

२५२. जेव्हा वििानपररषदचे्या एखाद्या सदस्या फौजदारी गनु्हा केल्या आरोपािरून वकां िा एखाद्या फौजदारी 

गनु्ह्यासाठी अटक करण्यात आली असेल वकां िा त्यास न्यायालयाने कैदचेी वशक्षा वदली असेल वकां िा एखाद्या 

कायणकारी आदशेान्िय े त्यास स्िानबद्ध केले असेल तेव्हा ती कायणिाही करणारा यिावस्िती, न्यायािीश, 

दांडाविकारी वकां िा कायणकारी प्राविकारी ताबडतोब अशा गोष्टींची सचूना सभापतींना दईेल आवण तीत 

यथावस्िती अशा अटक, स्िानबद्धता वकां िा दोषवसद्धी या बद्दलची कारणे तसेच, सदस्यच्या स्थानबद्धतेचे 

वकां वा कैदचे ेवठकाण दसुऱ्या अनसुचूीत नमदू केलेल्या योग्य त्या नमनु्यात दशणविण्यात येईल. 

२५३. जेव्हा वििानपररषदचे्या सदस्यािर करण्यात आलेला खटला अवनणीत असताना वकां िा त्याच्या 

दोषवसद्धीविरूद्ध त्याने केलेले अपील अवनणीत असताना वकां िा अन्यप्रकारे त्याची जामीनािर सटुका करण्यात 

आली असेल तेव्हा सांबांवित प्राविकारी अशी गोष्ट सदु्धा दसुऱ्या अनसुचूीत नमदू केलेल्या योग्य त्या नमनु्यात 

सभापतींना कळिील. 

२५४. वनयम २५२ वकां िा वनयम २५३ मध्ये उल्लेवखलेला पत्रव्यिहार सभापतींना वमळाल्यािर सभापती शक्य 

वततक्या लिकर पढुीलप्रमाणे त्या बाबतीत कायणिाही करतील :- 
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    (एक) अवििेशन चाल ू असताना अशी अटक करण्यात आली असेल वकां िा स्िानबद्ध वकां िा कैद 

करण्यात आले असेल तर सभापती ही गोष्ट सभागहृास कळितील. त्यानांतर अवििेशन चाल ू असतानाच, 

सदस्याांची सटुका करण्यात आली असेल तर अशी गोष्ट सदु्धा सभागहृास कळविण्यात येईल; 

      (दोन) ज्या कोणत्याही सदस्यास सभागहृाच ेअवििेशन चाल ूनसेल तेव्हा अटक करण्यात आली असेल 

वकां िा स्िानबद्ध वकां िा कैद करण्यात आले असेल त्या सदस्याच े अशा रीतीने अटकेत वकां िा स्िानबद्धतेत 

वकां िा कैदते असण ेसभागहृाच ेअवििेशन सरुू झाल्यािरही चाल ूअसेल तर, सभापती, अशी गोष्ट सभागहृास 

कळितील. त्यानांतर अवििेशन चाल ूअसतानाच सदस्याांची सटुका करण्यात आली असेल तर उक्त गोष्टसदु्धा 

सभागहृास कळविण्यात येईल. 

      (तीन) इतर सिण बाबतीत अशाप्रकारचा पत्रव्यिहार वििानपररषदचे्या सदस्याांच्या मावहतीसाठी 

"पत्रकामध्ये" प्रवसद्ध करण्यात यािा असा सभापती वनदशे दतेील. 

(ड) सभागृहायया आिारात िैध आदेवशका बजािण्यािी आवण अटक करण्यािी पद्धती 

२५५. सभापतींची परिानगी वमळविल्यावशिाय सभागहृाच्या आिारात कोणत्याही प्रकारे अटक करता येणार नाही. 

२५६. सभापतींची परिानगी वमळाल्यावशिाय सभागहृाच्या आिारात वदिाणी स्िरूपाची वकां िा फौजदारी स्िरूपाची 

अशी कोणतीही िैि आदवेशका बजाविण्यात येणार नाही. 

(महाराष्ट्र विधानपररषद वनयम पुवततका, पषृ्ठ क्र.१२७-१३३) 
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वद्वतीय अनुसिूी 

(वनयम २५२ ि २४३ पहा.) 

 

सदतयास अटक केल्यािे, तथानबध्द केल्यािे, दोषी ठरिल्यािे वकंिा यथावतथवत तयािी सुटका केल्यािे 

कळविण्यािा नमुना 

 

                                                                              .................... वठकाण 

                                                              ..................... वदनाांक 

माननीय सभापती, 

महाराष्ट्र वििानपररषद, 

मुांबई, 

याांस, 

महाशय, 

 

‘ अ ’ 

आपणाांस कळविण्यात येत आह े की, ............................... (अविवनयम) याच्या कलम 

..........................................खालील माझ्या अविकाराांचा िापर करून,  

श्री......................................... महाराष्ट्र वििानपररषद सदस्य 

याांस..................................................................................................................... 

(यिावस्िवत अटक करण्याची वकां िा, स्िानबद्ध करण्याची कारणे) या कारणाांकररता  ..........................................   

*अटक करािे 

              स्िानबद्ध करािे    असा वनदशे दणेे कतणव्य असल्याचे मला आढळून आले आह.े 

त्याप्रमाण े श्री. ........................................... वििानपररषद सदस्य, याांस वदनाांक ........................ रोजी 

.................... िाजता ................ येिे (वठकाण)   

*अटक करण्यात आली आवण  

 ताबयात घेण्यात आले आह.े सध्या त्याांना (वठकाण) .................... येिील तरुुां गात ठेिण्यात आले आह.े 
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‘ ब ’ 

 

आपणाांस कळविण्यात येते आह े की, श्री. ............................. महाराष्ट्र वििानपररषद सदस्य याांच्यािर 

.................................... (दोषी ठरविण्याची कारणे) या आरोपाबद्दल (वकां िा आरोपाांबद्दल) ............... 

न्यायालयात माझ्यासमोर खटला चालविण्यात आला. 

खटला ..................... वदिस चालल्यािर, वदनाांक ................. ................ रोजी, ते ...................... 

अपरािाबद्दल दोषी असल्याच े मला आढळून आले ि मी त्याांना ......................................... (मदुत) कैदचेी 

वशक्षा फमाणविली आह.े 

(**.................. कडे अपील करण्याची परिानगी वमळण्यासाठी त्याांनी केलेला अजण विचारािीन आह.े) 
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‘ क ’ 

आपणाांस कळविण्यात येत आह ेकी, श्री. ..................................................... महाराष्ट्र वििानपररषद 

सदस्य याांना, वदनाांक ............................... रोजी .................... कारणाांसाठी (अटक करण्याची कारणे)----------

-------- 

दोषी ठरविण्यात आले होते. 

ि / वकां िा स्िानबद्ध करण्यात आले होते.   (*) आवण .................... या कारणाांसाठी (दोषी ठरविण्याची कारणे) 

........................... मदुतीपयंत कैदते ठेिण्यात आले होते.  

त्याांना, वदनाांक .............................. रोजी  

 

(*) न्यायचौकशी होईपयंत जावमनािर सोडण्यात आले. 

(*) अवपलाचा वनणणय होईपयतं जावमनािर सोडण्यात आले. 

(*) अवपलात वशक्षा रद्द करण्यात आल्यािर सोडण्यात आले. 

(*) त्याांच्या कैदचेी मदुत सांपल्यािर सोडण्यात आले. 

(*) न्यायालयाकडून मकु्त करण्यात आले. 

(*) न्यायालयाकडून दोषमकु्त करण्यात आले. 

 

 

 

आपला विश्वास,ू 

 

 

(न्यायािीश, दांडाविकारी वकां िा 

कायणकारी प्राविकारी.) 
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१५. विशेषावधकार सदंभातत महाराष्ट्र विधानसभा वनयमातील 

विशेषावधकारांबाबत असलेल्या तरतूदी  

 

(अ) विशेषावधकारासबंंधीिे प्रश्न 
 

२७३. ह्या वनयमाांच्या तरतदुीस अिीन राहून सदस्याांस, ज्यात सदस्याांच्या वकां िा वििानसभचे्या वकां िा वतच्या एखाद्या 

सवमतीच्या विशेषाविकाराचा भांग अांतभूणत असेल असा प्रश्न अध्यक्षाांच्या सांमतीन ेउपवस्ित करता येईल.  

२७४. विशेषाविकाराचा प्रश्न उपवस्ित करू इवच्छणारा सदस्य, ज्या वदिशी ज्यान ेप्रश्न उपवस्ित करण्याच ेयोवजल ेअसेल त्या 

वदिशी बैठक सरुू होण्यापिूी वनदान एक तास अगोदर सवचिास लेखी नोटीस दईेल. उपवस्ित केलेला प्रश्न जर एखाद्या 

कागदपत्रािर आिाररत असेल आवण जर सदरहू कागदपत्र सदस्याांच्या ताबयात, अविकारात वकां िा वनयांत्रणाखाली असेल तर 

नोटीशीबरोबर त ेकागदपत्र जोडण्यात येतील.  

२७५. विशेषाविकाराचा प्रश्न उपवस्ित करण्याचा अविकार पढुील वनबंिाांस अिीन असेल :-  

(एक) एका बैठकीत एकापके्षा अविक प्रश्न उपवस्ित करण्यात येणार नाहीत.  

(दोन) असा प्रश्न नकुत्याच घडलेल्या विवशष्ट बाबीपरुताच मयाणवदत असेल.  

२७६. (१) अध्यक्षाांनी, जर वनयम २७३ अन्िय ेसांमती वदली असेल तर आवण चचाण कराियाची बाब वनयमानसुार आह ेअसे 

त्याांच ेमत असेल तर, ते प्रश्न उपवस्ित करण्यात आल्यानांतर आवण यादीतील कामकाज सरुू करण्यापिूी सांबांवित सदस्यात 

पकुारतील आवण सदरहू सदस्य आपल्या जागिेर उठून उभा राहील ि विशेषाविकाराचा प्रश्न उपवस्ित करण्यासाठी अनमुती 

मागताना तत्सांबांिी िोडक्यात वनिदेन करील :  

परांत ुजर अध्यक्षाांनी वनयम २७३ अन्िय ेआपली सांमती दणे्याच ेनाकारल ेअसले वकां िा जर चचाण करण्याच ेयोवजलेली 

बाब वनयमानसुार नाही अस े त्याांच ेमत असेल तर, त्याांना आिश्यक िाटल्यास, विशेषाविकाराच्या प्रश्नाांची सचूना िाचता 

येईल आवण आपण सांमती नाकारली आह ेवकां िा विशेषाविकाराच्या प्रश्नाांची सचूना वनयमानसुार नाही अस ेआपल ेमत आह,े 

अस ेवनिदेन करता येईल :  

आणखी अस े की, अध्यक्षाांची जर बाबींच्या वनकडीबद्दल खात्री झाली असेल तर, त्याांना प्रश्नाांची विल्हिेाट 

लागल्यानांतर बैठकीच्या मदुतीत कोणत्याही िेळी विशेषाविकाराचा प्रश्न उपवस्ित करण्यात सांमती दतेा येईल.  

(२) सदस्याने विशेषाविकाराचा प्रश्न उपवस्ित करण्यासाठी वििानसभचेी अनमुती मावगतल्यािर, वििानसभचेी 

सदस्याांस अनमुती आह ेवकां िा कस ेअस ेअध्यक्ष त्यास विचारतील. जर हरकत घणे्यात आली असेल तर, जे सदस्य अनमुती 
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दणे्यास अनकुुल ३४ असतील त्या सदस्याांस आपल्या जागी उभ ेराहण्याची अध्यक्ष विनांती करतील आवण जर त्याप्रमाण े२० 

सदस्य उभ े रावहल े तर अनमुती दणे्यात आली आह े अस े अध्यक्ष कळितील. जर २० पेक्षा कमी सदस्य उभ े रावहले तर 

अध्यक्ष, वििानसभचेी अनमुती नाही अस ेत्या सदस्याांस कळितील.  

२७७. वनयम २७६ अन्िय े अनमुती दणे्यात आली असेल तर, अध्यक्षाांना, आपल्या स्िचे्छावनणणयानसुार उक्त प्रश्न 

तपासणीसाठी ि प्रवतिेदनासाठी म्हणनू, विशेषाविकार सवमतीकडे वकां िा वनणणयासाठी सभागहृाकडे सोपाविता येईल, अध्यक्ष 

अशा रीतीन े प्रश्न सभागहृाकडे विचारािण सोपितील तेव्हा, सभागहृास उक्त प्रश्नाांिर विचारविवनमय करण्यास प्रारांभ करता 

येईल आवण ज्या सदस्यान ेविशेषाविकाराचा प्रश्न उपवस्ित केला असेल त्या सदस्याांच्या वकां िा इतर कोणत्याही सदस्याांच्या 

प्रस्तािािर वनणणय घतेा येईल.  

(ब) विशेषावधकार सवमती 

२७८. यिावस्िती, वििानसभचे्या अवििशेनाच्या सरुूिातीस, वकां िा िेळोिेळी, अध्यक्ष वििानसभचे्या सदस्याांमिनू 

जास्तीत जास्त *पांिरा सदस्याांची एक विशेषाविकार सवमती नामवनदवेशत करतील.  

२७९. (१) सवमती, वतच्याकडे विचारािण पाठविलेल्या प्रत्येक प्रश्नाची तपासणी करील आवण सांबांवित व्यक्तीस आपल ेमदु्द े

स्पष्ट करण्याची सांिी वदल्यािर, प्रत्येक प्रकरणाच्या िस्तवुस्ितीच्या सांदभाणत, त्यात विशेषाविकाराचा भांग होतो वकां िा कसे 

आवण होत असल्यास भांगाच ेस्िरूप ि तो होण्यास कारणीभतू झालेली पररवस्ितीदखेील ठरिील आवण वििानसभकेडे त्या 

विषयी अहिाल सादर करील.  

(२) ह्या वनयमाच्या पोट-वनयम (१) च्या तरतदुींना अिीन राहून उक्त अहिालात, सवमतीने केलेल्या वशफारशी अांमलात 

आणताना वििानसभनेे अनसुराियाची कायणपद्धतीही नमदू करता येईल.  

२८० (१) वनयम १७८ च्या तरतदुींना अिीन राहून, सवमती प्रमखुाांनी वकां िा सवचिाांनी सही केलेल्या आदशेाद्वारे साक्षीदारास 

बोलािता येईल आवण तो सवमतीच्या उपयोगासाठी आिश्यक असतील अस ेकागदपत्र सादर करील.  

(२) सवमतीपढेु सादर केलेला कोणताही परुािा गपु्त वकां िा गोपनीय समजण ेह ेवतच्या स्िेच्छावनणणयािर अिलांबनू राहील.  

२८१. अहिाल सादर करण्यात आल्यािर शक्य वततक्या लिकर, सवमती प्रमखु वकां िा कोणताही सदस्य त्या अहिालािर 

विचार करण्यात यािा असा प्रस्ताि माांडतील.  

२८२. कोणत्याही सदस्यास, वनयम २८१ मध्य ेउल्लेख केलेल्या अहिालािर विचार करण्यासाठी माांडलेल्या प्रस्तािाच्या 

सिुारणचेी नोटीस, अध्यक्षाांना योग्य िाटेल अशा नमनु्यात दतेा येईल :  
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परांत,ु उक्त प्रश्न एकतर मदुतीवशिाय वकां िा कोणत्याही वििवक्षत बाबीस अनलुक्षनू सवमतीकडे पनु्हा सपुदूण करण्यात 

यािा असा सिुारणचेा प्रस्ताि माांडता येईल.  

२८३. अध्यक्षाांस, सवमतीतील वकां िा वििानसभतेील विशेषाविकाराचा प्रश्न विचारात घणे्याशी सांबांि असलेल्या सिण 

बाबीसांबांिीच्या कायणपद्धतीच ेवनयमन करण्यासाठी त्याांना आिश्यक िाटतील अस ेवनदशे दतेा येतील.  

२८४. या वनयमाांमध्ये काहीही अांतभूणत केललेे असले तरी, अध्यक्षाांना विशेषाविकाराचा कोणताही प्रश्न विशेषाविकार 

सवमतीकडे तपासणीसाठी, चौकशीसाठी वकां िा अहिाल सादर करण्यासाठी सोपविता येईल.  

(क) सदतयास अटक, तथानबद्ध िगैरे केल्याबद्दल आवण मुक्त केल्याबद्दल अध्यक्षांना सिूना 

देणे.  

२८५. जेव्हा वििानसभचे्या एखाद्या सदस्यास फौजदारी गनु्हा केल्याच े आरोपािरून वकां िा एखाद्या फौजदारी गनु्ह्यासाठी 

अटक करण्यास आली असले वकां िा त्यास न्यायालयान े कैदचेी वशक्षा वदली असले वकां िा एखाद्या कायणकारी आदशेान्िये 

त्यास स्िानबद्ध केले असेल तेव्हा, ती कायणिारी करणारा, यिावस्िती, न्यायािीश, फौजदारी न्यायािीश, वकां िा कायणकारी 

प्राविकारी ताबडतोब अशा गोष्टीची अध्यक्षाांस सचूना दईेल आवण तीत यिावस्िती, अशी अटक, स्िानबद्धता वकां िा 

दोषवसद्धी याबद्दलची कारण ेतस,े स्िानबद्धतेच े वकां िा कैदचे े वठकाण दसुऱ्या अनसुवूचत नमदू केलेल्या योग्य त्या नमनु्यात 

दशणविण्यात येईल.  

२८६. जेव्हा वििानसभचे्या सदस्याांिर करण्यात आलेला खटला अवनवणणत असताना वकां िा त्याच्या दोषवसद्धीविरूद्ध त्याने 

केलेल े अपील अवनवणणत असताना वकां िा अन्य प्रकारे त्याची जामीनािर सटुका करण्यात आली असेल तेव्हा सांबांवित 

प्राविकारी अशी गोष्टसदु्धा दसुऱ्या अनसुवूचत नमदू केलेल्या योग्य त्या नमनु्यात अध्यक्षाांना कळिील.  

२८७. वनयम २८५ वकां िा वनयम २८६ मध्य े उल्लेवखलेला पत्रव्यिहार अध्यक्षाांना वमळाल्यािर अध्यक्ष, शक्य वततक्या 

लिकर, पढुील रीतीन ेत्याबाबतीत कायणिाही करतील :-  

(एक) अवििशेन चाल ूअसताना अशी अटक करण्यात आली असेल वकां िा स्िानबध्द वकां िा कैद करण्यात आली 

असेल तर अध्यक्ष ही गोष्ट सभागहृास कळितील, अवििशेन चाल ूअसतानाच, त्यानांतर सदस्याांची सटुका करण्यात आल 

असेल तर उक्त गोष्टसधु्दा सभागहृास कळिण्यात येईल ; 

(दोन) ज्या कोणत्याही सदस्यास सभागहृाच े अवििशेन चाल ू नसले तेव्हा अटक करण्यात आली असेल वकां िा 

स्िानबध्द वकां िा कैद करण्यात आल े असेल त्या सदस्याांच े अशा ररतीन े अटकेत वकां िा स्िानबध्दतेत वकां िा कैदते असणे 
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सभागहृाच े अवििशेन सरुु झाल्यािरही चाल ू असेल तर, अध्यक्ष अशी गोष्ट सभागहृास कळितील. अवििशेन चाल ू

असतानाच, त्यानांतर सदस्याांची सटुका करण्यात आली असेल तर, उक्त गोष्टसधु्दा सभागहृास कळिण्यात येईल ; 

(तीन) इतर सिण बाबतीत अशा प्रकारचा पत्रव्यिहार वििानसभचे्या सदस्याांच्या मावहतीसाठी "बलुेवटनमध्ये" प्रवसध्द 

करण्यात यािा असा अध्यक्ष वनदशे दतेील.  

(ड) सभागृहायया आिारात िैध आदेवशका बजािण्यािी आवण अटक करण्यािी कायतपध्दती. 

२८८. अध्यक्षाांची परिानगी वमळाल्यावशिाय सभागहृाच्या आिारात कोणत्याही प्रकारे अटक करण्यात येणार नाही.  

२८९. अध्यक्षाांची परिानगी वमळाल्यावशिाय सभागहृाच्या आिारात फौजदारी स्िरुपाची वकां िा वदिाणी स्िरुपाची अशी 

कोणतीही िैि आदवेशका बजािण्यात येणार नाही. 

(महाराष्ट्र विधानसभा वनयम पुवततका, पषृ्ठ क्र.११७ ते १२१) 
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वद्वतीय अनुसिूी 

(वनयम २८५ ि २८६ पहा.) 

सदतयास अटक केल्यािे, तथानबध्द केल्यािे, दोषी ठरिल्यािे वकंिा यथावतथवत तयािी सुटका केल्यािे 

कळविण्यािा नमुना 

 

                                                                              .................... वठकाण 

                                                              ..................... वदनाांक 

माननीय अध्यक्ष, 

महाराष्ट्र वििानसभा, 

मुांबई, 

याांस, 

महाशय, 

 

‘ अ ’ 

आपणाांस कळविण्यात येत आह े की, ............................... (अविवनयम) याच्या कलम 

..........................................खालील माझ्या अविकाराांचा िापर करून,  

श्री. ........................................ महाराष्ट्र वििानसभा सदस्य याांस ............................................ 

....................................................................................... 

(यिावस्िवत अटक करण्याची वकां िा, स्िानबद्ध करण्याची कारणे) या कारणाांकररता  ..........................................   

*अटक करािे 

              स्िानबद्ध करािे     असा वनदशे दणेे कतणव्य असल्याचे मला आढळून आले 

आह.े 

त्याप्रमाण े श्री. ........................................... वििानसभा सदस्य, याांस वदनाांक ........................ रोजी 

.................... िाजता ................ (वठकाण)  येिे *अटक करण्यात आली आवण सध्या त्याांना (वठकाण) 

.................... येिील तरुुां गात ठेिण्यात आले आह.े 
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‘ ब ’ 

 

आपणाांस कळविण्यात येते आह े की, श्री. ............................. महाराष्ट्र वििानसभा सदस्य याांच्यािर 

.................................... (दोषी ठरविण्याची कारणे) या आरोपाबद्दल (वकां िा आरोपाांबद्दल) ............... 

न्यायालयात माझ्यासमोर खटला चालविण्यात आला. 

खटला ..................... वदिस चालल्यािर, वदनाांक ................. ................ रोजी, ते ...................... 

अपरािाबद्दल दोषी असल्याच ेमला आढळून आले ि मी त्याांना ......................................... (मदुत) कैदचेी 

वशक्षा फमाणविली आह.े 

*.................. कडे अपील करण्याची परिानगी वमळण्यासाठी त्याांनी केलेला अजण विचारािीन आह.े 
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‘ क ’ 

आपणाांस कळविण्यात येत आह े की, श्री. ..................................................... महाराष्ट्र वििानसभा 

सदस्य याांना, वदनाांक ............................... रोजी .................... कारणाांसाठी (अटक करण्याची कारणे) 

(*) अटक करण्यात आली होती ि / वकां िा स्िानबद्ध करण्यात आले होते / दोषी ठरविण्यात आले होते. 

(*) आवण ................................ या कारणाांसाठी (दोषी ठरविण्याची कारणे) ........................... मदुतीपयंत 

कैदते ठेिण्यात आले होते. त्याांना, वदनाांक .............................. रोजी .................. िाजता ................. 

(वठकाण) येिनू होईपयंत 

 

(*) न्यायचौकशी होईपयंत जावमनािर सोडण्यात आले. 

(*) अवपलाचा वनणणय होईपयतं जावमनािर सोडण्यात आले. 

(*) अवपलात वशक्षा रद्द करण्यात आल्यािर सोडण्यात आले. 

(*) त्याांच्या कैदचेी मदुत सांपल्यािर सोडण्यात आले. 

(*) न्यायालयाकडून मकु्त करण्यात आले. 

(*) न्यायालयाकडून दोषमकु्त करण्यात आले. 

 

 

 

आपला विश्वास,ू 

 

 

(न्यायािीश, दांडाविकारी वकां िा 

कायणकारी प्राविकारी.) 

 

 

*********** 


























