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महत्त्वाच्या संसदीय सममत्या
No. सममती
1

अंदाज समिती

रचना
•

•
•

2

सावयजमनक
उपक्रि समिती

•

•
•

कायय
या समितीिध्ये 30 सदस्य असतात जे
लोकसभेद्वारे दरवर्षी त्याच्या सदस्यां िधून
मनवडले जातात.
कोणताच िंत्री या समितीच्या मनवडीसाठी
पात्र नाही.
समितीचा काययकाळ एक वर्षाय चा असतो.

•

सावयजमनक
उपक्रि
समितीिध्ये
लोकसभेने मनवडलेले 15 सदस्य आमण
राज्यसभेचे 7 सदस्य असतात.
कोणताच िंत्री या समितीच्या मनवडीसाठी
पात्र नाही.
समितीचा काययकाळ एक वर्षाय चा असतो.

•

•

•
•

•

•

3

सावयजमनक
लेखा समिती

•

•
•

या समितीिध्ये लोकसभेने मनवडलेले 15
सदस्य आमण राज्यसभे चे 7 सदस्य
असतात.
कोणताच िंत्री या समितीच्या मनवडीसाठी
पात्र नाही.
समितीचा काययकाळ एक वर्षाय चा असतो.

•

अंदाज समितीचे िुख्य कायय हे
आहे की संस्थेिध्ये काय सु धारणा,
काययक्षिता मकंवा प्रशासकीय
सुधारणा, अंदाजां शी मनगमडत
धोरणाशी सुसंगत असू शकतात.
प्रशासनात काययक्षिता आमण
अथयव्यवस्था आणण्यासाठी ते
पयाय यी धोरणे सुचवतात.
सावयजमनक
उपक्रिां वरील
समितीचे कायय आहे तसावयजमनक उपक्रिां चे अहवाल
आमण खाती तपासणे.
सावयजमनक
उपक्रिां वरील
मनयंत्रक
आमण
िहालेखापरीक्षकां चे
अहवाल,
असल्यास, तपासणे.
सावयजमनक उपक्रिां च्या स्वायत्तता
आमण काययक्षितेच्या संदभाय त हे
तपासण्यासाठी की सावयजमनक
उपक्रिां चे कािकाज चां गल्या
व्यावसामयक तत्त्ां नुसार आमण
मववेकी व्यावसामयक पद्धतींनुसार
व्यवस्थामपत केले जात आहे .
तथामप, समिती सरकारच्या प्रिुख
धोरणातील
बाबी
आमण
उपक्रिां च्या दै नंमदन प्रशासनाच्या
बाबी तपासत नाही.
संसदे ने मदलेले पैसे सरकारने
"िागणीच्या काययक्षेत्रात" खचय केले
आहे त का हे तपासणे हे समितीचे
िुख्य कतयव्य आहे . भारत
सरकारचे मवमनयोग लेखा आमण
मनयंत्रक
आमण
िहालेखापरीक्षकां नी सादर केलेले
लेखापरीक्षण अहवाल प्रािुख्याने
समितीच्या परीक्षेसाठी आधार
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•
•

4

कािकाज
सल्लागार
समिती
(लोकसभा)

•

•

लोकसभेच्या
कािकाज
सल्लागार
समितीिध्ये सभापतींसह 15 सदस्य
असतात जे पदमसद्ध अध्यक्ष असतात.
सभापतींकडून सदस्यां ची नािां कनं केली
जातात.
सभागृहातील
पक्षां च्या
संबंमधत
ताकदीनुसार सभागृहाचे जवळजवळ सवय
मवभाग समितीिध्ये प्रमतमनमधत्व करतात.

•

•

5

खासगी
सदस्यां ची
मवधेयके आमण
ठराव
(लोकसभा)
समिती

•

•

या समितीिध्ये 15 सदस्य असतात आमण
समितीचे सदस्य म्हणून नािमनदे मशत
केल्यावर उपसभापती त्याचे अध्यक्ष
असतात. समितीची मनयु क्ती सभापती
करतात.
एक वर्षाय पेक्षा जास्त कालावधीसाठी
समितीचे पद आहे .

•

बनतात. नुकसान, नगरी खचय
आमण आमथयक अमनयमितता
असलेली प्रकरणे समितीने तीव्र
टीकेसाठी येतात.
समितीला धोरणां च्या प्रश्ां शी संबंध
नाही.
याचा संबंध फक्त संसदे ने
ठरवलेल्या
धोरणाच्या
अंिलबजावणीशी आमण त्याच्या
पररणािां शी आहे .
समितीचे कायय हे अशा सरकारी
कायदे मवर्षयक
आमण
इतर
कािकाजाच्या चचेसाठी मदलेल्या
वेळेची मशफारस करणे आहे , जसे
की सभापती, सभागृह ने त्याशी
सल्लािसलत करून, समितीकडे
पाठमवण्याचे मनदे श दे ऊ शकतात.
समिती, स्वतः च्या पुढाकाराने ,
सरकारला सभागृहात चचेसाठी
मवमशष्ट मवर्षय पुढे आणण्याची
मशफारस करू शकते आमण अशा
चचेसाठी वेळ दे ण्याची मशफारस
करू शकते.
समितीने
घेतलेले
मनणयय
सभागृहाच्या
सािूमहक
दृमष्टकोनाचे
चाररत्र्य
आमण
प्रमतमनधी
म्हणून
ने हिीच
एकिताने
असतात.
प्रत्येक
अमधवेशनाच्या सुरुवातीला आमण
त्यानंतर
आवश्यकतेनुसार
समितीची सवयसाधारणपणे बैठक
होते.
खाजगी सदस्यां ची मबले आमण
ठरावां ना वेळ वाटप करणे ,
लोकसभेत सादर होण्यापूवी
राज्यघटना सुधारण्याची िागणी
करणाऱ्या खाजगी सदस्यां च्या
मवधेयकां ची तपासणी करणे , सवय
खाजगी सदस्यां ची मवधेयके सादर
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•
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मनयि समिती
(लोकसभा)

•

मनयि समितीिध्ये सभापतीसह 15 सदस्य
असतात जे समितीचे पदमसद्ध अध्यक्ष
असतात.
सभापतींकडून
सदस्यां ची
नािां कनं केली जातात.

•

7

मवशेर्षामधकार
समिती
(लोकसभा)

•

या समितीिध्ये सभापतींनी नािमनदे मशत
15 सदस्य असतात.

•

•

8

सरकारी
आश्वासनां वर
समिती
(लोकसभा)

•

या समितीिध्ये सभापतींनी नािमनदे मशत
15 सदस्य असतात. या समितीिध्ये एका
िंत्र्याला नािां मकत केले जात नाही.

•

केल्यानंतर आमण ते सादर
करण्यापूवी त्यां ची तपासणी करणे
हे समितीचे कायय आहे .
सभागृहात मवचारात घेण्यासाठी
आमण त्यां चे स्वरूप, मनकड आमण
िहत्त्ानुसार वगयवारी A आमण
श्रेणी B या दोन वगाय त वगीकृत
करणे आमण अशा खाजगी
सदस्यां च्या मबलां ची तपासणी
करणे जेथे सभागृहाच्या वैधामनक
क्षिताला आव्हान आहे . अशा
प्रकारे , समिती खाजगी सदस्यां च्या
मबलां च्या आमण ठरावां च्या सं बंधात
सिान कायय करते जसे व्यवसाय
सल्लागार
समिती
सरकारी
व्यवसायाच्या संदभाय त करते .
समिती सभागृहातील कायय पद्धती
आमण व्यवहाराच्या बाबींचा मवचार
करते आमण लोकसभेत आवश्यक
असलेल्या कायय पद्धती आमण
व्यवहाराच्या मनयिां िध्ये काही
सुधारणा मकंवा भर घालण्याची
मशफारस करते.
सभागृहाच्या मवशेर्षामधकाराच्या
उल्लंघनाशी संबंमधत प्रत्येक
प्रश्ाचे
सभागृहाला
मकंवा
सभागृहाने मकंवा सभापतींनी
त्याला
संदमभयत
केलेल्या
कोणत्याही समितीच्या सदस्यां चे
परीक्षण करणे हे कायय आहे .
मवशेर्षामधकाराचा भंग होतो की
नाही हे प्रत्येक प्रकरणाच्या
तथ्ां च्या संदभाय त ठरवते आमण
त्याच्या
अहवालात
योग्य
मशफारसी करते.
सभागृहातील प्रश्ां ची उत्तरे दे ताना
मकंवा मवधेयके, ठराव, हालचाली
इत्यादींवरील चचेदरम्यान, िंत्री
कधीकधी एखाद्या मवर्षयावर
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ऑमफस ऑफ
प्रॉमफट
वर
संयुक्त समिती

•

•

या समितीिध्ये 15 सदस्य असतात.
लोकसभेतून दहा आमण राज्यसभेतून पाच
सदस्य मनवडले जातात.
प्रत्येक लोकसभेच्या कालावधीसाठी
समितीची स्थापना केली जाते.

•

मवचार
करण्यासाठी
मकंवा
कारवाई करण्यासाठी मकंवा नंतर
सभागृहाला अमधक िामहती
दे ण्याचे आश्वासन मकंवा उपक्रि
दे तात.
या समितीचे कायय म्हणजे
वेळोवेळी
िंत्र्यां नी
मदलेली
आश्वासने , आश्वासने , उपक्रि
इत्यादींची छाननी करणे आमण
अशा आश्वासनां ची अंिलबजावणी
मकती प्रिाणात झाली आहे याचा
लोकसभेला अहवाल दे णे आमण
अशी अंिलबजावणी झाली आहे
का ते पाहणे.
केंद्र आमण राज्य सरकारां नी
मनयुक्त केलेल्या समित्यां ची रचना
आमण चाररत्र्य तपासणे आमण
कोणत्या कायाय लयां ना अपात्र
ठरवावे
आमण
कोणत्या
कायाय लयां नी एखाद्या व्यक्तीला
मनवडले
जाण्यासाठी
आमण
कोणत्या पदासाठी अपात्र ठरवू
नये याची मशफारस करणे ही
समितीची िुख्य काये आहे त.

