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मह र ष्ट्र विध नपवरषद 
पत्रक भ ग दोन 

मांगळि र, वदन ांक ११ ज नेि री, २०२२ /पौष २१, १९४३ (शके)   

३ . सर्व सन्माननीय सदसयाांना कळवर्ण्यात येते की, गुरुर्ार, वदनाांक ६ जानेर्ारी, २०२२ रोजी ताराांवकत प्रशनाांच्या 

मसुदयासांदर्भात आयोवजत करण्यात आलेल्या बैठकीत मा.सर्भापती, महाराष्ट्र वर्धानपवरषद याांनी वदलेल्या 

वनदेशानुसार मा.सदसयाांना ताराांवकत प्रशन सूचना देण्यास मदत व्हार्ी याकरीता तद्सांदर्भातील मावहती पत्रक र्भाग 

दोनद्वारे वनगववमत करण्यात आली असून या सवचर्ालयाच्या mls.org.in या सांकेतसथळार्र देखील उपलब्ध करुन 

देण्यात आली आहे.  

 

 म .सदस् ांनी प्रश्न सचून  देत न  ख ली नमदू केलेल््  ब बींच  उल्लेख कर ि  जेणेकरुन म .सदस् ांचे 
प्रश्न गणुिते्तिर सिीकृत होऊ शकत त. 

 
1) प्रशनात उल्लेवखत वनरे्दन कोणी, कोणास र् कें व्हा वदले याबाबत सपष्ट्ट उल्लेख असार्ा. 
2) प्रशनावधन घटना नक्की कोणत्या गार्ात/तालुक्यात/वजल्यात आवण वनश्शचत कें व्हा घडली आहे याचा वदनाांकासह 

उल्लेख असार्ा. 
3) प्रशनाद्वारे वनश्शचत कोणत्या कालार्धीतील मावहती अपेवित आहे तो कालार्धी प्रशनसचूनेत सपष्ट्टपणे नमूद 

करणे आर्शयक आहे. 
4) प्रशनामध्ये उल्लेवखत मागणी अथर्ा तक्रार शासनाकडे कोणी, नक्की केव्हा म्हणजे कोणत्या वदनाांकास आवण 

शासनाच्या वनश्शचत कोणत्या अवधकाऱ्याकडे केली आहे, याचा सपष्ट्ट उल्लेख करणे आर्शयक आहे. 
5) एखाद्या प्रशनात उल्लेख केलेल्या गैरव्यर्हाराचे/भ्रष्ट्टाचाराचे सर्रुप काय आहे, त्यामध्ये गुांतलेले कमवचारी, 

अवधकारी कोण आहेत, गैरव्यर्हार/भ्रष्ट्टाचाराबाबत कोणी, कें व्हा तक्रार केली अथर्ा घटना कें व्हा उघडकीस 
आली, त्यामध्ये अांदाजे वकती रकमेचा गैरव्यर्हार/भ्रष्ट्टाचार झाला आहे इत्यादीबाबत सपष्ट्ट उल्लेख असणे 
आर्शयक आहे. 

 

 म .सदस् ांनी त र ांवकत प्रश्न सचून  देणेब बत मह र ष्ट्र विध नपवरषद वन्म ६८ मध््े ख लीलप्रम णे 
तरतूद आहे. 

1) प्रशन सुगम करण्यासाठी खरोखर जरुर नसलेले कोणतेही नार् ककर्ा वर्धान त्यात आणता कामा नये. 
2) जर त्यात एखादे वर्धान असेल तर प्रशन वर्चारणाऱ्या सदसयाने त्या वर्धानाच्या अचूकतेबद्दल आपण सर्त: 

जबाबदार रावहले पावहजे. 
..२/- 



.. २ .. 
3) एखाद्या सार्वजवनक बाबीसांबांधाने शासनाच्या हेतूवर्षयी त्यात सपष्ट्टीकरण मागता येईल. परांतू, तो प्रशन, प्रशन 

वर्चारणाऱ्या सदसयाने उपश्सथत केलेल्या बाबींसांबांधात कोणतीही वर्वशष्ट्ट कारर्ाई करण्यासांबांधी र्सतुत: 
सूचना म्हणून असता कामा नये. 

4) त्यात कोणतेही युक्तीर्ाद, अनुमाने, दोषारोप, र्क्रोश्क्तपूणव शब्दप्रयोग ककर्ा बदनामीकारक मजकूर असता 
कामा नये. 

5) त्यात अवर्भप्राय व्यक्त करण्यावर्षयी ककर्ा कायद्याच्या ताश्त्र्क प्रशनाांची ककर्ा काल्पवनक वर्धानाची उकल 
करण्यावर्षयी मागणी करता कामा नये. 

6) त्यात पदीय/ककर्ा सार्वजवनक नात्याने असेल त्या व्यवतवरक्त कोणत्याही व्यक्तीचे चावरत्र्य ककर्ा र्तवन 
यावर्षयी उल्लेख असता कामा नये. 

7) त्यात वर्धानपवरषदेने नेमलेल्या कोणत्याही सवमतीतील कामकाजावर्षयी मावहती वर्चारलेली असता कामा 
नये. 

8) तो अवतशय लाांबलचक असता कामा नये. 
9) त्यात वजच्या र्तवनार्र फक्त मूळ प्रसतार्ाच्या रुपाने आिेप घेता येईल अशा कोणत्याही व्यक्तींचे चावरत्र्य 

ककर्ा र्तवन यावर्षयी ठपका ठेर्लेला असता कामा नये. 
10) त्यात रै्यश्क्तक चावरत्र्यार्र आरोप केले असता ककर्ा असे आरोप गर्भर्भत असता कामा नये. 
11) त्यात प्रशनाच्या उत्तरात सपष्ट्टीकरण करता येणे शक्य होणार नाही इतके मोठे धोरणवर्षयक प्रशन उपश्सथत 

करता कामा नये. 
12) त्यात आधीच उत्तर वदलेल्या ककर्ा ज्यास उत्तर देण्याचे नाकारण्यात आले असेल अशा प्रशनाांच्या आशयाची 

पुनरुक्ती असता कामा नये. 
13) त्यात िुल्लक बाबीसांबांधी मावहती वर्चारता कामा नये. 
14) त्यात सामान्यत: गतेवतहासासांबांधी मावहती वर्चारण्याचा हेत ूअसता कामा नये. 
15) त्यात पहाता येण्याजोग्या कागदपत्रात ककर्ा सामान्य सांदर्भव ग्रांथात वदलेली मावहती मागता कामा नये. 
16) त्यात महाराष्ट्र शासनाला प्रामुख्याने जबाबदार नसलेल्या सांसथाांच्या ककर्ा व्यक्तींच्या वनयांत्रणाखाली असलेल्या 

बाबी उपश्सथत करता कामा नयेत. 
17) त्यात गुप्त सर्रुपाच्या बाबीसांबांधी मावहती वर्चारण्याचा हेत ूअसता कामा नये आवण 
18) तो, ज्या बाबींशी एखाद्या मांत्र्याांचा पदपरत्रे् सांबांध नसेल अशा बाबींसांबांधी असता कामा नये. 

 

वर्धान र्भर्न, मुांबई,        र जेन्द्र भ गित, 
वदनाांक : ११ जानेर्ारी, २०२२         प्रधान सवचर्, 
                 महाराष्ट्र वर्धानपवरषद  

् ची प्रत : 
(१) महाराष्ट्र वर्धानपवरषदेचे सर्व सन्माननीय सदसय. 
(२) महाराष्ट्र वर्धानमांडळ सवचर्ालयातील सर्व अवधकारी र् कि. 
(३) सांगणक कि रे्बसाईट. 


