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शून्य तास - भारतीय राज्यघटना
शून्य तास ही अशी वेळ आहे जेव्हा संसद सदस्य (खासदार) तातडीच्या साववजनिक महत्त्वाचे मद्
ु दे मांडू शकतात. शून्य
तासात मुद्दे मांडण्यासाठी, खासदारांिी बैठकीच्या ददवशी सकाळी 10 वाजेपूवी सभापती/अध्यक्ांिा सूचिा दे णे आवश्यक
आहे . तयांिा सभागह
ृ ात कोणता ववषय मांडायचा आहे ते िोटीसमध्ये िमूद केले पादहजे. तथावप, सभापती,
लोकसभा/अध्यक्, राज्यसभा सदस्याला महत्त्वाचा मद्
ु दा मांडण्यास परवािगी दे ऊ शकतात ककं वा िाकारू शकतात.
MPSC अभ्यासक्रमाचा भाग असलेल्या भारतीय राजकारण आणण तयाचे कायव समजूि घेण्यासाठी ववववध संसदीय
उपकरणे जाणूि घेणे महत्त्वाचे आहे . या लेखात, MPSC परीक्ेसाठी संसदे तील शन्
ू य तास या शब्दावर चचाव आणण
स्पष्टीकरण ददले आहे .
कायवपद्धतीच्या नियमांमध्ये ‘शन्
ू य तास’चा उल्लेख िाही. अशा प्रकारे , 10 ददवस अगोदर कोणतीही सच
ू िा ि दे ता मद्
ु दे
मांडण्यासाठी खासदारांसाठी हे एक अिौपचाररक साधि आहे . याचे कारण असे की, साधारणपणे, बाबी साववजनिक
महत्त्वाच्या असतात आणण अशा बाबी 10 ददवस थांबू शकत िाहीत.

त्याला ‘शून्य तास’ का म्हणतात?
‘शून्य तास’ चा शब्दकोश अथव “महतवाचा क्ण” ककं वा “निणवयाचा क्ण” असा आहे , तर संसदीय भाषेत, प्रश्िोत्तराचा तास
संपणे आणण नियममत कामकाजाची सरु
ु वात यामधील वेळेचे अंतर आहे . हे िाव दे ण्यामागील इतर तकव म्हणजे ते दप
ु ारी
12 वाजता सरू
ु होते.

शन्
ू य तासाची उत्पत्ती
• शून्य तासाचा उदय साठच्या दशकाच्या सुरुवातीस शोधला जाऊ शकतो, जेव्हा प्रश्िोत्तराच्या तासािंतर, काहीवेळा
अध्यक्ांच्या पूवव परवािगीिे ककं वा इतर काही वेळा अशा परवािगीमशवाय सदस्यांकडूि मोठ्या साववजनिक महत्त्वाच्या
आणण निकडीचे अिेक मद्
ु दे उपस्स्थत केले जाऊ लागले.
• एक प्रथा ववकमसत होऊ लागली की अध्यक्ांिी "प्रश्िोत्तराचा तास संपला" असे घोवषत करताच, एखादा सदस्य
सदिाच्या लक्ात आणूि दे ण्यास अतयंत महत्त्वाचा वाटणारा मद्
ु दा मांडण्यासाठी तयाच्या पायावर उभा राहील आणण
सभागह
ृ ामार्वत, शासिाकडे, आणण ज्यामध्ये कोणताही ववलंब होऊ शकत िाही ककं वा सामान्य जमीि उपलब्ध प्रकक्रयेचे
पालि करूि उठवण्याची प्रतीक्ा करू शकत िाही.
• शून्य तासाच्या कायववाहीिे मीडडयातील प्रमसद्धी चोरण्यास सुरुवात केली, ज्यामुळे अधधकाधधक सदस्यांिा या द्रत
ु आणण
सल
ु भ उपकरणाचा अवलंब करण्यास प्रोतसादहत केले गेले.
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भारतात संसदीय कामकाजात शन्
ू य तास कधी सुरू करण्यात आला?
• शून्य तास हा संसदीय कायवपद्धतीच्या क्ेत्रातील एक भारतीय िवकल्पिा आहे आणण 1962 पासूि अस्स्ततवात आहे .
• साठच्या दशकात संसदे चे सदस्य प्रश्िोत्तराच्या तासािंतर राष्रीय आणण जागनतक आयातीचे अिेक महत्त्वाचे मुद्दे
उपस्स्थत करायचे.
• अशा प्रसंगी एका सदस्यािे संसदे चे अधधवेशि चालू असतािा संसदे बाहे र मंत्रयांिी केलेल्या धोरणाच्या घोषणेबाबत मुद्दा
उपस्स्थत केला.
• या कायद्यामळ
ु े इतर सदस्यांमध्ये एक कल्पिा निमावण झाली ज्यांिी सभागह
ृ ात महत्त्वाच्या ववषयांवर चचाव करण्यासाठी
दस
ु री तरतूद करण्याची मागणी केली.
• लोकसभेचे िववे सभापती रबी रे यांिी तातडीच्या साववजनिक महत्त्वाच्या बाबी उपस्स्थत करण्यासाठी सदस्यांिा अधधक
संधी निमावण करण्यासाठी सभागह
ृ ाच्या कामकाजात काही बदल केले.
• तयांिी ‘शून्य तास’ दरम्याि कामकाजाचे नियमि करण्यासाठी, प्रकरणे अधधक व्यवस्स्थतपणे मांडण्यासाठी आणण
सभागह
ृ ाची वेळ अिुकूल करण्यासाठी एक यंत्रणा प्रस्ताववत केली.
• राज्यसभेसाठी, ददवसाची सुरुवात शून्य तासािे होते आणण लोकसभेसाठी प्रश्िोत्तराच्या तासािे सुरू होतो.

