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      उ ेिशका 
  
 आ ही, भारताच ेलोक, भारताच ेएक सावभौम 

समाजवादी धमिनरपे  लोकशाही गणरा य घडिव याचा 
व या या सव नाग रकासं: 

 सामािजक, आ थक व राजनैितक याय; 

 िवचार, अिभ ि , िव ास, ा 
व उपासना याचं े वातं य; 

दजाची व संधीची समानता; 
 िनि तपण े ा  क न दे याचा 
 आिण या सवाम य े ची ित ा 
व रा ाची एकता आिण एका मता 
यांच ेआ ासन देणारी बंधतुा 
 व धत कर याचा संक पपूवक िनधार क न; 

 आम या सिंवधानसभते, 

आज दनांक स वीस नो हबर १९४९ रोजी 
या ारे हे सिंवधान अिंगकृत आिण अिधिनयिमत 

क न वतः त अपण करीत आहोत. 
 

अनु मिणका 
अनु छेद 
 
          भाग एक 

सघंरा य व याच ेरा य े  

१. संघरा याच ेनाव व रा य े . 

२. नवीन रा य ेदाखल क न घेणे कवा थापन करण.े 

२ क. [ िनरिसत.] 

३. नवीन रा यांची िन मती आिण िव मान रा यांची े ,े सीमा अथवा नावे यांत फेरफार. 

४. पिह या व चौ या अनुसूची या सुधारणेसाठी आिण पूरकं, आनुषंिगक व प रणाम व प बाब क रता तरतूद 

कर यासाठी अनु छेद २ व ३ खाली कर यात आलेले कायद.े 
 
भाग दोन 

नाग रक व 
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५. संिवधाना या ारंभीची नाग रक व. 

६. पा क तानातनू थलांतर क न भारतात आले या िववि त च ेनाग रक वाच ेह . 

७. थलांतर क न पा क तानात गेले या िववि त च ेनाग रक वाच ेह . 

८. मूळ या भारतीय असले या, पण भारताबाहेर राहणार्या िववि त च ेनाग रक वाच ेह . 

९. परक य देशाच ेनाग रक व वे छेन ेसंपादणार्या  नाग रक नसण.े 

१०. नाग रक वाच ेह  चालू राहणे. 
११. संसदेन ेनाग रक वा या ह ाच ेकाय ा ारे िविनयमन करणे. 
 
भाग तीन 

मलूभतू ह  

सवसाधारण 

१२. ा या. 
१३. मूलभूत ह ांशी िवसंगत असलेले अथवा याच े यूनीकरण करणारे कायद.े 
 
समानतचेा ह  

१४. काय ापुढ ेसमानता. 
१५. धम, वंश, जात, लग कवा ज म थान या कारणांव न भेदभाव कर यास मनाई. 

१६. सावजिनक सेवायोजना या बाब म य ेसमान संधी. 
१७. अ पृ यता न  करण.े 

१८. कताब न  करणे. 
 
वातं याचा ह  

१९. भाषण वातं य, इ यादीसंबंधी या िववि त ह ाचं ेसंर ण. 

२०. अपराधांब ल या दोषिसि बाबत संर ण. 

२१. जीिवत व ि गत वातं य याचं ेसंर ण. 

२१ क. िश णाचा ह . 

२२. िववि त करणी अटक व थानब ता यांपासून संर ण. 
 
शोषणािव  ह  

२३. माणसाचंा अप ापार आिण वेठिबगारी यांना मनाई. 

२४. कारखान,े इ याद म य ेबालकांना कामाला ठेव यास मनाई. 
 
धम वातं याचा ह  

२५. सदसदिववेकबु ीच े वातं य आिण धमाचे मु  कटीकरण, आचरण व चार. 
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२६. धमिवषयक वहाराचंी व था पाह याच े वातं य. 

२७. एखा ा िविश  धमा या संवधनाकरता कर दे याबाबत वातं य. 

२८. िववि त शै िणक सं थांत धा मक िश ण अथवा धा मक उपासना यांना उपि थत राह याबाबत वातं य. 
 
सां कृितक व शै िणक ह  

२९. अ पसं याक वगा या िहतसंबंधाचं ेसंर ण. 

३०. अ पसं याक वगाचा शै िणक सं था थाप याचा व यांच े शासन कर याचा ह . 

३१.  [ िनरिसत.] 
 
िववि त काय ाचंी ावृ ी 
३१ क. संपदाचं ेसंपादन, इ याद करता तरतूद करणार्या काय ांची ावृ ी. 
३१ ख. िववि त अिधिनयम व िविनयम िविध ा  करणे. 
३१ ग. िववि त िनदेशक त वे अंमलात आणणार्या काय ाचंी ावृ ी. 
३१ घ. [ िनरिसत.] 

३२. या भागान े दान केलेले ह  बजाव याकरता उपाय. 

३२ क. [ िनरिसत.] 

३३. या भागान े दान केलेले ह  हे सेना, इ याद ना लागू करताना, याम य ेफेरबदल कर याचा संसदेस अिधकार. 

३४. एखा ा े ात ल करी कायदा अंमलात असताना या भागान े दान केले या ह ांवर िनबध. 

३५. या भागा या तरतुद ची अंगलबजावणी कर याकरता िविधिवधान. 
 
भाग चार 
 
रा य धोरणाचंी िनदेशक त व े

३६. ा या. 
३७. या भागात अंतभूत असलेली त वे लागू करण.े 

३८. रा यान ेलोकक याणा या संवधनासाठी समाज व था थािपत करणे. 
३९. रा यान ेअनुसरावया या धोरणाची िववि त त वे. 

३९ क. समान याय व कायदिेवषयक मोफत सहा य. 

४०. ामपंचायत च ेसंघटन. 

४१. कामाचा, िश णाचा आिण िववि त बाबतीत लोकसहा याचा ह . 

४२. कामाबाबत या य व मानवीय प रि थती आिण सूितिवषयक सहा य यांची तरतूद. 

४३. कामगारांना िनवाह वेतन, इ यादी. 
४३ क. उ ोगधं ा या व थापनात कामगाराचंा सहभाग. 

४४. नाग रकाकंरता एक प नागरी संिहता. 
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४५. बालकांकरता मोफत व स या िश णाची तरतूद. 

४६. अनुसूिचत जाती, अनुसूिचत जनजाती आिण इतर दबुल घटक यांच ेशै िणक व आ थक िहतसंवधन. 

४७. पोषणमान व राहणीमान उंचावण ेआिण सावजिनक आरो य सुधारणे हे रा याच ेकत . 

४८. कृिष व पशुसंवधन याचंी सुसू  व था लावण.े 

४८ क. पयावरणाच ेसंर ण व संवधन करणे आिण वन ेव व य जीवसृ ी याचं ेर ण करण.े 

४९. रा ीय मह वाची मारके व थाने आिण व तू यांच ेसंर ण. 

५०. याययं णा कायकारी यं णेपासून अलग ठेवण.े 

५१. आंतररा ीय शांतता व सुर ा याचं ेसंवधन. 
 
भाग चार - क 
 
मलूभतू कत  े

५१ क. मूलभूत कत .े 
 
भाग पाच 
 
सघंरा य 

करण एक - कायकारी यं णा 
रा पती व उपरा पती 
५२. भारताचा रा पती. 
५३. संघरा याचा कायकारी अिधकार. 

५४. रा पतीची िनवडणकू. 

५५. रा पती या िनवडणुक ची रीत. 

५६. रा पतीचा पदावधी. 
५७. फेरिनवडणुक स पा ता. 
५८. रा पितपदा या िनवडणुक साठी अहता. 
५९. रा पितपदा या शत . 

६०. रा पतीन ेशपथ घेणे कवा ित ा करणे. 
६१. रा पतीवरील महािभयोगाची कायप ती. 
६२. रा पतीच े र  अिधकारपद भर याकरता िनवडणूक घे याची मुदत आिण िनिम वशात ् र  होणारे अिधकारपद 

भर याकरता िनवडून आले या चा पदावधी. 
६३. भारताचा उपरा पती. 
६४. उपरा पती रा यसभचेा पदिस  सभापती असण.े 
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६५. रा पतीच ेअिधकारपद िनिम वशात ् र  होईल या या संगी उपरा पतीन ेरा पती हणून काय करण ेअथवा 
रा पती या अनुपि थतीत याची काय पार पाडण.े 

६६. उपरा पतीची िनवडणकू. 

६७. उपरा पतीचा पदावधी. 
६८. उपरा पतीच े र  अिधकारपद भर याकरता िनवडणकू घे याची मुदत आिण िनिम वशात ् र  होणारे 

अिधकारपद भर याकरता िनवडून आले या चा पदावधी. 
६९. उपरा पतीन ेशपथ घेणे कवा ित ा करणे. 
७०. इतर आकि मक संगी रा पतीची काय पार पाडण.े 

७१. रा पती कवा उपरा पती यां या िनवडणकु संबंधी या कवा ित याशी िनगिडत असले या बाबी. 
७२. िववि त करणी मा, इ यादी कर याचा आिण िश ादशे िनलंिबत कर याचा, यात सूट दे याचा कवा तो सौ य 

कर याचा रा पतीचा अिधकार. 

७३. संघरा या या कायकारी अिधकाराची ा ी. 
 
मिं प रषद 

७४. रा पतीस सहा य कर याकरता व स ला दे याकरता मंि प रषद. 

७५. मं यांसंबंधी अ य तरतुदी. 
 
भारताचा महा यायवादी 
७६. भारताचा महा यायवादी. 
 
सरकारी कामकाज चालवण े

७७. भारत सरकारच ेकामकाज चालवणे. 
७८. रा पतीस मािहती पुरवण,े इ याद बाबत धानमं याची कत .े 
 

करण दोन - संसद 
 
सवसाधारण 

७९. संसदचेी रचना. 
८०. रा यसभेची रचना. 
८१. लोकसभचेी रचना. 
८२. येक जनगणनेनंतर पुनः समायोजन. 

८३. संसदे या सभागृहाचंा कालावधी. 
८४. संसदे या सद य वाकरता अहता. 
८५. संसदचेी स े, स समा ी व िवसजन. 
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८६. रा पतीचा सभागृहांना संबोधून अिभभाषण कर याचा आिण संदेश पाठव याचा हक्क. 

८७. रा पतीच ेिवशेष अिभभाषण. 

८८. मं ी व महा यायवादी यांच ेसभागृहांबाबत ह . 
 
ससंदचे ेअिधकारी 
८९. रा यसभेचा सभापती व उप सभापती. 
९०. उप सभापितपद र  होण,े याचा राजीनामा देण ेआिण याव न दरू करणे. 
९१. उप सभापती कवा अ य  यांचा सभापितपदाची कत  ेपार पाड याचा कवा सभापती हणून काय कर याचा 
अिधकार. 

९२. सभापतीस कवा उप सभापतीस पदाव न दरू कर याचा ठराव िवचाराधीन असताना यान ेअ य थान न 

वीकारण.े 

९३. लोकसभचेा अ य  व उपा य . 

९४. अ य पद व उपा य पद र  होणे, याचा राजीनामा देणे आिण याव न दरू करणे. 
९५. उपा य  कवा अ य  याचंा अ य पदाची कत  ेपार पाड याचा कवा अ य  हणून काय कर याचा 
अिधकार. 

९६. अ य ास कवा उपा य ास पदाव न दरू कर याचा ठराव िवचाराधीन असताना यान ेअ य थान न वीकारण.े 

९७. सभापती व उप सभापती आिण अ य  व उपा य  यांच ेवेतन व भ .े 

९८. संसदचे ेसिचवालय. 
 
कामकाज चालवण े

९९. सद यानंी शपथ घेणे कवा ित ा करण.े 

१००. सभागृहांमधील मतदान, जागा र  असतानाही काय कर याचा सभागृहांचा अिधकार व गणपूत . 
 
सद याचंी अपा ता 
१०१. जागा र  करणे. 
१०२. सद य वाबाबत अपा ता. 
१०३. सद यां या अपा तेबाबत या ांवरील िनणय. 

१०४. अनु छेद ९९ खाली शपथ घे यापूव  कवा ित ा कर यापूव  अथवा पा  नसताना अथवा अपा  झा यानंतर 

थानाप  हो याब ल व मतदान कर याब ल दंड. 
 
 
ससंद व ितच ेसद य याचं ेअिधकार, िवशषेािधकार व उ मु  

१०५. संसदेची सभागृहे आिण यांच ेसद य व सिम या याचं ेअिधकार, िवशेषािधकार, इ यादी. 
१०६. सद याचं ेवेतन व भ .े 
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वधैािनक कायप ती 
१०७. िवधेयके तुत करणे व पा रत करण ेयासंबंधी तरतुदी. 
१०८. िववि त करणी दो ही सभागृहांची संयु  बैठक. 

१०९. धन िवधेयकांबाबत िवशेष कायप ती. 
११०. " धन िवधेयके " याचंी ा या. 
१११. िवधेयकास अनुमती. 
 
िव ीय बाब मधील कायप ती 
११२. वा षक िव ीय िववरणप . 

११३. अंदाजप काबाबत संसदतेील कायप ती. 
११४. िविनयोजन िवधेयके. 

११५. पूरक, अित र  कवा अिधक अनुदान.े 

११६. लेखानुदान,े ययानदुान ेव अपवादा मक अनुदान.े 

११७. िव ीय िवधेयकांसंबंधी िवशेष तरतुदी. 
११८. कायप तीच ेिनयम. 

११९. िव ीय कामकाजासंबंधी संसदे या कायप तीच ेकाय ा ारे िविनयमन. 

१२०. संसदेत वापरावयाची भाषा. 
१२१. संसदेतील चचवर िनबध. 

१२२. यायालयांनी संसदे या कामकाजाबाबत चौकशी करावयाची नाही. 
 

करण तीन - रा पतीच ेवधैािनक अिधकार 

१२३. संसदे या िवरामकाळात अ यादेश यािपत कर याचा रा पतीचा अिधकार. 
 

करण चार - सघं याययं णा 
१२४. सव  यायालयाची थापना आिण घटना. 
१२५. यायाधीशाचं ेवेतन, इ यादी. 
१२६. कायाथ मु य यायमूत ची िनयु . 

१२७. तदथ यायाधीशाचंी िनयु . 

१२८. सव  यायालया या बैठक म य ेिनवृ  यायाधीशांची उपि थती. 
१२९. सव  यायालय हे अिभलेख यायालय असण.े 

१३०. सव  यायालयाच ेकाय थान. 

१३१. सव  यायालयाची अ वल अिधका रता. 
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१३१ क. [ िनरिसत.] 

१३२. िववि त करणी उ  यायालयांवरील अिपलांम य ेसव  यायालयाची अपील अिधका रता. 
१३३. दवाणी करणांिवषयी उ  यायालयांवरील अिपलांम ये सव  यायालयाची अपील अिधका रता. 
१३४. फौजदारी करणांिवषयी सव  यायालयाची अपील अिधका रता. 
१३४ क. सव  यायालयाकड ेअपील कर यासाठी माणप . 

१३५. फेडरल यायालयाची िव मान काय ाखालील अिधका रता सव  यायालयान ेवापरण.े 

१३६. अपील कर यास सव  यायालयाकडून िवशेष अनु ा. 
१३७. यायिनणय कवा आदेश याचं ेसव  यायालयाकडून पुन वलोकन. 

१३८. सव  यायालया या अिधकाराची वृ ी. 
१३९. िववि त ािधलेख काढ या या अिधकारांच ेसव  यायालयास दान. 

१३९ क. िववि त करण ेह तांत रत करणे. 
१४०. सव  यायालयाच ेसहा यभूत अिधकार. 

१४१. सव  यायालयान ेघोिषत केलेला कायदा सव यायालयांवर बंधनकारक असण. 

१४२. सव  यायालयाच े कूमनामे आिण आदेश यांची अंमलबजावणी व कटीकरण, इ याद संबंधीच ेआदेश. 

१४३. सव  यायालयाचा िवचार घे याचा रा पतीचा अिधकार. 

१४४. मुलक  आिण याियक ािधकार्यांनी सव  यायालया या सहा याथ काय करणे. 
१४४ क. [ िनरिसत.] 

१४५. यायालयाच ेिनयम, इ यादी. 
१४६. सव  यायालयाच ेअिधकारी व सेवक आिण खच. 

१४७. अथ लावण.े 
 

करण पाच - भारताचा िनयं क व महा लखेापरी क 

१४८. भारताचा िनयं क व महा लेखापरी क. 

१४९. िनयं क व महा लेखापरी क याची कत  ेव अिधकार. 

१५०. संघरा या या व रा यां या ले याचंा नमुना. 
१५१. लेखापरी ा अहवाल. 
 
भाग सहा 
 
रा य े
 
करण एक - सवसाधारण 

१५२. ा या. 
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करण दोन - कायकारी यं णा 
रा यपाल 

१५३. रा याचं ेरा यपाल. 

१५४. रा याचा कायकारी अिधकार. 

१५५. रा यपालाची िनयु . 

१५६. रा यपालाचा पदावधी. 
१५७. रा यपालपदावरील िनयु साठी अहता. 
१५८. रा यपालपदा या शत . 

१५९. रा यपालान ेशपथ घेणे कवा ित ा करणे. 
१६०. िववि त आकि मक संगी रा यपालाची काय पार पाडणे. 
१६१. मा, इ यादी कर याचा आिण िववि त करणी िश ादेश िनलंिबत कर याचा, यात सूट दे याचा कवा तो 
सौ य कर याचा रा यपालाचा अिधकार. 

१६२. रा या या कायकारी अिधकाराची ा ी. 
 
मिं प रषद 

१६३. रा यपालास सहा य कर याकरता व स ला दे याकरता मंि प रषद. 

१६४. मं यांसंबंधी अ य तरतुदी. 
 
रा याचा महा अिधव ा 
१६५. रा याचा महा अिधव ा. 
 
सरकारी कामकाज चालवण े

१६६. राज्य शासनान ेकामकाज चालवणे. 
१६७. रा यपालास मािहती पुरवण,े इ याद बाबत मु यमं याची कत .े 
 

करण तीन - रा य िवधानमडंळ 
 
सवसाधारण 

१६८. रा यांमधील िवधानमंडळाचंी रचना. 
१६९. रा यांम य ेिवधानप रषद नाहीशी करण े कवा िनमाण करणे. 
१७०. िवधानसभाचंी रचना. 
१७१. िवधानप रषदाचंी रचना. 
१७२. रा य िवधानमंडळांचा कालावधी. 
१७३. रा य िवधानमंडळा या सद य वाकरता अहता. 
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१७४. रा य िवधानमंडळाची स ,े स समा ी व िवसजन. 

१७५. रा यपालाचा सभागृहास कवा सभागृहांना संबोधून अिभभाषण कर याचा आिण संदेश पाठव याचा हक्क. 

१७६. रा यपालाच ेिवशेष अिभभाषण. 

१७७. मं ी व महा अिधव ा यांच ेसभागृहांबाबत ह . 
 
रा य िवधानमडंळाच ेअिधकारी 
१७८. िवधानसभेचा अ य  व उपा य . 

१७९. अ य पद व उपा य पद र  होण ेव याचा राजीनामा देणे आिण याव न दरू करणे. 
१८०. उपा य  कवा अ य  याचंा अ य पदाची कत  ेकर याचा कवा अ य  हणून काय कर याचा अिधकार. 

१८१. अ य ास कवा उपा य ास पदाव न दरू कर याचा ठराव िवचाराधीन असताना यान ेअ य थान न वीकारण.े 

१८२. िवधानप रषदचेा सभापती व उप सभापती. 
१८३. सभापितपद आिण उप सभापितपद र  होण ेव याचा राजीनामा देण ेआिण याव न दरू करणे. 
१८४. उप सभापती कवा अ य  यांना सभापितपदाची कत  ेकर याचा कवा सभापती हणून काय कर याचा 
अिधकार. 

१८५. सभापतीस कवा उप सभापतीस पदाव न दरू कर याचा ठराव िवचाराधीन असताना यान ेअ य थान न 

वीकारण.े 

१८६. अ य  व उपा य  आिण सभापती व उप सभापती यांच ेवेतन व भ .े 

१८७. रा य िवधानमंडळाच ेसिचवालय. 
 
कामकाज चालवण े

१८८. सद यांनी शपथ घेणे कवा ित ा करण.े 

१८९. सभागृहांमधील मतदान, जागा र  असतानाही काय कर याचा सभागृहांचा अिधकार व गणपूत . 
 
सद यां या अपा ता 
१९०. जागा र  करणे. 
१९१. सद य वाबाबत अपा ता. 
१९२. सद यां या अपा तेबाबत या ांवरील िनणय. 

१९३. अनु छेद १८८ खाली शपथ घे यापूव  कवा ित ा कर यापूव  अथवा अपा  झा यानंतर थानाप  हो याब ल 

व मतदान कर याब ल दंड. 
 
रा य िवधानमडंळे व याचं ेसद य याचं ेअिधकार, िवशषेािधकार व उ मु  

१९४. िवधानमंडळाचंी सभागृहे आिण यांच ेसद य व सिम या यांच ेअिधकार, िवशेषािधकार, इ यादी. 
१९५. सद याचं ेवेतन व भ .े 
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वधैािनक कायप ती 
१९६. िवधेयके तुत करणे व पा रत करण ेयासंबंधी तरतुदी. 
१९७. धन िवधेयकां न अ य िवधेयकांसंबंधी िवधानप रषदे या अिधकारांवर िनबध. 

१९८. धन िवधेयकांबाबत िवशेष कायप ती. 
१९९. " धन िवधेयके " याचंी ा या. 
२००. िवधेयकांना अनुमती. 
२०१. िवचाराथ राखनू ठेवलेली िवधेयके. 
 
िव ीय बाब मधील कायप ती 
२०२. वा षक िव ीय िववरणप . 

२०३. अंदाजप काबाबत िवधानमंडळातील कायप ती. 
२०४. िविनयोजन िवधेयके. 

२०५. पूरक, अित र  कवा अिधक अनुदान.े 

२०६. लेखानुदान,े ययानदुान ेव अपवादा मक अनुदान.े 

२०७. िव ीय िवधेयकासंबंधी िवशेष तरतुदी. 
२०८. कायप तीच ेिनयम. 

२०९. िव ीय कामकाजासंबंधी रा य िवधानमंडळा या कायप तीच ेकाय ा ारे िविनयमन. 

२१०. िवधानमंडळात वापरावयाची भाषा. 
२११. िवधानमंडळातील चचवर िनबध. 

२१२. यायालयांनी िवधानमंडळा या कामकाजाबाबत चौकशी करावयाची नाही. 
 

करण चार - रा यपालाच ेवधैािनक अिधकार 

२१३. िवधानमंडळा या िवरामकालात अ यादेश यािपत कर याचा रा यपालाचा अिधकार. 
 

करण पाच - रा यामंधील उ  यायालय े

२१४. रा यासंाठी उ  यायालय.े 

२१५. उ  यायालय ेही अिभलेख यायालय ेअसण.े 

२१६. उ  यायालय ेघ टत करणे. 
२१७. उ  यायालया या यायाधीशाची िनयु  व या पदा या शत . 

२१८. सव  यायालयासंबंधी या िववि त तरतुदी उ  यायलयांना लागू असण.े 

२१९. उ  यायालयां या यायाधीशांनी शपथ घेणे कवा ित ा करणे. 
२२०. थायी यायाधीश झा यानंतर वसायावर िनबध. 

२२१. यायाधीशाचं ेवेतन, इ यादी. 
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२२२. यायाधीशाची एका उ  यायालयातून दसुर्या उ  यायालयात बदली. 
२२३. हंगामी मु य यायमूत ची िनयु . 

२२४. अित र  व कायाथ यायाधीशांची िनयु . 

२२४ क. उ  यायालयां या बैठक म य ेिनवृ  यायाधीशाची िनयु . 

२२५. िव मान उ  यायालयाचंी अिधका रता. 
२२६. िववि त ािधलेख काढ याच ेउ  यायालयांच ेअिधकार. 

२२६ क. [ िनरिसत.] 

२२७. उ  यायालयाचा सव यायालयांवर देखरेख कर याचा अिधकार. 

२२८. िववि त करण ेउ  यायालयाकड ेवग करण.े 

२२८ क. [ िनरिसत.] 

२२९. उ  यायालयाच ेअिधकारी व सेवक आिण खच. 

२३०. उ  यायालयां या अिधका रतेचा संघ रा य े ांवर िव तार करण.े 

२३१. दोन कवा अिधक रा यांसाठी एका सामाईक उ  यायालयाची थापना. 
२३२. [ िनरिसत.] 
 

करण सहा - दु यम यायालय े

२३३. िज हा यायाधीशांची िनयु . 

२३३ क. िववि त िज हा यायाधीशाचंी िनयु  आिण यांनी दलेले यायिनणय, इ यादी िविध ा  असण.े 

२३४. िज हा यायाधीशां ित र  अ य ची याियक सवेेतील भरती. 
२३५. दु यम यायालयांवरील िनयं ण. 

२३६. अथ लावण.े 

२३७. दंडािधकार्यां या िववि त वगाला कवा वगाना या करणा या तरतुदी लागू असण.े 
 
भाग सात 
 
पिह या अनसुचूी या भाग ख मधील रा य े

२३८. [ िनरिसत.] 
 
भाग आठ 
 
सघं रा य े ◌ े

२३९. संघ रा य े ाचं े शासन. 

२३९ क. िववि त संघ रा य े ांसाठी थािनक िवधानमंडळाचंी कवा मंि प रषदचेी कवा दो ह ची िन मती. 
२३९ कक. द ली या संबंधात िवशेष तरतुदी. 
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२३९ कख. सांिवधािनक यं णा बंद पड यास तरतूद. 

२३९ ख. िवधानमंडळा या िवरामकालात अ यादेश यािपत कर याचा शासकाचा अिधकार. 

२४०. रा पतीचा िववि त संघ रा य े ांसाठी िविनयम कर याचा अिधकार. 

२४१. संघ रा य े ासंाठी उ  यायालय.े 

२४२. [ िनरिसत.] 
 
भाग नऊ 
 
पंचायती 
२४३. ा या. 
२४३ क. ामसभा. 
२४३ ख. पंचायती घ टत करणे. 
२४३ ग. पंचायत ची रचना. 
२४३ घ. जागांच ेआर ण. 

२४३ ङ. पंचायत चा कालावधी, इ यादी. 
२४३ च. सद य वाबाबत अपा ता. 
२४३ छ. पंचायत च ेअिधकार, ािधकार आिण जबाबदार्या. 
२४३ ज. पंचायत चा कर लाद याचा अिधकार आिण पंचायत चे िनधी. 
२४३ झ. आ थक ि थतीच ेपुन वलोकन कर यासाठी िव  आयोग घ टत करण.े 

२४३ ञ. पंचायत या ले यांची लेखापरी ा. 
२४३ ट. पंचायत या िनवडणुका. 
२४३ ठ. संघ रा य े ानंा लागू असण.े 

२४३ ड. िववि त े ांना हा भाग लागू नसण.े 

२४३ ढ. िव मान कायद ेव पंचायती अि त वात राहणे. 
२४३ ण. िनवडणकु संबंधी या बाब म य े यायालयानंी ह त ेप कर यास रोध. 
 
भाग नऊ क 
 
नगरपािलका 
२४३ त. ा या. 
२४३ थ. नगरपािलका घ टत करणे. 
२४३ द. नगरपािलकाचंी रचना. 
२४३ ध. वॉड सिम या घ टत करण ेव यांची रचना, इ यादी. 
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२४३ न. जागाचं ेआर ण. 

२४३ प. नगरपािलकांचा कालावधी, इ यादी. 
२४३ फ. सद य वाबाबत अपा ता. 
२४३ ब. नगरपािलका इ याद च ेअिधकार, ािधकार आिण जबाबदार्या. 
२४३ भ. नगरपािलकांचा कर लाद याचा अिधकार आिण नगरपािलकाचं ेिनधी. 
२४३ म.  िव  आयोग. 

२४३ य. नगरपािलकां या ले यांची लेखापरी ा. 
२४३ यक. नगरपािलकां या िनवडणुका. 
२४३ यख. संघ रा य े ाला लागू असण.े 

२४३ यग. िववि त े ांना हा भाग लागू नसण.े 

२४३ यघ. िज हा िनयोजन सिमती. 
२४३ यङ. महानगर िनयोजन सिमती. 
२४३ यच. िव मान कायद ेव नगरपािलका अि त वात राहण.े 

२४३ यछ. िनवडणुक संबंधी या बाब म य े यायालयांनी ह त ेप कर यास रोध. 
 
भाग दहा 
 
अनसुिूचत े  ेव जनजाित े ◌ े

२४४. अनुसूिचत े  ेव जनजाित े  ेयाचं े शासन. 

२४४ क. आसाममधील िववि त जनजाित े े समािव  असलेले वाय  रा य बनवण ेआिण याकरता थािनक 

िवधानमंडळाची कवा मंि प रषदेची कवा दो ह ची िन मती. 
 
भाग अकरा 
 
सघंरा य आिण रा य ेयामंधील सबंधं 
 
करण एक - वैधािनक सबंधं 

 
वधैािनक अिधकाराचंी िवभागणी 
२४५. संसदेन ेआिण रा यां या िवधानमंडळांनी केले या काय ांची ा ी. 
२४६. संसदेन ेआिण रा यां या िवधानमंडळांनी केले या काय ांच ेिवषय. 

२४७. िववि त अित र  यायालयांची थापना कर यासाठी तरतूद कर याचा संसदचेा अिधकार. 

२४८. िविधिवधानाच ेअविश  अिधकार. 

२४९. रा ीय िहतासाठी रा य सूचीतील बाबीसंबंधी िविधिवधान कर याचा संसदचेा अिधकार. 
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२५०. आणीबाणीची उदघोषणा जारी असताना रा य सूचीतील कोण याही बाबीसंबंधी िविधिवधान कर याचा संसदचेा 
अिधकार. 

२५१. संसदेन ेअनु छेद २४९ आिण २५० खाली केलेले कायद ेआिण रा यां या िवधानमंडळांनी केलेले कायद ेयांमधील 

िवसंगती. 
२५२. दोन कवा अिधक रा यांकरता यां या संमतीन ेिविधिवधान कर याचा संसदेचा अिधकार आिण अशा 
िविधिवधानाचा अ य कोण याही रा याकडून अंगीकार. 

२५३. आंतररा ीय करारांची अंमलबजावणी कर याकरता िविधिवधान. 

२५४. संसदेन ेकेलेले कायद ेआिण रा यां या िवधानमंडळांनी केलेले कायद ेयांमधील िवसंगती. 
२५५. िशफारशी व पूवमंजुरी यांसंबंधी या आव यकता केवळ कायप ती या बाबी मानण.े 
 
करण दोन - शासिनक सबंधं 

 
सवसाधारण 

२५६. रा य ेव संघरा य याचं े ितदािय व. 

२५७. िववि त करणी संघरा याच ेरा यांवर िनयं ण. 

२५७ क. [ िनरिसत.] 

२५८. िववि त करणी रा यानंा अिधकार, इ यादी दान कर याचा संघरा याचा अिधकार. 

२५८ क. संघरा याकड ेकाय सोपव याचा रा याचंा अिधकार. 

२५९. [ िनरिसत.] 

२६०. भारताबाहेरील रा य े ासंंबंधी संघरा याची अिधका रता. 
२६१. सावजिनक कृती, अिभलेख आिण याियक कायवाही. 
 
पा यासबंधंी तटें 

२६२. आंतररा यीय न ां या कवा नदीखोर्यांतील पा यासंबंधी या तंटयांचा अिभिनणय. 
 
रा या - रा यामंधील सम वय 

२६३. आंतररा यीय प रषदेबाबत तरतुदी. 
 
भाग बारा 
 
िव व था, मालम ा, संिवदा आिण दाव े
 
करण एक - िव व था 

 
सवसाधारण 
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२६४. अथ लावण.े 

२६५. काय ान े ािधकार द याखेरीज कर न बसवण.े 

२६६. भारताच ेआिण रा यांच ेएकि त िनधी व लोक लेख.े 

२६७. आकि मकता िनधी. 
 
सघंरा य आिण रा य ेयां याम य ेमहसलुाचं ेिवतरण 

२६८. संघरा यान ेआकारणी केलेली पण रा यानंी उगराणी केलेली आिण िविनयोजन केलेली शु के. 

२६८ क. संघरा यान ेआकारणी केलेला आिण संघरा य व रा य यांनी उगराणी केलेला व िविनयोजन केलेला सेवा कर. 

२६९. संघरा यान ेआकारणी व उगराणी केलेले पण रा यानंा नेमून दे यात आलेले कर. 

२७०. आकारणी केलेले आिण संघरा य व रा य ेयां याम य ेिवत रत कर यात येणारे कर. 

२७१. संघरा या या योजनांसाठी िववि त शु के आिण कर यांवर अिधभार. 

२७२.  *    *    * 

२७३. ताग आिण तागो पा दत व त ूयांवरील िनयात शु काऐवजी अनुदान.े 

२७४. रा य े यात िहतसंबंिधत आहेत अशा कर आकारणीवर प रणाम करणार्या िवधेयकानंा रा पतीची पूविशफारस 

आव यक. 

२७५. िववि त रा यांना संघरा याकडून अनुदान.े 

२७६. वसाय, ापार, आजीिवका आिण नोकर्या यांवरील कर. 

२७७. ावृ ी. 
२७८. [ िनरिसत.] 

२७९. " िन वळ उ प  ", इ याद ची प रगणना. 
२८०. िव  आयोग. 

२८१. िव  आयोगा या िशफारशी. 
 
सकं ण िव ीय तरतदुी 
२८२. संघरा यान े कवा रा यान ेआप या महसुलातून भागव याजोगा खच. 

२८३. एकि त िनधी, आकि मकता िनधी आिण लोक ले यां या खाती जमा केलेले पैसे यांची अिभर ा, इ यादी. 
२८४. लोकसेवक आिण यायालय ेयांना िमळाले या प कारां या ठेवी व इतर पैस ेयाचंी अिभर ा. 
२८५. संघरा या या मालम ेस रा या या कर आकारणीपासनू सूट. 

२८६. मालाची िव  कवा खरेदी यांवर कर बसव यासंबंधी िनबध. 

२८७. िवजेवरील करांपासून सूट. 

२८८. पाणी कवा वीज यां याबाबत रा यानंी केले या कर आकारणीपासून िववि त बाबतीत सूट. 

२८९. रा याचंी मालम ा आिण ा ी यांना संघीय कर - आकारणीपासून सूट. 

२९०. िववि त खच आिण पे शन ेयां याबाबत समायोजन. 
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२९० क. िववि त देव वम् िनध म य ेवा षक भरणा. 
२९१.  [ िनरिसत.] 
 
करण दोन - कज काढण े

२९२. भारत सरकारन ेकज काढण.े 

२९३. रा यांनी कज काढण.े 
 
करण तीन - मालम ा, सिंवदा, ह , दािय व,े ितदािय व ेआिण दाव े

२९४. िववि त बाब म य ेमालम ा, म ा, ह , दािय वे व ितदािय वे यां याबाबतचा उ रािधकार. 

२९५. अ य बाब म य ेमालम ा, म ा, ह , दािय वे व ितदािय वे यां याबाबतचा उ रािधकार. 

२९६. सरकारजमा कवा पगत झा यान ेअथवा बेवारशी मालम ा हणून उपा जत होणारी मालम ा. 
२९७. े ीय जलधी कवा सागरम  खंडभूमी यां या आतील मौ यवान व तू आिण अन यसाधारण आ थक प र े ातील 

साधनसंप ी संघरा या या ठायी िनिहत होण.े 

२९८. ापार, इ यादी चालव याचा अिधकार. 

२९९. संिवदा. 
३००. दावे आिण कायवाही. 
 
करण चार - मालम चेा ह  

३०० क. काय ान े ािधकार द यावाचनू ना मालम ेपासून वंिचत न करण.े 
 
भाग तेरा 

भारता या रा य े ातील ापार, वािण य आिण वहारसबंधं 
 
३०१. ापार, वािण य आिण वहारसंबंध याचं े वातं य. 

३०२. संसदेचा ापार, वािण य, आिण वहारसंबंध यावर िनबध घालावयाचा अिधकार. 

३०३. ापार आिण वािण य यांिवषयी या संघरा या या व रा यां या वैधािनक अिधकारांवर िनबध. 

३०४. रा या रा यांमधील ापार, वािण य आिण वहारसंबंध यांवर िनबध. 

३०५. िव मान कायद ेआिण रा या या एकािधकाराची तरतूद करणारे कायद ेयाचंी ावृ ी. 
३०६. [ िनरिसत.] 

३०७. ३०१ त े३०४ या अनु छेदाचंी योजन ेपार पाड याकरता ािधकार्याची िनयु . 
 
भाग चौदा 
 
सघंरा य आिण रा य ेयां या िनयं णाखाली असले या सवेा 
 



 

Collection of: Dr.Chandrakant Pulkundwar 
Disclaimer: There may be typing errors. Please refer government press publication for 
authenticity. Contents probably updated up to 2006. 
 

करण एक - सवेा 
३०८. अथ लावण.े 

३०९. संघरा य कवा रा य यां या सेवेत असणार्या ची भरती आिण यां या सेवाशत . 

३१०. संघरा य कवा रा य यां या सेवेत असणार्या चा पदावधी. 
३११. संघरा य कवा रा य यां या िनयं णाखाली असले या नागरी पदांवर सेवािनयु  केले या ना बडतफ करण,े 

पदाव न दरू करण े कवा पदावनत करणे. 
३१२. अिखल भारतीय सेवा. 
३१२ क. िववि त सेवांमधील अिधकार्यां या सेवाशत  बदल याचा कवा र  कर याचा संसदेचा अिधकार. 

३१३. सं मणकालीन तरतुदी. 
३१४. [ िनरिसत.] 
 
करण दोन - लोकसवेा आयोग 

३१५. संघरा याकरता आिण रा याकंरता लोकसेवा आयोग. 

३१६. सद याचंी िनयु  आिण पदावधी. 
३१७. लोकसेवा आयोगा या सद यास पदाव न दरू करण ेआिण िनलंिबत करण.े 

३१८. आयोगाचा सद य आिण कमचारीवग यां या सेवाशत बाबत िविनयम कर याचा अिधकार. 

३१९. आयोगा या सद यांनी, अस ेसद य व समा  झा यावर पद ेधारण कर याबाबत मनाई. 

३२०. लोकसेवा आयोगांची काय. 

३२१. लोकसेवा आयोगां या कायाचा िव तार कर याचा अिधकार. 

३२२. लोकसेवा आयोगांचा खच. 

३२३. लोकसेवा आयोगांच ेअहवाल. 
 
भाग चौदा क 

यायािधकरण े
 
३२३ क. शासक य यायािधकरण.े 

३२३ ख. अ य बाब साठी यायािधकरण.े 
 
भाग पंधरा 
 
िनवडणकुा 
 
३२४. िनवडणुकांबाबतच ेअधी ण, िनदेशन व िनयं ण िनवडणूक आयोगा या ठायी िनिहत असण.े 
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३२५. कोणतीही  धम, वंश, जात कवा लग या कारणांव न मतदार यादीत समािव  हो यास अपा  असणार 

नाही कवा या कारणाव न ितला खास मतदार यादीत समािव  केले जा याची मागणी करता येणार नाही. 
३२६. लोकसभा व रा यां या िवधानसभा यां या िनवडणकुा ौढ मतािधकारा या आधारे होणे. 
३२७. संसदेचा िवधानमंडळा या िनवडणुकांबाबत तरतूद कर याचा अिधकार. 

३२८. रा य िवधानमंडळाचा अशा िवधानमंडळा या िनवडणकुांबाबत तरतूद कर याचा अिधकार. 

३२९. िनवडणूकिवषयक बाब म य ेह त ेप कर यास यायालयांना आडकाठी. 
३२९ क. [ िनरिसत.] 
 
भाग सोळा 
 
िववि त वगासबंधंी िवशषे तरतदुी 
 
३३०. लोकसभेत अनुसूिचत जाती व अनुसूिचत जनजाती यां याकरता जागा राखून ठेवण.े 

३३१. लोकसभेत आं लभारतीय समाजाच े ितिनिध व. 

३३२. रा यां या िवधानसभांम य ेअनुसूिचत जाती व अनुसूिचत जनजाती यां याकरता जागा राखून ठेवण.े 

३३३. रा यां या िवधानसभांम य ेआं लभारतीय समाजाच े ितिनिध व. 

३३४. राखीव जागा व िवशेष ितिनिध व साठ वषानंतर समा  होणे. 
३३५. सेवा व पद ेयांवर अनुसूिचत जाती व अनुसूिचत जनजाती यांच ेह . 

३३६. िववि त सेवांम य ेआं लभारतीय समाजाकरता िवशेष तरतूद. 

३३७. आं लभारतीय समाजा या लाभाकरता शै िणक अनुदानांबाबत िवशेष तरतूद. 

३३८. अनुसूिचत जाती रा ीय आयोग. 

३३८ क. अनुसूिचत जनजाती रा ीय आयोग. 

३३९. अनुसूिचत े ांच े शासन व अनुसूिचत जनजातीसंबंधीचे क याणकाय यांवर संघरा यांच ेिनयं ण. 

३४०. मागासवगा या ि थतीच ेअ वेषण कर यासाठी आयोगाची िनयु . 

३४१. अनुसूिचत जाती. 
३४२. अनुसूिचत जनजाती. 
 
 
 
भाग सतरा 
 
राजभाषा 
 
करण एक - सघंरा याची भाषा 

३४३. संघरा याची राजभाषा. 
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३४४. राजभाषसेाठी आयोग व संसदीय सिमती. 
 
करण दोन - ादेिशक भाषा 

३४५. रा याची कवा रा यां या राजभाषा. 
३४६. रा या - रा यामधील अथवा रा य व संघरा य यां यामधील वहाराची राजभाषा. 
३४७. रा या या लोकसं यपेैक  एखा ा वगाकडून बोल या जाणार्या भाषेिवषयी िवशेष तरतूद. 
 
करण तीन - सव  यायालय, उ  यायालय, इ याद ची भाषा 

३४८. सव  यायालयात व उ  यायालयांम य ेआिण अिधिनयम, िवधेयके, इ याद करता वापरावयाची भाषा. 
३४९. भाषािवषयक िववि त कायद ेकर याकरता िवशेष कायप ती. 
 
करण चार - िवशषे िनदेशके 

३५०. गार्हा यां या िनवारणासाठी केले या अिभवेदनांम य ेवापरावयाची भाषा. 
३५० क. ाथिमक तरावर मातृभाषेतून िश णा या सोयी. 
३५० ख. भािषक अ पसं याक समाजाकंरता िवशेष अिधकारी. 
३५१. हदी भाषे या िवकासासाठी िनदेशक. 
 
भाग अठरा 
 
आणीबाणीसबंधंी तरतदुी 
३५२. आणीबाणीची उदघोषणा. 
३५३. आणीबाणी या उदघोषणचेा प रणाम. 

३५४. महसुलां या िवतरणासंबंधी या तरतुदी या आणीबाणीची उदघोषणा अंमलात असताना लागू असण.े 

३५५. परच  व अंतगत अशांतता यापासून रा याच ेसंर ण करण ेहे संघरा याच ेकत . 

३५६. रा यातील सांिवधािनक यं णा बंद पड यास याबाबत तरतुदी. 
३५७. अनु छेद ३५६ खाली सृत केले या उदघोषणेअ वय ेवैधािनक अिधकाराचंा वापर. 

३५८. आणीबाणी या कालावधीत अनु छेद १९ या तरतुदी िनलंिबत असण.े 

३५९. आणीबाणी या कालावधीत भाग तीन अ वये दान केले या ह ाचंी बजावणी िनलंिबत असणे. 
३५९ क. [ िनरिसत.] 

३६०. आ थक आणीबाणीसंबंधी तरतुदी. 
 
भाग एकोणीस 
 
संक ण 
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३६१. रा पती, रा यपाल व राज मुख यांना संर ण. 

३६१ क. संसद व रा य िवधानमंडळ यां या कामकाजवृ ां या काशनास संर ण. 

३६१ ख. लाभकारी राजक य पदावर िनयु  कर यास अनहता. 
३६२. [ िनरिसत.] 

३६३. िववि त तह, करार, इ याद तून उदभवणार्या तंटयांम ये यायालयान ेह त ेप कर यास आडकाठी. 
३६३ क. भारतीय सं थानां या अिधपत ना दलेली मा यता सपंु ात येण ेव खासगत तनख ेन  करण.े 

३६४. मोठी बंदरे व िवमानतळ यासंबंधी िवशेष तरतुदी. 
३६५. संघरा यान े दले या िनदेशाचं ेअनुपालन कर यात कवा यांची अंमलबजावणी कर यात कसूर के याचा प रणाम. 

३६६. ा या. 
३६७. अथ लावण.े 
 

भाग एक 
 
संघरा य व याच ेरा य े  
 
१ : सघंरा याच ेनाव व रा य े  . 
 
१ ( १ ) इंिडया , अथात भारत , हा रा यांचा संघ असेल . 
 
[ ( २ ) रा य व याचंी रा य े  ेपिह या अनुसचूीत िविन द  के या माण ेअसतील . ] 
 
( ३ ) भारताच ेरा य े  --- 
 
( क ) रा याचंी रा य े  े; 
 
[ ( ख ) पिह या अनुसचूीत िविन द  केलेली संघ रा य े  े; आिण ] 
 
( ग ) संपा दत केली जातील अशी अ य रा य े  े, िमळून बनलेले असेल . 
 
२ : नवीन रा य ेदाखल क न घणे े कवा थापन करण े. 
 
२ . संसदेला , ितला यो य वाटतील अशा अट वर व शत वर काय ा ारे नवीन रा य ेसंघरा याम य ेदाखल क न घेता 
येतील कवा थापन करता येतील . 
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२ क . [ िस म हे संघरा याशी सहयोगी करणे ] " संिवधान ( छि सावी सुधारणा ) अिधिनयम , १९७५ " कलम ५ ारे 

िनरिसत ( २६ एि ल , १९७५ रोजी व ते हा पासून ). 
 
३ : नवीन रा याचंी िन मती आिण िव मान रा याचंी े  े, सीमा अथवा नाव ेयातं फेरफार . 
 
३ . संसदेला काय ा ारे -- 
 
( क ) कोण याही रा यापासून एखाद ेरा य े  अलग क न अथवा दोन कवा अिधक रा य े कवा रा याचं ेभाग एक  

जोडून अथवा कोणतेही रा य े  कोण याही रा या या एखा ा भागाशी जोडून नवीन रा याची िन मती करता येईल ; 
 
( ख ) कोण याही रा याच े े  वाढवता येईल ; 
 
( ग ) कोण याही रा याच े े  घटवता येईल ; 
 
( घ ) कोण याही रा या या सीमांम य ेफेरफार करता येईल ; 
 
( ड ) कोण याही रा या या नावाम य ेफेरफार करता येईल ; 
 
[ परंतु , या योजनाकरता असले या कोण याही िवधेयकाला रा पतीची िशफारस अस याखेरीज आिण या िवधेयकात 

अंतभूत असले या तावामुळे * * * कोण याही रा याच े े  , सीमा कवा नाव यावर प रणाम होणार असेल 

याबाबतीत रा पतीन ेते िवधेयक या रा या या िविधमंडळाकड े यान े, िनदशनात िविन द  कर यात आलेला असेल 

अशा कालावधीत कवा रा पती परवानगी देईल अशा वाढीव कालावधीत यावर आपले िवचार  करावेत यासाठी 
िनदिशलेले नसेल तर व या माण ेिविन द  केलेला कवा वाढवून दलेला कालावधी संपलेला नसेल तर , ते िवधेयक 

संसदे या कोण याही सभागृहात पुरः थािपत केले जाणार नाही . ] 
 
[ प ीकरण एक --- या अनु छेदात , खंड ( क ) त े( ड ) यांम ये " रा य " या श दात संघ रा य ाचा समावेश आहे . 

परंतु , परंतुकामधील " रा य " या श दात संघ रा य े ाचा समावेश नाही . 
 
प ीकरण दोन --- खंड ( क ) ारे संसदेला दान केले या अिधकारांम य ेकोण याही रा याचा कवा संघ रा य े ाचा 

एखादा भाग अ य कोण याही रा याला कवा संघ रा य े ाला जोडून नवीन रा य कवा नवीन संघ रा य े  

बनव या या अिधकाराचा समावेश आहे . ] 
 
४ : पिह या व चौ या अनसुचूी या सधुारणसेाठी आिण परूक , आनषुिंगक व प रणाम व प बाब क रता तरतदू 

कर यासाठी अनु छेद २ व ३ खाली कर यात आलले ेकायद े. 
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४ . ( १ ) अनु छेद २ कवा अनु छेद ३ म य ेिन द  केले या कोण याही काय ात , या काय ा या तरतुदी लागू 

कर यासाठी आव यक अशा , पिहली अनुसचूी व चौथी अनुसूची यात सुधारणा कर यािवषयी या तरतुदी अंतभूत 

असतील आिण संसदेला आव यक वाटतील अशाही पूरक , आनषुंिगक व प रणाम व प तरतुदी ( अशा काय ाचा 
प रणाम होणार्या रा या या कवा रा यां या संसदेतील व िवधानमंडळातील कवा िवधानमंडळांमधील 

ितिनिध वासंबंधी या तरतुद सह ) अंतभूत अस ूशकतील . 
 
( २ ) अनु छेद ३६८ या योजनांकरता पूव  असा कोणताही कायदा या संिवधानाची सुधारणा अस याच ेमानले 

जाणार नाही . 

 
भाग दोन 
 

नाग रक व 
५ : सिंवधाना या ारंभीच ेनाग रक व . 
 
५ . या संिवधाना या ारंभी , भारता या रा य े ात या चा अिधवास आहे आिण --- 
 
( क ) जी भारता या रा य े ात ज मली होती ; कवा 
 
( ख ) िज या मातािप यांपैक  कोणीही एक भारता या रा य े ात ज मले होते ; कवा 
 
( ग ) जी अशा ारंभा या लगतपूव  कमान पाच वष इतका काळ भारता या रा य े ात सामा यतः िनवासी आहे , 

अशी येक  भारताची नाग रक असेल . 
 
६ : पा क तानातनू थलातंर क न भारतात आले या िववि त च ेनाग रक वाच ेह  . 
 
६ . अनु छेद ५ म य ेकाहीही असले तरी , जी  आता पा क तानात समािव  असले या रा य े ातून थलांतर 

क न भारता या रा य े ात आलेली आहे --- 
 
( क ) ितचा अथवा ित या मातािप यापंैक  कवा ित या आजा - आज पकै  कोणाही एकाचा " ग हनमट ऑफ इंिडया 
अ ट , १९३५ " ( मुळात अिधिनयिमत के या माण े) यात ा या केले या भारतात ज म झाला असेल ; आिण 
 
( ख ) ( एक ) अशा न े१९ जुलै , १९४८ या दवसापूव  या माण े थलांतर केलेले असेल याबाबतीत , आप या 
थलांतरा या दनांकापासनू ती भारता या रा य े ात सामा यतः िनवासी असेल तर ; कवा 

 



 

Collection of: Dr.Chandrakant Pulkundwar 
Disclaimer: There may be typing errors. Please refer government press publication for 
authenticity. Contents probably updated up to 2006. 
 

( दोन ) अशा न े१९ जुलै , १९४८ या दवशी कवा यानंतर या माण े थलांतर केलेले असेल याबाबतीत , ितन े

नाग रक वासाठी डोिमिनअन ऑफ इंिडया या सरकारन ेन दणीसंबंधात िनयु  केले या अिधकार्याकड े, या सरकारन े

िविहत केले या नमु यात व रीतीने या संिवधाना या ारंभापूव  केले या अजाव न , अशा अिधकार्यान ेितची 
भारताची नाग रक हणून न दणी केलेली असेल तर , 
 
ती  या संिवधाना या ारंभी भारताची नाग रक अस याचे मानले जाईल : 
 
परंतु , कोणतीही  आप या अजा या दनाकंा या लगतपूव  िनदान सहा मिहन ेभारता या रा य े ात िनवासी 
अस यािशवाय ितची या माण ेन दणी केली जाणार नाही . 
 
७ : थलातंर क न पा क तानात गलेे या िववि त च ेनाग रक वाच ेह  . 
 
७ . अनु छेद ५ व ६ याम य ेकाहीही असले तरी , जी  १ माच , १९४७ या दवसानंतर भारता या रा य े ातून 

थलांतर क न स या पा क तानात समािव  असले या रा य े ात गेलेली आहे , ती  भारताची नाग रक आहे असे 
मानले जाणार नाही : 
 
परंतु , जी  आता पा क तानात समािव  असले या रा य े ांत या माण े थलांतर के यानंतर , पु हा थाियक 

हो यासाठी कवा कायमच ेपरत ये यासाठी , कोण याही काय ा या ािधकारा ारे कवा तद वय े दले या 
परवा याखाली भारता या रा य े ात परतलेली आहे , ितला या अनु छेदातील कोणतीही गो  लागू असणार नाही व 

अनु छेद ६ खंड ( ख ) या योजनांकरता , अशी येक  १९ जुलै , १९४८ या दवसानंतर थलांतर क न 

भारता या रा य े ात आलेली  अस याच ेमान यात येईल . ** 
 
८ : मळू या भारतीय असले या , पण भारताबाहेर राहणार्या िववि त च ेनाग रक वाच ेह  . 
 
८ . अनु छेद ५ म य ेकाहीही असले तरी , जी  कवा िज या मातािप यांपैक  कवा आजा - आज पकै  कोणीही एक 

" ग हनमट ऑफ इंिडया अ ट , १९३५ " ( मूळात अिधिनयिमत के या माण े) यात ा या केले या भारतात ज मले 

होत ेआिण जी या माण े ा या केले या भारता या बाहेरील कोण याही देशात सामा यतः िनवास करत आहे अशी 
कोणतीही  , जर ितन े या या काळी या देशात ती राहात असेल या देशातील भारता या राजदौितक कवा 
वािण यदौितक ितिनधीकड े, डोिमिनअन ऑफ इंिडया या सरकारन े कवा भारत सरकारन ेिविहत केले या नमु यात व 

रीतीन ेया संिवधाना या ारंभापूव  वा नंतर नाग रक वासाठी केले या अजाव न अशा राजदौितक कवा 
वािण यदौितक ितिनधीन ेितची भारताची नाग रक हणून न दणी केलेली असेल तर , भारताची नाग रक अस याच े

मानले जाईल . 
 
९ : परक य देशाच ेनाग रक व वे छेन ेसपंादणार्या  नाग रक नसण े. 
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९ . कोण याही न ेकोण याही परक य देशाच ेनाग रक व वे छेन ेसंपा दले असेल तर , ती  अनु छेद ५ या 
आधारे भारताची नाग रक असणार नाही , अथवा अनु छेद ६ कवा अनु छेद ८ या आधारे भारताची नाग रक आहे 

अस ेमानले जाणार नाही . 
 
१० : नाग रक वाच ेह  चाल ूराहण े. 
 
१० . या भागातील पूवगामी तरतुद पैक  कोण याही तरतुदीखाली जी भारताची नाग रक आहे कवा अस याच ेमानले 

जात ेअशा येक च ेनाग रक व , संसद जो कोणताही कायदा करील या या तरतुद या अधीनतेन ेचालू राहील . 
 
११ : ससंदेन ेनाग रक वा या ह ाच ेकाय ा ारे िविनयमन करण े. 
 
११ . या भागा या पूवगामी तरतुद तील कोण याही गो मुळे नाग रक वाच ेसंपादन व समा ी आिण 

नाग रक विवषयक अ य सव बाबी यां यासंबंधी कोणतीही तरतूद कर या या संसदे या अिधकाराच े यूनीकरण होणार 

नाही . 
 
 
 

भाग तीन 
 
मूलभतू ह  
 
१२ : ा या 
 
१२ . या भागात संदभानुसार अ यथा आव यक नसेल तर , " रा य " या श दात भारताच ेसरकार व संसद आिण 

रा यापंैक  येक रा याच ेशासन व िवधानमंडळ आिण भारता या रा य े ातील अथवा भारत सरकार या 
िनयं णाखालील सव थािनक कवा अ य ािधकरण ेयाचंा समावेश आहे . 
 
१३ : मूलभतू ह ाशंी िवसगंत असलले ेअथवा याचं े यनूीकरण करणारे कायद े. 
 
१३ . ( १ ) या संिवधाना या ारंभा या लगतपूव  भारता या रा य े ात अंमलात असलेले सव कायद े, ते जेथवर या 
भागा या तरतुद शी िवसंगत असतील तेथवर , ते अशा िवसंगती या ा ीपुरत ेशू यवत ्असतील . 
 
( २ ) रा य , या भागान े दान केलेले ह  िहरावून घेणार नाही कवा यांचा संकोच करणारा कोणताही कायदा करणार 

नाही आिण या खंडाच ेउ लंघन क न केलेला कोणताही कायदा या उ लंघना या ा ीपुरता शू यवत ्असेल . 
 
( ३ ) या अनु छेदात संदभानसुार अ यथा आव यक नसेल तर , --- 
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( क ) " कायदा " यात , भारता या रा य े ात काय ाइतकाच भावी असलेला कोणताही अ यादेश , आदेश , उपिवधी 
, िनयम , िविनयम , अिधसचूना , ढी कवा प रपाठ याचंा समावेश आहे ; 
 
( ख ) " वतनात असलेले कायद े" यात , भारता या रा य े ातील िवधानमंडळान े कवा अ य स म ािधकार्यान ेया 
संिवधाना या ारंभापूव  पा रत केले या कवा केले या व पूव  िनरिसत न झाले या काय ाचा समावेश आहे --- मग 

असा कोणताही कायदा कवा याचा कोणताही भाग यावेळी मुळीच कवा िविश  े ांम य ेअंमलात नसला तरी 
हरकत नाही . 
 
[ ( ४ ) अनु छेद ३६८ खाली संिवधानात केले या कोण याही सुधारणेला या अनु छेदातील कोणतीही गो  लागू असणार 

नाही . ] 
 
 

समानतचेा ह  

१४ : काय ापढु ेसमानता 
१४ . रा य , कोण याही स भारता या रा य े ात काय ापुढ ेसमानता अथवा काय ाच ेसंर ण नाकारणार 

नाही . 
 
१५ : धम , वशं , जात , लग कवा ज म थान या कारणावं न भदेभाव कर यास मनाई . 
 
१५ . ( १ ) रा य , कोण याही नाग रकाला ितकूल होईल अशा कारे केवळ धम , वंश , जात , लग , ज म थान या 
अथवा यांपैक  कोण याही कारणाव न भेदभाव करणार नाही . 
 
( २ ) केवळ धम , वंश , जात , लग , ज म थान या अथवा यापंैक  कोण याही कारणाव न कोणताही नाग रक --- 
 
( क ) दकुान े, सावजिनक , उपाहारगृहे , हॉटेल आिण सावजिनक करमणुक ची थाने यांत वेश ; कवा 
 
( ख ) पूणतः कवा अंशतः रा या या पैशाने राखले या अथवा सवसाधारण जनते या उपयोगाकरताच खास नेमून 

दले या अशा िविहरी , तलाव , ानघाट , र ते आिण सावजिनक राब या या जागा यांचा वापर , 
 
यांिवषयी कोणतीही िनः समथता , दािय व , िनबध कवा शत यां या अधीन असणार नाही . 
 
( ३ ) या अनु छेदातील कोण याही गो ीमुळे , ि या व बालके यां याकरता कोणतीही िवशेष तरतूद कर यास रा याला 

ितबंध होणार नाही . 
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[ ( ४ ) या अनु छेदातील कवा अनु छेद २९ चा खंड ( २ ) यातील कोण याही गो ीमुळे , नाग रकां या सामािजक व 

शै िणकदृ या मागासले या कोण याही वगा या उ तीकरता अथवा अनुसूिचत जाती व अनुसिूचत जनजाती 
यां याकरता कोणतीही िवशेष तरतूद कर यास रा याला ितबंध होणार नाही . ] 
 
[ ( ५ ) या अनु छेदामधील कवा अनु छेद १९ चा खंड ( १ ), उपखंड ( छ ) यामधील कोण याही गो ीमुळे , 

नाग रकां या सामािजक व शै िणकदृ या मागासले या कोण याही वगा या कवा अनुसूिचत जाती व अनुसूिचत 

जनजाती याचंा उ तीक रता कोणतीही िवशेष तरतूद कर यास रा याला ितबंध होणार नाही . मा  , अशी तरतूद 

अनु छेद ३० या खंड ( १ ) म य ेिनदिशले या अ पसं याक शै िणक सं थांखेरीज अ य खाजगी शै िणक सं थांम य े- 

मग या रा याकंडून अनुदान ा  होणार्या असोत अगर नसोत - वेश दे याशी संबंिधत असावयास हवी . ] 
 
१६ : सावजिनक सवेायोजना या बाब म य ेसमान सधंी . 
 
१६ . ( १ ) रा या या िनयं णखालील कोण याही पदावरील सेवायोजन कव िनयु  यासंबंधी या बाब म य ेसव 

नाग रकासं समान संधी असेल . 
 
( २ ) कोणताही नाग रक केवळ धम , वंश , जात , लग , कूळ , ज म थान , िनवास या कवा यांपकै  कोण याही 
कारणांव न रा या या िनयं णाखालील कोणतेही सेवायोजन कवा पद यां याकरता अपा  असणार नाही , अथवा 
यां याबाबतीत याला ितकूल असा भेदभाव केला जाणार नाही . 

 
**( ३ ) या अनु छेदातील कोण याही गो ीमुळे [ एखाद ेरा य कवा संघरा या े  यां या शासना या अथवा 
यां यातील कोण याही थािनक कवा अ य ािधकरणा या िनयं णाखालील एखा ा वगा या कवा वगा या , 

पदावरील सेवायोजन कवा िनयु  यां यासंबंधात अशा सेवायोजना या कवा िनयु यापूव  या रा यातील कवा 
संघ रा य े ातील िनवासािवषयी एखादी आव यकता िविहत करणारा ] कोणताही कायदा कर यास संसदेला ितबंध 

होणार नाही . 
 
( ४ ) या अनु छेदातील कोण याही गो ीमुळे , रा या या सेवांम य ेनाग रकां या या कोण याही मागासवगाला 
रा या या मत ेपया  ितिनिध व नाही अशा वगाक रता िनयु  कवा पदे राखून ठेव यासाठी कोणतीही तरतूद 

कर यास रा याला ितबंध होणार नाही . 
 
[ ( ४ क ) या अनु छेदातील कोण याही गो ीमुळे , रा या या िनयं णाखालील े ांम य े या अनुसूिचत जात ना कवा 
अनुसूिचत जनजात ना या रा या या मत ेपया  ितिनिध व दे यात आलेले नसेल यानंा , रा या या िनयं णाखालील 

सेवासंबंधातील [ कोण याही वगाम य े कवा वगाम य ेप रणाम व प ये तेसह पदो ती दे यासंबंधात ] आर ण 

कर यासाठी रा याला कोणतीही तरतूद कर यास ितबंध होणार नाही ]. 
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[ ( ४ ख ) या अनु छेदातील कोण याही गो ीमुळे रा याला , खंड ( ४ ) कवा खंड ( ४ क ) अ वये आर णासाठी 
केले या कोण याही तरतुद नसुार , भर यासाठी हणून एखा ा वषात राखून ठेवले या परंतु या वषात र  रािहले या 
जागां या बाबतीत रा याला , पुढील कोण याही वषात कवा वषाम य ेभरावया या र  जागांचा एक वतं  वग 

हणून िवचारात घे यास ितबंध होणार नाही आिण अशा वगातील र  जागा , या वषाम ये या भर यात येतील 

या वषातील र  जागां या प ास ट े  इतक  आर णाची मयादा ठरिव याक रता , या वषातील इतर र  

जागांबरोबर जमेस धर या जाणार नाहीत . ] 
 
( ५ ) या अनु छेदातील कोण याही गो ीमुळे , एखा ा धा मक कवा सां दाियक सं थे या कारभाराशी संबंिधत 

असले या पदाचा कवा ित या शासक मंडळाचा कोणताही सद य हणज ेिविश  धमाची अनुयायी असणारी कवा 
एखा ा िविश  सं दायाची  असली पािहज े, अशी तरतूद करणार्या कोण याही काय ा या वतनावर प रणाम 

होणार नाही . 
 
१७ : अ पृ यता न  करण े. 

१७ . " अ पृ यता " न  कर यात आली आहे व ितच ेकोण याही व पातील आचरण िनिष  कर यात आले आहे . " 

अ पृ यतेतून " उदभवणारी कोणतीही िनःसमथता लादण ेहा काय ानुसार िश ापा  अपराध असेल . 
 
१८ : कताब न  करण े. 
 
१८ . ( १ ) सेवािवषयक कवा िव ािवषयक मानिवशेष नसलेला असा कोणताही कताब रा याकडून दान केला 
जाणार नाही . 
 
( २ ) भारताचा कोणताही नाग रक कोण याही परक य देशाकडून कोणताही कताब वीकारणार नाही . 
 
( ३ ) भारताची नाग रक नसलेली कोणतीही  , ती रा या या िनयं णाखालील कोणतेही लाभाच े कवा िव ासाच े

पद धारण करत असताना रा पती या संमतीिशवाय कोण याही परक य देशाकडून कोणताही कताब वीकारणार नाही 
. 
 
( ४ ) रा या या िनयं णाखालील कोणतेही लाभाच े कवा िव ासाच ेपद धारण करणारी कोणतीही  , 

रा पती या संमतीिशवाय परक य देशाकडून कवा या या िनयं णाखालील कोण याही कारची कोणतीही भेट , 

िव ल धी कवा पद वीकारणार नाही . 
 
१९ : भाषण वातं य , इ यादीसबंधंी या िववि त ह ाचं ेसरं ण . 
 
१९ . ( १ ) सव नाग रकासं --- 
 
( क ) भाषण व अिभ  यां या वातं याचा ; 
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( ख ) शांततेने व िवनाश  एक  जम याचा ; 
 
( ग ) अिधसंघ वा संघ बनिव याचा ; 
 
( घ ) भारता या रा य े ात सव  मु पणे संचार कर याचा ; 
 
( ड ) भारता या रा य े ा या कोण याही भागात राह याचा व थाियक हो याचा ; [ ** आिण ] 
 
( च ) * * * * * * 
 
( छ ) कोणताही पेशा आचर याचा अथवा कोणताही वसाय , ापार कवा धंदा चालव याचा , ह  असेल . 
 
[ ( २ ) खंड ( १ ) चा उपखंड ( क ) यामधील कोण याही गो ीमुळे , उ  उपखंडान े दान केले या ह ा या वापरावर 

या काय ा ारे , [ भारताची सावभौमता व एका मता ], रा याची सुरि तता , परक य देशांशी मै ीच ेसंबंध , 

सावजिनक सु व था , स यता कवा नीितम ा यां या िहतासाठी अथवा यायालयाचा . अवमान , अ ूनुकसानी कवा 
अपराधास िचथावणी यां या संबंधात जेथवर वाजवी िनबध घातले असतील तेथवर , अशा कोण याही िव मान 

काय ा या वतनावर प रणाम होणार नाही अथवा असा कोणताही कायदा कर यास रा याला ितबंध होणार नाही . 
] 
 
( ३ ) उ  खंडाचा उपखंड ( ख ) यामधील कोण याही गो ीमुळे , उ  उपखंडान े दान केले या ह ा या वापरावर या 
काय ा ारे , [ भारताची सावभौमता व एका मता ] कवा सावजिनक सु व था यां या िहतासाठी जेथवर वाजवी 
िनबध घातले असतील तेथवर , अशा कोण याही िव मान काय ा या वतनावर प रणाम होणार नाही अथवा असा 
कोणताही कायदा कर यास रा याला ितबंध होणार नाही . 
 
( ४ ) उ  खंडाचा उपखंड ( ग ) यामधील कोण याही गो ीमुळे , उ  उपखंडान े दान केले या ह ा या वापरावर या 
काय ा ारे , [ भारताची सावभौमता व एका मता कवा ] सावजिनक सु व था व नीितम ा यां या िहतासाठी जेथवर 

वाजवी िनबध घातले असतील तेथवर , अशा कोण याही िव मान काय ा या वतनावर प रणाम होणार नाही अथवा 
असा कोणताही कायदा कर यास रा याला ितबंध होणार नाही . 
 
( ५ ) उ  खंडामधील [ उपखंड ( घ ) व ( ड ) यामधील कोण याही गो ीमुळे , उ  उपखंडांनी दान केले या ह ांपकै  

कोण याही ह ा या वापरावर या काय ां ारे , सवसाधारण जनते या िहतासाठी कवा कोण याही अनुसूिचत 

जनजाती या िहतसंबंधा या संर णासाठी जेथवर वाजवी िनबध घातले असतील तेथवर , अशा कोण याही िव मान 

काय ा या वतनावर प रणाम होणार नाही अथवा असा कोणताही कायदा कर यास रा याला ितबंध होणार नाही . 
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( ६ ) उ  खंडाचा उपखंड ( छ ) यामधील कोण याही गो ीमुळे , उ  उपखंडान े दान केले या ह ा या वापरावर या 
काय ा ारे , सवसाधारण जनते या िहतासाठी जेथवर वाजवी िनबध घातले असतील तेथवर , अशा कोण याही 
िव मान काय ा या वतनावर प रणाम होणार नाही अथवा असा कोणताही कायदा कर यास रा याला ितबंध 

होणार नाही , आिण िवशेषतः [ उ  उपखंडातील कोण याही गो ीमुळे , जो कायदा --- 
 
( एक ) कोणताही पेशा आचर याकरता अथवा कोणताही वसाय , ापार कवा धंदा चालव याकरता आव यक 

असले या पेशािवषयक कवा तं िवषयक अहता , कवा 
 
( दोन ) नाग रकांना पूणतः कवा अंशतः वगळून अथवा अ यथा रा यान ेअथवा रा याच े वािम व कवा िनयं ण 

असले या महामंडळान ेकोणताही ापार , धंदा , उ ोग कवा सेवा चालवण े
 
यां याशी जेथवर संब  असेल तेथवर , अशा कोण याही िव मान काय ा या वतनावर प रणाम होणार नाही अथवा 
असा कोणताही कायदा कर यास ितबंध होणार नाही . ] 
 
२०: अपराधाबं ल या दोषिस ीबाबत सरं ण . 
 
२० . ( १ ) ज ेकृ य अपराध अस याचा दोषारोप कर यात आला असेल ते कृ य एखा ा न ेकर या या वेळी 
अंमलात असले या काय ाचा यामुळे भंग झा याखेरीज अशा कोण याही अपराधाब ल ती  दोषी ठरवली जाणार 

नाही . तसेच तो अपराध कर या या वेळी अंमलात असले या काय ाखाली जी िश ा करता आली असती यापे ा 
अिधक िश ेस ती पा  ठरवली जाणार नाही . 
 
( २ ) एकाच अपराधाब ल एकापे ा अिधक वेळा कोण याही वर खटला चालवला जाणार नाही आिण ितला 
िश ा दली जाणार नाही . 
 
( ३ ) कोण याही अपराधाचा आरोप असले या कोण याही वर वतःिव  सा ीदार हो याची स  केली जाणार 

नाही . 
 
२१ : जीिवत व ि गत वातं य याचं ेसरं ण . 
 
२१ . काय ा ारे थािपत केलेली कायप ती अनुसर याखेरीज कोण याही स ितच ेजीिवत कवा ि गत 

वातं य यापासून वंिचत केले जाणार नाही . 
 
२१ क : िश णाचा ह  . 
 
२१ क . रा य , सहा ते चौदा वष वया या सव बालकांसाठी , रा यास िविध ारा िनधा रत करता येईल अशा रीतीन े, 

मोफत व स या िश णाची तरतूद करील . ] 



 

Collection of: Dr.Chandrakant Pulkundwar 
Disclaimer: There may be typing errors. Please refer government press publication for 
authenticity. Contents probably updated up to 2006. 
 

 
२२ : िववि त करणी अटक व थानब ता यापंासनू सरं ण . 
 
२२ . ( १ ) अटक झाले या कोण याही स , अशा अटकेची कारण े, श य ितत या लवकर ितला कळव यािशवाय , 

हवालातील थानब  कर यात येणार नाही कवा आप या पसतंी या िविध वसायीचा िवचार घे याचा व 

या याकरवी बचाव कर याचा ह  ितला नाकारला जाणार नाही . 
 
( २ ) िजला अटक केली आहे व हवालातील थानब  केले आहे अशा येक ला , अटके या ठकाणापासनू सवात 

जवळ या दंडािधकार्या या यायालयापयत या वासास आव यक असलेला अवधी वगळून अशा अटकेपासून चोवीस 

तासां या कालावधीत या दंडािधकार्यापुढ ेहजर केले जाईल आिण अशा कोण याही ला उ  कालावधीनंतर 

अिधक काळ दंडािधकार्यान े ािधकृत के यािशवाय हवालातील थानब  कर यात येणार नाही . 
 
( ३ ) ( क ) जी  यावेळी श ूदेशीय असेल अशा कोण याही ला ; कवा 
 
( ख ) या ला ितबंधक थानब तेची तरतूद करणार्या कोण याही काय ाखाली अटक केली आहे कवा 
थानब  केले आहे अशा कोण याही ला , खंड ( १ ) व ( २ ) यातील कोणतीही गो  लागू होणार नाही . 

 
[ *( ४ ) ितबंधक थानब तेची तरतूद करणार्या कोण याही काय ा ारे , दोन मिह यांपे ा अिधक काळ एखा ा 

ला थानब  कर याचा ािधकार , समुिचत उ  यायालया या मु य यायमूत या िशफारश नुसार घ टत 

केले या स लागार मंडळान ेउ  दोन मिह यांचा कालावधी संप यापूव  , आप या मत ेअशा थानब तेला पुरेसे कारण 

आहे असा अिभ ाय दलेला नसेल तर , दला जाणार नाही : 
 
परंतु , स लागार मंडळ हे , अ य  व कमान दोन अ य सद य िमळून बनलेले असेल व अ य  हा समुिचत उ  

यायालया या सेवेम य ेअसणारा यायाधीश असेल आिण अ य सद य हे , कोणताही उ  यायालया या सेवेम य े

असलेले कवा याच ेसेवािनवृतत् यायाधीश असतील : 
 
परंतु आणखी अस ेक  , खंड ७ चा उपखंड ( क ) याखाली संसदने ेकेले या कोण याही काय ा ारे िविहत केले या कमाल 

कालावधी या पिलकड ेकोण याही ला थानब  कर यास या खंडातील कोण याही गो ीमुळे ािधकृती िमळणार 

नाही . 
 
प ीकरण --- या खंडाम य े" समुिचत उ  यायालय " याचा अथ ,--- 

 
( एक ) भारत सरकारन ेअथवा या सरकारला दु यम असणार्या अिधकार्यान े कवा ािधकार्यान े दले या 
थानब ते या आदेशानुसार एखा ा ला थानब  कर यात आले असेल याबाबतीत , द ली या संघ रा य े ाच े

उ  यायालय , असा आहे ; 
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( दोन ) ( संघरा य सोडून अ य ) कोण याही रा या या शासनान े दले या थानब ते या आदेशानुसार एखा ा 
ला थानब  कर यात आले असेल याबाबतीत या रा याच ेउ  यायालय , असा आहे ; आिण 

 
( तीन ) एखा ा संघ रा य े ा या शासकान ेअथवा अशा शासकाला दु यम असणार्या अिधकार्यान े कवा 

ािधकार्यान े दले या थानब ते या आदेशानुसार एखा ा ला थानब  कर यात आले असेल याबाबतीत , 

संसदने े यासंबंधात केले या कोण याही काय ा ारे कवा याखाली िविन द  कर यात येईल असे उ  यायालय , असा 
आहे . ] 
 
( ५ ) ितबंधक थानब तेची तरतूद करणार्या कोण याही काय ाखाली दले या आदेशानसुार कोण याही ला 
थानब  कर यात आले असेल ते हा आदेश देणारा ािधकारी , या कारणांव न तो आदेश दला गेला आहे ती कारण े, 

श य ितत या लवकर , अशा ला कळवील आिण या आदशेािव  आपले अिभवेदन कर याची ितला लवकरात 

लवकर संधी देईल . 
 
( ६ ) खंड ( ५ ) मधील कोण याही गो ामुळे , या खंडात िन द  केलेला असा कोणताही आदेश देणार्या ािधकार्यास , 

जी त य े कट करणे सावजिनक िहता या िवरोधी वाटेल ती त ये कट करण ेअशा ािधकार्यास आव यक असणार 

नाही . 
 
*( ७ ) * * * * 
 
[ ( क ) ितबंधक थानब तेची तरतूद करणार्या कोण याही काय ाखाली कोण याही एका वा अनेक वगातील करणी 
कोण याही स िजतका काळ थानब  करता येईल तो कमाल कालावधी ; आिण 
 
[ ( ख ) [ खंड ( ४ ) ] याखालील चौकशीत स लागार मंडळान ेअनुसरावयाची कायप ती , संसदसे काय ा ारे िविहत 

करता येईल . 
 
२३ : माणसाचंा अप ापार आिण वठेिबगारी यानंा मनाई . 
 
२३ . ( १ ) माणसांचा अप ापार आिण िबगार व यासार या अ य व पातील वेठिबगारीस मनाई कर यात आली 
आहे आिण या तरतुद च ेकोण याही कारे उ लंघन करण ेहा काय ानुसार िश ापा  अपराध असेल . 
 
( २ ) सावजिनक योजनाकरता सेवा करायला लाव यास रा याला या अनु छेदातील कोण याही गो ीमुळे ितबंध 

होणार नाही व अशी सेवा करावयास लावताना केवळ धम , वंश , जात वा वग या अथवा यांपैक  कोण याही 
कारणाव न रा य , कोणताही भेदभाव करणार नाही . 
 
२४ : कारखान े, इ याद म य ेबालकानंा कामाला ठेव यास मनाई . 
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२४ . चौदा वष वयाखालील कोण याही बालकास , कोण याही कारखा यात वा खाणीत काम कर यासाठी नोकरीत 

ठेवले जाणार नाही अथवा अ य कोण याही धो या या कामावर यास लावले जाणार नाही . 
 
२५ : सदसदिववकेबु ीच े वातं य आिण धमाच ेमु  कटीकरण , आचरण व चार . 
 
२५ . ( १ ) सावजिनक सु व था , नीितम ा व आरो य यां या व या भागातील अ य तरतुद या अधीनतेने , 
सदसदिववेकबु ी या वातं याला आिण धम मु पणे कट कर या या , आचर या या व याचा चार कर या या 
अिधकाराला सव  सार याच ह दार आहेत . 
 
( २ ) या अनु छेदातील कोण याही बाबीमुळे , --- 
 
( क ) धमाचरणाशी िनगिडत असेल अशा कोण याही आ थक , िव ीय , राजनैितक वा अ य धा मकेतर कायाच े

िविनयमन करणार्या कवा यावर िनबध घालणार्या ; 
 
( ख ) सामािजक क याण व सुधारणा याबाबत अथवा सावजिनक व पा या हद ूधा मक सं था , हदूचं ेसव वग व पोट 

- भेद यांना खु या कर याबाबत तरतूद करणार्या , 
 
कोण याही िव मान काय ा या वतनावर प रणाम होणार नाही कवा असा कोणताही कायदा कर यास रा याला 

ितबंध होणार नाही . 
 
प ीकरण - एक --- कृपाण ेधारण करणे व वतःबरोबर बाळगणे हे शीख धमा या कटीकरणात समािव  अस याच े

मानले जाईल . 
 
प ीकरण - दोन --- खंड ( २ ) या उपखंड ( ख ) म य े" हद ू" या श दो लेखात शीख , जैन वा बौ  धम कट 

करणार्या या उ लेख समािव  आहे असा याचा अथ लावला जाईल , आिण हद ूधा मक सं थां या उ लेखांचा 
अथही तदनुसार लावला जाईल . 
 
२६ : धमिवषयक वहाराचंी व था पाह याच े वातं य . 
 
२६ . सावजिनक सु व था , नीितम ा व आरो य यां या अधीनतेन े यके धा मक सं दायास अथवा यां यापैक  

कोण याही गटास , --- 
 
( क ) धा मक व धमादायी योजनाकंरता सं थांची थापना क न या वखचान ेचालिव याचा ; 
 
( ख ) धा मक बाब म य ेआप या वहाराचंी व था पाह याचा ; 
 
( ग ) जंगम व थावर मालम ा मालक ची अस याचा व ती संपादन कर याचा ; आिण 
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( घ ) काय ानसुार अशा मालम चे े शासन कर याचा ह  असेल . 
 
२७ : एखा ा िविश  धमा या सवंधनाकरता कर दे याबाबत वातं य . 
 
२७ . याच ेउ प  एखा ा िविश  धमाच ेअथवा धा मक सं दायाच ेसंवधन कर यासाठी कवा तो चालू ठेव यासाठी 
िविन द पण ेिविनयोिजत केलेले आहे , अस ेकोणतेही कर दे याची कोण याही वर स  केली जाणार नाही . 
 
२८ : िववि त शै िणक सं थातं धा मक िश ण अथवा धा मक उपासना यानंा उपि थत राह याबाबत वातं य . 
 
२८ . ( १ ) पूणतः रा या या पैशातून चालव या जाणार्या कोण याही शै िणक सं थेत कोणतेही धा मक िश ण दले 

जाणार नाही . 
 
( २ ) जी शै िणक सं था रा याकडून शासली जात असेल परंतु धा मक िश ण देण ेआव यक करणारा कोणताही 
दानिनधी कवा 
 
यास याखाली ती थापन झालेली असेल ितला खंड ( १ ) मधील कोणतीही गो  लागू होणार नाही . 

 
( ३ ) रा यान ेमा यता दले या कवा रा या या पैशातून सहा य िमळत असणार्या कोण याही शै िणक सं थेत ज े

काही धा मक िश ण दले जाईल , यात भाग घे यास अथवा अशा सं थेत कवा ित याशी संल  असले या कोण याही 
जागेत , जी काही धा मक उपासना चालिवली जाईल , ितला उपि थत राह यास , अशा सं थेत जाणार्या कोण याही 

न े, कवा अशी  अ ान अस यास ित या पालकान े, आपली संमती दली अस याखेरीज अशा स तसे 
करणे आव यक केले जाणार नाही . 
 
२९ : अ पसं याक वगा या िहतसबंधंाचं ेसरं ण . 
 
२९ . ( १ ) भारता या रा य े ात कवा या या कोण याही भागात राहणार्या या कोण याही नाग रक गटाला 
आपली वतःची वेगळी भाषा , िलपी व सं कृती असेल याला ती जतन कर याचा ह  असेल . 
 
( २ ) रा याकडून चालिव या जाणार्या कवा रा य िनधीतून सहा य िमळत असले या कोण याही शै िणक सं थेत 

कोण याही नाग रकास केवळ धम , वंश , जात , भाषा या कवा यांपैक  कोण याही कारणाव न वेश नाकारला जाणार 

नाही . 
 
३० : अ पसं याक वगाचा शै िणक सं था थाप याचा व याचं े शासन कर याचा ह  . 
 
३० . ( १ ) धर्म कवा भाषा या िनकषानुसार अ पसं याक असले या सव वगाना आप या पसंती या शै िणक सं था 
थाप याचा व यांच े शासन कर याचा ह  असेल . 
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[ ( १ क ) खंड ( १ ) म य ेिन द  के या माण ेएखा ा अ पसं याक वगान े थापन केले या व शासले या शै िणक 

सं थेची कोणतीही मालम ा स न ेसंपादन कर याची तरतूद करणारा कोणताही कायदा करताना रा य , अशा 
मालम े या संपादनाब ल अशा काय ान ेिनि त केले या कवा याखाली ठरवले या रकमेमुळे , या खंडाखाली हमी 
दलेला अिधकार िनबिधत कवा िनराकृत होणार नाही , अशा कारची ती र म आहे , याब ल खा ी क न घेईल . ] 

 
( २ ) शै िणक सं थांना सहा य देताना रा य , एखादी शै िणक सं था ही , धम कवा भाषा या िनकषानुसार 

अ पसं याक असले या एखा ा वगा या व थापनाखाली आहे , या कारणाव न ितला ितकूल होईल अशा कारे 

भेदभाव करणार नाही . 
 
कलम ३१ : [ मालम ेच ेस ने संपादन ]  
 
[ िववि त काय ाचंी ावृ ी ] 
 
३१ क : सपंदाचं ेसपंादन , इ याद करता तरतदू करणा या काय ाचंी ावृ ी . 
 
३१ क . [ ( १ ) अनु छेद १३ म य ेकाहीही अंतभूत असले तरी , --- 
 
( क ) कोण याही संपदेच े कवा ित यातील कोण याही ह ाच ेरा यान ेसंपादन करणे अथवा अस ेकोणतेही ह  न  करण े

अथवा यां यात फेरबदल करणे , कवा 
 
( ख ) कोण याही मालम ेच े व थापन रा यान ेसावजिनक िहतासाठी कवा या मालम ेच ेयो य कारे व थापन 

हावे यासाठी मया दत कालावधीपुरत ेआप या हाती घेणे , कवा 
 
( ग ) दोन वा अिधक महामंडळांच ेसावजिनक िहतासाठी कवा यापंैक  कोण याही महामंडळाच ेयो य कारे 

व थापन हावे यासाठी एक ीकरण करण े, कवा 
 
( घ ) महामंडळाच े व थापन एजंट , सिचव व कोषा य  , व थापन संचालक , संचालक वा व थापक याचं े

कोणतेही ह  अथवा महामंडळा या भागधारकाच ेकोणतेही मतदानाच ेह  न  करणे कवा यात फेरबदल करणे , कवा 
 
( ड ) कोणतेही खिनज कवा खिनज तेल शोध या या कवा ते काढ या या योजनासाठी असले या कोण याही 
करारा या , भाडेप या या कवा लायसन या आधारे िमळणारे कोणतेही ह  न  करणे कवा यां यात फेरबदल करणे 
अथवा असा कोणताही करार , भाडेप ा कवा लायसन मुदतीपवू  समा  करणे कवा र  करण े, 
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याकरता तरतूद करणारा कोणताही कायदा हा , [ अनु छेद १४ कवा अनु छेद १९ ** ] यांनी दान केले या ह ांपैक  

कोण याही ह ाशी िवसंगत आहे अथवा या काय ामुळे असा ह  िहरावला जातो कवा या ह ाचा संकोच होतो या 
कारणाव न तो शू यवत ्अस याच ेमानले जाणार नाही : 
 
*** परंतु , असा कायदा हा एखा ा रा या या िवधानमंडळान ेकेलेला कायदा असेल याबाबतीत , असा कायदा 
रा पती या िवचाराथ राखून ठेवला जाऊन यास याची अनुमती िमळा यािशवाय , या अनु छेदा या तरतुदी या 
काय ास लागू होणार नाहीत : ] 
 
[ परंतु आणखी अस ेक  , जर एखा ा काय ाम य ेकोण याही संपदचे ेरा यान ेसंपादन कर याबाबतची तरतूद कर यात 

आली असेल आिण तीम ये समािव  असलेली कोणतीही जमीन एखा ा न ेजातीन ेकस यासाठी धारण केली असेल 

तर , अशी जमीन अथवा ित यावर उभी असलेली कवा ितला लागून असलेली कोणतीही इमारत कवा बांधकाम यां या 
संपादनाशी संबंिधत असले या काय ाम य े यां या बाजारमू या न कमी असणार नाही अशा दरान ेभरपाई दे याबाबत 

तरतूद कर यात आली नसेल तर , या या काळी अंमलात असले या कोण याही काय ानुसार या ला लागू 

असले या कमालमयादे या आत असले या अशा जिमनीचा कोणताही भाग अथवा अशी इमारत कवा बांधकाम यांच े

रा यान ेसंपादन करणे कायदेशीर ठरणार नाही . ] 
 
( २ ) या अनु छेदात ,--- 
 
[ ( क ) कोण याही थािनक े ाम य ेअंमलात असले या जमीनधारणा प तीशी संबंिधत अशा िव मान काय ात " 

संपदा " हा श द योग कवा याचा थािनक समानाथ  श द याला जो अथ असेल तोच अथ , या े ा या संबंधात या 
श द योगास असेल आिण याम य े--- 
 
( एक ) कोणतीही जहागीर , इनाम अथवा मुआफ  कवा यासारखी अ य देणगी आिण [ तािमळनाडू ] व केरळ या 
रा यांम य ेकोणताही ज मम्  ह  ; 
 
( दोन ) रयतवारी जमाबंदीखाली धारण केलेली कोणतीही जमीन ; 
 
( तीन ) पडीत जमीन , रानजमीन , गायरान अथवा जिमनीच ेलागवडदार , शेतमजूर आिण ामीण कारागीर यां या 
ता यातील इमारती व अ य बांधकामे यां या जागा ध न शेती या कामांसाठी कवा शेतीला सहा यभूत अशा कामासंाठी 
धारण केलेली कवा भाडपे यान े दलेली कोणतीही जमीन , 
 
यांचाही समावेश असेल ; ] 
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( ख ) संपदे या संबंधातील " ह  " या श द योगात , वामी , उप वामी , अवर वामी , भूधृितधारक , [ रयत , 

अवरयत ] कवा अ य म य थ यां याकड ेिनिहत असलेले कोणतेही ह  आिण जमीन महसुला या बाबतीतील कोणतेही 
ह  कवा िवशेषािधकार याचंा समावेश असेल . ] 
 
३१ ख : [ िववि त अिधिनयम व िविनयम िविध ा  करण े. 
 
३१ ख . अनु छेद ३१ क म य ेअंतभूत असले या तरतुद या ापकतेला बाध न येता नव ा अनुसचूीत िविन द  

केले यापकै  कोणताही अिधिनयम आिण िविनयम अथवा यां या तरतुद पकै  कोणतीही तरतूद ही या भागा या 
कोण याही तरतुद नी दान केले या ह ांपकै  कोण याही ह ाशी िवसंगत आहे अथवा या यामुळे तो ह  िहरावला 
जातो कवा या ह ाचा संकोच होतो या कारणाव न असा अिधिनयम , िविनयम कवा तरतूद शू यवत ्आहे अथवा कधी 
काळी शू यवत ्होती , असे मानले जाणार नाही , आिण कोण याही यायालयाचा कवा यायािधकरणाचा कोणताही 
यायिनणय , कूमनामा कवा आदेश िव  असला तरी कोण याही स म िवधानमंडळास उ  अिधिनयमांपैक  आिण 

िविनयमांपैक  येक अिधिनयम आिण िविनयम िनरिसत कर याचा कवा यात सुधारणा कर याचा जो अिधकार असेल 

, या या अधीनतेन े या येकाचा अंमल चालू राहील . ] 
 
३१ ग : [ िववि त िनदेशक त व ेअमंलात आणणार्या काय ाचंी ावृ ी . 
 
३१ ग . अनु छेद १३ म य ेकाहीही अंतभूत असले तरी [ चौ या भागाम य ेघालून दलेली सव कवा यांपैक  कोणतीही 
त वे ] सुिनि त कर याच ेरा याच ेधोरण अंमलात आणणारा कोणताही कायदा हा , [ अनु छेद १४ कवा अनु छेद १९ 

] यांनी दान केले या ह ांपैक  कोण याही ह ाशी िवसंगत आहे अथवा या काय ामुळे तो ह  िहरावला जातो कवा 
या ह ाचा संकोच होतो या कारणाव न तो शू यवत ्अस याच ेमानले जाणार नाही ; ** [ आिण एखादा कायदा अस े

धोरण अंमलात आण यासाठी योजलेला आहे , अशी घोषणा या काय ात अंतभूत असेल तर , असा कोणताही कायदा , 
तो असे धोरण अंमलात आणत नाही या कारणाव न कोण याही यायालयात ा पद केला जाणार नाही : ] 
 
परंतु , असा कायदा रा य िवधानमंडळान ेकेलेला असेल या बाबतीत , असा कायदा , रा पती या िवचाराथ राखून 

ठेवला जाऊन याला याची अनुमती िमळा यािशवाय , या अनु छेदा या तरतुदी याला लागू होणार नाहीत . ] 
 
३१ घ . [ रा िवरोधी कारवायां या बाबतीतील काय ाचंी ावृ ी . ] 
 
३२ : या भागाच े दान केलले ेह  बजाव याकरता उपाय . 
 
३२ . ( १ ) या भागाच े दान केलेले ह  बजाव याकरता समुिचत कायवाही ारे सव  यायालयास अज िवनंती 
कर या या ह ाची हमी दे यात आली आहे . 
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( २ ) या भागान े दान केले या ह ांपकै  कोणताही ह  बजाव याकरता समुिचत असतील ते ते िनदेश अथवा आदेश 

अथवा देहोपि थती ( हेिबयस कॉपस ), महादेश ( मडॅमस ), ितषेध ( ोिहिबशन ), ािधकार ( को वॉरंटो ) व ाकषण 

( स शओराराय ) या व पा या ािधलेखांसह ािधलेख काढ याचा सव  यायालयास अिधकार असेल . 
 
***( ३ ) खंड ( १ ) व ( २ ) ारे सव  यायालयास दान केले या अिधकारांना बाध न येता , खंड 
 
( २ ) खाली सव  यायालयाला वापरता येतील अस ेसव कवा यांपैक  कोणतेही अिधकार अ य कोण याही 
यायालयाला आप या अिधका रते या थािनक सीमां या आत वापर यास संसद काय ा ारे अिधकार दान क  शकेल 

. 
 
( ४ ) या संिवधानान ेअ यथा तरतूद केलेली असेल तेवढी वगळता , या अनु छेदान ेहमी दलेला ह  िनलंिबत केला 
जाणार नाही . 
 
[ ३२ क . रा य काय ाचंी सािंवधािनक िविध ा ता अनु छेद ३२ खालील कायवाह म य ेिवचारात न घणे े. ] 
 
३३ : [ या भागान े दान केलले ेह  हे सनेा , इ याद ना लाग ूकरताना , याम य ेफेरबदल कर याचा ससंदसे अिधकार . 
 
३३ . या भागान े दान केलेले ह  --- 
 
( क ) सश  सेवादलाचं ेसद य ; कवा 
 
( ख ) यां यावर सावजिनक सु व था राख याची जबाबदारी आहे अशा दलाचं ेसद य ; कवा 
 
( ग ) रा यान े, गु वाता कवा ितगु वाता यां या योजनाथ , थापन केलेला युरो कवा इतर सं था याम य े

नेमले या  ; कवा 
 
( घ ) खंड ( क ) ते ( ग ) याम य ेिनदिशत केलेले कोणतेही दल , युरो कवा संघटना यां या कामासाठी उभारले या 
दरूसंचार यं णेम ये कवा यासंबंधात नेमले या  , 
 
यांना लागू करताना िनि तपण े यां या कत ांच ेयो य कारे पालन हावे व यां याम य ेिश त राखली जावी यासाठी 
ते ह  कोण या ा ीपयत िनबिधत कवा िनराकृत कर यात यावेत , हे संसदेला काय ा ारे िनधा रत करता येईल . ] 
 
३४ : एखा ा े ात ल करी कायदा अमंलात असताना या भागान े दान केले या ह ावंर िनबध . 
 
३४ . या भागा या पूवगामी तरतुद म य ेकाहीही असले तरी , भारता या रा य े ाम य ेजेथे ल करी कायदा अंमलात 

होता अशा कोण याही े ात सु व था राखण े कवा ती पूववत थािपत करण ेयासंबंधात संघरा या या कवा 
रा या या सेवेतील कोण याही ने कवा अ य कोण याही न ेकेले या कोण याही कृतीब ल संसद काय ा ारे 
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ितच ेहािनर ण क  शकेल अथवा अशा े ातील ल करी काय ाखाली दलेला िश ादेश , केलेली िश ा , आदेिशत 

समपहरण कवा केलेली अ य कृती िविध ा  क  शकेल . 
 
३५ : या भागा या तरतदु ची अमंलबजावणी कर याकरता िविधिवधान . 
 
३५ . या संिवधानात काहीही असले तरी , --- 
 
( क ) ( एक ) अनु छेद १६ चा खंड ( ३ ), अनु छेद ३२ चा खंड ( ३ ), अनु छेद ३३ व अनु छेद ३४ यांखाली संसदने े

केले या काय ा ारे या बाब साठी तरतूद करता येईल , यांपकै  कोण याही बाबतीत ; आिण 
 
( दोन ) या भागाखाली जी कृ य ेअपराध हणून घोिषत केलेली आहेत , याब ल िश ा िविहत कर याकरता , 
 
कायद ेकर याचा अिधकार संसदेस असेल , रा या या िवधानमंडळास असणार नाही आिण संसद , या संिवधाना या 

ारंभानंतर होईल ितत या लवकर उपखंड ( दोन ) म य ेिनदिशले या कृ यांब ल िश ा िविहत कर यासाठी कायदा 
करील ; 
 
( ख ) खंड ( क ) चा उपखंड ( एक ) याम य ेिनदिशले या कोण याही बाब या संबंधात या संिवधाना या ारंभा या 
लगतपूव  भारता या रा य े ात अंमलात असलेला अथवा या खंडा या उपखंड ( दोन ) म य ेिनदिशले या कोण याही 
कृ यांब ल िश ेची तरतूद करणारा कोणताही कायदा , यातील अट या आिण अनु छेद ३७२ खाली यात जी 
अनुकूलन ेव फेरबदल केले जातील यांना अधीन रा न , संसदेकडून या काय ात फेरफार केला जाईपयत कवा तो 
िनरिसत केला जाईपयत वा यात सुधारणा केली जाईपयत , तसाच अंमलात राहील . 
 
प ीकरण --- या अनु छेदात " अंमलात असलेला कायदा " या श द योगात अनु छेद ३७२ म य ेअसलेलाच अथ आहे . 

* 
 
 

भाग चार 
 
रा य धोरणाचंी िनदशेक त व े
३६ : ा या . 

३६ . या भागात संदभानुसार अ यथा आव यक नसेल तर , " रा य " या श दाला भाग तीन म य ेअसलेलाच अथ आहे . 
 
३७ : या भागात अतंभतू असललेी त व ेलाग ूकरण े. 
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३७ . या भागात अंतभूत असले या तरतुदी कोण याही यायालयाकरवी अंमलबजावणीयो य असणार नाहीत , पण 

तरीसु ा यात घालून दलेली त वे देशा या शासन वहारा या दृ ीन ेमूलभूत आहेत आिण कायद ेकरताना ही त वे 

लागू करण े, हे रा याच ेकत  असेल . 

३८ : रा यान ेलोकक याणा या सवंधनासाठी समाज व था थािपत करण े. 
 
३८ . [ ( १ ) रा य , यास श य होईल ितत या प रणामकारक रीतीन ेसामािजक , आ थक व राजक य याया ारे 

रा ीय जीवना या सव घटकांम ये ेरणा िनमाण करील अशी समाज व था थािपत क न व ितच ेजतन क न 

लोकक याणाच ेसंवधन कर यासाठी य शील राहील . 
 
[ ( २ ) रा य हे , िवशेषतः केवळ  - म येच न हे तर िनरिनराळया े ाम य ेराहणा या कवा िनरिनराळया 

वसायांम य ेगंुतले या लोकसमूहांम येदखेील , उ प ा या बाबतीत असलेली िवषमता कमान पातळीवर 

आण यासाठी आटोकाट य  करील , आिण दजा , सुिवधा व संधी यां याबाबतीत असलेली िवषमता नाहीशी 
कर यासाठी य शील राहील . ] 
 
३९ : रा यान ेअनसुरावया या धोरणाची िववि त त व े. 
 
३९ . रा य हे , िवशेषतः पुढील गो ी सा य कर या या दशेन ेआपले धोरण आखील --- 
 
( क ) उपजीिवकेच ेपुरेसे साधन िमळ याचा ह  ी व पु ष नाग रकांना सारखाच असावा ; 
 
( ख ) सामूिहक िहताला सवािधक उपकारक होईल अशा रीतीन ेसमाजा या भौितक साधनसंप ीच े वािम व व िनयं ण 

यांची िवभागणी हावी ; 
 
( ग ) आ थक यं णा राबिव याचा प रणाम हणून संप ीचा व उ पादन साधनाचंा संबंध सामूिहक िहतास बाधक होईल 

अशा कारे एकाच ठकाणी होऊ नये ; 
 
( घ ) पु ष व ि या या दोघांनाही समान कामाब ल समान वेतन िमळावे ; 
 
( ड ) ी व पु ष कामगाराचं ेआरो य व ताकद आिण बालकाचंे कोवळे वय यांचा दु पयोग क न घे यात येऊ नय ेआिण 

नाग रकांना आ थक गरजेपोटी यांच ेवय कवा ताकद यास न पेल णा या वसायात िशरणे भाग पाडू नय े; 
 
[ ( च ) बालकांना िनरामय प तीन ेआिण मु  व ित ापूण वातावरणात आपला िवकास कर यासाठी संधी व सुिवधा 
द या जा ात आिण बालके व युवक यांना शोषणापासून आिण नैितक व भौितक गरजां याबाबतीत उपे ेपासून संर ण 

दले जावे . ] 
 
३९क : [ समान याय व कायदिेवषयक मोफत सहा य . 
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३९ क . रा य , हे काय ाची यं णा राबवताना समान संधी या त वावर यायाची अिभवृ ी होईल याची िनि ती 
करील , आिण िवशेषतः आ थक कवा अन्य िनःसमथतांमुळे कोण याही नाग रकाला याय िमळव याची संधी नाकारली 
जाणार नाही , याची शा ती दे यासाठी अनु प िविधिवधाना ारे कवा योजनां ारे कवा अ य कोण याही मागान े

कायदेिवषयक सहा य मोफत उपल ध क न देईल . ] 
 
४० : ामपचंायत च ेसघंटन . 
 
४० . रा य हे , ामपंचायती संघ टत कर यासाठी उपाययोजना करील व यांना वरा याच ेमूल घटक हणून काय 

कर यास समथ कर यासाठी आव यक असतीलस अस ेअिधकार व ािधकार बहाल करील . 
 
४१ : कामाचा , िश णाचा आिण िववि त बाबतीत लोकसहा याचा ह  . 
 
४१ . रा य हे , आपली आ थक मता व िवकास यां या मयादते कामाचा , िश णाचा ह  आिण बेकारी , वाध य , 

आजार व िवकलांगता यांनी पीिडत अशा या बाबतीत आिण काहीही अपराध नसताना हलाखीच ेिजण े यां या 
वाटयाला आले आहे अशा अ य या बाबतीत लोकसहा याचा ह  उपल ध क न दे यासाठी प रणामकारक तरतूद 

करील . 
 
४२ : कामाबाबत या य व मानवीय प रि थती आिण सिूतिवषयक सहा य याचंी तरतदू . 
 
४२ . रा य हे , कामाबाबत या य व मानवीय प रि थती िनमाण कर यासाठी व सूितिवषयक सहा यासाठी तरतूद 

करील . 
 
४३ : कामगारानंा िनवाह वतेन , इ यादी . 
 
४३ . रा य , यथायो य िविधिवधाना ारे कवा आ थक सुसंघटन क न अथवा अ य कोण याही मागान ेशेतक  , 

औ ोिगक अथवा अ य कार या सव कामगारांना काम , िनवाह , वेतन , समुिचत जीवनमान आिण फुरसतीचा आिण 

सामािजक व सां कृितक संधीचा पूण उपयोग याची शा ती दणेारी अशी कामाची प रि थती उपल ध क न दे यासाठी 
आिण , िवशेषतः ामीण े ांम य ेवैयि क कवा सहकारी त वावर कुटीरो ोगांच ेसंवधन कर यासाठी य शील 

राहील . 
 
४३ क : [ उ ोगधं ा या व थापनात कामगाराचंा सहभाग . 
 
४३ क . रा य , कोण याही उ ोगधं ात गंुतलेले उप म , आ थापना कवा अ य संघटना यां या व थापनांम य े

कामगारांना सहभागी होता यावे यासाठी , यथायो य िविधिवधाना ारे कवा अ य कोण याही मागान ेउपाययोजना 
करील . ] 
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४४ : नाग रकाकंरता एक प नागरी सिंहता . 
 
४४ . नाग रकानंा भारता या रा य े ात सव  एक प नागरी संिहता लाभावी यासाठी रा य य शील राहील . 
 
४५ : [ सहा वषापे ा कमी वया या बालकाचंी ारंिभक बा याव थतेील देखभाल आिण िश ण याक रता तरतदू . 
 
४५ . रा य , सव बालकांसाठी , यां या वयाची सहा वष पूण होईपयत , ारंिभक बा याव थेतील देखभाल आिण 

िश ण याचंी तरतूद कर याक रता य  करील . ] 
 
४६ : अनसुिूचत जाती , अनसुिूचत जनजाती आिण इतर दबुल घटक याचं ेशै िणक व आ थक िहतसवंधन . 
 
४६ . रा य , जनतेतील दबुल घटक , आिण िवशेषतः अनुसूिचत जाती , अनुसिूचत जनजाती यांच ेशै िणक व आ थक 

िहतसंवधन िवशेष काळजीपूवक करील , आिण सामािजक अ याय व सव कारच ेशोषण यांपासून याचं ेर ण करील . 
 
४७ : पोषणमान व राहणीमान उंचावण ेआिण सावजिनक आरो य सधुारण ेहे रा याच ेकत  . 
 
४७ . आप या जनतेच ेपोषणमान व राहणीमान उंचावणे आिण सावजिनक आरो य सुधारणे या गो ी रा य आप या 

ाथिमक कत ांपैक  अस याच ेमानील आिण िवशेषतः मादक पेय ेव आरो यास अपायकारक अशी अंमली  ेयांच े

औषधीय योजनाखेरीज सेवन कर यावर बंदी आण यासाठी रा य य शील राहील . 
 
४८ : कृिष व पशसुवंधन याचंी ससुू  व था लावण े. 
 
४८ . आधुिनक व शा ीय रीतीन ेकृिष व पशुसंवधन यांची सुसू  व था लाव यासाठी रा य य शील राहील आिण 

िवशेषतः गाई व वासरे आिण इतर दभुती व जुंपणीची गुरे यां या जातीच ेजतन करण ेव या सुधारणे आिण यां या 
क लीस मनाई करणे यांकरता उपाययोजना करील . 
 
४८ क : [ पयावरणाच ेसरं ण व सवंधन करण ेआिण वन ेव व य जीवसृ ी याचं ेर ण करण े]. 
 
[ ४८ क . रा य हे , देशा या पयावरणाच ेसंर ण व संवधन कर यासाठी आिण वन ेव वनय् जीवसृ ी याचं ेर ण 

कर यासाठी य शील राहील . ] 
 
४९ : रा ीय मह वाची मारके व थान ेआिण व त ूयाचं ेसरं ण . 
 
४९ . [ संसदेन ेकेले या काय ा ारे कवा याखाली रा ीय मह वाच े हणून घोिषत झालेले कलादृ या कवा 
ऐितहािसकदृ या कुतूहलिवषय असलेले यके मारक कवा थान कवा व त ूयांच ेयथाि थित , लूट , िव पुण , नाश , 

थलांतरण , िव हेवाट कवा िनयात यांपासून संर ण करणे , ही रा याची जबाबदारी असेल . 
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५०: याययं णा कायकारी यं णपेासनू अलग ठेवण े. 
 
५० . रा या या लोकसेवांम य े याययं णा कायकारी यं णेपासून अलग ठेव याकरता रा य उपाययोजना करील . 
 
५१ : आतंररा ीय शातंता व सरु ा याच ेसवंधन . 
 
५१ . रा य हे , --- 
 
( क ) आंतररा ीय शांतता व सुर ा यांच ेसंवधन कर यासाठी ; 
 
( ख ) रा ारा ांम य े यायसंगत व स मानपूण संबंध राख यासाठी ; 
 
( ग ) संघ टता जनसमाजां या आपसातील वहारांम य ेआंतररा ीय कायदा व तहांची आबंधन ेयाब ल आदरभावना 
जोपास यासाठी ; आिण 
 
( घ ) आंतररा ीय तंटे लवादा ारे िमटव यास ो साहन दे यासाठी , य शील राहील . 
 
 
 
 

भाग चार - क 
 

मूलभतू कत  े
५१ क . ( क ) संिवधानाच ेपालन करण ेआिण याच ेआदश व सं था , रा वज व रा गीत यांचा आदर करणे ; 
 
( ख ) यांमुळे आप या रा ीय वातं य लढयास फूत  िमळाली या उदा  आदशाची जोपासना क न याचं ेअनुसरण 

करणे ; 
 
( ग ) भारताची सावभौमता , एकता व एका मता उ त ठेवणे व याचं ेसंर ण करण े; 
 
( घ ) देशाच ेसंर ण करणे व आवाहन केले जाईल ते हा रा ीय सेवा बजावण े; 
 
( ड ) धा मक , भािषक व ादिेशक कवा वग य भेदां या पलीकड ेजाऊन भारतातील सव जनतेम य ेसामंज य व 

बंधुभाव वाढीला लावण े; ि यां या ित लेा उणेपणा आणणार्या थांचा याग करणे ; 
 
( च ) आप या संिम  सं कृती या समृ  वारशाच ेमोल जाणून तो जतन करणे ; 
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( छ ) वन े, सरोवरे , न ा व व य जीवसृ ी यांसह नैस गक पयावरणाच ेर ण क न यात सुधारणा करणे , आिण 

ािणमा ांब ल दयाबु ी बाळगण े; 
 
( ज ) िव ानिन  दिृ कोन , मानवतावाद आिण शोधकबु ी व सुधारणावाद यांचा िवकास करणे ; 
 
( झ ) सावजिनक मालम ेच ेर ण करण ेव हसाचाराचा िन हपूवक याग करणे ; 
 
( ञ ) रा  सतत , उप म व िस ी यां या चढ या ेणी गाठत जाईल अशा कारे सव ि गत व सामुदाियक 

काय े ात पराका चे ेयश संपादन कर यासाठी झटण े. 
 
[ ( ट ) माता - िप यान े कवा पालकान ेसहा ते चौदा वषादर यानच ेआपले अप य कवा , यथाि थित , पा य याला 
िश णा या संधी देण े. ] 
 
ही येक भारतीय नाग रकाची कत  ेअसतील . ] 
 
 
 

भाग पाच 
संघरा य 
करण एक - कायकारी यं णा 
रा पती व उप रा पती 
 
५२: भारताचा रा पती . 
५२ . भारताचा एक रा पती असेल . 
 
५३: सघंरा याचा कायकारी अिधकार . 
 
५३ . ( १ ) संघरा याचा कायकारी अिधकार रा पतीकड ेिनिहत असेल आिण या याकडून य पण े कवा या या 
हाताखालील अिधकार्यांमाफत या संिवधानानुसार याचा वापर केला जाईल . 
 
( २ ) पूवगामी तरतुद या ापकतेला बाध न येता , संघरा या या संर ण दलांच ेसव  अिधप य रा पतीकड ेिनिहत 

असेल आिण या अिधप याचा वापर काय ा ारे िविनयिमत केला जाईल . 
 
( ३ ) या अनु छेदातील कोण याही गो ीमुळे ,--- 
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( क ) कोण याही िव मान काय ा ारे कोण याही रा या या शासनाला कवा अ य ािधकार्याला दान कर यात 

आलेले कोणतेही कायािधकार रा पतीकड ेह तांत रत होतात , अस ेमानले जाणार नाही ; कवा 
 
( ख ) रा पती ित र  अ य ािधकार्यास काय ा ारे कायािधकार दान कर यास संसदेला ितबंध होणार नाही . 
 
५४: रा पतीची िनवडणकू . 
 
५४ . रा पती ,--- 
 
( क ) संसदे या दो ही सभागृहाच ेिनवडून आलेले सद य ; व 
 
( ख ) रा यां या िवधानसभाचं ेिनवडून आलेले सद य ; 
 
यांनी िमळून बनले या िनवाचकगणां या सद यांकडून िनवडला जाईल . 
 
[ प ीकरण --- या अनु छेदात आिण अनु छेद ५५ म य े, " रा य " यात , द लीच ेरा ीय राजधानी रा य े  आिण 

प िडचेरीच ेसंघ रा य े  यांचा समावेश आहे . ] 
 
५५: रा पती या िनवडणकु ची रीत . 
 
५५ . ( १ ) रा पती या िनवडणुक त , िनरिनराळया रा यां या ितिनिध वा या माणात श य असेल तेथवर 

एक पता असेल . 
 
( २ ) रा यारा यांम य ेपर परांत अशी एक पता , तसेच सव रा य ेिमळून व संघरा य यां यात समतोल साध यासाठी 
संसदे या व येक रा या या िवधानसभे या येक िनवडून आले या सद यास अशा िनवडणुक त िजतक  मत ेदे याचा 
ह  असेल या मतांची सं या पुढील रीतीन ेिनधा रत केली जाईल :--- 
 
( क ) रा या या िवधानसभे या यके िनवडून आले या सद यास , या रा या या लोकसं येला या िवधानसभे या 
िनवडून आले या सद यां या एकूण सं येन ेभागले असता येणार्या भागाकारात एक हजारा या िजत या पटी असतील 

िततक  मत ेअसतील ; 
 
( ख ) एक हजारा या उ  पटी िहशेबात घेत यानंतरची शेष सं या पाचशेपे ा कमी नस यास उपखंड ( क ) म य े

िनदिशले या येक सद या या मतांम य ेआणखी एका मताची वाढ केली जाईल ; 
 
( ग ) संसदे या कोण याही सभागृहातील येक िनवडून आले या सद यास , उपखंड ( क ) व ( ख ) खाली रा यां या 
िवधानसभां या सद यानंा नेमून दले या मतां या एकूण सं यसे , संसदे या दो ही सभागृहातंील िनवडून आले या 
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सद यां या एकूण सं येन ेभागले असता जी सं या येईल िततक  मत ेअसतील , अ या न जा त असलेले अपूणाक हे 

पूणाक हणून गणले जातील व इतर अपूणाक दलुि ले जातील . 
 
( ३ ) रा पतीची िनवडणकू माणशीर ितिनिध व प तीनुसार एकल सं मणीय मता ारे घेतली जाईल आिण अशा 
िनवडणुक तील मतदान गु  मतदान प तीन ेहोईल . 
 
[ प ीकरण --- या अनु छेदात " लोकसं या " या श द योगाचा अथ , या जनगणनेची संब  आकडेवारी कािशत 

झालेली आहे अशा लगतपूव जनगणनेम य ेअजमावलेली लोकसं या असा आहे : 
 
परंतु , या प ीकरणातील " या जनगणनचेी संब  आकडेवारी कािशत झालेली आहे अशा लगतपूव जनगणनेम य े" 

या उ लेखाचा अथ , सन [ २०२६ ] नंतर होणार्या पिह या जनगणनेची संब  आकडेवारी कािशत होईपयत " १९७१ 

या जनगणनेम य े" असा लावला जाईल . ] 
 
५६.रा पतीचा पदावधी . 
५६ . ( १ ) रा पती या दनांकास आपले अिधकारपद हण करील या दनांकापासून पाच वषा या अवधीपयत ते 
अिधकारपद धारण करील : 

परंतु , --- 
 
( क ) रा पती उपरा पतीस संबोधून आप या अिधकारपदाचा सहीिनशी लेखी राजीनामा देऊ शकेल : 
 
( ख ) रा पतीन ेसंिवधानाचा भंग के याब ल याला अनु छेद ६१ म य ेतरतूद केले या रीतीन ेमहािभयोगा ारे 

अिधकारपदाव न दरू करता येईल ; 
 
( ग ) रा पती , याचा पदावधी संपला असला तरीही , याचा उ रािधकारी वतःचे अिधकारपद हण करीपयत पद 

धारण करण ेचालू ठेवील . 
 
( २ ) उपरा पती खंड ( १ ) या परंतुका या खंड ( क ) खाली यास संबोधून िलिहले या कोण याही राजीना याच ेवृ  

लोकसभे या अ य ास ता काळ कळवील . 
 
५७: फेरिनवडणकु स पा ता . 
 
५७ . जी  रा पती हणून अिधकारपद धारण करीत आहे अथवा िजन ेअस ेअिधकारपद धारण केलेले आहे ती , या 
संिवधाना या अ य तरतुद ना अधीन रा न या अिधकारपदासाठी होणार्या फेरिनवडणुक स पा  असेल . 
 
५८: रा पितपदा या िनवडणकु साठी अहता . 
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५८ . ( १ ) कोणतीही  ,--- 
 
( क ) भारतीय नाग रक ; 
 
( ख ) प तीस वष पूण वयाची ; आिण 
 
( ग ) लोकसभा सद य हणून िनवडून ये यास अहता ा  
 
अस याखेरीज रा पितपदा या िनवडणुक स पा  असणार नाही . 
 
( २ ) एखादी  भारत सरकार या कवा कोण याही रा य शासना या िनयं णाखालील अथवा उ  सरकारापंैक  

कोणा याही िनयं णाधीन असले या कोण याही थािनक कवा अ य ािधकरणा या िनयं णाखालील कोणतेही लाभपद 

धारण करत असेल तर , ती रा पती हणून िनवडून ये यास पा  असणार नाही . 
 
प ीकरण --- या अनु छेदा या योजनांकरता , केवळ एखादी  ही संघरा याचा रा पती कवा उपरा पती 

अथवा कोण याही रा याचा रा यपाल [ * * * ] आहे अथवा सघंरा याचा कवा कोण याही रा याचा मं ी आहे , 

एवढयाच कारणान ेती एखाद ेलाभपद धारण करत े, असे मानले जाणार नाही . 
 
५९: रा पितपदा या शत  . 
 
५९ . ( १ ) रा पती , संसदे या कोण याही सभागृहाचा कवा कोण याही रा या या िवधानमंडळा या सभागृहाचा 
सद य असणार नाही , आिण संसदे या कोण याही सभागृहाचा कवा कोण याही रा या या िवधानमंडळा या 
सभागृहाचा सद य रा पती हणून िनवडून आला तर , तो रा पती हणून आपले अिधकारपद हण करील या 
दनाकंास यान े या सभागृहातील आपली जागा र  केली अस याच ेमान यात येईल . 

 
( २ ) रा पती , अ य कोणतेही लाभपद धारण करणार नाही . 
 
( ३ ) रा पती , आप या अिधकृत िनवास थानाचा , िनवासशु क न देता वापर कर यास ह दार असेल आिण संसद 

काय ा ारे ठरवील अशा िव ल धी , भ े व िवशेषािधकार याचंाही ह दार असेल आिण यासंबंधात या माण ेतरतूद 

केली जाईपयत दसुर्या अनुसचूीत िविन द  केले या अशा िव ल धी , भ  ेव िवशेषािधकार यांना तो ह दार असेल . 
 
( ४ ) रा पतीची िव ल धी आिण भ  े या या पदावधीत कमी केले जाणार नाहीत . 
 
६०: रा पतीन ेशपथ घणे े कवा ित ा करण े. 
 
६० . यके रा पती व रा पती हणून काय करणारी कवा रा पतीची काय पार पाडणारी येक  , आपले 

अिधकारपद हण कर यापूव  भारता या मु य यायमूत या सम  कवा तो अनुपि थत असेल तर , सव  
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यायालया या उपल ध ये तम यायमूत या सम  पुढील नमु यानुसार शपथ घेऊन कवा ित ा क न याखाली 
सही करील , ती हणज ेअशी --- 
 
" मी , क . ख ., ई रसा  शपथ घेतो / गांभीयपूवक ित ा करतो क  , मी भारताचा रा पती हणून आप या पदाच े

िन ापूवक कायपालन करीन ( कवा मी भारता या रा पतीची काय पार पाडीन ) आिण मा या संपूण मतेिनशी 
संिवधान व कायदा यांच ेजतन , र ण व संर ण करीन आिण मी वतःला भारतीय जनते या सेवेस व क याणास वा न 

घेईन . " 
 
६१: रा पतीवरील महािभयोगाची कायप ती . 
 
६१ . ( १ ) संिवधाना या उ लंघनाब ल रा पतीवर महािभयोग लावावयाचा असेल ते हा , यासंबंधीचा दोषारोप 

संसदे या कोण याही सभागृहाकडून कर यात येईल . 
 
( २ ) ( क ) असा दोषारोप कर याचा ताव एखा ा ठरावात अंतभूत क न , तो ठराव मांड याचा आपला उ ेश 

अस याब ल या सभागृहातील एकूण सद यसं ये या कमान एक - चतुथाश सद यांनी वा रत केलेली िनदान चौदा 
दवसांची लेखी नोटीस दली गे यानंतर तो मांडला गे याखेरीज , आिण 

 
( ख ) असा ठराव या सभागृहा या एकूण सद यसं ये या कमान दोन - तृतीयांश सद यां या ब मतान ेपा रत कर यात 

आ याखेरीज , असा कोणताही दोषारोप केला जाणार नाही . 
 
( ३ ) संसदे या कोण याही सभागृहान ेया माण ेदोषारोप के यावर दसुरे सभागृह या दोषारोपाच ेअ वेषण करील कवा 
कर याची व था करील आिण रा पतीस अशा अ वेषणा या वेळी हजर राह याचा व ितिनधीमाफत आपली बाज ू

मांड याचा ह  असेल . 
 
( ४ ) जर अ वेषणा ती , रा पती या िव  कर यात आलेला दोषारोप िस  झाला आहे , असे घोिषत करणारा ठराव , 

या सभागृहान ेदोषारोपाच ेअ वेषण केले कवा कर याची व था केली या सभागृहा या एकूण सद यसं ये या 
कमान दोन - तृतीयांश सद यां या ब मतान ेपा रत झाला तर , अशा ठरावा या प रणामी रा पतीस , तो ठराव 

या माण ेपा रत झा या या दनाकंास व ते हापासून या या अिधकारपदाव न दरू केले जाईल . 
 
६२: रा पतीच े र  अिधकारपद भर याकरता िनवडणकू घे याची मदुत आिण िनिम वशात ् र  होणारे अिधकारपद 

भर याकरता िनवडून आले या चा पदावधी . 
 
६२ . ( १ ) रा पतीचा पदावधी संप यामुळे र  होणारे अिधकारपद भर याकरता िनवडणूक यावयाची असेल ते हा , 
तो अवधी संप यापूव  ती िनवडणकू पूण कर यात येईल . 
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( २ ) रा पतीचा मृ य ूझाला . यान ेराजीनामा दला कवा यास दरू केले गेले या कारणामुळे कवा अ यथा र  

होणारे याच ेअिधकारपद भर याकरता , ते अिधकारपद र  झा या या दनाकंानंतर श य ितत या लवकर , आिण 

कोण याही प रि थतीत या दनांकापासून सहा मिह यां या आत , िनवडणकू घे यात येईल आिण रक्त अिधकारपद 

भर याकरता िनवडून आलेली  , अनु छेद ५६ या तरतुद ना अधीन रा न आपले अिधकारपद हण के या या 
दनाकंापासून पाच वषा या पूण अवधीपयत , अिधकारपद धारण कर यास ह दार असेल . 

 
६३: भारताचा उपरा पती . 
 
६३ . भारताचा एक उपरा पती असेल . 
 
६४: उपरा पती रा यसभचेा पदिस  सभापती असण े. 
 
६४ . उपरा पती हा रा यसभचेा पदिस  सभापती असेल व तो कोणतेही अ य लाभपद धारण करणार नाही : 
 
परंतु , उपरा पती जे हा अनु छेद ६५ खाली रा पती हणून काय करील कवा रा पतीची काय पार पाडील ते हा , 
अशा कोण याही कालावधीत तो रा यसभे या सभापितपदाची कत  ेकरणार नाही आिण रा यसभे या सभापतीला 
अनु छेद ९७ खाली देय असलेले कोणतेही वेतन व भ ा िमळ यास ह दार असणार नाही . 
 
६५: रा पतीच ेअिधकारपद िनिम वशात ् र  होईल या या सगंी उपरा पतीन ेरा पती हणनू काय करण ेअथवा 
रा पती या अनपुि थतीत याची काय पार पाडण े. 
 
६५ . ( १ ) रा पतीचा मृ य ूझाला , यान ेराजीनामा दला कवा यास दरू केले गेले या कारणामुळे कवा अ यथा याच े

अिधकारपद के हाही र  झा यास अस े र  अिधकारपद भर याबाबत या करणात असले या तरतुद या अनुसार 

िनवडून आलेला नवीन रा पती आपले अिधकारपद हण करील या दनाकंापयत उपरा पती हा रा पती हणून काय 

करील . 
 
( २ ) जे हा अनुपि थती , आजार कवा अ य कोणतेही कारण यामुळे रा पती आपली काय पार पाड यास असमथ असेल 

ते हा , रा पती आपला कायभार पु हा हाती घेईल या दनाकंापयत उपरा पती याची काय पार पाडील . 
 
( ३ ) उपरा पती यावेळी अशा कारे रा पती हणून काय करीत असेल कवा याची काय पार पाडत असेल या 
अवधीत व या अवधी या संबंधात यास रा पतीच ेसव अिधकार व उ मु  असतील व संसद काय ा ारे िनधा रत 

करील अशा िव ल धी , भ  ेव िवशेषािधकार यांना आिण जोपयत या संबंधात या माण ेतरतूद कर यात येत नाही 
तोपयत , दसुर्या अनुसूचीत िविन द  के या माण ेिव ल धी , भ े व िवशेषािधकार यांना , ते ह दार असेल . 
 
६६: उपरा पतीची िनवडणकू . 
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६६ . ( १ ) उपरा पती माणशीर ितिनिध व प तीनसुार एकल सं मणीय मता ारे [ एका िनवाचकगणा या 
सद याकंडून िनवडला जाईल व तो िनवाचकगण संसदे या दो ही सभागृहांच ेसद य िमळून बनलेला असेल ] आिण अशा 
िनवडणुक तील मतदान गु  मतदान प तीन ेहोईल . 
 
( २ ) उपरा पती संसदे या कोण याही सभागृहाचा कवा कोण याही रा या या िवधानमंडळा या सभागृहाचा सद य 

असणार नाही आिण संसदे या कोण याही सभागृहाचा कवा कोण याही रा या या िवधानमंडळा या सभागृहाचा सद य 

उपरा पती हणून िनवडून आला तर , तो उपरा पती हणून आपले अिधकारपद हण करील या दनाकंास यान े या 
सभागृहातील आपली जागा र  केली अस याच ेमान यात येईल . 
 
( ३ ) कोणतीही  , --- 
 
( क ) भारताची नाग रक , 
 
( ख ) प तीस वष पूण वयाची , आिण 
 
( ग ) रा यसभचेी सद य हणून िनवडून ये यास अहता ा  , 
 
अस याखेरीज उपरा पितपदा या िनवडणुक स पा  असणार नाही . 
 
( ४ ) एखादी  भारत सरकार या कवा कोण याही रा य शासना या िनयं णाखालील अथवा उ  सरकारापंैक  

कोणा याही िनयं णाधीन असले या कोण याही थािनक कवा अ य ािधकार्या या िनयं णाखालील कोणतेही 
लाभपद धारण करत असेल तर , ती उपरा पितपदा या िनवडणुक स पा  असणार नाही . 
 
प ीकरण --- या अनु छेदा या योजनांकरता , केवळ एखादी  ही , संघरा याचा रा पती कवा उपरा पती 

अथवा कोण याही रा याचा रा यपाल [ * * * ] आहे अथवा सघंरा याचा कवा कोण याही रा याचा मं ी आहे , 

एवढयाच कारणान ेती एखाद ेलाभपद धारण करत े, असे मानले जाणार नाही . 
 
६७: उपरा पतीचा पदावधी . 
 
६७ . उपरा पती , या दनाकंास आपले अिधकारपद हण करील या दनाकंापासून पाच वषा या अवधीपयत त े

अिधकारपद धारण करील : 
 
परंतु , --- 
 
( क ) उपरा पती रा पतीस संबोधून आप या अिधकारपदाचा सहीिनशी लेखी राजीनामा देऊ शकेल ; 
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( ख ) रा यसभे या यावेळ या सव सद यां या ब मतान ेपा रत झाले या आिण लोकसभेन ेसंमत केले या ठरावा ारे 

उपरा पतीस या या अिधकारपदाव न दरू करता येईल ; पण या खंडा या योजनाथ , कोणताही ठराव मांड याचा 
उ ेश अस याब ल िनदान चौदा दवसाचंी नोटीस दे यात आ याखेरीज तो मांडला जाणार नाही ; 
 
( ग ) उपरा पती , याचा पदावधी संपला असला तरीही याचा उ रािधकारी वतःच ेअिधकारपद हण करीपयत पद 

धारण करण ेचालू ठेवील . 
 
६८: उपरा पतीच े र  अिधकारपद भर याकरता िनवडणकू घे याची मदुत आिण िनिम वशात ् र  होणारे 
अिधकारपद भर याकरता िनवडून आले या चा पदावधी . 
 
६८ . ( १ ) उपरा पतीचा पदावधी संप यामुळे र  होणारे अिधकारपद भर याकरता िनवडणूक यावयाची असेल 

ते हा , तो अवधी संप यापूव  ती िनवडणकू पूण कर यात येईल . 
 
( २ ) उपरा पतीचा मृ य ूझाला , यान ेराजीनामा दला कवा यास पदाव न दरू केले गेले या कारणामुळे कवा 
अ यथा र  होणारे याच ेअिधकारपद भर याकरता , ते अिधकारपद र  झा या या दनांकानंतर श य ितत या 
लवकर आिण कोण याही प रि थतीत या दनाकंापासून सहा मिह यां या आत िनवडणूक घे यात येईल ; आिण र  

अिधकारपद भर याकरता िनवडून आलेली  , अनु छेद ६७ या तरतुद या अधीन रा न आपले अिधकारपद हण 

के या या दनांकापासून पाच वषा या पूण अवधीपयत , अिधकारपद धारण कर यास ह दार असेल . 
 
६९: उपरा पतीन ेशपथ घणे े कवा ित ा करण े. 
 
६९ . यके उपरा पती आपले अिधकारपद हण कर यापूव  रा पती या कवा यान े यासंबंधात िनयु  केले या 
एखा ा या सम  पुढील नमु यानुसार शपथ घेऊन कवा ित ा क न याखाली सही करील , ती हणज ेअशी --
- 
 
" मी , क . ख ., ई रसा  शपथ घेतो / गांभीयपूवक ित ा करतो क  , मी काय ा ारे तािवत झाले या अशा 
भारतीय संिवधानाब ल खरी ा व िन ा बाळगीन आिण आता जे कत  मी अंगीकारणार आहे ते मी िन ापूवक पार 

पाडीन . " 
 
७०: इतर आकि मक सगंी रा पतीची काय पार पाडण े. 
 
७० . या करणात याकरता तरतूद कर यात आलेली नाही अशा कोण याही आकि मक संगी रा पतीची काय पार 

पाड यासाठी संसदसे , ितला यो य वाटेल अशी तरतूद करता येईल . 
 
७१: [ रा पती कवा उपरा पती यां या िनवडणकु सबंधंी या कवा ित याशी िनगिडत असले या बाबी . ] 
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[ ७१ . ( १ ) रा पती कवा उपरा पती यां या िनवडणुक तून उदभवणारे कवा ित याशी िनगिडत अस ेसव शंका पद 

मु  ेव िववाद याचंी चौकशी व िनणय सव  यायालयाकडून कर यात येईल आिण याचा िनणय अंितम असेल . 
 
( २ ) जर एखा ा ची रा पती कवा उपरा पती हणून झालेली िनवडणूक सव  यायालयान ेर बातल हणून 

घोिषत केली तर , ितने सव  यायालया या िनणया या दनाकंास कवा यापूव  रा पती या कवा , यथाि थित , 

उपरा पती या पदाच ेअिधकार वापरताना व कत  ेपार पाडताना केले या कृती या घोषणेमुळे िविधअ ा  ठरणार 

नाहीत . 
 
( ३ ) या संिवधाना या तरतुद ना अधीन रा न , संसदेला रा पती या कवा उपरा पती या िनवडणुक संबंधी या कवा 
ित याशी िनगिडत असले या कोण याही बाबीच ेकाय ा ारे िविनयमन करता येईल . 
 
( ४ ) एखा ा ची रा पती कवा उपरा पती हणून झालेली िनवडणकू , ितला िनवडून देणार्या 
िनवाचकगणाम य ेकोण याही कारणामुळे सद याची एखादी जागा र  अस या या कारणाव न ा पद करता येणार 

नाही . ] 
 
७२: िववि त करणी मा , इ यादी कर याचा आिण िश ादशे िनलिंबत कर याचा , यात सटू दे याचा कवा तो 
सौ य कर याचा रा पतीचा अिधकार . 
 
७२ . ( १ ) कोण याही अपराधाब ल दोषी ठरव यात आले या कोण याही ला --- 
 
( क ) िश ा कवा िश ादेश ल करी यायालयान े दला असेल , अशा सव करणी ; 
 
( ख ) िश ा कवा िश ादेश संघरा या या कायकारी अिधकारा या ा ीतील एखा ा बाबीशी संबंिधत असले या 
कोण याही काय ािव  केले या अपराधाब ल दे यात आला असेल , अशा सर्व करणी ; 
 
( ग ) िश ादेश हा मृ युिश ादेश असेल , अशा सव करणी ; 
 
िश ेब ल मादान कर याचा , िश ा - तहकुबी दे याचा , तीत िव ाम कवा सूट दे याचा अथवा िश ादेश िनलंिबत 

कर याचा , यात सूट दे याचा कवा तो सौ य कर याचा रा पतीस अिधकार असेल . 
 
( २ ) ल करी यायालयान े दलेला िश ादेश िनलंिबत कर याचा , यात सूट दे याचा कवा तो सौ य कर याचा जो 
अिधकार काय ा ारे संघरा या या सश  सेनांमधील एखा ा अिधका यास दान कर यात आला असेल या 
अिधकारावर , खंड ( १ ), उपखंड ( क ) मधील कोण याही गो ीचा प रणाम होणार नाही . 
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( ३ ) या या काळी अंमलात असले या कोण याही काय ाखाली मृ यिुश ादेश िनलंिबत कर याकरता कवा तो सौ य 

कर याकरता रा या या रा यपालाला [ * * *] जो अिधकार वापरता ये यासारखा असेल यावर , खंड ( १ ), उपखंड ( ग 

) मधील कोण याही गो ीचा प रणाम होणार नाही . 
 
७३: सघंरा या या कायकारी अिधकाराची ा ी . 
 
७३ . ( १ ) या संिवधाना या तरतुद ना अधीन रा न , संघराजा या कायकारी अिधकाराची ा ी ,--- 
 
( क ) यां या बाबतीत संसदेला कायद ेकर याचा अिधकार आहे या बाबी ; आिण 
 
( ख ) कोण याही तहा या कवा करारा या अ वये भारत सरकारला वापरता ये यासारख ेह  , ािधकार आिण 

अिधका रता यांचा वापर , 
 
येथपयत असेल : 
 
परंतु , या संिवधानात कवा संसदेन ेकेले या कोण याही काय ात सु प  तरतूद केली असेल तेवढ ेसोडून इतर बाबतीत , 

उपखंड ( क ) म य ेिनदिशले या कायकारी अिधकारा या ा ीत [ * * * ] कोण याही रा याम य े, यां या बाबतीत 

रा या या िवधानमंडळालाही कायद ेकर याचा अिधकार आहे , अशा बाबी येणार नाहीत . 
 
( २ ) संसदकेडून अ यथा तरतूद कर यात येईपयत , यां या बाबतीत संसदेला एखा ा रा याकरता कायद ेकर याचा 
अिधकार आहे अशा बाब म य े, या संिवधाना या ारंभा या लगतपूव  त ेरा य अथवा या रा याचा कोणताही 
अिधकारी कवा ािधकारी जो कायकारी अिधकार कवा ज ेकायािधकार वाप  शकत असे , या अिधकारांचा कवा 
कायकारी अिधकारांचा वापर या रा याला आिण या अिधकार्याला कवा ािधकार्याला , या अनु छेदात काहीही 
असले तरी , चालू ठेवता येईल . 
 

मिं प रषद 
 
७४: रा पतीस सहा य कर याकरता व स ला दे याकरता मिं प रषद . 
 
७४. [ ( १ ) रा पतीस सहा य व स ला दे यासाठी एक मंि प रषद असेल व रा पती आपली काय पार पाडताना या 
स यानुसार वागेल : ] 
 
[ परंतु , रा पती मंि प रषदेला अशा स याचा सवसाधारणपणे कवा अ यथा फेरिवचार कर यास सांगू शकेल , आिण 

रा पती अशा फेरिवचारानंतर दे यात आले या स यानसुार वागेल . ] 
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( २ ) मं यांनी रा पतीस काही स ला दला होता काय आिण अस यास कोणता , या ाची कोण याही यायालयात 

चौकशी करता येणार नाही . 
 
७५: मं यासंबंधंी अ य तरतदुी . 
 
७५ . ( १ ) धानमं ी रा पतीकडून िनयु  केला जाईल आिण इतर मं ी रा पतीकडून धानमं या या स याव न 

िनयु  केले जातील . 
 
[ ( १ क ) धानमं ी तसेच मं ी यांची एकूण सं या , लोकसभतेील एकूण सद यसं ये या पंधरा ट यांपे ा अिधक 

असणार नाही . 
 
( १ ख ) कोण याही राजक य प ाम य ेअसलेला संसदे या कोण याही एका सभागृहा या सद य , दहा ा अनुसूची या 
प र छेद २ अ वये या सभागृहाचा सद य हो यास अनह असले तर , तो या या अनहते या दनांकापासून या या 
सद य वाचा कालावधी समा  हो याचा दनाकं कवा असा कालावधी समा  हो यापूव  यान ेसंसदे या कोण याही 
सभागृहाची िनवडणकू लढिव यास तो िनवडून आ याच ेघोिषत झा याचा दनाकं यांपकै  जो अगोदर येईल तोपयत या 
कालावधीदर यान , खंड ( १ ) अ वये , मं ी हणून िनयु  केला जा यास देखील अनह असेल . ] 
 
( २ ) रा पतीची मज  असेपयत मं ी अिधकारपद ेधारण करतील . 
 
( ३ ) मंि प रषद लोकसभेस सामुदाियकपण ेजबाबदार असेल . 
 
( ४ ) मं यान ेआपले अिधकारपद हण कर यापूव  रा पती यास अिधकारपद व गु ता यां या शपथा , ितसर्या 
अनुसूचीम य े या योजनाथ दले या नमु यांनसुार देईल . 
 
( ५ ) जो मं ी कोण याही कालावधीत सलग सहा मिहन ेसंसदे या कोण याही सभागृहाचा सद य नसेल याच ेमंि पद 

तो कालावधी संपताच संपु ात येईल . 
 
( ६ ) मं यांच ेवेतन व भ  े, संसद , काय ा ारे वेळोवेळी िनधा रत करील या माण ेअसतील आिण संसद या माण ेते 
िनधा रत करीपयत , दसुर्या अनुसूचीत िविन द  के या माण ेअसतील . 
 
७६: भारताचा महा यायवादी . 
 
७६ . ( १ ) रा पती , सव  यायालयाचा यायाधीश हणून िनयु  हो यास जी  अहता ा  असेल अशा एखा ा 

स भारताचा महा यायवादी हणून िनयु  करील . 
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( २ ) रा पतीकडून महा यायवादीकड ेवेळोवेळी िनदिश या जातील अशा िविधिवषयक बाब वर भारत सरकारला 
स ला देण ेआिण याला नेमून दली जातील अशी इतर िविधिवषयक कामे करण ेआिण या संिवधाना ारे कवा याखाली 
कवा या या काळी अंमलात असले या अ य कोण याही काय ा ारे कवा याखाली या याकड ेसोपव यात आलेली 

काय पार पाडण े, हे याच ेकत  असेल . 
 
( ३ ) आपली कत  ेकरताना महा यायवादीस भारता या रा य े ातील सव यायालयांम य ेसुनावणीचा ह  असेल . 
 
( ४ ) महा यायवादी रा पतीची मज  असेपयत अिधकारपद धारण करील आिण यास , रा पती िनधा रत करील असे 
पा र िमक िमळेल . 
 
७७: भारत सरकारच ेकामकाज चालवण े. 
 
७७ . ( १ ) भारत सरकारची संपूण शासक य कारवाई रा पती या नावान ेकर यात येत आहे असे  केले जाईल . 
 
( २ ) रा पती या नावान ेकेलेले आदेश व िन पा दत केलेले इतर संलेख , रा पतीन ेकरावया या िनयमांम य ेिविन द  

कर यात येईल अशा रीतीने अिध मािणत केले जातील , आिण या माण ेअिध मािणत कर यात आलेला आदेश कवा 
संलेख रा पतीन ेकेलेला कवा िन पा दत केलेला नाही , या कारणाव न याची िविध ा ता ा पद करता येणार 

नाही . 
 
( ३ ) भारत सरकारच ेकामकाज अिधक सोई कररी या चालावे यासाठी , आिण उ  कामकाज मं यांम य ेवाटून 

दे यासाठी रा पती िनयम करील . 
 
( ४ ) * * * 
 
७८: रा पतीस मािहती परुवण े, इ याद बाबत धानमं याची कत  े. 
 
७८ . ( क ) संघरा या या कारभारा या ासंबंधीच ेमंि प रषदेच ेसव िनणय व िविधिवधानाकरता आलेले सव ताव 

रा पतीस कळवण े; 
 
( ख ) संघरा या या कारभारा या ासंबंधी व िविधिवधानाकरता आले या तावासंबंधी रा पती मागवील ती 
मािहती पुरवणे ; आिण 
 
( ग ) या बाबीवर एखा ा मं यान ेिनणय घेतलेला आहे , पण मंि प रषदेन ेिजचा िवचार केलेला नाही अशी कोणतीही 
बाब , रा पतीन ेआव यक के यास , मंि प रषदे या िवचाराथ सादर करणे , हे धानमं याच ेकत  असेल . 
 
 

करण दोन - संसद 
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सवसाधारण 
 
७९: ससंदेची रचना . 
 
७९ . संघरा याकरता एक संसद असेल आिण रा पती व अनु मे " रा यसभा " व " लोकसभा " हणून ओळखली 
जाणारी अशी दोन सभागृहे िमळून ती बनलेली असेल . 
 
 
८०: रा यसभचेी रचना . 
 
८० . ( १ ) [ * * * रा यसभा ] --- 
 
( क ) खंड ( ३ ) या तरतुद नसुार रा पतीन ेनामिनदिशत करावयाच ेबासा सद य ; आिण 
 
( ख ) रा याचं े[ व संघ रा य े ांच े] दोनशे अडतीसपे ा अिधक नसलेले ितिनधी , िमळून बनलेली असेल . 
 
( २ ) रा यसभेतील या जागा रा यां या [ व संघ रा य े ां या ] ितिनध नी भरावया या या जागांची वाटणी चौ या 
अनुसूचीत अंतभूत असले या यासंबंधी या तरतुद या अनुसार होईल . 
 
( ३ ) खंड ( १ ) चा उपखंड ( क ) याखाली रा पतीन ेनामिनदिशत करावयाच ेसद य हणजे पुढ े दले या बाबीसंबंधी 
िवशेष ान कवा ावहा रक अनुभव असले या  असतील , या बाबी हणज े: - 
 
वाडमय , शा  , कला व समाजसेवा . 
 
( ४ ) [ * * * ] यके रा याच ेरा यसभेतील ितिनधी या रा या या िवधानसभे या िनवडून आले या सद यांकडून 

माणशीर ितिनिधतव् प तीनुसार एकल सं मणीय मता ारे िनवडून दले जातील . 
 
( ५ ) [ संघ रा य े ाच े] रा यसभेतील ितिनधी , संसद काय ा ारे िविहत करील अशा रीतीन ेिनवडले जातील . 
 
८१: लोकसभचेी रचना . 
 
८१ . * ( १ ) [ अनु छेद ३३१ या * * * तरतुद या अधीनतेन े] लोकसभा --- 
 
( क ) रा यांमधील े ीय मतदारसंघांमधून य  िनवडणकु ारे िनवडलेले [ पाचशे तीस ] पे ा अिधक नसलेले सद य 

, आिण 
 
( ख ) संघ रा य े ाचं े ितिनिध व कर यासाठी , संसद काय ा ारे तरतूद करील अशा रीतीन ेिनवडलेले [ वीस ] पे ा 
अिधक नसलेल सद य , 
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िमळून बनलेली असेल . 
 
( २ ) खंड ( १ ) चा उपखंड ( क ) या या योजनाथ , --- 
 
( क ) लोकसभेत येक रा याला अशा रीतीन ेजागा वाटून दे यात येतील क  , या जागांची सं या व या रा याची 
लोकसं या याचं ेपर पर माण , वहाय असेल तेथवर , सव रा यां या बाबतीत सारखेच असेल ; आिण 
 
( ख ) येक रा य अशा रीतीन े े ीय मतदारसंघाम य ेिवभाग यात यईेल क  , यके मतदारसंघाची लोकसं या व 

यास वाटून दले या जागाचंी सं या याचं ेपर पर माण , वहाय असेल तेथवर , रा यात सव  सारखचे असेल : 
 
[ परंतु , एखा ा रा याची लोकसं या सहा दशल ांपे ा जा त होत नाही तोवर , या रा याला लोकसभेतील जागा 
वाटून दे या या योजनाथ , या खंडा या उपखंड ( क ) या तरतुदी लागू होणार नाहीत . ] 
 
( ३ ) या अनु छेदात " लोकसं या " या श द योगाचा अथ , या जनगणनचेी संब  आकडेवारी कािशत झालेली आहे 

अशा लगतपूव जनगणनेत अजमावलेली लोकसं या , असा आहे : 
 
[ परंतु , या खंडातील " या जनगणनेची संब  आकडेवारी कािशत झालेली आहे अशा लगतपूव जनगणनेत " या 
उ लेखाचा अथ , सन [ २०२६ ] नंतर होणार्या पिह या जनगणनेची संब  आकडेवारी कािशत होईपयत ,--- 
 
[ ( एक ) खंड ( २ ) चा उपखंड ( क ) आिण या खंडाच ेपरंतुक यां या योजनासंाठी , १९७१ साल या जणगणनेत ; 

आिण 
 
( दोन ) खंड ( २ ) चा उपखंड ( ख ) या या योजनासंाठी [ २००१ ] साल या जनगणनेत ] असा लावला जाईल . ] 
 
८२: यके जनगणननेतंर पनुःसमायोजन . 
 
८२ . यके जनगणना पूण झा यावर , लोकसभतेील जागाचंी रा यानंा दलेली वाटणी आिण येक रा याची े ीय 

मतदारसंघाम य ेकेलेली िवभागणी याचं े, संसद काय ा ारे िनधा रत करील अशा ािधकार्याकडून व अशा रीतीने 
पुनःसमायोजन केले जाईल : 
 
परंतु , अशा पुनःसमायोजनामुळे , यावेळी अि त वात असले या लोकसभेच ेिवसजन होईपयत या सभागृहातील 

ितिनिध वावर प रणाम होणार नाही : 
 
[ परंतु आणखी अस ेक  , अस ेपुनःसमायोजन , रा पती आदेशा ारे िविन द  करील अशा दनाकंापासून भावी होईल 

आिण अस ेपुनःसमायोजन भावी होईपयत , या सभागृहाची कोणतीही िनवडणकू अशा पुनःसमायोजनापूव  िव मान 

असले या े ीय मतदारसंघां या आधारे घेता येईल : 
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परंतु तसेच , सन [ २०२६ ] नंतर होणार्या पिह या जनगणनचेी संब  आकडेवारी कािशत होईपयत ,--- 
 
[ ( एक ) १९७१ साल या जनगणने या आधारे रा यानंा लोकसभेतील जागांची िमळालेली वाटणी ; आिण ( दोन ) [ 

२००१ ] साल या जनगणने या आधारे यके रा याची े ीय मतदारसंघांम य ेझालेली िवभागणी , याचं ेया 
अनु छेदाखाली पुनःसमायोजन कर याची आव यकता असणार नाही ] ]. 
 
८३: ससंदे या सभागहृाचंा कालावधी . 
 
८३ . ( १ ) रा यसभा िवस जत होणार नाही , पण संसदेन ेकाय ा ारे िनवृ ीसंबंधात केले या तरतुद अनसुार ित या 
सद यापंैक  श य होईल िततपत एक तृतीयांश इतके सद य दर दसुर्या वषा या अखेरीनंतर श य ितत या लवकर 

िनवृ  होतील . 
 
( २ ) लोकसभा , त पूव  ती िवस जत झाली नाही तर , ित या पिह या सभेकरता िनयत केले या दनांकापासून [ पाच 

वषपयत ] चालू राहील , यापे ा अिधक काळ नाही आिण [ पाच वषाचा ] उ  कालावधी संपला क  , ते सभागृह 

िवस जत होईल : 
 
परंतु , आणीबाणीची उदघोषणा अंमलात असताना , संसदेला काय ा ारे उ  कालावधी एका वेळी अिधकािधक एक 

वषापयत वाढवता येईल , आिण तो कोण याही प रि थतीत , उदघोषणा अंमलात अस याच ेबंद झा यापासून सहा 
मिह यांपे ा अिधक असणार नाही . 
 
८४: ससंदे या सद य वाकरता अहता . 
 
८४ . एखादी  ,--- 
 
[ ( क ) ती भारताची नाग रक अस याखेरीज आिण िनवडणकू आयोगान ेशपथ कवा ित ा यां या संबंधात ािधकृत 

केले या एखा ा समोर , या योजनाकरता ितसर्या अनुसूचीत दले या नमु यानुसार ितन ेशपथ घेऊन कवा 
ित ा क न याखाली सही केलेली अस याखेरीज ; ] 

 
( ख ) रा यसभेतील जागे या बाबतीत , ती कमान तीस वष वयाची आिण लोकसभेतील जागे या बाबतीत , ती कमान 

पंचवीस वष वयाची अस याखेरीज ; आिण 
 
( ग ) संसदने ेकेले या कोण याही काय ा ारे कवा याखाली यासंबंधात िविहत के या जातील अशा इतर अहता 
ित या ठायी अस याखेरीज , 
 
संसदेमधील जागा भर याकरता होणार्या िनवडणुक स पा  होणार नाही . 
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८५: [ ससंदेची स  े, स समा ी व िवसजन . 
 
८५ . ( १ ) रा पती यो य वाटेल अशा वेळी व ठकाणी अिधवेशनासाठी संसदे या येक सभागृहास वेळोवेळी 
अिभिनमंि त करील , पण याची एका स ातील अंितम बैठक व पुढील स ातील या या पिह या बैठक करता िनयत 

केलेला दनाकं यां या दर यान सहा मिह यांच ेअंतर असणार नाही . 
 
( २ ) रा पतीला वेळोवेळी --- 
 
( क ) सभागृहाचंी कवा यांपैक  कोण याही सभागृहाची स सम ी करता येईल ; 
 
( ख ) लोकसभा िवस जत करता येईल . ] 
 
८६: रा पतीचा सभागहृानंा सबंोधनू अिभभाषण कर याचा आिण सदंेश पाठव याचा ह  . 
 
८६ . ( १ ) रा पती संसदे या कोण याही सभागृहास कवा एक  जमले या दो ही सभागृहानंा संबोधून अिभभाषण क  

शकेल . आिण या योजनाकरता सद यांना उपि थत राहणे आव यक क  शकेल . 
 
( २ ) रा पती संसदे या कोण याही सभागृहाला संदेश पाठवू शकेल - मग ते संसदेम य े यावेळी लंिबत असले या 
एखा ा िवधेयकाबाबत असोत कवा अनय् कारच ेअसोत - आिण याला या माण ेकोणताही संदेश पाठव यात आला 
आहे ते सभागृह या संदेशानुसार जी बाब िवचारात घेणे आव यक असेल अशी कोणतीही बाब सोयीनुसार श य ितत या 
वरेने िवचारात घेईल . 

 
८७: रा पतीच ेिवशषे अिभभाषण . 
 
८७ . ( १ ) [ लोकसभे या येक सावि क िनवडणुक नंतर पिह या स ा या ारंभी आिण यके वषा या पिह या 
स ा या ] ारंभी , संसदे या एक  जमले या दो ही सभागृहानंा संबोधून रा पती अिभभाषण करील आिण संसदसे , 

ितला का अिभिनमंि त केले या कारणांची मािहती देईल . 
 
( २ ) अशा अिभभाषणात िनदिशले या बाब या चचकरता वेळ वाटून दे यासाठी [ * * * ] दो ही सभागृहां या 
कायप तीच ेिविनयमन करणार्या िनयमां ारे तरतूद केली जाईल . 
 
८८: मं ी व महा यायवादी याचं ेसभागहृाबंाबत ह  . 
 
८८ . यके मं यास व भारता या महा यायवादीस संसदे या कोण याही सभागृहात , सभागृहां या कोण याही संयु  

बैठक त , आिण संसदे या या सिमतीत याच ेनाव सद य हणून घातलेले असेल अशा कोण याही सिमतीत भाषण 
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कर याचा आिण अ यथा यां या कामकाजात भाग घे याचा ह  असेल , पण या अनु छेदा या आधारे याला मतदान 

कर याचा ह  असणार नाही . 
 
८९: रा यसभचेा सभापती व उपसभापती . 
 
८९ . ( १ ) भारताचा उपरा पती हा रा यसभचेा पदिस  सभापती असेल . 
 
( २ ) रा यसभा , श य ितत या लवकर , रा यसभे या एखा ा सद यास आपला उप सभापती हणून िनवडील आिण , 

उप सभापतीच ेपद र  होईल या या वेळी , रा यसभा अ य एखा ा सद यास आपला उप सभापती हणून िनवडील 
. 
 
९०: उपसभापितपद र  होण े, याचा राजीनामा देण ेआिण याव न दरू करण े. 
 
९० . रा यसभचेा उप सभापती हणून पद धारण करणार्या सद यास --- 
 
( क ) याच ेरा यसभेच ेसद य व संपु ात आले तर , आपले पद र  करावे लागेल ; 
 
( ख ) सभापतीस संबोधून कोण याही वेळी आप या पदाचा सहीिनशी लेखी राजीनामा देता येईल ; आिण 
 
( ग ) रा यसभे या या वेळ या सव सद यां या ब मतान ेपा रत झाले या , रा यसभे या ठरावा ारे या या पदाव न 

दरू करता येईल : 
 
परंतु , खंड ( ग ) या योजनाथ असणारा कोणताही ठराव , तो मांड याचा उ ेश अस याब ल िनदान चौदा दवसांची 
नोटीस दे यात आ याखेरीज , मांडला जाणार नाही . 
 
९१: उपसभापती कवा अ य  याचंा सभापितपदाची कत  ेपार पाड याचा कवा सभापती हणनू काय 

कर याचा अिधकार . 
 
९१ . ( १ ) सभापतीच ेपद र  असताना अथवा जे हा उपरा पती हा रा पती हणून काम करीत असेल कवा याची 
काय करीत असेल अशा कोण याही कालावधीम य े, या पदाची कत  े, उप सभापतीला , कवा उप सभापतीच ेपदही 
र  असेल तर , रा पती या योजनाकरता याला िनयु  करील अशा रा यसभे या सद याला करावी लागतील . 

 
( २ ) रा यसभे या कोण याही बैठक त सभापती अनुपि थत असताना उप सभापती , कवा , तोही अनुपि थत 

अस यास , रा यसभे या कायप ितिनयमां ारे ठरव यात येईल अशी  , कवा अशी  उपि थत नस यास , 

रा यसभा ठरवील अशी अ य  सभापती हणून काय करील . 
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९२: सभापतीस कवा उप सभापतीस पदाव न दरू कर याचा ठराव िवचाराधीन असताना यान ेअ य थान न 

वीकारण े. 
 
९२ . ( १ ) रा यसभे या कोण याही बैठक त , उप रा पतीस या या पदाव न दरू कर याचा कोणताही ठराव 

िवचाराधीन असताना सभापती , अथवा उप सभापतीस या या पदाव न दरू कर याचा कोणताही ठराव िवचाराधीन 

असताना उप सभापती , उपि थत असूनही , अ य थान वीकारणार नाही . आिण अशा येक बैठक या संबंधात 

अनु छेद ९१ या खंड ( २ ) या तरतुदी , जशा या सभापती कवा , यथाि थित , उप सभापती अनुपि थत असले या 
बैठक या संबंधात लागू होतात , तशाच लागू होतील . 
 
( २ ) उपरा पतीस या या पदाव न दरू कर याचा कोणताही ठराव रा यसभेत िवचाराधीन असताना , या बाबतीत 

सभापतीस रा यसभेम य ेभाषण कर याचा आिण ित या कामकाजात अ यथा भाग घे याचा ह  असेल , पण अनु छेद 

१०० म य ेकाहीही असले तरी , अस ेकामकाज चालू असताना अशा ठरावावर कवा अ य कोण याही बाबीवर मतदान 

कर याचा याला मुळीच ह  असणार नाही . 
 
९३: लोकसभचेा अ य  व उपा य  . 
 
९३ . लोकसभा , श य ितत या लवकर , सभागृहा या दोन सद यांना अनु मे आपला अ य  व उपा य  हणून 

िनवडील आिण अ या ाच े कवा उपा य ाच ेपद र  होईल या या वेळी ते सभागृह अ य एखा ा सद यास अ य  , 

कवा , यथाि थित , उपा य  हणून िनवडील . 
 
९४: अ य पद व उपा य पद र  होण े, याचा राजीनामा देण ेआिण याव न दरू करण े. 
 
९४ . लोकसभेचा अ य  कवा उपा य  हणून पद धारण करणार्या सद यास --- 
 
( क ) याच ेलोकसभचे ेसद य व संपु ात आले तर , आपले पद र  करावे लागेल ; 
 
( ख ) असा सद य हा अ य  अस यास , उपा य ास आिण असा सद य हा उपा य  अस यास , अ य ास संबोधून , 

कोण याही वेळी आप या पदाचा आप या सहीिनशी लेखी राजीनामा देता येईल ; आिण 
 
( ग ) लोकसभे या या वेळ या सव सद यां या ब मतान ेपा रत झाले या , लोकसभे या ठरावा ारे या या पदाव न 

दरू करता येईल : 
 
परंतु , खंड ( ग ) या योजनाथ असलेला कोणताही ठराव , तो मांड याचा उ ेश अस याब ल िनदान चौदा दवसांची 
नोटीस दे यात आ याखेरीज , मांडला जाणार नाही : 
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परंतु आणखी अस ेक  , लोकसभा िवस जत होईल या यावेळी , िवसजनानंतर होणार्या लोकसभे या पिह या सभे या 
लगतपूव पयत अ य ाला आपले पद र  करता येणार नाही . 
 
९५: उपा य  कवा अ य  याचंा अ य पदाची कत  ेपार पाड याचा कवा अ य  हणनू काय कर याचा 
अिधकार . 
 
९५ . ( १ ) अ य ाच ेपद र  असताना या पदाची कत  ेउपा य ाला कवा , उपा य ाच ेपदही र  असेल तर , 

रा पती या योजनाकरता िनयु  करील अशा लोकसभे या सद याला करावी लागतील . 
 
( २ ) लोकसभे या कोण याही बैठक त अ य  अनुपि थत असताना उपा य  कवा , तोही अनुपि थत अस यास , 

लोकसभे या कायप ितिनयमां ारे ठरव यात येईल अशी  , कवा अशी  उपि थत नस यास लोकसभा 
ठरवील अशी अ य  , अ य  हणून काय करील . 
 
९६: अ य ास कवा उपा य ास पदाव न दरू कर याचा ठराव िवचाराधीन असताना यान ेअ य थान न वीकारण े. 
 
९६ . ( १ ) लोकसभे या कोण याही बैठक त , अ य ास या या पदाव न दरू कर याचा कोणताही ठराव िवचाराधीन 

असताना अ य  , अथवा उपा य ास या या पदाव न दरू कर याचा कोणताही ठराव िवचाराधीन असताना उपा य  

, वतः उपि थत असला तरी , अ य थान वीकारणार नाही , आिण अनु छेद ९५ या खंड ( २ ) या तरतुदी अशा 
येक बैठक या संबंधात , जशा या अ य  , कवा यथाि थित , उपा य  अनुपि थत असले या बैठक या संबंधात 

लागू होतात , तशाच लागू होतील . 
 
( २ ) अ य ास या या पदाव न दरू कर याचा कोणताही ठराव लोकसभेत िवचाराधीन असताना , याबाबतीत याला 
लोकसभेम य ेभाषण कर याचा व ित या कामकाजात अ यथा भाग घे याचा ह  असेल , आिण अनु छेद १०० म य े

काहीही असले तरी , असे कामकाज चालू असताना अशा ठरावावर कवा अ य कोण याही बाबीवर फ  पिह याच 

फेरीत मतदान कर याचा याला ह  असेलं , पण मत ेसमसमान झा यास मा  नाही . 
 
९७: सभापती व उपसभापती आिण अ य  व उपा य  याचं ेवतेन व भ  े. 
 
९७ . रा यसभचेा सभापती व उप सभापती यांना आिण लोकसभेचा अ य  व उपा य  यांना यके  , संसद 

काय ा ारे िनि त करील अस ेवेतन व भ  ेदे यात येतील आिण , यासंबंधात या माण ेतरतूद कर यात येईपयत , 

दसुर्या अनुसूचीत िविन द  केलेले वेतन व भ  ेदे यात येतील . 
 
९८: ससंदेच ेसिचवालय . 
 
९८ . ( १ ) संसदे या येक सभागृहाला अलग अलग सिचवालयीन कमचारीवग असेल : 
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परंतु , संसदे या दो ही सभागृहांना सामाईक अशा पदांची िन मती कर यास या खंडातील कोणतीही गो  ितबंधक आहे 

, असा ितचा अथ लावला जाणार नाही . 
 
( २ ) संसदेला काय ा ारे संसदे या कोण याही सभागृहा या सिचवालयीन कमचारीवगात करावयाची भरती व यात 

िनयु  केले या या सेवाशत  याच ेिविनयमन करता येईल . 
 
( ३ ) खंड ( २ ) खाली संसद तरतूद करीपयत रा पतीस , लोकसभेचा अ य  , कवा , यथाि थित , रा यसभचेा 
सभापती यां याशी िवचारिविनमय क न , लोकसभे या कवा रा यसभे या सिचवालयीन कमचारीवगात करावयाची 
भरती व यात िनयु  केले या या सेवाशत  याचं ेिविनयमन करणारे िनयम करता येतील , आिण या माण ेकेलेले 

कोणतेही िनयम उ  खंडाखाली केले या कोण याही काय ा या तरतुद या अधीन रा न भावी असतील . 
 
९९: सद यानंी शपथ घणे े कवा ित ा करण े. 
 
९९ . संसदे या कोण याही सभागृहाचा यके सद य , आपले थान हण कर यापूव  , रा पतीसमोर अथवा यान े

शपथ घेणे कवा ित ा करणे या या संबंधात िनयु  केले या कोण याही समोर ितसर्या अनुसूचीत या 
योजनाथ दले या नमु यानुसार शपथ घेऊन कवा ित ा क न याखाली सही करील . 

 
१००: सभागहृामंधील मतदान , जागा र  असतानाही काय कर याचा सभागहृाचंा अिधकार व गणपतू  . 
 
१०० . ( १ ) या संिवधानात अ यथा तरतूद केली असेल तेवढ ेसोडून इतर बाबतीत , कोण याही सभागृहा या 
बैठक तील कवा सभागृहां या संयु  बैठक तील सव  , अ य ा या अथवा सभापती कवा अ य  हणून काय 

करणार्या या ित र  अ य उपि थत असले या व मतदान करणार्या सद यां या ब मतान ेिनण त केले 

जातील . 
 
सभापती कवा अ य  , कवा या ना यान ेकाय करणारी  पिह या फेरीत मतदान करणार नाही , पण मत े

समसमान झा यास , ितला िनणायक मत दे याचा अिधकार असेल व तो अिधकार ती वापरील . 
 
( २ ) संसदे या कोण याही सभागृहा या सद यकुलात कोणतीही जागा र  असली तरी या सभागृहाला काय 

कर याचा अिधकार असेल , आिण संसदतेील कोणतेही कामकाज , या कामकाजा या वेळी तेथे थानाप  हो याचा 
कवा मतदान कर याचा कवा अ यथा भाग घे याचा िजला ह  न हता अशा एखा ा ने ते केले आहे , असे 

मागा न आढळून आले तरीही , िविध ा  राहील . 
 
( ३ ) संसद काय ा ारे अ यथा तरतूद करीपयत , संसदे या दोह पैक  कोण याही सभागृहाची सभा हो यासाठी गणपूत  

ही या सभागृहा या एकूण सद यसं ये या एक - दशांशाइतक  असेल . 
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( ४ ) एखा ा सभागृहाची सभा चालू असताना एखा ा वेळी गणपूत  झालेली नसेल तर सभागृह तहकूब करणे कवा 
गणपूत  होईपयत सभा थिगत करणे , हे सभापतीच े कवा अ य ाच े, कवा या ना यान ेकाय करणार्या च े

कत  असेल . 
 
१०१: जागा र  करण े. 
 
१०१ . ( १ ) कोणतीही  संसदे या दो ही सभागृहाचंी सद य असणार नाही , आिण जी  दो ही सभागृहांची 
सद य हणून िनवडली गेली असेल ितन ेदोह पैक  कोण याही एका सभागृहातील ितची जागा र  करावी यासाठी 
संसदकेडून काय ा ारे तरतूद केली जाईल . 
 
( २ ) कोणतीही  , संसद व * * * * रा या या िवधानमंडळाच ेसभागृह या दो ह ची सद य असणार नाही , आिण 

एखादी  संसद व [ एखा ा रा या या ] िवधानमंडळाच ेसभागृह या दो ह ची सद य हणून िनवडली गे यास , 

रा पतीन ेकेले या िनयमांत िविन द  केला जाईल असा कालावधी समा  होताच ितन ेत पूव  या रा या या 
िवधानमंडळातील आप या जागेचा राजीनामा दला नसेल तर ितची संसदेतील जागा र  होईल . 
 
( ३ ) संसदे या कोण याही सभागृहाचा सद य --- 
 
( क ) [ अनु छेद १०२ चा खंड ( १ ) कवा खंड ( २ ) ] याम य ेउ लेिखले यांपकै  कोण याही कारणामुळे अपा  होईल 

तर , कवा 
 
[ ( ख ) सभापतीला , कवा , यथाि थित , अ य ाला संबोधून आप या जागेचा सहीिनशी लेखी राजीनामा देईल आिण 

सभापती , कवा , यथाि थित , अ य  याचा राजीनामा वीकारील तर , ] 
 
तदनंतर याची जागा र  होईल : 
 
[ परंतु , उपखंड ( ख ) म य ेिनदिशले या कोण याही राजीना या या बाबतीत , िमळाले या मािहतीव न कवा अ यथा 
आिण वतःला यो य वाटेल अशी चौकशी के यानतंर जर , असा राजीनामा वे छापूवक कवा ामािणकपण े दलेला 
नाही अशी सभापतीची , कवा , यथाि थती , अ य ाची खा ी झाली तर , तो असा राजीनामा वीकारणार नाही . ] 
 
( ४ ) संसदे या दोह पकै  कोण याही सभागृहाचा सद य सभागृहा या अनु ेिशवाय साठ दवसां या कालावधीम य े या 
सभागृहा या सव सभानंा अनुपि थत रािहला तर , सभागृहात याची जागा र  हणून घोिषत करता येईल : 
 
परंतु , साठ दवसांचा उ  कालावधी मोजाताना , या कालावधीत सभागृहाची स समा ी झालेली असेल कवा 
लागोपाठ चार दवसां न अिधक काळ ते तहकूब असेल , असा कोणताही कालावधी िहशेबात घेतला जाणार नाही . 
 
१०२: सद य वाबाबत अपा ता . 
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१०२ . ( १ ) एखादी  संसदे या दोह पैक  कोण याही सभागृहाचा सद य हणून िनवडली जा यास आिण तसा 
सद य हणून राह यास पुढील कारणा तव अपा  होईल , 
 
ती अशी --- 
 
( क ) जे लाभपद या या धारकास अपा  करणारे नस याच ेसंसदेन ेकाय ा ारे घोिषत केले आहे या न अ य अस े, 

भारत सरकार या कवा कोण याही रा या या शासना या िनयं णाखालील कोणतेही लाभपद ितने धारण केले असेल 

तर ; 
 
( ख ) ती मनोिवकल असेल व स म यायालयाकडून तशी घोिषत झालेली असेल तर ; 
 
( ग ) ती अिवमु  नादार असेल तर ; 
 
( घ ) ती भारताची नाग रक नसेल , अथवा ितन े वे छेने परक य देशाच ेनाग रक ब संपा दले असेल अथवा ती परक य 

देशाला िन ा कवा इमान दे यास कोण याही कबुलीन ेब  असेल तर ; 
 
( ड ) ती संसदेन ेकेले या कोण याही काय ा ारे कवा याखाली अशा सद य वासाठी अपा  झाली असेल तर , 
 
[ प ीकरण --- या खंडा या योजनांकरता ] एखादी  सघंरा याचा कवा कोण याही रा याचा मं ी आहे 

एवढयाच कारणान ेती भारत सरकार या कवा अशा रा य शासना या िनयं णाखालील लाभपद धारण करत ेअस े

मानले जाणार नाही . 
 
[ ( २ ) एखादी  संसदे या दोह पैक  कोण याही सभागृहाचा सद य हणून राह यास दहा ा अनुसूचीअ वय ेअपा  

असेल तर , ती अशा सद य वासाठी अपा  होईल . ] 
 
१०३: [ सद यां या अपा तबेाबत या ावंरील िनणय . 
 
१०३ . ( १ ) संसदे या दोह पैक  कोण याही सभागृहाचा एखादा सद य अनु छेद १०२ खंड ( १ ) म य ेनमूद 

केले यांपकै  कोण याही कारणां तव अपा  झाला आहे कवा काय याबाबत कोणताही  उदभव यास , तो  

रा पतीकड े या या िनणयाथ िनदिशत केला जाईल आिण याचा िनणय अंितम असेल . 
 
( २ ) अशा कोण याही ावर कोणताही िनणय दे यापूव  , रा पती िनवडणकू आयोगाच ेमत घेईल आिण अशा 
मतानुसार कृती करील . ] 
 
१०४: अनु छेद ९९ खाली शपथ घे यापवू  कवा ित ा कर यापवू  अथवा पा  नसताना अथवा अपा  झा यानतंर 
थानाप  हो याब ल व मतदान कर याब ल दंड . 
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१०४ . जर एखा ा न े, अनु छेद ९९ या आव यकताचं ेअनुपालन कर यापूव  अथवा संसदे या दोह पैक  

कोण याही सभागृहा या सद य वास आपण पा  नाही कवा अपा  झालो आहोत , कवा संसदने ेकेले या कोण याही 
काय ा या तरतुद या अनुसार या सभागृहाचा सद य हणून थानाप  हो याची कवा मतदान कर याची आपणास 

मनाई आहे , हे माहीत असताना तसे केले तर , या या दवशी ती  थानाप  झाली असेल कवा ितन ेमतदान 

केले असेल या येक दवसाब ल पाचशे पये इत या दंडास ती पा  होईल व तो दंड संघरा याला येणे असलेले ऋण 

हणून वसूल केला जाईल . 
 
१०५: ससंदचेी सभागहेृ आिण याचं ेसद य व सिम या याचं ेअिधकार , िवशषेािधकार , इ यादी . 
 
१०५ . ( १ ) या संिवधाना या तरतुदी आिण संसदे या कायप तीच ेिविनयमन करणारे िनयम व थायी आदेश यांना 
अधीन रा न ; संसदेत भाषण वातं य असेल . 
 
( २ ) संसदचेा कोणताही सद य , संसदेत कवा ित या कोण याही सिमतीत यान ेकेले या कोण याही व ा या कवा 
यान ेकेले या कोण याही मतदाना या बाबतीत , कोण याही यायालयात कोण याही कायवाहीस पा  होणार नाही , 

आिण कोणतीही  संसदे या दोह पकै  कोण याही सभागृहा या ािधकाराअ वय े कवा याखाली कोणताही 
अहवाल , कागदप  , मतदान कवा कामकाजवृ  यां या काशनाबाबत या माण ेपा  होणार नाही . 
 
( ३ ) अ य बाबतीत , संसदेच े यके सभागृह आिण येक सभागृहाच ेसद य व सिम या यांच ेअिधकार , िवशेषािधकार 

व उ मु  या , संसद , काय ा ारे वेळोवेळी िनि त करील अशा असतील , आिण या माण ेिनि त होईपयत , [ या , 
सभागृहाला आिण या या सद यांना आिण सिम यांना " संिवधान ( च वेचािळसावी सुधारणा ) अिधिनयम , १९७८ " 

याच ेकलम १५ अंमलात ये या या लगतपूव  जशा हो या तशा असतील . ] 
 
( ४ ) खंड ( १ ), ( २ ) व ( ३ ) यां या तरतुदी जशा संसदे या सद यां या संबंधात लागू आहेत तशा या , या 
संिवधाना या आधारे संसदे या कोण याही सभागृहात कवा ित या कोण याही सिमतीत भाषण कर याचा व अ यथा 
ित या कामकाजात भाग घे याचा अिधकार असले या या संबंधात लागू असतील . 
 
१०६: सद याचं ेवतेन व भ  े. 
 
१०६ . संसदे या दोह पैक  कोण याही सभागृहाच ेसद य हे , संसद काय ा ारे वेळोवेळी िनधा रत करील असे वेतन व 

भ  ेिमळ याला व याबाबत या माण ेतरतूद होईपयत , या संिवधाना या ारंभा या लगतपूव  डोिमिनअन ऑफ 

इंिडया या कॉि ट ूअंट अस ली या सद यां या बाबतीत लागू असले या अशा दरांनी व अशा शत वर भ  ेिमळ याला 
, ह दार असतील . 
 
१०७: िवधयेके ततु करण ेव पा रत करण ेयासबंधंी तरतदुी . 
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१०७ . ( १ ) धन िवधेयके व अ य िव ीय िवधेयके याबाबत अनु छेद १०९ व ११७ म य ेअसले या तरतुद ना अधीन 

रा न , संसदे या दोह पकै  कोण याही सभागृहात िवधेयकाचा ारंभ होऊ शकेल . 
 
( २ ) अनु छेद १०८ व १०९ या तरतुद ना अधीन रा न , संसदे या सभागृहांनी एखाद ेिवधेयक , सुधारणेिशवाय 

कवा दो ही सभागृहांना संमत झा या असतील अशाच सुधारणांसह , संमत के याखेरीज दो ही सभागृहानंी ते पा रत 

केले अस याच ेमानले जाणार नाही . 
 
( ३ ) संसदेम य े लंिबत असलेले िवधेयक सभागृहांची स समा ी झा याकारणान े पगत होणार नाही . 
 
( ४ ) रा यसभेत लंिबत असलेले जे िवधेयक लोकसभेन ेपा रत केलेले नसेल ते िवधेयक , लोकसभचे ेिवसजन झाले 

असता पगत होणार नाही . 
 
( ५ ) जे िवधेयक लोकसभेत लंिबत असेल , कवा लोकसभकेडून पा रत होऊन रा यसभेत लंिबत असेल ते िवधेयक , 

लोकसभचे ेिवसजन झाले असता , अनु छेद १०८ या तरतुद ना अधीन रा न पगत होईल . 
 
१०८: िववि त करणी दो ही सभागहृाचंी सयंु  बठैक . 
 
१०८ . ( १ ) जर एखाद ेिवधेयक एका सभागृहान ेपा रत क न दसुर्या सभागृहाकड ेपाठव यानंतर --- 
 
( क ) ते िवधेयक दसुर्या सभागृहान ेफेटाळले तर ; कवा 
 
( ख ) िवधेयकात करावया या सुधारणेसंबंधी दो ही सभागृहांचा अखेर मतभदे झाला तर ; कवा 
 
( ग ) दसुर्या सभागृहाला िवधेयक िमळा या या दनांकापासनू ते िवधेयक यां याकडून पा रत न होता सहा मिह यां न 

अिधक काळ लोटला तर , 
 
याबाबतीत , लोकसभचे ेिवसजन झा याकारणान ेिवधेयक पगत झाले नसेल तर िवधेयकावर िवचारिवमश 

कर या या व यावर मतदान कर या या योजनाथ , एक संयु  बैठक भरव यास सभागृहानंा अिभिनमंि त कर याचा 
आपला उ ेश रा पती , सभागृहांची बैठक चालू अस यास संदशेा ारे , कवा बैठक चालू नस यास जाहीर अिधसूचने ारे 

, यांना अिधसूिचत क  शकेल : 
 
परंतु , या खंडातील कोणतीही गो  धन िवधेयकास लागू असणार नाही . 
 
( २ ) खंड ( १ ) म य ेिनदिशलेला असा सहा मिह याचंा कालावधी मोजताना याम य े, या कालावधीत या खंडा या 
उपखंड ( ग ) म य ेिनदिशले या सभागृहाची स समा ी झालेली असेल कवा लागोपाठ चारां न अिधक दवस ते तहकूब 

झाले असेल , असा कोणताही कालावधी िहशेबात घेतला जाणार नाही . 
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( ३ ) रा पतीन ेखंड ( १ ) खाली सभागृहांना संयु  बैठक भरव यास अिभिनमंि त कर याचा आपला उ ेश अिधसूिचत 

केला असेल तर , कोणतेही सभागृह या िवधेयकाच ेकाम पुढे चालवणार नाही , पण रा पती , यान ेअिधसूिचत 

के या या दनांकानंतर के हाही , यान े यात िविन द  केले या योजनाकरता संयु  बैठक भरव यास सभागृहांना 
अिभिनमंि त क  शकेल व यान ेतसे के यास सभागृहे तदनुसार बैठक भरवतील . 
 
( ४ ) या दोन सभागृहां या संयु  बैठक त संमत झाले या असतील अशा काही सुधारणा अस यास , यासंह ते िवधेयक , 

दो ही सभागृहां या उपि थत असले या व मतदान करणार्या सद यां या एकूण सं ये या ब मतान ेपा रत झाले तर , 

या संिवधाना या योजनाथ , ते दो ही सभागृहांनी पा रत केले अस याच ेमानले जाईल : 
 
परंतु , संयु  बैठक त --- 
 
( क ) ते िवधेयक एका सभागृहाकडून पा रत झालेले असून दसुर्या सभागृहाकडून सुधारणांसह पा रत झालेले नसेल 

आिण जेथे याचा ारंभ झाला या सभागृहाकड ेपरत पाठव यात आले नसेल तर , िवधेयक पा रत हो याकरता झाले या 
िवलंबामुळे िवधेयकात या सुधारणा करण ेआव यक झाले असले अशा काही सुधारणा अस यास या न अ य कोणतीही 
सुधारणा िवधेयकाला तािवत केली जाणार नाही ; 
 
( ख ) जर या माण ेते िवधेयक पा रत होऊन परत पाठवले गेले तर , िवधेयकाला पूव  अशाच सुधारणा व 

यां याबाबत सभागृहाचं ेमतै य झाले नसेल अशा बाब शी संब  अशा अ य सुधारणा तािवत के या जातील , 
 
आिण या खंडाखाली कोण या सुधारणा ा  आहेत यासंबंधी , अ य थानी असले या चा िनणय अंितम असेल . 
 
( ५ ) संयु  बैठक भरव याकरता सभागृहांना अिभिनमंि त कर याचा आपला उ ेश रा पतीन ेअिधसूिचत के यानंतर , 

म यंतरी लोकसभचे ेिवसजन झाले असले तरीही , या अनु छेदाखाली संयु  बैठक भरवता येईल आिण तीत िवधेयक 

पा रत करता येईल . 
 
१०९: धन िवधयेकाबंाबत िवशषे कायप ती . 
 
१०९ . ( १ ) धन िवधेयक रा यसभेत तुत केले जाणार नाही . 
 
( २ ) लोकसभने ेधन िवधेयक पा रत के यानतंर , ते रा यसभकेड ेित या िशफारश करता पाठवले जाईल , आिण ते 
िवधेयक िमळा या या दनांकापासून चौदा दवसां या कालावधी या आत , रा यसभा आप या िशफारश सह ते 
लोकसभकेड ेपरत पाठवील व तदनंतर , लोकसभेला रा यसभे या सव कवा यांपकै  कोण याही िशफारशी वीकारता 
येतील कवा फेटाळता येतील . 
 
( ३ ) लोकसभने ेरा यसभे या िशफारश पैक  कोण याही िशफारशी वीकार या तर , धन िवधेयक , रा यसभेन े

िशफारस केले या व लोकसभेन े वीकारले या सुधारणांसह दो ही सभागृहांनी पा रत केले अस याच ेमानले जाईल . 
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( ४ ) लोकसभने ेरा यसभे या िशफारश पैक  कोण याही िशफारशी वीकार या नाहीत तर , धन िवधेयक , लोकसभेन े

जस ेपा रत केले होते तशा व पात , रा यसभेन ेिशफारस केले यांपैक  कोण याही सुधारणेिशवाय ते दो ही सभागृहांनी 
पा रत केले अस याच ेमानले जाईल . 
 
( ५ ) जर लोकसभेन ेपा रत केलेले व रा यसभेकड ेित या िशफारश करता पाठवलेले धन िवधेयक , उ  चौदा 
दवसां या कालावधी या आत लोकसभकेड ेपरत पाठिव यात आले नाही तर , उक्त कालावधी संप यावर , ते 

लोकसभने ेजस ेपा रत केले होते तशा व पात दो ही सभागृहानंी पा रत केले अस याच ेमानले जाईल . 
 
११०: " धन िवधयेके " याचंी ा या . 
 
११० . ( १ ) या करणा या योजनाथ , एखा ा िवधेयकात केवळ पुढील सव कवा यांपैक  कोण याही बाब शी 
संबंिधत असले या तरतुदी अंतभूत असतील तर , ते धन िवधेयक अस याच ेमानले जाईल , या बाबी अशा --- 
 
( क ) कोणताही कर बसवण े, तो र  करणे , तो माफ करणे , यात फेरफार करण े कवा याच ेिविनयमन करणे ; 
 
( ख ) भारत सरकारन ेपैसा कजाऊ घेणे , कवा कोणतीही हमी देण ेयाचं ेिविनयमन , अथवा भारत सरकारन े

प करले या , कवा प करावया या कोण याही िव ीय आबंधनांबाबत या काय ाची सुधारणा ; 
 
( ग ) भारताचा एकि त िनधी कवा आकि मकता िनधी याचंी अिभर ा करणे , अशा कोण याही िनधीत पैशांचा भरणा 
करणे कवा यातनू पैसे काढण े; 
 
( घ ) भारता या एकि त िनधीतील पैशांचे िविनयोजन ; 
 
( ड ) कोणताही खच भारता या एकि त िनधीवर भा रत असलेला खच हणून घोिषत करण े, कवा अशा कोण याही 
खचाची र म वाढवण े; 
 
( च ) भारता या एकि त िनधी या कवा भारता या लोकले या या खाती पैशाची आवक कवा अशा पैशाची अिभर ा 
कवा जावक अथवा संघरा याची कवा एखा ा रा याची लेखापरी ा ; कवा 

 
( छ ) उपखंड ( क ) त े( च ) यांत िविन द  केले यांपकै  कोण याही बाबीला आनुषंिगक असलेली कोणतीही बाब . 
 
( २ ) एखाद ेिवधेयक हे , दंड कवा अ य शा ती बसव याकरता अगर लायसन फ ची कवा दले या सेवेब ल या 
फ ची मागणी कवा भरणा कर याकरता तरतूद करत ेएवढयाच कारणान े, अथवा कोण याही थािनक ािधकरणान े

कवा िनकायान े थािनक योजनांकरता कोणताही कर बसिवणे , तो र  करणे , तो माफ करण े, यात फेरफार करणे 
कवा याच ेिविनयमन करणे याकरता तरतूद करत े, एव ाच कारणान ेते धन िवधेयक अस याच ेमानले जाणार नाही . 
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( ३ ) एखाद ेिवधेयक हे , धन िवधेयक आहे कवा नाही असा  उदभव यास , लोकसभे या अ य ाचा यावरील 

िनणय अंितम असेल . 
 
( ४ ) येक धन िवधेयक , अनु छेद १०९ खाली रा यसभेकड ेपाठव यात येईल ते हा व अनु छेद १११ खाली 
रा पतीस , या या अनुमतीकरता सादर कर यात येईल ते हा , ते धन िवधेयक आहे , अस ेलोकसभे या अ य ा या 
वा रीच े माणप  यावर पृ ां कत केलेले असेल . 

 
१११: िवधयेकास अनमुती . 
 
१११ . संसदे या सभागृहांकडून िवधेयक पा रत झालेले असेल ते हा , ते रा पतीस सादर केले जाईल आिण रा पती , 
एकतर आपण या िवधेयकास अनुमती देत आहोत अस े कवा यास अनुमती दे याच ेरोखून ठेवीत आहोत असे घोिषत 

करील : 
 
परंतु , िवधेयक रा पतीस अनुमतीकरता सादर के यानंतर , ते धन िवधेयक नस यास , श य ितत या लवकर , याला त े

िवधेयक सभागृहाकंड ेसंदेशासह परत पाठवून िवनंती करता येईल क  , यांनी या िवधेयकाचा कवा यातील कोण याही 
िविन द  तरतुद चा फेरिवचार करावा आिण िवशेषत :, तो आप या संदेशात यांची िशफारस करील अशा कोण याही 
सुधारणा तुत कर या या इ तचेा िवचार करावा , आिण िवधेयक या माण ेपरत पाठवले जाईल ते हा , सभागृहे या 
िवधेयकावर तदनुसार फेरिवचार करतील , आिण जर ते िवधेयक सभागृहांनी सुधारणेसह कवा यािवना पु हा पा रत 

केले आिण रा पतीस अनुमतीकरता सादर केले तर , रा पती यास अनुमती दे याच ेरोखून ठेवणार नाही . 
 
११२: वा षक िव ीय िववरणप  . 
 
११२ . ( १ ) रा पती , येक िव ीय वषाबाबत , भारत सरकारची या वषापुरती अंदािजत जमा व खच याचं े, " 

वा षक िव ीय िववरणप  " हणून या भागात िन द  केलेले िववरणप  संसदे या दो ही सभागृहासंमोर ठेव याची 
व था करील . 

 
( २ ) वा षक िव ीय िववरणप ात दले या खचा या अंदाजप काम य े--- 
 
( क ) भारता या एकि त िनधीवर भा रत असलेला खच हणून या संिवधानान ेव णलेला खच भागव याकरता आव यक 

असले या रकमा ; आिण 
 
( ख ) जो खच भारता या एकि त िनधीतून करावयाचा अस े तािवत केले असेल , असा अ य खच भागव याकरता 
आव यक असले या रकमा , 
 
वेगवेगळया दाखव यात येतील , आिण महसुली ले यावरील खच अ य खचा न वेगळा दाखिव यात येईल . 
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( ३ ) पुढील खच भारता या एकि त िनधीवर भा रत असा खच असेल :--- 
 
( क ) रा पती या िव ल धी व भ े आिण या या पदासंबंधीचा अ य खच ; 
 
( ख ) रा यसभेचा सभापती व उप सभापती आिण लोकसभचेा अ य  व उपा य  यांच ेवेतन व भ  े; 
 
( ग ) भारत सरकार यां याब ल दायी आहे असे , ाज , कजिनवारण िनधी आकार व िवमोचन आकार यांसह , ऋण 

आकार आिण कजाची उभारणी , ऋण सेवा व िवमोचन यां या संबंधीचा अ य खच ; 
 
( घ ) ( एक ) सव  यायालया या यायाधीशांना कवा यां याबाबत ावयाच ेवेतन , भ  ेआिण िनवृि वेतन , 
 
( दोन ) फेडरल यायालया या यायाधीशानंा कवा यां याबाबत ावयाच ेिनवृि वेतन , 
 
( तीन ) भारता या रा य े ात समािव  असले या कोण याही े ासंबंधी अिधका रता वापरणार्या अशा , अथवा या 
संिवधाना या ारंभापूव  कोण याही वेळी [ डोिमिनअन ऑफ इंिडया या ग हनस ॉि ह सम ये ] समािव  असले या 
कोण याही े ासंबंधी यान ेअिधका रता वापरली होती अशा कोण याही उ  यायालया या यायाधीशानंा कवा 
यां याबाबत ावयाच ेिनवृि वेतन ; 

 
( ड ) भारताचा िनयं क व महा लेखापरी क यास कवा या याबाबत ावयाच ेवेतन , भ  ेआिण िनवृि वेतन ; 
 
( च ) कोण याही यायालयाचा कवा लवाद यायािधकरणाचा कोणताही यायिनणय , कूमनामा अथवा िनवाडा याचंी 
पूत  कर यास आव यक असले या कोण याही रकमा ; 
 
( छ ) जो खच या माण ेभा रत अस याच ेया संिवधाना ारे अथवा संसदेन ेकाय ा ारे घोिषत केले असेल असा अ य 

कोणताही खच . 
 
११३: अदंाजप काबाबत ससंदेतील कायप ती . 
 
११३ . ( १ ) अंदाजप कापैक  जेवढा भाग भारता या एकि त िनधीवर भा रत असले या खचाशी संबंिधत असेल तेवढा 
भाग संसदे या मतास टाकला जाणार नाही , पण संसदे या दोह पैक  कोण याही सभागृहात यांपैक  कोण याही 
अंदाजावरील चचस या खंडातील कोणतीही गो  ितबंध करणारी आहे , असा ितचा अथ लावला जाणार नाही . 
 
( २ ) उ  अंदाजप कापैक  जेवढा भाग अ य खचाशी संबंिधत असेल तेवढा भाग अनुदानाथ माग यां या पाने 
लोकसभेला सादर केला जाईल आिण लोकसभसे कोण याही मागणीस अनुमती दे याचा कवा अनुमती नाकार याचा 
कवा तीत िविन द  केले या रकमेत कपात क न या मागणीस अनुमती दे याचा अिधकार असेल . 

 
( ३ ) कोणतीही अनुदानाथ मागणी रा पतीची िशफारस अस याखेरीज केली जाणार नाही . 
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११४: िविनयोजन िवधयेके . 
 
११४ . ( १ ) लोकसभने ेअनु छेद ११३ खालील अनुदान ेमंजूर के यानंतर , होईल ितत या लवकर ,--- 
 
( क ) लोकसभेन ेया माण ेमंजूर केलेली अनुदान े; आिण 
 
( ख ) भारता या एकि त िनधीवर भा रत असलेला , पण कोण याही बाबतीत , संसदेसमोर अगोदर ठेवले या 
िववरणप ात दाखवले या खचा न जो अिधक असणार नाही असा खच , 
 
भागव यासाठी आव यक असले या सव पैशांचे भारता या एकि त िनधीतून िविनयोजन कर याची तरतूद कर यासाठी 
एक िवधेयक तुत केले जाईल . 
 
( २ ) या सुधारणेमुळे प रणामी , या माण ेमंजूर कर यात आले या कोण याही अनुदानाची र म कमीअिधक होईल 

कवा या या पूव ात फेरफार होईल कवा भारता या एकि त िनधीवर भा रत केले या कोण याही खचाची र म 

कमीअिधक होईल , अशी कोणतीही सुधारणा संसदे या दोह पकै  कोण याही सभागृहात अशा कोण याही िवधेयकाला 
तािवत केली जाणार नाही , आिण या खंडानुसार एखादी सधुारणा अ ा  आहे कवा कस ेयासंबंधात , अ य थानी 

असणार्या चा िनणय अंितम असेल . 
 
( ३ ) अनु छेद ११५ व ११६ यां या तरतुद या अधीन रा न , या अनु छेदा या तरतुद या अनुसार पा रत झाले या 
काय ा ारे िविनयोजन केले अस याखेरीज , भारता या एकि त िनधीतून कोणताही पैसा काढला जाणार नाही . 
 
११५: परूक , अित र  कवा अिधक अनदुान े. 
 
११५ . ( १ ) जर ,--- 
 
( क ) अनु छेद ११४ या तरतुद या अनुसार केले या कोण याही काय ा ारे चालू िव ीय वषात एखा ा िविश  

सेवेकरता खच करावयाची हणून ािधकृत केलेली र म , या वषा या योजनांकरता अपुरी अस याच ेआढळून आले 

तर , अथवा चालू िव ीय वषा या वा षक िवतीय िववरणप ात पूवकि पत नसले या एखा ा नवीन सेवेकरता पूरक 

कवा अित र  खचाची या वषात गरज उदभवली असेल तर , कवा 
 
( ख ) एखा ा िव ीय वषात कोण याही सेवेवर या सेवेकरता व या वषासाठी मंजूर झाले या रकमे न काही अिधक 

पैसा खच झाला असेल तर , 
 
रा पती , संसदे या दो ही सभागृहांसमोर या खचाची अंदािजत र म दशिवणारे दसुरे िववरणप  ठेव याची व था 
करील , कवा यथाि थित , लोकसभेपुढ ेअशा अिधक रकमेची मागणी सादर कर याची व था करील . 
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( २ ) अनु छेद ११२ , ११३ व ११४ यां या तरतदुी वा षक िव ीय िववरणप  व यात नमूद केलेला खच कवा 
अनुदानाथ मागणी आिण असा खच कवा अनुदान भागव याकरता भारता या एकि त िनधीतील पैशांच ेिविनयोजन 

ािधकृत कर यासाठी करावयाचा कायदा या या संबंधात जशा भावी आहेत , तशा या , उपरो  असे कोणतेही 
िववरणप  आिण खच कवा मागणी यां या संबंधात आिण असा खच कवा अशा मागणी या बाबतीतील अनुदान 

भागव याकरता भारता या एकि त िनधीतील पैशांच ेिविनयोजन ािधकृत कर यासाठी करावया या कोण याही 
काय ा या संबंधातही भावी असतील . 
 
११६: लखेानदुान े, ययानदुान ेव अपवादा मक अनदुान े. 
 
११६ . ( १ ) या करणा या पूवगामी तरतुद म य ेकाहीही असले तरी , लोकसभेला --- 
 
( क ) कोण याही िव ीय वषा या एखा ा भागासाठी अंदािजले या खचाबाबत या कोण याही अनुदानावरील 

मतदानाकरता , अनु छेद ११३ म य ेिविहत केलेली या पूण होऊन या खचा या संबंधात अनु छेद ११४ या 
तरतुद या अनुसार कायदा पा रत होईतोवर , अस ेकोणतेही अनुदान आगाऊ दे याचा ; 
 
( ख ) भारता या साधनसंप ीतून पुरी करावयाची एखादी मागणी , या सेवेचा ाप कवा ितच ेअिनि त व प 

यामुळे वा षक िव ीय िववरणप ात साधारणतः द या जाणार्या तपशीलांसह नमूद करता येत नसेल ते हा , अशी 
अनपेि त मागणी पुरी कर याकरता अनुदान दे याचा ; 
 
( ग ) ज ेकोण याही िव ीय वषा या चालू सेवेचा भाग होत नाही असे अपवादा मक अनुदान दे याचा , 
 
अिधकार असले , आिण या योजनाकंरता उ  अनुदान े दली असतील यांकरता भारता या एकि त िनधीतून पैस े

काढण ेहे , काय ा ारे ािधकृत कर याचा संसदेला अिधकार असेल . 
 
( २ ) अनु छेद ११३ व ११४ यां या तरतुदी जशा , वा षक िव ीय िववरणप ात नमूद केले या कोण याही खचासंबंधी 
अनुदान दे या या आिण असा खच भागव याकरता भारता या एकि त िनधीतील पैशांच ेिविनयोजन ािधकृत 

कर यासाठी करावया या काय ा या संबंधात भावी आहेत , तशा या खंड ( १ ) खाली कोणतेही अनुदान दे या या 
आिण या खंडाखाली करावया या कोण याही काय ा या संबंधात भावी असतील . 
 
११७: िव ीय िवधयेकासंबंधंी िवशषे तरतदुी . 
 
११७ . ( १ ) अनु छेद ११० या खंड ( १ ) च ेउपखंड ( क ) ते ( च ) यांत िविन द  केले यांपैक  कोण याही 
बाबीक रता तरतूद करणारे िवधेयक कवा सुधारणा , रा पतीची िशफारस अस याखेरीज तुत केली कवा मांडली 
जाणार नाही , आिण अशी तरतूद करणारे िवधेयक रा यसभेत तुत केले जाणार नाही : 
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परंतु , कोण याही करात कपात करणे कवा तो र  करणे याबाबत तरतूद करणारी सुधारणा मांड याकरता या 
खंडाखाली कोण याही िशफारशीची आव यकता असणार नाही . 
 
( २ ) एखाद ेिवधेयक अथवा सुधारणा ही , दंड कवा अ य शा ती बसव याकरता , अथवा लायसन फ  कवा 
दले या सेवांब लची फ  यांची मागणी कवा भरणा याकरता तरतूद करत े, एव ाच कारणान े, अथवा कोण याही 
थािनक ािधकरणान े कवा िनकायान े थािनक योजनांक रता कोणताही कर बसवण े, तो र  करणे , तो माफ करणे , 
यात फेरफार करणे कवा याच ेिविनयमन करण ेयाकरता तरतूद करत े, एव ाच कारणान े, ती पूव ांपैक  

कोण याही बाबीकरता तरतूद करत अस याच ेमानले जाणार नाही . 
 
( ३ ) जे िवधेयक अिधिनयिमत के यास आिण अंमलात आण यास भारता या एकि त िनधीतून खच करावा लागेल ते 
िवधेयक , संसदे या दोह पैक  कोण याही सभागृहाकडून , ते िवचारात घे यासाठी रा पतीन े या सभागृहाला िशफारस 

केलेली अस यािशवाय , पा रत केले जाणार नाही . 
 
११८: कायप तीच ेिनयम . 
 
११८ . ( १ ) संसदे या येक सद यास , या संिवधाना या तरतुद ना अधीन रा न , आपली कायप ती आिण कामकाज 

- चालन याचं ेिविनयमन कर याकरता िनयम करता येतील . 
 
( २ ) खंड ( १ ) खाली िनयम केले जाईपयत , या संिवधाना या ारंभा या लगतपूव  डोिमिनअन ऑफ इंिडया या 
लेिज लेचरबाबत अंमलात असलेले कायप तीच ेिनयम व थायी आदेश हे , रा यसभेचा सभापती , कवा यथाि थित , 

लोकसभचेा अ य  यात जे फेरबदल व अनुकूलन ेकरील यांसह , संसदे या संबंधात भावी असतील . 
 
( ३ ) रा पतीला , रा यसभेचा सभापती आिण लोकसभेचा अ यक्ष याचंा िवचार घेत यानंतर दो ही सभागृहां या 
संयु  बैठक  आिण यां यामधील पर पर संपक याबाबत या कायप तीसंबंधी िनयम करता येतील . 
 
( ४ ) दो ही सभागृहां या संयु  बैठक स लोकसभचेा अ य  कवा या या अनुपि थतीत खंड ( ३ ) खाली केले या 
कायप ित - िनयमां ारे िनधा रत केली जाईल अशी  अ य थानी राहील . 
 
११९: िव ीय कामकाजासबंधंी ससंदे या कायप तीच ेकाय ा ारे िविनयमन . 
 
११९ . संसदसे , िव ीय कामकाज वेळेवर पूण हावे यासाठी , कोण याही िव ीय बाबी या संबंधात कवा भारता या 
एकि त िनधीतून पैशांच ेिविनयोजन कर यासाठी आणले या कोण याही िवधेयका या संबंधात संसदे या येक 

सभागृहाची कायप ती आिण यातील कामकाजाच ेचालन याचंे काय ा ारे िविनयमन करता येईल , आिण , या माण े

केले या कोण याही काय ाची कोणतीही तरतूद , अनु छेद ११८ या खंड ( १ ) खाली संसदे या एखा ा सभागृहान े
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केले या कोण याही िनयमाशी या अनु छेदा या खंड ( २ ) खाली संसदे या संबंधात भावी असले या कोण याही 
िनयमाशी कवा थायी आदेशाशी िवसंगत असेल तर व तेवढया मयादेपयत , अशी तरतूद अिधक भावी ठरेल . 
 
१२०: ससंदेत वापरावयाची भाषा . 
 
१२० . ( १ ) सतरा ा भागाम य ेकाहीही असले तरी , मा  अनु छेद ३४८ या तरतुद ना अधीन रा न संसदेतील 

कामकाज हदीतून कवा इं जीतून चालव यात येईल : 
 
परंतु , य थाि थित , रा यसभचेा सभापती कवा लोकसभचेा अ य  कवा या ना यान ेकाय करणारी  , या 
कोण याही सद यास हदीतून कवा इं जीतून आपले िवचार नीटपण े  करता येत नसतील याला आप या 
मातृभाषते सभागृहाला संबोधून भाषण कर याची अनु ा देऊ शकेल . 
 
( २ ) संसदेन ेकाय ा ारे अ यथा तरतूद केली नाही तर , या संिवधाना या ारंभापासून पंधरा वषाचा कालावधी 
संप यानतंर हा अनु छेद , यातील " कवा इं जीतून " हे श द जण ूकाही गाळलेले असावेत या माण े भावी होईल . 
 
१२१: ससंदेतील चचवर िनबध . 
 
१२१ . सव  यायालया या कवा उ  यायालया या कोण याही यायाधीशान ेआपली कत  ेपार पाडताना केले या 
वतणुक बाबत , यात यापुढ ेतरतूद के यानुसार , या यायाधीशास पदाव न दरू कर याची िवनंती करणारे समावेदन 

रा पतीस सादर कर याचा ताव आ यािशवाय संसदेत कोणतीही चचा करता येणार नाही . 
 
१२२: यायालयानंी ससंदे या कामकाजाबाबत चौकशी करावयाची नाही . 
 
१२२ . ( १ ) कायप तीत एखादी तथाकिथत िनयमबा  गो  घडली आहे , या कारणाव न संसदेतील कोण याही 
कामकाजाची िविध ा ता ा पद करता येणार नाही . 
 
( २ ) संसदेमधील कायप तीच े कवा कामकाज चालनाच ेिविनयमन कर याच ेअथवा संसदेत सु व था राख याच े

अिधकार या संिवधाना ारे कवा तद वय े या या ठायी िनिहत कर यात आले आहेत अशा , संसदे या कोण याही 
अिधकार्यान े कवा सद यान े या अिधकारां या केले या वापराबाबत तो कोण याही यायालया या अिधका रतेस 

अधीन असणार नाही . 
 
१२३: ससंदे या िवरामकाळात अ यादेश यािपत कर याचा रा पतीचा अिधकार . 
 
१२३. ( १ ) संसदेची दो ही सभागृहे स ासीन असतील या ित र  कोण याही वेळी , रा पतीन ेता काळ कारवाई 

करणे आव यक हावे अशी प रि थती अि त वात अस याब ल रा पतीची खा ी पट यास . याला या 
प रि थतीनुसार ज र वाटतील असे अ यादेश यािपत करता येतील . 
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( २ ) या अनु छेदाखाली यािपत केले या अ यादेशाच ेबल व भाव , संसदे या अिधिनयमा माणेच असेल , परंतु 
असा यके अ यादेश --- 
 
( क ) संसदे या दो ही सभागृहांपुढ ेठेवला जाईल आिण संसदचेी पु हा सभा भर यापासून सहा आठवड ेसंपताच , अथवा 
, तो कालावधी संप यापूव  तो अमा य करणारे ठराव दो ही सभागृहांनी पा रत केले तर ., यापैक  दसुरा दसुरा ठराव 

पा रत होताच तो अ यादेश अंमलात अस याच ेबंद होईल : 
 
( ख ) रा पतीस कोण याही वेळी मागे घेता येईल . 
 
प ीकरण .--- जे हा संसदे या सभागृहांना पु हा सभा भरव यासाठी वेगवेगळया दनाकंांना अिभिनमंि त केलेले असेल 

ते हा , या खंडा या योजनाथ सहा आठवडयाचंा का वधी यापंैक  नंतर या दनाकंापासून मोज यात येईल . 
 
( ३ ) संसद या संिवधानाखाली जी तरतूद अिधिनयिमत कर यास स म नाही , अशी कोणतीही तरतूद या 
अनु छेदाखालील अ यादेशा ारे कर यात आली तर आिण तेवढया मयादेपयत , तो अ यादेश शू यवत ्असेल . [( ४ )] 
 
१२४: सव  यायालयाची थापना आिण घटना . 
 
१२४. ( १ ) भारताचा मु य यायमूत  आिण संसद काय ा ारे अिधक सं या िविहत करीपयत जा तीत जा त सात 

इतके अ य यायाधीश िमळून बनलेले भारताच ेएक सव  यायालय असेल . 
 
( २ ) रा पती हा , सव  यायालय आिण रा यातील उ  यायालय ेयातंील यायाधीशापंैक  याला या योजनाथ 

याचंा िवचार घेणे आव यक वाटेल अशांचा िवचार घेत यानंतर , सहीिनशी व वमु ां कत अिधप ा ारे सव  

यायालया या यके यायाधीशास िनयु  करील आिण तो यायाधीश पास  वष वयाचा होईपयत पद धारण करील : 
 
परंतु . मु य यायमूत न अ य यायाधीशा या िनयु या बाबतीत , भारता या मु य यायमूत चा नेहमीच िवचार 

घेतला जाईल : 
 
परंतु आणखी अस ेक  --- 
 
( क ) यायाधीश रा पतीस संबोधून आप या पदाचा सहीिनशी लेखी राजीनामा देऊ शकेल . 
 
( ख ) यायाधीशास , या या पदाव न खंड ( ४ ) म य ेतरतूद केले या रीतीन ेदरू करता येईल . 
 
[( २क ) सव  यायालया या यायाधीशाच ेवय . संसद काय ा ारे तरतूद करील अशा ािधकार्याकडून आिण अशा 
रीतीन ेिनधा रत केले जाईल .] 
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( ३ ) एखादी  भारतीय नाग रक , आिण 
 
( क ) एखा ा उ  यायालयाची अथवा अशा दोन कवा अिधक यायालयांची िनदान सलग पाच वष यायाधीश ; कवा 
 
( ख ) एखा ा उ  यायालयाचा अथवा अशा दोन कवा अिधक यायालयांची िनदान सलग दहा वष अिधव ा : कवा 
 
( ग ) रा पती या मत ेिव यात िविधवे ा , 
 
अस यािशवाय सव  यायालयाची यायाधीश हणून िनयु स पा  असणार नाही , 
 
प ीकरण एक --- या खंडात " उ  यायालय " याचा अथ , भारता या रा य े ा या कोण याही भागात जे 

अिधका रता वापरीत आहे अथवा या संिवधाना या ारंभापूव  कोण याही काळी वापरात होत ेअसे उ  यायालय . 

असा आहे . 
 
प ीकरण दोन --- या खंडा या योजनाथ , एखादी  िजत या कालावधीसाठी अिधव ा असेल तो कालावधी 

मोजताना , ती  अिधव ा झा यानंतर ितन े या कोण याही कालावधीम य ेिज हा यायाधीशा या पदा न किन  

नसलेले याियक अिधकारपद धारण केलेले असेल , तो कालावधी यात समािव  केला जाईल . 
 
( ४ ) सव  यायालया या यायाधीशास , शाबीत झालेली गैरवतणूक कवा अ मता या कारणा तव या या पदाव न 

दरू कर यासाठी , संसदे या यके सभागृहाकडून . या सभागृहातील एकूण सद य - सं ये या ब मताचा आिण या 
सभागृहातील उपि थत असले या आिण मतदान करणार्या सद यां या दोन - तृतीयांशा न कमी नाही इत या 
ब मताचा पा ठबा असणारे समावेदन याच स ात रा पतीस सादर कर यात आ यानंतर . रा पतीन ेआदशे 

द यािशवाय या यायाधीशाला या माण ेदरू केले जाणार नाही . 
 
( ५ ) संसद . खंड ( ४ ) खाली समावेदन सादर करण ेआिण एखा ा यायाधीशाची गैरवतणूक कवा अ मता यांच े

अ वेषण आिण शािबती यासंबंधी या कायप तीच ेकाय ा ारे िविनयमन क  शकेल . 
 
( ६ ) सव  यायालयाची यायाधीश हणून िनयु  झालेली येक  . आपले पद हण कर यापूव  . 

रा पतीसमोर . अथवा शपथ कवा ित ाप  यां यासंबंधात यान ेिनयु  केले या एखा ा समोर . ितसर्या 
अनुसूचीत या योजनाथ घालून दले या नमु यानुसार शपथ घेऊन कवा ित  क न यावर सही करील . 
 
( ७ ) िजन ेसव  यायालया या यायाधीशाच ेपद धारण केलेले आहे अशा कोण याही ला भारता या 
रा य े ातील कोण याही यायालयात कवा कोण याही ािधकार्यासमोर व कली करता येणार नाही कवा काम 

चालवता येणार नाही . 
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१२५: यायाधीशाचं ेवतेन . इ यादी . 
 
१२५. [( १ ) सव  यायालया या यायाधीशांना संसद काय ा ारे िनघा रत करील अस ेवेतन दले जाईल आिण या 
बाबतीत तशी तरतूद केली जाईपयत , दसुर्या अनुसचूीत िविन द  कर यात आलेले वेतन दले जाईल .] 
 
( २ ) येक यायाधीश , संसदेन ेकेले या काय ा ारे कवा तद वय े, वेळोवेळी िनधा रत केले जातील अस े

िवशेषािधकार व भ  ेआिण अनुपि थित - रजा व िनवृि वेतन याबाबतच ेह  आिण ते तस ेिनधा रत केले जाईपयत 

दसुर्या अनुसूचीत िविन द  कर यात आलेले िवशेषािधकार व भ  ेआिण ह  िमळ यास पा  असेल : 
 
परंतु , यायाधीशाच ेिवशेषािधकार अथवा भ  ेअथवा अनुपि थित - रजा कवा िनवृि वेतन यांबाबतच े याच ेह  

यांपैक  कशातही याला नुकसानकारक होईल असा बदल या या िनयु नतंर केला जाणार नाही . 
 
१२६: कायाथ मु य यायमतू ची िनयु  .  
 
१२६ .जे हा भारता या मु य यायमूत च ेपद र  असेल अथवा मु य यायमूत  अनुपि थती या कारणामुळे कवा 
अ यथा आप या पदा या कत ाचं ेपालन कर यास असमथ असेल ते हा . या पदाची कत  े, या यायालया या अ य 

यायाधीशापंैक  या एकाची रा पती या योजनाकरता िनयु  करील . तो यायाधीश पार पाडील . 
 
१२७: तदथ यायाधीशाचंी िनयु  . 
 
१२७. ( १ ) जर एखा ा वेळी सव  यायालयाच ेएखाद ेस  भर यासाठी कवा चालू ठेव यासाठी लागणार्या 
गणसं यइेतके या यायालयाच े यायाधीश उपल ध नसतील तर , रा पती या पूवसंमतीन ेआिण संबंिधत उ  

यायालया या मु य यायमूत चा िवचार घेत यानंतर , भारताचा मु य यायमूत  हा , सव  यायालयाचा यायाधीश 

हणून िनयु  हो या या दृ ीन ेयथोिचत अहता असणार्या व भारता या मु य यायमूत न ेपदिनदिशत करावया या 
उ  यायाधीशाला . सव  यायालया या बैठक साठी तदथ यायाधीश हणून , आव यक ितत या कालावधीपयत 

उपि थत राह यासाठी , लेखी िवनंती क  शकेल . 
 
( २ ) या माण ेपदिनदिशत केले या यायाधीशाची उपि थती या वेळी आिण या कालावधीपयत आव यक केली असेल 

या वेळी व या कालावधीपयत . आप या पदा या अ य कत ांपे ा अ म देऊन सव  यायालया या बैठक ना 
उपि थत राहण ेहे याच ेकत  असेल . आिण तो या माण ेउपि थत असताना याला सव  यायालया या 
यायाधीशाची सव अिधका रता , अिधकार व िवशेषािधकार असतील आिण तो याची कत  ेपार पाडील . 

 
१२८: सव  यायालया या बठैक म य ेिनवृ  यायाधीशाचंी उपि थती . 
 
१२८ . या करणात काहीही असले तरी , कोण याही वेळी रा पती या पूवसंमतीन ेभारताचा मु य यायमूत  . िजन े

सव  यायालया या कवा फेडरल यायालया या यायाधीशाच ेपद धारण केलेले आहे . [ अथवा िजन ेउ  
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यायालया या यायाधीशाच ेपद धारण केलेले असून ित याकडे सव  यायालयाचा यायाधीश हणून िनयु  

हो या या दृ ीन ेयथोिचत अहता आहे ] अशा कोण याही ला . सव  यायालयाची यायाधीश हणून थानाप  

होऊन काय कर यासाठी िवनंती क  शकेल , आिण या माण ेिवनंती केलेली अशी यके  या माण े थानाप  

होऊन काय करीत असताना , रा पती आदेशा ारे िनघा रत करील असे भ े िमळ यास ती पा  असेल आिण ितला या 
यायालया या यायाधीशाची सव अिधका रता . अिधकार आिण िवशेषािधकार असतील . पण एर ही ती या 
यायालयाची यायाधीश मानली जाणार नाही . 

 
परंतु , या यायालयाची यायाधीश हणून थानाप  होऊन काय कर यास अशा कोण याही पूव  न ेसंमती 
दली अस यािशवाय , या अनु छेदातील कोण याही गो ीमुळे ितला तस ेकरणे भाग पडत े, असे मानले जाणार नाही . 

 
१२९: सव  यायालय हे अिभलखे यायालय असण े. 
 
१२९. सव  यायालय हे अिभलेख यायालय असेल आिण यास आप या अवमानाब ल िश ा कर या या 
अिधकारासह अशा यायालयाच ेसव अिधकार असतील . 
 
१३०: सव  यायालयाच ेकाय थान . 
 
१३०. सव  यायालयाच ेकाय थान द लीत असेल अथवा मु य यायमूत  . रा पती या मा यतेन ेवेळोवेळी नेमून 

देईल अशा अ य एका कवा अनेक ठकाणी असेल . 
 
१३१: सव  यायालयाची अ वल अिधका रता . 
 
१३१. या संिवधानातील तरतुद ना अधीन रा न ,--- 
 
( क ) भारत सरकार आिण एक कवा अिधक रा य ेयां यामधील ; कवा 
 
( ख ) एका प ी भारत सरकार व कोणतेही रा य कवा रा य ेआिण दसुर्या प ी एक कवा अिधक अ य रा य े

यां यामधील ; कवा 
 
( ग ) दोन कवा अिधक रा यांमधील , 
 
कोण याही तंटयाम य े. यावर एखा ा वैध अिधकाराच ेअि त व कवा ा ी अवलंबून आहे असा कोणताही  ( मग 

तो कायदेिवषयक असो वा व तुि थितिवषयक असो ) अंतभूत असेल तर आिण तेथवर . या तंटयात सव  यायालयास 

अ वल अिधका रता असेल - अ य कोण याही यायालयास नाही : 
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[ परंतु , कोणताही तह . करार . संिवदा , वचनबंध , सनद कवा अ य त सम संलेख या संिवधाना या ारंभापूव  

कर यात आ यावर कवा िन पा दत कर यात आ यावर , अशा ारंभानतंर अंमलात रािहलेला असेल अथवा यामधून 

उदभवणारा तंटा उ  अिधका रते या ा ीत येणार नाही अशी तरतूद केली असेल तर , असा तंटा उ  अिधका रते या 
ा ीत येणार नाही .] 

 
१३१क . * * * * 
 
१३२: िववि त करणी उ  यायालयावंरील अिपलामं य ेसव  यायालयाची अपील अिधका रता . 
 
१३२. ( १ ) भारता या रा य े ातील उ  यायालयाचा कोणताही यायिनणय . कूमनामा कवा अंितम आदेश यावर 

- मग तो दवाणी , फौजदारी कवा अ य कायवाहीतील असो - या करणात या संिवधानाचा अथ लाव यासंबंधीचा 
कायदेिवषयक सारभतू  अंतभूत आहे असे [ या उ  यायालयान ेअनु छेद १३४क खाली मािणत के यास ], सव  

यायालयाकड ेअपील होऊ शकेल . 
 
( २ ) * * * * * 
 
( ३ ) अस े माणप  दे यात आले असेल ५ * * * * ते हा या करणातील कोण याही प कारास पूव  अशा कोण याही 

ावर चुक चा िनणय दला गेला आहे . या कारणाव न ५ * * * सव  यायालयाकड ेअपील करता येईल . 
 
प ीकरण .--- या अनु छेदा या योजनाथ , " अंितम आदेश " या श द योगात . जो वाद  , याचा अपीलक या या 

बाजून ेिनणय झा यास ते करण अंितमरी या िनकालात काढ यासाठी पुरेसा होईल . या वाद ांचा िनणय करणार्या 
आदेशाचा समावेश आहे . 
 
१३३: दवाणी कारणािंवषयी उ  यायालयावंरील अिपलामं य ेसव  यायालयाची अपील अिधका रता . 
 
१३३. [( १ ) भारता या रा य े ातील एखा ा उ  यायालयाचा दवाणी कायवाहीतील कोणताही यायिनणय , 

कूमनामा कवा आदेश यावर [ जर या उ  यायालयान े१३४क खाली असे मािणत केले ] क  --- 
 
( क ) या करणात एखादा सवसाधारण मह वाचा कायदिेवषयक सारभूत  अंतभूत आहे ; आिण 
 
( ख ) उ  यायालया या मत ेउ  ाचा सव  यायालयान ेिनणय करणे ज र आहे , तर सव  यायालयाकड े

अपील होऊ शकेल .] 
 
( २ ) अनु छेद १३२ म य ेकाहीही असले तरी . खंड ( १ ) खाली सव  यायालयाकड ेअपील करणार्या कोण याही 
प काराला . या संिवधानाचा सथ लाव यासंबंधी या एखा ा कायदेिवषयक सारभतू ावर चुक चा िनणय झाला आहे 

. असे कारण अिपला या कारणांपैक  एक हणून मांडता येईल . 
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( ३ ) या अनु छेदात काहीही असले तरी , संसदने ेकाय ा ारे अ यथा तरतूद केलेली नस यास . उ  यायालया या 
एका यायाधीशाचा यायिनणय . कूमनामा कवा अंितम आदशे यावर सव  यायालयाकड ेकोणतेही अपील होऊ 

शकणार नाही . 
 
१३४: फौजदारी करणािंवषयी सव  यायालयाची अपील अिधका रता . 
 
१३४. ( १ ) भारता या रा य े ातील एखा ा उ  यायालयाचा फौजदारी कायवाहीतील कोणताही यायिनणय . 

अंितम आदेश कवा िश ादेश यावर . जर या उ  यायालयान े--- 
 
( क ) आरोपी या दोषमु चा आदेश अिपला ती फरवला असेल आिण ितला देहा ताची िश ा दली असेल तर ; 

कवा 
 
( ख ) कोणतेही करण आप या िनयं णाखाली असले या कोण याही दु यम यायालयातून काढून वत : कड े

यायचौकशीसाठी घेतले असेल आिण अशा यायचौकशीत आरोपी स दोषी ठरवून देहा ताची िश ा दली असेल 

तर , कवा 
 
( ग ) ते करण सव  यायालयाकड ेअपील कर यास यो य आहे असे [ अनु छेद १३४क खाली मािणत केले असेल ] 

तर .--- 
 
सव  यायालयाकड ेअपील होऊ शकेल : 
 
परंतु . उपखंड ( ग ) खालील अपील . अनु छेद १४५ या खंड ( १ ) खाली यासंबंधात कर यात येतील अशा तरतुद ना 
व उ  यायालय िनि त करीत कवा आव यक करील अशा शत ना अधीन राहील . 
 
( २ ) संसद . काय ा ारे सव  यायालयास , अशा काय ात िविन द  के या जातील अशा शत  आिण मयादा यांना 
अधीन रा न भारता या रा य े ातील उ  यायालयाचा फौजदारी कायवाहीतील कोणताही यायिनणय . अंितम 

आदेश कवा िश ादेश यांवरील अिपले िवचाराथ वीका न यांची सुनावणी कर यासाठी , आणखी कोणतेही अिधकार 

दान क  शकेल . 
 
१३४क: सव  यायालयाकड ेअपील कर यासाठी माणप   
 
१३४क. अनु छेद १३२ खंड ( १ ) कवा अनु छेद १३३ खंड ( १ ) कवा अनु छेद १३४ खंड ( १ ) याम य ेिन द  

के या माण े यायिनणय . कूमनामा , अंितम आदेश कवा िश ादेश देणार्या कवा करणार्या येक उ  

यायालयाला , यान ेअसा यायिनणय , कूमनामा , अंितम आदेश कवा िश ादेश द यानतंर कवा के यानंतर , 

होईल ितत या लवकर . अनु छेद १३२ खंड ( १ ) कवा अनु छेद १३३ खंड ( १ ) कवा . यथाि थित . अनु छेद १३४ 
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खंड ( १ ) उपखंड ( ग ) याम य ेिनदिशले या व पाच े माणप  या करणा या संबंधात दे यात यावे कवा कस ेया 
ावर --- 

 
( क ) याला तस ेयो य वाट यास वत : होऊन िनणय देता येईल , आिण 
 
( ख ) उपरो  असा यायिनणय , कूमनामा , अंितम आदेश कवा िश ादेश दे यात कवा कर यात आ यानंतर लगेच , 

यामुळे िथत िथत झाले या प काराकडून कवा या या वतीन ेत डी अज गेला तर . िनणय ावा लागेल .] 
 
१३५: फेडरल यायालयाची िव मान काय ाखालील अिधका रता सव  यायालयान ेवापरण े. 
 
१३५. संसद काय ा ारे अ यथा तरतूद करीपयत . िजला अनु छेद १३३ कवा अनु छेद १३४ या तरतुदी लागू होत 

नाहीत अशा कोण याही बाबीिवषयीची अिधका रता आिण अिधकार , या संिवधाना या ारंभा या लगतपूव  

कोण याही िव मान काय ाखाली फेडरल यायालयाला वापरता ये यासारख ेहोते अस ेअसेल तर . या बाबीिवषयीची 
अिधका रता आिण अिधकार सव  यायालयासही असतील . 
 
१३६: अपील कर यास सव  यायालयाकडून िवशषे अनु ा . 
 
१३६. ( १ ) या करणात काहीही असले तरी , सव  यायालय विववेकानुसार . भारता या रा य े ातील 

कोण याही यायालयान े कवा यायािधकरणान ेकोण याही कामात कवा बाबीत दलेला कवा केलेला यायिनणय , 

कूमनामा , िनधारण , िश ादेश कवा आदेश यावर अपील कर यास िवशेष अनु ा देऊ शकेल . 
 
( २ ) सश  सेनांसंबंधी या कोण याही काय ा ारे कवा याखाली घ टत केले या कोण याही यायालयान े कवा 
यायािधकरणान े दलेला कवा केलेला कोणताही यायिनणय , िनधारण , िश ादेश कवा आदेश यास खंड ( १ ) मधील 

कोणतीही गोषट् लागू होणार नाही . 
 
१३७: यायिनणय कवा आदेश याचं ेसव  यायालयाकडून पनु वलोकन . 
 
१३७. संसदेन ेकेले या कोण याही काय ा या तरतुद या कवा अनु छेद १४५ खाली कर यात आले या कोण याही 
िनयमां या अधीन रा न , सव  यायालयाला यान ेअिधघोिषत केलेला कोणताही यायिनणय कवा केलेला आदेश 

याच ेपुन वलोकन कर याचा अिधकार असेल . 
 
१३८: सव  यायालया या अिधकाराची वृ ी . 
 
१३८. ( १ ) सव  यायालयास . संघ सूचीत असले यांपैक  कोण याही बाब संबंधी , संसद काय ा ारे दान करील 

या माण ेआणखी अिधका रता आिण अिधकार असतील . 
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( २ ) कोण याही बाब संबंधी भारत सरकार आिण कोण याही रा याच ेशासन िवशेष करारा वय े दान करील अशी 
अिधका रता व अस ेअिधकार यांचा वापर सव  यायालयान ेकरावा . अशी संसदने ेकाय ा ारे तरतूद के यास सव  

यायालयास या माण ेआणखी अिधका रता व अिधकार असतील . 
 
१३९: िववि त ािधलखे काढ या या अिधकाराचं ेसव  यायालयास दान . 
 
१३९. संसद , काय ा ारे अनु छेद ३२ या खंड ( २ ) म य ेउ लेिखले यां न अ य कोण याही योजनांकरता . िनदेश , 

आदेश अथवा देहोपि थती ( हेिबअस काँपस ), महादेश ( मँडँमस ). ितषेध ( ोिहिबशन ). ािधकार ( को वाँरंटो ) व 

ाकषण ( स शओराराय ) या व पाच े कवा यांपकै  कोणतेही ािधलेख यासंह रट ािधलेख काढ याच ेअिधकार 

सव  यायालयास दान क  शकेल . 
 
१३९क: िववि त करण ेह तातं रत करण े. 
 
१३९क. [( १ ) जर सव  यायालय व एक कवा अिधक उ  यायालय ेयां यापुढ े. अथवा दोन कवा अिधक उ  

यायालयांपुढ ेएकसारखेच कवा सारत : सारखचे िविध  अतंभूत असणारी करणे लंिबत असतील आिण असे  

आहेत . अशी सव  यायालयाची वत : होऊन अथवा भारताचा महा यायवादी यान े कवा अशा कोण याही 
करणातील एखा ा प कारान ेअज के याव न खा ी झाली 

 
तर , सव  यायालय या उ  यायालयापुढ े कवा उ  यायालयांपुढ े लंिबत असलेले करण कवा करण ेकाढून 

घेऊन ती सव वतःच िनकालात काढू शकेल : 
 
परंतु , उ  कायदेिवषयक ांचा िनणय के यानतंर सव  यायालय . अशा रीतीन ेकाढून घेतलेले कोणतेही करण , 

अशा ांवरील या या यायिनणया या तीसह , या उ  यायालयाकडून ते करण काढून घे यात आले असेल या 
उ  यायालयाकड े, परत पाठवू शकेल आिण ते करण िमळा यानंतर उ  यायालय . त ेअशा यायिनणयानु प 

िनकालात काढ याची कायवाही करील .] 
 
[ २ ] कोण याही उ  यायालयापुढ े लंिबत असलेले कोणतेही करण , अपील कवा अ य कायवाही . यायाची उ  े

पूण कर यासाठी अ य कोण याही उ  यायालयाकड ेवग करण ेइ  आहे , असे सव  यायालयाला वाटले तर , याला 
तस ेकरता येईल .] 
 
कलम १४० ते १४४ 
 
१४०: सव  यायालयाच ेसहा यभतू अिधकार . 
 
१४०.सव  यायालयास या संिवधाना ारे कवा याखाली दान केले या अिधका रतेचा यास अिधक भावीरी या 
वापर करण ेश य हावे . यासाठी आव यक कवा समयोिचत वाटतील व या संिवधानात असले यांपैक  कोण याही 
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तरतुद शी िवसंगत नसतील अस ेपूरक अिधकार सव  यायालयास दान कर याकरता संसदेस काय ा ारे तरतूद 

करता येईल . 
 
१४१: सव  यायालयान ेघोिषत केललेा कायदा सव यायालयावंर बंधनकारक असण े. 
 
१४१.सव  यायालयान ेघोिषत केलेला कायदा भारता या रा य े ातील सव यायालयांवर बंधनकारक असेल . 
 
१४२: सव  यायालयाच े कूमनाम ेआिण आदेश याचंी अमंलबजावणी व कटीकरण . इ याद सबंधंीच ेआदेश . 
 
१४२. ( १ ) सव  यायालय आप या अिधका रतेचा वापर करत असताना या यासमोर लंिबत असले या कोण याही 
कामात कवा बाबीत पूण याय कर याकरता आव यक असेल असा कूमनामा क  शकेल आिण या माण ेकेलेला 
कोणताही कूमनामा कवा केलेला आदेश संसदेन ेकेले या कोण याही काय ा ारे कवा याखाली िविहत कर यात येईल 

अशा रीतीने आिण , यासंबंधात या माण ेतरतूद केली जाईपयत , रा पती आदेशा ारे िविहत करील अशा रीतीन े

भारता या रा य े ात सव  बजावणीयो य असेल . 
 
( २ ) संसदेन ेयासंबंधात केले या कोण याही काय ा या तरतुद ना अधीन रा न . कोणतीही  उपि थत होईल , 

कोण याही द तऐवजाचं े कटीकरण होईल कवा ते हजर केले जातील अशी खा ीलायक तजवीज कर या या अथवा 
आप या कोण याही अवमानाबाबत अ वेषण कर या या कवा याबाबत िश ा दे या या योजनाकरता कोणताही 
आदेश कर याचा . सव  यायालयास भारता या संपूण रा य े ा या बाबतीत सम त अिधकार असतील . 
 
१४३: सव  यायालयाचा िवचार घे याचा रा पतीचा अिधकार . 
 
१४३. ( १ ) यावर सव  यायालयाच ेमत िमळवण ेसमयोिचत आहे . अशा व पाचा आिण इत या सावजिनक 

मह वाचा कायदिेवषयक कवा व तुि थतीिवषयक  उदभ्वला आहे . अथवा उदभ्वणे संभवनीय आहे , असे 
कोण याही वेळी रा पतीला वाट यास , याला तो  या यायालयाकड ेिवचाराथ िनदिशत करता येईल आिण ते 
यायालय , यास यो य वाटेल अशा सुनावणीनंतर . यावरील आपले मत रा पतीला कळवू शकेल . 

 
( २ ) अनु छेद १३१ या [ परंतुकात ] काहीही असले तरी , [ उ  परंतुकात ] उ लेिखले या कारचा तंटा रा पतीला 
सव  यायालयाकड ेमताकरता िनदिशत करता येईल आिण सव  यायालय आपणास यो य वाटेल अशा 
सुनावणीनंतर यावरील आपले मत रा पतीला कळवील . 
 
१४४: मलुक  आिण याियक ािधकार्यानंी सव  यायालया या सहा याथ काय करण े. 
 
१४४. भारता या रा य े ांतील सव मुलक  आिण याियक ािधकारी सव  यायालया या सहा याथ काय करतील . 
 
१४४क . * * * * * 
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१४५: यायालयाच ेिनयम, इ यादी. 
 
१४५. ( १ ) संसदेन ेकेले या कोण याही काय ा या तरतुद या अधीन रा न , सव  यायालयाच वेळावेळी 
रा पती या मा यतेन े या यायालयाची था आिण कायप ती याच ेसवसाधारणपण ेिविनयमन कर याकरता . ढील 

कार या िनयमासंह िनयम करता येतील --- 
 
( क ) या यायालयात वसाय करणार्या संबंधीच ेिनयम ; 
 
( ख ) अिपलां या सुनावणीसाठी अनुसरावयाची कायप ती आिण कती अवधी या आत अिपले यायालयात दाखल 

करावयाची . यांसह अिपलांशी संबंिधत असले या अ य बाबी यासंबंधीच ेिनयम ; 
 
( ग ) भाग तीन ारे दान क्ेले यांपैक  कोण याही अिधकाराची अंमलबजावणी कर याकरता या यायालयात 

करावया या कायवाहीसंबंधीच ेिनयम ; 
 
[( ग ग ) [ अनु छेद १३९क ] याखाली या यायालयात करावया या कायवाहीसंबंधीच ेिनयम ;] 
 
( घ ) अनु छेद १३४ . खंड ( १ ). उपखंड ( ग ) खालील अिपले िवचाराथ वीकार यासंबंधीच ेिनयम ; 
 
( ड ) या यायालयान ेसुनावणी केले या कोण याही यायिनणयाच े कवा केले या आदेशाच े यां या अधीन रा न , 

पुन वलोकन करता येईल या शत  आिण अशा पुन वलोकनासाठी यायालयात कती अवधी या आत अज दाखल 

करावयाच े यासह . अशा पुन वलोकना या कायप तीसंबंधीच ेिनयम ; 
 
( च ) या यायालयातील कोण याही कायवाही या आिण तदनुषंिगक खचासंबंधी व यातील कायवाहीबाबत 

आकारावया या फ संबंधीच ेिनयम ; 
 
( छ ) जामीनादेश दे यासंबंधीच ेिनयम ; 
 
( ज ) कायवाही थिगतीसंबंधीच ेिनयम ; 
 
( झ ) या यायालयास जे अपील ु लक कारणा तव कवा ास दे या या हेतून ेके याच ेअथवा िवलंब लाव या या 

योजनार्थ आण याच े दसून येईल . अशा कोण याही अिपलाचा संि  रीतीन ेिनकाल कर याबाबत तरतूद करणारे 

िनयम ; 
 
( ञ ) अनु छेद ३१७ या खंड ( १ ) म य ेिनदिशले या चौकशी या कायप तीसंबंधीच ेिनयम ; 
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( २ )[* * * खंड ( ३ ) ा तरतुद या ] अधीन रा न , या अनु छेदाखाली केले या िनयमां ारे कती यायाधीशांनी 
एखा ा योजनाकरता पीठासीन हावयाच ेती कमान सं या िनि त करता येईल आिण एकेकटयान ेकाम चालवणार्या 
यायाधीशां या आिण खंड यायपीठां या अिधकारांबाबत तरतदू करता येईल . 

 
( ३ ) यात या संिवधानाचा अथ लाव यासंबंधी कोणताही कायदेिवषयक सारभूत  अंतभूत असेल अशा कोण याही 

करणाचा िनणय कर या या योजनाथ . अथवा अनु छेद १४३ खाली िनदिशत केले या करणा या सुनावणी या 
योजनाथ , या यायाधीशांनी पीठासीन हावयाच े यांची [ कमान सं य ] पाच असेल : 

 
परंतु , जे हा या करणा या अनु छेद १३२ न अ य तरतुद खाली अिपलाची सुनावणी करणारे यायालय पाचा न 

कमी यायाधीशाचं ेबनलेले असेल आिण या अिपला या सुनावणी या ओघात , ते अपील िनकालात काढ याकरता 
याच ेिनधारण आव यक आहे असा , या संिवधानाचा अथ लाव यासंबंधीचा एखादा कायदिेवषयकग सारभूत  

अिपलात अंतभूत आहे . याब ल यायालयाची खा ी होईल ते हा . अस े यायालय . यात असा  अंतभूत आहे या 
करणांचा िनणय कर याकरता या खंडान ेआव यक के या माणे घ टत झाले या यायालयाकड ेतो  मताथ िनदिशत 

करील आिण ते मत िमळा यावर अशा मतानु प ते अपील िनकालात काढील . 
 
( ४ ) सव  यायालय खु या यायालया ित र  कोणताही यायिनणय देणार नाही आिण कोणतेही मतदेखील खु या 
यायालयात दले अस यावाचून ते अनु छेद १४३ अनुसार कळवले जाणार नाही . 

 
( ५ ) सव  यायालय कोणताही यायिनणय कवा अस ेकोणतेही मत , करणा या सुनावणी या वेळी उपि थत 

असले या यायाधीशांपैक  ब सं याकां या सहमतीवाचून देणार नाही . पण जो सहमत नाही अशा यायाधीशास िभ  

यायिनणय कवा मत दे यास या खंडातील कोणतीही गो  ितबंध करत े. अस ेमानले जाणार नाही . 
 
१४६: सव  यायालयाच ेअिधकारी व सवेक आिण खच . 
 
१४६. ( १ ) सव  यायालयाच ेअिधकारी आिण सेवक यां या िनयु या भारताचा मु य यायमूत  अथवा तो िनदिेशत 

करील असा या यायालयाचा अ य यायाधीश कवा अिधकारी यां याकडून के या जातील : 
 
परंतु . रा पती िनयमा ारे अस ेआव यक क  शकेल क  . या िनयमात िविन द  कर यात येतील अशा बाबतीत , या 
यायालयाशी आधीपासून संल  नसले या कोण याही स . या यायालायाशी संबंिधत असले या कोण याही 

पदावर संघ लोक सेवा आयोगाचा िवचार घेत यावाचून िनयु  केले जाऊ नय े. 
 
( २ ) संसदेन ेकेले या कोण याही काय ा या तरतुद ना अधीन रा न . सव  यायालयाच ेअिधकारी आिण सेवक 

यां या सेवाशत  . भारता या मु य यायमूत न ेअथवा यान े या योजनाथ िनयम कर यासाठी ािधकृत केले या या 
यायालया या अ य यायाधीशान े कवा अिधकार्यान ेकेले या िनयमा ारे िविहत के या जातील अशा असतील : 
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परंतु . या खंडाखाली केले या िनयमांना , जेथवर त ेवेतन , भ  े. रजा कवा िनवृि वेतन यां याशी संबंिधत असतील 

तेथवर . रा पतीची मा यता आव यक असेल . 
 
( ३ ) सव  यायालयाच ेअिधकारी आिण सेवक यांना कवा यां या बाबतीत ावयाच ेसव वेतन . भ  ेआिण 

िनवृि वेतन ेयांसह या यायालयाचा शासक य खच भारता या एकि त िनधीवर भा रत केला जाईल . आिण या 
यायालयान ेघेतलेली कोणतीही फ  कवा अ य रकमा या िनधीचा भाग बनतील . 

 
१४७: अथ लावण े. 
 
१४७. या करणात आिण भाग सहा , करण पाच याम य े, या संिवधानाचा अथ लाव यासंबंधी या कोण याही 
कायदेिवषयक सारभतू ा या िनदशांम य े. " ग हनमट ऑफ इंिडया अँ ट . १९३५ " ( या अिधिनयमात सुधारणा 
करणारी कवा यास पूरक असलेली कोणतीही अिधिनयिमती यासह ) अथवा याखाली केलेली कोणतीही ऑडर इन 

कौि सल कवा आदेश अथवा " इंिडयन इंिडपड स अँ ट . १९४७ " कवा याखाली केलेला कोणताही आदेश . याचा अथ 

लाव यासंबंधी या कोण याही कायदेिवषयक सारभूत ाचे िनदश समािव  आहेत . असा या िनदशाचंा अथ लावला 
जाईल . 
 
१४८: भारताचा िनयं क व महा लखेापरी क . 
 
१४८. ( १ ) भारताला एक िनयं क व महा लेखापरी क असेल आिण तो रा पतीकडून सहीिश यािनशी अिधप ा ारे 

िनयु  केला जाईल आिण याला सव  यायालया या नायाधीशा माण े, तशाच रीतीन ेव तशाच कारणा तव 

पदाव ण दरू केले जाईल . 
 
( २ ) भारताचा िनयं क व महा लेखापरी क हणून िनयु  झालेली येक  . आपले पद हण कर यापुव  

रा पती या समोर अथवा शपथ कवा ित ा यां या संबंधात यान ेिनयु  केले या कोण याही समोर . ितसर्या 
अनुसूचीत या योजनाथ दले या नमु यानसुार शपथ घेऊन कवा ित ा क न याखाली सही करील . 
 
( ३ ) िनयं क व महा लेखापरी क याच ेवेतन व या या अ य सेवाशत  . संसद काय ा ारे िनघा रत करील अशा 
असतील आिण या या माण ेिनधा रत के या जाईपयत . दसुर्या अनुसूचीत िविन द  के यानुसार असतील : 
 
परंतु , िनयं क व महा लेखापरी क याच ेवेतन अथवा अनुपि थती रजेबाबतच े, िनवृि वेतनाबाबतच े कवा 
िनवृि वयाबाबतच े याच ेअिधकार यांपैक  कशातही याला अिहतकारक होईल असा बदल या या िनयु नंतर केला 
जाणार नाही . 
 
( ४ ) िनयं क व महा लेखापरी क याची पदधारणा संप यानतंर . तो भारत सरकार या िनयं णाखालील कवा 
कोण याही रा य शासना या िनयं णाखालील इतर कोण याही पदास पा  असणार नाही . 
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( ५ ) या संिवधाना या आिण संसदेन ेकेले या कोण याही काय ा या तरतुद ना अधीन रा न . " भारतीय लेखापरी ा 
आिण लेखा िवभाग " यात सेवेत असणार्या या सेवाशत  आिण िनयं क व महा लेखापरी क याच े शासक य 

अिधकार . रा पतीन ेिनयं क व महा लेखापरी क याचा िवचार घेऊन नंतर केले या िनयमां ारे िविहत केले जातील 

अस ेअसतील . 
 
( ६ ) िनयं क व महा लेखापरी क या या कायालयात सेवेत असणार्या ना कवा यां याबाबत ावयाची सव 

वेतन े. भ  ेव िनवृि वेतन ेयांसह या कायालयाचा शासक य खच भारता या एकि त िनधीवर भा रत केला जाईल . 
 
१४९: िनयं क व महा लखेापरी क याची कत  ेव अिधकार . 
१४९. िनयं क व महा लेखापरी क हा , संघरा य व रा य ेआिण अ य कोणतेही ािधकारी कवा िनकाय यां या 
ले यां या संबंधात संसदेन ेकेले या कोण याही काय ा ारे कवा याखाली िविहत कर यात येतील अशा कत ाचं े

पालन करील व अशा अिधकाराचंा वापर करील आिण यासंबंधात या माण ेतरतूद केली जाईपयत तो . या 
संिवधाना या ारंभा या लगतपूव  डोिमिनअन ऑफ इंिडया या व ांतां या ले यां या संबंधात भारता या महा 
लेखापरी काकड ेजी कत  ेसोपिव यात आली होती यांच ेपालन व यास ज ेअिधकार वाप ता ये यासारख ेहोते यांचा 
वापर . अनु मे संघरा या या व रा यां या ले यां या संबंधात करील . 
 
१५०: सघंरा या या व रा यां या ले याचंा नमनुा . 
 
१५०. संघरा याच ेव रा याच ेलेख े. भारताचा िनयं क व महा लेखापरी क [ या या स याव न ] रा पती िविहत 

करील अशा नमु याम य ेठेवले जातील .] 
 
१५१: लखेापरी ा अहवाल . 
 
१५१. ( १ ) भारताचा िनयं क व महा लेखापरी क याच ेसंघरा या या ले यांिवषयीच ेअहवाल रा पतीस सादर केले 

जातील व तो त ेसंसदे या येक सभागृहासमोर ठेव याची व था करील . 
 
( २ ) भारताचा िनयं क व महा लेखापरी क याच ेएखा ा रा या या ले यांिवषयीच ेअहवाल या रा या या 
रा यपालास सादर केले जातील व तो ते रा या या िवधानमंडळासमोर ठेव याची व था करील . 
 
१५२: ा या . 
१५२. या भागात , संदभानुसार अ यथा आव यक नसेल तर . " रा य " या [ श द योगात ज मू व का मीर रा याचा 
समावेश नाही .] 
 
१५३: रा याच ेरा यपाल . 
 
१५३. येक रा याला एक रा यपाल असेल : 
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[ परंतु , एकाच ीची दोन कवा अिधक रा यांकरता रा यपाल हणून िनयु  कर यास या अनु छेदातील 

कोण याही गो ीमुळे ितबंध होणार नाही .] 
 
१५४: रा याचा कायकारी अिधकार . 
 
१५४. ( १ ) रा याचा कायकारी अिधकार रा यपाला या ठायी िनिहत असेल आिण याचा वापर वापर या 
संिवधानानसुार या याकडून य पण े कवा या या हाताखालील अिधकार्यांमाफत केला जाईल . 
 
( २ ) या अनु छेदातील कोण याही गो ीमुळे --- 
 
( क ) कोण याही िव मान काय ा ारे अ य कोण याही ािधकार्यास दान कर यात आलेले कोणतेही कायािधकार 

रा यपालाकड ेह तांत रत होतात . असे मानले जाणार नाही ; कवा 
 
( ख ) रा यपालास दु यम असले या कोण याही ािधकार्यास काय ा ारे कायािधकार दान कर यास संसदेला कवा 
रा य िवधानमंडळाला ितबंध होणार नाही . 
 
१५५: रा यपालाची िनयु  . 
 
१५५. रा याचा रा यपाल रा पतीकडून सहीिनशी व वमु ां कत अिधप ा ारे िनयु  केला जाईल . 
 
१५६: रा यपालाचा पदावधी . 
 
१५६. ( १ ) रा यपाल रा पतीची मज  असेपयत पद धारण करील . 
 
( २ ) रा यपाल रा पतीस संबोधून आप या अिधकारपदाचा सहीिनशी लेखी राजीनामा देऊ शकेल . 
 
( ३ ) या अनु छेदा या पूवगामी तरतुद ना अधीन रा न . रा यपाल . या दनांकास तो आपले अिधकारपद हण करील 

या दनांकापासून पाच वषा या अवधीपयत ते अिधकारपद धारण करील : 
 
परंतु . रा यपाल . याचा पदावधी संपला असला तरीही , याचा उ रािधकारी वत : च ेअिधकारपद हण ंकरीपयत 

पद धारण करण ेचालू ठेवील . 
 
१५७: रा यपालपदावरील िनयु ीसाठी अहता . 
 
१५७. कोणतीही ी , ती भारतीय नाग रक आिण प तीस वष पूण वयाची अस याखेरीज रा यपालपदावरील 

िनयु ीस पा  असणार नाही . 
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१५८: रा यपालपदा या शत  . 
 
१५८. ( १ ) रा यपाल संसदे या दोह पकै  कोण याही सभागृहाचा कवा पिह या अनुसचूीत िविन द  केले या 
कोण याही रा या या िवधानमंडळा या सभागृहाचा सद य असणार नाही , आिण संसदे या दोह पैक  कोण याही 
सभागृहाचा कवा अशा कोण याही रा या या िवधानमंडळाचा सद य , रा यपाल हणून िनयु  झाला तर , तो 
रा यपाल हणून आपले अिधकारपद हण करील या दनांकास , यान े या सभागृहातील आपली जागा र  केली 
अस याच ेमान यात येईल . 
 
( २ ) रा यपाल कोणतेही अ य लाभपद धारण करणार नाही . 
 
( ३ ) रा यपाल आप या अिधकृत िनवास थानाचा िनवासशु ल न देता वापर कर यास ह दार असेल आिण संसद 

काय ा ारे ठरवील अशा िव ल धी . भ े व िवशेषािधकार यानंाही ह दार असेल आिण यासंबंधात या माण ेतरतूद 

केली जाईपयत . दसुर्या अनुसूचीत िविन द  केले या अशा िव ल धी , भ े व िवशेषािधकार यांना तो ह दार असेल . 
 
[( ३क ) एकाच ीस दोन कवा अिधक रा याचंा रा यपाल हणून िनयु  केले असेल याबाबतीत , रा यपालास 

ावया या िव ल धी आिण भ  ेयांचा खच . रा पती आदेशा ारे िनधा रत करील अशा माणात या रा यांम य े

िवभागून दला जाईल .] 
 
( ४ ) रा यपाला या िव ल धी आिण भ  े या या पदावधीत कमी केले जाणार नाहीत . 
 
 
 
१५९: रा यपालान ेशपथ घणे े कवा ित ा करण े. 

१५९. येक रा यपाल व रा यपालाची काय पार पाडणारी येक ी . आपले अिधकार हण कर यापूव  या 
रा या या संबंधात अिधका रतेचा वापर करणार्या उ  यायालया या मु य यायमूत या सम  कवा तो अनुपि थत 

असेल तर , या यायालयाचा जो ये तम यायाधीश उपल ध असेल या या सम  पुढील नमु यानसुार शपथ घेऊन 

कवा ित ा क न याखाली सही करील , ती हणजे अशी --- 
 
" मी , क . ख , ई रसा  शपथ घेतो / गांभीयपूवक ित ा करतो क  , 
 
मी . ( रा याच ेनाव ) चा रा यपाल हणून आप या पदाच ेकायपालन िन ापूवक करीन ( कवा मी . या रा यपालाची 
काय िन ापूवक पार पाडीन ) आिण मा या संपूण मतिेनशी संिवधान व कायदा यांच ेजतन , संर ण व ितर ण 

करीन आिण मी वत : ला . ( रा याच ेनाव ) या जनते या सेवेस व क याणास वा न घेईन ." 
 
१६०: िववि त आकि मक सगंी रा यपालाची काय पार पाडण े. 
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१६०. रा पतीस , या करणात याकरता तरतूद कर यात आलेली नाही , अशा कोण याही आकि मक संगी रा या या 
रा यपालाची काय पार पाड यासाठी यो य वाटेल अशी तरतूद करता येईल . 
 
१६१: मा , इ यादी कर याचा आिण िववि त करणी िश ादेश िनलिंबत कर याच , यात सटू दे याचा कवा तो 
सौ य कर याचा रा यपालाचा अिधकार . 
 
१६१. रा या या रा यपालास , कायकारी अिधकारा या ा ीत ये णा या अशा बाबीशी संबंिधत असले या कोण याही 
काय ािव  केले या कोण याही अपराधाब ल दोषी ठरव यात आले या कोण याही ीला , िश ेब ल मादान 

कर याचा , िश ातहकुबी दे याचा . िश ेस थिगती कवा िश ेत सूट दे याचा अथवा िश ादेश िनलंिबत कर याचा , 
यात सूट दे याचा कवा तो सौ य कर याचा अिधकार असेल . 

 
१६२: रा या या कायकारी अिधकाराची ा ी . 
 
१६२. या संिवधाना या तरतुद ना अधीन रा न . रा या या कायकारी अिधकाराची ा ी . यां या बाबतीत रा य 

िवधानमंडळास कायद ेकर याचा अिधकार आहे या बाब पयत असेल : 
 
परंतु , या बाबतीत रा य िवधानमंडळास व संसदेस कायद ेकर याचा अिधकार आहे , अशा कोण याही बाबतीत 

रा याचा कायकारी अिधकार या संिवधाना ारे कवा संसदेन ेकेले या कोण याही काय ा ारे संघरा यास कवा या या 
ािधकार्यास दान केले या कायकारी अिधकाराला अधीन असेल व या यामुळे मया दत होईल . 

 
१६३: रा यपालास सहा य कर याकरता व स ला दे याकरता मिं प रषद . 
 
१६३. ( १ ) रा यपालास आपले कायािधकार वापर या या कामी . या संिवधानानुसार कवा याखाली यान ेआपले 

कायािधकार कवा यांपकै  कोणताही कायािधकार विववेकानसुार वापरणे आव यक असेल तेवढी मयादा खेरीजक न 

एर ही , सहा य कर यासाठी व स ला दे यासाठी मु यमं ी मुखपदी असलेली एक मंि प रषद असेल . 
 
( २ ) एखादी बाब , िज याबाबत रा यपालान ेया संिवधानानसुार कवा याखाली विववेकानुसार कृती करण ेआव यक 

आहे अशा व पाची आहे कवा नाही , असा कोणताही  उदभ्वला तर रा यपालान े विववेकानुसार दलेला िनणय 

अंितम असेल , आिण रा यपालान ेकेले या कोण याही गो ीची िविध ा ता , यान े विववेकानुसार कृती करावयास 

हवी होती कवा नको होती , या कारणाव न ा पद करता येणार नाही . 
 
( ३ ) मं यांनी रा यपालास काही स ला दला होता काय आिण अस यास कोणता , या ाची कोण याही यायालायत 

चौकशी करता येणार नाही . 
 
१६४: मं यासंबंधंी अ य तरतदुी . 
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१६४. ( १ ) मु यमं ी रा यपालाकडून िनयु  केला जाईल आिण इतर मं ी रा यपालाकडून मु यमं या या 
स यानुसार िनयु  केले जातील , आिण रा यपालाची मज  असेपयत ते मं ी अिधकारपद ेधारण करतील : 
 
परंतु , [ छ ीसगढ , झारखडं ] म य देश व ओ रसा या रा यामं य ेजनजाती या क याणकायासाठी एक मं ी असेल व 

यािशवाय या याकड ेअनुसूिचत जातीच ेव मागासवगाच ेक याणकाय कवा अ य कोणतेही काम याचा भार अस ू

शकेल . 
 
[( १क ) कोण याही रा या या मंि प रषदेत मु यमं ी तसेच मं ी यांची एकूण सं या , या रा या या िवधानसभे या 
एकूण सद यसं ये या पंधरा ट यांपे ा अिधक असणार नाही : 
 
परंतु , रा यातील मु यमं ी तसेच मं ी यांची एकूण सं या बारापे ा कमी असणार नाही : 
 
परंतु , आणखी अस ेक  , या ठकाणी संिवधान ( ए या णवावी सुधारणा ) अिधिनयम . २००३ या या ारंभास 

कोण याही रा यातील मु यमं ी तसेच मं ी यांची एकून सं या , उ  पंधरा ट यांपे ा , कवा , यथाि थित , पिह या 
परंतुकाम य ेिविन द  केले या सं येपे  अिधक असेल तर , या रा यातील मं यांची एकूण सं या रा पती . सावजिनक 

अिधसूचने ारे िनयत करील अशा दनांकापासून सहा मिह यां या आत , या खंडा या तरतुद शी अनु प क न घे यात 

येईल . 
 
( १ख ) कोण याही राजक य प ाम य ेअसलेला . रा य िवधानसभेचा . कवा जेथे िवधानप रषद असेल अशा रा या या 
कोण याही सभागृहाचा सद य , दहा ा अनुसचूी या प र छेद २ अ वय े या सभागृहाचा सद य हो यास अनह असेल 

तर . तो . या या अन त या दनांकापासून , या या सद य वाचा कालावधी समा  हो याचा दनांक , कवा , असा 
कालावधी समा  हो यापूव  यान ेिवधानसभचेी , कवा , या रा यात िवधानप रषद आहे अशा रा या या कोण याही 
सभागृहाची िनवडणकू लढिव यास , तो िनवडून आ याच ेघोिषत झा याचा दनाकं , यापैक  जो अगोदर येईल 

तोपयत या कालावधीदर यान . खंड ( १ ) अ वये . मं ी हणून िनयु  केला जा यास देखील अनह असेल .] 
 
( २ ) मंि प रषद रा य िवधानसभेस सामुदाियकपण ेजबाबदार असेल . 
 
( ३ ) मं यान ेआपले अिधकारपद हण कर यापूव  रा यपाल यास अिधकारपद व गु ता यां या शपथा . या 

योजनाथ ितसर्या अनुसूचीम य े दले या नमु यांनुसार दईेल . 
 
( ४ ) जो मं ी कोण याही कालवधीत सलग सहा मिहन ेरा य िवधानमंडळाचा सद य नसेल याच ेमंि पद , तो सहा 
मिह यांचा कालावधी संपताच संपु ात येईल . 
 
( ५ ) मं यांच ेवेतन व भ  े, रा य िवधानमंडळ काय ा ारे वेळोवेळी िनधा रत करील या माण ेअसतील आिण रा य 

िवधानमंडळ या माण ेत ेिनधा रत करीपयत , दसुर्या अनुसूचीत िविन द  के या माण ेअसतील . 
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१६५: रा याचा महा अिधव ा . 
 
१६५. ( १ ) येक रा याचा रा यपाल , उ  यायालयाचा यायाधीश हणून िनयु  हो यास जी ी अहता ा  

असेल अशा एखा ा ीस रा याचा महा अिधव ा हणून िनयु  करील . 
 
( २ ) रा यपालाकडून महा अिधव याकड ेवेळोवेळी िनदिश या जातील अशा िविधिवषयक बाब वर रा य शासनाला 
स ला देण ेआिण याला नेमून दली जातील अशी इतर िविधिवषयक कामे करण ेआिण या संिवधाना ारे कवा याखाली 
कवा या या काळी अंमलात असले या अ य कोण याही काय ा ारे कवा याखाली या याकड ेसोपव यात आलेली 

काय पार पाडण े, हे याच ेकत  असेल . 
 
( ३ ) महा अिधव ा रा यपालाची मज  असेपयत अिधकारपद धारण करील . आिण यास रा यपाल िनधा रत करील 

अस ेपा र िमक िमळेल . 
 

 सरकारी कामकाज चालिवण े
 
१६६: रा य शासनान ेकामकाज चालवण े. 
 
१६६. ( १ ) रा य शासनाची संपूण शासक य कारवाई रा यपाला या नावान ेकर यात येत आहे अस े  केले जाईल 
. 
 
( २ ) रा यपाला या नावान ेकेलेले व िन पा दत केलेले आदेश व इतर संलेख रा यपालान ेकरावया या िनयमांम य े

िविन द  कर यात येईल अशा रीतीन ेअिध मािणत केले जातील . आिण या माण ेअिध मािणत कर यात आलेला 
आदेश कवा संलेख रा यपालान ेकेलेला कवा िन पा दत केलेला नाही , या कारणाव न याची िविध ा ता ा पद 

केली जाणार नाही . 
 
( ३ ) रा य शासनाच ेकामकाज अिधक सोई कररी या चालावे यासाठी , आिण उ  कामकाज हे , या याबाबत या 
संिवधानानसुार कवा याखाली रा यपालान े विववेकानुसार कृती करण ेआव यक आहे असे कामकाज नसेल तेथवर त े

मं यांम य ेवाटून दे यासाठी रा यपाल िनयम करील . 
 
( ४ ) * * * * * * 
 
१६७: रा यपालास मािहती परुवण े, इ याद बाबत मु यमं याची कत  े. 
 
१६७. ( क ) रा या या कारभारा या शासनासंबंधीच ेमंि प रषदेच ेसव िनणय व िविधिवधानाकरता आलेले सव 

ताव रा यपालास कळवण े; 
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( ख ) रा या या कारभारा या शासनासंबंधी व िविधिवधानाकरता आले या तावासंबंधी रा यपाल मागवील ती 
मािहती पुरवणे ; आिण 
 
( ग ) या बाबीवर एखा ा मं यान ेिनणय घेतलेला आहे . पण मंि प रषदेन ेिजचा िवचार केलेला नाही अशी कोणतीही 
बाब . रा यपालान ेआव यक के यास , मंि प रषदे या िवचाराथ सादर करणे , हे यके रा या या मु यमं याच ेकत  

असेल . 
 
१६८: रा यामंधील िवधानमडंळाचंी रचना . 
 
१६८. ( १ ) येक रा याकरता एक िवधानमंडळ असेल आिण ते रा यपाल , व --- 
 
( क ) * * * िबहार , * * * [ म य देश ], * * * [ महारा  ], [ कनाटक ]. * * *[ आिण उ र देश ] या रा यांम य े, दोन 

सभागृहं ; 
 
( ख ) अन्य रा यांम य े, एक सभागृह , 
 
िमळून बनलेले असेल . 
 
( २ ) जेथे रा या या िवधानमंडळाची दोन सभागृहे असतील तेथे . एक " िवधानप रषद " हणून आिण दसुरे " 

िवधानसभा " हणून ओळखले जाईल , आिण जेथे केवळ एक सभागृह असेल तेथे , त े" िवधानसभा " हणून ओळखले 

जाईल . 
 
१६९: रा यामं य ेिवधानप रषद नाहीशी करण े कवा िनमाण करण े. 
 
१६९. ( १ ) अनु छेद १६८ म य ेकाहीही असले तरी . िवधानप रषद असले या रा यात अशी िवधानप रषद नाहीशी 
कर याकरता अथवा अशी िवधानप रषद नसले या रा यात अशी िवधानप रषद िनमाण कर याकरता , या रा या या 
िवधानसभेन ेसभागृहा या एकूण सद य - सं ये या ब मतान ेआिण सभागृहातील उपि थत असले या व मतदान  

करणा या ंसद यां या दोन - तृतीयांशा न कमी नाही इत या ब मतान ेतशा आशयाचा ठराव पा रत के यास . संसदेस 

काय ा ारे तरतूद करता येईल . 
 
( २ ) खंड ( १ ) म य ेिनदिशले या कोण याही काय ाम य े या काय ा या तरतुद ची अंमलबजावणी कर यासाठी 
आव यक असतील अशा या संिवधाना या सुधारणे या तरतुदी अंतभूत असतील आिण संसदेला आव यक वाटतील अशा 
पूरक . आनुषंिगक व प रणाम व प तरतुदी अंतभूत असू शकतील . 
 
( ३ ) अनु छेद ३६८ या योजनांकरता पूव  असा कोणताही कायदा हा , या संिवधानाची सुधारणा अस याच े

मानले जाणार नाही . 
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१७०: िवधानसभाचंी रचना . 
 
१७०. ( १ ) अनु छेद ३३३ या तरतुद ना अधीन रा न , यके रा याची िवधानसभा , रा यामधील े ीय 

मतदारसंघांमधून य  िनवडणकु ारे िनवडलेले जा तीत जा त पाचशे व कमीत कमी साठ इतके सद य िमळून 

बनलेली असेल . 
 
( २ ) खंड ( १ ) या योजनाथ , येक रा य अशा रीतीन े े ीय मतदारसंघांम य ेिवभाग यात येईल क  , यके 

मतदारसंघाची लोकसं या व यास वाटून दले या जागाचंी सं या यांच ेगुणो र , वहाय असेल तेथवर , रा यात 

सव  सारखचे असेल . 
 
[ प ीकरण .--- या खंडात , " लोकसं या " या श द योगाचा अथ , या जनगणनचेी संब  आकडेवारी कािशत 

झालेली आहे अशा लगतपूव जनगणनेम य ेिनि त कर यात आलेली लोकसं या , असा आहे ; 
 
परंतु , या प ीकरणातील " या जनगणनचेी संब  आकडेवारी कािशत झालेली आहे अशी लगतपूव जनगणना " या 
उ लेखाचा अथ , सन [ २०२६ ] नंतर होणार्या पिह या जनगणनेची संब  आकडेवारी कािशत होईपयत . [ २००१ ] 

साल या जनगणनेचा उ लेख हणून लावला जाईल .] 
 
( ३ ) येक जनगणना पूण झा यावर यके रा या या िवधानसभेतील जागांची एकूण सं या व यके रा याची े ीय 

मतदारसंघांम य ेकेलेली िवभागणी याचं े, संसद काय ा ारे िनधा रत करील अशा ािधकार्याकडून व अशा रीतीने पुन 

: समायोजन केले जाईल : 
 
परंतु अशा पुन : समायोजनामुळे यावेळी अि त वात असले या िवधानसभेच ेिवसजन होईपयत या सभागृहातील 

ितिनिध वावर प रणाम होणार नाही :] 
 
[ परंतु , आणखी अस ेक  , अस ेपुन : समायोजन , रा पती आदशेा ारे िविन द  करील अशा दनाकंापासून भावी 
होईल आिण अस ेपुन : समायोजन भावी होईपयत , िवधानसभेची कोणतीही िनवडणूक अशा पुन : समायोजनापूव  

िव मान असले या े ीय मतदारसंघा या आधारे घेता येईल : 
 
परंतु तसेच , सन [ २०२६ ] नंतर होणार्या पिह या जनगणनचेी संब  आकडेवारी कािशत होईपयत .--- 
 
[( एक ) १९७१ साल या जनगणने या आधारे येक रा या या िवधानसभेमधील जागांची एकूण सं या ; आिण 
 
( दोन ) [ २२०१ ] साल या जनगणने या आधारे पुन : समायोिजत कर यात येईल अशी येक रा या या े ीय 

मतदार संघांम य ेझालेली िवभागणी ; 
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यांच ेया खंडाखाली पुन : समायोजन कर याची आव यकता असणार नाही ]. 
 
१७१: िवधानप रषदाचंी रचना . 
 
१७१. ( १ ) िवधानप रषद असले या रा यांमधील अशा िवधानप रषदेतील सद याचंी एकूण सं या या रा यातील 

िवधानसभे या सद यां या एकूण सं ये या [ एक - तृतीयांशा न ] अिधक असणार नाही : 
 
परंतु , रा या या िवधानप रषदे या सद यांची एकूण सं या काही झाले तरी चाळीसपे ा कमी असणार नाही . 
 
( २ ) संसद काय ा ारे अ यथा तरतूद करीपयत . रा या या िवधानप रषदेची रचना . खंड ( ३ ) म य ेतरतूद 

के या माण ेराहील . 
 
( ३ ) रा या या िवधानप रषदे या सद यां या एकूण सं येपकै  ,--- 
 
( क ) श य होईल िततपत जवळजवळ एक - तृतीयांश सद य हे , या रा यातील नगरपािलका , िज हा मंडळे आिण 

संसद काय ा ारे िविन द  करील अशी अ य थािनक ािधकरणे . यांच ेसद य िमळून बनले या मतदारगणाकंडून 

िनवडून दले जातील ; 
 
( ख ) श य होईल िततपत जवळजवळ एक - बारांश सद य हे भारता या रा य े ातील कोण याही िव ापीठाच े, जे 
िनदान तीन वष पदवीधर आहेत अथवा संसदने ेकेले या कोण याही काय ा ारे कवा याखाली अशा कोण याही 
िव ापीठा या पदवीधरां या अहतांशी तु य हणून िविहत झाले या अहता िनदान तीन वष यां या ठायी आहेत अशा . 
या रा यात राहणार्या नी बनले या मतदारगणाकंडून िनवडून दले जातील : 

 
( ग ) श य होईल िततपत जवळजवळ एक - बारांश सद य हे संसदने ेकेले या कोण याही काय ा ारे कवा याखाली 
िविहत के या जातील अशा व मा यिमक शाळे या दजापे ा खालचा दजा नसले या अशा . या रा यातील 

िश णसं थांम य ेअ यापना या कामात िनदान तीन वष असले या अशा नी बनले या मतदारगणांकडून िनवडून 

दले जातील ; 
 
( घ ) श य होईल िततपत जवळजवळ एक - तृतीयांश सद य हे , रा या या िवधानसभे या सद यांकडून या सभचे े

सद य नसले या मधून िनवडून दले जातील ; 
 
( ड ) बाक च ेस य खंड ( ५ ) या तरतुदीनसुार रा यपालाकडून नामिनदिशत केले जातील ( ४ ) खंड ( ३ ) चे उपखंड 

( क ), ( ख ) आिण ( ग ) याखाली िनवडून ावयाच ेसद य संसदेन ेकेले या कोण याही काय ा ारे कवा याखाली 
िविहत केले जातील अशा े ीय मतदारसंघांम य ेिनवडले जातील आिण उ  उपखंड व उ  खंडाचा उपखंड ( घ ) 

याखालील िनवडणकुा माणशीर ितिनिध य प तीनुसार एकल सं मणीय मता ारे घेत या जातील . 
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( ५ ) खंड ( ३ ) चा उपखंड ( ड ) याखाली रा यपालान ेनामिनदिशत करावयाच ेसद य हणज ेपुढ े दले या बाब संबंधी 
िवशेष ान कवा ावहा रक अनुभव असले या ी असतील . या बाबी अशा :--- 
 
सािह य , िव ान , कला . सहकारी चळवळ व समाजसेवा . 
 
१७२: रा य िवधानमडंळाचंा कालावधी . 
 
१७२. ( १ ) येक रा याची येक िवधानसभा ित या पिह या सभेकरता िनयत केले या दनाकंापासून [ पाच 

वषापयत ],--- त पूव  ती िवस जत झाली नाही तर - चालू राहील , यापे ा अिधक काळ नाही आिण [ पाच वषाचा ] 
उ  कालावधी संपला क  , या सभागृहाच ेिवसजन होईल : 
 
परंतु , आणीबाणीची उदघ्ोषणा अंमलात असताना , संसदेला काय ा ारे उ  कालावधी एकावेळी अिधकािधक एक 

वषापयत वाढवता येईल आिण तो कोण याही प रि थतीत . उदघोषणा अंमलात अस याच ेबंद झा यापासून सहा 
मिह यांपे ा अिधक असणार नाही . 
 
( २ ) रा याची िवधानप रषद िवस जत होणार नाही , पण ससंदेन ेकाय ा ारे िनवृ ीसंबंधात केले या तरतुद नसुार 

ित या सद यांपकै  श य होईल िततपत जवळजवळ एक - तृतीयांश इतके सद य दर दसुर्या वषा या अखेरीनंतर श य 

ितत या लवकर िनवृ  होतील . 
 
१७३: रा य िवधानमडंळा या सद य वाकरता अहता . 
१७३. एखादी ी --- 
[( क ) ती भारताची नाग रक अस याखेरीज आिण िनवडणूक आयोगान ेशपथ कवा ित ा या या संबंधात ािधकृत 

केले या एखा ा ीसमोर या योजनाकरता ितसर्या अनसुूचीत दले या नमु यानसुार ितन ेशपथ घेऊन कवा 
ित ा क न याखाली सही केलेली अस याखेरीज ;] 

 
( ख ) िवधानसभेतील जागे या बाबतीत , ती कमान पंचवीस वष वयाची आिण िवधानप रषदेतील जागे या बाबतीत , 

ती कमान तीस वष वयाची अस याखेरीज , आिण 
 
( ग ) संसदने ेकेले या कोण याही काय ा ारे कवा याखाली या संबंधात िविहत के या जातील अशा इतर अहता 
ित या ठायी अस याखेरीज ; 
 
रा य िवधानमंडळामधील जागा भर याकरता होणार्या िनवडणुक स पा  होणार नाही . 
 
१७४: [ रा य िवधानमडंळाची स  े, स समा ी व िवसजन . 
 



 

Collection of: Dr.Chandrakant Pulkundwar 
Disclaimer: There may be typing errors. Please refer government press publication for 
authenticity. Contents probably updated up to 2006. 
 

१७४. ( १ ) रा यपाल यो य वाटेल अशा वेळी व ठकाणी बैठक भरव यासाठी रा य िवधानमंडळा या सभागृहास कवा 
दोह पकै  यके सभागृहास वेळोवेळी अिभिनमंि त करील . पण याची एका स ातील अंितम बैठक व पुढील स ातील 

या या पिह या बैठक करता िनयत केलेला दनांक यां या दर यान सहा मिह याचं ेअंतर असणार नाही . 
 
( २ ) रा यपालाला , वेळोवेळी --- 
 
( क ) सभागृहाची कवा दोह पैक  कोण याही सभागृहाची स समा ी करता येईल ; 
 
( ख ) िवधानसभा िवस जत करता यईेल .] 
 
१७५: रा यपालाचा सभागहृास कवा सभागहृानंा सबंोधनू अिभभाषण कर याचा आिण सदंेश पाठव याचा ह  . 
 
१७५. ( १ ) रा यपाल िवधानसभेस कवा . िवधानप रषद असणार्या रा या या बाबतीत , या रा या या 
िवधानमंडळा या कोण याही सभागृहास , कवा एक  जमले या दो ही सभागृहांना संबोधून अिभभाषण क  शकेल . 

आिण या योजनाकरता सद यांना उपि थत राहण ेआव यक क  शकेल . 
 
( २ ) रा यपाल रा य िवधानमंडळा या कोण याही सभागृहाला संदेश पाठवू शकेल - मग ते िवधानमंडळाम य े यावेळी 
असले या एखा ा िवधेयकाबाबत असोत कवा अ य कारच ेअसोत - आिण याला या माण ेकोणताही संदेश 

पाठव यात आला आहे ते सभागृह या संदेशानसुार जी बाब िवचारात घेणे आव यक असेल अशी कोणतीही बाब 

सोईनसुार श य ितत या वरेने िवचारात घेईल . 
 
१७६: रा यपालाच ेिवशषे अिभभाषण . 
 
१७६. ( १ ) [ िवधानसभे या येक सावि क िनवडणुक नंतर पिह या स ा या ारंभी आिण येक वषा या पिह या 
स ा या ] ारंभी . िवधानसभेत कवा िवधानप रषद असले या रा या या बाबतीत . एक  जमले या दो ही 
सभागृहानंा संबोधून रा यपाल अिभभाषण करील आिण िवधानमंडळास . याला अिभिनमंि त कर याची कारण ेसांगेल 
. 
 
( २ ) अशा अिभभाषणात िनदिशले या बाब या चचकरता वेळ वाटून दे यासाठी सभागृहा या कवा दोह पैक  

कोण याही सभागृहा या कायप तीच ेिविनयमन करणार्या िनयमां ारे तरतूद केली जाईल . 
 
१७७: मं ी व महा अिधव ा याचं ेसभागहृाबंाबत ह  . 
 
१७७. येक मं यास व रा या या महा अिधव यास रा या या िवधानसभते कवा िवधानप रषद असले या रा या या 
बाबतीत . दो ही सभागृहात भाषण कर याचा आिण अ यथा यां या कामकाजात भाग घे याचा ह  असेल , आिण 

िवधानमंडळा या या सिमतीत याच ेनाव सद य हणून घातलेले असेल अशा कोण याही सिमतीत भाषण कर याचा 
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आिण अ यथा यां या कामकाजात भाग घे याचा ह  असेल . पण या अनु छेदा या आधारे मतदान कर यास तो ह दार 

असणार नाही . 
 
१७८: िवधानसभचेा अ य  व उपा य  . 
 
१७८. येक रा याची िवधानसभा , शक्य होईल ितत या लवकर , िवधानसभे या दोन सद यानंा अनु मे आपला 
अ य  व उपा य  हणून िनवडील आिण , अ य ाच े कवा उपा य ाच ेपद र  होईल ते हा ते हा , िवधानसभा 
अ य सद यास अ य  , कवा यथाि थित , उपा य  हणून िनवडील . 
 
१७९: अ य पद व उपा य पद र  होण ेव याचा राजीनामा देण ेआिण याव न दरू करण े. 
 
१७९. िवधानसभेचा अ य  कवा उपा य  हणून पद धारण करणार्या सद यास --- 
 
( क ) याच ेिवधानसभेच ेसद य व संपु ात आले तर , आपले पद र  करावे लागेल ; 
 
( ख ) असा सद य हा अ य  अस यास , उपा य ास आिण असा सद य हा उपा य  अस यास , अ य ास संबोधून 

कोण याही वेळी आप या पदाचा सहीिनशी लेखी राजीनामा दतेा येईल ; आिण 
 
( ग ) िवधानसभे या या वेळ या सव सद यां या ब मतान ेपा रत झाले या िवधानसभे या ठरावा ारे या या 
पदाव न दरू करता येईल : 
 
परंतु . खंड ( ग ) या योजनाथ असणारा कोणताही ठराव , तो मांड याचा उ ेश अस याब ल िनदान चौदा दवसांची 
नोटीस दे यात आ याखेरीज मांडला जाणार नाही : 
 
परंतु आणखी अस ेक  , िवधानसभा िवस जत होईल ते हा ते हा , िवसजनानंतर होणार्या िवधानसभे या पिह या 
सभे या लगतपूव पयत अ य ाला आपले पद र  करता येणार नाही . 
 
१८०: उपा य  कवा अ य ी याचंा अ य पदाची कत  ेकर याचा कवा अ य  हणनू काय कर याचा अिधकार  
 
१८०. ( १ ) अ य ाच ेपद र  असताना या पदाची कत  ेउपा य ांना कवा उपा य ाच ेपदही र  असेल तर , 

रा यपाल या योजनाकरता याला िनयु  करील अशा िवधानसभे या सद याला करावी लागतील . 
 
( २ ) िवधानसभे या कोण याही बैठक त अ य  अनुपि थत असताना उपा य  , कवा तोही अनुपि थत अस यास , 

िवधानसभे या कायप ित - िनयमां ारे ठरव यात येईल अशी ी , कवा अशी ी उपि थत नस यास , 

िवधानसभा ठरवील अशी अ य ी अ य  हणून काय करील . 
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१८१: अ य ास कवा उपा य ास पदाव न दरू कर याचा ठराव िवचाराधीन असताना यान ेअ य थान न 

वीकारण.े 
 
१८१. ( १ ) िवधानसभे या कोण याही बैठक त , अ य ास या या पदाव न दरू कर याचा कोणताही ठराव 

िवचाराधीन असताना अ य  अथवा उपा य ास या या पदाव न दरू कर याचा कोणताही ठराव िवचाराधीन 

असताना उपा य  , वत : उपि थत असला तरी . अ य थान वीकारणार नाही , आिण अनु छेद १८० या खंड ( २ 

) या तरतुदी , जशा या . अ य  . कवा यथाि थित , उपा य  अनुपि थत असले या बैठक या संबंधात लागू होतात 

. तशा या पूव  अशा येक बैठक या संबंधात लागू होतील . 
 
( २ ) अ य ास या या पदाव न दरू कर याचा कोणताही ठराव िवधानसभेत िवचाराधीन असताना . याला 
िवधानसभेम य ेभाषण कर याचा व ित या कामकाजात अ यथा भाग घे याचा ह  असेल . आिण 
 
अनु छेद १८९ म य ेकाहीही असले तरी , अस ेकामकाज चालू असताना अशा ठरावावर कवा अ य कोण याही बाबीवर 

फ  पिह याच फेरीत मतदान कर याचा याला ह  असेल . पण मत ेसमसमान झा यास मा  नाही . 
 
१८२: िवधानप रषदचेा सभापती व उप सभापती . 
 
१८२. अशी िवधानप रषद असले या यके रा याची िवधानप रषद , श य होईल ितत या लवकर . िवधान 

प रषदे या दोन सद यांना अनु मे आपला अभापती व उप सभापती हणून िनवडील आिण . सभापतीच े कवा उप 

सभापतीच ेपद र  होईल या या वेळी , ती िवधानप रषद अ य सद यास सभापती . कवा यथाि थित , उप 

सभापती हणून िनवडील . 
 
१८३: सभापितपद आिण उप सभापितपद र  होण ेव याचा राजीनामा देण ेआिण याव न दरू करण े. 
 
१८३. िवधानप रषदचेा सभापती व उप सभापती हणून पद धारण करणार्या सद यारा --- 
 
( क ) याच ेिवधानप रषदचे ेसद य व संपु ात आले तर . आपले पद र  करावे लागेल ; 
 
( ख ) असा सद य हा सभापती अस यास . उप सभापतीस आिण असा सद य हा उप सभापती अस यास , सभापतीस 

संबोधून , कोण याही वेळी आप या पदाचा आप या सहीिनशी लेखी राजीनामा देता यईेल ; आिण 
 
( ग ) िवधानप रषदे या या वेळ या सव सद यां या ब मतान ेपा रत झाले या िवधानप रषदे या ठरावा ारे या या 
पदाव न दरू करता येईल ; 
 
परंतु , खंड ( ग ) या योजनाथ , कोणताही ठराव मांड याचा उ ेश अस याब ल िनदान चौदा दवसाचंी नोटीस 

दे यात आ याखेरीज , तो ठराव मांडला जाणार नाही . 
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१८४: उप सभापती कवा अ य ी यानंा सभापितपदाची कत  ेकर याचा कवा सभापती हणनू काय कर याचा 
अिधकार. 
 
१८४. ( १ ) सभापतीच ेपद र  असताना या पदाची कत  ेउप सभापतीला कवा उप सभापतीच ेपदही र  

असेल तर , रा यपाल या योजनाकरता याला िनयु  करील अशा िवधानप रषदे या सद याला करावी लागतील . 
 
( २ ) िवधानप रषदे या कोण याही बैठक त सभापती अनुपि थत असताना उप सभापती कवा , तोही अनुपि थत 

अस यास . िवधानप रषदे या कायप ित - िनयमां ारे ठरव यात येईल अशी ी . कवा अशी ी उपि थत 

नस यास , िवधानप रषद ठरवील अशी अ य ी , सभापती हणून कार्य करील . 
 
१८५: सभापतीस कवा उप सभापतीस पदाव न दरू कर याचा ठराव िवचाराधीन असताना यान ेअ य थान न 

वीकारण.े 
 
१८५. ( १ ) िवधानप रषदे या कोण याही बैठक त . सभापतीस या या पदाव न दरू कर याचा कोणताही ठराव 

िवचाराधीन असताना सभापती . अथवा उप सभापतीस या या पदाव न दरू कर याचा कोणताही ठराव िवचाराधीन 

असताना उप सभापती , वत : उपि थत असला तरी . अ य थान वीकारणार नाही . आिण अनु छेद १८४ या खंड 

( २ ) या तरतुदी . जशा या , सभापती , कवा यथाि थित . उप सभापती अनुपि थत असले या बैठक या संबंधात 

लागू होतात , तशाच या पूव  अशा यके बैठक या संबंधात लागू होतील . 
 
( २ ) सभापतीस या या पदाव न दरू कर याचा कोणताही ठराव िवधानप रषदेत िवचाराधीन असताना , याबाबतीत 

याला िवधानप रषदेम य ेभाषण कर याचा व ित या कामकाजात अ यथा भाग घे याचा ह  असेल आिण अनु छेद 

१८९ म य ेकाहीही असले तरी , अस ेकामकाज चालू असताना अशा ठरावावर कवा अ य कोण याही बाबीवर फ  

पिह याच फेरीत मतदान कर याचा याला ह  असेल . पण मत ेसमसमान झा यास मा  नाही . 
 
१८६: अ य  व उपा य  आिण सभापती व उप सभापती याचं ेवतेन व भ .े 
 
१८६. िवधानसभेचा अ य  व उपा य  यांना आिण िवधानप रषेदेचा सभापती व उप सभापती यांना येक  , रा य 

िवधानमंडळ काय ा ारे िनि त करील असे वेतन व भ  ेदे यात येतील आिण यासंबंधात या माण ेतरतूद कर यात 

येईपयत , दसुर्या अनुसूचीत िविन द  केलेले वेतन व भ  ेदे यात येतील . 
 
१८७: रा य िवधानमडंळाच ेसिचवालय. 
 
१८७. ( १ ) रा या या िवधानमंडळा या सभागृहाला कवा दोह पैक  येक सभागृहाला अलग अलग सिचवालयीन 

कमचारीवग असेल ; 
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परंतु , िवधानप रषद असणार्या रा य िवधानमंडळा या बाबतीत , अशा िवधानमंडळा या दो ही सभागृहांना सामाईक 

अशा पदांची िन मती कर यास या खंडातील कोणतीही गो  ितबंधक आहे , असा ितचा अथ लावला जाणार नाही . 
 
( २ ) रा या या िवधानमंडळाला काय ा ारे , रा या या िवधानमंडळा या कोण याही सभागृहा या कवा 
सभागृहां या सिचवालयीन कमचारीवगात करावयाची भरती व यात िनयु  केले या या सेवाशत  यांच े

िविनयमन करता येईल . 
 
( ३ ) खंड ( २ ) खाली रा य िवधानमंडळ तरतूद करीपयत रा यपालास , िवधानसभेचा अ य  , कवा यथाि थित , 

िवधानप रषदचेा सभापती यां याशी िवचारिविनमय क न , िवधानसभे या कवा िवधानप रषदे या सिचवालयीन 

कमचारीवगात करावयाची भरती व यात िनयु  केले या या सेवाशत  याचं ेिविनयमन कर यासाठी िनयम 

करता येतील आिण या माण ेकेलेले कोणतेही िनयम उ  खंडाखाली केले या कोण याही काय ा या तरतुद या अधीन 

रा न भावी असतील . 
 
१८८: सद यानंी शपथ घणे े कवा ित ा करण.े 
 
१८८. रा या या िवधानसभेचा कवा िवधानप रषदेचा येक सद य आपले थान हण कर यापूव  , रा यपालासमोर 

अथवा यान ेशपथ घेणे कवा ित ा करणे या या संबंधात िनयु  केले या कोण याही ीसमोर , ितसर्या 
अनुसूचीत या योजनाथ दले या नमु यानुसार शपथ घेऊन कवा ित ा क न याखाली सही करील . 
 
१८९: सभागहृामंधील मतदान . जागा र  असतानाही काय कर याचा सभागहृाचंा अिधकार व गणपतू  . 
 
१८९. ( १ ) या संिवधानात अ यथा तरतूद केली असेल तेवढ ेसोडून इतर बाबतीत , रा य िवधानमंडळा या 
सभागृहा या कोण याही बैठक तील सव  , अ य  अथवा सभापती हणून काय करणारी ी यां या ित र  

अ य उपि थत असले या व मतदान करणार्या सद यां या ब मतान ेिनण त केले जातील . 
 
अ य  कवा सभापती , कवा या ना यान ेकाय करणारी ी पिह या फेरीत मतदान करणार नाही . पण मत े

समसमान झा यास ितला िनणायक मत दे याचा अिधकार असले व तो अिधकार ती वापरील . 
 
( २ ) रा य िवधानमंडळा या सभागृहा या सद यकुलात कोणतीही जागा र  असली तरी या सभागृहाला काय 

कर याचा अिधकार असेल आिण रा य िवधानमंडळातील कोणतेही कामकाज , या कामकाजा या वेळी तेथे थानाप  

हो याचा कवा मतदान कर याचा कवा अ यथा भाग घे याचा िजला ह  न हता अशा एखा ा ीन ेते केले आहे . 

अस ेमागा न आढळून आले तरीही िविध ा  राहील . 
 
( ३ ) रा य िवधानमंडळ काय ा ारे अ यथा तरतूद करीपय त रा य िवधानमंडळा या सभागृहाची सभा हो यासाठी 
गणपूत  ही  दहा सद य कवा या सभागृहा या एकूण सद य सं ये या एक - दशांश इतक  असेल . 
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( ४ ) रा या या िवधानसभचेी कवा िवधानप रषदेची सभा चालू असताना एखा ा वेळी गणपूत  झालेली नसेल तर , 

सभागृह तहकूब करणे कवा गणपूत  होईपयत सभा थिगत करणे हे अ य ाच े कवा सभापतीच े. कवा या ना यान े

काय करणार्या ीच ेकत  असेल . 
 
१९०: जागा र  करण.े 
 
१९०. ( १ ) कोणतीही ी रा य िवधानमंडळा या दो ही सभागृहाचंी सद य असणार नाही आिण जी ी दो ही 
सभागृहाचंी सद य हणून िनवडली गेली असेल ितने दोह पकै  कोण याही एका सभागृहातील ितची जागा र  करावी 
. यासाठी रा य िवधानमंडळाकडून काय ा ारे तरतूद केली जाईल 
 
( २ ) कोणतीही ी पिह या अनुसूचीत िविन द  केले या रा यापंैक  दोन कवा अिधक रा यां या िवधानमंडळांची 
सद य असणार नाही आिण एखादी ी अशा दोन कवा अिधक रा यां या िवधानमंडळांची सद य हणून िनवडली 
गे यास , रा पतीन ेकेले या िनयमात िनिन द  केला जाईल असा कालवधी समा  होताच , अशा सव रा यां या 
िवधानमंडळातील या ीची जागा , जर ितने त पूव  एक सोडून सव रा यां या िवधानमंडळातील आप या जागेचा 
राजीनामा दला नसेल तर , र  होईल . 
 
( ३ ) [ अनु छेद १९१ चा खंड ( १ ) कवा खंड ( २ )] याम य ेउ लेिखले यांपैक  कोण याही कारणामुळे अपा  होईल 

तर , कव 
 
[( ख ) अ य ाला , कवा यथाि थित , सभापतीला संबोधून आप या जागेचा सहीिनशी लेखी राजीनामा दईेल आिण 

अ य  . कवा यथाि थित , सभापती याचा राजीनामा वीकारील तर .] 
 
तदन्ंतर याची जागा र  होईल : 
 
[ परंतु , उपखंड ( ख ) म य ेिनदिशले या कोण याही राजीना या या बाबतीत , िमळाले या . मािहतीव न कवा 
अ यथा आिण वत : ला यो य वाटेल अशी चौकशी के यानतंर जर , असा राजीनामा वे छापूवक कवा ामािणकपण े

दलेला नाही अशी अ य ाची . कवा यथाि थित , सभापतीची खा ी झाली तर . तो असा राजीनामा वीकारणार नाही 
.] 
 
( ४ ) रा या या िवधानमंडळा या सभागृहाचा सद य सभागृहा या अनु ेिशवाय साठ दवसां या कालावधीम य े या 
सभागृहा या सव सभानंा अनुपि थत रािहला तर . सभागृहात याची जागा र  हणून घोिषत करता येईल ; 
 
परंतु साठ दवसाचंा उ  कालावधी मोजताना . या कालावधीत सभागृहाची स समा ी झालेली असेल कवा 
लागोपाठ चार दवसां न अिधक काळ ते तहकूब असेल . असा कोणताही कालावधी िहशेबात घेतला जाणार नाही . 
 
१९१: सद य वाबाबत अपा ता. 



 

Collection of: Dr.Chandrakant Pulkundwar 
Disclaimer: There may be typing errors. Please refer government press publication for 
authenticity. Contents probably updated up to 2006. 
 

 
१९१. ( १ ) एखादी ी रा या या िवधानसभचेी कवा िवधानप रषदचेी सद य हणून िनवडली जा यास आिण 

तशी सद य हणून राह यास पुढील कारणां तव अपा  होईल . ती अशी --- 
 
( क ) जे लाभपद या या धारकास अपा  करणारे नस याच ेपिह या अनुसूचीम य ेिविन द  केले या कोण याही 
रा या या िवधानमंडळान ेकाय ा ारे घोिषत केले आहे या न अ य अस े, भारत सरकार या कवा कोण याही 
रा या या शासना या िनयं णाखालील कोणतेही लभपद ितन ेधारण केले असेल तर ; 
 
( ख ) ती मनोिवकल असेल व स म यायालयाकडून तशी घोिषत झाजेली असेल तर ; 
 
( ग ) ती अिवमु  नादार असेल तर ; 
 
( घ ) ती भारताची नाग रक नसेल . अथवा ितन े वे छेन ेपरक य देशाच ेनाग रक व संपा दले असेल , अथवा ती परक य 

देशाला िन ा कवा इमान दे यास कोण याही कबुलीन ेब  असेल तर ; 
 
( ङ ) ती संसदेन ेकेले या कोण याही काय ा ारे कवा याखाली यासाठी अपा  झाली असेल तर . 
 
[ प ीकरण .--- या खंडा या योजनांकरता .] एखादी ी संधरा याचा कवा पिह या अनुसूचीत िविन द  केले या 
कोण याही रा याचा मं ी आहे एवढयाच कारणान े. ती भारत सरकार या कवा अशा रा य शासना या 
िनयं णाखालील लाभपद धारण करत ेअस ेमानले जाणार नाही . 
 
[( २ ) एखादी ी एखा ा रा या या िवधानसभेची कवा िवधानप रषदचेी सद य हणून राह यास दहा ा 
अनुसूचीअ वय ेअपा  असेल तर . ती यासाठी अपा  होईल .] 
 
१९२: [ सद यां या अपा तबेाबत या ावंरील िनणय. 
 
१९२. ( १ ) एखा ा रा य िवधानमंडळा या सभागृहाचा एखादा सद य अनु छेद १९१ खंड ( १ ) म य ेनमूद 

केले यांपकै  कोण याही कारणा तव अपा  झाला आहे कवा काय , याबाबत कोणताही  उदभ्व यास , तो  

रा यपालाकड े या या िनणयाथ िनदिशत केला जाईल आिण याचा िनणाय अंितम असेल . 
 
( २ ) अशा कोण याही ावर कोणताही िनणय दे यापूव  रा यपाल िनवडणूक आयोगाच ेमत घेईल आिण अशा 
मतानुसार कृती करील .] 
 
१९३: अनु छेद खाली शपथ घे यापवू  कवा ित ा कर यापवू  अथवा अपा  झा यानतंर थानाप  हो याब ल व 

मतदान कर याब ल दंड. 
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१९३. जर एखा ा ीन े, अनु छेद १८८ या आव यकताचंे अनुपालन कर यापूव  अथवा एखा ा रा या या 
िवधानसभे या कवा िवधानप रषदे या सद य वास आपण पा  नाही कवा अपा  झालो आहोत , कवा संसदेन ेअगर 

या रा या या िवधानमंडळान ेकेले या कोण याही काय ा या तरतुद या अनुसार या सभागृहाचा सद य हणून 

थानाप  हो याची कवा मतदान कर याची आपणास मनाई आहे . हे माहीत असताना तस ेकेले तर , या या दवशी 
ती ी थानाप  झाली असेल कवा ितन ेमतदान केले असले या येक दवसाब ल पाचशे पय ेइत या दंडास ती 
पा  होईल व तो दंड रा याला येणे असलेले ऋण हणून वस ूल केला जाईल . 
 

सद य याचं ेअिधकार , िवशेषािधकार व उ मु ी 
 
१९४: िवधानमडंळाचंी सभागहेृ आिण याचं ेसद यव सिम या याचं ेअिधकार . िवशषेािधकार , इ यादी. 
 
१९४. ( १ ) या संिवधाना या तरतुदी आिण िवधानमंडळा या कायप तीच ेिविनयमन करणारे िनयम व थायी आदेश 

यांना अधीन रा न . यके रा या या िवधानमंडळास भाषण वातं य असेल . 
 
( २ ) रा य िवधानमंडळाचा कोणताही सद य , िवधानमंडळात कवा या या कोण याही सिमतीत यान ेकेले या 
कोण याही व ा या कवा यान ेकेले या कोण याही मतदाना या बाबतीत , कोण याही यायालयात कोण याही 
कायवाहीस पा  होणार नाही . आिण कोणतीही ी अशा िवधानमंडळा या मतदान कवा कामकाजवृ  या या 

काशनाबाबत या माण ेकायवाहीस पा  होणार नाही . 
 
( ३ ) अ य बाबतीत . रा य िवधानमंडळाच ेसभागृह आिण अशा िवधानमंडळा या सभागृहाच ेसद य व सिम या याचं े

अिधकार . िवशेषािधकार व उ मु ी या . ते िवधानमंडळ काय ा ारे वेळावेळी िनि त 
 
करील अशा असतील , आिण या माण ेिनि त होईपयत , [ या सभागृहाला आिण या या सद यांना आिण सिम यांना " 
संिवधान ( च वेचािळसावी सुधारणा ) अिधिनयम . १९७८ " याच ेकलम २६ अमलात ये या या लगतपूव  जशा हो या 
तशा असतील .] 
 
( ४ ) खंड ( १ ), ( २ ) व ( ३ ) यां या तरतुदी जशा रा य िवधानमंडळा या सद यां या संबंधात लागू आहेत तशा या , 
या संिवधाना या आधारे या िवधानमंडळा या सभागृहात कवा ित या कोण याही सिमतीत भाषण कर याचा व 

अ यथा ित या कामकाजात भाग घे याचा अिधकार असले या या संबंधात लागू असतील . 
 
१९५: सद याचं ेवतेन व भ .े 
 
१९५. रा या या िवधानसभेच ेआिण िवधानप रषदचे ेसद य हे , रा याच ेिवधानमंडळ काय ा ारे वेळोवेळी िनधा रत 

करील असे वेतन व भ  ेिमळ याला व याबाबत या माण ेतरतूद होईपय त , या संिवधाना या ारंभा या लगतपूव  
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त थानी असले या ांता या िवधानसभे या सद यां या बाबतीत लागू असले या अशा दरांनी व अशा शत वर , वेतन व 

भ  ेिमळ याला ह दार असतील . 
 
१९६: िवधयेके ततु करण ेव पा रत करण ेयासबंधंी तरतदुी. 
 
१९६. ( १ ) धन िवधेयक व अ य िव ीय िवधेयके याबाबत अनु छेद १९८ व २०७ म य ेअसले या तरतुद ना अधीन 

रा न . या रा य िवधानमंडळाला िवधानप रषद आहे या या कोण याही सभागृहात िवधेयकाचा ारंभ होऊ शकेल . 
 
( २ ) अनु छेद १९७ व १९८ या तरतुद ना अधीन रा न . िवधानप रषद असले या रा या या िवधानमंडळा या 
सभागृहानंी एखाद ेिवधेयक . सुधारणेिशवाय कवा दो ही सभागृहांना संमत झा या असतील अशा सुधारणांसह . संमत 

के याखेरीज दो ही सभागृहांनी ते पा रत केले अस याच ेमानले जाणार नाही . 
 
( ३ ) रा या या िवधानमंडळाम य े लंिबत असलेले िवधेयक सभागृहाचंी स समा ी झा याकारणान े पगत होणार 

नाही . 
 
( ४ ) रा या या िवधानप रषदेत लंिबत असलेले जे िवधेयक िवधानसभेन ेपा रत केलेले नसेल त ेिवधेयक िवधानसभचे े

िवसजन झाले असता व्यपगत होणार नाही . 
 
( ५ ) जे िवधेयक रा या या िवधानसभेत लंिबत असेल . कवा िवधानसभेकडून पा रत होऊन िवधानप रषदेत लंिबत 

असेल ते िवधेयक , िवधानसभचे ेिवसजन झाले असता . पगत होईल . 
 
१९७: धन िवधयेकां न अ य िवधयेकासंबंधंी िवधानप रषदे या अिधकारावंर िनबध. 
 
१९७. ( १ ) िवधानप रषद असले या रा या या िवधानसभेन ेएखाद ेिवधेयक पा रत क न िवधानप रषदेकड े

पाठव यानंतर जर --- 
 
( क ) ते िवधेयक िवधानप रषदेन ेफेटाळले तर ; कवा 
 
( ख ) ते िवधेयक िवधानप रषदेसमोर ठेव या या दनाकंापासनू त ेित याकडून पा रत न होता तीन मिह यां न अिधक 

काळ लोटला तर ; कवा 
 
( ग ) ते िवधेयक िवधानप रषदेन ेसुधारणासंह पा रत केले व या सुधारणा िवधानसभने ेसंमत के या नाहीत तर . 
 
िवधानसभेला ते िवधेयक िवधानप रषदेन ेकेले या , सुचवले या कवा संमत केले या काही सुधारणा अस यास यांसह 

कवा यािवना , याच कवा नंतर या कोण याही स ात . आप या कायप तीच ेिविनयमन करणार्या िनयमांना अधीन 

रा न , पु हा पा रत करता यईेल आिण मग या माण ेपा रत झालेले िवधेयक िवधानप रषदेकड ेपाठवता येईल . 
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( २ ) एखाद ेिवधेयक िवधानसभेन ेया माण ेदसुर्यांदा पा रत क न िवधानप रषदेकड ेपाठव यानंतर जर --- 
 
( क ) ते िवधेयक िवधानप रषदेन ेफेटाळले तर ; कवा 
 
( ख ) ते िवधेयक िवधानसभेसमोर ठेव या या दनाकंापासून त ेित याकडून पा रत न होता एक मिह यां न अिधक काळ 

लोटला तर ; कवा 
 
( ग ) ते िवधेयक िवधानप रषदेन ेसुधारणासंह पा रत केले व या सुधारणा िवधानसभने ेसंमत के या नाहीत तर . 

िवधानप रषदने ेकेले या कवा सुचिवले या आिण िवधानसभेन ेसंमत केले या . अशा काही सुधारणा अस यास . यांसह 

िवधानसभेन ेदसुर्यादंा त ेिवधेयक जस ेपा रत केले या पात ते रा य िवधानमंडळा या सभागृहांनी पा रत केले 

अस याच ेमानले जाईल . 
 
( ३ ) या अनु छेदातील कोणतीही गो  धन िवधेयकास लागू असणार नाही . 
 
१९८: धन िवधयेकाबंाबत िवशषे कायप ती. 
 
१९८. ( १ ) धन िवधेयक िवधानप रषदेत तुत केले जाणार नाही . 
 
( २ ) िवधानप रषद असले या रा या या िवधानसभेन ेधन िवधेयक पा रत के यानंतर त ेिवधानप रषदकेड ेित या 
िशफारश करता पाठवले जाईल आिण ते िवधेयक िमळा या या दनांकापासनू चौदा दवसां या कालावधी या आत . 

िवधानप रषद आप या िशफारश सह ते िवधानसभकेड ेपरत पाठवील व तदन्ंतर , िवधानसभेला िवधानप रषदे या सव 

कवा यांपैक  कोण याही िशफारशी वीकारता येतील कवा फेटाळता येतील . 
 
( ३ ) िवधानसभेन ेिवधानप रषदे या िशफारश पैक  कोण याही िशफारशी वीकार या तर , धन िवधेयक , 

िवधानप रषदने ेिशफारस केले या व िवधानसभेन े वीकारले या सुधारणांसह दो ही सभागृहांनी पा रत केले अस याच े

मानले जाईल . 
 
( ४ ) िवधानसभेन ेिवधानप रषदे या िशफारश पैक  कोण याही िशफारशी वीकार या नाहीत तर . धन िवधेयक . 

िवधानसभेन ेजस ेपा रत केले होत ेतशा व पात . िवधानप रषदेन ेिशफारस केले यांपैक  कोण याही सुधारणेिशवाय 

दो ही सभागृहांनी पा रत केले अस याच ेमानले जाईल . 
 
( ५ ) जर िवधानसभेन ेपा रत केलेले व िवधानप रषदकेड ेित या िशफारश करता पाठवलेले धन िवधेयक . उ  चौदा 
दवसां या कालावधी या आत िवधानसभकेड ेपरत पाठव यात आले नाही तर उ  कालवधी संप यावर . ते 

िवधानसभेन ेजस ेपा रत केले होत ेतशा व पात दो ही सभागृहांनी पा रत केले अस याच ेमानले जाईल . 
 
१९९: " धन िवधयेके " याचंी ा या. 
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१९९. ( १ ) या करणा या योजनाथ . एखा ा िवधेयकात पुढील सव कवा यांपैक  कोण याही बाब शी संबंिधत 

असे या तरतुदीच केवळ अंतभतू असतील तर . ते धन िवधेयक अस याच ेमानले जाईल . या बाबी अशा .--- 
 
( क ) कोणताही कर बसवण े, तो र  करणे , तो माफ करणे . यात फेरबदल करणे कवा याच ेिविनयमन करण े; 
 
( ख ) रा य शासनान ेपैसा कजाऊ घेणे कवा कोणतीही हमी देणे यांच ेिविनयमन . अथवा रा य शासनान ेप करले या . 
कवा प करावया या कोण याही िव ीय आबंधनाबाबत या काय ाची सुधारणा ; 

 
( ग ) रा याचा एकि त िनधी कवा आकि मकता िनधी यांची अिभर ा करणे , अशा कोण याही िनधीत पैशांचा भरणा 
करणे कवा यातनू पैसे काढण े; 
 
( घ ) रा या या एकि त िनधीतील पैशांच ेिविनयोजन ; 
 
( ड ) कोणताही खच . रा या या एकि त िनधीवर भा रत असलेला खच हणून घोिषत करण े. कवा अशा कोण याही 
खचाची र म वाढवण े; 
 
( च ) रा या या एकि त िनधी या कवा रा या या लोकले या या खाती पैशांची आवक कवा अशा पैशांची अिभर ा 
कवा जावक ; कवा 

 
( छ ) उपखंड ( क ) त े( च ) यांत िविन द  केले यांपकै  कोण याही बाबीला आनुषंिगक असलेली कोणतीही बाब . 
 
( २ ) एखाद ेिवधेयक हे दंड कवा अ य शा ती बसव याकरता अगर लायसन फ ची कवा दले या सेवेब ल या 
फ ची मागणी कवा भरणा कर याकरता तरतूद करत ेएवढयाच कारणान े, अथवा कोण याही थािनक ािधकार्यान े

कवा िनकायान े थािनक योजनाकरता कोणताही कर बसवण े. तो र  करण े. तो माफ करणे . यात फेरबदल करणे 
कवा याच ेिविनयमन करणे याकरता तरतूद करत े. एवढयाच कारणान ेते धन िवधेयक अस याच ेमानले जाणार नाही . 

 
( ३ ) जेथे िवधानप रषद आहे अशा रा या या िवधानमंडळाम य े तुत केलेले एखाद ेिवधेयक हे , धन िवधेयक आहे 

कवा नाही असा  उदभ्व यास , अशा रा या या िवधानसभे या अ य ाचा यावरील िनणय अंितम असेल . 
 
( ४ ) येक धन िवधेयक . अनु छेद १९८ खाली िवधानप रषदेकड ेपाठव यात येईल ते हा . व अनु छेद २०० खाली 
रा यपालास या या अनुमतीकरता सादर कर यात येईल ते हा . ते धन िवधेयक आहे . असे िवधानसभे या अ य ा या 
सहीच े माणप  यावर पृ ां कत केलेले असेल . 
 
२००: िवधयेकानंा अनमुती. 
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२००. एखाद ेिवधेयक रा या या िवधानसभेकडून पा रत झालेले असेल कवा िवधानप रषद असले या रा या या 
बाबतीत . रा या या िवधानमंडळा या दो ही सभागृहांकडून पा रत झालेले असेल ते हा ते रा यपालास सादर केले 

जाईल आिण रा यपाल . एकतर आपण या िवधेयकास अनुमती देत आहोत असे कवा यास अनुमती दे याच ेरोखून 

ठेवीत आहोत कवा ते िवधेयक रा पती या िवचाराथ राखून ठेवीत आहोत असे घोिषत करील ; 
 
परंतु , िवधेयक रा यपालास अनुमतीकरता सादर के यानंतर , ते धन िवधेयक नस यास श य ितत या लवकर याला ते 
िवधेयक सभागृहाकंड ेसंदेशासह परत पाठवून अशी िवनंती करता येईल क  , यांनी या िवधेयकाचा कवा यातील 

कोण याही िविन द  तरतुद चा फेरिवचार करावा आिण िवशेषत :, तो आप या संदेशात याचंी िशफारस करील या 
कोण याही सुधारणा तुत कर या या इ तचेा िवचार करावा आिण िवधेयक या माण ेपरत पाठवेल जाईल ते हा , 
सभागृह कवा सभागृहे या िवधेयकावर तदन्ुसार फेरिवचार करतील , आिण जर ते िवधेयक सभागृहान े कवा 
सभागृहानंी सुधारणेसह कवा यािवना पु हा पा रत केले आिण रा यपालास अनुमतीकरता सादर केले तर , रा यपाल 

यास अनुमती दे याच ेरोखून ठेवणार नाही : 
 
परंतु आणखी अस ेक  , रा यपाला या मत ेजे िवधेयक काय ा या पात आ यास यामुळे उ  यायालया या 
अिधकाराच ेअशा कारे यूनीकरण होईल क  यायोगे , या यायालयाला ज े थान असावे असे या संिवधानात संकि पत 

आहे . ते धो यात येईल . अशा कोण याही िवधेयकाला रा यपाल अनुमती देणार नाही , तर त ेरा पती या िवचाराथ 

राखून ठेवील . 
 
२०१: िवचाराथ राखनू ठेवललेी िवधयेके. 
 
२०१. जे हा रा यपालान ेएखाद ेिवधेयक रा पती या िवचाराथ राखून ठेवले असेल ते हा , रा पती एकतर आपण या 
िवधेयकास अनुमती देत आहोत अस ेघोिषत करील कवा यास अनुमती दे याच ेराखून ठेवीत आहोत . असे घोिषत 

करील : 
 
परंतु , ते िवधेयक धन िवधेयक नसेल याबाबतीत , रा पती अनु छेद २०० या पिह या परंतुकात उ लेिखले या अशा 
संदेशासह ते िवधेयक रा या या िवधानमंडळा या सभागृहाकड े, कवा यथाि थित , सभागृहाकंड ेपरत पाठव याचा 
िनदेश रा यपालाला देऊ शकेल आिण , एखाद ेिवधेयक या माणे परत पाठवले जाईल ते हा . असा संदेश िमळा या या 
दनाकंापासून सहा मिह यां या कालावधी या आत . सभागृह कवा सभागृहे यावर तदनसुार पुन वचार करतील आिण 

, जर ते िवधेयक सभागृहान े कवा सभागृहांनी सुधारणांसह कवा यािवना पु हा पा रत केले तर . त ेरा पतीस या या 
िवचाराथ पु हा  सादर केले जाईल . 
 
२०२: वा षक िव ीय िववरणप . 
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२०२. (१) रा यपाल, यके िव ीय वषाबाबत, रा याची या वषापुरती अंदािजत जमा व खच याचं”े वा षक िव ीय 

िववरणप ” हणून या भागात िन द  केलेले िववरणप  रा या या िवधानमंडळा या सभागृहासमोर कवा 
सभागृहासंमोर ठेवावयास लावील. 
 
(२) वा षक िव ीय िववरणप ात दले या खचा या अंदाजप काम य:े--- 
 
(क) रा या या एकि त िनधीवर भा रत असलेला खच हणून या संिवधानान ेव णलेला खच भागव याकरता आव यक 

असले या रकमा; आिण 
 
(ख) जो खच रा या या एकि त िनधीतून करावयाचा अस े तािवत केले असेल. असा अ य खच भागव याकरता 
आव यक असले या रकमा, वेगवेगळया दाखव यात येतील. आिण महसुली ले यावरील खच अ य खचा न वेगळा 
दाखिव यात येईल. 
 
(३) पुढील खच यके रा या या एकि त िनधीवर भा रत असा खच असेल:--- 
 
(क) रा यपाला या िव ल धी व भ  ेआिण या या पदासंबंधीचा अ य खच; 
 
(ख) िवधानसभचेा अ य  स उपा य  आिण िवधानप रषद असले या रा या या बाबतीत. िवधानप रषदेचा सभापती 
व उप सभापती यांच ेवेतन व भ ;े 
 
(ग) ाज. कजिनवारण िनिध-आकार व िवमोचन आकार यांसह यां याब ल रा य दायी आहे अस ेऋण-आकार आिण 

कजाची उभारणी. ऋण-सेवा व िवमोचन यां या संबंधीचा अ य खच; 
 
(घ) कोण याही उ  यायालया या यायाधीशांच ेवेतन व भ  ेयाबाबतीतील खच;  
 
(ड) कोण याही यायालयाचा कवा लवाद यायािधकरणाचा कोणताही यायिनणय, कूमनामा अथवा िनवाडा यांची 
पूत  कर यासाठी आव यक असले या कोण याही रकमा;  
 
(च) जो खच या माण ेभा रत अस याच ेया संिवधाना ारे अथवा रा य िवधानमंडळान ेकाय ा ारे घोिषत केले असेल 

असा अ य कोणताही खच. 
 
२०३: अदंाजप काबाबत िवधानमडंळातील कायप ती. 
२०३. (१) अंदाजप कापैक  जेवढा भाग रा या या एकि त िनधीवर भारीत असले या खचाशी संबंिधत असेल तेवढा 
भाग िवधानसभे या मतास टाकला जाणार नाही. पण िवधानमंडळात यांपैक  कोण याही अंदाजावरील चचस या 
खंडातील कोणतीही गो  ितबंध करणारी आहे. असा ितचा अथ लावला जाणार नाही. 
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(२) उ  अंदाजप कापैक  जेवढा भाग अ य खचाशी संबंिधत असेल तेवढा भाग अनुदानाथ माग यां या पाने 
िवधानसभेला सादर केला जाईल आिण िवधानसभेला कोण याही मागणीस अनुमती दे याचा कवा अनुमती दे यास 

नकार दे याचा कवा तीत िविन द  केले या रकमेत कपात क न या मागणीस अनुमती दे याचा अिधकार असेल. 
 
(३) कोणतीही अनुदानाथ मागणी रा यपालाची िशफारस अस याखेरीज केली जाणार नाही.  
 
२०४: िविनयोजन िवधयेके. 

२०४. (१) िवधानसभने ेअनु छेद २०३ खालील अनुदान ेमंजूर के यानंतर, होईल ितत या लवकर.--- 
 
(क) िवधानसभने ेया माण ेमंजूर केलेली अनुदान;े आिण 
 
(ख) रा या या एकि त िनधीवर भा रत असलेला. पण कोण याही बाबतीत. सभागृहा या कवा सभागृहां या समोर 

अगोदर ठेवले या िववरणप ात दाखवले या खचा न जो अिधक असणार नाही असा खच भागव यासाठी आव यक 

असले या सव पैशांच ेरा या या एकि त िनधीतून िविनयोजन कर याची तरतूद कर यासाठी एक िवधेयक तुत केले 

जाईल.  
 
(२) या सुधारणे या भावान ेप रणामी, या माण ेमंजूर कर यात आले या कोण याही अनुदानाची र म कमीअिधक 

होईल कवा या या पूव ात फेरफार होईल कवा रा या या एकि त िनधीवर भा रत केले या कोण याही खचाची 
र म कमीअिधक होईल अशी कोणतीही सुधारणा, रा या या िवधानमंडळा या सभागृहात कवा दोह पकै  कोण याही 
सभागृहात अशा कोण याही िवधेयकाला तािवत केली जाणार नाही. आिण या खंडानुसार एखादी सुधारणा अ ा  

आहे कवा कस ेयासंबंधात. अ य थानी असणार्या ीचा िनणय अंितम असेल. 
 
(३) अनु छेद २०५ व २०६ यां या तरतुद ना अधीन रा न, या अनु छेदा या तरतुद या अनुसार पा रत झाले या 
काय ा ारे िविनयोजन केले अस याखेरीज, रा या या एकि त िनधीतून कोणताही पैसा काढला जाणार नाही. 
 
२०५: परूक, अित र  कवा अिधक अनदुान.े 

२०५. (१) जर,--- 
 
(क) अनु छेद २०४ या तरतुदीनुसार केले या कोण याही काय ा ारे चालू िव ीय वषात एखा ा िविश  सेवेकरता 
खच करावयाची हणून अिधकृत मंजुरी दलेली र म या वषा या योजनाकंरता अपुरी अस याच ेआढळून आले तर, 

अथवा चालू िव ीय वषा या वा षक िव ीय िववरणप ात पूवकि पत नसले या एखा ा नवीन सेवेकरता पूरक कवा 
अित र  खचाची या वषात गरज उदभ्वली असेल तर, कवा 
 
(ख) एखा ा िव ीय वषात कोण याही सेवेवर, या सेवेकरता व या वषासाठी मंजूर झाले या रकमे न काही अिधक 

पैसा खच झाला असेल तर. 
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रा यपाल, रा य िवधानमंडळा या सभागृहासमोर कवा सभागृहांसमोर या खचाची अंदािजत र म दशिवणारे दसुरे 

िववरणप  ठेव याची व था करील. कवा यथाि थित, रा या या िवधानसभेपुढ ेअशा अिधक रकमेची मागणी सादर 

कर याची व था करील. 
 
(२) अनु छेद २०२. २०३ व २०४ यां या तरतुदी वा षक िव ीय िववरणप  व यात नमूद केलेला खच कवा 
अनुदानाथ मागणी आिण असा खच कवा अनुदान भागव याकरता रा या या एकि त िनधीतील पैशां या िविनयोजनास 

अिधकृत मंजुरी दे यासाठी करावयावा कायदा या या संबंधात जशा भावी आहेत. तशा या, उपरो  अस ेकोणतेही 
िववरणप  आिण खच कवा मागणी या या संबंधात. आिण असा खच कवा अशा मागणी या बाबतीतील अनुदान 

भागव याकरता रा या या एकि त िनधीतील पैशा या िविनयोजनास अिधकृत मंजुरी दे यासाठी करावया या 
कोण याही काय ा या संबंधातही भावी असतील. 
 
२०६: लखेानदुान.े ययानदुान ेव अपवादा मक अनदुान.े 

२०६. (१) या करणा या पूवगामी तरतुदीत काहीही असले तरी, रा या या िवधानसभेला.--- 
 
(क) कोण याही िव ीय वषा या एखा ा भागासाठी अंदािजले या खचाबाबत या कोण याही अनुदानावरील 

मतदानाकरता अनु छेद २०३ म य ेिविहत के यानुसार ती या पूण होऊन या खचा या संबंधात अनु छेद २०४ या 
तरतुद या अनुसार कायदा पा रत होईतोवर, असे कोणतेही अनुदान आगाऊ दे याचा; 
 
(ख) रा या या साधनसंप ीतून पुरी करावयाची एखादी मागणी या सेवेचा ाप कवा ितच ेअिनि त व प यामुळे 

वा षक िव ीय िववरणप ात साधारणत: द या जाणार्या तपशीलांसह नमूद करता येत नसेल ते हा. अशी अनपेि त 

मागणी पुरी कर याकरता अनुदान दे याचा; 
 
(ग) जे कोण याही िव ीय वषा या चालू सेवेचा भाग होत नाही असे अपवादा मक अनुदान दे याचा. 
 
अिधकार असेल. आिण या योजनांकरता उ  अनुदान े दली असतील याकरता रा या या एकि त िनधीतून पैसे 
काढ यास काय ा ारे अिधकृत मंजुरी दे याचा रा य िवधानमंडळाला अिधकार असेल. 
 
(२)अनु छेद २०३ व २०४ यां या तरतुदी जशा, वा षक िव ीय िववरणप ात नमूद केले या कोण याही खचासंबंधी 
अनुदान दे या या आिण असा खच भागव याकरता रा या या एकि त िनधीतील पैशांच ेिविनयोजनास अिधकृत मंजुरी 
दे यासाठी करावया या काय ा या संबंधात भावी आहेत, तशा या, खंड (१) खाली कोणतेही अनुदान दे या या आिण 

या खंडाखाली करावया या कोण याही काय ा या संबंधात भावी असतील. 
 
२०७: िव ीय िवधयेकासबंधंी िवशषे तरतदुी. 
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२०७. (१) अनु छेद १९९ या खंड (१) च ेउपखंड (क) ते (च) यांत िविन द  केले यांपैक  कोण याही बाबीकरता तरतूद 

करणारे िवधेयक कवा सुधारणा, रा यपालाचंी िशफारस अस याखेरीज तुत केली कवा मांडली जाणार नाही, आिण 

अशी तरतूद करणारे िवधेयक िवधानप रषदेत तुत केले जाणार नाही: 
 
परंतु कोण याही करात कपात करणे कवा तो र  करणे याबाबत तरतूद करणारी सुधारणा मांड याकरता या खंडाखाली 
कोण याही िशफारशीची आव यकता असणार नाही. 
 
(२) एखाद ेिवधेयक कवा सुधारणा ही दंड कवा अ य शा ती बसव याक रता, अथवा लायसन फ  कवा 
दले याफ सेवांब लची फ  याचंी मागणी कवा भरणा याकरता तरतूद करत,े एवढयाच कारणान,े अथवा कोण याही 
थािनक ािधकार्यान े कवा िनकायान े थािनक योजनाकं रता कोणताही कर बसवण.े तो र  करणे, तो माफ करण,े 

यात फेरफार करणे कवा याच ेिविनयमन करण ेयाकरता तरतूद करत,े एवढयाच कारणान ेती पूव ांपकै  कोण याही 
बाबीक रता तरतूद करत अस याच ेमानले जाणार नाही.  
  
(३) ज ेिवधेयक अिधिनयिमत के यास आिण अंमलात आण यास रा या या एकि त िनधीतून खच करावा लागेल ते 
िवधेयक रा य िवधानमंडळा या सभागृहाला, ते िवचारात घे यासाठी रा यपालान े या सभागृहाला िशफारस केलेली 
अस यािशवाय, पा रत करता येणार नाही. 
 
२०८: कायप तीच ेिनयम. 

२०८. (१) रा य िवधानमंडळा या सभागृहास, या संिवधाना या तरतुद ना अधीन रा न, आपली कायप ती आिण 

कामकाजचालन याचं ेिविनयमन कर याकरता िनयम करता यतेील. 
 
(२) खंड (१) खाली िनयम केले जाईपयत, या संिवधाना या ारंभा या लगतपूव  त थानी असले या ांता या 
िवधानमंडळाबाबत अंमलात असलेले कायप तीच ेिनयम व थायी आदेश हे, िवधानसभेचा अ य , कवा यथाि थित, 

िवधानप रषदचेा सभापती यात ज ेफेरबदल व अनुकूलन करील यासंह रा य िवधानमंडळा या संबंधात भावी 
असतील. 
 
(३) िवधानप रषद असले या रा याम य ेरा यपालाला, िवधानसभेचा अ य  आिण िवधानप रषदेचा सभापती यांचा 
िवचार घेत यानंतर, दो ही सभागृहांमधील पर पर संपकाबाबत या कायप तीसंबंधी िनयम करता येतील. 
 
२०९: िव ीय कामकाजासबंधंी रा य िवधानमडंळा या कायप तीच ेकाय ा ारे िविनयमन. 

२०९. रा य िवधानमंडळास. िव ीय कामकाज वेळेवर पूण हावे यासाठी कोण याही िव ीय बाबी या संबंधात कवा 
रा या या एकि त िनधीतून पैशांच ेिविनयोजन कर यासाठी आणले या कोण याही िवधेयका या संबंधात रा य 

िवधानमंडळा या येक सभागृहाची कायप ती आिन यातील कामकाजाच ेचालन याच ेकाय ा ारे िविनयमन करता 
येईल. आिण या माण ेकेले या कोण याही काय ाची तरतूद. अनु छेद २०८ या खंड (१) खाली रा य 

िवधानमंडला या एखा ा सभागृहान े कवा या या दोह पकै  कोण याही सभागृहान ेकेले या कोण याही िनयमाशी 
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अथवा या अनु छेदा या खंड (२) खाली रा य िवधानमंडळा या संबंधात भावी असले या कोण याही िनयमाशी कवा 
थायी आदेशाशी िवसंगत असेल तर व तेवढया मयादेपय त, अशी तरतूद अिधक भावी ठरेल.  

 
२१०: िवधानमडंळात वापरावयाची भाषा. 
२१०. (१) सतरा ा भागाम य ेकाहीही असले तरी, मा  अनु छेद ३४८ या तरतुद ना अधीन रा न, रा य 

िवधानमंडळातील कामकाज रा या या रजभाषेतून कवा राजभाषांतनू अथवा हदीतून कवा इं जीतून चालव यात 

येईल: 
 
परंतु, यथाि थित, िवधानसभचेा अ य  कवा िवधानप रषदचेा सभापती कवा या ना यान ेकाय करणारी ी, या 
कोण याही सद यास पूव ांपकै  कोण याही भाषेत आपले िवचार नीटपण े  करता येत नसतील याला आप या 
मातृभाषते सभागृहाला संबोधून भाषण कर याची अनु ा देऊ शकेल.  
 
(२) रा य िवधानमंडळान ेकाय ा ारे अ यथा तरतूद केली नाही तर, या संिवधाना या ारंभापासून पंधरा वषाचा 
कालावधी संप यानंतर हा अनु छेद, यातील “ कवा इं जीतून” हे श द जणू काही गाळलेले असावेत या माण े भावी 
होईल: 
 
[परंतु, [िहमाचल देश, मिणपूर, मेघालय व ि पुरा या रा यां या िवधानमंडळां या] संबंधात, या खंडात आले या” 
पंधरा वष” या श दो लेखा या जागी जणू काही “पंचवीस वष” असा श दो लेख घातला असावा या माण ेतो खंड 

भावी होईल:] 
 
[परंतु आणखी अस ेक , [अ णाचल देश, गोवा व िमझोरम] या रा यां या िवधानमंडळां या] संबंधात, या खंडात 

आले या “पंधरा वष” या श दो लेखा या जागी जणू काही “चाळीस वष” असा श दो लेख घातलेला असावा या माण े

तो खंड भावी होईल.] 
 
२११: िवधानमडंळातील चचवर िनबध. 

२११. सव  यायालया या कवा उ  यायालया या कोण याही यायाधीशान ेआपली कत  ेपार पाडताना केले या 
वतणुक बाबत रा या या िवधानमंडळात कोणतीही चचा करता येणार नाही.  
 
२१२: यायालयानंी िवधानमडंळा या कामकाजाबाबत चौकशी करावयाची नाही. 
२१२. (१) कायप तीत एखादी तथाकिथत िनयमबा  गो  घडली आहे या कारणाव न रा य िवधानमंडळातील 

कोण याही कामकाजा या िविध ा तेस आ ेप घेता येणार नाही.  
 
(२) रा य िवधानमंडळामधील कायप तीच े कवा कामकाजचालनाच ेिविनयमन कर याच ेअथवा िवधानमंडळात 

सु व था राख याच ेअिधकार या संिवधाना ारे कवा तद वय े या या ठायी िनिहत कर यात आले आहेत अशा, 
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िवधानमंडळा या कोण याही अिधकार्यान े कवा सद यान े या अिधकारां या केले या वापराबाबत तो कोण याही 
यायालया या अिधका रतेस अधीन असणार नाही.  

 
२१३: िवधानमडंळा या िवरामकालात अ यादेश यािपत कर याचा रा यपालाचा अिधकार. 
२१३. (१) रा याची िवधानसभा स ासीन असेल या ित र  अथवा एखा ा रा यात िवधानप रषद असेल तेथे 

िवधानमंडळाची दो ही सभागृहे स ासीन असतील या ित र  कोण याही वेळी, रा यपालान ेता काळ कारवाई करण े

आव यक हावे अशी प रि थती अि त वात अस याब ल रा यपालाची खा ी पट यास, याला या प रि थतीनुसार 

ज र वाटतील अस ेअ यादेश यािपत करता येतील:  
 
परंतु. अशा कोण याही अ यादेशात या तरतुदी असतील.--- 
 
(क) याच तरतुदी एखा ा िवधेयकात अंतभूत असतील तर. या बाबतीत ते िवधेयक िवधानमंडळात तुत कर यासाठी 
या संिवधानाखाली रा पतीची-पूवमंजुरी लागली असती; कवा  
 
(ख) याच तरतुदी एखा ा िवधेयकात अंतभूत असतील तर, या बाबतीत ते िवधेयक रा पती या िवचाराथ राखून 

ठेवण ेरा यपालाला ज रीच ेवाटले असत;े कवा  
 
(ग) याच तरतुदी रा य िवधानमंडळा या एखा ा अिधिनयमात अंतभूत असतील व या बाबतीत तो अिधिनयम 

रा पती या िवचाराथ ठेवला जाऊन याला रा पतीची अनुमती िमळाली नसती तर, या संिवधानाखाली तो अिधिनयम 

िविधबा  झाला असता. 
अशा बाबतीत रा यपाल रा पतीकडून अनुदेश िमळा यावाचून तो अ यादेश यािपत करणार नाही. 
 
(२) या अनु छेदाखाली यािपत केले या अ यादेशाच ेबल व भाव िवधानमंडळा या अिधिनयमा माणचे असेल, परंतु 
असा यके अ यादेश.--- 
 
(क) रा या या िवधानाभेपुढ,े कवा रा यात िवधानप रष असले तेथे दो ही सभागृहांपुढ ेठेवला जाईल आिण 

िवधानमंडळाची पु हा सभा भर यापासून सहा आठवड ेसंपताच. अथवा. तो कालावधी संप यापूव  तो अम या करणारा 
ठराव िवधानसभेन ेपा रत केला आिण िवधानप रषद अस यास ितन ेतो ठराव संमत केला तर, ठराव पा रत होताच. 

कवा यथाि थित. िवधानप रषदकेडून ठराव संमत होताच तो अ यादेश जारी अस याच ेबंद होईल; आिण  
 
(ख) रा यपालास कोण याही वेळी मागे घेता येईल.  
 
प ीकरण.--- िवधानप रषद असले या रा या या िवधानमंडळा या सभागृहांना पु हा सभा भरव यासाठी वेगवेगळया 
दनाकंांना अिभिनमंि त केलेले असेल ते हा. या खंडा या योजनाथ. सहा आठवडयाचंा कालावधी यापैक  नंतर या 
दनाकंापासून मोज यात येईल.  
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(३) रा यपालान ेअनुमती दले या रा य िवधानमंडळा या अिधिनयमात एर ही जी तरतूद अंतभूत के यास िविध ा  

ठरणार नाही अशी कोणतीही तरतूद. या अनु छेदाखालील अ यादेशा ारे कर यात आली तर आिण तेवढया मयादेपयत. 

तो अ यादेश शू यवत ्असेल:  
 
परंतु रा य िवधानमंडळाचा जो अिधिनयम. समवत  सूचीत नमूद केले या बाबीसंबंधी या सांसदीय अिधिनयमास कवा 
िव मान काय ास ितकूल असेल. या या भावासंबंधी या संिवधानात असले या तरतुदी लागू करताना, रा पती या 
अनुदेशांनसुार या अनु छेदाखाली यािपत केलेला अ यादेश हणज ेरा पती या िवचाराथ राखून ठेवलेला व यान े

अनुमती दलेला असा रा य िवधानमंडळाचा अिधिनयम होय, अस े या तरतुद या योजनाथ मानले जाईल. 
 
(४)     *    *    *    * 
 
२१४: रा यासंाठी उ  यायालय.े 

२१४. १* येक रा यासाठी एक उ  यायालय असेल. 

२*    *    * 
 
२१५: उ  यायालय ेही अिभलखे यायालय ेअसण.े 

२१५. येक उ  यायालय हे अिभलेख यायालय असेल आिण यास आप या अवमानाब ल िश ा कर या या 
अिधकारासह अशा यायालयाच ेसव अिधकार असतील. 
 
२१६: उ  यायालय ेघ टत करण.े 

२१६. येक उ  यायालय हे मु य यायमूत  व रा पतीला वेळोवेळी जे िनयु  करण ेआव यक वाटतील अस ेअ य 

यायाधीश िमळून बनलेले असेल. 
 
३*    *    *    *    * 
 
२१७: उ  यायालया या यायाधीशाची िनयु ी व या पदा या शत . 

२१७. (१) रा पती उ  यायालया या येक यायाधीशाची िनयु ी, भारताचा मु य यायमूत , रा याचा रा यपाल 

व तसेच मु य यायमूत न अ य यायाधीशाची िनयु ी करावयाची अस यास उ  यायालयाचा मु य यायमूत  

यांचा िवचार घेत यानंतर वत:ची सही व िश यािनशी अिधप ा ारे करील. आिण [तो अित र  कवा कायाथ 

यायाधीश असेल या बाबतीत, अनु छेद २२४ म य ेतरतूद के या माण,े आिण अ य कोण याही बाबतीत. तो [बास  

वष] वयाचा होईपयत पद धारण करील]: 

परंतु.--- 
 
(क) असा यायाधीश रा पतीस संबोधून आप या पदाचा सहीिनशी लेखी राजीनामा देऊ शकेल; 
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(ख) अनु छेद १२४ या खंड (४) म य ेसव  यायालया या यायाधीशास पदाव न दरू कर यासाठी तरतूद केले या 
रीतीन ेरा पती याही यायाधीशास या या पदाव न दरू क  शकेल;  
 
(ग) यायाधीशाच ेपद. रा पतीन े याची सव  यायालयाचा यायाधीश हणून िनयु ी के यास कवा रा पतीन े

याची भारता या रा य े ातील अ य कोण याही उ  यायालयात बदली के यास र  होईल. 
 
(२) एखादी ी भारताची नाग रक आहे, आिण--- 
 
(क) ितन ेभारता या रा य े ात िनदान दहा वष याियक अिधकारपद धारण केलेले आहे; कवा 
 
(ख) ती एखा ा उ  यायालयात अथवा लागोपाठ अशा दोन कवा अिधक यायालयांत िनदान दहा वष अिधव ा 
आहे; 
 
(ग)७     *    *    *    * 

अस ेअस यािशवाय ती उ  यायालयाचा यायाधीश हणून िनयु ीस पा  असणार नाही.  
 
प ीकरण.--- या खंडा या योजनाथ,--- 

 
[(क) एखा ा ीन ेभारता या रा य े ात िजतका काल याियक अिधकारपद धारण केलेले असेल तो कालावधी 
मोजताना, याियक अिधकारपद धारण क न झा यानंतर या कोण याही कालावधीम य ेती ी उ  यायालयाचा 
अिधव ा हणून रािहलेली असेल अथवा एखा ा यायािधकरणा या सद याच ेअिधकारपद कवा काय ाच ेिवशेष 

ान आव यक असणारे अस,े संघरा य कवा रा य यां या िनयं णाखालील कोणतेही पद ितन ेधारण केलेले असेल, तो 
कालावधी यात समािव  केला जाईल;] 
 
[(कक)] एखादी ी िजतका काळ उ  यायालयाचा अिधव ा असेल तो कालावधी मोजताना, ती ी 
अिधव ा झा यानंतर ितन े या कोण याही कालावधीम य ेकोणतेही याियक अिधकारपद अथवा एखा ा 
यायािधकरणा या सद याच ेअिधकारपद अथवा [काय ाच ेिवशेष ान आव यक असणारे अस,े संघरा य कवा रा य 

यां या िनयं णाखालील कोणतेही पद धारण केलेले असेल] तो कालावधी यात समािव  केला जाईल; 
 
(ख) एखा ा ीन ेिजतका काळ भारता या रा य े ात याियक अिधकारपद धारण केलेले असले अथवा ती िजतका 
काळ एखा ा उ  यायालयाचा अिधव ा असेल तो कालावधी मोजताना, या कालावधीम य,े “ग हनमट ऑफ इंिडया 
अँ ट, १९३५” यात ा या केले या अशा भारतात, १५ ऑग ट, १९४७ या दवसापूव  समािव  असले या कोण याही 

े ात ितन े याियक अिधकारपद धारण केलेले असेल अथवा ती अशा कोण याही े ातील उ  यायालयाचा अिधव ा 
असेल असा या संिवधाना या ारंभापूव चा कोणताही कालावधी यात समािव  केला जाईल. 
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[(३) उ  यायालया या यायाधीशा या वयाबाबत एखादा  उदभ्वला तर, रा पती भारता या मु य यायमूत चा 
िवचार घेऊन नंतर या ाचा िनणय करील आिण रा पतीचा िनणय अंितम असेल.] 
 
२१८: सव  यायालयासबंधंी या िववि त तरतदुी उ  यायालयानंा लाग ूअसण.े 

२१८. अनु छेद १२४ चे खंड (४) व (५) या या तरतुदी जशा सव  यायालया या संबंधात लागू आहेत, तशा या, 
सव  यायालयाच ेिनदश के या जागी उ  यायालयाच े ददश घातले जाऊन उ  यायालया या संबंधात लागू 

होतील. 
 
२१९: उ  यायालयां या यायाधीशानंी शपथ घेन े कवा ित ा करण.े 

२१९. उ  यायालयाचा यायाधीश हणूण िनयु ी झालेली येक ी आपले पद हण कर यापूव  रा या या 
रा यपालासमोर अथवा यान ेशपथ कवा ित ा यां या संबंधात िनयु  केले या एखा ा ीसमोर, ितसर्या 
अनुसूचीत या योजनाथ दले या नमु यानसुार शपथ घेऊन कवा ित ा क न याखाली सही करील. 
 
२२०: [ थायी याधीश झा यानतंर वसायावर िनबध. 

२२०. िजन ेया संिवधाना या ारंभानंतर एखा ा उ  यायालया या थायी यायाधीशाच ेपद धारण केले आहे अशा 
कोण याही ीला, सव  यायालय व इतर उ  यायालय ेयाखेरीज भारतातील कोण याही यायालयात कवा 
कोण याही िधकार्यासमोर व कली करता कवा काम चालवता येणार नाही. 
 
प ीकरण.--- या अनु छेदातील” उ  यायालय “या श द योगात” संिवधान (सातवी सुधारणा) अिधिनयम, १९५६” 

या या ारंभापूव  असले या पिह या अनुसूचीतील भाग ख म ये िनिन द  केले या रा या या उ  यायालयाचा 
समावेश नाही.] 
 
२२१: यायाधीशाचं ेवतेन, इ यादी. 
२२१. (१) यके उ  यायालया या यायाधीशानंा संसद काय ा ारे िनधा रत करील अस ेवेतन दले जाईल आिण 

या बाबतीत तशी तरतूद केली जाईपयत दसुर्या अनुसचूीत िविन द  कर यात आलेले वेतन दले जाईल.] 
 
(२) यके यायाधीश, संसदेन ेकेले या काय ा ारे कवा तद वये, वेळोवेळी िनधा रत केले जातील अस ेभ  ेआिण 

अनुपि थित रजा व िनवृि वेतन यांबाबतच ेह  आिण ते तस ेिनधा रत केले जाईपयत दसुर्या अनुसूचीत िविन द  

कर यात आलेले भ  ेव ह  िमळ यास पा  असेल:  
 
परंतु यायाधीशाच ेभ  ेअथवा अनुपि थित रजा कवा िनवृि वेतन यांबाबतच े याच े  यांपकै  कशातही याला 
नुकसानकारक होईल असा बदल या या िनयु ीनंतर केला जाणार नाही. 
 
२२२: यायाधीशाची एका उ  यायालयातनू दसु या उ  यायालयात बदली. 
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२२२. (१) रा पतीला, भारता या मु य यायमूत चा िवचार घेऊन नंतर. एखा ा यायाधीशाची एका उ  

यायालयातून दसुर्या कोण याही उ  यायालयात बदली करता येईल. 
 
[(२) एखा ा यायाधीशाची या माण ेबदली झाली असेल कवा होईल या बाबतीत, तो, “संिवधान (पंधरावी सुधारणा) 
अिधिनयम. १९६३” या या ारंभानंतर जे हा दसुर्या उ  यायालयाचा यायाधीश हणून सेवेत असेल या 
कालावधीम य ेतो. आप या वेतनािशवाय आणखी, संसद काय ा ारे िनधा रत करील असा पूरक भ ा आिण, तो 
या माण ेिनधा रत होईपयत, रा पती आदेशा ारे िनि त करील असा पूरक भ ा िमळ यास ह दार असेल.] 
 
२२३: कायाथ मु य यायमतू ची िनयु ी. 
२२३. जे हा उ  यायालया या मु य यायमूत च ेपद र  असेल अथवा असा कोणताही मु य यायमूत  

अनुपि थती या कारणामुळे कवा अ यथा आप या पदा या कत ाचं ेपालन कर यास असमथ असेल ते हा, या पदाची 
कत .े या यायालया या अ य यायाधीशांपैक  या एकाची, रा पती, या योजनाकरता िनयु ी करील, तो 
यायाधीश पार पाडील. 

 
२२४: अित र  व कायाथ यायाधीशाचंी िनयु ी. 
२२४. (१) उ  यायालया या कामकाजात ता पुरती वाढ झा या या कार यामुळे अथवा काम थ कत रािह या या 
कांरणामुळे या यायालया या यायाधीशाचंी सं या या वेळेपुरती वाढवावी असे रा पतीला वाट यास, रा पती 
यथोिचत पा ता असणार्या ना या यायालयाच ेअित र  यायाधीश हणून, तो िविन द  करील या माण े

दोन वषा न अिधक नाही इत या कालावधीक रता िनयु  क  शकेल. 
 
(२) जे हा उ  यायालया या मु य यायमूत न अ य यायाधीश अनुपि थती या कारणामुळे कवा अ य कोण याही 
कारणामुळे आप या पदा या कत ाचं ेपालन कर यास असमथ असेल कवा याला मु य यायमूत  हणून ता पुरत ेकाय 

कर यास िनयु  केले असेल ते हा. थायी यायाधीश आप या कामावर पु हा जू होईपयत रा पती यथोिचत पा ता 
असणार्या ीला या यायालयाचा यायाधीश हणून काय कर यासाठी िनयु  क  शकेल. 
 
(३) उ  यायालयाचा अित र  कवा कायाथ यायाधीश हणून िनयु  झालेली कोणतीही ी [बास  वष] 

वयाची झा यानतंर पद धारण करणार नाही.] 
 
२२४क: उ  यायालयां या बठैक म य ेिनवृ  यायाधीशाची िनयु ी. 
२२४क. या करणात काहीही असले तरी, कोण याही वेळी रा पती या पूवसंमतीन ेकोण याही. रा या या उ  

यायालयाचा मु य यायमूत , िजन े या यायालया या कवा अ य कोण याही यायालया या यायाधीशाच ेपद धारण 

केलेले आहे अशा कोण याही ीला, या रा या या उ  यायालयाची यायाधीश हणून थानाप  होऊन काय 

कर यासाठी िवनंती क  शकेल. आिण या माण ेिवनंती केलेली अशी येक ी या माण े थानाप  होऊन काय 

करीत असताना, रा पती आदेशा ारे िनधा रत करील असे भ े िमळ यास, ती पा  असेल आिण ितला या 
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यायालया या यायाधीशाची सव अिधका रता, अिधकार आिण िवशेषािधकार असतील, पण एर ही ती या 
यायालयाची यायाधीश मानली जाणार नाही: 

 
परंतु, या उ  यायालयाचा यायाधीश हणून थानाप  होऊन काय कर यास अशा कोण याही पूव  ीन े

संमती दली अस यािशवाय, या अनु छेदातील कोण याही गो ीमुळे ितला तस ेकरणे भाग पडते, असे मानले जाणार 

नाही.] 
 
२२५: िव मान उ  यायालयाचंी अिधका रता. 
२२५. या संिवधाना या तरतुद या आिण या संिवधाना ारे समुिचत िवधानमंडळाला दान कर यात आले या 
अिधकारां या आधारे या िवधानमंडळान ेकेले या कोण याही काय ा या तरतुद या अधीन रा न, कोण याही 
िव मान उ  यायालयाची अिधका रता व यात शािसला जाणारा कायदा, आिण यायालयाच ेिनयम कर या या 
आिण यायालयाची अिधका रता व यात शािसला जाणारा कायदा, आिण यायालयाच ेिनयम कर या या आिण 

यायालया या बैठक च ेव एकेकटयान े कवा खंड यायपीठावर बसून काम चालिवणार्या या या सद यां या बैठक च े

िविनयमन कर या या अिधकारासह या यायालयातील यायदानासंबंधी या यायालया या यायाधीशानंा यके  

असलेले अिधकार या संिवधाना या ारंभा या लगतपूव  जस ेहोत ेतसेच असतील: 
 
[ परंतु. महसुलाशी संबंिधत असले या अथवा याची वसुली करताना आदशे दले या कवा केले या कोण याही कृतीशी 
संबंिधत असले या कोण याही बाबीसंबंधी कोण याही उ  यायालयान ेकरावया या अ वल अिधका रते या वापरावर 

या संिवधाना या ारंभा या लगतपूव  जो िनबध होता. असा कोणताही िनबध. अशा अिधका रते या वापराला यापुढ े

लागू असणार नाही.] 
 
२२६: िववि त ािधलखे काढ याच ेउ  यायालयाचं ेअिधकार. 
२२६. (१) अनु छेद ३२ म य ेकाहीही अंतभूत असले तरी, येक यायालयाला, यां यासंबंधी ते अिधका रता वापरत े

या रा य े ांम य ेसव . या रा य े ांतील कोण याही ीला कवा ािधकार्याला, तसेच यो य करणी 
कोण याही शासनालासु ा उ ेशून [भाग तीन या ारे दान केले यांपैक  कोण याही ह ाची बजावणी कर यासाठी कवा 
इतर कोण याही योजनासाठी िनदेश. आदेश अथवा देहोपि थती (हेिबयस कॉपस), महादेश (मँडँमस), ितषेध 

( ोिहिबशन,) ािधकार (को-वॉरंटो) व ाकषण (स शओराराय) या व पा या ािधलेखांसह ािधलेख कवा यांपकै  

कोणतेही ािधलेख काढ याचा अिधकार असेल.] 
 
(२) कोण याही शासनाला, ािधकार्याला कवा ीला उ ेशून िनदेश, आदेश कवा ािधलेख काढ याचा खंड (१) 

ारा दान केलेला अिधकार, अशा अिधकारा या वापरासाठी लागणारे वादकारण पूणत: कवा अंशत:, जेथे उदभ्वते, 
या रा य े ां या संबंधात अिधका रता वापरणार्या कोण याही उ  यायालयालाही वापरता ये यासारखा असेल-मग 

अस ेशासन कवा िधकारी याचं ेकाय थान कवा अशा ीचे िनवास थान या रा य े ांम य ेनसले तरी हरकत 

नाही. 
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[(३) या कोण याही प कारािव  खंड (१) खालील िवनंतीअजावर कवा यासंबंधातीस कोण याही कायवाहीम य.े 

ादेशा या कवा थिगती या पात कवा अ य कोण याही तर्हेचा अंत रम आदेश काढलेला असून,--- 
 
(क) अशा प काराला अशा िवनंतीअजा या व अशा अंत रम आदेशाबाबत या िवनंतीला पु ीकारक असणार्या सव 

द तऐवजां या ती पुरव या नसतील; आिण 
 
(ख) अशा प काराला आपले हणण ेमांड याची संधी दलेली नसेल या प कारान ेअशा आदेशा या िवलोपनासाठी उ  

यायालयाकड ेअज केला व अशा अजाची एक त, या या बाजून ेअसा आदेश काढ यात आलेला असेल या प काराला 
कवा अशा प कारा या समुपदेशीला पुरवली तर या बाबतीत, उ  यायालय या दनाकंास अज िमळेल तो दनाकं 

कवा या दनाकंास अशा अजाची त अशा रीतीन ेपुरव यात येईल तो दनांक, यांपकै  जो नंतरचा असेल या 
दनाकंापासून दोन आठवडयां या कालावधी या आत, अथवा या कालावधी या शेवट या दवशी उ  यायालय बंद 

असेल तर यानंतर जे हा उ  यायालय चालू असेल असा पुढचा दवस समा  हो यापूव  या अजाचा िनकाल करील; 

आिण जर अजाचा अशा रीतीन ेिनकाल कर यात आला नाही तर, अंत रम आदेश तो कालावधी समा  होताच. कवा 
यथाि थित, उ  पुढचा दवस समा  होताच िवलोिपत होईल.] 
 
[(४) या अनु छेदा ारे उ  यायालयाला दान कर यात आलेला अिधकार हा, अनु छेद ३२, खंड (२) ारे सव  

यायालयाला दान केले या अिधकाराला यूनकारी असणार नाही.]  
 
२२६क.     *    *    *    * 
 
२२७: उ  यायालयाचा सव यायालयावंर देखरेख कर याचा अिधकार. 
२२७. [(१) यके उ  यायालय या रा य े ां या संबंधात अिधका रता वापरत े या रा य े ांमधील सव 

यायालयांवर व यायािधकरणांवर याची देखरेख राहील.] 
 
(२) पूवगामी तरतुद या ापकतेला बाध न येता, उ  यायालयाला,--- 
 
(क) अशा यायालयांकडून ितवेदन ेमागवता येतील; 
 
(ख) अशा यायालयांची था व कायवाही िविनयिमत कर यासाठी सवसाधारण िनयम क न ते सृत करता येतील 

आिण नमुन ेिविहत करता येतील; आिण 
 
(ग) अशा कोण याही यायालयां या अिधकार्यांनी पु तके, न दी व लेख ेकोण या नमु यानसुार ठेवले पािहजेत त ेिविहत 

करता येईल. 
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(३) उ  यायालयाचा शेरीफ व अशा यायालयाच ेसव िलिपक व अिधकारी आिण यात वसाय करणारे यायवादी. 
अिधव  ेव वक त यांना ावया या फ ची को के ठरिवता यतेील: 
 
परंतु, खंड (२) कवा खंड (३) खाली केलेले कोणतेही िनयम. िविहत केलेले नमुन े कवा ठरवलेली को के या या काळी 
अंमलात असले या कोण याही काय ा या तरतुद शी िवसंगत असणार नाहीत. आिण यासं रा यपालाची पूवमा यता 
आव यक असेल. 
 
(४) सश  सेनासंंबंधी या कोण याही काय ा ारे कवा याखाली घ टत केले या कोण याही यायालयावर कवा 
यायािधकरणावर  देखरेख कर याच ेअिधकार, या अनु छेदातील कोण याही गो ीमुळे. उ  यायालयास दान होतात. 

अस ेमानले जाणार नाही. 
 
(५)     *    *    *    * 
 
२२८: िववि त करण ेउ  यायालयाकड ेवग करण.े 

२२८. आपणास दु यम असले या यायालयात लंिबत असलेले एखाद े करण िनकालात काढ यासाठी. याचा िनणय 

होण ेज र आहे असा एखादा या संिवधाना या अथ लाव यासबंंधीचा सारभूत िविध  या करणात गंुतलेला आहे. 

अशी उ  यायालयाची खा ी झाली तर, [ते यायालय ते करण काढून घेईल, आिण.] 
 
(क) एकतर वतःच ते करण िनकालात काढू शकेल, कवा  
 
(ख) उ  िविध  िनधा रत क न, या यायालयातून त े करण काढून घे यात आलेले आहे या याकड ेअशा 

ावरील आप या यायिनणया या एका तीसह ते करण परत पाठवू शकेल आिण ती त िमळा यावर उ  

यायालय अशा यायिनणयानु प करण िनकालात काढ याची कायवाही करील.  
 
२२८क.     *    *    *    * 
 
२२९: उ  यायालयाच ेअिधकारी व सवेक आिण खच. 

२२९. (१) उ  यायालयाच ेअिधकारी आिण सेवक यां या िनयु या या यायालयाचा मु य यायमूत  अथवा तो 
िनदिशत करील असा या यायालयाचा अ य यायाधीश कवा अिधकारी यां याकडून के या जातील: 
 
परंतु, रा याचा रा यपाल िनयमा ारे असे आव यक क  शकेल क , या िनयमात िविन द  कर यात येतील अशा 

करणी, या यायालयाशी आधीपासून संल  नसले या कोण याही ीस या यायालयाशी संबंिधत असले या 
कोण याही पदावर रा य लोकसेवा आयोगाचा िवचार घेत यािशवाय िनयु  केले जाऊ नय.े 
 
(२) रा य िवधानमंडळान ेकेले या कोण याही काय ा या तरतदु या तरतुद या अधीन रा न, उ  यायालयाच े

अिधकारी आिण सेवक यां या सेवाशत  या यायालया या मु य यायमूत न ेअथवा यान े या योजनाथ िनयम 
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कर यासाठी ािधकार दले या या यायालया या अ य यायाधीशान े कवा अिधकार्यान ेकेले या िनयमां ारे िविहत 

के या जातील. अशा असतील:  
 
परंतु. या खंडाखाली केले या िनयमांना, जेथवर ते वेतन, भ ,े रजा कवा िनवृि वेतन यां याशी संबंिधत असतील 

तेथवर. रा या या रा यपालाची मा यता आव यक असेल. 
 
(३) उ  यायालयाच ेअिधकारी आिण सेवक यांना कवा यां या बाबतीत ावयाच ेसव वेतन, भ  ेआिण िनवृि वेतन 

यांसह या यायालयाचा शासक य खच रा या या एकि त िनधीवर भा रत केला जाईल. आिण या यायालयान े

घेतलेली कोणतीही फ  कवा अ य पैसे या िनधीचा भाग बनतील  
 
२३०: उ  यायालयां या अिधका रतचेा सघं रा य े ावंर िव तार करण.े 

२३०. (१) संसदेला काय ा ारे उ  यायालयाची अिधका रता कोण याही संघ रा य े ावर िव ता रत करता येईल 

कवा यातून उ  यायालयाची अिधका रता काढून घेता येईल. 
 
(२) एखा ा रा याच ेउ  यायालय एखा ा संध रा य े ा या संबंधात अिधका रता वापरत असेल या बाबतीत.--- 
 
(क) या संिवधानातील कोण याही गो ीमुळे या रा या या िवधानमंडळास ती अिधका रता वाढिव याचा, िनबिधत 

कर याचा कवा नाहीशी कर याचा अिधकार दला जातो. असा ितचा अथ लावला जाणार नाही; आिण 
 
(ख) अनु छेद २२७ मधील रा यपालासंबंधी या िनदशाचा अथ. या रा य े ातील दु यम यायालयाचं ेकोणतेही 
िनयम, नमुन े कवा को के यां या संबंधात, रा पतीसंबंधीचा िनदश हणून लावला जाईल.  
 
२३१: दोन कवा अिधक रा यासंाठी एका सामाईक उ  यायालयाची थापना. 
२३१. (१) या करणा या पूवगामी तरतुद म य ेकाहीही अंतभूत असले तरी, संसदेला काय ा ारे दोन कवा अिधक 

रा यासंाठी अथवा दोन कवा अिधक रा य ेव एखाद ेसंघ रा य े  यां यासाठी एक सामाईक उ  यायालय थापन 

करता येईल. 
 
(२) अशा कोण याही उ  यायालया या संबंधात.--- 
 
(क) अनु छेद २१७ मधील रा या या रा यपालासंबंधी या  िनदशाचा अथ, ते उ  यायालय यां या संबंधात 

अिधका रता वापरत असेल या सव रा यां या रा यपालांसंबंधीचा िनदश हणून लावला जाईल;  
 
(ख) अनु छेद २२७ मधील रा यपालासंबंधी या िनदशाचा, दु यम यायालयांच ेकोणतेही िनयम. नमुन े कवा को के 

यां या संबंधात अथ. ती दु यम यायालय े या रा यात असतील यां या रा यपालासंंबंधीचा िनदश हणून लावला 
जाईल; आिण 
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(ग) अनु छेद २१९ व २२९ मधील रा यासंबंधी या िनदशांचा अथ, जेथे उ  यायालयाच ेमु य काय थान असेल या 
रा यासंबंधीचा िनदश हणून लावला जाईल; 
 
परंतु. असे मु य काय थान संघ रा य े ात असेल तर, अनु छेद २१९ व २२९ मधील रा यपाल, रा य लोकसेवा 
आयोग, रा य िवधानमंडळ व रा याचा एकि त िनधी यासंबंधी या िनदशांचा अथ, अनु मे रा पती, संघ लोकसेवा 
आयोग, संसद व भारताचा एकि त िनधी यासंबंधीच ेिनदश हणून लावला जाईल.] 
 
२३२.         *    *    *    *  
 
२३३: िज हा यायाधीशाचंी िनयु ी. 
२३३. (१) कोण याही रा याचा रा यपाल या रा यातील िज हा यायाधीशां या पदांवर करावयाची ची 
िनयु ी आिण िज हा यायाधीशाचं ेपद थापन व बढती या गो ी. अशा रा या या संबंधात अिधका रतेचा वापर 

करणार्या उ  यायालयाचा िवचार घेऊन करील. 
 
(२) आधीपासून संघरा या या कवा रा या या सेवेत नसलेली ी जर कमान सात वष इतका काळ अिधव ा 
कवा वक ल असेल आिण उ  यायालयान ेिनयु ीकरता ितची िशफार य केलेली असेल तरच, ती िज हा यायाधीश 

हणून िनयु  हो यास पा  होईल.  
 
िववि त िज हा यायाधीशाचंी िनयु ी आिण यांनी दलेले यायिनणय, इ यादी िविध ा  असण.े २३३क. 

कोण याही यायालयाच कोणताही यायिनणय, कूमनामा कवा आदेश काहीही असला तरी,--- 
(क) “ संिवधान (िवसावी सुधारणा) अिधिनयम, १९६६” या या ारंभापूव  कोण याही वेळी, अनु छेद २३३ कवा 
अनु छेद २३५ या या तरतुद च ेअनुसरण न करता अ यथा केलेली,--- 
 
(एक) आधीपासनू रा या या याियक सेवेत असले या कोण याही ीची, कवा जी कमान सात वष इतका काळ 

अिधव ा कवा वक ल असेल अशा कोण याही ीची, या रा यातील िज हा यायाधीश हणून कोणतीही 
िनयु ी, आिण  
 
(दोन) अशा कोण याही ीच ेिज हा यायाधीश हणून कोणतेही पद थापन, बढती कवा बदली. 
 
उ  तरतुद नुसार केलेली न हती, केवळ याच व तुि थती या कारणा तव अशी िनयु ी, पद थापन, बढती कवा 
बदली अवैध कवा  शू यवत् आहे अथवा कधीकाळी अवैध कवा शू यवत् होती. अस ेमानले जाणार नाही; 
 
(ख) अनु छेद २३३ कवा अनु छेद २३५ या या तरतुद नसुार न हे तर अ य कारे कोण याही रा यातील िज हा 
यायाधीश हणून िनयु ी, पद थापन, बढती कवा बदली झाले या कोण याही ीन े“संिवधान (िवसावी सुधारणा) 

अिधिनयम, १९६६” हा अंमलात ये यापूव  वापरलेली कोणतीही अिधका रता, दलेला कोणताही यायिनणय, 
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कूमनामा, िश ादेश कवा आदेश आिण ितने कवा ित यासमोर केलेली अ य कोणतीही कृती कवा कायवाही ही, अशी 
िनयु ी, पद थापन, बढती कवा बदली केवळ उ  तरतुद नसुार केलेली न हती, याच व तुि थती या कारणा तव 

अवैध कवा िविधबा  आहे, अथवा कधीकाळी अवैध कवा िविधबा  होती. अस ेमानले जाणार नाही.] 
 
२३४: िज हा यायाधीशां ित र  अ य ची याियक सवेतेील भरती. 
२३४. रा यपाल, िज हा यायाधीशां ित र  अ य ची रा या या याियक सेवेतील िनयु ी रा य लोकसेवा 
आयोग व या रा या या संबंधात अिधका रता वापरणारे उ  यायालय याचंा िवचार घेऊन यासंबंधात यान े वत: 

केले या िनयमानुसार करील.  
 
२३५: दु यम यायालयावंरील िनयं ण. 

२३५. िज हा यायालय ेव यानंा दु यम असणारी यायालय ेयां यावर व तसचे रा या या याियक सेवेत असले या 
आिण िज हा यायाधीश पदा न किन  पदावर असले या च ेपद थापन, बढती व रजा-मंजुरी यांवर उ  

यायालयाच ेिनयं ण असेल. परंतु, या अनु छेदातील कोण याही गो ीचा अथ, यामुळे अशा कोण याही ीला 
ित या सेवाशत च ेिविनयमन करणार्या काय ानुसार असेल असा कोणताही अिपलािधकार ित यापासून िहरावला 
जातो अथवा अशा काय ाखाली िविहत केले या ित या सेवाशत च ेअनुसरण न करता अ यथा िज या बाबतीत काहीही 
कर यास यामुळे उ  यायालयास ािधकार ा  होतो, असा लावला लावला जाणार नाही.  
 
२३६: अथ लावण.े 

२३६. या करणात--- 
 
(क) “िज हा यायाधीश” या श द योगात, नगर दवाणी यायालयाचा यायाधीश, अपर िज हा यायाधीश, सह िज हा 
यायाधीश, सहायक िज हा यायाधीश, लघुवाद यायालयाचा मु य यायाधीश, मु य इलाखा शहर दंडािधकारी, अपर 

मु य इलाखा शहर दंडािधकारी, स  यायाधीश, अपर स  यायाधीश व सहायक स  यायाधीश यांचा समावेश आहे;  
 
(ख) “ याियक सेवा” या श द योगाचा अथ, केवळ िज हा यायाधीशाच ेपद आिण िज हा यायाधीशा या पदा न 

किन  अशी अ य मुलक  याियक पदे या व मधून भरली जातील अशाच ची सेवा, असा आहे.  
 
२३७: दंडािधका या या िववि त वगाला कवा वगाना या करणा या तरतदुी लाग ूअसण.े 

२३७. रा यपाल जाहीर अिधसूचने ारे अस ेिनदिेशत क  शकेल क , या करणा या पूव  तरतुदी व याखाली केलेले 

कोणतेही िनयम रा या या याियक सेवेत िनयु  केले या या संबंधात जस ेलागू होतात, तसेच ते, अिधसूचनेत 

िविन द  केले जातील अशा अपवादासंह व फेरबदलांसह, रा यातील दंडािधकार्यां या कोण याही वगाला कवा 
वगाना, यासंबंधात रा यपाल िनि त करील अशा दनांकापासून लागू होतील.  
 
२३८. (पिह या अनुसूची या भाग ख मधील रा य.े) “संिवधान (सातवी सुधारणा) अिधिनयम, १९५६”--- कलम २९ व 

अनुसूची या ारे िनरिसत.  
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२३९: सघं रा य े ाचं े शासन. 

२३९. (१) संसदने ेकाय ा ारे अ यथा तरतूद केली असेल ती खेरीजक न, रा पती, वत: िविन द  करील अशा 
पदनामासह यान ेिनयु  करावया या शासकामाफत यास यो य वाटेल अशा मयादेपयत, कृती क न यके संघ 

रा य े ाच े शासन करील.  
 
(२) भाग सहाम य ेकाहीही अंतभूत असले तरी, रा पती, एखा ा रा या या रा यपालास लगत या संघ रा य े ाचा 

शासक हणून िनयु  क  शकेल, व रा यपालाची अशा कारे शासक हणून िनयु ी कर यात आली असेल 

याबाबतीत, तो आप या मंि प रषदेिवना वतं पणे आपली काय पार पाडील.  
 
िववि त संघ रा य े ांसाठी थािनक िवधानमंडळांची कवा मंि प रषदचेी कवा दो ह ची िन मती. २३९. 

(१) संसदेला काय ा ारे, [पाँिडचेरी संघ रा य े ाकरता]--- 
 
(क) या संघ रा य े ाच ेिवधानमंडळ हणून काय कर याकरता एखादा िनकाय-मग तो िनवडून ावयाचा असो कवा 
अंशत: नामिनदिशत करावयाचा व अंशत: िनवडून ावयाचा असो--- कवा  
 
(ख) एखादी मंि प रषद, 
 
कवा दो हीची िन मती करता येईल व यके बाबतील, काय ाम य ेिविन द  केली जाईल अशी याचंी घटना, 

अिधकार व काय राहतील. 
 
(२) खंड (१) म य ेिनदिशले या अशा कोण याही काय ात, या संिवधानाची सुधारणा करणारी कवा यामुळे प रणामी 
या संिवधानाची सुधारणा होत ेअशी कोणतीही तरतूद अंतभूत असली तरीही असा कायदा अनु छेद ३६८ या 

योजनाथ या संिवधानाची सुधारणा अस याच ेमानले जाणार नाही.] 
 
२३९कक: द ली या सबंधंात िवशषे तरतदुी. 
२३९कक. (१) “संिवधान (एकोणस रावी सुधारणा) अिधिनयम, १९९१” या या ारंभा या दनाकंापासून, द ली संघ 

रा य े ाला द ली रा ीय राजधानी रा य े  (या भागात यापुढे रा ीय राजधानी रा य े  हणून उ लेिखलेले) 

हण यात येईल आिण अनु छेद २३९ अ वय ेिनयु  कर यात आलेला याचा शासक हा उपरा यपाल हणून 

पदिन दिशत कर यात यईेल. 
 
(२) (क) रा ीय राजधानी रा य े ासाठी िवधानसभा असेल आिण अशा िवधानसभेतील जागा, रा ीय राजधानी 
रा य े ीय मतदारसंघातून य  िनवडणुक ारे िनवड यात आले या सद यांमधून भर यात येतील.  
 
भाग आठ-संघ रा य े -े२३९कक 
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(ख) िवधानसभतेील जागाचंी सं या, अनुसूिचत जात साठी राखीव जागाचंी सं या, रा ीय राजधानी रा य े ाची 
संघीय मतदारसंघांम य ेिवभागणी (तसेच अशा िवभागणीच ेआधारत व) आिण िवधानसभे या कामकाजासंबंधी या 
इतर सव बाबी संसदकेडून कर यात आले या काय ा ारे िविनयिमत कर यात येतील. 
 
(ग) अनु छेद ३२४ ते ३२७ आिण ३२९ या तरतुदी, रा य िवधानसभा आिण ितच ेसद य यां याबाबतीत जशा लागू 

होतात याच माण े या अनु मे रा ीय राजधानी रा य े , रा ीय राजधानी रा य े ाची िवधानसभा आिण ितच े

सद य यांना लागू होतील; आिण अनु छेद ३२६ व ३२९ मधील “समुिचत िवधानमंडळ” याचा िनदश हणजे संसदचेा 
िनदश अस याच ेसमज यात येईल. 
 
(३) (क) या संिवधाना या तरतुद या अधीनतेने, िवधानसभेला संपूण रा ीय रा य े ासाठी कवा या या कोण याही 
भागासाठी, रा यसूचीम य े कवा समवत  सूचीम य ेनमूद कर यात आले या कोण याही बाबीसंबंधात, अशी कोणतीही 
बाब संघ रा य े ाला लागू असेल तेथवर, रा य सूची या न द १. २ व १८ यां याशी आिण या सूची या न दी ६४. 

६५ व ६६ या जेथवर उ  न द १, २ व १८ शी संबंिधत असतील तेथवर या न द शी संबंिधत बाबी वगळता, कायद े

कर याचा अिधकार असेल.  
 
(ख) उपखंड (क) मधील कोण याही गो ीमुळे. संघ रा य े  कवा याचा कोणताही भाग यासाठी कोण याही 
बाबीसंबंधी या संिवधाना वय ेकायदा कर या या संसदे या अिधकारास यूनता येणार नाही. 
 
(ग) कोण याही बाबीसंबंधात िवधानसभेकडून कर यात आलेली काय ाची कोणतीही तरतूद, या बाबीसंबंधात 

संसदकेडून कर यात आले या काय ा या-मग तो िवधानसभने ेकेले या काय ापूव  कवा नंतर संमत केलेला असो-
अथवा िवधानसभेकडून कर यात आले या काय ा ित र  अ य पूव या काय ा या कोण याही तरतुदीशी िवसंगत 

असेल तर, दो ही करणी, संसदकेडून कर यात आलेला कायदा, कवा यथाि थित. असा पूव चा कायदा, अिधभावी 
असेल आिण िवधानसभकेडून कर यात आलेला कायदा, िवसंगत असेल तेथवर शू यवत ्ठरेल:  
 
परंतु. िवधानसभेकडून कर यात आलेला असा कोणताही कायदा रा पती या िवचाराथ राखून ठेव यात आला असेल 

आिण याला याची मा यता िमळाली असेल तर, असा कायदा रा ीय राजधानी रा य े ात अिधभावी असेल; 
 
परंतु. आणखी अस ेक , उपखडंातील कोण याही गो ीमुळे याच बाब शी संबंिधत, िवधानसभेकडून अशा तर्हेन ेकर यात 

आले या काय ात भर घालणारा, सुधारणा करणारा, बदल करणारा कवा िनरसन करणारा कायदा ध न कोणताही 
कायदा कोण याही वेळी अिधिनयिमत कर यास. संसदसे ितबंध होणार नाही. 
 
(४) कोण याही काय ा ारे कवा अ वये उपरा यपालान ेआप या िववेकािधकारानसुार कृती करण ेअपेि त असेल अशा 
बाबी वगळता यां या संबंधात कायदा कर याचा िवधानसभेला अिधकार असेल या बाब शी संबंिधत आपली कत  े

पार पाड यास उपरा यपालाला मदत कर याक रता व स ला दे याक रता, िवधानसभेतील एकूण सद यसं ये या दहा 
ट यांपे ा अिधक नाही इतके सद य असलेली एक मंि प रषद असेल आिण मु यमं ी ितचा मुख असेल:  
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परंतु, उप रा यपाल आिण याच ेमं ी यां यात मतभेद असेल अशा कोण याही बाबतीत, उप रा यपाल ती बाब 

िनणयासाठी रा पतीकड ेसोपवील आिण रा पती या यावरील िनणयानुसार कृती करील आिण असा िनणय होईपयत, 

जर ती बाब या या मत,े यान ेता काळ कॄती करण ेआव यक ठरावे इतक  िनकडीची असेल तर, या बाबतीत उप 

रा यपाल, याला आव यक वाटेल अशी कायवाही कर यास कवा तसा िनदेश दे यास स म असेल. 
 
(५) रा पतीकडून मु यमं याची िनयु ी कर यात येईल आिण मु यमं या या स यानुसार रा पतीकडून अ य मं यांची 
िनयु ी कर यात येईल आिण रा पतीची मज  असेपयत ते मं ी पद धारण करतील. 
 
(६) मंि प रषद िवधानसभेला सामुदाियकपण ेजबाबदार असेल. 
 
[(७)(क)] संसदेला, पूववत  खंडांम य ेसमािव  असले या तरतुदी अंमलात आण यासाठी कवा यात भर घाल यासाठी 
आिण यां या आनुषंिगक कवा प रणाम व प अशा सव बाब साठी काय ा ारे तरतुदी करता येतील. 
 
[(ख) उपखंड (क) म य ेिविन द  असलेला असा कोणताही कायदा हा, यात समािव  असलेली कोणतीही तरतूद या 
संिवधानात सुधारणा करत असली तरी, अनु छेद ३६८ या योजनाथ, या संिवधानाची सुधारणा अस याच ेमानले 

जाणार नाही.] 
 
(८) अनु छेद २३९ ख या तरतुदी, रा ीय राजधानी रा य े , उप रा यपाल आिण िवधानसबा या या संबंधात, 

श यतोवर, पाँिडचेरीच ेसंघ रा य े , शासक आिण ितच ेिवधानमंडळ यां या संबंधात या जशा लागू होतात. 

याच माण ेलागू होतील. आिण या अनु छेदातील “अनु छेद २३९क या खंड (१) “चा िनदश हा. या अनु छेदाचा. 
कवा यथाि थित. अनु छेद २३९कख चा िनदश अस याच ेमान यात येईल. 

 
२३९कख: सािंवधािनक यं णा बदं पड यास तरतदू. 

२३९कख. उप रा यपालाकडील अहवाल आ यानंतर कवा अ यथा. रा पतीची जर अशी खा ी झाली क .--- 
 
(क) अनु छेद २३९कक कवा या अनु छेदानसुार कर यात आलेला कोणताही कायदा या या तरतुद नसुार रा ीय 

राजधानी रा य े ाच े शासन चालवण ेअश य झाले आहे, अशी प रि थती उदभ्वली आहे; कवा 
 
(ख) रा ीय राजधानी रा य े ा या यो य शासनासाठी तस ेकरणे आव यक कवा उिचत आहे. 
 
तर रा पतीला, अनु छेद २३९ कक ची कोणतीही तरतूद कवा या अनु छेदानुसार कर यात आले या कोण याही 
काय ा या सव कवा कोण याही तरतुदी याचं े वतन. अशा काय ाम य ेिविन द  कर यात येईल अशा कालावधीसाठी 
आिण अशा शत ना अधीन रा न. िनलंिबत करता येईल आिण अनु छेद २३९ व अनु छेद २३९कक या या तरतुद नुसार 

रा ीय राजधानी े ा या शासनासाठी याला आव यक कवा उिचत वाटतील अशा आनुषंिगक व प रणाम व प 

तरतुदी करता येतील.] 
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२३९ख: िवधानमडंळा या िवरामकालात अ यादेश यािपत कर याचा शासकाचा अिधकार. 
२३९ख. (१) [पाँिडचेरी संघ रा य े ाच]े िवधानमंडळ स ासीन असेल या ित र  कोण याही वेळी. या संघ 

रा य े ा या शासकान ेता काळ कारवाई करण ेआव यक हावे अशी प रि थती अि त वात अस याब ल या 
शासकाची खा ी झा यास. याला या प रि थतीनुसार ज र वाटतील अस ेअ यादेश यािपत करता येतील: 

 
परंतु. शासक असा कोणताही अ यादेश. रा पतीकडून या संबंधात अनुदेश िमळिव याखेरीज यािपत करणार नाही: 
 
परंतु. आणखी अस ेक , जे हा जे हा उ  िवधानमंडळ िवस जत झालेले असेल अथवा अनु छेद २३९क. खंड (१) म य े

िन द  केले या अशा कोण याही काय ाखाली केले या कोण याही कारवाईमुळे याच ेकाय थिगत झाले असेल ते हा 
ते हा. शासक अशा िवसजना या कवा थिगती या कालावधीम य ेकोणताही अ यादेश यािपत करणार नाही. 
 
(२) रा पती या अनुदेशां या अनुरोधान ेया अनु छेदाखाली यािपत केलेला अ यादेश हा, अनु छेद २३९क या खंड 

(१) म य ेिन द  केले या अशा कोण याही काय ात यासंबंधी अंतभूत असले या तरतुद च ेअनुपालन क न रीतसर 

अिधिनयिमत कर यात आलेला संघ रा य े ा या िवधानमंडळाचा अिधिनयम अस याच ेमानले जाईल, परंतु असा 
येक अ यादेश.--- 

 
(क) संघ रा य े ा या िवधानमंडळासमोर ठेवला जाईल व िवधानमंडळाच ेस  पु हा भर यानंतर सहा आठवड े

संपताच, कवा तो कालावधी संप यापूव  तो अ यादेश अमा य करणारा ठराव िवधानमंडळान ेपा रत के यास तो ठराव 

पा रत होताच, अंमलात अस याच ेबंद होईल; आिण  
 
(ख) या संबंधात रा पतीकडून अनुदेश िमळिव यानंतर शासकाला कोण याही वेळी मागे घेता येईल, 
 
(३) अनु छेद २३९क या खंड (१) म य ेिन द  केले या अशा कोण याही काय ात अंतभूत असले या यासंबंधी या 
तरतुद च ेअनुपालन क न केले या. संघ रा य े ा या िवधानमंडळा या अिधिनयमात जी तरतूद अिधिनयिमत केली 
गेली तर ती िविध ा  होणार नाही. अशी कोणतीही तरतूद. या अनु छेदाखालील अ यादेशा ारे केलेली असेल तर व 

तेथवर. तो अ यादेश शू यवत ्असेल.] 
 
२४०: रा पतीचा िववि त सघं रा य े ासंाठी िविनयम कर याचा अिधकार. 
२४०. (१) रा पतीला--- 
(क) अंदमान व िनकोबार बेटे; 

[(ख) त ीप;] 

[(ग) दादरा व नगरहवेली;] 
[(घ) दमण व दीव;] 

[(ङ) पाँिडचेरी;] 
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या संघ रा य े ाम य ेशांतता नांदावी आिण याची गती हावी व याच ेशासन सुिविहत हावे. यासाठी िविनयम 

करता येतील: 
 
[परंतु. जे हा अनु छेद २३९क खाली [पाँिडचेरी] या संघ रा य े ासाठी] िवधानमंडळ हणून काय कर याकरता 
कोणताही िनकाय िन मला जाईल ते हा रा पती. या संघ रा य े ातील शांतता. आिण याची गती व याच ेसुिविहत 

शासन यासाठी िवधानमंडळा या पिह या सभेकरता िनयत केले या दनाकंापासून कोणताही िविनयम करणार नाही:] 
 
[परंतु आणखी अस ेक . जे हा जे हा [पाँिडचेरी] या संघ रा य े ाच ेिवधानमंडळ हणून काय करणारा िनकाय िवस जत 

होईल अथवा या िनकायाच ेअशा िवधानमंडळा या ना यान ेअसलेले काय अनु छेद २३९क या खंड (१) म य ेिन द  

केले या अशा कोण याही काय ाखाली केले या कोण याही कारवाईमुळे थिगत होईल ते हा ते हा. रा पतीला अशा 
िवसजना या कवा थिगती या कालावधीम य.े या संघ रा य े ात शांतता नांदावी आिण याची गती हावी व 

याच ेशासन सुिविहत हावे यासाठी िविनयम करता येतील].  
 
 
(२) या माण ेकेले या कोण याही िविनयमा ारे या संघ रा य े ास या या वेळी लागू असेल असा संसदेन ेकेलेला 
कोणताही अिधिनयम कवा [अ य कोणताही कायदा] याच ेिनरसन कवा यात सुधारणा करता येईल आिण तो िविनयम 

रा पतीकडून यािपत होईल ते हा. या रा य े ास लागू असले या संसदीय अिधिनयमाइतकेच याच ेबल व भाव 

असेल.] 
 
२४१: सघं रा य े ासंाठी उ  यायालय.े 

२४१. (१) संसदेला काय ा ारे [एखा ा संघ रा य े ासाठी] उ  यायालय घ टत करता येईल कवा [अशा कोण याही 
रा य े ातील] कोणतेही यायालय या संिवधाना या सव कवा यांपैक  कोण याही योजनाथ उ  यायालय 

अस याच ेघोिषत करता येईल. 
 
(२) भाग सहा- करण पाच या या तरतुदी या अनु छेद २१४ म य ेिनदिशले या उ  यायालया या संबंधात जशा लागू 

आहेत. तशा या संसद काय ा ारे तरतूद करील असे फेरबदल कवा अपवाद यांसह. खंड (१) म य ेिनदिशले या यके 

उ  यायालया या संबंधात लागू असतील. 
 
[(३) या संिवधाना या तरतुदी आिण समुिचत िवधानमंडळान ेया संिवधाना ारे कवा याखाली या िवधानमंडळास 

दान केले या अिधकारा या आधारे केले या कोण याही काय ा या तरतुदी यांना अधीन रा न “संिवधान (सातवी 
सुधारणा) अिधिनयम. १९५६” या या ारंभा या लगतपूव  कोण याही संघ रा य े ा या संबंधात अिधका रता 
वापरणारे येक उ  यायालय. या रा य े ा या संबंधात अशा ारंभानतंर अशा अिधका रतेचा वापर चालू ठेवील. 
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(४) या अनु छेदातील कोण याही गो ीमुळे. रा या या उ  यायालयाची अिधका रता कोण याही संघ रा य े ावर 

कवा या या  कोण याही भागावर िव ता रत कर या या अथवा यापासून व जत कर या या संसदे या अिधकारांच े

यूनीकरण होणार नाही.] 
 
२४२. (कूग) “ संिवधान (सातवी सुधारणा) अिधिनयम. १९५६”-कलम २९ व अनुसूची यां ारे िनरिसत.  
 

भाग नऊ 
 

पचंायती 
 
२४३: ा या. 
२४३. या भागात संदभानसुार अ यथा आव यक नसेल तर--- 
 
(क) “िज हा” याचा अथ. एखा ा रा यातील िज हा. असा आहे;  
 
(ख)“ ाम सभा” याचा अथ, ाम पातळीवरील पंचायत े ांम ये अंतभतू असले या एखा ा गावाशी संबंिधत असले या 
मतदार यादीत यांची नावे न द यात आलेली असतील अशा चा िमळून बनलेला िनकाय. असा आहे; 
 
(ग) “ मधली पातळी” याचा अथ. एखा ा रा या या रा यपालान ेया भागा या योजनासंाठी. म यम पातळी हणून 

जाहीर अिधसूचने ारे िविन द  केली असेल अशी. ाम व िज हा पातळी यांमधील पातळी. असा आहे; 
 
(घ) “पंचायत” याचा अथ. ामीण े ासंाठी अनु छेद २४३ ख अ वय ेघ टत कर यात आलेली वरा य सं था (मग 

ितला कोण याही नावान ेसंबोध यात येवो). असा आहे; 
 
(ङ) “ पंचायत े ” याचा अथ. एखा ा पंचायतीच े ादेिशक े . असा आहे;  
  
(च) “ लोकसं या” याचा अथ. िजच ेसंब  आकड े कािशत कर यात आले असतील अशा लगतपूव या जनगणने ारे 

िनि त कर यात आलेली लोकसं या. असा आहे; 
 
(छ) “ ाम” याचा अथ. एखा ा रा यपालान ेया भागा या योजनासंाठी ज े ाम आहे, अस ेजाहीर अिधसूचने ारे 

िविन द  केले असेल ते ाम. असा आहे आिण यात अशा कारे िविन द  केले या ामां या गटांचाही समावेश होतो. 
 
२४३: ामसभा. 
२४३क. ाम सभा. ाम पातळीवर रा याच ेिवधानमंडळ काय ा ारे तरतूद करील अशा अिधकाराचंा वापर क  शकेल 

व अशी काय क  शकेल. 
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२४३ख: पचंायती घ टत करण.े 

२४३ख. (१) या भागा या तरतुद नसुार येक रा याम य े ाम पातळीवर. मध या पातळीवर व िज हा पातळीवर 

पंचायती घ टत कर यात येतील;  
 
(२) खंड (१) म य ेकाहीही अंतभूत असले तरी. वीस लाखांपे ा अिधक लोकसं या नसेल अशा एखा ा रा यात मध या 
पातळीवरील पंचायती घ टत कर यात येणार नाहीत. 
 
२४३ग: पचंायत ची रचना. 
२४३ग.(१) या भागा या तरतुद ना अधीन रा न रा य िवधानमंडळ पंचायत या रचने या संबंधात काय ा ारे तरतूद 

क  शकेल:  
 
परंतु. कोण याही पातळीवरील पंचायती या ादेिशक े ाची लोकसं या आिण अशा े ातील िनवडणुक ारे 

भरावया या जागांची सं या याचं ेगुणो र, वहाय होईल तेथवर, संपूण रा यभर सारखेच राहील; 
 
(२) पंचायतीमधील सव जागा पंचायत े ातील ादेिशक मतदारसंघामधून य  िनवडणुक ारे िनवडले या 

ारे भर यात येतील आिण या योजनासाठी येक पंचायत े ाची मतदारसंघाम य ेअशा कारे िवभागणी 
कर यात येईल क . यके मतदारसंघातील लोकसं या आिण या मतदारसंघासाठी नेमून दले या जागांची सं या यांच े

गुणो र. वहाय होईल तेथवर. संपूण पंचायत े ाम य ेसारखेच राहील; 
 
(३) रा य िवधानमंडळ. काय ा ारे--- 
 
(क) ाम पातळीवरील पंचायत या सभा य ांना मध या पातळीवरील पंचायत म य े कवा जेथे मध या पातळीवरील 

पंचायती नसतील अशा एखा ा रा या या बाबतीत िज हा पातळीवरील पंचायत म य;े  
 
(ख) म यम पातळीवरील पंचायत या सभा य ांना िज हा पातळीवरील पंचायत म य;े  
 
(ग) जो मतदारसंघ ाम पातळी ित र  अ य पातळीवरील पूण कवा आंिशक पंचायती े  िमळून बनलेला आहे या 
मतदारसंघाच े ितिनिध व करणार्या. लोकसभा सद यांना आिण रा या या िवधानसभा सद यांना अशा पंचायत म य;े 
 
(घ) रा यसभा सद य व िवधानप रषद सद य यांना,--- 
 
(एक) ते जर मध या पातळीवरील एखा ा पंचायत े ाम य.े न दणी झालेले मतदार असतील तर मध या पातळीवरील 

पंचायतीम य.े 
 
(दोन) ते जर िज हा पातळीवरील पंचायात े ाया े ाम य.े न दणी झालेले मतदार असतील तर िज हा पातळीवरील 

पंचायतीम य.े 
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ितिनिध व दे यासाठी तरतूद क  शकेल; 

 
(४) पंचायती या सभा य ाला आिण पंचायती या इतर सद यांना-मग ते पंचायत े ातील ादेिशक मतदारसंघातून 

थेट िनवडणूक ारे िनवडून आलेले असोत वा नसोत-पंचायती या बैठक म य ेमतदान कर याचा अिधकार असेल. 
 
(५) (क) ाम पातळीवरील पंचायतीचा सभा य  हा, रा य िवधानमंडळ काय ा ारे तरतूद करील या रीतीन े

िनवड यात येईल; 
 
(ख) मध या पातळीवरील कवा िज हा पातळीवरील पंचायतीचा सभा य  ित या सद यांमधून व यां याकडून 

िनवड यात येईल. 
 
२४३घ: जागाचं ेआर ण. 

२४३घ. (१) येक पंचायतीम य-े-- 
 
(क) अनुसूिचत  जात साठी. आिण 
 
(ख) अनुसूिचत जनजात साठी. 
 
जागा राखून ठेव यात येतील आिण अशा कारे राखून ठेव यात आले या जागां या सं येच े या पंचायतीम य ेथेट 

िनवडणुक ारे भरावया या जागां या एकूण सं येशी असलेले मण हे. शवप होईल तेथवर, या पंचायत े ामधील 

अनुसूिचत जाती या कवा या पंचायत े ामधील अनुसूिचत जनजाती या लोकसं यचे े या े ामधील एकूण 

लोकसं येशी जे माण असेल तचे असेल आिण पंचायतीमधील िविवध मतदारसंघाम य ेआळीपाळीन ेअशा जागांच ेवाटप 

कर यात येईल; 
 
(२) खंड (१) खाली राखून ठेवले या जागां या एकूण सं ये या एक तृतीयांशापे ा कमी नसतील एवढया जागा 
अनुसूिचत जाती या. कवा यथाि थित. अनुसूिचत जनजाती या मिहलांसाठी सखून ठेव यात येतील; 
 
(३) यके पंचायतीम य ेथेट िनवडणुक ारे भरावया या जागां या एकूण सं ये या एक-तृतीयांशापे ा कमी नसतील 

एवढया जागा (अनुसूिचत जाती या व अनुसूिचत जनजाती या मिहलांसाठी राखून ठेवले या जागा ध न) मिहलांसाठी 
राखून ठेव यात येतील आिण पंचायतीमधील िविवध मतदारसघंांम य ेआळीपाळीन ेअशा जागाचं ेवाटप कर यात येईल; 
 
(४) ाम कवा अ य कोण याही पातळीवरील पंचायत मधील सभा य ाचंी पदे. रा य िवधानमंडळ काय ा ारे तरतूद 

करील अशा रीतीन ेअनुसूिचत जाती. अनुसूिचत जनजांती आिण मिहला यां यासाठी राखून ठेव यात येतील: 
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परंतु. कोण याही रा यामधील येक पातळीवरील पंचायतीमधील अनुसूिचत जाती आिण अनुसूिचत जनजातीसाठी 
राखून ठेवले या सभा य ां या पदां या सं यचे े यके पातळीवरील पंचायतीमधील अशा पदां या एकूण सं येशी 
असलेले माण हे. श य होईल तेथवर. रा यामधील अनुसिूचत जाती या कवा अनुसूिचत जनजाती या लोकसं येच े

रा या या एकूण लोकसं येशी जे माण असेल याच माणाएवढे असेल:  
 
परंतु आणखी अस ेक , यके पातळीवरील पंचायत मधील सभा य ां या पदां या एकूण सं ये या एक-तृतीयांशापे ा 
कमी नसतील एवढी पद ेमिहलांसाठी राखून ठेव यात येतील: 
 
परंतु तसेच. या खंडाखाली राखून ठेवले या या पदांच.े येक पातळीवरील िविवध पंचायत म य ेआळीपाळीन ेवाटप 

कर यात येईल; 
 
(५) खंड (१) आिण (२) खालील जागांच ेआर ण आिण खंड (४) खालील सभा य ां या पदांच ेआर ण हे (मिहलांसाठी 
असले या आर णा ित र ) अनु छेद ३३४ म य ेिविन द  केलेला कालावधी समा  झा यावर िन भावी होईल; 
 
(६) या भागामधील कोण याही गो ीमुळे. कोण याही रा या या िवधानमंडळास. मागासवग य नाग रकांसाठी 
कोण याही पंचायतीम य ेजागा राखून ठेव याक रता कवा कोण याही पातळीवरील पंचायत मधील सभा य ाचंी पद े

राखून ठेव याक रता कोणतीही कोणतीही तरतूद कर यास ितबंध होणार नाही.  
 
२४३ङ: पचंायत चा कालावधी,इ यादी. 
२४३ङ. (१) येक पंचायत. िज या पिह या बैठक क रता िनयत केले या दनांकापासनू पाच वषापयत. या काळी 
अंमलात असले या कोण याही काय ाखाली ती त पूव  िवस जत झाली नसेल तर. अि त वात राहील. यापे ा अिधक 

काळ नाही; 
 
(२) या या काळी अंमलात असले या कोण याही काय ामधील कोणतीही सुधारणा ही, अशा सुधारणे या लगतपूव  

कार्यरत असले या कोण याही पातळीवरील कोण याही पंचायतीचा खंड (१) म य ेिविन द  केलेला कालावधी जोपयत 

समा  होत नाही तोपयत िवसजन कर याक रता कारणीभतू ठरणार नाही; 
 
(३) पंचायती घ टत कर यासाठी--- 
 
(क) खंड (१) म य ेिविन द  केलेला ितचा कालावधी समा  हो यापूव ; 
 
(ख) ितच ेिवसजन झा या या दनाकंापासून सहा मिह याचंा कालावधी समा  हो यापूव .  
 
िनवडणूक घे यात येईल 
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परंतु. या कालावधीसाठी िवस जत पंचायत चालू रािहली असती तो उव रत कालावधी सहा मिह यांपे ा कमी असेल 

या बाबतीत. या कालावधीसाठी पंचायत घ टत कर याक रता या खंडाखाली कोणतीही िनवडणकू घे याची 
आव यकता असणार नाही. 
 
(४) एखा ा पंचायतीचा कालावधी समा  हो यापूव . ितच ेिवसजन झा यामुळे घ टत कर यात आलेली पंचायत ही. 
खंड (१) खाली या उव रत कालावधीसाठी ती िवस जत पंचायत. ितच ेिवसजन झाले नसत ेतर अि त वात रािहली 
असती. तेवढयाच उव रत कालावधीसाठी अि त वात राहील. 
 
२४३च: सद य वाबाबत अपा ता. 
२४३च. (१) एखादी ी एखा ा पंचायतीची सद य हणून िनवडली जा यास कवा सद य अस यास पुढील 

बाबतील अपा  असेल.--- 
 
(क) संबंिधत रा य िवधानमंडळा या िनवडणकुां या योजनाथ. या या काळी अंमलात असले या कोण याही 
काय ा ारे कवा याखाली सद य वाक रता ितला अशा कारे अपा  ठरिव यात आलेले असेल तर: 
 
परंतु. कोण याही ीस. ितने वयाची एकवीस वष पूण केलेली अस यास. ती पंचवीस वषापे ा कमी वयाची आहे या 
कारणा तव अपा  ठरव यात येणार नाही: 
 
(ख) रा य िवधानडंळान ेकेले या कोण याही काय ा ारे कवा याखाली ितला अशा कारे अपा  ठरिव यात आलेले 

असेल तर.  
 
(२) पंचायतीचा एखादा सद य. खंड (१) म य ेनमूद केले या कोण याही कारे अपा  ठरला आहे कवा काय. याबाबत 

कोणताही  िनमाण झा यास तो . रा य िवधानमंडळ काय ा ारे तरतूद करील अशा रीतीन ेआिण अशा 
ािधकार्याकड ेिनणयाथ सोपिव यात येईल.  

 
२४३छ: पचंायत च ेअिधकार. ािधकार आिण जबाबदा या. 
२४३छ. संिवधाना या तरतुद ना अधीन रा न. रा य िवधानमंडळ. काय ा ारे. पंचायत ना वरा य सं था हणून कामे 

पार पाडण ेश य हावे या दृ ीन े यानंा आव यक असतील असे अिधकार व ािधकार देऊ शकेल आिण.--- 
 
(क) आ थक िवकास व सामािजक याय यांसाठी योजना तयार करणे; 
 
(ख) अनुसूची अकराम य ेनमूद केले या बाब संबंधातील योजनांसिहत यां याकड ेसोपिव यात येतील अशा. आ थक 

िवकास व सामािजक यायिवषयक योजनांची अंमलबजावणी करणे. 
 
यासंबंधात या काय ाम य ेिविन द  कर यात येतील अशा शत ना अधीन रा न यो य या पातळीवरील पंचायत ना 
अिधकार व जबाबदार्या सोपिव या या तरतुद चा अशा काय ाम य ेअंतभाव करता येईल. 
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२४३ज: पचंायत चा कर लाद याचा अिधकार आिण पचंायत च ेिनधी. 
२४३ज. रा य िवधानमंडळ. काय ा ारे. या काय ात िविन द  कर यात येईल. या माण-े-- 
 
(क) तशा कायप तीनसुार आिण तशा मयादानंा अधीन रा न तस ेकर. शु क. पथकर आिण फ  आकार यास. वसूल 

कर यास आिण िविनयोिजत कर यास पंचायतीला ािधकार दऊे शकेल; 
 
(ख) तशा योजनांसाठी आिण तशा शत ना आिण मयादांना अधीन रा न रा य शासनान ेआकारलेला व वसूल केलेला 
तसा कर. शु क. पथकर आिण फ  पंचायतीकड ेनेमून देऊ शकेल;  
 
(ग) शासना या एकि त िनधीतून पंचायत ना सहायक अनुदान दे याची तरतूद क  शकेल; आिण 
 
(घ) अनु मे पंचायत नी कवा पंचायत या वतीन े वीकारलेला सव पैसा जमाखाती टाक यासाठी आिण तेथून तो काढून 

घे यासाठी िनधी थापन कर याची तरतूद क  शकेल 
 
२४३झ: आ थक ि थतीच ेपनु वलोकन कर यासाठी िव  आयोग घ टत करण.े 

२४३झ. (१) रा याचा रा यपाल. संिवधान ( याह रावी सुधारणा) अिधिनयम. १९९२ या या ारंभापासनू. श य 

होईल तेथवर. एक वषा या आत आिण यानंतर यके पाचवे वष संपताच पंचायत या आ थक ि थतीचे पुन वलोकन 

कर यासाठी एक िव  आयोग घ टत करील आिण तो पुढील बाब या संबंधात रा यपालाकड ेिशफारशी करील:--- 
 
(क) (एक) या भागानुसार याची रा य आिण पंचायत म य ेिवभागणी करता यईेल अशा. रा यांनी आकार याजोगे 

असलेले कर, शु क. पथकर आिण फ  यांपासून िमळणार्या िन वळ उ प ाच ेरा य आिण पंचायत म य ेिवतरण आिण 

अशा उ प ा या यां या यां या िह याच ेसव पातळयांवरील पंचायत म य ेवाटप; 
 
(दोन) पंचायतीकड ेनेमून दले जाणारे कवा पंचायतीकडून िविनयोिजत केले जाणारे कर शु क आिण फ  यांच ेिनधारण; 
 
(तीन) रा या या एकि त िनधीतून पंचायत ना ावयाच ेसहायक अनुदान, याचं ेिनयं ण करणारी त वे; 
 
(ख) पंचायत ची आ थक ि थती सुधार यासाठी आव यक असले या उपाययजेना;  
 
(ग) पंचायतीची आ थक ि थती मजबूत हो यासाठी रा यपालाने िवत आयोगाकड ेिन द  केलेली अ य कोणतीही बाब. 
 
(२) रा याच ेिवधानमंडळ काय ा ारे आयोगा या रचनेबाबत. हणज ेआयोगाच ेसद य हणून िनयु  करताना 
आव यक असले या पा ता आिण सद याचंी िनवड कर याची प ती. याबाबत तरतूद क  शकेल. 
 
(३) आयोग. याची कायप ती िनि त करील आिण याला याची काय पार पाड यासाठी रा याच ेिवधानमंडळ 

काय ान े दान करील असे अिधकार असतील. 
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(४) रा यपाल. आयोगान ेया अनु छेदा वय ेकेलेली यके िशफारस आिण याबाबत केले या कायवाहीसंबंधीच ेएक 

प ीकरणा मक झापन रा या या िवधानमंडळापुढ ेमांड याची व था करील.  
 
२४३ञ: पचंायत या ले याचंी लखेापरी ा. 
२४३ञ. रा याच ेिवधानमंडळ, पंचायत कडून लेख ेठेवले जा या या संबंधात आिण अशा ले यां या लेखापरी े या 
संबंधात काय ा ारे तरतूद करील. 
 
 
२४३ट: पचंायत या िनवडणकुा. 
२४३ट. (१) पंचायत या सव िनवडणुकांसाठी मतदार या ा तयार कर या या कामाच ेअधी ण. संचालन आिण 

िनयं ण आिण अशा िनवडणकुांच ेआयोजन. या बाबी रा य िनवडणूक आयोगाकड ेिनिहत असतीतल. या आयोगात 

रा यपालाकडून िनयु  के या जाणार्या राजय् िनवडणूक आयु ाचा समावेश असेल. 
 
(२) रा य िनवडणूक आयु ा या पदा या सेवाशत  आिण पदावधी. रा या या िवधानमंडळाकडून के या जाणार्या 
कोण याही काय ा या तरतुद ना अधीन रा न रा यपाल िनयमा ारे िनि त करील या माण ेअसेल: 
 
परंतु. उ  यायालया या यायाधीशाला या या पदाव न या रीतीन ेव या कारणाव न दरू केले जात े या ित र  

अ य रीतीने व अ य कारणाव न रा य िनवडणकू आयु ाला दरू केले जाणार नाही. आिण रा य िनवडणूक आयु ा या 
सेवाशत म य े या या िनयु ीनंतर. याला नुकसानकारक होतील अशा कारे बदल केला जाणार नाही. 
 
(३) रा य िनवडणूक आयोगान ेखंड (१) ारे या याकड ेसोपिव यात आलेली काय पार पाड यासाठी आव यक तो 
कमचारीवग उपल ध क न ावा. अशी िवनंती के यास. रा याचा रा यपाल. यास तो कमचारीवग उपल ध क न 

देईल. 
 
(४) या संिवधाना या तरतुद ना अधीन रा न रा याच ेिवधानमंडळ. काय ा ारे पंचायत या िनवडणकुां या सव 

संबंिधत व आनुषंिगक बाब साठी तरतूद करील. 
 
२४३ठ: सघं रा य े ानंा लाग ूअसण.े 

२४३ठ. या भागा या तरतुदी संघ रा य े ानंा लागू होतील आिण एखा ा संघ रा य े ाला या लागू करताना. 
रा या या रा यपालाच ेकर यात आलेले िनदश अस या माण ेआिण रा या या िवधानमंडळाच े कवा िवधानसभेच े

कर यात आलेले िनदश हे. जणू काही िवधानसभा असले या सघं रा य े ा या बाबतीत या िवधानसभचे ेकर यात 

आलेले िनदश अस या माण.े या भावी होतील:  
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परंतु. रा पती. जाहीर अिधसूचने ारे असा िनदश देऊ शकेल क . या भागा या तरतुदी. या अिधसचूनेत तो िविन द  

करील अशा अपवादांना आिण फेरबदलांना अधीन रा न कोण याही संघ रा य े ाला कवा या या भागाला लागू 

होतील. 
 
२४३ड: िववि त े ानंा हा भाग लाग ूनसण.े 

२४३ड. (१) या भागातील कोणतीही बाब. अनु छेद २४४ या खंड (१) म य ेिनदिशले या अनुसूिचत े ांना व खंड 

(२) म य ेिनदिशले या जनजाित- े ांना लागू होणार नाही. 
 
(२) या भागातील कोणतीही बाब--- 
 
(क) नागालँड. मेघालय आिण िमझोरम ही रा य;े 
 
(ख) या या काळी अि त वात असले या कोण याही काय ा वये यासाठी िज हा प रषदा अि त वात आहेत अशी 
मिणपूर रा यातील पहाडी े .े 
 
यांस लागू होणार नाही. 
 
(३) या भागातील--- 
 
(क) िज हा तरावरील पंचायत शी संबंिधत कोणतीही बाब. या या काळी अि त वात असले या कोण याही 
काय ा वय े यासाठी दा ज लग गुरखा पहाही प रषद अि त वात आहे अशा पि म बंगाल रा यातील दा ज लग 

िज ा या पहाडी े ांना लागू होणार नाही; 
 
(ख)  कोण याही बाबीचा अर्थ. यामुळे अशा काय ा वय ेघ टत केले या दा ज लग गुरखा पहाडी प रषदेची काय व 

अिधकार यांना बाधा पोहोचेल. अशा कारे लाव यात येणार नाही. 
 
[(३क) अनु छेद ३४३घ मधील अनुसूिचत जात साठी जागा राखून ठेव यासंबंधातील कोणतीही बाब अ णाचल देश या 
रा याला लागू होणार नाही.] 
 
(४) या संिवधानाम य ेकाहीही अंतभूत असले तरी.--- 
 
(क) खंड (२) या उपखंड (क) म य ेिविन द  केले या रा य िवधानमंडळास. जर या रा या या िवधानसभने े या 
सभागृहा या एकूण सद यां या ब मतान ेआिण या सभागृहात उपि थत असले या व मतदान करणार्या सद यां या 
दोन-तृतीयांशापे ा कमी असणार नाही एवढया ब मतान,े तशा आशयाचा ठराव मंजूर केला तर, खंड (१) म य े

उ लेिखले या े ाखंेरीज. कोणतेही अस यास. इतर जागी. या रा याम य ेया भाग नऊ चा काय ान ेिव तार करता 
येईल; 
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(ख) संसदेला काय ान,े अशा काय ाम य ेिविन द  कर यात येतील अस ेअपवाद व फेरबदल यांना अधीन रा न. खंड 

(१) म य ेउ लेिखले या अनुसूिचत े ाम य ेव जनजाित े ाम ये या भागातील तरतुद चा िव तार करता येईल आिण 

कोणताही असा कायदा अनु छेद २६८ या योजनांसाठी या संिवधानाची सुधारणा अस याच ेमान यात येणार नाही. 
 
२४३ढ: िव मान कायद ेव पचंायती अि त वात राहण.े 

२४३ढ. या भागाम य ेकाहीही अंतभूत असले तरी. संिवधान ( याह रावी सुधारणा) अिधिनयम. १९९२ या या 
ारंभा या लगतपूव  रा याम य ेपंचायत शी संबंिधत असले या कोण याही काय ातील. या भागातील तरतुद शी 

िवसंगत असलेली कोणतीही तरतूद ही. स म िवधानमंडळाकडून कवा इतर स म ािधकार्याकडून सुधा रत कवा 
िनरिसत केली जाईपयत कवा अशा ारंभा या दनांकापासून एक वष पूण होईपयत. यांपैक  जे अगोदरच ेअसेल तेथवर. 

अंमलात अस याच ेचालू राहील: 
 
परंतु. अशा ारंभा या लगतपूव  अि त वात असले या सव पंचायती. या रा या या िवधानसभेन े कवा या रा याची 
िवधानप रषद अस यास या रा या या िवधानमंडळा या यके सभागृहाकडून तशा आशयाचा ठराव मंजूर क न 

या ारे त पूव  िवस जत केले या नस यास, याचंा कालावधी समा  होईपयत अि त वात राहतील. 
 
२४३ण: िनवडणकु सबंधंी या बाब म य े यायालयानंी ह त पे कर यास रोध. 

२४३ण. या संिवधानाम य ेकाहीही असले तरी.--- 
 
(क) अनु छेद २४३ट खाली केले या कवा के याच ेअिभ ेत असले या. मतदारसंधा या सीमा िनि त करण े कवा अशा 
मतदारसंघाम य ेजागांची वाटणी करण ेयां याशी संबंिधत कोण याही काय ाची िविध ा ता कोण याही यायालयात 

ा पद करता येणार नाही; 
 
(ख) कोण याही पंचायतीची कोणतीही िनवडणकू रा य िवधानमंडळान ेकेले या कोण याही काय ा ारे कवा तद् वय.े 

तरतूद केले या ािधकार्याकड ेआिण तशा रीतीन.े िनवडणूक िवनंतीअज सादर के याखेरीज अ य रीतीन े ा पद 

करता येणार नाही.] 
 
भाग नऊ क 

नगरपािलका  
 
२४३त: ा या. 
२४३त. या भागात संदभानसुार अ यथा आव यक नसेल तर--- 
 
(क) “सिमती” याचा अथ. अनु छेद २४३ध अ वये घ टत केलेली सिमती. असा आहे;  
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(ख) “ िज हा”  याचा अथ. एखा ा रा यातील िज हा. असा आहे; 
 
(ग)“ महानगर े ” याचा अथ. दहा लाख कवा या न अिधक लोकसं या असलेले. एक कवा अिधक िज हे समािव  

असलेले आिण दोन कवा अिधक नगरपािलका कवा पंचायती कवा इतर लगतच े े  िमळून बनलेले आिण दोन कवा 
अिधक नगरपािलका कवा पंचायती कवा इतर लगतच े े  िमळून बनलेले व रा यपाल जाहीर अिधसूचने ारे या 
भागा या योजनासाठी महानगर े  अस याच ेिविन द  करील अस े े . असा आहे; 
 
(घ)“ नगरपािलका े ” या अथ. रा यपालान ेअिधसूिचत केले असेल असे नगरपािलकेच े ादिेशक े . असा आहे; 
 
(ड)“ नगरपािलका ” या अथ. अनु छेद२४३ थ अ वये घ टत कर यात आलेली वरा य सं था, असा आहे; 
 
(च) “ पंचायत” याचा अर्थ. अनु छेद २४३ख अ वये घ टत कर यात आलेली ंचायत. असा आहे; 
 
(छ)“ लोकसं या” याचा अथ. िजची संब  आकडेवारी कािशत कर यात आली असेल अशा लगतपूव या जनगणने ारे 

िनि त कर यात आलेली लोकसं या. असा आहे. 
 
२४३थ: नगरपािलका घ टत करण.े 

२४३थ. (१) या भागा या तरतुदीनुसार यके रा याम य.े--- 
 
(क) सं मणी े ासाठी हणजेच. ामीण े ामधून नागरी े ाम ये याच ेसं मण होत असेल अशा े ासाठी एक 

नगर पंचायत (मग ितला कोण याही नावान ेसंबोध यात येवो); 
 
(ख) थोडया लहान नागरी े ासाठी एखादी नगर प रषद; आिण  
 
(ग) अिधक मोठया नागरी े ासाठी एखादी महानगरपािलका. 
 
घ टत कर यात येईल: 
 
परंतु, े ाचा आकार आिण या े ातील औ ोिगक आ थापनांकडून पुरिव यात येणार्या कवा पुरिव याच े तािवत 

केले या नगरपािलका सेवा आिण रा यपालाला यो य वाटतील अस ेइतर घटक िवचारात घेऊन. रा यपाल जाहीर 

अिधसूचने ारे जे े  औ ोिगक वसाहत हणून घोिषत करील अशा नागरी े ात कवा या या भागात या खंडा वय े

नगरपािलका घ टत करता येणार नाही. 
 
(२) या अनु छेदाम य े“सं मणी े ”,”थोडे लहान नागरी े “ कवा” अिधक मोठे नागरी े ” याचा अथ. या े ाची 
लोकसं या. तेथील लोकसं येची घनता. थािनक शासनासाठी िनमाण होणारा महसूल. कृषीतर काय मांमधील 
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रोजगाराची ट े वारी व आ थक मह वाच े कवा रा यपालाला यो य वाटतील असे इतर घटक िवचारात घेऊन. रा यपाल 

या भागा या योजनासंाठी जाहीर अिधसूचने ारे िविन द  करील अस े े . असा होतो. 
 
२४३द: नगरपािलकाचंी रचना. 
२४३द. (१) खंड (२) म य ेतरतूद कर यात आली असेल ती खेरीजक न, नगरपािलकेतील सव जागा नगरपािलका 

े ातील ादेिशक मतदारसंघांमधून य  िनवडणुक ारे िनवडले या ारे भर यात येतील आिण या 
यौजनासाठी येक नगरपािलका े ाची वॉड हणून ओळख या जाणार्या ादिेशक मतदारसंघांम य ेिवभागणी 

कर यात येईल. 
 
(२) रा य िवधान मंडळ. काय ा ारे.--- 
 
(क) (एक) नगरपािलका शासनाम य ेिवशेष ान कवा अनुभव असणार्या ना; 
 
(दोन) पूण कवा आंिशक नगरपािलका े  िमळून बनले या मतदारसंघाच े ितिनिध व करणार्या लोकसभा सद यांना 
आिण रा या या िवधानसभे या सद यांना; 
 
(तीन) नगरपािलका े ामधे मतदार हणनू न दणी झाले या रा यसभा सद यांना आिण िवधानप रषद सद यानंा;  
 
(चार) अनु छेद २४३ध या खंड (५) अ वये घ टत कर यात आले या सिम यां या सभा य ांना. 
 
नगरपािलकेम य े ितिनिध व दे यासाठी तरतूद क  शकेल: 
 
परंतु. प र छेद (एक) म य ेिनदश केले या ना नगरपािलके या बैठक म य ेमतदान कर याचा अिधकार असणार 

नाही; 
 
(ख) नगरपािलके या सभा य ाची िनवड कर या या रीतीसाठी तरतूद क  शकेल.  
 
२४३ध: वॉड सिम या घ टत करण ेव याचंी रचना, इ यादी. 
२४३ध. (१) तीन लाख कवा अिधक लोकसं या असणार्या नगरपािलकां या ादिेशक े ाम य.े एका कवा अिधक 

वॉडाचा समावेश असले या वॉड-सिम या घ टत कर यात येतील. 
 
(२) रा य िवधानमंडळ. काय ा ारे.--- 
 
(क) वॉड सिम यांची रचना व याचं े ादिेशक े ; 
 
(ख) वॉड सिमतीमधील जागा या रीतीन ेभरावया या ती रीत. 
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यासंबंधात तरतूद क  शकेल. 
 
(३) वॉड सिमती या ादेिशक े ामधील वॉडाच े ितिनिध व करणारा नगरपािलका सद य हा या सिमतीचा सद य 

असेल. 
 
(४) वॉड सिमतीम य.े--- 
 
(क) एका वॉडाचा अंतभाव असेल अशा बाबतीत. या वॉडाच े ितिनिध व करणारा सद य; कवा 
 
(ख) दोन कवा अिधक वॉडाचा अंतभात असेल अशा बाबतील, अशा वॉडाच ेनगरपािलकेम य े ितिनिध व करणार्या 
सद यांमधून वॉड सिमती या सद यांनी िनवडला असेल असा एक सद य. हा या सिमतीचा सभा य  असेल; 
 
(५) या अनु छेदातील कोण याही गो ीमुळे. वॉड सिमती ित र  आणखी कोणतीही सिमती घितत कर यासाठी 
कोणतीही तरतूद कर यास रा य िवधानमंडळास ितबंध होतो. असे मान यात येणार नाही. 
 
२४३न: जागाचं ेआर ण. 

२४३न. (१)  येक नगरपािलकेम य ेअनुसूिचत जात साठी आिण अनूसूिचत जनजात साठी जागा राखून ठेव यात 

येतील आिण आिण अशा कारे राखून ठेव यात आले या जागां या सं यचे े या नगरपािलकेम य ेथेट िनवडणूक ारे 

भरावया या जागां या एकूण सं येशी असलेले माण हे. श य होईल तेथवर. या नगरपािलका े ामधील अनुसूिचत 

जात या कवा या नगरपािलका े ातील अनुसूिचत जनजात या लोकसं यचे े या े ातील एकूण लोकसं येशी ज े

माण असेल. तेच असेल आिण नगरपािलकेतील लोकसं यचे े या े ातील एकूण लोकसं येशी जे माण असेल. तेच 

असेल आिण नगरपािलकेतील िविवध मतदारसंघांम य ेआळीपाळीन ेअशा जागांच ेवाटप कर यात येईल. 
 
(२) खंड (१) खाली राखून ठेवले या जागां या एकूण सं ये या एक-तृतीयांशापे ा कमी नसतील एवढया जागा अनुसूिच 

जात या. कवा यथि थित. अनुसिूचत जनजात या मिहलांसाठी राखून ठेव यात येतील. 
 
(३) यके नगरपािलकेमधीत थेट िनवडणकु ारे भरावया या जागां या एकूण सं य़े या एक-तृतीयांशापे ा कमी 
नसतील एवढया जागा (अनुसूिचत जात या व अनुसूिचत जनजात या मिहलांसाठी राखून ठेवले या जागा ध न) 

मिहलांसाठी राखून ठेव यात येतील आिण नगरपािलकेतील िविवध मतदारसंघाम य ेआळीपाळीन ेअशा जागाचं ेवाटप 

कर यात येईल. 
 
(४) नगरपािलकांमधील सभा य ाचंी पद ेरा य िवधानमंडळ काय ा ारे तरतूद करील अशा रीतीने अनुसूिचत जाती. 
अनुसूिचत जनजाती आिण मिहला यां यासाठी राखून ठेव यात येतील; 
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(५) खंड (१) आिण (२) खालील जागांच ेआर ण आिण खंड (४) खालील सभा य ां या पदांच ेआरक्षण हे 

(मिहलांसाठी असले या आर णा ित र ) अनु छेद ३३४ म य ेिविन द  केलेला कालावधी समा  झा यावर 

िन भावी होईल. 
 
(६) या भागातील कोण याही गो ीमुळे. कोण याही रा या या िवधानमंडळास. मागासवग य नाग रकांसाठी कोण याही 
नगरपािलकेम य ेजागा राखून ठेव यासाठी कवा नगरपािलकामं य ेसभा य ांची पद ेराखून ठेव यासाठी कोणतीही 
तरतूद कर यास ितबंध होणार नाही.  
 
२४३प: नगरपािलकाचंा कालावधी, इ यादी. 
२४३प. (◌ं१) येक नगरपािलका. ित या पिह या बैठक करता िनयत केले या दनांकापासनू पाच वषापयत. या 
काळी अंमलात असले या कोण याही काय ाखाली ती त पूव  िवस जत झाली नसेल तर अि त वात राहील. यापे ा 
अिधक काळ नाही: 
 
परंतु. नगरपािलकेच े(अस)े िवसजन कर यापूव  ितला आपली बाज ूमांड याची वाजवी संधी दे यात येईल. 
 
(२) या या काळी अंमलात असले या कोण याही काय ामधील कोणतीही सुधारणा ही. अशा सुधारणे या लगतपूव  

कायरत असले या कोण याही पातळीवरील कोण याही नगरपािलकेच ेिवसजन कर याक रता कारणीभूत हो या या 
दृ ीन.े खंड (१) म य ेिविन द  केलेला ितचा ितचा कालावधी समा  होईपयत भावी होणार नाही. 
 
(३) नगरपािलका घ टत कर यासाठी.--- 
 
(क) खंड (१) म य ेिविन द  केलेला ितचा कालावधी समा  हो यापूव ; 
 
(ख) ितच ेिवसजन झा या या दनाकंापासून सहा मिह याचंा कालावधी समा  हो यापूव .  
 
िनवडणूक या पूण कर यात येईल: 
 
परंतु, या कालावधीसाठी िवस जत नगरपािलका चालू रािहली असती तो उव रत कालावधी सहा मिह यांपे ा कमी 
असेल. या बाबतीत या कालावधीसाठी नगरपािलका घ टत कर याक रता या खंडाखाली कोणतीही िनवडणूक घे याची 
आव यकता असणार नाही. 
 
(४) एखा ा नगरपािलकेचा कालावधी समा  हो यापूव  ितच ेिवसजन झा यामुळे घ टत कर यात आलेली नगरपािलका 
ही. जर िवस जत नगरपािलकेच ेिवसजन झाले नसत ेतर. खंड (१) खाली या उव रत कालावधीसाठी ती नगरपािलका 
अि त वात रािहली असती. तेवढयात उव रत कालावधीसाठी अि त वात राहील.  
 
२४३फ: सद य वाबाबत अपा ता. 
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२४३फ. (१) एखादी ी. एखा ा नगरपािलकेची सद य हणून िनवडली जा यास कवा सद य अस यास. पुढील 

बाबतील अपा  असेल.--- 
 
(क) संबंिधत रा य िवधानमंडळा या िनवडणकुां या योजनाथ या या काळी अंमलात असले या कोण याही 
काय ा ारे कवा याखाली सद य वाक रता ितला अशा कारे अपा  ठरिव यात आलेले असेल तर: 
 
परंतु. कोण याही ीस. ितने वयाची एकवीस वष पूण केलेली अस यास. ती पंचवीस वषापेषा कमी वायाची आहे. 

या कारणा तव अपा  ठरव यात येणार नाही; 
 
(ख) रा य िवधानमंडळान ेकेले या कोण याही काय ा ारे कवा याखाली ितला अशा कारे अपा  ठरव यात आलेले 

असेल तर. 
 
(२) नगरपािलकेचा एखादा सद य. खंड (१) म य ेनमूद केले या कोण याही कारे अपा  ठरला आहे कवा काय 

याबाबत कोणताही  िनमाण झा यास. तो . रा य िवधानमंडळ काय ा ारे तरतूद करील अशा रीतीन ेआिण अशा 
ािधकार्याकड.े िनणयाथ सोपिव यात येईल. 

 
२४३ब: नगरपािलका, इ याद च ेअिधकार, ािधकार आिण जबाबदा या. 
२४३ब. संिवधाना या तरतुद ना अधीन रा न रा य िवधानमंडळ काय ा ारे.--- 
 
(क) नगरपािलकानंा वराजय् सं था हणून कामे पार पाडण ेश य हावे यादृ ीन ेआव यक असतील असे आिधकार व 

ािधकार यांना देऊ शकेल आिण--- 
 
(एक) आ थक िवकास आिण समािजक याय यासाठी योजना तयार करणे; 
 
(दोन) अनुसूची बारा म य ेयादी केले या बाब संबंधातील कायासह यां यावर सोपिव यात आलेली काय पार पाडण ेव 

योजनांची अंमलबजावणी करणे.  
 
या संबंधात. या काय ाम य ेिविन द  कर यात येतील अशा शत ना अधीन रा न. या नगरपािलकांना अिधकार व 

जबाबदार्या सोपिव या या तरतुद चा अशा काय ाम य ेअंतभाव क  शकेल; 
 
(ख) अनुसूची बारा म य ेयादी केले या बाब संबंधातील जबाबदार्यांसह यानंा दान कर यात आले या जबाबदार्या 
पूण करणे श य हावे यासाठी आव यक असतील अस ेअिधकार व ािधकार सिमतीस देऊ शकेल.  
 
२४३भ: नगरपािलकाचंा कर लाद याचा अिधकार आिण नगरपािलकाचं ेिनधी. 
२४३भ. रा य िवधानमंडळ काय ा ारे. या काय ात िविन द  कर यात येईल या माण-े-- 
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(क) तशा कायप तीनसुार आिण तशा मयादानंा अधीन रा न तस ेकर. शु क. पथकर आिण फ  आकारलेला आिण वसूल 

केलेला तसा कर. शु क. पथकर आिण फ  नगरपािलकेकड ेनेमून देऊ शकेल; 
 
(ग) रा य शासना या एकि त िनधीतून नगरपािलकांना सहायक अनुदान दे याची तरतूद क  शकेल; आिण 
 
(घ) अनु मे नगरपािलकांनी कवा नगरपािलकां यावतीन े वीकारलेला सव पैसा जमाखाती टाक यासाठी आिण तेथून 

तो काढून घे यासाठी िनधी थापन कर याची तरतूद क  शकेल. 
 
२४३म: िव  आयोग. 

२४३म. (१) अनु छेद २४३झ खाली घ टत झालेला िव  आयोग नगरपािलकां या आ थक ि थतीचेही पुन वलोकन 

करील आिण पुढील बाब या संबंधात रा यपालाकड ेिशफारशी करील:--- 
 
(क) पुढील गो च ेिनयमन करणारी त वे--- 
 
(एक) या भागानसुार रा य आिण नगरपािलका यां याम य े याची िवभागणी करता येईल अशा. रा याकडून आकारले 

जाणारे कर. शु क. पथकर आिण फ  यांपासनू िमळणार्या िन वळ उ प ाच.े रा य आिण नगरपािलकांम य ेिवतरण 

आिण अशा उ प ातील यां या यां या िह याच ेसव पातळीवरील नगरपािलकांम य ेिवतरण: 
 
(दोन) नगरपािलकाकंड ेनेमून दले जाणारे कवा नगरपािलकाकंडून िविनयोिजत केले जाणारे कर. शु क आिण फ  यांच े

िनधारण: 
 
(तीन) रा या या एकि त िनधीतून नगरपािलकांना ावयाच ेसहायक अनुदान; 
 
(ख) नगरपािलकाचंी आ थक ि थती सुधार यासाठी आव यक असले या उपाययोजना;  
 
(ग) नगरपािलकांची आ थक ि थती मजबूत कर या या हेतून ेरा यपालान ेिव  आयोगाकड ेिनदिशत केलेली अ य 

कोणतीही बाब. 
 
(२) रा यपाल. या अनु छेदाखाली आयोगा ारे कर यात आलेली यके िशफारस आिण याबाबत केले या कायवाहीच े

प ीकरणा मक ापन रा या या िवधानमंडळापुढ ेमांड याची व था करील. 
 
२४३ य: नगरपािलकां या ले याचंी लखेापरी ा. 
२४३य. रा याच ेिवधानमंडळ. नगरपािलकेकडून लेख ेठेवले जा या या संबंधात आिण अशा ले यां या लेखापरी े या 
संबंधात काय ा ारे तरतूद करील. 
 
२४३यक: नगरपािलकां या िनवडणकुा. 
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२४३यक. (१) नगरपािलकां या सव िनवडणकुांसाठी मतदार या ा तयार कर या या कामाच ेअधी ण. संचालन आिण 

िनयं ण आिण अशा िनवडणकुांच ेआयोजन, या बाबी. अनु छेद २४३ट म य ेिनदिशले या रा य िनवडणकू आयोगाकड े

िनिहत असतील. 
 
(२) संिवधाना या तरतुद ना अधीन रा न रा याच ेिवधानमंडळ काय ा ारे नगरपािलकां या िनवडणुक या सव 

संबंिधत वा िनगिडत बाब साठी तरतूद करील. 
 
२४३यख: सघं रा य े ाला लाग ूअसण.े 

२४३यख. या भागा या तरतुदी संघ रा य े ाला लागू होतील आिण एखा ा संघ रा य े ाला या लागू करताना. 
रा या या रा यपालाकडून कर यात आलेले िनदश हे, जणकूाही अनु छेद २३९ अ यय ेिनयु  कर यात आले या संघ 

रा य े ा या शासकाकडून कर यात आलेले िनदश अस या माण ेआिण रा या या िवधानमंडळाकडून कवा 
िवधानसभकेडून कर यात आलेले िनदश हे. जणूकाही. िवधानसभा असले या संघ रा य े ा या बाबतीत. या 
िवधानसभकेडून कर यात आलेले िनदश अस या माण े भावी होतील: 
 
परंतु. रा पती जाहीर अिधसूचने ारे असा िनदेश देऊ शकेल क , या भागा या तरतुदी. या अिधसचूनेत तो िविन द  

करील अशा अपवादांना आिण फेरबदलांना अधीन रा न. कोण याही संघ रा य े ाला कवा या या भागाला लागू 

होतील.  
 
२४३यग: िववि त े ानंा हा भाग लाग ूनसण.े 

२४३यग. (१) या भागातील कोणतीही बाब. अनु छेद २४४ या खंड (१) म य ेउ लेिखले या अनुसूिचत े ांना व खंड 

(२) म य ेउ लेिखले या जनजाित े ानंा लागू होणार नाही. 
 
(२) या भागातील कोण याही बाबीचा अथ. पि म बंगाल रा यातील दा ज लग िज ा या पहाडी े ासंाठी या या 
वेळी अंमलात असले या कोण याही काय ा वय ेअि त वात असले या दा ज लग गुरखा पहाडी प रषदचेी काय व 

अिधकार यांना बाधा पोहोचेल. अशा कारे लाव यात येणार नाही.  
 
(३) या संिवधानाम य ेकाहीही अंतभूत असले तरी. संसदेला काय ा ारे. अशा काय ाम य ेिविन द  कर यात येतील 

अस ेअपवाद व फेरबदल यांना अधीन.रा न. खंड (१) म य ेउ लेिखले या अनुसिूचत े ांम य ेव जनजाित े ांम य ेया 
भागातील तरतुद चा िव तार करता येईल आिण कोणताही असा कायदा अनु छेद ३६८ या योजनांसाठी या 
संिवधानाची सुधारणा अस याच ेमान यात येणार नाही. 
 
२४३यघ: िज हा िनयोजन सिमती. 
२४३यघ. (१) यके रा याम य ेिज हा पातळीवर. या िज ातील पंचायती आिण नगरपािलका यांनी तयार केले या 
योजना एकि त कर यासाठी आिण संपूण िज ाची एकच ा प िवकास योजना कर यासाठी. एक िज हा िनयोजन 

सिमती घ टत कर यात येईल. 
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(२) रा याच ेिवधानमंडळ काय ा ारे पुढील बाब या संबंधात तरतूद क  शकेल:--- 
 
(क) िज हा िनयोजन सिमतीची रचना; 
 
(ख) अशा सिमतीमधील जागा या रीतीन ेभर यात येतील ती रीत: 
 
परंतु. अशा सिमती या सद यां या एकूण सं ये या चार-पंचमाशंापे ा कमी नसतील इतके सद य. िज हा पातळीवर 

पंचायती या िनवडून आले या सद याकंडून व यां यामधून आिण या िज ामधील नगरपािलकां या िनवडून आले या 
सद याकंडून व यां यामधून. या िज ातील ामीण े ां या आिण नागरी े ां या लोकसं ये या गुणो रा या 

माणात िनवड यात येतील; 
 
(ग) िज हा िनयोजना या संबंधातील जी कामे अशा सिम यांना नेमून देता येतील ती कामे: 
 
(घ) अशा सिम यांच ेसभा य  या रीतीने िनवड यात येतील ती रीत. 
 
(३) यके िज हा िनयोजन सिमती ा प िवकास योजना तयार करताना.--- 
 
(क) पुढील बाबी िवचारात घेईल:--- 
 
(एक) जागेसंबंधीच ेिनयोजन. पा याची वाटणी आिण इतर भौितक व नैस गक साधन.े मूलभूत सोय चा एका मीकृत 

िवकास आिण पयावरण संर ण यांसह पंचायती आिण नगरपािलका यां यामधील सामाईक िहतसंबंधा या बाबी; 
 
(दोन) उपल ध साधनाचंी-मग ती िव ीय अथवा अ य असोत- ा ी व कार;  
 
(ख) रा यपाल आदेशा ारे िविन द  करील. अशा सं था आिण संघटना यां याशी स लामसलत करील. 
 
(४) यके िज हा िनयोजन सिमतीचा अ य . अशा सिमतीन ेिशफारस के या माण ेअसलेली िवकास योजना रा य 

शासनासकड ेपाठवील.  
 
२४३यड: महानगर िनयोजन सिमती. 
२४३यड. (१) येक महानगर े ाम य.े या संपूण महानगर े ासाठी एक ा प िवकास योजना तयार कर याक रता 
एक महानगर िनयोजन सिमती घ टत कर यात येईल. 
 
(२) रा याच ेिवधानमंडळ काय ा ारे पुढील बाब या संबंधात तरतूद क  शकेल:--- 
 
(क) महानगर िनयोजन सिम यांची रचना; 
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(ख) अशा सिम यांमधील जागा या रीतीन ेभर यात येतील ती रीत: 
 
परंतु. अशा सिमती या सद यां या दोन-तृतीयांशापे ा कमी नसतील इतके सद य. या े ा या नगरपािलकां या आिण 

पंचायत या लोकसं ये या गुणो रा या माणात. या महानगर े ांमधील नगरपािलकां या िनवडून आले या 
सद याकंडून व यां यामधून आिण पंचायती या सभा य ाकंडून व यां यामधून िनवड यात येतील; 
 
(ग) अशा सिम यांमधील भारत सरकारच ेव रा य शासनाच ेआिण अशा सिम यानंा नेमून देणात आलेली कामे पार 

पाड यासाठी आव यक वाटतील अशा संघटनाचं ेव सं थांच े ितिनिध व;  
 
(घ) अशा सिम यांना नेमून दे यात येतील अशी. या महानगर े ांच ेिनयोजन व सम वव यां या संबंधातील कामे; 
 
(ङ) अशा सिम यांच ेसभा य  या रीतीन ेिनवड यात येतील ती रीत; 
 
(३) यके महानगर िनयोजन सिमती ा प िवकास योजना तयार करताना,--- 
 
(क) पुढील गो ी िवचारात घेईल:--- 
 
(एक) महानगर े ातील नगरपािलका आिण पंचायती यांनी तयार केले या योजना; 
 
(दोन) या े ाचं ेसमि वत जागािवषयक िनयोजन. पा याच ेवाटप आिण इतर भौितक व नैस गक साधन.े मूलभूत 

सोय चा एका मीकृत िवकास आिण पयावरण संर ण. यांसह. नगरपािलका आिण पंचायती यां यामधील सामाईक 

िहतसंबंधा या बाबी; 
 
(तीन) भारत सरकारन ेआिण रा य शासनान ेठरवून दलेली एकूण उ  ेआिण अ म; 
 
(चार) भारत सरकार या आिण रा य शासना या अिभकरणा ारे महानगर े ात कर यात ये याचा संभव असले या 
गंुतवणुक ची आिण इतर उपल ध साधनाचंी-मग ती िव ीय अथवा अ य असोत.- ा ी व व प; 
 
(ख) रा यपाल. आदेशा ारे िविन द  करतील अशा सं था व संघटना यां याशी स लामसलत करील; 
 
(४) यके महानगर िनयोजन सिमतीचा सभा य  अशा सिमतीन ेिशफारस के या माण ेअसलेली िवकास योजना रा य 

शासनाकड ेपाठवील. 
 
२४३यच: िव ामान कायद ेव नगरपािलका अि त वात राहण.े 

२४३यच. या भागाम य ेकाहीही अंतभूत असले तरी. संिवधान (चौर्याह रावी सुधारणा) अिधिनयम, १९९२ या या 
ारंभा या लगतपूव  रा याम य ेअंमलात असले या. नगरपािलकांशी संबिधत अशा कोण याही काय ातील. या 

भागातील तरतुद शी िवसंगत असलेली कोणताही तर द ही. स म िवधानमंडळाकडून कवा. इतर स म 
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ािधकार्याकडून सुधा रत कवा िनरिसत केली जाईपयत. कवा अशा ारंभा या दनांकापासून एक वब पूण होईपयत. 

यापैक  ज ेअगोदरच ेअसेल तोपयत. अमलात अस याच ेचालू राहील: 
 
परंतु. अशा ारंभा या लगतपूव  अि त वात असले या सव नगरपािलका. या रा या या िवधानसभकेडून कवा या 
रा याची िवधानप रषद अस यास. या रा या या िवधानमंडळा या यके 
 
सभागृहाकडून. तशा आशयाचा ठराव मंजूर क न या ारे. त पवू  िवस जत केले या नस यास. याचंा कालावधी समा  

होईपयत अि त वात राहतील. 
 
२४३यछ: िनवडणकु सबंधंी या बाब म य े यायालयानंी ह त पे कर यास रोध. 

२४३यछ. या संिवधानात काहीही अंतभूत असले तरी.--- 
 
(क) अनु छेद २४३यक खाली केले या कवा के याच ेअिभ ेत असले या. मतदारसंघा या सीमा िनि त करणे कवा 
अशा मतदारसंघाम य ेजागाचंी वाटणी करणे यां याशी संबंिधत कोण याही काय ाची िविध ा ता कोण याही 
यायालयात ा पद करता येणार नाही; 

 
(ख) कोण याही नगरपािलकेची कोणतीही िनवडणकू, रा य िवधानमंडळान ेकेले या कोण याही काय ा ारे कवा 
तद वय.े तरतूद केले या अशा ािधकार्याकड ेआिण तशा रीतीने. िनवडणूक िवनंती अज सादर के याखेरीज. अ य 

रीतीन े ा पद करता येणार नाही.] 
 
२४४: अनसुिूचत े  ेव जनजाित े  ेयाचं े शासन. 

२४४. (१) पाच ा अनुसचूी या तरतुदी [आसाम. [मेघालय. ि पुरा व िमझोरम] ही रा य]े वगळता. अ य कोण याही 
रा यातील अनुसूिचत े  ेव अनुसूिचत जनजाती यांच े शासन व िनयं ण यां या बाबतीत लागू असतील. 
 
(२) सहा ा अनुसचूी या तरतुदी [आसाम. [मेघालय. ि पुरा] व िमझोरम] या रा यांतील] जनजाित े ां या 

शासना ा बाबतीत लागू असतील. 
 
२४४क: आसाममधील िववि त जनजाित े  ेसमािव  असलले े वाय  रा य बनवण ेआिण याकरता थािनक 

िवधानमडंळाची कवा मिं प रषदेची कवा दो ह ची िन मती. 
२४४क. (१) या संिवधानात काहीही असले तरी, संसदेला काय ा ारे आसाम रा यात. सहा  अनुसूचीतील २० ा 
प र छेदासोबत जोडले या त यातील [भाग एक] याम य ेिविन द  केलेली सव कवा यांपैक  कोणतीही जनजाित े  े

(संपूणत: कवा अंशत:) समािव  असलेले वाय  रा य बनवता येईल आिण याकरता--- 
 
(क) या वाय  रा याच ेिवधानमंडळ हणून काय करणारा एक िनकाय-मग तो िनवडून ावयाचा असो कवा अंशत: 

नामिनदिशत करावयाचा व अंशत: िनवडून ावयाचा असो- कवा  
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(ख) एक मंि प रषद. 
 
कवा दो ही िन मता येतील व येक बाबतील. काय ाम य ेिविन द  केली जाईल अशी याचंी घटना. अिधकार व काय 

राहतील. 
 
(२) खंड (१) म य ेिनदिशले या अशा कोण याही काय ा ारे. िवशेषत:--- 
 
(क) रा य सूचीत कवा समव त सूचीत नमूद केले यांपकै  कोण या बाब संबंधी वाय  रा या या िवधानमंडळास. 

या या संपूण कवा कोण याही भागाकरता कायद ेकर याचा अिधकार असेल ते िविन द  करता येईल-मग तो अिधकार 

आसाम रा या या िवधानमंडळास वगळून असो कवा अ यथा असो: 
 
(ख) वाय  रा या या कायकारी अिधकारा या ा ीत कोण या बाबी येतील ते िनि त करता येईल; 
 
(ग) आसाम रा यान ेबसवले या कोण याही कराच ेउ प  वाय  रा याकडून ा  झा याच ेमानता येईल तेथवर. त े या 
वाय  रा यास नेमून दले जावे. अशी तरतूद करता येईल;  

 
(घ) या संिवधाना या  कोण याही अनु छेदातील रा यासंबंधी या कोण याही िनदशाम य.े या वाय  रा यासंबंधी या 
िनदशाचा समावेश आहे. असा याचा अथ लावला जावा. अशी तरतूद करता येईल; आिण  
 
(ड) ज र वाटतील अशा पूरक. आनुषंिगक व प रणाम व प तरतुदी करता येतील. 
 
(३) पूव  अशा कोण याही काय ाची सुधारणा ही. खंड (२) या उपखंड (क) कवा उपखंड (ख) म य ेिविन द  

केले यांपकै  कोण याही बाब शी संबंिधत असेल तेथवर. ती ससंदे या यके सभागृहात उपि थत असले या व मतदान 

करणार्या सद यांपकै  कमान दोन-तृतीयांश इत या सद यांनी पा रत के यािशवाय. भावी होणार नाही. 
 
(४) या अनु छेदात िनदिशले या अशा कोण याही काय ात. या संिवधानात जी सुधारणा करत े कवा जीमुळे प रणामी 
या संिवधानात सुधारणा होते अशी कोणतीही तरतूद अंतभूत असली तरीही. तो कायदा. अनु छेद ३६८ या 

योजनांकरता. या संिवधानातील सुधारणा अस याच ेमानले जाणार नाही.]  
 
भाग अकरा 

संघरा य अ◌ािण रा य ेयामंधील संबधं 

 
२४५: ससंदेन ेआिण रा यां या िवधानमडंळानंी केले या काय ाचंी ा ी. 
२४५. (१) या संिवधाना या तरतुद ना अधीन रा न. संसदेला. संसदेला. भारता या संपूण रा य े ाकरता कवा 
या या कोण याही भागाकरता कायद ेकरता येतील. आिण रा या या िवधानमंडळाला. या संपूण रा याकरता कवा 
या या कोण याही भागाकरता कायद ेकरता येतील. 
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(२) संसदेन ेकेलेला कोणताही कायदा रा य े ाबाहरे अंमलात येऊ शकेल या कारणाव न तो िविधअ ाहय अस याच े

मानले जाणार नाही. 
 
२४६: ससंदेन ेआिण रा यां या िवधानमडंळानंी केले या काय ाचं ेिवषय. 

२४६. (१) खंड (२) आिण (३) म य ेकाहीही असले तरी. संसदलेा सात ा अनुसूचीतील (या संिवधानात “संघसूची” 
हणून िन द  केले या) सूची एकम य ेनमूद केले यांपकै  कोण याही बाबीसंबंधी कायद ेकर याचा अन य अिधकार आहे. 

(२) खंड (३) म य ेकाहीही असले तरी. संसदेला. आिण खंड (१) ला अधीन रा न कोण याही रा या या 
िवधानमंडळालाही. सात ा अनुसूचीतील (या संिवधानात “समव त सूची” हणून िन द  केले या) सूची तीनम य ेनमूद 

केले यांपकै  कोण याही बाबीसंबंधी कायद ेकर या या अिधकार आहे. 

(३) खंड (१) आिण (२) ला अधीन रा न कोण याही रा या या िवधानमंडळाला. अशा रा याकरता कवा या या 
कोण याही भागाकरता. सात ा अनुसचूीतील (या संिवधानात “रा यसचूी” हणून िन द  केले या) सूची दोनम य ेनमूद 

केलेली बाब असली तरी-कायद ेकर याचा अिधकार आहे. 
 
२४७: िववि त अित र  यायालयाचंी थापना कर यासाठी तरतदू कर याचा ससंदचेा अिधकार. 
२४७. या करणात काहीही असले तरी, संघ सूचीत नमूद केले या बाबीसंबंधी संसदने ेकेले या काय ाचं ेअथवा 
कोण याही िव मान काय ाचं ेअिधक चांग या तर्हेन े शासन हावे याकरता संसदेला कोणतीही अित र  यायालय े

थापन कर यासाठी काय ा ारे तरतूद करता येईल. 
 
२४८: िविधिवधानाच ेअविश  अिधकार. 
२४८. (१) संसदेला समव त सूची कवा रा य सूची याम य ेनमूद न केले या कोण याही बाबीसंबंधी कोणताही कायदा 
कर याचा अन य अिधकार आहे. 
 
(२) अशा अिधकाराम य.े या दोह पैक  कोण याही सूचीत न उ लेिखलेला कर बसवणारा कोणताही कायदा कर या या 
अिधकाराचा समावेश असेल. 
 
२४९: रा ीय िहतासाठी रा य सचूीतील बाबीसबंधंी िविधिवधान कर याचा ससंदेचा अिधकार. 
२४९. (१) या करणा या पूवगामी तरतुद म य ेकाहीही असले तरी,जर रा यसभेन,ेित या उपि थत असले या व 

मतदान करणा या कमान दोन-तृतीयांश सद यानंी पा ठबा दले या ठरावा ारे, रा य सूचीत नमूद केले यांपैक , या 
ठरावात िविन द  केले या अशा कोण याही बाबीसंबंधी संसदने ेकायदा करणे, हे रा ीय िहताथ आव यक कवा 
समयोिचत आहे, अस ेघोिषत केले असेल तर. तो ठराव अंमलात असेतोवर संसदेन ेभारता या संपूण रा य े ाकरता 
कवा या या कोण याही भागाकरता या बाबीसंबंधी कायद ेकरण.े हे िविधसंमत होईल. 

(२) खंड (१) खाली पा रत केलेला ठराव. यात िविन द  कर यात येईल अशा जा तीत जा त एक वषा या 
कालावधीपयत अंमलात राहील:  
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परंतु. जर व जे हा जे हा अशा कोण याही ठरावाचा अंमल चालू ठेव यास मा यता देणारा ठराव. खंड (१) म य ेतरतूद 

केले या रीतीन ेपा रत होईल तर व ते हा ते हा. अशा ठरावाचा अंमल या खंडाखाली एर ही या दनांकास संपु ात 

आला असता या दनाकंापासून पुढे एक वषा या कालावधीपयत तो चालू राहील. 

(३) खंड (१) खालील ठराव पा रत झाला नसता तर. जो कायदा कर यास संसद स म झाली नसती. असा संसदेन े

केलेला कायदा. ठरावाचा अंमल संपु ात आ यापासनू सहा मिह यांचा कालावधी संपताच अ मते या मयादपेुरता 
िन भावी होईल. मा . उ  कलावधी संप यापूव  या काय ा वय ेकेले या कवा कर याच ेव जले या गो ी याला 
अपवाद असतील. 
 
२५०: आणीबाणीची उदघ्ोषणा जारी असताना रा य सचूीतील कोण याही बाबीसबंधंी िविधिवधान कर याचा ससंदचेा 
अिधकार. 
२५०. (१) या करणात काहीही असले तरी. संसदेला आणीबाणीची उदघ्ोषणा जारी असताना. रा य सूचीत नमूद 

केले यांपकै  कोण याही बाबीसंबंधी भारता या संपूण रा य े ाकरता कवा या या कोण याही भागाकरता कायद े

कर याचा अिधकार असेल. 

(२) आणीबीणीची उदघ्ोषणा कर यात आली नसती तर. जो कायदा कर यास संसद स म झाली नसती. असा संसदने े

केलेला कायदा. उदघ्ोषणा जारी अस याच ेसंपु ात आ यापासनू सहा मिह याचंा कालवधी संपताच. अ मते या 
मयादपेुरता िन भावी होईल. मा . उ  कालावधी संप यापवू  या काय ाअ वय ेकेले या कवा कर याच ेव जले या 
गो ी याला अपवाद असतील. 
 
२५१: ससंदेन ेअनु छेद २४९ आिण २५० खाली केलले ेकायद ेआिण रा यां या िवधानमडंळानंी केलले ेकायद ेयामंधील 

िवसगंती. 
२५१. या संिवधानाखाली रा य िवधानमंडळाला जो कायदा कर याचा अिधकार आहे. असा कोणताही कायदा 
कर या या या या अिधकारावर. अनु छेद २४९ व २५० मधील कोण याही गो ीमुळे िनबध पडणार नाही. परंतु जर 

रा य िवधानमंडळान ेकेले या काय ाची कोणतीही तरतूद ही. उ  अनु छेदांपैक  कोण याही अनु छेदाखाली जो 
कायदा कर याचा संसदेला अिधकार आहे. अशा संसदीय काय ा या कोण याही तरतुदीस ितकूल असेल तर. संसदने े

केलेला कायदा-मग तो रा य िवधानमंडळान ेकेले या काय ा या अगोदर पा रत झालेला असो कवा नंतर झालेला 
असो-अिधभावी ठरेल. आिण रा य िवधानमंडळान ेकेलेला कायदा ितकूलते या मयादेपुरता. परंतु संसदेन ेकेलेला 
कायदा भावी असेतोवरच. अंमलरहीत असेल.  
 
२५२: दोन कवा अिधक रा याकंरता यां या समंतीन ेिविधिवधान कर याचा ससंदेचा अिधकार आिण अशा 
िविधिवधानाचा अ य कोण याही रा याकडून अगंीकार. 
२५२. (१) जर दोन कवा अिधक रा यां या िवधानमंडळांना. अनु छेद २४९ व २५० म य ेतरतूद केली आहे याखेरीज. 

यां याबाबत  संसदेला रा यांकरता कायद ेकर याचा अिधकार नाही अशांपैक  कोण याही बाबीच ेअशा रा यांम य े

संसदने ेकाय ा ारे िविनयमन करणे हे इ  आहे. अस े दसून आले. आिण या रा यां या िवधानमंडळां या सव 
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सभागृहानंी या आशयाच ेठराव पा रत केले तर. तदन्ुसार या बाबीच ेिविनयमन कर याकरता संसदेन ेअिधिनयम 

पा रत करणे. हे िविधसंमत होईल. आिण या माण ेपा रत झालेला कोणताही कायदा अशा रा यांना. आिण ज ेरा य. 

या या िवधानमंडळा या सभागृहान े कवा दोन सभागृहे असतील तेथे यांपैक  यके सभागृहान ेतदन्ंतर यासंबंधात 

पा रत केले या ठरावा ारे तो कायदा अंगीकृत करील. अशा अ य कोण याही रा यास लागू होईल. 

(२) संसदेन ेया माण ेपा रत केलेला कोणताही अिधिनयम, तशाच रीतीन ेपा रत केले या कवा अंगीकृत केले या 
संसदीय अिधिनयमा ारे िनरिसत करता येईल कवा यात सुधारणा करता येईल. परंतु. याला तो लागू आहे अशा 
कोण याही रा या या बाबतीत. या रा या या िवधानमंडळा या अिधिनयमा ारे यात सुधारणा करता येणार नाही 
कवा तो िनरिसत करता येणार नाही. 

 
२५३: आतंररा ीय कराराचंी अमंलबजावणी कर याकरता िविधिवधान. 

२५३. या करणा या पूवगामी तरतुद म य ेकाहीही असले तरी. संसदेला अ य कोण याही देशाशी कवा देशांशी 
झालेला कोणताही तह. करार कवा संकेत अथवा कोण याही आंतररा ीय प रषदेत. अिधसंघात कवा अ य िनकायात 

झालेला कोणताही िनणय कायाि वत कर यासाठी. भारता या संपूण रा य े ाकरता कवा या या कोण याही 
भागाकरता कोणताही कायदा कर याचा अिधकार आहे.  
 
 
२५४: ससंदेन ेकेलले ेकायद ेआिण रा यां या िवधानमडंळानंी केलले ेकायद ेयामंधील िवसगंती. 
२५४. (१) रा या या िवधानमंडळान ेकेले या काय ाची कोणतीही तरतूद जर संसद. जो कायदा अिधिनयिमत 

कर यास स म आहे. अशा संसदीय काय ा या कोण याही तरतुदीस कवा समव त सूचीत नमूद केले यांपैक  एखा ा 
बाबीसंबंधी िव मान असले या कोण याही काय ा या कोण याही तरतुदीस ितकूल असेल तर. संसदेन ेकेलेला कायदा-
मग तो अशा रा या या िवधानमंडळान ेकेले या काय ा या अगोदर पा रत झालेला असो. कवा नंतर झालेला असो-
अथवा. यथाि थित. िव मान कायदा. खंड  

(२) या तरतुद ना अधीन रा न अिधभावी ठरेल आिण रा या या िवधानमंडळान ेकेलेला कायदा ितकूलते या 
मयादपेुरता शू यवत ्होईल. 

(२) रा या या िवधानमंडळान ेसमवत  सूचीत नमूद कर यात आले यांपैक  एखा ा बाबीसंबंधी केले या काय ात. या 
बाबीसंबंधी संसदने ेपूव  केले या काय ातील कवा िव मान काय ातील तरतुदीस ितकूल अशी कोणतीही तरतूद 

अंतभूत असेल याबाबतीत. अशा रा या या िवधानमंडळान ेया माण ेकेलेला कायदा. जर तो रा पती या िवचाराथ 

राखून ठेवला जाऊन यास याची अनुमती िमळाली असेल तर. या रा यात अिधभावी ठरेल: 

परंतु. या खंडातील कोण याही गो ीमुळे. संसदेला याच बाबीसंबंधी कोणताही कायदा व तसेच. रा या या 
िवधानमंडळान ेया माण ेकेले या काय ात भर घालणारा. यात सुधारणा करणारा. यात बदल करणारा कवा याच े

िनरसन करणारा कायदा. कोण याही वेळी कर यास ितबंध होणार नाही.  
 
२५५: िशफारशी व पवूमजंरुी यासबंधंी या आव यकता केवळ कायप ती या बाबी मानण.े 

२५५. संसदे या कवा रा या या िवधानमंडळा या एखा ा अिधिनयमाला--- 
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(क) रा यपालाची िशफारस आव यक असले या बाबतीत. रा यपालान े कवा रा पतीन;े  

(ख) राज मुखाची िशफारस आवश्यक असले या बाबतीत. राज मुखान े कवा रा पतीन;े 

(ग) रा पतीची िशफारस कवा पूवमंजुरी आव यक असले या बाबतीत. रा पतीन.े अनुमती दली असेल तर. या 
संिवधानान ेआव यक के या माण ेतशी िशफारस कर यात आलेली न हती कवा पूवमंजुरी दे यात आलेली न हती. 
एवढयाच कारणा तव असा कोणताही अिधिनयम आिण अशा कोण याही अिधिनयमातील कोणतीही तरतूद 

िविधअ ाहय ठरणार नाही.  
 
२५६: रा य ेव सघंरा य याचं े ितदािय व. 

२५६. येक रा याचा कायकारी अिधकार अशा कारे वापरला जाईल क . यायोगे. संसदेन ेकेले या काय ांच ेआिण 

या रा यात ज ेलागू असतील अशा कोण याही िव मान काय ांच ेपालन सुिनि त होईल. आिण या योजनाकरता 
भारत सरकारला आव यक वाटतील अस ेिनदेश रा याला देण ेहे संघरा या या कायकारी अिधकारा या ा ीत येईल. 
 
२५७: िववि त करणी सघंरा याच ेरा यावंर िनयं ण. 

२५७. (१) यके रा याचा कायकारी अिधकार अशा कारे वापरला जाईल क . यायोगे संघरा या या कायकारी 
अिधकारा या वापराला यवाय कवा बाध येणार नाही आिण या योजनाकरता भारत सरकारला आव यक वाटतील 

अस ेिनदेश रा याला देण.े हे संघरा या या कायकारी अिधकारा या ा ीत येईल. 

(२) एखा ा रा याला िनदेश देऊन याम य ेरा ीय कवा ल करीदृ या मह वपुण हणून घोिषत केले या दळणवळण-

साधनांची उभारणी व देखभाल यासंबंधी िनदेशन करण.े हे सु ा संघरा या या कायकारी अिधकारा या ा ीत येईल: 

परंतु. महामाग कवा जलमाग हे रा ीय महामाग कवा रा ीय जलमाग हणून घोिषत कर या या संसदे या 
अिधकारास अथवा या माण ेघोिषत केले या महामागा या कवा जलमागा या बाबतीतील संघरा या या अिधकारास 

अथवा नौसैिनक . भूसैिनक  व वायुसैिनक  बांधकामांबाबत या आप या कायाचा भाग हणून दळणवळण साधन े

उभार या या आिण याचंी देखभाल कर या या संघरा या या अिधकारास या खंडातील कोणतीही गो  िनबिधत करीत 

अस याचेफ़ समजले जाणार नाही. 
(३) एखा ा रा यामधील रे वेमागा या र णाकरता योजावया या उपायांबाबत या रा याला िनदेश देण ेहेही 
संघरा या या कायकारी अिधकारा या ा ीत येईल. 
 
(४) कोण याही दळणवळण साधनांची उभारणी कवा देखभाल यासंबंधी खंड (२) खाली अथवा कोण याही 
रे वेमागा या र णाथ योजावया या उपायांबाबत खंड (३) खाली रा याला दले या कोण याही िनदेशाचंी 
अंमलबजावणी करताना. असा िनदेश दे यात आला नसता तर रा याला आपली िन य कत  ेपार पाडताना िजतका खच 

आला असता या न अिधक खच आलेला असेल याबाबतीत. या माण ेरा याला आले या जादा खचाबाबत एकमतान े

ठरेल अथवा एकमत न झा यास भारता या मु य यायमूत न ेिनयु  केले या लवादांकडून िनधा रत केली जाईल अशी 
र म. भारत सरकारकडून रा याला दली जाईल.  
 
२५७क. *********  
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२५८: िववि त करणी रा यानंा अिधकार, इ यादी दान कर याचा सघंरा याचा अिधकार. 
२५८. (१) या संिवधानात काहीही असले तरी. रा पतीला. संघरा या या कायकारी अिधकारा या ा ीत येईल अशा 
कोण याही बाबीसंबंधीची काय रा य शासना या संमतीन े या शासनाकड े कवा या या अिधकार्यांकड ेसशत अथवा 
िबनशत सोपवता येतील. 

(२) एखा ा रा यात जो लागू आहे असा संसदेन ेकेलेला कायदा. रा य िवधानमंडळास या बाबीसंबंधी कायदा 
कर याचा अिधकार नाही ित याशी संबंिधत असला तरी. याअ वये या रा याला कवा या या अिधकार्यांना व 

ािधकार्यांना अिधकार दान करता येतील. आिण यां याकड ेकत  ेसोपवता येतील अथवा अिधकाराचं े दान आिण 

कय ांची सोपवणूक ािधकृत करता येईल.  

(३) जेथे या अनु छेदा या आधारे रा याला कवा या या अिधकार्यांना कवा ािधकार्यांना अिधकार दान कर यात 

आले असतील कवा यां याकड ेकत  ेसोपवलेली असतील तेथे. रा याला या अिधकारां या कवा कत ां या 
बजावणीसंबंधात येणार्या जादा शासक य खचाबाबत. एकमतान ेठरेल कवा एकमत न झा यास भारता या मु य 

यायमूत न ेिनयु  केले या लवादाकडून िनधा रत केली जाईल अशी र म. भारत सरकारकडून रा य शासनाला दली 
जाईल. 
 
२५८क: सघंरा याकड ेकाय सोपव याचा रा याचंा अिधकार. 
२५८क. या संिवधानात काहीही असले तरी. एखा ा रा या या रा यपालाला रा या या कायकारी अिधकारा या 

ा ीत येत असेल अशा कोण याही बाबीसंबंधीची काय. भारत सरकार या संमतीन.े या सरकारकड े कवा या या 
अिधकार्यांकड ेसशत कवा िबनशत सोपवता येतील. 
 
२५९. 

[पिह या अनुसूची या भाग ख मधील रा यांतील सश  सेना.] “संिवधान (सातवी सुधारणा) अिधिनयम. १९५६”-कलम 

२९ आिण अनुसूची यां ारे िनरिसत. 
 
२६०: भारताबाहेरील रा य े ासंबंधंी सघंरा याची अिधका रता. 
२६०. भारत सरकारला भारता या रा य े ाचा भाग नसले या कोण याही रा य े ा या सरकारबरोबर करार क न 

याअ वय ेअशा रा य े ा या सरकारकड ेिनिहत असलेली कोणतीही शासक य. वैधािनक कवा याियक काय हाती 
घेता येतील. परंतु. असा येक करार िवदेशिवषयक अिधका रते या वापरासंबंधी या या काळी अंमलात असले या 
कोण याही काय ास अधीन असेल आिण या ारे िनयंि त होईल.  
 
२६१: सावजिनक कृती. अिभलखे आिण याियक कायवाही. 
२६१. (१) संघरा या या आिण यके रा या या सावजिनक कृती. अिभलेख व याियक कायवाही यांना भारता या 
रा य े ात सव  संपूण िव ासाहता आिण ामा य दले जाईल. 
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(२) खंड (१) म य ेउ लेिखले या कृती. अिभलेख व कायवाही कशा रीतीन ेआिण कोण या शत वर शाबीत के या 
जा ात आिण यांचा प रणाम कसा ठरवला जावा या बाबी. संसदने ेकेले या काय ा ारे तरतूद के या माण ेअसतील. 

(३) भारता या रा य े ा या कोण याही भागातील मुलक  यायालयांनी दलेले अंितम यायिनणय कवा दलेले आदेश 

या रा य े ात कोठेही काय ानसुार अंमलबजावणीयो य असतील.  
 
२६२: आतंररा यीय न ां या कवा नदीखोर्यातंील पा यासबंधंी या तटंयाचंा अिभिनणय. 

२६२. (१) संददेला काय ा ारे कोण याही आंतररा यीय नदी या कवा नदीखोर्यातील पा याचा वापर. वाटप कवा 
यावरील िनयं ण याबाबत या कोण याही तंटया या कवा त ारी या अिभिनणयाकरता तरतूद करता येईल. 

(२) या संिवधानात काहीही असले तरी. संसदेस काय ा ारे. खंड (१) म य ेउ लेिखले या अशा कोण याही तंटया या 
कवा त री या बाबतीत. सव  यायालयाला कवा अ य कोण याही यायालयाला अिधका रता वापरता येणार नाही. 

अशी तरतूद करता यईेल. 
 
२६२: आतंररा यीय प रषदेबाबत तरतदुी. 
२६२. (क) रा या-रा यांम य ेज ेतंटे उदभ्वले असतील यांबाबत चौकशी करणे आिण यांवर स ला देण;े 

(ख) रा यांपैक  सवाचा कवा काह चा अथवा संघरा य व एक कवा अिधक रा य ेयांचा यांत सामाईक िहतसंबंध आहे 

अशा िवषयांबाबत अ वेषण करणे आिण चचा करण;े अथवा  
(ग) अशा कोण याही िवषयावर िशफारशी आिण, िवशेषत:. या िवषयाबाबतच ेधोरण आिण कारवाई यांचा अिधक 

चांग या कारे सम वय साध याकरता िशफारशी करण.े 

ही कत  ेसोपवता ये यासार या एखा ा प रषदेची थापना के यान ेलोकिहत साधले जाईल. अस ेके हाही रा पतीला 
वाटले तर. रा पतीन ेआदेशा ारे अशी प रषद थापन करणे आिण ितन ेकरावया या कत ाचं े व प व ितची रचना 
आिण कायप ती िनि त करणे. हे िविधसंमत होईल.  
 
२६४: अथ लावण.े 

२६२. या भागात “िव  आयोग” याचा अथ. अनु छेद २८० खाली घ टत झालेला िव  आयोग. असा आहे. 
 
२६५: काय ान े ािधकार द याखरेीज कर न बसवण.े 

२६५. काय ान े ािधकार द याखेरीज. कोण याही कराची आकारणी कवा उगराणी केली जाणार नाही. 
 
२६६: भारताच ेआिण रा याचं ेएकि त िनधी व लोक लखे.े 

२६६. (१) अनु छेद २६७ या तरतुद ना आिण िववि त कर व शु के याचं ेिन वळ उ प  पूणत: कवा अंशत: रा यांना 
नेमून दे याबाबत या करणात असले या तरतुद ना अधीन रा न. भारत सरकारला ंिमळालेला सव महसूल. या 
सरकारन ेराजकोष प े. कज कवा अथ पाय अि मे काढून उभारलेली सव कज आिण कजा या परतफेडीदाखल या 
सरकारला िनळालेला सव पैसा िमळून “भारताचा एकि त िनधी” या नावाचा एक एकि त िनधी तयार होईल. आिण 

रा य शासनाला िमळालेला सव महसूल. या शासनान ेरा यकोष प े. कज कवा अथ पाय अि मे काढून उभारलेली सव 
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कज आिण कजा या परतफेडीदाखल या शासनाला िमळालेला सव पैसा िमळून “रा याचा एकि त िनधी” या नावाचा 
एक एकि त िनधी तयार होईल. 

(२) भारत सरकारन े कवा रा य शासनान ेअथवा या या वतीन े वीकारलेला अ य सव सावजिनक पैसा. भारता या 
लोक ले यात. कवा यथाि थित. रा या या लोक ले यात ंजमाखाती टाकला जाईल.  

(३) भारता या एकि त िनधीतील कवा रा या या एकि त िनधीतील कोण याही पैशांचे िविनयोजन. त ेकाय ाला 
अनुस न अस याखेरीज आिण या संिवधानात तरतूद केले या येजनांक रता व तशा तर्हेच ेअस याखेरीज. केले जाणार 

नाही.  
 
२६७: आकि मकता िनधी. 
२६७. (१) संसदेला काय ा ारे अ धना या व पात” भारताचा आकि मकता िनधी” या नावाचा एक आकि मकता 
िनधी थापन करता येईल व या िनधीत. अशा काय ा ारे िनधा रत के या जातील अशा रकमा वेळोवेळी भर या 
जातील. आिण अनपेि त खच भागव यासाठी. अनु छेद ११५ कवा ११६ खाली संसदकेडून काय ा ारे असा खच 

ािधकृत होईतोवर. अशा िनधीतून अि मे देण ेरा पतीस श य हावे याकरता. उ  िनधी िविनयोगासाठी याला 
उपल ध राहील. 

(२) रा य िवधानमं ळाला काय ा ारे अ धना या व पात “रा याचा आकि मकता िनधी” या नावाचा एक 

आकि मकता िनधी थापन करता येईल व अशा काय ा ारे िनधा रत के या जातील अशा रकमा यात वेळोवेळी 
भर या जातील. आिण अनपेि त खच ािधकृत होईतोवर. अशा िनधीतून अि मे देणे रा यपालास श य हावे याकरता. 
उ  िनधी िविनयोगासाठी याला उपल ध राहील.  
 
संघरा य आिण रा य ेयां याम य ेमहसुलाचं ेिवतरण. 
 
२६८: सघंरा यान ेआकारणी केललेी पण रा यानंी उगराणी केललेी आिण िविनयोजन केललेी शु के. 

२६८. (१) संघ सूचीत उ लेिखलेली अशी मु ाकं शु के आिण अशी औषधीय व साधन पदाथावरील उ पादनशु के यांची 
आकारणी भारत सरकार करील, पण याचंी उगराणी--- 
(क) अशी शु के [संघ रा य े ात] आकार याजोगी असतील या बाबतीत. भारत सरकार करील. आिण 

(ख) अ य बाबतीत. अशी शु के या या रा यांम य ेआकार याजोगी असतील ती ती रा य ेकरतील. 

(२) अस ेज ेकोणतेही शु क एखा ा रा यात आकार याजोगे असेल याच ेकोण याही िव ीय वषातील उ प  भारता या 
एकि त  िनधीचा भाग होणार नाही. तर ते या रा याला नेमून दले जाईल.  
 
संघरा यान ेआकारणी केलेला आिण संघरा य व रा य यांनी उगराणी केलेला व िविनयोजन केलेला सेवा कर. २६८क. 

(१) सेवांवरील करांची आकारणी भारत सरकार करील आिण अशा कराची उगराणी व याच ेिविनयोजन खंड (२) म य े

तरतूद कर यात आले या रीतीन ेभारत सरकारकडून व रा याकंडून कर यात येईल. 

(२) खंड (१) मधील तरतुद नसुार आकारणी कर यात आले या. कोण याही िव ीय वषातील करा या उ प ाची. 
संसदकेडून िविध ारा तयार कर यात येईल. अशा उगराणी या व िविनयोजना या त वांनुसार--- 
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(क) भारत सरकारकडून व रा यांकडून उगराणी; 
(ख) भारत सरकारकडून व रा यांकडून िविनयोजन  

कर यात येईल. 
 
२६९: सघंरा यान ेआकारणी व उगराणी केलले ेपण रा यानंा नमेनू दे यात आलले ेकर. 
२६९. (१) माला या िव वरील कवा खरेदीवरील कर आिण माला या पाठवणीवरील कर यांची आकारणी व उगराणी 
भारत सरकार करील. परंतु. खंड (२) म य ेतरतूद केले या रीतीन ेते दनांक १ एि ल. १९९६ रोजी कवा यानतंर 

रा यानंा नेमून दले जातील आिण नेमून द याच ेमान यात येईल. 
 
प ीकरण.--- या खंडा या योजनाथ.--- 

(क) “माला या िव वरील कवा खरेदीवरील कर” या श द योगाचा अथ. वृ प ां ित र  अ य मालाची िव  

कवा खरेदी जेथे आंतररा यीय ापार कवा वािण य वहार यां या ओघात घडत ेतेथे अशी िव  कवा खरेदी 
यांवरील कर. असा आहे.; 

(ख) “ माला या पाठवणीवरील कर” या श द योगाचा अथ. आंतररा यीय ापार कवा वािण य वहार यां या 
ओघात जे हा मालाची पाठवणी कर यात आली असेल ते हा. अशा माला या पाठवणीवरील कर. असा आहे(मग असा 
माल तो पाठवणार्या ीकडेच पाठव यात आलेला असो वा अ य कोण याही ीकड ेपाठव यात आलेला असो.). 
(२) अशा कोण याही कराच ेकोण याही िव ीय वषातील िन वळ उ प  संघ रा य े ांशी संबंधनीय अस ेउ प  

दशिवणारे असेल तेवढी मयादा खेरीजक न. ते भारता या एकि त िनधीचा भाग होणार नाही. तर त ेउ प , या 
रा यांम य े यावष  तो कर आकार याजोगा असेल यानंा नेमून दले जाईल आिण संसद काय ा ारे सू ब  करील अशा 
िवतरण-त वानुसार ते या रा यांम य ेिवत रत केले जाईल.  

(३) [ मालाची िव  कवा खरेदी कवा याची पाठवणी ही आंतररा यीय ापार कवा वािण य वहार यां या ओघात 

के हा घडत.े हे ठरिव यासाठी संसदेला काय ा ारे त वे सू ब  करता येतील ] 
 
२७०: आकारणी केलले ेआिण सघंरा य व रा य ेयां याम य ेिवत रत कर यात यणेारे कर. 
२७०. (१) [अनु छेद २६८. २६८क व २६९] म य ेउ लेखले या अनु मे शु कां ित र  व करां ित र  संघ 

सूचीम य ेउ लेखलेले सव कर व शु के. अनु छेद २७१ म य ेउ लेखलेले कर व शु के यावरील अिधभार आिण संसदेन े

केले या कोण याही काय ा वय ेिववि त योजनांसाठी आकार यात येणारा कोणताही उपकर यांची आकारणी व 

उगराणी भारत सरकारकडून केली जाईल आिण खंड (२) म य ेतरतूद केले या रीतीन ेते संघरा य व रा य ेयां याम य े

िवत रत केले जातील.  

(२) अशा कोण याही करा या कवा शु का या. कोण याही िव ीय वषातील िन वळ उ प ाची िविहत कर यात येईल 

इतक  ट े वारी ही. भारता या एकि त िनधीचा भाग होणार नाही. परंतु या रा यांम य े या वषात तो कर कवा ते 
शु क आकार याजोगे असेल यांना नेमून दली जाईल. आिण खंड (३) म य ेतरतूद केले या रीतीने िविहत कर यात येईल 

अशा रीतीने व अशा वेळेपासून या रा यांम य ेिवत रत केली जाईल. 
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(३) या अनु छेदात.--- 

“िविहत” याचा अथ.--- 

(एक) िव  आयोग घ टत होईपयत रा पतीन ेआदेशा ारे िविहत केलेले. आिण 

(दोन) िव  आयोग घ टत झा यानंतर रा पतीन ेिव  आयोगा या िशफारश चा िवचार क न आदेशा ारे िविहत केलेले; 

---असा आहे.]. 
 
२७१: सघंरा या या योजनासंाठी िववि त शु के आिण कर यावंर अिधभार. 
२७१. अनु छेद २६९ व २७० म य ेकाहीही असले तरी. संसदलेा कोण याही वेळी या अनु छेदात उ लेिखले यांपकै  

कोणतेही शु क कवा कर संघरा या या योजनांसाठी. अिधभार आका न वाढवता येईल आिण अशा कोण याही 
अिधभाराच ेसंपूण उ प  भारता या एकि त िनधीचा भाग होईल. 
 
२७२.*********** 
 
२७३: ताग आिण तागो पा दत व त ूयावंरील िनयात शु काऐवजी अनदुान.े 

२७३. (१) ताग व तागो पा दत व त ूयांवरील िनयात शु का या यके वषातील िन वळ उ प ाचा कोणताही िह सा 
आसाम. िबहार. ओ रसा आिण पि म बंगाल या रा यानंा नेमून दे याऐवजी. या रा यां या महसुलास सहायक अनुदान े

हणून. िविहत कर यात येतील अशा रकमा भारता या एकि त िनधीवर येक वष  भा रत के या जातील.  
 
(२) या माण ेिविहत केले या रकमा या, ताग व तागो पा दत व त ूयांवर भारत सरकार कोणतेही िनयातशु क 

आकार याच ेिजतका काळ चालू ठेवील िततका काळ अथवा या संिवधाना या ारंभापासून दहा वषाचा काळ, यांपैक  

जो अगोदर संपेल या कालावधीपयत भारता या एकि त िनधीवर भा रत कर याच ेचालू राहील. 

(३) या अनु छेदात” िविहत” या श द योगाला अनु छेद २७० म य ेअसलेलाच अथ आहे. 
 
२७४: रा य े यात िहतसबंिंधत आहेत अशा कर आकारणीवर प रणाम करणार्या िवधयेकानंा रा पतीची पवूिशफारस 

आव यक. 

२७४. (१) रा य े यात िहतसंबंिधत आहेत असा कोणताही कर कवा शु क बसवणारे कवा यात बदल करणारे. अथवा 
भारतीय ाि करासंबंधी या अिधिनयिमती या योजनाकंरता ा या केले या “कृिष- ाि ” या श द योगा या 
अथाम य ेबदल करणारे अथवा या करणा या पूवगामी तरतुद पैक  कोण याही तरतुद खाली रा यांना या त वांवर 

पैसा िवत रत करता येतो कवा येईल यांवर प रणाम करणारे अथवा या करणा या पूवगामी तरतुद म य ेउ लेिखलेला 
असा कोणताही अिधभार संघरा या या योजनाथ बसवणारे अस ेकोणतेही िवधेयक कवा सुधारणा. रा पतीची 
िशफारस अस याखेरीज संसदे या कोण याही सभागृहात तुत केली कवा मांडली जाणार नाही. 
(२) या अनु छेदात. “रा य े यात िहतसंबंिधत आहेत असा कर कवा शु क“ या श द योगाचा अथ पुढील माण ेआहे:--- 

(क) याच ेिन वळ उ प  पूणत: कवा अंशत: कोण याही रा यास नेमून दले जात ेअसा कर कवा शु क; कवा 
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(ख) या या िन वळ उ प ा या संदभात कोण याही रा यास भारता या एकि त िनधीतून या या वेळी रकमा देय 

असतील असा कर कवा शु क. 
 
२७५: िववि त रा यानंा सघंरा याकडून अनदुान.े 

२७५. (१) संसद काय ा ारे तरतूद करील अशा रकमा. यांना सहा याची गरज आहे अस ेसंसद ठरवील अशा 
रा यां या महसुलास सहायक अनुदान े हणून दरवष  भारता या एकि त िनधीवर भा रत के या जातील. आिण 

वेगवेगळया रा यांकरता वेगवेगळया रकमा िनि त करता येतील: 

परंतु. एखा ा रा यातील अनुसूिचत जनजात या क याणवृ ीसाठी कवा या रा यातील अनुसूिचत े ांची शासन 

पातळी या रा या या उव रत े ां या शासन पातळी इतक  उंचाव यासाठी ते रा य भारत सरकार या मा यतेन े

हाती घेईल अशा िवकास योजनांचा खच भागवण ेरा याला श य हावे यासाठी. आव यक असतील अशा भांडवली व 

आवत  रकमा या रा या या महसुलास सहायक अनुदान े हणून भारता या एकि त िनधीतून द या द या जातील: 

परंतु आणखी अस ेक . आसाम रा या या महसुलास सहायक अनुदान े हणून--- 

(क) सहा ा अनुसूची या २० ा प र छेदासोबत जोडले या त याचा [भाग एक] याम य ेिविन द  केले या जनजाित 

े ा या शासनाबाबत या संिवधाना या ारंभा या लगतपूव या दोन वषातील महसुला न अिधक झाले या 
खचा या सरासरीएवढया; आिण  

(ख) या रा यातील उ  े ाचंी शासन पातळी उव रत े ा या शासन पातळी इतक  उंचाव या या योजनाथ. 

ते रा य भारत सरकार या मा यतेन ेहाती घेईल अशा िवकास योजनां या खचाएवढया. भांडवली व आवत  रकमा 
भारता या एकि त िनधीतून द या जातील.  

(१क) अनु छेद २४४क खाली वाय  रा य बनेल ते हा व ते हापासून--- 

(एक) खंड (१) या दसुर्या परंतुकातील खंड (क) खाली ावया या कोण याही रकमा. जर वाय  रा य या खंडात 

िन द  केलेली सव जनजाित े े िमळून झालेले असेल तर. वाय  रा यास द या जातील. आिण. वाय  रा य या 
जनजाित े ांपकै  काह चचे िमळून झाले असेल तर. रा पती आदेशा ारे िविन द  करील यानुसार आसाम रा य व 

वाय  रा य यां याम य ेसंिवभािजत के या जातील; 

(दोन) वाय  रा याची शासन पातळी उव रत आसाम रा या या शासन पातळीइतक  उंचाव यासाठी वाय  

रा य. भारत सरकार या मा यतेने हाती घेईल अशा िवकास योजनां या खचाएवढया भांडवळी व आवत  रकमा या 
रा या या महसुलास सहायक अनुदान े हणून भारता या एकि त िनधीतून द या जातील. 

(२) संसदेकडून खंड (१) खाली तरतूद कर यात येईपयत. या खंडाखाली संसदेला दान केलेले अिधकार रा पतीला 
आदेशा ारे वापरता ये यासारख ेअसतील आिण रा पतीन ेया खंडाखाली केलेला कोणताही आदेश संसदेन ेया माण े

केले या कोण याही तरतुदीला अधीन रा न भावी होईल: 

परंतु. िव  आयोग घ टत झा यानंतर. िव  आयोगा या िशफारश चा िवचार के याखेरीज. रा पती या खंडाखाली 
कोणताही आदेश करणार नाही. 
 
२७६: वसाय, ापार, आजीिवका आिण नोकर्या यावंरील कर. 
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२७६. (१) अनु छेद २४६ म य ेकाहीही असले तरी. वसाय. ापार. आजीिवका कवा नोकर्या यांबाबत एखा ा 
रा या या अथवा यातील नगरपािलका. िज हा मंडळ. थािनक मंडळ कवा अ य थािनक ािधकरण यां या लाभाथ 

असले या करांसंबंधीचा रा य िवधानमंडळाचा कोणताही कायदा. तो ा ीवरील कराशी संबंिधत आहे. या कारणाव न 

िविध ाहय ठरणार नाही. 
(२) वसाय. ापार. आजीिवका आिण नोकर्या यांवरील करां या पान ेकोण याही एका ी या बाबतीत 

रा याला अथवा यातील कोण याही एका नगरपािलकेला. िज हा मंडळाला. थािनक मंडळाला कवा अ य थािनक 

ािधकार्याला ावयाची एकूण र म ितवष  दोन हजार पाचशे पयांपे ा अिधक असणार नाही: 
(३) वसाय. ापार, आजीिवका आिण नोकर्या यांवरील करांबाबत पूव ा माण ेकायद ेकर याचा रा य 

िवधानमंडळाचा अिधकार हा. वसाय. ापार. आजीिवका आिण नोकर्या यांतून उपा जत होणार्या कवा उद्
भवणार्या ा ीवरील करांबाबत कायदा संसदे या अिधकारावर कोण याही कारे मयादा घालतो, असा याचा अथ 

लावला जाणार नाही. 
 
२७७: ावृ ी. 
२७७. या संिवधाना या ारंभा या लगतपूव  कोण याही रा याच ेशासन अथवा कोणतीही नगरपािलका कवा अ य 

थािनक ािधकारी कवा िनकाय यां याकडून रा य. नगरपािलका. िज हा कवा अ य थािनक े  यां या 
योजनांकरता कायदेशीरपण ेआकारले जात होते अस ेकोणतेही कर. शु के. उपकर कवा फ  जरी संघ सूचीत 

उ लेिखलेली असली तरीही. ते कर, शु के. उपकर कवा फ  याचंी आकारणी व या योजनांकरता होणारा याचंा 
िविनयोग. संसदकेडून काय ा ारे यािव  तरतूद केली जाईपयत. चालू ठेवता येईल. 
 
२७८. िववि त िव ीय बाब संबंधी पिह या अनुसचूी या भाग ख मधील रा यांबरोबर करार “संिवधान (सातवी 
सुधारणा) अिधिनयम. १९५६” कलम २९ व अनुसूची यां ारे िनरिसत.  
 
२७९: “िन वळ उ प ” इ याद ची प रगणना. 
२७९. (१) या करणा या पूवगामी तरतुद म य.े “िन वळ उ प ” याचा कोण याही करा या कवा शु का या 
संबंधातील अथ. उगराणीचा खच वजा जाता रािहलेले उ प . असा आहे. आिण या तरतुद या योजनाकंरता. 
कोण याही े ातील कवा े ाशी संबंिधत असले या कोण याही कराच े कवा शु काच ेअथवा कोण याही करा या 
कवा शु का या कोण याही भागाच ेिन वळ उ प , भारताचा िनयं क व महा लेखापरी क या याकडून सुिनि त व 

मािणत केले जाईल आिण याच े माणप  अंितम असेल. 

(२) पूव  तरतुदीला आिण या करणा या अ य कोण याही  तरतुदीला अधीन रा न या भागाखाली कोण याही 
शु काच े कवा कराच ेउ प  कोण याही रा याला नेमून दे यात आले असेल कवा देता येईल अशा कोण याही बाबतीत. 

या उ प ाची कशा रीतीन ेप रगणना करावयाची. कोणतीही दान ेकोण या वेळेपासनू अथवा कोण या वेळी आिण 

कशा रीतीन ेकरावयाची यासंबंधी. एक िव ीय वष व अ य िव ीय वष यां यात समायोजन ेकर यासंबंधी आिण अ य 
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कोण याही आनुषंिगक कवा सहा यभूत बाब संबंधी. संसदेन ेकेलेला कायदा कवा रा पतीचा आदेश या ारे तरतूद 

करता येईल. 
 
२८०: िव  आयोग. 

२८०. (१) या संिवधाना या ारंभापासून दोन वषा या आत आिण यानंतर येक पाचवे वष संपताच कवा रा पतीस 

आव यक वाटेल अशा अगोदर या वेळी, रा पती आदेशा ारे िव  आयोग घ टत करील व रा पती िनयु  करील असा 
अ य  व असे अ य चार सद य िमळून तो बनलेला असेल. 

(२) आयोगाच ेसद य हणून िनयु ी हो यासाठी कोण या पा ता आव यक असतील आिण ते कशा रीतीन ेिनवडले 

जातील. ते संसदेला काय ा ारे िनधा रत करता येईल. 

(३) पुढील गो संबंधी रा पतीला िशफारशी करण ेहे आयोगाचे कत  असेल. या अशा:--- 
(क) या करणाखाली संघरा य व रा य ेयां याम य ेजे िवभागून ावयाच ेआहे कवा िवभागून देता येईल अस ेअरांच े

िन वळ उ प  यां याम य ेिवत रत करणे आिण रा यांम य ेअशा उ प ातील यांच े यांच ेिह स ेवाटूण देण;े  

(ख) भारता या एकि त िनधीतून ावयाची रा य महसुलास सहायक अशी अनुदान े यानुसार िनयंि त हावीत ती 
त वे; 

(खख) रा या या िव  आयोगान ेकेले या िशफारश या आधारे रा यातील पंचायती या साधनसंप ीस पूरक ठरा ात 

हणून रा या या एकि त िनधीत वाढ कर यासाठी आव यक असले या उपाययोजना. 
(ग) रा या या िव  आयोगान ेकेले या िशफारश या आधारे रा या या नगरपािलके या साधनसंप ीस पूरक ठरा ात 

हणून रा या या एकि त िनधीत वाढ कर यासाठी आव यक असले या उपाययोजना. 
(घ) िव व था बळकट हावी यादृ ीन ेरा पतीन ेआयोगाकडे िनदिशत केलेली अ य कोणतीही बाब. 

(४) आयोग आपली कायप ती ठरवील आिण आपली काय पार पाडताना याला संसदकेडून काय ा ारे दान केले 

जातील असे अिधकार असतील.  
 
२८१: िव  आयोगा या िशफारशी. 
२८१. रा पती, या संिवधाना या तरतुद खाली िव  आयोगान ेकेलेली येक िशफारस, तीवर कोणती कारवाई केली 
याच े प ीकरण करणार्या िनवेदनासिहत. संसदे या यके सभागृहासमोर ठेव याची व था करील. 

 
२८२: सघंरा यान े कवा रा यान ेआप या महसलुातनू भागव याजोगा खच. 

२८२. एखाद ेसावजिनक योजन. या याबाबत संसदेला, कवा यथाि थित, रा य िवधानमंडळाला कायदा करता येईल 

अशा कारच ेनसले तरी. संघरा य कवा ते रा य या योजनासाठी कोणतीही अनुदान ेदेऊ शकेल. 
 
२८३: एकि त िनधी, आकि मकता िनधी आिण लोक ले यां या खाती जमा केलले ेपसै ेयाचंी अिभर ा. इ यादी. 
२८३. (१) भारताचा एकि त िनधी व भारताचा आकि मकता िनधी यांची अिभर ा. अशा िनध म ये पैशांचा भरणा 
करणे. यांमधून पैस ेकाढण.े अशा िनधीत जमा झाले यां न अ य अशा. भारत सरकारन े कवा या या वतीन े

वीकारले या सावजिनक पैशांची अिभर ा, याचंा भारता या लोक ले या या खाती भरणा करणे व अशा खा यामधून 
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पैसे काढण ेया आिण पूव  बाब शी िनगिडत कवा यांना सहा यभतू अशा अ य सव बाबी. संसदेन ेकेले या 
काय ा ारे िविनयिमत होतील. आिण. यासंबंधात या माण ेतरतूद केली जाईपयत, या रा पतीन ेकेले या िनयमां ारे 

िविनयिमत होतील. 

(२) रा याचा एकि त िनधी व रा याचा आकि मकता िनधी यांची अिभर ा. अशा िनध म य ेपैशांचा भरणा करणे. 
यांमधून पैस ेकाढण.े अशा िनधीत जमा झाले यां न अ य अशा, रा य शासनान े कवा या या वतीन े वीकारले या 

सावजिनक पैशांची अिभर ा, याचंा रा या या लोक ले या या खाती भरणा करण ेव अशा खा यामधून पैसे काढण ेया 
आिण पूव  बाब शी िनगिडत कवा यांना सहा यभूत अशा अ य सव बाबी. रा य िवधानमंडळान ेकेले या 
काय ा ारे िविनयिमत होतील, आिण यासंबंधात या माण ेतरतूद केली जाईपयत, या रा या या रा यपालान ेकेले या 
िनयमां ारे िविनयिमत होतील. 
 
२८४: लोकसवेक आिण यायालय ेयानंा िमळाले या प कारां या ठेवी व इतर पसै ेयाचंी अिभर ा. 
२८४. (क) संघरा या या कवा एखा ा रा या या कारभारा या संबंधात नेमलेला अिधकारी या ना यान ेकोण याही 
अिधका यास भारत सरकारन.े कवा यथाि थित. रा य शासनाने उभारलेला कवा यास िमळालेला महासूल कवा 
सावजिनक पैसा या ित र  अ य व पात. कवा  
(ख) भारता या रा य े ातील कोण याही यायालयाकड,े कोणतही काम. बाब, लेखा कवा ी यां या नावे. 

िमळाले या कवा याकड ेजमा केले या सव पैशांचा भरणा भारता या लोक ले याम य.े कवा यथाि थित, रा या या 
लोक ले याम य ेकेला जाईल. 
 
२८५: सघंरा या या मालम से रा या या कर आकारणीपासनू सटू. 
२८५. (१) रा यान े कवा रा यातील कोण याही ािधका यान ेबसवले या सव करांपासून संघरा या या मालम ेला, 
संसद काय ा ारे अ यथा तरतूद करील तेवढी मयादा सोडून एर ही. सूट असेल.  

(२) संघरा याची कोणतीही मालम ा या संिवधाना या ारंभा या लगतपूव  या करास पा  होती कवा पा  हणनू 

मानली जात होती असा कोणताही कर, अशा मलम ेवर एखा ा रा यात आकारला जा याच ेचालू असेल तोवर. या 
रा यातील कोण याही ािधकार्यास अशा मालम ेवर तो कर आकार यास. संसद काय ा ारे अ यथा तरतूद करीपयत. 

खंड (१) मधील कोण याही गो ीमुळे ितबंध होणार नाही.  
 
२८६: मालाची िव  कवा खरेदी यावंर कर बसव यासबंधंी िनबध. 

२८६. (१) मालाची िव  कवा खरेदी जे हा,--- 
(क) रा या या बाहेर घडत,े कवा 
(ख) भारता या रा य े ात मालाची आयात कर या या कवा या याबाहेर मालाची िनयात कर या या ओघात घडत.े 

ते हा या बाबतीत, रा याचा कोणताही कायदा अशा िव वर कवा खरेदीवर कर बसिवणार नाही कवा बसवण े

ािधकृत करणार नाही.  
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(२) मालाची िव  कवा खरेदी ही खंड (१) म य ेउ लेिखले यांपैक  कोण याही कारे के हा घडत ेहे ठरव यासाठी 
संसदेला काय ा ारे त वे सू ब  करता येतील.  

(३) रा याचा कोणताही कायदा हा जेथवर,--- 

(क) संसदेन ेकाय ा ारे आंतररा यीय ापारात कवा वािण य वहारात िवशेष मह वाचा हणून घोिषत केले या 
माला या िव वर कवा खरेदीवर कर बसवीत असेल कवा असा कर बसवण े ािधकृत करीत असेल, अथवा 
(ख) माला या िव वर कवा खरेदीवर कर बसवीत असेल कवा असा कर बसवण े ािधकृत करीत असेल आिण असा कर 

हा. अनु छेद ३६६, खंड (२९क) चा उपखंड (ख). उपखंड  

(ग) कवा उपखंड (घ) यात उ लेिखले या व पाचा कर हणून असेल. 

तेथवर तो कायदा. या करा या आकारणीची प त, दर आिण अ य आनुषंिगक गो ी यािंवषयी संसद काय ा ारे 

िविन द  करील अशा िनबधांना आिण शत ना अधीन असेल. 
 
२८७: िवजवेरील करापंासनू सटू. 
२८७. जी वीज.--- 

(क) भारत सरकारकडून वापरली जात े कवा भारत सरकार या वापराक रता या सरकारला िवकली जात;े अथवा 
(ख) कोणतीही रे वे बांधणे. ितची देखभाल करण े कवा ती चालवणे या कामी भारत सरकारकडून कवा ती रे वे 

चालवणार्या रे वे कंपनीकडून वापरली जात ेअथवा कोणतीही रे वे बांधणे. ितची देखभाल करण े कवा चालवण ेया 
कामी वापर याक रता या सरकारला कवा अशा कोण याही रे वे कंपनीला िवकली जात.े (मग ितच ेउ पादन सरकारन े

केलेले असो कवा अ य नी केलेले असो) ित या वापरावर कवा िव वर, संसद काय ा ारे अ यथा तरतूद करील 

तेवढ ेसोडून एर ही, रा या या कोण याही काय ा ारे कर बसवता येणार नाही. आिण िवजे या िव वर कर 

बसवणार्या कवा बसवण े ािधकृत करणार्या अशा कोण याही काय ा ारे, भारत सरकारला या सरकार या 
वापराक रता कवा पूव  अशा कोण याही रे वे कंपनीला कोणतीही रे वे बांधणे, ितची देखभाल करण े कवा ती 
चालवण ेया कामी वापर याक रता िवकले या िवजेची कमत ही, िवजेचा भरीव माणात वापर करणार्या अ य 

उपभो यांवर आकार या जाणार्या कमतीपे ा कराइत या रकमेन ेकमी असेल, याची सुिनि ती कर यात येईल. 
 
२८८: पाणी कवा वीज यां याबाबत रा यानंी केले या कर आकारणीपासनू िववि त बाबतीत सटू. 

२८८. (१) रा पती आदेशा ारे अ यथा तरतूद करील तेवढ ेसोडून एर ही. या संिवधाना या ारंभा या लगतपूव  

अंमलात असलेला रा याचा कोणताही कायदा हा, कोणतीही आंतररा यीय नदी कवा नदी-खोरे याच ेिविनयमन कवा 
िवकास कर याकरता कोण याही िव मान काय ा ारे कवा ससंदेन ेकेले या वाटप केले या कवा िव  केले या 
कोण याही पा या या कवा िवजे या बाबतीत कर बसवणार नाही कवा बसवण े ािधकृत करणार नाही. 
 
प ीकरण.--- या खंडातील “अंमलात असलेला रा याचा कायदा” या श द योगात, या संिवधाना या ारंभापूव  पा रत 

केलेला कवा केलेला आिण त पूव  िनरिसत न केलेला रा याचा कायदा. तो कवा याच ेभाग यावेळी मुळीच कवा 
िविश  े ांम य ेअंमलात नसले तरीही समािव  असेल.  
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(२) रा य िवधानमंडळाला खंड (१) म य ेउ लेिखलेला असा कोणताही कर काय ा ारे राखून ठेवला जाऊन यास 

याची अनुमती िमळा यािशवाय तो कोण याही कारे भावी होणार नाही. आिण जर अशा कोण याही काय ाम य.े 

अशा कराच ेदर व अ य आनुषंिगक गो ी. एखा ा ािधकार्याने या काय ाखाली करावया या िनयमां या कवा 
आदेशां या ारे िनि त करा ात. अशी तरतूद केलेली असेल तर. या काय ाम य.े असा कोणताही िनयम कवा आदेश 

कर यासाठी रा पतीची पूवसंमती िमळवली जा याची तरतूद करावी लागेल. 
 
२८९: रा याचंी मालम ा आिण ा ी यानंा सघंीय कर-आकारणीपासनू सटू. 

२८९. (१) रा याची मालम ा आिण ा ी यांना संघीय कर-आकारणीपासून सूट असेल.  

(२) रा य शासनान े कवा या या वतीन ेचालवलेला कोण याही कारचा ापार कवा धंदा अथवा या याशी िनगिडत 

असलेले कोणतेही वहार अथवा अशा ापारा या कवा धं ा या योजनाथ वापरलेली कवा ता यात असलेली 
कोणतीही मालम ा अथवा ित या संबंधात उपा जत होणारी कवा उदभ्वणारी कोणतीही ा ी यां याबाबत संसदेन े

काय ा ारे जर काही कयादा घालून दली तर तेवढया मयादेपयत. संघरा याला कोणताही कर बसव यास कवा 
बसवण े ािधकृत कर यास खंड (१) मधील कोण याही गो ीमुळे ितबंध होणारं नाही. 
(३) खंड (२) मधील कोणतीही गो , संसद काय ा ारे जो ापार कवा धंदा कवा याचंा वग हा शासना या 
सवसाधारण कायाना आनुषंिगक हणून घोिषत करील. अशा कोण याही ापाराला कवा धं ाला अथवा ापार कवा 
धंदा या या कोण याही वगाला लागू असणार नाही. 
 
२९०: िववि त खच आिण पे शन ेयां याबाबत समायोजन. 

२९०. जे हा या संिवधाना या तरतुद खाली कोण याही यायालयाचा कवा आयोगाचा खच अथवा या संिवधाना या 
ारंभापूव  ि टश राजस खेाली भारतात कवा अशा ारंभानंतर संघरा या या कवा रा या या कारभारासंबंधात, 

या ीन ेसेवा केलेली आहे ितला कवा ित याबाबत ावयाच ेपे शन भारता या एकि त िनधीवर कवा एखा ा 
रा या या एकि त िनधीवर भा रत असेल ते हा. जर--- 

(क) भारता या एकि त िनधीवरील भारा या बाबतीत. या यायालयान े कवा आयोगान ेएखा ा रा या या वतं  

कामांपकै  कोण याही कामाची गरज भागवली असेल अथवा या ीन ेएखा ा रा या या कारभारासंबंधात पूणत: 

कवा अंशत: सेवा केलेली असेल तर: कवा; 
(ख) एखा ा रा या या एकि त िनधीवरील भारा या बाबतीत, या यायालयान े कवा आयोगान ेसंघरा या या कवा 
दसुर्या रा या या वतं  कामांपैक  कोण याही कामाची गरज भागवली असेल अथवा या ीन ेसंघरा या या कवा 
दसुर्या रा या या कारभारासंबंधात पूणत: कवा अंशत: सेवा केलेली असेल तर; यां याम य ेएकमतान ेठरेल. कवा 
एकमत न झा यास. भारता या मु य यायमूत न ेिनयु  करावया या लवादाकडून िनधा रत केले जाईल असे 
खचाबाबतच े कवा पे शनबाबतच ेअंशदान, या रा या या एकि त िनधीवर, कवा यथाि थित, भारता या एकि त 

िनधीवर कवा या दसुर्या रा या या एकि त िनधीवर भा रत केले जाईल आिण यामधून दले जाईल. 
 
२९०क: िववि त देव वम ्िनध म य ेवा षक भरणा. 
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२९०क. दरवष  सेहेचाळीस ल  प ास हजार पयांची र म केरळ रा या या एकि त िनधीवर भा रत क न ती या 
िनधीतून ावणकोर देव वम् िनधीस दली जाईल आिण दरवष  तेरा ल  प ास हजार पयांची र म तािमळनाडू 

रा या या एकि त िनधीवर भा रत क न ती या िनधीतून १ नो हबर, १९५६ रोजी ावणकोर-कोचीन रा यातून या 
रा याकड ेह तांत रत झाले या रा य े ांतील हद ूदेवालयां या आिण पिव  थानां या देखभालीकरता या रा यात 

थापन झाले या देव वम् िनधीस दली जाईल. 
 
२९१: अिधपत या खासगत तन यां या रकमा---” संिवधान (सि वसावी सुधारणा) अिधिनयम. १९७१”कलम २ ारे 

िनरिसत. 
 
२९२: भारत सरकारन ेकज काढण.े 

२९२. संसदेकडून काय ा ारे वेळोवेळी िनि त के या जातील अशा जर काही मयादा असतील तर या मयादांम य.े 

भारता या एकि त िनधी या ितभूतीवर कज काढण ेआिण अशा कारे िनि त के या जातील अशा जर काही मयादा 
असतील तर या मयादांम य ेहमी देण,े हे संघरा या या कायकारी अिधकारा या क ेत येईल. 
 
२९३: रा यानंी कज काढण.े 

२९३. (१) या अनु छेदा या तरतुद ना अधीन रा न, अशा रा या या िवधानमंडळाकडून काय ा ारे. वेळोवेळी िनि त 

के या जातील अशा जर काही मयादा असतील तर या मयादामं ये. रा या या एकि त िनधी या ितभूतीवर 

भारता या रा य े ात कज काढण ेआिण अशा कारे िनि त के या जातील अशा जर काही मयादा असतील तर या 
मयादांम य ेहमी देण.े हे रा या या कायकारी अिधकारा या क ेत येईल.  

(२) भारत सरकार, संसदेन ेकेले या कोण याही काय ा ारे, कवा याखाली घालून द या जातील अशा शत ना अधीन 

रा न. कोण याही रा याला कज देऊ शकेल अथवा अनु छेद २९२ खाली िनि त केले या कोण याही मयादा ओलांड या 
जात नाहीत तेथवर. कोण याही रा यान ेउभारले या कजासंबंधी हमी देऊ शकेल. आिण अशी कज दे या या योजनाथ 

आव यक असले या कोण याही रकमा भारता या एकि ता िनधीवर भा रत के या जातील. 

(३) भारत सरकारन े कवा या या पूवािधकारी सरकारन ेरा यास ज ेकज दलेले असेल कवा या याबाबत भारत 

सरकारन े कवा या या पूवािधकारी सरकारन ेहमी दलेली असेल. या कजाचा कोणताही भाग अजून येण ेबाक  असेल 

तर, या रा याला भारत सरकार या संमतीिशवाय कोणतेही कज उभारता येणार नाही. 
(४) खंड (३) खालील संमती, भारत सरकारला यो य वाटेल अशा जर काही शत  घालावया या असतील तर यांना 
अधीन रा न देता येईल. 
 
२९४: िववि त बाब म य ेमालम ा. म ा. ह . दािय व ेव ितदािय व ेयां याबाबतचा उ रािधकार. 
२९४. या संिवधाना या ारंभापासूनच --- 

(क) अशा ारंभा या लागतपूव  जी डोिमिनअन ऑफ इंिडया सरकार या योजनांक रता िहज मँजे टी या ठायी िनिहत 

होती अशी सव मालम ा व म ा आिण अशा ारंबा या लगतपूव  जी. ग हनर असले या येक ांता या सरकार या 
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योजनांकरता िहज मँजे टी या ठायी िनिहत होती अशी सव मालम ा व म ा. अनु मे संघरा या या व या थानी 
असले या रा या या ठायी िनिहत होईल. आिण 

(ख) डोिमिनअन ऑफ इंिडया सरकारच ेआिण ग हनर असले या येक ांता या सरकारच ेसव ह . दािय वे व 

ितदािय वे ही-मग ती कोण याही संिवदेतून उदभ्वलेली असोत कवा  
 
अ यथा उदभ्वलेली असोत-अनु मे भारत सरकारच ेव या थानी असले या येक रा य शासनाच ेह . दािय वे व 

ितदािय वे ठरतील. मा  या गो ी या संिवधाना या ारंभापवू  पा क तान डोिमिनअनची कवा पि म बंगाल व पूव 

बंगाल. पि म पंजाब व पूव पंजाब या ांतांची िन मती झा याकारणान ेकेले या कवा करावया या कोण याही 
समायोजना या अधीन राहतील. 
 
२९५: अ य बाब म य ेमालम ा, म ा, ह , दािय व ेव ितदािय व ेयां याबाबतचा उ रािधकार. 
२९५. (१) या संिवधाना या ारंभापासूनच--- 

(क) अशा ारंभा या लगतपूव , जी पिह या अनुसचूी या भाग ख म य ेिविन द  केले या रा या या थानी असले या 
कोण याही भारतीय सं थाना या ठायी िनिहत होती अशी सव मालम ा व म ा ही. अशा ारंभा या लगतपूव  अशी 
मलम ा व म ा याकंरता धारण केली होती ती योजन े यानतंर संघ सूचीत नमूद केले यांपकै  कोण याही बाब शी 
संबंिधत असलेली संघरा याची योजन ेझाली तर, संघरा या या ठायी िनिहत होईल. आिण 

(ख) पिह या अनुसूची या भाग ख म य ेिविन द  केले या रा या या थानी असले या कोण याही सं थानाच ेसव ह , 

दािय वे व ितदािय वे ही-मग ती कोण याही संिवदेतून उदभ्वलेली असोत कवा अ यथा उदभ्वलेली असोत-अशा 
ारंभापूव  यांकरता अस ेह  संपादन केले होत ेअथवा अशी दािय वे कवा ितदािय वे ओढवली होती ती योजन े

यानतंर संघ सूचीत नमूद केले यांपैक  कोण याही बाब शी संबंिधत असलेली भारत सरकारची योजन ेझाली तर, 

भारत सरकारच ेह , दािय वे व ितदािय वे ठरतील. 

मा , या गो ी भारत सरकारन े या संबंधात या सं थाना या सरकारशी केले या कोण याही करारा या अधीन राहतील. 

(२) वर सांिगत या माण ेअधीन रा न. खंड (१) म य ेिन द  केले यां न अ य सव मालम ा व म ा आिण अस ेसव 

ह . दािय वे व ितदािय वे-मग ती कोण याही संिवदेतून उदभ्वलेली असोत कवा अ यथा उदभ्वलेली असोत-यां या 
बाबतीत पिह या अनुसूची या भाग ख म य ेिविन द  केले या येक रा याच ेशासन हे. या संिवधाना या 

ारंभापासूनच या थानी असले या भारतीय सं थाना या सरकारच ेउ रािधकारी होईल. 
 
२९६: सरकारजमा कवा पगत झा यान ेअथवा बवेारशी मालम ा हणनू उपा जत होणारी मालम ा. 
२९६. यात यापुढ ेतरतूद केली आहे या माण ेअधीन रा न, हे संिवधान अंमलात आले नसत ेतर जी मालम ा 
सरकारजमा कवा पगत झा यान ेअथवा ह दार मालका या अभावी बेवारशी मालम ा हणून. िहज मँजे टीला 
कवा यथाि थित. कोण याही भारतीय सं थाना या अिधपतीला उपा जत झाली असती अशी भारता या रा य े ातील 

कोणतीही मालम ा. जर ती एखा ा रा यात ि थत असलेली मालम ा असेल तर, या रा या या ठायी िनिहत होईल. 

आिण अ य कोण याही बाबतीत. संघरा या या ठायी िनिहत होईल: 
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परंतु. अशा कारे जर एखादी मालम ा. िहज मँजे टीला कवा एखा ा भारतीय सं थाना या अिधपतीला या दनाकंास 

उपा जत झाली असती या दनाकंास ती. भारत सरकार या कवा एखा ा रा या या शासना या क जात कवा 
िनयं णाखाली असेल तर. अशी कोणतीही मालम ा. या योजनांकरता ती यावेळी वापरली गेली कवा धारण केली 
गेली असेल. ती योजन ेसंघरा याची कवा रा याची असतील यानसुार, संघरा या या कवा या रा या या ठायी 
िनिहत होईल.  
 
प ीकरण.--- या अनु छेदात” अिधपती” आिण” भारतीय सं थान” या श द योगांना अनु छेद ३६३ म य ेअसलेलाच 

अथ आहे.  
 
२९७: े ीय जलधी कवा सागरम  खडंभमूी यां या आतील मौ यवान व त ूआिण अन यसाधारण आ थक 

प र े ातील साधनसपं ी सघंरा या या ठायी िनिहत होण.े 

२९७. (१) भारताचा े ीय जलधी, याची सागरम  खंडभूमी कवा याच ेअन यसाधारण आ थक प र े  या या 
आतील सागराखाली असले या सव जिमनी. खिनज ेव इतर मू यवान व त ूसंघरा या या ठायी िनिहत होतील आिण 

संघरा या या योजनांसाठी धारण के या जातील. 

(२) भारता या अन यसाधारण आ थक प र े ातील इतर सव साधनसंप ी ही देखील संघरा या या ठायी िनिहत 

होईल आिण संघरा या या योजनासंाठी धारण केली जाईल. 

(३) भारताचा े ीय जलधी. याची सागरम  खंडभूमी. याच ेअन यसाधारण आ थक प र े  व इतर सागरी प र े  े

यां या मयादा या, संसदेन ेकेले या कोण याही काय ा ारे कवा याखाली वेळोवेळी िविन द  कर यात येतील 

या माण ेअसतील. 
 
२९८: ापार,इ यादी चालव याचा अिधकार. 
२९८. कोणताही ापार कवा धंदा चालवण ेआिण मालम ा संपादन करणे. धारण करण ेव ितची िव हेवाट करण े

आिण कोण याही योजनाकरता संिवदा करणे. हे संघरा या या व येक रा या या कायकारी अिधकारा या क ेत 

येईल: 

परंतु--- 
(क) संघरा या या उ  कायकारी अिधकार. जेथवर असा ापार कवा धंदा कवा अस े योजन हे. याबाबत संसदेला 
कायद ेकरता येतील अशांपैक  नसेल तेथवर. यके रा यात या रा यान ेकेले या िविधिवधाना या अधीन असेल. आिण  

(ख) यके रा याचा उ  कायकारी अिधकार. जेथवर असा ापार कवा धंदा कवा अस े योजन हे. याबाबत रा य 

िवधानमंडळाला कायद ेकरता येतील अशांपैक  नसेल तेथवर. संसदने ेकेले या िविधिवधाना या अधीन असेल. 
 
२९९: सिंवदा. 
२९९. (१) संघरा या या कवा रा या या कायकारी अिधकाराचा वापर क न केले या सवसंिवदा. यथाि थित. 

रा पतीकडून कवा रा या या रा यपालाकडून कर यात येत अस याच े हटले जाईल. आिण या अिधकाराचा वापर 
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क न केले या अशा सव संिवदा व मालम ेची सव ह तांतरणप  ेरा पती या कवा रा यपाला या वतीन.े तो िनदेिशत 

कवा ािधकृत करील अशा ीकडून आिण अशा रीतीन ेिन पा दत केली जातील. 

(२) या संिवधाना या योजनार्थ. कवा या या पूव पयत अंमलात असले या भारत सरकारसंबंधी या कोण याही 
अिधिनयिमती या योजनाथ केलेली कवा िन पा दलेली कोणतीही संिवदा कवा ह तांतरणप  याबाबत. रा पती 
कवा रा यपाल यांपैक  कोणीही ि श: दायी असणार नाही. तसेच यां यापैक  कोणा याही वतीन ेअशी कोणतीही 

संिवदा कवा ह तांतरणप  करणारी कवा िन पा दत करणारी कोणतीही ी याबाबत ि श: दायी होणार 

नाही. 
 
३००: दाव ेआिण कायवाही. 
३००. (१) भारत सरकारला कवा या यािव  भारतीय संघरा या या नावे दावा करता येईल व रा या या शासनाला 
कवा या यािव  या रा या या नावे दावा करता येईल आिण या संिवधानान े दान केले या अिधकारां या आधारे 

अिधिनयिमत केले या संसदे या कवा अशा रा य िवधानमंडळा या अिधिनयमां ारे कर यात येतील अशा कोण याही 
तरतुद ना अधीन रा न. यां या आपाप या कारभारासंबंधात यांना कवा यां यािव . जर हे संिवधान अिधिनयिमत 

झाले नसत ेतर, डोिमिनअन ऑफ इंिडया आिण या थानी असलेले ांत कवा या थानी असलेली भारतीय सं थाने 
यांना कवा यां यािव  या करणांम य ेदावा करता आला असता, या सार याच करणांम य ेदावा करता येईल. 

(२) जर या संिवधाना या ारंभी.--- 
(क) याम य ेडोिमिनअन ऑफ इंिडया हा एक प कार आहे. अशी कोणतीही िविधिवषयक कायवाही लंिबत असेल तर. 

या कायवाहीत डोिमिनअन या जागी भारतीय संघरा य आले अस याच ेमानले जाईल; आिण 

(ख) याम य ेएखादा ांत कवा भारतीय सं थान हा एक प कार आहे. अशी कोणतीही िविधिवषयक कायवाही 
लंिबत असेल तर. या कायवाहीत ांता या कवा भारतीय सं थाना या जागी या थानी असलेले रा य आले 

अस याच ेमानले जाईल. 

३००क: काय ान े ािधकार द यावाचनू ना मालम पेासनू विंचत न करण.े 

३००क. काय ान े ािधकार द यावाचून कोण याही ीला ित या मालम ेपासून वंिचत कर यात येणार नाही. 
 
३०१: ापार, वािण य आिण वहारसबंधं याचं े वातं य. 

३०१. या भागातील अ य तरतुद ना अधीन रा न, भारता या रा य े ात सव  ापार. वािण य आिण वहारसंबंध 

यांच े वातं य असेल. 
 
३०२: ससंदचेा ापार, वािण य आिण वहारसबंधं यावर िनबध घालावयाचा अिधकार. 
३०२. संसदेला काय ा ारे, रा या-रा यांमधील अथवा भारता या रा य े ा या कोण याही भागातील ापार, 

वािण य कवा वहारसंबंध यां या वातं यावर सावजिनक िहताथ आव यक असतील अस ेिनबध घालता येतील. 
 
३०३: ापार आिण वािण य यािंवषयी या सघंरा या या व रा यां या वैधािनक अिधकारावंर िनबध. 
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३०३. (१) अनु छेद ३०२ म य ेकाहीही अंतभूत असले तरी. सात ा अनुसूचीमधील कोण याही सूचीतील ापार आिण 

वािण य यांसंबंधी या कोण याही न दी या आधारे एका रा याला दसुर्यापे ा अ म देणारा कवा तस ेदेण े ािधकृत 

करणारा अथवा रा या रा यांम य ेभेदभाव करणारा कवा तसे करणे ािधकृत करणारा कोणताही कायदा कर याचा 
संसद कवा रा य िवधानमंडळ यांपैक  कोणासही अिधकार असणार नाही. 
(२) कोणताही अ म देणारा कवा तस ेदेण े ािधकृत करणारा अथवा कोणताही भेदभाव करणारा कवा तस ेकरण े

ािधकृत करणारा कोणताही कायदा करण,े हे भारता या रा य े ा या कोण याही भागातील माल-टंचाईतून उद्
भवणारी प रि थती हाताळ या या योजनाथ ज रीच ेआहे. अस ेअशा काय ा ारे घोिषत कर यात आले असेल तर. 

असा कायदा कर यास संसदेला खंड (१) मधील कोण याही गो ीमुळे ितबंध होणार नाही. 
 
३०४: रा या-रा यामंधील ापार. वािण य आिण वहारसबंधं यावर िनबध. 

३०४. अनु छेद ३०१ कवा अनु छेद ३०३ म य ेकाहीही अंतभूत असले तरी. रा या या िवधानमंडळाला काय ा ारे,--
- 
(क) अ य रा य े[ कवा संघ रा य े ]े यांमधून आयात केले या मालावर, या रा यात िन मलेला कवा उ पा दत केलेला 
यासारखा माल या करास पा  असेल असा कोणताही कर अशा कारे बसवता येईल क , जेणके न असा आयात केलेला 

माल आिण असा िन मत कवा उ पा दत माल यां याम य ेभेदभाव होणार नाही. आिण 

(ख) या रा याशी कवा रा याम य ेहोणारा ापार. वािण य कवा वहारसंबंध यां या वातं यावर सावजिनक 

िहताथ आव यक असतील अस ेवाजवी िनबध घालता येतील: 

परंतु. खंड (ख) या योजनाथ कोणतेही िवधेयक कवा सुधारणा रा या या िवधानमंडळात रा पती या 
पूवमंजुरीिशवाय तुत केली कवा मांडली जाणार नाही. 
 
३०५: िव ामान कायद ेआिण रा या या एकािधकाराची तरतदू करणारे कायद ेयाचंी ावृ ी. 
३०५. अनु छेद ३०२ व ३०३ यांमधील कोण याही गो ीमुळे. कोण याही िव मान काय ा या तरतुद वर, रा पती 
आदेशा ारे अ यथा िनदेश देईल तेवढ ेखेरीजक न एर ही. भावी होणार नाही. आिण अनु छेद ३०१ मधील कोण याही 
गो ीमुळे. संिवधान (चौथी सुधारणा ) अिधिनयम, १९५५ यां या ारंभापूव  केलेला कोणताही कायदा हा. अनु छेद 

१९ खंड (६) उपखंड (दोन) म य ेिन द  केले या अशा कोण याही बाबीशी संबंिधत असेल तर तेथवर, या या 
वतनावर भािवत होणार नाही अथवा  
या बाबीशी संबंिधत असा कोणताही कायदा कर यास संसदेला कवा रा या या िवधानमंडळाला ितबंध होणार नाही. 

 
३०६: पिह या अनुसूचीचा भाग ख यातील िववि त रा याचंा ापार व वािण य यांवर बंधन ेघाल याचा अिधकार. 

संिवधान (सातवी सुधारणा) अिधिनयम, १९५६-कलम २९ व अनुसूची यां ारे िनरिसत. 
 
३०७: ३०१ त े३०४ या अनु छेदाचंी योजन ेपार पाड याकरता ािधकार्याची िनयु ी. 
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३०७. संसदेत काय ा ारे. अनु छेद ३०१, ३०२, ३०३ आिण ३०४ यांची योजन ेपार पाड याकरता वत:ला 
समुिचत वाटेल अशा ािधकार्याची िनयु ी करता येईल. आिण अशा कारे िनयु  केले या ािधकार्याकड ेितला 
आव यक वाटतील अस ेअिधकार आिण अशी कत  ेसोपवता येतील.  
 
३०८: अथ लावण.े 

३०८. या भागात. संदभानसुार अ यथा आव यक नसेल तर. “रा य” या श द योगात ज मू व का मीर या रा याचा 
समावेश होत नाही. 
 
३०९: सघंरा य कवा रा य यां या सवेते असणा या ची भरती आिण यां या सवेाशत . 

३०९. या संिवधाना या तरतुद ना अधीन रा न, समुिचत िवधानमंडळा या अिधिनयमां ारे संघरा या या कवा 
कोण याही रा या या कारभारासंबंधातील लोकसेवांम य ेआिण लोक पदांवर करावयाची भरती व तेथे िनयु  के या 
जाणा या या सेवाशत  यांच ेिविनयमन करता येईल: 

परंतु, संघरा या या कारभारासंबंधातील सेवा व पद ेयां याबाबतीत रा पती, कवा तो िनदेश देईल अशी ी. आिण 

रा या या काराभारासंबंधातील सेवा व पदे यां या बाबतीत रा यपाल कवा तो िनदेश देईल अशी ी, या 
अनु छेदाखालील समुिचत िवधानमंडळा या अिधिनयमा ारे कवा याखाली याबाबत तरतूद केली जाईपयत, अशा 
सेवांम य ेव पदांवर करावयाची भरती व तेथे िनयु  के या जाणा या या सेवाशत  याचं ेिविनयमन करणारे 

िनयम कर यास स म असेल. आिण या माण ेकेलेले कोणतेही िनयम अशा कोण याही अिधिनयमा या तरतुद ना अधीन 

रा न भावी होतील. 
 
३१०: सघंरा य कवा रा य यां या सवेते असणा या चा पदावधी. 
३१०. (१) या संिवधानाम य े प पणे तरतूद केली असेल तेवढ ेखेरीजक न एर ही, जी जी ी संघरा याची संर ण 

सेवा कवा नागरी सेवा कवा अिखल भारतीय सेवा यांची सद य असेल अथवा संघरा या या अधीन असलेले, 

संर णाशी संबं  असे कोणतेही पद कवा या या अधीन असलेले कोणतेही पद कवा या या अधीन असलेले कोणतेही 
नागरी पद धारण करीत असेल अशी यके ी. रा पतीची मज  असेतोवर त ेपद धारण करील. आिण जी जी 

ी रा या या नागरी सेवेची सद य असेल कवा रा या या िनयं णाखाली असलेले कोणतेही नागरी पद धारण करत 

असेल अशी यके ी, रा या या रा यपालाची मज  असेतोवर पद धारण करील.  

(२) संघरा य कवा रा य यां या िनयं णाखाली असलेले नागरी पद धारण करणारी ी रा पतीची, कवा 
यथाि थित रा या या रा यपालाची मज  असेतोवर पद धारण करीत असली तरीही. संर ण सेवेची अथवा अिखल 

भारतीय सेवेची अथवा संघरा य कवा रा य यां या नागरी सेवेची सद य नसलेली ी या संिवधानाखाली अस ेपद 

धारण कर याकरता या संिवदअे वय ेिनयु  केली जाईल अशा कोण याही संिवदेम य,े जर िवशेष अहता असणा या 
ीची सेवा ा  क न घे याकरता तसे आव यक आहे अस.े रा पतीला. कवा यथाि थित. या रा यपालाला वाटले 

तर. संमत कालावधी या समा ीपूव  ते पद न  कर यात आ यास कवा या ी या दवुतनाशी संबंध नसले या 
कारणा तव ितला ते पद र  करावे लाग यास ितला भरपाई दे यात यावी. अशी तरतूद करता येईल.  
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३११: सघंरा य कवा रा य यां या िनयं णाखाली असले या नागरी पदावंर सवेािनयु  केले या ना बडतफ 

करण.े पदाव न दरू करण े कवा पदावनत करण.े 

३११. (१) जी ी संघरा या या नागरी सेवेची कवा अिखल भारतीय सेवेची कवा रा या या नागरी सेवेची सद य 

असेल. अथवा संघरा य कवा रा य यां या िनयं णाखाली असलेले नागरी पद धारण करीत असेल अशा को याही 
ीला, या ािधकार्यान ेितची िनयु ी केली होती या न दु यम असले या ािधका याकडून बडतफ केले कवा 

पदाव न दरू केले जाणार नाही. 
(२) पूव  अशा कोण याही ीला, या चौकशीम य ेित यावरील दोषारोपांची मािहती क न दलेली आहे आिण 

या दोषारोपांबाबत ितला आपले हणणे मांड याची वाजवी संधी दलेली आहे. अशी चौकशी झा याखेरील ितला 
बडतफ केले जाणार नाही कवा पदाव न दरू केले जाणार नाही कवा पदावनत केले जाणार नाही: 
परंतु, अशा चौकशीअंती. ितला अशी कोणतीही शारती दे याच े तािवत कर यात आले असेल याबाबतीत, अशा 
चौकशीम य ेसादर केले या पुरा ा या आधारावर अशी शा ती देता येईल आिण अशा ीला तािवत 

शा तीिव  अिभवेदन कर यासाठी कोणतीही संधी दे याची आव यकता असणार नाही: 
परंतु आणखी अस ेक , हा खंड पुढील बाबतीत लागू होणार नाही--- 
(क) एखादी ी यामुळे फौजदारी दोषारोपाव न दोषी ठरलेली आहे अशा वतना या कारणाव न ितला बडतफ 

कवा पदाव न दरू कर यात आले असेल कवा पदावनत कर यात आले असेल याबाबतीत; कवा 
(ख) एखा ा ीस बडतफ कवा पदाव न दरू कर याचा कवा ितला पदावनत कर याचा अिधकार असले या 

ािधकार्याला काही कारणा तव-त ेकारण या ािधकार्याला नमूद करावे लागेल-अशी चौकशी करणे वाजवीपण े

वहाय नाही, अस ेखा ीपूवक वाटेल याबाबतीत; कवा  
(ग) अशी चौकशी करणे रा या या सुरि तते या दृ ीन ेसमयोिचत नाही अस ेरा पतील. कवा यथाि थित, 

रा यपालाला खा ीपूवक वाटेल याबाबतीत. 

(३) जर पूव  अशा कोण याही ीबाबत खंड (२) म य ेिन द  केलेली अशी चौकशी करणे वाजवीपण े वहाय 

आहे कवा काय असा  उदभ्वला तर, अशा ीला बडतफ कवा पदाव न दरू कर याचा कवा ितला पदावनत 

कर याचा अिधकार असले या ािधका याचा यावरील िनणय अंितम असेल. 
 
३१२: अिखल भारतीय सवेा. 
३१२. (१) भाग सहा- करण सहा कवा भाग अकरा याम य ेकाहीही अंतभूत असले तरी. रा यसभेन.े उपि थत 

असले या व मतदान करणार्या ित या सद यांपकै  कमीतकमी दोन-तृतीयांश सद यांनी पा ठबा दले या ठरावा ारे जर 

तस ेकरणे रा िहताथ आव यक कवा समयोिचत आहे अस ेघोिषत केले असेल तर, संसदेला काय ा ारे संघरा य आिण 

रा य ेयांना सामाईक अशा एक कवा अनेक अिखल भारतीय सवेा अिखल भारतीय याियक सेवा ध न िनमाण 

कर याची तरतूद करता येईल. आिण. या करणा या अ य तरतुद ना अधीन रा न अशा कोण याही सेवेत करावयाची 
भरती व तीम य ेिनयु  होणार्या या सेवाशत  याचं ेिविनयमन करता येईल. 

(२) या संिवधाना या ारंभी “ भारतीय शासक य सेवा “आिण” भारतीय पोलीस सेवा “ हणून ओळख या जाणार्या 
सेवा संसदेन ेया अनु छेदाखाली िनमाण केले या सेवा अस याचे मानले जाईल.  
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(३) खंड (१) म य ेउ लेिखले या अिखल भारतीय याियक सेवेम य,े अनु छेद २३६ म य े ा या केले या िज हा 
यायाधीशा या पदापे ा किन  असले या कोण याही पदाचा समावेश असणार नाही.  

(४) पूव  अिखल भारतीय याियक सेवा िनमाण कर यासाठी तरतूद करणार्या काय ाम य.े या काय ा या 
तरतूद ची अंमलबजावणी कर यासाठी आव यक असतील अशा, भाग सहा- करण सहा यात सुधारणा करणार्या तरतुदी 
अंतभूत असतील आिण असा कोणताही कायदा हा, अनु छेद ३६८ या योजनाथ या संिवधानाची सुधारणा अस याच े

मान यात येणार नाही. 
 
३१२क: िववि त सवेामंधील अिधका यां या सवेाशत  बदल याचा कवा र  कर याचा ससंदचेा अिधकार. 
३१२क. (१) संसदेस काय ा ारे,--- 

(क) या संिवधाना या ारंभापूव  या ी से े टरी ऑफ टेट कवा से े टरी ऑफ टेट इन कौि सल यानंी ि टश 

राजस े या भारतीय नागरी सेवेत िनयु  केले या असून. “संिवधान अ ािवसावी सुधारणा अिधिनयम, १९७२” या या 
ारंभी व नंतर भारत सरकार या कवा रा य शासना या िनयं णाखाली असले या कोण याही सेवेत कवा पदावर 

रािह या असतील यांच ेपा र िमक, रजा व पे शन यांबाबत या यां या सेवाशत  व िश ती या बाब संबंधीच े याचं े

ह  भिव यल ी कवा भूतल ी भावान ेबदलता कवा या त करता येतील; 

(ख) या संिवधाना या ारंभापूव  से े टरी ऑफ टेट कवा से े टरी ऑफ टेट इन कौि सल यांनी ि टश राजस े या 
भारतीय नागरी सेवेत िनयु  केले या या ी” संिवधान अ ािवसावी सुधारणा अिधिनयम १९७२” या या 

ारंभापूव  कोण याही वेळी सेवािनवृ  झा या असतील कवा अ यथा सेवेत अस याच ेबंद झाले असेल. या या 
पे शनबाबत या सेवाशत  भिव यल ी कवा भूतल ी भावाने बदलता कवा या त करता येतील: 

परंतु, सव  यायालयाचा कवा उ  यायालयाचा मु य यायमूत  कवा अ य यायाधीश, भारताचा िनयं क व महा 
लेखापरी क, संघ कवा रा य लोकसेवा आयोगाचा अ य  कवा अ य सद य कवा मु य िनवडणूक आयु  हे पद िजन े

धारण केले आहे कवा धारण केले होते अशा कोण याही ी या बाबतीत, अशा पदावर ितची िनयु ी कर यात 

आ यानंतर ित या सेवाशत , ती ी से े टरी ऑफ टेट कवा से े टरी ऑफ टेट इन कौि सल यांनी ि टश 

राजस े या भारतीय नागरी सेवेत िनयु  केलेली अस याकारणान ेअशा सेवाशत  ितला लागू असतील तेवढ े

खेरीजक न एर ही. ितला नुकसानकारक होईल अशा कारे बदल याचा कवा या त कर यात अिधकार संसदेस. 

उपखडं (क) कवा उपखंड (ख) मधील कोण याही गो ीमुळे दान होतो, असा ितचा अथ लावला जाणार नाही. 
(२) खंड (१) म य ेिन द  केले या या सेवा-शत चे िविनयमन कर याचा कोण याही िवधानमंडळास कवा अ य 

ािधकार्यास संिवधाना या अ य कोण याही तरतदुीखाली जो अिधकार असेल या यावर. या अनु छेदाखाली संसदेन े

काय ा ारे तरतूद केली असेल तेवढ ेखेरीज क न. या अनु छेदातील कोण याही गो ीमुळे प रणाम होणार नाही. 
(३) सव  यायालयाला कवा अ य कोण याही यायालयाला,--- 
(क) खंड (१) म य ेिन द  केले या कोण याही ीची ि टश राजस े या कोण याही भारतीय सेवेतील िनयु ी 
अथवा डोिमिनअन ऑफ इंिडया या कवा यातील ांता या सरकार या अधीन कोणतीही संिवदा. करार कवा अ य 

त सम संलेख या या कोण याही तरतुद तनू कवा यावरील कोण याही पृ ांकनातून उदभ्वणारा कोणताही तंटा. 
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(ख) मुळात जसा अिधिनयिमत झाला तसा अनु छेद ३१४ याखालील कोणताही ह . दािय व याबाबत अिधका रता 
असणार नाही.  
(४) मुळात जसा अिधिनयिमत झाला तसा अनु छेद ३१४ याम ये, कवा या संिवधाना या अ य कोण याही तरतुदीम य े

काहीही अंतभूत असले तरी. या अनु छेदा या तरतुदी भावी होतील. 
 
३१३: सं मणकालीन तरतदुी. 
३१३. या संबंधात या संिवधानाखाली अ य तरतूद केली जाईपयत, या संिवधाना या ारंभा या लगतपूव  अंमलात 

असलेले आिण या संिवधाना या ारंभानंतर अिखल भारतीय सेवा हणून अथवा संघरा य कवा रा य यां या 
िनयं णाखाली असले या सेवा कवा पा हणून अि त वात रािहले या अशा कोण याही लोकसेवेला कवा कोण याही 
पदाला लागू असलेले सव कायद.े जेथवर ते ा संिवधाना या तरतुद शी सुसंगत असतील तेथवर, अंमलात राहतील. 
 
३१४: िववि त सेवांमधील िव मान अिधकार्यां या संर णाथ तरतूद “संिवधान अ ािवसावी सुधारणा अिधिनयम. 

१९७२”--- कलम ३ ारे िनरिसत (२९ऑग . १९७२ रोजी व ते हापासून). 
 
३१५: सघंरा याकरता आिण रा याकंरता लोकसवेा आयोग. 

३१५. (१) या अनु छेदातील तरतुद ना अधीन रा न, संघरा याकरता एक लोकसेवा आयोग आिण येक रा याकरता 
एकेक लोकसेवा आयोग असेल. 

(२) दोन कवा अिधक रा यांना या रा यसमूहाकरता एक लोकसेवा आयोग असावा अस ेएकमतान ेठरवता यईेल. आिण 

जर या रा यापंैक  येक रा या या िवधानमंडळा या सभागृहान े कवा जेथे दोन सभागृहे असतील तेथे येक 

सभागृहान ेतशा आशयाचा ठराव पा रत केला तर, संसदेला काय ा ारे या रा यां या कामाचंी गरज भागव याकरता 
एक” संयु  रा य लोकसेवा आयोग” या करणात ” संयु  आयोग” हणून िन द  िनयु  कर याची तरतूद करता 
येईल. 

(३) पूव  अशा कोण याही काय ात, या काय ाची योजने पार पाड याकरता आव यक कवा इ  असतील अशा 
आनुषंिगक व भावी तरतुदी अंतभूत असू शकतील.  

(४) संघरा या या लोकसेवा आयोगाला एखा ा रा या या रा यपालान ेतशी िवनंती केली तर, यास रा पतीची 
मा यता घेऊन या रा या या सव कवा यांपकै  कोण याही कामाची गरज भागव याच ेकबूल करता येईल. 

(५) या संिवधानातील. “संघ लोकसेवा आयोग “ कवा” रा य लोकसेवा आयोग” यासंबंधी या िनदशाचंा अथ. 

संदभानुसार अ यथा आव यक नसेल तर, िविश  तुत बाबीसंबंधी संघरा या या, कवा यथाि थित, रा या या 
कामाचंी गरज भागवणार्या आयोगासंबंधीच ेिनदश हणून लावला जाईल.  
 
३१६: सद याचंी िनयु ी आिण पदावधी. 
३१६. (१) लोकसेवा आयोगाचा अ य  आिण अ य सद य, हे संघ आयोगा या कवा संयु  आयोगा या बाबतीत 

रा पतीकडून आिण रा य आयोगा या बाबतीत रा या या रा यपालाकडून िनयु  केले जातील: 
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परंतु, येक लोकसेवा आयोगा या सद यांपकै  श य होईल िततपत जवळजवळ िन याइतके सद य हे. अशा ी 
असतील क . यांनी आपाप या िनयु ी या दनाकंांना एकतर भारत सरकार या िनयं णाखाली असलेले कवा एखा ा 
रा य शासना या िनयं णाखाली असलेले अिधकारपद िनदान दहा वष धारण केलेले असेल आिण उ  दहा वषाचा 
कालावधी मोजताना. एखा ा ीन े या कालावधीत भारतातील ि टीश राजसते या िनयं णाखाली असलेले कवा 
एखा ा भारतीय सं थाना या िनयं णाखाली असलेले अिधकारपद धारण केलेले असेल असा, या संिवधाना या 

ारंभापूव चा कोणताही कालावधी समािव  केला जाईल. 

(१क) जर आयोगा या अ य ाच ेपद र  झाले असेल अथवा आयोगाचा असा कोणताही अ य  अनुपि थतीमुळे कवा 
अ य कोण याही कारणान ेआप या पदाची कत  ेपार पाड यास असमथ असेल तर, खंड (१) खाली या र  पदावर 

िनयु  झालेली एखादी ी या पदाची कत  ेपार पाड यास सु वात करीपयत, कवा, यथाि थित, अ य  

आप या कामावर परत जू होईपयत, ती कत  ेसंघ आयोगा या कवा संयु  आयोगा या बाबतीत रा पती आिण 

रा य आयोगा या बाबतीत रा याचा रा यपाल, अ य सद यांपकै  या एकास या योजनाथ िनयु  करील, 

या याकडून पार पाडली जातील. 

(२) लोकसेवा आयोगाचा सद य या दनांकास तो आपले पद हण करील ते हापासनू सहा वषा या कालावधीपयत 

अथवा संघ आयोगा या बाबतीत. तो पास  वष वयाचा होईपयत आिण रा य आयोगा या कवा संयु  आयोगा या 
बाबतीत, तो बास  वष वयाचा होईपयत, यांपैक  जे अगोदर घडेल तोपयत पद धारण करील: 

परंतु,--- 
(क) लोकसेवा आयोगाचा सदसय्, संघ आयोगा या कवा संयु  आयोगा या बाबतीत रा पतीस आिण रा य 

आयोगा या बाबतीत रा या या रा यपालास संबोधून आप या सहीिनशी आप या पदाचा लेखी राजीनामा देऊ शकेल; 

(ख) लोकसेवा आयोगा या सद यास अनु छेद ३१७ चा खंड (१) कवा खंड (३) याम य ेतरतूद केले या रीतीन े या या 
पदाव न दरू करता येईल. 

(३) लोकसेवा आयोगाचा सद य हणून पद धारण करत असेल ती ी. ितचा पदावधी समा  झा यावर. या पदावर 

पुन नयु ी हो यास पा  नसेल. 
 
३१७: लोकसवेा आयोगा या सद यास पदाव न दरू करण ेआिण िनलिंबत करण.े 

३१७. (१) खंड (३) या तरतुद ना अधीन रा न, लोकसेवा आयोगाचा अ य  कवा अ य कोणताही सद य या या 
दवुतनाची बाब रा पतीन ेसव  यायालयाकड ेिनणयाथ सोपव यानंतर. या यायालयान ेअनु छेद १४५ खाली 
यासंबंधात िविहत कर यात आले या कायप तीनुसार रीतसर चौकशी चालवून नंतर या अ य ास, कवा, यथाि थित, 

अ य सद यास या दवुतना या कारणा तव पदाव न दरू करावयास पािहज.े अस ेकळव यानंतरच. रा पती या 
आदेशा ारे या कारणा तव याला या या पदाव न दरू केले जाईल. 

(२) संघ आयोगा या कवा संयु  आयोगा या बाबतीत रा पती आिण रा य अयोगा या बाबतीत रा यपाल याची 
बाब खंड (१) खाली सव  यायालयाकड ेिनणयाथ सोपव यात आली असेल अशा. आयोगा या अ य ाला कवा अ य 

कोण याही सद याला. सद याला. सव  यायालया या िनणयाथ सोपवले या अशा बाबीवरील िनणय ा  होऊन 

रा पती आदेश देईपयत, या या पदाव न िनलंिबत क  शकेल. 
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(३) खंड (१) म य ेकाहीही अंतभूत असले तरी. लोकसेवा आयोगाचा अ य  कवा अ य कोणताही सद य जर--- 

(क) नादार हणून ठरव यात आला असेल तर. कवा  
(ख) आप या पदावधीत आप या पदा या कत ां ित र  अ य कोणतेही सवेतन काम करील तर; कवा  
(ग) रा पती या मत ेमानिसक कवा शारी रक दबुलतेमुळे यापढुे पदावर राह यास अयो य असेल तर, 

रा पती, अ य ास, कवा, यथाि थित. अशा अ य सद यास आदेशा ारे पदाव न दरू क  शकेल. 

(४) लोकसेवा आयोगाचा अ य  कवा अ य कोणताही सद य. एखा ा िविधसं थािपत कंपनीचा सद य हणून न हे व 

या कंपनी या अ य सद यां या समवेत न हे तर अ यथा. जर भारत सरकारन े कवा रा य शासनान ेअथवा या या 
वतीन ेकेले या कोण याही संिवदेशी कवा कराराशी कोण याही रीतीन ेसंबंिधत कवा िहतसंबांिधत असल कवा झाला 
अथवा या या न यात कवा यामधून उदभ्वणार्या कोण याही लाभात कवा िव ल धीत कोण याही रीतीन ेसहभागी 
झाला तर, खंड (१) या योजनाथ तो दवुतनाब ल दोषी अस याच ेमानले जाईल. 
 
३१८: आयोगाचा सद य आिण कमचारीवग यां या सवेाशत बाबत िविनयम कर याचा अिधकार. 
३१८. संघ आयोगा या कवा संयु  आयोगा या बाबतीत, रा पतीला आिण रा य आयोगा या बाबतीत. रा या या 
रा यपालाला िविनयमां ारे--- 

(क) आयोगा या सद याचंी सं या आिण यां या सेवाशत  िनधा रत करता येतील; आिण  

(ख) आयोगा या कमचारीवगा या सद याचंी सं या आिण यां या सेवाशत  यांबाबत तरतूद करता येईल: 

परंतु. लोकसेवा आयोगा या सद यां या सेवाशत म य े याला हािनकारक असा बदल या या िनयु ीनंतर केला जाणार 

नाही. 
 
३१९: आयोगा या सद यानंी, अस ेसद य व समा  झा यावर पद ेधारण कर याबाबत मनाई. 

३१९. पद धारण करणे समा  झा यावर.--- 

(क) संघ लोकसेवा आयोगाचा अ य  हा, यानंतर भारत सरकार या िनयं णाखाली कवा रा य शासना या 
िनयं णाखाली नोकरी कर यास पातर् असणार नाही; 
(ख) रा य लोकसेवा आयोगाचा अ य  हा. संघ लोकसेवा आयोगाचा अ य  कवा अ य कोणताही सद य हणून अथवा 
अ य कोण याही रा य लोक सेवा आयोगाचा अ य  हणून िनयु ी हो यास पा  असेल, परंतु भारत सरकार या कवा 
रा य शासना या िनयं णाखाली असले या अ य कोण याही नोकरीस पा  असणार नाही; 
(ग) संघ लोकसेवा आयोगा या अ य ा ित र  अ य सद य हा संघ लोकसेवा आयोगाचा अ य  हणून कवा रा य 

लोकसेवा आयोगाचा अ य  हणून िनयु ी हो यास पा  असेल, परंतु भारत सरकार या िनयं णाखाली. असले या 
कवा रा य शासना या िनयं णाखाली असले या अ य कोण याही नोकरीस पा  असणार नाही; 

(घ) रा य लोकसेवा आयोगा या अ य ां ित र  अ य सद य हा. संघ लोकसेवा आयोगाचा अ य  कवा अ य 

कोणताही सद य हणून अथवा या कवा अ य कोण याही रा य लोकसेवा आयोगाचा अ य  हणून िनयु ी हो यास 

पा  असेल. परंतु भारत सरकार या िनयं णाखाली असले या कवा रा य शासना या िनयं णाखाली असले या अ य 

कोण याही नोकरीस पा  असणार नाही. 
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३२०: लोकसवेा आयोगाचंी काय. 

३२०. (१) संघरा या या सेवांम य ेआिण रा या या सेवांम य ेिनयु ी कर याकरता परी ा घेणे हे अन मे संघ आिण 

रा य लोकसेवा आयोगाचं ेकत  असेल. 

(२) कोण याही दोन कवा अिधक रा यांनी तशी िवनंती के यास. यां या करता िवशेश अहता असलेले उमेदवार 

आव यक आहेत. अशा कोण याही सेवांसाठी संयु  भरती या योजना तयार कर या या व या अंमलात आण या या 
कामी या रा यानंा सहा य करणे. हे सु ा संघ लोकसेवा आयोगाच ेकत  असेल. 

(३) (क) नागरी सेवांम य ेआिण नागरी पदांवर भरती कर या या प तीसंबंधी या सव बाब िवषयी;  
(ख) नागरी सेवांम य ेव पदांवर िनयु या करताना आिण बढ या देताना व एका सेवेतून दसुर्या सेवेत बद या करताना 
अनुसरावया या त वांिवषयी आिण अशा िनयु या. बढ या कवा बद या यां या योजनाथ उमेदवारां या 
यो यतांिवषयी; 
(ग) भारत सरकार कवा रा य शासन या या िनयं णाखाली असले या नागरी ांवर सेवा करणार्या ीला लागू 

होणार्या सव िश तिवषयक बाबी तसेच या संबंधीची िव ापने कवा िवनंतीअज यािवषयी; 
(घ) भारत सरकार कवा रा य शासन यां या िनयं णाखाली असले या कवा भारतातील ि टश राजस े या 
िनयं णाखाली असले या कवा भारतीय सं थाना या िनयं णाखाली असले या नागरी ावर जी ी सेवा करीत 

आहे कवा िजन ेसेवा केलेली आहे. ितने आपले कत  बजावताना केले या कवा कर याच ेअिभ ेत असले या कृतीसंबंधी 
ित यािव  दाखल कर यात आले या कोण याही वैध कायवाहीम य ेबचाव कर यासाठी ितला आलेला कोणताही खच, 

भारता या एकि त िनधीतून, कवा यथाि थित, रा या या एकि त िनधीतून दला जावा, अशी कोणतीही मागणी ितन े

कवा ित यासंबंधात केलेली असेल यािवषयी; 
(ड) भारत सरकार कवा रा य शासन यां या िनयं णाखाली असले या अथवा भारतातील ि टश राजस े या 
िनयं णाखाली असले या अथवा भारतीय सं थाना या िनयं णाखाली असले या नागरी ावर सेवा करीत असताना 
एखा ा ीस पोचले या तीसंबंधी. पे शन दे याबाबत केले या कोण याही मागणीिवषयी आिण अशा कारे 

िवचाराथ पाठवले य कोण याही बाबीवर आिण रा पती कवा यथाि थित. या रा या या रा यपाल या याकड े

िवचाराथ पाठवील अशा अ य कोण याही बाबीवर स ला देण.े हे याच ेकत  असेल: 

परंतु, अिखल भारतीय सेवांबाबत व संघरा या या कारभाराशी संबंिधत अ य सेवा व पद ेयां याहीबाबत रा पतीला 
आिण रा या या कारभाराशी संबंिधत अ य सेवा व पद.े यां याबाबत रा यपालाला कोण या बाबीवर सवसाधारणपण े

कवा एखा ा िविश  वगातील करणी कवा काही िविश  प रि थतीत. लोकसेवा आयोगाचा िवचार घे याची ज री 
असणार नाही. ते िविन द  करणारे िविनयम करता येतील. 

(४) अनु छेद १६ या खंड (४) म य ेिन द  केलेली कोणतीही तरतूद कशा रीतीने करता येईल याबाबत कवा अनु छेद 

३३५ या तरतुदी कशा रीतीन ेअंमलात आणता येतील याबाबत लोकसेवा आयोगाचा िवचार घेणे. खंड (३) मधील 

कोण याही गो ीमुळे आव यक होणार नाही. 
(५) खंड (३) या परंतुकाखाली रा पतीन े कवा रा या या रा यपालान ेकेलेले सव िविनयम, ते के यानंतर श य 

ितत या लवकर. यथाि थित, संसदे या येक सभागृहासमोर अथवा रा य िवधानमंडळा या सभागृहासमोर कवा 
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येक सभागृहासमोर कमीत कमी चौदा दवसांपयत ठेवले जातील. आिण या स ात ते अशा कारे ठेवलेले असतील 

या या कालावधीत संसदचेी दो ही सभागृहे अथवा या रा या या िवधानमंडळाच ेसभागृह कवा दो ही सभागृहे 

िनरसना या पाने कवा सुधारणे या पान े याम य ेजे फेरब ल करतील, यासं ते िविनयम अधीन असतील. 
 
३२१: लोकसवेा आयोगां या कायाचा िव तार कर याचा अिधकार. 
३२१. संसदेन,े कवा यथाि थित, रा य िवधानमंडळान ेकेले या अिधिनयमा ारे. संघरा या या कवा रा या या 
सेवांबाबतची आिण कोण याही थािनक ािधकरणा या कवा काय ा ारे घ टत झाले या अ य िनगमिनकाया या 
कवा कोण याही सावजिनक सं थे या सेवांबाबतची संघ लोकसेवा आयोगाकडून कवा रा य लोकसेवा आयोगाकडून 

अित र  काय पार पाडली जा यासाठी तरतूद करता येईल. 
 
३२२: लोकसवेा आयोगाचंा खच. 

३२२. संघ कवा रा य लोकसेवा आयोगाचा खच. आयोगा या सद यानंा कवा कमचारीवगाला अथवा यां यासंबंधात 

ावयाच ेकोणतेही वेतन, भ  ेव पे शन ेध न.-भारता या एकि त िनधीवर. कवा यथाि थित, रा या या एकि त 

िनधीवर भा रत केला जाईल. 
 
३२३: लोकसवेा आयोगाचं ेअहवाल. 

३२३. (१) दरवष  रा पतीला संघ लोकसेवा आयोगान ेकेले या कामाचा अहवाल सादर करणे. हे या आयोगाच ेकत  

असेल आिण तो अहवाल िमळा यावर. आयोगाचा स ला यां या बाबतीत वीकारला न हता अशी काही करणे 
अस यास याबाबत. अशा अ वीकृतीची कारण े प  करणार्या िनवेदनासह अशा अहवालाची एक त रा पती, 
संसदे या येक सभागृहासमोर ठेव याची व था करील.  

(२) दरवष  रा या या रा यपालाला रा य आयोगान ेकेले या कामाचा अहवाल सादर करण.े हे या आयोगाच ेकत  

असेल आिण संयु  आयोगान े या रा यां या कामांची गरज पणू केली असेल यापंैक  येका या रा यपालाला या 
रा या या संबंधात आयोगान ेकेले या कामाचा अहवाल दरवष  सादर करणे. हे संयु  आयोगाच ेकत  असेल. आिण 

दो ही बाबतीत. तो अहवाल िमळा यावर आयोगाचा स ला यां या बाबतीत वीकारला न हता, अशी काही करणे 
अस यास याबाबत अशा अ वीकृतीची कारणे प  करणार्या िनवेदनासह अशा अहवालाची एक त रा यपाल 

रा या या िवधानमंडळासमोर ठेव याची व था करील.  
 
३२३ क: शासक य यायािधकरण.े 

३२३क. (१) संघरा या या अथवा भारता या रा य े ातील कवा भारत सरकार या िनयं णाखालील कोण याही 
रा या या कवा कोण याही थािनक कवा अ य ािधकार्या या अथवा शासना या मालक या कवा यान ेिनयिं त 

केले या कोण याही िनगमा या कारभारासंबंधातील लोकसेवा व पद ेयांवर िनयु  केले या ची भरती व सेवा-
शत  यांबाबतच ेतंटे कवा त री यांचा अिभिनणय कवा यायचौकशी शासक य यायािधकरणांमाफत हावी. यासाठी 
संसदेला काय ा ारे तरतूद करता येईल. 

(२) खंड (१) खाली केले या काय ा ारे--- 



 

Collection of: Dr.Chandrakant Pulkundwar 
Disclaimer: There may be typing errors. Please refer government press publication for 
authenticity. Contents probably updated up to 2006. 
 

(क) संघरा याकरता एक शासक य यायािधकरण आिण यके रा याकरता अथवा दोन कवा अिधक रा यांकरता एक 

वतं  शासक य यायािधकरण थापन कर यासाठी तरतूद करता येईल; 

(ख) उ  यायािधकरणांपकै  यकेाला वापरता येईल अशी अिधका रता. अिधकार अवमानाब ल िश ा कर या या 
अिधकारासह व ािधकार िविन द  करता येतील; 

(ग) उ  यायािधकरणानंी अनुसरावया या कायप तीसंबंधी मुदत व पुरा ाच ेिनयम यांबाबत या तरतुद सह तरतूद 

करता येईल. 

(घ) खंड (१) म य ेउ लेिखलेले तंटे कवा त ारी यासंबंधी, अनु छे द १३६ खालील सव  यायालयाची अिधका रता 
खेरीजक न, इतर सव यायालयाचंी अिधका रता व जत करता येईल; 

(ड) खंड (१) म य ेउ लेिखलेले तंटे कवा त ारी यासंबंधी, अनु छेद १३६ खालील सव  यायालयाची अिधका रता 
खेरीजक न, इतर सव यायालयाचंी अिधका रता व जत करता येईल; 

(ङ) अशा येक शासक य यायािधकरणाकड,े अशा यायािधकरणा या थापने या लगतपूव  कोण याही 
यायालयापुढ े कवा अ य ािधकार्यापुढ े लंिबत असतील अशी. आिण दावे कवा कायवाही यांवर आधारलेली आहे 

ती वादकारण ेअशा यायािधकरना या थापनेनंतर उदभ्वली असती तर असे दावे कवा कायवाही या 
यायािधकरणा या अिधका रतेत आली असती अशी. कोणतीही करण ेवग कर यासाठी तरतूद करता येईल; 

(च) अनु छेद ३७१ घ खंड (३) खाली रा पतीन ेकेलेला कोणताही आदेश िनरिसत करता येईल कवा यात सुधारणा 
करता येईल; 

(छ) अशा यायािधकरणांच ेकाय भावीरी या चालावे. आिण यांना वरेने करण ेिनकालात काढता यावीत. आिण 

यां या आदेशांची अंमलबजावणी हावी. यासाठी संसदेला आव यक वाटतील अशा पूरक. आनुषंिगक व भावी 
तरतुद चा (फ संबंधी या तरतुद सह अंतभाव करता येईल.  

(३) या संिवधाना या अ य कोण याही तरतुदीम य े कवा या या काळी अंमलात असणार्या अ य कोण याही 
काय ाम य ेकाहीही अंतभूत असले तरी. या अनु छेदा या तरतुदी भावी होतील. 
 
३२३ख: अ य बाब साठी यायािधकरण.े 

३२३ख.(१) खंड (२) म य ेिविन द  केले या या बाब या सबंं या संबंधात कायद ेकर याचा समुिचत िवधानमंडळाला 
अिधकार असेल या सव कवा यापंैक  कोण याही बाब या सबंंधातील कोणतेही तंटे. त ारी कवा अपराध यांचा 
यायािधकरणाकंडून अिभिनणय कवा यायचौकशी हावी. यासाठी अशा िवधानमंडळाला काय ा ारे तरतूद करता 

येईल. 

(२) खंड (१) म य ेउ लेिखले या बाबी पुढील माण ेआहेत. या अशा--- 
(क) कोणताही कर बसवण.े तो िनधा रत करणे. याची उगराणी करणे व स ीची वसुली करण;े 

(ख) परक य चलन. सीमाशु क-सरह ीव न आयात व िनयात; 

(ग) औ ोिगक व कामगारिवषयक तंटे;  
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(घ) अनु छेद ३१ क म य े ा या के या माण ेकोण याही संपदेच े कवा तीमधील कोण याही अिधकाराचं ेरा यान े

संपादन करणे अथवा अस ेकोणतेही अिधकार न  करणे कवा यात फेरबदल करणे या ारे. अथवा शेतजिमनीवर कमाल 

मयादा आणून या ारे अथवा अ य कोण याही मागान ेजमीनिवषयक सुधारणा; 
(ड) नागरी मालम ेवरील कमाल मयादा; 
(च) संसदे या दोह पकै  कोण याही सभागृहा या कवा रा य िवधानमंडळा या सभागृहा या कवा दोह पैक  कोण याही 
सभागृहा या िनवडणूका-मा , अनु छेद ३२९ व अनु छेद ३२९ म य ेिनदिशत केले या बाबी वगळून; 

(छ) अ साम ी गिळताची धा ये व खा तेल यांसह आिण रा पती जाहीर अिधसूचने ारे ापण, पुरवठा व िवतरण 

आिण अशा व तूं या कमतीच ेिनयं ण; 

(ज) भाड.े याचं ेिविनयमन व िनयं ण आिण मालक व भाडेक  याचंा ह . मालक ह  व िहतसंबंध यांसिहत 

भाडके िवषयक ; 

(झ) उपखंड (क) त े(ज) यांम य ेिविन द  केले यांपैक  कोण याही बाब या संबंधातील काय ां या क ेत येणारे 

अपराध व यांपैक  कोण याही बाबी या संबंधातील फ ;अ  

(ञ) उपखंड (क) ते (झ) यांम य ेिविन द  केले यांपकै  कोण याही बाबीस आनुषंिगक असलेली कोणतीही बाब. 

(३) खंड (१) खाली केले या काय ा ारे--- 

(क) मवध  यायािधकरण े थापन कर यासाठी तरतूद करता येईल; 

(ख) उ  यायािधकरणांपकै  यकेाला वापरता येईल अशी अिधका रता. अिधकार अवमानाब ल िश ा कर या या 
अिधकारासह व ािधकार िविन द  करता येतील;  

(ग) उ ् त यायािधकरणां या अिधका रतेम य ेयेणार्या सव कवा यांपकै  कोण याही बाबीसंबंधी, अनु छेद १३६ 

खालील सव  यायालयाची अिधका रता खेरीजक न, सव यायालयांची अिधका रता व जत करता येईल; 

(ङ) अशा येक यायािधकरणाकड,े अशा यायािधकरणा या थापने या लगतपूव  कोण याही यायालयापुढ े कवा 
अ य कोण याही ािधकार्यापुढ े लंिबत असतील अशी आिण दावे कवा कायवाही यांवर आधारलेली आहेत ती 
वादकारण ेअशा यायािधकरणा या थापनेनंतर उदभ्वली असती तर अस ेदावे कवा कायवाही या यािधकरणा या 
अिधका रतते आली असती अशी. कोणतीही करण ेवग कर यासाठी तरतूद करता येईल; 

(च) अशा यायािधकरणांच ेकाय भावीरी या चालावे. आिण यांना वरेने करण ेिनकालात काढता यावीत. आिण 

यां या आदेशाची अंमलबजावणी हावी. यासाठी समुिचत िवधानमंडळाला आव यक वाटतील अशा पूरक, आनुषंिगक 

व भावी तरतुद चा फ संबंधी या तरतुद सह अंतभाव करता येईल. 

(४) या संिवधाना या अ य कोण याही तरतुदीम य ेअथवा या या काळी अंमलात असणार्या अ य कोण याही 
काय ाम य ेकाहीही अंतभूत असले तरी, या अनु छेदा या तरतुदी भावी होतील. 
 
प ीकरण.--- या अनु छेदाम य ेकोण याही बाबी या संबंधात “समुिचत िवधानमंडळ” या श द योगाचा अथ, भाग 

अकरा या तरतुदीनसुार अशा बाबीसंबंधी कायद ेकर यास स म असलेली संसद, कवा यथाि थित. अस ेएखाद ेरा य 

िवधानमंडळ. असा आहे. 
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३२४: िनवडणकुाबंाबतच ेअधीक्षण, िनदेशन व िनयं ण िनवडणकू आयोगा या ठायी िनिहत असण.े 

३२४. (१) या संिवधानाखाली घेत या जाणार्या संसदे या व येक रा या या िवधानमंडळा या सव िनवडणुकांकरता 
मतदारया ा तयार करणे व या िनवडणकुांच ेआिण रा पती व उपरा पती यां या पदां या िनवडणकुांच ेसंचालन 

करणे. या कामांवर अधी ण. िनदेशन व िनयं ण यांचा अिधकार या संिवधानात “िनवडणूक आयोग” हणून िन द  

केले या एका आयोगा या ठायी िनिहत असेल. 

(२) िनवडणकू आयोग हा मु य िनवडणूक आयु  आिण रा पती वेलोवेळी िनि त करील तेवढया सं येच ेअ य 

िनवडणूक आयु  िमळून बनलेला असेल. आिण मु य िनवडणकू आयु  व अ य िनवडणूक आयु  याचंी िनयु ी. 
संसदने े या संबंधात केले या कोण याही काय ा या तरतुद ना पधीन रा न रा पतीकडून केली जाईल. 

(३) जे हा या माण ेएखादा अ य िनवडणूक आयु  िनयु  केला जाईल ते हा. मु य िनवडणूक आयु  हा िनवडणकू 

आयोगाचा अ य  हणून काय करील. 

(४) लोकसभा व येक रा याची िवधानसभा यां या येक सावि क िनवडणुक पूव  आिण िवधानप रषद असणार्या 
येक रा या या अशा िवधानप रषदे या पिह या सावि क िनवडणुक पूव  व यानतंर या या यके वैा षक 

िनवडणुक पूव . रा पतीला िनवडणकू आयोगाशी िवचारिविनमय क न वत:ला आव यक वाटतील असे ादेिशक 

आयु देखील.  खंड (१) ारे िनवडणकू आयोगाकड ेसोपवलेली काय पार पाड या या कामी आयोगास सहा य 

कर याकरता, िनयु  करता येतील. 

(५) संसदेन ेकेले या कोण याही काय ा या तरतुद या अधीनतेने, िनवडणूक आयु  व ादिेशक आयु  यां या सेवा 
शत  व पदावधी हे. रा पती िनयमां ारे िनधा रत करील या माण ेअसतील:  

परंतु. सव  यायालया या यायाधीशास जशा रीतीन ेपदाव न दरू कर यात येते. तशीच रीत अवलंिब याखेरीज व 

तशाच कारची कारण ेअस याखेरीज, मु य िनवडणूक आयु ास यां या पदाव न दरू केले जाणार नाही. आिण मु य 

िनवडणूक आयु ा या सेवा शत म य े याला हािनकारक असा बदल. या या िनयु ीनंतर केला जाणार नाही: 
परंतु आणखी अस ेक . मु य िनवडणूक आयु ाची िशफारस अस याखेरीज. अ य कोण याही िनवडणकू आयु ास कवा 

ादेिशक आयु ास पदाव न दरू केले जाणार नाही. 
(६) रा पती कवा एखा ा रा याचा रा यपाल िनवडणकू आयोगाकडून याला तशी िवनंती केली जाईल ते हा. खंड (१) 

ारे िनवडणकू आयोगाकड ेसोपवलेली काय पार पाड याक रता आव यक असेल असा कमचारीवग िनवडणूक आयोगास 

अथवा ादेिशक आयु ास उपल ध क न देईल.  

३२५: कोणतीही ी धम. वंश. जात कवा लग या कारणावं न मतदारयादीत समािव  हो यास अपा  असणार 
नाही कवा या कारणाव न ितला खास मतदारयादीत समािव  केल ेजा याची मागणी करता यणेार नाही. 
३२५. संसदे या दोह पैक  कोण याही सभागृहा या अथवा रा य िवधानमंडळा या सभागृहा या कवा दोह पकै  

कोण याही सभागृहा या िनवडणुक करता यके े ीय मतदारसंघासाठी एक सवसाधारण मतदारयादी असेल आिण 

कोणतीही ी केवळ धम. वंश. जात. लग या कवा यांपैक  कोण याही कारणाव न अशा कोण याही मतदारयादीत 

समािव  हो यास अपा  असणार नाही अथवा या कारणा तव ितला. अशा कोण याही मतदारसंघासाठी असले या 
कोण याही खास मतदारयादीत समािव  केले जा याची मागणी करता येणार नाही. 
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३२६: लोकसभा व रा यां या िवधानसभा यां या िनवडणकुा ौढ मतािधकारा या आधारे होण.े 

३२६. लोकसभे या व येक रा या या िवधानसभे या िनवडणुका ौढ मतािधकारा या आधारे होतील. हणजे जी जी 
ी भारताची नाग रक आहे आिण समुिचत िवधानमंडळान ेकेले या कोण याही काय ा ारे कवा याखाली 

यासंबंधात िनि त कर यातa येईल अशा दनांकास अठरा वषा न कमी वयाची नाही व या संिवधानाखाली कवा 
समुिचत िवधानमंडळान ेकेले या कोण याही काय ाखाली अिनवास, मनाची िवकलता. गु हा अथवा  कवा अवैध 

आचरण या कारणाव न अ यथा अपा  ठरलेली नाही. अशी येक ी अशा कोण याही िनवडणुक त मतदार हणून 

न दवली जा यास ह दार असेल. 
 
३२७: ससंदचेा िवधानमडंळा या िनवडणकुाबंाबत तरतदू कर याचा अिधकार. 
३२७. या संिवधाना या तरतुद ना अधीन रा न संसदे या कोण याही सभागृहा या अथवा रा य िवधानमंडळा या 
सभागृहा या कवा दोह पकै  कोण याही सभागृहा या िनवडणकुांबाबत या सव बाब िवषयी कवा बाबीसंबंधात. तसेच 

मतदार या ा तयार करणे. िनवडणूक े ांच ेप रसीमन करणे या बाब संबंधात व अस ेसभागृह कवा सभागृहे रीतसर 

घ टत हावीत याकरता आव यक असले या इतर सव बाब संबंधातही संसदेला वेळोवेळी काय ा ारे तरतूद करता 
येईल. 
 
३२८: रा य िवधानमडंळाचा अशा िवधानमडंळा या िनवडणकुाबंाबत तरतदू कर याचा अिधकार. 
३२८. या संिवधाना या तरतुद ना अधीन रा न आिण संसदेन े यासंबंधात तरतूद केली नसेल तेवढया मयादेपयत. रा य 

िवधानमंडळा या सभागृहा या कवा दोह पकै  कोण याही सभागृहा या िनवडणुकांबाबत या सव बाब िवषयी कवा 
बाब संबंधात तसेच मतदार या ा तयार कर याकरता व अस ेसभागृह कवा सभागृहे रीतसर घ टत हावीत याकरता 
आव यक असले या इतर सव बाब संबंधातही या रा या या िवधानमंडळाला वेळोवेळी काय ा ारे तरतूद करता येईल.   
 
३२९: िनवडणकूिवषयक बाब म य ेह त पे कर यास यायालयानंा आडकाठी. 
३२९. या संिवधानात काहीही असले तरी.  
(क) मतदारसंघाचं ेप रसीमन कवा अशा मतदारसंघांम य ेजागांच ेवाटप यासंबंधी अनु छेद ३२७ कवा ३२८ खाली 
केले या कवा के याच ेअिभ ेत असले या कोण याही काय ाची िविध ा ता कोण याही यायालयात ा पद करता 
येणार नाही; 
(ख) संसदे या दोह पकै  कोण याही सभागृहाची अथवा रा य िवधानमंडळा या सभागृहाची कवा दोह पैक  कोण याही 
सभागृहाची कोणतीही िनवडणूक, समुिचत िवधानमंडळान ेकेले या कोण याही काय ा ारे कवा याखाली तरतूद केली 
जाईल अशा ािधकार्याकड.े तशा रीतीन ेिनवडणूक त ार अज सादर के याखेरीज, ा पद करता येणार नाही. 
 
३२९क: पंत धान व अ य  यां याबाबतीत लोकसभे या िनवडणुकासंाठी िवशेष तरतूद संिवधान च वेचािळसावी 
सुधारणा अिधिनयम. १९७८.---कलम ३६ ारे िनरिसत २० जून.१९७९ रोजी व ते हापासनू.  
 
३३०: लोकसभते अनसुिूचत जाती व अनसुिूचत जनजाती यां याकरता जागा राखनू ठेवण.े 
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३३०. (१) लोकसभेत.--- 

(क) अनुसूिचत जाती; 
(ख) आसम या वाय  िज ांमधील अनुसिूचत जनजाती खेरीजक न इतर अनुसूिचत जनजाती; आिण 

(ग) आसाम या वाय  िज ांमधील अनुसूिचत जनजाती, यां याकरता जागा राखून ठेव या जातील. 

(२) या या संबंधात खंड (१) खाली अनुसूिचत जाती कवा अनुसूिचत जनजाती यां याकरता जागा राखून ठेव या 
आहेत असे कोणतेही रा य कवा संघ रा य े  यामधील अनुसिूचत जाती या अथवा यथाि थित, अस ेरा य कवा संघ 

रा य े  अथवा अशा रा याचा कवा संघ रा य े ाचा भाग यामधील अनुसूिचत जनजात या लोकसं यचे े या 
रा या या कवा संघ रा य े ा या एकूण लोकसं येशी िजतके माण असेल िततकेच जवळजवळ, या रा यात कवा 
संघ रा य े ात अशा कारे राखून ठेवले या जागां या सं येच ेलोकसभेत या रा यास कवा संघ रा य े ास नेमून 

दले या जागां या एकूण सं येशी माण असेल.  

(३) खंड (२) म य ेकाहीही अंतभूत असत ेतरी. आसाम या वाय  िज ांमधील अनुसूिचत जनजात साठी लोकसभेत 

राखून ठेवले या जागां या सं येच.े या रा याला नेमून दले या जागां या एकूण सं येशी असावयाच े माण हे कमीत 

कमी उ  वाय  िज ामधील अनुसूिचत जनजात या लोकसं यचे े या रा या या एकूण लोकसं येशी असले या 
माणाइतके असेल.  

 
प ीकरण.--- या अनु छेदात व अनु छेद ३३२ मधे “लोकसं या” या श द योगाचा अथ. या जनगणनेची संब  

आकडेवारी िस  झालेली आहे अशा लगतपूव जनगणनेम य ेिनि त कर यात आलेली लोकसं या, असा आहे: 

परंतु, या प ीकरणातील या जनगणनचेी संब  आकडेवारी िस  झालेली आहे अशी लगतपूव जनगणना या 
उ लेखाचा अथ. इ. स. [२०२६] नंतर होणार्या पिह या जनगणनेची संब  आकडेवारी िस  होईपयत. [२००१] 

सालची जनगणना हणून लावला जाईल. 
 
३३१: लोकसभते आं लभारतीय समाजाच े ितिनिध व. 

३३१. अनु छेद ८१ म य ेकाहीही असले तरी, जर आं लभारतील समाजाला लोकसभेत पया  ितिनिध व िमळालेले 

नाही, अस ेरा पतीच ेमत असेल तर, याला या समाजाच ेजा तीत जा त दोन सद य लोकाभेवर नामिनदिशत करता 
येतील.  
 
३३२: रा यां या िवधानसभामं य ेअनसुिूचत जाती व अनसुिूचत जनजाती यां याकरता जागा राखनू ठेवण.े  

३३२. (१) अनुसूिचत जाती व [आसाम या वाय  िज ांमधील अनुसिूचत जनजाती खेरीज क न] अनुसूिचत जनजाती 
यां याकरता येक रा या या िवधानसभेत जागा राखून ठेव या जातील. 

(२) आसाम रा या या िवधानसभेत वाय  िज ासंाठी देखील जागा राखून ठेव या जातील.  

(३) कोण याही रा या या िवधानसभते खंड (१) अ वय ेअनुसूिचत जाती कवा अनुसूिचत जनजाती यां यासाठी राखून 

ठेव यात आले या जागां या सं येच ेिवधानसभेतील एकूण जागां या सं येशी असणारे माण हे, जवळजवळ या 
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रा यातील अनुसूिचत जातीच े या रा या या एकूण लोकसं यशेी, अथवा यथाि थित, अनुसूिचत जनजात च े या 
रा यातील कवा या या भागातील एकूण लोकसं येशी असले या माणाइतके असेल. 

(३क) खंड (३) म य ेकाहीही अंतभूत असले तरी, अ णाचल देश, मेघालय, िमझोराम व नागालँड या रा या या 
िवधानसभातील जागां या सं येच ेअनु छेद १७० अ वये इ. स. [२०२६] नंतर या पिह या जगणने या आधारे केलेले 

पुनःसमायोजन अंमलात येईपयत. अशा कोण याही रा या या िवधानसभेत अनुसूिचत जनजात साठी राखीव जागा 
खालील माण ेअसतील-- 

(क) संिवधान (स ाव ावी सुधारणा) अिधिनयम, १९८७ अंमलात ये या या दनाकंास अशा रा या या िवधानसभेतील 

(यापुढ ेया खंडात िजचा स याची िवधानसभा हणून उ लेख कर यात आला आहे) सव जागा अनुसूिचत जनजात या 
सद यानंीच धारण केले या असतील तर, एक खेरीजक न सव जागा; 
(ख) अ य कोण याही बाबतीत, जागां या एकूण सं येशी, स या या िवधानसभेतील अनुसूिचत जनजात या सद यां या 
(उ  दनांकास असले या) सं येच ेस या या िवधानसभेतील जागां या एकूण सं येशी जे माण असेल. या न कमी 
नाही एवढया माणात असतील इत या जागा.]  
(२ख) खंड (३) म य ेकाहीही अंतभूत असले तरी, ि पुरा रा या या िवधानसभेतील जागां या सं येच,े इ. स. [२०२६] 

नंतर या पिह या  जनगणने या आधारे. अनु छेद १७० अ वये पुन समायोजन कर यात येईपयत, िवधानसभेत 

अनुसूिचत जनजात साठी राखून ठेवावया या जागां या सं यचे,े संिवधान (बहा रावी सुधारणा) अिधिनयम. १९९२ 

अंमलात ये या या दनाकंास असले या जागां या एकूण सं यशेी असावयाच े माण हे, उ  दनाकंास अि त वात 

असले या िवधानसभेतील अनुसूिचत जनजात या सद यां या सं यचे े या िवधानसभेतील एकूण जागां या सं येशी जे 
माण असेल. या माणापे ा कमी नसेल. 

(४) आसाम रा या या िवधानसभेत एखा ा वाय  िज ाकरता राखून ठेवले या जागां या सं यचे े या 
िवधानसभेतील जागां या एकूण सं येशी असावयाच े माण हे. कमीत कमी या िज ा या लोकसं येच े या रा या या 
एकूण लोकसं येशी असले या माणाइतके असेल. 

(५) आसाम या कोण याही वाय  िज ाकरता राखून ठेवले या जागां या मतदारसंघात या िज ाबाहेरील 

कोणतेही े  समािव  असणार नाही.  
(६) आसाम रा या या कोण याही वांय  िज ातील अनुसूिचत जनजातीचा घटक नसलेली अशी कोणतीही ी. 
या िज ातील कोण याही मतदारसंघातून होणार्या या रा या या िवधानसभे या िनवडणुक स पा  असणार नाही: 

परंतु. आसाम रा या या िवधानसभे या िनवडणकु क रता बोडोलँड ादेिशक े  िज हा तसेच अ य मतदारसंघ 

यांमधील अनुसूिचत जनजात च ेव िबगर अनुसूिचत जनजात च े ितिनिध व, ज ेअशा कारे अिधसूिचत केले होत ेआिण 

बोडोलँड ादिेशक े  िज हा घ टत हो यापूव  जे अि त वात असेल. ते तसेच ठेव यात येईल. 
 
३३३: रा यां या िवधानसभामं य ेआं लभारतीय समाजाच े ितिनिध व. 

३३३. अनु छेद १७० म य ेकाहीही असले तरी. जर एखा ा रा या या िवधानसभेत. आं लभारतीय समाजास 

ितिनिध व िमळ याची गरज आहे व यास पया  ितिनिध व िमळालेले नाही. अस े या रा या या रा यपालाच ेमत 

असेल तर, याला या समाजाचा एक सद य िवधानसभेवर नामिनदिशत करता येईल.  
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३३४: राखीव जागा व िवशषे ितिनिध व साठ वषानतंर समा  होण.े 

३३४. या भागा या पूवगामी तरतुद म य ेकाहीही असले तरी--- 
(क) लोकसभेत व रा यां या िवधानसभांत अनुसूिचत जाती व अनुसूिचत जनजाती यां याकरता जागा राखून ठेवणे; 
आिण 

(ख) लोकसभेत व रा यां या िवधानसभांत आं लभारतीय समाजाला नामिनदशना ारे ितिनिध व असण.े 

या िवषयी या या संिवधाना या तरतुदी या संिवधाना या ारंभापासून साठ वषाचा कालावधी संपताच अंमलात 

अस याच ेबंद होईल: 

परंतु. या अनु छेदातील कोण याही गो ीमुळे लोकसभेतील कवा रा या या िवधानसभेतील कोण याही 
ितिनिध वावर. यावेळी अि त वात असले या लोकसभेच,े कवा यथाि थित, िवधानसभेच ेिवसजन होईपयत प रणाम 

होणार नाही.  
 
३३५: सवेा व पद ेयावंर अनसुिूचत जाती व अनसुिूचत जनजाती याचं ेह . 

३३५.संघरा य कवा रा य यां या कारभारा या संबंधातील सवेांम य ेव पदांवर िनयु ी करताना अनुसिूचत जाती व 

अनुसूिचत जनजाती यांमधील या ह माग या. शासनाची काय मता राख याशी सुसंगत असेल अशा रीतीने 
िवचारात घेत या जातील: 

परंतु, संघरा य कवा रा य यां या कारभारा या संबंधातील कोण याही वगा या कवा वगा या जनजती यांमधील 

साठी कोणतीही परी ा उ ीण हो यासाठी आव यक असलेली गुणमयादा िशिथल कर या या दृ ीन े कवा 
मू यमापनासाठी आव यक असले या गुणव ेच े माण कमी कर या या दृ ीन ेकोणतीही तरतूद कर यासाठी या 
अनु छेदातील कोण याही गो ीमुळे ितबंध होणार नाही.  
 
३३६: िववि त सवेामं य ेआं लभारतीय समाजाकरता िवशषे तरतदू. 

३३६. (१) या संिवधाना या ारंभानंतर पिह या दोन वषाम ये आं लभारतीय समाजातील या िनयु या 
संघरा या या रे वे. सीमाशु क. डाक व तार सेवांमधील पदांवर १५ ऑग ट. १९४७ या दवसा या लगतपूव  जशा 
के या जात हो या. तशाच आधारावर  के या जातील. 

दर दोन वषा या अनुवत  कालावधीम य.े उ  समाजातील करता उ  सेवांम य ेराखून ठेवले या पदाचंी सं या 
लगतपूव दोन वषा या कालावधीत या माण ेराखून ठेवले या पदसं ये न श य तेथवर दहा ट यांनी कमी असेल: 

परंतु या संिवधाना या ारंभापासून दहा वषा या अखेरीस अशा कारे जागा राखून ठेवण ेबंद होईल.  
 
(२) जर आं लभारतीय समाजातील ी. अ य समाजातील शी तुलना करता. गुणव े या आधारे िनयु ीस 

पा  अस याच ेआढळून आले तर, खंड (१) खाली या समाजाकरता राखून ठेवले या पदांवर अशा ची िनयु  

कर यास या खंडातील कोण याही गो ीमुळे आडकाठी होणार नाही. 
 
३३७: आं लभारतीय समाजा या लाभाकरता शै िणक अनदुानाबंाबत िवशषे तरतदू. 
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३३७. आं लभारतीय समाजा या लाभाकरता ३१ माच. १९४८ रोजी संपणार्या िव ीय वषात िश णाबाबत दली 
गेली होती अशी काही अनुदान ेअसतील तर, तीच अनुदान ेया संिवधाना या ारंभानंतर पिह या तीन िव ीय वषात 

संघरा य व येक रा य यां याकडून दली जातील.  

दर तीन वषा या अनुवत  कालावधीत लगतपूव तीन वषा या कालावधीतील अनुदानां न ती दहा ट यांनी कमी असू 
शकतील: 

परंतु. या संिवधाना या ारंभापासून दहा वषा या अखेरीस अशी अनुदान.े जेथवर ती आं लभारतीय समाजाला िवशेष 

सवलत हणून असतील तेवढया ा ीपुरती. बंद होतील: 

परंतु आणखी अस ेक , कोणतीही िश णसं था. ित यात ावया या वा षक वेशांपैक  कमीत कमी चाळीस ट े  वेश 

आं लभारतीय समाजा न अ य समाजातील ना उपल ध के याखेरीज. या अनु छेदाखाली कोणतेही अनुदान 

िमळ याला ह दार होणार नाही. 
 
३३८: अनसुिूचत जाती रा ीय आयोग. 

३३८. (१) अनुसूिचत जात क रता. अनुसूिचत जाती रा ीय आयोग, हणून ओळखला जाणारा एक आयोग असेल. 

(२) संसदेन ेया बाबतील केले या कोण याही काय ा या तरतुद ना अधीन रा न. हा आयोग. अ य . उपा य  आिण 

इतर तीन सद य यां या िमळून बनलेला असेल आिण अस ेिनयु  केलेले अ य . उपा य  व इतर सद य यां या 
सेवे या शत  व पदावधी. रा पती, िनयमा ारे िनि त करीत या माण ेअसतील. 

(३) आयोगाचा अ य . उपा य  आिण इतर सद य याचंी िनयु ी. रा पती आप या सहीिश यािनशी. अिधप ा ारे 

करील. 

(४) आयोगाला आप या कायप तीच ेिविनयमन कर याचा अिधकार असेल.  

(५) आयोगाची कत  ेपुढील माण ेअसतील:--- 

(क) अनुसूिचत जात साठी या संिवधानाखाली कवा या या काळी अंमलात असले या इतर कोण याही काय ाखाली 
कवा शासना या कोण याही आदेशाखाली तरतूद कर यात आले या संर क उपाययोजनांसंबंधी या सव बाब च े

अ वेषण व संिनयं ण करण ेआिण अशा संर ण उपाययोजनां या काया वयनाच ेमू यमापन करण;े 

(ख) अनुसूिचत जात ना ह ांपासून आिण संर क उपाययोजनापंासून वंिचत के यासंबंधी या नेम या त ार ची चौकशी 
करणे; 
(ग) अनुसूिचत जात या सामािजक-आ थक िवकासा या िनयोजन येम य ेसहभागी होण ेव स ल देण ेआिण 

संघरा या या कवा कोण याही रा या या िनयं णाखालील यां या िवकासाच ेमू यमापन करण;े 

(घ) या संर क उपाययोजनां या काया वयनावरील अहवाल दरवष  आिण आयोगाला यो य वाटेल अशा इतर वेळी 
रा पतीला सादर करणे; 
(ङ) अशा अहवालाम य.े संघरा यान े कवा कोण याही रा यान.े या संर क उपाययोजनाचंी भावी अंमलबजावणी 
कर याकरता योजावयाच ेउपाय आिण अनुसूिचत जात च ेसंर ण. क याण व सामािजक व आ थक िवकास याकं रता 
करावयाच ेइतर उपाय. याबाबत िशफारशी करणे;  
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(च) अनुसूिचत जात च ेसंर ण. क याण व िवकास आिण अिभवृ ी यासंबंधात संसदेन ेकेले या कोण याही काय ा या 
तरतुद ना अधीन रा न, रा पती िनयमा ारे िविन द  करील. अशी इतर काय पार पाडण.े 

(६) रा पती, संघरा या या संबंधातील िशफारश वर कर यात आलेली कवा तािवत कर यात आलेली कारवाई आिण 

अशा िशफारश पैक  कोण याही िशफारशी वीकार यात आ या नसतील तर. अशा अ वीकाराची कारण ेयांच े

प ीकरण असले या िनवेदनासिहत अस ेसव अहवाल संसदे या येक सभागृहापुढ ेठेव याची व था करील; 

(७) जे हा असा कोणताही अहवाल कवा याचा कोणताही भाग. कोण याही रा य शासनाशी संबंिधत असले या 
एखा ा बाबीशी संबांिधत असेल ते हा. अशा अहवालाची एक त या रा या या रा यपालाला अ ेिषत कर यात येईल; 

रा यपाल. रा या या संबंधातील िशफारश वर कर यात आलेली कवा कर यासाठी तािवत कारवाई आिण अशा 
िशफारश पैक  कोण याही िशफारशी वीकार यात आ या नसतील तर, अशा अ वीकाराची कारण.े याचं े प ीकरण 

असले या िनवेदनासिहत अशी त रा य िवधानमंडळापुढ ेठेव याची व था करील. 

(८) खंड (५) या उपखंड (क) म य ेिन द  केले या कोण याही बाबीच ेअ वेषण करताना कवा उपखंड (ख) म य ेिन द  

केले या कोण याही फयादीची चौकशी करताना आिण िवशेषत: खालील बाब या बाबतीत. आयोगाला. एखा ा 
दा ाची यायचौकशी करणार्या दवाणी यायालयाला असलेले सव अिधकार असतील. या बाबी अशा:--- 
(क) भारता या कोण याही भागातील कोण याही ीला सम स पाठवून बोलावण ेव उपि थत राह यास भाग पाडण े

आिण ितची शपथवर तपासणी करण;े 

(ख) कोण याही द तऐवजाचा शोध घे यास व तो सादर कर यास भाग पाडण;े 

(ग) शपथप ावर पुरावा वीकारण;े 

(घ) कोण याही यायालयाकडून कवा कायालयाकडून कोण याही सावजिनक अिभलेखाची कवा या या तीची 
मागणी करण:े 

(ङ) सा ीदार व द तऐवज यांची तपासणी कर यासाठी आयोगप े काढण;े 

(च) रा पती िनयमा ारे िनि त करील. अशी इतर कोणतीही बाब. 

(९) संघरा य व येक रा य शासन. अनुसूिचत जात वर प रणाम करणार्या सव मु य धोरणिवषयक बाब वर 

आयोगाशी िवचारिविनमय करील. 

(१०) या अनु छेदात. अनुसूिचत जात या उ लेखांचा अथ. अनु छेद ३४०. खंड (१) अ दय ेिनयु  केले या आयोगाचा 
अहवाल िमळा यावर रा पतीन ेआदेशा ारे िविन द  केले या अशा अ य मागासवगाचा उ लेख आिण आं लभारतीय 

समाजाचाही उ लेख यात अंतभूत अस या माण.े लावला जाईल.  
 
३३८क: अनसुिूचत जनजाती रा ीय आयोग. 

३३८क. (१) अनुसूिचत जनजात क रता. अनुसूिचत जनजाती रा ीय आयोग हणून ओळखला जाणारा एक आयोग 

असेल. 

(२) संसदेन ेया बाबतीत केले या कोण याही काय ा या तरतुद ना अधीन रा न हा आयोग अ य . उपा य  आिण 

इतर तीन सद य यांचा िमळून बनलेला असेल आिण असे िनयु  केलेले अ य . उपा य  व इतर सद य यां या सेवे या 
शत  व पदावधी. रा पती, िनयमा ारे िनि त करील या माणे असतील. 
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(३) आयोगाचा अ य . उपा य  आिण इतर सद य याचंी िनयु ी. रा पती आप या सहीिश यािनशी अिधप ा ारे 

करील. 

(४) आयोगाला आप या कायप तीच ेिविनयमन कर याचा अिधकार असेल. 

(५) आयोगाची कत  ेपुढील माण ेअसतील:--- 

(क) अनुसूिचत जनजात साठी या संिवधाना वय े कवा या या काळी अंमलात असले या इतर कोण याही काय ा वय े

कवा शासना या कोण याही आदेशा वय ेतरतूद कर यात आलेला संर क उपाययोजनांसंबंधी या सव बाब च ेअ वेषण 

व संिनयं ण करणे आिण अशा संर क उपाययोजनां या काया वयनाच ेमू यमापन करणे; 
(ख) अनुसूिचत जनजात ना ह ांपासून आिण संर क उपाययोजनांपासून वंिचत के यासंबंधी या नेम या त ार ची 
चोकशी करणे; 
(ग) अनुसूिचत जनजात ना सामािजक-आ थक िवकासा या िनयोजन येम य ेसहभागी होण ेव स ला देण ेआिण 

संघरा या या कवा कोण याही रा याकडून के या जाणार्या यां या िवकासाच ेमू यमापन करणे; 
(घ) या संर क उपाययोजनां या काया वयनावरील अहवाल दरवष  आिण आयोगाला यो य वाटेल अशा इतर वेळी 
रा पतीला सादर करणे;  
(ङ) अशा अहवालाम य.े संघरा यान े कवा कोण याही रा यान.े या संर क उपाययोजनाचंी भावी अंमलबजावणी 
कर याक रता योजावयाच ेउपाय आिण अनुसूिचत जनजात च ेसंर ण. क याण व सामािजक-आ थक िव ास याकं रता 
करावयाच ेइतर उपाय, यांबाबत िशफारशी करणे; 
(च) अनुसूिचत जनजात च ेसंर ण. क याण व िवकास आिण अिभवृ ी यासंबंधात संसदेन ेकेले या कोण याही 
काय ा या तरतुद ना अधीन रा न. रा पती िनयमा ारे िविन द  करीत अशी इतर काय पार पाडण.े 

(६) रा पती, संघरा या या संबंधातील िशफारश वर कर यात आलेली कवा तािवत कर यात आलेली कारवाई आिण 

अशा िशफारश पैक  कोण याही िशफारशी वीकार यात आ या नसतील तर अशा अ वीकाराची कारण ेयांच े प ीकरण 

असले या िनवेदनासिहत अस ेसव अहवात संसदे या यके सभागृहापुढ ेठेव याची व था करील. 

(७) जे हा असा कोणताही अहवाल कवा याचा कोणताही भाग. कोण याही रा य शासनाशी संबंिधत असले या 
एखा ा बाबीशी संबंिधत असेल ते हा. अशा अहवालाची एक त या रा या या रा यपालाला अ ेिषत कर यात येईल. 

रा यपाल. रा या या संबंधातील िशफारश वर कर यात आलेली कवा कर यासाठी तािवत कर यात आलेली 
कारवाई आिण अशा िशफारश पैक  कोण याही िशफारशी वीकार यात आ या नसतील तर, अशा अ वीकाराची कारण.े 

यांच े प ीकरण असले या िनवेदनांसिहत अशी त रा य िवधानमंडळापढु ेठेव याची व था करील. 

(८) खंड (५) या उपखंड (क) म य ेिन द  केले य कोण याही बाबीच ेअ वेषण करताना कवा खंड (ख) म य ेिन द  

केले या कोण याही फयादीची चौकशी करताना आिण िवशेषत: खालील बाब या बाबतीत, आयोगाला, एखा ा 
दा ाची यायचौकशी करणार्या दवाणी यायालयाला असलेले सव अिधकार असतील. या बाबी अशा:--- 
(क) भारता या कोण याही भागातील कोण याही ीला सम स पाठवून बोलावण ेव उपि थत राह यास भाग पाडण े

आिण ितची शपथेवर तपासणी करण;े 

(ख) कोण याही द तऐवजाचा शोढ घे यास व तो सादर कर यास भाग पाडण;े 
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(ग) शपथप ावर पुरावा वीकारण;े 

(घ) कोण याही यायालयाकडून कवा कायालयाकडून कोण याही सावजिनक अिभलेखाची कवा या या तीची 
मागणी करण;े 

(ङ) सा ीदार व द तऐवज यांची तपासणी कर यासाठी आयोगप े काढण;े 

(च) रा पती िनयमा ारे िनि त करील. अशी इतर कोणतीही बाब. 

(९) संघरा य व येक रा य शासन. अनुसूिचत जनजाती यां यावर प रणाम करणार्या सव मु य धोरणिवषयक 

बाब वर आयोगाशी िवचारिविनमय करील. 
 
 
३३९: अनसुिूचत े ाचं े शासन व अनसुिूचत जनजात सबंधंीच ेक याणकाय यावंर सघंरा याचं ेिनयं ण. 

३३९. (१) रा पतीला आदेशा ारे रा यांमधील अनुसूिचत े ांच े शासन व अनुसूिचत जनजातीसंबंधीच ेक याणकाय 

यांवर अहवाल दे याकरता एक आयोग कोण याही वेळी िनयु  करता येईल. मा . या संिवधाना या ारंभापासनू दहा 
वष संपताच तो िनयु  करावाच लागेल. 

या आदेशा ारे आयोगाची रचना. अिधकार व कायप ती िनि त करता येईल आिण यात. रा पतीस आव यक कवा 
इ  वाटतील अशा आनुषंिगक कवा सहा यभूत तरतुदी अंतभूत अस ूशकतील.  

(२) रा यातील अनुसूिचत जात या क याणासाठी आव यक असले या हणून िनदशात िविन द  केले या योजना तयार 

कर या या व याचंी अंमलबजावणी कर या या संबंधात. रा याला िनदेश देण ेहे संघरा या या कायकारी अिधकारा या 
क ेत यईेल. 
 
३४०: मागासवगा या ि थतीच ेअ वषेण कर यासाठी आयोगाची िनयु ी. 
३४०. (१) भारता या रा य े ातील सामािजक व शै िणक दृ या मागासले या वगा या ि थतीचे व यांना या 
अडचणी सोसा ा लागतात यांच ेअ वेषण करणे आिण अशा अडचणी दरू कर यासाठी व याचंी ि थती सुधार यासाठी 
संघरा यान े कवा कोण याही रा यान ेकोण या उपाययोजना करा ा. यासंबंधी व या योजनाकरता संघरा यान े

कवा कोण याही रा यान ेकोणती अनुदान े ावीत व कोण या शत ना अधीन रा न अशी अनुदान े ावीत. यासंबंधी 
िशफारशी करण.े याकरता रा पतीला, यास यो य वाटतील अशा ी िमळून बनलेला आयोग, िनयु  करता येईल. 

आिण असा आयोग िनयु  करणार्या आदेशा ारे. आयोगान ेअनुसरावयाची कायप ती िनि त कर यात येईल. 

(२) या माण ेिनयु  केलेला आयोग. या याकड ेिनदिशले या बाब च ेअ वेषण करील. आिण यास आढळून येईल अशी 
व तुि थती मांडणारा व याला उिचत वाटतील अशा िशफारशी करणारा अहवाल रा पतीस सादर करील. 

(३) रा पती. या माण ेसादर केले या अहवालाची त, यावर केले या कारवाईच े प ीकरण करणार्या िनवेदनासिहत. 

संसदे या येक सभागृहासमोर ठेव याची व था करील. 
 
३४१: अनसुिूचत जाती. 
३४१. (१) रा पतीला कोण याही रा या या कवा संघ रा य े ा या बाबतीत आिण ते रा य असेल तर या या 
रा यपालाचा िवचार घेत यानंतर जाहीर अिधसूचने ारे या रा यात कवा. यथाि थित. संघ रा य े ात या 
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संिवधाना या योजनाथ अनुसूिचत जाती हणून मान या जातील या जाती. वंश कवा जनजाती अथवा जाती. वंश 

कवा जनजाती यांच ेभाग कवा यातील गट िविन द  करता येतील.  

(२) संसदेला काय ा ारे कोणतीही जात. वंश कवा जनजाती अथवा कोणतीही जात. वंश कवा जनजाती यांचा भाग 

कवा यातील गट. खंड (१) खाली काढले या अिधसूचनेत िविन द  केले या अनुसूिचत जात या सूचीत समािव  करता 
येईल कवा तीमधून वगळता येईल. पण उ  खंडाखाली काढले या अिधसूचनेत नंतर या कोण याही अिधसूचने ारे 

पूव ानसुार असेल या न अ यथा फरक केला जाणार नाही. 
 
३४२: अनसुिूचत जनजाती. 
३४२. (१) रा पतीला कोण याही रा या या कवा संघ रा य े ा या बाबतीत, आिण ते रा य असेल तर. या या 
रा यपालाचा िवचार घेत यानंतर. जाहीर अिधसचूने ारे या रा या या कवा. यथाि थित, संघ रा य े ा या संबंधात 

या संिवधाना या योजनाथ अनुसूिचत जनजाती हणून मान या जातील या जनजाती कवा जनजातीसमूह अथवा 
जमाती कवा जनजातीसमूह यांच ेभाग कवा यातील गट िविन द  करता येतील. 

(२) संसदेला काय ा ारे कोण याही जनजाती कवा जनजातीसमूह अथवा कोण याही जनजाती कवा जनजातीसमूह 

यांचा भाग कवा यातील गट. खंड (१) खाली काढले या अिधसूचनेत िविन द  केले या अनुसूिचत जनजात या सूचीत 

समािव  करता येईल कवा तीमधून वगळता येईल. पण उ  खंडाखाली काढले या अिधसूचनते. नंतर या कोण याही 
अिधसूचने ारे पूव ानुसार असेल या न अ यथा फरक केला जाणार नाही.  
 
३४३: सघंरा याची राजभाषा. 
३४३. (१) संघरा याची राजभाषा देवनागरी िलपीतील हदी असेल. संघरा या या शासक य योजनांसाठी 
वापरावया या अंकांच े प हे भारतीय अंकाच ेआंतररा ीय प असेल. 

(२) खंड (१) म य ेकाहीही अंतभूत असले तरी. या संिवधाना या ारंभापासून पंधरा वषा या कालावधीपयत. 

संघरा या या या शासक य योजनासाठी अशा ारंभा या लगतपूव  इं जी भाषा वापरली जात होती. या सव 

योजनांसाठी ितचा वापर चालू राहील: 

परंतु. रा पतीला उ  कालावधीत आदेशा ारे, संघरा या या शासक य योजनांपकै  कोण याही योजनाकरता इं जी 
भाषे या जोडीस हदी भाषेचा आिण भारतीय अंका या आंतररा ीय पा या जोडीस देवनागरी पाचा वापर ािधकृत 

करता येईल. 

(३) या अनु छेदात काहीही अंतभूत असले तरी. संसदेला काय ा ारे उ  पंधरा वषा या कालावधीनंतर या काय ात 

िविन द  कर यात येतील अशा योजनांसाठी--- 
(क) इं जी भाषेचा. कवा 
(ख) अंका या देवनागरी पाचा, 
वापर कर याकरता तरतूद करता येइल.  
 
३४४: राजभाषसेाठी आयोग व ससंदीय सिमती. 
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३४४. (१) रा पती या संिवधाना या ारंभापासून पाच वष संपताच आिण यानंतर अशा ारंभापासून दहा वष 

संपताच. आदेशा ारे. एक आयोग घ टत करील आिण अ य  व आठ ा अनुसचूीत िविन द  केले या िनरिनराळया 
भाषाचं े ितिनिध व करणारे जे सद य रा पती िनयु  करील अस ेअ य सद य िमळून तो आयोग बनलेला असेल. आिण 

या आदेशा ारे आयोगान ेअनुसरावयाची कायप ती िनि त कर यात येईल. 

(२) (क) संघरा या या शासक य योजनांकरता हदी भाषेचा उ रो र अिधक वापर: 

(ख) संघरा या या सव कवा यांपकै  कोण याही शासक य योजनाकंरता इं जी भाषेचा वापर कर यावर िनबध; 

(ग) अनु छेद ३४८ म य ेउ लेिखले या सव कवा यांपैक  कोण याही योजनाकंरता वापरावयाची भाषा;  
(घ) संघरा या या कोण याही एका कवा अिधक िविन द  योजनाकंरता वापरावया या अंकांच े प; 

(ङ( संघरा याची राजभाषा आिण संघरा य व एखाद ेरा य यां यामधील कवा रा या रा यांमधील वहाराची भाषा 
आिण याचा वापर यांिवषयी रा पतीन ेआयोगाकड ेिनदिशलेली अ य कोणतीही बाब. यासंबंधी रा पतीला िशफारशी 
करणे. हे या आयोगाच ेकत  असेल.  

(३) खंड (२) खाली आप या िशफारशी करताना हा आयोग, भारताची औ ोिगक. सां कृितक. वै ािनक अिभवृ ी आिण 

लोकसेवां या संबंधातील अ हदीभाषी े ांमधील च े या य मागणीह  व िहतसंबंध यो य कारे ल ात घेईल. 

(४) तीस सद य िमळून बनलेली एक सिमती घ टत कर यात यईेल आिण यांपकै  वीस लोकसभेच ेसद य असतील व 

दहा रा यसभचे ेसद य असतील आिण ते सद य अनु मे. लोकसभेच ेसद य व रा यसभचे ेसद य यां याकडून. माणशीर 

ितिनिध व प तीनुसार एकल सं मणीय मता ारे िनवड यात येतील. 

(५) खंड (१) खाली घ टत केले या आयोगा या िशफारश ची तपासणी करणे, व यावरील आपले मत नमूद करणारा 
अिभ ाय रा पतीस कळिवण.े हे सिमतीच ेकत  असेल. 

(६) अनु छेद ३४३ म य ेकाहीही अंतभूत असले तरी. खंड (५) म य ेिन द  केले या अिभ ायाचा िवचार के यानंतर 

रा पती. या संपूण अिभ ायास कवा या या कोण याही भागास अनुस न िनदेश देऊ शकेल. 
 
३४५: रा याची कवा रा यां या राजभाषा. 
३४५. अनु छेद ३४६ व ३४७ यां या तरतुद ना अधीन रा न. रा या या िवधानमंडळाला रा याम य ेवापरात 

असले या कोण याही एका कवा अिधक भाषांचा कवा हदीचा. या रा या या सव कवा यापकै  कोण याही शासक य 

योजनांकरता वापरावयाची कवा वापरावया या भाषा हणून काय ा ारे अंगीकार करता येईल; 

परंतु रा य िवधानमंडळ. काय ा ारे अ यथा तरतूद करीपयत, या रा यात या संिवधाना या ारंभा या लगतपूव  या 
शासक य योजनांकरता इं जी भाषा वापरली जात होती. या योजनाकंरता ितचा वापर चालू राहील. 
 
३४६: रा या रा यामधील अथवा रा य व सघंरा य यां यामधील वहाराची राजभाषा. 
३४६. संघरा यात शासक य योजनांकरता वापर यासाठी या या काळी ािधकृत झालेली भाषा ही रा या 
रा यांमधील आिण एखाद ेरा य व संघरा य यां यामधील वहाराची राजभाषा असेल: 

परंतु. जर दोन कवा अिधक रा यांनी हदी भाषा ही अशा रा यांमधील वहाराची राजभाषा असावी. अस ेएकमतान े

ठरवले तर. ती भाषा अशा वहारासाठी वापरता येईल. 
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३४७: रा या या लोकसं यपेकै  एखा ा वगाकडून बोल या जाणार्या भाषिेवषयी िवशषे तरतदू. 

३४७. तशी मागणी केली गे यावर रा पतीची. जर, एखा ा रा यामधील ल णीय माणातील लोकसं यचेी. 
ित याकडून बोल या जाणार्या कोण याही भाषे या वापरास या रा याकडून मा यता िमळावी अशी इ छा आहे. 

याब ल खा ी झाली तर, तो िविन द  करील अशा योजनाकरता या रा यास सव  कवा या या कोण याही भागात. 

अशा भाषेला अिधकृतरी या मा यता िमळावी. असा िनदेश तो देऊ शकेल.  
 
३४८: सव  यायालयात व उ  यायालयामं य ेआिण अिधिनयम. िवधयेके. इ याद करता. वापरावयाची भाषा. 
३४८. (१) या भागा या पूवगामी तरतूद म य ेकाहीही अंतभूत असले तरी. संसद काय ा ारे अ यथा तरतूद करीपयत--
- 
(क) सव  यायालयातील व यके उ  यायालयातील सव कायवाही इं जी भाषेत असेल. 

(ख) (एक) संसदे या दोह पकै  कोण याही सभागृहात अथवा रा य िवधानमंडळा या सभागृहात कवा दोह पैक  

कोण याही सभागृहात तुत करावयाची सव िवधेयके कवा यां याबाबतीत मांडावया या सुधारणा याचं.े  

(दोन) संसदेन े कवा रा य िवधानमंडळान ेपा रत केले या सव अिधिनयमांच ेव रा पतीन े कवा रा या या रा यापालान े

यािपत केले या सव अ यादेशाचं.े आिण  

(तीन) या संिवधानाखाली अथवा संसदेन े कवा रा य िवधानमंडळान ेकेले या कोण याही काय ाखाली काढलेले सव 

आदेश. िनयम. िविनयम व उपिवधी यांच े 

ािधकृत पाठ. इं जी भाषेत असतील. 

(२) खंड (१) चा उपखंड (क) यात काहीही अंतभूत असले तरी. रा या या रा यपालास रा पती या पूवसमंतीन,े याच े

मु य काय थान या रा यात असेल अशा उ  यायालयातील कामकाजात हदी भाषचेा कवा या रा या या 
कोण याही शासक य योजनांकरता वापर या जाणार्या अ य कोण याही भाषेचा वापर ािधकृत करता येईल: 

परंतु. अशा उ  यायालयान े दलेला कवा केलेला कोणताही यायिनणय. कूमनामा कवा आदेश यास या खंडातील 

कोणतीही गो  लागू असणार नाही. 
(३) खंड (१) चा उपखंड (ख) म य ेकाहीही अंतभूत असले तरी, जेथे एखा ा रा या या िवधानमंडळान े या रा या या 
िवधानमंडळात तुत केली जाणारी िवधेयके कवा या याकडून पा रत केले जाणारे अिधिनयम यां याम य े कवा 
रा या या रा यपालकडून यािपत के या जाणार्या अ यादशेांम ये कवा उ  उपखंडाचा प र छेद (तीन) यात 

िन द  केलेला कोणताही आदेश. िनयम. िविनयम कवा उपिवधी यां याम य ेवापर यासाठी इं जी भाषे न अ य 

कोणतीही भाषा िविहत केली असेल तेथे. या रा या या रा यपाला या ािधकाराअ वय े या रा या या शासक य 

राजप ात िस  केलेला याचा इं जी भाषेतील अनुवाद हा या अनु छेदाखाली याचा इं जी भाषेतील ािधकृत पाठ 

अस याच ेमानले जाईल. 
 
३४९: भाषािवषयक िववि त कायद ेकर याकरता िवशषे कायप ती. 
३४९. या संिवधाना या ारंभापासून पंधरा वषा या कालवधीत. अनु छेद ३४८ चा खंड (१) यात उ लेिखले यांपैक  

कोण याही योजनांसाठी वापरावया या भाषेबाबत तरतूद करणारे कोणतेही िवधेयक कवा सुधारणा संसदे या 
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दोहंपैक  कोण याही सभागृहात. रा पती या पूवमंजुरीिशवाय तुत केली कवा मांडली जाणार नाही. आिण रा पतीन े

अनु छेद ३४४ या खंड (१) खाली घ टत केले या आयोगा या िशफारशी व या अनु छेदा या खंड (४) खाली घ टत 

केले या सिमतीचा अिभ ाय िवचारात घेत याखेरीज रा पती अस ेकोणतेही िवधेयक तुक कर याला कवा अशी 
कोणतीही सुधारणा मांड याला मंजुरी देणार नाही. 
 
३५०: गा हा यां या िनवारणासाठी केले या अिभवदेनामं य ेवापरावयाची भाषा. 
३५०. येक  कोण याही  गा हा यां या िनवारणाकरता संघरा या या कवा रा या या कोण याही 
अिधका याकड े कवा ािधका याकड ेयथाि थित संघरा यात कवा या रा यात वापर या जाणार्यांपैक  कोण याही 
भाषेत अिभवेदन सादर कर यास ह दार असेल. 
 
३५०क: ाथिमक तरावर मातभृाषतेनू िश णा या सोयी. 
३५०क. यके रा य आिण रा यातील यके थािनक ािधकारी, भािषक अ पसं याक समाजातील मुलांना 
िश णा या ाथिमक तरावर मातृभाषेतनू िश ण दे या या पया  सोयी उपल धं क न दे यासाठी य शील राहील. 

आिण अशा सोयी पुरवण ेश य हावे. यासाठी रा पती वत:ला आव यक कवा यो य वाटतील असे िनदेश कोण याही 
रा याला देऊ शकेल.  
 
३५०ख: भािषक अ पसं याक समाजाकंरता िवशषे अिधकारी. 
३५०ख. (१) भािषक अ पसं याक समाजाकरता एक िवशेष अिधकारी असेल व तो रा पतीन ेिनयु  करावयाचा 
असेल. 

(२) भािषक अ पसं याक समाजाकंरता या संिवधानाखाली तरतूद केले या संर क उपाययोजनांसंबंधी या सव बाब च े

अ वेषण करण ेव रा पती िनदेश देईल अशा िनयत कालांतरागिणक या बाब संबंधी रा पतीला अहवाल देण.े हे िवशेष 

अिधकार्याच ेकत  असेल. आिण रा पती अस ेसव अहवाल ससंदे या यके सभागृहासमोर ठेव याची आिण संबंिधत 

रा यां या शासनांकड ेपाठव याची व था करील. 
 
३५१: हदी भाषे या िवकासासाठी िनदेशक. 

३५१. हदी भाषचेा सार वाढवण.े ती भारता या संिम  सं कृती या सव घटकांना अिभ ीन ेमा यम हणून 

उपयोगात येईल अशा रीतीन ेितचा िवकास करणे. ित या कृतीला ध ा न लावता, हदु थानी व आठ ा अनुसूचीत 

िविन द  केले या अ य भारतीय भाषा याम य ेवापरली जाणारी पे. शैली व श द योग सामावून घेऊन आिण जेथे जेथे 

आव यक वा इ  असेल तेथे ित या श दसं हाकरता मु यत: सं कृतचा व गौणत: अ य भाषांचा अवलंब क न ितची 
समृ ी साधणे, हे संघरा याच ेकत  असेल.  
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भाग अठरा 

आणीबाणीसंबधंी तरतदुी 
३५२: आणीबाणीची उदघ्ोषणा. 
३५२. (१) भारताची कवा या या रा य े ा या कोण याही भागाची सुरि तता यामुळे धो यात आली आहे-मग ती 
यु ामुळे असो, परच ामुळे असो कवा सश  बंडामुळे असो-अशी गंभीर आणीबाणी अि त वात आहे. याबाबत जर 

रा पतीची खा ी झाली तर, याला उदघ्ोषणे ारे संपूण भारता या कवा या या रा य े ापैक  उदघ्ोषणेम य े

िविन द  कर यात येईल अशा भागा या बाबतीत. तशा आशयाची घोषणा करता येईल. 
 
प ीकरण.--- यु . परच  कवा सश  बंड यांचा िनकटवत  धोका अस याब ल रा पतीची खा ी झाली तर, 

भारताची कवा या या रा य े ा या कोण याही भागाची सुरि तता यु ामुळे कवा परच ामुळे कवा सश  बंडामुळे 

धो यात आली आहे, अस ेघोिषत करणारी आणीबीणीची उदघ्ोषण. ते यु  अथवा अस ेकोणतेही परच  कवा बंड 

य ात घड यापूव  करता येईल. 

(२) खंड (१) खाली सृत केलेली उदघ्ोषणा नंतर या उदघ्ोषणे ारे बदलता येईल कवा र  करता येईल. 

(३) खंड (१) खालील उदघ्ोषणा कवा अशा उदघ्ोषणेम य ेबदल करणारी उदघ्ोषणा काढ यात यावी, असा 
संघरा या या मंि मंडळाचा हणजचे. अनु छेद ७५ खाली िनयु  केलेला धानमं ी व मंि मंडळ दजाच ेअ य मं ी 
िमळून बनले या मंि -प रषदचेा िनणय रा पतीस लेखी कळिव यात आ याखेरीज, रा पती अशी उदघ्ोषणा सृत 

करणार नाही. 
(४) या अनु छेदाखाली सृत कर यात आलेली यके उदघ्ोषणा संसदे या येक सभागृहासमोर ठेव यात यईेल आिण 

ती उदघ्ोषणा पूव या उदघ्ोषणेस र  करणारी अस यास. तेवढी बाब खेरीजक न एर ही. एक मिहना संपताच ती उद्
घोषणा, तो कालावधी संप यापूव  संसदे या दो ही सभागृहां या ठरावा ारे ितला मा यता दे यात आली नसेल तर, 

अंमलात अस याच ेबंद होईल: परंतु. जर (पूव ची उदघ्ोषणा र  करणारी उदघ्ोषणा नसणारी अशी कोणतीही उद्
घोषणा, लोकसभा जे हा िवस जत झालेली आहे अशा काळात सृत केली गेली, कवा या खंडात िन द  केले या एक 

मिह या या कालावधीत लोकसभचे ेिवसजन झाले तर. आिण जर तो कालावधी संप यापूव  रा यसभेन ेउदघ्ोषणोस 

मा यता देणारा ठराव पा रत केला असेल. पण लोकसभेन ेअशा उदघ्ोषणेबाबत कोणताही ठराव पा रत केला नसेल तर, 

लोकसभा ित या पुनघटनेनंतर थम या दनांकास भरेल. या दनांकापासनू तीस दवस संपताच, ती उदघ्ोषणा, उ  

तीस दवसांचा कालावधी संप यापूव  या लोकसभेनेही या उदघ्ोणेस मा यता देणारा ठराव पा रत केला नसेल तर. 

अंमलात अस याच ेबंद होईल. 

(५) या माण ेमा यता दलेली उदघ्ोषणा.-ती र  झाली नाही तर--- 

खंड (४) खाली उदघ्ोषणेस मा यता देणार्या ठरावांपैक  दसुरा ठराव पा रत झा या या दनाकंापासून सहा मिह यंचा 
कालावधी संपताच अंमलात अस याच ेबंद होईल:  
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परंतु, अशा एखा ा उदघ्ोषणेचा अंमळ चालू राह यास मा यता देणारा ठराव संसदे या दो ही सभागृहाकंडून पा रत 

होईल तर व ते हा ते हा. ती उदघ्ोषणा-र  झाली नाही तर.-या खंडाखाली एर ही या दनाकंास अंमलात अस याच े

बंद झाले असते. या दनांकापासून आणखी सहा मिह यां या कालावधीपयत अंमलात अस याच ेचालू राहील: 

परंतु आणखी अस ेक , जर अशा कोण याही सहा मिह यां या कालावधीत लोकसभेच ेिवसजन झाले आिण उ  

कालावधीत रा यसभेन ेअशा उदघ्ोषणेचा अंमल चालू राह यास मा यता देणारा ठराव पा रत केला असेल. पण 

लोकसभने ेअशा उदघ्ोषणेचा अंमल चालू राह यासंबंधी कोण याही ठराव पा रत केला नसेल तर. लोकसभा ित या 
पुनघटनेनंतर थम या दनांकास भरेल या दनाकंापासून तीस दवस संपताच. ती उदघ्ोषणा उ  तीस दवसांचा 
कालावधी संप यापूव  या लोकसभनेेही या उदघ्ोषणेचा अंमल चालू राह यास मा यता दे याचा ठराव पा रत केला 
नसेल तर. अंमलात अस याच ेबंद होईल. 

(६) खंड (४) व (५) यां या योजनाथ. एखादा ठराव संसदे या कोण याही सभागृहाला या सभागृहा या एकूण सद य-

सं ये या ब मतानेच केवळ आिण या सभागृहा या उपि थत असणार्या मतदान करणार्या सद यांपैक  कमान दोन-

तृतीयांश सद यां या ब मतान ेपा रत करता येईल. 

(७) पूवगामी खंडा या तरतुद म य ेकाहीही अंतभूत असले तरी, खंड (१) खाली सृत कर यात आलेली उदघ्ोषणा, 
कवा अशा उदघ्ोषणेम य ेबदल करणारी उदघ्ोषणा अमा य करणारा. कवा यथाि थित, या उदघ्ोषणेचा अमंल चालू 

ठेवण ेअमा य करणारा ठराव लोकसभने ेपा रत केला तर, रा पती अशी उदघ्ोषणा र  करील. 

(८) खंड (१) खाली सृत कर यात आलेली उदघ्ोषणा, कवा अशा उदघ्ोषणेम य ेबदल करणारी उदघ्ोषणा अमा य 

करणारा. कवा यथाि थित. या उदघ्ोषणेचा अंमल चालू ठेवणे अमा य करणारा ठराव मांड याचा आपला उ ेश 

अस याब ल लोकसभे या एकूण स यांपकै , कमान एक-दशाशं इत या सद यानंी स ा केलेली लेखी नोटीस--- 

(क) सभागृह स ासीन असेल तर, अ य ाला; कवा  
(ख) सभागृह स ासीन नसेल तर. रा पतीला  
दे यात आलेली असेल या बाबतीत, अशी नोटीस अ य ाला. कवा. यथाि थित, रा पतीला िमळा या या 
दनाकंापासून चौदा दवसां या आत. ठरावावर िवचार कर यासाठी सभागृहाची िवशेष बैठक घे यात येईल. 

(९) या अनु छेदा वय ेरा पतीला दान केले या अिधकाराम ये यु  कवा परच  कवा सश  बंड अथवा यु ाचा 
कवा परच ाचा कवा सश  बंडाचा गंभीर धोका, अशा िनरिनराळया कारणांव न िनरिनराळया उदघ्ोषणा सृत 

कर या या अिधकाराचा समावेश होईल-मग खंड (१) अ वये रा पतीन ेकोणतीही उदघ्ोषणा आधीच सृत केलेली असो 
वा नसो आिण अशी उदघ्ोषणा अंमलात असो वा नसो. 
 
३५३: आणीबाणी या उदघ्ोषणचेा प रणाम. 

३५३. जे हा आणीबाणीची उदघ्ोषणा अंमलात असेल ते हा--- 
(क) या संिवधानात काहीही असले तरी, कोण याही रा यास यान ेआप या कायकारी अिधकाराचा वापर कोण या 
रीतीन ेकरावा यासंबंधी िनदेश देण,े हे संघरा या या कायकारी अिधकारा या क ेत येईल; 

(ख) कोण याही बाबीसंबंधी कायदा कर या या संसदे या अिधकारात. ती बाब संघ सूचीत नमूद केलेली नसली तरीही,, 
ित याबाबत संघरा य कवा संघरा याच ेअिधकारी आिण ािधकारी यांना अिधकार दान करणारे व यांना कत  े



 

Collection of: Dr.Chandrakant Pulkundwar 
Disclaimer: There may be typing errors. Please refer government press publication for 
authenticity. Contents probably updated up to 2006. 
 

नेमून देणारे कवा अिधकार दान करणे व कत  ेनेमून देणे. हे ािधकृत करणारे कायद ेकर याचा अिधकार समािव  

असेल; 

परंतु, जे हा आणीबाणीची उदघ्ोषणा भारता या रा य े ा या फ  एखा ाच भागाम य ेअंमलात असेल ते हा,--- 
(एक) संघरा याचा खंड (क) खाली िनदेश दे याचा कायकारी अिधकार. आिण  

(दोन) संसदचेा खंड (ख) खाली कायद ेकर याचा अिधकार. 

भारता या रा य े ातील या भागाम य ेआणीबाणीची उदघ्ोषणा अंमलात असेल तेथील कवा या या संबंधातील 

हालचालीमुळे भारताची कवा या या रा य े ा या कोण याही भागाची सुरि तता धो यात आली असेल तर आिण 

तेवढया मयादेपयत. या रा याम य े कवा या या कोण याही भागाम य ेअणीबाणीची उदघ्ोषण अंमलात असेल 

या न अ य कोण याही रा याम य ेदेखील लागू होईल.  
 
३५४: महसलुां या िवतरणासबंधंी या तरतदुी या आणीबाणीची उदघ्ोषणा अमंलात असताना लाग ूअसण.े 

३५४. (१) आणीबाणीची उदघ्ोषणा अंमलात असताना रा पतीला आदेशा ारे अनु छेद २६८ त े२७९ यां या सव 

कवा यांपैक  कोण याही तरतुदी. यास यो य वाटतील अशा अपवादांसह कवा फेरबदलांसह. आदेशात िविन द  

कर यात येईल अशा कालावधीपयत भावी होतील अस ेिनदेिशत करता येईल. मा  कोण याही प रि थतीत या 
िव ीय वषात अशी उदघ्ोषण अंमलात अस याच ेबंद होणार असेल. या वषा या समा ीपिलकड ेतो कालावधी वाढणार 

नाही. 
(२) खंड (१) खाली केलेला येक आदेश. तो के यानंतर होईल ितत या लवकर. संसदे या येक सभागृहासमोर ठेवला 
जाईल.  
  
३५५: परच  व अतंगत अशातंता यापासनू रा याच ेसरं ण करण ेहे सघंरा याच ेकत . 

३५५.परच  व अंतगत अशांतता यां यापसून यके रा याच ेसं ण करण ेआिण येक रा याच ेशासन या 
संिवधाना या तरतुद ना अनुस न चालवले जाईल. याची सुिनि ती करणे. हे संघरा याच ेकत  असेल. 
 
३५६: रा यातील सािंवधािनक यं णा बदं पड यास याबाबत तरतदुी. 
३५६. (१) जर एखा ा रा याच ेशासन या संिवधाना या तरतुद ना अनुस न चालवण ेश य नाही अशी प रि थती उद्
भवली आहे याबाबत. या रा या या रा यापालाकडून अहवाल िमळा याव न कवा अ यथा रा पतीची खा ी झाली 
तर. रा पतीला उदघ्ोषणे ारे--- 

(क) या रा या शासनाची सव कवा यांपैक  कोणतीही काय आिण रा यपाल अथवा रा यातील रा य िवधानमंडळा न 

अ य कोणताही िनकाय. कवा ािधकारी या या ठायी िनिहत असलेले अथवा याला वापरता ये यासारख ेसव कवा 
यांपकै  कोणतेही अिधकार वतःकड ेघेता येतील: 

(ख) या रा या या िवधानमंडळाच ेअिधकार संसदकेडून कवा ित या ािधकार्या वय ेवापर यात येतील अस ेघोिषत 

करता येईल; 
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(ग) या रा यातील कोण याही िनकाय कवा ािधकारी यां याशी संबंिधत असले या. या संिवधाना या कोण याही 
तरतुद च े वतन संपूणत: कवा अंशत: िनलंिबत करणार्या तरतुदी ध न उदघ्ोषणेची उ  ेअंमलात आण याकरता 
रा पतीला आव यक कवा इ  वाटतील अशा आनुषंिगक व भावी तरतुदी करता येतील; 

परंतु. उ  यायालया या ठायी िनिहत असलेला कवा याला वापरता ये यासारखा कोणताही अिधकार वतःकड े

घे यास अथवा उ  यायालयांशी संबंिधत असले या. या संिवधानातील कोण याही तरतूदीच े वतन संपूणत: कवा 
अंशत: िनलंिबत कर यास या खंडातील कोणतीही गो  रा पतीला ािधकृत करणार नाही. 
(२) अशी कोणतीही उदघ्ोषणा नंतर या उदघ्ोषणे ारे र  करता येईल कवा बदलता यईेल.  

(३) या अनु छेदाखालील येक उदघ्ोषणा संसदे या येक सभागृहासमोर ठेव यात येईल आिण ती उदघ्ोषणा 
पूव या उदघ्ोषणेस र  करणारी उदघ्ोषणा अस यास तेवढी बाब खेरीज क न एर ही. दोन मिहन ेसंपताच ती उद्
घोषणा, तो कालवधी संप यापूव  संसदे या दो ही सभागृहां या ठरावा ारे ितला मा यता दे यात आली नसेल तर, 

अंमलात अस याच ेबंद होईल: 

परंतु. जर पूव ची उदघ्ोषणा (र  करणारी उदघ्ोषणा नसणारी अशी कोणतीही उदघ्ोषणा लोकसभा जे हा िवस जत 

झालेली आहे अशा काळात सृत केली गेली कवा या खंडात िन द  केले या दोन मिह यां या कालावधील लोकसभेच े

िवसजन झाले तर, आिण जर तो कालावधी संप यापूव  रा यसभेन ेउदघ्ोषणेस मा यता देणारा ठराव पा रत केला 
असेल. पण लोकसभेन ेअशा उदघ्ोषणेबाबत कोणताही ठराव पा रत केला नसेल तर, लोकसभा ित या पुनघटनेनंतर 

थम या दनाकंास भरेल या दनांकापासून तीस दवस संपताच ती उदघ्ोषणा, उ  तीस दवसाचंा कालावधी 
संप यापूव  या लोकसभेनेही या उदघ्ोषणेस मा यता देणारा ठराव पा रत केला नसेल तर. अंमलात अस याच ेबंद 

होईल.  

(४) या माण ेमा यता दलेली उदघ्ोषणा, ती र  झाली नाही तर उदघ्ोषणा सृत कर यात आ या या दनाकंापासून 

सहा मिह यांचा कालावधी संपताच अंमलात अस याच ेबंद होईल; 

परंतु. अशा एखा ा उदघ्ोषणेचा अंमल चालू राह यास मा यता देणारा ठराव संसदे या दो ही सभागृहाकंडून पा रत 

होईल तर व ते हा ते हा ती उदघ्ोषणा-ती र  झाली नाही तर-या खंडाखाली एर ही या दनांकास अंमलात अस याच े

बंद झाले असते या दनांकापासनू आणक  सहा मिह यां या कालावधीपयत अंमलात अस याच ेचालू राहील. पण अशी 
कोणतीही उदघ्ोषणा काही झाले तरी तीन वषा न अिधक काळ अंमलात राहणार नाही: 
परंतु आणखी अस ेक , जर अशा कोण याही सहा मिह यां या कालावधीत लोकसभेच ेिवसजन झाले आिण उ  

कालावधीत रा यसभेन ेअशा उदघ्ोषणेचा अंमल चालू राह यास मा यता देणारा ठराव पा रत केला असेल पण 

लोकसभने ेअशा उदघ्ोषणेचा अंमल चालू राह यासंबंधी कोणताही ठराव पा रत केला नसेल तर, लोकसभा ित या 
पुनघटनेनंतर थम या दनांकास भरेल या दनाकंापासून तीस दवस संपताच ती उदघ्ोषणा, उ  तीस दवसांचा 
कालवधी संप यापूव  या लोकसभेनही या उदघ्ोषणेचा अंमल चालू राह यास मा यता देणारा ठराव पा रत केला नसेल 

तर. अंमलात अस याच ेबंद होईल: 

परंतु तसेच, ११ मे, १९८७ रोजी. खंड (१) अ वये पंजाब रा या या बाबतीत केले या उदग्ोषणे या संबंधात या 
खंडा या पिह या परंतुकाम य े“तीन वषा न” या िन दशाचा अथ पाच वषा न असा िनदश हणून लाव यात येईल. 
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(५) खंड (४) म य ेकाहीही अंतभूत असले तरी, खंड (३) खाली मा यता दले या उदघ्ोषणेचा अंमल अशी उदघ्ोषणा 
सृत के या या दनांकापासून एक वष उलदनू गे यानंतर या कोण याही कालावधीम य ेचालू ठेव याबाबतचा ठराव 

पा रत करावयाचा झा यास,--- 

(क) असा ठराव पा रत कर या या वेळी संपूण भारताम य.े कवा यथाि थित, संपूण रा याम य े कवा या या 
कोण याही भागाम य ेआणीबीणीची उदघ्ोषणा अंमलात आहे. आिण  

(ख) संबंिधत रा या या िवधानसभे या सावि क िनवडणुका घे यामधील अडचणीमुळे. खंड  

(३) खाली मा यता दले या उदघ्ोषणेचा अंमल अशा ठरावाम य ेिविन द  केले या कालावधील चालू ठेवण ेआव यक 

अस याच ेिनवडणूक आयोगान े मािणत केले आहे. 

अस ेअस यािशवाय. संसदे या कोण याही सभागृहाला असा ठराव पा रत करता येणार नाही: परंतु, या खंडाटील 

कोणतीही गो  ११ मे, १९८७ रोजी खंड (१) अ वये पंजाब रा या या बाबतीत केले या उदघ्ोषणेला लागू होणार 

नाही. 
 
३५७: अनु छेद ३५६ खाली सतृ केले या उदघ्ोषणअे वय ेवैधािनक अिधकाराचंा वापर. 
३५७. (१) अनु छेद ३५६ या खंड (१) खाली सृत केले या उदघ्ोषणे ारे रा या या िवधानमंडळाच ेअिधकार 

संसदकेडून कवा ित या ािधकार्या वय ेवापर यात येतील, अस ेघोिषत कर यात आले असेल या बाबतीत.--- 

(क) संसद, रा य िवधानमंडळाचा कायद ेकर याचा अिधकार रा पतीला दान कर यास आिण अशा कारे दान 

केलेला अिधकार. या शत  घालणे रा पतीला यो य वाटेल अशा शत ना अधीन रा न यान े या संबंधात िविन द  

करावया या अ य कोण याही ािधकार्याकड ेसोपिव यासाठी याला ािधकृत कर यास; 

(ख) संसद कवा रा पती कवा उपखंड (क) खाली असा कायद ेकर याचा अिधकार या या ठायी िनिहत केला आहे. 

असा अ य ािधकारी. संघरा याला अथवा या या अिधकार्यानंा कवा ािधकार्यांना अिधकार दान करणारे व 

यांना कत  ेनेमून देणारे अथवा अिधकार दान कर यास व कत  ेनेमून दे यास ािधकृत करणारे कायद ेकर यास; 

(ग) रा पती, लोकसभा स ासीन नसेल ते हा रा या या एकि त िनधीतून खच केला जा यास संसदेकडून अशा खचास 

मंजुरी िमळेतोवर ािधकार दे यास. 

स म असेल. 

(२) संसदेन े कवा रा पतीन े कवा खंड (१) या उपखंड (क) म य ेिनदिशले या अ य ािधकार्यान ेरा य 

िवधानमंडळा या ािधकाराचा वापर क न केलेला जो कायदा कर यास संसद, रा पती कवा असा अ य ािधकारी, 
अनु छेद ३५६ खालील उदघ्ोषणा सृत झाली नसली तर एर ही स म झाले नसते. असा कोणताही कायदा हा. ती उद्
घोषणा अंमलात अस याच ेबंद झा यानंतर. एखाद ेस म िवधानमंडळ कवा अ य ािधकारी यां याकडून तो बदल यात 

अथवा िनरिसत कर यात कवा यात सुधारणा कर यात येईपयत. अंमलात अस याच ेचालू राहील.  
 
 
 
३५८: आणीबाणी या कालावधीत अनु छेद १९ या तरतदुी िनलिंबत असण.े 
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३५८. (१) भारताची कवा या या रा य े ा या कोण याही भागाची सुरि तता यु ामुळे कवा परच ामुळे धो यात 

आली आहे. असे घोिषत करणारी आणीबीणीची उदघ्ोषण अंमलात असेल या कालावधीत अनु छेद १९ मधील 

कोण याही गो ीमुळे, भाग तीन म य े ा या केलेले असे “रा य” हे. या भागात अंतभूत असले या तरतुदी नस या तर 

एर ही जो कायदा कवा शासक य कारवाई कर यास स म झाले असत.े असा कोणताही कायदा कवा अशी कोणतीही 
शासक य कारवाई कर या या रा या या अिधकारावर िनबध पडणारा नाही. पण या माण ेकेलेला कोणताही कायदा. 
ती उदघ्ोषणा अंमलात अस याच ेबंद होताच अ मते या ा ीपयत िन भावी होईल. मा . तो कायदा या माण े

िन भावी हो यापूव  केले या कवा कर याच ेव जले या गो ी याला अपवाद असतील: 

परंतु. जे हा अशी आणीबाणीची उदघ्ोषणा भारता या रा य े ा या फ  एखा ाच भागाम य ेअंमलात असेल ते हा. 
भारता या रा य े ा या या भागाम य ेआणीबाणीची उदघोषणा अंमलात असेल तेथील कवा या या संबंधातील 

हालचाल मुळे भारताची कवा या या रा य े ा या कोण याही भागाची सुरि तता धो यात आली असेल तर आिण 

तेवढया मयादेपयत. याम य े कवा या या कोण याही भागाम ये आणीबाणीची उदघ्ोषणा अंमलात नसेल असे 
कोणतेही रा य कवा संघ रा य े  या या संबंधात कवा तेथे या अनु छेदाखाली असा कोणताही कायदा करता येईल 

कवा अशी कोणतीही शासक य कारवाई करता येईल. 

(२) खंड (१) मधील कोणतीही गो ,--- 

(क) या कोण याही काय ाम य.े तो कर यात आला यावेळी अंमलात असले या आणीबाणी या उदघ्ोषणेसंबंधीचा तो 
कायदा आहे. अशा आशयाच ेकथन अंतभूत नसेल या काय ाला. कवा 
(ख) अस ेकथन अंतभूत असले या काय ाखाली न हे तर अ यथा केले या कोण याही शासक य कारवाईला. 
लागू असणार नाही. 
 
३५९: आणीबाणी या कालावधीत भाग तीन अ वय े दान केले या ह ाचंी बजावणी िनलिंबत असण.े 

३५९.(१) आणीबाणीची उदघ्ोषणा जारी असेल या बाबतीत रा पतीला आदेशा ारे. अनु छेद २० व २१ खेरीजक न 

भाग तीन अ वये दान केले यांपैक  या आदेशात जे उ लेिखलेले असतील अशा ह ां या बजावणीकरता कोण याही 
यायालयाला िवनंती कर याचा ह  आिण या माण ेउ लेिखले या ह ां या बजावणीकरता कोण याही यायालयात 

लंिबत असले या सव कायवाही. ती उदघ्ोषणा अंमलात असले या कालावधीत कवा आदेशास उ लेिखला जाईल अशा 
या न अ प कालावधीत िनलंिबत असतील. अस ेघोिषत करता येईल. 

(१क) जे हा अनु छेद २० व २१ खेरीजक न, भाग तीन अ वये दान केले यांपकै  कोण याही ह ाचा उ लेखत 

करणारा खंड (१) अ वये केलेला आदेश वतनात असेल ते हा. या भागातील ते ह  दान करणार्या कोण याही 
गो ीमुळे, उ  भागाम य े ा या केलेले “रा य” हे, या भागात अंतभूत असले या तरतुदी नस या तर एर ही जो 
कायदा कवा शासक य कारवाई कर यास स म झाले असते. असा कोणताही कायदा कवा अशी कोणतीही शासक य 

कारवाई कर या या रा या या अिधकारावर िनबध पडणार नाही. पण या माण ेकेलेला कोणताही कायदा पूव  

आदेश वतनात अस याच ेबंद होताच अ मते या ा ीपयत िन भावी होईल. मा  तो कायदा िन भावी हो यापूव  

केले या कवा कर याच ेव जले या गो  याला अपवाद असतील: 
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परंतु, जे हा आणीबाणीची उदघ्ोषणा भारता या रा य े ा या फ  एखा ाच भागाम य ेअंमलात असेल ते हा, 
भारता या रा य े ा या या भागाम य ेआणीबाणीची उदघ्ोषणा अंमलात असेल तेथील कवा या या संबंधातील 

हालचाल मुळे भारताची कवा या या रा य े ा या कोण याही भागाची सुरि तता धो यात आली असेल तर आिण 

तेवढया मयादेपयत. याम य े कवा या या कोण याही भागाम ये आणीबाणीची उदघ्ोषणा अंमलात नसेल असे 
कोणतेही रा य कवा संघ रा य े  ेया या संबंधात कवा तेथे. या अनु छेदाखाली असा कोणताही कायदा करता येईल 

कवा अशी कोणतीही शासक य कारवाई करता येईल. 

(१ख) खंड (१क) मधील कोणतीही गो ,--- 

(क) या कोण याही काय ा वय,े तो कर यात आला यावेळी अंमलात असले या आणीबाणी या उदघ्ोषणेसंबंधीचा तो 
कायदा आहे. अशा आशयाच ेकथन अंतभूत नसेल या काय ाला. कवा  
(ख) अस ेकथन अंतभूत असले या काय ाखाली न हे तर अ यथा केले या कोण याही शासक य कारवाईला. 
लागू असणार नाही. 
(२) पूव ा माण ेकेले या आदेशाची ा ी भारता या संपूण रा य े ात कवा या या कोण याही भागात अस ू

शकेल:  

परंतु, जे हा आणीबाणीची उदघ्ोषणा भारता या रा य े ा या फ  एखा ाच भागाम य ेअंमलात असेल तेथील कवा 
या या संबंधातील हालचाल मुळे भारताची कवा या या रा य े ा या कोण याही भागाची सुरि तता धो यात आली 

आहे. अशी रा पतीची खा ी झा यान ेआदेशाच ेिव तार े  वाढवण ेआव यक आहे. अस े याला वाट यािशवाय 

भारता या रा य े ा या अ य कोण याही भागावर अशा कोण याही आदेशाचा या माण ेिव तार केला जाणार नाही. 
(३) खंड (१) खाली केलेला येक आदेश. तो केला गे यानंतर, होईल ितत या लवकर, संसदे या येक सभागृहासमोर 

ठेवला जाईल. 
 
३५९क. हा भाग पंजाब रा याला लागू असण-ेसंिवधान ेस ावी सुधारणा अिधिनयम, १९८९-कलम ३ ारे िनरिसत 

(६ जानेवारी, १९९० रोजी व ते हापासून). 
 
३६०: आ थक आणीबाणीसबंधंी तरतदुी. 
३६०. (१) िज यामुळे भारताच े कवा या या रा य े ा या कोण याही भागाच ेआ थक थैय कवा पत धो यात आली 
आहे अशी प रि थती उदभ्वली आहे, अशी जर रा पतीची खा ी झाली तर, याला उदघ्ोषणे ारे तशा आशयाची 
घोषणा करता येईल. 

(२) खंड (१) खाली सुत केलेली उदघ्ोषणा--- 
(क) यानंतर या उदघ्ोषणे ारे र  करता येईल कवा बदलता येईल; 

(ख) संसदे या येक सभागृहासमोर ठेव यात येईल; 

(ग) दोन मिहन ेसंपताच, मा , तो कालावधी संप यापूव  संसदे या दो ही सभागृहां या ठरावा ारे ितला मा यता 
िमळालेली नसेल तर, वतनात अस याच ेबंद होईल: 



 

Collection of: Dr.Chandrakant Pulkundwar 
Disclaimer: There may be typing errors. Please refer government press publication for 
authenticity. Contents probably updated up to 2006. 
 

परंतु, जर अशी कोणतीही उदघ्ोषणा, लोकसभा जे हा िवस जत झालेली आहे अशा काळात सुत केली गेली कवा 
उपखंड (ग) म य ेिन द  केले या दोन मिह यां या कालावधीत लोकसभेच ेिवसजन झाले तर, आिण जर तो कालावधी 
संप यापूव  रा यसभेन ेउदघ्ोषणेस मा यता देणारा ठराव पा रत केला असेल, पण लोकसभने ेअशा उदघ्ोषणेबाबत 

कोणताही ठराव पा रत केला नसेल तर, लोकसभा ित या पुनघटनेनंतर थम या दनांकास भरेल या दनाकंापासून 

तीस दवस संपताच ती उदघ्ोषणा, उ  तीस दवसांचा कालावधी संप यापूव  या लोकसभनेेही या उदघ्ोषणेस 

मा यता देणारा ठराव पा रत केला नसेल तर. वतनात अस याच ेबंद होईल. 

(३) खंड (१) म य ेउ लेिखलेली अशी कोणतीही उदघ्ोषणा वतनात असेल या कालावधीत कोण याही रा याला 
आ थक औिच या या िस ांताच ेपालन कर याबाबत िनदेश देऊन या िनदेशात तो िस ांत िविन द  करणे. आिण या 

जोजनाकरता रा पतीला ज ेआव यक व पया  वाटतील असे अ य िनदेश देण,े हे संघरा या या कायकारी 
ािधकारा या क ेत येईल. 

(४) या संिवधानात काहीही असले तरी--- 
(क) अशा कोण याही िनदेशात--- 

(एक) एखा ा रा या या कारभारासंबंधात सेवा करणार्या सव कवा कोण याही वगातील या वेतनात व 

भ यात घट करणे आव यक करणारी तरतूद. 

(दोन) सव धन िवधेयके. कवा अनु छेद २०७ मधील तरतुदी यांना लगू आहेत अशी अ य िवधेयके रा य 

िवधानमंडळान ेपा रत के यानतंर ती रा पती या िवचाराथ राखून ठेवण ेआव यक करणारी तरतूद. 

समािव  असू शकेल; 

(ख) या अनु छेदाखाली सृत केलेली कोणतीही उदघ्ोषणा वतनात असेल या कालावधीत रा पती. सव  

यायालया या व उ  यायालया या यायाधीशासंह, संघरा या या कारभारासंबंधात सेवा करणार्या सव कवा 
कोण याही वगातील या वेतनात व भ यात घट कर याचा िनदेश दे यास स म असेल 

(५)     *    *    *    *    *    * 
 
३६१: रा पती, रा यपाल व राज मखु यानंा सरं ण. 

३६१. (१) रा पती, कवा रा याचा रा यपाल कवा राज मुख आप या पदा या अिधकारां या वापराब ल आिण 

कत ां या पालनाब ल अथवा ते अिधकार वापरताना व ती कत  ेपार पाडताना यान ेकेले या कवा यान ेकर याच े

अिभ ते असले या कोण याही कृतीब ल कोण याही यायालयाला उ रदायी असणार नाही: 
परंतु, अनु छेद ६१ खाली दोषारोपाच ेअ वेषण कर यासाठी संसदे या कोण याही सभागृहान ेिनयु  केलेले कवा 
नामिनदिशत केलेले कोणतेही यायालय, यायािधकरण कवा िनकाय याला रा पती या वतनाच ेपुन वलोकन करता 
येईल: 

परंतु आणखी अस ेक , या खंडातील कोण याही गो ीमुळे भारत सरकार या कवा रा य शासना या िव  समुिचत 

कायवाही कर याचा कोण याही चा ह  िनबिधत होतो, असा ितचा अथ लावला जाणार नाही. 
(२) रा पती या कवा रा या या रा यपाला या िव  या या पदावरील कोण याही यायालयात कोण याही कारची 
फौजदारी कायवाही सु  केली कवा चालू केली जाणार नाही. 
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(३) रा पतीला कवा रा या या रा यपालाला अटक कर यासाठी कवा कारागृहात टाक यासाठी या या पदावरील 

कोण याही यायालयातून कोणतीही आदेिशका काढली जाणार नाही. 
(४) रा पती कवा रा याचा रा यपाल हणून आपले पद हण कर यापूव  कवा नंतर यान े वतः या ि गत 

ना यान ेकेले या कवा के याच ेअिभ ेत असले या कोण याही कृती या संबंधात कोणतीही दवाणी कायवाही, जीम य े

या यािव  अनुतोषाची मागणी कर यात आलेली आहे. या या पदावधीम य ेकोण याही यायालयात. या 
कायवाहीच े व प. ितच ेवादकारण. या प ाकडून अशी कायवाही दाखला कर यात यावयाची आहे याच ेनाव. वणन 

व राह याच े ठकाण आिण तो कोण या कारचा अनुतोष मागत आहे ते िनवेदन करणारी लेखी नोटीस. यथाि थित, 

रा पतीला कवा या रा यपालाला सुपूद के यापासून कवा या या कायालयात ठेवून दे यात आ यापासून लगतनंतरच े

दोन मिहन ेसंपेपयत सु  करता येणार नाही. 
 
३६१क: ससंद व रा य िवधानमडंळ यां या कामकाजवृ ां या काशनास सरं ण. 

३६१क. (१) संसदेच ेकोणतेही सभागृह अथवा रा याची िवधानसभा, कवा यथाि थित, या या िवधानमंडळाच े

कोणतेही सभागृह यां या कोण याही कामकाजाच ेसारत: यथात य ितवृ  वृ प ाम य े कािशत कर या या संबंधात 

कोणतीही ी कोण याही यायालयाम य ेअस े काशन िव षेपूवक कर यात आले आहे. अस ेशाबीत कर यात आले 

नसेल तर कोण याही फौजदारी कवा दवाणी कायवाहीस पा  होणार नाही: 
परंतु, संसदेच ेकोणतेही सभागृह अथवा एखा ा रा याची िवधानसभा. कवा यथाि थित. या या िवधानमंडळाच े

कोणतेही सभागृह यां या एखा ा गु  बैठक या कामकाजाच ेकोणतेही ितवृ  कािशत कर याबाबत या खंडातील 

कोणतीही गो  लागू असणार नाही.  
(२) खंड (१) या माण ेवृ प ात कािशत झाले या ितवृ ां य कवा बाब या संबंधात लागू होतो याच माण ेतो, 
विन ेपण क ा या सहा यान ेसादर के या जाणार्या कोण याही काय माचा कवा सेवेचा भाग हणून िबनतारी संदेश 

यं णे ारे विन ेिपत केले या ितवृ ां या कवा बाब या संबंधातही लागू असेल. 
 
प ीकरण.--- या अनु छेदाम य,े “वृ प ” यात, वृ प ाम य े कािशत करावयाचा मजकूर यात अंतूभूत आहे. असे 

एखा ा वृ सं थेने दलेले वृ  िनवेदन समािव  आहे. 
 
३६१ख: लाभकारी राजक य पदावर िनयु ी कर यास अनहता. 
३६१ख. कोण याही राजक य प ाम य ेअसले या कोण याही सभागृहाचा सद य, जो दहा ा अनुचचूी या प र छेद २ 

अ वये या सभागृहाचा सद य हो यास अनह असेल तर. तो या या अनहते या दनाकंापासून या या सद य वाचा 
कालवधी समा  हो याचा दनांक, कवा असा कालावधी समा  हो यापूव  यान ेकोण याही सभागृहाची िनवडणूक 

लढिव यास, तो िनवडून आ याच ेघोिषत झा याचा दनाकं, यांपैक  जो अगोदर येईल या दनांकपयत या 
कालावधीदर यान, कोणतेही लाभकारी राजक य पद धारण कर यास देखील अनह असेल. 
 
प ीकरण.--- या अनु छेदा या योजनाथ.--- 

(क) “सभागृह” याचा अर्थ, दहा ा अनुसचूी या प र छेद १, खंड (ख) म य े याला नेमून दलेला अथ. असा आहे; 
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(ख) “लाभकारी राजक य पद” याचा अथ--- 

(एक) भारत सरकार कवा रा य शासन यां या अधीन असलेले आिण याच ेवेतन कवा प र िमक यावरील खच. भारत 

सरकार या कवा. यथाि थित, राजय् शासना या सावजिनक महसुलातून कर यात येतो अस;े कवा 
(दोन) िविधसं थािपत अससे या अगर नसले या, भारत सरकार कवा रा य शासन यां या पूणत: कवा अंशत: 

मालक या एखा ा िनकाया या अधीन असलेले आिण याच ेवेतन कवा पा र िमक अशा िनकायाकडून दे यात येत.े 

अस ेकोणतेही पद, असा आहे. 

मा . नुकसानभरपाई या व पात दले जाणारे वेतन व पा र िमक यांचा याम य ेसमावेश होत नाही.  
 
३६२: भारतीय सं थानां या अिधपत च ेह  व िवशेषािधकार “संिवधान सि वसावी सुधारणा अिधिनयम, १९७१”---
कलम २ ारे िनरिसत. 
 
३६३: िववि त तह, करार, इ याद तनू उदभ्वणार्या तटंयामं य े यायालयान ेह त पे कर यास आडकाठी. 
३६३. (१) या संिवधानात काहीही असले तरी, मा , अनु छेद १४३ या तरतुद ना अधीन रा न जो तह. करार. 

संिवदा. अिभसंकेत, सनद कवा अ य त सम संलेख या संिवधाना या ारंभापूव  कोण याही भारतीय सं थाना या 
अिधपतीन ेकेला होता कवा िन पा दत केला होता आिण डोिमिनअन ऑफ इंिडयाच ेसरकार कवा पूवािधकार्यांपैक  

कोणतेही सरकार याम य ेप  होते आिण अशा ारंभानंतर जो अंमलात रािहलेला आहे कवा अंमलात ठेव यात आला 
आहे. या या कोण याही तरतुदीतून उदभ्वणार्या कोण याही तंटयात अथवा असा कोणताही तह. करार. संिवदा. 
अिभसकेंत. सनद कवा अ य त सम संलेख यां याशी संबंिधत अशा या संिवधानात असले यापंैक  कोण याही 
तरतुदीखाली ोदभ्ूत होणारा कोणताही ह  अथवा यातनू उदभ्वणारे कोणतेही दािय व कवा आबंधन याबाबत या 
कोण याही तंटयात सव  यायालयाला कवा अ य कोण याही यायालयाला अिधका रता असणार नाही.  
(२) या अनु छेदात--- 

(क)“ भारतीय सं थान” याचा अथ, िहज मँजे टीने कवा डोिमिनअन ऑफ इंिडया या सरकान ेया संिवधाना या 
ारंभापूव  असे सं थान हणून मा यता दलेले कोणतेही रा य े  असा आहे; आिण 

(ख) “अिधपित” यात, िहज मँिज टीन े कवा डोिमिनअन ऑफ इंिडया या सरकारन ेअशा ारंभापूव  कोण याही भारतीय 

सं थानाचा अिधपती हणून मा यता दलेला राजा. सं थािनक कवा अ य ी. यांचा समावेश आहे. 
 
भारतीय सं थानां या अिधपत ना दलेली मा यता संपु ात येण ेव खासगत तनख ेन  करणे. ३६३क. 

या संिवधानाम य ेअथवा या या काळी अंमलात असले या कोण याही काय ाम य ेकाहीही असले तरी.--- 
(क) “संिवधान सि वसावी सुधारणा अिधिनयम, १९७१ ” या या ारंभापूव  कोण याही वेळी रा पतीन ेभारतीय 

सं थानाचा अिधपती हणून याला मा यता दली होती असा राजा, सं थािनक कवा अ य ी यानंा अथवा िजला 
अशा ारंभापूव  कोण याही वेळी, रा पतीन ेअशा अिधपतीचा उ रािधकारी हणून मा यता दलेली होती अशा 
कोण याही ीला असा अिधपती कवा अशा अिधपतीचा उ रािधकारी हणून िमळालेली मा यता अशा ारंभा या 
दनाकंास आिण ते हापासून संपु ात येईल.  
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(ख) “संिवधान सि वसावी सुधारणा) अिधिनयम. १९७१” या या ारंभा या दनांकास आिण ते हापासनू खासगत तनख े

न  कर यात आले आहेत आिण खासगत तन यां या बाबतीतील सव ह . दािय वे आिण आबंधन ेन  कर यात आली 
आहेत. आिण तदनसुार खंड (क) म य ेिन द  केले या अिधपती, कवा, यथाि थित, अशा अिधपतीचा उ रािधकारी 
अथवा अ य कोणतीही ी यांना खासगत तनखा हणून कोणतीही र म दली जाणार नाही. 
 
३६४: मोठी बदंरे व िवमानतळ यासबंधंी िवशषे तरतदुी. 
३६४. (१) या संिवधानात काहीही अंतभूत असले तरी, रा पती जाहीर अिधसूचने ारे असा िनदेश देऊ शकेल क , 

अिधसूचनेत िविन द  कर यात येईल अशा दनांकास व ते हापासून--- 

(क) संसदेन े कवा रा य िवधानमंडळान ेकेलेला एखादा कायदा, एखाद ेमोठे बंदर कवा िवमानतळ यांना लागू होणार 

नाही अथवा या अिधसूचनेत िविन द  कर यात येतील अशा अपवादांसह कवा फेरबदलांसह याना लागू होईल. अथवा 
(ख) एखादा िव मान कायदा हा, एखाद ेमोठे बंदर कवा िवमानतळ यां या बाबतीत उ  दनांकापूव  केले या कवा 
कर याच ेव जले या गो ी खेरीजक न एर ही. िन भावी होईल. अथवा अशा बंदराला कवा िवमानतळाला लागू 

होताना. अिधसूचनेत िविन द  कर यात येतील अशा अपवादासंह कवा फेरबदलांसह भावी होईल. 

(२) या अनु छेदात--- 

(क) “ मोठे बंदर” याचा अथ, संसदेन ेकेले या कोण याही काय ा या कवा कोण याही िव मान काय ा या ारे कवा 
याखाली मोठे बंदर हणून घोिषत केलेले बंदर. असा आहे आिण या या वेळी अशा बंदरा या सीमांम य ेसमािव  

असले या सव े ांचा यात समावेश आहे. 

(ख) “िवमानतळ” याचा अथ. हवाईमाग, िवमाने व िवमानचालन यासंबंधी या अिधिनयिमत या योजनाथ. ा य 

के या माण ेिवमानतळ. असा आहे. 
 
३६५: सघंरा यान े दले या िनदेशाचं ेअनपुालन कर यात कवा याचंी अमंलबजावणी कर यात कसरू के याचा 
प रणाम. 

३६५. या संिवधानात असले यांपैक  कोण याही तरतुदीखाली संघरा या या कायकारी अिधकाराचा वापर क न 

दले या कोण याही िनदेशांच ेअनुपालन कर यात कवा याचंी अंमलबजावणी कर यात कोण याही रा यान ेकसूर केली 
असेल या बबतीत या रा याच ेशासन या संिवधाना या तरतुद ना अनुस न चालवण ेश य नाही. अशी प रि थती उद्
भवली आहे. असे रा पतीन ेठरवण ेकायदेशीर होईल.  
 
३६६: ा या. 
३६६. या संिवधानात, संदभानुसार अ यथा आव यक नसेल तर. पुढील श द योगांना या ारे नेमून द या माण ेते ते 
अथ असतील. ते हणज:े--- 

(१) “ कृिष- ाि ” याचा अथ. या ी य जनकांपकै  िपता कवा या पु ष परंपरेतील अ य कोणीही मूळचा 
युरोपीय आहे कवा होता. पण जी ी भारता या रा य े ा या आत अिधवासी आहे आिण अशा रा य े ात केवळ 
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ता कािलक योजनांसाठी थाियक झाले या न हे तर यात िन यश: रिहवासी असले या माता-िप या या पोटी जी 
ज मली आहे कवा होती ती ी. असा आहे; 

(३) “अनु छेद” याचा अथ. या संिवधानाचा अनु छेद असा आहे; 

(४)“ कजाऊ घेणे” यात, वषासन ेदेऊन पैस ेउभारण ेहे समािव  आहे व “कज” 
याचा अथ तदनसुार लावला जाईल;  
 
(४क)    *    *    *    *    * 

(५)“ खंड” याचा अथ, या अनु छेदात तो श द योग येतो याचा खंड. असा आहे; 

(६) “िनगम कर” याचा अथ. तो कर जेथवर कंप यांनी ावयाचा आहे तेथवर ा ीवरील कोणताही कर. असा आहे आिण 

या या बाबतीत पुढील शत  पूण होतात असा तो कर आहे:--- 

(क) तो कृिष- ाि या संबंधात आकारणीयो य नाही; 
(ख) कंप यांनी भरावया या कराला लागू होतील अशा कोण याही अिधिनयिमत या ारे या करां या बाबतीत. 

कंप यांनी नी ना ावया या लाभांशांतून कोणतीही वजात कर याचा ािधकार दे यात आलेला नाही; 
(ग) असे लाभांश िमळणार्या या एकूण ा ीची भारतीय आयकरा या योजनाथ गणना करताना अथवा अशा 

नी ावया या कवा यांना परतावायो य असले या भारतीय ाि कराची गणना करताना या माण ेभरलेला कर 

िहशेबात घे यासाठी कोणतीही तरतूद अि त वात नाही; 
(७)“ त थानी असलेला ांत”. “त थानी असलेले भारतीय सं थान” कवा” त थानी असलेले रा या” याचा अथ, 

शंका पद बाबतीत. िविश  तृत योजनाकरता, यथाि थित, त थानी असलेला ांत. त थानी असलेले भारतीय 

सं थान कवा त थानी असलेले रा य हणून रा पती ठरवील असा ांत. भारतीय सं थान कवा रा य. असा आहे; 

(८)“ ऋण” यात. वषासनां या पान ेमु ल र मांची परतफेड कर या या कोण याही आबंधनाबाबतच ेकोणतेही दािय व 

व कोण याही हमीनुसार असलेले कोणतेही दािय व सामिव  आहे आिण “ ऋणभार” याचा अथ तदनुसार लावला जाईल: 

(९)“ संपदा शु क” याचा अथ, या शु कासंबंधी संसदेन े कवा रा य िवधानमंडळान ेकेले या काय ां या तरतुद वय े

मृ युनंतर सं ािमत होणार्या कवा अशा कारे सं ािमत होत अस याच ेमान या जाणार्या मालम ेच ेउ  काय ां ारे 

कवा याखाली  िविहत कर यात येतील अशा िनयमांना अनुस न ज े धान मू य िविनि त लेले असेल यावर कवा 
या या संदभात िनधा रत करावयाच ेशु क. असा आहे: 

(१०)“ िव मान कायदा“ याचा अथ, कोणताही कायदा. अ यादेश. आदेश. उपिवधी. िनयम कवा िविनयम कर याचा 
अिधकार असले या कोण याही िवधानमंडळान,े ािधकार्यान े कवा ीन ेया संिवधाना या ारंभापूव  पा रत 

केलेला कवा केलेला असा कायदा. अ यादेश. उपिवधी. िनयम कवा िविनयम. असा आहे; 

(११) “फेडरल यायालय” याचा अथ. ग हनमट ऑफ इंिडया अ ॅ ट, १९३५ खाली घ टत झालेले फेडरल यायालय. असा 
आहे; 

(१२) “माल ” यात सव साम ी, िवकाऊ व त ूव िज स समािव  आहेत: 

(१३)“ हमी” यात, एखा ा उप माचा नफा िविन द  रकमेपे ा कमी पड यास पैस ेभर याच ेया संिवधाना या 
ारंभापूव  प करलेले कोणतेही आबंधन समािव  आहे;  
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(१४) “उ  यायालय” याचा अथ. या संिवधाना या योजनाथ ज ेकोण याही रा याच ेउ  यायालय हणून मानले गेले 

आहे असे कोणतेही यायालय, असा आहे आिण यात--- 

(क) या संिवधानाखाली उ  यायालय हणून घ टत कवा पुनघ टत झालेले भारता या रा य े ातील कोणतेही 
यायालय. आिण 

(ख) संसदेकडून काय ा ारे या संिवधाना या सव कवा यांपकै  कोण याही योजनांसाठी उ  यायालय हणून घोिषत 

केले जाईल अस ेभारता या रा य े ातील अ य कोणतेही यायालय. समािव  आहे. 

(१५)“भारतीय सं थान” याचा अथ. डोिमिनअन ऑफ इंिडया या सरकारन े याला अस ेसं थान हणून मा यता दली 
होती. अस ेकोणतेही रा य े . असा आहे; 

(१६) “भाग” याचा अथ, या संिवधानाचा भाग, असा आहे;  

(१७) “ पे शा” याचा अथ, कोण याही ीला कवा ित या बाबतीत देय असलेले कोण याही कारच ेपे शन-मग ते 
अंशदायी असो वा नसो-असा आहे. आिण यात अशा कारे देय असे िनवृि वेतन. अशा कारे देय अस ेउपदान व 

भिव य िनधीत वगणी हणून दले या रकमां या परतीदाखल अशा कारे दये असलेली र म कवा रकमा.- यांवरील 

ाज कवा यांतील अ य कोणतीही भर यासह कवा यािवना-समािव  आहेत; 

(१८)“आणीबाणीची उदघ्ोषणा” याचा अथ. अनु छेद ३५२ या खंड (१) खाली सृत केलेली उदघ्ोषणा, अस आहे. 

(१९) “ जाहीर अिधसचूना”. याचा अथ. भारताच ेराजप  कवा. यथाि थित, एखा ा रा याच ेराजप  यातील 

अिधसूचना. असा आहे; 

(२०) “रे वे” यात--- 

(क) संपूणपण ेनगरपािलका े ात असलेला ाममाग. कवा  
(ख) संपूणपण ेएका रा यात असलेला व संसदेन ेकाय ा ारे रे वे नस याच ेघोिषत केलेला अ य कोणताही दळणवळण 

माग. 

हे समािव  नाहीत; 

(२१)     *    *    *    *    *    * 

(२२) “ अिधपती” याचा अथ, याला रा पतीन े” संिवधान सि वसावी सुधारणा अिधिनयम. १९७१” या या ारंभापूव  

कोण याही वेळी भारतीय सं थानाचा अिधपती हणून मा यता दली होती असा राजा. सं थािनक कवा अ य ी 
अथवा. िजला रा पतीन ेअशा ारंभापूव  कोण याही वेळी अशा अिधपतीचा उ रािधकारी हणून मा यता दली होती 
अशी कोणतीही ी. असा आहे. 

(२३) “अनुसूची” याचा अथ. या संिवधानाची अनुसूची, असा आहे; 

(२४) “अनुसूिचत जाती” याचा अथ. या संिवधाना या योजनाथ, अनु छेद ३४१ खाली अनुसूिचत जाती जस याच े

मानले गेले आहे अशा जाती. वंश कवा जमाती अथवा अशा जातीच.े वंशाच े कवा जमात च ेभाग अथवा यातील गट. 

असा आहे; 
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(२५) “अनुसूिचत जनजाती” याचा अथ. या संिवधाना या योजनाथ अनु छेद ३४२ खाली अनुसूिचत जनजाती 
अस याच ेमानले गेले आहे, अशा जमाती कवा जमातीसमूह अथवा अशा जमात च े कवा जमातीसमूहाचं ेभाग अथवा 
यातील गट, असा आहे; 

(२६) “ कज रोख े” यात रोखेपुजंी ( टॉक) समािव  आहेत. 

(२६क)     *    *    *    *    * 

(२७) “उपखंड” याचा अथ. या खंडात तो श द योग येतो याचा उपखंड. असा आहे; 

(२८) “कर-आकारणी ” यात. कोणताही कर कवा कर-मग तो सरसकट असो. थािनक असो वा िवशेष असो-बसवण े

समािव  आहे. आिण “कर” याचा अथ तदनुसार लावना जाईल.  

(२९) “ ा ीवरील कर” यात. अित र  नफा-करा या व पाचा कोणताही कर समािव  आहे;  

(२९)“ मालाची िव  कवा खरेदी यावरील कर “ या श द योगात पुढील करांचाही समावेश होतो:--- 
(क) एखा ा संिवदे या अनुसार असेल या याित र  इतर रीतीन.े कोण याही मालावरील मालक ह ाच ेरोखीन.े 

आ थिगत दानावर कवा अ य मू यवान ितफलाथ ह तांतरण कर यावरील कर; 

(ख) एखा ा काय-संिवदचेी अंमलबजावणी करताना मालावरील मालक ह  (मग तो माला या व पात असो वा 
कोण याही अ य व पात असो) ह तांत रत होत अस यास अशा ह तांतरणावरील कर; 

(ग) भाड ेखरेदीन े कवा ह याह यान े दान कर या या इतर कोण याही प तीन ेकेले या माला या सुपूदगीवरील कर; 

(घ) कोण याही मालाचा कोण याही योजनाकरता वापर कर याचय ह ाच ेरोखीन,े आ थिगत दानावर कवा इतर 

मू यवान ितफलाथ ह तांतरण कर यावरील कर मग त ेह तांतरण एखा ा िविन द  मुदतीक रता असो वा नसो; 
(ङ) कोण याही िविधसं थािपत सनले या संघाने कवा या िनकायान ेआप या एखा ा सद यास रोखीन,े 

आ थिगत दानावर कवा इतर मू यावान ितफलाथ केले या माला या पुरवठयावरील कर; 

(च) एखादा अ पदाथ हणून कवा मानवी सेवनासाठी असलेली कोणतीही व तू हणून कवा कोणतेही पेय मग त े

मादक असो वा नसो हणून असले या माला या. कोण याही सेवे या पान े कवा अशा सेवेचा भाग हणून कवा अ य 

कोण याही रीतीन,े केले या पुरवठयावरील कर. मातर्, असा पुरवठा कवा सेवा ही रोखीन,े आ थिगत दानावर कवा 
अ य मू यवान ितफलाथ कर यात कवा पुरव यात आली असावी,-आिण कोण याही मालाच ेअशा रीतीन ेकेलेले 

ह तांतरन कवा केलेली सुपूदगी कवा पुरवठा हा, अस ेह तांतरण. सुपूदगी कवा पुरवठा करणार्या ीन ेकेलेली 
िव  आहे आिण या ीकड ेअस ेह तांतरण. सुपूदगी कवा पुरवठा कर यात आला असेल या ीन े या 
मालाची केलेली खरेदी आहे. असे समजले जाईल. 

(३०) “ संघ रा य े ” याचा अथ, पिह या अनुसूचीत िविन द  केलेले कोणतेही संघ रा य े  असा आहे व याम य.े 

भारता या रा य े ात समािव  असले या पण या अनुसूचीत िविन द  न केले या अ य कोण याही रा य े ाचा 
समावेश आहे.  
 
३६७: अथ लावण.े 

३६७. (१) संदभानुसार अ यथा आव यक नसेल तर. “ सवसाधारण वाकखंड अिधिनयम. १८९७ जनरल लॉजेस अ ॅ ट 

जसा डोिमिनअन ऑफ इंिडया या िवधानमंडळा या अिधिनयमाचा अथ लाव याबाबत लागू आहे तसा तो, अनु छेद 
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३७२ खाली यात केला जाईल अशा कोण याही अनुकूलनांसह व फेरबदलांसह या संिवधानाचा अथ लाव याबाबत लागू 

असेल. 

(२) संसदेच ेअिधिनयम कवा ितन ेकेलेले कायद ेयासंबंधी अथवा रा या या िवधानमंडळाच ेअिधिनयन कवा यान े

केलेले कायद ेयासंबंधी या संिवधानात असले या कोण याही िनदशाम य.े रा पतीन ेकाढले या अ यादेश कवा. 
यथाि थित, रा यपालान ेकाढलेला अ यादेश यासंबंधीचा िनदश समािव  आहे. असा याचा अथ लावला जाईल. 

(३) या संिवधाना या योजनाथ “परक य रा य” याचा अथ, भारता ित र  अ य कोणतेही रा य असा आहे: 

परंतु, संसदेन ेकेले या कोण याही काय ा या तरतुद ना अधीन रा न रा पतीला आदेशा ारे, कोणतेही रा य या 
आदेशात िविन दषट् कर यात येतील अशा योजनांसाठी परक य रा य नस याच ेघोिषत करता यईेल.  
 
३६८: ससंदचेा सिंवधानात सधुारणा कर याचा अिधकार व यासबंधंीची कायप ती. 
३६८. (१) या संिवधानात काहीही असले तरी, संसदेला आप या संिवधायी अिधकाराचा वापर क न, या संिवधाना या 
कोण याही तरतुदीम य.े या अनु छेदात घालून दले या कायप तीनसुार, अिधक भर घालून, फेरबदल क न कवा ितच े

िनरसन क न सुधारणा करता येईल. 

(२) या संिवधाना या सुधारणेचा आरंभ संसदे या दोह पकै  कोण याही सभागृहात या योजनाकरता िवधेयक तुत 

क नच करता येईल. आिण जे हा त ेिवधेयक येक सभागृहात या सभागृहा या एकूण सद य-सं ये या ब मतान ेव 

या सभागृहा या उपि थत असले या व मतदान करणार्या सद यांपैक  कमान दोन-तृतीयांश इत या सद यां या 
ब मतान ेपा रत होईल ते हा, ते रा पतीला सादर केले जाईल आिण तो या िवधेयकास आपली अनुमती दईेल आिण 

तदनंतर. संिवधान िवधेयकाबर कूम सुधा रत झालेले असेल; 

परंतु, जर अशी सुधारणा ही.--- 
(क) अनु छेद ५४. अनु छेद ५५. अनु छेद ७३. अनु छेद १६२ कवा अनु छेद २४९ कवा  
(ख) भाग पाच मधील करण चार. भाग सहा मधील करण पाच कवा भाग अकरा मधील करण एक. कवा 
(ग) सात ा अनुसूचीत असले यांपैक  कोणतीही सूची. कवा 
(घ) रा यांच ेसंसदेतील ितिनिधत. कवा  
(ङ) या अनु छेदा या तरतुदी. 
यात कोणताही बदल क  पाहात असेल तर, अशा सुधारणांची तरतूद करणारे िवधेयक रा पतील अनुमतीसाठी सादर 

कर यापूव  या सुधारणेच ेरा यांपकै  कमान िन या रा यां या िवधानमंडळांनी पा रत केले या तशाच आशया या 
ठरावां ारे या िवधानमंडळाकडून अनुसमथन िमळणेही आव यक असेल. 

(३) अनु छेद १३ मधील कोणतीही गो , या अनु छेदाखाली केले या कोण याही सुधारणेला लागू असनार नाही. 
(४) या संिवधानाम य ेभाग तीन या तरतुद सह या अनु छेदाखाली केलेली कवा के याच ेअिभ ते असलेली कोणतीही 
सुधारणा मग ती “संिवधान बेचािळसावी सुधारणा अिधिनयम. १९७६”---कलम ५५ या या ारंभापूव  केलेली असो वा 
नंतर केलेली असो कोण याही यायालयात कोण याही कारणा तव ा पद करता येणार नाही.  
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(५) शंकािनरसनाथ या ारे अस ेघोिषत कर यात येत आहे क , या संिवधाना या तरतुद म य ेअिधक भर घालून, यात 

फेरबदल क न कवा या िनरिसत क न याचंी सुधारणा कर याबाबत या अनु छेदाखाली संसदेला असले या संिवधायी 
अिधकारावर कोण याही कारची मयादा असणार नाही.  
 
३६९: रा य सचूीतील िववि त बाबी जण ूकाही समवत  सचूीतील बाबी असा ात या माण े याबंाबत कायद े

कर याचा ससंदेला अ थायी अिधकार. 
३६९. या संिवधानात काहीही असत ेतरी, या संिवधाना या ारंभापासनू पाच वषा या कालावधीम य ेसंसदेला. पुढील 

बाबी जण ूसमवत  सूचीत नमूद केले या असा ात या माण े याबाबत कायद ेकर याचा अिधकार असेल. या बाबी 
अशा:--- 
(क) सुती व लोकरी कापड, क ा कापूस सरक  काढलेला व सरक  न काढलेला कापूस कवा कपास यांसह सरक , कागद 

वृ प ी कागद यासंह, खा दाथ खा  तेलिबया व तेल यांसहा, गुरांची वैरण पड व इतर खुराक यांसह कोळसा कोक व 

कोळसाज य पदाथ यांसह, लोखंड, पोलाद व अ क याचंा रा यांतगत ापार व वािण य आिण याचं ेउ पादन, पुरवठा 
व िवतरण; 

(ख) खंड (क) म य ेउ लेिखले यांपैक  कोण याही बाबीसंबंधी या काय ािंव  घडणारे अपराध, यापंैक  कोण याही 
बाबीसंबंधी सव  यायालय खेरीजक न सव यायालयांची अिधका रता व याचं ेअिधकार आिण यापंैक  कोण याही 
बाबीसंबंधीची फ -पण कोण याही यायालयात घेत या जाणार्या फ चा यात समावेश नाही; 
पण या अनु छेदा या तरतुदी नस या तर जो कायदा कर यास संसद स म झाली स म झाली नसती असा संसदेन े

केलेला कोणताही कायदा उ  कालावधी संपताच अ मते या ा ीपयत िन भावी होईल. मा  तो संप यापूव  

केले या कवा कर याच ेव जले या गो ी याला अपवाद असतील. 
 
३७०: ज म ूव का मीर रा याबाबत अ थायी तरतदू. 

३७०. (१) या संिवधानात काहीही असले तरी,--- 
(क) अनु छेद २३८ या तरतुदी ज मू व का मीर रा या या संबंधात लागू असणार नाहीत;  

(ख) उ  रा याकरता कायद ेकर याचा संसदचेा अिधकार पुढील बाब पुरता मया दत असेल:--- 

(एक) एखाद ेसं थान डोिमिनअन ऑफ इंिडयात सामीत हो याबाबत िनयमन करणा या सामीलना यात. यां यासंबंधी 
डोिमिनअन या िवधानमंडळाला या सं थानाकरता कायद ेकरता येतील अशा बाबी हणून या बाबी िविन द  केले या 
असतील या बाब शी या समनु प अस याच ेरा पतीन ेरा या या शासनाचा िवचार घेऊन घोिषत केले आहे, अशा 
संघ-सूचीतील व समवत  सूचीतील बाबी; आणी 
(दोन) या रा या या शासना या सहमतीन ेरा पती आदेशा ारे िविन द  करील अशा उ  सूचीमधील अ य बाबी. 
 
प ीकरण:--- या अनु छेदा या योजनाथ,” रा याच ेशासन” याचा अथ, रा पतीन ेज मू व का मीरचा महाराजा 
हणून या या काळी मा यता दलेली.“ महाराजां या दनाकं ५ माच. १९४८ या उदघ्ोषणेनुसार या या काळी 

अिधकारा ढ असले या मंि प रषदे या स याने काय करणारी ी”, असा आहे;  
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(ग) अनु छेद १ या व या अनु छेदा या तरतुदी या रा या या संबंधात लागू असतील. 

(घ) या संिवधाना या अ य तरतुद पैक , रा पती आदेशा ारे िविन द  करील अशा तरतुदी. असे िविन द  अपवाद व 

फेरबदल यासंह या रा या या संबंधात लागू असतील: 

परंतु, उपखंड (ख), प र छेद (एक) म य ेिनदश केले या सं थाना या सामीलना यातील िविन द  बाब शी संबंिधत 

असेल असा कोणताही आदेश. या रा या या शासनाचा िवचार घेत याखेरीज काढला जाणार नाही: 
परंतु आणखी अस ेक , लगतपूव परंतुकात िन द  केले या न अ य बाब शी संबंिधत असेल असा कोणताही आदेश या 
शासनाची सहमती अस याखेरीज काढला जाणार नाही. 
(२) जर खंड (१) उपखंड (ख) प र छेद (दोन) म य े कवा या खंडा या उपखंड (घ) मधील दसुर्या परंतुकात िन द  

केलेली रा या या शासनाची सहमती, या रा याच ेसंिवधान तयार कर यासाठी संिवधानसभा आमंि ता केली 
जा यापूव  दे यात आली तर, अशा संिवधानसभेन े या सहमतीसंबंधी िनणय यावा. यासाठी ती ित यासमोर ठेवली 
जाईल. 
 
(३) या अनु छेदा या पूवगामी तरतुद म य ेकाहीही असले असले तरी, रा पतीला, तो िविन द  करील अशा 
दनाकंापासून हा अनु छेद वतनात अस याच ेबंद होईल कवा ते हापासून िविन द  अशाच अपवादांसह व 

फेरबदलांसह वतनात राहील. अस ेजाहीर अिधसूचने ारे घोिषत करता येईल: 

परंतु रा पतीन ेअशी अिधसूचना काढ यापूव , खंड (२) म य ेिन द  केले या रा या या संिवधानसभचेी िशफारस 

आव यक असेल. 
 
३७१: महारा  व गजुराथ या रा याबंाबत िवशषे तरतदू. 

३७१. (१)     *    *    *    * 

(२) या संिवधानात काहीही असले तरी, महारा  कवा गुजराथ या रा यांबाबत आदेश क न या ारे रा पतीला पुढील 

गो साठी रा यपालावर कोणतीही िवशेष जबाबदारी सोपिव याची तरतूद करता येईल--- 

(क) िवदभ, मराठवादा व उव रत महारा  कवा यथाि थित, सौरा . क छ व उव रत गुजराथ यां यासाठी अलग अलग 

िवकास मंडळे थापन क न. यांपकै  यके मंडळा या कामकाजाचा अहवाल दरवष  रा य िवधानसभेसमोर ठेवला 
जाईल अशी तजवीज करणे; 
(ख) सबंध रा या या गरजा साक यान ेल ात घेऊन, उ  े ांवरील िवकास खचासाठी िनधीच ेसम या य वाटप 

करणे; आिण  

(ग) संबंध रा या या गरजा साक यान ेल ात घेऊन, उ  े ांबाबत तं िश ण व ावसाियक िश ण यांसाठी 
पया  सोयी व रा य शासना या िनयं णाखालील सेवांम य ेनोकरीची पया  संधी उपल ध करणारी सम या य व था 
करणे.  
 
३७१क : नागालडँ रा याबाबत िवशषे तरतदू. 

३७१क. (१) या संिवधानात काहीही असले तरी,--- 
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(क) (एक) नागाचं ेधा मक कवा सामािजक आचार. 

(दोन) नागांचा ढी ा  कायदा व कायप ती. 
(तीन) नागां या ढी ा  काय ानुसार िनणय देण,े हे यात अनु युत आहे अस े दवाणी व फौजदारी यायदान. 

(चार) जमीन व ित यातील साधनसंप ी यांच े वािम व व ह तांतरण.  

यांबाबतचा संसदेचा कोणताही अिधिनयम, नागालँड या िवधानसभेन ेठरावा ारे तसे ठरिव यािशवाय नागालँड 

रा याला लागू होणार नाही. 
(ख) नागालँड रा या या िन मती या लगतपूव  नागा िह स-टयूएनसांग े ात उदभ्वणारे अंतगत संगेधोपे, 
नागालँड या रा यपाला या मत ेजोपयत तेथे कवा या या कोण याही भागात चालू आहेत िततका काळ या रा यातील 

कायदा व सु व था यांबाबत या यावर िवशेष जबाबदारी असेल व यासंबंधीची आपली काय पार पाडताना 
करावया या कारवाईबाबत रा यपाल, मंि प रषदेचा िवचार घेत यानंतर, आप या वैयि क िनणयश ीचा वापर 

करील: 

परंतु आणखी अस ेक , जर नागालँड रा यातील कायदा व सु व था यांबाबत रा यपालावर िवशेष जबाबदारी 
अस याची यापुढ ेज री नाही. यासंबंधी रा पतीची, रा यपालाकडून अहवाल िमळा याव न कवा अ यथा खा ी 
झाली तर. तो आदेशा ारे रा यपालावरची अशी जबाबदारी, आदेशात िविन द  कर यात यईेल अशा दनांकापासून 

संपु ात येईल. असा िनदेश देऊ शकेल. 

(ग) कोण याही अनुदानाथ मागणीसंबंधी आपली िशफारस करताना, नागालँडचा रा यपाल कोण याही िविश  सेवेसाठी 
कवा योजनासाठी भारत सरकारन ेभारता या एकि त िनधीतून पुरिवले या कोण याही पैशाचा समावेश या सेवेशी 
कवा योजनाशी संबंिधत असले या अनुदानाथ मागणीत असले व अ य कोण याही मागणीत असणार नाही, अशी 

खा ीलायक तजवीज करील: 

(घ) टयुएनसांग िज ाकरता प तीस सद य िमळून बनलेली एक ादेिशक प रषद. नागालँडचा रा यपाल जाहीर 

अिधसूचने ारे यासंबंधात िविन द  करीत अशा दनांक  व ते हापासून थापन कर यात येईल व रा यपाला 
विववेकानुसार पुढील गो करता तरतूद करणारे िनयम करील:--- 

(एक) ादिेशक प रषदेची घडण व ादेिशक प रषदचे ेसद य जीनुसार िनवडले जातील ती प त: 

परंतु, टयुएनसांग िज ाचा उप आयु  हा ादेिशक प रषदचेा पदिस  अ य  असेल आिण ादेिशक उपा य  ित या 
सद याकंरवी यां यामधून िनवडून दला जाइल. 

(दोन) ादेिशक प रषदेच ेसद य हणून या पदावर िनवडले जा यासाठी कवा राह यासाठी लागणार्या अहता: 
(तीन) ादेिशक प रषदे या सद यांचा पदावधी व सद यांना देय असलेले कोणतेही वेतन व भ :े 

(चार) ादिेशक प रषदचेी कायप ती व ितच ेकामकाज चालवणे. 
(पाच) ादेिशक प रषदे या अिधकार्यांची व कमचार्यांची िनयु ी आिण यां या सेवाशत ;  आिण  

(सहा) ादेिशक प रषद घ टत कर यासाठी आिण ितच ेकाय यो य कारे चाल यासाठी िज याबाबत िनयम करणे 
आव यक आहे . अशी अ य कोणतीही बाब. 
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(२) या संिवधानात काहीही असले तरी, नागालँड रा या या िन मती या दनांकापासून दहा वषा या कालावधीपयत 

कवा रा यपाल यासंबंधात ादेिशक प रषदे या िशफारश व न जाहीर अिधसूचने ारे िविन द  करील अशा आणखी 
कालावधीपयत,--- 

(क) टयूएनसांग िज ाच े शासन रा यपालाकडून चालवले जाईल; 

(ख) सबंध नागालँड रा या या आव यकता पूण कर यासाठी भारत सरकारने नागालँड या शासनाला काही पैसा 
पुरवला असेल या बाबतीत, रा यपाल विववेकानुसार या पशैाची टयूएनसांग िज हा व उव रत रा य यां याम य े

सम या य वाटप कर याची व था करील; 

(ग) नागालँड िवधानमंडळाचा कोणताही अिधिनयम, रा यपालाने ादेिशक प रषदे या िशफारशीव न जाहीर 

अिधसूचने ारे तसा िनदेश द यािशवाय टयूएनसांग िज ास लागू होणार नाही व अशा कोण याही अिधिनयमाबाबत 

असा िनदेश देताना रा यपाल, तो अिधिनयम टयूएनसांग िज ास कवा या या कोण याही भागास लागू होताना 
ादेिशक प रषदे या िसफारशीव न रा यपाल िविन द  करील अशा अपवादासंह कवा फेरबदलांसह भावी होईल. 

असा िनदेश देऊ शकेल: 

परंतु, या उपखंडाखाली दलेला कोणताही िनदेश. याचा भूतल ी भाव असेल अशा कारे देता येईल; 

(घ) रा यपालाला, टयूएनसांग िज ात शांतता नांदावी, याची गती हावी व याच ेशासन सुिविहत हावे यासाठी 
िविनयम करता येतील व या माण ेकेले या कोण याही िविनयमां ारे या िज ास या या काळी जो लागू असेल अशा 
कोण याही संसदीय अिधिनयमाच े कवा अ य कोण याही काय ाच.े ज र तर भूतल ी भावासह, िनरसन करता येईल 

कवा यात सुधारणा करता येईल;  

(ङ) (एक) नागालँड या िवधानसभेत टयुएनसांग िज ाच े ितिनिध व करणार्या सद यापंैक  एक सद य 

मु यमं यां या स याव न टयूएनसांगिवषयक वहार मं ी हणून रा यपालाकडून िनयु  केला जाईल व मु यमं ी 
आपला स ला देताना पूव  सद यांपकै  ब सं याकां या िशफारशीनुसार वागेल; 

(दोन) टयूएनसांगिवषयक वहार मं ी टयूएनसांग िज ासंबंधी या सव बाब संबंधी कायवाही करील व याबाबत 

याला रा यपालाशी थेट संपक साधता येईल, पण मु यमं यास यािवषयी तो मािहती देत राहील: 

(च) या खंडा या पूवगामी तरतुद म य ेकाहीही असले तरी, टयएूनसांग िज ासंबंधी या सव बाब वर रा यपाल 

विववेकानुसार अंितम िनणय करील. 

(छ) अनु छेद ५४ व ५५ आिण अनु छेद ८०, खंड (४) यांम य ेरा या या िवधानसभे या िनवडून आले या 
सद यासंंबंधी या कवा अशा येक सद यासंंबंधी या िनदशामं य.े या अनु छेदाखाली थापन झाले या ादेिशक 

प रषदेन ेिनवडून दले या नागालँड या िवधानसभे या सद यासंबंधीच े कवा सद यांसंबंधीच ेिनदश समािव  असतील.  

(ज) अनु छेद १७० म य,े--- 

(एक) खंड (१) हा नागालँड या िवधानसभे या संबंधात, याम ये “साठ” याऐवजी जण ूकाही “ सेहेचाळीस” असा 
श दो लेख घातलेला असावा या माण े भावी होईल. 

(दोन) उ  खंडात. या रा यातील े ीय मतदारसंघातून होणार्या य  िनवडणकू संबंधी या िनदशात या 
अनु छेदाखाली थापन झाले या ादिेशक प रषदे या सद यामंाफत होणारी िनवडणूक समािव  असेल. 
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(तीन) खंड (२) व (३) म य.े े ीय मतदारसंघासंबंधी या िनदशांचा अथ, कोिहमा व मोकोकचुंग िज ां या े ीय 

मतदारसंघासंबंधीच ेिनदश. असा असेल. 

(३) जर या अनु छेदातील पूवगामी तरतुद पैक  कोणतीही तरतूद अंमलात आणताना कोणतीही अडचण उदभ्वली तर, 

रा पतीला ती अडचण दरू कर यासाठी वत:ला आव यक वाटेल अशी कोणतीही गो  (अ य कोण याही अनु छेदाच े

अनुकूलन कवा फेरबदल यांसह आदेशा ारे करता येईल:  

परंतु नागालँड रा या या िन मती या दनांकापासून तीन वष संप यानतंर असा कोणताही आदेश काढला जाणार नाही. 
 
प ीकरण.--- कोिहमा, मोकोकचुंग व टयूएनसांग िज हे यांना” नागालँड रा य अिधिनयन, १९६२” म य ेअसतील तेच 

अथ या अनु छेदात असतील. 
 
३७१ख: आसाम रा याबाबत िवशषे तरतदू. 

३७१ख. या संिवधानात काहीही असले तरी, आसाम रा याबाबत आदेश क न या ारे रा पतीला. सहावी अनुसचूी-
प र छेद २० यासोबत जोडले या त यातील भाग एक याम ये िविन द  केले या जनजाित- े ांतून िनवडून आलेले या 
रा या या िवधानसभचे ेसद य व या आदेशात िविन द  कर यात येईल या सं यइेतके या िवधानसभचे ेअ य सद य 

िमळून बनले या. या िवधानसभे या सिमतीची घटना व काय यांकरता आिण अशी सिमती घ टत कर यासाठी व ितच े

काय यो य कारे चाल यासाठी या िवधानसभे या कायप ित-िनयमांत फेरबदल कर याकरता तरतूद करता येइल. 
 
३७१ग: मिणपरू रा याबाबत िवशषे तरतदू. 

३७१ग. (१) या संिवधानात काहीही असले तरी, मिणपूर रा याबाबत आदेशा ारे रा पतीला, या रा या या ड गरी 
े ांमधून िनवडून आलेले या रा या या िवधानसभेच ेसद य िमळून बनले या या िवधानसभे या सिमतीची घटना व 

काय यांकरता. शासक य कामकाजा या िनयमांत आिण या रा या या िवधानसभे या कायप ित-िनयमांत फेरबदल 

कर याकरता आिण अशा सिमतीच ेकाय यो य कारे चाल याची िनि ती कर याकरता रा यपालावर कोणतीही िवशेष 

जबाबदारी सोपव याबाबत तरतूद करता येईल. 

(२) रा यपाल दरवष . कवा जे हा जे हा रा पती या माण ेआव यक करील ते हा मिणपूर रा यातील ड गरी े ां या 
शासनासंबंधी रा पतीला अहवाल देईल आिण उ  े ां या शासनासंबंधी या रा यास िनदेश देणे हे संघरा या या 

कायकारी अिधकारा या क ेत यईेल. 
 
प ीकरण.--- या अनु छेदात  “ड गरी े े” या श द योगाचा अथ, रा पती आदेशा ारे ड गरी े  े हणून घोिषत 

करील अशी े ,े असा आहे.  
 
३७१घ: आं  देश रा याबाबत िवशषे तरतदुी. 
३७१घ. (१) आं देश रा या या गरजा साक यान ेल ात घेऊन. सावजिनक रोजगारा या बाबतीत आिण िश णा या 
बाबतीत रा या या वेगवेगळया भागांतील लोकांना सम या य संधी आिण सुिवधा उपल ध क न दे याकरता रा पतीला 
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या रा याबाबत आदेश क न या ारे तरतूद करता येईल आिण रा या या वेगवेगळया भागासंाठी वेगवेगळया तरतुदी 
करता येतील.  

(२) खंड (१) खाली केले या आदेशा ारे, िवशेषत:--- 

(क) रा य शासनान े या रा या या मुलक  सेवेतील कोण याही पदवगाची कवा पदवगाची रा या या वेगवेगळया 
भागांकरता वेगवेगळया थािनक संवगाम य ेरचना करण ेआिण अशी पद ेधारण करणार्या ी. या माण ेरचना 
केले या थािनक संवगाना, आदेशात िविन द  कर यात येतील अशा त वांनुसार व येनुसार वाटून देण,े हे आव यक 

करता येईल. 

(ख) (एक) या रा य शासना या िनयं णाखालील कोण याही थािनक संवगातील मग तो या अनु छेदाखालील 

आदेशानुसार रचना केलेला असो वा अ यथा घ टत केलेला असो पदांवर थेट भरती कर या या योजनाथ; 

(दोन) रा यामधील कोण याही थािनक ािधकरणा या िनयं णाखालील कोण याही संवगातील पदांवर थेट भरती 
कर या या योजनाथ, आिण 

(तीन) रा यातील कोण याही िव ापीठाम य े कवा रा य शासना या िनयं णाधीन असले या अ य कोण याही शै िणक 

सं थेत वेश िमळ या या योजनाथ.  

रा याचा कोणता भाग कवा कोणत ेभाग थािनक े  हणून मानले जातील, त ेिविन द  करता येईल;  

(ग) (एक) उपखंड (ख) म य ेिनदिशलेला असा जो कोणताही संवग आदेशाम य ेयासंबंधात िविन द  कर यात येईल 

यातील पदांवर थेट भरती करताना;  
(दोन) उपखंड (ख) म य ेिनदिशले या आदेशाम य ेयासंबंधात िविन द  कर यात येईल अशा कोण याही िव ापीठात 

कवा अ य शै िणक सं थेत वेश देताना.  
यानंी यथाि थित, असा संवग, िव ापीठ कवा अ य शै िणक सं था यां या संबंधातील थािनक े ात, आदेशाम य े

िविन द  केले या कोण याही कालावधीपयत रिहवास केला असेल कवा िश ण घेतले असेल. या उमेदवारानंा कवा 
यां या ी यथ कोण या मयादेपयत. कोण या रीतीन ेव कोण या शत ना अधीन रा न अ म ावा कवा जागा राखून 

ठेवा ात ते िविन द  करता येईल. 

(३) रा पतीला आदेशा ारे आं देश रा याकरता एक शासक य यायािधकरण घ टत कर यासाठी तरतूद करता 
येईल. ज,े पुढील बाब संबंधी आदेशात िविन द  कर यात येईल अशी अिधका रता, अिधकार व ािधकार तसेच सव  

यायालया न अ य कोण याही यायालयाला कवा कोण याही यायािधकरणाला कवा अ य ािधकार्याला “संिवधान 

बि सावी सुधारणा अिधिनयम.  १९७३” या या ारंभापूव  वापरता ये यासारखी असलेली कोणतीही अिधका रता. 
अिधकार व ािधकार यांचासु ा वापर करील या बाबी अशा:--- 
(क) आदेशात िविन द  कर यात येईल अशा. रा या या कोण याही मुलक  सेवेतील पदवगात कवा पावगाम य ेअथवा 
रा या या िनयं णाखालील तशा मुलक  पदवगात कवा पदवगाम य ेअथवा रा यातील कोण याही थािनक 

ािधकार्या या िनयं णाखालील तशा पदवगात कवा पदवगाम य ेिनयु ी. वाटप ा  नेमणूक कवा बढटी:  
(ख) आदेशात िविन द  कर यात येईल अशा. रा या या कोण याही मुलक  सेवेतील पदवगात कवा पदवगाम य ेअथवा 
रा या या िनयं णाखालील तशा मुलक  पदवगात कवा पदवगाम य ेअथवा रा यातील थािनक ािधकार्या या 
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िनयं णाखालील तशा पदवगात कवा पदवगाम य ेिनयु  केले या. वाटप ा  नेमणूक केले या. कवा बढती दले या 
ची ये ता;  

(ग) आदेशात िविन द  कर यात येईल अशा. रा या या कोण याही मुलक  सेवेतील पावगात कवा पदवगाम य ेअथवा 
रा या या िनयं णाखालील तशा मुलक  पदवगात कवा पदवगाम य ेअथवा रा यातील थािनक ािधकार्या या 
िनयं णाखालील तशा पदवगात कवा पदवगाम य ेिनयु  केले या. वाटप ा  नेमणूक केले या. कवा बढती दले या 

या तशा तशा इतर सेवा शत .  

(४) खंड (३) खाली जो आदेश दला जाईल--- 

(क) या ारे शासक य यायािधकरणास, रा पती रा पती आदेशात िविन द  करील अशी जी कोणतीही बाब 

ययािधकरणा या अिधका रतेत येईल ित या संबंधी या गार्हा यांच ेिनवारण कर यािवषयीची अिभवेदन े

वीकार यासाठी व यावर या शासक य यायािधकरणाला यो य वाटतील असे आदेश दे यासाठी ािधकृत करता 
येईल; 

(ख) याम य े शासक य यायािधकरणाच ेअिधकार, ािधकार व कायप ती यांबाबत रा पतीला आव यक वाटतील 

अशा तरतूदी आप या अवमानाब ल िश ा कर या या शासक य यायािधकरणा या अिधकारासंबंधी या तरतुद सह 

अंतभूत अस ूशकतील;  

(ग) या ारे शासक य यायािधकरणा या अिधका रतेतील बाबी या संबंधातील आिण अशा आदेशाचा ारंश 

हो या या लगतपूव  कोणतेही यायालय सव  यायालया न अ य कवा यायािधकरण कवा अ य ािधकारी 
या यासमोर लंिबत असले या कायवाह पैक  आदेशात िविन द  कर यात येतील अशा वगातील कायवाही या 

शासक य यायािधकरणारकड ेवग कर याची तरतूद करता यईेल; 

(घ) याम य ेरा पतीला आव यक वाटतील अशा पूरक, आनुषंिगक व भावी तरतुदी फ बाबत या आिण मुदत, पुरावा 
यांबाबत या आिण या या काळी अंमलात असलेला कोणताही कायदा कोण याही अपवादासह कवा फेरबदलांसह लागू 

कर याकरता केले या तरतुदी यांसह अंतभूत असू शकतील. 

(५) कोण याही करणाचा अंितम िनकाल करणारा शासक य यायािधकरणाचा आदेश हा. रा य शासनान ेतो कायम 

करणे कवा  आदेश के या या दनांकापासून तीन मिहन ेसमा  होण ेयांपकै  अगोदर घडेल ती घटना घड यावर. भावी 
होईल: 

परंतु. रा य शासनाला लेखी िवशेष आदेशा ारे व यात कारण ेिविन द  क न या कारणा तव. शासक य 

यायािधकरणा या कोण याही आदेशात तो भावी हो यापूव . फेरबदल करता येईल कवा तो रदद्बातल करता येईल 

आिण अशा बाबतीत, शासक य यायािधकरणाचा आदेश अशा फेरबदल केले या व पातच भावी होईल कवा, 
यथाि थित, मुळीच भावी होणार नाही.  
(६) खंड (५) या परंतुका वय ेरा य शासनान ेकेलेला येक िवशेष आदेश. तो कर यात आ यानंतर. होईल ितत या 
लवकर. रा य िवधानमंडळा या दो ही सभागृहासंमोर ठेव यात यईेल. 

(७) रा या या उ  यायालयाला शासक य यायािधकरणावर देखरेख कर याच ेकोणतेही अिधकार असणार नाहीत 

आिण कोणतेही यायालय सव  यायालया न अ य कवा यायािधकरण शासक य यायािधकरणा या 
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अिधका रते या, अिधकारा या कवा ािधकारा या अधीन असले या कवा या या संबंधी या कोण याही बाबीसंबंधात 

कोणतीही अिधका रता. अिधकार कवा ािधकार वापरणार नाही.  
(८) शासक य यायािधकरणाच ेअि त व चालू ठेव याची आव यकता नाही. अशी रा पतीची खा ी झा यास, 

रा पतीला आदेशा ारे शासक य यायािधकरण िवस जत करता येईल आिण अशा िवसजना या लगतपूव  

यायािधकरणासमोर लंिबत असलेली करणे वग करण ेव िनकालात काढण ेयांकरता याला यो य वाटतील अशा 
तरतुदी अशा आदेशात करता येतील. 

(९) कोण याही यायालयाचा, यायािधकरणाचा कवा अ य ािधकरणाचा यायिनर्णय, कूमनामा कवा आदेश 

काहीही असला तरी,--- 
(क) (एक) १ नो हबर, १९५६ पूव  जस ेअि त वात होत ेतशा है ाबाद रा या या शासना या कवा यामधील 

कोण याही थािनक ािधकार्या या िनयं णाखालील कोण याही पदावर या दनांकापूव  केलेली. कवा 
(दोन) आं देश रा या या शासना या अथवा यामधील कोण याही थािनक कवा अ य ािधकार्या या 
िनयं णाखालील कोण याही पदावर” संिवधान बि सावी सुधारणा अिधिनयम, १९७३” या या ारंभापूव  केलेली. 
कोण याही ची िनयु ी, पद थापन, बढती कवा बदली; आिण  

(ख) उपखंड (क) म य ेिन द  केले या कोण याही ीन े कवा या ीसमोर केलेली कोणतीही कारवाई कवा 
गो . 

केवळ अशा ची िनयु ी, पद थापन. बढती कवा बदली ही. अशा िनयु ी या. पद थापना या. बढती या कवा 
बदली या संबंधात है ाबाद रा यात कवा यथाि थित, आं  देश रा या या कोण याही भागात रिहवाय अस याबाबत 

कोण याही आव यकतेची तरतूद करणार्या या काळी अंमलात असले या कोण याही काय ानुसार कर यात आलेली 
न हती. एवढयाच कार याव न अवैध कवा शू यवत् आहे अथवा कधीकाळी अवैध कवा शू यवत ्झाली होती. अस े

मानले जाणार नाही.  
(१०) या अनु छेदा या व रा पतीन े याअ वय ेकेले या कोण याही आदेशा या तरतुदी या संिवधाना या अ य 

कोण याही तरतुदीत कवा या या काळी अंमलात असले या अ य कोण याही काय ात काहीही अंतभतू असले तरी, 
भावी होतील. 

 
३७१ङ : आं  देशात क ीय िव ापीठाची थापना. 
३७१ङ . संसदेला आं  देश रा यात िव ापीठ थापन कर यासाठी काय ा ारे तरतूद करता येईल. 
 
३७१च : िस म रा याबाबत िवशषे तरतदुी. 
३७१च . या संिवधानाम य ेकाहीही असले तरी,--- 
(क० िस म रा याची िवधानसभा तीसपे ा कमी नाहीत इतके सद य िमळून बनलेली असेल;  

(ख) “ संिवधान छि सावी सुधारणा अिधिनयम, १९७५” या या ारंभा या दनांकापासून या अनु छेदाम य ेयापुढ े

“िनयत दन” हणून िन द  ---- 
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(एक) एि ल. १९७४ म य ेिस मम य ेिनवडणुका होऊन उ  िनवडणुकांम य ेिनवडून आलेले ब ीस सद य यात 

यापुढ े“िव मान सद य” हणून िन द  असलेली िस मची िवधानसभा ही. या संिवधानाखाली रीतसर घ टत कर यात 

आलेली िस म रा याची िवधानसभा अस याच ेमान यात येईल; 

(दोन) िव मान सद य हे िस म रा या या िवधानसभेच ेया संिवधाना वय ेरीतसर िनवडून आलेले सद य अस याच े

मान यात येईल; आिण 

(तीन) िस म रा याची उ  िवधानसभा, या संिवधाना वय ेएखा ा रा या या िवधानसभेला असलेले अिधकार 

वापरील आिण ितची काय पार पाडील. 

(ग) खंड (ख) अ वये िस म रा याची िवधानसभा हणून मान यात येणार्या िवधानसभे या बाबतीत, अनु छेद १७२ 

खंड (१) मधील पाच वषा या कालावधीबाबत या िन दशांचा अथ चार वषा या कालवधी बाबतच ेिनदश हणून 

लाव यात येईल आिण उ  चार वषाचा कालावधी िनयत दनांकापासून सु  होतो, अस ेमान यात यईेल; 

(घ) संसदेकडून काय ा ारे अ य तरतुदी के या जाईपयत िस म रा याला लोकसभेम य ेएक जागा दे यात येईल आिण 

िस म रा य हा िस मचा संसदीय मतदारसंघ हणून संबोधला जाणारा असा संसदीय मतदारसंघ असेल; 

(ङ) िनयत दनी अि त वात असणार्या लोकसभतेील िस म रा याचा ितिनधी हा िस म रा या या िवधानसभेतील 

सद याकंडून िनवडून दला जाईल;  

(च)िस ममधील जनते या िनरिनराळया घटकां या ह ाचं ेआिण िहतसंबंधांच ेर ण कर यासाठी. संसद, िस म 

रा या या िवधानसभेम य ेअशा घटकां या उमेदवारांकडून कती जागा भरता येतील ती सं या आिण िस म रा या या 
िवधानसभे या िनवडणुक साठी फ  या िवधानसभा मतदारसंघांतून अशा घटकां या उमेदवारांना िनवडणुक साठी 
उभे राहता येईल यांच ेप रसीमन, याबाबत तरतूद क  शकेल;  

(छ) िस म या रा यपालावर शांतता राख याबाबत आिण िस म या जनते या िनरिनराळया घटकांची सामािजक व 

आ थक उ ती सुिनि त कर यासाठी सम या य व था कर याबाबत िवशेष जबाबदारी असेल आिण या खंडाखाली 
आपली िवशेष जबाबदारी पार पाडताना िस मचा रा यपाल. रा पतीला यो य वाटेल या माण ेवेळोवेळी तो जे 
िनदेश देईल. यांना अधीन रा न विववेकानुसार कृती करील; 

(ज) िनयत दना या लगतपूव  िस म शासना या योजनािनिम  िस म शासना या कवा इतर कोण याही 
ािधकार्या या कवा कोण याही ी या ठायी िनिहत असेल अशी िस म रा यात समािव  असले या 

रा य े ां या आतील कवा बाहेरील सव मालम ा व म ा िनयत दनाकंापासून िस म रा या या शासना या ठायी 
िनिहत होईल. 

(झ) िस म रा याम य ेसमािव  असले या रा य े ांम य ेिनयत दना या लगतपूव  ज ेउ  यायालय या ना यान े

काय करत असेल. ते िनयत दनी व ते हापासून िस म रा याचे उ  यायालय अस याच ेमान यात येईल. 

(ञ) िस म रा या या संपूण रा य े ातील सव दवाणी, फौजदारी आिण महसुली अिधका रतचेी यायालय.े याियक. 

कायकारी व शासी िमिनि यल अस ेसव ािधकारी आिण असे सव अिधकारी िनयत दनी व ते हापासून या 
संिवधाना या तरतुद ना अधीन रा न आपापले कायािधकार बजाव याच ेचालू ठेवतील;  
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(ट) िस म रा याम य ेसमािव  असले या रा य े ांम य े कवा या या कोण याही भागात िनयत दना या लगतपूव  

अंमलात असलेले सव कायद ेस म िवधानमंडळाकडून कवा अ य स म ािधकार्याकडून सुधार यात येईपयत कवा 
िनरिसत होईपयत तेथे अंमलात असणे चालू राहील; 

(ठ) खंड (ट) म य ेिन द  केलेला असा कोणताही कायदा िस म रा या या शासना या संबंधात लागू करणे सकुर हावे 

यासाठी आिण अशा कोण याही काय ा या तरतुदी या संिवधाना या तरतुद शी सुसंवादी कर यासाठी रा पतीला 
िनयत दनापासून दोन वषा या आत आदेशा ारे अशा काय ात आव यक कवा समयोिचत असतील अशी अनुकूलन ेव 

फेरबदल करता येतील-मग ते िनरसना या व पात असोत वा सुधारणे या व पात असोत-आिण तदनंतर असा यके 

कायदा या माण ेकेले या अनुकूलनांसह व फेरबदलांसह भावी होईल आिण असे कोणतेही अनुकूलन कवा फेरबदल 

कोण याही यायालयात ा पद करता येणार नाही; 
(ड) जो िनयत दनापूव  कर यात कवा िन पा दत कर यात आला असून भारत सरकार कवा या या 
पूवािधकार्यांपैक  कोणतेही सरकार याम य ेप  होते असा िस मसंबंधीचा कोणताही तह, करारनामा, वचनबंध 

कवा इतर त सम संलेख यांमधून उदभ्वणारा कोणताही तंटा कवा इतर बाब, यां याबाबत सव  यायालयाला कवा 
इतर कोण याही यायालयाला अिधका रता असणार नाही; पण या खंडातील कोणतीही गो  अनु छेद १४३ या 
तरतुद ना यूनता आणत.े असा ितचा अथ लावला जाणार नाही; 
(ढ) रा पतीला जाहीर अिधसूचने ारे, अिधसूचने या दनांकाला भारतातील एखा ा रा यात अंमलात असलेली अशी 
कोणतीही अिधिनयिमती िस म रा यात याला यो य वाटतील अस ेिनबध कवा फेरबदल यांसह िव ता रत करता 
येईल;  

(ण) या अनु छेदा या पूवगामी तरतुद पकै  कोणतीही तरतूद अंमलात आणताना कोणतीही अडचण उदभ्वली तर, 

रा पतीला आदेशा ारे ती अडचण दरू कर यासाठी याला आव यक वाटेल अशी कोणतीही गो  (इतर कोण याही 
अनु छेदाच ेअनुकूलन कवा फेरबदल यासंह) करता येईल; 

परंतु, िनयत दनापासनू दोन वष संप यानंतर असा कोणताही आदेश काढ यात येणार नाही; 
(त) िस म रा य आिण ताम य ेसमािव  असलेली रा य े  ेरा य े  ेयांम य े कवा यां या संबंधात, िनयत दनास 

सु  होणार्या व” संिवधान (छि सावी सुधारणा) अिधिनयम, १९७५” याला रा पतीची अनुमती िमळ या या 
दनाकंा या लगतपूव  संपणार्या कालावधीम य ेकेले या सव गो ी व सव कायवाही. “संिवधान (छि सावी सुधारणा) 

अिधिनयम, १९७५” या ारे सुधारणा केले या अशा या संिवधाना या तरतुद शी अनु प असतील तेथवर, या या माण े

सुधारणा केले या या संिवधाना वय ेवैध रीतीन ेकेले या आहेत. अस ेसव योजनांकरता मानले जाईल. 
 
३७१छ: िमझोरम रा यासबंधंी िवशषे तरतदू. 

३७१छ. संिवधानात काहीही असले तरी,--- 
(क) (एक) िमझो लोकांचा ढी ा  कायदा व कायप ती, 
(तीन) िमझो लोकां या ढी ा  काय ानसुार िनणय देणे हे यात अनु यूत आहे अस े दवाणी व फौजदारी यायदान, 

(चार) जिमनीची मालक  व ह तांतरण. 
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यांबाबतचा संसदेचा कोणताही अिधिनयम, िमझोरम या िवधानसभेन ेठरावा ारे तसे ठरिव यािशवाय िमझोरम 

रा याला लागू होणार नाही: 
परंतु, या खंडातील कोणतीही गो ” संिवधान ( ेप ावी सुधारणा) अिधिनयम, १९८६ “ या ारंभा या लगतपूव  

िमझोरम या संघ रा य े ात अंमलात असले या कोण याही क ीय अिधिनयमाला लागू होणार नाही; 
(ख) िमझोरम रा याची िवधानसभा चाळीसपे ा कमी नसतील इतके सद य िमळून बनलेली असेल. 
 
अ णाचल देश रा यासंबंधी िवशेष तरतूद. ३७१ज. 

या संिवधानात काहीही असते तरी,--- 
(क) अ णाचल देश रा यातील कायदा व सु व था याबाबत अ णाचल देशा या रा यपालावर िवशेष जबाबदारी 
असेल आिण यासंबंधीची आपली काय पार पाडताना करावया या कारवाईबाबत रा यपाल. मंि प रषदेशी 
िवचारिविनमय के यानंतर आप या वैयि क िनणयश ीचा वापर करील: 

परंतु, कोणतीही बाब ही, िज याबाबत या उपखंडा वय ेरा यपालान ेआपली वैयि क िनणयश ी वाप न कारवाई 

करणे आव यक असलेली बाब आहे क  नाही, असा कोणताही  उदभ्वला तर, रा यपालाचा विववेकानुसारी िनणय 

अंितम असेल व यान ेकेले या कोण याही गो ीची िविध ाहयता कारणाव न ा पद करता येणार नाही: 
परंतु आणखी अस ेक , जर अ णाचल देश रा यातील कायदा व सु व था याबाबत रा यपालावर िवशेष जबाबदारी 
असण ेयापुढ ेआव यक नाही, यासंबंधी रा पतीची, रा यपालाकडून अहवाल िमळा याव न कवा अ यथा, खा ी पटली 
तर, तो आदेशा ारे, रा यपालावरची अशी जबाबदारी या आदेशात िविन द  कर यात येईल अशा दनाकंापासून 

संपु ात येईल, असा िनदेश देऊ शकेल. 

(ख) अ णाचल देश रा याची िवधानसभा ही तीसपे ा कमी नसतील इतके सद य िमळून बनलेली असेल.  
 
३७१ झ: गोवा रा यासबंधंी िवशषे तरतदू. 

३७१ झ. या संिवधानात काहीही असले तरी, गोवा रा याची िवधनसभा ही तीस पे ा कमी नसतील इतके सद य िमळून 

बनलेली असेल. 
 
३७२: गोवा रा यासबंधंी िवशषे तरतदू. िव मान काय ाचंा अमंल चाल ूराहण ेव याचं ेअनकूुलन. 

३७२. (१)अनु छेद ३९५ म य ेिन द  केले या अिधिनयिमतीचे या संिवधाना ारे िनरसन झाले असले तरी, मा  या 
संिवधाना या अ य तरतुद ना अधीन रा न, या संिवधाना या ारंभा या लगतपूव  भारता या रा य े ात अंमलात 

असले या संपूण काय ाचा. स म िवधानमंडळाकडून कवा अ य स म ािधकार्याकडून यात फेरफार केला जाईपयत 

कवा याच ेिनरसन केले जाईपयत कवा यात सुधारणा केली जाईपयत, तेथे अंमल चालू राहील.  

(२) भारता या रा य े ात अंमलात असले या कोण याही काय ा या तरतुदी या संिवधाना या तरतुद शी सुसंवादी 
कर यासाठी रा पतीला आदेशा ारे अशा काय ात आव यक कवा समयोिचत असतील अशी अनुकूलन ेव फेरबदल 

करता येतील-मग ती िनरसना या व पात असोत वा सुधारणे या व पात असोत-आिण या आदेशात िविन द  
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कर यात येईल अशा दनांकापासून तो कायदा या माण ेकेले या अनुकूलनांसह व फेरबदलांसह प रणामक होईल. अशी 
तरतूद करता येईल आिण अस ेकोणतेही अनुकूलन कवा फेरबदल कोण याही यायालयात ा पद करता येणार नाही. 
(३) खंड (२) मधील कोण याही गो ीमुळे.--- 

(क) रा पतीला कोण याही काय ाच ेकोणतेही अनुकूलन कवा फेरबदल या संिवधाना या ारंभापासून तीन वष 

संप यानतंर कर याचा अिधकार दान होतो; कवा  
(ख) उ  खंडाखाली रा पतीन ेअनुकूलन कवा फेरबदल केले या कोण याही काय ाच ेिनरसन कवा सुधारणा 
कर यास कोण याही स म िवधानमंडळाला कवा अ य स म ािधकार्याला ितबंध होतो. 
अस ेमानले जाणार नाही. 
 
प ीकरण एक.--- या अनु छेदातील” अंमलात असलेला कायदा” या श द योगात या संिवधाना य ारंभापूव  

भारता या रा य े ातील िवधानमंडळान े कवा अ य स म ािधकार्यान ेपा रत केले या कवा तयार केले या व पूव  

िनरिसत न झाले या काय ाचा-मग तो कवा याच ेभाग या काळी मुळीच कवा िविश  े ात वतनात नसले तरी-
समावेश असेल. 
 
प ीकरण दोन.--- भारता या रा य े ातील िवधानमंडळान े कवा अ य स म ािधकार्यान ेपा रत केलेला कवा 

तयार केलेला जो कायदा या संिवधाना या ारंभा या लगतपूव  भारता या रा य े ाबाहेर भावी व तसेच 

रा य े ातही भावी होता. असा कोणताही कायदा अशा कोण याही पूव  अनुकूलनासंह व फेरबदलांसह या माण े

रा य े ाबाहेर भावी अस याच ेचालू राहील.  
 
प ीकरण तीन,--- कोणताही अ थायी कायदा हा या या समा ीसाठी िनि त केले या दनांकानतंर कवा हे संिवधान 

अंमलात आले नसत ेतर या दनांकास तो समा  झाला असता, यानंतरही या खंडातील कोण याही गो ीमुळे अंमलात 

अस याच ेचालू राहतो. असा ितचा अथ लावला जाणार नाही.  
 
प ीकरण चार.--- “ ग हनमट ऑफ इंिडया अ ॅ ट, १९३५”--- कलम ८८ याखाली एखा ा ांता या ग हनरने 

थािपत केलेला व या संिवधाना या ारंभा या लगतपूव  अंमलात असलेला अ यादेश, अनु छेद ३८२ खंड (१) खाली 
काय करणार्या या रा या या िवधानसभे या अशा ारंभानंतर या थम अिधवेशनानंतर सहा आठवड ेसंपताच-त पूव  

या थानी असले या रा या या रा यपालान ेतो मागे घेतला नस यास- वतनात अस याच ेबंद होईल व या 
अनु छेदातील कोण याही गो ीमुळे अशा कोण याही अ यादेशाचा अंमल उ  कालावधीनंतर चालू राहतो. असा ितचा 
अथ लावला जाणार नाही. 
 
३७२क: काय ाचं ेअनकूुलन कर याचा रा पतीचा अिधकार. 
३७२क. (१) “ संिवधान (सातवी सुधारणा) अिधिनयम. १९५६” या या ारंभा या लगतपूव  भारतात कवा या या 
कोण याही भागात अंमलात असले या कोण याही काय ा या तरतुदी. या अिधिनयमा ारे सुधारणा झाले या या 
संिवधाना या तरतुद शी सुसंवादी कर यासाठी रा पतीला १ नो हबर, १९५७ पूव  आदेश देऊन या ारे या काय ात 
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आव यक कवा समयोिचत असतील अशी अनुकूलन ेव फेरबदल करता येतील-मग ते िनरसना या व पात असोत वा 
सुधारणे या व पात असोत, आिण या आदेशात िविन द  कर यात येईल अशा दनांकापासून तो कायदा. या माण े

केले या अनुकूलनासंह व फेरबदलांसह भावी होईल. अशी तरतूद करता येईल आिण अस ेकोणतेही अनुकूलन कवा 
फेरबदल कोण याही यायालयात ा पद करता येणार नाही. 
(२) रा पतीन ेउ  खंडाखाली अनुकूलन केले या कवा फेरबदल केले या कोण याही काय ाच ेिनरसन कवा सुधारणा 
कर यास स म िवधानमंडळाला कवा अ य स म ािधकार्याला खंड (१) मधील कोण याही गो ीमुळे ितबंध होतो, 
अस ेमानले जाणार नाही. 
 
३७३: ितबधंक थानब तते असले या सबंधंी िववि त बाबतीत आदेश दे याचा रा पतीचा अिधकार. 
३७३. अनु छेद २२ या खंड ७ खाली संसदकेडून तरतूद केली जाण,े कवा या संिवधाना या ारंभापासनू एक वष 

समा  होण,े यांपकै  ज ेअगोदर घडेल तोपयत, उ  अनु छेद, यातील उपखंड (४) व (७) म य ेसंसदेसंबंधी या 
कोण याही िन दशा या जागी जण ूकाही रा पतीसंबंधीचा िनदश केलेला असावा या माण,े व या खंडातील कोण याही 
संसदीय काय ासंबंधी या कोण याही िनदशा या जागी रा पतीन े दले या आदेशासंबंधीचा िनदश केलेला असावा 
या माण े भावी होईल. 

 
३७४: फेडरल यायालया या यायाधीशासंबंधंी व फेडरल यायालयात कवा िहज मजँे टी-इन-कौि सलसमोर लिंबत 

असले या कायवाह बाबत तरतदुी. 
३७४. (१) या संिवधाना या ारंभा या लगतपूव  पद धारण करत असलेले फेडरल यायालयाच े यायाधीश अशा 

ारंभानंतर, यांनी अ य पयाय िनवडलेला नस यास, सव  यायालयाच े यायाधीश होतील व तदनंतर अनु छेद १२५ 

खाली सव  यायालया या यायाधीशां या संबंधात तरतूद कर यात आलेले पगार व भ  ेआिण अनुपि थित रजा व 

पे शन यांबाबतच ेह  यानंा ते ह दार होतील. 

(२) या संिवधाना या ारंभी फेडरल यायालयात लंिबत असलेले सव दवाणी कवा फौजदारी दावे. अिपले व 

कायवाही सव  यायालयाकड ेवग होतील. आिण सव  यायालयाला याचंी सुनावणी कर याची व यावर िनणय 

दे याची अिधका रता असेल. आिण या संिवधाना या ारंभापवू  दलेले कवा केलेले फेडरल यायालयाच े यायिनणय व 

आदेश. ते जणू काही सव  यायालयान े दलेले कवा केलेले असावेत या माण ेबलशाली व भावी असतील. 

(३) भारता या रा य े ातील कोण याही यायालयाचा कोणताही यायिनणय, कूमनामा कवा आदेश यावरील कवा 
याबाबतची अिपले व िवनंतीअज िनकालात काढ यासाठी िहज मँजे टी-इन-कौि सलन ेअिधका रतेचा केलेला वापर 

जेथवर काय ा ारे ािधकृत असेल तेथवर, अशा अिधका रतेचा वापर यायोगे िविधबाहय ठरेल अशा कारे या 
संिवधानातील कोणतीही गो  व तत होणार नाही. आिण अशा कोण याही अिपलावर कवा िवनंतीअजावर िहज 

मँजे टी इन-कौि सलन ेया संिवधाना या ारंभानंतर  दलेला कोणताही आदेश. सव योजनाथ तो जणू काही या 
संिवधानान ेसव  यायालयास दान केले या अिधका रतेचा वापर क न अशा यायालयान े दलेला आदेश कवा 
कूमनामा असावा या माण े भावी होईल.  
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(४) पिह या अनुसूचीतील भाग ख म य ेिविन द  केले या रा यात ि ही कौि सल हणून काय करणार्या 
ािधकार्याची या रा यातील कोण याही यायालयाचा कोणताही यायिनणय, कूमनामा कवा आदेश यावरील कवा 
याबाबतची अिपले व िवनतंीअज वीकार याची व िनकालात काढ याची अिधका रता. या संिवधाना या ारंभी व 

ते हापासून समा  होईल आिण अशा ारंभा या वेळी उ  ािधकार्यासमोर लंिबत असलेली सव अिपले व अ य 

कायवाही सव  यायालयाकड ेवग होतील व या याकडून िनकालात काढ या जातील. 

(५) या अनु छेदा या तरतुदी अंमलात आण यासाठी संसदेला काय ा ारे आणखी तरतूद करता येईल. 
 
३७५: या सिंवधाना या तरतदु ना अधीन रा न यायालय,े ािधकारी व अिधकारी यानंी कायािधकार बजाव याच े

चाल ूठेवण.े 

३७५. भारता या संपूण रा य े ातील दवाणी, फौजदारी व महसुली अिधका रतचेी सव यायालय.े याियक, 

कायकारी व शासी असे सव ािधकारी व सव अिधकारी या संिवधाना या तरतुद ना अधीन रा न आपापले 

कायािधकार बजाव याच ेचालूअ ठेवतील. 
 
 
३७६: उ  यायालयातील यायाधीशासंबंधंी तरतदुी. 
३७६. (१) अनु छेद २१७. या खंड (२) म य ेकाहीही असले तरी, या संिवधाना या ारंभा या लगतपूव  पद धारण 

करत असलेले कोण याही ांतातील उ  यायालयाच े यायाधीश अशा ारंभानंतर. यांनी अ य पयाय िनवडलेला 
नस यास, त थानी असले या रा यातील उ  यायालयाच े यायाधीश होतील. व तदन्ंतर अनु छेद २२१ खाली अशा 
उ  यायालया या यायाधीशांबाबत तरतूद केली आहे असे पगार व भ  ेआिण अनुपि थित रजा व पे शन यांबाबतच े

ह  यांना त ेह दार होतील. असा कोणताही यायाधीश. तो भारताचा नाग रक नसला तरीही अशा उ  यायालयाचा 
मु य़ यायमूत  अथवा अ य कोण याही उ  यायालयाचा मु य यायमूत  कवा अ य यायाधीश हणून िनयु ीस 

पा  असेल. 

(२) या संिवधाना या ारंभा या लगतपूव  पद धारण करत असलेले पिह या अनुसूचीतील भाग “ख” म य ेिविन द  

केले या कोण याही रा या या त थानी असले या कोण याही भारतीय सं थानातील उ  नायालयाच े यायाधीश अशा 
ारंभानंतर. यांनी अ य पयाय िनवडलेला नस यास, या माण ेिविन द  केले या रा यातील उ  यायालयाच े

यायाधीश होतील. आिण अनु छेद २१७ या खंड (१) व (२) म य ेकाहीही असले तरी, मा  या अनु छेदा या खंड (१) 

या परंतुकाला अधीन रा ंन, रा पती आदेशा ारे ठरवील असा कालावधी संपेपयत त ेपद धारण कर याच ेचालू 

ठेवतील.  

(३) या अनु छेदात “ यायाधीश” या श द योगात कायाथ यायाधीशाचा कवा अित र  यायाधीशाचा समावेश 

नाही. 
 
३७७: भारताचा िनयं क व महा लखेापरी क या यासबंधंी तरतदुी. 
३७७. या संिवधाना या ारंभा या लगतपूव  पद धारण करत असलेला भारताचा महा लेखापरी क अशा ारंभानंतर. 

यान ेअ य पयाय िनवडलेला नस यास, भारताचा िनयं क व महा लेखापरी क होईल व तदनंतर अनु छेद १४८ या 
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खंड (३) खाली भारताचा िनयं क व महा लेखापरी क यां याबाबत तरतूद कर यात आलेले पगार व अनुपि थित रजा 
व पे शन यांबाबतच ेह  यांना ह दार होईल आिण अशा ारंभा या लगतपूव  याला या लागू हो या या तरतुद खाली 
ठरव यात आ या माण े याचा पदावधी संपेपयत पद धारण कर याच ेचालू ठेव याचा याला ह  असेल.  
 
३७८: लोकसवेा आयोगासबंधंी तरतदुी. 
३७८. (१) या संिवधाना या ारंभा या लगतपूव  पद धारण करत असलेले डोिमिनअन ऑफ इंिडया या लोकसेवा 
आयोगाच ेसद य अशा ारंभानंतर, यांनी अ य पयाय िनवडलेला नस यास, संघरा या या लोकसेवा आयोगाच ेसद य 

होतील आिण अनु छेद ३१६ या खंड (१) व (२) म य ेकाहीही असले तरी, मा  या अनु छेदा या खंड (२) या 
परंतुकाला अधीन रा न, अशा ारंभा या लगतपूव  अशा सद यांना जे लागू होते या िनयमाखंाली ठरव यात 

आ या माण े याचंा पदावधी संपेपयत ते पद धारण कर याच ेचालू ठेवतील. 

(२) या संिवधाना या ारंभा या लगतपूव  पद धारण करत असलेले एखा ा ांता या लोकसेवा आयोगाच े कवा 
एखा ा ांतसमूहा या कामां या गरजा पूण करणार्या लोकसवेा आयोगाच ेसद य अशा ारंभानंतर, यानंी अ य पयाय 

िनवडलेला नस यास, त थानी असले या रा या या लोकसेवा आयोगाच ेसद य, कवा यथाि थित त थानी असले या 
रा यां या कामां या गरजा पूण करणार्या संयु  रा य लोकसेवा आयोगाच ेसद य होतील, आिण अनु छेद ३१६ या 
खंड (१) व(२) म य ेकाहीही असले तरी, मा . या अनु छेदा या खंड (२) या परंतुकाला अधीन रा न. अशा 

ारंभा या लगतपूव  अशा सद यांना जे लागू होते या िनयमाखंाली ठरव यात आ या माण े याचंा पदावधी संपेपयत ते 
पद धारण कर याच ेचालू ठेवतील.  
 
३७८ क: आं  देश िवधानसभे या कालावधीसबंधंी िवशषे तरतदुी. 
३७८ क. अनु छेद १७२ म य ेकाहीही असले. तरी.“ रा य पुनरचना अिधिनयम. १९५६”---कलमे २८ व २९ यां या 
तरतुद अ वय ेघ टत झालेली अशी आं  देश रा याची िवधानसभा. उ  कलम २९ म य ेिन द  केले या 
दनाकंापासून पाच वषा या कालावधीपयत-त पूव  ती िवस जत न झा यास-चालू राहील. मा  या न अिधक काळ 

नाही. आिण उ  कालावधी समा  झाला क  ती िवधानसभा िवस जत होईल. 
 
३७९-३९१: “सिंवधान (सातवी सधुारणा) अिधिनयम, १९५६”---कलम २९ व अनसुचूी यां ारे िनरिसत.  
 
३९२: अडचणी िनवारण कर याचा रा पतीचा अिधकार. 
३९२. (१) कोण याही अडचणी िवशेषत:, “ग हनमट ऑफ इंिडया अ ॅ ट. १९३५” मधील तरतुद च ेया संिवधाना या 
तरतुद त सं मण कर यासंबंधी या अडचणी िनवारण कर यासाठी रा पती आदेशा ारे असा िनदेश देऊ शकेल क . या 
आदेशात िविन द  कर यात यईेल अशा कालावधीत हे संिवधान. याला आव यक कवा समयोिचत वाटतील अशा 
अनुकूलनासंह भावी होईल-मग ती अनुकूलन,े फेरबदल क न वा अिधक भर घालून केलेली असोत वा काहीतरी वगळून 

केलेली असोत:  

परंतु, असा कोणताही आदेश भाग पाच या करण दोन खाली रीतसर घ टत झाले या संसदे या थम अिधवेशनानंतर 

केला जाणार नाही. 
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(२) खंड (१) खाली केलेला येक आदेश संसदेपुढ ेमांडला जाईल. 

(३) हा अनु छेद. अनु छेद ३२४. अनु छेद ३६७ चा खंड (३) व अनु छेद ३९१ यां ारे रा पतीला दान केलेले 

अिधकार. या संिवधाना या ारंभापूव . डोिमिनअन ऑफ इंिडया या ग हनर जनरलला वापरता येतील.  
 
३९३: सिं  नाव. 

३९३. या संिवधानास “भारताच ेसंिवधान” अस े हणावे. 
 
३९४: ारंभ.  

३९४. हा अनु छेद व अनु छेद ५, ६,७, ८, ९, ६०, ३२४, ३६६, ३६७, ३७९, ३८०, ३८८, ३९१, ३९२, व ३९३, 

ता काळ अंमलात येतील. आिण या संिवधाना या बाक या तरतुदी, या संिवधानात, या संिवधाना या ारंभाचा दन 

हणून जो िन द  केला आहे, या २६ जानेवारी, १९५० या दवशी अंमलात येतील. 
 
३९४क: हदी भाषतेील ािधकृत पाठ. 

३९४क. (१) रा पती आप या ािधकारा वय,े--- 

(क) संिवधान सभे या सद यांनी वा रत केलेला. क ीय अिधिनयमा या हदी भाषेतील ािधकृत पाठाम य ेअंगीकृत 

केलेली भाषा, शैली व प रभाषा यां याशी अनु प कर यासाठी आव यक असतील असे फेरबदल केलेला आिण अशा 
काशनापूव  हया संिवधानाम य ेकेले या सव सुधारणा याम ये समािव  केलेला या संिवधानाचा हदी भाषेतील 

अनुवाद; आिण 

(ख) या संिवधाना या इं जी भाषेम य ेकेले या येक सुधारणेचा हदी भाषेतील अनुवाद िस  कर याची व था 
करील. 

(२) खंड (१) अ वये कािशत कर यात आले या या संिवधाना या आिण या या यके सुधारणे या अनुवादास या या 
मुळा माणेच अथ अस या माण,े याचा अथ लाव यात येईल आिण जर अशा अनुवादा या कोण याही भागाचा अथ 

लाव याम य ेकोणतीही अडचण उदभ्वली तर, रा पती याच ेयो य कारे पुनरी ण कर याची व था करील. 

(३) या अनु छेदाम य े िस  केलेला या संिवधानाचा आिण या या येक सुधारणेचा अनुवाद हा सव योजनांकरता 
याचा हदी भाषेतील ािधकृत पाठ अस याच ेमान यात यईेल. 

 
३९५: िनरसन.े 

३९५. या ारे “इंिडयन इंिडपड स अ ॅ ट, १९४७” आिण” ग हनमट ऑफ इंिडया अ ॅ ट, १९३५” िनरिसत कर यात आले 

आहेत यापैक  दसुर्या अिधिनयमात सुधारणा करणार्या कवा यास पूरक असले या सव अिधिनयिमत चाही यात 

समावेश आहे. पण यात ” ि ही कौि सल अिधका रता िनरास अिधिनयम, १९४९” याचा समावेश नाही.  
 
 
 
                                            सातवी अनसुचूी 
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                                                          (अनु छेद २४६) 
 

                                                  सूची एक – सघं सचूी 
 
१. भारत व याचा येक भाग याचं ेसंर ण – संर णाची िस दता आिण यु दकाळात यु द चालू ठेव यास व ते 
संप यानतंर प रणामकारकपण ेसेनािवसजन कर यास साधक होतील अशा सव कृती यासंह. 

२. नौसेना,भूसेना व वायुसेना : संघरा याची अ य कोणतीही सश  सेना. 
• 1(2क. संघारा याची कोणतीही सश  सेना कवा संघरा या या िनयं णाधीन असणारी अ य कोणतीही सेना कवा 
ितची कोणतीही तुकडी कवा पथक कोण याही रा याम य ेमुलक  स े या सहा याथ ितयोिजत करणे : या माण े

ितयोिजत केलेले असताना या काळातील अशा सेने या सद यांच ेअिधकार, अिधका रता,िवशेषािधकार आिण दािय वे 
) 
३. छावणी े ांच ेप रसीमन, अशा े ांतील थािनक वरा य सं था, छावणी ािधकरणाचंी घटना व अशा े ांतील 

याचं ेअिधकार आिण अशा े ांतील िनवास व थेच े(भाडेिनयं णासह) िविनयमन. 

४. नौसिैनक , भूसैिनक  व वायुसैिनक  कामे. 

५. श ,े अि श ,े दा गोळा आिण फोटक पदाथ 

६. अणुऊजा व ित या उ पादनास आव यक असलेली खिनज साधनसंप ी. 
७. संसदेन ेकाय ा ारे संर णा या योजनाथ कवा यु द चालू ठेव याकरता आव यक अस याच ेघोिषत केलेले 

उ ोगधंद.े 

८. क ीय गु वाता व अ वेषण क . 

९. संर ण,पररा  वहार कवा भारताची सुरि तता यां याशी संबंिधत कारणाकंरता ितबंधक थानब दता : अशा 
थानब दतेत ठेवले या . 

१०. पररा  वहार : यांमुळे संघरा याचा कोण याही परक य देशाशी संबंध येतो अशा सर्व बाबी. 
११. राजदौितक, वािण यदौितक व ापारी ितिनिध व. 

१२. संयु  रा  संघटना. 
१३. आंतररा ीय प रषदा, अिधसंघ व अ य िनकाय याम य ेसहभागी होण ेआिण तेथे झाले या िनणयांची 
अंमलबजावणी करणे. 
१४. परदेशांशी तह व करार करणे आिण परदेशांशी केलेले तह, करार व अिभसंधी यांची अंमलबजावणी करण.े 

१५. यु द व शांतता. 
१६. िवदेशिवषयक अिधका रता. 
१७. नाग रक व, नाग रक करण व अ यदेशीय . 

१८. यपण. 

१९. भारतात वेश देण ेआिण तेथून उ वासन व िनयापन : पारप े व वेशप े. 
२०. भारताबाहेरील थळां या तीथया ा. 
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२१. खु या सागरात कवा हवेत केलेली चाचिेगरी व गु हे : भमूीवर कवा खु या सागरात कवा हवेत आंतररा ीय 

काय ा या िव द केलेले अपराध. 

२२. रे वे. 

२३. संसदेन ेकेले या काय ा ारे कवा याखाली रा ीय महामाग अस याच ेघोिषत केलेले महामाग. 

२४. यं चािलत जलयानांसंबंधी संसदेन ेकाय ा ारे रा ीय जलमाग अस याच ेघोिषत केले या अंतदिशय 

जलमागावरील नौप रवहन व नौकानयन : अशा जलमागावरील पथिनयम. 

२५. सागरी नौप रवहन व नौकानयन-भरती-ओहोटी या पा यावरील नौप रवहन व नौकानयन यांसह : ापारी 
नािवकां या िश णाची व िश णाची सोय आिण रा य ेव अ य सं था यां याकडून द या जाणा-या िश णाच ेव 

िश णाच ेिविनयमन. 

२६. दीपगृहे – काशनौका, संकेतदीप आिण नौका व िवमान ेयां या सुरि ततके रता अ य तरतुदी यासंह. 

२७. संसदेन ेकेलेला कायदा कवा िव मान कायदा या ारे कवा याखाली मोठी बंदरे अस याच ेघोषीत केलेली बंदरे – 

यां या प रसीमनासह, आिण यातंील बंदर ािधकरणांची घटना व याचं ेअिधकार. 

२८. बंदरावरील पृथ ास – या याशी संल  असलेली णालये यांसह : खलाशांची व सागरी णालये. 
२९. हवाईमाग, िवमाने व हवाई नौकानयन : िवमानतळांची सोय : हवाई वाहतूक व िवमानतळ यांच ेिविनयमन व 

सुसू  व था : िवमानसेवे या िश णाची व िश णाची सोय आिण रा य ेव अ य सं था यां याकडून द या जाणा-या 
िश णाच ेव िश णाच ेिविनयमन. 

३०. रे वेमाग, समु माग कवा हवावईमाग कवा यं चािलत जलयानांमधून रा ीय जलमागानी उता ंची व मालाची 
ने-आण. 

३१. डाक व तार : दरू वनी, िबनतारी यं े, विन ेपण व अ य त सम व पाची दळणवळण साधने. 
३२. संघरा याची संप ी व ित यापासून िमळणारा महसूल, पण 1 * * * रा यात असले या संप ीसंबंधात, संसद 

काय ा ारे अ यथा तरतूद करील तेवढी मयादा खेरीजक न या रा या य िविधिवधाना या अधीनतेने. 
३३ 
* * * * 
३४. भारतीय सं थानां या अिधपत या संपदाकरता पा यािधकरणे. 
३५. संघरा याच ेलोकऋण. 

३६. चलन, नाणेयोजना आिण वैध िनिवदा : परक य चलन. 

३७. िवदेशी कज 

३८. भारतीय रझ ह बँक. 

३९. डाकघर बचत बँक. 

४०. भारत सरकारन े कवा रा य शासनान ेआयोिजत केले या लॉटरी. 
४१. परदेशांशी ापार व वािण य : सीमाशु क सरह ीव न आयात व िनयात : सीमाशु क सरह ीची िनि ती. 
४२. आंतररा यीय ापार व वािण य. 
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४३. बँक वसायी, िवमा वसायी व िव ीय िनगम ध न ापारी िनगमांच ेिविधसं थापन, िविनयमन व प रसमापन-- 

पण यात सहकारी सोसायटयाचंा समावेश नाही. 
  
४४. याचंी उ  ेएका रा यापुरती मया दत नाहीत अशा िनगमांच-े-मग ते ापारी असोत वा नसोत—िविधसं थापन, 

िविनयमन प रसमापन—पण याम य ेिव ापीठांचा समावेश नाही. 
४५. बँक वसाय. 

४६. िविनमयप ,े धनादेश, वचनिच या व अ य त सम संलेख. 

४७. िवमा 
४८. रोखे-बाजार व वायद-ेबाजार. 

४९. पेटंटस्, नवशोध व संक पिच  े: कॉपीराईट : ापारिच हे व प यिच हे. 

५०. वजन ेव मापे यांची मानके थािपत करणे. 
५१. भारतातून िनयात करावया या कवा एका रा यातून दसु-या रा यात वाहतूक करावया या माला या तीची 
मानके थािपत करणे. 
५२. याचं ेिनयं ण सावजिनक िहताथ संघरा याकडून होणे समयोिचत आहे असे संसदेन ेकाय ा ारे घोिषत केले असेल 

ते उ ोगधंद.े 

५३. तेल े  ेव खिनज तेलाची साधनसंप ी याचं ेिविनयमन व िवकास : पे ोिलयम व पे ोिलयम उ पादन े: भयंकर 

वाला ही अस याच ेसंसदेन ेकाय ा ारे घोिषत केलेले अ य व व घन पदाथ. 

५४. खाणीच ेिविनयमन व खिनज िवकास ही िजत या ा ीपयत सावजिनक िहताथ संघरा या या िनयं णाखाली 
असण ेसमयोिचत आहे अस ेसंसदने ेकाय ा ारे घोिषत केले असेल तेथवर अस ेिविनयमन व िवकास. 

५५. खाणीतील व तेल े ांतील िमकांच ेिविनयमन व सुरि तता. 
५६. आंतररा यीय न ा व न ांची खोरी यांच ेिविनयमन व िवकास या ा ीपयत सावजिनक िहताथ संघरा या या 
िनयं णाखाली असण ेसमयोिचत आहे अस ेसंसदेन ेकाय ा ारे घोिषत केले असेल तेथवर अस ेिविनयमन व िवकास. 

५७. े ीय जलधी या पिलकडील म छीमारी व म य े .े 

५८. संघीय यं णां या ारे मीठाच ेउ पादन, पुरवठा व िवतरण : अ य यं णां या ारे होणारे मीठाच ेउ पादन, पुरवठा 
व िवतरण यांच ेिविनयमन व िनयं ण. 

५९. अफूची लागवड, िन मती व िनयातीसाठी िव  

६०. चलिच पटांना दशनाथ मंजुरी देण.े 

६१. संघरा या या कमचा-यां या संबंधातील औ ोिगक तंटे 

६२. या संिवधाना या ारंभी रा ीय ंथालय, भारतीय सं हालय, इ पी रअल यु द सं हालय, ि ह टो रया मारक व 

भारतीय यु द मारक हणून ओळख या जाणा-या सं था आिण भारत सरकारकडून संपूणत: कवा अंशत: िजचा खच 

चालवला जातो अशी व संसदेन ेकाय ा ारे रा ीय मह वाची सं था हणून घोिषत केलेली अ य कोणतीही त सम सं था. 
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६३. या संिवधाना या ारंभी बनारस हद ूिव ापीठ, अलीगढ मुि लम िव ापीठ व 1( द ली िव ापीठ हणून 

ओळख या जाणा-या सं था : अनु छेद 371 ड अनुसार थापन झालेले िव ापीठ) संसदेन ेकाय ा ारे रा ीय मह वाची 
सं था हणून घोिषत केलेली अ य कोणतीही सं था. 
६४. भारत सरकारकडून संपूणत: कवा अंशत: याचंा खच चालवला जातो अशा संसदेन ेकाय ा ारे रा ीय मह वा या 
सं था हणून घोिषत केले या वै ािनक कवा तांि क िश णा या सं था. 
६५. (क) वसायिवषयक, ावसाियक कवा तांि क िश ण—पोिलस अिधका-यांच े िश ण 

ध न : कवा 
(ख) िवशेष अ यास कवा संशोधन यांच े वधन: कवा 
(ग) गु हयाचे अ वेषण कवा तपास कर या या कामी वै ािनक कवा तांि क सहा य यांसाठी 
क ीय अिभकरण ेव सं था 
६६. उ  िश णा या कवा संशोधना या सं था आिण वै ािनक व तांि क सं था यांमधील दजाच ेसम वयन व िनधारण. 

६७. (संसदेन ेकेले या काय ा ारे कवा याखाली) रा ीय मह वाची हणून घोिषत केलेली ाचीन व ऐितहािसक 

मारकिश प ेव अिभलेख, आिण पुरात वीय थळे व अवशेष. 

६८. भारताच ेसव ण-- भारताची भूशा ीय, वन पितशा ीय, ािणशा ीय आिण मानवशा ीय सव ण े: 

हवामानशा ीय संघटना. 
६९. जनगणना. 
७०. संघलोकसेवा : अिखल भारतीय सेवा, संघ लोकसेवा आयोग 

७१. संघीय पे शन े हणज ेभारत सरकारकडून कवा भारता या एकि त िनधीतून देय असलेली पे शन.े 

७२. संसदे या, रा यां या िवधानमंडळां या आिण रा पती व उपरा पती यां या पदां या िनवडणुका : िनवडणूक 

आयोग. 

७३. संसदचे ेसद य, रा यसभेचा सभापती व उप सभापती आिण लोकसभेचा अ य  व उपा य  यांच ेपगार व भ .े 

७४. संसदचे े येक सभागृह आिण यके सभागृहाच ेसद य व सिम या याचं ेअिधकार, िवशेषािधकार व उ मु  : 

संसदे या सिम यांपुढ े कवा संसदेन ेिनयु  केले या आयोगापुढ ेसा  दे यासाठी कवा द तऐवज दाखल कर यासाठी 
ना उपि थत राह यास भाग पाडण.े 

७५. रा पती व रा यपाल यां या िव ल धी, भ ,े िवशेषािधकार व अनुपि थित-रजेसंबंधीच ेअिधकारी; संघरा या या 
मं यांच ेपगार व भ ;े िनयं क व महा लेखापरी क याचा पगार, भ  ेव अनुपि थती-रजेसंबंधीच ेअिधकार आिण अ य 

सेवाशत  

७६. संघरा या या व रा यां या ले यांची लेखापरी ा 
७७. सव  यायालयाची घटना, रचना, अिधका रता व अिधकार (अशा यायालया या अवमानासंबंधीच ेअिधकार 

ध न) आिण यात घेत या जाणा-या फ ; सव  यायालयात वसाय कर यास ह दार असले या . 

७८. उ  यायालयांच ेअिधकारी व कमचारी यांबाबत या तरतुदी खेरीजक न उ  यायालयांची घटना व रचना ( दघ 

सुटया ध न) उ  यायालयांत वसाय कर यास ह दार असले या . 
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७९. कोण याही संघ रा य े ावर एखादया उ  यायालया या अिधका रतेच ेिव तारण व यापासून उ  

यायालया या अिधका रतेच ेवजन. 

८०. कोण याही रा या या पोलीस दलां या सद यां या अिधकाराच ेव अिधका रतेच े या रा याबाहेरील कोण याही 
े ावर िव तारण-- पण यायोगे एका रा या या पोलीस दलाला या रा याबाहेरील कोण याही े ात, या रा यात ते 
े  असेल या या शासना या अनुमतीिशवाय अिधकाराचा व अिधका रतचेा वापर करणे श य होईल अशा कारे न हे, 

कोण याही रा या या पोलीस दला या सद यां या अिधकाराच ेव अिधका रतेच े या रा याबाहेरील रे वे े ावर 

िव तारण. 

८१. आंतररा यीय थलांतर : आंतररा यीय पृथकवास. 

८२. कृिष- ा ी न अ य ा ीवरील कर. 

८३. िनयात शु कासह सीमा शु के. 

८४. भारतात िन मलेला कवा उ पा दलेला तंबाख ूव अ य माल यांवरील उ पादनशु क – 

(क) मानवी सेवनाकरीता म ाकयु  दा . 

(ख) अफू,भांग, अ य अंमली औषिध  ेव अंमली पदाथ 

हे खेरीजक न, पण म कान े कवा या न दी या उपप र छेद (ख) म य ेसमािव  असले या कोण याही ान ेयु  

असलेले औषधीय व साधन िस दपदाथ ध न. 

८५. िनगम कर. 

८६.  व कंप या यां या म े या--शेतजिमनी वगळून—पुंजीगत मू यावरील कर : कंप यां या भांडवलावरील कर. 

८७. शेतजिमनी न अ य मालम े या संबंधातील संपदा शु क. 

८८. शेतजिमनी न अ य मालम े या उ रािधकारा या संबंधातील शु के. 

८९. रे वेमाग,समु माग कवा इवाईमाग यां ारे ने-आण के या जाणा-या मालावरील कवा उता ंवरील सीमा कर : 

रे वे भाडी व वाहणावळी यांवरील कर. 

९०. रोखे-बाजार व वायद-ेबाजार यांमधील सं वहारांवरील मु ांक-शु कां न अ य कर. 

९१. िविनमयप ,ेधनादेश, वचनिचठठया, भरणप ,े पतप ,े िवमाप ,े शेअसच ेह तांतरण, ऋणप े, ितप  ेव पाव या 
यां या संबंधातील मु ाकं शु कांच ेदर. 

९२. वृ प ांची िव  कवा खरेदी यांवरील व यांत कािशत झाले या जािहरात वरील कर. 

(९२ क. वृ प ां न अ य मालाची िव  कवा खरेदी जेथे आंतररा यीय ापार कवा वािण य वहार यां या ओघात 

घडत ेतेथे, अशी िव  कवा खरेदी यांवरील कर) 

(९२ ख. आंतररा यीय ापार कवा वािण य वहार यां या ओघात मालाची पाठवणी कर यात आली असेल तर, अशा 
माला या पाठवणीवरील कर (मग असा माल जो पाठिवणा-या कडचे पाठव यात आला असो वा अ य कोण याही 

कड ेपाठिव यात आला असो) 
(९२ ग. सेवांवरील कर.) 

९३. या सूचीत असले यांपैक  कोण याही बाबीसंबंधी या काय ांिव द अपराध. 
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९४. या सूचीत असले यांपैक  कोण याही बाबी या योजनाथ चौकशी, सवल  ेव आकडेवाडी 
९५. या सूचीत असले यांपैक  कोण याही बाबीसंबंधी सव  यायालय खेरीजक न सव यायालयांची अिधका रता व 

याचं ेअिधकार ; नािवक अिधका रता 
९६. या सूचीत असले यांपैक  कोण याही बाबीसंबंधातील फ ,-पण याम य ेकोण याही यायालयात घेत या जाणा-या 
फ चा समावेश नाही. 
९७. सूची दोन कवा सूची तीन याम य ेनमूद न केलेली अ य कोणतीही बाब- यांपैक  कोण याही सूचीत न उ लेिखलेला 
कोणताही कर ध न. 
 

                                                    सूची दोन—रा य सूची 
 
 
१. सावजिनक सु व था (पण यात मुलक  स े या सहा याथ [नौसेना, भूसेना कवा वायुसेना अथवा संघरा याची अ य 

कोणतीही सश  सेना याचंा कवा संघरा या या िनयं णाधीन असणा-या अ य कोण याही सेनेचा कवा ितची 
कोणतीही तुकडी अगर पथक याचंा वापर] समािव  नाही). 
२. पोलीस (रे वे व ाम पोलीस यांसह)- सूची एक मधील न द .2क या तरतुद या अधीनतेन]े 

३. ** * * * * * उ  यायालयाच ेअिधकारी व कमचारी : भाड ेव महसूल यायालयांतील या : सव  यायालय 

खेरीजक न सव यायालयांत घेतली जाणारी फ . 

४. कारागृहे,सुधारालय,ेबो टल सं था व त सम व पा या अ य सं था आिण यांत अडकवून ठेवले या  : 

कारागृहां या व अ य सं थां या वापराकरता अ य रा यांबरोबर सं व था. 
५. थािनक शासन हणज ेमहानगरपािलका,सुधारणा िव तमंडळे, िज हा मंडळे, खाणी व ती ािधकरण ेआिण 

थािनक वयंशासन कवा ाम शासन यां या योजनाथ असलेली अ य थािनक ािधकरण ेयांची घटना व याचं े

अिधकार. 

६. सावजिनक आरो य व व छता : णालय ेव दवाखान.े 

७. भारताबाहेरील थळां या या ां न अ य या ा. 
८. मादक दा  हणजे मादक दा च ेउ पादन, िन मती, क जा, वाहतूक, खरेदी व िव . 

९. िन:समथ व िनकामी असले यांना सहा य. 

१०. दफन व दफनभूमी : दहन व दहनभूमी. 
११. ** * * * * 

१२. रा या या िनयं णाखाली असलेली कवा या याकडून यांचा खच चालतो अशी ंथालय े, सं हालय ेव अ य 

त सम सं था : 2(संसदेन ेकेले या काय ा ारे कवा याखाली) रा ीय मह वाची हणून घोिषत केले यां न अ य ाचीन 

व ऐितहािसक मारकिश प ेव अिभलेख. 
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१३. दळणवळण, हणजे सडका, पूल,तरी व सूची एकम य ेिविन द  न केलेली अ य दळणवळण साधने : नगरपािलका 
ाममाग, र ुमाग, अंतदशीय जलमाग व यांवरील वाहतूक, अशा जलमागासंबंधी सूची एक व सूची तीनम य ेअसले या 

तरतुद या अधीनतेन े: यं चािलत वाहना न अ य वाहन.े 

१४. कृिष-कृिषिवषयक िश ण व संशोधन,उप वी जीवजंतपूासून संर ण व वन पितरोगांस ितबंध यांसह. 

१५. पशुधनाचे जतन,संर ण व सुधारणा आिण पशुरोगास ितबंध, पशुवै कय िश ण व वसाय. 

१६. क डवाड ेव पशु-अितचारास ितबंध. 

१७. पाणी, हणजे सूची एकमधील न द 56 या तरतुद या अधीनतेन,े पा याच ेसाठे, जल सचन व कालवे, 

जलिन सारण व बंधारे, पा याची साठवण व जलश . 

१८. भूमी हणज ेभूमीतील कवा ित यावरील अिधकार, जमीमालक व कूळ याचं ेसंबंध ध न भूघृती आिण खंडाचंी 
वसुली : शेतजिमनीच ेह तांतरण व अ य ामण : जमीन सुधारणा व कृिषिवषयक कज : वसाहतीकरण. 

१९. * * * * * 

२०. * * * * * 

२१. म य े  े

२२. पा यािधकरण ेसूची एकमधील न द 34 या तरतुद या अधीनतेन े: भार त व ज  केले या संपदा. 
२३. खाण च ेिविनयमन व खिनज िवकास सूची एकमधील संघरा या या िनयं णाखाली होणारे िविनयमन व िवकास 

यासंबंधी या तरतुद या अधीनतेन.े 

२४. उ ोगधंद ेसूची एकमधील 3( 7 व 52 या न दी या ) तरतुद या अधीनतेन.े 

२५. गॅस व गॅसचे कारखान े

२६. रा यातील ापार व वािण य वहार-सूची तीनमधील न द 33 या तरतुद या अधीनतेन.े 

२७. मालाच ेउ पादन, पुरवठा व िवतरण-सूची तीनमधील न द 33 या तरतुद या अधीनतेन.े 

२८. बाजार व ज ा. 
२९. * * * * * 

३०. सावकारी व सावकार : शेतक-यांची कजबाजारीपणातून मु ता. 
३१. पांथगृहे व पांथगृहपाल. 

३२. सूची एकम य ेिविन द  केले यां न अ य िनगमांच ेव िव ापीठाचं ेिविधसं थापन, िविनयमन व समापन : 

िविधसं थािपत नसले या अशा ापारी, वा यीन, वै ािनक, धा मक व अ य सं था व अिधसंघ : सहकारी सोसायटया. 
३३. नाटयगृहे व नाटय योग : िच पट- सूची एकमधील न द 60 या तरतुद या अधीनतेन े/ डा करमणूक व 

मनोिवनोदन. 

३४. पैज लावण ेव जुगार खेळण.े 

३५. रा या या ठायी िनिहत असलेली कवा या या क जातील बांधकामे,जिमनी व इमारती. 
३६. * * * * * 

३७. रा या या िवधानमंडळा या िनवडणुका--संसदेन ेकेले या कोण याही काय ा या तरतुद या अधीनतेने. 
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३८. रा य िवधानमंडळाच ेसद य, िवधानसभेचा अ य  व उपा य  आिण तेथे िवधनप रषद असेल तर, ितचा सभापती 
व उप सभापती यांच ेवेतन व भ .े 

३९. िवधानसभा आिण ितच ेसद य व सिम या आिण, िवधानप रषद असेल तर, ती प रषद आिण ितच ेसद य व 

सिम या याचं ेअिधकार, िवशेषािधकार व उ मु  : रा या या िवधानमंडळा या सिम यांपुढ ेसा  दे याक रता कवा 
द तऐवज कवा द तऐवज दाखल कर याक रता ना उपि थत राह यास भाग पाडण.े 

४०. रा या या मं यांच ेवेतन व भ .े 

४१. रा य लोकसेवा : रा य लोकसेवा आयोग. 

४२. रा य पे शन,े हणज ेरा याकडून कवा रा या या एकि त िनधीतून देय असलेली पे शन.े 

४३. रा याच ेलोकऋण. 

४४. िनखात िनधी. 
४५. जमीन -महसूल महसूलाची आकारणी व उगराणी व भूिम-अिभलेख ठेवणे, महसुली योजनांक रता भूमापन व 

ह न दी आिण महसुलांच ेअ य ामण यासंह. 

४६. कृिष- ा ीवरील कर. 

४७. शेतजिमनी या उ रािधकारासंबंधी शु के. 

४८. शेतजिमनीसंबंधी संपदा शु क. 

४९. जिमनी व इमारती यांवरील कर. 

५०. खिनज अिधकारांवरील कर-- खिनज िवकासासंबंधी या काय ा ारे संसदेन ेघातले या कोण याही मयादां या 
अधीनतेन.े 

५१. रा यात िन मले या कवा उ पा दले या अशा पुढील मालावरील उ पादन शु के आिण भारतात इतर  िन मले या 
कवा उ पा दले या सदशृ मालावरील याच दराची कवा या न कमी दराची ितशु के – 

(क) मानवी सेवनाकरता म ाकयु  दा . 

(ख) अफू, भांग, अ य अंमली औषिध  ेव अंमली पदाथ. 

पण म ाकान े कवा या न दी या उपप र छेद (ख) म य ेसमािव  असले या कोण याही ान ेयु  असलेले औषधीय व 

साधन िस दपदाथ सोडून. 

५२. एखा ा थािनक े ाम य ेउपभोग, वापर कवा िव  यासाठी येणा-या माला या वेशावरील कर. 

५३. िवजेचा वापर कवा िव  यांवरील कर. 

५४. वृ प ां न अ य मालाची िव  कवा खरेदी यांवरील कर-सूची एकमधील न द 92क या तरतुद या अधीनतेने. 
५५. वृ प ांत कािशत झाले या जािहराती (आिण आकाशवाणी कवा दरूदशन या ारा ेिपत के या जाणा-या 
जािहराती) सोडून अ य जािहरात वरील कर. 

५६. सडकेन े कवा अंतदशीय जलमागानी ने-आण के या जाणा-या मालावरील कवा उता ंवरील कर. 

५७. सडकांवर चालव यास यो य अशा, यं चािलत असले या वा नसले या वाहनांवर – यात ामगाडयांचा समावेश 

आहे – आकार यात येणारा कर – सूची तीनमधील न द 35 या तरतुद या अधीनतेन.े 
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५८. ाणी व नौका यांवरील कर. 

५९. पथकर 

६०. वसाय, ापार, आजीिवका व नोक-या यांवरील कर. 

६१. डोईप ी 
६२. चैनी या व तूंवरील कर—करमणूक,मनोिवनोदन,पैज व जुगार यांवरील कर ध न. 

६३. मु ांक शु का या दरांिवषयी सूची एकम य ेअसले या तरतुद म य ेिविन द  केले यां न अ य द तऐवजां या 
संबंधातील मु ांक शु काचे दर. 

६४. या सूचीत असले यांपैक  कोण याही बाबीसंबंधी या काय ांिव द अपराध. 

६५. या सूचीत असले यांपैक  कोण याही बाबीसंबंधी सव  यायालय खेरीजक न सव यायालयांची अिधका रता व 

याचं ेअिधकार. 

६६. या सूचीत असले यांपैक  कोण याही बाबीसंबंधातील फ ,- पण कोण याही यायालयात घेत या जाणा-या फ चा 
यात समावेश नाही. 

  
 

                                               सूची तीन – समवत  सूची 
 
 
१. फौजदारी कायदा, या संिवधाना या ारंभी " भारतीय दंड संिहत"ेत समािव  असले या सव बाबी ध न,पण सूची 
एक कवा सूची दोन याम य ेिविन द  केले यांपैक  कोण याही बाबीसंबंधातील काय ािंव द केलेले अपराध वगळून 

आिण मुलक  स े या सहा याथ नौसेना, भूसेना कवा वायुसेना याचंा अथवा संघरा या या अ य कोण याही सश  

सेनांचा वापर वगळून. 

*२. फौजदारी या, यासंिवधाना या ारंभी "फौजदारी या संिहते"त समािव  असले या सव बाबी ध न. 

*३. एखा ा रा याची सुरि तता, सावजिनक सु व था राखणे कवा जनतेला अ याव यक असले या व तूंचा पुरवठा व 

सेवा चालू ठेवण ेयां याशी संबंिधत असले या कारणा तव ितबंधक थानब दता : अशा थानब दतेत ठेवले या  

४. कैदी, आरोपी  आिण या सूची या न द 3 म य ेिविन द  केले या कारणांकरता ितबंधक थानब दतेत 

ठेवले या  यांना एका रा यातून दसु-या रा यात हलवण.े 

५. िववाह व घट फोट : अभके व अ ान  : द क : मृ युप े, िवनामृ युप ता व उ रािधकार एक  कुटंुब व वाट या 
: याियक कायवाहीतील प कार या संिवधाना या ारंभापूव  या बाबतीत आप या ि गत काय ास अधीन होते 
या सव बाबी. 

६. शेतजिमनी न अ य मालम ेच ेह तांतरण : िवलेख व द तऐवज यांची न दणी. 
७. संिवदा - भागीदारी, अिभकरण, प रवहन – संिवदा व संिवदांच ेअ य िवशेष कार यांसह-पण याम य े

शेतजिमनीसंबंधातील संिवदांचा समावेश नाही. 
८. कारवाईयो य दु कृती. 
९. दवाळखोरी व नादारी. 
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१०. िव त व था व िव त. 

११. महा शासक आिण पद त िव त 

११ क. ( यायदान, सव  यायालय व उ  यायालय ेखेरीजक न सव यायालयाचंी घटना व रचना) 
१२. सा ीपुरावा व शपथा : कायद े: अिधशासक य ब कृती व अिभलेख आिण याियक कायवाही यांना मा यता. 
१३. या संिवधाना या ारंभास " दवाणी या संिहत"ेत समािव  असले या सव बाबी ध न दवाणी या, मुदत 

मयादा व लवाद 

१४. यायालयाचा अवमान—पण याम य ेसव  यायालया या अवमानाचा समावेश नाही. 
१५. उनाडक  : भट या व वासनशील जनजाती. 
१६. वेड व मनोवैगु य-- वेड ेव मनोवैगु ययु  चा वीकार कवा यां यावर उपचार कर यासाठी असलेली 
ठकाणेसु दा. 

१७. ा यांना ू रतेन ेवागव यास ितबंध. 

(१७. वन े) 

(१७ख. व य पशू व प ी यांच ेसंर ण) 

१८. खा पदाथातील व अ य मालातील भेसळ 

१९. औषिध  ेव िवष -े-अफूसंबंधी सूची एकमधील न द 59 या तरतुद या अधीनतेन.े 

२०. आ थक व सामािजक िनयोजन. 

(२०क. लोकसं या िनयं ण व कुटंुब िनयोजन ) 

२१. वािणि यक व औ ोिगक म े दारी, वसायसंहती व एकािधकार यास 

२२. वसाय संघ : औ ोिगक व कामगार तंटे 

२३. सामािजक सुर ा व सामािजक िवमा : रोजगार व बेकारी 
२४. कामगार क याण-- कामाबाबतची प रि थती, भिव य िनधी, सेवायोजकाच ेदािय व, कामगार भरपाई, अपंगता व 

वाध य पे शने व सूितिवषयक लाभ यांसह. 

२५. ( िश ण-तं  िश ण, वै क य िश ण व िव ापीठे यासह सूची एकमधील 63, 64,65 व 66 या न द मधील 

तरतुद या अधीनतेन े: कामगाराचं े ावसाियक व तं  िश ण. ) 

२६. िविध वसाय,वै कय व अ य वसाय. 

२७. भारत व पा क तान ही डोिमिनअन थापन झा याकारणाने आप या राह या या मूळ ठकाणापासनू िव थािपत 

झाले या ना सहा य व याचं ेपुनवसन. 

२८. धमादाय व धमादायी सं था, धमादायी व धा मक दानिनधी व धा मक स था. 
२९. माणस,े ाणी कवा वन पती यांना बांधक होणारे संसगज य कवा पशज य रोग कवा उप वी जीवजंत ूयाचंा 
एका रा यातून दसु-या रा यात फैलाव हो यास ितबंध. 

३०. जीवनिवषयक आकडेवारी-ज म व मृ य ूयाचंी न दणी ध न. 
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३१. संसदेन ेकेले या काय ा या कवा िव मान काय ा या ारे कवा याखाली मोठी बंदरे हणून घोिषत केले या 
बंदरा न अ य बंदरे. 

३३. यं चिलत जलयानापुरत ेअंतदशीय जलमागावरील नौप रवहन व नौकानयन आिण अशा जलमागावरील पथिनयम 

आिण अंतदिशय जलमागानी उता ंची व मालाची ने-आण –रा ीय जलमागाबाबत सूची एक म य ेअसले या तरतुद या 
अधीनतन.े 

३३(क). एखादया उ ोगाच ेिनयं ण सावजिनक िहताथ संघरा याकडून होण ेसमयोिजत आहे अस ेसंसदेन ेकाय ा ारे 

घोिषत केले असेल या बाबतीत, अशा उ ोगातील उ पादन ेआिण अस ेउ पादन हणून तशाच कारचा आयात केलेला 
माल. 

(ख) खा ा पदाथ-- गिळताची धा ये व तेले यांसह. 

(ग) गुरांची वैरण-- पड आिण अ य स वे यांसह. 

(घ) क ा कापूस—मग तो सरक  काढलेला असो वा सरक  न काढलेला असो—व सरक  : आिण 

(ड) क ा ताग 

यांचा ापार व वािण य , आिण यांच ेउ पादन , पुरवठा व िवतरण. 

३३ ख. वजने व मापे--मानके थािपत करणे खेरीजक न. 

३४. कमतीच ेिनयं ण. 

३५. यं चािलत वाहन-े- यानंुसार अशा वाहनांवर कर बसवावयाचा या त वासंह. 

३६. कारखान.े 

३७. बॉयलस 

३८. वीज 

३९. वृ प े , पु तके व मु णालय.े 

४०. (संसदेन ेकेले या काय ा ारे कवा याखाली) रा ीय मह वाची हणून घोिषत केले यां न अ य पुरात वीय थळे व 

अवशेष. 

४१. िनवािसताचंी संप ी हणून घोिषत कर यात आले या (शेतजिमन ध न) संप ीची अिभर ा, व थापन व 

िव हेवाट. 

४२. संप ीच ेसंपादन व अिध हण. 

४३. कर व अ य सरकारी येणी यां या बाबतील मागणी-रकमाचंी रा यातील वसुली – या रा याबाहेर उ प  होणा-या 
जमीन महसुलाची थकबाक  व अशी थकबाक  हणून वसुलीयो य असले या रकमा यांसह. 

४४. याियक मु ांकां ारे वसूल केलेली शु के कवा फ  यां न अ य मु ांक शु के – पण याम य ेमु ांकशु कदरांचा 
समावेश नाही. 
४५. सूची दोन कवा सूची तीन यात िविन द  केले यांपकै  कोण याही बाब या योजनाथ चौकशी व आकडेवारी. 
४६. या सूचीत असले यांपैक  कोण याही बाबीसंबंधात सव  यायालय खेरीजक न सव यायालयाचंी अिधका रता व 

याचं ेअिधकार. 
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४७. या सूचीत असले यांपैक  कोण याही बाब संबंधातील फ -- पण कोण याही यायालयात घेत या जाणा-या फ चा 
समावेश नाही. 
  
  

 आठवी अनुसचूी 
(अनु छेद ३४४(१) आिण ३५१) 
 

भाषा 
१. आसामी 
२. बंगाली 
३. बोडो 
४. डोगरी 
५. गुजराथी 
६. हदी 
७. क ड 

८. का मीरी 
९. क कणी 
१०. मैिथली 
११. म याळम् 

१२. मिणपुरी 
१३. मराठी 
१४. नेपाळी 
१५. उिडया 
१६. पंजाबी 
१७. सं कृत 

१८. संथाली 
१९. सधी 
२०. तािमळ 

२१. तेलगू 

२२. उद ू

                                                    (दहावी अनुसचूी ) 
                                              (अनु छेद १०२ (२) आिण १९१ (२) 
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                                     प ातंरा या कारणाव न अपा  हो यासबंधंी तरतदुी 
 
 
१. अथ लावण े– या अनुसूचीत संदभानुसार अ यथा आवश्यक नसेल तर, 

(क) “सभागृह" याचा अथ,संसदेच ेकोणतेही सभागृह कवा रा याची िवधानसभा कवा यथाि थती, याच 

िवधानमंडळाच ेकोणतेही सभागृह, असा आहे. 

(ख) प र छेद २ कवा २ * * * * प र छेद ४ या या तनतुद नसुार कोण याही राज कय प ाचा सद य असलेला असा जो 
कोणी सभागृहाचा सद य असेल या या संबंधात "िवधानमंडळ प " याचा अथ, या सभागृहाच ेज ेसद य या या वेळी 
उ  तरतुद नसुार या प ाच ेअसतील असे सव सद य िमळून बनलेला गट, असा आहे. 

(ग) सभागृहा या एखा ा सद या या संबंधात "मूळ राजक य प " याचा अथ, प र छेद २ मधील उपप र छेद (१) या 
योजनाथ तो सद य या प ाचा असेल तो राजक य प , असा आहे. 

(घ) “प र छेद" याचा अथ, या अनुसचूीचा प र छेद, असा आहे. 

२. प ातंरा या कारणाव न अपा  होण.े ---  

(१) ३ (प र छेद ४ व ५) यांतील तरतुद या अधीनतेने, कोण याही राजक य प ाचा सद य असले या सभागृह-

सद यान,े-- 

(क) जर अशा राजक य प ाच ेआपले सद य व वे छेन ेसोडून दले तर : कवा 
(ख) तो या प ाचा आहे या राजक य प ाकडून कवा या प ान ेया संबंधात ािधकृत केले या कोण याही ि कडून 

अगर ािधका-याकडून दे यात आले या कोण याही िनदेशािव द जाऊन, जर दोह पकै  कोण याही बाबतीत अशा 
राजक य प ाची, चा कवा ािधका-याची पूवपरवानगी घेत यािशवाय, अशा सभागृहात मतदान केले कवा 
कर याच ेव जले असेल आिण अशा मतदानापासून कवा वजनापासून पंधरा दवसां या आत अशा राजक य प ान े कवा 

न े कवा ािधका-यान ेअसे मतदानाच े कवा वजनाच ेकृ य मािपत केलेले नसेल तर, तो सभागृहाचा सद य 

हणून राह यास अपा  होईल. 

प ीकरण – या उपप र छेदा या योजनाथ,-- 

(क) सभागृहाचा िनवडून आलेला सदसय् हा, याला या प ान ेअशा सद य वा या िनवडणुक साठी उमेदवार हणून उभे 
केले होते या राजक य प ाचा अस याच ेमानले जाईल: 

(ख) सभागृहाचा नामिनयु  सद य हा,-- 
(एक) असा सद य हणून आपली नामिनयु  हो या या दनाकंास कोण याही राजक य प ाचा सद य असले या 
बाबतीत,तो अशा राजक य प ाचा अस याच ेमानले जाईल. 

(दोन) अ य कोण याही बाबतीत, अनु छेद ९९ कवा, यथाि थित, अनु छेद १८८ या आव यकतांच ेपालन के यानंतर 

या दनाकंास थानाप  होईल या दनांकापासून सहा मिहन ेसंप यापूव  तो या राजक य प ाचा सद य होईल कवा 
यथाि थित, थमत: सद य होईल या प ाचा तो अस याच ेमानले जाईल. 
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(२) सभागृहाचा िनवडून आलेला जो सद य कोण याही राजक य प ान ेउभा केलेला उमेदवार या ना यान ेन हे तर 

अ यथा असा सद य हणून िनवडून आला असेल तो अशा िनवडणुक नंतर कोण याही राजक य प ात सामील झाला तर, 

तो या सभागृहाचा सद य हणून राह यास अपा  होईल. 

(३) सभागृहाचा नामिनयु  सद य अनु छेद ९९ कवा, यथाि थित, अनु छेद १८८ या आव यकतांच ेपालन 

के यानंतर या दनांकास थानाप  होईल या दनाकंापासून सहा मिहन ेसंप यापूव  तो कोण याही राजक य प ात 

सामील झाला तर, तो या सभागृहाचा सद य हणून राह यास अपा  होईल. 

(४) या प र छेदातील पूवगामी तरतुद म य ेकाहीही अंतभूत असले तरी,जी  "संिवधान (बाव ावी सुधारणा) 
अिधिनयम,१९८५” या या ारंभास सभागृहाचा सद य असेल (मग ती असा सद य हणून िनवडून आलेली असो वा 
नामिनयु  झालेली असो)ती ,-- 

(एक) अशा ारंभा या लगतपूव  एखा ा राजक य प ाचा सद य असेल या बाबतीत, ती अशा राजक य प ान ेउभा 
केलेला उमेदवार या ना यान ेसभागृहाचा सद य हणून िनवडून आलेली आहे अस ेया प र छेदातील उपप र छेद (1) 

या योजनाथ मानले जाईल. 

(दोन) अ य कोण याही बाबतीत,कोण याही राजक य प ान ेउभा केलेला उमेदवार या ना यान ेन हे तर अ यथा िनवडून 

आलेला असा सभागृहाचा िनवािचत सद य आहे अस ेया प र छेदातील उपप र छेद (२) या योजनाथ मानले जाईल 

कवा यथाि थित, तो सभागृहाचा नामिनयु  सद य आहे असे या प र छेदातील उपप र छेद (३) या योजनाथ 

मानले जाईल. 
 
३. १ * * * * * * * 

४. प ातंरा या कारणाव न येणारी अपा ता िविलनीकरणा य बाबातीत लागू नाही.-- 
(१) जर सभागृहा या एखा ा सद याचा मूळ राजक य प  एखा ा राजक य प ात िवलीन झाला आिण या सद यान े

असा दावा केला क , तो वत: व या या मूळ राजक य प ाच ेअ य काही सद य,-- 

(क) हे अशा अ य राजक य प ाच े कवा यथाि थित, अशा िवलीनीकरणामुळे बनले या नवीन प ाच ेसद य झाले 

आहेत: कवा 
(ख) यांनी िविलनीकरण ि वकारले नाही व वतं  गट हणून काय कर याचा पयाय वीकारलेला आहे. 

तर प र छेद २ या उपप र छेद (१) अ वये तो अपा  ठरणार नाही आिण अशा िवलीनीकरणा या वेळेपासून, असा 
अ य राजक य प  कवा नवीन राजक य प  कवा , यथाि थित, गट हणजे तो सद य या प ाचा आहे असा राजक य 

प  होय अस ेप र छेद २ मधील उपप र छेद (१) या योजनाथ आिण तो याचा मूळ राजक य प  होय असे या 
उपप र छेदा या योजनाथ मानले जाईल. 

(२) जर सभागृह-सद या या िवधानमंडळ प ातील कमान दोन-वृतीयांश एवढया सद यांनी मूळ राजक य प ा या 
िवलीनीकरणास संमती दली तर व तरच फ  संबंिधत प ाच ेिवलीनीकरण घडून आले असे या प र छेदातील 

उपप र छेद (१) या योजनाथ मानले जाईल. 
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५.सूट – या अनुसूचीत काहीही अंतभूत असले तरी, जी  लोकसभचेा अ य  कवा उपा य  अथवा रा यसभचेा 
उपसभापती अथवा एखा ा रा या या िवधानप रषदेचा सभापती कवा उपसभापती अथवा एखा ा रा या या 
िवधानसभचेा अ य  कवा उपा य  हणून या पदावर िनवडून आलेली आहे ती  – 

(क) जर अशा पदावर िनवडून आ यामुळे अशा िनवडणुक या लगतपूव  ती या राजक य प ाची होती या प ाच े

सद य व ितने वे छेन ेसोडून दले आिण यानंतर जोवर ती असे पद धारण करीत आहे तोवर या राजक य प ात पु हा 
सामील झाली नाही कवा अ य राजक य प ाचा सद य झाली तर : कवा 
(ख) अशा पदावर िनवडून आ यामुळे, अशा िनवडणकु या लगतपूव  ती या प ाची होती या राजक य प ाच ेआपले 

सद य व ितने सोडून द यावर जे हा ती अस ेपद धारण कर याचेच बंद होईल ते हा ती अशा राजक य प ात पु हा 
सामील झाली तर, 

ती या अनुसूचीअ वय ेअपा  ठरणार नाही. 
६. प ातंरा या कारणाव न येणा-या अपा तेसंबंधी या ांचा िनणय – (१) सभागृहाचा एखादा सद य या अनुसूची 
अ वये अपा तेस पा  ठरला आहे कवा काय असा कोणताही  उ वला तर, तो  अशा सभागृहाचा सभापती 
कवा : यथाि थती, अ य  यां याकड ेिनणयाथ िनदिशत केला जाईल व याचा िनणय अंितम असेल : 

परंतु, सभागृहाचा सभापती कवा अ य  अपा  झाला आहे कवा काय असा  उ वला असेल याबाबतीत, तो  

यासंबंधात सभागृह िनवडून देईल अशा सभागृह- सद याकड ेिनणयाथ िनदिशत केला जाईल व याचा िनणय अंितम 

असेल. 

(२) या अनुसूचीअ वय ेसभागृहा या एखा ा सद या या अपा तेबाबत या कोण याही ासंबंधी या प र छेदा या 
उपप र छेद (१) अ वये केले जाणारे सव कामकाज हणजे अनु छेद १२२ या अथानुसार संसदेतील कामकाज होय 

कवा, यथाि थित, अनु छेद २१२ या अथानुसार रा य िवधानमंडळातील कामकाज होय असे मानले जाईल. 

*७. यायालयां या अिधका रतसे आडकाठी – या संिवधानात काहीही अंतभूत असले तरी, या अनुसूचीअ वय े

सभागृहा या एखा ा सद या या अपा तेशी िनगडीत असले या कोण याही बाबी या संबंधात कोण याही यायालयाला 
कोणतीही अिधका रता असणार नाही. 
८. िनयम – (१) या प र छेदाचा उपप र छेद (२) मधील तरतुद या अधीनतेन,े सभागृहाचा सभापती कवा अ य  या 
अनुसूचीतील तरतुद ची अंमलबजावणी कर यासाठी िनयम क  शकेल, आिण िवशेषत: व पूवगामी तरतूद या 

ापकतेला बाध न येता, अशा िनयमांम य ेपुढील गो साठी तरतुदी करता येतील :- 

(क) सभागृहाच ेवेगवेगळे सद य या प ांच ेआहे अस ेकाणतेही राजक य प  अस यास याबाबत न दपु तके कवा अ य 

अिभलेख ठेव यासंबंधी : 
(ख) एखा ा िवधनमंडळ प ा या ने याला सभागृहा या एखा ा एद या या सबंधात, प र छेद २. उपप र छेद (१) 

या खंड (ख) म य ेिन द  के यानसुार अशा सद याबाबत कोणतेही मापन कर यािवषयी जो अहवाल ावा लागेल 

आिण असा अहवाल कती मुदतीत व कोण याही ािधका-याकडे सादर करावे लागतील यासंबंधी : आिण 

(ग) एखा ा राजक य प ाला, सभागृहा या कोण याही सद यांना अशा राजक य प ात वेश दे याबाबत जे अहवाल 

ावे लागतील आिण असे अहवाल संसदे या कोण या अिधका-याकड ेसादर करावे लागतील यासंबंधी: आिण 
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(घ) प र छेदा या उपप र छेद (१) म य ेिन द  केले या कोण याही ाचा िनणय कर या या कायप दतीसंबंधी – 

अशा ाचा िनणय कर यासाठी जी चौकशी कर यात येईल अशा कोण याही चौकशी कायप दती ध न : 

(२) या प र छेदा या उपप र छेद (१) अ वये सभागृहा या सभापतीन े कवा अ य ान ेकेलेले िनयम, ते कर यात 

आ यानंतर श य होईल ितत या लवकर, सभागृहापुढ ेते एका स ान े कवा दोन मवत  स  िमळून बनले या अशा 
एकूण तीस दवसां या कालावधीक रता स ासीन असताना मांड यात येतील आिण तीस दवसांचा उ  कालावधी 
संप यानतंर ते िनयम भावी होतील – मा  त पूव  सभागृहान ेते फेरबदलांसह कवा यािंशवाय मा य केले अथवा यान े

ते अमा य केले तर गो  वेगळी- आिण सभागृहान ेते या माण ेमा य केले तर, अशा मा यतेनंतर त े या पात मांडले गेले 

होत े या कवा, यथाि थित,अशा फेरबदल केले या पातच भावी होतील आिण जर ते या माण ेअमा य कर यात आले 

तर, त ेमुळीच भावी होणार नाहीत. 

(३) एखा ा सभागृहाचा सभापती कवा अ य , अनु छेद १०५ कवा, यथाि थित, अनु छेद १९४ या या तरतुद स 

आिण या संिवधानाखाली याला जे इतर कोणतेही अिधकार असतील यांना बाध न येता अस ेिनदेिशत क  शकेल क , 

या प र छेदाखाली कर यात आले या िनयमाचं ेकोण याही कडून हेतुपुर सर उ लंघन झा यास याब ल 

सभागृहा या िवशेषािधकारभंगा या बाबतीत जशी कायवाही कर यात येते तशाच प दतीन ेकायवाही कर यात येईल.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 ( अकरावी अनुसचूी ) 
                                                                     (अनु छेद २४३छ) 
 
                                                  पचंायत च ेअिधकार, ािधकार आिण जबाबदा-या 
 
१. कृिषिव तारासह कृिष 

२. जमीन सुधारणा,जमीन सुधारणेच ेकाया वयन, जिमनीच ेएक ीकरण, मृदसंधारण 

३. लहान पाटबंधारे,पा याच े व थापन व पाणलोट े िवकास 

४. पशुसंवधन, दु ध वसाय व कु कुटपालन. 

५. म य वसाय 

६. सामािजक वनीकरण व वनीकरण े  

७. गौण-वन उ पादन 

८. अ  या उ ोगासह लघुउ ोग 
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९. खादी ामो ोग व कु टरो ोग 

१०. ामीण गृहिनमाण 

११. िप याच ेपाणी 
१२. इंधन व वैरण 

१३. र त,ेनाले,पूल,तरी,जलमाग व दळवणळणाची अ य साधने. 
१४.िव ुत िवतरणासह ामीण िव ुतीकरण 

१५. अपारंप रक ऊजा साधने 
१६. ग रबी हटाव काय म 

१७. ाथिमक व मा यिमक शाळासंह िश ण 

१८. तं िश ण व वसाय िश ण 

१९. ौढ व अनौपचा रक िश ण 

२०. ंथालय े

२१. सां कृितक काय 

२२. बाजार व ज ा 
२३. णालय,े ाथिमक आरो य क  ेव दवाखान ेयासंह आरो य व व छता 
२४. कुटंुबक याण 

२५. मिहला व बाल िवकास 

२६. अपंग व मानिसक वाढ खुंटले यां या क याणासह समाजक याण. 

२७. दबुल घटकांच ेक याण व िवशेषत: अनुसचूीत जाती व अनुसूिचत जनजाती याचं ेक याण. 

२८. सावजिनक िवतरण प दती 
२९. सामािजक मतांच ेप र ण 
 
 
 
 
 
 

                                                             (बारावी अनुसचूी) 
                                                                (अनु छेद २४३ ब) 
 
                                  नगरपािलका, इ यादीच ेअिधकार, ािधकार आिण जबाबदा-या 
 
 
१. नगर िनयोजनासह नागरी े  िनयोजन 

२. जिमनी या वापराच ेव इमारत या बांधकामाच ेिनयमन. 
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३ आ थक व सामािजक िवकासासाठी िनयोजन 

४. र त ेव पूल 

५. घरगुती, औ ोिगक व वािणि यक योजनाथ पाणीपुरवठा 
६. सावजिनक आरो य, व छतािवषयक िनगराणी व टाकऊ घन पदाथाची िव हेवाट 

७. अि शमन सेवा 
८. नागरी वनीकरण, पयावरणाच ेसंर ण व वातावरणीय घटकांच े वधन. 

९. अपंग व मितमंद यां यासह समाजातील दबुल घटकां या िहतसंबंधाच ेसंर ण करण.े 

१०. गिल छ व ती सुधारणा व ितचा दजा उंचावण े

११. नागरी े ातील दा र य कमी करणे 
१२. वन,े उपवन,े डांगण ेयांसार या नागरी सोयी व सुिवधाचंी तरतूद करणे. 
१३. सां कृितक,शै िणक व कला मक दिृ कोनाच े वधन 

१४. दफन या व दफनभूमी, दहन, दहनभूमी व िव ुत दािहनी 
१५. क डवाडा,पशंूवरील अ याचाराला ितबंध करण े

१६. ज म व मृ यु न दणीसह जीवनिवषयक आकडेवारी 
१७. र यावरील दवाब ी,वाहनतळ,बसथांबे व सावैजिनक सोय सह सावजिनक सुिवधा 
१८. क लखान ेव कातडी कमाव याच ेकारखान ेयाचं ेिनयमन. 
 
 
  


